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  الط�بي رائدلل الميثاق ا�خ�قي

ق عدة أسباب منها لمن منط، جماعة أو مجتمع أوفرد  أيحياة  فيأشياء هامة  واألخالقالقيم 

التى يجب اتخاذها ولها دور  والقرارات اإلنسانيعلى سبيل المثال : أنها عنصر موجة للسلوك 

ى أ في األخالقياتالتنبؤ بهذا السلوك والشك أن  فيبل وتساهم  ،اختيار الوسائل والغايات في

االستقرار  تكوين المجتمع وفى فيضرورية  فهيطويل لهذا  تاريخيمجتمع هى نتائج تطور 

  .االجتماعية والثقافية هوالمحافظة على حيات

 الط�بى أن : رائدعلى ال 

يتحلى بالنواحى الدينيه وا�عراف والتقاليد قو ً وعم�ً وأن يكون قدوة حسنة في الصبر وا�مانة  -1

  . ملل أو ضجر أو يأس وتحمل المسئولية دون

  المسترشدين وعدم التقييد بأساليب محددة في فھم مطالبھم  يتميز بالمرونة في التعامل مع حا ت -2

  . اBرشادية وحاجاتھم    

يتميز بالرفق في معاملته للمسترشد بما يمنحه الشعور با ھتمام به والسعي لمصلحته ومساعدته  -3

 . في حل ما يعترضه من صعوبات

سالة ليس على أساس أنه وظيفة كر يتميز باBخ�ص وتقبل العمل في مجال التوجيه و اBرشاد -4

  . بل رسالة بعيداً عن الرغبات والطموحات الشخصية

  . مسار العمل اBرشادي يكون لدية وعي بذاته و دوافعه وحاجاته وعدم إسقاطھا على -5

  . الطالب وأن تكون الع�قة بينھما ع�قة مھنية يتجنب إقامة ع�قات شخصية مع -6

 دة والرفاھية للمسترشد وأن توجه العملية اBرشادية لتحقيق أھدافھاتحقيق السعا يسعى إلى -7

  . اBرشادية

لمھنته وعدم تجاوزھا وتجنب أي تصرف يسيء إلى  تكون لديه معرفة تامة بالحدود ا�خ�قية  -8

 عمله المھني
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  .يكون مقبول المظھر دون تكلف أو مبالغة  -9

  .بأخ�قيات العمل المھنيةالتعصب كافة وا لتزام  يبتعد عن -10

  . يصارح الطالب بحدود وإمكانات عمله المھني دون مبالغة أو خداع -11

  . موافقته يستخدم أجھزة تسجيل أو أجھزة أخرى إ ّ بعد استئذان الطالب وأخذ أ  -12

اته أ ّ يقوم بتكليف أحد زم�ئه من غير المرشدين في المؤسسة التعليميه للقيام بمسؤولي -13

 . باBنابة عنه اBرشادية

استمراره  يوثق عمله المھني بأقصى قدر من الدقة واBتقان وبشكل يكفل إستكماله في حالة عدم -14

 . في مھمته �ي سبب من ا�سباب

اختبارات على الطالب فعليه إشعاره بأسباب التطبيق ونوع  في حالة تطبيق المرشد الط�بي - 15

  .ا حتفاظ التام بسرية المعلومات نتائجه معا ختبار وتفسير 

تحويل الطالب إلى جھة أخرى  ستكمال دراسة  عند تأكد المرشد الط�بي واقتناعه بضرورة -16

  .أسباب تحويله حالته فعليه إشعار الطالب بذلك وشرح

  أسس و مباديء الع�قات ا�رشادية للط�ب

دية وتحديدھا وإعداد البرامج والخدمات ال�زمة تلمس حاجات الط�ب اBرشا المبادرة في -1

   .لحاجات في ضوء أھداف التوجيه واBرشادالتلبية تلك 

إلى  التقبل اBيجابي للطالب باBصغاء لمشك�ته دون إصدار أحكام تقويمية عليھا والنظر -2

ويتتبع حالته ويھمه  الطالب باعتباره إنساناً له كرامة وقيمة مما يعطيه شعوراً بأن ھناك من يفھمه

  أمره .

وتقبله والتفھم التام لمشكلته بما يعزز ثقته  العمل على إزالة أسباب الخوف والقلق لدى الطالب -3

ع�قة مھنية إيجابية تسھم في إنجاح العملية اBرشادية .  في المرشد الط�بي ويساعد على تكوين

  بعيداً عن أشكال التحيز أوا ستغ�ل.الطالب وتقديم العون له  الحرص التام على مصلحة -4
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بالجلسات اBرشادية وحضورھا في مواعيدھا المحددة بكل دقة وتھيئة المكان  ا ھتمام -5

  لعقدھا . المناسب

ف� يجوز أن يأتي  . تفھم أبعاد ومقتضيات الوسط ا جتماعي والثقافي والقيم ا جتماعية -6

  . المفاھيم والقيم ادية   تتفق مع تلكالمرشد الط�بي بممارسات ع�جية أو إرش

انفعا ته عن طريق قوله أو فعله لكي  اBصغاء التام للطالب أثناء العملية اBرشادية وم�حظة -7

   . ا نفعا ت يتسنى له فھم حالته والم�حظة المستمرة لتلك

الط�بي ويعيق  المرشد عدم استفزاز الطالب للكشف عن مشكلته مما يضعف الثقة بينه وبين -8

  . تقدم العملية التعليمية

  

********************** 
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