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  خرق مدّونة قواعد السلوك .4

 
 

 مقدمة .1

ٌّز 9002كاشٌر، )للسلوك فً اإلطار المهنً..."  العملية مثاليةال صلبة من مبادئ"هً قواعد السلوك المهنً السلوك  مجاالت قواعدوالناشط فً  كاشٌر، الباحث آسا الفٌلسوؾ(. ٌم

ترمز إلى السلوك المهنً األخبلقً المثالً الذي ٌجب  غايةوتعتبر المثالٌة العملٌة  وبٌن السلوك المتاح وفق القانون، من منظور قانونً. للسلوك المهنً العملية مثاليةالٌن ب ،لمهنًا

من منظور  أي فرد إلى االقتراب منها بقدر اإلمكان فً ظل الظروؾ التً ٌواجهها. وبالمقابل، ٌعتبر السلوك الذي ٌتٌحه القانونن ٌتطلع من المتوقع أ غايةوهً بمثابة التطلع إلٌه، 

ا. العمل المهنً ضمن النطاق الممتد بٌن الؽاٌة والعتبة هو عمل ؼٌر جدٌر من  العمل المهنً الذي ٌتم من تلك العتبة ودونها تمثل عالم القانون. وٌعتبر عتبة، قانونً ًٌ سلوًكا إجرام

فً النطاق الممتد بٌن  السلوك المهنًب القضاٌا المتعلقة قواعد السلوك المهنً هو معالجة مدّونةالناحٌة القانونٌة. إن الهدؾ من  وجهة نظر أخبلقٌة، على الرؼم من كونه متاًحا من

 . غاية والعتبةال

 

 

 قواعد السلوك مدّونةهدف 

 الخاصة بالمهنة. قواعد السلوك  مدّونةإن منظومة القٌم والمبادئ التً تعّرؾ المسؤولٌة والسلوك البلئقٌن ألخصائًٌ معالجة النطق فً إسرائٌل مبلورة فً 

 قواعد السلوك ألخصائًٌ معالجة النطق فً إسرائٌل هً:  مدّونةأهداؾ 

  فً عملهم واتخاذ قرارات  القٌم ومبادئ العمل المشتقة منها، التً من شأنها أن تساعد أخصائًٌ معالجة النطق على اختبار أوضاع الصراع والمعضبلت التً ٌواجهونهاصٌاؼة

ٌّة. -مهنٌة  قٌم

  ًفً أوساط أخصائًٌ معالجة النطق. –المساهمة فً تعزٌز السلوك المهن ًّ  القٌم

 ٌّة. –عالجة النطق المهنً من ناحٌة أخبلقٌة توجٌه عمل أخصائًٌ م  قٌم

 راءات البحث.تعرٌؾ واجبات أخصائًٌ معالجة النطق تجاه متلقً العبلج وأفراد عائبلتهم، زمبلئهم، مشّؽلٌهم، مرشدٌهم، الخاضعٌن للبحث، الباحثٌن وإج 

  المهنة وؼاٌاتها.تحدٌد معاٌٌر لتقٌٌم أعمال وسلوك وقرارات أخصائًٌ معالجة النطق فً ضوء قٌم 

 

 

 واجباتهم األخالقية ألخصائيي معالجة النطق في إسرائيل

ٌُطلب من أخصائًٌ معالجة النطق فٌها التفكٌر م ٌّة  ا فً القٌم األخبلقٌة المختلفة واتخاذ ٌستدعً العمل المهنً ألخصائًٌ معالجة النطق أوضاًعا من شأنها أن تثٌر صراعات قٌم ًٌ ل

  قرارات حاسمة بشأنها.

ٌّة، تطوٌر أدوات وأنماط شخصٌة تتعلق باختبار المعضبلت ا ألخبلقٌة وإجراءات اتخاذ القرارات فً وبناء علٌه، ٌتعٌن على أخصائًٌ معالجة النطق تعزٌز الٌقظة والحساسٌة القٌم

 أوضاع الصراع، وأن ٌكونوا متمرسٌن فٌما ٌتعلق بقواعد السلوك المهنً. 
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 ية ألخصائيي معالجة النطق بتعزيز الخطاب األخالقي والسلوك األخالقيالتزام الجمعية اإلسرائيل

طق بالنسبة لقواعد السلوك وأهمٌتها، تنشئ تنشر الجمعٌة اإلسرائٌلٌة ألخصائًٌ معالجة النطق المعرفة فً مجال قواعد السلوك وتعززها، تسعى لزٌادة الوعً لدى أخصائًٌ معالجة الن

عد عالجة النطق وتوجههم فً أوضاع المعضبلت األخبلقٌة، وتعمل بقدر استطاعتها على ضمان محافظة أخصائًٌ معالجة النطق فً إسرائٌل على قوامنظومة دعم تساعد أخصائًٌ م

 السلوك.

  

 هدف المهنة وغاياتها 

( على أن أخصائً معالجة النطق هو الشخص الذي تم منحه شهادة أخصائً معالجة النطق من قبل وزارة الصحة فً دولة 2002قانون تنظٌم العمل بالمهن الصحٌة )لعام  ٌنصّ 

 إسرائٌل. إال أن هذا التعرٌؾ ؼٌر كاؾ، ومن الجدٌر أن تتم أًٌضا صٌاؼة المثالٌة العملٌة للسلوك المهنً. 

