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ممارسة العالج النفسي وعالقتھا بالكفاءة المھنیة لدى األخصائیة النفسیة 
 زلیتن التابعة لصندوق التضامن فرع بمدارس ذوي االحتیاجات الخاصة 

ادة مسعود عقوب                                       د.د   لیلى دمحم العارف. ع
  تخصص علم النفس          تخصص علم النفس                                 

ة اآلداب    ة / ل ةالجامعة األسمر ة اآلداب                      اإلسالم ة/ ل   اإلسالمیة الجامعة األسمر
  :مقدمة 

ادًا مستمرًا وخاصة في ضل التغیرات        تشهد الحاجة إلى العالج النفسي وممارسته ازد

ة ، ة ،والتكنولوج ة والثقاف التالي تظل الحاجة  االجتماع شهدها هذا العصر، و والحضارة التي 

ضرورة وملحة ، مع توفر الفرصة للحصول على ) أخصائیین نفسیین(إلى ممارسین عالجیین 

عة ما یتناسب مع طب فاءة و ة المختلفة  ة لتطبی األسالیب العالج ة والعمل ذو  الطرق العلم

ال اجات الخاصة ، ومش سا تهماالحت هم في تطور ورقي معارف ومهارات األخصائي النفسي و

  .المتخصص 

ات التي تواجه ممارسي ا         عض التحد ، منها نقص الخبرة  لعالج النفسي أال أن هناك 

ذلك  ادل الخبرات ، وعدم التجدید والتحدیث في طرق وأسالیب العالج النفسي ، و ة ت وصعو

ة  ة واللوجست   .األمور الماد

مارس هذه المهنة ، سواء و       معالج ،  أوأو مرشد  أخصائيقع هذا العبء على عات من 

ة إلتقان  إذ ة مناس فاءة مهن ر أدائه ، وأن یتمتع  ر نفسه وتطو البد له من العمل على تطو

  .هذا العمل 

ة هف       ة من أجل أداء و  يالكفاءة المهن تس ات الم فة محصلة المعارف والخبرات والسلو ظ

ة  القدرة الفرد طة  ة؛ والكفاءة مرت ة وفعال فا ة(محددة  ة والجسم ما أنها منشطة  )العقل

ة ة الشخص ار ، الدافع ات منصب العمل والذ فالكفاءة مع في معناه الواسع لكي تكون  لمتطل

ساطة أن تسلك أقصر الطرق وتستخدم الوسائل األقل من أجل  هداف األ تحقیفئا فإن ذلك ب

عقوب ، ( المرجوة   ) . 56: 2016المسوس 

العمل العالجي ، ومواجهة       عون النهوض  ستط أن ممارسي العالج النفسي األكفاء هم من 

ات التي تواجه هذا المیدان    .الصعاب والتحد
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عتبر موضوع العالج النفسي      من الموضوعات الهامة التي أجرت حوله العدید من و

حاث وا ة وخاصة األ حوث والدارسات العر الح أن هناك قلة في ال ة ، بینما  لدراسات األجنب

احثتان، مما ول ة على حد علم ال حث حول ممارسة العالجالدارسات المحل ًال إلجراء   د لدیهما م

اجات الخاصة  وعالقته النفسي  ة لذو االحت ة النفس ة لد األخصائ    .الكفاءة المهن

لة    :وتساؤالته حثالمش

ة     ات میدان احثتان بتدرس مقرر مادة تدر ام ال ةمن خالل ق ة وعلم النفس  لطل قسم التر

ة اآلداب زلیتن ، عض  ل اجات الخاصة ، الحظتا  عض مدارس ذو االحت والتردد على 

عض أسالیب العالج النفسي من قبل ات عض القصور في استخدام  ذلك عدم  األخصائ  ،

ما الحظتا  ة ،  ة الستخدام هذه الطرق واألسالیب العالج ة مناس فاءة مهن عضهن  تمتع 

ة على حساب الطرق األخر من قبلهن ،  عض الطرق العالج اختالفا في استخدام وتبني 

عضهن    .ونقص الخبرة  لد 

احثتان اختارت لذلك    ا ال حث حول ممارسة العالج النفسي وعالقته  ام ب ة الق لكفاءة المهن

ةلد  ات النفس مدارس ذو االح األخصائ اجات الخاصة العامالت  عة لصندوق التضامن ت التا

حث هذاحاول زلیتن ، و فرع  ة  ال ة عن التساؤالت التال   :اإلجا

اجات  - 1 مدارس ذو االحت ة   ات النفس ما مستو ممارسة العالج النفسي لد األخصائ
عة لصندوق الخاصة    ؟ زلیتنالتضامن فرع  التا

اجات الخاصة  - 2 مدارس ذو االحت ة   ات النفس ة لد األخصائ ما مستو الكفاءة المهن
عة لصندوق التضامن فرع   ؟ زلیتنالتا

ًا بین هل توجد عال - 3 ة دالة إحصائ اط ة لد قة ارت ممارسة العالج النفسي والكفاءة المهن
مدارس ذو االحت ة   ات النفس عة لصندوق التضامن فرع اجات الخاصة األخصائ التا

 ؟ زلیتن
ًا في مستو هل توج - 4 تعز لمتغیر سنوات  يسفنلا ممارسة العالجد فروق دالة إحصائ

 الخبرة ؟
ة تعز لمتغیر سنوات الخبرة ؟ - 5 ًا في الكفاءة المهن  هل توجد فروق دالة إحصائ
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حثأهداف    : ال

ة  - 1 ات النفس مدارس ذو التعرف على مستو ممارسة العالج النفسي لد األخصائ
اجات الخاصة عة لصندوق التضامن فرع  االحت   .زلیتنالتا

ة التعرف على مستو الكفاءة  - 2 ات النفس ة لد األخصائ اجات المهن مدارس ذو االحت
عة لصندوق التضامن فرع  الخاصة  .زلیتنالتا

