
 

 

 ا/ املعلومات املطلوب مجعها يف املقابلة اإلرشادية:نيثا
بيانات أولية: وتذسل معمهمات عن أسم السدتخشج، وعسمو وعشهانو وعسخه  .1

 االجتساعية.وحالتو 
 السذكمة التي يعاني مشيا السدتخشج. .2
 البيانات األسخية: ويتزسن ىحا أحهال أسختو، وعالقتو معيم. .3
التأريخ التظهري الذخري لمسدتخشج: ويتزسن ىحا أىم القهى والسؤثخات  .4

الفاعمة التي أّثخت في بشاء شخرية السدتخشج، السهاقف السيسة التي مخت بو 
 بظفهلتو ومخاىقتو.مشح مجة حسمو مخورًا 

التاريخ التعميسي لمسدتخشج: ويتزسن ذلك إتجاىاتو نحه الجراسة، وعالقاتو  .5
 داخل السجرسة.

 القجرات العقمية: إذ إّنيا تمعب دورًا ميسًا في بشاء شخرية الفخد. .6
 الرفات الجدسية واالجتساعية. .7

 

 / مزايا املقابلة:ثالثا

 تشفخد السقابمة بسدايا من أىسيا:

تسكن الباحث من التعخف عمى شخرية السدتخشج ككل "تحقيق الشظخة الكمية"  .1
 وىحا ماتعجد عشو طخائق القياس األخخى.

تذسل السقابمة مجسهعة من السهاقف الدمهكية التي يدتذف مشيا الكثيخ من  .2
الحقائق إذ يسكن لمباحث ـ زيادة لمسعمهمات التي يحرل عمييا نتيجة األسئمة ـ 

هانب االنفعالية والحخكية، وحجة التعبيخات، وتفكيخ السدتخشج أن يالحظ الج
مسثاًل في تدمدل أقهالو أو انتقالو من فكخة إلى أخخى أو تشاقض أقهالو 

 وغيخىا.



تتيح السقابمة الحرهل عمى معمهمات معيشة تعجد عشيا بعض الظخائق  .3
امل مع األخخى، فعن طخيق السقابمة ندتظيع اكتذاف قجرة السدتخشج عمى التع

 اآلخخين، وقجرتو التعبيخية، ومظيخه العام.
إّن العالقة السيشية الظيبة القائسة بين السخشج والسدتخشج تداعج السخشج عمى  .4

الحرهل عمى معمهمات خاصة قج التتهافخ بأساليب أخخى. ففي السقابمة يتم 
شج بشاء الثقة الستبادلة فيذعخ السدتخشج بالظسأنيشة واألمن وسط تذجيع السخ 

وقبهلو فيجفعو إلى التحّجث برخاحة عن مذاكمو وصخاعاتو، كسا إّن السقابمة 
 تتيح لمسخشج فخصة التعسق في دراسة السذكمة بأسئمة إضافية أخخى.

 تعج السقابمة أفزل أدوات جسع السعمهمات إذا ما أحدن استعساليا. .5

 

 / سلبيات املقابلة:رابعا

 عمى الخغم من مدايا السقابمة، إال أّنيا التخمه من عيهب من أىسيا:

إنخفاض معامل صجق وثبات نتائج السقابمة وخاصة في الظخوف التي يقهم  .1
 فييا أفخاد غيخ مجربين عمى كيفية إجخائيا.

 تأثخ نتائج السقابمة بالحاتية.  .2
 الترمح ىحه الظخيقة في حاالت األطفال وضعاف العقهل. .3
كثخ الهسائل اعتسادًا عمى ميارة السقابل، وأقميا خزهعًا لمقياس تعج أ  .4

 السهضهعي.
 إّنيا وسيمة مكمفة من حيث الهقت والجيج والسال. .5

 
 
 
 



 

 دراسة احلالة: -ب
دراسة الحالة وسيمة شائعة االستعسال لتمخيص اكبخ قجر من السعمهمات عن 

 السدتخشج وتعج أكثخ الهسائل شسهال وتحميال .

البعض إن دراسة الحالة ليدت وسيمة جسع معمهمات بالسعشى الحخفي لكشيا ويخى 
اسمهب لتجسيع السعمهمات وتشظيسيا التي تم جسعيا بالهسائل االخخى مثل 

 السالحظة واالختبارات والسقاييذ والديخة الذخرية.

تعخف عمى انيا كل السعمهمات التي تجسع عن الحالة ،والحالة قج تكهن فخدا او 
 او جساعة وىي تحميل لمسهقف العام ككل وتشديق لمسعمهمات . اسخة

 

 مصادر املعلومات يف دراسة احلالة :

السالحظة :تتم مالحظة التمسيح من خالل السقابمة والفحص الدايكهلهجي،  .1
 ومالحظة اآلخخين لو.

البيانات الكسية والكيفية : الستسثمة بشتائج الفحهص الظبية واالختبارات  .2
 الدمهكية .

 البيانات التاريخية: السدتسجة من الدجالت والهثائق والسقابالت  .3
وقج نحرل عمى كثيخ من السعمهمات من خالل افخاد العائمة وزمالئو ومعمسيو 
وأطبائو وىشا يكهن من السفيج السقارنة بين السعمهمات التي حرمشا عمييا من 

 مرادر مختمفة.
 

 


