
 

 

 المحاضرة العاشرة: عرض حالة أيمن '' المقابلة العيادية'' 
ها جزيل تعتبر هذه الحالة جزءا من مذكرة الماجستير للدكتورة منصور غنية و التي نشكر

تحصلون الشكر للسماح لنا باستعمال إحدى الحاالت التي درستها، وهذا ما سيجعل الطلبة ي

حالة على حيث تحتوي هذه ال ،تناوله في المحاضراتما تم بعلى معلومات ثرية، و مرتبطة 

ثم اختبار الرورشاخ و أخيرا رائز تفهم الموضوع. ،المقابلة العيادية  

: الماجستيررسالة عنوان   

(:0202منصور غنية )  

 إرهاب. االرجاعية لدى مراهقين متمدرسين فقدوا األولياء في الطفولة اثر حوادث

 و اختبار تفهم الموضوع( المقابلة،الرورشاخ)دراسة عيادية من خالل 

 2رسالة ماجستير.جامعة الجزائر 

 

سنة 21الى21من نشير هنا لشروط انتقاء أفراد مجموعة البحث والتي تمثلت في السن  

و فقدان أحد الوالدين إثر حوادث متعلقة باإلرهاب. 21المعدل الدراسي   

في: المتمثلةتضم المقابلة العيادية خمسة محاور و  

 : يتمحور حول الدراسة.المحور األول

 طباع و مميزات المراهق.حول :يتمحور المحور الثاني

 العالقة مع الوالد المتوفى. يتمحور حولالمحور الثالث:

 العالقة البديلة و العالقة مع األخر.يتمحور حول :المحور الرابع

.الهويات و اآلفاق المستقبليةيتمحور حول :المحور الخامس  

 



 

 

 المسؤولية و الثباتحالة أيمن : 

عام،متمدرس في السنة األولى ثانوي،قتل أبوه من  21بأيمن،البالغ من العمر األمريتعلق 

 اعات مسلحة في  الرابعة من عمره.طرف جم

 

 

 تحليل مضمون المقابلة:

 المحور االول:

،ثم تقهقر 21،21فحسبه كان ممتازا معدله  ،اآلنحد  إلىبالنسبة للدراسة من االبتدائي 

،اما في 21،في الرابعة متوسط 21،21نوعا ما في االكمالي ،فقد كان يتحصل على معدل 

 . 821,هذا العام فبلغ 

 و انه لم يكن يبذل قصارى جهده. ،أصعبالدروس كانت  أنفي االكمالية   أنفيظن 

فهو ثالث طفل بعد  ،إخوانه باخواته و  بالنسبة للنتائج المدرسية،مقارنة األحسنيعد هو 

التي كررت السنوات عدة مرات،و  الكبرى على وشك اجتياز امتحان الباكالوريا، ،أختين

معوقة  أختاكبر منه في السنة الثانية ثانوي ،اخ يصغره في الثانية متوسط،ثم تليه  أخت

 مسجلة في مركز بيداغوجي. ذهنيا،

حتى الرياضة )"كي كون  شيءسة ،فيفضلها على كل يعطي المراهق اهمية كبيرة للدرا

معليش ما جيش ل..  عندي فروض نقلو للشيخ عندي قراية ،اقولي كي كون عندك قراية

)"بها نقدر نفهم ،نخدم،صح ماشي غير الخدمة ،واحد لي قاري  الدراسةبأهمية "(.فهو واع 

ثقل على مشي كيف كيف كي واحد مشي قاري،باش نعاون خاوتي،و ما نكونوش 

 خوالي"(.

