
                   المرحلة الثالثة                                                        جامعة دٌالى 

                                                     المقابلة االرشادٌة                                             كلٌة التربٌة االساسٌة

 (2عدد الساعات )                                             التربويقسم االرشاد 

      

 ألنهاتعد المقابلة من اهم طرق جمع البٌانات التً تخدم اهداف االرشاد النفسً ,

تتضمن جمع بٌانات من خالل التفاعل المباشر بٌن المرش والمسترشد, وال تكمن 

جمع المعلومات, بل فً كونها حجر  اهمٌتها فً كونها وسٌلة مهمة من وسائل

تدور حوله عملٌات االرشاد بأشكالها كافة. وهً فن وعلم  الزاوٌة واألساسٌة الذي

وتعرف المقابلة االرشادٌة بأنها محادثة ومواجه  تتطلب خبرات ومهارات خاصة.

لتحقٌق هدف محدد وفً االرشاد تعد عالقة دٌنامٌة بٌن طرفٌن احدهما المرشد 

لمسترشد وتكون فً اطار عالقة انسانٌة , ومن خصائص المقابلة واالخر ا

 االرشادٌة .

 انها ذات هدف محدد. -1

 تفاعل مخطط له. -2

 عالقة ثنائٌة بٌن طرفٌن . -3

 ذات اسئلة واجوبة. -4

 ادوار تبادلٌة. -5

 

 اهداف المقابلة االرشادٌة

 اقامة عالقة ارشادٌة مهنٌة بٌن المرشد والمسترشد. -1

 التعبٌر عن مشاعره وقٌمه واتجاهاته وافكاره.مساعدة المسترشد فً  -2

 الحصول على بٌانات جدٌدة حول المسترشد. -3

 مساعدة المسترشد فً اتخاذ قرارات. -4

  مساعدة المسترشد فً اختٌار انسب الحلول للمشكلة. -5

 

 

 



 : فات اساسٌةوهر العملٌة االرشادٌة ولها مواصج تعد المقابلة االرشادٌة

تستلزم الحضور الشخصً وال ٌمكن ان تتم بواسطة ,إنها ظاهرة انسانٌة  - 1

إلى جانب المرشد وفً مواجهته  دالمكالمة الهاتفٌة او المرسلة , فوجد المسترش

ٌعطً للمقابلة وجهاً إنسانٌاً , وحتى االبتسامة التً ٌستقبل المرشد عملٌة أو ٌودعه 

لقها المقابلة, فهذه لها أثرها الفعال فً نفسه, فضالً عن العالقات الودٌة التً تخ

 المقابلة تخلق نوعاً من األلفة المتبادلة والشعور باالطمئنان.

أن تكون محددة بمكان معٌن, اعد خصٌصاً لإلرشاد النفسً فمن غٌر المستحب  - 2

, أو على قارعة الطرٌق ,أو مطعم, فللمكان أ ن تتم حثٌثاً اتفق: فً محل تجاري 

 رار المسترشد ٌقصده حٌنما ٌشعر بالتوتر والقلق.هٌبته فضالً عن كونه مخزناً ألس

ال ٌجب أن تحدث المقابلة بالصدفة ,وإال فقدت قٌمتها , لذلك ٌجب أن تحدد  - 3

بموعد ٌتفق علٌه من قبل الطرفٌن, وٌفضل ان ٌكون هذا الزمان مناسباً للطرفٌن 

لفرٌق )المرشد والمسترشد( بحٌث ال ٌشعر أي من الفرٌقٌٌن بأنه محرج تجاه ا

 االخر.

إن لكل مقابلة هدف محدد على المرشد التربوي ان ٌعمل جاهداً فً تحقٌق  - 4

هدف المقابلة الن المسترشد لدٌه مشكلة ٌسعى للمساعدة وانهم بحاجة كبٌرة الى بذل 

 المزٌد من الجهد .

من تقنٌات المقابلة االرشادٌة ان تكون قائمة على الثقة والمحبة واالحترام  - 5

تكون مبهمة فٌها ى المرشد التربوي ان ٌكون واضحاً ومتفهماً للمسترشد وال وعل

تعابٌر غٌر واضحة وعلٌه ان ٌخوض فً ادق التفاصٌل دون حرج وللمقابلة 

 االرشادٌة دائرة واضحة تتضمن خط غٌر مباشر وخط مباشر .

