
 

 

 ــ مزايا السجل اجملمع:

 يعج مؼ أىػ األدوات التي تداعج عمى تبع تأريخ الفخد لسجة طؽيمة. .1
تحت  يقمل مؼ ذاتية الباحث، ألّن السعمؽمات التي ُتدجل في الدجل التكؽن  .2

تأثيخ ظخف واحج أو شخص معيؼ، بل ىؽ نتاج تدجيل متتابع في ظخوف 
 ومؽاقف متباعجة تغطي حياة الفخد.

يديج مؼ استبرار الفخد بحاتو، إذ يسكشو مؼ وضع مدتؽيات طسؽح واقعية  .3
 وتخطيط سميػ لمسدتقبل مبشي عمى حقائق مؽضؽعية عؼ الحات.

 يشسي العالقة بيؼ البيت والسجرسة. .4
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 طرائك اإلرشاد

 ىشاك طخائق متعجدة لإلرشاد مؼ أىسيا:

 اإلرشاد املباشر:.1

وىؽ اإلرشاد السسخكد حؽل السخشج وفيو يقؽم السخشج بالجور االيجابي الشذط وفيو 
 يتحسل السخشج السدؤولية كاممة ويعج نؽع مؼ أنؽاع اإلرشاد القدخي أو السفخوض.

ويدتعسل في حالة نقص معمؽمات السدتخشج وعجده عؼ حل مذكالتو وىجفو 
محرؽر في حل مذكالت السدتخشج، وكحلغ يدتعسل مع السدتخشجيؼ الحيؼ تشقريػ 
السعمؽمات وتكؽن مذكالتيػ واضحة ومحجدة، ويدتعسل أيزًا في مجال اإلرشاد 

طي حمؽاًل جاىدة، وىحه العالجي. ومّسا تججر اإلشارة إليو أّن اإلرشاد السباشخ يع
 الحمؽل قج تشاسب السدتخشج وقج التشاسبو.

 

 خطوات إجراء اإلرشاد املباشر:
 :أتيي عشج إجخاء اإلرشاد السباشخ بسايسكؼ إيجاز أىػ الخطؽات 

 . التحميل: أي تحميل البيانات بعج جسعيا. أ
 . التخكيب: أي تجسيع، وتمخيص، وتختيب السعمؽمات. ب
 تذخيص السذكمة وتحجيج أغخاضيا. . التذخيص: أي ت
 . الستابعة: أي يقؽم السخشج بستابعة الحالة بعج أن يشتيي مؼ العسمية اإلرشادية. ث

 

 عيوب اإلرشاد املباشر:



إّنو يتشافى وأخالقيات اإلرشاد الشفدي إذ إّن مؼ أخالقيات اإلرشاد الشفدي ىؽ عجم 
 إعطاء حمؽل جاىدة.

 :. اإلرشاد غري املباشر2
اإلرشاد السسخكد حؽل السدتخشج وحؽل الحات وىؽ أقخب طخائق اإلرشاد الشفدي  وىؽ

إلى العالج الشفدي، واليجف األساس مؼ ىحا اإلرشاد ىؽ مداعجة السدتخشج عمى 
 .الشسؽ الشفدي الدؽي 

ويسكؼ استعسال اإلرشاد غيخ السباشخ مع السدتخشجيؼ الحيؼ ذكاؤىػ متؽسط أو أكثخ 
أن يفيج في مجال اإلرشاد العالجي واإلرشاد الدواجي وكحلغ مع طالقة لفعية. ويسكؼ 

  حل السذكالت الذخرية لمذباب.

 

  * عيوب اإلرشاد غري املباشر:
 . قج يخاعي اإلندان عمى حداب العمػ.1
 . ييسل عسمية التذخيص عمى رغػ إجساع مععػ طخائق اإلرشاد الشفدي عمييا.2
 كؽن ىؽ القائج لمعسمية اإلرشادية.. يعطي حخية كبيخة لمسدتخشج بحيث ي3
 

 ــ الفرق بني اإلرشاد املباشر وغري املباشر:
 يسكؼ أن نؽجد أىػ الفخوق بيؼ اإلرشاد السباشخ وغيخ السباشخ فيسا يأتي:

 

 اإلرشاد غيخ السباشخ اإلرشاد السباشخ

. يتسخكد حؽل السخشج الشفدي 1
 التخبؽي.

 . قج يدتغخق وقتًا أقل ندبيًا.2
السخشج ىؽ السدؤول األول عؼ . 3

 العسمية اإلرشادية ويقؽدىا.

 . يتسخكد حؽل السدتخشج.1
 . يدتغخق وقتًا أطؽل ندبيًا.2
. السدتخشج ىؽ الحي يقّؽم جمدات 3

 اإلرشاد وىؽ السدؤول أكثخ.
وىؽ الحي . السدتخشج ىؽ يقّيػ سمؽكو 4



. السخشج ىؽ الحي يقّيػ سمؽك 4
 السدتخشج ويجفعو إلى اتخاذ القخارات

يتخح قخاراتو بشفدو مؼ دون تجخل 
 السخشج.

 