انت هناك عال - 3 ًا بین التعرف على ما إذا  ة دالة إحصائ اط ممارسة العالج قة ارت
ة لد األخصا اجات الخاصةالنفسي والكفاءة المهن مدارس ذو االحت ة   ات النفس  ئ

عة لصندوق التضامن فرع   .زلیتنالتا
انت هناك - 4 ًا في مستو  التعرف على ما إذا   يسفنلا ممارسة العالج فروق دالة إحصائ

 .تعز لمتغیر سنوات الخبرة 
ة تعز لمتغیر  - 5 ًا في الكفاءة المهن انت هناك فروق دالة إحصائ التعرف على ما إذا 

 .سنوات الخبرة 

ة حث أهم   :ال

ة  ع أهم ونه یتن حث من  ز على موضوع مهم وحیو وهو ممارسة هذا ال اتر  األخصائ
ة  فاءتهن المهن ة للعالج النفسي وعالقته    :، والمتمثلة في النقا التال

اجات  - 1 عة في مدارس ذو االحت ة المت تسل الضوء على الطرق واألسالیب العالج
ات الخاصة ، ومد ممارستها من قب   .ل األخصائ

قد تساهم نتائج هذه الدراسة بإفادة المختصین والعاملین في مجال العالج النفسي ، من   - 2
ار  فاءتهم ، والتنوع في أسالیب العالج ، ومن تم اخت ر من عملهم ، ورفع  خالل التطو

 .الطرق األنسب 
سل الضوء على فئة مهمة من فئات  - 3 ونه  حث أهمیته  ستمد هذا ال المجتمع وهي ذلك 

اجات الخاصة ، وذلك ألن  ة في أ من فئة ذو االحت ة التنم مؤشرات نجاح إستراتیج
اجات الخاصة في المجتمع ، ومد قدرتها  ه لذو االحت دولة حجم االهتمام الذ تول

ه     .على إدماجهم ف

حثحدود    : ال

اني  حأجر هذا :الحد الم اجات الخحث داخل مدارس ذو االال عة لصندوق اصة ت التا
  .زلیتن التضامن فرع 
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شر  حأجر هذا :الحد ال ات ال مدارس ذو االث على األخصائ اجات حالعامالت  ت
مدینة زلیتن   . الخاصة 

حأجر هذا :الحد الزماني    . 2018ث خالل العام ال

حثمصطلحات    : ال

ة المر  هي:الممارسة _  اذلك النوع من الممارسات المهن النفسي ، وتقدم في إطار  جالعلت 
ة  ة والعقل ات النفس ون أهدافها دراسة وعالج االضطرا ة التي  برامج المؤسسات العموم

  .) 324،  2007رشوان ، عبد المنصف  (منها

ة ، ومشاكل:العالج النفسي _  الطرق  هو عالج المشاكل العاطف اتها  ة واضطرا الشخص
ةالس مال ، ( ولوج   ) . 87:  1994علي 

ة _  ة موارد یدمج الذو  یتصرف، فی الفرد معرفة تتطلب الكفاءة :الكفاءة المهن  داخل

ة ةأخال طرقة بینهما یجمع أن فاءة ذو للفرد تسمح التي وخارج  ثم منوفردة من نوعها ، و  ق

اق جهةالمو  استغاللها   . in Nancy Brassard, 2012, P.P. 4)(ما موقف أو ما س

قة    :دراسات السا

ة في مؤسسات الصحة : عنوان )  2015زهار جمال ( دراسة _ 1 معوقات الممارسة النفس

ات الشرق الجزائر  ة بوال   .العموم

ة التي یواجهها األخصائي هدفت        هذه الدراسة للكشف عن أهم معوقات الممارسة النفس

اد فـي مؤسسات الصحة العم يسفنلا الترتیب الع ة  ة الجزائرة من حیث األهم ، ام مه( وم

ن  ،عالقات مهنیـة  انیـات إ، تكـو   ) .ثقافـة المجتمع  ،م

مؤسسات الصحة العمومیـة مجتمع الدراسة تكون      من األخصائیین النفسانیین العاملین 

ة منها ات الشرق الجزائر العموم ت الصحة الجوارة ، فقد ضمت مؤسساو  الجزائرة بوال

ة  ة االستشفائ ا ، بینما  80العموم ا نفسان  175ضمت مؤسسات الصحة الجوارة أخصائ

ات الشرق الجزائر لسنة أخصائي نفساني ، حسب إ ان بوال ات وزارة الصـحة والس حصـائ

حدد عینة الدراسة ب 2014/2015 ة اختیرت, أخصائي نفساني 255 ـوهو ما     .طرقة عشوائ
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ة  إنت نتائج الدراسة إلى وتوصل      ن أحتل المرت ه  األولىمحور التكو ة ، یل من حیث األهم

ة الثالث ، أما محور  ات في المرت ان ة الثانیـة ، تم محور اإلم محور ثقافة المجتمع في المرت

عة ،  ة الرا ة الخامسة  وأخیراالمهام فقد احتل المرت ة في المرت نا. محور العالقات المهن  ءاً و

ة لألخصـائیین  د داللة وجود معوقات في الممارسة النفسـ على ذلك فإن نتائج هذه الدراسة  تؤ

  .النفسـانیین 

ة وعالقتها : عنوان )  2017محمود عصفور ( دراسة _ 2 االتجاهات نحو الممارسة العالج

ة لد  ة  العاملینالكفاءة المهن   .في مراكز الصحة النفس

ة هدفت الدر         الكفاءة المهن ة وعالقتها  اسة للتعرف على االتجاهات نحو الممارسة العالج

اس  العاملینلد  قطاع غزة ، ومعرفة الفروق الجوهرة على مق ة  في مراكز الصحة النفس

ة  موغراف ة والتي تعز للمتغیرات الد اس الكفاءة المهن ة ومق االتجاهات نحو الممارسة العالج

ة  مي ال( التال ان العمل ، المستو التعل ) جنس ، العمر ، سنوات الخبرة ، التخصص ، م

