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  هاي علمي روانشناختي تازه - 14

هايي از  ي انجمن در ارسال ترجمه پيوستهاعضاي يكي از  ي انگيختهابتكار خودقبلي به اطالع رسيد  هايطوري كه در خبرنامههمان
ضمن . جديدي با اين عنوان در خبرنامه ايجاد شود بخشي انجمن را بر آن داشت تا  اندركاران خبرنامه ، دستروانشناختي هاي علمي تازه

رساند كه الزم است انتخاب  مياين عزيزان ر اعضاي محترم انجمن در خصوص اين بخش از خبرنامه، به اطالع از همكاري ديگاستقبال 
ي معتبر صورت پذيرد و ضمن دقت كامل در به ها اهدانشگ هاي علمي و انجمن هاي سايت مجالت و وب مطالب از منابع موثق علمي نظير

همراه با متن اصلي، و آدرس دقيق منبع به  ،wordنرم افزار  يك فايل صورتبه  شده  كار گرفتن مالحظات فني ترجمه، متن ترجمه
  ،هاي الزم واجد بودن ويژگياست، اين مطالب در صورت  شايان ذكر. ارسال شود) iranpa@iranpa.org(پست الكترونيكي انجمن 

  .ر درج در خبرنامه، در وب سايت انجمن نيز استفاده خواهد شدبا ذكر نام ارسال كننده، عالوه ب

  
  )2( استفاده از ايميل در روان درماني و مشاوره

  روانشناس بالينيمليحه طاهري، : مترجم
)haiku_virtu@yahoo.com(  

  .منتشر شده است) 1389پاييز (ي قبلي بخش شماره يك اين مطلب در خبرنامه
...  

و حاال بايد منتظر دريافت ايميل از مراجعين . بايل و اس ام اس و دريافت تلفن و يا پيام عادت كرده ايمما به چك كردن مرتب مو
ايميل ها قرار است كه . افسرده، خودكشي و يا آدمكشي، و يا از لحاظ وجودي به انتهاي خط رسيده و يا از لحاظ روحي گم شده باشيم

و حاال يك سوال محرز، چه اتفاقي خواهد افتاد اگر مراجعي يك روز بعد از ارسال آخرين . ترزندگي ما را ساده تر سازند و نه اينكه سخت
به من، دست به خودكشي بزند؛ چگونه بايد با مراجعي نااميد كه شرح توضيحات مفصل رويايي كه ديده  ،"آخرين حلقه طناب "ايميلش 

ي كه به علت دريافت نكردن پاسخي طوالني و ايميلي حمايت گرانه، آن طور كه و يا با زن جواني عصبان. ناخوانده مانده است، برخورد كرد
  . بهترين دوست دخترش مي بايست پاسخ مي داد، دچار رنجيدگي گرديده

مسئله اصلي استفاده درست و به جا از ايميل در رواندرماني است؟ و عالوه بر آن، تعدادي سوال مربوط به مسائل حقوقي، اصول 
  . اير سئواالت باليني مربوط به رد و بدل كردن ايميل با مراجعين ماناخالقي و س

يكي ازمسائل اصلي چگونگي برخورد با مراجعيني است كه از ما انتظار دارند به آنها سريع پاسخ دهيم و يا ايميل هاي طوالني و 
از  ما مي بايست اين مسئله را در مورد استفاده كلي .متعدد آنها را مابين جلسات بخوانيم؟ پاسخ به رابطه بين ما و مراجع بستگي دارد

در حاليكه مي بايست اين مسئله را در خط مشي و سياست هاي كاري . ايميل، زمان پاسخدهي و تعداد و غيره را به روشني بيان نمائيم
ن اين مسئله براي مراجع موثرثر دفتر و محل كار اضافه نمود؛ به نظر مي رسد كه ارتباط و گفتگوي شخصي با مراجعين در روشن ساخت

اين مسئله در مورد بعضي از مراجعين كه به طور مداوم از شبكه هاي آنالين استفاده مي كنند در يك گفتگو حل نمي شود، و . است
  . احتماال نياز به گفتگوي مداوم در رابطه با انتظارات و نااميدي ها و همچنين حدود و مرزها مي باشد

داخله از طريق گفتگو و درمان از طريق ايميل در حين درمان حضوري هستيد، اين موضوع را با مراجع خود در اگر شما آماده م
بهتر است هزينه مربوطه را، در صورتيكه براي چنين خدمات الكترونيكي هزينه دريافت مي نمائيد، به آنان  در اين صورت. ميان بگذاريد
به نظر من بيشتر درمانگران ترجيح مي  دقيقه و يا به گونه اي ديگر مي بايست پرداخت نمايند؟ آيا براي هر ايميل و يا هر. اطالع دهيد