المهنٌة، االستقامة المهنٌة، العدالة واالحترام تجاه متلقً العبلج، المشّؽلٌن والمرشدٌن. وٌتطلع أخصائٌو معالجة النطق  التزام بالجودة مجتمع أخصائًٌ معالجة النطقٌوجد لدى 

وٌحّسن من قدراتهم الوظٌفٌة وجودة حٌاتهم بقدر المستطاع.  لتشخٌص الصعوبات، المشاكل والعٌوب بمثابرة وبفعالٌة، وإلى توفٌر عبلج من شأنه أن ٌحّسن وضع متلقً العبلج

والعبلج، وتعزٌز الصفات المهنٌة  وٌسعى أخصائٌو معالجة النطق إلى دعم اإلجراءات البحثٌة من أجل توسٌع وتعمٌق المعرفة المهنٌة والسرٌرٌة ونشرها، تطوٌر أداة التشخٌص

 ز من قدراتهم وأدائهم.ٌتعزٌن أوضاع متلقً العبلج وأجل تحسوالعبلجٌة لدى أخصائًٌ معالجة النطق وذلك من 

  

 القيم والمبادئ األخالقية التي ُتلزم أخصائي معالجة النطق . 2

 

 مقراطً. األخبلقٌة لدى أخصائًٌ معالجة النطق من أهداؾ المهنة وؼاٌاتها، من كونها إحدى المهن الصحٌة، ومن قٌم المجتمع اإلسرائٌلً كمجتمع دٌتنبثق القٌم 

 اعد السلوك األخبلقً. وتعّرؾ المبادئ السلوك البلئق ألخصائًٌ معالجة النطق فً إسرائٌل، وقد تمت صٌاؼتها على شكل إعبلن عام، وٌتم استخدامها كأساس لقو

 المهنٌة: سنعمل بمهنٌة لمساعدة األفراد، المجموعات والمجتمعات التً بحاجة إلٌنا. -القٌمة  *

  الخبرة، واجب اإلفادة، االمتناع عن إلحاق الضرر، التعاون.  –المبادئ 

ٌّز –ة القٌم *  . االستقامة المهنٌة: الحكم المهنً فً تقدٌم الخدمة سٌكون من دون تح

  لعرق، الدٌانة، االمتناع عن التضلٌل، واجب الببلغ بصدق، االمتناع عن إساءة استخدام المنصب والصبلحٌة، توفٌر خدمة مهنٌة من دون تمٌٌز )بسبب فروق ا –المبادئ

االقتصادي(، العمل من أجل األهداؾ المهنٌة فقط ولٌس من أجل  -جتماعً الجنس، المٌول الجنسٌة، الوضع العائلً، السن، اإلعاقة، المعتقد، القومٌة، المساهمة فً المجتمع أو الوضع اال

 المنفعة.

 االحترام: نقدم خدمة مهنٌة محتَرمة ومحتِرمة تحافظ على حقوق وخصوصٌة متلقً العبلج وعائلته واألخصائٌٌن اآلخرٌن. -القٌمة * 

  ئٌٌن اآلخرٌن وااللتزام بتوفٌر سرٌة طبٌة وشخصٌة.احترام استقبللٌة متلقً العبلج، متلقً اإلرشاد واألخصا –المبادئ 

 العدل واإلنصاؾ: سنعمل بشكل عادل ومنصؾ نحو جمٌع المشاركٌن فً العمل المهنً. –القٌمة * 

  وارد.أمٌنة، منطقٌة، اهتمام ومسؤولٌة، خلق جو متاح ومبلئم الحتٌاجات متلقً العبلج، االهتمام بتوزٌع عادل للم توفٌر معلومات –المبادئ 
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  منظومات العالقات المهنية التي تستدعي الواجبات األخالقية .3
 

 عالقات أخصائي معالجة النطق مع متلقي العالج وأفراد عائلته. أ 
 

 المهنية

  الخبرة
 

 عكسان الخبرة، المعرفة المهنٌة العمٌقة والواسعة والمهارة المهنٌة. أن ٌوفر عبلًجا وخدمة مهنٌة، ٌٌجب على أخصائً معالجة النطق  . أ

ع سنوات ٌجب على أخصائً معالجة النطق تعزٌز وتطوٌر مهاراته المهنٌة والعبلجٌة، االطبلع على المعلومات الجدٌدة وطرق التشخٌص الحدٌثة فً جمٌ . ب

 عمله.

التجربة التً لدٌه، والتوجه عند الحاجة للحصول على استشارة وإرشاد أو إحالة متلقً العبلج لمعالج ٌجب على أخصائً معالجة النطق اإلقرار بحدود المعرفة و . ت

 آخر )أخصائً معالجة النطق أو أخصائً آخر( ٌمكنه المساعدة.

