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بررسي سازوكارهاي سياستي ارائه خدمات
روانشناسي و مشاوره در تحكيم نهاد خانواده

چكيده
اگرچه سياستگذاران از ابتداي دهه  1380تالش نمودند با تصويب سياستهاي توصيهاي و اجباري از
ظرفيت روان شناسان و مشاوران در جهت تشكيل ،تحكيم و تعالي نهاد خانواده و پيشگيري از تزلزل و
فروپاشي آن استفاده كنند و همواره بر سياستهاي نظارتي در جهت ساماندهي مراكز روانشناسي و
مشاوره تأكيد داشتهاند ،اما همچنان موضوع تشكيل خانواده و كاهش طالقهاي غيرضروري از دغدغههاي
جدي سياستگذاران است .تحليل محتواي سياستها و بررسي عملكرد دستگاههاي فعال در عرصه
مجوزدهي به فعاليت مراكز روانشناسي و مشاوره نشان ميدهد سياستها در دو قالب تقنيني و اجرايي
با چالشهايي روبهرو است.
تعدد نهادهاي تصميم گير و سياستگذار ،كمبود وفاق بين مراجع سياستگذار و اجرا ،عدم پااليش و
تنقيح قوانين گذشته ،وجود قوانين تكراري و پراكندگي قوانين و تصويب يك موضوع در قوانين متعدد
از مهمترين چالشهاي تقنيني پيشرو و تداخل وظايف دستگاهها در صدور پروانه و مجوز فعاليت،
نبود دستورالعمل واحد در صدور پروانه فعاليت ،نبود تعريف دقيق و مشخص از اصطالحات ،فقدان نظام
يكسانسازي تعرفهها ،پراكندگي اعتبارات ،ضعف در نظام عملكردي و نبود رويكرد ديني و بومي در ارائه
خدمات مشاورهاي و روانشناسي از مهمترين چالشهاي اجرايي اين حوزه بهشمار ميآيد.
الزمه رفع موانع تقنيني و اجرايي مذكور ،برگزاري آزمون يكسان براي سنجش تواناييهاي علمي
افراد درخواستكننده پروانه مراكز يا دفاتر و سپس مصاحبه علمي و عمومي ،ساماندهي نظام تعيين
تعرفهها ،شفاف بودن هزينهكرد اعتبارات ،راهاندازي سامانهاي جهت ساماندهي نظام ارجاع بهمنظور
سنجش وضعيت زوجهايي كه حين و پس از ازدواج و پيش از طالق از خدمات مشاورهاي استفاده
نمودهاند ،بوميسازي و دينيسازي رشته مشاوره و روانشناسي (سرفصلها و واحدهاي درسي) بهخصوص
گرايش خانواده ،استفاده از ظرفيت مراكز مشاورهاي در جهت افزايش تجربهكاري دانشجويان در حين
تحصيل ،ايجاد نظام مراقبت فراگير مشاورهاي قبل ،حين و پس از ازدواج.
آنچه در اين ميان بيش از همه حائز اهميت است توجه به «طرح اصالح قانون تشكيل سازمان نظام
روانشناسي و مشاوره» (به شماره ثبت  )242اعالم وصول شده در مجلس يازدهم است كه برخي از
چالشهاي ذكر شده را مي توان در اصالح طرح گنجاند و همچنين ارائه طرحي بهمنظور «ساماندهي
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نظام روانشناسي و مشاورهاي» در مجل س شوراي اسالمي است تا بر انسجام بخشي و كارامدي نظام
روانشناسي و مشاوره در جهت تحكيم نهاد خانواده بيفزايد.
مقدمه
تشكيل خانواده و حفظ قداست و تحكيم آن از اهميت بسزايي در اسناد سياستي نظام جمهوري اسالمي
ايران برخوردار است ،لذا همواره سياستگذاران تالش كردهاند كه با استفاده از ظرفيتهاي مختلف به
تحكيم نهاد خانواده ياري رسانند .نگاهي به سياستهاي وضع شده نشان ميدهد كه يكي از ظرفيتهايي
كه استفاده از آن در سالهاي گذشته (از ابتداي دهه )1380در طي كاهش ازدواج و افزايش طالق
بهصورت سياست توصيهاي يا تجويزي مورد تأكيد قرار گرفته ،استفاده از خدمات مشاوران و
روانشناسان است .به بيان ديگر ،سياستگذاران بهمنظور فرهنگسازي و تشويق و ترغيب خانوادهها به
بهرهمندي از اين خدمات در سياستهاي مرتبط با خانواده 1به استفاده از مشاوره خانواده قبل ،حين و
پس از ازدواج و اختالفات خانوادگي تأكيد داشتهاند و همچنين در طي سالهاي مختلف تعداد دستگاهها
و سازمانهاي مجوزدهنده (سازمان بهزيستي ،سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و وزارت ورزش و
جوانان) در مورد پروانه فعاليت دفاتر و مراكز در همين راستا توسعه يافته است.
اما بهنظر ميرسد بعد از گذشت نزديك به دو دهه سياستگذاري در جهت فرهنگسازي در استفاده
از ظرفيت اين خدمات توفيق چنداني در دستيابي به اهداف بهدست نيامده؛ زيرا در اولين پيمايش ملي
خانواده كه ازسوي جهاد دانشگاهي در زمستان  1396با نمونهاي بيش از  5000نفر به سرانجام رسيده،
نشان ميدهد بيش از  78درصد از زوجين وقتي اختالف شديدي بين آنها بهوجود ميآيد اصالً به
مشاوران مراجعه نمينمايند و 13درصد به ميزان كم و  5/5درصد نيز به ميزان متوسط و تنها  3/4درصد
آنها در زمان اختالف شديد به مشاوران و روانشناسان مراجعه

مينمايند2.

اين درحالي است با افزايش طالق بهخصوص طالق توافقي ،در اواخر سال  1391با تصويب قانون
حمايت خانواده سياستگذار ،سياست اجباري را در پيش گرفت و طبق ماده ( )25قانون و در جهت
كاهش طالقهاي توافقي ،زوجين متقاضي طالق توافقي را موظف به گذراندن مشاوره نموده و طبق
قانون گذراندن جلسات مشاوره قبل از ثبت طالق در محضر ،الزامي است و نيز در ماده ( )16قوه قضائيه
را موظف نمود در كنار دادگاههاي خانواده ،مراكز مشاورهي خانواده ايجاد نمايد .بهنظر ميآيد ايده اساسي

.1

مانند اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياست هاي تحكيم و تعالي آن ،سند مهندسي فرهنگي كشور ،سياستهاي

كلي خانواده و ...
 .2پيمايش ملي خانواه ،جهاد دانشگاهي واحد استان البرز.348 :1398 ،
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چنين الزامي اين است كه مراجعه به مراكز مشاوره و مداخله در طالق بتواند آمار طالق را كاهش دهد
و در حل مشكالت زوجين مؤثر باشد.
اما آمارهاي رسمي ،روند صعودي طالق را در بين خانوادههاي ايراني نشان ميدهد .بر اين اساس
در طي كمتر از يك دهه (يعني سال  1398در مقايسه با سال  ،)1390تعداد طالقهاي رخ داده 23
درصد افزايش داشته است .بهعبارت ديگر ،در سال  142 ،1390هزار و  841طالق در كشور بهوقوع
پيوسته و در سال  175 ،1398هزار  700طالق به ثبت رسيده است 1.بنابراين ،همچنان موضوع تشكيل
خانواده و كاهش طالقهاي غيرضروري از دغدغههاي جدي سياستگذاران براي بهبود زندگي زوجهاست.
اين درحالي است كه عوامل مختلفي در افزايش آمار طالق (مانند بيكاري ،اعتياد ،نبود آگاهي در
رابطه و  )...دخيل هستند و اساساً مسئله تحكيم خانواده موضوعي چندمتغيري است و مداخله سياستگذار
مانند مشاوره اجباري در طالق توافقي ديرهنگام بوده؛2اما بايد پذيرفت بخشي از وضعيت نامطلوب خانواده
در كشور و نگرانيهاي بهوجود آمده ريشه در اجراي ناموفق سياستهاي توصيهاي و اجباري در استفاده
از ظرفيتهاي مختلف 3ازجمله بهرهمندي از خدمات روانشناسان و مشاوران در يادگيري و كاربرد عملي
مهارتهاي مختلف همچون مهارتهاي ارتباطي و  ...بين همسران دارد.
بنابراين سؤال اساسي اين گزارش اين است كه اصليترين چالشها و موانع تقنيني و اجرايي (ناظر
بر سياستگذاري توصيهاي و اجباري) كه در بهرهمندي از خدمات مراكز مشاورهاي وجود دارد و مشخص ًا
بر فرايند مطلوب و كارامدي نظام خدماتدهي اثر منفي ميگذارند ،كدامند؟
در ابتدا جايگاه استفاده از ظرفيت اين خدمات در سياستها بيان شده و به تبيين موارد مذكور
پرداخته و توضيح داده خواهد شد كه متن سياستها چه مواردي را مورد تأكيد قرار دادهاند و در ادامه
احصا ،گونهشناسي موانع و چالشها در حوزههاي تقنيني و اجرايي بررسي ميشوند .همچنين
پيشنهادهاي سياستي براي حل چالشهاي پيشرو بيان ميشود و براي تبيين بهتر ابعاد گزارش ،از
ديدگاه صاحبنظران 4و تجربه مديران سازمانهاي فعال 5در امر صالحيتبخشي به فعاليت دفاتر و مراكز
خدمات روانشناسي و مشاورهاي در قالب انجام مصاحبه استفاده شده است.