در اين صورت من در همان جلسه اول و به . دهند تا از ايميل براي امور اوليه و اداري و فقط در موارد خيلي خاص باليني استفاده نمايند
در سياست هاي اداري كه ما آن را به صورت كتبي به . ي مراجعين توضيح مي دهمصورت گفتاري و در زمان مناسب اين مسئله رو برا

در اين قسمت مي بايست مسائل مربوط به محرمانه بودن، . هر مراجعي در ابتداي درمان مي دهيم نيز قسمتي مربوط به ايميل دارد
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به طور نمونه در قسمت ايميل ها، تلفن . (بحث شود خصوصي بودن، امنيت و در دسترس بودن، زمان پاسخ دهي، محتوا و فوريت و غيره
  ) همراه، كامپيوتر و فكس

  :تعدادي از پرسش ها در زمينه ايميل بين درمانگر و مراجع شامل
 آيا ايميل ها قسمتي از رواندرمانگري و مشاوره به حساب مي آيد؟ -

ن است و قسمتي از مدارك باليني محسوب مي اين ايميل ها، چه به صورت عميق و يا سطحي، جزئي از فرايند درما. بله  -
 ) 2008 25اكتبر/، سپتامبر57روان درمان گران جديد، شماره . (گردند

 چنانچه من آدرس ايميل خود را به مراجع بدهم، آيا مي بايستي ايميل خود را به طور منظم چك كنم؟ -

به چك كردن منظم ايميل و يا چك كردن به طور هفتگي  اين واقعيت كه شما ايميل خود را به مراجعتان داده ايد، شما را ملزم -
آنچه اهيت دارد اين است كه شما به صورت كتبي و گفتاري مراجع خود را نسبت به چگونگي پاسخ دهي و زمان هاي . نمي كند

 ).به مطالب پاراگراف قبلي مراجعه نمائيد(چك كردن ايميل و سياست كلي تان در مورد ايميل ها آگاه نمائيد 

 و اما در مورد محرمانه بودن و خصوصي بودن؟ -

محرمانه بودن و خصوصي بودن شامل حال ايميل ها نيز مي شود، دقيقا به همانگونه كه شامل ساير مسائل چه به صورت  -
 .گفتاري و نوشتاري بين رواندرمانگر و مراجع مي شود

 آيا ايميل بايد رمز گذاري گردد؟ -

نسبت به خطر خوانده شدن ايميل توسط افراد غير مسئول اطالع رساني شده و خود انتخاب  در حال حاضر و تا زمانيكه مراجع -
براي اطالع بيشتر به قسمت . (مي كنند كه از ايميل استفاده نمايند، ايميل بين درمانگر و مراجع نيازي به رمزگذاري وجود ندارد

 ) ئيدسياست هاي اداري و دفتر كار در پاراگراف هاي قبلي مراجعه نما

 امضاي ايميل چيست و به چه صورتي است؟ -

اطمينان يابيد كه هر ايميلي كه به . امضاي ايميل در انتهاي هر ايميل قرار دارد و مي توان آن را به صورت اتوماتيك تنظيم كرد -
 . استمراجع خود ارسال مي نمائيد داراري امضاي الكترنيكي شامل مسائل مربوط به محرمانه بودن، امنيت و غيره 

  :در قسمت بعدي يك نمونه از امضاي ايميل آورده شده است
  

كه نام او در قسمت آدرس آمده  اين ايميل و هر ضميمه اي، فقط براي استفاده فرد يا افرادي: نكته در مورد محرمانه بودن
ستفاده از اين مكاتبه و يا هر گونه توزيع، خواندن، رونوشت و يا ا. است مي باشد و ممكن است شامل اطالعات محرمانه باشد

اگر شما اين ايميل را به صورت . ضميمه توسط فردي غير از فرد ذكر شده، به صورت جدي ممنوع بود و برخالف قانون است
، اطالع )0000(و يا با تلفن) و يا با پاسخ دهي به همين ايميل(اشتباهي دريافت كرده ايد، لطفا سريعا به من از طريق ايميل 

  . سخه اصلي اين ايميل و يا كپي و يا نسخه چاپ شده و ضميمه را از بين ببريددهيد و ن
بسيار ضروري كه نسبت به دسترسي آسان افراد غير مسئول به اين مكاتبه آگاه باشيم كه منجر به زير سئوال بردن 