ة  ة من خالل االتجاهات نحو الممارسة العالج ضا إلى التنبؤ بدرجة الكفاءة المهن   .وهدفت أ

قطاع غزة )  118( وتكونت عینة الدراسة من  ة    .عامال وعاملة في مراكز الصحة النفس

ة : راسة إلى وتوصلت نتائج الد      فاءة مهن ة و أن العاملین لدیهم اتجاه نحو الممارسة العالج

ة ذات داللة  ما وجدت عالقة طرد ةبدرجة مرتفعة ،  ین  إحصائ ة لالتجاهات و بین الدرجة الكل

ة  ة للكفاءة المهن   .الدرجة الكل

اس االتجاه       ة لمق ات نحو الممارسة ما أشارت النتائج لوجود فروق بین الدرجة الكل

ة تعز لمتغیر العمر  ولمتغیر ) . سنة فأكثر  45لصالح العاملین الذین أعمارهم ( العالج

مي  ا ( المستو التعل ذلك لوح عدم وجود) لصالح الدراسات العل ة  ،  فروق بین الدرجة الكل

ة تعز للمت اس الكفاءة المهن ة ومق اس االتجاهات نحو الممارسة العالج الجنس   ( غیرات لمق

ان العمل    ) .التخصص ، م

ة ( دراسة _ 3 ة لد األخصائي الرضا المهني والك: عنوان )  2016برزوان حسی فاءة المهن

اد في الجزائرالنفس   .ي الع
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اد في       ة لد األخصائي النفساني الع م واقع الممارسة المهن هدفت الدراسة إلى  تقو

لرضا المهني لد األخصائي مد ا: دراسة متغیرن أساسیین هما  الجزائر وذلك من خالل

ًا هي ممیزات األخصائي النفس ي  وماالنفس   .ي الكفء مهن

حث ، )  40( وتكونت العینة من       ستوفون شرو ال اد مما  مختصًا في علم النفس الع

حملون  ة الجزائر ، و ة وهم ممارسون في مختلف قطاعات الصحة بوال   .خبرة مهن

وأظهرت نتائج الدراسة أن الرضا المهني لد أغلب األخصائیین النفسانیین الممارسین      

ما  ن أن یتحصلوا علیها ،  م ة التي  النتائج اإلیجاب عدم  نإمرت  نقص الرضا المهني مرت 

ن ، والذ ینحصر أوًال  طة بنقص التكو ة التي هي بدورها مرت في عدم االنسجام الكفاءة المهن

ًا  ن الجامعي ، وما یجده الطالب المتخرج في الواقع المهني ، وثان ن : ما بین التكو نقص التكو

  .المستمر لد األخصائي الممارس 

قة    :التعقیب عن الدراسات السا

ه قة ، واختلفم ث الحاليحلا لقد تشا عض الدراسات السا عض األخر ، من حیث  ع    :عن ال

مستو وعلى  التعرف على مستو ممارسة العالج النفسي إلى الحالي ثحلا هدف:هدف ال

ات النفس ة لد األخصائ اجات الخاصة  اتالكفاءة المهن التعرف على ما و  ،مدارس ذو االحت

انت هناك عال ًا بین إذا  ة دالة إحصائ اط ةممارسة العالج النفسي والكقة ارت  .فاءة المهن

ذلك  انت هناكو ًا في مستو  التعرف على ما إذا  الكفاءة و  ممارسة العالجفروق دالة إحصائ

ة تعز لمتغیر سنوات الخبرة   .المهن

لكشف عن أهم معوقات الممارسة اإلى ) 2015زهار جمال ( في حین هدفت دراسة       

األخصائي النفسة التي یواجهها االنفس ة الجزائرة من ي الع د فـي مؤسسات الصحة العموم

الترتیب  ة  ن  ،عالقات مهنیـة  ،ام مه( حیث األهم انیـات إ، تكـو   ) .ثقافـة المجتمع  ،م

إلى التعرف على االتجاهات نحو الممارسة ) 2017محمود عصفور ( بینما هدفت دراسة        

ة لد  الكفاءة المهن ة وعالقتها  قطاع غزة ، ومعرفة  العاملینالعالج ة  في مراكز الصحة النفس

ة والتي  اس الكفاءة المهن ة ومق اس االتجاهات نحو الممارسة العالج الفروق الجوهرة على مق
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ة  ة التال موغراف ان ( تعز للمتغیرات الد الجنس ، العمر ، سنوات الخبرة ، التخصص ، م

مي    ).العمل ، المستو التعل

ة ( دراسة  امأ      ة لد ت هدف) 2016برزوان حسی م واقع الممارسة المهن إلى  تقو

اد في الجزائر وذلك من خالل دراسة متغیرن أساسیین هما  مد : األخصائي النفساني الع

ًا هي ممیزات األخصائي النفس وما  يسلرضا المهني لد األخصائي النفا   .ي الكفء مهن

ة) 23( نم  يلاحلا ثحلا تكون مجتمع :العینة  ة أخصائ  بینما تكونت عینة دراسة،  نفس

 )2017، محمود عصفور(دراسة  امأ ، أخصائي نفسان) 255(من  ) 2015زهار جمال (

ة ) 118( عینةلابلغت  قطاع غزة ، وقد تكونت عینة عامال وعاملة في مراكز الصحة النفس

ة ( دراسة  ادمختصًا ف)  40(  من )2016برزوان حسی   . ي علم النفس الع

أن العاملین لدیهم اتجاه نحو الممارسة  )2017، محمود عصفور( ةسار د أظهرت : جئاتنلا

ة ذات داللة  ما وجدت عالقة طرد ة بدرجة مرتفعة ،  فاءة مهن ة و ةالعالج بین الدرجة  إحصائ

ین ة لالتجاهات و ة  الكل ة للكفاءة المهن  تحضو أ ) 2015زهار جمال ( ةسار د امأ ،الدرجة الكل

