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اخالق حرفه اي

دكتر شكوه نوابي نژاد

استاد دانشگاه 
روانشناس و مشاور خانواده 

1

چرا اخالق در مشاوره و بهداشت روان داراي اهمیت است؟

عمراجزندگيرازهايو،آرمانها،باورها،ارزشهاشخصیتیكپارچگيبامشاورهفراینددرمشاور-
.داردسروكار
يزندگرازهايمؤثر،هايكمکدریافتامیدبهومیكنداعتمادمشاورتخصصوتعهدبهمراجع

ودارياخالقي،صداقت،خویشتنوجدانداشتنباداردوظیفهمشاورنتیجهدر.میكندبازگوراخود
.كندكمکمراجعبهرازداري

بهترینزندگينوعچهاست؟وباارزشدرستوخوبچیزچه”همچونباسؤاالتياخالقعلم
.هستیممواجه”باشد؟داشتهتعاملبایدچگونهخودهمنوعباانسانیکواست؟بشربرايزندگي
.داندميزندگيمسایلازبسیاريراهگشايرااخالقیاتارسطو،

:طالیيحدمتوسطقانون
.استتفریطوافراطپیوستاردومتوسطحداخالقيگیريتصمیم

.استاحمقانهایمانو،گمانوظنبینفضیلتيراسخ؛اعتماد:مثال
القياخگیریهايتصمیماتخاذهنگامراهاانسانرفتارشیوهاخالقیاتمعتقدند؛باروتوهاربر
.كندميمعین

همطالعوفهممختلفهايشیوهبرايدانندميكلياصطالحرااخالقیاتچیلدرس؛وبیوچمپ
.زندگي

2

 تعریف اخالق حرفه اي :

 مجموعه قوانین اخالق حرفه اي كه در وهله ي اول از ماهیت حرفه یا شغل به
. دست آمده است 

” بایدها و نبایدهاي” اخالق را میتوان در رابطه با موضوع هایي دید كه 
. زندگي را تعیین مي كند 

3

ايحرفهاخالقمباني
.آیدميبدستشغلیاحرفهماهیتازكهايحرفهاخالققوانینمجموعه:تعریف

نظرموردشغلدراخالقبرمبتنيقوانینتوسعهورشد:ايحرفهاخالقوظیفهمهمترین
باستانیوناندربقراطپزشكيسوگندنامه:ايحرفهاخالقدرشدهتدوینقانوناولین
نهادهاواعضاءبهايحرفهواخالقيهاينامهنظامازطریق؛شناسيروانومشاورهايحرفهاخالق

.میشودابالغمربوطههايانجمنو

انيمتخصصبراي.استاخالقياستانداردهايیامعیارهاازمدونيمجموعه:اخالقينامهنظامتعریف
يراهنمایوكمکهدفباايحرفههايانجمنتوسطودارندرابعهدهافرادروانيبهداشتمسؤلیتكه

.شدهطراحيومراجعینشانآنهاازحمایتوروانيبهداشتمتخصصانومشاوران
دانشكاربردبزرگمنشي؛وصداقتدرستي،ارتقاءوحفظشاملاستموارديشاملاخالقاساسياصول

معموبرايجانبداري،بدونوصادقانهصورتبهخدماتارائهبشر؛رفاهارتقاءبرايايحرفهمهارتو
.استنظرورديحرفهدرشایستگيافزایشجهتدرتالشوخدماتاینبهنیازمندمردم
ممكنايمشاورهمهمرسالتجملهازبشرهايتوانایيوعلوميهمهاخالقيهايارزشرعایتبدون
.برودتباهيوبیراههبهاست

4

:ايحرفهاخالقگیريشكلتاریخچه

تاوكردمنتشرراايحرفهاخالق1961سالدرآمریكامشاورهانجمنباراولینبراي
.شدمنتشر2005سالدرآننسخهآخرینوگرفتهقرارتجدیدبارمورد5امروز

اصالحاتوكردمنتشراينامهنظام1953سالدرباراولینآمریكاشناسيروانانجمن
.شدانجام2002،1992،1981،1959سالهايدربعدي