ر مربوط قابل دسترس است چرا كه ايميل ها به طور آشكارا براي افراد غي. خصوصي بودن و محرمانه بودن اين ارتباط مي گردد
يك . دسترسي نامجدود و مستقيم به تمام ايميل هايي كه از آنها سرويس مي گيرند دارند) سرويس دهنده اصلي(در واقع سرور 

لطفا در صوتيكه تمايل به . ايميل رمز گذاري نشده، چنين ايميلي بسيار بيشتر در خطر دسترسي افراد غير مربوط مي باشند
تا آن زمان كه من از شما بشنوم . اطالع دهيد(***) كردن و يا دوري از اين ريسك استفاده از ايميل داريد به من  محدود

با . لطفا از ايميل براي موارد فوري استفاده ننمائيد. نسبت به برقراري ارتباط از طريق ايميل و در زمان ضرورت، ادامه خواهم داد
مي كنم، ولي ايميل ه را به طور روزانه و  طور منظم و در زمانيكه خارج از شهر هستم چكاينكه من پيام هاي تلفني را به 

  . چك نمي كنم هميشگي
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  ***شماره مجوز /سمت/نام
  : ***آدرس

  : ***شماره تلفن
  : ***ايميل

  : ***وب سايت
  

 اگر به مراجع ايميل بزنيم آيا به معناي تلفن درماني و يا درمان الكترونيكي است؟ -

ايميل شامل مسائل اوليه و امور اداري مانند برنامه ريزي و تعيين وقت است، آن ها شامل تلفن درماني و يا درمانهاي اگر  -
به صورت ) شامل ارزيابي و يا تست ها هستند: به طور نمونه(اما، اگر شامل مسائل باليني . نمي شوند) اينترنت درماني(الكترونيكي 

ل عادي از آن ها استفاده مي گردد، ممكن است به آنها به عنوان درمان هاي تلفني و يا الكترنيكي مداوم و در سطح وسيع و به روا
تفاوت گذاري بين درمان هاي تلفني و درمان هاي حضوري و استفاده همزمان . در اين زمينه مرز خاصي هنوز وجود ندارد. نگاه كرد

 . د، چنانچه از آنها به صورت اخالقي، به جا و مناسب استفاده كرداز هر دو مدل مي تواند خيلي مفيد، اخالقي و موثر باش

كه متاسفانه در مواردي  آيا اين ايميل ها جزئي از مدارك باليني به حساب مي آيند، و آيا به مانند برگه خواست و يا حكم احضاريه، -
 قانوني نيز خيلي مرسوم نيست، مي باشند؟

اجع قسمتي از مدارك باليني به حساب مي آيد و مي تواند به عنوان برگه خواست باشد، دقيقا به طور كلي، ايميل بين درمانگر و مر  -
 .مثل حكم احضاريه

  
  راهنماي استفاده از ايميل با مراجعين

با اين حال، راههايي براي . موضوع و بحث در مورد نقش ايميل در درمان، رايج، تا حدي تازه، نا مشخص و بسيار پيچيده است -
  . رساني به مراجع، باال بردن تاثير بخشي درمان، و كمك به حمايت از حرفه مان در مقابل شكايات احتمالي وجود داردآگاهي 

ترجيحات شما و محدوديت هايتان . روشن ساختن خود و افكار و احساسات خود در زمينه ارتباط با مراجع از طريق ايميل
  چيست و غيره؟

از آنها در مورد انتظاراتشان آگاهي . سئله ارتباط از طريق ايميل را با مرجعين درميان بگذاريددر زمان مناسب و در جلسه اول، م -
و در طول مدت درمان هر زمان كه از لحاظ اخالقي و يا باليني . يابيد و و مرزها و انتظارات خودتاران را براي ايشان روشن سازيد

 . الزم است اين مسئله را شرح دهيد

 . قسمتي مربوط به ايميل مي باشد ه سياست نامه كاريتان شاملاطمينان يابيد ك -

 .اطمينان يابيد كه هر ايميل شامل امضاي الكترونيكي و مسائل مربوط به خصوصي بود و محرمانه بودن است  -

  
  2008دكتر آفر زور : نويسنده

  .ترجمه با مجوز كتبي از دكتر آفر زور انجام گرفته است
  :مقاله به زبان انگليسي مي توانيد به سايت دكتر آفر زور مراجعه نمائيدبراي دسترسي به اصل اين 

 http://www.zurinstitute.com   
  

  




