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مقدمه

 اولیــن شــماره گاهنامــه ســامت روان 
ویــژه مراکــز مشــاوره دانشــگاهی منتشــر 
ــی  ــدف اصل ــه ه ــه ای ک ــود، گاهنام می ش
آن توجــه به ضــرورت توســعه علمــی و 
تجربــی بــرای غنی ســازی، کیفــی ســازی و 
بهبــود خدمــات مراکز مشــاوره دانشــگاهی 
ــده  ــورت نادی ــه در ص ــوزه ای ک ــت، ح اس
ازجملــه پیامدهــای آن  گرفتــه شــدن، 
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ــائل روز  ــردن از مس ــت ک ــتایی و غفل ایس
ــه  ــب ب ــخگویی متناس ــجویی و پاس دانش
ــژه آن کــه حــوزه ســامت  آن اســت، به وی
روان دانشــجویی یکــی از حوزه هــای مهــم 
در دوران تحصیــل اســت و پژوهش هــا 
نمونــه  بــرای  کــه  می دهــد  نشــان 
یک ســوم دانشــجویان ســال اول دچــار 
مشــکات ســامت روان ماننــد افســردگی 
ــد، مشــکاتی کــه در صــورت  و اضطراب ان
ــبب  ــه ای س ــری حرف ــه و پیگی ــدم توج ع
افــت عملکــرد دانشــجویان خواهنــد شــد 
به گونــه ای کــه آن هــا قــادر بــه بهره گیــری 
ــود  ــد ب ــی نخواه ــای تحصیل از فرصت ه
ــه  ــخگویی ب ــرای پاس ــش ب ــن کوش بنابرای
ایــن نیازهــا آمادگــی بیــش از پیــش 
و  مجریــان  مدیــران،  سیاســت گذاران، 

ــد. ــوزه را می طلب ــن ح ــران ای درمانگ
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1.تولیــد، ترویــج و ارتقــای ســطح دانــش نظری 
و تجربــی در زمینه ســامت روان دانشــجویان.

2.توســعه ارتبــاط بین درمانگران و پژوهشــگران، 
مجریــان و عاقه منــدان بــه موضوعــات ســامت 

دانشجویان. روان 
ــی در  ــای علم ــن نیازه ــرای تأمی ــش ب 3.کوش

ــجویان. ــامت روان دانش ــه س زمین
4. کوشــش در جهــت ارتقــای خدمــات کیفــی 

مراکــز مشــاوره دانشــگاهی.
ــی  ــای روان ــا توانمندی ه ــرای ارتق ــش ب 5.کوش
افزایــش  باهــدف  دانشــجویان  اجتماعــی  و 

انتشــار گاهنامــه ســامت روان 
ــن  ــه ای ــخگویی ب ــر پاس ــزون ب اف
نیــاز و هــدف کلــی، اهــداف ویژه 

ــد: ــال می کن ــز دنب ــر را نی زی
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ــز  ــی و نی ــاری و هیجان ــاق رفت ســازگاری و انطب
افزایــش توانمنــدی در بهره گیــری از فرصت هــای 

موجــود.
موضــوع گاهنامــه ســامت روان گســتره ای 
اســت،  دانشــجویی  شــایع  موضوع هــای  از 
ــه و مواجــه  ــی کــه چگونگــی مداخل موضوع های
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ــارت  ــش، مه ــانی دان ــتلزم به روزرس ــا آن مس ب
ــون  ــای آزم ــتن تجربه ه ــتراک گذاش ــه اش و ب
روان پزشــکی،  مختلــف  حوزه هــای  از  شــده 
ــی و  ــددکاری اجتماع ــاوره، م ــی، مش روانشناس

ــد: ــت مانن ــط اس ــای مرتب ــایر حرفه ه س
1. مشــکات شــایع دانشــجویی )مشــکات 
ــی،  ــی، تحصیل ــردی، عاطف ــن ف ــی، بی ارتباط

خانوادگــی( ازدواج،  شــغلی، 
ــاالت  ــکی )اخت ــایع روان پزش ــاالت ش 2. اخت
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ــد آن( در  ــی، خودکشــی و مانن ــی، اضطراب خلق
ــجویی ــت دانش جمعی

3. مشــکات شــایع تهدیدکننــده ســامت روان 
دانشــجویان

4. عوامل تعیین کننده سامت روان دانشجویان
5. الگوهــای درمانــی، مداخلــه و تکنیک هــا 
ــی،  ــاوره )تحصیل ــی و مش ــوزه روانشناس در ح
عاطفــی، ازدواج، خانــواده و...( متناســب بــا 
ــجویی ــت دانش ــامت روان جمعی ــای س نیازه
- الگوهــای مداخلــه و تکنیک هــا در حــوزه 
ــای  ــا نیازه ــب ب ــی متناس ــددکاری اجتماع م
ــت  ــی جمعی ــامت اجتماع ــامت روان و س س
توســعه  زمینه هــای  )گســترش  دانشــجویی 

ــی( ــی بالین ــددکاری اجتماع م
ــت  ــردی اس ــه کارب ــای گاهنام ــاختار مقاله ه س
کــه می توانــد شــکلی از ترجمــه، تألیــف یــا هــر 
ــه  ــال مقال ــکاری و ارس ــه هم ــد و زمین دو باش
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بــرای همــه نویســندگان عاقه منــد امکان پذیــر 
اســت؛ چگونگــی توزیــع گاهنامــه نیــز به صورت 
الکترونیکــی خواهــد بــود و امیــد اســت  هــدف 
ــه  ــک ب ــه کم ــه ک ــن گاهنام ــار ای ــی انتش اصل
ــان  ــانی متخصص ــت خدمات رس ــش کیفی افزای
مراکــز مشــاوره دانشــگاهی اســت بــا مشــارکت 
ــش و  ــش دان ــه افزای ــد ب ــان عاقه من متخصص
ــه ای،  ــی و مداخل غنی ســازی مهارت هــای درمان

فراهــم شــود.

دکتر منصوره السادات صادقی 
مدیــرکل دفتــر مشــاوره و ســامت وزارت علــوم، 

تحقیقــات و فنــاوری
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ی  ها د ر ا ند ســتا ا
ه  ر و مشــا کز  مرا
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مقدمه
تدویــن رهنمودهــای مراکز مشــاوره دانشــگاهی 
ــادی  ــه ســال 1970می ــار ب ــرای نخســتین ب ب
مراکــز  مدیــران  کــه  زمانــی  بازمی گــردد، 
مشــاوره دانشــگاهی بــه سرپرســتی باربــارا 
ــرای  ــی ب ــه رهنمودهای ــه تهی ــدام ب ــرک1 اق ک
ــد.  ــگاه ها کردن ــطح دانش ــاوره در س ــز مش مراک
در ســال 1981میــادی، گروهــی به سرپرســتی 
ــی  ــه را بازبین ــخة اولی ــی2 نس ــت اف. گارن کن
کردنــد، ایــن بازبینــی بازتابــی از نقش هــا، 
در  گرفتــه  صــورت  تغییــرات  و  عملکردهــا 
ــه ای مراکــز مشــاوره دانشــگاهی  ــات حرف اقدام
در دهــه گذشــته بــود. در ســال 1991 نیــز در 
ــرای  ــی ب ــن نســخه تجدیدنظــر شــد و مبنای ای
اعتبــار گــذاری مراکــز مشــاوره دانشــگاهی 
گردیــد. در ادامــه ایــن اصاحــات، بازبینــی 
ــه  ــادی ب ــال 2000 می ــه در س ــورت گرفت ص

1  Barbara Kirk
2  Kenneth F. Garni
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ــده  ــد1 دربرگیرن ــان بوی ــر ویوی ــتی دکت سرپرس
خدمات دهــی  چگونگــی  دربــاره  مــواردی 
ادغام شــده،  دانشــگاهی  مشــاوره  مراکــز 
از  بهره گیــری  دربــارة  اخاقــی  معیارهــای 
ــازی و  ــاوره و شفاف س ــز مش ــاوری در مراک فن
تصریــح اســتانداردهای مراکــز مشــاوره بــود. در 
ســال 2010 نیــز جیمــز اســپیواک2 اصاحاتــی 
در ایــن اســتاندارها صــورت داد کــه شــامل 
فراینــد  در  رازداری  اصــول  چــون  مــواردی 
ــتاندارهای  ــدی اس ــات بع ــود. اصاح ــاوره ب مش
ــال 2014  ــه س ــگاهی ب ــاوره دانش ــز مش مراک
و 2016 بازمی گــردد کــه نســخه پیــش رو 
ــر آخریــن اصاحــات صــورت گرفتــه  مبتنــی ب
ــت  ــه فهرس ــه ب ــت. در ادام ــال 2016 اس در س
اســتانداردها و تعریــف آن هــا می پردازیــم. الزم 
بــه یــادآوری اســت در نســخه پیــش رو، 
ــی  ــی و اجتماع ــار فرهنگ ــه بافت ــر پای ب

1  Vivian Boyd
2  James Spivack
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ایــران، اصاحاتــی در اســتانداردهای 
ــگاهی  ــاوره دانش ــز مش ــی مراک بین الملل

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ص
-فهرست استانداردهای مراکز مشاوره دانشگاهی
ارتباط مرکز مشاوره با جامعة دانشگاهی

1. استقال اداری و بی طرفی
2. روابط دانشگاه و جامعه

3. ساختار گزارش دهی
4. اعتبــار گــذاری مراکــز مشــاورة دارای شــعب 

ــده ــز ادغام ش و مراک
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نقش ها و وظایف مراکز مشاوره
1.مشاوره فردی و گروهی

2.مداخله در بحران و خدمات اضطراری
3.مداخله های زودهنگام
4.مداخله های مشاوره ای

5.منابع ارجاع دهی
6. پژوهش

7.ارزیابی برنامه
8.پیشرفت حرفه ای

9.برنامه های آموزشی
استانداردهای اخاقی

1. گزینــش کارکنــان و آمــوزش خط مشــی و 
اســتاندارهای اخاقــی
2. محرمانه بودن مشاوره

3. خطر قریب الوقوع و حتمی
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4. آزمون های روان شناختی
5. پژوهش

6. سوابق مشاوره )پرونده(
7. تهیة سوابق )پرونده(

8. دسترسی به سوابق )پرونده(
9. سیستم های ثبت الکترونیکی مشترک

10. آگاهی از مقررات
11. فناوری

کارکنان مراکز خدمات مشاوره
1. مدیر

2. کارکنان حرفه ای
3. دیگر کارکنان اداری مرکز

4. کارورزان
5. کارکنان پشتیبانی

6. منابع مشاوره
7. شأن و پایگاه حرفه ای
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رهنمودهای مرتبط
1. پیشرفت حرفه ای

2. تنوع کارکنان
3. تعداد کارکنان

4. حجم کار
5. پاداش، حقوق و مزایا

6. امکانات مادی
7.  بیمة مسئولیت

تعریف استانداردهای مراکز مشاوره دانشگاهی
 1- ارتباط مرکز مشاوره با جامعة دانشگاهی

از  جدایی ناپذیــر  بخشــی  مشــاوره  مرکــز 
بــه  و  اســت  دانشــگاه  آموزشــی  مأموریــت 
شــیوه های مختلــف قبیــل مشــاوره، مداخــات 
پیشــگیری، درمانــی و ســایر مداخــات اجتمــاع 
محــور از ماموریــت دانشــگاه حمایــت مــی کند. 
ــه  ــات ارائ ــی خدم ــه مراجعین ــز مشــاوره ب مرک
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ــی،  ــکات تحصیل ــل مش ــه دلی ــه ب ــد ک می ده
ــا شــخصی دچــار اســترس می شــوند  شــغلی ی
ــال در  ــه اخت ــن اســترس ممکــن اســت ب و ای
ــد.  ــجویان بیانجام ــون دانش ــای گوناگ عملکرده
ــات  ــة خدم ــا ارائ ــن ب ــاوره همچنی ــز مش مرک
اســتادان، کارکنــان و ســایر  بــه  مشــورتی 
واحدهــای دانشــگاه و نیــز مشــارکت در تدویــن 
ــی  ــای پژوهش ــت ها، فعالیت ه ــا، سیاس برنامه ه
کیفــی  افزایــش  بــه  آن  ماننــد  مــواردی  و 

کارکردهــای دانشــگاه کمــک می کنــد.
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 1-1-استقال اداری و بی طرفی
رابطــهٔ مرکــز مشــاوره با ســایر واحدهــای موجود 
ــه ســاختار ســازمانی و  ــا توجــه ب در دانشــگاه ب
ــاوت  ــگاه متف ــر دانش ــرد ه ــای منحصربه ف نیازه
بــرای نمونــه در برخــی دانشــگاه ها  اســت، 
مرکــز مشــاوره تحــت نظــر معاونــت دانشــجویی 
ــا در  ــد، ام ــت می کن ــتقل فعالی ــورت مس و به ص
ــورت  ــاوره به ص ــز مش ــگاه ها مراک ــی دانش برخ
ــا  ــا همــکاری ب ــا مراکــز بهداشــت ی یکپارچــه ب
ــد؛  ــت می کنن ــی فعالی ــکده های روانشناس دانش
مرکــز  از شــکل ســاختاری  امــا صرف نظــر 
ــز مشــاوره  ــی مرک ــتقال و بی طرف مشــاوره، اس
بایــد حفــظ شــود، بــرای نمونــه، مرکــز مشــاوره 
ممکــن اســت در برخی مــوارد با رضایــت آگاهانهٔ 
دانشــجو، به ارزیابی و اظهارنظر دربارة دانشــجو و 
ارائــهٔ مشــورت هایی بــه ســایر واحدهای دانشــگاه 
ــز  ــه مرک ــت ک ــته نیس ــا شایس ــد، ام ــدام کن اق
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ــای  ــی، برنامه ه ــور انضباط ــئول ام ــاوره، مس مش
ــه  ــوط ب ــا ســایر تصمیمــات اداری مرب درســی ی
دانشــجویان باشــد. اگــر مرکز مشــاوره بــه چنین 
فعالیت هایــی اقــدام کنــد، ممکن اســت اســتفاده 
از خدمــات کاهــش یابــد. چــون دانشــجویان بیم 
ــز  ــه مرک ــه ب ــه مراجع ــد داشــت ک آن را خواهن
مشــاوره منجــر بــه افشــای اطاعــات محرمانــه و 

شــخصی آن هــا شــود.
2-1-روابط دانشگاه و جامعه1

به طورمعمــول، ازنظــر اداری مرکــز مشــاوره تحت 
نظر معاونت دانشــجویی اســت و به عنــوان نهادی 
تأثیرگــذار بــرای غنی ســازی خدمات رســانی بــه 
دانشــجویان فعالیــت می کنــد؛ امــا مرکز مشــاوره 
بــرای یافتــن جایــگاه خــود، شایســته اســت کــه 
ــطح  ــود را در س ــی خ ــادی و اجتماع ــط نه رواب
دانشــگاه و بــا ســایر نهادهــای بیرونــی دانشــگاه 
گســترش دهــد. بــرای نمونــه، بهتــر اســت 