ة  يسفنلا جالعلا تاقو عم ضع ن أحتل المرت ه محور  األولىمحور التكو ة ، یل من حیث األهم

ة الثالث ، أما محور المهام فقد  ات في المرت ان ة الثانیـة ، تم محور اإلم ثقافة المجتمع في المرت

عة ،  ة الرا ة الخامسة  وأخیرااحتل المرت ة في المرت نا. محور العالقات المهن على ذلك فإن  ءاً و

ة لألخصـائیین النفسـانیین  د داللة وجود معوقات في الممارسة النفسـ  ،نتائج هذه الدراسة  تؤ

ة (  ةسار د امنیب أن الرضا المهني لد أغلب األخصائیین أظهرت  )2016برزوان حسی

ما  ن أن یتحصلوا علیها ،  م ة التي  النتائج اإلیجاب نقص  نإالنفسانیین الممارسین مرت 

ن ، والذ  طة بنقص التكو ة التي هي بدورها مرت عدم الكفاءة المهن الرضا المهني مرت 

ن الجامعي ، وما یجده الطالب المتخرج في الواقع ینحصر أوًال  في عدم االنسجام ما بین التكو

ًا  ن المستمر لد األخصائي الممارس: المهني ، وثان   . نقص التكو

قة  أوجه االستفادة من    :الدراسات السا

احث قة ف ناتاستفادة ال   : ي من الدراسات السا

ار  - حث وهو المنهج الوصفي ماخت  .نهج ال
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حث الحالي  -  .االطالع على المصادر والمراجع المختلفة التي تتناسب مع ال
حث  - رة أعم وأوسع عن موضوع ال ن ف  .تكو
حث  - ة لل  .تحدید المتغیرات المناس
حث  - ار أدوات ال   .اخت

حث وٕاجراءاته    :منهج ال

حث  احثتان  :منهج ال اطي لمناسبته لموضوع  الوصفي المنهجاستخدمت ال حثاالرت  . ال

حثمجتمع  مدارس ذو  حثالتكون مجتمع  : ال ة العامالت  ات النفس ع األخصائ من جم
اجات الخاصة  عة لصندوق التضامن فرع االحت )   23( التي بلغ عددهن زلیتن ، و  التا

ة الكامل أخصائ احثتان دراسته  ، والجدول التالي یوضح مجتمع  ونظرًا لصغر المجتمع قررت ال
حث   .ال

  )1(الجدول رقم 
حث   یوضح توزع أفراد مجتمع ال

ات عدد  المدرسة  ت   األخصائ

  2  األمل للصم مدرسة   1
ة   2 ة القدرات الذهن   9  مدرسة تنم
ز تأهیل   3   12  أطفال التوحدمر

  23  المجموع
  

حث     :أدوات ال

اس : أوال    )2017،محمود عصفور ( إعداد  : النفسي ممارسة العالجمق

اس من  عاد هي  ثالثةفقرة موزعة على ) 39(یتكون المق   :أ

ات تمتلكه  هو ما:  الجانب المعرفي -  معلومات من يالنفس المجال يف األخصائ
ةتخص ذلك ةخصوش ةمهن وخبرات ص نهم مهارات و  العالج وممارسة تطبی من تم
شمل الفقرات من  النفس  )16-1(و

ا میولو  استعداداتهو  : الوجداني الجانب -  العالج ممارسة نحون واتجاهاته تاألخصائ
شمل الفقرات  يالنفس  ) 27-17(و
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ي الجانب - ة و  والمهارات النظرة القواعد تطبی على القدرةهو   :السلو ةالعلم  العمل
ة في  شمل الفقرات  .العالج النفسي ممارسةاألساس  نم نیتر قف فذح متو  )41 - 28(و

  . دعلا اذهل اهتیحالص مدعل دعلا اذه

ا اس :ثان ة ا مق   )2017،محمود عصفور ( إعداد  :لكفاءة المهن

اس من    ة ) 29(یتكون المق عاد التال   :موزعة على األ

ة الكفاءة - ات قدرة يه : الشخص ان توظیف  على األخصائ ن ومهاراتهن وقدراته تهماإم
ة المواقف على التغلب يف واستثمارها ة والمهن ات وتشمل الفقرات  ، مالئمة صورة الح

)1-12( 
ة الكفاءة - ة  والمهارات المعلومات يه : المعرف ة (األساس ة - العلم  الضرورة )العمل

ة األسالیب استخدام عند ةالنفس للممارسة  )19-13(وتشمل الفقرات،  المختلفة العالج
ةال الكفاءة - ة (وجدان ات استعدادات هي : )العاطف ن أنفسه عن ومیول األخصائ

 )23-20( ، وتشمل الفقرات يالنفس العالج مهنة نحو نواتجاهاته

ة الكفاءة - ات قدرةهي  : األدائ  أداء على نوقدراته نمهاراته إظهار على األخصائ
ة العال لیباألسا  )29-24(، وتشمل الفقرات  المختلفة ج

احثقامت       حث إعادة تطبیب تانال ة لل أدوات ال للتطبی  تهاتأكد من صالحیعلى البیئة اللیب
ة  عتان الخطوات التال    :مت

حث : أوال     :صدق أدوات ال
حث أدوات تتمتع      ة  ال   :أنواع الصدق التال
  :صدق المحتو  -1
ــــز علـــى مـــد تمثیـــل      ـــاس یر الصـــدق المنطقـــي وهـــو ق انـــًا  ســـمى أح االختبــــار للنـــواحي أو و

ار ومحتـــواه لمجــــال  قــــة مضـــمون االختــــ اســــه ، ومــــد مطا ونـــات المختلفــــة للجانـــب المـــراد ق الم
اســـها  ـــار الصـــفة المـــراد ق ـــات االخت اســــه ، أ یجـــب أن تمثـــل فقــــرات ومحتو الســـلوك المطلـــوب ق

ًال جیدًا    .تمث
حـث توقد تمتــع احثصـدق المحتـو وذلـك مـن خـالل حـ أدوات ال ـارات  تـانرص ال علـى وجـود ع

