
 

 المعلومات الالزمة لالرشاد  (وسائل جمع المعلومات)

 أ- المقابلة

       وهي عالقة اجتماعیة مهنیة تكون وجهًا لوجه بین المرشد والطالب في جو نفسي تسوده الثقافة

 المتبادلة بین الطرفین بهدف جمع المعلومات من أجل حل مشكلة، كما یتم فیها تبادل للخبرات

 والمشاعر، ویتم خاللها التساؤل عن اعتماد عملیة اإلرشاد المدرسي على الدراسة العملیة التي تمدنا عن

 المعلومات موضوع الدراسة .

  اوال/ أنواع المقابلة :

       للمقابلة أنواع متعددة بتعدد أهدافها ودرجة االستعداد لها ، إذ تقسم بحسب مستویاتها أو تدریجها

 على قسمین: المقابلة المبدئیة والمقابلة النهائیة. وتقسم بحسب درجة تنظیمها على ثالثة أقسام: المقابلة

 الحرة ، والمقابلة المقیدة ، والمقابلة المنظمة وهي وسط بین الحرة والمقیدة. وهناك تقسیم یقوم على عدد

 المشتركین وهو على قسمین: فردیة وجماعیة .

 والتقسیم األكثر شیوعًا على أساس أهداف المقابلة وأنواعه :

 1- المقابلة التشخیصیة : تهدف هذه المقابلة إلى الكشف عن العوامل الدینامیة المؤثرة في سلوك

 المریض والتي أدت إلى الوضع الحالي له، ویخطط لهذه المقابلة مسبقًا، وفي ضوء ذلك تصاغ األسئلة

 الهادفة للحصول على معلومات عن ماضي المسترشد وحاضره وشخصیته وطبیعته مشكلته، والربط

  بین هذه المعلومات للخروج بأفكار تشخیصیة عن سلوكه

 2- المقابلة اإلرشادیة : تهدف هذه المقابلة إلى تمكن الفرد من فهم نفسه وقدراته واستبصاره

 لمشكالته ونواحي القوة والضعف عنده، وتستعمل هذه المقابلة في حل المشكالت االنفعالیة التي لم تصل

 حد  الحالة ، وتعد مقابلة اإلرشاد درجة من درجات المقابلة العالجیة .

 3- المقابلة العالجیة : تهدف هذه المقابلة إلى استبصار الفرد بذاته وبسلوكه، وبدوافعه،

 وتخلیصه من المخاوف والصراعات الشخصیة التي تؤرقه، وتحقیق االنطالق له لمشاعره وأفكاره

 وانفعاالته واتجاهاته، ومساعدته في تحقیق ذاته وحل صراعاته .

 4- المقابلة المهنیة "التوظیف": وتهدف هذه المقابلة إلى تحدید مدى صالحیة الفرد لمهنة أو

 دراسة معینة، وتتمثل هذه المقابلة بجمع المعلومات عن بعض الجوانب الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة

 واالنفعالیة التي یتطلبها العمل .

 5- المقابلة المسحیة "مقابلة البحوث": وتهدف هذه المقابلة إلى الحصول على بیانات ومعلومات

 عن متغیرات أو قضایا معینة اتجاهات الناس حول موضوع معین، أو مدى انتشار ظاهرة ما في قطاع

 من قطاعات المجتمع، فهذه المعلومات قد تفید في إضافة معارف جدیدة أو تتخذ سبیًال لعالج مشكالت

 معینة .



 

 ثانیا / مزایا المقابلة :

 تنفرد المقابلة بمزایا من أهمها :

 1- تمكن الباحث من التعرف على شخصیة المسترشد ككل "تحقیق النظرة الكلیة" وهذا ماتعجز

 عنه طرائق القیاس األخرى.