 ٌجب على أخصائً معالجة النطق بذل قصارى جهده لتحسٌن وضع متلقً العبلج وتحسٌن أدائه وقدراته. . أ    إلفادةواجب ا

 األمر إحالته إلى معالج آخر. تطلبٌجب على أخصائً معالجة النطق مساعدة متلقً العبلج بقدر استطاعته فً الحصول على العبلج األفضل، حتى لو  . ب

 ٌجب على أخصائً معالجة النطق مبلءمة العبلج، الخدمة و/ أو المعدات، والتأكد من أنها مجدٌة لمتلقً العبلج. . ت

 لنطق وضع متلقً العبلج ومصلحته فً مركز عمله المهنً. ٌجب على أخصائً معالجة ا . ث

ه، ٌجب على أخصائً معالجة النطق االمتناع بقدر استطاعته عن تضارب المصالح. وفً حال مواجهة وضع تتضارب فٌه المصالح بشكل ال ٌمكن تفادٌ . ج

  ٌجب على أخصائً معالجة النطق إعطاء وزن ملموس وحاسم لمصلحة متلقً العبلج.

ذر من إلحاق الح

  الضرر

 متلقً العبلج.معاناة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر بٌجب على أخصائً معالجة النطق توخً الحذر بأال ٌلحق الضرر أو ال   . أ

 تً ال ٌمكن تفادٌها بقدر اإلمكان.من المعاناة ال ٌجب على أخصائً معالجة النطق الحدّ  . ب

 متلقً العبلج خبلل العبلج.ما ٌعانً منه واإلزعاج اللذٌن النطق التعامل باهتمام وتعاطؾ مع المعاناة ٌجب على أخصائً معالجة . ت

  ٌجب على أخصائً معالجة النطق أن ٌكون مسؤوالً عن سبلمة األجهزة العبلجٌة وأمان استخدامها.  . ث

ل اإلدراك، وفق التوجه العبلجً، أهمٌتهم أفراد عائلة متلقً العبلج من خبلٌجب على أخصائً معالجة النطق العمل، إذا لزم األمر، بالتعاون مع  . أ التعاون

 إسهامهم فً نجاح العملٌة والتسلسل العبلجً لمتلقً العبلج.و

 ٌجب على أخصائً معالجة النطق العمل بالتعاون مع أخصائًٌ معالجة النطق واألخصائٌٌن اآلخرٌن من أجل إفادة وتحسٌن وضع متلقً العبلج. . ب

 االستقامة المهنية

ا ٌجب على أخصائً معالجة النطق بلورة موقؾ مهنً مستقل، باالعتماد على ما اكتسبه من معرفة وخبرة، والتعبٌر عن موقفه المهنً بدقة وصدق . أ واجب البالغ بصدق ًٌ ، خط

ا، أمام متلقً العبلج وأفراد عائلته وفً جمٌع المنتدٌات التً تعرض موقفه. ًٌ  وشفه

الت أخصائً معالجة النطق توفٌر معلومات أمٌنة ودقٌقة بقدر اإلمكان لمتلقً العبلج وأفراد عائلته بالنسبة لوضعه، للعبلج المقترح، الحتماٌجب على  . ب

 النجاح، للمخاطر والمعاناة المحتملة وللتكهن بالنسبة لوضع متلقً العبلج.

  أي ؼلطة، خطأ أو سوء فهم فً عملٌة العبلج، من الجدٌر إببلغ متلقً العبلج بذلك.ٌجب على أخصائً معالجة النطق التصرؾ بشفافٌة. وفً حال وقوع  . ت
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 ٌجب على أخصائً معالجة النطق عرض نفسه على متلقً الخدمة بشكل ٌصؾ مهنته، وظائفه وألقابه بشكل أمٌن.  . أ االمتناع عن التضليل

نالك تخّوؾ معقول من إلحاق ضرر بشكل جدي بعمله المهنً، ألسباب طبٌة، ٌجب على أخصائً معالجة النطق االمتناع عن تقدٌم عبلج إذا كان ه . ب

واد التً شخصٌة أو ألسباب أخرى. ومن شأن أمور كهذه أن تنشأ، من بٌن أمور أخرى، نتٌجة لتأثٌر الكحول، المخدرات، المواد المسببة لئلدمان، الم

ٌّر فً حالة الوعً وما إلى ذلك.  تؽ

االمتناع عن إساءة 

دام المنصب استخ

 والصالحية

لقً فً حال وجود تضارب فً المصالح بٌن أفراد العائلة وبٌن متلقً العبلج، ٌجب على أخصائً معالجة النطق إعطاء وزن ملموس وحاسم لمصلحة مت . أ

 العبلج ورفاهٌته، وذلك بموجب نطاق القانون. 

 النطق التصرؾ بمهنٌة وباحترام مع متلقً العبلج وأفراد عائلته. ٌجب على أخصائً معالجة . ب

ة ٌجب على أخصائً معالجة النطق االمتناع عن التدخل بكل إجراء ٌرتبط بمتلقً العبلج، بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، من أجل الحصول على منفع . ت

 جراء ذلك.

