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 أدوات البحث وجمع المعلومات في علم النفس المهني

 

وقد خصص هذا الفصل الستعراض أدوات البحث وجمع المعلومات في علم النفس المهني وخاصة في  

 مجاالت التوجيه التربوي والمهني.  
 

 المقابلـــــة:

( التحدث المباشر بين األخصائي والمفحوص بقصد الحصول منه على معلومات  interviewيقصد بالمقابلة )

مشكلته أو لتوجيهه نحو مهنة معينة أو فرع دراسي معين. وهي تتيح المجال  محددة أو مساعدته على حل 

لمالحظة حركات الفرد وانفعاالته ومعرفة اتجاهاته النفسية وأفكاره وخبراته الشخصية ويتمكن فيها األخصائي  

تعتبر  من متابعة تعابير الوجه ونبرات الصوت واإلشارات وغير ذلك مما يساعد على فهم حالة المفحوص. و 

المقابلة من أكثر الوسائل فعالية في الحصول على المعلومات الضرورية والالزمة لتحليل الفرد والعمل. وهي  

تمتاز بالمرونة. كما تمتاز بعدم الحاجة الى معرفة العامل القراءة والكتابة، ولكن يتوقف نجاحها على تعاون  

التعبير اللفظي. كما أنها تناسب االفراد من جميع  العامل وصدقه وصراحته في إعطاء البيانات وقدرته على 

 المستويات الثقافية والتعليمية. 

ولعل من أبرز عيوب المقابلة أنها قد تتعرض إلى أحكام شخصية تتأثر بالتحيز نتيجة اختالف التفسيرات، كما  

تدريب، إضافة إلى  أنها تتطلب عدداً كبيراً من الباحثين وجامعي المعلومات وما يقتضيه ذلك من اختيار و

 ارتفاع التكاليف الناجمة عن المقابلة.  

وتعتبر طريقة المقابلة الشخصية طريقة تقليدية بارزة في االنتقاء المهني والتوجيه المهني، وهي أكثر شيوعاً  

 واستعماالً. 

لعمل، وذلك  وتكون المقابلة على أربعة أنواع حسب الهدف من التوجيه والمرحلة التي يمر بها وطبيعة مجال ا

 ( وهذه األنواع هي: Erickson 1950حسب تقسيم أريكسون )

 مقابلة التوظيف:  -1

يكون الهدف من هذه المقابلة هو الحكم على مدى صالحية الفرد لشغل وظيفة معينة تتناسب مع قدراته  

 وإمكاناته ومع مطالب الوظيفة ونوع العمل. 

 المقابلة اإلخبارية: -2

ول على معلومات معينة، وتشبه وظيفة األخصائي فيها وظيفة موظف االستعالمات،  ويهدف الفرد فيها للحص 

 ويسعى االخصائي بنفسه للحصول على معلومات يمكن استثمارها لمصلحة األفراد الذين يقوم بمساعدتهم. 



 المقابلة اإلدارية:  -3

وتستخدم هذه المقابلة في   وتستهدف تقديم األوامر والسعي لتغيير سلوك الفرد حتى يتفق ومعايير معينة،

 المؤسسات الحكومية والشركات ويحاول المدير تغيير سلوك األفراد في االتجاه المطلوب  

 المقابلة التوضيحية: -4

ويختلف هذا النوع من المقابلة عن األنواع السابقة إذ يكون المحور فيها هو تحقيق صالح الفرد وتعرف بأنها  

 أن األساس فيها هو التحدث وجهاً لوجه بين األخصائي والفرد.  عالقة تقوم على المواجهة. أي 

 

 الستفتاء:ا

ويقصد به توجيه عدد من األسئلة المكتوبة لعدد من األفراد     Questionnaireويسمى أحياناً باالستبيان 

لغرض التعرف على آرائهم في موضوع محدد أو ظاهرة معينة، وهي تعتبر طريقة زهيدة التكاليف وسهلة  

 وموفرة للوقت.  

ً من   ولعل من الخصائص المهمة لالستفتاء أنه وسيلة فعالة لجمع المعلومات، كما قد يكون االستفتاء هاتفيا

أماكن ثانية للحصول على آراء في قضية معينة أو اإلجابة عن موضوع معين، كما قد ينشر االستفتاء في  

 الصحف والمجالت الواسعة االنتشار.  

ً لفئة  ومن أبرز عيوب اال ستفتاء انعدام االتصال الشخصي بين الباحث والمبحوثين، ويكاد يكون مناسبا

 المتعلمين فقط، وفقدان فرص المناقشة والحوار بين الباحث والمبحوث. 

