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در  یکاربستِ اصول و ضوابط اخالق یِاثربخش لیو تحل یبررس
 مشاوره ندیفرا

 رانیقم، ا ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اریاستاد یاحمد پناه یعل
  

  چکیده
 نیکاربستِ ا شیباعث افزا اورانه،یدر رابطه  یکاربستِ اصول و ضوابط اخالق دیو فوا تیاز اهم یآگاه

 یاثربخش لیو تحل نییرو با هدف تب شیراستا، پژوهش پ نی. در همشود یاصول و ضوابط در مشاوره م
 تیاست که رعا نیا یساست. سؤال اسا اورانهیمشاوره و رابطه  ندیدر فرا یکاربستِ اصول و ضوابط اخالق

دارد؟ در پژوهش حاضر از روش  یو آثار دیمشاوره چه فوا ندیدر فرا یاربستِ اصول و ضوابط اخالقو ک
و  تیمرتبط با اهم یشناخت و روان یاسالم یها شده و آموزه بهره گرفته یو اجتهاد یلیتحل-یفیتوص

 نیا یها افتهیقرار گرفته است.  لیو تحل یدر مشاوره، موردبررس یاصول و ضوابط اخالق یکارکردها
 ،یو آثار اجتماع دیمشاوره، فوا ندیدر فرا ینشان داد که التزام و کاربستِ اصول و ضوابط اخالق قیتحق

 یروان تیسالمت و امن شیافزا اورانه،یبه رابطه  یبخش تیدارد. مصون یدر پ یادیز یا و حرفه یشناخت روان
همکاران و کارشناسان مشاوره و  یبرا تیو مصون تیامن جادیا ،یانسان یها مشاور و مراجع، ارتقاء ارزش

از  اورانه،یدر روابط  تیمقبول جادیمشاوره و ا ندیدر فرا یگر لیتسه ،یتعهد، اعتماد، کارآمد شیافزا
در مشاوره است. هر مقدار التزام و تعهد مشاوران  یمثبت التزام به اصول و ضوابط اخالق یامدهایپ نیتر مهم

 برخوردار خواهد شد. یشتریب تیو مصون یمشاوره از کارآمد ندیکند، فرا دایپ شیافزا یضوابط اخالق به

   .ینیاعتماد طرف ،یگر لیتسه ،یا حرفه تیمشاوره، مصون ،یاصول اخالق :ها واژهکلید
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  همقدم
های زندگی  گیری از دانش و تجارب دیگران، از ضرورت مشاوره، همفکری و بهره

است. در عصر حاضر، به دلیل شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فردی 
های مختلف، مشاوره و همفکری  اجتماعی، سیاسی، خانوادگی و رشد تکنولوژی

شناختی و مشاوره تخصصی( اهمیت مضاعفی  ، یاورانه، روان1)مخصوصاً مشاوره اصطالحی
راتر از پیدا کرده است. مشاوره تخصصی و اصطالحی، فرآیندی تعاملی است )فرایندى ف

شور و مشورت ساده( که طى آن مشاور )یا مشاوران( بر اساس ضوابط، اصول و تخصص 
ها به برقرارى ارتباط با مراجع )مراجعان( پرداخته  ها و توانمندی ای و با تکیه بر مهارت حرفه

کند تا مشکل و احیاناً کمبود اطالعات خود را برطرف نماید و  و به وى کمك می
و صحیحی اتّخاذ کند. مشاوره صرف اطالعات و پند و اندرز و تلقین تصمیمات معقول 

حل مشکل  دهنده، برای پیدا کردن راه افکار و عقاید به دیگران نیست، بلکه جریانی یاری
وتحلیل مشکل  باشد که در فرآیند آن، مُراجع با کمك مشاور به بررسی و تجزیه خاص می

دهد؛ لذا  شود و عوامل مزاحم را تغییر می آگاه می کند و از موارد ناشناخته خود اقدام می
، 1611آبادی،  نماید )شفیع کند و تصمیمات منطقی اتخاذ می تری فراهم می زندگی مطلوب

افزایی و تضارب اندیشه، باعث  (. مشاوره و هم8، ص 1621جان بزرگی و غروی،  92ص 
انسانی که مستبد و خودرأی گردد.  ها می گیری شکوفایی استعدادها و باعث اتقان تصمیم

های جامع و دقیق با  گیرد، در اتّخاذ تصمیم افزایی بهره نمی اندیشی و هم است و از هم
چالش اساسی مواجه خواهد شد. خداوند متعال به پیامبر گرامی که عقل کل عالم است 

ینی های د (. در آموزه112عمران،  توصیه به مشورت و همفکری با دیگران نموده است )آل
های مهم  (، یکی از ویژگی68افزایی )شوری،  افزون بر ستایش از فرهنگ مشاوره و هم

، ج 1111و تمیمی آمدی،  18خردمندان را همفکری و تضارب اندیشه دانسته است )زمر، 
های  گیری های اسالمی، بر ضرورت همفکری در آستانه تصمیم (. در آموزه611، ص 9

و تکیه بر فردگرایی را مذموم دانسته است )تمیمی آمدی،  مهم تأکید شده و استبداد رأی
(. در تعالیم اسالمی، مشورت و همفکری با 21، ص 1631و لیثی واسطی،  119ص  1611

، 1631های خردمندی تلقی شده است )لیثی واسطی،  اندیشمندان و فرهیختگان، از نشانه
 (.969ص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Counselling 
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ورت با دانشمندان، پرهیزکاران و های دینی افزون بر سفارش مؤکد بر مش در آموزه 
؛ مجلسی، 611، ص 1111؛ تمیمی آمدی، 11، ص 1196افراد دارای تجربه )تستری، 

ترین آثار همفکری و  (، مهم119ص  1611و تمیمی آمدی،  111، ص 39، ج 1116
یابی به  (، راه381، ص 1689افزایی با دیگران را مصونیت از پشیمانی و ناکامی )پاینده،  هم
( و دستیابی به امنیت روانی )تمیمی آمدی، 181، ص 1111میم درست )تمیمی آمدی، تص

(، دانسته است. مشورت و همفکری با خردمندان و فرهیختگان، باعث 818، ص 1111
خردانه را به  گیری عجوالنه و بی شود و زمینه تصمیم افزایش آگاهی و تجارب افراد می

، ج 1116و مجلسی،  111، ص 1111)شریف الرضی،  برد رساند و یا از بین می حداقل می
 (.111، ص 39

همفکری و مشورت با خردمندان، بهترین سرمایه معرفتی و حمایتگری دانشی است 
(. مشورت با خردمندان باعث شکوفایی اندیشه، رشد 111، ص 39، ج 1116)مجلسی، 

، ص 1611ی، های مختلف است )تمیمی آمد شناختی و عامل افزایش مصونیت از آسیب
(. مشورت و همفکری با خردمندان باعث مصونیت از چالش و نیل به تصمیم 119و  111