 النطق االبتعاد عن استؽبلل مهنته، منصبه وصبلحٌته بشكل ؼٌر الئق. ٌجب على أخصائً معالجة . ث

مع متلقً العبلج طالما استمر وجود  -سواء كانت جنسٌة أو عاطفٌة –ٌجب على أخصائً معالجة النطق االمتناع عن الدخول فً عبلقات شخصٌة  . ج

  عبلقة مهنٌة بٌنهما.

 االحترام

احترام استقاللية 

 متلقي العالج

 ٌجب على أخصائً معالجة النطق التعامل مع متلقً العبلج وأفراد عائلته بأدب واحترام. . أ

ٌتعلق ٌجب على أخصائً معالجة النطق احترام استقبللٌة متلقً العبلج، ومساعدته على اتخاذ قرارات مستقلة ترتكز على المعرفة واالختٌار فٌما  . ب

 بالعبلج الذي ٌتلقاه.

 أن ٌعرض على متلقً العبلج أفراد الطاقم اإلضافٌٌن الذٌن على اتصال به، باسمهم وبموجب تعرٌفهم المهنً. نطقٌجب على أخصائً معالجة ال . ت

ا أو بأٌ –ٌجب على أخصائً معالجة النطق الحصول على موافقة متلقً العبلج  . ث ًٌ ا أو شفه ًٌ  على تلقً العبلج المقترح. –طرٌقة واضحة أخرى  ةخط

 تلقً العبلج الموصى به. لطق احترام حق متلقً العبلج فً رفض العبلج، ورؼم ذلك التوضٌح له معنى وأبعاد رفضه ٌجب على أخصائً معالجة الن . ج

ا، أو عن طرٌق . ح ًٌ  ٌجب على أخصائً معالجة النطق الحصول على موافقة واعٌة إلعطاء عبلج من الطرؾ ذي الصلة )العائلة، الوصً الطبٌعً، عمل

 لعبلج ؼٌر مؤهل إلعطاء موافقته على العبلج.المحكمة( فً حال كان متلقً ا

معلومات  –ض من قبل متلقً العبلج ؼٌر المؤهل وكذلك للوصً أو للشخص المفوّ  –ٌجب على أخصائً معالجة النطق أن ٌوفر لمتلقً العبلج المؤهل  . خ

 ة للعبلج. شاملة وواضحة، كما ٌقتضٌه قانون حقوق المرٌض، وذلك لٌتسنى له الوصول إلى قرار واع بالنسب

لحفاظ فً ٌجب على أخصائً معالجة النطق احترام استقبللٌة متلقً العبلج وحقه فً اتخاذ القرارات العبلجٌة وفق إٌمانه ووجهة نظره فً الحٌاة، وا . د

 الوقت ذاته على االستقامة المهنٌة، والتعبٌر عن موقفه المهنً بوضوح.

متلقً العبلج القاصر وحقهما فً اتخاذ القرارات العبلجٌة المتعلقة به وفق إٌمانهما ووجهة  على أخصائً معالجة النطق احترام استقبللٌة والديّ  ٌجب . ذ

 نظرهما فً الحٌاة، طالما ال تمّس قرارات الوالدٌن بمصلحته.

 أحد أفراد األسرة، مرافق أو أحد أفراد الطاقم.  -على أخصائً معالجة النطق السماح، حسب طلب متلقً العبلج، بوجود شخص آخر فً ؼرفة العبلج  ٌجب . ر
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 ٌجب على أخصائً معالجة النطق الحفاظ على مظهر الئق وعلى أسلوب كبلم ٌحترم متلقً العبلج. .ز 

على أخصائً معالجة النطق الحفاظ على السرٌة الطبٌة بالنسبة لمتلقً العبلج وعلى السرٌة الطبٌة فً طرٌقة إدارة السجبلت الطبٌة، عند  ٌجب . أ السرية الطبية

 الحدٌث مع الزمبلء والؽرباء، عند التعلٌم واإلرشاد وفً المنتدٌات األكادٌمٌة.

ا، وفً الحاالت المبلئمةٌجب على أخصائً معالجة النطق الحصول على موافقة متلقً الع . ب ًٌ ا، شفه ًٌ عن طرٌق التصرؾ  ،بلج أو الوصً علٌه خط

 أًٌضا، من أجل نقل معلومات طبٌة عنه ألفراد عائلته، للمعالجٌن أو لكل طرؾ ثالث آخر.

 

 العدل واإلنصاف

معلومات  إعطاء

 أمينة

التً من  لمتلقً العبلج عن وجود عبلجات بدٌلة، والعرض علٌه المعاٌٌر ٌجب على أخصائً معالجة النطق توفٌر معلومات أمٌنة ودقٌقة بقدر اإلمكان . أ

 ار البدائل المختلفة.شأنها أن تساعده فً اختٌ

ا أو إذا كان الحدٌث عن عبلج تجرٌبً. . ب ًٌ  ٌجب على أخصائً معالجة النطق إببلغ متلقً العبلج إذا كان العبلج المقترح ؼٌر مثبت بحث

 النطق توفٌر معلومات أمٌنة ودقٌقة لمتلقً العبلج بالنسبة للمعرفة، الخبرة والتجربة التً ٌتمتع بها فً إعطاء العبلج المقترح.ٌجب على أخصائً معالجة ت .  . ت

 ٌجب على أخصائً معالجة النطق العمل بشكل منصؾ. . أ اإلنصاف

 .ٌجب على أخصائً معالجة النطق حماٌة خصوصٌة متلقً العبلج وأفراد عائلته. . ب
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 أخصائيو معالجة النطق والمواضيع األخرى –عالقات أخصائي معالجة النطق مع الزمالء  ب.
 

