
:إشكالية اليوم الدراسي
صلت وفق ما تو البيداغوجيةتتطلب الممارسات 

اجإندمإليه أحدث مقاربات التعلم والتكوين، 
تكويني، الطالب ومساهمته بفاعلية في النشاط ال
وذلك من خالل تدربه واكتسابه التدريجي

ي لمنهجيات ومهارات البحث من خالل إشراكه ف
مي اإلدراك والوعي بأهمية ومتطلبات عمله العل
كاته والمهني، ومساعدته على توسيع أفق مدر 
تنوع بأبعاد العالقة بين مجال تخصصه وتعدد و 

.حاجات األفراد والمجتمع ككل لهذا التخصص
والتخصص العلمي يعني بالنسبة للطالب
عموما، ولطالب العلوم النفسية والتربوية

كري واالجتماعية خصوصا، امتالكه وتمكنه الف
من المعارف العلمية والمهاري والعلمي 

ه من والمنهجية القاعدية على األقل، التي تمكن
وجيهه القيام بأدواره ومهامه البحثية، وتحسن ت
ذه في وظائفه المهنية الحقا، بما تتطلبه ه

التخصصات من عمليات تشخيص ومعاينة،
سي ووضع خطط اإلرشاد والتوجيه والعالج النف

كوين تيستلزمهوالتربوي واالجتماعي، بكل ما 
بين محتوياتالطالب التخصصي من تكامل

للطالب المواد التكوينية، وما يكسبه هذا التكامل
المتخصص من قدرة على النظر بشمولية 

ه لمختلف حاالت وظواهر وموضوعات وضعيات
.  أم عالجيةخدماتيةالعملية، بحثية كانت أم 

لم وتعتبر مواد ومحتويات مقررات وبرامج ع
بة والعصبي بالنسالفيزيولوجيالنفس 

قية لمختلف تخصصات علم النفس التطبي
يا في فضال عن فروعه النظرية، جانبا ضرور 
تكوين الطالب المتخصص، في العلوم 
تهتم النفسية السيما منها التخصصات التي

بالفرد وتسعى لتقديم أجود الخدمات 
يرا، والمساعدات إرشادا وتوجيها، عالجا وتطو 

، وعلم النفس االكلنيكيكعلم النفس 
ك ، وذل...المدرسي، وعلم النفس التنظيمي

اء علم وظائف األعضبهلما ساهم ويساهم 
وعلم األعصاب وتشريح الجهاز العصبي
والحواس، وما حققه من نتائج مبهرة في

بهبؤ تفسير السلوك اإلنساني، ومحاولة التن
ن البحث وتعديله، وبالتالي في تطوير وتحسي

.والخدمة والمساعدة النفسية
ودقة وبالنظر لعدة اعتبارات تتعلق بطبيعة

قاعدي مواضيع هذه المواد، وطبيعة التكوين ال
السابق للمرحلة الجامعية، والوسائل 

كوين المعتمدة في التالبيداغوجيةوالممارسات 
وغيرها، وبالنظر إلى مالحظات وانطباعات

ذه المدرسين والطالب بشأن التكوين في ه
المواد والموضوعات، تبين وجود صعوبات

علم تتعلق بتكوين الطالب في مواد ومقررات
ذا والعصبي، ومن هالفيزيولوجيالنفس 

ط المنطلق يحاول هذا اليوم الدراسي تسلي
مكن الضوء على هذه القضية، ودراستها ما أ

.من جوانبها المختلفة
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كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع بالتعاون ممخبر الدراسات النفسية ينظم
اعية في فرقتي بحث المعضالت النفسية االجتم
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