
 جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة االساسٌة

 قسم الرٌاضٌات/ مرحلة ثانٌة

 (   5102-5102مادة : االرشاد التربوي للعام الدراسً)

 .الرابعةمدرسة المادة : م.م. سناء حسٌن خلف / المحاضرة  

 المفردات

 . أخالقيات العمل اإلرشادي-

 المقدمة

فً العمل اإلرشادي وهً مسؤولٌة تقع على  وتعتبر القواعد األخالقٌة ذات أهمٌة كبٌرة   

عاتق المرشد التربوي وعلٌه أن ٌدرك أن الدٌن هو مصدر األخالق وأن التزامه بالخلق الذي 

 . ٌحث علٌه الدٌن سٌضع تصرفاته فً الطرٌق القوٌم والسلٌم

 

 :وهنا سنعرض بعض أخالقٌات المرشد التربوي وهً على النحو التالً

 

  ةأوال: مباديء عام

 

أن ٌتحلى المرشد التربوي باألخالق الفاضلة قوالً وعمالً، وأن ٌكون قدوة حسنة فً .1

 .الصبر واألمانة وتحمل المسؤولٌة دون ملل أو كلل أو ٌأس

 

أن ٌتحلى المرشد بالمرونة فً التعامل مع حاالت الطالب، وعدم التقٌد بأسالٌب محددة فً .2

 .فهم مطالبهم وحاجاتهم اإلرشادٌة

أن ٌتمٌز المرشد التربوي باإلخالص وتقبل العمل فً مجال التوجٌه واإلرشاد كرسالة .3

 ولٌس كوظٌفة بعٌداً عن الرغبات والطموحات الشخصٌة.

أن ٌتجنب المرشد إقامة عالقات شخصٌة مع الطالب، وأن تكون العالقة مهنٌة، الن  .4

 .قة شخصٌةالمرشد التربوي أقرب شخص ألنفس الطالب، لذلك قد تنشأ عال

 

 .أن ٌبتعد المرشد عن التعصب كافة وااللتزام بأخالقٌات العمل المهنً.5

 .ال ٌجٌد تطبٌقها وتفسٌر نتائجهاأال ٌستخدم المرشد أدوات فنٌة أو أسالٌب مهنٌة .6

عدم استخدام أجهزة التسجٌل سواء كان عن طرٌق الكاسٌت أو الفٌدٌو أو أي أجهزة .7

 .الطالب وبموافقتهأخرى إال بإذن مسبق من 

 

عدم تكلٌف أحد من الزمالء غٌر المرشدٌن فً المدرسة بالقٌام بمسؤولٌاته اإلرشادٌة نٌابة .8



 .عنه

 

 . عدم استفزاز الطالب للكشف عن مشكلته مما ٌضعف الثقة بٌنهما.9

 

 .عدم تدخل المرشد فً دٌانة المسترشد غٌر المسلم واحترام جمٌع الدٌانات .10

 

 ريةثانيا: الس

 

نظرا الن المرشد سوف ٌتعرض ألسرار الطالب فً حٌاته العامة والخاصة وألفراد أسرته 

من خالل التعامل مع دراسة حالته، فعلٌه المحافظة على سرٌة المعلومات التً ٌحصل علٌها 

 :وتشتمل السرٌة على تقٌد المرشد التربوي باالتً،

 

علٌه من أسرار خاصة بالطالب وبٌاناته الشخصٌة ٌلتزم باألمانة على ما ٌقدم له أو ٌطلع - 

 .ومسؤولٌة تأمٌنها ضد إطالع الغٌر علٌها وبطرٌقة تصون سرٌتها

 

 .ٌلتزم عدم نشر المعلومات الخاصة بالحاالت التً ٌقوم بدراستها ومتابعتها- 

 

عدم اإلفصاح عن نتائج دراسة حالة الطالب واالكتفاء بإعطاء توصٌات لمن ٌهمه أمر - 

 .لطالب للتعامل مع حالتها

 