 .1محمدباقر ،عباسي و ديگران؛ سالنامه آمارهاي جمعيتي  ،1398تهران ،سازمان ثبت احوال كشور،1399 ،ص .104
 .2برخي قائل به اين هستند كه اين مشاورهها در كاهش طالق مؤثر نيستند و براي كاهش تعارضات زناشويي ازسوي دادگاه
مناسب نيست و لذا مداخله مشاور نميتواند به حل مشكل كمك نمايد و احتمال اثرگذاري را كاهش ميدهد (كه بررسي
آن پژوهشي جداگانه را ميطلبد) .زيرا اين مداخله هنگامي است كه اكثر زوجين تصميم به جدايي بهطور قانوني گرفتهاند و
تقاضاي رسمي خود را از طريق سايت مربوطه ثبت ميكنند به مشاوره ارجاع داده ميشوند.
 .3گرچه مي توان بيان داشت كه مداخله براي بهبود اوضاع نابسامان خانوادهها در جامعه ايران تاريخچهاي بسيار دارد نمونه
آن استفاده از داوري و حكميت براي تحكيم خانواده و حل مناقشات خانوادگي است ،اما در موادي از قانون حمايت خانواده
ميتوان به تحوالتي اشاره كرد كه قانونگذار  ،نهاد داوري و كاركردهاي آن را دستكم گرفته است.
 .4انجمن مشاوره ايران.
 .5سازمان بهزيستي ،وزارت ورزش و جوانان ،قوه قضائيه ،دبيرخانه شورايعالي انقالب فرهنگي و سازمان نظام روانشناسي
و مشاوره.
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تحليل سياستگذاريها در استفاده از خدمات روانشناسان و مشاوران
قبل از بيان چالشهاي قانوني و اجرايي در استفاده از خدمات روانشناسي و مشاورهاي ،ضروري است
كه جايگاه استفاده از اين خدمات در سياستها روشن شود .بررسي سير و تدوين سياستها در راستاي
استفاده از خدمات روانشناسي و مشاورهاي ،نشان ميدهد كه دو رويكرد قابل احصا است:
.1سياستهاي توصيهاي براي بهرهمندي از خدمات مراكز روانشناسي و مشاوره بهمنظور
فرهنگسازي در استفاده از ظرفيت مراكز در حل مسائل اجتماعي و خانوادگي،
 .2سياست هاي نظارتي و معطوف به ساماندهي و نظارت بر خدمات روانشناسي و مشاوره در
سياستگذاريها.
 .1سياستهاي توصيهاي براي بهرهمندي از خدمات مراكز روانشناسي و مشاوره
نگا هي به اسناد باالدستي نظام ازجمله قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 1،سند

چشمانداز2،

سياستهاي كلي برنامههاي توسعه (مانند برنامه ششم توسعه) 3و ...نشان ميدهد يكي از محورهاي
اساسي گفتمان انقالب اسالمي ،تشكيل نهاد خانواده ،حفظ قداست نهاد خانواده و تالش براي تحكيم و
تعالي آن است .لذا استفاده از ظرفيتهايي همچون راهنمايي روانشناسان و مشاوران براي فراهمسازي
فرصت هايي براي انتخاب آگاهانه قبل و حين ازدواج و افزايش مهارتهاي زوجها پيش و پس از ازدواج
و همچنين جلوگيري از طالقهاي غيرضروري در سياستها كه مسير اقدامات اجرايي را مشخص
مينمايد ،تجلي يافته است.

 . 1اصل دهم :از انجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسالمي است ،همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در
جهت آسان كردن تشكيل خانواده ،پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخالق اسالمي باشد.
 .2جامعه ايراني در افق چشمانداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت :برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنيت غذايي ،تأمين اجتماعي،
فرصتهاي برابر ،توزيع مناسب درآمد ،نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر ،فساد ،تبعيض و بهرهمند از محيطزيست مطلوب.
 .3تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنههاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان و توجه ويژه به
نقش سازنده آنان.

5
جدول  .1مروري بر سير تدوين و وضع سياستها در جهت ايجاد و توسعه مراكز مشاورهاي
عنوان

مرجع تصويب

متن سياستي

اهداف ،سياستها و وظايف در
اساسنامه شورايعالي جوانان
(مصوب )1371/5/6

شورايعالي انقالب
فرهنگي

بند « »8ماده ( -)3حمايت از ايجاد و توسعه واحدهاي

اهداف و اصول تشكيل خانواده و
سياستهاي تحكيم و تعالي آن
(مصوب )1384/4/7

شورايعالي انقالب
فرهنگي

قانون تسهيل ازدواج (مصوب
)1384/9/27

مجلس شوراي اسالمي

قانون حمايت خانواده (مصوب
)1391/12/1

مجلس شوراي اسالمي

سند مهندسي فرهنگي كشور
(مصوب )1392/3/8

شورايعالي انقالب
فرهنگي

سياست كلي جمعيت (مصوب
)1393/2/3

رهبر معظم انقالب
اسالمي

خانواده

رهبر معظم انقالب
اسالمي

مشاورهاي
هدف دوم :سياستهاي اجرايي:
توسعه مراكز رسمي آموزشي و مشاوره خانواده قبل وبعد از ازدواج با حمايتهاي دولت
ايجاد و توسعه مراكز امداد و ارشاد در كناردادگاههايخانواده و تقويت آنها
تشويق و ترغيب خانوادهها به داوري خويشان و ارائهمشاوره به آنان در اختالفات خانوادگي و ارائه الگوهاي
قضاوت بيطرفانه در بين زوجين
اجراي طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از
ازدواج
موظف نمودن قوه قضائيه به ايجاد مراكز مشاوره خانوادگي در
كنار دادگاههاي خانواده و ارجاع زوجين متقاضي طالق توافقي
به مشاوره با استفاده از ظرفيت سازمان بهزيستي
راهبرد كالن سوم ،اقدامات ملي:
 -11تدوين منشور مشاوره خانواده و توسعه كمّي ،ارتقاي
كيفي و اصالح و ساماندهي و نظارت و پايش مراكز مشاوره
و خانواده و خدمات اجتماعي مبتني بر روشها و فنون
اسالمي مشاوره

سياستهاي كلي
(مصوب )1395/6/13

تحكيم بنيان و پايداري خانواده  ...با تأكيد بر آموزشهاي
مهارتهاي زندگي و ارتباطي و ارائه خدمات مشاورهاي بر
مبناي فرهنگ و ارزشهاي اسالمي  -ايراني
 ...و تسهيل دسترسي به آن براساس مباني اسالمي –
ايراني در جهت استحكام خانواده
ماده ( )102بند «ج» -برخورداري خدمات مشاوره و
روانشناسي از تسهيالت و مزاياي بيمههاي پايه و تكميلي

قانون برنامه ششم توسعه
(مصوب )1395/12/14

در آموزش و مشاوره مستمر نوجوانان و جوانان با اولويت
خانوادهها قبل ،حين و دستكم پنج سال پس از ازدواج
ماده ( )104بند «الف» -مكلف شدن سازمان بهزيستي به
مجلس شوراي اسالمي

زمينهسازي الزم جهت پيشگيري از اختالفات و
بحرانهاي خانوادگي و طالق به ميزان  20درصد از طريق ...
و مراكز مشاوره و روانشناختي و كمك نهادهاي مردمي
ماده ( )113بند «الف» -ارائه خدمات مشاورهاي رايگان
در راستاي تحكيم نهاد خانواده توسط سازمان بهزيستي
براي افراد فاقد تمكن مالي با معرفي مقام قضايي
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همانطور كه جدول  1نشان ميدهد سه مورد مصوبه شورايعالي انقالب فرهنگي و چهار قانون
مصوب مجلس شوراي اسالمي و دو مورد هم از سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري در جهت
بهرهمندي از خدمات مراكز مشاورهاي قابل مشاهده است .در «سياستهاي كلي خانواده و جمعيت»
ابالغي مقام معظم رهبري« ،سند مهندسي فرهنگي كشور» و همچنين در «اهداف و اصول تشكيل
خانواده و سياستهاي تحكيم و تعالي آن» مصوبههاي شورايعالي انقالب فرهنگي بر بسترسازي الزم
جهت بهرهمندي و استفاده زوجين و خانواده از خدمات واحدهاي مشاورهاي و همچنين استفاده از
خدمات مراكز روانشناسي و مشاورهاي براي حمايت از تشكيل ،تحكيم و تعالي خانواده و پيشگيري از
تزلزل و فروپاشي و بر مبناي ارزشهاي اسالمي  -ايراني آن تأكيد داشتهاند ،اين درحالي است كه بهنظر
ميرسد راهبرد ارائه مشاوره مستمر به خانوادهها در مقاطع مختلف زندگي افراد از قبل ،حين و پس از
ازدواج از جايگاه بسزايي در اسناد باالدستي برخوردار است كه بهدنبال اهدافي مانند ايجاد ،استواري،
تعالي و ايمنسازي خانواده بوده است .افزون بر اين بهمنظور فرهنگسازي در استفاده از خدمات مراكز
روانشناسي و مشاورهاي و اعتباربخشي به فعاليت آنها ،ابتدا در شورايعالي جوانان بر حمايت از ايجاد و
توسعه واحدهاي مشاوره تأكيد شده و همچنين در برنامه ششم توسعه دولت موظف شده كه زمينههاي
برخورداري از تسهيالت و مزاياي بيمههاي پايه و تكميلي را توسط همه دستگاههاي ذيربط فراهم آورد
(بند «ج» ماده (.))102
 .2معطوف شدن استفاده از خدمات روانشناسي و مشاورهاي به ساماندهي و نظارت بر آنها
آنچه كه موازي با سياستهاي توصيهاي و حمايتي تأكيد شده ،سياستهايي صريح و روشن مبنيبر
ساماندهي و نظارت بر اين فعاليتهاست؛ زيرا قلمرو حوزه ساماندهي و نظارت به ميزاني است كه ازسويي
سبب اعتباربخشي به مراكز روانشناسي و مشاوره شده و ازسوي ديگر ،سبب فرهنگسازي و تشويق و
ترغيب خانوادهها به استفاده از خدمات روانشناسي و مشاورهاي در اختالفات خانوادگي ميشود.

7
جدول .2مروري بر سير تدوين و وضع سياستها مرتبط بر ساماندهي و نظارت
عنوان

مرجع تصويب

آييننامه اجرايي ماده ( )157قانون برنامه
سوم توسعه (تعيين وظايف مركز ملي
جوانان) (مصوب )1379/9/2

هيئت وزيران

قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب
)1389/10/15

مجلس شوراي
اسالمي

آييننامه ساماندهي و اعتباربخشي
مراكز مشاوره (مصوب )1391/7/23

هيئت وزيران

سند مهندسي فرهنگي كشور (مصوب
)1392/3/8

شورايعالي
انقالب فرهنگي

سياستهاي كلي خانواده (مصوب
)1395/6/13

رهبر معظم
انقالب اسالمي

متن سياستي
ماده ( )4بند «ح» -ساماندهي و نظارت بر مراكز
خدمات مشاورهاي و اطالعرساني جوانان
ماده ( -)43ساماندهي و اعتباربخشي به مراكز
مشاوره با آييننامه هيئت وزيران
محول شدن صدور مجوز مراكز مشاوره ازدواج و
تحكيم خانواده به وزارت ورزش و جوانان و مراكز
مشاوره اجتماعي به سازمان بهزيستي
راهبرد كالن سوم  -اقدامات ملي:
 -11تدوين منشور مشاوره خانواده و توسعه كمّي،
ارتقاي كيفي و اصالح و ساماندهي و نظارت و پايش
مراكز مشاوره و خانواده و خدمات اجتماعي مبتنيبر
روشها و فنون اسالمي مشاوره
ساماندهي نظام مشاورهاي و آموزش قبل ،حين و پس
از تشكيل خانواده و تسهيل دسترسي به آن براساس
مباني اسالمي – ايراني در جهت استحكام خانواده

