
  :رتبٌيــ اإلرشاد ال

وىؽ عسمية مبشية عمى عالقة ميشية خاصة بيؼ السرشد الستخرص، والسدترشد. 
ويعسل السرشد عؼ طريق العالقة اإلرشادية عمى فيػ السدترشد ومداعدتو عمى فيػ 

عمى وعيو بستطمبات البيئة االجتساعية  نفدو واختيار أفزل البدائل الستاحة لو بشاًءا
 وتقييسو لذاتو وقدراتو وإمكانياتو الؽاقعية.

ميشة متخررة، كسا يؤكد عمى أىسية  و واإلرشادويؤكد التعريف ىذا عمى أّن التؽجي
العالقة اإلرشادية بيؼ السرشد والسدترشد، وعمى زيادة درجة الؽعي لدى السدترشد 

و بذكل واقعي يؤدي إلى حدوث تغيير في سمؽكو باالتجاه مؼ أجل تقييسو لذاتو وقدرات
 االيجابي.

 

 ــ مٌضٌع اإلرشاد:
البد لكل عمػ مؼ مؽضؽع ُيعشى بو ومؽضؽع اإلرشاد التربؽي ىؽ السدترشد وما يعانيو 

 مؼ مذكالت والحمؽل السشاسبة ليا.
 

 ــ أىداف اإلرشاد ًغاياتو:
اإلرشاد والغاية مؼ دراستو، وسشؽجزىا بسا  ذكر التربؽيؽن نقاطًا عدة تبّيؼ أىسية عمػ

 يأتي:
 تحقيق الرحة الشفدية: -1

ان عدم القدرة عمى حل السذكالت بذكل ايجابي يؤدي الى القمق والذي بدوره يؤدي 
الى حرؽل االضطرابات الشفدية كاالكتئاب والعزلة او السخاوف السرضية او اشكال 

عمى حالتو الشفدية مسا يؤثر عمى نتاجو مؼ العراب وىذه تؤثر عمى سمؽك الفرد و 
السدرسي ، وان اإلرشاد الشفدي يرمي إلى تبرير الفرد بالسذكالت الشفدية التي 

 يؽاجييا وإمكانية حميا.

 تحقيق الذات : -2



يؤكد روجرز ان الدافع الى تحقيق الذات مؼ اىػ الدوافع التي تحفظ لمسرء صحتو 
الفرد عمى تشسية مفيؽم ايجابي عؼ الذات الشفدية وان دور السرشد ىؽ مداعدة 

بحيث يتطابق فيو مفيؽم الفرد الؽاقعي عؼ الذات مع السفيؽم السثالي لمذات الن أكثر 
ما يعيق تحقيق الذات ىؽ الشعرة الدمبية لذاتو وقديسا قالؽا )تقدير الذات جؽاز سفر 

 الى الحياة(

 تحقيق التؽافق: -3

 األزمات الشفدية ويسكؼ حرره في ثالث مجاالت :ان تحقيق التؽافق يؤدي إلى قمة 
. تحقيق التؽافق الذخري :أي تحقيق الدعادة مع الشفس والرضا عشيا واشباع  أ

 الدوافع والحاجات األولية الفطرية ،والثانؽية السكتدبة.

وذلغ عؼ طريق مداعدة الفرد في اختيار اندب السؽاد  . تحقيق التؽافق التربؽي: ب
سشاىج في ضؽء قدراتو وميؽلو وكيفية تؽظيف قدراتو لتحقيق الشجاح الدراسية وال

 والتفؽق زيادة عمى تعميسو طرق القراءة الرحيحة .

. تحقيق التؽافق االجتساعي :ويتزسؼ الدعادة مع اآلخريؼ وااللتزام بأخالقيات  ت
 السجتسع ومدايرة السعايير االجتساعية والتفاعل االجتساعي الدميػ والعسل لخير

 الجساعة وتعديل القيػ مسا يؤدي إلى الرحة االجتساعية.

 
 

 

 

 

 

 

 



 ًمعايريه املينية: لرتبٌيأخالقيات اإلرشاد ا
لكل ميسة أخالق ومعايير تحّدد سمؽك القائسيؼ عمييا والسيسا ميشة التؽجيو 
واإلرشاد، ومؼ خالل ىذه السعايير تتزح كيفية التعامل مع كل مؼ لو صمة بسجال 

واإلرشاد، ويشبغي لمسرشد أن يمتزم بحدود تمغ األخالقيات والسعايير وال التؽجيو 
 يتعداىا، ومؼ أىسيا:

. أن يقرد السرشد مؼ وراء عسمو التقّرب إلى هللا تعالى، أو خدمة اإلندانية ـ إن 1
 لػ يكؼ مؤمشًا باهلل عز وجل ـ وأن التؤثر فيو األىؽاء والسغريات.

فة التؽجيو واإلرشاد إال بعد أن يكؽن مؤىاًل لذلغ . أن اليقدم السرشد إلى وظي2
 ومستمكًا لمخبرة والسعرفة التي تؤىمو لمقيام بيذا الدور.

. أن يحافظ السرشد عمى مبدأ السداواة والسحافعة عمى مرمحة السدترشد، وأال 3
 يقؽم بأي عسل يزر بو.

شاتجة عشيا عمى . يجب السحافعة عمى سرية العالقة اإلرشادية وعمى السعمؽمات ال4
 وفق التزام السرشد كذخص ميشي.

. إخبار السرشد بذروط اإلرشاد أو العالج، وذلغ قبل البدء بالعالقة اإلرشادية الخذ 5
 السؽافقة مشو ان كان مدركا او مؼ والديو ان كان قاصرا.

. لمسرشد الحق في استذارة أي مؼ السيشييؼ اآلخريؼ السؽثؽق بكفاءتيػ إذا 6
مر ذلغ. وعمى السرشد إذا استذار أحد السيشييؼ اآلخريؼ أن يتجّشب استدعى األ

 أولئغ الذيؼ ليػ عالقة أو مرمحة مع السدترشد

. يشبغي لمسرشد أن يشيي عالقتو اإلرشادية إذا ما شعر بعدم قدرتو عمى مداعدة 7
السدترشد، أما بدبب قمة الخبرة، أو بدبب وجو مؼ أوجو القرؽر، ويجب في ىذه 

ة أن يحيل السدترشد إلى متخرص مشاسب، أّما في حالة امتشاع السدترشد عؼ الحال
 قبؽل مثل ىذا االقتراح فان السرشد غير ممزم باالستسرار في العالقة اإلرشادية.

 
 


