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 چکیده
باشد. این ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه میهدف پژوهش حاضر بررسی مطالعه اخالق حرفه

در این مدل از ترکیب دو انجام گرفت.  کم غالب -رادایم کیفی و با استفاده از مدل غالبپژوهش در پا

عمیق در بخش کیفی، به روش مصاحبه نیمهها گردآوری دادهروش کمی و کیفی استفاده شده است. 

ها آوری دادههدفمند انتخاب شدند. جمعگیری نمونهصورت گرفت که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه 

مشاوران مدارس مقطع  نمونهساخته در در بخش کم غالب یعنی بخش کمی نیز با استفاده از مقیاس محقق

ها در بخش برای تجزیه و تحلیل داده .انجام گرفت( )با روش نمونه گیری تصادفی سادهشهر شیراز متوسطه 

صیفی و استنباطی مناسب های آمار توشاخصکیفی از شیوه تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی از 

آموز، جلب اعتماد او، توجه به شرایط استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مشاوران جذب دانش

نیکو، سرزنش نکردن، و خوی نگری، توجه به نیاز مراجع، خلق مراجع، برقراری ارتباط کالمی، واقع

های شخصیتی به بت و مطلوب، القای تواناییبخشی، عدم قضاوت ارزشی، ارائه پیامدهای مثصداقت، انگیزه

فرد، عدم سوء استفاده از مراجع و تعهد، برقراری ارتباط غیرکالمی و داشتن فضای خصوصی را از جمله  

-آموزان باید رعایت شود. آنان برقراری مساوات، اولویتدانند که در رابطه با دانشنکات و مواردی می

ائه خدمات مدبرانه )تشخیص افراد دارای مشکل در مدارس از طرف بندی مراجعان بر اساس مشکل، ار

در  مجهول ماندن نقش مشاور از دید مشاوران همچنین اند.آموز را در اولویت قرار دادهمشاور( به دانش

نتایج به . استای ، موانع اخالق حرفهعدم آگاهی از نقش مشاور و توجهی به مشاوره سازشی، بیمدارس

که باالترین میانگین بعد غالب اخالق  بودحاکی از آن های بخش کمی نیز تحلیل داده ازدست آمده 

و صداقت و برقراری مساوات رابطه مشاور باشد. همچنین بین سن رسانی میای مشاوران،  عدم آسیبحرفه

اقت تفاوت ای، فقط در بعد صدمثبت و معناداری وجود دارد. عالوه بر آن بین جنسیت و ابعاد اخالق حرفه

 معناداری وجود دارد. 
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 مقطع متوسطه، مشاوران مدارس ،ایحرفه : اخالق کلیدی واژگان

 مقدمه

 .گیردزندگی کردن بر اساس اصول اخالقی همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را فرا می

تعامل اخالقی با خویش، اخالق خانواده، اخالق شهروندی، اخالق مشاغل، اخالق در 

-هایی از ابعاد زندگی اخالقی را نشان میالمللی نمونهی سیاسی و مناسبات بینهافعالیت

 بر و داوطلبانه افراد باید که است قواعدی مجموعه 4ایحرفه اخالق از مقصوددهد. 

 که آن کنند؛ بدون رعایت ایحرفه کار انجام در خویش فطرت و وجدان اساس ندای

 شوند دچار قانونی هایمجازات به تخلف، صورت در یا باشند داشته الزام خارجی

قسمت اعظم تعالیم انبیا در طول تاریخ لزوم پایبندی و (. 493: 4933 و مبینی )امیری، همتی

های دینی ها و از جمله حرفه و شغل بوده است. در آموزهتعهد به اخالق در همه زمینه

های توان به توصیهجمله میخورد. از ای به چشم میموضوعات فراوانی درباره اخالق حرفه

ها اخالقی در اداره امور اشاره نمود ) حضرت علی )ع( به مالک اشتر در استفاده از کرامت

های مهم ای یکی از بحث(.  امروزه نیز بحث اخالق حرفه99-94: 4933دلشاد تهرانی، 

  ی اخالقیات است.حوزه

رفتار  و سلوك مرزهای که القاخ از فارغ باشد قادر که نیست ایحرفه یا نهاد هیچ

 بایدها معیار جامعه، هر اخالق .دهد ادامه خود مشروع حیات به کند،می معین را بهنجار

 به خود یآینده زندگی مسیر در را اجتماعی انسان و کندمی تعیین را نبایدهای آن و

 هم و دارد دینی خاستگاه هم اخالق، .کندمی هدایت و سعادت فضیلت کمال، سمت

 مفاهیم این بین واقع، در .است اجتماعی هایسایر پدیده و تاریخ فرهنگ، عرف، از متأثر

 طول در شودمی باعث که دارد دائمی وجود تعامل اخالق، و اجتماعی هایپدیده و

 رفتار مقبول و موجه و الگوهای بخورد صیقل جامعه هنجارهای و هاارزش اصول، زمان،

 (4933) کیانی، نوابی نزاد و احمدی،  دبده تشکیل را جمعی و فردی

 .است ایحرفه کار انجام هنگام شخص عمل و ادب رفتار، به مربوط ایحرفه اخالق

                                                           
1. Professional ethics 
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 هر .باشد دیگری کار هر یا نویسندگی تدریس، پژوهش، مشاوره، تواندمی کار این

 ضایاع برای متداول ایحرفه ساختار با رفتاری و عملی کدهای دارای سازمانی مجموعه

 از ایمجموعه ای،حرفه اخالق کنند. به عبارت دیگر رعایت را هاآن باید که است خود

کند می تعیین را هاگروه و افراد رفتار که است بشری سلوك استانداردهای و اصول

های اخالقی و ای از گزارهای، سخن از مجموعهحث اخالق حرفهدر مب (.4931)صحرایی، 

مندان یک رشته و در ست که مخاطب اصلی آن در درجه اول به حرفهبایدها و نبایدهایی ا

ها قبل از میالد مسیح در مشاغل ای آنان است. علم اخالق قرنهای حرفهارتباط با مسئولیت

ای به حدود و حرف گوناگون وجو داشته است. اما تاریخ تدوین اولین اصول اخالق حرفه

گردد که در میفه پزشکی و به سوگندنامه بقراط برسیصد سال پیش از میالد و متعلق به حر

اخالق (. 4932های اخالقی پزشکان مشخص شده بود )قراملکی، آن وظایف و مسئولیت

ای، از ای یکی از انواع اخالق کاربردی است بنابراین خاستگاه مفهوم اخالق حرفهحرفه

های فردی و مسئولیت ای ازگیرد که اخالق فراتر از مجموعهاین دیدگاه سرچشمه می

:  4933 و همکاران ، به نقل از امیری2111زیونتس )  (.31:  4934)وبر،  شخصی است

ای استقالل حرفه-4ای عبارتند از  ت که اصول اساسی برای اخالق حرفه( معتقد اس493

-4داری و طرفی و عدم جانبگرایی، بیعینیت -9ای، خودفهمی حرفه-2اخالق علمی، 

 تن از مفهوم معیشتی. فراتر رف

ها مشترك است و از طرف دیگر دارای اصولی است که در تمام حرفهای اخالق حرفه

: 4931حسینیان،  ، به نقل از4334) 4کیچنزاصولی وجود دارد که خاص یک حرفه است. 

 1و وفاداری 1رسانی، عدم آسیب4، عدالت9، نیکوکاری2( پنج اصل اخالقی خودمختاری14

در  کندشناسی و مشاوره قائل است. وی پیشنهاد میای در رواناخالق حرفهرا در بحث 

های اخالقی و در هنگام مواجهه بحران باید از این اصول استفاده گیریهنگام اتخاذ تصمیم
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 شود.  

های اخالقی شناسان، متأثر از ارزشهای مشاوران و روانبسیاری از رفتارها و اقدام 

-شناسان میدر بین مشاوران و روان 4دارد. عدم توجه به اخالق کار است و ریشه در اخالق

توجهی د آورد. یکی از مشکالت اساسی، بیوجوتواند معضالتی بزرگ برای مدارس به

خالقی در برخورد با مراجعان و مشاوران مدارس به اخالق کار و ضعف در رعایت اصول ا

التی را برای مدارس ایجاد کند و تواند مشکنفعان بیرونی است که این خود میذی

نسبت به  ال ببرد. اخالق کار ضعیف، بر نگرش افرادها را زیر سؤمشروعیت و اقدامات آن

تواند بر عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر ثر بوده و میشغل، سازمان و مدیران مؤ

  (.92: 4931بگذارد )آراسته، جاهد،

-رس بسیار اساسی و مهم است. چون دریافتامروزه نقش و عملکرد مشاوره در مدا 

دهند، مشاوران آموزان تشکیل میکنندگان اصلی از خدمات مشاوره در مدارس را دانش

ی اول باید با قوانین و مقررات و مسائل اخالقی مطرح در مشاوره آگاهی مدارس در وهله

ی مشاوره در ر رشتهو به طور خاص بتوانند استاندارهای اخالقی مطرح د کافی داشته باشند

کار بگیرند. با توجه به این امر زمانی که مشاوران در مدارس، نقش ی شغلی خود را بهحیطه

خود را به عنوان مشاور، خوب ایفا کنند و اصول اخالقی مطرح در فنون مشاوره را رعایت 

رغیب شوند، بیشتر تآموزان اگر با مشکالت خانوادگی یا تحصیلی مواجه دانش نمایند،

شود که شوند تا برای رفع مشکل خود به مشاور مراجعه کنند. همین امر باعث میمی

نوجوانان بتوانند این مرحله را بدون مشکل سپری کنند و به بزرگسال سالم تبدیل شوند و 

 نقش بزرگسالی خود را خوب ایفا نمایند.