همانطور كه جدول  2نشان ميدهد دو مورد آييننامه هيئت وزيران ،يك مورد سياست ابالغي
مقام معظم رهبري ،مصوبه شورايعالي انقالب فرهنگي و قانون مجلس شوراي اسالمي بر ساماندهي و
نظارت قابل مشاهده است .در «سياستهاي كلي خانواده» ابالغي مقام معظم رهبري« ،سند مهندسي
فرهنگي كشور» مصوبه شورايعالي انقالب فرهنگي و همچنين در برنامه سوم و پنجم توسعه بر
ساماندهي و نظارت بر نظام مشاوره و مراكز خدماتي آن تأكيد داشتهاند( ،اين درحالي است كه آييننامه
ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره توسط هيئت وزيران در  1391/7/23مورد تصويب قرار گرفت
هر چند كه بعدها بهدليل اعتراض هايي به مرحله اجرايي شدن نرسيد) .به بيان ديگر هرچند كه توسعه
كمّي مراكز مشاورهاي سبب تسهيل دسترسي به خدمات ميشود اما گنجانده شدن گزارههايي همچون
ساماندهي و نظارت در سياستها امري ضروري بهنظر ميرسد كه ارتقاي بهرهوري خدمات مشاورهاي و
تعريف آن بهصورت يك منظومه منسجم ،كارامد و اثربخش را در پي خواهد داشت.
بررسي موانع و چالشهاي تقنيني و اجرايي پيشروي مراكزروانشناسي و مشاوره
اگرچه سياستگذاريهاي مختلف در طي سالهاي گذشته در نوع خود يكي از مهمترين سياستها در
حوزه فرهنگسازي و اعتباربخشي در استفاده از خدمات روانشناسي و مشاورهاي بوده و شايد بتوان آن
را بهعلت توجه به مسئله آسيبهاي اجتماعي و تحكيم نهاد خانواده سياستهاي راهبردي دانست ،اما

م
مركز ژپوهشاه جلس شوراي اسالمي

8

بررسي سياستگذاريها در طي فرايند و روند آن از زمان شكلگيري ،تصويب و اجرا نشان ميدهد اين
سياستها بهلحاظ تقنيني (محتوايي) و اجرايي (عملياتي) داراي چالشهايي است كه در ادامه به بررسي
آنها پرداخته ميشود:
.1چالشهاي تقنيني پيشروي مراكز خدمات روانشناسي و مشاورهاي
 .1-1تعدد دستگاهها و نهادهاي تصميمگير و سياستگذار
مروري بر سير تدوين و وضع سياستهاي مرتبط با مراكز خدمات روانشناسي و مشاوره نشان ميدهد
نهادهايي همانند مجلس شوراي اسالمي ،شورايعالي انقالب فرهنگي ،شورايعالي جوانان و هيئت وزيران
(جدول  )3در صالحيتبخشي به قوه قضائيه ،سازمان بهزيستي ،وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام
روانشناسي و مشاوره در «مجوزدهي» و «اعتباربخشي» دخيل بودهاند و هر كدام يك يا چند سازمان
را بهعنوان دستگاه مجوزدهنده براي فعاليت خدمات روانشناسي و مشاوره رسميت بخشيدهاند.
جدول .3مراجع تفويضكننده اختيار به دستگاهها در مجوزدهي به
فعاليت دفاتر و مراكز روانشناسي و مشاوره
مرجع تصويب

متن سياستي

شورايعالي انقالب
فرهنگي

اهداف ،سياستها و وظايف و اساسنامه شورايعالي جوانان :بند « »8ماده ( -)3حمايت
از ايجاد و توسعه واحدهاي مشاورهاي ()1371/5/6
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت :ماده ( -)26محول شدن صدور مجوز مراكز
خدمات مشاورهاي اجتماعي به سازمان بهزيستي ()1380/10/26
قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ()1382/2/9
قانون حمايت خانواده :موظف نمودن قوه قضائيه به ايجاد مراكز مشاوره خانوادگي در
كنار دادگاه هاي خانواده و ارجاع زوجين متقاضي طالق توافقي به مشاوره با استفاده از
ظرفيت سازمان بهزيستي ()1391/12/1
قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور :ماده ( )57بند «پ» قسمت « -»8سازمان
بهزيستي متولي سالمت اجتماعي كشور با رويكرد پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

مجلس شوراي اسالمي

مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روانشناختي
()1395/11/10
قانون برنامه ششم توسعه :ماده ( )104بند «الف» -مكلف نمودن سازمان بهزيستي به
كنترل و كاهش نرخ طالق به ميزان بيست درصد سال پايه در طول اجراي قانون برنامه
از طريق مركز فوريتهاي اجتماعي و مددكاري و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي
()1395/12/14
قانون اهداف ،وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان :جز « »10بند «پ» ماده (-)4
حمايت و توانمندسازي جوانان با ايجاد مراكز تخصصي مشاوره ازدواج و خانواده در راستاي
تحقق سياستهاي كلي جمعيت ()1399/6/16

9
مرجع تصويب
شورايعالي جوانان

متن سياستي
كليات و آييننامه مراكز خدمات مشاورهاي :نحوه صدور مجوز مراكز خدمات مشاورهاي و
تشكيل شوراي هماهنگي در سازمان ملي جوانان()1384/8/4
آييننامه ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره :محول شدن صدور مجوز مراكز مشاوره

هيئت وزيران

ازدواج و تحكيم خانواده به وزارت ورزش و جوانان و مراكز مشاوره اجتماعي به سازمان
بهزيستي(( )1391/7/23اجرايي نشد)

رئيس قوه قضائيه

آييننامه اجرايي « دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده» در قوه
قضائيه ()1396/12/21

اطالعات جدول  3نشان ميدهد ،حداقل پنج مرجع ،در صالحيتبخشي براي ورود سازمانها و
دستگاه ها در اعتباربخشي به فعاليت دفاتر و مراكز خدمات روانشناسي و مشاوره نقش داشتهاند .در
اينخصوص بايد بيان كرد كه هرچند نهادهاي مذكور در حدود صالحيتهاي خويش سياستهايي را
تصويب نموده اند ،اما عدم تعيين جامع و دقيق حدود صالحيت آنها در عمل موجب بههمريختگي و در
مواردي تداخل وظايف مراكز روان شناسي و مشاوره با يكديگر را فراهم آورده است .اهميت پرداخت به
اين موضوع تا حدي است كه سياستهاي كلي خانواده ابالغي ازسوي مقام معظم رهبري به نحو زير آن
را مورد تأكيد قرار داده است« :ساماندهي نظام مشاورهاي و آموزش قبل ،حين و پس از تشكيل
خانواده و تسهيل دسترسي به آن براساس مباني اسالمي – ايراني در جهت استحكام خانواده»
و همچنين سند مهندسي فرهنگي كشور و قانون برنامه پنجم بر ساماندهي نظام مشاورهاي تأكيد
داشته اند .همچنين در برنامه سوم و پنجم توسعه ،مسئله ساماندهي و نظارت در شكلهاي مختلف
بهعنوان يك حكم وارد شده و دولتها ملزم به اجراي آن

بودهاند1.

 .1-2كمبود وفاق بين مراجع سياستگذار و اجرا
تعدد مراجع صالحيتبخش همانند شورايعالي انقالب فرهنگي ،مجلس شوراي اسالمي و  ...در
اعتباربخشي به سازمانها و دستگاههاي مختلف عالوهبر درهمريختگي و تداخل وظايف آن دستگاهها
سبب پراكندگي سياستهاي مرتبط با خدمات روانشناسي و مشاوره در قوانين متعدد نيز ميشود .در
اينخصوص بايد بيان كرد هنگامي كه موضوعي در قوانين متعدد مطرح ميشود سبب پراكندگي احكام
يك موضوع شده كه اين احكام با يكديگر متفاوت و بعضي موارد متعارض بوده و موجب ابهام و سردرگمي
مخاطبان حكم ،مجريان و ذي نفعان آن و حتي اعمال نظارت بر آن ميشود .براي نمونه «آييننامه

