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 مقدمة:          

يكهون ذه ا اجملتمهع    السائد فيهه، ولكهي    من الفكرينبع أّن متّيز اجملتمعات ورقّيها  فيه، شكمما ال      
 وتتقدم.اليت بها تتحّضر الشعوب متميًزا؛ فال بد أن يقوم على األخالق السامية والرفيعة 

وال بد ألي جمتمع من اجملتمعات أن تكون له قواعهد وأنممهة ومعهايري تسهري سهلول وعمهل أبنائهه؛             
نها أن تهددي ىلىل ته خر   حتى يتقدم ذلك اجملتمهع، وحتهى تقهل فيهه الصهعوبات واملعيقهات الهيت مهن شه          

 ذلك اجملتمع.
وعليه فتسعى كل مدسسة أو كل نشاط أو كل مهنهة لتحديهد جمموعهة مهن القواعهد واملعهايري            

اليت تنمم العمل والسلول لكل العاملني امللتحقني يف ذ ه املهنة جتعلها على شهكل دسهتور أو ميثهاق    
 يلزم به كل العاملني يف ذ ه املهنة.

به حتهى حيققهون نتائًجها    ثاق األخالقي يعترب دستورا تعاذديًا بني املتخصصني، يلتزمون وذ  املي     
 وأذداًفا يسعون ىلليها.

اإلمجهاع الصهادق علهى أذميهة     مهن  و ،ويكتسب ذ ا الدستور قوته واحرتامه من قوة االلتهزام األدبهي       
 تنميم ذ ه املهنة من جانب العاملني فيها.

ومن املهن والنشاطات واألعمال اهلامة يف أي جمتمع ذو العمل يف جمال الرتبيهة اخلاصهة، وذه ه         
املهنة النبيلة مثلها كباقي املههن األخهرى ال بهد هلها مهن معهايري وأحكهام أخالقيهة يلتهزم بهها كهل مهن             

 يعمل فيها.

يف ميهدان الرتبيهة اخلاصهة علهى      ولقد عملت املنممات واملدسسات الرتبوية والت ذيليهة والعالجيهة       
 ىلجياد العديد من املعايري والشروط واألحكام األخالقية اليت تنمم عمل املختصني يف ذ ه املهنة.

ومجعيههة ىلرادة كجمعيهههة متخصصهههة يف تربيهههة وت ذيهههل املعههاقني، سهههعت ك ريذههها مهههن ا معيهههات        
واملدسسههات العاملههة يف ذهه ا امليههدان إلجيههاد دليههل وميثههاق يههبني معههايري وأخالقيههات العمههل للمههو فني    

 امللتحقني فيها، حيث مت ىلعداده باالطالع على العديد من املراجع اخلاصة به ا األمر.  

، حيث مت توزيهع ذه ه املعهايري ىلىل معهايري     ف ذ ا امليثاق ىلىل التعرف على معايري أخالقيات املمارسة املهنيةيهدو
 ، وذ ه املعايري كالتالي:أخالقية رئيسة عامة، ومعايري وبنود أخالقية فرعية متعلقة باملعايري الرئيسة

 معايري أخالقية عامة.أوًلا:  -
 كفاءة األخصائي.عمل ومعايري أخالقية متعلقة بثانًيا:  -
 معايري أخالقية متعلقة بعالقات األخصائي.ثالًثا:  -
 معايري أخالقية متعلقة بالسرية واخلصوصية.رابًعا:  -
 معايري أخالقية متعلقة باإلعالن والتصرحيات العامة األخرى.خامًسا:  -
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 معايري أخالقية متعلقة حبفظ السجالت والرسوم.سادًسا:  -
 ة متعلقة بالربامج التعليمية والتدريبية.معايري أخالقيسابًعا:  -
 معايري أخالقية متعلقة بالبحث والنشر.ثامًنا:  -
 س.معايري أخالقية متعلقة بالقياتاسًعا:  -
 معايري أخالقية متعلقة بالعالج.عاشًرا:  -

 وفيما يلي تفصيًلا لكل معيار من تلك املعيار مع التنبيه ملا يلي:
الهدليل: كههل مههن يعمههل ويقهدم خدمههة متخصصههة أساسههية أو   خصههائي ي يف ذهه ا األصهه ل   قصهد   ي -

درجههة علميههة علههى حاصههًلا  الرتبيههة اخلاصههةالت ذيليههة أو التدريبيههة يف ميههدان دمات مسههاندة مههن اخلهه
 مدذلة له للعمل يف ميدان الرتبية اخلاصة.

