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 2ايران: سه نامه شناسیرواندر  1فراخوان دوم براي رسميت بخشيدن به مفهوم صالحيت -1-2

 دکتر الدن فتی

 

 شناسیروانلی احل تحوبرد. در مقاله قبلی در همین زمینه، درباره مریايران درحال حاضر از يک بحران هويت جدي رنج م شناسیروان

اي که هه بود و دغدغمدار نگارش شداندازي، تثبیت، رشد کمی، و بالندگی کیفی(. آن مقاله با نگاه مسئلهدر ايران صبحت شد )مراحل راه

گیري طعاً بر شکلقاي دارد که ما شرايط ويژه اقی است. جامعۀبیشتر برجاي خود ب در آن نوشته مطرح بود، همچنان با همان قوت و شايد

 و تداوم اين بحران تأثیر داشته است. برخی از اين شرايط عبارتند از:

در حال حاضر هشتاد میلیون نفر ايرانی نیازمند خدمات سالمت روان در تمام سطوح هستند. بسیاري نیازمند راهنمايی براي  (1

هاي برند، اما آگاهند که در حوزهخود هستند. اين افراد اگر چه از اختالل روانی خاصی رنج نمی 3رشد روانی و توسعه فردي

هاي ديگر به آموزش و راهنمايی فردي، خودنظم بخشی و بسیاري حوزهمختلف زندگی مثل فرزندپروري، مديريت روابط بین

پذيري و در معرض خطر بودن، به خدمات علمی یبعلمی و تخصصی نیاز دارند. گروه ديگري از هموطنان ما به دلیل آس

اي براي انواع خدمات کالم، تقاضاي گستردهدريافت کنند. جان 5درمانینیاز دارند و بخش ديگري بايد خدمات روان 4پیشگیري

 اعم از آموزش، مشاوره و درمان در جامعه وجود دارد. شناسیروان

هاي آور آموختهشوند و تعدادشان نیز کم نیست، متوجه شکاف حیرتر کار میکه وارد بازا آموختگانیدانشاز سوي ديگر،  (2

توانند و مهارتی بسیار ضعیف هستند و نمی خیلی زود در میابند که در حوزۀ شوند. آنهادانشگاهی خود و نیازهاي بازار کار می

ري قابل مالحظه منابع آموزش عالی، مجهز گذاپاسخگوي تقاضاهاي سالمت روان جامعه باشند. با کمال تأسف علیرغم سرمايه

 نیستند. 6به ابزارهاي علمی، مهارتی و ارزشی/نگرشی الزم براي پاسخگو بودن

ثرت کنتیجه  شناختی علمی و درعدم توازن عرضه و تقاضاي خدمات سالمت روان، منجر به فقر جدي در عرضه خدمات روان (3

 زرد همراه شناسیوانرشناسان کم تجربه و کم دانش نیز با اين موج فانه روانشده است. متأس شناسیرواندر ارائه خدمات زرد 

 اند.و همسو شده

                   
1 competency  

به  1398که در تابستان ( را شناسي ايراندر روان "صالحيت"فراخواني برای رسميت بخشيدن به مفهوم کنم قبل از مطالعه اين نوشته، فراخوان نخست )پانوشت: پيشنهاد مي 2

 مطالعه بفرماييد.شناسي ايران منتشر شد را برنامه انجمن روانعنوان بحث ويژه در خ
3 personal development 

4 prevention  

5 psychotherapy  

6 accountability  

  بحث ويژه -2
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پاره ی و پارهبه ارائه پرکثرت و غیرمنسجم اطالعات سطح شناسیروانرسانی در عرصه نتیجه اين روند تلخ، تقلیل خدمت (4

 خصص و غیرمتعهد بوده است.هاي اجتماعی توسط افراد غیر متاي در شبکهغیرعلمی و حتی سلیقه

 مدرباره مفهو و اختالف نظر بین اين مراکز، شناسیروانگذاري در زمینه ارائه خدمات گیري و سیاستتعدد مراکز تصمیم (5

 علمی ايران است. شناسیروان، چالش بزرگ اين روزهاي شناسیرواندرمانی و ساير خدمات روان

کنندگان و علمی، نبود حمايت مالی از سوي نظام سالمت براي دريافت شناسیروانچالش بزرگ ديگر در پیش روي  (6