1  University and Community Relationships
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مرکــز مشــاوره بــا اســتادان، کارکنــان و مدیــران 
ــای  ــیاری از جنبه ه ــا در بس ــد ت ــکاری کن هم
زندگــی دانشــگاهی بــه اهــداف روانــی و عاطفــی 
موردنظــر دســت یابــد یــا همــکاری مطلوبــی بــا 
مراکــز بهداشــتی و بیمارســتان ها داشــته باشــد 
تــا مراجعانــی کــه مشــکات پزشــکی دارنــد یــا 
بــه بســتری شــدن در بیمارســتان نیاز دارنــد، در 

ایــن مراکــز پذیرفتــه شــوند.
3-1- ساختار گزارش دهی1

ــان از  ــرای اطمین ــد ب ــز مشــاوره بای ــر مرک مدی
ــت  ــا معاون ــگاه، ب ــادی دانش ــداف نه ــق اه تحق
ــد  ــران ارش ــایر مدی ــگاه و س ــجویی دانش دانش
ــک  ــان همــکاری نزدی ــا آن هماهنــگ باشــد و ب
داشــته باشــد. معاونــت دانشــجویی و ســایر 
مدیــران ارشــد بایــد از فعالیت هــای مرکــز 
مشــاوره آگاهــی داشــته باشــند و حمایــت 
ــاوره  ــز مش ــدٔه مرک ــش پیچی ــی را از نق مقتض

1  Reporting Structure
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ــا  ــد ب ــر مرکــز مشــاوره بای ــد. مدی ــه عمل آورن ب
معاونــت دانشــجویی، معاونــت آموزشــی و دیگــر 
ــته  ــتقیم داش ــاط مس ــه ارتب ــای مربوط بخش ه
ــد  ــاوره بای ــز مش ــر مرک ــن، مدی ــد. همچنی باش
مجریــان اصلــی را از نقــش منحصربه فــرد مرکــز 
مشــاوره در دانشــگاه آگاه کنــد. ازآنجاکــه مرکــز 
مشــاوره درروشــی مشــارکت جویانــه بــا اعضای 
ــت  ــم اس ــد، مه ــگاهی کار می کن ــه دانش جامع
ــاوره  ــز مش ــرد مرک ــش منحصربه ف ــر نق ــه ب ک
ــز  ــه مرک ــژه ک ــود، به وی ــد ش ــگاه تأکی در دانش
ــران،  ــه در بح ــد مداخل ــی مانن ــاوره خدمات مش
مشــاوره فــردی و گروهــی، آمــوزش، مشــورت با 
اعضــای دانشــگاه دربــاره ویژگی هــا و پیشــرفت 
ــی دانشــگاه  ــز ســامت عموم دانشــجویان و نی
انجــام می دهــد. عــاوه بــر ایــن، مرکــز مشــاوره 
بــه دانشــگاه بــرای اخــذ رویکــردی انســانی در 
ــک  ــکل کم ــار مش ــجویان دچ ــت دانش مدیری

می کنــد.
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ــاورة  ــز مش ــذاری مراک ــار گ 4-1-اعتب
ادغام شــده1 مراکــز  و  دارای شــعب 

مراکز مشاورة دارای شعب2
ــاوره  ــز مش ــرای مراک ــذاری ب ــار گ ــرط اعتب ش
دارای شــعب مختلــف بــر اســاس ســاختار 
ســازمانی مرکــز اســت. اگــر ســاختار ســازمانی 
ــر  ــه ه ــد ک ــه باش ــه این گون ــاوره ب ــز مش مرک
ــته  ــتقل داش ــان مس ــت و کارکن ــعبه مدیری ش
ــد  ــر واحــدی بای ــواردی ه ــن م ــد، در چنی باش
جداگانــه اعتبــار گــذاری شــود، امــا اگر ســاختار 
ــد  ــه باش ــه این گون ــاوره ب ــز مش ــازمانی مرک س
ــر اداره  ــک مدی ــف را ی ــعبه های مختل ــه ش ک
ــف  ــای مختل ــعبه ها در مکان ه ــط ش ــد و فق کن
ــر اســاس  ــد ب ــذاری بای ــار گ ــد، اعتب ــرار دارن ق

ــرد. ــک واحــد صــورت گی ی

1  Accreditation of Multiple Counseling Services and Merged Centers
2  Multiple Counseling Services
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مراکز مشاورة ادغام شده1
 زمانــی کــه مرکــز مشــاوره در ســایر واحدهــای 
ــایر  ــا س ــت ی ــز بهداش ــم از مرک ــگاه، اع دانش
ــره  ــز مشــاوره در زم ــام  شــود، مرک ــز، ادغ مراک
ــوه  ــی رود. نح ــمار م ــه ش ــده ب ــز ادغام ش مراک
اعتبــار گــذاری مراکــز مشــاوره ادغام شــده نیــز 
بــه ایــن شــکل اســت کــه آن هــا نیــز ملــزم بــه 
تبعیــت از اســتانداردهای مرســوم و تأییدشــده 

ــگاهی اند. ــاوره دانش ــز مش مراک
ــر  ــای دیگ ــاوره در واحده ــز مش ــام مرک ادغ
پیشــگیری،  فعالیت هــای  اهمیــت  نبایــد 
ــات  توســعه ای، کمک رســانی، مشــاوره و خدم
مشــاوره  مراکــز  روان شــناختی  و  آموزشــی  
ــور  ــد. به منظ ــش ده ــا کاه ــرد ی ــن بب را از بی
اعتبــار گــذاری مراکــز مشــاوره، مراکــز مشــاوره 
ــه  ــد ک ــان حاصــل کنن ــد اطمین ادغام شــده بای
ــعه ای و  ــات توس ــدة خدم ــه دهن ــان ارائ کارکن

1  Merged Counseling Services
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پیشــگیرانه، آمــوزش مناســب را دیــده و واجــد 
ــات،  ــه خدم ــد. این گون ــه خدمات ان ــرایط ارائ ش
مراکــز  مأموریــت  از  جدایی ناپذیــر  بخــش 
مشــاوره و بخشــی از ریشــه های تاریخــی آن بــه 
شــمار مــی رود و بــرای گرفتــن اعتبــار گــذاری 

ضــروری اســت.
2-نقش ها و وظایف مرکز مشاوره1

ــه دانشــگاه  ــت ب ــد در خدم ــاوره بای ــز مش مرک
ــی داشــته باشــد: ــش اصل ــار نق چه

ــجویانی  ــه دانش ــاوره ب ــات مش ــه خدم 1( ارائ
کــه مشــکات ســازگاری، شــغلی، رشــدی 
ــه ای  ــه حرف ــه توج ــد و ب ــناختی دارن و روان ش

نیازمندنــد.
بــه  یاری رســانی  در  پیشــگیرانه  نقــش   )2
دانشــجویان در یادگیــری مهارت هایــی کــه بــه 
آن هــا کمــک می کنــد به صــورت مؤثــر بــه 

1 COUNSELING SERVICES ROLES AND FUNCTIONS
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ــد. ــت یابن ــی دس ــی و آموزش ــداف زندگ اه
پیشــرفت  و  رشــد  تقویــت  و  حمایــت   )3
ســامت بخش دانشــجویان از طریــق مشــاوره و 

کمک رســانی بــه جامعــه دانشــگاهی.
4( کمک به سامت عمومی دانشگاه.

شایســته اســت کــه مرکــز مشــاوره دربرگیرنــده 
طیــف مناســبی از فعالیت هایــی باشــد کــه واجد 
ــه  ــزی ک ــت. مراک ــذاری اس ــار گ ــرایط اعتب ش
خدمــات آن هــا فقــط محــدود بــه مــوارد ذیــل 
اســت واجــد شــرایط اعتبــار گــذاری نیســتند: 
کاریابــی،  خدمــات  تحصیلــی،  مشــاوره های 
برنامه هــای آموزشــی، آمــوزش مهارت هــای 
ــوزه  ــه ای در ح ــای مداخل ــی و برنامه ه تحصیل
ــادآور می شــویم  ــه ی ــواد مخــدر. البت ــکل و م ال
مشــاوره  مراکــز  خدمــات  از  بســیاری  کــه 
ــای  ــه فعالیت ه ــا هم ــی ی ــامل برخ ــر ش معتب

یادشــده اند.
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ــامل  ــذاری ش ــار گ ــتانداردهای اعتب اس
ــت ــر اس ــای زی عملکرده

1. مشاوره فردی، مشاوره گروهی
2. مداخله در بحران و خدمات اضطراری

3. مداخله های زودهنگام
4. مداخات مشاوره ای

5. ارجاع دهی دانشجویان به سایر منابع
6.پژوهش، ارزیابی برنامه

7. پیشرفت حرفه ای و برنامه های آموزشی.

1-2-مشاوره فردی و گروهی1
مداخــات مشــاوره ای مراکــز مشــاوره بایــد 
از جمعیــت  متنوعــی  پاســخگوی جمعیــت 
دانشــجویی باشــد کــه دچــار مشــکات رفتــاری 

و روان شــناختی مــوردی یــا پیوســته اند.
1 Individual and Group Counseling
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ــن  ــامل ای ــتقیم ش ــات مس ــای خدم فعالیت ه
ــت: معیارهاس

-خدمــات مشــاوره فــردی و گروهــی کــه 
ممکــن اســت شــامل ایــن مــوارد باشــد: 
ــردی -  1. موضوع هــای آموزشــی - شــغلی - ف
توســعه ای و روابــط. خدمــات بایــد کافــی باشــد 
تــا نیازهــای دانشــجویان به موقــع تأمیــن شــود.
2. آزمون هــای روان شــناختی و دیگــر روش های 
تشــخیصی بایــد بــرای ارزیابــی از عملکــرد 
دانشــجویان، تقویــت خــود فهمــی و خــود 
ــای  ــن راهبرد ه ــان، تعیی ــری مراجع تصمیم گی

ــوند. ــتفاده ش ــر اس ــه ای مؤث ــی و مداخل درمان
3. کارکنــان بایــد ســابقه خدمات رســانی در 
حــوزه درمان و مشــاوره را داشــته و آموزش های 
ــه پاســخگویی  ــادر ب ــا ق ــده باشــند ت الزم را دی
مؤثــر بــه نیازهــای متنــوع جمعیــت دانشــجویی 

باشــند.



28

از  ارزیابــی منظــم  4. شایســته اســت کــه 
شــود. انجــام  خدمــات  اثربخشــی 

اخاقــی  اصــول  بایــد  کارکنــان  همــة   .5
ــق  ــد و مطاب ــت نماین ــود را رعای ــته های خ رش

بــا قوانیــن و آئین هــا عمــل کننــد.
و  کارورزان  توســط  ارائه شــده  خدمــات   .6
ــت  ــارت سرپرس ــت نظ ــد تح ــجویان بای دانش
دارای صاحیــت حرفــه ای انجــام شــود و مطابق 
بــا اســتانداردهای آمــوزش حرفــه ای، قوانیــن و 

باشــد. آئین نامه هــا 

ــات  ــران و خدم ــه در بح  2-2-مداخل
ــراری1 اضط

شایســته اســت کــه مرکــز مشــاوره مداخلــه در 
بحــران و موقعیت هــای اضطــراری را به طــور 
ــارکتی  ــای مش ــق توافق ه ــا از طری ــتقیم ی مس

1 Crisis Intervention and Emergency Services
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ــام  ــگاه انج ــارج از دانش ــع در خ ــایر مناب ــا س ب
ــا  ــد در داخــل ی ــع روان پزشــکی بای دهــد. مناب
ــز  ــد. مرک ــترس باش ــگاه در دس ــارج از دانش خ
ــراری را  ــات اضط ــرایط خدم ــد ش ــاوره بای مش
ــانی های  ــار پریش ــه دچ ــجویانی ک ــرای دانش ب
ــا  ــود ی ــرای خ ــری ب ــد و خط ــاد عاطفی ان ح
ــوری  ــاز ف ــا نی ــد ی ــمار می رون ــه ش ــران ب دیگ
ــا  ــاورد ی ــم بی ــد، فراه ــدن دارن ــتری ش ــه بس ب
ــن  ــی ممک ــن خدمات ــد. چنی ــازمان دهی کن س
ــا  ــق ســایر واحدهــای دانشــگاه ی اســت از طری
منابــع بیــرون از دانشــگاه فراهــم شــود. در 
چنیــن مــواردی کارکنــان مرکــز مشــاوره بایــد 
ــکاری  ــات هم ــدگان خدم ــایر تأمین کنن ــا س ب
ــع  ــه مناب ــان حاصــل شــود ک ــا اطمین ــد ت کنن
کافــی و کارآمــد و پیگیری هــای مراقبتــی الزم 

ــم اســت. فراه
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3-2-مداخله های زودهنگام1
ــد برنامه هــای پیشــگیرانه ای  مرکــز مشــاوره بای
ارائــه کنــد کــه متمرکــز بــر نیازهــای پیشــرفت 
بهره گیــری  ظرفیــت  و  باشــد  دانشــجویان 
ــاند.  ــر  برس ــه حداکث ــگاهی را ب ــه دانش از تجرب
برنامه هــا بایــد بــه دانشــجویان کمــک کننــد تــا 
دانــش، رفتارهــا و مهارت هــای جدیــد کســب و 
خودارزیابــی مثبــت و واقعــی را تشــویق کننــد، 
انتخاب هــای شــغلی، تحصیلــی و فــردی را 
تقویــت کننــد، توانایــی ارتبــاط متقابــل و 
معنــادار بــا دیگــران و ظرفیــت متعهــد شــدن به 
یــک ســبک زندگــی اثربخــش و رضایت بخــش 
ــد  ــا بای ــن برنامه ه ــد. ای ــش دهن ــردی را افزای ف
بــه تنــوع قومــی، معلولیت هــا و تنــوع فرهنگــی 
ــترس  ــد و در دس ــه کن ــجویان توج ــن دانش بی
دانشــجویانی باشــد کــه احتمــال بهره گیــری از 
ــان کمتــر اســت. ــرای آن خدمــات مشــاوره ای ب

1  Outreach Interventions
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4-2-مداخله های مشاوره ای1
بایــد آمــوزش و پیشــرفت  مرکــز مشــاوره 
ــم  ــاع دانشــگاهی فراه ــرای اجتم ــه ای را ب حرف
ــرای رشــد فکــری،  ــد ب ــا محیطــی مفی ــد ت کن
ــود.  ــم ش ــجویان فراه ــمی دانش ــی و جس عاطف
مرکــز مشــاوره باید نقشــی فعال در تفســیر و در 
صــورت لــزوم حمایــت از نیازهای دانشــجویان و 
مناســبات آن هــا بــا واحدهــای اداری، اســتادان 
و کارکنــان داشــته باشــد. مرکــز همچنیــن بایــد 
مســائل و مشــکات زیســت بومــی دانشــجویان 
را کــه ممکــن اســت مانــع پیشــرفت تحصیلــی 

دانشــجو باشــد، شناســایی و برطــرف کنــد.
ــات  ــه خدم ــوط ب ــتورالعمل های مرب دس

مشــاوره شــامل ایــن مــوارد اســت:
1. در صــورت نیــاز اســتادان و کارکنــان بــه نظر 
ــجویان،  ــاره دانش ــاوره درب ــز مش مشــورتی مرک
ــا  ــق ب ــه منطب ــت ک ــته اس ــم شایس ــن مه ای

1 Consultation Interventions
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اصــول رازداری و حفظ حریم شــخصی دانشــجو 
صــورت گیــرد.