.هستندپرهزینهبسیاراصالحاتاین
:هانامهنظاماینتهیهازاساسيهدف

مشاورهكاردرگیریهاتصمیممعمولتریندرمتخصصانراهنمایي-1
ايحرفهاخالقاهدافو،اصولاستانداردهاكردنمشخص-2

.میدهندقرارخوددراختیاراعضاءمكتوببصورترااخالقياصولايحرفههايانجمن

5

: اصول پنج گانه ی اخالق حرفه ای عبارتند از 
اصل خودمختاری یا احترام به استقالل مراجع -1
اصل عدم آسیب رسانی -2
نیکوکاری یا سودمندی -3
اصل عدالت یا منصفانه عمل کردن -4

اصل صادقانه عمل کردن یا وفاداری  -5
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: مولفه های مرتبط با اصل سودمندی 
پرونده مراجعان 

آموزش و تجربه مشاور 
آشنایی مشاور با فنون و روش ها 
( شرح وظایف ، قوانین اداری ،مقررات ، محدودیت ها ) آگاهی و رعایت ضوابط حرفه ای 

( دستیار ورزیده ) لزوم داشتن سوپروایزر 
ارجاع 

رضایت آگاهانه 

7

: دالیل ارجاع 
محدودیت زمانی 

تضاد بین شخصیت مراجع و مشاور 
مراجعان خاص 

ماهیت مشکل مراجع 

تضاد در اصول اخالقی و یا ارزش ها 

8

: مولفه های مرتبط با اصل عدم آسیب رسانی 
رازداری 

رابطه دوگانه 
به کارگیری فنون و روشهای تایید نشده 

تجویز دارو 

: مواردی که میتوان اصل رازداری را نقض کرد 
درخواست مراجع برای افشای اطالعات 

دستور دادگاه برای دریافت اطالعات محرمانه 
شکایت و دادخواهی مراجعان بر علیه مشاوران 

دادخواهی مراجع بر علیه کسی که برای او مزاحمت ایجاد کرده است 
(کودک آزاری ) محدودیت های کشوری و مقرراتی 

مشاوره با مراجعان مبتال به بیماریهای مسری و واگیردار مثل ایدز 

سایر مراجعان خطرناک 
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: رابطه دوگانه یا چندگانه 
:بعضی از واکنش هایی که نشان از غیر حرفه ای و غیر اخالقی بودن مشاوران دارد 

داشتن احساساسات قوی در حضور مراجع 
احساس شادمانی زیاد با مراجع 

به دنبال تاثیرگذاری بر روی مراجع بودن 
او تنها کسی است که می تواند به مراجع کمک کند 

تمایل داشتن به ایجاد تماس فیزیکی با مراجع 

احساس اضطراب و گناه در مواقعی که به مراجع فکر میکند 

10

برخی از موقعیت هایی که منجر به ایجاد رابطه دوگانه میشود
: عبارتند 

مشاوره در مناطق روستایی -1
ترکیب روابط شخصی و حرفه ای -2
قبول هدیه از مراجعان -3
معامله و مبادله ی کاال در مشاوره -4
روابط جنسی با مراجع -5
ضوابط اخالقي تمام سازمانهاي حرفه اي به وضوح روابط ”

”. جنسي با مراجع را محكوم مي كند 
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: مولفه های مرتبط با اصل خودمختاری 
استقالل مراجع 

آزادی مراجع 
حق تصمیم گیری مراجع 

حق انتخاب مراجع 
حق مسئولیت مراجع 

حق مراجعان کودک و نوجوان 
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:  مولفه های مرتبط با اصل عدالت 
مسائل بین فرهنگی 

حق الزحمه 
عدم تبعیض 

مسولیت اجتماعی 
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:مولفه های مرتبط با اصل وفاداری و صداقت 

صداقت و درستی 
معرفی خود و تبلیغات 

کمک به دانشجویان و همکاران 

14

(رستدیدگاهاز):اخالقيرفتارهايمؤلفه
قاخالتفكربهدهيجهتو(كردمتضادانتخابومتناقضاخالقياحكامبینبایدكه