 شوند. يش ارائهشود اين خدمات بدون بیمه و درنتیجه بدون نظارت و پااست که باعث می شناسیرواندهندگان خدمات ارائه

ه نشد، نبود شاخص مناسب براي سنجش هاي فوق و ديگر مسايلی که در اين نوشته به آنها اشاررسد هسته بسیاري از چالشبه نظر می

کرد. همانطور که  2و ارزشیابی 1اي بودن خدمت ارائه شده را ارزيابیاست. شاخصی که به کمک آن بتوان علمی بودن و حرفه "صالحیت"

 5جربه عملیو ت 4، نگرش3توانايی اداره کردن يک کار تخصصی پیچیده در شرايطی که دانش"در مقاله قبلی گفته شد، صالحیت يعنی 

(KAP) اي در . صالحیت حرفه"متناسب با آن کار وجود دارد؛ با لحاظ کردن تمام موازين قانونی، اخالقی و علمی/روش شناختی

گیري مبتنی بر شواهد، هاي فنی، تصمیمقضاوت بالینی درست از مهارت ارتباط، دانش، مهارت استفاده ماهرانه و مبتنی بر شناسیروان

( 1شناسان، فرد بیمار و جامعه است. بنابراين شاخص صالحیت ما روان تها و بازانديشی در مسیر ارتقا و بهبود سالمزشها، ارهیجان

( ارزش 3اين دانش و نیز  8در کاربردي کردن 7و توانايی 6( داشتن مهارت2، شناسیروانهاي مختلف علم داشتن دانش گسترده در عرصه

آموزش مبتنی بر  ،است. اگرچه در نهايت 12ايو تعهد حرفه 11، اخالق10خدمات در چارچوب علم براي ارائه 9و اهمیت قايل شدن

هايی که به برخی از آنها است، اما با توجه به چالش شناسیروانها برعهده نظام آموزش و پايش آن برعهده نظام سالمت/ نظام صالحیت

اي شناسان بايستی مراقب رفتار حرفهراهبردي اتفاق بیافتد، خود ما روانرسد تا زمانی که اين تحول در سطح اشاره شد، به نظر می

کند حساس باشد. بنابراين ادامه اين نیز بايد نسبت به کیفیت خدماتی که دريافت می شناسیروانخودمان باشیم و عالوه برما، مخاطب 

 نوشتار در قالب سه نامه به سه گروه مخاطب نگارش شده است: 

 دهنده خدمات سالمت روانافراد ارائه (1

 کنندگان خدمات سالمت رواندريافت (2

                   
1 assessment  

2 evaluation  

3 knowledge  

4 attitude  

5 practice   

6 skill  

7 ability  

8 applying  

9 valuing  

10 science  

11 ethics  

12 professionalism  
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 گذاري و مجري(نهادهاي آموزشی و نظارتی )سیاست (3

 دهندگان خدمات سالمت رواننامه اول: همکاران ارجمندم، ارائه

م حرفه را مطابق با رسالت و دهندگان خدمات سالمت روان، دانش و مهارت الزم براي انجادانیم، مقرر است ارائههمانگونه که همه ما می

دهند ارزش و اهمیت خاص قايل باشند. ارائه خدمات با کیفیت قابل مأموريت آن رشته داشته باشند. همچنین براي آنچه که انجام می

 شناسیروانهاي سازد. متأسفانه در کشور ما هنوز صالحیتشناس، صالحیت او را میو متناسب با سطح رشدي و تجربه هر روان قبول

صالح تعريف نشده است. اما با توجه به ضرورت و حساسیت کاربردي متناسب با فرهنگ و نیازهايمان به طور رسمی توسط نهادهاي ذي

ترين کار در حال حاضر، استفاده از مستندات آماده شده در ساير نقاط جهان براي خودارزيابی است. به نظر کنونی اين موضوع شايد سريع

تعريف شده در مناطقی از  3و کارکردي 2، بنیادين1ايهاي هستهتوانیم خودمان را برمبناي صالحیتشناسان میما روانمن هريک از 

در آن وجاهت و جايگاه علمی درشأن و درخور دارد، محک بزنیم و به طور منظم و مستمر پايش کنیم. اين  شناسیروانجهان که 

 غیر علمی است. چگونه اين کار را انجام دهیم؟ شناسیروانمان در کوران فعالیت هت علمیخودپايشی، اولین گام براي صیانت از وجا

کنند، است. صرف نظر از نهادهايی که ما را نظارت می 5بازانديشی -و خود  4خودآگاهی ،شناسيک روان هاي اصلیِيکی از صالحیت

مان نسبت به وظايف درباره سطح علمی، مهارت بالینی و نگرشهريک از ما مسئولیم خودمان به طور مستقیم خود را پايش کنیم. 

