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 البنود االخالقية :

  البند االول : العالقة املهنية مع العميل في مجال االرشاد

 البند الثاني : السرية 

 املهنية  املسؤوليةالبند الثالث: 

ختصين و املوظفين 
ُ
 البند الرابع : العالقة املهنية مع ُمختلف امل

 البند الخامس : التقييم و التشخيص وتفسير النتائج 

 البند السادس : االشراف والتدريب والتدريس 

 البند السابع : البحوث والنشرات العلمية 

  البند الثامن : حلول لبعض املعضالت االخالقية
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 املقدمة

لذا وضع الدارسون في املجال عددا من  االرشاد النفس ي عن غيرها  طبيعةتختلف 

مرجعية للعمل ، وتحمل  ا، حيث تشكل أسسالنفس ي   القواعد االخالقية ملزاولي مهنة االرشاد

من قبل  غير املهنيةكي ال يقع ضحية املمارسات املتخصص املسؤولية، كما أنها قواعد تحمي 

األخالقية أما أبرز هذه القواعد ، ة العميل كرام وتحافظ علىرشاد، بعض املمارسين ملهنة اإل 

 بنود . 8تنقسم الى  فهي

 ة مع العميل :ي  العالقة املهن : البند االول 

A/1  وأن يكون قدوة حسنة في الصبر  املختص أن يتحلى 
ً
 و عمال

ً
باألخالق اإلسالمية قوال

 رعاية العمالء .وتعزيز وتحمل املسئولية  واالحترام  واألمانة

B/1  للعميل الحق بمعرفة املستوى العلمي وخبرات املختص قبل البدء في العملية االرشادية 

C/1  نموذج االخطار اخطار العميل بتفاصيل العملية االرشادية وموافقته الخطية عليها(

 *1( بالسرية

D/1   توثيق معلومات العميل بصورة سرّية و مراجعة تفاصيلها بصورة دورية للنظر في ُسبل

قدمة 
ُ
 تطوير العملية االرشادية امل
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 E/  1 على مسار العمل  ذلك تأثيروعي بذاته و دوافعه وحاجاته وعدم  املختصأن يكون لدى

  . ) التعاقد مع الذات(اإلرشادي 

F  / 1 ذات تكون العالقة بينهما وأن  لعميل عالقات شخصية مع اإقامة املختص أن يتجنب

 . منهي طابع 

G/1  دون تكلف أو مبالغة للمختصأن يكون املظهر الشخص ي 
ً
 مقبوال

 H/ 1  بعيدا عن التحيزات االجتماعية ، الثقافية أو املذهبيةباألخالقيات املهنية االلتزام 

 I/1  عن ذاته ومالحظة انفعاالته  التعبيراالصفاء للعميل ومنحه حرية 

J/1  سلوكه ,أفكاره ومعتقداته بغض النظر عن  عميلغير مشروط لل تقبلان يكون هناك     

 K/1   عن التحيز او االستغالل 
ً
 ان يحرص على مصلحة العميل وتقديم العون له بعيدا

L/1  الخطية املوافقةله دون أخذ  املرئيأو  الصوتيبالتسجيل  العميلخصوصية  انتهاكعدم 

 . 

N/1  :ختص املسؤول عن الحالة ) مثال
ُ
مرضية ,إجازة ( للعميل  ألسبابفي حالة عدم وجود امل

الحق في استمرار العملية االرشادية عن طريق مختص آخر  ينوب عنه الى حين عودته بعد 

 اخذ موافقة العميل 
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 O/1  )و للعميل عند اقتضاء الحاجة لذلك  خلق شبكة دعم نفس ي / اجتماعي) شبكة الدعم

ان يعي بأهمية الدعم واالشراك وتفهم االخرين وماله من تأثير إيجابي على الحالة  هعلي

 النفسية  لكن البد للمختص ان يأخذ بعين االعتبار  اخذ  موافقة العميل 

P/1    العملية البد للُمختص ان يكفل للعميل حريته في اتخاذ القرار سواء قبل او اثناء

 فهو احد اهم  أسس اخالقيات املهنة االرشادية   . االرشادية 

Q/1   اذا وجد املبررات الدالة على ذلك اخر ختصتحويل الحالة الى م 

 : السرية:البند الثاني 

A/2   بمحدودية مع االبالغ  وعدم اطالع الغير عليهاالحالي والسابق  العميلالحفاظ على اسرار