 
  

 المهنية

ا، مع زمبلئه بحٌث ٌعّبر عن الخبرة، المعرفة العمٌقة والواسعة، المهارة والتجربة . أ الخبرة ًٌ  . ٌجب على أخصائً معالجة النطق أن ٌدٌر خطاًبا مهن

حول متلقً  –ن آخرٌن أخصائٌو معالجة النطق أو أخصائٌو –معالجة النطق نقل معلومات دقٌقة وموثوقة لزمبلئه المعالجٌن ٌجب على أخصائً  . أ التعاون

 العبلج المشترك بٌنهم، أو بالنسبة لمتلقً العبلج الذي عالجوه فً الماضً بموجب مبدأ السرٌة الطبٌة.

 على أخصائً معالجة النطق التعاون والتحاور مع زمبلئه فً مكان العمل، لتحدٌد المبادئ، لبلورة قواعد لتقسٌم الموارد بشكل عادل ومنصؾ ٌجب . ب

 .بنسبة لكل متلقً العبلج

عات العمل، التقدم المهنً، ٌجب على أخصائً معالجة النطق العمل على التقسٌم العادل والمنصؾ للموارد المتوفرة له ولزمبلئه مثل األجهزة، سا . ت

 األجر وما شابه ذلك.

 االستقامة المهنية

 ٌجب على أخصائً معالجة النطق عرض نفسه على زمبلئه واألخصائٌٌن اآلخرٌن بشكل ٌصؾ بصدق مهنته، تخصصاته، وظائفه وألقابه. . أ االمتناع عن التضليل

 ٌجب على أخصائًٌ معالجة النطق توخً الحذر من تضلٌل زمبلئه. . ب

 االحترام

احترام استقاللية 

 األخصائيين

 ٌجب على أخصائً معالجة النطق التعامل مع زمبلئه باحترام وبأدب. . أ

  ٌجب على أخصائً معالجة النطق التعبٌر عن نقده لزمبلئه أمامهم، باحترام وبتهذٌب. . ب

 ٌجب على أخصائً معالجة النطق االمتناع عن نقد زمبلئه أمام زمبلء آخرٌن. . ت

 حال وجود خبلؾ مهنً بٌن الزمبلء، ٌجب وصؾ نقاط الخبلؾ أمام متلقً العبلج، بمهنٌة وباحترام اآلراء األخرى. فً . ث

 العدل واإلنصاف

 العبلج للجهات المهنٌة المسؤولة عنه.ٌجب على أخصائً معالجة النطق تولً المسؤولٌة عن جودة عمله العبلجً وعلى نتائجه، والببلغ عن اإلخفاق العبلجً بمتلقً  االهتمام والمسؤولية
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 عالقات أخصائي معالجة النطق مع متلقي اإلرشاد والمتدربين  . ج
 

 المهنية

 ٌجب على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً اإلرشاد أن ٌكتسب معرفة فً مجال اإلرشاد.  . أ الخبرة

طرق التشخٌص والعبلج ٌجب على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد تعزٌز وتطوٌر مهاراته المهنٌة والعبلجٌة واالطبلع على المعلومات الجدٌدة و . ب

 عة والمهارة المهنٌة. الحدٌثة طوال فترة سنوات عمله، وأن ٌدخل فً مجال اإلرشاد التجربة المهنٌة التً تعكس الخبرة، المعرفة العمٌقة والواس

د منه متمكنٌن من المواد التً ٌجب على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد أن ٌتأكد، بقدر المستطاع، وبالطرق المتعارؾ علٌها من أن ٌكون متلقً اإلرشا . ت

 دّرسها ومتمرسٌن بها قبل أن ٌصّدق على تأهلهم لمعالجة اآلخرٌن.

 جة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد أن ٌتصرؾ بمهنٌة واحترام أمام متلقً اإلرشاد منه.ٌجب على أخصائً معال . ث

االمتناع عن إلحاق 

 الضرر

وإرشاد إضافً مر، للحصول على استشارة ٌجب على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد معرفة حدود المعرفة والخبرة التً لدٌه، وإحالة متلقً اإلرشاد، إذا لزم األ

 من أخصائً كبٌر أو أكثر خبرة فً معالجة النطق أو من أخصائً فً مجال آخر.

تً لدٌه بشكل واضح ودقٌق بقدر ٌجب على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد مشاركة متلقً اإلرشاد منه بالمعرفة والخبرة التً اكتسبها، ونقل المعرفة ال المشاركة

 اإلمكان، لٌتسنى لهم استخدامها بالشكل الصحٌح إلفادة متلقً العبلج. 

 االستقامة المهنية

م المواقؾ المهنٌة المختلفة عن ٌجب على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد أن ٌعّبر بأمانة عن موقفه المهنً أمام متلقً اإلرشاد، بطرٌقة تنم عن احترا . أ واجب البالغ بصدق

 مواقفه. 