مان حساس باشیم گويی يک برج مراقبت يا يک داور، فراتر از دانش و مهارت در روان ما وجود دارد که همه چیز را به سوي علمی شغلی

 دهد.کند و اجازه خارج شدن از مسیر را نمیاي بودن هدايت میبودن و حرفه

دهد، کمک دهد که عملکردمان را خودمان وارسی کنیم، به ما اجازه بازخورد دادن به خودمان را میه ما اين امکان را میاين مهارت ب

    مان را بدانیم، به فلسفه علم و شناس الزم است فلسفه زيربناي کار علمیباقی بمانیم. به عنوان يک روان 7ايو حرفه 6کند علمیمی

به کار بگیريم.  شناسیروانهاي علمی، تفکر و تحلیل و نقد علمی را در يادگیري و استفاده از علم باشیم، روش شتهپردازي اشراف دانظريه

هاي رواندرمانی، هاي شخصیت، نظريههاي اصلی رشته نظیر رشد، نظريههاي علمی در حوزهمان، به آخرين يافتهمتناسب با سطح تحصیل

اي کار سطوح مداخله و تفاوت آنها، ارتباط، اصول روش تحقیق، کدهاي اخالقی و اصول رفتار حرفهپردازي، تشخیص، ارزيابی، مفهوم

بايست در مقیاس اشراف داشتن و کنیم، اين آگاهی میتیمی، و تدريس، آگاهی داشته باشیم. اگر در سطوح باالي رشته فعالیت می

کش و مقیاسی سب با سطح تحصیل و گرايش و تخصصمان در رشته، خطمسلط بودن باشد. عالوه بردانش پايه نظري، الزم است متنا

، داشتن تفکر نقاد، بازانديشانه، ياد شدههاي کاربردي. براي دستیابی به اهداف داشته باشیم براي محک زدن مهارت خودمان در حوزه

ت موجود، بسته به اين که در کدام سطح مهارت رود. براساس مستندانیاز به شمار میاي پیششناس حرفهروان تحلیلی و خالق براي هر

                   
1 core competencies 

2 fundamental competencies 

3 functional competencies 

4 self-awareness  

5 self-reflection  

6 Scientific  

7 professional  
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مارک متناسب خودتان مقايسه اند. خود را با بنچنامیده 1مارککشهاي مناسب براي آن سطح وجود دارد که آنها را بنچبالینی هستیم، خط

گیريد. همه ما نظريه رشد اخالقی ايد، لطفاً هدفمند بخوانید، تمرين کنید و تا جاي ممکن کمک بکنید. اگر به سطح مورد نظر نرسیده

کند. در سطوح باالي رشد اخالقی، هريک از ما خاطر داريم. اين نظريه درمورد خود ما نیز صدق میمان بههاي درسیکولبرگ را از کتاب

تان ي آن براي گام بعديبايد به خودمان پاسخگو باشیم. از فرايند و پیامد کارتان بازخورد بگیريد. اين بازخوردها را بنويسید بر مبنا

 ريزي کنید.برنامه

نامیده شده است، در زندگی فردي و  4، رشد شخصی، و همه آنچه خودمراقبتی3بخشی، خودنظم2به استفاده از اصول تمرين عامدانه   

اي جامعه، به علم و به شناس پاسخگو بودن است. پاسخگويی به نیازههاي يک روانترين ويژگیاي خود متعهد باشید. يکی از مهمحرفه

نامه لويی پاستور را ببینید(. يادمان باشد اگر خودمان از کیان اي مان محک بزنیم )وصیترشته. خودمان را متناسب با تعهد حرفه

 محور دفاع نکنیم، کس ديگري اين کار را انجام نخواهد داد!صالحیت شناسیروان

 

