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 2018 ونفنعالج بالمدونة أخالقيات مهنة ال

، الدراما، الموسيقى، العالج بالقراءةالفنون المرئية، 

 يكودراما، والحركة والرقصاالس

 

 

 مقدمة : الباب االول

تشكيل الشخصية المهنية المساهمة في  هدفهامعايير مناسبة  من اجل وضع المهنية ياتمدونة األخالق إعدادتم 

إلى  ه المدونةهدف هذتلمساعدة في الحفاظ على النزاهة. ووضع القواعد التي من شأنها ا وننالفبللمعالج 

 – عامة المتعالجينو ونالفنبمهنة العالج  ممارسي ها فيوغرس ةالمهني- ةتحديد قواعد السلوك األخالقي

 -في إسرائيل  ونفنالب العالج ونوعية مهنة ميّزعلى ت لتأثيرلمدونة األخالق المهنية سعى . تالمنتفعين

 لجمهور العام.ول المختلفينألرباب العمل  ،ىلمجتمعات المهنية األخرلالذين يتعاملون معها و للمعالجين

 في إسرائيل. وننالفب عالجينفي مدونة األخالقيات المهنية ملزمة لجميع الم تم تحديدهاالتي  ياتقواعد األخالق

 لمعالجين والمعالجات على حد سواء. ، ولكنها مخصصة لمذكرال بلسانتمت صياغة مدونة األخالقيات 

إشراف ب للمرة االولى تي اعدتي.ه.ت. وال -التابعة لالمهنية  ياتمدونة األخالقبنيت هذه الوثيقة على أساس 

مؤخًرا من قبل  اوإعادة صياغته اتم تحديثه سيانو وتامار حازوت.يهوديت من قبل  ابيرتس هسا وتمت حتلنته

د.  ،سوزانا باندزيكد.  ،ساسون –ن نوجا ب بمساعدة أعضاء المجلس األعلى د.ي.ه.ت.  القيات فيلجنة األخ

 نيسيموف ودكتور ايالنا الح.  –عيدنا ناحوم 
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بالعمل وفقًا  وااللتزام ،خرمن حين ال متابعتهامدونة األخالقيات، ب االلمام ونعلى المعالجين بالفن توجبي

ن يمدعو نو(. المعالج2018المجلس األعلى في عام في تصديق قرار  وجببمالتوجيهية )وهذا  المبادئه

 في كل مسألة وحاجة.ي.ه.ت. لجنة أخالقيات للتواصل مع 

 ،نوعا هيربس شانهاف ،تامار كيحلي ،شاروليك جروفير ،ة جليال اورينرئيسالأعضاء لجنة األخالقيات: 

 ياعيال شاكيد. 

  نةهتعريف الم: الثاني بابال

من خالل واحد من  نفسي مجال الصحة، حيث يتم توفير عالج ضمن من " هي مهنةونالفنبعالج لامهنة " . أ

الموسيقى، العالج بالدراما، العالج ب ،العالج بالقراءة الفنون المرئية،العالج بواسطة لعالج: استة مجاالت 

لمجال على المعرفة في اد ستنتالعملية العالجية  ماهية. السايكودراماب عالجالالحركة والرقص، وب العالج

وعلم النفس. تنظر هذه المهنة إلى الفنون باعتبارها قناة مركزية يتم من خاللها العالج  ونالعالج بالفن، الفني

رفاهية  هو مساعدة ونللعالج بالفن األسمى ليست بالضرورة لفظية. الهدفالتي النفسي، وتقدم طرقًا للتعبير 

 الحياة. جودةتحسين  لىإمع الطموح ، النفسية المتعالج

األطفال إلى  من–واألعمار الجماهير مناسبة للعمل العالجي مع مجموعة متنوعة من  ونالفنبإن مهنة العالج 

في  ونالفنبالمعالجون يعمل اجتماعية وغيرها.  ,تطورية ,عاطفية ,نفسيةكبار السن، الذين يعانون من مشاكل 

 اإلسرائيلي. الجمهور أطيافمع جميع  مالئمةبعي، فردي وجما بشكلالقطاعين الخاص والعام، 

 

 التالية: معالج الذي يحمل االلقاب " هوبالفنون"المعالج  . ب

من مؤسسة أكاديمية معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي في  ونالفنبفي العالج  يلقب ثانحاصل على  -

