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مقدمه

اولیــن شــماره گاهنامــه ســامت روان
ویــژه مراکــز مشــاوره دانشــگاهی منتشــر
میشــود ،گاهنامــهای کــه هــدف اصلــی
آن توجــه بهضــرورت توســعه علمــی و
تجربــی بــرای غنیســازی ،کیفــی ســازی و
بهبــود خدمــات مراکز مشــاوره دانشــگاهی
اســت ،حــوزهای کــه در صــورت نادیــده
گرفتــه شــدن ،ازجملــه پیامدهــای آن
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ایســتایی و غفلــت کــردن از مســائل روز
دانشــجویی و پاســخگویی متناســب بــه
آن اســت ،بهویــژه آنکــه حــوزه ســامت
روان دانشــجویی یکــی از حوزههــای مهــم
در دوران تحصیــل اســت و پژوهشهــا
نشــان میدهــد کــه بــرای نمونــه
یکســوم دانشــجویان ســال اول دچــار
مشــکالت ســامت روان ماننــد افســردگی
و اضطرابانــد ،مشــکالتی کــه در صــورت
عــدم توجــه و پیگیــری حرفــهای ســبب
افــت عملکــرد دانشــجویان خواهنــد شــد
بهگون ـهای کــه آنهــا قــادر بــه بهرهگیــری
از فرصتهــای تحصیلــی نخواهــد بــود
بنابرایــن کوشــش بــرای پاســخگویی بــه
ایــن نیازهــا آمادگــی بیــش از پیــش
سیاســتگذاران ،مدیــران ،مجریــان و
درمانگــران ایــن حــوزه را میطلبــد.
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انتشــار گاهنامــه ســامت روان
افــزون بــر پاســخگویی بــه ایــن
نیــاز و هــدف کلــی ،اهــداف ویژه
زیــر را نیــز دنبــال میکنــد:
.1تولیــد ،ترویــج و ارتقــای ســطح دانــش نظری
و تجربــی در زمینه ســامت روان دانشــجویان.
.2توســعه ارتبــاط بین درمانگران و پژوهشــگران،
مجریــان و عالقهمنــدان بــه موضوعــات ســامت
روان دانشجویان.
.3کوشــش بــرای تأمیــن نیازهــای علمــی در
زمینــه ســامت روان دانشــجویان.
 .4کوشــش در جهــت ارتقــای خدمــات کیفــی
مراکــز مشــاوره دانشــگاهی.
.5کوشــش بــرای ارتقــا توانمندیهــای روانــی
و اجتماعــی دانشــجویان باهــدف افزایــش
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ســازگاری و انطبــاق رفتــاری و هیجانــی و نیــز
افزایــش توانمنــدی در بهرهگیــری از فرصتهــای
موجــود.
موضــوع گاهنامــه ســامت روان گســترهای
از موضوعهــای شــایع دانشــجویی اســت،
موضوعهایــی کــه چگونگــی مداخلــه و مواجــه
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بــا آن مســتلزم بهروزرســانی دانــش ،مهــارت
و بــه اشــتراک گذاشــتن تجربههــای آزمــون
شــده از حوزههــای مختلــف روانپزشــکی،
روانشناســی ،مشــاوره ،مــددکاری اجتماعــی و
ســایر حرفههــای مرتبــط اســت ماننــد:
 .1مشــکالت شــایع دانشــجویی (مشــکالت
ارتباطــی ،بیــن فــردی ،عاطفــی ،تحصیلــی،
شــغلی ،ازدواج ،خانوادگــی)
 .2اختــاالت شــایع روانپزشــکی (اختــاالت
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خلقــی ،اضطرابــی ،خودکشــی و ماننــد آن) در
جمعیــت دانشــجویی
 .3مشــکالت شــایع تهدیدکننــده ســامت روان
دانشــجویان
 .4عوامل تعیینکننده سالمت روان دانشجویان
 .5الگوهــای درمانــی ،مداخلــه و تکنیکهــا
در حــوزه روانشناســی و مشــاوره (تحصیلــی،
عاطفــی ،ازدواج ،خانــواده و )...متناســب بــا
نیازهــای ســامت روان جمعیــت دانشــجویی
 الگوهــای مداخلــه و تکنیکهــا در حــوزهمــددکاری اجتماعــی متناســب بــا نیازهــای
ســامت روان و ســامت اجتماعــی جمعیــت
دانشــجویی (گســترش زمینههــای توســعه
مــددکاری اجتماعــی بالینــی)
ســاختار مقالههــای گاهنامــه کاربــردی اســت
کــه میتوانــد شــکلی از ترجمــه ،تألیــف یــا هــر
دو باشــد و زمینــه همــکاری و ارســال مقالــه
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بــرای همــه نویســندگان عالقهمنــد امکانپذیــر
اســت؛ چگونگــی توزیــع گاهنامــه نیــز بهصورت
الکترونیکــی خواهــد بــود و امیــد اســت هــدف
اصلــی انتشــار ایــن گاهنامــه کــه کمــک بــه
افزایــش کیفیــت خدماترســانی متخصصــان
مراکــز مشــاوره دانشــگاهی اســت بــا مشــارکت
متخصصــان عالقهمنــد بــه افزایــش دانــش و
غنیســازی مهارتهــای درمانــی و مداخل ـهای،
فراهــم شــود.
دکتر منصوره السادات صادقی
مدیــرکل دفتــر مشــاوره و ســامت وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری
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مقدمه
تدویــن رهنمودهــای مراکز مشــاوره دانشــگاهی
بــرای نخســتین بــار بــه ســال 1970میــادی
بازمیگــردد ،زمانــی کــه مدیــران مراکــز
مشــاوره دانشــگاهی بــه سرپرســتی باربــارا
کــرک 1اقــدام بــه تهیــه رهنمودهایــی بــرای
مراکــز مشــاوره در ســطح دانشــگاهها کردنــد.
در ســال 1981میــادی ،گروهــی به سرپرســتی
کنــت اف .گارنــی 2نســخة اولیــه را بازبینــی
کردنــد ،ایــن بازبینــی بازتابــی از نقشهــا،
عملکردهــا و تغییــرات صــورت گرفتــه در
اقدامــات حرف ـهای مراکــز مشــاوره دانشــگاهی
در دهــه گذشــته بــود .در ســال  1991نیــز در
ایــن نســخه تجدیدنظــر شــد و مبنایــی بــرای
اعتبــار گــذاری مراکــز مشــاوره دانشــگاهی
گردیــد .در ادامــه ایــن اصالحــات ،بازبینــی
صــورت گرفتــه در ســال  2000میــادی بــه
1 Barbara Kirk
2 Kenneth F. Garni
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سرپرســتی دکتــر ویویــان بویــد 1دربرگیرنــده
مــواردی دربــاره چگونگــی خدماتدهــی
مراکــز مشــاوره دانشــگاهی ادغامشــده،
معیارهــای اخالقــی دربــارة بهرهگیــری از
فنــاوری در مراکــز مشــاوره و شفافســازی و
تصریــح اســتانداردهای مراکــز مشــاوره بــود .در
ســال  2010نیــز جیمــز اســپیواک 2اصالحاتــی
در ایــن اســتاندارها صــورت داد کــه شــامل
مــواردی چــون اصــول رازداری در فراینــد
مشــاوره بــود .اصالحــات بعــدی اســتاندارهای
مراکــز مشــاوره دانشــگاهی بــه ســال 2014
و  2016بازمیگــردد کــه نســخه پیــش رو
مبتنــی بــر آخریــن اصالحــات صــورت گرفتــه
در ســال  2016اســت .در ادامــه بــه فهرســت
اســتانداردها و تعریــف آنهــا میپردازیــم .الزم
بــه یــادآوری اســت در نســخه پیــش رو،
بــر پایــه بافتــار فرهنگــی و اجتماعــی
1 Vivian Boyd
2 James Spivack
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ایــران ،اصالحاتــی در اســتانداردهای
بینالمللــی مراکــز مشــاوره دانشــگاهی
صــورت پذیرفتــه اســت.

-فهرست استانداردهای مراکز مشاوره دانشگاهی

ارتباط مرکز مشاوره با جامعة دانشگاهی

 .1استقالل اداری و بیطرفی
 .2روابط دانشگاه و جامعه
 .3ساختار گزارش دهی
 .4اعتبــار گــذاری مراکــز مشــاورة دارای شــعب
و مراکــز ادغامشــده
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نقشها و وظایف مراکز مشاوره

.1مشاوره فردی و گروهی
.2مداخله در بحران و خدمات اضطراری
.3مداخلههای زودهنگام
.4مداخلههای مشاورهای
.5منابع ارجاع دهی
 .6پژوهش
.7ارزیابی برنامه
.8پیشرفت حرفهای
.9برنامههای آموزشی

استانداردهای اخالقی

 .1گزینــش کارکنــان و آمــوزش خطمشــی و
اســتاندارهای اخالقــی
 .2محرمانه بودن مشاوره
 .3خطر قریبالوقوع و حتمی
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 .4آزمونهای روانشناختی
 .5پژوهش
 .6سوابق مشاوره (پرونده)
 .7تهیة سوابق (پرونده)
 .8دسترسی به سوابق (پرونده)
 .9سیستمهای ثبت الکترونیکی مشترک
 .10آگاهی از مقررات
 .11فناوری

کارکنان مراکز خدمات مشاوره

 .1مدیر
 .2کارکنان حرفهای
 .3دیگر کارکنان اداری مرکز
 .4کارورزان
 .5کارکنان پشتیبانی
 .6منابع مشاوره
 .7شأن و پایگاه حرفهای
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رهنمودهای مرتبط

 .1پیشرفت حرفهای
 .2تنوع کارکنان
 .3تعداد کارکنان
 .4حجم کار
 .5پاداش ،حقوق و مزایا
 .6امکانات مادی
 .7بیمة مسئولیت

تعریف استانداردهای مراکز مشاوره دانشگاهی

 -1ارتباط مرکز مشاوره با جامعة دانشگاهی
مرکــز مشــاوره بخشــی جداییناپذیــر از
مأموریــت آموزشــی دانشــگاه اســت و بــه
شــیوههای مختلــف قبیــل مشــاوره ،مداخــات
پیشــگیری ،درمانــی و ســایر مداخــات اجتمــاع
محــور از ماموریــت دانشــگاه حمایــت مــی کند.
مرکــز مشــاوره بــه مراجعینــی خدمــات ارائــه
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میدهــد کــه بــه دلیــل مشــکالت تحصیلــی،
شــغلی یــا شــخصی دچــار اســترس میشــوند
و ایــن اســترس ممکــن اســت بــه اختــال در
عملکردهــای گوناگــون دانشــجویان بیانجامــد.
مرکــز مشــاوره همچنیــن بــا ارائــة خدمــات
مشــورتی بــه اســتادان ،کارکنــان و ســایر
واحدهــای دانشــگاه و نیــز مشــارکت در تدویــن
برنامههــا ،سیاســتها ،فعالیتهــای پژوهشــی
و مــواردی ماننــد آن بــه افزایــش کیفــی
کارکردهــای دانشــگاه کمــک میکنــد.
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-1-1استقالل اداری و بیطرفی

رابطـهٔ مرکــز مشــاوره با ســایر واحدهــای موجود
در دانشــگاه بــا توجــه بــه ســاختار ســازمانی و
نیازهــای منحصربهفــرد هــر دانشــگاه متفــاوت
اســت ،بــرای نمونــه در برخــی دانشــگاهها
مرکــز مشــاوره تحــت نظــر معاونــت دانشــجویی
و بهصــورت مســتقل فعالیــت میکنــد ،امــا در
برخــی دانشــگاهها مراکــز مشــاوره بهصــورت
یکپارچــه بــا مراکــز بهداشــت یــا همــکاری بــا
دانشــکدههای روانشناســی فعالیــت میکننــد؛
امــا صرفنظــر از شــکل ســاختاری مرکــز
مشــاوره ،اســتقالل و بیطرفــی مرکــز مشــاوره
بایــد حفــظ شــود ،بــرای نمونــه ،مرکــز مشــاوره
ممکــن اســت در برخی مــوارد با رضایــت آگاهانهٔ
دانشــجو ،به ارزیابی و اظهارنظر دربارة دانشــجو و
ارائـهٔ مشــورتهایی بــه ســایر واحدهای دانشــگاه
اقــدام کنــد ،امــا شایســته نیســت کــه مرکــز
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مشــاوره ،مســئول امــور انضباطــی ،برنامههــای
درســی یــا ســایر تصمیمــات اداری مربــوط بــه
دانشــجویان باشــد .اگــر مرکز مشــاوره بــه چنین
فعالیتهایــی اقــدام کنــد ،ممکن اســت اســتفاده
از خدمــات کاهــش یابــد .چــون دانشــجویان بیم
آن را خواهنــد داشــت کــه مراجعــه بــه مرکــز
مشــاوره منجــر بــه افشــای اطالعــات محرمانــه و
شــخصی آنهــا شــود.