 نامه دوم: دريافت کنندگان خدمات سالمت روان

اين حوزه  اي و درمانیاي، تمامی هموطنانی هستند که در سرتاسر جهان، به خدمات آموزشی، مشاورهعلمی و حرفه شناسیروانمخاطب 

خصص علمی تيک  شناسیرواننیاز دارند. اگر شما يکی از اين مخاطبان هستید، در انتخاب روانشناس خود به اين نکات توجه کنید: 

نهاد  سوي يک دهد ازباشد و هم مدرک و سندي که نشان  داشته شناسیروانيد هم تحصیالت عالی در رشته شناس شما بااست. روان

صیالت ر از تحصالح به اين فعالیت مشغول است. منظورا دارد و يا تحت نظر يک ارشد ذي شناسیروانرسمی اجازه انجام خدمات 

 شگاهی صرفاًدرک دانم، مشاوره، تعلیم و تربیت يا نظاير آن نیست. شناسینروادانشگاهی صرفاً داشتن يک مدرک دانشگاهی با عنوان 

شتن ؛ همین! نداده استدهد فرد در يک دانشگاه مورد تأيید وزارتین، دروسی را با نمره قبولی در يک مقطع دانشگاهی گذرانینشان می

و منش  ش، روششناس شما بايد شواهدي از دانروان دهد همین حداقل هم وجود ندارد!اين مدرک وانفساي بزرگی است که نشان می

 پرهیز کنید. اع کند،تواند با استناد به شواهد علمی از روش و منش خود دفکه نمی شناسیروانعلمی را به طور واضح نشان دهد. از 

 موجود است.  شناسیروانبه تبعیت از آنهاست در وبسايت نظام  "موظف"اصول اخالقی که روانشناس 

شود، ائه میتجربه ار که توسط افراد با شناسیروانباشند. خدمات تخصصی  "پاسخگو"بخواهید  شناسیروانشناس خود و از نظام روان از

ت نیا اين خدمدچ کجاي . لطفاً مطالبه پوشش بیمه داشته باشید. در هیشناسیروانتر از تعرفه نظام خدمات گرانی هستند؛ بسیار گران

 داري! شود، حتی در کشورهاي بزرگ سرمايهحمايت بیمه ارائه نمی بسیار گران بدون

راي نحوه قیقی بدهاي اي وجود دارد. پروتکلگیرانههاي سختشناسان در اتاق درمان چارچوببراي رفتار، پوشش، و گويش ما روان

 ها حساس باشید.صها تخطی کند. به اين شاخحق ندارد از اين پروتکل شناسیروانشناس در اتاق درمان وجود دارد. هیچ حضور روان

ايم. ما نه ها تعلیم ديده و پرورش يافتههاي مختلفی است که هريک از ما در يکی از اين حوزهها و گرايشداراي شاخه شناسیروان

شناس شما چیست و ايش روانهايی غیر از تخصص خودمان فعالیت کنیم. بنابراين توجه کنید که گرتوانیم و نه اجازه داريم در حوزهمی

                   
1 benchmark 

2 deliberate practice 

3 self-regulation  

4 self-care 
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هاي دهن هاي اجتماعی و با حرفهاي شبکهغیر از آن را نه طلب کنید و نه بپذيريد. به خاطر داشته باشید تا زمانی که شما با پست

خويش  شناسکند. از روانعلمی نیست. يادمان باشد تقاضا، عرضه را تنظیم می شناسیروانشويد، امیدي به احیاي پرکن خوشحال می

بخواهید همان ابتداي کار، اهداف مداخله، روش مداخله، و فرايند مداخله را واضح برايتان توضیح دهد و مطمئن شويد که در جلسات 

 بینی شده را داريد. دستاوردهايی متناسب با اهداف پیش

 شناسیوانرکنید. هیچ مالی پرداخت می مدار است که شما براي آن هزينهاي و اخالقيک رابطه کامالً حرفه شناسروانرابطه با 

گر تا همین است ولی هاي بیشتري براي گفتن هدرمانی داشته باشد. حرفاجازه ندارد از شما درخواستی فراتر از چارچوب اتاق روان