 حاالت مثل :السرّية  في 

خالل  واقتناعه منخطر وشيك على العميل او على آخر تأكد املختص من وجود في حالة  •

يهمه فعليه اإلفصاح عن معلومات محددة وضرورية عن الحالة ملن الحالة  دراسة

 *2(صل برتوكول التدخل وقت االزمات ) كما هو مفاملوضوع في عالج حالته

 من العميلفي حالة طلب معلومات سرية عن حالة  •
ً
قبل الجهات األمنية أو  رسميا

 وبقدر الحاجة فقط. املطلوبة  اإلفصاح عن املعلومات  يةفعل القضائية
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B/2   ختص فعلى امل 18واذا كان العميل ما دون سن  معلومات سرية العميل إذا طلب ولي أمر 

 تقديم املعلومات الضرورية بعد التأكد من عدم تضرر من إفشائها .

C/2  . عدم توظيف البيانات لصالح أي جهة غير مخولة من قبل الجامعة 

D/2  .يمكن استخدام البيانات في البرامج العالجية دون االفصاح عن الهوية 

E/2  الجتماعي او الثقافي .في النشر العلمي او ا للعميل عدم استخدام البيانات الخاصة 

F/2  في حالة استخدام البيانات في الدراسات فإنه يجب عدم توجيه النتائج او االساءة الى

 مجتمع الدراسة.

 البند الثالث: املسؤولية املهنية

 العملية االرشادية املسؤولية املهنية في 3/1

 املسؤولية املهنية للمجتمع 3/2

 

 العملية االرشادية املسؤولية املهنية في 3/1

      1A/3  ختص أن يكون لدى
ُ
 . تؤهله للقيام بدورة  التياملقومات العلمية و املهنية امل
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1B/3  او اثبات تدريب في مجال التخصص  الرخصة املهنيةية ان يكون لد 

1C/3  على تطبيق دراسة الحالة ، املقابلة ، املالحظة ، االختبارات ، ية تدريب ان يكون لد

 . فنيات املختلفة ال، و استخدام  النفس يالقدرة على كتابة التقرير 

1D/3   النفس ي  الرشاديجديد في مجال التخصص ا ما هوأن يكون دائم االطالع على كل

قدمةلالرتقاء  واالجتماعي 
ُ
 . بالخدمة امل

1E/3   اإلرشادية بما يحقق الهدف الجلسات القدرة على توجيه مسار  ةأن تتوفر لدي 

1F/3   إال بعد  أال يستخدم أدوات فنية أو أساليب مهنية ال يجيد تطبيقها وتفسير نتائجها

 واعتماده. التدريب عليها

1G/3 لتدريس أن يمتلك مهارة املالحظة للسلوك من خالل التفاعل مع الطلبة وأعضاء هيئة ا

   في اروقة الكلية.

1H/3   في تعلم كيفية اتخاذ القرار لحل مشكالته بما يعزز ثقته في نفسه العميل مساعدة

 والتعرف على قدراته والبعد عن صنع القرار له .

1J/3 واحالته الى  ، لم يتم تقبل من قبل املسترشد االستمرار في الحالة اذا يهينبغي عل ال

 .اخر مختص
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1K/3  او العميل ، اال بعد املوافقة الواضحة من  آخر مختص االحالة الى ختصيجوز للمال

 .من ينوب عنه اذا كان قاصرا 

1L/3  في حالة احتياج الحالة الى فحص في الطب النفس ي، فانه يجب احالته بعد اخذ

 موافقته الخطية .