-1-2روابط دانشگاه و جامعه

1

بهطورمعمــول ،ازنظــر اداری مرکــز مشــاوره تحت
نظر معاونت دانشــجویی اســت و بهعنــوان نهادی
تأثیرگــذار بــرای غنیســازی خدماترســانی بــه
دانشــجویان فعالیــت میکنــد؛ امــا مرکز مشــاوره
بــرای یافتــن جایــگاه خــود ،شایســته اســت کــه
روابــط نهــادی و اجتماعــی خــود را در ســطح
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
همــکاری کنــد تــا در بســیاری از جنبههــای
زندگــی دانشــگاهی بــه اهــداف روانــی و عاطفــی
موردنظــر دســت یابــد یــا همــکاری مطلوبــی بــا
مراکــز بهداشــتی و بیمارســتانها داشــته باشــد
تــا مراجعانــی کــه مشــکالت پزشــکی دارنــد یــا
بــه بســتری شــدن در بیمارســتان نیاز دارنــد ،در
ایــن مراکــز پذیرفتــه شــوند.

 -1-3ساختار گزارش دهی

1

مدیــر مرکــز مشــاوره بایــد بــرای اطمینــان از
تحقــق اهــداف نهــادی دانشــگاه ،بــا معاونــت
دانشــجویی دانشــگاه و ســایر مدیــران ارشــد
هماهنــگ باشــد و بــا آنــان همــکاری نزدیــک
داشــته باشــد .معاونــت دانشــجویی و ســایر
مدیــران ارشــد بایــد از فعالیتهــای مرکــز
مشــاوره آگاهــی داشــته باشــند و حمایــت
مقتضــی را از نقــش پیچیــد ٔه مرکــز مشــاوره
1 Reporting Structure
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بــه عملآورنــد .مدیــر مرکــز مشــاوره بایــد بــا
معاونــت دانشــجویی ،معاونــت آموزشــی و دیگــر
بخشهــای مربوطــه ارتبــاط مســتقیم داشــته
باشــد .همچنیــن ،مدیــر مرکــز مشــاوره بایــد
مجریــان اصلــی را از نقــش منحصربهفــرد مرکــز
مشــاوره در دانشــگاه آگاه کنــد .ازآنجاکــه مرکــز
مشــاوره درروشــی مشــارکت جویانــه بــا اعضای
جامعــه دانشــگاهی کار میکنــد ،مهــم اســت
کــه بــر نقــش منحصربهفــرد مرکــز مشــاوره
در دانشــگاه تأکیــد شــود ،بهویــژه کــه مرکــز
مشــاوره خدماتــی ماننــد مداخلــه در بحــران،
مشــاوره فــردی و گروهــی ،آمــوزش ،مشــورت با
اعضــای دانشــگاه دربــاره ویژگیهــا و پیشــرفت
دانشــجویان و نیــز ســامت عمومــی دانشــگاه
انجــام میدهــد .عــاوه بــر ایــن ،مرکــز مشــاوره
بــه دانشــگاه بــرای اخــذ رویکــردی انســانی در
مدیریــت دانشــجویان دچــار مشــکل کمــک
میکنــد.
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-1-4اعتبــار گــذاری مراکــز مشــاورة
1
دارای شــعب و مراکــز ادغامشــده
2
مراکز مشاورة دارای شعب
شــرط اعتبــار گــذاری بــرای مراکــز مشــاوره
دارای شــعب مختلــف بــر اســاس ســاختار
ســازمانی مرکــز اســت .اگــر ســاختار ســازمانی
مرکــز مشــاوره بــه اینگونــه باشــد کــه هــر
شــعبه مدیریــت و کارکنــان مســتقل داشــته
باشــد ،در چنیــن مــواردی هــر واحــدی بایــد
جداگانــه اعتبــار گــذاری شــود ،امــا اگر ســاختار
ســازمانی مرکــز مشــاوره بــه اینگونــه باشــد
کــه شــعبههای مختلــف را یــک مدیــر اداره
کنــد و فقــط شــعبهها در مکانهــای مختلــف
قــرار دارنــد ،اعتبــار گــذاری بایــد بــر اســاس
یــک واحــد صــورت گیــرد.
1 Accreditation of Multiple Counseling Services and Merged Centers
2 Multiple Counseling Services
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مراکز مشاورة ادغامشده
زمانــی کــه مرکــز مشــاوره در ســایر واحدهــای
دانشــگاه ،اعــم از مرکــز بهداشــت یــا ســایر
مراکــز ،ادغــامشــود ،مرکــز مشــاوره در زمــره
مراکــز ادغامشــده بــه شــمار مــیرود .نحــوه
اعتبــار گــذاری مراکــز مشــاوره ادغامشــده نیــز
بــه ایــن شــکل اســت کــه آنهــا نیــز ملــزم بــه
تبعیــت از اســتانداردهای مرســوم و تأییدشــده
مراکــز مشــاوره دانشــگاهیاند.
ادغــام مرکــز مشــاوره در واحدهــای دیگــر
نبایــد اهمیــت فعالیتهــای پیشــگیری،
توســعهای ،کمکرســانی ،مشــاوره و خدمــات
آموزشــی و روانشــناختی مراکــز مشــاوره
را از بیــن ببــرد یــا کاهــش دهــد .بهمنظــور
اعتبــار گــذاری مراکــز مشــاوره ،مراکــز مشــاوره
ادغامشــده بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه
کارکنــان ارائــه دهنــدة خدمــات توســعهای و
1

1 Merged Counseling Services
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پیشــگیرانه ،آمــوزش مناســب را دیــده و واجــد
شــرایط ارائــه خدماتانــد .اینگونــه خدمــات،
بخــش جداییناپذیــر از مأموریــت مراکــز
مشــاوره و بخشــی از ریشـههای تاریخــی آن بــه
شــمار م ـیرود و بــرای گرفتــن اعتبــار گــذاری
ضــروری اســت.

-2نقشها و وظایف مرکز مشاوره

1

مرکــز مشــاوره بایــد در خدمــت بــه دانشــگاه
چهــار نقــش اصلــی داشــته باشــد:
 )1ارائــه خدمــات مشــاوره بــه دانشــجویانی
کــه مشــکالت ســازگاری ،شــغلی ،رشــدی
و روانشــناختی دارنــد و بــه توجــه حرفــهای
نیازمندنــد.
 )2نقــش پیشــگیرانه در یاریرســانی بــه
دانشــجویان در یادگیــری مهارتهایــی کــه بــه
آنهــا کمــک میکنــد بهصــورت مؤثــر بــه
1 COUNSELING SERVICES ROLES AND FUNCTIONS
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اهــداف زندگــی و آموزشــی دســت یابنــد.
 )3حمایــت و تقویــت رشــد و پیشــرفت
ســامتبخش دانشــجویان از طریــق مشــاوره و
کمکرســانی بــه جامعــه دانشــگاهی.
 )4کمک بهسالمت عمومی دانشگاه.
شایســته اســت کــه مرکــز مشــاوره دربرگیرنــده
طیــف مناســبی از فعالیتهایــی باشــد کــه واجد
شــرایط اعتبــار گــذاری اســت .مراکــزی کــه
خدمــات آنهــا فقــط محــدود بــه مــوارد ذیــل
اســت واجــد شــرایط اعتبــار گــذاری نیســتند:
مشــاورههای تحصیلــی ،خدمــات کاریابــی،
برنامههــای آموزشــی ،آمــوزش مهارتهــای
تحصیلــی و برنامههــای مداخلــهای در حــوزه
الــکل و مــواد مخــدر .البتــه یــادآور میشــویم
کــه بســیاری از خدمــات مراکــز مشــاوره
معتبــر شــامل برخــی یــا همــه فعالیتهــای
یادشــدهاند.
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اســتانداردهای اعتبــار گــذاری شــامل
عملکردهــای زیــر اســت
 .1مشاوره فردی ،مشاوره گروهی
 .2مداخله در بحران و خدمات اضطراری
 .3مداخلههای زودهنگام
 .4مداخالت مشاورهای
 .5ارجاع دهی دانشجویان به سایر منابع
.6پژوهش ،ارزیابی برنامه
 .7پیشرفت حرفهای و برنامههای آموزشی.

-2-1مشاوره فردی و گروهی

1

مداخــات مشــاورهای مراکــز مشــاوره بایــد
پاســخگوی جمعیــت متنوعــی از جمعیــت
دانشــجویی باشــد کــه دچــار مشــکالت رفتــاری
و روانشــناختی مــوردی یــا پیوســتهاند.
1 Individual and Group Counseling
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فعالیتهــای خدمــات مســتقیم شــامل ایــن
معیارهاســت:
خدمــات مشــاوره فــردی و گروهــی کــهممکــن اســت شــامل ایــن مــوارد باشــد:
 .1موضوعهــای آموزشــی  -شــغلی  -فــردی -
توســعهای و روابــط .خدمــات بایــد کافــی باشــد
تــا نیازهــای دانشــجویان بهموقــع تأمیــن شــود.
 .2آزمونهــای روانشــناختی و دیگــر روشهای
تشــخیصی بایــد بــرای ارزیابــی از عملکــرد
دانشــجویان ،تقویــت خــود فهمــی و خــود
تصمیمگیــری مراجعــان ،تعییــن راهبردهــای
درمانــی و مداخلــهای مؤثــر اســتفاده شــوند.
 .3کارکنــان بایــد ســابقه خدماترســانی در
حــوزه درمان و مشــاوره را داشــته و آموزشهای
الزم را دیــده باشــند تــا قــادر بــه پاســخگویی
مؤثــر بــه نیازهــای متنــوع جمعیــت دانشــجویی
باشــند.
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 .4شایســته اســت کــه ارزیابــی منظــم از
اثربخشــی خدمــات انجــام شــود.
 .5همــة کارکنــان بایــد اصــول اخالقــی
رشــتههای خــود را رعایــت نماینــد و مطابــق
بــا قوانیــن و آئینهــا عمــل کننــد.
 .6خدمــات ارائهشــده توســط کارورزان و
دانشــجویان بایــد تحــت نظــارت سرپرســت
دارای صالحیــت حرفـهای انجــام شــود و مطابق
بــا اســتانداردهای آمــوزش حرف ـهای ،قوانیــن و
آئیننامههــا باشــد.

-2-2مداخلــه در بحــران و خدمــات
1
اضطــراری

شایســته اســت کــه مرکــز مشــاوره مداخلــه در
بحــران و موقعیتهــای اضطــراری را بهطــور
مســتقیم یــا از طریــق توافقهــای مشــارکتی
1 Crisis Intervention and Emergency Services

28

بــا ســایر منابــع در خــارج از دانشــگاه انجــام
دهــد .منابــع روانپزشــکی بایــد در داخــل یــا
خــارج از دانشــگاه در دســترس باشــد .مرکــز
مشــاوره بایــد شــرایط خدمــات اضطــراری را
بــرای دانشــجویانی کــه دچــار پریشــانیهای
حــاد عاطفیانــد و خطــری بــرای خــود یــا
دیگــران بــه شــمار میرونــد یــا نیــاز فــوری
بــه بســتری شــدن دارنــد ،فراهــم بیــاورد یــا
ســازماندهی کنــد .چنیــن خدماتــی ممکــن
اســت از طریــق ســایر واحدهــای دانشــگاه یــا
منابــع بیــرون از دانشــگاه فراهــم شــود .در
چنیــن مــواردی کارکنــان مرکــز مشــاوره بایــد
بــا ســایر تأمینکننــدگان خدمــات همــکاری
کننــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه منابــع
کافــی و کارآمــد و پیگیریهــای مراقبتــی الزم
فراهــم اســت.
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-2-3مداخلههای زودهنگام

1

مرکــز مشــاوره بایــد برنامههــای پیشــگیرانهای
ارائــه کنــد کــه متمرکــز بــر نیازهــای پیشــرفت
دانشــجویان باشــد و ظرفیــت بهرهگیــری
از تجربــه دانشــگاهی را بــه حداکثــربرســاند.
برنامههــا بایــد بــه دانشــجویان کمــک کننــد تــا
دانــش ،رفتارهــا و مهارتهــای جدیــد کســب و
خودارزیابــی مثبــت و واقعــی را تشــویق کننــد،
انتخابهــای شــغلی ،تحصیلــی و فــردی را
تقویــت کننــد ،توانایــی ارتبــاط متقابــل و
معنــادار بــا دیگــران و ظرفیــت متعهــد شــدن به
یــک ســبک زندگــی اثربخــش و رضایتبخــش
فــردی را افزایــش دهنــد .ایــن برنامههــا بایــد
بــه تنــوع قومــی ،معلولیتهــا و تنــوع فرهنگــی
بیــن دانشــجویان توجــه کنــد و در دســترس
دانشــجویانی باشــد کــه احتمــال بهرهگیــری از
خدمــات مشــاورهای بــرای آنــان کمتــر اســت.
1 Outreach Interventions
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-2-4مداخلههای مشاورهای

1

مرکــز مشــاوره بایــد آمــوزش و پیشــرفت
حرفــهای را بــرای اجتمــاع دانشــگاهی فراهــم
کنــد تــا محیطــی مفیــد بــرای رشــد فکــری،
عاطفــی و جســمی دانشــجویان فراهــم شــود.
مرکــز مشــاوره باید نقشــی فعال در تفســیر و در
صــورت لــزوم حمایــت از نیازهای دانشــجویان و
مناســبات آنهــا بــا واحدهــای اداری ،اســتادان
و کارکنــان داشــته باشــد .مرکــز همچنیــن بایــد
مســائل و مشــکالت زیســت بومــی دانشــجویان
را کــه ممکــن اســت مانــع پیشــرفت تحصیلــی
دانشــجو باشــد ،شناســایی و برطــرف کنــد.
دســتورالعملهای مربــوط بــه خدمــات
مشــاوره شــامل ایــن مــوارد اســت:
 .1در صــورت نیــاز اســتادان و کارکنــان بــه نظر
مشــورتی مرکــز مشــاوره دربــاره دانشــجویان،
ایــن مهــم شایســته اســت کــه منطبــق بــا
1 Consultation Interventions
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اصــول رازداری و حفظ حریم شــخصی دانشــجو
صــورت گیــرد.
 .2مشــاوره ممکــن اســت بــرای والدیــن،
همســران ،موسسـهها و دیگــر افــراد مربــوط بــه
دانشــجو یــا درگیــر در برنامــه ســامت دانشــجو
انجــام شــود ،بهشــرط اینکــه کــه الزامــات
محرمانــه بــودن بــرآورده شــود.
 .3مرکز مشاوره نقش مشاورهای دارد و بنابراین،
شایسته نیست که مسئولیت تصمیمهای اداری
یا تحصیلی دانشجو را بر عهده بگیرد.

