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  :مستخلص 

�� ع�ـ� العـالج النفــ��� �ـ��ـدف البحـث ا	�ــا�� إ�ـ� � الكفــاءة تنميـة  رالكـشف عــن فاعليـة  برنـامج تــد
ـــة  �ــــادة العالجيـ ــا �ــــ�  ـــة مــــن لـــــدى الرضـــــا الوجــــدا:ي عــــن الوظيفــــة زوأثر�ــ Cخــــصائي<ن النفـــــسي<ن عينـ

جـــة التحـــسن الOـــ� يـــصل إلKLـــا أفـــراد العينـــة Jعـــد الIليHيكيـــ<ن ، كـــذلك  �ة  د رالكـــشف عـــن  اســـتمرا ر
R ��� و تIونــت عينــة البحــث  وذلــك مــن خــالل القيــاس التYبXــ� ، ؛رنKVــاء مــن جلــسات الSTنــامج التــد

�ن الزمنيــــة بــــ<ن ا	�ــــا��   يعامــــا بمتوســــط عمــــر   ) 28 -23( رمــــن Cخــــصائيات  ممــــن تراوحــــت أعمــــا
ً

أخـــــصائية  مـــــن مسYـــــشفى  ) 32( للمجموعـــــة التجر�qيـــــة بواقـــــع ) 1‚71(يوانحـــــراف معيـــــار ) 25.37(
�ـــر، ومتوســـط عمـــر C ـــس<ن جامعـــة�	يا للمجموعـــة الـــضابطة ) 1‚73(يوانحـــراف معيـــار ) 25‚47(ز

�ــر ) 24( بواقــع  C ــشفى الز�ــراء جامعــةYاعــت الباحثــة ، زأخــصائية  مــن مس تIــافؤ اxyمــوعت<ن رو 
الكفـاءة العالجيـة والرضـا يالتجر�qية والضابطة �ـ� العمـر الزم{ـ� واملـستو Rقتـصادي Rجتمـا}� و 

اسة و~� مقياس الوجدا:ي عن الوظيفة   الكفـاءة العالجيـة (ر، وقامت الباحثة بإعداد مقاي�س الد
ق ذات داللة،)  والرضا الوجدا:ي اسة عن وجود فر و وكشفت نتائج الد  إحصائية ب<ن املتوسطات ر

جات أفراد اxyموعة التجر�qية �� القياس القب�� والبعدي �� اتجاه القياس البعدي  را	�سابية  لد
ـــا  جــــة الIليــــة لIــــل مــــن الكفــــاءة العالجيــــة والرضـ روذلــــك ع�ــــ� أJعــــاد مقيــــاس الكفــــاءة العالجيــــة والد

ق ذات داللة إحصائية ب<ن املتوسطات ا	�سا جات أفراد اxyموعة والوجدا:ي  و وجود فر ربية  لد
التجر�qيـة  و الـضابطة �ــ� القيـاس البعـدي  �ــ� اتجـاه اxyموعــة التجر�qيـة وذلـك ع�ــ� أJعـاد مقيــاس 
ق  جة الIلية لIـل مـن الكفـاءة العالجيـة و الرضـا الوجـدا:ي وعـدم وجـود فـر والكفاءة العالجية والد ر

ر شـــ�ر�ن مـــن توقــــف " � ذات داللـــة إحـــصائية بــــ<ن متوســـطي القياســـ<ن البعــــدي و التYبXـــ وJعـــد مــــر
جة الIليـة لIـل مـن " الSTنامج  رللمجموعة التجر�qية وذلك ع�� أJعاد مقياس الكفاءة العالجية والد

  .  الكفاءة العالجية والرضا الوجدا:ي  وذلك لدى عينة من Cخصا�ي النفسي<ن  الIليHيIي  

خــصائي<ن النفـــسي<ن   C، الرضـــا الوجــدا:ي عــن الوظيفـــة  ،ةالكفـــاءة العالجيــ: ال-لمــات   املفتاحيــة
��  ،الIليHيكي<ن�   .رالSTنامج التد
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The effectiveness of a training program to improve 
therapeutic efficiency in developing emotional job 

satisfaction among a sample of clinical psychologists "a 
quasi-experimental study" 

Mervat Abdel Hamid Ali Al-Safty 

Department of Psychology, Faculty of Human Studies, Tafahna 
Al-Ashraf, Al-Azhar University. 

Email: Mervat. ali@azhar.edu.eg 

Abstract:  

The aim of the current research is to reveal the effectiveness, current, 
oxygen, increase activity, in the period that comes from the training 
activity sessions; And that is through standard follow-up measurement, 
a sample of the current measurement of female specialists whose 
functional ages ranged between (23-28), years, middle age (25.37) and 
standard deviation (1.71) for the experimental group with a middle 
(32) female specialist from Al-Hussein Hospital, Al-Azhar University 
And a mean age of (25.47) and a standard deviation of (1.73) for the 
control group, with (24) female specialists from Al-Zahraa Hospital, 
Al-Azhar University The researcher took into account the equality of 
the experimental and control groups in terms of chronological age, 
socio-economic level, therapeutic efficiency and emotional satisfaction 
with the job. Experimental in the tribal and remote measurements in 
the direction of the dimensional measurement on the dimensions of the 
therapeutic efficacy scale and the total degree of each of the 
therapeutic efficacy and emotional satisfaction And there are 
statistically significant differences between the arithmetic averages of 
the scores of the experimental and control group members in the post-
measurement in the direction of the experimental group on the 
dimensions of the therapeutic efficacy scale and the total score for 
each of the therapeutic efficiency and emotional satisfaction, and there 
are no statistically significant differences between the means of the 
post and follow-up measurements. Two months after stopping the 
program for the experimental group on the dimensions of the 
therapeutic efficacy scale and the total degree of both therapeutic 
efficacy and emotional satisfaction among a sample of clinical 
psychologists. 

Keywords: Therapeutic competence , Emotional satisfaction with the 
job, clinical psychology, Training, Program.  
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  :مقدمة 

�ـس�X علــم الــنفس لعـالج Rضــطرابات النفــسية واملــشكالت امل�نيـة وCســر�ة الOــ� تواجــھ 
Cفـــراد ،Cمـــر الـــذي تطلـــب وجـــود تخصـــصات فرعيـــة لعلـــم الـــنفس فظ�ـــر  علـــم الـــنفس العيـــادي ، 

سـة النفـسية ولكنھ مر  صـت املعـالم العلميـة وCطـر العالجيـة الOـ� تتطل�Kـا املما ربمراحل ومواقف أ ر
الOـــ� يتوقـــف علKLـــا نجـــاح Cخـــصا�ي النفـــ��� العيـــادي �ـــ� جعـــل املـــر�ض يتكيـــف مـــع مرضـــھ و�تقبـــل 

ـــة للعــــالج  الIليHيIــــي   سـ رالعــــالج املناســــب و�تغلــــب ع�ــــ� الــــصعو�ات الOــــ� تواج�ــــھ ، فقــــد بــــدأت املما
( لأو عيــادة نفــسية �ـــ� جامعــة بHــسلفانيا ع�ـــ� يــد عــالم الـــنفس  الIليHيIــي  Cمر�Iــي و�تمـــربافتتــاح 

Witmer (1896 ــــرب�	عـــد اJ ـــا جليــــا خـــصوصا� ســــة امل�نيـــة و�ـــر دو ت املما ر ، و عـــد ذلـــك تطـــو ز رر
ـــS �ــــ� عــــالج  رالعامليــــة الثانيــــة حيــــث قــــام Cخــــصائيو الIليHيكيــــو بــــدو كب<ـ ن Rضــــطرابات النفــــسية ن

ضـــعت عـــصqية والـــصدمات ال �ـــادة ا	�اجـــة ل�ـــؤالء املتخصـــص<ن �ـــ� ذلـــك الوقـــت ، و وممـــا أدى ا�ـــ�  ز
سة وافتتحت املسYشفيات والعيادات املتخصصة �ـ� العـالج النفـ��� �ـ� أنحـاء متفرقـة  رنماذج املما

وانتقلت أ�داف علم النفس الIليHيIي من ف�م طبيعة القلـق و Rضـطرابات النفـسية ، من العالم 
رالج�ــا وا�ــ� £عز�ــز الــسعادة والراحــة النفــسية لــدى Cفــراد ، ولــم يقتــصر التطــو �ــ� وأســبا¢Kما ا�ــ� ع

�ب  ي (رعلــم الـــنفس  الIليHيIــي  ع�ـــ� تحديـــد مجــاالت العمـــل بـــل £عــداه ا�ـــ� بـــرامج التــد زطعميـــة فـــو
�ن الدين ،     ).9  ،٢٠٠٧ز،حنان 

و§Kــتم الــدو املتقدمــة بإعــداد Cخــصا�ي النفــ��� الIليHيIــي إعــدادا مكثفـــ
ً

ا	xــانب<ن  ا مـــنل
اســات الOــ� يحتاج�ـــا لياتھ، ومــن الد رالتطبيقـي والنظــر ليواجــھ عملــھ ومــسؤ و Cخــصا�ي الIليHيIــي  ي

اســـــات Cساســـــية العامـــــة  اســـــات الفنيـــــة التكنيكيـــــة-رالد ات ر الد  التطبيقـــــات  الIليHيIـــــي ة -رللم�ـــــا
  ) .377، 2000جمعة يوسف ،(

�ب �ــ� وقــت الــسلم يــوفر الــدماء �ــ� وقــت ا	 �ــرب وتــصدق �ــذه املقولــة  ع�ــ� واقــع رفالتــد
ـــــوم  ـــــم الــــــنفس مـــــــن خر�»ــــــ� ªليـــــــات ©داب والعلــ ــــ� علــــــم الـــــــنفس الIليHيIــــــي بأقـــــــسام علــ �ب �ـــ ـــــد رالتـ
�ب �� �ذا التخصص  رRجتماعية، سواء �� مصر أم �� ªل دو العالم العر ي، وتYبدي أ�مية التد ل

�ب أنــھ يطــو و�رتقــي ب رع�ــ� مــستو�ات عديــدة، فمــن أوجــھ أ�ميــة التــد كفــاءة Rختــصا®�� النفــ��� ر
ــ� �ــــ� -الIليHيIـــي  مــــن حيــــث الــــسرعة والدقــــة واملثــــابرة وRتجـــاه العيــــادي وتب{ــــ� نمــــوذج العــــالم   امل¯ــ

ا أو Jعـــض�ا، و~ـــ� البحـــث العل±ـــ� ل°�ـــاالت الفرديـــة واxyموعـــات  Cدوار الOـــ� يقـــوم ¢Kـــا، إمـــا جميع�ـــ
طبيقــي وامل¯ــ� �ــ� ªــل مجــاالت العمــل ياملرضــية إلحــراز مز�ــد مــن التقــدم ع�ــ� املــستو�<ن النظــر والت

واعداد برامج التدخل بIافة أنواع�ا الIليHيIي وعلم النفس الIليHيIي، والتقييم النف��� الIليHيIي 
تقـاء بالـسمات ال´³ـصية  Rر  و�روتطبيق�ـا و~ـ� بـرامج التـدخل  الوقـا�ي  والتـدخل بالتنميـة والتطـو

ات املعرفيـــــة و ات والقـــــد ـــا روRســـــتعدادات وامل�ــ ــــة الqـــــشر�ة والتـــــدخل ¢Kـــــدف £عـــــديل CفIـــــار ر التنميـ
اªــات وRتجا�ــات وأنمــاط الــسلوك ا	³ــاطئ أو ا³yتــل املنحــرف والتــدخل ¢Kــدف  رواملعتقــدات وRد
¸س  ة وRشــــراف والتـــــد ه �ــــ� Rدا رالتأ�يــــل وإعــــادة التأ�يــــل وأخ<ــــSا التـــــدخل العال¹ــــ� وكــــذلك أدوا ر ر

ات لألفـــــراد وا	xماعـــــات وال�ي ــــل �ــــــذه روتقـــــديم RسYـــــشا ـــتم تقـــــديم ªـ ئـــــات واملؤســــــسات ، فكيـــــف يــ
�ب قـو وكـفء  يا	³ـدمات النفـسية العياديــة املتخصـصة مـن دو تــد -135 ،2015دمحم  الــصبوة،( رن

136.(  

فاالختـصا®�� النفـ��� الIليHيIــي يتعامـل مـع R:ــسان ، ومـن ثـم فإنــھ ال مجـال للمحاولــة 
ســـة العــــالج النفـــ��� ~ــــ� العائــــد ا	�قيقـــي و التطبيقــــي املباشـــر وCشــــد وضــــوحا روا	³طـــأ ، و£عــــد مما

ات اxyتمــع �ـ� علــم الـنفس بــصفة عامــة وعلـم الــنفس  الIليHيIـي بــصفة خاصـة ، كمــا أنــھ  رالسـYثما
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ســ<ن املتعطــش<ن  للتخفيــف مــن أعبــا½Kم  رومـن جانــب آخــر �عــد املطلــب Cك¾ــS ا	�احـا 	xم�ــو الدا ر
يومـــشكال§Kم الOـــ� تتفـــاقم مـــع التطـــو ا	�ـــضار املYـــسارع وضـــغوطھ ،  وتتعقـــد العالقـــات R:ـــسانية ر

�ا ، لIـل �ـذا أصـبح موضـوع العـالج النفـ��� والـنظم  روتYنامى الKVديدات Rجتماعيـة بمختلـف صـو
�ب عليــــھ  مــــن Cمــــو ا	xو�ر�ــــة �ــــ� مختلــــف اxyتمعــــات  ســــتھ والتــــد رالOــــ� تحكمــــھ وأخالقيــــات مما ر ر

    ).75  ،2008صفوت فرج ، (

ة ومــــن املث<ــــS ل°xــــدل  أنــــھ �ــــ� عــــصر �Rتمــــام  ر بــــالعالج النفــــ��� ، لــــم يــــتم إيــــالء ا�تمــــام بحÂــــ� لقــــد
�ب ع�ـــ� مـــر  ســـات العالجيـــة ا³yتلفـــة ، �ـــذا وقـــد £غ<ـــSت أســـاليب التـــد راملعـــا	x<ن ع�ـــ� تقـــديم املما ر

S>ب إ�� حد كب�   رالسن<ن وتم تجا�ل قياس نتائج التد

(Christopher, G.  . &  Zafra C., 2011,89). 

ة املعـا	x<ن ع�ـ� تقــديم فقـد أصـبحت  ا	�اجـة ماســة �ـ� الـسنوات Cخ<ــSة إ�ـ� تطـو�ر قــ رد
�ب Îضــا�� للمعـا	x<ن النفــسي<ن الـذين ينفــذو �ــذه  تباطــا وثيقـا بالتــد نعالجـات نا�Ïــة مرتبطـة ا ر ر

ً ً

ـــد ال تــــؤثر فقــــط ع�ــــ� املعـــــا	x<ن  ـــ� ا	xيــ �ب العال¹ـ رالعالجــــات ع�ــــ� املرÑــــ�Ð، لــــذا فـــــإن مــــسألة التــــد
�ب والتع ًلـيم Îضـا�� ، بـل تـؤثر أيـضا ع�ـ� رالنفسي<ن املبتدئ<ن وا�yاضر�ن واملشرف<ن ومعا�د التد

 ) . (Sang, M.and etal.,2008,222نأولئك املرÐ�Ñ الذين يحتاجو إ�� العالج 

اسة نظر�ة جيدة و متIاملة  سة م�نة Cخصا�ي النف��� العيادي ا�� د رحيث تحتاج مما ر
مــــة للYــــ´³يص الــــدقيق و ال �ب ميــــدا:ي متواصــــل لتحقيــــق  الكفــــاءة الال زو ا�ــــ� إشــــراف و تــــد عــــالج  ر

رالفعــــال للمـــــر�ض وإلشــــباع الرضـــــا الوجـــــدا:ي  عــــن الوظيفةلألخـــــصا�ي ، و مــــشIلة قـــــصو التIـــــو�ن 
يمعØــSف ¢Kــا  مــن Cخــصائي<ن العيــادين أنفــس�م ف�ــم أو مــن انتقــد قــصو التIــو�ن النظــر و عــدم  رل

ســة امليدانيــة  و �ــم يطــالبو باســتمرار بتحــس<ن مــستو نتلب�تــھ أد:ــى معــاي<S التعلــيم وغيــاب املما ى ر
 .Baki, S. & Ouazar, K)  .  يالتIـو�ن النظـر و التطبيقـي كمـا و كيفـا بمـا فKLـا العالجـات النفـسية  

,2017,43)   

  :مش-لة البحث 

ة عـــن منظمـــة الـــ�àة العامليــــة  ر£عØـــSف خطـــة العمـــل الـــشاملة للـــ�àة النفــــسية الـــصاد
�ب ربالـدو Cساáــ�� للـ�àة النفــسية �ـ� تحقيــق الـ�àة النفــسية  لألفـراد  ،  وت ة تــد رو®ــ�� بـضر ور

العامل<ن �� مجال ال�àة النفسية لتوسيع نطاق تقديم ا	³دمات �� البلدان، والسيما �� البلدان 
�ب ع�ـ� عـالج Rمـراض النفـسية والعقليـة والسـيما �ـ� ظـل  ال لدKäا �ãالة �� التد رالفق<Sة ال�O وال ز

ونا    ). 2022منظمة ال�àة العاملية، (رانYشار جائحة ªو

R تمــو لتخــصص حــصائيات كمــا دلــتHج<ن الــذين ي� �ــ� علــم الــنفس الIليHيIــينأن ا	³ــر
دياد شديد، بحيث نIاد نجزم أن نـصف املتخصـص<ن الـذين يتخرجـو �ـ� أقـسام علـم الـنفس �ـ�  نا ز
جــة أن �ــذا التخــصص أصــبح �ــو  رجميــع أنحــاء العــالم، يتخصــصو �ــ� علــم الــنفس الIليHيIــي، لد ن

مة ل لدخو الطالب أقسام علم النفس �� ªليات ©داب وªليات رالسqب ا	�قيقي خلف الرغبة العا
العلوم Rجتماعية، وCدلة ع�� ذلك ال حصر ل�ا، ومن أ�م�ا أن نصف الرسائل العلمية ال�O تمنح 
ن�ــ� أقــسام علــم الــنفس أو يز�ــد تIــو متخصــصة �ــ� علــم الــنفس  الIليHيIــي ، وأك¾ــS مــن نــصف مــن 

ننـــو متخصـــص<ن �ـــ� علـــم الـــنفس الIليHيIـــي، ومـــا يز�ـــد ع�ـــ� نيHتمـــو ل°xمعيـــات �ـــ� علـــم الـــنفس يIو
اسـات العليـا، يIـو �ـدف�ا Rلتحـاق بTـSامج  ننصف الطلبات ال�O يقدم�ا ا	³ر�جو لاللتحـاق بالد رن
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اه �ـ� علـم الــنفس الIليHيIـي ع�ــ� الـرغم مـن ك¾ــSة القيـود وRمتحانــات  رالـدبلوم واملاجـست<S والــدكتو
ط املطلوب تحقيق�ا لاللتح ¸س ع�� مستو ووالشر ياق ¢Kذه الSTامج، كذلك فإن أعضاء �يئة التد ر

نCساتذة وCساتذة املساعدين املتخصص<ن �� علم النفس الIليHيIي الذين يقومو باإلشراف ع�� 
اه �� علم النفس الIليHيIي، يز�ـد عـدد�م ع�ـ� ثالثـة أضـعاف مـا �ـشرف  رسائل املاجست<S والدكتو ر

ع علــم ، و�ــذه ا	�الــة الOــ� نــصف�ا ©ن ال توجــد �ــ� مــصر وعليــھ نظــراؤ�م �ــ� ªــل فــر ى الــنفس Cخــر
 2013دمحم  الــصبوة،( لوكث<ـS مــن الـدو العر�يــة وحــد�ا، ولكKæـا ظــا�رة موجـودة �ــ� ªــل أنحـاء العــالم 

،130-131.(  

سـ<ن، حيـث  ر فقد أصبح علم الـنفس �ـ� الـدو املتقدمـة �ـستقطب عـددا كب<ـS ا مـن الدا ل
ا أك¾ــS مــن اه �ــ� قــسم علــم الــنفس �ــ� أمر�Iــا وكنــدا       20000يوجــد حاليــ رطالــب ع�ــ� مــستو الــدكتو ى

ســو علــم الــنفس العيــادي؛ و �ــ� فر:ــسا يوجــد % 33 نمــKæم يد  اختــصاصا �ــ� علــم الــنفس �ـــ� 220ر
 ،S>ــــر%40املاجــــــست ــــة أخـــ اســـــــة  ىاختـــــــصاصا �ـــــــ� مجـــــــال الـــــــ�àة الIليHيكيــــــة ؛ مـــــــن ج�ـــ ت  د رأشـــــــا ر

Wittchen &  Fichter ـل �35ـ� إ15  أن �ناك ما ب<نIـسمة �ـ� البلـدان 100,000 أخـصائيا نفـسيا ل:
:ـــسمة �ـــ� البلـــدان الناميـــة ، و لكـــن املـــسألة ال 100,000 لIـــل 2زاملتقدمـــة، ب�نمـــا ال يتجـــاو عـــدد�م 

ه إ�ـ� نوعيـة التIـو�ن و مـدى تطابقـھ  سـ<ن، بـل تتجـاو زتتوقف ع�� عدد Cخـصائي<ن العيـادي<ن املما ر
ــا�ي النفســـي العيـــادي و�و�ـــة  التكفل النف��� و الط��، و مع واقع  يتضـــح لنـــا إذن أن تكـــو�ن Cخصـ

ــــن  ــــ ــــــــذا املوضـــــــوع مــ ـــــإن �ـ ـــ ــــة فــ ــــــــذه �Cميـــــ ــــــم �ــ ــ ـ غـ ــــــــ<S، و ــــــــرح بإ	�ــــــــــاح كبـ ـــــــة الـــــــســـيIولوجية ُطـ ســ راملما ر
اسة الIافيـــ ــظ بالد ــ�O لم تحـ ي،(ة راملوضوعات الـ   .   )212  ،2016رمصطفى منصو

إقبال الطالب، وتزايد �ذا Îقبال JشIل مستمر ع�� Rلتحاق بأقسام و�� مصر لوحظ 
اسـة و�حثـا وم�نـة، بحيـث نجـد  رعلم النفس، وتزايد أعداد Îناث وانخراط�م �� �ـذا التخـصص، د

�وس بـ<ن أعــوام  رأن :ـسبة Îقبــال �ــ� مـستو الل�ــسا:س والبIــالو تفعــت الHــسبة 2014 - ۱۹۸۰ي ر، ا
اسات العليا % ��85 إ% 15من  ، وال  %۷۰، يتخصص مKæم �� علم النفس الIليHيIي  %۳۰رو�� الد

اسـة �ــ� الـدبلومات الفنيــة  اســة علـم الــنفس الIليHيIـي، ع�ـ� مــستو الد رتقتـصر �ـ� Îقبــال ع�ـ� د ير
نوامل�نيـــة املتخصـــصة، مـــن مثـــل دبلـــوم علـــم الـــنفس التطبيقـــي �ـــ� جامعـــة القـــا�رة، أو ع�ـــ� مـــستو 

اه، ع�ـــ� مـــصر والعـــالم العر ـــي، بـــل توجـــد �ـــذه الز�ـــادة �ـــ� معظـــم دو العـــالم املاجـــست<S و لالـــدكتو ر
  ).20 ،2015دمحم  الصبوة،(   املتقدمة والنامية

اسات ا�� ا	�اجة إ�� بذل املز�د من ا	�xود لتطو�ر مقاي�س  ركذلك كشفت كث<S من الد
اســات إ�ـ� تقيـيم نتـ ة املعـا	ó  وكــذلك املز�ـد مـن الد ركفـاءة  وم�ـا �ب العـالج النفــ���  ر رائج بــرامج التـد

اسة    Beidas, R., A.and etal. (2012)    ،  Herschell, A.and etal.(2010)رمثل د

�ب وا�yتـو ، كمـا أنـھ  كما              اسات إ�� وصف تفـصي�� لعمليـات التـد ىتفتقر العديد من الد ر ر
شادات تجر�qية لتحديد كمية  �ب وRشراف) لطو وتكرار(رال يوجد إ  Hannah, E ..)( 2020رالتد

اســات عـــن معانـــاة و              Cخــصا�ي النفـــ��� العيـــادي مــن عـــدة مـــشاªل  ركــشفت العديـــد مـــن الد
ـــديات الOــــ� يواج��ــــا Cخـــــصا�ي  ف الــــصعبة والتحـ ســــة �ــــ� Jعـــــض الظــــر وســــواء �ــــ�  التIــــو�ن أو املما ر
�ب  والرضــا الــوظيفي  رالنفــ��� العيــادي مKæــا ضــعف التIــو�ن النظــر والتطبيقــي و قــصر مــدة التــد ي

�ــــت  الــــدين تاو اســــة  نو رمثــــل د ر  ) 2014(، فتيحــــة كرªــــوش   .)2010( فاطيمــــة  دبراســــو  .) 2010( ر
وان حس�بة  ي) 2016(زبر ¸شحفيظة Nini, M. (2017)   ،)2016(ر، مصطفى منصو   ).2019(ودر
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ســـة مــــن Cســـباب الرئ�ـــسة لتطــــو�ر  كفـــاءة العـــالج والــــتحكم والتحف<ـــû �ــــ�  روالـــتعلم باملما
اء املتخصـص<ن  ،مIان العمل اسـات  الOـ� تأخـذ �ـ� Rعتبـار آ رومع ذلـك ، ف�نـاك عـدد قليـل مـن الد ر

�ب ع�ـــ� كفـــاءة  Cخـــصائي<ن النفـــسي<ن ر�ـــ� الرعايـــة النفـــسية فيمـــا يتعلـــق بآثـــار �ـــذا النـــوع مـــن التـــد
سة النفسية و تقييم مستو الرضا الIليHيكي<ن   ى�� مIان العمل ، والتأث<S ع�� جودة املما   ر

  and et al. ,2020,145) Marta ,L.  .(   

اســــات أيــــضا أنــــھ توجــــد عالقــــة بــــ<ن الرضــــا امل¯ــــ� و Cداء و          جــــودة ركمــــا بيHــــت العديــــد مــــن الد
اسـة  . العالجـات املقدمـة اســة).Randon, S  2011(رمثـل د ت د روأشـا بـــأن Josue, M., (2009 . ( ر

ه و ما يجده �� الوقع من موقف مالئم  زالرضـا امل¯� �و ذلك الفر ب<ن ما يHتظره املوظف من انجا ق
  .أو غ<S مالئم

�ـت  الـدين تاو اسـة ªـل مـن  نو روأثبYت د ر ، فتيحـة )2010( ، فاطيمـة  دبراسـو  .) 2010( ر
¸ــش)  2014(كرªــوش   ن  )2019(و؛ حفيظــة در :ــي مــال ،ج)2010(و؛ دمحم شــر��  و آخــر و�ــار ، عمر ز

ولت  سة م�نة Cخصا�ي   Nini, M. (2017)       Baki, S. & Ouazar, K. (2017) )2015(زتر رأن مما
³يص الـدقيق و  مـة للÝـ R ب ميـدا:ي متواصـل لتحقيـق  الكفـاءة� زالنف��� العيادي تحتـاج ا�ـ� تـد ر

را�ي ، و مــــشIلة قـــــصو العــــالج  الفعـــــال للمــــر�ض و إلشـــــباع الرضــــا الوجـــــدا:ي  عــــن الوظيفةلألخـــــص
�ب معSØف ¢Kا  من Cخصائي<ن العيادين أنفس�م ف�م أو من انتقد قصو التIو�ن النظر و  يالتد رل ر
ســــة امليدانيــــة  و �ــــم يطــــالبو باســــتمرار بتحــــس<ن  نعــــدم تلب�تــــھ اد:ــــى معــــاي<S التعلــــيم وغيــــاب املما ر

يمستو التIو�ن النظر و التطبيقي كما و كيفا بما فKLا العالجات ال  ومن �نا فإن البحث نفسية ،ى
�� ع�ــ� العــالج النفــ��� �ــ�لا	�ــا�� يحــاو التحقــق مــن � الكفــاءة العالجيــة تنميــة  رفاعليــة  برنــامج تــد

�ــادة  Cخــصائي<ن النفـسي<ن الIليHيكيــ<ن  ، لــدى عينـة مـن الرضـا الوجـدا:ي عــن الوظيفـة زوأثر�ـا �ـ� 
  : £ساؤالت ~� سة ا	�الية ~� محاولة لإلجابة ع�� عدةارومن ثم فإن الد

اسة    -:رمش-لة الد

ق  �ـ� الكفـاءة العالجيـة بـ<ن  القياسـ<ن القب�ـ� والبعـدي للمجموعـة التجر�qيـة  -1 و�ل توجد فـر
  من Cخصائي<ن  النفسي<ن  الIليHيك<ن ؟  

ق  �ـــ� الكفـــاءة العالجيـــة بـــ<ن اxyموعـــة التجر�qيـــة واxyموعـــة الـــضابطة مـــن  -2 و�ـــل توجـــد فـــر
Iخصائي<ن  النفسي<ن  الC  يك<ن ؟Hلي 

ق  �� الكفاءة العالجية ب<ن  القياس<ن البعدي والتYب�X للمجموعـة التجر�qيـة  -3 و�ل توجد فر
 من Cخصائي<ن  النفسي<ن  الIليHيك<ن ؟  

ق  �ــ� الرضـا الوجـدا:ى  بـ<ن  القياســ<ن القب�ـ� والبعـدي للمجموعـة التجر�qيــة  -4 و�ـل توجـد فـر
 من Cخصائي<ن  النفسي<ن  الIليHيك<ن ؟  

ق  �ــــ� الرضـــا الوجــــدا:ى بــــ<ن اxyموعـــة التجر�qيــــة واxyموعـــة الــــضابطة مــــن  -5 و�ـــل توجــــد فـــر
 Cخصائي<ن  النفسي<ن  الIليHيك<ن ؟  

ق  �� الرضا الوجدا:ى  ب<ن  القياسـ<ن البعـدي والتYبXـ� للمجموعـة التجر�qيـة  -6 و�ل توجد فر
 من Cخصائي<ن  النفسي<ن  الIليHيك<ن ؟  



 
 تنمية الرضا الوجداني فيفعالية برنامج تدريبي لتحسين الكفاءة العالجية 
    ....سيين الكلينيكيينعن الوظيفة لدى عينة من األخصائيين النف

  مرفت عبد الحميد علي الصفتي/ د

 

 

584 

اسة    :رأHداف الد

�� �� الك-� �ادة الكفاءة العالجية تنمية  رشف عن فاعلية  برنامج تد الرضا الوجدا:ي عن زوأثر�ا �� 
  .  Cخصائي<ن النفسي<ن الIليHيكي<نلدى عينة من الوظيفة 

- R عــدJ ــا أفــراد العينــةKLــ� يـــصل إلOجــة التحــسن ال �ة  د رالكــشف عــن  اســتمرا نKVــاء مــن جلـــسات ر
 ���   .خالل القياس التYب�X وذلك من ؛رالSTنامج التد

اسة    : رأHمية الد

اسة �� جانب<ن أساس<ن �ما    ُتمثلت أ�مية الد   : ر

اسة ا	�الية � :H1مية النظر$ة     : أ�Kا �رتتمثل �Cمية النظر�ة للد

 وإ�ــ� علــم الــنفس الIليHيIــي  بـــصفة ، بــصفة عامــةا�ــ� الØــSاث الــسيIولو�¹ �ــ� �ــذا اxyـــال إضــافة -
�ب ع�ـــ� العـــالج خاصـــة؛ حيـــث تز�ـــد مـــن  راملعلومـــات الOـــ� £ـــساعد ع�ـــ� إعـــداد بـــرامج التـــد

  .النف���  

اســة ا	�اليـــة بمثابـــة حـــافز للبــاحث<ن - لعمـــل ) املـــصر�<ن والعـــرب ( ر حداثــة املوضـــوع تجعـــل مـــن الد
اسات املستقبلية �� �ذا اxyال    .رالعديد من الد

 .وجدا:ي  عن الوظيفةالرضا الو الكفاءة العالجية  إلقاء الضوء ع�� مفا�يم ªل من -

-C تتصدى ل�ا، فعينة �Oاسة �� العينة  ال  خصائي<ن النفسي<ن  الIليHيكيـ<نر كما تتمثل أ�مية الد
�ب  ع�� Cدوار الثالثة ال�O يقـوم ¢Kـا النفـسا:ي العيـادي والOـ� �ـشمل�ا ريYس{Ð علKLم  التد

دخل العيـادي، والتقيـيم ، و~ـ� التـScientist - Practioner Model امل¯ـ� -نمـوذج العـالم 
النفــ��� العيــادي، وإجــراء البحــوث العلميــة �ــ� ªــل مــن ا	xامعــات املــصر�ة والعر�يــة، لــھ 
¸س ¢Kـذه Cقـسام  �ـة مـن أعـضاء �يئـة التـد رأ�مية شديدة تYبدي �ـ� إعـداد الIـوادر املد ر

حيـــث يقــع ع�ـــ� عـــاتق �ــذه الفئـــة امل�نيـــة عـــالج وكــذلك ال�يئـــات املعاونـــة ل�ــا، ومـــن حيـــث 
R بـو  وامل¯ـ� �ـ�SØة والتوجيـھ ال�يضطرابات وCمراض النفسية  واصـالح ا	³الفـات Cسـر

  .مختلف املؤسسات التعليمية وال�àية وا	³دمية و Rنتاجية 

  : H1مية التطبيقية 

اسة ا	�الية �      : أ�Kا�رتمثلت �Cمية التطبيقية للد

اسة �� مساعدة ا³yتـص<ن القـائم< - �ب ع�ـ� العـالج النفـ���  ر£س�م نتائج �ذه الد رن بالتـد
�� لأل� ـــــد ـــــ� تـ ــــلوب £علي±ـ �qيــــــة  ªأســ ــــوا ع�ــــــ� أ�ميــــــة الTــــــSامج التد ــــ� أن يتعرفــ رإ�ــ خــــــصائي<ن ر

   .النفسي<ن الIليHيكي<ن
- C ب�    .خصائي<ن النفسي<ن اªليHيكي<نرالتعرف ع�� جوانب القوة والضعف �� برامج تد
�qية   - ج بHتائج تفيد �� وضع برامج تد را	³ر   .النفسي<ن <ن لألخصائيو
 �� Cخصائي<ن النفسي<ن  الIليHيكي<نلالوصو إ�� نتائج ومقSØحات تفيد  -

ف�م  ا§Kم ولظر �� C:سب لقد� واختيار الSTنامج التد ر   .ر
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اسة    :رالتعر$فات Dجرائية ملصطn>ات الد

 "#$ اسـة ا	�اليـة  :Training  - Programرالopنامج التد  مجموعـة مـن جلـسات" رو�قـصد بـھ �ـ� الد
�ب نع�ـ� عـالج  املرÑـ�Ð الـذين �عـانو مـن   Cخصا�ي النفـ��� الIليHيIـيرالعالج النف��� §Kدف ا�� تد

  "Cمراض وRضطرابات النفسية تحت اشراف متخصص<ن 

"vwب مل" و£عرفھ الباحثة بأنھ  : العالج النف سة املعا	ó النف��� املد رمما �نة العالج النف��� ابتداء ر
Ï³يص ل°�الـة املرضـية مـستخدما وســائل مـن اقامـة عالقـة عالجيـة نا ا  بالÝـ ور�ـة مـع املــر�ض مـر

س  ــة وغ<�Sــــا ثــــم تطبيــــق فنيــــات مــــدا اســــة ا	�الــ ات ومقــــابالت ود رالYــــ´³يص ا³yتلفــــة مــــن اختبــــا ر ر
ف املــر�ض ومرضـــھ بطر�قــة محـــددة و انKVــاء  بتقيـــيم العــالج بوســـائل  والعــالج النفـــ��� املالئمــة لظـــر

  " .KVاء العالج مناسبة  و استمرار متاJعتھ Jعد ان

ـــا  :الكفـــــاءة  العالجيـــــة  ة  "  و£عرف�ـــــا الباحثـــــة بأ�Kـــ ـــد ــــيرقــ ــــصا�ي النفـــــ��� الIليHيIـ  القابلــــــة Cخـ
سة  رللقياس ال�O تمكنھ من أداء م�نة العالج النف��� بكيفية محددة و�دقة و سرعة مناسبة للمما

ف املر�ض مع Cخصا�ي من £´³يص و تطبيق لفنيات العالج النف��� املناسبال�O يقوم ¢Kا  وة لظر
سة RلûØام بأخالقيات م�نة العالج النف��� ر وقيامھ بHشاطات أخر من شأ�Kا صقل كفاءتھ �� مما ى

  "العالج النف��� 

لحالــة وجدانيــة  مــن Î:ــ�xام  والقبــو  بـــ<ن " و£عرفــھ  الباحثــة بأنــھ  :الرضــا الــوظيفي الوجــدا�ي 
ـــ<ن م�نـــــة العـــــالج اCخــــصا�ي النفـــــ���  الIليHيIـــــي  و¢Kـــــذا �ـــــش<S الرضـــــا ا�ـــــ� اســـــتعدادات لنفـــــ���    و�ــ

  ".      وميولھ  وثقتھ بنفسھ Cخصا�ي النف���  الIليHيIي 

جة الل�سا:س أو ما �عادل�ا �� علم " و£عرفھ الباحثة بأنھ   : 1خصاyي النفvw"  ال-لي+ي-ي رخر�ج  د
جــة املاجــست<S ع�ــ� Cقــل �ــ�  الــنفس  ، و¸عمــل �ــ� أقــسام  علــم الــنفس  الIليHيIــي ر، وحاصــل ع�ــ� د

ة الـ�àة أو �عمـل �ـ� مراكـز عـالج نفـ��� أو مركـز  ا رالطب النف��� أو الـ�àة النفـسية التاJعـة لـو ز
شـــاد خاصـــة  و�Iـــو مـــؤ�ال لتطبيـــق املقـــاي�س النفـــسية  وتـــ�àيح�ا وتفـــس<�Sا كمـــا يIـــو مؤ�ـــل   نا ن ر

سة العالج النف���    ." رللمما

  ي Dطار النظر 

$5ية : أوال    : رالopامج التد

�ب يقصد  ث ا بو يب<ن ما نحو ع��- ربالتد �<ن اكـساب إ�ـ� §Kـدف الOـ� مليـةعال - رز  راملتـد
ات �ب وذلـك مـن خـالل دعـم  ، رمعلومـات وم�ـا روالتـأث<S �ـ� الدافعيـة وRتجا�ـات نحـو موضـوع التـد

�ب يجــــب  رRتجا�ــــات Rيجابيــــة أو £عــــديل Rتجا�ــــات الــــسلبية و£غي<�Sــــا وعنــــد اعــــداد بــــرامج التــــد
جـة؟  و�ـأي وأيـن؟ وكيـف؟ وملـاذا؟ مـاذا؟ لديـھ سـ�ن±� ْبـة ع�ـ� �ـذه Cسـئلة  مـن،Rجا أيمـن عـامر (رد

،2020 ،2.(  

$5ية    :   ال-لي+ي-ي لدى 1خصاyي النفvw" را=>اجة ا�~ الopامج التد

 مـــن  الIليHيIــي يإن ضــعف التIـــو�ن  النظــر  و ãـــ�الة ا	T³ــSة  لـــدى Cخــصا�ي النفـــ��� 
لبية الOــ�  يبـدKäا الـبعض تجا�ـھ  و يHتظــر مـن Cخـصا�ي النفـ��� العيــادي أ�ـم أسـباب  النظـرة الـس

نع�ـ� Cقـل التمـر و الـتمكن مـن العـالج النفـ��� و القياسـات لفـرض مIانتـھ �ـ�  املنظومـة العالجيــة 
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،و�مكـــن تفعيــــل التبـــادل بــــ<ن  جمعيـــات الطــــب النفـــ��� و جمعيــــات Cخـــصائي<ن النفــــسي<ن  و فــــتح 
ـــسا£ي مـــــ ـــاع العـــــام و نمجـــــال  £عـــــاو مؤســ ســـــ<ن  �ـــــ� القطــ ــــا ســـــواء ªCـــــاديمي<ن  أو املما رستديم  بيKæمـ

xيع Cطبــاء ع�ــ� اســتخدام اللغــة العر�يــ ك ،(ة ا	³ــاص ، وحــل اشــIالية اللغــة و£ـ́ـ ر�<ــS مبــا  2020ز
،200.(    

سة العالجية ،              �ب لضمان جودة املما رو يقع العبء ع�� القائم<ن  باإلشراف ع�� برامج التد ر
اق بحثيـة مع مراعاة ب�ئة �ب أو �ب ، و�جب أن يتضمن التـد �ب والتIلفة ال�O  يتطل�Kا  التد ر التد ر ر ر

ســة علــم الــنفس  الIليHيIـي  وســ�تمكن الطــالب مـن Rســتفادة مKæــا �ــ�  رتـؤثر JــشIل مباشــر ع�ـ� مما
سة  الIليHيكية أل�Kا تتضمن نتائج وتوصيات بحثية     ).Ahmed, R., & Pillay, A. ,2004,32(راملما

�ب داخــل نطــاق العمــل لــم �عــد  أكــدت �يئــة الــ�àة العامليــة علـــى أنوقــد  رأســلوب التــد
�با م�نيا سليما يمكـن أن  يحتمل Cعداد املالئمة وان Cخـصائي<ن  الIليHيكي<ن  يHب�� أن يتلقوا تد

ً ً ً
ر

اسـات عليـا الحقـھ للمرحلـة ا	xامعيـة Cو�ـ� �ـ� علـم الـنفس العـام علــ ات لد ريقـدم فــي شــIل مقــر ى ر
اسة انتقائيا وأن يIو املضمو وRتجاه مؤسس<ن علـى املعرفـة نان يكـو نبرنامج �ذه الد ن

ً
النظر�ة  ر

واملرحلـــة الOـــ� بلغ�ـــا  وع�ـــ� ا	T³ـــSة العمليـــة املتـــصلة باملـــشكالت �ـــ� البلـــد الـــذي �عمـــل بـــھ Cخـــصا�ي
ó�ــ� أن �ــشتمل املـــن�بHتمــع �ــ� مجــال التنميــة ،كمــا يxyس امل ا¸ اáــ�� ع�ــ� تــد رالد رقــر الــسيIولو�¹ ر

ئ�ـــ��� فــــي الSTنــــامج بجانــــب ة £علــم Cســـاليب العالجيـــة ا³yتلفـــة ªـــالعالج النفـــ��� ـ  ركجانــب  ورضـــر
شـــاد والعـــالج النفـــ��� ـ مـــع قـــدر ªـــاف مـــن Cســـاس النظـــر وذلـــك  العــــالج ا	xمــــا}� ـ Î يأســـاليب ر

 ٢٠٠٢ ز�Hب شـق<K)،Sـا الطالب من تطو�ر �ذه Cساليب ا	³اصة بالعالج و£علم ا	xديـد مæ ليـتمكن
 ،٢٨ -٢٧. (   

