
 كلية التربية
  قسم علم النفس

 ......................  التاريخ:
 

071106-3201 الرقم :     

 نموذج توصيف مختصر
 نفس  473 رقم ورمز المقرر

 المقابلة في علم النفس اإلرشادي  اسم المقرر
 2 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  لمكتبيةالساعات ا
 

ومبادئ  يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعرفة الالزمة بأسس ومهارات وأنواع :الهدف العام للمقرر( 1)
المقابلة. طالب على مهارات إجراءوإجراءات ومراحل المقابلة في مجال اإلرشاد والعالج النفسي. وكذلك تدريب ال  

 
 ات التدريسساع عدد األسابيع ( موضوعات المقرر 2)

المفهوم  المقابلة بينتاريخها،  ولمحة عنمفهوم المقابلة 
 والمصطلح

 ساعتان االول والثاني

في علم النفس االرشادي    وأداة أهمية المقابلة كأسلوب 
 حدودها( –المقابلة  )مزايا

 ساعتان الثالث

المكان  –االنسانية  وعناصرها )المواجهةاهداف المقابلة 
 االهداف الخاصة  –عد السابق المو –المحدد 

 ساعتان الرابع

-المقابلةتسجيل  –االنسانية  )العالقةمبادئ المقابلة 
الصمت  –وضوح المناقشة  –الموضوعية  المناقشة

 (واإلنصات

 ساعتان الخامس

 ساعتان السادس مزايا المقابلة مقارنة بأسلوب االختبارات النفسية  



   –المقابلة التشخيصية  –بتدايية اال )المقابلةأنواع المقابالت 
 المقابلة العالجية(.

 ساعتان السابع

 ساعتان الثامن فنية المواجهة(. –التساؤل  )فنيةفنيات الفعل 
 –إعادة العبارة  –اإلنصات  – الفعل الصمتفنيات رد 
 اإليضاح( –االنعكاس 

 ساعتان والعاشرالتاسع 

الحادي عشر والثاني  (الراجعةلتغذية ا –اإليحاء  – )التفسيرفنيات التفاعل 
 عشر

 ساعتان

 ساعتان الثالث عشر تطبيق المقابلة عمليا  
 ساعتان الرابع عشر والثبات في المقابلة.الصدق 

 
طرق التقييم      دريس استراتيجيات الت 

   
(  مخرجات التعلم للمقرر 3)   

 المعرفة:
 االختبارات.  -

 التطبيقات -   
لعروض تقييم ا     

الجماعية من خالل روبرك 
 خاص.

 الواجبات-    
 مهمات أدايية -

 مالحظة للمشاهد 
 

  .المحاضرة -
مناقشة التقارير  -

الفردية الجماعية مع 
 .الطالب

العمل الجماعي بين  -
الطالب و تعاونهم 
لجمع بيانات التقرير. 

  التعليم التعاوني
 .البوربوينتعروض  -

عروض األفالم  -
 .يميةالتعل

عروض  -المحاكاة.  -
أفالم تعليمية لبعض 

 مفهوم المقابلة ومباديها يتعرف المتعلم على -
أن يعرف المتعلم أهمية المقابلة وعناصرها عليها  -

 النفسي.وأخالقيات المرشد 
 ومراحلها.أن يعرف المتعلم أنواع المقابلة 

ألولية والتشخيصية أن يمتلك المرشد مهارات المقابلة ا
 والعالجية.

أن يتعرف المتعلم على فنيات الفعل في المقابلة التساؤل 
 ... والمواجهة

الفعل  المقابلة.أن يتعرف المتعلم على فنيات رد الفعل في 
 اإليضاح( –االنعكاس  –إعادة العبارة  –اإلنصات  – الصمت

مثل التفسير . أن يتعرف المتعلم على فنيات التفاعل في المقابلة 
 التغذية ا    لراجعة(  –اإليحاء  –

 النفسي.أخالقيات وخصايص األخصايي  يعرف الطالب



 الحاالت اإلكلينيكية
 

يعرف استراتيجيات تنمية مهارات التفكير الناقد وحل 
 المشكالت

واستراتيجيات التعامل معها  الحاالت،يعرف مبدأ التنوع في 
 االرشادية.وتطبيقها في المقابلة 
مات للمساعدة في تشخيص الحاالت مهارة جمع المعلو 

 العيادية.
 تطوير مهارة التحليل واالستنتاج. 