 2- تشمل المقابلة مجموعة من المواقف السلوكیة التي یستشف منها الكثیر من الحقائق إذ یمكن

 للباحث ـ زیادة للمعلومات التي یحصل علیها نتیجة األسئلة ـ أن یالحظ الجوانب االنفعالیة والحركیة،

 وحدة التعبیرات، وتفكیر المسترشد ممثًال في تسلسل أقواله أو انتقاله من فكرة إلى أخرى أو تناقض

  أقواله وغیرها

 3- تتیح المقابلة الحصول على معلومات معینة تعجز عنها بعض الطرائق األخرى، فعن طریق

 المقابلة نستطیع اكتشاف قدرة المسترشد على التعامل مع اآلخرین، وقدرته التعبیریة، ومظهره العام .

 4- إّن العالقة المهنیة الطیبة القائمة بین المرشد والمسترشد تساعد المرشد على الحصول على

 معلومات خاصة قد التتوافر بأسالیب أخرى. ففي المقابلة یتم بناء الثقة المتبادلة فیشعر المسترشد

 بالطمأنینة واألمن وسط تشجیع المرشد وقبوله فیدفعه إلى التحّدث بصراحة عن مشاكله وصراعاته، كما

 إّن المقابلة تتیح للمرشد فرصة التعمق في دراسة المشكلة بأسئلة إضافیة أخرى .

 5- تعد المقابلة أفضل أدوات جمع المعلومات إذا ما أحسن استعمالها .

 ثالثا / سلبیات المقابلة :

  على الرغم من مزایا المقابلة، إال أّنها التخلو من عیوب من أهمها :

 1- إنخفاض معامل صدق وثبات نتائج المقابلة وخاصة في الظروف التي یقوم فیها أفراد غیر

 مدربین على كیفیة إجرائها .

  2- تأثر نتائج المقابلة بالذاتیة .

  3- ال تصلح هذه الطریقة في حاالت األطفال وضعاف العقول .

  4- تعد أكثر الوسائل اعتمادًا على مهارة المقابل، وأقلها خضوعًا للقیاس الموضوعي .

  5- اّنها وسیلة مكلفة من حیث الوقت والجهد والمال .

 ب- دراسة الحالة :

 دراسة الحالة وسیلة شائعة االستعمال لتلخیص اكبر قدر من المعلومات عن المسترشد وتعد أكثر

  الوسائل شموال وتحلیال .



 ویرى البعض إن دراسة الحالة لیست وسیلة جمع معلومات بالمعنى الحرفي لكنها اسلوب لتجمیع

 المعلومات وتنظیمها التي تم جمعها بالوسائل االخرى مثل المالحظة واالختبارات والمقاییس والسیرة

 الشخصیة .

       تعرف على انها كل المعلومات التي تجمع عن الحالة ، والحالة قد تكون فردا او اسرة او جماعة

 وهي تحلیل للموقف العام ككل وتنسیق للمعلومات .

   مصادر المعلومات في دراسة الحالة :

 1- المالحظة: تتم مالحظة التلمیذ من خالل المقابلة والفحص السایكولوجي، ومالحظة اآلخرین

 له .

  2- البیانات الكمیة والكیفیة: المتمثلة بنتائج الفحوص الطبیة واالختبارات السلوكیة .

  3- البیانات التاریخیة: المستمدة من السجالت والو ثائق والمقابالت .

        وقد نحصل على كثیر من المعلومات من خالل افراد العائلة وزمالئه ومعلمیه وأطبائه وهنا یكون

 من المفید المقارنة بین المعلومات التي حصلنا علیها من مصادر مختلفة .

  مهارة دراسة الحالة

 لكي تدرس الحالة بشكل جید یجب ان یؤخذ بالحسبان جانبان اساسییان هما :

  اوال/ تنظیم المعلومات وتسجیلها

  یتوقف تنظیم المعلومات على عدة عوامل منها :

 أ.خبرة المرشد النفسي

 ب.عمر المسترشد

 ج. الهدف من دراسة الحالة .

      وقد یختلف تنظیم المعلومات من مرشد الى مرشد اخر،لكن في اغلب التنظیمات تتخذ الصورة االتیة

:  

 1- معلومات الهویة الشخصیة،االسم،العمر،الجنس.....الخ

 2- معلومات عن المشكلة واعراضها

 3- معلومات عن البیئة األسریة والعالقة بین أعضائها

 4- معلومات عن التاریخ العضوي للمسترشد مشتملة على اإلمراض واإلصابات التي المت به

 5- معلومات عن التاریخ المدرسي مشتملة على مستویات التحصیل الدراسي ,النشاطات

  المدرسیة التي شارك فیها ,والعالقات بین المدرسین وجماعة األقران .



