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 : ملخص الدراسة 

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على أهم معوقات املمارسة النفسية اليت تواجه عمل األخصائيني النفسيني العاملني يف 
 معوقاتأهم  ما الدراسة الذي ينص على تساؤلعلى  اإلجابةوذلك من خالل  املؤسسات االجتماعية والتعليمية  يف مدينة املرج 

( 70تكونت عينة الدراسة من ) ؟ "والتعليمية االجتماعية واملؤسسات يف العاملني النفسيني األخصائيني لدى النفسية املمارسة
اليت متكن من ( فقرة 14حث وتكون من )ا، ومت استخدام  استبانة املعوقات وهي من إعداد البأخصائيًا نفسيًا مبدينة املرج 

( حمكمني  3ق من صدق األداة مت عرض األداة على عدد )خالهلا حتقيق أهداف الدراسة واإلجابة  على تساؤل الدراسة لتحق
.( الستخراج الثبات مت استخدام 86وأسفرت النتائج  على تعديل بعض الفقرات  كما استخراج الصدق الذايت وكانت القيمة )

مت  ،داة .( .وهو معامل ثبات مقبول ،وبعد التأكد من صدق األ75معامل كيودر  رديتشارسون  حيث بلغت قيمة الثبات )
تطبيق األداة ، بعد إرجاع االستمارات من عينة الدراسة  قام الباحث بتفريغها على برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

وبعد املعاجلة  لتتم بعدها املعاجلة اإلحصائية للبياانت اعتمد الباحث يف عملية حتليل البياانت على النسب املئوية والتكرارات ،
( جاءت يف   عدم توفر وسائل العمل بشكل يضمن السري احلسن للممارسة النفسية)   معوقة أظهرت النتائج أنية اإلحصائ

عدم اعرتاف زمالء العمل أبمهية عمل األخصائي النفسي )  معوقة جاءت يف  املرتبة الثانيةو % 70املرتبة األويل بنسبة جتاوزت 
دوام العمل ابلنسبة لألخصائي النفسي غري  )معوقةوجاءت  يف املرتبة الثالثة    %73( بنسبة بلغتوعدم التعاون معه

تكليف األخصائي النفسي أبعمال إدارية بعيدة متاما عن )  معوقة وجاءت يف املرتبة الرابعة %66( بنسبة بلغت مناسب
املسؤولني أبمهية عمل األخصائي عدم اعرتاف معوقة)وجاءت يف املرتبة اخلامسة   %65( بنسبة بلغت "ختصصهم ومهامهم

 .%50بنسبة   و النفسي وهتميشه مهنيا (
 األخصائي النفسي -املمارسة  النفسية –املعوقات  :الكلمات املفتاحية
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Obstacles to psychological  from the point of  view psychologistes 

field study on psychologists working in social and eductional institution in the 

city of Al - Marj 
Abstract  

 The present study aimed to identify the most important obstacles of psychological practice 

practice that facing the psychologists working in social institution and education in the city of 

Al-Marj  by answering the question of study , which states the most important obstacles of 

psychological practice in psychologists working in social institutions and education ? The 

sample consisted of ( 70 ) psychologists from Al-Marj  city , and use the questionnaire of 

obstacles which is prepared by the researcher  and consists of (  14  ) paragraph , which was 

able to achieve the objects of the study and answer the question of the study to verify the 

sincerity of  

the tool was presented to  a number(3). 

arbitrators and the results resulted in the amendment of some paragraphs as extraction of self-

truth was C value (86.) to extract the stability and then use the coefficient Koder Radicarson 

where the value of stability (75.), which is an acceptable stability coefficient, and after 

verifying the validity of the tool, after returning the forms from the study sample, the 

researcher unloaded on the statistical packages program for social sciences to be after 

Statistical data processing. In the analysis of data, the researcher relied on percentages, 

repetitions and relative weight. After the statistical treatment, the results showed that the 

constraint (the lack of means of work in a way that ensures the good functioning of 

psychological practice) came in first place by more than (70%) and came in second place 

with a disability Recognition of the importance of the work of the psychologist and non-

cooperation with him (by 73%) and came in the third place impeded (working time for the 

psychologist is inappropriate) by (66%) and came in fourth place with a hindrance (assigning 

the psychologist to administrative work completely distant About their specialties and tasks) 

65% came in fifth place with crippling (lack of recognition by officials of the importance of 

the work of specialist psychological and marginalize him professionally) and percentage 

(50%). Key words (handicaps - psychological practice - psychologist) 
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 مقدمة 
يتطلب ي النفس ملساعدة األفراد  على حل مشاكلهم  النفسية  واملهنية  واألسرية اليت تواجه يف حياهتم األمر الذيسعي علم 

بفعل التقدم العلمي و التكنولوجي الذي وجود ختصصات فرعية لعلم النفس  ومن هذه التخصصات الصحة النفسية  حيث 
هو الوسيلة يف   النفسية اخلدمة تسة نفسية لتصبح أكثر فعالة حيث أصبحوتطوير املمار  من أجل األلفيةهذه يف  العامليشهده 

يف شىت  األفرادر  على رعاية احلوانطالقًا من تمعات ، اجمل هذه يف اليت ظهرتحل وعالج املشكالت واالضطراابت النفسية 
، على حتقيق األهداف املنشودة من التعليم هتماجلوانب السلوكية، فقد سعت إىل تقدمي اخلدمات اإلرشادية من أجل مساعد

وذلك بغية مواكبة  ،تعليميًا وتربواًي ومهنيًا ونفسيًا واجتماعياً  ابالفراداالهتمام بوجوب من الرتبويني يف تلك اجملتمعات واقتناعًا 
بسبب  ةاالجتماعي وانبا يف اجليعً ا وسر ا كبريً تغريً تلك اجملتمعات  تشهدحيث التطورات العاملية يف شىت مناحي احلياة، و التغريات 

االندماج يف العديد من الثقافات النامجة عن التقدم التكنولوجي والعلمي يف وسائل االتصال واملعلومات وشىت نواحي املعرفة، 
تعرض األسر ، ابإلضافة لاملغايرة لقيمهم وتقاليدهم وعاداهتماملتنوعة حدوث صراعات داخلية لألطفال بني ثقافتهم والثقافات و 

إىل  ة هؤالء الطالبوابلتايل فإن حاجء وانعدام الرقابة والرعاية األسرية لبعض احلاالت، بنااألسهمت يف استقالل أهلزات عديدة 
  واملؤسسات االجتماعية؟يف املدارس  -على األقل–وملحة  قائمةابتت اإلرشاد والتوجيه 

