
 

 

 
 ؟سپاردشناسی در ایران به کجا ره میروان -1-2

 روان شناس بالینی ؛دکتر علی صاحبی

 عضو انجمن روان شناسی ایران

های علم و تکنولوژی و یا دیگر شناسی نیز مانند دیگر جنبهدهد که سیر روانشناسی در ایران نشان مینگاهی به سیر روان

شناسی در غرب بسیار متفاوت بوده است. اگر چه به واسطه کوچک شدن دهکده نگ و تمدن با سیر روانهای فرهجنبه

های این علم در جامعه امروز ایران نیز کم و بیش  همانند ها و نیاز به تمام جنبهجهانی و لطف اینترنت گستره فعالیت

دهد نی آن شباهت بسیار اندکی به آنچه در دنیا رخ میشناسی و کارکرد درودیگر جوامع است، اما عملکرد بیرونی روان

های زیاد و همزمان تهدیدهای بسیار است. در این نوشتار کوتاه اش دارای فرصتشناسی ایران در قامت کنونیدارد. روان

 دار در ایران کنونی بپردازم.های کلی این علم بواقع سودمند و آیندهکنم به چالشسعی می

شناسی کمک شایانی کرد، در ایران نیز جنگ هشت ر غرب جنگ دوم جهانی به پیشرفت سریع و خوب روانهمچنانکه د   

سیس مراکز ارائه خدمات أشناختی آن باعث توجه ویژه مردم و حاکمیت به این علم شد. تهای روانساله و آسیب

دولتی و غیر دولتی را ی دولتی، نیمههاشناسی در دانشگاههای مختلف روانشناختی، و کمک به گسترش گرایشروان

شناسی علمی در های خوبی برای گسترش روانتوان از این جمله توجهات به حساب آورد. در سایه این توجه فرصتمی

 سطح بنیادی و کاربردی فراهم آمده است.

 هافرصت -۱

کارشناسی ارشد و دکتری های مختلف این رشته در سطوح کارشناسی، گرایشتحصیل در  ازاستقبال زیاد  -۱ •

 تخصصی

 شناختیاز خدمات روانسراسری مردم استقبال  -2 •

 منابع فراوان علمی در داخل و خارجو انتشار  ، ترجمهتولید -3 •

 .خدمات این رشته ی دولتی و غیر دولتی برای دریافتهاها و سازمانگشودگی دستگاه -4 •

مین اعتبارات بیشتر و گسترش رشته در دو سطح علم أی برای تاستقبال خوب برای تحصیل در هر رشته فرصتی طالی -۱

کند. جذابیت این رشته باعث شده است که در انتخاب رشته محبوبیت خوبی داشته و پایه و کاربست آن فراهم می

شته های علوم تجربی، ریاضی و علوم انسانی وارد این رآموزان هوشمند، عالقمند و تالشگر بیشتری از همه رشتهدانش

 کننده آینده این رشته در کشور باشد. تواند تضمینشوند که خودش می

تواند های خوب که برای آن کاال یا خدمات حاضر به پرداخت هزینه باشند نمیهر کاال یا خدماتی بدون داشتن مشتری -2

ضر به پرداخت هزینه نشود شناسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و اگر کسی برای خدمات آن حابقا پیدا کند. روان

های تواند به پیشرفت خود ادامه دهد. خوشبختانه بواسطه تغییرات اجتماعی شگرف، مردم ایران با خدمات و پتانسیلنمی

 بحث ویژه -2
 



تواند به گسترش و شناسی بسیار خوب است. این فرصت نابی است که میاین رشته آشنا شده و استقبال از خدمات روان

 های پژوهشی )علم پایه( و کاربردی )خدمات( کمک کند.تمام جنبهکیفیت روان شناسی در 

شناسی در ایران از تعداد انگشتان دو دست بیشتر نبود. امروز بواسطه اینترنت، های علمی رواندر دهه شصت تعداد کتاب -3

