
 

 

 .3المحاضرة الخامسة: المقابلة العيادية 

 كيفية إجراء مقابلة عيادية خاصة بالبحث. سنقدم في هذه المحاضرة

السترسال( و تحليل يكون هذا من خالل التعرف على دليل المقابلة كيفية استرجاع الحديث)ا

 .دليل المقابلة

 دليل المقابلة  -1

ترتبط المقابلة بوجود دليل المقابلة و الذي يكون متفاوت البناء إذ يتعلق األمر ب:" مجموعة 

و التي تبني  ) (indicationsو التعليمات (opérateurs) منظمة من الوظائف، المتدخلين

 (Blanchet.A.1992)المختص " اإلصغاء و تدخالت 

و التي البد أن يلقيها بالطريقة نفسها على  ،دليل المقابلة التعليمة مسبقايحضر المختص في 

 جميع المشاركين في بحثه.

 وجود نوعين من التعليمات و المتمثلة في: Blanchetوضح 

، مثال أحب أن تحدثيني عن.....ماذا يعني هذا التعليمة التي تحرض للحديث عن الرأي

  بالنسبة لك؟ 

 على الحديث القصصي، مثال أحب أن تحدثني عما حدث ؟ التعليمة التي تحرض

، حيث تهتم بمواضيع خاصة بالبحث البد من دراستها ،كما يضم دليل المقابلة محاور

يحضر الباحث مجموعة من األسئلة التي ال تطرح بشكل مباشر، حسب تطرق المبحوث 

حوث للمواضيع المتعلقة ، بمعنى بعد إلقاء التعليمة إن تطرق المبلمواضيع الخاصة بالبحث

في حين إن لم يتطرق لبعض الجوانب  ،فال نطرح باقي األسئلة ألنه تطرق إليها ،بالبحث

التي يبحث عنها الباحث، هنا يمكنه أن يطرح السؤال المتعلق بذلك الجانب الذي ال يزال 

  تكون هذه األسئلة محضرة من قبل.  سابقاو كما قلنا  ،غامضا

 .المتمثلة في االسترسال وهناك نقطة مهمة ترتبط بسير المقابلة الخاصة بالبحث 

 



 

 

 

 

  االسترسالles relances  

 هي:هناك ثالثة أنواع من االسترسال و

حيث يتطرق الباحث لنقطة تحدث عنها  réitérationاالسترسال من خالل التكرار -  

 "انك تفكر أن.....''. مثال:باستعمال نموذج معين  أوالمبحوث سواء مباشرة 

االسترسال عن طريق بيان رأي الباحث للمبحوث من خالل إعطائه لتفسيرات  -

interprétation 

االسترسال عن طريق طرح أسئلة، هنا يطرح الباحث سؤاال على المبحوث و هذا إما - 

 للتدقيق في األحداث أو لمعرفة رأيه.

بتوضيح فرضيات سمح للمختص العيادي يو  يسمح االسترسال في توجيه حديث المبحوث

 عمله.

  يإصغاء المختص العياد -2

 كون إصغاء المختص العيادي الباحث حياديا ، حيث ال يعتبر مجرد تسجيل للمعطيات .ال ي

ى الجانب إلو يرجع  ،معاني للحديث أويحاول المختص الباحث إعطاء عدة تفسيرات 

يركز على بعض العناصر التي تبدو له أنها مفيدة  أنكما يمكنه  ،النظري ليحاول الفهم

 .لبحثه 

 . الحقاهناك ظواهر يمكنها أن تؤثر على إصغاء المختص و عالقته بالباحث سنتطرق إليها 
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عادة ما يتم الرجوع في . كها و نعطيها معنىتعطينا المقابلة العيادية معلومات البد أن نفك

تحليل خطاب المقابلة إلى تحليل المحتوى  و الذي يمكنه أن يكون كيفيا و كميا.سنتطرق 

 .Bénony, H. ; Chahraoui,K (9111)لتحليل المقابلة حسب كل من 

 التحليل العيادي النوعي

حيث يتطرق الباحث  ،يمكن تقسيم نص الحديث حسب المواضيع المتناولة من قبل المبحوث

 ؟ما هي المواضيع المسيطرة ؟في أي وقت تتدخل :   إلى

 كما يمكن تحليل طريقة تناول الحديث الخاصة بالمبحوث:

يمكن التعرف  ،التعرف على الروابط الموجودة بين التصورات و العواطف كيف يتحدث؟

تدخل الميكانيزمات  و كيفية ،على نوعية التداعيات.كما يمكن البحث عن نوعية التبادالت

 الدفاعية في الحديث.

 التحليل البراغماتي 

في هذا النوع من التحليل يتم االهتمام بالتبادل الموجود بين المتحدثين في المقابلة حيث 

من قبل إسقاطها يتبادل هؤالء" أفعال و ليست مجرد تصريحات حيث تكون األفعال التي يتم 

 ية و تمثل موضوع تفسيرات من قبل المستمع"اغلب األحيان ضمن تكون فيالمتحدث 

(Blanchet.A.1997) 37ص 

تعتبر هذه الطريقة للتحليل طريقة كمية لكنها تتطلب معرفة جيدة بنظريات المخاطبة 

 مرضي.-وعالقتها بالجانب العيادي و النفس

 