افزایی و همفکری باعث تصمیمات  (. هم681، ص 1، ج 1116ابن بابویه،  صحیح است )
 (.21، ص 1631گردد )لیثی واسطی،  متقن و پخته و استوار می

رأی باشد و به دیگران اعتناء نکند در  مستبدبهانداز اسالمی و دینی، کسى که  از چشم
مخاطره خواهد افتاد و هر آن کس که در امور جاریه و حوادث واقعه با دیگران مشورت 

ها را خواهد شناخت؛ کسى که بدون دقت در عواقب کارها وارد شود و  کند موارد لغزش
خواهد شد و راه ها گرفتار  اندیشی کارى انجام دهد در مشکالت و سختی بدون صالح

گیری و تصمیم سازی در آن موضوع تأمل  نجات پیدا نخواهد کرد. هرکسی قبل از تصمیم
 (.688، ص 1، ج 1116و تفکر کند، از پشیمانی و خسارت ایمن خواهد بود )ابن بابویه، 

تواند تفاهم، همدلی، تبادل عاطفی،  ای می دهد که مشاوره حرفه مطالعات نشان می
های هنجاری را ارتقاء بخشیده و قدرت سازگاری در سیستم  ی، التزام به نقشتبادل اطالعات

ترین آثار و فواید مشورت و همفکری و  (. مهم9119، 1ارتباطی را بهبود بخشد )گلدنبرگ
نفس، عمل کردن در  اند از ایجاد اعتمادبه شناختی، عبارت ویژه مشاوره اصطالحی و روان به

(، 12-2، ص 1221دادهای بالقوه )جورج و کریستانی، سطحی باالتر، شکوفایی استع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Goldenberg, H. & Goldenberg, I 
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، نشان دادن واکنش مناسب 9گیری های تصمیم ، بهبود مهارت1ای های مقابله افزایش مهارت
(، کسب توانایی حل 1، ص 1621های محیطی )زهراکار و جعفری،  نسبت به استرس

(. 92، ص 1611آبادی،  ها، شناخت خویش و اتخاذ تصمیمات معقول است )شفیع تعارض
شناختی، افزون بر لزوم رعایت بورد تخصصی و  در مشاوره اصطالحی و روان

ها و ضوابط اخالقی، نیاز مبرم و  های دانشی و مهارتی، به رعایت پروتکل توانمندی
مضاعفی داریم. باید متخصصین عرصه مشاوره در راستای تحقق بخشی به اهداف و 

های کافی برخوردار باشند  و عملی از شایستگیهای خویش، به لحاظ نظری  مسئولیت
های مختلف  (. قدم نهادن در عرصه6، ص 1628)چوپانی، موسی و کرمی، مرتضی، 

ای، اگر بدون بصیرت و آگاهی باشد، فرجامی مبهم و  زندگی و اجتماعی و حرفه
، (. ابتنای بر تخصص، تجربه1، ص 1621بینی دارد )پناهی و جان بزرگی،  پیش غیرقابل

تعامل دوسویه )بین مراجع و مشاور(، رعایت فرهنگ و هنجارهای اجتماعی و التزام به 
های اساسی در فرایند مشاوره است. اصول و ضوابط  اصول و ضوابط اخالقی، از ضرورت

اخالقی افزون بر اینکه از اقتضائات اساسی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی سالم و 
های اخالقی مشاوره در  نامه بررسی نظام. باشد م در فرایند مشاوره میپویا است، از عناصر مه

، 1)بانی و کاستون 1های مشاوره آمریکا انجمن 6نامه اخالقی کشورهای مختلف از جمله نظام
نامه اخالقی مشاوره و درمان گری  )نظام 3( و بریتانیا1222و همکاران،  1(، کانادا )گلن9111

دهد که اوالً همه این کشورها بر لزوم رعایت اصول اخالقی در  ی(، نشان م9111بریتانیا، 
ها وجود  ای آن های زیادی در اصول اخالقی و حرفه مشاوره تأکید دارند و ثانیاً شباهت

هایی نیز به لحاظ تفاوت فرهنگی و ساختاری این کشورها به چشم  دارد. گرچه تفاوت
های مختلف به رعایت هنجارهای  ه گونههای وحیانی و حدیثی نیز ب خورد. در آموزه می

اخالقی و ارزشی در تعامالت بین فردی به نحو عام و در فرایند مشاوره به نحو خاص، 
های  تأکید شده است. حضور اخالق در مشاوره باعث افزایش کارآیی مشاوره شده و جنبه

مراجع تسهیل گیری را برای  استداللی، شناختی، عقالنی، شهودی و هیجانی فرایند تصمیم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. coping skills 

2  . decision –making skills 

3. Code of Ethics 

4. American Counseling Association (ACA) Code of Ethics 

5. Bonny E. Gaston 

6. Glenn.W 

7. British Association for Counselling (BAC) Code of Ethics 
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ها و اخالق  (. اگر معیارها، اصول، پروتکل11-1، ص 9111، 1گروت و لجت کند )دی می
هایی در مشاوره و روان درمانگری حضور کمرنگ داشته باشد، ممکن است فرایند  حرف

مشاوره به اهداف خود نیل پیدا نکند و حتی ممکن است چالش جدیدی برای مراجع پدید 
طور پیوسته در پیکر جامعه و  منزله خونی است که باید به وابط اخالقی بهبیاید. هنجارها و ض

تواند مشاوران و  نهادهای اجتماعی جریان داشته باشد. اخالق و هنجارهای اخالقی می
فرایند مشاوره را در مسیر غایتمند خود به سمت بهنجاری، کاهش تعارضات مختلف و 

های  د. عدم رعایت اصول و پروتکلافزایش کارآمدی و مصونیت بخشی هدایت کن
، ص 1119ای مشاوره، پیامدهای خسارت باری در پی دارد )طبرسی،  اخالقی و حرفه

ای در تنظیم، هنجارسازی رفتار )عبدالحلیم،  (. اصول و ضوابط اخالقی نقش سازنده612
 های رفتاری و تنظیم و اصالح شناخت افراد (، رهبری غرایز، عواطف، کنش81، ص 1111

 (.1، ص 1631دارد )سبحانی 
توان این نکته را مدعی شد که پژوهش جدی و  در رابطه با پیشینه پژوهش حاضر می

الجمله به بحث اصول و ضوابط  فراگیر در این رابطه مشاهده نشد. برخی از پژوهشگران فی
از  ( به برخی1688اند. سیمین حسینیان ) شناسی پرداخته انداز دانش روان اخالقی از چشم

اصول و ضوابط اخالقی پرداخته و اصول اخالقی برخی کشورها و ازجمله آمریکا و 
(، به نحو اجمالی 1683انگلیس را موردنقد و بررسی قرار داده است. خدابخش احمدی )

های مشاوره تلقی نموده  به اهمیت اصول اخالقی در مشاوره پرداخته و آنرا از ضرورت
انداز  های اخالقی مشاوره از چشم رسی برخی از پروتکل( به بر1682است. عصمت دانش )

