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 :اإلرشادالتي يقوم عليها التوجيه و األسس

وعلقى  اإلرشقاديقٌقا  الوأخ اإلنسقا على أسس فلسفٌة تتعلق  طبطٌعقة  اإلرشادٌقوم التوجٌه و

أسس نفسٌة وترطوٌة تتعل  طقالفرو  الفردٌقة والفقرو  طقٌ  الجنسقٌ  و بالقو الن قو  وعلقى 

أسس اجت اعٌة تتعل  طالفرد والج اعة و صادر ال جت ع  وعلى أسس عصطٌة وفسقٌولوجٌة 

وفٌ قققا ٌلقققً أسقققس التوجٌقققه   األخقققر تتعلققق  طالج قققاب العصقققطً والزقققواس وأج قققب  الجسقققم 

 :رشاداإلو

 :الفلسفية األسس: الأو

 .اإلنسا  زاولة ف م بطٌعة  .1

الكٌنونققة تعنققً  ققا نققو كققاو  و وجققود والصققٌرور  تعنققً  ققا : .الكٌنونققة والصققٌرور  .2

 .تغٌر سٌصٌر

 .علم الج ال .3

 .علم ال نب  .4

 

 :النفسية والتربوية األسسثانيا: 

النفسقٌة والترطوٌقة التقً ٌ كق  تلخٌصق ا  األسقسالترطوي على  ج وعقة  ق   اإلرشادٌعت د 

 :ك ا ٌلً

 .الفرو  الفردٌة .1

 .الفرو  طٌ  الجنسٌ  .2

 . بالو الن و .3

  .الفرو  فً الفرد الوازد .4

 

 :جتماعيةأال األسسثالثا: 

  الفقرد ٌتقرثر ال تؤثر الج اعة ال رجعٌة علقى سقلوا الفقرد فةقافة فلقى  ٌولقه واتجاناتقه 

ك ققا تققؤثر ثقافقة ال جت ققع التققً ٌنت ققً فلٌ ققا الفققرد  قق  طالج اعقة والسققلوا فققردي اجت ققاعً 

وأعراف فً ذلقا الفقرد وطالتقالً علقى ال رشقد أ  ٌراعقً ذلقا لكقً ٌقت ك   عادا  وتقالٌد

 .   ف م ال سترشد وف م دوافع سلوكه
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 : اإلرشادقيات مهنة التوجيه والأخ

    :عامة مبادئ: الأو 

وأ  ٌكو  يقدو  زسقنة فقً ال  وع  الالفاةلة يقو طاألخال أ  ٌتزلى ال رشد الترطوي  .1

 .وتز ل ال سؤولٌة دو   لل أو كلل أو ٌرس واأل انة الصطر

 .البالو زاال أ  ٌتزلى ال رشد طال رونة فً التعا ل  ع  .2

 اإلرشققادوتقطققل الع ققل فققً  جققال التوجٌققه و طققاإلخال أ  ٌت ٌققب ال رشققد الترطققوي  .3

 .   الشخصٌةكرسالة ولٌس كوظٌفة طعٌدا ع  الرغطا  والب وزا

 .يقة   نٌةال  شخصٌة  ع البالو  وأ  تكو  العيقاالأ  ٌتجنو ال رشد فيقا ة ع .4

 .يقٌا  الع ل ال  نًالطرخ وااللتبامأ  ٌطتعد ال رشد ع  التعصو كافة  .5

 .ٌجٌد تبطٌق ا وتفسٌر نتاوج ا الٌستخدم ال رشد أدوا  فنٌة أو أسالٌو   نٌة  أال .6

عدم استخدام أج ب  التسجٌل سواء كا  ع  برٌ  الكاسٌ  أو الفٌقدٌو أو أي أج قب   .7

 .طإذ   سط     البالو وط وافقته أالأخر  

ء غٌقققر ال رشقققدٌ  فقققً ال درسقققة طالقٌقققام ط سقققؤولٌاته العقققدم تكلٌقققف أزقققد  ققق  القققب  .8

 .نٌاطة عنه ٌةاإلرشاد

 .للكشف ع   شكلته   ا ٌةعف الثقة طٌن  اعدم استفباب البالو  .9

 .عدم تدخل ال رشد فً دٌانة ال سترشد غٌر ال سلم وازترام ج ٌع الدٌانا  .11

 

  :ثانيا: السرية

 .على  ا ٌقدم له أو ٌبلع علٌه    أسرار خاصة طالبالو طاأل انةٌلتبم  .1

 .التً ٌقوم طدراست ا و تاطعت ا طالزاال عدم نشر ال علو ا  الخاصة طٌلتبم   .2

طإعباء توصٌا  ل   ٌ  ه أ قر  واالكتفاءع  نتاوج دراسة زالة البالو  اإلفصاحعدم  .3

 .البالو للتعا ل  ع زالته

أو القةقاوٌة  األ نٌقةفً زالة بلو  علو ا  سرٌة ع  زالة البالقو  ق  يقطقل الج قا   .4

طقققدر الزاجققة فقققب وفشققعار عقق  ال علو ققا  الفردٌققة و اإلفصققاحفعلققى ال رشققد الترطققوي 

 .البالو طذلا

فذا بلو ولً أ ر البالو أو  دٌر ال درسة  علو ا  سرٌة ع  البالقو فعلقى ال رشقد  .5

 .تقدٌم ال علو ا  الةرورٌة طعد التركد    عدم تةرر البالو    ففشاو ا
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طشقققكل يققققانونً عنقققد ا ٌشقققكل طعققق   الزقققاال ٌجقققوب لل رشقققد أ  ٌخطقققر عققق  طعققق   .6