ـــة Cخ<ــــSة ، أصــــبح                �ب �ــــ� مجــــال العــــالج النفــــ���  �ــــ� ©ونـ رونظــــرا لûØايــــد ا	�اجــــة ا�ــــ�  التــــد
�ب مــرحلت<ن للمعــا	x<ن  �ب يIــو صــعبا ، و يتــضمن  التــد را	�ــصو ع�ــ� مثــل �ــذا النــوع مــن التــد ًر ن ل

  (Beidas, R., Kendall, P.,2010,2). يذو ا	ST³ة وا	³لفية النظر�ة    

شـة عمـل"يحيث يتم وصف العالج JشIل نظر  و�ـتم ذلـك عـادة �ـ� سـياق  :  املرحلة Cو�� ومـن " رو
شة ما ب<ن   . دقيقة ا�� يوم<ن 90رخالل متخصص ، وعادة ما £ستمر الو

ب العالج تحت إشراف متخصص يتقن العالج النف��� ، لكن  طر�قة :  املرحلة الثانية  س املتد ريما ر
�ب �   :رذه لدKäا العديد من أوجھ القصو الرئ�سة  و~� رالتد

ســتھ ، لـذا يمكــKæم  - �ــة العـالج الــذي يـتم مما �<ن لــ�س لـدKäم  فرصــة كب<ـSة لر رأن املتـد ؤر
ر£عــو�ض ذلــك القــصو  بــالقراءة عنــھ ؛ أو يمكــKæم Rســتماع ا�ــ�  محاضــرة مــن متخــصص 

ن Jعــض £ــ�xيالت الفيـــديو القــ ص<Sة ألجــزاء مـــن ويتحــدث عــن العـــالج النفــ��� ؛ وقــد يـــر
ســة العالجيــة  الIاملــة  �<ن تــر املما رعــالج حالــة  ؛ لكــن قلــة  مــن املتــد  ,.Sharpless B)ىر

Barber J. ,2009,49) س مـن البدايـة ن العالجـات تمـا ا مـا يـر �و نـاد ر فاملعـا	xو املتـد ر ر
ُ

و ً ن ن
  .إ�� الKæاية 

- Sب أعـداد كب<ـ� �ب �ـذه غ<ـS مناسـبة لتـد رباإلضافة ا�� أن طر�قة التد ة مـن املعـا	x<ن ر
ش العمـــل الOـــ� يقــدم�ا ا	T³ـــSاء مIلفـــة و�ــصعب ترتي�Kـــا ، ولـــن �ــستفيد ســـو القليـــل  ىفــو ر
ن ، إما Jسqب عدم توافر متخصص لتقديم�ا أو أل�Kا مIلفة للغاية ، لذلك  وممن يحضر
�ب جديدة ، أك¾S فعالية من حيث التIلفة وقابلة للتطو�ر من  رف�ناك حاجة إ�� طر تد ق
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ـــو الطر�قـــــة ا	�ا ــــن Cســـــاليب Cك¾ـــــS فعاليـــــة نقØـــــSح أن يIــ نليـــــة ، وCفـــــضل مـــــن ذلـــــك ومـ
�ب عÎ STنSØنت �و ا	�ل  ك ،(رالتد ر�<S مبا  ).202 ،2020ز

اسة مسألت<ن معا �qية  أن يقوم الباحثو بد ًو�لزم عند وضع الSTامج التد ر   : نر

�ب املعـــا	x<ن JــشIل جيـــد �ـــساعد�م ع�ـــ� Rحتفـــاظ بم�ـــ) 1 ات رإ�ــ� أي مـــدى يمكـــن تـــد را
س العالج النف��� ا	xديدة وتنفيذ�ا JشIل فعال    .رومعرفة  مدا

�ادة النتائج Îيجابية للمرÐ�Ñ؟ ) 2  ات واملعرفة ا	xديدة إ��  ز�ل يؤدي تطبيق �ذه امل�ا ر
ا م�ما �� £عز�ز تطو�ر كفاءات  املعا	x<ن والعامل<ن �� مجال  �ب يمكن أن تلعب دو ًفتقنيات التد ًر ر

سة اليومية تح وال�àة النفسية      رس<ن جودة الرعاية املقدمة �� ب�ئات املما

  Angela, N. & Alyson, L., 2012,98  

   :العالج النفvw": ثانيا 

 "vwعر$ف العالج النف�:  

-Royal College of  Psychiatrists 2008,10)الIلية امللكية لألطباء النفسي<ن   £عرف  
ة عـن مـدى واسـع مـن التـ"     العـالج النفـ���  بأنـھ   ( 11 دخالت املتـضمنة للعالجـات النظر�ـة  رعبـا

نتلـك الOـ� تYبــع نمـاذج  نظر�ــة مختلفـة مثــل العـالج املعر�ـ� الــسلوªي والعـالج التحلي�ــ� و�Iـو العــالج 
ىع�� مستو الفرد او مجموعـة أو ع�ـ� مـستو Rسـرة وال يقتـصر العـالج ع�ـ� املن�ـ� النفـ��� فقـط  ى

الج النفـــ��� ا�ــــ� مـــساعدة الفــــرد ملواج�ــــة ىبـــل قــــد �ـــستخدم العالجــــات الدوائيـــة Rخــــر وKäـــدف العــــ
ف ا	�ياتيـة واحـداث £غي<ـSات �³ـصية وتحـس<ن العالقـات Rجتماعيـة  والتغ<Sات السلبية �� الظر

  ".واملساعدة ع�� تحس<ن ال�àة البدنية 

عرفــــھ �اشــــم بحــــر                 عمليــــة عــــالج املــــشكالت ذات الطبيعــــة النفــــسية " بأنــــھ ) 4، 2020(ي̧و
ـــة مـــــع Rنفعاليــــة باســــتخدام الوســــا ب بإقامــــة عالقــــة م�نيـ رئل النفــــسية ، حيــــث يقــــوم املعــــا	ó املــــد

املـــر�ض ¢Kـــدف تخفيـــف أو القـــضاء ع�ـــ� Cعــــراض وتقـــو�م Cنمـــاط الـــسلوكية املـــضطر�ة ،وتطــــو�ر 
  " .ا	xانب Rيجا ي �� �³صية املر�ض 

العالج الذي �ستخدم فيھ أي من " العالج النف��� بأنھ )  9، 2021(�عرف محمود حمودة                
ــا �ـــ� املــــر�ض ال فنيـــات النفـــسية �ـــ� عــــالج Rضـــطرابات النفـــسية والعقليــــة ، او �ـــو التـــأث<J SــــشIل مـ

بواســطة معــا	ó وعالقــة عالجيــة ، اي انـــھ احــداث £غي<ــSات نفــسية �ـــ� املــر�ض بوســائل نفــسية مـــن 
خالل عالقة عالجية ، أو �و نوع من العالج لألمراض النفسية مـن خـالل عالقـة م�نيـة مـع �ـ³ص 

y ب   ". �اولة تخفيف معاناة املر�ض والعمل ع�� نمو �³ص�تھ رمد

vwنظر$ات العالج النف":  

سـة التحليـل النفـ��� - ن~ـ� أسـلوب عال¹ـ� ملـن �عـانو أعـراض نفـسية   حيـث  يـتم   :رمد
رفKLا اكYشاف Cشياء املكبوتة �� الالشعو و~�  �� جملKVا خSTات مؤملة وصـراعات قو�ـة  و�ـتم 

ق�ــ� الــشعو بطــر التعب<ــS اللفظــي والتــدا}� ا	�ــر وتفــس<R Sحــالم  ، و رتحو�ل�ـا مــن الالشــعو ا ر
ســـة الغرضـــية �ـــ� أن الغرائـــز ~ـــ� الـــدوافع Cساســـية  ســـھ التحليـــل مـــع املد ريتفـــق أ�ـــ�اب مد ر
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نللسلوك الqشر و�ختلفو مع�م �� عدد �ذه الغرائز و�رجعو�Kا إ�� غر�ـزت<ن أساسـ�ت<ن �مـا  ي
 غر�زة املوت أو العدوان، و غر�زة ا	�ياه أو الغر�زة ا	Hxسية

سـة                  ائـد �ـذه املد س علـم الـنفس وªـان  سة مـن مـدا سة التحليل النف��� مد رو£عتST مد ر ر ر ر
�ة وقـد أدى ذلـك إ�ـ�  �د الـذي تحـدث عـن الالشـعو و الـديناميات الالشـعو رالطب�ب النمساو فر ر و ي

�ـــد أن  واكYـــشاف التنـــو�م املغناط�ـــ��� والتـــدا}� ا	�ـــر وتفـــس<C Sحـــالم ، و�ـــر فر ا�yـــرك Cساáـــ�� ى
�ة الOــــ� تIـــو مخرنــــة ع�ــــ� شـــIل أفIــــار ومخــــاوف  نلـــسلوك Î:ــــسان ~ـــ� الغرائــــز الفطر�ــــة الالشـــعو ر
�ــد خر�طــة  غبــات مكبوتــة ال �عKLــا Î:ــسان ولكKæــا £عــد ا�yرªــات Cقــو لــسلوكھ، وقــد وضــع فر وو ى ر

ــر الOـــ� تIـــو ال´³ـــصية و~ـــ� ثالثـــة ال�ـــو نتحتـــو العناصـ �ـــو ( Rنـــاو) �ـــو منبـــع الغرائـــز الqـــشر�ة( ي
والغرائــــز ) الــــضم<R)Sنــــا Rع�ــــ�  والـــ´³ص نفــــسھ و~ــــ� الطبقــــة الفاصــــلة بـــ<ن ال�ــــو وRنــــا Rع�ــــ�

ات اخالقيـــة و ديHيــة ولـــذلك  راملوجــودة إذا صـــعدت إ�ــ� ال�ـــو يــتم اشـــباع�ا دو النظــر إ�ـــ� اى اعتبــا ن
قيبا ب<ن الفرد وغرائزه  �د ، ب ت ، (ريوجد Rنا Rع�� الذي يقف    )68وسيجموند فر

ـــن                  ــــصية يمكــــ ئ�ــــــسيھ لل´³ــ ـــــود ثالثــــــة مIونــــــات  ـــــ��� وجـ ـــــاء التحليــــــل النفـ رو�فØــــــSض علمـ
S>ا �� تفسK¢ ستعانةR رالالشعو-رالشعو( و~�  السلوك-S>د ، ()   والضم�  ، 1987وسيجموند فر

20-24 .(   

املعر�ــ� منــذ أك¾ــS مــن عــشر�ن عامــا مقتــصرا ع�ــ� عــالج Rكتئــاب وقــد العــالج  ªــان :املعر�ــ� العــالج 
ـــل اضـــــطراب نفــــ���  ـــو معر�ـــــ� معينــــا يم<ــــª ûـ املعر�ـــــ� ، و�قــــوم العــــالج ىافØــــSض بيــــك أن �نــــاك محتـ

ىبالتعديل املعر�� لألفIار ا	³اطئة وذلك  باسـYبدال CفIـار الالعقالنيـة بـأخر عقالنيـة  مـستخدما ُ
ن بيك ،(الفنيات املعرفية  من  التنف<S العق�� و ا	�وار واملناقشة وغ<�Sا   . )27، 2000وأر

 �ـو أسـلوب مــن Cسـاليب ا	�ديثـة يقـوم ع�ــ� اسـتخدام نظر�ـات وقواعـد الــتعلم :العـالج الـسلوGي 
عتST أن Cعراض املرضية استجابات خاطئة تم £علم�ا و اض  بحيـث  يركـز ع�ـ� £عـديل تلـك Rعـر̧و

العالج السلوªي نيز�ل Cعراض املرضية دو النظر ا�� أسبا¢Kا أو ديناميKVا وذلك باستخدام فنيات  
  ).13، 2007جوديث بيك ،(

�ك ب<Sلز :ا=Lشطل:" العالج  ر ير فرد  مؤسس �ذه النظر�ة  أن £علق الفرد باملاÑـ�� .Frederick,Pى
�ر أيــضا ب مــن تحمــل مــسئولية ا	�اضــر ىانمــا�و �ــر و  أن R:ــسان يمكنــھ أن يتعامــل مــع املــشاªل و

عتST  ا	xشطلت صيغة من صيغ العالج الوجودي وKäدف �ذا النـوع ال�O £عSØض حياتھ بفعالية   ̧و
�ó و�ركـز ع�ـ� مـاذا وكيـف و�نـا و©ن دو  نمن العالج ا�� تحمل الفرد للمسئولية لIي يصل ا�ـ� النـ

 ��Ñ103 ،2020محمود حموده ، (الرجوع للما.(  

�ـستخدم مجموعـة  متجا:ـسة أو غ<ـS متجا:ـسة  �و عالج عـدد مـن املرÑـ�Ð حيـث : ا=Lما�� الجالع
مـن املرÑـ�Ð �ـ� مجموعــة واحـدة أي تYـشابھ مــشكال§Kم أو تختلـف  و¸ـستغل أثــر ا	xماعـة �ـ� ســلوك 

لوتقــوم �ــذه اxyموعــة بتــوف<S الــدعم كمــا تــوفر املعلومــات حــو املرÑــ�Ð مــن تفاعــل وتــأث<S متبــادل 
ن و£علــــيم العــــادات الــــسليمة والكــــشف عــــن املــــشاعر وCفIــــار بــــدو التعــــرض للقلــــق طبيعــــة املــــرض

   ).7، 2013ي�اشم بحر ،(والتوتر وRكتئاب 

ن و�و أحد أنواع العالج النف��� وKäدف ا�� الوصو باملر�ض ا�� التواز العاطفي :التدعي�" العالج  ل
الة وتخفيف Cعراض حÐO بأق��Ð سرعة ممكنة وذلك عندما تKæار Cنا أمام ضغوط شديدة ز مع ا

�ـــستطيع املـــر�ض أن يـــؤدي وظائفـــھ ا	�ياتيـــة كمـــا �ـــ� الوضـــع الطبيXـــ� ، و�ـــتم �ـــ� �ـــذه ا	�الـــة بـــذل 
الــة  زا�xyـودات ا	³اصـة لــدعم الـدفاعات وتحـس<ن آليــات الـسيطرة و�حــاو الفـرد �ـ� �ــذه ا	�الـة ا ل
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Sا للــضغط بــدو محــاوالت لتغي<ــ جيــة الOــ� £ــشIل مــصد نالعوامـل ا	³ا ر �اشــم ( تركيبــة ال´³ــصية  ر
   ). 97،  2015يبحر ، 

  :الكفاءة العالجية: ثالثا 

  :  �عر$ف الكفاءة العالجية 

ن               �ر وآخر و�عرف با    .and etal. (2007)            Barber, J   الكفاءة العالجيةر

مة لتقديم العالج إ�� املعيار املط" : بأ�Kا ة الال زمدى امتالك املعا	ó للمعرفة وامل�ا ه ر رلوب لتحقيق آثا
ة املعا	ó ع�� تقـديم عـالج  "املتوقعة رو�التا�� فإنھ عند تقييم كفاءة املعا	ó ، يقوم الفرد بتقييم قد

ة املعـــــا	ó ع�ـــــ�  ، و يتطلـــــب �ـــــذا تقيـــــيم معرفـــــة املعـــــا	ó بـــــالعالج واســـــتخدامھ ، وقـــــد ربمعيـــــار مقبـــــو ل
  " تدخل محدود النطاقكفاءة "تنفيذه، و تم وصف �ذا النوع ا	³اص من الكفاءة ع�� أنھ 

ـــا	xو  ـــ<ن مـــــن العـــــالج ، و يجـــــب أن يمتلـــــك املعــ ة املعـــــا	ó ع�ـــــ� تنفيـــــذ شـــــIل معــ نألنـــــھ �ـــــش<S إ�ـــــ� قـــــد ر
ات Cخر ؛ ع�� سqيل املثال ، املز�د من العالجات النفسية العاملية   ىالنفسيو مجموعة من القد رن

ة ع�� اختيار العالجات ة ع�� تقييم املرÐ�Ñ جيدا ، والقد ر، والقد   .  املناسبةًر

ف  عـرف  البـر ومعرفــة التعامــل  معرفـة التـصرف" بأ�Kـا   الكفـاءة امل�نيـة) Labruffe      2005(و̧و
بنقـاط قوتـھ  رمما �سمح  بتطـو الفـرد و وعيـھ نومعرفة ما يجب القيام بھ و معرفة كيف يIو الفرد

   "ر امل¯�رو ضعفھ مع £عز�ز  املعلومات و التعب<S و الدافعيـة و التطو �� املسا

 S>ديف و فوش رو�ر ªل من  تا أن الكفاءة تتطلب معرفة الـفرد كيف ) Fuscher & Tardif    2010(ى
جية £سمح للفرد ذو الكفاءة أن يجمع بيKæما  ات داخلية و امIانات خا ريتصرف، و�تطلب ذلك  م�ا ر

وان  (وقــف مــابطر�قــة أخالقيــة و فر�ــدة مــن نوع�ــا، و مــن ثــم اســتغالل�ا ملوج�ــة ســياق مــا أو م زبــر
    )98 ،2016حس�بة ،

ــــاءة العالجيـــــة ـــة بالكفـ تـــــم اســـــتخدام مـــــصط°�ات ومفــــــا�يم  :�عـــــض املـــــصطn>ات املرتبطــ
سة  العالج النف��� وأش�ر�ا سالمة العالج، وقد تم تقديم �ذه  ة إ�� معيار مما رمختلفة عند Îشا ر

ة إ�ــ� مــدى تنفيـذ العــالج ع�ــ� ًفغالبــا مــا   النحــو املHــشود،راملـصط°�ات مــن قبــل املتخصــص<ن  لإلشــا

  : من خالل عدة جوانب و~� يتم تمي<û سالمة  العالج 

  .  �و RلûØام بالعالج، �ذا إذا ما تم استخدام إجراءات العالج النف��� ال�àيحة:لا=Lانب 1و 

ـــا�ي  و �ــــش<S �ــــذا املــــصط°� إ�ــــ� مــــدى جــــودة تنفيــــذ Îجــــراءات العالجيــــة  ~ــــ� الكفــــاءة :ا=Lانــــب الثـ
  . رةا³yتا

 و�ـو التمــايز �ـ� العــالج ، و �ـش<S إ�ــ� مـا إذا ªــان قـد تــم ا	�فـاظ ع�ــ� تمـايز العــالج :ا=Lانـب الثالــث 
جيـة �ـ� العـالج النفـ���  رالنف���  عن غ<Sه من Rجراءات Cخر من خالل عدم تضم<ن عناصـر خا ى

 Sخ<ـC ة ، و �ـذا املف�ـوم �ما تIو محظـو  �Oروال ن اجـھ تحـت RلØـûا(ر ؛ فع�ـ� سـqيل ) مرالـذي يمكـن إد
ـــياء (املثــــــال ، RلØــــــûام العــــــا�� لــــــ�س لــــــھ أ�ميــــــة تــــــذكر �ــــــ� وجــــــود كفــــــاءة منخفــــــضة  أي القيــــــام باألشـــ

ا Käــم �ــو )أي القيــام باألشــياء ا	³اطئــة JــشIل جيــد(والعكــس �ــ�يح ) الــ�àيحة JــشIل áــ��ء ، فمــ
  .القيام باألشياء ال�àيحة JشIل جيد  

(Perepletchikova, F. & Kazdin ,A. 2005,371). 
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َّ، والذي �عرف بأنھ " جودة العالج"  أما مف�وم  ًمدى تقديم العالج النف��� جيدا بما يكفي لتحقيق "ُ

ه املتوقعة ة " رآثا معينـة ) أو جلـسة( ر، و�التا�� فإن مصط°� جودة العالج �ش<S إ�� معيار تقديم دو
ث £ـش<S الفكـرة Cخ<ـSة و�ختلـف مف�ـوم  جـودة العـالج عـن مف�ـوم  كفـاءة املعـا	ó ، حيـ ، مـن العـالج

ة املعــا	x<ن ~ــ� تقيــيم جــودة جلــسات  رإ�ــ� ســمة املعــا	ó ،إن الطر�قــة Cك¾ــS اســتخداما لتقيــيم م�ــا ً

  ó	يل املثـال ، يــتم اسـتخدام جـودة العـالج كمؤشـر لكفــاءة املعـاqالعـالج فع�ـ� سـ(Sharpless, B., 
Barber ,J.  , 2009,50). 

  :  تقديم العالج النفسية و�� أسباب أHمية الكفاءة  العالجية  ��

عايـــة أو عـــالج ممكـــن أي بأقـــ��Ð كفـــاءة - �ـــد مرضـــا�م بأفـــضل  لية جميـــع املعـــا	x<ن  �ـــ� تز ر مـــسؤ و و
  .عالجية ممكنة 

�ب أعــداد -   �ــادة عــدد املعـا	x<ن النفــسي<ن املتخصــص<ن و لتحقيــق ذلـك يتطلــب تــد ر  ا	�اجـة ا�ــ�  ز
جـة الOـ� يIونـو عنـ نكب<ـSة مـن املعـا	x<ن إ�ـ� الد  ,  .Sharpless, B., Barber ,J)" مـؤ�ل<ن"د�ا ر

2009,54  

 تزايــد ا³yــاوف Jــشأن �ــ�ة البحــث �ــ� العــالج النفــ��� الســتخالص اســتHتاجات مؤكــدة  لفعاليــة -
ا  ر أن يتم تقـديم العـالج النفـ��� بكفـاءة ، ومـع ذلـك نـاد ًرالعالج النف��� ، ولذا  فمن الضر ي و

 .Perepletchikova ,F.and etal) عـــالج النفـــ���مــا يـــتم تقيــيم املعيـــار ا	�قيقـــي لكفــاءة ال
,2007,834)  

  :نظر$ات الكفاءة املEنية 

  : مKæا الكفاءة امل�نية�ناك عدة اتجا�ات نظر�ة فسرت 
أن تحديد الكفاءة ا	³اصة بم�نة معينة £ـستلزم النظر�ة السلوكية ىSØ ف: النظر�ة السلوكية  .1

�ذا اxyال بوصف عدد من  نقام ا³yتصو �� وصف الHشاطات ال�O تتطل�Kا �ذه امل�نة ، لذا 
ول�ـذا تـم وصــف الكفـاءة امل�نيـة  �ــ�  الHـشاطات ا	³اصـة الOـ� تتم<ــK¢ ûـا ªـل م�نــة  عـن غ<�Sـا ،

ة قائمـة مــن الHـشاطات املقننـة وطلــب مـن ªـل فــرد القيـام ¢Kــا عنـد £عي�نـھ �ــ� �ـذه امل�نــة  رصـو
اءة £عTــــS عـــن ســـلوكيات محــــددة نوالOـــ� تز�ـــل الغمـــوض فيمــــا يخـــص امل�نـــة ، وذلــــك لIـــو الكفـــ

ة الكفـاءات وتقنـ<ن الHـشاطات Taylor روقابلة للمالحظة ، وقد قام تايلو ر Jعملية تحديـد صـو
ز ، (بقصد £س�يل إدماج الفرد العامل �� عالم امل�نة بأسرع وقت ممكـن    ،    2020ومـرابط عـز

34(  
ـــات Î:ــــــسانية :  نظر�ـــــة  العالقــــــات Î:ــــــسانية  ـــة العالقـــ مــــــن خــــــالل البحــــــوث العلميــــــة ظ�ــــــرت حركـــ

اسـات الOـ� أجرا�ـا ªـل مـن ألتـو مـايو نوالد ث لز�<Sكـر mayo Elton ر  héberger roesth وزوفرتـز ر
fritz ةSـØن خـالل الف د �ـ� مـصا:ع �ـاوثو فـا رمـن جامعـة �ا ر والOـ� توصـلت ا�ـ�  تحديـد (1930-1923)ر

�ـادة الكفـاءة امل�نيـة  مـن خـ ن زالعوامل �� محـيط العمـل الOـ� تـؤدي إ�ـ�  رالل أبحاثـھ بمـصا:ع �ـاوثو
  . )2014،59يوسف الطا�ي ، (رنظام Cجو و وفSØات الراحة كثافة Îضاءةو~� 
د الqــشر�ة  – نوقــد بــدأ �ــذا Rتجــاه  مــع مطلــع الــسبعينات مــن القــر العــشر�ن ، و : ر مــدخل املــوا

اســــات �ــــ� مجــــال  د الqــــشر�ة حــــديث :ــــسqيا حيــــث أكــــدت البحــــوث والد ر�عتTــــS مــــدخل املــــوا العلــــوم ر
د ول�ـسوا مجــرد أنـاس يتـصرفو فقـط  نالـسلوكية ع�ـ� اعتبـار Cفــراد كمـوا ع�ـ� أسـاس مــشاعر�م  ر

ة تنميتـھ  ة عن اسYثمار إذا أحـسHت إدا روعواطف�م وقد قام �ذا املدخل ع�� اعتبار  أن الفرد عبا ر
�ـــادة الكفـــاءة Rنتاجيـــة  ھ و توجيـــ زيمكـــن أن يحقـــق مIاســـب طو�لـــة Cجـــل للمؤســـسة مـــن خـــالل 
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سـات إلشـباع ا	�اجـات النفـسية و العاطفيـة وRقتـصادية للفـرد و§Kيئـة  رالـسياسات والTـSامج واملما
��Ð حــــد ــ ا§Kم ألقــ وتطبيــــق بــــرامج  رب�ئــــة العمــــل بحيــــث £ــــ´xع الفــــراد ع�ــــ� تنميــــة واســــتغالل م�ــــا

د الqـشر�ة بحيـث تحقـق التـواز بـ<ن حاجـات Cفـراد وأ�ـداف املنظمـة  سـات املـوا نومما ر خالـد عبــد (ر
  ).2005،11رحمان ال�ي�O،ال

  الرضا الوجدا�ي عن الوظيفي : را�عا 

من املوضـوعات الOـ� يك¾ـS تناول�ـا �ـ� اطـار ا	�ـديث عـن حاجـات العـامل<ن الرضا الوظيفي �عد  -
وتحقيق أ�داف العمل ، والتنمية امل�نية للعـامل<ن �ـ� أي مجـال ، و�حتـل �ـذا املوضـوع أ�ميـة 

R تتعامل مع �Oس امل¯� باألعباء امل�نية يؤثر ع�ـ� خاصة �� امل�ن ال ر:سان ، إذ أن شعو املما ر
ضــاه الــوظيفي ايجابيــا ªــان أداؤه مرتفعــا وتفاعلــھ  ه بالكفــاءة املطلو�ــة ، فــإن ªــان  رأدائــھ ألدوا ر

  .أفضل ، والعكس بالعكس قائم 
مKæــا مـــا يتعلـــق بطبيعـــة :الرضـــا الـــوظيفي و�نــاك العديـــد مـــن العوامــل الOـــ� £ـــسا�م �ـــ� تحقيــق  -

ف العلميـــة ا رلعمــل ذاتــھ ،ومKæـــا مــايتعلق بــالنمو امل¯ـــ� لألخــصائي<ن  القــائم ع�ـــ� اكYــساب املعــا
لودعـم ا	T³ــSات امل�نيـة وع�ــ� �ــذا يمكـن القــو أن Cخــصا�ي يحتـاج ا�ــ� الــدعم ªـي يتغلــب ع�ــ� 

   )٧٧٥ ،٢٠٠٤أحمد حمزة ،(الرضا الوظيفي الضغوط امل�نية ولIي يزداد لديھ احتماالت 
ة ع�ـــ� أداء العمـــل عـــامال فعـــاال �ـــ�  بــل أحيانـــا  - رتIـــو القـــد عنـــھ فقـــد توصـــلت الرضـــا الـــوظيفي ن

اسـة كـسلر ة ع�ـ� Cداء ومناسـبة الرضـا الـوظيفي  ا�ـ� أن  Keslerرد تباطـا كب<ـSا بالقـد ريـرتبط ا ر
ات الفرد   )٥٦  ،٢٠٠٤عباس عوض ،(رمتطلبات أداء العمل لقد

تياح أثناء أدائھ لعمل - Rرفشعو الفرد بالسعادة و ھ يتحقـق بـالتوافق بـ<ن مـا يتوقعـھ الفـرد مـن ر
عملھ ومقدار مايحصل عليھ فعال �� �ذا العمل والرضا الوظيفي يتمثل �� املIونات ال�O تدفع 
�ادة الثقة بالنفس والطموح لدى الفرد العامل واشباع ا	�اجات  زالفرد للعمل وال�O تتمثل �� 

لكفـاءة وتـزداد دافعيـKVم لالنجـاز عنــدما رال´³ـصية ، و�ـزداد شـعو العـامل<ن �ـ� أي مؤســسة با
ه العمـــل ولـــ�س العائـــد  عندما يIـــو مـــصد ن بالرضـــا عـــن عمل�ـــم و�ـــزداد �ـــذا الـــشعو ر�ـــشعر ن ر و

اء الوظيفة    ).٢٠١٧،172كمال الفرجا:ي ،(راملادي من و
�ـــ� ªـــل اxyـــاالت و�ـــزداد أ�ميتـــھ للعـــامل<ن �ـــ� الرضـــا الـــوظيفي و¸عـــد  - ر 	xميـــع العـــامل<ن  يضـــر و

ـــل مباشـــــرة مـــــع R:ـــــسان و�تـــــأثر عمل�ـــــا معـــــھ برضـــــا�م عـــــن عمل�ـــــم و�ـــــأ£ي اxyـــــاالت الOـــــ � تتعامــ
Cخصا�ي الط�� �� مقدمة �ؤالء العـامل<ن وذلـك ألن عمل�ـم بـالغ �Cميـة نظـرا أل�ميـة Cدوار 

ه العالجية والوقائية  يعبد الـرحمن عـس<S ، (رال�O يؤدKäا و£عاملھ مع العديد من الفئات وأدوا
٢٠١٧،478.(  

  : الرضا الوظيفي�عر$ف

�عــد مف�ــوم الرضــا الــوظيفي مــن بــ<ن املفــا�يم الOــ� تحتــاج ا�ــ� التحديــد لIونــھ مف�ومــا   
تباطــھ با	�ــاالت النفــسية بIــل �ــ³ص أوعامــل ممــا يجعــل مدلولــھ يختلــف مــن فــرد  رقيميــا وذلــك ال
آلخـر فمـا يحـدث الرضـا الـوظيفي لـدى عامـل قـد ال يحـدث الرضـا الـوظيفي لـدى عامـل آخـر وكــذلك 

نتباط  الرضا الوظيفي Jعوامل اجتماعية ونفسية  ، كذلك يIو من الصعب ايجاد £عر�ف متفق ا ر
عليھ ب<ن الباحث<ن للرضا الـوظيفي نظـرا لIونـھ ظـا�رة نفـسية مرتبطـة باإل:ـسان الـذي يتـصف بأنـھ 
غبــــات متعــــددة ومتغ<ــــSة مــــن وقــــت آلخــــر ، لــــذا  رمخلــــو ذو طبيعــــة نفــــسية معقــــدة لديــــھ حاجــــات و ق

فـالبعض يركـز ع�ـ� املوقـف البي!ـ�  ومـKæم مـن ركـز الرضا الـوظيفي اء النفس �� £عر�ف اختلف علم
جـــة  رع�ــ� جانـــب املـــشاعر وCحاســـ�س ال´³ـــصية مثـــل الـــشعو بالـــسعادة وا	�ـــب تجـــاه العمـــل و د ر
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تقبــــل الفــــرد لعملــــھ ، وقــــد اختلــــف العلمــــاء �ــــ� تحديــــد �Cميــــة الHــــسqية لIــــل جانــــب مــــن ا	xوانــــب  
اســـــة ا	�اليـــــة تحــــت النـــــوع Cخ<ـــــS وقــــد أطلقـــــت عليـــــھ الباحثــــة اســـــم و�نــــدرج الرضـــــا �ــــ� ال ـــا رد الرضــ

  . الوجدا:ي عن الوظيفة 
ا  :الرضــا الوجــدا�ي عــن الوظيفــة   ممــا ســبق وجــدت  الباحثــة أن الرضــا الــوظيفي لــھ  Jعــدان  و�مــ

اتـب واملIافـآت وا	�ـوافز وظـر وف والرضا املادي  والوجدا:ي فالرضا املادي يقصد بھ الرضا عـن الر
العمل وأساليبھ وفرص الSØ"ـ� والتقيـيم  والعالقـات امل�نيـة  داخـل العمـل  وقـد أشـار ا�ـ� �ـذا النـوع 

بأنـھ مجموعـة مـن "   حيث �عرف الرضا الـوظيفي   Baloyi,S., (2014  ,88(من الرضا £عر�ف باليو  
ـــــــل  ف العمـ ـــــددة لظــــــــر ـــصائص املتعــــ ـــــشأن ا	³ـــــ ـــــــف Jـــ ـــــــ� يمتلك�ــــــــا املوظــ  ، و£عر�ـــــــــف" وRتجا�ــــــــات الOـ

 ��áميد العبا�	رذلك الشعو بالرضا الذي �شعر بھ الفرد �� "حيث �عرفھ  بأنھ ) 2004،887(عبدا
�� �ــ� ، أمــا " عملــھ أو وظيفتــھ Jــسqب عوامــل تتعلــق ¢Kــذا العمــل أو الوظيفــة الرضــا الوجــدا:ي فيتــ

جـة الOـ� �ـشعر ¢Kـا املوظـف Tao,H. (2012,214)تـايو    £عر�ـف   ر حيـث �عـرف الرضـا الـوظيفي بالد
اداج  ى حيــث يــر أن  الرضــا الـــوظيفي Karadag,E.(2015 ,112)رباالســتمتاع بوظيفتــھ و£عر�ــف  ªــا

  ".نمصط°� مركب لوصف املشاعر Rيجابية ال�O يمتلك�ا املوظفو تجاه وظائف�م 
  :الرضا الوجدا�ي عن الوظيفة 

لباحثة فتعرفھ  ا Cخصا�ي النف���  الIليHيIي أما الرضا الوجدا:ي عن الوظيفة لدى   
 و�ـ<ن طبيعـة م�نــة Cخـصا�ي النفــ���  الIليHيIـي لحالـة وجدانيـة  مـن R:ــ�xام والقبـو  بـ<ن " بأنـھ 

 Cخـــــصا�ي النفـــــ���  الIليHيIـــــي و¢Kـــــذا �ـــــش<S الرضـــــا الوجـــــدا:ي  ا�ـــــ� اســـــتعدادات " العــــالج النفـــــ���  
سة م�نة  اتالعالج النف���  رملما فھ وم�ا روميولھ تجاه �ذه امل�نة  وثقتھ بمعا سة �ذه امل�نة  ر   .     رھ ملما

 : نظر$ات الرضا الوظيفي 

قدم ماسلو مف�وما مغايرا  للرضـا الـوظيفي مرتبطـا با	�اجـات غ<ـS   : نظر$ة ا=>اجات ملاسلو -
نـــا �ـــ� حيـــاة Cفـــراد النفـــسية  زاملـــشبعة وكيـــف تIـــو محرªـــا لـــسلوك الفـــرد ف#ـــ� الOـــ� تخلـــق توا ن

  :ن من العوامل والنفس اجتماعية وأشار ماسلو ا�� مجموعت<
ضـا العـامل<ن عـن : Cو�� - رعومل مرتبطة بالوظيفة أوالعمل نفسھ  و~� بمثابة دوافـع تـؤدي ا�ـ� 

احــساس الفـرد باإلنجــاز وتحمـل املـسئولية ، تــوافر فـرص الSØ"ــ� (عمل�ـم وقـد قــام بحـصر�ا �ـ� 
  )واملشاركة �� اتخاذ القرار 

ضا العامل<ن عن الثانية عوامل مرتبطة بالوظيفة أو العمل نفسھ و~� - ر بمثابة دوافع تؤدي ا�� 
ة ونمـــــــط Rشـــــــراف  ــــل ªالرئاســـــــة أو Rدا ــــيط بالعمــ ف الOـــــــ� تحـــ ـــــر رأعمــــــال�م وحـــــــصر�ا �ـــــــ� الظـ و

ف الب�ئـة ا�yيطـة بالعمـل   �ــراو ،(ووطبطبيعـة العالقـات بـ<ن املـوظف<ن ، وظـر يمـر�م  ، 2017ز
423(     

ـــار بـــــاركر : نظر$ـــــة العالقـــــات �Dـــــسانية - . Mayo,Eنومـــــايوألتو .Marry,Pيمـــــن أشـــــ�رمنظرKäا مــ
ن وتوصـال ا�ـ� نYيجـة أساسـية مفاد�ـا أن العوامـل  اسـة �ـاوثو اسة عرفـت بد راللذان أجر�ا د ر ر

ى الوحيد ا�yقق لرضا العامل<ن بل �ناك عوامل أخر ªا	�وافز املعنو�ة ا	�افزاملادية ل�ست 
ر ،(،Rتصاالت غ<S الرسمية ، وCسلوب الديمقراطي    ).190، ٢٠١٨وس�ام أكر

) Hackman, Oldham(£عــود تلـك النظر�ــة ا�ـ� �كمــان واولـد�مان  : نظر$ـة خــصائص العمـل -
ا ا�� أن مخرجات العمل تتأثر بالعديد من املتغ<Sات وأن وضوح امل�ام لدى املوظف  رحيث أشا
اض  ريجعلـــھ �ـــشعر بالرضـــا الـــوظيفي فوضـــوح ال�ـــدف يخلـــق القـــوة والـــدافع لديـــھ ممـــا يجعلـــھ 

ات ،�و�ـة : ى وتر تلك النظر�ة ان �ناك خمس خصائص للعمـل ~ـ� وملûØم �� عملھ رتنـوع امل�ـا
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وتـــرتبط تلـــك ا	³ـــصائص " العمـــل ،تـــأث<S العمـــل ،اســـتقاللية العمـــل ،تـــوف<S التغذيـــة الراجعـــة
لية الفـــــرد عــــن نـــــواتج  العمــــل ومعرفـــــة الفـــــرد  وبثالثــــة أJعـــــاد نفــــسية و~ـــــ� مع{ــــÐ العمـــــل ومــــسؤ

  .بالنواتج 
م £عـــود ت : نظر$ــة التوقــع - والOـــ� تركــز ع�ــ� النتـــائج و£ــش<S ا�ـــ� ان  Vroomولــك النظر�ــة ا�ـــ� فــر

ن متنوعـــة مـــن �Rـــداف و�مكـــن تحف<ـــ�ûم اذا ªـــانوا يتوقعـــو ان �نـــاك مجموعـــةRفــراد لـــدKäم 
تباط دال ب<ن ا	�xود وRداء   .)76 ،2017عمر حماده ،(را

  :العوامل املؤثرة ع;~ الرضا الوظيفي 

ــشعر و~ـ� ªــل مـا يHتظـره : ا=>ـوافز -  الفــرد مـن عملـھ مقابــل اشـباع حاجاتـھ املاديــة واملعنو�ـة ̧و
ــــدر  ـــا بالقـ ¸ع�ـــــا وفقـــــا لنظـــــام محـــــدد يـــــضمن توافر�ــ زالفـــــرد بالرضـــــا اذا ªانـــــت ا	�ـــــوافز يـــــتم تو

  .املناسب وتتمثل �� Cجر ،املIافآت وا	�وافز والSØقيات 
اك الفــرد بمــدى وجــود Rشــراف الواقــع عليــھ يــؤثر ذلــ:نمــط Rشــراف  - ضــاه رإن إد جــة  رك �ــ� د ر

ج�ـــة نظـــره حـــو عدالـــة املـــشرف وا�تمامـــھ  اك الفــرد و لعــن العمـــل وCمـــر �نـــا �عتمـــد ع�ـــ� اد و ر
وسيھ  ن مر ؤJشؤ   .و

مالئــھ �ــ� موقــف اجتمــا}� دينــاميIي �ــو :العالقــة مــع الــزمالء  - زان وجــود الفــرد �ــ� املنظمــة بــ<ن 
د مــــن الرضــــا ،وع�ــــ� نعنـــصر م�ــــم �ــــ� تحقيـــق الرضــــا ، فوجــــود التقـــدير وRحØــــSام والتعــــاو يز�ـــ

  .العكس من ذلك الصراعات ب<ن Cفراد 
ـــة للعمــــل  - ف املاديـ جــــة : :والظــــر ـــة ع�ــــ� د ـــادي ا�yـــــيط بــــالفرد �ــــ� املنظمـ ـــا ريــــؤثر املنــــاخ املـ الرضــ

ر للفــرد فالــشعو بــالتوتر والــضغط وعــدم الSØك<ــû يــؤثر ســلبا ع�ــ� عملــھ ومــن ثــم ع�ـــ� الــوظيفي
  رضائھ عن ذلك العمل 

جــة فالرضـا الـوظيفي : مالئمـة الوظيفـة للفـرد - ر عـن الوظيفــة الOـ� �ـشغل�ا يز�ـد أو يـنقص مـن د
ر ،(رضاه الوظيفي     ).192 ،  ٢٠١٨وس�ام كر

"vwي النفـyا �ـ� العـالج تـزداد أ�ميتـھ وتتعـدد  : ال-لي+ي-ـي   خامـسا  1خـصا رإن لألخـصا�ي دو

ر الـزمن ولم �عـد إسـ�ام Cخـصا�ي موضـعا ل°xـدل واملناقـشة خا وجوانبھ مع مر
ً

ديـاد  R زصـة �ـ� ظـل
ـــــرد ـــدم  املطــــــــ ـــــــــ ـــم التقـ ــــــــ ــــــرعKVا و�حكــ ـــــ ــــــاة وســ ــــد ا	�يــــــ ــــل £عقــــــــ ــ ـــة بفعــــــ ـــــــــسية والعقليـــــــــ ـــــــطرابات النفـــ لالضـــــ

�عتTــS  يوا	�ــضار املــذ�ل وكمـا يYبــ<ن �ــ� العديــد مـن املواضــع فــإن العـالج النفــ��� والــسلوªي التقنــي
ن العـالج النفـ��� أ من العالجات الرئ�سية �ـ� مجـال Rضـطرابات الـسلوكية ا³yتلفـة واملتفـق عليـھ

ــــصا�ي ـــم تخصــــصھ  ىوالــــسلوªي وأنــــواع أخــــر مــــن العالجــــات مــــن واجبـــــات Cخـ ب بحكـ رالنفــــ��� املــــد
�ــستخدم أيــة طر�قــة نفــسية لعــالج مــشكالت  والعــالج النفــ��� بمعنــاه العــام �ــو نــوع مــن العالجـــات

ا املعـا	ó ال واضـطرابات أو أمـــراض ذات صيغــــة ســة الOــ� يYبع�ــ رانفعـــالية تبعـا للمد
ً

و �ــو �ــ� نفــ��� ، 
 ، الواقـع متخـصص �ـ� العلـوم Î:ـسانية ،و�ـ� تحليـل الـسلوك، و CفIـار، و Rنفعـاالت Î:ـسـانية

س Î:ــــسان �ـــ� ديناميكيتــــھ الفرديــــة و �ــــ� عالقاتـــھ مــــع ©خــــر�ن،  كمـــا أنــــھ Käــــتم  Jــــشعو و  رف�ـــو يــــد ر
قالشــــعو Cفــــراد ، وCســــر، و ا	xماعـــــات، والفـــــر امل�نيــــة و غ<�Sــــا،   تكمــــن أ�ميتــــھ �ــــ� التقيــــيم و ر

���، و الوقايــة، و املــساندة و الكفالــة النفــسية الفرديـــة أو Cســر�ة  ،  )العالجـــات النفــسية(الY´³يــ
  . )٣٧٤ ، ٢٠٠٠جمعھ يوسف،(قامل�ام البحثية ، وÎشراف ع�� الفر 

متخـصص " بأنـھ   الIليHيIـي  Cخـصا�ي النفـ���  )٢٠٠٠،٣٧٤(جمعـھ يوسـف¸عـرف  و
عد ذلك املتخصص الذي مطلع ع�� ح قائق علم النفس و نظر�اتھ وطرائقھ وتطبيقاتھ العملية ، ̧و

ن�ستخدم Îجراءات السيIولوجية و�تعاو مع غ<Sه من Cخصائي<ن �ـ� الفر�ـق النفـ���، لIـل واحـد 
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إمIاناتـھ �ـ� تفاعـل إيجـا ي بقـصد ف�ــم �³ـصية العميـل و £ـ´³يص مـشكالتھ، والتHبـؤ باحتمــاالت 
جـة رتطو حاالتھ،  ��Ð د رومدى استجابتھ ³yتلف أساليب العالج تم العمـل إ�ـ� الوصـو بـھ إ�ـ� أقـ ل

 . "ممكنة من التوافق ال´���³ وRجتما}�

�ـران   عرفھ  حامد  النفسا:ي الذي يتخرج �� احد  �ـو ا³yـتص" بأنھ ) ١٣ : ٢٠٠٣( ز̧و
³يص والعـالج  النفـ��� وإجــراء النفـ��� و�خـتص بالقيـاس أقـسام ا	xامعـة ا³yتـصة �ـ� مجـال الYـ́ـ

اسة سلوك العميل واتجا�ـھ ات ود رRختبا  .  "العام ومساعدة املعا	ó النف��� ر

Cخـــصا�ي "  Cخـــصا�ي النفـــسا:ي العيـــادي بأنـــھ  Alain,P.(2004) �عـــرف آالن بـــاينو
س ا	�يـاة العاطفيـة،و العقليــة و الـسلوكية لألفـراد، ف�ــو �ـستعمل طـر خاصــة  قالعيـادي الـذي يــد ر

شـادللتحليل، وا Î والوقاية رلتقييم و العالج النفسـي و "  .  