( نیز به 1621شناسی اشاره نموده است. مسعودجان بزرگی و سید محمد غروی ) دانش روان
داند. احمد  های اخالقی در مشاوره پرداخته و آن را ضروری می اهمیت اصول و پروتکل

شناسی، به برخی از  ه و روان( در پژوهشی تحت عنوان اخالق در مشاور1621امامی راد )
اصول و ضوابط اخالقی در مشاوره پرداخته و به مقایسه این اصول با اصول اخالقی انجمن 

( به ضوابط اخالقی و اصول 9116و همکاران ) 9شناسی آمریکا پرداخته است. کوری روان
جارهای کننده پرداخته و بر ضرورت توجه به هن ای در روابط یاورانه و کمك اخالق حرفه

 6نامه اخالقی مشاوره و درمان گری بریتانیا اند. در نظام اخالقی در روابط یاورانه تأکید کرده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. De Groot & Leget 

2. Corey, G 

3. British Association for Counselling (BAC) Code of Ethics 
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ای در مشاوره و درمانگری، موردتوجه قرار  (، نیز اصول اخالقی و ضوابط حرفه9111)
 گرفته است و به برخی از فواید آن اشاره شده است.

شناسی اصول و ضوابط اخالقی،  در پژوهش حاضر تالش شده افزون بر مفهوم
اهمیت و کارکردهای مهم التزام به اصول و ضوابط اخالقی در فرایند رابطه یاورانه و 

تحلیلی و اجتهادی بهره -مشاوره، تبیین گردد. در پژوهش حاضر از روش توصیفی
شناختی مرتبط با موضوع، موردبررسی و  های اسالمی و روان شده است و آموزه گرفته
 قرار گرفته است. تحلیل

 شناسی روش
تحلیلی و  -پژوهش حاضر از تحقیقات نظری و کاربردی است و از روش توصیفی

گیرد. ازآنجاکه این پژوهش درصدد بررسی و تحلیل اثربخشیِ کاربستِ  اجتهادی بهره می
اصول و ضوابط اخالقی در فرایند مشاوره است، در گام اول، به اهمیت مشاوره در اسالم و 

شده و در گام دوم به مفهوم شناسی اصول و ضوابط اخالقی و  شناسی پرداخته ش رواندان
شده است. در گام سوم به توصیف و تحلیل و استنباط  اهمیت آن در فرایند مشاوره پرداخته

شناختی و اجتماعی، کاربستِ اصول و ضوابط اخالقی در  آثار و فواید حرفه ایی، روان
در پژوهش حاضر افزون بر استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، از شود.  مشاوره پرداخته می

شود. روش اجتهادی روشی است که فرد با طی مقدمات  روش اجتهاد نیز بهره گرفته می
صورت مستدل از مجموعۀ ادلۀ  تواند دیدگاه اسالم را به شود و می خاصی به آن نائل می

، ص 1626کند )آذربایجانی و شجاعی،  اسالمی )قرآن، سنت، عقل، اجماع و...(، استنباط
1.) 

 مفهوم شناسی و اهمیت اصول و ضوابط اخالقی
های مشاوره بر اساس آن بنا شده  هایی است که فنون و روش مراد از اصول در مشاوره، پایه

مشاوره نیز رهنمودهایی کلی  1گیرند. اصول اخالقی و در فرایند مشاوره موردتوجه قرار می
گیرد و  ای سرچشمه میها و تجارب حرفهها است که از ارزش  دهی برنامه برای سازمان

، 1681کارکردش رشد و توسعه قوانینی مبتنی بر اخالق در حرفه موردنظر است )حسینیان، 
ر میان ای از مطالعات اخالقی است که با تمرکز ب ای حوزه (. اصول اخالق حرفه91-91ص 
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ها و با تأکید بر وضعیت فرهنگی یك جامعه، اصولی هنجاری  گفتمان اخالقی اهالی حرفه
(. اصول 1623کند )موسوی و حسنی،  را برای آن جامعه و حوزه فعالیت تعریف می

گیری رفتار و کُنش اخالقی دارد. رفتار و کُنش اخالقی،  اخالقی نقش اساسی در شکل
ها و تمایالت  ای از باورها، انگیزه ها شامل دامنه ت. ارزشهای افراد اس انعکاس ارزش

، ص 9119و همکاران،  1شود )پیف گیری رفتار بیرونی منجر می درونی است که به شکل
ها و ضوابط اخالقی بر همه باورها و رفتارهای آگاهانه و ارادی  (. هنجارها، پروتکل1121

باورهای بنیادی است که گروهی از  ها و انسان حاکم است. ضوابط اخالقی شامل ارزش
متخصصان )از قبیل پزشکان، روان شناسان، مشاوران و...( را در خصوص تعامل با مراجعان 

ها یا  (. این جنبه از اخالق به قانون116، ص 9112و همکاران،  9کند )فیدلر راهنمایی می
و  6)کونمی کند که ناظر بر رفتار اشخاص و اعضای حرفه است معیارهایی اشاره می

 (99، ص 9111همکاران، 
ایی در پیشرفت و موفقیت روابط یاورانه دارد. رفتار اخالقی، نقش مؤثر و سازنده 

توجهی به رفتار اخالقی، پیامدهای ناخوشایندی از قبیل کاهش اقبال عمومی، ایجاد  بی
 روابط غیررسمی، کاهش اثربخشی فرایند مشاوره و کاهش مقبولیت اجتماعی مراکز

(. رعایت ضوابط اخالقی از 111، ص 9111، 1مشاوره و مشاوران را به دنبال دارد )زانگ
ها در فرایند رابطه یاورانه و روان  ها و چالش عناصر حیاتی در مصونیت بخشی از آسیب

ارزش انگاری و التزام حداقلی  های جدی در حوزه مشاوره کم درمانگرانه است. از چالش
خصوص اخالق هنجاری اسالم است. بسیاری از محققان از جمله  به به هنجارهای اخالقی و

به نقل از کیانی و  9119، 3و ولفل 9111و همکاران،  1؛ کوری9111و همکاران،  1)چا
درمانگران روزانه چندین بار  (، بر این نکته تأکید دارند که مشاوران و روان1626همکاران، 

ای مرتبط است. بسیاری از محققان  با مسائلی روبرو هستند که با هنجارهای اخالقی و حرفه
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قی را پایه ( اصول اخال19-1، ص 1281) 9( و ون هوس11-1، ص 1281) 1از جمله لوزیتو
 دانند. شناس می های یك مشاور و روان اساسی فعالیت

 های تحقیق یافته
منظور تحقق بخشی به اهداف مشاوره و رابطه یاورانه، مشاوران باید عالوه بر  به

های دانشی و مهارتی، به اصول و ضوابط اخالقی نیز ملتزم باشند. با تتبع و  شایستگی
ترین اصول و  توان ادعا نمود که مهم شناختی و اسالمی می های روان اندیشی در آموزه ژرف