 ه. على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد أن ٌعرض نفسه أمام متلقً اإلرشاد بشكل ٌصؾ بصدق مهنته، تخصصاته، وظائفه وألقاب ٌجب . ب

 ٌجب على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد االمتناع عن تضلٌل متلقً اإلرشاد. االمتناع عن التضليل

االمتناع عن إساءة 

استخدام المنصب 

 والصالحية

 ٌجب على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد االمتناع عن استؽبلل منصبه وسلطته بشكل ؼٌر الئق. . أ

مع متلقً اإلرشاد منه، طالما استمر فً  –ة سواء كانت جنسٌة أو عاطفٌ –ٌجب على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد االمتناع عن إقامة عبلقات شخصٌة  . ب

 العمل كمرشد لهم.

توفير خدمة من دون 

 تمييز

ا موقفه ٌجب على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد بلورة موقؾ بالنسبة لمهارات وقدرات متلقً اإلرشاد منه، والوصؾ بشكل صادق خ . أ ًٌ ا أو شفه ًٌ ط

ٌّز أو تفضٌل.  هذا من دون تح

المٌول الجنسٌة، الطبقة  ٌجب على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد االمتناع عن التمٌٌز بسبب العرق، الدٌانة، الجنس، السن، االنتماء السٌاسً، . ب

 االجتماعٌة، اإلعاقة النفسٌة أو الجسدٌة وما شابه ذلك.

 االحترام

احترام استقاللية متلقي 

 اإلرشاد

 ٌجب على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد التصرؾ مع متلقً اإلرشاد منه باحترام وبأدب. . أ

 ٌجب على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد التعبٌر عن انتقاده لمتلقً اإلرشاد منه بصدق وباحترام. . ب

 د االمتناع عن انتقاد متلقً اإلرشاد منه أمام متلقً العبلج أو أمام متلقً إرشاد آخرٌن. ٌجب على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشا . ت
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السرية الطبية 

 والشخصية

ٌها ضمن إطار على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد المحافظة على خصوصٌة واحترام متلقً اإلرشاد، وعدم البوح بمعلومات تم الحصول عل ٌجب

 اإلرشاد أمام متلقً إرشاد آخرٌن، زمبلء أو أشخاص آخرٌن.

 العدل واإلنصاف

فً مجال اإلرشاد االمتناع عن المشاركة بأي شكل من األشكال فً عملٌة احتٌال خبلل اإلرشاد للحصول على منفعة الذي ٌعمل ٌجب على أخصائً معالجة النطق  اإلنصاف

 شخصٌة.

و عدم أٌجب على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد أن ٌكون مسؤوالً عن جودة إرشاده ونتائجه، وإببلغ الجهات ذات الصلة بالفشل  . أ االهتمام والمسؤولية

 النجاح فً تقدٌم اإلرشاد.

 نٌة وأدب.رشاد لدٌه، ووصؾ أوضاعهم لهم بمهٌجب على أخصائً معالجة النطق الذي ٌعمل فً مجال اإلرشاد تقٌٌم إنجازات متلقً اإل . ب
 

 أخصائي معالجة النطق مع مشّغليه عالقات  .د
 

 المهنية

عة ٌجب على أخصائً معالجة النطق توفٌر خدمة مهنٌة فً مكان عمله. وٌجب على هذه الخدمة أن تعكس الخبرة، المعرفة المهنٌة العمٌقة والواس  . أ الخبرة

 والمهارة المهنٌة.

الحدٌثة فً جمٌع سنوات  ٌجب على أخصائً معالجة النطق تعزٌز وتطوٌر مهاراته المهنٌة والعبلجٌة، االطبلع على المعلومات الجدٌدة وطرق التشخٌص . ب

 عمله من أجل توفٌر خدمة مهنٌة مفٌدة.

ٌر الخدمة ٌجب على أخصائً معالجة النطق اإلقرار بحدود المعرفة والتجربة التً لدٌه، والتوجه عند الحاجة للحصول على استشارة وإرشاد من أجل توف . ت

 المهنٌة األفضل. 

الحصول على العبلج األفضل. وإذا كان على دراٌة بمكان آخر ٌقدم عبلًجا  ،بقدر استطاعته ،النطق مساعدة متلقً العبلج ٌجب على أخصائً معالجة . أ واجب اإلفادة

 مله ومع مشّؽلٌه.أفضل أو مبلئًما أكثر لمتلقً العبلج، ٌجب علٌه أن ٌبلػ متلقً العبلج بتلك اإلمكانٌة وإحالته لجهة عبلجٌة أخرى، بالتنسٌق مع مكان ع

على أخصائً معالجة النطق تفادي بقدر اإلمكان تضارب المصالح بٌن مصلحة متلقً العبلج وبٌن مصلحة مكان العمل، وأن ٌفعل أفضل ما لدٌه ٌجب  . ب

ر بٌن المصلحتٌن. فً حال وجود تضارب مصالح ال ٌمكن تفادٌه، ٌجب على أخصائً معالجة النطق إعطاء وزن ملموس وحاسم لمصلحة متلقً ٌجستلل

