




أهمية الميثاق األخالقي والمهني للمصلح والمرشد األسري

بالشأنترتبطالتيالمهنالسيماعليهاالقائمينوسلوكقواعدهاوتحّددتحكمومعاييروأسسأخالقياتالمهنمنمهنةلكل

األسري،بالمجالصلةلهمنكلمعالتعاملكيفيةتتضحالمعاييرهذهخاللومن،(األسريوالمحكموالمصلحالمرشد)األسري

أوتشغيلهاوبالمهنةالضارةوالتجاوزاتاألخطاءعنيترفععالً مهنيأداءتحديدإلىيهدفتعاهدياادليالاًيعتبروالميثاق

يتعداها،والعاييروالماألخالقياتتلكبحدوديلتزمأنالمهنبتلكيعمللمنوينبغيالشريفة،المهنةهذهتستهدفهالذيباإلنسان

معالجيدةةالمهنيبالعالقةالمسؤوليةهذهويترجموالكفاءة،السلوكحيثمنعاليةمهنيةمستوياتعلىبالمحافظةيتعهدوأن

.والمجتمعوالزمالءالمستفيدين

علىالمهنيةوالمؤسسيةاالتجاهاتاتفقتولهذا.القيميةعنعارعملأوسلوكهناكليسإذقيمي؛أخالقيبُعدإنسانيعملولكل

المنظماتفيالعاملونيتعاهدعليهامتفقثابتةقيميةأخالقيةمنظومةوفقمهنةأصحابكلسيرضرورةإلىأنواعهااختالف

صورةأحسنيفللمستفيدالطموحةللخدمةالمحققةالمنظمةأهدافوفقالجميعلسيرضابطااتعدالتيبمواثيقها،االلتزامعلى

.راقيةاحترافيةأخالقية

.المهنيةالممارسةأثناءبهاوااللتزامالتقيدألجلالمهن؛ممارسةأولوياتمنعالميااتعداليوموالمهنيةاألخالقيةوالمواثيق

سيرفيالمهنيواإلتقاناألخالقيوالتميزاالستشرافنحوالمكرمةمكةبمنطقةاألسريةللتنميةالمودةجمعيةسعتهناومن

فياملينالعوعامةاألسريوالمصلحالمرشد):منلكلمهنيأخالقيميثاقوفقاألسريةالعالقاتوبناءوقايةفيالرائدعملها

.جتماعيةواالاإلنسانيةالعلومفيوالعلميةالمعرفيةالجوانبمنمستفيديناإلسالميةتعاليمنامنمستمد(األسريالمجال



اهداف ميثاق خبراء األسرة 

همًلرسالتهمًيهدفًالميثاقًإلىًتعزيزًانتماءًالقائمينًعلىًخدمةًاألسرةًبمختلفًتخصصات

دمهًعلىًومهنتهمًواالرتقاءًبنوعًومستوىًأدائهمًفيًتنميةًوتطويرًاألسرةًوالمجتمعًوتق

:النحوًاآلتي

توعيتهمًبأهميةًالمهنةًودورهاًفيًبناءًمستقبلًوطنهًوأمته. 1.

اإلسهامًفيًتعزيزًمكانتهمًالعلميةًواالجتماعية. 2.

تحفيزهمًعلىًأنًيتمثلواًقيمًمهنتهمًوأخالقهاًسلوكااًفيًحياته. 3.

وضعًاألطرًالعلميةًالالزمةًللعاملينًفيًخدمةًاألسرة. 4.

السعيًلجودةًاألثرًلنتائجًالخدمةًالتيًيقدمهاًهؤالءًالمختصونًعلىًالمستف. .يدين5

تنظيمًالممارسةًاألخالقيةًوالمهنيةًلضمانًإتقانًاألداء. 6.

