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 ا���ر و ا���د�ر

� ا���م، ���� ��ر ا�زاد ��ن ط�ل �ره وأ��ن ������� �  .ا�"�د وا�! ر � ��

  ")�! ر ( �ن )�! ر ا���س''.��� ر�و�� ا� ر�م ا���&ل   وا�%#ة وا��#م

و���ص ا���د�را�� ا���1ذة    و��� /وء ھدا ا��و*�� ا��+وي،أ��دم +��! ر ا�*ز�ل

��+و��5 ا7!راف ��� ھذه ا��ذ رة،و��5 ا�! ر ��� �%�&"�5 " أ��� زر�وح"ا��ؤطرة 

  .و�و*��5��5 وإر!�دا��5 

������ و���ز�� �#ل ھ���ن   وا�! ر ا��و%ول إ��  ل ا���1ذة� �ا�ذ�ن ا!ر�وا ��

+و�*رة وا�� *��; إدارة :�م .!ر:9 ،أ.+���+�س،أ.+ن ا"�د،أ.أ : �ص +��ذ رأ ا������و

           .��م ا��س

 �  +>��زان"�"�د +و/��ف" �� أ��دم +��! ر ا�*ز�ل إ�� �د�ر ���!

� ��:د�� �9 �ن ���5#ت أ���ء ا��ر+ص��.  

�  ��ن ا�ذ�ن ���و�وا ��9 وا�ص +��ذ را���   ��1%�&��نوا! ر *��

"��ر+9 �����"و"إ�����ل "��+�+"  

  وا�! ر ا�*ز�ل إ��  ل �ن ���د�9 �9 *�; ا)����رات وا�ص +��ذ ر

� ���ر"و"��ط�� دوا*9" ���"  

9��  "�ودة ز�دان"��� ��وك درب ا���م وا����م وا�ص +��ذ ر  �� ا! ر �ن !*

  �  ا ا���ل إ�� ا�و*ودذل �ن ��ھم و���د �9 �+�ل إ�راج ھو ا�! ر ا��و%ول إ�

  

  ��درا�����



 ب 

 

������ ا�������دي و ��������� ���������ات  : �
	ا�����������
�� ا������
���! ا �� �����
ا�����% ����
	ات : ا�$�����ءة ا���
  ا�()�ة و ��'� ا���&

 
�������� ا���������دي 
�� ا���������*� �������
ا��������!45 ھ�����2ه ا�!را������� ا�$�����0/ ������% .�����	ر ,+�����!دات ا�$�������ءة ا���

������  ا�!را�����إ>���$����  4;�:7����8���9،
�� ا�������*� �����
����5 ا�������ف ����9< .���	ر و ,+���!دات ا�$�����ءة ا���

و �����!  .ا��������دي و درا������ �������� ھ����2ه ا�$������ءة ا���
������ ����������ات ا������% ، �����
	ات ا�()�����ة و ��'����� ������& 

���������% ا��������,�9% ، ا4�����C�F ا�!را������� ������9< ,�������	ى وA������9B ������CDان 
���% ا��������7������8 ا��)������ت ا �

���G, ,�� و	ت ا������  ت ذوي ا�F���8Dت ا�(�.� ، ,H��I ا�!را�� ������0

������ ������دي �C	ز����	ن ����9< ,(����9/ ا�������0���ت ا���	,����� و  60أ,���� ��
���� ا�!را����� 5)4����9  � �������أ�

,������Gت ذوي ا����F���8Dت ا�(�.���� ����5 وA����9B ����CDان ، و ����! ا�������49 ا���N)���� ا�����
�M ا�	.����� و ا����2ي 

  .و أھ!اH, ><���C  ��5 ط)��� ا�!را��

�P اد ا�������رة ,���% و!������ ����(��N,����ت ، ��,���4 ا�	ا���9 H����F ز ا�!را����� ا���!ا������ و����I55  �����ز	ا ، ,!���
�

,+����!دات ,��������5 ، ,+����!دات ,��ر�����C ، ,+����!دات �������ت : ( �������B &$����0 ,�������وي ������Q�Q >����9 ,+����!دات 

 ���  . )ا�0(

  :�A��� B&��� 9ل أھم �� ��%ت إ��� ا�درا�� �ن و 
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-  9&�FFF%�D  �FFF��5� �FFFر����� �FFF5������ و �FFFد����� ا�FFF�+ا���� �FFF�� �FFFر ��و�FFF%��� ري�FFF5ب ا��FFF��*9 ا�FFF� �FFFأ�

 9����.  

� :��ل إن ا���دا��  -��  .�ر ز ��� ا)��+�رات ا)���ط�� و .�#��+�رات و ا�روا&ز ا��
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 الشكر و التقدیر

 الحمد والشكر 9 على نعمة العلم، فانھ خیر الزاد لمن طال سفره وأتقن عملھ.

 یشكر الناس" یشكر هللا من ال ال على رسولھ الكریم القائل .''  والصالة والسالم

الى األستاذة  وخالص التقدیر  أتقدم بالشكر الجزیل ، وعلى ضوء ھدا التوجیھ النبوي

ولھا الشكر على  ، المؤطرة "زریوح أسیا" لقبولھا اإلشراف على ھذه المذكرة

 نصائحھا وتوجیھاتھا وإرشاداتھا .

الذین اشرفوا على تعلیمنا وتمیزنا خالل ھاتین   والشكر الموصول إلى كل األساتذة

          بویجرة  أ. أ.شرقي ، ، بالعباس أ. ، بن احمد أ. : خص بالذكرأ و السنتین

        والى جمیع إدارة قسم علم النفس.

 بغلیزان كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى مدیر مستشفى "محمد بوضیاف"

 قدمھ لي من تسھیالت أتناء التربص. على ما

 یین الذین تعاونوا معي واخص بالذكرالنفس  األخصائیینواشكر جمیع 

 " بلعربي یمینة " "و إسماعیل حسیبة "

 كل من ساعدني في جمع االستمارات واخص بالذكروالشكر الجزیل إلى 

 و"نخلة فقیر" "فاطمة دواجي" 

 " "عودة زیدان على سلوك درب العلم والتعلم واخص بالذكر كما اشكر من شجعني

             ا العمل ذل من ساھم وساعد في سبیل إخراج ھالشكر الموصول إلى ك و

 إلى الوجود

 



 ب 

 

  الدراسةملخص 

الس��ن س��نوات  الكف��اءة المھنی��ة عن��د األخص��ائي النفس��ي العی��ادي و عالقتھ��ا بمتغی��رات :  : الرس��الة عن��وان
 الخبرة و بیئة العمل

 

 حی���ثاس���تھدفت ھ���ذه الدراس���ة الكش���ف ع���ن ص���ور مح���ددات الكف���اءة المھنی���ة لألخص���ائي النفس���ي العی���ادي ،

 ف���ي التع���رف عل���ى ص���ور و مح���ددات الكف���اءة المھنی���ة لألخص���ائي النفس���ي العی���ادي  الدراس���ةإش���كالیة  تتمثل���

و ق����د اجری����ت  .لمھنی����ة بمتغی����رات الس����ن ، س����نوات الخب����رة و بیئ����ة عم����ل و دراس����ة عالق����ة ھ����ذه الكف����اءة ا

حی����ث اعتب����رت األخص����ائیین النفس����یین الع����املین بالمستش����فیات ، الدراس����ة عل����ى مس����توى والی����ة غلی����زان 

 العمومیة و مؤسسات ذوي االحتیاجات الخاصة ، مجتمع الدراسة 

    مختل����ف المستش����فیات العمومی����ة  أخص����ائي نفس����ي عی����ادي یتوزع����ون عل����ى 60أم����ا عین����ة الدراس����ة فبلغ����ت  

    و مؤسس����ات ذوي االحتیاج����ات الخاص����ة ف����ي والی����ة غلی����زان ، و ق����د اس����تعملت الطالب����ة الم����نھج الوص����في 

 و أھدافھا . و الذي یتماشى مع طبیعة الدراسة

بن���دا ، موزع���ة  55و إلنج���از الدراس���ة المیدانی���ة و جم���ع المعلوم���ات ، قام���ت الطالب���ة باع���داد اس���تمارة م���ن 

كل غی����ر متس����اوي عل����ى ثالث����ة مح����ددات : ( مح����ددات معرفی����ة ، مح����ددات مھاری����ة ، مح����ددات س����مات بش����

 الشخصیة . )

 :في نتائج تتمثل أھم ما خلصت إلیھ الدراسة من و 

 الخاصة بأداء وظیفتھ و بأخالقیات المھنة .و معارف مقبولة  العیادي  ن لدى األخصائي النفسيأ -

 أنھ ال یعتمد في ممارسة المھنة على نظریات علم النفس و مدارسھا المعروفة . - -

أنLLLھ فLLLي الجانLLLب المھLLLاري یقتصLLLر عمومLLLا علLLLى المقابلLLLة العیادیLLLة و تقنیاتھLLLا لممارسLLLة مھنتLLLھ كأخصLLLائي  -

 نفساني .

 . یركز على االختبارات االسقاطیةو إن استخدامھ لالختبارات و الروائز النفسیة قلیل . -

  یحLLLLرض علLLLLى راحLLLLة العمیLLLLل و علLLLLى المحافظLLLLة علLLLLى أسLLLLرار المھنLLLLة  العیLLLLادي أن األخصLLLLائي النفسLLLLي -

LLLالي : ( عLLLیات كالتLLLائج الفرضLLLت نتLLLا كانLLLةكمLLLیة الثانیLLLق الفرضLLLة و تحقLLLى و الثالثLLLیة األولLLLق الفرضLLLدم تحق 

 كالتالي : الفرضیات نتائج تصبح ل

  ال توجد فروق ذات داللة في الكفاءة المھنیة لألخصائي النفسي وفقا لمتغیر السن . -

 ت داللة في الكفاءة المھنیة لألخصائي النفسي وفقا لمتغیر الخبرة .اتوجد فروق ذ -

 ال توجد فروق ذات داللة في الكفاءة المھنیة لألخصائي النفسي وفقا لمتغیر بیئة العمل -
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 مـــقــــدمــة :. 1

أف����رزت  إن التق���دم الحض����اري و التكنول���وجي و التغی����ر االجتم���اعي و الض����غوط االقتص���ادیة ،

الكثی���ر م���ن المش���اكل الت���ي یع���اني منھ���ا اإلنس���ان المعاص���ر ، والت���ي ق���د تعی���ق اس���تقرار حیات���ھ 

االجتماعی����ة ، ھ����ذا م����ا ی����دفع إل����ى ض����رورة وج����ود أن����اس م����ؤھلین ، یحمل����ون عل����ى ع����اتقھم 

مس���ؤولیة مس���اعدة الن���اس نفس���یا واجتماعی���ا للتخفی���ف م���ن معان���اتھم الیومی���ة ، و التغل���ب عل���ى 

م���ن ھن���ا ، نش���أت الحاج����ة إل���ى وج���ود أخص����ائیین  الت���ي ت����واجھھم.  المش���اكل و الض���غوطات

نفس���یین ، یحمل���ون عل���ى ع���اتقھم مس���اعدة األف���راد واالس���ر والجماع���ات، ووق���ایتھم م���ن الوق���وع 

 فریسة لھذه االضطرابات .و یعملون على تحقیق التوازن لدیھم.

ت النفس����یة و نظ����را لل����دور ال����ذي یق����وم ب����ھ األخص����ائي النفس����ي العی����ادي م����ن إش����باع الحاج����ا

لإلف���راد واألس���ر والمجتمع���ات ،أص���بح لزام���ا عل���ى ھ���ذا األخص���ائي أن یمتل���ك الكف���اءة المھنی���ة 

الالزم��ة الت���ي تؤھل��ھ للقی���ام بھ��ذا ال���دور . ھ��ذه الكف���اءة الت��ي ق���د تختل��ف م���ن ش��خص إل���ى آخ���ر 

حس����ب خبرت����ھ و ظ����روف عمل����ھ و عوام����ل أخ����رى م����ؤثرة ف����ي ذل����ك . ل����ذلك اص����بح م����ن 

التع����رف عل����ى الكف����اءة المھنی����ة لألخص����ائي النفس����ي العی����ادي  الض����روري تس����لیط األض����واء و

مفھومھ���ا ، مح���دداتھا  وك���ذا معرف���ة مھ���ام األخص���ائي النفس���ي، ومعرف���ة المعوق���ات التح���دیات 

الت���ي تواجھ���ھ ف���ي أداء وظیفت���ھ ، وم���ا ھ���ي الوس���ائل الت���ي تزی���د م���ن كف���اءة األخص���ائي النفس���ي 

 تحقیق التوازن عند االفراد.العیادي في حل المشكالت و إیجاد الحلول الفاعلة ل

  : المذكرة خمسة فصول ھي كاالتي قد تضمنت

وتض������من إش������كالیة الدراس������ة  بم������دخل إل������ى الدراس������ة ،وعنونت������ھ الطالب������ة   :الفص������ل األول

 اف اإلجرائی������ة لمفاھیمھ������یش������ارة إل������ى أھمی������ة البح������ث وأھداف������ھ والتع������اراإلوفروض������ھا، و

 ة.األساسی

 ث���الث مح���اور أساس���یة النظ���ري للدراس���ة و قس���مناه إل���ىفیش���مل اإلط���ار  : الفص���ل الث���انيأم���ا 

  وتطرق������ت فی������ھ الطالب������ة إل������ى تق������دیم المف������اھیم المختلف������ة للكف������اءة المھنی������ة  المح������ور األول

 .ا الفرق بین الكفاءة وبعض المفاھیم المشابھةذوأسالیبھا، وك  وأنواعھا

    تناول����ت فی����ھ الطالب����ة مح����ددات الكف����اءة المھنی����ة لألخص����ائي النفس����ي ف،  أم����ا المح����ور الث����اني

المح����ددات المعرفی����ة ،المح����ددات المھاری����ة وأخی����ر مح����ددات س����مات و الت����ي قس����متھا إل����ى : 

       تطرق�����ت فی�����ھ الطالب�����ة و ال�����ذي ،  المحور الثال�����ثلتخت�����تم الفص�����ل الث�����اني ب�����  ..الشخص�����یة
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تناول���ت  مالعی���ادي ، ث���تط���ور عل���م ال���نفس ، و لمح���ة ع���ن العی���اديتعری���ف عل���م ال���نفس  إل���ى

 .مھام األخصائي النفسيب لتختتم ھذا الفصل ، العیاديمعوقات عمل األخصائي النفسي 

قارب���ة  م���ع موض���وع دراس���ة لمتاناول���ت فی���ھ الطالب���ة الدراس���ات الس���ابقة فت ، الفص���ل الثال���ثأم���ا 

، والدراس�����ات  الدراس�����ات األجنبی�����ة ، الدراس�����ات العربی�����ة الطالب�����ة  وتض�����منت الدراس�����ات:

 لواقع الجزائر.

وق���د تض���من الدراس���ة  ، للدراس���ة المنھجی���ة  ب���اإلجراءاتنونت���ھ الطالب���ة أم���ا الفص���ل الراب���ع: فع

مجتم���ع االس���تطالعیة وفیھ���ا ت���م تبی���ان ظ���روف إج���راء الدراس���ة، وجم���ع المعطی���ات ووص���ف 

 .القیاس، وخطوات إعدادھا أداةوالدراسة و العینة التي تمت علیھا ، 

ص��دق م��ن  التأك��د، والت��ي ت��م عل��ى ض��وئھا الدراس��ةت��م ع��رض نت��ائج : الخ��امس الفص��لو ف��ي 

نت���ائج ، وق���د ج���اءت المناقش���ة ف���ي ض���وء الالفرض���یات ، كم���ا قام���ت الطالب���ة بتفس���یر ومناقش���ة 

األفك����ار العام����ة لإلط����ار النظ����ري، وف����ي إط����ار الدراس����ات الس����ابقة ذات العالق����ة المباش����رة 

 .بالفرضیات

بإع���داد خالص���ة واس���تنتاجات ق���دمت عل���ى ض���وئھا مجموع���ة م���ن  الدراس���ة  الطالب���ة لتنھ���ي 

االقتراح�����ات والتوص�����یات، كحل�����ول لإلش�����كالیات المرتبط�����ة بالموض�����وع وكتوجی�����ھ للب�����احثین 

 ..المھتمین بنفس الموضوع
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ف���ي مختل���ف الجامع���ات الجزائری���ة   ممی���زاانتش���ارا  العی���اديلق���د ع���رف تخص���ص عل���م ال���نفس  

         حی�����ث ن�����رى ك�����ل س�����نة تخ�����رج العدی�����د م�����ن الطلب�����ة الح�����املین لش�����ھادات جامعی�����ة مختلف�����ة 

. و رغ����م ض����عف التوظی����ف ) L.M.Dتخص����ص ( النظ����ام الكالس����یكي أو نظ����ام ھ����ذا الف����ي 

لھ���ؤالء المتخ���رجین ف����ي مختل���ف القطاع����ات العمومی���ة و الخاص����ة  إال أن وظیف���ة االخص����ائي 

ي ب�����دأت تع�����رف بع�����ض التط�����ور م�����ن خ�����الل وج�����ود بع�����ض الوظ�����ائف ف�����ي قط�����اع النفس�����

المستش�����فیات العمومی�����ة و بع�����ض المؤسس�����ات الخاص�����ة ، رغ�����م قلتھ�����ا مث�����ل مؤسس�����ات ذوي 

االحتیاج����ات الخاص����ة و بع����ض المؤسس����ات التربوی����ة  و العی����ادات النفس����یة الخاص����ة . أو م����ن 

م���ن حی���ث  العی���ادي، النفس���يتم���ع التعام���ل م���ع االخص���ائي ناحی���ة بدای���ة تقب���ل بع���ض فئ���ات المج

االستش���ارة أو  التوجی���ھ أو الع���الج ، و إتاح���ة بع���ض الف���رص عل���ى قلتھ���ا ف���ي وس���ائل االع���الم 

 لتواصل االخصائي النفسي مع بعض شرائح المجتمع . 

      ، إال ان ص���ورتھ العی���ادي  النفس���يو م���ع ھ���ذا التط���ور الطفی���ف ف���ي ممارس���ة مھن���ة االخص���ائي 

ال زال���ت تحت���اج إل���ى الكثی���ر م���ن الوق���ت لتص���ل إل���ى المس���توى  ف���ي الض���میر الجمع���ي للمجتم���ع

 المھني المأمول لھا .

ھ��ذه العوام��ل م��ا یتعل��ق  ب��ینو لع��ل الس��بب ف��ي ذل��ك یع��ود إل��ى ع��دة عوام��ل متداخل��ة ، و م��ن  

باع����داد الق����ائمین عل����ى تق����دیم الخ����دمات النفس����یة إع����دادا مھنی����ا كافی����ا یض����من تق����دیم خ����دمات 

   خ����الل المق����ررات الجامعی����ة او ب����رامج التك����وین و التأھی����ل  متمی����زة و فاعل����ة  ، و ذل����ك م����ن

. أو م���ن حی���ث إتاح���ة العی���ادي أو الت���دریب البع���دي م���ن أج���ل تنمی���ة كف���اءة االخص���ائي النفس���ي 

الف���رص لیت���ولى االخص���ائي النفس���ي مكانت���ھ المناس���بة لیس���اھم ف���ي التنمی���ة الوطنی���ة و ازدھ���ار 

 المجتمع و تقدمھ .

م���ن حی���ث اكتس���ابھم للكف���اءة المھنی���ة ب���اختالف تك���وینھم          یونفس���یختل���ف االخص���ائیون النق���د و 

و اخ���تالف تج���ربتھم و مس���ارھم المھن���ي و بیئ���ة العم���ل الت���ي یمارس���ون م���ن خاللھ���ا مھن���تھم          

 و اختالف سماتھم الشخصیة.
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و م���ن ھ���ذا المنطل���ق ج���اءت ھ���ذه الدراس���ة لتس���لیط األض���واء عل���ى أھ���م ص���ور الكف���اءة المھنی���ة 

ل���ى الف���روق م���ن حی���ث حص���رھا و وص���فھا ، و التع���رف ع العی���اديعن���د االخص���ائي النفس���ي 

الس���ن  ل���بعض المتغی���رات منھ���ا:یین م���ن حی���ث كف���اءتھم المھنی���ة ، تبع���ا ب���ین االخص���ائیین النفس���

س����نوات الخب����رة و بیئ����ة العم����ل الت����ي یش����تغلون فیھ����ا ، م����ن مستش����فیات عمومی����ة و مراك����ز و 

 .متخصصة 

 . إشكالیة و تساؤالت الدراسة :1 

 . االشكالیة :1.1

لتنمی��ة  ، و تحقی��ق بع��ض التق��دم ف��ي ھ��ذا المج��ال نتیج��ة العی��ادي" م��ع بدای��ة تط��ور عل��م ال��نفس 

     .  التش�����خیص و عملی�����ات الع�����الج یین ف�����ي عملی�����ات الفح�����ص وكف�����اءة األخص�����ائیین النفس�����

 ومنھا : العیاديتقدیم مجموعة من الخدمات المتخصصة في مجال علم النفس من خالل 

 إدارة التقییم واالختبارات النفسیة وتفسیرھا . ·

 إجراء األبحاث النفسیة . ·

 تقدیم االستشارات النفسیة (خاصًة في المدارس والجامعات والمؤسسات) ·

 ة والعالج النفسي .وضع برامج الوقای ·

 إدارة برامج جلسات العالج النفسي . ·

 تقدیم أسالیب العالج النفسي (العالج النفسي، وحدیثا تقدیم العالج الدوائي) ·

عل�������م ال�������نفس /http://ar.wikipedia.org/wiki".( العم�������ل ف�������ي مج�������ال الت�������دریس بالجامع�������ات  ·

   )اإلكلینیكي

ي ، و تحدی����د مالم����ح         الكف����اءة المھنی����ة لألخص����ائي النفس����ازداد االھتم����ام ب����التعرف عل����ى 

و مع����الم ھ����ذه الكف����اءة ، و بالت����الي االھتم����ام بتنمیتھ����ا و تطویرھ����ا ، لتق����دیم خدم����ة متمی����زة         

لألخص����ائي النفس����ي العام����ل المھ����م ف����ي ممارس����تھ  و تع����د الكف����اءة المھنی����ة و متط����ورة .

للمھن���ة ، و ھ���ذا م���ن ش���أنھ أن یحق���ق المكان���ة الحقیقی���ة لألخص���ائي النفس���ي ف���ي المجتم���ع . 

فكثی����را م����ا أدى ض����عف الكف����اءة المھنی����ة إل����ى إعط����اء انطب����اع غی����ر جی����د ح����ول مھن����ة 

 م���ع        اھماتھ ف���ي مس���اعدة أف���راد المجتو مج���االت عمل���ھ و مس��� العی���ادياألخص���ائي النفس���ي 

            ف�����ي مختل�����ف المج�����االت و ف�����ي التعام�����ل م�����ع المش�����كالت النفس�����یة بمختل�����ف أش�����كالھا . 
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و المن����اھج التعلیمی����ة و التدریبی����ة س����واء ی����ر م����ن الدراس����ات و البح����وث و ق����د اھتم����ت الكث

ف���ي الجامع���ات ، أو ف���ي المؤسس���ات المتخصص���ة عب���ر الع���الم ف���ي تنمی���ة و تط���ویر كف���اءة 

    األخص����ائي النفس����ي ، س����واء قب����ل تخرج����ھ م����ن الجامع����ة و الب����دء ف����ي ممارس����تھ للمھن����ة 

الرس�����كلة عل�����ى مختل�����ف وظیف�����ة م�����ن خ�����الل ال�����دورات التدریبی�����ة وأو بع�����د مزاولت�����ھ لل

 . تھ باقتدار و كفاءةزمة لممارسة مھنرات التي تحقق الكفاءة الالالمھا

الكف���اءة كم���ا عرفھ���ا ع���الم اللس���انیات "شومس���كى : " ب���ان الدرای���ة ھ���ي أس���اس الكف���اءة حی���ث و 

تمث����ل مزج����ا تطوری����ا م����ن التج����ارب ، الق����یم ، المعلوم����ات والخب����رات الت����ي تش����كل ب����دورھا 

و إدم����اج تج����ارب ومعلوم����ات جدی����دة. إذن الدرای����ة ھ����ي القاع����دة المرجعی����ة  إط����ارا لتقی����یم 

نورال���دین إیم���ان و كح���ول (لتش���كیل المعرف���ة، ھ���ذه األخی���رة ت���دخل كعنص���ر ج���وھري ف���ي الكف���اءة." 

ھ���ي التمت���ع بالق���درة  الكف���اءة و كم���ا ج���اء ف���ي موق���ع ( ویكیبی���دیا ) : " )05: ص  2007ص���وریة ، 

 "  معینعلى القیام بعمل معین وبمستوى 

و یمك����ن تعری����ف الكف����اءة عل����ى أنھ����ا : " اس����تعمال الق����درات ف����ي وض����عیة مھنی����ة م����ا ، م����ع 

   مس���توى مطل���وب واض���ح. ھ���ده الم���ؤھالت الشخص���یة ھ���ي عب���ارة ع���ن أفع���ال نش���یطة و عل���م

 ) http://etudiantdz.net(" .و مھارة

أنھ��ا:" ق��درة ش��خص م��ا عل��ى اس��تعمال مكتس��باتھ م��ن اج��ل  " كم��ا تع��رف الكف��اءة المھنی��ة عل��ى

   .   ممارس���ة وظیف���ة أو حرف���ة أو مھن���ة حس���ب متطلب���ات مح���ددة ومعت���رف بھ���ا ف���ي ع���الم الش���غل

كم���ا تع���رف الكف���اءة عل���ي أنھ���ا ھ���ي " الق���درات عل���ي انج���از مجموع���ة م���ن المھ���ام المح���ددة 

:               2007ن و كح�����ول ص�����وریة ، نورال�����دین إیم�����ا(والواض�����حة والقابل�����ة للقی�����اس ف�����ي إط�����ار النش�����اط." 

 )06ص  

ف���ي ممارس���ة  العی���اديمم���ا س���بق ذك���ره ، تتض���ح أھمی���ة الكف���اءة المھنی���ة لألخص���ائي النفس���ي 

         مھنت���ھ بج���دارة   و فعالی���ة ،  و عالق���ة ھ���ذه الكف���اءة ب���بعض المتغی���رات مث���ل تكوین���ھ العلم���ي 

و اخ����تالف تجربت����ھ و خبرت����ھ و مس����اره المھن����ي و م����دى خض����وعھ للت����دریب و البی����داغوجي 

البع��دي لتنمی��ة ھ��ذه الكف��اءة ، و بیئ��ة العم��ل الت��ي یم��ارس م��ن خاللھ��ا مھنت��ھ . و  ل��ذلك ج��اءت 

             ھ������ذه الدراس������ة للتع������رف عل������ى مالم������ح و مع������الم الكف������اءة المھنی������ة لألخص������ائي النفس������ي 

     مح����دد ات : المح����دد المعرف����ي و المح����دد المھ����اري ( و الت����ي س����نتناولھا م����ن خ����الل ث����الث 
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لمھنی����ة و مح����دد الس����مات الشخص����یة )، كم����ا س����تركز ھ����ذه الدراس����ة عل����ى ارتب����اط الكف����اءة ا

 و بیئة العمل التي یشتغل فیھا األخصائي النفسي .سنوات الخبرة السن ، بمتغیرات : 

 و من ھنا فإن تساؤالت ھذه الدراسة تتمثل فیما یلي :

 تساؤالت :. ال2.1

مح���ددات الكف���اءة المھنی���ة ل���دى األخص���ائي النفس���ي ف���ي أداء وظیفت���ھ ؟ ص���ور . م���ا ھ���ي أھ���م 1

قس���مناھا حس����ب المح����ددات الس����ابقة  و ینبث���ق ع����ن ھ����ذا التس���اؤل بع����ض االش����كالیات الجزئی����ة

 : كالتالي  و ھي الذكر

 : و یتمثل في التساؤل التالي : المحدد المعرفي* 

 المنظومة القانونیة المتعلقة بوظیفتھ ؟ ھل یعرف االخصائي النفسي -

ھ����ل یعتم����د األخص����ائي النفس����اني عل����ى مع����الم معرفی����ة معین����ة ف����ي أداء وظیفت����ھ كأخص����ائي 

 نفسي ؟

 ھل یلجأ األخصائي النفسي إلى تنمیة معارفھ و معلوماتھ في تخصصھ المعرفي ؟ -

 صصھ ؟ما ھي طرق و وسائل تنمیة األخصائي النفسي لجوانبھ المعرفیة في تخ -

 نظریات علم النفس التي یعتمد علیھا األخصائي النفسي في أداء وظیفتھ ؟ما ھي أھم  -

 المحدد المھاري : * 

 ھل یستعمل االخصائي النفسي االختبارات و المقاییس النفسیة ؟  -

 ما ھي اكثر االختبارات النفسیة استعماال لدى األخصائي النفسي ؟ -

ل����دورات تكوینی����ة متخصص����ة ف����ي تطبی����ق االختب����ارات          ي ھ����ل یخض����ع األخص����ائي النفس���� -

 و القیاسات النفسیة و االكلینیكیة ؟

 ي بتقنیات المقابلة العیادیة ؟ھل یلتزم االخصائي النفس -

 ي مھارات االتصال مع العمیل ؟ھل یتقن االخصائي النفس -

 ي ؟فسما ھي أھم األسالیب العالجیة المتبعة من قبل األخصائي الن -

 ي ؟ج العمیل من قبل االخصائي النفسكیف یتم متابعة تطور عال -
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 محدد سمات الشخصیة : * 

 ھل ھناك رغبة و حب لألخصائي النفسي لوظیفتھ ؟ -

 ھل یتحكم األخصائي النفسي في انفعاالتھ أثناء تأدیتھ لوظیفتھ ؟ -

 تعاملھ مع العمیل ؟ما ھي اھم القیم و المشاعر التي یتمیز بھا األخصائي النفسي في  -

 ؟ السن لمتغیر. ھل ھناك فروق ذات داللة في الكفاءة المھنیة لألخصائي النفسي وفقا 2

      . ھ@@@@ل ھن@@@@اك ف@@@@@روق ذات دالل@@@@ة ف@@@@@ي الكف@@@@اءة المھنی@@@@@ة لألخص@@@@ائي النفس@@@@@ي وفق@@@@ا للخب@@@@@رة 3

 ي في أداء وظیفتھ )عمل التي أمضاھا األخصائي النفس( مدة الفي العمل

وق ذات دالل@@@ة ف@@@ي الكف@@@اءة المھنی@@@ة لألخص@@@ائي النفس@@@ي وفق@@@ا لبیئ@@@ة العم@@@ل        . ھ@@@ل ھن@@@اك ف@@@ر4

 . )ظیفتھ ؟ ( المستشفیات ، مؤسسات ذوي االحتیاجات الخاصة والتي یمارس فیھا 

 . فرضیات الدراسة :2

. بالنس@@@@بة لإلش@@@@كالیة األول@@@@ى للدراس@@@@ة و المتمثل@@@@ة ف@@@@ي تحدی@@@@د مح@@@@ددات الكف@@@@اءة المھنی@@@@ة 1.2

ل@@@دى األخص@@@ائي النفس@@@ي ف@@@ي أداء وظیفت@@@ھ ، ال یض@@@ع الباح@@@ث فرض@@@یات باعتب@@@ار أن أس@@@لوب 

   الدراس@@@@ة لإلجاب@@@@ة ع@@@@ن ھ@@@@ذه االش@@@@كالیة ھ@@@@و أس@@@@لوب وص@@@@في مس@@@@حي یھ@@@@دف إل@@@@ى التع@@@@رف 

 ي ، وفقا لمجتمع الدراسة .ألخصائي النفسالكفاءة المھنیة لصور محددات على 

 ي وفقا لمتغیر السن.الكفاءة المھنیة لألخصائي النفسھناك فروق ذات داللة في .  2.2

       . ھن@@@@@اك ف@@@@@روق ذات دالل@@@@@ة ف@@@@@ي الكف@@@@@اءة المھنی@@@@@ة لألخص@@@@@ائي النفس@@@@@ي وفق@@@@@ا للخب@@@@@رة 3.2

 في العمل  .

   خص@@@@ائي النفس@@@@ي وفق@@@@ا لبیئ@@@@ة العم@@@@ل . ھن@@@@اك ف@@@@روق ذات دالل@@@@ة ف@@@@ي الكف@@@@اءة المھنی@@@@ة لأل 4.2

 .التي یمارس فیھا األخصائي النفساني وظیفتھ 

 . أھداف الدراسة :3  

 لھذه الدراسة إلى األھداف التالیة : امن خالل طرحھ  الطالبةھدف ت

 . العیاديتخصص علم النفس  2نیل شھادة الماستر . 1.3

ح@@@ددات ھ@@@ذه المھن@@@ة مص@@@ور  عل@@@ىب@@@التعرف ي ، و ذل@@@ك تحلی@@@ل وظیف@@@ة األخص@@@ائي النفس@@@ .2.3

 المھاریة.المعرفیة 

تس@@@لیط الض@@@وء عل@@@ى وظیف@@@ة األخص@@@ائي النفس@@@اني ، م@@@ن حی@@@ث المع@@@ارف و المھ@@@ارات        .3.3

 و سمات الشخصیة .
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أي ھ""""ل یلع""""ب   ي و الس""""ن (الكف""""اءة المھنی""""ة لألخص""""ائي النفس""""التع""""رف عل""""ى عالق""""ة  .4.3

 ؟ )ي الكفاءة المھنیة لألخصائي النفسعامل السن دورا في 

ي ب"""الخبرة ( و ذل"""ك ب""""التعرف الكف"""اءة المھنی"""ة لألخص"""ائي النفس"""التع"""رف عل"""ى عالق"""ة  .5.3

   مھنیة.)ي دور في الكفاءة الة في أداء وظیفة األخصائي النفسھل لسنوات الخبر

                  ي ببیئ""""""""ة العم""""""""ل الكف""""""""اءة المھنی""""""""ة لألخص""""""""ائي النفس""""""""التع""""""""رف عل""""""""ى عالق""""""""ة  .6.3

ي ال""""ذي ھنی""""ة لألخص""""ائي النفس""""ب""""ین الكف""""اءة الم( و ذل""""ك ب""""التعرف عل""""ى الف""""روق 

یم""""""""ارس وظیفت""""""""ھ ف""""""""ي المستش""""""""فیات أو المراك""""""""ز المتخصص""""""""ة كمراك""""""""ز ذوي 

 . ) االحتیاجات الخاصة

 أھمیة الدراسة : . 4

ترج"""""ع أھمی"""""ة ھ"""""ذه الدراس"""""ة ، إل"""""ى أص"""""الة البح"""""ث ، و تس"""""لیط األض"""""واء عل"""""ى وظیف"""""ة 

، و كفاءت"""""ھ المھنی"""""ة ، و خاص"""""ة و أن الكثی"""""ر م"""""ن الفئ"""""ات  العی"""""ادياألخص"""""ائي النفس"""""ي 

الرس"""میة و غی"""ر الرس"""میة ال تع"""رف كثی"""را ع"""ن ھ"""ذه الوظیف"""ة و متطلباتھ"""ا ، و كیفی"""ة تنمی"""ة 

، بم"""ا یمكن"""ھ م"""ن االس"""ھام ف"""ي بن"""اء المجتم"""ع  العی"""اديق"""درات و مھ"""ارات األخص"""ائي النفس"""ي 

ة للم"""واطن ف"""ي جمی"""ع مج"""االت حیات"""ھ الجزائ"""ري و العنای"""ة ب"""الفرد و األس"""رة و الص"""حة النفس"""ی

 و عبر مختلف مراحل نموه ، بما یحقق المواطن السوي في ذاتھ و النافع لمجتمعھ .

 كما تكمن أھمیة الدراسة في :

 . األھمیة النظریة :1.4

 .العیاديتحدید مفھوم الكفاءة المھنیة لألخصائي النفسي  -

 .العیاديلمھنیة لألخصائي النفسي تحدید المحددات الفكریة و النظریة للكفاءة ا -

و یمارس"""ھا  العی"""اديالتع"""رف عل"""ى المھ"""ارات األساس"""یة الت"""ي یتمت"""ع بھ"""ا األخص"""ائي النفس"""ي  -

أثن""""اء تأدیت""""ھ لوظیفت""""ھ ( الق""""درة عل""""ى تطبی""""ق االختب""""ارات و الروائ""""ز و القی""""اس ، مھ""""ارات 

متابع"""ة لتط"""ور حال"""ة المقابل"""ة العیادی"""ة  مھ"""ارات ال"""تحكم ف"""ي األس"""الیب العالجی"""ة ، مھ"""ارات ال

 المفحوص ... الخ )
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 . األھمیة العملیة و التطبیقیة :2.4

ف���ي مختل���ف المؤسس���ات  العی���اديالتع���رف عل���ى حقیق���ة الكف���اءة المھنی���ة لألخص���ائي النفس���اني  -

 وفقا لمجتمع الدراسة .

 لوظیفتھ . العیاديمعرفة الظروف الواقعیة التي یمارس فیھا األخصائي النفسي  -

        ف�����ي تنمی�����ة كفاءت�����ھ المھنی�����ة  العی�����اديمعرف�����ة االمكان�����ات المتاح�����ة لألخص�����ائي النفس�����ي  -

 من خالل أداء وظیفتھ على أرض الواقع .

الخ����روج بتوص����یات و مقترح����ات م����ن أج����ل تنمی����ة و تط����ویر الكف����اءة المھنی����ة لألخص����ائي  -

 الخاصة .العامل في مختلف القطاعات و المؤسسات العامة و  العیاديالنفسي 

 دوافع اختیار موضع الدراسة :. 5 

یعتب��ر موض��وع الدراس��ة م��ن المواض��یع المھم��ة الت��ي تعب��ر ع��ن احتی��اج حقیق��ي لجمی��ع الطلب��ة 

المتخ���رجین ف���ي تخص���ص عل���م ال���نفس العی���ادي ، الرتباط���ھ بالحی���اة المھنی���ة للطال���ب المتخ���رج 

و المھن���ي ، كم���ا یمك���ن و كیفی���ة ترجم���ة م���ا تعلم���ھ خ���الل س���نین الدراس���ة ف���ي المی���دان العمل���ي 

 أن نحدد دوافع اختیار الدراسة فیما یلي :

 العیادي التعرف على واقع الممارسة المیدانیة لألخصائي النفسي -

   م����ن المع����ارف و العل����وم الت����ي تلقاھ����ا  العی����اديمعرف����ة م����دى اس����تفادة االخص����ائي النفس����ي  -

 في الجامعة في المیدان العملي .

ف����ي ممارس����تھ  العی����اديالت����ي یس����تعملھا األخص����ائي النفس����ي  ساس����یةمعرف����ة المھ����ارات األ -

 ھذه المھارات یناسب تنمیةللمھنة و ھل یتلقى األخصائي تكوینا 

 . العیادي التعرف على السمات الساسیة التي یجب أن یتمیز بھا األخصائي النفسي -
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 : التعاریف االجرائیة. 6

 . الكفاءة المھنیة :1.6

المع���ارف وم���ن الق���درات الّدائم���ة وم���ن المھ���ارات المكتس���بة ع���ن طری���ق مجموع���ة م���ن ھ���ي  

ج���ل التع���اریف و عم���ل م���ا . .استیع���ـاب معـ���ـارف وخبـ���ـرات مرتبط���ـة فیمـ���ـا بینھ���ا ف���ي م���ـجال

 :تتمثل فیما یلي  تتفق على أن العناصر األساسیة التي تحدد الكفاءة إن لم تكن كلھا،

 ـ ینبغي على الكفاءة أن تدمج عدة مھارات ومعارف.  

 ـ تترجم الكفاءة بتحقیق نشاط قابل للمالحظة.  

          ـ یمك�����ن أن تطّب�����ق الكف�����اءات ف�����ي می�����ادین مختلف�����ة منھ�����ا: الّشخص�����یة أو االجتماعی�����ة   

 أو المھنیة.

        األخص�����ائي النفس�����ي   الدرج�����ة الت�����ي یحص�����ل علیھ�����اف�����ي ھ�����ذه الدراس�����ة تعب�����ر ع�����ن ھ�����ي و

        ، و الخاص�����ة بقی�����اس الكف�����اءة المھنی�����ة  ھ لالس�����تمارة المع�����دة م�����ن قب�����ل الطالب�����ةعن�����د تطبیق�����

 و المستندة إلى التعریفات النظریة السابقة للكفاءة المھنیة .

 ي : ي النفساألخصائ. 2.6

 عل��م تخص��ص الجامعی��ة ( لیس��انس فم��ا ف��وق ) ف��ي دراس��تھ أكم��ل ال��ذي المتخص��ص ھ��و

  الس��لوكیة لالض��طرابات النفس��ي والع��الج التش��خیص ب��دور یق��وم وال��ذي،  العی��ادي ال�نفس

 في المستشفیات و المؤسسات المتخصصة و العیادات الخاصة .

العی����ادي من����ذ بدای����ة أدائ����ھ  و نعن����ي بھ����ا العم����ر الزمن����ي لألخص����ائي النفس����اني. الس9999ن : 3.6

 . للمھنة 

   العی����اديي ل الت����ي اس����تغرقھا األخص����ائي النفس����و نعن����ي بھ����ا س����نوات العم����. الخب9999رة : 4.6

 وظیفتھ . في أداء

    ي وظیفت����ھیھ����ا األخص����ائي النفس����و نعن����ي بھ����ا المك����ان ال����ذي یم����ارس ف.  بیئ9999ة العم9999ل : 5.6

 ) .( المستشفیات العمومیة ، المراكز المتخصصة قطاعین عمومین  قد اخترناو ھي 
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  ات الدراس����ة و م����ن بینھ����ا مص����طلحتعری����ف مص����طلحلق����د تطرقن����ا ف����ي الفص����ل األول إل����ى 

    اء لكث����رة اس����تعمالھ والكف����اءة ، و لك����ن ھ����ذا المص����طلح یحت����اج إل����ى كثی����ر م����ن تس����لیط األض����

         ف�����اءة المھنی�����ة للكثی�����ر ع ع�����ن الكف�����ي مختل�����ف المج�����االت و القطاع�����ات ، فأص�����بحنا نس�����تم

ا یع����رف ف����ي موض����وع م����ن الوظ����ائف ، و كف����اءة الط����الب ف����ي المدرس����ة و الجامع����ة ، و م����

    ) و غیرھ�����ا م�����ن االس�����تعماالت المتع�����ددة لمص�����طلح الكف�����اءة ءاتب�����ة بالكف�����االتعل�����یم ( المقار

م���ا نج���د ف���ي بع���ض األحی���ان اس���تعماالت أخ���رى لمص���طلح الكف���اءة ، فنج���د ال���بعض یس���تعملھ ك

م����ن خ����الل كلم����ة ( الكفای����ة )  كم����ا أن موض����ع الكف����اءة یت����داخل ف����ي بع����ض األحی����ان م����ع 

      مص�����ادر الكف�����اءة ، و م�����ا ھ�����ي  مص�����طلح المھ�����ارة و مص�����طلح األداء و مص�����طلح االتق�����ان

ع���ن ھ���ذه األس���ئلة حی���ث  و كیفی���ة قیاس���ھا ... ل���ذلك س���نتناول ف���ي ھ���ذا الفص���ل بع���ض االجاب���ات

ب�����ین بع�����ض  وو الف�����رق بینھ�����ا  و أنواعھ�����ا ، و ط�����رق قیاس�����ھا ، مفھ�����وم الكف�����اءة ،س�����نتناول 

     لنعرف����ھ  العی���اديكم���ا س����نتطرق ف���ي ھ����ذا الفص���ل إل����ى عل���م ال����نفس  .المف���اھیم القریب���ة منھ����ا 

        عب�����ر الع�����الم  العی�����اديو نتع�����رف عل�����ى لمح�����ة س�����ریعة لتط�����ور مھن�����ة األخص�����ائي النفس�����ي 

و الجزائ�����ر بش�����كل الخ�����اص و م�����ا ھ�����ي المعوق�����ات و التح�����دیات الت�����ي تق�����ف أم�����ا ممارس�����ة 

لمھام����ھ و نتع����رف بع����د ذل����ك عل����ى مھ����ام و أدوار األخص����ائي  العی����ادي األخص����ائي النفس����ي

ل النظ������ري بموض������وع الكف������اءة المھنی������ة النفس������ي و مج������االت عمل������ھ ، لنخ������تم ھ������ذا الفص������

، لنتع���رف عل���ى مح���ددات و مؤش���رات ھ���ذه الكف���اءة و ص���ورھا  العی���اديلألخص���ائي النفس���ي 

 .  العملیة
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 . الكفاءة المھنیة : مفھومھا و أنواعھا1 

 . مفھوم الكفاءة  : 1.1

 حال�ة وف��ي والش�رف الق��وة ف�ي المماثل�ة" تعن��ى الكف�اءة أن الوس��یط المعج�م ف!!ي لق!د ورد

   يآب�اد للفی�روز المح�یط الق�اموس ف�ي وج�اء."تص�ریفھ وحس�ن علی�ھ الق�درة بھ�ا یقص�د العم�ل

 وم��دھما بفتحھم��ا والَكف��اء الكف��اءة واالس��م ماثل��ھ  :اوفالن�� –  ج��ازاه  :وكف��اء مكاف��أة كاف��أه"

 ."مثلھ أي هفؤك وھذا

 ) Fincherعن ( فینشر ) ( نقال تعریفھا  ت ( الفتالوي )أما اصطالحا : فقد أورد

     :الھندس��ي المفھ��وم أم��ا،  .وتعلیمی��ا اواقتص��ادی اھندس��ی مفھوم��ا أن��ھ رأى ف��ي الكف��اءة

 .االستھالك :ا اقتصادی أما .والمخرجات المدخالت بین النسبة فیعني

   .منھ المنشودة األھداف تحقیق على التعلیمي النظام قدرة تعنى :التعلیمي المجال وفي

 وعلی�ھ مختل�ف الكلمت�ین اش�تقاق أن الباح�ث ی�رى والكفای�ة الكف�اءة مفھ�وم ب�ین وبالمقارن�ة

 أكدت�ھ م�ا وھ�ذا واح�د بمعن�ى الس�تخدامھا وج�ھ وال آخ�ر ش�يء والكف�اءة ش�يء الكفای�ة ف�إن

 الكفای�ة أن ت�رى فإنھ�ا والكفای�ة للكف�اءة التعریف�ات ض�وء ف�ي أن�ھ ذك�رت حی�ث"  الف�تالوي

 الكفای�ة وأن والتربوی�ة التعلیمی�ة العملی�ة مج�ال ف�ي الكف�اءة م�ن وأوض�ح وأش�مل وأوس�ع أبل�غ

 .فق�ط الكم�ي الجان�ب الكف�اءة تق�یس بینم�ا التعل�یم مج�ال ف�ي مع�ا والكیف�ي الكم�ي الجان�ب تق�یس

 ).  28 ص ، 2003 ( الفتالوي

 كم���ا یعرفھ���ا ( محم���د س���عید ھ���واش ) : عل���ى أنھ���ا مجمـــ���ـوعة م���ن الق���درات والمع���ارف الت���ي

 محددة أو حل إشكالیة مستجدة.تطبیقھا بإنجاز مھمة یسمح 

، وس����مات شخص����یة للف����رد تتمث����ل ھ����ذه الق����درات ف����ي مھ����ارات مكتس����بة، وخب����رات متراكم����ة

وف����ي بع����ض أن����واع الت����دریب العلم����ي والش����ھادات العلمی����ة  التحص����یلوتتمث����ل الم����ؤھالت ف����ي 

ال���ى اكتس���اب المع���ارف ، وھ���ذه المع���ارف ھ���ي الت���ي س���وف تت���یح لص���احبھا ف���تح ال���ذي یھ���دف 

 جدیدة. آفاق معرفیة
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ل���ذا یمكنن���ا الق���ول ب���أن أي تط���ویر للكف���اءات یعتمــ���ـد عل���ى تنمی���ة الق���درات وزی���ادة اكتس���اب 
 المعارف.

 و یمكن تحدید خصائص الكفاءة فیما یلي :
  . تتطلب عدة مھـارات -

 تتجلى من خالل تطبیق للمعارف والقدرات. -

 .یظھر أثرھا في نتائج یمكن مالحظتھــــا -

 .ألنھا مزیج من عدة معارف وقدرات تراكميلھا طابع تجمیعي و -

      والخب�����رات والس�����مات الشخص�����یة والتحص�����یل العمل�����ي."  م�����ن خ�����الل المھ�����اراتتتجم�����ع  -

 ) http://www.hrdiscussion.comالمنتدى العربي إلدارة الموار البشریة ( 

 . مفھوم الكفاءة المھنیة2.1

 والمف����اھیم مجموع����ة المع����ارف"ع����رف ( اللق����اني و الجم����ل ) الكف����اءة المھنی����ة بأنھ����ا   -

 مع�ین تعلیم�ي برن�امج ف�ي إع�داده نتیج�ة الف�رد یكتس�بھا الت�ي واالتجاھ�ات والمھ�ارات

 مھنت�ھ ممارس�ة م�ن یمكن�ھ ال�تمكن م�ن مس�توى إل�ى أدائ�ھ ف�ي وترتق�ي س�لوكھ توج�ھ

 عب�د ( عب�د الج�واد مت�ولي ) فق�د أم�ا) ،  195 ص : 1998  والجم�ل اللق�اني ( "  .ویس�ر بس�ھولة

 جی�دة ممارس�ة خ�الل م�ن المھن�ي العم�ل إنج�از ی�تم أن" تعن�ى بأنھ�ا المھنی�ة الكف�اءة عرف�ا

 المھن�ة متطلب�ات یح�دد نظ�ري إط�ار إل�ى مس�تندة األداء ف�ي المھ�ارة اكتس�اب أساس�ھا

 حق�ل م�ن اكتس�ابھا یمك�ن الت�ي المنظم�ة المعرف�ة تعن�ى المھنی�ة المعرف�ة ف�إن ھن�ا وم�ن

     ثالث��ة  مفھوم��ا ش��امال لمكون��ات المھنی��ة الكف��اءة مفھ��وم یجع��ل وھ��ذا مع��ین، معرف��ي

          ) 55 : ص 1993 مت���ولي الج���واد و ( عب���د  ."واالتجاھ���ات ھ���ي المعلوم���ات والمھ���ارات

 الت�ي المھ�ارات" تل�ك بأنھ�ا النع�یم یعرفھ�ا كم�ا المھنی�ة الكف�اءات وذك�ر ( العن�زي ) أن

 مكون�ات ث�الث فح�دد ."بنج�اح عمل�ھ لممارس�ة ص�احبھا وتؤھ�ل الترب�وي بالعم�ل تتص�ل

تت��رجم   حی��ث  .االتجاھ��ات - المھ��ارات -و المع��ارف   المعلوم��ات ھ��ي المھنی��ة للكف��اءة

     : 2002العن�زي ،  ( "  معین�ة مف�اھیم ض�وء ف�ي للقی�اس قابل�ة أدائی�ة س�لوكیة أفع�ال إل�ى

   ) 11 ص

الملتق���ي ال���دولي الثال���ث ح���ول تس���ییر المؤسس���ات ، كلی���ة العل���وم االقتص���ادیة كم���ا ع���رف  -

"ھ���ي الق���درة الت���ي والتس���ییر ، جامع���ة محم���د خیض���ر ، بس���كرة  الكف���اءة المھنی���ة عل���ى انھ���ا 

  ) 5: ص  2007( نور الدین و صوریة ، یظھرھا الفرد في وضع معارفھ حیز التنفیذ "  
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كم!!ا تع!!رف الكف!!اءة عل!!!ي أنھ!!ا ھ!!ي " الق!!!درات عل!!ي انج!!از مجموع!!!ة م!!ن المھ!!ام المح!!!ددة   -

 ) 5: ص  2007( نور الدین و صوریة ، والواضحة والقابلة للقیاس في إطار النشاط " 

أم!!!ا ( خلی!!!ل محم!!!د ) فیع!!!رف الكف!!!اءة المھنی!!!ة عل!!!ي أنھ!!!ا " الرش!!!د ف!!!ي اس!!!تخدام الم!!!وارد  -

ل!!!ي مردودی!!!ة وذل!!!ك بإش!!!باع حاج!!!ات و رغب!!!ات األف!!!راد المتاح!!!ة بالش!!!كل ال!!!ذي یحق!!!ق ْاع

الع!!!املین ورف!!!ع ال!!!روح المعنوی!!!ة ل!!!دیھم لیع!!!زز رغب!!!تھم و ان!!!دفاعھم للعم!!!ل و أداء مھن!!!تھم 

   " كم!!!!!ا یمك!!!!!ن الق!!!!!ول إن الكف!!!!!اءة تعن!!!!!ى بالنس!!!!!بة للف!!!!!رد ) 331: ص  2000( خلی!!!!!ل محم!!!!!د ، ".  

الق!!!در المالئ!!!م م!!!ن الس!!!لطة  أو العام!!!ل أن ی!!!وفر ل!!!ھ العم!!!ل المرض!!!ى والمناس!!!ب و یمنح!!!ھ

م!!!ع التحدی!!!د الواض!!!ح لالختصاص!!!ات و إن یش!!!ارك ف!!!ي ح!!!ل مش!!!اكلھ وخل!!!ق ف!!!رص الترقی!!!ة 

 ) 5: ص  2007( نور الدین و صوریة ،  أمامھ وتوفیر األجر المناسب." 

 . أنواع الكفاءات :3.1 -

 الب!احثون خاللھ!ا م!ن ینظ!ر الت!ي الزوای!ا لتع!دد اتبع! الكف!اءات وأقس!ام أن!واع تع!ددت -

   نظ!ر لھ!ا ال!بعض أن ) إل!ى 1999 الزی!دي إلی!ھ (  ذھ!ب م!ا و ذل!ك یؤك!د والمختص!ون

 بالعملی!!ة ربطھ!!ا وال!!بعض الشخص!!یة الكف!!اءات فس!!ماھا الشخص!!یة الجوان!!ب م!!ن

 المھنی!ة الناحی!ة م!ن لھ!ا اآلخ!ر نظ!ر وال!بعض اإلش!رافیة بالكف!اءات وس!ماھا اإلش!رافیة

 بالكف!!اءات فس!!ماھا األداء بمس!!توى ح!!ددھا آخ!!ر وقس!!م المھنی!!ة بالكف!!اءات فس!!ماھا

 ) 39: ص  1999 ( الزیدي .األدائیة

 :أنواع  ثالثة إلى للكفاءات ( جرادات و آخرون ) تصنیفا ما ذكر  ذلك ومن -

 تمت!د       ب!ل والحق!ائق المعلوم!ات عل!ى تقتص!ر ال الت!ي :المعرفی,ة  الكف,اءات  -1.3.1 -

 اس!!تخدام وط!!رق المعرف!!ة أدوات واس!!تخدام المس!!تمر، ال!!تعلم كف!!اءات ام!!تالك إل!!ى

 .المعرفة

 س!!لوك إظھ!!ار عل!!ى الف!!رد ق!!درة الكف!!اءات ھ!!ذه وتش!!مل  :األداء  كف,,اءات  -.2.3.1 -

 ، ومعی!ار بمعرفت!ھ ال الف!رد ب!أداء تتعل!ق الكف!اءات وھ!ذه المختلف!ة ، المواق!ف ف!ي واض!ح

 .المطلوب بالسلوك القیام على القدرة ھو ھنا الكفاءة تحقیق

 المعرف!ة أو األداء ع!ن ال النت!ائج ع!ن الكف!اءات ھ!ذه تتح!دث :النت,ائج  كف,اءات  -.3.3.1 -

 والثق!ة الحم!اس ف!ي تتمث!ل جدی!دة عناص!ر ب!دخول تتمی!ز ولكنھ!ا بھم!ا ارتباطھ!ا رغ!م

 ) 51 ص : 1983 وآخرون ،  جرادات( .النتائج إلى الوصول على والقدرة بالنفس
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 التالي : النحو على الكفاءات أنواع ذكر ) فقد العنزي أما(  -

 واالجتھ11ادات المف11اھیم بمجموع11ة تتعل11ق الت11ي: وھ11ي  اإلش��رافیة الكف��اءات .4.3.1 -

 .مالحظتھ و التي تمكن صاحبھا من أداء عملیة االشراف  یمكن الذي والسلوك

 والوجدانی11ة الفكری11ة بالجوان11ب تتعل11ق الت11يوھ11ي   :الشخص��یة . الكف��اءات5.3.1 -

 .المھنیة بالمسؤولیات القیام على تعینالتي  واالجتماعیة

 بالمج11ال تتص11ل الت11ي الجوان11ب تتض11من الت11ي  وھ11ي: المھنی��ة  . الكف��اءات6.3.1 -

 .بنجاح العمل لممارسة تؤھل معینة صفات وتشمل الوظیفي

    س1لوكیا مص1اغ ع1ام ھ1دف ش1كل عل1ى تظھ1ر الت1يوھ1ي : األدائی�ة  الكف�اءات -.7.3.1 -

 عل11ى اق11ادر یك1ون أن عل1ى العام11ل الت1ي المھ1ام أو المھ11ارة تعك11س نت11ائج ش11كل عل1ى

   ) 22 ص : 2002العنزي ،  (    .أدائھا

 . أسالیب قیاس الكفاءة :4.1 -

یمث111ل القی111اس ل111ب م111نھج البح111ث العلم111ي ، لس111عیھ إل111ى الوص111ف ال111دقیق للواق111ع ، و م111ا م111ن  -

 ش111ك أن ط111رق القی111اس المختلف111ة ، تعتن111ي ف111ي المق111ام األول بمس111ألة درج111ة ص111دق و ثب111ات

البیان111ات  بم111ا یس111اعد ف111ي النھای111ة عل111ى تق111دیم تفس111یرات ص111ادقة و دقیق111ة ، تص111در عنھ111ا 

 قرارات رشیدة و سلیمة .

 " و تھدف عملیة قیاس الكفاءات إلى األھداف التالیة : -

 التقییم من أجل صیاغة برامج التدریب و التطویر . - -

 مالءمة الخدمة مع احتیاجات المجتمع . - -

 اءات من أجل الترقیة للمناصب العلیا .اختیار أصحاب الكف - -

 ) 163: ص  1986(  محمد ، االصالح و التحسین المستمر للبرامج التكوینیة . "  - -

و یش1111ترط ف1111ي اداة القی1111اس أن تك1111ون . خص����ائص أدوات قی����اس الكف����اءة : " 1.4.1 -

 دقیقة في التعبیر عن الكفاءة المراد قیاسھا ، و ذلك طبقا للخصائص التالیة: 

: بمعن111ى أن مح111ددات و بن111ود و خط111وات تطبی111ق أداة القی111اس تعب111ر  ص���دق القی���اس - -

 عن الخصائص الحقیقیة التي تتطلبھا الكفاءة المراد قیاسھا .
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: تعتب"""ر نت"""ائج قی"""اس الكف"""اءة ثابت"""ة عن"""دما تعب"""ر نتائج"""ھ ع"""ن الكف"""اءة ثب���ات القی���اس - -

بیع"""ي ف""""ي بع""""ض بدق"""ة متناھی""""ة ال تخض"""ع إل""""ى التغی"""ر المس""""تمر ،  إال أن"""ھ م""""ن الط

 الحاالت  أن تختلف نتائج القیاس باختالف درجات أو مستویات الكفاءة .

  بمعن""""ى إظھ""""ار االختالف""""ات ف""""ي مس""""تویات الكف""""اءة  ب""""ین األف""""راد، حت""""ى  التمیی����ز: - -

  و لو كانت بسیطة.

یقص""""د ب""""ھ وض""""وح أداة القی""""اس و إمكانی""""ة اس""""تخدامھا  س���ھولة اس����تخدام القی����اس: - -

 ) 203: ص  2002(عبد الباقي ، راد قیاس كفاءتھم . " من قبل األفراد الم

 . أنواع أدوات قیاس الكفاءة :2.4.1 -

تتع"""دد أس"""الیب قی"""اس الكف"""اءة و فق"""ا للھ"""دف المرج"""و م"""ن ھ"""ذا القی"""اس ، و یمكنن"""ا أن  -

نمی"""""ز بع"""""ض األس"""""الیب الكثی"""""رة االس"""""تعمال و الت"""""ي أورد ك"""""ل م"""""ن ( الش"""""مري ، 

    ) ع"""""""""ددا منھ"""""""""ا  2002( العن"""""""""زي ، ) و  2007)     و ( الحض"""""""""یبي ،  1998

 و ھي :

 . أسلوب المقابلة الشخصیة :1.2.4.1 -

        تس"اعد الت"ي المعلوم"ات جم"ع خالل"ھ م"ن یمك"ن أس"لوبا الشخص"یة المقابل"ة تع"د حی"ث -

 الكف"اءات ح"ول ش"فوي كاختب"ار ھن"ا الشخص"یة المقابل"ة تع"د إذ الكف"اءات، قی"اس ف"ي

لھ""ذه الكف""اءات   إتقان""ھ م""دى مقابلت""ھ ت""تم ال""ذي الف""رد یظھ""ر أن إل""ى المطلوب""ة و تھ""دف

 الموجھ"ة األس"ئلة تح"دد بحی"ث المقابل"ة لھ"ذه الجی"د اإلع"داد م"ن الب"د األس"لوب ھ"ذا ولنج"اح

 تمك"ن بص"ورة الكف"اءات م"ن كف"اءة ك"ل تتض"منھا الت"ي المھ"ارات م"ن مھ"ارة ك"ل لقی"اس

 .الكفاءة  إتقان مدى عن كبیر حد إلى دقیقة أحكام إصدار من المقابل

 . أسلوب المالحظة العلمیة :2.2.4.1 -

و ھ""""و م""""ن ب""""ین األس""""الیب الناجع""""ة ، حی""""ث تمك""""ن المالحظ""""ة العلمی""""ة الت""""ي تس""""تھدف  -

مالحظ"""""ة أداء المھ"""""ارات و متطلب"""""ات الكف"""""اءة مباش"""""رة م"""""ن قب"""""ل الباح"""""ث و تس"""""جیل 

األس""""لوب و مقارنتھ""""ا بالمع""""اییر الخاص""""ة بإتق""""ان ھ""""ذه الكف""""اءة ، و لك""""ن ھ""""ذا  المالحظ""""ات

و دقت""ھ إال أن""ھ ص""عب ف""ي تنفی""ذه ، نظ""را للح""رج ال""ذي ق""د تس""ببھ المالحظ""ة   رغ""م نجاعت""ھ
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و التكل����ف ال����ذي ق����د یبدی����ھ الش����خص المالح����ظ ف����ي تأدیت����ھ للكف����اءة المطل����وب  المباش����رة

 مالحظتھا .

 . أسلوب التقریر الذاتي :3.2.4.1 -

و یق���وم ھ���ذا األس���لوب عل���ى التق���ویم ال���ذاتي للكف���اءة م���ن قب���ل الش���خص ال���ذي ی���ؤدي  -

المھن��ة  و ی��تم ذل��ك م��ن خ��الل تحدی��د الكف��اءة الت��ي س��یتم قیاس��ھا ، و تحدی��د مح��دداتھا            

( مؤش����راتھا ) و تحدی����د مع����اییر أداء الكف����اءة ، س����واء كان����ت ھ����ذه المع����اییر كمی����ة        

لین���ا الحك���م عل���ى نوعی���ة الكف���اءة و األداء . و ی���تم ص���یاغة أو كیفی���ة و الت���ي تس���ھل ع

المؤش��رات ف��ي مجموع��ة م��ن األس��ئلة عل��ى ش��كل اس��تمارة تعط��ى للعام��ل ال��ذي یق��در 

مس����تویات األداء و الكف����اءة لدی����ھ م����ن خ����الل االجاب����ة عل����ى االس����ئلة . و می����زة ھ����ذا 

عل����ى األس����لوب ھ����و قابلی����ة التطبی����ق و س����ھولتھ م����ع إعط����اء الحری����ة للف����رد لإلجاب����ة 

االس��ئلة م��ع مالحظ��ة تس��جیل س��لبیة احتم��ال ع��دم ص��دق الش��خص ف��ي تق��دیر الكف��اءة 

 من خالل عدم الصدق في االجابة على االسئلة . 

عل���ى ھ���ذا االس���لوب ف���ي قی���اس الكف���اءة ب���النظر إل���ى ص���عوبة  ةالطالب��� تو ق���د اعتم���د -

 استعمال األسالیب السابقة مع األخصائیین النفسیین في المرحلة الراھنة .