 سنة ثالثة(.)قدم إسرائيل، والذي أكمل سنة تدريب عملي مت

معترف بها من قبل الجهات المختصة في ال البالد من مؤسسة أكاديمية في خارج يلقب ثانى حاصل عل -

ساعات  من القدر تدريب عملي أو نفسساعة  1560الدولة األجنبية ومجلس التعليم العالي، الذي أكمل 

 في مؤسسة عامة.  العمل بالعالج 

لمدة ثالث سنوات، والتي استوفت  شهادة جخري" أيًضا على بالفنون"معالج  -المهني كتعريف الينطبق  -

 .2018سبتمبر  30 حتىدراسته نهى أالذي المتطلبات المهنية للرابطة المهنية و
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 الثالث: المبادئ التوجيهية األساسية بابال

في عملهم  لالستعانة بها- ودليل ,عمل أداة, فحصأداة  وناألخالقيات المهنية للمعالجين بالفن مدونةقدم ت

 .المهني

 التالية: بنودالفنون، مع االلتزام بالباألخالقيات المهنية إلى صياغة قيم المهنة وعمل المعالجين  مدونة سعىت

 الفنون.بفي المهن العالجية  والتوظيف بالتأهيل المهني الخاصة وللقواعداالمتثال لقوانين الدولة،  .1

 والزمالء. تدربينالم لمتعالجين,تجاه ا اظهار نزاهة .2

 ,السن ,األصل ,الجنسية ,الدين, الجنس ,، بغض النظر عن العرقمتوجه أيوااللتزام برفاهية  االهتمام .3

 / أو الوضع االقتصادي.وجتماعية الحالة اال, ى التعليممستو, الميول الجنسية

 ن.تدربي/ أو الموتعالجين تأثير على المكالفنون بالمعالج مكانة تجنب إساءة استخدام  .4

خبرة مهنية في العمل  اكتساب عامين من بعد فقطخاص، تقديم عالج الل الفنون من خ يستطيع المعالج .5

 سنة ثالثة( وااللتزامات األكاديمية.المتقدم ) تأهيله المهني أنهى أنفقط بعد  ذلكالعامة، وطر في األ

لمدة ال تقل عن  شخصي بإرشادرافق عند االنتقال للعمل في القطاع الخاص، يجب أن يكون المعالج م .6

" من قبل ؤهلبدرجة "مرشد ممن قبل معالج من خالل استخدام الفنون  رشادثالث سنوات. سيتم تقديم اإل

عامل  أخصائي نفسي,, عمل المتدربفي مكان  عالج بالفنونمجال ال من رشدأولوية لممع ، ي.ه.ت.

الخاصة بنموذج  للتعليماتوفقا وذلك  -في مجاالتهم  رشادلإل ينالمؤهل-أو طبيب نفسي  عالجياجتماعي 

 الفنون في إسرائيل.لعالج بلمجلس األعلى لل وهذا النموذج تابع ،ونالفنبمعالجين لل الرشادا

 

 

 مهنية الرابع: لباب ا

، والذي يتضمن عالجمستوى مهني مناسب في مجال ال والحفاظ على الحرصبالفنون المعالج يجب على  .1

 .ارستمربا رشاداإل، وتلقي ددينالمعرفة والتعلم المتج التدريب المهني المستمر،

بصورة واضحة  المختص به الفنيمجال المهنته و ,الفنون تقديم نفسه باسمه الكاملبالمعالج  يتوجب على .2

 . وجلية
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التدريب االستمرار ب ,قدرات مهنية ظهارإسلوك مهني سليم، مع  الحفاظ على الفنونبعلى المعالج   .3

 تقديم عالج خارج نطاق المعرفة والتدريب. عنواالمتناع  الحرصوالخبرة المهنية، مع 

روابط  شخصية أو عالقة تربط بينهماالتعامل مع شخص  يجب على المعالج من خالل الفنون تجنب .4

 قتصادية وغيرها.ا, جتماعيةا, عائلية

و / أو مع األطراف المسؤولة عنه )الوالدين، تعالج مع الم عالجتفاقية اصياغة  توجب على المعالجي .5

العالج، مكان ووقت  وظروف قضايا مثل: شروط إلىاتفاقية العالج  تطرقتج. ي( قبل بدء العالالوص