سم سالم بدون فکر ج .به عبارت دیگر سالمت جامعه بستگی به سالمت افراد آن دارد 

گردد. این موضوع سالم، رفتار صحیح و ارتباط درست، موجب افزایش سالمت جامعه نمی

کند. زمانی چندان میها را دوخود، نقش مشاوران و بالتبع رعایت اصول اخالقی توسط آن

که مشاوره در این مرحله از نوجوانی نتواند نقش خود را درست ایفا کند، ممکن است 

                                                           
1. Work ethics 
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وجود آورد و بهداشت روان فرد از مسیر اصلی خود هایی را برای نوجوان بهدشواری

 منحرف و به بیراهه کشیده شود. 

دهند که هنوز رسد امروزه بسیاری از مشاوران مدارس را کسانی تشکیل میبه نظر می

از نقش مشاور و مشاوره آگاهی ندارند. این افراد کسانی هستند که یا در این حوزه 

باشند و یا افرادی هستند که کمتر ت کافی نداشتند و از کفایت الزم برخوردار نمیتحصیال

اطالعات در این زمینه دارند. اگر نگاهی به مراکز دانشگاهی خودمان داشته باشیم متوجه 

خواهیم شد که با توجه به ظرفیت مدارس، متخصص تحصیل کرده نداریم. عالوه بر این، 

اند و بسیاری از مشاوران از آموخته تربیت نکردهاین حوزه دانش های کشور ما دردانشگاه

ی مشاوره های دیگر هستند که فقط یک یا دو واحد درسی را در زمینهسایر رشته

اند. به عبارت دیگر در اند؛ اما به صورت عملی و تخصصی به این حوزه نپرداختهگذرانده

اً دو واحد آن هم اختیاری و تنها برای )ایران( صرف فرایند آموزش مشاوره در کشورمان

گیر و به عنوان درس اصلی در تمامی سی ارشد وجود دارد و به صورت همهمقطع کارشنا

ی تمامی مقاطع وجود ندارد )احمدی، اخوی، رئیسی، های مرتبط با مشاوره و برارشته

ای حرفه(.  مسئله این است که مشاوران چقدر از وظایف و اصول اخالق 4933رحیمی، 

-ای را رعایت میآگاهی و اطالع دارند و تا چه حد  در کار خود این اصول اخالق حرفه

 هایی از این قبیل، مسائلی هستند که نیاز به پژوهش و بررسی دارند. پرسشکنند؟

تحقیقات بسیاری صورت گرفته است که اهمیت این موضوع  ایاخالق حرفه در زمینه

های متعدد بحث به جنبه حوزههای صورت گرفته در این شکند. پژوهرا دو چندان می

اند. برای نمونه محققان زیادی در رابطه با ای در مشاغل مختلف پرداختهاخالق حرفه

( در 4932محمدی )اند. دینای در مشاغل مختلف مطالعه کردهاهمیت رعایت اخالق حرفه

ای پرستاران در عملکرد حرفهبررسی میزان رعایت اخالق پرستاری "پژوهشی با عنوان 

نشان  "تهران های منتخب دانشگاه علوم پزسکیهای بزرگساالن بیمارستانشاغل در بخش

دهد بیشترین درصد واحدهای مورد پژوهش در دادن دارو و برقراری ارتباط با بیماران می

در اند. داشته اند، ولی در ارتباط با همکاران عملکرد نسبتاً مطلوبیعملکرد نامطلوب داشته

را مورد بررسی قرار داده  "ای خبر در اسالماخالق حرفه"( 4939پژوهشی دیگر جبلی )
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کند، کید میین اسالم که در حوزه خبر بر آن تأاست. از جمله اصول اخالقی دین مب

نگار و رعایت مصالح عموم، توجه به حق مردم در دستیابی به مسئولیت اجتماعی روزنامه

زنده و مفید، شجاعت در نقل حقایق، تأکید بر صداقت و عینیت خبر و احتراز اطالعات سا

از تحریف اخبار، توجه به منبع اعتبار خبر، خودداری از مکر و خدعه در خبر، حفظ 

داری جامعه نتقاد سالم و عمل به وظیفه امانتحرمت و حریم فرد و جامعه و در عین حال ا

ها در مرحله تطبیق و اجرا ممکن است با تفسیر و است. اگر چه برخی هنجارها و ارزش

-ای خبر را بهحرفه رو شوند، اما اساس تعالیم اسالمی اصول و اخالقهای متعدد روبهتأویل

ای به ( در مطالعه4933نژاد، احمدی )ای شفاف تبیین ساخته است. کیانی، نوابیگونه

شناسان و مشاوران از سوی روانای بررسی عوامل مرتبط با میزان رعایت اخالق حرفه

 ای برهای این پژوهش نشان داد که میزان رعایت اخالق حرفهپرداخته است. نتایج یافته

شناسان تفاوت معناداری در بین مشاوران و روان حسب میزان سن و نوع رشته تحصیلی

 نشد.  دارد، در حالی که از نظر جنسیت، وضعیت تاهل، سابقه کار تفاوت معناداری دیده

( در پژوهشی به بررسی میزان شناخت مشاوران 4933احمدی، اخوی، رئیسی، رحیمی )

ای پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد میزان شناسان  از اصول اخالق حرفهو روان

ای دارای کشیدگی منفی بوده و شناخت افراد مورد بررسی در زمینه ضوابط اخالق حرفه

ای برخوردار بودند. از شناخت خوبی نسبت به ضوابط اخالق حرفه بیشتر افراد مورد مطالعه

شناس با میزان همچنین نوع جنسیت، وضعیت تأهل و سطح تحصیالت مشاور و روان

ای در ابعاد تماس بدنی، مسائل بین فرهنگی و سودمندی شناخت ضوابط اخالق حرفه

( 4334) 4و پریچارد اجاسکای دیگر در مطالعهجلسات تفاوت معناداری وجود دارد. 

ای در میان کارکنان و مدیران تعداد زیادی از صنایع ی اخالق حرفهپیمایشی ملی درباره

هایی که ای کارکنان شرکتدهد که رفتار حرفهمختلف انجام داد. نتایج پژوهش نشان می

های های که در شرکت آنان برنامهای اخالقی را پیاده کرده بودند، نسبت به دستهبرنامه

ی ها دربارهتر بودند و ارزیابی کارکنان این شرکتاخالقی وجود نداشت، بسیار اخالقی

                                                           
1. Jasca & Prichard 
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( در 2119) 4لئونگ و چان ،لئونگتر بود. اخالق همکاران، مدیران و حتی خود آنان مثبت

کنگ با هدف بررسی نگرش، آگاهی و ای به بررسی معلمان مشاور در مدارس هنگمقاله

معلم در سه حوزه مربوط به اخالق که شامل شایستگی، ارتباط با  444اهداف رفتاری 

دهد که اکثر ای است، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان میمشتریان و روابط حرفه

هایی برای بهبود ای خود آگاه بودند و به دنبال راههای حرفهمعلمان مشاور از محدودیت

 های خود بودند.مهارت

-ای مشاور و پیشای به بررسی اخالق حرفه( در مطالعه2144) 2سافتا، سودیتو و استن

ی موردی پرداخته است. این مطالعه با هدف بررسی های اخالقی به صورت مطالعهزمینه

های سازمانی موجود درون کار ای در سه سطح که شامل زیرساختمشاوران حرفه فعالیت

ها در نهادهای موجود و در آخر د آنهای قانونی و چگونگی کارکرها، زیرساختآن

ها در عملکرد موسسات و مشاوران، زمانی که های اخالقی و چگونگی تنظیم آنزیرساخت

فقط یک کد اخالقی وجود داشته باشد و هنوز از نظر قانونی و نهادی دارای مشروعیت 

 ته است.ای بسیار ضعیف است، صورت گرفهای نهادی، قانونی و حرفهنباشد و  زیرساخت

ابط والن روئنگاران و مسای بر روی روزنامهمطالعه 9یانگ، تیلور و سافر  2141در سال 

ها انجام دادند. جهت بررسی چگونگی به کارگیری کدهای اخالقی در حرفه آنعمومی 

ای عمل کردن، خبره حرفه، کدهای ارزشی از جمله حرفه نتایج نشان داد که در هر دو

ای را کردن افراد به طوریکه اخالق حرفهنداردهای اخالقی و نیز تشویق بودن و رعایت استا

ای که به ( طی مطالعه1214) 4رفارارفار، اندریاس و زادر عمل نشان دهند وجود دارد. ز

ای بر نتایج حسابرسی حسابداران حرفهثیر اخالقیات، تجارب و شایستگی بررسی  تأ

ثیر معناداری بر کیفیت کار و شایستگی تأ تند متوجه شدند اخالقیات و تجربهپرداخ

درصد  11ای متوجه شدند که مطالعه( طی 2141) 1رسان دارند. هارتلی و کارترایتحساب

                                                           
1. Lyung, Leung.& Chan 
2. Stan, Suditu & Safta  
3. Yang, Taylot & Saffe 
4. Zarefar, Andreas & Zarefar 
5. Hartley & Cartwright 
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ردید اخالقی روبرو از مشاوران مدارس  شرکت کننده در پژوهش، در کار خود با یک ت

ای و مسئولیت حرفه نقش و ارتباط مشاور با مراجع،ترین این تردیدها شامل هستند که رایج

 شایستگی، اعتماد به نفس و محرمانه بودن هست. 