 .1اين درحالي است كه در خبرها شاهد اخباري مانند جدالها بر سر صدور مجوز مراکز روانشناسی پایان مییابد؟
() https://www.isna.ir/؛ صدور «مجوز» مراکز مشاوره و روانشناسی برعهده کدام ارگان است؟
()http://www.tabasomemehr.ir؛ معاون سازمان نظام روانشناسی :بهزیستی حق دادن مجوز برای مراکز مشاوره را
ندارد ( ) https://www.khabaronline.ir/و ...هستيم.
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ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره» براساس ماده ( )43قانون برنامه پنجم توسعه 1مورخ
 1391/7/23در هيئت وزيران به تصويب رسيد و براساس آن صدور مجوز مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم
خانواده به وزارت ورزش و جوانان و مراكز مشاوره اجتماعي به سازمان بهزيستي محول شد .اما اين
آييننامه مورد اعتراض سازمان نظام روانشناسي و مشاوره واقع شد .بر اين اساس اصالح «آييننامه
ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره» مورخ  1392/2/21به تصويب هيئت وزيران رسيد .براساس اين
اصالحيه كه اعطاي مجوز به مراكز مشاورهاي با تشكيل كارگروهي با حضور نمايندگان تاماالختيار وزارت
ورزش و جوانان ،سازمان بهزيستي و سازمان نظام روانشناسي مجوز فعاليت مراكز مشاوره صورت خواهد
پذيرفت 2.با اينحال رئيس مجلس شوراي اسالمي در تاريخ 1392/5/9و در نامهاي(پيوست  )1خطاب
به رئيسجمهور وقت اصالح آييننامه را براساس بررسيها و اعالم نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق
مصوبات دولت با قوانين» و موادي از قانون اساسي منوط به اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت
يك هفته دانست و ازسوي ديگر در نامه خاطر نشان كرد كه مهلت مقرر يك هفته بوده و پس از انقضاي
آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته ،بدون اثر خواهد بود .اما با توجه به اينكه اعالم نظر قطعي
در مورد مصوبه در زماني صورت گرفت كه دوره دولت دهم به پايان رسيده بود و ازسويي مهلت قانوني
پاسخگويي وجود نداشت ،اين مصوبه بالتكليف ماند و محقق نشد.
 .1-3عدم پااليش و تنقيح قوانين گذشته
مشخص نشدن وضعيت قوانين گذشته ،هنگام وضع قانون جديد يكي ديگر از آسيبهاي قانونگذاري در
حيطه قوانين مراكز خدمات روانشناسي و مشاوره است ،زيرا اين امر موجب ابهام و اختالف درخصوص
قانون الزماالجراي فعلي ميگردد .چرا كه قانونگذار در فرايند فعلي تنقيح ،وضعيت قوانين سابق را روشن
نميكند .براي مثال محقق نشدن اصالح «آييننامه ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره» در موعد
مقرر موجب سردرگمي و مشكل دستگاههاي اجرايي و تخصصي فعال در حوزه مشاوره روانشناسي و
مشاوره با يكديگر شده است .لذا معاون امور هماهنگي و رفع اختالفات حقوقي و دستگاههاي اجرايي
معاونت حقوقي رئيسجمهور در نامه شماره  81318مورخ ( 1393/7/23پيوست  )2بهمنظور رفع
اختالفهاي ميان سازمان بهزيستي و سازمان نظام ،در جهت عملياتي نمودن «آييننامه ساماندهي و
اعتباربخشي مراكز مشاوره» و اصالحات بعدي را منوط به امضاي تفاهمنامه ميان اين دو سازمان دانست
كه در آن صدور مجوز ايجاد مركز مشاوره تحت اختيار سازمان بهزيستي دانست ،اما به اين شرط كه
 .1براساس ماده ( )439برنامه پنجم توسعه :بهمنظور ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسالمی
ـ ایرانی و با تأکيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحکيم بنيان خانواده ،تأسيس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاورهای
روانشناختی ـ اجتماعی نيازمند اخذ مجوز براساس آييننامه مصوب هيئتوزیران است(مصوب  1389/10/15مجلس شوراي
اسالمي).
 .2شناسنامه مراکز مشاوره دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان ،معاونت امور جوانان دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی
جوانان وزارت ورزش و جوانان ،1397 ،ص .32
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صالحيت علمي و تخصصي افراد بايد ازسوي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره تأييد شده باشد .عالوهبر
آن نظارت تخصصي و علمي برعهده سازمان نظام و نظارت عمومي و فيزيكي برعهده سازمان بهزيستي
نهاده شد .همچنين معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي (در نامه مورخ ( 1393/7/23پيوست  ))3و
ديوان محاسبات (در نامه مورخ ( 1398/7/17پيوست  ))4در پاسخ به نامه سازمان نظام روانشناسي و
مشاوره و بهمنظور رفع ابهام و اختالف سازمان نظام و سازمان بهزيستي ،اشتغال در حرفههاي روانشناسي
و مشاوره را مستلزم اخذ پروانه از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره دانسته ،اما اعطاي پروانه تأسيس
و فعاليت كلينيكها و مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روانشناسي اجتماعي براساس ماده ( )57قانون
احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ،در حيطه وظايف سازمان بهزيستي قرار داده است .اما مراجعه به
سايت سازمان نظام روانشناسي و مشاوره 1نشان ميدهد كه سازمان نظام همچنان اعطاي مجوز به مراكز
مشاوره را از وظايف قانوني خود ميداند.
همچنين در جز « »10بند «پ» ماده ( ،)4قانون اهداف ،وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان
( )1399/6/16او ًال بر ايجاد مراكز تخصصي مشاوره ازدواج و خانواده بهمنظور حمايت و توانمندسازي
جوانان تأكيد داشته كه ايجاد متفاوت از مجوزدهي است و ثانياً در ادامه به تحقق سياستهاي كلي
جمعيت اشاره داشته كه به افزايش تشكيل خانواده و فرزندآوري منجر شود و نه مداخالت روانشناختي.
اين درحالي است كه مجلس شوراي اسالمي در ماده ( )26قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
دولت و همچنين در بند «پ» ماده ( )57احكام دائمي برنامههاي توسعه ،سازمان بهزيستي را متولي
سالمت اجتماعي كشور و مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و
روانشناختي دانسته است .به همين منظور سازمان بهزيستي در طي اين سالها تالش كرده با
دستگاههاي مختلف (وزارت ورزش و جوانان ،انجمن اوليا و مربيان ،سازمان امور زندانها ،شهرداري
تهران ،دانشگاه آزاد كشور ،نيروي انتظامي و  )...بهمنظور ساماندهي مراكز تخصصي مشاوره ازدواج و
خانواده از طريق گسترش همكاريهاي مشترك در چارچوب تفاهمنامه صورت پذيرد .هرچند كه در
عمل توفيق چنداني كسب نشد.
 .1-4وجود احكام تكراري در قوانين
عالوه بر آسيب مربوط به پراكندگي قوانين و وجود احكام يك موضوع در قوانين ديگر ،آسيب مشابه
ديگري نيز وجود دارد و آن ،وجود احكام تكراري در قوانين است به اين معنا كه قانونگذار در يكي از
قوانين موضوعه ،حكمي را به تصويب رسانده و همين حكم ،با اندك تغييري در قانون موضوع ديگري به
تصويب رسيده و قانونگذار در موارد متعدد به تعريف يك مفهوم واحد پرداخته است؛ براي مثال ماده
( )26قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت صدور مجوز مراكز خدمات مشاورهاي اجتماعي به سازمان
http://www.pcoiran.ir/fa/forms
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بهزيستي محول نموده و همچنين ماده ( )57قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور سازمان
بهزيستي را مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و كلينيكهاي
روانشناسي دانسته است.
 .1-5درج موضوعات مهم در خالل فرايند تصويب ساير قوانين
اين مورد ازجمله ايرادهايي است كه متوجه مجموعه فرايند قانونگذاري بوده و در هر مرحله ممكن است
با آن مواجه شد .گاهي اتفاق ميافتد مسئله يا مشكلي مد نظر برخي از نمايندگان است ولي بهداليل
مختلفي ازجمله عدم تمايل به صرف زمان جهت فرايند قانوني يا احتمال عدم موافقت با موضوع ،راه
كوتاهتري جهت تعيين تكليف درخصوص موضوع مد نظر انتخاب ميشود و آن درج اين موضوع در خالل
تصويب يك قانون ديگر است ،اين اتفاق بيشتر در خالل تصويب قوانين برنامههاي توسعه ميافتد .زيرا
نوع نظارت بر اين قوانين ،به جهت زمانمند بودن و محتواي آن با قوانين عادي متفاوت است.
براي مثال در قانون برنامه ششم توسعه ( )1395/12/14در ماده ( )102دولت موظف شده است
«بهمنظور تقويت و تحكيم جامعهاي خانوادهمحور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي
آن با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات الزم در بودجه سنواتي اقداماتي ازجمله «آموزش و مشاوره
مستمر و مسئوالنه نوجوانان و جوانان با اولويت خانوادهها قبل ،حين و دستكم پنج سال پس از ازدواج
توسط همه دستگاههاي ذيربط ،بهويژه وزارتخانههاي آموزش و پرورش ،بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي و ورزش و جوانان ،سازمان بهزيستي ،مؤسسات آموزش عمومي و آموزش عالي دولتي و غيردولتي،
سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و ساير نهادهاي ذيربط با برخورداري خدمات مشاوره و روانشناسي
از تسهيالت و مزاياي بيمههاي پايه و تكميلي» (بند«ج») را بهعمل آورد .اين درحالي است كه ايجاد
ساختار براي استفاده از تسهيالت و مزاياي بيمههاي پايه و تكميلي در چارچوب وظايف هيچ كدام از
سازمانها و دستگاههايي كه از آنها در بند «ج» ماده ( )102قانون برنامه ششم گنجانده شده نيست و
ايجاد اين تسهيالت سازوكار مجزايي را ميطلبد .لذا براي طي فرايند قانوني الزم است اين موضوع ضمن
تعريف و تأييد در شورايعالي بيمه در هيئت وزيران بررسي و مورد تصويب قرار گيرد ،اما دولت تاكنون
براي بند «ج» ماده ( )102اقدامي انجام نداده

است1.

همچنين در قانون برنامه پنجم توسعه قانونگذار بدون بررسي پيشنيازهاي الزم براي تصويب طرح ،در ماده
( )43ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره را نيازمند اخذ مجوز براساس آييننامه مصوب هيئت وزيران دانست.
 .1گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه در سال  ،1397جلد سوم :حوزه بخشي ( ،)2تهران ،سازمان برنامه و بودجه
كشور.1398 ،
هرچند كه بسته استاندارد آموزش و مشاوره مبتنیبر بند «ج» توسط سازمان بهزیستی و با مشارکت دستگاهها طراحی و
به تأیيد شورایعالی بيمه سالمت برای اجرا در قالب بيمه تکميلی رسيده و درخواست پيادهسازی به وزارت رفاه ارائه شده
است .لکن برای اجرا در قالب بيمه پایه نيازمند تأ مين منابع و پيگير توسط معاونت امور زنان به استناد بند «ذ» ماده()102
است (برگرفته از نظرات كارشناسان در جلسات).
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اين درحالي است كه برنامههاي توسعه ذات ًا موقت بوده و منطقي نيست كه احكامي در خالل برنامههاي
توسعه درج كرد كه ماهيتي دائمي يا بيش از بازه زماني اجراي قانون مذكور را دارند .با وجود اين در بسياري
از موارد در خالل تصويب قوانين برنامه پنجساله ،احكامي درج ميشود كه ماهيت دائمي داشته است.
 .1-6پراكندگي قوانين و تصويب يك موضوع در قوانين متعدد
يكي از چالشهاي قانونگذاري بهعلت نبود نظام صحيح تنقيح قوانين در نظام جمهوري اسالمي ايران،
پراكندگي قوانين با موضوع واحد در قوانين متعدد است كه اين احكام گاهي با يكديگر متفاوت يا متعارض
بوده و موجب ابهام و سردرگمي مخاطبان قانون ميشود.
براي مثال در ماده ( )16قانون حمايت خانواده (مصوب  )1391/12/1قوه قضائيه موظف شده ظرف
سه سال بهمنظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختالفات خانوادگي و طالق و سعي در
ايجاد صلح و سازش بين زوجين متقاضي طالق ،در كنار دادگاههاي خانواده مراكز مشاوره خانواده ايجاد
نمايد .درواقع با تصويب موادي در اين قانون ،به نوعي قوه قضائيه وارد امر اجرايي شده و اين درحالي
است كه در همان سال هيئت وزيران (براساس ماده ( )43قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب
 1389/10/15مجلس شوراي اسالمي)) ،آييننامهاي را بهمنظور ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره
متناسب با فرهنگ اسالمي ـ ايراني مصوب نمود كه به موجب آن مجلس يك بار در قانون برنامه پنجم
توسعه قوه مجريه را مسئول و موظف دانسته و ازسوي ديگر قوه قضائيه را مكلف كرده ،در كنار دادگاههاي
خانواده براي ايجاد صلح و سازش بين زوجين متقاضي طالق مراكز مشاوره ايجاد نمايد.
 .2چالشهاي اجرايي پيشروي ارائه خدمات مراكز روانشناسي و مشاوره
يكي از رويكردهايي كه سياستگذاران در طي سالهاي گذشته در رابطه با مراكز روانشناسي و مشاوره
اتخاذ نمودهاند (همانگونه كه جدول  3نشان ميدهد) افزايش تعداد دستگاهها در حوزههاي
«صالحيتبخشي»« ،مجوزدهي» و «اعتباربخشي» به مراكز روانشناسي و مشاورهاي بوده كه در فرايند
اجرا ،چالشهايي را رقم زده است .بر همين اساس ،در ادامه ابتدا تالش شده در جدول  4با توجه به
شرح وظايف دستگاهها ،توصيفي از وضعيت دستگاهها و سازمانهاي فعال در حوزه خدمات مراكز
روانشناسي و مشاوره ارائه شده و در ادامه مسائل و مشكالت فعاليتهاي دستگاهها و سازمانهاي

فعال1

در اجراي سياستهاي مرتبط با ارائه خدمات در موضوع مشاوره و روانشناسي ذكر شود.