عنقد ا ٌعتققد  أو  أو على أنفس م أو على أ   القوب  اآلخرٌ على ال سترشدٌ  خبرا 

غتصقاو أو انت قاا زر قة الأو تعقر   ال رشد أ  ال سترشد ٌ قارس النكقاح ال زقرم 

عند ا تكقو  ال علو قا  تشقكل  أو  األخر  واألخاليقٌةبفل أو طع  الجراوم القانونٌة 

 .يقةٌة يقانونٌة وتدخل فً ع ل ال زك ة

 

أ  تتوفر لد  ال رشد  علو قا  وافٌقة عق  بطٌعقة الطشقر وسقلوكٌات م : والمعرفةثالثا: العلم 

  الفً زٌات م وأسالٌو التعا ل  قع تلقا ال شقك  واج ونا  التً الو رازل ن ونم وال شك

  وكذلا  عرفة وايقع ال جت ع الال ؤدٌة فلى ال شك واألسطاووالنظرٌا  التً تفسر السلوا 

علققى تبققوٌر ذاتققه فققً الجوانققو  موأ  ٌع ققل طشققكل داوققم وداوققوال ؤسسققة التققً ٌع ققل ط ققا  

 .ٌةاإلرشاد

 

  لققذا ٌزتققام ال رشققد فلققى اإلرشققادفققً ع لٌققة  األداوققًتعققد الخطققر  الجانققو : رابعااا : الخباار 

التققً تشققت ل علققى  ٌةاإلرشققاديقققة ال ج وعققة  قق  ال  ققارا  وفققً  قققد ت ا   ققار  تكققوٌ  الع

 ٌةاإلرشقاد ع ال سترشد وتقوفٌر الطٌوقة  األلفةكوٌ  والتعطٌر وت واإلصغاءزظة ال  ارا  ال 

ثقم  اإلرشقادواختٌقار برٌققة  األنقدافثم   ارا  دراسة ال شكلة وتشخٌصق ا وفعقداد  أأل نه

 .ٌةاإلرشاديقة الوأخٌرا فن اء الع ٌةاإلرشادتقوٌم الع لٌة 

 

أ  ط قا أ  ال سترشقد نقو شقخ  لدٌقه  شقكلة وٌزقاول : خامسا: رعاية مصالةة المسترشاد

 األ قا فعلقى ال رشقد أ  ٌسقاعدل علقى الوصقول فلقى طقر  ٌجد ال ساعد   ق  ال رشقد طشقرن ا 

  الوأ  ٌطققذل ال رشققد كققل  ققا فققً وسققعه ل سققاعدته علققى الن ققو والنجققاح وتجققاوب ال شققك

ونقو فقً   اإلٌجاطٌقةوالسقلوكٌة وتزسقٌ   شقاعرل وتطنقً الققٌم  اإلدراكٌقة األخبقاءوتصزٌح 

  ل سترشقد وٌ نقع أي أذ  يققد ٌلزق  طقهعلٌقه أ  ٌقدافع عق   صقالح ا اإلرشاديجانو  ويقفه 

 .وأ  ٌراعً عند فعدادل للتقارٌر  ا أؤت   علٌه    يقطل ال سترشد

 

ف قً  ٌةاإلرشقادجانو   م    جوانو الع لٌة  ٌةاإلرشاد العاليقة: يةاإلرشادقة السادسا : الع

  نٌة شخصٌة وتستوجو الزصول على ال علو ا  التقً تسقاعد ال رشقد وال سترشقد  عاليقة
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ٌجقو أ   العاليققة  ف قذل ووايقعه وال تغٌرا  التً    زولقه على ف م نذا ال سترشد وظروفه

 .تصا  ع  كل  ا    شرنه بعبعة الثقة  ع ال سترشد

 

فلقى ال  نقة  اإلسقاء شقرنه  ٌتجنطوا كل  ا  ق  أ ٌتبلو    ال رشدٌ  : سابعا: كرامة المهنة

طسق عة ال  نقة  األةقرارطنفسه ع  القٌام طري ع ل    شرنه  ٌنروس عت ا  وعلى ال رشد أ  

ع    ارسته لبرٌ  ٌعلقم أن قا غٌقر ذا  فعالٌقة   اإلعال  ثل ادعاء   ارا  لٌس  لدٌه أو 

ل اللنفسه  ق  خقللدعاٌة  اإلعالمل وساول الأو الدعاٌة لنفسه فً صور  غٌر  رلوفة أو استغ

لعةققوٌته  اإلشققار   لٌسقق  لدٌققه أو الأو خاصققة طالتوعٌققة أو فةققافة  ققؤن طققرا ج تثقٌفٌققة

ال  نٌققة عقق   العاليقققةللج عٌققا  العل ٌققة وال  نٌققة علققى أن ققا ةقق     اراتققه  أو الخققروم ط

سققرار ال سترشققدٌ  أو فن الققه فققً زفققظ ألرف علٌ ققا أو عققدم صققونه زققدودنا ال  نٌققة ال تعققا

الخاصققة ط ققم أو عققدم زصققوله علققى فذ   سققط  طنقققل نققذل ال علو ققا  للغٌققر أو ال علو ققا  

فجراء تجارو علٌ م دو  فذ   ن م أو التسطو فقً زقدوأ أةقرار نتٌجقة أخبقاء ال  ارسقة 

 .أو تبطٌ  اختطارا  نفسٌة غٌر  ناسطة أو تفسٌرنا طشكل غٌر ديقٌ 

 


