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امليثاق األخالقي
ميثاق املبادئ األخالقية لعلماء النفس مجعية علم النفس األمريكية

وتوالت بعد ذلك عدد من المراجعات له ١٩٥٣أول نسخة من المیثاق األخالقي عام = 
وقد تم ) ٢٠٠٢، ١٩٩٢، ١٩٩٠، ١٩٨١، ١٩٧٩، ١٩٧٧، ١٩٦٨، ١٩٦٣، ١٩٥٩(

٢٠١٠تعدیل األخیر منه عام 
ویتكون من تمهید، مقدمة، خمسة مبادئ عامة، وعشرة مبادي نوعیة محددة= 
لتي هي جزء جزء التمهید من قانون األخالقیات في كونه ینطبق على أنشطة السیكلوجیین ا= 

قط ولكن ومن ثم ال یغطي القانون المجال العیادي ف. من أدوراهم العلمیة والتعلیمیة والمهنیة
ى المتدربین، ُیغطي أیضا الممارسات السیكلوجیة االرشادیة، البحثیة، التدریسیة، اإلشراف عل

لبرامج الخدمات العامة، تطویر أدوات التقییم والقیاس، إجراءات التقییم، تصمیم وتقییم ا
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امليثاق األخالقي
ميثاق املبادئ األخالقية لعلماء النفس مجعية علم النفس األمريكية

:هيويتضمن قانون األخالقيات مخسة مبادئ عامة 
وُیقصد به Beneficence and Nonmaleficenceاإلحسان وعدم اإلیذاء ): أ(مبدأ 
.....
.....وُیقصد  Fidelity and Responsibilityاإلخالص والمسئولیة ): ب(مبدأ 
......  یعني هذا المبدأ سعي علماء النفس Integrityالنزاهة) ج(مبدأ 
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امليثاق األخالقي
ميثاق املبادئ األخالقية لعلماء النفس مجعية علم النفس األمريكية

.....   Justiceالعدل) د(مبدأ 
 Respect for People's Rights andإحترام حقوق الناس وكرامتهم ) هـ(أ مبد

Dignity  ع الناس، ُیقصد بهذا المبدأ بأنه یجب على علماء النفس احترام كرامة وقیمة جمی
  ......
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امليثاق األخالقي
ميثاق املبادئ األخالقية لعلماء النفس مجعية علم النفس األمريكية

املعايري العشرة
:حل القضایا األخالقیة:املعيار األول

:الكفاءة: املعيار الثاني
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امليثاق األخالقي
ميثاق املبادئ األخالقية لعلماء النفس مجعية علم النفس األمريكية

:العالقات اإلنسانیة: املعيار الثالث
: الخصوصیة والسریة:  املعيار الرابع

الدعایة والتصریحات العلنیة أخرى :  املعيار اخلامس
حفظ السجالت والرسوم: املعيار السادس
التعلیم والتدریب : املعيار السابع
البحوث والنشر: املعيار الثامن

التقییم : املعيار التاسع
العالج : املعيار العاشر
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امليثاق األخالقي
)مصر(امليثاق األخالقي لألخصائي النفسي اإلكلينيكي 

، ثم تم مراجعته ١٩٩٥قد تم نشر المیثاق األخالقى للمشتغلین بعلم النفس فى مصر بمجلة دراسات نفسیة عام = 
٢٠٠٧ونشر عام 

:مبادىء عامة 
حمید السلوك یحافظ األخصائى النفسى على مظهره العام ، متجنبا المبالغة أو اإلغراب محترما فى هیئته، ملتزما ب١/١

.واآلداب
ر مباشرة، فى یلتزم األخصائى النفسى بصالح العمیل ورفاهیته، ویتجنب كل ما یتسبب، بصورة مباشرة أو غی١/٢

.اإلضرار به
.لقانونیسعى األخصائى النفسى إلى إفادة المجتمع، ومراعاة الصالح العام، والشرائع السماویة، والدستور، وا١/٣
عصب على األخصائى النفسى أن یكون متحررا من كل أشكال وأنواع التعصب الدینى أو الطائفى، وأشكال الت١/٤