اسه  اس الموضوعي المراد ق ة وممثلة للواقع  حتى یتحق الق   .اف
  :الصدق الظاهر  -2

تها ووضـــوحها  وهـــو المظهـــر الخـــارجي لالختبــــار مـــن حیـــث األســـئلة والمفــــردات ، ودرجـــة صـــعو
ة ولجعــــل  ــــه مــــن دقـــــة وموضــــوع ار ، ومــــا یتمیــــز  االختـــــ مـــــات الخاصــــة  ــــاسالوالتعل یتمتــــع  مق
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ان بلغـة سـهلة وواضـحة  ـارات االسـتب احـث علـى أن تصـاغ ع ة الصدق الظاهر حرص ال بخاص
ه سهلة و واضحة و واحدة  ة عل سه ، وأن تكون طرقة اإلجا س مضمون ما تق    .، وأن تق

 
  :االتساق الداخلي صدق  - 3

ة لكل تم حساب االتساق الداخلي عن طر حساب معامالت االرت       ا بین الدرجة الكل
ة   اسعد والدرجة الكل اس یوضح االتساق الداخلي  والجدول التالي للمق ممارسة العالج لمق

ة  اس الكفاءة المهن   .النفسي ومق

  )2(الجدول رقم 
حثیوضح  س ال   االتساق الداخلي لمقای

اس عاد  المق ا  األ   مستو الداللة  معامل االرت

  ممارسة
  العالج

  فسيالن

  0.05دالة عند مستو   0.48*  الجانب المعرفي
  0.01دالة عند مستو   0.78**  الجانب الوجداني
ي   0.01دالة عند مستو    0.75**  الجانب السلو

  الكفاءة
ة   المهن

ة   0.01دالة عند مستو   0.90**  الكفاءة الشخص
ة   0.01دالة عند مستو   0.84**  الكفاءة المعرف

ةالكفاءة الوجد   0.01دالة عند مستو   0.78**  ان
ة   0.01دالة عند مستو   0.85** الكفاءة األدائ

ا عند مستو داللة ** اطات دالة إحصائ   )0.01(االرت
ا عند مستو داللة * اطات دالة إحصائ   )0.05(االرت

اس           ونة لمق عاد الم ع األ  سيممارسة العالج النفیتضح من الجدول الساب أن جم
اس وهذا یدل على اتساق  ة للمق ة مع الدرجة الكل ًا وذات داللة إحصائ اطًا موج ترت ارت

عاده  ع أ اس وتجانس جم   .المق
ضا ما یت        ا ضح أ اطا موج ة ترت ارت اس الكفاءة المهن ونة لمق عاد الم ع األ أن جم

عاد وهذا یدل على صد ة مع مجموع األ اسوذات داللة إحصائ   . ق المق

ا ات : ثان حث ث  :  أدوات ال
استخدام معامل ألفا تم ات  اس  حساب الث ة للمق اخ وذلك للدرجة الكل ة رون عاد الفرع واأل

  :والجدول التالي یوضح ذلك 
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 ) 3(جدول رقم                                     
ات                                       یوضح معامل الث

اس عاد  المق   ألفا  اال

  ممارسة
  العالج
  النفسي

  0.76  الجانب المعرفي
  0.81  الجانب الوجداني
ي   0.82  الجانب السلو

ة اس الدرجة الكل   0.88  للمق

  الكفاءة
ة   المهن

ة   0.74  الكفاءة الشخص
ة   0.82  الكفاءة المعرف
ة   0.73  الكفاءة الوجدان
ة   0.91  الكفاءة اآلدائ

اس ة للمق   0.92  الدرجة الكل

ات مرتفعة یتضح من        اسین الجدول الساب أن درجة الث  –ممارسة العالج النفسي (للمق
ة ات ) الكفاءة المهن س ث حثوتع    .أدوات ال

حث  - ة المستخدمة في ال  :االسالیب اإلحصائ
اس  - 1 ات المق اخ لحساب ث رون  . معامل ألف 
ار ، - 2 ة ، استخدام المتوس الحسابي ، واالنحراف المع ة المئو للتعرف على  والنس

 .ةنهملا ةءافكلا  و تسمو ،  يسفنلا جالعلا ةسر امممستو 
عة العالقة بین  - 3 ا بیرسون للتعرف على طب  ساقمو  يسفنلا جالعلا ساقممعامل االرت

 . ةنهملا ةءافكلا
ار   - 4  تاو نسللتعرف على داللة الفرق بین متوسطات )  (u.test ينثو  ناماستخدام اخت

  . ةر بخلا

حثنتائج    :ومناقشتها  ال

ـــة عـــن التســـاؤل -1 ـــذ مـــؤداه األولاإلجا ـــد مـــا :، وال مســـتو ممارســـة العـــالج النفســـي ل
اجات الخ مدارس ذو االحت ة   ات النفس عة لصندوق التضامن فرع اصة األخصائ   ؟زلیتنالتا

ة عن هذا التساؤل            احثلإلجا واالنحراف  –المتوس الحسابي (  تاناستخدمت ال
ار  ة  –المع ة المئو ه ولتحدید مستو  تمو ) النس ن المطلوب الوصول إل تحدید مستو التم
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ن وهي  ن تم تحدید درجة قطع أو محك للتم حوثین  ثم%)  80(التم ة للم ة المئو حساب النس
وضح الجدول التالي النتائج التي أسفرت عنها المعالجة  ةالذین وصلوا لدرجة القطع و   :اإلحصائ

  )4(الجدول رقم 

ار  ةة یوضح المتوسطات واالنحرافات المع عاده  لالستجا اس ممارسة العالج النفسي وأ لمق
ة   الفرع

اس عاد المق المتوس   أ
  الحسابي

النحراف ا
ار    المع

ة  النها
  العظمي

ة  النس
ة   المئو

ن  / تم
ن   ال تم

نال   % 41  80  2.549  32.38  الجانب المعرفي   تم
ن  % 91  55  3.984  50.046  الجانب الوجداني   تم
ي ن  % 83  60  4.636  49.67  الجانب السلو   تم

