
 8+7المحاضرة 

 Action Responses :استجابة التصرف

رجعً فهً تشمل استجابات اإلصغاء على االستجابة لرسائل المستفٌد من خالل اطاره الم

استجابات التصرف هً استجابات اجرائٌة أو سلوكٌات بٌنما نفسهم  تعكس فهم  المستفٌدٌن أل

ادراكات الخبٌر وافتراضاته على جانب من نشطة لها تأثٌر مباشر على المستفٌد وتبنى على 

 رسائل المستفٌد وسلوكٌاته مثل /التساؤالت، المواجهة، التفسٌر، إعطاء المعلومات/.

فهً تعكس فهم الخبٌر للمستفٌد لذلك من ضروري تحدٌد الوقت الذي تستخدم فٌه استجابات 

ء غٌر ذلك قد ٌستجٌب التصرف فً المقابلة فهً تأتً بعد بناء االساس الستجابات االصغا

 سٌتم التركٌز على أنواع استجابات التصرف. المستفٌد باإلنكار والدفاعٌة واالنسحاب.

 Probesالتساؤالت  -1

لذلك ٌجب  ،ومدى تكرارٌة األسئلة ،جانب مهم من المقابلة وتتوقف فعالٌتها على نوع السؤال

 .األفضل منهامن انتقاء على الخبٌر أن ٌكون ملماً بالتنوع العرٌض لهذه األسئلة حتى ٌتمكن 

 .األسئلة المفتوحة أو المقفلة 

 .األسئلة االبتدائٌة أو الثانوٌة 

 األسئلة المحاٌدة أو االٌحائٌة. 

 Open Questionsاألسئلة المفتوحة  1.1

تصاغ بصٌغة ذات نهاٌة مفتوحة تبدأ بأدوات مثل ماذا، كٌف، متى، أٌن، من. وهً تحتاج إلى 

 .ومنها بنعم أو العلٌها إجابة تفصٌلٌة وشرح وال ٌمكن اإلجابة 

 جابة بحقائق ومعلوماتماذا: تستدعً اإل -

 كٌف: ترتبط بالعمٌات واالنفعاالت. -

 لماذا: البحث عن االسباب والجوانب الذهنٌة. -

 تى وأٌن: معلومات خاصة بالوقت والمكان.م -

 من: ترتبط بمعلومات عن البشر -

 كٌف تشعر حول هذا الموقف؟ -ماذا تود أن نناقش؟  -: أمثلة



 

 :أغراض األسئلة المفتوحة

 ؟  نناقش فً حدٌثنا الٌومماذا تود أن  :البدء فً المقابلة، مثال 

  كٌف تشعر حول هذا  :بحرٌة، مثالإتاحة الفرصة للتعبٌر عن الذات والمشاعر واألفكار

 الموقف؟

  ،ماذا أٌضاً ستقول حول هذا الموضوع؟مثال: التشجٌع للتعبٌر عن مزٌد من المعلومات 

 :Closed Questionsاألسئلة المغلقة  1.1

شاعر وال عن االحاسٌس تتصف بأنها مقٌدة بطبٌعتها وغٌر مطلقة وال ٌمكنها ان تعبر عن الم

ظن، مجردة خالٌة من أي تعبٌر، تبدأ عادة باستخدام أدوات مثل: هل، أمعلومات  ألنها تقدم

 ابة عنها بـ نعم أو ال.جألٌس، أعتقد، ألم. وتكون اإل

 أمثلة: من بٌن المشكالت التً ناقشناها أٌهما ٌشغلك أكثر؟

 هل تقوم بالبحث عن وظٌفة فً الوقت الراهن؟ -

 :أغراض األسئلة المغلقة

  عن طرٌق تحدٌد اإلجابة.تضٌق مجال المناقشة 

 ؟هل ال زلت تشكو من صداع. مثال: جمع معلومات محددة 

 ؟هل هناك أي شًء ٌجعل األمور أسوء . مثال:التعرف على مستوٌات المشكلة 

 ؟ترٌد أن نركز على المشاغل الصحٌةهل . مثال: مقاطعة مهذبة للمستفٌد الثرثار 

 Duble Questionsاألسئلة المزدوجة  3.1

وتتصف بخصائصها تتمٌز بحصر اإلجابة  ،منها ألسئلة المغلقة كونها تمثل جانباً من اضتوضع 