  6- معلومات عن الخبرات المهنیة التي زاولها المسترشد

 7- التقویم العام للحالة ككل من حیث الفروض والتفسیر والتحلیل ووالتوصیات الالزمة

 للمسترشد

 

  ثانیا/ تحلیل المعلومات وتفسیرها

       لما كانت دراسة الحالة تعد المحصلة النهائیة لكل المعلومات التي تتعلق بالفرد فان مهارة تحلیل

 المعلومات وتفسیرها تتطلب عنایة فائقة تتمثل في مهارات تحلیلیة فرعیة فمثال مجموعة المعلومات

 الشخصیة تحلل من حیث عالقة المشكلة بعمر المسترشد وجنسه ،اما معلومات البیئة االسریة فتحلل من

 حیث عالقة المسترشد بوالدیه، واخوته ،وعدد افراد العائلة، والحالة المادیة والصحیة لهم ومدى

 االنسجام معهم ومدى تأثیر كل ذلك ،  على مشكلته وهكذا نستمر في تحلیل باقي المعلومات وتكمن

 مهارة المرشد لیس في جمع المعلومات وتحلیلها وانما في تفسیرها كُل على حدة ثم الربط بینها حتى

  تبدو في النهایة كصورة متكاملة .

 الصعوبات التي تواجه المرشد المدرسي في درسة الحالة :

 1-عامل الوقت : یشكل عامل الوقت عقبة كبرى في دراسة الحالة اذ ان الوقت المستنفذ فیها قد یفوق

 الفترات الزمنیة التي یجب ان تستثمر في المقابالت االرشادیة . ان تباین المعلومات التي تجمع وتعدد

 مصادرها كفیل بان یطیل المدة المستعملة في تجمیعها مما یجعل دراسة الحالة غیر مجدي، فیضطر

 المرشد الى استبدال هذه الطریقة بأخرى .

  2- المعلومات المستهلكة :

 تعد المعلومات المستهلكة من الصعوبات الشائعة في دراسة الحالة ، فقد یصعب في كثیر من االحیان

 الوصول الى معلومات دقیقة عن حالة الفرد بسبب:

 أ- صعوبة الحصول على معلومات دقیقة عن خبراته الطفولیة

  ب- تغیر االماكن التي عاش بها وانتقال االفراد الذین كانوا یحیطونه في عدة اماكن.

 ج- او تكون المعلومات التي تصل إلى المرشد محرفة زیادة او نقصان ، كل هذه االمور كفیل باحداث

 تغیرات في المعلومات التي تصل الى الفرد مما یجعلها مهتزة وباردة او مبالغ فیها فتنتهي الى المرشد

 وهي مستهلكة .

 3- المعلومات المجردة :

 قد یكون المرشد قلیل الخبرة او حدیث التخرج ولم یبدأ في ممارستها بعد لذا نجد ان اهم الصعوبات التي

 تواجه المرشد المعلومات المجردة ویقصد بها : الحقائق التي حصل علیها المرشد النفسي من مصادرها

 المختلفة ،دون ان یأخذ بالحسبان مشاعر مسترشده وأحاسیسه وانفعاالته واتجاهاته مما أي ان هذ



 المعلومات اخذت بمعزل عن المشاركة الفعلیة لمشاعر المسترشد لذا تعد معلومات جوفاء مجردة الننا

 نتعامل مع انسان له خصائصه الممیزة .

 ًج- السجل المدرسي المجمع

       وهو سجل تراكمي تتبعي لمكونات شخصیة الفرد جمیعها، الجسمیة والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة،

 یعتمد علیها بدرجة كبیرة عند مناقشة بعض المشكالت العامة أو الحاالت الفردیة الخاصة، فهو متاح

 ومنظم لالستعمال المباشر السریع عند الحاجة إلیه. ویطلق علیه عادة البطاقة المدرسیة فهو من أهم

 الوسائل في مجال التوجیه واإلرشاد التربوي والمهني، ألنه یحتوي على جمیع البیانات التي جمعت عن

 الفرد طیلة حیاته المدرسیة .