1M/3  الى ثمان جلساتست جلسات ويمكن زيادتها العالج الفردي  عدد الجلساتان يكون   

1N/3  العالج(.) التشخيصيجب على املرشد بناء الخطة العالجية ، 

1O/3  دقيقة . 50 دقيقة وال تزيد عن 30ة الجلسة عن ان ال يقل مد 

1P/3  للجلسات ان ال يمارس في اماكن غير مجهزة 

1Q/3  . استخدام االجراءات الفنية في اقفال الحالة ومتابعتها 

 

 

 

 :املسؤولية املهنية للمجتمع 3/2

2A/3اخالقي  على املختص مسؤولية تجاه مجتمعة وذلك بعدم قبول عمل غير 
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3/2Bوسائل التواصل االجتماعية او في املحاضرات  في حالة الظهور في  مسؤوليةاملختص ى عل 

سس علمية موثوق بها  في مجال التخصص 
ُ
 موجهه للمجتمع ان تكون املعلومات مبنّيه على ا

3/2Cمردود مادي مجتمعه وذلك بتقديم خدمات تطوعّيه من دون  تجاهمسؤولية  هعلي 

3/2Dختص االعتماد على اساليب وتقنيات ُمعترف بها في خدماته املقدمة
ُ
 على امل

ختصين و املوظفينالبند الرابع : العالقة  
ُ
 املهنية مع ُمختلف امل

4/A  انشاء عالقة مهنية على االحترام مع كل املوظفين و اعضاء الهيئة التعليمية  بهدف خدمة

 العميل وتلبية احتياجاته 

B/4 على املختص عند القبول بالعمل ان يوقع اتفاقية االجراءات املتبعة املقدمة للعميل 

 *3( الخصوصية   )نموذج  ميثاق

C/4 في املجال النفس ي واحترام وجهات النظر املختلفة  املختصينتكوين عالقة ايجابية مهنية مع

 والخبرة من اجل تقديم خدمات ذات كفاءة عالية  التجربةاملبنية على 

D/4املجال  سفي نف (العاملين وغير العاملين)ان يتعدى املختص على حقوق االخرين  ال يجب

 االستشارات الرسميةتقديم عند 
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4/E  يلتزم املختص بمراجعة وتوثيق الحقوق والواجبات واالهداف من االستشارة مع مراعاة

 اخالقيات املهنة وحدود السرية 

F/4 على املختص في حالة تقديم افادة او تقرير  لجهات معينة قضائية ان يراعي اخالقيات العمل

حيث  البد  من اخذ املعلومات الكافية والتقييم والتشخيص وفي حالة عدم توفر ذلك ان يذكر 

 ذلك بشكل واضح في التقرير 

G/4 ان يطلعه  السلوك ( ضبط لجنهقضائية )  جهةعلى املختص في حالة تقييم عميل محول من

 على ان الهدف من الجلسات هو اعداد تقرير عن حالته وليس فقط لتقديم الخدمات العالجية 

 وان يأخذ موافقة خطيه من العميل او من الجهة القضائية 

 البند الخامس : التقييم و التشخيص وتفسير النتائج 

A/5 البد من توفر الكفاءة عند استخدام وتطبيق املختص لالختبارات واملقاييس النفسية و

 التشخيصية 

B/5النتائج مل على عدم استغالل االخرين لهذه عدم استخدام نتائج التقييم والتشخيص و الع

 بصورة سلبية تؤثر على العميل 

C/5نموذج اخطار س النفسية البد من اخذ املوافقة الخطية قبل اخضاع العميل للمقايي (

 وعدم االفصاح عن النتائج اال بعد موافقة العميل بذلك  *4النفس ي ( للتقييمالسرية 
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D/5   للعميل الحق بمعرفة طبيعة االختبارات واملقاييس والهدف منها وكيفية استخدام النتائج 

E/5من   اكثرالثبات للمقاييس املستخدمة وان يتم استخدام  معايير الصدق و يجب مراعاة

 اختبار قبل اصدار التقييم او التوصيات 

F/5 على املختص ان يوفر بيئة صحية مناسبة للعميل كالراحة والهدوء والسرية 

G/5اثناء الخضوع لالختبارات النفسية  واملرجعياتاختالف الثقافات  ان يراعي تنوع و 

 االشراف والتدريب والتدريسالبند السادس : 

A/6 لضمان تقديم خدمات ذات كفاءة عالية  املختصينعلى املشرف ان يراقب ويدرب 

B/6باملعايير االخالقية واملهنية مع مراعاة حقوق ان يقوم املشرف بتوعية املختصين  بيج

 العميل 

C/6ويمتلك الخبرة بالتعامل  لألشرافان يكون املشرف حاصل على التدريب والتعليم الالزم  بيج