أو قد ال  اتخاذ القرار ى المستفٌدلهما. قد ٌصعب علفً اختٌار واحد من ضمن خٌارٌن ال ثالث 

 وٌفاجئ الخبٌر به وهذا ٌضر بسٌر المقابلة. اً ثالث اً خٌارل مطلقاً ألنه ٌفضكال الخٌارٌن ٌفكر ب

 : بعد نجاحك فً الثانوٌة أي كلٌة تفضل العلوم الصحٌة أم الصٌدلة؟المث



 

 Direct Questionاألسئلة المباشرة  1.1

 تطرح لم التً الجدٌدة المعلومات عن االستفسار تتضمن بكونها وتتمٌز األولٌة باألسئلة تسمى

 بطرٌقة الجملة نهاٌة فً استفهام بعالمة المطروح االستعالم نحو االنتباه وتستدعً قبل من

 المغلقة واألسئلة المفتوحة األسئلة تذكرعن التً المتباٌنة النماذج كل وٌشمل .وواضحة مباشرة

 ...هل ماذا، كٌف،: مثل الكالم بداٌة فً االستفهام كلمات بوجود تتمٌز التً والمزدوجة

 Indirect Questionاألسئلة الغير مباشرة  1.1

وتبدو بأنها  ،االستفهام فً بداٌة الكالم وعالمات االستفهام فً نهاٌتهتتمٌز بعدم وجود كلمات 

وٌفضل استعمالها  ،تصاغ بطرٌقة خبرٌة ولكنها تحمل فً طٌاتها معانً االستفسار واالستعالم

بكثرة فً مجال المقابلة الصحٌة كونها تتٌح الفرصة للمستفٌد كً ٌكون منفتحاً على نفسه عندما 

 ٌدلً بمعلوماته عن حالته

 : ٌبدو بأن هناك أسبابك دفعتك لألقدام على المهدئات.أمثلة

 من الواضح بأن هناك فجوة بٌن تفسٌرك السباب المرض وتفسٌر زوجتك.

 Confrontationهة المواج. 1

استجابة لفظٌة ٌصف فٌها الخبٌر الفروق والصرعات والرسائل المختلطة الواضحة فً مشاعر 

المستفٌد وأفكاره. هً أداة لتركٌز انتباه المستفٌد على جانب ما من سلوكه الذي إذ تغٌر سٌؤدي 

 إلى أداء أكثر فاعلٌة.

ها، ولم تدل على اهتمام حقٌقً بالمستفٌد، تكون المواجهة مؤلمة إذا لم تراعى قواعدها وخطوات

 إذا كان الخبٌر ٌقوم بها لتنفٌس مشاعر الغضب التً بداخله.

 : أنت من ناحٌة تقول بأنك غٌر حزٌن ومن ناحٌة أخرى نبرة صوتك تدل على كأبة.مثال

 :أغراض المواجهة

 الكتشاف طرق أخرى ال دراك أنفسهم أو ادراك قضٌة ما. ٌنمساعدة المستفٌد 



 أكثر وعٌاً بالفجوات والصور فً عدم التطابق بٌن األفكار والمشاعر  ٌنٌصبح المستفٌد

 والتصرفات.

 عند المستفٌدٌن توضٌح التناقض فً الرسائل المختلطة. 

 التعامل معها.  ٌنتوضٌح الرسائل التً تشتمل على معلومات ال ٌرٌد المستفٌد 

 :قواعد استخدام المواجهة

  تنوي تقوٌة عالقتك معه.ال تواجه شخص إذا لم 

  .واجه عند شعور باالهتمام بهذا الشخص 

 .استخدم المواجهة إذا كانت العالقة قد تجاوزت المرحلة األولى فً تطورها 

 من المطالب خالل وقت قصٌر. ل المستفٌد بمواجهات تتطلب كثٌراً ال تثق 

 Interpretationالتفسير . 3

بنظرة جدٌدة ألنفسهم أو توضٌح جدٌد التجاهاتهم أو  مهارة تشتمل على توصٌل رسالة للمستفٌد

وٌختلف التفسٌر عن استجابات اإلصغاء ، فٌد المستفٌد فً استبصار المشكلةسلوكٌاتهم، التفسٌر ٌ

 فً إنه ٌتعامل مع الجزء الضمنً غٌر الظاهر من رسالة المستفٌد.  