 .وما شابه إلبالغواجب االخصوصية, السرية، معلومات عن الحفاظ على ، الدفع، المسؤولية، لقاءاتال

مع  قشأن ينا على المعالج أخرى، يجب جهاتإشراك او المعالج بعالج تالم من قبل حاجة عند ظهور .6

أو الوصي على المتعالج ع يوقالحصول على ت، إلخ( وا، قانونيً االموضوع وتداعياته )عاطفيً المتعالج 

مزدوج توقيع الحصول على  . من المهموذلك قبل التوجه الى تلك الجهات ،تنازل عن السرية"النموذج "

 الطرف اآلخر.مقابل معلومات  وتلقي أي تفويض المعالج لتقديم-

إبالغ الشرطة أو السلطات القانونية  واجب فيها القانونفرض في الحاالت التي ي ال يسري لبندهذا ا

 األخرى.

  ، بما في ذلك كتابة "سجل طبي".مستمربشكل روتيني ولعالجات ص ايلختتوثيق و من الضروري .7

الشؤون  ,السلطات ,لعائلةا: كإذا لزم األمر المختلفة الى الجهات متعالجينبغي اإلبالغ عن حالة ال

، وفقا للقانون واألخالق المهنية، مع الحفاظ على قواعد تربية والتعليمال, صحة, وعوامل الاالجتماعية

 الحرص على واجب التبليغ. ، والمتبعة السرية والحذر

جهات إلى  تعالجالم وتوجيهوقف العالج  دراية وتحديد المواقف التي تتطلبعلى معالج يجب أن يكون ال .8

 شخصية.هنية أو مبسبب ظروف  ىخرأ عالجية

 .العالقة العالجية في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة ءانهال ستعداديجب على المعالج اال .9

بالحفاظ على اإلنصاف واحترام زمالئهم وغيرهم من المهنيين، مع  المعالجينتلزم األخالقيات المهنية  .10

 .متعالجلح الوالتعاون على النحو المطلوب لصا االساءة الى السمعة تجنب

اإلشراف الطبي أو إشراف مهني آخر، يجب على  ,التشخيص, التقييم ,ستشارةفي الحاالت التي تتطلب اال .11

 مهنية ذات الصلة. يه الى جهاتالحرص على التوج ونبالفن المعالج
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 خاص: إطارعام إلى  إطارفي  االنتقال من العالج .12

، ما لم ذاته اإلطار العمل بشكل خاص في ،ة عامةيعمل في مؤسس والذي ،ونبالفنمعالج لال يجوز ل .أ 

 .تلزم ذلكظروف في  شغلهيكن قد حصل على تصريح خاص من المؤسسة التي ت

إنهاء  العالج بسبب فيه ىنتهالذي اوفي إطار عام أو أي إطار آخر،  ي يتم توظيفهذبالفنون المعالج  .ب 

في  هاالستمرار في عالج المتعالجعرض على العمل في المكان أو ألي سبب آخر، ال يستطيع أن ي

 وإذا، فيها لعمتصريح خاص من المؤسسة التي  حصل على إذااال إطار خاص لمدة عام واحد. 

 ثبت أن الظروف ملزمة.

والذي يعمل ، حصل فيه على العالجالذي ترك اإلطار العام الذي هو الشخص  تعالجفي حال كان الم .ج 

على المعالج  حصل إذااال بين العالج العام والخاص،  مدتها سنةالى فترة انتقالية يحتاج  ،به المعالج

 ثبت أن الظروف ملزمة. وإذا المؤسسة التي عمل بهامن خاصة تصريح خاص وتوصية 

  

 

 :رشادالتدريس واال .13

 التطور تجاهمسؤولية  أن يبدي واإلرشادفي التدريس  الذي يعمل ونبالفنمعالج ال من الضروري على .أ 

، وتوفير يروعي كب ذات للعمل المهني ةشخصي قدوةأن يكون بمثابة  عليهوه. متدربيالمهني لطالبه و

 .يةمتساوو ةحترمم ةشخصي معاملة، وااللتزام بأخالقيات المهنة وشاملةو ، حديثةنوعية معرفة

يمتنع عن إقامة اتصال عالجي مع  رشاد انفي التدريس واالعمل الذي ي الفنبمعالج اليجب على  .ب 