والدیــن،  بــرای  اســت  ممکــن  مشــاوره   .2
همســران، موسســه ها و دیگــر افــراد مربــوط بــه 
دانشــجو یــا درگیــر در برنامــه ســامت دانشــجو 
انجــام شــود، به شــرط اینکــه کــه الزامــات 

ــود. ــرآورده ش ــودن ب ــه ب محرمان
3. مرکز مشاوره نقش مشاوره ای دارد و بنابراین، 
شایسته نیست که مسئولیت تصمیم های اداری 

یا تحصیلی دانشجو را بر عهده بگیرد.
 5-2-منابع ارجاع دهی1

زمانــی کــه تأمیــن نیازهــای دانشــجویان خــارج 
از امکانــات موجــود مرکــز مشــاوره اســت، 
ــی  ــاوره منابع ــز مش ــه مرک ــت ک ــته اس شایس
ــد.  ــاع دانشــجویان شناســایی کن ــت ارج را جه
ایــن منابــع بایــد ازنظــر دسترســی و هزینه هــا 

ــند. ــب باش مناس
1 Referral Resources
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6-2-پژوهش1
یکــی از مســئولیت های اساســی مرکــز مشــاوره، 
ارزیابــی و بررســی مــداوم پاســخگویی، تعییــن 

اثربخشــی و بهبــود کیفیــت خدمــات اســت.
بــه  مشــاوره  مرکــز  اســت  شایســته   .1
اســتانداردهای اخاقــی حرفــه ای وفــادار باشــد 
و همچنیــن از انتظــارات گروه هــای دانشــگاهی 
ــد.  ــروی کن ــات پی ــر تحقیق ــارت ب مســئول نظ
حفــظ  و  ایجــاد  بــرای  نهایــی  مســئولیت 
ــده  ــر عه ــده ب ــی پذیرفته ش ــای اخاق روش ه
پژوهشــگر و مدیــر مرکــز مشــاوره خواهــد بــود.
ــش  ــرای پژوه ــه اج ــد ب ــاوره بای ــز مش 2. مرک
در ســطح دانشــگاه و نیــز در تــاش بــرای 

ــد. ــک کن ــی کم ــای مل ــع آوری داده ه جم
3. مرکــز مشــاوره شایســته اســت با دانشــجویان 
ــاره  ــش درب ــرای پژوه ــه اج ــه ب ــتادانی ک و اس
ــای  ــر برنامه ه ــا تأثی ــای دانشــجویان ی ویژگی ه

1  Research
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ــد،  ــل دارن ــجویی تمای ــرفت دانش ــاص پیش خ
ــد. ــکاری کن هم

4. مرکــز مشــاوره بایــد تمام تاش خــود را برای 
مشــارکت در زمینه هــای مشــاوره، روانشناســی 
و ســایر حرفه هــای مربوطــه از طریــق تحقیــق و 

ســایر اقدامــات علمــی انجــام دهد.
7-2-ارزیابی برنامه1

مرکــز مشــاوره بایــد رونــد برنامه هــا و خدمــات 
خــود را ارزیابــی کنــد و در ایــن زمینــه حتــی 
ــز  ــایر مراک ــا س ــی ب ــات تطبیق ــد مطالع می توان

انجــام دهــد.
8-2-پیشرفت حرفه ای2

ــز مشــاوره به صــورت  ــه مرک شایســته اســت ک
پیوســته فرصت هایــی برای کارکنــان و کارورزان 
جهــت ارتقــای مهارت هــا از طریــق برنامه هــای 

آموزشــی فراهــم کند.
1  Program Evaluation
2 Professional Development
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9-2-برنامه های آموزشی1
و  مقتضــی  وظایــف  از  آمــوزش  و  نظــارت 
مطلــوب مرکــز مشــاوره اســت. برنامه هــای 
آموزشــی  مرکــز مشــاوره بایــد ازنظــر اقتصــادی 
و عملکــردی قابلیــت اجــرا داشــته باشــند و بــه 
ــد.  ــک کنن ــه ای کم ــان حرف ــرفت کارکن پیش
ــان  ــه کارکن ــوزش ب ــارکت در آم ــاوه مش به ع
مهارت هــای  کــه  می دهــد  را  امــکان  ایــن 

نظــارت بالینی شــان را ارتقــا دهنــد.
رهنمودهای مربوط به آموزش:

ــد  ــی ارش ــه کارشناس 1. کارورزان دانش آموخت
ــه  ــوند و ب ــت انتخــاب ش ــد به دق ــری بای و دکت
ــوزش و  ــا اســتانداردهای آم روشــی متناســب ب
آئین نامه هــا، تحــت نظــارت حرفــه ای کارکنــان 

باتجربــه و دارای صاحیــت قــرار گیرنــد.

1 Training Programs
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وظایف اختصاص داده شده به کارورزان
ــی  ــر اســاس ســطح فعل ــه ب شایســته اســت ک
آمــوزش و شایســتگی آن هــا بــرای اطمینــان از 
خدمــات باکیفیــت بــه دانشــجویان باشــد. موارد 
اختصــاص داده شــده بــه کارورزان نبایــد بیــش 

از 40 درصــد مراجعــان مرکــز باشــد.
3- استانداردهای اخاقی1

ــنگ  ــی س ــتاندارهای اخاق ــه اس ــر پای ــل ب عم
ــد.  ــکیل می ده ــاوره را تش ــات مش ــای خدم بن
ــن  ــت قوانی ــی و رعای ــای اخاق ــظ معیاره حف
مرتبــط در اداره یــک مرکــز مشــاوره کاری 

ــده و ضــروری اســت. بســیار پیچی
مدیــر مرکــز مشــاوره و یــا مدیــر منصــوب وی 
ــی  ــاوره حقوق ــه مش ــزوم ب ــورت ل ــد در ص بای
ــائل  ــورد مس ــند و در م ــته باش ــی داش دسترس
حقوقــی آگاه باشــند. کارکنــان شایســته اســت 

1  ETHICAL STANDARDS
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ــی  ــتانداردهای اخاق ــروی از اس ــه پی ــزم ب مل
ــان  ــه کارش ــی پروان ــات قانون ــه ای و الزام حرف

ــند. باش

1-3-گزینــش کارکنــان و آمــوزش 
ــی1 ــتانداردهای اخاق ــی و اس خط مش
کارکنان باید به دقت انتخاب شوند واستاندارهای 

اخاقی به آن ها آموزش داده شود.

1 Selection of Staff and Training on Policy/Ethics
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2-3- محرمانه بودن مشاوره1
ــد  ــط مشــاوره بای ــودن رواب ــه ب ماهیــت محرمان
مطابــق بــا معیارهــای اخاقــی حرفــه ای و 
آئین نامه هــای مصــوب باشــد. اطاعــات یــا 
مــواردی کــه طبــق قانــون درخواســت می شــود، 
فقــط در صورت درخواســت یا موافقــت مراجعی 
ارائــه می شــود کــه دانــش کامــل و آگاهانــه ای 
ــد.  ــده دارن ــات منتشرش ــت اطاع ــاره ماهی درب
ــی  ــورت انتخاب ــب به ص ــات مناس ــپس اطاع س
ــه  ــدگان واجــد شــرایط ارائ ــرای گیرن و فقــط ب
می شــود. مــوارد محدودیــت قانونــی بــرای 
محدودیت هــای  ســایر  و  بــودن  محرمانــه 
خط مشــی های  )به عنوان مثــال،  مناســب 
مربــوط بــه مشــاهده، ضبــط صــدا، فیلــم، 
ــط  ــی( فق ــا الکترونیک ــی ی ــای دیجیتال ضبط ه
پــس از بررســی دقیــق حرفــه ای شایســته اســت 

ــود. ــرا ش ــح داده و اج ــنی توضی ــه به روش ک
1  Confidentiality of Counseling
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ــوع و  ــب الوق ــر قری ــود خط 3- 3 وج
ــی1 حتم

هنگامی کــه شــرایط مراجــع نشــان دهنــدة 
ــا  ــود ی ــرای خ ــوع ب ــح و قریب الوق ــر واض خط
دیگــران باشــد، شایســته اســت کــه متخصصــان 
اقدامــات شــخصی معقــول و منطقــی را انجــام 
دهنــد کــه ممکن اســت شــامل اطاع رســانی به 
مقامــات مســئول و مشــاوره با ســایر متخصصان 
باشــد. در چنیــن مــواردی، متخصصــان بایــد از 
ــه  ــنامه مربوط ــود، اساس ــی موج ــول اخاق اص
روان  بهداشــت  مصــوب  دســتورالعمل های  و 

اســتفاده کننــد.
4-3-آزمون های روان شناختی2

 مراحــل مربــوط بــه آماده ســازی، اســتفاده 
ــته  ــناختی شایس ــای روان ش ــع آزمون ه و توزی
اســت کــه مطابق بــا معیارهــای حرفه ای باشــد.

1  Imminent Danger
2  Psychological Tests
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5-3-پژوهش1
شایســته اســت کــه اســتانداردهای مربــوط بــه 
پژوهــش بــا افــراد انســانی حفــظ شــود. مراحــل 
بررســی بــرای تحقیقــات پیشــنهادی بایــد ایجاد 
ــش های  ــه کوش ــود ک ــل ش ــان حاص ــا اطمین ت
پژوهشــی در مســئولیت های مرکــز مشــاوره 

ــد. ــاد نمی کن ــی ایج خلل
6-3-سوابق مشاوره )پرونده(2

ــق  ــده مطاب ــوابق پرون ــه س ــت ک ــته اس شایس
بــا اســتانداردهای حرفــه ای و آیین نامه هــای 
مصــوب حفــظ شــود. پرونــده بایــد شــامل کلیــه 
اســناد بالینــی مربوطه باشــد، ازجملــه: اطاعات 
ارزیابــی و دریافــت شــده، نتایــج هرگونــه آزمون 

و غیــره.
در صــورت الکترونیکــی کــردن پرونده هــا، بایــد 
از محرمانــه بــودن پرونده هــا اطمینــان حاصــل 

1  Research
2 Case Records
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شــود. محرمانــه بــودن و اســتفاده صحیــح 
ــد  ــه فراین ــد در کلی ــوابق بای ــات و س از اطاع
تشــکیل و نگهــداری پرونــده اعم از جمــع آوری، 
طبقه بنــدی و نگهــداری از داده هــا، امنیــت 
ــع  ــه مراج ــوط ب ــات مرب ــار اطاع اداری و انتش

ــد. ــاب یاب بازت
کلیــه ســوابق مراجــع باید در مــکان مرکزی امن 
و در دســترس کارکنــان مســئول، در فایل هــای 
قفل شــده ایمــن نگهــداری شــود. ایــن فایل هــا 
ــداری  ــان نگه ــای اداری کارکن ــد در اتاق ه نبای
شــود. در مــورد ســوابق الکترونیکــی نیــز بایــد 
اقدامــات احتیاطــی الزم ماننــد محافظــت از 
ــرای امنیــت و حفــظ  رمــز عبــور و ماننــد آن ب
داده هــا صــورت گیــرد، نکتــه مهــم ایــن اســت 
ــز مشــاوره  ــه مرک ــق ب ــه ســوابق متعل ــه کلی ک

اســت.
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7-3-تهیه سوابق )پرونده(1
مراحــل اســتفاده از ســوابق مراجــع و موسســه 
اســتانداردهای حرفــه ای،  بــا  بایــد مطابــق 
و  دانشــکده  دانشــگاه،  دســتورالعمل های 
اساســنامه های مربوطــه باشــد. ســوابق و پرونــده 
ــه وی  ــده ب ــت ارائه ش ــن خدم ــع از آخری مراج

ــود. ــظ ش ــال حف ــدت 7 س ــا م ــت ت الزم اس
8-3-دسترسی به سوابق )پرونده(2

دسترســی بــه ســوابق مراجــع حتــی در صــورت 
وجــود سیســتم ســوابق الکترونیکــی مشــترک، 
ــاوره  ــات مش ــان خدم ــه کارکن ــدود ب ــد مح بای
باشــد. قبــل از اینکــه ســوابق یــا ســایر اطاعات 
محرمانــه بــا ســایر واحدهــا و اداره هــا در داخــل 
یــا خــارج دانشــگاه بــه اشــتراک گذاشــته شــود، 
شایســته اســت رضایــت دانشــجو بــر پایــه 
اطاعــات درســت بــه وی همــراه بــا اخــذ  امضــا 

از او گرفتــه شــود.
1  Disposition of Records
2  Access to Records
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9-3-سیستم های ثبت الکترونیکی1
ــن  ــد ای ــوابق بای ــی س ــت الکترونیک ــگام ثب هن
ــاوره  ــوابق مش ــه س ــود ک ــل ش ــان حاص اطمین
به طــور نامناســبی مــورد دسترســی قــرار نگرفته 
یــا بــرای افرادی خــارج از مرکز مشــاوره آشــکار 
ــز مشــاوره  ــه مرک ــط ب نمی شــود. ســوابق مرتب
ــای  ــایر واحده ــه س ــوط ب ــوابق مرب ــد از س بای
ــت و  ــز بهداش ــوابق مرک ــد س ــده مانن ادغام ش
درمــان جــدا نگهــداری شــود. اشــتراک اســامی 
ــه  ــوط ب ــتم، من ــا در سیس ــان و داده ه مراجع

ــه از مراجــع اســت. ــت آگاهان کســب رضای
10-3-آگاهی از مقررات2

شایســته اســت کــه کارکنــان مرکــز مشــاوره از 
قوانیــن ماننــد قوانیــن کیفــری و مدنــی آگاهــی 
ــا آن عمــل نماینــد.  ــق ب داشــته باشــند و مطاب
محدودیت هــای  و  تعهــدات  از  بایــد  آن هــا 

1 Shared Electronic Records Systems
2  Regulatory Awareness
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ــررات،  ــی، مق ــون اساس ــط قان ــده توس اعمال ش
ــازمانی  ــی های س ــه و خط مش ــن موضوع قوانی

