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 .1ماستر النفس العياديتخصص علم  مقياس  دراسة حالة  برنامج

 
 .المحاضرة األولى: ماهية دراسة حالة

  .المحاضرة الثانية: المالحظة
 .1حاضرة الثالثة: المقابلة العياديةالم

 .2 عياديةالمقابلة الالمحاضرة الرابعة: 
 .3المقابلة العيادية :المحاضرة الخامسة

 الرورشاخ.لمحة عن اختبار  اختبارات الشخصية :المحاضرة السادسة: 
 لمحة عن رائز تفهم الموضوع. :السابعة محاضرةال

 .المحاضرة الثامنة: االختبارات األدائية
 .1: عرض لدراسة حالة تاسعةالالمحاضرة 
  .1: تحليل دراسة الحالةعاشرةالالمحاضرة 
 .2: عرض لدراسة حالةعشر الحادي المحاضرة
 .2تحليل لدراسة حالة عشر: ثانيةالالمحاضرة 
 .3عشر: عرض دراسة حالة لثةالثاالمحاضرة 
  .3تحليل دراسة الحالة عشر: الرابعةالمحاضرة 

 
 أعمال موجهة 1برنامج مقياس دراسة حالة تخصص علم النفس العيادي ماستر

 
التي سيتم تناولها في  ،الهدف من هذا المقياس هو الوصول إلى توظيف المعلومات النظرية

 ،المحاضرات و لهذا، على الطلبة التعرف و التمرن على أهم أداة تستعمل في دراسة حالة
و المتمثلة في المقابلة العيادية ، لهذا على الطلبة تحضير بطاقة قراءة ألحد الكتب الخاصة 

ة أعمال موجهة إلى بالمقابلة العيادية ، و التي تسلم لألستاذة الحقا، كما ندعوهم في كل حص
عرض دراسة حاالت و تحليلها و الوقوف على خطوات إنجازها و األدوات المستعملة فيها 

التطرق للجانب العيادي في المواضيع المتناولة في دراسة الحاالت  كذلكو الهدف منها و
ثالثة )يمكن للطلبة االستعانة بدراسة الحاالت التي قاموا بها في السنة الالتي سيأتون بها 

 عيادي  في مذكرات تخرجهم(.
 

 العناوين الخاصة ببطاقة قراءة:
 

1-  Bénony,H ;Chahraoui,K .(1999).L’entretien clinique. Dunod. Paris. 
2- Chiland,C.(2006) . L’entretien clinique .Quadrige/PUF. 
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 دراسة حالة ماهية المحاضرة األولى: 

 تمهيد

حيث يعتمد  ،و اختالفات جوهريةعرفت دراسة حالة استعماالت متعددة في عدة مجاالت 

فكل حالة عبارة  ،و لفردانيتهلتاريخه المختص العيادي على التطرق لخصوصية كل فرد 

و بالخصائص المشتركة  مثال في حين يهتم المختص في علم االجتماع ،عن حالة لوحدها

 آخره . إلى..ية االجتماعية و الثقاف الروابط

ا ة حالة في علم النفس العيادي كمسنتطرق في هذا المقياس إلى كيفية إجراء دراس

       . سنتناول أهم األدوات المستعملة فيها و أخير عرض لدراسة حاالت

 تعريف دراسة حالة-1

 .العياديتنتمي دراسة حالة للمنهج الوصفي، لكننا نعلم أنّها كثيرة االستعمال في المنهج 

 "أن علم النفس العيادي لجأ أوتوماتيكيا إلى دراسة حاالت فردية ". Lagache يوضح

Pedinielli. J-L; Fernandez. L., 2011, p 46)) 

دراسة حالة احتلت مكانه  أن Pedinielli, J-L ; Fernandez, L (2111)يوضح كل من 

جوهرية في أعمال فرويد حيث اختلفت دراسات الحاالت المقدمة من قبله باختالف األهداف 

 يمكن القول أن تقديم الحالة يخضع إلى خصائص ووظائف.

 :لالالشعورية ، الخياتهتم الخصائص بتاريخ الموضوع، بالظواهر الخصائص، 

إلى القلق والى ميكانيزمات الدفاع وتحليل  حالم، اللج  إلى الكالماأل ،هواماتال

 التحويل.

 إنتاج معارف مراقبتها ورفضها  ،فتتمثل في إنتاج نظرية: أما الوظائفcontester. 

يكون من خالل التركيز على فردانية  ،حالة في علم النفس العياديالإن استعمال دراسة 

وكذا  ،فكل حالة هي حالة لوحدها ،إذ ال يوجد شخص مماثل لشخص آخر ،األشخاص

طريقة بناء الشخص لما هو عليه من خالل كونه ال يقارن بأحد، مدرك في عالقة وحامل 

  ومنتج لتاريخه الشخصي.
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مثال التحليل النفسي أو  ،لها خلفية نظرية تنتهجها ،تجدر اإلشارة لكون كل دراسة حالة

و   الصمت يعتمد المحلل أو المختص علىبالنسبة للتحليل النفسي س خلفية نظرية سلوكية.