ة  اسالدرجة الكل ن  % 85  195  11.566  165.53  للمق   تم
نالت(شیر رمز * ة للقطع ) م ة المئو ة في الوقت % cut-off percent (80(إلى الوصول إلى النس ة وخالف ار ة اعت د عنها وهي قض ز و

ن(ذاته ، أما  ة للقطع ) الال تم ة المئو   .هو عدم الوصول إلى النس

این في مستو           أن هناك ت اتیتضح من خالل الجدول الساب  عاد  األخصائ على أ

عد  ممارسة العالج النفسياس مق  = )الجانب المعرفي(حیث تشیر النتیجة إلى أن متوس 

ار  وانحرافه 32.38 عد  2.549= المع وانحرافه  50.046) = الجانب الوجداني(، ومتوس 

ار  عد  3.984= المع ي(، بینما متوس  ار  49.67) = الجانب السلو = وانحرافه المع

الن  4.636 ة لمتوس ، أما  اس(س ة للمق ار  165.53) = الدرجة الكل = واالنحراف المع

اس 11.566 عاد مق ة أل ة المئو النظر إلى الجدول یتضح أن النس ممارسة العالج النفسي ، و

ي( ة  و، %)  83، % 91(على التوالي هي ) الجانب الوجداني ، الجانب السلو الدرجة الكل

اس فهي  ة ومعنى ه%)  85(للمق ن ألنها فاقت نس ة وصلت إلى حد التم ذا أن النسب المئو

احث وتر  ،وزنا عن حد الكمال إلى حد القطع إذا تجا%) 80(حد القطع  ممارسة  أن تانال

اجات الخاصة تساعد العالج النفسي طة  اإلیجابي التفاعل على ذو االحت   .مع البیئة المح

عد  ة ا )الجانب المعرفي(أما  ة بلغت النس ن %)  41(لمئو ة لم ترق إلى حد التم وهذه النس
حاجة إلى مزد من   )% 80( ات  عد وهذا یدل على أن األخصائ ن في هذا ال أ ال تم

  .المعرفة في مجال ممارسة العالج النفسي 
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ة عن -2 ات : تساؤل الثاني ، والذ مؤداه الاإلجا ة لد األخصائ ما مستو الكفاءة المهن
ة اجات الخاصة   النفس عة لصندوق التضامن فرع مدارس ذو االحت   زلیتن ؟التا

احثلإلجا          واالنحراف  –المتوس الحسابي (  تانة عن هذا التساؤل استخدمت ال
ار  ة  –المع ة المئو وضح الجدول التالي النتائج التي أسفرت عنها المعالجة ) النس و

ة    :اإلحصائ
  ) 5(الجدول 

ة و یوضح ال اس أسالیب إدارة الضغو اال متوسطات الحساب ة لمق ة لالستجا ار ة نحرافات المع النفس
ة  ةوالمهن عاده الفرع   وأ

اس عاد المق المتوس   أ
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

ة  النها
  العظمي

ة  النس
ة   المئو

ن  ال / تم
ن   تم

ة ن  % 89  60  4.056  53.24  الكفاءة الشخص   تم
ةالكفاءة ال ن  % 92  35  2.489  32.29  معرف   تم

ة ن  % 85  20  2.27  17.095  الكفاءة الوجدان   تم
ة ن  % 90  30  3.42  26.857  الكفاءة اآلدائ   تم

اس ة للمق ن  % 89  145  10.46  129.45  الدرجة الكل   تم

اس  النظر إلى الجدول یتضح أن النسبو     عاد مق ة أل ة المئو الكفاءة (الكفاءة المهن
ةالشخ ة ، الكفاءة اآلدائ ة ، الكفاءة الوجدان ة ، الكفاءة المعرف ، % 89(على التوالي هي ) ص
اس فهي %)  89، % 90، % 85، % 92 ة للمق ومعنى هذا أن %)  89(، أما الدرجة الكل

ة حد القطع  ن ألنها فاقت نس ة وصلت إلى حد التم أ أنها تقع في (، %) 80(النسب المئو
اس الكفاءة ) ن مستو حد التم ن على مق ات قد وصلن حد التم وهذا یل على أن األخصائ

ة    .المهن

ة عن -3 ًا بین هل توجد عال: لثالث ، والذ مؤداه التساؤل ااإلجا ة دالة إحصائ اط قة ارت
اجات  مدارس ذو االحت ة  ات النفس ة لد األخصائ ممارسة العالج النفسي والكفاءة المهن

   زلیتن ؟عة لصندوق التضامن فرع التاالخاصة 

احثو لإلجا       ا  تانة عن هذا السؤال استخدمت ال وضح الجدول ) بیرسون (معامل االرت و
ة    :التالي النتائج التي أسفرت عنها المعالجة اإلحصائ
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  ) 7( جدول رقم 
ا بین  اسیوضح معامالت االرت اس الكفاءة المه مق ة ممارسة العالج النفسي ومق ة ن على الدرجة الكل

ة عادهما الفرع اسین وأ   للمق

  ).0.01(دالـــــــــــة عند مستو **  ).0.05(دالـــــــــــة عند مستو *

  : مایلي یتضح من الجدول الساب           
اس ممارسة العالج النفسي   ة لمق ة : الدرجة الكل ة ذات داللة إحصائ ظهر وجود عالقة طرد

ة بلغت  بین اس الكفاءة المهن ة لمق اس ممارسة العالج النفسي والدرجة الكل ة لمق الدرجة الكل
ة )0.52( عاده التال ة(:وأ ة ، الكفاءة األدائ ة ، الكفاءة الوجدان على بلغت ) الكفاءة الشخص