ران فراوان برای فعالیت در حضور فعال جوانان با انگیزه و با پشتکار برای پژوهش، تالیف و ترجمه و همچنین استقبال ناش

شناسی، مقاالت و های روانشناسی( خوشبختانه در همه زمینههای رواناین بخش )بخاطر وجود بازار خوب برای کتاب

 تواند بشود.ساز رشد و گسترش کیفی این علم میشود که زمینههای خوبی منتشر میکتاب

وری فردی در قلمروهای دیگر از جمله سالمت روان در محیط کار، بهرهشناسی عالوه بر سطح که خدمات رواناز آنجایی -4

ها و ادارات به لزوم استفاده از این خدمات های خوبی دارد، سازمانهای انسانی کاربستو همچنین مدیریت بهینه سرمایه

تواند شناسی میبه خدمات روان هاکنند. اقبال سازمانگذاری میشناختی سرمایهگیری از خدمات روانپی برده و برای بهره

 شناختی در هر دو سطح بنیادی و کاربردی شود.ها و خدمات روانفرصتی مناسب برای کیفیت بخشیدن به پژوهش

های بیرونی این رشته باعث بوجود آمدن تهدیدهای خاصی نیز که بقول موالنا دشمن طاووس آمد پرّ او، جذابیتاما از آنجایی

 این تهدیدها از این قراراند. شده است. مهمترین

 شناسینارو تحصیل در رشته برایاستقبال زیاد  -۱ •

 شناختیگیری از خدمات رواناستقبال از بهره -2 •

 )سوپر ویژن( فقدان نظارت بالینی -3 •

 جدی نگرفتن رویکردها -4 •

 انشناسروان گروه بزرگی از تعصب و درجازدگی -5 •

 التحصیالن این رشتهاز طرف فارغ های جدیدن خود با یافتهتوقف یادگیری و آموزش و بروز کرد -6 •

و منفعل بودن  کید بسیار بر نقش محیط(أفرهنگی و ت -های اجتماعیشناسی ) تبیینشناسی در برابر روانجامعه-7 •

 شناسی کشور در تحوالت اجتماعی و بزنگاه های تاریخی.جامعه روان

 شناختی.ز بودن( تعرفه خدمات روانمقدار و ناچیپایین بودن )بخوانید بی -۸ •

های شناسی بالینی و مداخلهشناسی )بویژه روانکید و تمرکز بیش از حد به بخش کاربردی علم روانأت -۹ •

 پردازی(های پایه و تئوریشناختی( و عدم توجه کافی به بخش بنیادین علم )پژوهشروان

شناسی، با همتایان و همکاران در جامعه های روانها و گروهشگاهشناسی کشور، بویژه دانفقدان رابطه جامعه روان -۱۰ •

 المللی.بین

 کنم.ای گذرا میگنجد به اهم آنها اشارهکه بحث درباره تمام تهدیدها در این نوشتار مختصر نمیاز آنجایی

شناسی های روانرایشها و گحساب و کتاب دپارتمانسیس بیأرویه و تاستقبال زیاد از این رشته باعث رشد بی -۱ •

شناسی در هر سال نشان از التحصیالن دوره کارشناسی گرایشات مختلف رواندر همه مقاطع شده است. تعداد فارغ

هاست. امروز ما ای دانشجویان ارشد و دکتری در بسیاری از دانشگاهاین نقص دارد. اما مشکل جدی با پذیرش فله



هایی هستیم که حتی یک عضو شناسی بالینی و یا سالمت در دانشگاهشاهد جذب دانشجوی ارشد و دکتری روان

ها تعداد دانشجویان دکتری سالمت یا بالینی هیئت علمی دارای دکتری سالمت یا بالینی ندارند. و یا در برخی دانشگاه

ی است که قبال رسد. این تهدید برخاسته از همان نقطه قوت و فرصتو یا تربیتی به شصت یا هفتاد نفردر سال می