لنفسية وذلك من خالل إعداد األخصائي النفسي وأتهيله نفسيا وأكادمييا بتطوير املمارسة ا اجملتمعات  اهتمتذلك   لظويف 
إعداد املتخصصني النفسيني املؤهلني للعمل يف اجملاالت علمية يف اجلامعات  من أجل القسام األمن خالل أنشاء العديد من 

قة مثل مؤسسات ذوى االحتياجات اخلاصة التطبيقية لعلم النفس يف قطاع الصحة والتعليم واملؤسسات األهلية املدنية ذات العال
ومستشفيات الصحة النفسية واملؤسسات الصناعية، وذلك ألداء مهام خمتلفة مثل تشخيص وعالج  واملؤسسات التعليمية

االضطراابت النفسية واملشكالت السلوكية وغريها من املهام اليت يقوم هبا األخصائي النفسي ، القيام ابلبحوث العلمية وامليدانية 
النفسية وتقدمي احللول املالئمة لالضطراابت واألمراض النفسية واملشكالت االت العلوم السلوكية هبدف إثراء املعرفة جميف خمتلف 
 النفسية العالجية اخلدمات تقدمي على تقوم اليت النفسية للخدمات املباشرة ابملمارسة النفسي األخصائي حيث يقوم السلوكية
 أساليب تطبيق و عالجية خدمات تقدمي خاللاملؤسسة  من  داخل ابإلفراد املختلفة النفسية املشكالت حل و النفسي واإلرشاد
 عالجها يتم احلاالت من جمموعة قيادة يف يساعد حيث مجاعي عالج أو فردى عالج متعددة بطرق ذلك يتم و النفسي العالج

 النفسي األخصائي وعلى النفسي األخصائي بواسطة وضعها يتم للعالج خطة خالل من ذلك ويتم مجاعية جلسات يف معا
 يف جديد كل على ابإلطالع له املهين والتطور النمو على الدائم احلر  وعليه، أيضاً  وخطورته اجملتمع يف دوره أبمهية أوال االقتناع
التعليمي أو  اجملال يف النفسي األخصائي ،فوجود إرشادية وبرامج وأساليب واختبارات ومقاييس أدوات من النفسية اخلدمة جمال

 النفسية اخلدمات لتقدمي مقابالت ويدير، الفئات ملختلف النفسي والعالج اإلرشاد بتقدمي يقوم حيث كبرية أمهية له االجتماعي 
 املدرسة يف الزائد اإلمهال مثل األخرى املقبولة غري السلوكيات من كثري معاجلة و للطالب العدواين السلوك تعديل على ويعمل

 وضعف واالنسحاب النفسي التكيف عدم ومشكالت الطالب من الزمالء بني ةالغري  مشكالت وعالج املدرسية والواجبات
 املؤسسات يف بعمله قيامه خالل ومن املقبولة وغري اخلاطئة السلوكية العادات من كثري وعالج التعليم وصعوابت التحصيل
 لعمله أدائه عن تعيقه اليت الصعوابت من العديد النفسي األخصائي يواجه مراحلهاو  أشكاهلا مبختلف واالجتماعية  التعليمية
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 لظروف عودمنها ماي فعاليته من وحتد شخصيته على سلبا وتؤثر واتساعها وحدهتا شدهتا يف تتفاوت الصعوابت وهذه . شادياإلر 
 ثقافة أو،  املهنية العالقات أو، اإلعداد أو، ابملهام) رتبطم  ماهوو  واإلشراف للتدريب أو  لنفسيةا العملية إلطراف أو العمل
 النفسية للخدمة الفعلي الواقع رصد حاولت اليت الدراسات وألن  ( الشخصيةأخصائي  واجتاهات وقدرات  مسات أو ،اجملتمع
 يف متت اليت الدراسات نتائج أشارت حيث ابلفعل، كائن هو وما  النفسية اخلدمة من متوقع هو ما بني واضًحا تبايًنا عرضت

 Carrol, J. et al 1981، Hirtshorn: دراسات مثل األداء، واختالف النفسية املمارسة  تدين إىل الشأن هذا
1985،  Roberts, & Rust, 1994، النفسي األخصائي يقدمها اليت األخرى النفسية اخلدمات لتدين ابإلضافة ، 

 توافر عدمنتائجها  أظهرتم اليت 1987 واليأسزهران دراسة و  ،2001 العاجزو  ،Levinson 1998: دراسات مثل
 لتحسني دعوة مبثابة تعد أن ميكن  وابلتايل  والتوجيه اإلرشاد ملراكز مستقل مكان توفر عدم و النفسية واملقاييس االعتبارات

 انجعة حلول إجياد وكيفية النفسية اخلدمات قطاع وتطوير،  النفسية للخدمات املمارسني النفسيني لألخصائيني العمل ظروف
أخصائيا نفسيًا من الذكور واإلانث  من العاملني مبدراس  40اليت أجريت على م  1998[ ودراسة حسن على 1.]حللها

خصائني النفسيني أظهرت نتائجها فيما خيص  الصعوابت  ألالتعليم الثانوي  مبصر  هبدف معرفة أهم الصعوابت اليت تواجه  ا
هي أهم صعوبة بنسبة وصلت إىل  وإن وجدت يلزم التدرب عليها  املتعلقة بشخصية األخصائي  أن عدم وجود أدوات ومقاييس 

كتب مجاء صعوبة عدم توفر   اإلداريةفيما يتعلق ابلصعوابت  %72%  وكذلك شكلت صعوبة اإلعداد العلمي نسبة 87
% تليها صعوبة ضعف العائد املادي وعدم وجود حوافز مادية ومعنوية  92خاص ابألخصائي يف املرتبة األويل  بنسبة  

 [2% .]77كافية بنسبة 
 الدراسة: شكلة م

يف والتعليميدة  يف املؤسسدات الصدحية واالجتماعيدة االهتمام يف عصران احلايل بضرورة تواجدد األخصدائي النفسدي  يداتز 
اليت أدت ابألفدراد إىل إقبداهلم  دو اخلددمات النفسدية نثدا عدن سدبل التوافدق مدع ،التغريات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجيدةظل 
د مسددددؤوليات األخصددددائي النفسددددي يف أندددده يشددددخ ص اضددددطراابت األفددددراد العقليددددة واالنفعاليددددة يف العيددددادات وتتحددددد   ،التغددددريات هددددذه 

