
 أخالقٌات اإلرشاد النفسً ومعاٌٌره المهنٌة:المحاضرة الثالثة  ::

ومعاٌٌر تحّدد سلوك القائمٌن علٌها والسٌما مهنة التوجٌه واإلرشاد، ومن لكل مهمة أخالق       

خالل هذه المعاٌٌر تتضح كٌفٌة التعامل مع كل من له صلة بمجال التوجٌه واإلرشاد، وٌنبغً 

 للمرشد أن ٌلتزم بحدود تلك األخالقٌات والمعاٌٌر وال ٌتعداها، ومن أهمها:

لتقّرب إلى هللا تعالى، أو خدمة اإلنسانٌة ـ إن لم ٌكن أن ٌقصد المرشد من وراء عمله ا .1

 مؤمناً باهلل عز وجل ـ وأن التؤثر فٌه األهواء والمغرٌات.

أن الٌقدم المرشد إلى وظٌفة التوجٌه واإلرشاد إال بعد أن ٌكون مؤهالً لذلك وممتلكاً  .2

 للخبرة والمعرفة التً تؤهله للقٌام بهذا الدور. 

المرشد على مبدأ المساواة والمحافظة على مصلحة المسترشد، وأال ٌقوم بأي أن ٌحافظ  .3

 عمل ٌضر به.

ٌجب المحافظة على سرٌة العالقة اإلرشادٌة وعلى المعلومات الناتجة عنها على وفق  .4

 التزام المرشد كشخص مهنً.

دٌة الخذ إخبار المرشد بشروط اإلرشاد أو العالج، وذلك قبل البدء بالعالقة اإلرشا .5

 الموافقة منه ان كان مدركا او من والدٌه ان كان قاصرا.

للمرشد الحق فً استشارة أي من المهنٌٌن اآلخرٌن الموثوق بكفاءتهم إذا استدعى األمر  .6

ذلك. وعلى المرشد إذا استشار أحد المهنٌٌن اآلخرٌن أن ٌتجّنب أولئك الذٌن لهم عالقة أو 

 مصلحة مع المسترشد.

للمرشد أن ٌنهً عالقته اإلرشادٌة إذا ما شعر بعدم قدرته على مساعدة  ٌنبغً .7

المسترشد، أما بسبب قلة الخبرة، أو بسبب وجه من أوجه القصور، وٌجب فً هذه الحالة أن 

 ٌحٌل المسترشد إلى متخصص مناسب، أّما فً حالة 

ستمرار فً العالقة امتناع المسترشد عن قبول مثل هذا االقتراح فان المرشد غٌر ملزم باال

 اإلرشادٌة. 

  

 ::المعلم المرشد  

 اوال /من هو المعلم المرشد

تتلخص فكرة المعلم المرشد فً أّنه ٌعٌن لكل فصل دراسً مرشداً من معلمً هذا        

الفصل، ٌلتقً هذا المرشد بتالمٌذه مرة على األقل من كل أسبوع )فً حصة تسمى اإلرشاد( 

من حصص الجدول المعتاد للمقابالت الفردٌة لمن ٌرغب فً ذلك من  كما ٌخّصص عدداً آخر

طالبه أوالً بأول، والستعمال األسالٌب النفسٌة التً تمهد للوقاٌة من االضطرابات السلوكٌة 

وتجنب االنحراف. و التختلف شخصٌة المعلم المرشد فً طبٌعتها وسماتها وفلسفتها التربوٌة 



رس الحالً نفسه الذي ٌقوم مع التدرٌس ببعض طرائق اإلرشاد فً مختلف مدارسنا بل هو المد

النفسً. والبد من االهتمام بالمعلم المرشد فً أثناء الخدمة وذلك بإعطائه برنامج إرشادٌاً قصٌر 

ٌُدّرب المعلم المتحمس لعمله على ذلك البرنامج  األمد ٌكون بداٌة لبرنامج إرشادي طوٌل األمد و

 اء عمله التربوي.لٌطّبقه كل ٌوم فً أثن

والواقع أّن المؤسسات التربوٌة فً هذه األٌام أحوج من أي وقت مضى إلى المعلم المرشد نظراً 

لما ٌعانٌه مجتمعنا، بل وسائر المجتمعات فً العالم أجمع من تردي فً الجانب التربوي 

جهات النظر والنفسً، ولذا ٌنبغً له إزالة الشر من النفوس ومحو الظواهر السلبٌة، وشرح و

وتحلٌلها وإرشاد كل فرد سعٌاً نحو تحقٌق عمل أفضل بروح وّثابة واعٌة. هذا من جهة، ومن 

جهة أخرى فأّن المرشد التربوي تقع على عاتقه مهمة تبصٌر الطلبة بأهمٌة مستقبلهم العلمً 

فً هذه  وما ٌناسبهم من التخصصات على وفق مستوٌاتهم وقدراتهم العلمٌة، وهذا ما نفتقر إلٌه

 األٌام فً مدارسنا، فمعظم الطلبة ٌتخرجون وهم الٌعلمون أي التخصصات تناسبهم.

