
 نقاط رئيسية من آداب المهنة للعالج بالفنون 

 (י.ה.ת) . ت  ه من موقع ي.

 

  -:  تعريف. 1

بداع اللمجموعة مواضيع التي تعمل بمراحل ا ةشامل " هو تسميةالفنونب "العالج

ويشمل: عالج بواسطة الفن  .الفنون من أجل عالج صعوبات نفسيةتعبير في مجال الو

الموسيقى، عالج بواسطة الحركة والرقص، عالج بواسطة عالج بواسطة  البصري،

 عاطفيّا الذي يتم عالجا  التمثيل، سيكودراما، عالج بواسطة القصة. العالج بالفن هو 

والتعبير عن مشاعر دفينة مما لتفريغ انفعاالت  من خالله تجنيد قوة العملية اإلبداعية

 . لم بالبيئة المحيطةقدرة تأقو ذاتيهيساعد الشخص على اكتساب الثقة بالنفس وينّمي قوة 

  

  -: المهنةماهيّة . 2

فعاليّات إبداعية, تفعيل واستشارة بمجاالت فيها  عالج، تشخيص، إرشاد، توجيه،

ائدة أو الحصول على أهداف جماليّة فنياَ. ليست بهدف الحصول على ف تعبير ذاتي،

نفسية، ان الذي يعاني من اضطرابات التشخيص والعالج النفسي لإلنس كذلك،

 . عاطفية، تنمويّة اجتماعيّةصعوبات 

 

االمتناع عن استغالل مركزه كصاحب تأثير على الذين  الفنونب المعاِلج على  . 6

 يرشدهم.يعالجهم و/أو الذين 

 

حتى ثالث سنوات من االمتناع عن العمل بشكل شخصي  الفنونب المعاِلج . على 7

 .انتهاء تعليمه

 

ي انسان تربطه به عالقات عائليّة، االمتناع عن معالجة أ الفنونب . على المعاِلج 10

 اجتماعيّة أو اقتصاديّة.

 

االمتناع عن معالجة طالب علّمهم بمدرسة أو جامعة أو قام الفنون لمعاِلج ب. على ا11

 .على األقل من موعد انتهاء تعليمهبإرشادهم خالل سنتين 



عند عرضه لقدراته، تأهيله  التصّرف بتواضع وخنوع الفنونِلج ب. على المعا20

 .وخبرته المهنيّة

 

 -: يّة حول مراحل االبداع والمنتوج الفنيااللتزام بالسرّ . 22

التي لها  معلوماتام بالّسّريّة التّاّمة حول كل الااللتزعلى المعاِلج يتوّجب قانونيّا    أ.

لتي تنمو خالل العالج وكذلك المنتوج عالقة بالعالج ويشمل ذلك مراحل االبداع ا

 .الفني

ة واضحة االمتناع عن كشف معلومات بدون موافق ب على المعاِلج بالفنونيتوجّ   ب.

كان هناك سبب معقول يشّكل خطرا كبيرا  إذاااّل  ومكتوبة من قبل المعاَلج،

 .لَجوفوريّا على صّحة وحياة المعا

 

جميع وتخزين تام لإخفاء  حفاظ، الفنون التشديد على حماية،بالمعاِلج . على 33

جين أمام معالِ . كشف العمل الفني لعالجبها المعالَج خالل ا التي قاماالعمال الفنية 

ن المعالَج أو بموافقة واضحة م العالج مطويالّشركاء بمجال أو أجسام اخرين 

  من المسؤولين عنه.

 

34 . 

 للمعالَج.وتوثيق العالج تابعة  كل االعمال الفنية مبدئيّا، أ.

 

35. 

طائهم صبغة االمتناع عن كشف أعمال من يعالجهم وإع الفنونب المعاِلج على   أ.

  . جماهيريّة أو تجاريّة

 

شكل يؤّدي الى تمويه ب مهاراته نشر عمله أو االمتناع عن الفنونب المعاِلج . على 49

  كامل.  وعدهم بضمان معافاه تامةالجمهور وكذلك 

 

 الوصول أو عدم الوصول ع ارسال رسائل مع مضمون إاّل تاكيدممنو. 



 

 