حيدث  قوم بتنفيذ برامج العالج، ويقوم مبقابلة املرضى، ويدرس اتريد  احلالدة الطدا واالجتمداعيوالسجون واملؤسسات األخرى، وي
حمفوفدددة ابلعديدددد مدددن املعوقدددات الددديت حتدددول دون الوصدددول إىل جدددودة  النفسدددي إن جممدددل املمارسدددات النفسدددية الددديت يؤديهدددا األخصدددائي
 :التايل التساؤلطرح من خالل  للوقوف على هذه املعوقاتالدراسة اخلدمات النفسية اليت يتلقاها العميل.لذلك أتيت هذه 

   ؟والتعليمية االجتماعيةالعاملني يف املؤسسات  نيالنفسي نيمعوقات املمارسة النفسية لدى األخصائي أهم ما -
 

 أمهية الدراسة:
ك ِّدددن مبدددا املمارسدددة النفسدددية ابملؤسسدددات االجتماعيدددة والتعليميدددة  جلهدددود الفعلدددي الواقدددع تشدددخيص -   علدددى القدددائم ميم

 .املنشودة األهداف لتحقيق اإلرشادية الربامج بتطوير الرتبوي القرار صناعة
 وتكدوين إعدداد عند هبا االستعانة ميكن وبياانت معلومات تقدمي يف هذه نتائج هذه الدراسة  سهمميكن أن ت -
 .النفسيني األخصائيني
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 اخلاصدة التدريبيدة والدربامج النظرية األطر تطوير يف البحث بنتائج االستعانة النفسي اإلرشاد يف للباحثني ميكن - -
 .   اإلرشادي العمل وأساليب بفنيات
  :الدراسةهدف 

 التعرف على معوقات املمارسة النفسية  اليت تواجه األخصائي النفسي . -
 مصطلحات الدراسة 

األخصائيني النفسيني سواء يف مهامهم  تعيقنقصد مبعوقات املمارسة النفسية ، خمتلف العوائق اليت :معوقات املمارسة النفسية -
 .وكذلك تكوينهم واإلمكانيات املوفرة هلم ،وعالقاهتم املهنية ، ونظرة أفرد اجملتمع إليهم

قه وتطبيقاته حاصل على درجدة مطلع على حقائق علم النفس ونظرايته وطرائ خريج قسم علم النفس وهو األخصائي النفسي:-
  .[3]العلمية من قسم علم النفس.

:هي املمارسات املهنية املرتبط ابجلانب النفسي و تقدم يف إطار برامج املؤسسات العامدة  وهدي خدمدة متعددد املمارسة النفسية -
 .[4].واالجتماعية والرتبويةاجلوانب ميكن أن تقدم بشكل فردي أو بشكل مجاعي ، ومتارس ضمن املؤسسات الصحية 

 النظري للدراسة  اإلطار
 :املمارسة النفسية 

خدمددة مؤسسدداتية  تقدددم داخددل املؤسسددات الصددحية واالجتماعيددة والرتبويددة و هلددا مكا ددا يف  هددي:املمارسففة النفسففية تعريفففأواًل: 
النفسدية و عالجهدا بطدرق فنيدة تراعدى فيده  االضطراابت تتطلب مهارات خاصة و ممارس مت تدريبه للتعامل مع  ،اهليكل التنظيمي 

،  العميددلأ ددا خدمددة تتسددم ابملرونددة حيددث تتفاعددل مددع كددل احلاجيددات النفسددية الدديت يبددديها  كمددااألخالقيددة و املهنيددة ، االعتبددارات
ى االستقاللية و أنشطتها متنوعة و مصممة بشكل خدمات فردية و مجاعية ، تساعد الشخص الذي يطلب املساعدة النفسية عل

 .[5]التكيف و التوازن النفسي.
مددن املعددروف أندده لكددل مهنددة جمموعددة مددن القواعددد حتكددم ممارسددتها ، حتدددد الشددروخل الفنيددة بتلددك املمارسددة واخلصددائص الدديت جيددب أن 

القواعددد يف املهددن الدديت  تلددكالددذي يسددتفيد مددن خدددماهتا ، تددزداد صددرامة  اآلخددرين يتمتددع هبددا مددن يريددد أن ميتهنهددا ونددوع عالقاتدده مددع 
ال بدد إذا قبدل اإلقددام علدى العمدل ،يشكل التسدرع يف ممارسدتها خطدرا عامدا أو خاصدا ،تددخل املمارسدة النفسدية  ضدمن هدذه الفئدة 

واخللقيدة األساسددية الديت ميكددن ردهددا  النفسددية للممارسدة املهنيددة القواعددبددبعض  االلتدزامأبعدداده ومسدتوايته مددن  اخدتالفعلددى  النفسدي
املدزدوج ال ميكدن أن  االحدرتام ذلكبدون ، املستفيد من خدماهتا إنسانيا واحرتاماملهنة فنيا  احرتاميعا إىل مبدأ أساسي وحيد هو مج

 مايلي : االلتزاماتتكون هناك ممارسة نفسية ابملعىن احلقيقي للكلمة فمن بني هذه 
 وتتضمن : التزامات جتاه املمارسة النفسية : - 1
ويعين االمتناع عن اإلقدام على أي شكل من أشكال الفحص والتشخيص خارج اإلطار املهين ،  احرتام املمارسة النفسية : – أ

حيددث ميكددن إقامددة عالقددة مهنيددة حقيقيددة . وكددذلك عليدده أن ال ينسدداق علددى ممارسددات تددبخس مهنتدده ألن الندداس مييلددون إىل حتويددل 
جتمدداعي ، حدني يطلبددون مندده )إذا كدان صددديقا أن يقدوم بعملدده بشدكل سددري أثندداء زايرة أو الوضدعية املهنيددة إىل شديء مددن اللقداء اال

   .[6]سهرة ( وعليه أن يقنعهم أبن العمل النفسي البد له من إطار جدي حىت يعطي نتائج فعلية .
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تص أن ال ينخدددرخل يف وعلدددى املخددد النفسددديةال توجدددد مهندددة حتتددداج إىل جهدددد وإعدددداد مسدددتمرين كاملمارسدددة  اإلعفففداد الففف ا : – ب
املمارسددة إذا مل يعددد هلددا فنيددا وذاتيددا بشددكل كدداف كمددا هددو الشددأن لدددى بعددض الددذين يدددعون اخلددربة والقدددرة علددى القيددام أبي ممارسددة 

