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 :ماهً مصدر المعلومات للمرشد 

مما ال شك فٌه ان المصدرالرئٌسً للمعلومات هو :الفرد  -1

المسترشد نفسه فهو األقدر على فهم ذاته ووصف مشاعره 

 وعرض مشكالته وصراعاته 

ٌعد الوالدان مصدرا غنٌا من مصادر المعلومات :األسره  -2

فهما الى جانب معرفتهما بتفاصٌل دقٌقه عن حٌاة المسترشد 

ؤثره فً بناء شخصٌته سلبا او اال انها من اهم العوامل الم

 0اٌجابا 

ٌمٌل األفراد الى بداٌه المراهقه الى تكوٌن :األصدقاء  -3

عالقات اجتماعٌه باآل خرٌن فٌتحدث المراهق الى اصدقاءه 

وٌفضً الٌهم بمتاعبه الشخصٌه فً الوقت الذي ٌرى فٌه 

الوالدٌن ال ٌعطٌاه وقتا كافٌا من االهتمام وفً مثل هذه 

 ون االصدقاء مصدرا جٌدا لجمع المعلومات الحاالت ٌك

ان المدرسٌن من المصادر المهمه فً جمع  :المدرسون -4

إنهم ٌعرفون الكثٌر عن سلوك التلمٌذ ونواحً المعلومات اذ 

 القوه والضعف عنده وعن تصرفاته واهتماماته وسلوكه العام 

وٌتضمن هذا كلمن  تعامل المسترشد وما قدموا :األخصائٌون  -5

أو اجتماعٌه مثا االخصائً \له من خدمات  نفسٌه و

 0االجتماعً واالخصائً النفسً والطبٌب 

قد تكشف الدراسه عن ضرورة االتصال :مصادر اخرى  -6

بمصادر اخرى لها عالقه وثٌقه بالحال كالبٌانات الخاصه 

المدرسً المجمع ومذكراته بالمسترشد ومنها السجل 

 0الشخصٌه والوثائق االخرى التً تلقً ابعادا عن المشكله 

 



 " سمات المعلومات وشروطها "

وهذا امر مهم ٌجب ان ٌؤكده المرشد :سرٌة المعلومات  -1

والطالب حتى ٌتحدث بحرٌه حٌث تكتب المعلومات وتحفظ فً 

رمزٌه الكتابه سجالت النها قد تثٌر متاعب ثانوٌه فٌجب ان تكون 

فٌلجأبعض المرشدٌن الى كتابه ارقام للدالله على الطالب وٌستعمل 

البعض االخر نظام كتابه الحروف االولى من أالسماء او استعمال 

 نظام الشفره السرٌه 

ٌجب على المرشد بذل اقصى جهد : بذل اقصى الجهد -2

للحصول على معلومات شاملة وكافٌه واستخدام كافة الطرق 

وسائل واالدوات المناسبه ومن مصادرها السلٌمه المسؤوله وال

 فً عملٌه جمع المعلومات   المطلعه واستغالل امكاناته ومهاراته

وٌتضمن معرفة ماذا ولماذا :المهارات فً مع المعلومات   -3

 ومتى ومن ٌسال واتمام العملٌه جمع المعلومات بطرٌقه سهله 

تشخٌص التدقٌق ومن اجل  وذلك من اجل: الدقة والموضوعٌه  -4

تقٌٌم عملٌه االرشاد بعد اتمامها حٌث ٌمكن اعاده بعض 

 0االختبارات لمالحظه مدى التغٌر الذي طرأعلى حاله الطالب 

ان المعلومات السلوكٌه المهمه التً تتسم :التكرار واألستمرار  -5

فكم من الوقت استمر السلوك؟ وكم من الوقت مضى ,بالتكرار

ك ؟اخر مره لذلك على المرشد ان ٌهتم منذ حدوث السلو

بحصر تكرار السلوك واستمراره وذلك الن السلوك العارض 

 0لٌس باهمٌه من السلوك المتكرر والمستمر 

النها تحتاج الى تفسٌر وتحلٌل فً :تنظٌم المعلومات وتسجٌلها  -6

شخصٌة الطالب ومشكلته فتلخص الموضوعات فً سجالت 

 0التوارٌخ علٌها واسم االخصائًلٌسهل الرجوع الٌها وتسجٌل 

 