سیس شده و امروز برای پرداخت أهایی که در دهه هفتاد و هشتاد تتوضیح دادم: بدلیل عدم استقبال از بسیاری از رشته

شناسی با استقبال فراوان داوطلبانش به چشم یک منبع درآمد ها به پول نیاز دارند، رشته روانحقوق کارکنان دانشگاه

 التحصیالنش ایجاد کند.ای در فارغهای علمی و حرفهمی که باید صالحیت و شایستگیشود و نه یک رشته علدیده می

های غیر مرتبط در مقطع ارشد و بویژه دکتری به منظور ورود به التحصیالن رشتهاما تهدید مهمتر، پذیرفتن فارغ •

تواند و نباید به کس نمیای از حقوق اساسی انسان است و هیچشناسی است. ادامه تحصیل در هر رشتهحرفه روان

خودش اجازه دهد که رشته تحصیلی کسی را تعیین کند و یا مانع تحصیل کسی در رشته محبوبش شود. اما تفاوت 

جدی بین یک رشته علمی و یک حرفه وجود دارد. پاسدار هر حرفه انجمن علمی رسمی و سازمان نظام آن رشته 

واند بدون تحصیل در رشته پایه )دوره کارشناسی( در رشته تاست. در هیچ کجای جهان پیشرفته فردی نمی

شناسی ارایه کند. اما در ایران عالقمندان بسیاری از تمام ای خدمات روانشناس حرفهشناسی به عنوان روانروان

ارائه  ها از علوم مهندسی تا تجربی و علوم اجتماعی با شرکت در دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری وارد حرفه ورشته

جنبه دانشی که توسط آزمون و  -۱شناسی دارای دو وجه است: شوند. پر واضح است که روانخدمات بالینی می

تواند بخوبی از امتحانات قابل سنجش است و هر فردی با خواندن یکی دو جین کتاب و آموختن فن زدن آزمون می

گر که نیازمند آموزش عملی، سوپرویژن و کار مداخلهجنبه مهارتی به عنوان یک حرفه  -2پس امتحان ورودی برآید 

گیرد. از مضرات این های ارشد و دکتری این جنبه مهم مدنظر قرار نمیمستقیم با مراجع است. در هیچ یک از آزمون

های تحصیالت تکمیلی است که التحصیالن فراوان دورهکیفیت و بدون نظارت بالینی توسط فارغکار ارائه خدمات بی

اثر یا کم اثر بودن مداخالت آنهاست و در یک تصویر کلی و در بلند مدت به اعتبار و شان رشته تیجه و پیامد آن بین

التحصیالن غیر مرتبط شناسی صدمه بزرگی وارد خواهد کرد. البته سازمان نظام برای برسمیت شناختن فارغروان

شناختی و مفاهیم پایه و بنیادی شم روان تواند خألت نیز نمیای را مقرر کرده است ولی آن امتحاناامتحان و مصاحبه

ای است و در آنها ها هم کم و بیش سلیقهشود پر کند و مصاحبههای کارشناسی بنای آنها گذاشته میرا که در دوره

ای و های اعتباریابی شده که روایی آنها مشخص باشد و نقش گرایشات، تمایالت، خلق لحظهاز معیار و مقیاس

 شود. کنندگان را حذف و یا کاهش دهد استفاده نمیهای شخصی مصاحبهسوگیری

ای که بخواهد را باید بتواند تحصیل کند ولی برای ورود به حرفه و انجام همانطور که گفتم هر شخصی هر رشته   

های های دورهدر آموزش سفانه چنین اتفاقیأهای ضروری آن حرفه را بیآموزد که متای باید مهارتفعالیت حرفه

 افتد.تحصیالت تکمیلی ما کمتر اتفاق می

شناسی استقبال خوب مردم از خدمات این علم است. افراد برای دریافت درمان و یا مشاوره تهدید دیگر رشته روان -2