 

 . الفرق بین الكفاءة و بعض المفاھیم المشابھة :5.1  

ن مص���طلح الكف���اءة كثی���را م���ا ق���د یقت���رب مفھ���وم الكف���اءة م���ع بع���ض المف���اھیم األخ���رى ، إذ ا

إط���ار الس���یاق ال���ذي یس���تعمل فی���ھ ن و ل���ذلك وج���ب أن نتط���رق إل���ى بع���ض الف���روق  یفس���ر ف���ي

 : بین الكفاءة و بعض المصلحات القریبة من ھذا المصطلح و منھا

 . الفرق بین الكفاءة و الكفایة :1.5.1

 للدالل���ةلع���ل أق���رب مص���طلح للكف���اءة ھ���و مص���طلح الكفای���ة ، فكثی���را م���ا یس���تعمل المص���طلحین 

، فق��د تج��د م��ن یس��تعمل مص��طلح : الكفای��ة المھنی��ة ، ب��دل مص��طلح الكف��اءة  المعن��يع��ن نف��س 

التعلیمی��ة . فف��ي الكثی��ر م��ن ، كم��ا تج��د مص��طلح الكفای��ة التعلیمی��ة للتعبی��ر ع��ن الكف��اءة  المھنی��ة

      الدراس�����ات و البح�����وث یس�����تخدم الب�����احثون مفھ�����ومي : الكف�����اءة و الكفای�����ة بمعن�����ى واح�����د .

ف���ي ح���ین ی���رى ال���بعض أن ھن���اك ف���رق ب���ین المفھ���ومین ، و ھ���ذا م���ا أورده ( الحض���یبي ) نق���ال 
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ع����ن ( می����دلي ) : " حی����ث ت����رى أن ھن����اك ف����رق ب����ین الكفای����ة و الكف����اءة ، فالكف����اءة تحق����ق 

مس���توى الج���دارة ، أي الح���د األقص���ى و ل���یس الح���د األدن���ى المقب���ول ، كم���ا یح���دث ف���ي الكفای���ة 

 ) 70: ص  2007( الحضیبي ، " 

 . الفرق بین الكفاءة و الفاعلیة  :2.5.1

 إنم�ا المنظم�ة فاعلی�ة درج�ة بقول�ھ : " إن والفاعلی�ة الكفای�ة ب�ین الف�رق إل�ى مرش�د)  أش�ار( 

 فھ�ي الكف�اءة أم�ا لتحقیقھ�ا، أص�ال والت�ي وج�دت لھ�ا المح�ددة األھ�داف تحقی�ق بم�دى تق�اس

 الالزم��ة والنش��اطات بالعملی��ات القی��ام عن��د والبش��ریة المادی��ة الم��وارد ت��وفیر م��دى تعن��ي

  :  1988 (مرش��د ، ."المنظم�ة تحققھ�ا الت�ي أو النت��ائج بالمخرج��ات مقارن��ة األھ��داف لتحقی�ق

 ) 212 ص

 لتحقی�ق المس�تخدمة بالطریق�ة فتق�اس الكف�اءة أم�ا بالنت�ائج تق�اس الفاعلی�ة أن ف�ذكر الجعی�د أم�ا

 ل�ھ تت�وفر أن یمك�ن ف�الفرد الفاعلی�ة، تحقی�ق بالض�رورة یعن�ي ال الكف�اءة تحقی�ق وأن النت�ائج

 یس�تطیع ال ذل�ك وم�ع األھ�داف لتحقی�ق والتكلف�ة والجھ�د الوق�ت حی�ث م�ن الوس�ائل أفض�ل

 الكف�اءة تحقی�ق بالض�رورة یعن�ى ال الفاعلی�ة تحقی�ق أن كم�ا المرس�ومة، أھداف�ھ جمی�ع تحقی�ق

 تحقیق الفرد یستطیع فقد

 أفض��ل ھ��ي لیس��ت األھ��داف تل��ك لتحقی��ق المس��تخدمة الوس��ائل ولك��ن المرس��ومة، أھداف��ھ

                          ) 19: ص  2003، ( الجعی������������د والتكلف������������ة"  والجھ������������د الوق������������ت حی������������ث م������������ن الوس������������ائل

 . الفاعلیة عناصر أحد الكفاءة ھي فإن ھذا وعلى

 . الفرق بین الكفاءة و المھارة  :3.5.1

 التالیة : النقاط في والمھارة الكفایة بین الفروق تلخیص " یمكن أنھ  الفتالوي ذكرت

 .الكفاءة عناصر أحد تعد فالمھارة المھارة، من وأشمل أعم الكفاءة نطاق  -

 المھ�ارة ترتك�ز ح�ین ف�ي واإلداری�ة والفنی�ة التنظیمی�ة األعم�ال م�ن ب�الكثیر الكف�اءة ت�رتبط  -

 .حسیة حركیة عملیات أداء في

 .لھ الكفاءة تحقیق تعني فھي ما، شيء أداء أو إنجاز في المھارة تحققت إذا  -

 ( الف�تالوي" .ب�ھ  المھ�ارة تحقی�ق بالض�رورة یعن�ى ال فھ�ذا م�ا، لش�يء الكف�اءة تحقق�ت إذا  -

 ). 29 ص ، 2003
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 . الفرق بین الكفاءة و األداء  :4.5.1

 االس�تجابات مجموع�ة " بأن�ھ األداء ) (الملیج�ي ع�رف فق�د األداء لمفھ�وم التع�اریف تع�ددت

 أم�ا " مباش�رة مالحظ�ة تالحظ�ھ م�ا ھ�و األداء وھ�ذا . مع�ین موق�ف ف�ي الف�رد بھ�ا الت�ي یق�وم

 اإلیج�ابي الفع�ل " أن�ھ عل�ى األداء عرف�ت فق�د والعل�وم والثقاف�ة للتربی�ة العربی�ة المنظم�ة

 للمع�اییر تبًع�ا أدائًھ�ا م�ن ،وال�تمكن الجی�د المعلوم�ة أو الق�درة أو المھ�ارة الكتس�اب النش�یط

 ) 24: ص  2003 ، ( الفتالوي " الموضوعیة

 إنھ�ا المح�رك دور تلع�ب والت�ي ل�ألداء الداخلی�ة البطان�ة" ھ�ي ةالكف�اء وذك�ر ( ال�دریج ) أن

    وس��لوكات  إنج��ازات خ��الل م��ن یالح��ظ إال وال مرئ��ي وغی��ر ومكتس��ب مس��تبطن نم��وذج

  )  317 : ص 2003  الدریج ، ( و مؤشرات "
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 : العیاديالكفاءة المھنیة لألخصائي النفسي . 2

ت"""ؤدى ف"""ي قط"""اع عم"""ومي أو خ"""اص، تختل"""ف ب"""اختالف  العی���ادي إن مھن"""ة األخص"""ائي النفس"""ي

 المؤسسة التي یعمل بـھا ، و كل مؤسسة ما تقتضي كفاءة معینة یجب التركیز علیھا .

ـ"""" فالعم""""ل ف""""ي العی""""ادات النفس""""یة أو المستش""""فیات ومج""""ال الص""""حة ، یق""""وم فیھ""""ا األخص""""ائي 

ف""""ي ھ""""ذا المج""""ال  النفس""""ي بالتش""""خیص أو الع""""الج أو ب""""ـھما مع""""ا، وعم""""ل األخص""""ائي النفس""""ي 

ھ""""و محاول""""ة التع""""رف عل""""ى أص""""ل الس""""لوك ومرافق""""ة ومس""""اعدة األش""""خاص إلیج""""اد طریق""""ة 

 أنسب للتعامل مع المرض .

ـ""""" و العم"""""ل ف"""""ي المؤسس"""""ات اإلص"""""الحیة كمؤسس"""""ات األح"""""داث والمنح"""""رفین ، یق"""""وم فیھ"""""ا 

اد بدراس"""ة الح"""االت، وتق"""دیم االقتراح"""ات الخاص"""ة بتل"""ك الح"""االت ، ویس"""اعد ف"""ي توجی"""ھ األف"""ر

 والعمل على تكیفھم مع متطلبات الحیاة االجتماعیة .

ـ""""" العم"""""ل ف"""""ي مج"""""االت التوجی"""""ھ المھن"""""ي والترب"""""وي والنفس"""""ي ف"""""ي المؤسس"""""ات التعلیمی"""""ة 

والجامعی"""""ة عل"""""ى اخ"""""تالف مراحلھ"""""ا، فمھم"""""ة األخص"""""ائي النفس"""""ي ھ"""""ي مس"""""اعدة الطف"""""ل          

أیض"""ا مس""اعدة األس"""اتذة ـ"" ال""ذي یع"""اني م""ن مش"""اكل ـ عل""ى التكی"""ف األفض""ل ف"""ي المدرس""ة، و

عل"""ى تفھ"""م تالمی"""ذھم م"""ن حی"""ث استعدادات"""ـھم وقدرات"""ـھم .. و فی"""ھ یس"""اعد األخص"""ائي العی"""ادي 

التالمی"""ذ والطلب"""ة عل"""ى االختی"""ار الس"""دید للدراس"""ات الت"""ي تالئ"""م إمكانیات"""ـھم، م"""ع محاول"""ة إیج"""اد 

ش"""اكلھم    ارتب"""اط ب"""ین مختل"""ف اس"""تعداداتھ وم"""ا یطم"""ح إل"""ى الوص"""ول إلی"""ھ . ویق"""وم بدراس"""ة م

و إیج"""اد الحل"""ول المناس"""بة لھ"""ا، ویعتم"""د ف"""ي عمل"""ھ عل"""ى االختب"""ارات والمق"""اییس، فھ"""و ی"""ؤدي 

عملیت"""""ین : التش"""""خیص والتوجی"""""ھ اإلرش"""""ادي، وأحیان"""""ا یت"""""ابع عملی"""""ة الع"""""الج طبق"""""ا لحج"""""م 

المؤسس""""ة وظروفھ""""ا . ویمك""""ن لألخص""""ائي النفس""""ي عل""""ى مس""""توى الجامع""""ة أن یق""""وم ب""""أدوار 

 مل اإلداري .التعلیم، البحث، والع

ـ""" العم"""ل ف"""ي مراك"""ز البح"""وث ومتابع"""ة الدراس"""ات التربوی"""ة والص"""حیة واالجتماعی"""ة، ویعم"""ل 

ف"""""ي مراك"""""ز التخط"""""یط والتنظ"""""یم واإلدارة ، و م"""""ا یقتض"""""یھ م"""""ن إلم"""""ام بالجان"""""ب المعرف"""""ي        

و الفك""""ري و م""""ا توص""""لت إلی""""ھ النظری""""ات الحدیث""""ة و المف""""اھیم المعاص""""رة المرتبط""""ة بعل""""م 

 یادي .النفس الع

و ل""""ذلك ك""""ان م""""ن ب""""ین متغی""""رات البح""""ث الت""""ي اختارھ""""ا الطال""""ب كأح""""د متغی""""رات الدراس""""ة      

 و أثرھا على كفاءة األخصائي النفسي ، بیئة العمل التي یعمل بھا األخصائي النفسي .
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 . مفھوم المھنة  : 1.2

       ال��بعض یطل��ق فق��د ، المھن��ة و الحرف��ة م��ن ك��ل معن��ى ح��ول الخل��ط م��ن الكثی��ر ھن��اك

 المھ��ن اآلخ��ر عل��ى إح��دى ال��بعض یطل��ق ق��د ، و مھن��ة اص��طالح إح��دى الح��رف عل��ى

 بینھما ممیزا فرقا ھناك أن مع حرفة ، اصطالح

 ألدائ�ھ یتطل�ب و الف�رد یزاول�ھ فن�ي أو ص�ناعي عم�ل أنھ�ا" عل�ى. الحرف�ة عرف�ت ق�د " و

 العمل�ي        و النظ�ري التعل�یم م�ن س�نوات ع�دة قض�اء بع�د فق�ط تكتس�ب خاص�ة م�ؤھالت

 تعلم�ھ ف�ي التقلی�د عل�ى یس�تند ال�ذي الب�دائي العمل�ي األس�لوب " بأنھ�ا عرف�ت كم�ا " الخب�رة و

 . ) 33: ص  1984( عصمت ،  "التعقید وعدم بالبساطة یتسم ھو و إنجازه و

 التعلیم مستوى على متخصصا و نسبیا طویال إعداًدا تتطلب وظیفة" بأنھا عرفت المھنة فقد أما

 ) 39، ص  1993( عبد الجواد و متولي ، أخالقیة محددة  بروابط أعضاؤھا یرتبط العالي

 ) معاییر و شروط المھنة فیما یلي : " 1993و یوضح ( عبد الجواد متولي ، 

 البشریة و المجتمع لخدمة أنفسھم أصحابھا یكرس ، عامة خدمة المھنة -

 . متمیزة فنیة بصیرة و فائقة فكریة قدرة أصحابھا من المھنة تتطلب -

 . المھن في اإلعداد في نسبیا طویلة فترات المھنة أعضاء یقضي -

 بأح�دث عل�م عل�ى یكون�وا و بھ�ا االلتح�اق قب�ل معین�ة م�ؤھالت المھن�ة أعض�اء ل�دى یك�ون -

 . المھني النمو وراء السعي و تخصصاتھم في التطورات

 أصحابھا ممارسات ضبط و خدماتھا تحسین و أھدافھا لتحدید قوي مھني لتنظیم المھنة تخضع -

 . للنقابات بالنسبة معروف ھو كما حقوقھم تحدید و

 . المھنة شرف بمیثاق یعرف ما أو مھنیة أخالق وجود المھنة تشترط -

 . مستمرة وعضویة بالدوام یتسم عمال لصاحبھا المھنة توفر -

 ) 13: ص :  1993( عبد الجواد متولي ، االستقاللیة "   التخصص و و للترقي إمكانات المھنة توفر -
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 :العیادي. محددات الكفاءة المھنیة لألخصائي النفسي 2.2

لق���د تطرقن���ا ف���ي الفص���ل الس���ابق بش���يء م���ن التفص���یل إل���ى موض���ع الكف���اءة المھنی���ة و تعریفتھ���ا 

، و ذل���ك  و نری��د م���ن خ���الل ع���ذا الفص���ل أن نتع���رف عل���ى الكف���اءة المھنی���ة لألخص���ائي النفس���ي

باإلش����ارة إل����ى مح����دداتھا و أساس����یات ھ����ذه المھن����ة ، و یمك����ن أن نح����دد مؤش����رات أداء مھن����ة 

 األخصائي النفسي وفقا ألدواره التي أشرنا إلیھا سالفا و المتمثلة في :

العالج و البحث .  و من ثم فقد  المختلفة  ، والعقلیة النفسیة األمراض تشخیص في المساھمة

حددنا ثالثة محددات اساسیة خادمة ألدوار األخصائي النفسي و ھي : المحددات المعرفیة  

 المحددات المھاریة و محددات سمات الشخصیة .

 . المحددات المعرفیة :1.2.2

ج���ب و نقص���د بالمح���ددات المعرفی���ة ، المع���ارف و االفك���ار و المعلوم���ات و النظری���ات الت���ي ی

أن یمتلكھ����ا األخص����ائي النفس����ي و تع����د ض����روریة لممارس����تھ للمھن����ة : و یمك����ن أن ن����ورد ف����ي 

ھ�����ذا المج�����ال الدراس�����ة الت�����ي اجراھ�����ا مجموع�����ة م�����ن الب�����احثین و المنش�����ورة عل�����ى موق�����ع 

موض�������وع المح�������ددات و ال�������ذي تن�������اول )  /http://ar.wikipedia.org/wiki(الموس�������وعة الح�������رة 

 المعرفیة لعلم النفس االكلینیكي وفقا لمجموعة من الدراسات نورد منھا ما یلي :

" ھناك أربعة مدارس رئیسیة تسیطر على مجال علم النفس اإلكلینیكي وتحدد طبیعة الممارسة 

وكي العملیة فیھ والتي تتمثل في : العالج النفسي الدینامیكي والعالج اإلنساني والعالج السل

 ) P 51 :Thomas. 2005   ("  .والعالج األسري والعالج السلوكي المعرفي

 :  العالج النفسي الدینامیكي. 1.1.2.2

ال���ذي قدم���ھ ع���الم  التحلی���ل النفس���ي " لق���د تط���ور المنظ���ور النفس���ي ال���دینامیكي نتیج���ة لتط���ور

) ویتمث���ل الھ���دف األساس���ي م���ن التحلی���ل النفس���ي ف���ي جع���ل الف���رد .س���یجموند فروی���د ال���نفس(

ال���دفاع المختلف���ة الت���ي یس���تخدمھا عل���ى عل���ٍم ت���ام ب���دوافع الالواع���ي المكبوت���ة لدی���ھ ، وآلی���ات 

وتتض����من األس����الیب األساس����یة لعملی����ة التحلی����ل النفس����ي . للس����یطرة عل����ى ك����ل م����ا یش����عر ب����ھ

اس����تخدام أس����لوب الت����داعي الح����ر للتعبی����ر ع����ن آرائ����ھ أو مواقف����ھ أو انفعاالت����ھ الداخلی����ة الت����ي 

بعملی���ة ت���رتبط ع���ادة بش���خص مھ���م ف���ي حیات���ھ . وغالب���ا م���ا یك���ون المع���الج النفس���ي ال���ذي یق���وم 
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التفس����یر و الع����الج. وھن����اك نظری����ات أخ����رى حدیث����ة ظھ����رت بص����ورة مختلف����ة ع����ن أس����الیب 

التحلی��ل النفس��ي الت��ي اتبعھ��ا فروی��د ومنھ��ا، عل��م نف��س ال��ذات وعل��م نف��س األن��ا ونظری��ة العالق��ة 

بالموض������وع. وتن������درج ھ������ذه االتجاھ������ات الفكری������ة العام������ة اآلن تح������ت مظل������ة المص������طلح 

ال����ذي یبح����ث موض����وعات عام����ة ، منھ����ا تفس����یر المع����الج  ،  عل����م ال����نفس ال����دینامیكي الش����امل

النفس����ي ألس����لوب التحوی����ل وآلی����ات ال����دفاع الت����ي ینتھجھ����ا الم����ریض وإدراك ق����وى الالوع����ي 

لدی����ھ واالھتم����ام بمعرف����ة كی����ف أن التط����ورات الت����ي ح����دثت ف����ي مرحل����ة طفول����ة الف����رد ق����د 

  ) P 67  :, 2005 Gabbard(ساھمت في تشكیل حالتھ النفسیة الحالیة ." 

 : العالج النفسي اإلنساني. 2.1.2.2

ق��د تط��ور عل��م ال��نفس اإلنس��اني ف��ي فت��رة الخمس��ینیات م��ن الق��رن العش��رین ك��رد فع��ل لظھ��ور 

ك����ل م����ن المدرس����ة الس����لوكیة والتحلی����ل النفس����ي، ویرج����ع ذل����ك بدرج����ة كبی����رة إل����ى أس����لوب 

وال���ذي غالب���ا م���ا )ك���ارل روج���رز(  الع���الج النفس���ي المتمرك���ز ح���ول الم���ریض ال���ذي وض���عھ

ك���ان "روج���رز" ی���ؤمن ب���أن الم���ریض یحت���اج إل���ى ثالث���ة . یش���ار إلی���ھ باس���م ع���الج ( روج���رز)

ی���تمكن م���ن التحس���ن العالج���ي : وتتمث���ل  أم���ور فحس���ب م���ن الطبی���ب النفس���ي المع���الج ل���ھ لك���ي

وثانًی�����ا، التق�����دیر اإلیج�����ابي غی�����ر  -تل�����ك األم�����ور ف�����ي : أوال، التواف�����ق واالنس�����جام والقب�����ول 

ووفق�����ا لالتج�����اه  . ثالث�����ا وأخی�����را، ال�����تفھم والتع�����اطف م�����ع م�����ا یقول�����ھ الم�����ریض -المش�����روط 

ه ف����ي بن����اء اإلنس����اني ، یتمت����ع ك����ل ف����رد بقدرات����ھ وإمكانات����ھ وم����وارده الخاص����ة الت����ي تس����اعد

شخص����یة قوی����ة والتأكی����د عل����ى أھمی����ة مفھ����وم ال����ذات. وتتمث����ل مھم����ة إخص����ائي عل����م ال����نفس 

اإلنس����اني ف����ي مس����اعدة الف����رد ف����ي االس����تفادة م����ن ھ����ذه الم����وارد وتس����خیرھا لص����الحھ وذل����ك    

 ) P73 :, 2004  Michael   ( .من خالل العالقة العالجیة التي تنشأ بینھ وبین المریض

 . العالج السلوكي و العالج السلوكي المعرفي :3.1.2.2

یع���د الع���الج الس���لوكي أح���د المج���االت الغنی���ة بالبح���ث. ذل���ك، حی���ث یع���د م���ن المج���االت البحثی���ة 

الت�����ي الق�����ت إقب�����اال كبی�����را م�����ن الب�����احثین النفس�����یین، كم�����ا أن�����ھ یحظ�����ى بقاع�����دة عریض�����ة           

م ومب���ادئ المدرس���ة الس���لوكیة. م���ن الدراس���ات واألعم���ال البحثی���ة. وترج���ع أص���ولھ إل���ى مف���اھی

ووفق���ا للع���الج الس���لوكي، یمك���ن أن تنب���ئ األح���داث والظ���واھر البیئی���ة ع���ن الطریق���ة الت���ي نفك���ر 

ونش��عر بھ���ا. إن س���لوكنا یح��دد ش���روط م���دى تأثرن��ا ب���الظروف والبیئ���ة المحیط��ة بن���ا والت���ي ی���تم 

تعزی���ز ال���ذات  تقییمن���ا وفق���ا لھ���ا. وف���ي بع���ض األحی���ان، ی���دفع ھ���ذا التقی���یم الس���لوك إل���ى زی���ادة
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وف����ي أحی����ان أخ����رى یقل����ل الس����لوك م����ن العق����اب. وغالب����ا م����ا یس����تدعي األم����ر م����ن أخص����ائي 

 العالج السلوكي إجراء تحلیل السلوك التطبیقي. 

نش����أ الع����الج الس����لوكي المعرف����ي نتیج����ة للجم����ع ب����ین الع����الج المعرف����ي م����ن جھ����ة أخ����رى ، 

والع���الج الس���لوكي االنفع���الي العقالن���ي ، ال���ذین اس���ُتمدا م���ن عل���م ال���نفس المعرف���ي والمدرس���ة 

الس���لوكیة. ویعتم���د الع���الج الس���لوكي المعرف���ي عل���ى النظری���ة الت���ي توض���ح م���دى ارتب���اط ك���ل 

س���لوكیاتنا (الس���لوك) ببعض���ھا وم���دى تفاعلھ���ا م���ن أفكارن���ا (المعرف���ة) ومش���اعرنا (العاطف���ة) و

مع��ا ف��ي ص��ور معق��دة. وم��ن خ��الل ھ��ذا المنظ��ور یتض��ح أن ھن��اك أس��الیب مح��ددة یك��ون فیھ��ا 

خل��������ل أو اض��������طراب ف��������ي تفس��������یر الع��������الم أو تقییم��������ھ (ویب��������دو ذل��������ك غالب��������ا م��������ن 

 الس���لبیة الخاطئ���ة الت���ي یتبناھ���ا الف���رد) و الت���ي یمك���ن أن ت���ؤدي إل���ى معان���اة المعتق���دات  خ���الل

ھ����ذا الف����رد م����ن الض����غوط واالض����طرابات النفس����یة أو المش����كالت الس����لوكیة. ویتمث����ل الھ����دف 

م����ن معظ����م أس����الیب الع����الج المعرف����ي الس����لوكي ف����ي اكتش����اف وتحدی����د اض����طرابات التفاع����ل   

أو التواص����ل وذل����ك م����ن خ����الل الط����رق المنھجی����ة المختلف����ة الت����ي یتبعھ����ا المع����الج النفس����ي 

ه االض���طرابات النفس���یة وتجاوزھ���ا والحیلول���ة دون لمس���اعدة الم���ریض ف���ي التغل���ب عل���ى ھ���ذ

ھن�����اك العدی�����د م�����ن األس�����الیب الحدیث�����ة المس�����تخدمة         .ح�����دوثھا لیع�����یش حی�����اة س�����عیدة وآمن�����ة

ف����ي الع����الج الس����لوكي المعرف����ي ، مث����ل أس����لوب تقلی����ل الحساس����یة الت����دریجي وأس����لوب ط����رح 

األس�������ئلة الس�������قراطي واالحتف�������اظ بس�������جل المالحظ�������ات المعرفی�������ة الخ�������اص ب�������المریض.           

ي والت����ي یتض����منھا لق����د تط����ورت أیًض����ا األس����الیب المس����تخدمة ف����ي تع����دیل الس����لوك اإلنس����ان

الع���الج الس���لوكي المعرف���ي، وم���ن بینھ���ا الع���الج الس���لوكي الج���دلي والع���الج المعرف���ي المعتم���د 

 ) 2006( رابطة العالجات السلوكیة المعرفیة ، ..  .على التنبیھ الذھني

 . العالج األسري :4.1.2.2

أو الع�����الج ع�����ن طری�����ق المجموع�����ات إل�����ى العم�����ل م�����ع األزواج  الع�����الج األس�����ري ھ�����دف

م����ا أن����ھ یرك����ز عل����ى العالق����ات األس����ریة باعتبارھ����ا ع����امال مھم����ا ف����ي مج����ال والع����ائالت ، ك

الص�����حة النفس�����یة. ویھ�����تم ھ�����ذا الع�����الج النفس�����ي كثی�����را بالعالق�����ات وأس�����الیب التفاع�����ل ب�����ین 

األش���خاص، وال س���یما مالحظ���ة كی���ف أن التغیی���ر ال���ذي یط���رأ عل���ى أح���د األف���راد س���وف ی���ؤثر 

توجی���ھ الع���الج النفس���ي ھن���ا لمعظ���م أف���راد ووفق���ا ل���ذلك ، فإن���ھ ی���تم . عل���ى المجموع���ة بأكملھ���ا

المجموع����ة كلم����ا أمك����ن ذل����ك. ویمك����ن أن تش����مل أھ����داف الع����الج النفس����ي ف����ي ھ����ذه الح����االت 
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تعزی���ز التواص���ل ب���ین أف���راد المجموع���ة وترس���یخ ال���دور الص���حي وس���ماع أف���راد المجموع���ة 

وھ�����م یعب�����رون ع�����ن مش�����اعرھم ومش�����كالتھم ومناقش�����ة الس�����لوكیات والتح�����دیات والمش�����كالت 

تركة فیم����ا بی����نھم. وم����ن أش����ھر علم����اء ال����نفس المس����اھمین ف����ي مج����ال الع����الج األس����ري      المش����

                        .( ج��������ون جوتم��������ان ) و( ج��������اي ھ��������الي ) و( س��������و جونس��������ون ) و( فرجینی��������ا س��������اتیر) 

)P 99 :, 2001  Bitter, J. & Corey  ( 

 :تكامل أسالیب العالج النفسي . 5.1.2.2

الماض���یین، ك���ان ھن���اك اتج����اه متزای���د نح���و الجم���ع ب���ین ط���رق الع����الج عل���ى م���دار العق���دین 

النفس����ي المختلف����ة ، ل����ذا، ب����دأ اإلخص����ائیون النفس����یون اإلكلینیكی����ون ف����ي البح����ث ع����ن نق����اط 

الض����عف ونق����اط الق����وة المختلف����ة الت����ي یتمی����ز بھ����ا ھ����ذا االتج����اه ، ھ����ذا إل����ى جان����ب العم����ل         

وعل����م األحی����اء  الوراث����ةوعل����م  عل����م األعص����اب ف����ي المج����االت األخ����رى ذات الص����لة مث����ل

وكان����ت نتیج����ة ذل����ك أن تزای����د تطبی����ق مب����دأ االنتقائی����ة     ،  وعل����م األدوی����ة النفس����یة التط����وري

واألس��الیب  ف��ي الع��الج النفس��ي م��ن ِقَب��ل اإلخص��ائیین النفس��یین ال��ذین درس��وا العدی��د م��ن ال��نظم

األكث���ر فاعلی���ة ف���ي الع���الج النفس���ي وذل���ك بقص���د تق���دیم أفض���ل ح���ل ألی���ة مش���كلة نفس���یة تواج���ھ 

 ) P 123: , 2005 John and Goldfried(مرضاھم 

 . المحددات المھاریة :2.2.2

إن األخص""""""ائي النفس""""""ي ال""""""ذي یمتل""""""ك المع""""""ارف الض""""""روریة ، دون أن یك""""""ون ل""""""ھ لدی""""""ھ 

المھ"""ارات الالزم"""ة الس"""تخدام ھ"""ذه المع"""ارف و تطبیقھ"""ا لص"""الح عمالئ"""ھ ، ل"""ن تحق"""ق ممارس"""تھ 

الت"""أثیر و الفعالی"""ة المطل"""وبین ، ذل"""ك أن"""ھ ال یس"""عى للحص"""ول عل"""ى المع"""ارف ل"""ذاتھا ، و إنم"""ا 

، كم"""ا أن حك"""م المجتم"""ع عل"""ى أدائ"""ھ ألدواره المھنی"""ة ی"""تم م"""ن لك"""ي یس"""تخدمھا لص"""الح عمالئ"""ھ 

خ""الل م""ا یق""وم بعمل""ھ و م""ا أنج""زه ، و ل""یس م""ن خ""الل م""ا یعرف""ھ أو یخط""ط لعمل""ھ  فالمع""ارف 

رغ""""م أھمیتھ""""ا ال تكف""""ي بمفردھ""""ا لتحقی""""ق الت""""أثیر و الفعالی""""ة المطل""""وبین للممارس""""ة ، و إنم""""ا 

النفس""""ي ال""""ذي یمتل""""ك المھ""""ارات األساس""""یة یج""""ب أن تكملھ""""ا المھ""""ارة  ، كم""""ا أن األخص""""ائي 

للممارس""""ة دون المع""""ارف و النظری""""ات الت""""ي بنی""""ت علیھ""""ا ھ""""ذه المھ""""ارات ، ق""""د تت""""وفر لدی""""ھ 

الخب""""رة للقی""""ام بعملی""""ات معین""""ة ، و لكن""""ھ ل""""ن یك""""ون م""""ؤھال ألداء وظیفت""""ھ عن""""دما ین""""تج ع""""ن 

دی""""دة تتطل""""ب التغیی""""ر و التط""""ور المس""""تمرین للمجتم""""ع و التوس""""ع ال""""دائم للمعرف""""ة ظ""""روف ج

 ) 18: ص  1996( علي ، استجابات أكثر مما تعلمھ. 
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 . مفھوم المھارة :1.2.2.2

لق���د س���بق و أن عرفن���ا مفھ���وم المھ���ارة ف���ي مص���طلحات الدراس���ة ، و م���ن أج���ل توض���یح ھ���ذا 

 المفھوم بشكل دقیق نورد بعض التعاریف التالیة للمھارة :

و الش���خص الم���اھر ھ���و ال���ذي یمل���ك  " المھ���ارة ھ���ي الق���درة عل���ى فع���ل ش���يء م���ا بإتق���ان ، -

المھ���ارة أو یظھرھ���ا . ، و یطل���ق مص���طلح المھ���ارات األساس���یة عل���ى المھ���ارات الض���روریة 

لل����تمكن م����ن موض����وع مع����ین ، فم����ثال تعتب����ر مھ����ارات الجم����ع و الط����رح أساس����یة لفھ����م م����ادة 

الریاض����یات و تطبیقھ����ا ، و لم����ا كان����ت الطریق����ة تعن����ي الوس����یلة لعم����ل ش����يء مع����ین ، ف����إن 

 ) 54: ص  1988( ماھر ، رة تعني القدرة على عمل ھذا الشيء " المھا

" و ھن��اك م���ن یص���ف المھ��ارة بص���فة عام���ة أنھ��ا األداء ال���ذي یق���وم ب��ھ الف���رد بس���ھولة و دق���ة ، 

س���واء ك���ان ھ���ذا األداء جس���میا أو عقلی���ا ، أم���ا ( م���ور أری���س ) فیش���یر إل���ى أن المھ���ارة ت���رتبط 

ممارس����ة النش����اط المالئ����م لألھ����داف المح����ددة "      باختی����ار المعلوم����ات المناس����بة للموق����ف ، و

 ) 330: ص  1977( ابو حطب ، 

 . المھارات األساسیة لألخصائي النفسي االكلینیكي :2.2.2.2

 اإلكلینیك��ي م��ا ھ��و النفس��ي األخص��ائي عن��د توافرھ��ا المطل��وب المھ��ارات ع��ن م��ن ب��ین

 المم�ارس یكتس�بھا الت�ي التراكمی�ة المھ�ارات إل�ى باإلض�افة فرع�ي ھ�و م�ا  ومنھ�ا أساس�ي

 بع��ض إل��ى وس��وف العالجی��ة ، الجلس��ات خ��الل وم��ن لعمل��ھ ممارس��تھ خ��الل المھن��ي

 لداء األخصائي النفسي االكلینیكي لمھنتھ بمھارة عالیة و اقتدار : الضروریة المھارات

 :األساسیة  االتصال . مھارات1.2.2.2.2

 و یمكن أن نذكر من بین أھم مھارات االتصال :

  لھا معنى ال التي الجامدة النظرة تلك ھو لیس البصري الجید االتصال إن :"  االتصال البصري -

 وحرص وتعاطف وإنصات اھتمام نظرة أنھا على المسترشد ویفسرھا باالنتباه المحفوفة ولكنھا

 ) 56: ص  1998( كفافي ، العالجیة ."  العملیة في ثقة العمیل وتعطي المساعدة على
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 التشخیصیة التفاعالت یثبط أو یشجع أن یمكن وتوجھھ الجسم لغة وضع إنلغة الجسم :  -

 المسترشد أو المریض قبل من تستقبل البصري االتصال مع األمام إلى قلیلة ال الجسم وحركة

 ) 56: ص  1998( كفافي ، بھ .  المرشد اھتمام تتضمن رسالة إلیھ توصل ألنھا بإیجابیة

و المسLLLافة الشخصLLLیة بLLLین المعLLLالج و المسترشLLLد ایضLLLا تLLLؤثر علLLLى المس###افة الشخص###یة :   -

االتصLLLال وھنLLLاك ( منطقLLLة ارتیLLLاح ) قصLLLوى یمكLLLن االحتفLLLاظ بھLLLا ، و ھLLLذه المسLLLافة محكومLLLة 

 ینبغLLي للموقLLف العالجLLي إلLLى حLLد مLLا قبLLل االتصLLال البصLLري باالعتبLLارات الثقافیLLة . وبالنسLLبة

 ، وفLي العمیLل لLدى االرتیLاح عLدم أو االرتیLاح بمسLتوى واعًیLا یكLون أن لألخصLائي النفسLي

 ودقة األخصائي النفسي خبرة إلى األمر یترك المسافة ھذه قدر توضح دراسات غیاب

 الرسLالة عمالئھLم إلLى خاللھLا مLن ینقLل كثیLرة أسLالیب وأمLام األخصLائي  للعمیLل، مالحظتLھ

 المصLطنعة أو المتكلفLة باألسLالیب األخصLائي واعًیLا یكLون أن والبLد االھتمLام موضLع بLأنھم

 ) 57: ص  1998( كفافي ، "  .یبتعد عنھا وأن

 المLریض         أو المسترشLد ینشLغل أن األحیLان بعLض فLي یحLدثالمس#لك اللفظ#ي : "  -

 وعلLى المعLالج أو المرشLد بأسLئلة أو المقابلLة بموضLوع لLھ عالقLة ال طویLل حLدیث فLي

 مLLن جLLزءاً  یعكLLس ألنLLھ ومسLLتمًعا ھادًئLLا یبقLLى أن الحالLLة ھLLذه األخصLLائي فLLيأو  المرشLLد

 كلLھ المسترشLد قالLھ بمLا یھLتم أن إمLا یختLار أن ولLھ،  التفكیLر فLي ومنطقLة وأفكLاره اھتمامLھ

 یھLتم المعLالج أو المرشLد أن الحLاالت مLن كثیLر فLي یحLدث والLذي یتجاھلLھ أن أو بعضLھ أو

 فھLLم فLي داللLة لLھ ألن منLLھ یسLLتفید أن ویحLاول المسترشLد حLLدیث فLLي جLاء مLا بLبعض

 لLھ ینتبLھ الLذي والجLزء االنتقLائي باالنتبLاه یسLمى المرشLد مLن جانLب السLلوك وھLذا المسترشLد

."  وممارسLتھ وتدریبLھ وقناعاتLھ النظLري توجھLھ علLى یعتمLد المسترشLد حLدیث فLي المرشLد 

 ) 58: ص  1998( كفافي ، 

 فعال عمل اإلنصات و األساسیة التواصل مھارات من أیًضاواإلنصات االنصات و االستماع :  -

 تفید رسالة للمسترشد ینقل الجید اإلنصات أن بل یتحدث، الذي اآلخر الطرف مع تجاوب یعكس

 عن أوضح فھًما للمرشد ویعطي متقبل وأنھ المعالج أو المرشد من اھتمام موضع یقولھ ما أن

:  1998( كفافي ،  ."ه مسترشد حدیث في المتكررة للمواضیع ینتبھ أن للمرشد ینبغي كما مسترشده

 ) 59ص 
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أو األخص��ائي  المع��الج أو للمرش��د المالحظ��ة ت��وفرمالحظ��ة األخص��ائي النفس��ي :  "  -

 طریق�ة ت�وفر الجس�میة البنی�ة ف�إن عام�ة وبص�فة "الص�امتة المعلوم�ات" م�ن النفس�ي مص�دًرا

ح���دد (جرین���در)              وق���د العمی���ل أو للمسترش���دالداخلی���ة   االنفعالی���ة االس���تجابة لتحدی���د

 )(Grinder   ) ( باندلر ) وBandler ( وھي عالمات أو  مفاتیح أربعة: 

 العملی�ات یعك�س وذل�ك والت�نفس، العض�لة وت�وتر لش�فاه ا وحج�م الجل�د ل�ون تغی�رات  -

     فیزیولوجی��ة عملی��ات ألنھ��ا إخفاؤھ��ا الص��عب م��ن العالم��ات وھ��ذه الداخلی��ة، االنفعالی��ة

 .إرادیة ال فعل ردود أي

 العمی�ل أو المسترش�د عن�د اللفظ�ي غی�ر والس�لوك اللفظ�ي الس�لوك ب�ین التن�اقض مالحظ�ة  -

 .عمالئھ بھام یواجھ أسئلة طریق عن المعالج أو المرشد ویستوضحھ أیضا، داللة لھ

 الجسمیة اللغة مع تتوافق ال جسمیة لغة یستخدم أنھ یجد عندما بالحرج المرشد یشعر وأحیاًنا

 یعكس أو یسایره أن یستطیع فقد عمدیا، المسترشد یقلد أن یحاول الحالة ھذه وفي للمسترشد،

 تبًعا التواصل زیادة وفي الجسمیة اللغة في یتوافقا أن على ذلك ساعد فربما المسترشد سلوك

 ) 60: ص  1998( كفافي ، "  .لذلك

 الس��تخدامھا المع��الج أو المرش��د یض��طر الت��ي المھ��ارة ھ��ي :. المواجھ��ة 2.2.2.2.2

 تص�در ومزدوج�ة مختلط�ة رس�ائل أو المسترش�د س�لوك ف�ي تناقًض�ا ھن�اك أن ی�رى عن�دما

 ذل�ك إل�ى ینتب�ھ أن دون جوان�ب ف�ي والتض�خیم المبالغ�ة إل�ى ویمی�ل واقعًی�ا ل�یس أن�ھ أو  عن�ھ

 عل�ى الق�درة وع�دم الخل�ط م�ن المسترش�د ویع�اني األخ�رى الجوان�ب ع�ن یتح�دث عن�دما

 وأن مبالغت�ھ ل�یحجم أو الواق�ع إل�ى لیعی�ده مسترش�ده المرش�د أو المع�الج ویواج�ھ التمیی�ز

 تك�ون وق�د كنھ�ھ ومعرف�ة ذات�ھ كش�ف م�ن المزی�د عل�ى وحث�ھ الطبیع�ي بحجمھ�ا األش�یاء ی�رى

( العتیب��ي ،  .العالج��ي والموق��ف المسترش��د حال��ة حس��ب مباش��رة غی��ر أو مباش��رة المواجھ��ة

 ) 30ص :  2011

إن م������ن ب������ین المھ������ارات . مھ������ارة اس������تعمال اس������الیب الع������الج المختلف������ة : " 3.2.2.2.2

األساس���یة ھ���ي معرف���ة الس���لوب العالج���ي المناس���ب للعمی���ل وفق���ا للحال���ة و الظ���رف الزم���اني   

و المك���اني  و طبیع���ة العمی���ل أو المسترش���د ، كاس���تعمال األخص���ائي ( الت���داعي الح���ر ) ھ���و : 

 وأحاسیس��ھ ورغبات��ھ واحتیاجات��ھ وص��راعاتھ الم��ریض وخ��واطره ألفك��ار العن��ان إط��الق

 تقیی�د ، ودون ش�رط أو قی�د اختی�ار  أو أو تخط�یط دون تلق�ائي مت�رابط ح�ر باسترس�ال
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 بغیض ة أو محرج ة أو أو مخجل ة معیب ة أو تافھ ة ب دت ومھم ا ب المنطق ، التقی د دون وحت�ى

 الم ریض أن إذ بالموض ع، وعدیم ة الص لة وغریب ة ، س خیفة أو مس تھجنة أو مؤلم ة أو

 ف ي المكبوت ة الم واد ع ن الكش ف إل ى الح ر الت داعي ویھ دف .ش يء وأي ش يء ك ل ی ذكر

 الالشعور 

 یح دث ال حت ى الكب ت ض غط لتخفی ف ض روري إج راء و ( التنف یس االنفع الي ) : ف التنفیس

 انفع االت م ن بنفس ھ م ا الم ریض لتفری غ الفرص ة تت اح الع الج یتص دع ، وف ي وال االنفج ار

ھ ذا  ویش اھد فیبك ي الم ریض ینفع ل أن إل ى الح ال یص ل وق د االنفع الي الت وتر وی تخلص م ن

 ص راعاتھ وإحباطات ھ ع ن یتح دث ح ین ھ ذا ویح دث خاص ة بص فة اإلن اث ال ة ح ف ي غالًب ا

 عالج  ي المنح  رف ف ي من  اخ س  لوكھ وأنم  اط قل ق ون واحي ومخاوف ھ ومش كالتھ وحاجات ھ

آم   ن خ   ال م   ن الل   وم                  من   اخ وف   ي ال   نفس ع   ن التعبی   ر وتش   جیع اإلص   غاء یس   وده

 ) 195: ص  2003( زھران ، و العتاب و األحكام األخالقیة ... " 

 إل  ى یحت  اج العالجی  ة والعالق  ة الع  الج إنھ  اء إن. مھ��ارة إنھ��اء الع��الج : 4.2.2.2.2

 العالق ة إنھ اء إن والمع الج الم ریض م ن ك ل یج د المع الج ، فق د جان ب م ن وخاص ة مھ ارة

 الوق ت ھ ذا ف ي األع راض بع ض ع ودة ذل ك ع ن وق د ین تج أحیاًن ا ، ص عب أم ر العالجی ة

 الع ون ت رك ج راء م ن الخ وف بس بب أو االنتھ اء، عل ى عملی ة داخل ي ك اعتراض بال ذات

 كعالق ة الع الج بع د تس تمر ق د أنھ ا لدرج ة وقوی ة ھام ة العالق ة أص بحت تك ون ق د وأحیاًن ا

 أن منھ ا بمخ اطر محاًط ا یك ون ق د أن ھ ، إال الح ل ھ و ھ ذا ، وربم ا یك ون حقیقی ة اجتماعی ة

:      2003( زھ  ران ، الع  الج "  فش  ل إل  ى ی  ؤدي ق  د الم  ریض م  ع االنفت  اح االجتم  اعي زی  ادة

 ) 197ص 

 لكث   رة انظ   ر. مھ���ارة اس���تعمال االختب���ارات و المق���اییس و تفس���یر نتائجھ���ا : 5.2.2.2.2

 الھ دف حس ب لتطبیق ھ مقی اس أنس ب أن یخت ار الب د المع الج ف إن النفس یة المق اییس وتن وع

 النفس ي التش خیص ومج ال ثقافت ھ ومس توى عم ر المبح وث م ع وتناس بھ قیاس ھ ی راد ال ذي

 أكب ر تغط ي الت ي المق اییس م ن ع دد أق ل المع الج اختی ار اإلكلینیكی ة یل زم الدراس ات وف ي

 المع الج         یت درب أن النفس یة المق اییس إج راء الجوان ب الس لوكیة . یتطل ب م ن ع دد

 خاص ة و عل ى بص فة دراس تھ ف ي یس تخدمھا الت ي والمق اییس عام ة بص فة عل ى المق اییس

 المق  اییس كان  ت درجاتھ  ا و خاص  ة إذا وتفس  یر تص  حیحھا وكیفی  ة بنودھ  ا م  ع ألف  ة
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 وتفس�یر تطبی�ق عل�ى مس�بًقا المع�الج ت�دریب تحت�اج إل�ى فإنھ�ا اس�قاطیة اختب�ارات المس�تخدمة

 مقی��اس ك��ل ف��ي المفح��وص علیھ��ا یحص��ل الت��ي و ی��تم تفس��یر ال��درجات .االختب��ارات ھ��ذه

 یلي : ما المقیاس نتائج تفسیر في یلزم اإلكلینیكي البحث وفي مجال ه، لمعاییر طبًقا

 .للنتائج تفسیره في وعملًیا موضوعًیا الباحث یكون أن -

 ی�تم الت�ي وباالس�تعانة بالمعلوم�ات ال�بعض بعض�ھا ض�وء ف�ي المقی�اس نت�ائج تفس�ر أن -

 .األخرى المعلومات جمع بوسائل جمعھا

 الرقمیة . النتائج تفسیر في االحتراس یجب -

 .نتائجھ تفسیر في الباحث تعمیم عدم یجب -

 علیھ�ا مقابل�ة ، یطل�ق ف�ي وذل�ك نتائج�ھ تفس�یر ف�ي ب�المفحوص الباح�ث ن یس�تعي أن یج�ب -

 التفسیر . مقابلة

المقابل���ة  العی���ادي األخص���ائي ی���تم أن بع���د:  العی���ادي. مھ���ارة كتاب���ة التقری���ر 6.2.2.2.2

 االختب��ارات وانطباعات��ھ بتص��حیح والقی��ام الحال��ة ت��اریخ ومراجع��ة االختب��ارات وتطبی��ق

 یق�در التقری��ر ، و عل�ى االخص�ائي االكلینیك�ي ف��ي كتاب�ة تقری�ره أن لكتاب��ة األوان آن العام�ة

 بع�ض وف�ي ینف�ذوه ال�ذین أولئ�ك وتوجیھ�ھ إل�ى التقری�ر تقب�ل ف�ي للمس�اعدة المتبع�ة التقالی�د

 التقری�ر بص�دق إلقن�اعھم المستش�فى ف�ي م�ع الع�املین المباش�ر التعام�ل ذل�ك یعن�ي ق�د األحی�ان

 األقس��ام مس��ئولي التفاع��ل ھ��ذا یش��مل وق��د ه، عل��ي التص��رف بن��اء عل��ى ولتش��جیعھم

األخص��ائي  الس��تنتاجات الداعم��ة األدل��ة وأن وغی��رھم، واألطب��اء النفس��یین والممرض��ین

وتوص��یفات عالج��ھ ...      توص��یاتھ لقب��ول كافی��ة أس��باًبا س��تكون وتماس��ك حجج��ھ االكلینیك��ي

 و یجب ھنا االشارة إلى األخذ بعین االعتبار في كتابة التقریر االكلینیكي :

ھ���ا العمی���ل یج���ب أن یتض���من التقری���ر االكلینیك���ي االجاب���ة عل���ى االحال���ة الت���ي أحی���ل بموجب -

 إلى األخصائي النفساني .

إذا ل���م یك���ن باإلمك���ان االجاب���ة عل���ى س���ؤال االحال���ة أو كان���ت االحال���ة غی���ر مناس���بة فی���ذكر  -

 ذلك في التقریر ، إضافة إلى ذكر األسباب التي أدت إلى ھذا الحكم .

ق���د یك���ون ھن���اك ق���رارات ثانوی���ة للتقری���ر فم���ثال ق���د یرس���ل التقری���ر األول���ي إل���ى أخص���ائي  -

 فسي آخر ، او طبیب ، أو مؤسسة ما .ن
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 األخص��ائي بھ��ا یتس��م أن الب��د كثی��رة س��مات ھن��اك. مح��ددات س��مات الشخص��یة : 3.2.2

    اإلكلینیك��ي ال��نفس لعل��م بالت��دریس الخاص��ة اللجن��ة أوردت��ھ م��ا ومنھ��ا اإلكلینیك��ي النفس��ي

 ع��ن ( ك��ارل روج��رز ) قائم��ة أوض��حتھ م��ا وك��ذلك األمریك��ي ال��نفس عل��م جمعی��ة ف��ي

 یلي : كما وھو اإلكلینیكي النفسي األخصائي وسمات خصائص

 .ومعاونتھم اآلخرین مساعدة في الرغبة -

 .االستبصار من عال بقدر یتمتع أن -

 .اآلخرین نظر وجھات واحترام التسامح بصفة یتمتع أن -

 .والذاتي االنفعالي الضبط من عالي بمستوى یتمتع أن -

 .االجتماعي الذكاء من الئق ومستوى عال أكادیمي مستوى على یكون أن -

 .اإلصغاء وحسن والصبر واإلبداع والقیادة المرونة على القدرة لدیھ تكون أن -

 .الممتازة واألكادیمیة العلمیة القدرة -

 . االستطالع حب -

 .المثابرة -

 .المسؤولیة - 

 .النفس ضبط على القدرة -

 .الواسع الثقافي األساس -

 .اآلخرین مع الطیبة العالقات تكوین على القدرة -

 .الحیلة وسعة األصالة -

 .الدوافع لتعقیدات الحساسیة -

 .لھ وتقبلھ إنسان لكل احترامھ -

 .اإلنساني السلوك فھم على القدرة -

 .المتحیز غیر االنفعالي واالتجاه الموضوعیة الروح -

 .االنفعالي وعجزه قصوره یدرك وان ودوافعھ نفسھ یعرف أن -

 ) 26: ص  2002( شقیر ، . خاصة اإلكلینیكي النفس وعلم عامة النفس بعلم االھتمام -

 المتخصصین بھا یتمیز أن یجب التي الصفات من مجموعة إلى األمریكي النفس علم اتحاد وأشار

 :وھي  ورئیسة أساسیة جوانب أربعة وھي النفسي العالج في
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 محاكمة على قادر في ذكائھ، ممیًزا النفسي المعالج یعتبر والذي. الجانب العقلي : 1.3.2.2

 العالج مجال في العدیدة الدراسات ومتبصًرا ، وتشیر المشكالت ومواجھة اإلنسانیة، األمور

 .نفسیین كمعالجین عملھم في والقدرات الذكاء نجاح متوسطي الصعوبة من أن النفسي

 الناس مشكالت لفھم ومیال مھتًما النفسيالمعالج  یكون أن فالبد. جانب المیول : 2.3.2.2

 .المجال ذلك في والصبر وخدمتھم

 التي الشھادة حدود یقف عند ال عملھ في المعالج فنجاح. جانب الثقافة و التأھیل : 3.3.2.2

 على االطالع لھ تحقق واسعة وإنسانیة ثقافة علمیة امتالك من البد بل دراستھ في علیھا حصل

 مستمر اتصال على یكون أن ویجب نفسي كمعالج المتعلقة بتخصصھ األمور جوانب كل

 .عام بشكل اإلنسانیة والعلوم خاص بشكل علم النفس بمنجزات

 یحمAAل النفسAAي العAAالج فAAي المتخصAAص. جان00ب أخالقی00ات األخص00ائي النفس00ي : 4.3.2.2

 مAAرتبط األساسAAي عملAAھ وان ویحتAAرمھم اآلخAAرین یراعAAي مصAAالح بأنAAھ شAAعورا عمیقAAا

ارتباطAAAAAا وثیقAAAAAا بتحقیAAAAAق ھAAAAAذه المصAAAAAلحة ، و لAAAAAذلك ال نجAAAAAد عAAAAAادة فAAAAAي أي قطAAAAAر تجمعAAAAAا 

لألخصAAAائیین النفسAAAیین إال و لAAAھ میثAAAاق أخالقAAAي یضAAAبط أخالقیAAAات المھنAAAة ، و مAAAن بAAAین مواثیAAAق 

 أخالقیات المھنة ما وضعتھ الجمعیة األمیركیة لألخصائیین النفسیین :

 النفسAAیة للخدمAAة معاونAAة خAAدمات تقAAدم التAAي والھیئAAات ، المھAAن توصAAي الجمعیAAة أصAAحاب

 یشAاركون ممAAن أو وغیAرھم، والمعلمAین، االجتمAاعیین، واألخصAائیین النفسAین ، كاألطبAاء

 السAAتمرار كأسAAاس وروحAAھ المیثAAاق ھAAذا مبAAادئ بAAاحترام النفسAAیة، الخAAدمات تقAAدیم فAAي

 .النفسیین األخصائیین وبین بینھم التعاون

 محترمAا     اإلغAراء أو المبالغAة متجنبAا العAام، رهمظھA علAى النفسAي األخصAائي یحAافظ -

 .واآلداب السلوك بحمید ملتزما ھیئتھ في

 بصAورة یتسAبب، مAا كAل ویتجنAب ورفاھیتAھ، العمیAل بصAالح النفسAي األخصAائي یلتAزم -

 .بھ اإلضرار في مباشرة، غیر مباشرة أو

 والشAAرائع العAAام ، لصAAالح ا ومراعAAاة المجتمAAع، إفAAادة إلAAى النفسAAي األخصAAائي یسAAعى -

 .والقانون والدستور، السماویة
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     ال!دیني التعص!!ب وأن!!واع أش!!كال ك!!ل م!!ن متح!ررا یك!ون أن النفس!ي األخص!ائي عل!ى -

 .اللون أو العرق، أو السن، أو للجنس، سواء ألخرى، ا التعصب الطائفي وأشكال أو

 واالتجاھ!!ات الق!!یم اعتن!!اق ف!!ي اآلخ!!رین حق!!وق عمل!!ھ ف!!ي النفس!!ي األخص!!ائي یحت!!رم -

 .أساسھا على تفرقة أیة في یتورط ال و یعتنقھ ، عما تختلف التي واآلراء

 الص!دق وع!دم أساس!ھا العمی!ل، م!ع متوازن!ة موض!وعیة عالق!ة النفس!ي األخص!ائي یق!یم -

        معنوی!!ة أو مادی!!ة بص!!ورة العمی!!ل م!!ن االس!!تفادة أو الس!!تغاللھ ، یس!!عى الخ!!داع و ال

 األج!ر ھ!ذا یك!ون أن عل!ى ة، المق!دم الخدم!ة ب!ل مق!ا علی!ھ المتف!ق األج!ر ح!دود ف!ي إال

 .االبتزاز أو االستغالل شبھة متجنبا السائدة، واألعراف القانون مع ومتفقا معقوال

 االس!تغالل یش!وبھا – العمی!ل م!ع خاص!ة - شخص!یة عالق!ات النفس!ي األخص!ائي یق!یم ال -

 .األناني أو النفعي، أو المادي، الجنسي  أو

 مبالغ!ة دون المھن!ي النش!اط وإمكان!ات بح!دود العمی!ل مص!ارحة النفس!ي األخص!ائي عل!ى -

 . خداع أو

 علیھ!ا یت!درب ل!م مھنی!ة أس!الیب أو طرًق!ا فنی!ة، أو أدوات النفس!ي األخص!ائي یس!تخدم ال -

 .لالستخدام صالحیتھا إلى یطمئن ال أو یجیدھا، ال أو

          العمی!!ل بع!!د اس!!تئذان إال تس!!جیل أجھ!!زة أو أدوات النفس!!ي یس!!تخدم األخص!!ائي ال -

 . و بموافقتھ

 وھ!و شخص!یة ، وبیان!ات خاص!ة أس!رار م!ن ل!ھ یق!دم م!ا عل!ى م!ؤتمن النفس!ي األخص!ائي  -

العمی!ل كم!ا  ولص!الح الموق!ف یقتض!یھ م!ا ع!دا فیم!ا الغی!ر، إط!الع ض!د تأمینھ!ا ع!ن مس!ئول

 اإلكلینیك!ي    الفری!ق م!ع الح!االت ومناقش!ة األطف!ال، وع!الج اآلب!اء، إرش!اد الح!ال ف!ي ھ!و

 .المتخصصین من رؤسائھ مع أو

 ألي یكف!!ل وبش!!كل الدق!!ة ، م!!ن ق!!در بأقص!!ى المھن!!ي عمل!!ھ النفس!!ي األخص!!ائي یوث!!ق -

 س!بب           ألي المھم!ة ف!ي االس!تمرار ع!ن العج!ز حال!ة ف!ي اس!تكمالھ آخ!ر أخص!ائي

 .األسباب من

 یعالجھ!ا        أو یبحثھ!ا، أو النفس!ي، األخص!ائي یدرس!ھا الت!ي الح!االت نش!ر یج!وز ال -

 أوص!افھم) أو / و ( كأس!مائھم أص!حابھا كش!ف م!ن اآلخ!رین یمك!ن بم!ا مقرون!ة یوجھھ!ا، أو

 .ضدھم المنشورة البیانات استغالل أو لھم، حرج أي في للتسبب منعا
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 النفس�ي األخص�ائي فعل�ى أج�ر، م�ن المادی�ة بالتزامات�ھ الوف�اء ع�ن العمی�ل یعج�ز عن�دما -

 تق�دم ق�د جھ�ات إل�ى العمی�ل وتوجی�ھ اللتزام�ات، ا بھ�ذه المطالب�ة ف�ي اإلنس�انیة الط�رق اتب�اع

 .وإمكاناتھ العمیل ظروف بھا تسمح التي الحدود في الخدمة

       التق���ویم ، أو التش���خیص ، أو الت���دخل العالج���ي بعملی���ات النفس���ي األخص���ائي یق���وم  -

 كالمق��اییس ص��حتھا، أدل��ة ت��دعم عل��ى تق��اریره وتعتم��دفق��ط ،  المھنی��ة العالق��ة إط��ار ف��ي

 الب�د     ذل�ك وع�دا ب�العالج، المعنی�ة للجھ�ات إال التق�اریر ھ�ذه یق�دم أال عل�ى والمق�ابالت،

 . صریح قضائي بأمر یكون أن

 قیم�ة م�ن یرف�ع م�ا اتج�اه ف�ي وأقوال�ھ تص�رفاتھ تك�ون ألن النفس�ي األخص�ائي یس�عى  -

 ع�ن بھ�ا و ین�أى وتق�دیره، المجتم�ع احت�رام ویكس�بھا اآلخ�رین، نظ�ر ف�ي النفس�یة المھن�ة

 ) 221 – 220: ص .ص  2007( فوزي و آخرون ، .  والتجریح االبتذال
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 : العیادي . األخصائي النفسي3

 : العیادي. تعریف علم النفس 1.3

أي س�������ریر، ترج�������ع            klinê  ترج������ع كلم�������ة عی�������ادي "إكلینیك������ي" إل�������ى الكلم�������ة الیونانی������ة

ال���ى التطبی���ق الطب���ي أی���ن یالح���ظ الطبی���ب مرض���اه عل���ى الس���ریر، والت���ي م���ن خاللھ���ا یمكن���ھ 

 وضع تشخیص واقتراح عالج لھ .

 :Daniel  Lagache . تعریف1.1.3

یھ���دف و ھ���و عل���م ی���درس الس���لوك اإلنس���اني المتكی���ف وغی���ر المتكی���ف ، الس���وي والمرض���ي. 

وھ��و الدراس���ة المعمق���ة   ف��ي إط���ار "المعن���ى ، البنی��ة والنش���وء" .  لفھ��م وتأوی���ل س��لوكات الف���رد

للس����لوك اإلنس����اني الف����ردي الخ����اص ف����ي مختل����ف ش����روطھ وظروف����ھ (النفس����یة ، الجس����دیة 

المرض���یة ، والمتعلق���ة ب���المحیط ، ت���اریخ الف���رد، النض���ج ..) ع���ن طری���ق المالحظ���ة والمقابل���ة 

 العیادیة . 

 :Juliette Favez Boutonnier تعریف .2.1.3

عل��م ال��نفس العی��ادي ھ��و دراس��ة الشخص��یة الفردی��ة (الخاص��ة ) ف��ي كلی��ة وض��عیتھا أو موقفھ��ا  

و رك���زت أكث���ر عل���ى المالحظ���ة والمقابل���ة العیادی���ة ، وف���ي الوق���ت نفس���ھ أعط���ت منح���ى جدی���د 

  التوجی�����ھ  ، لعل�����م ال�����نفس اإلكلینیك�����ي وھ�����و ف�����ي تعمیم�����ھ وتوس�����یع مجاالت�����ھ ( ف�����ي التربی�����ة

 الجماعة ..)، وعدم حصره في مجال السوي والمرضي .

 :Anzieu Didier . تعریف3.1.3

والتحلی����ل  العی����اديیس����عى دائم����ا إل����ى تحدی����د العالق����ة ب����ین عل����م ال����نفس  Anzieu لق����د ك����ان

النفس��ي؛ حی��ث ی��رى ب��أن عل��م ال��نفس یھ��تم بك��ل م��ا ھ��و عالئق��ي و تكیف��ي كم��ا یھ��تم بك��ل الفئ��ات 

یتمث���ل ف���ي ث���الث نق���اط : تك���وین األخص���ائیین  العی���اديواألعم���ار . وأن وظ���ائف عل���م ال���نفس 

 تشخیص االضطرابات، و تكوین الخبرة .

ل����ك بإض����افة ثالث����ة ، وذ العی����اديتعری����ف عل����م ال����نفس  Anzieu أع����اد 1974و ف����ي س����نة 

 مسلمات قاعدیة وھي :

ف���الفرد  العی���ادي: مفھ���وم الص���راع ال���ذي یعتب���ر مرك���زي ف���ي عل���م ال���نفس  المس666لمة الدینامیكی666ة

دائم���ا ف���ي ص���راع م���ع نفس���ھ، م���ع اآلخ���رین وم���ع محیط���ھ، ول���ذلك یج���ب عل���ى عل���م ال���نفس 



- 38 - 

 

دراس����ة ھ����ذا الص����راع م����ن حی����ث ش����دتھ، وم����ن حی����ث المیكانزم����ات الت����ي یس����تعملھا، كیفی����ة 

 التعبیر عنھ، وكیفیة حلھ .

: م����ن أج����ل فھ���م الم����ریض وأعراض����ھ ف����ي تفاعل���ھ م����ع محیط����ھ الع����ائلي  المس���لمة التفاعلی����ة

 وھو ما یوضح معنى الصراعات واألعراض التي یعیشھا الفرد . ،والثقافي 

ویقص���د ب���ـھا ت���اریخ الف���رد ( النكوص���ات، التثبیت���ات ..) وك���ل ھ���ذا مھ���م  المس���لمة النش���وئیة :

 السلوك المرضي وأسبابھ .لفھم ظھور 

ف���ي بدایات���ھ ك���ان أكث���ر ارتباط���ا بالتحلی���ل  العی���اديوم���ن خ���الل ك���ل ھ���ذا ن���رى ب���أن عل���م ال���نفس 

 النفسي، لكن فیما بعد أثري بنظریات جدیدة ومختلفة .

