
 يت اإلرشادقواعذ وأخالقياث العمل يف اجملموعت 
للعمل في المجموعة اإلرشادية ضوواط  ومعوايير معي وة د ودد متوارام العمول وال ي يوة         

الدووي يموووي عليلوووا العموول اإلرشوواده وددمعووول طوواتي لواعوود ولمجليوووام العموول فووي المجموعوووة 
 اإلرشادية 

 حريت املشاركت  –أوال 
لن مشار ة له عضو فوي المجموعوة اإلرشوادية يمعول عموج امديوارا ر  جطوارا فيو  وان         

ا ضماي له متدرشد أله مجموعة  رشادية ي ون طم و   راددو  ورةطوة ل يوده م و  ول ون  ر 
يم ع لن يتعى المرشد في  ل اع اإلفراد طار ضماي  لى المجموعوة اإلرشوادية   ا وجود المرشود 

لن يتاعد  لن ال رد في دجاوز موا يعا يو  مون مشو جم ورشون لن المرشود يع وي  ا   يتد يع
 رية الطماء لو عدم  للمتدرشد طعد  ضوره عده جلتام ويدرن ل  لمور الطمواء لو عدمو  لطول 
لن د دلي المجموعة من د ميق لتدافلا ولد لشار " وره "  لى ت ه المتالة ورلى طوان علوى 

ارام الواجو  مراعادلووا طعمول المجموعووة اإلرشوادية الما ووة مووا المرشود لن يوضوول  ول ارعدطوو
يدعلق م لا لن على المتدرشد لن ي الش األتطا  الدي ددعوه  لى درن المجوعة اإلرشادية مع 
المرشد ولعضاء المجموعة اإلرشادية مع ا دراي ما دار من ل اديث ول ش ة دامل المجموعة 

 لا .اإلرشادية وعدي  فشاء لية معلومام  ول

 السريت -ثانيا 
لن لتي ع  ر من ع ا ر العمل في المجموعة اإلرشادية الترية الدامة لما يدور طين           

 فرادتا من مشاعر ولف ار ول ش ة ممدل وة  دوى يشوعر عضوو الجماعوة طاألموان وال ريوة فوي 
رشوادية  رح لف اره والدعطير عن مشاعر دون موف لو ملل. وعلى جميع لفراد المجموعوة اإل

لن د رص على عدي  شف له من الموضوعام الدي ددي م الشدلا ومداولدلا دامل المجموعة 
اإلرشوووادية .   لن  فشووواء اإلتووورار يم  وووان يضوووعف لداء المجموعوووة وي وووري لعضووواءتا مووون 

 المشار ة طإيجاطية و رية .

 املسؤوليت املقيذة  -ثالثا
لجميوع  فوراد المجموعوة اإلرشوادية ولتوداف في اإلرشاد الجمعي  ت ان لتداف مشودر ة        

لموورى ما ووة ددعلووق ط وول عضووو موون لعضوواء المجموعووة اإلرشووادية . ود ميووق توو ه األتووداف 
يد ل  دوزيع المرشد المتؤوليام طوين لعضواء المجموعوة اإلرشوادية والدوزاي  ول وا ود مو لي 

 طد  ي  ما يو ل  لي  من عمل دون دمييد لعمل  . 

 ية اإلرشاداالحرتام املتبادل بني أعضاء اجملموعة –رابعا 
رطما ددش ل المجموعة اإلرشادية من لعضاء يادون مون م وا ق ممدل وة و ام مل يوام         

اجدماعية وعمافية والد ادية مدطاي ة .  ما لن التمام الشم ية ل ل وا ده م لي دمدلف فيموا 
العموول اإلرشوواده ملمووة  ووعطة  ديجووة عوودي طي لووا . ممووا يجعوول موون ملمووة المرشوود ال  تووي فووي 

الدوافق طين لفراد المجموعة اإلرشادية  ما لن الدوافق والوئاي ي وون  وعطا فوي طودايام العمول 
 اإلرشاده .