 .1این درحالی است که در طی سالهای پس از انقالب با توجه به نياز جامعه هدف در برخی از سازمانها یا نهادها مراکز
راهنمایی و مشاوره تشکيل شده و هنوز درحال فعاليت هستند،عبارت است از :مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده انجمن
اوليا مربيان وزارت آموزش و پرورش ،مراکز مشاوره در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،مراکز مشاوره نيروی انتظامی ،مراکز
مشاوره و راهنمایی کميته امداد امام خمينی (ره) ،مراکز مشاوره و راهنمایی بنياد شهيد و امور ایثارگران.

م
مركز ژپوهشاه جلس شوراي اسالمي

14

جدول  .4توصيف وضعيت دستگاهها و سازمانهاي فعال در حوزه خدمات
مراكز روانشناسي و مشاوره
نام دستگاه يا سازمان
شرح وظايف
صدور مجوز و پروانه اشتغال
براي مشاوران

وزارت ورزش
و جوانان

ازدواج و خانواده

سازماننظام
سازمان بهزيستي

قوه قضائيه

روانشناسي و
مشاوره

مراكز خدمات مشاوره
اجتماعي و
روانشناختي اجتماعي

در موضوعات مختلف

1

خانواده (در
حين طالق)

برگزاري كارگاههاي آموزشي









نظارت بر دفاتر و مراكز
مشاوره















تعيين تعرفه مركز مشاوره

 .2-1تداخل وظايف دستگاهها در صدور پروانه و مجوز اشتغال
همانگونه كه جدول  4نشان ميدهد سياستها بهگونهاي به تصويب رسيدهاند كه وزارت ورزش و جوانان،
سازمان بهزيستي ،سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و قوه قضائيه قابليت صالحيتبخشي به دفاتر و
مراكز مشاوره را دارا هستند .اما اين قابليتها در روند كاركرد دفاتر و مراكز مشاوره در ارائه خدمات
تخصصي اختالل ايجاد مينمايد .براي مثال ،وزارت ورزش و جوانان ،متولي صدور مجوز مراكز تخصصي
مشاوره ازدواج و خانواده است يا به بيان ديگر مسئوليت مشاوره جوانان يا خانوادهها را قبل ،حين و پس
از ازدواج در جهت تحكيم بنيان خانواده برعهده دارد .اما اگر خانواده دچار مشكل شده و زوجين
درخواست طالق دهند بايد براساس قانون حمايت خانواده در فرايند تشريفات قضائي به مراكز مشاورهاي
مراجعه نمايند كه متولي صدور پروانه و فعاليت آنها قوه قضائيه است.
همچنين مشكل مشابه ميان سازمان بهزيستي و سازمان نظام نيز برقرار است .براساس ماده ()26
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده ( )57قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور،
اعطاي پروانه تأسيس و فعاليت كلينيكها و مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روانشناسي اجتماعي در
حيطه وظايف سازمان بهزيستي قرار داده است .اما مراجعه به سايت سازمان نظام روانشناسي و

مشاوره2

نشان ميدهد كه سازمان نظام همچنان اعطاي مجوز به مراكز مشاوره را از وظايف قانوني خود ميداند.
اين مسئله منجر به تع دد مراكز صادركننده مجوز اشتغال و پروانه فعاليت شده و عمل نظارت بر اين
مراكز را دچار اختالل كرده است.

 .1روانشناسي باليني ،روانشناسي باليني كودك ،روانشناسي تربيتي ،مشاوره خانواده ،روانسنجي ،روانشناسي
ورزشي ،روانشناسي كودكان استثنايي ،روانشناسي اجتماعي ،روانشناسي شناختي ،روانشناسي سالمت،
روانشناسي صنعتي و سازماني و . ...
2. http://www.pcoiran.ir/fa/forms
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 .2-2نبود دستورالعمل واحد در صدور پروانه براي اشتغال روانشناسان و مشاوران و فعاليت مراكز
« حرفه ،شغلي است كه در آن اعضاي يك گروه متشكل ،با مقرر كردن و اعمال استانداردهاي انتخاب،
تربيت و صدور مجوز يا پروانه،حداقل شايستگي ورود افراد به آن شغل را تضمين ميكنند»1.در اين
تعريف صحبت از تشكيل اعضاي يك حرفه و اعمال استانداردهايي است كه تضمينكننده شايستگي
افراد براي ورود به آن حرفه است .مواردي كه ميتواند صالحيت افراد را مورد سنجش قرار دهد ،شرايط
عمومي و اختصاصي آنهاست كه در ادامه در جدول  5تالش شده شرايط افراد براساس دستورالعملهاي
سازمانها احصا گردد.
جدول  .5شرايط اختصاصي و عمومي افراد براي دريافت پروانه اشتغال و مجوز
فعاليت مراكز براساس دستورالعملها
شرايط افراد

سازمانها

شرايط عمومي :گواهي عدم سوءپيشينه ،داشتن كارت پايان خدمت
مدرك تحصيلي :فوق ليسانس
سازمان

سن- :
شرايط اختصاصي :عضويت در سازمان نظام ،گذشت يك سال از فارغالتحصيلي ،گذراندن 70

روانشناسي و
مشاوره

2

ساعت دوره كارورزي در مقطع كارشناسي ارشد و  1500ساعت در مقطع دكتري در
مراكز معتبر دولتي و يا مراكز خصوصي داراي پروانه از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره
كشور ،قبولي در مصاحبه علمي و تخصصي سازمان نظام
شرايط عمومي :اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران  ،متأهل ،معافيت يا دارا بودن كارت پايان خدمت
مدرك تحصيلي :حداقل كارشناسي ارشد به باال ،رشتههاي تخصصي روانشناسي با گرايش
(عمومي-باليني -شخصيت مشاوره با گرايش خانواده)

وزارت ورزش و
جوانان

3

سن :حداقل  30سال
شرايط اختصاصي:حداقل  5سال سابقه كار حرفهاي در حوزه خدمات مشاوره و ازدواج
خانواده ،دارنده مجوز موظف است از مشاوران و روانشناسان داراي پروانه و يا شماره عضويت
سازمان نظام روانشناسي و مشاوره بهعنوان همكار در مركز خود استفاده نمايد

سازمان بهزيستي

4

شرايط عمومي :اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران ،تابعيت جمهوري اسالمي ايران ،دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت
دائم ،عدم سوءپيشينه كيفري،عدم اعتياد به موادمخدر
مدرك تحصيلي :دارا بودن مدرك دكتراي روانشناسي در كليه گرايشها يا كارشناسي ارشد
روانشناسي باليني ،دكتراي مشاوره به همراه گواهي دورههاي آموزشي پيش از ازدواج ،خانواده

 .1باقر ،ثنايي ذاكر و فاطمه ،حقيقتجو« .سازمان « سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران معمار
روانشناسي و مشاوره كشور» ،تازهها و پژوهشهاي مشاوره ،شماره ،1383 ،11ص .10
 .2در سايت رسمي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره در مورد شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان دريافت پروانه
اشتغال دستورالعمل مصوبي بارگذاري نشده،لذا شرايط از سايت  http://www.moshavernews.irاخذ شده است.

.3

شناسنامه مراکز مشاوره دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان ،معاونت امور جوانان دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی

جوانان وزارت ورزش و جوانان ،1397 ،ص .50

http://laws.behzisti.ir

4.
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شرايط افراد

سازمانها

درماني و زوجدرماني مورد تأييد سازمان بهزيستي كشور جمعاً به ميزان  50ساعت (مركز
مشاوره تخصصي خانواده)
سن :دارا بودن حداقل  25سال تمام
شرايط اختصاصي :دو سال تجربه كار عملي مرتبط و  50ساعت آموزش تخصصي،
گذراندن دورههاي آموزشي مورد تأييد سازمان بهزيستي
شرايط عمومي :تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران ،تأهل ،انجام خدمت وظيفه عمومي يا
معافيت دائم ،عدم سوءپيشينه كيفري مؤثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي ،عدم اعتياد به
موادمخدر و سكرآور به تأييد مراجع ذيصالح ،نداشتن سوءشهرت و عدم تجاهر به فسق ،داشتن
وثاقت و تعهد به اصل جموري اسالمي ايران و قانون اساسي
مدرك تحصيلي - :داشتن حداقل مدرک كارشناسي از دانشكدهھاي معتبر داخلي يا
خارجي (درمورد اخير،به شرط تأييد وزارت علوم و فناوري و يا بهداشت و آموزش
پزشكي) يامعادل حوزوي آن در رشتهھاي مطالعات خانواده ،مشاوره،
قوه قضائيه

1

روانپزشكي،روانشناسي،مددكاري اجتماعي،حقوق ،فقه و مباني حقوق اسالمي و
ھمچنين رشتهھاي ھمسان با تشخيص مركز امور مشاوران
سن :داشتن حداقل 40سال سن و  5سال سابقه كار يا  35سال سن و حداقل  ٨سال
سابقه كار مرتبط
شرايط اختصاصي - :عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات دولتي يا عمومي يا سلب
صالحيت؛ عدم اشتغال به وكالت ،سردفتري ازدواج و طالق و اسناد رسمي و ھمچنين
عدم اشتغال در دادگستري و شوراي حل اختالف ،قبولي در آزمون كتبي 2و مصاحبه
علمي