 مع املرشدين من ثقافات مختلفة

D/6 ة إشرافيهعلى من تربطه عالقة شخصية حيث يصبح من الصعب اقامة عالق اإلشرافيمنع 

 موضوعية 

E/6املختصين  ألداءعلى املشرفين تقديم تغذية راجعة وتقييم مستمر  بيج 
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 البند السابع : البحوث والنشرات العلمية

A/7 البحوثعلى املختص اتباع املعايير االخالقية عند اجراء  

B/7لذلك اثناء اجراءات البحث الالزمةعلية ضمان سرية املعلومات واتباع الخطوات  بيج 

C/7على استخدام املعلومات البحث)عينة البحث( و املوافقة مراعاة حقوق املشاركين في  يجب

  عامةالاو للفائدة  املقدمةبغرض تطوير الخدمة 

D/7 البد من اطالع املشاركين بالبحث عن طبيعة البحث والهدف منه واالجراءات املتبعة  وعرض

 *5 ) نموذج موافقة على املشاركة بالبحث(واخذ املوافقة الخطية  النتائج

E/7 نع تقديم نتائج مالتخطيط او تصميم او اجراء البحث ويعلى املختص مراعاة الدقة عند

 مضلله مبنية على معلومات مغلوطة 

F/7علمية  بأمانه رعلى املختص ان يتجنب مخاطر السرقة العلمية من بحوث منشورة وان يشي

  الى جهود االخرين كمراجع و دراسات سابقة

  البند الثامن : حلول لبعض املعضالت االخالقية

مارسة العملية االرشادية  والتي ال تندرج تحت اذا كان هناك بعض املعضالت االخالقية اثناء م

 أي بند سابق فالبد من مناقشة تفاصيلها ورفاق بند لها 



  
 13                  ه 1437/1436 مركز اإلرشاد اجلامعي                               اإلرشاديي للعمل امليثاق األخالق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 14                  ه 1437/1436 مركز اإلرشاد اجلامعي                               اإلرشاديي للعمل امليثاق األخالق

 

 

 املالحق : 

 

 

 

 استمارة االخطار بالسرية-ا

طبيعة المشورة االرشادية: اإلرشاد هو عملية سرية مصممة لمساعدتك  على خفض المخاوف ، و لفهم أكبر لذاتك ، وكذلك لتعلم استراتيجيات 

في مجال العالقات الشخصية .  المواجهة  

السرية   هي جزء أساسي. فجميع جوانب مشاركتك في خدمات المشورة لدينا  من  جدولة المواعيد،  الى المحتوى جلسات المشورة، وأي سجالت نتعهد 

تبقى سرية. بأن   

 حدود السرية  

نضمن لك اخفاء هويتك  ولكن ممكنة، رعاية أفضل لتقديم المشورة من آخر في المركز   الُمختصد يحدث طلب ق   

لذوي االحتياجات الخاصة  سوء معاملة  أو المسنين، معاملة سوء  األطفال، معاملة إساءة هناكبأن   شك هناك كان إذاتنتفي السرية     
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آخر.على   أو/  و النفس على ضرر من ووشيك واضح خطر على دليل هناك كان إذا  

بك الخاصة المشورة سجالت عن اإلفصاح يطلب استدعاء أو المحكمة من أمر هناك كان إذا •  

 يمكن اطالع والدي القصر على بعض البيانات السرية اذا تطلب  االمر ذلك .

يلي: ما تشمل التي للسرية محتملة أخرى بحدود علم على تكون نأ أيضا المهم ومن•   

نة ، ويتم تخزين نسخة إلكترونية في األجهزة اإللكترونية مضمونة  .أ( يتم تخزين سجالت الورقية  في خزائن ُمؤمَّ

 المحمولة، الهواتف(. المفضلة االتصال وسيلة ليست اإللكتروني البريد)بك الخاصة السرية اإللكترونية تهدد مضمون  االتصاالت جميع ب(

المناسبات بعض في وتستخدم والفاكسات،  

  إنهاء العالج: خدمات استشارية طوعية تماما   )باستثناء الحاالت التي تقرها الجامعة( على المختص إنهاء الخدمة في الحاالت التالية

العالجية األهداف إذا تحققت  

إلغاءات  عدة إجراء أو مواعيد متتالية 4إذا كان لديك تغييب عن   

 تحويل ملفك الى مقدم خدمة اخر

.الجامعيةانهاء الخدمات   

 يجب ان يكون إنهاء خدمة المشورة قرار مشترك بينك وبين المختص . كما ال يوجد رسوم للخدمة.