 تعریف اللجنة العیادیة لجمعیة علم النفس األمریكیة :. 4.1.3

"ص���ورة م���ن ص���ور تطبی���ق عل���م ال���نفس  تع���رف ھ���ذه اللجن���ة می���دان عل���م ال���نفس العی���ادي بأن���ھ:

وھ����و یھ����دف إل����ى تحدی����د إمكانی����ات الس����لوك وخصائص����ھ عن����د الف����رد، ع����ن طری����ق وس����ائل 

القی����اس، والتحلی����ل، والمالحظ����ة، وال����ذي یق����وم عل����ى أس����اس تكام����ـل النت����ائج الت����ي یحص����ل 

، واقتراحات����ـھ وتوص����یاتھ  علیھ����ا، باإلض����افة إل����ى نت����ائج الفح����ص الجس����مي وت����اریخ الحال����ة

 ) 35: ص  1985( لویس ملیكة ،  كیف توافقي مالئم للفرد" .لتحقیق ت

 ق�د الح�دیث العی�ادي ال�نفس عل�م ت�اریخ إن : العی0ادي: لمح0ة ع0ن تط0ور عل00م ال0نفس  2.3

 ظھ�ر وق�د عش�ر، التاس�ع الق�رن نھای�ة اقت�راب م�ع وذل�ك م 1892 ع�ام یق�ارب م�ا من�ذ ب�دأ

       (APA)األمریكی��ة  النفس��یة الرابط��ة تأس��یس  :وھم��ا الحقب��ة تل��ك ف��ي مھم��ان ح��دثان

 ع�دد أن م�ن وب�الرغم ، لھ�ا رئ�یس ك�أول ھ�ول)  س�تانلي  -( ج وتنص�یب  م 1892 ع�ام

 .بالفع�ل ب�دأت ق�د المھن�ة أن إال ) 100( المائ�ة یتج�اوز ل�م آن�ذاك الرابط�ة ف�ي األعض�اء

 وق�دبنس�لفانیا)  ( جامع�ة ف�ي نفس�یة عی�ادة أول ویتم�ر ) (الیتن�ر أس�س م 1896 ع�ام وف�ي

      بس��لوكیات یتص��فون أو،  ال��تعلم ف��ي ص��عوبات یواجھ��ون ال��ذین األطف��ال فیھ��ا ع��ولج

  1907 ع�ام العی�ادي ال�نفس عل�م ف�ي مجل�ة أول ویتم�ر)  وأس�س( ، المدرس�ة ف�ي س�ویة غی�ر

) Healy( ھیل�ي  ی�د عل�ي العی�ادي ال�نفس لعل�م منظم�ة أول تأسس�ت م 1919 ع�ام وف�ي

 ) 95: ص  2008( فوزي وحنان ،  ."في بوسطن

 ف��ي النفس��یین دور األخص��ائیین ب��رز بش��كل جل��ي الثانی��ة العالمی��ة الح��رب أعق��اب ف��ي" 

 واألطف�ال النس�اء م�ن البش�ر م�ن آلالف العص�بیة والص�دمات النفس�یة االض�طرابات معالج�ة
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 الكارث�ة تل�ك م�ن ینج�ي م�ا تق�دیم أو احت�وائھم ف�ي والط�ب فش�لت الحكوم�ة أن بع�د والرج�ال

( إب�راھیم ، "   اوتطویرھ� مھم�تھم وبن�اء لھ�م الثق�ة إع�ادة عل�ى األخص�ائیین أولئ�ك س�اعد مم�ا

 ) 14: ص  1987

 األخ�رى ال�دالئل م�ن م، 1946 ع�ام األمریك�ي النفس�ي األخص�ائي مجل�ة ص�دوریع�د و" 

 األخص�ائیین عل�ى للمص�ادقة ق�انون روص�د ث�م ال�دور، ل�ذلك الس�ریع المھن�ي النم�و عل�ى

 عل��م ف��ي للمتخصص��ین األمریك��ي المجل��س تأس��یس ت��م م، 1949 س��نة وف��ي ، النفس��یین

 ال�ذین اإلكلینیكی�ین لألخص�ائیین المھنی�ة الكف�اءة لض�مان  وذل�ك(ABEPP) المھن�ي  ال�نفس

 بإص��دار القی��ام (APA)النفس��یة  األمریكی��ة الرابط��ة تول��ت ث��م دكت��وراه، ش��ھادة یحمل��ون

 الت�دریب برن�امج عل�ى والمص�ادقة النفس�یین لألخص�ائیین  الت�دریب مج�ال ف�ي التوص�یات

 یع��د و ال��ذي، األخالقی��ة  المع��اییر بنش��ر الرابط��ة قام��ت م 1953 ع��ام وف��ي ،  العی��ادي

 ع�ام وف�ي النفس�یین، لألخص�ائیین الس�لوكیة األخالقی�ات وتص�نیف ت�دوین ف�ي اممی�ز انج�ازا

 العی��ادي ال�نفس عل��م ف�ي العلی�ا للدراس�ات ب��ھ معت�رف برن�امج 81 ھن�اك ك�ان م  1970

    ع�ن یزی�د ع�ددھم ف�إن الحاض�ر الوق�ت ف�ي أم�ا .عی�ادي أخص�ائي )أل�ف 12 ( م�ن وأكث�ر

 ش�عبة أن كم�ا ،) دوالر ملی�ون  83(  (APA)ة میزانی� وتج�اوزت ، عض�و)  أل�ف  80 (

 ف�ي مس�تقلة وح�دة أكب�ر وھ�ي اإلكلینیك�ي ال�نفس عل�م جمعی�ة اآلن تس�مى العی�ادي ال�نفس عل�م

 ع�ن جدی�دة طبع�ة بنش�ر م 2002 ع�ام ف�ي  (APA) الرابط�ة  . وقام�ت (APA)الرابط�ة 

 ع��ام تفعیلھ��ا ت��م والت��ي العی��ادي النفس��ي لألخص��ائي الس��لوك وقواع��د المب��ادئ األخالقی��ة

 تش�مل المس�ائل م�ن ع�دد ف�ي تح�دیات اإلكلینیك�ي ال�نفس عل�م یواج�ھ والی�وم.  م 2003

 الث��ورة وت��أثیر المعاص��رین اإلكلینیكی��ین لألخص��ائیین األفض��ل الت��دریب ح��ول تس��اؤالت

 أولئ�ك دوارأ تفعی�ل م�دى وك�ذلك،  المھن�ة ممارس�ة  ف�ي اإلدارة وأنظم�ة الص�حیة والرعای�ة

 محت�رفین م�نھم تجع�ل والكف�اءة الت�دریب وھ�ل،  ت�واجھھم الت�ي والص�عوبات المتخصص�ین

 المطب�ق النفس�ي الع�الج العل�م وك�ذلك ذل�ك بتق�دم الن�اس إقن�اع عل�ى وق�ادرین مھن�تھم ف�ي

( ف��وزي و حن��ان ،  ."وتحلی��ل ومعالج��ة تفس��یر إل��ى تحت��اج  تس��اؤالت كلھ��ا ...مالئمت��ھ وم��دى

 ) 102: ص  2007

) أول م���ن وض���ع الحج���ر األس���اس    Pieron.hفق���د ك���ان ( بی���رون  ،  أم���ا ف���ي فرنس���ا " 

بتأسیس�����ھ ألول   1920.11.03، و ذل�����ك ف�����ي  العی�����اديلبدای�����ة مھن�����ة االخص�����ائي النفس�����ي 

    معھ����د لعل����م ال����نفس ، لیتط����ور بع����د ذل����ك ھ����ذا االختص����اص بإس����ھامات  ( س����یمون و بینی����ھ  ) 
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و ظھ����ور اختب����ارات قی����اس ال����ذكاء. و غیرھ����ا م����ن االختب����ارات االس����قاطیة ( مث����ل اختب����ارات 

 و اختبارات تفھم الموضوع ) . الروشاخ 

المتقدم��ة یس��تقطب ع��ددا كبی��را م��ن الدارس��ین، حی��ث یوج��د لق��د أص��بح عل��م ال��نفس ف��ي ال��دول 

طال���ب عل���ى مس���توى ال���دكتوراه ف���ي قس���م عل���م ال���نفس ف���ي أمریك���ا )  20.000 (حالی���ا تقریب���ا

%) یدرس���ون عل���م ال���نفس العی���ادي . ھ���ذا اإلقب���ال الكبی���ر عل���ى عل���م 33وكن���دا، منھ���ا نس���بة (

أح���د علم���اء ال���نفس یق���ول : '' إن ش���روط متابع���ة  NEWMAN ال���نفس العی���ادي جع���ل نیوم���ان

الدراس���ات العلی���ا ف���ي عل���م ال���نفس، وبالخص���وص ف���ي عل���م ال���نفس العی���ادي، یمكنھ���ا أن تص���بح 

) ع����ام  CUCA أكث����ر ص����عوبة م����ن االلتح����اق بكلی����ة الط����ب'' . كم����ا بین����ت دراس����ة ( كووك����ا

نفس م أن العی�����ادیین یش�����كلون أكب�����ر نس�����بة م�����ن المنخ�����رطین ف�����ي جمعی�����ة علم�����اء ال�����1975

 . ) 45: ص  2011( فالح ، % ." 36) بحوالي APAاألمریكي (

لق���د وج���د ھ���ذا التخص���ص طریق���ھ إل���ى فرنس���ا بع���د الح���رب العالمی���ة الثانی���ة، لیج���د اتس���اعا " 

. ) ومن���ھ ن���رى ب���أن Daniel Lagache بفض���ل أعم���ال و مجھ���ودات (  وانطالق���ة حقیقی���ة

العقل���ي، التحلی���ل النفس���ي، وعل���م عل���م ال���نفس العی���ادي ق���د اس���تمد أص���ولھ ومنابع���ھ م���ن الط���ب 

ال���نفس الع���ام، والتجریب���ي، وك���ذا عل���م ال���نفس الف���ارق م���ع م���ا أدرج���ھ م���ن تطبی���ق لالختب���ارات 

 النفسیة .

فعل��م ال��نفس العی��ادي كم��ا ھ��و مع��روف حالی��ا ف��ي فرنس��ا والعدی��د م��ن دول الع��الم م��رتبط باس��م 

) Daniel Lagache و Juliette Favez-Boutonnier  ( ب كالھم���������ا طبی���������و

وفیلس���وف ذو توج���ھ تحلیل���ي ، ھ���ذه التركیب���ة الثالثی���ة ھ���ي م���ا أعط���ت لعل���م ال���نفس العی���ادي 

طابع����ھ الخ����اص . فھ����و مك����ون م����ن ق����وة قطب����ین یعب����ر أح����دھما ع����ن القط����ب "الموض����وعي" 

           مم�����ثال باس�����تعمال االختب�����ارات، واآلخ�����ر ع�����ن القط�����ب "ال�����ذاتي" مم�����ثال بوض�����عیة الفح�����ص 

 لنفس العیادي إلى ھذه الركائز الثالث :علم ا  و العالج. ولقد استند

 ـ فمن الطب أخذ الطریقة وھي العیادة، وھدفھا ھو التشخیص والعالج .

ـ��� وم���ن الفلس���فة اس���تقى مفھوم���ا ع���ن اإلنس���ان، وخاص���ة االتج���اه الظ���واھري ال���ذي ی���رى ب���أن 

 تلخیصھ في معاش فرد آخر .  كل فرد فرید، ولكل معاشھ الخاص الذي ال یمكن
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ـ���� أم����ا م����ن التحلی����ل النفس����ي فق����د س����عى لفھ����م التوظی����ف النفس����ي ، أرك����ان الجھ����از النفس����ي  

( یاس����ین وم����ا ینج����ّر عن����ھ م����ن أع����راض ."   الن����زوات والص����راعات الحاص����لة وآلی����ات ال����دفاع

 . ) 46: ص  1981محمود ، 

ف���ي الجزائ���ر ، ، ف���رغم انتش���ار ھ���ذا التخص���ص عب���ر أغل���ب  العی���اديأم���ا واق���ع عل���م ال���نفس 

أخ�����ذ تزال ل�����م ت�����ال  العی�����ادي يالنفس����� األخص�����ائيالجزائری�����ة ، إال ان ممارس�����ة  الجامع�����ات

وردت جری����دة الش����روق الجزائری����ة ف����ي ع����ددھا الص����ادر بت����اریخ : أحی����ث  الالئق����ة ، امكانتھ����

مق���اال تح���ت عن���وان : الجزائری���ون ال یثق���ون ف���ي الع���الج النفس���ي  2013ج���وان  07الجمع���ة 

الع�����الج النفس�����ي ف�����ي الجزائ�����ر قط�����ع  أنإذ و یعتبرون�����ھ خاص�����ا بالمج�����انین و المختل�����ین  " 

إل��ى یومن��ا ھ��ذا، حی��ث تغلغل��ت أش��واطا كبی��رة من��ذ م��رور العش��ریة الس��وداء عل��ى الجزائ��ریین 

ثقاف���ة ارتی���اد العی���ادات النفس���یة وتخفی���ف الض���غط النفس���ي م���ن خ���الل الح���دیث إل���ى المختص���ین 

 .عند الكثیرین، مّما رفع عدد الزبائن لدى المختصین في القطاع العمومي

  لك����ن تبق����ى ھات����ھ الثقاف����ة مرھون����ة بھیكل����ة جی����دة وتقّب����ل أوس����ع عب����ر جمی����ع ش����رائح المجتم����ع

مثلم���ا ذھ���ب إلی���ھ المختص���ون، ف���ي ح���ین الی���زال ممثل���و الجزائ���ر العمیق���ة یتمس���كون بمعتق���د 

 ال یخّص إال المجانین. "زیارة العیادة النفسیة 

یتمس����ك أغل����ب الجزائ����ریین بنظ����رتھم التقلیدی����ة إزاء الع����الج النفس����ي ویعتب����رون ال����دخول كم����ا 

بت الف���رد وإال لم���ا أق���دم إل���ى مخ���تص نفس���اني دل���یال عل���ى إص���ابة بم���ّس، أو نوب���ة جن���ون أص���ا

عل��ى ال��دخول إل��ى ھ��ذه األمكن��ة، وھ��ذا م��ا لمس��ناه ف��ي ح��دیثنا م��ع عین��ات م��ن المجتم��ع. بینم��ا 

أك����د لن����ا المختص����ون العك����س وأوض����حوا لن����ا أن تزای����د إقب����ال الجزائ����ریین عل����ى المختص����ین 

النفس����انیین بع����د أن م����ّروا بعش����ریة ملیئ����ة بال����دماء، إال أن����ھ إقب����ال غی����ر ك����اف، یقتص����ر عل����ى 

ت���ب االنس���اء، تعیق���ھ المعتق���دات الس���لبیة ویتطل���ب تعزی���زا كبی���را لغ���رس ثقاف���ة الول���وج إل���ى مك

وص����ّرحت مع����روف أن "ال����ذھاب إل����ى المختص����ین النفس����انیین یبق����ى  ..النفس����انیین دون عق����د.

غی���ر ك���اٍف ف���ي الجزائ���ر"، معلّق���ة أن وص���ول الش���خص إل���ى المخ���تص النفس���اني ھ���و بح���د ذات���ھ 

مماطل���ة ف���ي الق���دوم إل���ى ھ���ذا الطبی���ب، ألن األش���خاص م���ازالوا إنج���از، إال أن ھن���اك تثاق���ل و

      مقّی�����دین بمعتق�����دات كثی�����رة منھ�����ا المعتق�����د الش�����ھیر "أن ال�����ذھاب إل�����ى طبی�����ب نفس�����اني یعن�����ي 

أن أول���ى ... أم���ا نقی���ب األخص���ائیین النفس���انیین ( خال���د ك���داد ) فق���د أك���د  أن ص���احبھ مجن���ون

المش����اكل الت����ي یواجھھ����ا األخص����ائیون النفس����انیون ف����ي الجزائ����ر ھ����و البع����د ع����ن المع����اییر 
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م���ن س���نوات التك���وین  إل���ى التك���وین المعتم���د عالمی���ا ب���دءا؛ ذل���ك أنھ���م ال یخض���عون  العالمی���ة

الت���ي تص���ل ف���ي ال���دول المتط���ورة إل���ى خم���س س���نوات، بینم���ا ف���ي الجزائ���ر ال تتع���دى أرب���ع 

حات الجدی����دة إل����ى ث����الث س����نوات، وھ����ي م����ّدة غی����ر كافی����ة س����نوات، وستص����ل م����ع اإلص����ال

أن المختص����ین المتخ����رجین م����ن كم����ا اك����د     .لت����وفیر الكف����اءة الالزم����ة للمخ����تص النفس����اني ..

، ألن السیاس���ة الوطنی���ة المتبع���ة عل���ى مس���توى  المعاھ���د ال یس���تفیدون م���ن التك���وین المتواص���ل

   ) بالمئ����ة 03( تخص����ص س����وى  ال تش����جع عل����ى التك����وین، ب����دلیل أن ال����وزارة ال  ال����وزارة

، وھ����ي نس����بة قلیل����ة ج����دا، ب����النظر إل����ى ع����دد  م����ن میزانیتھ����ا للتك����وین ف����ي مختل����ف األس����الك

 الدورات الالزمة في كل اختصاص وكذا الدول التي تجرى فیھا ھذه الدورات.

، ألن مھم���ة المخ���تص  وأك���د ( ك���ّداد ) أن نق���ص التك���وین یعی���ق بدرج���ة كبی���رة مس���توى الع���الج

تحت���اج إل���ى تك���وین مكّث���ف، طالم���ا أن الطلب���ة ل���م یخض���عوا إل���ى التحص���یل العلم���ي النفس���اني 

یین النفس����انیین ف����ي الجزائ����ر الك����افي ف����ي المعاھ����د والجامع����ات... و ع����ن مش����اكل األخص����ائ

م����ن خب����رات نفس����یة ، م����نھم ال یملك����ون مكات����ب وال وس����ائل عم����ل ) بالمئ����ة  76 ( أن ش����فك

 .2009ھ إحصائیات النقابة في وتقنیات للتعامل مع المریض، حسبما كشفت عن

  ) مخ����تص نفس����اني 1593(  ب����ـ ق����در زم����الءه ف����ي القط����اع العم����ومي ( ك����داد ) أنوأحص����ى 

، مض���یفا أن نظ���راءھم م���ن القط���اع الخ���اص قلیل���ون ج���ّدا، ألن  ف���ي قط���اع الص���حة العمومی���ة

، وألن المرض���ى  ، نظ���را ل���نقص التأھی���ل م���ن جھ���ة أغل���بھم یخ���اف م���ن مغ���امرة ف���تح مكت���ب

(الش���روق ، " جاع���ة الع���الج م���ن الرق���اة والط���ب التقلی���دي أكث���ر م���ن المخ���تص النفس���ي.یؤمن���ون بن

  ) 2013جوان 

     و م����ن خ����الل ھ����ذا المق����ال الص����حفي یتض����ح لن����ا أن����ھ رغ����م األع����داد المتزای����دة للمتخ����رجین 

م���ن الجامع���ات الجزائری���ة ، ال زال���ت مھن���ة األخص���ائي النفس���ي االكلینیك���ي ف���ي ب���دایاتھا ف���ي 

المجتم����ع الجزائ����ري ، و أن نظ����رة مختل����ف الش����رائح االجتماعی����ة لألخص����ائي النفس����ي تحت����اج 

       دور المخ�����تص النفس�����ي االكلینیك�����ي و كی�����ف یمكن�����ھ االس�����ھام  إلب�����رازالكثی�����ر م�����ن الجھ�����د 

 ة المختلفة و المساھمة في ترقیة المجتمع .في عالج االزمات النفسی
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 : العیادي. معوقات عمل االخصائي النفسي 3.3

لق����د تطرق����ت إح����دى الدراس����ات المیدانی����ة للمعوق����ات الت����ي تعی����ق أداء األخص����ائي النفس����اني    

ف���ي الجزائ���ر ، م���ن خ���الل دراس���ة ق���ام بھ���ا باح���ث عل���ى عین���ة م���ن األخص���ائیین النفس���انیین ف���ي 

 "الممارس�����ة الس�����یكولوجیة لألخص�����ائي النفس�����ي "حال�����ة بس�����كرةبعن�����وان : "  والی�����ة بس�����كرة ،

حی����ث ق����ام الباح����ث ب����إجراء مقابل����ة م����ع رئ����یس المؤسس����ات المتخصص����ة لمدیری����ة النش����اط 

م���ا ھ���ي ف���ي رأیك���م أھ���م بتوجی���ھ س���ؤال مفت���وح كم���ا یل���ي :  االجتم���اعي لوالی���ة بس���كرة، وق���ام

اكز النفس���یة التابع���ة لقط���اع النش���اط المعوق���ات الت���ي تواج���ھ ممارس���ة األخص���ائي النفس���ي ب���المر

            االجتم������اعي ؟ ، والس������ؤال نفس������ھ ق������ام بتوجیھ������ھ لعین������ة م������ن األخص������ائیین ف������ي المی������دان 

 أخصائي نفساني ) حسب عینة الدراسة ، و كان أھم المعوقات كما یلي : 20( 

 ـ المعوقات الشخصیة (الذاتیة): 1.3.3
، وافتقارھا لخصائص  والتي تتصف بضعف الشخصیة،  وھي المتعلقة بإدراك الذات المھنیة

    ، نظرا لوجود عدد من األخصائیین النفسیین تم توجیھھم  النجاح في الممارسة السیكولوجیة

، وكذلك تأثر  إلى معاھد علم النفس لمأل األماكن البیداغوجیة، ولیس على أساس الرغبة والقدرات

 ثقافة النفسیة .األخصائیین بنظرة المجتمع التي تفتقر لل

 ـ المعوقات الخاصة بالتكوین في معاھد علم النفس : 2.3.3

، والمركز  ، واتصافھا بالطابع الكالسیكي القدیم ـ ضعف محتویات المقاییس المقررة وسطحیتھا

 حول علم النفس الفلسفي .

، حیث  ةـ وجود اختالف كبیر بین الجانب النظري التكویني والممارسة السیكولوجیة المیدانی

یعاني حملة الشھادات والمتخرجون من معاھد علم النفس ـ على اختالف فروعھ ـ من صعوبات 

 لم یسبق لھم وأن اطلعوا علیھا أثناء التكوین .  عدیدة في تأدیة مھامھم،

ـ ضعف مستوى بعض من المؤطرین وشح وبخل البعض األخر في إمداد المتكون بالمعلومات 

 التشخیص والعالج على سبیل المثال .النوعیة فیما یخص 

ـ تحدید المقررات ومحاور البرنامج بطریقة مركزیة مستقاة من البرنامج المطبق في أقسام علم 

النفس بفرنسا، والذي وصفھ الفرنسیون أنفسھم بالضعیف، ھذا من جھة، وعدم بناء ھذا البرنامج 

 على خصوصیة وثقافة ھذا المجتمع من جھة أخرى .



- 44 - 

 

 المعوقات الخاصة بالوظیفة ومحیط العمل : .3.3.3
في الھیكلة  STATUT ـ معوقات قانونیة حیث ال یوجد تحدید لمكانة األخصائي النفسي

، فنجده أحیانا  األمر الذي یجعلھ یفتقر لسلطة القرار السید في تأدیة مھامھ،  التنظیمیة الوظیفیة

مصنفا على أنھ بیداغوجي، وأحیانا أخرى إداري، مما یفرز تداخال في المھام بینھ وبین المربي 

والمدیر .. وھكذا ـ وفي كثیر من األحیان ـ ترفض مقترحاتھ ومشاریعھ العالجیة . وبصفة عامة 

ال تتماشى مع الممارسة ) 12نجد أن المھام المحددة لألخصائیین النفسانیین في الجریدة الرسمیة (

 السیكولوجیة الواقعیة التي لم یكّون لھا مما یعرقل المسار العالجي لألطفال .

ـ معوقات خاصة بالعالقة مع الزمالء من باقي التخصصات كالمساعد االجتماعي والمربي 

 والذین یعتقدون أن عمل األخصائي النفسي ثانوي ومكمل لمجھوداتـھم .

 لألخصائي على أنھ فاشل ألنھ ال یقدم حلوال فوریة للحاالت التي یتابعھا .ـ ینظر محیط العمل 

ـ نقص وسائل العمل كالروائز واالختبارات وضیق المكان المخصص لألخصائي النفسي، األمر 

 الذي یعیق أداء مھامھ .

أو عدم  ، حیث ال یستطیع مثال تطبیق تقنیة دینامیكیة الجماعة ـ عادة یوجد لھ مكتب وكأنھ إداري

، والتي  ، على غرار ما ھو موجود في الدول المتقدمة والعیادات الحدیثة توفر صاالت اللعب

 تساعد األخصائي على كشف میول الطفل الشعوریة والالشعوریة .

ـ عدم إشباع مختلف حاجات األخصائي النفسي، والشعور باإلحباط الناجم عن مشاكل مادیة 

 ومعنویة .

الحتكاك باألخصائیین في مجال الممارسة السیكولوجیة، وانعدام اللقاءات ـ غیاب االتصال وا

والملتقیات العلمیة والدورات التدریبیة داخل الوطن وخارجھ، مما ینعكس سلبا على الخدمة 

 ) 110 -105ص . : ص  2010( محمد سناني ،  المقدمة .

 و مجاالت عملھ : العیادي . مھام األخصائي النفسي4.3

سواء من المتعاملین مع األخصائیین  العیاديالكثیر قد یغیب عنھ مھام و أدوار االخصائي النفسي 

النفسانیین من إداریین و أطباء أو من المترددین علیھم من العمالء ، او حتى من بعض 

 األخصائیین النفسیین أنفسھم ، لذلك وجب علینا التعریف بمھام و أدوار األخصائي النفسي عموما 

 و دوره الذي حددتھ المنظومة القانونیة في الجزائر .
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 : عموما العیادي. مھام و أدوار األخصائي النفسي 1.4.3

 األخص��ائي واجب��ات األمریكی��ة المتح��دة الوالی��ات ف��ي المھنی��ة األلق��اب ق��اموس ح��دد ق��دل

 :یلي فیما اإلكلینیكي النفسي

 والمؤسس�ات والس�جون العی�ادات ف�ي واالنفعالی�ة العقلی�ة األف�راد اض�طرابات تش�خیص  -

 . األخرى

 .العالج برامج تنفیذ  -

 .واالجتماعي الطبي تاریخھم ودراسة المرضى مقابالت  -

 .األخرى والمواقف اللعب أثناء المرضى مالحظة  -

 .االضطرابات لیشخص وتفسیرھا وتطبیقھا األخرى والنفسیة یة االسقاط االختبارات انتقاء  -

 أفض�ل باس�تخدام التواف�ق ألح�داث النفس�یة االض�طرابات ومعالج�ة الع�الج خط�ة وض�ع  -

 .وغیرھا دراما والسیكو باللعب، والعالج البیئة، عالج مثل لمختلفة ا العالج أنواع

 غی�ر والع�الج الموج�ھ الع�الج مث�ل الف�ردي الع�الج ف�ي یس�تخدم ال�ذي األس�لوب اختی�ار -

 .ومدتھ وعمقھ أسبوعیا العالج مرات عدد ویخطط المساند، والعالج الموجھ

 واألخص��ائیین النفس��یین، وم��نھم كاألطب��اء األخ��رى المھنی��ة التخصص��ات م��ع یتع��اون  -

 البیان�ات تحلی�ل عل�ى تعتم�د الت�ي المرض�ى ع�الج ب�رامج لتط�ویر والمس�اعدین االجتم�اعیین

 .اإلكلینیكیة

 والعی�ادات المستش�فیات ف�ي االمتی�از فت�رات ی�ؤدون ال�ذین ی�ن العی�ادیین الطلب�ة ت�دریب  -

 .والتوافق ونموھا الشخصیة تطور میدان في والبحوث التجریبیة التصمیمات وتطویر

 .منھا الوقایة في واالشتراك العقلیة األمراض وعالج تشخیص -

 .األخرى والمؤسسات والترفیھیة والتربویة االجتماعیة المؤسسات في االستشارات -

 .لھا والتخطیط النفسیة الصحة برامج وتطویر تقویم -

 .) 96: ص  1986( عطوف ، و االستشارة  والبحث التدریس في مھاراتھ یستخدم وقد -
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أورده ( إب����راھیم ، فیم����ا  العی����ادي ينش����اطات األساس����یة لألخص����ائي النفس����و یمك����ن حص����ر ال

 : یليفیما )  2000و ( یوسف )  1988

  :المختلفة  والعقلیة النفسیة األمراض تشخیص في المساھمة. 1.1.4.3

     آخ��ر ع��دد بجان��ب ألغراض��ھ المالئم��ة االختب��ارات م��ن اع��دد األخص��ائي یس��تخدم وھن��ا

 م�ن األھ�داف وتتع�دد الح�االت ودراس�ة الشخص�یة والمق�ابالت المالحظ�ة مث�ل الوس�ائل م�ن

 ب�ل االض�طراب فئ�ات م�ن ی�ھ تص�نیف فئ�ة ف�ي الم�ریض وض�ع عل�ى تقتص�ر ف�ال التش�خیص

 بحال�ھ اإلكلینیك�ي التقری�ر یس�مح بحی�ث للشخص�یة ش�املھ تق�ویم عملی�ة عل�ى یش�مل أن یج�ب

  للم��رض ، و مص��در االض��طراب وظیفی��ا  العوام��ل المس��ببة م��ن الكثی��ر معرف��ة م��ن معین��ھ

 أو عض������ویا ، و م������ن ث������م وض������ع المن������اھج العالجی������ة المناس������بة للمرض������ى و العم������الء .

 عل�م م�ع تعامل�ھ ف�ي المجتم�ع بھ�ا یلتق�ي الت�ي المباش�رة یمث�ل الواجھ�ة اإلكلینیك�ي فاألخص�ائي

 وانع�دام وأدوات�ھ ب�دوره المجتم�ع ثق�ة زی�ادة ف�ي ال�رئیس ال�دور األخص�ائي ویلع�ب ال�نفس

 خدمات�ھ ف�إن المختلف�ة التص�نیف عملی�ات ف�ي النفس�ي األخص�ائي یس�ھم ، وبینم�ا الثق�ة ھ�ذه

 وب�ین والعص�اب ال�ذھان ب�ین التمیی�ز ف�ي یح�دث كم�ا الف�ارق التش�خیص ف�ي أیًض�ا مطلوب�ة

 والمق��اییس االختب��ارات وباس��تخدام األخص��ائي ویس��تطیع والعض��وي ال��وظیفي االض��طراب

 الس�لوك ومظ�اھر والق��درات الوظ��ائف م�ن واس�ع لم��دى تقیًم��ا یق��دم أن المختلف��ة النفس�یة

 وال��ذاكرة واإلدراك واالنتب�اه والتفكی��ر ال�ذكاء مث��ل وذل�ك الشخص��یة وخص�ال وخص�ائص

 والعص�����ابیة والحرك�����ي النفس�����ي واألداء والك�����الم واللغ�����ة وأنواعھ�����ا مس�����تویاتھا بمختل�����ف

 واالكتئ��اب والقل��ق الزائ��د والنش��اط والمث��ابرة والتص��لب والمرون��ة واالنبس��اط والذھانی��ة

 كثی��رة دراس��ات ذل��ك ، وتوج�د العض��ویة وغی��ر واإلص��ابات والق��یم والمعتق��دات والمخ�اوف

 للمرض�ى والتق�دیر الفح�ص مج�ال ف�ي النفس�ي األخص�ائي ب�ھ یق�وم أن یمك�ن م�ا تعك�س

 النفس�یة رات الختب�ا ا م�ن العدی�د وھن�اك الس�لوكیة االض�طرابات وذوي والعقلی�ین النفس�یین

 االض�طرابات مج�ال ف�ي النفس�ي األخص�ائي یس�تخدمھا ق�د الت�ي والمالحظ�ات والمق�ابالت

 ) 373 ص :  2000 ( یوسف،السلوكیة  
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   :العالج . 2.1.4.3

 الثانیة العالمیة الحرب بعد إال اإلكلینیكي النفسي األخصائي عمل من جزًءا الوظیفة ھذه تصبح لم

لمواجھة  اإلكلینیكي النفسي الطابع ذات لألمراض وخصوصا علیھم الشدید الطلب بدأ إذ

 النفسي التحلیل نظریھ مناھج فیھا یستخدم الحرب وعصاب للمجندین اإلكلینیكیة االحتیاجات

 منھا بعض أو النظریات بین الجمع أو والعقالني والمعرفیة اإلنسانیة والنظریات التعلم ونظریات

 )  29ص  :  1988 ، إبراھیم(  . العالج في

 یعIد ولIم الIزمن مIرور مIع جوانبھIا وتتعIدد أھمیتIھ تIزداد العIالج فIي فIدور األخصIائي "

 المطIIرد االزدیIIاد ظIIل فIIي خاصIIة والمناقشIIة للجIIدل موضIIعا األخصIIائي إسIIھام

 التقIIدم التقنIIي وبحكIIم وسIIرعتھا الحیIIاة تعقIIد بفعIIل والعقلیIIة النفسIIیة لالضIIطرابات

 والسIلوكي النفسIي العIالج فIإن المواضIع مIن العدیIد فIي یتبIین . وكمIا المIذھل والحضIاري

 والمتفIIق علیIIھ  المختلفIIة السIIلوكیة االضIIطرابات مجIIال فIIي الرئیسIIیة العالجIIات مIIن یعتبIIر

 النفسIي األخصIائي واجبIات مIن العالجIات مIن أخIرى وأنIواع والسIلوكي النفسIي العIالج أن

 أیIة یسIتخدم العالجIات مIن نIوع ھIو العIام بمعنIاه النفسIي والعIالج تخصصIھ بحكIم المIدرب

 للمدرسIة تبًعIا انفعالیIة صIیغة ذات أمIراض أو واضIطرابات مشIكالت لعIالج نفسIیة طریقIة

 ) 374 ص :  2000 ( یوسف،النفسي  المعالج یتبعھا التي

  :البحث . 3.1.4.3

 النفسي األخصائي بھا یقوم أن یجب التي الوظائف من ھامھ وظیفة بالبحوث القیام یمثل

 لدى تتوفر أن یجب التي اإلكلینیكي الطابع ذات البحوث من أنماط خمسة وھناك .اإلكلینیكي

  :العیادي األخصائي

 الطبیعة عن محدده فروض إلى للوصول ویھدف الحیوانات على السلوكیة التجارب إجراء  -

 . والعقلیة النفسیة االضطرابات في البیولوجیة

 والفئات الجماعات مختلف في النفسیة االضطرابات طبیعة توضح التي الفروض من التحقق  -

 . المرضیة

 . النفسیة االضطراب أسباب دراسة في العملي والتدقیق التفحص  -

 .العالج من المختلفة اإلشكال بین المقارنة  -
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 :  1988 ، إبراھیم(  . معین مریض شفاء إمكانیة على بھا الحكم یمكن التي العالقات عن الكشف  -

 )  29ص 

 مج66ال ف66ي العی66ادي النفس66ي األخص66ائي یجریھ66ا الت66ي البح66وث تخ66دم أن ویمك66ن "

 مث6ل واألھ6داف القض6ایا م6ن ع6ددا العم6وم وج6ھ عل6ى النفس6یة أو الس6لوكیة االض6طرابات

 تخط66یط حی66ث م66ن الس66لوكیة) أو النفس66یة االض66طرابات (أي تص66نیف التص66نیف قض66یة

 الم6آل وقض6یة المختلف6ة العالجی6ة األس6الیب ب6ین والمقارن6ة العالجی6ة الب6رامج وتق6دیم ومتابع6ة

 دور ح6ول دراس6ات ك6إجراء واألس6باب ، الم6آل بتحس6ن تنب6ي الت6ي والمؤش6رات والعوام6ل

 أي أو كالھم66ا أو االجتماعی66ة أو النفس66یة الض66غوط أو الس66لوكیة أو المعرفی66ة العوام66ل

 وتوزی6ع االنتش6ار وقض6یة ل6ھ مھی6أة تك6ون الت6ي أو الم6رض ح6دوث ف6ي أخ6رى عوام6ل

 وعل66ى والض66روریة الھام66ة البح66وث م66ن ذل66ك وغی66ر المختلف66ة الس66لوكیة االض66طرابات

 وقب6ل أوال العی6ادي النفس6ي واألخص6ائي علیھ6ا، اوم6درب لھ6ا مس6تعًدا یك6ون أن األخص6ائي

 بقیم6ھ ویلت6زم فی6ھ إع6داده یتلق6ى ال6ذي ال6نفس لعل6م بوالئ6ھ یح6تفظ نفس6ي ع6الم ش6يء ك6ل

 العی6ادي ال6نفس عل6م ف6ي یتخص6ص أن6ھ ول6و العلم6ي بالبح6ث المرتبط6ة الق6یم ومنھ6اة األساس6ی

 النفس6ي األخص6ائي ت6دریب وأن العیادی6ة المواق6ف ف6ي الض6روریة العملی6ة الت6دریبات ویتلق6ى

 أي أن بحی6ث والبح6ث والع6الج التش6خیص ھ6ي رئیس6یة ثالث6ة مج6االت ف6ي یكتم6ل أن یج6ب

 العی66ادي النفس66ي األخص66ائي فعالی66ة م66ن انتق66اص إل66ى ی66ؤدي ق66د منھ66ا می66دان ف66ي نق66ص

 ) 374 ص :  2000 ( یوسف،"  لوظیفتھ

وفق6666ا . مھ"""ام األخص""""ائي النفس""""ي العی""""ادي  حس""""ب النص""""وص القانونی""""ة الجزائری""""ة : 2.4.3

 الجزائریة : للجریدة الرسمیة

أبری666ل  27المواف666ق  1411ش666وال ع666ام  12م666ؤرخ ف666ي  111-91المرس666وم التنفی666ذي رق666م  -

 وھو یتضمن القانون األساسي الخاص باالختصاصیین في علم النفس . 1991سنة 

األحك6666ام المطبق6666ة عل6666ى س6666لك االختصاص6666یین ف6666ي عل6666م ال6666نفس العی6666ادي الت6666ابعین للص6666حة  -

 العمومیة

 االختصاصیین في علم النفس العیادي التابعین للصحة العمومیةاألول: سلك  الصنف -

 : یشتمل سلك االختصاصیین في علم لنفس العیادي على رتبتین :17المادة 

 ـ رتبة اختصاصي في علم النفس العیادي التابع للصحة العمومیة .
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 ـ رتبة اختصاصي رئیسي في علم النفس العیادي التابع للصحة العمومیة .

 األول: تحدید المھام القسم

: یكل333ف االختصاص333یون ف333ي عل333م ال333نفس العی333ادي الت333ابعین للص333حة العمومی333ة تح333ت 18الم333ادة 

 سلطة المسؤول السلمي بالقیام بالمھام اآللیة :

 ـ اختبارات بسیكولوجیة

 ـ حصیالت بسیكولوجیة

 ـ تشخیص و تنبؤات بسیكولوجیة

ق3333ات بس3333یكولوجیة للمص3333اب بم3333رض ، إرش3333ادات، مراف ـ3333 مس3333اعدات بس3333یكولوجیة (توجی3333ھ

 خطیر، تحضیرات بسیكولوجیة للعملیات الجراحیة) .

ن للص333حة العمومی333ة، تح333ت ن ف333ي عل333م ال333نفس الرئیس333یون الت333ابعو: االختصاص333یو19ـ333 الم333ادة 

س333لطة المس333ؤول الس333لمي وفق333ا الختصاص333ھم عن333د االقتض333اء وف333ي الھیاك333ل الت333ي عین333وا فیھ333ا 

 بالمھام اآلتیة :

 یات نفسانیة عالجیة متخصصة.ـ استعمال تقن

 ـ عمل في المؤسسة

 ـ تكوین المستخدمین الطبیین و شبھ الطبیین بالعالقة مع المریض (فوج بالین)

 ـ استعمال بعض العالجات النفسانیة خاصة

 ـ العالجات النفسانیة المدعمة

 - ـ معالجة السلوك ـ تراخي

 ـ عدم التحسس لأللم

 الذكاء (عند الرضیع و الطفل) ـ معالجة

 ـ رفع مردودیة سیر الفرق الصحیة بإدارة العالقات اإلنسانیة

 ـ مداواة جماعیة

 ـ دینامیكیة الجماعة

 اـ بسیكو درام

 ـ یشاركون في تكوین االختصاصیین في علم النفس العیادي .
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أبری������ل س������نة  12المواف������ق  1413م������ؤرخ ع������ام  102-93المرس������وم التنفی������ذي رق������م  -

، وھ�����و یتض�����من الق�����انون األساس�����ي الخ�����اص بعم�����ال اإلدارة المكلف�����ة بالش�����ؤون 1993

 االجتماعیة :

 الباب الرابع : أحكام تطبق على الموظفین المتخصصین في علم النفس .

 األول: سلك المتخصصین في علم النفس العیادي للشؤون االجتماعیة . الصنف

 العیادي على رتبتین :: یشتمل سلك المتخصصین في علم النفس 46المادة 

 ـ رتبة المتخصصین في علم النفس العیادي من الدرجة األولى

 ـ رتبة المتخصصین في علم النفس العیادي من الدرجة الثانیة

 الفرع األول: تحدید المھام

: یق���وم النفس���انیون العی���ادیون م���ن الدرج���ة األول���ى تج���اه األش���خاص الموض����وعین 47الم���ادة 

ح المتخصص�����ة التابع�����ة للش�����ؤون االجتماعی�����ة بمھ�����ام الوقای�����ة ف�����ي المؤسس�����ات أو المص�����ال

 والعالج وإعادة التربیة واالعتبار.

 وبـھذه الصفة، فھم مكلفون بما یأتي على الخصوص :

ـ���� تطبی����ق الروائ����ز النفس����یة دوری����ا و تفس����یرھا و تش����خیص الم����رض النفس����ي وإب����داء رأي 

 عیادي حسب الحالة.

 شخاص المعنیین .ـ المتابعة الفردیة أو الجماعیة لأل

ـ��� المش���اركة ف���ي اجتماع���ات فری���ق التكف���ل المتع���دد االختصاص���ات وف���ي اللجن���ة أو المجل���س 

 النفسي التربوي التابع للمؤسسة .

وفض���ال ع���ن ذل���ك، یق���وم النفس���انیون العی���ادیون م���ن الدرج���ة األول���ى بفح���ص خ���ارجي خ���اص 

قائم���ة االنتظ���ار  باألش���خاص ال���ذین تت���وفر ف���یھم ش���روط االلتح���اق بالمؤسس���ة والمس���جلین ف���ي

 كما یقومون بتوجیھ عائالت األشخاص الموضوعین تحت رعایتھم .

: یكل���ف المتخصص���ون ف���ي عل���م ال���نفس العی���ادي م���ن الدرج���ة الثانی���ة زی���ادة عل���ى 48الم���ادة 

 المھام المنوطة بالنفسانیین العیادیین من الدرجة األولى بما یأتي :

وت���أطیر التالمی���ذ المتم���رنین ف���ي مؤسس���ات  ـ��� المش���اركة ف���ي تجدی���د ب���رامج التك���وین وإثارت���ـھا

 التكوین العمومیة التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون االجتماعیة .

 ـ المشاركة في تأطیر البحوث واألطروحات .
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 : االجراءات المنھجیة أوال : 

 . منھج الدراسة : 1

 اس�تخدم ، إل�ى االجاب�ة علیھ�ا تس�عى الت�ي والتس�اؤالت وأھ�دافھا الدراس�ة انطالق�ا م�ن طبیع�ة

 ح�د عن�د یق�ف أن الم�نھج الوص�في ال (العس�اف) ذك�ر كم�ا ألن�ھ ، الوص�في الم�نھج الباح�ث

 ب�ین العالق�ات وكش�ف الظ�اھرة تحلی�ل إل�ى یعھ�د وإنم�ا الظ�اھرة، لوص�ف المعلوم�ات جم�ع

 الواق�ع تحس�ین ف�ي متس�ھ اس�تنتاجات إل�ى والوص�ول تفس�یرھا أج�ل م�ن المختلف�ة أبعادھ�ا

 ) 186 : ص1998 (العساف، وتطویره

 . حدود الدراسة :2

م���ن أج���ل تحقی���ق أھ���داف الدراس���ة و التأك���د م���ن فرض���یات البح���ث ، عم���ل الباح���ث عل���ى تنفی���ذ 

الدراس�����ة ، عل�����ى مس�����توى والی�����ة غلی�����زان و ذل�����ك ب�����إجراء دراس�����ة مس�����حیة للمستش�����فیات         

العمومی����ة ، و بع����ض مؤسس����ات ذوي االحتیاج����ات الخاص����ة و العی����ادات الخاص����ة المنتش����رة 

)  03غلی���زان ، و ق���د اس���تمرت الدراس���ة لم���دة س���تة ( عب���ر مختل���ف دوائ���ر و بل���دیات والی���ة 

 و إلى نھایة شھر جوان من نفس السنة . 2013 أفریل أشھر ، بدایة من شھر 

 . مجتمع الدراسة :3

جمی����ع األخص����ائیین النفس����یین الع����املین ف����ي القط����اع الع����ام م����ن مستش����فیات عمومی����ة و ك����ذا 

ف���ي القط���اع الخ���اص م���ن العی���ادات الع���املین بمراك���ز ذوي االحتیاج���ات الخاص���ة و الع���املین 

 النفسیة الخاصة المتواجدة عبر والیة غلیزان . 

 . عینة الدراسة :4

اعتم���د الباح���ث ف���ي اختی���اره لعین���ة الدراس���ة عل���ى أس���لوب العین���ة العش���وائیة البس���یطة ( یمث���ل  

فیھ�����ا : المستش�����فیات العمومی�����ة  مراك�����ز ذوي االحتیاج�����ات الخاص�����ة ، العی�����ادات الخاص�����ة )    

 ) أخصائي نفسي . 60تقدر عدد مفردات العینة ( حجم العینة ) بـ ( و 

 و یمكن ان نصف العینة من خالل الجداول التالیة :
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 : خصائص العینة حسب سن األخصائي النفسي  01الجدول رقم  
 

 %)النسبة ( عدد األفراد الـــسـن

  18.5 11 سنة 25أقل من 
  73 44 35إلى  25من 
  08.5 05 45إلى  35 من
  0 00 سنة إلى  45من 

  100 60 المجموع
 

% م++ن حج++م العین++ة ھ++ي م++ن الفئ++ة العمری++ة  73یالح++ظ عل++ى عین++ة الدراس++ة أن الفئ++ة الكب++رى و الت++ي تمث++ل 
) ، و ھ++++ذا ی++++دل أن مھن++++ة األخص++++ائي النفس++++ي ف++++ي ب++++دایتھا ف++++ي مؤسس++++اتنا االستش++++فائیة  35 – 25( م++++ن 

ذوي االحتیاج++++ات الخاص++++ة ، و أن ج++++ل األخص++++ائیین م++++ن فئ++++ة الش++++باب و ھ++++ذا ق++++د العمومی++++ة و مؤسس++++ات 
یك++ون ل++ھ أث++ره عل++ى اكتس++اب الكف++اءة المھنی++ة لألخص++ائي النفس++ي بحك++م دور ت++راكم التج++ارب الحیاتی++ة ل++دى 

 األخصائي النفسي و أثرھا في الكفاءة المھنیة .
 

 : خصائص العینة حسب سنوات الخبرة في أداء مھنة األخصائي النفسي  02الجدول رقم  
 

 النسبة (%) عدد األفراد الـــسـن

  65 39 سنوات 05أقل من 
  32 19 10إلى  05من 
  1.5 01 15إلى  10من 

  1.5 01 20سنة إلى  15من 
  100 60 المجموع

 

م+++ا الحظن+++اه ف+++ي الج+++دول الس+++ابق تؤك+++د نت+++ائج تص+++نیف عین+++ة الدراس+++ة م+++ن حی+++ث الخب+++رة عل+++ى 

أن األغلبی+++ة م+++ن اف+++راد العین+++ة ال ت+++زال خب+++رتھم قلیل+++ة ، مم+++ا ی+++ؤدي إل+++ى الت+++أثیر عل+++ى اكتس+++اب 

 الكفاءة المھنیة للخصائي النفسي .

و الج+++دولین الس+++ابقین یؤش+++ران عل+++ى أن االعتم+++ام باألخص+++ائي النفس+++ي االكلینیك+++ي م+++ن حی+++ث 

 فارطة فقط )التوظیف بدا متأخرا ( في السنوات ال

 : خصائص العینة حسب بیئة عمل األخصائي النفسي  03الجدول رقم  
 

 النسبة (%) عدد األفراد الـــسـن

  56.5 34 المستشفیات العمومیة
  43.5 26 مؤسسات ذوي االحتیاجات الخاصة

  100 60 المجموع
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العمومی����ة و مؤسس����ات یالح���ظ ان أف����راد العین����ة یتوزع����ون بش����كل متق���ارب ب����ین المستش����فیات 

 ذوي االحتیاجات الخاصة الموزعین عبر والیة غلیزان

 . أدوات الدراسة :05

 من أجل تحقیق أھداف الدراسة و التأكد من فرضیاتھا ، اعتمد الباحث على األداة التالیة 

اس���تبیان م���ن تص���میم الطال���ب ، للتع���رف عل���ى مح���ددات و مالم���ح  ( االس���تمارة ) : االس(((تبیان

 الكفاءة المھنیة لألخصائي النفساني .

 وصف أداة القیاس : .1.5

تعتب���ر أداة القی���اس المس���تعملة ف���ي ھ���ذه الدراس���ة ( اس���تبیان تقری���ر ذات���ي ) ( اس���تمارة ) تھ���دف 

خ�����الل تق�����دیر إل�����ى قی�����اس ص�����ور الكف�����اءة المھنی�����ة لألخص�����ائي النفس�����ي االكلینیك�����ي م�����ن 

األخص����ائي النفس����ي لذات����ھ ، و ذل����ك باإلجاب����ة عل����ى بن����ود االس����تمارة . و ھ����ي م����ن تص����میم 

 الطالبة .

 ) فقرات 03و تتكون االستمارة من ثالثة ( 

الفق���رة األول���ى : و تتض���من عن���وان الدراس���ة و الھ���دف م���ن االس���تمارة و متغی���رات الدراس���ة  -

ی����ز األخص����ائي النفس����ي المش����اركة ف����ي كم����ا تتض����من محتوی����ات االس����تمارة و عب����ارتین لتحف

 الدراسة .

الفق����رة الثانی����ة : و تتض����من المعلوم����ات األساس����یة ح����ول األخص����ائي النفس����ي و الت����ي تعب����ر  -

 عن المتغیرات المستقلة للدراسة : السن ، سنوات الخبرة ن بیئة العمل .

الش���ھادة  ھن���ا یج���در االش���ارة أن الفق���رة األول���ى تض���منت ف���ي نس���ختھا األول���ى عل���ى : الج���نس ،

الجامعی����ة ، و لك����ن بع����د ع����رض االس����تمارة عل����ى بع����ض المحكم����ین ، نزعن����ا متغی����ر الج����نس   

و بع�����د الدراس�����ة االس�����تطالعیة وج�����دنا أن متغی�����ر الش�����ھادة الجامعی�����ة ال یوج�����د فی�����ھ تمیی�����ز        

( أي ان ك����ل عین����ة الدراس����ة االس����تطالعیة كلھ����م م����ن حمل����ة لیس����انس عل����م ال����نفس العی����ادي ) 

 المتغیر .قمنا بحذف ھذا 

أم���ا الفق���رة الثالث���ة فتض���منت : كیفی���ة بن���اء االس���تمارة و انھ���ا بنی���ت وفق���ا لس���لم ( لك���ارت )     -

 و عدد فقرات االستمارة و تعلیمات مأل االستمارة
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) بن����د موزع����ة عل����ى ثالث����ة مح����ددات  55و تض����منت االس����تمارة عل����ى خمس����ة و خمس����ون ( 

الدراس����ات الس����ابقة الت����ي اطلع����ت علیھ����ا للكف����اءة المھنی����ة و ذل����ك وفق����ا للدراس����ة النظری����ة و 

 الطالبة . 

 بندا . 20المحدد األول : و ھو المحدد المعرفي ، و الذي تضمن  -

 بندا . 27المحدد الثاني : و ھو المحدد المھاري ، و الذي تضمن  -

 بنود . 08المحدد الثالث : و محدد سمات الشخصیة ، و الذي یتضمن  -

 یاس : . مراحل إعداد أداة الق2.5

 العداد أداة القیاس اعتمدت الطالبة على الخطوات التالیة :

االط����الع عل����ى االط����ار النظ����ري و ال����ذي یتض����من مح����ددات الكف����اءة المھنی����ة لألخص����ائي  -

 النفسي العیادي ( االكلینیكي )

 االطالع على الدراسات السابقة ، و أدوات القیاس المستعملة في ھذه الدراسات . -

 لقیاس .تصمیم أولي ألداة ا -

 عرض أداة القیاس على األستاذ المؤطر و بعض األساتذة للتحكیم . -

بن�����دین لمح�����دد المع�����ارف        02تع�����دیل االس�����تمارة بح�����ذف متغی�����ري : الج�����نس و إض�����افة  -

 بنود لمحدد المھارة . 03و 

إج����راء دراس����ة اس����تطالعیة للتع����رف عل����ى م����دى امكانی����ة تطبی����ق االس����تمارة و اس����تخراج  -

یة . و بع����د الدراس����ة االس����تطالعیة ، ت����م ح����ذف متغب����ر الش����ھادة الخص����ائص الس����یكومیتر

 الجامعیة من متغیرات الدراسة لعدم قدرتھ على التمییز .

 . األسالیب اإلحصائیة المستعملة في الدراسة :06

م�����ن أج�����ل المعالج�����ة االحص�����ائیة لنت�����ائج البح�����ث عم�����د الطال�����ب إل�����ى اس�����تعمال األس�����الیب 

 االحصائیة التالیة :

 و النسب المئویة .التكرارات  -

 المتوسط الحسابي . -

 ) ANOVA(    اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه -

 S.P.S.S. 16.0البرنامج االحصائي :  -
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 الدراسات السابقة :ثانیا : 

 . الدراسات األجنبیة :1

 ) أخص��ائي 694وزمالئ��ھ باس���تطالع أراء (  )  norcross( ن���وركروس ،  " ق��ام .1.1

 اإلكلینیكی�ة أي النش�اطات لمعرف�ة اس�تطالعیة مس�حیة دراس�ة طری�ق ع�ن وذل�ك إكلینیك�ي

 اإلش�راف والت�دریس، التش�خیص والتقی�یم النفس�ي، ( الع�الج ب�ین م�ن ممارس�ة األكث�ر تك�ون

 .االستشارات، اإلدارة ) تقدیم الكتابة، / البحث اإلكلینیكي،

 :یلي  ما الدراسة وأظھرت

األخص��ائیین  ل��دى ش��یوًعا األكث��ر النش��اط ھ��و أنواع��ھ بمختل��ف النفس��ي الع��الج أن -

 % 80نسبة  یعادل بما وذلك وقتھم معظم یشغل الذي وھو اإلكلینیكیین

 .بدورھما أساسیین نشاطین بوصفھما والتقییم التشخیص استمرار  -

 یش�مل ف�ي ذل�ك أجری�ت الت�ي والدراس�ات الس�ابقة الس�نوات ع�ن العلم�ي البح�ث تزای�د كم�ا  -

 )  Norcross and al : 2005(    .المستجیبین نشاطات من % 14 نسبتھ ما

 إدراك معرف��ة إل��ى ھ��دفت بدراس��ة)  Mathhew   ،1993كم��ا ق��ام ( م��اثیو ، . 2.1

وذل��ك  اإلكلینیك��ي النفس��ي األخص��ائي ل��دور االجتم��اعیین واألخص��ائیین األطب��اء النفس��یین

إح�دى  م�ن اجتماعًی�ا أخص�ائًیا ) 20 ( و نفس�ًیا طبیًب�ا ) 16 ( م�ن مكون�ة عین�ة عل�ى

 یلي : ما الدراسة نتائج . وأظھرت والیات االمریكیة

 إل�ى األخص�ائي الح�االت بتحوی�ل یقوم�ون ب�أنھم أف�ادوا العین�ة أف�راد م�ن % 41.7 أن -

 .النفسي التشخیص أجل من اإلكلینیكي النفسي

 األس�باب ھ�ي الالحق�ة والعنای�ة النفس�ي والع�الج التش�خیص أن % 16.7 أوض�ح كم�ا -

  . اإلكلینیكي األخصائي النفسي إلى الحاالت بتحویل یقومون تجعلھم التي الرئیسیة

 ف�ي واألخص�ائیین االجتم�اعیین النفس�یین األطب�اء ب�ین إحص�ائیة الل�ة د ذات ف�روق وج�ود -

 ال�ذین االجتم�اعیین لص�الح األخص�ائیین وذل�ك اإلكلینیك�ي النفس�ي األخص�ائي ل�دور إدراكھ�م

 .المریض شخصیة بتقییم النفسي قیامھ األخصائي مھام أھم من أن یرون
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النفس��ي  الع��الج أن عل��ى االجتم��اعیین واألخص��ائیین النفس��یین األطب��اء ب��ین اتف��اق -

 النفس�ي یزاولھ�ا األخص�ائي الت�ي الھام�ة األعم�ال م�ن الش�رعي ال�نفس عل�م مھ�ام وممارس�ة

 .اإلكلینیكي

 العقلی�ة الش�دیدة االض�طرابات وع�الج النفس�یة المستش�فیات ب�دخول للمرض�ى التص�ریح وأن

 .تامة معھا بكفاءة التعامل اإلكلینیكي النفسي األخصائي یستطیع ال التي األمور من

 . الدراسات العربیة :2

 المھنی�ة للخدم�ة ب�األدوار ال�وعي ف�ي الف�روق :  بعن�وان ) 2011 ( العل�ي دراس&ة. 1.2

  :یلي  ما إلى الدراسة وھدفتتبوك .  بمنطقة الصحي القطاع في العاملین لدى النفسیة

 النفسیة . للخدمة المھنیة باألدوار الوعي في الفروق على التعرف -

 .فیھا العاملین لدى النفسیة للخدمة المھني بالدور الوعي إمكانیة إبراز -

 .الطبي القطاع في النفسیة الخدمة دور بأھمیة الوعي تعزیز سبل دراسة -

 .العاملین لدى النفسیة للخدمة المھني بالدور الوعي في الفروق تقبل بیان -

 .النفسیة الخدمة تقدیم عند إتباعھا یجب التي واإلجراءات النظم تحدید -

 الدراسات من تعتبر أنھا حیث الوصفي، المنھج ذات المسحیة الدراسات من الدراسة ھذه وتعد

  العاملین لدى اإلكلینیكیة المھنیة للخدمة باألدوار الوعي في الفروق لمعرفة المسحیة االجتماعیة

 القطاع في العاملین من مختارة عینة على الدراسة واشتملت تبوك ، بمنطقة الصحي القطاع في

 المھني الدور قیاس خالل من فكانت الدراسة أداة أما لذلك ، المعد االستبیان واقع من الصحي

 النتائج    أھم وكان الدراسة في وتجانسھ صدقھ من التحقق تم والذي واالجتماعیة النفسیة للخدمة

 :یلي  ما

 .والنفسي المھني ودورھم الصحیة القطاعات في العاملین بدور االھتمام -

 .المناطق وكل تبوك منطقة في النفسیة للخدمة المھنیة األدوار إیضاح -

 والعالج اإلرشاد والنفسي في المھني األخصائي دور بأھمیة الفھم العالقة ذات الجھات تولي أن -

 .المطلوبة أھمیتھ النفسي

 النفسیة و االرشاد . للخدمة المھني العاملین دور بتدریس أھمیة الصحة وزارة تولي أن -
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 النفسیة المھنیة للخدمة باألدوار الصحي القطاع في العاملین دور إیضاح في الفروق إزالة -

 .النفسي واإلرشاد

 .فیھا لدى العاملین النفسیة للخدمة المھني الدور عن لإلعالم حیًزا اإلعالم أجھزة تولي أن -

 

 الطبیب كما یدركھ اإلكلینیكي النفسي األخصائي دور بعنوان )  2005 ( الربیعة . دراسة2.2

 بالمملكة النفسیة مستشفیات الصحة في النفسیین األطباء من عینة على دراسة (النفسي

 .السعودیة العربیة

           الع��املین م��ن نفس��یة وطبیب��ة انفس��ی اطبیب�� ) 64 ( م��ن الدراس��ة عین��ة تكون��ت وق��د

مھ��ام  لقی��اس أداة بتص��میم الباح��ث ق��ام وق��د بالس��عودیة النفس��یة الص��حة ف��ي مستش��فیات

واالستش��ارات  ي، ال��نفس والع��الج التش��خیص ف��ي والمتمثل��ة الرئیس��یة النفس��ي األخص��ائي

 .حالًیا الدراسة من عینة على األداة ھذه تطبیق وتم ، النفسیة

 النفس��یین عل��ى والطبیب��ات األطب��اء ب��ین ف��روق وج��ود ع��ن الدراس��ة نت��ائج أس��فرت وق��د

 نت�ائج ك�ذلك أظھ�رت النفس�یات الطبیب�ات لص�الح النفس�یة واالستش�ارات مح�وري التش�خیص

 نظ�رائھم الخب��رة وب�ین قلیل�ي النفس��یات والطبیب�ات النفس��یین األطب�اء ب��ین افروق� الدراس�ة

 كثی�ري الف�روق لص�الح وج�اءت الدراس�ة أداة مح�اور جمی�ع عل�ى ل�كذ و الخب�رة كثی�ري

 النفس��ین ب��ین األطب�اء ف�روق وج�ود ع��ن تكش�ف ل��م الدراس�ة نت�ائج ف��إن اوأخی�ر الخب�رة

 ض�وء وف�ي )مق�یم ،أخص�ائي، استش�اري( الوظیفی�ة الرتب�ة متغی�ر وف�ق النفس�یات والطبیب�ات

 .التوصیات والمقترحات من عدًدا الباحث وضع النتائج ھذه

 . الدراسات الجزائریة :3

مھنHHة  علHHى وأثHHره النفسHHي الضHHغط مصHHادر بعنHHوان ) 2010 ( مHHھاطف دراسHHة. 1.3

 .)  بسكره بمدینة میدانیة دراسة (النفسي األخصائي

 تواج�ھ الت�ي الص�عوبات وأھ�م النفس�ي الض�غط مص�ادر عل�ى التع�رف إل�ى الدراس�ة وھ�دفت

  الص�عوبات ھ�ذه ومواجھ�ة تخط�ي عل�ى الس�یكولوجیة الممارس�ة أثن�اء النفس�ي األخص�ائي

 واس��تخدم .عراقی��ل وب��دون وھادف��ة ناجح��ة س��یكولوجیة ممارس��ة لض��مان المس��تقبل ف��ي

 عین��ة وتكون��ت الدراس��ة ھ��ذه م��ع أكث��ر ی��تالءم ال��ذي التحلیل��ي الوص��في الم��نھج الباح��ث
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 وم�ن الس�یكولوجیة، الممارس�ة ف�ي كافی�ة خب�رة ل�دیھم نفس�ي أخص�ائي 136 م�ن الدراس�ة

 : التالیة النتائج اتضحت الدراسة خالل

 ع�دم أو وتعق�دھا الح�االت م�ع التعام�ل وص�عوبة الخب�رة نق�ص ف�ي تتمث�ل مھنی�ة ص�عوبة -

 معلوم�ات وإخف�اء لتوجیھات�ھ العمی�ل تفھ�م ع�دم أو النفس�ي األخص�ائي ل�دى المھ�ارات ت�وفر

 .بھ ثقتھ لعدم األخصائي عن  مھمة

 الت��ي العالجی��ة التقنی��ات بع��ض أو الع��الج العمی��ل ی��رفض ق��د  :الع��الج ف��ي ص��عوبة -

 وج�ود لع�دم وھ�ذا الجم�اعي الع�الج أو األزواج كع�الج الس�یكولوجي المم�ارس یس�تعملھا

 .الحاالت بعض مع تتناسب ال أنھا أو نفسیة ثقافة

 احت�رام ع�دم أو الع�الج طری�ق ف�ي ال�بعض لت�دخل المھنی�ة ھویت�ھ تحدی�د ف�ي الص�عوبة -

 .العمل في الزمالء المدیر، تفھم إداریة ،عدم عراقیل) المھنة ھذه خصوصیة

 أن�ھ رغ�م إداري یص�نف فت�ارة إلی�ھ، ینتم�ي ال�ذي المھن�ي الص�نف توض�یح ف�ي ص�عوبات -

 .وتدنیھ األجر ضعف باإلضافة إلى تربویة أو سیكولوجیة مھام یؤدي

       الت��ي المجتم��ع ف��ي النفس��اني األخص��ائي لمھن��ة الس��لبیة النظ��رة  :اجتماعی��ة ص��عوبات -

 ) 2010( فاطمة ،  .غامضة زالت ما

 

واقع الممارسة الیومیة لألخصائي . الدراسة التي اجراھا مجموعة من الباحثین حول :  2.3

 النفسي العیادي في الجزائر كما یدركھا ھو؟

           موزعین على ستأخصائي نفسي عیادي )  35 (أجرى فریق البحث مقابالت مفتوحة مع

) والیات لمحاولة التعرف على تقییمھم لواقع ممارساتـھم الیومیة و جرت الدراسة على  06( 

مستوى والیات ( سطیف ، باتنة ، خنشلة، برج بوعریریج، بسكرة، المسیلة) . وتكونت العینة 

  المھنیة بین سنتین  أخصائیا نفسیا عیادیا ممارسا في قطاعات مختلفة تراوحت خبرتـھم 35من 

   سنة . و أظھرت نتائج الدراسة المیدانیة أن واقع الممارسة الیومیة لألخصائي النفسي  24و 

بالنسبة لھ أو لآلخرین . ترجع   فعالیتھ وغموض دوره كممارس، سواء  في الجزائر یعكس عدم

 ھذه النتائج الى عدة نقاط حساسة یمكن إدراجھا تحت أربعة محاور :
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 ـ التكوین األكادیمي ووجود ھوة ما بین التكوین النظري والمیداني .

 ـ نظرة المجتمع .

 ـ عوامل شخصیة .

 ـ ظروف العمل .