همانطور كه مالحظه ميشود تفاوتهايي در نوع دستورالعملها و شرايط احراز تأسيس مراكز
مشاوره با توجه به شرايط عمومي و اختصاصي بهچشم ميخورد؛ مهمترين مورد ،فقدان رويكرد واحد در
قبال سنجش صالحيت علمي و تخصصي افراد متقاضي دفتر يا مركز روانشناسي و مشاوره است .مقايسه
دستورالعملها در شرايط اختصاصي نشان ميدهد وزارت ورزش و جوانان ،سازمان بهزيستي داشتن
تجربهكاري افراد را مورد نظر قرار دادهاند و سازمان روانشناسي و مشاوره گذراندن دوره كارورزي را قبل
از درخواست پروانه كار جزء شرايط اختصاصي گنجانده و قوه قضائيه گواهي پايان دوره آموزشي كارآموز

1 . https://www.23055.ir/terms/318
 .2البته افراد زير از از شرکت در آزمون کتبی موضوع ماده( ) 9دستورالعمل معاف هستند :الف ) قضات بازنشسته با حداقل
پنج سال سابقه قضاوت در دادگاههای خانواده؛ب) اعضای هيئت علمی رسمی دانشگاههای معتبر با پنج سال سابقه و
مورد تأیيد وزارت علوم و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در رشتههای مذکور در بند «پ» ماده()13
دستورالعمل؛پ) مشاوراني که در دادگستریهای سراسر کشور فعاليت نموده اند ،در صورت نداشتن رابطه استخدامی
و حائز بودن شرایط عمومی آزمون با ارائه گواهی الزم از مراجع قضایی(ماده ( )10دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت
مراکز مشاوره خانواده مصوب  1396/12/21رئيس قوه قضائيه).
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را تعيين صالحيت لحاظ كرده است 1.اين درحالي است بُعد تجربه كاري يا آموزش عملي در فعاليت
روانشناسي يا مشاوره ،بهعنوان بخش بسيار با اهميت و ماهوي شناخته ميشود.
عالوهبر آن دارا بودن مدرك فوقليسانس يا كارشناسي ارشد در بين تمامي دستگاهها مشترك است
به استثناي قوه قضائيه كه به داشتن مدرك كارشناسي يا معادل حوزوي بسنده كرده است .اما شرط
سني افراد بين دستگاهها متفاوت بوده و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره قيدي براي سن در
دستورالعمل ذكر نكرده و اين درحالي است كه سازمان مذكور و وزارت ورزش و جوانان عضويت در
سازمان نظام روانشناسي و مشاوره را جزئي از شرايط اختصاصي خود گنجاندهاند.
همچنين تفاوت در شرايط عمومي براي دريافت پروانه اشتغال و مجوز فعاليت دستگاهها و سازمانها
نيز بهچشم ميخورد .مقايسه دستورالعملها نشان ميدهد كه تنها سازمان نظام تأهل را جزء شرايط
عمومي خود قرار نداده ،اما مابقي دستگاهها متأهل بودن را جزئي از شرايط عمومي خود لحاظ كردهاند
و همچنين سازمان نظام روانشناسي و مشاوره تنها به گواهي عدم سوءپيشينه در شرايط عمومي بسنده
كرده ،اما مابقي سازمانها عالوهبر آن مواردي همچون تابعيت ،عدم اعتياد و ...را نيز در داشتن شرايط
عمومي لحاظ نمودهاند.
بنابراين سنجش صالحيت علمي و تخصصي مشاوران و روانشناسان از مالك يكساني تبعيت
نميكند و هر سازمان يا دستگاه بنا به صالحديد خود در مدرك تحصيلي ،شرايط سني ،ميزان تجربهكاري
و  ...شرايط متفاوتي را ايجاد كرده كه در عمل منجر به تفاوت در كيفيت ارائه خدمات ميشود و اين
تفاوتها از اين حيث حائز اهميت است كه بيشتر نوع مشاورههاي ياد شده در حوزه خانواده بوده و نظر
به اهميت اين حوزه قابل تأمل است .اما ازسوي ديگر اين شرط تجربه كاري به اضافه گذراندن ساعت
آموزش تخصصي نشان ميدهد كه نظام آموزش عالي ما داراي نقايصي است كه دانشجويان پس از
فارغالتحصيلي بايد به فكر جبران آن از طريق تجربه كاري و آموزش تخصصي باشند ،به بيان ديگر بهنظر
ميرسد كه دانشگاهها تنها به دادن درسهاي تئوري بسنده كردهاند .اين درحالي است كه ميتوان از
ظرفيت بالفعل مراكز مشاورهاي در جهت افزايش تجربهكاري دانشجويان رشتههاي مشاوره يا روانشناسي
زير نظر اساتيد مجربتر بهرهمند شد.
 .2-3تعدد تعرفهها و فقدان نظام يكسانسازي براي تعرفهها
اصطالح تعرفه در خدمات مشاورهاي معادل واژه قيمت در مبادالت بازار است و بهصورت ثابت و براي
يك دوره زماني مثالً يك ساله تعيين ميشود .در تعيين تعرفه دوسمت عرضه و تقاضا وجود دارد .سمت

 .1گواهي پايان دوره آموزشي كارآموز پس از گذراندن دوره كارآموزي سه ماه بهشرح زير به افراد متقاضي داده مي شود:
 .1طي دوره كارآموزي عملي به مدت دو ماه در شعب دادگاه خانواده و تهيه گزارش از حداقل  20پرونده با موضوعات
مختلف .2 ،گذراندن دوره يك ماهه كارگاه علمي كارآموزان (مواد ()22و ( )30دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز
مشاوره خانواده ،مصوب  1396/12/21رئيس قوه قضائيه).
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تقاضا شامل مراجعهكنندگان به مشاوران و پرداخت هزينههاي خدمات ميباشد و سمت عرضه دربردارنده
ارائهكنندگان خدمات متشكل از دفاتر و مراكز مشاورهاي است.
بررسيها نشان ميدهد كه براساس بند « »4ماده ( )3قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و
مشاوره ،پيشنهاد تعيين يا تجديدنظر در تعرفههاي خدمات روانشناسي و مشاوره جزئي از وظايف و
اختيارات سازمان نظام است كه هرساله پس از تصويب هيئت دولت به سازمان بهزيستي و سازمان نظام
روانشناسي و مشاوره ابالغ و سازمانها نيز به دفاتر و مراكز مشاوره و روانشناسي اعالم مينمايند.
همچنين در ماده (« )59دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده» قوه قضائيه
ميزان تعرفه دريافتي از مراجعان در مراكز مشاوره تعيين شده و در ادامه در تبصره « »4همين ماده آمده
است كه «ارقام مندرج در دستورالعمل هر سال يكبار متناسب با تغيير تعرفههاي سازمان نظام
روانشناسي و سازمان بهزيستي كشور ،توسط شوراي مشورتي پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه
ميرسد» .اين درحالي است كه با سپري شدن سال  1399تعرفه خدمات مشاورهاي تا انتهاي سال تعيين
و مشخص

نشد1.

ازسوي ديگر تن ندادن برخي مشاوران و مراكز خدمات مشاورهاي به تعرفه تعيين شده و دريافت
حقالزحمه باالتر از تعرفه تعيين شده سبب عدم تمايل مردم براي مراجعه به مشاوران ميگردد ،زيرا اين
جلسات ممكن است ماهها و گاهي سالها به طول انجامد و پرداخت اين هزينه ازسوي بيشتر افراد جامعه
مقدور نيست ،هرچند كه سياستگذاران در بند «ج» ماده ( )102قانون برنامه ششم توسعه بهمنظور
برخورداري خدمات مشاوره و روانشناسي از تسهيالت و مزاياي بيمههاي پايه و تكميلي ،ايجاد سازوكارها
و تأمين اعتبارات الزم در بودجه سنواتي را گنجاندهاند ،اما بررسي عملكرد برنامه ششم توسعه نشان
ميدهد در مورد اين بند از ماده كار خاصي صورت نگرفته

است2.

 .2-4نبود تعاريف دقيق و مشخص از اصطالحات
بررسيهاي بهعمل آمده درخصوص شرح وظايف و دستورالعملها اين موضوع را نشان ميدهد كه حد و
مرز مشخص و تعريف دقيق و مورد توافقي از اصطالحاتي همچون «صالحيتبخشي»« ،پروانه»،
«گواهينامه» و «اعتباربخشي» وجود ندارد كه اين امر درخصوص تهيه «دستورالعمل» و «ضابطه» نيز
وجود دارد .لذا بسياري از مفاهيم اساسي و مهم كه مرتبط با ارائه خدمات مشاوره و روانشناسي است،
 . 1با جستجوي عبارت « تعرفه خدمات روان شناسي » با اين موارد م واجه مي شويم :اعالم تعرفه های خدمات مشاوره
و روان شناسی؛ به زودی (  ،) https://www.isna.ir/news/99020906854م حمد حاتمی رئيس سازمان نظام
روان شناسی و مشاوره در گفتگو با خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان  ،درباره
تعرفه های جلسات مشاوره و روان شناسی در سال  ، 1399اظهار کرد :جلساتی با هيئت دولت داشتيم و در
کميسيون مطر ح و قرار شد با سازمان حمایت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان هماهنگی های الزم صورت گيرد
) (https://www.yjc.ir/fa/news/737722و. ...
 .2گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه در سال  ،1397جلد سوم :حوزه بخشي ( ،)2تهران ،سازمان برنامه و بودجه
كشور.1398 ،
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فاقد تعريف مشخص و روشني هستند اين نقص منجر به آن ميشود تا مجريان در دستگاهها استنباطهاي
خود را بهكار برند.
براي مثال براساس «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» و «قانون احكام دائمي برنامههاي
توسعه كشور» سازمان بهزيستي مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت مراكز خدمات مشاوره اجتماعي
شناخته شده ،اما اينكه قلمرو خدمات مشاوره اجتماعي تا كجاست مشخص نيست و يا اينكه براساس
«قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره» وظايف و اختيارات اين سازمان تنها تعيين حدود
صالحيت هاي تخصصي و صدور پروانه كار براي اعضاي سازمان ياد شده ،اما مراجعه به سايت سازمان
نظام روانشناسي و مشاوره 1نشان ميدهد كه سازمان نظام همچنان اعطاي مجوز به مراكز مشاوره را از
وظايف قانوني خود بداند.
. 2-5پراكندگي اعتبارات در حوزه خدمات روانشناسي و مشاوره
يكي از راهكارهاي فهم ميزان حمايت دولت از نظام روانشناسي و مشاوره در قالب حكمراني ،بررسي و
ارزيابي اعتبارات اختصاص يافته به مراكز خدمات روانشناسي و مشاوره در ذيل قوانين بودجه سنواتي
است .بررسي قوانين بودجهاي در طي سالهاي گذشته نشان ميدهد كه در طي اين سالها دستگاهها
و سازمانهاي مختلف با عنوان ارائه خدمات مشاورهاي ،اعتبار دريافت كردهاند .در جدول  6تالش شده
تا اعتبارا تي كه مستقيم براي اين فعاليت در قانون بودجه سال  1399به سازمانهاي مختلف اختصاص
يافته ،احصا شود.