ـــــرف ف�ـــــــد الر�يعــــــة    عـ ــــھ ) 36، 2005(̧و ــــ´³ص "Cخـــــــصا�ي النفـــــــ���  الIليHيIــــــي  بأنـــ الـــ
عمـل �ـ� أحـد مسYـشفيات الـ�àة  �وس �ـ� علـم الـنفس ، ̧و جـة البIـالو را	�اصـل ع�ـ� Cقـل ع�ـ� د ر

ة ال�àة ، أو القطاعـات ا	�Iوميـة Cخـ ا رالنفسية التاJعة لو نر ، و�جـب أن يIـو �ـذا الـ´³ص ز ى
ات  ا ع�ــ� املــسا�مة �ــ� عمليOــ� الYــ´³يص والعــالج النفــ��� عــن طر�ــق تطبيــق وتفــس<R Sختبــا رقــاد ر

ً

اسة ا	�االت الفردية ، وإجراء املقابالت  الIليHيIي ة    . رالنفسية، ود

عـرف  الــذي أكمــل �ــو املتخــصص " Cخــصا�ي النفــ���  الIليHيIـي  بأنــھ )65 ،2011(فــا	� العتي�ــ� ̧و
³يص والعــــالج  اســــتھ ا	xامعيــــة �ــــ� تخــــصص علــــم الــــنفس  الIليHيIــــي ، والــــذي يقــــوم بــــدو الYـــ́ـ رد ر

  . "النف��� لإلضرابات السلوكية �� املسYشفيات 

ــستا  :مEـام 1خــصاyي النفــvw"  ال-لي+ي-ـي     أن م�ــام Cخــصا�ي Agresta,J. (2004)ىيــر أج̧ر
  :النف��� ~� 

ات النفسية .1   .رتطبيق  Rختبا

2. Îرشاد والعالج النف��� الفردي.  

شاد والعالج النف��� ا	xما}� .3 Îر. 

ات النفسية .4  .رRسYشا

 ـع تقــسيمات متـصلة مـع Jعـض�ا  روقد قسم Jعض العلماء أدوار Cخصا�ي النفـ���  الIليHيIـي  إ�ـ� أ
  :و~� ªالتا�� 

 ر دو Cخصا�ي النف��� �� الفحص والتقدير-أ 

   العالج ر دو Cخصا�ي  الIليHيIي  ��-ب 

  ).٣٧٨، ٢٠٠٠يوسف، جمعة (ر دو Cخصا�ي النف��� �� تفس<R Sضطرابات السلوكية -ج

س النفسا:ي العيادي تتمثل فيما ي�� ات Cساسية ال�O يHب�� أن تتوفر �� املما رامل�ا   : ر

ــــسماع إ�ـــــ� طل�Kـــــا، و املالحظـــــة، و تحليـــــل امللـــــف، و تبـــــادل  - ـــــة مـــــن خـــــالل الـ ـــــى ا	�الـ التعـــــرف علـ
مالء آخر�ن، و املقابلة و غ<�Sـااملعلوم    . زات مع 
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ات، املقابلــــة، أو  - رتقيـــيم مرحلــــة التطــــو النفـــ��� و تحديــــد نــــوع ال´³ــــصية مـــن خــــالل Rختبــــا ر
 . املالحظة ل�دف اختيار و تقـديم املساعدة املالئمة

 (و القيـــام باملتاJعـــة النفـــسية . كمــا Käـــتم بتوجيـــھ الفـــرد نحــــو Cمـــاكن أو Cوســـاط املتخصــصة -
 . (Alain P.,2004 ,9-10 )أو املساندة النفسية من أجـل الوقايـة ) مقابالت متتالية

ــادي  ال-لي+ي-ـــي تتعـــدد مجـــاالت عمـــل Cخــــصا�ي :  مجـــاالت عمـــل Dخـــصاyي النفـــvw" العيــ
  :النف��� ع�� النحو التا��

³يص  العمل �� العيادات النفسية ومسYشفيات Cمـراض العقليـة، حيـث يقـوم بـالفحص والYـ´-ا
 .نوالعالج بالتعاو مع فر�ق العالج

شـاد العال¹ــ� والSØبـو وامل¯ــ� -ب Î شــاد النفـ���، وذلــك �ـ� مجــاالت Îي العمـل �ـ� مراكــز التوجيـھ و ر ر
شاد ذو Rحتياجات ا	³اصة ، وإ ا�¹ وCسر يوالز ري  .و

اســـة حــاالت ا	xنــاة وإجـــراء املقــابالت الY´³يـــ-ج صية ر العمــل �ــ� املؤســـسات Îصــالحية، وذلــك بد
 .والعالجية والعمل ع�� إعادة توافق�م النف���

ف املاديـة داخـل ميـدان العمــل -د اسـة الظـر و العمـل �ـ� املـصا:ع ومؤسـسات Îنتـاج حيـث يقـوم بد ر
ومــــا ل�ــــا مــــن آثــــار ماديــــة ع�ــــ� العامــــل وÎنتــــاج مــــن حيــــث التعــــب وامللــــل والتعــــرض ل°�ــــوادث 

ض  .روالتما

 .لشرطة ومراكز الشباب العمل �� املؤسسات التاJعة ل°�xش وا-ه

ىباإلضـافة إ�ـ� عمـل Cخــصا�ي �ـ� العيـادات واملراكــز واملؤسـسات واملـصا:ع فإنــھ Käـتم بميـادين أخــر 
¸س �� الIليات وا	xامعات واجراء البحوث، و�Rتمام Jعلوم: مثل  رالر�اضة والب�ئة والتعليم و التد

�ــ�، وعلـم الــنفس علــم الـنفس الف�ــسيولو�¹ وعلـم: ىأخـر مرتبطـة Jعلــم الـنفس مثـل� الـنفس التجر
 .) 98، 2016يذ�بية العمار ، (Rجتما}� وغ<�Sا من العلوم 

$ب العال�� :سادسا  �ب �� :رالتد ر ان ا	�الة املصر�ة وا	�الة العر�ية فيما يتعلق بقضايا التد
ل�O علم النفس  الIليHيIي  تحتاج إ�� تدخل كب<S  من خSTاء معا	x<ن الجتثاث ªل أشIال الضعف ا

�ب ع�� مستو الدبلومات املتخصصة �� علم النفس  الIليHيIي   ي£عا:ي مKæا برامج التد يومستو , ر
اه �ـ� علــم  اسـات العليــا الـذين ير�ـدو ا	�ـصو ع�ــ� املاجـست<S أو الـدكتو ربـرامج إعـداد طـالب الد ل ن ر

xامعات املصر�ة النفس  الIليHيIي ، وا	�د من Cعداد الر�يبة ال�O تقبل�ا أقسام علم النفس �� ا	
الت تقبل (والعر�ية    ). طالبا فقط سنو�ا۸۰-۷۰زما عدا جامعة القا�رة ال�O ال 

ــــــة  ـــــود نقابـــ ــــــدم وجــــ ـــــت ، وعــ ـــــــر الوقــــ ــــا مـ ــــــداد ªلمـــــ �ب وRعــ ـــــــضايا التـــــــــد ة قـ ـــــزداد خطـــــــــو روتـــ ر
ــــ� ظـــــل وجـــــود أشـــــIال مــــــن  ــــسي<ن تـــــدافع عــــــن حقـــــوق�م، وتراقـــــب أعمـــــال�م، و�ــ ــــصاصي<ن النفـ لالختـ

نتخصــصو �ــ� علــم الــنفس  الIليHيIــي  �ــ� الوقــت الــرا�ن، و~ــ� مر�ــ�ة التحــديات الOــ� يواج��ــا امل
ر£عــديل نظــم الرعايــة الــ�àية وأســاليب دفــع تIــاليف ا	³ــدمات النفــسية، وظ�ــو : للمز�ـد، وأ�م�ــا 

�ـــادة التIامــــل بــــ<ن  زنظـــم التــــأم<ن الـــص�� �ــــ� مـــصر و�ــــ� معظــــم دو العـــالم العر ــــي، وRتجـــاه نحــــو  ل
ـــرة العالجيــــة Cحاديــــة التخصــــصات وانحــــسار لغــــة التخــــصص ا   Mc, 1999( لواحــــد أو النظـ

Reynolds( ـــ� علـــــم الـــــنفس العيـــــادي، وتحـــــدى التعدديـــــة ـــة املعاصـــــرة �ــ ـــدد الHـــــشاطات العياديــ ، و£عــ
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 امل¯ـ� -، وقـضية Rسـتقطاب ونمـوذج العـالم )Mc Reynolds, 1996)Cultural diversity  الثقافيـة
  ). 175    ،  2013دمحم الصبوة،(�� علم النفس العيادي

�ب العيـادي  ، ~ـ� التIامـل بـ<ن Cسـس Clinical Trainingرفالـسمة Cساسـية املم<ـûة للتـد
سـة العياديــة   امل¯ــ�، - ، ومــن ثــم فـإن نمــوذج العــالم Clinical Practiceرالعلميـة لعلــم الــنفس واملما

ال وسيظل �و النمـوذج العل±ـ� الـذي يجـب أن يظـل سـائدا �ـ� ªـل عمليـات ال �ب و�ـر زªان وال  ىتـد ر
ســـة العياديـــة JـــشIل تفـــاع��  فالـــذي يقـــوم  ة ا	xمـــع بـــ<ن العلـــم النظـــر واملما ر�ـــذا النمـــوذج ضـــر ير و
بالعمل العيادي البد وأن �عمل و�فكر بطر�قة العالم الباحث ، ألن النفساني<ن العيادي<ن يختSTون 

ـــستفيدو مـــن م ســـKVم العياديـــة امل�نيـــة و�جيبـــو ع�ـــ� Cســـئلة ̧و ض �ـــ� مما نالفـــر ن ر نتجـــات خTـــSا§Kم و
 .Belar,C. Perry,Nالعياديـــة �ـــ� اجـــراء بحـــو)Kم ع�ـــ� ا	�ـــاالت الفرديـــة واxyموعـــات الطبنفـــسية 

,1999,7).(  

سة  ال-لي+يكية    :رمتطلبات املما

ـــــوم : أوال ـــــنفس بIليـــــــات ©داب أو العلـــ ـــم الــ ـــــ� أقـــــــسام علــــ ـــــن خر�»ــ ـــــادي مــ ـــو النفـــــــسا:ي العيــ نأن يIــــ
ــــ� يؤ�لـــــــھ ل ـــــد Rجتماعيــــــة ولديـــــــھ معــــــدل تراك±ـــ ــــات العليـــــــا، الOــــــ� تبـــــــدأ بأحــ اســـ راللتحــــــاق بالد

اه  اه الفلــسفة �ــ� علــم (رالــدبلومات املتخصــصة �ــ� العمــل  الIليHيIــي ، أو بالــدكتو رإمــا دكتــو
اه �� علم النفس امل¯�، وال يمنح لھ ترخيص مزاولـة امل�نـة إال  رالنفس  الIليHيIي ، أو الدكتو

اه أو املاجست<S �� علم ا ه الدكتو رJعد اجتيا لنفس  الIليHيIي ، ول�س �� أي تخصص آخر �� ز
شادي أو �� ال�àة النفسية Î اه �� علم النفس رعلم النفس، أو يIو حاصال ع�� الدكتو ر   .ن

�ب امليــدا:ي �ـــ� :  ثانيــا اســات العليـــا �ــ� علــم الـــنفس العيــادي، Cســس العلميـــة والتــد رأن £غطــي الد ر
ـــع مراعـــــاة أن يـــــتم ذلـــــك تحــــــت إشـــــ ـــنفس  اxyـــــاالت ©تيـــــة، مــ راف مباشـــــر لT³°ـــــSاء �ـــــ� علـــــم الـــ

ـــ��� ،و�ـــــذه اxyـــــاالت ~ـــــ�  ـــ� الطـــــب النفــ ـــي  وأحيانـــــا �ــ تـــــصHيف Cمـــــراض النفـــــسية ، (الIليHيIـ
³يص النفــــــ��� والعــــــص�� العيــــــادي بمختلــــــف طرائقــــــھ والتقيــــــيم النفــــــ���  الIليHيIــــــي   والYـــــ́ـ
شــــــاد  Rــ� مختلـــــف أســــــاليب التـــــدخل و �ب ع�ـــ ــــ��� و�ــــــ<ن ال´³ـــــ��� ،التــــــد ــــ� وال´³ـ رواملعر�ـ ر

ـــــــــال ــــــــ ـــــــــ شـــــــ Rــــي  و ـــــــــــــــــ ــــــــ ــــث  الIليHيIـــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــا(ó البحـــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ� منـــ ــــ ــــ ــــــــ �ب ع�ــــــ ـــــد ــــــــ ــــــــ ــــــ ـــ ـــــــــــ��� ، التــ ــــــــ ــــــــ رنفـــــ                                                  )ادي ر
  ). 84-81،   2008صفوت فرج ،(

سة العيادية $ب العيادي واملما رتطو التد ر   . ر

ـــم الـــــنفس   �ب العم�ـــــ� �ـــــ� علــ �ب �ـــــ� علـــــم الـــــنفس بـــــصفة عامـــــة ، والتـــــد ــــد ربـــــزغ فجـــــر التـ ر
ق الفردية وتقييم�ا، و¸غفل الIليHيIي  بصفة خاصة  اعتمادا ع�� منحي<ن جديدين �� قياس الف ور

  :عKæا جل املشتغل<ن Jعلم النفس �ما

ات جـــالتو )1 ( نمن�ـــ� أو مـــدخل اختبـــا ات ا	�ـــسية ا	�ركيـــة ) جـــيمس مـــاك<ن ªاتـــل( +اتـــل –ر رللم�ـــا
اثية ات العقلية ال�O ل�ا أسس و رالذي تصدي لقياس CبHية والقد   . ر

ات العقليــة الOــ� يمكــن من�ــ� أو مــدخل اختبــار الفــرد بيHيــھ للــذªاء الــذي تــ) ۲( رصدي لقيــاس القــد
£علم�ا واكYسا¢Kا من الب�ئة، وال شك أن كال املنحي<ن �� القياس ªانا م�م<ن للغاية لتقدم علـم 
ا-ي للقيــــاس النفــــ��� ªـــــان  ـــم تطبيقــــي، فــــاملن�� الــــو ســــة امل�نيــــة كعلـ رالــــنفس  الIليHيIــــي  واملما ر

ن�ـ� البي!ـ� أو من�ـ� الـتعلم وRكYــساب، الـسqب Cساáـ�� �ـ� :ـشأة العيـادات النفـسية، وªـان امل
�ـو الــسqب Cساáــ�� �ــ� إضــفاء الــشرعية ع�ـ� العمــل  الIليHيIــي  عامــة والعــالج النفــ��� بــصفة 
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 وإعطائــھ �و�تـھ الواãـ�ة، وع�ــ� الـرغم مـن اعتمــاد -خاصـة وكـذلك التقــدير النفـ��� العيـادي 
س الذªاء واستخدامھ �� العمل  ع�� اختبار بيHيھ لقيا– Jعد ذلك -ªل علماء النفس �� العالم 

نالعيـــادي، فــــإن علمـــاء الــــنفس Cمـــر�كي<ن الــــذين ªــــانوا أك¾ـــ�Sم اســــتخداما لـــھ، ªــــانوا �عتقــــدو 
وثـــة، ودعـــم اعتقـــاد�م �ـــذا شـــيوع القـــيم  ة عقليـــة عامـــة مو رJـــشIل مبـــالغ فيـــھ، أن الـــذªاء قـــد ر

ــــ� الـــــذªاء بـــــ<ن الـــــسود والبـــــيض، طبقـــــا ملـــــا  ـــراه العنـــــصر�ة بيـــــKæم للتفرقـــــة ا	�ـــــادة �ـ ـــان مـــــا يــ مـــــا ªــ
�ب من خالل مرحلت<ن  رس<Sفرا:س�س جالتو قبل�م وعلماء Cمة Rنجل<ûية وقد ظ�ر التد   :.ن

�ب العم�� �� علم النفس  الIليHيIي  �� عيادة اليت.Sو�تمر) أ   . رالتد

�ب العم�� �� علم النفس  الIليHيIي  Jعد اليت.S و�تمر)  ب   . ربرامج التد

ســـة العياديــة طبقـــا لنمــوذج العـــالم و£غطــي �ــذه الTـــSامج، معــاي              �ب للتأ�يــل للمما ر<S التـــد  -ر
س  ل وا	�ـصو ع�ــ� املاجــست<S �ـ� علــم الــنفس internship، ومرحلـة Rمتيــاز أو Îقامــة )امل¯ــ�(راملمـا

اه  اه ومـا Jعـد ا	�ـصو ع�ـ� الـدكتو �ب العم�� أثناء ا	�صو ع�� الـدكتو رالعيادي، ومرحلة التد لر ل ر
  ).67-5۲۰۱،63دمحم الصبوة ، ( �� علم النفس العيادي

$ب العامليــة ، والـــصبوة )۲۰۰۸( ، وصــفوت فــرج .Trull,T )(2005	³ــص تيمــو-ي : رنمــاذج التــد
  :�ذه القضية �� ©£ي )۲۰۱5(

�ب �ـــ� علـــم الـــنفس  الIليHيIـــي ، ولكـــن العامـــل املـــشSØك بيKæـــا جميعـــا أن  ر �نــاك نظـــم متعـــددة للتـــد
�ب يIـو لـھ نظامـھ ا	³ــاص املؤسـسة أو املسYـشفى أو املركـز الط�ـ ن� النفــ��� الـذي يقـدم �ـذا التــد ر

�<ن فيــھ، لكــن �ــذه الــنظم، �ــ� الوقــت نفــسھ، تIــو مــن  نالــذي يجــب أن �ــس<S وفقــا لــھ جميــع املتــد ر
�ب  �<ن، كمـا �عـدل نظـام التـد نة بحيث يمكن £عديل�ا �� أحيـان كث<ـSة لـتالئم احتياجـات املتـد راملر ر و

�ب الـــذي �ــــسSØشدو بـــھ �ــــ� يمـــن مجموعـــة إ�ــــ� مجموعـــة أخـــر مــــن امل �<ن حـــسب نمــــوذج التـــد نتـــد ر ر
�ب، ثالثة نماذج، ~� ع�� التوا�� �ب، ومن أ�م نماذج التد رعمليات التد   :ر

   Fixed Sequence Model نموذج التتا�ع الثابت  .1
�qية متماثلة أو متطابقة بنظام                  �<ن وفق �ذا النموذج ع�� خSTة تد رحيث يحصل ªل املتد ر

�<ن النصف Cو من فSØة Rمتياز �� أقسام ثابت، وسابق التحديد ل، مثل ذلك أن يق/�� ªل املتد ر
جية، و�قسم الوقت �ـ� ªـل فØـSة مـن  رمر��Ñ العيادات الداخلية، والنصف الثا:ي �� العيادات ا	³ا
�و دائمــا �ــ� �ــذا الSTنــامج  نالفØـSت<ن بــ<ن املرÑــ�� الراشــدين وCطفــال، وأســر املرÑــ��، و�ــرتبط املتــد ر

��، باملـــــشرف<ن � ـــد ــــات  الIليHيIــــــي ة �ــــــ� الSTنــــــامج التـــ ـــن تتفــــــق خTــــــSا§Kم مــــــع املتطلبــ ��Kم ممـــ رع�ــــــ� تــــــد ر
�<ن   . روRحتياجات النوعية للمتد

   Rotation Model نموذج التدو$ر  .2
ـــIل واجبــــات  �ب، وتأخــــذ عمليــــة التــــدو�ر شـ ـــن التــــد ـــذا النمــــوذج فØــــSات مرنــــة مـ ر�عطــــي �ـ

عـادة مـا تمتـد بـ<ن (  أو قـسم معـ<ن لفØـSة محـدودة إªليHيكية �� برنامج إªليHيIي محـدد، أو �ـ� وحـدة
، و�مكن ل�ذه الواجبات أن تبدأ �� أي وقـت خـالل فØـSة Rمتيـاز ، مـن ذلـك أن )ثالثة إ�� ستة أش�ر

ب  عايــــة املرÑــــ�� ذو ا	�ــــاالت ) أ(ريبـــدأ املتــــد يبرنامجــــھ لفØــــSة تمتــــد ثالثــــة أو ســـتة أشــــ�ر �ــــ� وحــــدة  ر
جية، ثم ثالثة أش�ر �� قسم  مثال، تلKLا ثAcute Patientsا	�ادة رالثة أو ستة أش�ر �� العيادة ا	³ا

ب  ب ) ب(رالتقيـــيم النفـــ��� العـــص��، ب�نمـــا يبـــدأ املتـــد ة املتــــد ة مختلفـــة مûØامنـــة مـــع دو ربـــدو ر ، )أ(ر
 ��Ñثم قسم املر ،��جية أوال، يلKLا Rنتقال إ�� قسم التقييم النف��� العص رفيبدأ من العيادة ا	³ا
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وقـد تختلـف نظـم التـدو�ر مـن برنـامج ألخـر، وقـد تتطلـب أن .  Jعـد ذلـكChronic Patientsاملـزمن<ن 
ة نفس�ا  ب ع�� الدو ريحصل ªل متد   ). ولكن من خالل تتاJع مختلف( ر

ـــ� قــــسم<ن ـــ� �ــــذا النظـــــام أحيانــــا بحيـــــث ينقــــسم إ�ــ ـــامج �ــ الTـــــSامج Cساســــية، والTـــــSامج : و�ــــنظم الSTنـ
�ة، وتتضمن الSTامج ال�O تقدم اختب ب مجاال معينا من رRختيا �qية إمIانية أن يختار املتد ات تد را ر ر

ب ل�ـشIل خSTتـھ  رب<ن عدد من اxyاالت التدو�ر�ة، و�تم<û �ذا النظـام املـر بتـوف<Sه الفرصـة للمتـد ن
�qيـة متطلبـات معينـة تتـصل  ات التد �qية وفـق ا�تماماتـھ واحتياجاتـھ، و£ـستو�� �ـذه Rختبـا رالتد ر ر

�ب وكثافتــھ، مــن ب، مثــال ربفØـSة التــد م بمجــاالت ثابتــة تفــرض ع�ــ� املتــد ر دو تحديــد أو إلــزام صـا ر ن
 عـــة  تـــ<ن أساســـ�ت<ن تمتـــد ªـــل مKæمـــا ملـــدة أ ب ا	�ـــصو ع�ـــ� دو رذلـــك أن يIـــو املطلـــوب مـــن املتـــد رر ل ن

�ت<ن تمتد ªل مKæما فSØة ش�ر�ن ت<ن اختبا رأش�ر، ودو   .ر

ات  .3    Track Modelرنموذج املسا
ات الفرصة  �بـھ ع�ـ� مجـال فر}ـ� Jعينـھ ريYيح نموذج املسا ب الذي يرغب �� ترك<û تد رللمتد مثـال ( ر

��، وتقـــسم )ذلــك علـــم الـــنفس الطفــل، أو الراشـــدين، أو الـــ�àة النفـــسية، أو علــم الـــنفس العـــص
�ن أو أك¾ــS، تحــدد�ا توج�ــات فرعيــة معينــة،  �ب عTــS مــسا رالTــSامج وفــق �ــذا النمــوذج فــرص التــد ر

ب وفـق �ـذا النظـام ع�ـ�  خTـSات مكثفـة ومتعمقـة �ـ� مـسار أو مجـال Jعينـھ، وخTـSات رو�حـصل املتـد
ات Cخــــر ــا وكثافــــة �ــــ� بقيــــة املــــسا ىأخــــر متنوعــــة، ولكKæــــا تIــــو أقــــل عمقــ ن وقــــد يتــــضمن نمــــوذج . ري

�qيــة ثابتــة، و¸ــسمح Jعــض�ا ©خــر  �ــة، وتتاJعــات تد �qيــة اختيا ات إمIانيــة تقــديم خTــSات تد راملــسا ر ر ر
�ب مـن أساســ�ا وفـق  ب، مثلمــا يحـدث �ـ� النمـوذج التــدو�ر ربYـشكيل فØـSة التـد ياحتياجـات املتـد ( ر

Trull,T., 2005,29 .(   

�<ن وفــق �ــذا و�نـدرج الSTنــامج ا	�ــا�� تحـت                 رنمــوذج التتــاJع الثابـت حيــث يحــصل ªـل املتــد
�و  �qيــة متماثلــة أو متطابقــة بنظــام ثابــت، وســابق التحديــد، و�ــرتبط املتــد نالنمــوذج ع�ــ� خTــSة تد ر ر

STـــي ة �ــــ� دائمـــا �ـــ� �ـــذا الIيHليIم مـــع املتطلبـــات  الK§اSـــTم ممـــن تتفـــق خK�� رنـــامج باملـــشرف<ن ع�ـــ� تـــد
�<ن ��، وRحتياجات النوعية للمتد� رالSTنامج التد   . ر

$#" ا=>ا��    :رتوصيف الopنامج التد

اسـة ا	�اليـة   �� �ـ� الد� ر£عرف الباحثة الSTنـامج التـد �ب   : ر �� Käـدف لتـد� ربأنـھ برنـامج تـد ر
س العـــالج Cخـــصا�ي الن ســـة فنيـــات مـــدا رفـــ���  الIليHيIـــي  ع�ـــ� £ـــ´³يص Cمـــراض النفـــسية ومما ر

�ب  سة مع Rستعانة ببعض الHشاطات Cخر ال�O تدعم �ـذا التـد رالنف��� وأخالقيات �ذه املما ىر
ات    .رمثل قراءة مراجع العالج النف��� و عقد ندوات ودو

ـستغر  $#" ق̧و اáـ�� و�قــام مـرة أســبورالopنــامج التـد  جلــسة و�بـدأ مــن 38عيا بواقـع رعــام د
�ب Rخــصا�ي  رالــساعة الثامنــة والنــصف صــباحا و�Hت#ــ� عنــد الــساعة الثانيــة مــساءا ، و�Yنــاو تــد ل
سة �ذه امل�نة  س العالج النف��� مع RلûØام بأخالقيات مما سة مدا رالنف���   الIليHيIي  ع�� مما ر ر

�ب ع��  �ذه امل�نـة و~ـ� Rعـالن عـن املـؤتمرات رباإلضافة  ا�� توافر Jعض C:شطة ال�O تدعم التد
والندوات العلمية �� مجال العـالج النفـ��� ، كمـا يـتم قـراءة Jعـض الكتـب �ـ� مجـال العـالج النفـ��� 
¸ــــع كتـــب عـــن العـــالج النفــــ��� ، أو Rعـــالن عـــن الكتــــب  زومناقـــشKVا ، كمـــا يـــتم �ــــ� Jعـــض Cحيـــان تو

ا ت �� مجال العالج النف��� والقيـاس النفـ��� را	xديدة �� �ذا اxyال ، كما يتم تقديم Jعض الدو
مز�ة  روRحصاء  مجا:ي أو بأجو    .ر
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$ب �� الopنامج  �� مجموعة من  :رالقائم�ن بالتد� �ب وRشراف ع�� الSTنامج التد ريقوم بالتد ر
�ر  R بجامعة �Xامx	س<ن ا�	شفى اYزأساتذة الطب النف��� بمس.  

$5يــة ســـة العالجيــة يلKLـــا العــرض ال�ـــ� تبـــدأ ا	xلــسة بمحاضـــر  :  را=Lلــسة التد رة نظر�ــة عــن املد
�خ ا	�الـة وعـالج املـر�ض ) £عـا:ي مـن مـرض نفـ��� (	�الة مرضية  رو�قـوم أحـد  Cخـصائي<ن بأخـذ تـا

سـة العالجيــة الOــ� تــم شـرح�ا تحــت اشــراف متخصــص<ن وأمـام بــا"� اxyموعــة ، و Jعــد اخــراج  رباملد
�خ ا	�الـــة و لغـــة ا	xـــسد الOـــ� ا	�الـــة يـــتم مناقـــشة Cســـلوب العال¹ـــ� الـــذي قـــا رم بـــھ Cخـــصا�ي وتـــا

�ستخدم�ا مع املر�ض وRيجابيات و السلبيات ال�O ظ�رت أثنـاء العـالج و�ـتم عـرض اقSØاحـات بـا"� 
قاxyموعـة ، يلKLـا £عليــق املتخصـص<ن و£ـستغر ا	�الــة الواحـدة أك¾ــS مـن جلـسة تبعــا لعمـق املــرض 

سة بالتغذيـــة املرتـــدة عـــن ايجابيـــات ا	xلـــسة وســـلبيا§Kا الـــذي £عـــا:ي منـــھ ا	�الـــة  ، ثـــم تختـــتم ا	xلـــ
ومقSØحات ا	�اضر�ن ثـم £عليـق املـشرف<ن ع�ـ� ا	xلـسة �ـ� الKæايـة لتHت#ـ� بـذلك ا	xلـسة Rو�ـ� يلKLـا 
احــة لتبــدأ ا	xلــسة الثانيــة و�ــتم عــرض حالــة ملــر�ض عق�ــ� وفKLــا يقــوم أحــد Cطبــاء  رنــصف ســاعة 

�خ ا	�الة وCعرا ض املرضية ال�O يالحظ�ا عليھ وال�O غالبا مايخST عKæا ا	�اضر رالنفسي<ن بأخذ تا
يمع املر�ض ثم يتم اخراج ا	�الة ليتم سؤال الطب�ب عن العـالج الـدوا�ي ثـم £عليـق بـا"� الـسيIاتر 
س  را	�اضـر�ن ثــم £عليــق املــشرف<ن ثـم Jعــد ذلــك يفــتح اxyـال لألخــصائي<ن النفــسي<ن للــدخو بمــدا ل

لعـــالج الـــدوا�ي ثـــم يليــھ £عليـــق املـــشرف<ن ، ثــم تختـــتم ا	xلـــسة بالتغذيـــة العــالج النفـــ��� ا�ـــ� جانــب ا
املرتـــدة عـــن ايجابيـــات ا	xلـــسة وســـلبيا§Kا ومقSØحـــات ا	�اضـــر�ن ثـــم £عليـــق املـــشرف<ن ع�ـــ� ا	xلـــسة 

Tت#� بذلك الHنامج اليومي ع�� الساعة ليS2,5 ًمساء.    

�ب : يCساس النظر للSTنامج  ســــھ ريقـــوم الSTنـــامج ع�ــــ� أســـاس التـــد رع�ــــ� الYـــ´³يص والعـــالج بمدا
سة    رو~� مد

$#" وا=>اجة إليھ     :   ات��ت أ�مية الSTنامج فيما ي�� :رأHمية الopنامج التد

ـــامج –أ  ــــة  الOـــــ� يYناول�ــــــا الSTنـــ ــــصائيو النفــــــسيو الIليHيكيـــــو:  أ�ميـــــة العينــ نفاألخـ ن �ــــــم الدعامــــــة  ن
Rضطرابات النفسية واملشكالت الج Cساسية لعملية العالج النف���  فيقع ع�� عاتق�م القيام Jع

 .امل�نية وCسر�ة ال�O تواجھ أفراد اxyتمع 

�qيــة إلعـداد الIــوادر –ب  اسـة املز�ــد مـن الTـSامج التد ر �عـد �ـذا الSTنــامج بمثابـة دعـوة للبــاحث<ن لد ر ُ

  Cخصائي<ن النفسي<ن  الIليHيكي<نمن  

  0 املم<ûات والنتائج ال�O يقدم�ا –ج 

  :يقدمEا الopنامج ا=�دمات ال:" 

ـــة  .1 �qيـــ �ب : ر ا	³ـــــدمات التد س العــــــالج النفــــــ��� Cخــــــصائيات  روالOـــــ� تمثلــــــت �ــــــ� تـــــد رع�ــــــ� مـــــدا
��Kن ع�ــــ� فـــــن أســــلوب ا	�ــــوار واملناقـــــشة  ـــا يـــــتم تــــد را³yتلفــــة وتطبيــــق أخالقيـــــات امل�نــــة ، كمـ

وأســـلوب التفك<ـــS العل±ـــ� وا	�ـــرص ع�ـــ� العلـــم والف�ـــم وا:عكـــس ذلـــك ع�ـــ� تحـــس<ن مـــستوا�م  
   0±� العل

�ب ع�ــ� نمـو �³ـصية : Cخــصائية النمـو ال´³ـ��� ل´³ـصية  .2  Cخــصائيةرحيـث �ـساعد التـد
ـــن خـــــالل جلـــــسات العـــــالج النفـــــ��� ا	xمـــــا}� أومـــــن خـــــالل  أوال حOـــــÐ تـــــصبح ناãـــــxة وذلـــــك مــ
ــــن ثـــــم ابـــــداء  ــــية الOـــــ� £عـــــرض �ـــــ� ا	xلـــــسة ومـ ـــة املرضـ مالحظKVـــــا أثنـــــاء عالج�ـــــا ل°�ـــــاالت الفرديــ
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ـــتم £عـــــديل تلــــــك لألخــــــصائية اسYبـــــصار ¢Kـــــا سلبية فيحـــــدث املالحظـــــات ع�ـــــ� ســــــلوكيا§Kا الـــــ  و�ـــ
السلوكيات و�ذلك يحدث الن�ó �� �³صيKVا و £ستطيع تقديم ا	³دمات العالجية لعمال½Kا  

. 
ات ال�O تمكKæم من Cخصائيات  وتمثلت �� إكساب :  ا	³دمات الوقائية والنمائية  .3 رJعض امل�ا

 . مKæا قحل مشكال§Kم  وطر التعامل مع�ا للوقاية
�ـ� اxyموعـة Cخصائيات  وتمثلت �� تدعيم العالقات Rجتماعية ب<ن : ا	³دمات Rجتماعية  .4

التجر�qيـــة و تحـــس<ن العالقــــات Rجتماعيـــة بـــ<ن Jعــــض�ن الـــبعض و�يـــKæن و�ــــ<ن القـــائم<ن ع�ــــ� 
�ب ،كما يتم عالج Rنطواء وا	x1ل ال�O تظ�ر لـدى Jعـض  رتنميـة الـشعو Cخـصائيات  ورالتد

     0ملسئولية تجاه املر�ض با

  .حيث يتم Rعالن عن املؤتمرات والندوات العلمية �� مجال العالج النف��� :  خدمات علمية   .5
حيث يتم قراءة Jعض الكتب �� مجال العالج النف��� ومناقشKVا ، كمـا يـتم : خدمات £عليمية  .6

¸ـــع كتـــب عـــن العـــالج النفـــ��� ، أو Rعـــالن عـــن الكتـــ ب ا	xديـــدة �ـــ� �ـــذا ز�ـــ� Jعـــض Cحيـــان تو
  .اxyال 

ات  .7 ات �ـــ� مجـــال العـــالج النفـــ��� والقيـــاس النفـــ��� : رتقـــديم دو ركمـــا يـــتم تقـــديم Jعـــض الـــدو
مز�ة  روRحصاء  مجا:ي أو بأجو    .ر

دة ا�ـــ� قـــسم : ا	³ـــدمات العالجيـــة  .8 رحيـــث يـــتم تقـــديم ا	³دمـــة العالجيـــة ل°�ـــاالت املرضـــية الـــوا
 . تحت اشراف املتخصص<ن ي<نCخصائالطب النف��� أثناء ا	xلسة من أحد 

�� : خـــدمات املتاJعــــة  .9� لألخـــصائي<ن بــــالSØدد عليـــھ Jعــــد انKVـــاء فØــــSة رحيـــث �ــــسمح الSTنـــامج التــــد
�ب وRجابة   . ع�� الYساؤالت ال�O £عKäSØم  أثناء عالج حاال§Kم رالتد

"#$ Sنـامج £عددت الفنيات ال�O تم استخدام�ا �� الT  : رالفنيات املستخدمة �� الopنامج التد
��  وذلك لتعدد م�ام الSTنامج  وت°³ص�ا الباحثة فيما ي�� �   : رالتد

تقوم فنية النمذجة ع�� افSØاض أن Î:سان يمكن أن :  و£شمل  النمذجة الفنيات السلوكية .1
نيـــتعلم مـــن مالحظـــة ســـلوك املـــشرف ولIـــي تــــؤدى النمذجـــة إ�ـــ�  نتـــائج إيجابيـــة يجـــب أن يIــــو 

يقـــوم أحـــد املـــشرف<ن Jعـــالج ا	�الـــة عـــة ففـــي Jعـــض Cحيـــان النمـــوذج لـــھ �³ـــصية مـــؤثرة ومقن
  . املرضية أمام مجموعة Cخصائي<ن 

 £ستخدم فنية الغمر  للتخلص من ا	x1ل وRنطواء لدى Jعض Cخصائي<ن  ، حيث : فنية الغمر 
يـــتم وضـــع �ـــذا  Cخـــصا�ي �ـــ� موقـــف العـــالج النفـــ��� أمـــام بـــا"� اxyموعـــة و�Yتـــا�� �ـــذا الغمـــر يقـــل 

تباك أثناء العالج ا	 Rل وx1ر.  

ات وCنماط السلوكية و�تم تحديد�ا عقب ªل جلسة �� ضوء :الواجب امل¡ ��  ر مجموعة من امل�ا
ســة العالجيـة الOــ� سـ�تم تناول�ــا �ــ�  ر�Cـداف املوضــوعة ل°xلـسة مثــل طلـب املــشرف قــراءة عـن املد

 . ا	xلسة القادمة  

سة  حيـــث يـــتم ذلـــك �ـــ� �Kايـــة ªـــل جلـــسة حيـــث يبـــدي ªـــل  و يتـــضمن تقيـــيم ا	xلـــ:التغذيـــة املرتـــدة 
ب ايجابيات ا	xلسة وسلبيا§Kا واملقSØحات وتختتم بتعليق أحد املشرف<ن ع�� الSTنامج     .رمتد

رلعـب الـدو و عكـس الــدو  اء �ـذا Cســلوب :ر ب بـدو املعـا	ó  واملنطــق الIـامن و ر حيـث يقـوم املتــد ر ر
ذي يــصعب القيــام بــھ �ــ� الواقــع قــد يجعلــھ أك¾ــS ألفــة بــھ ريتمثــل �ــ� أن قيــام الفــرد بتمثيــل الــدو الــ

ة موضوعية لن تتاح لھ ��  رو�Yيح لھ الفرصة للنقد الذا£ي وتلقى نقد ©خر�ن وتقييم�م ألدائھ بصو ُ
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وكمــا أن املـرآة £عــدل لنـا Cشــياء املقلو�ـة ªــي نرا�ـا JــشIل �ـ�يح كــذلك لـن �ــستطيع الفــرد ٫الواقـع 
ضـــعھ �ــــ� املوقـــف بحيـــث يـــضع نفـــسھ مIــــان ©خـــر�ن ، كمـــا قـــد يــــنعكس ف�ـــم ©خـــر�ن R إذا غ<ـــS و

ه ومشاعره وضغوطھ و�التا�� £شعر بھ مما  رالوضع وتقوم Cخصائية بدو املر�ض ح�O £عا�ش أفIا ر
  .يحفزه ع�� مساعدتھ  

$ب ا=LمKــ�  �ب مــن مجموعــة :رالتــد أن يقمـــن Cخــصائيات  ر و�نــا يطلــب أحــد املــشرف<ن ع�ــ� التــد
ن� فيIــو مجموعـة عــالج نفــ��� جمـا}� و�قــوم أحــد املـشرف<ن بقائــد اxyموعــة و يطلــب Jعـالج جمــا}

ب  مـــن أحـــد   أن £عـــرض املـــشIلة أمـــام ا	xماعـــة و يطلـــب مـــن بـــا"� اxyموعـــة أن Cخـــصائيات  راملـــد
ـــستخدمن فنيــــات العـــالج النفـــ��� و�املثـــل بـــا"� أعـــضاء اxyموعــــة   ،  يناقـــشو�ا �ـــ� �ـــذه املـــشIلة ̧و

  .رصائية بدو املعا	ó واملر�ض و�ذلك تقوم Cخ

ُو�قـــصد ¢Kــــا اســـYبدال CفIــــار : التعـــديل املعر�ــــ� لألفIـــار ا	³اطئــــة :  و£ــــشمل  الفنيـــات املعرفيـــة-2
�<ن ســـواء عـــن فنيـــات تطبيـــق ىالالعقالنيـــة بـــأخر عقالنيـــة  رف�نـــاك أفIـــار خاطئـــة لـــدى Jعـــض املتـــد

سة امل�نة أو عن الع س العالج النف��� ،أو عن قواعد مما رمدا القة الدينامية ب<ن املعا	ó واملر�ض ر
ب بت�àيح�ا لدى Cخصا�ي ..  .را	3 يقوم املد

ـــرات الOــــ� تتخلل�ـــــا املناقـــــشات :  ا	�ــــوار واملناقـــــشة وRســــتف�ام  – حيـــــث �عتمـــــد ع�ــــ� إلقـــــاء ا�yاضــ
�<ن ع�� التفاعل ولتكسر جو امللل  xع املتد Ýسئلة  �� مواضع متعددة لCرو. 