. 9ای در مشاوره؛ . صالحیت حرفه1اند از: ضوابط اخالقی در رابطه یاورانه عبارت
. رازداری و 1. آستانه تحمل باال؛6های شخصیتی و رفتاری پرهیزکارانه و عفیفانه؛ ویژگی

. ابتنای رابطه یاورانه بر 3نیکو با مراجع؛. تعامل 1روی؛ . عدالت محوری و میانه1داری؛ امانت
. 2پذیری؛ رعایت کرامت و حقوق انسانی مراجع؛ . مسئولیت8عقالنیت و خردورزی؛

های فردی، جنسیتی، فرهنگی و  . احترام به تفاوت11خیررسانی و ضرر نرسانی به مراجع؛
اصول و  نگری. با بررسی و تحلیل . دوراندیشی و جامع19. صداقت و خلوص؛11مذهبی؛

توان نتیجه گرفت که کاربستِ اصول و ضوابط اخالقی در  الذکر می ضوابط اخالقی فوق
تواند آثار و پیامدهای مثبت زیادی داشته باشد. برخی از آثار اجتماعی،  فرایند مشاوره، می

شناختی که از کاربستِ اصول و ضوابط اخالقی در فرایند مشاوره،  ای، انسانی و روان حرفه
 اند از: استنباط است عبارتقابل 

 . مصونیت بخشی به رابطه یاورانه0
ها در فرایند رابطه  ها و چالش اصول اخالقی از عناصر حیاتی در مصونیت بخشی از آسیب

شناسی و مشاوره آمریکا و برخی کشورهای  یاورانه و روان درمانگرانه است. انجمن روان
مشخصی را برای  6اوره، ضوابط اخالقیدیگر، در راستای مصونیت بخشی به فرایند مش

دانند. حضور اخالق  اند و آن را ضروری می فرایند مشاوره و مشاور و مراجع تدوین کرده
ویژه در خدمات یاورانه، باعث مصونیت از کجروی و  ها و به گیری ای در تصمیم حرفه

سان و مشاوران، ناهنجاری شده و تحول اخالقی مشاور را نیز در پی دارد. قاطبه روان شنا
ای از مباحث غیرقابل  ها( و ضوابط اخالق حرفه نامه ها )پیمان التزام به اصول، پروتکل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Losito, W.F 

2. Van Hoosee, W. H 

3. Ethical rules 



 9 | یاحمد پناه یعل

دانند و هدف اصلی این التزام را، محافظت از رفاه و امنیت مراجعان،  اغماض در مشاوره می
گری تأمین امنیت روانی و اجتماعی مشاوران و تسهیل فرایند روابط یاورانه و روان درمان

(. ضوابط اخالقی مانع حضور افراد 991-996، ص 1623دانند )رابرت وایس،  می
شود.  ویژه در مشاوره و درمانگری، می های تخصصی و فنی به غیرمتخصص در حرفه

کند. التزام به ضوابط اخالقی،  ضوابط اخالقی، زمینه سوءاستفاده را مسدود و محدود می
های مختلف از قبیل  تخصصی به دیگران در حوزه منظور کمك فرایند مشاوره را که به

شود، در مسیر  تحصیلی، خانوادگی، اخالقی، معنوی، افزایش کارآمدی و...، انجام می
نماید. بسیاری از مشاوران و روان شناسان، التزام به اصول و ضوابط  صحیح راهبری می

دانند؛ و تأکید  دی آن میاخالقی در مشاوره را باعث ایمنی فرایند مشاوره و افزایش کارآم
های یاورانه  ای و هنجاری در حرفه اند که باید تالش نمود تا ضوابط اخالق حرفه کرده

 (.211-211، ص 9119، 1رعایت گردد )واندل هاسلت و دی ریت

 . افزایش سالمت و امنیت روانی افراد2
آثار مثبتی که در  رغم آوری و پیچیدگی روابط بین فردی و اجتماعی، علیی فن  ها پیشرفت

پی داشته، پیامدهای منفی نیز در بر داشته است. برخی از این پیامدها، سالمت، امنیت 
ها را تحت تأثیر خود قرار داده است اخالقی و بهداشت روانی و آرامش خانوادگی انسان

 کند توانایی افراد برای (. این شرایط اقتضا می119-21، ص 9113و همکاران،  9)گاندرسون
های  مقابله با مشکالت روانی و اخالقی افزایش یابد. التزام به اصول اخالقی و ارزش

ها مصونیت ایجاد  ها را کاهش داده و یا نسبت به آن تواند بسیاری از آسیب معنوی، می
نماید. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مداخالت در هر جامعه )مخصوصاً در حوزه 

شده آن جامعه تنظیم  های پذیرفته انگری( باید مبتنی بر فرهنگ و ارزشمشاوره و روان درم
-های معنوی های اخیر مطالعات زیادی در رابطه با بررسی مذهب و دیدگاهگردد. در دهه

(. 11-62، ص 9118و همکاران،  6شود )لوریرو درمانی دیده می اخالقی در فرایندهای روان
نها جنبه علمی، بلکه جنبه اخالقی نیز دارد. بنابراین با ت درمانی نه کارآمدی مشاوره و روان

باشد،  های افراد ازلحاظ مذهبی بودن که یك معیار فرهنگی بسیار مهم می توجه به تفاوت
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ای حائز اهمیت است  توجه به نقش اصول اخالقی در فرآیندهای درمانی و مشاوره
قی هم خاستگاه دینی دارد و (. هنجارهای اخال618-616، ص 9113و همکاران،  1)باندینی

های اجتماعی است. ضرورت تبیین اصول  هم متأثر از عرف، فرهنگ، تاریخ و سایر پدیده
و هنجارهای اخالقی و کاربست آن در گستره مشاوره از موضوعات بدیهی و روشن است. 

و رعایت هنجارها و اصول اخالقی در فرایند مشاوره باعث بهداشت و امنیت روانی مشاور 
بخشی و حمایت از متخصصان و  های اخالقی جهت انسجام گردد. نظام نامه مراجع می

های اخالقی و  عنوان راهنما و راهگشای چالش اند. این قوانین به مراجعان به وجود آمده
ای خود دائماً  ای هستند که ممکن است مشاوران و درمانگران در طول زندگی حرفه حرفه
شاوران و درمانگران، باید در فرایند مشاوران و روان درمانگری و ها مواجه شوند. م با آن

های اخالقی، از اصول و ضوابط اخالقی و ارزشی،  ویژه در صورت برخورد با دوراهی به
، مصونیت 6(. دغدغه مهم اصول اخالقی1222، 9استمداد و راهنمایی بگیرند )مالی و ریلی

و تعارضات اخالقی در آن حرفه و تسهیل  بخشی به فرایند رابطه یاورانه، حل معضالت
ها و ضوابط  تواند چارچوب (. اصول اخالقی می98، ص 1621درمانگری است )شریفی، 

دهی به تفکر اخالقی آینده ارائه نماید. رعایت اصول  کالن را برای دوراهی و جهت
داری و وفا 3رسانی ، عدم آسیب1، عدالت1، نیکوکاری1ویژه اصل خودمختاری اخالقی به
، ص 1681، از عوامل ایجاد امنیت روانی در مراجع و مشاور است )حسینیان، 8)صداقت(

99-96.) 

