
 شراايةةالمقابلة اال
CONSELING INTERVIEW 

 الجنابًاٌمان حسن  .د.م.أ

 إرشاد نفسً وتوجٌه تربوي

 كلٌة التربٌة ابن رشد 

 



 

 :(CONSELING INTERVIEW) المقابلة اإلرشادي
 

 المرشد بٌن مهنٌة عالقة عن عبارة هً     

 محدد، وبموعد معٌن، مكان فً تتم والمسترشد

 أهداف تحقٌق أجل من وذلك محددة، زمنٌة ولمدة
 .خاصة

 



 :أهداف المقابلة

العمل على تحقٌق مستوى من التفهم واالحترام  -1

 .والثقة بٌن المرشد والمسترشد

 .جمع البٌانات أو المعلومات الجدٌدة -2

مساعدة المسترشد للتعبٌر عن نفسه وعن مشكلته  -3

 .للمرشد

مساعدة المسترشد فً الكشف عن الحلول الممكنة  -4

 .لمشكلته 



 

 :المقابلة اإلرشادٌةخصائص 
 

 .محددلها هدف 1.

 .لهتفاعل مخطط 2.

 .لوجهٌتم التفاعل وجها 3.

                     .التفاعل ٌكون لفظٌاً 4.

- بٌن طرفٌن -عالقة ثنائٌة 5.
.         

 .وأجوبةتشتمل على اسئلة 6.

  .معلومات موضوعٌة 7.

 .تبادلٌةادوار 8.
 



 

 المقابلة أنواع
 

 الجماعٌة الفردٌة القصٌرة المبدئٌة
المطلقة 

 الحرة



 أسئلة المقابلة االرشادٌة 
 اسئلة مغلقة

 :مثال 

هل حصلت على درجة جٌدة 1.

 فً امتحانك االخٌر؟

 كم كانت؟2.

هل كانت هذه الدرجة هً 3.

 استحقاقك؟

هل تطمح فً الحصول على 4.

 منها ؟درجة اعلى 

 اسئلة مفتوحة
 :مثال 

عن ماذا ترٌد ان تتحدث هذا 1.
 الٌوم؟

هل تستطٌع ان تخبرنً عن 2.
 ألجله ؟جئت  شٌئأي 

كٌف اصبحت االمور منذ ان 3.
 سوٌة ؟تحدثنا 

كٌف اصبحت عالقتك 4.
 بزمالئك؟



 طرق استدراج المسترشد للكالم فً المقابلة

 .التقبل أظهار  -1

 .الصمت - 2

 .اعادة اقوال المسترشد -3

 .التوضٌح -4

 .التلخٌص -5

 .التأٌٌد -6

 .العامة االسئلة  -7

 .المؤقت التحلٌل  -8

 



 بدء المقابلة االرشادٌة

 به وٌرحب المرشد الى المسترشد ٌأتً أن بعد     

 المقابلة تبدأ ، النفسً الحاجز لكسر وجه أفضل على

 عن المسترشد به ٌسأل المرشد قبل من بسؤال عادة

 . به ٌتحدث أن ٌرغب ما او مناقشته ٌود ما



 سٌر المقابلة االرشادٌة

 .لكالمه واالنصات ،وحركاته المسترشد وضع على تركٌزاالنتباه-1

 .والغضب كالخوف المسترشد بأنفعاالت االهتمام-2

 .المناسبة الرأس بحركات وتشجٌعة المسترشد لكالم الدعم اظهار -3

 االنصات، ،المواجهه ، التساؤل ) االرشادٌة المقابلة فنٌات استعمال-4
 .  المناسب الوقت فً ( الخ ... االٌضاح



 :تسجٌل المقابلة 

 عملٌة فً تستعمل ان ٌمكن عدٌدة طرق هناك   

 المقابلة انتهاء فور الذاكره من الكتابة منها التسجٌل

 .النسٌان من خوفا

 :إنهاء المقابلة 

 .تتضمن تقوٌماً للمقابلة وما انجزه فٌها

 



 :الخاتمة 

 انها إذ النفسً االرشاد قلب االرشادٌة المقابلة تعد           

 حضر التً المشكلة طبٌعة على التعرف للمرشد الفرصة تتٌح

 والصراحة المتبادلة الثقة من جو فً المسترشد اجلها من

 الحواجز ازالة مع للمسترشد المرشد جانب من والتقبل واأللفة

 مقابلة لكل أن أذ ، الناجح النفسً المرشد قبل من النفسٌة

 نجاح ونقٌس المقابلة موضوع حسب بها خاص هدف ارشادٌة

 . اهدافها تحقٌق خالل من المقابلة
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 ألصغائكمشكراً 