توان اذعان داشت که با توجه به گرفته میهای شکلبا بررسی اجمالی در پژوهش

اهمیت موضوع هر اندازه کار در این حوزه صورت گیرد هنوز مطالعات بیشتر ضروری 

از  شود.تر از هر زمان دیگری دیده میخواهد بود، چراکه نیاز امروز بشر به این مسائل بیش

ای که به بررسی مشاوران مدارس با رویکرد کیفی پرداخته باشد در طرفی تا کنون مطالعه

ای مشاوران از از این رو مطالعه حاضر با هدف فهم اخالق حرفه ایران انجام نشده است،

 :دهدپاسخ میکمی(  در دو بخش کیفی و)االت زیر به سؤ ،دیدگاه مشاوران مقطع متوسطه

ای مشاوران فهم مشاوران مدارس مقطع متوسطه از اخالق حرفه ال بخش کیفی:سؤ

 چیست؟

 نگرش مشاوران مدارس مقطع متوسطه نسبت به رعایت اخالق  -4االت بخش کمی:سؤ

 ای تا چه اندازه است؟حرفه

های یژگیای و وآیا بین نگرش مشاوران مقطع متوسطه نسبت به رعایت اخالق حرفه -4

 ها رابطه معناداری وجود دارد؟دموگرافیک )سن، جنسیت، میزان تحصیالت( آن

 ش پژوهشرو

و برای دستیابی به  4با توجه به ماهیت موضوع در پژوهش حاضر بر اساس دیدگاه کرسول

از ترکیب هر دو  استفاده شد. در این مدل پژوهشگرغالب کم-تر از مدل غالب فهم عمیق

چه  بخش معنا که چنان نماید؛ بدینفی در پژوهش خود استفاده میروش کمی و کی

بزرگتر پژوهش را به پارادایم کیفی اختصاص دهد، بخش کوچکتر آن را به پارادایم 

توان وجه غالب را کیفی و وجه واقع می دهد. دردیگری یعنی پارادایم کمی اختصاص می

(. در ادامه اطالعات مربوط به 433: 4334کم غالب را به روش کمی انجام داد )کرسول، 

 روش شناسی در هر دو بخش کیفی و کمی آمده است.

                                                           
1. Creswell 
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 بخش کیفی

است. در این نوع از  4این پژوهش از نوع غیرحدوثی یا غیرپیدایشی طرح پژوهش:

شود ها پرداخته میشوند و سپس به تجزیه و تحلیل آنها گردآوری میتحقیقات ابتدا داده

 (.19:  2،4334)میکات و مورهاس

-در بخش کیفی به منظور فهم عمیق پدیده از شیوه نمونه :روش انتخاب افراد مورد مطالعه

که از مسئوالن آموزش و پرورش شهر شیراز خواسته طوریبه شد،گیری هدفمند استفاده 

شد تا بهترین مشاوران مدارس مقطع متوسطه در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش را 

 نفر بوده است. 42ها مصاحبه نمود که تعداد این مشاوران و محقق با آن معرفی نمایند

روش انجام پژوهش بستگی به هدف، ماهیت موضوع پژوهش  جا کهاز آن یابی:روش داده

(. در پژوهش حاضر در بخش 4933و امکانات اجرایی آن دارد )نادری و سیف نراقی، 

میکات و ) 9عمیقروش مصاحبه نیمهی مورد نیاز، از هاکیفی برای گردآوری داده

 (  با مشاوران مدارس مقطع متوسطه استفاده شد.19و 41: 4334مورهاس، 

 ، به نقل از میکات و مورهاس،4331) 4استراس و کوربینبر اساس نظر  کاوی:روش داده

ها رویکرد مورد استفاده در تجزیه و تحلیل دادهو با توجه به موضوع پژوهش،  (422: 4334

ها تفسیری است. روند تجزیه و تحلیل داده -بخش کیفی این پژوهش، رویکرد توصیفی در

ی ی مقایسهدر این بخش به شیوه تحلیل محتوای استقرایی است که با استفاده از شیوه

یابی به تا رسیدن به نقطه اشباع شدگی یعنی حصول اطمینان از عدم دست 1هامستمر داده

 فت.اطالعات جدیدتر، صورت گر

کننده در پژوهش به صورت انفرادی بتدا با هر یک از مشاوران شرکتاروش اجرا: 

 21تا  41شد، هر مصاحبه  گرفت که مصاحبه بر روی نوار ضبط عمیق صورتحبه نیمهمصا

دقیقه به طول انجامید. سپس هر مصاحبه از حالت شفاهی به فرم نوشتاری تبدیل شد و در 

                                                           
1. Non emergent design 
2. Pamela Maykaut & Richard Morehouse 
3. Half-depth interviews 
4. Strauss & Corbin 
5. Constant Comparative Method 
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ها، متن هر مصاحبه مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. صاحبهی منهایت پس از انجام همه

ها دقیق و ها در چند مرحله صورت گرفت و تالش شد متن مصاحبهتحلیل محتوای مصاحبه

ها نکات کلیدی ترین جزئیات، مورد بررسی قرار گیرد تا از متن آنبدون حذف کوچک

 استخراج شود. 

آن است که پژوهشگر نسبت به روش کار و  به معنای 4اعتمادسازی اعتبارسنجی پژوهش:

نتایج حاصل از پژوهش کیفی مورد نظر، اعتماد الزم را فراهم نماید. لینکن و گیوبا 

یا  9، ساخت مسیر ممیزی2هاآوری دادهی جمعهای چندگانه(، چهار روش، راه4331)

ش کنترل و مطابقت دادن با اعضا یا رو 4ساخت مسیر بررسی منظم، کار با تیم پژوهش

: 4334اند )به نقل از میکات و مورهاس، های اعتمادسازی معرفی کردهعنوان راهرا به 1اعضا

443-441.) 

در این پژوهش به منظور اعتمادسازی، از دو روش مسیر ممیزی یا ساخت مسیر بررسی  

در روش مسیر ممیزی، مسیری  ها، استفاده شد.آوری دادهی جمعمنظم و روش چندگانه

سه تن از اعضای هیات علمی و در اختیار  گردید، گام به گام ثبت شددر پژوهش طی  که

در هر  آنانو پس از تائید  گرفتقرار  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

ها، آوری دادهی جمعدر روش چندگانه .آغاز می شدمرحله بعدی پژوهش  ،مرحله

پردازد که برای اعتماد سازی یابی میتعددی به دادههای مختلف و مپژوهشگر از شیوه

بیشتر، این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفت که در بخش کیفی از 

ای مشاوران مقطع مصاحبه نیمه عمیق و در بخش کمی از طریق مقیاس اخالق حرفه

 دبیرستان مورد بررسی قرار گرفت.

 بخش کمی

                                                           
1. Trustworthiness 
2. Multiple methods of data collection 
3. Building an audit trail 
4. Working with a research team 
5. Member checks 
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جامعه پژوهش  گیری:جامعه، نمونه و نمونه باشد.هبستگی می نوع تحقیق در بخش کمی

در این پژوهش تعداد  شامل همه مشاوران شاغل در مدارس مقطع متوسطه شهر شیراز بود.

نفر مشاور به صورت تصادفی ساده  از بین مشاورین مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه  411

ای از مقیاس اخالق حرفهبرای سنجش نگرش مشاوران نسبت به  شهر شیراز انتخاب شدند.

ای در اصول اخالق حرفهساخته استفاده شد. برای ساخت این مقیاس ابتدا بر اساس محقق

 ) بیوچمپ و چیلدرس ( و 14: 4931، به نقل از حسینیان، 4334)کیچنز  مشاوره که توسط

ه در گوی 43شناسی نامه سازمان نظام روانو اساس (14: 4931، به نقل از حسینیان، 4332

رسانی، صداقت و برقراری آسیبقالب پنج بعد ) احترام به استقالل مراجع، رازداری، عدم

-ای قرار داشت. سپس گویهمساوات( که پاسخ هر گویه بر روی طیف لیکرتی پنج درجه

عدد  41ای به تعداد های مقیاس اخالق حرفههای مشابه حذف شدند  و در نهایت گویه

-ای مشاوران مدارس از روش روایی سازهیی مقیاس اخالق حرفهت محاسبه رواجه رسید.