 التكوین األكادیمي ووجود ھوة بین التكوین النظري والمیداني :* 
، الط0000رق  ـ0000 ض0000عف الجان0000ب النظ0000ري األك0000ادیمي ال0000ذي تلق0000وه أثن0000اء التك0000وین (االختب0000ارات

 ..) . العالجیة

، ونق000ص الممارس000ة وقص000ر فت000رة الت000ربص  ـ000 محدودی000ة المعلوم000ات والخب000رات ف000ي المی000دان

 أثناء سنوات التدرج حیث كانت الدراسة نظریة بحتة .

تكلی0000ف أس0000اتذة لیس0000وا م0000ن أص0000حاب   ، مم0000ا أدى إل0000ى ـ0000 نق0000ص تك0000وین الم0000ؤطرین وع0000ددھم

 االختصاص .

 النفس العیادي .ـ محدودیة التكوین الذي یتلقاه الطالب في علم 

 ـ اعتماد التكوین باللغة العربیة رغم توفر معظم المراجع باللغة األجنبیة .

 ـ نقص الرسكلة والتكوین المستمر .

 نظرة المجتمع : *
 ـ غموض في فھم دور المختص النفساني عدم وعي المجتمع بوظیفتھ و أھمیتھا .

 . ـ استھزاء األشخاص بالتخصص و غیاب ثقافة علم النفس

 عوامل شخصیة : *
 ـ توجھ بعض الطلبة إلى االختصاص دون رغبة، بل بسبب المعدالت المنخفضة .

 ـ صعوبة استخدام اللغة الفرنسیة أثناء الممارسة .

 ـ عدم التنسیق بین االخصائیین النفسیین .

 ـ وجوب توفر عامل رغبة في مساعدة اآلخرین واالستعداد لھذه الوظیفة .

 ظروف العمل : *
 ـ افتقار المكتب ألدنى الشروط الالزمة للعمل العیادي .

 ـ الوسط المھني غیر المشجع .
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 ) PAUL DESFAREGES دیفارج ،. دراسة :  ( بول 3.3

) حول طلبة علم النفس  PAUL DESFAREGES ھذه الدراسة التي قدمھا ( بول دي فارج

  العیادي للسیاق الثقافي الجزائري""مدى مالئمة التكوین بجامعة قسنطینة كان موضوعھا 

ومن النتائج التي توصل إلیھا أن ھناك صورة غامضة ألخصائي النفسي الجزائري ، والتي غالبا 

  ما تقترن بصورة "المرابط" أو "المنجم" الذي یعرف ما یدور في أذھان الناس بمجرد التطلع 

 "الطالب" أو "المرابط" .في أعینھم، فھو في نظر المجتمع ال یختلف كثیرا عن 

وقد عبر الطلبة عن ھذه الصورة بقولھم : ''الممارس العیادي ھو الشخص الذي یقوم بجمع 

األدوار، ما عدا دوره الحقیقي، فھو  في المستشفى منشط وممرض ومساعد اجتماعي، ونادرا ما 

ع معنویات یكون أخصائیا نفسیا ، فھو غالبا ما یعرف بالشخص الرزین الھادئ الذي یرف

. وتزداد الصورة سوءا عند الطلبة الذین یجرون تربصاتـھم في مصلحة الطب العقلي    الغیر''

فارج ) : ''تعتبر مصلحة الطب العقلي المصلحة التي لم یجد العیادي الجزائري  حیث یقول  ( دي

نھ أن یطبق ، فھو یعمل تابعا للطبیب العقلي الذي یطلب م مكانھ فیھا ولم یستطع فرض كفاءتھ

، یقوم  ، وأحیانا یسند إلیھ مھمة التكفل ببعض الحاالت من أجل مساعدتھ في التشخیص الروشاخ

، ونظرا لنقص التكوین  فیھا العیادي بمقابلة المساعدة أو المساندة أكثر مما یقوم بالعالج النفسي

عدو أن تكون مجرد فحتى ھذه المقابالت السندیة لیست في حقیقة األمر عالجا سندیا، بل ال ت

. كما وجدت الدراسة أن معظم المتخرجین من معھد   حوار الھدف منھ رفع معنویات المریض''

، بل األخطر من ذلك أنـھم  علم النفس ال یشعرون بأنـھم مستعدون للعمل مباشرة في مجالھم

كما أظھروا یختبرون مشاعر عدم الفعالیة : ''ال نعرف ماذا نفعل ؟ ال نعرف فعل أي شيء'' . 

 . خیبة أمل كبیرة بالنسبة لما كانوا ینتظرون

تحت عنوان "إدراك الذات المھنیة عند األخصائیین النفسیین : . دراسة كلثوم بلمیھوب 4.3

العیادیین الممارسین في المؤسسات الصحیة الجزائریة" وھي لنیل شھادة الماجستیر، من إعداد 

م) ، فھذا الموضوع محاولة لتقییم فعالیة البرامج 1994(وإشراف الدكتورة أمل عواد معروف 

التكوینیة للممارسة العیادیة ، واستنادا إلى النتائج التي تم التوصل إلیھا ترى الباحثة أنھ تحققت 

 أھداف متنوعة تمثلت فیما یلي :
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ھ لیسایر ـ أھداف تربویة : إن تقییم البرنامج التكویني یسمح بإعادة النظر فیھ وتطویره وإثرائ

 التطور العلمي الحاصل في علم النفس اإلكلینیكي الحدیث من جھة ، وإلعداد أخصائیین أكفاء 

 من جھة أخرى .

، یقود إلى تحسین مستوى  ـ أھداف إكلینیكیة : إن تقییم الفعالیة المھنیة والكفاءة عند العیادیین

والتقنیات الحدیثة التي تؤھلھم للممارسة الممارسة العیادیة لتمكین العیادیین من االستراتیجیات 

 الفعالة، مما یجعل العیادي أكثر إیجابیة في نظر نفسھ ونظر المجتمع عموما .

فید منھ العیادیون ـ أھداف علمیة : تطویر أداة لقیاس إدراك الذات المھنیة والفعالیة المھنیة یست

 تنظیمي .ن في میادین أخرى لعلم النفس التربوي والوكذا األخصائیو

ـ أھداف مھنیة : إن تحدید الخصائص المكونة للذات المھنیة (خصائص مھنیة وشخصیة والتكوین 

العلمي) یمكن أن یفید في اختیار الطلبة للدراسة في الفرع المناسب لقدراتـھم، ویحقق طموحاتـھم 

 واختیار المتخرجین منھم للعمل في المجال الذي یفجر طاقاتـھم وإمكاناتـھم.

أھداف اجتماعیة : إن تقییم البرنامج التكویني والفعالیة المھنیة یسمح بتكوین أخصائیین یتصفون ـ 

بالكفاءة في المستقبل، مما یقدم خدمة لألفراد والمجتمع ویحمیھم من الممارسین الذین یفتقرون 

 لھذه الخصائص .

برامج عالجیة قصد  ـ أھداف صحیة : إن تقییم الضغط المھني عند األخصائیین یسمح بتقدیم

، األمر الذي قد یجنب األخصائیین خطر اإلصابة  التخفیف منھ على المستوى االنفعالي واألدائي

 باألمراض الجسمیة (كاألمراض القلبیة المزمنة) .

ـ أھداف تشریعیة : تحدید ھویة األخصائي العیادي ووضع قوانین لضبط المھنة بتحدید كفاءة 

 . الخصائص الشخصیة والمھنیة والتكوین العلمي األخصائي باالعتماد على
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 الدراسات السابقة :حول  الطالبة مالحظات. 4

األخص��ائیین  ل��دى ش��یوًعا األكث��ر النش��اط ھ��و أنواع��ھ بمختل��ف النفس��ي الع��الج أن -

اإلكلینیكی���ین ف���ي ال���دول الغربی���ة عموم���ا و الوالی���ات المتح���دة األمریكی���ة بش���كل خ���اص خ���الف 

  األخص���ائیین النفس���یین ف���ي ال���وطن العرب���ي ال���ذي یش���تغلون ف���ي بع���ض الح���االت كمس���اعدین 

 و ممرضین و غیرھا من األعمال التي قد ال یكون لھا ثلة بمھنتھم كأخصائیین نفسیین .

إل����ى األخص����ائي النفس����اني ف����ي المجتم����ع الغرب����ي ف����ي تط����ور مس����تمر و بش����كل أن اللج����وء  -

س���ریع بخ���الف المجتمع���ات العربی���ة الت���ي ال ی���زال فیھ���ا الم���واطن العرب���ي یت���ردد كثی���را قب���ل 

 لجوئھ إلى األخصائي النفسي .

تق��ارب الدراس��ة الت��ي یجریھ��ا الطال��ب نوع��ا م��ا م��ع الدراس��ة الت��ي أجری��ت م��ن قب��ل الربیع��ة   -

النفس��ي   الطبی��ب كم��ا یدرك��ھ اإلكلینیك��ي النفس��ي األخص��ائي دور بعن��وان ) 2005 (

 العربی�ة بالمملك�ة النفس�یة مستش�فیات الص�حة ف�ي النفس�یین األطب�اء م�ن عین�ة عل�ى دراس�ة

م���ع اخ���تالف ف���ي بع���ض متغی���رات الدراس���ة حی���ث رك���زت الدراس���ة عل���ى متغی���ر .الس���عودیة

 الجنس الذي لم یأخذه الطالبة بعین االعتبار .

أن أغل����ب الدراس����ات الت����ي أجری����ت عل����ى المجتم����ع الجزائ����ري ح����ول ممارس����ة األخص����ائي  -

النفس����ي للمھن����ة ، خرج����ت بجمل����ة كبی����رة م����ن التح����دیات و العوائ����ق الت����ي تعی����ق األخص����ائي 

النفس����ي ع����ن ممارس����ة المھن����ة ، س����واء م����ن حی����ث المنظوم����ة الثقافی����ة للمجتم����ع و نظرت����ھ      

وم����ة القانونی����ة المنظم����ة للمھن����ة أو م����ن حی����ث إل����ى األخص����ائي النفس����ي أو م����ن حی����ث المنظ

 التكوین و التأھیل أو من حیث بیئة العمل .

م���ا یمی���ز الدراس���ة الت���ي تطرحھ���ا الطالب���ة ع���ن الدراس���ات الس���ابقة ، ھ���و تناولھ���ا لألخص���ائي  -

النفس���ي م���ن حی���ث أدائ���ھ للمھن���ة بكف���اءة و دوره ف���ي ص���ناعة موق���ع لھ���ذه المھن���ة ف���ي الض���میر 

الل التع���رف عل���ى الكف���اءة المھنی���ة و مح���دداتھا كم���ا ی���رى األخص���ائي الجمع���ي للمجتم���ع م���ن خ���

النفس���ي بذات���ھ و تقییم���ھ ال���ذاتي لھ���ذه الكف���اءة ، و ھ���و م���ا یعط���ي للدراس���ة نوع���ا م���ن األص���الة 

 إضافة إلى عینة الدراسة التي لم یسبق و أن أجریت علیھا مثل ھذه الدراسة .

 



- 64 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 65 - 

 

 الدراسة و مناقشتھا :عرض بیانات و نتائج  .1
 

من صحة فرضیات الدراسة ، قامت الطالبة بدراسة إحصائیة من خالل  التأكدقبل التطرق إلى 
و االجابة اللجوء إلى التكرارات و النسب المئویة للتعرف على صور محددات الكفاءة المھنیة 

 الدراسة األول و المتمثل في : تساؤلعلى 
 ؟ صور محددات الكفاءة المھنیة لدى األخصائي النفسي في أداء وظیفتھ * ما ھي أھم

 
 تفریغ االستمارات حیث اتبعت الخطوات التالیة : قامت الطالبة 

 .  Microsoft Excel 2010تفریغ االستمارة في برنامج  -
 دراسة كل محدد من محددات الكفاءة المھنیة الواردة في االستمارة بمفرده . -
 :ترتیب البنود بشكل تنازلي  -
ü  ) أشاروا) ، اي أن األخصائیین  05( البند الذي حصل على أكبر نسبة من أفراد العینة على 

 .ساسیة التي یستعملھا أفراد العینة أنھم یستعملونھ ( دائما ) ھو أحد صور الكفاءة المھنیة األ
ü ) اي أن األخصائیین أشاروا  ) 01 و البند الذي حصل على  أكبر نسبة من أفراد العینة على

 أنھم یستعملونھ ( نادرا )
 و قد اسفرت الدراسة عن النتائج التالیة :

) ( دائما ) حسب  05التي حصلت على (  المحدد المعرفي  الترتیب التنازلي للبنود:   04الجدول رقم  
 النسبة المئویة

 

 نص البند رقم البند
عدد 
 األفراد

النسبة 
 %)( المئویة

  80 48 النفسي األخصائي مھنة أعرف أخالقیات 03
  58.33 35 . أعرف المھام التفصیلیة لوظیفتي كأخصائي نفسي 02
  35 21 .النفسي األخصائي عمل تنظم التي والسیاسات أعرف القوانین 01
  31.66 19 أطالع الكتب المتخصصة في علم النفس العیادي باللغة العربیة 09
  30 18 .المتخصصة في مجال علم النفس العیادي البحوث أقرأ وأطالع 07
  25 15 أستند في أداء وظیفتي كأخصائي نفسي إلى نظریات علم النفس المختلفة 04
  25 15 أطالع الكتب المتخصصة في علم النفس العیادي باللغة الفرنسیة 10
  20 12 أتتبع من خالل األنترنت آخر ما توصلت إلیھ الدراسات في مجال العالج النفسي  08
  16.66 10 أستند في أداء وظیفتي كأخصائي نفسي إلى نظریات الشخصیة 06
  15 09 أستفید من نتائج البحوث و الدراسات الحدیثة في أداء وظیفتي . 15
  15 09 اعتمد في ممارستي لوظیفتي على نظریات مدرسة التحلیل النفسي  16
  13.33 08 أستند في أداء وظیفتي كأخصائي نفسي إلى نظریات التعلم 05
  11.66 07 أطالع المجالت المتخصصة في علم النفس العیادي باللغة الفرنسیة 12
  10 06 باللغة العربیةأطالع المجالت المتخصصة في علم النفس العیادي  11
  10 06 اعتمد في ممارستي لوظیفتي على نظریات المدرسة المعرفیة 18
  8.33 05 اعتمد في ممارستي لوظیفتي على نظریات كل مدارس علم النفس 20
  8.33 05 اعتمد في ممارستي لوظیفتي على نظریات المدرسة السلوكیة 17
  6.66 04 أحضر الدورات التكوینیة و التدریبة الخاصة بعلم النفس العیادي  14
  5 03 أحضر الملتقیات الفكریة و العلمیة الخاصة بعلم النفس العیادي . 13
  3.33 02 اعتمد في ممارستي لوظیفتي على نظریات أخرى 19



- 66 - 

 

 النتائج و التعلیق علیھا : عرض
یتب���ین م���ن خ���الل النت���ائج أن المع���ارف الت���ي یرك���ز علیھ���ا أف���راد العین���ة ھ���ي مع���ارف مرتبط���ة  ·

و المتعلق���ة بمعرف���ة   01،  02،  03ب���القیم و المی���والت و ھ���ي عل���ى الت���والي البن���ود ، رق���م : 
 النفس��ي ، و إدراك المھ��ام التفص��یلیة لوظیفت��ھ كأخص��ائي نفس��ي  األخص��ائي مھن��ة أخالقی��ات

 النفسي . األخصائي عمل تنظم التي والسیاسات و القوانین

  ق���د ی���دفعطبیع���ة التوظی���ف الجدی��د للمتخ���رجین ف���ي تخص��ص عل���م ال���نفس العی��ادي  تعلی��ق :ال ·
التعرف عل����ى الق����وانین ب���� المتعلق����ةجان����ب المعرف����ة  عل����ىف����ي التركی����ز األخص����ائي النفس����ي 

 الناظمة للمھنة و أخالقیاتھا .

أن نس���بة المطالع���ة و الزی���ادة ف���ي ال���تعلم قلیل���ة بالنس���بة ألف���راد عین���ة الدراس���ة حی���ث  یظھ���ر ·
یط���الع الكت���ب المتخصص���ة ف���ي عل���م ال���نفس العی���ادي باللغ���ة % فق���ط م���ن أف���راد العین���ة  31.66یتب���ین أن 

%  30% یط����الع الكت����ب المتخصص����ة ف����ي عل����م ال����نفس العی����ادي باللغ����ة الفرنس����یة ، و أن  25العربی����ة و 
تتب��ع م��ن % فق��ط  20كم��ا أن نس��بة .المتخصص��ة ف��ي مج��ال عل��م ال��نفس العی��ادي البح��وث العیط��و یق��رأ 

خ���الل األنترن���ت آخ���ر م���ا توص���لت إلی���ھ الدراس���ات ف���ي مج���ال الع���الج النفس���ي ، أم���ا مطالع���ة المج���الت 
المتخصص����ة ف����ي عل����م ال����نفس العی����ادي ، س����واء باللغ����ة العربی����ة أو اللغ����ة الفرنس����یة ، ف����ال یتج����اوز نس����بة 

   % ، أم����ا حض����ور ال����دورات التكوینی����ة و الملتقی����ات المتخصص����ة ف����ال یك����اد یتع����دى 10فیھ����ا  المطالع����ة 
 % من أفراد العینة . 06

تظھ������ر نت������ائج الدراس������ة أن ھن������اك ض������عف ف������ي التك������وین العلم������ي البع������دي              التعلی������ق : ·
 ج����ھ الع����ام و( بع����د التخ����رج و اس����تالم الوظیف����ة ) لألخص����ائي النفس����ي ، و ھ����ذا م����ا یخ����الف الت

ف��ي ال��دول المتقدم��ة كم��ا رأین��ا ف��ي الدراس��ات الس��ابقة ، ان الكف��اءة المھنی��ة تعتم��د اساس��ا عل��ى 
التك���وین البع���دي س���واء م���ن خ���الل الملتقی���ات و ال���دورات التدریبی���ة و التكوینی���ة ، كم���ا نلح���ظ 
ض���عف المطالع���ة ل���دى األخص���ائي النفس���ي و س���عیھ إل���ى تط���ویر كفاءت���ھ ، و ھ���ذا حس���ب رأی���ي 

 م���ن خاللھ���ا ل���ى البیئ���ة الت���ي یش���تغل فیھ���ا األخص���ائي النفس���ي العی���ادي و ال���ذي یتح���ولیع���ود إ
 إلى إداري أكثر منھ معالج في المؤسسة التي یشتغل بھا .

كم���ا بین���ت نت���ائج الدراس���ة أن األخص���ائي النفس���ي االكلینیك���ي ، ال یس���تند ف���ي أداء وظیفت���ھ  ·
ثبت����ت النت����ائج أن    نفس ، فق����د أإل����ى خلفی����ة فكری����ة ثابت����ة و إل����ى نظری����ات معتم����دة ف����ي عل����م ال����

تس�����تند ف�����ي أداء الوظیف�����ة كأخص�����ائي نفس�����ي إل�����ى نظری�����ات % م�����ن عین�����ة الدراس�����ة  25
الشخص����یة و أم����ا ترتی����ب نظری����ات عل����م ال����نفس الت����ي یعتم����د علیھ����ا األخص����ائي النفس����ي فق����د 

 كانت كالتالي :

، نظریات  % 13.33% ، نظریات التعلم بنسبة  15نظریات مدرسة التحلیل النفسي ، بنسبة  -
    % كما بینت النتائج  10%  و نظریات المدرسة السلوكیة بنسبة  10المدرسة المعرفیة بنسبة 

          % فقط یعتمدون على نظریات أخرى في علم النفس مثل نظریة ( كارل روجرز ) 08أن 
 و ونظریة العالج الجماعي .

الظاھر من خالل الدراسة أن األخصائي النفسي من خالل عینة الدراسة یعتمد على  التعلیق :  ·
آلیات متعارف علیھا ، و ھو ال یستند إلى أسس و نظریات علمیة معینة ، و ھذا ما یؤكد 
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االستنتاج السابق ، و ھو ضعف التكوین العلمي البعدي لألخصائي النفسي ، سواء التكوین الذاتي 
 سسات المختصة لتنمیة القدرات الفكریة و العلمیة لألخصائي النفسي .أو متابعة المؤ

) ( دائما ) حسب  05التي حصلت على (   المھاري: الترتیب التنازلي للبنود المحدد   05الجدول رقم  
 النسبة المئویة

 نص البند رقم البند
عدد 
 األفراد

النسبة 
 (%) المئویة

  81.66 49 المقابلةأحسن االنصات إلى العمیل اثناء  25
  80 48 التزم بالمقابلة العیادیة كأھم اسلوب للممارسة وظیفة االخصائي النفساني . 21
  70 42 العمیل عأحرص على التواصل اللفظي م 26
  58.33 35 أركز على عملیة التشخیص قبل الشروع في أي نوع من العالج 37
  45 27 غیر اللفظیة للعمیل ( لغة الجسد ) أالحظ االستجابات 28
  45 27 أستعمل التقنیات و األسالیب العالجیة التي تدربت علیھا واتقنھا . 45
  43.33 26 أتابع حالة العمیل وفقا لجدول زمني محدد . 46
  41.66 25 أحرص على كتابة التقریر التفصیلي للحالة و توثیق العملیة العالجیة . 47
  38.33 23 أستعمل أسلوب المالحظة المیدانیة للعمیل كأسلوب للفحص. 24
  36.66 22 أحدد الخطط العالجیة المناسبة للعمیل قبل بدا عملیة العالج 38
  33.33 20 استعمل العالج النفسي الفردي وفقا لخطة و جدول زمني واضح 41
  33.33 20 أوظف نتائج االختبارات في التشخیص 36
  31.66 19 استعمل المقابلة المقننة كأسلوب للفحص 22
  26.66 16 أستعمل أشكال التواصل غیر اللفظي مع العمیل 27
  21.66 13 أستعمل االختبارات االسقاطیة لقیاس الشخصیة 34
  20 12 استعمل العالج النفسي األسري وفقا لخطة و جدول زمني واضح 43
  20 12 اللفظیة للعمیل في عملیة التشخیص أوظف االستجابات غیر 29
  18.33 11 أقابل أسرة العمیل و االفراد الذین یحیطون بھ 30
  18.33 11 أستعمل اختبارات التقریر الذاتي لقیاس الشخصیة 33
  18.33 11 استعمل العالج النفسي الجماعي وفقا لخطة و جدول زمني واضح 42
  15 09 مرونة في استعمال الطرق العالجیة المختلفة عندي 44
  15 09 أستعمل اختبارات قیاس الذكاء 31
  13.33 08 أستعمل اختبارات قیاس القدرات 32
  13.33 08 أقوم بتنفیذ العالج في إطار فریق عمل إذا اقتضى األمر ذلك . 39
  13.33 08 العالجیةأحیل العمالء إلى مختصین آخرین قبل البدأ في الخطة  40
  8.33 05 استعمل المقابلة غیر المقننة كأسلوب للفحص 23
  05 03 أستعمل اختبارات قیاس المیول و االتجاھات 35

 النتائج و التعلیق علیھا : عرض

تبین الدراسة ان المھارة التي یركز علیھا األخصائي النفسي ھي مھارات المقابلة ، فقد اثبتت 
لتزم ی%  80یحسن االنصات إلى العمیل اثناء المقابلة ، و أن  % 81.66الدراسة  أن : 

% یحرص على  70و بالمقابلة العیادیة كأھم اسلوب للممارسة وظیفة االخصائي النفساني .
التواصل اللفظي مھ العمیل أثناء المقابلة العیادیة ، و اتضح من خالل الدراسة أن أغلب االسالیب 

% یستعمل  38.33صائي النفسي ھو اسلوب المقابلة العیادیة ، حیث أن التي یركز علیھا األخ
           % یستعمل العالج النفسي الفردي  33.33أسلوب المالحظة المیدانیة للعمیل كأسلوب للفحص. و 
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% یقوم بتنفیذ بالعالج في إطار فریق  13.33% یستعمل العالج النفسي األسري و  20و 
من  21.66ختبارات و الروائز النفسیة فھو قلیل االستعمال ، حیث أن عمل. أما استعمال اال

% یستعمل اختبارات قیاس  15افراد العینة یستعمل االختبارات االسقاطیة لقیاس الشخصیة ، و 
 یستعمل اختبارات قیاس المیول و االتجاھات .%  05و   الذكاء

 

 التعلیق :
یعتمدھا األخصائي النفسي ، ھي مھارة المقابلة العیادیة    بینت الدراسة أن المھارة األساسیة التي 

و ھذا ما یؤكد إلیھ ما ذھبت إلیھ بعض الدراسات السابقة ، ان الجلسة العیادیة أصبحت في مغلب 
األحیان جلسة للتنفیس عن العمیل من خالل طرح مشاكلھ و انشغاالتھ ، و ھذا ما یفسر ضعف 

سي حسب عینة الدراسة مثل عدم التنویع في أسالیب العالج بعض المھارات لدى األخصائي النف
              % یستعمل العالج األسري  20أن  حسب ما تتطلبھا حالة العمیل ، فقد بینت النتائج

یقوم بتنفیذ العالج في إطار فریق عمل   % 13.33، و  % یستعمل العالج الجماعي 18.33و 
تعمال االختبارات و الروائز في عملیة التشخیص ، و ھذا ساسي فیظھر في قلة اساما الضعف اال

مما یضعف في قدرة األخصائي النفسي في عملیة التشخیص و بالتالي في عملیة العالج  و یرجع 
الكثیر من األخصائیین النفسیین سبب ذلك في غیاب االختبارات و المقاییس و الروائز في 

لتكوین على استعمال ھذه االختبارات ، اما مھارة المؤسسات االستشفائیة ، زد على ذلك قلة ا
% من أفراد العینة یحرص على كتابة  41.66كتابة التقاریر العیادیة فقد اثبت الدراسة أن 

 التقریر التفصیلي للحالة و توثیق العملیة العالجیة .
 

    ) 05التي حصلت على ( المیوالت و سمات الشخصیة لمحدد  : الترتیب التنازلي للبنود  06الجدول رقم  
 ( دائما ) حسب النسبة المئویة

 نص البند رقم البند
عدد 
 األفراد

النسبة 
 (%) المئویة

  86.66 52 أحافظ على أسرار العمیل مھما كانت صغیرة أو كبیرة 54
  85 51 لدي حب و رغبة في مساعدة اآلخرین مھما كانت وضعیتھم . 48
  78.33 47 أحرص على راحة العمیل طیلة مقابلتي لھ . 51
  76.66 46 أحترم مشاعر اآلخرین و مواقفھم و سلوكاتھم و اتجاھاتھم 52
  73.33 44 أراعي القیم األخالقیة و االجتماعیة للعمیل . 53
  66.66 40 أھتم بمظھري و شكلي الخارجي عند ممارستي للمھنة . 55
  63.33 38 في مساعدة الناس و خاصة غیر األسویاءأشعر بالمسؤولیة  49
  55 33 عندي القدرة على ضبط انفعاالتي أثناء أداء وظیفتي . 50

 النتائج و التعلیق علیھا : عرض

 من خالل الجدول یتبین لنا النتائج التالیة :

% من أفراد العینة أكدوا على انھم یحافظون دائما و بشكل مستمر على  86أن  اكثر من  -
% لدیھ  85ألخصائي النفسي و أن بالنسبة لو ھذا یدل على قیمة ھذه السمة  ،أسرار العمیل 

 على راحة العمیل طیلة المقابلة یحرص%  78رغبة في مساعدة اآلخرین مھما كانت وضعیتھم ، و 
 تتدرج السمات حسب أھمیتھا بالنسبة لألخصائي النفسي حسب تقدیر افراد العینة .و ھكذا 
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القدرة على ) ھي  05مما یشد االنتباه أن آخر سمة من سمات الشخصیة حصلت على التقدیر(  -
% من أفراد العینة أجاب بأن لدیھ دائما  55ضبط انفعاالت األخصائي النفسي أثناء أداء وظیفتھ ، حیث أن 

ذه السمة لدى ، و ھذا قد یضعنا أمام تساؤل عن طبیعة ھ قدرة على ضبط انفعاالتھ أثناء أداء الوظیفةال
 و أسبابھا و كیفیة التدریب على التحكم في انفعاالت األخصائي النفسي اثناء تأدیتھ لمھمتھ .األخصائي النفسي  

 التعلیق :

الحفاظ على أسرار العمیل لدى أفرد العینة  من خالل النتائج یتبین لنا أن ھناك قیمة مھمة و ھي 
و ھذا شيء إیجابي ، و أن أغلب أفراد العینة یعملون على راحة العمیل ، و ھذا یدل أن 
األخصائي النفسي في الجزائر و بالنسبة ألفراد العینة لدیھ میوالت جیدة نحو وظیفتھ و یحتاج 

 ألداء المھنة بكفاءة عالیة . فقط إلى التشجیع و توفیر البیئة و الظروف المناسبة

 . االجابة على تساؤالت الدراسة :2

    من خالل عرض النتائج السابقة و التعلیق علیھا نكون قد أجبنا على تساؤالت الدراسة األولى
و ھي معرفة صور محددات الكفاءة المھنیة لألخصائي النفسي كما یقررھا األخصائي النفسي 

 بذاتھ و یمكن االجابة على االسئلة المطروحة و تلخیصھا فیما یلي :

 . المحدد المعرفي :1.2

ھIIIل یعIIIرف االخصIIIائي النفسIIIي المنظومIIIة القانونیIIIة المتعلقIIIة بوظیفتIIIھ ؟ و قIIIد أجIIIاب أفIIIراد  -

لIIIى األسIIIئلة الثالثIIIة حIIIول ھIIIذا التسIIIاؤل و كانIIIت ھIIIي أھIIIم المعIIIارف لIIIدیھم : و كانIIIت العینIIIة ع

 النتائج كالتالي :

 النفسي األخصائي مھنة یعرف أخالقیات%  80

 % یعرف المھام التفصیلیة لوظیفتي كأخصائي نفسي 58.33

 .النفسي األخصائي عمل تنظم التي والسیاسات % یعرف القوانین 35

ھIIIIل یلجIIIIأ األخصIIIIائي النفسIIIIي إلIIIIى تنمیIIIIة معارفIIIIھ و معلوماتIIIIھ فIIIIي أمIIIIا التسIIIIاؤل التIIIIالي :  -

تخصصIIIھ المعرفIIIي ؟ فقIIIد بینIIIت نتIIIائج الدراسIIIة ضIIIعفا فIIIي ھIIIذا المجIIIال حیIIIث كانIIIت إجابIIIة 

 أفراد العینة كالتالي :

 أطالع الكتب المتخصصة في علم النفس العیادي باللغة العربیة % 31.66

 .المتخصصة في مجال علم النفس العیادي البحوث أقرأ وأطالع%  30

 أطالع الكتب المتخصصة في علم النفس العیادي باللغة الفرنسیة%  25

 % أتتبع من خالل األنترنت آخر ما توصلت إلیھ الدراسات في مجال العالج النفسي 20

 % أطالع المجالت المتخصصة في علم النفس العیادي باللغة الفرنسیة 11.66

 أطالع المجالت المتخصصة في علم النفس العیادي باللغة العربیة%  10
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م���ا ھ���ي أھ���م النظری���ات و المقارب���ات النظری���ة ف���ي عل���م ال���نفس الت���ي یعتم���د علیھ���ا األخص���ائي 

ت���ائج الدراس���ة قل���ة اعتم���اد األخص���ائي النفس���ي عل���ى نالنفس���ي ف���ي أداء وظیفت���ھ ؟ فق���د بین���ت 

 نظریات علم النفس في أداء وظیفتھ حیث كانت النتائج كالتالي :

 أستند في أداء وظیفتي كأخصائي نفسي إلى نظریات الشخصیة .%  16.66

 % اعتمد في ممارستي لوظیفتي على نظریات مدرسة التحلیل النفسي 15

 كأخصائي نفسي إلى نظریات التعلم % أستند في أداء وظیفتي 13.33

 % اعتمد في ممارستي لوظیفتي على نظریات المدرسة المعرفیة 10

 % اعتمد على باقي نظریات علم النفس ( كارل روجرز ، ساتیر ...الخ ) 8.33

 

 . المحدد المھاري :2.2

ھ�����ل یس�����تعمل االخص�����ائي النفس�����ي االختب�����ارات و المق�����اییس النفس�����یة ؟  و م�����ا ھ�����ي اكث�����ر 

االختب���ارات النفس���یة اس���تعماال ل���دى األخص���ائي النفس���ي ؟  فق���د أثبت���ت الدراس���ة قل���ة اس���تعمال 

األخص�����ائي النفس�����ي لالختب�����ارات النفس�����یة ، ام�����ا ع�����ن أكث�����ر االختب�����ارات اس�����تعماال فكان�����ت 

 االختبارات االسقاطیة ، فقد كانت النتائج أن :

 % یستعمل االختبارات االسقاطیة لقیاس الشخصیة 21.66

 %  یستعمل اختبارات قیاس الذكاء 15و 

 % یستعمل اختبارات قیاس القدرات 13.33و 

 % یستعمل اختبارات المیول و االتجاھات . 05و 

و ھ���ذا ی���ؤدي بن���ا لإلجاب���ة عل���ى الس���ؤال الثال���ث ، حی���ث تب���ین النت���ائج الس���ابقة ع���دم خض���وع 

ییس ف����ي ل االختب����ارات و المق����اااألخص����ائي النفس����ي لتك����وین متخص����ص و معم����ق ف����ي اس����تعم

 عملیة التشخیص .

، و حس���ن اس���تعمال مھ���ارات االتص���ال م���ع العمی���ل أم���ا التس���اؤالت الخاص���ة بالمقابل���ة العیادی���ة 

م���ن خ���الل و مھ���ارة االتص���ال ، فق���د بین���ت الدراس���ة اھتمام���ا نوع���ا بالمقابل���ة العیادی���ة و تقنیاتھ���ا 

 النتائج التالیة :

 ة وظیفة االخصائي النفساني .% یلتزم بالمقابلة العیادیة كأھم اسلوب للممارس 80

 % یحسن االنصات إلى العمیل اثناء المقابلة 81.66

 %  یحرص على التواصل اللفظي مع العمیل 70
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 % یركز على عملیة التشخیص قبل الشروع في أي نوع من العالج 58.33

 %  یالحظ االستجابات غیر اللفظیة للعمیل ( لغة الجسد ) 45

لمتبع==ة م==ن قب==ل األخص==ائي النفس==ي و كیفی==ة متابع==ة العمی==ل ف==ي تنفی===ذ أم==ا األس==الیب العالجی==ة ا

الع===الج ، فق===د بین===ت نت===ائج الدراس===ة  ع===دم التن===وع ف===ي تنفی===ذ الب===رامج العالجی===ة و اقتص===ار عل===ى 

أس==لوب المقابل==ة و ض==عف ف==ي موض==وع متابع==ة العمی==ل ف==ي تنفی==ذ الع==الج م==ن قب==ل األخص==ائي 

 النفسي ، فقد كانت النتائج :

% م===ن عین===ة الدراس===ة ترك===ز عل===ى عملی===ة التش===خیص قب===ل الش===روع ف===ي أي ن===وع  58.33أن 

 من العالج

 % یستعمل التقنیات و األسالیب العالجیة التي تدرب علیھا واتقنھا . 45و ان 

 % یحرص على كتابة التقریر التفصیلي للحالة و توثیق العملیة العالجیة  41.66و أن 

 محددات سمات الشخصیة :.3.2

فیم==ا یخ==ص أھ==م الق==یم الت==ي یتمی==ز بھ==ا األخص==ائي النفس==ي ، فتب==ین نت==ائج الدراس==ة ، رغب==ة أم==ا 

األخص===ائي النفس===ي ف===ي مس===اعدة اآلخ===رین ، و الح===رص عل===ى المحافظ===ة عل===ى اس===رار العمی===ل  

و أن بع====د الق====یم و س====مات الشخص====یة یش====كل بع====دا جی====دا ل====دى أف====راد العین====ة مقارن====ة ببع====دي 

 خالل النتائج التالیة : المعارف و المھارات و ذلك من

لدی=====ھ ح=====ب و رغب=====ة ف=====ي مس=====اعدة اآلخ=====رین مھم=====ا كان=====ت % م=====ن عین=====ة الدراس=====ة  85أن 

 وضعیتھم . 

 %  یحافظ على أسرار العمیل مھما كانت صغیرة أو كبیرة 86.66و أن 

 %  یحرص على راحة العمیل طیلة مقابلتھ للعمیل . 78.33و 

 % یحترم مشاعر اآلخرین و مواقفھم و سلوكاتھم و اتجاھاتھم  76.66و 

اض=====بط االخص=====ائي النفس=====ي النفعاالت=====ھ أثن=====اء أداء الوظیف=====ة فق=====د تب=====ین           أم=====ا فیم=====ا یخ=====ص 

% عن===ده الق====درة عل====ى ض===بط انفعاالت====ھ أثن====اء أداء وظیفت===ھ ، و ھ====و نتیج====ة متوس====طة  55أن  

 . سمة المھمة لدى األخصائي النفسيتستدعي االعتمام بھذه القیمة و ال

 

 

 



- 72 - 

 

 . مناقشة فرضیات الدراسة على ضوء النتائج المتحصل علیھا :2

 فھي كالتالي : أما االجابة على فرضیات الدراسة 

ھن---اك ف---روق ذات دالل---ة ف---ي الكف---اءة المھنی---ة لألخص---ائي النفس---اني وفق---ا :  الفرض888یة األول888ى

 لمتغیر السن.

          الفرض----یة ت----م تقس----یم أف----راد العین----ة عن----د الدراس----ة وفق----ا للس----نو للتأك----د م----ن ص----دق ھ----ذه 

 في وصف العینة 01مجموعات : كما جاء في الجدول رقم  03  إلى

 أخصائي نفسي 11: سنة و ضمت ھذه المجموعة  25أقل من  -

 أخصائي نفسي 44و ضمت المجموعة :  35إلى  25من  -

 أخصائي نفسي 05 و ضمت المجموعة : 45إلى  35من  -

) للتأك----د م----ن  ANOVA(    وق----د اس----تعملت الطالب----ة اختب----ار تحلی----ل التب----این أح----ادي االتج----اه

ص----دق الفرض----یة ( لإلش----ارة  فق----د ت----م االس----تعانة للقی----ام بالدراس----ة االحص----ائیة بأح----د األس----اتذة 

 المختصة في االحصاء ) :

 كانت النتائج كالتالي :  SPSSو باستخدام برنامج 

 .في الكفاءة المھنیة لألخصائي النفساني وفقا لمتغیر السن: اختبار الفروق   07الجدول رقم  

 
 ANOVA 
 

VAR00001  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,324 2 ,162 ,929 ,401 

Within Groups 9,932 57 ,174     

Total 10,256 59       

 

س----وف  0.05اكب----ر م---ن  اي ان---ھ Sig=0.401 : : عن----دنا) ᾳ=  0.05 (و عن---د درج----ة الثق---ة

ھن---اك ف---روق یل---ة الت---ي طرحتھ---ا الطالب---ة و ن---رفض الفرض---یة البدنقب---ل الفرض---یة الص---فریة ، 

 ذات داللة في الكفاءة المھنیة لألخصائي النفساني وفقا لمتغیر السن.

 ( اي تساوي متوسطات المجموعات الثالث ) 

 لة في الكفاءة المھنیة وفقا للسنال توجد فروق ذات دالاالستنتاج :  ·

ال یوج���د اث���ر للس���ن ف���ي موض���ع الكف���اءة إذ ان ظ���روف العم���ل متش���ابھة بالنس���بة  التعلی777ق : ·

 للجمیع و بالتالي لم یكن للسن دورا في التمییز بین أفراد العینة في الكفاءة .
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النفس����ي وفق����ا ھن����اك ف���روق ذات دالل����ة ف����ي الكف����اءة المھنی���ة لألخص����ائي  : الفرض���یة الثانی����ة 

 للخبرة  في العمل  و طول مدة أداء المھنة .

 02و م��ن أج���ل التأك���د م���ن ص��حة الفرض���یة قس���منا أف���راد العین���ة كم��ا مب���ین ف���ي الج���دول رق���م  

 ثالثة مجموعات :)  03( إلى

 فرد 39سنوات =  05المجموعة األولى : و خبرتھا في مجال الوظیفة أقل من  -

 فرد 39سنة =  10إلى  05مجال الوظیفة أقل من المجموعة الثانیة : و خبرتھا في  -

 02سنوات =  10المجموعة الثالثة : و خبرتھا في مجال الوظیفة أكثر من  -

) للتأك666د م666ن  ANOVA(    وق666د اس666تعملت الطالب666ة اختب666ار تحلی666ل التب666این أح666ادي االتج666اه -

ص666دق الفرض666یة ( لإلش666ارة  فق666د ت666م االس666تعانة للقی666ام بالدراس666ة االحص666ائیة بأح666د األس666اتذة 

 المختصة في االحصاء ) :

 كانت النتائج كالتالي :  SPSSو باستخدام برنامج  -

 في الكفاءة المھنیة لألخصائي النفساني وفقا لمتغیر الخبرة: اختبار الفروق   08الجدول رقم  

 ANOVA 
-  

- VAR00001  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,425 2 1,213 8,022 ,001 

Within Groups 8,616 57 ,151     

Total 11,041 59       

-  

 

 0.05اي ان666666ھ أص666666غر م666666ن  Sig=0.001): عن666666دنا:   ᾳ=  0.05و عن66666د درج666666ة الثق666666ة( 

س666وف ن666رفض الفرض666یة الص666فریة ، و نقب666ل الفرض666یة البدیل666ة و ھ666ي الفرض666یة الت666ي طرحتھ666ا 

ھن6666اك ف666روق ذات دالل6666ة ف6666ي الكف666اءة المھنی6666ة لألخص6666ائي النفس6666اني الطالب666ة  و مفادھ6666ا : أن  

 وفقا لمتغیر الخبرة

 لمتغیر الخبرةاالستنتاج : توجد فروق ذات داللة في الكفاءة المھنیة وفقا  ·

خالف666ا للمتغی666ر الس666ابق المتعل666ق بالس666ن ال666ذي ل666م یك666ن ل666ھ أث666ر ف666ي الكف666اءة المھنی666ة  التعلیAAAق :

لألخص666ائي النفس6666ي ، ف6666إن س6666نوات الخب6666رة ك6666ان لھ666ا أث6666ر ف6666ي الكف6666اءة المھنی6666ة ، و ھ6666ذا م6666ا 

یتواف6666ق م6666ع الدراس6666ات الس6666ابقة و الت6666ي أثبت6666ت أن س6666نوات الخب6666رة ل6666دى األخص6666ائي النفس6666ي 

 من كفاءتھ المھنیة .ستزید 
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 : الفرضیة الثالثة 

ھن����اك ف����روق ذات دالل����ة ف����ي الكف����اءة المھنی����ة لألخص����ائي النفس����ي وفق����ا لبیئ����ة العم����ل الت����ي 

 یمارس فیھا األخصائي النفساني وظیفتھ .

 03و م���ن أج���ل التأك���د م���ن ص���حة الفرض���یة قس���منا أف���راد العین���ة كم���ا مب���ین ف���ي الج���دول رق���م 

 ) مجموعتین : 02إلى( 

 فرد 34العمومیة  =   المجموعة األولى : و ھم األخصائیون النفسانیون العاملون بالمستشفیات -

مؤسس22222ات ذوي االحتیاج22222ات المجموع22222ة الثانی22222ة : و ھ22222م األخص22222ائیون النفس22222انیون الع22222املون  -

 فرد 34=  الخاصة

) للتأك222د م222ن  ANOVA(    وق222د اس222تعملت الطالب222ة اختب222ار تحلی222ل التب222این أح222ادي االتج222اه -

ص2222دق الفرض2222یة ( لإلش2222ارة  فق2222د ت2222م االس2222تعانة للقی2222ام بالدراس2222ة االحص2222ائیة بأح2222د األس2222اتذة 

 المختصة في االحصاء ) :

 كانت النتائج كالتالي :  SPSSو باستخدام برنامج  -

 في الكفاءة المھنیة لألخصائي النفساني وفقا بیئة العمل: اختبار الفروق   09الجدول رقم  

 ANOVA 
-  

- VAR00001  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,434 1 ,434 2,625 ,111 

Within Groups 9,598 58 ,165     

Total 10,033 59       

-  

        0.05و ھ2222222و اكب2222222ر م2222222ن  Sig=0.111): عن2222222دنا:   ᾳ=  0.05و عن2222222د درج2222222ة الثق2222222ة( 

و بالت2222الي س22222وف نقب22222ل الفرض22222یة الص22222فریة ، و ن2222رفض الفرض22222یة البدیل22222ة الت22222ي طرحتھ22222ا 

ھن22222اك ف22222روق ذات دالل22222ة ف22222ي الكف22222اءة المھنی22222ة لألخص22222ائي الطالب22222ة و الت22222ي مفادھ22222ا : أن 

 النفساني وفقا لمتغیر بیئة العمل.

 ھنیة وفقا لبیئة العملاالستنتاج : ال توجد فروق ذات داللة في الكفاءة الم 

تؤك222د ھ222ذه النتیج222ة أن222ھ ال توج222د ف222وارق ف222ي االمكان222ات و ظ222روف العم222ل الت222ي  التعلیAAAق : ·

یعم222222ل فیھ222222ا األخص2222222ائي النفس222222ي ، س222222واء ف2222222ي المستش222222فیات ، او المؤسس2222222ات ذوي 

االحتیاج222ات الخاص222ة ، و بالت222الي ال یوج222د ف222روق ف222ي الكف222اءة المھنی222ة ب222ین األخص222ائیین 

لقط222اعین ( المستش222فیات و مؤسس222ات النفس222یین الع222املین ف222ي ك222ال القط222اعین ، و بحك222م أن ا
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ذوي االحتیاج����ات الخاص����ة ) مؤسس����تین عم����ومیتین ، ف����ال تك����اد تج����د ف����وارق بینھم����ا ف����ي 

 بیئة العمل .

 : عامال  ستنتاجاال. 3

 من خالل الدراسة التي أجرتھا الطالبة یمكن استخالص النتائج التالیة :

أن....ھ رغ....م بدای....ة توظی....ف األخص....ائي النفس....ي ف....ي القط....اع الع....ام س....واء ف....ي المستش....فیات  -

 العمومیة أو في مؤسسات ذوي االحتیاجات الخاصة إلى أنھ :

 ان لدى األخصائي النفسي معارف مقبولة الخاصة بأداء وظیفتھ و بأخالقیات المھنة . -

ھنی..ة س..واء م..ن خ..الل ب..رامج التك..وین أن..ھ ینقص..ھ تنمی..ة المع..رف الالزم..ة لتنمی..ة كفاءت..ھ الم -

البع....دي أو تنمی....ة المطالع....ة أو حض....ور الملتقی....ات المتخصص....ة أو غیرھ....ا م....ن ب....رامج تنمی....ة 

 الجانب المعرفي .

 أنھ ال یعتمد في ممارسة المھنة على نظریات علم النفس و مدارسھا المعروفة . -

و تقنیاتھ...ا لممارس...ة مھنت...ھ  أن...ھ ف...ي الجان...ب المھ...اري یقتص...ر عموم...ا عل...ى المقابل...ة العیادی...ة -

 كأخصائي نفساني .

 أنھ ال ینوع في استخدام باقي األسالیب العالجیة في تعاملھ مع العمالء . -

 إن استخدامھ لالختبارات و الروائز النفسیة قلیل . -

 أنھ یركز على االختبارات االسقاطیة عن باقي االختبارات النفسیة . -

ظ أن األخص...ائي النفس...ي یح...رض عل...ى راح...ة العمی...ل و أم...ا ف...ي س...مات الشخص...یة ف...نالح -

عل...ى المحافظ...ة عل...ى أس...رار المھن...ة ، كم...ا ان...ھ ح...ریص عل...ى أداء المھن...ة م...ع تس...جیل نق...ص 

 في التحكم في انفعاالتھ أثناء تأدیتھ للمھنة .

 ال توجد فروق ذات داللة في الكفاءة المھنیة لألخصائي النفسي وفقا لمتغیر السن . -

 ذات داللة في الكفاءة المھنیة لألخصائي النفسي وفقا لمتغیر بیئة العمل ال توجد فروق -

 توجد فروق ذلت داللة في الكفاءة المھنیة لألخصائي النفسي وفقا لمتغیر الخبرة . -
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 : توصیات و اقتراحات. 4

 تقترح ما یلي :توصي الطالبة و على ضوء نتائج الدراسة 

ض////رورة تس////طیر ب////رامج تكوینی////ة ( دورات تكوینی////ة ) یش////رف علیھ////ا أس////اتذة ج////امعیون  -

 رسكلة األخصائیین النفسیین العیادین على أھم نظریات علم النفس العیادي . إلعادة

إل///زام األخص///ائیین النفس///یین العی///ادیین باالش///تراك ف///ي المج///الت العلمی///ة و جع///ل ح///وافز  -

 بشتى الوسائل .لتنمیة المطالعة و تنمیة المعارف 

ض////رورة إش////راك األخص////ائیین النفس////یین العی////ادیین ف////ي الملتقی////ات العلمی////ة المتخصص////ة  -

 المقامة في الجامعات ، و جعل حوافز لذلك .

ض////رورة ت////وفیر مختل////ف االختب////ارات و الروائ////ز مث////ل اختب////ارات ال////ذكاء و المی////والت و  -

 خاصة .غیرھا في المؤسسات االستشفائیة و مؤسسات ذوي االحتیاجات ال

عق///د ال///دورات التدریبی///ة لت///دریب األخص///ائي النفس///ي عل///ى اس///تعمال االختب///ارات النفس///یة  -

 في عملیة التشخیص .

عق///د ال///دورات التدریبی///ة لت///دریب األخص///ائي النفس///ي عل///ى التنوی///ع ف///ي اس///الیب الع///الج  -

مث/////ل اس/////تعمال الع/////الج الجم/////اعي و الع/////الج األس/////ري و الع/////رج المعرف/////ي الس/////لوكي و 

 الیب العالج و متابعة التطور الحاصل في ھذا المجال .غیرھا من أس

تنمی////ة الق////یم و المی////والت الشخص////یة لألخص////ائي النفس////ي م////ن خ////الل تدریب////ھ عل////ى الق////یم  -

 األساسیة مثل ضبط االنفعاالت و غیرھا من القیم الضروریة .

ح////دیات نفس////یین بالجامع////ة لمدارس////ة واق////ع و تعق////د ملتق////ى س////نوي لجمی////ع األخص////ائیین ال -

 . ة األخصائي النفسي للمھنة و كیفیة تطویر كفاءتھ المھنیةممارس
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 . التحدیات التي واجھتھا الطالبة إلتمام الدراسة : 5

 لقد واجھت الطالبة بعض التحدیات إلنھاء ھذه الدراسة نذكر من بینھا :

 صعوبة صیاغة االستمارة مع ضعف التكوین في جانب بناء االستمارات . -

 بعض المحكین في التحكیم في بناء االستمارة .عدم استجابة  -

بع666ض  رف666ضص666عوبة الممارس666ة المیدانی666ة ، و ھ666ذه أھ666م ص666عوبة حی666ث واجھ666ت الطالب666ة  -

األخص6666ائیین النفس6666یین لم6666أل االس6666تمارة و بع6666ض العراقی6666ل االداری6666ة ف6666ي تنفی6666ذ العم6666ل 

 المیداني .

ص66666ة : ض66666عف التك66666وین ف66666ي جان66666ب الدراس66666ات االحص66666ائیة لطلب66666ة عل66666م ال66666نفس و خا -

تخص66666ص عل66666م ال66666نفس العی666666ادي ، مم66666ا اض66666طر الطالب666666ة لالس66666تعانة بأح66666د األس666666اتذة 

 المختصین في االحصاء للمساعدة في الدراسة االحصائیة لنتائج البحث .
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 : الدراسة خاتمة.  6

لق���د اس���تفادت الطالب���ة اس���تفادة كبی���رة م���ن ھ���ذه الدراس���ة حی���ث مكنتھ���ا م���ن االط���الع 

عل���ى الواق���ع المی���داني لممارس���ة األخص���ائي النفس���ي العی���ادي لمھنت���ھ ، بعی���دا ع���ن 

مج����ال الجامع����ة و الدراس����ة ، و تب����ین للطالب����ة أن����ھ رغ����م ب����روز بع����ض الب����دایات 

اك طری���ق طوی���ل لیص���ل الحس���نة لممارس���ة األخص���ائي النفس���ي لمھنت���ھ ، إال أن ھن���

النفس���انیون إل���ى ام���تالك الكف���اءة الالزم���ة ف���ي أداء مھن���تھم ، مم���ا یض���ع لھ���م مكان���ة 

جی����دة ف����ي المجتم����ع ن یخ����رج فیھ����ا األخص����ائي النفس����ي العی����ادي م����ن الص����ورة 

الض���میر الجمع���ي للمجتم���ع ، و أن���ھ خ���اص بالمج���انین النمطی���ة الت���ي یق���ع فیھ���ا ل���دى 

ھ���م مس���اھم ف���ي تنمی���ة أف���راد المجتم���ع م���ن لینب���وا مكان���ة أخ���رى و ھ���و أن���ھ عنص���ر م

خ����الل مس����اعدتھم و مس����اعدة أس����رھم عل����ى التنمی����ة الذاتی����ة و االس����تقرار النفس����ي    

و الجس����دي و بن����اء الشخص����یة المتوازن����ة الق����ادرة عل����ى الع����یش بس����الم و الق����ادرة 

عل��ى التكی��ف م��ع المح���یط و م��ع المجتم��ع و الق��ادرة عل���ى االس��ھام ف��ي بن��اء ال���وطن 

 . و تنمیتھ
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

 -مستغانم  –جامعة عبد الحمید بن بادیس 

 كلیة العلوم االجتماعیة 

 قسم علم النفس

 

 

 

 إستمارة قیاس الكفاءة المھنیة عند األخصائي النفسي

  ف��ي إط��ار البح��ث العلم��ي نتش��رف ب��أن نتق��دم إل��یكم بھ��ذه االس��تمارة ، الت��ي تھ��دف إل��ى التع��رف 

                  عل������ى جوان������ب الكف������اءة المھنی������ة لألخص������ائي النفس������ي و عالقتھ������ا ب������المتغیرات التالی������ة :

 السن  سنوات الخبرة و بیئة العمل التي یشتغل فیھا األخصائي النفسي .

 مارة من فقرتین :و تتشكل ھذه االست

 .( الخصائص الشخصیة ) . فقرة تعبر عن المعلومات العامة لألخصائي النفسي 1

 خیارات ) . 05. بنود و فقرات االستمارة و المصممة وفقا لسلم لكارت ( 2

 .بكل صدق و دقة * تشجیعا منكم للبحث العلمي الرجاء االجابة عن بنود ھذه االسئلة 

 كل المعلومات الموجودة في ھذه االستمارة لن یتم استعمالھا إال في إطارھا و مجالھا العلمي . * 
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 . الخصائص الشخصیة :1

) في الخانة التي تعبر عن إجابتك ( أجب بـ : نعم أو ال ) ، اختر إجابة  xالرجاء وضع عالمة ( 
 واحدة فقط و التي تعبر عن خصائص شخصیتك .

 الخصائص الشخصیة ــمنــعــ ال

 ســـنـال

 سنة 25أقل من   

 سنة 35إلى  25من   

 سنة 45إلى  35من   

 سنة إلى ...... سنة 45من   

 سنوات الخبرة ( منذ بدایة أداء الوظیفة إلى الیوم )
 سنوات 05أقل من   
 سنوات 10إلى  05من   
 سنة 15إلى  10من   
 سنة 20إلى  15من   
 سنة إلى ....... سنة 20من   

 بیئة العمل ( المؤسسة التي تمارس فیھا الوظیفة )
 المستشفیات ( القطاع الصحي العمومي )  
 المستشفیات العمومیة المتخصصة لالضطرابات النفسیة  

  
المؤسسات الصحیة المتخصصة العمومیة ( الطفولة المسعفة  

 مؤسسات ذوي االحتیاجات الخاصة ... )
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* ھذه االستمارة مصممة وفقا لسلم لكارت ( بخمس خیارات ) ، و التي تتدرج من ( دائما... إلى 
 السمات العامة للشخصیة )  –بندا تتوزع على : ( المعارف ـ المھارات  55أبدا )  و التي تشمل 

 ) في الخانة التي تعبر عن إجابتك  xالرجاء قراءة كل بند من بنود االستمارة ، و وضع عالمة ( 
 اختر إجابة واحدة فقط  .

 الرجاء أال تترك سؤاال بدون إجابة . 
 شكرا لك مسبقا على التعاون .

 التدریج بنود االستمارة
 أبدا نادرا أحیانا غالبا دائما الـمـعـارف 

      .النفسي األخصائي عمل تنظم التي والسیاسات أعرف القوانین  .1

      . المھام التفصیلیة لوظیفتي كأخصائي نفسي أعرف  .2

      النفسي األخصائي مھنة أعرف أخالقیات  .3

أستند في أداء وظیفتي كأخصائي نفسي إلى نظریات علم النفس   .4
 المختلفة

     

      أستند في أداء وظیفتي كأخصائي نفسي إلى نظریات التعلم  .5

      إلى نظریات الشخصیةأستند في أداء وظیفتي كأخصائي نفسي   .6

      .المتخصصة في مجال علم النفس العیادي البحوث أقرأ وأطالع  .7

أتتبع من خالل األنترنت آخر ما توصلت إلیھ الدراسات في مجال   .8
      العالج النفسي .

      أطالع الكتب المتخصصة في علم النفس العیادي باللغة العربیة  .9

      علم النفس العیادي باللغة الفرنسیة أطالع الكتب المتخصصة في  .10

      أطالع المجالت المتخصصة في علم النفس العیادي باللغة العربیة  .11

      أطالع المجالت المتخصصة في علم النفس العیادي باللغة الفرنسیة  .12

      أحضر الملتقیات الفكریة و العلمیة الخاصة بعلم النفس العیادي .  .13

      أحضر الدورات التكوینیة و التدریبة الخاصة بعلم النفس العیادي   .14

      أستفید من نتائج البحوث و الدراسات الحدیثة في أداء وظیفتي .  .15

      اعتمد في ممارستي لوظیفتي على نظریات مدرسة التحلیل النفسي   .16

      اعتمد في ممارستي لوظیفتي على نظریات المدرسة السلوكیة   .17

      اعتمد في ممارستي لوظیفتي على نظریات المدرسة المعرفیة  .18

      اعتمد في ممارستي لوظیفتي على نظریات أخرى  .19

20.  
 اعتمد في ممارستي لوظیفتي على نظریات كل مدارس علم النفس

 
 

     



- 89 - 

 

 أبدا نادرا أحیانا غالبا دائما الـمـھارات 

للممارسة وظیفة االخصائي التزم بالمقابلة العیادیة كأھم اسلوب   .21
 النفساني .

     

      استعمل المقابلة المقننة كأسلوب للفحص  .22
      استعمل المقابلة غیر المقننة كأسلوب للفحص  .23
      أستعمل أسلوب المالحظة المیدانیة للعمیل كأسلوب للفحص.  .24
      أحسن االنصات إلى العمیل اثناء المقابلة  .25

      اللفظي مھ العمیل أحرص على التواصل  .26
      أستعمل أشكال التواصل غیر اللفظي مع العمیل  .27
      أالحظ االستجابات غیر اللفظیة للعمیل ( لغة الجسد )  .28
      أوظف االستجابات غیر اللفظیة للعمیل في عملیة التشخیص  .29
      أقابل أسرة العمیل و االفراد الذین یحیطون بھ  .30
      أستعمل اختبارات قیاس الذكاء  .31
      أستعمل اختبارات قیاس القدرات  .32
      أستعمل اختبارات التقریر الذاتي لقیاس الشخصیة  .33
      أستعمل االختبارات االسقاطیة لقیاس الشخصیة  .34
      أستعمل اختبارات قیاس المیول و االتجاھات  .35
      أوظف نتائج االختبارات في التشخیص   .36
      أركز على عملیة التشخیص قبل الشروع في أي نوع من العالج  .37
      أحدد الخطط العالجیة المناسبة للعمیل قبل بدا عملیة العالج  .38
      أقوم بتنفیذ العالج في إطار فریق عمل إذا اقتضى األمر ذلك .  .39
      أحیل العمالء إلى مختصین آخرین قبل البدأ في الخطة العالجیة  .40
      استعمل العالج النفسي الفردي وفقا لخطة و جدول زمني واضح  .41
      استعمل العالج النفسي الجماعي وفقا لخطة و جدول زمني واضح  .42
      استعمل العالج النفسي األسري وفقا لخطة و جدول زمني واضح  .43
      عندي مرونة في استعمال الطرق العالجیة المختلفة .  .44
      التقنیات و األسالیب العالجیة التي تدربت علیھا واتقنھا .أستعمل   .45
      أتابع حالة العمیل وفقا لجدول زمني محدد .  .46

47.  
أحرص على كتابة التقریر التفصیلي للحالة و توثیق العملیة 

 العالجیة .
     

 أبدا نادرا أحیانا غالبا دائما ســمــــات الــشـخـصـیــــةال 
      لدي حب و رغبة في مساعدة اآلخرین مھما كانت وضعیتھم .  .48
      أشعر بالمسؤولیة في مساعدة الناس و خاصة غیر األسویاء  .49
      عندي القدرة على ضبط انفعاالتي أثناء أداء وظیفتي .  .50
      أحرص على راحة العمیل طیلة مقابلتي لھ .  .51
      سلوكاتھم و اتجاھاتھمأحترم مشاعر اآلخرین و مواقفھم و   .52
      أراعي القیم األخالقیة و االجتماعیة للعمیل .  .53
      أحافظ على أسرار العمیل مھما كانت صغیرة أو كبیرة  .54
      أھتم بمظھري و شكلي الخارجي عند ممارستي للمھنة .  .55

 



- 1 - 
 

  :�ـــ�ــــد�ــ� . 1

أ!����رزت إن ا�	�����دم ا��������ري و ا�	��و�����و�� و ا�	������ر ا��	�������� و ا�������وط ا�
	������د�� ،

ا��+����ر ����ن ا��*�����ل ا�	���� �&������ ��)���� ا'�$����ن ا��&�����ر ، وا�	���� 
���د 	&����ق ا$���	�رار ���	���# 

ا��	��������� ، ھ����ذا ������ �����د!2 إ�����, �����رورة و�����ود أ������س �����ؤھ-�ن ، ���-����ون �-����, ������	�)م 

�$���ؤو��� �$�����دة ا������س �6$����� وا�	�������� �-	����67ف ����ن �&������	)م ا��و������ ، و ا�	�-���ب �-���, 

�����ن ھ������ ، �*����9ت ا��������� إ�����, و�����ود أ��8������7ن . ا�	����� 	����وا�))م ا��*������ل و ا�������وط�ت

�6$�����ن ، ���-���ون �-���, �����	�)م �$�����دة ا;!���راد وا�$���ر وا���������ت، وو
�����	)م ����ن ا�و
���وع 

  .و �&�-ون �-, 	���ق ا�	وازن �د�)م.!ر�$� �)ذه ا��طرا>�ت 

ا��6$������  و �ظ����را �-����دور ا�����ذي ������وم >����# ا;�8������7 ا��6$����� ا�&������دي �����ن إ*����>�ع ا���������ت

�B!���راد وا;$���ر وا���	�&����ت ،أ����>A �زا����� �-���, ھ���ذا ا;�8�����7 أن ��	-���ك ا������6ءة ا��)������ 

ھ��ذه ا������6ءة ا�	��� 
���د 	7	-��ف ����ن *��7ص إ����, آ���7ر . ا�Cز���� ا�	���� 	ؤھ-��# �-������م >)��ذا ا����دور 

�����ذ�ك ا�����>A �����ن . �$����ب 7>ر	����# و ظ����روف ��-����# و �وا�����ل أ����7رى �����ؤ+رة !����� ذ�����ك 

ا�	&����رف �-����, ا�������6ءة ا��)������� ��8������7G ا��6$����� ا�&������دي ا������روري 	$����-�ط ا;�����واء و 

�6)و�)���� ، �����ددا	)�  و����ذا �&ر!���� �)����م ا;�8�����7 ا��6$����، و�&ر!���� ا��&و
����ت ا�	����د��ت 

ا�	���� 	وا�)���# !���� أداء وظ�6	���# ، و����� ھ���� ا�و$����8ل ا�	���� 	ز����د ����ن �����6ءة ا;�8�����7 ا������$6 

��ق ا�	وازن ��د ا�!رادا�&��دي !� �ل ا��*�Cت و إ���د ا��-ول ا���6-� �	�.  