 يت اإلرشادحفظ حقوق أعضاء اجملموعت  -خامسا
  ووح  موووض لعضوواء المجموعووة اإلرشووادية لن موون لمجليووام العموول فووي المجموعووة         
ية لن ي  ح  ل عضو في المجموعة اإلرشادية  موض  زمجءه اآلمرين في المجموعة اإلرشاد

في امديار األتلو  ال ه يراه م اتطا ل  فوي  ول مشو جد  والدعطيور عون رةطادو  وعودي  شوف 
مار يريود  شو   ورطود لن يوضول المرشود لتميوة   وح  مووض األعضواء و وريدلي فوي الدعطيور 



وا د في المجموعة اإلرشادية م لق ال رية فوي ان يموول موا يريود و طداء الرةطام . وان ل ل 
 ويدولف عن لول مار يريد .

 يت اإلرشادأخالقياث املرشذ النفسي يف اجملموعت  -سادسا
من لتاتيام العمل في المجموعة اإلرشادية دوفر اعدطارام ي رضلا العمل اإلرشاده           

ادية الجمعيوة .  ضووافة  لووى لمجليووام العموول اإلرشوواده علوى المرشوود الوو ه يمووود العمليووة اإلرشوو
طش ل عاي ومن دلن األمجليام الدي يدمدع طلا لائد المجموعة اإلرشوادية فوي اإلرشواد الجمعوي 

 لطول المتؤوليام الما و ية واألمجلية المدردطة على  و   لائدا لعملية اإلرشاد الجمعي .
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عدي اتدمداي له لتلو  مون لتوالي  اإلرشواد الجمعوي لر طعود الدا ود مون اتودعداد لعضواء  -5
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 العملية اإلرشادية.

                                                                                                                                                 /اإلرشاد اجلمعي عنذ ادلر  سرية حياة ادلر 
ولوود فوي لريووة فووي في وا   وتووو موون  Alfred Adler( 1937-1870ال ريود ددلوور            

فوي عمور  وغير وتوو الولود العوا ي   ولوي  لموهوط دين   ولد مام  لوردعائلة م و ة من تدة 
في   ولد  تعيده   فمد  ان   ج مريضا ي  ر دائما طالموم   وفي عمور  األولىادلر  ليايد ن 
طي  يموول لوالوده "ولودن ت وام  ان على  افة الموم طتط  الدلا  رئوه فمد تمع ال  لرطع

    في  لاية عمره" ولد  رط  ادلر ما  دث في  لن الولم طمراره رن ي طل  طيطا .                                                     
 ط ل رعاية وموف علي  لم فمد عاملد   األولىوطتط   و   دائما مريضا مجل ت وام عمره 

ت ا المولود الجديد  ولد د ورم   لىم  م ل  ا دمل ال   والرعاية ل  ال ه ا لخوطتط  ورده 
  و وان ةيوورا جودا مون  لمو عجلة عمة والد اض مع والده ول    لي ي ن لريطا طمشاعره دجواه 

  تموةامر لوة ال  ولوة والمر  ع واء  و ا م عجلد  طو  مدوودره ومشودوده  تي مون األ طر لمي 
ل  ولية طل  ا م  ياد  مليئة طالمر  والموف من الموم  يث لي ي ن ادلر تعيدا في  ياد  ا

 ان يعا ي من مر  ال تاح ال ه لدى م ع  من اللع  والور   موع األ  وال اآلمورين . وفوي 
                                                                                                                                                   مل ة ال   .   لى ادلرجا ط  وت ا ما دفع   لىتن العالعة دوفيم والدد  وتي  ائمة 

العوج   ةوالى(  عوي د وول 1895  ل ادلر علوى شولاده فوي ال و  مون جامعوة ال متوا تو ة  
ادجاتا   تيا فرديوا أل و  ير وز علوى فرديوة  ول شومص  وطوالرةي ا و  مون  لتسال  تي . ولد 

اطدعوود طاف وواره ال وور ويديووة فووي الشم ووية  لر وو " للد ليوول ال  تووي في وواالمؤتتووين لجمعيووة "
                                                    والعوامل المؤعره فيلا .                                                                                  و طعادتا