  .[7]بعد دراسة أكادميية تتجاوز املستوى التمهيدي . نفسية
النفسدي ملتدزم ابحلفدال علدى أسدرار املفحدو  ولدو كدان يعمدل ملصدلحة مؤسسدة مدا )مدرسدة ،  األخصدائي: إن  السر املهفي – ج

 ال ( .وجيددب أن يكددون هددذا األمددر معلومددا للمفحددو  وللمؤسسددة علددى حددد سددواء أناخلمستشددفى ، مصددنع ، مؤسسددة للرعايددة ...
تسدتدعي مصدلحته أن يكدون معروفدا ممدن هلدم  هو يلتزم ضمنا أو صدراحة جتداه املفحدو  أبن ال يعطدي عنده إال مداو  يتحول إىل خمرب
  .[8].صلة ابألمر 

أن يتجندددب نتيجدددة ملمارسدددته أو مدددن خالهلدددا احلصدددول علدددى األخصدددائي  علدددى ا احلففف ر مفففن اسفففتذالل النففففو: أو السفففلطة : – د)
يشددكل مددربر  خدددمات أو تسددهيالت أو امتيددازات مددن أي نددوع كددان ختددرج عددن إطددار العالقددة املهنيددة ا ضددة ا ددددة هبدددف واضددح

 .[9]. وحدود تدخله وتفاعله مع املفحو 
علدى املخدتص أن يلتدزم بعددة قواعدد هامدة يف تعاملده مدع املفحدو  خدالل إدارة عمليدة التفاعددل   التزامفات جتفاه املفحفوص : – 2

 بينهما وهي :
ا افظدة علدى التدوازن النفسدي : إن أي ممارسة أو إجراء جيب أن يظدل ضدمن حددود  احلفاظ على توازن املفحوص ومصاحله – أ

لذلك املفحو  كحد أدىن ، وأن يسعى ملساعدته على مزيد من التقدم والصحة بقدر اإلمكان وتقبلده كمدا هدو اآلن مدا أمكدن ، 
  .[10]والعمل على مساعدته إلجياد طريقة إىل النمو والتقدم واالختيارات الصحيحة .

يسهر على االحتفال نالة وسط من التفاعل العاطفي بينه وبني املفحو  . فال أن األخصائي على  احلياد واملوضوعية : – ب
هددو ينخددرخل يف عالقددة عاطفيددة وال هددو يتصددرف بددربود كلددي ، بددل أن يتعدداطف إىل احلددد الددذي يسددمح لدده أن يددتفهم املفحددو  وأن 

تحيدزات وتددخل رغباتده الذاتيدة الواعيدة يتحفظ ابلقدر الذي يسمح هلذا األخري أبن يسقط رغباته عليه . وكدذلك عليده أن ردذر ال
 .[11] أو الالواعية يف إدارته للفحص ، مما روله كذلك إىل وضعية ختدم هذه الرغبات أكثر مما ختدم اهلدف العلمي .

ويقصد به النظر إىل املفحو  كشخص كلي يف وضعية كلية بدل العدزل والتفتيدت أ أي ربدط اجلدزء ابلكدل  مشولية النظرة : – ج
دم النظر إىل الوقائع بشكل جامد ومنعزل .كما تقتضي جتنب تفضيل معطيات أو تقصيالت من نوع معني على غريها وذلك وع

  .[12]إبتباع قاعدة االنتباه العائم الذي يعطي أمهية متساوية لكل الظواهر مهما بدت اتفهة .
إن مدددن أكثدددر لتصدددرفات مدددعاة للخطدددأ أثنددداء الفحدددص النفسددي السدددطحية والتسدددرع يف إطدددالق  جتنففب السفففطحية والتسفففر  : – د

يف معظدم األحيدان يعجدز عدن الفهدم األخصائي األحكام انطالقا من أعراض أو مؤشرات سطحية . وهذا التسرع والسطحية جتعل 
الفدداحص إذا أن ذخددذ وقتدده الكددايف وأن  الفعلددي للمفحددو  وعددن معرفددة ديناميددات شخصدديته الدديت ال تتفصددح إال تدددرجييا . وعلددى

يعطي املفحو  وقته الكايف كدذلك كدي يتديح للنضدج املعدريف مدن خدالل عمليدة التفاعدل واملقاومدة املتبادلدة والدوعي هبدا فرصدة الدربوز 
.[13].  
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 معوقات املمارسة النفسية  اثنيا :
 جدودة إىل الوصول دون حتول اليت املعوقات من ابلعديد حمفوفة النفسي األخصائي يؤديها اليت النفسية املمارسات جممل إن حيث

 ل سوف نرود يف هذا اجملال بعض هذه املعوقات وهي: العمي يتلقاها اليت النفسية اخلدمات
أن مشددكلة  حيددثويقصددد بدده نقددص اإلعددداد اجلددامعي مددن حيددث املعرفددة النظريددة للممارسددة النفسددية، ضففعف اإلعففداد العلمففي: -أ

تعتددرب مددن أكثدر املشددكالت حددد ة يف علددم الدنفس ، لددذلك البددد مدن تددوفري تكددوين صددلب يف اجلاندب النظددري وامليددداين حددىت  اإلعدداد
 .[14]تتوفر الكفاءة اليت هي شرخل من شروخل املمارسة النفسية"

 .ت العالجيةويقصد به نقص التدريب امليداين من حيث املعرفة التطبيقية الستخدام التقنياضعف التدريب امليداين: -ب
و)زمدالء أأي عددم االعدرتاف مبهندة األخصدائي النفسدي مدن طدرف ا يطدني بده، بددءا مبددير املؤسسدة   عدم االعرتاف ابملهنة: -ج

، ممدا ردول واملسدئولنيالعمل( وصوال إىل كافة شرائح اجملتمع املختلفة، فاألخصائيون يعدانون مدن التهمديىت حدىت مدن طدرف املثقفدني 
 وضعيتهم املهنية.دون حتسني 

قددد يعدداين األخصددائي النفسددي مددن ضددغوخل مهنيددة تفرضددها طبيعددة املهنددة، فهددو يتعامددل مددع أفددراد مضددطربني غددري الضففذا املهففي: -د
 .[15].لضغط املهين إىل الفشل يف العالجأسوايء، وسريورة العمل معهم قد تزيد من احتمال اإلصابة بضغط املهنة.وقد يعود ا