   :ا��ذ�رة �7$� !�ول ھ� ���	� 
د 	���ت

و	��������ن إ*����������� ا�درا$�������  >�������د7ل إ�������, ا�درا$������� ،و��و�	������# ا�ط��>�������  :ا��������6ل ا;ول

 �ف ا'�را��������8 ���6ھ��)�������*�������رة إ�������, أھ��������� ا�>�������ث وأھدا!������# وا�	&�������را'و!رو�������)�، و

 .�ا;$�$�

+�����Cث ��������ور  �-درا$������ و 
$��������ه إ������,!�*������ل ا'ط������ر ا��ظ�����ري :ا�������6ل ا�+��������أ������� 

أ$�$������ا���ور ا;و�و	طر
����ت !�����# ا�ط��>����� إ�����, 	�����د�م ا�������6ھ�م ا��7	-�����6 �-������6ءة ا��)������� 

 .ا ا�6رق >�ن ا���6ءة و>&ض ا���6ھ�م ا��*�>)�ذوأ�وا�)� وأ$���>)�، و�

    $����� 	��و�����ت !�����# ا�ط��>����� ������ددات ا�������6ءة ا��)������� ��8������7G ا��6!،  أ������ ا�������ور ا�+�������

ا�������ددات ا��&ر!������ ،ا�������ددات ا��)�ر������ وأ�����7ر ������ددات $������ت : و ا�	����� 
$�����	)� إ�����, 

 إ�����,	طر
����ت !�����# ا�ط��>����� و ا�����ذي ،  ����ور ا�+������ث�	7	����	م ا������6ل ا�+������� >���� ..ا�*�������7
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	��و����ت �&و
����ت  ما�&�����دي ، +���، و ������� ����ن 	ط���ور �-���م ا�����6س ا�&�����دي	&ر����ف �-���م ا�����6س 

 .�)�م ا;�8��7 ا��6$��	7		م ھذا ا��6-> ، ا�&��دي��ل ا;�8��7 ا���$6 

��ر>����  ����2 �و����وع درا$���� ��	ا��و����ت !����# ا�ط��>���� ا�درا$����ت ا�$����>�� ،!	 ا�����6ل ا�+�����ثأ����� 

ا�درا$����ت ا;��>����� ، ا�درا$����ت ا�&ر>����� ، وا�درا$����ت �وا
���2 :ا�ط��>����  و	������ت ا�درا$����ت

 .ا��زا8ر

�-درا$�����،و
د 	������ن ا�درا$�����  ا���)�������  �راءات>�����'�و�	����# ا�ط��>����� !&: أ������ ا������6ل ا�را>����2

��	����2 ا�$���	ط���C و!�)���� 	���م 	>�����ن ظ���روف إ����راء ا�درا$����، و�����2 ا��&ط�����ت وو����ف 

 .ا����س، و7طوات إ�دادھ� أداةوا�درا$� و ا�&��� ا�	� 	�ت �-�)� ، 

���دق ���ن  ا�	���9د، وا�	��� 	��م �-��, ���و8)� ا�درا$���	��م ���رض �	���J8 : ا����6ل ا�����7سو !��� 

�	����J8 ، و
���د �����ءت ا����
*���� !���� ����وء ا�ر������ت ، ������ 
�����ت ا�ط��>���� >	6$����ر و���
*���� ا�6


����� ا��>�*����رة C&ذات ا� ��ا;!������ر ا�&������� �Bط�����ر ا��ظ����ري، و!����� إط�����ر ا�درا$�����ت ا�$�����>

 .>��6ر���ت

>����Kداد �����C7 وا$���	�	���ت 
���د�ت �-���, ����و8)� ���و����� ����ن  ا�درا$����  ا�ط��>���� �	�)���� 

ا�
	را�������ت وا�	و��������ت، ��-�����ول �B*����������ت ا��ر	>ط������ >���و������وع و�	و�������# �->�������+�ن 

 ..ا��)	��ن >�6س ا��و�وع
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!���� �7	-���ف ا����&����ت ا��زا8ر�����   ������زاا�	*����را  ا�&�����دي�����د ����رف 	����7ص �-���م ا�����6س  

ھ���ذا �����ث ����رى ����ل $����� 	���7رج ا�&د����د ����ن ا�ط->���� ا�������-�ن �*���)�دات ���&����� �7	-����6 !���� 

و ر�����Mم ������&ف ا�	وظ������ف �)�����ؤ�ء . ) L.M.Dا��ظ������م ا��C$�������� أو �ظ������م ( 	������7ص ا�

ا��	���7ر��ن !���� �7	-���ف ا��ط������ت ا�&�و������ و ا�������7  إ� أن وظ�����6 ا��8�����7 ا������$6 

رف >&����ض ا�	ط����ور �����ن C����7ل و�����ود >&����ض ا�وظ�����8ف !����� 
ط�����ع ا��$	*������6ت >����دأت 	&����

ا�&�و�������� و >&�����ض ا��ؤ$$������ت ا���������7 ، ر�����Mم 
-	)������ �+�����ل �ؤ$$������ت ذوي ا��	���������ت 

أو ����ن �������� >دا����� . ا�������7 و >&���ض ا��ؤ$$����ت ا�	ر>و�����  و ا�&�����دات ا��6$����� ا�������7 

����ن �����ث ا�$	*����رة  &�����دي،ا� 	����2 ا�	&�����ل ����2 ا��8�����7 ا������$6	�>���ل >&���ض !����8ت ا���

أو  ا�	و�����# أو ا�&���Cج ، و إ	������ >&���ض ا����6رص �-���, 
-	)���� !���� و$����8ل ا�����Cم �	وا����ل 

  . ا��8��7 ا��6$� �2 >&ض *راA8 ا���	�2 

، إ� ان ����ور	# ��&��دي ا��6$����و ����2 ھ���ذا ا�	ط���ور ا�ط����6ف !���� ���ر$���� �)����� ا��8�����7 

����, ا��+����ر ����ن ا�و
���ت �	����ل إ����, ا��$���	وى !���� ا�������ر ا���&���� �-��	����2 � زا����ت 	�	����ج إ

  .ا��)�� ا���9ول �)� 

ھ��ذه ا�&وا���ل ���� �	&-��ق  >���نو �&��ل ا�$��>ب !��� ذ���ك �&��ود إ���, ���دة �وا���ل �	دا7-��� ، و ���ن  

>������داد ا���������8ن �-����, 	�����د�م ا�����7د��ت ا��6$������ إ�����دادا �)������� ��!������ �������ن 	�����د�م ����7د��ت 

����&����� او >���را�J ا�	����و�ن و ا�	9ھ����ل أو �	�����زة و !��-����  ، و ذ����ك ����ن C���7ل ا������ررات ا

أو ����ن �����ث إ	������ . ا�&�����دي ا�	���در�ب ا�>&���دي ����ن أ����ل 	������� �����6ءة ا��8�����7 ا������$6 

ا����6رص ��	���و�, ا��8�����7 ا��6$���� ����	���# ا����$���>� ��$����ھم !���� ا�	������� ا�وط������ و ازدھ����ر 

  .ا���	�2 و 	�د�# 

)م �-�����6ءة ا��)������ >����7	Cف 	����و��)م         ����ن �����ث ا�	$����> �ون�7	-���ف ا��8�����7ون ا�����$6
���د و 

و ا���7	Cف 	����ر>	)م و �$����رھم ا��)����� و >�����8 ا�&����ل ا�	���� ���ر$���ون ����ن �C7)���� �)����	)م          

  .و ا7	Cف $��	)م ا�*���7
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و ����ن ھ���ذا ا���ط-���ق �����ءت ھ���ذه ا�درا$���� �	$���-�ط ا;����واء �-���, أھ���م ����ور ا������6ءة ا��)������ 

-���, ا����6روق ����ن �����ث �����رھ� و و����6)� ، و ا�	&���رف � ا�&�����دي�����د ا��8�����7 ا������$6 

ا�$���ن و :���>&ض ا��	�����رات ��)������ن ����ن ����ث �����6ء	)م ا��)������ ، 	>&���� >���ن ا���8�����7ن ا�����$6

$�����وات ا�7>����رة و >������8 ا�&�����ل ا�	����� �*����	�-ون !�)����� ، �����ن �$	*������6ت ��و������� و �را�����ز 

 ���7	�.  

  :إ���
�� و ���ؤ�ت ا
درا�� . 1

1.1 . ��
  :ا����

�	������  ، و 	�����ق >&��ض ا�	���دم !��� ھ��ذا ا������ل �	����� ا������دي���2 >دا���� 	ط��ور �-��م ا����6س " 

�����ن . ��ن !����� ��-������ت ا������6ص و ا�	*�����7ص و ��-������ت ا�&����Cج������6ءة ا;��8������7ن ا������$6

 :و��)�  ا����دي	�د�م ���و�� �ن ا�7د��ت ا��	���7 !� ���ل �-م ا��6س C7ل 

 .إدارة ا�	���م وا�7	>�رات ا��6$�� و	6$�رھ�  •

 .إ�راء ا;>��ث ا����$6  •

 )��7ً� !� ا��دارس وا����&�ت وا��ؤ$$�ت(	�د�م ا�$	*�رات ا����$6  •

 .و�2 >را�J ا�و
��� وا�&Cج ا���$6  •

 .إدارة >را�J �-$�ت ا�&Cج ا���$6  •

 )م ا�&Cج ا�دوا�8ا�&Cج ا��6$�، و�د�+� 	�د�(	�د�م أ$���ب ا�&Cج ا���$6  •

�-�������م ا���������6س /http://ar.wikipedia.org/wiki".( ا�&��������ل !�������� ����������ل ا�	�������در�س >�����&��������ت  •

 )ا'�-�����

و 	�د�����د �A�����C          � ،ا�������6ءة ا��)������� ��8������7G ا��6$����ازداد ا�ھ	������م >������	&رف �-����, 

و �&������م ھ����ذه ا�������6ءة ، و >��	������� ا�ھ	������م >	���	)����� و 	طو�رھ����� ، �	�����د�م 7د������ �	������زة         

و 	&����د ا�������6ءة ا��)������� ��8������7G ا��6$����� ا�&������ل ا��)����م !����� ���ر$����	# .و �	ط����ورة 

������ ��8�����7G ا��6$���� !���� ا���	��. ����2 �-�)����� ، و ھ���ذا ����ن *����9# أن ������ق ا��������� ا��

!�+�����را ������ أدى �����&ف ا�������6ءة ا��)������� إ�����, إ�ط�����ء ا�ط>�����ع �����Mر ������د �����ول �)������ 

 �ھ��	# !����� �$������دة أ!����راد ا���	�����2        و ��������ت ��-����# و �$����ا�&������د�ا;�8������7 ا�������$6 

و 
���د . !���� �7	-���ف ا��������ت و !���� ا�	&�����ل ����2 ا��*����Cت ا��6$����� >�7	-���ف أ*������)� 
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و ا��������ھJ ا�	&-�������� و ا�	در�>������ $����واء !����� �����وث �����ر �����ن ا�درا$�����ت و ا�>اھ	�����ت ا��+

ا����&�����ت ، أو !����� ا��ؤ$$�����ت ا��	�������7 �>����ر ا�&������م !����� 	�������� و 	ط����و�ر ������6ءة 

ا;�8�����7 ا��6$���� ، $���واء 
>���ل 	7ر����# ����ن ا����&���� و ا�>���دء !���� ���ر$���	# �-�)�����  أو 

�رات ا�ر$����-� �-���, �7	-���ف ا��)���وظ�����6 ����ن C���7ل ا����دورات ا�	در�>����� و>&���د �زاو�	���# �-

Cق ا���6ءة ا��
	دار و ��6ءةز�� ����ر$� �)�ا�	� 	��< #	 .  

>����ن ا�درا����� ھ���� أ$����س ا������6ءة �����ث : " *و�$����, "ا������6ءة ������ �ر!)���� ������م ا�-$�������ت و 

	�+����ل �ز������ 	طور������ �����ن ا�	������رب ، ا�������م ، ا��&-و������ت وا�7>����رات ا�	����� 	*�����ل >����دورھ� 

إذن ا�درا������� ھ������ ا���������دة ا��ر�&������� . و إد�������ج 	�������رب و�&-و�������ت �د������دةإط������را �	��������م 

�ورا����د�ن إ������ن و �����ول (." �	*�����ل ا��&ر!����، ھ���ذه ا;����7رة 	���د7ل �&�����ر ����وھري !���� ا������6ءة

ھ����� ا�	�	����2 >�������درة  ا�������6ءة) : "و���>�����د�� ( و ������� ������ء !����� �و
����2  )05ص :  �����2007ور�� ، 

  "  �ن�-, ا����م >&�ل �&�ن و>�$	وى �&

ا$����	&��ل ا������درات !����� و�����&�� �)������� ������ ، �����2 : " و �������ن 	&ر�����ف ا�������6ءة �-����, أ�)����� 

Aوى �ط-���وب وا����	ت ا�*������7 ھ���� �>����رة ����ن أ!&����ل �*����ط� و �-���م و . �$���Cھ���ده ا�����ؤھ

  ) http://etudiantdz.net(" .�)�رة


��درة *��7ص ���� �-��, ا$��	&��ل ��	$��>�	# ���ن ا���ل :" أ�)�������� 	&��رف ا�����6ءة ا��)����� �-��, " 

   .   ���ر$���� وظ�����6 أو �ر!���� أو �)����� �$���ب �	ط->����ت �����ددة و�&	���رف >)���� !���� ������م ا�*����ل

ا�����درات �-���� ا������ز ���و����� ����ن ا��)����م ا������ددة " ������ 	&���رف ا������6ءة �-���� أ�)���� ھ���� 

��������س !������ إط������ر ا��*������ط-� ������-<��:               2007و �������ول ������ور�� ،  �ورا������د�ن إ��������ن(." وا�وا�������� وا�

  )06ص  

�6 ���ر$����� ا�&������د�������� $����>ق ذ�����ره ، 		�����A أھ������� ا�������6ءة ا��)������� ��8������7G ا�������$6 


���� ھ���ذه ا������6ءة >���>&ض ا��	�����رات �+���ل 	�و�����# ا�&-����� C� دارة   و !&������� ،  و����< #���	�(�         

������ و �����دى �����7و�# �-	����در�ب و ا����7	Cف 	�ر>	����# و 7>ر	����# و �$�����ره ا��)و ا�>�����داMو�� 

 #��	�(� ���(�C7 رس ���ن����� ���	ھ��ذه ا�����6ءة ، و >����8 ا�&���ل ا� ������	و  ���ذ�ك ����ءت . ا�>&��دي �

و ا�	���� ( ھ���ذه ا�درا$���� �-	&���رف �-���, �A����C و �&�����م ا������6ءة ا��)������ ��8�����7G ا������$6 

ا��������دد ا��&ر!������ و ا��������دد ا��)������ري و �������دد : $������	��و�)� ������ن C�����7ل +�����Cث �������دد ات 
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: ��)������ >�	�����رات ، ������ $���	ر�ز ھ���ذه ا�درا$���� �-���, ار	>����ط ا������6ءة ا)ا�$�����ت ا�*������7 

  .و >��8 ا�&�ل ا�	� �*	�ل !�)� ا;�8��7 ا��6$� $�وات ا�7>رة ا�$ن ، 

  :و �ن ھ�� !Kن 	$�ؤ�ت ھذه ا�درا$� 		�+ل !��� �-� 

  :ا
���ؤ�ت . 2.1

ا;�8�����7 ا��6$���� !���� أداء وظ�6	���# ؟ �����ددات ا������6ءة ا��)������ ����دى ����ور ����� ھ���� أھ�. 1


$������ھ� �$����ب ا�������ددات ا�$�����>��  و ��>+���ق �����ن ھ����ذا ا�	$����ؤل >&����ض ا�*���������ت ا��ز������8

  : ���	���  و ھ� ا�ذ�ر

  :و �	�+ل !� ا�	$�ؤل ا�	��� :  ا
��دد ا
��ر��* 

  ھل �&رف ا��8��7 ا��6$� ا���ظو�� ا����و��� ا��	&-�� >وظ�6	# ؟ -

�8 ا��6$������� �-����, �&������م �&ر!������ �&������� !����� أداء وظ�6	����# ��8������79 ھ����ل �&	�����د ا;������7

  �6$� ؟

  ھل �-�9 ا;�8��7 ا��6$� إ�, 	���� �&�ر!# و �&-و��	# !� 	��7# ا��&ر!� ؟ -

  �� ھ� طرق و و$�8ل 	���� ا;�8��7 ا��6$� ��وا�># ا��&ر!�� !� 	��7# ؟ -

  �8��7 ا��6$� !� أداء وظ�6	# ؟�ظر��ت �-م ا��6س ا�	� �&	�د �-�)� ا;�� ھ� أھم  -

  : ا
��دد ا
���ري * 

  ھل �$	&�ل ا��8��7 ا��6$� ا�7	>�رات و ا������س ا��6$�� ؟  -

  �� ھ� ا�+ر ا�7	>�رات ا��6$�� ا$	&��� �دى ا;�8��7 ا��6$� ؟ -

� �����دورات 	�و�������� �	�������7 !����� 	ط>�����ق ا�7	>�����رات          ھ����ل �2�����7 ا;�8������7 ا������$6 -

  ا����$�ت ا��6$�� و ا��-������ ؟و 

����ت ا����>-� ا�&��د�� ؟ھل �-	زم ا��8��7 ا��$6 -	< �  

  � �)�رات ا�	��ل �2 ا�&��ل ؟ھل �	�ن ا��8��7 ا��$6 -

  � ؟6$�� ھ� أھم ا;$���ب ا�&���C ا��	>&� �ن 
>ل ا;�8��7 ا�� -

- C� طور	>&� �	م �	�8��7 ا���ف ��ل ا<
  � ؟�6$ج ا�&��ل �ن 
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* �����
  :��دد ���ت ا

  ھل ھ��ك رM>� و �ب ��8��7G ا��6$� �وظ�6	# ؟ -

  ھل �	��م ا;�8��7 ا��6$� !� ا�6&��	# أ+��ء 	9د�	# �وظ�6	# ؟ -

  �� ھ� اھم ا���م و ا��*��ر ا�	� �	��ز >)� ا;�8��7 ا��6$� !� 	&��-# �2 ا�&��ل ؟ -

2 . ��  ؟ ��	��را�$نھل ھ��ك !روق ذات د��� !� ا���6ءة ا��)��� ��8��7G ا��6$� و!

      ھ����ل ھ������ك !�����روق ذات د������� !������ ا�������6ءة ا��)�������� ��8������7G ا��6$������ و!������ �-7>�����رة . 3

  )� !� أداء وظ�6	# &�ل ا�	� أ���ھ� ا;�8��7 ا��6$�دة ا�( !� ا�&�ل

�ءة ا��)������ ��8�����7G ا��6$���� و!����� �>�����8 ا�&����ل        ھ���ل ھ�����ك !���روق ذات د������ !���� ا�����6. 4

  . )ا��$	*��6ت ، �ؤ$$�ت ذوي ا��	����ت ا����7 ( ظ�6	# ؟ وا�	� ���رس !�)� 

  :�ر���ت ا
درا�� . 2

>���$����>� �B*��������� ا;و�����, �-درا$����� و ا��	�+-����� !����� 	�د�����د ������ددات ا�������6ءة ا��)������� . 1.2

����دى ا;�8�����7 ا��6$���� !���� أداء وظ�6	���# ، � �����2 ا�>�����ث !ر������ت >��	>����ر أن أ$���-وب 

ا�درا$���� ���B>���� ����ن ھ���ذه ا�*�������� ھ���و أ$���-وب و�����6 �$����� �)���دف إ����, ا�	&���رف �-���, 

  .� ، و!�� ���	�2 ا�درا$� ���8 ا��6$ا���6ءة ا��)��� ��7Gور ��ددات 

  .� و!�� ��	��ر ا�$نا���6ءة ا��)��� ��8��7G ا��6$ھ��ك !روق ذات د��� !� . 2.2

ھ������ك !����روق ذات د������� !����� ا�������6ءة ا��)������� ��8������7G ا��6$����� و!������ �-7>����رة !����� . 3.2

  .ا�&�ل  

$����� و!������ �>������8 ا�&�����ل ھ������ك !����روق ذات د������� !����� ا�������6ءة ا��)������� ��8������7G ا��6.  4.2

  .ا�	� ���رس !�)� ا;�8��7 ا��6$��� وظ�6	# 

  :أھداف ا
درا�� . 3

  :�)ذه ا�درا$� إ�, ا;ھداف ا�	����  ��ن C7ل طر�)  ا�ط��>�)دف 	

 . ا�&��دي	�7ص �-م ا��6س  ��2ل *)�دة ا���$	ر . 1.3

�����ددات ھ���ذه ا��)������ �����ور >������	&رف �-�P ، و ذ����ك 	�-����ل وظ������6 ا;�8�����7 ا������$6 .2.3

 .ا��)�ر��ا��&ر!�� 

	$���-�ط ا�����وء �-���, وظ�����6 ا;�8�����7 ا��6$������ ، ����ن �����ث ا��&����رف و ا��)����رات        .3.3

 .و $��ت ا�*���7 
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4.3.  �����
C� ,����-� &����رف	�8������7 ا��6$����ا�G� �������(و ا�$����ن ا�������6ءة ا�� � ) أي ھ����ل �-&����ب

 )� ؟ ا���6ءة ا��)��� ��8��7G ا��6$���ل ا�$ن دورا !� 


����  ا�	&���رف .5.3C� ,���-����$6�8�����7 ا��G� &رف ( � >�����7>رة ا������6ءة ا��)������	و ذ����ك >������

 .)�)���� دور !� ا���6ءة ا�ة !� أداء وظ��6 ا;�8��7 ا��6$ھل �$�وات ا�7>ر

6.3.  ������
C� ,�����-� &�����رف	�8�������7 ا��6$�����ا�G� ��������(������8 ا�&������ل ا��������6ءة ا���<< � ) و ذ������ك

� ا����ذي ������رس وظ�6	���# ا���8�����7G� ������(���$6 >�����	&رف �-���, ا����6روق >����ن ا������6ءة ا��

 . )!� ا��$	*��6ت أو ا��را�ز ا��	���7 ��را�ز ذوي ا��	����ت ا����7

  :أھ��� ا
درا��  . 4

	ر������2 أھ�������� ھ�����ذه ا�درا$������ ، إ������, أ��������� ا�>������ث ، و 	$�����-�ط ا;������واء �-�����, وظ�������6 

، و ��6ء	���# ا��)������ ، و ������7 و أن ا��+����ر ����ن ا�����86ت ا�ر$������ ا�&�����ديا;�8�����7 ا������$6 

و ����Mر ا�ر$������ � 	&���رف �+����را ����ن ھ���ذه ا�وظ�����6 و �	ط->�	)���� ، و �������6 	������� 
���درات و 

، >���� ������# ���ن ا�$���)�م !��� >����ء ا���	���2 ا��زا���8ري و ا�&�����دي�)���رات ا;�8����7 ا�����$6 

�-�����واطن !����� �������2 ��������ت ���	����# و �>����ر  ا�&�������� >������6رد و ا;$����رة و ا�������� ا��������$6

  .�7	-ف �را�ل ��وه ، >�� ���ق ا��واطن ا�$وي !� ذا	# و ا���!2 ���	�&# 

  :��� ���ن أھ��� ا
درا�� �� 

  :ا$ھ��� ا
#ظر�� . 1.4

  .ا�&��دي	�د�د �6)وم ا���6ءة ا��)��� ��8��7G ا���$6  -

  .ا�&��دي�)��� ��8��7G ا��6$� 	�د�د ا���ددات ا��6ر�� و ا��ظر�� �-��6ءة ا� -

و ���ر$���)� ا�&�����د�ا�	&���رف �-���, ا��)����رات ا;$�$����� ا�	���� �	�	���2 >)���� ا;�8�����7 ا������$6  -

ا������درة �-����, 	ط>�����ق ا�7	>�����رات و ا�روا����8ز و ا��������س ، �)�����رات ( أ+������ء 	9د�	����# �وظ�6	����# 

�>&���� �	ط���ور ������� ا����>-���� ا�&��د�����  �)����رات ا����	��م !���� ا;$������ب ا�&������C ، �)����رات ا��	

  )ا�Q ... ا���6وص 

  

  

  

  :ا$ھ��� ا
��'�� و ا
�ط%���� . 2.4
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����� ا������6ءة ا��)������ ��8�����7G ا��������$6  -���6 �7	-���ف ا��ؤ$$����ت ا�&�����د�ا�	&���رف �-���, �

  .و!�� ���	�2 ا�درا$� 

  .-وظ�6	# ا�&��د��&ر!� ا�ظروف ا�وا
&�� ا�	� ���رس !�)� ا;�8��7 ا���$6  -

�6 	������� ��6ء	���# ا��)������ ����ن C���7ل ا�&�����د��&ر!���� ا���������ت ا��	������ ��8�����7G ا������$6  -

 2
  .أداء وظ�6	# �-, أرض ا�وا

-  �8������7G� �������(ط����و�ر ا�������6ءة ا��	و  ��������	ر������ت �����ن أ�����ل 	�ا�����7روج >	و�������ت و �

  .��&��ل !� �7	-ف ا��ط���ت و ا��ؤ$$�ت ا�&��� و ا����7 ا�&��د�ا���$6 

  :دوا�) ا����ر �و�) ا
درا�� . 5

���� ������2 ا�ط->��� ���&	>��ر �و���وع ا�درا$��� ���ن ا��وا����2 ا��)���� ا�	��� 	&>��ر ���ن ا�	����ج �

ا��	���7ر��ن !���� 	����7ص �-���م ا�����6س ا�&�����دي ، �ر	>�ط���# >��������ة ا��)������ �-ط�����ب ا��	���7رج 

� ������ن و �������6 	ر������ ����� 	&-����# C���7ل $�����ن ا�درا$���� !���� ا������دان ا�&�-���� و ا��)����� ، �����

  :أن ��دد دوا!2 ا7	��ر ا�درا$� !��� �-� 

  ا�&��دي ا�	&رف �-, وا
2 ا����ر$� ا���دا��� ��8��7G ا���$6 -

�ن ا��&�����رف و ا�&-����وم ا�	����� 	-��ھ����� !����� ا�&������د��&ر!����� �����دى ا$����	�6دة ا��8������7 ا�������$6  -

  .ا����&� !� ا���دان ا�&�-� 

�6 ���ر$���	# �-�)����� ا�&�����د�$�$����� ا�	���� �$���	&�-)� ا;�8�����7 ا��6$���� �&ر!���� ا��)����رات ا; -

  ھذه ا��)�رات ���$ب 	����و ھل �	-�, ا;�8��7 	�و��� 

  . ا�&��دي ا�	&رف �-, ا�$��ت ا�$�$�� ا�	� ��ب أن �	��ز >)� ا;�8��7 ا���$6 -

  

  

  

  

  

  

  

  : ا
���ر�ف ا�*را(��. 6
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1.6 . ��#��
  :ا
�-�ءة ا

ا��&�����رف و�����ن ا������درات ا�ّدا������8 و�����ن ا��)�����رات ا���	$����>� �����ن طر�����ق ���و������ �����ن ھ�

����ل ا�	&����ر�ف و .�����ل �����  .ا$	�&���ـ�ب �&ـ���ـ�رف و7>ـ���ـرات �ر	>ط���ـ� !��ـ���ـ� >��)���� !���� ����ـ��ل

 :		�+ل !��� �-�  		6ق �-, أن ا�&���ر ا;$�$�� ا�	� 	�دد ا���6ءة إن �م 	�ن �-)�،

  .ـ ��>�� �-, ا���6ءة أن 	د�J �دة �)�رات و�&�رف  

  .ـ 		ر�م ا���6ءة >	���ق �*�ط 
�>ل �-��Cظ�  

ا�ّ*�������7 أو ا��	��������� أو : ـ �������ن أن 	طّ>����ق ا�������6ءات !����� �������د�ن �7	-�����6 ��)�����  

  .ا��)���

ا;�8�������7 ا��6$������           ا�در������� ا�	������ ��������ل �-�)������!������ ھ�����ذه ا�درا$������ 	&>�����ر ������ن ھ������ و

�����������، و ا��������7 >�������س ا�������6ءة ا��)������� و  # �C$����	��رة ا��&����دة �����ن 
>����ل ا�ط��>�����د 	ط>�

  .ا��$	�دة إ�, ا�	&ر��6ت ا��ظر�� ا�$�>�� �-��6ءة ا��)��� 

2.6 .)���  :� � ا
#-�ا$

،  ��&��دي!�	��7&-����6$�������) ��$���������س !��������� !�������وق ( ھوا��	����7ذ���9-درا$������	)�����&�� 

وا�&�C-�$6����Cطرا>�	��$����������-و���!� ا��$	*������������6ت و ا��ؤ$$�����������ت وا�ذ���و�>دورا�	*��7

  .ا��	���7 و ا�&��دات ا����7 

ا�&������دي ������ذ >دا������ أدا����8#  و �&������ >)����� ا�&�����ر ا�ز������� ��8������7G ا��6$�������: ا
�....ن . 3.6

 ��(�-� .  

�%....رة . 4.6
�6 ا�&������د�� ل ا�	����� ا$����	�ر
)� ا;�8������7 ا��6$����و �&������ >)����� $�����وات ا�&�����: ا

  .وظ�6	# أداء 

� وظ�6	���# و �)���� ا;�8�����7 ا��6$���و �&����� >)���� ا�������ن ا����ذي ������رس !: %�(...� ا
��...ل .  5.6

  ) .ا��$	*��6ت ا�&�و��� ، ا��را�ز ا��	���7 ( 
د ا7	ر��
ط���ن ��و��ن ھ� 
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  �ت ا�درا$����� و �����ن >��)����� ������ط-A	&ر�����ف ������ط-�������د 	طر
������ !����� ا������6ل ا;ول إ�����, 

اء ��+���رة ا$���	&���# !���� وا������6ءة ، و �����ن ھ���ذا ا������ط-A ��	����ج إ����, �+����ر ����ن 	$���-�ط ا;����

����6ءة ا��)������ �-�+����ر ����ن ا�وظ����8ف 2 ����ن ا���7	-���ف ا��������ت و ا��ط������ت ، !����9>��� �$���	�



- 13 - 
 

>���� ا����ر( � �&���رف !���� �و����وع ا�	&-����م ، و �����6ءة ا�ط���Cب !���� ا��در$���� و ا����&���� ، و ����

����� �����د !���� >&���ض �    ����ن ا�$���	&���ت ا��	&���ددة ������ط-A ا������6ءة و �Mرھ���� ) >�������6ءات

( ا;������ن ا$���	&���ت أ���7رى ������ط-A ا������6ءة ، !�����د ا����>&ض �$���	&�-# ����ن C���7ل �-����� 

������� أن �و�����2 ا�������6ءة �	����دا7ل !����� >&����ض ا;�������ن �����2 ������ط-A ا��)�����رة و )  ا���������6 

�����ذ�ك ... و ��������6 
��$����)�  ، و ������ ھ����� �������در ا�������6ءة ������ط-A ا;داء و ������ط-A ا�	������ن

 �6)���وم ا������6ءة ،����ن ھ���ذه ا;$���8-� �����ث $����	��ول  $����	��ول !���� ھ���ذا ا�����6ل >&���ض ا���>����ت

، �(����$��
�������  .>�����ن >&����ض ا�������6ھ�م ا��ر�>����� ��)�����  وو ا�����6رق >��)�����  و أ�وا�)����� ، و ط����رق 

��&ر!���# و �	&���رف �-���, ������� $���ر�&�  ا�&�����دي$����	طرق !���� ھ���ذا ا�����6ل إ����, �-���م ا�����6س 

&>ر ا�&������م و ا��زا����8ر >*�����ل ا������7ص و ������ ھ����� ا�&������د�ور �)������ ا;�8������7 ا��6$����� �	ط����

��)�����# و �	&���رف  ��&��ديا��&و
����ت و ا�	����د��ت ا�	���� 	����ف أ����� ���ر$���� ا;�8�����7 ا������$6

>&����د ذ�����ك �-����, �)�����م و أدوار ا;�8������7 ا��6$����� و ��������ت ��-����# ، ������7	م ھ����ذا ا������6ل 

7G� ������(رف �-���, �����ددات و  ا�&�����دي������8 ا��6$���� ا��ظ���ري >�و����وع ا������6ءة ا�����&	�� ،

  .  �ؤ*رات ھذه ا���6ءة و �ورھ� ا�&�-��

  

  

  

  

  

  

1 . ��#��
  �-�و��� و أ#وا��0: ا
�-�ءة ا

  :�-�وم ا
�-�ءة  .  1.1

 !����&����و$�������������������������������������ط�6����9ءة	&�,��������������������������������������د ورد

���و$������������������و��ء!�."ا����+-�!����وةوا�*ر!و!�����ا�&�-���د>)�ا��درة�-�)و�$�	��������������ر�#6"��
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 :�و!������������C – �������������زاه :��!9ھ���!9ةو�������������6ء"يط--�6روزآ>������������د

  ."��9+-#ھ6ؤ�وھذا��+-)وا�$�����6ءةوا��6�َء>6	�)��و�دھ��

 ��Cد أورد: أ�� ا�ط�  ) Fincher) ( !��*ر ( �ن ��C 	&ر�6)�  )ا�6	Cوي ( ت !

 :��)�د$�����������أ��ا��6)و�،  .�و	&-����وا
	������������د��ھ�د$�أ�����������# رأى !����������� ا���6ءة�6)و��

 .ا�$	)Cك:� ا
	��د�أ��.!�&�����$>�>�����دC7	وا��7ر��ت

��;ھدا!����*ودة��# :و!��������	&-������	P-&���-&	درةا��ظ�����P�&	.  


���-�	���7	-6و�-�)���6����K6*���������������������������ءوا���6ء��	*��9+��<��Pر��>���6)و�����6ءةوا������6ر��و>���

" وھذا��أ�د	)��6	Cوية*�ءآ7رو�و�)C$��������������������������������������������������������������������������������������������	7دا�)�>�&�Pوا�د

��+ذ�ر	�9)��6وءا�	&ر��6	--��6ءةوا���K!���6)�	ر���6����9Pأ>-�وأو$&وأ*�-وأو���������������������������������6ءة

����������������������������$��!������&�-��ا�	&-����وا�	ر>و��وأ�������6	��$�����>�����وا�����6&�!������	&-��>����	

  ). 28،ص2003ا�6	Cوي( .!�ءةا����>�����6�ط

 �-���, أ�)���� ���ـــ���ـو�� ����ن ا�����درات وا��&����رف ا�	����) : &�د ھ���واش ������د $���( ������ �&ر!)���� 

 A�$دة��	ز �)�� ��ددة أو �ل إ*����� �$���K< �(�  .	ط>�

، و$������ت *�������7 �-����6رد 		�+����ل ھ����ذه ا������درات !����� �)�����رات ��	$����>�، و7>����رات �	را�������

و!����� >&����ض أ�����واع ا�	����در�ب ا�&-������ وا�*����)�دات ا�&-�������  ا�	�������لو		�+����ل ا������ؤھCت !����� 

ا����, ا�	$����ب ا��&����رف ، وھ���ذه ا��&����رف ھ���� ا�	���� $���وف 		�������! �(<������� A	A ����ذي �)���دف ا

  .آ!�ق �&ر!�� �د�دة

  

  

����ذا ��������� ا�����ول >���9ن أي 	ط���و�ر �-�����6ءات �&	�ــ���ـد �-���, 	������� ا�����درات وز�����دة ا�	$����ب 
  .ا��&�رف

  :و ���ن 	�د�د 8��7ص ا���6ءة !��� �-� 
  . 		ط-ب �دة �)ـ�رات -

 .		�-, �ن C7ل 	ط>�ق �-�&�رف وا��درات -

 .�ظ)ر أ+رھ� !� �	�J8 ���ن ��Cظ	)ــــ� -
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 .;�)� �ز�J �ن �دة �&�رف و
درات 	را����)� ط�>2 	���&� و -

ا���	����دى ." ( وا�7>رات وا�$������ت ا�*�������7 وا�	�������ل ا�&�-����������ن C����7ل ا��)�����را			������2  -

 ) http://www.hrdiscussion.comا�&ر>� 'دارة ا��وار ا�>*ر�� 

2.1 .��#��
  �-�وم ا
�-�ءة ا

���و��������������� "ا����������������6ءة ا��)���������������� >�9)�������������� ) ا�-����������������� و ا����������������ل ( ��������������رف  -

ا��&�ر!وا���6ھ��وا��)�را	وا�	��ھ�	��	���	$����������������������������>)�ا�6رد�	���إ�دادھ�6>ر����	&-����&��	و

( "  .�P�K$	و����P	�������)�����ر$��)�	)>$)و��و�$���������������ر�)$-و�)و	ر	��9�6دا8)

) �>��������������������د ا����������������������واد �	��������������������و�� ( أ���>��������������������د ، ) 195ص: 1998ا�-����وا�����������������������ل

�د�ر!�ا���6ءةا��)����������������������������������������������������>�9)�	&�,! 

أ��	����Kزا�&�����C7����(��Cر$���دةأ$�$)�ا�	$�>���)�رة!��;داء�$�������������������������	�دةإ�KPط�ر�ظ"

��	&����P&ر!�ا���ظ��ا�	�������	$���������������������������>)�����-�ر���دد�	ط->�	���)��و��)��!����K&ر!�ا��)�

�ر!��&�ن،وھذا��&-�6)و�����6ءةا��)�����������6)و�� *���������C ���و��	+C+�������� ھ�������� ا��&-و���������ت 

) ا�&�������������زي ( وذ�������������ر )55ص: �1993>������������د ا��������������واد و�	������������و��( ."وا��)�را	وا�	��ھ�������������ت

 أ�����6ءا	���)�������������������������������������������������&ر!)�ا��&��>�9)�	-ك

!���������������دد+C+��و��	--��6."ؤھ-���>)�����ر$�����������������-)>���حا��)�را	��	�		�->��&��C	ر>و�و	"

��+		����������ر�م    .ا�	��ھ�����������ت -ا��)����������رات-ءةا��)������������ھ����&-و��	و ا��&�����������رف  

���$��6وء��6ھ���&���-��-<�
 )11ص:2002ا�&�زي ، ( " إ�9P!&��$-و���أدا��8

ا��-	����� ا����دو�� ا�+�����ث ����ول 	$�����ر ا��ؤ$$����ت ، �-����� ا�&-���وم ا�
	�����د�� ������ ����رف  -

ھ���� ا�����درة ا�	���� "�	$�����ر ، ���&���� ������د �����7ر ، >$����رة  ا������6ءة ا��)������ �-���, ا�)���� وا

  ) 5ص :  �2007ور ا�د�ن و �ور�� ، ( "  �ظ)رھ� ا�6رد !� و�2 �&�ر!# ��ز ا�	��6ذ 

ا�����درات �-��� ا�����ز ���و����� ���ن ا��)���م ا������ددة " ����� 	&��رف ا�����6ءة �-���� أ�)��� ھ���   -

���س !� إط�ر ا��*�ط -� �-<��  ) 5ص :  �2007ور ا�د�ن و �ور�� ، ( " وا�وا��� وا�

ا�ر*���د !���� ا$���	7دام ا�����وارد " !�&���رف ا������6ءة ا��)������ �-���� أ�)���� ) 7-����ل ������د ( أ�����  -

-���� �ردود����� وذ����ك >K*���>�ع �������ت و رM>����ت ا;!���راد ا��	������ >��*����ل ا����ذي ������ق ْا�

ا�&�����-�ن ور!���2 ا����روح ا��&�و����� ����د�)م ��&���زز رM>���	)م و ا����د!��)م �-&����ل و أداء �)����	)م 

������� �������ن ا������ول إن ا�������6ءة 	&�����, >���$����>� �-����6رد أو " ) 331ص :  72000-�����ل �������د ، ( ".  
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����در ا�����8Cم ����ن ا�$���-ط� ����2 ا�&�����ل أن ����و!ر ����# ا�&����ل ا��ر����, وا����$���ب و �������# ا�

 ������
ا�	�د�����د ا�وا�����7C� A	��������ت و إن �*�����رك !����� �����ل �*������-# و7-����ق !����رص ا�	ر

  ) 5ص :  �2007ور ا�د�ن و �ور�� ، (  ." أ���# و	و!�ر ا;�ر ا����$ب

  :أ#واع ا
�-�ءات . 3.1 -

و ��	&ددا�زوا��ا�	���ظر���C7)�ا�>��+و�وا��7	�����������������������������������و��ؤ�د	>&	&دد	�9وا�وأ
$������6ءا	 -

 #�����������������������������K<���9>&�����������������������������ظر �)����������������������������  )  1999ا�ز����������������������������دي( ذ����ذھPإ�

�����وا�>��*���7!$��ھ�ا���6ءا	��*���7وا�>&�ر>ط)�>��&�-��ا'*را!��و$���������������������������ھ�>���6

اءا	�'*را!��وا�>&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7Xر 

�ظر�)����������ا��)���!$��ھ�>����6ءا	���)���و
$�7Yر�ددھ�>�$	و�P;داء!$����������������������������ھ�>����6

  ) 39ص  : 1999ا�ز�دي( .ءا	�;دا��8

 :	�����6-��6ءا	C+P�K+�أ�واع ) �رادات و آ7رون ( و��ذ���� ذ�ر  -

8�>-	�	د      :ا
�-�ءا��
��ر��..................�   -1.3.1 -���	�������������������ر�-���P&-و��	وا��	C�	ا�

 .إ���P	�6��Cءا	��	&-����$	�ر،وا$	7دا�9دوا	���&ر!�وطر
�$	7دا����&ر!�

�-�ءا�.......................................................�$داء   -.2.3.1 -

���7	KP-� �6-ظ)�ر$-و�وا�������������������������������������������������������������������������������6وا
6و	*�-)ذھ����6ءا	�درةا�6رد:

،وھذھ����6ءا			&-�>9داءا�6رد�>�&ر!	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#، 

����>��$-و����ط-وب��P-درة�������6ءةھ��ھوا��� .و�&��ر	�

- 3.3.1.-   3)�.........................................................�#
�-�ءا��

		�د+)ذھ����6ءا	&����	����C�8;داءأوا��&ر!�ر��Mر	>�ط)�>)��و���)�		��ز>������������������������������د7و�&��:

���رادا	��������������������������وآ7رون ، (.>���6$وا��درة�-��Pو���������������������������و'����P	��J8ر�د�دة		�+-������6$وا�+

  ) 51ص:1983

�دذ�رأ�وا�����6ءا	&-����Pوا�	��� ) ا�&�زي( أ�� -!: 

وھ�������������������������������������������������������������������������������� :  ا
�-�ءا���4...............................................................................را��� .4.3.1 -

ا�	�		&-�>���و��ا���6ھ��وا��	)�دا	وا�$��������-و���ذ�������Cظ	# و ا�	��������� 	����������ن �����������>)� 

 .�ن أداء ��-�� ا�*راف 
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��.......��ا
�-�ءا�. 5.3.1 -�
ا�	�		&-�>���وا�>���6ر��وا�و�دا���وا��	������������ا�	� وھ��������  :�

����>���$ؤو���	���)�����P-&��&	. 

- 6.3.1 . �......................................................................................................................................................................................�#��
ا
�-�ءا��

 .ا�	�		������وا�>��	�		�->�������وظ��6و	*�-��6	�&���	ؤھ--���ر$�ا�&�->���حوھ�:

$��������������-و���   ا�	�	ظ)ر�-P*�-)د!&�����Mوھ���������������:ا
�-�ءا��$دا(�..............�  -.7.3.1 -

ا�&�����������������زي ، (    .ا�-9Pدا8)�������������������در�-P*�-�	��8	&�$�������������������)�رةأوا��)����	�&-, ا�&�����Gو�

  )22ص:2002

  :أ��
�ب ��6س ا
�-�ءة . 4.1 -

��+���ل ا�������س ����ب �����)J ا�>����ث ا�&-����� ، �$���&�# إ����, ا�و����ف ا����د
�ق �-وا
���2 ، و ����� ����ن  -

در����� ����دق و +>����ت  *���ك أن ط���رق ا�������س ا��7	-����6 ، 	&	����� !���� ا�������م ا;ول >���9���$

����� ، 	����در ��)���� �
ا�>�������ت  >����� �$�����د !���� ا��)������ �-���, 	����د�م 	6$����رات �����د
� و د


رارات ر*�دة و $-��� .  

  :و 	)دف ��-�� 
��س ا���6ءات إ�, ا;ھداف ا�	���� "  -

  .ا�	���م �ن أ�ل ����M >را�J ا�	در�ب و ا�	طو�ر  - -

  .�Cء�� ا�7د�� �2 ا�	����ت ا���	�2  - -

  .7	��ر أ���ب ا���6ءات �ن أ�ل ا�	ر
�� �-����ب ا�&-�� ا - -

  ) 163ص :  ���1986د ، (  . " ا��Cح و ا�	�$�ن ا��$	�ر �->را�J ا�	�و����  - -

و �*����	رط !����� اداة ا��������س أن 	�����ون : " ��....�(ص أدوات �6....�س ا
�-....�ءة . 1.4.1 -

�� !� ا�	&>�ر �ن ا���6ءة ا��راد 
��$)� ، و ذ�ك ط>�� �-8��7ص ا�	�����
  : د

>�&����, أن �����ددات و >����ود و 7ط���وات 	ط>����ق أداة ا�������س 	&>���ر  : �...دق ا
��...�س - -

 �($��
��� ا�	� 		ط->)� ا���6ءة ا��راد ��  .�ن ا�8��7ص ا��


�����س ا������6ءة +�>	���� �����د�� 	&>���ر �	�����8# ����ن ا������6ءة : :%...�ت ا
��...�س - - J8����	� ر���<	&	

>د
���� �	��ھ������ � 	2����7 إ�����, ا�	�����ر ا��$����	�ر ،  إ� أ����# �����ن ا�ط>�&���� !����� >&����ض 

  .ا����ت  أن 	7	-ف �	�J8 ا����س >�7	Cف در��ت أو �$	و��ت ا���6ءة 

;!���راد، �	���, و >�&����, إظ)����ر ا�7	C!����ت !���� �$���	و��ت ا������6ءة  >����ن ا :ا
����...ز - -

    .�و ���ت >$�ط�
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������د >����# و�����وح أداة ا��������س و إ���������� ا$����	7دا�)�  :�...�و
� ا�....��دام ا
��....�س - -�

 ) 203ص :  �2002>د ا�>�
� ، (. " �ن 
>ل ا;!راد ا��راد 
��س ��6ء	)م 

  :أ#واع أدوات ��6س ا
�-�ءة . 2.4.1 -

- ������س ، و ��������� أن 		&���دد أ$������ب 
�����س ا������6ءة و !����� �-)���دف ا��ر����و ����ن ھ���ذا ا�

ا�*������ري ، ( ��������ز >&�����ض ا;$��������ب ا��+������رة ا�$�����	&��ل و ا�	������ أورد ������ل ������ن 

���������ددا ��)��������� و )  2002ا�&���������زي ، ( و )  2007ا������������>� ، ( و )      1998

  :ھ� 

- 1.2.4.1 . �����
  :أ�'وب ا
���%'� ا

��+	&دا����>-�ا�*���7أ$-و>��������C7)��&���&-و��	��	�	$������������������������������������������������������������������������������د        -

���$����6ءات،إذ	&دا����>-�ا�*���7ھ����7	>�ر*������������������������������������������������6و��و����6ءا	���ط-و>� و !�

���)-)���������������������������������������������������ذه ا������������������������������������������������������6ءات  	KPد�(	-<��	)د!��9P�Kظ)را�6ردا�ذ�		��

و�����)ذاا;$-و>C>د���'�دادا���د�)ذھ�����>-�>��+	�ددا;$8-�ا��و�)�����$��������������������������-�)�رة�

<����إ��Pد�>�ر�����)�را	��	�		���)��-��6ءة������6ءا	>�ورة	�������
-����������������������������Kدارأ����د

�������6ءة 	KPد��. 

- 2.2.4.1 . ���'�
  :أ�'وب ا
�>�ظ� ا

و ھ����و �����ن >�����ن ا;$�������ب ا����&����� ، ������ث 	������ن ا���Cظ����� ا�&-������� ا�	����� 	$����	)دف  -

��Cظ������ أداء ا��)������رات و �	ط->������ت ا��������6ءة �>�*�����رة ������ن 
>�����ل ا�>�������ث و 	$�������ل 

�����ن ھ���ذه ا������6ءة ، و �����ن ھ���ذا ا;$���-وب ر���Mم ا���Cظ����	و ���ر�	)���� >���&������ر ا�������7 	K<

����	����# و د
	����# إ� أ�����# �����&ب !����� 	������6ذه ، �ظ����را �-�����رج ا�����ذي 
����د 	$����>># ا���Cظ����� 

ا��>�*����رةو ا�	�-����ف ا�����ذي 
����د �>د�����# ا�*����7ص ا�������Cظ !����� 	9د�	����# �-������6ءة ا��ط-����وب 

  .��Cظ	)� 

  :أ�'وب ا
��ر�ر ا
ذا�� . 3.2.4.1 -

و �����وم ھ���ذا ا;$���-وب �-���, ا�	����و�م ا����ذا	� �-�����6ءة ����ن 
>���ل ا�*���7ص ا����ذي ����ؤدي  -

ا��)����  و ���	م ذ���ك ���ن C��7ل 	�د���د ا�����6ءة ا�	��� $���	م 
��$��)� ، و 	�د���د ����ددا	)�            

و 	�د�����د �&�������ر أداء ا�������6ءة ، $����واء �������ت ھ����ذه ا��&�������ر ��������        ) �ؤ*����را	)� ( 
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و ����	م �������M . -������ ا������م �-���, �و������ ا������6ءة و ا;داء أو �������6 و ا�	���� 	$���)ل �

ا��ؤ*��رات !��� ���و���� ���ن ا;$��8-� �-��, *���ل ا$��	��رة 	&ط��, �-&����ل ا���ذي ����در 

و ������زة ھ����ذا . �$����	و��ت ا;داء و ا�������6ءة �د�����# �����ن C����7ل ا���>����� �-����, ا�8����$-� 

 �����<��B� # �����2 إ�ط�����ء ا��ر������ �-����6رد	ط>�����ق و $����)و�	ا� ������-<�
�-����, ا;$����-وب ھ����و 

ا��C� 2��� �-8��$ظ��� 	$����ل $��->�� ا�	����ل ���دم ���دق ا�*��7ص !��� 	���د�ر ا�����6ءة 

  . �ن C7ل �دم ا��دق !� ا���>� �-, ا�8$-� 

�-���, ھ���ذا ا�$���-وب !���� 
�����س ا������6ءة >������ظر إ����, ����&و>�  �ا�ط��>��� تو 
���د ا�	����د -

  .ا$	&��ل ا;$���ب ا�$�>�� �2 ا;��8��7ن ا��6$��ن !� ا��ر�-� ا�راھ�� 
 

5.1 . ��%���
  :ا
-رق %�ن ا
�-�ءة و %�ض ا
�-�ھ�م ا

ن �����ط-A ا������6ءة �+����را ����� 
���د ��	���رب �6)���وم ا������6ءة ����2 >&���ض ا������6ھ�م ا;���7رى ، إذ ا

إط����ر ا�$�����ق ا����ذي �$���	&�ل !����# ن و ����ذ�ك و����ب أن �	ط���رق إ����, >&���ض ا����6روق  �6$���ر !����

  :>�ن ا���6ءة و >&ض ا���-��ت ا��ر�>� �ن ھذا ا���ط-A و ��)� 

1.5.1 . ���-�
  :ا
-رق %�ن ا
�-�ءة و ا

 �-د�������&���ل أ
���رب �����ط-A �-�����6ءة ھ���و �����ط-A ا��������6 ، !�+����را ����� �$���	&�ل ا������ط-��ن 

ا�������6 ا��)����� ، >��دل ����ط-A ا�����6ءة : ، !���د 	���د ���ن �$��	&�ل ����ط-A  ا��&�������ن ���6س 

!���6 ا��+���ر ���ن . 	&-������ ، ����� 	���د ����ط-A ا�������6 ا�	&-������ �-	&>���ر ���ن ا�����6ءة ا� ا��)�����

!����� . ا�������6ءة و ا���������6 >�&�����, وا�����د : ا�درا$�����ت و ا�>�����وث �$����	7دم ا�>������+ون �6)����و�� 

����C ����ن ) ا�������>� ( �����ن ����رى ا����>&ض أن ھ�����ك !���رق >����ن ا��6)���و��ن ، و ھ���ذا ����� أورده �

�����ث 	���رى أن ھ�����ك !���رق >����ن ا��������6 و ا������6ءة ، !�������6ءة 	�����ق �$���	وى ) : " �����د�� ( 

( " ا������دارة ، أي ا������د ا;
�����, و ������س ا������د ا;د�����, ا���>����ول ، ������� ������دث !����� ا���������6 

  ) 70ص :  2007ا����>� ، 

2.5.1 .  ��'0�-
  :ا
-رق %�ن ا
�-�ءة و ا

: " إ�6��Pر
>��������6وا���6-��>�و������������������������������������������# ) �ر*�����������������������������������������د( أ*������������������������������������������ر

��;ھدا!����ددة�)�وا�	� ���	Pد�<���������������������������������������������������������������������������������������������$��إ�در��!��-��ا���ظ��إ���	
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C�9	وا��*�������������������������و�د	��-�&��<�����)�،أ��ا���6ءة!)�	&���دP	و!�را��واردا���د��وا�>*ر����دا����	�

�)�ا���ظ��������������������;ھدا!���ر�����������������>���7ر��	9و ا��	����8	�	���: �1988ر*���������������د ،(."اط�	��Cز���	�

 )212ص

�������	��8وأ�	����أ��ا��&�د!ذ�رأ�����6-��	��$>���	���9�8ا���6ءة!	��$>��طر���ا��$�������������������������	7د���	�

�����6-��،!��6رد�����9		و!ر�)�C�!9و$��������������������������8-����+��و
	وا��)دوا�	������6ءة��&��>���رورة	�

�����-��6��P�&>�����������������������������ر������&9ھدا!)���ر$و��،���أ�	�����;ھدا!و�&ذ���C$	ط�&	����	��6�

�����6ءة!�د�$	ط�&��6رد	���ق�� ورة	�

�	-��;ھدا!-���$	)��C�!9و$��������������������������8-����+��و
	وا��)أھدا!)���ر$و��،و�����و��C8�$$	7د���	�

 .و�-P)ذا!�6����Kءة ھ��9د����را���6-��) 19ص :  2003ا��&�د ، ( " دوا�	�-�6

  :ا
-رق %�ن ا
�-�ءة و ا
���رة  . 3.5.1

 :����	-6����7رو
>��������6وا��)�رة!������ط��	���� " ذ�ر	��6	Cو�#�9

 .����را���6ءة�ط�
����6ءةأ��وأ*�-�����)�رة،!���)�رة	&دأ�د  -

-  

	ر	>ط����6ءة>���+�ر���;�����	�ظ����وا����6وا'دار�����������������������������!����	ر	�زا��)�رة!�9داء��-��	�ر�

��$���. 

�����6ءة�#  -���	���)�رة!����Kزأوأداء*�ء��،!)�	&��	�� .إذا	�

����)�رة>#   -���	����6ءة�*�ء��،!)ذا��&�P>���رورة	��  ).29،ص2003ا�6	Cوي( ".إذا	�

  :ا
-رق %�ن ا
�-�ءة و ا$داء  . 4.5.1

���و��ا�$������	��>�	��	�  " ا;داء>�������9#)ا��-���������(	&دد	��	&�ر�6-�6)و��;داء!�������د�رف

 " وھذاا;داءھو��	�Cظ)��Cظ��>�*��������رة . ��و�>)���������ا�6رد!��و
�6&�ن

#������������������9P-;داء��	د�ر!� " أ��ا���ظ��ا�&ر>���-	ر>��وا�+��!�وا�&-و�6

�<��������������������������������������������������������������������������������������������$	�Cط�*����<���'C&6ن ا���	درةأوا��&-و��،وا����)�رةأوا�

  ) 24ص : 2003ا�6	Cوي،(  " ا���د��9دا8ً)�	>ً&��-�&���را��و�و���
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 ةھ�������������������������������������6ءأ�) ا���������������������������������در�J ( وذ���������������������������������ر 

ا�>ط���ا�داG���-7داءوا�	�	-&>دورا���ر��K)���وذ��$	>ط�و��	$����������������������������������>و�Mر�ر�8و���Cظ "

  ) 317ص: 2003ا�در�J ،( "إ���C7'���زا	و$-و��ت و �ؤ*رات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 . ��-#
���(� ا?
 ��#��
  :ا
���ديا
�-�ءة ا

	���ؤدى !���� 
ط����ع �����و�� أو ����7ص، 	7	-���ف >����7	Cف  ا�������ديإن �)����� ا;�8�����7 ا������$6

  .ا��ؤ$$� ا�	� �&�ل >ـ)� ، و �ل �ؤ$$� �� 	�	�� ��6ءة �&��� ��ب ا�	ر��ز �-�)� 

ـ���� !��&�����ل !����� ا�&������دات ا��6$������ أو ا��$	*������6ت و�������ل ا�������� ، ������وم !�)����� ا;�8������7 

ا��6$����� >��	*�����7ص أو ا�&����Cج أو >����ـ)�� �&�����، و������ل ا;�8������7 ا��6$����� !����� ھ����ذا ا��������ل  

 ������ھ����و ���و������ ا�	&����رف �-����, أ�����ل ا�$����-وك و�را!������ و�$������دة ا;*�����7ص '�������د طر�

  .أ�$ب �-	&��ل �2 ا��رض 
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� ا��ؤ$$������ت ا'���������C ��ؤ$$������ت ا;������داث وا���������ر!�ن ، �������وم !�)������ ـ����� و ا�&������ل !�����

>درا$���� ا�������ت، و	����د�م ا�
	را�����ت ا�������7 >	-���ك ا�������ت ، و�$�����د !���� 	و�����# ا;!���راد 

  .وا�&�ل �-, 	��6)م �2 �	ط->�ت ا����ة ا��	����� 

��������� ـ����� ا�&������ل !������ ���������ت ا�	و�������# ا��)������� وا�	ر>�����وي وا��6$������ !������ ا��ؤ$$������ت ا�	&-

وا����&������� �-�����, ا�����7	Cف �را�-)������، !�)������� ا;�8�������7 ا��6$������ ھ������ �$�������دة ا�ط�����6ل          

ـ�� ا���ذي �&������ ���ن �*�����ل ـ �-��, ا�	�����ف ا;!���ل !���� ا��در$���، وأ������ �$����دة ا;$����	ذة 

و !����# �$�����د ا;�8�����7 ا�&�����دي .. �-���, 	6)���م 	�����Cذھم ����ن �����ث ا$	&دادا	���ـ)م و
درا	���ـ)م 

-���, ا�7	�����ر ا�$���د�د �-درا$����ت ا�	���� 	���8Cم إ������	���ـ)م، ����2 ���و����� إ������د ا�	�����Cذ وا�ط->���� �

و�����وم >درا$���� �*�����-)م    . ار	>����ط >����ن �7	-���ف ا$���	&دادا	# و����� �ط����A إ����, ا�و����ول إ�����# 

و إ������د ا��-���ول ا����$���>� �)����، و�&	����د !���� ��-���# �-���, ا�7	>����رات وا���������س، !)���و ����ؤدي 

ر*������دي، وأ���������� �	������>2 ��-������� ا�&�����Cج ط>������� ��������م ا�	*������7ص وا�	و�������# ا': ��-�	������ن 

و�������ن ��8������7G ا��6$����� �-����, �$����	وى ا����&����� أن ������وم >����9دوار . ا��ؤ$$����� وظرو!)����� 

  .ا�	&-�م، ا�>�ث، وا�&�ل ا'داري 

ـ��� ا�&����ل !���� �را����ز ا�>����وث و�	�>&���� ا�درا$����ت ا�	ر>و����� وا�������� وا��	��������، و�&����ل 

دارة ، و ������� ��	�������# ������ن إ��������م >����������ب ا��&ر!������        !������ �را������ز ا�	7ط������ط وا�	�ظ������م وا'

و ا������6ري و ������ 	و�����-ت إ������# ا��ظر������ت ا��د�+����� و ا�������6ھ�م ا��&������رة ا��ر	>ط����� >&-����م 

  .ا��6س ا�&��دي 

و �����ذ�ك ������ن �����ن >�����ن �	������رات ا�>�����ث ا�	����� ا7	�رھ����� ا�ط������ب ������9د �	������رات ا�درا$�����      

  .، >��8 ا�&�ل ا�	� �&�ل >)� ا;�8��7 ا��6$� و أ+رھ� �-, ��6ءة ا;�8��7 ا���$6 

1.2  .  �#��
  :�-�وم ا

ھ������+�ر����7-ط�و��&��P-�����ر!�وا��)��،!�������������������������������د�ط-���>&ض      �-�������������������������������KPدى 

ا��ر!�������������������ط��C)��، و
د�ط-���>&�������������������7Xر �-�����������������, إ�د���P)��������������������ط��Cر!� 

  ،�&�9)���6ر
����زا>��)��

 �-����������������������������,. و
د�ر!	���ر!�����������������������������" 

$>6�ط>&د
��ء�دة$��������������������������وا	����	أ�)���-�����9و"	�	���7	Cدا8)�ؤھG<-ط	زاو�)��6ردو����!

 " ����ر!	>�9)����������� " �-���������������ظر�وا�&�-�       وا�7>����������رة
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�-�د!�	&-�)وإ���زھوھو�	$�>��>$�����������������������������������������ط�و�د���	&��د	��P-د��	ا;$-و>��&�-���>دا���8ذ��$" )

  . ) 33ص :  ���1984ت ، 

 أ��ا��)�� !�د�ر!	>�9)�


�� ��ددة وظ��6		ط->"C79>ط���9ؤھ�>روا>ط	ر����&����-&	��Pو	$�P-����7	و���<$�Cداًداطو��K

  ) 39، ص  �1993>د ا��واد و �	و�� ، ( 

 Aو�� ، ( و �و�	ر و *روط ا��)�� !��� �-� )  �1993>د ا��واد ����&�" :  

 ا��)��7د������،��ر$���9>)�أ�6$)�-7د��ا���	�&وا�>*ر�� -


درة!�ر��!�8��و>��رة!����	��زة		ط->���)������9 -�(<� . 

������9ءا��)��!	را	طو�-��$>��!��'�داد!����)ن -� . 

- 


>)�و��و�وا�-P&-�>�9د+��	طورا	�6	�������������������������������7	)���	��C<
���&�	C���9ءا��)���ؤھPو�-د��

  . وا�$&�وراءا���وا��)��

- 

���>)�و	�د�د��و
)����ھ	�7&���)���	�ظ���)���و�-	�د�دأھدا!)�و	�$��7د��	)�و�>ط���ر$�	9

 . و�&رو!>���$>��-���>�ت


�)���أو���&ر!>��+�
*ر!���)�� -C7رط���)��و�ودأ	*	 . 