 دراستهم في المؤسسة التي يدرس فيها. انهاء و/ أو أسرهم لمدة عام واحد من تاريخ بيهتدرطالبه وم

أخصائي العالج الفني بإرشاد الطالب الذين يدرسون في المؤسسة التي يدّرس فيها أثناء  يمتنع .ج 

، بما في ذلك التعليم إنهاء. فقط بعد بشكل شخصي )ليس عن طريق برنامج تدريب( دراسات الطالب

والتقييمات من قبل المعلم /  عالماتل سنة من التدريب العملي المتقدم )السنة الثالثة( وتقديم الإكما

 توجيه الخريجين من مؤسسته. رشد، يجوز ألي معلم / مرشدالم
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 سرية الباب الخامس: 

جب . باإلضافة إلى ذلك، يتدربيهو/ أو متعالجيه خصوصية وسرية معلى  الحرص والحفاظ عالجعلى الم .1

، في ، في التسجيليةالفناالعمال ، )كتابة رشاداإلعليه التأكد من الحفاظ على سرية وثائق العالج و / أو 

 فيلم، و / أو رقميا(.

 :ونتاجه اإلبداعيالعمل  رةسيروسرية الحفاظ على  .2

سيرورة العمل ، بما في ذلك يتوجب الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالعالج بكافة أنواعها .أ 

 أثناء العالج. تمتاإلبداعية التي  والمنتجات اإلبداعي

و / أو الشخص  تعالجالمقبل معلومات دون موافقة خطية وواضحة من  متناع عن كشفاإل يجب .ب 

أو أي شخص آخر  تعالجالمسؤول عنه، ما لم يكن هناك أساس معقول لالعتقاد بأن صحة وحياة الم

 بموضوع "المهنية". ٦كما هو مذكور في بند  ون.ألحكام القانوفقا  كبير وعاجل تتعرض لخطر

 إطارفي  اعماله الفنية(، بما في ذلك متعالجالعالج، ال :)عمله المهني يعرض أنالذي يطلب المعالج   .ج 

قاصر، . في حالة تعالجمن الملذلك  موافقة خطيةيتلقى  أنعليه  غير ذلك إطار أيتعليم أو , بحث

 موافقة كال الوالدين. طلبت  

 اختيار اسمب ذلك، ومتعالج مجهولةعلى الموافقة، يجب أن تكون هوية الضافة إلى الحصول باإل .د 

كشف هوية المتعالج والمقربين إخفاء التفاصيل التي قد ت أيضا يجب. مستعار والتصريح عن ذلك

 .منه

و / أو  )كالمية( الفنون، أن يحمي المعلومات السرية من أي نوع، سواء كانت لفظيةبيجب على المعالج  .3

 ، سواء أثناء العالج أو خارجه.متعالجيه ومتدربيهقبل  من حصل عليهاوالتي ، عمل فنيخاصة ب

 وتجنب تعريضهم إلى المعلومات التي قد تضر بهم. تعالجيهيجب على المعالج حماية م .4

 ال يتم التنازل عن السرية إال في الحاالت التالية: .5

الجنائي أو التأديبي عندما  ,لسرية في المجال المدنيالمعلومات ااإلفصاح عن  معالجى اليجب عل .أ 

 .وعلى قواعد الحذر المناسبة تعالجالم منفعة ومصلحة الحرص على، مع ذلك يقتضي القانون
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فاقدي القاصرين و / أو  عالج، كما هو الحال في بليغفي الحاالت التي يكون فيها واجب الكشف والت .ب 

ما لم يتطلب  ،متعالجموافقة الوالدين أو األوصياء على ال الحصول علىالمعالج ، يجب على االهلية

 القانون التصرف بطريقة أخرى.