-2-5منابع ارجاع دهی

1

زمانــی کــه تأمیــن نیازهــای دانشــجویان خــارج
از امکانــات موجــود مرکــز مشــاوره اســت،
شایســته اســت کــه مرکــز مشــاوره منابعــی
را جهــت ارجــاع دانشــجویان شناســایی کنــد.
ایــن منابــع بایــد ازنظــر دسترســی و هزینههــا
مناســب باشــند.
1 Referral Resources
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-2-6پژوهش

1

یکــی از مســئولیتهای اساســی مرکــز مشــاوره،
ارزیابــی و بررســی مــداوم پاســخگویی ،تعییــن
اثربخشــی و بهبــود کیفیــت خدمــات اســت.
 .1شایســته اســت مرکــز مشــاوره بــه
اســتانداردهای اخالقــی حرف ـهای وفــادار باشــد
و همچنیــن از انتظــارات گروههــای دانشــگاهی
مســئول نظــارت بــر تحقیقــات پیــروی کنــد.
مســئولیت نهایــی بــرای ایجــاد و حفــظ
روشهــای اخالقــی پذیرفتهشــده بــر عهــده
پژوهشــگر و مدیــر مرکــز مشــاوره خواهــد بــود.
 .2مرکــز مشــاوره بایــد بــه اجــرای پژوهــش
در ســطح دانشــگاه و نیــز در تــاش بــرای
جمــعآوری دادههــای ملــی کمــک کنــد.
 .3مرکــز مشــاوره شایســته اســت با دانشــجویان
و اســتادانی کــه بــه اجــرای پژوهــش دربــاره
ویژگیهــای دانشــجویان یــا تأثیــر برنامههــای
1 Research
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خــاص پیشــرفت دانشــجویی تمایــل دارنــد،
همــکاری کنــد.
 .4مرکــز مشــاوره بایــد تمام تالش خــود را برای
مشــارکت در زمینههــای مشــاوره ،روانشناســی
و ســایر حرفههــای مربوطــه از طریــق تحقیــق و
ســایر اقدامــات علمــی انجــام دهد.

-2-7ارزیابی برنامه

1

مرکــز مشــاوره بایــد رونــد برنامههــا و خدمــات
خــود را ارزیابــی کنــد و در ایــن زمینــه حتــی
میتوانــد مطالعــات تطبیقــی بــا ســایر مراکــز
انجــام دهــد.

-2-8پیشرفت حرفهای

2

شایســته اســت کــه مرکــز مشــاوره بهصــورت
پیوســته فرصتهایــی برای کارکنــان و کارورزان
جهــت ارتقــای مهارتهــا از طریــق برنامههــای
آموزشــی فراهــم کند.
1 Program Evaluation
2 Professional Development
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-2-9برنامههای آموزشی

1

نظــارت و آمــوزش از وظایــف مقتضــی و
مطلــوب مرکــز مشــاوره اســت .برنامههــای
ی مرکــز مشــاوره بایــد ازنظــر اقتصــادی
آموزشـ 
و عملکــردی قابلیــت اجــرا داشــته باشــند و بــه
پیشــرفت کارکنــان حرفــهای کمــک کننــد.
بهعــاوه مشــارکت در آمــوزش بــه کارکنــان
ایــن امــکان را میدهــد کــه مهارتهــای
نظــارت بالینیشــان را ارتقــا دهنــد.
رهنمودهای مربوط به آموزش:
 .1کارورزان دانشآموختــه کارشناســی ارشــد
و دکتــری بایــد بهدقــت انتخــاب شــوند و بــه
روشــی متناســب بــا اســتانداردهای آمــوزش و
آئیننامههــا ،تحــت نظــارت حرف ـهای کارکنــان
باتجربــه و دارای صالحیــت قــرار گیرنــد.
1 Training Programs
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وظایف اختصاص دادهشده به کارورزان
شایســته اســت کــه بــر اســاس ســطح فعلــی
آمــوزش و شایســتگی آنهــا بــرای اطمینــان از
خدمــات باکیفیــت بــه دانشــجویان باشــد .موارد
اختصــاص دادهشــده بــه کارورزان نبایــد بیــش
از  40درصــد مراجعــان مرکــز باشــد.
1
 -3استانداردهای اخالقی
عمــل بــر پایــه اســتاندارهای اخالقــی ســنگ
بنــای خدمــات مشــاوره را تشــکیل میدهــد.
حفــظ معیارهــای اخالقــی و رعایــت قوانیــن
مرتبــط در اداره یــک مرکــز مشــاوره کاری
بســیار پیچیــده و ضــروری اســت.
مدیــر مرکــز مشــاوره و یــا مدیــر منصــوب وی
بایــد در صــورت لــزوم بــه مشــاوره حقوقــی
دسترســی داشــته باشــند و در مــورد مســائل
حقوقــی آگاه باشــند .کارکنــان شایســته اســت
1 ETHICAL STANDARDS
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ملــزم بــه پیــروی از اســتانداردهای اخالقــی
حرفــهای و الزامــات قانونــی پروانــه کارشــان
باشــند.

-3-1گزینــش کارکنــان و آمــوزش
1
خطمشــی و اســتانداردهای اخالقــی

کارکنان باید بهدقت انتخاب شوند واستاندارهای
اخالقی به آنها آموزش داده شود.
1 Selection of Staff and Training on Policy/Ethics
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 -3-2محرمانه بودن مشاوره

1

ماهیــت محرمانــه بــودن روابــط مشــاوره بایــد
مطابــق بــا معیارهــای اخالقــی حرفــهای و
آئیننامههــای مصــوب باشــد .اطالعــات یــا
مــواردی کــه طبــق قانــون درخواســت میشــود،
فقــط در صورت درخواســت یا موافقــت مراجعی
ارائــه میشــود کــه دانــش کامــل و آگاهان ـهای
دربــاره ماهیــت اطالعــات منتشرشــده دارنــد.
ســپس اطالعــات مناســب بهصــورت انتخابــی
و فقــط بــرای گیرنــدگان واجــد شــرایط ارائــه
میشــود .مــوارد محدودیــت قانونــی بــرای
محرمانــه بــودن و ســایر محدودیتهــای
مناســب (بهعنوانمثــال ،خطمشــیهای
مربــوط بــه مشــاهده ،ضبــط صــدا ،فیلــم،
ضبطهــای دیجیتالــی یــا الکترونیکــی) فقــط
پــس از بررســی دقیــق حرفـهای شایســته اســت
کــه بهروشــنی توضیــح داده و اجــرا شــود.
1 Confidentiality of Counseling
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 3 -3وجــود خطــر قریــب الوقــوع و
1
حتمــی

هنگامیکــه شــرایط مراجــع نشــان دهنــدة
خطــر واضــح و قریبالوقــوع بــرای خــود یــا
دیگــران باشــد ،شایســته اســت کــه متخصصــان
اقدامــات شــخصی معقــول و منطقــی را انجــام
دهنــد کــه ممکن اســت شــامل اطالعرســانی به
مقامــات مســئول و مشــاوره با ســایر متخصصان
باشــد .در چنیــن مــواردی ،متخصصــان بایــد از
اصــول اخالقــی موجــود ،اساســنامه مربوطــه
و دســتورالعملهای مصــوب بهداشــت روان
اســتفاده کننــد.

-3-4آزمونهای روانشناختی

2

مراحــل مربــوط بــه آمادهســازی ،اســتفاده
و توزیــع آزمونهــای روانشــناختی شایســته
اســت کــه مطابق بــا معیارهــای حرفهای باشــد.
1 Imminent Danger
2 Psychological Tests
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-3-5پژوهش

1

شایســته اســت کــه اســتانداردهای مربــوط بــه
پژوهــش بــا افــراد انســانی حفــظ شــود .مراحــل
بررســی بــرای تحقیقــات پیشــنهادی بایــد ایجاد
تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه کوشــشهای
پژوهشــی در مســئولیتهای مرکــز مشــاوره
خللــی ایجــاد نمیکنــد.

-3-6سوابق مشاوره (پرونده)

2

شایســته اســت کــه ســوابق پرونــده مطابــق
بــا اســتانداردهای حرفــهای و آییننامههــای
مصــوب حفــظ شــود .پرونــده بایــد شــامل کلیــه
اســناد بالینــی مربوطه باشــد ،ازجملــه :اطالعات
ارزیابــی و دریافــت شــده ،نتایــج هرگونــه آزمون
و غیــره.
در صــورت الکترونیکــی کــردن پروندههــا ،بایــد
از محرمانــه بــودن پروندههــا اطمینــان حاصــل
1 Research
2 Case Records
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شــود .محرمانــه بــودن و اســتفاده صحیــح
از اطالعــات و ســوابق بایــد در کلیــه فراینــد
تشــکیل و نگهــداری پرونــده اعم از جمـعآوری،
طبقهبنــدی و نگهــداری از دادههــا ،امنیــت
اداری و انتشــار اطالعــات مربــوط بــه مراجــع
بازتــاب یابــد.
کلیــه ســوابق مراجــع باید در مــکان مرکزی امن
و در دســترس کارکنــان مســئول ،در فایلهــای
قفلشــده ایمــن نگهــداری شــود .ایــن فایلهــا
نبایــد در اتاقهــای اداری کارکنــان نگهــداری
شــود .در مــورد ســوابق الکترونیکــی نیــز بایــد
اقدامــات احتیاطــی الزم ماننــد محافظــت از
رمــز عبــور و ماننــد آن بــرای امنیــت و حفــظ
دادههــا صــورت گیــرد ،نکتــه مهــم ایــن اســت
کــه کلیــه ســوابق متعلــق بــه مرکــز مشــاوره
اســت.
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-3-7تهیه سوابق (پرونده)

1

مراحــل اســتفاده از ســوابق مراجــع و موسســه
بایــد مطابــق بــا اســتانداردهای حرفــهای،
دســتورالعملهای دانشــگاه ،دانشــکده و
اساســنامههای مربوطــه باشــد .ســوابق و پرونــده
مراجــع از آخریــن خدمــت ارائهشــده بــه وی
الزم اســت تــا مــدت  7ســال حفــظ شــود.

-3-8دسترسی به سوابق (پرونده)

2

دسترســی بــه ســوابق مراجــع حتــی در صــورت
وجــود سیســتم ســوابق الکترونیکــی مشــترک،
بایــد محــدود بــه کارکنــان خدمــات مشــاوره
باشــد .قبــل از اینکــه ســوابق یــا ســایر اطالعات
محرمانــه بــا ســایر واحدهــا و ادارههــا در داخــل
یــا خــارج دانشــگاه بــه اشــتراک گذاشــته شــود،
شایســته اســت رضایــت دانشــجو بــر پایــه
اطالعــات درســت بــه وی همــراه بــا اخــذ امضــا
از او گرفتــه شــود.
1 Disposition of Records
2 Access to Records
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-3-9سیستمهای ثبت الکترونیکی

1

هنــگام ثبــت الکترونیکــی ســوابق بایــد ایــن
اطمینــان حاصــل شــود کــه ســوابق مشــاوره
بهطــور نامناســبی مــورد دسترســی قــرار نگرفته
یــا بــرای افرادی خــارج از مرکز مشــاوره آشــکار
نمیشــود .ســوابق مرتبــط بــه مرکــز مشــاوره
بایــد از ســوابق مربــوط بــه ســایر واحدهــای
ادغامشــده ماننــد ســوابق مرکــز بهداشــت و
درمــان جــدا نگهــداری شــود .اشــتراک اســامی
مراجعــان و دادههــا در سیســتم ،منــوط بــه
کســب رضایــت آگاهانــه از مراجــع اســت.