ــند. آگاه باش
11-3-فناوری1

ــادی از  ــناختی بنی ــد ش ــاوره بای ــان مش کارکن
ــب را  ــوزش مناس ــند و آم ــته باش ــاوری داش فن
قبــل از به کارگیــری هرگونــه فنــاوری دریافــت 
خدمــات  کــه  اســت  مشخص شــده  کننــد. 
ــه  مشــاوره ای ممکــن اســت نیازمنــد اعتمــاد ب
متخصصــان غیــر بهداشــت روان جهــت تأمیــن 
ــه  ــی ک ــد. متخصصان ــه باش ــای فناوران کمک ه
ــد  ــد بای ــن می کنن ــه را تأمی ــای فناوران کمک ه
دربــاره رازداری و محرمانــه بــودن اطاعــات 
آمــوزش ببیننــد و قــرارداد حفــظ مســائل 

ــد. ــا کنن ــه را امض محرمان
-داده هــای رایانــه ای مراجــع ماننــد ســوابق 

1 Technology
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ــه  ــود ک ــن ش ــیوه ای ایم ــه ش ــد ب ــده بای پرون
ــد  ــری شــود. بای از دسترســی غیرمجــاز جلوگی
ــه مراجعــان اطــاع داده شــود کــه اطاعــات  ب
ــرور  ــورد درمــان آن هــا در س ــه در م محرمان
کار  هنــگام  مرکــز ذخیــره می شــود.  امــن 
خــارج از مرکــز و دسترســی از راه دور، سیســتم 
ــم  ــت، حری ــد دارای امنی ــی بای ــات بالین خدم
ــة شــخصی  ــی مشــابه رایان شــخصی و محافظت
باشــد. دسترســی از راه دور بایــد از طریــق 
ــبکه های  ــا ش ــده ی ــور محافظت ش ــای عب رمزه
رمزنگاری شــده ماننــد شــبکه های خصوصــی 
مجــازی )VPN( انجــام شــود؛ ایــن مســئله در 
مــورد شــبکه های خانگــی مســتقیم و بی ســیم 
نیــز صــدق می کنــد، از دسترســی عمومــی 

ــود. ــتفاده ش ــد اس ــیم نبای بی س
کارکنــان بایــد از کپــی کــردن اطاعــات هویتی 
دانشــجویان و اطاعات مربوط به ســامت روان بر 
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روی دســتگاه های قابل حمــل )به عنوان مثــال، 
لپ تاپ هــا، تبلــت هــا، کارت هــای حافظــه( 

ــودداری کنند. خ
-نامــه الکترونیکــی )ایمیــل( وســیله ای مطمئــن 
نیســت.  انتقــال اطاعــات محرمانــه  بــرای 
هنگامی کــه نامــه الکترونیکــی بــرای مکاتبــه بــا 
مراجــع یــا انتقــال اطاعــات اســتفاده می شــود، 
بایــد خطــر احتمالــی افشــای اطاعــات محرمانه  
ــح  ــجو توضی ــرای دانش ــتمی ب ــن سیس در چنی
داده شــود و رضایــت آگاهانــه وی گرفتــه شــود. 
همچنیــن شایســته اســت کــه محدودیت هــای 
ــواردی توضیــح داده شــود؛  مرکــز در چنیــن م
بــرای نمونــه مرکــز ممکــن اســت نتوانــد 
به صــورت فــوری در شــرایط اضطــراری واکنــش 

نشــان دهــد.
اســکنرها  اختصاصــی،  کپــی  -دســتگاه های 
و  بگیرنــد  قــرار  درجایــی  بایــد  نمابرهــا  و 
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ــا از  ــد ت ــرار گیرن ــتفاده ق ــکلی مورداس ــه ش ب
محرمانــه بــودن اطمینــان حاصــل شــود. مرکــز 
مشــاوره ای کــه از تجهیــزات الکترونیکــی بــرای 
ــد،  ــتفاده می کن ــه اس ــات محرمان ــال اطاع انتق
ــات  ــا اطاع ــد سیســتمی را توســعه دهــد ت بای
ــوظ  ــاز محف ــی غیرمج ــه از دسترس انتقال یافت
به صــورت  اگــر اطاعــات محرمانــه  بمانــد. 
ــت  ــد رضای ــوند، بای ــل می ش ــی منتق الکترونیک

ــود. ــه ش ــان گرفت ــه مراجع آگاهان
- وب ســایت به صــورت فزاینــده منبعــی ضروری 
ــجویی  ــی دانش ــای زندگ ــیاری از جنبه ه در بس
ــی(  ــتی، تفریح ــای بهداش ــوزش، مراقبت ه ) آم
ــی  ــودن دسترس ــم نم ــور فراه ــت و به منظ اس
ــد در  ــجویان، بای ــه دانش ــرای هم ــت ب و فرص
دســترس باشــد. وب ســایت های مرکــز مشــاوره 
بایــد کاربرپســند و قابــل جســتجو باشــند 
و مطالبــی دربــاره اطاعــات تمــاس مرکــز، 



48

ــودن و  ــه ب ــه محرمان ــوط ب ــی های مرب خط مش
ســایر اطاعــات مفیــد را در اختیــار دانشــجویان 

ــد. بگذارن
4-کارکنان مراکز خدمات مشاوره1

ــه  ــی ک ــق متخصصان ــاوره از طری ــف مش وظای
حداقــل دارای مدرک کارشناســی ارشــد دریکی 
روانشناســی  ماننــد  مربوطــه  رشــته های  از 
بالینــی، مشــاوره تحصیلی، مــددکاری اجتماعی، 
مشــاوره ازدواج یــا خانــواده و مشــاوره بهداشــت 

ــود. ــام می ش ــتند، انج ــد آن هس روان و مانن

1  COUNSELING SERVICE PERSONNEL
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1-4-مدیر1
صاحیت  و شایستگی2

-مدیــر بایــد داری مــدرک دکتری یا کارشناســی 
ارشــد از دانشــگاهی معتبــر دریکی از رشــته های 
روانشناســی بالینی، مشــاوره تحصیلی، مددکاری 
اجتماعــی، مشــاوره ازدواج یــا خانــواده، یــا دیگــر 

رشــته های مربوطــه باشــد.
-مدیــر بایــد دوره کارآمــوزی را بگذرانــد و 
ــی  ــد ارزیاب ــی مانن ــت الزم در زمینه های صاحی
بالینــی، مداخلــه در بحــران و مشــاوره ترجیحــاً 
بــا جمیعــت متنوع دانشــجویی را داشــته باشــد.
-مدیــر بایــد حداقــل دارای 5 ســال تجربــه کار 
بالینــی یــا مشــاوره باشــد و حداقــل یکــی از آن 
ســال ها بایــد در مقــام سرپرســتی اداری باشــد.
-مدیــر بایــد از توانمندی هــا و ویژگی هایــی 

1  Director
2  Qualifications and Competencies
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مؤثــر  ارائــه  را در  او  باشــد کــه  برخــوردار 
ــات بهداشــت روان در ســطح دانشــگاه،  موضوع
ــکاران،  ــم از هم ــران اع ــا دیگ ــر ب ــل مؤث تعام
ــا  ــجویان و خانواده ه ــان، دانش ــتادان، کارکن اس

ــازد. ــا س توان
-مدیــر بایــد دارای پروانه کار باشــد. اســتثنائاتی 
ممکــن اســت بــر اســاس مبنــای فــردی در نظر 
گرفتــه شــود؛ بــرای نمونــه زمانی که مدیــر فاقد 
پروانــه اســت، یــک متخصــص دارای پروانــه بــه 
وی در سرپرســتی و فعالیت هــای بالینــی کمــک 

ــد. می کن
ــدرک کارشناســی ارشــد  ــد دارای م ــر بای -مدی
دانشــگاهی در اقدامــات حرفــه ای و بالینی باشــد 
ــه و عمــل در  ــی، نظری ــد تشــخیص، ارزیاب مانن
مشــاوره، موضوعــات اخاقــی، نظــارت، پژوهش.
-مدیــر بایــد شــواهدی از مشــارکت و تعهــد بــه 

توســعه حرفــه ای و آموزشــی داشــته باشــد.
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وظایف1
-مدیریــت کل و هماهنگــی منابــع و فعالیت های 
برنامه ریــزی  شــامل:  مشــاوره  خدمــات 
و  شناســایی  هــدف،  تعییــن  و  اســتراتژیک 
دســتیابی بــه اهــداف خدمــات، تخصیــص 
ــاوره،  ــه، مش ــی برنام ــش و ارزیاب ــع، پژوه مناب
فعالیت هــای  و  مشــورت  خدمات رســانی، 
ــر  ــد. مدی ــی باش ــامت روان م ــگیرانه س پیش
بــا همــکاری کارکنــان، فلســفه، سیاســت ها 
ــاوره را  ــات مش ــه خدم ــوط ب ــای مرب و روش ه

می کنــد. پیاده ســازی  و  داده  توســعه 
نظــارت،  آمــوزش،  اســتخدام،  -هماهنگــی، 
پیشــرفت و ارزیابــی کارکنــان حرفــه ای و اداری.
ــاوره،  ــات مش ــه خدم ــرای بودج ــه و اج -تهی
ــه  ــنادی ک ــایر اس ــاالنه و س ــزارش س ــه گ تهی
ــدی  ــای رش ــاوره و نیازه ــز مش ــای مرک نیازه

1  Duties
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ــان  ــگاهی را نش ــة دانش ــناختی جامع و روان ش
می کنــد. حمایــت  آن  از  و  می دهــد 

ــه در  ــردن مداخل ــم ک ــرای فراه ــئولیت ب -مس
بحــران، نظــارت، خدمات رســانی و خدمــات 
مشــاوره ای بــه جامعــه دانشــگاهی کــه مطابق با 
شــیوه ها و سیاســت های اداری مشخص شــده 

اســت.
ــکل گیری  ــه و ش ــن برنام ــارکت در تدوی - مش
سیاســت های بهداشــت روان دانشــگاه، خدمــت 
ــگاه،  ــی از دانش ــا بخش ــای کل ی در کارگروه ه
ــردن و  ــی ک ــری در معرف ــش رهب ــن نق گرفت
نشــان دادن مرکــز بــه ســایر واحدهای دانشــگاه.
ــی  ــت تمام ــر کیفی ــه ب ــی ک ــرای روش های -اج
خدمــات مشــاوره و بالینــی مرکز نظارت داشــته 

باشــد.
-مدیــران یــا کارکنــان مرکــز مشــاوره می توانند 
ــه  ــد کمیت ــر )مانن ــی خط ــای ارزیاب در گروه ه
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ــه در بحــران دانشــگاه( همــکاری کننــد  مداخل
ــده، از  ــای پیش آم ــه در چالش ه ــرط اینک به ش
مســئولیت های اخاقــی حرفــه ای  خــود، ماننــد 
رازداری، شــناخت داشــته باشــند. بــه کارکنــان 
توصیــه می شــود کــه از مســئولیت قانونــی 
ــه  ــیب ب ــرض آس ــراد در مع ــزارش اف ــاره گ درب
خــود و دیگــران آگاه باشــند و مرزهــای دقیــق 

اطاعاتــی را حفــظ کننــد.
- ادغــام مرکــز مشــاوره در دیگــر واحدهــا، نبایــد 
اســتقال مدیر مرکــز مشــاوره را در مدیریت مرکز 
ــن اســتقال شــامل  ــا کاهــش دهــد. ای تغییــر ی
مدیریــت کلــی و هماهنگــی منابــع و فعالیت های 
مرکــز ازجملــه مشــاوره،  خدمات رســانی، پژوهش 

و فعالیت هــای پیشــگیرانه ســامت روان اســت.
ــوزش،  ــداری، آم ــتخدام، نگه ــی، اس -هماهنگ
و  کارآمــوزی  حرفــه ای،  ارزیابــی  و  نظــارت 
حمایــت کارکنــان، تهیــه و مدیریــت بودجــه و 
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مشــارکت در شــکل گیری سیاســت دانشــگاه و 
ــه. ــن برنام تدوی

 2-4-کارکنان حرفه ای1
صاحیت  و شایستگی 2

ــرای متخصصــان  ــی ب ــل مــدرک تحصیل -حداق
ــد  ــی ارش ــگاه، کارشناس ــاوره دانش ــز مش مراک
از  روان  بهداشــت  رشــته های  از  دریکــی 

ــت. ــر اس ــگاهی معتب دانش
ــی  ــدن دوره نظــارت بالین -اخــذ گواهــی گذران

ــات بهداشــت روان. ــه خدم در ارائ
-کارکنــان حرفه ای بایــد دارای ســابقه کار عملی 
در دوره تحصیــات تکمیلــی، دانــش، مهــارت و 
توانایی های تأییدشــده در ارزیابی روان شــناختی، 
نظریه هــای شــخصیت، روانشناســی نابهنجــاری 
یــا آسیب شناســی روانــی، رشــد انســانی، نظریــه 

1  Professional Staff
2  Qualifications and Competencies
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یادگیــری، نظریــه مشــاوره و دیگــر موضوع هــای 
ــند. مرتبط باش

-کارکنــان حرفــه ای شایســته اســت کارآمــوزی 
بــا  یــا تجربــه معــادل در کار  نظارت شــده 
از  بخشــی  به عنــوان  متنــوع  جمعیت هــای 

ــند. ــته باش ــاز را داش ــدرک موردنی م
ــام  ــه نظ ــد دارای پروان ــه ای بای ــان حرف -کارکن
روانشناســی و مــدرک تحصیلــی دریکــی از 
مشــاوره  بالینــی،  روانشناســی  رشــته های 
تحصیلــی، مشــاوره خانــواده یــا ازدواج، یــا دیگر 
ــت،  ــته اس ــند. شایس ــط باش ــته های مرتب رش
ــه  ــذ پروان ــت اخ ــی جه ــی مقتض ــارت بالین نظ

ــرد. ــورت گی ــی ص ــام روانشناس نظ
ــن  ــول تدوی ــد در اص ــه ای بای ــان حرف -کارکن
ــای  ــانی، نظریه ه ــاوره، خدمات رس ــه، مش برنام
ــم  ــی داشــته باشــند و در فه ــش کاف رشــد دان
ــی  ــط فرهنگــی و اجتماع ــار محی ــراد در بافت اف
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ــند. ــا باش ــوع، توان متن
ــان  ــردی کارکن -شایســته اســت ویژگی هــای ف
حرفــه ای آن هــا را قــادر ســازد کــه روابــط بیــن 
ــترده ای از  ــف گس ــا طی ــهیل و ب ــردی را تس ف
دانشــجویان، اســتادان، کارکنــان و مدیــران 

ــد. ــرار کنن ــاط برق ارتب
-هنگامی کــه عضــوی مســئولیت نظــارت بالینی 
دیگــر کارکنــان حرفــه ای یــا دانشــجویان کارورز 
را بــر عهــده دارد، بایــد پروانه نظام روانشناســی، 
ــه در  ــب و تجرب ــی مناس ــدرک فارغ التحصیل م

آمــوزش ســایر حرفه هــا را داشــته باشــد.
ــتگی های  ــل شایس ــد حداق ــک کارمن ــر ی -اگ
ــار  ــت اعتب ــد، هیئ ــته باش ــه را نداش پیش گفت
گــذاری به صــورت مــوردی هرگونــه مدرکــی را 
بــرای حمایــت از صاحیت هــای متناســب ایــن 

ــد. ــی می کن ــرد بررس ف



57

وظایف1
-ارائــه خدمــات مشــاوره فــردی و گروهــی، 

ارزیابــی و مداخلــه در بحــران
-طراحــی و اجــرای برنامه هــای خدمات رســانی 

توسعه ای و 
-فراهــم نمــودن خدمــات مشــاوره ای، در صورت 
درخواســت بــه دانشــجویان، اســتادان و کارکنان 

نشگاه دا
ــی  ــای ارزیاب -مشــارکت در پژوهــش و فعالیت ه

خدمــت
-فراهــم نمــودن آمــوزش مناســب و نظــارت بــر 

کارآمــوزان و دســتیاران آموزشــی
-انجــام دادن ســایر وظایــف محولــه که بــه ارائه 
ــز  ــت دانشــگاهی مرک ــز و مأموری ــات مرک خدم
ــی،  ــس، کارگروه ــد تدری ــد مانن ــک می کن کم

1  Duties
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ــا اداری و  ــگاهی ی ــای دانش ــا واحده ــاط ب ارتب
ــگاه ــه دانش ــعه برنام ــارکت در توس مش

3-4-دیگر کارکنان اداری مرکز1
مراکــز مشــاوره دانشــگاهی، ســاختارهای اداری 
خــود را بــر اســاس انــدازه و نیــاز توســعه 
می دهنــد. افــراد منصوب شــده بــرای پــر کــردن 
مناصبــی ماننــد معاونــت یــا دســتیار مدیــر، یــا 
مدیــر آمــوزش بایــد تجربــه و تخصــص مرتبــط 
را بــرای اجــرای وظایــف محولــه داشــته باشــند.