التقييم واالستقصاء والبحث على  الجماعي.مهارات العمل 
 أسس منهجية.

 المهنية،يقف على مواطن القصور والتناقض في ممارساته 
ويسعى إلى تنويع أساليبها والتعامل مع ما يواجها من مشكالت 

 نها لصالح تعلم التالميذ. بهدف تحسي
 يتفكر في ممارساته وممارسات زماليه والمنظمة التعليمية 

يواجهه البحوث اإلجرايية لتشخيص ما يجري االستقصاءات و 
مشكالت والتعامل معها في ضوء النتايج بهدف تحسين  من

 المهنية.ممارساته 
يصمم مواقف التعلم والممارسة المهنية في مجال تخصصه بما 

 يجعل التقنيات عنصرا متكامال مع بقية العناصر.
ويتواصل مع أعضاء المجتمع  ويحللها،يجمع المعلومات 

 المهني من خالل وسايط
   

   
 المهارات اإلدراكية:

 االختبارات. 
 التطبيقات -   

تقييم العروض      

 المحاضرات
 حل المشكالت. -
 التقارير. -

 يقدر المقابلة االرشادية-
 يفهم مبادئ المقابلة االرشادية-
 راحل المقابلة ويميزها  يقارن أدوار المرشد والمسترشد في م-



الجماعية من خالل روبرك 
 خاص.

 الواجبات-    
 مهمات أدايية

 

 الواجبات  -
العروض الفردية -

 والجماعية.
 المناقشة والحوار.-
 العصف الذهني -
 التفكير الناقد  -

عروض أفالم تعليمية 
لبعض الحاالت 

 اإلكلينيكية 
 

يتنبأ بالعثرات ويتجنبها أثناء المقابلة التي تؤثر على سير -
 المقابلة.

 يدرك فنيات التساؤل والمواجهة، -
 يتفكر في عوامل وشروط نجاح المقابلة- -

مهارة تفسير الظواهر والمشكالت والعثرات التي تحدث في 
 للمقابلة الناجحةاإلرشادية العملية  يفهم المهارات  المقابلة.
 وإدارتها.

 المشاهدة لألفالمينتقد حاالت ومقابالت أخرى من خالل  
 المسجلة وغيرها

 
  :وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين 

 ل الصفيمالحظة التفاع
 والتواصل مع اآلخرين

مالحظة مدى احترام 
 وجهات النظر المخالفة

 مدى تقبله للنقد 
 

 المحاضرات
 حل المشكالت. -
 التقارير. -
 الواجبات  -
العروض الفردية -

 والجماعية.
 المناقشة والحوار.-
 العصف الذهني -
 التفكير الناقد  -

عروض أفالم تعليمية 
لبعض الحاالت 

  ةاإلكلينيكي
 
 

التقييم واالستقصاء والبحث  الجماعي.يمتلك مهارات العمل 
 على أسس منهجية

 مناسبة.يتفاهم مع أعضاء الصف ويقيم معهم عالقات اجتماعية 
يجري االستقصاءات والبحوث اإلجرايية لتشخيص ما يواجهه 
من مشكالت والتعامل معها في ضوء النتايج بهدف تحسين 

 ممارساته المهنية.
 ع عن أفكاره وآراءه ضمن منطق سليميداف

 يمتلك المهارات المطلوبة في جمع البيانات
 لتنمية ذاته مهنيا   لمجموعةا مهارة قيادةالمتعلم يكتسب 

  . 
 الحاالت.استخدام الطرق النفسية مع مختلف 

 االتصال الكتابي من خالل إعداد وكتابة التقارير النفسية.
ويميل إلى التفاعل  األداء،وتحسين  يقدر الدوافع الذاتية للتعلم

مهارة بإيجابية مع أعضاء مجتمع التعلم والعمل اكتساب الطلبة 
 األدوار. لعب



يتقبل النقد والمالحظات التي يبديها الزمالء وأعضاء المجتمع 
يكتسب ا  ويقدره. اذالمهني حول توجهاته وممارساته المهنية 