ای و همبستگی هرگویه با نمره کل هر بعد و تحلیل عامل و جهت برآورد پایایی از روش 

مقیاس، از ده نفر از اساتید ای سازهآلفای کرونباخ استفاده گردید. برای بررسی روایی 

ای مشاوران و ناسب ابعاد با اخالق حرفهشناسی در مورد تدانشکده علوم تربیتی و روان

یید قرار ها مورد تأعمل آورد. که تمام گویه بعد مربوطه نظرخواهی بهتناسب هر گویه با 

 گرفت.

ای  نیز از روش ضریب همبستگی روایی محتوایی مقیاس اخالق حرفه به منظور سنجش

های بعد رازداری ای گویههای مقیاس با نمره هر بعد استفاده گردید. این ضرایب برگویه

و بعد  34/1تا  34/1، بعد صداقت 43/1تا  31/1رسانی ، بعد عدم آسیب1/ 34تا  1/ 13بین 

 .معنادار بودند 14/1به دست آمده که همگی در سطح  92/1تا  34/1برقراری مساوات 

تحلیل عامل  به شیوهبررسی ساختار عاملی بررسی بیشتر روایی مقیاس از روش برای 

آزمون کرویت بارتلت   ( و میزان11/1بدست آمده ) KMOمقدار  ستفاده شد. در ابتداا

. این مقادیر بیانگر کفایت نمونه برای انجام تحلیل شدمعنادار  1/ 1114( در سطح 223)

عاملی بوده، سپس بر اساس نمودار اسکری و جدول ارزش ویژه عوامل، چهار عامل به 
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به دلیل داشتن بار  2393333349های ها، گویهملی گویهآمد. پس از بررسی بار عادست 

در  ،333341های در بیشتر از یک عامل حذف شدند. در نتیجه گویه 21/1عاملی باالی 

-در عامل دوم یعنی عدم آسیب رسانی، گویه ،43131های عامل اول یعنی رازداری، گویه

در عامل چهارم یعنی  42و  44های در عامل سوم یعنی صداقت، و گویه 44341های 

های مربوط به عامل استقالل مراجع حذف شدند. در قراری مساورات قرار گرفته و گویهبر

 ها در هر عامل آورده شده است:جدول زیر بار عاملی گویه

 ایبررسی ساختار عاملی مقیاس اخالق حرفه. 1جدول

 عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول گویه ها

3 31/1    

3 34/1    

41 3/1    

4  34/1   

1  32/1   

1  39/1   

44   32/1  

41   31/1  

44    3/1 

42    34/1 

 41/4 23/4 14/4 31/2 ارزش ویژه

 14/42 33/49 41/21 33/24 درصد واریانس

 34/13 واریانس کل

هر بعد در  برای بررسی پایایی مقیاس از آلفای کرنباخ  استفاده شد. ضرایب مربوط به

 جدول ذیل آمده است:
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 ای به تفکیک ابعادضریب پایایی مقیاس اخالق حرفه. 2جدول 

 آلفای کرونباخ ابعاد 

 12/1 رازداری

 11/1 رسانیعدم آسیب

 11/1 صداقت

 12/1 برقراری مساوات

 دهد ابعاد از پایایی مناسبی برخوردارند.همانطور که جدول باال نشان می

های گیریال اول از تحلیل واریانس اندازهپاسخ به سؤ رایب ها:تحلیل دادهروش تجزیه و 

های مستقل و تست برای گروهکرر استفاده شد و برای پاسخ به سؤال دوم از آزمون تیم

 ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.

 ی پژوهشهایافته

 می آمده است:های بخش کهای بخش کیفی و سپس یافتهابتدا یافته بخشدر این 

 های بخش کیفی پژوهشیافته

نفر از بهترین مشاوران مدارس )بر  42ها در بخش کیفی، پژوهشگر با آوری دادهبرای جمع

عمیق به صورت هدفمند انجام، سپس مان آموزش و پرورش(، مصاحبه نیمهاساس نظر ساز

در چند مرحله ها ها پرداخته است. تحلیل محتوای مصاحبهبه تحلیل محتوای مصاحبه

ها آمد، و سپس متن مصاحبهصورت گرفت. ابتدا مصاحبه شفاهی به صورت متن کتبی در

تحلیل  کامل و بدون حذف کوچکترین جزئیات مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از

مشخص و سپس مقایسه مستمر های موجود در هر مصاحبه، لفهمحتوای استقرایی، ابتدا مؤ

های (، صورت پذیرفت. در ابتدا مقوله4334:424نظر میکات و مورهاس،  ، )بر اساسهاداده

تر کلی یلفههای مشابه تبدیل به یک مؤهای اصلی استخراج و مؤلفهسپس مقوله فرعی و

-لفههر یک ذیل موضوع مربوط به خود، مؤها و قرار دادن لفهبندی مؤشدند، پس از دسته

مورد بررسی مستمر قرار  یکدیگر مقایسه و ها باهای یک موضوع مشترك در مصاحبه

های حاصل از مه یافتهاهای اصلی و زیرمجموعه هر کدام مشخص شد. در ادلفهگرفت و مؤ
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)فهم دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه  از ال پژوهشها بر اساس سؤتحلیل مصاحبه

 ای مشاوران چیست؟( آورده شده است.اخالق حرفه

مشاوران مدارس در خصووص واهه اخوالق    اکثر کهبا توجه به اینالزم به ذکر است که 

به ایون نتیجوه رسویدند کوه بورای دسوتیابی بوه         انگرای آگاهی اندکی داشتند، پژوهشحرفه

االت پوژوهش را بوه صوورت    ای مشواوران، سوؤ  در خصوص اخالق حرفوه  تردقیق اطالعات

اصولی در خصووص موضووع پوژوهش     ها، بتوان به نکات د تا از دل این سوالنتر بپرسجزئی

بنودی شودند کوه    تهطبقوه دسو   1هوای اصولی در   ها مؤلفوه بهدر تحلیل مصاحدست پیدا کرد. 

های اصلی مربوط به نکات و مواردی که مشواوران بایود رعایوت    لفهؤم -4 عبارت بودند از:

در  لفه مربوط به ضرورتمؤ -9 های اصلی مربوط به نحوه دریافت مشاوره،لفهمؤ -2، کنند

هوای اصولی مربووط بوه میوزان پایبنودی       لفوه مؤ -4آمووز،  اختیار قورار دادن اطالعوات دانوش   

های اصلی مربوط به اهمیوت و لوزوم رعایوت    لفهمؤ -1ای، و مشاوران به اصول اخالق حرفه

 های اصلی و فرعی هر کدام از این طبقات آمده است.ای. در ادامه مؤلفهاخالق حرفه

 صلی نکات و مواردی که مشاوران باید رعایت کنندهای الفهمؤ. 3جدول 

 های فرعیمؤلفه لفه اصلیمؤ های فرعیمؤلفه لفه اصلیمؤ
ماد
اعت
ب 
جل
ق 
طری
از 
ع 
اج
مر
ب 
جذ

 
 نگریواقع

 ارتباط غیرکالمی

 ارتباط چشمی

 گوش دادن فعال خلق نیکو

 تشخیص حاالت رفتاری سرزنش نکردن

 حالت فیزیکی بدن مشاور صداقت

 های مراجعآگاهی از ویژگی توجه به شرایط مراجع بخشیانگیزه

 عدم قضاوت ارزشی

 ارتباط کالمی

 معرفی مشاور

 ارائه مشاوره تخصصی ارائه پیامدهای مثبت و مطلوب

 های محترمانهاستفاده از واهه های شخصیتی به فردالقای توانایی

 عدم سوء استفاده از مراجع
 وصیداشتن فضای خص

 ایجاد محیط فیزیکی مناسب

 ایجاد محیط امن تعهد

در فرایند مشاوره، مشاور باید به رعایت نکاتی شوندگان معتقد بودند که همصاحب

بپردازد که هم امنیت شغلی خود را تأمین نماید و هم بتواند به نحو احسن اطالعات 
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نیز،  د که در جلسات بعدیو مراجع را جذب کن کاربردی را در اختیار مراجع قرار بدهد

مشتاقانه در فرایند مشاوره شرکت نماید. یکی از این موارد جلب اعتماد مراجع است. 

طور که جدول باال ترین عناصر مشاوره موفق است. هماناعتماد به عنوان یکی از کلیدی

ر شوندگان معتقد بودند هنگامی اعتماد بین مشاور و مراجع برقرادهد مصاحبهنشان می

کالمی مناسبی در جلسه مشاوره برقرار شود به شرایط شود که ارتباط کالمی و غیرمی

 مراجع توجه شود و فضای خصوصی برای مشاوره فراهم آید.