يعهاني مهن ىلعاقهة أو اضه راب، وحيتهاج ىلىل       اله ي  الفهرد  سهتفيد ي يف ذه ا الهدليل:   امل قصد  صه ل   ي -
 متخصصة  وقد يقصد به أسرة ذلك الفرد ي. خدمات ت ذيلية

 .أخ  ما ورد يف ذ ا امليثاق كوحدة متكاملة يضاف بعضها ىلىل بعض -

 :معايري أخالقية عامةاملادة األوىل :   

x حيث على األخصائي االلتزام باآلتي:وعدم اإلي اء جتهاد واالذتماماال ، 
 هلم. هود يف تقديم املساعدةا  كل ب لو املستفيدين من اخلدمة،ىلفادة  -
 .املستفيدين من اخلدمةاحلرص على عدم ىلحلاق أي ضرر ب -
 . املستفيدين من اخلدمةمحاية مصاحل وحقوق  -
 جنب أو تقلل من حدوث األضرار.ب ريقة مسدولة ُتيف العمل حل اخلالفات  -
املاليههة واالجتماعيههة والسياسههية الههيت قههد تههددي ىلىل ىلسههاءة     مههن العوامههل الشخصههية و ر  احلههوعي والهه -

 ذم.استخدام نفوذ
x حيث على األخصائي االلتزام باآلتي:املسدوليةحتمل و يف العمل اإلخالص ، 
 مبنية على الثقة.  املستفيد من اخلدمةمع  تهعالقأن تكون  -
 العلمية واملهنية جتاه اجملتمع من حوله. هدرال مسدولياتىل -
 جتاه املستفيدين من اخلدمة.املهنية وااللتزامات املفروضة عليه  وتوضي  أدوارهبيان  -
 . املخالفة لألنممة والقوانني حتمل نتائج سلوكياته وتصرفاته -
 عدم انتهال أي قاعدة أخالقية، ويف حال ممارسة الض ط عليه البد من تبليغ ا هات املعنية. -
 د تددي ىلىل االست الل أو الضرر بشكل عام. تحكم يف تضارب املصاحل الشخصية اليت قال -
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املسههتفيد مههن الههالزم يف سههبيل خدمههة   رالتشههاور واالسههتعانة ب ههريه مههن زمههالء املهنههة واملدسسههات بالقههد   -
 . اخلدمة

 ب ل ا هد الالزم الست الل وقته املهين بشكل مناسب. -

x يف العمل، حيث على األخصائي االلتزام باآلتي: الدقة والنزاذة 

 .ومت لباتها املهنة أثناء ممارسةوالصدق  األمانة -
 السرقة أو التحريف املتعمد للحقائق. أو ال ش أو االحتيال جتنب -
  الوعود. ل ا هد يف احلفا  على ب -
 واضحة. الجتنب االلتزامات املبهمة أو غري  -

x واإلنصاف، حيث على األخصائي االلتزام باآلتي: العدالة 

 .اخلدمة من ميع املستفيدين  جبودة متساوية  اخلدماتتقديم  -
 ربةاخلوأخ  االحتياطات الالزمة لضمان عدم ت ثري التحيزات أو حدود العمل و حدود  العقلحتكيم  -