 

 مراحل المقابلة االرشادٌة

 بالدخول فً العالم النفسً للمسترشد.مرحلة االفتتاح التً تهٌئ المرشد   - 1

 مرحلة بناء المقابلة والتً ٌتم من خاللها الهدف االساسً للمقابلة.  -2

مرحلة انهاء المقابلة والتً من خاللها ٌتم تلخٌص كل ما دار فً المقابلة  - 3

 االرشادٌة من حدٌث وتوضٌح ابرز النقاط االساسٌة للمقابلة.

 



 دٌة اتجاهات المقابلة االرشا

 تتم المقابلة االرشادٌة بناء على اتجاهٌن اساسٌٌن هما

ٌتمٌز هذا االتجاه بأن هذا المرشد هو الذي ٌحدد سٌر المقابلة  االتجاه المباشر : -1

والسٌطرة على الظروف المحٌطة بها وٌسمى هذا االتجاه باالتجاه التعلٌمً حٌث 

 اهداف المقابلة .تحقٌق ٌعمل المرشد على تعلٌم المسترشد كٌفٌة 

وٌتمٌز هذا االتجاه بان المسترشد هو الذي ٌحدد اهداف  االتجاه غٌر المباشر : -2

المقابلة االرشادٌة وٌسمى هذا االتجاه باالتجاه المتمركز حول المسترشد حٌث ٌعطً 

 المرشد فرصة كبٌرة للمسترشد بالحدٌث عن ما ٌعانً من مشكالت تربوٌة نفسٌة .

 االرشادٌة فوائد المقابلة

 الحصول على معلومات ال ٌمكن الحصول علٌها برق اخرى . -1

 اتاحة الفرصة امام المسترشد للتفكٌر. -2

 تنمٌة المسؤولٌة الشخصٌة للمسترشد .  -3

 تحدٌد المواقف السلوكٌة عن طرٌق طرح االسئلة. -4

 بناء العالقة المهنٌة . -5

 تعد وسٌلة من وسائل العالج النفسً. -6

 اعمق مستوٌات دوافع الفرد.الوصول من خاللها الى  -7

 

 

 تسجٌل المقابلة

 على المرشد النفسً ان ٌحترم رغبة المسترشد 

 ٌشمل التسجٌل فً المقابالت االرشادٌة ثالث مهارات رئٌسة تتمثل فً:

 مهارة التسجٌل الكتابٌة على اختالف اهدافها. -1

 مهارة التسجٌل السمعً على اختالف اهدافه. -2

الفوري ,اي سجالت المسترشدٌن التً ٌجب ان مهارة التسجٌل المرئً  -3

ٌحتفظ بها فً غرفة االرشاد النفسً تحت رعاٌة المرشد شخصٌاً ودون أن 

  تمتد إلٌها أي ٌد غرٌبة, منطلقاً من مبدأ السرٌة.

 



وبالرغم من أن مهارة التسجٌل على اختالف انواعها ضرورة ملحة ال غنى 

ال ٌمكن أن تمارس اي منها إال بعد موافقة  عنها فً أٌة مقابلة ارشادٌة , غال أنه

المسترشد علٌها كتابٌاً. وعلى المرشد النفسً أن ٌحترم رغبة المسترشد إذا 

رفض مبدأ التسجٌل فً اٌة صورة من صوره أو ألٌة مقابلة ارشادٌة من 

مقابالته ,ولكن ٌجب على المرشد ان ٌحاول اقناعه بأهمٌته وضرورته فً بناء 

رشادٌة ونموها لصالح المسترشد نفسه , على ان ٌكون االقناع  خالً المقابلة اال

 من اي ضغط

 