کالمی بین مراجع و مشاور، مشاوران معتقد ه با برقراری ارتباط کالمی و غیردر رابط

با مراجع  مبتنی است و به طور کلی بودند اساس کار مشاوره بر اصول رابطه حسنه و انسانی 

 آموز عنوانموفقیت فرایند مشاوره در مراحل اولیه را منوط به برقراری ارتباط با دانش

توان به استفاده از واههای محترمانه توسط مشاور و کردند. از جمله ارتباط کالمی می

هایی غیر از به جنبهبرقراری ارتباط غیرکالمی در فرایند مشاوره، معرفی خود اشاره کرد. 

ای، تن صدا، آهنگ صدا، تماس چشمی، حاالت چهرهارتباط و بیان کالمی که شامل 

 شود.مربوط میها، حاالت بدنی، و گوش دادن هست

تباط با رترین اصولی که مشاوران در اها معتقد بودند که یکی از مهمشوندهمصاحبه

آموز، زمینه و بافت خانوادگی مراجع خود باید رعایت کند، توجه به شرایط خاص دانش

آموز در آن رشد کرده، طبقه اجتماعی و اقتصادی و همچنین جنسیت مراجع  در که دانش

 فرایند مشاوره است. 

م گان، مشاور باید نقش و اهمیت مکان مشاوره را از نظر فراهشوندهاز نظر مصاحبه

کردن تمام عوامل ایجاد امنیت و آرامش خاطر را برای مراجع بیان کند و به طور کلی 

تر های دیگر مدارس جالبمکان مشاوره باید از نظر فیزیکی و فضای ظاهری نسبت به اتاق

 باشد. 
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 مشاوره ارائههای اصلی مربوط به نحوه لفهمؤ .4جدول 

 مولفه فرعی لفه اصلیمؤ

 عدم تبعیض برقراری مساورات

 اولویت بندی

 اولویت بر اساس مشکل

 های فردیفاوتتوجه به ت

 پذیراولویت افراد آسیب

-فرادی که باید بیشتر در معرض فرایند مشاوره قرار گیرند، مصاحبهادر رابطه با 

آموز نباید هیچ گونه تبعیضی قائل شوندگان معتقد بودند که در ارائه خدمات به دانش

اما  داددر اولویت قرار باید مشاوره دادن به افراد دارای مشکل را تقد بودند که آنان معشد.

هایی که از نظر این ارائه خدمات نباید هیچ گونه تبعیضی قائل شد.گروه در کیفیت

-ای قرار بگیرند را همه افراد میدر مدرسه باید بیشتر در معرض خدمات مشاوره انمشاور

-هستند و آسیبروی افرادی که یا در معرض آسیب  اید بیشتر برداند، اما تمرکز مشاوران ب

آموز، امکانات و روحیات و اعتقاد و های دانشهستند و با در نظر گرفتن ویژگی دیده

 .مشاوره تخصصی مرتبط با مشکل وی پرداخت های وی به ارئهباور

 آموزلفه مربوط به ضرورت در اختیار قرار دادن اطالعات دانشمؤ

ای عنووان کردنود و   تورین اصوول اخوالق حرفوه    گان، رازداری را یکی از مهمشوندهحبهمصا

اعتقاد دارند که مشاوران فقط در دو حالت ) خودکشی و دیگر کشوی( و بوا موافقوت خوود     

 های دیگر قرار دهد.تواند اطالعات مراجع را در اختیار گروهآموز، میدانش

 ایبه میزان پایبندی مشاوران به اصول اخالق حرفههای اصلی مربوط لفهمؤ. 5جدول شماره

 های فرعیلفهمؤ لفه اصلیمؤ

 ایرعایت اخالق حرفه

 به تناسب توانایی مشاور

 پایبندی کامل

 درونی شدن اصول اخالقی

 ایموانع رعایت  اخالق حرفه

 توجهی به مشاوره سازشیبی

 مجهول ماندن نقش مشاور

 رعدم آگاهی از نقش مشاو
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ای در مورد میزان پایبندی مشاوران نسبت به رعایت اصول اخالق حرفه

و ای آگاهی دارند گان معتقد بودند اکثر مشاوران از اصول اخالق حرفهشوندمصاحبه

اند. همچنین ناپذیر در حیطه شغلی خود پذیرفتهاصول اخالقی را به عنوان اصل جدایی

وران را بی توجهی به مشاوره سازشی و همچنین ای از سوی مشاموانع رعایت اخالق حرفه

 کنند. ها عنوان میمجهول ماندن نقش مشاوران را به دلیل عدم آگاهی آن

 ای  های اصلی اهمیت و لزوم رعایت اخالق حرفهلفهمؤ. 6جدول 

 های فرعیمولفه لفه اصلیمؤ

 ایاهمیت اخالق حرفه

 نیاز مشاورهای پیشحرفهاخالق

 رعایت نظم

 آموزاصالح دانش

 افزایش انگیزه برای مراجعه

 برطرف کردن موانع

 عدم قضاوت افراد غیر متخصص

اشاره کردند که اخالق  مصاحبه شوندگان، ایحرفهدر راستای اهمیت رعایت اخالق 

نیاز کار مشاوران است و در صورت رعایت این اصول از سوی مشاوران، ای پیشحرفه

شود که به مشاور مراجعه کند و مشکل خود را برای مشاور ترغیب می آموز بیشتردانش

شود و باعث اصالح رفتار بازگو کند و بالتبع موانع ارتباط بین مشاور و مراجع کمتر می

 شود. مراجع می

 بخش کمی پژوهشهای یافته

در جهت افزایش اعتبار و تضمین نتوایج حاصول از پوژوهش در بخوش کیفوی، در اینجوا بوه        

بخش کم غالب یا کمی پژوهش پرداختوه شود. در بخوش کموی بوه وسویله مقیواس اخوالق         

ای از دیدگاه مشاوران پرداخته شد. الزم بوه ذکور   ای مشاوران، به بررسی اخالق حرفهحرفه

رای ای مشاوران  که توسوط پژوهشوگر سواخته شوده اسوت، دا     حرفه است که مقیاس اخالق

باشود. در اداموه   نی، صوداقت و برقوراری مسواوات موی    رسوا چهار بعد، رازداری، عدم آسیب
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االت پوژوهش آورده خواهود   عات مربوط به نمونوه و پاسوخ بوه سوؤ    نتایج در دو بخش، اطال

 شد. 

 اطالعات توصیفی نمونه مورد بررسی. 7جدول

 فراوانی درصد متغیر

 14 14 زن

 93 93 مرد

 411 411 کل

 31 31 ترو پایین لیسانس

 91 91 فوق لیسانس

 411 411 کل

های دموگرافیک گروه نمونه ارائه شده است. همان گونه که در این داده 4در جدول 

در سطح  % 91و  ترو پایین گروه نمونه لیسانس % 31گروه نمونه دیپلم،   % 2بینیمجدول می

د نفر گروه نمونه را مر 93( و % 14ها را زن )نفر آن 14فوق لیسانس قرار دارند. همچنین 

 دهند.( تشکیل می% 93)

ای حرفه نگرش مشاوران مدارس مقطع متوسطه نسبت به رعایت اخالق ال اول:پاسخ به سؤ

 تا چه اندازه است؟

ال جهت بررسی میزان پایبندی مشاوران نسبت به اصول برای پاسخگویی به این سؤ

 ی مساوات(، ازرسانی، صداقت، برقرارآسیبرازداری، عدمای در چهار بعد )اخالق حرفه

 آمده است.  2-4نتایج در جدول  های مکرر استفاده شد.گیریتحلیل واریانس اندازه

اخالق های مکرر جهت تعیین بعد غالب گیرینتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه .8 جدول

 ای مشاورانحرفه

 سطح معناداری درجه آزادی Fمقدار  ف استانداردراانح میانگین متغیر

یرازدار  31/44 43/2 

 1114/1 (33و  9) 11/441
رسانیعدم آسیب  41/42 39/4 

 11/4 12/3 صداقت

 92/4 43/3 برقراری مساوات
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 بغال بعد تعیین جهت مکرر هایگیریدازهان واریانس تحلیل آزمون نتایجباال  جدول

 به توجه با است آن از حاکی آمده دست به نتایج. دهدمی نشان راای مشاوران اخالق حرفه

 سطح درای مشاوران ت معناداری بین ابعاد اخالق حرفهتفاو آمده دست به F مقدار

 (. P11/441=, F32/1=Pillai، < 1114/1وجود دارد ) 1114/1

ای است، برای نشان دادن اینکه این تفاوت معنادار بین کدام یک از ابعاد اخالق حرفه

-ده شد. نتایج این آزمون نشان داد که بین بعد عدم آسیباز آزمون تعقیبی بونفورونی استفا

رسانی تفاوت صداقت و برقراری مساوات به نفع عدم آسیب با ابعاد رازداری، رسانی

معناداری وجود دارد. همچنین بین بعد صداقت با ابعاد رازداری و برقراری مساوات )به نفع 

بعد برقراری مساوات و بعد رازداری، در نهایت بین داقت( تفاوت معناداری وجود دارد. ص

 باشد.رسانی مینابراین بعد غالب عدم آسیبب .به نفع رازداری تفاوت معناداری وجود دارد

ای آیا بین نگرش مشاوران مقطع متوسطه نسبت به رعایت اخالق حرفه ال دوم:پاسخ به سؤ

معناداری وجود  ها رابطههای دموگرافیک )سن، جنسیت، میزان تحصیالت( آنو ویژگی

 دارد؟

-ال جهت بررسی ارتباط نگرش مشاوران نسبت به اخالقبرای پاسخگویی به این سؤ

ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و جهت بررسی تفاوت ای با سن آنحرفه

ای مشاوران با توجه به سطح تحصیالت و جنسیت هر حرفه نگرش مشاوران نسبت به اخالق

( استفاده شد، نتایج در  MANOVAمتغیری ) تحلیل واریانس چند ام جداگانه ازکد

 ادامه آمده است.