 . افزایش رضایتمندی مراجع3
جو، تفاوت فرهنگی بین دیدگاه درمانگر  یکی از عناصر ایجاد نارضایتی در مراجع و درمان

تهی بودن فرایند  (.211-881، ص 9116، 2جو است )میر و زان و دیدگاه مراجع و درمان
تواند از دیگر عناصر ایجاد نارضایتی در  های اخالقی، می مشاوره و درمانگری از ارزش
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ای از موارد نارضایتی از درمان  دهد که در پاره جو باشد. شواهد نشان می مراجع و درمان
رمانگر توانند ارتباط مناسبی )به لحاظ اخالقی و فرهنگی( با د ویژه در مراجعینی که نمی به

، ص 9119، 1برقرار کنند و یا اعتماد کافی به درمانگر ندارند، وجود دارد )بیلو و ویربارت
(. برخی از پژوهشگران توجه و زاویه نگاه خود را مضافاً بر لزوم مداخالت 911-992

های فرهنگی  گرایی، معطوف به رعایت مداخالت بر اساس آموزه شناختی، رفتاری و انسان
(. نقش بنیادین اخالق 111-88، ص 9111و همکاران،  9اند )آگاروالخود نمودهو اخالقی 

ها، موضوعی اساسی و مهم است.  گیری ساختار روحی و روانی انسان و دین در شکل
ها، بایدها و  ی روانی اعضای یك جامعه، سخت تحت تأثیر فرهنگ، ارزش شك شاکله بی

ترین عوامل تأثیرگذار بر  یست که از عمدهنبایدهای حاکم بر آن جامعه است. تردیدی ن
هنجارهای فرهنگی یك جامعه باورهای دینی است. تردیدی نیست که چارچوب کلی 

کند، با ساختار روانی یك  ی مسیحی زندگی می روح و روان انسانی که در یك جامعه
ده های بنیادین دارد: آنچه در میان مسلمانان ارزش شمر بودایی یا یك مسلمان تفاوت

شود، ممکن است برای بوداییان فاقد ارزش باشد؛ آنچه برای یك بودایی مقدس است،  می
ی محرمات و واجبات ادیان و  شاید برای یك زرتشتی ضدارزش شمرده شود. آرایه

طورقطع با هم متفاوت است؛ ساختار، محتوا و خاستگاهِ  های اخالقی مختلف، به نظام
هایی را ایجاد  شك روان های اخالقی و دینی گوناگون، بی تعصبات، تابوها و مُحرمات نظام

درمانگر  های جدی دارند. اگر چنانچه  کند که در خطوط اصلی خود با یکدیگر تفاوت می
گیری ساختار روانی مراجع ودرمانجوی  و مشاور بر نقش بنیادین اخالق و مذهب در شکل

ی دامنگیر آن مراجع و  رضهشك در شناختِ بنیادین عا خود توجهی نداشته باشد، بی
 درمانجو ناکام خواهد ماند.

 . مصونیت بخشی به مشاوران6
و چند ساحتی بودنِ )ساحت شناختی، عاطفی، فرهنگی، ارزشی و ...(   ظرافت، پیچیدگی

ای که  گونه ای را دارد؛ به های منشی، دانشی و مهارتی ویژه رابطه یاورانه، اقتضای توانمندی
قتضی تصمیم کارشناسانه و سنجیده اتخاذ نمود و فرایند رابطه یاورانه را بتوان در شرایط م

به سمت صحیح هدایت کرد. اهمیت و حساسیت این موضوع زمانی مضاعف خواهد بود 
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ای خاص، میزانی از  طور متعارف متخصص بودن در رشته ای به که بدانیم در هر جامعه
ه نیز قدرت نهفته در متخصصان را مشروع قدرت و اعتبار اجتماعی را در پی دارد و جامع

داند. به همین علت ممکن است ضعف و یا عدم حضور هنجارها و اصول اخالقی در  می
جای برطرف نمودن نیازها و مشکالت  این حرفه باعث شود که متخصصان مربوطه به

به  صورت ناهوشیار نیازهای خود را برآورده سازند. مثالً ممکن است نیاز مراجعان، به
شهرت، کنجکاوی، تأیید دیگران، محبوبیت و حتی نیازهای عاطفی و جنسی خود را دنبال 

های غیراخالقی، قصورها و تقصیرها در  های مختلف از سوءاستفاده نمایند. گزارش
توان ادعا کرد که  موضوعات مختلف، تأییدی بر ادعای فوق است. به همین علت می

اغماض است.  این عرصه حساس، ضرورتی غیرقابل حضور هنجارها و ضوابط اخالقی در
جای مالحظه منافع عمومی جامعه و همنوعان، به فکر منافع  بسا کسانی هستند که به چه

طور متعارف فردی  های یاورانه )که به اخالقی در حرفه شخصی خویش هستند؛ بروز بی
اش را با او در میان  های زندگی ترین الیه کند تا عمیق پذیر به متخصص مراجعه می آسیب

تواند در پی داشته باشد.  گذارد( زمینه بسیاری از رفتارهای غیراخالقی و سوءاستفاده را می
رعایت اصول اخالقی در کنار دیگر الزامات روابط یاورانه، پازل این فرایند علمی و 

ای باعث رعایت  کند. التزام به ضوابط اخالق حرفه عقالنی را تکمیل و کارآمد می
گردد )جان سامرز،  هنجارهای اخالقی جامعه و زمینه تأثیرگذاری و مقبولیت در جامعه می

(. رعایت اصول اخالقی در مشاوره باعث امنیت و مصونیت اجتماعی، 91، ص 1621
شود. وقتی مشاوران به هنجارهای اخالقی  شناختی مشاوران می ای، خانوادگی و روان حرفه

های اجتماعی و خانوادگی را از  درگیری ذهنی آزاردهنده، آسیبملتزم باشند، زمینه اتهام، 
ای آنان در شرایطی سالم و تهی از چالش ادامه پیدا  کند و فعالیت حرفه آنان دور می

 (.11، ص 1621کند )نوابی نژاد،  می

 . ارتقاء امنیت روانی مراجعان و مشاوران5
در تالش برای کمك به افراد دیگر اند مشاورانی که زندگی خود را  ها نشان داده پژوهش

گذارند؛ اولین قربانیان استرس و ناایمنی روانی هستند )باباجانی بروجنی و همکاران،  می
کند  سو مشاوران و درمانگران را ملزم می (. رعایت ضوابط اخالقی، از یك81، ص 1622

از سوی دیگر به  که به شخصیت مراجع احترام بگذارند و التزام به هنجارها داشته باشند و



 03 | یاحمد پناه یعل

ها و  ای در چارچوب ارزش دهد که خدمات مشاوره جامعه و مراجعان تضمین می
(. هنجارها 1621پذیرد )نوابی نژاد،  هنجارهای اجتماعی و انتظارات اخالقی جامعه انجام می

