
 

 

 ثالثا/ مسات املعلىمات وشروطها:

جث سخية السعمؾمات : وىحا امخ ميؼ يجب ان يؤكجه السخشج لمظالب حتى يتح .1
بحخية ،حيث تكتب السعمؾمات وتحفظ في سجالت ألنيا قج تثيخ متاعب 
ثانؾية، فيجب أن تكؾن الكتاب رمدية فيمجأ بعض السخشجيؽ الى كتابة ارقام 
لمجاللة عمى الظالب ويدتعسل البعض االخخ نغام كتابة الحخوف االولى مؽ 

 االسساء او استعسال نغام الذفخة الدخية،
عمى السخشج بحل اقرى جيج لمحرؾل عمى معمؾمات  بحل اقرى جيج :يجب .2

شاممة كافية واستخجام كافة الظخق والؾسائل واالدوات السشاسبة ومؽ مرادرىا 
الدميسة السدؤولة السظمعة ،واستغالل إمكاناتو ومياراتو وفشياتو كميا في 

 عسمية جسع السعمؾمات.
ومتى ومؽ يدال  السيارات في جسع السعمؾمات :ويتزسؽ معخفة ماذا ولساذا .3

واتسام عسمية جسع السمؾمات بظخيقة سيمة وطبيعية .وىحا يحتاج الى تجريب 
 وخبخة .

سمية الجقة والسؾضؾعية :وذلػ مؽ اجل التذخيص التجقيق ومؽ اجل تقييؼ ع .4
يسكؽ اعادة بعض االختبارات مثال لسالحغة مجى  االرشاد بعج اتساميا حيث

التغيخ الحي طخا عمى حالة الظالب ويتظمب ذلػ حدؽ اختيار الؾسائل و جسع 
 السعمؾمات ومشاسبتيا.

التكخار واالستسخار :ان السعمؾمات الدمؾكية السيسة ىي التي تتدؼ بالتكخار  .5
الدمؾك ؟وكؼ مؽ  )عجد مخات حجوث الدمؾك (واالستسخار )كؼ مؽ الؾقت استسخ

الؾقت مزى مشح حجوث الدمؾك؟ أخخ مخة ( ولحلػ يجب عمى السخشج ان ييتؼ 
بحرخ تكخار الدمؾك واستسخاره وذلػ الن الدمؾك العارض السؤقت ليذ في 

 أىسية الدمؾك الستكخر والسدتسخ.
االىتسام بالسعمؾمات الظؾيمة :يشبغي االىتسام بالسعمؾمات الظؾيمة الستتبعة الن  .6

 اة الظالب وحجة مترمة مدتسخة .وسمؾكو الحاضخ لو جحوره في الساضيحي



ويؤدي الى سمؾكو في السدتقبل فأىسية خبخات الظفؾلة في حياة كل مؽ 
 السخاىقة وأىسية خبخات السخاىقة في حياة كل مؽ الخاشج والذيخ ...الخ .

مؽ تؾافخ االدلة الكاممة عمى الدمؾك السخضي  التاكج : مؽ الزخوري التاكج .7
عشج الظالب واالىتسام بالسغاىخ الجائسة الظؾيمة السجى التي تؤثخ في سمؾك 
الظالب وعمى حياتو كحلػ يجب التأني في الحكؼ وعجم االعتساد عمى 
السالحغة العابخة او الرجفية او السؤقتة والتفخقة بيؽ الدمؾك االستكذافي 

يؽ الذحوذ واالضظخاب الدمؾكي الحقيقي ويشبغي أيزا التثبت والتجخيبي وب
وتجشب التخسيؽ او االستشداخ الخاطئ واخح السعمؾمات بحخص قبل اعتبارىا 

 .ةنيائي
يجب تجشب اثخ اليالة في الحكؼ عمى الظالب ،أي اثخ  تجشب اثخ اليالة: .8

 الفكخة العامة عمى الظالب او الفكخة الدابقة .
: ومؽ السظمؾب تشغيؼ السعمؾمات وربظيا ببعض  اوتدجيميتشغيؼ السعمؾمات  .9

وتفديخىا في ضؾء بعزيا تفديخا دقيقا يمقي الزؾء عمى شخرية الظالب 
ومذكمتو ويجب تمخيص السؾضؾعات وتدجيميا في سجالت لكي يديل 

 الخجؾع الييا وتدجيل التؾاريخ عمييا واسؼ األخرائي.