( لدعلويي الوالودين والمعلموين 1922عواي   في وافوي  األ  اليعدطر ادلر من افددل مر زا لدوجي  
لم ووع ارضوو راطام ار  عاليووة   وان  لتوولو  لفضوول  و ووان يعدطوور  األ  ووالو ي يووة الدعاموول مووع 



( توافر ادلور 1934  ارضو راطام العا  يوة. وفوي عواي  لعج األتالي  لفضلاردجاه الدعليمي 
الوريام المد ده واتدمر فيلا طش ل دائي  دى دوفي طازمة للطية في لع اء  لمائو  م اضوره   لى
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (                           1937طات دل ده عاي   لطرددينفي 

الطبيعت البشريت                                                                                     إىلالنظرة 
يرف  ادلر المطدل األتاتي ل حرية فرويد أل   يؤمن لن فرويد  ان ل  ادجاه ضيق طدر يزه  -1

على ال دمية الطيولوجية والغرائز في د ور الشم ية . وط ت  وجلة   حر ادلر فان التلون 
 لني طل وي ون ما يريد  لنطإم ا    اإل تان لنر يد دد فم  من الوراعة والطيئة طل  اإل تا ي

 واإلطداعد د من لدرد ا على ارمديار  لنو    وان الحروف الطيولوجية والطيئية يم ن ي 
 والملق.                                                                                                           

 مون  يادو  األولوىالتوم فوي دشو يل ممارطدو  لل يواه فوي التو وام  يطودلال ورد  لنيرى ادلر  -2
  ائ ام  املة مطدعة ددش ل ود طل ت ه ال ووره تودفا  ل  ت اال وره الميالية عن  دطدل يث 

            مم  في متيره ال ياه .                                                                                                      
لوويس موون التوولل ا دشوواف ال وووادث الماضووية فيلوودي ط ي يووة  دران ال وورد  ير ووز علووى ا وو  -3  

ل  داعير متدمر علوى  اإلدرانت ا  لنفي   ولد    و يف  األولى اإل داثللماضي و يف ي تر 
 ال رد في متيره  ياد  .                                                                          

وةايام معي وة. وان مر وز العوج   لتدافد مق   لىمم ود يتعى  اإل تانتلون  لنيرى  -4
 الوعي وليس الجشعور .                                                                                                       لوالشعور 

ود مول المتوؤولية وت وان مع وى يمدار وتو المتؤول عون امديواره  اإل تان لنير ز على  -5
           ل ياد  وتو ي افل من اجل ال جاح وال مال .                                                                                     

 الة  طيعية لدى ال اس وتو وراء  ل   ا وادلي فوي  طا  ير ز على الشعور طال مص ال ه  -6
الشوعور طوال مص   عجموة علوى الضوعف وعودي التوواء فا لوا دموود   لى  حر   ندل ال ياه   وط

وارطد ار   ف  ن  طشر   دفع للدغل  على تو ا الشوعور طوال مص و عمول ط ول  اإلطداع  لى ل يا ا
                                                                                                                                                     متدوى في ال مو والد ور .                                                         لعلى  لىجلد ل ردمي 

                                                                                                                                       
                                                             للنظريت                                                                                                                       األساسيتاملفاهيم 

 unitary patterns and personal (الشخصةيت اإلنسةانيت  وأمنةا وحذويةت -1
humanity                                                                                                                              )                                                                                          

  طعووادل لووق ددلوور علووى  حريدوو  علووي الوو  س ال وورده ور ووز علووى فلووي الشوومص   وول وان  وول 
جميوع تو ه الم و وام مدو وده  لنالشمص تي م و ام مدداملة ومدراط ة موع طعو    و يوف 

د ميوق تدفو  طال يواه   له الدا يود علوى فلوي الشومص   ول ضومن د اعجدو    لىلو ول ال رد 
 ائ ووام اجدماعيووة   مطدعووة     وواارجدماعيووة داموول العائلووة   والعمافووة  والمدرتووة  والعموول   

  ا عي لرارام  د رف   و د ميق تدف وي ع  فلم ا ومعرفد ا  ر مون موجل   وار ي مول 
                                                مع ى ل ياد ا .                 