-3-10آگاهی از مقررات

2

شایســته اســت کــه کارکنــان مرکــز مشــاوره از
قوانیــن ماننــد قوانیــن کیفــری و مدنــی آگاهــی
داشــته باشــند و مطابــق بــا آن عمــل نماینــد.
آنهــا بایــد از تعهــدات و محدودیتهــای
1 Shared Electronic Records Systems
2 Regulatory Awareness
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اعمالشــده توســط قانــون اساســی ،مقــررات،
قوانیــن موضوعــه و خطمشــیهای ســازمانی
آگاه باشــند.

-3-11فناوری

1

کارکنــان مشــاوره بایــد شــناختی بنیــادی از
فنــاوری داشــته باشــند و آمــوزش مناســب را
قبــل از بهکارگیــری هرگونــه فنــاوری دریافــت
کننــد .مشخصشــده اســت کــه خدمــات
مشــاورهای ممکــن اســت نیازمنــد اعتمــاد بــه
متخصصــان غیــر بهداشــت روان جهــت تأمیــن
کمکهــای فناورانــه باشــد .متخصصانــی کــه
کمکهــای فناورانــه را تأمیــن میکننــد بایــد
دربــاره رازداری و محرمانــه بــودن اطالعــات
آمــوزش ببیننــد و قــرارداد حفــظ مســائل
محرمانــه را امضــا کننــد.
دادههــای رایانــهای مراجــع ماننــد ســوابق1 Technology
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پرونــده بایــد بــه شــیوهای ایمــن شــود کــه
از دسترســی غیرمجــاز جلوگیــری شــود .بایــد
بــه مراجعــان اطــاع داده شــود کــه اطالعــات
محرمانــه در مــورد درمــان آنهــا در ســرور
امــن مرکــز ذخیــره میشــود .هنــگام کار
خــارج از مرکــز و دسترســی از راه دور ،سیســتم
خدمــات بالینــی بایــد دارای امنیــت ،حریــم
شــخصی و محافظتــی مشــابه رایانــة شــخصی
باشــد .دسترســی از راه دور بایــد از طریــق
رمزهــای عبــور محافظتشــده یــا شــبکههای
رمزنگاریشــده ماننــد شــبکههای خصوصــی
مجــازی ( )VPNانجــام شــود؛ ایــن مســئله در
مــورد شــبکههای خانگــی مســتقیم و بیســیم
نیــز صــدق میکنــد ،از دسترســی عمومــی
بیســیم نبایــد اســتفاده شــود.
کارکنــان بایــد از کپــی کــردن اطالعــات هویتی
دانشــجویان و اطالعات مربوط بهســامت روان بر
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روی دســتگاههای قابلحمــل (بهعنوانمثــال،
لپتاپهــا ،تبلــت هــا ،کارت هــای حافظــه)
خــودداری کنند.
نامــه الکترونیکــی (ایمیــل) وســیلهای مطمئــنبــرای انتقــال اطالعــات محرمانــه نیســت.
هنگامیکــه نامــه الکترونیکــی بــرای مکاتبــه بــا
مراجــع یــا انتقــال اطالعــات اســتفاده میشــود،
بایــد خطــر احتمالــی افشــای اطالعــات محرمانه
در چنیــن سیســتمی بــرای دانشــجو توضیــح
داده شــود و رضایــت آگاهانــه وی گرفتــه شــود.
همچنیــن شایســته اســت کــه محدودیتهــای
مرکــز در چنیــن مــواردی توضیــح داده شــود؛
بــرای نمونــه مرکــز ممکــن اســت نتوانــد
بهصــورت فــوری در شــرایط اضطــراری واکنــش
نشــان دهــد.
دســتگاههای کپــی اختصاصــی ،اســکنرهاو نمابرهــا بایــد درجایــی قــرار بگیرنــد و
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بــه شــکلی مورداســتفاده قــرار گیرنــد تــا از
محرمانــه بــودن اطمینــان حاصــل شــود .مرکــز
مشــاورهای کــه از تجهیــزات الکترونیکــی بــرای
انتقــال اطالعــات محرمانــه اســتفاده میکنــد،
بایــد سیســتمی را توســعه دهــد تــا اطالعــات
انتقالیافتــه از دسترســی غیرمجــاز محفــوظ
بمانــد .اگــر اطالعــات محرمانــه بهصــورت
الکترونیکــی منتقــل میشــوند ،بایــد رضایــت
آگاهانــه مراجعــان گرفتــه شــود.
 وبســایت بهصــورت فزاینــده منبعــی ضروریدر بســیاری از جنبههــای زندگــی دانشــجویی
( آمــوزش ،مراقبتهــای بهداشــتی ،تفریحــی)
اســت و بهمنظــور فراهــم نمــودن دسترســی
و فرصــت بــرای همــه دانشــجویان ،بایــد در
دســترس باشــد .وب ســایتهای مرکــز مشــاوره
بایــد کاربرپســند و قابــل جســتجو باشــند
و مطالبــی دربــاره اطالعــات تمــاس مرکــز،
47

خطمشــیهای مربــوط بــه محرمانــه بــودن و
ســایر اطالعــات مفیــد را در اختیــار دانشــجویان
بگذارنــد.
1
-4کارکنان مراکز خدمات مشاوره
وظایــف مشــاوره از طریــق متخصصانــی کــه
حداقــل دارای مدرک کارشناســی ارشــد دریکی
از رشــتههای مربوطــه ماننــد روانشناســی
بالینــی ،مشــاوره تحصیلی ،مــددکاری اجتماعی،
مشــاوره ازدواج یــا خانــواده و مشــاوره بهداشــت
روان و ماننــد آن هســتند ،انجــام میشــود.

1 COUNSELING SERVICE PERSONNEL
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-4-1مدیر

1

ت و شایستگی
صالحی 
مدیــر بایــد داری مــدرک دکتری یا کارشناســیارشــد از دانشــگاهی معتبــر دریکی از رشــتههای
روانشناســی بالینی ،مشــاوره تحصیلی ،مددکاری
اجتماعــی ،مشــاوره ازدواج یــا خانــواده ،یــا دیگــر
رشــتههای مربوطــه باشــد.
مدیــر بایــد دوره کارآمــوزی را بگذرانــد وصالحیــت الزم در زمینههایــی ماننــد ارزیابــی
بالینــی ،مداخلــه در بحــران و مشــاوره ترجیحـاً
بــا جمیعــت متنوع دانشــجویی را داشــته باشــد.
مدیــر بایــد حداقــل دارای  5ســال تجربــه کاربالینــی یــا مشــاوره باشــد و حداقــل یکــی از آن
ســالها بایــد در مقــام سرپرســتی اداری باشــد.
مدیــر بایــد از توانمندیهــا و ویژگیهایــی2

1 Director
2 Qualifications and Competencies
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برخــوردار باشــد کــه او را در ارائــه مؤثــر
موضوعــات بهداشــت روان در ســطح دانشــگاه،
تعامــل مؤثــر بــا دیگــران اعــم از همــکاران،
اســتادان ،کارکنــان ،دانشــجویان و خانوادههــا
توانــا ســازد.
مدیــر بایــد دارای پروانه کار باشــد .اســتثنائاتیممکــن 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 فعالیتهــای بالینــی کمــک
میکنــد.
مدیــر بایــد دارای مــدرک کارشناســی ارشــددانشــگاهی در اقدامــات حرفـهای و بالینی باشــد
ماننــد تشــخیص ،ارزیابــی ،نظریــه و عمــل در
مشــاوره ،موضوعــات اخالقــی ،نظــارت ،پژوهش.
مدیــر بایــد شــواهدی از مشــارکت و تعهــد بــهتوســعه حرفـهای و آموزشــی داشــته باشــد.
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وظایف
مدیریــت کل و هماهنگــی منابــع و فعالیتهایخدمــات مشــاوره شــامل :برنامهریــزی
اســتراتژیک و تعییــن هــدف ،شناســایی و
دســتیابی بــه اهــداف خدمــات ،تخصیــص
منابــع ،پژوهــش و ارزیابــی برنامــه ،مشــاوره،
خدماترســانی ،مشــورت و فعالیتهــای
پیشــگیرانه ســامت روان مــی باشــد .مدیــر
بــا همــکاری کارکنــان ،فلســفه ،سیاســتها
و روشهــای مربــوط بــه خدمــات مشــاوره را
توســعه داده و پیادهســازی میکنــد.
هماهنگــی ،اســتخدام ،آمــوزش ،نظــارت،پیشــرفت و ارزیابــی کارکنــان حرفـهای و اداری.
تهیــه و اجــرای بودجــه خدمــات مشــاوره،تهیــه گــزارش ســاالنه و ســایر اســنادی کــه
نیازهــای مرکــز مشــاوره و نیازهــای رشــدی
1

1 Duties
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و روانشــناختی جامعــة دانشــگاهی را نشــان
میدهــد و از آن حمایــت میکنــد.
مســئولیت بــرای فراهــم کــردن مداخلــه دربحــران ،نظــارت ،خدماترســانی و خدمــات
مشــاورهای بــه جامعــه دانشــگاهی کــه مطابق با
شــیوهها و سیاســتهای اداری مشخصشــده
اســت.
 مشــارکت در تدویــن برنامــه و شــکلگیریسیاس ـتهای بهداشــت روان دانشــگاه ،خدمــت
در کارگروههــای کل یــا بخشــی از دانشــگاه،
گرفتــن نقــش رهبــری در معرفــی کــردن و
نشــان دادن مرکــز بــه ســایر واحدهای دانشــگاه.
اجــرای روشهایــی کــه بــر کیفیــت تمامــیخدمــات مشــاوره و بالینــی مرکز نظارت داشــته
باشــد.
مدیــران یــا کارکنــان مرکــز مشــاوره میتواننددر گروههــای ارزیابــی خطــر (ماننــد کمیتــه
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مداخلــه در بحــران دانشــگاه) همــکاری کننــد
بهشــرط اینکــه در چالشهــای پیشآمــده ،از
ی خــود ،ماننــد
مســئولیتهای اخالقــی حرف ـها 
رازداری ،شــناخت داشــته باشــند .بــه کارکنــان
توصیــه میشــود کــه از مســئولیت قانونــی
دربــاره گــزارش افــراد در معــرض آســیب بــه
خــود و دیگــران آگاه باشــند و مرزهــای دقیــق
اطالعاتــی را حفــظ کننــد.
 ادغــام مرکــز مشــاوره در دیگــر واحدهــا ،نبایــداســتقالل مدیر مرکــز مشــاوره را در مدیریت مرکز
تغییــر یــا کاهــش دهــد .ایــن اســتقالل شــامل
مدیریــت کلــی و هماهنگــی منابــع و فعالیتهای
مرکــز ازجملــه مشــاوره ،خدماترســانی ،پژوهش
و فعالیتهــای پیشــگیرانه ســامت روان اســت.
هماهنگــی ،اســتخدام ،نگهــداری ،آمــوزش،نظــارت و ارزیابــی حرفــهای ،کارآمــوزی و
حمایــت کارکنــان ،تهیــه و مدیریــت بودجــه و
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مشــارکت در شــکلگیری سیاســت دانشــگاه و
تدویــن برنامــه.

