
 
 رابعا/ العالقة املهنية اإلرشادية:

 عالقة السرشد بالظمبة:ــ 1

عالقة السرشد بالظالب عالقة ميشية تربهية ابهية تتمخص في تذخيص الظالب 
الذي يحتاج الى مداعدة نفدية او تربهية ومن ثم تذخيص مذكمتو وبعدىا 
مداعدتو بالظرائق العمسية ،واستعسال اإلرشاد الهقائي مع الظمبة عن طريق 

يا مع اجراء مدح الشدوات والشذرات فزال عن تدوين الحاالت التي يقهم بعالج
 عام لكل يقدمو لمظمبة وتدجيمو. 

 
 عالقة السرشد باإلدارة: -2

من مهاىب  مدير السدرسة ىه قائد العسمية التربهية في السدرسة ، فبسقدار مايسمك
وقدرات وبعد تربهي بسقدار ما يشجح في إدارة مدرستو ، وقد قيل أعظشي مديرا ناجحا 

 أعظيك مدرسة ناجحة وتتزح العالقة بين السرشد واالدارة من خالل االتي:

االقتشاع بالدور الذي يؤديو السرشد التربهي بالسدرسة ، وما لم يكن مدير السدرسة -1
بهي وبأىسيتو فإن العسمية اإلرشادية بالسدرسة ستراب مقتشعا بدور السرشد التر 

 0والفذلبالذمل 

السدير ىه السدئهل األول عن الشهاحي اإلدارية فيسا يخص السرشد من تأمين -2
غرفة خاصة بالسرشد وتكهن قريبة من الظالب وما يمزم ىذه الغرفة من أدوات وأثاث 

 0وغيره 

ات والسقاييس التي يدتخدميا السرشد في تأمين السبالغ الخاصة بذراء االختبار -3
يدايا والجهائز قياس قدرات الظالب وميهليم واستعدادىم الدراسي والسيشي، وتأمين ال

 الرمزية لمظالب



عدم تكميف السرشد التربهي بأي عسل يتعارض مع عسمو السيشي مثل اإلشراف -4
ن عن الظابهر عمى االختبارات أو اخذ غياب وحزهر الظالب أو تدجيل الستأخري

 0الرباحي مسا يتعارض مع ميام عسمو السيشي 

رئاسة لجشة التهجيو واإلرشاد بالسدرسة واالطالع عمى التقارير الشفدية التي  -5
 يعدىا السرشد التربهي عن مذكالت الظالب .

تذجيع السرشد التربهي عمى القيام بإجراء الدراسات و البحهث التربهية التي ليا  -6
بالعسمية التربهية مثل تكرار تأخر الظالب صباحا ، والتأخر الدراسي ، وغياب مداس 

الظالب والشهم في الحرص ، وبعض السظاىر التي تتعارض مع الخمق والدين 
 والعادات والتقاليد.

السذاركة في تقهيم السرشد التربهي فيسا لو عالقة بالجانب اإلداري واالتفاق مع -7
 0يم السرشد السذرف الزائر عمى تقه 

 عالقة السرشد بالسؤسدات واالفراد خارج السدرسة : -3

 طمب الدعم السادي والسعشهي مشيم. .1
 احالة الظمبة الذين اليدتظيع مداعدتيم الى السؤسدات السخترة. .2
 تزويدىم بالبحهث والدراسات التربهية. .3
 االشتراك بدورات التقهية الفشية والعمسية. .4
 ان طمب مشو. مسارسة خبراتو خارج السؤسدة .5

 
 
 
 
 



 

 املعلىمات األساسية للعملية اإلرشادية
  أهميتها :اوال : 

تعد وسائل جسع السعمهمات في اإلرشاد التربهي والشفدي حجر الزاوية في عسمية 
االرشاد ،اذ ان الحرهل معمهمات دقيقة وكافية عن الظالب وعن مذكمتو وعن بيئتو 
يعد حمقة الهصل بين الجزء الشظري والجزء العسمي في التهجيو واالرشاد التربهي وذلك 

تهافرت السعمهمات التي تسكن من فيم الظالب والتي  الن عسمية االرشاد التتم اال اذا
 يحدد عمى اساسيا تذخيص الحالة .

فالسرشد لكي يقدم لمظالب السداعدة البد لن يتهافر لديو قدر وافي من السعمهمات 
تتيح فيم وتفدير سمهكو وفي الهقت نفس يحتاج الظالب معمهمات عن ذاتو ومهاطن 

 نفدو وتخظيط مدتقبمو. فيم ىتعيشو عم قهتو ومهاطن ضعفو

 

 ثانيا /مصادر املعلىمات :

. الفرد: مّسا الشك فيو أّن السردر الرئيس لمسعمهمات ىه السدترشد نفدو فيه 1
 األقدر عمى فيم ذاتو ووصف مذاعره وعرض مذكالتو وصراعاتو.

. األسرة: يعد الهالدان مردرًا غشيًا من مرادر السعمهمات فيسا إلى جانب معرفتيسا 2
بتفاصيل دقيقة عن حياة السدترشد إال أّنيا من أىم العهامل السؤثرة في بشاء 

 شخريتو سمبًا أو ايجابًا.

. األصدقاء: يسيل األفراد إلى بداية السراىقة إلى تكهين عالقات اجتساعية باآلخرين 3
فيتحدث السراىق إلى أصدقائو ويفزي إلييم بستاعبو الذخرية في الهقت الذي يرى 

الهالدين اليعظياه وقت كافيا من االىتسام وفي مثل ىذه الحاالت يكهن  فيو أن
 األصدقاء مردرًا جيدًا لجسع السعمهمات.



. السدرسهن: إّن السدرسين من السرادر السيسة في جسع السعمهمات إذ إّنيم 4
يعرفهن الكثير عن سمهك التمسيذ ونهاحي القهة والزعف عشده، وعن تررفاتو 

 هكو العام.واىتساماتو وسم

. األخرائيهن: ويتزسن ىذا كل من تعامل مع السدترشد وقدمها لو خدمات نفدية 5
أو اجتساعية مثل األخرائي االجتساعي واألخرائي الشفدي، والظبيب وتتحدد أىسية 

 كل واحد مشيم تبعًا لسدى االستفادة مشو في حل السذكمة.

ل بسرادر أخرى ليا عالقة . مرادر أخرى: قد تكذف الدراسة عن ضرورة االترا6
وثيقة بالحالة، كالبيانات الخاصة بالسدترشد، ومشيا الدجل السدرسي السجسع، 

 ومذكراتو الذخرية، والهثائق األخرى التي تمقي أبعادًا عن السذكمة. 

 
 


