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الصعوبات التً تواجه المرشد المدرسً فً دراسة ) 

 (الحالة 

برى فً دراسة ٌشكل عامل الوقت عقبة ك:عامل الوقت  -1

الحالة اذ ان الوقت المستنفذ فٌها قد ٌفوق الفترات الزمنٌه 

وان تباٌن 0التً ٌجب ان تستثمر فً المقابالت االرشادٌه 

المعلومات التً تجمع وتعدد مصادرها كفٌل بان ٌطٌل المدة 

المستعمله فً تجمٌعها مما ٌجعل دراسه الحاله غٌر مجدي 

 ه الطرٌقه باخرىفٌضطر المرشد الى استبدال هذ

المعلومات المستهلكه من الصعوبات الشائعه فً درتسة  -2

الحاله فقد ٌصعب فً كثٌر من االحٌان الوصول الى 

 :معلومات دقٌقه عن حال الفرد بسبب

 صعوبة الحصول على معلومات دقٌقه عن خبراته الطفولٌة-أ

المعلومات التً تصل الى المرشد محرفه تكون  او  –ج 

كل هذه االمور كفٌل باحداث تغٌرات فً ,نقصان  زٌادة او

المعلومات التً تصل الى الفرد مما ٌجعلها مهتزه وباردة او 

 مبالغ فٌها فتنتهً الى المرشد وهً مستهلكه 

المعلومات المجرده قد ٌكون المرشد قلٌل الخبر هاو  – 3

حدٌث التخرج ولم ٌبدا فً ممارستها بعد لذا نجد ان اهم 

لتً تواجه المرشد المعلومات المجردة وٌقصد الصعوبات ا

الحقائق التً حصل علٌها المرشد النفسً من مصادرها :بها 

المختلفه دون ان ٌاخذ بالحسبان مشاعر مسترشده واحاسٌسه 

وانفعاالته واتجاهاته لذا تعد معلومات جوفاء الننا نتعامل مع 

 0انسان له خصائصه الممٌزة 

 

 



وهو سجل تراكمً تتبعً لمكونات :لمجمع السجل المدرسً ا/ ثالثا

شخصٌه الفرد جمٌعها الجسمٌه والعقلٌه والنفسٌه واالجتماعٌه 

ٌعتمد علٌها بدرجة كبٌره عند مناقشه المشكالت العامة او الحاالت ,

الفردٌه الخاصه فهو متاح ومنظم لالستعمال المباشر السرٌع عند 

هو من اهم الوسائل فً الحاجة الٌه وٌطلق علٌه البطاقه المدرسٌه ف

جال التوجٌه واالرشاد التربوي والمهنً النه ٌحتوي على جمٌع 

البٌانات التً جمعت عن الفرد طٌلة حٌاته  ولقد ظهرت الحاجة الى 

سجل المجمع بعد تطور وظٌفة المدرسه اذ اصبحت تهتم بتنمٌة 

شخصٌة التلمٌذ بغٌه تمكٌنه من النمو المتكامل السلٌم وتحقٌق 

راره فً التعلٌم الى اقصى حد تسمح به قدراته وتوجٌهه الى استم

الدراسه والعمل المناسب له ومما ٌؤسف له انه على الرغم من 

ال تولً هذا السجل اٌة اهمٌة هذا السجل اال ان معظم المدارس 

منه     عناٌه ودقه بل تمال معلوماته كٌفما اتفق وبالتالً ال ٌستفٌد 

رٌه والنفسٌه كما ال ٌستفٌد منه التربوي اذا ما التلمٌذ فً حٌاته الفك

 0لحا الٌه عند الحاجة


