
يتكون فريق العمل في مجال الصحة النفسية عادة من عدد من المتخصصين أو المهنيين مثل األخصائي النفسي العيادي ، والطبيب 
خرين مثل آالنفسي ، واألخصائي االجتماعي ، الطبيب العام، المختص األرطوفوني . وقد تتسع هذه التخصصات لتشمل أخصائيين 

المرشد النفسي، األخصائي البيداغوجي، والممرض، وغيرهم .. ولكي يؤدي هذا الفريق عمله على أكمل وجه يجب على كل عضو 
 أن يكون لديه فهم صحيح لمهامه وأدواره .

واقع  وف علىإن الغموض في دور األخصائي النفسي العيادي يطرح قضية رئيسية تحاول الدراسة الحالية بحثها من خالل الوق
ممارسته اليومية في الجزائر و هذا من وجهة نظر األخصائي النفسي العيادي نفسه. ويمكن تحديد المشكلة التي تطرحها الدراسة 

 في التساؤل الرئيسي التالي:  الحالية بشكل دقيق

 ما هو واقع الممارسة اليومية لألخصائي النفسي العيادي في الجزائر كما يدركها هو؟،

اولة اإلجابة على هذا التساؤل قسمنا العمل إلى جانبين نظري وتطبيقي؛ في الجانب النظري تطرقنا لمهام األخصائي النفسي ولمح
العيادي كما جاء في النصوص القانونية الجزائرية ثم تناولنا مهام هذا األخير كما ورد في التراث السيكولوجي . أما في الجانب 

أخصائي نفسي عيادي موزعين على ست واليات لمحاولة التعرف على تقييمهم لواقع  53ت مفتوحة مع التطبيقي فقد أجرينا مقابال
 ممارساتـهم اليومية .

 ـ مهام األخصائي النفسي العيادي حسب النصوص القانونية الجزائرية : 1

يتضمن القانون األساسي  وهو 1111أبريل سنة  12الموافق  1111شوال عام  11مؤرخ في  111-11المرسوم التنفيذي رقم 
 الخاص باالختصاصيين في علم النفس .

 األحكام المطبقة على سلك االختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية

 الفصل األول: سلك االختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية

 العيادي على رتبتين : : يشتمل سلك االختصاصيين في علم لنفس12المادة 

 ـ رتبة اختصاصي في علم النفس العيادي التابع للصحة العمومية .

 ـ رتبة اختصاصي رئيسي في علم النفس العيادي التابع للصحة العمومية .

 القسم األول: تحديد المهام

المهام اآللية المسؤول السلمي بالقيام ب : يكلف االختصاصيون في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية، تحت سلطة11المادة 
: 

 ـ اختبارات بسيكولوجية

 ـ حصيالت بسيكولوجية

 ـ تشخيص و تنبؤات بسيكولوجية

 ـ توجيهات

ـ مساعدات بسيكولوجية )توجيه، إرشادات، مرافقات بسيكولوجية للمصاب بمرض خطير، تحضيرات بسيكولوجية للعمليات 
 الجراحية( .

صيون في علم النفس الرئيسيون التابعين للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلمي وفقا الختصاصهم : االختصا11ـ المادة 
 عند االقتضاء وفي الهياكل التي عينوا فيها بالمهام اآلتية :

 ـ استعمال تقنيات نفسانية عالجية متخصصة.



 ـ عمل في المؤسسة

 مع المريض )فوج بالين( ـ تكوين المستخدمين الطبيين و شبه الطبيين بالعالقة

 ـ استعمال بعض العالجات النفسانية خاصة

 ـ العالجات النفسانية المدعمة

 ـ معالجة السلوك ـ تراخي

 ـ عدم التحسس لأللم

 ـ معالجة الذكاء )عند الرضيع و الطفل(

 ـ رفع مردودية سير الفرق الصحية بإدارة العالقات اإلنسانية
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