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1397آذر ماه   

ین فرازمندامیرحستهیه و تنظیم:   

 با پیشگفتاری از دکتر معصومه اسمعیلی )دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی و رئیس انجمن مشاوره ایران(     
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 پیشگفتار:
 «یتعال باسمه»

  حول تنها و ستندین وابسته یاقتصاد یاسیس قدرت چیه به که هستند ژهیو تیاهم یدارا جهت آن از یعلم یها انجمن  
  یم عمل یکشور هر مردم و جهان در تیانسان خدمت در و جامعه هر یخیتار و یفرهنگ، یمل ،ینید تیهو محور

  یماد شهیاند چگونهیه لذا. کند یم تیفعال و شود یم سیتأس جامعه هر شمندانیاند لهیوسه ب یعلم یها انجمن . ندینما
  و یها کانون نیتر مهم زا یکی  کی ثروت و قدرت یاهویه هرگونه از دور بیترت نیا به. ستین متصور آن در
 .شوند یم محسوب مردم خدمت در یعلم یها تیفعال روند و علم دیتول بر رگذاریتأث

  آنان یبرا یعلم فعال و مناسب بستر است ازین لذا هستند، یعلم یها تیفعال گسترش یبرا تالش در یعلم یها انجمن
  و فعال تعامالت و ارتباطات ،یعلم مجامع ریسا با ها منانج نیا انیم که گردد یم ایمه یزمان بستر، نیا و دیآ فراهم

  و فعاالن لهیوسه ب پنج و هفتاد و صدیس و هزار درسال هم رانیا مشاوره یعلم انجمن  .شود برقرار یاگسترده
  زیعز مردم یسازمان و یشخص نیب و یشخص درون روابط و یزندگ دانش ارتقاء منظور به مشاوره رشته شتازانیپ
  را یمتفاوت یهاتیفعال دوره هر یازهاین و کنندگاناداره یها تیفعال زانیم بر بنا دوره هر در و شد سیتاس رانیا

  یدرس یها دوره از مشاوره کارشناسی حذف با خود، یانتخابات دوره نینهم در رانیا مشاوره انجمن. است داده انجام
  و رشته استقالل برگرداندن  هدف با ابتدا لذا بود روهروب رشته کی عنوان به خود استقالل دادن دست از و هادانشگاه

  یعددمت یها نشست  سلسله آن یساززرو به و ینیب باز یبرا مشاوره مستقل کارگروه  لیتشک و یکارشناس مقطع اءیاح
  تیاهم رساندن اجماع با و کرد برگزار رشته در یشمندانیاند و کشور سراسر در ها دانشگاه یها گروهان ریمد با را
  ادامه در و کرد طرح کشور سراسر در مشاوره دیاسات و انیدانشجو یبرا دغدغه کی عنوان به را آن موضوع نیا
  مجموع در .پرداخت یزنیرا به رندهیگ میتصم ینهادها و ها سازمان با مشاوران نمودن دل کی و الزم یها یده جهت با

  رکلیمد و تحول یشورا محترم ریدب و ییطباطبا عالمه دانشگاه سییر ،کشور سراسر مشاوران یهاتیفعال
  از پس و کرد دایپ تحقق هدف نیا تینها در تا کردند یهمراه را مشاوره انجمن همواره یفرهنگ انقالب یعالیشورا
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  دافاه از. افتی دست مردم به یارذگخدمت یبرا خود عیرف گاهیجا به مشاوره گریاری رشته یروز شبانه تیفعال سال سه
  شده معروف یاجتماع یهابیآس عنوان به امروز آنچه و یارتباط تیوضع به جانبه همه نگاه دوره نیا رد انجمن گرید

  و هانشست لیتشک با لذا .داد قرار خود کار دستور در ضرورت کی عنوان به را یوجه چند و یکل نگاه کی از است
  مانند ییاجرا کاران اندر دست و مشاوره ، قحقو  ،یروانشناس ،یاجتماع علوم شمندانیاند حضور با متعدد یهاشیهما

  بحث به  یارشته نیب موضوعات با ...و  هیقضائ قوه ، یشهردار ،تیسیبهز  ،یانتظام یروین  ،پرورش و آموزش
  جادیا بر معطوف علم؛ دیتول گسترش یبرا تالش نیشتریب جهان در که میهست شاهد ما که روست نیهم از.  نشست

  گریکدی به یریگ میتصم مراکز یکینزد در حل راه به شدن کینزد بر عالوه تا است مختلف یها قالب در ارتباطات نیا
  نیا جادیا بستر در تا است بوده کالن تیفعال کی به معطوف دوره نیا در مشاوره انجمن راهبرد درواقع. دینما عمل
 .بخشد ارتقا جامعه سطح در را موسسات نیا یها تیفعال کارکرد بتواند فضا

  تنشس نگونهیا گردد، یم یعلم یها شرفتیپ و ها پاسخ به منجر که ییها پرسش گسترش و علم گسترش یبرا سااسا
 .است یضرور یعلم وارتباطات ها

  لذا شود خارج حرف قالب از و کرده ورود هم عمل دانیم در بتواند که است ارزشمند یزمان تنها یعلم یها تیفعال  
  اقدام  مشاوره خدمات ارائه در و شده عمل وارد  هم کشور یهاکوچه پس کوچه رد  رانیا مشاوره انجمن فعاالن

  از را نشان آتش زانیعز و  است خدمات یارائه درحال هنوز  کرمانشاه زلزله مانند ییهابحران در انجمن دینمایم
  سطح در هاسازمان انیم وندیپ یبرقرار یبرا روش نیبهتر تا  است نکرده فراموش کنون تا پالسکو حادثه شروع
 .باشد عمل

  انیدانشجو یبرا یعلم نشاط آوردن فراهم آرا، و افکار تبادل بر عالوه دوره، نینهم در رانیا مشاوره انجمن تالش
  یها دغدغه به یدگیرس و سالمت گفتمان دیتول یها حوزه در آنان یحداکثر مشارکت جلب و شمندانیاند و محققان و

  در آن گاهیجا یروشنگر و نییتب و مشاوره علم گسترش به ،یجد و دیجد مسائل طرح با بیرتت نیبد و  است یاجتماع
 .است پرداخته علوم ریسا انیم
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  که آنجا از نیهمچن و ندارد وجود آن تیعضو در یاجبار گونه چیه و داوطلبانه ها، انجمن در تیعضو که آنجا از
  اشخاص یها دغدغه و قیعال و خواست و اراده بر بنا آن تداوم و یریگ شکل اساس و ستین ها انجمن نیا در یمال سود
  دوره نیا در را یعلم ئتیه یاعضا و انیدانشجو انیم از مند دغدغه و عالقمند یانسان یروین شود، یم محقق یقیحق
  شبردیپ رد ها انجمن گفت توان یم. شد مختلف یها حوزه در انجمن نیا ینیآفر نقش استمرار موجب امر نیا زدکه رقم

  آن عالقمندان  خود یراهبرد و شده نییتع اهداف با و کنند  فایا را یاساس نقش توانند یم کشور یاجتماع و یمل اهداف
  بهره یاجتماع مسائل حل مثل کالن یهاتاسیس در متخصص و کارآمد یانسان یروین از و آورده هم گرد  را ها حوزه
 .برد

  لیتشک و بود رهیمد ئتیه یاعضا عنوان به ها،استان ریسا مشاوران مشارکت  یانتخابات دوره نینهم  یهایژگیو از
 می باشد. گرید یهااستان در انجمن از شعبه پانزده

  محور عنوان به را یرانیا یاسالم یزندگ وسبک یمل و ینید نگاه با که دارد را آن افتخار رانیا مشاوره انجمن
 .دینما لیتسه را دوستانه انسان محور بر استوار یرانیا تیهو ارتقاء ریمس و داده قرار خود یسازگفتمان

 

 یلیاسمع معصومه

رانیا مشاوره انجمن  مسئول  
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 تقدیر و تشکر:
روزی خود نهال از دانشجویان فعال و مشاوران دلسوز همراه نهمین دوره انجمن مشاوره ایران، که با زحمات شبانه

های خود در راه ارتقاء جایگاه حرفه ای مشاوره برداشته و با تالش انجمن مشاوره ایران را بارور ساخته و گام بلندی
 زمینه خدمت بیش از پیش به مردم عزیز ایران اسالمی را فراهم آوردند:

 اسامی عزیزان همراه انجمن مشاوره ایران در دوره نهم:

  سمیه فکریان آرانیسرکارخانم 
 کوثر دهدست سرکارخانم 
 سمیرا هاشمی سرکارخانم 
 فرنوش اوقانی اصفهانی انمسرکارخ 
 زهرا امان اللهی سرکارخانم 
 شیدا فصاحتی سرکارخانم 
 سکینه عسلی طالکوئی سرکارخانم 
 مریم سیفی سرکارخانم 
 فهیمه فداکار سرکارخانم 
 منصوره ابوالحسنی سرکارخانم 

 سرکارخانم معصومه زیبایی نژاد 

 سرکار خانم بیتا عظیمی 
 سرکار خانم مطهره شیرازی 
 بابک اسالم زاده جناب آقای 
 جعفر ثمری صفا یآقا جناب 
 شهاب قبادی یآقا جناب 



 و
 
 

 ظهیرالدین اکخوان یآقا جناب 

 جناب آقای سعید حسین زاده 
 علی بتوئی یآقا جناب 
 جواد چنگی آشتیانی یآقا جناب 
 مرتضی بخشایی یآقا جناب 
 حسن میرزامرادی یآقا جناب 
 قاسم مرادی لیاولی یآقا جناب 
 علی بیگیعلی حسین یآقا جناب 

 جناب آقای میالد سعیدی 

 جناب آقای امیرحسین فرازمند 
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مقدمه: 

 :مقام معظم رهبری 

  یبرا خصوص به یروان مسائل امر در مشاور و متخصص به مراجعه که موضوع نیا مابه مردم که هستم دواریام
  و مومن نیمشاور به بکنند اعتماد هاخانواده همه که است خوب چقدر.ندینما توجه است، ضرورت کی خانواده طیمح
  مردم. ندارند تیصالح واقعا   که هستند هم یانیمدع است، ادیز هم یمدع چون. یمشاور هر نه یا حرفه اخالق یدارا
  مناسبات درامر ،یخانوادگ یرفتارها درامر ان،فرزند لیتحص امر در هستند، اعتماد قابل که کنندیم مراجعه یکسان به
  رندیفرابگ هاراآن وحل   کنند مطرح او با راهانیا.دارد وجود شانیبرا که یگرید ومشکالت گریکدی با شوهر و زن
 د.کنن احساس را ازین نیا و برسد مردم عموم گوش به حرف نیا و ما امیپ نیا که میدواریام ما. است خوب نیاو

ها امروزه در جامعه ایرانی جایگاهی واال و حائز اهمیت پیدا کرده است. رشته ی یاورانه و خدمات آنهارشته

 تری را به خود اختصاص داده است.ترین رشته یاورانه در این بین جایگاه ویژهمشاوره به عنوان پرمخاطب

نهمین دوره حیات خود در حالی  در ترین نهاد صنفی رشته مشاورهترین و باسابقهانجمن مشاوره ایران، اصلی

و تمامی جامعه مشاوران  4931سال از در مقطع کارشناسی رشته مشاروه ی حذف که زمزمه آغاز به کار کرد

فظ در ابتدای کار، ح ایران انجمن مشاورهنهمین دوره بنابراین  ؛نگران کرده بودبیش از پیش کشور را دلسوزان 

های خود قرار داد و با به خاطر حفظ سالمت آحاد جامعه در اهم فعالیت و حراست از کیان رشته مشاوره را

 ترین رشته یاورانه در مقطع کارشناسی بستمهمتالشی مضاعف و جهادی خستگی ناپذیر کمر همت به احیای 

 توان به:می توان بهی انجمن در راستای این هدف میهافعالیتترین مهم از جمله

  در کشور های سراسرهای رشته مشاوره دانشگاهگروهان لی با حضور مدیرمتوا نشستپنج برگزاری 

 .4931اسفند  46بهمن ،  5دی ،  1بان ، آ 62اردیبهشت،   93 هایتاریخ

  و ذیربط ولئمس هایو دستگاه با نهادها ای، حضوری، حقوقی و صنفیهای مکتاتبهرایزنیمذاکرات و 

 ات، تحقیقوزارت علوم گی مجلس، شورای تحول علوم انسانی،کمیسیون فرهنتوان می هادر راس آنکه 

 اشاره کرد.فرمانداری  وری،افنو 

به بار نشسته و با احیای مجدد کارشناسی  32مشاوره ایران، سرانجام در سال  انجمن صنفی و حقوقیهای پیگیری

همچنین در  فراهم گردید. رسانی بیش از پیش مشاوران دلسوز کشور به عموم مردمخدمترشته مشاوره، زمینه 
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وقفه انجمن مشاوره ، آرزوی دیرینه جامعه مشاوران کشور جامه عمل پوشیده و این های بیتالشهمین سال با 

  رشته یاروانه دارای کارگروهی مستقل در شورای تحول علوم انسانی گردید.

پژوهشی -احیا و ارتقاء فصلنامه علمیبه توان های نهمین دوره انجمن مشاوره ایران میترین فعالیتمهماز دیگر 

رسانی در رشته های مختلف خدمتهای تخصصی در حوزهها و کارگروههای مشاوره، تشکیل کمیتهپژوهش

ای مشاوران به تخصصی در جهت ارتقاء دانش حرفه-های علمیها نشست، همایش و کارگاهمشاوره، تشکیل ده

ها و ها، سازمانها و قراردادهای همکاری با ارگاننامهانعقاد تفاهمتر به مردم، رسانی مطلوبمنظور خدمت

تشکیل کمیته مداخله در بحران و اعزام تیم مشاوران متخصص برای رسیدگی و بهبود نهادهای مختلف کشور، 

های تخصصی و اعزام مستمر مشاوران دیده در حادثه پالسکو، تشکیل کارگروهنشانان آسیبوضعیت آتش

زده غرب کشور جهت امدادرسانی روانی به هموطنان آسیب دیده در حادثه زلزله اشاره به مناطق زلزلهمتخصص 

رسانی به ملت شریف ایران در راستای نهضت خدمتکه تمامی آن ها ها و مجاهدتامید است این فعالیتکرد. 

 رار گیرد.قرار داشته، ثمربخش واقع شده و مورد توجه پروردگار و حضرت ولیعصر )عج( ق
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 فصل اول:

گیری، تاریخچه شکل

 ساختار و اهداف 

 انجمن مشاوره ایران
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 انجمن مشاوره ایران: گیریتاریخچه شکل 

 تاسیس شده است.  4935انتفاعی است که در سال پژوهشی، غیر، اوره ایران ، انجمنی علمی، تخصصیانجمن مش

گردد تشکیل میبه ترتیب حروف الفبا نامشان ذکر  را اساتید گرانقدری که در زیرانجمن  این هیأت موسسان

 :دادندمی

 احمدی دکتر سید احمد 

 دکتر احمد اعتمادی 

 دکتر بهروز بیرشک 

 دکتر باقر ثنائی ذاکر 

 پوردکتر طیبه زندی 

 دکتر سیمین حسینیان 

 آبادیدکتر عبداهلل شفیع 

 دکتر یوسفعلی عطاری 

 دکتر غالمرضا ناصری 

 نژاددکتر شکوه نوابی 

 پورر رحمت اهلل نورانیدکت  

 هسیرئ ئتیه انتخاب به گذرد اساتید گرانقدر زیرمیکه از عمر انجمن مشاوره ایران  دوره 43 در طولمچنین ه

 :اندکرده دایپ را رانیا مشاوره انجمن استیر گاهیجا در خدمت قیتوف انجمن،

 دکتر رحمت اهلل نورانی پور 

 دکتر سید احمد احمدی 

  ذاکردکتر باقر ثنائی 

 دکتر شکوه نوابی نژاد 

 دکتر معصومه اسمعیلی 
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 ها و سمینارهای انجمن مشاوره ایران:تاریخچه همایش 

 دبیر سمینار ساعت تاریخ برگزاری محل برگزاری با مشارکت عنوان سمینار 

اولین 

 سمینار

تاالر مولوی  دانشگاه شهید بهشتی 

دانشگاه 

 شهید بهشتی

-8330 1377بهمن 14

15330 

ای دکتر رحمت اله آق

 نورانی پور

دومین 

 سمینار

 17تاالر دانشگاه تربیت معلم 

 شهریور

-8315 1379دی  12

15330 

آقای دکتر رحمت اله 

 نورانی پور

سومین 

 سمینار

تاالر فارابی  دانشگاه اصفهان 

دانشکده 

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

-8330 1380اسفند  1

17 

آقای دکتر سید احمد 

 احمدی

ین چهارم

 سمینار

دانشگاه علوم  دانشگاه شهید بهشتی 

 بهزیستی

اردیبهشت 22

1382 

8310-

13330 

آقای دکتر سید احمد 

 احمدی

پنجمین 

 سمینار

مشاوره خانواده 

 و ازدواج

سازمان مرکزی انجمن اولیا و 

 مربیان

دانشگاه 

 الزهرا

1اردیبهشت25

384 

8330-

17345 

آقای دکتر سید مهدی 

 حسینی با همکاری آقای

 دکتر باقر ثنایی ذاکر

ششمین 

 سمینار

های چالش

مشاوره و 

 راهکارهای آن

دانشگاه آزاد  

 رودهن

شهریور 29

1385 

8330-

17345 

آقای دکتر سید مهدی 

حسینی با همکاری آقای 

 دکتر باقر ثنایی ذاکر

هفتمین 

 سمینار

وضعیت مشاوره 

در ایران، دیروز 

 امروز، فردا

-8330 1386آبان 22  ودهندانشگاه تربیت معلم و آزاد ر

17345 

 آقای دکتر باقر ثنایی ذاکر

هشتمین 

 سمینار

 

مشاوره شغلی و 

 سازمانی

سالن شهید  دانشگاه عالمه طباطبایی

 بهشتی

-8330 1387آذر 18

17345 

آقای دکتر عبداهلل شفیع 

 آبادی

نهمین 

 سمینار

مشاوره و 

های نسل چالش

 جوان

سازمان نظام روانشناسی و دانشگاه 

آزاد رودهن و دفتر مرکزی مشاوره 

وزارت علوم، دانشگاه الزهرا، تربیت 

معلم، عالمه طباطبایی و شبکه 

 سیما4

سالن 

دکترجاسبی 

داشنگاه آزاد 

 کرج

-8330 1388آبان25

17 

اله آقای دکتر رحمت

 پورنورانی

دهمین 

 سمینار

نقش مشاوره در 

ارتقای سالمت 

روان فرد و 

 جامعه

اسی و مشاوره سازمان نظام روانشن

و دفتر مرکزی مشاوره وزرات علوم، 

دانشگاههای الزهرا)س( و عالمه 

طباطبایی و شعبه انجمن مشاوره 

 ایران در شیراز

دانشگاه آزاد 

 مرودشت

-8330 1389آبان  20

17345 

خانم دکتر شکوه نوابی 

 نژاد

یازدهمین 

 سمینار

چالش های 

فرهنگی و 

 اخالقی مشاوره

سی و مشاوره سازمان نظام روانشنا

 و دانشگاه آزاد سنندج

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 سنندج

-8330 1390آذر1

17 

خانم دکتر شکوه نوابی 

 نژاد

دوازدهمین 

 سمینار

کاربرد مشاوره 

در ارتقا کیفیت 

 زندگی

دانشگاه آزاد  

اسالمی واحد 

 کرمانشاه

-8330 91آذر 2

17315 

خانم دکتر شکوه 

نژاد/آقای دکتر نوابی

 عارفیمختار 

سیزدهمین 

 سمینار

 

موانع اجتماعی 

و فرهنگی 

ازدواج جوانان و 

 نقش مشاوره

خانه  

اندیشمندان 

 _علوم انسانی

خیابان ورشو 

 تهران

-8330 92اسفند7

17330 
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اولین 

سمینار 

المللی بین

انجمن 

مشاوره 

و  انایر

ن چهاردهم

سمینار 

 انجمن

مشاوره با 

رویکرد دین و 

معنویت جهت 

ت ارتقای سالم

روان و خوب 

زیستی 

 روانشناختی

انجمن علمی عرفان اسالمی ایران و 

شورای راهبردی زنان فرهیخته و 

 داشنگاه آزاد اسالمی و آیسسکو

سالن شهید 

مطهری 

سازمان 

مرکزی 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی

-8330 93آذر24و23

17330 

خانم دکتر خدیجه آرین و 

 خانم دکتر فروغ جعفری

 ه ایران:ساختار انجمن مشاور 

که در  باشدآن میهئیت مدیره  مشاوره یکی از ارکان انجمن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نامهمطابق آیین

ای ضبا رای اکثریت اع ،نمفاد آ و رعایت ، تحقیقات و فناوریوزارت علوممصوب نامه  مجمع عمومی طبق آیین

 .گردندپیوسته انجمن انتخاب می

 
من مشاوره ایرانچارت سازمانی انج 

 :اهداف انجمن مشاوره ایران 

 باشد :به شرح ذیل می  مصوب اهداف انجمن مشاوره  مطابق اساسنامه

  گسترش وپیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور

 های مربوط به مشاوره  آموزشی و پژوهشی در زمینه

 های راهنمایی و مشاوره به افراد جامعه.ق و درست در مورد خدمات و فعالیتقیهای دارتقا آگاهی 

 ولین.های راهنمایان و مشاوران و مسئگیتبیین و تعیین ویژ 
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 هایی که به نحوی ین اشخاص، مؤسسات، مراکز و انجمنای، تخصصی و علمی ببرقراری ارتباط حرفه

 المللی سروکار دارند. با خدمات راهنمایی و مشاوره در سطح ملی و بین

 ریزی و اجرای خدمات تخصصی راهنمایی و های اساسی مربوط به برنامهها و خط مشیتبیین سیاست

 مشاوره در کشور.

 ّم مشاوره، مشاوران و حافظتهیه و تدوین و پیشنهاد و تالش برای به تصویب رساندن قوانینی که مقو 

 ات مشاوره ای برخوردار می شوند.مصالح کلیه مراجعان و کسانی باشد که از خدم

 های صحیح پژوهشی، آموزشی و بازآموزی مشاوران.الش و اهتمام برای پیشبرد برنامهت 

 :وظایف انجمن مشاوره ایران 

 های آموزشی و تربیت مشاورارزیابی و بازنگری برنامه. 

 های تربیت مشاوررنظر علمی و تخصصی درباره برنامهاظها. 

 یشبرد پ های ساالنه به منظور بهبود، توسعه، وها و گردهماییها، سمپوزیوم، کنفرانسبرگزاری سمینارها

 ای.کیفیت عرضه خدمات مشاوره

 ود کیفیت خدمات نشریات تخصصی به منظور ارتقاء سطح علمی مشاوران و بهب انتشار کتب و

 .ایمشاوره

 ری محققان و متخصصانی که به االمللی با همکعلمی و فرهنگی در سطح ملی و بین انجام تحقیقات

 ای با مشاوره سرو کار دارند.گونه

 ها و وهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرحآموزشی و پژ ،با نهادهای اجرایی، علمی همکاری

وهش در زمینه مشاوره و راهنمایی و تعیین معیارهای متخصص بودن آموزش و پژ های مربوط بهبرنامه

 ان آموزش دیده.مشاور

 همچنین ای و های مشاورههای تخصصی مربوط به انواع فعالیتها یا گروهاندازی بخشسیس و راهتأ

 .هاو شهرستان های مختلف کشورایجاد شعب انجمن در استان

 به آنان "انجمن مشاوره"ترغیب و تشویق مشاوران ذی صالح و ممتاز با اعطای برگ تقدیر. 

 انتدوین نظام نامه عملکرد اخالقی مشاور. 
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 گذاران انجمن مشاوره ایران(:پور )از پایهاهلل نورانیمصاحبه با دکتر رحمت 

 دکتر یآقا .داریم شما از را تشکر کمال پذیرفتید رو ما دعوت که این از شما خدمت ادب عرض و سالم 

 را خود یزندگ از یمختصر دیکن لطف

 .دییبگو ما یبرا

 هخانواد  کی در 4963 سال در نجانبیا

 موفق 4911 سال در. آمدم ایدن به متوسط

 از یروانشناس یکارشناس مدرک اخذ به

 یکارشناس مدرک 4913 تهران، دانشگاه

 یکارشناس 4953 سال در و یاجتماع علوم

 تهران یعال یدانشسرا از  مشاوره ارشد

 به 4931 سال در. رفتم کایآمر به مشاوره و ییراهنما یدکتر دوره در لیتحص یبرا 4955 سال در و شدن

 از نفر 44 یهمکار با و میافتاد مشاوره انجمن سیتاس فکر به ییثنا باقر جمله از دوستان از یبرخ شنهادیپ

 انجمن نیا استیر 4933 تا 4935 سال از دوره دو یبرا و میکرد سیتاس را مشاوره انجمن رشته نیا یدکترا

 دانشکده مشاوره و ییراهنما گروه یعلم تییه عضو و 65 هیپا اریدانش حاضر حال در. داشتم عهده بر را

 .هستم یبهشت دیشه دانشگاه یتیترب علوم و یروانشناس

 چه رانیا مشاوره انجمن سیتاس یبرا دیاسات گرید و شما زهیانگ که ستا این شما خدمت از ما سوال اولین 

 بود؟

 اورهمش رشته یارتقا یبرا و میبود کرده لیتحص مشاوره رشته در که میبود یافراد نیاول جزو هاسال آن در ما

 هانآ از که نیا یبرا هم ما بودن کرده سیتاس را یروانشناس انجمن یروانشناس دیاسات زمان همان در البته و

 انجمن اهداف بغال در را انجمن سیتاس زهیانگ و میکن سیتاس را رانیا مشاوره انجمن میگرفت میتصم میفتین عقب

 : از عبارتند که میاکرده ذکر اساسنامه در

 امور به دنیبخش بهبود و متخصص یروهاین یفیک و یکم توسعه و علم یارتقا و شبردیوپ گسترش 

 مشاوره به مربوط یها نهیزم در یپژوهش و یآموزش. 
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 تبیین؛ جامعه افراد به مشاوره و راهنمایی هایفعالیت و خدمات مورد در درست و دقیق هایآگاهی دادن 

 .مسؤولین و مشاوران و راهنمایان هایویژگی تعیین و

 وینح به که هاییانجمن و مراکز مؤسسات، اشخاص، بین علمی و تخصصی ای،حرفه ارتباط برقراری 

 .دارند سروکار المللی بین و ملی سطح در مشاوره و راهنمایی خدمات با

 و راهنمایی تخصصی خدمات اجرای و ریزیبرنامه به مربوط اساسی هایمشیخط و هاسیاست تبیین 

 .کشور در مشاوره

 حافظ و مشاوران مشاوره، مقوّم که قوانینی رساندن تصویب به برای تالش و پیشنهاد و تدوین و تهیه 

 .شوند می برخوردار ای مشاوره خدمات از که باشد کسانی و مراجعان کلیه مصالح

 مشاوران بازآموزی و شیآموز پژوهشی، صحیح هایبرنامه پیشبرد برای اهتمام و تالش 

 ندهب آراء اتفاق به و شد لیتشک مشاوره رشته دیاسات از نفر 44 از متشکل یا جلسه انجمن ثبت و سیتاس بعداز

 . شدم انتخاب رانیا شاورهم انجمن دوره نیاول سرپرست عنوان به

 د؟یبود رو روبه یمشکالت چه با انجمن نیا سیتاس یبرا 

 خواسته ما از علوم وزارت ازطرف البته میکردیم ابداع خود را اساسنامه یهاماده دیبا ما اساسنامه نوشتن یبرا

 بود نیراب ما نظر و مینکرد موافقت ییثنا دکتر و بنده که میکن میتنظ را اساسنامه هاآن یاساسنامه مطابق که شد

 .شود نیتدو یتخصص صورت به دیبا هست که ییازهاین و رشته به توجه با

 .مینداشت یاختصاص یدفتر که بود انجمن به مکان اختصاص مشکل میداشت که یمشکالت لهجم از

 .میکرد نرم پنجه و دست آن با ما که بود یمشکالت از هم هیاول یضرور یهاجهدبو نیتام و یماد مشکالت و

 د؟یکرد رفع چگونه را یاقتصاد مشکالت نای 

 البته و کردندیم پرداخت افراد که یتیعضو حق از انجمن لیزتشک بعدا و میکرد نهیهز خودمان از کار یابتدا در

 .کردیم پرداخت علوم وزارت هم یکم مبلغ هرسال

 د؟یکرد یمعرف افراد به را انجمن چگونه 
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 هاالسک سر میبود یدانشگاه استاد کدام هر که ما بود محدود اریبس یغاتیتبل امکانات و لیوسا که زمان آن در

 هر انجمن شتریب یمعرف یبرا و بشن رانیا مشاوره انجمن عضو میخواست هاآن از و میکرد باخبر را انیدانشجو

 تا میکردیم زاربرگ ساالنه یهاییگردهما و میکردیم برگزار مستمر صورت به را ییهایسخنران ما از کی

 میکرد منتشر و یاندازراه ار مشاوره یهاپژوهش هینشر 4933 سال در البته و میکن یمعرف افراد به را انجمن

 .بشوند آشنا انجمن با شتریب افراد هینشر قیطر از تا

 نونتاک رسد یم نظر به که یحال در ست؟یچ کشور سطح در رشته نیا در یکم گسترش مورد در شما نظر 

 است؟ شده یکمتر توجه تیفیک به

 انیدانشجو هادوره یهمه در هم االن است؛ کرده دایپ گسترش که خوشحالم من یکم توسعه و گسترش نظر از

 در یمانع چیه و است جامعه یواقع یازهاین از کمتر النیالتحصفارغ تعداد یحت شوند،یم جذب لیالتحصفارغ

 ودهب ترتبخشیرضا هااستان مراکز و بزرگ یشهرها در یفیک نظر از و ندارد وجود آن یکم یتوسعه ینهیزم

 اندرکاراندست تمام. است تامل قابل یاسالم آزاد دانشگاه یواحدها یبعض و کوچک یشهرها در اما. است

 شودیم مشاور که هرکس است انسان با مشاوران سروکار که نیا به توجه با که کنند توجه نکته نیا به دیبا

 .باشد برخوردار ییباال یفیک ییتوانا از دیبا پژوهش و سیتدر چه مشاوره، در چه

 د؟ینیب یم چگونه را مشاوره رشته ندهیآ ندازا چشم یکل طور به 

 فمختل یهاسازمان و شده شتریب موسسات به مردم مراجعه یامشاوره خدمات از مردم یآگاه شیافزا به توجه با

 نکته .کنند یم استفاده مشاوران وجود از رهیغ و ملت بانک نفت، شرکت ،یانتظام یروین ،یستیبهز جمله از

 مه سالمندان و یسازمان مشاوره ندهیآ در ادیز احتمال به و شد خواهد تر یتخصص ندهیآ رد مشاوره نکهیا گرید

 . آمد خواهد وجود به

 با اریمامیدو دیداد قرار ما اریاخت در را وقتتان که یجنابعال از تشکر با دکتر یآقا .باشد گونههمین که شاءاهللان

 همشاور انجمن و مشاور رشته روزافزون یتعال و رشد شاهد نهیزم نیا در شما هیگرانما اتیتجرب از استفاده

 .میباش کشور در  ایران
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 : دومفصل 

دوره نهم؛ فصلی  

جدید در تاریخ انجمن 

 مشاوره ایران
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 انجمن مشاوره ایران: برگزاری مجمع عمومی، انتخابات و آغاز به کار نهمین دوره 

عمومی  جلسه مجمع 31شهریور  43مورخ ه ایران، هشتمین دوره انجمن مشاورطبق مصوبه جلسه هیات مدیره بر 

ی ادر جلسهبرگزار گردید.  همان سال مهر 66در تاریخ  برای برگزاری انتخابات نهمین دوره انجمن مشاوره ایران

 که برای برنامه ریزی و تدارک جهت برگزاری مجمع انجام شد تصمیمات زیراخذ شد:

 تتعیین مکان و زمان دقیق برگزاری انتخابا 

 ی انجمن مشاوره ایراناطالع رسانی به اعضا 

 و مجمع عمومی جهت برگزاری جلسه  مشاوره های الزم جهت رزرو سالن طبقه دوم انجمنهماهنگی

 انتخابات نهمین دوره

  مشخصات افراد شرکت کننده در انتخابات و فرم نظر سنجی آماده و تکثیر شدبرگه. 