 أخوالهيستثمر الدراسة ليس لنفسه فقط ،بل يحس بمسؤولية رفع معيشة عائلته،المقيمة عند 

انه يشعران  إالثقل على خوالنا"(.فرغم استقالليتهم االقتصادية  اان)"بالك  أبيهمنذ وفاة 



 

 

هم بعد كان هذا ما ينقص من أي جانب، أكثريؤكد على الجانب المادي  مكانهم ليس هناك،

سابقا،حتى يكفر  أبيهتمكن من العمل و توفير المال سيحل موضع  إذافيظن انه  ،أبيهوفاة 

 الكره التي كان  يكنها له الشعوريا. أحاسيسعن 

قرايتك هي الصح،بال بها ما  )"يقولي اهم االشخاص الذين يشجعونه على الدراسة هو عمه

 تسقسيني."( اقرا اقرا،دايما )"ماني تقلي نجد كذلك جدته نقدر تدير والو"(،

)"يما تعيا بزاف  متعبةالكثيرة و المهام لنظرا ل بالنسبة المه فال تعمل على تشجيعه حسبه،

فهو  من الصبح تديها و ترجعها،حتى في الدار تتعب معاها"(،déjàمع أختي المريضة 

نفس رد الفعل في كون يتقبل هذا االهتمام المفرط في هذه الحالة أي حالة المرض ،قد لن ي

 حاالت أخرى.

 المحور الثاني:

يتهرب بعض األحيان من  يحرس على انتقاء ما يقوله، ببطء، يتكلم مراهق هادئ، أمامكنا 

فعند إعطائه موعدا للحصة  يكون طرفا في البحث، أنرغم موافقته في  وضعية البحث،

 يحضر الموعد، أنأستاذ الرياضة غير راغب في  أنو  اعتذر الن هناك فرض، الثانية،

 إلىفاضطررنا  ساعتين،و عندما التقيناه اعتذر للمرة الثانية بحجة ضيق الوقت، انتظرناه

 إعطاء موعد آخر.

كأنه ال يرغب من هذه العالقة يريد ان  نفهم من ذلك الصعوبة التي وجدها في التقرب منا،

فأستاذ الرياضة يقف حاجزا كمانع لتلك الصلة  استبدالها،يكون ربما وفيا المه و ال يريد 

في تصوره و حتى عند إعطائه موعد فكان على حسب ما يساعده، في ساعة متأخرة، حتى 

كأنه ال يريد إعادة ما حدث  نكون بعيدا عن االنتظار، و حتى ال نثير غضب اآلخرين.

،و   موت أبيه عند تقربه المهو كان كل تقرب المه او لممثل أنثوي يعد خطرا ك ألبيه،

 خاصة و انه يولي اهمية لهذا النشاط. احتمال عقاب من طرف أستاذ الرياضة،

لقد فقد أباه في سن الرابعة من عمره، لم يكن شاهدا على ذلك، فهو تلقى تفاصيل موته من 

 .جدته)من األب(



 

 

يا بصح مشي )"بالك تشوفني كبير،تتكل عل يحس انه البكر ،مسؤول ،تتكل عليه أمه

 تفضلني على خاوتي"(،)"تشاورني ،تسقسيني،ماتقوليش دير حاجة بسيف و ال"(.

،و كاين   sérieuxفهو لديه عالقات)"نقسر مع صحابي ،كاين وين الزم  بالنسبة لطبعه،

 وين نقسر"(.

دوك استعقلت  في نفس الوقت ، ،االبتدائيبزاف في  فيقول انه تغير)"ندير طوايش

 lycéeدوك في  امبعد في المتوسطة شوية، ،شييطواالبتدائي كنت شوية"(،)"في ا

 استعقلت."(

 الخجل الذي يتسم به )"انا شوية خجول"(. إلى باإلضافة

فممارسته للرياضة تسمح له بتفريغ  بصحة جيدة منذ طفولته ،فهو قوي البدن، منأييمتاز 

 نفسي على ما يبدو.فالصراع يبقى ضمن  جانب سياقات العقلنة، إلىطاقة معتبرة 

 

 :المحور الثالث

 كان يخدم ما نشوفوهش اخرجني، نشفالو كان يحب اريح معايا، )" أباهيتذكر  أيمن إن

فصياغة الجملة ترمي الى ان اباه من يرغب في التقرب  كان من داك ما يجيش "(، بزاف،

 اليه و ليس العكس.