طور پیوسته در پیکر جامعه و نهادهای  منزله خونی است که بایستی به و اصول اخالقی به
جریان داشته باشد. رعایت ضوابط اخالقی باعث ارتقاء امنیت روانی مراجعان و اجتماعی 

دهد. رعایت اصول  مند قرار می شود و فعالیت آنان را در چارچوبی نظام مشاوران می
گردد و مقبولیت اجتماعی آنان را بیشتر  اخالقی باعث ارتقاء امنیت شغلی برای مشاوران می

و ضعف حمایت اجتماعی، باعث کاهش بهزیستی کند. عدم مقبولیت مشاور  می
(. تعهد عملی سطح باال به ضوابط 9191، 1گردد )فان و لو شناختی افراد )مشاوران( می روان

اخالقی نتایجی فراتر و مفیدتر نسبت به پیروی صرف از ضوابط اخالقی خواهد داشت؛ 
اعث موفقیت و دیگر تعهد عملی و رفتاری سطح باال به ضوابط اخالقی ب عبارت به

، 9شود )هرلیهی و کوری تأثیرگذاری بهتر و بیشتر در فرایند مشاوره و درمانگری می
رسانیم و  ای برای کسب اطمینان از اینکه ما به دیگران آسیب نمی (. اخالق حرفه1221

(. مراجع در 91، ص 1621کنیم الزم است )جان سامرز،  ضوابط اخالقی را رعایت می
ها، مسائل فردی و خانوادگی  ها، چالش مه اطالعات، رازها، نیازها، آسیبفرایند مشاوره، ه

دهند و اگر چنانچه مشاوران اصول اخالقی را رعایت  را صادقانه در اختیار مشاور قرار می
های  ها و آسیب تنها اهداف مشاور محقق نخواهد شد بلکه ممکن است زیان نکنند نه

زیادی نیز به مراجعان متوجه گردد. التزام به تعهدات اخالقی، اجتماعی، خانوادگی و ...، 
 ساز رفتارهای اخالقی و رعایت استانداردهای رفتاری شایسته و مطلوب است. اخالقی زمینه

 ها و افزایش کارآمدی . مصونیت بخشی از آسیب4
هدف اصلی مشاوره کمك به مراجعان در خودشناسی، درک موانع رشد و بالندگی، 

ها و در  پذیری، آگاهی از تعارض و چالش ریزی، مسئولیت تن، برنامهدرک عمیق خویش
تر در مسائل مرتبط به زندگی فردی و اجتماعی و  گیری بهتر و دقیق نهایت تصمیم

ای اگر معیارها و اصول اخالقی رعایت نشود  خانوادگی است. در فرایند مشاوره حرفه
های مختلفی خواهد شد. عدم  ا و چالشه تنها راهگشا نخواهد بود بلکه بسترساز آسیب نه

اخالقی خواهد شد و -کاربست اصول اخالقی موجب انحطاط انسانیت و هنجارهای انسانی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fan, X. & Lu, M 

2. Herlihy, B. and Corey, G 



 0411 تابستان|  46شمارة  | سال دوازدهم | یدرمان روانفصلنامه فرهنگ مشاوره و   | 04

روح اعتماد، صداقت و امیدواری و اصالح را در جامعه و خانواده کم رنگ خواهد کرد. 
حقوق رعایت اصول اخالقی در مشاوره، ارزش نهادن به کرامت انسانی مراجع و رعایت 

افراد و منزلت انسانی آنان است. رعایت هنجارهای اخالقی باعث اعتماد متقابل، باعث 
افزایش انگیزه مراجع در اصالح رفتارهای خویش، باعث شکوفایی استعدادهای مراجع و 

گردد. بهبود و افزایش  های زندگی خویش می تالش در راستای اصالح چالش
های  از فواید مهم آشنایی مشاوران با فرایند و شیوههای بهنجار در مراجعان،  وری کُنش

(. اصول اخالقی، معیار و 19-63، ص 9119، 1تعامل اخالقی با مراجعان است )آندرایس
کند که در  کند و به فعاالن این حوزه کمك می مالک عمل حرفه مشاوره را مشخص می

رعایت اصول اخالقی ای صحیح عمل کنند.  گونه هایی که تعارض وجود دارد به موقعیت
در مشاوره، موجب ارزش نهادن به کرامت انسانی مراجع و رعایت حقوق و منزلت انسانی 
او، حصول اعتماد متقابل و افزایش انگیزه مراجع در اصالح رفتارهای خویش و باالخره 

شود. وقتی  شناختی مشاوران می ای، خانوادگی و روان امنیت و مصونیت اجتماعی، حرفه
ن به هنجارهای اخالقی ملتزم باشند، زمینه اتهام، درگیری ذهنی آزاردهنده، مشاورا
ای آنان را در  شود و فعالیت حرفه های اجتماعی و خانوادگی از آنان دور می آسیب

 (.11، ص 1621گیرد )نوابی نژاد،  شرایطی سالم و تهی از چالش قرار می
رعایت هنجارهای اخالقی در مشاوره مسئولیت مشاوران را مشخص کرده و مراجع را 

ساز رفتارهای  بخشد. التزام به تعهدات اخالقی زمینه از هرگونه سوءاستفاده مصونیت می
اخالقی و رعایت استانداردهای رفتاری شایسته و مطلوب است. به اعتقاد هرلیهی و کوری 

کنند  نی که به ضوابط اخالقی سطح باال متعهد هستند تالش می( درمانگران و مشاورا1221)
ای که برای مراجع مفید است را انجام دهند. اگر مشاور با مبانی و  هرگونه خدمت حرفه

تواند در موضوعات مختلف و با رعایت حکمت و  فلسفه اخالق آشنایی داشته باشد می
ی مراجع را باز کند. بسیاری از مشاوران ها فلسفه اخالق به اجتهاد و نوآوری بپردازد و گره

بر این باورند که نخستین گام و مؤثرترین گام برای موفقیت در مشاوره توانایی ایجاد تفاهم 
دهد که در جلسه مشاوره  ها و شرایط راجرزی به مشاور این امکان را می است. مهارت

داشت که سه شرط اصلی محیطی مولّد و آکنده از اعتماد به وجود آورد. راجرز اعتقاد 
اند از  وسیله مراجع ادراک گردد. این سه شرط عبارت وسیله مشاور تجربه شود و به باید به
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خلوص )تهی بودن از ریا و نمایش(، توجه و احترام مثبت و غیرشرطی و درک همدالنه 
 (.12، ص 1683)آستین، 

 . ایجاد امنیت و مصونیت برای همکاران و کارشناسان7
شوند و بسیاری از  کارشناسان مراکز مشاوره اولین افرادی هستند که با مراجعین روبرو می

کارشناسان به پرونده مراجعان دسترسی دارند. التزام کارشناسان به روابط کالمی نیکو، 
تر رعایت رازداری  روابط غیرکالمی پسندیده، تکریم مراجع، حُسن برخورد و از همه مهم