 مشاوره ایران برروی سایت انجمن مشاوره بارگذاری شد نهمین دوره انتخابات انجمنگزاری خبر بر.  

 انی رسهای دانشجویی به شکل گسترده اطالعپوستری مناسب طراحی شده و در فضای مجازی و گروه

 شد.
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نهمین دوره انجمن مشاوره ایران با برگزاری مجمع عمومی و انتخابات و شرکت اعضای پیوسته انجمن در 

یئت رئیسه دوره نهم با اکثریت آراء آغاز به کار کرد. هیئت رئیسه این دوره با ترکیب انتخابات و انتخاب ه

 :اساتید گرانقدر

 یآبادعیشف عبداهلل دکتر 

 یلیاسمع معصومه دکتر 

 یالهامان عباس دکتر 

 ینظر محمد یعل دکتر 

 یعیسم فاطمه دکتر 

 یوسفی ناصر دکتر 

 یفوالد اهللعزت یآقا جناب 

 بازرس انجمن( قادرپور رزگار دکتر( 

 بازرس انجمن( یئنوده داود دکتر( 

آغاز به کار کرد و سرکار خانم دکتر معصومه اسمعیلی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه عالمه 

 طباطبائی را به سمت ریاست انجمن مشاوره ایران برگزید.

 های تخصصی در انجمن مشاوره ایران:تشکیل کمیته 
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گرایی در حوزه رشته مشاوره و جذب نیروهای توانمند انجمن مشاوره در این دوره از خصصدر راستای ت

صی های تخصها و کارگروههای خود را از طریق ایجاد و تشکیل کمیتهفعالیت خود تصمیم گرفت تا فعالیت

 پیگیری نماید. فذا پنج کمیته تخصصی تشکیل گردید که عبارتند از:

  و ازدواجکمیته مشاوره خانواده 

 کمیته مشاوره تحصیلی و مدرسه 

 کمیته مشاوره شغلی 

 کمیته مشاوره توانبخشی و مداخله در بحران 

  کمیته روابط عمومی 

 های تخصصی در انجمن مشاوره ایران:گزارش تفصیلی تشکیل کمیته 

 حضور با 4935 بهمن 43 خیتار در  ظهر از بعد 49 ساعت راس رانیا مشاوره انجمن یهاتهیکم انتخاب جلسه

 .شد برگزار ران،یا مشاوره انجمن یاعضا از یجمع

 یمباحث نییتب به و نمودند آغاز را بحث رانیا مشاوره انجمن سییر ،یلیاسمع معصومه دکتر خانم سرکار ادامه در

 رامونیپ تحول یشورا یجلسه در که یموارد و مطالب و پرداختند رشته یکارشناس مقطع حذف یونگگچ درباره

 .کردند منعکس را بود شده مطرح مسئله نیا

 به امضا چند و نامه کی با مهم رشته کی یکارشناس دیبا چرا که نیحاضر سوال رامونیپ جلسه ادامه در

 انجام وقت دیاسات یهابرگشت و دقت با و33 سال از که یندیفرآ یلیاسمع دکتر خانم برود، سقوط یریسراز

 با و است بوده انیجر در یندیفرآ صورت به حذف انیجر که کردند مطرح را نکته نیا و دادند حیتوض بود شده

 انجمن یهاتیفعال و نقش درباره نیحاضر سواالت به موضوع نیا رامونیپ. است دهینرس نجایا به نامه کی

 یطراح مختلف یهاگروه حیتوض و حیتشر به یمرادمیرزا یآقا جلسه ادامه در. شد داده پاسخ رانیا مشاوره

 و ددادن حیتوض یالمللنیب معتبر یهاانجمن در را هاگروه از کدام هر گاهیجا و پرداختند مشاوره انجمن در دهش

 .دادند حیتوض مختصراً را ها گروه از کی هر اتییجز و اهداف آن رویپ

 :از بودند عبارت هاگروه

 کمیته مشاوره خانواده و ازدواج 
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 کمیته مشاوره تحصیلی و مدرسه 

 شاوره شغلیکمیته م 

 کمیته مشاوره توانبخشی و مداخله در بحران 

  کمیته روابط عمومی 

 .دیگرد مکتوب نظرات و شد گذاشته اعضا با یخواه نظر به مشاوره شده مطرح یهاگروه موارد

 دافاه و کارکرد با رابطه در و دیگرد مطرح دیجد و متفاوت یها گروه از یستیل یامشاوره یهاگروه بر عالوه

 .شد هیارا یمطالب آن

 :از بودند عبارت هاگروه نیا

 یمجاز آموزش گروه 

 یاحرفه نظارت گروه 

 اتینشر گروه 

 یابیارز گروه 

 یپژوهندهیآ گروه 

 یشیآزاداند یهایکرس 

 و هاقشن میتقس با دیبا که پرداختند مورد نیا به راجع بحث به ،یلیاسمع دکتر موارد نیا کردن مطرح از پس

 وارد هک هستند یافراد ما یاصل ازین و برود شیپ کارها آن یانسان هیسرما از استفاده و افراد هب تیولئمس دادن

 با رابطه در تیترب و میتعل فلسفه یدکترا یدیسع آقا حاج ادامه در. کنند شروع را کار و شوند انیجر نیا

 اعالم یکیزیف و یارسانه ابزار آوردن فراهم جهت را خود تیحما و کردند نظر اعالم شده مطرح یهاگروه

 .ندکن شروع را خود یهاتیفعال شانیا یهمکار و تیهدا با یمعنو و ینید گروه که شد نیا بر قرار و. داشتند
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های تخصصی انجمن مشاوره ایران در دانشگاه عالمه طباطبائیجلسه تشکیل کمیته 

 

گاه عالمه طباطبائیهای تخصصی انجمن مشاوره ایران در دانشجلسه تشکیل کمیته 

 پژوهشی انجمن مشاوره ایران: -های علمی احیا و ارتقای فصلنامه 

هایی این دوره انجمن مشاوره ایران در شروع فعالیت با آن مواجه بود تاخیر در چاپ فصلنامه از دیگر چالش

و دبیر اجرایی  انجمن و تالش سردبیر بود که  به همت ریاست وقت "های مشاورهپژوهش"پژوهشی -علمی

و   39شماره از سال   1و  36شماره تاخیر افتاده شامل دو شماره از سال   8ماه  5نشریه در مدت کمتر از 
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ها به روز شد. همچنین سامانه  منتشرگشت و این نشریه بعد  ازمدت 31هم در شهریور  31شماره بهار و تابستان 

شنهاد سردبیر محترم نشریه  جناب آقای دکتر کیومرث با  پی  4931های مشاوره در اواخر نشریه پژوهش

 اندازی گردید.فرحبخش و تصویب هئیت مدیره خریداری و راه

 پژوهشی زیر توسط انجمن منتشر می شود: -دو فصلنامه علمی در حال حاضر 

  4933را  از پاییز  "های مشاورهها و پژوهشتازه"پژوهشی   -انجمن مشاوره ایران فصلنامه علمی 

تغییر یافته است و سردبیر،  "های مشاورهپژوهش"به  4936منتشر نموده است. نام این نشریه در سال 

تاکنون به ترتیب جناب آقای  4931مدیر مسئول و مدیر اجرایی آن با مصوبه هیئت مدیره  از سال 

ن یه فکریاپور و مدیر اجرایی خانم سماهلل نورانیدکتر کیومرث فرحبخش، جناب آقای دکتر رحمت

 شماره از این نشریه به چاپ رسیده است. 22باشند که تا کنون آرانی می

 با همکاری دانشگاه  4982از زمستان که  "مشاوره شغلی و سازمانی"پژوهشی  -علمی  فصلنامه

شر آقای دکتر محمد قهرمانی منت و مدیر مسئولی خانم دکتر سیمین حسینیانو سردبیری  شهید بهشتی

 جرایی آن سرکارخانم افسانهآقای دکتر تقی پورابراهیم و مدیر ا این نشریه . مدیر داخلیگردیده است

 به چاپ رسیده است. فصلنامهشماره از این  95تاکنون  باشند.تاجیک می

 ها و شعب استانی  انجمن مشاوره ایران:گسترش نمایندگی 

 ای در سطحهای تخصصی مشاورهفعالیت گسترشراستای  با آغاز به کار نهمین دوره انجمن مشاوره ایران در

 های دانشجویی در دستور کار قرار گرفت.عب استانی و شاخهکشور افزایش ش

 باشد.می به شرح زیر استان کشور دارای دفتر نمایندگی  فعال  41اکنون انجمن مشاوره ایران درهم 

  استان فارس 

  اصفهاناستان 

  زدیاستان 

 استان خوزستان 

 دستاناستان کر 
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 هاستان کرمانشا 

 لیاستان اردب 

  یخراسان شمالاستان  

  زنجاناستان 

  یمرکزاستان 

 استان آذربایجان شرقی 

 استان گیالن 

  خراسان رضویاستان 

  هرمزگاناستان 

 های دانشجویی انجمن مشاوره ایران:سازی شاخهفعال 

تر کردن مشاوران جوان و هر چه فعالدر دوره نهم انجمن مشاوره ایران در جهت به همت کمیته روابط عمومی 

دانشجویان  تمام مقاطع رشته  مشاوره تالش شده هر سال مجمع عمومی را با فراخوان به اطالع  عموم  برساند 

و جهت عالقه مند کردن اعضا  مسابقه هایی با  عناوین متفاوت طراحی کرده است و شاخه دانشجویی )عضویت  

 های سطح کشور در انجمن( فعال شده است:های دانشجویی دانشگاهانجمن

  دانشجویی مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی -علمی انجمن 

  دانشجویی مشاوره دانشگاه تهران -علمی انجمن 

  دانشجویی مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر -علمی انجمن 

  دانشجویی مشاوره دانشگاه خوارزمی -علمی انجمن 

 گاه اینترنتی صدور کارت عضویت انجمن مشاوره ایران:اندازی پایراه 

به  31ای و اینترنتی است  که از اردیبهشت انجمن مشاوره ایران از پیشگامان صدور کارت عضویت  سامانه

این مهم  نایل گشت و با دریافت امتیاز نماد الکترونیکی و پرداخت  آنالین در جهت رفاه حال اعضای خود 

 کوشیده است.
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 کنون سایت انجمن مشاوره ایران به نشانی:اهم 

 www.irancounseling.ir 

 پژوهشی انجمن مشاوره ایران به نشانی: -های علمی سایت نشریه 

 www.irancounseling.ir/journal/ 

 نجمن مشاوره ایران به نشانی :ایمیل ا 

 info@ irancounseling.ir 

 فعال است.         

 گفتگوی صمیمی با دکتر معصومه اسعیلی رئیس نهمین دوره انجمن مشاوره ایران:                                

 مندانقهعال و مخاطبین را یسواالت. دادید قرار ما اختیار در را وقتتان و پذیرفتید را ما دعوت که خوشحالم ابتدا

 از ما و کردند ارسال ما برای مشاوره انجمن به

 پاسخ  میشوم ممنون کردیم انتخاب هاآن بین

 .    بفرمایید

 پرسیده کنندگانسوال غالب که سوالی یک-4

 بترغی را شما  ایانگیزه چه است سوال این بودند

 هب مربوطه مسایل جدی پیگیر مند دغدغه کندمی

 باشید؟ مشاوره انجمن و مشاوره شتهر

 است خود نوع در یعلم انجمن تنها مشاوره انجمن

  یراب و پردازدیم یعلم نگاه با رانیا سرفراز مردم روزانه و یعاد امور به و است کشور یعلم انجمن نیترمیقد

 .     دارد برنامه و حرف مردم درصد نود

   چیست؟ ایران مشاوره منانج در ولیتئمس انتخاب از شما انگیزه -6

http://www.irancounseling.ir/
http://www.irancounseling.ir/journal/


22 
 
 

 کار و داشتند یترمهم یکارها دوستان یهیبق که باشد نیا علتش هم دیشا کردند انتخاب مرا نکردم انتخاب من

 .سپردند من به را

 یسالگ 63 سن به  که االن تا و کار یابتدا از گرفت شکل مشاوره انجمن تشکیل شهیاند  که ییازآنجا -9 

  دارد؟ قرار مسیر کجای در دییبگو مانیبرا را دیرس

 لطف هب امروز اما دیبپرس دندیکش انجمن نیا سیتاس یبرا یادیز زحمت که نیموسس از دیبا را سوال نیا واال

 .میدار یمل یهایریگمیتصم در یمهم نقش و میهست یخوب اریبس طیشرا در ما بزرگ یخدا

 موثر رشته کردن اسالمی و انسانی علوم تحول در چقدر حاضر حال در ایران مشاوره انجمن شما نظر از -1 

 کند؟ تسهیل را نآ مسیر تواندمی چگونه یا کند؟ ایفا نقش تواندمی و است بوده

 یادیز تالش است یمل فرهنگ و ینید قدرت به معطوف کامالً که رهیمد ئتیه یفعل یاعضا نگاه به توجه با

 هطیح در ما متاسفانه اما است رینظیب مشاوره انجمن مورد نیا در کنم ادعا توانمیم و شده انجام باب نیا در

 وجود از ما نیمسئول هاسال که میهست رو ایرو مورد نیا در خزنده قدرت یایماف کی با کشور در یروانشناخت

 .ستین ساده چندان آن با مبارزه و اندکرده غفلت ن آ

 است؟ بوده هایییتفعال چه حال مدیریت دوره در شده انجام هایفعالیت -5

 رهیدم ئتیه عضو و میکرد انجمن انتخابات ریدرگ در را استان چهار از شیب بار نیاول یبرا دوره نیا در انجمن 

 یروزرسان به را توقف دوسال با فصلنامه میکرد یاندازراه را شعبات یگرید یهااستان در. میگرفت هاآن از را

 رتباطاتا قضائیه، قوه مثل یینهادها با. دارد را فکتورها پکت میا نیالتربا از یکی خدا لطف به امروز و میکرد

 و گرید یهاانجمن یستیبهز پرورش، و آموزش یانتظام یروین مجلس، یاجتماع ونیکمس با جلسه نهادها، با

 که را رمرتبطیغ یامتحان مواد توانست انجمن یسراسر یهاآزمون در میکرد برقرار یکار ارتباطات هاهیریخ

 ذکر به زمال البته...   و دهد رییتغ کنند دایپ دست باالتر مقاطع به نتوانند رشته النیالتحصفارغ شدیم موجب

 یهاگروه رانیمد باالخص و کشور سراسر یهادانشگاه یعلم ئتیه یاعضا تمام کمک با کارها نیا همه است

 یحرکت در مشاوران همه کمک با مشاوره انجمن وزامر واقعاً و داد رخ رشته رکاب در پا انیدانشجو و مشاوره

 .است نشده گرفته مشاوران همه نظر از یجدا یمیتصم چیه و گرفته قرار ایپو
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 میتواند چگونه مشاوره انجمن کندمی تحمیل را سنگینی بار کشور مردم برای ایمشاوره خدمات که آنجا از -2

 خدمات تواندمی چگونه ایران مشاوره انجمن یا کند؟ فراهم مستضعف قشر بخصوص  مردم برای را خدماتی

  دهد؟ قرار بیمه پوشش تحت را ایمشاوره

 مورد در .است برخوردار مورد نیا در هم ما تیحما از و است یریگیپ حال در نظام سازمان مهیب مورد در 

 شد انجام مشاوره از یریگبهره با مشاوران نیب ییصداهم و یهمدل و وفاق جادیا نیهم مشاوره از یمندبهره

 .بفرمایید برایمان را مشاوره رشته مندانهقعال برای را مشاوره انجمن آتی برنامه -3

 ردگانکگمره و ارانذگخدمت کیتفک یاخالق یمرزها جادیا مشاوره، گرفتن یبرا مردم در شناخت ایجاد ما برنامه

 .نظام ولینئمس به بگذارند کشور اداره در توانندیم مشاوران که یسهم یمعرف .مشاوره طهیح در

  است؟ بوده چه تاکنون کارشناسی حذف از جلوگیری برای مشاوره انجمن شده انجام هایفعالیت -8

 یاهگون به است شده ترپررنگ اریبس مشاوره نقش. آمد وجوده ب یخوب اثرات مشاوره رشته اءیاح انیجر در 

 یهاسال در کوچک یجستجو کی با دیتوانیم شما و درآمده یتشناخ روان طهیح روز گفتمان صورت به که

 .دییبفرما یابیارز را آن ریاخ

 تمام رد بخیری عاقبت و موفقیت آرزوی شما برای ما .پذیرفتید را ما دعوت صدر سعه با  استادعزیزکه ممنون

 .بفرمایید بیان  میشوم ممنون هست اگر ایناگفته حرف یا آرزو پایانی خن. سآرزومندیم زندگی ونئش

 دممر یزندگ انیجر در را داده آموزش ما به نید که را یگرمشاوره خود ندیآفر میبتوان که است نیا من یآرزو

 .میکن وارد زمانیعز
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 فصل سوم: 

ها، همایش

ها و ارتباط با کنفرانس

در نهمین  هاسازمان

دوره انجمن مشاوره 

 نرایا
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 تخصصی:  -های علمی ها و گردهماییبرگزاری نشست 

 هایهای مشاوره دانشگاهتخصصی با حضور مدیران گروه –ها علمی دوره  نهم انجمن مشاوره  نقطه اوج نشست

، 32و دو گردهمایی در سال  35و سه گردهمایی در سال  31سراسری بوده است پنج گردهمایی علمی در سال 

 شناسی، روانشناسی، حقوق و ...های جامعههای تخصصی با حضور اساتید رشتهبرگزاری سلسله نشست

و بیش از صد  های مرتبط مشاورهها و برگزاری نشست با انجمنظومه انجمنهای منهمچنین شرکت درنشست

های شنبه، پنجایهای مشاورهای، دوشنبههای مشاورهشنبهنشست و سخنرانی دانشجویی تحت عنوان سه

 خورد. ای و... درکارنامه دوره نهم به چشم میمشاوره

  در دانشگاه شهید چمران اهواز 4931آبان  72اولین کنگره ملی خانواده سالم در برگزاری 

 انجمن مشاوره ایران: کمیته خانواده توسط
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  ازدواج ،خانواده و امنیت پایه: همایش ملیبرگزاری 

به  4935مهر  63به همت کمیته خانواده انجمن مشاوره ایران همایش ملی ازدواج ،خانواده و امنیت پایه در

 آید:ایی برگزار گردید که گزارش تفصیلی آن در ادامه میمیزبانی دانشگاه عالمه طباطب

 گزارش شانزدهمین همایش ملی انجمن مشاوره ایران )ازدواج، خانواده و امنیت پایه(
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زمان 

 برنامه

 خالصه ای از شرح گفتمان ارائه دهنده/ ارائه دهندگان

 *تالوت قرآن مجید همگانی 0088

 *اجرای سرود جمهوری اسالمی

 ود دانشگاه عالمه طباطبایی*اجرای سر

*تمرکز بر مکمل بودن اشتغال و ازدواج و اهمیت امنیت در این  آبادیجناب آقای دکتر شفیع 00:8

 دو

 های انجمن مشاوره ایران* اشاره به تالش

 * تاکید بر اهمیت رشته مشاوره و مقاطع آن در جامعه

 سی مفهوم وابستگی*امنیت در خانواده/ برر سرکارخانم دکتر اسکیان 00:8

مهمان برنامه: جناب آقای  50:8

 میرمحمدصادقی )سازمان بهزیستی(

سازمان بهزیستی و  بررسی *اجرای پنل شماره یک: معرفی 

های دمات آن در برقراری امنیت و رشتهی آن و نقش ختاریخچه

 یاورانه نظیر مشاوره

آقایان دکتر شفیع آبادی )دانشگاه  50:8

/ مدیریت پنل(، عالمه طباطبایی

دکتر نظری )دانشگاه علوم پزشکی 

شاهرود، دکتر مدنی )دانشگاه 

تهران(، سرکارخانم دکتر کالنتر 

 هرمزی )دانشگاه عالمه طباطبایی(

 *بررسی تخصصی پنل مذکور

های رشد و مفهوم دلگرمی در نظریه ی *تاکید بر اهمیت دوره سخنرانی جناب آقای دکتر نظری 80:8:

 آن در امنیت پایه آدلر و نقش

 *اشاره به تفاوت معنای امنیت پایه با امنیت اجتماعی

ی امن و عاری از خشونت رائه مقاله: تدوین الگوی خانواده*ا سرکار خانم دکتر شریعتمدار 0:8::

 علیه زنان

مهمانان برنامه: جناب آقای دکتر  0:8::

امیراصفهانی، جناب آقای دکتر 

 از جرمزنگانه )معاونت پیشگیری 

 قوه قضاییه(

شاوران در *اجرای پنل شماره دو: نقش مشاوره و جایگاه م

 های اجتماعی با تاکید بر امنیتپیشگیری از جرم و آسیب

(، یریت پنلآقایان دکتر برجعلی )مد 10:8:

خش و بدکتر سلیمی، دکتر فرح

که آیا  مذکور ) تاکید بر اهمیت این *بررسی تخصصی پنل

 امنیت معلول است و یا علت؟ (
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 سرکار خانم دکتر شریعتمدار

 )دانشگاه عالمه طباطبایی(

 نماز و پذیرایی - 088::

سخنرانی جناب آقای دکتر ابوطالبی  088::

 )اداره کل آموزش و پرورش(

 *گذری بر خدمات مشاوره در آموزش و پرورش

ی ابتدایی ص دوره*تاکید بر اهمیت دوران تحصیل باالخ

گیری شخصیت و ای مختلف مدارس در شکله)کودکی( و دوره

 اهمیت مشاوره

مهمان برنامه: جناب آقای حمیدی  0:8::

 فر )نیروی انتظامی(

 *اجرای پنل شماره سه

سرکارخانم دکتر موسوی )مدیریت  8088:

کتر پنل/ دانشگاه شاهد(، آقایان د

زارع )موسسه سمت(، دکتر 

اللهی )دانشگاه شهید چمران امان

تر فوالدی )دانشگاه اهواز(، دک

 خوارزمی(

 *بررسی تخصصی پنل مذکور

*تاکید بر اهمیت امر پیشگیری در امنیت پایه و اشاره به اهمیت 

 خانواده، مدرسه و اجتماع در این امر

ر های مذکوز اساتید گرانقدرِ حاضر و سازمان*اختتامیه، تقدیر ا سرکار خانم دکتر اسمعیلی 80:8:

 یل جلسات پیگیری با این افراد در آتیو تاکید بسیار بر تشک

 

 ازدواج ،خانواده و امنیت پایه: همایش ملی گزارش تصویری 
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 های مختلف لشگری و کشوری:ها و دستگاهنامه همکاری با ارگانانعقاد تفاهم 

 هب اقدام کشور سراسر در رانیا فیشر ملت آحاد به ترمطلوب یرسان خدمت یراستا در رانیا مشاوره انجمن

 :گرددیم میتقد ادامه در آن از ییهانمونه که کرده مختلف یهاارگان و هاسازمان نهادها، با ییهانامهتفاهم انعقاد

  کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 

 نظام تشخیص مصلحت مجمع  

 قضاییه قوه 

 پرورش و آموزش وزارت 

 بهزیستی کل کشور سازمان 

 انتظامی نیروی 

 تهران ریشهردا  
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"نامه همکاری انجمن مشاوره ایران با قوه قضائیهتفاهم" 

 

"نامه همکاری انجمن مشاوره ایران با نیروی انتظامی کل کشورتفاهم" 

  اجتماعی - امنیت انتظامی ،اشتغال ،مدرسه ،یابیهویت همایش ملیبرگزاری: 

هویت یابی سه انجمن مشاوره ایران، همایش ملی های مشاوره شغلی و مشاوره تحصیلی و مدربه همت کمیته

نمایندگانی از قوه قضائیه، سازمان با حضور  4933اردیبهشت  65در  اجتماعی -مدرسه اشتغال امنیت انتظامی

امین به میزبانی دانشگاه عالمه طباطبایی  علوم انتظامی گاهوزارت آموزش و پرورش و دانش بهزیستی کشور،

 برگزار گردید.
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گیری هویت، نقش گیری هویت، نقش مدرسه در شکلایش با محورهایی چون نقش خانواده در شکلاین هم

اجتماعی، نقش اشتغال در امنیت  -گیری هویت ملی، نقش مدرسه و خانواده در امنیت روانیاشتغال در شکل

نامه ششم برگزار های مدرسه و اشتغال خانواده در برزایی و چالشاجتماعی، نقش مدرسه در اشتغال -روانی

 شد. 