 وهناك أسس عامة يجب مراعاتها عند صياغة أسئلة االستفتاء. ومن أهم هذه األسس ما يأتي: 

أن يكون الباحث متأكداً من أن لدى المبحوثين المعلومات أو األثراء التي يستطيعون اإلجابة بواسطتها عن    -1

 األسئلة.  

 سهولة لغة السؤال وبساطتها بحيث تكون متمشية مع مستوى ثقافة المبحوثين.  -2

 ينبغي صياغة األسئلة بطريقة ال توحي بإجابة معينة.   -3

 ؤال قابلة للتأويل لكي يفهم المبحوث المعنى الذي يقصده الباحث دون غيره.  أال تكون صيغة الس -4

 عند السؤال عن شيء يمكن قياسه فيجب االبتعاد عن األسئلة الكيفية كلما أمكن استخدام مقاييس كمية.  -5

 يجب االبتعاد عن األسئلة المزدوجة وأن تذكر احتماالت اإلجابة المنفصلة.   -6

 ئلة من النوع المقيد فيجب إعطاء جميع اإلجابات المحتملة عليها. إذا كانت األس  -7

أال تشمل أسئلة االستفتاء على وقائع شخصية أو محرجة، وإن وجدت فيجب أن يشرح الباحث للمبحوث   -8

 هذه األسئلة. 

  ينبغي صياغة بعض األسئلة بأكثر من صيغة للتأكد من صحة اإلجابات التي يدلي بها المبحوث، فمثالً  -9

 السؤال عن العمر قد يعززه سؤال آخر عن تاريخ الميالد.

 أن تكون األسئلة محدودة العدد بقدر اإلمكان وبالصورة التي تخدم أغراض البحث فقط.  -10



 االختبــــــــــــــــــــارات:

دوات جمع  والمقاييس العقلية والنفسية المختلفة التي تعتبر من أهم أ Testsتشمل هذه األداة االختبارات 

 المعلومات عن شخصية الفرد واستعداداته وقدراته وميوله واتجاهاته. 

 وتكون االختبارات والمقاييس على أنواع عديدة وهي: 

 :                       شخصيةاختبارات  -1

تقيس هذه االختبارات شخصية الفرد بأبعادها المختلفة وسماته الشخصية ومن أهمها اختبار الشخصية المرحلة  

األولى تأليف ريموند كاتيل وإعداد عبد السالم عبد الغفار وسيد غنيم وعطية محمود حنا، واختبار عوامل  

 الشخصية للراشدين الذي ألف من قبل نفس المؤلفين السابقين.  

 ختبارات الذكاء: ا -2

إلى تحديد القدرة العقلية العامة لدى الفرد والتي تتجلى في   Intelligence Testsتهدف اختبارات الذكاء

قدرته على التفكير وحل المشكالت واالبتكار، وقد تكون هذه االختبارات فردية تجرى على شخص واحد أو  

 جماعية تجرى على عدد من األشخاص في آن واحد. 

 ستعدادات الخاصة:ارات القدرات واالاختب -3

تقيس هذه االختبارات االستعدادات والقدرات الخاصة للفرد والتنبؤ بنجاحه في مجاالت عمل معينة مثل اختبار  

القدرة اللغوية الذي الفه عبد السالم أحمد، واختبار القدرة العددية تأليف محمد عماد الدين إسماعيل وسيد  

د الجماعي الذي أعده سيد مرسي، واختبار السرعة والدقة من إعداد محمد عماد  مرسي، واختبار االستعدا

 الدين إسماعيل.  

 اختبارات الميول: -4

إلى التعرف على ميول الفرد وما يفضله من مواد دراسية   Interests Testsتهدف اختبارات الميول 

ته أو دراسته أو مادة دراسية معينة أو  وهوايات ونشاطات وأعمال، وما إذ يتوافر لديه ميل نحو عمله أو مهن

 سلوك معين. 

 اختبارات االتجاهات والقيم: -5

تقيس هذه االختبارات اتجاهات االفراد وقيمهم نحو موضوعات أو مواقف معينة، وقام عدد من علماء النفس  

أساليب  المشهورين مثل ثر ستون وليكرث وجثمان بوضع عدد من األسس الختبارات االتجاهات واستخدام 

 فنية معينة لتحديد فقراتها. 