 ج، وإببلغ مكان العمل ومشّؽلٌه بذلك.العبل

 صلحة متلقً العبلج.ٌجب على أخصائً معالجة النطق االمتناع عن إلحاق الضرر بمكان عمله وبمشّؽلٌه، والمحافظة فً نفس الوقت على االستقامة المهنٌة وعلى م عدم إلحاق الضرر

 ة إلفادة متلقً العبلج.على أخصائً معالجة النطق العمل بالتعاون مع أفراد الطاقم المهنً واإلداري فً مكان عمله، من أجل توفٌر الخدمة األكثر مهنٌة وفّعالٌ ٌجب التعاون

 االستقامة المهنية
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ا على أخصائً معالجة النطق بلورة موقؾ مهنً مستقل، باالعتماد على ما اكتسبه من معرفة وخبرة، والتعبٌر عن موقفه المهنً بدقة وصدق، خط ٌجب . أ االمتناع عن التضليل ًٌ

ا، فً مكان عمله، أمام مشّؽلٌه وفً كل منتدى آخر. ًٌ  وشفه

 الح ال ترتكز على قرارات مهنٌة. ٌجب على أخصائً معالجة النطق االمتناع عن تؽٌٌر موقفه المهنً بسبب ضؽوط ومص . ب

كن لدٌه ٌجب على أخصائً معالجة النطق اإلقرار بحدود المعرفة التً لدٌه، واالمتناع عن عرض موقؾ مهنً فً مكان عمله أو أمام مشّؽلٌه إذا لم ت . ت

 المعرفة المطلوبة. 

 ت فً مكان عمله على نحو ٌصؾ بصدق مهنته، تخصصاته، وظائفه وألقابه. ٌجب على أخصائً معالجة النطق أن ٌعرض نفسه أمام مشّؽلٌه وأمام متلقً الخدما . ث

ٌه شهادة ال ٌعرض أخصائً معالجة النطق نفسه بأنه "أخصائً معالجة النطق" وال ٌقدم الخدمات السرٌرٌة والتأهٌلٌة فً مكان عمله إال إذا كانت لد . ج

 اعتراؾ بمكانته المهنٌة. 
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 العدل واإلنصاف

  .مكان العمل قانون وإجراءاتوفًقا لل متلقً العبلج، والسرٌة الطبٌةخصوصٌة  حماٌة ٌجب على أخصائً معالجة النطق السرية الطبية

 االحترام

أو  شخصية ،ألسباب طبيةأن يبهغ مكان عمهه ومشّغهه، واالمتناع عه تقديم انعالج إذا تضررت قدرته انطبية بشكم بانغ، ٌجب على أخصائً معالجة النطق   . أ االهتمام والمسؤولية

 ر فً حالة الوعً وما إلى ذلك.المخدرات، المواد المسببة لئلدمان، المواد التً تؽٌّ غير ذنك، مثم تأثير انكحول، 

ضٌها قتٌجب على أخصائً معالجة النطق إببلغ الجهات المختصة فً مكان عمله أو مشّؽلٌه بكل إخفاق عبلجً أو إخفاق آخر، بموجب التعلٌمات التً ٌ  . ب

 القانون، األنظمة واإلجراءات.

خطر أو فً حال كان هنالك شّك بكونه إلى ال بها متلقً العبلج ٌتعّرضٌجب على أخصائً معالجة النطق إببلغ الجهات المختصة عن األوضاع التً   . ت

  ضحٌة استؽبلل أو سوء معاملة.

 ان المهنة ومكان العمل.ٌجب على أخصائً معالجة النطق الحفاظ على مظهر وأسلوب حدٌث ٌحترم   . ث

التوزيع العادل 

 للموارد

  مكان العمل.ٌجب على أخصائً معالجة النطق المساعدة فً توزٌع الموارد العبلجٌة بشكل عادل وكذلك العمل على تصحٌح التوزٌع ؼٌر العادل للموارد فً 

 
 البحثعالقات أخصائي معالجة النطق مع الخاضعين للبحث، الباحثين وإجراءات  .ه
 

 االستقامة المهنية

ص اآلخرٌن ٌجب على أخصائً معالجة النطق العامل فً البحث احترام الملكٌة الفكرٌة للباحثٌن والمفكرٌن اآلخرٌن، والتدقٌق فً دور ومساهمة األشخا . أ االمتناع عن التضليل

 الذٌن شاركوا فً البحث وأسهموا فٌه أو فً نشره. 