ضمانًسيادةًاألخالقًاإلسالميةًوالجودةًالمهنيةًفيًالمؤسساتًالتيًتقدمًخدمات. 7

.التنميةًاألسرة



مراحل إعداد الميثاق األخالقي والمهني للمرشد والمصلح والمحكم األسري

تشكيلًلجنةًعلميةًإلعدادً

الميثاقًاألخالقيًوالمهنيً

حسبًالمتطلباتًالعلميةً

والمهنيةًوفقًشروطً

البحثًالعلمي

المصادقةًعلىًالميثاقً

األخالقيًللمرشدًوالمصلحً

األسريًمنًالمختصينً

والممارسينًللعملً

االرشادي

لجنةًالتطويرًإلصدارً

مواثيقًمهنيةًلكلًماً

يتعلقًبالجوانبًخدمةً

االسرة

فريقًعملًللمرجعةً

وتحكيمًالمادةًالعلمية



(1:)المعايير األخالقية والمهنية في خدمة األسرة: ثانيا  

االحترام. اظًوتكمنًفيًاحترامًكرامةًاإلنسانًوالحف:1ً

يةعلىًالقيمًالروحيةًوالثقافيةًواحترامًالخصوص

االهتمام. تكونًفيًرحمةًاالنسانًوقبولًاآلخرين:2ً

وتركًاألثرًاإليجابي

الثـــقة. .يةويكونًفيًاإلنصافًوالصدقًوالشفاف:3ً

النزاهة. وتكونًفيًااللتزامًواألمانةًواالخالصً:4ً

.والتفاني



:المبادئ العامة للميثاق األخالقي والمهني للمرشد والمصلح والمحكم األسري: ثالثا  

":ميثاق"تعريف كلمة : المبدأ األول

ومنهً.ًقةًالمعاهدةواْلُمواث.ًالميثاق(ًالموثِق)و(.ًالمياثيق)و(ًالمياثق)و(ًالمواثيق)العهد،ًوالجمعً: الميثاق لغة: أول  

رًوتطلقًالمواثيقًعلىًاالتفاقياتًالتيًيرادًإضفاءًالتقدي[7ً:ًالمائدة]{ًَوِميثَاقَهًُالَِّذيًَواثَقَُكْمًبِهًِ}:ًقولهًتعالى

.واالحترامًعلىًموضوعها

ا: ثاني ا تألّفًمنًأجلًعملًماًيتعاهدًأوًيتحالفًعليهًرسميًّاًشخصانًأوًأكثر،ًرابطةًت(ًالقانون): الميثاق اصطالح 

مشترك

(:  الميثاق األخالقي المهني)المقصود بـ: المبدأ الثاني

خالقًوقيمًمجموعةًمنًالمبادئًوالمعاييرًاألخالقيةًوالمهنيةًيلتزمًبهاًالقائمونًبالعملًفيًالمجالًاألسريًوفقًأ

.إسالميةًلضمانًإتقانًالمهمةًالتيًيؤديهاًفيًالبرامجًاألسرية



م األسري الميثاق األخالقي والمهني للمرشد والمصلح واْلُمَحك ِّ

(نموذج مقترح)لجمعية المودة للتنمية السرية بمنطقة مكة المكرمة 

.تعريفات مفردات الميثاق األخالقي المهني للمرشد والمصلح األسري

النفارًبينًويختصًبإزالةأقامه،ً:ًضدًاإلفساد،ًوأصلحًالشيءًبعدًفساد: اإلصالح لغة  : تعريف اإلصالح: أول  

.الناس

توفيقًبالزوجينًمتخاصمينًبينالخالفًهوًالمعاقدةًواالتفاقًعلىًإزالةً: تعريف اإلصالح األسري: ثاني ا

منعااًلحدوثًالطالقًوالمسالمةًبينهماًعلىًوجهًمشروع

.بينًالمتخاصمينالخالفًهوًفاعلًالصالح،ًوهوًالذيًيعملًعلىًإزالةً:ًوالمصلح

يًوضعًالشيءًف:ًمنًالرشدًوهوًضدًالغيًوالضالل،ًوالرشادًوهو: اإلرشاد لغة  : تعريف اإلرشاد: ثالث ا

.موضعه،ًوالوصولًإلىًالسدادًوالسواءًوالصالح

ذاتهًهوًعمليةًبناءة،ًتهدفًإلىًمساعدةًالزوجينًأوًأحدًأفرادًاألسرةًليفهم: تعريف اإلرشاد األسري: رابع ا

لناحيةًودورهًومسؤولياتهًوواجباتهًداخلًأسرته،ًوتنميةًإمكانياتهًلحلًمشكالته،ًللوصولًإلىًالتوافقًمنًا

.الزوجيةًواألسريةًواالجتماعية

.وهوًالدالًعلىًالخير:ًاسمًفاعلًمنًأرشد: والمرشد



م األسري الميثاق األخالقي والمهني للمرشد والمصلح واْلُمَحك ِّ

(نموذج مقترح)لجمعية المودة للتنمية السرية بمنطقة مكة المكرمة 

مؤهلشخصتعيينيتمبموجبهااتفاقيةفياألطرافأحديتدخلحيث.النـزاعاتحلأشكالمنشكلهوالتحكيم:التحكيمتعريف:خامس ا

.المناسبةالحلولوتقديمالنـزاعفيللفصل"(المحكم)"

لحلأسريمُمَحكًِّبتعيينالزوجينبينيقعالذيالخاصالنـزاعحلأشكالمنشكل:األسريالتحكيم:سادس ا

.مشكلتهما

م إلىمعهماولالوصأجلمنطليقتهوطليقأوزوجينبينيقعالذيالخاصالنـزاعحلفييساعدونزيهعادلشخصهو:األسرياْلُمَحك ِّ