ومن أهم اختبارات االتجاهات والقيم المعربة اختبار القيم للبورت تعريب عطية هنا، واختبار القيم الشخصية  

واالجتماعية إعداد عبد السالم عبد الغفار، ومقياس االتجاهات الوالدية إعداد محمد عماد الدين إسماعيل  

االتجاهات العائلية لجاكسون إعداد مصطفى فهمي، ومقياس االتجاهات التربوية  ورشدي فام منصور، واختبار  

   .للمعلمين إعداد أحمد زكي صالح ومحمد عماد الدين إسماعيل 

 اختبارات التحصيل: -6

لقياس التحصيل من المعلومات والمهارات المكتسبة   Achievement Testsتستخدم اختبارات التحصيل  

عامة، كما هو الحال في اختبارات التحصيل الدراسي واختبارات الحرف، وهي تسعى  لدى الفرد والثقافة ال



لمعرفة جوانب القوة والضعف في قدرة الفرد، وهي ذات قيمة تشخيصية لتحصيل الفرد وكفايته وتكون معظم  

. وهي  هذه االختبارات على مستوى محدود وتقوم بأعدادها هيئات ولجان محلية وحتى داخل المدرسة الواحدة

تقيس قدرة الفرد على االستفادة من التعلم والخبرة لتحديد مستوى معين من الدراسة ومدى تحقيق النجاح  

 واألهداف المرغوبة وتكون اختبارات التحصيل على ثالثة أنواع هي: 

 االختبارات التشخيصية: -ا

المعرفة، ومن أبرز أمثلتها اختبار  وتهدف إلى اكتشاف نواحي القوة والضعف لدى الطالب في حقل معين من  

 (. 14- 1( واختبار كاليفورنيا لتحصيل الصفوف من )12- 1ستانفورد للصفوف من )

 اختبارات المواد الدراسية: -ب

وهي تقيس مدى تحصيل الطالب في مادة محددة كما هو الحال بالنسبة الختبارات االستعداد للقراءة واختبارات  

 الحساب واختبارات العلوم. 

 مجموعة االختبارات المسحية: -ج

وتتألف من مجموعة اختبارات لعدد من المواد الدراسية وتهدف إلعطاء تقدير عام لتحصيل الطالب في تلك  

 المواد مثل اختبار ستانفورد للتحصيل واختبار أجوا للمهارات األساسية واختبار التعليم األساسي للبالغين. 

 االختبارات اإلسقاطية: -7

من مؤثرات غير محددة يعطيها الفرد معلن واستجابات  Projected Testsالختبارات اإلسقاطية    تتكون ا

معينة وتتمثل اإلجابة فيها بأسلوب تعبير المفحوص عن نفسه والتي تكشف عن شخصيته وال تهتم إذا كانت  

 استجابات الفرد صواباً أم خطأ. 

فيها يستثير استجابات مختلفة لدى األشخاص ويقدم المفحوص  وتعتمد االختبارات اإلسقاطية على مثير غامض  

 تقديره. 

 واختبار تفهم الموضوع.    TATومن أبرز أمثلة هذه االختبارات هي اختبارات الحبر لروشاخ واختبار الصور

 دراسة الحالة:

ة والعالج واالرشاد  تسمى هذه األداة احياناً بمنهج الحالة أو تاريخ الحالة وشاعت في مجاالت الخدمة االجتماعي

النفسي، وهي تستخدم لدراسة شخصية الفرد ومتابعته في العمل مما يساعد على فهمه ومعرفة مدى تكيفه مع  

 ظروفه ومساعدته على مواجهة مشاكله وحلها. 

  وتشمل دراسة الحالة استقراء تاريخ حياة الفرد وظروفه األسرية والبيئية وقدراته العقلية العامة واستعداداته 

 الخاصة وتحصيله الدراسي.  

وتستخدم طريقة دراسة الحالة في توجيه األشخاص نحو األعمال والمهن المناسبة لهم ويتطلب ذلك تحليل  

العمل وتحليل الفرد ومعرفة ظروفه ومستواه الدراسي والمادي وقدراته القيادية وهواياته وميوله المهنية  

 ونشاطاته الترويجية.  

الة على أنها طريقة ذات وظيفة مزدوجة فهي من ناحية أداة من أدوات جمع المعلومات  وينظر إلى دراسة الح

عن الفرد وفي الوقت نفسه تعتبر طريقة من طرق تحليل وتصنيف وتفسير ما جمع من بيانات عن الفرد  

 بواسطة الطرق األخرى.  