 .املهنة يف وقوع الملم أثناء ممارسة

x حيث على األخصائي االلتزام باآلتي:احرتام حقوق الناس وكرامتهم ، 

 .حرتام قراراتهم املصرييةوخصوصيات مجيع الناس وا احرتام كرامة وحقوق -
 العمل  باملعايري الدينية واالخالقية السائدة يف اجملتمع ال ي يعمل به .  -
والل هة   نالعمهر وا هنو والثقافهة واألصهل القهومي والهدي       :م االختالفات الثقافية الفردية مثهل احرتا -

وأخه  ذه ه العوامهل يف عهني االعتبهار عنهد       وغريذا مهن االختالفهات،    ،والوضع االجتماعي واالقتصادي
 القضاء على أي حتيز ألحد ذ ه العوامل وال ي قد ينتج عنه ت ثري على عمله .ممارسة املهنة، و

، حيهث جيهب علهى    كفاءة األخصهائي عمل ومعايري أخالقية متعلقة باملادة الثانية :   
 :األخصائي أن

 .ةعلى أساس علمي َو معرفة مهنيمبين  هيكون عمل -
 يستفيد من مجيع املصادر واملعلومات املهنية والتقنية الالزمة ملساعدة املستفيد دون ملل أو تعب.  -
 يلتزم باآلداب العامة وباملمهر املقبول أمام أفراد اجملتمع. -
 ينسجم سلوكه مع أقواله؛ ليمهر أمام االخرين بشكل متوازن ولينال احرتامهم. -
 فيد بشكل دقيق.يوثق مجيع املعلومات اخلاصة باملست -
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يههههددي عملههههه يف حههههدود  صصههههه معتمههههدًا يف ذلههههك علههههى دراسههههته أو تدريبههههه أو خرباتههههه املهنيههههة أو     -
 استشاراته.

 .خي ط لتقديم خدمات جديدة بالنسبة له سواء يف اجملال البحثي أو الت بيقي -
 يكون لديه تدريب كاف أو تعليم أو خربة مهنية سابقة متعلقة  جال خدماته. -
 .بكفاءة عالية للمستفيدين هاتقدم خدمُي -
 قد حيصل. ضرٍرمن أي  املستفيديني خ  خ وات من قية ليقدم عمله بكفاءة عالية و ليحمي  -
واجههه حالههة ولههيو لديههه التهدريب الكههايف يف بعههض اخلهدمات العالجيههة    كهان  ىلذا –يقهدم مهها يف وسههعه   -

ىلىل أن تسهههتقر ذههه ه احلالهههة أو تتهههوفر   -مل تكهههن ذنهههال خهههدمات عالجيهههة مناسهههبة للحالهههة  و طارئهههة
  .اخلدمات العالجية الالزمة هلا

 ب ل كل جهوده للحفا  على كفاءته يف التخصص و ت ويرذا.ي -
يف حالههة  -الهه ي ُيتوقههع منههه أن ينفهه  العمههل بكفههاءة   ويفههوا األخصههائي الهه ي يتحمههل املسههدولية    -

  ا آخر يقوم بعمله.أخصائًي ضيفورغبته ت
كه ن حيصهل    مشهكالته الشخصهية الهيت تهدثر علهى عملهه املههين،         الالزمة للحد منيتخ  اإلجراءات  -

 يقرر ما ىلذا كان عليه أن يعّلق عمله أو أن يتوقف عنه. ك لكعلى استشارة مهنية أو مساعدة، و

، حيهههث جيهههب علهههى  معهههايري أخالقيهههة متعلقهههة بعالقهههات األخصهههائي  املهههادة الثالثهههة :   
 :األخصائي أن

 ،أو العهرق  ،أو الهدين  ،أو ا هنو  ،سواء املتعلقة بالسن ،كل أنواع التمييز العنصرييكون متحررًا من  -
 أو أي شكل من أشكال التمييز العنصري. ،أو الثقافة ،أو اللون

 يبتعد عن كل أشكال التحرش ا نسي. -
 يلتزم يف عالقته مع املستفيد وذويه بالصدق واملوضوعية واألمانة العلمية واملهنية. -
ل زمالء املهنههههة، ألشههههخاص املوجههههودين معههههه يف العمهههه ل ُتسههههيءكههههل السههههلوكيات الههههيت  يبتعههههد عههههن  -