.للطرفينومرضيةعادلةحلول



مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري

:رسالة اإلصالح واإلرشاد والتَحكيم األسري: المادة األولى

اإلصالحًواإلرشادًوالتحكيمًرسالةًتستمدًأخالقياتهاًمنًهديًشريعتناًومبادئًحضارت. ناًوتوجب1ً

.علىًالقائمينًبهاًأداءًحقًاالنتماءًإليها

مًصاحبًرسالةًيستشعرًعظمتهاًويؤمنًبأهميتهاًوي. المصلحًأوًالمرشدًأوًاْلُمَحّكِ ؤديًحقها2ً

.ًًبمهنيةًعالية

مًبمهنتهًوإدراكهًالمستمرًلرسالتهًيدعوانهًإ. اعتزازًالمصلحًأوًالمرشدًأوًاْلُمَحّكِ لىًالحرص3ً

نًلهًعلىًنقاءًالسيرةًوطهارةًالسريرةًحفاظااًعلىًشرفًمهنةًاإلصالحًواإلرشادًوحتىًيكو

.أثرًوقبولًوإقناعًونفعًمتعد



مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري

م األسري: المادة الثانية متطلبات توظيف المصلح والمرشد واْلُمَحك ِّ

:ًًيجبًأنًتتوفرًالشروطًًالتاليةًفيمنًيرغبًالعملًفيًمجالًاإلصالحًواإلرشادًاألسري

العمر. سنةًفماًفوق30أنًيكونًعمرهً: 1

الحالة الجتماعية. اًأسرياا: 2 ا،ًومستقرا أنًيكونًمتزوجا

التعليم. (.ربويت–نفسيً-اجتماعيً-شرعيً:ً)أنًيحملًشهادةًبكالوريوسًعلىًاألقلًفيًإحدىًالتخصصاتًالتالية: 3

التدريب. .أنًيحضرًجميعًمراحلًبرنامجًإعدادًالمصلحًوالمرشدًاألسري: 4

الخبرة. .سنوات(3ً)أنًتكونًلديهًخبرةًفيًمجالًالعملًالتربويًأوًاالجتماعيًالًتقلًعنً: 5

السيرة والسلوك. .أنًيكونًمعروفااًبحسنًالسيرةًوالسلوكًوالصالح: 6

الحالة الصحية. .أنًيكونًبحالةًصحيةًجيدة: 7

التفرغ للعمل. .ًًأنًيكونًلديهًإمكانيةًالتفرغًللعملًفيًمجالًاإلرشادًواإلصالحًوالتحكيمًوااللتزام: 8

الرغبة. .أنًتكونًلديهًالرغبةًالصادقةًفيًالعملًواالحتسابًفيًمجالًاإلصالحًواإلرشادًوالتحكيمًاألسري: 9



مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري

م األسري: المادة الثالثة :السلوك الشخصي للمصلح والمرشد واْلُمَحك ِّ

اًلخصوصيةًعملًالمصلحًوالمرشدًاألسري،ًوتعاملهًمعًأسرارًالبيوتًكانًالًبدًمنًالتأكيدًعلىًتخلقهًوً علىًظتهمحافنظرا

ةًمنًالتمسكًبالخلقًالمثلًالعلياًلسلوكهًالشخصيًوالمحافظةًعلىًأخالقياتًالمهنة،ًوااللتزامًبالقدوةًالتيًتتحلىًبمستوياتًعالي

سهًعنًالقيامًبنفينأىالمهنيًوالشخصيًاألمثل،ًفيتطلبًمنًالمرشدًأوًالمصلحًأنًيتجنبًكلًماًمنًشأنهًاإلساءةًإلىًالمهنةًوأنً

:بأيًعملًمنًشأنهًاإلضرارًبسمعته،ًوذلكًمنًخاللًااللتزامًبالنواحيًالتالية

أنًالرقيبًالحقيقيًعلىًسلوكهًهوًهللاًثمًضميرهً. 1.

أنًيلتزمًبدينهًويتأسىًبسنةًرسولهً. 2فيًجميعًأقوالهًوأفعاله،ًمراعيااًالوسطيةًفيًتعامالتهًوأحكامه.

منًالقرآنًالكريمًونصوصًالسنةًالنبوية،ًووقائعًالتاريخًوالسيرةًالنبوية،ًليستشهدًبه. أنًيحفظًًقدراًا .اًأثناءًعمله3

أنًيكونًواثقااًبنفسهًوخبراته. 4.

اًبالقيمًواألخالقًمنًصدقًوأمانة،ًوحلمًوصبر،ًوتواضعًوإخالص. أنًيتمسكًدائما 5ًً.