 ان القائم بالمقابلة االرشادٌة الى اخطاء التسجٌل مثل

 اخطاء التعرف -

 اخطاء االضافة -

 اخطاء الحذف  -

 اخطاء التعبٌر -

 اخطاء االبدال -

تسلسل  ومن هنا ٌجب ان تكون العبارات مكتوبة بجمل قصٌرة وتكون المادة ذات

 ٌمكن استجواب المسترشد بطرٌقة اجبارٌة ٌهمل اي جملة مهمة وال منطقً وال

 ة على سرٌة المعلومات التً ٌدلً بها المسترشدوٌجب المحافظ

 اسس بناء المقابلة االرشادٌة

كد من االسالٌب المتبعة  حٌث السلبٌات واالٌجابٌات ثم التأتقوٌم القابلة االرشادٌة من 

لمسترشد وٌجب ان تنهى ثٌر على سلوك االرشادٌة وكٌفٌة التأابلة افً اجراء المق

تنهى المقابلة بشكل سرٌع وعلٌه ان ٌحدد المسترشد  ب علمً وان الٌلاسالمقابلة بأ

 .الالحقةالمقابلة  موعد

 طرق اجراء المقابلة 

تعد المقابلة االرشادٌة احدى الوسائل المهمة التً تستخدم فً جمع المعلومات فً 

العملٌة االرشادٌة وٌمكن تعرٌفها ) بانها مقابلة بٌن شخصٌن احدهما المرشد واالخر 

 المسترشد ( ومن انواعها 

وتمتاز بانها تسمح بالحصول على البٌانات المطلوبة بشكل  -المقابلة الحرة : -1

 كما انها تتٌح فرصة مهمة بجمع المعلومات بطرٌقة غٌر مباشرة .تلقائً 



وهً التً تكون مقٌدة بأسئلة معٌنة محددة سلفا ٌجٌب عنها  -المقابلة المقننه : -2

 المسترشد وتتمٌز بأنها موفرة للوقت وتضمن الحصول على اجابات محددة .

 

 عوامل نجاح المقابلة 

 ناجح لضمان نجاح المقابلة االرشادٌة ومنها:هناك قواعد ٌجب ان ٌتبعها المرشد ال 

 وضوح الهدف من المقابلة . -1

 نجاح االخصائً فً خلق العالقة الالزمة لنجاح المقابلة . -2

 اقامة روح الثقة المتبادلة بٌن المرشد والمسترشد . -3

 نقل مشاعر االهتمام والتقبل الى المسترشد . -4

 الصفات الواجب توافرها بالمقابلة 

 :من اهمها 

 مراعاة اخالقٌات مهنة االرشاد . -1

 تدرٌب المرشد ومؤهالته الشخصٌة . -2

 ان ٌتصف المرشد بأمانة واالخالص واإلنسانٌة . -3

 ان ٌستم بسعة المعارف والعلوم التً تساعده على النجاح . -4

 القدرة على حل المشكالت . -5

 خطوات اجراء المقابلة 

 بأجراءاالعداد للمقابلة وهذا ٌتطلب ان ٌكون المرشد ملتزم نفسٌاً ومكانٌاً  -1

 المقابلة .

 لدٌة بعض المعلومات عن المسترشد . -2

 تحدٌد اهداف المقابلة . -3

 تحدٌد نوع المقابلة المالئمة . -4

 تحدٌد نوع االسئلة الرئٌسٌة التً تدور حولها المقابلة . -5

 . تحدٌد ادوات التسجٌل -6

 

 

 



 المقابلة :مزاٌا 

 المرونة . -1

 معدل االجابة . -2

 مراقبة السلوك . -3

 تسلسل االسئلة . -4

 التلقائٌة . -5

 الحصول على معلومات مهمة . -6

 العمل على جعل المسترشد ٌشعر بالمسؤولٌة . -7

 

 عٌوب المقابلة :

 الكلفة . -1

 التحٌز . -2

 عدم تماثل طرٌقة طرح االسئلة . -3

 اجوبة غٌر دقٌقة . احتمالٌة تعمد االفراد باعطاء -4

 ال تصلح المقابلة فً حاالت االطفال . -5

  الذاتٌة فً تفسٌر النتائج . -6

 

  -المصادر :

 

 . التوجٌه واالرشاد النفسً   ,       حامد زهران    -1

 سالمة ممدوح محمد ,   االرشاد النفسً .  -2

 

 محاضرات من اعداد استاذ المادة