أو  ،أو الثقافهة  ،أو العهرق  ،أو ا هنو  ،سهواء املتعلقهة بهالعمر    املستفيدين من خدماته، الهزوار، وغريذهم ي  
 أو املكانة االجتماعية و االقتصادية. ،أو الل ة ،الدين

أو تههدثر علههى   ،ههها قههد تههدثر علههى موضههوعيته يف العمههل    يههرفض الههدخول يف عالقههات متعههددة ىلذا رأى أن   -
لشههخص الهه ي يههرتبط ل ضههررأو تههددي ىلىل اسههت الل أو  ،أو تههدثر علههى أداء و يفتههه بفعاليههة  ،كفاءتههه

 معه بعالقة مهنية.
الشخصهههية أو العلميههة أو القانونيهههة أو املاديههة مهههع    هيف حالههة تضهههارب مصههاحل   - يتوقههف عههن عملهههه   -

 ىلذا رأى أن ذ ه املصاحل  رجه عن املوضوعية أو عن أداء عمله بكفاءة وفعالية. -عمله
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  ت.يوض  يف بداية اخلدمة طبيعة العالقة مع مجيع األفراد املستفيدين من اخلدما -
 باحثني ،مو فني، طالب  مستفيدين،املشرفني أو املقّيمني أو كل من لديه سل ة أو نفوذ  يست ل ال -

 أو غريذم ي.
للمسهتفيدين والعمهل كفريهق    ن مع زمالئه األخصائيني من أجل تقديم خدمة فعالة ومناسبة يتعاو -

 واحد متعدد التخصصات كال يف جمال  صصه .
 املسههتفيد عههالم وىل ، وتوثيههق ذلههك، علههى كافههة اإلجههراءات العالجيههة    املسههتفيدعلههى موافقههة  حيصههل  -

دماته، والنتائج احملتملة مهن اخلدمهة   وأذدافها، وكيفية االستفادة من خ ب بيعة اخلدمات املتوقعة
 .املستفيد من اخلدمةمع  تهطبيعة عالقاملقدمة، و

، حيههث جيههب علههى   معههايري أخالقيههة متعلقههة بالسههرية واخلصوصههية   املههادة الرابعههة :   
 :األخصائي أن

 تعهد ب خ  احلي ة و احل ر حلماية سرية املعلومات اليت حصل عليها.ي -
حهههدود سهههرية عهههن يف بدايهههة العالقهههة املهنيهههة و قبهههل تقهههديم اخلهههدمات   املسهههتفيد مهههن اخلدمهههة ينهههاقش -

 االستخدامات املتوقعة للمعلومات اليت تمهر من خالل األنش ة.، وعن املعلومات
 على تسجيل صوته أو صورته. من املستفيد من اخلدمةوافقة املذن واإل خ  ي -
 األشخاص املعنيني فقط. معو ،ناقش املعلومات السرية ىلال ألسباب علمية أو مهنيةال ي -
 املستفيد من اخلدم.كشف عن املعلومات السرية ىلال بعد موافقة يال  -
فقهط عنهد تقهديم اخلهدمات املهنيهة      بدون موافقة املستفيد مهن اخلدمهة   كشف عن املعلومات السرية ي -

أو  أو األخصهائي  املسهتفيد مهن اخلدمهة   عنهد محايهة   ، أو عند احلصول على استشارة مهنيهة ، أو الالزمة
 .غريذم من األذى

يف احملاضهرات أو وسهائل اإلعههالم    باملسههتفيد مهن اخلدمهة  كشهف عهن املعلومهات الشخصهية املتعلقهة      ال ي -
به لك، أو ىلذا كهان ذنهال تهرخيص للقيهام       املسهتفيد مهن اخلدمهة   األخرى ىلال ىلذا حصل علهى موافقهة   

 ب لك.