-4-2کارکنان حرفهای

1

ت و شایستگ 
ی
صالحی 
حداقــل مــدرک تحصیلــی بــرای متخصصــانمراکــز مشــاوره دانشــگاه ،کارشناســی ارشــد
دریکــی از رشــتههای بهداشــت روان از
دانشــگاهی معتبــر اســت.
اخــذ گواهــی گذرانــدن دوره نظــارت بالینــیدر ارائــه خدمــات بهداشــت روان.
کارکنــان حرفهای بایــد دارای ســابقه کار عملیدر دوره تحصیــات تکمیلــی ،دانــش ،مهــارت و
تواناییهای تأییدشــده در ارزیابی روانشــناختی،
نظریههــای شــخصیت ،روانشناســی نابهنجــاری
یــا آسیبشناســی روانــی ،رشــد انســانی ،نظریــه
2

1 Professional Staff
2 Qualifications and Competencies
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یادگیــری ،نظریــه مشــاوره و دیگــر موضوعهــای
مرتبط باشــند.
کارکنــان حرفـهای شایســته اســت کارآمــوزینظارتشــده یــا تجربــه معــادل در کار بــا
جمعیتهــای متنــوع بهعنــوان بخشــی از
مــدرک موردنیــاز را داشــته باشــند.
کارکنــان حرفــهای بایــد دارای پروانــه نظــامروانشناســی و مــدرک تحصیلــی دریکــی از
رشــتههای روانشناســی بالینــی ،مشــاوره
تحصیلــی ،مشــاوره خانــواده یــا ازدواج ،یــا دیگر
رشــتههای مرتبــط باشــند .شایســته اســت،
نظــارت بالینــی مقتضــی جهــت اخــذ پروانــه
نظــام روانشناســی صــورت گیــرد.
کارکنــان حرفــهای بایــد در اصــول تدویــنبرنامــه ،مشــاوره ،خدماترســانی ،نظریههــای
رشــد دانــش کافــی داشــته باشــند و در فهــم
افــراد در بافتــار محیــط فرهنگــی و اجتماعــی
55

متنــوع ،توانــا باشــند.
شایســته اســت ویژگیهــای فــردی کارکنــانحرفـهای آنهــا را قــادر ســازد کــه روابــط بیــن
فــردی را تســهیل و بــا طیــف گســتردهای از
دانشــجویان ،اســتادان ،کارکنــان و مدیــران
ارتبــاط برقــرار کننــد.
هنگامیکــه عضــوی مســئولیت نظــارت بالینیدیگــر کارکنــان حرفـهای یــا دانشــجویان کارورز
را بــر عهــده دارد ،بایــد پروانه نظام روانشناســی،
مــدرک فارغالتحصیلــی مناســب و تجربــه در
آمــوزش ســایر حرفههــا را داشــته باشــد.
اگــر یــک کارمنــد حداقــل شایســتگیهایپیشگفتــه را نداشــته باشــد ،هیئــت اعتبــار
گــذاری بهصــورت مــوردی هرگونــه مدرکــی را
بــرای حمایــت از صالحیتهــای متناســب ایــن
فــرد بررســی میکنــد.
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وظایف
ارائــه خدمــات مشــاوره فــردی و گروهــی،ارزیابــی و مداخلــه در بحــران
طراحــی و اجــرای برنامههــای خدماترســانیو توسعهای
فراهــم نمــودن خدمــات مشــاورهای ،در صورتدرخواســت بــه دانشــجویان ،اســتادان و کارکنان
دانشگاه
مشــارکت در پژوهــش و فعالیتهــای ارزیابــیخدمــت
فراهــم نمــودن آمــوزش مناســب و نظــارت بــرکارآمــوزان و دســتیاران آموزشــی
انجــام دادن ســایر وظایــف محولــه که بــه ارائهخدمــات مرکــز و مأموریــت دانشــگاهی مرکــز
کمــک میکنــد ماننــد تدریــس ،کارگروهــی،
1

1 Duties
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ارتبــاط بــا واحدهــای دانشــگاهی یــا اداری و
مشــارکت در توســعه برنامــه دانشــگاه

-4-3دیگر کارکنان اداری مرکز

1

مراکــز مشــاوره دانشــگاهی ،ســاختارهای اداری
خــود را بــر اســاس انــدازه و نیــاز توســعه
میدهنــد .افــراد منصوبشــده بــرای پــر کــردن
مناصبــی ماننــد معاونــت یــا دســتیار مدیــر ،یــا
مدیــر آمــوزش بایــد تجربــه و تخصــص مرتبــط
را بــرای اجــرای وظایــف محولــه داشــته باشــند.

-4-4کارورزان

هنگامــی کــه کارآمــوزان تحصیــات تکمیلــی
بــرای ارائــه برنامههــا و خدمــات مشــاوره
بــه کارگرفتــه میشــوند ،بایــد بــر اســاس
تخصــص حرفــهای کارآمــوز و اســتانداردها و
اســاسنامههای دولتــی ،منطقــهای ،اســتانی و
ملــی بــر کار آنهــا نظــارت شــود .مســئولیت
1 Other Center Administrative Staff
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گمــارش ،نظــارت ،تعییــن مســئولیتها و
تضمیــن کیفیــت برنامــه بــر عهــده سرپرســتان
کارآمــوزان ،مدیــر کارآمــوزی (اگــر در دســترس
اســت) و درنهایــت مدیــر مرکــز مشــاوره اســت.
انواع کارورزان
1
کارورزان پیش دکتریمدت دوره کارورزی برای این دســته از کاروزان
بهصــورت تماموقــت ( 40ســاعت در هفتــه بــه
مــدت یــک ســال) یــا بهصــورت نیمهوقــت
( 20ســاعت در هفتــه بــه مــدت دو ســال) در
نظــر گرفتهشــده اســت .کارورزی پیــش دکتری
بخشــی ثابــت و ضــروری از مأموریــت ســازمان
اســت کــه ماهیتــی همیشــگی و تجمعــی دارد
و مبتنــی بــر کســب تجربــه اســت و امــکان
یادگیــری فشــرده و گســترده را بــرای کارورزان
فراهــم میکنــد .نظــارت بــر کارورزان پیــش
1 Pre-Doctoral Interns
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دکتــری بایــد بهطــور منظــم برنامهریــزی
شــود .حداقــل یــک کارورز تماموقــت بایــد در
هفتــه  4ســاعت نظــارت بالینــی شــود و حداقل
 2مــورد از ایــن نظارتهــا بایــد بهصــورت
فــردی و چهــره بــه چهــره باشــد( .ایــن مقــدار
بــرای کارورزان نیمهوقــت نیــز مطابــق بــا
همیــن میــزان محاســبه میشــود).
دانشجویان کارورزایــن شــرایط بــرای آن دســته از کارورزانــی
اعمــال میشــود کــه در حــال آمــوزش و نظارت
بالینیانــد ،یــا کارورزی بخشــی از برنامــه
دانشــگاهی آنهاســت ،یــا بهصــورت داوطلبانــه
بــه دنبــال دســتیابی بــه تجربــه بیشــتر بالینــی
و مشــاوره هســتند ،مرکــز مشــاوره بایــد طیــف
مناســبی از آمــوزش مســتند ،نظــارت بالینــی
و تجربیــات مســتند را ارائــه دهــد .ایــن مــوارد
ممکــن اســت در مقطــع کارشناســی ارشــد،
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تخصصــی یــا دکتــری باشــد و قبــل از دوره
کارورزی پیــش دکتــری رخ دهــد.
بــه دانشــجویانی کــه در مرکــز مشــاوره فعالیــت
میکننــد ،بایــد وظایــف محــدود بــه آمــوزش
آنهــا اختصــاص داده شــود کــه ایــن امــر
باعــث خدش ـهدار شــدن اصــل رازداری نشــود.
دانشــجویان نبایــد بــه هیچگونــه اطالعــات
محرمانــه ماننــد اطالعــات جمعیــت شــناختی
مراجعــان ،ســوابق بالینــی یــا گزارشهــا یــا
ســوابق کارکنــان دسترســی داشــته باشــند و
نبایــد برنامهریــزی مراجــع را انجــام دهنــد.
رزیدنتهای پسادکتری/دستیار1
آموزشی /شاغالن فارغالتحصیل شده
بــرای رزیدنتهــای پســادکتری ،دســتیاران
آموزشــی و شــاغالن فارغالتحصیــل شــده بایــد
فرصتــی فراهــم شــود تــا آمــوزش پیشــرفته،
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 آنهــا
بایــد بهصــورت 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
و مهــارت پیشــرفتهای در ایــن حوزههــا بــه
دســت میآورنــد :ارزیابــی /تشــخیص ،درمــان،
اطالعرســانی و مشــاوره ،تدویــن برنامــه ،اجــرا
و ارزیابــی ،نظــارت ،تدریــس ،پژوهــش و اجــرا.
1
مربیان همسال و حرفهایمشــاوران همســال وظایــف مختلفــی را در مرکز
مشــاوره متناســب بــا آمــوزش و تجربهشــان
انجــام میدهنــد .بــه ایــن دانشــجویان آمــوزش
1 Paraprofessional and Peer Educators
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و نظــارت ویــژه ارائــه میشــود تــا بــه کارکنــان
حرفــهای در برنامههــای خدماترســانی و
کارگاههــا مســاعدتهای معیــن اولیــه را ارائــه
دهنــد.
1
شرح برنامههای آموزشیمرکــز بایــد کارمنــدان اجرایــی و اداری کافــی
داشــته باشــد .بایــد بهتمامــی کارکنــان اداری و
اجرایــی ،ازجملــه کارکنــان دانشــجویی ،آموزش
مرتبــط داده شــود شــامل:
 )1عملکرد و کارکرد مرکز مشاوره
 )2حدود عملکرد مرکز مشاوره
 )3موارد مربوط به محرمانه بودن

-4-5کارکنان پشتیبانی

2

شایســته اســت تعــداد کافــی از کارکنــان
اداری و اجرایــی غیــر دانشــجو وجــود داشــته
1 Description of Training Programs
2 Support Staff
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باشــد کــه در اســتفاده مؤثــر از فنــاوری بــرای
مواجــه بــا مســئولیتهای مرکــز مشــاوره
آموزشدیــده باشــند .وظایــف کاری شــامل
وظایــف پذیــرش ،تعییــن وقــت ،تجزیهوتحلیــل
دادههــا ،امــور نوشــتاری رایانــهای (تولیــد،
نــگارش) ،مدیریــت اجــرای آزمونهــای
روانشــناختی و صورتحســاب نویســی اســت.
اســتفاده از دانشــجویان بهعنــوان کارکنــان
پشــتیبانی ،بایــد محــدود بــه کارهایــی باشــد
کــه ارتبــاط مســتقیم بــا دانشــجویان نداشــته
باشــد ،ماننــد پشــتیبانی از فعالیتهــای برنامــه
خدماترســانی ،فتوکپــی کــردن مطالــب
آموزشــی یــا پژوهشــی.

-4-6منابع مشاوره

1

کارکنــان حرفـهای و کارورزان باید دسترســی به
منابــع مشــاورهای ضــروری ماننــد داروشناســی
روانــی ،ارزیابی روانشــناختی ،مدیریــت موردی
1 Consultation Resources
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و توســعه برنامــه داشــته باشــند .متخصصــان
روانپزشــکی ،متخصصــان مشــکالت تحصیلی و
اختــاالت یادگیــری ،حقوقدانــان ،درمانگــران
اعتیــاد و ماننــد آن منابــع مهــم حرفـهای بــرای
کارکنــان مشــاورهاند.

-4-7شأن و پایگاه حرفهای

1

کارکنــان حرفـهای (کارشناســی ارشــد و باالتــر)
مرکــز بایــد دارای پایگاهــی مطابــق بــا اســتادان
دانشــگاه باشند.
2
-5رهنمودهای مرتبط

-5-1پیشرفت حرفهای

3

پیشــرفت حرفــهای پیوســته مبنــای برنامــةمشــاورهای مؤثــر اســت .بــرای کمــک بــه
اینگونــه تالشهــا بایــد زمــان و منابــع مالــی
کافــی در دســترس کارکنــان باشــد.
1 Professional Status
2 RELATED GUIDELINES
3 Professional Development
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بــرای کارکنــان خدمــات مشــاوره بایــدفرصتهایــی بــرای دریافــت نظــارت و
مشــورتهای بالینــی فراهــم شــود .کارکنــان
بــدون پروانــه بایــد تحــت نظــارت کارکنــان
دارای پروانــه باشــند.
بســیار مطلــوب اســت کــه آموزشهــای ضمــنخدمــت بــرای همــه کارکنــان فراهــم شــود.
آمــوزش ضمــن خدمــت شــامل:
 .1همایشهــای زمانبندیشــده منظــم و
رســمی کــه بــا حضــور همــه کارکنــان برگــزار
میشــود
 .2ســمینارها ،کارگاههــا و برنامههــای آمــوزش
ضمــن خدمــت
 .3کارکنــان بایــد عضــو فعــال ســازمانهای
حرفــهای مناســب باشــند .کارکنــان بایــد
بــه پذیــرش مســئولیتهای رهبــری در
ســازمانهای محلــی و ملــی مربــوط و مخصوص
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بــه خــود تشــویق بشــوند.
 .4کارکنــان بایــد در ســمینارها و رویدادهــای
مرتبط دانشــگاه و جلســات تخصصــی و حرفهای
ملــی ،اســتانی و منطقـهای شــرکت کننــد.

-5-2تنوع کارکنان

1

ضــروری اســت کــه شــیوههای اســتخدامی
مرکــز مشــاوره ،عــاری از تعصبــات مربــوط بــه
ســن ،جنــس ،مشــکالت جســمی و ماننــد آن
باشــد .فرایندهــای اســتخدام مرکــز مشــاوره
بایــد نشــان دهنــدة انطبــاق بــر اهــداف فرصــت
برابــر و اقــدام مثبــت باشــد و در تــاش بــرای
موازنــه.