م   طداية  ياد ا  طدل طالدميل عن  يف ي وون  ال وا لو  وا  واج ين و واملين   فع ودما  امو  فوي 
فإن "ال ام المعالية الموجلة" دعطر عن   تولا طال ريموة الداليوة   اإل تا يارعدطار لعر الدافع 
ملموا ا  ول علوى  ل ونلى األمن " وفم   وره ع دما ال مال ا  ل ع  لى"فم  ع دما ل ل 

ال موال   لوىالو ام المعاليوة الموجلوة دمعول  ووره ال ورد عون تودف الو وول   ن اآلموريندمطل 
اللودف ال لوائي لل ورد يدتوي طال اديوة  لنال ه ي افل من اجل  في له مولف في  ياد    و يث 

                                 . الموه المجلة ل مدار  وع التلونالشم ية وليس الموضوعية فإ  ا  شعر طامدج  ا  لو



 (                                                                    Superiority Striving)  الكفاح يف سبيل التفوق-2
من طدايام عمر ا  شعر طا  ا عاجزون وضع اء في  وا ي مدعدده والدي توي دجليوام للشوعور 

فوان الل حوة الدوي  لدلورطال مص   وت ه العوامل ليتم عامج تلطيا في ال يواه وا توجاما آلراء 
الد وووض والدميووز  ولن توودف   لووىالوو مص  جوود ل  توو ا م وودفعين لل  وواح  لو شووعر طلووا طالدو يووة 

. وان  اإل توا يمما يعمل على د ور المجدموع  اإلدمانجاح يدفع ال اس للعمل على الو ول لل 
و  مووا المم ووود تووو  اآلموورينالد وووض ت ووا ر يع ووي طالضووروره لن د ووون فووي مردطووة لعلووى موون 

مولف الشعور طوالد وض   لن األتوالي  الما وة الدوي   لىار دمال  من مولف الشعور طالدو ية 
 لتولو  لووال مال تي الدوي دشو ل فرديوة اإل توان  اإلدمان  لىللو ول  يدطعلا ال اس ل  ا لي

  ياد  .                                                                                                            

                                       (                                                 Life Styleأسلوب احلياة )-3
 األتوودافال ريمووة المد وورده الدووي يمووارس طلووا ال وورد  يادوو  ويدضوومن   لووىيشووير توو ا الم لوووي 

  اردجاتوام   وو العواي   وتوو  دوا  الوراعوة  لآلمورينالشم ية   ارتدماي طال ام   المشاعر 
  ع وواءوتوويمية أل  ووا ر  توود يع الشم ووية   ولوود شووطل  طم عووة م اإلطداعيووةوالطيئووة وال الووة 

تو وام   5-4ال يواه فوي تون  لتولو مج حاد ا على المم وعوة طودون الل ون طا ملو   ويد ودد 
 يواه ال ورد  لتولو ف ل فرد ل   مو   معين في ال ياه ور يوجد شم ان مدشواطلان   ويطموى 

   عاطدووووووووا دمريطووووووووا طووووووووالرةي موووووووون لن التوووووووولون لوووووووود يدغيوووووووور فووووووووي الموالووووووووف الممدل ووووووووة                                                                
                    ال ياه لدى ال رد ؟                                                                                 لتلو يادي  لينمن 

ال مووائص ال وعيووة الدووي يعا يلووا الشوومص  لنل حريدوو     األولووىفووي طدايووة  ووياةد   لدلووريوو  ر 
لديو    فاتولو  ال يواه توو دعووي  عون  موص  لتولو  ميمية   د دد  لووتمية  ل ا متواء 

الدوي  األشوياء يادو  تويام  شو ل الميواي طدلون  لتولو  ان ال  ل عليول الجتوي فوان    امعين   
الموه الطد ية   وال  ل الغطي ي افل من اجل د ميق الد وض العملوي  وموع  لون فمود   لىتدؤده 

ا عور دي امي يوة ووجوده طالو ام  لمورت ا الد تير طالغ الطتا ة ل ا ط ث  عن مطدل  لنوجد ادلر 
                                                                                               (                                Bordon,2008,78المجلة .  

 