 

 أهمٌة المعلم المرشد:ثانٌا/ 

 هناك أساسان عاّمان تقوم علٌهما أهمٌة وجود المعلم المرشد:

 أن المعلم المرشد هو محور العملٌة التربوٌة واإلرشادٌة: .1

وي والنفسً عملٌات متكاملة بعضها ٌكمل بعضاً ولها أهداف التربٌة والتعلٌم واإلرشاد الترب

ٌّرت وتطّورت عّما كانت علٌه سابقاً إذ أصبحت المدرسة  موحدة ونالحظ أّن وظٌفة المدرسة تغ

هً التً ُتعد وُتنّمً التلمٌذ من الناحٌة الصحٌة والنفسٌة والعقلٌة واالجتماعٌة والروحٌة ثم 

الجماعٌة التً تواجه التلمٌذ، وبذلك ٌكون المعلم المرشد متابعاً أخذت تهتم بالمشاكل الفردٌة و

لشخصٌة التلمٌذ راصداً لسلوكٌاته قادراً على توجٌه النصائح واإلرشادات المناسبة له والمؤثرة 

 فً نفسٌته بوصفه األب الروحً للتلمٌذ.

 المعلم هو أقرب شخص إلى التلمٌذ: .2

إّنه ٌعرفه جٌداً وٌمكنه أن ٌؤثر به بشكل كبٌر وأن ٌضفً المعلم هو أدرى شخص بالتلمٌذ إذ 

ألواناً جدٌدة على شخصٌته وبذلك ٌثرى العملٌة التربوٌة واإلرشادٌة. نعم إّن المعلم ٌمتلك مكانة 

متمٌزة فً نفوس طلبته وهذا األمر ٌعد حساساً بدرجة كبٌرة إذ إّن موقع المعلم ٌحتم علٌه أّن 

قدوة حسنة مؤثرة فً تالمٌذه، وإال فإّن عدم إلتزام لخلق السامً لٌكون دب الرفٌع واٌتحلى باأل

المعلم باألنظمة والقوانٌن، وقلة مراعاته لآلداب واألخالق الفاضلة سٌجعل من تالمٌذه غٌر 

 ملتزمٌن.

 ومنعا ، األمهات عقوق علٌكم حرم هللا إن))  قال أنه وسلم علٌه هللا صلى النبًوقد ورد عن 

 . البخاري رواه((  المال وإضاعة ، السؤال وكثرة ، وقال قٌل لكم وكره.  البنات أدوو،  وهات

 



 ثالثا/ المهام التً ٌنبغً للمعلم المرشد أن ٌؤدٌها:

وضع خطة للقضاء على مشكلة التأخر الدراسً لبعض التالمٌذ أو التقلٌل من هذه  .1

 الحاالت.

التً تتصل بالفرص الدراسٌة والمهنٌة  ٌستطٌع أن ٌتناول مع تالمٌذ صفه الموضوعات .2

 التً تنتظرهم فً البٌئة المحلٌة، وٌبٌن خصائص كل دراسة أو مهنة منها.

ٌمكنه إذا كان مؤهالً ومَعداً إعداداً جٌداً أن ٌوجههم فٌما ٌرتبط بالمشكالت والصعوبات  .3

هم الحلول التً تطرأ علٌهم فً مجال نموهم الجسمً وما ٌصاحبها من تغٌرات، وٌضع ل

 المناسبة.

ٌمكنه أن ٌدٌر فً بعض الحصص مناقشات مع التالمٌذ حول الطرائق واألسالٌب  .4

السلٌمة فً االستذكار والتحصٌل والتغلب على الصعوبات التً تعترضهم فً بعض المواد 

الدراسٌة ومشكالت توافقهم مع المجتمع الدراسً بنحو عام، وكذلك سائر الموضوعات التً 

 لتالمٌذ بمناقشتها واالستفسار عنها من أجل توجٌه مٌولهم ورغباتهم نحو أفضل السبل.ٌرغب ا

ٌنبغً للمعلم المرشد أن ٌطبق بعض االختبارات النفسٌة على تالمٌذ فصله للتعرف على  .5

قدراتهم ومزاٌاهم العامة والخاصة، كما ٌنتظر منه أن ٌتولى اإلشراف على استٌفاء البٌانات 

البطاقة المدرسٌة التً تفٌد فً توجٌه التالمٌذ فٌما بعد لتحدٌد مستقبلهم الدراسً  المتضمنة فً

 والمهنً.

ٌعهد إلى المعلم المرشد إكتشاف التالمٌذ الموهوبٌن والمتفوقٌن فً الجوانب العلمٌة أو  .6

المهارٌة من أجل توجٌههم إلى برامج خاصة داخل المدرسة وخارجها فً سبٌل االرتقاء بهم 

 إلى أعلى المستوٌات. 

رض االتصال بولً أمر التلمٌذ الذي ٌسهم بشكل كبٌر فً تذلٌل الصعاب التً تعت .7

 طرٌق التلمٌذ، وبذلك تشترك المدرسة واألسرة فً تكوٌن شخصٌته.