4-4-کارورزان
ــی  ــات تکمیل ــوزان تحصی ــه کارآم ــی ک هنگام
مشــاوره  و خدمــات  برنامه هــا  ارائــه  بــرای 
بــه کارگرفتــه می شــوند، بایــد بــر اســاس 
ــتانداردها و  ــوز و اس ــه ای کارآم ــص حرف تخص
ــتانی و  ــه ای، اس ــی، منطق ــاس نامه های دولت اس
ــود. مســئولیت  ــارت ش ــا نظ ــر کار آن ه ــی ب مل

1  Other Center Administrative Staff
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و  مســئولیت ها  تعییــن  نظــارت،  گمــارش، 
تضمیــن کیفیــت برنامــه بــر عهــده سرپرســتان 
کارآمــوزان، مدیــر کارآمــوزی )اگــر در دســترس 
اســت( و درنهایــت مدیــر مرکــز مشــاوره اســت.

 انواع کارورزان
-کارورزان پیش دکتری1

مدت دوره کارورزی برای این دســته از کاروزان 
به صــورت تمام وقــت )40 ســاعت در هفتــه بــه 
ــت  ــورت نیمه وق ــا به ص ــال( ی ــک س ــدت ی م
)20 ســاعت در هفتــه بــه مــدت دو ســال( در 
نظــر گرفته شــده اســت. کارورزی پیــش دکتری 
بخشــی ثابــت و ضــروری از مأموریــت ســازمان 
اســت کــه ماهیتــی همیشــگی و تجمعــی دارد 
ــکان  ــت و ام ــه اس ــب تجرب ــر کس ــی ب و مبتن
یادگیــری فشــرده و گســترده را بــرای کارورزان 
ــش  ــر کارورزان پی ــارت ب ــد. نظ ــم می کن فراه

1  Pre-Doctoral Interns
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برنامه ریــزی  به طــور منظــم  بایــد  دکتــری 
ــد در  ــت بای ــک کارورز تمام وق ــل ی شــود. حداق
هفتــه 4 ســاعت نظــارت بالینــی شــود و حداقل 
2 مــورد از ایــن نظارت هــا بایــد به صــورت 
فــردی و چهــره بــه چهــره باشــد. )ایــن مقــدار 
بــرای کارورزان نیمه وقــت نیــز مطابــق بــا 

ــود(. ــبه می ش ــزان محاس ــن می همی
-دانشجویان کارورز

ــی  ــته از کارورزان ــرای آن دس ــرایط ب ــن ش ای
اعمــال می شــود کــه در حــال آمــوزش و نظارت 
برنامــه  از  بخشــی  کارورزی  یــا  بالینی انــد، 
دانشــگاهی آن هاســت، یــا به صــورت داوطلبانــه 
بــه دنبــال دســتیابی بــه تجربــه بیشــتر بالینــی 
و مشــاوره هســتند، مرکــز مشــاوره بایــد طیــف 
ــی  ــارت بالین ــتند، نظ ــوزش مس ــبی از آم مناس
و تجربیــات مســتند را ارائــه دهــد. ایــن مــوارد 
ــد،  ــی ارش ــع کارشناس ــت در مقط ــن اس ممک
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ــل از دوره  ــد و قب ــری باش ــا دکت ــی ی تخصص
ــد. ــری رخ ده ــش دکت کارورزی پی

بــه دانشــجویانی کــه در مرکــز مشــاوره فعالیــت 
ــوزش  ــه آم ــف محــدود ب ــد وظای ــد، بای می کنن
آن هــا اختصــاص داده شــود کــه ایــن امــر 
باعــث خدشــه دار شــدن اصــل رازداری نشــود. 
دانشــجویان نبایــد بــه هیچ گونــه اطاعــات 
ــت شــناختی  ــات جمعی ــد اطاع ــه مانن محرمان
ــا  ــا ی ــا گزارش ه ــی ی ــوابق بالین ــان، س مراجع
ــند و  ــته باش ــی داش ــان دسترس ــوابق کارکن س
ــد. ــام دهن ــع را انج ــزی مراج ــد برنامه ری نبای

-رزیدنت های پسادکتری/دستیار 
آموزشی/ شاغان فارغ التحصیل شده1

بــرای رزیدنت هــای پســادکتری، دســتیاران 
آموزشــی و شــاغان فارغ التحصیــل شــده بایــد 
ــرفته،  ــوزش پیش ــا آم ــود ت ــم ش ــی فراه فرصت

1  Practicum Students, Externs, Supervised Field Placements, etc
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نظــارت و آمــوزش را فراتــر از دوره کارشناســی 
ارشــد یــا دکتــری بــرای آمادگــی جهــت انجــام 
دادن کار بالینــی مســتقل یــا تخصــص در یــک 
حــوزه عملــی بــه دســت آورنــد. آمــوزش آن هــا 
بایــد به صــورت یکپارچــه در ارتبــاط بــا خدمات 
مشــاوره و ترکیبــی از مأموریــت ســازمان و 
موسســه باشــد. دوره رزیدنتــی یــک ســال یا دو 
ســال نیــم و بــر اســاس یادگیــری قبلــی اســت. 
درنتیجــه ایــن آمــوزش، کارورزان تخصــص 
ــه  ــا ب ــن حوزه ه ــرفته ای در ای ــارت پیش و مه
ــی/ تشــخیص، درمــان،  ــد: ارزیاب دســت می آورن
ــه، اجــرا  ــن برنام اطاع رســانی و مشــاوره، تدوی
و ارزیابــی، نظــارت، تدریــس، پژوهــش و اجــرا.

-مربیان همسال و حرفه ای1
مشــاوران همســال وظایــف مختلفــی را در مرکز 
ــان  ــوزش و تجربه ش ــا آم ــب ب ــاوره متناس مش
انجــام می دهنــد. بــه ایــن دانشــجویان آمــوزش 

1  Paraprofessional and Peer Educators
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و نظــارت ویــژه ارائــه می شــود تــا بــه کارکنــان 
و  خدمات رســانی  برنامه هــای  در  حرفــه ای 
ــه  ــه را ارائ ــن اولی ــا مســاعدت های معی کارگاه ه

دهنــد.
-شرح برنامه های آموزشی1

ــی  ــی و اداری کاف ــدان اجرای ــد کارمن ــز بای مرک
داشــته باشــد. بایــد به تمامــی کارکنــان اداری و 
اجرایــی، ازجملــه کارکنــان دانشــجویی، آموزش 

مرتبــط داده شــود شــامل:
1( عملکرد و کارکرد مرکز مشاوره

2( حدود عملکرد مرکز مشاوره 
 3( موارد مربوط به محرمانه بودن

5-4-کارکنان پشتیبانی2
شایســته اســت تعــداد کافــی از کارکنــان 
ــر دانشــجو وجــود داشــته  ــی غی اداری و اجرای

1  Description of Training Programs
2  Support Staff
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باشــد کــه در اســتفاده مؤثــر از فنــاوری بــرای 
مرکــز مشــاوره  بــا مســئولیت های  مواجــه 
آموزش دیــده باشــند. وظایــف کاری شــامل 
وظایــف پذیــرش، تعییــن وقــت، تجزیه وتحلیــل 
داده هــا، امــور نوشــتاری رایانــه ای )تولیــد، 
آزمون هــای  اجــرای  مدیریــت  نــگارش(، 
روان شــناختی و صورت حســاب نویســی اســت. 
اســتفاده از دانشــجویان به عنــوان کارکنــان 
ــی باشــد  ــه کارهای ــد محــدود ب پشــتیبانی، بای
ــا دانشــجویان نداشــته  کــه ارتبــاط مســتقیم ب
باشــد، ماننــد پشــتیبانی از فعالیت هــای برنامــه 
مطالــب  کــردن  فتوکپــی  خدمات رســانی، 

ــی. ــا پژوهش ــی ی آموزش
6-4-منابع مشاوره1

کارکنــان حرفــه ای و کارورزان باید دسترســی به 
منابــع مشــاوره ای ضــروری ماننــد داروشناســی 
روانــی، ارزیابی روان شــناختی، مدیریــت موردی 

1  Consultation Resources
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ــان  ــند. متخصص ــته باش ــه داش ــعه برنام و توس
روان پزشــکی، متخصصــان مشــکات تحصیلی و 
ــران  ــان، درمانگ ــری، حقوق دان ــاالت یادگی اخت
اعتیــاد و ماننــد آن منابــع مهــم حرفــه ای بــرای 

کارکنــان مشــاوره اند.
7-4-شأن و پایگاه حرفه ای1

کارکنــان حرفــه ای )کارشناســی ارشــد و باالتــر( 
مرکــز بایــد دارای پایگاهــی مطابــق بــا اســتادان 

ــگاه باشند. دانش
5-رهنمودهای مرتبط2

1-5-پیشرفت حرفه ای3
ــة  ــای برنام ــته مبن ــه ای پیوس ــرفت حرف -پیش
مشــاوره ای مؤثــر اســت. بــرای کمــک بــه 
ــی  ــع مال ــان و مناب ــد زم ــا بای ــه تاش ه این گون

ــد. ــان باش ــترس کارکن ــی در دس کاف
1  Professional Status
2  RELATED GUIDELINES
3  Professional Development
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بایــد  مشــاوره  خدمــات  کارکنــان  -بــرای 
و  نظــارت  دریافــت  بــرای  فرصت هایــی 
ــان  ــود. کارکن ــم ش ــی فراه ــورت های بالین مش
ــان  ــارت کارکن ــت نظ ــد تح ــه بای ــدون پروان ب

باشــند. پروانــه  دارای 
-بســیار مطلــوب اســت کــه آموزش هــای ضمــن 
ــود.  ــم ش ــان فراه ــه کارکن ــرای هم ــت ب خدم

آمــوزش ضمــن خدمــت شــامل:
و  منظــم  زمان بندی شــده  همایش هــای   .1
رســمی کــه بــا حضــور همــه کارکنــان برگــزار 

می شــود
2. ســمینارها، کارگاه هــا و برنامه هــای آمــوزش 

ضمــن خدمــت
ــازمان های  ــال س ــو فع ــد عض ــان بای 3. کارکن
بایــد  کارکنــان  باشــند.  مناســب  حرفــه ای 
در  رهبــری  مســئولیت های  پذیــرش  بــه 
ســازمان های محلــی و ملــی مربــوط و مخصوص 
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ــوند. ــویق بش ــود تش ــه خ ب
ــای  ــمینارها و رویداده ــد در س ــان بای 4. کارکن
مرتبط دانشــگاه و جلســات تخصصــی و حرفه ای 

ملــی، اســتانی و منطقــه ای شــرکت کننــد.
2-5-تنوع کارکنان1

ضــروری اســت کــه شــیوه های اســتخدامی 
مرکــز مشــاوره، عــاری از تعصبــات مربــوط بــه 
ــد آن  ــس، مشــکات جســمی و مانن ســن، جن
ــاوره  ــز مش ــتخدام مرک ــای اس ــد. فراینده باش
بایــد نشــان دهنــدة انطبــاق بــر اهــداف فرصــت 
ــرای  ــر و اقــدام مثبــت باشــد و در تــاش ب براب

ــه. موازن
3-5- تعداد کارکنان2

ــر  ــرد مؤث ــرای عملک ــدان الزم ب ــداد کارمن تع
مرکــز مشــاوره تــا حــد زیــادی بســتگی به اندازه 
ــات  ــز و گســتردگی دیگــر خدم و ماهیــت مرک

1  Staff Diversity
2Size of Staff
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بهداشــت روان در داخــل و خارج دانشــگاه دارد. 
ــی  ــای آموزش ــات و برنامه ه ــه خدم ــه ارائ دامن
نیــز بــر نیازهــای تأمیــن نیــرو تأثیرگــذار اســت. 
توصیــه می شــود کــه میــزان کارکنــان بــا توجــه 
ــات  ــام دانشــجویان، درخواســت خدم ــه ثبت ن ب
ــری  ــته بازنگ ــور پیوس ــان به ط ــوع کارکن و تن
ــان حاصــل شــود کــه اهــداف  ــا اطمین شــود ت

ــود. ــن می ش ــه تأمی برنام
- بایــد کوشــش شــود تــا حداقــل نســبت 
یــک متخصــص  یعنــی  دانشــجو،  مشــاور- 
ــر  ــه ازای ه ــوزان( ب ــر از کارآم ــت )غی تمام وق
ــردد. بدیهــی  1000-1500، دانشــجو حفــظ گ
ــترس  ــزان در دس ــه می ــوع ب ــن موض ــت ای اس
ــات بهداشــت روان  ــع و خدم ــایر مناب ــودن س ب

ــتگی دارد. ــز بس ــگاه نی در دانش
ــرای  ــرای اج ــد ب ــان اداری بای ــداد کارکن - تع
وظایــف پذیــرش و منشــی گری کــه بــرای 
عملکــرد خدمــات مشــاوره ای الزم اســت، کافــی 
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ــر  ــز دیگ ــا مراک ــاوره ب ــز مش ــر مرک ــد. اگ باش
ــار  ــد اختی مشــترک باشــد، مدیریــت مرکــز بای

