
 

 

 سنقدم قراءة للجدول الملخص لخصائص المالحظة العيادية:

مالحظة لعب األطفال في  :مثال الوسط الطبيعيإما في العيادية تكون المالحظة 

هنا يتم اللجوء إلى اختبارات نفسية  الوسط المهيأأو في  ،المدرسة أوفي الروضة

 .ساللم...الخ

 attentionوالذي يتميز باالنتباه العائم ،مجال عاميكون إما في  مجال المالحظة

flottante في وضعية إصغاء للتداعيات الحرة  ،يعني أن يكون المختص العيادي

 للموضوع، للبيانات، الفكر و الكالم ، الصمت.

لكن اإلستماع لحديث قليل العقالنية يستدعي االنتباه العائم، لكي يتفادى المختص أن  

ينشغل باإلشكاليات التي تطرق إليها المفحوص، و يبقى)المالحظ( متلقي لمعنى 

 في تداعيات التي تظهر في التسلسل، صعوبات التغيير الذي ظهر في اإلشكاليات،

 عائم بفهم المعنى الكامن للحديث.لكل هذا يسمح االنتباه ال المبحوث،

يكون هنا اختيار المالحظة في المجال العام غير منظم و يستلزم أن يكون المختص 

 حساس عند ظهور وضعيات غير متوقعة .

يكون هناك ضبط لألمور أكثر حيث يكون االنتباه  ،المجال الخاصفي حين في 

 المجال األول.ويكون هناك اختيار منظم عكس  ،مركز حول موضوع معين

تتم المالحظات فيه باألخذ بعين  ،تسلسل قصصييكون إما  تسلسل المالحظة

والذي يستوجب وجود  نسبي تسلسل أو ،االعتبار التسلسل الزمني للمالحظات

 مالحظات أو عدم وجودها، فهناك احتمال نسبي لعدم وجود مالحظات.

لظواهر التحويلية أو ذات مثل ادالالت قوية  و التي تكون ذاتطبيعة المالحظات 

 مثل السلوكات . دالالت ضعيفة

هناك مشاركة وتورط  implicationتورط  يكون هنا إماالعالقة مالحظ/ مالَحظ 

الباحث مع المبحوث أو غياب التورط حيث تكون العالقة من الخارج أين يتم بناء 

 المالحظة مسبقا.



 

 

مالحظات مباشرة) أخذ نقاط( أو غير يكون الجهاز مرئي من خالل كتابة الرؤية الجهاز 

مرئي حيث يفصل بين الباحث و المبحوث مرآة تسمح للباحث برؤية ما يفعله المبحوث و 

 هذا األخير ال يراه.

تكون مالحظات عرضية تعمل على  تحليل  حيثالشرح  يمكن أن يكونهدف المالحظة 

عبارة عن مالحظة طولية، تتم فيها  التداعيات بين المتغيرات.أما المالحظات الوظيفية وهي 

 تحليل الدينامية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -1-المحاضرة الثالثة: المقابلة العيادية

 

والمقابلة العيادية و مختلف االختبارات  ،نشير قبل بدء المحاضرة كون المالحظة العيادية

 كلها تعتبر عبارة عن مصادر دراسة حالة.  ،سواء األدائية أو اختبارات الشخصية

نظرا ألهميتها في علم  ،و التي سنتناولها بإسهابالمقابلة العيادية أداة مهمة جدا، تعتبر 

 .و ألهمية استعمالها في دراسة الحالة ،النفس العيادي

  تعريف المقابلة: -1

فعل تبادل الكالم مع شخص  ه"مصطلح المقابلة على أنLe Petit Robert يعرف قاموس

 9أو عدة أشخاص" ص

هنا يمكن تبادل الحديث مع عدة اشخاص و في عدة مجاالت، فهذا تعريف عام للمقابلة، و 

 نحن بصدد دراسة المقابلة العيادية .فماذا عن المقابلة العيادية؟

 

 :تعريف المقابلة العيادية  -2

المعلومات، ألنها تسمح لنا بالتقرب من تعتبر المقابلة العيادية من أهم وسائل جمع 

  . التي يعاني منها تصعوبااللفهم  ،المفحوص

 عبارة عن    L’entretien Cliniqueلمقابلة العيادية فإن اChiland,C (1983)  حسب 

اقتران كلمة مقابلة بكلمة " العيادة " يأتي أصل كلمة عيادة من الطب، والتي تعني" ما نقوم 

 9به أمام سرير المريض" ص

 :و تعني مايلي IPPAو الذي يلخص في  L’examen  Cliniqueالبد من التطرق لمعنى 

Inspection, Palpation, Percussion, Auscultation) ) 

Inspection   التفتيش.وتعني 

Palpation الجس. وتعني 



 

 

Percussion وتعني القرع. 

Auscultation وتعني التسمع. 