ف�نـا يتـدخل أحـد RسYبـصار جد Jعض ا	�االت ال�O يختلـف علKLـا حيث يو: العصف الذ�{�  -
�ب و�Yساءل ما �و الY´³يص ال�àيح    .راملشرف<ن ع�� التد

3-"vwبصار (و£شمل  : فنيات التحليل النفYسR-يحاءÎ .(  

�ا ومن ثم يYس{Ð ل�ا £عديل�ا /RسYبصار -   .  رحيث تصبح Cخصائية ع�� و}� بدوافع�ا وأفIا

�<ن  /   Îيحاء ح Cمل والتفاؤ وÎعالء والثقة بالنفس لدى املتد رو�نا يتم بث ر ل   . و

  :الوسائل املستخدمة �� جلسات الopنامج 

  .شاشة عرض  •

ة بيضاء و أقالم فلوماسSØ ألوان  •   .رسبو

 .فيديو�ات عن جلسات عالجية  •

س العالج النف��� وما يتعلق ¢Kا   •   .رJعض املراجع عن مدا

 . Jعض ا	xلسات  لx�Yيلل�اتف محمو •
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  )أ(لجدو 

"#$    رمراحل ومحتو$ات جلسات الopنامج التد

  م
عنوان 
  ا=Lلسة

1ساليب   أHداف ا=Lلسة
  والفنيات

1  
تمEيد 
ف   رو�عا

ف وتحقيـق جــو مـن 1لفـة بــ�ن املـشرف�ن   واملـشارك�ن �ــ�   رالتعـا
 . الopنامج  

ـــــسات وحـــــــ§¦م ع;ـــــــ�   ـــــ� التعليمـــــــات ا=�اصـــــــة با=Lلــ التعـــــــرف ع;ــ
 . ر>ضوDل¨ ام با=

ـــــــة   ــــــــشاعر الرHبـــ ــــــن مــ ــــــــ� الــــــــــتخلص مــــ ــــــشارك�ن ع;ــ مــــــــــساعدة املــــ
 .وا=Lªل

  

ا=>ــــوار واملناقـــــشة 
–   

 الديناميـة العالقـة
ـــ�ن ــــــــ ـــــشرف بـــــ ــــــــ  و املــــ

ــــــــصاyي  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ـــ  -1خـ
  التغذية الراجعة

2-3-4-5  

-6-7-8  

سة  رمد
التحليل 
"vwالنف  

ـــن - ـــة التحليـــــل النفـــــvw" مـــ ســ ــــرة نظر$ـــــة عـــــن مد ر القـــــاء محاضـ
  خالل الداتا شو 

ـــة منا-  ــــــال حالـــــ ـــــن حيــــــــث  ادخــ ســــــــة مـــ رســــــــبة للعــــــــالج ²¦ــــــــذه املد
  العمرالزم³" والذGاء وطبيعة املش-لة 

 -�ـــــــ�µيص ( 1خـــــــصائياتعـــــــرض ا=>الـــــــة بواســـــــطة إحـــــــدى -
  )عالج

ـــــــھ - ـــــشة ا·Lموعــــــــة لل¶ــــــــ�µيص والعــــــــالج ومــــــــدى مراعاتـ  مناقـــ
"vwأخالقيات العالج النف  

ــــ� ال¶ــــــ�µيص - ـــبق �ــ  �عليـــــق أحــــــد املــــــشرف�ن و�عــــــديل مــــــا ماســـ
  وأسلوب العالج 

  شة أحد الكتب عن العالج النفvw"  مناق-

ات ان - ر Dعــــالن عـــــن مـــــؤتمرات  الطـــــب النفـــــvw" ونـــــدوات ودو
  وجد 

اجعة من املشرف و1خصاyي-   ر�غذية 

ــــــــــرة  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ  –ا·>اضــــــــــ
ـــــاء ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــ ــــــ ـــــــــ -Dيحـــــــــ
ـــــــــــصار  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ   -Dس¶بـ

 التغذيـــة --القـــراءة
  الراجعة 

  

9-10-
11 -12-
13 -14  

سة  راملد
  املعرفية

ســة املعرفيــة  مــن خــالل الــداتا رالقــاء محاضــرة نظر$ــة عــن  املد
  شو 

ـــــن حيــــــــث -  ســــــــة مـــ ـــة مناســــــــبة للعــــــــالج ²¦ــــــــذه املد ــــــال حالـــــ ر ادخــ
  العمرالزم³" والذGاء وطبيعة املش-لة 

  ) عالج-��µيص (1خصائياتعرض ا=>الة بواسطة إحدى -

ـــــــھ  ـــــــدى مراعاتـــ ــــالج ومــ ــــــشة ا·Lموعـــــــــة لل¶ــــــــــ�µيص والعـــــ مناقـــ
"vwأخالقيات العالج النف  

ــــــــــرة  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ  –ا·>اضــــــــــ
 -ا=>ـوار واملناقــشة

ـــــــار  ــــــــ ــــــديل 1ف-ـــ ـــــــــ �عـــ
ـــــسلبية  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــ  –الـــــــ

 "³Hالعــصف الـــذ-  
ــــــــــئلة  ــــــــــرح 1ســــــ  -طــــــ

التغذيــــــــة -القــــــــراءة
  جعةالرا
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  م
عنوان 
  ا=Lلسة

1ساليب   أHداف ا=Lلسة
  والفنيات

ـــبق- ــــ� ال¶ــــــ�µيص  �عليـــــق أحــــــد املــــــشرف�ن و�عــــــديل مــــــا ماســـ  �ــ
  وأسلوب العالج 

- "vwمناقشة أحد الكتب عن العالج النف   

ات ان - ر Dعــــالن عـــــن مـــــؤتمرات  الطـــــب النفـــــvw" ونـــــدوات ودو
  وجد

اجعة من املشرف و1خصاyي-   ر�غذية 

  

  

15 -16-
17 -18-
19 -20  

سة  راملد
  السلوكية

  

سة السلوكية من خـالل الـداتا  رالقاء محاضرة نظر$ة عن  املد
  شو 

ـــــن حيــــــــث -  ســــــــة مـــ ـــة مناســــــــبة للعــــــــالج ²¦ــــــــذه املد ــــــال حالـــــ ر ادخــ
  العمرالزم³" والذGاء وطبيعة املش-لة 

  ) عالج-��µيص (1خصائياتعرض ا=>الة بواسطة إحدى -

-µموعــــــــة لل¶ــــــــL·ـــــشة ا ـــــــھ  مناقـــ �يص والعــــــــالج ومــــــــدى مراعاتـ
"vwأخالقيات العالج النف  

ــــ� ال¶ــــــ�µيص - ـــبق �ــ  �عليـــــق أحــــــد املــــــشرف�ن و�عــــــديل مــــــا ماســـ
  وأسلوب العالج 

- "vwمناقشة أحد الكتب عن العالج النف   

ات ان - ر Dعــــالن عـــــن مـــــؤتمرات  الطـــــب النفـــــvw" ونـــــدوات ودو
اجعة من املشرف و1خصاyي- - وجد   ر�غذية 

ــــــــــرة  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ  –ا·>اضــــــــــ
ـــــز ــــــــ ـــــــــب - التعز$ــ  لعـــــــ

 -رالدو ، النمذجـة 
–الواجـــــب امل¡ �ـــــ� 

التغذيــــــــة -القــــــــراءة
  الراجعة 

21 -22-
23 -24-
25 -26  

العالج 
  ي1سر

  يالقاء محاضرة نظر$ة عن  العالج 1سر من خالل الداتا شو 

ـــــن حيــــــــث -  ســــــــة مـــ ـــة مناســــــــبة للعــــــــالج ²¦ــــــــذه املد ــــــال حالـــــ ر ادخــ
  العمرالزم³" والذGاء وطبيعة املش-لة 

  ) عالج-��µيص (1خصائياتطة إحدى عرض ا=>الة بواس-

ـــــــھ  ـــــــدى مراعاتـــ ــــالج ومــ ــــــشة ا·Lموعـــــــــة لل¶ــــــــــ�µيص والعـــــ مناقـــ
"vwأخالقيات العالج النف  

ــــ� ال¶ــــــ�µيص - ـــبق �ــ  �عليـــــق أحــــــد املــــــشرف�ن و�عــــــديل مــــــا ماســـ
  وأسلوب العالج 

- "vwمناقشة أحد الكتب عن العالج النف   

ات ان - ر Dعــــالن عـــــن مـــــؤتمرات  الطـــــب النفـــــvw" ونـــــدوات ودو
اجعة من املشرف و1خصاyي--وجد    ر�غذية 

ـــــــــرة  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــ  -ا·>اضــــ
  التغذيــــة -القــــراءة

  الراجعة
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  م
عنوان 
  ا=Lلسة

1ساليب   أHداف ا=Lلسة
  والفنيات

  

27 -28-
29 -30-
31 -32  

العالج 
  ا=Lشطل:"

القاء محاضرة نظر$ة عن  العـالج ا=Lـشطل:" مـن خـالل الـداتا 
  شو 

ـــــن حيــــــــث -  ســــــــة مـــ ـــة مناســــــــبة للعــــــــالج ²¦ــــــــذه املد ــــــال حالـــــ ر ادخــ
  العمرالزم³" والذGاء وطبيعة املش-لة 

  ) عالج-��µيص (1خصائيات=>الة بواسطة إحدى عرض ا-

ـــــــھ  ـــــــدى مراعاتـــ ــــالج ومــ ــــــشة ا·Lموعـــــــــة لل¶ــــــــــ�µيص والعـــــ مناقـــ
"vwأخالقيات العالج النف  

ــــ� ال¶ــــــ�µيص - ـــبق �ــ  �عليـــــق أحــــــد املــــــشرف�ن و�عــــــديل مــــــا ماســـ
  وأسلوب العالج 

- "vwمناقشة أحد الكتب عن العالج النف   

ات ان ر Dعــــالن عـــــن مـــــؤتمرات  الطـــــب النفـــــvw" ونـــــدوات ودو-
اجعة من املشرف و1خصاyي-وجد   ر�غذية 

ـــرة   تبـــــادل -ا·>اضـ
ـــــــoات  ـــــــرح -ا=�pــــــ  طــــــ

 - القـــــراءة-1ســـــئلة
  التغذية الراجعة

33 -34-
35 -36-
37 -38  

العالج 
 "vwالنف
  ا=Lما��

القاء محاضـرة نظر$ـة عـن  العـالج النفـvw" ا=Lمـا�� مـن خـالل 
  الداتا شو 

ـــــن-  ســــــــة مـــ ـــة مناســــــــبة للعــــــــالج ²¦ــــــــذه املد ــــــال حالـــــ  حيــــــــث ر ادخــ
  العمرالزم³" والذGاء وطبيعة املش-لة 

  ) عالج-��µيص (1خصائياتعرض ا=>الة بواسطة إحدى -

ـــــــھ  ـــــــدى مراعاتـــ ــــالج ومــ ــــــشة ا·Lموعـــــــــة لل¶ــــــــــ�µيص والعـــــ مناقـــ
"vwأخالقيات العالج النف  

ــــ� ال¶ــــــ�µيص - ـــبق �ــ  �عليـــــق أحــــــد املــــــشرف�ن و�عــــــديل مــــــا ماســـ
  وأسلوب العالج 

-"vwمناقشة أحد الكتب عن العالج النف    

ات ان - ر Dعــــالن عـــــن مـــــؤتمرات  الطـــــب النفـــــvw" ونـــــدوات ودو
اجعة من املشرف و1خصاyي- وجد  ر�غذية 

 -ا·>اضرة القراءة
ــــــر ـــــــة -الغمــــ  التغذيــــ

  الراجعة
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اسات سابقة    :رد

اسات السابقة العر�ية وCجنqية �� ضوء ثالثة محاو و~�  ريتم عرض الد   : ر

لا�yو Cو  �qية لتحس<ن ال: ر   . كفاءة العالجية  لدى املعا	x<ن  ربرامج تد

�qية لتحس<ن الرضا الوظيفي لدى املعا	x<ن   : را�yو الثا:ي     . ربرامج تد

  .الكفاءة امل�نية  وعالقKVا بالرضا الوظيفي لدى العامل<ن  : را�yو الثالث  

لا·>و 1و  $5ية لتحس�ن الكفاءة العالجية  : ر  ربرامج تد

اسة دو و توماس ند   ر

             Done,D.   &   Thomas,J.(2001) 

      ��qية القص<Sة �دفت  �ذا البحث التجر شة العمل التد ر��  ا�� تقييم ما إذا ªانت و ر
 Sتـصال لــدى مقـدمي الرعايــة غ<ــR ات رعـن تقنيــات Rتـصال أك¾ــS فعاليــة مـن قــراءة كت�ـب عــن م�ــا

اســة مــن مجموعــة مــن رالرســمية لأل�ــ³اص الــذين �عــانو مــن ا	³ــرف، وتIونــت عينــة الد  مــن 30  ن
ا ) 15(مقـــدمي الرعايـــة غ<ـــS الرســـمية   شـــة العمـــل ، ووحـــضر مـــن مقـــدمي الرعايـــة  )15( رجلـــسات و

الـــو}� باســـSØاتيجيات ( وشــملت Cدوات القيـــاس القب�ـــ� والبعـــدي لIــل مـــن  قــاموا بقـــراءة الكت�ـــب، 
ىالتــــواتر امل°�ــــوظ ال�Kيــــار Rتــــصال �ــــ� امل.ــــû ، ومــــستو الــــضيق املــــرتبط بــــھ ؛ Rتــــصال ؛ ضــــغوط  ل

ضا العميل عامة �  Jعد  ستة أسابيع ، أظ�ـرت  نتـائج البحـث عـن أن ،وتم اجراء القياس التYبX) رو
ـــاءة  وأك¾Sوعيــــا بكث<SبإســــSØاتيجيات Rتــــصال مــــن مجموعــــة  شــــة العمــــل  ªانــــت أكSTكفـ ًمجموعــــة و ر

لأبلغــت اxyموعتـــان عــن Jعـــض Rنخفــاض �ـــ� تــواتر مـــشاªل Rتــصال �ـــ� امل.ـــû ،  الكت�بــات فقـــط ،
ت  ىكيات املـشIلة Cخـر مـستمرا، وظـل تـواتر الـسلو وىوانخفـاض مـستو الـضيق املـصاحب،  رأشــا

�ب ªان مفيدا ولكنھ �عتمد ع��  شة العمل وإ�� أن التد تفاع  الرضا لدى مجموعة  و ًالنتائج ا�� ا ر رر
جة مرض العميل      ..رد

د       تن وادوا اسة ما رد ر   ر

                 Martin W. & Edward, D. (2000):                       

�qيــــة عـــن العــــالج ا	xمـــا}� ، اســـة مــــ��ية لTـــSامج تد اســــة ا�ـــ� اجــــراء د رو�ـــدفت الد ر وتIونــــت عينــــة ر
اســة مــن  شــادي املعتمــد مــن قبــل ا	xمعيــة Cمر�كيــة ً برنامجــا ل71رالد Î اه �ــ� علــم الــنفس رلــدكتو ر

شـاد ا	xمــا}� بواقـع   R س¸ رلعلـم الـنفس حيـث  يــتم تـد شــاد 31ر R ة الواحـدة �ـ� ر برنامجـا �ـ� الــدو ر ً

ة  ا	xمــــا}� ع�ــــ� Cقـــــل ل°³ــــر�ج<ن ؛ اســـــة أنــــھ �ـــــ� معظــــم ا	�ـــــاالت ªانــــت الـــــدو ر وأظ�ـــــرت نتــــائج الد ر
ســة ªلينكيــة داخــل ا	xلــسة أو خــارج التم�يديـة مطلو�ــة  و ات التم�يديــة غالبـا مما ر تــضمنت الــدو ً ر

ó�جية واستخدمت من را	xلسة ، وتركز إما JشIل أسا��á أو حصر ع�� العالج �� العيادات ا	³ا  ي
Yalom  شرافRاه و ات �� العالج  ا	xما}� �� برامج الدكتو رال´���³ الذي ركز ع�� أ�مية الدو ر

  .لعالج كما أظ�رت النتائج تحسنا م°�وظا �� الكفاءة العالجية ع�� �ذا النوع من ا
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اسة  ن        : رد س وآخر وبر   .and etal. Bruce, J (2004) و

ـــ<ن ع�ــــ� أداء و�ــــدف البحــــث ا�ــــ�  �ب  مجموعــــة مــــن Cخــــصائي<ن النفــــسي<ن الIلينكيـ ر تــــد
اسـة مـن مجموعـة مـن امل ب الـسر�ر�ة وتIونـت عينـة الد رالعالج النف��� �� التجا عـا	x<ن النفـسي<ن ر

�ـــ�  نأو بـــدو اشـــراف  متخصـــص<ن وتــم تقـــسيم�م ا�ـــ� مجمـــوعت<ن متIـــافئت<ن وذلـــك تحــت اشـــراف 
 ��� ة عـــــن   دليـــــل تـــــد ــــو عبـــــا �� و�ـ� ــــصل<ن ، وشـــــملت أدوات البحـــــث  الSTنـــــامج التـــــد ـــامج<ن منفـ ربرنــ ر ر

�ب مــــن خــــالل تــــصHيفات  اســــات ا	�الــــة ، وتــــم قيــــاس تــــأث<Sات التــــد روالنــــدوات التعليميــــة ود ة ملر ر�ــــا
اســـة عـــن أن  املعـــا	x<ن النفـــسي<ن الـــذين تـــم  راملعـــا	ó بنـــاء ع�ـــ� عـــالج ا	�ـــاالت ، وكـــشفت نتـــائج الد ً

ايـة بالـديناميات النفـسية  ��Kم تحـت اشـراف متخصـص<ن ªـانوا  ذو خTـSة عاليـة وع�ـ� د رتد وذلـك   ير
نذين �عملـــو لـــم يتحـــسن أداء أولئـــك الـــ Jعـــد مراجعـــة الـــدليل وRنKVـــاء مـــن النـــدوة التعليميـــة ب�نمـــا 

  .نبدو اشراف  �� الSTنامج ©خر 

ن                      اسة إي�" وآخر ود     .and etal. Amy, H (2010)ر

�ب املعا	x<ن النفسي<ن  ر�دف �ذا البحث ا�� تحديد دو تد سة العالج النف��� ر   ر ع�� كفاءة مما

اسة أن  ر، حيث تر �ذه الد ٍغ<S فعالة JشIل ªاف  العالجات القائمة ع�� التعليم ªRادي±� فقطى
مرتبطـا بـنقص RسـSØاتيجيات  نقد يIو Rستخدام النـاقص للتعلـيم ªRـادي±� �� مجال العالج  ،و

ً

سـات التجر�qيـة،  �ب واملما املدعمة  بالتد
ً

ر اسـة مـن  وتI ر اسـة تقـيم سـت طـر 55رونـت عينـة الد ق د ر
�بات متعــددة  اســة  ا�ـ� أن التـد ت نتـائج �ـذه الد اسـات وأشــا �qيـة وتـم مراجعـة نتــائج �ـذه الد رتد ر ر ر ر

�qيــة   اسـKVا �ــ� أغلـب Cحيـان وأظ�ـرت باســتمرار نتـائج ايجابيـة للTـSامج  التد رRسـSØاتيجيات  تمـت د ر
،و �ب Cخـــر نـــة بأســـاليب التـــد ىمقا ر �ب لقـــ ر اســـات الOـــ� تقـــيم فائـــدة القـــراءة ، والتـــد رد كـــشفت الد ر

تي{ـ� إ�ـ� نتـائج إيجابيـة كمـا أظ�ـرت �ــذه  ش العمـل أن �ـذه Cسـاليب ال تـؤدي JـشIل ر والـذا£ي ، و رو
اسة ا�� أن  شة العمل  تحت اشراف متخصص �عطي نتائج أفـضل  رالد كمـا لـم تكـشف ر متاJعة و

اســـة عـــن  �ب ر�ـــذه الد �و ر تـــأث<S أســـاليب التـــد ن الOـــ� �ـــستخدم�ا املـــد كمـــا تـــتم مراجعـــة العيـــوب  ،ر
اسة بإجراء املز�د من Cبحاث  �ب وتو®�� �ذه الد راملن�xية والعوامل ال�O قد تؤثر ع�� نتائج التد ر

�ب املعا	x<ن النفسي<ن  �qية Cفضل لتد رحو Cساليب التد ر  . ل

ن $نا وآخر اسة كو ود ز   :ر

         Kozina,K. and etal.(2010)  

�ب ع�ــ� الكفــاءة الذاتيــة لألخــصا�ي النفــ��� ، وتIونــت عينــة         اســة ا�ــ� فاعليــة التــد ر�ــدفت الد ر
اسة من  شـادي20رالد Î و�� �ـ� علـم الـنفسC السنة �� S>ت<ن ر طالب ماجستSـØم ع�ـ� فK��   روتـم تـد

اسـة مقيـاس أسـابيع8ملـدة  زمن�تـ<ن   ن وتIــو  الكفـاءة الذاتيــة للمرشـد النفـ���ر، وشــملت أدوات الد
ات الدقيقــة ، والعمليــة ، والتعامـــل مــع ســلوكيات العميــل الـــصعبة ،  (مــن خمــسة أJعــاد ~ـــ�    رامل�ــا

جـــة الIليـــة للمقيـــاس وكـــشفت النتـــائج عـــن   الـــو}� بـــالقيم ، والكفـــاءة الثقافيـــة ر تحـــسن  كب<ـــS �ـــ� د
ات الكفاءة الذاتيةالعام  .ر مل�ا

اسة   )2011(عب�o الشرفا : رد

�qية  ات تد نة ب<ن مجموعة من املرشدين النفسي<ن الذين حصلوا ع�� دو اسة إ�� مقا ر�دفت الد ر رر
ات وا	�اصل<ن ع�� عدد أقل من  )7(أع�� من ات ع�� الذات امل�نية ) 3(ردو ات وتأث<S تلك الدو ردو ر

Î اســة مــن للمرشــدين النفــسي<ن �ــ� العمــل رشــادي الSØبــو بقطــاع غــزة ، وتIونــت عينــة الد ) 352(ير
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س ا	�Iوميــــة بمختلــــف  �ب �ــــ� املــــدا س التعلــــيم والتــــد رمرشــــدا ومرشــــدة مــــن جميــــع مرشــــدي مــــدا ر ر
ً

ــــ� عــــــام  ــــة 2010-2009ا�yافظــــــات ا	�Iوميــــــة �ــ اســ مقيــــــاس  الــــــذات امل�نيــــــة  ر، وشــــــملت أدوات الد
وقــد )  ســمات ال´³ــصية – القــيم امل�نيــة -مل¯ــ� الطمــوح ا(نللمرشــدين النفــسي<ن املIــو مــن Jعــدي 

ق �ـ� فقرة ) 94(اشتمل املقياس  ع��  يالطمـوح امل¯ـ� والقـيم امل�نيـة £عـز و، وتوصلت النتائج ا�� فر
ق �عــــز لــــصا	� عــــدد  ـــم يوجــــد فــــر اáــــ�� ولـ ىملتغ<ــــS العمــــر الزم{ــــ� وا	�الــــة Rجتماعيــــة واملؤ�ــــل الد و ر

ق �� الذات امل ات ا	�اصل وسنوات ا	³دمة ، وجود فر ر�نية للمرشدين النفسي<ن £عز لعدد الدو ى
ات عــن ا	�اصــل<ن ع�ــ� عــدد أقــل مــن 7علKLــا املرشــد لــصا	� ا	�اصــل<ن ع�ــ� عــدد أع�ــ� و�ــو   3ر دو

ات    .ردو

اسة     N ,Angela    & .L ,Alyson.  )2012(نايلسو وانجيال      :رد

�qيــة للعــالج النفــ��� �ــ�  اســة مــ��ية  ملعل±ــ� الIليــة عــن الTــSامج التد اســة ا�ــ� اجــراء د ر�ــدفت الد ر ر
اسة من ندا ،إيرل سا جامعيا م�xل<ن �� 62ر وتIونت عينة الد �qيـة13ر مد واحـد  بمعـدل ر خطـة تد

ة  سالھ إ�� العينة املذªو اسة Rستqيان الSTيدي  وتم ا �ب وشملت أدوات الد ر�� ªل مسYشفى تد ر ر ر
�ب ع�ــ� العــالج النفــ��� 79وªــان معــدل Rســتجابة  ، ر٪، وكــشفت نتــائج  Rســتطالع أنــھ ال يوجــد تــد

ايـة بـاملعلم<ن الـذين 22.5فقط  ٪ من معل±� الIلية ، وªان 16.3ًوفقا لـ  �<ن ªـانوا ع�ـ� د ر٪ من املتـد ر
ت لدKäم الكفاءة  العالجيـة ، و �ب �� العام<ن املاضي<ن وتطو راستوفوا متطلبات التد ٪ 79.8أفـاد  ر

�<ن بوجــــود مــــشرف<ن وكبــــار املــــ�xل<ن ذو املــــؤ�الت �ــــ� العــــالج النفــــ��� ي ـــد يمــــن املتـ مكــــKæم تقــــديم ر
د �ب ع�� العالج النف��� إذا سمح الوقـت واملـوا رالتد قـت ªـافي<ن إلضـفاء  ، ر د و وولكـن ال توجـد مـوا ر

�ب   . رالطاJع الرس±� ع�� التد

اسة    نجاسو وجي+يفر  : رد

Jason, B.  & Jennifer , V .(2013)                      

نــة النفــسية لــدى Cخــصا�ي النفــ��� مــن خــالل    �ــادة املر �ــ�  ا�ــ� �و�ــدف البحــث التجر ز
سـات العـالج عTـS ال�ـاتف ،  �بـھ ع�ـ� مما رتد �ب ع�ـ� التعاقـد العال¹ـ�ر رفغالبـا مـا �ـشتمل التـد  ، ومــع ً

�ب ع�� العالج باستخدام �حثـت  العالج النفـ��� عTـS ال�ـاتف ، و   رذلك لم يتم Jعد تقييم آثار التد
�ب املعـا	ó النفـ��� ع�ـ� العـالج عTـS ال�ـاتف كعامـل مـساعد �ـ�  اسة التجر�qيـة �ـ� آثـار  تـد ر�ذه الد ر

�ــــا Î نـــة النفــــسية وتقليــــل شـــة عمــــل التعلــــيم املــــستمر القياســــية لز�ــــادة املر رو و ، ق بــــ<ن املعــــا	x<ن ر
اسة من  شـة عمـل فقـط ، و10روتIونت عينة الد ��Kم ع�ـ� العـالج مـن خـالل و ر معا	x<ن  تم تد  10ر

شــة عمــل  و�اســتخدام ال�ــاتف و ��Kم ع�ــ� العــالج مــن خــالل و رمعــا	x<ن تــم تــد أظ�ــرت النتــائج أن  ر
شــة عمـل  و�اســتخدام ال�ــاتف أفـادو �وا ع�ــ� العــالج مـن خــالل و رأولئـك الــذين تـد نــة نفــسية ر وا بمر

شـة فقــط ، وتـم العثـو ع�ــ� تحـس�نات �ــ� الكفـاءة العالجيــة ، 3أع�ـ� ملـدة  نـة بحالــة الو ر أشــ�ر مقا ر ر
ســـوا  �ـــ� كـــال اxyمـــوعت<ن ، Jغـــض النظـــر عمـــا إذا ªـــانوا ما ات ال´³ـــصية  روK�Îـــاك الك�ـــ� ، وÎنجـــا ز

شـاد عTـS ال�ـاتف R ال�ـاتف ، وسـا�م SـTشـاد ع Rر نـة الن ر �ـادة املر و�ـ�  فـسية للمعـا	ó النفـ���  عمـا ز
شة العمل وحد�ا  �ب مقتصر ع��  و راذا ªان التد  .ر

اسة  ن: رد         and etal    .L, Buftea.      )2020(          وبافتا وآخر

اســة ا�ــ�  �qيــة  ع�ــ� العــالج النفـ��� xyموعــة مــن Cطبــاء النفــسي<ن رو�ـدفت الد رتقيــيم الTـSامج التد
مانيا �ب الط�ـ� ، وقد تم تحليل البيانات مـن اواملقيم<ن �� املسYشفي  �� ر وقـام  رملركـز الـوط{� للتـد
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ـــ��� ، وســـــنة  �ب العـــــالج النفــ ـــاحثو بفحـــــص العـــــدد Îجمـــــا�� للمقيمـــــ<ن الـــــذين يخـــــضعو لتـــــد رالبــ ن ن
ه ً مقيمـا �ـ� ª ، 726ـان �نـاك �2009ـ� عـام    فوجـدوا أنـھ وÎقامة ونوع العـالج النفـ��� الـذي اختـار

ع<ن �ــــ�  ا مــــو مانيــــ زمجــــال الطــــب النفــــ��� �ــــ� ر �ب11و ـــزا للتــــد ر مركـ  معــــدل   ا	xــــام�X، وتــــم £ــــ�xيلً
�ب العــــالج نفــــ��� وªانـــت  أنــــواع العــــالج / ن٪ فقــــط مــــن املعـــا	x<ن �ــــشارªو 30.13اســـتجابة  ر�ــــ� تـــد

العالج السلوªي املعر�� ، العالج النف��� Îيجا ي ، تحليل املعامالت ، التحليل النف��� ( النف��� ~�
اما النفــسية ، التنــو�م املغناط�ــ��� ، العــالج النفــ�� وكــشفت نتــائج البحــث  عــن  )� الوجــودير، الــد

�ب ،و ر�ــادة كفـــاءة Rداء �ــ� عـــالج ا	�ــاالت ملـــن تلقـــوا التــد �ب ع�ـــ� العـــالج ز رع�ـــ� الــرغم مـــن أن التــد
اســـية مثـــل املنـــا(Î óلزاميـــة منـــذ عـــام  �ب 2007رالنفـــ��� مـــدرج �ـــ� املنـــا(ó الد ر ،  إال أن تـــوافر تـــد

ًالعـــالج النفـــ��� للمقيمـــ<ن ال يـــزال مقيـــدا ، نظـــر تفـــاع التIـــاليف ، وا	�اجـــة إ�ـــ� التمو�ـــل الـــذا£ي ً را ال
�<ن  �ب واملد �ب ، والصعو�ات التنظيمية ، وقلة عدد مراكز التد رللتد ر   .ر

ن   اسة ا�ي وآخر ود   ر

Atti,A. and et al.(2020)  

�ب لألطبـاء النفـسي<ن �ـ� بدايـة حيـا§Kم امل�نيـة              اسة ا�� تقييم جودة برنامج التد ر�دفت الد ر
ــــالج النفــــــ��� واشر}� �ـــــ� إيطاليــــــا الSØك<ــــــû ع�ــــــ� الطــــــب النفــــــ��� الــــــ ـــن لعــ ــــة البحــــــث مـــ  ،وتIونــــــت عينــ

�ا 216 ـــــــد ـــديثا 8و رمتــــ ــــؤ�ل<ن حــــــــ ــــــــــسي<ن مــــــــ ـــــــاء نفـ  أطبــــ
ً

ــــــــط ) ٪ 68.5( ـــــــــساء ، متوســـ ـــــــــر :ــ  ± 30.5(العمـــ
اســـــة مقيـــــاس مـــــن .،)3.5  عنـــــصرا لتـــــصHيف كفـــــاءة املعـــــا	x<ن وكـــــشفت نتـــــائج 30رواســـــتخدمت الد

اسـة عـن أن  �� �ــ� 13  رالد� اضـ<ن عــن برنامجـھ التـد ر٪ فقـط مــن املـشارك<ن  الطـب النفـ��� ، وªــان ر
ـــ<ن جزئيـــــا أو قلــــيال  اضـ ـــم  معظم�ـ

ً ً �ب Cك¾ـــــS  ،ع�ـــــ� التــــوا��)٪ 32.0٪ و 51.4(ر روªانــــت مجـــــاالت التــــد
ع�ــ� العكـس مــن  ،وأ�ميـة ~ـ� الطــب النفـ��� الـشر}� والعــالج النفـ��� يليـھ إعــادة التأ�يـل النفـ���

ضـاء، يذلك ، ªان الطب النف��� السر�ر وعلم Cدو�ة النفـسية أك¾ـS مجـاالت التـ �ب إ ًد ر و�املثـل ،  ر
يبأ�Kــا أك¾ــS ثقــة �ــ� الطــب النفــ��� الــسر�ر  مجموعــة املعــا	x<ن النفــسي<ن حــدي�Â التخــرج  شـعرت

�ــــ� حــــ<ن ªانــــت أك¾ــــS اxyــــاالت غ<ــــS املر�حــــة ~ــــ� الطــــب  ؛) ٪48.7(وعلــــم Cدو�ــــة النفــــسية ) 87.9٪(
³يص املـــزدوج ) ٪37.2(، والطـــب النفـــ��� لألطفــال واملـــرا�ق<ن ) ٪62.5(النفــ��� الـــشر}�  / ، والYــ́ـ

ات   ٪ مــــن املعــــا	x<ن مــــن أن العــــالج 45اشــــتIى و.) ٪33.9(رRضــــطرابات املرتبطــــة بتعــــاطي ا³yــــد
٪ مـــن املـــشارك<ن خـــضعوا لإلشـــراف ضـــمن 46.4ع�ـــ� الـــرغم مـــن أن و النفـــ��� يمثـــل مـــشIلة حرجـــة

 ��� �ب ن٪ يطلبـو املــساعدة مــن87.4، فــإن ) أقــل مــن سـاعت<ن �ــ� Cســبوع(رالSTنـامج التــد ر بــرامج تــد
جية  .رالعالج النف��� ا	³ا

�ن  : را·>و الثا�ي  L=ن الرضا الوظيفي لدى املعا�$5ية لتحس   .ربرامج تد

اسة  ن         : رد       and et al. E, Van .   )2012(.وفان وآخر

�ب التم�يـدي وأثـره ع�ـ� الرضـا امل¯ـ� لألطبـاء النفـسي<ن �ـ� و�دفت اسة ا�� تقييم  فاعلية التد ر الد ر
اســة مــن  فر:ــسا مــن املقيمــ<ن �ــ� الطــب النفــ��� مــن أكتــو�ر  معا	xــا نفــسيا 869ر،وتIونت عينــة الد
ســـال اســتqيان �غطـــي خمـــسة 2011 حOــÐ ينـــاير 2010 اســـة استقـــصائية حيــث تـــم إ ر ، وتـــم إجــراء د ر

�ب مجاالت �ب Îضا�� ، �Rتمام بنموذج أك¾S (ر للتد ¸س ªCادي±� ، التحليل النف��� ، التد رالتد ر
�ب ، Îشــــراف ا للتــــد رتطــــو ســــلھ Rتحــــاد الفر:ــــ��� لرابطــــة Cطبــــاء )  ًر رواســــتqيان الرضــــا الــــوظيفي أ

�<ن ا �<ن من Cطباء النفسي<ن الفر:سي<ن ، مـن خـالل جمعيـات املتـد رالنفسي<ن 	xميع املتد �yليـة ر
أفـــاد  ، وقــدً مقيمــا �ــ� الطــب النفــ���1334 مـــن أصــل 869،وتمــت Îجابــة ع�ــ� Rســتqيان مــن قبــل 
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�<ن أ�Kــم م�تمــو بــالعالج النفــ��� ، لكــن  نالغالبيــة العظ±ــÐ مــن املتــد ��Kم ع�ــ� 75ر ر٪ اعتقــدوا أن تــد
و�ـو ) xـشطل�O والعـالج ا	 التحليل النف��� ، العالج املعر�ـ� الـسلوªي(العالج النف���  اقتصر ع��  

��Kم لـم يكـن ªافيـا �ـ� 26 جامعة من أصل ��20  ٍغ<ª Sاف �<ن أن تـد  ، ،وأفاد أك¾S من نصف املتـد
ً

ر ر
اضـــ<ن عـــن مجـــال واحـــد ع�ـــ�  اxyــاالت الثالثـــة �<ن   ـــع جامعـــات ، وªـــان أك¾ـــS مـــن نـــصف املتـــد ر�ـــ� أ ر ر

٪ �� 27 املثال ، ªان ًومع ذلك ، ªانت معدالت الرضا مختلفة جدا ب<ن ا	xامعات فع�� سqيل Cقل،
¸س و  ��Kم ع�ــ� التحليــل النفـ��� ،87ربـا اضــ<ن عـن تــد غ  ر٪ �ــ� سSØاســبو ر غ ، ª7ــان  ر ر٪ �ــ� سSØاســبو

��Kم ع�ـ� العـالج املعر�ـ� الـسلوªي65 اض<ن عن تد ر٪ �� ن�س  أن ) ٪97(، و£عتقـد الغالبيـة العظ±ـÐ  ر
ر أثنـاء تنــاوب Îقامـة �ـ� امل يÎشـراف ع�ـ� العالقـة العالجيـة ضـر يرغـب أك¾ـS مـن ثالثــة  سYـشفى،وو

�اع  ق�� Îشراف مرت<ن ع�� Cقل ش�ر�ا ، ولوحظـت فـوار كب<ـSة بـ<ن ªCاديميـات ا³yتلفـة  ) ٪78(رأ ً

ترغــب الغالبيـــة  ٪ �ــ� مرســـيليا،29٪ لــدKäم إشـــراف �ــ� مونبلييـــھ ، ولكــن فقـــط 74ع�ــ� ســqيل املثـــال 
 Ð±ن �� نموذج من مرحلت<ن للتد) ٪95(العظ>� رمن املتد ¸س النظر العام باإلضـافة إ�ـ� (�ب ر يالتد ر

S¾قة واحدة أو أك��ب املتعمق بطر �ب ا	�ا��) رالتد   . ر، والذي يختلف عن نموذج التد

ن           اسة شيل;� وآخر ود      .and etal. Shelly, F    (2014)ر

�ب Cخــصائي<ن النفـــسي<ن ع�ـــ� العــالج ا	xمـــا}� xyم وعـــة مـــن ر     �ــدف �ـــذا البحـــث ا�ــ� اجـــراء تـــد
اســة   السيدات املتعافيات من Rدمان مــع ) رذªــو وانــاث (معا	xــا  ) 158(ر، وشـملت عينــة الد

¸ـــع العــــشوا�ي املتـــواز بـــ<ن الــــذªو وRنـــاث أثنـــاء الYــــ�xيل املـــستمر ، وا	�فـــاظ ع�ــــ� مراعـــاة  رالتو نز
�ب وRحتفـــــاظ بمجموعــــة املعـــــا	x<ن ع�ــــ� مـــــدار  ـــة ، والتــــد رحــــضو اxyموعــ ق ً شــــ�را مـــــن التحـــــا24ر

�ب  و، وعقـــدت جلــسات اxyموعـــة باســتمرار Jغـــض النظــر عـــن x9ــم اxyموعـــة، عــةاxyمو رتــم تـــد
، وشـملت أدوات  ً شـ�را24ناملعا	x<ن �� فـر�ق<ن �ـسمحان بالتغطيـة والعـالج دو انقطـاع ع�ـ� مـدار 

اســة �ــ� ªــل مــن  اســة اســتqيان للكفــاءة العالجيــة واســتqيان الرضــا الــوظيفي وكــشفت نتــائج الد رالد ر
xyخـصائيو مــن خـالل املقــابالت اC ا الـوظيفي ، وأفــاد �ـادة الكفــاءة العالجيـة والرضــ نمـوعت<ن عــن  ز

�ب القـــائم ع�ـــ� العـــرض ال�ـــ� ل°�ـــاالت أك¾ـــS مـــن  تيـــاح�م  ألســـلوب التـــد رالOـــ� اجر�ـــت مع�ـــم  عـــن ا ر
�ب Cخر  ىأساليب التد   . ر

اسة    K.(2015) Muniya,مونيا               : رد

اســـة ا �ب املعـــا	ó عTــS الو�ــب لتعز�ـــز تطــو�ر املعـــا	x<ن �ــ� £ــسليط الـــضوء ع�ــ� ر�ــدفت �ــذه الد رتــد
�ب أخـصائي<ن الـ�àة العقليـة �ـ� العـالج  املعرفي<ن والسلوكي<ن Cكفـاء ر ف�نـاك حاجـة ماسـة  لتـد

�ب املعتــادة ع�ـ� ســqيل املثـال  الـسلوªي املعر�ـ� ر ولكــن لـسوء ا	�ــظ ، فـإن طــر التـد ش العمــل ( ق رو
ســــة جيــــدة ول�ــــذا تتــــوافر) والنــــدوات ر أدلــــة أنــــھ  لــــم يHــــتج عــــن �ــــذه الطــــر  اســــYيعاب ªامــــل أو مما  ق

�ب ع�� العالج املعر�� ف �ب املعا	x<ن عST الو�ب تحس<ن وتوسيع الوصو إ�� التد ريمكن لSTامج تد لر
نـة ، وإمIانيـة الوصـو ، وتقليـل  السلوªي، و �ـادة املر �ب املـسYند إ�ـ� الو�ـب  لتYيح مزايا من�ó التـد و ز ر

Iالت S>انيــة الــتعلم التفــاع�� والتعلي±ــ� ع�ــ� حــد ســواء ، وتحقيــق معــايIلفــة ، وقابليــة التوســع ، وإم
ُالYــشاو عــن Jعــد، / ا	xــودة ، و�Cــم مــن ذلــك ، إمIانيــة Îشــراف  اســة  Cســاس  ر رفتقــدم �ــذه الد

�ب Cطباء �ـ� العـالج املعر�ـ� الـسلوªي ، و£ـسلط الـض وء ع�ـ� راملنطقي الستخدام التكنولوجيا �� تد
�ب املسYند إ�� الو�ب  العديد من الSTامج الواعدة ، ات التكنولوجيا والبحث �� التد روتصف اعتبا ر

�ب املعتمـد ع�ـ� الكمبيـوتر �ـ� العـالج املعر�ـ� الـسلوªي الضـطرابات القلـق لـدى Cطفـال ،  رمثل التد
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�ب وع�ـ� الـرغم مـن أن النتـائج Cوليـة  ال £ــ´xع ذلـك ، إال أن النتـائج تـدعم جـ ردو ومقبوليـة التــد ى
  .ع�� شبكة ÎنSØنت

اسة    D,   Giacco. )2020(       جييكوا           :   رد

اســـــة  ــــراء د اســـــة ا�ـــــ� اجـ ـــدفت الد ر�ــ و�يـــــ<ن ر ـــن الـــــشباب Cو ـــ<ن Cطبـــــاء النفـــــسي<ن مــ راستقـــــصائية بــ
ج�ــــات الن ـــيم الـــــصعو�ات و �<ن النفــــسي<ن ، ¢Kـــــدف تقيـ وواملتــــد �ب للطـــــب ر رظـــــر املتعلقــــة بإقامـــــة تــــد

اســة مـــن  النفــ��� �ب الطــب النفـــ��� ، و�ـــو 86روتIونـــت عينـــة الد ر مـــستجيبا أكملــوا اســـتqيان تـــد ً

ات و يقيم املتغ<Sات التالية   �ب الذي تم تلقيھ ( راستqيان تقر�ر ذا£ي متعدد ا	³يا رالرضا عن التد
ات النظر�ــة ،والتمر�نــات امل  ،و �ب الطــب النفــ���،ورالثقــة بــالنفس �ــ� امل�ــا جــة �ــ� منــا(ó تــد رد  ر

