
 المحاضرة الثالثة عشر

 ثانٌا: مصادر جمع المعلومات: 

المسترشد نفسه: كونه هو صاحب المشكلة، وعدم استطاعة احد من وصف مشاعره  -1

ومشكالته بنفس الدرجة والدقة والصدق، إذ أن المسترشد هو الشخص هو الذي 

ٌشخص الحالة التً ٌعانً منها عند مقابلته للمرشد، وقد ٌلجأ بعض المسترشدٌن الى 

ن قلٌلة، وٌنبغً على المرشد أن الكذب فً بعض االمور اال إن نسبة الكذب قد تكو

 ٌكون على دراٌة عالٌة فً الخبرة فً حالة كون المسترشد الٌتكلم الحقٌقة. 

الوالدٌن: ٌعتمد المرشد النفسً على الوالدٌن فً الحصول على المعلومات التً ٌوثق  -2

بها عند استقبال حاالت عن االطفال الذٌن ال ٌستطٌعون االدالء بمعلومات مفٌدة، وأن 

الوالدٌن ٌساعدان المرشد فً الحصول على المعلومات المطلوبة عن سٌرة عملٌة النمو 

خالل المراحل العمرٌة المختلفة، كاألمراض والصدمات أو التغٌرات السرٌعة التً 

 ٌتعرض لها. 

االخوة واالقارب: هذا النوع ٌتطلب من المرشد أن ٌكون أمٌناً فً الحفاظ على سرٌة  -3

تلقاها من إسرة المسترشد، إذ أن المسترشد ٌعٌش مع االخوة واالقارب المعلومات التً ٌ

ولدٌهم معلومات مهمة عنه وٌالحظونه فً المواقف حٌاته المختلفة عن طرٌق العشرة 

التً بٌنهم وبٌنه كعائلة أو قرابة وهؤالء لدٌهم معلومات جٌدة عنه وعن االزمات أو 

دقاء الذٌن ٌساٌرهم من البٌت الى المدرسة المشاكل التً تعرض لها وأنهم ٌعرفون االص

والى الشارع وبهذا ٌمكن االستدالل عن معلومات من هؤالء كون المسترشد الٌتكلم 

 بصراحة عن بعض المعلومات الى المرشد. 

ٌُعد االصدقاء من اقرب االشخاص الى الفرد المسترشد واكثر تماس معه من  -4 االصدقاء: 

قاء اكثر قربة من بعضهم فً تبادل الحدٌث عن االقارب أو االسرة، الن االصد

المشكالت التً ٌعانون منها فٌما بٌنهم كون المسترشد ٌتحرج من بٌان مشكالته أمام 

االهل أو االقرباء أال انه ٌدلً بأسراره الى صدٌقه بصراحة فً حالة عمق الصداقة 

ن ٌلجئ الى بٌنهم وكونهم متقاربون فً العمر أو بموجب خبرتهم، فعلى المرشد أ

االصدقاء لمعرفة المعلومات عن المسترشد للحفاظ على سرٌة المعلومات تحسبا 

 لألحراج. 

االخصائٌون: ونعنً بهم االطباء االخصائٌون االجتماعٌون والمرشدون والمعلمون  -5

وهؤالء لدٌهم معلومات مفٌدة عن المسترشد ٌمكن االستفادة منهم وٌمكن االستفادة من 

المعلومات عن المسترشد كأن ٌطلب من الطبٌب تقرٌراً عن حالة خبرتهم فً جمع 

 المسترشد الصحٌة والبٌئٌة واالجتماعٌة التً ٌعٌش بها. 
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