نتیجه مطلوب کنند ولی بسیاری از آنها به شناختی و مشاوره مراجعه میو راهنمایی به مراکز ارائه خدمات روان

برند که کم و بیش های شبه علمی پناه میشناختی به دامن آموزشرسند و سرخورده از خدمات رواننمی

شناسان است. شاید دلیل اصلی آن را تر از مداخالت فاقد رویکرد و التقاطی بسیاری از مشاوران و روانبخشآرامش



های علمی های سازمان نظام و انجمنس در نظارت و ارزیابیهای درسی دانشگاهی دانست و سپنخست باید در برنامه

 شناسی.روان

التحصیالن این رشته روشن نیست و یا هنوز در ایران مرز و قلمرو فعالیت مشاوره و رواندرمانی برای بسیاری از فارغ

ای اوران مطالعات مقایسهنامه ارشد و دکتری بسیاری از مشخواهند به مرزهای یکدیگر احترام بگذارند. در پایاننمی

درمانی بر توان یافت. مثال مقایسه اثربخشی رفتار درمانی شناختی و طرحوارهمی بوفوردرمانی را بین دو رویکرد روان

کاهش افسردگی عمده زنان شاغل در آموزش و پرورش. و یا بسیاری از مشاوران بر روی کارت خود از جمله خدماتی 

اند. آیا افسردگی و وسواس جزو قلمرو مداخالت رشته افسردگی، وسواس و ... را عنوان کردهکنند درمان که ارائه می

له در رابطه با أای کجاست؟ شبیه به همین مسهای مشاورهشناختی و مداخلهمشاوره است؟ پس مرز مداخالت روان

شناس عمومی تربیت ه منظوری روانها برای چشناسی عمومی است. واقعا دانشگاهالتحصیالن ارشد و دکتری روانفارغ

شناسان عمومی در هر دو سطح ارشد و دکتری مداخالت بسیار کنند؟ حوزه فعالیت آنها کجاست؟   بسیاری از روانمی

دهند. آیا واقعا در ، تعارضات زناشویی و حتی اختالالت خلقی انجام میافیردرمانی خیانت و تخصصی مانند زوج

ها و شوند و در کلینیکبا استعداد، جستجوگر و با اشتیاق برای چنین کارهایی آماده می ها این جواناندانشگاه

شناختی دانشگاهی زیر نظر سوپروایزرهای صاحب صالحیت کلینکی هدایت و تربیت ها و مراکز ارائه روانبیمارستان

کنند؟ اگر نگاهی به ا ارائه میشوند یا همان دروس دوره کارشناسی را با یک پیشوند پیشرفته دوباره به آنهمی

شویم شناسی بالینی، تربیتی، عمومی و سالمت بیاندازیم متوجه میالتحصیالن ارشد و دکتری روانهای فارغفعالیت

تواند ضربه شود.  این موضوع میها رعایت نمیالتحصیالن این رشتهکه هیچ مرز و قلمرو روشن و مشخصی توسط فارغ

 شناسی در کشور وارد کند. نبزرگی به حیثیت روا

هایی است که برای دریافت و حفظ مجوز کار و انجام مداخله، شناسی از جمله رشتهفقدان سوپرویژن بالینی. روان -3

بندی مشکل و داشتن سوپروایزر و دریافت هدایت و راهنمایی عملی از مرحله سنجش و ارزیابی تشخیصی تا ضابطه

ویکردهای آن از اسباب ضروری است. ولی متاسفانه در کشور ما این مهم هرگز جدی گرفته ارائه طرح درمان در تمام ر

ای که برنامه بسیار ضعیف و فاقد استراتژی و بدون تفکر سیستمیک در سازمان نشده است و چند سال پیش در مرحله

نی آن را با تدریس و آموزش اشتباه گرایانه به موضوع سوپرویژن بالیشناسی مطرح شد باز هم با نگاهی خبرهنظام روان