إال أنه يحتاج إلى النظر ، إلى الجس  ،بالرغم من وجود وسائل عديدة تساعد الطبيب في عمله

 (des mains nues) عارية . يمكن القول أن هذا االستقصاء يتم  بأيد  ،إلى القرع و التسمع

 بدون استعمال أدوات.أي 

 كل من كما وضح ذلك بأيد عاريةتعتبر الممارسة العيادية ممارسة  ،بالعودة للمقابلة العيادية

Bénony,H. ; Chahraoui, K(1983) Chiland, C(9999)  لكونها ال تستعمل أي ،

 المالحظة. و  أداة من غير المقابلة العيادية

المجهزة باللجوء الستعمال مختلف  الساللم  العيادية و في حين تتميز الممارسة العيادية 

 اختبارات الشخصية.

لكن في هذه الحالة سيتم اللجوء إلى طريقة خاصة  ،نشير إلى إمكانية استعمال جهاز تسجيل 

 ية .للتحليل و التي تتم في البعد

وهذا لكي  ،في كوننا نلجأ للنظر واإلصغاء و الحديث IPPAتختلف المقابلة العيادية عن 

بالرغم  ،هنا ال يتم لمس المريض ،ألننا نقوم بمقابلة شفهية أحسن، نتمكن من الرؤية و الفهم

 و التي ترافق إيقاع الكالم من خالل الصمت . ،من وجود اتصاالت غير لفظية مهمة جدا

لقاء بين فاحص ومفحوص، تتميز  فإن المقابلة العيادية هي Chiland,C (1983) حسب 

وجه لوجه، ليدور بينهما حديث، والذي سيكون موجها حسب نوع وأهداف بوضعية 

 الدراسة، قصد جمع معلومات معمقة على حياة، صراعات، دفاعات، تسويات المفحوص.

المقابلة العيادية تنتمي  فإنهما يوضحان أنBénony, H. ; Chahraoui,K (9999 ) أما

ة  عامة، و التي تتمثل في دراسة متفاوتت يكون مرتبط بمواقف منهجيالذي  ،للمنهج العيادي

التعمق لحاالت األفراد، حيث يعتبر الفرد هنا هو اإلطار المرجعي،إذ ال يمكن فهم المعطيات 

و المعلومات المتحصل عليها إال بالرجوع للفرد نفسه، من خالل تاريخه الشخصي، األسري 

 الطريقة التي يرتب بها عالقاته مع اآلخرين... ،

 

 



 

 

 

 

 أهداف استعمال المقابلة العيادية: -3

  :إلى Bénony,H. ; Chahraoui, K (9999)حسب  تهدف المقابلة العيادية 

 المساعدة و العالج النفسي. -

 التشخيص و التقييم النفسي. -

 91البحث العيادي. ص -

لكل هذه الوضعيات خصوصيتها، حيث تختلف طريقة إجراء المقابلة العيادية، و تختلف 

 الوسائل المستعملة فيها، وكذا طريقة التحليل أو التأويل. 

 

 الجانب التقني للمقابلة : -4

ترتبط طريقة إجراء المقابلة بعدة عوامل  Bénony,H. ; Chahraoui, K (9999)حسب 

 :نذكر منها

 .(، التوجيهثالمقابلة )تهدف للتشخيص، العالج، البحأهداف  -

 األطر النظرية و تكوين المختص النفسي. -

 شخصية وسن الشخص وجوانب التفاعل أثناء المقابلة. -

 الطلب هل أتى من الشخص؟ أو من أسرته، من مؤسسة،أو من الباحث. -

فحص  أوزمن و ظروف إجراء المقابلة )مقابلة أولى أو التالية، ظروف استشفاء  -

 خارجي، وضعية أزمة أو ال(.

 تجدر الذكر أن كل مقابلة هي مقابلة فريدة من نوعها، وكذا كل عالقة و كل شخص. -

بين الشخص  asymétrique)بحديث غير متناظر) طريقة إجراء مقابلة يتعلق األمر -

 العيادي. والمختص 

( هة، موجهةوجنصف م ،هةطريقة تسيير المقابلة تعتمد على قواعد تقنية )غير موج -

  الجوانب األكثر أمانا للمقابلة العيادية. عد تشكل و المواقف العيادية هذه القوا

 



 

 

 . 2المقابلة العيادية  المحاضرة الرابعة :

العوامل المساعدة في اختيار نوع المقابلة المستعملة في البحث  حاضرةسنعرض في هذه الم

 الحاالت.الممكن استعمالها في البحث و دراسة ثم نعرض أنواع المقابلة 

 العوامل المساهمة في اختيار نوع المقابلة  -1

المقابلة التي سيعتمد عليها، في جمع المعلومات  لنوع هناك عوامل تتدخل في اختيار الباحث

 المطلوبة و المتمثلة في:

  (L’explorationمرحلة جمع المعلومات )البحث، تختلف بداية  البحث:لحظة  -9

إليها بعد تحديد وضبط متغيرات  والتي تتطلب طريقة أو تقنية مختلفة عن تلك التي نلجأ

 البحث مسبقا.