�ب �<ن  و  )رالفـرص التعليميـة املتلقـاة أثنـاء التـد رتـم تقـسيم املـستجيب<ن بالYـساو تقر�بـا بـ<ن املتـد ً ي
اســة أن  )٪46(ومــن Cطبــاء النفــسي<ن الــشباب ) ٪54(النفــسي<ن   مــKæم  )70(ر    وكــشفت نتــائج الد

�ب الـــذي تلقــ راضــ<ن ªليـــا أو جزئيــا عـــن التــد ًر نوه و أفـــاد Cطبــاء النفـــسيو �ــ� بدايـــة حيــا§Kم امل�نيـــة ً
، وعلــــم ) ٪98(بمــــستو�ات أع�ــــ� مــــن الثقــــة بــــالنفس والرضــــا  �ــــ� الطــــب النفــــ��� ªRلينIــــي  بHــــسبة 

، �ـ� حــ<ن أن اxyـاالت Cك¾ــS إشـIالية ªانــت ) ٪61(ئوالطــب النفـ��� الطــار ) C)69٪دو�ـة النفـ��� 
   ٪57(وCطفال، والطب النف��� للمرا�ق<ن ) ٪61(لنف��� والعالج ا) ٪64(الطب النف��� الشر}� 

 مـKæم لـم يتـوفر) ٪ 73(مـن املـستجيب<ن لـم يـتم ل�ـم  £عيـ<ن معلـم لأل:ـشطة العالجيـة  ، ) ٪ 41   (   ، 
�ب �� العـالج النفـ��� و لـم يكـن لـدKäم إمIانيـة ) ٪ 58( رلدKäم  Rعتماد ع�� مشرف متخصص للتد

�ب ، راستخدام ;xل لx�Yيل امل�ا اسة واستخلصترات املكYسبة أثناء التد معاي<S  �ناك أن رالد
و�ا مرضية JشIل عام، �ب �� الطب النف��� �� أو رللتد اسة £سلط  ر رومع ذلك ، فإن نتائج �ذه الد

�ب �ـــ� Jعـــض اxyـــاالت ، مثــــل العـــالج النفـــ��� والطــــب  الـــضوء ع�ـــ� ا	�اجـــة إ�ــــ� رفـــع مـــستو التــــد ىر
ـــرا�ق<ن وضــــمان Îشــــراف ªRلينIــــي الIــــا�� و:ـــــشر النفــــ��� الــــشر}� والطــــب النفــــ��� لأل ـــال واملــ طفـ

  .استخدام دفSØ ال�xل وتحس<ن فرص تبادل الSTامج

اسة  ن : رد   Hannah, E.and etal.(2020)     وHانھ وآخر

�qيــــة  �ب املعـــا	x<ن وذلــــك   بمراجعـــة من�xيــــة الTـــSامج التد اســـة تــــد اســـة ا�ــــ�  د رو�ـــدفت �ــــذه الد ر ر ر
اسة وتIونت عيونتائج�ا  ، ة منذ عام  رنة �ذه الد �qية املHشو رمن مجموعة الSTامج التد  و~� 2010ر

�ب املكثف ، والذي تم £عر�فھ ع�� أنھ يتضمن ) 22( اسة  للتد رد �ب 20ر ر ساعة ع�� Cقل من التد
�ب Îضـافية وتراوحــت أx9ـام العينـھ مـن   إ�ــ� 5ر، باإلضـافة إ�ـ� عنـصر�ن أو أك¾ـS مــن مIونـات التـد

ــــ1034 ــــدامى ً معا	xـــ �<ن القـــ ســـــــية ، و��ئـــــــة ا�yـــــــا ســـــــو الـــــــ�àة النفـــــــسية اxyتمعيـــــــة ، واملد را يما ر نر
�ب املكثف من  و اج �� �ذه الفئة إ�� ما يصل 20رتراوحت نماذج التد �ب كحد أد:ى لإلد ر ساعة تد ر

،40إ�ـــ�  �ب املعـــز ة أو التـــد �ب قبـــل RسYـــشا ز ســـاعة تـــد ر ر ة  ر اســـة  مقيـــاس م�ــــا روشـــملت أدوات الد ر
�ب ا³yتلفـة ع�ــ� ) 22 مـن 16(ر متكـر �ـ� املعـا	J óـشIل اسـة، وتــم تقيـيم كيفيـة تـأث<S نمـاذج التـد رد ر

ضــا�م   كفــاءة املعــا	x<ن ومعتقــدا§Kم وســلوكيا§Kم ش العمــل تحــت (وشــملت  رو ش العمــل ، و رو ر
�ب املكثــــــف، إ�ــــــ� جانــــــب  ب ، والتــــــد �ب املــــــد ــــت ، تـــــد �ب عTــــــÎ SنSØنــ راشـــــراف متخصــــــص<ن ، التــــــد ر ر ر

ــــضمنت ا ة ، تــ �بات املكثفــــــة الواجبــــــات امل.ûليــــــة بــــــ<ن ا	xلــــــسات رRسYــــــشا رملIونــــــات Îضــــــافية للتــــــد
دود الفعــــــل ع�ــــــ� لعــــــب Cدوار ،  ــــالج مــــــع املالحظــــــات ، و ــــسة العــ ـــــة شــــــر�ط جلــ �qيــــــة ، ومراجعـ رالتد ر

�ب التعز�ز املتقدم ، والتعلم التعاو:ي يوالتد �ب قد تقـدم إ�ـ� مـا Jعـد  ،و  )ر رأظ�رت النتائج أن التد
ش العمل املوجزة ؛توف<S الكت�بات  �ب Cك¾S كثافة واعـدة لتغي<ـS  حيث ورو رات�� أن  نماذج التد

اسة أيضاعن تحسن �� معرفة املعا	ó ، واستخدام التدخل  رسلوك املعا	ó،وكشفت نتائج �ذه الد
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�ب تحــت أظ�ــر أولئــك الــذين تلقــوا  و، وكفـاءة املالحظــة ،  اجعــة  ع�ــ� رتـد راشــراف  مــستمر و£غذيــة 
xلة دقــة أع�ـ� �ــ� العديــد مــن اxyـاالت  مــن غ<ــ�Sم ، ممــا �ـش<S إ�ــ� أن Rشــراف ع�ــ� ا	xلـسات املــ�

�ب عز RلûØام، زالتد ومع ذلك ، فإن Rتقان  �� Jعض اxyاالت ، مثل لعب Cدوار ، ªان وال يـزال  ر
ة ال�اتفيـة و رمحـدودا حOـÐ �ـ� وجـود RسYـشا ات ال�اتفيـة لـم تكـن ªاف ً يــة ر�ـش<S �ـذا إ�ـ� أن RسYـشا

�بات املكثفـة إ�ـ�  ̧ـس�ا كجـزء مـن التـدخل، وتميـل التـد ات الـصعبة الOـ� تـم تد رملعا	xة Jعض امل�ـا ر ر
�<ن  د Jسqب ضيق وقت املد رأن تIو كث<Sة التIلفة واملوا ر    ).املشرف<ن(ن

اسة  ن: رد تا وآخر وما   Marta ,L. and et al.(2020)      ر

امل�نيـة  وجـودة الرعايـة الـ�àية للعـامل<ن �ـ� ى�دف  �ذا البحث ا�ـ� تقيـيم مـستو الرضـا والكفـاءة 
ة 364مجــــال الـــــ�àة ،  و شــــاركت مجموعـــــھ مــــن   ر مـــــن املتخصـــــص<ن �ــــ� مجـــــال الــــ�àة  �ـــــ� الـــــدو

�qيــة ، و ̄ــ�  والكفــاءة امل�نيــة  وجــودة الرعايــة  والSTنــامج اســتخدم البحــث رالتد اســتqيانات للرضــا امل
�� وطلـب مـKæم إكمـال اسـتqيان عTـÎ SنSØنـت� التـد

ُ
 قبـل و عـد الSTنـامج  ، وذلـك لقيـاس �ـذه JCعــاد  ر

�ب،( و~ــ� �ب رمن�xيــة التــد التحــسن امل°�ــوظ �ــ� الكفــاءة امل�نيــة  وتــأث<Sه Rقتــصادي، ربرنــامج التــد
ى، وكـــشفت نتـــائج البحـــث ا�ـــ� تحـــسن م°�ـــوظ �ـــ� مـــستو )  والتحـــسن امل°�ـــوظ �ـــ� جـــودة الرعايـــة ؛

àة ، الرضـا والكفــاءة امل�نيــة  وجــودة الرعايــة الــ�àر التنظي±ــ� للعــامل<ن �ــ� مجــال الــ��ية والتطـو
ـــتعلم مــــع الSØك<ــــû ع�ــــ� ا�yتو�ــــات  كمــــا أظ�ــــرت النتــــائج  تفــــضيل املــــشارك<ن لألســــاليب التفاعليــــة للـ

جـــد املتخصـــصو �ـــ� الرعايـــة الـــ�àية أن  العمليــة نفيمـــا يتعلـــق بتطبيـــق الـــتعلم ع�ـــ� وظـــائف�م ، و و
ات أك¾S فائ   .دة لنقل�م إ�� مIان عمل�مرالتعلم عن طر�ق القيام بامل�ا

  .الكفاءة العالجية  وعالقÎ¦ا بالرضا الوظيفي لدى العامل�ن: را·>و الثالث  

اسة  ن : رد  and etal .M,Curtis.   )2002(وك��oس وآخر

الت افدھ ض بعوء في ضن لنفسيين ايدشرلمدى ايفي لوظلاضا رلاعلى رفلتعالى إسة رد
  نتائجرت سفن وألنفسيين ايدشرلمن ام)125( لعينة علىت الشتم، وافية راجويمدلا راتلمتغيا

الا  لعملابيعة طلعينة بالنسبة لراد افدى ألم يفي عاوظضا ود رجن وسة عرد

واف ، وإلشالعالقة مع وا  لعينة بالنسبةراد افدى ألض يفي منخفوظضا ود رجر

انويتقاضن يذلن ايدشرلم، وكشفت النتائج أيضا أن ا)قيةرلترص افب ، ترالا(  ضام ريهدعلى لأتبا ر 
ايتقاضن يذلن ايدشرلمن امر كثأيفي وظ رو    .لقأتبا ن

اسة    )2008(ز$اد شومان : رد

اسة �دفت  و غـزة قطـاع محافظـات �ـ� النفـس<ن للمرشـدين الـوظيفي Cداء ىمـستو تقييم إ�� رالد
ة معرفـة اسـة متغ<ـSات Jعـض ضـوء �ـ� ذلـك و الـوظيفي أدا½Kـم �ـ� علKLـا �ـم الOـ� رالـصو الرضـا  (رالد

اسـة عينـة تIونـتو )    مIـان العمـل–  النـوع -الـوظيفي   مـن مرشـدة و مرشـدا ( 207 ) مـن رالد
ة �� العامل<ن النفسي<ن املرشدين و الدولية الغوث وªالة من ªل �� العامل<ن ا رو  ، التعليم و الSØبية ز
ع<ن  مـن  مرشـدا ( 104 )بواقـع العمـل ج�ـة و النوع حسب حIومة و وªالة و إناث و رذªو ماب<ن زمو

ة �� العامل<ن امن مرشد ( 103 ) و الغوث وªالة �� العامل<ن ا رو ع<ن مناصفة التعليم و الSØبية ز  زمو
اسـة عـن أنـھ ال و رذªـو بـ<ن مـا ق توجـد رإنـاث ، وكـشفت نتـائج الد  �ـ� إحـصائية داللـة ذات وفـر

 و ،  وسنوات ا	ST³ة ) اناث ، رذªو ( النوع ملتغ<S ى£عز النفس<ن للمرشدين الوظيفي Cداء ىمستو
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ق توجد  ملتغ<Sرضـا ى£عـز النفـس<ن للمرشـدين الوظيفي Cداء ىمستو �� إحصائية داللة ذات وفر
 �ـ� ن�عملـو الـذين النفـس<ن املرشـدين لـصا	� ) حIومـة ، وªالـة (العمـل العمـل وج�ـة عـن املرشـدين

 . الدولية الغوث وªالة

اسة o¡H وآخر$ن يد        ر

Henry,F.and et al.(2011)                                                          

اسة ا�� تحديد التأث<S الوسيط للتوجھ ا	xما}� ع�� العالقة ب<ن التمك<ن النف���  ر�دفت  �ذه الد
املع{Ð (ع�� وجھ التحديد  تقSØح أن التأث<Sات النفسية متعددة JCعاد للتمك<ن  والرضا الوظيفي  و

ـــا ــــص<S ، والتـــــأث<S، والكفــ ـــر املــ ــــوظف<ن ا	xــــــامعي<ن ) ءة ، وتقر�ــ ــــ<ن املـ ا الـــــوظيفي تختلـــــف بــ ـــ ع�ـــــ� الرضـــ
ـــ� كنــــــدا ــــن مــــــوظفي الفنــــــادق �ـــ اســــــة مــ ــــة الد  =193    ن راملــــــرتفع<ن واملنخفــــــض<ن، وتIونــــــت عينــ

اســـة ، و  =371    ن والـــص<ن البيانـــات الOـــ� تـــم جمع�ـــا أن  كـــشفت روشـــملت Cدوات مقـــاي�س الد
ولـــم يوجـــد عالقـــة ذات  �ـــر املـــص<S يــرتبط Jعالقـــة ضـــعيفة  بالرضـــا الــوظيفي،التوجــھ ا	xمـــا}� وتقر

  .داللة ب<ن الكفاءة والرضا الوظيفي 

��opن وكم�ل اسة ا رد   ر

  Kimberley,C    &   Arlene,W. .(2013) 

الرضـــا (استكـــشاف العالقـــات بـــ<ن Rســتعداد للعمـــل وعـــدد مـــن متغ<ـــSات العمـــل ا�ـــ� �ــدف البحـــث 
اســـة عينـــة مـــن ، وشـــاركت ) الـــوظيفي ، واملـــشاركة �ـــ� العمـــل ، ونيـــة البقـــاء ً ممرضـــا 96ر�ـــ� �ـــذه الد

�ـا ، أسـSØاليا، وتـم جمـع البيانـات باسـتخدام أسـلوب  رمتخرجا من مسYشفيت<ن إقليميتـ<ن �ـ� فيكتو ً

ــــا الـــــــوظيفي واملـــــــشاركة �ـــــــ�  ـــــؤ بالرضـــ اســـــــة أنـــــــھ يمكـــــــن التHبــ ـــ� ، وأظ�ـــــــرت الد رتـــــــصميم املـــــــ��  الك±ــــ
 عة أJعاد  من مقياس Rستعداد للعمـل .العمل لـذªاء التنظي±ـ� ، والكفـاءة الـسر�ر�ة ا(ربثالثة من أ

، كذلك أظ�رت النتائج أن  ªل من الرضا الوظيفي واملشاركة �� العمل ªوسيط ) والذªاء Rجتما}�
  .�� العالقة ب<ن الذªاء التنظي±� ونية البقاء

اسة  ن: رد جوج³" وآخر وبو   ر

  Borgogni,L.and etal.  (2013)     

اسة امIانية التHبؤ بالغياب             اسة إ�� د ر�دفت �ذه الد  من خالل الكفاءة الذاتية والرضا –ر
اسة من الوظيفي ، واختبار العالقة املباشرة وغ<S املباشرة  من 1160عينة من ر،و  تIونت عينة الد

وتــم ،  ضاء مــن شــركة التوصــيل Îيطاليــة الرئ�ــسية ، و~ــ� منظمــة مخ³àــصةيذو الياقــات البيــ
ــا الــــوظيفي و Jعـــد ذلــــك  تمـــت مطابقــــة اســــتqيان التقر�ـــر الــــذا£ي مــــع  قيـــاس الكفــــاءة الذاتيـــة والرضــ

 ،و) ً شـــ�را12أي إجمـــا�� Cيـــام الـــضا�عة �ـــ� العمـــل خـــالل (بيانـــات موضـــوعية عـــن حـــاالت التغيـــب 
�ب �ـادة الرضــا الــوظيفي و�التــا�� رأظ�ـرت النتــائج أن التــد ز ع�ـ� الكفــاءة الذاتيــة يمكـن أن يــؤدي إ�ــ� 

ر�ادة ا	�ضو �� العمل   .ز

اسة فاضل مزعل ،ع;� شندوخ    )2014(رد

اسة  شـادي لـدى املرشـدين الSØبـو�<ن ر�دفت �ذه الد R را�� التعرف ع�� مستو الرضا عـن العمـل ى
رشـــدا ومرشـــدة ، وشـــملت أدوات البحـــث م) 250(�ـــ� محافظـــة ذي قـــار ،وتIونـــت عينـــة البحـــث مـــن 
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عة ع�� 40اسYبانة الرضا امل¯� املIونة من  ة مو زعبا ضـا 9ر ت نتـائج البحـث ا�ـ� أن  رمجـاالت ، وأشـا ر
شادي  R جة عالية من كفاءة العمل راملرشدين النفسي<ن عن العمل يرتبط بد   .ر

ام�ن                  Hان و اسة ا رد ر       & .Ramin ,A.(2015): Erhan,T  ر

�ا ��  شادية ودو R اسة ا�� تقييم كفاءة الذات ر�دفت الد ر    والرضا الوظيفي  التنظيم النف���ر

�اق Îخذ �� املرشدين النفسي<ن لدى عينة من  روC قدميـة معCات النـوع والعمـر وSعتبـار متغ<ـR 
اسة من،نامل�نية ونوع املؤسسة ال�O �عملو فKLا وCقسام ال�O تخرج مKæا  ) 166( روتIونت عينة الد

ا و ـــ� م مــــن اناثــــا ) 146(رذªــــو واســــتخدمت ،يحافظــــة غــــاز وعنتاباملرشــــدين النفــــسي<ن العــــامل<ن �ـ
اسـة مقـاي�س الكفــاءة الذاتيـة للمرشــد النفـ���  ، والOــ� تـم تطو�ر�ــا �ـ� Cصــل بواسـطة   Lentرالد

and et al. (2003)  ــسوتا للرضــاHــاق ،مقيــاس مي� Î  يانqاســة عــن ر واســت ر، وكــشفت نتــائج الد
ق ب<ن الذªو وRناث �� عالقة إيجابية ب<ن الكفاءة الذاتية والرضا الوظيفي ، كما كشفت  رعن فر و

 .رالكفاءة الذاتية والرضا الوظيفي لصا	� الذªو 

اسة Hانج  و ��         رد

        Hang,Y. & Li, H.(2017)      

اســة ا�ــ� تحديــد  العالقــات بـــ<ن نــوع<ن مختلفــ<ن مــن التوجــھ الفــردي  أي التوجـــھ (ر�ــدفت �ــذه الد
باالعتمـــاد ع�ــــ� نظر�ـــة تقر�ــــر املـــص<S والنظر�ــــة  والرضــــا الـــوظيفي) امل¯ـــ� الوقـــا�ي وRلØــــûام الـــوظيفي

عمل والكفاءة الذاتية بمثابـة وسـطاء �ـ� العالقـات املعرفية Rجتماعية ، وتفSØض أن املشاركة �� ال
ة أعاله اسة من  راملذªو اسـة  ً موظفا �� �و:غ ªو:غ222ر، وتIونت عينة الد ر،وتم تطبيق أدوات الد

ت نتـــائج تحليــل املـــسار إ�ـــ� أن كــال مـــن التوجيــھ امل¯ـــ� الوقـــا�ي وRلØــûام الـــوظيفي يرتبطـــان  ،و  أشــا
ً

ر
تباطا إيجابيا بالرضا الو ًا ً

ظيفي ، وتم التوسط �� �ذه العالقات JشIل ªامل من خالل املشاركة �� ر
 .العمل والكفاءة الذاتية

اسة جوليا و��        ر          د

       Julia Y., & Li, Z.(2017)       

اسة ا�� تحديد ما اذا ªان  استعداد املوظف<ن لبذل مستو عال من ج�ـد العمـل  ٍ�دفت  �ذه الد ى ر
ـــاك  يتوســــط العالقــــة بــــ<ن الكفــــاءة الذاتيــــة والرضــــا الــــوظيفي أم الو كــــذلك معرفــــة مــــا إذا ªانــــت �نـ

اسة من  اختالفات �� الكفاءة الذاتية ر والرضا الوظيفي وج�ود العمل تبعا للنوع، وتIونت عينة الد
سية وتم جمع البيانات من �ذه العينـة ، و أظ�ـرت 422 و موظفا وموظفا من مختلف املنظمات الر ً ً

ًنتـائج البحـث أن اسـتعداد املـوظف<ن لبـذل مـستو عــال مـن ج�ـد العمـل يتوسـط جزئيـا �ـ� العالقــة 
ٍ ى

رالرضـــا الـــوظيفي ،كمـــا وجـــدت أيـــضا أن �نـــاك اختالفـــات كب<ـــSة بـــ<ن الــــذªو بـــ<ن الكفـــاءة الذاتيـــة و ً

 . وRناث عند قياس املتغ<Sات ذات �Cمية

اسة    ) ٢٠١٧(دمحم أبو عودة رد

اســـة ا�ـــ� كـــشف العالقـــة بـــ<ن أخالقيـــات العمـــل و الرضـــا الـــوظيفي ع�ـــ� مجموعـــة مـــن  رو�ـــدفت الد
اسة مـن   ،ع غزةالعامل<ن �� مجموعة Rتصاالت الفلسطيHية بقطا  موظفـا ٢١٠رو تIونت عية الد

ة البيانـــات ال´³ــصية وأخالقيـــات العمــل والرضـــا الـــوظيفي  اســة اســـتما روموظفــة واســـتخدمت الد ر
جــة الIليـــة للرضــا الـــوظيفي  روأظ�ــرت النتــائج وجـــود عالقــة بــ<ن أخالقيـــات العمــل بمجاالتـــھ مــع الد
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ق �� أخالقيات العمـل £عـز يبمجاال§Kا ، وتب<ن وجود فر ر ملتغ<ـS النـوع لـصا	� الـذªو وكـذلك وجـود و
 Sق £عـــز ملتغ<ـــ ق �ـــ� أخالقيـــات العمـــل £عـــز ملتغ<ـــS املـــستو الـــوظيفي ،�ـــ� حـــ<ن لـــم تظ�ـــر فـــر ىفــر ى وي و
ــــستو  ـــS املـ ق £عـــــز ملتغ<ــ ـــود فـــــر ــــنوات ا	T³ـــــSة  وأظ�ـــــرت النتـــــائج وجــ ــــ�� وسـ اáـ ــــل الد ىالعمـــــر واملؤ�ـ ى و ر

ق £عز ملتغ<S النوع والعمر واملؤ ىالوظيفي ولم تظ�ر فر جة  الرضا و ر�ل العل±� وسنوات ا	ST³ة �� د
  .الوظيفي 

اسة    Ahmed  , N.(2019)     أحمد   :  رد

اسة العالقة ب<ن  الكفاءة الذاتية والرضا الوظيفي وRلØـûام التنظي±ـ� وتIونـت رو�دف البحث ا�� د
ة ع�ـ� عامال وشملت أدوات البحـث اسـتqيان للمتغ<ـSات الـثالث وتـم Rسـتجاب200عينة البحث من 

�ـ�  ىوتـم تحليـل النمـوذج املقØـSح باسـتخدام نمذجـة مـسار املر عـات الـصغر ا	xزئيـة  اسYبانة،133
٪ مــن التبــاين ªــان ســqبھ املتغ<ــSات املــستقلة �ــ� 36.4 وأظ�ــرت النتــائج أن .SmartPLS 2.0 برنــامج

ت النYيجة إ�� أن الكفاءة الذاتيـة وRلØـûام التنظي±ـ� ل RلûØام الوظيفي، و �مـا عالقـة إيجابيـة رأشا
ـــا  اســــة  أن Îيمــــان باأل�ـــــداف والقــــيم �ــــ� املنظمــــة وقبول�ــ ـــذلك وجــــدت الد رمــــع الرضــــا الــــوظيفي وكــ

اض<ن وملûØم<ن بامل�نة   .ريجعل�م مل�م<ن و

$انا   و آخر$ن      اسة ما رد  Mariana, B.and etal . (2019)ر

ـــة  العالقــــة بـــــ<ن الكفــــاءة الذاتيـــــة امل�نيــــة و   اســ ـــث ا�ــــ� د ـــا الـــــوظيفي ، ر�ــــدف البحــ الرضــ
اســــة مــــن  اســــة مقــــاي�س عــــن الكفــــاءة 353روتIونــــت عينــــة الد ر عــــامال £ــــشيليا ، وشــــملت أدوات الد ً ً

اســة أن العوامــل التحف<ûيــة /الذاتيــة امل�نيــة والرضــا الــوظيفي اعــداد  رالبــاحث<ن ، أظ�ــرت نتــائج الد
اك القـــو الداخليـــة  �ـــادة الــتحكم وإد ىل�اعواقــب إيجابيـــة ع�ـــ� Cفـــراد ، و ر ) مثـــل الكفـــاءة الذاتيـــة(ز

ُو�ؤثر إيجابا ع�� الرضا الوظيفي، ومع ذلك ، ال �عرف الكث<S عن كيفيـة تـأث<S الكفـاءة الذاتيـة ع�ـ�  ً

  .الرضا الوظيفي من خالل إثراء الوظيفة

اسات السابقة  اسات السابقة :ستخلص : رالتعقيب ع;~ الد رمن خالل العرض السابق للد
  :ماي�� 

اسات السا- اسة  متغ<Sات البحث ر  قلة الد  "�� حدود اطالع الباحثة " ربقة ال�O تناولت بالد

اساتاتبعت   اسة  رأغلب الد اسة امل��ية  ماعدا د ر من�ó الد   ر

  Done   &   .D,Thomas )2001.(J,        

اسـة   �ــ�  ،.and etal. Bruce, Jرود�اســة عب<ــS الــشرفا  اتبعــت املــن�ó التجر اســتخدمت ) 2011(ر ود
نة   اسة املقا رالد   .ر

اسات ال�O تناولت - �qية لرفعر  توصلت جميع الد تحـسن �ـ� إ�ـ� وجـود  الكفاءة العالجيـة  ر برامج تد
اســة الفعاليــة  العالجيــة  اســات مثــل د ر،وأوãــ�ت أغلــب الد ا�ــ�   and etal .H, Amy. )2010(    ر

�ب تحـــــت اشـــــراف معـــــا	x<ن مت ة اجـــــراء التـــــد رضـــــر تفـــــاع ور ــــن يـــــصعب ذلـــــك نظـــــرا ال رخصـــــص<ن  ولكـ ً

�ب ، والــــصعو�ات التنظيميــــة ، وقلــــة عــــدد مراكــــز  رالتIــــاليف ، وا	�اجــــة إ�ــــ� التمو�ــــل الــــذا£ي للتــــد
ات ا�ـ� جانـب  ة  اجراء ندوات علمية ودو اسات ا�� ضر �<ن ، وأو�ãت Jعض  الد �ب واملد رالتد ر ر ر ور

اسة  �ب مثل د رالتد ، Martin W ,. D, Edward)2004(, )2000( .and etal .J, Bruce.ر
اسة �ب عST ال�اتف مثل د اسات التد رواستخدمت Jعض الد ر    ر

Jason, B.  &Jennifer , V .(2013) 
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اح عدد أفراد العينة ماب<ن  اسات امل��ية من ) 30-20(ووتر اسات التجر�qية ، و�� الد ر�� الد - 13(ر
ــــة خطـــــة)71 نــ ـــات املقا اســـ �qيــــــة  ، ود ر تد ر ـــات مرشـــــد ومرشــــــدة ، واســــــتخدمت ) 352(ر ســـ رأغلــــــب الدا

  ó	ة املعا  .رمقياس الكفاءة  العالجية والبعض ©خر مقياس م�ا

اســـات الOـــ� تناولـــت  - �qيـــة لتحـــس<ن الرضـــا الـــوظيفي : رتوصـــلت جميـــع الد  إ�ـــ� وجـــود  ربـــرامج تد
جـة الرضـا مـا بـ<ن   ضـا جز�ـي -رضـا ك�ـ� (رتحسن �� الرضـا  و تراوحـت  د  و تـراوح عـدد أفـراد ) ر 

ـــــ<ن  ــــا بــــ ــــة مـــــ ـــــــة  و)  86 :968(العينـــــ اســـــــــات التجر�qيــ ــــ� الد ــــــــ��ية ، ) 22(ر�ـــــ ـــــــات املـ اســ رو�ـــــــــ� الد
اســــات  ـــدا:ي  عــــن رواســــتخدمت أغلــــب الد اســــتqيان للكفــــاءة العالجيــــة واســــتqيان الرضــــا الوجـ

  الوظيفة
�ب ع�ــ� العــالج النفــ��� فــشملت  -  قــراءة عــن –ال�ــ� ل°�ــاالت العــرض ( ر تنوعــت أســاليب التــد

اســـة ا	�الــــة  �ب عTــــS الو�ــــب –رد ة  مــــن خــــالل ال�ــــاتف –ر التــــد ش عمــــل تحــــت –ر RسYـــشا ر و
ات – نــدوات –ناشــراف أو�ــدو اشــراف  ش  كتــب عــن العــالج النفــ��� –ر دو ش العمــل ، و رو ر

�ب املكثـف،  ب ، والتد �ب املد �ب عÎ STنSØنت ، تد رالعمل تحت اشراف متخصص<ن ، التد ر ر ر
�qيـة ، ومراجعـة شـر�ط إ� ة معا	ó آخر ، الواجبات امل.ûلية ب<ن ا	xلسات التد ر� جانب اسYشا ر

�ب التعز�ــز املتقــدم ،  دود الفعــل ع�ــ� لعــب Cدوار ، والتــد يجلـسة العــالج مــع املالحظــات ، و ر ر
  .)والتعلم التعاو:ي

اســـات الOــــ� تناولـــت - إ�ــــ� وجــــود لـــوظيفي الكفــــاءة العالجيــــة  وعالقKVـــا بالرضــــا ار توصـــلت معظــــم الد
اسة  تباطية موجبة بيKæما  بإستAناء د رعالقة ا اســــة   Henry,F.and et al.(2011)ر رفلــــم تجــــد الد

اســات متغ<ــSات وســيطة بــ<ن  جــدت Jعــض الد رعالقــة بــ<ن املتغ<ــSين  ، و الكفــاءة العالجيــة  والرضــا و
اسةالوظيفي    Y, Julia  &)2017.(Z ,Li. رمثل د

اح عدد أفراد العينة ماب<ن -     ) 210 :96(  و تر

ة املن�ó الوصفي- اسات السابقة املذªو ر استخدمت الد اسة ر جوج{� وآخ: ر ما عدا د نربو   ور

  Borgogni)2013(.  and etal.L,     

�� املن�óفاستخدمت    �  .  التجر

اســـة عر�يـــة واحـــدة - فاعليـــة برنـــامج تناولـــت بالبحـــث  ) وذلـــك �ـــ� حـــدود اطـــالع الباحثـــة(ر ال توجـــد د
��  النفـــسي<ن Cخـــصائي<نلـــدى � وأثـــره ع�ـــ� الكفـــاءة العالجيـــة والرضـــا الوجـــدا:ي  عـــن الوظيفـــة رتـــد

  . لو�ذا ما يحاو البحث ا	�ا�� القيام بھ 

ض  من خالل عرض املفا�يم ا	³اصة بمتغ<Sات البحث - اسـات الـسابقة يمكـن صـياغة فـر و، والد ر
  : البحث ع�� الوجھ التا�� 

ض البحث    -:وفر

ق ذا -1 جات أفــــراد اxyموعـــــة وتوجــــد فــــر ـــ<ن املتوســــطات ا	�ــــسابية  لـــــد رت داللـــــة إحــــصائية بــ
جات نفـــس اxyموعـــة �ـــ� القيـــاس  رالتجر�qيـــة �ـــ� القيـــاس القب�ـــ� واملتوســـطات ا	�ـــسابية لـــد
جة الIلية  رالبعدي �� اتجاه القياس البعدي وذلك ع�� أJعاد مقياس الكفاءة العالجية والد

  .  لألخصا�ي النف���  الIليHيIي  



 
 تنمية الرضا الوجداني فيفعالية برنامج تدريبي لتحسين الكفاءة العالجية 
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جات أفــــراد اxyموعـــــة تو -2 ـــ<ن املتوســــطات ا	�ــــسابية  لـــــد ق ذات داللـــــة إحــــصائية بــ رجــــد فــــر و
جات أفراد اxyموعة الضابطة �� القياس البعدي  ��  رالتجر�qية  واملتوسطات ا	�سابية لد
جـــــة الIليـــــة  ـــاس الكفـــــاءة العالجيـــــة والد ـــ� أJعـــــاد مقيــ ـــاه اxyموعـــــة التجر�qيـــــة وذلـــــك ع�ــ راتجــ

 .Iي لألخصا�ي النف���  الIليHي
ق ذات داللـة إحـصائية بـ<ن متوســطي القياسـ<ن البعـدي و التYبXـ�  -3 ر " وال ُتوجـد فـر وJعـد مــر

للمجموعة التجر�qية وذلك ع�� أJعاد مقياس الكفاءة العالجية " ش�ر�ن من توقف الSTنامج 
جة الIلية لألخصا�ي النف���  الIليHيIي    .  روالد

ـــ<ن املتوســــطات  -4 ق ذات داللـــــة إحــــصائية بــ جات أفــــراد اxyموعـــــة وتوجــــد فــــر را	�ــــسابية  لـــــد
جات نفـــس اxyموعـــة �ـــ� القيـــاس  رالتجر�qيـــة �ـــ� القيـــاس القب�ـــ� واملتوســـطات ا	�ـــسابية لـــد
جــة الIليــة ملقيــاس الرضــا الوجــدا:ي  عــن  رالبعـدي  �ــ� اتجــاه القيــاس البعــدي وذلــك ع�ـ� الد

  . الوظيفة لألخصا�ي النف���  الIليHيIي  
ـــة إحــــصائية -5 ق ذات داللـ جات أفــــراد اxyموعــــة و توجــــد فــــر ر بــــ<ن املتوســــطات ا	�ــــسابية  لــــد

جات أفراد اxyموعة الضابطة �� القياس البعدي �ـ�  رالتجر�qية  واملتوسطات ا	�سابية لد
جـة الIليـة ملقيـاس الرضـا الوجـدا:ي عـن الوظيفـة  راتجاه اxyموعة التجر�qيـة وذلـك ع�ـ� الد

 . لألخصا�ي النف���  الIليHيIي 
ق ذات -6 ر "  داللـة إحـصائية بـ<ن متوســطي القياسـ<ن البعـدي و التYبXـ� وال ُتوجـد فـر وJعـد مــر

جـة الIليـة ملقيـاس الرضـا " ش�ر�ن من توقـف الSTنـامج  رللمجموعـة التجر�qيـة وذلـك ع�ـ� الد
 .الوجدا:ي  عن الوظيفة لألخصا�ي النف���  الIليHيIي  

اسة   رمنØÙ و إجراءات الد
أوال 
ً

اسة –   : ر  منØÙ الد

تــصميم اxyمــوعت<ن التجر�qيــة اسـتخدمت الباح �ــ� ُذو َ�اســKVا املــن�ó  شــبھ التجر رثــة �ــ� د
ـــق  يقتـــــصر ع�ــــ� إجـــــراء وتطبيــ اســـــة ، حيـــــث أن البحــــث ال َ ـــة الد ـــتالءم مـــــع طبيعـ يـ َوالــــضابطة الـــــذي َ ر
ــــــة  ـــــــــث  قامــــــــــت الباحثــــ ـــــــك حيـ ـــــــــدى ذلـــ ــــــــل يتعـ ـــــا�رة بــ ـ ــــد أســــــــــباب الظــــ ات لتحديــــــ ـــــــا ـــــاي�س وRختبـــ املقـــــ
ُ ُ

ِ ِ ر
�ــ� و�ــو بر�تجر َ Sُبإدخــال ُمتغ<ــ

�� ملعرفــة فاعليتــھ �ــ� ِ� ِنــامج تــد ا الوجــدا:ي الكفــاءة العالجيــة ر و الرضــ
ض باستHباط ما يSØتب  ِعن الوظيفة لدى عينة من Cخصائيات   ثم قامت Jعد ذلك بصياغة الفر وِ

�� الذي �ستلزم �  : وجود متغ<Sين و�ما : ِعلKLا من نتائج وذلك Jعد وضع  التصميم التجر

�Ð  املتغ<S املستقل و�و–أ �   .رالSTنامج التد

  الرضا الوجدا:ي عن الوظيفةو  الكفاءة العالجية املتغ<Sات التاJعة  –ب 

ل املتغ<Sات الضابطة  و~� املتغ<Sات ال�O تم ضبط�ا وعز تأث<�Sا عن املتغ<S املستقل واملتغ<Sات –ج 
اســـة العلميـــة   رالتاJعـــة ، وتمثلـــت املتغ<ـــSات الOـــ� تـــم عـــز تأث<�Sـــا �ـــ� الد ل ً ُ

،    ، العمـــر الزم{ـــ�النـــوع(
ـــة ع�ــــ� Cخــــصائيات مــــن Îنــــاث فقـــــط ، ) ياملــــستو Rقتــــصادي Rجتمــــا}� اسـ ِحيــــث اقتــــصرت الد ر

يبنفس املستو الثقا�� وتم تثqيت العمر الزم{� و املستو Rقتصادي وRجتما}�    0ى

ــــستخدمة  ــــصائية املــ ــاليب Ûحــ اســــــتخدمت الباحثــــــة Jعــــــض Cســــــاليب Îحــــــصائية �ــــــ�  :1ســــ
ض   وحــساب الــصدق والثبــات لــألدوات التجر�qيــة املــستخدمة �ــ� البحــث وللتحقــق مــن �ــ�ة الفــر

  : و�ذه Cساليب ~� 

تباط لب<Sسو  	�ساب R£ساق الداخ�� لبنود Rختبار  – 1 R ن معيار   ر
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نباخ -2   . ومعامل سب<Sمان وجتمان  	�ساب ثبات املقياس ) &(و معادلة ألفا كر

جات أفراد اxyموعات املرتبطة  =  T.test" ت "  اختبار – 3 ق ب<ن متوسطات د رملعرفة داللة  الفر و
   ).467 ، 1979فؤاد الب#� السيد ، ( وغ<S املرتبطة 

تباط واختبار -5 R داو املرجعية ملعامالتx	ر  ا   " .ت " ل

 حÐO يتأكد  )SPSS(  كما تم تحليل البيانات Îحصائية باستخدام الكمبيوتر من خالل برنامج  – 6
 .الباحث من النتائج 

اسة و�شمل   رثانيا  إجراءات الد
ً

 :-   

اســة  –أ   تـم اختيــار عينــة اxyموعـة التجر�qيــة مـن مسYــشفى ا	�ــس<ن ، كمـا تــم اختيــار :رعينـة الد
  عينة اxyموعة الضابطة من مسYشفى الز�راء وإلحداث التIافؤ ب<ن اxyموعت<ن 

 قامت الباحثة �� املرحلة Cو�
ُ

اسة ا	�الية و~�    :ر� بتطبيق مقاي�س الد

  .الباحثة / إعداد الكفاءة العالجية  مقياس – 1 

  .الباحثة/  مقياس الرضا الوجدا:ي عن الوظيفة إعداد – 2

ة املستو Rقتصادي Rجتما}� إعداد -3 ى استما   .) 2013(عبد العز�ز ال´³ص / ر

ـــــة و�ــــــذلك انقــــــسمت                          اسـ ـــ� مجمــــــوعت<ن مجموعــــــر عينــــــة الد ـــة إ�ـــ ـــــشفى (ة تجر�qيـــ مسYــ
Jعـــد إجـــراء التIــافؤ بـــ<ن اxyمــوعت<ن �ـــ� العمـــر ) ( مسYـــشفى الز�ــراء (ومجموعـــة ضــابطة ) ا	�ــس<ن

حOـــÐ الكفـــاءة العالجيـــة والرضـــا الوجــدا:ي عـــن الوظيفـــة يالزم{ــ� واملـــستو Rقتـــصادي Rجتمــا}� و 
اجعا ا�� نيIو سqب التحسن ��  �� وقد رالكفاءة العالجية � أخصائيات 7تم اسYبعاد رالSTنامج التد

  : حÐO يحدث التIافؤ   فIانت اxyموعت<ن ع�� النحو التا�� 

أخـصائية  مـن مسYـشفى ا	�ـس<ن  ) 32( تIونت اxyموعـة التجر�qيـة مـن :  اxyموعة التجر�qية –أ 
�ر  C زجامعة.  

�ــراء أخــصائية  مــن مسYــشفى الز ) 24( تIونــت اxyموعــة الــضابطة مــن :  اxyموعــة الــضابطة – 2
�ر  C زجامعة.  