قبل ما  ي شركة تاع السيارات،كان يخدم ف العمل )" إلىيتذكر كذلك عندما كان يذهب 

كان ما زالت هذا الشركة تعطيلو منحة ،كي توفى عام من بعد في  لو ،يموت غلقت

 ك حالة اجتماعية"(.عالباليش باال ما منحة جيبها يما، كاين بصح ، ،ما عطاولوش2991

بعد  فلو انه مات ما انجر على وفاة ابيه هو تقهقر مستواهم االقتصادي، أنفهنا يؤكد على 

 غلق الشركة لتحصلو على منحة.

جاو  األذانفي رمضان قبل  " ( فيتذكر التفاصيلبيهأ أماغلب ما يتذكر ما روته جدته)

 جاو يحوس عليه، صح، ال خاطر هذاك الوقت ما تعرفي ارهاب وال شنابط نقولوالشنابط،



 

 

او رايح يولي نسحقوه درك او نوعدوك  قالولها ما تخافيش قالتلهم عاله تحوسوعليه، ماني

بعد يومين لقاوه هو مع خمس  عليه، يحوسو بداو داوه و ما والش،وامبعد " يفطر معاكم

 تبكي كي تحكي". معاه ميتين في واحد البالصة، يخدمو عباد كانو

أختي  أخته الكبرى و أخوه اللذان يتذكرانه أكثر)" أنيرى  نجد ان أمه ال تذكر بتاتا األب،

كنا نجبدوه بصح دوك نسيناه  األولفي  عليه، نهدروش ما تاني، ياخير،خو الكبيرة تشفالو

نضحكو مع عماتي تجبد  كي اشوفناmêmeشوية ،غير كي نروح عند الماني تحكي،

 سيرتو.."(.

قد يدل هذا على تقدم عائلة أبيه في عمل الحداد أكثر من عائلته الصغيرة، خاصة األم التي 

 ربما لعدم تقبلها لموت الزوج لحد اآلن.لم تدمج صورة األب في تربيتها، 

فهل  يتذكر أكثر،فهو ال يتذكر بصفة شعورية او الشعورية، األصغرأخوه  أنالغريب 

عمره آنذاك الذي يتناسب مع  نميأ المرتبطة بابيه، حصل هناك كبت لكل التصورات 

  صورة األب، إلىاألنا األعلى لهذا المراهق ال يسمح بالتقرب  إنو  المرحلة االوديبية،

 تفقده المراقبة و التوازن. او مواجهة نزوات قد تكون عنيفة او كثيفة، خشية من التأنيب،

يتفاهمو ،مين  كانو إيه)" يختبأ وراء عدم النضج فعند سؤالنا عن طبيعة عالقة أمه و أبيه،

 ؟(ايه مين داك..ماعالباليش كنت صغير"(. داك كانو...)يداوسو

داال على إخفاق في بلورة صراع قد  صعوبة في إيجاد ألفاظ تعبر عن ما يريد قوله، نجد

و التي  يغفر له نزوات عدوانية اتجاه أبيه، أنفعدم النضج قادر  كان و ما زال لم يحل بعد،

 تحققت في الواقع.

وفاة حتى على معرفة ما قد تكنه او تحسه أمه بعد  يدافع دائما بعدم القدرة )"ما نعرف"(،

لكان كان عايش ما نكونوش ثقال على  )" فقد تكون بائسة فهذا ما يحسسه بالذنب أبيه،

واحد لي عندو باباه مشي كلي واحد ما  خير..مشي غير ماديا، نكونو ماديا خوالي،

و فوزه بها  ما يجعله يحس باكتسابه لها، قد تكون أمه مرتاحة، أخرى عندوش"(،من جهة

 لوحده.



 

 

 فال يطلق العنان لخياله. األحيان بالجواب بنعم او ال،يكتفي في غالب 

فقد وجد وسيلة اإلعالء  يظن ان مزاولة دراسته بصفة جيدة قد تمنحه تلك المرتبة عند أمه،

 فتريد إغرائها بصفة دائمة. لجلب حبها و احترامها،

 بابا كان   )"نحب كي يحكوعليه،على حساب واش يحكو يبين فضول لمعرفة طباع أبيه

sérieux،)" ،فهو يؤكد  يحمل هذا االعتراف نوعا من التقليل و االفتخار في نفس الوقت

فهو يملك  دايما"( sérieuxكاين وين نضحك مشي بزاف إيه على اختالفه بالنسبة ألبيه)"

 خاصية أكثر من أبيه،مما يجعله موضوع حب أمه.