ــد. ــیم کن ــان اداری تقس ــن کارکن اداری را بی
خدمــات  بــه  بایــد  مشــاوره ای  -خدمــات 
روان پزشــکی دسترســی داشــته باشــند تا پاســخ 
به موقــع بــرای ارزیابــی و مدیریــت دارویــی 

ــود. ــه ش ارائ
4-5-حجم کار1

حجــم کار هر مدیــر مرکز مشــاوره منحصربه فرد 
ــر  ــه ب ــت ک ــئولیت هایی اس ــان دهنده مس و نش
ــه،  ــت. درنتیج ــه ای نیس ــان حرف ــده کارکن عه
ــر اســاس  ــد حجــم کاری را ب ــد بتوان ــر بای مدی

تقاضــا از مقــام مدیریــت در نظــر بگیــرد.
ــته  ــادل داش ــم کاری متع ــد حج ــان بای کارکن
ــرای همــه  ــی ب ــان کاف ــه موجــب زم باشــند ک
جنبه هــای کارکــرد حرفه ای شــان می شــود.
ماننــد  مســتقیم  خدمــات  -مســئولیت های 

1  Workload
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ــان  ــا مراجع ــره ب ــه چه ــره ب ــای چه تماس ه
ــه  ــی و مداخل ــاوره های فردی/گروه ــامل مش ش
در بحــران نبایــد بیــش از 65 درصــد حجــم کار 

ــا باشــد. ــم آن ه دائ
- بایــد زمــان کافــی بــرای فعالیت هــای خدماتــی 
ــد از:  ــه عبارت ان ــد ک غیرمســتقیم اختصــاص یاب
ــت  ــع، مدیری ــاع مراج ــی، ارج ــای بالین نظارت ه
ــرفت  ــش، پیش ــات، پژوه ــاوره، جلس ــورد، مش م
حرفــه ای، آموختــن و به روزرســانی پرونــده مراجع

5-5-پاداش، حقوق و مزایا1
صاحیت هــا،  بــا  متناســب  بایــد  -حقــوق 

باشــد. وظایــف  و  مســئولیت ها  تجــارب، 
-حقــوق و مزایا باید متناســب با ســایر متخصصان 
بــا صاحیت هــا و مســئولیت های مشــابه در دیگر 

مؤسســات آموزش عالی در منطقه باشــد.
ــای  ــاد فرصت ه ــد در ایج ــاوره بای ــز مش - مرک

1  Compensation - Salary and Benefits
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پیشــرفت شــغلی بــرای کارکنــان، ازجملــه 
ــه مناصــب پرمســئولیت تر  فرصــت پیشــرفت ب

ــد. ــاش کن ــز ت در مرک
6-5-امکانات مادی1

- مرکــز مشــاوره باید در مرکز دانشــگاه مســتقر 
باشــد و به آســانی در دســترس همه دانشــجویان 
ازجملــه کســانی باشــد کــه مشــکات جســمی 
ــد  ــی بای ــر فیزیک ــاوره ازنظ ــز مش ــد. مرک دارن
ــگاه و  ــت دانش ــای اداری، حراس ــدا از واحده ج

دفاتــر قضائــی باشــد.
ــه ای  ــان حرف ــک از کارکن ــر ی ــرای ه ــد ب -بای
ــم  ــی فراه ــدی صوت ــر عایق بن و کارورزان دفات
ــه،  ــن، رایان ــک تلف ــد ی ــری بای ــر دفت ــود. ه ش
ــای  ــه فض ــد ک ــته باش ــی داش ــر و مبلمان چاپگ
آرام بخــش را بــرای دانشــجویان فراهــم می کند.

ــد  ــاوره بای ــز مش ــوزان مرک ــان و کارآم -کارکن
بــرای برنامه ریــزی، نگه داشــتن ســوابق، ذخیــره 

1  Physical Facilities
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داده ها/مدیریــت پرونــده، پژوهــش و انتشــار 
فعالیت هــا بــه رایانــه و پشــتیبانی فنــاوری 

ــند. ــته باش ــی داش دسترس
جداگانــه  فضایــی  بایــد  مشــاوره  -مرکــز 
ــرای دانشــجویان  مخصــوص پذیــرش/ انتظــار ب

ــد. ــم کن فراه
-همــه ســوابق مراجعان بایــد در مکانــی مرکزی 
قــرار بگیــرد کــه امــن و در دســترس کارکنــان 
مربــوط باشــد. در محــل مرکــزی، ســوابق 
ــده بایــد در فایل هــای قفــل شــده وایمــن  پرون

نگهــداری شــوند.
- مرکــز مشــاوره بایــد دارای منابــع کتابخانــه ای 
شــامل مجله هــای تخصصــی، کتاب هــا و ســایر 

مطالــب و منابــع اینترنتــی باشــد.
ــردی  ــای ف ــرای آزمون ه ــب ب ــی مناس - فضای
ــد  ــز بای ــای مرک ــا نیازه ــب ب ــی متناس و گروه

ــم باشــد. فراه
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ــی  ــب کاف ــای مناس ــد فض ــاوره بای ــز مش -مرک
ــرای جلســه های مشــاوره گروهــی و جلســات  ب
کارکنــان داشــته باشــد یــا بــه چنیــن فضایــی 

دسترســی داشــته باشــد.
ــد  ــا مؤلفه هــای آموزشــی بای -مرکــز مشــاوره ب
ظرفیت هــای مشــاهده و ضبــط ویدئویــی و 
صوتــی کافــی را به عنــوان بخــش جدایی ناپذیــر 

نظــارت در اختیــار داشــته باشــد.
-مرکــز مشــاوره بایــد فضــای کافــی بــرای انبار/

ــته باشد. بایگانی داش
- دوربین هــای امنیتــی نبایــد موجــب بــه خطــر 
ــودن  ــه ب ــا محرمان ــم خصوصــی ی ــادن حری افت

اطاعــات مراجــع شــود.
 7-5-بیمه مسئولیت

ــه  ــت ک ــته اس ــاوره شایس ــز مش ــان مرک کارکن
تحــت پوشــش بیمــه مســئولیت و خطــر قــرار 
گیرنــد، چــه از طریــق دانشــگاه و چــه شــخصی.
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تالیف و ترجمه:
دکتر فاطمه جعفری

ت  ما خد عــد  ا قو
ر  د ی  ر حضو ه  ر و مشــا

نا  و کر ع  شــیو ه  ر و د
ه  ر و مشــا کز  مرا ر  د

هی نشــگا ا د

مه هنا گا
نیکی  و لکتر ا
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ســاختار  کرونــا،  شــیوع  بــه  توجــه  بــا 
بــرای  مشــاوره  مراکــز  در  خدمات رســانی 
حفــظ ســامت و ســازگاری بــا شــرایط جدیــد 
تغییراتــی کــرده اســت. مراکز مشــاوره در ســال 
ــات  ــه خدم ــر ارائ ــزون ب ــی اف ــد تحصیل جدی
ــات مشــاوره برخــط  به صــورت حضــوری، خدم
ــد.  و الکترونیکــی خــود را نیــز گســترش داده ان
البتــه در ارائــة خدمــات، تمرکز بر ارائــة خدمات 
ــع  ــر مراج ــت و اگ ــن اس ــوری و آنای غیرحض
ــا روی  درخواســت مشــاوره حضــوری داشــت ی
ــی  ــه ای و اخاق ــرد ازنظــر حرف آن پافشــاری ک
شــما ملــزم بــه انجــام دادن آن نیســتید و قبــل 
ــته  ــوری شایس ــاوره حض ــت مش ــن وق از تعیی

ــد. ــر توجــه کنی ــوارد زی ــه م اســت ب
1-آیــا مراجــع بــه خدمــات مشــاوره الکترونیکی 

دارد؟ دسترسی 
ــاوره  ــات مش ــد از خدم ــع می توان ــا مراج 2-آی
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ــد؟ ــتفاده کن ــی اس الکترونیک
3- اگــر خدمات مشــاوره ای طوالنی مدت باشــد، 
آیــا ارائــه ایــن خدمــات به صــورت الکترونیکــی 
ــه  ــا ب ــت؟ آی ــده اس ــجو کمک کنن ــرای دانش ب

کاهــش مشــکات وی کمــک می کنــد؟
4- آیــا تــداوم جلســات مشــاوره به صــورت 
ــا بایــد  الکترونیکــی و از راه دور میســر اســت ی

ــود؟ ــام ش ــوری انج ــاوره حض مش
5- آیــا مراجــع دارای شــرایط بحرانــی ازجملــه 

افــکار خودکشــی اســت؟
ــدة مشــاوره حضــوری فضــای  ــا تقاضاکنن 6-آی
امــن و محرمانــه ای بــرای مشــاورة الکترونیکــی 

ــدارد؟ ــا ن ــایر مکان ه ــزل و س در من
درصورتی کــه پــس از ارزیابــی به عمل آمــده، 
ضــرورت انجــام دادن مشــاوره حضــوری تأییــد 
ــای  ــت پروتکل ه ــت رعای ــت جه ــد، الزم اس ش
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بهداشــتی و پیشــگیری از انتشــار ویــروس کرونا 
قواعــد زیــر رعایــت گــردد:

1-به منظــور حفــظ فاصلــه فیزیکی و پیشــگیری 
از ازدحــام در مرکــز مشــاوره، مراجــع از آوردن 

همــراه خــودداری کند.
2-مراجع حتماً از ماسک استفاده کند.

بــه  ورود  از  قبــل  مراجــع  بــدن  3-دمــای 
ســاختمان حتمــاً ســنجیده شــود )بهتــر اســت 
ــرد  ــت حضــوری می گی ــه مراجــع وق ــی ک زمان
ــزل  ــروج از من ــل از خ ــود قب ــه ش ــه وی گفت ب

ــرد(. ــدازه بگی ــود را ان ــدن خ ــای ب دم
4- فاصلــه فیزیکــی صندلی هــا در اتــاق انتظــار 
 Do not seat( ــت ــا عام ــود، ی ــت ش رعای

ــد. here( را روی آن بگذاری
5-در صــورت امــکان پنجره هــا را بــرای تهویــه 
بــاز بگذاریــد یــا از امکانــات دیگــر بــرای تهویــه 
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اتــاق اســتفاده کنیــد.
6-مراجعــان حتمــاً فقــط 5 دقیقــه قبــل از وقت 

خــود بــه مرکــز مراجعــه کننــد نــه زودتر.
انتظــار  ســالن  در  هنگامی کــه  7-مراجعــان 
ــر  ــاق درمانگ ــه وارد ات ــی ک ــا زمان نشســته اند ی

نکننــد. جابه جــا  را  صندلی هــا  می شــوند، 
ــود  ــدان خ ــا فرزن ــراه ب ــان هم ــر مراجع 8-اگ
آمده انــد، مطمئــن باشــند کــه فرزندانشــان تمام 
ــد. ــت می کنن ــتی را رعای ــای بهداش پروتکل ه

ــزی شــود  9-زمــان مشــاوره ها طــوری برنامه ری
کــه بــه ازدحــام در اتــاق مشــاوره نیانجامــد.

10-الــکل 75 درصــد در اتــاق انتظــار و نیــز بــر 
روی میــز پذیــرش قــرار داده شــود.

11-پوســترهای بهداشــتی و قواعــد مربوط روی 
ــوار نصب باشــد. دی

ــه همــکاران آمــوزش دهیــد اگــر ســرفه،  12-ب
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ــل کار  ــد در مح ــس دارن ــی نف ــا تنگ ــب ی ت
ــوند. ــر نش حاض

اســتفاده  کارت خــوان  دســتگاه  از  13-اگــر 
می شــود بعــد از هــر اســتفاده ضدعفونی شــود 
و بــه کارمنــدان پذیــرش آمــوزش داده شــود 
کــه هنــگام اســتفاده از کارت خــوان حتمــاً از 
دســتکش اســتفاده کننــد. از گرفتــن هزینــه 
ــکان خــودداری  ــا حــد ام به صــورت نقــدی ت
شــود. وســایل دیگــر ازجملــه خــودکار، میــز 
ــی  ــدام ضدعفون ــز م ــایل نی ــایر وس کار و س

شــود.
14-درمانگــر در صــورت نداشــتن نشــانگان 
بیمــاری در جلســه حضورداشــته باشــد و 
قبــل از ورود بــه مرکــز دمــای بــدن وی نیــز 

ــود. ــنجیده ش س
15-درمانگر حتماً از ماسک استفاده کند.

16-فاصلــه درمانگــر و مراجــع در اتــاق حداقــل 
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182 ســانتی متر باشــد و مشــاوره در اتاقــی 
ــزرگ صــورت گیــرد. ب

17- اگــر ســن درمانگــر زیــاد اســت یــا بیماری 
از دیــدن مراجــع  زمینــه ای دارد، می توانــد 

ــد. حضــوری خــودداری کن
احتمــال  برپایــه  می تواننــد  18-درمانگــران 
ابتــای فــرد بــه ویــروس کرونــا به دلیل شــرایط 
ــاری و شــرایط دیگــر در  شــغلی، الگوهــای رفت
چگونگــی ادامــه جلســات حضــوری تجدیدنظــر 

کننــد.
ــات  ــت کننده جلس ــه درخواس 19- درصورتی ک
حضــوری، بــه دلیــل رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی حائــز بهره گیــری از جلســات حضوری 
نبــود، زمینــه بهره گیری از خدمــات غیرحضوری 
ــرای وی فراهــم  ــا آنایــن ب به صــورت تلفنــی ی

شــود.
ــات  ــن جلس ــه بی ــرش، فاصل ــئول پذی 20- مس
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حضــوری را طــوری تنظیــم کنــد کــه حداقــل 
ــراد در ســالن انتظــار حضورداشــته باشــند. اف

ــور  ــالن به ط ــل س ــه داخ ــطل های زبال 21- س
مرتــب تخلیــه شــود.