تدده علددى أكمددل وجدده، البددد أن يتددوفر لديدده مكتددب مكانيففات املاديففة:نقففص الوسففائل واإل -ه لكددي يددؤدي األخصددائي النفسددي مهم 
االختبارات النفسية ،يف هذا الشأن ترى بعض كمريح ومالئم للحاالت اليت يستقبلها، وأدوات ووسائل خاصة تساعده يف عملهأ  

ق الذي يساعد يف التشخيص والعالج للمشدكلة الديت هدو بصدددها االجتاهات أن التطور احلادث يف االختبارات النفسية هو الطري
وابلتايل نستطيع القدول أن األخصدائي النفسدي جيدب أن يتسدلح هبدذه األدوات، ولكدن يبقدي اخلدربة الديناميدة الديت يسدتطيع هبدا أن  ،

 .[16]يلقي نظرة شاملة على املشكلة املراد نثها.
أي عددم تعداون األسدرة مدع األخصدائي النفسدي لصدا، احلالدة، فيحملونده املسدؤولية الكاملدة ملتابعدة املدريض عدم تعاون األسفرة: -ز

 وعالجه، مما يصع ب املهم ة على األخصائي النفسي. 
 لألخصائي النفسي: اثلثًا:  

تتحددد د مهندددة األخصدددائي النفسدددي يف تقدددمي خددددمات لهتخدددرين بغدددرض مسددداعدهتم وحتسددني حيددداهتم لكدددي يتكيفدددوا مدددع 
ز مبجموعة من السمات الشخصية اخلاصة ابعتباره يعمل يوميا مع عدد من األشدخا  البد لألخصائي النفسي أن يتمي  جمتمعهم 

كبددريا مددن حيددث   اختالفددافسددية والعقليددة، والددذين خيتلفددون فيمددا بيددنهم الددذين يعددانون بدددرجات خمتلفددة مددن مشددكالهتم وصددعوابهتم الن
وقدد أوردت اللجندة اخلاصدة ابلتددريب لعلدم ،توقعاهتم من املعاجل النفسي، ومن حيث خصائصدهم النفسدية وظدروفهم املسديطرة عليهم

 ها: منخصائي النفسي غي أن تتوفر لدى األالنفس اإلكلينيكي يف مجعية علم النفس األمريكية املميزات اليت ينب
ابآلخدددرين والرغبدددة يف معددداونتهم دون أن تكدددون لديددده الرغبدددة يف  االهتمدددامعلدددى قددددر مدددن ينبغدددي أن يكدددون األخصدددائي النفسدددي  -1

 السيطرة عليهم وتوجيههم وجهات معينة يرى أ ا يف مصلحتهم.
بدوافعه ومشاعره وحاجاته ورغباته، وشعور األخصائي  االستبصارمن على قدر عال ينبغي أن يكون األخصائي النفسي  -2

 .[17] نه من السيطرة عليها، وابلتايل من تفادي أثرها على عمله.بنواحي النقص مبخاوفه وفهمه هلا ميك  
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يب م األفدراد واجتاهداهتم وأطداخل سدلوكهم وأسدالينبغي أن يكون األخصائي النفسي على قدر كاف من التسامح فيما يتعلق بقي   -3
 ..تفكريهم

ينبغددي أن يكدددون األخصدددائي النفسدددي علدددى قددددر مدددن تكامدددل الشخصددية والسددديطرة علدددى ذاتددده أو نفسددده، ذلدددك أن عملددده ومدددن  -4
 يتعاملون معه يتطلبون أن يكون على قدر كاف من التكامل الذي يوحي ابلثقة.

وامليدل احلقيقدي إىل مدا يقدوم بده مدن عمدل،  االجتمداعيأن يكون على قدر عال من القددرة علدى التحصديل األكدادميي والدذكاء  -5
 [18 ]واإلبداع. واالنطالقصف بصفات املرونة والقيادة وكذلك أن يت  

 ومناقشتها الدراسات السابقةعرض 
 40 علددى أجريددت الدديت" بعنففوان عبعففص الصففعوابت املتعلقففة بتقففدن ايدمففة النفسففية املدرسففية  م 1998 علففى حسففن دراسففة

  تواجددده الددديت الصدددعوابت أهدددم معرفدددة هبددددف  مبصدددر  الثدددانوي التعلددديم مبددددراس العددداملني مدددن  واإلانث الدددذكور مدددن نفسدددياً  أخصدددائيا
 وإن  ومقاييس أدوات وجود عدم أن  األخصائي بشخصية املتعلقة  الصعوابت  خيص فيما نتائجها أظهرت النفسيني األخصائني

 فيما% 72 نسبة العلمي اإلعداد صعوبة شكلت وكذلك%  87 إىل وصلت بنسبة صعوبة أهم هي  عليها التدرب يلزم وجدت
 صففعوبة تليهففا% 92  بنسففبة  األويل املرتبددة يف ابألخصددائي خددا  مكتددب تددوفر عدددم صددعوبة جدداء  اإلداريددة ابلصددعوابت يتعلددق
 [19] %77 بنسبة كافية ومعنوية مادية حوافز وجود وعدم املادي العائد ضعف

القواعد املهنية للممارسدة السديكولوجية مدن خدالل تصدورات املختصدني "بعنوان  ،(2015)دراسة غريب العريب و سليمة ساحيي 
حتديدددد القواعدددد املهنيدددة للممارسدددة النفسدددانية مدددن خدددالل تصدددورات املختصدددني النفسدددانيني لتوحيدددد شدددروخل إىل   تهددددف، "النفسدددانيني

من أجل ممارسة فعالة. وقد أجريت هذه الدراسة على عينة مدن املختصدني النفسدانيني طبدق  املمارسة النفسانية بني مجيع املختصني
عليها االستبيان اخلا  بتصور املختص النفسي للقواعد املهنية للممارسة النفسانية،وأسفرت نتائج الدراسة عن ارتفاع نسبة تصور 

ة مدن حيدث احدرتام املمارسدة النفسدانية، واإلعدداد الدذايت ومعرفدة احلددود املختصني النفسانيني للقواعد املهنية جتداه املمارسدة النفسداني
الذاتية، والتنبيه للمحاذير اإليديولوجية، والسر املهين، وأيضا احلدذر مدن اسدتغالل النفدوذ والسدلطة، وكدذلك االلتدزام جتداه املفحدو  

