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ديباجة:
يقوم أي علم من العلوم التطبيقية على إطار أخالقي يضمن أبعاد ممارسته ويتيح للمنتمي له فضاء قانوني
يتحرك من خالله بما يضمن الحقوق والواجبات .يتم تأسيس هذا اإلطار باالتفاق بين األطراف الفاعلة
والمتشبعة بمحتوى ذلك العلم؛ مع األخذ بعين االعتبار نواتج الممارسات التي تقع على المتلقي.
من جهة موازية وضع الممارسون والباحثون في مجال علم النفس ميثاق أخالقي لذات األسباب والدوافع
التي يقوم عليها هذا النوع من اإلجراء في جميع العلوم التطبيقية  ،غير انه ال يمكن تجاوز حقيقة كون
الممارسة العيادية بكل فروعها من أصعب الممارسات التطبيقية في مجال العلوم والصحة .كونها تتناول
التركيبة البشرية التي تتميز بدرجة عالية من التعقيد؛ ليأتي االضطراب بمتغيرات نفسية ،فيسيولوجية،
سلوكية ،ومعرفية مضيفا إليها درجة اكبر من التعقيد.
بالمقابل يهدف اإلطار األخالقي والقانوني لكذا تدخالت إلى عمل االحتواء لكل من الظروف المادية
(مكان إجراء الفحص ،الوسائل المتاحة) ،والمعنوية (الطبيعة العالئقية ومتغيراتها)  ،بحيث يوفر المساحة
الالزمة للممارسة النفسية بما يضمن حقوق وواجبات الطرفين (العميل-األخصائي النفسي) ،فهو الوعاء
الذي تتحدد فيه طبيعة االستثمارات المتبادلة ،المحددات األخالقية التي تتحكم في ما يكون داخل الجلسة وما
يجب أن يكون بالموازاة معها ونقصد بذلك طبيعة التدخالت ،اختيار األدوات ،طرق وأساليب العالج.
يعتبر التركيز على أخالقيات الممارسة النفسية من األوليات األساسية التي يجب على القائمين على
تدريس علم النفس تلقينها للطلبة وتمكينهم منها قبل الولوج إلى علم الشغل .لهذا كان واجبا أن يتم برمجة
ورشات تكوينية مخصصة ألخالقيات المهنة ،التعريف بها ،أهميتها ،اإلجراءات الموازية لها ،أهدافها
وموادها.
األهداف:
التعريف بميثاق أخالقيات المهنة الذي تم إعداده من طرف مركز المساعدة النفسية الجامعي.
تلقين الطلبة والممارسين الميدانيين لميثاق أخالقيات المهنة الخاص باألخصائيين النفسانيين
واالرطفونيين.
التأكيد على ضرورة احترام ميثاق أخالقيات الممارسة النفسانية واالرطفونية في شقيه المتعلق
بالحقوق والواجبات على حد سواء.
الدعوة إلى االنتساب إلى ميثاق أخالقيات موحد عن طريق الفهم واالستيعاب والموافقة باإلمضاء على
وثيقته.
التأكيد على ضرورة تعميم استخدام ميثاق أخالقيات المهنة واحترامه من طرف المنتسبين إليه.
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الفئة المستهدفة:
طلبة األقسام النهائية :السنة الثالثة علم النفس العيادي ،ارطفونيا ،سنة أولى وثانية
ماستر عيادي .ارطفونيا
أخصائيين نفسانيين وارطفونيين ممارسين.

إعداد:
د.بومعزة فتيحة أستاذة وأخصائية بمركز المساعدة النفسية الجامعي سطيف2
تأطير الورشات:
د .حمايدية علي أستاذ وأخصائي بمركز المساعدة النفسية الجامعي سطيف2
د .بوفاسة صفية أستاذة وأخصائية بمركز المساعدة النفسية الجامعي سطيف2
 قادوري فاطمة أخصائية نفسانية بالمؤسسة العمومية للصحة الجواريةقوسم فاروق أخصائي نفساني بمصلحة الطب الشرعي المستشفى الجامعي
د.جنون وهيبة أستاذة واخصائية ممارسة بمركز المساعدة النفسية الجامعي ،سطيف
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اإلجراءات التنظيمية:
عدد الطلبة المشاركين في الدورات ال يتجاوز  01طلبة .باإلضافة إلى أخصائيين ممارسين.
يتم اختيار الطلبة وفق معايير يحددها فريق المركز باالتفاق مع األستاذ الذي يقوم على تنشيط
التكوين(.استمارة المعايير)
ال يحق للطلبة المشاركة في أكثر من ورشتين طوال مدة برمجة التكوين وهذا إلعطاء الفرصة
لكل الطلبة في االستفادة من التكوين.
الطلبة أو الممارسين الراغبين في المشاركة في إحدى الورشات ما عليهم سوى ملئ
االستمارة على مستوى أمانة المركز.
خالل الورشات على الطلبة االلتزام التام بكل اإلجراءات التنظيمية الداخلية الخاصة
بالمركز وكذا اإلجراءات الوقائية بسبب الجائحة.
يعقد التكوين عبر ثالث ورشات بفارق  01أيام بين ورشة وأخرى.
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هام

محاور الروشات:
المحور األول :حـــــــــــــــــــــــــــــــول
أخالقيـــــــــــــــــــــــــــــــات المهـــــــــــــــــــــــــــــــنة
مفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم أخالقيــــــــــــــــــــــــــــــــات
المهنـــــــــــــــــة وأهـــــــــــــــــــــــــــــــــدافه.
أخالقيات المهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وميثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق حقـــــــــــــــــــــــوق اإلنسان
المحور الثاني :الدرجة العلمية للمختص النفسي أو االرطفوني،
المسار  ،التعريف به وبمهنته
تكوين األخصائي النفسي أو االرطفوني في الجزائر
محتوى التكوين ،ومساراته وتخصصاته
المحور الثالث :الممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارسة
المهنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
األداء الوظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي
شروطــــــــــــــــــــــــــــه وظروفــــــــــــــــــــه.
الطرق التقنيــــــــــــــــــــــة للممارســـــــــــــــــــــــــــــة
المهنـــــــــــــــــــــــية
واجب األخصائي النفسي أو االرطفوني اتجاه زمالءه
العلملورشة.
فعاليات ا
ورشة قبل
برنامج ال
اإلعالن عن
انطالقونشر
االرطفوني
النفسي أو
األخصائي
يتمالرابع:
المحور
التحضيرات الخاصة
استكمال
بعد
الورشة
موعد
تحديد
يتم
األخصائي النفسي أو االرطفوني وأخالقيات البحث العلمي
بتسجيل الطلبة.
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