 در پنل ها و بخش های مختلف این همایش

  طباطبائیاحمد برجعلی، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه دکتر 

 طباطبائیآبادی، استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه عالمه عبداهلل شفیع دکتر 

 وه مه طباطبائی و عضو هیئت علمی گرحسین سلیمی بجستانی، معاون دانشجویی دانشگاه عال دکتر

 طباطبائیمشاوره دانشگاه عالمه 

  طباطبائیآتوسا کالنترهرمزی، مدیر گروه مشاوره دانشگاه عالمه دکتر 

 طباطبائیسمیه کاظمیان، عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه عالمه  دکتر 

 طباطبائی آسیه شریعتمدار، عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه عالمه دکتر 

  طباطبائیکیومرث فرحبخش، رئیس مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه عالمه دکتر 

  اطبائیطبقوام، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه صغری ابراهیمیدکتر 

 ایرانپور، عضو هیئت موسس انجمن مشاوره رحمتاهلل نورانی دکتر 

 م گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز و چهره ماندگار رشته یوسفعلی عطاری، استاد تما دکتر

 مشاوره

 ناصر یوسفی، رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و دانشیار گروه مشاوره دانشگاه  دکتر

 کردستان

 شاهدالسادات موسوی، استادیار گروه مشاوره دانشگاه رقیه دکتر 

 بهشتی باقر انصاری، استاد حقوق دانشگاه شهید دکتر 

 بائیطباطعصمت مومنی، عضو هیئت علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه عالمه  دکتر 

 اهوازالهی، دانشیار رشته مشاوره دانشگاه شهید چمران عباس امان دکتر 
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 دکتر ایرانشاهی، استاد رشته حقوق و دبیر انجمن ایرانی جرم شناسی 

 ژوهشگر و محقق به سخنرانی پرداختند. و جمع دیگری از استادان و دانشجویان پ 

 تیامن اشتغال، مدرسه، ،یابیتیهو انجمن مشاوره ایران با عنوان یمل شیهماگزارش تصویری هفدهمین 

 گردد:در ادامه تقدیم می یاجتماع - یانتظام
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تقدیر از دانشجویان فعال دوره نهم انجمن مشاوره ایران در حاشیه همایش 
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 :چهارمفصل 

ها سمینارها، نشست

ها در و بزرگداشت

نهمین دوره انجمن 

 مشاوره ایران
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 آبادی توسط انجمن مشاوره ایران:برگزاری آیین بزرگداشت دکتر عبداهلل شفیع 

سال تالش،  13، آیین نکوداشتی به پاس 4931خراد  63کمیته روابط عمومی انجمن مشاوره ایران در تاریخ 

 آبادی استاد تمام دانشگاه عالمه طباطبائی را در خانهاستقرار و توسعه مشاوره در ایران برای دکتر عبداهلل شفیع

 اندیشمندان علوم انسانی برگزار نمود:
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  برگزاری نشست تخصصی انجمن مشاوره ایران با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 طباطبائی :عالمه

با معاونت فرهنگی و اجتماعی  انجمن میان این نشست مشترکدو همت کمیته خانواده انجمن مشاوره ایران به 

ر د در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان با موضوع ارتباط با خانوادهی عالمه طباطبائدانشگاه 

 .برگزار گردید 4931اسفند  اولبهمن و  61هایتاریخ

 در:حضور اساتید گرانقهای مقابله با و راهخانواده و دانشگاه های نهاد پیرامون آسیبی در این دو نشست مباحث

 آزاد ارمکی دکتر 
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 دکتر جعفری 

 دکتر کرمی 

 دکتر فرحبخش 

 خانم دکتر صادقیرکارس 

  دکتر اسمعیلی  سرکارخانم 

 مطرح شده و مورد گفتگو واقع شد.
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 د و درمان با همکاری دانشگاه رازی برگزاری سمینار تخصصی مشاوره، پیشگیری، رش

 کرمانشاه:

 با درمان و رشد ،یریشگیپ مشاوره، یتخصص ناریسمبط عمومی انجمن مشاوره ایران، به همت کمیته روا

 برگزار گردید. 4931اسفند  63در تاریخ  کرمانشاه یراز دانشگاه یهمکار

ناسی شآمیزی رشته روانطی سخنانی، در همن س انجمن مشاوره ایرادر این سمینار دکتر معصومه اسمعیلی رئی 

کدام درس غیرضروری رشته  :کهرا مطرح کردند  ی مهمسوال را آسیبی جدی به هر دو رشته دانستهو مشاوره 

ته ند و رشسیب نبیگذاریم که رشته روانشناسی آشناسی را حذف کنیم و به جای آن دروس مشاوره را بروان

 مشاوره باقی بماند؟!

از آسیب وارد کردن به رشته مشاوره  جهت پیشگیریشان به همکاران جوان خود توصیه کردند که همچنین ای

مل ع تراساتید را الگوی خود قرار دهند تا از پیروی اشتباهات پرهیز نموده و سعی کنند همواره بهتر و کامل

 هد . بد را عتماد بیشتریشناسی حفظ شده و به مردم نیازمند یاری انمایند تا حیثیت رشته مشاوره و روان
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 با همکاری دانشگاه رازی کرمانشاه: نقش و جایگاه  مشاور درقرن حاضرسمینار برگزاری 

 و شنق به همت کمیته روابط عمومی انجمن مشاوره ایران با همکاری دانشگاه رازی کرمانشاه سمینار تخصصی

 برگزار گردید. 4935آذر  49 حاضر درقرن مشاور  گاهیجا

 گردد:گزارش تصویری این سمینار در ادامه تقدیم می
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 :برگزاری سمینار علمی مشاوره در استان آذربایجان شرقی 

به همت کمیته روابط عمومی انجمن مشاوره ایران و شعبه انجمن در استان آذربایجان شرقی؛ سمینار علمی 

 در شهر تبریز برگزار گردید: 4935ر آذر ماه مشاوره با موضوعرمسائل و مشکالت روانشناختی در خانواده د

 

 

 



45 
 
 

  اه در دانشگ« یشناسروان و مشاوره یرو شیپ مسائل یبررس» یتخصص نشستبرگزاری

 عالمه طباطبائی:

 یشناسروان نظام سازمان سیرئ ،یاریاله یعباسعل شد، برگزار خردادماه 93 شنبه،سه خیتار در که نشست نیا در

 ،یطباطبائ عالمه دانشگاه سیرئ ،یمیسل نیحس سازمان، نیا یمرکز یشورا یاعضا از یبرخ ران،یا مشاوره و

 یخارج یهازبان و اتیادب دانشکده محل در هادانشگاه یعلم ئتیه یاعضا و مختلف یهاسازمان از یندگانینما

 .داشتند حضور یطباطبائ عالمه دانشگاه

 قوه ،یستیبهز سازمان از یندگانینما سپس و شد آغاز یطباطبائ عالمه دانشگاه سیرئ یسخنران با نشست نیا

 .پرداختند یسخنران ارائه به پرورش و آموزش و یشهردار ،یانتظام یروین ه،ییقضا

 یاهچالش یبررس به خود سخنان در پرورش و آموزش وزارت مشاوره و یتیترب امور رکلیمد ،یشکوه مسعود

 یروین هزار یس حدود کمبود را هاچالش نیا نیمهمتر از یکی که پرداخت سازمان نیا در یشناسروان و مشاوره

 یمهد ادامه در .برشمرد مدارس نیمشاور یلیتحص رشته بودن مرتبط ریغ ای و مدارس در مشاور متخصص

: گفت و پرداخت مشاوران از نهاد نیا مطالبات و هاچالش به تهران یشهردار سالمت کل اداره معاون ،یریام

 نیا در حاضر حال در که است ضرورت کی سالمت یهاخانه در مشاوره امر در متخصص یروهاین حضور

 .دارد وجود ییهایکاست حوزه

 قرار توجه مورد کمتر یهاحوزه به تهران استان یستیبهز سازمان رکلیمد مشاور ،یخاک احمد زین ادامه در

 اورهمش و یمددکار رکلیمد فر،یدیحم سرهنگ سپس کرد، مطرح را خود یسازمان مطالبات و کرد اشاره گرفته

 و اشاره یریشگیپ مسئله به سالمت حوزه اندرکاراندست و مشاوران توجه ضرورت به یانتظام یروین

 .کرد ارائه را خود یراهکارها

 به هیقضائ قوه جرم وقوع از یریشگیپ معاونت و یعموم افکار تیریمد و یاجتماع اداره سیرئ زمانپور، خانم

 یمعل ئتیه یاعضا انیپا در و کرد اشاره قوه نیا در مجرب و متخصص مشاور یروهاین یریکارگ به ضرورت

 دیتاک شناسروان و مشاور به کشور ازین به و دادند ارائه را خود یشنهادهایپ و نظرات مختلف یهادانشگاه

  .دنکرد
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  برگزاری آیین نکوداشت بیستمین سال تاسیس  انجمن مشاوره ایران و بزرگداشت اساتید

 برجسته مشاوره و موسسین انجمن:

  سیتاس سال نیستمیب نکوداشت نییآ 4935بهمن  65کمیته روابط عمومی انجمن مشاوره ایران در تاریخ 

را در خانه اندیشمندان علوم  انجمن نیموسس و مشاوره برجسته دیاسات بزرگداشت و رانیا اورهمش انجمن

 انسانی برگزار نمود:
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 :برگزاری مسابقه انتقال خالقانه پیام در بستر مشاوره و روانشناسی 

در  یروانشناس و شاورهم بستر در امیپ خالقانهبه همت کمیته خانواده انجمن مشاوره ایران مسابقه انتقال 

 برگزار گردید. 32آذر ماه  68تاریخ 

واده و خان محیط دربتی و دیگر مراق مراقبتیخود گی رشد و پرورشچگون از برگزاری این مسابقه هدف

گان آن برگزار گردید و از برگزید پویانماییو  پوستر، کلیپ، تیزر، فیلم کوتاه و در ساختار بوده اجتماع

 د:تقدیر به عمل آم

 
 های سراسر کشور:ای  در دانشگاههای مشاورهبرگزاری چندشنبه 

با همکاری انجمن مشاوره ایران و گروه مشاوره دانشگاه عالمه  ایهای مشاورهشنبهسهسلسله جلسات 

 باشد.طباطبائی سالیان متمادی در حال برگزاری می

 هایاین برنامه در قالب چندشنبهگسترش و توسعه از اقدامات نوآورانه در نهمین دوره انجمن مشاوره ایران 

و از طریق دفاتر نمایندگی به همت کمیته روابط عمومی انجمن های سراسر کشور ای در دانشگاهمشاوره

 ها می باشد.انجمن در این استان

فاوت مت ای از موضوعاتبا گستره آنان های علمی باال بردن سطح علمی مشاوران و آشناییاین نشستهدف از 

  باشد.می
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مشاوره ای به این شرح است: هایلیست چندشنبه 

 ای:های مشاورهسه شنبه 

گروه مشاوره ، ی ایرانانجمن مشاورهای با همکاری های مشاورهشنبهسلسه جلسات هفتگی سه

 طباطبائی: دانشجویی دانشگاه عالمه -علمی  دانشگاه عالمه طباطبایی و انجمن

 
 ای: مشاوره هاییکشنبه 

  هرمزگان با همکاری دانشگاه هرمزگان          استان شعبه 

 کرمانشاه شعبه استان کرمانشاه با همکاری دانشگاه رازی  
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 خوزستاناستان ای: شعبه مشاوره هایدوشنبه 

 

 
 یزد انجمن مشاوره ایران  استان ای: شعبهمشاوره هایچهارشنبه 

 ای:مشاوره هایپنجشنبه  
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  مرکزی استان شعبه 

  سفاراستان شعبه   

 

 :برپایی نمایشگاه فعالیت های انجمن مشاوره ایران در بوستان جوانمردان ایران 

تهران؛ به مناسبت هفته سالمت روان اقدام به برپایی غرفه های سالمت روان در بوستان  66شهرداری منطقه 

 ز به دعوت شهرداری در این برنامه حضور پیدا کرده و اقدامجوانمردان ایران نموده و انجمن مشاوره ایران نی

 به برپایی غرفه نمایشگاه فعالیت ها و دستاوردهای خود کرد:
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 : برگزاری آیین نکوداشت نهم اردیبهشت ماه؛ روز جهانی مشاور و روانشناس 

همت کمیته روابط عمومی انجمن  آیین نکوداشت نهم اردیبهشت ماه؛ روز جهانی مشاور و روانشناسی به

 مشاوره ایران برگزار گردید:
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 :برگزاری مسابقه جهت تغییر لوگوی انجمن مشاوره ایران 

انجمن مشاوره ایران به منظور تغییر لوگوی خود اقدام به برگزاری مسابقه از طریق فضای مجازی نمود و پس 

احی ن منتخب مسابقه طروسط سرکار خانم شیدا فصاحتی به عنوااز بررسی هیئت مدیره لوگوی طراحی شده ت

 برگزیده شد:
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 :پنجمفصل 

؛ احیای رشته مشاوره

برگ زرینی در تاریخ 

 افتخارات دوره نهم
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 پیگیری و احیای کارشناسی مشاوره: 

اقدام غیرکارشناسی حذف رشته مشاوره  در این دوره از فعالیت انجمن مشاوره گونه که در مقدمه ذکر شد،همان

اساتید دلسوز رشته مشاوره را با چالشی بزرگ مواجه کرده بود؛ فلذا در مقطع کارشناسی جامعه دانشگاهی و 

و در راس آن ریاست انجمن مشاوره ایران، حقوقی رشته مشاوره  - ترین نهاد صنفیانجمن به عنوان مهم

 یگیری از ظرفیت هر پنج  کمیته تخصصی انجمن پیشقراول احیاسرکارخانم دکتر اسمعیلی، با تمام توان و با بهره

ها و اقدامات صورت گرفته در ادامه تقدیم این رشته مهم یاورانه در مقطع کارشناسی شدند که شرح فعالیت

 گردد:می

 4931های مشاوره سراسر کشور در سال  نشست انجمن مشاوره ایران و مدیران گروه (4

 :به میزبانی دانشگاه عالمه طباطبائی

 4931 اردیبهشت  93 چهارشنبهروز  کارشناسی مشاوره درمشاوره ایران برای احیای  نشست انجمن نخستین

 دانشگاه ریاست سلیمی دکتر آقای حضور اب و طباطبائی عالمه دانشگاه ی و علوم تربیتیروانشناس دانشکده در

 مشاوره انجمن مدیره تئهی اعضای و کشور سراسر هایدانشگاه مشاوره هایگروهان مدیرو طباطبایی  عالمه

 .شد برگزار

عالمه طباطبائی و  دانشگاه ریاست سلیمی حسیندکتر ،کریم نآقر آیاتی چند از  تالوت از این جلسه پس در

  در سخنانی بر اهمیت رشته مشاورهو ضرورت استقالل آن تکیه و تاکید کردند. آبادیدکتر عبداهلل شفیع

  مشاوره به شرح زیر گرفته تصمیماتی مهم و راهبردی در جهت احیای مقطع کارشناسی رشته در این جلسه

  شد:

 ته وتهای بنیادی رشهای مشاوره سراسر کشور و تببین تفابرگزاری نشستی با حضور مدیران گروه

 مجزای رشته مشاوره از روانشناسی. مشاوره با روانشناسی و دفاع از هویت

 شاوره را دارند تهیه فهرست کامل اساتید و دانشجویان رشته مشاوره که دغدغه دفاع از هویت رشته م

 .و ایجاد فضای تعامل میان این افراد توسط انجمن مشاوره ایران

 ثبت  تقویم در آن را  و مشخص مشاور روز عنوان به را روز یکموظف شد  ایران مشاوره انجمن

 .نماید
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  که خدماتیتا  شود تشکیل وکارگروهی قرار گرفته بازنگری ای رشته مشاوره موردهسرفصلمقرر 

ها در تمامی فصلسراز بازنگری  یگزارشو کرده معرفی نماید را ارائه تواندمی ورهمشارشته 

  د.ارائه گرد علوم وزارت نمایندهبه  هادانشگاه

 با ومذاکره حدادعادل دکتر آقای شورای تحول علوم انسانی و در راس آن جناب با ارتباط برقراری 

 ای کمیته تشکیل درخواست و آن تداوم و مشاوره رشته کارشناسی دوره به نیاز اعالم بر مبنین ایشا

 .هاسرفصل بر دوباره بازنگری جهت مستقل

 کارشناسی  کارشناسی، مقطع سه هر هایسرفصلو  رشته مشاوره اساتید مستندات کهای نامه تدوین

علوم، تحقیقات و  وزارت و فرهنگی انقالب و تحول شورای به و شده اضافه آن به دکتریو  ارشد

 .گردد ارسال وریفنا

  نیز  ایران مشاوره انجمن و ی مشاوره سراسر کشورهاگروه مدیران همکاری شورایدر این نشست

 .گردیداندازی راه

  به عنوان عضو هیئت رئیسه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور  یآبادعیشف دکتر یآقاجناب

 .کنندو پیگیری  طرحم نظام سازمان درموضوع احیای کارشناسی رشته مشاوره را 

   شوند. عضو زینایران  مشاوره انجمن در همزمان هستند نظام سازمان در تیعضو داوطلب که یافراد 

   انجمن مشاوره ایران آموزش حرفهای مشاوران فعال در مراکز تحت نظارت شهرداری تهران را برعهده

 شاوره ایران را یاری نماید.گرفته و در مقابل شهرداری تهران با حمایت اقتصادی خود انجمن م

  ی مشاوره سراسر کشورهاگروه رانیمدسرکارخانم دکتر اسمعیلی ریاست انجمن مشاوره ایران، از 

ای در راستای حمایت و تقویت هویت حرفه را خود یهاطرح و هایریگ جهت و شنهاداتیپ که خواستند

 .دهند ارائه مشاوره ایران انجمن به رشته مشاوره 

 گرانقدر و مسئوالن حاضر در این جلسه را:اساتید 

 جناب آقای دکتر حسین سلیمی ریاست دانشگاه عالمه طباطبائی 

 جناب آقای دکتر احمد برجعلی ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

 آبادی استاد تمام دانشگاه عالمه طباطبائیجناب آقای دکتر عبداهلل شفیع 

 ریاست انجمن مشاوره ایران سرکارخانم دکتر معصومه اسمعیلی 
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 جناب آقای دکتر کیومرث فرحبخش به عنوان دبیر جلسه 

 سرکارخانم دکتر عذرا اعتمادی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان 

 یبهشت دیشه عضو هیئت علمی دانشگاه میپورابراه یتق جناب آقای دکتر 

 جناب آقای دکتر یاسر مدنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 

 اللهی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهوازدکتر عباس امان جناب آقای 

 فر عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجندجناب آقای دکتر محمدحسین ساالری 

 جناب آقای دکتر حمید درودی عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند 

 جناب آقای دکتر حسین قمری گیوی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز 

 رضاپور میرصالح عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان جناب آقای دکتر یاسر 

 جناب آقای دکتر علیرضا رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه 

 سرکارخانم دکتر آتوسا کالنترهرمزی عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی 

 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی آسیه شریعتمدار سرکارخانم دکتر 

  عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی سمیه کاظمیان دکترسرکارخانم 

 جناب آقای دکتر علیرضا یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان 

 اهللئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیهئی عضو هیودهجناب آقای دکتر داوود ن 

 تحقیقات و فناوریجاه به عنوان نماینده وزارت علومسرکارخانم ترقی ، 

 دادند.میتشکیل 
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در شهر  31آبان  -های مشاوره سراسر کشور و مدیران گروه( نشست انجمن مشاوره ایران 6

 اهواز

شنبه مورخ ای رشته مشاوره در مقطع کارشناسی روز سهاز سلسه جلسات تالش برای احیجلسه  دومین

 .به همت انجمن مشاوره ایران تشکیل شددر اهواز  62/8/31

 ماتی مهم و راهبردی در جهت احیای مقطع کارشناسی رشته مشاوره به شرح زیر گرفته در این جلسه تصمی

  شد:

 در آن استان باشند و  مشاوره ایران عنوان نمایندگان انجمنه های مشاوره سراسر کشور بمدیران گروه

 ابالغ گردد. هاگروه به مدیراناین امر طی نامه ای از طرف انجمن مشاوره ایران 

 اجماع  مشاوره در سرفصل جدید تنظیم شده رشته روانشناسیاز رشته  ی حذف شده لیست دروس(

 ارسال گردد. گردیده و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوریها( تنظیم رشته

 خانواده شاغل با شورای عالی  انقالب فرهنگی  در خصوص مشاوران  ای راایران جلسه انجمن مشاوره

 .برگزار نماید در قوه قضائیه

  مقطع اصطالحات مربوط به )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز آقای دکتر اصالنیجناب 

مشاوره  استخراج نموده و در اختیار انجمن را های خارج از کشوردانشگاه کارشناسی رشته مشاوره در

 ل علوم انسانیو شورای تحو برای آقای دکتر حدادعادل تای با استدالالایران قرار دهند تا طی نامه

 ارسال گردد.

 کارگروهی مستقل برای رشته  تا ای تنظیم کنند و درخواست نماینده صورت جداگانه نامهها بدانشگاه

اسی کارشن مقطع تأسیس گردد و نیز درخواست بقا و ادامه رت علوم، تحقیقات و فناوریمشاوره در وزا

 رشته مشاوره را داشته باشند.
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 4931دی ماه  -های مشاوره سراسر کشور و مدیران گروهن مشاوره ایران ( نشست انجم9   

 تهران

صبح در  8راس ساعت  یکارشناس مقطع در مشاوره رشته یایاح یبرا تالش جلسات سلسه از جلسهسومین 

 محل دفتر انجمن مشاوره ایران در تهران برگزار گردید.

 و ه حذف رشته مشاوره در مقطع کارشناسی بوداعتراض باین جلسه همانند جلسات گذشته  اصلی محور

مورد پیگیری آبان  62اردیبهشت و  93های هایی که تاکنون در این راستا انجام شده و مصوبات نشستفعالیت

 .و بحث و بررسی قرار گرفت
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 لبه شورای تحو تنظیم شده خطاب  نامه رئیس انجمن مشاوره ایران دکتر اسمعیلیدراین جلسه سرکار خانم  

دی بننموده و بعد از جمع هر یک از اعضا نظرات خود را دراین باب مطرح و سپس قرائت کردند علوم انسانی را

مصوب شد که  اکثریت اعضا با موافقتکنندگان در جلسه آن از سوی شرکت نامه و تاییدو این و اصالح 

 ( ارسالعلوم انسانی ئیس شورای تحول)ر حاضران در جلسه، نامه را به دفتر معاون جناب آقای دکتر حدادعادل

دفتر  گرفته بودند بهوری ، تحقیقات و فناوزارت علوماز  اسمعیلی دکتر خانم و سپس با وقت قبلی که کرده

 ولینحذف رشته مشاوره در مقطع کارشناسی به گوش مسئبه نسبت اعتراض خود را مراجعه کرده  وزارت

 برسانند. مربوطه
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بهمن ماه به  -های مشاوره سراسر کشور و مدیران گروهمشاوره ایران  ( نشست انجمن1     

 میزبانی دانشگاه عالمه طباطبائی

 45بهمن از ساعت  1کارشناسی  مقطع در مشاوره رشته یایاح یبرا تالش جلسات سلسه از جلسه چهارمین

 در مکان سالن کنفرانس دانشگاه عالمه طباطبایی تشکیل شد.  43الی 

 ناسیشوجوان و دکتر ثابت از انجمن روانبالینی کودک و ن روانشناسی دکتر حسینیان از انجمنسه در این جل

های خود ارائه توضیحاتی در مورد فعالیت انجمن و هر یک از بزرگواران پس از معرفیحضور داشتند  ایران

 د.دادن

 پیشنهادی مبنی بر اتحاد بیش از پیشرئیس انجمن مشاوره ایران با ارائه  اسمعیلی معصومه دکتردر ادامه جلسه 

در حوزه علوم انسانی  بنیانهای حوزه مشاوره و روانشناسی خواستار تاسیس شرکت دانشها و تشکلانجمن

 .ها ارزشمند شوندی دانشگاههادیگر معاونت نیز مانند های صنفیو تشکل هااندازی شود تا انجمنراه

نظام روانشناسی و مشاوره و مسائل و مشکالت و آن  استانی سازمان نتخاباتپایان این جلسه پیرامون ا در

روانشناسی و مشاوره  هایی به سازمان نظاممقرر گردید در این خصوص نامهو  بحث و گفت و گو انجام شد

 .ارسال گردد
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 35اسفند ماه  -( نشست انجمن مشاوره ایران و مدیران گروه های مشاوره سراسر کشور 5       

 ه میزبانی دانشگاه عالمه طباطبائیب

ند پس از قرایت آیاتی چ یکارشناس مقطع در مشاوره رشته یایاح یبرا تالش جلسات سلسه از جلسهپنجمین 

 در دانشگاه عالمه طباطبائی آغاز گردید. کالم اهلل مجید از

 اهم مباحث مطرح شده در این جلسه عبارتند از:

 ها و نسازی ارگاو همراهمشاوره ای رشته هویت حرفهرشد تسهیل  تاکید سرکارخانم دکتر اسمعیلی بر

 ند در راستای این هدف.هایی که نیازمند خدمات مشاوره هستسازمان

  مشاوره در ایران و جهان  ی مطالعات تطبیقی خود پیراموناب آقای دکتر قمری گیوی به ارایهجن

 به تصویر کشیده شد. های سراسر جهاندانشگاهی مشاوره در ختند. طی این مطالعات، وجود رشتهپردا

 ی مشاوره در ایران پرداختند.ای از رشد رشته و حرفهخچهآبادی به بیان تاریجناب آقای دکتر شفیع 

 ی خانواده در ایران و جهان پرداختند.گیری مشاورهبجستانی به تبیین جهت دکتر سلیمی 

 عتبرم قرآن مجید و احادیث آیات نشاه، با استناد بهکرما دکتر رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی ،

 به ضرورت و اهمیت رشته مشاوره در تعالیم دین اسالم اشاره کردند.

 هایی اهمیت کارورزی، تفاوت، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دربارهمدنی یاسر جناب آقای دکتر 

 را اظهار داشتند.  اتیای یک مشاور حاذق و مطلوب، نکهمشاوره و روانشناسی و ویژگی
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 ین شناسی را به دو جناح بدل کرد؛ همچنهای مشاوره و رواندکتر سلیمانی بیان داشتند که نبایستی رشته

انجمن مشاوره باید با  ی مشاوره به بازبینی نیازمند است و در این راستاکه سر فصل های رشته این

ند ادش گیرد. طی مقایسه ای که ایشان انجام دهایی را در پیوزرات علوم، تحقیقات و فناوری رایزنی

 رهای تحصیلی نظیر رشته های فنی و مهندسی در ابتدا تجهیزات موردنظفرمودند که در بعضی از رشته

دریس گردد که متاسفانه شود تا آن رشته تجهت آموزش بهینه فراهم می گردد. سپس اجازه داده می

ی امکانات الزم نظیر ای تدریس آن، جهت احداث و تعبیهرپس از اخذ اجازه ب ی مشاوره،برای رشته

 پذیرد.مشاوره تالشی صورت نمی طرفه و آزمایشگاهی یکآیینه

  ی این حرفه در دین مبین اسالم اشاره دانشجوی مقطع دکتری در رشته مشاوره به ریشهآیت اهلل سعیدی

تری ، مهر تایید بیشانقالب اسالمی فرزانهخامنه ای، رهبر  اهللید بر سخنان حضرت آیتکردند و با تاک

 بر همایندی مشاوره و روان شناسی انگاشتند.

  اعی و اهمیت مشاوره را بیان نمودندهای اجتممبحث مهم آسیبدکتر جاوید. 

 شناسان اجتناب کرد.دکتر فرحبخش نیز تاکید کردند که بایستی از چالش و مواجهه با روان 

 گیر خدمات امام خمینی  با سخن گفتن از نتایج چشم ی امداداز کمیته سرکار خانم ادیم به نمایندگی

 مشاوره جهت کمک به مردم تحت پوشش کمیته، نیاز به این حرفه را تایید کردند.

 ایراد مباحثی چند بر نیاز مشاوره در  آموزش و پرورش با وزارت از طرفبه نمایندگی  دکتر ابوطالبی

 د کردند.این سیستم تاکی

 پاکزاد به نمایندگی از نیروی انتظامی خاطر نشان کرد که حرفه ی مشاوره در ناجا از اهمیت  سرهنگ

 زیادی برخوردار است و برای رسیدگی به خدمات مشاوره در این ارگان، درخواست کمک نمود.

  ی علمی مشاوان در اولویت قرار گیردپیشنهاد کردند که بازنگر هرمزیدکتر کالنترسرکار خانم. 