 . 	و!را��)������>)����C	$�>��دوا�و��و���$	�رة -

-  ���C�  ) 13: ص :  �1993>د ا��واد �	و�� ، ( " 	و!را��)��إ�����	--	ر
�وا�	�7ص وا�$	

  

  

  

 

���(� ا
#-��  ��ددات ا
�-�ءة. 2.2?
 ��#��
  :ا
���ديا

����د 	طر
����� !���� ا�����6ل ا�$����>ق >*����ء ����ن ا�	�����6ل إ����, �و����2 ا������6ءة ا��)������ و 	&ر�6	)���� �

و �ر���د ����ن C���7ل ����ذا ا�����6ل أن �	&���رف �-���, ا������6ءة ا��)������ ��8�����7G ا��6$���� ، و ذ����ك 
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�ؤ*����رات أداء �)������ >�'*�����رة إ�����, ������ددا	)� و أ$�$������ت ھ����ذه ا��)������ ، و �������ن أن ������دد 

  :ا;�8��7 ا��6$� و!�� ;دواره ا�	� أ*ر�� إ��)� $���6 و ا��	�+-� !� 

و �ن +م !�د �دد�� +C+� .  ا�&Cج و ا�>�ث  ا��$�ھ��!�	*���7;�را����6$��وا�&�-��ا��7	-�6  ،

ا���ددات ا��&ر!��  ا���ددات ا��)�ر�� : ��ددات ا$�$�� �7د�� ;دوار ا;�8��7 ا��6$� و ھ� 

  .و ��ددات $��ت ا�*���7 

 :ا
��ددات ا
��ر��� . 1.2.2

����ب و ������د >�������ددات ا��&ر!����� ، ا��&����رف و ا�!�����ر و ا��&-و�����ت و ا��ظر�����ت ا�	���� �

و �������ن أن �����ورد !����� : أن ��	-�)����� ا;�8������7 ا��6$����� و 	&����د �����رور�� ����ر$����	# �-�)������ 

 2�����
ھ�����ذا ا���������ل ا�درا$������ ا�	������ ا�راھ������ ���و������� ������ن ا�>�������+�ن و ا���*�����ورة �-�����, �و

�و��������وع ا����������ددات و ا��������ذي 	���������ول )  /http://ar.wikipedia.org/wiki(ا��و$�������و�� ا���������رة 

  :ا��&ر!�� �&-م ا��6س ا��-����� و!�� ����و�� �ن ا�درا$�ت �ورد ��)� �� �-� 

ھ��ك أر>&� �دارس ر�8$�� 	$�طر �-, ���ل �-م ا��6س ا'�-����� و	�دد ط>�&� ا����ر$� " 

و�� ا�&Cج ا��6$� ا�د������� وا�&Cج ا'�$��� وا�&Cج ا�$-: ا�&�-�� !�# وا�	� 		�+ل !� 

  ) P 51 :Thomas. 2005("  .وا�&Cج ا;$ري وا�&Cج ا�$-و�� ا��&ر!�

 :  ا
�>ج ا
#-�� ا
د�#�����. 1.1.2.2
ا����ذي 
د����# ������م  ا�	�-����ل ا������$6 �����د 	ط���ور ا���ظ���ور ا��6$���� ا����د������� �	������ �	ط���ور" 

و�	�+���ل ا�)���دف ا;$�$���� ����ن ا�	�-����ل ا��6$���� !���� �&���ل ا����6رد ) .$������و�د !رو����د (ا�����6س

د!�ع ا��7	-����6 ا�	���� �$���	7د�)� �-���, �-���ٍم 	����م >���دوا!2 ا�Cوا����� ا���>و	���� �د����# ، وآ������ت ا����

و		������ن ا;$�������ب ا;$�$������ �&�-������ ا�	�-�����ل ا��6$����� . �-$�����طرة �-����, �����ل ������ �*����&ر >����#

ا$����	7دام أ$����-وب ا�	����دا�� ا������ر �-	&>�����ر �����ن آرا����8# أو �وا
����6# أو ا�6&��	����# ا�دا7-������ ا�	����� 

�-����� و��M>���� ����� �����ون ا��&�����J ا��6$���� ا����ذي �����وم >&. 	���ر	>ط �����دة >*���7ص �)���م !���� ���	���# 

وھ������ك �ظر������ت أ����7رى �د�+����� ظ)����رت >�����ورة �7	-�����6 �����ن أ$�������ب . ا�	6$�����ر و ا�&����Cج

 ���
C&>&)��� !رو���د و��)���، �-��م ���6س ا���ذات و�-��م ���6س ا;���� و�ظر���� ا�	ا ���	-���ل ا��6$��� ا��	ا�

و	�������درج ھ������ذه ا�	��ھ�������ت ا��6ر�������� ا�&��������� اXن 	�������ت �ظ-������� ا���������ط-A . >���و�������وع

ا�����ذي �>�����ث �و�����و��ت �������� ، ��)����� 	6$�����ر ا��&������J   �-����م ا������6س ا�����د������� ، ا�*������ل
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ا��6$����� ;$����-وب ا�	�و�����ل وآ�������ت ا�����د!�ع ا�	����� ��	)�)����� ا������ر�ض وإدراك 
����وى ا�Cو������ 

�د�����# وا�ھ	������م >�&ر!����� ������ف أن ا�	ط����ورات ا�	����� �����د+ت !����� �ر�-����� ط6و������ ا�����6رد 
����د 

  ) P 67  :Gabbard , 2005(." $�ھ�ت !� 	*��ل ���	# ا��6$�� ا������ 

  : ا
�>ج ا
#-�� ا�#��#4. 2.1.2.2

��د 	ط��ور �-��م ا����6س ا'�$����� !��� !	��رة ا��7$������ت ���ن ا����رن ا�&*��ر�ن ���رد !&��ل �ظ)��ور 

�����ل �����ن ا��در$����� ا�$����-و��� وا�	�-�����ل ا��6$�����، و�ر�����2 ذ�����ك >در������ �>�����رة إ�����, أ$����-وب 

وا����ذي ��M>���� ����� )�����رل رو����رز(  ا�&���Cج ا��6$���� ا��	�ر����ز ����ول ا�����ر�ض ا����ذي و����&#

����ؤ�ن >���9ن ا�����ر�ض ��	����ج إ����, +C+���� " رو����رز"�����ن . )رو����رز( �*����ر إ�����# >�$���م ����Cج 

 ������ #���� J�����&أ����ور !�$���ب ����ن ا�ط>����ب ا��6$���� ا�� �����C&$���ن ا��	ن ����ن ا���	+���ل : �����		و

و+��ً�������، ا�	������د�ر ا'��������>� ������Mر  -أو�، ا�	وا!�����ق وا��$�������م وا��>�����ول : 	-�����ك ا;������ور !������ 

وو!������� �C	�������ه  . +��+������ وأ������7را، ا������	6)م وا�	&������طف ������2 ������� ��و������# ا�������ر�ض -ا��*�����روط 

!����� >������ء  ا'�$������� ، �	�	����2 �����ل !����رد >�درا	����# وإ�����	����# و�����وارده ا��������7 ا�	����� 	$������ده

و		�+����ل �)������ إ�8������7 �-����م ا������6س . *�������7 
و������ وا�	������9د �-����, أھ������� �6)����وم ا�����ذات

ا'�$������� !����� �$������دة ا�����6رد !����� ا�$����	�6دة �����ن ھ����ذه ا������وارد و	$�����7رھ� ���������# وذ�����ك    


� ا�&���C ا�	� 	�*9 >��# و>�ن ا��ر�ضC&ل ا�C7 ن�.)P73 :, 2004  Michael (  

  :ا
�>ج ا
�'و�� و ا
�>ج ا
�'و�� ا
��ر�� . 3.1.2.2
ذ����ك، �����ث �&���د ����ن ا��������ت ا�>�+����� . �&���د ا�&���Cج ا�$���-و�� أ����د ا��������ت ا�������� >��>����ث

ا�	������ �
�����ت إ
>������� �>������را ������ن ا�>�������+�ن ا��6$�������ن، �������� أ������# ��ظ�����, >��������دة �ر��������           

. م و�>����دئ ا��در$���� ا�$���-و���و	ر����2 أ����و�# إ����, �����6ھ�. ����ن ا�درا$����ت وا;������ل ا�>�+�����

وو!����� �-&���Cج ا�$���-و��، ������ن أن 	�>���\ ا;����داث وا�ظ���واھر ا�>������8 ����ن ا�طر������ ا�	���� �����6ر 

إن $���-و��� ����دد *���روط ����دى 	9+ر���� >�����ظروف وا�>�����8 ا����ط��� >����� وا�	���� ����	م . و�*��&ر >)����

����(� �����	&ز����ز ا����ذات  و!���� >&���ض ا;������ن، ����د!2 ھ���ذا ا�	������م ا�$���-وك إ����, ز�����دة. 	��������� و!

و��M>����� ������ �$����	د�� ا;�����ر �����ن أ�8������7 . و!����� أ�������ن أ����7رى ��-����ل ا�$����-وك �����ن ا�&������ب

��  . ا�&Cج ا�$-و�� إ�راء 	�-�ل ا�$-وك ا�	ط>�
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�*����9 ا�&����Cج ا�$����-و�� ا��&ر!����� �	������� �-������2 >�����ن ا�&����Cج ا��&ر!����� �����ن �)����� أ����7رى ، 

وا�&���Cج ا�$���-و�� ا��6&������ ا�&������C ، ا����ذ�ن ا$���ُ	�دا ����ن �-���م ا�����6س ا��&ر!���� وا��در$���� 

و�&	����د ا�&���Cج ا�$���-و�� ا��&ر!���� �-���, ا��ظر����� ا�	���� 	و����A ����دى ار	>����ط ����ل . ا�$���-و���

>>&����)� و����دى 	��6-)���� ) ا�$���-وك($���-و���	�� و) ا�&�ط����6(و�*�����ر�� ) ا��&ر!����(����ن أ!��ر����� 

و���ن C��7ل ھ��ذا ا���ظ��ور �	���A أن ھ����ك أ$�����ب ����ددة ����ون !�)��� . �&��� !��� ���ور �&���دة

 #������������و�>��������دو ذ���������ك ��M>��������� ���������ن (7-��������ل أو ا���������طراب !��������� 	6$���������ر ا�&����������م أو 	

 و ا�	���� ������ن أن 	���ؤدي إ����, �&������ة) ا�$���->�� ا��7ط����8 ا�	���� �	>��ھ���� ا����6رد ا��&	����دات  C���7ل

و�	�+����ل ا�)����دف . ھ����ذا ا�����6رد �����ن ا�������وط وا������طرا>�ت ا��6$������ أو ا��*�����Cت ا�$����-و���

�����ن �&ظ����م أ$�������ب ا�&����Cج ا��&ر!����� ا�$����-و�� !����� ا�	*�����ف و	�د�����د ا�����طرا>�ت ا�	������6ل   

أو ا�	وا�����ل وذ�����ك �����ن C����7ل ا�ط����رق ا���)������� ا��7	-�����6 ا�	����� �	>&)����� ا��&������J ا�������$6 

ه ا�����طرا>�ت ا��6$����� و	��وزھ���� وا���-و����� دون ��$�����دة ا�����ر�ض !���� ا�	�-���ب �-���, ھ���ذ

ھ�������ك ا�&د������د ������ن ا;$��������ب ا��د�+������ ا��$�����	7د��         .������دو+)� ��&������ش ��������ة $�����&�دة وآ��������

!����� ا�&����Cج ا�$����-و�� ا��&ر!����� ، �+����ل أ$����-وب 	�-�����ل ا��$�$������ ا�	����در��� وأ$����-وب ط����رح 

.           ��ر�ضا;$�������8-� ا�$��������راط� وا��	��������6ظ >$��������ل ا���Cظ��������ت ا��&ر!��������� ا���������7ص >��������

�����د 	ط����ورت أ�ً������ ا;$�������ب ا��$����	7د�� !����� 	&����د�ل ا�$����-وك ا'�$������� وا�	����� �	�������)� �

ا�&���Cج ا�$���-و�� ا��&ر!����، و����ن >��)���� ا�&���Cج ا�$���-و�� ا�����د�� وا�&���Cج ا��&ر!���� ا��&	����د 

  ) 2006را>ط� ا�&��Cت ا�$-و��� ا��&ر!�� ، ( ..  .�-, ا�	�>�# ا�ذھ��

  :�ري ا
�>ج ا$. 4.1.2.2
أو ا�&�����Cج ������ن طر������ق ا����و�������ت إ������, ا�&������ل ������2 ا;زواج  ا�&�����Cج ا;$�����ري ھ�����دف


�����ت ا;$����ر�� >��	>�رھ����� �������C �)������ !����� �������ل C&ت ، ������� أ�����# �ر�����ز �-����, ا�C8�����&وا�


������ت وأ$��������ب ا�	�������6ل >������ن . ا��������� ا���������$6C&��< ج ا��6$������ �+������راC�����&م ھ�����ذا ا�	و�)�����

ا;*����7ص، و� $������ ��Cظ���� �����ف أن ا�	������ر ا����ذي �ط���رأ �-���, أ����د ا;!���راد $���وف ����ؤ+ر 

ك ، !����K# ����	م 	و�����# ا�&���Cج ا��6$���� ھ����� ��&ظ���م أ!���راد وو!����� ����ذ�. �-���, ا����و����� >��9-)����

و�������ن أن 	*�����ل أھ����داف ا�&����Cج ا��6$����� !����� ھ����ذه ا��������ت . ا����و������ �-������ أ������ن ذ�����ك

	&ز����ز ا�	وا����ل >����ن أ!���راد ا����و����� و	ر$����Q ا����دور ا������� و$�����ع أ!���راد ا����و����� 

ا��*������Cت وھ�����م �&>�����رون ������ن �*�������رھم و�*������C	)م و���
*������ ا�$�����-و���ت وا�	������د��ت و
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و�����ن أ*����)ر �-������ء ا������6س ا��$�����ھ��ن !����� �������ل ا�&����Cج ا;$����ري      . ا��*����	ر�� !������� >������)م

 P 99(.) !ر���������� $������	�ر( و) $�����و �و�$�����ون ( و) �������ي ھ�������� ( و) ������ون �و	�������ن ( 

: Bitter, J. &Corey , 2001  (  

5.1.2.2 . ��-#
  :����ل أ��
�ب ا
�>ج ا
ھ�����ك ا	������ه �	زا����د �����و ا������2 >����ن ط���رق ا�&����Cج �-���, ����دار ا�&����د�ن ا���������ن، �����ن 

ا��6$����� ا��7	-�����6 ، �����ذا، >����دأ ا'�8������7ون ا��6$�����ون ا'�-���������ون !����� ا�>�����ث �����ن �������ط 

ا������&ف و�������ط ا������وة ا��7	-�����6 ا�	����� �	������ز >)����� ھ����ذا ا�	������ه ، ھ����ذا إ�����, �������ب ا�&�����ل         

و�-����م ا;�������ء  ا+�����و�-����م ا�ور �-����م ا;�������ب !����� ا���������ت ا;����7رى ذات ا������-� �+����ل

و�������ت �	������� ذ�����ك أن 	زا�����د 	ط>�����ق �>����دأ ا��	��������8     ،  و�-����م ا;دو������ ا��6$������ ا�	ط����وري

�ب !��� ا�&��Cج ا��6$��� ���ن ِ
َ>��ل ا'��8����7ن ا��6$����ن ا���ذ�ن در$��وا ا�&د���د ���ن ا����ظم وا;$����

ا;�+���ر !��-����� !���� ا�&���Cج ا��6$���� وذ����ك >�����د 	����د�م أ!����ل ����ل ;����� �*����-� �6$����� 	وا����# 

  ) P 123:John and Goldfried, 2005(�ر��ھم 

  :ا
��ددات ا
���ر�� . 2.2.2

إن ا;�8��������7 ا��6$������� ا�������ذي ��	-������ك ا��&�������رف ا��������رور�� ، دون أن ��������ون �������# �د�������# 

ا��)����رات ا�Cز����� �$���	7دام ھ���ذه ا��&����رف و 	ط>��)���� ����������8C�� A# ، ����ن 	�����ق ���ر$���	# 

ا�	���9+�ر و ا�6&������� ا��ط-���و>�ن ، ذ����ك أ����# � �$���&, �-�����ول �-���, ا��&����رف ����ذا	)� ، و إ������ 

 #���8C�� A������� �(7د�	م ����ن ������ �$���	2 �-���, أدا���8# ;دواره ا��)������ ��������	أن �����م ا��� ������ ،

C��7ل ���� ����وم >&�-��# و ���� أ����زه ، و ����س ���ن C��7ل ���� �&ر!��# أو �7ط��ط �&�-��#  !���&���رف 

ر����Mم أھ��	)����� � 	������6 >�6ردھ����� �	�������ق ا�	����9+�ر و ا�6&�������� ا��ط-����و>�ن �-���ر$����� ، و إ������� 

ا��6$����� ا�����ذي ��	-����ك ا��)�����رات ا;$�$������ ������ب أن 	��-)����� ا��)�����رة  ، ������� أن ا;�8������7 

�-���ر$����� دون ا��&�����رف و ا��ظر������ت ا�	����� >������ت �-�)����� ھ����ذه ا��)�����رات ، 
����د 		����و!ر �د�����# 

ا�7>����رة �-�������م >&�-������ت �&������� ، و �������# �����ن ������ون �����ؤھC ;داء وظ�6	����# ������د�� ������	J �����ن 

د�����دة 		ط-����ب ا�	�������ر و ا�	ط����ور ا��$����	�ر�ن �-��	�����2 و ا�	و$����2 ا�����دا8م �-�&ر!����� ظ����روف �

  ) 18ص :  �1996-� ، ( . ا$	��>�ت أ�+ر ��� 	&-�#

  :�-�وم ا
���رة . 1.2.2.2
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����د $���>ق و أن �ر!����� �6)���وم ا��)����رة !���� �����ط-��ت ا�درا$���� ، و ����ن أ����ل 	و�����A ھ���ذا �

  :ا��6)وم >*�ل د
�ق �ورد >&ض ا�	&�ر�ف ا�	���� �-�)�رة 

�����ن ،"  -	K< ����� درة �-���, !&���ل *����ء����و ا�*���7ص ا������ھر ھ���و ا����ذي ��-���ك  ا��)����رة ھ���� ا�

، و �ط-���ق �����ط-A ا��)����رات ا;$�$����� �-���, ا��)����رات ا�����رور�� . ا��)����رة أو �ظ)رھ���� 

�-����	��ن �����ن �و�����وع �&�����ن ، !�����+C 	&	>����ر �)�����رات ا�������2 و ا�ط����رح أ$�$������ �6)����م ������دة 

ا�ر���������ت و 	ط>��)����� ، و ������� �������ت ا�طر������� 	&������ ا�و$�����-� �&�����ل *�����ء �&�����ن ، !����Kن 

  ) 54ص :  ��1988ھر ، ( " رة 	&�� ا��درة �-, ��ل ھذا ا�*�ء ا��)�

 " ، ����
و ھ����ك ����ن �����ف ا��)���رة >�����6 ������� أ�)��� ا;داء ا����ذي �����وم >��# ا����6رد >$���)و�� و د

!�*����ر إ����, أن ا��)����رة 	���ر	>ط ) ����ور أر����س ( $���واء �����ن ھ���ذا ا;داء �$������ أو ��-����� ، أ����� 

"     ���ر$����� ا��*�����ط ا������8Cم �Gھ����داف ا�������ددة  >�7	������ر ا��&-و������ت ا����$����>� �-�و
����ف ، و

  ) 330ص :  1977ا>و �طب ، ( 

���(� ا
#-�� ا��'�#��� . 2.2.2.2?
  :ا
���رات ا$����� 

����������ن ����������ن >�����)�را	���ط-و>	وا!رھ���دا;6����8��7$�����������'�-����� ����������� ھوأ$�$����������و��)� 

ا����ر$���)������C7ر$���������������������������	)-&�-)و����C7ھو!ر��>�'��!�إ����P)�را	��	را����ا�	���	$>)�

���-$���������	��&���C ،و$و!P�K>&����)�را	�����������رور���داء ا;�8����������7 ا��6$��������� ا��-������������� 

  :��)�	# >�)�رة ����� و ا
	دار 

 :���را�������$����� . 1.2.2.2.2
  :و ���ن أن �ذ�ر �ن >�ن أھم �)�رات ا�	��ل 

 ا���د��$)و	-����ظرةا����دةا�	�P�&�C-)� إ���	����>�ري :"  ا����ل ا
%�ري -

و���)�ا���6و!�>���	>�ھو�6$رھ�ا��$	ر*د�-�9P)��ظرةاھ	���وإ���	و	&�ط6و�ر�&-���P$��دةو	&ط

 ���C&ا���-�&���!��  ) 56ص :  �6�1998!� ، ( ." ���&��-+


�A ا
*�م  - :

ا��$����-�-�إ��P;����&��	��إ�و�&-��ا��$�و	و�))������9*�&9و�+>ط��	C��6	��	*����7و�ر��

�>��Cر��9وا��$	ر*د>���K>��;�)�	و���B)ر$���		����ھ	������ر*د># ��-<���6!� ( . ��>�ر�	$	

  ) 56ص :  1998، 
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-   ��...���
و ا��$����!� ا�*������7 >����ن ا��&�����J و ا��$	ر*���د ا������ 	���ؤ+ر �-���, : ا
��...��� ا

	����6ظ >)���� ، و ھ���ذه ا��$����!� ���و����� 
����وى ������ن ا��) ��ط����� ار	�����ح ( ا�	�����ل وھ�����ك 

 ����������!��و>���$��������>��-�و
ف . إ���������, ���������د ���������� 
>��������ل ا�	����������ل ا�>���������ري >���	>���������رات ا�+

ا�&�8��������������������������7G-��<����C ا��6$����9و�وا�ً��>�$������������������������	و�P�ر	���9و�د���ر	���-د��P&��ل، 

�
 و!����>درا$�		و���درھذھ���$�!��	ر��;�رإ�7P>رةا;�8��7 ا��6$�ود

وأ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������م ��Cظ	)--&��ل،

ا;9�8��7$���>�+�رة���-���C7)�إ�8C�&P)���ر$���>�9)��و�&��ھ	���و�>دأ���و��;8���������������������������7

  ) 57ص :  �6�1998!� ، ( "  .ي وا�ً��>�;$���>���	�-�6أوا���ط�&�وأ��>	&د ��)�

��د+��C�*���9����;��&<�6$	ر*�������������������������دأوا��ر�ض        : " ا
��.........................'ك ا
'-ظ.........................�  -


��)>�و�وC�C-ر*���������������دأو ا;�8�����������������7 !��د�+طو����P-أو>9$8-�ا��ر*دأوا��&���و��-<������

،  !�)ذھ������أ��>�P)�د�8ًو�$	�ً&�;�)�&�$������������������������������������������������زءاً���ھ	���)وأ!��رھو��ط��!���	��6ر

و�)7��9	�رإ��أ��)	�>��
��)���$	ر*د�-)9و>&�����������������������������)9وأ��	��ھ-)وا�ذ���د+��6+�ر�������	����9ر

��و;��$	�6د��)�G-)د���!�6)����$	ر*����������������������������دو*دأوا��&����)	�>>&�����ء!��د�+���$	ر*دو�

ھذاا�$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-و��ن 

���>���ر*د�$�P>���	>�ھ���	���8وا��زءا�ذ���	>)-)���ر*د!��د�+���$	ر*�������������������������د�&	�د�-P	و�))���

  ) 58ص :  �6�1998!� ، ( ." ظر�و
����	)و	در�>)و���ر$	#

وا'���ت : ا�#��ت و ا�����ع  -

	&�-6&���&�$	��و>�&��طر!�7Xرا�ذ��	�دث،>��G'���	����أ�ً�����)�را	��	وا�C;$�$��وا'���

د���---�$	ر*در$���	�6دأ�����و�)�و�&�ھ	��������ر*دأوا��&���وأ�)�	�>-و�&ط�--�ر*د!)ً��أو��&�

  ) 59ص :  �6�1998!� ، ( ."�$	ر*دھ�����>��--�ر*دأ���	>)--�وا��&���	�ررة!��د�+�$	ر*ده

  

-  �.....�-#
	و!را���Cظ��-�ر*�����دأوا��&���9و ا;�8�������7 ا��6$������  :  "�>�ظ.....� ا$��.....�(� ا

 ��������������������������������������������������������������������دًرا�ن

و>����K!�����6>���ا��$���	و!رطر����	�د�دا�$�������������	��>�ا��6&����ا�دا7-"ا��&-و��	������������������	�"

) (  >��������������د�ر ( و  Grinder))             ( �ر��������������در(��������������  �-�$	ر*������������دأوا�&��-و
د�دد 

Bandler (وھ�	��C9و���	أر>&���6: 
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- 

و����-دو�����*�6ھو	و	را�&�-�وا�	�6س،وذ���&�$����������������������������&�-��	���6&����ا�دا7-��،وھذھ	��را	-

 .ا�&��C	������67K<&ؤھ�;�)���-��	�6ز�و�و���    أ�ردود!&-Cإراد��

- 

��Cظ�ا�	��
�>����$-و���-6ظ�وا�$-و���را�-6ظ�&�دا��$	ر*دأوا�&��--)د���أ���،و�$������������������������������	و

 .)>)��&�8C#��)���ر*دأوا��&���&�طر��9$8-��وا�

وأ���ً���*&را��ر*د>���ر�&�د����دأ�)�$	7د�-���$����		وا!��&��-��ا��$����-�$	ر*د،و!�)ذھ��

���������و;���-دا��$	ر*د��د��،!�د�$	ط�&��9$��رھ9و�&�$$-و����$	ر*د!ر>��$��دذ��&-��9P	وا!

  ) 60ص :  �6�1998!� ، ( "  .!���-��ا��$���و!�ز��دةا�	وا�-	>ً&��ذ�ك

ا
�وا*�...................................................................................................................................................................................� . 2.2.2.2.2


ً��!�$-و����$	ر*��������������������������دأو:��	�9)���P7دا�)���د���ر	$C���&طرا��ر*دأوا�����	ھ����)�رةا�

ر$�8-�7	-ط�و�زدو��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������در��# 

أوأ�)-�$وا
&ً��و������P�B>����وا�	�����������������������������6��7وا�>دو����9	P�K(<ذ��&�د���	�د+&����وا�>�;7رPو

و�وا�)���&���9وا��ر*د�$	ر*�������������������������دھ-�&�دھ��P�Kوا�&������$	ر*د����7-طو�د����درة�-��P	���ز


&9و������>���	)وأ��ر�P;*��ء>���)�ا�ط>�&�و�+)&-���Pز�د���*��������������������������6ذا	)و�&ر!���))و
د	�و

��C&��6
 30ص :  2011ا�&	�>����������������� ، ( .����وا�)��>�*رةأو�Mر�>�*رة�$>����ا��$	ر*����������������دوا��و

(  

3.2.2.2.2 . �......-'���
ن �������ن >�������ن ا��)�������رات إ: " ��......�رة ا�......����ل ا�......�
�ب ا
�......>ج ا

ا;$�$����� ھ���� �&ر!���� ا�$���-وب ا�&�����C ا����$���ب �-&�����ل و!����� �-������� و ا�ظ���رف ا�ز�������   

: ھ���و ) ا�	���دا�� ا�����ر ( و ا���������  و ط>�&���� ا�&�����ل أو ا��$	ر*���د ، ��$���	&��ل ا;�8�����7 


��&���G!����������������������������������������������������������������را��ر�ض و7واطرھوا�	����	��������������������������������������������������������������# Cإط

ط	-���8دو�	7ط�ط9وا7	��ر  أو
�دأو*��������������رط، و�را��	)ورM>�	)وأ��$�$)>�$	ر$�����������������ر�	را>

ودو�	���دو�	Pدو���	�������������������������������������������������������د>����طق ،و�)��>د		�!)�أو�&�>������������������������������������������������������أو 

��7-�أو��ر��أو>����أو�ؤ���أو�$	)���أو$������������������������������������6�7وMر�>� ،و�د�������������������������������������� 

 .ا��-�>���و�2،إذأ����ر���ذ�ر�-*�ءوأ�*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ء

  و�)د!��	دا�����رإ����P*6&����وادا���>و	�!���C*&ور 
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) : 6&�������������������������������������������������������������������������������������������� ا�	�������������������������������������������������������������������������������������������6س ا��( و 

!��	��K$�6راء�رور�-	��6�67ط���>	�	��CPد+�����6رو��	���������������������������������������������������������������������������دع ، 

و!���&�C		����6ر���	6ر�����ر����>�6$�������������������������������������������������������������������������������������������)����6&��	و�	7-ص 

����	و	را��6&���و
د����C&6���9P�'���Cر���6>��و�*���������������������������������������������������������������������������������������������ھدھذا 

��Mً>�!�����ا'��+>����7�6و��د+)ذا����	�د+&�������������������������������������������������������������������������������������������������������را��	# 

�وأ���ط$��������������������������������-و�)�����رف !��������������������������������� وإ�>�ط�	)و����	)و�*�-�C	)و��7و!)و�وا��

������C&7$ودھ�'���ءو	*��&��	&>�ر�����6$����������������و!�����Y7ن �����������������7ل �����������������ن ا�-����������������وم                 

 ��
C7;ب و ا;���م ا�	195ص :  2003زھران ، ( ... " و ا�& (  

: ��..................................................�رة إ#�..................................................�ء ا
�..................................................>ج . 4.2.2.2.2


�ا�&�����C	���P�K)�رC&وا��C&ءا��(�Kإ� ، J��&���<��������������������������������������������������������������������������������������7ةو


�ا�&���Cأ�ر��������������������������������������&>���9ً�� ،و
�������������������������������������د C&ءا��(�K�K���&د��د�-�����ر��وا���!

��	�&�ذ��&ودة>&��;�را��6)ذاا�و
	>��ذا	���	را���������������������������������������������������������������������������������������������دا7-�&-, 

 �
C&و����	د
��-��ا��	)�ء،أو>$�����������������������������������������������������������������������������������������>>��7و!���راء	ر���&و�وأ���ً��


�ا�	�����C&��C&ر>&دا��	$������������������������������	د
���، ور>�������������������������������� أ�>�	)���و
و���در��أ�)����

��و�)����������������������������������������������ذاھوا��ل، إ�أ�)�����������������������������������������������د��و����ًط�>��7طر��)�أ�ز��دةا��6	�ح 

  ) 197ص :      2003زھران ، ( " ا��	�����&���ر���د�ؤد�C&�C*6P�Kج 

: ��..........�رة ا�..........����ل ا���%..........�رات و ا
��..........���س و �-�..........�ر #��(*�..........� . 5.2.2.2.2

ا��+رةو	�و��������C���&����K!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$6���$>دأن �ظر

أ�$>����$-	ط>��)�$>��)د!��ذ��راد
��$)و	��$�������������������������������������������������������������������������������������������������>)�&&�ر �7	�ر

��!	)و�����	*6�����7$�و!���درا$����������������������������������������������������������������������������������������	�'�-������ +Pو	ا��>�و+و�$

. �-ز��7	��را��&���9
-&دد���������$�����������������������������������	�	�ط��9>ر�دد�����وا�ب ا�$���������������������������������-و��� 

 ,����������������������������������������������������������-�        J��&���<در	6$������������������������������������������������������������أ�����$�����	ط->�Kراءا��

�$�����	��$	7د�)�!�درا$	)>������������������������������������������������������������������������������������������7�6 و ا������$>������6وا��

�-��6�9P&>�ودھ�و����6	����)�و	6$����������������������������������������������������ردر��	)� و ������������������������������������������������������7 

إذا���	�������$���$	7د��ا7	>�را	�$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ط��!�K)�	�	�ج 

و �����������������������������	م 	6$�����������������������������ر  .إ�P	در�>���&����$>ً���-P	ط>��و	6$�����������������������������رھذھ��7	>�رات
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ا�در��	��	����-&-�)�ا���6و���6-����$����������������������������������������������������������������������������������������������������ط>ً����&���ره،و!� 

'�+�<����� �-���$���  :�-������-ز��6	6$�ر�	�����8

- J8�	�--6$�رھ	أ���و���>��+�و�و�ً��و��-ً��!�.  

أ�	6$ر�	�����8���$��6وء>&�)�ا�>&�و>��$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	&���  -

  .>���&-و��	��	��	���&)�>و$�8-��&���&-و��	�;7رى

-  ���
  .��>���	را$�6	6$�را��	����8ر

  .��>&د�	&�����>��+�6	6$�ر�	�#�8 -

��>-�ا�	6$�ر ��> -��(�-&�  .��9$	&����>��+>����6و��6	6$�ر�	��8)وذ����6��>-� ، �ط-

ا����>-����������  ��&��دي>&دأ��	��;�8�����������7:  ا
��.........�دي��.........�رة ���%.........� ا
��ر�.........ر . 6.2.2.2.2

و	ط>����7	>�را	و�را�&�	�ر�������7وا�����>	��������������������������������������������������������������������������������������������7	>�رات 

�8�������7 ا��-���������� !������ �	�>������ 	�ر������ره وا�ط>���	)��&���آ��;وا�-�	�>������ا�	�ر�ر ، و �-�����, ا�

�ر�رو	و��)# 	�C<�أ���درا�	����دا��	>&��-�$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دة!�	

إ�9Pو����8ذ����6ذوھو!�>&��;�����د�&��ذ����	&����C>�*��������������������������������������������������������������������������������������������������ر�2 

�ر�رو�	*��&)�&-��P	�������������������������������������������������������������������������������������������رف 	��

���)�>�دBP6*	$����6��-��&ا�

>��ء�-�#،و
د�*�-)ذاا�	��6-�$8و���;
$��وا���ر������������������������������������������������������������������������������������������������وا;ط>�ء 

�6$���و�Mرھم،وأ��;د��ا�دا����$	�	���	�;�8�������������������������������������7 ا��-�����و	��$�����������������������������������ك ا�

 #������C� و��������6ت	)و	و���	و�<�و �������ب ھ������� ا�*������رة إ������, ...     ���)$	�و�$9>�ً>���!���

  :ا;7ذ >&�ن ا��	>�ر !� �	�>� ا�	�ر�ر ا��-����� 

>�و�>)���� ا�&�����ل  �����ب أن �	�����ن ا�	�ر����ر ا��-�������� ا���>���� �-���, ا�������� ا�	���� أ�����ل -

  .إ�, ا;�8��7 ا�����$6 

إذا ����م �����ن >�'������ن ا���>���� �-���, $���ؤال ا�������� أو ������ت ا�������� ����Mر ���$���>� !����ذ�ر  -

  .ذ�ك !� ا�	�ر�ر ، إ��!� إ�, ذ�ر ا;$>�ب ا�	� أدت إ�, ھذا ا���م 


���د �ر$���ل ا�	�ر����ر ا;و����� إ����, أ7 - C+����! ر����ر�
���د �����ون ھ�����ك 
���رارات +��و����� �-	 �8�����

  .�6$� آ7ر ، او ط>�ب ، أو �ؤ$$� �� 

3.2.2 . ��..................................................���
: ��.................................................ددات �.................................................��ت ا

ھ���$��	�+�رة�>دأ��	$�>)�ا;6����8��7$��'�-�����و��)���أورد	)��-���ا����7>��	در�$���������������������������-
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��8��������������رل رو�����������رز ) �-����6$�����������'�-�����   !���&���-����6$�;�ر���و�ذ����أو������������	(

  :�'�-�����وھو����-� ���8��7و$��	�;�$6����8��7)

  .ا�رM>�!��$��دةا7Xر��و�&�و�	)م -

 .أ��	�	&>�در�������$	>��ر -

 .أ��	�	&>��6ا�	$���وا�	را�و�)�	�ظرا7Xر�ن-

 .أ��	�	&>�$	وP&��������>ط���6&���وا�ذا	�-

8�����ذ��ءا��	����-CPو	��9د���&��و�$Pو	$�P-&أ���و�. 

-� .��دةوا'>دا�وا��>رو�$��'���ءأ�	�و�-د�)���درة�-���Pرو��وا�

 .ا��درةا�&-���وا;��د����ا���	�زة-

 . �>��$	طCع-

 .ا��+�>رة-

 .ا��$ؤو���- 

 .ا��درة�-�P>ط���6س-

 .ا;$�$��+��!���وا2$-


�	��ط�>��&�7Xر�ن-C&و�����	P-درة�� .ا�

 .ا;����و$&�ا���-�-

 .ا��$�$���	&��دا	��دوا!2 -

-(-<� .-#ا�	را�)-��B$��و	

 .ا��درة�-6P)���$-و��'�$���-

 .ا�رو����و�و���وا�	��ھ���6&�����را��	��ز-

 .أ��&ر!�6$)ودوا!&)وا��در���ورھو��زھ���6&���-

  ) 26ص :  2002*��ر ، ( . ا�ھ	���>&-����6$&���و�-�����$6'�-��������7 -

ا��	6����C&���6����7$�وھ�9ر>&وأ*�را	��د�-����6$�;�ر������P�Kو��������6	��	���>��9	��ز>)�

  :ة�وا�>9$�$��ور�8$�وھ� 

1.3.2.2 . �'��
وا�ذ��&	>را��&������6$����ًزا!� : ا
*�#ب ا

ذ��#8،
�در�-������Pا;�ورا'�$����،و�وا�)�ا��*�C	و�	>�ًرا ، 
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و	*�را�درا$�	��&د�دة!������&6����C$�������9&و>����ح 

  .������6$��ن�	و$ط���ذ��ءوا��درا	�6&�-)���&

!C>دأ���و����&��J :*�#ب ا
��ول . 2.3.2.2

  .ا��6$��)	ً��و����-C�*��(6	����$و7د�	)�وا��>ر!�ذ�������ل

�ف : *�#ب ا
:���� و ا
�Cھ�ل . 3.3.2.2�C(-�&�6���&�������!

 �!��+�C	د����<C-<(	$-&-�)�!�درا���	د�دودا�*)�دةا���

&�Cط��(-��-�P-�وا�>�;�ورا��	&-�� �-���وإ�$����وا$&�	�

  .>	��7)��&����6$�و��>���9و�&-�P	����$	�ر>���زا	&-م ا��6$>*�-��7وا�&-و��'�$����>*�-&�م

4.3.2.2 . �.......�-#
ا��	6����C&���6��7$����-*�������&ورا : *�#.......ب أ�>�6.......�ت ا$��.......�(� ا

���������	< ��������ق ھ������ذه �����>�������9)�را�� ������7Xر��و��	ر�)�وا�&�-)�;$�$��������ر	>ط�ر	>�ط� و+�

ا������-�� ، و ����ذ�ك � �����د �����دة !���� أي 
ط���ر 	��&���� ���8�����7Gن ا��6$�����ن إ� و ����# ��+����ق 


�����ت ا��)����� ����� و����&	# ا���&����� C7ت ا��)����� ، و ����ن >����ن �وا+����ق أ�����
C7ط أ<����� ����
C7أ

  :ا;��ر��� ���8��7Gن ا��6$��ن 

��6$����;ط>�ءا��6$��������ن 	و��������� ا���&��������� أ����������>���)�وا�)��8ت ،ا�	�	�د�7د��	�&�و���-7د��ا

،وا;����8��7��	�����ن،وا��&-��ن،و�Mرھم،أو����*�ر�و��6	�د����7د��	���6$����������������������������،>��	را

 .��>�د8)ذاا���+�
ورو�)�C$�$9$	�رارا�	&�و�>��)�و>���;6������8��7$��ن

���!ظ�;�P-&�������������������������������������������������������������������������$6����8��7ظ)رھ��&�م،�	��>�ا��>����أوا'Mراء��	ر��    -

 .�دا�$-و�واXداب!�)�8	)�-	ز��>��

�-	ز��;6����8��7$�>������&��-ور!�ھ�	#،و�	��>�-���	$>ب،>�ورة�>�*�������������������������������������������������������رة -

 .أو�Mر�>�*رة،!��'�رار>#

�$&KP�K�$6����8��7;�P!�دةا���	�2،و�را��ةا������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�م -

 .،وا�*را8&��$��و��وا�د$	ور،وا����ون

�    أوا�ط������������������������������P-� �68;6����8��7$����9و��	�ررا���G*���وأ�وا���	&�����������������������������>��د��-

 .وأ*����	&�>�;7رى،$واء�-��س،أوا�$ن،أوا�&رق،أوا�-ون
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- #����وا�	��ھ�	واXراءا�	�	7	6-&���&	���
��	ر��;�6������������������������������$6����8��7&�-)��و
�7Xر�����6	��

�($�$9P-��
 .،و��	ورط��9�6	6ر


��و�و����	واز���&��&��ل،أ$�$)�ا���������������������دق و�د����������������������7داع و -C&�$6����8��7;�����

��$&�������������������������������������������������$CP	��C# ،أوا�$	�6دة����&��->��������������������������������������������������ورة��د��أو�&�و��       

���و�وا;��&�����>7�Cد��ا���د��،�-���9Pو�)����������������������������ذاا;�ر�&�و�و�	6�(�-&�إ�!��دودا;�را��	6

 .�را!��$�8دة،�	��>�*>)�ا�$	�C;وا�>	زاز

-�������7*	�
C&�$6����8��7;������$�����  �*و>)�ا�$	�C�� – ��������7&��&��ل - ��

 .أوا���دي،أوا��6&�،أوا;����

 . �-�P;6����8��7$����ر��ا�&��->�دودوإ�����	���*�ط���)��دو��>����أو7داع-

��$	7د��;6����8��7$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9دوا	���6، -

 .أوطرً
�أوأ$���>�)������	در>&-�)�أو����دھ�،أو��ط���C�P�K�8	C��($	7دام

 . �B�>&د ا$	8ذا���&��-و >�وا!�	#��$	7دم ا;6����8��7$�9دوا	9وأ�)زة	$� -

�د�-)��9$رار���7و>����	*������������������������������7   -���P-&��	ا;6����8��7$��ؤ

،وھو�$8و�&�	���9)��دإط�����Cر،!����دا����	��)���و
6و�����������������&��ل ������������� ھوا�������������ل 

   �����-�'��!�Kر*�داX>�ء،و���C;ط�6ل،و���
*�����������������������������������������������������������������������������������������ا����	�&��6ر�

 .أو�&رؤ$�8)�����	���7ن

- �
�در����دP�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9<��(���(-�&�$6����8��7;���و+

،و>*�-��7Y�8��79�G-6را$	����)�����6ا�&�ز����$	�رار!����)��;�$������������������������������������������������������������>ب          

 .���;$>�ب

���وز�*را����	��	��در$)�ا;6����8��7$��������������������������،أو�>�+)�،أو�&���)�        -

 / �9$����������������8)�و( أو�و�))�،��رو��>�������7Xر�����*�����������������96>)�

 .��&��-	$>>��9�6ر�-)م،أوا$	�C��>����	����*ورة�دھم)أو��!)مأو

- 

��!������������������������������$�'�
��د���&�زا�&��-&���و!�ء>��	زا��	)����د�����9ر،!&-�P;6����8��7$��	>����طر

�د	�د���7د��!����دودا�	�	$�����������������������������>)�ظرو!��&��-	�(�P�B��&��(و��	زا��ت،و	��ط��>�>)ذھ���

 .وإ�����	#
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�و�م ، أو ا�	*������������������7ص ، أو ا�	�����������������د7ل ��و��;�8��7  -	��	��-�&<������������������$6���


�ا��)��������������������������������������������������������!�ط ، و	&	�د	��ر�رھ&-9Pد������������������������������������������������������� C&ط�را�K�6��C&ا�

�د�)ذھ��	��ر�رإ��-�)�	���&���>��&Cج،و�داذ����9P-�،تC<��	د����	)�،��������$����������������������������وا��

A��8ر���
 . �>د    أ���و�>�9ر

-  

�	��ھ���ر!&������ا��)��ا��6$�������������������������������!��ظرا7Xر�$&�G�$6����8��7;�P	�و�	�ر!�	)وأ
وا�)�6

Aر��	ذا�وا��������	<�����(<P9�� د�ره،و�ص :  2007!�������وزي و آ�������7رون ، ( .�ن،و��$�������>)�ا�	را�����	�&و	

  ) 221 – 220ص .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 .��-#

���ديا$���(� ا� :  

  : ا
���دي��ر�ف 0'م ا
#-س . 1.3
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أي $�������ر�ر، 	ر��������klinê            2  ا��و�����������إ��������, ا��-��������� " إ�-�����������"	ر�������2 �-��������� ����������دي 

 #������� ����(�C7 ن���� ����	ظ ا�ط>����ب �ر�����ه �-���, ا�$���ر�ر، وا�����C� ط>����ق ا�ط>���� أ����ن	ا����, ا�

  .و�2 	*�7ص وا
	راح �Cج �# 

  :Daniel  Lagache ��ر�ف. 1.1.3

�)���دف و . ھ���و �-���م ����درس ا�$���-وك ا'�$������ ا��	�����ف و����Mر ا��	�����ف ، ا�$���وي وا��ر�����

وھ��و ا�درا$���� ا��&������   " .ا��&����, ، ا�>����� وا��*���وء"!��� إط����ر   �6)��م و	9و����ل $��-و��ت ا����6رد

ا��6$������ ، ا��$����د�� (�-$����-وك ا'�$������� ا�����6ردي ا������7ص !����� �7	-����ف *����روط# وظرو!����# 

 Jا����6رد، ا������ Qر�����	ط ، ��������< ���������ن طر����ق ا���Cظ���� وا����>-���� ..) ا��ر������ ، وا��	&-

  . ا�&��د�� 

  :Juliette Favez Boutonnier ��ر�ف .2.1.3

!��� �-���� و���&�	)� أو �و
6)���  ) ا������7 (�-��م ا����6س ا�&����دي ھ��و درا$��� ا�*�����7 ا�6رد���� 

و ر����زت أ�+���ر �-���, ا���Cظ���� وا����>-���� ا�&��د����� ، و!���� ا�و
���ت �6$���# أ�ط���ت ������, �د����د 

ا�	و�����#  ا���������  ، !���� ا�	ر>�����( �&-���م ا�����6س ا'�-�������� وھ���و !���� 	&������# و	و2����$ ����	���# 

  .، و�دم ��ره !� ���ل ا�$وي وا��ر�� ..)

  :Anzieu Didier ��ر�ف. 3.1.3

�����د ������ن� Anzieu  ن �-����م ا������6س�����< �����
C&د�����د ا��	-�����ل  ا��������دي�$����&, دا������8 إ�����, �	وا�

8���� و 	�����6 ����� �)��	م >���ل ا����86ت C� م >���ل ���� ھ��و	ا��6$���؛ ����ث ���رى >��9ن �-��م ا����6س �)��

	����و�ن ا;��8�����7ن : �	�+���ل !���� +���Cث ������ط  ا�������ديوأن وظ����8ف �-���م ا�����6س . وا;������ر 

  .	*�7ص ا��طرا>�ت، و 	�و�ن ا�7>رة 

ك >C+ �!������K+����� ، وذ�����ا��������دي	&ر�����ف �-����م ا������6س  Anzieu أ������د 1974و !����� $������ 

  :�$-��ت 
��د�� وھ� 

!�����6رد ا�������دي�6)���وم ا�����راع ا����ذي �&	>���ر �ر����زي !���� �-���م ا�����6س :  ا
��...'�� ا
د�#�����...�

دا�����8 !���� ����راع ����2 �6$���#، ����2 ا���7Xر�ن و����2 ���ط���#، و����ذ�ك �����ب �-���, �-���م ا�����6س 

درا$����� ھ����ذا ا������راع �����ن ������ث *����د	#، و�����ن ������ث ا������ز������ت ا�	����� �$����	&�-)�، ��������6 

  .	&>�ر ��#، و����6 �-# ا�
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�....�'0�-�
�����ن أ�����ل !)���م ا������ر�ض وأ�را�����# !����� 	��6-���# �����2 ���ط����# ا�&�����8-� :  ا
��...'�� ا

 �!��  .وھو �� �و�A �&�, ا��را��ت وا;�راض ا�	� �&�*)� ا�6رد  ،وا�+

و����ل ھ���ذا �)���م ..) ا���و�����ت، ا�	+>�	����ت ( و������د >���ـ)� 	����ر�Q ا����6رد  :ا
��...'�� ا
#�...و(�� 

  .ا�$-وك ا��ر�� وأ$>�># �6)م ظ)ور 

!���� >دا��	���# �����ن أ�+���ر ار	>�ط���� >��	�-����ل  ا�������ديو����ن C���7ل ����ل ھ���ذا ����رى >���9ن �-���م ا�����6س 

  .ا��6$�، ��ن !��� >&د أ+ري >�ظر��ت �د�دة و�7	-�6 

  :��ر�ف ا
'*#� ا
���د�� 
*���� 0'م ا
#-س ا$�ر���� . 4.1.3

����ورة ����ن ����ور 	ط>����ق �-���م ا�����6س " :	&���رف ھ���ذه ا�-������ �����دان �-���م ا�����6س ا�&�����دي >#����9

وھ����و �)����دف إ�����, 	�د�����د إ����������ت ا�$����-وك و�����8��7# ������د ا�����6رد، �����ن طر�����ق و$�����8ل 

ا��������س، وا�	�-�����ل، وا���Cظ�����، وا�����ذي ������وم �-����, أ$�����س 	�������ـل ا��	�����J8 ا�	����� �������ل 

�-�)�����، >�'������!� إ�����, �	�����J8 ا������6ص ا��$������ و	�����ر�Q ا���������، وا
	را��	����ـ# و	و�������	# 

  ) 35ص :  �1985و�س �-��� ، ( " .�ف 	وا!�� �8Cم �-6رد�	���ق 	�

 : ا
��......................�دي
��......................� 0......................ن �ط......................ور 0'......................م ا
......................#-س : 2.3

�وذ���&�
	را>�)���ا��ر���	�$&&*��������������ر،���1892د�+�د>دأ��ذ�����ر>&�م��&��د�إ�	�ر�7&-������������������$6

	9$�$��را>ط�ا��6$���������������������ا;�ر����  :و
دظ)ر�د+���)����6	-�����>��������������������وھ��

(APA)ب ������������������1892م�������������������	-�)ول -ج( �و��	9و�ر�8$����������������-)�) $����������������� 

 100( و>��ر�9���M&ددا;���������������������������������������������������������������������������������������������ء!���را>ط�آ�ذا�-��	��وزا����8،

( أو�&��دة�6$��������������!�)��	�رو�	�������������ر (�9$������������س1896و!�&�������������م.إ�أ����)��
د>������������دأ	>��6&ل)

،  و
د�و���6)�ا;ط�6��ذ���وا�)و�������������������������������������������&و>�	���6	&-م) ���&�>�$�����������������������������������������-����6

 1907&�م��&��د�أو���-�!�&-����6$����������) �	�����������رو(أو�	�6و�>$-و���	��ر$و��!����در$�،وأ$����������س

!�����وزي ( ."!������ >و$�����طن) Healyھ�-������ ( &-��د��&��د��	9$$	9و���ظ���&-����6$�����1919و!�&������م

 ) 95ص :  2008و���ن ، 

دور >رز >*��������������������������������������������ل �-��������������������������������������������!��9��>���ر>��&�����ا�+�����������������������������������������������" 

���$�����������������������������ءوا;ا;6������8��7$�����6&����ا��طرا>�	���6$��وا��د��	��&�>��X�!����>*ر��

ط��6وا�ر���>&دأ�6*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-ت 
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(���ا���و��وا�ط>���6	وا8)�9و	�د����������	-�����ر+����$��دأو���KP-&���8�����������������������������7;��8دةا�+

  ) 14ص :  1987إ>راھ�م ، ( "  ��و>��ء�)�	)�و	طو�رھ

�&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������د و" 

م،����د�C8;7ر����P-&Pوا��)����$��������������ر�&-ذ�����1946دور��-�ا;6����8��7$���������������;�ر���&�م

 م،	�����������������������م1949و!�$�������������������������، ر
��و�--���د
��-�P;6������8��7$�������������������������نو��ددور،+

 	9$�$����-$�;�ر���--�	�6����7&-�������������������������������������������$6)�� 

(ABEPP)���8��7G����(وراه،+م�'�-�������وذ��-��������6ءةا��	ذ�����-و�*�������������������������������)�دةد��� 

	و�	��را>ط�ا;�ر����ا�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$6 

(APA)��8��7G-<در�	������6	و���	دارا��K<��������6$���وا��������������������������������د
��-P>ر������	درا�


��  م1953و!�&�����������������������������م، ��&������������������������������دي�>C7;را>ط�>�*����������������������������را��&���را��	��
و ، 


��	��$-و����6������8��7G$��������������������������������������ن،و!�&�م���ز�&دا���زاا�ذ�C7;�6���	دو��و	1970ا!� 

 أ�8������������7)أ�����������ف12(وأ�+ر�ن��&��د�--درا$�	��&-��!�&-����6$����������>)>ر�����&	ر!����81)������������ك

� و	��وز	��زا������������، ������������و)  أ�����������ف 80(!���و
	���������������ر!�K&ددھ��ز�د�نأ�� .�������������دي

(APA))83 ر�د�،���أ�*&>��-����6$) �-�و���������������������������������������دو��&����&���X�P���������������������������������������$	 

�����-�'�$6����-��-� (APA) و
��	��را>ط������� .  (APA)!���را>ط� وھ��9>رو�دة�$������	

�>�*������������������������������������������������������������������������رط>&��د�دة�����>�دئ 2002!�&�������������������������������������������������������������������������م

�8��7G-وا�دا�$-و�

��وC7;6&�-)���م��&��د����6$�����������������������������������������������������������������������ا	�	�	م2003وا� .

�8�����������������������������7G--�!;�<در�	��و�	�$�ؤ	*�-	�6&دد�����$�8-	د���	وا��و��وا�)&-����6$�'�-�����

، ���'�-����������&��ر��و	9+�را�+ورةوا�ر����ا�����وأ�ظ��ا'دارة!����ر$�������������������� ا��)���������������������

G�&6	Pوا�))مو�ذ���د	�	��	����7وا������������������������������������������������������������������������������������������������&و>�	دوارأو�����8 ،

�د�ذ����&-م وھ	<�������������������������������������������������������$�������
KP-&در���
�C	در�>وا���6ءة	�&-��)���	ر!����6)�	)�و

#	�8C�Pو�د�( ."�-)�	$�ؤ�		�	��P�K	6$��������رو	�-�ل و�&����������� ...و�ذ����&6����C$�����������ط>

  ) 102ص :  2007!وزي و ���ن ، 

أول �����ن و�����2 ا�������ر ا;$�����س )   Pieron.h>�����رون  ، ( !�����د ������ن  أ������ !����� !ر�$����� " 

>	9$�$���# ;ول �&)���د   1920.11.03، و ذ����ك !���� ا�&�����ديا����� �)����� ا��8�����7 ا��6$���� �>د

و ظ)���ور ) $�����ون و >������#  ( �&-���م ا�����6س ، ��	ط���ور >&���د ذ����ك ھ���ذا ا�7	�����ص >K$���)���ت  
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�+���ل ا7	>����رات ا�رو*����خ و ( و �Mرھ���� ����ن ا�7	>����رات ا�$�����ط�� . ا7	>����رات 
�����س ا����ذ��ء

  ) .ا7	>�رات 	6)م ا��و�وع 

���د أ���>A �-��م ا����6س !��� ا���دول ا��	�د���� �$��	�طب ���ددا �>���را ���ن ا�دار$���ن، ����ث �و���د �

ط�����ب �-���, �$���	وى ا����د�	وراه !���� 
$���م �-���م ا�����6س !���� أ�ر������ )  20.000 (�������� 	�ر�>����

ھ���ذا ا'
>����ل ا��>����ر �-���, �-���م . �در$���ون �-���م ا�����6س ا�&�����دي %) 33(و�����دا، ��)���� �$���>� 

إن *���روط �	�>&���� '' : أ����د �-�����ء ا�����6س �����ول  NEWMAN ا�����6س ا�&�����دي �&���ل ��و�����ن

 A<����	 ا�درا$����ت ا�&-����� !���� �-���م ا�����6س، و>������7وص !���� �-���م ا�����6س ا�&�����دي، ����)���� أن

������م )  CUCA �وو������( ������� >������ت درا$����� . '' أ�+����ر �����&و>� �����ن ا��	������ق >�-������ ا�ط����ب

ء ا�������6س م أن ا�&�������د��ن �*������-ون أ�>�����ر �$�����>� ������ن ا��������7رط�ن !������ ��&������� �-�������1975

  . ) 45ص :  A��!2011 ، ( % ." 36>�وا�� ) APA(ا;�ر��� 

����د و����د ھ���ذا ا�	����7ص طر�����# إ����, !ر�$���� >&���د ا�����رب ا�&�������� ا�+�������، ������د ا	$������ " �

��������� ����
C(>����6ل أ������ل و ��)���ودات   وا�ط Daniel Lagache ( . و�����# ����رى >���9ن

ا�ط���ب ا�&�-����، ا�	�-����ل ا��6$����، و�-���م �-���م ا�����6س ا�&�����دي 
���د ا$���	�د أ����و�# و���>&���# ����ن 

ا�����6س ا�&����م، وا�	�ر�>����، و����ذا �-���م ا�����6س ا�����6رق ����2 ����� أدر����# ����ن 	ط>����ق �7C	>����رات 

  .ا����$6 

!&-��م ا����6س ا�&����دي ����� ھ��و �&��روف ������� !��� !ر�$��� وا�&د���د ���ن دول ا�&����م ���ر	>ط >�$��م 

) DanielLagache و Juliette Favez-Boutonnier  ( ھ������������وC�  ط>�����������ب

و!�-$���وف ذو 	و����# 	�-�-���� ، ھ���ذه ا�	ر��>���� ا�+C+����� ھ���� ����� أ�ط���ت �&-���م ا�����6س ا�&�����دي 

" ا��و�����و��"!)����و ������ون �����ن 
����وة 
ط>�����ن �&>����ر أ�����دھ�� �����ن ا��ط����ب . ط�>&����# ا������7ص 

������+C >و�����&�� ا������6ص و " ا�����ذا	�"������+C >�$����	&��ل ا�7	>�����رات، وا����7Xر �����ن ا��ط����ب 

  :&��دي إ�, ھذه ا�ر��8ز ا�+Cث �-م ا��6س ا�  و��د ا$	�د. ا�&Cج

  .ـ !�ن ا�طب أ7ذ ا�طر��� وھ� ا�&��دة، وھد!)� ھو ا�	*�7ص وا�&Cج 

ـ��� و����ن ا�6-$����6 ا$���	�, �6)و����� ����ن ا'�$����ن، و������7 ا�	�����ه ا�ظ���واھري ا����ذي ����رى >���9ن 

  .	-��7# !� �&�ش !رد آ7ر   �ل !رد !ر�د، و��ل �&�*# ا��7ص ا�ذي � ���ن



- 41 - 
 

ا�������$6 !�����د $����&, �6)����م ا�	وظ�����ف ا��6$����� ، أر������ن ا��)�����ز ا��6$�����  ـ���� أ������ �����ن ا�	�-�����ل 

��$�����ن ( ." و������ �������ّر ������# �����ن أ�����راض   ا������زوات وا������را��ت ا��������-� وآ�������ت ا�����د!�ع

  . ) 46ص :  ���1981ود ، 

!���� ا��زا���8ر ، ، !���رMم ا�	*����ر ھ���ذا ا�	����7ص �>���ر أM-���ب  ا�������ديأ����� وا
���2 �-���م ا�����6س 

 ����79ذ ����	)���	زال ����م 	����  ا�������دي�ا��6$��� ا;�8�����7ا����&����ت ا��زا8ر����� ، إ� ان ���ر$���� 

، ������8Cأ������ث  ا� Qر������	ا���&����� : وردت �ر�����دة ا�*����روق ا��زا8ر������ !����� �����ددھ� ا�������در >

!������ ا�&�����Cج ا��6$������ و ا��زا8ر������ون � �+������ون : ��������� 	������ت �������وان  ������2013وان  07

��&Cج ا��6$����� !����� ا��زا����8ر 
ط����2 أ*����واط� أ�����إذ " �&	>رو�����# �������7 >�����������ن و ا��7	-�����ن  

 ����!���>����رة �����ذ ����رور ا�&*���ر�� ا�$���وداء �-���, ا��زا���8ر��ن إ����, �و������ ھ���ذا، �����ث 	�-�-���ت +

ار	�����د ا�&�����دات ا��6$����� و	����67ف ا������ط ا��6$���� ����ن C���7ل ا�����د�ث إ����, ا��7	�����ن �����د 

 .ا��+�ر�ن، �ّ�� ر!2 �دد ا�ز>�8ن �دى ا��7	��ن !� ا��ط�ع ا�&�و��

����ن 	>���, ھ�	��# ا�+��!��� �رھو���� >)��-��� ����دة و	�ّ>��ل أو$��2 �>��ر �����2 *��راA8 ا���	���2 �+-���� 

ز�����رة "ذھ���ب إ�����# ا��7	����ون، !���� �����ن �����زال ��+-���و ا��زا���8ر ا�&������� �	�$����ون >�&	����د 

 .�نا�&��دة ا��6$�� � �7ّص إ� ا�����

�	�$����ك أM-����ب ا��زا����8ر��ن >�ظ����ر	)م ا�	�-�د������ إزاء ا�&����Cج ا��6$����� و�&	>����رون ا�����د7ول ���

إ����, ����7	ص �6$������ د�����C �-���, إ�����>� >����ّس، أو �و>���� �����ون أ�����>ت ا����6رد وإ� ������ أ
���دم 

>������ . �-��, ا���د7ول إ���, ھ��ذه ا;������، وھ��ذا ���� ��$����ه !��� ���د�+�� ���2 ������ت ���ن ا���	���2

ا�&�����س وأو������وا ������� أن 	زا�����د إ
>�����ل ا��زا����8ر��ن �-����, ا��7	������ن أ�����د ������� ا��7	�����ون 

ا��6$��������ن >&����د أن �����ّروا >&*����ر�� �-������8 >������د��ء، إ� أ�����# إ
>�����ل �����Mر ������ف، ��	�����ر �-����, 

	���ب �ا��$����ء، 	&�����# ا��&	����دات ا�$���->�� و�	ط-���ب 	&ز����زا �>����را �����رس +��!���� ا�و����وج إ����, ��

ذھ�ب إ�����, ا��7	������ن ا��6$��������ن �>�����, ا�����"و�����ّر�ت �&����روف أن ...ا��6$��������ن دون ������د

����� أن و����ول ا�*���7ص إ����, ا�����7	ص ا��6$������ ھ���و >����د ذا	���# "����Mر �����ٍف !���� ا��زا���8رّ-&� ،

إ������ز، إ� أن ھ�����ك 	+�
���ل و���ط-���� !���� ا�����دوم إ����, ھ���ذا ا�ط>����ب، ;ن ا;*����7ص �����زا�وا 

� �&������ أن أن ا�����ذھ�ب إ�����, ط>�����ب �������$6"��ّ�����د�ن >�&	�����دات �+�����رة ��)����� ا��&	�����د ا�*����)�ر 

أن أو�����, !�����د أ�����د ) ������7د �����داد ( أ������ �������ب ا;��8������7ن ا��6$��������ن ...  �������># �������ون

ا��*������ل ا�	����� �وا�))����� ا;�8������7ون ا��6$�������ون !����� ا��زا����8ر ھ����و ا�>&����د �����ن ا��&�������ر 
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���ن $���وات ا�	���و�ن ا�	���  إ���, ا�	���و�ن ا��&	���د �������� >��دءاا�&�������؛ ذ���ك أ�)��م � ����7&ون 

	����ل !���� ا����دول ا��	ط���ورة إ����, ����7س $����وات، >������� !���� ا��زا���8ر � 		&���دى أر>���2 $����وات، 

و$	����ل ����2 ا'������Cت ا��د����دة إ����, +���Cث $����وات، وھ���� ����ّدة ����Mر ��!����� �	���و!�ر ا������6ءة 

أن ا��7	��������ن ا��	������7ر��ن �������ن ا��&�ھ������د � ��������� ا�������د ...ا�Cز�������� �-�������7	ص ا�����������$6 

�   ن ا�	����و�ن ا��	وا����ل، ;ن ا�$��$���� ا�وط������ ا��	>&���� �-���, �$���	وى ا����وزارة�$���	�6دون ����

�����ن ��زا��	)����� ) >��������8 03( 	*�����2 �-����, ا�	�����و�ن، >����د��ل أن ا�����وزارة � 	�����7ص $����وى 

�-	����و�ن !���� �7	-���ف ا;$���Cك، وھ���� �$���>� 
-�-���� ����دا، >������ظر إ����, ����دد ا����دورات ا�Cز����� 

 .)� ھذه ا�دورات!� �ل ا7	��ص و�ذا ا�دول ا�	� 	�رى !�

أن �����ص ا�	����و�ن �&����ق >در����� �>����رة �$���	وى ا�&���Cج، ;ن �)����� ا�����7	ص ) ����ّداد ( وأ����د 

ا��6$������ 	�	����ج إ����, 	����و�ن ��ّ+���ف، ط������� أن ا�ط->���� ����م �����7&وا إ����, ا�	������ل ا�&-����� 

��ن ا��6$��������ن !����� ا��زا����8ر و �����ن �*������ل ا;8������7... ا�������!� !����� ا��&�ھ����د وا����&�����ت

�����ن 7>����رات �6$������ ، ������)م � ��-�����ون ���	����ب و� و$�����8ل ������ل ) >��������8  76 ( أن *����ف�

 �! �<�� .2009و	����ت �-	&��ل �2 ا��ر�ض، �$>�� �*6ت ��# إ�����8ت ا��

!���� ) ����7	ص �6$������ 1593(  >���ـ 
���در ز����Cءه !���� ا��ط����ع ا�&����و�� أن) ����داد ( وأ�����, 


-�-���ون ����ّدا، ;ن أM-���>)م  
ط����ع ا������� ا�&�و������، �������6 أن �ظ���راءھم ����ن ا��ط����ع ا�����7ص

�����7ف ����ن �������رة !���	A ��	���ب، �ظ���را ������ص ا�	9ھ����ل ����ن �)����، و;ن ا��ر����, �ؤ�����ون 

ا�*����روق ، �����وان (" .>��������� ا�&����Cج �����ن ا�ر
�����ة وا�ط����ب ا�	�-�����دي أ�+����ر �����ن ا������7	ص ا�������$6

2013 (  

و ����ن C���7ل ھ���ذا ا�������ل ا������� �6	����A ������ أ����# ر���Mم ا;����داد ا��	زا����دة �-�	���7ر��ن ����ن 

ا����&������ت ا��زا8ر������� ، � زا������ت �)������� ا;�8�������7 ا��6$������ ا��-���������� !������ >�����دا��	)� !������ 

ا���	�����2 ا��زا����8ري ، و أن �ظ����رة �7	-����ف ا�*����راA8 ا��	��������� ��8������7G ا��6$����� 	�	�����ج 

دور ا������7	ص ا��6$����� ا��-��������� و ������ف ��������# ا�$����)�م !�����  '>����رازا��+�����ر �����ن ا��)����د 

  .و ا��$�ھ�� !� 	ر
�� ا���	�C�  2ج ا�ز��ت ا��6$�� ا��7	-�6
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3.3 . ��-#
  : ا����دي��و�6ت �0ل ا����(� ا

�����د 	طر
����ت إ�����دى ا�درا$�����ت ا���دا������� �-�&و
�����ت ا�	����� 	&�����ق أداء ا;�8������7 ا���������$6    �

!���� ا��زا���8ر ، ����ن C���7ل درا$���� 
����م >)���� >�����ث �-���, ������� ����ن ا;��8�����7ن ا��6$�������ن !���� 

 "��������� >$������رة"ا����ر$������ ا�$�������و�و��� ��8�������7G ا��6$������ : " >&������وان  و�������� >$������رة ،

������ث 
�����م ا�>������ث >�����Kراء ���>-����� �����2 ر�����8س ا��ؤ$$�����ت ا��	�������7 ��د�ر������ ا��*�����ط 

����� ھ���� !���� رأ�����م أھ���م : >	و�����# $���ؤال �6	���وح ������ �-����  ا��	������� �و������ >$����رة، و
����م

ا��&و
����ت ا�	���� 	وا����# ���ر$���� ا;�8�����7 ا��6$���� >������را�ز ا��6$����� ا�	�>&���� ��ط����ع ا��*����ط 

 20( ا��	�������� ؟ ، وا�$����ؤال �#����$6 
�����م >	و��)����# �&������� �����ن ا;��8������7ن !����� ا�������دان 

  :�$ب ���� ا�درا$� ، و ��ن أھم ا��&و
�ت ��� �-� ) أ�8��7 ����$6 

���� ـ ا
��و�6ت  1.3.3�
  ):ا
ذا���(ا
وھ� ا��	&-�� >Kدراك ا�ذات ا��)���، وا�	� 		�ف >�&ف ا�*���7، وا!	��رھ� �8��7ص 

ا����ح !� ا����ر$� ا�$��و�و���، �ظرا �و�ود �دد �ن ا;��8��7ن ا��6$��ن 	م 	و��))م إ�, 

ذ�ك 	9+ر �&�ھد �-م ا��6س ��G ا;���ن ا�>�داMو���، و��س �-, أ$�س ا�رM>� وا��درات، و�

  .ا;��8��7ن >�ظرة ا���	�2 ا�	� 	6	�ر �-+��!� ا����$6 


��و�ن �� ���ھد 0'م ا
#-س  2.3.3�% ����
  :ـ ا
��و�6ت ا

ـ �&ف ��	و��ت ا������س ا���ررة و$ط��	)�، وا	��!)� >��ط�>2 ا��C$��� ا��د�م، وا��ر�ز 

  .�ول �-م ا��6س ا�6-�6$ 

��ظري ا�	�و��� وا����ر$� ا�$��و�و��� ا���دا���، ��ث �&��� ـ و�ود ا7	Cف �>�ر >�ن ا����ب ا

��-� ا�*)�دات وا��	7ر�ون �ن �&�ھد �-م ا��6س ـ �-, ا7	Cف !رو�# ـ �ن �&و>�ت �د�دة 

  .�م �$>ق �)م وأن اط-&وا �-�)� أ+��ء ا�	�و�ن   !� 	9د�� �)��)م،

إ�داد ا��	�ون >���&-و��ت ـ �&ف �$	وى >&ض �ن ا��ؤطر�ن و*A و>7ل ا�>&ض ا;7ر !� 

  .ا��و��� !��� �7ص ا�	*�7ص وا�&Cج �-, $>�ل ا��+�ل 

ـ 	�د�د ا���ررات و���ور ا�>ر���J >طر��� �ر�ز�� �$	��ة �ن ا�>ر���J ا��ط>ق !� أ
$�م �-م 

 Jا��6س >6ر�$�، وا�ذي و�6# ا�6ر�$�ون أ�6$)م >���&�ف، ھذا �ن �)�، و�دم >��ء ھذا ا�>ر���

  .�� و+��!� ھذا ا���	�2 �ن �)� أ7رى �-, �7و�
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وظ�-� و���ط ا
��ل  .3.3.3�% ����
  :ا
��و�6ت ا
!� ا�)��-� ا�	�ظ���� STATUT ـ �&و
�ت 
��و��� ��ث � �و�د 	�د�د ������ ا;�8��7 ا���$6

، !��ده أ����� ����6 �-, ا;�ر ا�ذي ��&-# �6	�ر �$-ط� ا��رار ا�$�د !� 	9د�� �)��#،  ا�وظ���6

.. أ�# >�داMو��، وأ����� أ7رى إداري، ��� �6رز 	داC7 !� ا��)�م >��# و>�ن ا��ر>� وا��د�ر 

 ���C&# و�*�ر�&# ا�	ر��	�و>��6 ���� ��د أن . وھ�ذا ـ و!� �+�ر �ن ا;���ن ـ 	ر!ض �

� 		��*, �2 ا����ر$� ) 12(ا��)�م ا���ددة ���8��7Gن ا��6$����ن !� ا��ر�دة ا�ر$��� 

  .ا�$��و�و��� ا�وا
&�� ا�	� �م ��ّون �)� ��� �&ر
ل ا��$�ر ا�&G� ��Cط�6ل 


� �2 ا�ز�Cء �ن >�
� ا�	���7ت ����$��د ا��	���� وا��ر>� C&��< ���7 ت�
ـ �&و

  .وا�ذ�ن �&	�دون أن ��ل ا;�8��7 ا��6$� +��وي و���ل ���)ودا	ـ)م 

  .ـ ��ظر ���ط ا�&�ل ��8��7G �-, أ�# !�*ل ;�# � ��دم �-و� !ور�� �-���ت ا�	� �	�>&)� 

ـ ��ص و$�8ل ا�&�ل ���روا8ز وا�7	>�رات و��ق ا����ن ا���7ص ��8��7G ا��6$�، ا;�ر 

  .ا�ذي �&�ق أداء �)��# 

 ����د�������� ا������ أو �دم ـ ��دة �و�د �# ��	ب و��9# إداري، ��ث � �$	ط�C+� 2 	ط>�ق 	

	و!ر ���ت ا�-&ب، �-, Mرار �� ھو �و�ود !� ا�دول ا��	�د�� وا�&��دات ا��د�+�، وا�	� 

  .	$��د ا;�8��7 �-, �*ف ��ول ا�ط6ل ا�*&ور�� وا�C*&ور�� 

ـ �دم إ*>�ع �7	-ف ����ت ا;�8��7 ا��6$�، وا�*&ور >�'�>�ط ا����م �ن �*��ل ��د�� 

  .و�&�و�� 

��Mب ا�	��ل وا��	��ك >�;��8��7ن !� ���ل ا����ر$� ا�$��و�و���، وا�&دام ا�-��ءات ـ 

وا��-	���ت ا�&-��� وا�دورات ا�	در�>�� دا7ل ا�وطن و�7ر�#، ��� ��&�س $->� �-, ا�7د�� 

  ) 110 - 105ص . ص :  ���2010د $���� ، ( .ا���د�� 

4.3 .��-#
  :D'�0 و �*��ت �
���د����م ا$���(� ا

$واء �ن ا��	&��-�ن �2 ا;��8��7ن  ا�&��ديا��+�ر 
د ���ب ��# �)�م و أدوار ا��8��7 ا���$6 

ا��6$����ن �ن إدار��ن و أط>�ء أو �ن ا��	ردد�ن �-�)م �ن ا�&�Cء ، او �	, �ن >&ض 

��و��   ا;��8��7ن ا��6$��ن أ�6$)م ، �ذ�ك و�ب �-��� ا�	&ر�ف >�)�م و أدوار ا;�8��7 ا���$6

  .و دوره ا�ذي �دد	# ا���ظو�� ا����و��� !� ا��زا8ر 
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1.4.3 . ��-#
  : �0و�� ا
���دي���م و أدوار ا$���(� ا

�د�دد
��و$�;���>���)���!���و���	���	�دةا;�ر����وا�>�	�;��$6����8��7'�-���������6-��: 

 . وا�$�و�وا��ؤ$$�	�;7رى	*����7طرا>�	�;!رادا�&�-��وا��6&����!���&��دا	 -

 .	��6ذ>را����&Cج -

��>C	���ر�Pودرا$�	�ر�7)���ط>�وا��	���� -�. 