تها االهتمام بتقويم  وهناك شروط يجب توافرها في جمع المعلومات عن طريق دراسة الحالة في مقدم

المعلومات التي تجمع عن الفرد والتأكد من صحتها وحسن استثمارها وتوظيفها في تحليل الحالة وتفسيرها،  

والنظر لحياة الفرد كوحدة مستمرة متواصلة ومراعاة العوامل الثقافية واالجتماعية وإعادة النظر في الحالة  

 كلما زادت أو تغيرت المعلومات. 

 ـــــــــــة:المالحظـــ

وسيلة هامة من وسائل جمع المعلومات وهي تستخدم في الحاالت التي   Observationتعتبر المالحظة

 تتضمن دراسة الفرد أثناء قيامه بممارسة عمله. 

وقد يتبادر إلى الذهن أن المالحظة غير مخططة أو إنها تتم كيفما اتفق، لكنها على العكس من ذلك تتطلب أن  

 تجري بعناية وتكون موجهة لغرض محدد وأن تكون منظمة وأن تسجل بدقة. تكون مركزة و

وهناك أساليب عديدة للمالحظة فقد تكون مالحظة بسيطة تحدث بصورة تلقائية في ظروف طبيعية مثل  

مالحظة بعض الطلبة اثناء قيامهم بالنشاطات المختلفة في المدرسة. وتتم هذه المالحظة بطريقتين وهما  

 دون مشاركة والمالحظة بمشاركة. المالحظة ب

كما قد تكون المالحظة منظمة تخضع لضبط علمي دقيق وتتحدد في موضوعات معينة وأسئلة محددة يضعها  

 الباحث سلفاً وتتم بعمق وتركيز لتسجيل المالحظات المنظمة والتقليل من التحيز. 

اف البحوث المختلفة، وهي تقدم صورة  وتتميز المالحظة بخصائص عديدة أهمها إمكانية خدمة الكثير من اهد 

واقعية عن الظواهر التي تتناولها ألنها تتم في المواقف الطبيعية وتتميز بالمرونة وإمكانية الباحث تعديل خطته  

 في ضوء الظروف التي تتخللها وأنها تمكن الباحث من تسجيل السلوك المالحظ وقت حدوثه مباشرة. 

بعض الموضوعات يتعذر مالحظتها مثل العالقات الزوجية وان نتائجها    ومن أبرز عيوب المالحظة ان هناك 

يغلب عليها الطابع الشخصي وصعوبة تشخيص جميع الظروف المحيطة بالظاهرة وقد يغفل المالحظ بعض  

التفاصيل الجوهرية فيها إضافة الى انها تتأثر بآراء القائم بالمالحظة عند تسجيله بعض أنماط السلوك أو  

 ، كما أنها تحتاج الى تدريب الباحثين عليها لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها. تفسيرها

 السجل المجمع:

وهو يشمل معلومات تتعلق بالفرد في فترة زمنية   Cumulative Recordويسمى ايضاً البطاقة المجمعة

و  أ ات التي تسجل  محدودة قد تمتد الى أشهر أو سنوات عديدة وقد يكون هذا السجل بشكل ملف تطبع فيه البيان

تمأل وتوضع فيه األوراق الالزمة كما قد يكون على شكل كتيب صغير يسمح بأن تضاف إلى صفحاته صفحات  

 جديدة فينمو حجمه من فترة ألخرى. 

ومن المسلمات األساسية التي يستند ليها السجل المجمع أن عملية جمع المعلومات تشكل حجر الزاوية في  

ه التربوي والمهني، وأن المعلومات التي نجمعها عن الفرد هي وسائل وليست غايات،  عمليات االرشاد والتوجي

 وأن المعلومات الالزمة لعمليات التوجيه تكمل بعضها بعضاً ويتم جمعها بصورة متواصلة ومتراكمة. 

ها  كما يتضمن السجل المجمع المشكالت التي يعاني منها الفرد في العمل والبيت والمدرسة وتاريخ حصول

وملخص عنها واإلجراءات التي اتخذت بصددها إضافة الى مالحظات عامة عن الفرد بحيث يكون هذا الحقل  

 مفتوحاً ألي مالحظات أو معلومات غير واردة في الحقول المذكورة. 



وهناك شروط يجب توفرها في السجل المجمع في مقدمتها أن يكون شامالً ويتصف باالستمرار وأن يكون في  

ينة لكي ال تتسرب المعلومات التي يضمها وأن يتسم بالبساطة والدقة والنظام ويفضل أن يصحبه كتيب  أيدي أم

 يشرح كيفية استعماله وكيفية تدوين المعلومات فيه. 

 

 

 

 

 انتهت المحاضرة

 

 

 

 

 . يوسف فواز شاهيند