، والتصههرحيات العامههة األخههرىمعههايري أخالقيههة متعلقههة بههاإلعالن املههادة اخلامسههة :   
 :حيث جيب على األخصائي أن

الدرجهة  تهه،  وكفاء تهه وخرب هتدريبه ، بياناتهه العامهة  : ال يقدم بيانات خادعة أو كاذبة أو مضللة بش ن -
النتائج ودرجة جناح اخلدمة ، اليت يقدمها هخدماته، أوراق اعتمادو هشهادات، األكادميية اخلاصة به

 أو نتائج البحوث.املنشورات ، اليت يقدمه
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آخههرين   اأشخاًصههفيههها  أن ُيشههرليريههد األخصههائي   الههيت عالنههات إلحيههافظ علههى املسههدولية املهنيههة ل    -
 .إلنشاء ىلعالنات تعزز من ممارسته أو أنش ته املهنية

 -الكتيبات واإلعالنات اليت تصف ورش العمل والنهدوات وغريذها مهن الهربامج التعليميهة       يت كد أن -
مههها املقصهههود بالربنهههامج، و مهههاذي األذهههداف   :تصهههف بدقهههة للجمههههور  - الهههيت ال متهههن  درجهههة علميهههة 

 و ما ذي رسوم املشاركة.  ،التعليمية، و من ذم احملاضرين
تقهوم علهى املعرفهة املهنيهة أو التهدريب أو      اليت يقدمها ه ي خ  االحتياطات الالزمة لضمان أن معلومات -

 .تتفق مع امليثاق األخالقي، وأن اخلربة
يف اعالناته الشخصهية سهواء بشهكل مباشهر أو عهن طريهق وسهيط         املستفيدين من اخلدمةستخدم ي ال -

ج مههن أجههل تههوفري اخلههدمات للمجتمههع أو لعههال   ن، أواإلعههال مههن املسههتفيدضههمان اسههتفادة  لههةىلال يف حا
 ، وبعد موافقة املستفيد على ذلك.معينة فقط دون أي مصاحل شخصية مشكلة

، حيث جيب على معايري أخالقية متعلقة حبفظ السجالت والرسوماملادة السادسة :   
 :املو ف املختص أن

 .وثق السجالت والبيانات املتعلقة بعمله املهين أو العلميي -
 .والسجالتعلى سرية  زين ونقل الوثائق حيافظ  -
 .لتحديد ترتيبات الفواتري والدفعمع املستفيد من اخلدمة  ىلىل اتفاق مبكر وعملي يصل -
 تالعب بها.وال يزيف الرسوم املالية ي ال -
يف وقههت مبكههر وب ريقههة عمليههة ىلذا كانههت ذنههال قيههود علههى اخلدمههة       املسههتفيد مههن اخلدمههة  نههاقش ي -

 .املقدمة له بسبب القيود يف التمويل املالي
املبلهههغ  املسهههتفيدأنهههه سهههيتم ا ههاذ ىلجهههراءات قانونيهههة  يف حههال مل يهههدفع   املسهههتفيد مهههن اخلدمههة  يبلههغ   -

 ه الفرصة للدفع الفوري. ئوىلع ا، امل لوب منه إلحدى اخلدمات املقدمة له على النحو املتفق عليه
أو  ،يتحمههل املسههدولية عهههن ضههمان دقههة املعلومهههات يف التقههارير املكتوبههة عهههن طبيعههة اخلدمههة املقدمهههة         -

والتعريههف بهويههة املمههول والرسههوم أو املههدفوعات ىلىل      ،التشههخيص والنتههائج  وأاألحبههاث الههيت أجريههت،   
 الدافعني. 