م األسري: المادة الثالثة :السلوك الشخصي للمصلح والمرشد واْلُمَحك ِّ

وعمالاً. أنًيكونًقدوةًحسنةًللمسترشدًخاصةًوللمجتمعًعامةًقوالًا 6.

أنًيتحملًمسؤوليةًالعملًالذيًيؤديهًأياًكانتًالمعاناةًأوًالجهدًالمبذول. 7ًً.

أنًيبذلًقصارىًجهدهًليحافظًعلىًمستوىًعالًمنًالكفاءةًفيًالممارسة. 8ًً.

أنًتكونًلديهًالمرونةًالكافيةًالستيعابًالمواقفًواحتوائها. 9. 

أنًيحسنًالظنًبالناسًويعلمهمًأنًيكونواًكذلك. 01ًً.

اًعلىًضبطهاًوعزلهاًعنًعالقتهًالمهنية. أنًيكونًواعيااًلحاجاتهًالخاصةًقادرا 11.

أنًيتجنبًالمشاركةًفيًأيًموقفًيؤثرًعلىًمكانتهًاالجتماعيةًومهنته. 21ًً.

أنًيعملًعلىًتطويرًالنموًالمهنيًلديه؛ًفيهتمًبتنميةًمعرفته،ًواكتسابًالمهاراتًوالخبرات. 31.

أنًيحرصًعلىًتصحيحًأخطائهًومراجعةًأدائهًباستمرار. 41ًً.

أنًيحرصًعلىًاألناةًوالترويًوعدمًالتعجلًفيًتقديمًالنصحًواإلرشاد. 51.

أنًيعيًحدودًمعرفتهًومهاراته،ًوالًيتدخلًفيًتخصصًغيره. 61.

مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري



م تجاه المهنة: المادة الرابعة :  المسؤولية األخالقية للمصلح والمرشد واْلُمَحك ِّ

يحترمًممارسًاإلرشادًواإلصالحًأوًالتحكيمًاألسريًالمهنيينًفيًمجالًالعالقاتًالبشرية،ًويعرفًباإلرشادًاأل. سري1ً

.والعمليةًاالرشاديةً

إتقانًالمهاراتًالعمليةًالالزمةًلممارسةًاالرشادًواإلصالحًاالسريً. 2.

أنًيكونًمؤمنااًبأهميةًمهنةًاإلصالحًواإلرشادًوالتحكيمًاألسري. 3ًً.

أنًيستعدًنفسيااًوذهنيااًقبلًالبدءًبعمليةًاإلرشادًواإلصالحًوالتحكيم. 4ًً.

أنًيقومًبتهيئةًالبيئةًالمناسبة،ًواختيارًالوقتًالمناسبًلتقديمًالنصحًواإلرشادًوالتحكيمً. 5.

أنًيتصورًالقضيةًأوًالحالةًالتيًبينًيديهًقبلًالحكمًعليها؛ًفيتعرفًعلىًأطرافها،ًوأحوالًأصحابها،ًوأسب. ابًالمشكلة6ً

.الحقيقيةًوماًيكتنفهاًمنًغموضًوظروفً

أنًيتأكدًمنًخلوًالقضيةًالتيًبينًيديهًمنًموانعًالصلحًقبلًالبدءًفيًعمليةًاإلرشادًوالتوجيهًأوًالتحكي. .ًًمًوطرحًالحلول7

أنًيسمعًمنًأصحابًالمشكلةًمباشرة،ًويعملًعلىًعزلًاألطرافًغيرًالمعنيةًبالمشكلة. 8ًً.

مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري



م تجاه المهنة: المادة الرابعة :  المسؤولية األخالقية للمصلح والمرشد واْلُمَحك ِّ

.ًًأنًيكونًمؤمنااًبأهميةًمهنةًاإلصالحًواإلرشادًوالتحكيمًاألسريً-9

.ًًأنًيستعدًنفسيااًوذهنيااًقبلًالبدءًبعمليةًاإلرشادًواإلصالحًوالتحكيم-10

.أنًيقومًبتهيئةًالبيئةًالمناسبة،ًواختيارًالوقتًالمناسبًلتقديمًالنصحًواإلرشادًوالتحكيم-11

ابًالمشكلةًأنًيتصورًالقضيةًأوًالحالةًالتيًبينًيديهًقبلًالحكمًعليها؛ًفيتعرفًعلىًأطرافها،ًوأحوالًأصحابها،ًوأسب-12

.الحقيقيةًوماًيكتنفهاًمنًغموضًوظروفً

.ًًوطرحًالحلولأنًيتأكدًمنًخلوًالقضيةًالتيًبينًيديهًمنًموانعًالصلحًقبلًالبدءًفيًعمليةًاإلرشادًوالتوجيهًأوًالتحكيم-13

