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 :شخصٌة الفرد )وسائل جمع المعلومات(طرائق اكتشاف المحاضرة الخامسة  ::  

 المقابلة -أ

وهً عالقة اجتماعٌة مهنٌة تكون وجهاً لوجه بٌن المرشد والطالب فً جو نفسً تسوده الثقافة 

المتبادلة بٌن الطرفٌن بهدف جمع المعلومات من أجل حل مشكلة، كما ٌتم فٌها تبادل للخبرات 

 والمشاعر، وٌتم خاللها التساؤل عن اعتماد عملٌة اإلرشاد المدرسً على الدراسة العملٌة التً

 تمدنا عن المعلومات موضوع الدراسة. 

 اوال/ أنواع المقابلة:

للمقابلة أنواع متعددة بتعدد أهدافها ودرجة االستعداد لها، إذ تقسم بحسب مستوٌاتها أو تدرٌجها 

على قسمٌن: المقابلة المبدئٌة والمقابلة النهائٌة. وتقسم بحسب درجة تنظٌمها على ثالثة أقسام: 

المقابلة المقٌدة، والمقابلة المنظمة وهً وسط بٌن الحرة والمقٌدة. وهناك تقسٌم المقابلة الحرة، و

 ن وهو على قسمٌن: فردٌة وجماعٌة.ٌقوم على عدد المشتركٌ

 والتقسٌم األكثر شٌوعاً على أساس أهداف المقابلة وأنواعه:

المؤثرة فً  المقابلة التشخٌصٌة: تهدف هذه المقابلة إلى الكشف عن العوامل الدٌنامٌة .1

سلوك المرٌض والتً أدت إلى الوضع الحالً له، وٌخطط لهذه المقابلة مسبقاً، وفً ضوء ذلك 

معلومات عن ماضً المسترشد وحاضره وشخصٌته  تصاغ األسئلة الهادفة للحصول على

 وطبٌعته مشكلته، والربط بٌن هذه المعلومات للخروج بأفكار تشخٌصٌة عن سلوكه. 

رشادٌة: تهدف هذه المقابلة إلى تمكن الفرد من الفهم نفسه وقدراته المقابلة اإل .2

واستبصاره لمشكالته ونواحً القوة والضعف عنده، وتستعمل هذه المقابلة فً حل المشكالت 

 االنفعالٌة التً لم تصل حد االضطراب النفسً. وفً مثل هذه 

ة ألّن اإلرشاد النفسً درجة من الحالة تعد مقابلة اإلرشاد درجة من درجات المقابلة العالجٌ

 درجات العالج النفسً.

المقابلة العالجٌة: تهدف هذه المقابلة إلى استبصار الفرد بذاته وبسلوكه، وبدوافعه،  .3

وتخلٌصه من المخاوف والصراعات الشخصٌة التً تؤرقه، وتحقٌق االنطالق له لمشاعره 

 ق ذاته وحل صراعاته.وأفكاره وانفعاالته واتجاهاته، ومساعدته فً تحقٌ

المقابلة المهنٌة "التوظٌف": وتهدف هذه المقابلة إلى تحدٌد مدى صالحٌة الفرد لمهنة أو  .4

دراسة معٌنة، وتتمثل هذه المقابلة بجمع المعلومات عن بعض الجوانب الجسمٌة والعقلٌة 

 واالجتماعٌة واالنفعالٌة التً ٌتطلبها العمل.

ة البحوث": وتهدف هذه المقابلة إلى الحصول على بٌانات المقابلة المسحٌة "مقابل .5

ومعلومات عن متغٌرات أو قضاٌا معٌنة اتجاهات الناس حول موضوع معٌن، أو مدى انتشار 

ظاهرة ما فً قطاع من قطاعات المجتمع، فهذه المعلومات قد تفٌد فً إضافة معارف جدٌدة أو 

 تتخذ سبٌالً لعالج مشكالت معٌنة.
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ذكرت فً مصادر جمع جمع المعلومات فً المقابلة اإلرشادٌة فهً نفسها التً اما مصادر 

 15المعلومات ص

 ثالثا/ المعلومات المطلوب جمعها فً المقابلة اإلرشادٌة:

بٌانات أولٌة: وتشمل معلومات عن أسم المسترشد، وعمله وعنوانه وعمره وحالته  .1

 االجتماعٌة.

 رشد.المشكلة التً ٌعانً منها المست .2

 البٌانات األسرٌة: وٌتضمن هذا أحوال أسرته، وعالقته معهم. .3

التأرٌخ التطوري الشخصً للمسترشد: وٌتضمن هذا أهم القوى والمؤثرات الفاعلة التً  .4

أّثرت فً بناء شخصٌة المسترشد، المواقف المهمة التً مرت به منذ مدة حمله مروراً بطفولته 

 ومراهقته.