 لقدرة على التعاون مع الزمالء.
أمام ذاته وأمام المجتمع المهني وأمام تالميذه والمجتمع  يلتزم

يكتسب القدرة على العمل مع  مهنيا. اذالمحيط بتنمية ذاته 
 مختلفة.إكلينيكية فئات 

أداءاه يقدر التفكير الناقد ويتحرى ممارسته وتطبيقه على 
 ويقدر حل المشكالت وفقا لألسلوب العلمي وأداءات زماليه

 
  لتواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية:مهارات ا

 
 
 
 

 االختبارات. 
 التطبيقات -   

تقييم العروض الجماعية  
 من خالل روبرك خاص.

 الواجبات-    
 مهمات أدايية

 

 المحاضرات
 حل المشكالت. -
 التقارير. -
 الواجبات  -
العروض الفردية -

 والجماعية.
 المناقشة والحوار.-
 الذهني العصف -
 التفكير الناقد  -
 البرامج التفاعلية-
 

 يمتلك مهارة فن اإللقاء.
 يمتلك مهارة التواصل البصري.

 يصغي لآلخرين أثناء حديثهم معه
 تشجيع الطلبة على االتصال الشفوي أو الشفهي.

تشجيع الطلبة على االتصال الكتابي من خالل التقارير النفسية 
 يعدونها.التي 

 حاسب في كتابة التقارير.استخدام ال -
 ونتايج أبحاثالبحث في الشبكة العنكبوتية عن تجارب  -

 اإلرشادية.حديثة في مجال المقابلة 
 استخدام المكتبة العامة في الجامعة للبحث العلمي -

 اللفظي.يمتلك مهارة التواصل غير 
 الحديثة.خالل الوسايل  من-العروض –يعرض شرايحة 

  النفس حركية المهارات 
 
 الختبارات.  -
 التطبيقات -

 
 المحاضرات

 حل المشكالت. -

 األداء.األدوار لتحسين  مهارة لعبيكتسب المتعلم -. 
االلتزام بأخالقيات المهنة واألخالقيات الملزمة للتعامل مع 

 األفراد في مجال اإلرشاد المهني. 



تقييم العروض الجماعية  
 من خالل روبرك خاص.

 الواجبات- 
 مهمات أدايية

 

 التقارير. -
 الواجبات  -
العروض الفردية -

 افالم.والجماعية 
 المناقشة والحوار.-
 العصف الذهني -
 التفكير الناقد  -
 البرامج التفاعلية-
 

 . .والتفاعل بإيجابيةيكتسب مهارة العمل في الفريق 
م والممارسة يكتسب القدرة على دمج التقنية في مواقف التعل 

 المهنية.
يكتسب القدرة على العمل مع فئات مختلفة في مجال اإلرشاد 

 المهني.
 .والمفحوصمهارة تبادل األدوار بين الفاحص 

 مهارة فن اإللقاء. -    
 .Presentationمهارة تقديم العروض -   
 مهارة التواصل البصري -

 الدراسي.يرسم خريطة ذهنية للمقرر أو الفصل 
 

   
 

اختبار، مشروع  مقال، )كتابةالتقييم طبيعة مهمة ( 4)
  .(... نهائي،اختبار  جماعي،

نسبته من التقويم  المحدد لهاألسبوع 
 النهائي 

 %22 السابع اختبار أول 
 %22 خالل الفصل واجبات وعروض فردية وجماعية

 %22 عشر الحادي-شرالعا اختبار ثاني
 %32 عشر الرابع اختبار نهايي

 
 

 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 5)
 دار المعرفة الجامعية. االسكندرية:، 5 النفسي. ط( . المقابلة في اإلرشاد والعالج 5891 )ماهر. عمر، محمد 
 والتوزيع.: دار الثقافة للنشر وفنياته. عمانأساليبه  النفسي: د(. اإلرشا2225)حسني. العزة، سعيد 

 والتوزيع.دار غريب للنشر  القاهرة:(. العملية االرشادية. 5881)محروس. الشناوي، محمد 
 