 ای مشاورانضریب همبستگی بین سن و ابعاد اخالق حرفه .9جدول 

 برقراری مساوات صداقت رسانیعدم آسیب رازداری متغیر

 23/1 23/1 -11/1 -114/1 سن

 NS NS 111/1 111/1 سطح معناداری

( و برقراری مساوات r=  23/1و   p< 1/ 14بین سن و صداقت )مطابق جدول فوق 

(14 /1 >p   23/1و  =r رابطه مثبت و  معناداری وجود دارد. بدین معنا که با افزایش سن )
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یابد. اما بین داقت و برقراری مساوات افزایش میها به اصل صمشاوران میزان پایبندی آن

 معناداری دیده نشد. رسانی ارتباطسن و رازداری و عدم آسیب

( تفاوت جنسیت و ابعاد چهارگانه MANOVAمتغیری )نتایج تحلیل واریانس چند .11جدول

 ای مشاوراناخالق حرفه

منبع 

 واریانس
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار

سطح 

 معناداری

 جنسیت

 NS 31/2 3/43 4 3/43 رازداری

 NS 91/4 11/1 4 11/1 رسانیعدم آسیب

 119/1 2/3 33/22 4 33/22 صداقت

 NS 22/1 4/1 4 4/1 برقراری مساوات

ای فقط حرفه نتایج حاصل از جدول نشان داد که بین مشاوران مرد و زن و ابعاد اخالق

 تفاوت معناداری وجود دارد.  (،41/1p،12/3=Fدر بعد صداقت )

ای او تأثیرگذار یت مشاور در شناخت و عملکرد اخالق حرفهبر این اساس نوع جنس

باشد. نتایج پژوهش حاضر این تفاوت را حداقل در بعد صداقت نشان داده است. به می

اما در ابعاد  ای که در بعد صداقت نمره مردان بیشتر از زنان گزارش شده است.گونه

ران زن و مرد تفاوت معناداری رسانی و برقراری مساوات بین مشاورازداری، عدم آسیب

 وجود ندارد.

ای با توجه به سطح به ابعاد اخالق حرفه جهت بررسی تفاوت نظر مشاوران نسبت

تایج آزمون لوین نشان متغیری استفاده شد. نها از آزمون تحلیل واریانس چندتحصیالت آن

  Fیزان فرض همگنی واریانس برای تحلیل واریانس، محقق شده است. مداد که پیش

رسانی، صداقت و برقراری مساوات به ترتیب ین برای ابعاد رازداری، عدم آسیبآزمون لو

نتایج  داشتند. 11/1بود که همگی سطح معناداری باالتر از   31/4و  44/4، 32/1، 11/4

 آمده است. 44متغیری در جدول شماره تحلیل واریانس چند
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تفاوت تحصیالت و ابعاد چهارگانه  (MANOVA) متغیرینتایج تحلیل واریانس چند .11جدول 

 ای مشاوراناخالق حرفه

 متغیر وابسته منبع واریانس
مچموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار

سطح  

 معناداری

 تحصیالت

 NS 911/1 31/4 2 31/9 رازداری

 19/1 43/9 41/42 2 31/24 رسانیآسیبعدم

 NS 113/1 34/4 2 12/9 صداقت

 NS 943/1 113/1 2 49/4 برقراری مساوات

ای فقط در بعد حرفه نتایج جدول نشان داد که بین تحصیالت و ابعاد مختلف اخالق

 . به عبارت دیگر( تفاوت معناداری وجود دارد11/1p ،43/9F= 3رسانی )آسیبعدم

صیالت کارشناسی به صورت ارشد نسبت به مشاوران با سطح تحنمره مشاوران کارشناسی 

ای تفاوت معناداری معناداری باالتر بوده است. اما بین تحصیالت و سایر ابعاد اخالق حرفه

 مشاهده نگردید.

 بحث و بررسی

وران مودارس بوود. جهوت    ای از دیدگاه مشوا مطالعه حاضر فهم عمیق اخالق حرفههدف از 

بخش کیفی می ( استفاده نمود. در ، مطالعه حاضر از روش تلفیقی ) کیفی/ککسب این فهم

توسوط ایون    ای کوه م گرفت تا اصوول اخوالق حرفوه   ای عمیق انجااز مشاوران موفق مصاحبه

ای محقوق  . سوپس از طریوق پرسشونامه   قورار گیورد  بررسوی   موورد شود افراد به کار گرفته می

از اخالق  ،نفر از مشاوران که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند 411 های دانستهساخته 

 رزیابی قرار گرفت.ای مورد احرفه

-مصواحبه مشواوران موفوق مدارس)   از نظور نتایج این پژوهش به طور کلی نشان داد کوه  

و  ، عوواملی همچوون جلوب اعتمواد، برقوراری ارتبواط غیرکالموی       ی بخش کیفوی( هاشونده

کوردن،  بوه نیواز مراجوع، خلوق نیکوو، سورزنش ن      نگری، توجوه  ، توجه به شرایط، واقعکالمی

بخشوی، عودم قضواوت ارزشوی، ارائوه پیامودهای مثبوت و مطلووب، القوای          صداقت، انگیوزه 

امور  های شخصیتی به فرد، عدم سوء استفاده از مراجع و تعهد، عوامول تأثیرگوذار در   توانایی
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برای  .همسو بودموجود در حیطه مشاوره مطالعات در واقع نظر مشاوران با  باشد.می مشاوره

که در فراینود   معتقد هستند (493: 4931، به نقل از پور اصغر،4334) 4و میشلتراکس نمونه 

و توجوه مثبوت. بنوابراین،     رفتار اعتمادبخش داراى سه بُعود اسوت: اصوالت، همودل      مشاوره

اى هاى کلیشهکه اصیل و صادقانه عمل نماید؛ از نقش ،تواند ایجاد اعتماد بکندمشاورى م 

هاى تدافع  دور باشد؛ بوا ابوراز مهربوان  و صومیمیت، فضوای       نشو متظاهر بپرهیزد؛ از واک

غیرتهدیدآمیز، مطمئن و ایمن ایجاد نماید؛ با درك درست از احساسات و حواالت مراجوع   

د.به طووور کلووی، پوویش نیوواز ایجوواد جووو و محوویط سووطح درك همدالنووه بوواالی  داشووته باشوو

های اولیوه، مشواور را فوردی    قدمآموز اگر در درمانگری، اصل برقراری اعتماد است. دانش

کنود و افکوار و   های هیجانی احساس خطور موی  ای در زمینهقابل اعتماد بیابد، به طور فزاینده

هوا  هایی که بحث کردن در مورد آن مشکل است و گواه آن ها و ترساحساسات، اضطراب

   .کندرا انکار کرده را مطرح می

بوا   اصووالً شووندگان  این بوود کوه مصواحبه   های بخش کیفی نکته قابل توجه در مصاحبه

اخوالق   "عود از توضویح اصوطالح    آشنا نبودند به طوریکوه حتوی ب   "ایاخالق حرفه"مفهوم 

االتی کننده مجبور شد تا سوؤ کردند. در نتیجه مصاحبهاطالعی میباز هم اظهار بی "ایحرفه

داشتند. در نهایت  اطای ارتبتر به اخالق حرفهصاحبه مطرح کند که به صورت ملموسدر م

اخوالق   "فوق مودارس در لفوظ بوا     رسود کوه مشواوران مو   ها چنین به نظور موی  در تحلیل داده

بوه بسویاری از اصوول اخوالق      ، بوه هنگوام ارائوه مشواوره    اموا در عمول   آشنا نیستند "ایحرفه

کنند از جمله صداقت، عدم قضاوت ارزشی، عدم سوء اسوتفاده از مراجوع   ای عمل میحرفه

ها بیشتر به آن اشاره شود آورده  ای که در مصاحبهر ادامه برخی از اصول اخالق حرفهد  و...

 .خواهد شد

را کننود و ایون   له حساس رازداری در فرایند مشواوره اشواره موی   ها به مسأشوندهمصاحبه

.به عبوارت دیگور   اسوت داننود کوه رعایوت آن از طورف مشواور ضوروری       مهمترین اصل می

و آموز و مشاور است. گیری اعتماد و برقراری رابطه بین دانشی شکلرازداری هسته مرکز

                                                           
1. Traksand Michelle 



 193  متوسطه مقطع مدارس مشاوران دیدگاه از ای¬حرفه اخالق مطالعه

 

 4رن بوه عقیوده  این همان موضوعی است که در مطالعات پیشین نیز به آن اشاره شده است. 