.ًًأنًيسمعًمنًأصحابًالمشكلةًمباشرة،ًويعملًعلىًعزلًاألطرافًغيرًالمعنيةًبالمشكلة-14

.أنًيستفهمًعماًأشكلًعليهًمنًالمستفيدًوماًخفيًعليهًمنًكالمهً-15

.أنًيبثًروحًالسترًعلىًالنفسًوعلىًالطرفًاآلخرًوعدمًذكرًالمساوئًالتيًالًتخدمًالحالةً-16

تابع: مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري



م تجاه المهنة: المادة الرابعة :  المسؤولية األخالقية للمصلح والمرشد واْلُمَحك ِّ

ًيتقنه،ًوأالًأنًيُقدمًاإلرشادًفيًحدودًمعرفتهًوتخصصهًوخبرته،ًوأنًيطلبًاالستشارةًفيماًال-17

اًفيًإحالةًالمستفيدًفيماًالًليسًمنًتخصصهًإلىًمتخصصًآخرًأ قدرًمنهًتأهيالًايجدًفيًنفسهًحرجا

.ًًوخبرة

واإلرثًأالًيدخلًنفسهًفيًاختصاصًالقضاةًوأهلًالفتوى،ًخاصةًفيًمسائلًالطالقًوالرضاع-18

.ًًونحوهاً

نواعًأنًيراعيًاألسلوبًالمناسبًلكلًحالةًوخصوصيتها،ًويتماشىًمعًفنياتًكلًنوعًمنًأ-19

.ًًاالستشارة

راعيًاختالفًأنًيراعيًالفروقًالفرديةًواالجتماعيةًوالمعرفيةًوالعرفيةًبينًالمستفيدين،ًكماًي-20

.ًًالبيئاتًواألعرافًعندًتقديمًالنصحًواإلرشادًمهماًتشابهتًالمشكالت

.أالًيستخدمًأدواتًفنيةًوأساليبًمهنيةًالًيجيدًتطبيقهاًوتفسيرًنتائجها-22

مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري



م تجاه المهنة: المادة الرابعة :  المسؤولية األخالقية للمصلح والمرشد واْلُمَحك ِّ

.ًًأنًيتدرجًفيًخطواتًالعالجًللوصولًإلىًأفضلًالنتائج-23

اءًنفسه،ًأالًيتخذًالقراراتًالجريئةًعنًأصحابها،ًبلًيجعلًالمستفيدًيتخذًقراراتهًمنًتلق-24

كلًذلكًويتحملًمسؤوليةًقراره،ًبعدًبيانًعواقبهاًمنًقبلًالمرشدًأوًالمصلح،ًبشرطًعدمًتعارض

.ًمعًأحكامًالشريعةًوصالحًالمجتمع

.أنًيُحذرًأطرافًالقضيةًمنًعواقبًفسادًذاتًالبين،ًوخطورةًاستمرارًالنـزاع-25

رينًأنًيبتعدًعنًإصدارًاألحكامًعلىًاألطرافًالتيًلمًيسمعًمنها،ًوتحليلًسلوكياتًاآلخ-26

.ونفسياتهمًوإخبارهمًبها

.اتأنًيَحذرًمنًاشتمالًإرشاداتهًعلىًأمرًمحرم،ًأوًالتوسعًفيًبناءًاألحكامًعلىًالضرور-27

مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري



م تجاه المهنة: المادة الرابعة :  المسؤولية األخالقية للمصلح والمرشد واْلُمَحك ِّ

ته،ًأالًيمارسًأثناءًعمليةًاإلصالحًواإلرشادًوالتحكيمًاألسريًأيًعملًليسًلهًعالقةًبمهن-29

.ًكالرقيةًالشرعيةًأوًفكًالسحر،ًأوًتفسيرًالمنامات،ًوماًشابهًذلك

–مشكلةًأخرى–مكالماتًالهاتفًوالجوالً)أالًينشغلًبأيًأمرًليسًلهًعالقةًباالستشارةً-30

...(.قراءةًكتابً

.أنًيحافظًعلىًسريةًالعالقةًاإلرشاديةًوالمعلوماتًالناتجةًعنها-31

أنًيحرصًعلىًحفظًأسرارًاألسرًوعدمًكشفهاًللبعضًمنهم،ًأوًكشفهاًأمامًاآلخرينًأوً-32

.الحديثًعنهاًفيًالمجامعًأوًعبرًوسائلًاإلعالمًولوًبدونًذكرًاألسماء

آلخرينًأنًيعملًعلىًإبالغًالجهاتًالمعنيةًإذاًشعرًأنًالمستفيدًمنًالممكنًأنًيؤذيًنفسهًأوًا-33