ـــد تـــــم التIــــــافؤ بـــــ<ن اxyمـــــوعت<ن  ــــستو ) الــــــضابطة والتجر�qيـــــة ( وقــ ي�ـــــ� العمــــــر الزم{ـــــ� واملــ
الرضــا الوجـــدا:ي عــن الوظيفــة ع�ــ� النحـــو الكفــاءة العالجيــة وRقتــصادي Rجتمــا}� و�ــ� مقياáـــ�� 

  : ©£ي 

  : خصائص ا·Lموعت�ن التجر$5ية والضابطة 

�ن قامــت ا: املرحلــة العمر�ــة  اســة مــن Cخــصائيات  ممــن تراوحــت أعمــا رلباحثــة باختيــار عينــة الد ر
ــــة بــــــــ<ن  ــــــر   ) 28 -23( الزمنيـــ ــــط عمـ ــــا بمتوســــ يعامـــ

ً
ـــــار ) 25.37( للمجموعــــــــة ) 1‚71(يوانحــــــــراف معيــ

�ــر، ومتوســط عمــر ) 32( التجر�qيـة بواقــع  C ـس<ن جامعــة�	ــشفى اYيأخــصائية  مــن مس ) 25‚47(ز
أخصائية  من مسYشفى الز�راء جامعة  ) 24( الضابطة بواقع للمجموعة ) 1‚73(يوانحراف معيار 

�ـر Cيــة والـضابطة �ــ� مــستو العمـر الزم{ــ� وذلــك  زq�اعـت الباحثــة تIــافؤ اxyمـوعت<ن التجر ىوقــد  ر
ق بـــــ<ن املتوســـــطات ا	�ـــــسابية لألعمـــــار الزمنيـــــة بـــــ<ن اxyمـــــوعت<ن  ـــق حـــــساب داللـــــة الفـــــر وعــــن طر�ــ



 
 تنمية الرضا الوجداني فيفعالية برنامج تدريبي لتحسين الكفاءة العالجية 
    ....سيين الكلينيكيينعن الوظيفة لدى عينة من األخصائيين النف

  مرفت عبد الحميد علي الصفتي/ د

 

 

618 

ـــن خـــــالل " ت " التجر�qيـــــة والـــــضابطة باســـــتخدام اختبـــــار  �� ذلـــــك مــ ــ للمجموعـــــات املـــــستقلة  و�تـــ
  :لا	xـدو التا��  

   ) 1( لجدو 

�ـــــة وقيمــــة ق بــــ<ن اxyمــــوعت<ن التجر�qيـــــة والــــضابطة �ـــــ� "ت"راملتوســــطات وRنحرافــــات املعيا وللفـــــر
  العمر بالسنوات

  اxyموعة التجر�qية

 32=ن

  اxyموعة الضابطة

 24=ن

 ع م ع  م

  

 ت

  

 الداللة

ىمستو 
   لةالدال

العمر 
 الزم{�

25.3688 1.71152 25.4708 1.72689 
.220- 

 

0.32  

 
 د. غ 

ق دالـة ) -220.( أن قيمـة  ت ) 1( ليت�� من ا	xدو  وو~ـ� غ<ـS دالـة و�ـذا يـدل ع�ـ� عـدم وجـود فـر
احصائيا ب<ن اxyموعت<ن التجر�qية والضابطة 

ً
  .��  العمر الزم{� 

ة املستو Rقتصادي Rجتما}� إعد .1 ىاستما   2013عبد العز�ز ال´³ص  / اد ر
ـــرة املـــــصر�ة ، ممـــــا �ـــــساعد ىاملـــــستو Rقتـــــصادي Rجتمـــــا}�Käـــــدف �ـــــذا املقيـــــاس ا�ـــــ� تحديـــــد   لألســ

اســـة ، وقــد قـــام معـــد  اســة ، أحـــداث التIــافؤ بـــ<ن مجمــوع�O الد رالباحثــة ع�ـــ� ضــبط متغ<ـــSات الد ر
تمـا}� لألســرة ا�ـ� خمــسة ىاملـستو Rقتــصادي Rجاملقيـاس بتقــسيم JCعـاد املــستخدمة �ـ� تحديــد 

  :أJعاد كما ي�� 

ب  .1   .مستو�ات 9و�تضمن : Cسرة روظيفة 
 . مستو�ات 8و�تضمن : Cسرة رب ىمستو £عليم  .2
 .مستو�ات 9و�تضمن : Cسرة رب وظيفة  .3
 . مستو�ات 8و�تضمن  : Cسرة رب ىمستو £عليم  .4
 .مستو�ات 7و�تضمن :  �� الش�ر دخل الفرد .5

التاليـة Rقتصادي Rجتما}� لألسرة عن طر�ق استخدام املعادلة التHبؤ�ـة ىاملستو و�مكن تقدير 
ـــــــث 5س)0,0125+(4س)0,160+(3س)0,0102+(2س)0,0284+(1س)0,0264+(0,073= ص:  حيـــــــــ

 عــن متوســط 1)س( لألســرة واملطلــوب معرفتــھ و£عTــS ىاملــستو Rقتــصادي Rجتمــا}�~ــ� )ص: (أن 
�ـــ� الـــش�ر رب ىمـــستو £علـــيم عـــن ) 3س(، و£عTـــC Sســـرةرب يفـــة  وظعـــن) 2س( ، و£عTـــS دخـــل الفـــرد 

  . Cسرةر�ة ىمستو £عليم عن )5س( ، و£عC STسرةر�ة وظيفة عن )4س( و£عC STسرة،
 

مـنخفض جــدا ، مــنخفض ، : لو�تطبيـق املعادلــة الــسابقة يمكـن ا	�ــصو ع�ــ� سـبعة مــستو�ات ~ــ� 
قدو املتوسط ،متوسط ، فو املتوسط ،مرتفع ، مرتفع جدا    .ن

جة عالية من الثبات والصدق نظرا 	�داثة معاي<Sه واستخدامھ �� العديد  رو�تمتع �ذا املقياس بد
اســة جمــال الــدين عبــد املــنعم  اســات العلميــة مKæــا د رمــن الد اســة �يــام مرáــ�� ) 2017(ر ) 2013(رود

اسات أخر كث<Sة ، وقد استخدمت الباحثة مقياس  ىود ن  لألسرة مىاملستو Rقتصادي Rجتما}�ر
اعت  شادي ، وقد  R نامجSTية والضابطة قبل بداية الq�رأجل التحقق من تIافؤ اxyموعت<ن التجر ر
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ق دالــــة بــــ<ن اxyمــــوعت<ن التجر�qيــــة والــــضابطة �ــــ� املــــستو Rقتــــصادي  ـــود فــــر ىالباحثــــة عــــدم وجـ و
ة املـستو Rقتــصادي وRجتمـا}� إعــداد  ىوRجتمـا}� وذلــك مـن خــالل تطبيـق اســتما �ــز عبـد العز/ ر

لالــ´³ص وا	xـــدو التــا��  يوãـــ� التIــافؤ بـــ<ن أفــراد اxyمـــوعت<ن التجر�qيــة والـــضابطة وذلــك عـــن 
ق بـــ<ن املتوســـطات للمـــستو Rقتـــصادي وRجتمـــا}� بـــ<ن اxyمـــوعت<ن  ىطر�ـــق حـــساب داللـــة الفـــر و

 للمجموعـــات test. T  Independent Samples" ت " التجر�qيـــة و الـــضابطة باســـتخدام اختبـــار 
   . املستقلة

  )2(لجدو 

�ـــــة وقيمــــة ق بــــ<ن اxyمــــوعت<ن التجر�qيـــــة والــــضابطة �ـــــ� "ت"راملتوســــطات وRنحرافــــات املعيا وللفـــــر
   Rجتما}� –ىاملستو Rقتصادى 

 اxyموعة التجر�qية
 32=ن

 اxyموعة الضابطة
 24=ن

قيمة 
 ت

ىمستو 
 الداللة

 ع م ع م

  ىاملستو

  Rقتصادي

 Rجتما}�

51٫70 8٫11 51٫02 4٫48 
 غ<S دالة 0٫41

�� مــن ا	xــدو                     و~ــ� غ<ــS دالــة و�ــذا يــدل ع�ــ� عــدم وجــود ) 0٫41(أن قيمــة  ت ) 2( ليتــ
ق دالة احصائيا ب<ن اxyموعت<ن التجر�qية والضابطة  فر

ً
  .ى،  �� املستو Rقتصادي Rجتما}� و

  :   ال-لي+ي-ي الكفاءة العالجية لألخصاyي النفvw"ىمستو  .2
ق دالة احصائيا بـ<ن اxyمـوعت<ن التجر�qيـة و الـضابطة �ـ� املتوسـط راعت البا حثة عدم وجود فر

ً
و

جات Cخـصائيات ع�ـ� مقيـاس  الباحثـة  وذلـك قبـل تطبيـق / إعـداد الكفـاءة العالجيـة را	�سا ي لـد
 ��� ق بـ<ن املتوسـطات ملقيـاس ) القياس القب�� (رالSTنامج التد ووذلك عـن طر�ـق حـساب داللـة الفـر

للمجموعــــات " ت " بــــ<ن اxyمــــوعت<ن التجر�qيــــة و الــــضابطة باســــتخدام اختبــــار ة العالجيــــة الكفــــاء
لاملستقلة وفيما ي�� بيان ذلك احصائيا من خالل ا	xدو

ً
  :التا�� 
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  ) 3( لجدو 

�ـــــة وقيمــــة ق بــــ<ن اxyمــــوعت<ن التجر�qيـــــة والــــضابطة �ـــــ� "ت"راملتوســــطات وRنحرافــــات املعيا وللفـــــر
  ىمستو الكفاءة العالجية 

اxyموعة التجر�qية  
 32=ن

اxyموعة الضابطة  
 24=ن

 JCعاد

 املتوسط
Rنحراف 

 ياملعيار
 املتوسط

Rنحراف 
 ياملعيار

قيمة 
 ت

ىمستو 
 الداللة

أخالقيات العالج 
 النف���

 غ<S دالة 0.85 6.78 36.91 5.54 38.31

 غ<S دالة 1.17 3.83 16.08 3.47 14.94 الY´³يص

 غ<S دالة 0.17 5.88 27.00 5.32 26.75 التحليل النف���

 غ<S دالة 0.67 5.63 32.58 5.08 31.63 العالج املعر��

 غ<S دالة 1.16 9.90 34.00 5.27 31.19 العالج السلوªي

 غ<S دالة 0.85 8.25 30.75 7.65 28.94 العالج Rجتما}�

�Oشطلx	دالة 0.08 5.42 23.75 6.52 23.88 العالج ا S>غ 

 غ<S دالة x 19.31 3.42 20.17 3.70 0.89ما}�العالج ا	

 غ<S دالة 0.28 4.62 22.17 4.60 21.81 ى:شاطات أخر

جة الIلية  رالد
 لكفاءة  العالج

 غ<S دالة 0.61 42.12 243.42 39.03 235.75

ــــــــــدو  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــن ا	xـــــ ــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــــــــ �� مـــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــ ــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــت ) 3(ليتــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــة  ت  بلغـــــــ ـ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــ ــــــ ـــــــــ أن قيمـــــــ
ـــــب  )0.85،1.17،0.17،1.16،0.85،0.08،0.89،0.28،0.61( جــــــة الIليــــــة و JCعــــــاد ع�ــــــ� الSØت�ـ رللد

ق ذات داللـة إحـصائية بـ<ن الكفاءة العالجية و~� ملقياس  وغ<S دالـة و�ـذا يـدل ع�ـ� عـدم وجـود فـر
جة الIلية ملقياس  و JCعاد باإلضافة ا�� الكفاءة العالجية راxyموعت<ن التجر�qية والضابطة �� الد

 S>م التأثx9 افؤ " قالفر"أنIا مما يدل ع�� تS>ان صغª
ً

  .اxyموعت<ن 

راعت الباحثة عدم :   الIليHيIي لألخصا�ي النف���ىمستو الرضا الوجدا:ي عن الوظيفة  .3
ق دالـة إحـصائية بـ<ن اxyمـوعت<ن التجر�qيـة والـضابطة �ـ� املتوسـط ا	�ـسا ي   ووجود فـر

جات اxyمــوعت<ن  ع�ــ� مقيــاس  الباحثــة وذلــك قبــل تطبيـــق /  إعــداد الرضــا الـــوظيفيرلــد
�� رالSTنـــــــامج التـــــــد�ـــاس القب�ـــــــ� ( ــــــ<ن )  القيــــ ق بـ ـــــة الفـــــــر ووذلـــــــك عـــــــن طر�ـــــــق حـــــــساب داللــ

 بـــ<ن اxyمـــوعت<ن الـــضابطة والتجر�qيـــة باســــتخدام الرضـــا الـــوظيفياملتوســـطات ملقيـــاس 
لللمجموعـــات املـــستقلة وفيمـــا ي�ـــ� بيـــان ذلـــك احـــصائيا مـــن خـــالل ا	xـــدو " ت " اختبـــار 

ً

  :التا��  
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  )4(لجدو 

�ـــــة ـــةراملتوســــطات وRنحرافــــات املعيا ق بــــ<ن اxyمــــوعت<ن التجر�qيـــــة والــــضابطة �ـــــ� "ت" وقيمـ وللفـــــر
  الرضا الوجدا:ي

اxyموعة التجر�qية  
 32=ن

اxyموعة الضابطة  
 JCعاد 24=ن

 ع م ع م

 قيمة ت
ىمستو 
 الداللة

 غ<S دالة 1.05 8.79 41.42 7.956 39.06 الرضا امل¯�

�� مــن ا	xــدو                 ~ــ� غ<ــS دالــة و�ــذا يــدل ع�ــ� عــدم و) 1.05(الــسابق أن قيمــة  ت ) 4(لو�تــ
جة الIلية ملقياس  ق ذات داللة إحصائية ب<ن اxyموعت<ن التجر�qية والضابطة ع��  الد روجود فر و

ªان صغ<Sا مما يدل ع�� تIافؤ " قالفر"الوجدا:ي عن الوظيفة باإلضافة إ�� أن x9م التأث<S الرضا 
ً

  .اxyموعت<ن 

             q�العمر الزم{� ، ( ٍية واxyموعة الضابطة �� ªل من مما سبق يت�� تIافؤ اxyموعة التجر
، باإلضــافة ا�ــ� انخفــاض ) الرضــا الوجــدا:ي، الكفــاءة العالجيــة Rجتمــا}� ، –ىاملــستو Rقتــصادي 

  .الكفاءة العالجية لدى اxyموعت<ن  ، الرضا الوظيفي

اسة  اسة Cدوات ©تية : رأدوات الد   :راستخدمت الباحثة �� �ذه الد

  .الباحثة / الكفاءة العالجية إعداد مقياس  -1

  .الباحثة / إعداد الوجدا:ي عن الوظيفة مقياس الرضا  -2
  
ة املستو Îقتصادى Rجتما}�  إعداد -3 ى استما    .2013عبد العز�ز ال´³ص / ر

   مقياس الكفاءة العالجية لألخصاyي النفvw"  ال-لي+ي-ي: أوال

  : خطوات إعداد املقياس 

ـــسابقة ذات العالقـــــة بموضـــــوع قامـــــت الباحثـــــة بمراج - اســـــات الــ رعـــــة الØـــــSاث الـــــسيIولو�¹ والد
اسة ة املعا	ó   ( رالد شادية وم�ا R ر الكفاءة العالجية والكفاءة   ).           ا	3 ..ر

ة  - رÎطـالع ع�ــ� أJعـاد الكفــاءة العالجيــة   �ـ� Jعــض املقـاي�س العر�يــة وCجنqيــة  الOـ� تقــ�س م�ــا
شـــ R وكفـــاءة الـــذات  ó	عـــاد الكفـــاءة العالجيـــة  ~ـــ� مجموعـــة مـــن  الـــسلوكيات راملعـــاJادية ، فأ

 لــدي Cخــصائي<ن النفــسي<ن  الIليHيكيــ<ن و ع�ــ� ا لكفــاءة العالجيـة  الفرعيـة ُتمثــل �ــ� مجمل�ــا 
ِقـــدر تـــوافر �ـــذه الـــسلوكيات لــــدى الـــ´³ص ع�ـــ� قـــدر تمتعــــھ بالكفـــاءة العالجيـــة و فيمـــا ي�ــــ�  

  -:العالجية  ال�O اطلعت علKLا  و~� ªاآل£ي ستعرض الباحثة أش�ر مقاي�س الكفاءة 
  .  )2008(ز�اد محمود شومان / عداد ىمقياس مستو Rداء الوظيفي للمرشد النف��� ا -
ن       - �رت وآخر اسة ر شادية د R ومقياس فعالية الذات و ر   .Robert ,W.and et al.  (2003)ر
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ة املعا	ó  اعداد  -  ) .2005(ف�د الر�يعة / رمقياس   م�ا
  )  .2011(نqيل دخان / ياس الذات امل�نية اعدادمق -
ن / مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة للمرشــدين واملعــا	x<ن النفــسي<ن اعــداد -  , Helenو�يلــ<ن وآخــر

W.and etal.(2019) 
 .إ	3 .... استفادت الباحثة من املقاي�س السابقة بأشIال متعددة £عديال ومن�xا  -
��Kا لعدة سنوات � - � مسYشفيات الطب النف��� وخK§STا  العياديـة و راستفادت الباحثة من تد

ات علم النفس  الIليHيIي   وعلم النفس العال�¹  و Cمراض النفسية �� بناء  ¸سية ملقر رالتد ر
 .Cداة ا	�الية

تحليل إجابات Jعض متخص��� العالج والطب النف��� للكشف عن أJعاد الكفاءة العالجيـة   -
   -: وذلك بطرح سؤال مفتوح ªالتا�� لIليHيIي  النف���  اCخصا�يال�O يتصف  ¢Kا 

�ـدنا بـبعض  مواصـفات   الكـفء مـن وج�ـة نظـرك  Cخـصا�ي النفـ���  الIليHيIـي ولو تفضلت نود تز
  ؟ 

ة  " مــن خــالل ªــل ماســبق تــم £عر�ــف الباحثــة للكفــاءة العالجيــة  بأ�Kــا  Cخــصا�ي النفــ���  رم�ــا
ج النفـــ��� بكيفيـــة محـــددة و�دقـــة و ـــسرعة مناســـبة  القابلـــة للقيـــاس �ـــ� أداء م�نـــة العـــالالIليHيIـــي 

سة ال�O يقوم ¢Kا  ف رللمما وCخصا�ي من £´³يص و تطبيـق لفنيـات العـالج النفـ��� املناسـبة لظـر
ى وقيامھ بHشاطات أخر من شأ�Kا صقل كفاءتھ املر�ض مع RلûØام بأخالقيات م�نة العالج النف���

سة العالج النف���    " .ر�� مما

�ا مIونات ملقياس الكفاءة العالجية  و¢Kذا تم تحد ريد £سعة  مقاي�س فرعية  للمقياس يمكن اعتبا
  :وقد تم وضع £عر�فات إجرائية ل�ذه املقاي�س الYسعة كما ي�� 

خالقيات Cخصا�ي النف���  الIليHيIي  ألأخالقيات العالج النف��� و�قصد بھ مراعاة : لالبعد Cو  
سة م�نة العالج النف���   .ûØامھ ¢Kا  والرمما

ة : البعـد الثـا:ي  -  �ـ� £ــ´³يص Cخــصا�ي النفـ���  الIليHيIـي ركفـاءة الYــ´³يص و�قـصد بـھ م�ـا
املـــرض باســـتخدام وســـائل الYـــ´³يص ا³yتلفـــة مـــن تطبيـــق املقـــاي�س وتـــ�àيح�ا واملقـــابالت 

اسة ا	�الة وتفس<�Sا وغ<�Sا بكيفية محددة ودقة وسرعة مناسبة   .رواملالحظات ود
ة :البعد الثالث  -   الIليHيIـيCخـصا�ي النفـ���  ر كفاءة العالج بالتحليل النف��� و�قـصد بـھ م�ـا

سة العالجية   .ر�� تطبيق  فنيات التحليل النف��� بكيفية محددة ودقة وسرعة مناسبة للمد
ة : البعد الراJع  -  �ـ� تطبيـق  Cخـصا�ي النفـ���  الIليHيIـي ركفـاءة العـالج املعر�ـ� و�قـصد بـھ م�ـا

سة العالجية فنيات العالج   .راملعر�� بكيفية محددة ودقة وسرعة مناسبة للمد
ة : البعـــد ا	³ـــامس  -  �ـــ� Cخـــصا�ي النفـــ���  الIليHيIـــي ركفـــاءة العـــالج الـــسلوªي و�قـــصد بـــھ م�ـــا

سة العالجية   .رتطبيق  فنيات العالج السلوªي بكيفية محددة ودقة وسرعة مناسبة للمد
ة يكفــــاءة العــــالج Cســــر و�قــــ: البعـــد الــــسادس  -  �ــــ� Cخــــصا�ي النفــــ���  الIليHيIــــي رصد بــــھ م�ــــا

سة العالجية .يتطبيق  فنيات العالج Cسر   . ربكيفية محددة ودقة وسرعة مناسبة للمد
ة : البعــد الـــساJع  -  �ـــ� Cخـــصا�ي النفـــ���  الIليHيIـــي ركفـــاءة العـــالج ا	xـــشطل�O و�قـــصد بــھ م�ـــا

سة العالجية تطبيق  فنيات العالج ا	xشطل�O بكيفية محددة ودقة وسرع  .رة مناسبة للمد
ة : البعد الثـامن  -   الIليHيIـيCخـصا�ي النفـ���  ركفـاءة العـالج النفـ��� ا	xمـا}� و�قـصد بـھ م�ـا

ســـة  ر�ـــ� تطبيـــق  فنيـــات العـــالج النفـــ��� ا	xمـــا}� بكيفيـــة محـــددة ودقـــة وســـرعة مناســـبة للمد
 .العالجية 
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سات ���  الIليHيIي Cخصا�ي النفى:شاطات أخر و�قصد بھ قيام : البعد التاسع  -  ر بمما
ىأخـر مــن شــأ�Kا أن تز�ـد مــن كفاءتــھ العالجيـة مثــل معرفــة املـستجدات �ــ� مجــال العــالج 
ات واملـــؤتمرات وعمـــل أبحـــاث وقـــراءة كتـــب �ـــ� العـــالج  رالنفـــ��� وحـــضو النـــدوات والـــدو ر

 .النف��� ا�� غ<S ذلك 
اســة و - تھرقامـت الباحثـة بــصياغة بنـود أداة الد  مــن 7 املبدئيــة ع�ـ� رتـم عــرض املقيـاس �ــ� صـو

أسـاتذة علــم الــنفس والــ�àة النفــسية والطــب النفــ��� ، ل°�كــم ع�ــ� مــدى صــالحية املقيــاس 
 .�� ضوء التعر�ف Îجرا�ى لIل Jعد الكفاءة العالجية لقياس 

ات �ــ�  - رتـم £عــديل املقيـاس �ــ� ضـوء توجKLــات الــسادة ا�yكمـ<ن حيــث تـم اســYبعاد Jعـض العبــا
تھ الKæائية مIو Jعض JCعاد و£عديل صياغة  نعدد آخر و�ذلك أصبح املقياس مIو �� صو رن

عــة ع�ــ� £ــسعة أJعــاد بواقــع ) 104(مـن  ة مو زعبــا لIــل Jعــد ) 10-10-11-11-14-11-14-8-15(ر
  ع�� الSØت�ب 

  : تÞ>يح املقياس  - 

قامـت الباحثـة بتـ�àيح �ـذه Cداة طبقـا لطر�قـة  -
ً

    حيـث يحـدد املفحــوص  Likert"  ليكـرت " 
ة وفقــا ملقيـاس متــدرج مـن إجابتـھ ع�ـ�  ªــل عبـا

ً
قـم 1-4ر قــم ) 4(ر بحيـث يمثــل  رأوافــق Jـشدة ، و

قــم ) 3( قــم ) 2(رأوافــق ، و ات الــسالبة تــ�Fà �ـــ� ) 1(رال أوافــق ، و رال أوافـــق Jــشدة  ، و العبــا
ال أوافـق ) 4(ال أوافـق ، و) 3(أوافـق ، و) 2(أوافق Jشدة ، و) R)1تجاه العك��� ، بحيث يمثل 

 .Jشدة
 :ص السيكو م¨oية للمقياسا=�صائ

  :ققامت الباحثة بحساب ا	³صائص السيIو مSØية للمقياس بالطر التالية

أخالقيـــات (:  مـــن £ـــسعة أJعـــاد فرعيـــة، و~ـــ�الكفـــاءة العالجيـــة لألخـــصا�ي النفـــ���ن    يتIــو مقيـــاس 
فـاءة  ك، كفـاءة العـالج املعر�ـ�، كفـاءة العـالج بالتحليـل النفـ���، كفاءة الYـ´³يص،العالج النف���

، كفاءة العـالج ا	xـشطل�O، كفـاءة العـالج النفـ��� ا	xمـا}�، ،العالج السلوªي ي كفاءة العالج Cسر
الكفـــاءة العالجيـــة لألخـــصا�ي و�مكـــن عـــرض ا	³ـــصائص الـــسيIو مSØيـــة ملقيـــاس  ، )ى:ـــشاطات أخـــر

  : ع�� النحو ©£ي النف���

  الكفاءة العالجية لألخصاyي النف�D"vwساق الداخ;� ملقياس  -1
  : وذلك من خالل الكفاءة العالجية لألخصا�ي النف���    تم التعرف ع�� مدى ا£ساق مقياس   

جة البعد الذي تHت±� لھ، وذلك   -أ  جة ªل مفردة ود تباط ب<ن د R ُحساب معامالت ر ر باستخدام ر
 ، تباط ب<Sسـو نمعامل ا � ا	xـدو ر الكفـاءة نتـائج حـساب R£ـساق الـداخ�� ملقيـاس ) 5(لو�وãـ

   خصا�ي النف���العالجية لأل
  
  
  
  
  
  



 
 تنمية الرضا الوجداني فيفعالية برنامج تدريبي لتحسين الكفاءة العالجية 
    ....سيين الكلينيكيينعن الوظيفة لدى عينة من األخصائيين النف

  مرفت عبد الحميد علي الصفتي/ د
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  ) 5(لجدو 
جـة  جـة ªـل Jعـد والد جة البعـد الـذي تHت±ـ� اليـھ و�ـ<ن د جة ªل مفردة ود تباط ب<ن د R رمعامالت ر ر ر ُر ُ

  50= ن:  ؛حيث الكفاءة العالجية لألخصا�ي النف���الIلية ملقياس 

 الY´³يص أخالقيات العالج النف���

 رقم املفردة
معامل 
تباط Rر 

ىمستو 
 الداللة

 دةرقم املفر
معامل 
تباط Rر 

ىمستو 
 الداللة

1 0.53 0.01 16 0.76 0.01 

2 0.65 0.01 17 0.44 0.01 

3 0.34 0.05 18 0.77 0.01 

4 0.53 0.01 19 0.49 0.01 

5 0.37 0.01 20 0.80 0.01 

6 0.62 0.01 21 0.75 0.01 

7 0.47 0.01 22 0.62 0.01 

8 0.55 0.01 23 0.54 0.01 

9 0.77 0.01 

10 0.55 0.01 

 غ<S دالة 0.22 11

12 0,53 0.01 

13 0.36 0.01 

14 0.63 0.01 

15 0.69 0.01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 العالج املعر�� التحليل النف���

 رقم املفردة
معامل 
تباط Rر 

ىمستو 
 الداللة

 رقم املفردة
معامل 
تباط Rر 

ىمستو 
 الداللة

24 0.43 0.01 38 0.80 0.01 
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 الY´³يص أخالقيات العالج النف���

 رقم املفردة
معامل 
تباط Rر 

ىمستو 
 الداللة

 دةرقم املفر
معامل 
تباط Rر 

ىمستو 
 الداللة

25 0.41 0.01 39 0.42 0.01 

 0.01 0.72 40 غ<S دالة 0.24 26

27 0.76 0.01 41 0.57 0.01 

28 0.54 0.01 42 0.76 0.01 

29 0.61 0.01 43 0.65 0.01 

30 0.46 0.01 44 0.84 0.01 

31 0.59 0.01 45 0.80 0.01 

32 0.61 0.01 46 0.46 0.01 

33 0.76 0.01 47 0.53 0.01 

34 0.76 0.01 48 0.71 0.01 

35 0.50 0.01 

36 0.34 0.05 

37 0.70 0.01 

 

 العالج Rجتما}� العالج السلوªي

 رقم املفردة
معامل 
تباط Rر 

ىمستو 
 الداللة

 رقم املفردة
معامل 
تباط Rر 

ىمستو 
 الداللة

49 0.74 0.01 63 0.62 0.01 

50 0.88 0.01 64 0.88 0.01 

51 0.81 0.01 65 0.84 0.01 

52 0.54 0.01 66 0.61 0.01 

53 0.81 0.01 67 0.90 0.01 

54 0.43 0.01 68 0.90 0.01 

55 0.82 0.01 69 0.74 0.01 

56 0.74 0.01 70 0.90 0.01 



 
 تنمية الرضا الوجداني فيفعالية برنامج تدريبي لتحسين الكفاءة العالجية 
    ....سيين الكلينيكيينعن الوظيفة لدى عينة من األخصائيين النف

  مرفت عبد الحميد علي الصفتي/ د
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 الY´³يص أخالقيات العالج النف���

 رقم املفردة
معامل 
تباط Rر 

ىمستو 
 الداللة

 دةرقم املفر
معامل 
تباط Rر 

ىمستو 
 الداللة

57 0.82 0.01 71 0.85 0.01 

58 0.81 0.01 72 0.85 0.01 

59 0.49 0.01 73 0.45 0.01 

60 0.89 0.01 

61 0.85 0.01 

62 0.83 0.01 

 

 العالج ا	xما}� ج ا	xشطل�Oالعال

 رقم املفردة
معامل 
تباط Rر 

ىمستو 
 الداللة

 رقم املفردة
معامل 
تباط Rر 

ىمستو 
 الداللة

74 0.77 0.01 85 0.75 0.01 

 غ<S دالة 0.03 86 0.01 0.75 75

76 0.85 0.01 87 0.64 0.01 

77 0.96 0.01 88 0.58 0.01 

78 0.79 0.01 89 0.67 0.01 

79 0.85 0.01 90 0.49 0.01 

80 0.76 0.01 91 0.29 0.05 

81 0.91 0.01 92 0.70 0.01 

82 0.95 0.01 93 0.57 0.01 

83 0.90 0.01 94 0.76 0.01 

84 0.76 0.01 

 ى:شاطات أخر

 رقم املفردة
معامل 
تباط Rر 

ىمستو 
 الداللة

95 0.62 0.01 

96 0.63 0.01 
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 الY´³يص أخالقيات العالج النف���

 رقم املفردة
معامل 
تباط Rر 

ىمستو 
 الداللة

 دةرقم املفر
معامل 
تباط Rر 

ىمستو 
 الداللة

97 0.61 0.01 

98 0.66 0.01 

99 0.65 0.01 

100 0.65 0.01 

101 0.69 0.01 

102 0.44 0.01 

103 0.76 0.01 

104 0.75 0.01 

   )  65 ، 1979فؤاد الب#� ، ( ٠.٣٥٤ = ٠.٠1دالة عند ** ،٠.٢٧٣ = ٠.٠٥دالھ عند * ر 

�� مــن ا	xـــدو  تـــرتبط  الكفـــاءة العالجيــة لألخـــصا�ي النفــ���أن جميــع مفـــردات مقيــاس ) 5(ل    يتــ
تبـــاط دال إحـــصائيا عنـــد مـــستو داللـــة  ىبالبعـــد الـــذي تHت±ـــ� لـــھ بمعامـــل ا ً باســـتAناء ثـــالث ، )0.01(ر

قم : مفردات ~� قم 11راملفردة  ر من Jعد اخالقيات العالج، واملفردة  ُ من Jعد التحليل النفـ���، 26ُ

قــم  الــداخ�� ملقيــاس  و�ــو مــا يؤكــد R£ــساق ُ مــن Jعــد العــالج ا	xمــا}� ف#ــ� غ<ــS دالــة،86رواملفــردة 
  .الكفاءة العالجية لألخصا�ي النف��� 

جـة ال-ليـة للمقيـاس، وذلـك   -ب  جـة Gـل �عـد والد تبـاط بـ�ن د D رحـساب معـامالت ر باسـتخدام ُر
تباط ب�oسو ، نمعامل ا   ر

  الكفاءة العالجية لألخصاyي النفvw"نتائج حساب R£ساق الداخ�� ملقياس ) 6(لو�و�ã ا	xدو 
  

 ) 6(لجدو 
R لية ملقياس معامالتIجة ال جة ªل Jعد والد رتباط ب<ن د ر  الكفاءة العالجية لألخـصاyي النفـvw"ُر

  50= ن: ؛حيث 

 البعد
جة الIلية ملقياس الكفاءة   تباط بالد R رمعامل ر

 العالجية
ىمستو 
 الداللة

 0.01 0.68 أخالقيات العالج النف���

 0.01 0.88 الY´³يص

 0.01 0.91 التحليل النف���

 0.01 0.83 عر��العالج امل



 
 تنمية الرضا الوجداني فيفعالية برنامج تدريبي لتحسين الكفاءة العالجية 
    ....سيين الكلينيكيينعن الوظيفة لدى عينة من األخصائيين النف

  مرفت عبد الحميد علي الصفتي/ د
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 البعد
جة الIلية ملقياس الكفاءة   تباط بالد R رمعامل ر

 العالجية
ىمستو 
 الداللة

 0.01 0.80 العالج السلوªي

 0.01 0.85 العالج Rجتما}�

�Oشطلx	0.01 0.75 العالج ا 

 0.01 0.75 العالج ا	xما}�

 0.01 0.54 ى:شاطات أخر

   )  65 ، 1979فؤاد الب#� ، ( ٠.٣٥٤ = ٠.٠1دالة عند ** ،٠.٢٧٣ = ٠.٠٥دالھ عند * ر 

�� مــــن ا	xـــدو  جــــة ªـــل Jأن ) 6(ليتـــ ُد جـــة الIليــــة للمقيــــاس ر رعــــد مـــن JCعــــاد الفرعيـــة تــــرتبط بالد
تبــاط دال إحــصائيا عنــد مــستو داللــة  ىبمعامــل ا ً ، و�ــو مــا يؤكــد R£ــساق الــداخ�� ملقيــاس )0.01(ر

جــــة جيــــدة مــــن R£ــــساق  ، الكفــــاءة العالجيــــة لألخــــصا�ي النفــــ��� رممــــا يــــدل ع�ــــ� تمتــــع املقيــــاس بد
  .الداخ��

جــ  -ج  تباطيــة بــ�ن د D راملــصفوفة جــة ال-ليــة ملقيــاس الكفــاءة ر رات �1عــاد �عــضEا بــبعض والد
  العالجية

   ) 7(لجدو  
جة الIلية ملقياس الكفاءة العالجية ؛  جات JCعاد  Jعض�ا ببعض والد تباطية ب<ن د R راملصفوفة ر ر

  . 50= ن: حيث 

 البعد
أخالقيات 

العالج 
"vwالنف 

ال¶�µيص
التحليل 
"vwالنف 

العالج 
 املعر��

العالج 
 وGيالسل

العالج 
 Dجتما��

العالج 
 ا=Lشطل:"

العالج 
 ا=Lما��

  �شاطات

  ىأخر

 

جة  رالد
ال-لية 

لفعالية 
 العالج

أخالقيات 
العالج 
"vwالنف 

---          

         --- **0.41 ال¶�µيص

التحليل 
"vwالنف 

0.50** 0.57** ---        

العالج 
 املعر��

0.15 0.64** 0.49** ---       

العالج 
 لوGيالس

0.37** 0.79** 0.47** 0.79** ---      

العالج 
 Dجتما��

0.58** 0.68** 0.78** 0.40** 0.49** ---     

    --- **0.47 **0.47 **0.74 **0.54 **0.39 *0.31العالج 
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 البعد
أخالقيات 

العالج 
"vwالنف 

ال¶�µيص
التحليل 
"vwالنف 

العالج 
 املعر��

العالج 
 وGيالسل

العالج 
 Dجتما��

العالج 
 ا=Lشطل:"

العالج 
 ا=Lما��

  �شاطات

  ىأخر

 

جة  رالد
ال-لية 

لفعالية 
 العالج

 ا=Lشطل:"

العالج 
 ا=Lما��

0.13 0.23 0.53** 0.75** 0.40** 0.38** 0.65** ---   

�شاطات 
 ىأخر

0.04 0.20 0.66** 0.25 -0.07 0.46** 0.19 0.56** ---  

جة  رالد
ال-لية 

لفعالية 
 العالج

0.58** 0.78** 0.85** 0.79** 0.77** 0.83** 0.72** 0.67** 0.44** --- 

   )  65 ، 1979فؤاد الب#� ، ( ٠.٣٥٤ = ٠.٠1دالة عند ** ،ر ٠.٢٧٣ = ٠.٠٥دالھ عند * ر 

جـات JCعـاد  الرئ�ـسية Jعـض�ا بـبعض  أن جميـع معـا  ) 7( ليت�� من ا	xـدو  تبـاط بـ<ن د R رمالت ر
تباطا دR إحصائيا ترتبط ا
ً ًً

  .٠.٠٥  ،  0٫01عند   ر

 مؤشرات صدق املفردة ملقياس كفاءة العالج   -  د
جــة البعـد الــذى  جــة املفـردة ود تبـاط بـ<ن د R رتـم حـساب مؤشــرات صـدق املفــردة بحـساب معامــل ر ر

جة املفردة،  :  ل واسفرت النتائج عن ا	xدو التا��رتHت±� لھ مع حذف د

  ) 8( لجدو 
  50= ؛حيث نمؤشرات صدق املفردة ملقياس كفاءة العالج

 الY´³يص Jعد اخالقيات العالج النف���

 رقم املفردة
تباط  R رمعامل

�Fàامل 
ىمستو 
 الداللة

 رقم املفردة
تباط R رمعامل  

�Fàامل 

ىمستو 
 الداللة

1 0.52 0.01 16 0.69 0.01 

 غ<S دالة 0.25 17 0.01 0.66 2

3 0.28 0.05 18 0.72 0.01 

 غ<S دالة 0.26 19 0.05 0.31 4

 0.01 0.68 20 غ<S دالة 0.18 5

6 0.51 0.01 21 0.61 0.01 

7 0.47 0.01 22 0.44 0.01 

8 0.45 0.01 23 0.35 0.05 



 
 تنمية الرضا الوجداني فيفعالية برنامج تدريبي لتحسين الكفاءة العالجية 
    ....سيين الكلينيكيينعن الوظيفة لدى عينة من األخصائيين النف

  مرفت عبد الحميد علي الصفتي/ د
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 الY´³يص Jعد اخالقيات العالج النف���

 رقم املفردة
تباط  R رمعامل

�Fàامل 
ىمستو 
 الداللة

 رقم املفردة
تباط R رمعامل  

�Fàامل 

ىمستو 
 الداللة

9 0.67 0.01 

10 0.41 0.01 

 غ<S دالة 0.03 11

 غ<S دالة 0.18 12

13 0.45 0.01 

14 0.57 0.01 

15 0.63 0.01 

  

  

  

  

  

  

  

 

 العالج املعر�� التحليل النف���

 رقم املفردة
تباط  R رمعامل

�Fàامل 
ىمستو 
 الداللة

 رقم املفردة
تباط R رمعامل  

�Fàامل 

ىمستو 
 الداللة

24 0.47 0.01 38 0.74 0.01 

 غ<S دالة 0.21 39 غ<S دالة 0.26 25

 S 40 0.71 0.01 دالةغ< 0.11 26

27 0.73 0.01 41 0.52 0.01 

28 0.46 0.01 42 0.73 0.01 

29 0.53 0.01 43 0.69 0.01 

30 0.73 0.01 44 0.78 0.01 

31 0.57 0.01 45 0.71 0.01 

32 0.56 0.01 46 0.49 0.01 

33 0.74 0.01 47 0.50 0.01 

34 0.74 0.01 48 0.66 0.01 

35 0.44 0.01 

 غ<S دالة 0.24 36
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 الY´³يص Jعد اخالقيات العالج النف���

 رقم املفردة
تباط  R رمعامل

�Fàامل 
ىمستو 
 الداللة

 رقم املفردة
تباط R رمعامل  

�Fàامل 

ىمستو 
 الداللة

37 0.71 0.01 

 العالج Rجتما}� العالج السلوªى

 رقم املفردة
تباط  R رمعامل

�Fàامل 
ىمستو 
 الداللة

 رقم املفردة
تباط R رمعامل  

�Fàامل 

ىمستو 
 الداللة

49 0.69 0.01 63 0.79 0.01 

50 0.86 0.01 64 0.70 0.01 

51 0.80 0.01 65 0.84 0.01 

52 0.50 0.01 66 0.94 0.01 

53 0.80 0.01 67 0.80 0.01 

 0.01 0.79 68 غ<S دالة 0.25 54

55 0.79 0.01 69 0.79 0.01 

56 0.69 0.01 70 0.91 0.01 

57 0.79 0.01 71 0.95 0.01 

58 0.80 0.01 72 0.90 0.01 

59 0.47 0.01 73 0.79 0.01 

60 0.87 0.01 

61 0.81 0.01 

62 0.79 0.01 

  

  

  

  

  

 

 العالج ا	xما}� لعالج ا	xشطلÐOا

 رقم املفردة
تباط  R رمعامل

�Fàامل 
ىمستو 
 الداللة

 رقم املفردة
تباط R رمعامل  

�Fàامل 

ىمستو 
 الداللة



 
 تنمية الرضا الوجداني فيفعالية برنامج تدريبي لتحسين الكفاءة العالجية 
    ....سيين الكلينيكيينعن الوظيفة لدى عينة من األخصائيين النف

  مرفت عبد الحميد علي الصفتي/ د
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 الY´³يص Jعد اخالقيات العالج النف���

 رقم املفردة
تباط  R رمعامل

�Fàامل 
ىمستو 
 الداللة

 رقم املفردة
تباط R رمعامل  

�Fàامل 

ىمستو 
 الداللة

74 0.51 0.01 85 0.64 0.01 

 غ<S دالة 0.26 86 0.01 0.83 75

76 0.76 0.01 87 0.56 0.01 

77 0.53 0.01 88 0.55 0.01 

78 0.87 0.01 89 0.61 0.01 

79 0.87 0.01 90 0.31 0.05 

 غ<S دالة 0.19 91 0.01 0.70 80

81 0.85 0.01 92 0.67 0.01 

82 0.83 0.01 93 0.36 0.05 

83 0.83 0.01 94 0.63 0.01 

 غ<S دالة 0.25 84

 ى:شاطات آخر
 

 رقم املفردة
تباط  R رمعامل

�Fàامل 
ىمستو 
 الداللة

   

95 0.47 0.01    

96 0.61 0.01    

97 0.48 0.01    

98 0.63 0.01    

99 0.56 0.01    

100 0.63 0.01    

101 0.57 0.01    

    غ<S دالة 0.24 102

103 0.66 0.01    

104 0.60 0.01    

   )  65 ، 1979فؤاد الب#� ، ( ٠.٣٥٤ = ٠.٠1دالة عند ** ،٠.٢٧٣ = ٠.٠٥دالھ عند * ر 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )3(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

633 

�� مــن ا	xــدو  جـــة جيــدة مــن الــصدق باســـتAناء ) 8(ليتــ  14ران جميـــع مفــردات املقيــاس تتمتــع بد
قـــم: مفـــردة ~ـــ� قـــم 12، 11، 5راملفـــردات   مـــن Jعـــد 19، 17ر مـــن Jعـــد اخالقيـــات العـــالج، واملفـــردت<ن 

قم  قم 31، 26، 25رالY´³يص، واملفردات   من Jعد العالج 39ر من Jعد التحليل النف���، واملفردة 
قــم  قــم 54راملعر�ــ�، واملفــردة   مـــن Jعــد العــالج ا	xـــشطلÐO، 84ر مـــن Jعــد العــالج الـــسلوªي، واملفــردة 

قم  قـم 91 ، 86رواملفردت<ن  ومـن . ى مـن Jعـد :ـشاطات أخـر102ر من Jعد العـالج ا	xمـا}�، واملفـردة 
  . مفردة  90ثم تصبح عدد بنود املقياس 

نة الطرفية-ه   :ر صدق املقا

نــة الطرفيــة مــن خـالل  جــة رتـم التحقــق مــن صــدق املقا �ــا}� Rد:ــى وRع�ــ� ع�ــ� الد R نــة بــ<ن راملقا ر ر
 :لالIلية ملقياس كفاءة العالج، وت°³يص النتائج �� ا	xدو التا��

  )9(لجدو 

نة الطرفية ملقياس كفاءة العالج   50= ؛حيث نر صدق املقا

�ا}� Rد:ي ن Rع�� ن 13=رR �{ا� R13= ر 
 JRعاد

 املتوسط
حراف Rن

 ياملعيار
 املتوسط

Rنحراف 
 ياملعيار

 قيمة ت
ىمستو 
 الداللة

أخالقيات 
العالج 
 النف���

30.15 1.52 51.54 2.44 26.85 0.01 

 0.01 7.48 3.22 18.69 0.89 12.00 الY´³يص
التحليل 
 النف���

22.77 1.02 30.92 6.34 4.58 0.01 

العالج 
 املعر��

28.46 0.87 34.46 6.73 3.19 0.01 

العالج 
 السلوªي

26.00 0.34 38.92 10.99 4.24 0.01 

العالج 
 Rجتما}�

22.00 0.44 40.77 3.77 17.96 0.01 

العالج 
�Oشطلx	ا 

22.02 0.55 27.46 6.90 2.21 0.05 

العالج 
 ا	xما}�

17.11 0.36 20.69 3.97 3.36 0.01 

:شاطات 
 ىأخر

18.23 0.44 23.46 6.27 3.00 0.01 

جة  رالد
الIلية 

 للمقياس
201.62 5.70 277.84 36.24 7.49 0.01 
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ق ذات داللة احصائية ) 9(ليت�� من ا	xدو  �ا}� Rد:ـي وRع�ـ� �ـ� اJعـاد 0.01ووجود  فر R ر ب<ن
جة الIلية لھ  باستAناء Jعـد العـالج ا	xـش ق دالـة رمقياس كفاءة العالج والد وطلÐO  فقـد ªانـت الفـر