.األخرى، سواء للجنس، أو السن، أو ا لعرق، أو اللون
عما یعتنقه، یحترم األخصائى النفسى فى عمله حقوق اآلخرین فى اعتناق القیم واإلتجاهات واآلراء التى تختلف١/٥

.والیتورط فى أیة تفرقة على أساسها
Prof. Elham Khalil       2016

7



امليثاق األخالقي
)مصر(امليثاق األخالقي لألخصائي النفسي اإلكلينيكي 

لخداع ، عالقة موضوعیة متوازنة مع العمیل، أساسها الصدق وعدم االنفسىاألخصائىیقیم ١/٦
لمتفق حدود األجر افىمن العمیل بصورة مادیة أو معنویة إال اإلستفادةالستغالله، أو والیسعى

سائدة، علیه مقابل الخدمة المقدمة ، على أن یكون هذا األجر معقوال ومتفقا مع القانون واألعراف ال
.اإلبتزازأو اإلستغاللمتجنبا شبهة 

، الجنسىلاإلستغال یشوبها -خاصة مع العمیل -عالقات شخصیة النفسىاألخصائىالیقیم١/٧
.األنانى، أو النفعى، أو المادىأو 

و خداع دون مبالغة أالمهنىمصارحة العمیل بحدود وٕامكانات النشاط النفسىاألخصائىعلى ١/٨
ها أو ال طرقًا أو أسالیب مهنیة لم یتدرب علیفنیة،أوأدوات النفسىاألخصائىالیستخدم١/٩
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امليثاق األخالقي
)مصر(امليثاق األخالقي لألخصائي النفسي اإلكلينيكي 

ل وبموافقته الیستخدم األخصائى النفسى أدوات أو أجهزة تسجیل إال بعد استئذان العمی١/١٠
....األخصائى النفسى مؤتمن على ما یقدم له من أسرار خاصة وبیانات شخصیة،١/١١
....یوثق األخصائى النفسى عمله المهنى بأقصى قدر من الدقة، ١/١٢
ها، أو ال یجوز نشر الحاالت التى یدرسها األخصائى النفسى، أو یبحثها، أو یعالج١/١٣

نعا م) أو أوصافهم/ كأسمائهم و (یوجهها، مقرونة بما یمكن اآلخرین من كشف أصحابها 
.للتسبب فى أى حرج لهم، أو استغالل البیانات المنشورة ضدهم
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امليثاق األخالقي
)مصر(امليثاق األخالقي لألخصائي النفسي اإلكلينيكي 

فسىالناألخصائىعندما یعجز العمیل عن الوفاء بالتزاماته المادیة من أجر، فعلى ١/١٤
....المطالبة بهذه االلتزامات، فىاتباع الطرق اإلنسانیة 

اطار فىىالعالجبعملیات التقویم، أو التشخیص، أو التدخل النفسىاألخصائىیقوم ١/١٥
العالقة المهنیة فقط ، 

من قیمة اتجاه ما یرفعفىألن تكون تصرفاته وأقواله النفسىاألخصائىیسعى ١/١٦
اإلبتذالا عن بهوینأىنظر اآلخرین، ویكسبها احترام المجتمع وتقدیره، فىالمهنة النفسیة 

.والتجریح 
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امليثاق األخالقي
)مصر(امليثاق األخالقي لألخصائي النفسي اإلكلينيكي 

٢١/ ٢..... االختبارات والمقاییس   . ٢
١٠/ ٣نشر االختبارات والمقاییس  . ٣
١٠/ ٤استخدام االختبارات والمقاییس  . ٤
١٩/ ٤البحوث والتجارب   . ٥
٢٠/ ٦التشخیص والعالج  . ٦
١٤/ ٧أخالقیات التدریس والتدریب  . ٧
٢/ ٨العمل فى المؤسسات اإلنتاجیة والمهنیة . ٨
٩/٦اإلعالم واإلعالن والشهادة . ٩
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