
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
ي التعليم وزارة ي والبحث العال   العلم 

ي محمد جامعة                                                   ي لمي    يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي                                      ييييي2 سطيف دباغي  
ي النفسية لمساعدةا مركزيييي  الجامع 

يةفريد يزار بن :األستاذة

 الوحدةيالعلمية

 العياديةييالمقابلة
ي)تقنياتيالمقابلةيواألساليبيالتطبيقية(

يعىليمستوىيالمؤسساتيواالقاماتيالجامعية يالنفسانيي   يورشةيتكوينيةيلفائدةيالممارسي  
فيعىليالورشة:ي يالمشر

يد.يبومعزةيفتيحة/يد.يجنونيوهيبة

ي:يجةالديبا
ي تشكل المقابلة إحدى أهم يي

 
، يقوم عليها كذلك البحث ف ي يقوم عليها عمل المختص النفسي

األدوات والتقنيات الت 
ي بلورة التوجه األولي الذي تبت  عليه خيارات المقاربة ا

 
ي اللذان يستعان بهما ف

ية لسيكومت  تاري    خ الحالة والتاري    خ المرض 
 التكفل بصورة عامة. الالحقة والمحددات اإلجرائية لعملية 

، ذاتية أنها خطاب بي   ذاتيعىل اعتبار  ي ي  
ط تتضمنه من معادالت عالئقية يشت   النفسي والعميل. فان كل ما  األخصائ 

م المعايت   أن
ي امتالك سمات شخصية  اإلنسانية والمهنية. من خاللها يطلب من األخالقيةتحت 

ي النفسائ 
األخصائ 

بالنظر إل تمثيالته الخاصة وإنما بمقابل صعوبة وخصوصية الموضوع الذي يخضع  تتناسب والمهام المكلف بها ليس
، و  ي والعقىلي

، المعرف  ي
 االنفعالي العاطف 

ي تتناوب بي  
ي يتعامل معها ومستويات التدخل الت 

 . السلوكي له. طبيعة المادة الت 
ي يمارس فيها المختص مهامه    

ي تضبط تدخالته بمقابل كل هذا تشكل البيئة الت 
من بي   المحددات األساسية الت 

ي بلورة بروفيل 
ي يختلف من بيئة إل أخرى. ويشكل الوسط الجامعي إحدى البيئات الغنية والمتنوعة اوتساهم ف 

ي مهت 
لت 

ي بصور واقعية عن األنظمة النفسمرضية )اإلدمان، سوء التكيف، الضغوط 
ي إمداد الممارس النفسائ 

تساهم فعليا ف 
ي تبلورها، باإلضافة إل بالنفس

ي قد تكون البيئة الجامعية سببا رئيسا ف 
ي ية، اضطرابات النوم، الشهية....( الت 

اف 
ي المجتمعات. 

ي باف 
ي عادة ما تنتشر ف 

 التشكيالت المرضية الت 
ي يد المختص النفسي لمواجهة الطلب المت       

ي المقابلة العيادية سالح جيد ف 
ي ظل كل هذا يعتتر التحكم ف 

ايد ف 
يي   والمتنوع عىل الخدمة النفسية؛ وعلية جاءت هذه الورشة بتوجيه من الوزارة المعنية ولفائدة األخصائيي   النفسان

 . ي الوسط الجامعي
 الممارسي   ف 

ي

يلمحاور:يا
ي

 : ممارسة المقابلة العياديةالمحورياألول
 الممارسة حسب المرجعيات النظرية -
 الدينامية العالئقية للمقابلة -
ي المقاب -

 لة وعلم النفس المرض 
ي  
 : خصوصية المقابلة العيادية والحياة الجامعيةالمحوريالثان 

 المهارات واألساليب واألخالقيات -
 الطالب محور المقابلة العيادية -
 المقابلة العيادية وخصوصية الوسط -

 
 