 ة النظرة ، وأيضا جتنب السطحية والتسرع .من حيث احلفال على توازن املفحو  ومصاحله، واحلياد واملوضوعية ، ومشولي
عنوان: "تطبيق املرشدين األسريني ألساليب املمارسة املهنية يف التعامل مع املشكالت األسرية" ب (2008نورة العنزي )دارسة     

هددذه الدراسددة أن مددن أهددم نتددائج وكددان وهدددفت الدراسددة إىل وضددع تصددور لتفعيددل اإلرشدداد األسددري يف املراكددز األسددرية يف السددعودية 
احتلت اخلالفات بني الزوجني املرتبة األوىل من بني املشكالت األسرية األخرى. وكان تعامل املرشدين األسريني ضدعيفا مدع معظدم 
املشددكالت األسددرية، أل ددا ال حتددال إىل مراكددز اإلرشدداد األسددري، وتتوالهددا جهددات أخددرى مثددل "هيئددة األمددر ابملعددروف والنهددي عددن 

لددى أ ددا قضددااي أمنيددة غددري غددري متخصصددني يف اخلدمددة االجتماعيددة، ويتعدداملون مددع كثددري مددن املشددكالت األسددرية عوهددم  "املنكددر
 .[20]اجتماعي
دور األخصائي النفسي اإلكلينيكي من وجهة نظر العداملني يف املستشدفيات احلكوميدة " بعنوان (2011) صنهات فاحلنب دراسة

مددن وجهددة نظددر  اإلكلينيكدديتتمحددور مشددكلة الدراسددة يف السددؤال الددرئيس التددايل : مددا دور األخصددائي النفسددي  "يف مدينددة الددرايض
العدداملني يف املستشددفيات احلكوميددة،تكون جمتمددع الدراسددة مددن منسددوا بعددض املستدددشفيات فدددي مديندددة الددرايض )األطبدداء واملمرضددني 
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أن أفدراد عيندة   : خدم الباحث املدنهج الوصدفي املسدحي وأظهدرت النتدائجواست181)واألخصائيني واألطباء النفدسيني (. عددهم )
الدراسة موافقون غالباً على أن أهم أدوار األخصدائي النفسدي اإلكلينيكدي الديت أتيت يف املقدام األول هدي )مقيداس الدذكاء والقددرات 

فقددون غالبدداً علددى أن مددن أهددم املهددارات الدديت جييدددها أفددراد عينددة الدراسددة موا-أن العامددة ( ) )التعددرف علدددى التددداري  املرضددي للمريضدد
األخدددصائي النفسددي اإلكلينيكدددي أتيت يف املقددام األول )التعددرف علدددى دور األسددرة يف حدددوث املدددرض النفسددي( ) )املهددارة يف إقامدددة 

 .[21].عالقة قوية مع املرضى
املتغدريات لددى عيندة مدن املرشددين واملرشددات يف أطداخل طلدب العدون اإلرشدادي وعالقتهدا بدبعض " بعنوان، 2010دراسة البهدل 

، وهدددفت إىل التعددرف علددى أطدداخل طلددب العدددون اإلرشدددادي وعالقتهدددا بددبعض املتغددريات "عدددد مدددن مندداطق اململكددة العربيددة السددعودية
خلربة يف اجملدال اإلرشدادي املتمثلة يف )التخصص د األسس املعتمدة للتحويدل كمرشدد د املستوى التعليمي د العمر د اجلنس د وسنوات ا

والتعليمددي( لدددى عينددة مددن املرشدددين واملرشدددات يف عدددد مددن مندداطق اململكددة العربيددة السددعودية وهددي دراسددة مسددحية اسددتخدم فيهددا 
فدروق دالدة إحصدائياً يف تنميدة الدذات املهنيدة راجعدةلتأثري  ودوجد،الباحث مقيداس طلدب العددون اإلرشددادي وأظهدرت الدراسدة النتدائج 

النتددائج  أندده  ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية يف جتنددب طلددب العدددون راجعدددة  أظهددرتكددم   ألسددس املعتمدددة للتحويددل كمرشددد.ا
فددروق ذات داللددة إحصددائية يف طلددب العددون الوسدديلي راجعددة  كمددا أظهددرت أيضددا وجددود  ا ملعتمدددة للتحويددل كمرشددد. لتددأثري األسددس

ال توجدد فدروق دالدة يف طلدب العدون اإلرشدادي لتدأثري املسدتوى التعليمدي  كدم أظهدرت أنده  لتأثري األسدس املعتمددة للتحويدل كمرشدد.
توجد فدروق النتائج  أظهرت كمافطلب العون ال خيتلف ابختالف املدستوى التعليمدي )دبلدوم د بكدالوريوس دماجستري د فما فوق .(  

ال توجدد فدروق ذات داللدة كمدا   أثري العمر، لصا، األكرب عمراً.ذات داللة إحصائية عند مستوى يف تنمية الذات املهنيدة راجعة لت
إحصائية بني الدذكور واإلانث فددي تنميددة الددذات املهنيدة أو يف جتندب طلدب العدون أو يف طلدب العدون الوسديلي. أن طلدب العدون ال 

اخلددربة يف اجملددال التعليمددي  قليلددوات أن املرشدددين واملرشددد ي والعددالج النفسدد خيتلددف ابخددتالف سددنوات اخلددربة فدددي جمدددال اإلرشددداد أو
 [.22] يددركون طلدب لعون على أنه نقص يف الكفاءة وابلتايل يدركونه كمهدد لذواهتم

وهي دراسة تطبيقية على طالب جامعيت امللك "اجتاهات طالب اجلامعدة  دو اخلددمات النفسية "بعنوان  2011دراسة احلارثي  
وهدددفت إىل معرفددة أراء واجتاهددات طددالب اجلددامعتني عدددن اخلددددمات النفسددية يف  . "اإلسددالميةسددعود واإلمددام حممدددد بددن سددعود 

(طالب من جامعيت امللك سعود واإلمام حممد بن سعود وتكوندت عيندة الدراسدة 41855وتكون جمتمع الدراسة من ) . السعودية
ته على املدنهج الوصدفي، وأهدم نتدائج الدراسدة عددم %من جمتمدع الدراسة،واعتمد الباحث يف دراس 60( طالباً بنسبة 2151من )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طالب جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام حممد بن سدعود يف االجتداه  دو اخلددمات النفددسية 
لصا، التخصصات وجود فروق ذات داللة إحصائية كما أظهرت ،.التدي تقددم فدي املستشفيات والعيادات النفسية مبدينة الرايض