هايرفتاردالیلیاهااستنباطومفاهیمتشخیصايحرفهاخالقدر:اخالقيحساسیت-1
استجامعهافرادومراجع،همكارانباارتباطدرفرد

.هگزینبهترینبرايگیريوتصمیمهاگزینهارزیابيفرآیند:اخالقياستدالل-2.
اخالقيحلهايراهانجامبرايتصمیم-3
.شودميدیگرانرفاهبهمنجركههررفتارانجام:اخالقيعملانجام-4

صورتدروكردمراجعهاخالقيهاينامهنظامبهمیتواناخالقيگیریهايتصمیمبراي
.كردمراجعهاخالقياصولبهمیتواننبودنجامع
.يموقعیتي)اخالقيهايدوراهيحلبراياستچارچوبياخالقي؛اصول

:كیچنراخالقياصول
مراجعخودكفایيواستقالل:خودمختاري-1
فردروانيبهداشتارتقايوپیشرفتبهكمک:نیكوكاري-2
همگانبرايايمشاورهخدماتبهدسترسيوايحرفهروابطدرعادالنهتعهد:عدالت-3
رسانيآسیبعدم-4
صداقتووفاداري-5

15

اخالقيهايمالكواصولرعایتفوائدواهداف

خدماتبرايشدهمعینهايارزشواخالقياصولرعایتازانتظارموردنتایجوهاهدفازبرخي
:ازعبارتندايمشاوره

حرفهاینكارگزارانبهوكندميمشخصرامشاورهحرفهعمليهايمالكاصولاینكهآننخست-1
.كنندعملدارد،چگونهوجود1تعارضكههایيموقعیتدركندتاميكمک

یاومشاورتجاورگونههرازراومراجعسازدميروشنمراجعبرايرامشاورهايمسئولیتاصولاین-2
.نمایدميمحافظتاوايحرفههايمسئولیتانجامدرشكست

كاركردواهدافبهآنكارگزارانعملكردكهدهدمياطمینانمشاوريحرفهبهاخالقيهايمعیار-3
.رساندنخواهندآسیبكمكييحرفهاین

ارزشچارچوبدرمشاورخدماتاستكهجامعهبهتضمیندادناخالقي،هايمالكهدفچهارمین-4
.پذیردميصورتكند،ميكارآندركهايجامعهاخالقيانتظاراتواجتماعيكلي

16

قانونینظاموجودضرورت

قانونیهایپرسش.استگرفتهقرارمشاورانتوجهموردکمترقانونیهایزمینهکاربرداخالقی،اصولبامقایسهدر
عموالمحرفهیکقانونیهایتشخیصزیرارسدمینظربهاخالقیهایپرسشازدشوارتروترپیچیدهمراتببه

.استحرفهاختیارازخارجنیزغالباوکندمیطیراایکنندهخستهوکندفرایند
وسطتمهمایناستامید.استنبودهشفافوروشنوجههیچبهکونتاایراندرویژهبهمشاورانقانونیجایگاه
.گرددتبیینومشخصخدمات،گونهایناصلیمتولیعنوانبهمشاورهوروانشناسینظامسازمان

:اخالقیهاینامهنظامهایمحدودیت

.یستنمیکنند،فعالیتمختلفهایزمینهدرکهایحرفهانجمنیکاعضاءتمامیپاسخگویاخالقیاصولاین-1
.میشوندکهنهانتشارمحضبههانامهنظامواستتغییرحالدرسریعامشاورهحرفه-2
.باشدموافقآنبامدیرههیأتکهمیکنندرشدتاجاییاستانداردهاوقوانین-3
التمشکوسیعطیفبراینهمیدهندارائهاشتباهقابلغیرومشخصهایراهنماییمشکالتازتعدادیبرای-4