 تتطلب أسئلة مفتوحة في نوع البحث، والمعلومة المبحوث عنها: مثال هناك أبحاث  -2

عندما يتعلق األمر بعينات  مثل االستبيانات، حين طبيعة أبحاث أخرى تتطلب أسئلة مغلقة

استعمال مقابالت معمقة  ،تعتمد دراسة المواقف و التوظيف النفسيعادة ما في حين  ،كبيرة

 .مفتوحةذات أسئلة 

  

 أنواع المقابلة -2

 

إال  ،سنتطرق ألنواع المقابلة التي يمكن استعمالها في البحث العلمي و العالج و التشخيص

  .نوع من هذه المقابالت هدف أن لكل

 سنركز على المقابلة العيادية الخاصة بالبحث.

 هناك عامالن يسمحان بتصنيف المقابلة و هما:

، هذه األسئلة تتطلب أسئلة قليلةوتعني وجود أسئلة كثيرة، أو  المقابلة،درجة حرية  -9

 مغلقة(.أجوبة تكون حرة )أسئلة مفتوحة( أو العكس إجابات مقننة )أسئلة 

و  ،كلما كانت اإلجابات أثرى و معقدة ،مستوى العمق، كلما كان هناك حرية أكبر -2

 تكون اإلجابات محددة و فريدة. العكس كلما تم تقييد مستوى الحرية في اإلجابات



 

 

الخاصة بالبحث  توجد ثالثة أنواع من المقابالت العيادية ,C (1983) Chiland حسب

الموجهة، المقابلة العيادية النصف موجهة، و المقابلة العيادية ، المقابلة العيادية غير 

 الموجهة.

 للباحث الحرية في اختيار أحد أنواع  المقابالت الممكن تطبيقها في بحثه.

 المقابلة غير الموجهة  -9

يتم تحديد مجال التدخل من قبل الباحث، ويكون هذا  ،والتي تعرف بكونها مقابالت عميقة

أثناء  ،ليترك المجال للمبحوث للحديث عن نفسه ،(une consigneمبحوث )بإلقاء تعليمة لل

يمكنه أن ينتقل إلى مراحل و ذكريات سابقة تعود لمرحلة الطفولة مثال  ،إجابته على التعليمة

اإلجابات  لاالعتبار كعلى الباحث األخذ بعين  أو مشاكله العائلية أو مشاكله في العمل،،

 ..احترام صمت المبحوث ،التوقفات ، التداعيات.و عليه المتحصل عليها  

يتبنى المختص وضعية عيادية تتميز باالحترام، اإلصغاء الحيادي وليس مجرد غياب الكالم 

 من قبل الباحث.

 هناك بعض المبحوثين الذين لن يتقبلوا الحياد الذي يكون فيه الباحث ولهذا على الباحث 

لهذا عليه أن بعض المبحوثين البد لهم من سند لكي يتمكنوا من الحديث  االعتباربعين  األخذ

 بل إجراء بعض التغييرات التقنية.أن يتق

 

 مقابلة النصف موجهة  -2

 ونكي الباحث،مسبقا من قبل  محضرتعتمد على دليل مقابلة )مجموعة من األسئلة( 

، يتم هنا إعطاء  المقابلة العياديةمقارنة  بالنوع األول من هناك تقييد نوعا ما في الحرية، 

تتاح  االتدخل ، حسب أسئلة محضرة مسبقا عند م الباحث يمكنه أنتعليمة عامة للمبحوث، إال 

تكون إجابات المبحوث عبارة عن   ،فرصة مالئمة بمعنى ال تطرح األسئلة بشكل متسلسل 

و التي  ،أسئلة حرةمقابالت ذات إلى ما تسميه  C (1983) Chilandتشير   إجابات حرة.

ضمن تسلسل معين،  األسئلة دقيقة، محضرة مسبقا وتطرحيقوم فيها المبحوث بطرح أسئلة 

 للمبحوث الحرية لإلجابة لكن ضمن األسئلة المطروحة.

 المقابلة الموجهة -1



 

 

 اإلجاباتهي عبارة عن استبيانات تكون وهي أكثر المقابالت بنية لكون األسئلة مبنية مسبقا و

  ...الخ، كثيرا.أو اإلجابة ب قليال المناسبة،تكون ب نعم أو ال، أو الشطب على الخانة 

يجب اإلجابة على األسئلة المطروحة هذا  لهنا ال يتعلق األمر بالحديث العفوي للمبحوث، ب

 ما ال يسمح بوجود تورط شخصي.

 

 

 

 

 