ترین عوامل گرایش و اعتماد مراجعان به مراکز مشاوره  مراجعان از مهمنسبت به پرونده 
خصوص حفظ اسرار مراجع بر همه کارشناسان  است. رعایت هنجارهای اخالقی و به

ضرورت دارد. درصد باالیی از اعتبار و مقبولیت مراکز مشاوره به کیفیت و کمیت 
بستگی دارد. لذا در همه های رفتاری و منش اخالقی کارکنان و کارشناسان  کنش
درمانی دارند به  نامه اخالقی برای مشاوره و روان های اخالقی کشورهایی که نظام نامه نظام

رعایت اصول اخالقی و تعامل ارتباطی سازنده با مراجع از ناحیه کارشناسان و همکاران 
لحاظ های اخالقی به  نامه مشاور، تأکید شده است. گرچه ممکن است هر یك از نظام

ها بر لزوم رعایت ضوابط اخالق  هایی داشته باشند اما همه آن ها، تفاوت اهداف و ویژگی
ای و آموزش مستمر مشاوران و نظارت بر عملکرد آنان تأکید دارند )جان سامرز،  حرفه
ای متناسب با شرایط  (. گرچه ممکن است برخی ضوابط اخالق حرفه111، ص 1621

، با دیگر کشورها متفاوت باشد اما بسیاری از ضوابط و فرهنگی و اجتماعی یك کشور
رسانی،  ای جنبه فراگیر دارد. رازداری، صداقت، رعایت عدالت، خدمت اصول اخالق حرفه

رعایت کرامت افراد، اهمیت روابط انسانی، برخورداری از تخصص و تعهد و رازداری، 
 عفت و...، از این موارد است.

 در روابط یاورانه. افزایش تعهد و اعتماد 8
هدف اصلی مشاوره کمك به مراجعان در خودشناسی، درک موانع رشد، درک عمیق 

ها و درنهایت  ها و چالش پذیری، آگاهی از تعارض ریزی، مسئولیت خویشتن، برنامه
تر در مسائل مرتبط به زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی  گیری بهتر و دقیق تصمیم

ای موجب تضعیف هنجارهای  اخالقی در فرایند مشاوره حرفهاست. عدم کاربست اصول 
اخالقی خواهد شد و روح اعتماد، صداقت و امیدواری و اصالح را در مراجعان -انسانی
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ای در هر بخشی از حیات بشر ضرورتی  کم رنگ خواهد کرد. رعایت اخالق حرفه
ی و مشاوره دارای ای در آموزش، سیاست، پزشک ناپذیر است. رعایت اخالق حرفه اجتناب

های  ای نیازمند توجه به ارزش اهمیت مضاعف است. ازآنجاکه در شناسایی اخالق حرفه
انسانی، باورهای مذهبی، هنجارهای اجتماعی، توجه به اهداف آن دانش و توجه به مصالح 
و منافع افراد، ضرورت دارد، باید کسانی در این عرصه فعالیت کنند که توانایی و 

ای داشته باشند )پاک دمیرلی و  تعهد الزم را نسبت به رعایت اخالق حرفه شایستگی و
(. التزام به هنجارهای اخالقی، باعث افزایش سطح اعتماد شده و 6-1، ص 9111، 1کوکا

شود. رفتارها و ضوابط  افزایش سطح اعتماد نیز موجب افزایش میزان تعهد در روابط می
شناختی مملو از امیدواری،  ی ایجاد یك فضای رواناخالقی با ایجاد فضای معنوی و صمیم

، 9بخشد )زاری بینی و وظیفه مداری، به رابطه یاورانه امنیت و اعتماد می هدفمندی، خوش
های خانوادگی به نحو صحیح و منطبق با اصول  (. اگر چنانچه مشاوره16-11، ص 9111

ی، فردی و اجتماعی کاهش های خانوادگ ای انجام شود، بسیاری از چالش هنجاری و حرفه
 شود. های اجتماعی نیز مرتفع می یابد و زمینه بسیاری از ناهنجاری می

اند از قواعد مربوط به رفتار یا  عبارت 6شناسی و مشاوره، اخالقیات انداز روان از چشم
های گوناگون که معطوف به رفتار درست  های مربوط به معیارهای اخالقی در موقعیت نظام

ها و هنجارهای اخالقی است و  (. هر انسانی دارای ارزش1621ت )نلسون جونز، و غلط اس
دهد و مراجع را تحت تأثیر قرار  های اخالقی در فرایند مشاوره خود را نشان می این ارزش

جو،  های مشاور بر مراجع و درمان ( معتقد است که فرایند تأثیر ارزش9116دهد. کری ) می
ای اگر معیارها و  گیرد. در فرایند مشاوره حرفه این زمره قرار میاشارات اخالقی است و در 

های  ها و چالش تنها راهگشا نخواهد بود بلکه بسترساز آسیب اصول اخالقی رعایت نشود نه
مختلفی خواهد شد. عدم کاربست اصول اخالقی موجب انحطاط انسانیت و هنجارهای 

و امیدواری و اصالح را در جامعه و  اخالقی خواهد شد و روح اعتماد، صداقت-انسانی
 رنگ خواهد کرد. خانواده کم
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 گیری بحث و نتیجه

شناختی مرتبط با ضوابط و  های اخالقی و اسالمی و روان از تحلیل و بررسی آموزه
ترین اصول و  توان ادعا کرد که مهم های اخالقی مرتبط به رابطه یاورانه، می پروتکل

های  . ویژگی9ای؛ . صالحیت حرفه1اند از: رانه عبارتضوابط اخالقی در رابطه یاو
. اعتدال و 1داری؛ . رازداری و امانت1. آستانه تحمل باال؛6شخصیتی و رفتاری ویژه؛

. رعایت کرامت و حقوق انسانی 8پذیری؛ . مسئولیت3ای با مراجع؛ . تعامل حرفه1روی؛ میانه
لزوم کاربستِ اصول و ضوابط نگری و غیره. از تحلیل  . دوراندیشی و جامع2مراجع؛

توان نتیجه گرفت که کاربستِ اصول و ضوابط اخالقی در  اخالقی در فرایند مشاوره می
تواند آثار و پیامدهای مثبت زیادی داشته باشد. برخی از آثار اجتماعی،  فرایند مشاوره، می

رایند مشاوره، شناختی که از کاربستِ اصول و ضوابط اخالقی در ف ای، انسانی و روان حرفه
ها حفظ مصونیت اخالقی،  اند از: روح و جان این پروتکل قابل استنباط است عبارت

ای مشاور و فرایند مشاوره است. رعایت ضوابط و اصول  اجتماعی، خانوادگی و حرفه
های مختلف را مسدود  اخالقی، بسترساز امنیت روانی برای مراجع بوده و زمینه سوءاستفاده

های  ام مشاوران، مراجعان و همکاران مشاوره، باعث مصونیت آنان از آسیبکند. التز می
گردد. توجه به اصول و ضوابط اخالقی در مشاوره،  اجتماعی و اخالقی و خانوادگی می