http://www.pcoiran.ir/fa/forms

1.
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جدول .6اعتبارات در نظر گرفته شده براي حمايت و گسترش خدمات
روانشناسي و مشاورهاي در قانون بودجه سال 1399
رديف

دستگاه /سازمان

شرح فعاليت

1

شورايعالي حوزههاي
علميه

حمايت و گسترش

3

شوراي سياستگذاري
حوزههاي علميه خواهران

5

وزارت آموزش و پرورش راهنمايي و مشاوره تربيتي

7

وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي

فعاليتهاي مشاورهاي

رديف

دستگاه /سازمان

2

شوراي برنامهريزي
مديريت حوزههاي
علميه خراسان

حمايت و
گسترشفعاليتهاي

4

دانشگاه جامع
علمي،كاربردي

6

وزارت ورزش و
جوانان

٨

سازمان بهزيستي

مشاورهاي

شرح فعاليت
حمايت و گسترش
فعاليتهاي مشاورهاي
ارائه خدمات مشاورهاي و
بهداشت رواني
حمايت از مراكز مشاوره
ازدواج و تحكيم خانواده
كمك هزينه مشاوره وراهنمايي مددجويان تحت
پوشش

خدمات مشاوره به
دانشجويان

 تدوين ضوابط فوريتهاياجتماعي و مشاوران
غيرحضوري
 كنترل و كاهش آسيبهاياجتماعي از طريق مشاوره و
فوريتهاي اجتماعي

همانگونه جدول  6نشان ميدهد بررسي اعتبارات در قانون بودجه سال  ،1399مستقيماً براي
خدمات روانشناسي و مشاوره در سازمانها و دستگاههاي مختلف در نظر گرفته شده جامعه هدف
متفاوتي مانند طالب ،دانش آموزان ،دانشجويان و ساير اقشار جامعه را دربردارد .به بيان ديگر دولتها
سعي نمودهاند با تخصيص اعتبارات به سازمانها و دستگاههاي مختلف اقشار جامعه را در سطوح مختلف
تحت پوشش استفاده از خدمات روانشناسي و مشاوره قرار دهند ،هرچند كه تنها آمار تعداد مراكز داراي
مجوز فعاليت از سازمان بهزيستي و وزارت ورزش و جوانان وجود دارد.
جدول  .7تعداد مراكز تخصصي خدمات مشاوره در سالهاي  1397و 139٨
1397

دستگاهها

139٨

دولتي غيردولتي دولتي غيردولتي
سازمان بهزيستي
(ارائه خدمات طالق)

42

344

64

430

وزارت ورزش و جوانان (مشاوره ازدواج و خانواده)

-

182

-

304

21

بررسي عملكرد سازمان بهزيستي براساس پاسخ به نامه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي

اسالمي1

نشان ميدهد نزديك به  90درصد از مراكز مشاورهاي كه به زوجهاي متقاضي طالق مشاوره ارائه ميدهند
غيردولتي هستند و انجام حداقل  5جلسه مشاوره براي زوجها الزامي است كه هزينه جلسات نيز برعهده
آنهاست كه فرايند زماني جلسات مشاوره بين حداقل  45روز تا  3ماه متغير خواهد بود .اين درحالي
است كه پنج استان چهارمحال و بختياري ،خراسان جنوبي ،سيستان و بلوچستان ،كردستان ،كهگيليويه
و بويراحمد و يزد فاقد مراكز ارائه خدمات مشاوره حضوري غيردولتي پيش از طالق

هستند2.

همچنين بررسي عملكرد وزارت ورزش و جوانان براساس پاسخ به نامه مركز پژوهشهاي مجلس
شوراي اسالمي 3نشان ميدهد تنها در سال  122 ،1398مركز مجوز فعاليت خود را از وزارت ورزش و
جوانان دريافت نمودهاند و اين درحالي است كه تعداد اين مراكز از سال  1392تا سال 182 ،1397
مركز بوده است و در سال  1398تعداد اين مراكز به  304مركز افزايش يافته است به بيان ديگر در مدت
يك سال 122،مركز به تعداد مراكزي كه از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعاليت دريافت نمودهاند ،افزوده
شده است .اين درحالي است كه  100درصد اين مراكز غيردولتي هستند.
. 2-6ضعف در نظام عملكردي و پژوهشي
براي ارزيابي سياست الزامي شدن گذراندن جلسات مشاوره قبل از ثبت طالق توافقي (در قانون حمايت
خانواده مصوب  )1391و همچنين مشاورههاي ازدواج و خانواده نياز به اطالعات عملكردي دقيق در همه
ابعاد و سطوح اجرايي وجود دارد ،موضوعي كه پاسخ آن در نامههاي ارسالي به دستگاههاي مختلف خالي
است و تنها به تعداد مراجعهكنندگان اشاره شده و در مورد اينكه تا چه ميزان مشاورههاي ازدواج ،خانواده
و پيش از طالق بر ايمنسازي خانوادهها و ايجاد صلح و سازش بين زوجها مؤثر بوده اطالعاتي عنوان
نشده هرچند كه تعداد مراجعان در سال  1398به مراكز مشاوره در مقايسه با سال  1397افزايش يافته
است.

.1

پاسخ سازمان بهزيستي به شماره نامه  900/99/84311مورخ  1399/7/22به نامه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي

اسالمي به شماره نامه  82-16000/5555مورخ .1399/7/12

 .2همان.
 .3پاسخ وزارت ورزش و جوانان به شماره نامه /42/9367ص مورخ  1399/7/21به نامه مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی به شماره نامه  82-16200/5339مورخ .1399/7/7
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جدول  .٨تعداد مراجعان به مراكز تخصصي مشاوره ازدواج ،خانواده و پيش از طالق
مجوزدهنده :وزارت ورزش و جوانان

1

مشاوره پيش از

مشكالت هنگام

ازدواج

ازدواج

1397

29.793

28.340

27.415

1398

27.301

32.031

38.729

سال

تعداد مراجعين مشاوره طالق

تعداد جلسات مشاوره طالق

1397

61.719

227.012

1398

98.409

416.155

سال

مشكالت زوجين

مشكالت خانوادگي
27.749
27.437

مجوزدهنده :سازمان بهزيستي

2

ازسوي ديگر بيشتر پژوهشهاي دانشگاهي انجام شده 3در مورد خدمات مشاوران و روانشناسان
نشان ميدهد كه به روش آزمايشي و با نمونه محدود صورت گرفتهاند كه قابليت تعميم ندارد.
 . 2-7عدم اشراب رويكردهاي بومي و ديني در محتواهاي ارائه شده در جلسات روانشناسي
و مشاوره به مخاطبان
يكي از چالشهاي اجرايي لزوم توجه مشاوران و روانشناسان در برنامههاي مداخلهاي به وضعيت محيط
فرهنگي -بومي و ديني -ارزشي زوجهاست .براي مثال مفهومسازي افراد از ازدواج (يا معناي آن براي
آنها) تأثيراتي را بر روي رفتارهاي زناشويي خواهد داشت و اين مفهومسازي تا حد زيادي تحت تأثير
ارزشهاي ديني و محيط فرهنگي و بومي افراد قرار دارد .بنابراين توجه به ارزشهاي ديني و بومي افراد
و تمركز بر آن ميتواند در اثربخشي بهتر خدمات مؤثر باشد.
اين درحالي است كه دانش فعلي مشاوره و روانشناسي كه عمدتاً در دانشگاههاي ايران تدريس
ميشود ترجمهاي از روانشناسي و مشاوره توليد شده از سوي انديشمندان غربي است كه به دليل
اختالف مباني پارادايميك هماهنگي الزم و كافي با فرهنگ و رويكردهاي ديني جامعه ايراني را ندارد و
از اين جهت عالوهبر اينكه پاسخگوي تمامي مسائل و مشكالت جامعه امروز ما نيست بلكه در مواردي
مولد برخي ناپايداريها و ناهنجاريها در محيط خانواده هم ميباشد .اين در حالي است كه در تعاليم
ديني و حتي برخي آداب ملي آموزههاي مؤثري وجود دارد كه بر تشكيل الگوهاي مطلوب ازدواج و ايجاد

 .1استان كرمان فاقد مركز مشاوره ازدواج و خانواده است.
 .2استانهاي چهارمحال و بختياري ،خراسان جنوبي ،سيستان و بلوچستان ،كردستان ،كهگيليويه و بويراحمد و يزد فاقد
مراكز ارائه خدمات طالق هستند.
 .3عليمرداني و همكاران ( « )1398بررسي تاثير فرايند داوري بر كاهش تعارضات زناشويي زوجين متقاضي طالق و مقايسه
آن با فرايند مشاوره در بين زوجين مراجعهكننده به مركز «مداخله در خانواده بهمنظور كاهش طالق» سازمان بهزيستي»؛
رضاوندي و شكري (« )1395بررسي تعيين تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش طالق عاطفي در شهر تهران»؛ سيد
محرمي و همكاران ( « )1395اثربخشي مشاوره گروهي به روش ساختاري بر عملكرد خانواده و رضايت زناشويي» و . ...
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يك محيط صميمي و پايدار براي زوجين و فرزندان بسيار اثرگذار است .از اين جهت توجه به فرهنگ
اسالمي -ايراني جامعه ما ،مستلزم طراحي اهداف و سر فصلهاي جديدي براي آموزش مشاوره و
روانشناسي در اختيار مديران آموزشي قرار ميدهد كه در طراحي رشتهها ،گرايشها و عناوين دروس
و سرفصلهاي مورد نياز تأثيرگذار خواهد بود كه اين خود پژوهشهاي متناسب را

ميطلبد1.