.ًًأوًالممتلكاتًمعًالمحافظةًعلىًأسرارًالمستفيدًالشخصية

الحسًأنًيراعيًالحسًالعامًفيًنشرًاالستشاراتًاإللكترونية،ًوعدمًنشرًأيًاستشارةًتمس-34

.ًًالعامًأوًتتضمنًمعلوماتًخاصةًالمستفيد

مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري



م تجاه المهنة: المادة الرابعة :  المسؤولية األخالقية للمصلح والمرشد واْلُمَحك ِّ

أنًيعملًعلىًإنهاءًعالقتهًاإلرشاديةًأوًاإلصالحيةًأوًالتحكيميةًإذاًماًشعرًبعدمًقدرته. على82ً

.ًًمساعدةًالمستفيد

يجبًعلىًالمرشدًوالمصلحًمواكبةًالمعرفةًالجديدةًفيًمجالًاالرشادًواإلصالحًاألسري. 92.

مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري



م تجاه المستفيد: المادة الخامسة :  المسؤولية األخالقية للمصلح والمرشد واْلُمَحك ِّ

أنًيحترمًمشاعرًوحقوقًاألفرادًواألزواجًواألسرًفيًتقديمًالخدماتًالتيًتخلوًمنًالت. مييزًعلى1ً

.أساسًالعرقًأوًالسنًأوًالجنسًأوًالمعتقداتًالدينية،ًوالوالءًالسياسي،ًواالجتماعيً

أنًيتقبلًالمستفيدًكماًهوًمهماًكانًنوعًالمشكلة. 2ًً.

أنًيوفرًكلًماًمنًشأنهًتعزيزًالثقةًواالحترامًبينهًوبينًالمستفيد،ًوإشعارهًباألم. نًالنفسي،ًوأن3ً

نًأسراره،ًأوًيبتعدًعنًكلًماًيهزًتلكًالثقةًويضعفًاالحترامًمنًاستفزازًللمسترشدًللكشفًع

 .وضعهًفيًموضعًالهجومًوتوجيهًالنقدًالحاد،ًأوًالسخريةًمنهًواإلساءةًإليه

أنًيعطيًالفرصةًالكاملةًللمستفيدًفيًعرضًحاجتهًومشكلته،ًويسمعًمنًكلًطرفًم. ن4ً

.أطرافًالمشكلةًعلىًحدهًعندًتعددًأطرافها

أنًيبذلًكلًماًبوسعهًلرعايةًمصلحةًالمستفيد. 5.

أنًيعملًعلىًضبطًسلوكًالمستفيدًوتعديله،ًووقايتهًمنًاألخطارًالتيًقدًتحيطًب. ه،ًومساعدته6ً

  .لتجاوزًالمشكالتًوتصحيحًاألخطاء،ًوتحسينًالمشاعر،ًوتبنيًالقيمًاإليجابية

مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري



م تجاه المستفيد: المادة الخامسة :  المسؤولية األخالقية للمصلح والمرشد واْلُمَحك ِّ

أنًيعملًعلىًربطًالمستفيدًباهللًورفعًالجانبً. .ًًوالروحيًلديه،ًوتقويةًالوازعًالدينياإليماني8

أنًيحافظًعلىًمبدأًالمساواةًوالعدلًبينًأطرافًالحالة،ًويتجنبًالتعاطفًالزائدًمعًالمستفيدًأوًضده،ًأوًاالنح. يازًألي9ً

.طرفًعلىًحسابًاآلخر،ًأوًتبنيًمواقفهًوالدفاعًعنهًبشكلًيلقيًالمسؤوليةًعلىًالطرفًاآلخر

أنًيعملًعلىًإكسابًالمستفيدًمهاراتًعالجًمشكالتهًبنفسه. 01.

أنًيقدمًللمسترشدًمقترحاتًواضحةًالخطواتًعلىًسبيلًالمساعدةًفيًحلًالمشكلةً،ًوالبعدًعنًتهديدًالمستف. يدًإذاًلمًيعمل11ً

.ًًبنصائحًالمرشدًأوًالمصلح

أنًيتلطفًبالعبارةًمعًالمستفيد،ًويحرصًعلىًاستعمالًاألسلوبًالحسن،ًويبتعدًعنًالعباراتًالجارحةًوال. .توبيخ21

أنًيذكرًالمحاسنًوالمحامدًالتيًذكرهاًكلًطرفًعنًاآلخر،ًويَحذرًمنًالوقيعةًبأحدًالخصمينًعندًاآلخر،ًأوًذكرً. 31

.ًًالمساوئًالتيًذكرهاًالطرفًاآلخرًعنهًبشكلًمباشرًالًيساعدًفيًعمليةًاإلصالحًواإلرشاد