 -5-3تعداد کارکنان

2

تعــداد کارمنــدان الزم بــرای عملکــرد مؤثــر
مرکــز مشــاوره تــا حــد زیــادی بســتگی بهاندازه
و ماهیــت مرکــز و گســتردگی دیگــر خدمــات
1 Staff Diversity
2Size of Staff
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بهداشــت روان در داخــل و خارج دانشــگاه دارد.
دامنــه ارائــه خدمــات و برنامههــای آموزشــی
نیــز بــر نیازهــای تأمیــن نیــرو تأثیرگــذار اســت.
توصیــه میشــود کــه میــزان کارکنــان بــا توجــه
بــه ثبتنــام دانشــجویان ،درخواســت خدمــات
و تنــوع کارکنــان بهطــور پیوســته بازنگــری
شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه اهــداف
برنامــه تأمیــن میشــود.
 بایــد کوشــش شــود تــا حداقــل نســبتمشــاور -دانشــجو ،یعنــی یــک متخصــص
تماموقــت (غیــر از کارآمــوزان) بــه ازای هــر
 ،1500-1000دانشــجو حفــظ گــردد .بدیهــی
اســت ایــن موضــوع بــه میــزان در دســترس
بــودن ســایر منابــع و خدمــات بهداشــت روان
در دانشــگاه نیــز بســتگی دارد.
 تعــداد کارکنــان اداری بایــد بــرای اجــرایوظایــف پذیــرش و منشــیگری کــه بــرای
عملکــرد خدمــات مشــاورهای الزم اســت ،کافــی
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باشــد .اگــر مرکــز مشــاوره بــا مراکــز دیگــر
مشــترک باشــد ،مدیریــت مرکــز بایــد اختیــار
اداری را بیــن کارکنــان اداری تقســیم کنــد.
خدمــات مشــاورهای بایــد بــه خدمــاتروانپزشــکی دسترســی داشــته باشــند تا پاســخ
بهموقــع بــرای ارزیابــی و مدیریــت دارویــی
ارائــه شــود.

-5-4حجم کار

1

حجــم کار هر مدیــر مرکز مشــاوره منحصربهفرد
و نشــاندهنده مســئولیتهایی اســت کــه بــر
عهــده کارکنــان حرفــهای نیســت .درنتیجــه،
مدیــر بایــد بتوانــد حجــم کاری را بــر اســاس
تقاضــا از مقــام مدیریــت در نظــر بگیــرد.
کارکنــان بایــد حجــم کاری متعــادل داشــته
باشــند کــه موجــب زمــان کافــی بــرای همــه
جنبههــای کارکــرد حرفهایشــان میشــود.
مســئولیتهای خدمــات مســتقیم ماننــد1 Workload
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تماسهــای چهــره بــه چهــره بــا مراجعــان
شــامل مشــاورههای فردی/گروهــی و مداخلــه
در بحــران نبایــد بیــش از  65درصــد حجــم کار
دائــم آنهــا باشــد.
 بایــد زمــان کافــی بــرای فعالیتهــای خدماتــیغیرمســتقیم اختصــاص یابــد کــه عبارتانــد از:
نظارتهــای بالینــی ،ارجــاع مراجــع ،مدیریــت
مــورد ،مشــاوره ،جلســات ،پژوهــش ،پیشــرفت
حرفـهای ،آموختــن و بهروزرســانی پرونــده مراجع

-5-5پاداش ،حقوق و مزایا

1

حقــوق بایــد متناســب بــا صالحیتهــا،تجــارب ،مســئولیتها و وظایــف باشــد.
حقــوق و مزایا باید متناســب با ســایر متخصصانبــا صالحیتهــا و مســئولیتهای مشــابه در دیگر
مؤسســات آموزش عالی در منطقه باشــد.
 مرکــز مشــاوره بایــد در ایجــاد فرصتهــای1 Compensation - Salary and Benefits
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پیشــرفت شــغلی بــرای کارکنــان ،ازجملــه
فرصــت پیشــرفت بــه مناصــب پرمســئولیتتر
در مرکــز تــاش کنــد.

-5-6امکانات مادی

1

 مرکــز مشــاوره باید در مرکز دانشــگاه مســتقرباشــد و بهآســانی در دســترس همه دانشــجویان
ازجملــه کســانی باشــد کــه مشــکالت جســمی
دارنــد .مرکــز مشــاوره ازنظــر فیزیکــی بایــد
جــدا از واحدهــای اداری ،حراســت دانشــگاه و
دفاتــر قضائــی باشــد.
بایــد بــرای هــر یــک از کارکنــان حرفــهایو کارورزان دفاتــر عایقبنــدی صوتــی فراهــم
شــود .هــر دفتــری بایــد یــک تلفــن ،رایانــه،
چاپگــر و مبلمانــی داشــته باشــد کــه فضــای
آرامبخــش را بــرای دانشــجویان فراهــم میکند.
کارکنــان و کارآمــوزان مرکــز مشــاوره بایــدبــرای برنامهریــزی ،نگهداشــتن ســوابق ،ذخیــره
1 Physical Facilities

71

دادهها/مدیریــت پرونــده ،پژوهــش و انتشــار
فعالیتهــا بــه رایانــه و پشــتیبانی فنــاوری
دسترســی داشــته باشــند.
مرکــز مشــاوره بایــد فضایــی جداگانــهمخصــوص پذیــرش /انتظــار بــرای دانشــجویان
فراهــم کنــد.
همــه ســوابق مراجعان بایــد در مکانــی مرکزیقــرار بگیــرد کــه امــن و در دســترس کارکنــان
مربــوط باشــد .در محــل مرکــزی ،ســوابق
پرونــده بایــد در فایلهــای قفــل شــده وایمــن
نگهــداری شــوند.
 مرکــز مشــاوره بایــد دارای منابــع کتابخانـهایشــامل مجلههــای تخصصــی ،کتابهــا و ســایر
مطالــب و منابــع اینترنتــی باشــد.
 فضایــی مناســب بــرای آزمونهــای فــردیو گروهــی متناســب بــا نیازهــای مرکــز بایــد
فراهــم باشــد.
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مرکــز مشــاوره بایــد فضــای مناســب کافــیبــرای جلس ـههای مشــاوره گروهــی و جلســات
کارکنــان داشــته باشــد یــا بــه چنیــن فضایــی
دسترســی داشــته باشــد.
مرکــز مشــاوره بــا مؤلفههــای آموزشــی بایــدظرفیتهــای مشــاهده و ضبــط ویدئویــی و
صوتــی کافــی را بهعنــوان بخــش جداییناپذیــر
نظــارت در اختیــار داشــته باشــد.
مرکــز مشــاوره بایــد فضــای کافــی بــرای انبار/بایگانی داشــته باشد.
 دوربینهــای امنیتــی نبایــد موجــب بــه خطــرافتــادن حریــم خصوصــی یــا محرمانــه بــودن
اطالعــات مراجــع شــود.

-5-7بیمه مسئولیت

کارکنــان مرکــز مشــاوره شایســته اســت کــه
تحــت پوشــش بیمــه مســئولیت و خطــر قــرار
گیرنــد ،چــه از طریــق دانشــگاه و چــه شــخصی.
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گاهنامه
الکتر ونیکی

قواعــد خدمات
مشــاوره حضوری در
دوره شــیو ع کر ونا
در مراکز مشــاوره
دانشــگاهی

تالیف و ترجمه:
دکتر فاطمه جعفری
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بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا ،ســاختار
خدماترســانی در مراکــز مشــاوره بــرای
حفــظ ســامت و ســازگاری بــا شــرایط جدیــد
تغییراتــی کــرده اســت .مراکز مشــاوره در ســال
جدیــد تحصیلــی افــزون بــر ارائــه خدمــات
بهصــورت حضــوری ،خدمــات مشــاوره برخــط
و الکترونیکــی خــود را نیــز گســترش دادهانــد.
البتــه در ارائــۀ خدمــات ،تمرکز بر ارائــۀ خدمات
غیرحضــوری و آنالیــن اســت و اگــر مراجــع
درخواســت مشــاوره حضــوری داشــت یــا روی
آن پافشــاری کــرد ازنظــر حرف ـهای و اخالقــی
شــما ملــزم بــه انجــام دادن آن نیســتید و قبــل
از تعییــن وقــت مشــاوره حضــوری شایســته
اســت بــه مــوارد زیــر توجــه کنیــد.
-1آیــا مراجــع بــه خدمــات مشــاوره الکترونیکی
دسترسی دارد؟
-2آیــا مراجــع میتوانــد از خدمــات مشــاوره
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الکترونیکــی اســتفاده کنــد؟
 -3اگــر خدمات مشــاورهای طوالنیمدت باشــد،
آیــا ارائــه ایــن خدمــات بهصــورت الکترونیکــی
بــرای دانشــجو کمککننــده اســت؟ آیــا بــه
کاهــش مشــکالت وی کمــک میکنــد؟
 -4آیــا تــداوم جلســات مشــاوره بهصــورت
الکترونیکــی و از راه دور میســر اســت یــا بایــد
مشــاوره حضــوری انجــام شــود؟
 -5آیــا مراجــع دارای شــرایط بحرانــی ازجملــه
افــکار خودکشــی اســت؟
-6آیــا تقاضاکننــدۀ مشــاوره حضــوری فضــای
امــن و محرمان ـهای بــرای مشــاورۀ الکترونیکــی
در منــزل و ســایر مکانهــا نــدارد؟
درصورتیکــه پــس از ارزیابــی بهعملآمــده،
ضــرورت انجــام دادن مشــاوره حضــوری تأییــد
شــد ،الزم اســت جهــت رعایــت پروتکلهــای
76

بهداشــتی و پیشــگیری از انتشــار ویــروس کرونا
قواعــد زیــر رعایــت گــردد:
-1بهمنظــور حفــظ فاصلــه فیزیکی و پیشــگیری
از ازدحــام در مرکــز مشــاوره ،مراجــع از آوردن
همــراه خــودداری کند.
-2مراجع حتماً از ماسک استفاده کند.
-3دمــای بــدن مراجــع قبــل از ورود بــه
ســاختمان حتم ـاً ســنجیده شــود (بهتــر اســت
زمانــی کــه مراجــع وقــت حضــوری میگیــرد
بــه وی گفتــه شــود قبــل از خــروج از منــزل
دمــای بــدن خــود را انــدازه بگیــرد).
 -4فاصلــه فیزیکــی صندلیهــا در اتــاق انتظــار
رعایــت شــود ،یــا عالمــت (Do not seat
 )hereرا روی آن بگذاریــد.
-5در صــورت امــکان پنجرههــا را بــرای تهویــه
بــاز بگذاریــد یــا از امکانــات دیگــر بــرای تهویــه
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اتــاق اســتفاده کنیــد.
-6مراجعــان حتمـاً فقــط  5دقیقــه قبــل از وقت
خــود بــه مرکــز مراجعــه کننــد نــه زودتر.
-7مراجعــان هنگامیکــه در ســالن انتظــار
نشســتهاند یــا زمانــی کــه وارد اتــاق درمانگــر
میشــوند ،صندلیهــا را جابهجــا نکننــد.
-8اگــر مراجعــان همــراه بــا فرزنــدان خــود
آمدهانــد ،مطمئــن باشــند کــه فرزندانشــان تمام
پروتکلهــای بهداشــتی را رعایــت میکننــد.
-9زمــان مشــاورهها طــوری برنامهریــزی شــود
کــه بــه ازدحــام در اتــاق مشــاوره نیانجامــد.
-10الــکل  75درصــد در اتــاق انتظــار و نیــز بــر
روی میــز پذیــرش قــرار داده شــود.
-11پوســترهای بهداشــتی و قواعــد مربوط روی
دیــوار نصب باشــد.
-12بــه همــکاران آمــوزش دهیــد اگــر ســرفه،
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تــب یــا تنگــی نفــس دارنــد در محــل کار
حاضــر نشــوند.
-13اگــر از دســتگاه کارتخــوان اســتفاده
میشــود بعــد از هــر اســتفاده ضدعفونی شــود
و بــه کارمنــدان پذیــرش آمــوزش داده شــود
کــه هنــگام اســتفاده از کارتخــوان حتم ـاً از
دســتکش اســتفاده کننــد .از گرفتــن هزینــه
بهصــورت نقــدی تــا حــد امــکان خــودداری
شــود .وســایل دیگــر ازجملــه خــودکار ،میــز
کار و ســایر وســایل نیــز مــدام ضدعفونــی
شــود.
-14درمانگــر در صــورت نداشــتن نشــانگان
بیمــاری در جلســه حضورداشــته باشــد و
قبــل از ورود بــه مرکــز دمــای بــدن وی نیــز
ســنجیده شــود.
-15درمانگر حتماً از ماسک استفاده کند.
-16فاصلــه درمانگــر و مراجــع در اتــاق حداقــل
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 182ســانتیمتر باشــد و مشــاوره در اتاقــی
بــزرگ صــورت گیــرد.
 -17اگــر ســن درمانگــر زیــاد اســت یــا بیماری
زمینــهای دارد ،میتوانــد از دیــدن مراجــع
حضــوری خــودداری کنــد.
-18درمانگــران میتواننــد برپایــه احتمــال
ابتــای فــرد بــه ویــروس کرونــا به دلیل شــرایط
شــغلی ،الگوهــای رفتــاری و شــرایط دیگــر در
چگونگــی ادامــه جلســات حضــوری تجدیدنظــر
کننــد.
 -19درصورتیکــه درخواســتکننده جلســات
حضــوری ،بــه دلیــل رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی حائــز بهرهگیــری از جلســات حضوری
نبــود ،زمینــه بهرهگیری از خدمــات غیرحضوری
بهصــورت تلفنــی یــا آنالیــن بــرای وی فراهــم
شــود.
 -20مســئول پذیــرش ،فاصلــه بیــن جلســات
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حضــوری را طــوری تنظیــم کنــد کــه حداقــل
افــراد در ســالن انتظــار حضورداشــته باشــند.
 -21ســطلهای زبالــه داخــل ســالن بهطــور
مرتــب تخلیــه شــود.
 -22داخــل اتاقهــا ،ســالن و ســایر فضاهــا
مرتــب ضدعفونــی شــود.
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گاهنامه
الکتر ونیکی