 زی ساختاری و سازمانی خدمات دکتر فوالدی طی چندین نوبت، به اهمیت بازساین جناب آقای همچن

 . های علمی در انجمن ها به ایراد سخن پرداختندهمیت گفتمانشناسی و مشاوره و اروان

 ی، امام خمین ی امدادهایی نظیر آموزش و پرورش و کمیتهتصمیم بر آن شد تا با کمک ارگان در پایان

 ی مشاوره در مقطع کارشناسی اقداماتی صورت پذیرد.هایی به منظور لغو حذف رشتهنیرایز

 : در این جلسه؛ اساتید و مسوالن بزرگوار اعضای حاضر
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 مشاوره ایران دکتر معصومه اسمعیلی؛ رییس انجمن 

 انجمن مشاوره ایران رهیمد اتیه عضو ؛یآباد عیشف عبداهلل دکتر 

 رانیا مشاوره انجمن هیات مدیره دکتر عزت اهلل فوالدی؛ عضو 

 رانیا مشاوره انجمن دکتر فاطمه سمیعی؛ عضو هیات مدیره 

 ؛ عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائیبخشدکتر کیومرث فرح 

 اهللعلوم پزشکی بقیه دانشگاه یعلم ئتیه عضو ؛یئدکتر نوده 

 یطباطبائ عالمه دانشگاه یعلم ئتیه عضو هرمزی؛دکتر آتوسا کالنتر 

 محقق اردبیلی دانشگاه یعلم ئتیه عضوگیوی؛  قمری حسین دکتر 

 دانشگاه بجنورد ورهی مشادکتر سلیمانی؛ مدیر گروه رشته 

 تهران دانشگاه یعلم ئتیه عضو ؛دکتر یاسر مدنی 

 یطباطبائ عالمه دانشگاه یعلم ئتیه عضو ؛دکتر سمیه کاظمیان 

 آیت اهلل سعیدی 

  هرمزگان گاهدانش یعلم ئتیه عضودکتر جاوید؛ 

 نیروی انتظامی طرف سرهنگ پاکزاد؛ به نمایندگی از 

 آموزش و پرورش طرف وزارت آموزش و پرورش ؛ به نمایندگی ازدکتر ابوطالبی 

 امام خمینی ی امدادطرف کمیته سرکارخانم ادیم ؛ به نمایندگی از 
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 ط شورای تحول علوم بیانیه انجمن مشاوره ایران در خصوص حذف کارشناسی مشاوره توس

 انسانی

اساتید، مشاوران و دانشجویان رشته مشاوره طی چهارسال گذشته به شیوه های مدنی در قالب نامه و برگزاری 

 جلسات متعدد و ارسال طومارهای مختلف از سراسر کشور به حذف رشته مشاوره اعتراض کرده اند.

ل بررسی خواهد شد و باالخره پس از سه بار تعلیق به اند موضوع در شورای تحومسئوالن همواره اعالم داشته

 اردیبهشت برگزار شد. 48خاطر مخالفت و قهر رییس کارگروه روان شناسی این جلسه در تاریخ 

سید رشان به پایان رسید و به نظر میای از جانب ایشان و تیمنع کنندهجلسه مذکور بدون ارایه هیچ دلیل قا

 وه رشته مستقل اعالم شود.تصمیم منطقی تشکیل کار گر

 این اساتید و مشاوران همه مذکور، جلسه خبر مشاوره، حذف بودن اشتباه  علی رغم تمام شواهد و مستندات

 ها، خواسته و روشن مستندات و براهین  از یک هیچ تنها نه دهد می نشان که خبری کرد، زده بهت را رشته

 و ه را به مسلخ برد مشاوره رشته اینبار بلکه است نگرفته قرار توجه مورد آنها های استدالل و مشاوران حقوق

 .اند کرده تقسیم شناسی روان و تربیتی علوم بین قربانی گوشت مانند را آن

اما چنانچه این خبر صحت داشته باشد انجمن مشاوره ایران به نمایندگی از تمام اساتید، مشاوران و دانشجویان 

 .اعتراض شدید خواهد داشت این رشته نسبت به این تصمیم

ما می خواهیم بدانیم چه کسانی حق دارند درباره بود و نبود یک رشته دانشگاهی با سابقه موفقی بیش از پنجاه 

 .سال در کشور تصمیم بگیرند؟ متخصصان آن رشته یا متخصصان رشته های دیگر

 درصد ده با ای رشته  ب به نفعدرصد مخاط 33ما می خواهیم بدانیم بر اساس کدام مصلحت یک رشته با 

 ی شود؟م حذف مخاطب

ما می خواهیم بدانیم بر اساس کدام مصالح رشته ای که نزدیکترین مبانی به آموزه های دینی بومی سازی را 

 دارد باید تحت سایه یک رشته ماهیتا اثبات گرایانه قر ار گیرد؟
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به دست کسانی سپرده می شود که هیچ شناختی  ما می خواهیم بدانیم چطور سرنوشت یک رشته اساسا مهارتی

 از تفاوت های ماهوی این حیطه ها ندارند؟

 آن لحا آید؟می حساب به روانشناسی از گرایشی مشاوره رشته دنیا در  خواهیم بدانیم طبق چه الگوییما می

 .است آن ماهوی تفاوت نشانگر دنیا در رشته دو این علمی های انجمن که

 صد در بیست با مدیریت گرایش دو که شورایی  معیار کدام افتد و بر اساسبدانیم چه اتفاقی میخواهیم ما می

 جازها کند،می مصوب رشته دو عنوان به  آن نظرانصاحب  نظر با درستی به را اشتراک درصد هشتاد و تفاوت

 شود دهبر مسلخ به آن نمتخصصا نظر رغم علی اساسی تفاوت درصد شصت با مشاوره ساله پنجاه رشته دهدمی

 هر بخش ان به رشته دیگری سپرده بشود؟ و شده پاره تکه و

ما می خواهیم بدانیم چرا روانشناسان باید تکلیف رشته مشاوران را تعیین کنند؟ کدام تدبیر اجازه می دهد 

 یینتع مشاوره رشته ایبر دانند می  خانواده  کسانی که روان شناسی خانواده یا اعتیاد را همان مشاوره اعتیاد و

 نیا اینها را یکی تعریف کرده اند؟د کجای کنند؟ تکلیف

ما می خواهیم بدانیم اگر رشته مشاوره در مقطع کارشناسی به هدایت تحصیلی محدود شود و به علوم تربیتی 

خانواده، سپرده شود، مسایل ارتباطی فرزندان ایران را چه کسانی در مدارس حل خواهند کرد؟ مبانی مشاوره 

 یبتصو آماده که مذهبی  مشاوره شغلی و مشاوره توان بخشی و چهار گرایش دیگر اعتیاد، سالمندی، کودک و

 هم است عمومی هم آن واحد ده که ارشد کارشناسی واحد 68 با شود می مگر گرفت؟ خواهد شکل کجا  است

 کرد؟ پیدا ای حرفه مهارت هم گرفت یاد را مبانی

نیم بر اساس کدام معیار علمی و منطقی یک رشته میان رشته ای را به حیطه های مختلف ما می خواهیم بدا

 تقسیم می کنید در حالیکه این با اهداف تحول در علوم انسانی مغایرت دارد؟

 است گرفته قرار استناد مورد تحول شوری علمی جلسه در که موضوعی از خارج  تنها به اصطالح استدالل

 .چار ذکر می کنیمنا به و شرمندگی با را آن طرح که است بولق غیرقابل آنچنان
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 می ام  مخالفان استقالل رشته مشاوره میفرمایند یک دختر بیست و دو ساله چگونه می خواهد مشاوره بدهد؟ 

 خواهد لیتفعا  ها رشته ودیگر مهندسی شناسی، روان پرستاری، مثل دیگر های لیسانس با  که گونه همان گوییم

 .کرد

. هدد می انجام قلب جراحی ما ساله پنج و بیست جوان  همان گونه که پسران فعالیت خواهند کرد. همان گونه که

 البته و. کرد انقالب که گونه همان. کند می و است کرده مادری زودتر شاید و سالگی هجده در که گونه همان

 یدشا و  باشد ایران در ساله پنجاه و انیجه رشته یک حذف مالک که است آن از تر پرت بسیار استدالل این

  !هم بشود توصیه کنیم افراد از سی سالگی شروع به درس خواندن بکنند که بعد اجازه فعالیت پیدا کنند

 خواهیم می تحول شورای فرهیخته اعضای همه از و  است برهان و منطق مرد که حدادعادل دکتر از ما نهایت در 

در کشوری با این همه مساله مشغول  مشاوره متخصصان وقت این از بیش ندهند ازهاج خود قاطع تصمیم با  که

 و نگران حفظ هویت خود باشند.

 یازهاین مقابل در وظایفمان انجام فرصت و حیات حق دادن از غیر تصمیمی هیچ پر واضح است که ما مشاوران با

ر سه مقطع د مشاوره «یارمردم» رشته از مندیبهره در مردم حق از پایان تا ما. آمد نخواهیم کنار عزیزمان مردم

 .تحصیلی خواهیم ایستاد

 های مختلف کشور برای احیای کارشناسی مشاوره:های گسترده با نهادها و دستگاهرایزنی 

 

برای احیای کارشناسی مشاوره نامه رئیس انجمن مشاوره ایران به مقامات کشوری 
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مکاتبه با وزارت آموزش و پرورش برای احیای کارشناسی مشاوره 

 

 مشاورهمکاتبه با وزارت کشور برای احیای کارشناسی 
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مکاتبه با فرمانداری تهران برای احیای کارشناسی مشاوره 

 

مکاتبه با شورای عالی انقالب فرهنگی برای احیای کارشناسی مشاوره 
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مکاتبه با گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی برای احیای کارشناسی مشاوره 

 

ارشناسی مشاورهمکاتبه با گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی برای احیای ک 
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مکاتبه با دانشگاه فرهنگیان برای احیای کارشناسی مشاوره 

 

 برگزازی جلسه با دکتر شریعتی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای احیای

 کارشناسی مشاوره
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ات و قمکاتبه اساتید مشاوره سراسر کشور با دکتر شریعتی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقی

 فناوری برای احیای کارشناسی مشاوره



78 
 
 

 

 مکاتبه انجمن مشاوره ایران با دکتر حدادعادل رئیس شورای تحول علوم انسانی برای احیای

 کارشناسی مشاوره

 

 بازتاب اعتراض اساتید و دانشجویان رشته مشاوره به حذف این رشته در مقطع کارشناسی در

 خبرگزاری سازمان صدا و سیما
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 رایزنی گسترده اساتید مشاوره سراسر کشور در با شورای عالی انقالب فرهنگی در پاسخ به

 فراخوان انجمن مشاوره ایران
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 شورای تحول علوم انسانی 631حذف کارشناسی مشاوره در جلسه شماره بررسی 

 

 شورای تحول علوم انسانی 631لسه شماره برنامه درسی رشته مشاوره در جبررسی 
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 ه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی برای احیای انجمن مشاوره ایران با رئیس کارگرومکاتبه

 کارشناسی مشاوره

 

 رئیس انجمن مشاوره ایران با ریاست انجمن مراکز مشاوره و روانشناسی ایرانیان برای احیای نامه

 کارشناسی مشاوره
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 :و سرانجام احیای کارشناسی مشاوره 

 

هاکارشناسی رشته مشاوره به دانشگاه نامه بازگشت مقطع 

 

اوره ایران برای احیای کارشناسی مشاورهتقدیر جمعی از دانشجویان دکترا از رئیس انجمن مش 
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 مشاوره و »شورای تحول علوم انسانی تشکیل کارگروه مستقل رشته  641جلسه شماره در

 تصویب شد «راهنمایی

 

مشاوره همیشه زنده هست 

 

 



84 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل ششم

پالسکو؛ فصل 

 همدلی مشاوران
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 پالسکو حادثه مناسبت به ایران مشاوره انجمن مدیره هیئت همدلی پیام 

 ....الرخاء و الشدائد رب ، اهلل بسم

 ...الصدیقین و الشهداء رب

 .لرزاند را جانمان و تن آدمیت، تبلور جنس از مقصدی به گرسوزج ایصاعقه که بودیم غرق روزمرگیمان در

 !بود وانداشته دوباره، حیاتی تکاپوی به را مانانسانیت چنین، ای صاعقه که بود زمانی دیر

 مقصد .شودنمی معنا امروز رایج هایمنفعت و هامنیت چارچوب در که ظاهرنگر عقل یعهده از خارج تکاپویی

 .بود تو عشق قامت بلندای نیآسما تکاپوی این

 ...!بستی سفر این همت به کمر و کردی معنا را عشق اینچنین که شد چه ایمنفهمیده هنوز که ما

 مایکرده روی آنچه هر به و کندی دل ایم،بسته دل آنچه هر از که دیدیم فهممان، کوتاه وسع قدر به قدر، همین

 ....زدی شعله و اتش دل به وار پروانه و مودین وداع ایم کرده خو آنچه هر با و کردی پشت

ِِ  سویی آن قلب و بگنجاند خود در را تو آسمانی روح نتوانست است کشیده اسارت بند با را ماِِ  اکنون تمام آنچه

 ...نماید سویی این را تو

 ...!بپذیرد خود در را بند در اینجاییان یاری منت تا نبود اینجایی هم پرکشیدنت

 گواهی ودب دستانمان در آنچه حقارت به رفتنت، لبخند اما شتافتیم آمدمی بر دستمان از که یاریی و حمایت برای

 ...میداد

 ...بودی نوشیده غنا شربت ابتدا از تو

 !شد اسطوره ناگاه به میدانستیم تو از آنچه درشت و ریز و نشست سوگت به وطن تمام

 ...!است شده تبدیل نمانفرزندا روان و روح حساسیت به "پالسکو" ی واژه

 ....سوخت ات عاشفانه ی اندیشه که ، نه کرد تاب بی را خلق تمام که پرکشیدنت را جانمان

 !!!نکردیم مادرک از بسیاری همچنان که

 وت جنس و نسل از بازماندگان برای وسع حد در سبزی برگ با نرسید اتاندیشه بلندای به ماناندک یاری

 .... حمایتی مختصر و مباشی مرهمی تا شتافتیم

 ...سوگ و ورزیدن عشق و تپیدن در توست اشتراک به دلمان

 ...آرزومندیم دارد آرزو خدایت را آنچه برایت

 باشی شادروان
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 :پالسکو؛ فصل همدلی مشاوران 

اجتماعی متشکل از  -های روانیویج فرهنگ داوطلبی در حوزه حمایتپالسکو، کمیته تر تلخ پس از حادثه

 لک ها در تاریخ دوم بهمن در سازمان بهزیستین، انجمن روان شناسی ایران و سمنتی، انجمن مشاوره ایرابهزیس

، ها و سوانح آتیف بلند مدت شکل گرفت که در بحرانکشور تشکیل گردید. این کمیته با منشوری از اهدا

یته نیز ل احمر، این کمنیروهای متخصص و آماده به خدمت همواره در دسترس باشند و همچون جمعیت هال

شناسان داوطلب و متخصص آماده به خدمت داشته باشند. اقدامات به عمل آمده متشکل از مشاوران و روان

 توسط انجمن مشاوره ایران در این کمیته عبارتند از:

 ها جهت جذب نیروی داوطلب متخصصگذاری آن در سایت انجمنتهیه فرم الکترونیکی و بار 

  نشانی که در این حادثه ها در مراکز آتشتوجیه نیروهای داوطلبی و توزیع آنگزینش و سرند و

 همکاران خود را از دست داده بودند.

 د. آوردند و حمایت روان شناختی به عمل مینظارت بر کار عملی داوطلبان در مراکزی که مستقر شدن 

 صص به منزل آنان های شهدا و فرستادن نیروهای متخشناسایی خانواده 

 و پشتیبانی روانشناختی  گزاری جلسات با فرماندهان عملیاتبر 

 ها توسط کل مداخله در بحران برای خانوادهنویس اولیه پروتهای شهدا و تهیه پیشدیدار با خانواده

 تیمی متشکل از اساتید متخصص و با تجربه

 ه نویس اولیه پروتکل مداخلده اند و تهیه پیشو جان به در برنشانانی که از حادثه پالسکدیدار با آتش

 در بحران برای آنان توسط تیمی متشکل از اساتید متخصص و با تجربه

 سازینگاری و مستندتشکیل کارگروهی برای وقایع 

 :تشکیل سه کار گروه 

  پژوهش   –گروه آموزش 

 روابط عمومی - گروه مستند ساز 

 نگروه داوطلبا 

 ی مداخله در بحران های آموزشبرگزاری کارگاه 

 جام های انبرگزاری جلسات علمی با حضور مشاوران داوطلب حادثه پالسکو و بحث و بررسی فعالیت

 شده 
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 مان را برعهده گرفتند، به شرح ذیلکه خدمت به آتش نشانان عزیز میهنبدین ترتیب اسامی داوطلبان مشاوری 

 است:

 هاشمی سرکارخانم 

 پیش قدم سرکارخانم 

 علمی سرکارخانم 

 مرادی پور سرکارخانم 

 یحیوی سرکارخانم 

 جاللی  سرکارخانم 

 عابدی سرکارخانم 

 یاوری سرکارخانم 

 حیدری  سرکارخانم 

 نصوحی سرکارخانم 

 زنده یاد فرج اهلل رحمانی جناب آقای 

 حسین لو جناب آقای 

 شیری جناب آقای 

 اسالم زاده جناب آقای 

 نوری جناب آقای 

 ئیکتر نودهد جناب آقای 

  بخشایی آقایجناب 

 : ایمدر خدمت این عزیزان بودهو سپاس از اساتید و مدرسینی که به صورت شبانه روز در این دوره 

 دکتر آبنیکی از دانشگاه رفاه 

 دکتر نوده ئی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل 

 دکتر اوقانی 

 دکتر پور سید آقائی 
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 دکتر کاظمیان از گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی 

 دکتر رقیه موسوی از دانشگاه شاهد 

 دکتر بهمنی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

یسوز آتش حادثه بحران در مداخله اتیتجرب و خاطرات ت،یمأمور و همدلی فصل از کوتاه یگزارش 

 :پالسکو

 پالسکو حادثه در یروانشناخت اقدامات مورد در یانتقاد-یلیتحل یدرنگ

و بازرس نهمین دوره انجمن  ئی )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللودهبه قلم دکتر داوود ن

 (مشاوره ایران

 و یعاطف یهابینش و فراز با فداکار نشانانآتش از یشمار بانهیغر شهادت و پالسکو ساختمان تلخ حادثه

 از بزرگ غم تینها در و ظارانت و دیام و اضطراب تا ،یسردرگم و هیاول بهت از. بود همراه یاریبس یشناخت

 ونگوناگ یها جنبه از یبررس و تأمل یجا که افتاد اتفاق یاریبس حوادث انیم نیا در. زانمانیعز دادن دست

 ییهابحران نیچن در مداخله یبرا اندازه چه ابندیدر تا دارد، روانشناسان و مشاوران یبرا جمله از همگان یبرا

 ییهاپروتکل چه که نیا یعلم لحاظ از. دارند بودن کار یپا و یعمل لحاظ هب هم و یعلم لحاظ به هم ،یآمادگ

 و اندداده  یتخصص آموزش قبل از را روهاین از زانیم چه و اند دهید تدارک ییهابحران نیچن در مداخله یبرا

 هیاول ستاد لیتشک جهت یداتیتمه و هاسمیمکان چه هم یعمل لحاظ از و اندکرده آماده ییروزها نیچن یبرا

 دهیشیاند ها،آن اقدامات بر نظارت و اعزام و یدهسازمان و روهاین یفراخوان بحران، در یروانشناخت مداخالت

 . است شده

 یستیهزب آن یاصل یمتول که -یروانشناخت بحران در مداخله یاصل ستاد در که یمختلف جلسات در متاسفانه

 ،داشتند حضور گرید یهاسازمان از یبرخ و یروانشناس انجمن ان،ریا مشاوره انجمن همانند ییهاانجمن و بود

 یجد یهایسردرگم و خألها الذکرفوق موارد در یعمل لحاظ به هم و یعلم لحاظ به هم که بود دایهو امر نیا

 و مردم به  موثر و یفور کمک و یعمل و یعلم امور نیا بر تمرکز یجا به جلسات وقت گاهاً و داشته وجود

 نیا یاحادثه در انگار که کردیم جادیا را یجد شبهه و شک نیا و شدیم یتیاهمیب امور صرف دگانیدبیآس

 ضورح باصرف و کرده درست ینمد خود یبرا کاله نیا از که هستند نیا دنبال به یبرخ زیانگغم و تلخ نیچن

 را خود یمجاز یفضا در آن تردهگس انتشار و زیآماغراق یهاگزارش و لمیف و عکس هیته و جلسات یبرخ در
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 ترزیانگ غم دیشا امر نیا خود که کنند یمعرف بحران در مداخله عرصه در یعمل و یعلم متخصصان عنوان به

 .پالسکوست حادثه از

 و داشته حضور حادثه متن در سخت یروزها نیا در که بودند هم یمخلص و زیعز همکاران و دوستان البته 

 ندپرداختیم یروان یهاتیحما و یهمدل به آنان با و نشستندیم نشانان آتش جانسوز آه و اشک و دل و درد یپا

 ضورح اما نداشتند یتظاهر و جلوه و نکردند یسازگزارش خود یبرا و نگرفتند ادگاری به یعکس دیشا که

 .دگانید بیآس درد و رنج و غم بر بود یبخش امیالت  مرهم آنان مسئوالنه و خالصانه

 آموزش سابقه با و معتبر صالح،یذ مراجع از یکی عنوان به که بود هاارگان نیا از یکی رانیا مشاوره انجمن

 به اقدام نه؛یزم نیا در مسئول و متعهد روانشناسان و دوستان ریسا کنار در مشاوران، یتهایفعال یسازمانده و

 فتیش سه در داوطلبان و نموده رانبح نیا در مداخله جهت آنها آموزش و یداوطلب یروین جذب فراخوان،

 یها خانواده به یبعد مراحل در و ها ستگاهیا ،یآواربردار صحنه در و شده یسازمانده شب و عصر صبح،

 .کردند ارائه یروانشناخت خدمات دگانید بیآس

 ،یخصصت خدمات ارائه زمان در شانیهادهیشن و هادهید از حادثه، نیا در حاضر مشاوران یبرخ یگرتیروا

 .میکن یم بسنده هاآن از نمونه چند ارائه به ادامه در که. باشد ینم لطف از یخال هاآن مرور و بوده تأمل قابل

 و گرفته درس حادثه نیا از مردم روان سالمت یمتول یهاانجمن و نهادها ها،سازمان همه میدواریام تینها در

 را یمدون یهابرنامه و اهداف یعمل لحاظ از چه و یعلم نظر از چه بحران در مداخله یبرا یآمادگ جهت در

 ندهیآ در یاحتمال حوادث نیچن در ها، هیحاش از دور به تیمسئول انجام و رخواهانهیخ تین با تا نندیبب تدارک

 . دهند انجام یموثرتر و یعمل اقدامات

:روایتی دیگر از فصل همدلی مشاوران در پالسکو 

 هانی )دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی(به قلم فرنوش اوقانی اصف

 یاننشانآتش یبرا ،یآواربردار اتیعمل. ماند جا به یادیز یمال و یجان خسارات و ختیفرور سوخت، پالسکو

 یتهایحما هب ازین و بود فرسا طاقت یروان و یجسمان لحاظ به که بود یاتیعمل داشتند، آوار ریز در ،یزانیعز که

 یسانر خدمت و تیحما نیداوطلب از یکی گرید یاریبس مانند زین رانیا مشاوره انجمن. داشت یروان و یجسمان

 یرآواربردا محل. داشت زین  ثمر مثمر ورود زین مرتبط یها حوزه همه در خوشبختانه که بود نشانان آتش به
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 یروان تیحما و مشاوران مستمر و اثربخش حضور ازمندین که بود ییهامکان نیترمهم از یکی اجساد ورود و

 الماع پالسکو ساختمان محل در هفتم روز در همکارانم و خودم حضور از مختصر یگزارش نوشتار نیا در. بود

 . شود واقع مقمرثمر تجربه نیا دوارمیام که کنم یم

 و شفک اننشآتش یشهدا از تن هشت کریپ روز نیا در. بود پرچالش اریبس یروز پالسکو، حادثه هفتم روز

 دهیدبیآس شدت به شهدا کریپ رفتیم انتظار که طورهمان حرارت یباال شدت لیدل به مسلما. شد ییشناسا

 کریپ ما میت ورود بدو در. نبود آسان هانشانآتش خصوصا کس چیه یبرا یطیشرا نیچن با برخورد قطعاً. بود

نشانآتش چهره. بود بیعج همه یهوا و حال. ودب محل از خروج و عیتش یبرا یسازآماده حال در زانیعز نیا

 یصدا عیتش یبرا دیشه هر کریپ کردن حمل و کردن بلند با. داشت ترس، بعضا و ماتم بهت، از نشان یهمگ ها

مانه .رفتندیم حال از بعضاً و افتادندیم هیگر به هانشانآتش از تن چند ای کی و خواستیبرم دادیب و داد

 خبرنگارها. گفتیم یزیچ هرکس و کردندیم پر را هاآن اطراف همه ییفضا نیچن در شودیم ینیب شیپ که طور

 کردندیم تالش زین یتیامن یروهاین و داشتند فرد از گزارش و عکس هیته یبرا تالش سوژه دنبال به سو کی از

 قابل یروشن به هاآن زیآمجبتع نگاه و نداشت یهیتوج افراد یبرا ما حضور نیب نیا در. کنند دور را افراد که

 یتیمنا یروهاین یحت دیرس یم نظر به مردانه کامال که یطیمح در خانم چند حضور گرید ییسو از. بود مشاهده

 کمک یراب که بود نیا دنبال به نه و بود آگاه ما حضور از نه چکسیه طیشرا آن در عتایطب. بود کرده کالفه را

 دهیدبیآس هب دیبا که دیهست شما نیا بحران طیشرا در اصوال نبود؛ یبیعج زیچ. ردیبگ کمک مشاور از افراد به

 به. دمش کاره ب دست نیبنابرا د،یباش مراجع منتظر زتانیم پشت که ستین مشاوره مرکز نجایا د؛یکن رجوع

 ندگرفت را من یجلو یانتظام ماموران شدم، کینزد بود شده ولو نیزم یرو که هانشانآتش از یکی طرف

o یبش کینزد شهینم عقب برو خانم: مامور 

o ام شده فرستاده نجایا به بحران در مداخله یبرا و هستم مشاور من: یاوقان 

o باش که یمشاور ،یبش کینزد بهش شهینم نکن بحث من با خانم: مامور 

o هستم نجایا رندیگ یم قرار طیشرا نیهم در قایدق که یافراد به کمک یبرا من یول: یاوقان 

o بکنم براش یکار نتونستم بتیه نیا با من ؟یکن کاریچ یخوایم مثال: مامور 

o نکاریا یبرا هم من و یا دهید آموزش  یگرید کار یبرا شما چون هیعیطب: یاوقان 

o بشه کینزد خانم دیبد اجازه کنار دیبر ها بچه: مامور. 
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. شدند رایپذ بحران در لهمداخ جهت مشاور عنوان به را ما مامورها و شد باز قفل نیا صورت نیا به و 

 دکتر خانم همکارم توسط الزم مداخالت و شد تیهدا آمبوالنس به اورژانس یهمکار با نظر مورد نشانآتش

 یمیصم دوستان همزمان طور به گرید یسو از. شد انجام آمبوالنس یاهویهیب و آرام طیمح داخل در یلیاسمع

. دادم فرد یقراریب کاهش و یهمراه جهت را الزم یها آموزش هاآن به و فراخواندم را بودند کنارش که او

.  ستا مهم اریبس اصول از یکی گریکدی از مناسب یروان تیحما یبرا افراد آموزش یطیشرا نیچن در اصوالً

 دوستان از یکی خواستیم که نیا و  مراجع ادیز یتابیب و مقاومت لیدل به رفتیم انتظار که همانطور

 حلهمر نیا از عبور از بعد. کرد فراهم او یبرا را ییفضا نیچن یلیاسمع دکتر ، باشد او کنار در اشیمیصم

 ،(جاناتیه هیتخل و یادآوری منظور به) حادثه درباره یسواالت دنیپرس ،یهمدل. شد مداخله وارد شخصا مشاور

 . بود مداخله نیا در استفاده مورد فنون نیمهمتر از فعال دادن گوش و سکوت

 بهتجر و بود دهید آنچه از را خود تیروا او و کرد باز را مراجع یایدن ناگشوده قفل فنون نیا از استفاده      

 . شد تجربه مجددا آن با همراه جاناتیه و کرد انیب را بود کرده

 دهیرس شهادت به حادثه در که کشینزد دوست) بهنام رشادت فیتعر به شروع غرور با مشاور کمک با او