 .��Cظ�ا��ر�9P+��ءا�-&>وا��وا
�6;7رى -

 .ا�	��ءا�7	>�را	��$��ط��وا��6$��ا;7رPو	ط>��)�و	6$�رھ���*��7��طرا>�ت -

- 

�>�$	7دا��G���������������������������!9وا���&7����C	-و�&7ط�ا�&�Cو�&����ا��طرا>�	���6$��;�دا+��	وا!

 .!��+-&���C>��8،وا�&�C>��-&ب،وا�$��ودرا��و�Mرھ�

- 

ا7	��را;$-و>��ذ��$	7د�6���C&���6رد��+����C&�Cو�)وا�&���Cرا��و�)وا�&����C$����������������������������د

 .،و�7طط&دد�را	��&9�C$>و���و���)و�د	#

- 

;����8��7��	������وا��$����������������������������	&�و��&��	���7	���)���ا;7ر��P;ط>�ءو��)����6$��ن،وا

������-�'�	����<�C�-�	P-د��	&	�	��Pر�����C&طو�ر>را��	د��-. 

- 

����ذ���ؤدو�6	را	���	��ز!����$	*��6	وا�&��دا	و	طو�را�	�������������������������������	��	�ر�>�ا�&��د���	در�>��ط->�

 .ةوا�>�و+���6دا�	طورا�*���7و��وھ�وا�	وا!ق

  .���6و
�����)�	*��7و���C;�را���&�-��وا�*	را�-

  .ا�$	*�را	����6ؤ$$�	���	�����وا�	ر>و��وا�	ر!�)��وا��ؤ$$�	�;7رى-

�و��و	طو�ر>را�������ا��6$��وا�	7ط�ط-)� -	.  

  .) 96ص :  �1986طوف ، ( و
د�$	7د��)�را	)���6	در�$وا�>�+و ا�$	*�رة  -
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إ>�����راھ�م ، ( أورده !��������  ��&��دي��*������ط�ت ا;$�$������� ��8�������7G ا��6$�����و ��������ن �������ر ا�

  : �-�!��� )  �2000و$ف ( و )  1988

1.1.4.3 . �-'���

#-���وا
��'��ا��  :ا
���ھ����������$�را

ا����7	>�را	���M;��8Cرا�)>���>&ددآ7ر����و�C��C+�-8����������������������������$ظ&ددوھ���$	7د��;�8��7

�	�ر�-Pو�&	C6��7*	����!&ددا;ھدا		و	����7ودرا$�ا���*��	C<�����ر����������������������������86�6ةوا��

�و��*��-)--*���7>��+�$��������������������������������	�ر�را'�-���	��-�&P-&-�*��9<��-<<طرا���	�6)���86���	ة

��>���)�&��)���&ر!�������ا��+�ر����&وا�ل ا��$������>>��-�رض ، و ��������در ا��������طراب وظ���������6 أو 

����������و�� ، و ���������ن +��������م و���������2 ا������������ھJ ا�&�����������C ا����$��������>� �-�ر���������, و ا�&���������Cء 

!�;��8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7'�-�������+ل .

�وا�)�ا��>�*رةا�	��-	��>)�ا���	�&�6	&��-)�&&-����6$و�-&>�;���8��7دورا�ر�8$��������������������������6ز��دة+��اا

 ،���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�&>دورھوأدوا	)وا�&دا�)ذھ��+

�
و>�����$)��;��-�&�6�$6����8��7	��	���7���6	7�K!�6-د��	)�ط-و>�أ�ً��!���	*�6������������������������������7ر

�&�و�و�$	ط�&�;�8��7و>�$�������������������������	7دا����د+���6	���ز>����ذھ��وا�&��>و>�����طرا>��وظ��6وا

���7	>�را	وا������$���6$��ا��7	-�6أ���د�	��ً����دPوا$&����وظ�68وا��درا	و�ظ�ھرا�$����������������������������-و�و

�8��7و��7��*���7وذ���+�Cذ��ءوا�	��6روا��	>�ھوا'درا�وا�ذا�رة>�7	-�6$�������������������������	و��	)

$�طوا��رو��وا�	���������������������������اوأ�وا�)�وا�-��وا���Cوا;داءا��6$�وا��ر��وا�&��>��وا�ذھ����وا��>

�وا��	�8>وا���7و!وا��&	�دا	وا����وا'��>�	��&����������������������������������������������و�� -��>وا��+�>رةوا��*�ط��زا8دوا�

و�Mرذ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ك ، 

����������������������������$6���Pد�ر�-�ر��و	و�ددرا$�	�+�رة	&���9������$�و�>)�;6����8��7$�����6����6وا�	

C<��	وا���Cظ�	��	��وا�&�-���وذو����طرا>�	��$-و���وھ�����&د�د����7	>�را	���6$������������������������������وا��

  ) 373ص: �2000و$ف،( 
د�$	7د�)�ا;6����8��7$�����6���طرا>�	��$-و���  

  

  

  

  

  :ا
�>ج . 2.1.4.3
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��	�>�)ذھ��وظ���6زًءا��&�K�����-�'��$6����8��7;C�>&دا��ر>��&�����ا�+����إذ>دأا�ط->��*د�د�-�

ھ�و�7و����Gرا�ذا	��ط�>&���6$��'�-�����-�وا�)� 

ا��	����	�'�-�������-���د��و���>���ر>�$	7د��6)����ھ��ظر�)��	�-�6��C$�و�ظر��	��	&-�وا��ظر�

  ) 29ص : 1988إ>راھ�م،( . ا	�'�$����وا��&ر!��وا�&�9��Cوا���&>�����ظر��	9و>&���)�!���&Cج

!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دور  "

�;��8��7و������������������������������&��-ا;�C&���6�8��7	زدادأھ��	)و		&دد�وا�>)��&�رورا�ز��و���&دإ$)��

�دا����ةو$�������������������������ر�	)�&	-&6<��-��د�وا����
*����7!�ظC�زد��دا��طرد��Cطرا>�	���6$��وا�&

. و>�����	�����������������������������������������������������������������������������دم ا�	���وا��������������������������������������������������������������������������������ر����ذھل

و����	>�����6&د�د�����وا�&6����C&���K6$�وا�$-و���&	>ر����&��C	��ر�8$��!�����������������������������������ط

را>�	��$������������������������������������������������������������������������������-و���ا��7	-�6وا��	6ق �-�������������������������������������������������������������������������������# 

���C&�����������������������������7)أ���	;6����8��7$����در>>����	وا�>���	��C&����P6$�وا�$-و��وأ�وا�79ر�

وا�&6����C$�>�&��ھ��&��)و�و�����&��C	�$	7د���9طر����C�*��C&���$6	وا���������������������������طرا>�	9

  ) 374ص: �2000و$ف،( وأ�را�ذا	����ا�6&����	>ً&��-�در$�ا�	��	>&)�ا��&�������$6 

  :ا
%�ث . 3.1.4.3

<��<�����C+�������-�'��$6����8��7;و�>)�ا�وھ����7$�أ���ط����.�و+وظ��6ھ��)����وظ���68	�����9<

 >�و+ذا	��ط�>&�'�-�������	���>�9		و!ر�دى

   :��&��ديا;�8��7

- 

إ�راءا�	��ر>��$-و����-����Pوا��	و�)د!--و�و'�6Pرو���ددھ&���ط>�&�ا�>�و�و���!����طرا>�	���

��-� . !$��وا�&

- ���� . ��6رو���	�	و��ط>�&�ا��طرا>�	���6$��!��7	-�������6	وا��86	���ر���ا�	�

���&�-��6درا$�أ$>�>���طرا>�����$6 -�
 . ا�	��6وا�	د

 .ا����ر��>���'*�����7	C&�����6-ج -


�	��	����������>)��-������KP*�6ء�ر���&�ن -C&���&6*29ص : 1988إ>راھ�م،( . ا�� (  

" 

����6���طرا>�	��$-و���أوا����P-�����������������������������$6&��د�+��	���ر�)�ا;6����8��7$�و�����9	7د���>�و
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أي (و�)��&�و�&ددا���������وا;ھدا!�+-����ا�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ف

����+	7ط�طو�	�>&�و	�د����>را����&���Cوا����ر����������������)	����6��طرا>�	���6$��أوا�$��������������-و���

>�>	�$����Yل،وا;$���������������������������>�>��Kرا>���;$���>��&���Cا��7	-�6و
���ا���Yوا�&وا�-وا��ؤ*را	��	�	�

ءدرا$�	�و�دورا�&وا���C&ر!��أوا�$-و���أوا���وط���6$���������������������������أوا��	�����أو�Cھ��أوأ�&وا

�7Gر��6Pدو+���ر�9وا�	�	�و��)�9ة�)و
���ا��	*�رو	وز�&���طرا>�	��$�������������������������-و���ا��7	-�6

ا;���8����������������������������7-�)�،وو�در>و�Mرذ������>�و+��)���وا��رور��و�-�P;���9�8��7و��$	&ًدا�)�

9و�و
>-�-*�ء�����6$���	6ظ>و�8)-&-����6$�������������������������������ذ��	-��KPدادھ�6)و�-	ز�>���)�;��&��د�ا���$6

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�$ �

و�	-���P	در�>�	��&�-��ا����������������������������رو��&��د�و��)�ا�������ر	>ط�>��>�+��&-��و�وأ�)�	�6��7&-����$6

6
ھ���	*������������������������������7وا�&وأ�	در�>�;���9<���$6����8��7	�����6-�	C++�ر�8$����&��د��ر��!����وا

�����6&����ا;������������������������������$6����8��7	��P�Kد�ؤد�
( "  -وظ�6	#��&��د���وا�>�+>��+��9�9�����6دا���)�

 ) 374ص: �2000و$ف،

و!������ : ��...�م ا$��....�(� ا
#-�....� ا
��....�دي  ��....ب ا
#�....وص ا
��#و#�....� ا
*زا(ر�....� . 2.4.3

  :ا��زا8ر��  �-�ر�دة ا�ر$���

أ>ر����ل  27ا��وا!���ق  1411*���وال �����م  12!���� ����ؤرخ  111-91ا��ر$���وم ا�	�����6ذي ر
���م  -

  .وھو �	��ن ا����ون ا;$�$� ا��7ص >��7	�����ن !� �-م ا��6س  ��$1991 

ا;�������م ا��ط>������ �-����, $����-ك ا�7	���������ن !����� �-����م ا������6س ا�&������دي ا�	�����>&�ن �-�������  -

  ا�&�و���

  ا�&�و���$-ك ا�7	�����ن !� �-م ا��6س ا�&��دي ا�	�>&�ن �-��� : ا;ول ا���ف -

  :�*	�ل $-ك ا�7	�����ن !� �-م ��6س ا�&��دي �-, ر	>	�ن : 17ا���دة 

  .ـ ر	>� ا7	���� !� �-م ا��6س ا�&��دي ا�	�>2 �-��� ا�&�و��� 

  .ـ ر	>� ا7	���� ر�8$� !� �-م ا��6س ا�&��دي ا�	�>2 �-��� ا�&�و��� 

  	�د�د ا��)�م: ا��$م ا;ول

!���� �-���م ا�����6س ا�&�����دي ا�	����>&�ن �-������ ا�&�و������ 	����ت ��-���ف ا�7	�������ون : 18ا������دة 

 ���Xم >���)�م ا���  :$-ط� ا��$ؤول ا�$-�� >��

  ـ ا7	>�رات >$��و�و���
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  ـ ���Cت >$��و�و���

  ـ 	*�7ص و 	�>ؤات >$��و�و���

إر*������دات، �را!�������ت >$�������و�و��� �-��������ب >������رض  	و�������#،(ـ����� �$�������دات >$�������و�و��� 

  ) .7ط�ر، 	���رات >$��و�و��� �-&�-��ت ا��را���

ن �-������ ا�&�و������، 	����ت ن !���� �-���م ا�����6س ا�ر�8$����ون ا�	����>&وا�7	�������و: 19ـ��� ا������دة 

$���-ط� ا��$���ؤول ا�$���-�� و!����� �7	������)م �����د ا�
	�����ء و!���� ا�)������ل ا�	���� ������وا !�)���� 

 ��	Xم ا�(���<:  

���7	� ���C� ����$6� ت����  .ـ ا$	&��ل 	

  ـ ��ل !� ا��ؤ$$�


� �2 ا��ر�ض C&��< 7د��ن ا�ط>��ن و *># ا�ط>��ن	و�ن ا��$�	وج >���ن(ـ !(  

  ـ ا$	&��ل >&ض ا�&��Cت ا������$6 ���7

  ـ ا�&��Cت ا��6$���� ا��د���

  - ـ �&���� ا�$-وك ـ 	را�7

  ـ �دم ا�	�$س ��Gم

  )��د ا�ر��2 و ا�ط6ل(ء ـ �&���� ا�ذ��


�ت ا'�$����C&دارة ا�K< ـ ر!2 �ردود�� $�ر ا�6رق ا�����  

  ـ �داواة ������

  ـ د�������� ا������

  �ـ >$��و درا�

  .ـ �*�ر�ون !� 	�و�ن ا�7	�����ن !� �-م ا��6س ا�&��دي 

أ>ر�������ل $��������  12ا��وا!������ق  �������1413ؤرخ ��������م  102-93ا��ر$������وم ا�	��������6ذي ر
������م  -

�	�������ن ا���������ون ا;$�$������ ا�������7ص >&�������ل ا'دارة ا���-������6 >��*�����ؤون  ، وھ�����و1993

  :ا��	����� 

  .أ���م 	ط>ق �-, ا��وظ�6ن ا��	���7ن !� �-م ا��6س : ا�>�ب ا�را>2 

  .$-ك ا��	���7ن !� �-م ا��6س ا�&��دي �-*ؤون ا��	����� : ا;ول ا���ف

  :�-, ر	>	�ن �*	�ل $-ك ا��	���7ن !� �-م ا��6س ا�&��دي : 46ا���دة 
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  ـ ر	>� ا��	���7ن !� �-م ا��6س ا�&��دي �ن ا�در�� ا;و�,

  ـ ر	>� ا��	���7ن !� �-م ا��6س ا�&��دي �ن ا�در�� ا�+����

  	�د�د ا��)�م: ا�6رع ا;ول

����وم ا��6$������ون ا�&�����د�ون ����ن ا�در����� ا;و����, 	�����ه ا;*����7ص ا��و�����و��ن : 47ا������دة �

������� ا�	�>&������ �-*�����ؤون ا��	���������� >�)������م ا�و
�������� !������ ا��ؤ$$������ت أو ا����������A ا��	�7

  .وا�&Cج وإ��دة ا�	ر>�� وا��	>�ر

  :و>ـ)ذه ا���6، !)م ��-6ون >�� �9	� �-, ا��7وص 

ـ���� 	ط>�����ق ا�روا����8ز ا��6$������ دور������ و 	6$�����رھ� و 	*�����7ص ا������رض ا��6$����� وإ>����داء رأي 

  .���دي �$ب ا�����

  .&���ن ـ ا��	�>&� ا�6رد�� أو ا������� �G*�7ص ا��

ـ��� ا��*����ر�� !���� ا�	�������ت !ر����ق ا�	����6ل ا��	&���دد ا�7	�������ت و!���� ا�-������ أو ا���-���س 

  .ا��6$� ا�	ر>وي ا�	�>2 �-�ؤ$$� 

و!����C ����ن ذ����ك، �����وم ا��6$������ون ا�&�����د�ون ����ن ا�در����� ا;و����, >����6ص ����7ر�� ����7ص 

 �����8�
ا��	ظ����ر >�;*����7ص ا����ذ�ن 		���و!ر !����)م *���روط ا��	�����ق >���ؤ$$���� وا��$����-�ن !���� 

�و�ون >	و��# ��C8ت ا;*�7ص ا��و�و��ن 	�ت ر���	)م � ���.  

��-���ف ا��	�����7ون !���� �-���م ا�����6س ا�&�����دي ����ن ا�در����� ا�+������� ز�����دة �-���, : 48ا������دة 

  :ا��)�م ا���وط� >���6$����ن ا�&��د��ن �ن ا�در�� ا;و�, >�� �9	� 

ا�	�����Cذ ا��	����ر��ن !���� �ؤ$$����ت  ـ��� ا��*����ر�� !���� 	�د����د >���را�J ا�	����و�ن وإ+�ر	���ـ)� و	���9ط�ر

  .ا�	�و�ن ا�&�و��� ا�	�>&� �-وزارة ا���-�6 >��*ؤون ا��	����� 

  .ـ ا��*�ر�� !� 	9ط�ر ا�>�وث وا;طرو��ت 
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  : ا�*راءات ا
�#�*�� : أو� 

  : �#�3 ا
درا�� . 1


����������������������� �����������������������ن ط>�&�ا�درا$�وأھدا!)�وا�	$�ؤ�	��	�C>����������������������� ا�ط���ا ,�KP&����������������������$	

أن ا������������������)J ا�و�����������������6 )ا�&$����������������ف(�-�)�،ا$	7د���>��+����)���و�����������������6،;�)���ذ�ر


�	>��9>&�دھ�ا��C&��6���������������������������*ظ�ھرةو��C�-�	P-و���6ظ�ھرة،وإ����&)دإ�	6&�د�د��&���&-و�����
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 186ص: 1998ا�&$�����������������ف،(7	-�9���6-	6$�رھ�وا�و�و'��P$	�	���		$)��6	�$��������������������وا
&و	طو�ره

(  

2 .
  :درا�� �دود ا

����ن أ����ل 	������ق أھ���داف ا�درا$���� و ا�	����9د ����ن !ر������ت ا�>����ث ، �����ل ا�>�����ث �-���, 	�����6ذ 

ا�درا$������ ، �-�����, �$�����	وى و�������� M-������زان و ذ������ك >������Kراء درا$������ �$�������� �-�$	*�������6ت         

ا�&�و������� ، و >&����ض �ؤ$$�����ت ذوي ا��	��������ت ا��������7 و ا�&������دات ا��������7 ا���	*����رة 

)  03( ت و������ M-����زان ، و 
���د ا$���	�رت ا�درا$���� �����دة $���	� �>���ر �7	-���ف دوا���8ر و >-���د��

  .و إ�, �)��� *)ر �وان �ن �6س ا�$��  2013 أ!ر�ل أ*)ر ، >دا�� �ن *)ر 

  :�*��) ا
درا�� . 3

�������2 ا;��8������7ن ا��6$������ن ا�&������-�ن !����� ا��ط�����ع ا�&�����م �����ن �$	*������6ت ��و������� و �����ذا 

ا�&�����-�ن >�را����ز ذوي ا��	�������ت ا�������7 و ا�&�����-�ن !���� ا��ط����ع ا�����7ص ����ن ا�&�����دات 

  . ا��6$�� ا����7 ا��	وا�دة �>ر و��� M-�زان 

  :�0#� ا
درا�� . 4

��+���ل ( , أ$���-وب ا�&������ ا�&*���وا��8 ا�>$����ط� ا�	����د ا�>�����ث !���� ا7	�����ره �&������ ا�درا$���� �-��� 

)    ا��$	*�������6ت ا�&�و��������  �را������ز ذوي ا��	���������ت ا���������7 ، ا�&�������دات ا���������7 : !�)������ 

  .أ�8��7 �6$� )  60( >ـ ) ��م ا�&��� ( و 	�در �دد �6ردات ا�&��� 

  :و ���ن ان ��ف ا�&��� �ن C7ل ا��داول ا�	���� 

  

  

  

���(ص:   01ا
*دول ر6م   ��-#
  ا
��#� ��ب �ن ا$���(� ا
  

  %)(ا
#�%�   0دد ا$�راد  ا
ـــ�ـن

   18.5  11  $�� 25أ
ل �ن 
   73  44  35إ�,  �25ن 
   08.5  05  45إ�,  �35ن 
   0  00  $�� إ�,  �45ن 

   100  60  ا����وع
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ا�&�ر���� ���ن ����م ا�&����� ھ��� ���ن ا����C�73  % ���86ظ �-��, ������ ا�درا$��� أن ا����86 ا��>��رى و ا�	��� 	�+��ل 

، و ھ����ذا �����دل أن �)������ ا;�8������7 ا��6$����� !����� >����دا�	)� !����� �ؤ$$�����	�� ا�$	*������8�6 )  35 – �����25ن ( 
ا�&�و������� و �ؤ$$�����ت ذوي ا��	��������ت ا��������7 ، و أن �����ل ا;��8������7ن �����ن !�����8 ا�*����>�ب و ھ����ذا 
����د 

ا����	���� ���دى  ����ون ���# أ+��ره �-��, ا�	$���ب ا�����6ءة ا��)����� ��8����7G ا��6$��� >����م دور 	��را�م ا�	����رب
  .ا;�8��7 ا��6$� و أ+رھ� !� ا���6ءة ا��)��� 

  
�%رة �� أداء ��#� ا$���(� ا
#-��:   02ا
*دول ر6م  
���(ص ا
��#� ��ب �#وات ا  

  

  (%)ا
#�%�   0دد ا$�راد  ا
ـــ�ـن

   65  39  $�وات 05أ
ل �ن 
   32  19  10إ�,  �05ن 
   1.5  01  15إ�,  �10ن 

   1.5  01  20$�� إ�,  �15ن 
   100  60  ا
�*�وع

 
	ؤ����د �	����J8 	������ف ������� ا�درا$���� ����ن �����ث ا�7>���رة �-���, ����� ��ظ�����ه !���� ا�����دول ا�$����>ق 

أن ا;M->����� ����ن ا!���راد ا�&������ � 	���زال 7>���ر	)م 
-�-���� ، ������ ����ؤدي إ����, ا�	���9+�ر �-���, ا�	$����ب 

  .ا���6ءة ا��)��� �-�8��7 ا���$6 

ا��	�����م >�;�8�����7 ا��6$���� ا��-�������� ����ن �����ث و ا�����دو��ن ا�$����>��ن �ؤ*���ران �-���, أن 

  )!� ا�$�وات ا��6رط� !�ط ( ا�	وظ�ف >دا �	79را 

���(ص ا
��#� ��ب %�(� �0ل ا$���(� ا
#-��:   03ا
*دول ر6م    
  

  (%)ا
#�%�   0دد ا$�راد  ا
ـــ�ـن

   56.5  34  ا��$	*��6ت ا�&�و���
   43.5  26  �ؤ$$�ت ذوي ا��	����ت ا����7

   100  60  ا
�*�وع
 

�����Cظ ان أ!����راد ا�&������� �	وز�����ون >*�����ل �	�����رب >�����ن ا��$	*������6ت ا�&�و������� و �ؤ$$�����ت 

  ذوي ا��	����ت ا����7 ا��وز��ن �>ر و��� M-�زان

  :أدوات ا
درا�� . 05

  �ن أ�ل 	���ق أھداف ا�درا$� و ا�	�9د �ن !ر���	)� ، ا�	�د ا�>��ث �-, ا;داة ا�	���� 

ا$���	>��ن ����ن 	������م ا�ط�����ب ، �-	&���رف �-���, �����ددات و �A����C ) : ا�$���	��رة (  ا��...�%��ن

  .ا���6ءة ا��)��� ��8��7G ا�����$6 
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  :و�ف أداة ا
���س  .1.5

	)���دف ) ا$���	��رة ) ( ا$���	>��ن 	�ر����ر ذا	���� ( 	&	>���ر أداة ا�������س ا��$���	&�-� !���� ھ���ذه ا�درا$���� 

ا��-���������� ������ن C�����7ل 	������د�ر إ������, 
�������س ������ور ا��������6ءة ا��)�������� ��8�������7G ا��������$6 

و ھ����� �����ن 	�������م . ا;�8������7 ا��6$����� �ذا	����# ، و ذ�����ك >�'��>����� �-����, >�����ود ا�$����	��رة 

  .ا�ط��>� 

 �+C+ رة �ن��	$�ون ا�		رات)  03( و �!  

و 		�����ن �����وان ا�درا$���� و ا�)���دف ����ن ا�$���	��رة و �	�����رات ا�درا$���� : ا�6����رة ا;و����,  -

و �>�����ر	�ن �	������6ز ا;�8������7 ا��6$����� ا��*�����ر�� !����� ������� 		������ن ��	و������ت ا�$����	��رة 

  .ا�درا$� 

و 		������ن ا��&-و������ت ا;$�$������ �����ول ا;�8������7 ا��6$����� و ا�	����� 	&>����ر : ا�6�����رة ا�+��������  -

  .ا�$ن ، $�وات ا�7>رة ن >��8 ا�&�ل : �ن ا��	��رات ا��$	�-� �-درا$� 

ا������س ، ا�*���)�دة : �-���,  ھ����� �����در ا�*����رة أن ا�6����رة ا;و����, 	������ت !���� �$���7	)� ا;و����,

ا����&������ ، و ������ن >&����د �����رض ا�$����	��رة �-����, >&����ض ا����������ن ، �ز������� �	������ر ا�������س   

و >&�����د ا�درا$������ ا�$�����	ط���C و������د�� أن �	�������ر ا�*�����)�دة ا����&������� � �و������د !������# 	��������ز        

) أي ان �����ل �������� ا�درا$����� ا�$����	ط���C �-)����م �����ن ��-����� ��$������س �-����م ا������6س ا�&������دي ( 


��� >�ذف ھذا ا��	��ر .  

)    ������رت ( �������6 >�����ء ا�$���	��رة و ا�)���� >�����ت و!����� �$���-م : أ����� ا�6����رة ا�+��+���� !	������ت  -

  و �دد !�رات ا�$	��رة و 	&-���ت �G ا�$	��رة

>�����د �وز������ �-����, +C+����� ������ددات )  55( و 	�������ت ا�$����	��رة �-����, �7$����� و �7$����ون 

ا$����� ا��ظر������ و ا�درا$�����ت ا�$�����>�� ا�	����� اط-&����ت �-�)����� �-������6ءة ا��)������� و ذ�����ك و!������ �-در

  .ا�ط��>� 

  .>�دا  20و ھو ا���دد ا��&ر!� ، و ا�ذي 	��ن : ا���دد ا;ول  -

  .>�دا  27و ھو ا���دد ا��)�ري ، و ا�ذي 	��ن : ا���دد ا�+���  -

  .>�ود  08و ��دد $��ت ا�*���7 ، و ا�ذي �	��ن : ا���دد ا�+��ث  -

  :0داد أداة ا
���س �را�ل إ. 2.5

  :��داد أداة ا����س ا�	�دت ا�ط��>� �-, ا�7طوات ا�	���� 
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-  �8������7G� �������(ن ������ددات ا�������6ءة ا��������	ط�����ر ا��ظ����ري و ا�����ذي ��ع �-����, اCط�����ا

 )ا��-����� ( ا��6$� ا�&��دي 

 .ا�طCع �-, ا�درا$�ت ا�$�>�� ، و أدوات ا����س ا��$	&�-� !� ھذه ا�درا$�ت  -

 .أو�� ;داة ا����س 	���م  -

 .�رض أداة ا����س �-, ا;$	�ذ ا��ؤطر و >&ض ا;$�	ذة �-	���م  -

>������د�ن ��������دد ا��&������رف        02ا��������س و إ�������!� : 	&�����د�ل ا�$�����	��رة >������ذف �	�������ري  -

 .>�ود ���دد ا��)�رة  03و 

إ�����راء درا$����� ا$����	ط���C �-	&����رف �-����, �����دى ا���������� 	ط>�����ق ا�$����	��رة و ا$����	7راج  -

و >&����د ا�درا$����� ا�$����	ط���C ، 	����م �����ذف �	�>����ر ا�*����)�دة . ص ا�$������و��	ر�� ا�8������7

  .ا����&�� �ن �	��رات ا�درا$� �&دم 
در	# �-, ا�	���ز 

  :ا$��
�ب ا���4(�� ا
�����'� �� ا
درا�� . 06

������ن أ������ل ا��&��������� ا����������� ��8	������J8 ا�>������ث �������د ا�ط�������ب إ������, ا$�����	&��ل ا;$��������ب 

  :ا������8 ا�	���� 

  .ا�	�رارات و ا��$ب ا��8و��  -

  .ا��	و$ط ا��$�>�  -

  ) ANOVA(  ا7	>�ر 	�-�ل ا�	>��ن أ��دي ا�	��ه -

  S.P.S.S. 16.0: ا�>ر���J ا�����8  -

  

 ��#�:: ��%��
  :ا
درا��ت ا

  :ا
درا��ت ا$*#%�� . 1

)  694( وز���������������8C# >�$��������������	طCع أراء )  ���������������norcrossور�روس ، ( 
���������������م"  .1.1

�K-�����وذ��&�طر��درا$��$���ا$���������������������������������������������������������������������������������������������	ط�����C&ر!�أي أ�8��7

ا�&6����C$�،ا�	*��������������������������������������7ص ( ا��*�ط�	�'�-������	�و��;�+ر���ر$����������������������������������������>�ن

  .)ا��	�>�،	�د����$	*�رات، ا'دارة  / وا�	����وا�	در�س،ا'*را!�'�-�����،ا�>�ث

  :وأظ)ر	��درا$����-� 
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��د�P;��8������������������������������������������������������������������������������������7ن أ���&6����C$�>�7	-�96وا�))وا��*�ط�;�+ر*�و�ً  -

  % 80ا'�-�������وھوا�ذ��*�-�&ظ�و
	)�وذ��>���&�د��$>� 

  .ا$	�رارا�	*��7وا�	����>و�6)���*�ط��9$�$���>دورھ��  -

 % ���14	زا�دا�>�+��&-��&���$�وا	��$�>��وا�درا$��������	��	��9ر�	�6 ذ���*�-���$�������>	#  -

  )  Norcross and al : 2005( .���*�ط�	���$	��>�ن

>درا$����������ھد!	�P�K&ر!�إدرا��;ط>�ء )  �����������Mathhew   ،1993+�و ، ( 
����������م  ������������. 2.1

ا��6$���وا;����8��7��	������-دورا;6����8��7$�������������������������������������������������������������������������������������'�-�����وذ�ك 

.  أ8����������7ً��ا�	����K����ًدى و�����������ت ا��ر������������)20(ط>�ً>��6$��������ً��و)P-�)16&�����و�����������ن

  :وأظ)ر	�	����8درا$����-� 

أ!�دوا>�9)���و�و�>	�و����C�	�K, ��9!رادا�&�������������������� % 41.7أن -

�$6�����7*	�C�9�������-�'��$6����8��7;ا.  

- Aھ�  % ���16.7أو�����������������C6$��������������وا�&����ا�����C&*��7وا�	أ���

  . ا;$>�>��ر�8$��ا�	�	�&-)���و�و�>	�و����C�	�P�K;�8��7 ا����$6'�-�����

��8���������������������������������������������������������������������������������������������������7ن و�ود!رو
ذا	د���إ�����8>���;ط>�ءا��6$���وا; -

 A�����������������������������������������������������������������������������������������������-درا�)�-دورا;6����8��7$��'�-�����وذ��K�6������	��ا

����*���7ا��ر�ض	<(���
  .ا;����8��7��	��������ذ���رو�9���9ھ��)���;�$6����8��7 

-  �������������������������������������������������������������������������������������$6����C&���9P-&������	������8��7;ط>�ءا��6$���وا;���<
ا	�6

  .زاو�)� ا;6����8��7$��'�-�����و���ر$��)��&-����6$��*ر�����;�����)���ا�	��

 ��-�وأ���	�ر��--�ر�P>د7و���$	*��6	���6$��و���C����������������������������������������������������������������������������طرا>�	��&

  .ا�*د�دة���;�ورا�	��C$	ط�&�;6����8��7$��'�-�������	&��-�&)� >��6ءة	���

  :ا
درا��ت ا
�ر%�� . 2

1.2 .�'�
ا
-رو6-��
و�0%�$دوارا
��#�..........................� : %�#..........................وان) 2011(درا�..........................�ا

�د��'

�ط��0
���%�#ط���%وك ��-#�'���
�Fد
���-#
  :وھد!	��درا$�إ����P-� . ا

  .ا�	&ر!&-6��Pرو
���6و��>�;دوارا��)����-7د��ا����$6  -

- �(�6��-��&��Pإ>رازإ������ا�و��>��دورا��)��--7د��ا��6$���د.  
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  .درا$�$>-	&ز�زا�و��>9ھ���دورا�7د��ا����$6!����ط����ط>� -

- 
  .���6و��>��دورا��)��--7د��ا��6$���د��P&��-�ن>���	�>6�Cرو

  .	�د�دا��ظ�وا'�راءا	��	���>K	>��)���د	�د����7د��ا����$6 -

و	&دھذھ��درا$�����درا$�	���$���ذا	����)���و��6،��+�9)�	&	>ر����درا$�	���	�����ا��$�����&

�ط�������>��ط��	>وك ر!�ا�6رو
���6و��>�;دوارا��)��� �-7د��ا'�-�������د��P&��-�ن !���

،وا*	�-	��درا$��-P&����7	�رة����&��-�����6�ط���������وا
&��$	>������&د�ذ�ك 

����د
)و	���$)��6����$��دورا��)��--7د��ا��6$��وا��	�����وا�ذ�	���	��C7��	���!�$أ��أداةا�درا،

 �-���   J8�	درا$�و���9ھ�����:  

  .�����ودورھ����)��وا��6$�ا�ھ	���>دورا�&��-�����6�ط���	� -

  .إ�����;دوارا��)����-7د��ا��6$��!���ط��	>و�و�����Cطق -


�ا�6)�>9ھ���دورا;����8��7)��وا���$6  -C&��	ذا	و�����)�	أ�

  .!��'ر*�دوا�&6����C$�9ھ��	)���ط-و>�

  .أ�	و��وزارةا����أھ���>	در�$دورا�&��-�����)��--7د��ا��6$�� و ا�ر*�د  -

  .زا��ا�6رو
����K�6دورا�&��-�����6�ط�������>�;دوارا��)��� �-7د��ا��6$��وا'ر*�دا��6$�إ -

  .أ�	و���9)زةا'����Cًزا��C�B&���دورا��)��--7د��ا��6$���دى ا�&��-���6)� -

  


#-����4'�#������ �در���
ط%�%�
#-��) 2005(درا��ا
ر%���. 2.2��)��� (%�#وا#دورا$

�#��F'0ود��درا����

��'��ا
�ر%��ا�%���-#
  .�#�$ط%�ءا
#-���#-�����-��ت ا
���ا

�وط>�>��6$�������������������������������������������������&��-���6 �6$��ط>�>)64(و
د	�و�	&���ا�درا$���������������������������������������������ن

�$	*��6	�����ا��6$��>��$&ود��و
د
����>��+>	����9داة����$�����������������������������������������������������������������������������������)�م 

ا;6����8��7$���ر�8$��وا��	�+-�!���	*��7وا�&6����C$�،وا�$	*�����������������������������������������������������������������رات 

  .ا��6$��،و	�	ط>��)ذھ�;داة�-P&�������درا$����ً��

و
دأ$6ر	�	����8درا$���و�ود!رو
>���;ط>�ءوا�ط>�>�	���6$���������������������������������ن �-���������������������������������Pوري 

ا�	*��7وا�$	*�را	���6$���������ط>�>�	���6$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�ذ�ك 

�>���;ط>�ءا��6$���وا�ط>�>�	���������������������������������������������������������������������������������$6	�-�-���7>رة !رو
أظ)ر	�	����8درا$�

��&-���P&���ورأداةا�درا$�����������������������������������������������������������������������������و��ء	��6روق وذرةو>���ظرا8)��+�ر���7>
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ا!��K	����8درا$���	�*���������������������������������������������������������������������������������������6&�و�ود!رو
>�ن وأ�7ر������+�ر���7>رة

و!������������وء)ا$	*�ري،أ�8������������7،���م(ا;ط>�ءا��6$��وا�ط>�>�	���6$������������	و!��	��را�ر	>�ا�وظ���6

  .ھذھ���	��8و�&��>��+&دًدا����	و���ت وا���	ر��ت

  :ا
درا��ت ا
*زا(ر�� . 3


#-�.....�)�D�)2010طدرا�.....��. 1.3��)����Aط�
#-�.....�وأ:رھ�'��F#� ا$
 (%�#وا#���درا

  .)درا����دا#��%�د�#�%��ره

وھد!	��درا$�إ���P	&ر!&-���Pدرا���ط���6$�وأھ����&و>�	��	�	وا�)�;6����8��7$���������������������������9+��ءا

����ر$�ا�$��و�و����-P	7ط�و�وا�)�ھذھ���&و>�	$����6	�>--�������ر$�$�����������������������������و�و�����

وا$	7د���>��+����)���و����6	�-�-���ذ��	Cء��9+ر�&)ذھ��درا$��������������.!�و>�������������دو�&را
�ل���وھ�د

أ6��8��7$�-د�)�7>رة��!��!������ر$�ا�$����������������و�و���،و��C7��136و	�و�	&���ا�درا$����������������ن

  :درا$�ا	��	���	����8	����

- 

;�P-د	و!را��)�را	دھ�أو�د���7&و>��)���		�+-��6����7>رةو������������������������������&و>�ا�	&��-�&�����	و	&

#<(	� .��6����8$�9و�د�	6)���&��--	و��)�	)وإ�67ء�&-و��	�)�� ���;�8��7-&د�+

  :��������������������������������������������������������������&و>�!���&Cج-


د�ر!���&��9�C&�Cو>&���	����	��&���Cا�	��$	&�-)�ا����ر$��$����������������������������و�و���&��C;زوا�9

 .وا�&��������Cوھذا�&د�و�ود+��!��6$��أوأ�)��		��$>�&>&������ت

-

 ھو�	)���)����	د�C7>&��6طر����&9�Cو�د���	را��7و�����������ھذھ���)��ا��&و>�!�	�د�د

 .�را
�Bدار�� ،�د�	6)����د�ر،ا�ز�Cء!���&�ل)

-

�&و>�	�6	و����������6)����ذ���	����K#،!	�رة���K6دار�ر�9�M)�ؤد��)��$������������������������������و�و���أو	ر

 .>و��>�'��!� إ��P&�6;�رو	د��#

6����8��7$�������������������������6	�&��	�      ا��ظرةا�$->����)��ا;  :������������������&و>�	��	�����-

  ) 2010!�ط�� ، (  .��زا�	�����
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���(� : ا
درا�� ا
�� ا*راھ� �*�و�0 �ن ا
%��:�ن �ول .  2.3?
وا6) ا
���ر�� ا
�و��� 

  ا
#-�� ا
���دي �� ا
*زا(ر ��� �در��� ھو؟

 06( $ت أ�8��7 �6$� ���دي �وز��ن �-, )  35 (أ�رى !ر�ق ا�>�ث ���>Cت �6	و�� �2

و���ت ����و�� ا�	&رف �-, 	����)م �وا
2 ���ر$�	ـ)م ا��و��� و �رت ا�درا$� �-, �$	وى ) 

 35و	�و�ت ا�&��� �ن ) . $ط�ف ، >�	�� ، �7*-�، >رج >و�ر�ر�J، >$�رة، ا��$�-�( و���ت 

$��  24أ��8��7 �6$�� ���د�� ���ر$� !� 
ط���ت �7	-�6 	راو�ت 7>ر	ـ)م ا��)��� >�ن $�	�ن و 

و أظ)رت �	�J8 ا�درا$� ا���دا��� أن وا
2 ا����ر$� ا��و��� ��8��7G ا��6$� !� ا��زا8ر . 

	ر�2 ھذه ا��	�J8 . >���$>� �# أو �7aر�ن   !&���	# و�Mوض دوره ����رس، $واء  �&�س �دم

  :ا�, �دة ���ط �$�$� ���ن إدرا�)� 	�ت أر>&� ���ور 

  

  

  .وة �� >�ن ا�	�و�ن ا��ظري وا���دا�� ـ ا�	�و�ن ا;��د��� وو�ود ھ

  .ـ �ظرة ا���	�2 

  .ـ �وا�ل *���7 

  .ـ ظروف ا�&�ل 

  :ا
��و�ن ا$��د��� وو*ود ھوة %�ن ا
��و�ن ا
#ظري وا
��دا#� * 
ا�7	>�����رات، ا�ط����رق (ـ���� �����&ف ا��������ب ا��ظ����ري ا;������د��� ا�����ذي 	-�����وه أ+������ء ا�	�����و�ن 

 ���C&ا�. (..  

ا�7>����رات !����� ا�������دان، و������ص ا����ر$����� و
�����ر !	����رة ا�	����ر>ص ـ���� ��دود������ ا��&-و������ت و

  .أ+��ء $�وات ا�	درج ��ث ���ت ا�درا$� �ظر�� >�	� 

	�-�����ف أ$�����	ذة ��$����وا �����ن أ�������ب   ـ���� ������ص 	�����و�ن ا������ؤطر�ن و�����ددھم، ������� أدى إ�����,

  .ا�7	��ص 

  .ـ ��دود�� ا�	�و�ن ا�ذي �	-��ه ا�ط��ب !� �-م ا��6س ا�&��دي 

  .ن >��-�� ا�&ر>�� رMم 	و!ر �&ظم ا��را�2 >��-�� ا;��>�� ـ ا�	��د ا�	�و�

  .ـ ��ص ا�ر$�-� وا�	�و�ن ا��$	�ر 
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*  (��*�
  :#ظرة ا
  .ـ �Mوض !� !)م دور ا��7	ص ا��6$��� �دم و�� ا���	�2 >وظ�6	# و أھ��	)� 

  .ـ ا$	)زاء ا;*�7ص >��	�7ص و ��Mب +��!� �-م ا��6س 

*  ����  :0وا�ل �
  .ـ 	و�# >&ض ا�ط->� إ�, ا�7	��ص دون رM>�، >ل >$>ب ا��&د�ت ا�����67 

  .ـ �&و>� ا$	7دام ا�-�� ا�6ر�$�� أ+��ء ا����ر$� 

  .ـ �دم ا�	�$�ق >�ن ا���8��7ن ا��6$��ن 

  .ـ و�وب 	و!ر ���ل رM>� !� �$��دة ا7Xر�ن وا�$	&داد �)ذه ا�وظ��6 

  :ظروف ا
��ل  *
  .د�, ا�*روط ا�Cز�� �-&�ل ا�&��دي ـ ا!	��ر ا���	ب ;

  .ـ ا�و$ط ا��)�� �Mر ا��*�2 

  

  

  ) PAUL DESFAREGES د�-�رج ،%ول :  ( درا�� . 3.3

�ول ط->� �-م ا��6س )  PAUL DESFAREGES >ول دي !�رج( ھذه ا�درا$� ا�	� 
د�)� 


$�ط��� ��ن �و�و�)�  �&���<" ����:
و�ن  "ا
*زا(ري�دى �>(�� ا
��و�ن ا
���دي 
'���ق ا

 �� �<��M �	�8��7 ا��6$� ا��زا8ري ، وا�; ����M و�ل إ��)� أن ھ��ك �ورة	 �	ا� J8�	ا��

ا�ذي �&رف �� �دور !� أذھ�ن ا���س >��رد ا�	ط-2 !� " ا����م"أو " ا��را>ط"	�	رن >�ورة 

  " .ا��را>ط"أو " ا�ط��ب"أ���)م، !)و !� �ظر ا���	�2 � �7	-ف �+�را �ن 

ا����رس ا�&��دي ھو ا�*7ص ا�ذي ��وم >��2 '': ر ا�ط->� �ن ھذه ا��ورة >�و�)م و
د �>

��، !)و  !� ا��$	*6, ��*ط و��رض و�$��د ا�	����، و��درا �� ��ا;دوار، �� �دا دوره ا��

��ون أ��8��7 �6$�� ، !)و ��M>� �� �&رف >��*7ص ا�رز�ن ا�)�دئ ا�ذي �ر!2 �&�و��ت 

�ورة $وءا ��د ا�ط->� ا�ذ�ن ��رون 	ر>��	ـ)م !� ��-�� ا�طب ا�&�-�  و	زداد ا�.   ''ا���ر

	&	>ر ��-�� ا�طب ا�&�-� ا���-�� ا�	� �م ��د ا�&��دي ا��زا8ري '') : د��6رج ( ��ث ��ول  

����# !�)� و�م �$	ط2 !رض ��6ء	#، !)و �&�ل 	�>&� �-ط>�ب ا�&�-� ا�ذي �ط-ب ��# أن �ط>ق 

# !� ا�	*�7ص، وأ����� �$�د إ��# �)�� ا�	�6ل >>&ض ا����ت، ��وم �ن أ�ل �$��د	 ا�رو*�خ

!�)� ا�&��دي >���>-� ا��$��دة أو ا��$��دة أ�+ر ��� ��وم >��&Cج ا��6$�، و�ظرا ���ص ا�	�و�ن 
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�� ا;�ر ���C $�د��، >ل � 	&دو أن 	�ون ��رد ��!�	, ھذه ا����>Cت ا�$�د�� ��$ت !� �

��� و�دت ا�درا$� أن �&ظم ا��	7ر��ن �ن �&)د .  ''�&�و��ت ا��ر�ض �وار ا�)دف ��# ر!2

�-م ا��6س � �*&رون >�9ـ)م �$	&دون �-&�ل �>�*رة !� ����)م، >ل ا;7طر �ن ذ�ك أ�ـ)م 

��� أظ)روا . '' � �&رف ��ذا �6&ل ؟ � �&رف !&ل أي *�ء'': �7	>رون �*��ر �دم ا�6&���� 

  . ���وا ��	ظرون �7>� أ�ل �>�رة >���$>� ���

إدراك ا�ذات ا��)��� ��د ا;��8��7ن ا��6$��ن "	�ت ��وان : درا�� �':وم %'���وب . 4.3

وھ� ���ل *)�دة ا����$	�ر، �ن إ�داد " ا�&��د��ن ا����ر$�ن !� ا��ؤ$$�ت ا����� ا��زا8ر��

!&���� ا�>را�J ، !)ذا ا��و�وع ���و�� �	���م ) م1994(وإ*راف ا�د�	ورة أ�ل �واد �&روف 

�ت �ا�	�و���� �-���ر$� ا�&��د�� ، وا$	��دا إ�, ا��	�J8 ا�	� 	م ا�	و�ل إ��)� 	رى ا�>��+� أ�# 	�

  :أھداف �	�و�� 	�+-ت !��� �-� 

إن 	���م ا�>ر���J ا�	�و��� �$���K< Aدة ا��ظر !�# و	طو�ره وإ+را8# ��$��ر : ـ أھداف 	ر>و�� 

ا��6س ا'�-����� ا��د�ث �ن �)� ، و'�داد أ��8��7ن أ��6ء �ن ا�	طور ا�&-�� ا����ل !� �-م 

  .�)� أ7رى 

إن 	���م ا�6&���� ا��)��� وا���6ءة ��د ا�&��د��ن، ��ود إ�, 	�$�ن �$	وى : ـ أھداف إ�-������ 

ا����ر$� ا�&��د�� �	���ن ا�&��د��ن �ن ا�$	را	����ت وا�	����ت ا��د�+� ا�	� 	ؤھ-)م �-���ر$� 

  .���، ��� ��&ل ا�&��دي أ�+ر إ���>�� !� �ظر �6$# و�ظر ا���	�2 ��و�� ا�6&

�6د ��# ا�&��د�ون 	طو�ر أداة ����س إدراك ا�ذات ا��)��� وا�6&���� ا��)��� �$	: ـ أھداف �-��� 

  .ن !� ���د�ن أ7رى �&-م ا��6س ا�	ر>وي وا�	�ظ��� و�ذا ا;�8��7و

8��7ص �)��� و*���7 وا�	�و�ن (���و�� �-ذات ا��)��� إن 	�د�د ا�8��7ص ا: ـ أھداف �)��� 

���ن أن ��6د !� ا7	��ر ا�ط->� �-درا$� !� ا�6رع ا����$ب ��درا	ـ)م، و���ق ط�و��	ـ)م ) ا�&-��

  .وا7	��ر ا��	7ر��ن ��)م �-&�ل !� ا����ل ا�ذي ��6ر ط�
�	ـ)م وإ�����	ـ)م

وا�6&���� ا��)��� �$�A >	�و�ن أ��8��7ن �	�6ون  إن 	���م ا�>ر���J ا�	�و���: ـ أھداف ا�	����� 

>����6ءة !� ا��$	�>ل، ��� ��دم 7د�� �G!راد وا���	�2 و����)م �ن ا����ر$�ن ا�ذ�ن �6	�رون 

  .�)ذه ا�8��7ص 
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�د : ـ أھداف ����  ���C� Jد�م >را��	< A�$� م ا���ط ا��)�� ��د ا;��8��7ن���إن 	

��6&��� وا;دا�8، ا;�ر ا�ذي 
د ���ب ا;��8��7ن 7طر ا'��>� ا�	�67ف ��# �-, ا��$	وى ا

  ) .��;�راض ا��->�� ا��ز���(>�;�راض ا��$��� 

	�د�د ھو�� ا;�8��7 ا�&��دي وو�2 
وا��ن ��>ط ا��)�� >	�د�د ��6ءة : ـ أھداف 	*ر�&�� 

  .  ا;�8��7 >���	��د �-, ا�8��7ص ا�*���7 وا��)��� وا�	�و�ن ا�&-��

  

  

  

  

  

  

  :ا
درا��ت ا
��%�� �ول ا
ط�
%� �>�ظ�ت. 4

- P-�96وا�))وا��*�ط�;�+ر*�وً���د	6$�>�7����C&��8���������7ن ا'�-�������������ن !�������� ا��������دول أ���;�

ا��ر>����� ��و����� و ا�و������ت ا��	����دة ا;�ر������� >*����ل ����7ص C���7ف ا;��8�����7ن ا��6$�����ن 

!���� ا����وطن ا�&ر>���� ا����ذي �*���	�-ون !���� >&���ض ا�������ت ��$�����د�ن و ��ر�����ن و �Mرھ���� 

  .�ن ا;���ل ا�	� 
د � ��ون �)� +-� >�)�	)م ���8��79ن �6$��ن 

, ا;�8������7 ا��6$������� !����� ا���	�����2 ا��ر>����� !����� 	ط����ور �$����	�ر و >*�����ل أن ا�-�����وء إ����� -

$���ر�C���7< 2ف ا���	�&����ت ا�&ر>����� ا�	���� � ����زال !�)���� ا�����واطن ا�&ر>���� �	���ردد �+����را 
>���ل 

  .��و8# إ�, ا;�8��7 ا���$6 

����رب ا�درا$��� ا�	��� ��ر�)��� ا�ط����ب �و���� ���� ���2 ا�درا$��� ا�	��� أ�ر���ت ���ن 
>��ل ا�ر>�&���   -	

وا�دورا;6����8��7$�����������������������������������������'�-�������� �در�)��ط>�>�������������������������������������������$6  >&�) 2005(

�������������2 .درا$��-P&������;ط>�ءا��6$�����6$	*��������������6ت ا����ا��6$��>����-��ا�&ر>��ا�$������������&ود��
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ا���7	Cف !���� >&���ض �	�����رات ا�درا$���� �����ث ر����زت ا�درا$���� �-���, �	�����ر ا������س ا����ذي ����م 

  .�79ذه ا�ط��>� >&�ن ا��	>�ر 

أ�ر�����ت �-����, ا���	�����2 ا��زا����8ري �����ول ���ر$����� ا;�8������7  أن أM-����ب ا�درا$�����ت ا�	����� -

ا��6$����� �-�)������ ، 7ر�����ت >��-����� �>�����رة �����ن ا�	�����د��ت و ا�&وا����8ق ا�	����� 	&�����ق ا;�8������7 

ا��6$����� �����ن ���ر$����� ا��)������ ، $����واء �����ن ������ث ا���ظو������ ا�+��!������ �-��	�����2 و �ظر	����#      

�-�)������ أو �����ن ������ث إ�����, ا;�8������7 ا��6$����� أو �����ن ������ث ا���ظو������ ا����و������� ا���ظ������ 

  .ا�	�و�ن و ا�	9ھ�ل أو �ن ��ث >��8 ا�&�ل 

-  �8�����7G� ����(و���	ھ���و  ، ������� ������ز ا�درا$���� ا�	���� 	طر�)���� ا�ط��>���� ����ن ا�درا$����ت ا�$����>

ا��6$���� ����ن �����ث أدا���8# �-�)����� >�����6ءة و دوره !���� �������� �و
���2 �)���ذه ا��)����� !���� ا�������ر 

ا��)������ و �����ددا	)� ������ ����رى ا;�8�����7  ا���&���� �-��	����2 ����ن C���7ل ا�	&���رف �-���, ا������6ءة

ا��6$���� >ذا	���# و 	�������# ا����ذا	� �)���ذه ا������6ءة ، و ھ���و ����� �&ط���� �-درا$���� �و����� ����ن ا;������� 

  .إ��!� إ�, ���� ا�درا$� ا�	� �م �$>ق و أن أ�ر�ت �-�)� �+ل ھذه ا�درا$� 
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 :0رض %��#�ت و #��(3 ا
درا�� و �����6�#  .1
 

�ن ��� !ر���ت ا�درا$� ، 
��ت ا�ط��>� >درا$� إ�����8 �ن C7ل  ا�	�9د
>ل ا�	طرق إ�, 
و ا���>� ا�-�وء إ�, ا�	�رارات و ا��$ب ا��8و�� �-	&رف �-, �ور ��ددات ا���6ءة ا��)��� 

  :ا�درا$� ا;ول و ا��	�+ل !�  	$�ؤل�-, 
  ؟ �ور ��ددات ا���6ءة ا��)��� �دى ا;�8��7 ا��6$� !� أداء وظ�6	# �� ھ� أھم* 
  

  :	6ر�b ا�$	��رات ��ث ا	>&ت ا�7طوات ا�	����  
��ت ا�ط��>� 
-  Jرة !� >ر�����	$�ا b6ر�	Microsoft Excel 2010  .  
  .درا$� �ل ��دد �ن ��ددات ا���6ءة ا��)��� ا�واردة !� ا�$	��رة >�6رده  -
  :	ر	�ب ا�>�ود >*�ل 	��ز��  -
 أ*�روا، اي أن ا;��8��7ن )  05( ا�>�د ا�ذي ��ل �-, أ�>ر �$>� �ن أ!راد ا�&��� �-, (  �

  .$�$�� ا�	� �$	&�-)� أ!راد ا�&��� ھو أ�د �ور ا���6ءة ا��)��� ا;) دا��8 ( أ�)م �$	&�-و�# 
اي أن ا;��8��7ن أ*�روا  ) 01 (و ا�>�د ا�ذي ��ل �-,  أ�>ر �$>� �ن أ!راد ا�&��� �-,  �

 )��درا ( أ�)م �$	&�-و�# 
  :و 
د ا$6رت ا�درا$� �ن ا��	�J8 ا�	���� 


'%#ود:   04ا
*دول ر6م   �
��ب ) دا(�� ) (  05( ا
�� ��'ت K'0  ا
��دد ا
��ر��  ا
�ر��ب ا
�#�ز
  ا
#�%� ا
�(و��
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0دد   #ص ا
%#د  ر6م ا
%#د
  ا$�راد

 �%�#
ا
  %)( ا
�(و��


��	�)��ا;�$6����8��7 03C780  48 أ�رف أ   
   58.33  35  . أ�رف ا��)�م ا�	��6-�� �وظ�6	� ��8��79 ��$6  02
01  �$6����8��7;C�&ظ��	�	��	وا���وا�$��$��   35  21  .أ�رف ا�
   31.66  19  أط��2 ا��	ب ا��	���7 !� �-م ا��6س ا�&��دي >��-�� ا�&ر>��  09
   30  18  .���	���7 !� ���ل �-م ا��6س ا�&��ديأ
رأ وأط��&��>�و+  07
   25  15  أ$	�د !� أداء وظ�6	� ��8��79 �6$� إ�, �ظر��ت �-م ا��6س ا��7	-�6  04
   25  15  أط��2 ا��	ب ا��	���7 !� �-م ا��6س ا�&��دي >��-�� ا�6ر�$��  10
   20  12  أ		>2 �ن C7ل ا;�	ر�ت آ7ر �� 	و�-ت إ��# ا�درا$�ت !� ���ل ا�&Cج ا���$6   08
   16.66  10  أ$	�د !� أداء وظ�6	� ��8��79 �6$� إ�, �ظر��ت ا�*���7  06
   15  09  .أ$	�6د �ن �	�J8 ا�>�وث و ا�درا$�ت ا��د�+� !� أداء وظ�6	�   15
   15  09  ا�	�د !� ���ر$	� �وظ�6	� �-, �ظر��ت �در$� ا�	�-�ل ا���$6   16
   13.33  08  أ$	�د !� أداء وظ�6	� ��8��79 �6$� إ�, �ظر��ت ا�	&-م  05
   11.66  07  أط��2 ا���Cت ا��	���7 !� �-م ا��6س ا�&��دي >��-�� ا�6ر�$��  12
   10  06  >��-�� ا�&ر>��أط��2 ا���Cت ا��	���7 !� �-م ا��6س ا�&��دي   11
   10  06  ا�	�د !� ���ر$	� �وظ�6	� �-, �ظر��ت ا��در$� ا��&ر!��  18
   8.33  05  ا�	�د !� ���ر$	� �وظ�6	� �-, �ظر��ت �ل �دارس �-م ا��6س  20
   8.33  05  ا�	�د !� ���ر$	� �وظ�6	� �-, �ظر��ت ا��در$� ا�$-و���  17
   6.66  04  أ��ر ا�دورات ا�	�و���� و ا�	در�>� ا����7 >&-م ا��6س ا�&��دي   14
   5  03  .أ��ر ا��-	���ت ا��6ر�� و ا�&-��� ا����7 >&-م ا��6س ا�&��دي   13
   3.33  02  ا�	�د !� ���ر$	� �وظ�6	� �-, �ظر��ت أ7رى  19

  :ا
#��(3 و ا
��'�ق 0'���  0رض
�	>����ن ����ن C���7ل ا��	����J8 أن ا��&����رف ا�	���� �ر����ز �-�)���� أ!���راد ا�&������ ھ���� �&����رف �ر	>ط����  •

و ا��	&-����� >�&ر!����   01،  02،  03: >�������م و ا������و�ت و ھ���� �-���, ا�	���وا�� ا�>����ود ، ر
���م 

��	�)��ا;6����8��7$������� ، و إدراك ا��)�������م ا�	��������6-�� �وظ�6	������# ��8��������79 �6$������� و C7أ

  .��	�	�ظ�&�C;6����8��7$� ا��وا���وا�$��$�	
• 

����د ط>�&����� ا�	وظ�����ف ا��د�����د �-�	����7ر��ن !����� 	�����7ص �-����م ا������6س ا�&������دي  :��'�....ق ا

��	&رف �-����, ا������وا��ن ا��	&-������>�������ب ا��&ر!�����  �-����,!����� ا�	ر������ز �د!&�;�8������7 ا�������$6 
 �(	��
C7ا���ظ�� �-�)�� و أ. 

