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 .6ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ

ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺗُﻔَ ﱢ
ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ.

ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺗﻬﺪﻑ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻭﺗﺸﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 (1ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﻢ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .ﻭﺗﺼ َﻤﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻱ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ.
 (2ﻳﺤﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ.
 (3ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ،ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻻﺳﺘﺒﻘﺎء ،ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
 (4ﻳﺘﻴﺢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ .ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ.
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ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺭﻗﻢ ) - (6ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ
 (1يقوم مركز اإلرشاد بالتعامل بأسلوب مھني وحضاري مع جميع المتعاملين ،يصغي لھم ،يعرفھم على حقوقھم
وواجباتھم ،ويتعامل معھم بشفافية دون أحكام مسبقة.
 (2يقوم مركز اإلرشاد بإبالغ العمالء بتوفر خدمة التحويل إلى جھات خارجية مختصة.
 (3يقوم مركز اإلرشاد بتوفير الموارد والمعلومات المطلوبة للعمالء في حدود اإلمكانيات المتاحة بالجامعة.
 (4كافة المعلومات حول العمالء سرية للغاية ،ويلتزم جميع العاملين قانونيا ً ومھنيا ً وأخالقيا ً بالحفاظ على سرية العمالء.
 (5يقدم مركز اإلرشاد البرامج التالية:
أ -اإلرشاد والعالج النفسي الفردي والجماعي
ب -حل األزمات وخدمات الطوارئ
ج -التواصل الخارجي
د -االستشارات
ه -خدمات المجتمع
و -التحويل
ز -البحوث
ح -تقييم البرامج
ط -التدريب
 (6الموافقة المستنيرة
أ -يجب أن يحصل العاملون الذين يقدمون اإلرشاد على موافقة خطية معتمدة قبل الشروع في تقديم الخدمة ألحد
العمالء ماعدا في حاالت األزمات والطوارئ.
ب -عند الحصول على الموافقة المستنيرة من أجل تقديم خدمات اإلرشاد ،يجب على المرشد إعالم الطالب في أقرب
فرصة ممكنة حول طبيعة اإلرشاد ومساره المتوقع وإمكانية إشراك طرف ثالث ونطاق السرية ،كما يجب إتاحة
الفرصة الكافية للطالب ليسأل ويستفسر ويتلقى اإلجابات.
 (7اإلشراف اإلكلينيكي
من المتوقع أن يعرض المرشدين في المركز عملھم على اإلشراف اإلكلينيكي مع مشرف سريري من خالل جلسات
إشراف دورية .ويھدف ھذا التقييم إلى تعزيز فاعلية المرشد ،ويجب أن تتوافق المعلومات المقدمة في مثل ھذه
الجلسات مع مبادئ السرية.
 (8اإلحاالت الداخلية والخارجية
أ -يتم تحويل الحاالت التي تحتاج خدمات إرشادية ال تتوافر ضمن مؤھالت الطاقم اإلرشادي في الجامعة إلى
الشخص أو الجھة المناسبة ) داخليا ً أو خارجيا ً( للمساعدة ،وعلى سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
 -1الطلبة الذين يحتاجون الدواء بسبب تشخيص األمراض النفسية.
 -2الطلبة الذين لديھم تفكير في االنتحار.
 -3عندما يكون في مصلحة الطالب عدم الكشف عن ھويته.
 -4عند عدم رضا الطالب عن الخدمة المقدمة.
ب -في حالة قبول الطالب لإلحالة ،ينبغي على المرشد توفير المعلومات الالزمة عن جھة اإلحالة.
ج -حتى عندما يرى اإلخصائي ضرورة اإلحالة ،ال يتم تنفيذھا إال بعد إبالغ الطالب والحصول على موافقته .وفي
مثل ھذه الحاالت على الطالب تحمل المسؤولية المالية لمواصلة العالج خارج الجامعة.
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د -في الحاالت النفسية الحادة التي تتطلب التدخل والعالج النفسي )الحاالت السريرية ،إيذاء النفس( ،يتم نقل الحاالت
إلى قسم األمراض النفسية.
 (9السرية
تعامل جميع معلومات المتعاملين مع مركز اإلرشاد بسرية تامة وال يتم االفصاح عنھا إال بموافقة خطية معتمدة من
الشخص المعني ،مالم تتوافر حالة من الحاالت التالية:
أ -إذا كان الطالب في خطر ويشكل تھديداً على نفسه أو على اآلخرين ،حيث يعتبر إبالغ السلطات الطبية أو القانونية
أمراً ضروريا ً لضمان سالمة الطالب أو اآلخرين.
ب -في حال االشتباه بأن الطالب يتعرض إلى االساءة او االستغالل من قبل اآلخرين.
ج -في حال وجود التزام قانوني أو أمر من المحكمة )موقع من قاض( للكشف عن المعلومات المتعلقة بالطالب.
د -في الحاالت الطارئة .وفي مثل ھذه الحاالت يقتصر اإلفصاح عن المعلومات على ما ھو ضروري لحماية
الطالب ،ويقتصر ذلك على الذين ھم أقدر على المساعدة.
ه -إذا كان الطالب محول من جھة اخرى ،فإن على مرشد المركز التأكد من مصدر اإلحالة من الطالب المعني وذلك
في الجلسة االولى.
و -من أجل التأكد من حماية المعلومات الحساسة والسرية وعدم اختراقھا ،يتم تجنب المناقشة عن طريق رسائل
البريد اإللكتروني أو الھواتف النقالة ،كما يتم تأمين سرية السجالت اإللكترونية لمنع الوصول إليھا.
 (10حفظ الملفات/األرشفة:
أ -تتم أرشفة السجالت بطريقة منتظمة من قبل موظفي مركز اإلرشاد حسب المعايير المھنية .ويحتوي السجل على
جميع الوثائق ذات الصلة المتعلقة بالخدمات المقدمة مثل معلومات عن تقييم الحالة ،مالحظات عن الحالة ،ملخص
اإلنھاء ،نتائج أي اختبار وما إلى ذلك .وتشمل المعلومات المخزنة أيضا معلومات االتصال ومعلومات أساسية،
والموافقات المعتمدة ،وتقييم الحالة ،والمعلومات الالزمة ألغراض إحصائية .ويتم تخزين السجالت المطبوعة في
خزانات مؤمنة .وفي حالة السجالت اإللكترونية ،تكون الحماية بكلمة المرور وغيرھا من الضمانات المادية
لضمان سرية المواد المخزنة ،وجميع سجالت الحالة ھي ملك لمركز اإلرشاد.
ب -يحتفظ بسجل معلومات الطالب وفقا ً للمعايير المھنية .وينبغي أن تكون إجراءات التخلص من السجالت متسقة مع
المعايير المھنية والخطوط اإلرشادية للجامعة ،كما يجب االحتفاظ بالسجالت لمدة ال تقل عن أربع سنوات من
تاريخ آخر خدمة.
ج -يجوز للطالب مراجعة السجالت الخاصة به في وجود موظف مركز االرشاد ويتم ذلك بنا ًء على طلب خطي
مسبق .ويتم إدخال الطلب وتفاصيل ما تم مراجعته في سجل الطالب ،كما يسمح للطالب بأخذ نسخ أو بنسخ
السجالت كليا ً أو جزئيا ً .وفي حاالت استثنائية قد ال يسمح للطالب بالحصول على نسخة من السجل ومنھا على
سبيل المثال ال الحصر:
 -1إذا كان مرشد مركز اإلرشاد يرى أن عرض السجل قد يكون ضد مصلحة الطالب.
 -2في حال تقديم معلومات الطالب من قبل طرف ثالث.

