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پیشگفتار مؤلفان
با پیشرفت جوامع و خارج شدن اجتماعات بشری از شکل های سنتی اولیه ،احساس نیاز به کسب اطالعاات الزم در
مورد ارتباط های اجتماعی افزایش یافته است .اطالعاتی در زمیناه هاایی چاون مقولاه هاای آموزشای ،خاانوادگی،
شغلی ،توانبخشی و فرهنگی .با این وصف لزوم مشاوره و روان شناسی بیش از پیش مورد تأیید قرار گرفته است .به
دنبال درخواست ها ،امروزه تعداد زیادی از فارغ التحصیالن این رشاته هاا در مراکاز اراخاه خادمات روانشناسای و
مشاوره مشغول به کارند و در کلینیاک هاا و مراکا ز مشااوره ای و روان درماانی باه اراخاه ی خادمات مربوطاه مای
پردازند .در ایران نیز در سال های اخیر استقبال خوبی نسبت به خدمات مشاوره و روان شناسی نشان داده شده است
و خانواده ها در بسیاری از موارد با مراجعه به مشاوران و روان شناسان به دنبال تأیید و صاحه گذاشاتن بار ساالمت
زندگی خویش و تغییرات بهینه هستند .اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده ،موضوع نظارت سیستماتیک بر کارورزی
عالقه مندان جهت آمادگی برای اخذ پروانه کار است .در کشورهای پیشرفته ،نظارت مشاوره ای یکی از مهمتارین
مباحث اخالقی و حرفه ای است و به صورت الزامی و اساسی م ورد توجاه مسائوالن ریاربر قارار دارد .همچناین از
مجرب ترین متخصصان امر مشاوره و روان درمانی در کار نظارت حرفه ای استفاده می کنند و نظام ناماه اخالقای،
استانداردها و دستورالعمل های حرفه ای را در اختیار آنان قرار می دهند و برای پیشرفت عملکرد مشاوران اهمیات
ویژه ای ق اخل اند ،به گونه ای که کلیه مشاوران عالقه مند به اخذ پروانه کار ،پس از فارغ التحصایلی تحات سیساتم
نظارت حرفه ای قرار می گیرند.
خوشبختانه در سال های اخیر با فعالیت های سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور ،ضرورت این امر ماورد
توجه قرار گرفته است تا روان شناسان و مشاوران تازه کار بتوانند به نحو مناسبی از خدمات کارورزی بهرمند شوند
و درک روشنی نسبت به نقش و عملکرد حرفه ای خود به دست آورند.
در این کتاب سعی بر این شده است تا با بررسی نقش نظارت مشااوره ای بار تساهیل رشاد حرفاه ای و افازایش
صالحیت و ارتقای مسئولیت پذیری مشاوران ،لزوم سیستم نظارتی جامع مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا ابتدا نظارت ،نقش ها و مسئولیت های ناظر ،اهداف نظارت مشاوره ای و ضرورت نظارت تعریاف
و سپس به توضیح درباره الگوهای نظارتی پرداخته شده است .امید است که باا پارداختن باه ایان مقولاه ،ضارورت
استفاده از ناظران با تجربه و اجرای صحیح نظارت و رشد حرفاه ای مشااوران مشاخد شاده و موجباات یاادگیری
حرفه ای مهارت ها و فنون فراهم گردد تا در آینده ای نزدیک شاهد نهادینه شدن سیستم های نظاارتی کارآماد در
زمینه خدمات مشاوره و روان شناسی در کشور باشیم .همچنین انتظار می رود باا اضا افه شادن ایان کتااب باه مناابع
موجود برای مشاوران و روان شناسان مجرب ،مسئولیت پذیری در قبال امر مشاوره و باال بردن راندمان کار مشاوران
تازه کار مورد توجه جدی قرار گیرد.
امید است انتشار این اثر زمینه ای فراهم کند تا پژوهشگران و متخصصان حرفه ای ،الگوهایی متناسب با فرهنگ
بومی کشور ابداع نمایند تا از این راه گامی اساسی در خدمات مشاوره و روان شناسی برداشته شود.
دکتر سیمین حسینیان
مهرآور مومنی جاوید
زهرا نادری نوبندگانی