 قسم) 1333308490و( الذكور قسم)  0133330844في حالة التأخير على االرقام التالية اعالمنا يرجى. الفوري للمواعيد  الوصول نقدر نحن

الوقت آلخر .  من االستفادة  لنا ساعة  من الموعد ليسمح وعشرين قبل أربع،نرجو  منك االشعار باإللغاء (اإلناث  

 يمكنك استدعاء  .0133 333 000 من االحد الى الخميس  من الساعة الثامنة حتى الثالثة عصرا  على الرقم   الساخن الخطخدمة   الطوارئ لحاالت

997 

 مني متوقع هو وما السرية، وحدود وطبيعة المشورة، وفوائد مخاطر أفهم وأنا ،  لمختصا مع أعاله الواردة المعلومات وناقشت وفهمت، قرأت لقد

اداإلرش خدمات من كعميل  

 

  ____________ التاريخ    __ _____________توقيع المختص _______________التاريخ    توقيع العميل _________________ 

 2- برتوكول التدخل وقت االزمات

إجراءات التدخل وقت األزمات 2كل ش  

 

 

 

الطالب صاحب األزمةاستقبال   

 يؤمن المرشد سالمة العميل

يقيم المرشد احتماالت إيذاء 

 العميل لنفسه أو لغيره
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 استمارة ميثاق الخصوصية-3

 ميثاق الخصوصية

جميع معلومات العميل )مثل: المعلومات الشخصية، والعائلية، والخطط العالجية، وخطط الجلسات( أو أية معلومات أخرى تتسم بالخصوصية أو  ▪

 . بسرية تامةالحساسية، يتم التعامل معها 

 انت ذات اتصال مباشر بمتطلبات عمله الوظيفي. ال يجوز ألي من العاملين بالمؤسسة االطالع على المعلومات السرية للعميل أو مناقشتها؛ إال إذا ك ▪

 من أمثلة علميات الكشف غير الالئق عن المعلومات:

 أن يفصح أي من العاملين بالمركز أو يناقش أية معلومات سرية ألي من أصدقائه أو أفراد عائلته.  •

 دون حاجة ضرورية لمعرفتهم بها. أن يفصح أي من العاملين بالمركز أو يناقش أية معلومات سرية لغيره من الموظفين، •

هل يهدد الطالب نفسه أو 

 غيره؟

 ال

 نعم

هل يلزم قيام مختص آخر 

النفسي أو الطبيب )كاألخصائي 

بعمل مزيد من  النفسي(

 التقييمات للعميل؟

 نعم ال

إحالة الطالب إلى مركز 

اإلرشاد الجامعي لتلقي الدعم 

 النفسي الالزم

إعالم الطالب بضرورة 

دخوله المستشفى )طواعية أو 

 إجبارا(

االتصال بأمن الجامعة لنقل 

الملك فهد الطالب إلى مستشفى 

 الجامعي

االتصال بمستشفى الملك فهد 

 الجامعي لطلب قبول العميل

المتابعة مع المستشفى لمعرفة 

مسار عالج العميل وموعد 

 خروجه
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 أن يناقش أي من العاملين بالمركز الحاالت في أماكن يمكن لآلخرين سماعه فيها.  •

ض نفَسه للمسئولية  ▪  أي موظف يقوم باإلفصاح غير المصرح به عن المعلومات السرية، وكذلك كل من تثبت مشاركته في األمر. القضائية  يُعر ِّ

كل من يقوم بأي مما يلي: اإلفصاح عن أية معلومات سرية تخص العمالء ألفراد من غير في االمور القضائية في الجامعة للجنة المختصة يحال إلى  ▪

 عليها، أي اختراق غير مصرح به للمعلومات، أو سوء استخدامها، أو سرقتها، أو تدميرها، أو تمزيقها. باالطالعالمصرح لهم 

 وصيةبيان موافقة العاملين على ميثاق الخص

 أقر أنا الموقع أدناه أنني على دراية تامة بما يلي: 

(1)  