. اشتندد کمک ادیفر که شتافت همکارانش یاری به رود، یم مرگ کام به دانستیم نکهیا وجود با که کرد (بود

 نآ بر ها شکن ساخت. دارد تیروا یشکن ساخت در یسع مراجع هیاول تیروا دنیشن با مشاور نجایا واقع در

 کرده دایپ را رفتهینپذ و ردیذبپ صورت متن کی در توانسته یم آنچه و نشده مطرح متن کی در آنچه تا هستند

 نیح رد که است یفنون از زین نیا. کنند جادیا متن در یتصرف و دخل نیکوچکتر نکهیا بدون سازند، مطرح و

 و یتوانمند به یدرماندگ احساس از مراجع نگاه که آنجا رد؛یگ قرار استفاده مورد تواند یم بحران در مداخله

 . بود مشاهده قابل یو تیروا یشکن ساخت یروشن به شد، یم کینزد انتخاب به اجبار احساس از

 حاضر میت جیتدره ب و شد یم شتریب و شتریب مداخالت انجام یبرا فضا کم کم شده انجام اقدامات مجموعه با

 یم شیپ یمشکل یوقت بعضا و شد یم واقع رشیپذ مورد پالسکو محل در حاضر خدمتگزاران همه یسو از

 و حضور علت درباره یسواالت ها یگزار خبر یبرخ. خواستند یم کمک و زدند یم داص مارا خودشان آمد،

 یرخب داشتند، بحران در مداخله و مشاوره ندیفرا خصوص در یسواالت یبرخ داشتند، ما حضور یاثربخش زانیم

 یبرخ و هستند دیترد دچار ما با نکردن ای کردن صحبت خصوص در که بود معلوم و کردند یم نگاه دور از

 .داشتند کرده گره یابروان و درهم یا چهره آنجا در ما حضور از همچنان
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 ماند ینم منتظر کند، ینم رحم کند، ینم صبر کشد،بحران ینم یکس سر بر نوازش دست بحران آنکه خالصه

 و دهآما لحظه هر در بحران یبرا را خود دیبا که میهست ما نیا پس رد،یگ ینم اجازه یکس از ورودش یبرا و

 بحران از دهید بیآس آحاد همه به روان حوزه اندرکاران دست عنوان به بلکه خود به تنها نه تا میکن زیتجه

 . میکن کمک

 اول تیروا نشان؛ آتش کی احساس رنگِ

 (مشاوره ارشد کارشناس) ینصوح نایمبه قلم 

 دهش یخانوادگ جمع هی وارد هک انگار. نبود یدولت سازمان کی به ورود مثل داشتم که یحس شدم وارد یوقت

 هستم اکج من که کرد یادآوری من به بودند فرستاده مردم که یتیتسل یهاپرچم و هاگل دسته دنید یول. بودم

 وبخ یلیخ آنجا یمیصم و گرم یفضا. بودند شده جمع ینگهبان اتاق یتو شونییچندتا. آمدم یچ یبرا و

 یاچ. نداشتم هستند عزادار که یافراد از یگرم استقبال نیمچه انتظار کردم یمعرف که را خودم. شدیم حس

 و یعاد یزایچ از. رندیبگ فاصله غم جو از خواستندیم یجور کی. وبش خوش به کردند شروع و آوردند

 فکر دیشا. کنند فرار شونغم از حادثه، درباره کردن صحبت با خواستندیم که انگار. کردندیم صحبت روزمره

 .فتادهین اتفاق که است نیا مثل نشود گفته راگ کردندیم

 زا کند پنهان را غمش توانست ینم. یخاص یجا به نه یول بود رهیخ نگاهش. بود ساکت نفرشون کی یول 

 شنگاه. ماند شونیا یول بود ورزششون ساعت چون رفتند یکی یکی هابچه. بود معلوم کامالً چشماش یتو

 که بود نیا مثل بعد یول آمد اشک قطره هی اول د؟یدار یاحساس چه: گفتم هجمل هی فقط. کردینم نگاهم کردم،

  ".یلیخ نم،یسنگ یلیخ...دونمینم":  شد یجار خروشان رودخونه کی مثل حرفهاش و شده شکسته یسد

 از یکی انگار": گفتیم. بود داده دست از را هاش دوست نیبهتر از یکی حادثه اون یتو بود، منقطع حرفهاش

. ستین گهید که بقبوالنم خودم به نتوانستم هنوز هفته هی نیا... هنوز شهینم باورم دادم، دست از را وادمخان

 اون. رفتمگ تابوتشو ریز. مصال رفتم جنازه عییتش واسه روزید. تونستمینم یول کنم هیگر خواستیم دلم همش

: گفتم هشب. نییپا ختیر اشکام باالخره فظ؛خدا گفتم یوقت. بار نیآخر واسه...دمشید گهید بار هی انگار لحظه

 بود هریخ ییجا به نگاهش هنوز  "م؟یکن چه نجایا ما خوبه جات گهید االن که تو ؟یرفت من بدون معرفت،یب

 ارانتظ میشیم وارد که اول روز اون از. بروند شمونیپ از دوستامون که میدیند کم هاسال نیا یتو ما خانم".

 نیا وسعت... باهم همه دفعه کی...نشانآتش همه نیا داشت؟ انتظارشو یک آخه...پالسکو یول. میدار رو حادثه
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 م،یموند که ماها یول خوبه یلیخ االن جاشون رفتن، که اونا... بود یناگهان یلیخ...بود ادیز یلیخ حادثه

 را نهیبب یکس استخوینم که ییهااشک و بود نشسته آروم قهیدق چند تا".شدن گریج به خون هاشونخونواده

. روزه چند نیا کردن لطف یلیخ ما به شما یهمکارا. دیاومد که ممنون": گفت آخرش. کردیم پاک دونه دونه

 یبزرگ غم ماسکشون اون پشت همه کردم، صحبت گهید نفر چند با عصر تا ".شدم یخال یلیخ قهیدق چند نیهم

 دل وت رهیم هیبق جون نجات واسه که یآدم. شدیم تکرار ذهنم یتو حرفاشون هنوزم برگشتم یوقت. داشتند

 قلبمون زا یاگوشه تا میموندینم ییها اتفاق نیچن افتادن منتظر مردم و ما کاش داره، یبزرگ یلیخ قلب آتش

 ... میبد بهشون را

 دوم تیروا نشان؛ آتش کی احساس رنگِ

 آباد )کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی(لو علیبه قلم عقیل حسین

 دیدار لیم یچا دیپرسیم و آمدیم دائم که بودم همکاران از یکی با یگروه مشاوره انجام حال در. بود قراریب

 نتوانستم. دادیم تکان را سرش و دیخندیم یگاه زد،یم حرف خودش با( بود آمده شد،یم یبار شش پنج،)

 یروهگ مشاوره جلسه یِآخرا. بپردازم بهش جلسه اتمام از بعد تا داشتم، نگهش ذهنم گوشه در شوم الشیخ یب

 رفت یحت و بودند دوست - یآقا با سال 43: گفت هستند؟ یک شونیا دم،یپرس نشانان آتش از یکی از که بود

 . داشتند هم یخانوادگ آمد و

 .بود "یا یزید" چه گفت یم لبخند با لبش رِیز زمزمه بار نیا و آمد میدید دوباره

 رحمتش خدا م،یخورد هم با که یزید هست ادتی! محمد گفت و کینزد آمد و شد ارشهمک و من نگاه متوجه

 ر،یگب سنگک با ینفر تک یزید ،(نشانانآتش) ها بچه تعداد به و برو امروز: گفت و زد میصدا روز کی. کنه

 .اندازندیب را ناهار بساط بگو هابچه به. مینداد یحال هابچه به که وقته یلیخ

 شیگلو غضب.... )نش قسمت نشد، قسمت. میبر مشهد سفر هی هفته نیا تو میبود گذاشته قرار همبا شیپ هفته 

 (. فشرد یم را

 چه دلش در نبود معلوم. دادیم تکان یآرام به اشکش به آغشته یهاچشم با را سرش آمدیم - یآقا اسم تا

 .امدین هم داخل گهید و رونیب رفت گذاشت دارد، نگه را خودش نتوانست. هست خبر
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 دیشه تتابو با نگاهش با.  - دیشه تابوت یرو بود زده مهیخ دمش،ید یاتفاق نشانانآتش کریپ عییتش روز

 تابوت یرو شده نصب عکس یرو یآرام به دستانش با و گذاشتیم تابوت یرو را سرش زد،یم حرف

 .......داشت یادیز ناگفته یها حرف انگار د،یکشیم

 پالسکو یسوز آتش حادثه بحران در مداخله اتیتجرب و خاطرات ت،یمورمأ از کوتاه یگزارش

 (خانواده مشاوره ارشد کارشناس) یرحمان هللافرجبه قلم 

 فرد واکنش و بوده ناگوار اتفاق کی از یناش تجربه حاصل که است یروانشناخت تعادل عدم از یادوره بحران،

 سازبحران ، معمول یامقابله یهامهارت از استفاده با آن یامدهایپ با مقابله در یو ییتوانا عدم و حادثه آن به

 . شودیم

 دنیرس و هایناراحت کاهش در فرد به کمک یبرا ستیاگسترده یروانشناخت اقدامات شامل بحران در مداخله

 سازگارانه نشواک تا نشود کمک موقع به زده بحران فرد به اگر. بحران از قبل ثبات با حالت و یجانیه تعادل به

 . ددگر یم یروان اختالالت عالئم بروز موجب مدت دراز در و شده ترقیعم بحران کند، اتخاذ بحران به نسبت

یذ مراجع از یکی که رانیا مشاوره انجمن که شدم متوجه پالسکو، ساختمان یسوز آتش ناگوار حادثه از پس

 یروین جذب فراخوان، به اقدام ، مشاوران یتهایالفع یسازمانده و آموزش سابقه با و معتبر متعهد، صالح،

 در داوطلب مشاور عنوان به که داشتم افتخار. است نموده بحران نیا در مداخله جهت آنها آموزش و یداوطلب

 نیا آالم کاهش و نیتسک به یاندک تا رمیگ قرار حادثه نیا از مانده باز  نشانان آتش کنار در و میت خدمت

 .مینما کمک زانیعز

 مراجعه هاستگاهیا و یآواربردار صحنه به که بودند شده یسازمانده شب و عصر صبح، فتیش سه در داوطلبان

 ارائه شانیهاخانواده به یبعد مراحل در و نشان آتش پرسنل به ابتدا  را خود یروانشناخت خدمات و نموده

 .ندینما

 یروهگ مشاوره خدمات و نموده مراجعه مختلف یها ستگاهیا به یمتوال یروزها یط یابالغ فتیش طبق هم بنده

 و مشاوره تیاهم و بحران در مداخله اهداف حیتشر از پس. نمودم ارائه نشان آتش زانیعز به را یفرد و

 نیمسئول و بوده خوب اریبس مشاوره از استقبال حادثه، نیا یروح دگانیدبیآس روان بهداشت یبرا یریشگیپ

 یدلها ردد  به قضاوت بدون دادن گوش از یتوجه قابل بخش بیترت نیبد. بودند آن تداوم خواستار ورانیپا و
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 و  اهدهمش قابل جهینت و شده انجام  هایناراحت کاهش و یجانیه هیتخل و یروان شیپاال ه،یاول یابیارز پرسنل،

 . دارد ادامه کماکان بحران در مداخله میت یتهایفعال که است ذکر انیشا.  بود تبخشیرضا

برجعلی دکتر نگاه از بحران مدیریت و پالسکو 

 ییطباطبا عالمه دانشگاه و علوم تربیتی یروانشناس دانشکده سییر برجعلی احمد دکتر با مصاحبه

 ویممیش ممنون ابتدا؛ دادید قرار ما دراختیار را خودتان وقت که متشکریم و گرامی استاد شما خدمت سالم -4

 .بفرمایید بیان ما برای داشتید بحران در روانشناختی اخالتمد زمینه در که تجربیاتی از

 ضورح آن در وسایلی همراه به نفر سه گروه یک همراه به بنده که هست تجربیاتی از یکی بم زلزله تجربه

 .داشتیم

 کردید؟ احساس چقدر  روانشناختی مداخالت ضرورت حادثه آن در -6

 عملیاتی هایهگرو تا روحانیت از متفاوت هایهگرو. داشتند رحضو دنیا همه از درآنجا که کنم عرض ابتدا

 حضور. دادیممی تشکیل گروهی جلسات پرداختیم، می شرایط ارزیابی به آنجا در ما روانشناسی، و ،امدادی

 بهنگام مداخله  جهتی از و شودمی تحقیق و مطالعه مبنای که پایه اطالعات آوریجمع باعث هاموقعیت این در

 .باشد هدفمند و ایحرفه و دهیسازمان باید مداخالت که شدیم متوجه اینجا ما. شودمی وجبم رو

 است؟ مناسب زمانی چه شما منظر از روانشناسی مداخالت زمان -9

 باید ام. شودیم عاطفی و هیجانی تخلیه باعث ما نامرئی مدیریت. داریم نامرئی و مرئی تیمدیر حوادث؛ در ما 

 فعالیتی دبای گاهی.شود کاری باید حتماً که نیست این معنای به مداخله. شوند هیجانی تخلیه دهیم هاجاز افراد به

 در که اینکته یک. شود مدیریت باید همه رسانیاطالع نحوه خانواده، رسانه، باید اینجا در. نشود انجام

 ودیبهب تا کسالی یحت و ها هفته در باید ها دیده حادثه و باشد داشته استمرار که اینست است مهم مداخالت

این و نشود انجام ایسلیقه و غیرمنطقی کارهای که اینست معنایه ب مداخله. بگیرند قرار پوشش تحت کامل

 .نداریم بحران در مداخله سازماندهی متاسفانه ما میطلبد را مشخص تیمدیر یک ها

  دانید؟می ضروری را مداخالتی چه آتشنشانان برای -1
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 البغ در موثر ارتباط مدیریت استرس، ،مدیریت خشم مدیریت باید. ماست پراسترس هایشغل از شغل این 

 .نداریم بحران در اورژانسی مداخله متاسفانه ما. شود داده آموزش سازمانی مدیریت

  چیست؟ بحران مدیریت پروتکل برای شما پیشنهاد-5

 هااستان در بحران مدیریت شورای و غیرعامل دفاع کنار در بحران در مداخله روانشناختی تیم باید ما

  ربهتج با های انسان است الزم.کنند کمک  شهرداری بهزیستی، مشاوره، و روانشناسی نظام. کنیم سازماندهی

 .شوند استخدام و تعریف مترقبه غیر حوادث برای

 است؟ چگونه بحران مدیریت این در دانشگاه نقش -2

 سازیگفرهن. کند تربیت متخصص نیروهای آن کنار در و کند برجسته را پیشگیری  اهمیت تواندمی دانشگاه

 برای شود طراحی رشته. کند نقش ایفای دانش و افزارنرم زمینه در هاسازمان با تخصصی هاینشست رفتاری،

 .کرد سازی فرهنگ پیشگیری برای باید  نکته مهمترین نهایت در و انسانی نیروهای تربیت

 ممکن آیا است نشانی آتش سازمان و مشاوره انجمن با علمی نشست برگزاری شما  آینده اهداف از یکی -3

 .بفرمایید روشن ما برای بیشتر را کار هدف است

 جامعه اب ارتباط اصلی هدف. است تخصصی هایتسنش برگزاری عالمه دانشگاه کالن سیاست کنم عرض ابتدا 

 ایجاد ابلمتق اطالعات تبادل برای فضایی. دهیم انتقال را حادثه این در را عالمه دانشگاه تجربه میتوانیم. است

 ارایه جامعه به عمیق های راهبرد. کرد استفاده میتوان هاپژوهش و هارساله موضوعات برای فضا این از. شود

 های رهدو و تاداس. کنیم شناسایی را کشور هایپتانسیل. کند شناسایی را سازمان این نیازهای دانشگاه. دهیم

 .کنیم فراهم هاآن برای  روانشناسی آموزشی

 پایانی نکته

 .شود انجام پیشگیری برای عمیق مطالعات. است درمان برای مقدم پیشگیری معتقدم بنده

  :پالسکو به روایت تصاویر 
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جلسه ستادی بهزیستی کشور در ارتباط با حمایت های روانی در بحران پالسکو 
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 گزارش کمیته مداخله در بحران(: کرمانشاه همراهت هستیم( 

 :بحران زلزله و ابعاد آن 

و « دینی»، «ختیشناروان»و « اقتصادی»، «اجتماعی»، «سیاسی»؛ بحران زلزله یک واقعه چندوجهی است

گیری است. نکته اساسی این جریان در حال شکل در تمامی این وجوه، ابعاد دوگانه مثبت و منفی«. یاعتقاد»

 قابلیت جهت بخشی و کنترل این وجوه بود که در بحران زلزله کرمانشاه به صورتی نامناسب صورت پذیرفت. 

فع نیازهای اولیه )و بدون ماه از وقوع بحران زلزله، عوامل اجرایی با دستپاچگی و تنها در سطح ر 2با گذشت 

دقیق در این حوزه( به این واقعه نگاه کردند و به سطوح دیگر آن توجه الزم مبذول نشد.  ریزی درست وبرنامه

 برای داشتن یک برنامه ریزی دقیق باید موارد زیر مدنظر قرار گرفته شود: 

 درک و شناسایی موقعیت؛  -4

 تعیین اهداف مشخص  -6

رفتار در مسئولین مربوط بعید به نظر می رسد. مشخص، تغییر  6که با نبود استراتژی برنامه 4اجرای تاکتیکی -9

بایست ادها نیست.که اگر اینچنین بود میبه نظر می رسد وضعیت روشن و مسیر پیش بینی شده ای پیش روی نه

تغییر رفتار و تغییر مسیر در عملکردهای مسسئولین امر دیده می شد . این در حالی است که خاموشی رفتار و 

 و منابع  از در استفاده برنامه گی بی کرمانشاه، زلزله بحران در آنان مشاهده می شد. فعالیت های اولیه در

 هدف بر مبتنی ریزی برنامه عدم همچنین و مردمی های کمک از در استفاده مدیریت وسوء موجود امکانات

 .دیده شد

نهادی کوچک در درون این آشفتگی و هرج و مرج در سطح جامعه و مدیریت کالن در خانواده ها، به عنوان 

دیوار حریم شخصی  در چادر و کانکس، ا فروریختن دیوارها و شروع زندگیجامعه سرایت خواهد کرد. ب

ی یت در چادرهاشوند. تراکم جمعها نیز فروریخته و مسائل خانوادگی براحتی توسط دیگران رصد میخانواده

فرزندی، کاهش ضوابط حاکم در درون -لد، تعارضات زناشویی، اختالفات واذهابمستقر در شهر سرپل

                                                           
1 tactic 
2 strategy 
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ها و نبود فضای درون فردی و بین فردی به سبب وضعیت چادرها اضطراب افراد را به شدت افزایش خانواده

 داده است. در چنین شرایط اضطراب آوری، بروز مشکالت روانشناختی قابل پیش بینی است.

ر درون جامعه چادرنشین شود، زنان در این شرایط به عالوه بر توجهی که الزم است به وضعیت خانواده ها د

مراتب وضعیتی متفاوت تر از قبل پیدا کرده اند. آنان پیش از وقوع زلزله فعالیت های زیادی برای انجام دادن 

در خانه های خود داشتند و اکنون خانه های آنها به چادرهای کوچکی انتقال یافته است. در روستاها به دلیل 

یادی مانند رسیدگی به دام و طیور اشتغال افراد کماکان مثل قبل است. لیکن بیکاری از مهم ترین کارهای ز

 مسایلی است که گریبانگیر زنان و مردان شهری شده است.  

 :زلزله و سالمت روان 

ئه ابخش سالمت روانشناختی، حوزه بسیار مهمی است که خارج از دین ، مذهب، قومیت و ملیت، تنها وظیفه ار

در حوادثی چون حادثه  4935خدمت را دارد. انجمن مشاوره ایران با تشکیل کمیته مشاوره بحران در سال 

این ت. دیدگان پرداخبرسانی به آسیوهای متخصص به منطقه به امر یاریپالسکو و زلزله کرمانشاه با اعزام نیر

های خود هایی را برای اعضا و فعالیتویژگی شاهدر زلزله کرمان های خودانجام موفقیت آمیز فعالیتبرای کمیته 

  به تصویب رساند که عبارت بودند از:

 خودجوشی و نیاز طبیعی 

 اهداف مشترک اعضا 

 انونمندی، برنامه و فعالیت مدونق 

 )مشارکت و جلب مشارکت )عضوپذیری 

طی اما ، پرداختندتی میشناخزا کمتر به عوارض روانران بهداشتی در برابر وقایع آسیبگذاسیاست متاسفانه

 دیده در طی زلزله بر متولیانهای روانی افراد آسیبرسیدگی سریع و به هنگام به واکنشهای اخیر اهمیت سال

ها سازی واکنشای روانی بازماندگان با هدف عادیهین دلیل پرداختن به واکنشو به هم گردیدهبهداشت محرز 

گردد، از اهم اد میجر به افت کیفیت زندگی و کاهش کارآیی افرگیری از بروز عوارض دیرپا که منو جلو

 .گردددیده محسوب میهداشت روان اعزامی به مناطق آسیبهای متخصصین و کارشناسان باهداف فعالیت

ها های انجام شده در رابطه با اختالالت روانی متعاقب زلزله در ایران اندک هستند، نتایج آنهر چند پژوهش

در  (4933) دهند. در پژوهش دژکام و همکارانع و نیازهای بازماندگان به ما میهای شایی از آسیبدور نمای
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افراد مورد مطالعه مبتال به  %28، 4923ه رودبار به سالرابطه با اختالالت روانی در بین بازماندگان زلزل

که  (4988) یاسمیدر پژوهش  بردند.از افسردگی شدید رنج می %98میان افسردگی اساسی بودند که از این 

 %23انجام شد، میزان اختالالت رفتاری در بین کودکان  زده رودبارسال بر روی کودکان منطقه زلزله 9پس از 

سال قرار   3-42این کودکان که در سنین   %3/54برابر گروه شاهد بود. همچنین  5/6 برآورد شد که حدوداً

درصد  86عمل آمده در زلزله بم نیز ه در بررسی بسانحه  بودند. استرس پس از  اختالل داشتند مبتال به

درصد کودکان از مشکالت روانشناختی رنج می بردند. درصد افراد بزرگسالی که براساس  81بزرگساالن و 

 درصد برآورد گردید. 38درصد و این آمار در کودکان  25بودند   PTSDمقیاس واتسون دچار

 مداخالتاقدامات  رورتض زده،عدم مدیریت بحران در مناطق زلزلهشده و های مطرح آسیببه  توجهبا 

از آنجا که مشاورانی که شخصاً در  گردد.یمشخص م زدهزلزلهدر بین امدادهای ارسالی به مناطق  ایمشاوره

د، وکننده بهای مرسوم، کمکتر کردن مداخلهدادند که در غنی محل حضور یافتند، تجارب متفاوتی را گزارش

زده چیست و چه جمن مشاوره ایران در مناطق زلزلهای انشود که الگوی مداخالت مشاورهمی این سئوال مطرح

 هایی دارد؟ویژگی

 مرحله کاهش بحران: 

ارزیابی در مرحله ابتدایی ورود به منطقه زلزله زده صورت گرفت. ارزیابی منجر به فرایند مدیریت بحران می 

به منطقه زلزله زده توجه خاصی را می طلبد چرا که اساس پیشرفت استراتژی های مناسب شود و در آغاز ورود 

 در بحران محسوب می شود.

ذهاب، اغتشاش و آشوب در منطقه دیده می شد. ریشتری سرپل 6/3در روزهای ابتدایی پس از زلزله 

دم )اعم از مردم آسیب دیده و بعضاً های امداد نرسیده به شهر بارهایشان به اتمام رسیده و برخی از مرکامیون

از شهرهای دیگر( قبل از ورود کامیون به شهر، کامیون را خالی می کردند و اصالً برای فرایند توزیع برنامه ای 

وجود نداشت . دو روز اول کمبود مطلق و از روز سوم به بعد عدم مدیریت در توزیع مشاهده می شد که عمدتاً 

 احد بود. بدلیل نبود فرماندهی و

نیازهای اعالم شده مردم آسیب دیده اطالعات جالبی به همراه داشت. از لحظات بعد از حادثه نیاز به دریافت 

از  %35ای داشت. بیش از العادهاطالعات بخصوص درمورد وضعیت سالمت خانواده و بستگان اهمیت فوق

ضاء خانواده خود داشتند و این درحالی بود آسیب دیدگان نیاز به دریافت اطالعات درمورد  وضعیت سالمت اع

که هیچگونه سیستم منظمی  در این رابطه وجود نداشت و حتی در برخی از موارد امدادگران به غلط رفتار می 

ن کردند ولی دوستان و آشنایاکردند. پس از حادثه اکثر افراد نیاز به مشاوره و همدلی را در سطح باالئی حس می



015 
 
 

دسترس آسیب دیدگان بودند که در اغلب موارد این اقدامات به روش نادرست از سوی آنها مهم ترین منبع در

شد. نیاز به بازی در کودکان نکته مهمی بود که مورد غفلت قرار گرفته بود. امدادگران هالل احمر اجرا می

کسب مهارت  آشنایی ناکافی با مسائل بهداشت روان داشتند. بخصوص امدادگران جوان نیازمند آموزش و

 بیشتری بودند.

مدیریت بحران با بحران مواجه بود. اولین اقدام با توجه به آشوبی که در منطقه دیده می شد، ایجاد هماهنگی 

بین نهادها بود که در اولویت کار تیم اعزامی انجمن مشاوره ایران قرار گرفت )اتاق فکری در تهران متشکل از 

تن از دانشجویان دکتری و نماینده انجمن در سرپلذهاب تشکیل شده بود و رئیس انجمن مشاوره ایران و چند 

 –بر اساس تصمیم گیری آنان، برنامه هایی در دستور کار تیم اعزامی قرار می گرفت(. رای زنی با نهادهای 

ان ن میانجام گرفت که از آ–بهزیستی، هالل احمر، فرمانداری، نیروی انتظامی، یگان ویژه)ارتش( ، امام جمعه 

امام جمعه که نقش محوری و کلیدی در منطقه داشتند، مصلی سرپلذهاب را در اختیار دپوی اقالم قرار دادند و 

 333از  ن و تخریب بیشیگان ویژه، مسئولیت امنیت آن را بر عهده گرفت)با توجه به وسعت و گستردگی بحرا

که الزم و شایسته این انسجام و هماهنگی چنان ذهاب،هزار نفر در شهر سرپل 83خانمانی بیش از روستا و بی

بود، صورت نگرفت(. برای مثال در روز پنجم بعد از زلزله، جانباز قطع نخاع گردنی ، چادر جهت اسکان دریافت 

ایی شد ای از معتمدین محل شناسبرد که البته با کمک سیستم شبکهود و در شرایط نامناسبی به سر مینکرده ب

 قرار گرفت. و مورد حمایت 

 
 مرحله کاهش بحران( مشاوران در جمع خانواده های داغدار زلزله غرب کشورحضور( 
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شد ای به نقاط مختلف شهر که تجمع چادرهای اسکان داده شده بود، مراجعه میبرای تشکیل این سیستم شبکه

 های خاصیعتماد پرداخته شد که دارای ویژگیزده ساکن در آن منطقه، به شناسایی فرد مورد او از افراد زلزله

سال به باال، قدرت کالمی باال بود.  15منطقه، سن حدود  چون تجربه باال، اعتبار و مقبولیت مناسب بین مردم

مودن وظایف؛ در شد و ضمن جلسه توجیهی و مشخص نمشترکی برای این اشخاص برگزار میابتدا جلسات 

شد و سپس از آنان به عنوان و امید برای بازسازی شهر تالش میشناختی آنان، دادن انگیزه احیای روحیه روان

 شناسایی افراد نیازمند و رساندن ،دیده، شناسایی موارد اورژانسیبانی از مردم آسیبو پشتیاهرمی جهت حمایت 

شد. شایعات حاکم در منطقه استفاده می، رفع رسانی بهداشتیقالم و کمک های مردم به دست آنان، اطالعا

 دید. همچنین از این سیستم شبکه ای به عنوان واسطه ای میان نهادها و مردم استفاده گر

ای از معتمدین محل در روزهای ابتدایی پس از بحران ن نهادها و سپس تشکیل سیستم شبکهبرقراری ارتباط بی

زلزله انجام گرفت. از آنجا که نوع مداخله در بحران براساس شرایط تعریف می شود، برقراری ارتباط درمانی 

تفاوت و خاص از شرایط عادی تعریف می شد. در با مراجع نیز با توجه به شرایط ویژه روزهای اولیه بسیار م

رفتند و گاهی صرفاً حضور در کنار آنان و همدلی تسکین بخش یط خاص، مشاوران سراغ مراجعان میاین شرا

آالم آنان بود. برای مثال یکی از مشاوران در کنار پیرمردی نشست که در قبرستان کنار مزار همسر و فرزندانش 

رد. پیرمرد زبان فارسی نمی دانست و مشاور زبان کردی را نمی دانست. ارتباط کالمی کپیپ خود را دود می

برقرار نشد اما ساعتی کنار هم نشستند و مشاور به پیرمرد در بستن کاغذ تنباکویش کمک کرد. پس از ساعتی 

واهی گشت؟ و این که مشاور قصد جدایی از وی داشت، پیرمرد با زبان کردی به ایشان فهماند آیا باز هم بازخ

یعنی صرفاً حضور در روزهای اولیه پس از بحران می تواند بسیار اثربخش بوده و از میزان تنهایی و شوک افراد 

ریخت و حضور تیم مشاور اشک میبحران زده بکاهد. و یا پیرزنی که پس از گذشت یک ماه با دیدن 

ایت خوبی ازمون به عمل آوردند، نرفتید و موندید خوشحالم که شما مثل بقیه که اومدند و کمک و حم»گفت:می

 «  پیشمون!