اعتماد مراجعان را به فرایند مشاوره افزایش داده و فرایند مشاوره و درمان را تسهیل و ایمن 
ایی در مشاوره و روان ها و اخالق حرفه ول، پروتکلخواهد کرد. اگر معیارها، اص

درمانگری حضور کمرنگ داشته باشد، ممکن است فرایند مشاوره به اهداف خود نیل پیدا 
نکند و حتی ممکن است چالش جدیدی برای مراجع پدید بیاید. رعایت اصول و ضوابط 

زلت مراجع است. اگر اخالقی در فرایند مشاوره، به معنای به رسمیت شناختن شأن و من
تواند در  شك مشاور نمی پروتکل و ضوابط اخالقی در فرایند مشاوره کمرنگ باشد، بی

جلبِ اعتماد مراجع برای تداوم دورۀ مشاوره یا درمان موفق باشد و امکان دارد مراجعان با 
 احساس ناخوشایندی، فرایند مشاوره و درمان را ترک کند و اعتمادشان به مشاوره کاهش

های  حضور اخالق در مشاوره باعث افزایش کارآیی مشاوره شده و جنبه پیدا کند.
گیری را برای مراجع تسهیل و  استداللی، شناختی، عقالنی، شهودی و هیجانی فرایند تصمیم

نماید. التزام مشاور و همکاران مشاوره به اصول و ضوابط اخالقی باعث مصونیت  تعدیل می
 مختلف شده و بسترساز توسعۀ این حرفۀ یاورانه خواهد شد.های  این حرفه از چالش
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 اهلل ناصر مکارم شیرازی. قرآن کریم، ترجمه حضرت آیت
، قم: شرح نهج البالغۀ البن أبی الحدیدق(.  1111ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبه اهلل ) 

 مکتبۀ آیۀ اهلل المرعشی النجفی.
 ، قم: دفتر انتشارات اسالمى.من ال یحضره الفقیه (.1116)ابن بابویه، محمد بن على 

 ، قم: جامعه مدرسین.تحف العقول (.1111ابن شعبه حرانی، حسن بن علی )
 ، تهران: رشد.1683، ترجمه امیر خطیبی، مقدمات مشاوره (.1222آستین، لئونارد، )

معنویت و تعالی  (.1622باباجانی بروجنی، الله؛ رضاپور میرصالح، یاسر؛ و متقی، شکوفه )
درمانی،  . فصلنامه فرهنگ مشاوره و روانخود در حرفه مشاوره: یك تحلیل کیفی

11(11 ،)32-111. 
، قم: پژوهشگاه شناسی زن و مرد روان (.1621پناهی، علی احمد و جان بزرگی مسعود )

 حوزه و دانشگاه.
 رالکتب اإلسالمی.، قم: داغررالحکم و دررالکلم (.1111تمیمی آمدی، عبدالواحد )

، قم: دفتر تصنیف غرر الحکم و درر الکلم (.1611تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد )
 تبلیغات.

صول درمانگری و مشاوره با رویکرد ا (.1621جان بزرگی، مسعود؛ غروی، سیدمحمد )
 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.اسالمی

، ترجمه آسیه های یاورانه اخالقی در حرفههای هویت  پویایی (.1231جان سامرز، فلناگن )
 ، تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.1621شریعتمدار، 

ها، اهداف و  شناسی مشاوره: نظریه روان (.1221جورج، ریکی؛ کریستیانی، ترز استرید )
 ، تهران: رشد.1631، ترجمه محسن حاجیلو، فرایندهای مشاوره و روان درمانگری

مشاوران مراکز مشاوره و  های  شایستگی معماری  (.1628سی و کرمی، مرتضی )چوپانی، مو
، فصلنامه فرهنگ مشاوره و های کیفی بر داده خدمات روانشناسی: ارائه الگو مبتنی

 .11-1(، 63) 11درمانی،  روان
 البیت. ، قم: آلوسایل الشیعه ق(. 1112حسن ) حرعاملی، محمدبن

 ، تهران: کمال تربیت.شناسی ق در مشاوره و رواناخال (.1681حسینیان، سیمین )
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، ترجمه یحیی سید محمدی، شناسی روانی کودک و نوجوان آسیب (.9118رابرت وایس )
 ، تهران: ارسباران.1623

مشاوره خانواده )مفاهیم، تاریخچه، فرآیند و  (.1621زهراکار، کیانوش و جعفری، فروغ )
 ، تهران: ارسباران.ها( نظریه

 ، قم: مؤسسه امام صادق )ع(.نظام اخالقی اسالم(. 1631، جعفر )سبحانی
 (.1621آباد، محمدجواد ) آبادی، بهرامعلی؛ اصغری ابراهیم سید محرمی، ایمان؛ قنبری هاشم

اثربخشی مشاوره گروهی به روش ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت 
 .38-16(، ص 9، )1شناسی بالینی و مشاوره،  های روان مجله پژوهش، زناشویی

 ، قم: نشرمعارف.آیین زندگی و اخالق کاربردی (.1621شریفی، احمد حسین )
 ، قم: هجرت.نهج البالغۀ )للصبحی صالح((. 1111شریف الرضى، محمد بن حسین )

 ، تهران: رز.های مشاوره فنون و روش(. 1611آبادی، عبداهلل ) شفیع
 ، قم: الشریف الرضی. مکارم األخالق (.1119طبرسى، حسن بن فضل )

 ، بیروت: بی نا.فقه الدعوۀ الی اهلل(. 1111عبدالحلیم محمود )
، ترجمه: یحیی سید درمانی نظریه و کاربست مشاوره و روان (.9116کری، جرالد )

 ، تهران: ارسباران.1626محمدی، 
وران و ای مشا ساخت و اعتبار یابی مقیاس اخالق حرفه (.1626کیانی، اردشیر و همکاران )

 .12، شماره 16های مشاوره، ج  ، پژوهشروان شناسان
 ، تهران: دار الکتب اإلسالمیۀ.الکافی (.1113کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق )

 ، قم: دارالحدیث.عیون الحکم و المواعظ (.1631لیثى واسطى، على بن محمد، )
 التراث العربی.، بیروت: دار احیاء بحاراالنوار (.1116مجلسی، محمدباقر )

ای در علوم  جایگاه شناسی اخالق حرفه (.1623موسوی، هادی و حسنی، سیدحمیدرضا )
-112(، ص 1، )8پژوهشی اخالق وحیانی، -، مجله علمیاجتماعی و عقل عملی

181. 
. ترجمه: کیانوش زهرا کار؛ های مشاوره ای بر مهارت مقدمه (.9111نلسون جونز، ریچارد )

 ، تهران: ارسباران.1621خوی؛ زهرا کهلویی، فرشته پرنیان 
 ، تهران: رضایی.های فرهنگی در مشاوره اصول اخالقی و ارزش (.1621نوابی نژاد، شکوه )
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