• ��< ����-�-
�$���>� ;!���راد ������� ا�درا$���� �����ث �ظ)���ر أن �$���>� ا��ط��&���� و ا�ز�����دة !���� ا����	&-م 
�ط�����2 ا��	���ب ا��	������7 !���� �-���م ا�����6س ا�&�����دي >��-����� !����ط ����ن أ!���راد ا�&������ %  �31.66	>����ن أن 

%  �30ط������2 ا��	����ب ا��	�������7 !����� �-����م ا������6س ا�&������دي >��-������ ا�6ر�$������ ، و أن %  25ا�&ر>������ و 
		>��2 ���ن C��7ل !���ط %  �����20 أن �$��>� .�ط��&��>�و+���	�����7 !��� �����ل �-��م ا����6س ا�&����ديو ����رأ 

ا;�	ر���ت آ��7ر ���� 	و���-ت إ����# ا�درا$���ت !��� �����ل ا�&��Cج ا��6$��� ، أ���� �ط��&��� ا�����Cت ا��	�����7 
 10!��� �-��م ا����6س ا�&����دي ، $��واء >��-���� ا�&ر>���� أو ا�-���� ا�6ر�$���� ، !��C �	����وز �$��>� ا��ط��&��� !�)���  

����ن أ!���راد ا�&������ %  06	������ت ا��	C���! ������7 ������د �	&���دى ، أ����� �����ور ا����دورات ا�	�و������� و ا��-% 
.  
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	ظ)������ر �	�������J8 ا�درا$������� أن ھ��������ك �������&ف !������� ا�	�������و�ن ا�&-�������� ا�>&������دي              :ا
��'�......ق  •
����# ا�&����م !���� و��8�����7G ا��6$���� ، و ھ���ذا ����� ������7ف ا�	) >&���د ا�	���7رج و ا$���	Cم ا�وظ�����6 ( 

��، ان ا������6ءة ا��)������ 	&	����د ا$�$���� �-���,  ا����دول ا��	�د����� ������ رأ������ !���� ا�درا$����ت ا�$����>
ا�	����و�ن ا�>&���دي $���واء ����ن C���7ل ا��-	������ت و ا����دورات ا�	در�>����� و ا�	�و������� ، ������ �-����ظ 
����&ف ا��ط��&���� ����دى ا;�8�����7 ا��6$���� و $���&�# إ����, 	ط���و�ر ��6ء	���# ، و ھ���ذا �$���ب رأ����� 

 ����ن �C7)���� �	����ول�&���ود إ����, ا�>�����8 ا�	���� �*���	�ل !�)���� ا;�8�����7 ا��6$���� ا�&�����دي و ا����ذي 
 .إ�, إداري أ�+ر ��# �&��J !� ا��ؤ$$� ا�	� �*	�ل >)� 

������ >�����ت �	����J8 ا�درا$���� أن ا;�8�����7 ا��6$���� ا��-�������� ، � �$���	�د !���� أداء وظ�6	���#  •
+>	����ت ا��	�����J8 أن    إ�����, 7-������6 !�ر������ +�>	����� و إ�����, �ظر������ت �&	�����دة !����� �-����م ا������6س ، !�����د أ

!������ أداء ا�وظ�������6 ��8�������79 �6$������ إ������, �ظر�������ت 	$�����	�د ������ن ��������� ا�درا$������ %  25
ا�*�������7 و أ������ 	ر	�����ب �ظر������ت �-����م ا������6س ا�	����� �&	�����د �-�)����� ا;�8������7 ا�������$6 !�����د 

 :���ت ���	��� 
، �ظر��ت %  13.33، �ظر��ت ا�	&-م >�$>� %  15>�$>�  �ظر��ت �در$� ا�	�-�ل ا���$6 ، -

��� >��ت ا��	�J8 أن %  10و �ظر��ت ا��در$� ا�$-و��� >�$>� %   10ا��در$� ا��&ر!�� >�$>� 
و ) ��رل رو�رز ( !�ط �&	�دون �-, �ظر��ت أ7رى !� �-م ا��6س �+ل �ظر�� %  08

 .و�ظر�� ا�&Cج ا������ 
ا�ظ�ھر �ن C7ل ا�درا$� أن ا;�8��7 ا��6$� �ن C7ل ���� ا�درا$� �&	�د �-,  : ا
��'�ق  •

آ���ت �	&�رف �-�)� ، و ھو � �$	�د إ�, أ$س و �ظر��ت �-��� �&��� ، و ھذا �� �ؤ�د 
ا�$	�	�ج ا�$�>ق ، و ھو �&ف ا�	�و�ن ا�&-�� ا�>&دي ��8��7G ا��6$� ، $واء ا�	�و�ن ا�ذا	� 

  .$$�ت ا��7	�� �	���� ا��درات ا��6ر�� و ا�&-��� ��8��7G ا��6$� أو �	�>&� ا��ؤ


'%#ود ا
��دد :   05ا
*دول ر6م   �
��ب ) دا(�� ) (  05( ا
�� ��'ت K'0   ا
���ريا
�ر��ب ا
�#�ز
  ا
#�%� ا
�(و��

0دد   #ص ا
%#د  ر6م ا
%#د
  ا$�راد

 �%�#
ا
  (%) ا
�(و��

   81.66  49  ا����>-�أ�$ن ا����ت إ�, ا�&��ل ا+��ء   25
   80  48  .ا�	زم >�����>-� ا�&��د�� �9ھم ا$-وب �-���ر$� وظ��6 ا��8��7 ا�����$6   21
   70  42 ا�&��ل 2أ�رص �-, ا�	وا�ل ا�-6ظ� � 26
   58.33  35  أر�ز �-, ��-�� ا�	*�7ص 
>ل ا�*روع !� أي �وع �ن ا�&Cج  37
   45  27  )��� ا��$د ( �Mر ا�-6ظ�� �-&��ل  أ��ظ ا�$	��>�ت  28
45   �(��   45  27  .أ$	&�ل ا�	����ت و ا;$���ب ا�&���C ا�	� 	در>ت �-�)� وا	
   43.33  26  .أ	�>2 ���� ا�&��ل و!�� ��دول ز��� ��دد   46
47   ���C&و+�ق ا�&�-�� ا�	��6-� �-���� و 	ر�ر ا��   41.66  25  .أ�رص �-, �	�>� ا�	
   38.33  23  .أ$	&�ل أ$-وب ا���Cظ� ا���دا��� �-&��ل �9$-وب �-�6ص  24
   36.66  22  أ�دد ا�7طط ا�&���C ا����$>� �-&��ل 
>ل >دا ��-�� ا�&Cج  38
41  A7ط� و �دول ز��� وا�� ��   33.33  20  ا$	&�ل ا�&Cج ا��6$� ا�6ردي و!
   33.33  20  أوظف �	�J8 ا�7	>�رات !� ا�	*�7ص  36
   31.66  19  ا$	&�ل ا����>-� ا������ �9$-وب �-�6ص  22
   26.66  16  أ$	&�ل أ*��ل ا�	وا�ل �Mر ا�-6ظ� �2 ا�&��ل  27
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   21.66  13  أ$	&�ل ا�7	>�رات ا�$��ط�� ����س ا�*���7  34
43  A7ط� و �دول ز��� وا�� ��   20  12  ا$	&�ل ا�&Cج ا��6$� ا;$ري و!
   20  12  ا�-6ظ�� �-&��ل !� ��-�� ا�	*�7ص أوظف ا�$	��>�ت �Mر  29
   18.33  11  أ
�>ل أ$رة ا�&��ل و ا�!راد ا�ذ�ن ���طون >#  30
   18.33  11  أ$	&�ل ا7	>�رات ا�	�ر�ر ا�ذا	� ����س ا�*���7  33
42  A7ط� و �دول ز��� وا�� ��   18.33  11  ا$	&�ل ا�&Cج ا��6$� ا������ و!
   15  09  �رو�� !� ا$	&��ل ا�طرق ا�&���C ا��7	-�6 ��دي  44
   15  09  أ$	&�ل ا7	>�رات 
��س ا�ذ��ء  31
   13.33  08  أ$	&�ل ا7	>�رات 
��س ا��درات  32
   13.33  08  .أ
وم >	��6ذ ا�&Cج !� إط�ر !ر�ق ��ل إذا ا
	�, ا;�ر ذ�ك   39
   13.33  08  ا�&���Cأ��ل ا�&�Cء إ�, �7	��ن آ7ر�ن 
>ل ا�>دأ !� ا�7ط�   40
   8.33  05  ا$	&�ل ا����>-� �Mر ا������ �9$-وب �-�6ص  23
   05  03  أ$	&�ل ا7	>�رات 
��س ا���ول و ا�	��ھ�ت  35

  :ا
#��(3 و ا
��'�ق 0'���  0رض

�د ا+>	ت ! ، �-<��	>�ن ا�درا$� ان ا��)�رة ا�	� �ر�ز �-�)� ا;�8��7 ا��6$� ھ� �)�رات ا��
-	زم �%  ��80$ن ا����ت إ�, ا�&��ل ا+��ء ا����>-� ، و أن  % 81.66: ا�درا$�  أن 

��رص �-, %  70و .>�����>-� ا�&��د�� �9ھم ا$-وب �-���ر$� وظ��6 ا��8��7 ا�����$6 
ا�	وا�ل ا�-6ظ� �# ا�&��ل أ+��ء ا����>-� ا�&��د�� ، و ا	�A �ن C7ل ا�درا$� أن أM-ب ا�$���ب 

�$	&�ل %  �8��38.33 ا��6$� ھو ا$-وب ا����>-� ا�&��د�� ، ��ث أن ا�	� �ر�ز �-�)� ا;7
�$	&�ل ا�&Cج ا��6$� ا�6ردي %  33.33و . أ$-وب ا���Cظ� ا���دا��� �-&��ل �9$-وب �-�6ص

�وم >	��6ذ >��&Cج !� إط�ر !ر�ق %  �13.33$	&�ل ا�&Cج ا��6$� ا;$ري و %  20و �
�ن  �21.66روا8ز ا��6$�� !)و 
-�ل ا�$	&��ل ، ��ث أن أ�� ا$	&��ل ا�7	>�رات و ا. ��ل

�$	&�ل ا7	>�رات 
��س %  15ا!راد ا�&��� �$	&�ل ا�7	>�رات ا�$��ط�� ����س ا�*���7 ، و 
  .�$	&�ل ا7	>�رات 
��س ا���ول و ا�	��ھ�ت %  05و   ا�ذ��ء

  

  :ا
��'�ق 
��8 ا��6$� ، ھ� �)�رة ا����>-� ا�&��د��    >��ت ا�درا$� أن ا��)�رة ا;$�$�� ا�	� �&	�دھ� ا;�7

و ھذا �� �ؤ�د إ��# �� ذھ>ت إ��# >&ض ا�درا$�ت ا�$�>�� ، ان ا��-$� ا�&��د�� أ�>�ت !� ��-ب 
ا;���ن �-$� �-	��6س �ن ا�&��ل �ن C7ل طرح �*��-# و ا�*���	# ، و ھذا �� �6$ر �&ف 

�درا$� �+ل �دم ا�	�و�2 !� أ$���ب ا�&Cج >&ض ا��)�رات �دى ا;�8��7 ا��6$� �$ب ���� ا
J8�	د >��ت ا��� 18.33و �$	&�ل ا�&Cج ا;$ري %  20أن  �$ب �� 		ط->)� ���� ا�&��ل ، !

�وم >	��6ذ ا�&Cج !� إط�ر !ر�ق ��ل  ا�� ا��&ف  % 13.33، و �$	&�ل ا�&Cج ا������% �
!� ��-�� ا�	*�7ص ، و ھذا ��� ��&ف $�$� !�ظ)ر !� 
-� ا$	&��ل ا�7	>�رات و ا�روا8ز ا�


درة ا;�8��7 ا��6$� !� ��-�� ا�	*�7ص و >��	��� !� ��-�� ا�&Cج  و �ر�2 ا��+�ر �ن  �!
ا;��8��7ن ا��6$��ن $>ب ذ�ك !� ��Mب ا�7	>�رات و ا������س و ا�روا8ز !� ا��ؤ$$�ت 

	>�رات ، ا�� �)�رة �	�>� ا�	��ر�ر ا�$	*��8�6 ، زد �-, ذ�ك 
-� ا�	�و�ن �-, ا$	&��ل ھذه ا�7
�ن أ!راد ا�&��� ��رص �-, �	�>� ا�	�ر�ر ا�	��6-� %  41.66ا�&��د�� !�د ا+>ت ا�درا$� أن 

 ���C&و+�ق ا�&�-�� ا�	و  ����-�.  
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'%#ود
��دد :   06ا
*دول ر6م   �
���� ا
�ر��ب ا
�#�ز�
) (  05( ا
�� ��'ت K'0 ا
��و�ت و ���ت ا
  ��ب ا
#�%� ا
�(و��) دا(�� 

0دد   #ص ا
%#د  ر6م ا
%#د
  ا$�راد

 �%�#
ا
  (%) ا
�(و��

   86.66  52  أ��!ظ �-, أ$رار ا�&��ل �)�� ���ت ���رة أو �>�رة  54
   85  51  .�دي �ب و رM>� !� �$��دة ا7Xر�ن �)�� ���ت و�&�	)م   48
51   #� �	-<��   78.33  47  .أ�رص �-, را�� ا�&��ل ط�-� �
   76.66  46  �*��ر ا7Xر�ن و �وا
6)م و $-و��	)م و ا	��ھ�	)م أ�	رم  52

�� و ا��	����� �-&��ل   53C7;م ا��   73.33  44  .أرا�� ا�
   66.66  40  .أھ	م >�ظ)ري و *�-� ا��7ر�� ��د ���ر$	� �-�)��   55
   63.33  38  أ*&ر >���$ؤو��� !� �$��دة ا���س و �M ���7ر ا;$و��ء  49
   55  33  .��دي ا��درة �-, �>ط ا�6&��	� أ+��ء أداء وظ�6	�   50

  :ا
#��(3 و ا
��'�ق 0'���  0رض

  :�ن C7ل ا��دول �	>�ن ��� ا��	�J8 ا�	���� 

�ن أ!راد ا�&��� أ�دوا �-, ا�)م ���!ظون دا��8 و >*�ل �$	�ر �-, %  86أن  ا�+ر �ن  -
�د�# %  �8��7G85 ا��6$� و أن >���$>� �و ھذا �دل �-, 
��� ھذه ا�$��  ،أ$رار ا�&��ل 

�-, را�� ا�&��ل ط�-� ا����>-�و  ��رص%  78رM>� !� �$��دة ا7Xر�ن �)�� ���ت و�&�	)م ، و 
  .ھ�ذا 		درج ا�$��ت �$ب أھ��	)� >���$>� ��8��7G ا��6$� �$ب 	�د�ر ا!راد ا�&��� 

ا��درة �-, ھ� )  05( -, ا�	�د�ر��� �*د ا��	>�ه أن آ7ر $�� �ن $��ت ا�*���7 ��-ت � -
�ن أ!راد ا�&��� أ��ب >9ن �د�# دا��8 %  �55>ط ا�6&��ت ا;�8��7 ا��6$� أ+��ء أداء وظ�6	# ، ��ث أن 

ذه ا�$�� �دى ، و ھذا 
د ��&�� أ��م 	$�ؤل �ن ط>�&� ھ ا��درة �-, �>ط ا�6&��	# أ+��ء أداء ا�وظ��6
  .� ا�	در�ب �-, ا�	��م !� ا�6&��ت ا;�8��7 ا��6$� ا+��ء 	9د�	# ��)�	# و أ$>�>)� و ���6ا;�8��7 ا���$6  

  :ا
��'�ق 

�ن C7ل ا��	�J8 �	>�ن ��� أن ھ��ك 
��� �)�� و ھ� ا���6ظ �-, أ$رار ا�&��ل �دى أ!رد ا�&���  
و ھذا *�ء إ���>� ، و أن أM-ب أ!راد ا�&��� �&�-ون �-, را�� ا�&��ل ، و ھذا �دل أن 
ا;�8��7 ا��6$� !� ا��زا8ر و >���$>� ;!راد ا�&��� �د�# ��و�ت ��دة ��و وظ�6	# و ��	�ج 

�ط إ�, ا�	*��2 و 	و!�ر ا�>��8 و ا�ظروف ا����$>� ;داء ا��)�� >��6ءة ����� !.  

  :ا�*�%� K'0 ���ؤ�ت ا
درا�� . 2

-, 	$�ؤ�ت ا�درا$� ا;و�, و �ن C7ل �رض ا��	�J8 ا�$�>�� و ا�	&-�ق �-�)� ��ون 
د أ�>�� �
ھ� �&ر!� �ور ��ددات ا���6ءة ا��)��� ��8��7G ا���$6 ��� ��ررھ� ا;�8��7 ا��6$� >ذا	# 

  :و ���ن ا���>� �-, ا�$8-� ا��طرو�� و 	-��7)� !��� �-� 

  :ا
��دد ا
��ر�� . 1.2
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و 
���د أ�����ب أ!���راد ھ���ل �&���رف ا��8�����7 ا��6$���� ا���ظو����� ا����و������ ا��	&-����� >وظ�6	���# ؟  -

و ������ت : ا�&������ �-���, ا;$���8-� ا�+C+���� ����ول ھ���ذا ا�	$����ؤل و ������ت ھ���� أھ���م ا��&����رف ����د�)م 

 ���	��� J8�	ا��:  


��	�)��ا;%�$6����8��7  80C7رف أ&�  

  �&رف ا��)�م ا�	��6-�� �وظ�6	� ��8��79 �%�$6  58.33

35  %�$6����8��7;C�&ظ��	�	��	وا���وا�$��$��  .�&رف ا�

ھ����ل �-�����9 ا;�8������7 ا��6$����� إ�����, 	�������� �&�ر!����# و �&-و��	����# !����� : أ������ ا�	$�����ؤل ا�	�������  -

	�����7# ا��&ر!���� ؟ !����د >�����ت �	����J8 ا�درا$���� ����&�6 !���� ھ���ذا ا�������ل �����ث ������ت إ��>���� 

  :أ!راد ا�&��� ���	��� 

  أط��2 ا��	ب ا��	���7 !� �-م ا��6س ا�&��دي >��-�� ا�&ر>�� % 31.66

  .�>�و+���	���7 !� ���ل �-م ا��6س ا�&��ديأ
رأ وأط��&�%  30

  أط��2 ا��	ب ا��	���7 !� �-م ا��6س ا�&��دي >��-�� ا�6ر�$��%  25

  أ		>2 �ن C7ل ا;�	ر�ت آ7ر �� 	و�-ت إ��# ا�درا$�ت !� ���ل ا�&Cج ا��%�$6  20

  أط��2 ا���Cت ا��	���7 !� �-م ا��6س ا�&��دي >��-�� ا�6ر�$��%  11.66

  ��2 ا���Cت ا��	���7 !� �-م ا��6س ا�&��دي >��-�� ا�&ر>��أط%  10

����� ھ���� أھ���م ا��ظر�����ت و ا����ر>����ت ا��ظر����� !���� �-���م ا�����6س ا�	���� �&	����د �-�)���� ا;�8�����7 

	����J8 ا�درا$���� 
-���� ا�	�����د ا;�8�����7 ا��6$���� �-���, �ا��6$���� !���� أداء وظ�6	���# ؟ !����د >�����ت 

 ���	��� J8�	# ��ث ���ت ا��	ظر��ت �-م ا��6س !� أداء وظ�6�:  

  .أ$	�د !� أداء وظ�6	� ��8��79 �6$� إ�, �ظر��ت ا�*���7 %  16.66

  ا�	�د !� ���ر$	� �وظ�6	� �-, �ظر��ت �در$� ا�	�-�ل ا��%�$6  15

  ��8��79 �6$� إ�, �ظر��ت ا�	&-م أ$	�د !� أداء وظ�6	�%  13.33

  ا�	�د !� ���ر$	� �وظ�6	� �-, �ظر��ت ا��در$� ا��&ر!��%  10

  )ا�Q ...��رل رو�رز ، $�	�ر ( ا�	�د �-, >�
� �ظر��ت �-م ا��6س %  8.33

  

  :ا
��دد ا
���ري . 2.2

ھ�����ل �$�����	&�ل ا��8�������7 ا��6$������ ا�7	>������رات و ا�����������س ا��6$������� ؟  و ������� ھ������ ا�+�����ر 

7	>����رات ا��6$����� ا$���	&��� ����دى ا;�8�����7 ا��6$���� ؟  !����د أ+>	���ت ا�درا$���� 
-���� ا$���	&��ل ا�



- 70 - 
 

ا;�8�������7 ا��7C� ������$6	>������رات ا��6$������� ، ا������� ������ن أ�+�����ر ا�7	>������رات ا$�����	&��� !��������ت 

  :ا�7	>�رات ا�$��ط�� ، !�د ���ت ا��	�J8 أن 

  �$	&�ل ا�7	>�رات ا�$��ط�� ����س ا�*%���7  21.66

  �$	&�ل ا7	>�رات 
��س ا�ذ��ء %  15و 

  �$	&�ل ا7	>�رات 
��س ا��درات%  13.33و 

  .�$	&�ل ا7	>�رات ا���ول و ا�	��ھ�ت %  05و 

و ھ���ذا ����ؤدي >����� ���B>���� �-���, ا�$���ؤال ا�+�����ث ، �����ث 	>����ن ا��	����J8 ا�$����>�� ����دم ����7وع 

س !����� ل ا�7	>�����رات و ا�����������ا;�8������7 ا��6$����� �	�����و�ن �	�����7ص و �&�����ق !����� ا$����	&�

  .��-�� ا�	*�7ص 

، و �$���ن ا$���	&��ل �)����رات ا�	�����ل ����2 ا�&�����ل أ����� ا�	$����ؤ�ت ا�������7 >�����>-���� ا�&��د����� 

 ����(	��������ن C���7ل و �)����رة ا�	�����ل ، !����د >�����ت ا�درا$���� اھ	������� �و����� >�����>-���� ا�&��د����� و 	

  :ا��	�J8 ا�	���� 

  .وظ��6 ا��8��7 ا��6$��� �-	زم >�����>-� ا�&��د�� �9ھم ا$-وب �-���ر$� %  80

81.66  %�-<��  ��$ن ا����ت إ�, ا�&��ل ا+��ء ا��

  ��رص �-, ا�	وا�ل ا�-6ظ� �2 ا�&��ل%   70

  �ر�ز �-, ��-�� ا�	*�7ص 
>ل ا�*روع !� أي �وع �ن ا�&Cج%  58.33

  )��� ا��$د ( ��Cظ ا�$	��>�ت �Mر ا�-6ظ�� �-&��ل %   45

	>&��� ���ن 
>��ل ا;�8����7 ا��6$��� و ������6 �	�>&��� ا�&����ل !��� 	�����6ذ أ���� ا;$�����ب ا�&�����C ا��

ا�&���Cج ، !����د >�����ت �	����J8 ا�درا$����  ����دم ا�	����وع !���� 	�����6ذ ا�>���را�J ا�&������C و ا
	�����ر �-���, 

أ$��-وب ا����>-��� و ���&ف !��� �و���وع �	�>&��� ا�&����ل !��� 	����6ذ ا�&��Cج ���ن 
>��ل ا;�8����7 

 J8�	د ���ت ا���  :ا���$6 ، !

����ن ������� ا�درا$���� 	ر����ز �-���, ��-����� ا�	*����7ص 
>���ل ا�*���روع !���� أي ����وع  % 58.33أن 

  �ن ا�&Cج

  .�$	&�ل ا�	����ت و ا;$���ب ا�&���C ا�	� 	درب �-�)� وا	��)� %  45و ان 

  ��رص �-, �	�>� ا�	�ر�ر ا�	��6-� �-���� و 	و+�ق ا�&�-�� ا�&���C %  41.66و أن 

3.2. �����
  :��ددات ���ت ا
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���7ص أھ��م ا�����م ا�	��� �	����ز >)��� ا;�8����7 ا��6$��� ، !	>���ن �	���J8 ا�درا$��� ، رM>��� أ���� !����� 

ا;�8�����7 ا��6$���� !���� �$�����دة ا���7Xر�ن ، و ا�����رص �-���, ا����!ظ���� �-���, ا$���رار ا�&�����ل  

و أن >&����د ا�������م و $������ت ا�*�������7 �*�����ل >&����دا ������دا �����دى أ!����راد ا�&������� ���ر������ >>&����دي 

  :ا��	�J8 ا�	����  ا��&�رف و ا��)�رات و ذ�ك �ن C7ل

�د������# ������ب و رM>������ !������ �$�������دة ا�����7Xر�ن �)������� ��������ت ������ن ��������� ا�درا$������ %  85أن 

  .و�&�	)م 

  ���!ظ �-, أ$رار ا�&��ل �)�� ���ت ���رة أو �>�رة%   86.66و أن 

  .��رص �-, را�� ا�&��ل ط�-� ���>-	# �-&��ل %   78.33و 

  و��	)م و ا	��ھ�	)م ��	رم �*��ر ا7Xر�ن و �وا
6)م و $-%  76.66و 

ا������>ط ا��8�������7 ا��6$������ ��6&��	�����# أ+�������ء أداء ا�وظ�������6 !������د 	>������ن           أ������� !�������� ������7ص 

�����ده ا������درة �-����, ����>ط ا�6&��	����# أ+������ء أداء وظ�6	���# ، و ھ����و �	������� �	و$����ط� %  55أن  

  . 	$	د�� ا��	��م >)ذه ا����� و ا�$�� ا��)�� �دى ا;�8��7 ا���$6

  

  

  

�وء ا
#��(3 ا
����ل 0'��� . 2 K'0 درا��
  :�#���6 �ر���ت ا

  :!)� ���	���  أ�� ا���>� �-, !ر���ت ا�درا$� 

K....
ھ������ك !����روق ذات د������� !����� ا�������6ءة ا��)������� ��8������7G ا��6$������� و!������ : ا
-ر�....�� ا$و

  .��	��ر ا�$ن

���� �K����$-� �03,و �-	����9د ����ن ����دق ھ���ذه ا�6ر������ 	���م 	�$����م أ!���راد ا�&������ �����د ا�درا$���� و!

  !� و�ف ا�&��� ���01 ��ء !� ا��دول ر
م : ���و��ت 

  أ�8��7 �6$� 11: $�� و ��ت ھذه ا����و��  25أ
ل �ن  -

  أ�8��7 �6$� 44: و ��ت ا����و��  35إ�,  �25ن  -

  أ�8��7 �6$� 05: و ��ت ا����و��  45إ�,  �35ن  -
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�-	�����9د �����ن )  ANOVA(    ا�	������هو
����د ا$����	&�-ت ا�ط��>����� ا7	>�����ر 	�-�����ل ا�	>������ن أ������دي 

�B*�����رة  !�����د 	����م ا�$����	&��� �-�������م >��درا$����� ا����������8 >�����9د ا;$�����	ذة ( �����دق ا�6ر������� 

  ) :ا��7	�� !� ا����ء 

 J7دام >ر���	و >�$SPSS   ���	��� J8�	ت ا�����:  

���(� ا
#-��#� و��� 
�ا��%�ر ا
-روق :   07ا
*دول ر6م  ?
 ��#��
  .��Aر ا
�ن�� ا
�-�ءة ا

  
 ANOVA 
 
VAR00001  

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups ,324 2 ,162 ,929 ,401 
Within Groups 9,932 57 ,174   
Total 10,256 59    

 

������$����وف  0.05ا�>����ر �����ن  اي ا�����# Sig=0.401: ������د��: ) ᾳ=  0.05 (و ������د در������ ا�+

ھ�����ك !���روق �-���� ا�	���� طر�	)���� ا�ط��>���� ����ر!ض ا�6ر������ ا�>دو ��>���ل ا�6ر������ ا�����6ر�� ، 

  .ذات د��� !� ا���6ءة ا��)��� ��8��7G ا��6$��� و!�� ��	��ر ا�$ن

  )اي 	$�وي �	و$ط�ت ا����و��ت ا�+Cث ( 

 � �و*د �روق ذات د�
� �� ا
�-�ءة ا
��#�� و��� 
'�ن:ا���#��ج  •

� �و����د ا+���ر �-$���ن !���� �و����2 ا������6ءة إذ ان ظ���روف ا�&����ل �	*����>)� >���$���>�  :ا
��'�...ق  •

 .�-���2 و >��	��� �م ��ن �-$ن دورا !� ا�	���ز >�ن أ!راد ا�&��� !� ا���6ءة 

 �....�#�:
ھ������ك !����روق ذات د������� !����� ا�������6ءة ا��)������� ��8������7G ا��6$����� و!������ : ا
-ر�....�� ا

  .ا��)�� �-7>رة  !� ا�&�ل  و طول �دة أداء 

 02و ���ن أ����ل ا�	����9د ����ن ����� ا�6ر������ 
$������ أ!���راد ا�&������ ����� �>����ن !���� ا�����دول ر
���م  

  :+C+� ���و��ت )  03( إ�,

 !رد 39= $�وات  05و 7>ر	)� !� ���ل ا�وظ��6 أ
ل �ن : ا����و�� ا;و�,  -

 !رد 39= $��  10إ�,  05و 7>ر	)� !� ���ل ا�وظ��6 أ
ل �ن : ا����و�� ا�+����  -

  02= $�وات  10و 7>ر	)� !� ���ل ا�وظ��6 أ�+ر �ن : ���و�� ا�+��+� ا� -
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�-	����9د ����ن )  ANOVA(    و
���د ا$���	&�-ت ا�ط��>���� ا7	>����ر 	�-����ل ا�	>�����ن أ�����دي ا�	�����ه -

�B*����رة  !����د 	���م ا�$���	&��� �-������م >��درا$���� ا���������8 >����9د ا;$����	ذة ( ����دق ا�6ر������ 

  ) :ا��7	�� !� ا����ء 

-  J7دام >ر���	و >�$SPSS   ���	��� J8�	ت ا�����: 

�%رةا��%�ر ا
-روق :   08ا
*دول ر6م  
���(� ا
#-��#� و��� 
���Aر ا?
 ��#��
 �� ا
�-�ءة ا
 ANOVA 
-  
- VAR00001  

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2,425 2 1,213 8,022 ,001 
Within Groups 8,616 57 ,151   
Total 11,041 59    

-  

  

�������� 0.05اي ا�������# أ��������ر �������ن  Sig=0.001:  ��������د��):  ᾳ=  0.05( و �������د در�������� ا�+

$���وف ����ر!ض ا�6ر������ ا�����6ر�� ، و ��>���ل ا�6ر������ ا�>د�-���� و ھ���� ا�6ر������ ا�	���� طر�	)���� 

ھ������ك !���روق ذات د������� !����� ا������6ءة ا��)������� ��8������7G ا��6$������� أن  : ا�ط��>����  و ��6دھ����� 

  و!�� ��	��ر ا�7>رة

�%رة: ا���#��ج  •
 �و*د �روق ذات د�
� �� ا
�-�ءة ا
��#�� و��� 
���Aر ا

C7!���� �-�	�����ر ا�$����>ق ا��	&-���ق >��$���ن ا����ذي ����م �����ن ����# أ+���ر !���� ا������6ءة ا��)������  :ا
��'�...ق 

��8�����7G ا��K����! ، �����$6ن $�����وات ا�7>����رة ������ن �)���� أ+����ر !����� ا�������6ءة ا��)������� ، و ھ����ذا ������ 

�����2 ا�درا$�����ت ا�$�����>�� و ا�	����� أ+>	����ت أن $�����وات ا�7>����رة �����دى ا;�8������7 ا��6$����� �	وا!����ق 

  .$	ز�د �ن ��6ء	# ا��)��� 

 �:
�:
  : ا
-ر��� ا

ھ������ك !����روق ذات د������� !����� ا�������6ءة ا��)������� ��8������7G ا��6$����� و!������ �>������8 ا�&�����ل ا�	����� 

  .���رس !�)� ا;�8��7 ا��6$��� وظ�6	# 

 03و ����ن أ����ل ا�	����9د ����ن ������ ا�6ر������ 
$������ أ!���راد ا�&������ ������ �>����ن !���� ا�����دول ر
���م 

  :���و�	�ن )  02( إ�,

 !رد 34= و ھم ا;�8��7ون ا��6$���ون ا�&��-ون >���$	*��6	��&�و���  : ا����و�� ا;و�,  -
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ت �ؤ$$������ت ذوي ا��	���������و ھ�����م ا;�8�������7ون ا��6$��������ون ا�&�������-ون : ا����و������� ا�+���������  -

 !رد 34=  ا����7

�-	����9د ����ن )  ANOVA(    و
���د ا$���	&�-ت ا�ط��>���� ا7	>����ر 	�-����ل ا�	>�����ن أ�����دي ا�	�����ه -

�B*�����رة  !�����د 	����م ا�$����	&��� �-�������م >��درا$����� ا����������8 >�����9د ا;$�����	ذة ( �����دق ا�6ر������� 

  ) :ا��7	�� !� ا����ء 

-  J7دام >ر���	و >�$SPSS   ���	��� J8�	ت ا�����: 

���(� ا
#-��#� و��� %�(� ا
��لا��%�ر ا
-روق :   09 ا
*دول ر6م ?
 ��#��
 �� ا
�-�ءة ا
 ANOVA 

-  
- VAR00001  

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups ,434 1 ,434 2,625 ,111 
Within Groups 9,598 58 ,165   
Total 10,033 59    

-  

        0.05و ھ�������و ا�>�������ر ��������ن  Sig=0.111:  ���������د��):  ᾳ=  0.05( در��������� ا�+��������� و ���������د

و >��	������� $�����وف ��>�����ل ا�6ر�������� ا�������6ر�� ، و �����ر!ض ا�6ر�������� ا�>د�-������ ا�	������ طر�	)������ 

ھ�������ك !�����روق ذات د�������� !������ ا��������6ءة ا��)�������� ��8�������7G أن : ا�ط��>������ و ا�	������ ��6دھ������ 

  .ا��6$��� و!�� ��	��ر >��8 ا�&�ل

 � �و*د �روق ذات د�
� �� ا
�-�ءة ا
��#�� و��� 
%�(� ا
��ل: ج ا���#��

	ؤ����د ھ���ذه ا��	������ أ����# � 	و����د !���وارق !���� ا���������ت و ظ���روف ا�&����ل ا�	����  :ا
��'�...ق  •

�&�������ل !�)������� ا;�8���������7 ا��6$������� ، $������واء !�������� ا��$	*��������6ت ، او ا��ؤ$$��������ت ذوي 

ا��	�������ت ا�������7 ، و >��	������ � �و����د !���روق !���� ا������6ءة ا��)������ >����ن ا;��8�����7ن 

ا��$	*�����6ت و �ؤ$$����ت ( ��ط������ن ا��6$�����ن ا�&�����-�ن !���� ����C ا��ط������ن ، و >�����م أن ا

�ؤ$$����	�ن ������و��	�ن ، !����C 	������د 	�����د !����وارق >��)������ !����� ) ذوي ا��	��������ت ا��������7 

 .>��8 ا�&�ل 

  : ��ما
 ��#��جا�. 3

  :�ن C7ل ا�درا$� ا�	� أ�ر	)� ا�ط��>� ���ن ا$	C7ص ا��	�J8 ا�	���� 

أ�����# ر����Mم >دا������ 	وظ�����ف ا;�8������7 ا��6$����� !����� ا��ط�����ع ا�&�����م $����واء !����� ا��$	*������6ت  -

  :ا�&�و��� أو !� �ؤ$$�ت ذوي ا��	����ت ا����7 إ�, أ�# 
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��ت ا��)��  -C79< # و	و�� ا����7 >9داء وظ�6<�  .ان �دى ا;�8��7 ا��6$� �&�رف �

)����� $��واء ���ن C��7ل >��را�J ا�	���و�ن أ���# ������# 	������ ا��&��رف ا�Cز���� �	������ ��6ء	��# ا�� -

 ��������	 Jرھ����� �����ن >����را��M �������7 أو	ت ا���������ا�>&����دي أو 	�������� ا��ط��&����� أو ������ور ا��-	

  .ا����ب ا��&ر!� 

  .أ�# � �&	�د !� ���ر$� ا��)�� �-, �ظر��ت �-م ا��6س و �دار$)� ا��&رو!�  -

و 	����	)���� ����ر$���� �)�	���#  أ����# !���� ا�������ب ا��)����ري ��	����ر ��و����� �-���, ا����>-���� ا�&��د����� -

 ���$6� �8��79�.  

  .أ�# � ��وع !� ا$	7دام >�
� ا;$���ب ا�&���C !� 	&��-# �2 ا�&�Cء  -

  .إن ا$	7دا�# �7C	>�رات و ا�روا8ز ا����$6 
-�ل  -

  .أ�# �ر�ز �-, ا�7	>�رات ا�$��ط�� �ن >�
� ا�7	>�رات ا����$6  -

- �C����! ������7*ظ أن ا;�8�����7 ا��6$���� �����رض �-���, را����� ا�&�����ل و أ����� !���� $�����ت ا�

�-���, ا����!ظ���� �-���, أ$���رار ا��)����� ، ������ ا����# ����ر�ص �-���, أداء ا��)����� ����2 	$�����ل �����ص 

  .!� ا�	��م !� ا�6&��	# أ+��ء 	9د�	# �-�)�� 

  .� 	و�د !روق ذات د��� !� ا���6ءة ا��)��� ��8��7G ا��6$� و!�� ��	��ر ا�$ن  -

  	و�د !روق ذات د��� !� ا���6ءة ا��)��� ��8��7G ا��6$� و!�� ��	��ر >��8 ا�&�ل � -

  .	و�د !روق ذ�ت د��� !� ا���6ءة ا��)��� ��8��7G ا��6$� و!�� ��	��ر ا�7>رة  -

  

  

  

  

  : �و���ت و ا�6را��ت. 4

�	رح �� �-� 	و�� ا�ط��>� و �-, �وء �	�J8 ا�درا$� 	:  

�*����رف �-�)����� أ$�����	ذة �������&�ون ) دورات 	�و�������� ( �����رورة 	$����ط�ر >����را�J 	�و��������  -

 .ر$�-� ا;��8��7ن ا��6$��ن ا�&��د�ن �-, أھم �ظر��ت �-م ا��6س ا�&��دي  '��دة

إ����زام ا;��8�����7ن ا��6$�����ن ا�&�����د��ن >��*���	راك !���� ا������Cت ا�&-������ و �&���ل ����وا!ز  -

 .>*	, ا�و$�8ل �	���� ا��ط��&� و 	���� ا��&�رف 
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�����رورة إ*����راك ا;��8������7ن ا��6$������ن ا�&������د��ن !����� ا��-	�������ت ا�&-������� ا��	�������7  -

 .ا������ !� ا����&�ت ، و �&ل �وا!ز �ذ�ك 

�����رورة 	����و!�ر �7	-����ف ا�7	>�����رات و ا�روا����8ز �+����ل ا7	>�����رات ا�����ذ��ء و ا�������و�ت و  -

 .�M ���7رھ� !� ا��ؤ$$�ت ا�$	*��8�6 و �ؤ$$�ت ذوي ا��	����ت ا�

����د ا����دورات ا�	در�>����� �	���در�ب ا;�8�����7 ا��6$���� �-���, ا$���	&��ل ا�7	>����رات ا�������$6  -�

 .!� ��-�� ا�	*�7ص 

����د ا����دورات ا�	در�>����� �	���در�ب ا;�8�����7 ا��6$���� �-���, ا�	�و����2 !���� ا$������ب ا�&���Cج  -�

�+�����ل ا$�����	&��ل ا�&�����Cج ا����������� و ا�&�����Cج ا;$�����ري و ا�&�����رج ا��&ر!������ ا�$�����-و�� و 

 .���ب ا�&Cج و �	�>&� ا�	طور ا����ل !� ھذا ا����ل �Mرھ� �ن أ$

	�������� ا�������م و ا�������و�ت ا�*�8������7G� �������7 ا��6$����� �����ن C����7ل 	در�>����# �-����, ا�������م  -

 .ا;$�$�� �+ل �>ط ا��6&��ت و �Mرھ� �ن ا���م ا��رور�� 

�����د��ت �6$������ن >�����&����� ��دار$����� وا
����2 و 	������د �-	�����, $�����وي ��������2 ا;��8������7ن ا� -

 . � ا;�8��7 ا��6$� �-�)�� و ����6 	طو�ر ��6ء	# ا��)������ر$

  

  

  

  

  

  

 

  :ا
��د��ت ا
�� وا*���� ا
ط�
%� ���4م ا
درا�� .  5

�د وا�)ت ا�ط��>� >&ض ا�	�د��ت '�)�ء ھذه ا�درا$� �ذ�ر �ن >��)� �:  

 .�&و>� ����M ا�$	��رة �2 �&ف ا�	�و�ن !� ���ب >��ء ا�$	��رات  -

 .>&ض ا�����ن !� ا�	���م !� >��ء ا�$	��رة �دم ا$	��>�  -
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>&���ض  ر!���ض����&و>� ا����ر$���� ا���دا������ ، و ھ���ذه أھ���م ����&و>� �����ث وا�)���ت ا�ط��>����  -

ا;��8������7ن ا��6$������ن ������G ا�$����	��رة و >&����ض ا�&را
�����ل ا�دار������ !����� 	������6ذ ا�&�����ل 

 .ا���دا�� 

: ������� ������&ف ا�	������و�ن !������ ��������ب ا�درا$������ت ا�����������8 �ط->������ �-�����م ا�������6س و �7 -

	������7ص �-�����م ا�������6س ا�&��������دي ، �������� ا������طر ا�ط��>������� �C$�����	&��� >������9د ا;$�������	ذة 

 .ا��7	��ن !� ا����ء �-�$��دة !� ا�درا$� ا������ ��8	�J8 ا�>�ث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6  .�����  : ا
درا��

����د ا$���	�6دت ا�ط��>���� ا$���	�6دة �>����رة ����ن ھ���ذه ا�درا$���� �����ث ���	)���� ����ن ا�ط���Cع �

�-���, ا�وا
���2 ا������دا�� ����ر$���� ا;�8�����7 ا��6$���� ا�&�����دي ��)�	���# ، >&����دا ����ن 
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�������ل ا����&����� و ا�درا$����� ، و 	>�����ن �-ط��>����� أ�����# ر����Mم >����روز >&����ض ا�>����دا��ت 

�ك طر����ق طو����ل ������ل ا��$����� ����ر$���� ا;�8�����7 ا��6$���� ��)�	���# ، إ� أن ھ����

ا��6$������ون إ����, ا����	Cك ا������6ءة ا�Cز����� !���� أداء �)����	)م ، ������ �����2 �)���م �������� 

������دة !����� ا���	�����2 ن �����7رج !�)����� ا;�8������7 ا��6$����� ا�&������دي �����ن ا������ورة 

ا�������ر ا���&���� �-��	����2 ، و أ����# ����7ص >����������ن ا���ط����� ا�	���� �����2 !�)���� ����دى 

)���م �$����ھم !���� 	������� أ!���راد ا���	����2 ����ن ���>���وا �������� أ���7رى و ھ���و أ����# ������ر �

C����7ل �$������د	)م و �$������دة أ$����رھم �-����, ا�	�������� ا�ذا	������ و ا�$����	�رار ا�������$6    

و ا��$����دي و >������ء ا�*�������7 ا��	واز������ ا�������درة �-����, ا�&�����ش >$����Cم و ا�������درة 

�-��, ا�	����ف ���2 ا�������ط و ���2 ا���	���2 و ا�����درة �-���, ا�$��)�م !��� >����ء ا����وطن 

  . و 	���	#
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  :�6(�� ا
�را*) 


'�A ا
�ر%�� ا
��ب: أو� �%  
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ا���ھرة ، ��	>� ا���-و ��ر��  0'م ا
#-س ا
�ر%وي، )  1977( أ>و �طب ، ا��ل ��دق ، . 1

  .��)ور�� ��ر ا�&ر>�� 

، ��	>� �>��ن ، >�روت  ��*م ��ط'��ت ا
�'وم ا�*�����0، )  1977( أ��د >دوي ز�� ، . 2

  .�>��ن 

دار  #ظر�� ا
�#ظ�� ،،  )  2000( 7-�ل ���د ��$ن  ا�*��ع  و ��7ر ��ظم ��ود .  3

  .ا��$�رة ، ���ن ، ا���-�� ا;رد��� 

ا
�در�س ا
��دف �ن #�وذج ا
�در�س %�$ھداف إ
K #�وذج )  2003( ا�در�J ���د . 4

  ، دار ا��	�ب ا����&� ، إ��رة ا�&�ن ، ا���رات ا�&ر>�� ا��	�دة ا
�در�س %�
�-���ت


#-�� ، )   2003(زھران ،���د�>دا�$Cم. 5�*<�
،دار ���م ا��	ب ا���ھرة ، ا
���ا
#-���وا

  .��)ور�� ��ر ا�&ر>�� 

��	>�ا��&�ر!���د�+� ا'$��در�� ،  :،ا
�د�'''�'و��
�ر%و��، )  1984(���ت،إ>راھ�م. 6

  .ر�� ��ر ا�&ر>�� ��)و


�ر%�    ، )  1993(�>دا��واد �ورو��ط�P6	و�� ، . 7�*�'�
��#�ا
��'��-�دو�

  .��	>��	ر>��ا�&ر>�-دو��J�-7 ، ا�ر��ض ، ا���-�� ا�&ر>�� ا�$&ود�� 

�د�� ا�*�����0 ا
ط%�� و ا
�Cھ�ل، )  1999( �>د ا�&ظ�م �زت ا�طو�ل ، . 8
، دار  أ�س ا

  .، ا�$��در�� ، ��)ور�� ��ر ا�&ر>�� ا��&ر!� ا����&�� 

، دار  ا
���ر��ت ا$����� �� ���ر�� �د�� ا
-رد، )  1996( �-�  �-, إ$����ل ، . 9

  .ا��&ر!� ا����&��  ، ا�$��در�� ، ��)ور�� ��ر ا�&ر>�� 

،  دار ا��&ر!�  ���و
و*�� ا
�>�6ت ا�*�����0، )  1988( ��ر ��ھر ���ود ، . 10

  .ا����&�� ا�$��در�� ، ��)ور�� ��ر ا�&ر>�� 

0'��
#-���4'�#���، )  2007( !وزي،*��رط&��#،وز����د�ن،.  11  ،
  .، !-$ط�ن  .دارا�*رو
--�*روا�	وز�2

، دار ا�*روق �-�*ر            �-���ت ا
�در�س ، ا
�-�وم ، ا
�در�ب، )  2003( ا�6	Cوي $)�-� ، . 12
  �	وز�2 ، ���ن ، ا���-�� ا;رد���و ا

13 . ، �
، ا�دار ا����&��   6���� إدار�� ����رة، )  C� )2001ح ���د �>د ا�>�
  .��)ور�� ��ر ا�&ر>�� ا'$��در�� 
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��ص وا
�#%ؤ �� ،  1، ج 0'م ا
#-س ا�4'�#��� ،  )  1985( �و�س ���ل �-��� ، . 14��
ا
  ��)ور�� ��ر ا�&ر>�� . ، ا�)��8 ا���ر�� ا�&��� �-�	�ب ، ا���ھرة 3، ط ا
طر��� ا�4'�#���� 

، درا$� طرق ا�>�ث  0'م ا�*���ع و ا
�#�3 ا
�'��، )  1986( ���د �-� ���د ، . 15

  .��)ور�� ��ر ا�&ر>�� ا��	���� دار ا��&ر!�  ، ا�$��در��  ، 

. ،  دار ا�&-م �-���Cن  1ج 0'م ا
#-س ا�4'�#���، ،  )  1981( ��$�ن �طوف ���ود ، . 16
  .>�روت ، �>��ن 

  :ا
�*>ت ا
�ر%�� 

.17.  ، d�4'�#������ " )  2005(ا�ر>�&�،!)د�>د���-#
��)���دورا$

�در���
ط%�%�
#-��درا����F'0#��#�$ط%�ءا
#-���#-�����-��ت 


��ود���%���-#
  ��)ور�� ��ر ا�&ر>�� ، ا���ھرة ، ،،��-�درا$�	&ر>��!�&-����6سا
���ا

، ��-�  �-�وم ا
�-��� و ا
-�0'�� �� #ظر�� ا�دارة ا
����، )  1988( �ر*د $��ر ، . 18

  .، ���&� ا��-ك �>د ا�&ز�ز ، ا���-�� ا�&ر>�� ا�$&ود��  1ا�
	��د و ا�دارة ، ا���-د 

  :ا
���*م و ا
�وا��س 

�ؤ$$�   ا
���وس ا
���ط)    1993( ،ا��6روز آ>�دي ا�*�رازي���د >ن إ>راھ�م >ن ��ر . 19
  .ا�ر$��� ، ا;ردن 

  .، ا���ھرة ، ��)ور�� ��ر ا�&ر>��  ا
��*م ا
و��ط،  )  2010( ���2 ا�-�� ا�&ر>�� ، .  20

��*م ا
��ط'��ت ا
�ر%و�� �� ا
�#�ھ3       ، )  1998( ا�-���� أ��د �$�ن و �-, ا���ل ، . 21

  .، ا���ھرة ، ��)ور�� ��ر ا�&ر>��  2،���م ا��	ب ، ط و طرق ا
�در�س 

  

  

  

  

  

  

�����*
  : ا
�ذ�رات و ا
ر��(ل ا
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��0'�� دور ��ر�� ا�دارة ا
�در��� �� �طو�ر ، )  2003( ا��&�د أ��د >ن ���د ، . 22


�د�ري ا
�دارس ا�%�دا(�� %����ظ� ا
ط�(ف  ��#-
، ر$��� ����$	�ر �Mر ا
�-���ت ا�دار�� و ا

  .��*ورة ، 
$م ا�دارة ا�	ر>و�� و ا�	7ط�ط ، �-�� ا�	ر>�� ، ���&� أم ا��رى ، ��� ا���ر�� 

�رور�� 
دى �د�ري ، )  2007( ا����>� إ>راھ�م �>د ا�ر��ن ، . 23
ا
�-���ت ا
���د�� ا

، ر$��� د�	وراه �Mر ��*ورة ، 
$م ا�دارة ا��راف ا
�ر%وي �� إدارة ا
�ر%�� و ا
��'�م 

  .ا�	ر>و�� و ا�	7ط�ط ، �-�� ا�	ر>�� ، ���&� أم ا��رى ، ��� ا���ر�� ، ا���-�� ا�&ر>�� ا�$&ود�� 

،  ا
ر���0 و ا
��� ا
#-��� %����-��ت ا
ر��ض،) 1423(ا�&-�وا8-���9�$، . 24

ر$�����د��ا$	������	ط->�	در��ا����$	�ر !���&-و����	����� ،	��7ر����و������$6 

  .��	>����&� �����6&ر>���-&-و��;���� ، ا�ر��ض ، ا���-�� ا�&ر>�� ا�$&ود�� 


دى �د�ري و �د�رات ، )  2002( ا�&�زي �>�د >ن �داء . 25 ��#��
���ر�� ا
�-���ت ا

 ��
���
، ر$��� ����$	�ر �Mر ��*ورة ، 
$م ا�دارة ا
�دارس ا
:�#و�� %�#ط�� ا
�دود ا

  .ا�	ر>و�� و ا�	7ط�ط ، �-�� ا�	ر>�� ، ���&� أم ا��رى ، ا���-�� ا�&ر>�� ا�$&ود�� 

ا����(� ا
#-�� ا��'�#��� �ن و*�� #ظر دور ، )  2011( !��A ��)�ت ا�&	�>� ،  . 26

��، ر$��� ����$	�ر �Mر ��*ورة  ا�ر��ض  ا
���'�ن �� ا
����-��ت ا
��و��� �� �د�#� ا
ر��

  .، ا���-�� ا�&ر>�� ا�$&ود�� 

إدراك ا
ذات ا
��#�� 0#د ا$���(��ن ا
#-���ن ا
���د��ن )  1994( ،  �-+وم >-��)وب. 27

>وزر�&�  �Mر ��*ورة، ���&� ����$	�ر ، ر$��� ت ا
���� ا
*زا(ر��ا
���ر��ن �� ا
�ؤ���

 ا��زا8ر 

���(� ا
#-�� )   2010( ���د $���� ، .  28?

� %��رة"ا
���ر�� ا
���و
و*�� �� " 
  .ر$��� ����$	�ر �Mر ��*ورة ، ���&� ���د ��7ر ، >$�رة ، ا��زا8ر 


�� ، أ�>��6ت ا
�ؤ��� ،  )  2007( �ور ا�د�ن إ���ن و ��ول �ور�� ، . 29��-
 ا
�-�ءة ، ا
�ن و�)� �ظر أ���ب ا���-�� ، ر$��� ��$��س ، 	�7ص �-�� ا�&-وم ا�
	��د�� و ا�	$��ر  

  .، ���&� ���د ��7ر ، >$�رة ، ا��زا8ر  2008/  2007ا�$�� ا����&�� 

  

 :ا
�را*) %�
'�A ا$*#%�� 
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�وا6) ا�
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  ا���)ور�� ا��زا8ر�� ا�د���راط�� ا�*&>��
  وزارة ا�	&-�م ا�&��� و ا�>�ث ا�&-��

  -�$	���م  –���&� �>د ا����د >ن >�د�س 
  �-�� ا�&-وم ا��	����� 


$م �-م ا��6س  
  
  
  

 	
���ا����	إ����رة ���س ا����ءة ا������ ��� ا  

� �����ه ا�������رة ، ا����� �����ف إ��� ا������ف �(��� إط���ر ا�'&��% ا��$����  �#���ف ���"ن  �����م إ����

ا������1>  : /$���� ;:ا ����9 ا�������2ءة ا��������3* ��4�����567 ا������123 و /.-������� ���������,��ات ا���������* 

  .�3:ات ا�A'�ة و ��@* ا���< ا��� ?#�,< (��� ا=�4�56 ا��123 

 <B ھ�ه ا�����رة >�  :(����> و ��#

  .) ا�D4�5A ا�#�5A* ( (��ة ��'� /> ا���$:�Bت ا���B* ��4�567 ا��123 . 1

��رت . 2� �  ) .��6رات  05( �3:د و (��ات ا�����رة و ا����5* و(�� �$1

� �$'&% ا��$�� ا��;�ء ا�;��* /> �3:د ھ�ه ا��@$* * �3B ���E#� *-ق و د�G >��.  

  .H< ا���$:�Bت ا��:;:دة (� ھ�ه ا�����رة �> ?�� ا�������� إ� (� إط�رھ� و ����EB ا��$�� * 
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  :ا����
! ا� ���� . 1

 *B./ IJ;�ء و�ا� )x  ( K���;/> إ �ا��� ��' * �Aا� �) ) أو � : أ;9 �ـ �، ا6�� إ;��* )  �
 K��5AN D4�56 </ �'�� ��و ا� O�) ة�Pوا.  

 ا����
! ا� ���� %ــ�ــــ# "
�ـــ&ـا� 

   <B >-3* 25أ� 
   <B25   �3* 35إ�
   <B35   �3* 45إ�
   <B45   �3*...... �3* إ�

  )1�2 �0ا/� أداء ا�*ظ��� إ�, ا��*م ( ��*ات ا��)'ة 
   <B >-3:ات 05أ�  
   <B05    �3:ات 10إ�
   <B10    �3* 15إ�
   <B15    �3* 20إ�
   <B20    �3*....... �3* إ�

�� ا��	 ��6رس ���5 ا�*ظ��� ( �4�0 ا���3 �  )ا��7
  )ا���Rع ا�5&� ا���:�B ( ا��1�#��2ت   
  ا��1�#��2ت ا���:�B* ا���RJ.� *55A�ا��ت ا��123*  

  
 *�B:55* ا���A��1ت ا�5&�* ا���S2:�* ا��2�1*  ( ا��Rا�

 *G�Aت ا��;���P�1ت ذوي ا��SB( ...  
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��رت * � �إ� ... دا)��4 ، و ا��� ���رج U�A� ( <B ��6رات ( ھ�ه ا�����رة ��5B* و(�� �$1
  ) ا���1ت ا����5A#$� *B*  –ا����رف ـ ا����رات : ( ��3ا ��:زع /$  55و ا��� �#�< )  أ��ا 

 *B./ IJ3:د ا�����رة ، و و� <B �3� >H اءة�;�ء -�ا� )x  ( K���;/> إ �ا��� ��' * �Aا� �)  
  O�) ة�Pإ;��* وا �ا6�.  

  .ا��;�ء أ� ���ك �Sا� ��ون إ;��*  
 ا����ون $/ ��'1B K� ا��N.  

  ا���ر/8  �0*د ا"����رة
  أ�0ا  %�درا  أ;��%�  :��)�  دا
��  ا�ـ�ـ�ـ�رف  

1.   �123���4�56=.���Y3����������1:ا �3:ا��ف ا��أ/.            

            . ا����م ا���52$�* �:ظ�H ��2"�4�56  �12أ/�ف    .2

           أ/�ف أ6.-�����3*ا=�123���4�56  .3

4.    U23ا� �أ���3 (� أداء وظ�H ��2"�4�56  �12 إ�  Y�?�ت /$
*2$�Aا��  

          

5.   �            أ���3 (� أداء وظ�H ��2"�4�56  �12 إ�  Y�?�ت ا���$

6.                 Y�?�ت ا�#�5A*أ���3 (� أداء وظ�H ��2"�4�56  �12 إ�

            .أ-�أ وأط�����'&:\�����EB �) *55Aل /$� ا�U23 ا����دي   .7

أ��'B I> 6.ل ا= �� ^ آ6� G:� �B$^ إ��[ ا��را��ت (� �EBل    .8
            .ا��.ج ا��123 

� ا�U23 ا����دي ���$,* ا�����*   .9$/ �) *55A�9 ا����            أط��I ا�

10.    �$/ �) *55A�9 ا����            ا�U23 ا����دي ���$,* ا�2� �1*أط��I ا�

� ا�U23 ا����دي ���$,* ا�����*   .11$/ �) *55A�ت ا��.Eا�� Iأط��            

� ا�U23 ا����دي ���$,* ا�2� �1*   .12$/ �) *55A�ت ا��.Eا�� Iأط��            

� ا�U23 ا����دي    .13$�� *G�Aو ا��$��* ا� *?��            .أP`� ا��$����ت ا�2

� ا�U23 ا����دي    .14$�� *G�A�3* و ا���ر?'* ا�?:�            أP`� ا��ورات ا��

            .أ��c4��  <B ��2 ا�'&:ث و ا��را��ت ا�&�?a* (� أداء وظ�2��    .15

            ا/��� (� ��Bر��� �:ظ�2�� /$  Y�?�ت �Bر�* ا��&$�< ا��123    .16

17.    *�H:$1ت ا���ر�* ا��?�Y              ا/��� (� ��Bر��� �:ظ�2�� /$

            ا/��� (� ��Bر��� �:ظ�2�� /$  Y�?�ت ا���ر�* ا����(�*   .18

            ا/��� (� ��Bر��� �:ظ�2�� /$  Y�?�ت أ6�ى   .19

20.   
U23ا� �  ا/��� (� ��Bر��� �:ظ�2�� /$  Y�?�ت �B >Hارس /$
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  أ�0ا  %�درا  أ;��%�  :��)�  دا
��  ا�ـ�ـ��رات  
�$���ر�* وظ�2* ا��4�56 ا��gم �������$* ا����د?* H"ھ� ا�$:ب    .21

  .ا��123 � 
          

22.   D&2$� ب:$�"H *33�$* ا�����ا����< ا��            
23.   D&2$� ب:$�"H *33�ا�� ��h *$���ا����< ا��            
24.   D&2$� ب:$�"H >���$� *� ا����ا *YP.أ����< أ�$:ب ا��.            
            أ1P> ا� �5ت إ� ا����< ا\�3ء ا�����$*   .25

26.   >Gا��:ا             ا�B �Y2$[ ا����< أP�ص /$
��ل ا��:ا�h >G� ا�IB �Y2$ ا����<   .27Nأ����< أ            
28.    >���$� *�Y2$ا� ��h ت���E�ا�� jP�1 ( أ�Eا� *,�(            
29.   D�A#�ا� *�$�/ �) >���$� *�Y2$ا� ��h ت���E�ا�� kأوظ            
            أ-��< أ��ة ا����< و ا�(�اد ا��?> ?&�R:ن �[   .30
            أ����< ا6�'�رات -��س ا���Hء   .31
            أ����< ا6�'�رات -��س ا���رات   .32
33.   *�5A#س ا����ا��ا�� � �?��أ����< ا6�'�رات ا��            
34.   *�5A#س ا����ط�* ���أ����< ا�6�'�رات ا��            
            أ����< ا6�'�رات -��س ا���:ل و ا���Eھ�ت   .35
36.    D�A#�ا�6�'�رات (� ا� c4��  kأوظ            
 /�$�* ا��#D�A -'< ا�#�وع (� أي  :ع B> ا��.ج   .37$/ gHأر            
            أ�Pد ا�ORA ا��.;�* ا����3'* �$���< -'< ��ا /�$�* ا��.ج   .38
39.    Kذ� �B=ا             .أ-:م ����23 ا��.ج (� إط�ر (�?l /�< إذا ا-�`
            أ�P< ا���.ء إ� AB��5> آ6�?> -'< ا�'�أ (� ا�RA* ا��.;�*   .40
41.   mJ�3 واBو ;�ول ز *RA� ��)دي و�ا����< ا��.ج ا��123 ا�2            
42.   mJ�3 واBو ;�ول ز *RA� ��)و �/��Eا����< ا��.ج ا��123 ا�            
43.   mJ�3 واBو ;�ول ز *RA� ��)ي و�ا����< ا��.ج ا��123 ا=�            
44.    *2$�Aق ا��.;�* ا���Rو * (� ا�����ل ا��B �3ي/.            
            .ا�����3ت و ا=����9 ا��.;�* ا��� ��ر�^ /$��� وا����3 أ����<    .45
            .أ�����P I* ا����< و(�� ��Eول زB �3B&�د    .46

47.   
أP�ص /$ H���* ا����?� ا���52$� �$&��* و �:\�l ا���$�* 

  .ا��.;�* 
          

�ــ�ــــ�ت ا�ــ ـ�ـ�ـ�ــــ�ا�    ��
  أ�0ا  %�درا  أ;��%�  :��)�  دا
48.    �����Jو ^ �H ���B <?�6n�1/�ة اB �) *'h9 و رP ي��.            
            أ�N� ����S1و��* (� �1B/�ة ا��3س و �h *G�6� ا=�:?�ء   .49
            ./�3ي ا���رة /$ O'J ا �����2 أ\�3ء أداء وظ�2��    .50
51.    ]� ��$���B *$ا����< ط� *Pرا             .أP�ص /$
� و ا��Eھ����أP��م B#�/� ا6n�?> و B:ا-�2� و    .52���H:$�            
            .أرا/� ا���� ا=6.-�* و ا�;���/�* �$���<    .53
 أ��ار ا����< G ^ �H ���B,��ة أو H'��ة   .54$/ j)�Pأ            
�$� ا��Aر;� /��B �3ر��� �3��$*    .55N ي و��Y�� �            .أھ�

 


