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  إشكالية الملتقي
الطب نفسية العالقة بين الجامعة والمؤسسات  يتكتس

ماهو ل االمهنية أبعاد مختلفة ومتشعبة، وذلك وفقوالتربوية و
متاح من منتوج علمي جامعي مقابل الحاجات الموضوعية 
المؤسساتية، حيث ال تكون الفائدة وقفا علي طرف دون آخر 
بل هي مشتركة ومتبادلة، فالمؤسسة بالنسبة للجامعة هي 

ن اختبار فرضيات البحوث وإجراء الدراسات وبالتالي تطوير ميدا
البحث العلمي، والجامعة بالنسبة للمؤسسة هي مصدر 
األسس الموضوعية العلمية والنظرية التي يقوم عليها األداء 
واإلنتاجية سواء تعلق األمر بتسيير وتطوير التقنية أو بتحسين 

  اإلدارة والموارد البشرية.

 لنفسي كتخصص تطبيقي لعلم النفس العام احديشكل القياس او
التخصصات الجامعية التي أصبح لها حاجة ملحة في الوسط 

حيث يوفر ادوات القياس  واختالقهتنوعه  علىالمؤسساتي 
 ةمتريالسيكووالتشخيص المختلفة والمصممة وفقا للشروط 

ونخص بالذكر هنا ، الستخدامها بغرض اتخاذ القرارات المناسبة 
فهي من جهة أثبتت فاعليتها وكفاءتها في بارات والمقاييس االخت

حيث أنها تتمتع بقدر عالي من  ألتربوية مجال البحوث النفسية و
الصدق والثبات يسمح بالثقة إلي حد كبير في نتائج البحوث وبالتالي 
إمكانية تعميمها، فلم يعد باإلمكان االستغناء عنها في التجارب 
المعملية وفي عملية التحليل الكيفي والكمي للبيانات البحثية. ومن 

علي  جتمعيةجهة أخري فهي وسيلة تستخدم في المؤسسات الم
نطاق واسع وفي مواضع مختلفة، حيث تستخدم في عملية انتقاء 
الموظفين بفئاتهم المختلفة وفي تحديد بروفيل المناصب علي تفاوت 
مستوياتها وحتى في عمليات متابعة الحالة النفسية واإلقصاء 
والتسريح وغيرها. وفي المؤسسات التربوية تستخدم في التعرف 

علم والتخلف توكية للمتعلمين وصعوبات العلي المشكالت السل
العقلي وتدني الدافعية للتعلم وغيرها، في انتظار أن يشمل ذلك 
المعلمين واألساتذة الذين بينت تقارير وزارة التربية الجزائرية وجود 
صعوبة في حصر وتحديد طبيعة المشكالت التوافقية التي يعانون 

س ذلك علي أداء المتعلمين منها وكيفية التعامل معها، ومدى انعكا
 وبناء الشخصية لديهم وعلي راهن ومستقبل العملية التعليمية ككل.

                           -  وفي المؤسسات االجتماعية تبرز أهمية االختبارات
  

تكييف البرامج التعليمية والتربوية وتحسين التكفل النفسي واإلدماج 
مؤسسات الصحية تسهم االختبارات االجتماعي وفقا لذلك. وفي ال

النفسية والتربوية في عملية تشخيص االضطرابات النفسية والتنبؤ 
والمتابعة والتقييم، وهي أدوات تكمل بامتياز المقابلة العيادية 
وبالتالي تكييف العالجات النفسية وتحسين فاعليتها بأفضل ما يمكن. 

يئات القضاء يضاف إلي ذلك المؤسسات العسكرية واألمنية وه
ومؤسسات إعادة التربية والنوادي الرياضية والمنظمات الجمعوية 
المتخصصة في الكشافة والطفل والمرأة واإلدمان واألمراض 
المزمنة والشيخوخة وغير ذلك مما ال يمكن حصره أوعده. حيث 
يمكن لالختبارات النفسية والتربوية أن تشكل إضافة إيجابية من أجل 

    ع.المجتم إلنسان وتحسين وتنمية ا

من هذا المنطلق؛ وفي محاولة علمية وموضوعية وجادة إلبراز وإثراء 
في  والمهنية الدور الذي يمكن أن تؤديه االختبارات النفسية والتربوية

المؤسسة وفي توثيق صلة  مرد وديةتطوير البحث العلمي وتحسين 
االختبارات ينظم مخبر ،حيوية ومستمرة بين الجامعة والمؤسسة

بقسم علم النفس وعلوم التربية  مدرسية والمهنيةالنفسية وال
 والعلوم اإلسالميةواالجتماعية  اإلنسانيةواألرطفونيا كلية العلوم 

 االختبارات :  وانتحت عنبجامعة الحاج لخضر بباتنة، ملتقي وطني 
  . حلقة وصل بين الجامعة والمؤسسة مدرسية والمهنيةالنفسية وال

 الملتقي أهداف
إبراز أهمية ودور االختبارات النفسية والتربوية بالنسبة للبحث  .1

 العلمي.
إبراز أهمية ودور االختبارات النفسية والتربوية بالنسبة  .2

 للمؤسسة.
كيفية الربط بين الجامعة والمؤسسة من خالل االختبارات  .3

 النفسية والتربوية.

  الملتقي محاور
  االختبارات النفسية والتربوية .1

ختبارات النفسية والتربوية في تصميم وتقنين اال •
  البيئة الجزائرية.

ترجمة وتقنين االختبارات النفسية والتربوية في  •
  البيئة الجزائرية.

المجاالت العلمية والعملية لتطبيق االختبارات  •
 التربوية. النفسية و

الشروط العلمية والعملية الواجب توفرها لتطبيق  •
 االختبارات النفسية والتربوية.

 

  النفسية والتربوية والبحث العلمي االختبارات .2
 مدرسية والمهنيةلوااالختبارات النفسية  •

  أداة موضوعية لجمع البيانات.
 مدرسية والمهنيةاالختبارات النفسية وال •

  للثقة في نتائج البحث العلمي.
 مدرسية والمهنيةتبارات النفسية و والاالخ •

  لتطوير البحث العلمي.وسيلة 
البحث العلمي وسيلة لتطوير االختبارات  •

  النفسية والتربوية.
  والمؤسسة مهنيةالنفسية وال االختبارات .3

اتجاهات مدراء المؤسسات الجزائرية نحو  •
  استخدام االختبارات النفسية والتربوية.

مدى استخدام المؤسسات لالختبارات  •
  النفسية والتربوية.

تقييم فاعلية االختبارات النفسية والتربوية  •
  المستخدمة في المؤسسات.

تحليل حاجات المؤسسات فيما يتصل  •
  باالختبارات النفسية والتربوية.

تحديد المواضيع والمجاالت المؤسساتية  •
التي يمكن فيها استخدام االختبارات 

  والتربوية.النفسية 
تحليل حاجات المختصين النفسيين داخل  •

المؤسسات للتكوين في االختبارات 
  النفسية والتربوية.

والتربوية بين الجامعة  النفسية االختبارات .4
  والمؤسسة

النفسية والتربوية أداة لتوطيد  االختبارات •
  العالقة بين الجامعة والمؤسسة.

كيفية استفادة المؤسسة من االختبارات  •
 .والتربوية نفسيةال

كيفية استفادة األبحاث والدراسات  •
األكاديمية في مجال االختبارات النفسية 

 .والتربوية من المؤسسة
ية وأجنبية تبرز العالقة بين جزائرنماذج  •

الجامعة والمؤسسة في مجال استخدام 
  االختبارات النفسية والتربوية.

  - 