هر موضوعی که در جلسه مشواوره بوین مراجوع و     (11: 4934، به نقل از شفیع آبادی،4312)

شوود و هویچ   مطالوب محرمانوه و سوری تلقوی موی     گیرد، در زمره مشاور مورد بحث قرار می

 .ها نباید بدون اجازه و موافقت قبلی مراجع  با فرد یا افراد دیگری مطرح گرددقسمتی از آن

ها رعایت اصل صداقت در فرایند مشاوره را مهم دانسته و همچنین مصاحبه شونده

. به عبارت ن کردندعنوا را رعایت این اصل مشاور و مراجع در جلسه مشاورهکار مبنای 

بپرهیزد. آنان ،از طفره رفتن و ندانم کاری و ندانسته گفتن در هر صورت دیگر مشاور باید

هار کنند که به راحتی اظ ،آگاهی ندارند آموزمشکل دانشباید در مواردی که نسبت به 

رت هر کجا اظهار نظر کردند و یا راهکاری را پیشنهاد دادند به صو دانند. در نتیجهنمی

اند و تهست که در چنین مواردی دانسته و عالمانه حضور یافا دهنده ایننشان مشخص

توان با توجه به پیشینه پژوهش و پنجمین کرد. در همین راستا، میتوان به آنان اعتماد می

ای و اصل اخالقی مشاور استناد کرد. صادق بودن به راستی و و درستی رابطه مشاوره

(. در واقع 34: 4933)احمدی،  شودایجاد شرایط درمانی مربوط میتمایالت مشاور در 

ای باشد که در خصوص روابط مشاورههای اخالقی مینامهصداقت اصل زیربنایی در نظام

و از آنجایی که هدف اصلی، ای است های حرفهو روابط با همکاران، کارفرمایان و سازمان

باشد، رعایت صداقت از در حل مشکالتش می ع برای موفقیّتدر مشاوره، راهنمایی مراج

 .باشدکننده این هدف و عدم رعایت آن به منزلة شکست مشاوره میسوی مشاور تأمین

رعایت اصل عدم تبعویض   مشاوران موفق به آن اشاره کردند از جمله اصول دیگری که

باشند و صورف   آموزان نباید هیچ گونه تبعیضی قائلمشاوران در ارائه خدمات به دانشبود. 

نظر از طبقه اجتماعی و اقتصادی مراجع ، باید به همه به یک اندازه مشاوره بدهند و اولویت 

عنووان کردنود. در هموین راسوتا      آمووز آموز را بر اساس مشکل دانشارائه خدمات به دانش

گران متعهد هستند تا بورای تموامی مراجعوان    مشاوران و درمان( معتقد است 4933احمدی )

د درمان مساوی فراهم آورد. این امر بدین معناست کوه آنوان بایود خودمات خوود را توا        خو

                                                           
1. Wrenn 
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جا که ممکن است برای تمام افراد مورد نیاز ارائه دهند، بدون اینکه مراجعان را از لحاظ آن

گیوری و  های فرهنگی و قومی، ناتوانی، وضع اجتماعی و اقتصادی و جهوت سن، نژاد، زمینه

. در واقع ایون اصول بهتور در جملوه ارسوطو بیوان       نگ ترجیح داده باشندسبک زندگی و فره

شده است که معتقد است عدالت یعنی با برابری و مسواوات رفتوار کوردن و بوا نوابرابری بوه       

 نسبت نابرابریش به مساوات رفتار کردن است.

 ایجنتو در اداموه  نیز ذکر شد این مطالعه دارای بخش کمی هم بود کوه    همانطور که قبالً

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.این بخش 

 که در مطالعه حاضر ساخته و استفاده شد، ای مشاورانهای مقیاس اخالق حرفهگویه

. بودرسانی، صادقانه بودن و برقراری مساوات، اختصاص رازداری، عدم آسیب دارای ابعاد

بعد غالب  که های مکرر حاکی از آن استگیریاندازه سنتایج آزمون تحلیل واریان

باشد. با توجه به نتایج رسانی میای مشاوران در این پژوهش، اصل عدم آسیباخالق حرفه

ها رسانی و با توجه به تحلیل متن مصاحبهمبنی بر غالب بودن بعد عدم آسیببخش کمی 

ها به شوندهمصاحبه انجام شده فقط یک نفر از مصاحبه 42توان اذعان داشت که از بین می

ای به این اصل نکرده ها هیچ گونه اشارهرسانی اشاره کرده بودند و بقیه آنآسیبصل عدما

رسانی در فرایند آسیبتوان گفت رعایت اصل عدمبودند. در تبیین نتایج به دست آمده می

گری حائز اهمیت فراوانی است، چرا که با موضوعات مهمی از قبیل درمانمشاوره و روان

، پرهیز از ارتباط دوگانه و چندگانه، پرهیز از ارتباط جنسی و تماس بدنی رعایت رازداری

های تائید نشده سر و کار دارد. ضعف عملکرد با مراجع و عدم استفاده از فنون و روش

ای در این حوزه، به وسیله متخصصانی که رشته تحصیلی آنان سنخیتی با رشته اخالق حرفه

چه برای آگاهی بیشتر این موضوع باشد. اگر چنان تواند بیانگرمشاوره ندارد، می

اند، فکری التحصیل شدههای مشاوره فارغکه در سایر گرایشمتخصصان به خصوص آنان

شود در نهایت به حرفه مشاوره وارد می ناپذیری به مراجعان وهای جبراننشود، آسیب

 (.4933)کیانی و همکاران، 

های دموگرافیک مشاوران با نگرش سی رابطه ویژگیبه برر ،در بخشی دیگر این مطالعه

های سنی در میزان نتایج نشان داد بین گروهها نسبت به رعایت اصول اخالقی پرداخت. آن
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رعایت اصل صداقت و برقراری مساوات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بدین معنا که 

قت و برقراری مساوات در رابطه با ها به اصل صدابا افزایش سن مشاوران میزان پایبندی آن

رسانی ارتباط معناداری دیده آسیبیابد. اما بین سن و رازداری و عدممراجعان افزایش می

( اشاره کرد از 4933 به نظر کیانی و همکاران) تواننشد. در تبیین نتایج به دست آمده می

ن باعث شده تا های الزم در دوران تحصیل و حتی پس از آفقدان آموزش نظر آنان

ای اشراف داشته باشند و با گذشت زمان و متخصصان جوان کمتر به ضوابط اخالق حرفه

ای به آورد که این تجارب موجب تقویت اخالق حرفهافزایش سن، تجاربی بدست می

های الزم در شود. در حالی که اگر به آموزشخصوص در موارد ارتباط با اصل عدالت می

-نظر از سن و سابقه میاز آن اهمیت داده شود، همه مشاوران صرف دوران تحصیل و پس

ل تر عممند شده و در ارتباط با مراجعان عادالنهای بهرهحرفه توانند از مباحث اخالق

 .بود (4933)کیانی و همکاران های . این یافته همسو با یافتهنمایند

زن بیشتر به اصل صداقت در  ورانمشا مرد نسبت بهمشاوران نیز نتایج نشان داد که      

تفاوتی بین زن و مرد دیده نشد. همچنین مشاوران اما در ابعاد دیگر  .مشاوره اعتقاد دارند

تر بیشتر ران دارای مدرك کارشناسی و پاییندارای مدرك کارشناسی ارشد نسبت به مشاو

رسیده نشود. در  ییبآموزان آسر مشاوره مراقب باشیم که به دانشاعتقاد داشتند که باید د

که بین  ندنشان دادباشد آنان نیز می( 4933)  و همکاراناحمدی کل نتایج همسو با نتایج 

های دموگرافیک مشاوران ارتباطی معنادار وجود دارد اما یژگیوای و رعایت اخالق حرفه

 ای.در همه ابعاد و عناصر اخالق حرفهنه 

وران مدارس در بخش کیفی نشان داد که اگرچه مشا در کل نتایج این مطالعه خصوصاً

کنند ها به نکاتی اشاره میای مشاوران آشنایی کامل ندارند اما آنبا اصطالح اخالق حرفه

اعتقاد دارند همان  ای است. اصولی را که به آنکه همان بایدها و نبایدهای اخالق حرفه

 اصولی است که در مبانی نظری به آن اشاره شده است برای نمونه جورج و کریستیانی

( از 14: 4931، به نقل ازحسینیان، 4334) 4کیچنزکنند یا ( به اصل رازداری اشاره می4931)

                                                           
1. Kitchener 
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کنند و رسانی و وفاداری یاد میاصول خودمختاری، نیکوکاری، عدالت عدم آسیب

ولیت، رازداری و در نظر گرفتن جمله اصول اخالقی را صالحیت، مسئ ( از4934احمدی )

داند. مشاوران مدارس نیز در این مطالعه، در مصاحبه ها و نیز در می خیر و صالح مراجعان

 ها اشاره کردند.تکمیل پرسشنامه، به آن

این  ند،بربهره میمصاحبه و مشاوره  از تحقیق کیفی که  هایاز جمله محاسن روش

به دست  است که در کنار دریافت نتایج مرتبط با موضوع پژوهش، اطالعات دیگری نیز

ها، موانع امر مشاوره از دیدگاه مشاوران مطالعه حاضر نیز در تحلیل مصاحبهدر  .آیدمی

بی توجهی به مشاوره سازشی، مجهول ماندن نقش  که عبارت بودند از استخراج شدموفق 

 .از نقش مشاور  مشاور هیمشاور و عدم آگا

انفرادی قلمداد کاری مشاوره سازشی در مدارس را معموالً توجهی به مشاوره سازشی: بی

دانند و بیشتر به کنند و اعتقاد دارند مشاوران فضای مدرسه را یک فضای درمانی نمیمی

در  درصد کار مشاوران % 31با توجه به قانون مصوب . دهندمشاوره تحصیلی اهمیت می

درصد دیگر به مشاوره تحصیلی  % 91در حیطه مشاوره سازشی قرار دارد و فقط مدارس 

اختصاص دارد، ولی در حال حاضر این قضیه برعکس شده و مشاوره تحصیلی وجه غالب 

ها باید گفت که با توجه به تحلیل متن مصاحبه را در مدارس به خود اختصاص داده است.