فً حالة طلب معلومات سرٌة عن حالة الطالب من قبل الجهات األمنٌة أو القضائٌة فعلى - 

  المرشد التربوي اإلفصاح عن المعلومات الفردٌة وبقدر الحاجة فقط وإشعار الطالب بذلك

 

المرشد تقدٌم  إذا طلب ولً أمر الطالب أو مدٌر المدرسة معلومات سرٌة عن الطالب فعلى- 

 .المعلومات الضرورٌة بعد التأكد من عدم تضرر الطالب من إفشائها

 

 العلم والمعرفة ثالثا:

 

أن تتوفر لدى المرشد معلومات وافٌة عن طبٌعة البشر وسلوكٌاتهم ومراحل نموهم 

فً حٌاتهم وأسالٌب التعامل مع تلك المشكالت والنظرٌات التً  والمشكالت التً ٌواجهونها

تفسر السلوك واألسباب المؤدٌة إلى المشكالت وكذلك معرفة واقع المجتمع والمؤسسة التً 

ٌعمل بها، وأن ٌعمل بشكل دائم ودائب على تطوٌر ذاته فً الجوانب اإلرشادٌة وذلك من 

  :خالل

 

 .لمستمرالدورات التدرٌبٌة والتعلٌم ا- 

 



 .المشاركة فً المؤتمرات والندوات المختلفة- 

 

 .مواكبة المجالت المتخصصة والمراجع الحدٌثة- 

 

 .االستفادة من خبرات اآلخرٌن والزمالء فً المهنة- 

 

 . الدراسات العلٌا- 

 

 رابعاً: الخبرة

 

عة من تعتبر الخبرة الجانب األدائً فً عملٌة اإلرشاد، لذا ٌحتاج المرشد إلى مجمو

المهارات وفً مقدمتها مهارة تكوٌن العالقة اإلرشادٌة التً تشتمل على مهارات المالحظة 

واإلصغاء والتعبٌر وتكوٌن األلفة مع المسترشد وتوفٌر البٌئة اإلرشادٌة اآلمنة ثم مهارات 

دراسة المشكلة وتشخٌصها وإعداد األهداف واختٌار طرٌقة اإلرشاد ثم تقوٌم العملٌة 

 .دٌة وأخٌرا إنهاء العالقة اإلرشادٌةاإلرشا

 خامسا: رعاية مصلحة المسترشد

بما أن المسترشد هو شخص لدٌه مشكلة وٌحاول أن ٌجد المساعدة من المرشد بشأنها ،فعلى 

المرشد أن ٌساعده على الوصول إلى بر األمان وأن ٌبذل المرشد كل ما فً وسعه لمساعدته 

ت وتصحٌ  األخطاء االدراكٌة والسلوكٌة وتحسٌن على النمو والنجاح وتجاوز المشكال

مشاعره وتبنً القٌم االٌجابٌة ،وهو فً جانب موقفه اإلرشادي علٌه أن ٌدافع عن مصال  

المسترشد وٌمنع أي أذى قد ٌلحق به ،وأن ٌراعً عند إعداده للتقارٌر ما أؤتمن علٌه من قبل 

 .المسترشد

  العالقة اإلرشادية سادساً:

اإلرشادٌة جانب مهم من جوانب العملٌة اإلرشادٌة فهً عالقة مهنٌة شخصٌة العالقة 

وتستوجب الحصول على المعلومات التً تساعد المرشد والمسترشد على فهم هذا المسترشد 

وظروفه وواقعه والمتغٌرات التً من حوله ، فهذه العالقة ٌجب أن تصان عن كل ما من 

 .شأنه زعزعة الثقة مع المسترشد

  كرامة المهنة عا:ساب

المرشد فً سبٌل محافظته على كرامة المهنة التً ٌنتمً إلٌها ٌمتنع عن التورط فً أي ان   

عمل ٌنهى عنه الدٌن والخلق وتجرمه األنظمة المعمول بها، وهو ٌدرك وٌحترم حقوق 

 .اإلنسان الذي ٌعمل معه، وأنه ٌعمل على وقاٌته من األخطار التً قد تحٌط به

 المرجع
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