دانیم بسیاری از آنها هیچگاه خود گرفته و بخش اعظم آن را به همکاران اعضائ هیئت علمی واگذار کردند که می

بینند که بخواهند بصیرت و تجربه برآمده از کارهای عملی خود را هم نمی مراجعاند و  ماهی یک سوپروایزر نداشته

شناسی کشور هم گویا فرق بین مدرس دانشگاه ارورز خود منتقل کنند. هنوز برای سازمان نظام روانبه کارآموز و یا ک

را بطور  مراجع ۱5سال در هفته  ۱۰)مربی، استادیار، دانشیار و استاد( و سوپروایز و متخصص بالینی که حداقل برای 

الت شخصیت، اختالالت خلقی، اختالالت بیند و در یک حوزه مشخص )مثال حوزه خانواده، زوج، اختالتخصصی می

اضطرابی، وسواس و ..( صاحب تجربه بالینی کافی است روشن و مشخص نیست. فقدان سوپرویژن هم برای خود مشاور 

 شناسی در کشور.زاست و هم برای اعتبار و اثربخشی مداخالت علم و حرفه روانکننده خدمات آسیبشناس ارائهو روان

های بالینی و سالمت خواسته شناسی کشور از دانشجویان ارشد و دکتری بویژه در گرایشهای روانهدر بیشتر گرو -4

ای انجام دهند. علی رغم گرایش و تمایل دانشجویان ای و مداخلهمطالعه مقایسه اًنامه خود را حتمشود که پایانمی

پذیرند. های موضوعات بنیادین را نمیگروه پروپوزال های بنیادین، اساتید راهنما و شوراهایجوان و عالقمند به پژوهش

ورزد و مانع ایجاد شدن شرایط و محیط برای پرورش هایی فقط به تربیت تکنیسین اهتمام میچنین سیاستگذاری



های تکراری پردازی است و نه پژوهشساز اصلی تئوریهای بنیادین زمینهپرداز خواهد شد. پژوهشدانشوران نظریه

 شناسی کشور ما باشد.پردازی شاید مهمترین تهدیدهای روانبسته. فراهم نکردن شرایط نظریهبکار 

وار اما نکته پایانی این بحث که اگرچه در آخر آوردم ولی اهمیتش از آنچه در باال ذکر شد کمتر نیست، خیل سیل  -5

کنیم، منظور وقتی از کارگاه صحبت می الًشود. معموشناسی برگزار میهای فراوانی است که در قلمرو روانکارگاه

های متوالی به انجام یک تعمیرگاه و یا محل کار فردی است که حین برخورداری از تمام اسباب و وسایل الزم، سال

خواهد در کارگاهش ارائه دهد را بارها آموزی کرده و کاری که میکار مشخص مشغول بوده، زیر نظر استاد کار تجربه

تواند چشم بسته آن کار را براحتی انجام دهد. این فرد اکنون آماده است تا شما را به نجام داده و حاال میو بارها ا

های خود را به شما و تجربه سال« نشان دهد»داده را به شما ها انجام میای که سالکارگاه خود دعوت کرده و شیوه

هدش هستیم هیچ شباهتی به این ندارد. بسیاری از افرادی که شناسی ایران شاکند. اما آنچه امروز در روان« منتقل»

اند و یا  هنوز دانشجوی ارشد یا دکتری هستند و مجوز التحصیل شدهکنند یا تازه از دانشگاه فارغکارگاه برگزار می

و بسیاری از اند. زیر نظر سوپروایزر صاحب صالحیت هم ندیده مراجع صدسازمان نظام برای مداخله را ندارند و حتی 

آنها به محض شرکت در یک یا دو کارگاه داخلی و یا مجازی خارجی و دریافت گواهی شرکت، خود اقدام به برگزار 