 

  الحميمية والجنسية ،المالمسةالباب السادس: 

, لعالقات سلطةكمن في هذه ا، حيث تمركبةهي عالقة المتعالجين و ونالفنبمعالجين الالعالجية بين  العالقة

طبقًا للقانون،  ،ونالمعالجين بالفنعلى  حظره يوالقرب. يجب التأكيد على أن، إلى جانب الحميمية ونفوذ تأثير

 متعالجين.ومع اآلخرين المهمين بالنسبة لل المتعالجينوال عالقات جنسية مع جنسيا  مثيرةعالقات  إقامة

مع الطالب  رشاداإلأيًضا على عالقات  مثيرة جنسياوينطبق الحظر على العالقات الجنسية والعالقات ال

 بهم أيًضا عالقات سلطة. دربين، الذين تربطتوالم

 

إثارة أو مع أحد أفراد أسرهم اتصال جنسي أو بينهم الذين كان  عالجينمتقدم المعالجون تدخالً عالجياً لللن ي

 في الماضي. ةجنسي

 ظهريجب أن يتقارب جسدي.  إلى رشاداإلفي مختلف الفنون أثناء العالج و / أو  لعمليمكن أن يؤدي ا

بالموضوع، وأن يمتنع عن إساءة استخدام العالقات  وعي وحساسيةفي الفنون  رشدالمعالج و / أو الم

 يعمل بها. وانظمة المؤسسة التي ،1998-عام الحميمة، مع مراعاة أحكام قانون منع التحرش الجنسي، 

لمصلحة  مالمسةهنة، القرب والبالحاالت التي تتطلب، بسبب طبيعة الم نونالمعالج الفب أن يعترف يج .1

للمتعالج  متهاءمال، مع الحفاظ على حدود صارمة، والتحقق من حذر، بشرط أن يتم تقديمها بتعالجالم

 ذلك.  ال تحتاج التي والحاالتوالتمييز بين الحاالت التي يكون فيها االتصال أمًرا ضروريًا 

، يكودرامااالس)مثل الدراما،  ن اللغة العالجيةفي المناطق التي يكون فيها االتصال جزًءا ال يتجزأ م .2

يحدد طبيعة أن و معه مسبقًا، وأن يفحص الموضوع تعالجوالحركة(، يجب على المعالج أن يلفت نظر الم

 .ةالعالجيتفاقية في اال مالمسةال

والتعبير نية عمال الفاال سيرورةفي  أنشتالقوة البناءة للحميمية التي ب عترافاال ونالفنبالمعالج يجب على  .3

 يشوش أوربك يي قد ذالمعاملة الحميمية، والاستخدام سوء  بينها وبين يميزأن ، وةالعالجي عالقةوأثناء ال

 حدود العالقة العالجية.
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درب تأو المتعالج للم السماح وكذلك عدم، تدربأو م حضور متعالجفي  التعري تجنب متعالجيجب على ال .4

أثناء عمله العالجي، ويأخذ بعين  فاضحةمالبس مناسبة وغير معالج . يجب أن يرتدي الالمالبسع خلفي 

 االعتبار المعايير الثقافية وقواعد المالبس المقبولة في المجتمع أو المؤسسة التي يتم فيها العالج.

 

  شروط العملالسابع:  بابال

مياه متاحة  كافية،، إضاءة مناسبة ةئالمناسبة في غرفة العالج: تهويجب الحفاظ على ظروف السالمة  .1

 واإلبداع.عالج الخطر الكامن في المعدات المستخدمة في المن ، وسامة مواد، الحماية من للشرب

، تعالجالمعدة الستخدام الم لمعدات والموادشروط الصيانة المناسبة ل ،يجب المحافظة على التعليمات .2

 ويجب تسهيل إمكانية الوصول إليها وتشغيلها.

 

  الانية باألعمالحتاا  االالباب الثامن: 

عالم الداخلي الفقط. تعكس األعمال  تعالجينلملالعالجية  سيرورةتم إنشاؤها في اليالتي  العمال الفنيةاتنتمي 

. سيرورة العمل الفني والمنتوج الفني بحد ذاته جزء هام ومركزي بالعالج بالفنونالعقلي والعاطفي.  ،الذهني

يجب لذلك  ,ومركزية في العالج بالفنون أهميةمركبان ذوي  امل الفني ذاته هماالنشغال في االبداع وكذلك الع

احترام ومسؤولية , سرية, حساسيةب الفني اإلبداعية وكذلك العمل السيرورة على المعالج الحفاظ على كل من

 مهنية.