انا بصح تضحك )"من داك تضحك مع يؤكد على ان طبع أمه مختلف عن طبع األب

surtout  معاها بعداك كي عالبالهم فقدت راجلها  اع يقسروقمع خواالتي يحبوها

راجلها"(،فهو يظهر االحساس بالغيرة من كل من يقرب امه حتى خاالته ،متقبال ذلك اذا 

كانت تلك االحاسيس هي عبارة عن شفقة المه فيرى ان ما يتالقاه منها اقل من ذلك،خاصة 

 المعوقة. أخته بالمقارنة مع

 )"باباك كان شاطر"(،و كذا ما اوردته عماته خاصة جدته ،أبيهذكر ايضا ما يقولونه عن 

 قايم كان يقولو انو يحب الخير و ما يحبش الظلم، )"عماتي يحكو عليه غير الخير،

 بصالتو"(.

رغم البف يمارس عمال يدويا "يبريكولي"، األبفقد كان  ،أمهلم يزاول ابوه المدرسة و ال 

حتى  ،أبيهمن صفات  اانه استدخل جانبا ايجابي إال من المنافسة الحادة التي قد كان يكنها له،

 ،حتىاألبويةبل ما التمسناه هو االرتقاء اكثر و اعلى من تلك الصورة  يتمكن من تقمصها،

 ،آليةفهل هي  ،أبيهكان ذلك قد يساعده على تقبل اكثر لفقدان  ،آمه إعجابيكتسب  يغري،

 من تخطي عمل الحداد؟. أمكنتهوسيلة 

 المحور الرابع:

غم من رفالب كما ورد في المحور السابق، ،اهم عالقة مفضلة عند أيمن هي عالقته بأمه

فرغبته بان  فهو يبدي عدم رضاه الكلي على العناية التي تكنها له، صعوبة إجالء ذلك،



 

 

ان أخته المعوقة تحتل القسط فهو يطلب أكثر،خاصة و  يكون المفضل لم تتحقق برأيه،

يعد  ما كان يعتبر عائقا، أنا بم األكبر من وقتها.و كان ال يوجد عائق في تقرب المحارم،

و كأنه يرفض تماما  فما الحظناه هو عدم تعليقه على طبع أمه و مميزاتها، غير موجود،

تبعث  أنها تعد سرية،ك من يقتحم هذه العالقة الثنائية ، و ال يريد من يقاسمه هذه العالقة ،

 الى تقرب المحارم.

 )" رغم انه يعلم مدى سوء عالقة أبيه مع هذا العم و تقربه لعمه، ما يؤكد ذلك هم تأثره ،

يقولي دايما إذا خصاتك حاجة بالك  بصح دوك اندم، شوية كانو ما يتفاهموش،

تسمى قالي وليت حاجة الحاجة لي خاصتك  lycéeكي اطلعت ل  surtoutتحشم،

 قولي"(.

مع  فالصدفة تعمل على ان يتقاسم مع عمه الكره مع الشعور بالذنب )"دوك اندم"(،

 عندما يفتخر بنجاحه و فوزه بالدراسة كفوز او تغلب على أبيه، االعتزاز في نفس الوقت،

 معايا، يهدر ي يعاوني،)"عم فحسبه لقي االهتمام منه فوز قد فشل عمه من النيل منه،

 اقولي اقرا"(.

لعب عمه دور البديل األبوي أكثر من أخواله رغم مساعدتهم لهم،و احتضانهم لهم في 

يذكرهم عندما يتكلم عن المواقف التي  او خصائص تشبث بها، فال يذكر لهم تأثيرا، بيتهم،

يد ان تكون عالقتهن تجعله منزعجا )"عندي خالي يخلط فيا"(،كما يذكر خاالته الذي ال ير

 بأمه عالقة حميمية بل يريدها ان تبقى صلة شفقة.