معاصر  ت زندگیجبااز وا شناسیروانشود. يادمان باشد که خدمات تر میاي روشنحرفه شناسیرواناندازه هم حساس باشید، سرنوشت 

که هرکسی  ا نیستتواند بدون کمک گرفتن از متخصص گره مربوط به آن تخصص را باز کند. ولی اين بدان معنهستند. هیچ فردي نمی

 شود حساس باشید.یپیشنهاد کمک داد، صالحیت ارائه آن کمک را داشته باشد. به حقوق خود آگاه باشید و به رفتاري که با شما م
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 م که اکثريتدانم و آگاهکنم. من میکنم و در کار بزرگان دخالت میکنم که پايم را از گلیمم درازتر میاول از همه عذرخواهی می

قم رن روانشناس همکارا نان و، هموطشناسیروانها را براي حرفه ايران در سطح آگاه و هوشیار، تالش دارند بهترين شناسیروانمتولیان 

 ست و درواقعطبق نیشود، با نیاز جامعه مندهد آنچه در دانشگاه آموزش داده میبزنند، اما مرور حتی سطحی وضعیت موجود نشان می

و  ناسیشنرواظام دانم که نهادهاي نظارتی نظیر ناش پاسخگوي درخواست جامعه نیست! همچنین میبا شرايط کنونی شناسیروانرشته 

ر ا چند جاي کابینم که يک يدهند اما با اين حال آشکارا میرا براي نظارت بر ارائه خدمات انجام می شاندر بضاعتمشاوره بهترين 

اين  نوان يک عضوعرم به کار ارائه بدهم ولی به نظصالح نیستم که به بزرگان راهلنگد. همانطور که درابتداي اين نامه گفتم من ذيمی

  يران بپرسم.ا شناسیروانعلمی و حرفه، اجازه دارم چند سوالی را که در ذهنم هست از متولیان آموزش و ارزيابی صالحیت در  رشته

بیست  ام دنیا ازا که تمکنیم؟ چرا روال آموزش و ارزيابی مبتنی بر صالحیت رچرا ما سالهاست داريم چرخ را از نوع اختراع می (1

 کنیم؟نمیسال پیش شروع کردند دنبال 

ین اند را جانشس دادهها و ابزارهاي ارزيابی و ارزشیابی موجود در رشته که امتحان خود را در جاهاي ديگر دنیا پکشچرا خط (2

رزيابی افولیو، هايی نظیر پورتکنیم؟ براي مثال چرا از روششناسان نمیسلیقه شخصی و قضاوت فردي درباره صالحیت روان

 کنیم؟میشناسان استفاده ننامه، داپس و نظاير آن براي سنجش و پايش صالحیت روان، شرحدرجه، آسکی، اوسلر 360

ار نها فرصت کان به آالتحصیالنی که دانشگاهشاي براي فارغهاي کارورزي و کارآموزي مستقل توسط درمانگران حرفهچرا برنامه (3

 شود؟ريزي و اجرايی نمیعملی را نداده است، برنامه

ده باالتر نیم و رشناس در کشور خودمان استفاده کهاي موجود تربیت و ارزيابی سوپروايزر روانتوانیم از روشآيا ما نمی (4

 متخصص رشته را هماهنگ پرورش بدهیم؟

 هايی در استفاده از هرم میلر براي سنجش مهارت در پیش روي ماست؟چه چالش (5

 ايم؟را تا کنون عملیاتی نکرده 1چرا مکعب صالحیت (6
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ه و امثال ما به صالحیت در ايران اصال انجام نشده است، و يا انجام شد آموزش و ارزشیابی مبتنی بر SWOT analysisآيا  (7

 گزارش آن دسترسی نداريم؟!

قرار داد تا بتوانند قبل از ارزيابی توسط  شناسیروانآموختگان حرفه در اختیار دانشجويان و دانش 1توان ابزار جانمايیآيا نمی (8

 هاي آموزشی خويش را پر کنند؟ربط خود را پايش کرده و حفرهاي ذينهاده

از ساير  کند برخیهاي ذهن من و افراد شبیه به من زياد است ولی به نظرم پاسخ به اين سواالت کمک میآشفتگی و گیجی و پرسش

 اي را دارند، جواب بگیرد.حرفه شناسیروانسواالت ذهن افرادي که دغده 
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