 .تكرارات الالمعنى الالشعوري و  على يمع إعطاء تفسيرات تحتو ،موضوعلاإلصغاء ل

يعتمد المختص السلوكي على جمع و  حين نجد هنا الخضوع لواقع الموضوع)الحالة( في

 ه.ليقوم بعدها بتحرير تقرير األحداثرصد السلوكات و 

  

  مراحل دراسة الحالة  - 2

 في دراسة حالة على مرحلتين مختلفتين: نعتمد

 : جمع واستقبال المعطياتالمرحلة األولى 

هذه  ،ترتبط بعمل عيادي والذي يسمح بجمع واستقبال معطيات خاصة بالموضوع  

)معيار جمع أكبر قدر من المعلومات( التنوع  richesالمعطيات التي تتميز بالثراء 

diversifiées  معيار تعدد المصادر( والذاتية(subjectives  معيار تصور المشكل من(

 لكلية والتاريخ(.ا)معيار   étenduesقبل الموضوع( واسعة 

 تنظيم وتفسير المعطيات:إعادة : المرحلة الثانية

للعناصر المحددة لتاريخ وذاتية الشخص  ا، تفسيريمنظما تصوراينتج المختص النفساني 

 المعني بدراسة حالة.

 يخضع هذا التصور إلى مبدأين هما:

 مبدأ الكلية (principe de totalité )  أي عدم عزل األعراض، اعتبار الموضوع

بل يجب إلعطاء تفسير معين واحد . مثال ال يصح الرجوع إلى عرض كليةوحدة 

  .تداخلهاها و تبكل تعقيدر ية المشكل من كل الجوانب 

 مبدأ الفردانية(singularité  principe de)  ،إذ يأتي الشخص بخصوصيته، بأصالته

 (Pedinielli. J-L ; Fernandez. L., 2011, p 47  بداخليته، بتصوراته وتاريخه.

)      
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  سة الحالةاشروط إجراء در -3

 المتمثلة فيو لهذا البد من توفر ثالثة عناصر أساسية و  ،ال تعتبر دراسة حالة أمرا هينا

في علم النفس  باحث مختصعليها، ووجود "الدراسة"والتي سنقوم بإجراء  "حالة"وجود 

 .العيادي

باحث مختص إضافة إلى دراسة علمية و الحالة التي سنجري الدراسة من وجود  إذا البد

 عليها.

على جمع معطيات  ،في المرحلة األولىو المختص في علم النفس العيادي أالباحث سيعمل  

دقيق لكل ما ال تناولالويتم  ،عن موضوع الدراسة متنوعة وتصورات المبحوث ،ثرية

وعالقاته وسيرته  ، خاصة بحياتهيحدث وما يظهره الموضوع من سلوك، حديث ومعطيات

 الخ. .الذاتية.

 وإعطاء معنى و ،مرتبطة بتفسير ما تم جمعه من معطياتفهي أما المرحلة الثانية  

ترابطات وتفسيرات لكل األعراض، والمظاهر المتناولة بالدراسة في إطار علمي، هكذا 

 في علم النفس العيادي خاصة. ،تساهم دراسة حالة في إثراء البحوث

،  المقابلة وسائل أخرى يستعملها نذكر منها لقيام بهذه المهمة البد أن يضم هذا المنهجل 

 االختبارات اإلسقاطية، ساللم التقييم، اللعب، المالحظة... الخ.
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 العيادية المالحظة محاضرة الثانية: ال

 

 المالحظة:-1

ويعني  « ob » إلى اللغة الالتينية و ينقسم لجزأين    ( observation)أصل كلمة  يعود

االحتفاظ ،  و الحماية ويعني النظر، « servare »و الجزء الثاني (  en face)مقابل 

 نجد هنا أن هذه  الكلمة يمكن أن تأخذ عدة معاني .

 العلمية.تعتبر المالحظة هي أساس معرفة العالم و اآلخرين و النشاطات 

 .المالحظة هي: فعل النظر بانتباه للظواهر المراد وصفها ، دراستها و شرحها

المالحظ  سيدرك ببساطة الظواهر التي " ( أن 1681) Claude Bernardح يوض

قوده لتعريف التي يمكن أن ت ،من أخطاء  المالحظة االحتراسو يجب عليه  ،يمكنه ر يتها

لهذا يمكن أن يستعمل كل اآلالت التي تساعده في جعل المالحظة  ناقص أو سيء للظواهر،

فكر المالحظ البد أن يكون سلبي، يسكت  مسبقة ،يجب أن نالحظ دون أفكار  ....كاملة

  " تمليه عليه اليستمع للطبيعة و يكتب م

 (Pedinielli. J-L ; Fernandez. L., 2011, p 7) 

تع فالبد للمالحظ أن يتم ،هو فعل دقيقيتضح لنا أن المالحظة ليست ذلك الفعل البسيط بل 

مجاله البصري وأن ال ينطلق من أفكار مسبقة لما يظهر في بالقدرة على المالحظة الدقيقة، 

، كما وضح إمكانية لجوء المالحظ الستعمال آالت تساعده في اكتمال مالحظاته و تدقيقها 

 حسب ما يوجد في الظواهر .