وٌتجلى الدور الجوهري للمعلم المرشد فً تركٌز المفاهٌم العقائدٌة واألخالقٌة لتالمٌذه  .8

 قبل أن ٌقعوا فرٌسة األفكار المنحرفة والمعتقدات الضالة. 

 المرشد فً التعلٌم:

لعملٌة التربوٌة، وهو عامل أساس فً تحدٌد مخرجاتها، وٌمكن ٌؤدي المرشد أثراً كبٌراً فً ا    

تعرٌفه بأنه : اكادٌمً متخصص بعلم النفس االرشادي له مؤهالت شخصٌة ومهنٌة تساعده على 

تقدٌم خدماته وفق مبادىء دراسة السلوك االنسانً خالل مراحل نموه تساعده على تأكٌد الجانب 

 وافق لدٌه.االٌجابً لدى المسترشد لتحقٌق الت

 المؤمن يحتاج توفيق من هللا وواعظ من نفسه وقبول مّمن ينصحه":"ومن اطٌب الحكم 

 اوال/الحاجة الى مرشد نفسً فً مدارسنا:



ان الفرد السوي ٌقبل على طلب النصح واالرشاد من االخرٌن بغٌة المحافظة على نفسه من      

ولما كان الفرد ٌمر بتحوالت كثٌرة  الوقوع فً الخطأ ،ولمواجهة المشكالت التً تعترضه

احتاج الى من ٌرشده لتجنب المحاوالت الفاشلة التً تسبب له االحباط وسوف نعرض بإٌجاز 

 مبررات الحاجة االرشاد النفسً فً المدارس:

مطالب الفرد فً مراحل العمر المختلفة :ٌمر الفرد بمراحل انتقالٌة حرجة فً حٌاته  -1

سرة الى حٌاة المدرسة و خالل المدرسة ٌنتقل من مرحلة إلى أخرى حٌث ٌنتقل من حٌاة اال

ولكل مرحلة مطالب معٌنة، وفً مراحل العمر المختلفة ٌمر الفرد من مرحلة الطفولة الى 

مرحلة المراهقة الى الشباب الى الشٌخوخة ولكل مرحلة عمرٌة مطالب معٌنة تشعره بالقلق فً 

والصراع النفسً مما ٌؤدي الى عدم التوافق، من هنا كان  حالة عدم تلبٌتها فٌصاب باالحباط

 ي ٌصٌبه واستعادة توافقه النفسً.لالرشاد النفسً دور بارز فً مساعدة الفرد مواجهة القلق الذ

التغٌرات االسرٌة:لقد طرأت تغٌرات جوهرٌة على الحٌاة العائلٌة ، وهذه التغٌرات  -2

ت القائمة بٌن افرادها وقد ادى هذا الى ظهور صعوبات شملت تكوٌن االسرة و وظائفها والعالقا

 جدٌدة علٌها ومن هذه المشكالت التً تواجهها :  

 .كلة الزواج والسكن وتنظٌم االسرةأ.مش

 .ما عرض االطفال لالهمال والحرمانب.خروج المرءة للعمل ودعم االسرة اقتصادٌا م

التعلٌم وما ٌنطوٌه على مشكالت  ستكمالج.تأخٌر الزواح نتٌجة النشغال الشباب والفتٌات فً ا

 فسً لالفراد فً المجتمع المعاصر.وهذه المشكالت تتطلب توفر االرشاد الن،  خصٌةش

التغٌرات االجتماعٌة : ٌشمل االتغٌر االجتماعً مختلف مظاهر الحٌاة سواء الشخصٌة  -3

ه من وسائل ترفٌه وتطور او االجتماعٌة ومنها تغٌر اسالٌب السكن والتطور التكنلوجً ومارافق

فً االتصاالت ،وتشعب التعلٌم وتطوره وارتباطه فً الحصول على الوظٌفة المناسبة كما ان 

تغٌر المعاٌر االجتماعٌة والقٌم افرز صراعات اخرى بٌن الجٌل الواحد وبٌن االجٌال زٌادة 

عن التأثر على ارتفاع مستوى الطموح لدى االفراد وما رافقه من ضغوطات نفسٌة فضال 

 ى تصحٌح فً المسار النفسً للفرد.بالعالم الغربً كل ادى الى احتٌاج االفراد ال

 التطور التعلٌم وزٌادة االقبال علٌه:وٌمكن ان نلخص تطور التعلٌم فً نقاط:  -4

 أ. نمو العلوم والمعارف وتشعبها. 

 حول الطالب وتلبٌة كافة مطالبه. ب.تمركز التعلٌم 

))طوبى لمن حسن مع الناس خلقه وبذل لهم معونته وعدل عنهم علً)ع(اإلمام ٌروى عن 

 شره"

ج.اكتشاف اسالٌب جدٌدة للتعلٌم تعتمد على االلة و اهتمام التعلٌم بالتدرٌب على المهارات 

 التقنٌة.

 د.إقبال البنات على التعلٌم بما فً مختلف مراحله.



 النفسً والتربوي.كل هذه المظاهر تؤكد الحاجة الى خدمات المرشد 

 

 

 

 

 

 

 