در برقراری ارتباط حسنه گاهی تالش می شد که به صورت مددکار اجتماعی عمل کرده و برای مثال در رساندن 

کانکس به خانمی کمک کنیم که پس از زلزله دچار توهم دیداری شده و صداهایی از این قبیل که چادر خواهد 

ی شنید. با برقراری ارتباط حسنه مناسب با ایشان روند درمان سرعت بیشتری به خود گرفت. همچنین سوخت، م

ساله که تنها عضو  8ارتباط درمانی به صورت بازی با کودکان اتفاق می افتاد. برای مثال زانا پسر بچه ای 

اب می کرد و نتوانسته بود تا لحظه ای نفره خود بود، از برقراری ارتباط با دیگران اجتن 3باقیمانده از خانواده 

که مشاور با او مالقات می کند ، برسر مزار والدین و خواهر و برادرانش برود. مشاور با همراه شدن در تیم 
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فوتبال و دعوت از ایشان در بازی به صورت غیرمستقیم و تحت عنوان یک هم بازی و نه یک مشاور توانست 

 مسیر درمان سوگ را طی کند. با ایشان ارتباط برقرار کند و

 
 هماهنگی مشاوران حاضر در منطقه جهت برنامه های مداخله در کاهش بحرانجلسه 

ها حاکی از آن است که برقراری رابطه حسنه در بحران، معنایی متفاوت از شرایط عادی دارد تمامی این مثال

دیده شرایط خاصی دارند که یکی کند. در بحران، افراد آسیبشاوره، مراجع به مشاور مراجعه میکه در اتاق م

بود. برخی سرگردان و در شوک  دیده پرخطریی همین افراد آسیبشناسا از اقدامات مهم تیم اعزامی انجمن،

رفته، برخی پرخاشگر و تکانه ای و برخی در تالش برای امدادرسانی به هر نحو ممکن، تا بدین طریق از فرو

از  اپرداختن به مسائل خود اجتناب کنند. این افراد نیازمند مداخالت و توجه جدی هستند. برای مثال مردی که ب

دست دادن زن و فرزندش دچار شوک شده بود و در خیابان قدم می زد، توسط تیم مشاوره شناسایی شد و مورد 

حمایت قرار گرفت. چادر محل ایشان که در گوشه خیابان و تنها واقع شده بود، به میان چادرهای مردمی انتقال 

 گردید.  اجتماعی از مردم برای ایشان فراهم -داده شد و سیستم حمایتی

متون  سای در بحران، بسیار متداول است. براساهای خانوادگی و طائفهای به ویژه درگیریبروز رفتارهای تکانه

مشاوران را از ورود به آن نهی ترجیحاً  ای طائفه ای هشدار داده شده بود وهعلمی برای ورود به درگیری

شاوره ایران، این امر با توجه به فرهنگ منطقه مورد کردند اما در ساختار مداخالت روانشناختی انجمن ممی

 . 9ای با توجه به بافت بومی منطقه مورد تاکید قرار گرفته شدرار گرفت و انجام مداخالت مشاورهبازنگری ق

                                                           

شد، در کنار استاد زده، برای مشاوران برگزار میجمن مشاوره ایران به مناطق زلزلههای آموزشی که قبل از اعزام تیم اندر کارگاه -3 

خوبی برای  هشد که بافت بومی منطقه را بشناس بومی منطقه نیز استفاده میاخله در بحران، از حضور یک جامعهمربوطه برای آموزش مد

اد غیربومی افربه نواز هستند و کوش و مقاوم و مهمان)به ویژه زنان کرد( بسیار سختکه مردم منطقه  کرد از جمله اینمشاوران توصیف می

 ند. حرف آنان نسبت به نیروهای امداد بومی دار  گذاشتند و تبعیت بیشتری ازاحترام بسیاری می
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ای توسط پزشکی صورت گرفت که بعد از زلزله، با یک مرد دارای تجربه اعتیاد به های طائفهیکی از درگیری

و  ور شده بوداه با یک چاقو به طرف مقابل حملهشده بود. ایشان به علت یک مسئله جزئی همر شیشه همسایه

نزاع خانوادگی شکل گرفت. در این میان )مداخله آغازین( بسیار مهم است که درست صورت بگیرد. اولین کار 

سپس شناسایی فرد دور راندن کودکان و زنان از درگیری است که توسط یکی از مشاوران انجام پذیرفت. 

 شود. کنارآیند و جو متشنج میاعضای خانواده نیز به حرکت در میکلیدی است که با حرکت ایشان، سایر 

کشیدن این شخص از فضا و متعاقب آن همراه شدن سایر اعضای خانواده اش مرحله دیگری از مداخله بود که 

ط ی تماس چشمی و استفاده صحیح از زبان بدن )ارتباتوسط مشاور دیگری اتفاق افتاد. تشویق به آرامش، برقرار

که چه اطالعات قبلی دارد و چه  غیرکالمی( در این میان بسیار مهم است. آغاز گفتگو با فرد مهاجم و این

های خواهد بکند، مرحله دیگری از فرایند مداخله در درگیریی داشته است و در حال حاضر چه میسرگذشت

که تا قبل از زلزله شخص متمولی بود بعد از وقوع زلزله مقروض گشته و به فکر خودکشی ای است. ایشان طائفه

حملی قابل تدر به چادر ایشان است، شرایط غیرکه مرد معتاد گوشه خیابان چا بوده است و در این میان دیدن این

نی از اق افتاد و ابراز نگرارا برایش فراهم آورده است. به تدریج بیان ناراحتی و عصبانیت از حادثه کنونی اتف

اینکه چه بالیی سر خانم باردارش خواهد آمد که در این درگیری به اورژانس بیمارستان منتقل شده بود. در این 

، تسکین بخش وضعیت روانی آشفته ایشان بود. تایید تمام کسب اطالعات دقیق از وضعیت همسر مرحله ،

راهی با هیجانات قدرتمند ایشان اتفاق افتاد و در پایان یک قرارداد احساسات فرد و استفاده از فن همدلی و هم

روشن برای مالقات بعدی در چادر ایشان تنظیم گردید. در جلسات بعدی نیز با استفاده از توانمندی های ایشان 

 که از تجربه جنگ و عملیات مرصاد داشت، بر فرایند انطباق پذیری ایشان کار شد. 

مرحله ای مداخله در رفتارهای تکانه ای )نزاع های طائفه ای( انجمن مشاوره ایران  2وکل به طور خالصه پروت

 عبارت بود از: 

 آغاز صحیح  (4

 آگاهی از اطالعات قبلی  (6

 اهی از اینکه اکنون چه می خواهدآگ (9

 بیان اطالعات درست  (1

 پاسخ به واکنش ها و احساسات شخص مهاجم  (5

 اتمام (2
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جایعی مانند زلزله کامال متفاوت است . متاسفانه به دنبال بروز زلزله برگزاری تجربه فقدان و مرگ عزیزان در ف

 فرزند دو مرگ که ساله 55 آقایی مثال عنوان به مراسم تدفین و سوگواری در بسیاری از موارد ممکن نیست.

 و بود ردهنک شرکت سوگ مراسم در ، آنها  جمعی دسته باور نداشت و بعد از دفن خود را خانواده و همسر و

بود، به مشاور ارجاع داده شد. با برگزاری جلسات متعدد و برقراری رابطه ی حسنه، از او خواسته  رفته روستا به

 موسمل برای راهی سوگ عینی توصیف که آنجایی شد تا به محلی که حادثه اتفاق افتاده )منزلش( بروند. از

تاده اف اتفاق صورت چه به حادثه شاور و اینکهتوسط م خاطرات بازگویی به است کمک مرگ واقعیت کردن

 تعریفرا کدام هر به مربوط قصه و آورده بیرون آوار زیر از یکی یکی را فرزندانش تا او وسایل است باعث شد

. همدلی، پرسیدن سواالتی درباره ی حادثه)به منظور یادآوری و ابراز هیجانات(، سکوت و گوش دادن فعال  کند

ن مورد استفاده در این مداخله بود. استفاده از این فنون قفل ناگشوده دنیای مراجع را باز کرد و از مهم ترین فنو

او روایت خود را از آنچه دیده بود و تجربه کرده بود بیان نمود و هیجانات همراه با آن را مجددا تجربه کرد. او 

با اینکه کارگر بودم ولی »عریف کرد؛ باکمک مشاور با غرور از تالش خود و همسرش برای ساخت این خانه ت

 «. همسرم به من در ساخت و تهیه این خانه کمک بسیاری کرد

 
مشاوران حاضر در منطقه در مراسم خاکسپاری جانباختگان زلزله )مرحله کاهش بحران( ورحض 

در واقع مشاور با شنیدن روایت اولیه مراجع سعی در ساخت شکنی روایت داشت. مشاور بر آن بود تا آنچه در 

پیدا کرده و مطرح سازد، یک متن مطرح نشده و آنچه می توانسته در یک متن صورت بپذیرد ونپذیرفته را 

بدون اینکه کوچکترین دخل و تصرفی در متن ایجاد کند. تا با این فن نگاه مراجع از احساس درماندگی به 
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توانمندی و از احساس اجبار به انتخاب نزدیک شود. با مجموعه اقدامات انجام شده کم کم فضا برای انجام 

 پذیرفت و به بروز احساسات مربوط به فقدانش پرداخت. مداخالت، بیشتر شد تا اینکه فرد مرگ آنها را

در ساختار مداخالت روانشناختی « کاهش بحران»از جمله اقدامات دیگری که در سطح عملکرد اختصاصی 

انجمن مشاوره ایران انجام گرفت، تشکیل اکیپ سیاری از مشاوران و رفتن به روستاها بود. محور اصلی کار 

ستاها؛ برگزاری مشاوره های گروهی متعدد، حساسیت زدایی منظم به منظور کاهش مشاوران با حضور در رو

ریشتری در  44فوبی زلزله، شایعه زدایی در منطقه )برای مثال حمله موش های آدمخوار و یا وقوع زلزله ای 

ل وزهای اوبهمن ماه( و تسهیل انطباق پذیری زلزله زدگان با شرایط جدید بود. شایعه پراکنی در ر 46تاریخ 

بعد از زلزله باعث ایجاد تنش روانی در مردم می شد و آنان را به شدت نگران می کرد. اطالعات کذب در 

فضای مجازی، امنیت روانی زلزله زدگان را مختل کرده بود. در این رابطه تالش می شد از استعاره های حاکم 

در مقابل این « وی شاخ گاو است و حرکت داردزمین ر»در منطقه استفاده شود. برای مثال این استعاره که 

در مشاوره گروهی مورد مقایسه قرار می گرفت و تاثیراتی « زمین نفس خودشو کشید و آروم شده»استعاره که 

که این دو استعاره روی مردم می گذاشت به بحث گذاشته می شد و لزوم توجه به اخبار درست و استعاره های 

 مورد تاکید قرار می گرفت. سالمت محور و واقع بینی 

همچنین حضور در روستاها، اطالعات ویژه ای در خصوص فرهنگ بومی منطقه به مشاوران می داد که متناسب 

با آن اقدامات آنان نیز تعریف می شد. برای مثال دو روستا که مجاور یکدیگر با فاصله ده کیلومتری قرار 

تفاوتی داشتند. با مراجعه به روستای الف، اهالی روستا در مدت داشتند، ویژگی های جمعیت شناختی و فرهنگ م

زمان کمی جمع شدند و گروه مشاوره ای تشکیل شد و در روستای مجاور ، جمع شدن مردم مقدور نشد. پس 

)روستای ب( مشغول به بازسازی و ساختن خانه  از بررسی های بیشتر، این درک حاصل شد که مردم آن روستا

ه خود بودند. در جلسه بعدی که با مردم روستای الف داشتیم ، این تفاوتها را به بحث گذاشتیم های تخریب شد

و تالش و پویایی حاکم در آن روستا به عنوان الگو برای آنان مطرح شد و آغاز حرکت از خویشتن به جای 

 دست روی دست گذاشتن و منتظر کمکهای مردمی و دولتی بودن، مورد هدف قرار گرفت. 
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مرحله  حضور دکتر اسمعیلی رئیس انجمن مشاوره ایران در نخستین روزهای پس از زلزله(

 کاهش بحران(

منابع قدرتی و حمایتی در روستاها مورد تاکید و پشتیبانی قرار گرفتند و نقش محوری آنان در روستا برجسته 

گردید. برای مثال در یکی از روستاها، تنها عضو بازمانده از خانواده یعنی نوجوانی که کمک هزینه دریافتی را 

هزینه را به ایشان بدهند چرا که توزیع عادالنه تری نپذیرفت و تیم مشاوران را نزد ماموستای روستا برد تا این 

ی روستا، پیرمردی که قدخمیده بود و ناامید در 1توسط ایشان صورت خواهد گرفت. مشاور انجمن با ماموستا

روبرو شد. در فرایند مشاوره بر توانمندسازی ماموستا کار شد و بر   گوشه خانه تخریب شده اش نشسته بود،

عنوان نیروی کلیدی منطقه و منبع حمایتی اهالی روستا به شمار می رود، تاکید شد و الزم است اینکه ایشان به 

 که بر وضعیت غیرکالمی خود توجه بیشتری داشته باشد.

از اقدامات دیگری که در مرحله اول مداخالت مشاوره ای در مناطق زلزله زده انجام گرفت، برگزاری جلسات 

ان حاضر در منطقه بود . پزشکان و پرستاران که در شرایط بحرانی و در بیمارستان مشاوره گروهی برای امدادگر

صحرایی شیفت کاری داشتند، همچنین نیروهای سپاهی حاضر در منطقه در گروه درمانی های متعدد به بیان 

یی و اپرداختند. به این ترتیب با شنیدن احساسات و تجارب دیگران، از احساس تنهتجارب استرس زای خود 

 بازگویی روانشناختی آنان مورد تعدیل قرار گرفت. تصور اینکه تجربه منحصر به فردی دارند کاسته شد و 

پس لرزه در منطقه اتفاق افتاد(،  4425پس از وقوع هر پس لرزه ای که به صورت جدی احساس میشد  )حدود  

 ی که به بیمارستان آورده می شدند در نتیجه ترساعزام نیرو به بیمارستان اتفاق می افتاد. چرا که بسیار از مردم

                                                           
 .عنی معلم، مدرس، استاد و شیخ است و به روحانی اهل سنت کردستان گفته می شودماموستا در زبان کردی به م -4 
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و وحشت و یا حمالت هیستریک بود که با فنونی چون ریلکسیشن و یا فنون تمرکز زدا و تمرکز گرا و 

 تصویرسازی از بیمارستان مرخص می شدند. 

ه برای افراد ببه نوعی پیشگیری از بحرانهای آتی « عملکرد کاهش بحران»در واقع مداخالت درمانی در مرحله 

شمار می رود و ضرورت ایجاب می کرد که از بحرانهایی چون بروز اختالل استرس پس از سانحه و یا افسردگی 

 اساسی و یا سایر اختالالت روانی برای افراد پیشگیری شود. 

 ش را بغلاز مشاوران حاضر در منطقه بیان می کند که دختر بچه ای به نام آمانج را دیده است که خواهر کوچک

تابانه اشک می ریخت و ضجه می زد. به سمت او رفته درحالی سعی می کرد خواهرش را با تکان کرده و او بی

 دادن ساکت کند شروع به گفتن می کند و از تجربه آن شب هولناک می گوید.

د که ب می شنوصدایی مهی ... گفت او در آشپزخانه مدرسه شبانه روزی بوده که یکدفعه زلزله اتفاق می افتد

گمان می کند جنگ شده و هواپیما آنها را بمباران کرده و شاهدش را صدای اولیه و غرش ابتدایی می دانستند 

اما با پس لرزه های بعدی متوجه وقوع زلزله می شود ... از شدت نگرانی و گریه های همکالس هایهایش گفت 

مانج می گفت با آنکه پایش درد گرفته بود گریه نکرده و و گفت که همه نگران خانواده هایشان بوده اند .اما آ

به بچه های دیگر دلداری می داده است. مشاور بعد از اینکه آمانج به اینجا رسید دستان خود را در دستان امانج 

گره کرد تا به او بفهماند که مقاوت او را درک کرده و همان طور که آمانج از تجربه های فراموش نشدنی آن 

می گفت هم سن و سالهای آمانج دور آنها جمع شدند همدلی انها باعث شد آمانج لبخند بر لبانش نقش شب 

ببندد و همدلی بین انها اتفاق افتاد و مشاور از این موقعیت استفاده کرده و زمینه را برای بیان تجارب دیگران 

 فراهم می کند و کم کم همگی از تجربه های خود از وقوع زلزه گفتند.

در بازی عمو زنجیر بافی که مشاور به راه می اندازد و با استفاده از خالقیت خود به جای استفاده از واژه های 

؟ «رنگش پی بود»؟ «چه بویی می داد»؟ «بچه ها وقتی زلزله آمد صدایش چه جور بود»کلیشه ای، از جمله ی 

رنگ و بو صدا و واکنش هایشان به زلزله ؟ و بچه ها با هیجان از «کی رفت قائم شد»؟ «کی بیشتر ترسید»

 گفتند و فریاد می زدند.
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 جنب امامزاده احمد ابن اسحاق-انجمن مشاوره ایران مستقر در سرپلذهاب 4پایگاه شماره 

 
 پارک نشاط، جنب خانه سنتی گلی-انجمن مشاوره ایران مستقر در سرپلذهاب 6پایگاه شماره 
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 مسکن مهر شهید شیرودی-وره ایران مستقر در سرپلذهابانجمن مشا 9پایگاه شماره 

 :مرحله ثبات 

ذهاب و احتمال کم مراجعه مراجعان بیشتر با توجه به نامساعد بودن شرایط و آشفتگی در رفتار مردم سرپل

ود با ارزیابی و شناخت فرهنگ مردم، عملکرد ایجاد ثبات در منطقه دنبال شود و متعاقباً تشکیل تالش بر این ب

 :کمیته 5

 کمیته مشاوره خانواده و ازدواج 

 کمیته مشاوره تحصیلی 

 کمیته مشاوره شغلی 

 کمیته مشاوره توانبخشی 

 کمیته روابط عمومی 

 ت. در دستور کار تیم اعزامی انجمن مشاوره ایران قرار گرف

در این مرحله نقشه ای تهیه و به شناسایی محله های سرپل پرداخته شد و همزمان باشناسایی به معرفی خدمات 

ی مختص به پایگاه و انجام و توزیع کارت ها  5پایگاه انجمن مشاوره ایران در امامزاده احمد بن اسحاق

 های کوتاه میدانی پرداخته شد.مصاحبه

                                                           
ان، )فوالدی، زعفر ذهابچادر به عنوان شعبات پایگاه در نقاط مختلف شهر سرپل 5مقر اصلی انجمن مشاوره ایران در امام زاده احمد بن اسحاق بود و  -5

به چادرهای محل استقرار اهالی شد و از این مراکز مشاوران ات مشاوره در این مراکز ارائه می. خدممسکن مهر، پارک نشاط، بیمارستان صحرایی( زده شد

 دادند.  تند و خدمات در مکان را ارائه میرفمی
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  :ه محورزلزله بر س کرد. ارزیابی از بحرانه کرمانشاه با گذر زمان تغییر میحران زلزلهای ارزیابی در باستراتژی

 شناسایی (4

 درک (6

 ریزیبرنامه (9

دلیل اهمیت اطالعات وسیع برای نشان دادن مشکل، یا اطالعات مختصر ه ها  بزیابیاستوار بود. بسیاری از این ار

مع باشد. مشاوران در گردآوری اطالعات  مهارت الزم را اما مفید به دلیل محدودیت زمانی باید تا حدودی جا

دارابوده و پس از سازمان دهی اطالعات به منظور ارتباط آن با مشکالت شناسایی شده آنها را با یکدیگر ادغام 

می کردند و در آخر پس از سازمان دهی و ادغام اطالعات پایه و اساس یک مداخله ی صحیح  را پی ریزی 

 می کردند.

ته قابل تامل در شناسایی این بود که اکثر مراجعین آسیب دیده از قشر کودکان بودند که آسیب هایی همچون نک

شب ادراری، ترس و پرخاشگری، اضطراب و لکنت زبان و وابستگی به والدین از مهم ترین و شایع ترین آسیب 

 های پس از زلزله بود.

ما با دیگر بچه ها درگیر بود شناسایی شد زمانی اعضای انجمن به عنوان مثال کودکی به اسم محمد متین که دائ

اورا شناسایی کردند که در حال درگیری با هم سن وسال های خود بود هنگامی که یکی از مشاورین با او تنها 

شد؛ با گوش دادن به صحبت هایش درباره ی درگیری هایش و برقراری رابطه حسنه با او رابطه اولیه برقرار 

مد متین شروع به صحبت کردن کرد و از اینکه دیگران به او وخانواده اش بی محلی می کنند و او و شد.مح

 خانواده هاش را دور از جمع خود قرار داده اند ناراحت بود و علت دعوای خود را این گونه مطرح کرد.

 مشهود است. آنچه معلومبا زیر نظر گرفتن او فهمیده شد که پرخاشگری و جلب توجه در رفتارهای وی کامال 

بود انطباق پذیری بین محمد متین و محیط جدید وجود نداشت با توجه به ارزیابی از وضعیت موجود مشاور 

های او گوش کند و با تعریف دلبه صورت روزانه حفظ کند و به دردی خود را با محمد متین سعی کرد رابطه

با انجام  مشاور مده بپردازد.اورها و افکار او از وضعیت پیش آبمستقیم به بازبینی های متعدد به طور غیرمثال

 های گروهی مثل فوتبال توانسته بود همکاری و مشارکت را در محمد متین تقویت کند.بازی

ها رفته و او در حال گریه کردن دیده شد. وی توضیح داد نتار محمد متین شبی به کنار چادر آجهت بازبینی رف

ین زیبایی که دیگر گنبد به ا به حرم احمد بن اسحاق داشته و از زیبایی آن گنبد گفت و این که دلبستگی زیادی

ساخته نخواهد شد ... با ارتباط خوبی که محمد متین با مشاور برقرار کرده بود از آرزوهایش گفت و قول داد 
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 ای به اونوازی کرد، جایزههمانمادرش را تهیه کرده بود و م که متین شام که به مدرسه باز گردد. به دلیل این

 داده شد و جشن کوچکی برای وی برپا گردید.

که طی هشت  و یا کودکی به نام رادمهر که پس از زلزله دچار لکنت زبان شده بود، با بازی درمانی راجرزی

 های بهبودی در کودک ظاهر گردید و به وضعیت مناسبی رسید.جلسه انجام شد، نشانه

یط بحران، کودکان را در معرض رها شدن و تنهایی قرار داده بود و خانواده ها نیز به دلیل شرایط از آنجا که شرا

ها توجه می کردند بسیاری از کودکان بعد از زلزله دچار استرس و اضطراب شده آسیب پذیر خود کمتر به آن

بازی  بودند به همین دلیل پروتکل ها بسیار کم شده بود و دچار پریشانی و سرگردانیبودند و فعالیت در بین آن

درمانی با هدف کاهش استرس و اضطراب برای کودکان تهیه گردید. برای این منظور ابتدا سعی شد تا هیجانات 

درمانی  ریزی این هیجانات پرداخته شد. استفاده از نقاشیکودکان معرفی کرده و سپس به برونرا طی بازی به 

عنوان یک تکنیک نتیجه بخش برای تشخیص شرایط  ی توانست خیلی زود بهاز هنردرمانای به عنوان شاخه

قرار کار رود. نقاشی توانست به شناخت و درمان مشکالت کودکان سازش نیافته، پرخاشگر و بیه آسیب ب

کمک کند تا قابلیت ها و خالقیت های خود را بروز دهند. به هنگام ترسیم، کودک نه تنها احساسات خود را به 

رت غیرکالمی، بیان می دارد بلکه از این طریق پویایی روانی و ارتباط بین فردیش را به نمایش می گذارد صو

و تعارضات عمیق خود را فرافکن می کند. اشعاری با هدف ابراز هیجانات و تاکید بر توانمندیهای کودکان با 

 مضامین زیر سروده شد:

 خوشحال و شاد و خندانم

 قدر میهنو می دانم 

 تلخه ) با هدف تخلیه هیجان( جنگ مثل زلزله سخته،

 اما ما با هم می مانیم

 بیایید با هم بسازیم، خونه هامون پر امید 

 قوم ما کرده، از همه برده، پس بیایید با هم باشیم )با هدف تاکید بر نقاط قوت و توانمندیها(

زندگی جهت برون ریزی هیجانی و اجرای بازی قطارهای زندگی و خداحافظی سمبولیک عروسک از قطار 

 اشنایی با مفهوم فراق از دیگر اقدامات صورت گرفته بود.

زلزله از بغل پدر و مادر خود پایین نمی امد بعد از حدود  از ترس علت به ساله که 9به طور مثال دختر بچه ای 

ن کرد؛ مادرش با دیدن یک ساعت کار و بازی و نقاشی با کودک، کودک کنار مشاور نشست و شروع به خندید
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خنده ی کودک به گریه افتاد و گفت از زمان زلزله تا به االن کودکش نخندیده بود و مطمئن شد که کودک در 

 این شرایط به فضای روانی امن بیشتری نیاز دارد.

قویت ت همچنین تالش بر آن بود تا تمایل به مشارکت در کار و بازی گروهی در انها تقویت  گردد چرا که موجب

سیستم حمایتی و روحیه مراقبتی کودکان بزرگتر بین آنها می شود. به این منظور از گروه موسیقی درمانی 

دعوت به عمل آمد تا با حضور در منطقه و با اجرا بازی های  موسیقیایی هدفمند به تسهیل گسترش ارتباطات 

 کودکان و احساسات اجتماعی آنان بپردازد. 

کودکان از فن تریبون آزاد استفاده شد. در این تکنیک کودکان تشویق شدند تا هیجانات خود برای تنظیم هیجان 

را به صورت تداعی آزاد بیان کنند و بعد از بیان احساسات خود به گفتگو با یکدیگر می پرداختند .در ابتدا 

مردم خواهند مرد و باید  کودکان با بیان اینکه این شهر قابل بازسازی نیست و دچار طاعون خواهد شد و همه

این شهر را ترک کنند، ابراز احساسات می کردند ولی پس از مداخالت روانشناختی در تنظیم هیجانات آنها، به 

بیان این مطالب می پرداختند که پدران ما جنگ را پشت سر گذاشته اند و ایستادگی کردند و دوباره شهر را 

 این شهر را بسازیم. ساختند پس مانیز می توانیم مانند آنها

به دلیل تجمع دانش آموزان در مدارس و دسترسی سریع به آنها، مدارس هدف فعالیت برای انجام مشاوره های 

فردی و گروهی قرار گرفت ترس از حضور در مکان های بسته در میان دانش اموزان بسیار مشهود بود که از 

ه و انجام بازی های گروهی که ابتدا در زیر سقف هایی طریق حساسیت زدایی منظم و قرار دادن آنها در گرو

که اطراف آن دیوار نیست آغاز شد تا در مدارسی که بنای آن تخریب نشده است، دانش اموزان به داخل آنها 

 رفته و ترس از قرار گرفتن در مکان های بسته برای آنها حل شود.