22- داخــل اتاق هــا، ســالن و ســایر فضاهــا 
ــود. ــی ش ــب ضدعفون مرت
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حبه  مصا ل  ــو ص  ا
لینــی با

مه هنا گا
نیکی  و لکتر ا

تالیف و ترجمه:
دکتر نگار سیفی مقدم
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اصول مصاحبه بالینی
هدف عمــده مصاحبه به دســت آوردن اطاعاتی 
ــا را  ــر ماک ه ــی ب ــخیص مبتن ــه تش ــت ک اس
ــن فراینــد در پیش بینــی ســیر  اثبــات کنــد. ای
مراجــع و پیش آگهــی مفیــد اســت و منجــر بــه 

تصمیمــات درمانــی می شــود.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مصاحبــه خــود یک 
ــوب  ــان محس ــد درم ــی در فرآین ــش اساس بخ

می شــود.
ــاس،  ــروع تم ــات ش ــان لحظ ــه از هم مصاحب
ماهیــت رابطــه مراجــع - مشــاور را شــکل 
ــه آن  ــون توج ــه و کان ــدت مصاحب ــد. م می ده
بســته بــه شــرایط محیــط و هــدف اختصاصــی 

ــت. ــاوت اس ــیار متف ــه بس مصاحب
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اصول کلی مصاحبه
توافق بر سر فرآیند

 درمانگــر )روان شــناس/ مشــاور/ روانپزشــک( 	•
ــی  ــود را معرف ــد خ ــه بای ــدای مصاحب در ابت
کنــد و بســته بــه شــرایط مشــخص کنــد کــه 

ــد. ــت می کن ــا مراجــع صحب ــرا ب چ
 رضایــت مراجــع بــرای ادامــه مصاحبــه حتمــاً 	•

ــود. اخذ ش
 ماهیــت ارتبــاط و زمان تقریبی یــا اختصاصی 	•

مصاحبــه باید بیــان گردد.
 موضــوع اساســی ایــن اســت کــه آیــا مراجــع 	•

داوطلبانــه مراجعــه کــرده اســت یــا به صــورت 
اجبــاری بــرای ارزیابی آورده شــده اســت. این 
امــر بایــد قبــل از شــروع مصاحبــه مشــخص 

. د شو
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حریم خصوصی و رازداری
مســائل مربــوط بــه رازداری در فرآینــد ارزیابــی 
و درمــان اهمیــت اساســی دارنــد و ممکــن 
اســت الزم باشــد چندیــن نوبــت در مــورد آن ها 

گفتگــو شــود.
ــه 	• ــی در رابط ــم و اساس ــه مه  رازداری مؤلف

ــت. ــع اس ــاور - مراج مش
 اگــر مراجــع در اتاقــی مشــترک بــا دیگــران 	•

ــه از  ــرای مصاحب ــود ب ــاش ش ــد ت اســت بای
ــی اســتفاده شــود. ــاق مجزای ات

ــم 	• ــع و فراه ــاق مراج ــردن ات ــدا ک ــر ج  اگ
امکان پذیــر  خصوصــی  فضــای  کــردن 
ــه برخــی  نیســت، مصاحبه گــر بایــد از ورود ب
موضوعــات پرهیــز کنــد یــا خاطرنشــان کنــد 
کــه ایــن مســائل بعــداً وقتــی حریــم خصوصی 
را بتــوان تضمیــن کــرد مطــرح خواهنــد شــد.
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بایــد 	• مصاحبه گــر  ابتــدا  در  به طورکلــی   
نشــان دهــد کــه محتــوای جلســات محرمانــه 
ــا  ــه الزم اســت ب ــواردی ک ــز م ــد به ج می مان
ــان در  ــروه درم ــا گ ــده ی همــکار ارجــاع دهن

ــان گذاشــته شــوند. می
 در مــواردی مانند بررســی پزشــکی قانونی که 	•

محرمانــه بــودن کمتــر اســت، مصاحبه کننــده 
بایــد به طــور آشــکار اعــام کنــد کــه جلســه 
محرمانــه نیســت و مشــخص کنــد چــه کســی 
گــزارش ارزیابــی را دریافــت خواهــد کــرد. این 
ــل در  ــور کام ــت و به ط ــد به دق ــات بای اطاع

پرونــده مراجــع ثبت شــود.
 یــک موضــوع ویــژه در مــورد رازداری زمانــی 	•

ــه  ــد ک ــع می گوی ــه مراج ــد ک ــش می آی پی
می خواهــد بــه خــود یــا دیگــری آســیب 
برســاند. در ایــن صــورت ابتــدا خطــر ارزیابــی 
ــی  ــات بالین ــاس آن اقدام ــر اس ــود و ب می ش
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ــز دارو  مناســب ماننــد بســتری کــردن، تجوی
ــام  ــع انج ــواده مراج ــه خان ــاع دادن ب و اط
رازداری  نقــض  مــوارد  ایــن  در  می گیــرد. 

ــع اســت. بامان
ــا 	• ــد ب ــواده مراجــع بخواهن ــر اعضــای خان  اگ

درمانگــر صحبــت کننــد بهتــر اســت بعــد از 
ــا  ــه ب ــان جلس ــع در پای ــت مراج ــذ رضای اخ
ــان  ــواده و مراجــع به طــور همزم اعضــای خان

ــند. ــته باش ــات داش ماق
 در ایــن جلســه مشــترک بــا خانــواده مراجــع، 	•

روانشــناس / مشــاور/ روانپزشــک نباید مطالبی 
کــه مراجــع مطــرح کــرده را بیــان کنــد بلکــه 
ــوش  ــواده گ ــات اعضــای خان ــه اطاع ــد ب بای

دهــد.
 درمانگــر در ســیر تشــخیص و درمــان ممکــن 	•

ــواده  ــا یکــی از اعضــای خان ــات ب اســت ماق
ــا  مراجــع را مفیــد بدانــد و ایــن موضــوع را ب
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مراجــع مطــرح ســازد. در اینجــا نیــز مراجــع 
ــر  ــه درمانگ ــر اینک ــد، مگ ــت بده ــد رضای بای
مشــخص کنــد کــه مراجــع بــرای خــودش یــا 

دیگــران خطــری دارد.
ــه درمانگــر تلفــن 	• ــواده ب  گاهــی اعضــای خان

می کننــد. به جــز در مــوارد اضطــراری، پیــش 
ــد  ــا دیگــران صحبــت کن از آنکــه درمانگــر ب

بایــد اجــازه ایــن کار را از مراجــع بگیــرد.
  وقتــی روانشــناس / مشــاور/ روانپزشــک 	•

تصمیــم بــه تمــاس بــا یکــی از اعضــای 
ــا  ــد ب ــواده را داشــته باشــند درمانگــر بای خان
ــد. ــام دهن ــن کار را انج ــع ای ــت مراج رضای

ــکی 	• ــی پزش ــی و گاه ــای آموزش  در محیط ه
ــه جلســه  ــد ک ــش می آی ــواردی پی ــی م قانون
از  کامــًا  بایــد  مراجــع  ضبــط می شــود. 
ضبــط جلســه و نحــوه اســتفاده از محتویــات 
در  همچنیــن  شــود.  مطلــع  ضبط شــده 
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ــوار جلســه و نحــوه  مــورد نحــوه نگهــداری ن
ــود. ــو ش ــه آن گفتگ ــای ب ــت ه محدودی

ــت 	• ــه جه ــه یک طرف ــه از آین ــواردی ک  در م
مراجــع  می شــود،  اســتفاده  آمــوزش 
بایــد از کاربــرد آینــه یک طرفــه و ســنخ 
مشــاهده کنندگان آگاه شــود و بــه او اطمینان 
داده شــود کــه ناظــران قوانیــن رازداری را 

ــرد. ــد ک ــت خواهن رعای

احترام و ماحظه
 در تمــام محیط هــای بالینــی بایــد بــا مراجــع 	•

بــا احتــرام رفتار شــود.
 مراجــع اغلــب درد یــا ناراحتــی درخــور 	•

ماحظــه ای را تجربــه می کنــد و در مــورد 
آنچــه تجربــه می کنــد و آنچــه روی می دهــد 
اغلــب احســاس عــدم قطعیت و آســیب پذیری 

دارد.
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ــب 	• ــل برچس ــه دلی ــت ب ــن اس ــع ممک  مراج
بیمــار روانــی در مــورد ماقــات بــا روانشــناس 
/ مشــاور/ روانپزشــک بســیار نگــران و حتــی 

وحشــت زده باشــد.
 درمانگــر خبــره از ایــن مســائل آگاه اســت و 	•

بــه شــیوه ای بــا مراجــع تعامــل می کنــد کــه 
ایــن ناراحتــی را کاهــش دهــد یــا حداقــل آن 

را افزایــش ندهــد.
 موفقیــت در مصاحبــه اولیــه اغلــب بــه 	•

توانایی هــای درمانگــر بــرای تخفیــف اضطراب 
ــتگی دارد. ــرط بس مف

تفاهم/همدلی
تفاهم/همدلــی 	• بالینــی  محیط هــای  در   

طبــق تعریــف عبــارت اســت از پاســخ دهــی 
هماهنــگ درمانگــر بــه مراجــع و مراجــع بــه 

ــر. درمانگ
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ــی، 	• ــه ارزیاب ــد ک ــاس کن ــد احس ــع بای  مراج
تاشــی مشــترک اســت و مصاحبه گــر واقعــاً 

ــد. ــوش می ده ــه گ ــه او فعاالن ب
 همدلــی یعنــی درک آنچــه مراجــع مــی 	•

می کنــد. احســاس  و  اندیشــد 
کــه 	• می شــود  ایجــاد  زمانــی  همدلــی   

بتوانــد  روانپزشــک  مشــاور/   / روانشــناس 
خــود را جــای مراجــع بگــذارد و درعین حــال 

عینیت گرایــی خــود را حفــظ کنــد.
ــظ 	• ــی حف ــک همدل ــروری و الینف ــزء ض  ج

عینیــت اســت. حفــظ عینیــت در رابطــه 
درمانــی اهمیــت اساســی دارد. مخــدوش 
ــن  ــر ممک ــع و درمانگ ــای مراج ــدن مرزه ش
ــرای بســیاری از مراجعیــن ســردرگم  اســت ب

کننــده و ناراحت کننــده باشــد.
بیفتــد، 	• اتفــاق  همدلــی  اینکــه  بــرای   

مصاحبه گــر بایــد بســیاری از مســائل مراجــع 
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را بشناســد و ایــن امــر بــا پیشــرفت مصاحبــه 
مشــخص و میســر می شــود.

 اگــر روانشــناس / مشــاور/ روانپزشــک در 	•
مــورد تجربــه مراجــع مطمئــن نیســت، بهتــر 
اســت بــه حــدس زدن روی نیــاورد و مراجــع 

را تشــویق کنــد کــه ادامــه دهــد.
 تــکان دادن ســر، زمیــن گذاشــتن قلــم، 	•

خــم شــدن بــه ســمت مراجــع، یــا اظهــارات 
بــه  می توانــد  می فهمــم  ماننــد  کوتاهــی 
شــناختن بیشــتر تجربــه مراجــع  کمــک کند 
ــوع  ــه موض ــد ک ــان می ده ــال نش و درعین ح

ــت.  ــم اس ــده مه ــرای مصاحبه کنن ب
ــی 	• ــی و غیرکام ــه کام ــات همدالن  مداخ

می دهــد.  افزایــش  را  همدلــی  و  تفاهــم 
ــوار  ــت دش ــی برای ــد خیل ــد:  بای مانن
ــه  ــه چ ــم ک ــد...  می فهم ــوده باش ب
ــک  ــب ی ــته ای . اغل ــدی داش ــاس ب احس
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واکنــش غیرکامــی ماننــد باالبــردن ابــرو یــا 
خــم شــدن بــه ســمت مراجــع یــا یــک پاســخ 
ــر را  ــن اث ــز همی ــل اوه( نی ــذرا )مث ــیار گ بس

دارد.
ــه 	• ــع بخــش اعظــم پاســخ های همدالن  درواق

در مصاحبــه، غیرکامــی اســت.
ارتباط مراجع - روانشناس / مشاور/ 

روانپزشک
 تمایــل کادر درمــان بــرای کمــک کــردن بــه 	•

مراجــع، بــه او انگیــزه می دهــد کــه اطاعــات 
و احساســات ناراحت کننــده شــخصی و اغلــب 
خصوصــی را بــا یــک غریبــه در میــان بگــذارد.

ــی در 	• ــب غیرکام ــی و اغل ــات کام  مداخ
همــان برخورد نخســت و گاهی پــس از تماس 
تلفنــی اولیــه مراجــع با مرکــز درمانــی، تمایل 
مراجــع بــرای در میــان گذاشــتن اطاعــات را 

ــش می دهــد. ــا افزای کاهــش ی
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 در صــورت وجــود احترام و ماحظــه در رفتار 	•
درمانگــر همدلــی شــروع بــه شــکل گیری 
می کنــد و درصورتی کــه مراجــع احســاس 
ــد و  ــش می یاب ــد افزای ــت کن ــی و امنی راحت
مراجــع اطاعــات بیشــتری را در میــان خواهد 

گذاشــت.
 نگــرش و رفتــار غیــر قضاوتــی درمانگــر 	•

بازگویــی اطاعــات از ســوی مراجــع را تقویت 
می کنــد.

 یــک مؤلفــه اساســی در رابطــه درمانــی ایــن 	•
ــه روانشــناس / مشــاور/ روانپزشــک  اســت ک
نشــان دهــد کــه ســخنان مراجــع و احســاس 
او را درک می کنــد و ایــن درک بایــد بــه 

مراجــع منتقــل شــود.
 مولفــة ضــروری دیگــر ایــن اســت کــه مراجع 	•

بدانــد درمانگــر بــه او اهمیــت می دهــد.
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 صداقــت و اصالــت روانشــناس / مشــاور/ 	•
می کنــد.  تقویــت  را  ارتبــاط  روانپزشــک 
توانایــی خندیــدن بــه یــک اظهــار طنزآمیــز، 
قبــول اشــتباه یــا عذرخواهــی بــرای خطایــی 
کــه مراجــع را ناراحــت کــرده ماننــد تأخیــر یا 
عــدم حضــور در ســاعت مقــرر، اتحــاد درمانی 

را تقویــت می کنــد.
 مهــم اســت کــه در مصاحبــه و پاســخ دهی به 	•

ابتــکارات مراجــع انعطاف پذیــر باشــیم. بــرای 
مثــال اگــر مراجــع چیــزی مثــل یــک عکــس 
را بــا خــود مــی آورد، درمانگــر بهتــر اســت بــه 
آن نــگاه کنــد و در مــورد آن ســؤاالتی بپرســد 

و از مراجــع تشــکر کنــد.
 گاهــی مراجــع ســؤاالتی از روانشــناس / 	•

می پرســد: روانپزشــک  مشــاور/ 
 بهتــر اســت ســؤاالت مربــوط بــه صاحیــت و 	•

جایــگاه درمانگــر مســتقیماً پاســخ داده شــود 
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)مثــاً مــدرک بــورد و مقــام مراجــع اســتانی و..
 گاهــی چنیــن ســؤاالتی یــک اظهارنظــر 	•

ــد  ــه اســت مانن ــش و کنای ــا نی ــوأم ب ــی ت کل
ــکی  ــکده پزش ــه دانش ــما ب ــاً ش ــه  واقع اینک
ــت  ــر اس ــواردی بهت ــن م ــد؟ . در چنی رفته ای
ــع  ــک مراج ــبب تحری ــه س ــی ک ــه موضوع ب
بــرای چنیــن اظهارنظــری شــده پرداخــت تــا 
ــخ  ــؤال پاس ــه س ــی ب ــورت عین ــه به ص اینک

ــود. داده ش
ــد 	• ــه ح ــا چ ــر ت ــه مصاحبه گ ــورد اینک  در م

بایــد بــه ســؤاالت شــخصی پاســخ دهــد 
هیــچ پاســخ ســاده ای وجــود نــدارد. ســؤاالتی 
ــال  ــد؟ فوتب ــد؟ بچه داری ــر:  ازدواج کرده ای نظی
نــگاه می کنیــد؟ . پاســخ بــه این هــا بــه 
نــوع روا ن درمانــی، بافتــاری کــه در آن ســؤال 
درمانگــر  خواســت  و  می شــود  پرســیده 

ــتگی دارد. بس
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ــؤاالت 	• ــه س ــدادن ب ــخ ن ــدة پاس ــل عم  دلی
شــخصی آن اســت کــه مصاحبــه ممکن اســت 

ــه مراجــع محــور. درمانگــر- محــور شــود ن
مصاحبه های شخص محور و مبتنی 

بر اختال
 مصاحبه هــای روانشــناختی بایــد شــخص 	•

ــد. ــور( باش ــد )مراجع مح ــور باش مح
 کانــون توجــه بایــد درک مراجع و قادرســازی 	•

او بــرای بازگویی مشــکاتش باشــد.
 فردیــت تجربــه مراجــع موضوع اصلی اســت و 	•

تاریخچــه زندگــی مراجع بر اســاس محدودیت 
وقــت، تمایــل مراجع بــرای در میان گذاشــتن 
ایــن مطالــب و مهــارت مصاحبه گــر اســتخراج 

ــود. می ش
 بســیار مهــم اســت کــه طــرح درمانــی مبتنی 	•

بــر اهــداف مراجــع باشــد و نــه اهــداف درمانگر.