لما )0.46،  0.45،  0.50(التوالي  رتفع مستو ممارسة العالج النفسي ا، وهذا یدل على أنه 
لما  ات  ة  ارتفعتلد األخصائ ة لد الكفاءة المهن ة واألدائ ة والوجدان عادها الشخص أ
ات العامالت  عد األخصائ عد العالقة مع  اجات الخاصة ، أما  الكفاءة (مراكز ذو االحت

ة ة حیث بلغ معاممنخفضة جدًا فهي انخفضت عن  )المعرف ا  لمستو الداللة اإلحصائ االرت
)0.35   (.  
عد األول الجانب المعرفي  ة بین الجانب المعرفي  : ال ة ذات داللة إحصائ اط وجود عالقة ارت

ة بلغت  اس الكفاءة المهن ة لمق ة ) 0.84(والدرجة الكل عاده الفرع ة ، الكفاءة الكفاءة (وأ الشخص
ة ة ، الكفاءة األدائ ة ، الكفاءة الوجدان ،  0.60،  0.96،  0.77(بلغت على التوالي ) المعرف

ة )  0.57 لما ارتفع مستو الكفاءة المهن لما ارتفع مستو الجانب المعرفي  وهذا یدل على أنه 
اجا مراكز ذو االحت ات العامالت  ة لد األخصائ عادها الفرع   .ت الخاصة وأ

عد الثاني الجانب الوجداني  ة بین الجانب  : ال ة ذات داللة إحصائ اط وجود عالقة ارت
ة بلغت  اس الكفاءة المهن ة لمق ة ) 0.55(الوجداني والدرجة الكل عاده الفرع ة (وأ الكفاءة الشخص

ة ، الكفاءة  ة ، الكفاءة الوجدان ة، الكفاءة المعرف ،  0.51،  0.52(الي بلغت على التو ) األدائ

  ممارسة العالج        
ة   الكفاءة المهن

ي  دانيجالجانب الو   الجانب المعرفي اسدال  الجانب السلو ة لمق   رجة الكل

ة    0.50*   0.24   0.52*   0.77**  الكفاءة الشخص

ة    0.35   0.13   0.51*    0.96**  الكفاءة المعرف

ةالكفاءة ا    0.45*   0.25   0.42*   0.60**  لوجدان

ةالكفاءة     0.46*   0.47*   0.43*   0.57**  األدائ

اس ة للمق    0.52*   0.33   0.55**   0.84**  الدرجة الكل
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لما ارتفع مستو الجانب )  0.43،  0.42 لما ارتفع مستو  الوجدانيوهذا یدل على أنه 
اجات الخاصة مراكز ذو االحت ات العامالت  ة لد األخصائ عادها الفرع ة وأ   . الكفاءة المهن

ي  عد الثالث الجانب السلو ي : ال ة بین الجانب السلو اط اس  العالقة االرت ة لمق والدرجة الكل
ة  عاده الفرع ة وأ ة(الكفاءة المهن ة ، الكفاءة الوجدان ة ، الكفاءة المعرف ) الكفاءة الشخص

ا على  ة حیث بلغت معامالت االرت منخفضة جدًا فهي انخفضت عن مستو الداللة اإلحصائ
ة دبینما توجد ع)  0.25،  0.13 ، 0.24،  0.33(التوالي  اط ًا بینالقة ارت ینه الة إحصائ  و

ة(عد  ا ) الكفاءة اآلدائ لما ارتفع مستو )0.47(جیث بلغ معامل ارت وهذا یدل على أنه 
يالجانب ا ةالكفاءة عد لما ارتفع مستو  لسلو مراكز ذو  األدائ ات العامالت  لد األخصائ

اجات الخاصة   . االحت
ة بیتضح من العرض الساب         اس ممارسة العالج وجود عالقة طرد ة لمق ین الدرجة الكل

ة  اجات النفسي والدرجة الكل مراكز ذو االحت ات  ة لد األخصائ اس الكفاءة المهن لمق
لما ارتفعت الكفاءة  لما ارتفع مستو ممارسة العالج النفسي  الخاصة ، وهذا یدل على أنه 

اجا مراكز ذو االحت ات العامالت  ة لد األخصائ   .ت الخاصة المهن
ات ،         احثتان هذه النتیجة إلى التطور الواضح في المستو المهني لد األخصائ وتعزو ال

ل ما هو جدید في المجال المهني ، مع اهتمام إدارة صندوق التضامن  طالعهن على  وإ
ة من خالل التنسی للعدید من البرامج التدرباالجتماعي فرع زلیتن  ر قدراتهن المهن ة في تطو

ل إیجابي على جودة  ش س  ل ذلك انع التنسی مع العدید من المدرین في هذا المجال ، ف
ة  ارز في ارتفاع مستو الكفاءة المهن ان له األثر ال األداء المهني في العالج النفسي والد 

  .  لدیهن 
ة عن -4 ع ، والذ مؤداه الاإلجا ًا فهل توج: تساؤل الرا ي مستو د فروق دالة إحصائ

ة عن هذا التساؤل استخدمت  تعز لمتغیر سنوات الخبرة ؟ النفسي ممارسة العالج لإلجا
احث ار  تانال وضح الجدول التالي النتائج التي أسفرت عنها المعالجة ) U.test( مان وثنياخت و

ة    :اإلحصائ
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  )7(الجدول رقم                              

اس  سنوات الخبرةرجات یوضح الفروق بین متوسطات د    ممارسة العالج النفسيعلى مق

عــــــــــــــــــاد   األ
  سنوات الخبرة

  
 العدد
  

المتوس 
  الحسابي

z 
مستو 
  الداللة

  الجانب المعرفي
  0.102  1.633  14  13  سنوات 4أقل من 
  9.40  10  سنوات 5أكثر من 

  الجانب الوجداني
 0.901  0.125  12.15  13  سنوات 4أقل من 
  11.80  10  سنوات 5أكثر من 

ي   الجانب السلو
 0.382  0.874  10.92  13  سنوات 4أقل من 
 13.40  10  سنوات 5أكثر من 