 له زده توسط کالس های آموزشی و کارگاه های بازی درمانی برای کودکان مناطق زلزبرگزاری

 انخانواده و تحصیلی انجمن مشاوره ایر ،میته های توانبخشیک
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لیه هیجانی آنها با روش های آموزش تنفس عمیق، همچنین مشاوران در مدارس ابتدایی به منظور کمک به تخ

ریلکسیشن و آموزش فضای امن حاضر می شدند. به عنوان مثال دختر بچه ای که هنگام مراجعه مشاور به 

مدرسه، معلمشان او را معرفی کرد و گفت که از ابتدای زلزله حرف نمیزند چون پدرش زیر اوار مانده بود و 

بعد از زلزله هنوز از بیمارستان مرخص نشده بود. وقتی مشاور وارد چادر)کالس( فوت کرده بود و مادرش هم 

شد ابتدا از بچه ها خواسته شد همه با هم با تمام توان جیغ بزنند، ناگهان همان دختر بیشتراز سایرین شروع به 

. ذهنی خود صحبت کرد جیغ زدن کرد و تا انتها تمام تمارین را انجام داد و حتی جلوی بچه های دیگر از تصویر

در واقع با ابراز هیجان، مسیر درمان باز شد و جلسات متعددی برای ایشان، مشاوره فردی برگزار گردید. و یا 

دو نوجوان در انتها ضمن ابراز هیجان گفتند که ما در تصورمان وقتی به دربسته رسیدیم و مشاور اشاره کرده 

یم مثل خانه مان و وقتی مشاور گفته حاال هر چیزی که میخواهید آنجا که آن را باز کنید، ویرانه هایی را دید

درست کنید، بارقه ی امیدی ایجاد کرده و باعث شد که مطابق میلمون آنجا را بسازیم و این برای ما بسیار خیلی 

 خوشایند بود.

حران در ار مدیریت بیکی دیگر از فعالیت هایی که در سطح عملکردی اختصاصی )عملکرد ایجاد ثبات( در ساخت

توجه به شناسایی و مراجعه تعداد باالی داوطلبان  کمیته تحصیلی انجام گرفت، کمک به داوطلبین کنکور بود؛ با

کنکوری به پایگاه انجمن مشاوره ایران به منظور حمایت و تسهیل در روند مطالعه داوطلبین دو کانکس برای 

س های کنکور و یک کانکس برای مشاوره تحصیلی با کمک مطالعه و  دو کانکس دیگر برای برپایی کال

 خیرین حاضر در منطقه تهیه شد.

همچنین برای داوطلبین امکان مشاوره تحصیلی تلفنی رایگان از طرف انجمن مشاوره ایران فراهم گردید و تعداد 

در اختیار داوطلبین زیادی از کتاب های کنکوری که با فراخوان انجمن از شهرهای مختلف جمع آوری شده بود 

 قرار گرفت.

به طور مثال دختری با نام بشری که تمام تالشش برای قبولی در کنکور و رشته پزشکی بود، با وقوع زلزله 

همچنان امیدوار و دلگرم  و پرتالش به مطالعه می پرداخت تا اینکه بر اثر عدم ایمنی هیترهای برقی، چادر او 

ده از زیر آوار سوخت و خاکستر شد. با شناسایی اعضای انجمن به سرعت  این دچار حریق شد و کتابهای بازمان

 داوطلب پرتالش تحت حمایت قرار گرفت و کتاب ها برای او تهیه گردید.

و یا فرخنده که با تمام امید به دنبال کتابهای کنکور دکتری بود و پس از اشنایی با انجمن و تهیه کتب با تمام 

دن دروسش شد ولی ناگهان کانکس او بر اثر اتصالی برق دچار حریق آتش می شود و انرژی مشغول به خوان
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فرخنده و آرزوهایش را با خود می بلعد در این میان طی جلسات درمانی متعدد  انجمن با خواهر دوقلویی فرخنده 

 دید.که دچار ناامیدی شده بود تحقق آرزوی فرخنده، انگیزه مجدد خواهرش  برای ادامه زندگی گر

از طرفی چون امکان حضور تمام داوطلبین که به دلیل تغییر سبک و شرایط زندگی، برای مطالعه و درس 

خواندن دچار مشکالت جدی شده بودند و این شرایط سطح اضطراب را در انها به شدت باال برده بود ، حضور 

ستا به مدارس رفته و جلسات مشاوران در مدارس در مقطع متوسطه الزامی به نظر می رسید. در همین را

مشاوره گروهی با آنها برگزار شد در این جلسات که با هدف کاهش اضطراب و عادی سازی و کشف راه حل 

های جدید برای درس خواندن تشکیل می شد، با گفتگو و همدلی در باب زلزله، هیجانات ابراز می شد. در این 

شرایط بحران کنار آمده و سازگاری بیشتری را ایجاد کنند پرداخته  میان به شناسایی افرادی که توانسته بودند با

شد و از این افراد برای ارائه راه کار و ایده های جدید برای حل بحران کمک گرفته شد و از دانش آموزان 

ند ه اخواسته می شد تا راه کارها را اجرا کنند و احساساتشان و نتایجی که از تجربه ی انجام این ایده ها داشت

را برای جلسات بعد بازگو کنند. این روند به همراه آموزش تکنیک های تنفس عمیق، ریلکسیشن و فضای امن 

 جلسه به طول انجامید که نتایج مثبتی را به همراه داشت. 1به مدت 

ت( ا)عملکرد ایجاد ثب های است که در سظح عملکردی اختصاصیمشاوره ازدواج و خانواده یکی دیگر از فعالیت

ساله که به شغل مسافرکشی مشغول بود  93در ساختار مدیریت بحران می توان انجام داد. به عنوان مثال مردی 

توسط یکی از اعضای انجمن شناسایی و معرفی شد. از نحوه آشنایی خود با دختر خانمی گفت که بعد از زلزله 

م مدتی که داستان را تعریف می کرد مشاور با با او آشنا شده بود وشیفته ی نجابت و سادگی او شده بود. تما

گوش دادن فعال و انعکاس احساس و محتوا با مراجع پیش رفت.با توجه به زمان مالقات این شخص که حدود 

روز از زلزله می گذشت مشاور با دقت بر این امر که  افراد در این مرحله نیازمند حمایت روانی بیشتری  13

دست داده و افسرده و مضطرب می گردند و احساس تنهایی شدیدی می کنند، به  هستند و روحیه خود را از

رگ مادر خود اشاره کرد. با بررسی این امر پرداخت که آیا فقدانی را در زلزله تجربه کرده است؟ که جوان به م

 های بیشتر مشاور به اعتیاد او نیز پی برد.  بررسی

این نکته که فرد در موقعیت بحران است جوان را به پذیرش این مساله مشاور با ایجاد رابطه حسنه و اشاره به 

ترغیب کرد که با توجه به بحران بوجود آمده و اهمیت این موضوع و نتایج وپیامد های که قبول این تعهد به 

 همراه دارد تا مدتی از تصمیم گیری در مورد این مساله خودداری کند و بر مساله ترک اعتیاد او کار شد.

به دلیل بحران بوجود آمده و ایجاد شرایط زندگی و موقعیت جدید و اسکان در چادر  در حوزه خانواده درمانی،

مشکالت و مسایلی ظهور می کند که باعث تشدید مسائل و ناآرامی خانواده می گردد و بروز رفتارهای تکانه 
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 ی کند که اکثرا با زد و خورد گزارشای  شدت بیشتری می یابد، تعارضات زناشویی با شدت بیشتری بروز م

 می شود و این امر به دلیل سبک جدید زندگی با عث سلب آرامش همسایه ها و بعضا دخالت آنها می گردد.

او جنگ در  PTSDبه عنوان مثال خانواده ای که مرد خانواده دارای تجربه جنگ است با وقوع زلزله عالئم 

بانه و تکرار مجدد وقوع حادثه و تحریک پذیری و خشم زیاد شکایت های شمجدد عود کرده بود و از کابوس

داشت و در روابطش با خانواده دچار مشکل شده بود. از طرفی پسر کوچک خانواده بعد از زلزله و به دلیل فقر 

 هایجاد شده بواسطه ی آن و ناامیدی از این که دوباره  نمی توان زندگی را به حالت قبل برگرداند، اصرار ب

دریافت پول از خانواده و مهاجرت به خارج از ایران داشت و تحقق ارزوهای خود را در خارج از ایران می دید 

و دارای افسردگی اساسی بود که همین امر باعث اقدام به سه بار خودکشی این جوان گردیده بود. در این میان 

 .عدم درک خانم به عنوان همسر این فرد اوضاع را تشدید می کرد

و افسردگی پس از زلزله پسر خانواده کار  مرد و همچنین ناامیدی PTSDاول به صورت انفرادی به درمان 

ی ادرمانی تالش شد در مقابل مسالها مدل روایتپذیری خانم متمرکز گردیده و بانطباق شد و از طرفی بر

 بیرونی به نام زلزله، یک سیستم حمایتی خوب در خانواده شکل گیرد. 

رادی که بواسطه زلزله دچار ضایعه نخاعی و یا دارای معلولیت خاص شده بودند تجربه جسمی متفاوتی داشتند اف

که قابل انطباق هست ولی قابل عالج نیست لذا مدیریت خاصی را می طلبد. در این انطباق و مدیریت تجربه ی 

 جسمی متفاوت، همکاری فرد و خانواده بسیار پررنگ است.

بعداز معلولیت برای فرد حادث  ها و روابط اجتماعی ازجمله مواردی است کهلیت، تاثیر بر نقشمحدودیت فعا

شود. با توجه به اهمیت سازگاری و انطباق مناسب با شرایط جدید ضرورت توجه به مشاوره توانبخشی به می

 انجمن با ایجاد کارگاهی مشهود است. در این راستا عنوان عملکردی اختصاصی در ساختار مدیریت بحران کامالً

ها مذاکره شد و که توسط یک خیر احداث شده بود، جهت معرفی معلولین برای آموزش و ادامه اشتغال آن

ها پیشنهاد داده شد که از امکانات نها داشتیم به آهای آنین افراد و خانوادهدر جلسه مشاوره فردی که با ا  سپس

عدی سعی شد تا با تشکیل جامعه های همسان این افراد با یکدیگر آشنا شده این کارگاه استفاده کنند. در گام ب

اق افتاده ها قبل از زلزله اتفتا بر سایر توانایی های خود متمرکز شوند و با شناسایی افراد معلولی که معلولیت آن

اند، ردهدست پیدا ک هاییمهارت و موقعیت خاص که به پیشرفتبود گروهی تشکیل شد تا افراد توانمند و دارای 

ر د سازی ناشنوایانیل کارگاه آموزش نقاشی و توانمندبه عنوان نیروی محرکی برای این اشخاص باشند. تشک

 های گروهی بود که توسط انجمن مدیریت شد.امر سواد آموزی از جمله فعالیت
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باردار با هدف  ی با زنانپذیر، برگزاری هشت جلسه مشاوره گروهی توانبخشی زنان آسیبدر حوزه

سازی آنان و تقویت احساس امنیت درونی و ایجاد آرامش و همچنین تقویت تعامل و ارتباط بین شخصی توانمند

 از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است. 

 زده به همت کمیته های مشاوره وهی متعدد برای مردم مناطق زلزلهجلسات مشاوره گربرگزاری

 ی انجمن مشاوره ایرانتحصیلی، خانواده و توانبخش

 

 
روابط عمومی است. از جمله های تخصصی در عملکرد ایجاد ثبات در منطقه کمیته یکی دیگر از کمیته 

 یته عبارتند از:های این کمفعالیت
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جلسه در هفته( به منظور طرح موارد خاص و  6تشکیل جلسات رایزنی با مشاوران حاضر در منطقه ) -

 ارائه نظرات و بررسی راه حل های ارائه شده.

 تشکیل پرونده برای مراجعین به منظورسهولت در رسیدگی و پیگیری اقدامات صورت گرفته.  -

های هادی برای توجیه افراد جدیدالورود و همچنین تهیه د دفترچهارزیابی مشاوران و ایجا تشکیل فرم -

ن های انجمن به منظور جذب مخاطبیو تهیه کارت با هدف معرفی فعالیتتوزیع بروشورهای تبلیغاتی  و

 بیشتر در سطح شهر

زده با همکاری طفی اجتماعی زنان و دختران زلزلهبرگزاری دو نشست تخصصی با عناوین: حیات عا -

های اجتماعی انتظامی، امنیتی زنان و کودکان رهنگی زنان و همچنین تحلیل حمایتای عالی انقالب فشور

 ) با محوریت زلزله کرمانشاه( با همکاری نیروی انتظامی  در بالیای طبیعی

هایی از هدف ارائه گزارش حضور در چندین برنامه زنده تلویزیونی و ضبط گزارش رادیویی با -

 زدهام شده در سطح مناطق زلزلهای انجهفعالیت

ها و شعب انجمن با سایر دانشگاهنگاری ی و ارائه فراخوان و همچنین نامهایجاد کانال در فضای مجاز  -

 ها به منظور جذب نیروی انسانیمشاوره در استان

مذهبی در منطقه که از آن جمله  -های فرهنگی سم متعدد با هدف بزرگداشت مناسبتبرگزاری مرا -

)س( و برپایی  )س(، حضرت زینب توان به برگزاری اعیاد والدت حضرت علی)ع(، حضرت فاطمهمی

جشن به مناسب پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و شرکت اعضای انجمن و ترغیب اهالی برای حضور 

بهمن که به همراه برپایی غرفه صورت پذیرفت و همچنین برگزاری جشن سال نو  66در راهپیمایی 

 لدا، برگزاری دعای کمیل و اقامه اذان و نماز جماعتوشب ی

 شن اعیاد مذهبی به همت کمیته روابط عمومی انجمن مشاوره ایران )مرحله ثبات(جبرگزای 
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های مختلف در منطقه، خیرین محلی، سازمان ورزش و جوانان استان نامه و همکاری با سمنستن تفاهمب -

 .هار، بهزیستی و قرارگاه امام رضاییکرمانشاه، هالل احم

و خیرین  حاضر در منطقه ها ها، سمنNGOتشکیل ستاد هماهنگی با حضور همه نهادهای دولتی  و  -

 ذهاب در فرمانداری سرپل
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 های آموزشی با محوریت مداخله در بحران، قبل از اعزام نیروهای متقاضی به منطقه.برگزاری کارگاه -

 ، تعاونعدد ویلچیر، ارتباط با آقای دکتر ربیعی )وزیر کار 63برقراری ارتباط با نماینده بوکان و تهیه  -

ه و جلودارزاد خانم فی افرادی که بیمه نشده بودند، ارتباط با دکتر سلحشور و( و معرو رفاه اجتماعی

ذهاب و طرح مشکالت سرپرست، دیدار با آقای تجری نماینده مجلس سرپلکالت زنان بیطرح مش

 حاضر در منطقه

ئه ی اراها و انجمن داروسازان ایران و شناسایی و معرفی افراد نیازمند برامعین استان همکاری با ستاد -

 اقالم و دارو

 

 
ه )مرحله ثبات(زداحداث کتابخانه برای استفاده مردم مناطق زلزله 

 :مرحله توانمندسازی 

های دسازی است که فعالیتزده، عملکرد توانمنمداخله در بحران در مناطق زلزله در مرحله پایانی از عملکردهای

 سرپرست ود کاموا و دار قالی برای زنان بیی آن است به عنوان مثال خریملهزایی و کارآفرینی از جاشتغال

 فراهم آوردن مقدمات فروش محصوالت آنان توسط دیجی کاال.

تهیه و تجیز کانکس برای خانمی که دارای دیپلم آرایشگری بوده و به علت نبود امکانات از انجام فعالیت باز 

 سازیدختر ساکن در منطقه. فراهم کردن زمینه جهت انجام فعالیت گل 5ی برای مانده بود. تهیه گاز و ساج نان پز

با هدف  برپایی جشنواره فرهنگی و هنری عشایر در منطقه 4933خانم مطلقه و مقارن با سال جدید  8برای 

ها نزایی آایت انجمن به اشتغالبا حمآفرین بعد از زلزله از جمله اقداماتی بود که فروش محصوالت  افراد کار

 کمک شد.
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های تولیدی با درصد تخریب کم و ترغیب افراد به اشتغال مجدد بعد از زلزله از سازی کارگاهشناسایی و فعال

های زندگی، هارتدیگر اقدامات انجمن مشاوره ایران بود. همچنین می توان به فعالیت هایی چون آموزش م

ی مخاطرات پیش رو وتوانمندسازی ها در زمینههبخشی به خانوادن و کودکان، آگاهیآموزش و توانمندسازی زنا

ذهاب مذاکراتی جهت مشاوران بومی اشاره کرد که در این راستا با هسته مشاوره آموزش وپرورش سرپل

 های الزم به عمل آمد. شاوران منطقه صورت گرفت و همکاریآموزش م

  

 
 وره ایران برای مردم مناطق کارگاه کارآفرینی به همت کمیته توانبخشی انجمن مشابرپایی

 )مرحله توانمندسازی( زدهزلزله
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تالش شد که آنان از نقطه آسیب و توقف بر آن به سمت نقاط قوت و در توانمندسازی زنان و کودکان 

رای بود شرایط زندگی حرکت داده شوند. توانمندیهای شخصی و انجام فعالیت های روزمره و تالش برای بهب

ها، زلزله باعث شد ارتباطم با مادر روهی به این مطلب اشاره داشت علیرغم تمام سختیمثال خانمی در فرایند گ

ا نظر کردم. و یوهرم بسیار خوب شود. قبل از زلزله تصمیم بر جدایی از همسرم داشتم و اکنون از آن صرفش

، خود کپر اسکان خویش را ساخت و به کار زلزله به واسطه از دست دادن همسرش امینه خانم که طی بحران

ید. تجارب ایشان الگوی بسیار کارگری برای احداث یک ساختمان مشغول بود تا از عهده مخارج خانواده برآ

 مناسبی از وفاداری و تعهد به خانواده برای اعضای گروه درمانی بود. 

تقویت کردن نقاط قوت افراد و الگوگیری از افراد توانمند از محورهای اصلی فرایند مشاوره در عملکرد 

یک نعمت یاد می کرد، به عنوان توانمندسازی بود. برای مثال فردی که قطع نخاع شده بود و از آن به عنوان 

الگوی مناسبی از پذیرش موقعیت بحران در مشاوره گروهی افراد قطع عضو در زلزله بهره برده شد. ایشان در 

طع قگن خدا رو شکر که در این زلزله ما بینند میزمانی که دیگران منو می»شتند که این خصوص چنین بیان دا

که مثل من نیستند.....و این یک نعمت است که دیدن من باعث شکر خدا  کنندنخاع نشدیم... خدا را شکر می

شغل تو کشاورزی است. تو این زلزله، زمین دچار »و خطاب به عضو دیگری که ناامید بود، چنین گفت: «. میشه

این  یآسیب نشده...زمین خیلی چیزها رو از بین برد اما خودش از بین نرفته ! زلزله مال این طبیعت است و خدا

 «.طبیعت نیز ساز و کار زندگی و رویش مجدد را در نظر گرفته است

هر یک از عملکردهای اختصاصی که در باال شرح آن گذشت؛ با شخصیت های مشاوران حاضر در منطقه ، 

انجمن  های شخصیتی مشاوران ، سطح عملکرد عمومی الگوی مداخالت روانشناختیهمخوانی دارد. ویژگی

گیرد. مثالً ویژگی شخصیتی جستجوگری با عملکرد کاهش بحران؛ رفتن به روستاها را در بر میمشاوره ایران 

های مرتبطی هستند که های حاضر در منطقه، کنشاص در روستاها متناسب است. شخصیتو تشکیل موارد خ

های آورند. ویژگیران، نقش کاتالیزوری را فراهم میهای یک زنجیر، در فضای عملکردی مدیریت بحمانند حلقه

در اند. هند و مشاهده شده است، آورده شدهدستند، بلکه براساس آنچه انجام میها نه بر اساس آنچه هشخصیت

هایی از این قبیل اشاره کرد: عالقه توان به ویژگیز مشاوران اعزامی به عمل آمد، میارزیابی شخصیتی که ا

سازش درون شخصی، سازش بین شخصی، سازش محیطی خوب اجتماعی، استقالل طلبی، خالقیت، جستجوگری، 

 و انطباق پذیری باال با شرایط غیر قابل پیش بینی.

پیرو این فرایند عملکردی است که با گذشت زمان و متناسب با نوع مداخالت الزم در آن عملکرد، مشاورانی 

ی تری داشتند. برای مثال طی ماه به منطقه اعزام می شدند که امکان حضور در منطقه را در مدت زمان طوالن
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روز قصد اقامت داشتند، موافقت  1تا  9اول بعد از وقوع زلزله، با اعزام اشخاصی که مدت زمات کوتاهی 

ی هاشد )عملکرد ایجاد ثبات( با دورها چرخش داستان بحران نزدیک میشد. اما به تدریج که نقطه عطف یمی

 . شدروز موافقت نمی 43زمانی کمتر از 

 
الگوی مداخالت روانشناختی انجمن مشاوره ایران در بحران زلزله کرمانشاه 

همانگونه که در الگوی باال مشاهده می شود، در مداخالت روانشناختی انجمن مشاوره ایران، عملکردها و نمایه 

ند، یشکل دهند. در این فرآرا « ر منطقهفرایند کاهش بحران حاکم د»های متعددی در کنار هم قرار گرفته اند تا 

اصی اختص هایی مشاوران( دارد که تمامی عملکردهای شخصیتعملکرد عمومی اشاره به سطح کنشگران )ویژگی

 الشعاع خود قرار می دهد.را نیز تحت

عملکرد ایجاد   -عملکرد کاهش بحران ،ب -عملکرد اختصاصی، دارای سه زیرمجموعه است که عبارتند از: الف

هایی هستند که در منطقه به ترتیب و توالی بروز عملکرد توانمندسازی. این زیر مجموعه ها فعالیت -ثبات، ج

اند. در هر یک از عملکرهای مذکور، فنون و فرایندهای عملکردها هم متوالی و هم علیو ظهور یافتند. این 

در درون روایت نیستند بلکه  مشاوره ای مختص آن عملکرد اجرا گردید. عملکردها بر خالف مضامین، عناصری

 .خود روایت هستند وکل روایت چیزی جز توالی عملکردها نیست

روایت مدیریت بحران دارای یک آغاز، مجموعه ای از کنش های مداخله کننده و به دنبال آن پایانی است که 

خالت روانشناختی انجمن مشاوره ایران در الگوی مدامنوط به کنش های قبلی حادث شده است. همانطور که 

 . اختصاصی و عملکرد عمومی ارائه است دو سطح عملکرددارای مشاهده شد؛ ساختار مداخالت روانشناختی 
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عملکرد  -9عملکرد ایجاد ثبات  -6عملکرد کاهش بحران  -4سطح عملکرد اختصاصی دارای سه زیر مجموعه 

شود و روایت مدیریت بحران آغاز گردیده مساله داستان تعریف می توانمندسازی است. در عملکرد کاهش بحران،

و مورد ارزیابی جهت اجرای مداخالت ضروری قرار می گیرد. در این مرحله، پذیرش ، عادی سازی و حضور 

همدالنه مشاور بسیار مورد تاکید است. اکیپ سیاری برای شناسایی موارد اورژانسی و انجام مداخالت ضروری 

 مشاوره گروهی در روستاها تعریف شد.  و تشکیل

های تحصیلی، شغلی، خانواده و ازدواج، توانبخشی و کمیته»امل ، پنج کمیته شدر عملکرد ایجاد ثبات در منطقه

یند و فنون مشاوره خاص خود را دارا بود و نقطه عطف یا تعریف شد که هر کدام محتوا، فرآ« روابط عمومی

 رفت. ن زلزله به شمار میو روایت بحرا چرخش داستان

گیری و رفت، مرحله نتیجهیریت بحران به شمار میدر عملکرد توانمندسازی نیز که مرحله پایانی در ساختار مد

موزش و آ زاییشد و در این مرحله بر فرآیند کارآفرینی و اشتغالحسوب میبازگشت مردم به زندگی روزمره م

 ی و شغلی و شخصی تاکید شد. های خانوادگهای زندگی، حمایتمهارت

های شخصیتی و منشی مشاوران حاضر در منطقه اشاره دارد. با توجه به سطح عملکرد عمومی به ویژگی

های بحران مانند ناگهانی بودن، احساس ناتوانی و آشفتگی کردن در آن شرایط و احساس غیرقابل مهار ویژگی

ها از نی با روحیه مقاوم در برابر سختیتوان گفت نقش مشاوراایت ابهام نسبت به آینده و... میبودن و در نه

ن یارزش بسیار باالیی برخوردار است. برای مثال یکی از اهالی منطقه به یکی از مشاوران مستقر در مرکز چن

گیرد آرام می اضطراب مشاوران شما، دلمآیم و از دیدن چهره آرام و بدون من گاهی به مرکز شما می:»گفت 

 «.شودشوبم کم میو آ

رسانی، مشاوره دادن، وسیله اطالع لگوی مداخله در بحران با روش روایتی می تواند عملکرد گویایی را بها

وایت ردن مدیریت بحران ، رمداخالت درمانی، ترغیب کردن، پیش بینی و کنترل شرایط فراهم آورد. برای پیش ب

ها، استراتژیک، عملکردی و زده، بسیار سودمند است. روایتههای انجمن مشاوره ایران در مناطق زلزلفعالیت

روایت مدیریت بحران،  -4هدفمندند. ویژگی های روایت مدیریت بحران زلزله کرمانشاه شامل موارد زیر بود: 

پی  ها اتصال پی دردهی خطی رویدادهاست. مبنای روایتها سازمانرای خط سیر است. وجه مشخصه روایتدا

رسد روایت کردن یک تجربه، ابزار مناسبی برای سهیم کردن تجربه هاست. به نظر میداستان در آن و ظاهر شدن

ای که هم مخاطبین این تجربه و هم راوی بتواند گونهیند باشد بهان یک نتیجه و یک فرآخود به دیگران به عنو

وایت مدیریت بحران دارای وجوه و رتیجه فهم مشترکی از آن پیدا کنند. این تجارب را بازسازی کنند و در ن

اری ی آن است. بسییندگر روایت مدیریت بحران، ماهیت فرآمیزان خاصی از یک ساختار اولیه است. ویژگی دی
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بر  های اجتماعییاری از تحلیلشناس چنین ویژگی را ضرورت اساسی برای بساز محققین روانشناسی و جامعه

. به سازدم مینش اجتماعی امکان دستیابی به دانش عمیق نظری را فراهمند بودن کشمارند. تاکید بر زمانمی

ف، یهاست که امکان توصشوند و از طریق آندسترسی ما به ساخت ذهنی محسوب میبیان دیگر رویدادها نقاط 

ای رهایی از قبیل انتخابی بودن معیارها بتوان به محدودیت. در پایان میکنیمبازسازی و درک آن را پیدا می

بیان  ذیر نبودنپهای خود ابراز می کنند و امکانتعیین و تفسیر جهت علیت، واقعی دیدن آنچه افراد در داستان

 ها در قالب روایت اشاره کرد.همه تجارب و عرصه

 

 
به همت کمیته روابط عمومی انجمن مشاوره ایران )مرحله توانمندسازی( 19جشن نوروز یی برپا 

 



036 
 
 

 زده در مرکز تحقیقات طفی اجتماعی زنان و دختران زلزلهبرگزاری نشست علمی حیات عا

 :زن و خانواده نهاد ریاست جمهوری

 مشروح نشست:گزارش 

 دختران و زنان یاجتماع ،یعاطف اتیح» نشست خانواده، و زن قاتیتحق مرکز یعموم روابط گزارش به

 هیسم دکتر نشست نیا در. شد برگزار خانواده و زن قاتیتحق مرکز در 32 آذر 63 دوشنبه روز «زدهزلزله

 ئتیه ضوع ؛یلیاسماع معصومه دکتر ،ییطباطبا عالمه دانشگاه یشناسروان دانشکده یعلم ئتیه عضو ان؛یکاظم

 بدره؛ محسن دکتر و رانیا مشاوره انجمن سیرئ و ییطباطبا عالمه دانشگاه یشناسروان دانشکده یعلم

 .پرداختند یسخنران رادیا به زنان، مطالعات رشته یدکتر آموختهدانش

 استان در زدهزلزله مردم به کمک و یامدادگر امر در خود اتیتجرب انیب به نشست نیا یابتدا در انیکاظم

 یروزها در. میداشت حضور زدهزلزله مناطق در اول یروزها از همکارانم همراه به من: گفت و پرداخت کرمانشاه

 اوضاع و ندباش نداشته را خود یعیطب یعملکردها گرید افراد، بود شده باعث که بود حاکم بحران طیشرا ییابتدا

 ایدنبه ازهت نوزاد که هستند یادیز زنان میشد متوجه و مستقر ییصحرا مارستانیب در ما. بود ختهیر همبه اریبس