 
 
 

 : ع املعلىمات طرائق اكتشاف شخصية الفرد )وسائل مج

 :املقابلة -أ
وىي عالقة اجتساعية ميشية تكؾن وجيًا لؾجو بيؽ السخشج والظالب في جؾ نفدي 
تدؾده الثقافة الستبادلة بيؽ الظخفيؽ بيجف جسع السعمؾمات مؽ أجل حل مذكمة، كسا 



يتؼ فييا تبادل لمخبخات والسذاعخ، ويتؼ خالليا التداؤل عؽ اعتساد عسمية اإلرشاد 
 السجرسي عمى الجراسة العسمية التي تسجنا عؽ السعمؾمات مؾضؾع الجراسة.

 اوال/ أنىاع املقابلة:
لمسقابمة أنؾاع متعجدة بتعجد أىجافيا ودرجة االستعجاد ليا، إذ تقدؼ بحدب مدتؾياتيا 
أو تجريجيا عمى قدسيؽ: السقابمة السبجئية والسقابمة الشيائية. وتقدؼ بحدب درجة 

ثالثة أقدام: السقابمة الحخة، والسقابمة السقيجة، والسقابمة السشغسة وىي  تشغيسيا عمى
وسط بيؽ الحخة والسقيجة. وىشاك تقديؼ يقؾم عمى عجد السذتخكيؽ وىؾ عمى قدسيؽ: 

 فخدية وجساعية.

 والتقديؼ األكثخ شيؾعًا عمى أساس أىجاف السقابمة وأنؾاعو:

إلى الكذف عؽ العؾامل  . السقابمة التذخيرية: تيجف ىحه السقابمة1
الجيشامية السؤثخة في سمؾك السخيض والتي أدت إلى الؾضع الحالي لو، 
ويخظط ليحه السقابمة مدبقًا، وفي ضؾء ذلػ تراغ األسئمة اليادفة لمحرؾل 

معمؾمات عؽ ماضي السدتخشج وحاضخه وشخريتو وطبيعتو مذكمتو،  عمى
 يرية عؽ سمؾكو. والخبط بيؽ ىحه السعمؾمات لمخخوج بأفكار تذخ

. السقابمة اإلرشادية: تيجف ىحه السقابمة إلى تسكؽ الفخد مؽ الفيؼ نفدو 2
وقجراتو واستبراره لسذكالتو ونؾاحي القؾة والزعف عشجه، وتدتعسل ىحه 
السقابمة في حل السذكالت االنفعالية التي لؼ ترل حج االضظخاب الشفدي. 

درجة مؽ درجات السقابمة العالجية وفي مثل ىحه الحالة تعج مقابمة اإلرشاد 
 ألّن اإلرشاد الشفدي درجة مؽ درجات العالج الشفدي.

. السقابمة العالجية: تيجف ىحه السقابمة إلى استبرار الفخد بحاتو وبدمؾكو، 3
وبجوافعو، وتخميرو مؽ السخاوف والرخاعات الذخرية التي تؤرقو، وتحقيق 

تو واتجاىاتو، ومداعجتو في تحقيق ذاتو االنظالق لو لسذاعخه وأفكاره وانفعاال 
 وحل صخاعاتو.

. السقابمة السيشية "التؾعيف": وتيجف ىحه السقابمة إلى تحجيج مجى 4
صالحية الفخد لسيشة أو دراسة معيشة، وتتسثل ىحه السقابمة بجسع السعمؾمات 



 عؽ بعض الجؾانب الجدسية والعقمية واالجتساعية واالنفعالية التي يتظمبيا
 العسل.

. السقابمة السدحية "مقابمة البحؾث": وتيجف ىحه السقابمة إلى الحرؾل 5
عمى بيانات ومعمؾمات عؽ متغيخات أو قزايا معيشة اتجاىات الشاس حؾل 
مؾضؾع معيؽ، أو مجى انتذار عاىخة ما في قظاع مؽ قظاعات السجتسع، 

اًل لعالج فيحه السعمؾمات قج تفيج في إضافة معارف ججيجة أو تتخح سبي
 مذكالت معيشة.

 
اما مرادر جسع السعمؾمات في السقابمة اإلرشادية فيي نفديا التي ذكخت في مرادر 

 .جسع السعمؾمات 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