صصی و یک تخصص در حال بالندگی است که کارایی و مشاوره سازشی یک فعالیت تخ

ها و جامعه موجب موفقیت در تحصیل، تأمین بهداشت اثربخشی آن در مدارس و دانشگاه

گردد. منظور از مشاوره سازشی روانی، مهارت در زیستن و در نهایت سعادت جامعه می

شکل روانی ایجاد شده دهد تا موجب از بین رفتن ماقداماتی است که یک مشاور انجام می

 در فرد گردد.

مسئوالن و  نادرستها گویای نگرش شوندهنظر مصاحبهمجهول ماندن نقش مشاور : 

توان این نگرش را به تمام مدیران به امر مشاوره در آموزش و پرورش است. هر چند نمی

ن وجود مسئوالن و مدیران تعمیم داد، اما اگر چنین نگاهی دست کم به مدیران رده پایی

داشته باشد، در واقع مانع مهمی بر سر راه رشد و اثرمندی مشاور است. باید توجه داشت 

مند هستند و نقش مشاور که یک که برخی از مشاوران از نگاه پلیسی مدیران مدرسه گله
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آموز است، با این نگرش ممکن است طرف برای یاری رساندن به دانشای بیعامل حرفه

 ت مدرسه شکل نگیرد.به درستی در باف

: همچنین مشاوران موفق معتقد بودند که بسیاری از عدم آگاهی مشاور از نقش مشاور

های قبلی برخی مشاوران هنوز از نقش مشاور و مشاوره آگاهی ندارند. باید گفت که شغل

-گیری درست حرفه مربی امور تربیتی و پرورشی( از جمله موانع شکل از مشاوران )مثالً

 کار حرفه یک در سال چند برای که فردی درواقع،ره در مدارس است. مشاو

 این کند. رفتار گذشته چون دارد تمایل نیز جدید موقعیت در است، کرده

 رویکرد که شودمی زامشکل هنگامی ها قرار داردتأثیر عادت تحت که تمایل

 سد چنینباشد. به نظر می ر متفاوت کامالً قدیم رویکرد حرفه با جدید حرفه

در رشته های دیگر خدمت  که مشاوران از رویکرد برخی و رفتار در تمایلی

 شود.می کردند، دیدهمی

مشاوران در ارتباط در پایان الزم به ذکر است که از آنجا که این مطالعه به بررسی نظر 

تر موضوع، در آینده شود جهت درك عمیقای پرداخت، پیشنهاد میبا اخالق حرفه

ای توسط مشاوران از دیدگاه رسی میزان رعایت اصول اخالق حرفهتی به برمطالعا

 شناسی این موضوع نیز پرداخت.الدین بپردازند تا بتوان به آسیبآموزان و ودانش

 منابع 

. اصفهان: انتشارات دانشگاه درمانیای بر مشاوره و روانمقدمه(. 4934احمدی، احمد )

 اصفهان.

، تهران، نشر دانژه "شناسیمباحث اخالقی در مشاوره و روان". (4933احمدی، خدابخش. )

  .اسالمی

(. بررسی 4933احمدی، خدابخش، اخوی، زهرا، رئیسی، فاطمه، رحیمی، علی اکبر. )

-ها و پژوهشتازه .ایمیزان شناخت مشاوران و روانشناسان از اصول اخالق حرفه

 .94، شماره 3، جلد های مشاوره



 1332 زمستان، 22فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال ششم، شمارة  192

 

ها و مراکز آموزش (. رعایت اخالق در دانشگاه4931جاهد، حسینلی. ) آراسته، حمیدرضا،

 .2ی ، سال اول، شمارهی نشاءعلمفصلنامه.هاای برای بهبود دانشگاهعالی، گزیده

ای؛ ضرورتی برای (. اخالق حرفه4933نقی، همتی، محمد، مبینی، مهدی. ) امیری، علی

 .413-493رم، صفحات ، سال اول، شماره چهامعرفت اخالقیسازمان. 

. 419، شماره معرفت. اصول و راهکارهای مشاوره دراسالم(. 4931پوراصغر، مرضیه. )

 .412-499صص 

فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام  ای در اسالم.(. مقاله اخالق حرفه4939جبلی، پیمان. )
 .24، شماره صادق

ا و کاربرد اهداف، (. مشاوره، نظریه ه4931جورج، ریکی ال، کریستیانی، ترزاس )

، ترجمه رضا فالحی؛ محسن حاجیلو، تهران: فرایندهای مشاوره و روان درمانگری

 رشد.

 ، تهران، انتشارات کمال تربیت.شناسیاخالق در مشاوره و روان(. 4931حسینیان، سیمین. )

 .1، شماره فصلنامه پژوهش(. اخالق کار در سیره نبوی، 4933دلشاد تهرانی، مصطفی. )

ای بررسی میزان رعایت اخالق پرستاری در عملکرد حرفه "(. 4932محمدی، ناصر. ) دین

ی منتخب دانشگاه علوم های بزرگساالن بیمارستان هاپرستاران شاغل در بخش

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه پایان "پزشکی تهران. 

 ."علوم پزشکی تهران

تهران، نشر ترمه با همکاری  .های مشاورهفنون و روش(. 4934) آبادی، عبداهلل.شفیع

 انتشارات چپر.

سیره پیامبر )ص( در مدیریت افکار و رفتار سیاسی، "(. 4931صحرایی، محمدطیب. )

. تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و "سیاست نبوی، مبانی، اصول و راهبردها

 .وفناوری پژوهش اجتماعی وزارت علوم،

 صیتی وهای شخویژگی"(. 4933نژاد، شکوه، احمدی، خدابخش. )، اردشیر، نوابیکیانی

، دوره دوم، اندیشه و رفتار، "شناسانای در بین مشاوران و روانرعایت اخالق حرفه

 .32-31، صفحات 3شماره 



 193  متوسطه مقطع مدارس مشاوران دیدگاه از ای¬حرفه اخالق مطالعه

 

  ، قم، انتشارات مجنون."ایاخالق حرفه"(. 4932قراملکی، احد فرامرز. )

. ترجمه عبدالمعبود انصاری، "داریاخالق پروتستان و روح سرمایه"(. 4934وبر، ماکس. )

 تهران، انتشارات سمت.
 
Creswell. J. (1994). Research Design Qualitative & Quantitative 

Approaches. Lodon: SAGE Publications. 

Hartley, M. T & Cartwright, B.Y. (2016). A Survey of Current and Projected 

Ethical Dilemmas of Rehabilitation Counselors. Rehabilitation 

Research, Policy, and Education, v30 n1 p32-47 2016. 

Jasca, J.A. & Prichard, M.S. (1994). Communication Ethics: Methods of 

Analysis. Belmont, CA:Wadsworth . 

 Leung, S.A., Leung, T.K-M. & Chan, E.P-O.( 2003).Ethical Counseling  

Practice: A Survey of Counseling Teachers in Hong Kong Secondary 

Schools. Asian Journal of Counseling, 1(1), 71-94. 

  Maykut, P. & Morehouse, R. (1994). Beginning Qualitative Research. 

London: The Falmer Press. 

Stan, E. Suditu, M. & Safta, C.G. (2011). Career Counseling - Ethics and 

Ethical Background. Case Study –Romania. Social and Behavioral 

Science, 30. 1118-1123. 

Zarefar, A., Andreas, B. & Zarefar, A. (2015). The Influence of Ethics, 

Experience and Competency toward the Quality of Auditing with 

Professional Auditor Scepticism as a Moderating Variable. Social and 

Behavioral Sciences, Procedia, 219, 828-832. 

Yang, A., Taylot, M. & Saffer, A.J. (2016). Ethical Convergence, 

Divergence or Communitas? An Examination of Public Relations a 

Journalism Codes of Ethics. Public Relations Review, 42, 146-160. 

 