وجددود فددروق ذات داللددة و ،لصددحية النفسددية الدديت تقدددم فدددي املستدددشفيات والعيدددادات مبديندددة الرايضااألدبيددة يف االجتدداه  ددو اخلدددمات 
 [.23].األخرى ابلتخصصات مقارنة إحصائية لصا، طالب ختصص علم النفس

وقد اسدتخدام   "بني التكوين اجلامعي واملمارسات العمليةكي ياألخصائي األكلين "بعنوان(  2015دراسة مصطفي منصوري ) 
( أخصائياً نفسياً يعملون يف املستشفيات واملراكز احلية مبدينيت وهران ومستغام ،  41الباحث املنهج الوصفي  على عينة مكونة )

% 81اجلددامعي  نسددبة  أن الصددعوابت تتنددوع حسددب شدددهتا إىل: صددعوابت تتعلددق ابألخصددائي وإعدددادهوأظهددرت نتددائج الدراسددة 
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% وصددعوابت تتعلددق ابملؤسسددة نفسددها الدديت يعمددل هبددا األخصددائي بنسددبة 76وصددعوابت تتعلددق ابلبيئددة وا دديط االجتمدداعي  بنسددبة 
 [24]%.34% وصعوابت تتعلق ابحلالة نفسها وأسرته بنسبة 39

 :إجراءاهتاو  الدراسة منهج 
الدراسددة علددى املددنهج الوصددفي " الددذي يعتمددد علددى دراسددة الظدداهرة كمددا توجددد يف الواقددع ويهددتم بوصددفها  اعتمدددت مففنهج الدراسففة:

 .وصفا دقيقا 
دينددة املددرج والبددال  ابملؤسسددات الرتبويددة واالجتماعيددة مب النفسدديني العدداملني األخصددائيني:يتكددون جمتمددع الدراسددة مددن  جمتمففا الدراسففة

 جدول التايل يوضح خصائص جمتمع الدراسة ( أخصائي150)عددهم
 الدراسة جمتمع خصائص يوضح (1)جدول                                         

 المجموع عدد األخصائيين النفسيين بالمؤسسات االجتماعية  عدد األخصائيين النفسيين بالمؤسسات التعليمية
110 40 150 

 
العدددداملني و ليسددددانس علددددم الددددنفس ال( أخصددددائي  نفسددددي ممددددن حصددددلوا علددددى   70تتكددددون عينددددة الدراسددددة مددددن )   :عينففففة الدراسففففة 
  العشوائية..أخرتيت  ابلطريقة مبدينة املرج والرتبوية ملؤسسات االجتماعيةاب
 

 الدراسة عينة خصائص يوضح (2جدول رقم )
 المجموع عدد األخصائيين النفسيين بالمؤسسات االجتماعية  عدد األخصائيين النفسيين بالمؤسسات التعليمية

48 22 70 
 

 حدود  الدراسة :
 أجريت الدراسة يف املؤسسات االجتماعية و التعليمية مبدينة املرجاحلدود املكانية:
 م. 2019(  9أجريت الدراسة خالل شهري )احلدود الزمنية:

 النفسيني العاملني يف املؤسسات االجتماعية و التعليمية مبدينة املرج.مشلت الدراسة األخصائيني احلدود البشرية :
 
مففن خففالل االطففال  علففي اإلطففار النظففري والدراسففات السففابقة  يف  إبعففداد االسففتبانة  الباحفف  قددام:الدراسففة أداة 

اليت متكن من خالهلا حتقيق أهداف الدراسة واإلجابة على  فقرة 14كون من تأبراء املتخصصني يف اجملال، و  واألخ اجملال 
 ( لإلجابة بنعم1بال و) لإلجابةجياب عليها ب )نعم( و )ال(، حبي  تعطى )صفر(  تساؤل الدراسة.

( حمكمني  وأسدفرت النتدائج  علدى تعدديل بعدض 3لتحقق من صدق األداة مت عرض األداة على عدد ) صدق األداة :
 .(86وكانت القيمة ) الصدق الذايتراج الفقرات  كما استخ
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.وهو معامل  .(75)سون  حيث بلغت قيمة الثبات داستخدام معامل كيودر رديتشار مت ستخراج الثبات الثبات األداة:
 ،وبعد التأكد من صدق األداة وثباهتا  توجه الباحث إىل عينة الدراسة من أجل تطبيق الدراسة .ثبات مقبول 

ومت توزيعها على األخصائيني مبدينة املرج .  2019مت تطبيق األداة ابتداء من شهر سبتمرب  الدراسة :إجراءات تطبيق 
قددام الباحددث بتفريغهددا علددى بددرانمج احلددزم اإلحصددائية للعلددوم االجتماعيددة لتددتم بعددد إرجدداع االسددتمارات مددن عينددة الدراسددة 

 بعدها املعاجلة اإلحصائية للبياانت 
 و الوزن النسا ت اوالتكرار  النسب املئوية اعتمد الباحث يف عملية حتليل البياانت على األساليب التالية:اإلحصائية األساليب

 :ومناقشتها  عرض نتائج الدراسة
عوقدددات املمارسدددة النفسدددية لددددى األخصدددائيني النفسددديني العددداملني يف امل أهدددممدددا عالدراسفففة الففف ي يفففنص علفففى تسفففاؤلإلجابفففة علفففى 

 ؟ قام الباحث ابستخراج النسب املئوية للفقرات   كما يف اجلدول التايل والتعليمية" واملؤسسات االجتماعية
 (: يوضح معوقات املمارسة النفسية لدى األخصائي النفسي2اجلدول رقم)

 النسبة الرتتيب الفقرة م
 %78 1 عدم توفر وسائل العمل بشكل يضمن السري احلسن للممارسة النفسية.   1
 %37 7 املكتب لطبيعة العمل من حي  التجهيز والتكّييف.عدم مالءمة  2
 %73 2 عدم اعرتاف زمالء العمل أبمهية عمل األخصائي النفسي وعدم التعاون معه   3
 %50 5 عدم اعرتاف املسؤولني أبمهية عمل األخصائي النفسي وهتميشه مهنيا. 4
 %27 11 نقص اإلعداد العملي من حي  التدريب العملي للممارسة النفسية   5
 %27 12 عدم تعاون أسرة العميل ما األخصائي النفسي.   6
 %66 3 دوام العمل ابلنسبة لألخصائي النفسي غري مناسب   7
 %37 6 نقص اإلعداد  العلمي من حي  املعرفة العلمية للممارسة النفسية.   8
 %65 4 تكليف األخصائي النفسي أبعمال إدارية بعيدة متاما عن ختصصهم ومهامهم  9