       لقد ظهرت الحاجة إلى السجل المجمع بعد تطور وظیفة المدرسة إذ أصبحت تهتم بتنمیة شخصیة

 التلمیذ بغیة تمكینه من النمو المتكامل السلیم وتحقیق استمراره في التعلیم إلى أقصى حد تسمح به قدراته

 وتوجیهه إلى الدراسة والعمل المناسب له، ومّما یؤسف له أّنه على الرغم من أهمیة هذا السجل إال أّن

 معظم المدارس التولي هذا السجل أیة عنایة ودقة، بل تمأل معلوماته كیفما اتفق، وبالتالي الیستفید منه

 التلمیذ في حیاته الفكریة والنفسیة. كما الیستفید منه التربوي إذا ما لحأ الیه عند الحاجة .

 محتویات السجل المجمع :

  لما كان السجل المجمع أداة تشخیصیة ألحوال التلمیذ وجوانب شخصیته، وهو وسیلة لتقدیم الخدمات

 التوجیهیة واإلرشادیة المتعددة، لذلك یجب أن یحتوي هذا السجل على بیانات مهمة تغطي مكونات

 شخصیته كافة، وأهم هذه البیانات :

 1- البیانات الشخصیة للتلمیذ : وتشمل اسم التلمیذ، وتاریخ ومحل والدته، ودیانته، وجنسیته،

 ومدرسته، وفصله، واسم ولي أمره، وعلمه، ...الخ

 2- ملخص التقاریر عن التلمیذ في المراحل الدراسیة السابقة: أي یخصص موجز عن حالة

 التلمیذ عند انتقاله إلى المرحلة التي تلیها

 3- البیانات الصحیة عن التلمیذ: فقد ثبت أّن للحالة الصحیة أثرًا واضحًا على قدرة التلمیذ على

 االنتباه والمتابعة واالستیعاب والتحصیل بنحو عام

 4- بیانات عن النواحي األسریة : ویتناول هذا الجانب تكوین األسرة من حیث عدد أفرادها،

 ومن یعولها، ومع من یعیش، وكذلك الحالة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وأجواء المنزل

 5- القدرات العقلیة للتلمیذ : وتشمل هذه البیانات اختبارات الذكاء والقدرات الخاصة مع تحدید

 أسماء هذه االختبارات وتواریخ إجرائها وتقدیرات المدرسین

 6- بیانات عن التحصیل الدراسي : ویشمل بیانات عن درجات التلمیذ في المواد المختلفة،

قا أو ضعفًا وترتیبه بین زمالئه داخل الفصل، وكذلك المواد التي أظهر فیها تفو 



 7- بیانات عن السمات الشخصیة للتلمیذ: وتشمل هذه البیانات النفسیة واالجتماعیة التي لها أثر

 كبیر في التحصیل

 8- بیانات عن مواظبة الطالب : وتتضمن عدد مرات الدوام والتأخر في الدراسة، وأسباب ذلك،

 وارتباطه بالعوامل األخرى

 9- بیانات عن المیول والهوایات للتلمیذ : وتشمل هذه البیانات معلومات عن هوایات التلمیذ

 البارزة، ومیوله الثقافیة والفنیة والریاضیة

 مزایا السجل المجمع :

 1- یعد من أهم األدوات التي تساعد على تتبع تأریخ الفرد لمدة طویلة

 2- یقلل من ذاتیة الباحث، ألّن المعلومات التي ُتسجل في السجل التكون تحت تأثیر ظرف واحد

  أو شخص معین، بل هو نتاج تسجیل متتابع في ظروف ومواقف متباعدة تغطي حیاة الفرد

 3- یزید من استبصار الفرد بذاته، إذ یمكنه من وضع مستویات طموح واقعیة وتخطیط سلیم

 للمستقبل مبني على حقائق موضوعیة عن الذات

 4- ینمي العالقة بین البیت والمدرسة