 اند. کارگاه کرده

خواهند کار خودشان را روی او نشان دهند از ایم که برخی از این همکاران ما مراجعی که میبارها دیده و شنیده   

برند. یعنی میزان تسلط خودشان به رویکرد بقدری نیست که خود از شهری به شهری دیگر میقبل آموزش داده و با 

شود با مطالعه صد جلد کتاب و نشریه و مقاله سواد و دانش و اطالعات بتوانند با هر مراجعی کار کنند. البته که می

رباری را برگزار نمود. اما معنای کارگاه های تئوریک پُفراوانی بدست آورد و مدرس بسیار خوب و اثربخشی شد و کالس

ها را تجربه کرده های سال خورده باشد، انواع مقاومتیعنی متخصصی گرد اتاق درمان و یا اتاق مشاوره را برای سال

اش و نقشه درمانش بارها تغییر های ذهنیهای متفاوتش در جلسه درمان بهم ریخته باشد، مفروضهبندیباشد، ضابطه

ای( کرده باشد. در غیر اینصورت های عملی موضوع کارگاه را تجربه عینی )ونه کتابی و یا مقالهشد و تمام جنبهکرده با

 شناسی علمی مطرح است.ما با جلسه آموزش سر و کار داریم و نه کارگاه به معنایی که در روان

های کارگاه را آنکه حتی یکبار آموخته بسیار پیش آمده است که افرادی فقط در یک کارگاه شرکت کرده و قبل از   

شناسی سفانه نه نظام روانأبینند. متآزمون کردن باشند خود را در مقام برگزارکننده کارگاه می مراجعبر روی یک 

شناسی تواند از تهدیدهای جدی رواندهند. این نیز میهای علمی به این نکته حساسیت نشان نمیکشور و نه انجمن

 اشد.علمی کشور ب

گذار و دستگاه ها، همانند کشورهای دیگر باید مجرای قانونی خودش را داشته باشد و آن قانونالبته برگزاری کارگاه   

مدار شناسی است( خودش باید قانونشناسی و سازمان نظام روانکننده )در سایر کشورها انجمن علمی رواننظارت

و هم طبق معیارهای عینی و معتبر بررسی نموده و مجوز صادر کند. در ها را هم سریع های کارگاهبوده و درخواست

ها تجربه بالینی کسب کنند و آنگاه برای انتقال آن صورت جوانان شایسته و باسواد خواهند دانست که اول باید سال

دود آن به چشم  تجربه و دانش عملی خود مجوز کارگاه دریافت کنند. در غیر اینصورت غوره نشده مویز خواهند شد و

 شناسی خواهد رفت.   کننده و حرفه روانخودشان، شرکت

های بزرگ حرفه ماست. های سیاسی و اجتماعی هم از نقصشناسی کشور در بحراناثر بودن جامعه روانمنفعل و بی   

دم نه تحلیل و های اجتماعی مرها و آسیبشناسان کشور برای موضوعات جدی و حیاتی اجتماع و بحرانغالب روان

توانیم منفعالنه منتظر آسیب دیدن مردم باشیم تا پس از آسیب در مرکز مشاوره کنند. ما نمینه مشارکت خاصی نمی



شناسی برای پیشگیری از آسیب و اعتالی سالمت روان جامعه به آنها خدمات بدهیم. شاید الزم باشد جامعه روان

 طرفداری از مردم دستی تکان دهد.گاهی در مسائل روز و رخدادهای سیاسی به 

اندیشی اعضای انجمن و همچنین ها و تهدیدها انجمن وزین علمی ما با تشکیل جلسات همامیدوارم با طرح فرصت   

شناسی و مان در سازمان نظام روانجلسات مشترک با صاحبان قدرت در نظام آموزش عالی و همچنین همکاران

 ها بردارد.موثر در راه کاهش تهدیدها و افزایش فرصت مشاوره بتواند مثل همیشه گامی

 

 