98

بــر 	•  در رویکــرد شــخص محــور، عــاوه 
توجــه  نیــز  قــوت  نقــاط  بــر  نقصان هــا 
ــی از مراجــع  می شــود. مثــًا در خــال ارزیاب
می پرســیم:  در مــورد بعضــی چیزهایــی کــه 
ــی  ــام می ده ــن انج ــو احس ــه نح ــا را ب آن ه
ــا بزرگ تریــن امتیــاز و  ــده ی برایــم توضیــح ب

ــت؟ . ــدام اس ــو ک ــوت ت ــه ق نقط
زمان و تعداد جلسات

ــه 	• ــا 60 دقیق ــاً 54 ت ــه عموم ــرای مصاحب  ب
می یابــد. اختصــاص 

 در مراجعین بستری در بخش طبی یا مواقعی 	•
کــه مراجــع ناراحتی درخــور ماحظــه ای دارد 
یــا روانپریــش اســت مدت زمانــی کــه مراجــع 
ــد در یــک جلســه تحمــل کنــد ممکــن  بتوان
اســت حــدود 20-30 دقیقــه یــا کمتــر باشــد. 
در چنیــن مــواردی ممکــن اســت چند جلســه 

کوتــاه الزم باشــد.
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جلســات 	• کــه  مراجعینــی  بــرای  حتــی   
کننــد  تحمــل  می تواننــد  را  طوالنی تــر 
ممکــن اســت بــرای تکمیــل ارزیابــی نیــاز بــه 

ــد. ــه باش ــک جلس ــش از ی بی
ــرد کــه 	• ــد ایــن واقعیــت را بپذی  درمانگــر بای

ــا کامــًا  شــرح حال اخذشــده هرگــز کامــل ی
صحیــح نیســت.

 مصاحبــه پدیــده ای پویاســت و بخش هایــی از 	•
ارزیابــی به صــورت مســتمر انجــام می شــود.

فرایند مصاحبه
پیش از مصاحبه

ــه  ــی ک ــه کس ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه نکت   
پاســخ تلفــن را می دهــد بدانــد کــه بــه مراجــع 
دارای شــرایط اورژانســی ماننــد خودکشــی 
ــر  ــد. اکث ــخ ده ــه پاس ــی چگون ــا روان پریش ی
تماس هــای تلفنــی ماهیتــی چنیــن اضطــراری 
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ــد. ندارن
ــن تمــاس معمــوالً شــامل 	• ــات در اولی  اطاع

ــع،  ــن مراج ــماره تلف ــانی، ش ــن، نش ــام، س ن
ــاع اســت. ــل ارج ــاع و دلی ــع ارج منب

ــل از 	• ــده قب ــرور پرون ــکان، م ــورت ام  در ص
ــد. ــد باش ــد مفی ــع می توان ــا مراج ــات ب ماق

 مهــم ایــن اســت کــه تــا حــد امــکان دلیــل 	•
ــود. ــنی درک ش ــاع به روش ارج

ــاوت 	• ــت متف ــن اس ــه ممک ــداف مصاحب  اه
ــد.  ــی باش ــای درمان ــخیص و توصیه ه ــا تش ب
ایــن اهــداف ممکــن اســت شــامل ایــن مــوارد 
باشــد. تعییــن ازکارافتادگــی، تعییــن کفایــت 
ــن  ــکان تعیی ــورت ام ــت و در ص ــا صاحی ی

ــل بیمــاری روان پزشــکی. ــا عوام ــت ی عل
اتاق مصاحبه

 نسبتاً ضد صدا باشد.	•
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ــد و 	• ــایند باش ــد خوش ــاق بای ــیون ات  دکوراس
ــد. ــرت نکن ــع را پ ــواس مراج ح

ــه مراجــع 	• ــر اســت ب ــکان بهت  در صــورت ام
ــی را داد. ــا صندل ــل ی ــاب مب ــکان انتخ ام

 صندلــی مراجــع و مصاحبه گــر ارتفــاع نســبتاً 	•
برابری داشــته باشــد.

ــا 	• ــر ب ــه ای براب ــد فاصل  مراجــع و درمانگــر بای
ــر داشــته  ــر از یکدیگ ــم مت ــک و نی حــدود ی

باشــند.
 درمانگر بهتر است پشت میز ننشیند.	•
ــب و 	• ــاس مناس ــر و لب ــد ظاه ــر بای  درمانگ

ــد. ــته باش ــته ای داش آراس
 به جــز در مــوارد اضطــراری نبایــد تلفــن 	•

ــد. ــل کن ــه را مخت ــد مصاحب رون
 مراجــع بایــد احســاس کنــد کــه ایــن زمــان 	•

ــن  ــار گذاشته شــده اســت و در ای ــرای او کن ب
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ــه  ــاری توج ــون انحص ــخص او کان ــان مش زم
روانشــناس / مشــاور/ روانپزشــک اســت.

شروع مصاحبه
ــاق 	• ــک در ات ــاور/ روانپزش ــناس / مش  روانش

انتظــار بــه مراجــع خوشــامد می گویــد و 
ــی  ــودش را معرف ــتانه خ ــره ای دوس ــا چه ب

. می کنــد
ــان 	• ــی نش ــی و مهربان ــا گرم ــع ب ــه مراج  ب

می دهــد کجــا می توانــد بنشــیند. مکــث 
کوتاهــی در ابتــدا می توانــد مفیــد باشــد.

 ایــن چنــد دقیقــه اول مواجهــه حتــی پیــش 	•
از شــروع رســمی مصاحبــه، می توانــد در 
موفقیــت مصاحبــه و برقــراری رابطــه بــا 

ــد. ــته باش ــی داش ــش حیات ــع نق مراج
 مراجــع کــه اغلــب مضطرب اســت و برداشــت 	•

ــورد  ــم در م ــر دارد و کم ک ــه ای از درمانگ اولی
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اینکــه تــا چــه حــد می توانــد مطالبــش را بــا 
ایــن درمانگــر در میــان بگــذارد تصمیم گیــری 

ــد. می کن
 درمانگــر اغلــب بــا نشــان دادن چهــره گــرم و 	•

ــا ســایر ارتباط هــای غیرکامــی نظیــر خــم  ب
شــدن بــه جلــو در صندلــی، عاقــه و حمایــت 

خــود را نشــان می دهــد.
کــردن 	• خاطرنشــان  مفیــد  اقــدام  یــک   

مدت زمــان مصاحبــه بــرای مراجــع اســت.
 ممکــن اســت مراجــع در مــورد اینکــه چــه 	•

ــا در  ــد ی ــه می افت ــدت مصاحب ــی در م اتفاق
ــن  ــورد رازداری ســؤاالتی داشــته باشــد، ای م

ــد مســتقیم پاســخ داده شــود. ســؤاالت بای
بــرای 	• روانپزشــک  مشــاور/   / روانشــناس   

شــروع مــی توانــد از یــک پرســش بــاز پاســخ 
اســتفاده کنــد:  بــه مــن بگوییــد چــه چیــزی 
باعــث شــده بــه اینجــا مراجعــه کنیــد؟  اغلب 
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در پاســخ بــه ایــن ســؤال مشــخص می شــود 
کــه مراجــع ارجــاع شــده اســت یــا خیــر.

ــد 	• ــده باش ــاع ش ــع ارج ــه مراج  درصورتی ک
ــورد  ــه برداشــت مراجــع در م ــم اســت ک مه

ــویم. ــا ش ــش را جوی ــت ارجاع عل
سؤاالت باز-پاسخ

 هــدف اصلــی گــردآوری داده هــای مصاحبــه 	•
اســت. بــرای بــه دســت آوردن اطاعــات 
ــاز  ــورد مراجــع پرســش های ب بیشــتری در م
ــکلتان  ــورد مش ــت: در م ــروری اس ــخ ض پاس

ــد. ــن بگویی ــرای م ب
ــخ های 	• ــه پاس ــخ ب ــته -پاس ــش های بس  پرس

ــا خیــر ختــم می شــود. ــه ی بل
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 در بخــش ابتدایــی مصاحبــه، ســؤاالت بایــد 	•
عمدتــاً بــاز -پاســخ باشــند.

 روانشــناس / مشــاور/ روانپزشــک بهتــر اســت 	•
هــر حــوزه را بــا ســؤاالت بــاز- پاســخ شــروع 
کند و نهایتاً از ســؤاالت بســته -پاســخ استفاده 
کنــد تــا اینکــه آن حــوزه هــم به طــور کامــل 
توصیــف شــود و در ادامــه حــوزه دیگــری بــه 

همیــن شــکل بــاز می شــود.
مداخات مسدودکننده در مصاحبه 

روانشناس / مشاور/ روانپزشک 
چیست؟

1. پرسش های بسته - پاسخ:
  ســؤاالت بســته پاســخ در ابتــدای مصاحبــه 	•

ممکــن اســت جریــان طبیعــی بیــان مشــکل 
مراجــع را بــه تأخیــر انــدازد.

ــه پاســخ های 	• ــد ک ــب می کن ــع را ترغی  مراج
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ــدون هیــچ بســط و  ــاه ب ــا کوت تک کلمــه ای ی
تفســیری ارائــه کنــد.
سؤاالت ترکیبی:  .2

 پاســخگویی بــه بعضی ســؤاالت دشــوار اســت 	•
زیــرا بیــش از یــک پاســخ دارند.

 پرســیدن چنــد ســؤال بــه دنبــال هــم مراجع 	•
را در پاســخگویی مناســب ســردرگم می کنــد.

سؤاالت چرا:  .3
 به خصــوص در اوایــل مصاحبــه، ســؤاالتی کــه 	•

بــا چــرا آغــاز می شــوند، ســازنده نیســتند.
ــی از 	• ــن پرسشــی یک ــه چنی ــب پاســخ ب  اغل

دالیلــی اســت کــه مراجــع بــرای جســتجوی 
کمــک آمــده اســت.

سؤاالت یا بیانات قضاوتی:  .4
ــت و 	• ــازنده نیس ــاً س ــات عموم ــن مداخ  ای
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مانــع می شــود کــه مراجــع مطالــب حســاس 
ــذارد. ــان بگ ــر را در می ــا خصوصی ت ی

کوچک شمردن دغدغه های مراجع:  .5
 گاهــی درمانگــران در تــاش بــرای اطمینــان 	•

ــی  ــن خطای ــب چنی ــع مرتک ــه مراج دادن ب
می شــوند.

ــود مراجــع 	• ــث ش ــن اســت باع ــن کار ممک  ای
احســاس کنــد کــه درک و فهمیــده نشــده اســت.

ــه 	• ــه دغدغ ــت ک ــن اس ــازنده تر ای ــدام س  اق
ــود. ــی ش ــع وارس مراج

توصیه زودرس:  .6
ــاً 	• ــه عموم ــل مصاحب ــه زودرس در اوای  توصی

ــت. ــب نیس مناس
 چــون مصاحبه کننــده هنــوز همــه متغیرهــا 	•

را نمی شناســد.
 مانــع از ایــن می شــود کــه مراجــع خــودش 	•
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بــه طرحــی بــرای اعمالــش برســد.
تفسیر زودرس:  .7

 حتی اگر درست باشد می تواند مخرب باشد.	•
 ممکــن اســت مراجــع به صــورت دفاعی پاســخ 	•

دهد و احســاس کند درک نشــده اســت.
ارتباط غیرکامی:  .8

 نــگاه کــردن مکــرر بــه ســاعت، نــگاه کــردن 	•
ــازه،  ــع، خمی ــر از مراج ــر غی ــای دیگ به جاه

ــا صفحــه موبایــل ور رفتــن ب
ــا 	• ــه ی ــدم عاق ــتگی ع ــام خس ــا پیغ   این ه

ــد. ــل می کنن ــع منتق ــه مراج ــی را ب آزردگ
گذار ناگهانی از موضوعی به موضوع دیگر:  .9

 ممکــن اســت ســبب انقطــاع مســائل مهمــی 	•
ــت  ــا صحب ــورد آن ه ــع در م ــه مراج ــود ک  ش

می کنــد.
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خاتمه مصاحبه:
 5-10 دقیقه آخر مصاحبه بسیار مهم است.	•
ــه 	• ــده را ب ــان باقی مان ــه زم ــت ک ــم اس  مه

ــه  ــم ک ــا مجبوری ــم:  م ــام کنی ــع اع مراج
ــام  ــده تم ــه آین ــرف ده دقیق ــه را ظ مصاحب

ــم.  کنی
 اگــر مراجــع مرتبــاً در آخر جلســات اطاعات 	•

مهمــی را مطــرح کنــد ایــن کار و معنــای آن 
باید بررســی شــود.

ــورت 	• ــع به ص ــر مراج ــه اگ ــان مصاحب  در پای
خودجــوش هیــچ موضوعــی را مطــرح نکــرد، 
یــک راهــکار مفیــد ایــن اســت کــه از مراجــع 
بپرســیم آیــا موضــوع مهــم دیگــری باقی مانده 
ــه آن پرداختــه نشــده و مراجــع  اســت کــه ب

بخواهــد آن را مطــرح کنــد؟
 مفیــد اســت که بــه مراجع فرصتی بــرای طرح 	•
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ــؤاالت  ــروز س ــن ام ــم:  م ــش هایی بدهی پرس
ــؤالی  ــما س ــا ش ــیدم. آی ــما پرس ــادی از ش زی
داریــد کــه بخواهیــد از من بپرســید؟  اگــر قرار 
اســت جلســه ارزیابــی فقــط همین یک جلســه 
باشــد در ایــن صــورت جمع بنــدی تشــخیص 
ــا  ــی ب ــد به طورکل ــی بای ــای درمان و گزینه ه

مراجــع در میــان گذاشــته شــود.
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