 مواد االعمال الفنية: طرق الحفاظ على  .1

توثيقهم كجزء من االتفاقية  طريقةالتعبير وو باإلبداعالتعامل مع سيرورة العمل يجب تعريف  .أ 

 . بين المعالج والمتعالج العالجية

عن  الكشف. مالئم بشكلالتي تم إنشاؤها أثناء العالج وحفظها وتخزينها  عمال الفنيةيجب حماية اال .ب 

الحصول على مشروطة ب ,االعمال الفنية امام المتعالجين وجهات اخرى شريكة في حيز العالج

 عنه. ولينؤأو المس تعالجمموافقة ال

 :الفنية صيانة األعمال .2
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 التطرق لذلكوتوثيق المواد العالجية على المعالج. يجب عمال الفنية سالمة اال علىالمسؤولية  طبقت .أ 

 .ةالعالجي تفاقيةفي اال

ني المهرأي ، مع مراعاة الئهاخالل فترة العالج أو فور انتهاتعالج االعمال الفنية الم تسليممن الممكن  .ب 

 .تعالجللمعالج فيما يتعلق بمصالح الم

نسخة  وأالفنية  باألعمالاالحتفاظ مهتًما باستالم أعماله في نهاية العالج، فيجب  تعالجإذا لم يكن الم .ج 

 أو تم بها العالجالمؤسسة التي  بإذنأو الفوتوغرافي للعالج  الكالمي ، ويتم االحتفاظ بالتوثيقعنها

يتوافق مع  بشكل وادالم إتالفسنوات أو حتى  7ج الخاص، لمدة في حالة العالالمعالج إذن ب

على المعالج  يقع. خالل هذه الفترة، متعالجمع ال سبقمتطلبات القانون و / أو بموجب اتفاق م

 والتوثيق. عمال الفنيةواجب حماية االؤسسة والم

 تعالجإبالغ الم ب، يجتوثيق االعمال الفنيةالمعالج أو المؤسسة في االحتفاظ ب في حالة رغب .د 

 والحصول على موافقته.

 بعد انتهاء العالج، عليه التأكد منعمال الفنية والحفاظ على سريتها ذا لم يتمكن المعالج من حماية االإ .ه 

 .تالفهاإ

 :الفنية لألعمالالفنية القيمة  .3

لى أنه قيمة عامة أو تجارية. تجدر اإلشارة إ منحها وأ للمتعالجالفنية عمال األ كشفتجنب يجب  .أ 

تم إنشاء  لو، حتى للمتعالجحصرية أن حقوق الطبع والنشر  كماأعماله.  عرض تعالجيجوز للم

 أثناء العالج. الفني العمل

ذلك  للجمهور العام، في الحاالت التي يكون فيها عمال الفنيةاالعرض من الممكن التفكير في  .ب 

العالجي  عتبارالحاالت، يكون اال ي اعتبار عالجي آخر. في هذهأل، أو ضروريا لتعزيز المتعالج

للمؤسسة، تجنيد تبرعات تعزيز وضع المهنة،  :هو العامل الحاسم وليس األهداف األخرى، مثل

 تعالجأخرى أن كل هذا سيتم فقط بموافقة خطية من المضح مرة يوّ . وغيرهاو مهنياإلعالن ال

 األوصياء.والتنازل عن السرية، وفي حالة القاصرين، موافقة الوالدين أو 

 

 جوانب التعددية الثقافيةالتاسع:  بابال

 .اختالفاتهتنوعه و على لعامة الجمهورمتاح  بالفنونالعالج  ان
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 مميزات قبليت، اتعلم عنهي أنه. تعالجيالثقافات التي يأتي منها م ميزاتوختالفات البا االعتراف المعالجعلى 

 لعمليات اإلبداعية.او العالج سيرورةلتشخيص، اعلى العمل العالجي،  هااتنعكاسافهم يكل ثقافة و

 التحويلالعالقة بين على  في العالج، يضمر وفهم ما يقال وما التواصل على يؤثريمكن للتنوع الثقافي أن 

التركيز وكذلك على ، Transference and Counter-transference)) في العالج عكسيوالتحويل ال

في إطار العالج، وتأثير ثقافة  تنشأقد التي  قوىالموازين لي إظهار وع . من المهممن االمور الفني وغيره

حساًسا لتأثير السياق الثقافي واالجتماعي والسياسي  األغلبية على مجموعات األقليات. يجب أن يكون المعالج

 في السياق العالجي. هاتتجليعلى و

، وأن أخذ التعددية الثقافية بعين االعتبارالتي تتالءم وتمهارات عالجية  وتطوير دراكإالمعالج يجب على  .1