.مراجعین

17

درمانيروانومشاورهروندبرهاارزشتاثیر

.ندمیشوخاصايگونهبهعملبهگرایشبهمنجركههستنداولویتهایيسريیک:هاارزشتعریف
.دارندارجشحیتدیگربرخيبربرخيیعنيدارندمراتبيسلسلهارزشها-
.اثرگذاراخالقيگیریهايتصمیمبرواستاهمیتدارايمشاورهدرشخصيعقایدارزشهاو-
.آنهاستشخصیتازبخشيمشاورانارزشهاي-
شاورانمتااست،ضروريمیگذارداثراشاخالقيهايگیريبرتصمیمانسانيهرارزشهاياینكهبدلیل-
.كنندپیداآگاهيشخصیتشانازجنبهاینبه

ميبیانزیرشرحبهراموارديدرمانيروانومشاورهدرهاارزشتاثیربحثدر(1980و1991)برگن
:دارد

مراجعدرتغییراتگیريجهتدربارههاارزش.هستنددرمانيروانازجداناپذیربحثهاارزش-1
دارند،مشاركتآندرمراجعومشاوركهاجنماعيهاينظامومشاور،،مراجعدیدازاستممكن

خابانتاساسبرتغییراتاینسنجشهايمالكومراجعدرتغییراتاینهاياولویت.باشدمتفاوت
.گرددميتعیینارزشي

ارزشيهايگیريچهتدارايدرمانيهايمداخلهتمامي.نیستهاارزشازدوربهیزدرمانيفنون
.است
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وناگونگفنوناثرنتایچبلكههستند،ارزشيهايقضاوتدارايهامالكوفنونها،نظریهفقطنه-2
.دارداثرتغییرفرایندبرمدار-ارزشوفنيغیرعواملكهدهدمينشاننیز

ياحرفهكارطریقازراخودهايارزشنظامماكهكنیماعترافاگراستاخالقيوصادقانهكامال-3
هايارزشنظامبرايكهآنضمنباشیم؛صریحخودهايارزشمورددرباید.بندیمميكاربهخود

.قائلیماحترامنیزدیگران
تجاربیاوايحرفهيتجربهعملي،ونظريآموزشكهبدهندتشخیصمشاورانكههنگامي-4

دیگرمشاوربهرامراجعاست،بایدناكافيومناسبنامراجعانمشكالتبامقابلهبرايآنانزندگي
.دهندارجاع

19

:درمانيرابطهبرارزشهانقش
كنیم؟جدادرمانازراارزشهاكههستامكاناینآیا

؟كنیموارددرمانيرابطهدربایدراارزشهاكدام
:(1996)گالسروفاین-
وسوسهمشاوراینجاوكردهپیداتداخلاشزندگيكیفیتبامراجعارزشهايمیدانیمماگاهي-

.آوردبوجوداواعتقاداتدرتغییريتامیشود
عمراجكهراجهتيكاراینمبادا.ندهیمخودرابهكارایناجازهكهاستایناندآموختهمابهآنچه

.كندمنحرفمیكند،انتخاب
:(2003)كوريوكوري-
برمتكيمادرمانيمداخالتدرنتیجه.نیستیمهم،خنثينیستیمارزشازعاريماكهآنجایياز

.بودخواهدمااساسيارزشهاي
خوداعمالواحساساتوافكارتاكندكمکمراجعبهكهاستاینمشاوریکنقشكهمیگویندآنها-

.استبهترینكهیابددستحليراهبهوكندبررسيرا
باراهمخوانيبیشترینمیكندپیداكهحليراهتاكندكمکمراجعبهكهاستآنمشاوروظیفه-

.باشدداشتهارزشهایش
.میگیرندبكاراهدافاینبهرسیدنهايشیوهودرمانياهدافطریقازراخودارزشهايمشاوران-
.استزندگيمورددراوفلسفهاصلدر،مشاورهمورددرمشاورفلسفهدرواقع-

20

(1998جنسن و برگین   :)ده ارزش در  سبک زندگي سالم 
درك كافي و بیان احساسات-1
مسئول بودن و آزاد بودن-2
گسترش راه كارهایي براي كنترل فشار-3
آگاهي از خود و رشد خود-4
....متعهد شدن به ارتباطات زناشویي ،خانوادگي و-5
بقاء خود وتناسب فیزیكي -6
داشتن اهداف انطباق یافته و هدف معني دار -7
عفو و گذشت-8
ارضاء جنسي منظم -9