اصــول مصاحبه
بالینــی

تالیف و ترجمه:
دکتر نگار سیفی مقدم
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اصول مصاحبه بالینی
هدف عمــده مصاحبه به دســت آوردن اطالعاتی
اســت کــه تشــخیص مبتنــی بــر مالکهــا را
اثبــات کنــد .ایــن فراینــد در پیشبینــی ســیر
مراجــع و پیشآگهــی مفیــد اســت و منجــر بــه
تصمیمــات درمانــی میشــود.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مصاحبــه خــود یک
بخــش اساســی در فرآینــد درمــان محســوب
میشــود.
مصاحبــه از همــان لحظــات شــروع تمــاس،
ماهیــت رابطــه مراجــع  -مشــاور را شــکل
میدهــد .مــدت مصاحبــه و کانــون توجــه آن
بســته بــه شــرایط محیــط و هــدف اختصاصــی
مصاحبــه بســیار متفــاوت اســت.
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اصول کلی مصاحبه

توافق بر سر فرآیند

• درمانگــر (روانشــناس /مشــاور /روانپزشــک)
در ابتــدای مصاحبــه بایــد خــود را معرفــی
کنــد و بســته بــه شــرایط مشــخص کنــد کــه
چــرا بــا مراجــع صحبــت میکنــد.
• رضایــت مراجــع بــرای ادامــه مصاحبــه حتمـاً
اخذ شــود.
• ماهیــت ارتبــاط و زمان تقریبی یــا اختصاصی
مصاحبــه باید بیــان گردد.
• موضــوع اساســی ایــن اســت کــه آیــا مراجــع
داوطلبانــه مراجعــه کــرده اســت یــا بهصــورت
اجبــاری بــرای ارزیابی آورده شــده اســت .این
امــر بایــد قبــل از شــروع مصاحبــه مشــخص
شو د .
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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 آنها
گفتگــو شــود.
• رازداری مؤلفــه مهــم و اساســی در رابطــه
مشــاور  -مراجــع اســت.
• اگــر مراجــع در اتاقــی مشــترک بــا دیگــران
اســت بایــد تــاش شــود بــرای مصاحبــه از
اتــاق مجزایــی اســتفاده شــود.
• اگــر جــدا کــردن اتــاق مراجــع و فراهــم
کــردن فضــای خصوصــی امکانپذیــر
نیســت ،مصاحبهگــر بایــد از ورود بــه برخــی
موضوعــات پرهیــز کنــد یــا خاطرنشــان کنــد
کــه ایــن مســائل بعــدا ً وقتــی حریــم خصوصی
را بتــوان تضمیــن کــرد مطــرح خواهنــد شــد.
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• بهطورکلــی در ابتــدا مصاحبهگــر بایــد
نشــان دهــد کــه محتــوای جلســات محرمانــه
میمانــد بهجــز مــواردی کــه الزم اســت بــا
همــکار ارجــاع دهنــده یــا گــروه درمــان در
میــان گذاشــته شــوند.
• در مــواردی مانند بررســی پزشــکی قانونی که
محرمانــه بــودن کمتــر اســت ،مصاحبهکننــده
بایــد بهطــور آشــکار اعــام کنــد کــه جلســه
محرمانــه نیســت و مشــخص کنــد چــه کســی
گــزارش ارزیابــی را دریافــت خواهــد کــرد .این
اطالعــات بایــد بهدقــت و بهطــور کامــل در
پرونــده مراجــع ثبت شــود.
• یــک موضــوع ویــژه در مــورد رازداری زمانــی
پیــش میآیــد کــه مراجــع میگویــد کــه
میخواهــد بــه خــود یــا دیگــری آســیب
برســاند .در ایــن صــورت ابتــدا خطــر ارزیابــی
میشــود و بــر اســاس آن اقدامــات بالینــی
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مناســب ماننــد بســتری کــردن ،تجویــز دارو
و اطــاع دادن بــه خانــواده مراجــع انجــام
میگیــرد .در ایــن مــوارد نقــض رازداری
بالمانــع اســت.
• اگــر اعضــای خانــواده مراجــع بخواهنــد بــا
درمانگــر صحبــت کننــد بهتــر اســت بعــد از
اخــذ رضایــت مراجــع در پایــان جلســه بــا
اعضــای خانــواده و مراجــع بهطــور همزمــان
مالقــات داشــته باشــند.
• در ایــن جلســه مشــترک بــا خانــواده مراجــع،
روانشــناس  /مشــاور /روانپزشــک نباید مطالبی
کــه مراجــع مطــرح کــرده را بیــان کنــد بلکــه
بایــد بــه اطالعــات اعضــای خانــواده گــوش
دهــد.
• درمانگــر در ســیر تشــخیص و درمــان ممکــن
اســت مالقــات بــا یکــی از اعضــای خانــواده
مراجــع را مفیــد بدانــد و ایــن موضــوع را بــا
87

مراجــع مطــرح ســازد .در اینجــا نیــز مراجــع
بایــد رضایــت بدهــد ،مگــر اینکــه درمانگــر
مشــخص کنــد کــه مراجــع بــرای خــودش یــا
دیگــران خطــری دارد.
• گاهــی اعضــای خانــواده بــه درمانگــر تلفــن
میکننــد .بهجــز در مــوارد اضطــراری ،پیــش
از آنکــه درمانگــر بــا دیگــران صحبــت کنــد
بایــد اجــازه ایــن کار را از مراجــع بگیــرد.
• وقتــی روانشــناس  /مشــاور /روانپزشــک
تصمیــم بــه تمــاس بــا یکــی از اعضــای
خانــواده را داشــته باشــند درمانگــر بایــد بــا
رضایــت مراجــع ایــن کار را انجــام دهنــد.
• در محیطهــای آموزشــی و گاهــی پزشــکی
قانونــی مــواردی پیــش میآیــد کــه جلســه
ضبــط میشــود .مراجــع بایــد کامــ ً
ا از
ضبــط جلســه و نحــوه اســتفاده از محتویــات
ضبطشــده مطلــع شــود .همچنیــن در
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مــورد نحــوه نگهــداری نــوار جلســه و نحــوه
محدودیــت هــای بــه آن گفتگــو شــود.
• در مــواردی کــه از آینــه یکطرفــه جهــت
آمــوزش اســتفاده میشــود ،مراجــع
بایــد از کاربــرد آینــه یکطرفــه و ســنخ
مشــاهدهکنندگان آگاه شــود و بــه او اطمینان
داده شــود کــه ناظــران قوانیــن رازداری را
رعایــت خواهنــد کــرد.

احترام و مالحظه

• در تمــام محیطهــای بالینــی بایــد بــا مراجــع
بــا احتــرام رفتار شــود.
• مراجــع اغلــب درد یــا ناراحتــی درخــور
مالحظــهای را تجربــه میکنــد و در مــورد
آنچــه تجربــه میکنــد و آنچــه روی میدهــد
اغلــب احســاس عــدم قطعیت و آســیبپذیری
دارد.
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• مراجــع ممکــن اســت بــه دلیــل برچســب
بیمــار روانــی در مــورد مالقــات 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 میکنــد کــه
ایــن ناراحتــی را کاهــش دهــد یــا حداقــل آن
را افزایــش ندهــد.
• موفقیــت در مصاحبــه اولیــه اغلــب بــه
تواناییهــای درمانگــر بــرای تخفیــف اضطراب
مفــرط بســتگی دارد.

تفاهم/همدلی

• در محیطهــای بالینــی تفاهم/همدلــی
طبــق تعریــف عبــارت اســت از پاســخ دهــی
هماهنــگ درمانگــر بــه مراجــع و مراجــع بــه
درمانگــر.
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• مراجــع بایــد احســاس کنــد کــه ارزیابــی،
تالشــی مشــترک اســت و مصاحبهگــر واقع ـاً
بــه او فعاالنــه گــوش میدهــد.
• همدلــی یعنــی درک آنچــه مراجــع مــی
اندیشــد و احســاس میکنــد.
• همدلــی زمانــی ایجــاد میشــود کــه
روانشــناس  /مشــاور /روانپزشــک بتوانــد
خــود را جــای مراجــع بگــذارد و درعینحــال
عینیتگرایــی خــود را حفــظ کنــد.
• جــزء ضــروری و الینفــک همدلــی حفــظ
عینیــت اســت .حفــظ عینیــت در رابطــه
درمانــی اهمیــت اساســی دارد .مخــدوش
شــدن مرزهــای مراجــع و درمانگــر ممکــن
اســت بــرای بســیاری از مراجعیــن ســردرگم
کننــده و ناراحتکننــده باشــد.
• بــرای اینکــه همدلــی اتفــاق بیفتــد،
مصاحبهگــر بایــد بســیاری از مســائل مراجــع
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را بشناســد و ایــن امــر بــا پیشــرفت مصاحبــه
مشــخص و میســر میشــود.
• 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
کوتاهــی ماننــد میفهمــم میتوانــد بــه
شــناختن بیشــتر تجربــه مراجــع کمــک کند
و درعینحــال نشــان میدهــد کــه موضــوع
بــرای مصاحبهکننــده مهــم اســت.
• مداخــات همدالنــه کالمــی و غیرکالمــی
تفاهــم و همدلــی را افزایــش میدهــد.
ماننــد :بایــد خیلــی برایــت دشــوار
بــوده باشــد ...میفهمــم کــه چــه
احســاس بــدی داشــتهای  .اغلــب یــک
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واکنــش غیرکالمــی ماننــد باالبــردن ابــرو یــا
خــم شــدن بــه ســمت مراجــع یــا یــک پاســخ
بســیار گــذرا (مثــل اوه) نیــز همیــن اثــر را
دارد.
• درواقــع بخــش اعظــم پاســخهای همدالنــه
در مصاحبــه ،غیرکالمــی اســت.

ارتباط مراجع  -روانشناس  /مشاور/
روانپزشک

• تمایــل کادر درمــان بــرای کمــک کــردن بــه
مراجــع ،بــه او انگیــزه میدهــد کــه اطالعــات
و احساســات ناراحتکننــده شــخصی و اغلــب
خصوصــی را بــا یــک غریبــه در میــان بگــذارد.
• مداخــات کالمــی و اغلــب غیرکالمــی در
همــان برخورد نخســت و گاهی پــس از تماس
تلفنــی اولیــه مراجــع با مرکــز درمانــی ،تمایل
مراجــع بــرای در میــان گذاشــتن اطالعــات را
کاهــش یــا افزایــش میدهــد.
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• در صــورت وجــود احترام و مالحظــه در رفتار
درمانگــر همدلــی شــروع بــه شــکلگیری
میکنــد و درصورتیکــه مراجــع احســاس
راحتــی و امنیــت کنــد افزایــش مییابــد و
مراجــع اطالعــات بیشــتری را در میــان خواهد
گذاشــت.
• نگــرش و رفتــار غیــر قضاوتــی درمانگــر
بازگویــی اطالعــات از ســوی مراجــع را تقویت
میکنــد.
• یــک مؤلفــه اساســی در رابطــه درمانــی ایــن
اســت کــه روانشــناس  /مشــاور /روانپزشــک
نشــان دهــد کــه ســخنان مراجــع و احســاس
او را درک میکنــد و ایــن درک بایــد بــه
مراجــع منتقــل شــود.
• مولفــة ضــروری دیگــر ایــن اســت کــه مراجع
بدانــد درمانگــر بــه او اهمیــت میدهــد.
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• صداقــت و اصالــت روانشــناس  /مشــاور/
روانپزشــک ارتبــاط را تقویــت میکنــد.
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 میکنــد.
• مهــم اســت کــه در مصاحبــه و پاسـخدهی به
ابتــکارات مراجــع انعطافپذیــر باشــیم .بــرای
مثــال اگــر مراجــع چیــزی مثــل یــک عکــس
را بــا خــود مـیآورد ،درمانگــر بهتــر اســت بــه
آن نــگاه کنــد و در مــورد آن ســؤاالتی بپرســد
و از مراجــع تشــکر کنــد.
• گاهــی مراجــع ســؤاالتی از روانشــناس /
مشــاور /روانپزشــک میپرســد:
• بهتــر اســت ســؤاالت مربــوط بــه صالحیــت و
جایــگاه درمانگــر مســتقیماً پاســخ داده شــود
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(مثـ ً
ا مــدرک بــورد و مقــام مراجــع اســتانی و..
• گاهــی چنیــن ســؤاالتی یــک اظهارنظــر
کلــی تــوأم بــا نیــش و کنایــه اســت ماننــد
اینکــه واقعــاً شــما بــه دانشــکده پزشــکی
رفتهایــد؟  .در چنیــن مــواردی بهتــر اســت
بــه موضوعــی کــه ســبب تحریــک مراجــع
بــرای چنیــن اظهارنظــری شــده پرداخــت تــا
اینکــه بهصــورت عینــی بــه ســؤال پاســخ
داده شــود.
• در مــورد اینکــه مصاحبهگــر تــا چــه حــد
بایــد بــه ســؤاالت شــخصی پاســخ دهــد
هیــچ پاســخ ســادهای وجــود نــدارد .ســؤاالتی
نظیــر :ازدواجکردهایــد؟ بچهداریــد؟ فوتبــال
نــگاه میکنیــد؟  .پاســخ بــه اینهــا بــه
نــوع رواندرمانــی ،بافتــاری کــه در آن ســؤال
پرســیده میشــود و خواســت درمانگــر
بســتگی دارد.
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• دلیــل عمــدة پاســخ نــدادن بــه ســؤاالت
شــخصی آن اســت کــه مصاحبــه ممکن اســت
درمانگــر -محــور شــود نــه مراجــع محــور.