، حيث جيب معايري أخالقية متعلقة بالربامج التعليمية والتدريبيةاملادة السابعة :   
 :على األخصائي أن

واخلههربة املناسههبة، ولتلبيههة مت لبههات    قههدم املعرفههة الكافيههة   ت كههد مههن أن ذهه ه الههربامج مصههممة لتُ   ي -
 .الرتخيص أو الشهادة أو أي أذداف أخرى

وشهامل    خ  خ وات من قية للت كد من أن حمتوى الربنامج حهديث ودقيهق ومتعلهق بالتخصهص    ي -
 .اخلدمةلكل األذداف التدريبية واملزايا واملت لبات اليت جيب الوفاء بها لضمان جناح 
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 ،ن دقههة املنههاذج يف طرحههها للمواضههيع و تقههديم املعلومههات بدقههة      خهه  خ ههوات من قيههة للت كههد مهه   ي -
 مهع مالحمهة أن    - سهواء يف املعرفهة أو اخلهربة    -والت كد من وجهود قواعهد لتقيهيم مهدى التقهدم      

يف ذلهههك ال مينهههع املهههدرب مهههن أن يقهههوم بتعهههديل حمتهههوى الربنهههامج أو مت لباتهههه ىلذا رأى     ذههه ا املعيهههار
  ي.ضرورة

عههن نتههائج التقيههيم، كمهها  املسههتفيد مههن اخلدمههةة عمههل مناسههبة إلبههال  ص أوقههات حمههددة وآليههصههخي -
 به ه اآللية يف بداية الربنامج. املستفيد عليه اخبار

 هم الفعلي ملت لبات الربنامج. ئعلى أساس أدا املستفيدين من اخلدمةقيم ي -

 ، حيث جيب علهى األخصهائي  معايري أخالقية متعلقة بالبحث والنشراملادة الثامنة :  
 :أن
ىلذا كانهههت املوافقهههة م لوبهههة مهههن ا ههههة   - حيصهههل علهههى موافقهههة مسهههبقة ومعتمهههدة إلجهههراء حبثهههه  -

 . وأن يقدم معلومات دقيقة عن حبثه املقرتح ،املسدولة
االجههراءات  ة البحههث،مههد ،ال ههرا مههن البحههث مور ذامههة: بههه فيهها لبحههث أو الدراسههة ف املشههاركنييعههرِّ -

يف رفض املشاركة  املشاركني يف البحث حق، رتاجع أو االنسحابالنتائج املتوقعة من ال ،املتخ ة فيه
، حههوافز املشههاركة ، حههدود السههرية ، الفوائههد املتوقعههة مسههتقباًل مههن البحههث   ، واالنسههحاب مههن البحههث  

حتديد جههة ووسهيلة لالتصهال ل هرح األسهولة حهول البحهث وحقهوق املشهاركني فيهه، ىلتاحهة الفرصهة             
 جوبة.للمشاركني ل رح األسولة وتلقي األ

قبهل تسهجيل أصهواتهم أو صهورذم  مهع بيانهات تتعلهق         املسهتفيدين على املوافقة املسبقة مهن   حيصل -
 .بالبحث

 . يلج  للخداع أو التضليل يف ىلجراء حبثهال -
حهههول حبثهههه ىلذا كهههان مهههن املتوقهههع أنهههه سيسهههبب األمل ا سهههدي أو        املسهههتفيدين يلجههه  ىلىل خهههداع  ال -

 االض راب العاطفي الشديد.
 يف حبثه. ويوض  أي تقنية يستخدمهايفسر  -
وفر الفرصههة للمشهههاركني للحصههول علهههى املعلومههات املناسهههبة حههول طبيعهههة البحههث ونتائجهههه، وأن      يهه  -

 يكون األخصائي على علم بها. -يصح  أي مفاذيم خاطوة لديهم 
 ىلذا علههم األخصههائييلحههق ب حههد املشههاركني يف البحههث،   ضههرر أييتخهه  خ ههوات من قيههة للحههد مههن   -

 ب لك.
  يقوم بتلفيق أو تزييف نتائج البحث.ال -
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ىلذا اكتشف األخصائي أخ اء جوذرية وكبرية يف البيانات أو النتائج  -يف حبثه يصح  األخ اء  -
أو تراجهههع  ،أو تصهههحي  ،خ ههه  م بعهههي  :لههه لك مثهههل  امناسهههًب مهههربًرامتخههه ًا  -الهههيت قهههام بنشهههرذا  