النابعة من السياق الثقافي  تعالجالختالفات بين نهجه العالجي واحتياجات المل أيضا واعيا يكون

 .الديني-االجتماعي

العالج والوسائل التي  بإتاحةاالهتمام واالحتياجات الخاصة،  يذو بخاصية الجمهوريجب االعتراف  .2

 .لهذا الجمهور متهاءمال معيستخدمها المعالج 

بها ن. يجب أن يكون متتعالجيهمبو الخاصة به واآلراءلمعتقدات لعيًا احساًسا ووأن يكون المعالج  على .3

 .اإلبداعيةوالسيرورة نظر إلى تأثيرها المحتمل على العالج النفسي يوأن 

الماضي , التقاليد, جذورالينبغي االعتراف بتفرد مجال الفن، الذي يسمح بحرية التعبير والتواصل مع  .4

 اللغوية والثقافية وكمصدر لالتصال والتواصل. الحواجز عن يغاضمت كجسر – الحياةقصص و

 
  بحثالباب العاشر: 

 

األدوات أن يركز على تطوير و، مجالهفي  طورات المهنيةمتابعة الت ونفنعلى المعالج باليجب  .1

 .ونبالفنفي مجال العالج  المهنية المهاراتو

االعمال  تسمح له باستخداموالتي  تعالجالحصول على موافقة موقعة من الم باحثال-معالجعلى اليجب   .2

 وغيرها من المعلومات التي تم الحصول عليها خالل فترة العالج. الفنية للمتعالج

. ال ينبغي في البحث المشاركين رفاهيةوحماية الحفاظ على كرامة اإلنسان  الباحث-المعالجيجب على  .3

 لح البحث. اصلن للخطر يالمشارك تعريضاألحوال حال من بأي 
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 دولةالعمل وفقا للقوانين واإلجراءات والمعايير المهنية المستخدمة في ال الباحث-المعالج يجب على .4

 .بحاثوالمؤسسة التي يعمل فيها، بما في ذلك التقدم بطلب للحصول على موافقة لجنة األخالقيات لأل

األخالقية المتضمنة في تصميم البحث. في  الجوانب يبدي مسؤولية تجاه أن الباحث-المعالجيجب على  .5

لبحث، من الضروري ل كنتيجة تولدالحاالت التي يكون فيها مصدر قلق أو شك حول المخاطر التي قد 

 شارك في البحث، مثل لجنة األخالقيات.م غيرخبير  استشارة

جميع جوانب مشاركتهم في البحث، بما في  ث عنالبحإبالغ المشاركين في  الباحث-المعالجيجب على  .6

إظهار حساسية خاصة  الباحث-يتوجب على المعالجوالقضايا المتعلقة بالحفاظ على السرية. ذلك المخاطر 

األطفال، إلخ(. في مثل , فاقدي االهلية ،تواصلي أوعجز عقلي )بسبب  الجمهور ذوي إدراك محدودتجاه 

وفقًا لتعليمات لجنة  العمل وافقة خطية من الوصي المعين و / أوهذه الحاالت، يجب الحصول على م

 األخالقيات.

احترام حق المشارك في البحث والسماح له بإنهاء مشاركته في أي وقت دون  الباحث-عالجيجب على الم .7

 على قرارات المشارك التأثيرو استخدام مكانته يسيء أنيحظر على المعالج اإلخالل بحقوق المشارك. 

 . البحثفي 

 

 في المجال المهني لعن العمل لعالناإل الباب الحادي عشر:

نشر أعماله ومهاراته في وسائل اإلعالم ووسائل اإلعالم الرقمية بعد الوصول إلى  ونالفنبيجوز للمعالج  .1

 خوله العمل بشكل خاص.تي تالمكانة 

 .تضليل الجمهور بإمكانها التي أن يمتنع عن نشر مهنته ومهاراته بطريقة ونالفنبيجب على المعالج  .2

 تضر بزمالئه. التي قد أن يمتنع عن نشر مهنته ومهاراته بطريقة ونالفنبيجب على المعالج  .3

 

 ستخدم الوسائط الرقميةالباب الثاني لعشر: ا

, أجهزة الفيديو والصوت, الهواتف الذكية, أجهزة الفاكسر, الرقمية أجهزة وبرامج الكمبيوت لتشمل الوسائ