أنًيحافظًعلىًالعالقةًالمهنيةًمعًالمستفيدًبحياديةًواستقاللية،ًويحذرًمنًتطويرًالعالقةًإلىًعالقةًخاصةًت. حققًلهًمكاسب41ً

.ًًأوًأغراضًشخصية،ًأوًأنًيتوكلًعنًأحدًاألطرافًفيًالمحاكمًالشرعيةًأوًغيرها

مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري



م تجاه المستفيد: المادة الخامسة :  المسؤولية األخالقية للمصلح والمرشد واْلُمَحك ِّ

يجبًالكشفًعنًأيًعالقةًسابقةًمعًأيًعضوًمنًالزوجينًقبلًالبدءًفيًاإلصالحًأوًاإل. رشاد51ً

.ًًأوًالتحكيمً

حويلًتحترمًرغبةًالمسترشدًفيًعدمًًالموافقةًعلىًالمرشدًأوًالمصلحًأوًالمحكمًويتمًالت61.

.لمهنيًآخرً

يجبًاالمتناعًعنًقبولًأيًهديةًيقدمهاًأيًطرفًمنًالزوجينًأوًاألسرة،ًوالتيًيمكنًأنً. 71

اًمنًتضاربًف يًتتداخلًمعًالعالقةًاإلرشاديةًأوًاإلصالحيةًأوًالتحكيميةًمماًيخلقًمظهرا

.المصالح

يجبًعلىًاالختصاصيًأنًيحترمًحقًموكليهمًلمشاورةًغيرهمًمنًالمهنيينًوتسهيلًال. مراجع81ً

.ونقلًالمعلوماتً

تخصيصًملفًللحالةًيشملًكافةًالمالحظاتًوالتقاريرًوطريقةًالتوثيق. 02.

مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري



م تجاه زمالئه: المادة السادسة :  المسؤولية األخالقية للمصلح والمرشد واْلُمَحك ِّ

:ًًيجبًعلىًالمصلحًوالمرشدًاألسريًماًيلي

أنًيتعاملًمنًخاللًالثقةًالمتبادلةًبينًجميعًالعاملينًباإلصالحًواإلرشادًاألسري،ًوالعملًبروحًالفريقًالوا. حدًلتحقيق1ً

.المصالحًواالهتماماتًالمهنية

أنًيحترمًزمالءهًفيًالمهنةًوأالًينالًأحدااًمنهمًبالتجريح،ًوأالًيدخلًمعهمًفيًصراعات. 2.

أنًيمتنعًعنًالدخولًفيًعالقةًمعًمسترشدًيعلمًأنًلهًعالقةًإرشاديةًمعًمرشدًآخرًماًلمًتُحولًإليه. 3.

أنًيستشيرًاألقدرًمنهًمنًزمالئهًفيًالمهنةًفيًحالةًوجودًشكًمحتملًأوًموقفًمهنيًمحددًيتطلبًذلك،ًوفيماًيق. ابلهًمن4ً

.صعوباتًأوًمواقفًيشعرًفيهاًأنًالعالقةًتسيرًبشكلًغيرًطبيعي

أنًيراعيًمصالحًوسمعةًزمالئه،ًوأالًيستغلًأيًنزاعًأوًاختالفًفيًوجهاتًالنظرًبينًزمالئهًلتحقيقًمكاسبًأ. وًمزايا5ً

.خاصةًلنفسه

ًأوًتحيز. اًلزمالئهًدونًتعال  اًوموجها أنًيكونًناصحا 6.

أنًيتعاملًمعًمرؤوسيهًبمهنية،ًوصدرًرحبًبماًيؤديًإلىًتطويرًالعملًوسيرهًعلىًالوجهًالمطلوب. 7.

أنًيحافظًعلىًاألسرارًالتيًيطلعًعليهاًمنًالزمالءًأثناءًعالقاتهمًومعامالتهمًالمهنيةًفيماًالًيضرًبالعمل،ًأو. يتنافىًمع8ً

.ًًأنظمةًالمؤسسة

مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري



م األسري تجاه المؤسسة ال: المادة السابعة :تي يعمل بهاالمسؤولية األخالقية للمصلح والمرشد واْلُمَحك ِّ

أنًيحافظًعلىًمسؤولياتًالمؤسسةًتجاهًالمجتمعًوالعاملينًبها. 1.

أنًيتعرفًعلىًأهدافًمؤسستهًويسهمًفيًتحقيقها. 2.