بجامعة اإلمام بمركز اإلرشاد الجامعي السرية للعمالء، وجميع ما اطلع عليه أو أصل إليه من بيانات في إطار عملي السجالت  أن    -أ

 لتقلُّدي العمل.يجب اإلبقاء عليها سرية ، وأن هذه السرية تعد شرطا أساسيا  عبد الرحمن بن فيصل

 أن هذه المعلومات لن يتم الكشف عنها ألي شخص تحت أي ظرف، إال في حدود ضرورة استيفاء متطلبات عملي الوظيفية.  -ب

 أن واجبي في الحفاظ على السرية يظل قائما حتى بعد انتهاء عملي بالمركز. -ت

، والمتعلقة بكيفية استخدام المعلومات  اإلمام عبد الرحمن بن فيصلمركز اإلرشاد الجامعي بجامعة ( أنني على دراية تامة بتوجيهات 2)
 السرية للعميل والكشف عنها. 

مركز اإلرشاد الجامعي ( أنه في حال إفصاح العميل عن أية معلومات سرية لم يتم التطرق إليها عند وضع توجيهات وسياسات وإجراءات 3)
 ول على موافقة المشرف أوال. يجب الحص ، اإلمام عبد الرحمن بن فيصلبجامعة 

يعرضني  اإلمام عبد الرحمن بن فيصلمركز اإلرشاد الجامعي بجامعة ( أن اإلفصاح غير المصرح به عن المعلومات السرية لعمالء 4)
 إلجراءات تأديبية. 

 

...االسم )الموظف(: ................                                التاريخ: ..................  

 توقيع )الموظف( .................                               توقيع المشرف: ..............

 

 

 

 استمارة اخطار السرية للتقييم النفس ي -3
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 نموذج موافقه على املشاركة بالبحث-4
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 Informed Consentالموافقة المستنيرة )الموافقة بعد التبصير(   

 

 No. of Research Project  البحثيرقم المشروع 

 عنوان المشروع البحثي

 ومدته

 Title of Research Project 

and its duration 

 Principle Investigator  اسم الباحث الرئيس

 College/Centre  الكلية/المركز

 Mobile/e-mail  جوال/بريد الكتروني

 

البحثي ومراجعة بعد مناقشة المشروع البحثي مع الفريق 

المعلومات المذكورة في الرسالة التوضيحية فإنني أوافق 

طوعا  على مشاركتي أو مشاركة من أعوله شرعا  

 )...................................................................(

 في الدراسة، وفقا  للمعطيات التالية:

دة من المحتمل أن تكون نتائج الدراسة ذات فائ -1

 مباشرة أو غير مباشرة

 يحق لي سحب موافقتي في أي وقت شئت -2

فوضت الفريق البحثي في نشر نتائج الدراسة دون  -3

ذكر اسمي/ اسم من أعوله شرعا ، شريطة أال يضر 

 نشر النتائج باألمن الوطني.

Having discussed this research project with the 

research team and reviewed the OPEN LETTER 

information. I agree, voluntarily for me/my proxy 

(………………………………………..........) to 

participate in the study, taking into consideration that: 

1- The outcome of the study may be directly or 

indirectly beneficial 

2- I have the right to withdraw my permission at any 

time 

3- I give permission for the research team to report 

the findings without revealing my name/proxy's 

name, taking into consideration the national 

security.    

 

اسم المشارك أو العائل وتوقيعه أو بصمته:       

…………..………………………………… 

Name of the participant or his proxy and signature 

……………………………………………………… 
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 وتوقيعه:اسم الباحث الرئيس 

…………..………………………………… 

 التاريخ: ...................................................

أخالقيات  لجنة قبل من البحث هذا على الموافقة تمت -

 .................... البحث العلمي بتاريخ 

 .………………… حتى  سارية الموافقة هذه

 اللجنة: توقيع رئيس

................................................. 

Name of PI and signature 

………………………………………………………  

Date: …………………………………………………… 

- Approval of Scientific Research Ethics Committee date 

………………………………………………….. 

- This approval is valid till …………………………. 

 

Chairman of the committee signature: 

…………………………….………………... 

 

 

 

 

Reference 
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2014 ACA Code of Ethics As approved by the ACA Governing 

Council 

ounseling center ethical  code  CC cU 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