. قد يكون لدى العوامل ىوالوسائل التكنولوجية األخرعلى انواعها المختلفة سجيل اإللكترونية أجهزة الت

 الخارجية إمكانية الوصول إلى محتويات هذا االتصال اإللكتروني.
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وإبالغ  ,واإلرشاداإللكترونية في العالج اتخاذ تدابير لضمان سرية االتصاالت  ونبالفن المعالجيجب على  .1

 االتصال.النوع من وسائل استخدام هذا عند  محدودية السرية عندب المتدربو / أتعالج الم

في  ل ثابتًايظقد والذي  شطبعلى دراية بمخاطر نشر محتوى غير قابل لل ونبالفنيجب أن يكون المعالج  .2

 األعمال, المحتوى كشف وإظهاراإلنترنت. كما يجب أن يكون على دراية باآلثار المترتبة على  شبكة

في وسائل اإلعالم اإللكترونية والشبكات االجتماعية، ويجب  رشاداإل والمعلومات من العالج و / أو نيةالف

 توخي الحذر الشديد في استخدام هذه الوسائل. يهعل

 ه يحظر علىأن ةالعالجي االتفاقيةوالتشديد ضمن اخذ المسؤولية  عالج جماعي الذي يقدمالمعالج على  .3

على  من العالج الجماعي التي تتعلق بأشخاص آخرين االعمال الفنيةأو جارب التأعضاء المجموعة نشر 

 .الشبكة االجتماعية

 

يبقى  أنوسائل الرقمية، ال ستخدميالذي و رشاداإلوفي التعليم  والذي يعمل ونفنبال جمعال  يجب على ال  .4

في  الموجود الحواروفي الرقمية أن يعلم طالبه ومتدربيه بالتحديثات واالمكانيات وتابعا للتحديثات م

 الرقمي، مع الحفاظ على أخالقيات مهنية صارمة. الحيز

يعرف كيفية تشغيلها بشكل أن على دراية بالتكنولوجيا التي يستخدمها، و ونبالفنيجب أن يكون المعالج  .5

 .التقنية جيد، والتعامل مع جوانبها

مثل العالج أو - رشاداإلبعد في العالج و استخدام التدخل عنب ونفنالالمعالجين بيقوم في بعض األحيان  .6

  ."سكايب" بواسطة تطبيق رشاداإل

التي  المداخالتأيًضا على  المداخالت المباشرة وجها لوجهعلى تنطبق جميع قواعد األخالق المطبقة  .أ 

 عن ب عد. تتم

حدد تالتي االعتبار استخدام وسائل اإلعالم عن بعد و عين أخذ فيتي تال ةعالجياعداد اتفاقية يجب   .ب 

 .تعالجوسائل االتصال بين المعالج والم

 

 

  ياتمدونة األخالق التعرف لعلى الباب الثالث لعشر:
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ستدرس المؤسسات التعليمية مدونة األخالقيات المهنية كجزء من المنهج الدراسي، وستشجع الطالب  .1

 التي يتم تدريسها. "الكورسات"على مناقشة المواضيع األخالقية في 

في برامج التدريب على دراية بمدونة األخالقيات،  والمرشدينن فريق المحاضرين يكويجب أن  .2

 ي.ه.ت.  -التابعة ل والتشاور مع لجنة األخالقيات لتوجها بإمكانيةو

 

والثقافة، ولذلك يجب تحديثها  الزمنية متعلقة بالفترةة يمعايير مهن ونالفنبمهن العالج مدونة اخالقيات  مثلت

 .ستمروبشكل م بانتظام

اقتراحات من جميع  تلقيل وتفتح أبوابهامدونة التحديث مسؤولة عن  ونالفنباللجنة األخالقية للمعالجين 

 .ونالمعالجين بالفن

قواعد القانون , للحاالت التي قد ينشأ فيها تضارب بين القيم األخالقية يجب على المعالجين بالفنون التيقظ

 ندعو، ةلحاالت أخرى التي يوجد فيها شك وحاج وباإلضافة ,تهذه الحاالمثل واألخالق المهنية. في 

 لجنة األخالقيات للتشاور.لتواصل مع المعالجين ل

 

  لعلى لعنواني.ه.ت.  إلى لجنة األخالقيات لعلى موقع التوجهيمكن 

www.yahat.org 

http://www.yahat.org/