 أو غريذا من املعاني األخرى املناسبة للنشر.  ،وانسحاب
 يعرا جزئيات أو بيانات ومعلومات يف حبثه من عمل أشخاص آخرين وينسبها ىلىل نفسه. ال -
ا أو ال ي ساذم فيهه  فقط للعمل ال ي قام به فعًل - حقه يف الت ليف ونسب العمل ىلىل نفسه يعتمد -

 .ىلىل حد كبري
مت نشههرذا ال يقههوم بنشههر بيانههات علههى أنههها بيانههات أصههلية ومعلومههات جديههدة، ولكنههها يف الواقههع قههد           -

 عادة نشر البيانات عندما يتم ذكر مصدرذا األصلي واالعرتاف به.ىلسابقًا، وذ ا ال مينع من 
ال حيجب البيانات اليت استند ىلليها يف التوصل ىلىل استنتاجاته عن املهنهيني اله ين يسهعون للتحقهق      -

 ة.سرية وحممي املستفيدينمن فروا البحث من خالل التحليل، بشرط أن تكون بيانات 
وأن حيصههل علههى موافقههة خ يههة مسههبقة  ميههع       ،يسههتخدم ذهه ه البيانههات ل ههرا مصههرح بههه فقههط      -

 .االستخدامات األخرى للبيانات

، حيهث علهى األخصهائي النفسهي     معهايري أخالقيهة متعلقهة بالقيهاس    املادة التاسهعة :    
 مراعاة ما يلي:

التشخيصية أو التقييمية علهى معلومهات   ه اليت ترد يف التوصيات والتقارير والبيانات ئآرايف ند تأن يس -
 وتقنيات كافية إلثبات النتائج اليت توصل ىلليها.

 أن يدعم رأيه بإجراء العديد من االختبارات. -
 .مصادر املعلومات اليت استند ىلليها يف استنتاجاته وتوصياته للمستفيد من اخلدمةأن يشرح ويفسر  -
أو كههههدليل علههههى الفائههههدة والت بيههههق السههههليم    ،ةأدوات القيههههاس لألغههههراا املهنيههههة املناسههههب يسههههتخدم  -

 للتقنيات.
أن يشههرح نقههاط القههوة    فعليهههأدوات قيههاس ذات ثبههات وصههدق، وىلذا مل يثبههت الصههدق والثبههات      يسههتخدم -

 والضعف يف نتائج االختبار ويفسرذا.
 .ويتمكن منها املستفيد من اخلدمةأدوات قياس مناسبة لل ة اليت يفضلها  يستخدم -
ىلال  - من املستفيد مهن اخلدمهة   افقة املسبقة لعملية القياس واخلدمات التشخيصيةعلى املو حيصل -

ىلذا كانهت املوافقهة املسهبقة    ، أو ىلذا مت تكليفهه بهإجراء االختبهار مهن قبهل القهانون أو اللهوائ  احلكوميهة        
 ضمنية حينما يكون االختبار ىلجراء روتيين لنشاط تعليمي أو مدسسي أو تنميمي.

أن و ،والرسهوم، وحهدود السهرية   ، وال هرا منهه   أو التقيهيم،  طبيعة القياس من اخلدمةللمستفيد  فسرُي -
 ل رح األسولة وتلقي األجوبة.  للمستفيدفرصة كافية  ع ي
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أو غههريه مههن الضههرر أو سههوء االسههتخدام أو حتريههف   املسههتفيدحلمايههة  القيههاس؛عههن نشههر بيانههات  ميتنههع  -
 البيانات أو االختبار. 