عالوه بر اين در دهه  90پس از يك دوره فاصله علم از مذهب ،چرخشي تئوريك در حرفه
روانشناسي و مشاوره به سمت معنويت و دينداري و استفاده مؤثر از آنها در پيشگيري و درمان روي
داده كه قابل توجه است ،اما در عين حال كتب منبع دانشگاهي ايران درباره مشاوره و رواندرماني به
طور شايسته اين رويكرد را دنبال نميكنند .يافتههاي پژوهشي نشان ميدهد واحد ايمان به خدا يا
خداباوري فقط در يكي از كتابها و آن هم به صورت محدود ( 4بار) بيان شده است .واحدهاي توبه،
شكرالهي ،خواندن كتاب مقدس و اعتقاد به روح يا روان غيرمادي ،در هيچ كتاب منبعي آورده نشده
است .و  2. ...به نظر ميرسد در حال حاضر برنامهريزي آموزش روانشناسي و مشاوره و پژوهشهاي
دانشگاهي و غيردانشگاهي توجه جدي به نيازهاي داخلي ندارند و اين موضوعي است كه در گزارش
مستقلي بايد به آن پرداخت.
جمعبندي
محور قرار گرفتن تشكيل ،تحكيم و تعالي نهاد خانواده و پيشگيري از تزلزل و فروپاشي آن در گفتمان
انقالب اسالمي سبب شده سياستگذاران استفاده از ظرفيت خدمات روانشناسان و مشاوران را مورد
توجه قرار داده و از ابتداي دهه  1380به بعد سياستهاي توصيهاي و تجويزي را مبنيبر حمايت در
جهت توسعه كمّيوكيفي دفاتر و مراكز خدمات روانشناسي و مشاوره همراه با سياستهاي نظارتي
معطوف به ساماندهي و پايش اين خدمات به تصويب رسانند .براساس اين سياستها صدور مجوز و پروانه
فعاليت دفاتر و مراكز روانشناسي و مشاوره وزارت ورزش و جوانان ،سازمان بهزيستي و سازمان نظام
روانشناسي و مشاوره واگذار شد و اواخر سال  1391با تصويب قانون حمايت خانواده سياستگذاران
استفاده از مراكز مشاوره خانواده را براي زوجهاي متقاضي طالق (ماده  )25اجباري نمودند و همچنين
قوه قضائيه موظف شد بهمنظور ايجاد صلح و سازش ،در كنار دادگاههاي خانواده ،مراكز مشاوره خانواده
ايجاد كند.

 .1مسعود ،آذربايجاني؛ «كاستيهاي دانش روانشناسي در ايران» ،راهبرد فرهنگ ،شماره  ،19پاييز .1391

 .2حسن ،انصاري و مسعود ،آذربايجاني؛ «تحليل محتواي كتب منبع رشتههاي مشاوره و روانشناسي باليني دانشگاههاي
ايران از لحاظ ميزان توجه به نيازهاي ديني /معنوي؛ دو فصلنامه علمي – پژوهشي تربيت اسالمي ،سال  ،13شماره ،27
پاييز و زمستان .1397
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اگر چه سازمانها و دستگاههاي فوقالذكر طي اين سالها تالش نمودهاند جهت پيشبرد اهداف
اسناد باالدستي در راستاي تحكيم ،تعالي و ايمنسازي خانواده اقداماتي را با كمك مشاوران و
روانشناسان انجام دهند ،اما عليرغم استفاده دو دههاي از ظرفيت دفاتر و مراكز روانشناسي و مشاوره،
همچنان موضوع تشكيل خانواده و كاهش طالقهاي غيرضرور از دغدغههاي جدي سياستگذاران است.
بخشي از وضعيت نامطلوب خانواده در كشور و نگرانيهاي بهوجود آمده ريشه در نبود نظام كارامد
روانشناسي و مشاوره براساس تحكيم نهاد خانواده دارد كه بر اجراي ناموفق سياستها در استفاده از
ظرفيتهاي مختلف ازجمله روانشناسان و مشاوران تأثيرگذار است كه ميتوان در دو قالب كلي
چالشهاي تقنيني و اجرايي دستهبندي كرد .در ادامه مجموعه چالشهاي احصا شده به همراه
پيشنهادهايي براي حل مسائل ارائه شده است.
جدول  .9چالشهاي پيشروي سياستها به همراه پيشنهادها
چالشها

چالشهاي
تقنيني

چالشهاي
اجرايي

 تعدد دستگاههاي مجوز دهنده (سازمان بهزيستي ،قوهقضائيه ،وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسي
و مشاوره) نسبت به فعاليت مراكز روانشناسي و مشاوره
 كمبود وفاق بين دستگاههاي مجوز دهنده -پراكندگي و تكرار يك موضوع در قوانين متعدد

پشنهادها
ارائه طرحي به منظور «ساماندهي نظام
روانشناسي و مشاوره» به منظور تجميع امور
و قوانين مربوط

 فقدان تعريف صحيح از رابطه دولت و نظام صنفي -نبود نظارت دولت بر عملكرد بخش صنفي

اصالح «قانون تشكيل سازمان نظام
روانشناسي و مشاوره»

 تداخل وظايف دستگاهها در صدور پروانه و مجوز اشتغال نبود دستورالعمل واحد در صدور پروانه اشتغال فقدان نظام يكسانسازي تعرفهها پراكندگي اعتبارات ضعف در نظام عملكردي نبود رويكرد ديني و بومي در محتواهاي ارائه شده درجلسات روانشناسي و مشاوره به مخاطبان

 برگزاري آزمون يكسان براي سنجشتواناييهاي علمي افراد درخواستكننده
پروانه مراكز يا دفاتر و سپس مصاحبه علمي
و عمومي
 ساماندهي نظام تعيين تعرفهها شفاف بودن هزينهكرد اعتبارات ايجاد نظام مراقبت فراگير مشاورهاي قبل،حين و پس از ازدواج
 راهاندازي سامانهاي جهت ساماندهي نظامارجاع بهمنظور سنجش وضعيت زوجهايي كه
حين و پس از ازدواج و پيش از طالق از
خدمات مشاورهاي استفاده نمودهاند
 بوميسازي و دينيسازي رشته مشاوره وروانشناسي (سرفصلها و واحدهاي درسي)
بهخصوص گرايش خانواده
 استفاده از ظرفيت مراكز مشاورهاي درجهت افزايش تجربهكاري دانشجويان در
حين تحصيل
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همانگونه كه چالشهاي پيشروي سياستها (جدول  )9نشان ميدهد:
 .1صالحيت بخشي به قوه قضائيه ،سازمان بهزيستي ،وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام
روانشناسي و مشاوره از سوي مجلس شوراي اسالمي ،شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي عالي جوانان
در طي سالهاي گذشته عالوه بر تعدد دستگاههاي مجوز دهنده نسبت به فعاليت مراكز روانشناسي و
مشاوره چالش هاي تقنيني ديگري مانند پراكندگي و تكرار يك موضوع در قوانين متعدد و همچنين
كمبود وفاق بين دستگاه هاي مجوز دهنده دامن زده است .از سوي ديگر اين چالشها در فرايند اجرا،
مشكالتي از جمله تعدد و تداخل دستورالعملهاي فعاليت مراكز روانشناسي و مشاوره ،نبود تعرفه واحد،
ضعف در نظام عملكردي و پراكندگي اعتبارات را رقم زده است.
اين در حالي است كه در طي سالهاي متوالي ساماندهي و نظارت بر نظام مشاورهاي در سياستهاي
مختلف مانند سياستهاي كلي خانواده ابالغي از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده اما اقدام مؤثري در
اين زمينه صورت نگرفته است؛ هرچند كه «آييننامه ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره» (مصوب
ال نتوانست كاري از پيش برد .پيشنهاد ميشود
 )1391/7/23در هيئت وزيران به تصويب رسيده اما عم ً
طرحي به منظور «ساماندهي نظام روانشناسي و مشاورهاي» از سوي مجلس شوراي اسالمي
مطرح گردد تا بتواند بر انسجامبخشي و كارآمدي نظام مشاوره و روانشناسي در كشور بيفزايد ،تا ضمن
ايجاد تمركز و هماهنگي بين دستگاههاي مجوز دهنده و ناظر بين همه آنها انسجام و همافزايي ايجاد نمايد.
همچنين اين طرح ميتواند در چارچوب استانداردهاي مورد تأييد حاكميت و نيز تجميع اطالعات
برنامهريزي كشور با پيشبيني سامانهاي جهت ساماندهي نظام ارجاع به منظور سنجش وضعيت زوجهايي
كه حين و پس از ازدواج و پيش از طالق از خدمات مشاورهاي استفاده نمودهاند ،در ايجاد نظام مراقبت
فراگير مشاورهاي قبل ،حين و پس از ازدواج همت گمارده و بر تحكيم نهاد خانواده بيفزايند.
عالوهبر آن تصويب طرح ساماندهي نظام روانشناسي و مشاوره ميتواند ثمراتي مانند برگزاري
آزمون يكسان براي سنجش تواناييهاي علمي و عمومي افراد درخواست كننده پروانه مراكز يا دفاتر،
ساماندهي نظام تعيين تعرفهها و شفاف شدن هزينهكرد اعتبارات را در فرايند اجرا به دنبال داشته باشد.
« .2قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره» ،در سال  1382با هدف ارتقاي سطح دانش
روانشناسي و مشاوره ،حمايت از حقوق صنفي روانشناسان و مشاوران و نيز حمايت از حقوق مراجعان
در مجلس شوراي اسالمي تصويب شد .اما قانون فوق از جهت اينكه نسبت خود را با آموزههاي اسالمي
و اخالق ديني روشن ننموده و در طي سالهاي گذشته به صورت ناقص يا سليقهاي اجرا شده ،از سوي
جمعي از نمايندگان مجلس دوره يازدهم در طرحي با عنوان «اصالح «قانون تشكيل سازمان نظام
روانشناسي و مشاوره»»(شماره ثبت  ،)242اعالم وصول شد و به ارائه پيشنهادهايي درخصوص
تعيين وظايف و اختيارات مجدد سازمان ،نحوه همكاري با ساير سازمانهاي فعال در عرصه مجوزدهي
و ...پرداخته است.
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لكن گزارش چاپ شده در مركز پژوهشها 1بر روي مواد طرح نشان ميدهد كه اين طرح نميتواند
پاسخگوي اصالح قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره باشد ،زيرا طرح نتوانسته بهطور كامل
ايرادهاي شكلي و محتوايي مواد قانون را برطرف نمايد .با اينحال اصالح قانون تشكيل سازمان نظام و
روانشناسي و مشاوره و بازنويسي طرح و تعيين حدود و اختيارات اين نظام ميتواند بخشي از چالشهاي
ذكر شده مانند فقدان تعريف صحيح از رابطه دولت و نظام صنفي روانشناسان و مشاوره و نبود نظارت
بر عملكرد آن را به روشني مشخص سازد .همچنين اين طرح ميتواند در اجرا گام مؤثري دردينيسازي
و بوميسازي سرفصل و واحدهاي درسي رشته مشاوره و روانشناسي بردارد و نيز استفاده از ظرفيت
مراكز مشاورهاي در جهت افزايش تجربهكاري دانشجويان در حين تحصيل را مورد نظر قرار دهد.

 . 1سميه ،صديقي .گزارش «اظهار نظر كارشناسي درباره :طرح اصالح قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره
جمهوري اسالمي ايران» ،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،به شماره مسلسل ،17609 :تيرماه .1400
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