 إيه)" أخرى بالمفهوم التحليلي كانو مركز اهتمام ايمن هما جده و جدته مواضيع

يفرحو  إيهيعاونونا.."(،)" الدراهم، نروحو،يعطولنا كما بالخميس كما نقراوش نروحولهم،

 األكثر على أبيه. فجدته هي التي تروي كي نروحو،ماني.."(،

 يختار و ال يصاحب أيا كان يقيم عالقات مع أوالد من نفس السن و من نفس الجنس،

نخزر قبل شكون نخالط و ال ..عندي صحابي  ،األول)"كاين دراري ما نخالطهمش من 

..اذا تعرفت على واحد نحاول نشوف مليح و ال مشي مليح  sportدوك كي ندير 

 نتفاداه"(.



 

 

تسمى دوك  كي كبرت شغل نخير، تغير)"كي كنت صغير شغل نخالط شوية، يقول انه قد

كيف،و عندي صحابي نتالقى  كيف للدار للمسيد،نولو عندي واحد صاحبي نجي معاه

 معاهم في الحومة هدوك شوية غير صح صح"(.

)"عندي زوج و ال  ال يحكي كل شيئ عنه عالقته ال تذهب الى بعيد او العمق،ف

 احتياطاته في العالقات التي يقيمها معهم. يأخذحكيش"(،فهو ثالثة،بصح ما ن

طبيعتي هكذا ما نخالطش  ذكور برك، أصدقاء)"عندي  اإلناثاما بالنسبة لجنس 

خيانة  كأنها،اآلخرنفهم من ذاك انه يفضل العالقة المثلية اكثر من تقرب الجنس  البنات.."(،

 انه يخشى عواقب تلك الصلة. أمالمه، 

 الخامس: المحور

بالدراسة يمكنه تحقيق مشاريعه، خاصة مهنة  أناهتمامه على الدراسة، يؤمن ايمن يركز 

يصبح  أنهي  فأمنيته، األولكما ذكرنا في المحور  ،سرتهأتعينه على رفع مستوى معيشة 

 طبيبا تلبية لرغبة امه و عمه.

-Kingكنت ندير حتى السنة السادسة  اما هوايته تبقى الرياضة )"من السنة الثالثة ابتدائي،

fuu ، حبست امبعد عاودت وليت بدلت وليت ندير  ،عام و ال عامينjudo  لحقت، 

ceinture orange،)"كي حبست  فهو يحتاج الى التفريغ عبر الرياضة شينية"(sport 

عليه تفريغها  تقلقه، فطاقة تبقى غير مستثمرة ، نحس روحي شغل شوية خاصة حاجة"(،

 لتحقيق التوازن.

 خالصة المقابلة:

 يهتم ايمن بالدراسة بصف جلية ،فقد كان مساره لحد االن جيدا.

قوي البدن تدل على  ،ببطء يتحدث حذر، ،لإلجابةوقتا كافيا  يأخذ متحفظا، هادئا، بداو قد 

دون  باإلجابةرغم انه ال يتكلم كثيرا،بل يكتفي  األسئلةيجيب على كل  صحته الجيدة،

 العنان لخياله. إطالق



 

 

تعرض الى صفات ابيه و يذكر حادثة فقدان ابيه المسردة من طرف جدته)من االب(،كما ي

 بينهما بكل اعتزاز.ه الشب أوجه

 من كونه المفضل لديها، متأكدو انه  لم نقل كلية، إذتعد امه هي الموضوع المستثمر بكثرة 

 وقت امه.الصغرى تكتسي قدرا اوفر من  أخته إعاقة أنرغم 

 .نآلاالى حد  أبيهوونهم منذ فقدان أالذين ي أخوالهيعيشون مع  أنهمرغم  أبيهيميل الى عائلة 

 له نفسيا بالقدر الذي اثر على مستواهم االقتصادي. يتأثرلم  أبيهفقدان  أنيؤكد 

 ،مبديا الحذر و التحفظ ازائهم. أصدقائه ينتقي

اآلفاق التي يرغب السمو إليها ،حتى يحسن مستوى تبقى الدراسة الى جانب الرياضة هما 

 عائلته بمهنة شريفة و تفريغ شحنة داخلية عبر الرياضة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