جة جيدة من الصدق التمي<û 0.05عند  ى مما يدل ع�� تمتع املقياس بد   .ر

  حساب الثبات : ثانيا 

نباخ ملقياس كفاءة العالج  - أ   و مؤشرات ثبات  املقياس بطر$قة الفاكر
نباخ مع حذف مفردة، وأسـفرت النتـائج عـن ا	xـدو ل وتم التحقق من ثبات املقياس بطر�قة الفاكر

  :التا��

   ) 10(لجدو 

نباخ   50= ؛حيث نومؤشرات ثبات مقياس كفاءة العالج بطر�قة الفاكر

  Jعد اخالقيات العالج النف���
نباخ  0.80= ومعامل الفاكر

  الY´³يص
نباخ  0.78= ومعامل الفاكر

1 0.78  16 0.72  

 تحذف 0.79 17  0.77 2

3 0.80  18 0.73  

 تحذف 0.79 19  0.80 4

  0.71 20 فتحذ 0.81 5

6 0.78  21 0.73  

7 0.79  22 0.76  

8 0.79  23 0.77  

9 0.77  

10 0.79  

 تحذف 0.82 11

 تحذف 0.81 12

13 0.80  

14 078  

15 0.77  

 

  التحليل النف���

نباخ  0.84=ومعامل الفاكر

  العالج املعر��

نباخ  0.87=ومعامل الفاكر

24 0.83  38 0.84  
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  Jعد اخالقيات العالج النف���
نباخ  0.80= ومعامل الفاكر

  الY´³يص
نباخ  0.78= ومعامل الفاكر

 تحذف 0.90 39 فتحذ 0.85 25

  0.85 40 تحذف 0.85 26

27 0.81  41 0.86  

28 0.83  42 0.85  

29 0.82  43 0.85  

30 0.84  44 0.84  

31 0.82  45 0.85  

32 0.82  46 0.86  

33 0.81  47 0.86  

34 .81  48 0.85  

35 0.83  

 تحذف 0.85 36
 

37 0.82   

  العالج السلوªى

ن  0.94 =باخومعامل الفاكر

  العالج Rجتما}�

نباخ  0.96=ومعامل الفاكر

49 0.93  63 0.95  

50 0.93  64 0.96  

51 0.93  65 0.95  

52 0.94  66 0.95  

53 0.93  67 0.96  

  0.96 68 تحذف 0.95 54

55 0.93  69 0.96  

56 0.93  70 0.95  

57 0.93  71 0.95  

58 0.93  72 0.95  
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  Jعد اخالقيات العالج النف���
نباخ  0.80= ومعامل الفاكر

  الY´³يص
نباخ  0.78= ومعامل الفاكر

59 0.94  73 0.96  

60 0.93  

61 0.93  

62 0.93  

 

ÐOشطلx	العالج ا  

نباخ  0.93=ومعامل الفاكر

  العالج ا	xما}�

نباخ  0.73 =ومعامل الفاكر

74 0.93  85 0.66  

 تحذف 0.80 86  0.91 75

76 0.92  87 0.69  

77 0.91  88 0.70  

78 0.91  89 0.68  

79 0.91  90 0.72  

 حذفت 0.74 91  0.92 80

81 0.91  92 0.68  

82 0.92  93 0.72  

83 0.92  94 0.66  

  تحذف 0.94 84

  ى:شاطات آخر

نباخ   0.83=ومعامل الفاكر
 

95 0.83     

96 0.82     

97 0.83     

98 0.81     

99 0.82     

100 0.82     

101 0.81     
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  Jعد اخالقيات العالج النف���
نباخ  0.80= ومعامل الفاكر

  الY´³يص
نباخ  0.78= ومعامل الفاكر

    تحذف 0.85 102

103 0.81     

104 0.81     

  )   ، ؟؟ 1979فؤاد الب#� ، ( ٠.٣٥٤ = ٠.٠1دالة عند ** ،٠.٢٧٣ = ٠.٠٥دالھ عند * ر 

�� مـــن ا	xـــدو   مـــن Jعـــد 12، 11، 5رقـــم:  مفـــردة تـــم حـــذف�ا و~ـــ� املفـــردات 14أن �نـــاك ) 10( ليتـــ
قم  قم 19، 17راخالقيات العالج، واملفردت<ن   من Jعد 31، 26، 25ر من Jعد الY´³يص، واملفردات 

قـــــم التحليـــــل ال ـــم 39رنفـــــ���، واملفـــــردة  قــ ـــردة  ـــد العـــــالج املعر�ـــــ�، واملفــ  مـــــن Jعـــــد العـــــالج 54ر مـــــن Jعــ
قـــم  قـــم 84رالـــسلوªي، واملفـــردة   مـــن Jعـــد العـــالج 91 ، 86ر مـــن Jعـــد العـــالج ا	xـــشطلÐO، واملفـــردت<ن 

قم  ، ومن ثم تم حذف�ا 	³فض عدد بنود املقياس 102را	xما}�، واملفردة  ى من Jعد :شاطات أخر
فع مؤشرات جة الIلية لھ، و�ذلك يصبح عدد بنود املقياس رو   .  مفردة 90ر ثبات اJعاده والد

ة الæ¦ائية للمقياس   - ب   رمؤشرات ثبات الصو
 ) 11(لجدو 

نباخ والتجزئة النصفية  ة الKæائية للمقياس بطر�قة الفاكر ومؤشرات ثبات الصو   50= ؛حيث نر

 ئة النصفيةمعامالت الثبات بطر�قة التجز
 JRعاد

معامل 
نباخ  بطر�قة جتمان نبطر�قة سب<Sمان براو والفاكر

 0.82 0.83 0.83 أخالقيات العالج النف���

 0.80 0.80 0.80 الY´³يص

 0.86 .086 0.87 التحليل النف���

 0.87 0.88 0.90 العالج املعر��

 0.95 0.94 0.95 العالج السلوªي

 0.95 0.96 0.96 العالج Rجتما}�

�Oشطلx	0.93 0.93 0.94 العالج ا 

 0.65 0.65 0.69 العالج ا	xما}�

 0.83 0.84 0.85 ى:شاطات أخر

جة الIلية للمقياس  0.94 0.94 0.95 رالد

�� مـــن ا	xـــدو  نبـــاخ  ألJعـــاد املقيـــاس  ) 11(  ليتـــ وأن معـــامالت الثبـــات باســـتخدام معامـــل ألفـــا كر
جـــة الIليـــة ) 0.69،0.96(تراوحـــت مـــا بــــ<ن  غ معامـــل ثبــــات الد ت النتـــائج إ�ــــ� أن 0.95رو�لـــ ــا أشـــا ر كمــ

ن بـــراو ألJعـــاد املقيـــاس -معــامالت الثبـــات  بطر�قـــة التجزئــة النـــصفية باســـتخدام معادلـــة ســب<Sمان 
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جـــــة الIليـــــة ) 0.96، 0.65(تراوحــــت بـــــ<ن غ معامـــــل ثبـــــات الد  و�اســـــتخدام معادلـــــة جتمـــــان 0.94رو�لـــــ
جة الIلية و�لغ معا) 0.95 ، 0,65(تراوحت معامالت الثبات ألJعاد املقياس ب<ن    .0.94رمل ثبات الد

  الرضا الوجدا�ي عن الوظيفة لألخصاyي النفGÛ "vwلي+ي-يمقياس : ثانيا 

  : خطوات إعداد املقياس 

ـــسابقة ذات العالقـــــة بموضـــــوع  -  اســـــات الــ رقامـــــت الباحثـــــة بمراجعـــــة الØـــــSاث الـــــسيIولو�¹ والد
اسة   ).           ا	3 ..الرضا الوظيفي أوامل¯�    ( رالد

 ع�� الرضا الوظيفي �� Jعض املقاي�س العر�ية وCجنqية  ال�O تق�س الرضا الوظيفي و Rطالع - 
  -:فيما ي��  ستعرض الباحثة أش�ر مقاي�س الرضا الوظيفي ال�O اطلعت علKLا  و~� ªاآل£ي 

 ).2008(ز�اد شومان / مقياس الرضا الوظيفي اعداد  - 

وان حس�بة/ مقياس الرضا امل¯� اعداد  -   ).2016(زبر

  ).2017(عمر مصطفى النعاس / مقياس الرضا الوظيفي اعداد  - 

 ).٢٠١٨(خالد القائد / مقياس الرضا الوظيفي  اعداد  - 

ر / مقياس الرضا الوظيفي  اعداد  -   ) .٢٠١٨(وس�ام أكر

 .إ	3 .... استفادت الباحثة من املقاي�س السابقة بأشIال متعددة £عديال ومن�xا  - 

اسة   ل -  صياغة بنود املقياس  ال�O يتصف  ¢Kا املعا	ó النفـ���  وذلـك رتحليل إجابات عينة الد
   -:بطرح سؤال مفتوح ªالتا�� 

�ـــدنا بـــبعض  مــشاعر الرضـــا الوجــدا:ي  عـــن الوظيفـــة مــن وج�ـــة نظـــرك -    ولــو تفـــضلت نرجــوا تز
  .لألخصا�ي النف��� ªÎليHيIي 

في الوجــدا:ي الرضـا الـوظي و�ـ� ضــوء ذلـك تـم £عر�ـف الباحثـة مـن خـالل ªـل املـصادر الـسابقة - 
 و�ـــ<ن م�نـــة Cخـــصا�ي النفـــ��� ªÎليHيIـــيلحالـــة وجدانيـــة  مـــن R:ـــ�xام  والقبـــو  بــ<ن " بأنــھ 

 وميولھ وثقتھ Cخصا�ي النف��� الIليHيIي و¢Kذا �ش<S الرضا ا�� استعدادات "العالج النف���  
  .    بنفسھ 

اسة و- -   مـن 7رتھ املبدئيـة ع�ـ� تم عرض املقياس �� صـور قامت الباحثة بصياغة بنود أداة الد
 النفــسية والطــب النفــ��� ، ل°�كــم ع�ــ� مــدى صــالحية املقيــاس والــ�àةأسـاتذة علــم الــنفس 

  .�� ضوء التعر�ف Îجرا�يالرضا الوجدا:ي  عن الوظيفة لقياس 

ات �ــ�  -  رتـم £عــديل املقيـاس �ــ� ضـوء توجKLــات الــسادة ا�yكمـ<ن حيــث تـم اســYبعاد Jعـض العبــا
تھ الKæائية مIو JCعاد و£عديل صيJعض  ناغة عدد آخر و�ذلك أصبح املقياس مIو �� صو رن

ة ) 19(من    .رعبا

  : تÞ>يح املقياس  - 

�ذه Cداة طبقا لطر�قـة   قامت الباحثة بت�àيح - 
ً

    حيـث يحـدد املفحـوص  Likert"  ليكـرت " 
ة وفقــا ملقيـاس متــدرج مـن  إجابتـھ ع�ـ� ªــل عبـا

ً
قـم 1-4ر قــم رأوافــق Jـشدة ، و) 4(ر بحيـث يمثــل 

قــم ) 3( قــم ) 2(رأوافــق ، و ات الــسالبة تــ�Fà �ـــ� . ال أوافـــق Jــشدة ) 1(رال أوافــق ، و ر،و العبــا
ال أوافـق ) 4(ال أوافـق ، و) 3(أوافـق ، و) 2(أوافق Jشدة ، و) R)1تجاه العك��� ، بحيث يمثل 

 .Jشدة
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 :ا=�صائص السيكوم¨oية للمقياس

جــة ªليـة بـدو أJعـاد فرعيــة، 19ن  مـالرضـا امل¯ـ� لالخــصا�ي النفـ���ن    يتIـو مقيـاس  ن مفـردة ، كد ر
  : ع�� النحو ©£يالرضا امل¯� لالخصا�ي النف���و�مكن عرض ا	³صائص السيIومSØية ملقياس 

  :ققامت الباحثة بحساب ا	³صائص السيIومSØية  للمقياس بالطر التالية

  الرضا املç" لألخصاyي النف�D"vwساق الداخ;� ملقياس  -1
  :  وذلك من خالل الرضا امل¯� لألخصا�ي النف��� ع�� مدى ا£ساق مقياس       تم التعرف

جة الIلية للمقيـاس، وذلـك   - أ جة ªل مفردة والد تباط ب<ن د R رحساب معامالت ر باسـتخدام معامـل ر
تبــــــاط ب<Sســــــو ،  نا ـــاس ) 12(لو�وãــــــ� جــــــدو ر ـــــائج حــــــساب R£ــــــساق الــــــداخ�� ملقيـــ ـــــا املçــــــ" نتـ الرضـ
"vwي النفyلألخصا.  

  )12(لجدو 

جـــة الIليــة ملقيــاس  جـــة ªــل مفــردة والد تبــاط بــ<ن د R رمعــامالت ر  الرضـــا املçــ" لألخــصاyي النفـــvw"ر
  50= ؛حيث ن

  رقم

 املفردة

معامل 
تباط Rر 

  ىمستو

 الداللة

  رقم

 املفردة

معامل 
تباط Rر 

  ىمستو

 الداللة

1 0.56 0.01 11 0.31 0.05 

2 0.81 0.01 12 0.76 0.01 

3 0.39 0.01 13 0.65 0.01 

4 0.44 0.01 14 0.64 0.01 

 0.01 0.79 15 غ<S دالة 0.10 5

6 0.75 0.01 16 0.69 0.01 

7 0.62 0.01 17 0.83 0.01 

 0.01 0.77 18 غ<S دالة 0.09 8

9 0.34 0.05 19 0.86 0.01 

10 0.49 0.01    

  . )  65 ، 1979فؤاد الب#� ، ( ٠.٣٥٤ = ٠.٠1دالة عند ** ،٠.٢٧٣ = ٠.٠5دالھ عند * ر 

�� مـــــن ا	xـــــدو  ـــة الIليـــــة للمقيـــــاس ) 12(ليتــــ جــ ران جميـــــع بنــــود مقيـــــاس الرضـــــا امل¯ـــــÐ تــــرتبط بالد
قم    . ومن ثم سوف يتم حذف�ما8، 5رباستAناء املفردت<ن 

  

  



 
 تنمية الرضا الوجداني فيفعالية برنامج تدريبي لتحسين الكفاءة العالجية 
    ....سيين الكلينيكيينعن الوظيفة لدى عينة من األخصائيين النف

  مرفت عبد الحميد علي الصفتي/ د

 

 

640 

  :مؤشرات صدق املفردة ملقياس الرضا الوجدا�ي -2
جــة ال جــة املفـردة والد تبــاط بـ<ن د R رتـم حــساب مؤشـرات صــدق املفـردة بحــساب معامـل ر Iليـة مــع ر

جة املفردة، واسفرت النتائج عن ا	xدو التا�� لحذف د   :  ر
  ) 13(لجدو 

Ð¯50= ؛حيث نصدق املفردة ملقياس الرضا امل  

  رقم

 املفردة

تباط  R رمعامل
�Fàامل 

  ىمستو

 الداللة

  رقم

 املفردة

تباط  R رمعامل
�Fàامل 

  ىمستو

 الداللة

 غ<S دالة 0.16 11 0.01 0.54 1

2 0.77 0.01 12 0.67 0.01 

3 0.34 0.05 13 0.6 0.01 

4 0.34 0.05 14 0.62 0.01 

 0.01 0.75 15 غ<S دالة 0.06 5

6 0.75 0.01 16 0.70 0.01 

7 0.54 0.01 17 0.79 0.01 

 0.01 0.74 18 غ<S دالة 0.08 8

 0.01 0.83 19 غ<S دالة 0.19 9

10 0.45 0.01  

  )  65 ، 1979 ، فؤاد الب#�( ٠.٣٥٤ = ٠.٠1دالة عند ** ر

ـــدو  �� مــــن ا	xـ ـــن الـــــصدق ) 13(ليتــــ جــــة جيــــدة مـ ـــع بد ̄ــــÐ تتمتــ ران جميــــع بنـــــود مقيــــاس الرضــــا امل
قــــم   عـــــة  R ناء املفــــرداتAـــت رباسـ  ومـــــن ثــــم ســــوف يـــــتم حــــذف�ما، و�ـــــذلك يــــصبح عـــــدد 11، 9 ، 8، 5ر

  .مفردات املقياس خمسة عشر مفردة فقط

3- "çنة الطرفية ملقياس الرضا امل   :رصدق املقا
نة الطرفية ملق�س الرضا امل¯� من خالل منخف/�� ومرتف�X الرضا امل¯�تم   رحساب صدق املقا

  )  14(لجدو 
نة الطرفية ملق�س الرضا امل¯�؛حيث ن   50= رصدق املقا

 مرتف�X الرضا امل¯� منخف/�Ð الرضا امل¯�

 البعد
 املتوسط

Rتحراف 
 ياملعيار

 املتوسط
Rتحراف 

 ياملعيار

 قيمة ت
ىمستو 
 الداللة

الرضا 
 امل¯�

41.69 0.48 64.08 2.93 27.20 0.01 

  )   ، ؟؟ 1979فؤاد الب#� ، ( ٠.٣٥٤ = ٠.٠1دالة عند ** ر 
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ق ذات داللة احصائية عند ) 14(ليت�� من ا	xدو   ب<ن مرتف�X ومنخف/�Ð الرضا 0.01ووجود فر
ة التمي<ûية للمقياس   .رامل¯� مما يدل ع�� القد

  ثبات حساب ال: ثانيا 

 èçوذلك من خالل تم حساب مؤشرات ثبات مقياس الرضا امل:  

نبـــــاخ الرضـــــا املçــــ" لألخــــصاyي النفــــvw"    معــــامالت الثبــــات ملقيــــاس  و باســـــتخدام طر�قOــــ� ألفــــا كر
 ذلك ) 15(لو�و�ã ا	xدو 

نباخ مع حذف املفردة، واسفرت النتائج عن ا	xدو  لتم التحقق من ثبات املقياس بطر�قة الفاكر و
  :ا��الت

  ) 15(لجدو 
نبـاخ  ؛ حيـث الرضـا املçـ" لالخـصاyي النفـvw"معامالت الثبات ملقيـاس  و باسـتخدام طر�قـة ألفـا كر

  50=ن:
نباخ للمقياس قبل حذف املفردات   0.87= ومعامل الفاكر

  رقم
 املفردة

معامل 
نباخ  والفاكر

 ا	�الة
  رقم

 املفردة
معامل 

نباخ  والفاكر
 ا	�الة

 تحذف 0.88 11  0.87 1
2 0.86  12 0.86  
3 0.87  13 0.86  
4 0.87  14 0.86  
  0.86 15 تحذف 0.90 5
6 0.86  16 0.86  
7 0.87  17 0.86  
  0.86 18 تحذف 0.89 8
9 0.88  19 0.85  

10 0.87   
قم  نباخ للمقياس Jعد حذف املفردات  رمعامل الفاكر  0.0.92 = 11، 9، 8، 5و

قمان م) 15(ليت�� من ا	xدو  نباخ عند حذف البنود  رؤشرات ثبات املقياس بطر�قة ألفاكر ، 5: و
ة اقـصر مـن 11، 9، 8 ر تIو اع�� من ثبات املقياس كIـل ومـن ثـم يجـب حـذف�ا ل°�ـصو ع�ـ� صـو ل ن

جـــة جيــــدة مــــن الثبـــات، حيــــث اصــــبح معامـــل ثبــــات املقيــــاس Jعـــد حــــذف  �ــــذه  راملقيـــاس وتتمتــــع بد
ـــة   عـ R ـــدد مفـــــردات  و�ــــو معامــــل ثبـــــات 0.92راملفــــردات ـــق �ـــــ� نتائجــــھ، واصــــبح عـ مرتفــــع يجعلنــــا نثـ

 .املقياس خمسة عشر مفردة فقط

اسة ومناقشÎ¦ــــا   :رنتائج الد

  : لنتائج الفرض 1و مناقشÎ¦ا وتفس�Hoا : أوال 
جات أفــراد " ُومنطوقـھ    ق ذات داللـة إحــصائية بـ<ن املتوسـطات ا	�ــسابية لـد رتوجـد فــر و ُ

جات أفـــراد اxyموعـــة الـــضابطة �ـــ� القيــــاس اxyموعـــة التجر�qيـــة و�ـــ<ن املتوســـط رات ا	�ـــسابية لــــد
جة الIلية ملقياس  الكفاءة  العالجية رالبعدي �� اتجاه اxyموعة التجر�qية وذلك ع�� JCعاد و الد

 ".  لألخصا�ي النف���  الIليHيIي  
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�� ذلــك مــن ا	xـــدو " ت " وللتحقــق مــن �ــ�ة �ــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار    لو�تــ
  :التا�� 

  )16(لجدو 
ـــــطات  ــــة واملتوســ ــــة التجر�qيـــ ـــراد اxyموعـــ جات أفــــ ـــــد ق بـــــــ<ن املتوســـــــطات ا	�ـــــــسابية لــ رداللـــــــة الفـــــــر و
جـة الIليـة ملقيــاس جات أفـراد اxyموعــة الـضابطة �ـ� القيـاس البعــدي لألJعـاد و الد را	�ـسابية لـد  ر

    24=  ، ن ضابطة 32= ن تجر�qية : الكفاءة  العالجية لألخصا�ي النف��� ؛ حيث
اxyموعة التجر�qية  

 32=ن
اxyموعة الضابطة  

 24=ن
 دJCعا

 املتوسط
Rنحراف 

 ياملعيار
 املتوسط

Rنحراف 
 ياملعيار

 قيمة ت
ىمستو 
 الداللة

أخالقيات العالج 
"vwالنف 

41.13 4.44 37.08 6.45 2.78** 0.01 

 0.05 **2.54 4.09 16.25 3.11 18.69 الY´³يص

كفاءة التحليل 
 النف���

36.31 2.21 27.17 5.87 8.11** 0.01 

كفاءة العالج 
 املعر��

40.63 2.21 32.41 6.68 7.47** 0.01 

كفاءة العالج 
 السلوªي

44.06 3.26 33.58 9.18 5.99** 0.01 

كفاءة العالج 
 Rجتما}�

37.31 3.55 30.25 8.02 4.44** 0.01 

كفاءة العالج 
�Oشطلx	ا 

36.38 6.04 24.50 7.42 6.60** 0.01 

كفاءة العالج 
 ا	xما}�

26.25 2.34 20.25 3.89 7.17** 0.01 

 0.01 **7.19 5.08 22.50 2.70 30.06 ى:شاطات أخر

جة الIلية  رالد
 لكفاءة  العالج

310.81 22.84 244.00 43.63 7.43** 0.01 

جة حر�ة  ) ت(٭٭  قيمة  -   2.75 = 0٫01ى ومستو داللة 31را	xدولية عند د
جة حر�ة  ا	xدولية) ت(٭  قيمة  -  2.04 = 0٫05ى ومستو داللة 31ر عند د
جة حر�ة  ) ت(٭٭  قيمة  -   2.81 = 0٫01ى ومستو داللة 23را	xدولية عند د
جة حر�ة  ) ت(٭  قيمة  -   2.07 = 0٫05ى ومستو داللة 23را	xدولية عند د

  )466، 1979فؤاد الب#� ،(                                         
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  : يت�� ما ي��    ) 16(لمن ا	xدو   
ق ذات داللة إحصائية عند مستو  - ىتوجد فر جات 0٫01و ر ب<ن  املتوسطات ا	�سابية لد

جة الIلية  ��  رأفراد اxyموعت<ن التجر�qية و الضابطة ع�� أJعاد  مقياس الكفاءة وكذلك الد
لYــــسع �ــــ� JCعــــاد  ا) ت ( القيــــاس البعــــدي �ــــ� اتجــــاه اxyموعــــة التجر�qيــــة حيــــث بلغــــت قيمــــة 

جــــة الIليـــــة ع�ـــــ� الSØت�ــــب مـــــا ي�ـــــ�  ، 7.17، 6.60، 4.44، 2.54،8.11،7.47،5.99، 2.78: (روالد
7.19 ،7.43 (   

) 16(ل حذف  جدو T. test) ت ( £ش<S نتائج اختبار  :لمناقشة نتائج الفرض 1و وتفس�Hoا 
ـــاس البعــــدي �ـــــ� اتجـــــاه اxyموعـــــة التجر�qيـــــة مقا جـــــة الكفـــــاءة �ـــــ� القيــ ـــادة د �ــ رإ�ــــ�   رنـــــة باxyموعـــــة ز

لالضابطة ، و�ذه النYيجة تحقق ��ة الفرض Cو  ُ
. 

اســات الــسابقة الOــ� تن±ــÐ الكفــاءة العالجيــة ومKæــا اســة روتتفــق �ــذه النYيجــة مــع نتــائج Jعــض الد ر د
ن  ،,D,neDo Thomas )2001.(J.   &   ندو وتومـاس  س وآخـر و بـر  and et al)2004 ( .J, Bruce .و
ن   ، 2013 .(،.B, Jason(     V, Jennifer    &ن،جاسو وجيHيفر  ، )2011(،عب<S الشرفا  وبافتـا وآخـر

)2020  (.and et al .L, Buftea ،   ن اسة ا£ي وآخر و د     ر

Atti,A.,and et al.(2020)  

�qيـة �ـ� تنميـة الكفـاءة العالجيـة اسـات ع�ـ� فاعليـة الTـSامج التد رحيث أكـدت �ـذه الد  وع�ـ� وجـود  ر
ق دالــة إحــصائيا بــ<ن اxyموعــة التجر�qيــة والــضابطة �ــ� القيــاس البعــدي  �ــ� اتجــاه اxyموعــة  فــر

ً
و

اســــات �ــــ� اســــSØاتيجيا§Kا والفنيــــات الOــــ� التجر�qيــــة ع�ــــ� مقيــــاس الكفــــاءة ، وإن اختلفــــت �ــــذه  رالد
اسة ا	�الة –العرض ال�� ل°�االت ( استخدمKVا �� تنمية الكفاءة من  �ب عST –ر قراءة عن د ر التد

ة  مـــن خـــالل ال�ـــاتف –الو�ـــب  ش عمـــل تحـــت اشـــراف أو�ـــدو اشـــراف –ر RسYـــشا ن و  – نـــدوات –ر
ات  ش العمل كتب عن العالج النف��� –ردو ش العمل ، و رو �ب ر ر تحت اشراف متخصص<ن ، التد

ة معــــا	ó آخــــر ، الواجبــــات  �ب املكثــــف، إ�ــــ� جانــــب اسYــــشا ب ، والتــــد �ب املــــد رعTــــÎ SنSØنــــت ، تــــد ر ر ر
دود الفعـل ع�ـ�  �qية ، ومراجعة شر�ط جلسة العالج مع املالحظات ، و رامل.ûلية ب<ن ا	xلسات التد ر

�ب التعز�ز املتقدم ، والتعلم الت يلعب Cدوار ، والتد و£عتمد ع�� استخدام التـصميمات  ، )عاو:ير
التجر�qيـة ا	³اصـة بالقيــاس البعـدي للمجموعـة التجر�qيــة والـضابطة ومـن خــالل القيـاس البعــدي  
�� مــدى التحــسن والتغ<ــS الــذي تحدثــھ �ــذه الTــSامج �ــ� آداء اxyموعــات التجر�qيــة الOــ� تلقــت  يتــ

نــة باxyموعــات الــضابطة معا	xــات تجر�qيــة مختلفــة مقا
ً

 الOــ� لــم تتلــق أي معا	xــة فــضال عــن أن ر
ً

�با ªافيا و�ذه النYيجـة ترجـع ا�ـ� قابليـة  نة ªانت �� اتجاه اxyموعات التجر�qية ال�O تلقت تد املقا
ً ً

ر ر
�ب والتنميـــــة و�ـــــذه النYيجــــة تتفـــــق مـــــع  راyــــ3 الqـــــشر للنمــــو والتعـــــديل الـــــذا£ي نYيجــــة لTـــــSامج التــــد ي

x	اسات ا �از العـص�� و£ـشر�ح اyـ3 وعلـم الـنفس العـص�� وأن مثـل را	�قيقة العلمية ال�O أكد§Kا د
�ــذه القابليــة للنمــو والتعــديل الــذا£ي تIــو مــستمرة ألن اyــ3 يظــل مرنــا طــوال ا	�يــاة 

ً
 ٫ 1999,4(ن

Ghosn‚ I. ( 0   

جــة الكفــاءة لــدى أفـراد اxyموعــة التجر�qيــة يرجــع إ�ــ�  طبيعــة برنــامج  �ــادة د ركمـا تــر الباحثــة أن  ز ى
�ب حيــث يقــ س العالجيــة رالتــد �ب Cخــصائيات ع�ــ� �ــذه املــدا روم املــشرفو ع�ــ� الSTنــامج  ع�ــ� تــد ر ن

  .ا	�  ....باستخدام أساليب وفنيات مختلفة من محاضرات نظر�ة وعصف ذ�{� وحوار وقراءة 
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  : نتائج الفرض الثا�ي مناقشÎ¦ا وتفس�Hoا : ثانيا

ق ذات داللـة إحـصائية بـ<ن املتوسـطات ا" ُومنطوقھ    وتوجد فر ُ
جات أفـراد  ر	�ـسابية  لـد

جا§Kم �ـ� القيـاس البعـدي ِاxyموعـة التجر�qيـة �ـ� القيـاس القب�ـ� واملتوسـطات ا	�ـسابية  لـد Jعــد ( ر
جـــة الIليـــة ملقيـــاس الكفـــاءة  �ـــ� اتجـــاه القيـــاس البعـــدي وذلـــك ع�ـــ� ) تطبيـــق الSTنـــامج  رJCعـــاد و الد

   . " العالجية لألخصا�ي النف���  الIليHيIي 

لكمـا ~ـ� موãـ�ة �ـ� ا	xـدو " ت " ة �ذا الفرض ثم استخدام اختبار وللتحقق من ��  
 : التا��

  )17(لجدو 

جات اxyموعـة التجر�qيـة قبـل و عـد تطبيـق الSTنــامج   ق بـ<ن املتوسـطات ا	�ـسابية لــد ر داللـة الفـر و
  .32= ن  :؛ حيث مقياس الكفاءة العالجية لألخصا�ي النف��� وذلك ع�� 

 اس البعديالقي القياس القب��

 JCعاد
 املتوسط

Rنحراف 
 ياملعيار

 املتوسط
Rنحراف 

 ياملعيار

 قيمة ت
ىمستو 
 الداللة

أخالقيات العالج 
 النف���

 غ<S دالة **1.88 4.44 41.13 5.53 38.31

 0.01 **4.85 3.11 18.69 3.47 14.94 الY´³يص

كفاءة التحليل 
 النف���

26.75 5.32 38.31 2.21 8.72** 0.01 

لعالج كفاءة ا
 املعر��

31.63 5.08 40.63 2.21 9.25** 0.01 

كفاءة العالج 
 السلوªي

31.19 8.27 44.06 3.26 8.78** 0.01 

كفاءة العالج 
 Rجتما}�

28.94 7.45 37.31 3.55 5.13** 0.01 

كفاءة العالج 
�Oشطلx	ا 

23.88 6.52 36.38 6.04 7.40** 0.01 

كفاءة العالج 
 ا	xما}�

19.31 3.42 26.25 2.34 8.76** 0.01 

 0.01 **7.17 2.70 30.06 4.60 21.81 ى:شاطات أخر

جة الIلية  رالد
 لكفاءة  العالج

236.75 39.03 310.81 22.84 8.54** 0.01 

جة حر�ة  ) ت(٭٭  قيمة  -   2.75 = 0٫01ى ومستو داللة 31را	xدولية عند د

  ).466، 1979فؤاد الب#� ، (
  : يت�� ما ي�� ) 17(لمن ا	xدو 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )3(، الجزء ) 194: (العدد
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ـــة إحــــصائية عنــــد مــــستو  - ق ذات داللـ ىتوجــــد فــــر جات 0٫01و ر بــــ<ن املتوســــطات ا	�ــــسابية لــــد
( القياس<ن القب�� والبعدي للمجموعة التجر�qية �� اتجاه القياس البعدي ،حيث بلغت قيمة 

ـــــــــب ) ت  ــــــــ ـــــــــ ــــ� الSØت�ــــ ـــــــ ــ ــــــــ ــــــــة ع�ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ــــة الIليــ ــــــــ ــــــــ جــــــــــ ــــسع والد ـــــ ـــــــــ ــــــــ ـــاد  الYــــ ــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ ـــــــــ� JCعــ ـــــــــ ــــــــ ،   4.85، 1.88(ر�ـــ
ــــد أخالقيـــــات العـــــالج حيـــــث ªانـــــت ) 8.54، 8.72،8.78،5.13،7.40،8.76،7.17 ، باســـــتAناء Jعـ

ق غ<S دالة احصائيا  ًالفر    0و

 :مناقشة نتائج الفرض الثا�ي وتفس�Hoا        

£ش<S نتائج اختبار  -
ُ

جـة الكفـاءة لـدى أفـراد اxyموعـة التجر�qيـة ) 17(لجدو ) ت (  �ادة د رإ��   ز
جا§Kن قبـــل تطبيــق الSTنــامج نــة بــد رJعــد تطبيــق الSTنـــامج مقا ر

ً
 باســـتAناء Jعــد أخالقيــات العـــالج 
ة عـن  ق غ<S دالة احصائيا وذلك ألن Jعـد أخالقيـات العـالج النفـ��� ~ـ� عبـا رحيث ªانت الفر ً و
�� فـال تحتـاج ا�ـ� � رقوان<ن نظر�ة  تلقى ع�� Cخصائيات بحاال§Kا ا³yتلفة  أثناء  الSTنامج التـد

STإ�ـــــ�  فاعليــــة ال S>ـــا �ــــش �ب وإنمــــا إ�ـــــ� تلقــــ<ن     ممــ ُتــــد ـــاءة لـــــدى ر ـــ� تنميـــــة الكفـ �� �ـ� رنــــامج التـــــد
 C0خصائيات و�ذه النتائج تحقق ��ة الفرض الثا:ي 

ق جو�ر�ـــة �ــــ� أداء أفــــراد اxyموعــــة    - وو£عـــز الباحثــــة �ــــذه النYيجـــة ا	³اصــــة بوجــــود فــــر ي ُ

نـة بــأدا½Kن قبــل تطبيــق الSTنـامج إ�ــ�  احتــواء الSTنــامج ع�ــ�  رالتجر�qيـة Jعــد تطبيــق الSTنــامج مقا
��عدد من ال�  .  رفنيات املعرفية والسلوكية والتحليلية املستخدمة �� الSTنامج التد

اســات الــسابقة الOــ� تن±ــÐ الكفــاءة العالجيــة ومKæــا اســة روتتفــق �ــذه النYيجــة مــع نتــائج Jعــض الد ر د
د  تن وادوا رما ن.Edward, D.   & Martin W (2000)  ر ، .and et al. Amy, H (2010) و ، إي±� وآخر

ن $نا وآخر وكو   K. and etal.(2010) Kozina,ز

    N ,Angela    &.L ,Alyson.  )2012(نايلسو وانجيال  

ـــاء  - ـــراد اxyموعــــة التجر�qيــــة أثنــ ـــوء مــــا £عــــرض لــــھ أفــ ـــذه النتـــــائج أيــــضا �ــــ� ضــ ُو�مكــــن تفــــس<S �ـ ً

ع�ــ� ذا§Kــم JــشIل أكTــS ومعرفــة نقــاط الــضعف جلــسات الSTنــامج والOــ� ســاعد§Kن �ــ� التعــرف 
ــا �ــــسمح ل�ــــن باكYــــشاف  §Kن الذاتيــــة ممــ ـــن �³ــــصيا§Kم، وإعــــادة تقيــــيم صــــو رونقــــاط القــــوة عـ
سة العالج النف���  رذوا§Kن  حÐO تفرغ ال´³صية ما ¢Kا من طاقة سلبية وذلك يمكKæن من مما

q�يـة أثنـاء جلـسات الSTنـامج بكفاءة ففاقد ال��Iء ال �عطيھ  ، كمـا £علـم أفـراد اxyموعـة التجر
ق ب<ن اxyمـوعت<ن  التجر�qيـة والـضابطة  وأ�مية Rستماع لألفIار ومناقشKVا ولذا جاءت الفر

 .مرتفعة �� العالج املعر��  

 مـن أن ا	xينـات ل�ـست وحـد�ا ~ـ�  Goleman ‚ D. (2000 )و�تفـق �ـذا مـع مـا ذكـره جوملـان  -
ات  لكKæا الب�ئة ال�O يHش سـھ و£علمـھ مـن ا	T³ـSات ع�ـ� رال�O تحدد امل�ا رأ فKLا Î:سان ، ومـا ما

ر السن<ن �و الذي �شIل الكيفية ال�O �عK¢ STا التIو�ن املزا�¹ عن نفسھ �� مسار حياتـھ  ِمر ِ و
اتنا ل�ــست مجـرد معطيـات ال تتغ<ــS ولكـن التعلـيم الــسليم يمكـن أن يحـسن مــن  ر، �ـذا ألن قـد

 3yا óات باإلضافة  إ��  مدى ن�  Î0:سا:ي ر�ذه القد

وتفـــسر �ـــذه النYيجـــة بـــأن Cخـــصائيات  قـــد اســـتجTن للSTنـــامج وأن الفنيـــات ªانـــت مناســـبة لتنميـــة 
اسات السابقة ~� فنيات استخدم�ا الSTنامج  اسة ، فاألساليب السالف ذكر�ا �� الد رمتغ<Sات الد ر

فع  �� ��� رالتد  . الكفاءة العالجية ر
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ناقــشة ا	xماعيـــة مــن أ�ــم الوســـائل الOــ� يYبع�ـــا أن امل ) 335 ، 1981( ىو�ــر فــؤاد الب#ـــ�   
ِالفــرد للتعب<ــS عمــا يخــا	ó نفــسھ مــن أفIــار وانفعــاالت ، فيؤكــد بــذلك �³ــص�تھ و�نمKLــا وذلــك عــن  ِ ُ

رطر�ـــق العالقــــات Rجتماعيـــة الOــــ� تHـــشأ ب�نــــھ و�ـــ<ن Cفــــراد ©خـــر�ن خــــالل تطـــو مراحــــل املناقــــشة 
 وتناقشھ مؤ�دة إياه أو ناقدة لھ أو تطلب منھ مز�دا ِوخاصة عندما £ستمع ا	xماعة لرأيھ و§Kتم بھ

ً ُ

شعر الفرد بالراحة عندما �سأل فيجاب وKäتم بھ من يجيبھ و�وليھ عنايتھ و�ذلك  ُمن املعلومات ̧و ُ

ه متحدثا أو مستمعا سائال أو مجيبا  تنمو ثقة الفرد بنفسھ من خالل حوا
ً ً ًً

   0رِ

و�رجع �ذا النمو أيـضا إ�ـ� وجـود الرغبـة لـ
ً

�ب ع�ـ� العـالج  ردى Cخـصائيات  �ـ� تلقـي التـد
ــــل  ــــذي يتــــــضمن أن ينقــ ـــات الفعليــــــة الOــــــ� تــــــضمKæا الHــــــشاط امل.�ûــــــ� والــ ســـ رو�ــــــدعم ذلــــــك أيــــــضا املما

ً ُ

سـKVن الفعليـة �ـ� املواقـف العالجيـة ، كـذلك يرجـع  رCخصائيات  ما فعلنھ خالل ا	xلسات إ�ـ�  مما
ات العالجيـة لـدى Cخـصائيا ت  إ�ـ�  أ�Kـن قـد اسـتطعن أن يحققـن �Cـداف مـن ر�ـذا النمـو �ـ� امل�ـا

سة العالج �� موقف محدد  جة الكفاءة ال�O كن يضعKæا ألنفس�ن �� �Kاية ªل جلسة ، فمما رفع د ر ر
ات تطبيق الفنيات العالجية ا³yتلفة ) ا	xلسة (  ريYيح الفرصة الكYساب م�ا ُ .  

فاءة العالجيـة لـدى Cخـصائيات  ىوتر الباحثة أن من أسباب نجاح الSTنامج �� تنمية الك  
�ــو ا	xـــو ا	xمــا}� للSTنـــامج حيــث أن  موقـــف جلــسة الSTنـــامج موقــف خـــصب وغ{ــÐ بالعوامـــل الOـــ� 
ا يتـــضمنھ مـــن مواج�ـــة ©خـــر�ن  ِتن±ـــÐ الكفـــاءة فوضـــع Cخـــصائية  �ـــ� �ـــذا املوقـــف �ـــ� حـــد ذاتـــھ بمـــ

ــ ة ع�ــــ� مواج�ـــة املواقـــف الـ روالتفاعـــل والتعـــاو مع�ـــن  ين±ـــÐ فـــKLن القـــد صعبة الOـــ� تواج��ـــا أثنــــاء ن
سKVا العالج النف���  ، كما أن فنية مثل فنية لعب الـدو وعكـس الـدو  رمما ر ) ردو املعـا	ó واملـر�ض(ر

من الفنيات ال�O £علم Cخصائية تطبيق الفنيات العالجية ا³yتلفة  ال�O  تتضمنھ موقف ا	xلسة 
  .مثل النمذجة  ، قراءة الكتب، Cسئلة ، املناقشة  

ة وتت رفق �ذه النتائج  أيضا مع استما
ً

فمن خالل تجميع �ذه املعلومات ومن "  التغذية الراجعة   " 
  :خالل مالحظة الباحثة لتقييمات ومالحظات  Cخصائيات   وجدت الباحثة  

ة ع�ــ� التحـــدث مـــع ©خــر�ن بAبـــات فأصــبحن �ـــشاركن �ـــ�  - رأن Cخــصائيات  أصـــبحن أك¾ــS  قـــد
xJعد أن كن يJ ع�ـ� مثـل �ـؤالء �ـ� تأديـة  لعـب الـدو وعكـس الـدو املناقشة û>كSØا والKæرلن م ر

نكما كن �سردن ما حدث ل�ن من مواقف �xKز عن التصرف فKLا أثنـاء العـالج النفـ���  كمـا 
كن �عSØضن ع�� Jعض الفنيات الغامضة  ال�O �عطKLا ل�ن املشرف و�طلTن تفس<Sا ل�ا

ً
 .  