 أغراض التفسير:

  بٌن الخبٌر والمستفٌد.تنمٌة العالقة بطرٌقة اٌجابٌة وزٌادة الثقة 

 .التعرف على العالقة السببٌة والسلوكٌات الصرٌحة والضمنٌة فً سلوك المستفٌد 

 .فهم المشكلة بإطار مرجعً مختلف للوصول إلى فهم أفضل 

  مكانها.  ةفعالة وإحالل سلوكٌات أكثر فعالٌاستبدال السلوكٌات الغٌر 

 قواعد استخدام التفسير:

 تجنب استخدامه فً اللقاءات األولى  فمن ضروريتطلب دقة ٌ فسٌرتوقٌت استخدام الت

وخالل وقت مناسب  ،جلسات متأخرة ألنه ٌتطلب معلومات كافٌةٌتم استخدامه فً بل 

 .الجزء األول أو األوسط من المقابلة وتجنب االستخدام فً نهاٌة الجلسةكمن الجلسة 



  .ٌجب أن ٌستند التفسٌر إلى نظرٌة علمٌة 

 العوامل االٌجابٌة للمشكلة دون السلبٌة التً ال ٌمكن أن تعدل. التركٌز على 

 .اختٌار الكلمات المناسبة لصٌاغة التفسٌر 

 ...اختبر ردود فعل المستفٌد وابحث عن عالمات االقرار غٌر لفظٌة ابتسامة 

 :Information Givingإعطاء المعلومات . 1

حتمٌة خالل المقابلة مثالً حالة أصٌبت  تزوٌد المستفٌد فً معلومات معٌنة بحاجة لها ضرورة

 ٌه كالفرص التعلٌمٌة والعمل...بعجز أو إعاقة قد ٌحتاج لمعلومات عن فرص التأهٌل الممكن لد

 :أغراض إعطاء المعلومات

 وهً تزداد فً  ،رف المستفٌد الخٌارات المتاحة لهالمعلومات ضرورٌة عندما ال ٌع

 حال وجود بدائل جدٌدة.

 ٌد غٌر مدرك للنتائج الممكنة.فً حال المستف 

 .ٌساعد على تصور الخٌارات والنتائج المتاحة فً عملٌة اتخاذ القرار 

  .ٌساعد على فهم المشكالت والقضاٌا التً ٌتجنبوها 

 :الفرق بين النصيحة وإعطاء المعلومات

ٌتبعه المستفٌد بٌنما إعطاء المعلومات ٌتضمن إعطاء  معٌناً  تقدٌم النصٌحة ٌوصً الناصح حالً 

 المعلومات المناسبة حول قضٌة وٌكون القرار المتصل صادراً نهائٌاً عن المستفٌد.

 .ًمثال : حصلت على الشهادة الثانوٌة ولكنً متردد بالخٌار الجامع 

 : طالما درجاتك مرتفعة ادرس...تقديم النصيحة

 .ا نحددهانالتً تتناسب مع مٌولك وقدراتك دعلٌة : اختر الكإعطاء المعلومات

 :مخاطر إعطاء النصيحة

  ٌحة وٌرفض األفكار التً عرضها الخبٌر.صٌرفض المستفٌد النقد 

  النصٌحة وقادة إلى نتائج غٌر مناسبة سٌلقً بلوم على الخبٌر. المستفٌد ل قبأن 



 النصٌحة وأدت إلى نتائج مقبولة ٌصبح معتمداً على الخبٌر. المستفٌد اتبع 

 ئ المستفٌد فهم النصٌحة وتؤدي لضرراً إلى نفسه أو ألخرٌنٌقد ٌس. 