مً للمسترشد: وٌتضمن ذلك إتجاهاته نحو الدراسة، وعالقاته داخل التارٌخ التعلٌ .5

 المدرسة.

 القدرات العقلٌة: إذ إّنها تلعب دوراً مهماً فً بناء شخصٌة الفرد. .6

 الصفات الجسمٌة واالجتماعٌة. .7

 / مزاٌا المقابلة:ارابع

 تنفرد المقابلة بمزاٌا من أهمها:

المسترشد ككل "تحقٌق النظرة الكلٌة" وهذا  تمكن الباحث من التعرف على شخصٌة .1

 ماتعجز عنه طرائق القٌاس األخرى.

تشمل المقابلة مجموعة من المواقف السلوكٌة التً ٌستشف منها الكثٌر من الحقائق إذ  .2

ٌمكن للباحث ـ زٌادة للمعلومات التً ٌحصل علٌها نتٌجة األسئلة ـ أن ٌالحظ الجوانب االنفعالٌة 

دة التعبٌرات، وتفكٌر المسترشد ممثالً فً تسلسل أقواله أو انتقاله من فكرة إلى والحركٌة، وح

 أخرى أو تناقض أقواله وغٌرها.

تتٌح المقابلة الحصول على معلومات معٌنة تعجز عنها بعض الطرائق األخرى، فعن  .3

تعبٌرٌة، وقدرته الطرٌق المقابلة نستطٌع اكتشاف قدرة المسترشد على التعامل مع اآلخرٌن، 

 ومظهره العام.

إّن العالقة المهنٌة الطٌبة القائمة بٌن المرشد والمسترشد تساعد المرشد على الحصول  .4

على معلومات خاصة قد التتوافر بأسالٌب أخرى. ففً المقابلة ٌتم بناء الثقة المتبادلة فٌشعر 

لتحّدث بصراحة عن المسترشد بالطمأنٌنة واألمن وسط تشجٌع المرشد وقبوله فٌدفعه إلى ا

مشاكله وصراعاته، كما إّن المقابلة تتٌح للمرشد فرصة التعمق فً دراسة المشكلة بأسئلة 

 إضافٌة أخرى.
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 تعد المقابلة أفضل أدوات جمع المعلومات إذا ما أحسن استعمالها. .5

 خامسا/ سلبٌات المقابلة:

 من أهمها:على الرغم من مزاٌا المقابلة، إال أّنها التخلو من عٌوب 

إنخفاض معامل صدق وثبات نتائج المقابلة وخاصة فً الظروف التً ٌقوم فٌها أفراد  .1

 غٌر مدربٌن على كٌفٌة إجرائها.

 تأثر نتائج المقابلة بالذاتٌة. .2

 التصلح هذه الطرٌقة فً حاالت األطفال وضعاف العقول. .3

 ها خضوعاً للقٌاس الموضوعً.تعد أكثر الوسائل اعتماداً على مهارة المقابل، وأقل .4

 لفة من حٌث الوقت والجهد والمال.إّنها وسٌلة مك .5

 دراسة الحالة: -ب

دراسة الحالة وسٌلة شائعة االستعمال لتلخٌص اكبر قدر من المعلومات عن المسترشد وتعد 

 أكثر الوسائل شموال وتحلٌال .

معنى الحرفً لكنها اسلوب وٌرى البعض إن دراسة الحالة لٌست وسٌلة جمع معلومات بال

ارات لتجمٌع المعلومات وتنظٌمها التً تم جمعها بالوسائل االخرى مثل المالحظة واالختب

 والمقاٌٌس والسٌرة الشخصٌة.

تعرف على انها كل المعلومات التً تجمع عن الحالة ،والحالة قد تكون فردا او اسرة او جماعة 

 لومات .وهً تحلٌل للموقف العام ككل وتنسٌق للمع

 *مصادر المعلومات فً دراسة الحالة :

المالحظة :تتم مالحظة التلمٌذ من خالل المقابلة والفحص الساٌكولوجً، ومالحظة  .1

 اآلخرٌن له.

 البٌانات الكمٌة والكٌفٌة : المتمثلة بنتائج الفحوص الطبٌة واالختبارات السلوكٌة . .2

 ت والو ثائق والمقابالت البٌانات التارٌخٌة: المستمدة من السجال .3

وقد نحصل على كثٌر من المعلومات من خالل افراد العائلة وزمالئه ومعلمٌه وأطبائه وهنا 

 ٌكون من المفٌد المقارنة بٌن المعلومات التً حصلنا علٌها من مصادر مختلفة.

  

  