ر واملناقــشة ا	xماعيــة ولكــن تــم الSØك<ــû علــKLن �ــ� كمــا ªــان Jعــض Cخــصائيات ال يجــدن ا	�ــوا -
 .رالعالج ا	xما}� حيث كن يأخذن دو قائد اxyموعة أو نائب القائد  

 : نتائج الفرض الثالث مناقشÎ¦ا وتفس�Hoا : ثالثا        

ـــ<ن املتوســـــطات ا	�ـــــسابية للقيـــــاس " ُومنطوقـــــھ    ق ذات داللـــــة إحـــــصائية بــ ـــد فـــــر وال توجــ
ـــ� البعــــــدي و املتوســـــــطات ا	�ـــــــس ـــــاس التYبXــــ ــــامج ( ابية للقيــ ـــ�ر�ن مـــــــن توقـــــــف الSTنـــ ر شــــ ) وJعــــــد مـــــــر

جــــة الIليــــة ملقيــــاس الكفــــاءة  العالجيــــة لألخــــصا�ي للمجموعــــة التجر�qيــــة وذلــــك ع�ــــ�  رJCعــــاد و الد
للمجموعـــات " ت " وللتحقـــق مـــن �ـــ�ة �ـــذه الفـــرض تـــم اســـتخدام اختبـــار  "  النفـــ���  الIليHيIـــي 

نة ملPaired Sample T. testاملرتبطة  جات أفراد اxyموعة التجر�qية �� القياس<ن  رقا ر متوسطات د
  .يو�ã ذلك ) 18(لالبعدي والتYب�X وا	xدو 
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  )18(لجدو 

جات أفراد اxyموعة التجر�qية �� القياسـ<ن البعـدي  ق ب<ن املتوسطات ا	�سابية  لد ر داللة الفر و
جـــة ال-لوذلـــك ع�ـــ� ) مجموعـــات مرتبطـــة ( و التYبXـــ�  الكفـــاءة  العالجيـــة يـــة ملقيـــاس ر�1عـــاد و الد

    . 32= ن : ؛ حيث لألخصا�ي النف��� 

 القياس التYب�X القياس البعدي

 JCعاد
 املتوسط

Rنحراف 
 ياملعيار

 املتوسط
Rنحراف 

 ياملعيار

قيمة 
 ت

ىمستو 
 الداللة

أخالقيات العالج 
"vwالنف 

 غ<S دالة 0.15 3.96 41.22 4.44 41.13

 غ<S دالة 0.35 2.93 18.81 3.11 18.69 الY´³يص

كفاءة التحليل 
 النف���

 غ<S دالة 1.06 3.12 35.66 2.21 36.31

كفاءة العالج 
 املعر��

 غ<S دالة 0.18 2.15 40.56 2.21 40.63

كفاءة العالج 
 السلوªي

 غ<S دالة 0.53 3.16 43.78 3.26 44.06

كفاءة العالج 
 Rجتما}�

 الةغ<S د 0.15 3.53 37.22 3.55 37.31

كفاءة العالج 
�Oشطلx	ا 

 غ<S دالة 0.09 6.20 36.28 6.04 36.38

كفاءة العالج 
 ا	xما}�

 غ<S دالة 0.27 2.35 26.38 2.34 26.25

 غ<S دالة 0.25 3.68 30.19 2.70 30.06 ى:شاطات أخر

جة الIلية  رالد
 لكفاءة  العالج

 غ<S دالة 0.20 20.70 310.09 22.84 310.81

�� مــن ا	xــدو ق ذات داللــة إحــصائية بــ<ن القياســ<ن البعــدي و التYبXــ� ) 18 (ليتــ وعــدم وجــود فــر
  . لكفاءة  العالج، مما يدل ع�� استمرار كفاءة  الSTنامج حJ ÐOعد توقفھ

جات القياســــ<ن - ق ذات داللــــة إحــــصائية بــــ<ن املتوســــطات ا	�ــــسابية لــــد �� عــــدم وجــــود فــــر ر يتــــ و
جة الIلية وا	xدو البعدي و التYب�X ع�� أJعاد  مقياس الكفاءة  ل بأJعاد�ا و الد يو�ã ذلك ) 18(ر

جة الIلية ع�� الSØت�ب " ت " حيث بلغت قيمة   –1.06 –0.35 –0.15(را�yسو�ة ع�� JCعاد  والد
�ة " ت " و�ــــــذه القــــــيم لـــــــ ) 0.20 – 0.25 –0.27 –0.09 –0.15 –0.53 –0.18 رتــــــدل ع�ــــــ� اســــــتمرا

ق بــ<ن القياســـ<ن فاعليــة الSTنــامج  باإلضـــافة إ�ــ�  أن x9ــم ا ولفـــر ªــان صـــغ<Sا و¸ع{ــÐ ذلــك أن الفـــر
ً

ق
  .ل�ست حقيقية وترجع للصدفة 
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  : مناقشة نتائج الفرض الثالث وتفس�Hoا 

ق دالــة  ) 18(ل  كمــا أوãـ��ا جـدو T. test" ت " £ـش<S نتـائج اختبـار    وإ�ـ�  عـدم وجـود فـر
ــــ�  ـــ( إحـــــصائيا بـــــ<ن متوســـــطي القياســـــ<ن البعـــــدي والتYبXـ ر شـــــ�ر�ن مــ ــــامج وJعـــــد مـــــر ) ن توقـــــف الSTنـ

جـة الIليـة و�ـذه النYيجـة  رللمجموعة التجر�qية ع�� مقياس الكفاءة العالجية بأJعاد ه وكـذلك الد
  .تحقق ��ة الفرض الثالث 

روتفسر الباحثة �ذه النYيجة بأن التحسن والتطو ��  الكفاءة  لم يقتصر ع�� مجرد فSØة                
ما Jعد RنKVاء من جلسات الSTنامج  Cمـر الـذي يؤكـد تطبيق الSTنامج  وإنما امتد �ذا التحسن إ��  

ه ع�ـــ� مــدى فاعليـــة الSTنــامج املقـــدم لألخــصائيات �ـــ� تنميــة الكفـــاءة  لــدKäن مـــن جانــب ، ومـــن  ِبــدو ر
�ب Cمـــر  ســـن م�نـــة العــالج النفـــ��� حOـــJ Ðعــد توقـــف التـــد رجانــب آخـــر أن �ـــؤالء Cخــصائيات  يما ر

�ة الكف ه يحافظ ع�� استمرا رالذي بدو  .اءة العالجية  ر

ِوقد ªان من ثمار ثبات عامل نمو الكفاءة  لألخصائيات ما ªان لھ ا:عIاساتھ املباشرة ع��               
ســـة العـــالج النفـــ���  ممـــا جعـــل �ـــذا التحـــسن �ـــستمر ملـــا Jعـــد فØـــSة الSTنـــامج   ا§Kن �ـــ� مما رم�ـــا كمـــا .ر

سة العالج النف��� و أصبحن أك¾S فاعلية �� التعامل مع مواقف Îحباط  �� حالة الxKز أثناء مم را
§Kن ع�� العالج النف���  .رأقل اندفاعية �� الY´³يص وأك¾S ثقة بقد

  : نتائج الفرض الرا�ع مناقشÎ¦ا وتفس�Hoا : را�عا 

جات أفــراد " ُومنطوقـھ    ق ذات داللـة إحــصائية بـ<ن املتوسـطات ا	�ــسابية لـد رتوجـد فــر و ُ

جات  أفـــراد اxyموعـــة الـــضابطة �ـــ� القيــــاس راxyموعـــة التجر�qيـــة و�ـــ<ن املتوســـطات ا	�ـــسابية لــــد
جــــة الIليــــة ملقيــــاس الرضــــا الوجــــدا:ي عــــن  رالبعــــدي �ــــ� اتجــــاه اxyموعــــة التجر�qيــــة وذلــــك ع�ــــ�  الد

 ".  لألخصا�ي النف���  الIليHيIي   الوظيفة

ــــذا الفـــــرض تـــــم اســـــتخدام اختبـــــار    ـــ�ة �ـ للمجموعـــــات املـــــستقلة    " ت " وللتحقـــــق مـــــن �ــ
Independent Samples T . test يـةq�جات أفراد اxyموعـة التجر نة املتوسطات ا	�سابية لد ر ملقا ر

جات أفــراد اxyموعــة الــضابطة Jعــد تطبيــق الSTنــامج �ــ� مقيــاس الرضــا  رواملتوســطات ا	�ــسابية لــد
  :لو�ت�� ذلك من ا	xدو التا��  الوجدا:ي

  )19(لجدو 
ــــة ال ـــراد اxyموعـــ جات أفــــ ـــــد ق بـــــــ<ن املتوســـــــطات ا	�ـــــــسابية لــ رداللـــــــة الفـــــــر ـــــطات و ــــة واملتوســ تجر�qيـــ

جـــة الIليـــة ملقيـــاس الرضــــا  جات أفـــراد اxyموعـــة الـــضابطة �ـــ� القيـــاس البعـــدي للد را	�ـــسابية لـــد ر
    .24=  ، ن ضابطة 32= ن تجر�qية : الوجدا:ي ؛ حيث

 24=اxyموعة الضابطة  ن 32=اxyموعة التجر�qية  ن
 JCعاد

 املتوسط
Rنحراف 

 ياملعيار
 املتوسط

Rنحراف 
 ياملعيار

قيمة 
 ت

ىمستو 
 الداللة

الرضا 
 الوجدا:ي

51.3 5.30 41.00 8.52 5.45** 0.01 

جة حر�ة  ) ت(٭٭  قيمة  -   2.75 = 0٫01ى ومستو داللة 31را	xدولية عند د
جة حر�ة  ) ت(٭٭  قيمة  -   2.81 = 0٫01ى ومستو داللة 23را	xدولية عند د
  )466، 1979فؤاد الب#� ، (
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�� مــن ا	xــدو  ق ذات داللــة احــصائية عنــد و) 19(ليتــ  بــ<ن اxyمــوعت<ن التجر�qيــة 0.01وجــود فــر
والــضابطة �ــ� القيــاس البعــدي للرضــا الوجــدا:ي لــصا	� اxyموعــة التجر�qيــة، ممــا يــدل ع�ــ� كفــاءة  

  . الSTنامج ع�� الرضا الوجدا:ي للمجموعة التجر�qية 

  : مناقشة نتائج الفرض الرا�ع وتفس�Hoا 

جة الرضـا الوجـدا:ي Jعـد تطبيـق الSTنـامج ) 19(ل جدو T.test) ت ( ُ◌£ش<S نتائج اختبار  �ادة د رإ��  ز
جا§Kن قبـــل تطبيـــق الSTنـــامج ممـــا �ـــش<S إ�ـــ�  فاعليـــة الSTنـــامج  نـــة بـــد رلـــدى اxyموعـــة التجر�qيـــة مقا ر
�ـــ�ة الفـــرض  �� �ـــ� تنميـــة الرضـــا الوجـــدا:ي لـــدى Cخـــصا�ي النفـــ��� و�ـــذه النYيجـــة تحقـــق � رالتـــد

   0الراJع 

اسـات الـسابقة ومKæـا نتـائج وتتفق    اسـةر�ذه النYيجة مـع نتـائج الد    Re ندو وتومـاس a lرد
�ادة الكفاءة �� Cداء          �ب و جة الرضا Jعد تلقي التد تفاع د اسة ا�� ا ت �ذه الد زحيث أشا ر ر ر ر  ر

  ,   .D,Thomas )2001.(J, Done  

ن و               اسـة �انــھ وآخــر ود اســةجييIوا  and etal.E, Hannah).2020(ر .    ,D. )2020(ر، ود
Giacco ت ا�� جة الرضا Jعد برر وال�O أشا تفاع د را   .امج لتحس<ن الرضا الوظيفير

جة            فع د جة الكفاءة العالجية مما أدى ا��  فع د  �� ��� ش<S ذلك ا�� فاعلية الSTنامج التد ر̧و ر ر ر ر
سة العالج النف��� لرضا الوجدا:يا جة الكفاءة �� مما �ادة د ر لألخصائيات JشIل تلقا�ي حيث أن  ر ز

ا  بالثقة �� أدا½Kـا  ا بامل�نـة و�التـا�� يكـن ريجعل Cخصائية النفسية أك¾S شعو �ب  واعØـûا زJعـد التـد ر
ضا   S¾رأك . 

 أن Cخــصائيات  أك¾ــS كمــا تتفــق �ــذه النYيجــة مــع الواقــع العم�ــ� حيــث الحظــت الباحثــة                 
ســKVن للعـالج النفــ��� فقـد أخTــSت احـدى  Cخــصائيات أ�Kـا Jعــد  ر أثنـاء مما ا بالرضـا والــسر رشـعو و ر

��  أصــــبحت � �ا 	xلــــسات الSTنــــامج التــــد رحـــضو ر ر س �ــــذه امل�نــــة £ــــشعر باملتعــــة والــــسر وحــــ<ن تمـــا ر
  .ول�س باإلج�اد والتعب 

ـــن خــــالل التغذيــــة املرتــــدة  حيـــــث ذكــــرت إحــــدى   �� �ــــذا أيــــضا مــ ــ واتــ
ً

ـــا Cخــــصائيات  أ�Kــ
أصبحت أك¾S ا�تماما بم�نة 

ً
 وميال اليھ  كما أصبحت تقوم  بتقديم الـدعم النفـ��� العالج النف���

C سة وتحليل تصرفات من حول�ا و£عديل ع{� �ذا أن مما رفIار السلبية ل�م ملن يطلب املساعدة ̧و
ـــ��� �� باألســــــاليب العـــــالج النفــ� ــــامج التـــــد ــــك ألن الSTنــ ــــار �وايــــــة وذلـ ــــل صـ ــــم يـــــصبح م�نــــــة فقـــــط بــ ر لــ

جة الرضا  اد من الكفاءة و�التا�� من د راملستخدمة فيھ    .ز

  : نتائج الفرض ا=�امس مناقشÎ¦ا وتفس�Hoا : خامسا

توجد" ُومنطوقھ   
ُ

جات أفـراد  ق ذات داللـة إحـصائية بـ<ن املتوسـطات ا	�ـسابية  لـد ر فر و
جا§Kم �ـ� القيـاس البعـدي ِاxyموعـة التجر�qيـة �ـ� القيـاس القب�ـ� واملتوسـطات ا	�ـسابية  لـد Jعــد ( ر

جـة الIليـة ملقيـاس ) تطبيق الSTنامج  الرضـا الوجـدا:ي عـن ر�ـ� اتجـاه القيـاس البعـدي وذلـك ع�ـ� الد
   0 " لنف���  الIليHيIي لألخصا�ي ا الوظيفة

ــــار    ـــتخدام اختبـ ــــرض ثـــــم اســ للمجموعـــــات املرتبطــــــة " ت " وللتحقـــــق مـــــن �ـــــ�ة �ـــــذا الفـ
Paired sample T.test يــــة �ــــ�q�جات أفــــراد اxyموعـــة التجر نـــة املتوســــطات ا	�ــــسابية لـــد ر ملقا ر
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جـــة الIليـــة ملقيــــاس  ا ~ــــ�  ، وجــــاءت النتـــائج كمـــالرضـــا الوجـــدا:يرالقياســـ<ن القب�ـــ� والبعـــدي �ــــ� الد
 : لمو�ãة �� ا	xدو التا��

  )20(لجدو 

جات اxyموعة التجر�qية قبل و عد تطبيق الSTنـامج  ق ب<ن املتوسطات ا	�سابية لد ر داللة الفر ( و
جة الIلية ملقياس ) مجموعات مSØبطة    .32= ن  :؛ حيث  الرضا الوجدا:يروذلك ع�� الد

 JCعاد القياس البعدي القياس القب��

Rنحراف  املتوسط
 ياملعيار

Rنحراف  املتوسط
 ياملعيار

  قيمة

 ت

 ىمستو
 الداللة

 0.01 **7.20 5.30 51.09 7.96 39.6 الرضا امل¯�

جة حر�ة  ) ت(٭٭  قيمة  -   2.75 = 0٫01ى ومستو داللة 31را	xدولية عند د
  )466، 1979فؤاد الب#� ، (

ق ذات داللة احصائية عند ) 20(ليت�� من ا	xدو   ب<ن القياس<ن القب�� والبعدي 0.01ووجود فر
جة الIلية ملقياس الرضا الوجدا:ي لصا	� القياس البعدي   . رللمجموعة التجر�qية ع�� الد

  : يت�� ما ي�� ) 20(لومن ا	xدو 

ـــة إحــــصائية عنــــد مــــستو  - ق ذات داللـ ىتوجــــد فــــر جات 0٫01و ر بــــ<ن املتوســــطات ا	�ــــسابية لــــد
جـة الIليـة ملقيـاس الرضـا الوجـدا:ي �ـ� القياس<ن القب�� والبعدي للمجموعة التجر ر�qية �� الد

  ا�yسو�ة ) ت ( اتجاه القياس البعدي حيث بلغت قيمة 
  )7.20(  

  : مناقشة نتائج الفرض ا=�امس وتفس�Hoا 

£ش<S نتائج اختبار   
ُ

جة الرضا الوجدا:ي لـدى أفـراد ) 20(ل جدو T. test) ت (  �ادة د رإ��   ز
جا§Kن قبــــل تطبيــــق الSTنــــامج ممــــا �ــــش<S إ�ــــ�  اxyموعــــة التجر�qيــــة Jعــــد تطب نــــة بــــد ُيــــق الSTنــــامج مقا ر ر

ً

�� �� تنمية الرضا الوجدا:ي لدى Cخصا�ي النف���  الIليHيIي � و�ذه النتائج  رفاعلية الSTنامج التد
  .تحقق ��ة الفرض ا	³امس 

اسات السابقة ال�O تن±Ð الرضا الوجدا:ي مثل    وتتفق �ذه النYيجة مع نتائج الد
ُ

اسة ر رد
ن  اسـة فـان وآخـر ود ن          and et al. E, Van .  )2012( .ر اسـة شـيل�� وآخـر و  ، د  and    )2014(ر

etal. Shelly, F.،     واIاسة  جيي تا وآوD.  . Giacco , (2020)ر د اسة ما ر د نخر  Marta ,L. and      ور
et al.(2020)  

�qية �� تنمية الرضا الوجدا:ي     .روال�O أظ�رت نتائج�ا فاعلية الSTامج التد

�� �ــو ا	xــو ا	xمــا}� للSTنــامج  تحــت   � ر وتـر الباحثــة أن مــن أســباب نجــاح الSTنــامج التــد ى
 ُتن±ــــÐ اشـــراف متخصـــص<ن حيـــث أن  موقـــف جلـــسة الSTنـــامج موقـــف خـــصب وغ{ـــÐ بالعوامـــل الOـــ�

ِالرضــا الوجــدا:ي فوضـــع املــشاركة  �ــ� �ـــذا املوقــف �ــ� حـــد ذاتــھ بمــا يتـــضمنھ مــن مواج�ــة ©خـــر�ن 
 ó	ـــا الثقـــة بـــالنفس ، كمـــا أن فنيـــة مثـــل فنيـــة لعـــب الـــدو املعـــاKLف Ðروالتفاعـــل والتعـــاو مع�ـــن  ين±ـــ ن



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )3(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

651 

إلضــافة إ�ــ� مــا روعكــس الــدو مــن الفنيــات الOــ� تن±ــÐ الكفــاءة العالجيــة و�التــا�� الرضــا الوجــدا:ي  با
  .ىيتضمنھ موقف ا	xلسة من فنيات أخر  مثل النمذجة و Rقتداء بمواقف املتخصص<ن  

ـــا الحظتــــھ الباحثــــة مــــن الــــسلوك العال¹ــــ�  لألخــــصائيات وجــــدت  وتتفــــق �ــــذه النتــــائج  أيــــضا مــــع  مـ
ً

ة ع�ـ� التحـدث مـع ©خـر�ن بثقـة فأصـبحن ُ�ـشاركن  �ـ� رالباحثة  أن Cخصائيات  أصبحن أك¾S  قد
�� ع�ـ� مثــل �ــؤالء �ــ� تأديــة  � كــز الSTنــامج التــد رالعـالج ا	xمــا}� Jعــد أن كــن يxJلــن مـن ا	�ــديث و ر
رلعب الدو وعكس الدو أثناء العالج الفردي وا	xما}� كما كـن �ـسردن مـا حـدث ل�ـن مـن مواقـف  ر

ا كــن يطلــTن تفــس<Sا لــبعض التعليمــا ســة العــالج النفــ��� كمــ ا أثنــاء مما �xKــز عــن التــصرف فKLــ
ً

ر ت ن
  . الغامضةال�O �عطKLا ل�ن املشرف

  : نتائج الفرض السادس مناقشÎ¦ا وتفس�Hoا : سادسا 

ـــ<ن املتوســـــطات ا	�ـــــسابية للقيـــــاس " ُومنطوقـــــھ    ق ذات داللـــــة إحـــــصائية بــ ـــد فـــــر وال توجــ
ـــ�  ـــــاس التYبXــــ ــــطات ا	�ـــــــسابية للقيــ ــــامج ( البعــــــدي و املتوســـ ـــ�ر�ن مـــــــن توقـــــــف الSTنـــ ر شــــ ) وJعــــــد مـــــــر

ـــة ملقيــــــاس للمجموعــــــة التجر�qيــــــة ع�ــــــ� جــــــة الIليـــ الرضــــــا الوجــــــدا:ي عــــــن الوظيفــــــة ر وذلــــــك ع�ــــــ� الد
" ت " وللتحقــــق مـــــن �ــــ�ة �ـــــذه الفــــرض تـــــم اســــتخدام اختبـــــار  "  لألخــــصا�ي النفــــ���  الIليHيIـــــي 

نـــةPaired Sample T. testللمجموعـــات املرتبطـــة  جـــات أفـــراد اxyموعـــة  ر ملقا ر متوســـطات د
  .يو�ã ذلك ) 21(ل	xدو التجر�qية �� القياس<ن البعدي والتYب�X وا

  )21(لجدو 

جات أفراد اxyموعة التجر�qية �� القياسـ<ن البعـدي  ق ب<ن املتوسطات ا	�سابية  لد ر داللة الفر و
جــة ال-ليــة ملقيــاس وذلــك ع�ــ� ) مجموعــات مSØابطــھ ( والتYبXــ�  = ن : ؛ حيــث الرضــا الوجــدا:ي رالد

32 .    

 القياس التب�X القياس البعدي

 JCعاد
 املتوسط

Rنحراف 
 ياملعيار

 املتوسط
Rنحراف 

 ياملعيار

 قيمة ت
ىمستو 
 الداللة

 غ<S دالة **0.30 5.00 51.31 5.30 51.09 الرضا الوجدا:ي

جة حر�ة  ) ت(٭٭  قيمة  -   2.75 = 0٫01ى ومستو داللة 31را	xدولية عند د
       )466، 1979فؤاد الب#� ، (

  : يتéê ما ي;� ) 21(ل من ا=Lدو 

� ـــ� للمجموعـــــــة يتــــــ ــــ<ن القياســــــ<ن البعــــــدي و التYبXـــ ـــــصائية بــ ـــــة إحــ ق ذات داللـ ــــر و� عــــــدم وجــــــود فــ
و�ذه القيمة   ) 0.30(  ا�yسو�ة " ت " التجر�qية ع�� مقياس الرضا الوجدا:ي ،  حيث بلغت قيمة 

�ة فاعلية الSTنامج  باإلضافة إ��  أن x9م الفر ªان صغ<Sا " ت " لـ  تدل ع�� استمرا
ً

ق   .ر
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 : ائج الفرض السادس وتفس�Hoا مناقشة نت        

ق ذات داللـة إحـصائية  ) 21(ل جدو T. test" ت " £ش<S نتائج اختبار   وإ��  عدم وجود فـر
ر شــــ�ر�ن مــــن توقــــف الSTنــــامج ( بــــ<ن متوســــطي القياســــ<ن البعــــدي و التبXــــ�  للمجموعــــة ) وJعــــد مــــر

ق التجر�qيـــة ع�ـــ� مقيـــاس الرضـــا الوجـــدا:ي وذلـــك �ـــ� اتجـــاه القيـــاس التYبXـــ� وإ ون ªانـــت �ـــذه الفـــر
  .صغ<Sة و�ذه النYيجة تحقق ��ة الفرض السادس 

جة كفاءة    دادت د روتفسر الباحثة �ذه النYيجة  إ�� أن الرضا الوجدا:ي مستمر لطاملا ا ز
سة Cخصائية  دادت �� القياس التYب�X وذلك الستمرار مما رCداء لدى اxyموعة التجر�qية ، بل ا ز

ـــا النفـــــسية مل�نـــــة العـــــالج ال �� و بالتـــــا�� يـــــزداد الرضــ� ـــامج التـــــد ـــة الSTنــ رنفـــــ��� بكفـــــاءة عالجيـــــة نYيجــ
  .الوجدا:ي Jعد نجاح العالج النف��� لIل حالة مرضية يقمن Jعالج�ا 

اسة     :رم�nص نتائج الد

اســة  ا�ــ�     ت نتــائج الد رJعــد تطبيــق الSTنــامج و عــد القيــاس البعــدي والقيــاس التYبXــ� أشــا ر
�� وا:عكـس ذلــك  ع�ــ� تنميــة الرضــا وجـود تحــسن  �ــ� الكفــاءة العال� رجيـة Jعــد تطبيــق الSTنــامج التــد

الوجــدا:ي  عــن الوظيفــة لــدى عينــة Cخــصائي<ن النفــسي<ن الIليHيكيــ<ن ، كمــا تــم التأكــد مــن مـــدى 
ر  ـــد مــــر �� املــــستخدم لــــدى أفــــراد اxyموعــــة التجر�qيــــة وذلــــك Jعـ� واســــتمرار فاعليــــة الSTنــــامج التــــد ر

ـــتمرار فعاليــــة شــــ�ر�ن مــــن توقــــف تطبيــــق الSTنــــا ت نتــــائج القيــــاس التYبXــــ� إ�ــــ�  اسـ رمج ، حيــــث أشــــا
  .الSTنامج �� تحسن الكفاءة العالجية و الرضا الوجدا:ي  عن الوظيفة 

اسة   :رتوصيات الد

ة املعا	ó النف���   .1   .روضع املز�د من مقاي�س كفاءة وم�ا
�ب باستخدام املالحظات و املقاي�س .2  .ر تقييم نتائج التد
ــــSØاتيجي .3 �ب حيــــــثوضــــــع  اســ ـــــددة يجــــــب اســـــــتخدام�ا أثنــــــاء التـــــــد ـــن  رات محــ ــــد مــــ تفتقـــــــر العديــ

�ب وا�yتو   اسات إ�� وصف تفصي�� لعمليات التد ىالد ر  .ر
ات .4 ات النفـــــسية روضـــــع دو ـــشا �qيـــــة متخصـــــصة عـــــن الYـــــ´³يص والعـــــالج النفـــــ��� وRسYــ ر تد ر

  .نوتIو مخصصة لألطباء النفسي<ن وCخصائي<ن النفسي<ن حدي�Â التخرج
 .لألخصائي<ن النفسي<ن  الIليHيكي<ننات املادية املتاحة لتطو�ر Cداء امل¯�  توف<R SمIا .5

  :البحوث املق¨oحة 

اسات تقييمية عن مستو Cداء امل¯� لألخصائي<ن النفسي<ن  الIليHيكي<ن  .1 ىد   .ر
نة ب<ن مجموعة من  .2 اسة مقا رد �ب ع�ـ� ر رCخصائي<ن النفسي<ن  الIليHيكي<ن الـذين تلقـوا التـد

�ب ج النف���العال   . ر والذين لم يتلقوا التد
ات  .3 اســات عـــن الــسمات ال´³ـــصية املم<ــûة لألخـــصائي<ن النفــسي<ن  الIليHيكي�نوامل�ـــا راجــراء د ر

مة ألدا½Kم امل¯�   .زالعالجية الال
نة ب<ن مجموعات من  .4 اسة مقا رد �ب ر رCخصائي<ن النفسي<ن  الIليHيكيـ<ن احـدا�ما تلقـوا التـد

 .SØاتيجيات مختلفة العالج النف��� باسع�� 
5.  ��� Cخــصائي<ن النفـسي<ن  الIليHيكيــ<ن عTــS العــالج النفــ��� لعينـة مــن ع�ـ� رفاعليـة برنــامج تــد

 .وسائل التواصل Rجتما}�
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  :املراجع قائمة
  املراجع باللغة العرìية : أوال 

ــــوء Jعــــــض ):2004(أحمـــــد ابــــــرا�يم جمـــــزة  ــا الـــــوظيفي لألخــــــصا�ي Rجتمــــــا}� �ـــــ� ضــ محــــــددات الرضــــ
R ات امل�نيةS>ال التعلي±� "جتماعية املتغxyنة مطبقة �� ا اسة مقا رد ، املؤتمر العل±� " ر

  .٢الساJع عشر ،ªلية ا	³دمة Rجتماعية ،جامعة حلوان ،مج
ن بيك  دار : العالج املعر�� وRضطرابات Rنفعالية ، ترجمة عادل مـصطفى ، القـا�رة ): 2000(وأر

 .©فات العر�ية 
اســات �ــ� ر�بالتــد مقومــات):2020(أيمــن عــامر  ابطــة Cخــصائي<ن 30،مــج1النفــسية ،ع رالد ر، 

  النفسي<ن 
وان حــــــس�بة  ـــادي �ــــــ� ):2016(زبــــــر ــــة لــــــدى Cخــــــصا�ي النفــــــسا:ي العيـــ الرضــــــا امل¯ــــــ� و الكفــــــاءة امل�نيــ

  .27ا	xزائر،مجلة العلوم Rجتماعية وR:سانية ، جامعة ا	xزائر  ،ع 

ولـت جمال  :ي تر ز�ار ، عمر و رسـة النفـسية �ـ� مؤسـسات الـ�àة العموميـة معوقـات املما):2015(ز
يبواليات الشر ا	xزائر  ، مجلة العلوم R:ـسانية و Rجتماعيـة ،ªليـة "معاينة ميدانية"ق

العلـوم Îجتماعيــة وÎ:ــسانية قـسم علــم الــنفس وعلــوم الSØبيـة، جامعــة قاصــدي مر�ــاح 
قلة ،ع   .21رو

ـــة ســــــيد يوســــــف  دار غر�ــــــب للطباعــــــة : القــــــا�رة  . اÎضــــــطرابات الــــــسلوكية وعالج�ــــــ) . 2000(جمعـــ
¸ع  .زوالHشر والتو

ن بيــك ، ترجمــة طلعــت مطــر، "Cســس وJCعــاد "العــالج املعر�ــ� ): 2007(جوديــث بيــك  و، تقــديم أر
  .املركز القومي للSØجمة : ، القا�رة 1ط

تر  ق: القا�رة. ترجمة عطية محمود �نا. علم النفس  الIليHيIي ) . 1989(وجوليان ر   .ودار الشر
¸ـــــــش  ـــة العياديـــــــة لـــــــدى Cخـــــــصائي<ن ): 2019(وحفيظـــــــة در ســــ ـــستو الرضـــــــا الـــــــوظيفي عـــــــن املما رمــــ ى

، قسم . رسالة ماجست<S �� علم النفس العيادي. النفسي<ن �� املؤسسات RسYشفائية ، 
 .علم النفس ،جامعة محند 

ـــان  ــــد عثمــ لوجية، تنميـــــة ا³yـــــاطرة ا�yـــــسو�ة �ـــــ� ضـــــوء الSØبيـــــة الـــــسيIو): 1998(خالـــــد عبـــــد ا	�ميـ
اه، قسم علم النفس ، ªلية البنات، جامعة ع<ن شمس  . ردكتو

�Oدن ): 2005(خالد عبد الرحمان ال�ي C، ة�د الqشر ة املوا ر، إدا ر  .دار وائل للHشر  : ر

الرضــــا الــــوظيفي وعالقتـــھ بــــاألداء الــــوظيفي لـــدى مكتبــــات جامعــــة ): ٢٠١٨(خالـــد مــــصطفى القائـــد 
   . ٦الم، جامعة مصراتھ  ،عنمصراتھ ، مجلة ªلية الفنو وRع

، القا�رة): 2000(دانيال جوملان   . دار �ال للHشر: يذªاء املشاعر، ترجمة �شام ا	�ناو
ى مـــستو الرضـــا عـــن العمـــل العيـــادي لـــدى Cخـــصا�ي النفـــسا:ي �ـــ� املراكـــز 2016(يذ�بيـــة العمـــار  

ســــالة ماجــــست<S ، قــــسم علــــم اســــة ميدانيــــة بواليــــة املــــسيلة ،  رRسYــــشفائية د  الــــنفس ، ر
 .جامعة العلوم R:سانية وRجتماعية 

ك  ر�<ــS مبــا اســـة "تقيــيم الطب�ــب النفــ��� مل�نـــة Cخــصا�ي النفــ��� العيــادي �ــ�  ا	xزائــر): 2020(ز رد
،مـج 4 ،ع جامعـة قـسنطينة، مجلة ا	�قيقة للعلوم Rجتماعية وR:ـسانية،"استطالعية

19 .  
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اســـة ):2008(ز�ـــاد محمـــود شـــومان   Jعـــض ضـــوء �ـــ� النفـــ��� املرشـــد ءألدا تقيميـــھ رد
شـاد -الـنفس علـم قـسم ، Îسـالمية ا	xامعـة،"املتغ<ـSات، Îليـة رª ، بيـة ،  النفـ���SØال

 .	xامعة Îسالميةغزةا
ر  اســات الرضـا الـوظيفي تـأث<S ):٢٠١٨(وسـ�ام أكـر ة الـصراع التنظي±ـ� ،مجلـة ا	�كمـة للد رع�ـ� ادا ر

 . ١٩٩-١٨٨، ص ١٤ ،عزمؤسسة كنو :Rجتماعية،ا	xزائر 

�د  ق، ): 1987( وسيجموند فر زخمـس حـاالت مـن التحليـل النفـ��� ، ترجمـة صـالح مخيمر،عبـده ر
  .Rنجلواملصر�ة : القا�رة 
�ـــد  اÏـــ� ، دمحم ) : ب ت ( وســـيجموند فر رمحاضـــرات تم�يديـــة �ـــ�  التحليـــل النفـــ��� ، ترجمـــة أحمـــد 

  . Rنجلواملصر�ة : فت�� ، القا�رة 

شادي لتنمية الـذªاء الوجـدا:ي لـدى عينـة مـن ): 2009( مخيمر سKLار صالح الدين رفعالية برنامج إ
  .شباب ا	xامعة، ماجست<S، قسم ال�àة النفسية، ªلية الSØبية، جامعة ع<ن شمس

  .مكتبة Cنجلو املصر�ة : علم النفس  الIليHيIي ، ، القا�رة ): 2008(صفوت فرج 

�ن الدين  ي ،حنان  زطعمية فو   .دار الHشر : النفس ،عمان علم ):٢٠٠٧(ز
�ة ):٢٠٠٤(عبــاس محمــود عــوض  اســـات �ــ� علــم الــنفس الـــصنا}� وامل¯ــ� ،Rســكند رد دار املعرفـــة :ر

 .ا	xامعية 
ة املـستو Rقتـصادي Rجتمـا}�  ، القـا�رة ): 2013( عبـد العز�ـز الـ´³ص ىاسـتما مكتبـة Cنجلـو : ر

  .املصر�ة
ـــ��  ــــوم  يفيلرضــــــا الــــــوظ):٢٠٠٤(عبدا	�ميــــــد دمحم العباáـــ ـــــة العلـــ ـــن الIــــــو��O ،مجلـ ـــــابط Cمـــ  لــــــدى ضـ

  ٨٩٦-٨٧٣،ص ٤ ،مج R٤جتماعية ،مجلس الHشر العل±� ، جامعة الIو�ت ،ع

 S>ـــدالرحمن ع�ـــــ� عــــــس ـــا ):٢٠١٧(يعبــ ــــا}�  باملسYـــــشفيات ا	�Iوميــــــة ، مدينـــــة أ¢Kـــ Cخـــــصا�ي Rجتمــ
 .1،ج٥٨،مجلة  ا	³دمة Rجتماعية ،ا	xمعية املصر�ة لالخصائي<ن Rجتماعي<ن ،ع

سـة  تقنـ<ن):2016(عب<ـS حـس<ن خيـاط   العر�يـة باململكـة العيـادي النفـ��� لألخـصا�ي امل�نيـة راملما
اسـات العر�يـة ، اxyلـة العامليـة املعـاي<S ضـوء �ـ� الـسعودية  الSØبو�ـة العلـوم و�حـوث رلد
  . 4، ع  جامعة امللك عبدالعز�ز،وÎ:سانية

شـادي الSØبـو بقطـاع الذات امل�نية لل): 2011(عب<S فت�� الشرفا  Î يمرشدين النفسي<ن �� العمـل ر
سـالة ماجـست<S غـزة شـاد -الـنفس علـم قـسم ، ر،  Îليـة رª ، بيـة غـزة النفـ���SØعمـادة ال، 

اسات   .Îسالمية   ا	xامعة ،العليا رالد
Nـ� والرضـا الـوظيفي لـدى ): 2017(عمر الـسيد حمـاده  شـادي �ـ� تنميـة الـذªاء الر وفاعليـة برنـامج ا ر

�ق 20 الSØبيــــة ا	³اصــــة  ،عمعل±ــــ� ز،مجلــــة ªليــــة علــــوم  Rعاقــــة والتأ�يــــل ، جامعــــة الزقــــا
  .96-59ص

RحØــــSاق النفـــ��� وعالقتـــھ بالرضـــا الــــوظيفي لـــدى معل±ـــ� مرحلــــة ): 2017(عمـــر مـــصطفى النعـــاس 
�ق، ع  زالتعليم الثانو بمدينة مصراتھ ،مجلة ªلية ©داب ،جامعة الزقا    . ٨ي

شـــادي ) :2014(فاضــل مزعــل ،ع�ــ� شـــندوخ  R رمــستو الرضــا الوجــدا:ي  عـــن الوظيفــةعن العمــل ى
ك للفلـسفة واللـسانيات والعلــوم  رلـدى املرشـدين الSØبـو�<ن �ـ� محافظـة ذي قـار ،مجلـة ال

 .R13جتماعية ، ع
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سة امليدانية  .): 2010( فاطيمة  دبراسو  رأ�م الصعوابت ال�O  تواجھ Cخصا�ي النف��� أثناء املما
اسة ميدان"     .11،مج 7، مجلة ©داب و العلوم اRجتماعية ،ع " ية بمدينة Jسكرةرد

 نظـــــر وج�ــــة مــــن  الIليHيIــــي  النفــــ��� Rخـــــصا�ي ردو):2011. (فــــا	� بــــن صــــKæات الــــدلب�� العتي�ــــ�  
رســـالة املاجـــست<S �ـــ� العلـــوم   .الر�ـــاض مدينـــة �ـــ� ا	�Iوميـــة املسYـــشفيات �ـــ� مل<نالعـــا

  .جامعة نايف العر�ية. Rجتماعية 

ســة العياديـة بــ<ن  الـرا�ن و املـأمو   ): 2014(فتيحـة كرªـوش   لاملما اســة اسـتطالعية " ر ،مجلــة "  رد
اسات R:سانية،   .9 ،ع -جامعة ع�� لون���� رالبحوث و الد

" ردو Cخــصا�ي النفــ���  الIليHيIــي  كمـــا يدركــھ الطب�ــب النفـــ���):2005( عبــد هللا الر�يعـــھف�ــد بــن
ـــة مـــــن Cطبـــــاء النفـــــسي<ن العـــــامل<ن �ـــــ� مسYـــــشفيات الـــــ�àة النفـــــسية  اســـــة ع�ـــــ� عينــ رد

  .65مجلة ªلية الSØبية ـ جامعة امللك ،ع " باململكة العر�ية السعودية
، القـــا�رة علـــم الـــنفس Î): 1979(فـــؤاد الب#ـــ� الـــسيد  دار الفكـــر : يحـــصا�ي وقيـــاس العقـــل الqـــشر

 .العر ي، الطبعة الثانية
ــا الـــوظيفي ):٢٠١٧(كمـــال أحمـــد الفرجـــا:ي  وعالقتـــھ بـــبعض ســـمات ال´³ـــصية لـــدى أعـــضاء الرضـ

¸س بقسم Rعالم بIلية ©داب با	xامعة Rسمر�ة ،مجلـة ا	xامعـة Cسـمر�ة  ر�يئة التد
 .R٢٨سالمية ،ع

�يـة حـافرشـر�� ، ح  دمحم ينـان طالـب  ،  سـة النفـسية العياديـة �ـ� ا	xزائـر) : 2010( ز  . رواقـع املما
   . 11مجلة ©داب و العلوم Îجتماعية، جامعة سطيف ، ع

ـــة ميدانيـــــةع�� ): ٢٠١٧(دمحم حـــــسن أبوعـــــودة  اســ ـــا الـــــوظيفي د ـــا بالرضــ ــــات العمـــــل وعالقا§Kــ رأخالقيـ
ة العامل<ن �� مجموعة Rتـصاالت الفلـسطيHية بقطـاع سـالة ماجـست<S ،قـسم ادا ر غـزة ، ر

ة ، ا	xامعة Rسالمية Jغزة   .رCعمال ،ªلية التجا
ا	xمعيــــة :  ، ا	x<ـــûة 3أســـس العـــالج  النفـــ��� املعاصـــر ونظر�اتـــھ ، ط ): 2013(دمحم نجيـــب الـــصبوة 

  .املصر�ة  للمعا	x<ن النفسي<ن
�ب ومتطلباتھ �� علم الـنفس): 2015(دمحم نجيب الصبوة    الIليHيIـي  �ـ� مـصر والعـالم رقضايا التد

شادي ، ع Rك وR ة لعلم النفس�  . 3،مج 1رالعر ي ، اxyلة املصر
 ، 3أسـاليب الYـ´³يص والتHبـؤ ، ط: علم الـنفس  الIليHيIـي  املعاصـر  ): 2015(دمحم نجيب الصبوة
  مكتبة Cنجلو املصر�ة : القا�رة 

ز    .  اقرأ للكتاب ا لكفاءة امل�نية ، دار):2020(ومرابط عياش عز

�ــــراو  يمـــر�م   ،جامعــــة عبدا	�ميــــد  قـــسم علــــم Rجتمـــاعدالالت وأJعـــاد الرضــــا الــــوظيفي،): 2017(ز
 .  13،ع2يم�ر ، قسنطينة 

ي ــــصطفى منـــــــصو ســـــــات ):  2016(رمـــ ــــــام�X و املما رCخـــــــصا�ي النفـــــــ��� العيـــــــادي ب{ـــــــ� التIـــــــو�ن ا	xـ
   .39العملية، مجلة  ا	�قيقة ،جامعة و�ران  ،ع

�دان رمنصو حس<ن،   .مكتبھ الKæضھ املصر�ة:الطفل واملرا�ق ، القا�رة ): 1982(ز دمحم 
�ــــت  رنـــو الــــدين تاو ســــة الــــسيIولوجية �ــــ� ا	xزائـــر واليــــة Jــــسكرة، مجلــــة  .): 2010( ر رصـــعوابت املما

    . 11 ،مج 7ا©داب والعلوم Rجتماعية  ،ك�� ©داب ،ع
دار املنـــار :   ، الطبعـــة الثانيــة ،القــا�رة مبــادىء وأساســـيات العــالج ا	xمXــ�) :2013( ي�اشــم بحــر 

  .الطبية 
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