 .سيكومرتية مناسبةيستخدم  ىلجراءات  -
 .زد من التحيحيوحد املعايري والصدق، وي -
ي خ  بعني االعتبار ال را من التقيهيم عنهد تفسهري نتائجهه، باإلضهافة ىلىل عوامهل االختبهار املختلفهة          -

 :أو تقلهل مهن دقهة التفسهريات الهيت يقهدمها مثهل        ،من ش نها أن تدثر علهى األحكهام الهيت يصهدرذا    اليت 
 .، وغريذااالختالفات الشخصية والل وية والثقافية تقييمه، لشخص ال ي يتماخصائص 

ىلال عنهدما جيهري    -باسهتخدام وسهائل التقيهيم النفسهي مهن قبهل أشهخاص غهري مهدذلني           عدم السماح -
 مثل ذ ا االستخدام ألغراا التدريب مع اإلشراف املناسب.

 ارات قدمية.ال يعتمد يف تقييمه أو قراراته أو توصياته ل را حالي على نتائج اختب -
حيههافظ علههى أمههن وسههالمة مههواد وأجههزاء االختبههار وتقنيههات التقيههيم األخههرى  هها يتفههق مههع القههانون             -

 .وااللتزامات التعاقدية

 الت ذيلي، حيث جيب على األخصائي: معايري أخالقية متعلقة بالعالجاملادة العاشرة :  
 

املخههاطر  تقههديم اخلدمههة، و والتوقعههات بعههد    دمههة،مبكههرًا عههن طبيعههة اخل  مههن اخلدمههة   املسههتفيد ىلبههال   -
 البديلة اليت قد تكون متاحة. الت ذيلية احملتملة، والعالجات

عندما يقدم األخصائي خدماتهه   - يصف يف البداية أدوار ومسدوليات مجيع األطراف وحدود السرية -
 .للعديد من األشخاص يف ىلطار جمموعة

 للمستفيد من اخلدمة.وتوفري ىلمكانيات الرعاية  ةات الت ذيليالنمر بعناية يف مشكالت العالج -
والتشهاور مهع مقهدمي اخلهدمات األخهرى ىلذا دعهت احلاجهة،        املستفيد من اخلدمة، مناقشة املشكالت مع  -

 الت ذيلية . والعمل حب ر وحساسية جتاه القضايا العالجية
 ىلذا انتهى عقد عمله مع املدسسة أو املنممة. اخلدمةينهي  -
 ه.حسب ما ذو مناسب حلالت للخدمةويقرتح عليه جهات بديلة  من اخلدمةاملستفيد يرشد  -
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 :خهاتههمهههة

ا به ا امليثاق األخالقي، وأن ينشر الوعي به بهني  جيب على األخصائي أن يكون ملًم  �
وال  ،، وبهههني كافهههة املتعهههاملني مهههن التخصصهههات األخهههرى  سهههتجديناألخصهههائيني امل

 ا النتهال مواده.يعترب ا هل  واد ذ ا امليثاق مربًر
ىلذا حههدث تضههارب بههني مههواد ذهه ا امليثههاق و بههني تعليمههات املدسسههة الههيت ينتمههي ىلليههها    �

األخصههائي، فالواجههب عليههه يوضهه  إلدارة املدسسههة أو املسههدولني الههر يني طبيعههة      
 .و أن ينحاز ىلىل جانب ذ ا امليثاق األخالقي ،ذ ا التعارا

كثههر مههن بنههود ذهه ا امليثههاق فعلههى اآلخههرين   أا أو يف حالههة انتهههال األخصههائي واحههدً   �
السعي للفت نمره بشكل ودي، وبصورة تضمن حثه علهى عهالج اآلثهار السهلبية هله ا      

 االنتهال األخالقي.
يف حالة استمرار األخصهائي يف انتهاكاتهه األخالقيهة، أو ارتكابهه لفعهل أخالقهي ال         �

ميكن السكوت عليه، فعلى اآلخرين ىلبال   نة املراقبة األخالقيهة وذلهك للتوصهية    
با اذ اإلجراءات املناسبة وتقدير مدى الضهرر النهاجم وتنفيه  مها تهراه مناسهبا مهن        

 عقوبات. 
 :املراجع 

   األمريكيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة النفسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههية  ا معيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة  -0
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