معنویت و دینداري-10

مهم است كه به دیدگاه ارزشي خود در مشاوره آگاه باشید و بدانید كه چگونه در كار شما اثر * 
.میگذارد

د و به آیا مي توانید به حق مراجع خود براي داشتن یک نظام ارزشي متفاوت از خودتان احترام بگذاری
او كمک كنید تا تصمیم بگیرد چه روشي را ادامه دهد؟

21

:نقش ارزشها در گسترش اهداف درماني 

چه كسي باید اهداف مشاوره را تعیین كند؟-
.اكثر نظریه ها براین اتفاق هستند كه این كار عمدتا بر عهده مراجع است-
.درمان باید با تبیین انتظارات واهداف مراجع آغاز گردد-
اگر قرار است  مشاوره مفیدي واقع شود، الزم است مراجع و مشاور آنچه را كه امیدوارند از ارتباط -

.مشاوره اي بدست آورند، مشخص كنند
.و بسیار مهم است كه اهداف كلي مشاوران با اهداف شخصي مراجع تناسب داشته باشد-
یكي از وظایف مشاور كمک به مراجع در بازنگري ارزشهایش است تا ارزشهاي ارزنده را حفظ و -

.آنهایي را كه كارایي ندارند راكنار بگذارد
ن راه اگر قادر نیستید در حیطه هایي كه با مراجعتان تضاد ارزشي دارید، بیطرف باشید؛ ارجاع داد-

.اخالقي دیگري است
.مشاوران چه بخواهند و چه نخواهند،آگاهانه یا ناآگاهانه ارزشهاي خود را به مراجعین ارائه میدهند * 

. موضوع اخالقي این است كه مشاوران نباید ارزشهایشان را به مراجعان خود تحمیل كنند
.اصل خودمختاري و استقالل مراجع باید محترم شمرده شود

22

(رابطه چندگانه)رابطه دوگانه 
.داشتن بیش از یک رابطه باشخصي كه رابطه حرفه اي با او داریم: تعریف 

اره مي كیچنر؛ رابطه دوگانه رابعنوان تعارض در نقشهاي اجتماعي و ناهماهنگي نقشها از نظر حرفه اي اش
.تفاوت در نقشها، خطر نارضایتي از نتایج را درپي دارد. كند

:چون.نظام نامه هاي اخالقي به مخالفت با رابطه دوگانه پرداخته اند
.قضاوت حرفه اي آنها را كاهش میدهد-1
.خطرات سوءاستفاده از مراجع را افزایش مي دهد-2
.منجر به عدم اعتماد در رابطه مشاوره اي میشود-3

.هرچند كه این رابطه ماهیتا پرخطر است،ولي همیشه غیراخالقي و غیرحرفه اي و مضر نیست
ي برخي از روابط دوگانه به وضوح سوءاستفاده جویانه است كه به مراجع و حرفه مشاوره آسیب جدي م

.زند
.برخي دیگر ممكن است بجاي خطر،منفعتهاي بالقوه بیش تري داشته باشد

.پس نمي توان همیشه بطورقطع مشاور را از رابطه دوگانه منع كرد

23

مالحظات معنوي و مذهبي در مشاوره

ي مذهب و معنویت از جمله مهم ترین عواملي هستند كه تجارب، عقاید، ارزش هاو بسیاري از رفتارها
نقش مذهب (. 1992لوكوف، تركر و لو)انساني و حتي گاه الگو هاي اختالالت را در انسان شكل مي دهند

قد به و معنویت بر تجارب بشري به ویژه در جوامعي چون ایران كه اكثریت قریب به اتفاق مردم معت
ان و متاسفانه در برنامه هاي آموزشي و تربیتي مشاور. مذهب هستند،از اهمیت ویژه اي برخوردار است

رایند روانشناسان هیچ گونه آموزشي در ارتباط با مسائل مذهبي و معنوي كه ممكن است در در طول ف
.مشاوره و درمان با مراجعان مختلف پیش بیاید، وجود ندارد