مصاحبههای شخص محور و مبتنی
بر اختالل

• مصاحبههــای روانشــناختی بایــد شــخص
محــور باشــد (مراجعمحــور) باشــد.
• کانــون توجــه بایــد درک مراجع و قادرســازی
او بــرای بازگویی مشــکالتش 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 مصاحبهگــر اســتخراج
میشــود.
• بســیار مهــم اســت کــه طــرح درمانــی مبتنی
بــر اهــداف مراجــع باشــد و نــه اهــداف درمانگر.
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• در رویکــرد شــخص محــور ،عــاوه بــر
نقصانهــا بــر نقــاط قــوت نیــز توجــه
میشــود .مث ـ ً
ا در خــال ارزیابــی از مراجــع
میپرســیم :در مــورد بعضــی چیزهایــی کــه
آنهــا را بــه نحــو احســن انجــام میدهــی
برایــم توضیــح بــده یــا بزرگتریــن امتیــاز و
نقطــه قــوت تــو کــدام اســت؟ .

زمان و تعداد جلسات

• بــرای مصاحبــه عمومــاً  54تــا  60دقیقــه
اختصــاص مییابــد.
• در مراجعین بستری در بخش طبی یا مواقعی
کــه مراجــع ناراحتی درخــور مالحظـهای دارد
یــا روانپریــش اســت مدتزمانــی کــه مراجــع
بتوانــد در یــک جلســه تحمــل کنــد ممکــن
اســت حــدود  30-20دقیقــه یــا کمتــر باشــد.
در چنیــن مــواردی ممکــن اســت چند جلســه
کوتــاه الزم باشــد.
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• حتــی بــرای مراجعینــی کــه جلســات
طوالنیتــر را میتواننــد تحمــل کننــد
ممکــن اســت بــرای تکمیــل ارزیابــی نیــاز بــه
بیــش از یــک جلســه باشــد.
• درمانگــر بایــد ایــن واقعیــت را بپذیــرد کــه
شــرححال اخذشــده هرگــز کامــل یــا کام ـ ً
ا
صحیــح نیســت.
• مصاحبــه پدیــدهای پویاســت و بخشهایــی از
ارزیابــی بهصــورت مســتمر انجــام میشــود.

فرایند مصاحبه
پیش از مصاحبه

	 نکتــه مهــم ایــن اســت کــه کســی کــه
پاســخ تلفــن را میدهــد بدانــد کــه بــه مراجــع
دارای شــرایط اورژانســی ماننــد خودکشــی
یــا روانپریشــی چگونــه پاســخ دهــد .اکثــر
تماسهــای تلفنــی ماهیتــی چنیــن اضطــراری
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ندارنــد.
• اطالعــات در اولیــن تمــاس معمــوالً شــامل
نــام ،ســن ،نشــانی ،شــماره تلفــن مراجــع،
منبــع ارجــاع و دلیــل ارجــاع اســت.
• در صــورت امــکان ،مــرور پرونــده قبــل از
مالقــات بــا مراجــع میتوانــد مفیــد باشــد.
• مهــم ایــن اســت کــه تــا حــد امــکان دلیــل
ارجــاع بهروشــنی درک شــود.
• اهــداف مصاحبــه ممکــن اســت متفــاوت
بــا تشــخیص و توصیههــای درمانــی باشــد.
ایــن اهــداف ممکــن اســت شــامل ایــن مــوارد
باشــد .تعییــن ازکارافتادگــی ،تعییــن کفایــت
یــا صالحیــت و در صــورت امــکان تعییــن
علــت یــا عوامــل بیمــاری روانپزشــکی.

اتاق مصاحبه

• نسبتاً ضد صدا باشد.
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• دکوراســیون اتــاق بایــد خوشــایند باشــد و
حــواس مراجــع را پــرت نکنــد.
• در صــورت امــکان بهتــر اســت بــه مراجــع
امــکان انتخــاب مبــل یــا صندلــی را داد.
• صندلــی مراجــع و مصاحبهگــر ارتفــاع نســبتاً
برابری داشــته باشــد.
• مراجــع و درمانگــر بایــد فاصل ـهای برابــر بــا
حــدود یــک و نیــم متــر از یکدیگــر داشــته
باشــند.
• درمانگر بهتر است پشت میز ننشیند.
• درمانگــر بایــد ظاهــر و لبــاس مناســب و
آراســتهای داشــته باشــد.
• بهجــز در مــوارد اضطــراری نبایــد تلفــن
رونــد مصاحبــه را مختــل کنــد.
• مراجــع بایــد احســاس کنــد کــه ایــن زمــان
بــرای او کنــار گذاشتهشــده اســت و در ایــن
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زمــان مشــخص او کانــون انحصــاری توجــه
روانشــناس  /مشــاور /روانپزشــک اســت.

شروع مصاحبه

• روانشــناس  /مشــاور /روانپزشــک در اتــاق
انتظــار بــه مراجــع خوشــامد میگویــد و
بــا چهــرهای دوســتانه خــودش را معرفــی
میکنــد .
• بــه مراجــع بــا گرمــی و مهربانــی نشــان
میدهــد کجــا میتوانــد بنشــیند .مکــث
کوتاهــی در ابتــدا میتوانــد مفیــد باشــد.
• ایــن چنــد دقیقــه اول مواجهــه حتــی پیــش
از شــروع رســمی مصاحبــه ،میتوانــد در
موفقیــت مصاحبــه و برقــراری رابطــه بــا
مراجــع نقــش حیاتــی داشــته باشــد.
• مراجــع کــه اغلــب مضطرب اســت و برداشــت
اولیــهای از درمانگــر دارد و کمکــم در مــورد
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اینکــه تــا چــه حــد میتوانــد مطالبــش را بــا
ایــن درمانگــر در میــان بگــذارد تصمیمگیــری
میکنــد.
• درمانگــر اغلــب بــا نشــان دادن چهــره گــرم و
بــا ســایر ارتباطهــای غیرکالمــی نظیــر خــم
شــدن بــه جلــو در صندلــی ،عالقــه و حمایــت
خــود را نشــان میدهــد.
• یــک اقــدام مفیــد خاطرنشــان کــردن
مدتزمــان مصاحبــه بــرای مراجــع اســت.
• ممکــن اســت مراجــع در مــورد اینکــه چــه
اتفاقــی در مــدت مصاحبــه میافتــد یــا در
مــورد رازداری ســؤاالتی داشــته باشــد ،ایــن
ســؤاالت بایــد مســتقیم پاســخ داده شــود.
• روانشــناس  /مشــاور /روانپزشــک بــرای
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 میشــود
کــه مراجــع ارجــاع شــده اســت یــا خیــر.
• درصورتیکــه مراجــع ارجــاع شــده باشــد
مهــم اســت کــه برداشــت مراجــع در مــورد
علــت ارجاعــش را جویــا شــویم.

سؤاالت باز-پاسخ

• هــدف اصلــی گــردآوری دادههــای مصاحبــه
اســت .بــرای بــه دســت آوردن اطالعــات
بیشــتری در مــورد مراجــع پرس ـشهای بــاز
پاســخ ضــروری اســت :در مــورد مشــکلتان
بــرای مــن بگوییــد.
• پرســشهای بســته -پاســخ بــه پاســخهای
بلــه یــا خیــر ختــم میشــود.
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• در بخــش ابتدایــی مصاحبــه ،ســؤاالت بایــد
عمدت ـاً 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 بهطــور کامــل
توصیــف شــود و در ادامــه حــوزه دیگــری بــه
همیــن شــکل بــاز میشــود.

مداخالت مسدودکننده در مصاحبه
روانشناس  /مشاور /روانپزشک
چیست؟

 .1پرسشهای بسته  -پاسخ:

• ســؤاالت بســته پاســخ در ابتــدای مصاحبــه
ممکــن اســت جریــان طبیعــی بیــان مشــکل
مراجــع را بــه تأخیــر انــدازد.
• مراجــع را ترغیــب میکنــد کــه پاســخهای
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تککلم ـهای یــا کوتــاه بــدون هیــچ بســط و
تفســیری ارائــه کنــد.

 .2سؤاالت ترکیبی:

• پاســخگویی بــه بعضی ســؤاالت دشــوار اســت
زیــرا بیــش از یــک پاســخ دارند.
• پرســیدن چنــد ســؤال بــه دنبــال هــم مراجع
را در پاســخگویی مناســب ســردرگم میکنــد.

 .3سؤاالت چرا:

• بهخصــوص در اوایــل مصاحبــه ،ســؤاالتی کــه
بــا چــرا آغــاز میشــوند ،ســازنده نیســتند.
• اغلــب پاســخ بــه چنیــن پرسشــی یکــی از
دالیلــی اســت کــه مراجــع بــرای جســتجوی
کمــک آمــده اســت.

 .4سؤاالت یا بیانات قضاوتی:

• ایــن مداخــات عمومــاً ســازنده نیســت و
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مانــع میشــود کــه مراجــع مطالــب حســاس
یــا خصوصیتــر را در میــان بگــذارد.

 .5کوچک شمردن دغدغههای مراجع:

• گاهــی درمانگــران در تــاش بــرای اطمینــان
دادن بــه مراجــع مرتکــب چنیــن خطایــی
میشــوند.
• ایــن کار ممکــن اســت باعــث شــود مراجــع
احســاس کنــد کــه درک و فهمیــده نشــده اســت.
• اقــدام ســازندهتر ایــن اســت کــه دغدغــه
مراجــع وارســی شــود.

 .6توصیه زودرس:

•توصیــه زودرس در اوایــل مصاحبــه عمومــاً
مناســب نیســت.
• چــون مصاحبهکننــده هنــوز همــه متغیرهــا
را نمیشناســد.
• مانــع از ایــن میشــود کــه مراجــع خــودش
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بــه طرحــی بــرای اعمالــش برســد.

 .7تفسیر زودرس:

• حتی اگر درست باشد میتواند مخرب باشد.
• ممکــن اســت مراجــع بهصــورت دفاعی پاســخ
دهد و احســاس کند درک نشــده اســت.

 .8ارتباط غیرکالمی:

• نــگاه کــردن مکــرر بــه ســاعت ،نــگاه کــردن
بهجاهــای دیگــر غیــر از مراجــع ،خمیــازه،
وررفتــن بــا صفحــه موبایــل
• اینهــا پیغــام خســتگی عــدم عالقــه یــا
آزردگــی را بــه مراجــع منتقــل میکننــد.

 .9گذارناگهانیازموضوعیبهموضوعدیگر:

• ممکــن اســت ســبب انقطــاع مســائل مهمــی
شــود کــه مراجــع در مــورد آنهــا صحبــت
میکنــد.
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خاتمه مصاحبه:

•  10-5دقیقه آخر مصاحبه بسیار مهم است.
• مهــم اســت کــه زمــان باقیمانــده را بــه
مراجــع اعــام کنیــم :مــا مجبوریــم کــه
مصاحبــه را ظــرف ده دقیقــه آینــده تمــام
کنیــم.
• اگــر مراجــع مرتبـاً در آخر جلســات اطالعات
مهمــی را مطــرح کنــد ایــن کار و معنــای آن
باید بررســی شــود.
• در پایــان مصاحبــه اگــر مراجــع بهصــورت
خودجــوش هیــچ موضوعــی را مطــرح نکــرد،
یــک راهــکار مفیــد ایــن اســت کــه از مراجــع
بپرســیم آیــا موضــوع مهــم دیگــری باقیمانده
اســت کــه بــه آن پرداختــه نشــده و مراجــع
بخواهــد آن را مطــرح کنــد؟
• مفیــد اســت که بــه مراجع فرصتی بــرای طرح
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پرســشهایی بدهیــم :مــن امــروز ســؤاالت
زیــادی از شــما پرســیدم .آیــا شــما ســؤالی
داریــد کــه بخواهیــد از من بپرســید؟ اگــر قرار
اســت جلســه ارزیابــی فقــط همین یک جلســه
باشــد در ایــن صــورت جمعبنــدی تشــخیص
و گزینههــای درمانــی بایــد بهطورکلــی بــا
مراجــع در میــان گذاشــته شــود.
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