 %31 9 عدم قدرة األخصائي النفسي على استخدام االختبارات واملقاييس النفسية  10
 %31 10 إلدارة التوفر املناخ املناسب لتنفي  الربامج النفسية بفعالية 11
 %6 14 األخصائي النفسينقص الوعي اجملتمعي ملهام  12
 %40 8 قلة الدورات  والربامج التدريبية األخصائي النفسي 13
 %27 13 عدم تقّبل احلالة لألخصائي النفسي، واالعتقاد اياطئ أبنه يقدم حلوال جاهزة للمشكلة.  14

بشففكل يضففمن السففري احلسففن عففدم تففوفر وسففائل العمففل ( الدديت تددنص علددى )  1أن الفقددرة )السددابق يت ضددح مددن نتددائج اجلدددول 
ح أفراد العينة أبن عدم توفر الوسدائل واإلمكانيدات صر  ،حيث  %70بنسبة جتاوزت  جاءت يف  املرتبة األويل( للممارسة النفسية

 .أكرب املعوقات النفسية منن للممارسة بشكل يضمن السري احلس  



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2020/  أبريل/  واألربعون  سابعالعدد ال

 
 

13 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

زمالء العمل أبمهية عمل األخصفائي النفسفي وعفدم التعفاون عدم اعرتاف ( اليت تنص على )3الفقرة ) الثانية املرتبة جاءت يف 
ويقصددد بدده  عدددم التعدداون يف إحالددة املددريض إىل األخصددائي النفسددي ملتابعتدده نفسيا،وحسددب تصددررات   %73بنسددبة بلغددت (معففه

ملده مدن حيدث عالقتده األخصائيون مبراكز االجتماعية أقروا بعدم اعرتاف اإلداريني أبمهية عمل األخصائي النفسدي، والتددخ ل يف ع
 ابلعميل.

بنسدبة  (دوام العمفل ابلنسفبة لألخصفائي النفسفي غفري مناسفب) (  اليت تنص على   7الفقرة  )    الثالثةيف املرتبة  وجاءت 
غددري مناسددب لطبيعددة عمددل األخصددائي، ملددا يف الفددرتة الصددباحية  أن دوام العمددل -علددى حددد تعبددري العينددة–ويقصددد بدده %66بلغددت 

 األخصائي النفسي من إرهاق عصا أكثر من إرهاق بدين. ختل فه مهنة
تكليف األخصائي النفسي أبعمال إدارية بعيفدة متامفا عفن ختصصفهم (اليت تنص علدى )   9وجاءت يف املرتبة الرابعة  الفقرة )  

صرحت عي نة من األخصائيني النفسيني أبن مسؤوليهم يكلفو م ببعض األعمال اإلضدافيةأ وهدذا  %65بنسبة بلغت " (ومهامهم
 بدوره ينقص من فعالية األخصائي النفسي داخل املؤسسة، إن مل نقل يلغي دوره متاما من اجملال النفسي .

أبمهيففة عمففل األخصففائي  املسففلولنيف عففدم اعففرتاالدديت تددنص علددى )  %50( بنسددبة    4وجدداءت يف املرتبددة اخلامسددة  الفقددرة ) 
فاألخصائيون يعانون من التهميىت من طرف املديرين ورؤسداء املصدا،، ممدا ردول دون حتسدني وضدعيتهم  النفسي وهتميشه مهنيا (

 املهنية، خاصة فيما يتعلق بتوفر وسائل العمل)اختبارات، أدوات عمل، جتهيز، أوراق...(.
الدديت تددنص علددى )  نقددص اإلعددداد  العلمددي مددن حيددث املعرفددة  %37بنسددبة بلغددت ( 8وجدداءت يف املرتبددة السادسددة الفقددرة رقددم ) 

اجلامعي لألخصائي النفسي، ويصدرحون أبن مرحلدة   اإلعداديشري أفراد عينة الدراسة إىل أمهية حي   العلمية للممارسة النفسية(.
قلففة الففدورات  والففربامج التدريبيففة  كددذلك   ئي نفسددي مؤهددل للممارسددة النفسددية بكفدداءة.)الليسددانس( غددري كافيددة إلعددداد أخصددا

يشتكي الكثري من األخصائيني النفسيني  املكتب لطبيعة العمل من حي  التجهيز والتكّييف مالئمةعدم األخصائي النفسي و 
لألخصددائي وكرسددي للعميددل(، وإذا تددوفر املكتددب للعمددل، مددن حيددث احلجم)الضدديق..(، والتجهيز)مكتددب إداري  مالئمددةمددن عدددم 

أكثر من أخصائي نفسي يف املصلحة نفسها فإ م يعملون يف مكتب واحد، مما يسبب إحراجا للعميل، وعدم استمراره يف متابعة 
الديت اظهدرت نتائجهددا وجدود صددعوابت  (2015) منصددوري مصدطفي دراسدة هدذه الدراسدة مددع نتدائج دراسددة  وتتفدق نتددائج العدالج.

 (1998وكذلك دارسة حسن ).تتعلق مبمارسة النفسية لدى األخصائي
 : اآلتفففية التوصفففففيات اقتفففففففففراح البحففففففف  نتائففففففففج ضفففوء يف وميكفففففن

 ابخلدمة النفسية .ضرورة التعاون بني األخصائي النفسي وإدارة املؤسسة اليت يعمل هبا من الرقي  -1
لتحسني مستوى املمارسات النفسية لدى األخصدائي النفسدي،  وعقد ورش العمل والندوات  الدورات التدريبيةقامة إباالهتمام  -2
 اخلدمات النفسية.ات يف واملستجد  للتطورات  مواكبته و 
ضددرورة حتسددني املنددا  املهددين  لضددمان ممارسددة سدديكولوجية قيمددة  وذلددك بتددوفري مكددان عمددل الئددق لألخصددائي  النفسددي وكددذلك -3

 للممارسة النفسية.ن لعملية ضرورة توفري الوسائل واإلمكانيات اليت رتاجها األخصائي النفسي يف عمله، لضمان السري احلس  
 املقرتحات-

 . سةونوث على مؤسسات آخري  ومقارنتها بنتائج هذه الدرايقرتح الباحث إجراء دراسات  -1
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