اس ة للمق  الدرجة الكل
 0.620  0.496  11.38  13  سنوات 4أقل من 
  12.80  10  سنوات 5أكثر من 

مة  یتضح من       ة   Zخالل الجدول الساب أن ق اس ممارسة العالج النفسي للدرجة الكل لمق
مته  )0.496(بلغت  مستو داللة تبلغ ق عاد ) 0.102(،  الجانب (، أما على مستو األ

مة ) المعرفي ، الجانب الوجداني ، والجانب السلوك  ،  1.633(على التوالي ) z(فقد بلغت ق
مته على التوالي ) 0.874،  0.125 ) 0.382،  0.901،  0.102(مستو داللة بلغت ق

م ة  وهذه الق شیر على عدم وجود فروق بین ) 0.05(أكبر من مستو المعنو وهذا 
ات حسب سنوات الخبرة  عاده األخصائ اس ممارسة العالج النفسي وأ ة لمق على الدرجة الكل

ة   .الفرع

ة عن تساؤل الدراسة الخامس ، والذ مؤداه -5 ًا في :اإلجا هل توجد فروق دالة إحصائ
ة تعز لمتغیر سنوات الخبرة ؟الكف احث اءة المهن ة عن هذا التساؤل استخدمت ال  تانلإلجا

ار  وضح الجدول التالي النتائج التي أسفرت عنها المعالجة ) U.test( مان وثنياخت و
ة    :اإلحصائ
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  )7(الجدول رقم 

اس  سنوات الخبرةیوضح الفروق بین متوسطات درجات    سيممارسة العالج النفعلى مق

عــــــــــــــــــاد   األ
  سنوات الخبرة

  
 

  
المتوس 
  الحسابي

z 
مستو 
  الداللة

ة   الكفاءة الشخص
  0.617  0.499  12.62  13  سنوات 4أقل من 
  11.20  10  سنوات 5أكثر من 

ة    الكفاءة المعرف
 0.138  1.483  13.81  13  سنوات 4أقل من 
  9.65  10  سنوات 5أكثر من 

ةالكفاءة الوجد   ان
 0.900  0.125  11.85  13  سنوات 4أقل من 
 12.20  10  سنوات 5أكثر من 

ة  الكفاءة اآلدائ
 0.480  0.706  11.15  13  سنوات 4أقل من 
  13.10  10  سنوات 5أكثر من 

اس ة للمق   الدرجة الكل
 0.926  0.093  11.88  13  سنوات 4أقل من 
  12.15  10  سنوات 5أكثر من 

  

مة  یتضح من       ة بلغت  ) (Zخالل الجدول الساب أن ق اس الكفاءة المهن ة لمق للدرجة الكل
مته  )0.093( مستو داللة تبلغ ق عاد ) 0.926(،  الكفاءة (، أما على مستو األ

ة  ة ، الكفاءة األدائ ة ، الكفاءة الوجدان ة ، الكفاءة المعرف مة ) الشخص على ) z(فقد بلغت ق
مته على التوالي ) 0.706،  0.125،  1.483 ، 0.499(التوالي  مستو داللة بلغت ق

ة ) 0.480،  0.900،  0.138،  0.617( م أكبر من مستو المعنو ) 0.05(وهذه الق
ة  ات حسب سنوات الخبرة على الدرجة الكل شیر على عدم وجود فروق بین األخصائ وهذا 

ة  عاده الفرع ة  وأ اس الكفاءة المهن   .لمق

اس ممارسة          ات على مق احثتان السبب في عدم وجود فروق بین األخصائ وتعزو ال
ات  ع األخصائ ات المستمرة التي تتم لجم ة إلى التدر اس الكفاءة المهن العالج النفسي ومق

غض النظر عن سنوات الخبرة ،  ة  فاءتهن المهن اإلضافة إلى في المجال المهني لرفع 
ة الدور الت ع أهم ن لجم ح مم كنولوجي وسهولة الحصول على المعلومات والتي أص

ات   .األخصائ

  :التوصیــات 

ه توصل ما ضوءفي  حث إل ا توصي نتائج من هذا ال   :ما یلي  تانحثال
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إتاحة المجال لعمل المزد من الدراسات التي تستهدف األخصائیین العاملین مع ذو    - 1
افة المج اجات الخاصة في  ة لدیهم االحت  .االت التي تخصهم لرفع الكفاءة المهن

ه  - 2 ص جزء من وقت العمل لتوج اع األسالیب  األخصائیینتخص ة إت أهم وتوعیتهم 
ة في  ة في  ممارسة العالج النفسياإلیجاب وذلك من قبل مرشدین نفسیین ذو خبرة ودرا
 .هذا المجال 

ذلعقد لقاءات  - 3 ز ، و ل مر ي في  ة تساعد على اإلشراف اإلكلین أنشطة ترفیه ام  ك الق
 .التفرغ النفسي لألخصائیین لغرض التخفیف من ضغو العمل 

اجات الخاصة  - 4 ة ذو االحت التأكید على دور المؤسسات والمراكز المتخصصة في رعا
ودمجهم في المجتمع للوصول إلى مرحلة التكیف والتقبل ، ومن تم الشروع في العمل 

ة  ح من الناح اجات الخاصة الصح ة مع ذو االحت ة والطب   .النفس

  : المقترحـــات 

احث تقترح  ن التي الدراسات عض تانال حث الحالي  تناوله ما ضوء في إجراؤها م   :ال
ة لد األخصائیین العاملین مع ذو  -1 الكفاءة المهن ممارسة العالج النفسي وعالقته 

اجات الخاصة في  ) .القطاع الخاص( االحت
ة لد األخصائیین في مراكز ذو ف - 2 ة الكفاءة المهن ة برنامج إرشاد لتنم عال

اجات الخاصة في القطاع الخاص والعام   .االحت
ي لد األخصائیین في مراكز ذو  - 3 ة العالج المعرفي السلو ة برنامج إرشاد لتنم فعال

اجات الخاصة في القطاع الخاص والعام   .االحت
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