 

 المالحظة العيادية:-2

 

و التي تحاول أن  ،"نقوم بها عند سرير المريض "المالحظة العيادية هي المالحظة التي 

البد من  حيث ،(Foucault,1972)النظرية المسبقة  االفتراضاتتتخلص من كل 

التخلص من تأثير التوجه النظري في وقت المالحظة، الذي يمكن أن يكون قبل و بعد 

 المالحظة وليس أثناءها.
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(، تتمثل 2113) Chahraoui et Bénony( و 2111)  Pedinielliبالنسبة ل   

المعرفية و العاطفية ، اللغوية،ريةفكال رصد الظواهر السلوكية ، ظة العيادية في "المالح

-في إطار المالحظة و في الحركة بينذو بعد ديناميكي، تاريخ الموضوع إلعطائهم معنى 

 11صذاتية المحدثة ".

التفاعالت في و  ةو غير اللفظي ةاللفظيالسلوكات يضم مجال المالحظة العيادية مجموع  

 .مرجعيتها للذاتية 

عبارة عن انتاجات ذات معنى (les conduites)نتجاهل كون السلوكات  ال يجب أن

 بالنسبة للموضوع، فهي تعبر عن انتاجاته النفسية، كما يراها المالحظ و يسمعها.

 لر ية )ر ية شاملة ، حيادية( بدون ل الجانب العيادي  المالحظة العيادية على قومت

ليمر المالحظ إلى مرحلة ثانية أين ،حيث تكون المالحظة فطرية  ،جود نية للتغييرو

 يعطي معنى و تفسير لما تمت مالحظته.

 لماذا يستمع المالحظ ، متى  لإلستماع الجانب العيادي المالحظة العيادية على تقوم ،

يتم االستماع للتعرف على اآلخر و   ،قال الموضوع ما قاله قبل ماذا أو بعد ماذا

 ....الخ.و للتعرف على الطلب ألخذ نقاط 

 الجانب العيادي للعالقة ، حيث يلعب البعد العالئقي  تقوم المالحظة العيادية على

  ، المقابلةكانت عبارة عن المالحظة، دورا مهما في كل الوضعيات العيادية سواء 

 االختبارات النفسية .

النظرية التحليلية دورا في تفسير البعد العالئقي و المتمثل في التحويل و كما تلعب 

 التحويل المضاد.

خصوصية  و يهتم العيادي بشخصية الموضوع، حيث يالحظ سلوكاته، األعراض

تاريخه عن طريق مالحظة اللغة، الحديث، األحالم..و تفاعالته السلوكية غير 

م، اللعب و كذلك التفاعالت العاطفية و و تفاعالت أخرى عن طريق الرس لفظيةال

 الهوامية .
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 خصائص المالحظة العيادية -3

حسب  جدول م شرات الوضعية و خصائص المالحظة العيادية

Fernandez,Catteeuw 

 خصائص المالحظة العيادية م شرات الوضعية

 األطفال في المدرسة(.في الوسط الطبيعي)لعب  وضعية المالحظة

 عيادية(ال االختباراتهيأ )م.في الوسط ال

لما ، االختيار غير المنظم، الحساسية العائم االنتباه.العام ) مجال المالحظة

  غير متوقع( هو

 االختيار المنظم( ثابت،.الخاص)انتباه 

 )كرونولوجيا المالحظات(narrative.القصصي تسلسل المالحظة

 )وجود أو غياب المالحظات(attributive.النسبي

 .داللة قوية) الظواهر التحويلية( المالحظات طبيعة

 .داللة ضعيفة)السلوكات(.

 .تورط )مالحظة بالمشاركة( /مالَحظمالحظالعالقة 

 .الخارج )مالحظة مبنية(

 .مرئي )أخذ النقاط( ر ية الجهاز

 .غير مرئي)مرآة عازلة(

عرضية تحليل التداعيات بين  .الشرح ) مالحظة هدف المالحظة

 المتغيرات(

 ()مالحظة طولية،تحليل الدينامية .الوظيفية

 

يلخص لنا هذا الجدول مختلف خصائص المالحظة العيادية، و إمكانية استعمالها 

  الخاص بإجرائها.، و بأساليب مختلفة تخضع للهدف الممكنة مجاالت حسب ال
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