 النطق العامل فً البحث تقٌٌم البٌانات والمواد التابعة له ولآلخرٌن بموضوعٌة. ٌجب على أخصائً معالجة . ب

 ستخدمها إلجراء البحث ووصؾ النتائج التً توصل إلٌها.التدقٌق فً عرض طرق البحث التً ٌ ٌجب على أخصائً معالجة النطق العامل فً البحث . أ واجب البالغ بصدق

 النطق العامل فً البحث تحلٌل نتائج البحث بمهنٌة وباستقامة مهنٌة وأكادٌمٌة، وعدم تحرٌؾ تحلٌل النتائج أو النقاش حولها. ٌجب على أخصائً معالجة . ب

ا للمصالح واالعتبارات الؽرٌبة التً ٌمكنها أن تؤثر على البحث، وتفا  . ت ًٌ  دٌها.ت. ٌجب على أخصائً معالجة النطق العامل فً البحث أن ٌكون واع

 على أخصائً معالجة النطق إببلغ الجهات المعنٌة فً حال تعرض الخاضع للبحث إلى ضرر مباشر أو ؼٌر مباشر خبلل البحث.ث. ٌجب  . ث

الحذر من إلحاق 

 الضرر

منوطة بضرر أكبر ٌجب على أخصائً معالجة النطق العامل فً البحث االمتناع عن إجراء البحث الذي ٌتضمن احتماالً كبًٌرا بأن تكون نتائجه أو أبعاده  . أ

 بكثٌر من فائدته لمتلقً العبلج، للمجتمع، لجودة البٌئة أو لؤلجٌال القادمة.

 المشاركٌن فً بحثه. ٌجب على أخصائً معالجة النطق االمتناع عن إلحاق الضرر أو المعانات ؼٌر الضرورٌة لؤلشخاص  . ب

دى المجتمع الدولً، طبًقا للقواعد ولئلجراءات المتبعة فً البحث فً إسرائٌل ٌتصرؾ أخصائً معالجة النطق العامل بالبحث وفق المبادئ المعتمدة ل . ت

 وبموجب القواعد التً وضعتها لجان األخبلقٌات فً البحث.
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 االحترام

 ٌجب على أخصائً معالجة النطق العامل فً البحث الحصول على موافقة واعٌة خطٌة من كل مشارك بالػ فً البحث.  . أ استقاللية الباحث

 ٌجب على أخصائً معالجة النطق العامل فً البحث الحصول على موافقة القاصر المشارك بالبحث، وفق سنه ومؤهبلته اآلخذة بالنمو.  . ب

شاركتهم ٌجب على أخصائً معالجة النطق العامل فً البحث التوضٌح للمشاركٌن فً البحث بأنهم ٌستطٌعون اختٌار عدم المشاركة فً البحث أو إٌقاؾ م . ت

 بحث فً كل مرحلة، من دون المّس بأي من حقوقهم، بما فً ذلك حقهم فً تلقً العبلج.فً ال

 كان بالًؽا.ٌجب على أخصائً معالجة النطق العامل فً البحث الحصول على موافقة والدي أو أوصٌاء المشارك القاصر، والحصول على موافقة المشارك إذا  . ث

 النطق العامل فً البحث حماٌة الخصوصٌة والسرٌة الطبٌة للمشاركٌن فً البحث. ٌجب على أخصائً معالجة . أ الخصوصية والسرية

نات التً ٌجب على أخصائً معالجة النطق العامل فً البحث أن ٌعرض على المشاركٌن فً البحث الوسائل التً سٌتم اعتمادها لحماٌة المعلومات والبٌا . ب

 سٌتم جمعها خبلل البحث والمعّدة لضمان سرٌتهم.

مع نشر البحث، وطلب الحصول على  تعرضهم لبلنكشاؾ جب على أخصائً معالجة النطق العامل فً البحث التوضٌح للمشاركٌن فً البحث مدىت. ٌ . ت

ا. ًٌ  موافقتهم خط

 

 
 

 قواعد السلوك مدّونة خرق . 4
 

وعرض المعضبلت والشكاوى فً مجال أخبلقٌات المهنة على لجنة األخبلقٌات. وتشمل ، خصائًٌ معالجة النطقمدعوون للتوجه إلى الجمعٌة اإلسرائٌلٌة أل أخصائًٌ معالجة النطقإن 

 عملٌة معالجة التوجه الخطوات التالٌة:

 أ. تنظر لجنة األخبلقٌات فً أعقاب تلقً الشكوى أو المعضلة فً ما إذا كان ٌتوجب الشروع فً إجراءات االستٌضاح.

ات االستٌضاح، سٌتم عرض الشكوى على أخصائً معالجة النطق الذي قدمت الشكوى ضده لٌتسنى له التوضٌح وعرض موقفه وادعاءاته ب. فً حال تم اتخاذ قرار بالشروع فً إجراء

 المضادة.

 ت. تلخص اللجنة عملٌة االستٌضاح فً وثٌقة تشمل كافة التوضٌحات والتبرٌرات التً تدعم قرارها.

 تنبٌه، تأنٌب وإببلغ وزارة الصحة. –رق لقواعد السلوك، ستنظر اللجنة فً طرٌقة رد الفعل ث. فً حال تم التوصل إلى قرار ٌفٌد بأنه جرى خ

ألسباب تتعلق بالتوجٌه واإلرشاد من خبلل وسائل اتصال الجمعٌة،  أخصائًٌ معالجة النطق أمام كافةقواعد السلوك  ج. تنظر اللجنة فً إمكانٌة نشر تفاصٌل الحالة المتعلقة بخرق مدّونة

 لطبع مع التشدٌد على المحافظة على الخصوصٌة وعدم نشر تفاصٌل معّرفة.وبا
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