درصد مراجعان مراكز مشاوره طرح مسائل مذهبي و معنوي را در فرایند 65تحقیقات نشان مي دهد كه 
:روان درماني و مشاوره مناسب مي دانند و دالیلي كه براي نظر خود ابراز مي ارند، به این شرح است

.مذهب و معنویت، موضوع محوري در شخصیت، رفتار و جهان بیني فرد است-
.مشكالت فرد نمي تواندجدا از ارزش هاي معنوي و مذهبي او باشد--
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مشاوره و روان درماني بدون مرز نیست

اره به همین دلیل هر نظریه اي داراي ارزش ها، نقاط مورد تاكید، تعصبات و فرضیه هاي خاص خود درب
.ي ماهیت و رفتار انسان است

فرهنگوخاصهايجمعیتمورددربایدهستندكهخاصيهايمحدودیتدارايايمشاورهالگوهاي
بافتدارايچنانهم(ایرانجامعههمانند)كههایيفرهنگوجوامعوشرقدرویژهبهمتفاوتهاي

.گیردارقرحرفهاینكارگزارانومتخصصانتاكیدوتوجهمورداست،زیاداعتقاديوارزشيباوسنتي

25

صالحیت هاي مشاور

رودميانتظاردرمانگرانومشاورانازكهاستآناخالقياصلتریناساسيمشاورهدر
نمياخالقينظرازمشاوران.بشناسندخوبيبهراخودايحرفهوشخصيهايمحدودیت

استفادهاستبودههاآنآموزشييحوزهازخارجكهدرمانوتشخیصهايروشازتوانند
سیبآمراجعاناینبهاستممكنهاآنايحرفهكاركردكهبپذیرندرامراجعانيیاوكنند

.برساند
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دانش ، مهارت ، پشتكار: مالك هاي تعیین صالحیت

سطوحدرمشاورانعلميهايصالحیتتفصیلبهمشاورهوروانشناسينظامسازمان
درراخودصالحیتمستمرطوربهبایددرمانگرانومشاوران.استنمودهتصریحرامختلف

نیازیزنتجربهبامشاورانحتيكههستبسیاريموارد.كنندارزیابيخاصمراجعانبهكمک
.دارندخاصيزمینهیکدرمتخصصانوهمكارانباكردنمشورتبه

زااگرحتيآید،دستبههمیشهبرايوباریکكهنیستچیزيايحرفههايصالحیت
روزبهدرمداومومستمرايحرفهآموزش.باشدشدهحالدانشگاهيمدارككسبطریق
یکايحرفههايمهارتافزایشنیزوايحرفهتخصصایجاددرمشاور،دانشآوردن

.استضرورت
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مالك هاي تشخیص چالش هاي قانوني و اخالقي
متوجهدشواريبااغلبشوند،ميمواجههایيچالشباخوديحرفهدرمشاورانكهزماني

يقانونهايچالشتشخیصمعموال.اخالقيویاهستندقانونيهاچالشاینكهشوندمي
لحراهبامشاورانكهآیدميپدیدزمانياخالقيهايچالشبرعكس،.نیستسادهچندان

شكلمحلبرايآناناقداماتباكهگردند،ميمواجهبیشتریانوعدوازبرابر،ومطلوبهاي
صانمتخص.باشداخالقياصولدارايبایدمشاورگیريتصمیممالكایجاددر.نداردمهسازي

خودبهاحترام):كنندميپیشنهادزیرشرحبهرااصلپنجمشاورهيحرفهدراخالقي
.(وفاداريوعدالتمضرنبودن،بودن،مفیدمختاري،

كاهشومراجعگیريتصمیم-خودپرورشبهمشاورالزاممختاري،خودبهاحتراماصل،
.اوستدروابستگي

.مراجعروانيبهداشتفعاالنهپیشبردیامشاوره،فرایندبودنخوبیعنيبودن،مفیداصل
.مراجعبهرساندنآسیبگونههرمعنايبهمضرنبودن،اصل
.اخالقيمعمايهرگونهحلبهنسبتمشاورانبودنمنصبمعنايبهعدالت،اصل
.كنندعملوفادارانهمراجعانبهنسبتخودهايقولبهمشاورانیعنيوفاداري،اصل
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