أنًيقرأًالميثاقًويفهمًويستوعبًمضمونهًويقرًبااللتزامًبه،ًباإلضافةًإلىًالدل. يلًاإلجرائي3ً

.الخاصًبمؤسسته

أنًيحترمًقواعدًالسلوكًالوظيفيًويلتزمًباألنظمةًوالتعليماتًوالقوانينًواللوا. .ئح4

أنًيحافظًعلىًأسرارًالمؤسسة. 5.

أنًيشاركًفيًبرامجًالمؤسسةًاالجتماعيةًوالتطويرية. 6ًً.

مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري



م تجاه األسرة والمجتمع: المادة الثامنة :  المسؤولية األخالقية للمصلح والمرشد واْلُمَحك ِّ

مساهمةًفيًحيثًإنًالمصلحًوالمرشدًموضعًتقديرًالمجتمعًواحترامهًوثقته،ًوهوًعضوًمؤثرًفيًمجتمعه،ًوتعلقًعليهًاآلمالًبال

:ًًالحفاظًعلىًكيانهًوتماسكًأركانهً،ًلذاًيجبًعليه

أنًيكونًفيًمستوىًهذهًالثقةًالتيًأوالهًالمجتمعًإياها،ًوأنًيحرصًأنًالًيؤثرًعنهًإالًماًيؤكدًثقةًالمجتمعًبهًوا. .حترامهًله1

أنًيعرفًقيمتهًوأهميةًدورهًفيًالمجتمع. 2.

أنًيسهمًفيًالحفاظًعلىًكيانًاألسرًواستقرارهاً. 3.

أنًيسهمًبالوقتًوالجهدًوالخبرةًالمهنيةًفيًاألنشطةًالتيًتحققًاالحترامًوالمنفعةًوالنـزاهةًوالكفاءةًلمهنةًاإلر. شادًواإلصالح4ً

.األسري

أنًيساعدًفيًصياغةًوتطويرًوإصدارًوتطبيقًالسياساتًاالجتماعيةًالمفيدةًللمهنة. 5.

أنًيشاركًبالدراساتًوالبحوثًوالتوصياتًالتيًتجسدًوضعًاألسرةًوالبرامجًالالزمةًللحفاظًعلىًكيانهاًوإثر. اءًالبحث6ً

.العلميًواالجتماعي

أنًيتطوعًبجزءًمنًوقتهًلخدمةًالمجتمع. 7.

أنًيسهمًفيًتقديمًالخدماتًالعاجلةًفيًحاالتًالطوارئًواألزماتًالمفاجئة،ًوبثًاألمنًوروحًالتفاؤل. 8.

أنًيسهمًفيًترسيخًأهميةًمبدأًاالعتدالًوالتسامحًوالتعايشًالسلمي،ًبعيدااًعنًالغلوًوالتطرفًواالنحالل. 9.

مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري



م األسري : المادة التاسعة مسؤولية المؤسسة نحو المصلح والمرشد واْلُمَحك ِّ

أنًتحملًمسؤوليةًتوظيفًوتقييمًأداءًالموظفينًمنًأعضاءًالمهنةًبناءًعلىًمعاييرًموضوعيةًمعلنةًبوضوح. 1.

أنًتعملًعلىًتطويرًالعاملينًفيًالمؤسسة. 2.

أنًتحرصًعلىًتأمينًمتطلباتهمًبماًيحسنًأداءًالعمل. 3.

أنًتعطيًالمصلحًوالمرشدًاألسريًوضعهًاالجتماعيًوحفظًحقوقهًالمعنويةًوالمادية. 4.

أنًتعملًعلىً. .ضمانًأمنًالمرشدًوالمصلحًوتوفيرًالحمايةًالالزمةًلهًأثناءًقيامهًبعملهًفيًمواقعًالعمل5

أنًالًتجبرًالمصلحًوالمرشدًعلىًإفشاءًأسرارًعمالئهًإالًفيًحدودًمعينةًتخدمًالحالة،ًدونًالدخولًفيًتفصي. التها،6ً

.وللجهاتًالمختصةًفقط

أنًالً. حقيقًمآربًبأيًطريقةًفيًسبيلًتقديمًإرشاداتًتتعارضًمعًضميرهًالمهنيًأوًلتالمرشدًأوًالمصلحًتضغطًعلى7ً

.خاصةًأليًجهةًأوًأليًشخص

نًسكرتيرًضمنًمواصفاتًأخالقيةًومهنيةًمتخصصة،ًالستقبالًالمراجعينًمنًالمستفيدينًوت. أنًتَُؤّمِ حديدًالمواعيدًالمناسبة8ً

.لمقابلةًالمرشدًأوًالمصلحًاألسري

أنًتحافظًعلىًسريةًالمعلوماتًالموجودةًبسجالتًمواعيدًالمراجعينًللقسمًوعدمًتداولهاًمعًاآلخرين. 9.

مواد ميثاق المصلح والمرشد األسري