 یروزها در چون م؛یدارنگه دور بحران طیشرا از را هاآن که بود نیا ما دغدغه و هستند باردار ای و داشته آمده

 شاهدرکرمان زنان نیا اسکان یبرا که میکرد تالش طیشرا آن در و نداشت وجود یشیگرما ستمیس و پتو اول

 .میده انجام ییهایهماهنگ

 ،شد مشخص کرمانشاه در نوزاد یدارا مادران و باردار زنان اسکان محل کهنیا از پس شناس،روان نیا گفته به

 یول ابند؛ی اسکان خود همسران از دور کرمانشاه در شدههماهنگ یهامکان آن در که شد خواسته آنان از

 مسرانه از روز کی یحت میستین حاضر ما گفتندیم و نبودند خود یزندگ محل ترک به حاضر زنان از کدامچیه

 .نداشتند را خود یزندگ محل ترک امکان زین آنان همسران و میباش دور خود

 توجه ابلق یلیخ نکته نیا من نظر به و میده انتقال کرمانشاه به را زن کی یحت مینشد موفق تینها در: افزود او

 وجهمت جیتدر به. دارند طیشرا نیا در را ییهاواکنش نیچن زنان نیا چرا که بود آوررتیح من خود یبرا و بود

 یارسوگو مراسم یبرگزار یبرا یحت هاآن و بود یاتیح خانواده کل یبرا طیشرا آن در زن نقش چقدر که شدم

 65 که داشت حضور یدکتر زدهزلزله مناطق آن در مثال عنوان به. بودند یبزرگ کمک مردم، جاناتیه بروز و
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 و کردینم هیگر عنوان چیه به م،یکردیم صحبت او با یوقت و بود داده دست از را خود خانواده یاعضا از نفر

 .کردینم یصحبت اصالً خود یهابتیمص درباره

 یعزادار و پرداخت بتیمص ذکر به و کرد کردن هیمو به شروع یخانم روز کی: داد ادامه دانشگاه استاد نیا

 نیا که ینقش. فتدیب اتفاق شیبرا جانیه ابراز زلزله از بعد دهم روز در دکتر یآقا نیا که شد باعث و کردیم

 دیمف اریبس داشتند، زدهزلزله مناطق یاهال جانیه میتنظ در که یریتأث و داشتند یجمع دسته یسوگوار در زنان

 یدیمف رایبس ریتأث که شد سبب داشت، وجود زنان نیا یهاصحبت در که یاعاطفه از پر گفتمان نیهمچن. بود

 .باشند داشته زدهبحران طیشرا بر

 هزلزل در را خود خانواده یاعضا همه که کرد اشاره یمرد به ادامه در ییطباطبا عالمه دانشگاه یعلم ئتیه عضو

 یااعض همه مرد نیا: گفت مرد نیا تیوضع شرح در او. کردیم یزندگ یساماننابه طیشرا در و بود داده دست از

 نیرکمت کهیطور به بود؛ کرده دایپ اسکان یکوچک یلیخ یمسافرت چادر در و بود داده دست از را خود خانواده

 بودم دهید شهر امامزاده در بارها را او من. مینداشت او یزندگ نحوه از یاطالع چیه ما و کردیم جلب را توجه

 محل هک خواستم یمحل خانم کی از آن از پس. کند صحبت یکس با خواستینم و بود گرفته و تنها اریبس که

 کندیم یزندگ یحداقل اریبس یطیشرا در او که میشد متوجه تینها در و کند دایپ را مرد نیا اسکان و یزندگ

 .بود نکرده رهیذخ مدت نیا در هم یاآذوقه چیه و ندارد دنیکش دراز یبرا ییجا چادرش یحت که

 ثالام و اندنداده قرار پوشش تحت را افراد همه هنوز که است یاگونهبه امداد طیشرا متأسفانه: افزود انیکاظم

 رایبس شانیزندگ طیشرا دارند، دختر کی ای زن کی که ییهاخانواده اما. است ادیز مناطق آن در یمرد نیچن

 را یعجم دسته استقرار کی که است نیا کنندیم که یکار نیاول معموالً هاخانواده نیا. شودیم فیتعر متفاوت

 و شده جمع گرید یهاخانواده با هاخانواده از یبعض و ابندییم اسکان هاهیهمسا کنار و دهندیم شکل

 که اندداده بیترت هم را یاآشپزخانه و کرده درست راهرو چادرها نیب و اندکرده وصل هم به را شانیچادرها

 .است هشد فیتعر نو از هانقش و اندداده شکل را خوب یمشارکت یفضا قتیدرحق. کنندیم استفاده آن از یهمگ

 یعلن صورت به زلزله وقوع از بعد یول بود، پنهان هاخانه در زلزله از قبل تا که کرد اشاره ییهابیآس به شانیا

 در یعلن صورت به که ییهامشاجره و هایریدرگ از مثال عنوان به: ساخت خاطرنشان و دادیم رخ آشکار و

. کردندیم مصرف مواد یعموم یفضا در که یمعتاد مردان ای دادیم رخ زدهزلزله یهاخانواده چشم مقابل

 طیراش نیا ریتأثتحت عنوان چیه به ما کردندیم انیب اما بودند، یناراض اتفاقات نیا از هاخانواده از یاریبس
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 خانه نآ خچالی که بود یاخانه. میهست گریکدی پشتوانه شهیهم مشکالت نیا همه وجود با چون میریگینم قرار

 43 گذشت از پس مثالً ای کردیم استفاده کمد عنوان به خچالی از خانواده زن و بود شده خراب زلزله اثر در

 فیتعر خودشان یبرا هم یمهمان یبرا لباس و رفتندیم یمهمان به طیشرا آن در یجوان مرد و زن زلزله، از روز

 .دادندیم بروز طیشرا نیا در را یخوب یهاتیخالق زنان از یاریبس مجموع در. بودند کرده

 یدیلک نقش خانواده در هایریگمیتصم در و هانقش ینیبازآفر در زدهزلزله زنان کهنیا انیب با شناسروان نیا

 هخان خودشان هاخانواده مناطق آن در و است یشهر مناطق با متفاوت اریبس طیشرا روستاها در: گفت دارند،

 یبیعج شوک شانیبرا خانه ختنیفرور و گذشتینم خانه ساخت از یادیز زمان مدت و بودند ساخته را خود

 روستا زا باالتر اریبس انتظارات چون بود کرده جادیا مردم یبرا یادیز اریبس شوک بحران، نیا شهر در اما نبود،

 ودمانخ خانه میتوانیم دوباره ما که کردندیم انیب یراحت به ییروستا خانواده کی دختران مثال عنوان به. بود

 دختران و بود نفت صف در روز هر خانواده پسر داشت، برعهده یافهیوظ خانواده آن در کس هر و میبساز را

 لزلهز از بعد که گفتندیم مدام دختران نیا که بود نیا جالب و داشتند را خود شدهفیتعر فیوظا زین خانواده

 .میبمان کاریب میبتوان که ستین طورنیا اصالً و است شده شتریب اریبس ما یهاتیمسئول و فیوظا

 هب دارو بسته کی رفتم دنشید به من که بارکی و بود داده دست از را خود فرزند که بود یخانم: افزود یو

 یآقا روزید" گفت میدیپرس او از را انیجر یوقت و "ندارم یاجیاحت داروها نیا به من" گفت و داد من

 دهش شتریب خوابم کردم، مصرف را داروها نیا یوقت از و کرد زیتجو را داروها نیا من یبرا و آمد یپزشکروان

 ."برسم میکارها به توانمینم و است

 یلیخ و کنند جمع دوباره را شانیزندگ خودشان دیبا که کنندیم درک طیشرا نیا در زنان ان،یکاظم گفته به

 شانیشوهرها کهنیا یبرا زدندیم قدم و آوردندیم رونیب چادر از را خود یهابچه زنان، نیا یحت هاوقت

 توانندیم یلیخ خانواده کردن جمع هم دور و یریپذتیمسئول در زنان نیبنابرا. کنند استراحت یساعت یبرا بتوانند

 .باشند مؤثر

 دهندیم اننش یاالعادهفوق شکل به را گرانید از مراقبت ،یبحران طیشرا نیا در زنان دانشگاه، استاد نیا دهیعق به

 روز دچن: گفت و پرداخت مورد نیا در یاتفاق انیب به او. ستین محدود خانواده یاعضا به تنها یژگیو نیا که

 سیپل بود، کرده ییشناسا را دزد آن که دختر آن مادر و بود دهیدزد را دختر کی گوشواره یزن منطقه در شیپ
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 تیرضا او اما دهد تیرضا که خواست مادر آن از سیپل. بود شده زن آن فرار مانع و کرد باخبر را محل مردان و

 ."فتدیب اتفاق نیهم زین هیهمسا دختر یبرا فردا است ممکن کنم، را کار نیا من اگر" گفتیم و دادینم

 راجعهم من به مادر همان اتفاق آن از بعد: افزود ییطباطبا عالمه دانشگاه یشناسروان دانشکده یعلم ئتیه عضو

 نانیاطم کهنیا با یعبارت به. "دارم گناه احساس داشتم دزد زن آن با که یرفتار خاطر به من" گفت و کرد

 .تاس نیتحس قابل زنان یمراقبت مدل نیا. نبود زین او یهایسخت به یراض یول کرده، یدزد زن آن که داشت

 و یلهمد هستند، شانیزندگ تمام دادن دست از سوگوار هاانسان همه که یپرتنش یفضا در ان،یکاظم گفته به

 همه یچوپان مثالً. کردندیم فایا یخوب به را نقش نیا زنان و است اتیضرور جزو گریکدی از مراقبت

 کار نیا او یپاهم همسرش و دهد نجات را هاآن که کردیم تالش اریبس و بود مانده آوار ریز در شیگوسفندها

 .دادیم انجام را

 وجهمت قبرستان گوشه در یرمردیپ روز کی: داد ادامه و کرد بسنده مثال کی به یهمدل ضرورت با رابطه در او

 او با کردم تالش من و کردیم یعزادار و بود نشسته خود فرزند سه و همسر مزار کنار که کرد جلب را

 ره به اما شدمینم کالمش متوجه عنوان چیه به من و کردیم صحبت یکرد او کهنیا وجود با و شوم صحبتهم

 داشتم هک یوقت آخر روز. دادیم شرح میبرا را اتفاقات خودش زبان با او و میکردیم صحبت گریکدی با یقیطر

 قهمنط آن مردم زبان از یلیخ را یسؤال جمله نیا نجا؟یا یگردیبرم هم باز دیپرس من از رفتم،یم او شیپ از

 .دمیشنیم

. بود داده دست از آوار ریز آغوشش در را خود نوزاد که دمیشن یمادر از را جمله نیهم: افزود شناسروان نیا

 دو او. بود جالب اریبس من یبرا کردیم که یصحبت و بود کرده دایپ نجات آوار ریز از ساعت کی از بعد او

 شوندن اضطراب و یناراحت دچار تا نکند هیگر فرزندانش یجلو کردیم یسع و بودند مانده زنده که داشت فرزند

 یجا که اورمیب ایدنبه گرید فرزند کی که دارم آرزو من و است یآسان یسخت هر دل در" گفتیم من به و

 متوجه شیهابچه تا نکند هیگر کرد،یم یسع شیهاصحبت نیح در و "کند پر را امدادهدست از فرزند یخال

 .نشوند او یناراحت

 از ییهاگروه متأسفانه: گفت امدادگر یهاگروه از یبرخ نادرست یروان و یاجتماع خدمات درباره انیکاظم

 هاآن رمجموعهیز دیبا مددکاران و مشاوران دارند اصرار که شوندیم اعزام منطقه به روزها نیا پزشکانروان

 دیبا تینها در ،یغربالگر مرحله چند از بعد دارند دهیعق و شود یط یغربالگر تست حتما و کنند کار به شروع
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 دیبا و میدهیم انجام ما که است یکار نیهم بحران در مداخالت کهیحال در. ردیگ صورت یروان مداخالت

 .میبشنو را هاآن مشکالت و میشو وگوگفت وارد منطقه مردم با ابتدا

 اریبس که یخانم. داشت وجود فضا نیا در که بود یشوخ و طنز بود، جالب یلیخ که یگرید نکته: افزود شانیا

 بنا خودمان یزندگ محل جز یگرید یجا در را چادرمان اول یروزها که کردیم فیتعر ما یبرا بود طبعشوخ

 کنندیم یزندگ هم با هاهیهمسا که میشد متوجه میاوریب خانه از را یالهیوس میخواستیم که روز کی و میکرد

 .داشتند اجیاحت من یطبعشوخ به چون میاوریب هاآن کنار را چادرمان که خواستند ما از هاهیهمسا و

 در تقدر مراتب سلسله هنوز یبحران طیشرا بودن حاکم وجود با زدهزلزله مناطق در شناس،روان نیا گفته به

 هب بود مجبور روز هر خانواده پدر مثالً. ندارد روستا و شهر در یتفاوت چیه یژگیو نیا و دارد وجود هاخانواده

 آن و نرود رونیب آن محدوده از فرزندش کهآن یبرا بود کرده نیچسنگ را چادر یجلو و برود کرمانشاه

 .نشد خارج محدوده آن از وقتچیه پدرش برگشت زمان تا پسربچه

 یشتریب نانیاطم و اعتماد یفضا روستا در: افزود و پرداخت شهر و روستا یهاتفاوت انیب به ادامه در انیکاظم

 دورتر یامحدوده از شانیهابچه دهندینم اجازه هاخانواده شتریب و ستین گونهنیا شهر در اما است، حاکم

 مراحل عموماً  و گشتندیم بر یعاد حالت به سخت اریبس یگروه یهامشاوره در یشهر مردم نیهمچن. بروند

 .بود برزمان اریبس یشهر مناطق در مشاوره و یدرمانروان

 یشهر انمرد از یاریبس و بود متفاوت زین زلزله با مردان و زنان واکنش نوع یحت دانشگاه، استاد نیا گفته به

 مطرح را مهاجرت مسئله مکررا و میکن یزندگ شهر نیا در دوباره میبتوان ما است سخت که کردندیم انیب

 در یزندگ ساختن دوباره یدرون زهیانگ تا کردیم کار اریبس افراد نیا یرو دیبا یشناسروان میت و کردندیم

 ما چون که کردندیم انیب و داشتند طیشرا ساختن دوباره یبرا یادیز اریبس زهیانگ زنان، اما. دیآ وجود به هاآن

 نیا با میتوانیم نیبنابرا م،یکرد یزندگ غار در هاماه و میکرد تجربه جنگ دوران در را طیشرا نیا بارکی

 .مییایب کنار زین طیشرا

 وستار در طیشرا نیا و رندیپذیم ترراحت را عتیطب یهاقانون و اندشده بزرگ عتیطب در زنان نیا: افزود یو

 روستا در یول د،یآیم وجودبه رترید اریبس یدرون زهیانگ و است باالتر انتظارات شهر در. است تربرجسته اریبس

 ساختن یبرا دیبا خودشان که دانستند یم چون شدند؛ سرپا زود یلیخ اما داده، رخ یبحران یاتفاق کهنیا وجود با

 .نداشتند یزندگ از باال انتظارات و کنند تالش خانه نیا دوباره
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 دمانن شود؛یم منتشر زدهزلزله مناطق از که ییهاگزارش و آمارها با رابطه در حاضران از یکی نشست ادامه در

 زانیم درباره خواست نشست سخنران از و کرد مطرح یسؤال هایدزدکودک آمار و سرپرستیب زنان آمار

 که دبو شده عیشا یخبر اول یروزها: کرد انیب پاسخ در انیکاظم که دهد حیتوض آمارها نیا بودن انهیگراواقع

 و کردندیم بیتکذ را آن میکرد صحبت مهر مسکن نیساکن با یوقت ما و است داده کشته 433 مهر مسکن

 مناطق نیا از موفق یخودکش از یآمار مثالً ای. شدند کشته مهر مسکن در نفر 13 تا 93 نیب حداکثر گفتندیم

 یگرید وردم. بود فتادهین اتفاق موفق یخودکش اما بود، یخودکش به اقدام نبود؛ درست اصالً که بود شده منتشر

 کهنیا زج آمارها نیا. ستین شیب یاعهیشا که بود هاکانکس در یسوزآتش اثر بر مردم شدنکشته بود، عیشا که

 .هستند هم مخرب اریبس و ندارد یگرید ییکارا چیه کند ادیز را مردم اضطراب

 زدهزلزله مناطق در دیبا که ییکارها خصوص در خود یهاصحبت انیپا در عالمه دانشگاه یعلم ئتیه عضو

 یهاخانواده در. کرد زدهوحشت را هاآن کهنیا نه داد؛ افراد نیا به ییهاآموزش دیبا: گفت داد، انجام

 به ست؛ا ادیز اریبس هاهیهمسا نیب یمحل یهمبستگ کنند،یم یزندگ تنها که یدختران و زنان و سرپرستتک

 یلیخ یتیحما ستمیس یمحل مردم چون م؛یشو مداخله وارد میمستق طور به ستین یازین من نظر به کهیطور

 یهاییراهنما و میکن تیتقو را یتیحما ستمیس نیا که است نیا دیآیبرم ما دست از که یکار. داشتند یخوب

 ردندکیم مراجعه ما به سرپرستزن خانواده کی درباره هاهیهمسا از یاریبس مثالً. میده ارائه هاآن به یتریاصول

 هیته یاطیخ چرخ زن آن یبرا میکرد تالش ما و کنند کمک خانواده نیا به چگونه که خواستندیم ییراهنما و

 .کند کسب درآمد راه نیا از بتواند او تا میکن

 از: تگف و کرد اشاره کُرد خانواده فرهنگ به شیهاصحبت یابتدا در یلیعاسم دکتر نشست نیا دوم سخنران

 دودمح زلزله زمان به تنها یژگیو نیا و است بوده شاندوش بر خانواده شتریب تیمسئول کُرد زنان گذشته

 .است زنان عهدهبه زین یکار مسائل ،یعاطف مسائل بر عالوه که است یروشن اریبس فرهنگ کی نیا و شودینم

 چادرها نیب زدهزلزله مناطق در ما یوقت و بود مشاهده قابل وضوح به طیشرا آن در موضوع نیا: داد ادامه یو

 تیسئولم یحت و دادندیم حیتوض امدادگران یبرا را طیشرا که بودند هاآن و میدیدیم را زنان شتریب میزدیم قدم

. دداشتن طیشرا آن در یخنث یحالت معموالً مردان و داشتند برعهده را خانواده آذوقه و اقالم تیریمد و افتیدر

 .داشت حضور زن کی د،یکردیم استشمام را یزندگ یبو شما که هرجا درواقع
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 وادهخان در را یاصل نقش ریعشا زنان و دارد وجود وضوحبه زین ریعشا در سبک نیا شناس،روان نیا گفته به

 جانیا هچ یبرا شما که دیپرس امدادگران از یزن یسفل دستک نام به ییروستا در مثال عنوان به. کنندیم فایا

 طیراش نیا به و میکن حل را مسائل و میکن سرپا دوباره را خود یزندگ میتوانیم و میهست ریعشا ما د؟یاآمده

 زن اما آورد، دستبه را خود یزندگ انیجر بتواند تا دارد اجیاحت کمک به یشهر زن درواقع. میدار عادت

 .ندارد را ازین نیا ییروستا

 تهران در ام: گفت است، متفاوت افتاده اتفاق چهآن با ما یذهن ریتصو کهنیا انیب با رانیا مشاوره انجمن سیرئ

 هکیحال در دارد؛ کمک به ازین که است ریپذبیآس یقشر م،یدار زدهزلزله مناطق در زن کی از که یریتصو

 .کندیم صدق همه درباره ستین زنان درباره تنها نادرست یذهن ریتصو نیا. ستندین گونهنیا زنان همه

 دیبا دیهست فعال منطقه آن در که شما گفت و گرفت تماس ما با یدولت یهاارگان از یکی روز کی: افزود یو

 در من. داشت زدهزلزله مناطق در ندهینما دو تنها ارگان آن کهیحال در د؛یکن عمل ما رمجموعهیز عنوان به

 حال از و دادند پوشش را روستاها همه ولا یروزها همان از که یمردم یهاهگرو دیدار توقع شما گفتم جواب

 ندرتبه و دارد منطقه در ندهینما 6 تنها که رندیگ قرار یارگان رمجموعهیز هستند، باخبر زدهزلزله مردم همه

 هزدزلزله مناطق از یدرست درک یدولت یهاارگان کارشناسان از یاریبس دهد؟یم انجام هازدهزلزله یبرا یکار

 .ریخ ای دارد ییکارآ طیشرا آن در ایآ پروتکل نیا که ندارد توجه اصوالً و دارند پروتکل کی تنها و ندارند

 دهززلزله مناطق در تیفعال دوران در: گفت یمردم مختلف یهاگروه از یاریبس یامدادرسان درباره یلیعاسم

 که میکردیم تیفعال ییهامیت در ما. نکنم هیتک خودم تخصص به صرفاً که کردم کسب را تجربه نیا کرمانشاه

 ینروحا آن و میرفتیم منطقه به هم با ما. داشتند حضور یروحان و شناسجامعه شناس،روان پزشک، میت آن در

 اچر گفتم یروحان آن به اول یروزها همان من و کردیم عیتوز نفت مردم نیب هاشب و کردیم یباز هابچه با

 بعد. همدیم حیتوض شما یبرا بعداً که داد پاسخ او و دارند حضور هم یگرید یروهاین د،یکنیم عیتوز نفت شما

 از یسروانشنا یدکترا لیالتحصفارغ یروحان آن که میشد متوجه ریمس در و میبازگشت منطقه از ما روز چند از

 و حال یایجو مشاور عنوان به و رفتمیم مردم نیا نزد ییتنها به من اگر که داد حیتوض و استیاسترال دانشگاه

 من که شدندیم متوجه یوقت یول کردند،ینم توجه من به اصالً مردم آن شدم،یم آنان یروان و یروح روز

 پروتکل در نیا. دادندیم جواب من سؤاالت به ام،آورده را آنان ازین مورد و یاساس اقالم و لیوسا خود با همراه

 نه دهد انجام را خود کار دیبا هرکس که دارد وجود یفرهنگ مناطق، آن در چراکه است؛ نشده نوشته یدرمان
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 ریز ههم باشد داشته توقع یارگان کهنیا ای و باشد بودجه منتظر و بگذارد دست یرو دست یارگان هر کهنیا

 .اشدنب طیشرا شدنفراهم منتظر و بشناسد را خود فهیوظ یستیبا هاارگان همه بلکه کنند، تیفعال او نظر

 بیآس کرمانشاه در مطمئناً  کردند،ینم کمک زلزله یروزها در مردم اگر مشاوره، انجمن سیرئ دهیعق به

 ییهانآ. شدند کار به دست بالفاصله و نماندند منتظر مسئوالن مانند مردم اما. بود امروز از شتریب العادهفوق

 زلزله مانز در چون هستند یبزرگ اشتباه دچار است، نییپا یلیخ رانیا در یاجتماع هیسرما گفتندیم شهیهم که

 زیچ کی تنها و کنند کمک کردندیم تالش ینوع به همه و بودند رسانده منطقه به را خودشان مختلف یهاآدم

 .تیانسان و انسان بودند؛ بلد

 زین سران جلسه در یحت و گرفتندیم عکس فقط که بودند نهادها و هاسازمان از یاعده البته: افزود یلیعاسم

 مهه و باشد دیبا یمستندساز که است درست. بود آورشرم واقعاً که بود گرفتنعکس مشغول شانحواس همه

 رد،یگ شکل یخاص شخص حول مستندها نیا دینبا اما شود، مستند دیبا شود،یم انجام مناطق آن در که یاقدامات

 .شود ثبت کار ندیفرآ و روند دیبا بلکه

 و اشدب آدم اگر آدم ست؛ین مطرح مرد و زن گرید یبحران طیشرا نیا در که کرد اشاره نکته نیا به انیپا در او

 فقط زنان یاجتماع یعاطف اتیح نیبنابرا. شودیم درست رفتارش یعیطب طور به باشد داشته قبول را خدا اگر

 .است مهم اندمانده آوار ریز زلزله در که ییهاخانواده یاجتماع یعاطف اتیح بلکه ست،ین مطرح

 ما: فتگ  شود، ارائه یسبک چه در خدمات دیبا ییهابحران نیچن در کهنیا بر یمبن یسؤال به پاسخ در یلیعاسم

 تاس حاکم یادار فساد کهیزمان تا. کندیم غوغا یادار فساد و است ازمندین تیترب به که میهست یاجامعه در

 ای و یستیهزب ایآ که میبمان منتظر مینیبنش دینبا ما. شودیم سازمشکل زیچ همه نرسند، گریکدی داد به مردم اگر

 .رید یلیخ یول ندیآیم حتماً بله نه؟ ای ندیآیم کمک یبرا یپزشک علوم

 گرید ساختارها و افراد مجموعه و شوندیم مهم هاآدم تکتک دارد وجود یادار فساد یوقت: داد ادامه شانیا

 در را مدرسه مشاوران آموزش که میکرد درخواست مسئوالن از یاجلسه در مثال عنوان به. ندارند تیاهم

 تنها ند؛ریبگ نظر در ما یبرا یابودجه و قرارداد میخواستینم یحت. دهند قرار ما گروه اریاخت در زدهزلزله مناطق

 گرید سانکارشنا با ما یجا به و نکردند قبول وجود نیا با اما. کردندیم تقبل را افراد مهیب و آمد و رفت یستیبا

 .شودیم فیتعر هاآن یبرا هم بودجه فیرد اتفاقاً که بستند قرار
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 و هانمونه با رابطه در نشست حاضران از یکی سؤال به پاسخ در انیکاظم هیسم ،یلیعاسم یهاصحبت از بعد

 که است نیا دارد وجود مناطق در مسائل یسرکی: گفت کرمانشاه زدهزلزله مناطق در بحران در مداخله انواع

 ما مثالً. ادرچ عیتوز نحوه ای برنج یگون کردن پرت مانند ستند،ین یمناسب مداخالت افتدیم اتفاق که یمداخالت

 یسخت اریبس طیشرا در و بود دهینرس او به چادر هنوز که میشد مواجه ینخاع قطع فرد کی با چهارم روز در

 .داشت قرار

 اصالً  و میبود اول یروزها در نامناسب اریبس بحران تیریمد شاهد منطقه آن در: داد ادامه شناسروان نیا

 تدااب که یریتصو. ماندینم مردم هیبق یبرا یزیچ و شدیم غارت شهر یورود در اقالم و نداشت وجود تیریمد

 یدهانها با اقالم عیتوز یسامانده یبرا. بود متفاوت اریبس میداد انجام که یامداخله نوع با میداشت منطقه از

 نیمعتمد اب که بود نیا شد ارائه که یشنهادیپ. نشدند تیمسئول نیا دارعهده کدامچیه یول میکرد صحبت یدولت

 عدب به نیا از که میخواست نهادها از و میبگذار هاآن برعهده را اقالم عیتوز و میشو مذاکره وارد روستا و شهر

 .بود اثربخش مداخله نوع کی نیا. کنند مراجعه افراد نیا به اقالم عیتوز یبرا

 و ودندب زدهوحشت زلزله از هنوز کودکان که بودند ییهاخانواده مناطق از یلیخ در دانشگاه استاد نیا گفته به

 یصدا محل مسجد در افراد از یکی. بازگرداند مناطق به را آرامش کرد یسع گروه و شدندینم خارج چادر از

 یزندگ و برگشت شهر به آرامش اذان، یصدا دنیشن با گفتند آن از بعد مردم از یلیخ و کرد پخش را اذان

 .شد یجار دوباره

 از ار کودکان میکرد تالش ما: افزود و کرد اشاره زدهزلزله کودکان یروح تیوضع بهبود یبرا تالش به شانیا

 هابچه یباز محل به زادهامام اطیح کار نیا یبرا و کنند ابراز را شانجانیه میکن کمک و میکن خارج چادر

 کی منبر یباال که میخواست هابچه از اول یروزها نیهمچن. بودند خوشحال اتفاق نیا از هاخانواده و شد لیتبد

 یازدهوحشت اریبس راتیتعب اول یروزها در آنان اکثر. ندیبگو دارند دوست چه هر زلزله درباره و بروند مسجد

 ارهدوب از یاریبس و میبشنو میتوانستیم آنان یهاصحبت در را یدواریام مرور به اما داشتند، اتفاق نیا از

 .کردندیم صحبت شهرشان ساختن

 زدهزلزله مناطق مردم ستیز تیوضع مورد در نشست سخنران نیآخر عنوان به بدره محسن نشست نیا ادامه در

 اتفاق زاگرس در زلزله. میکن فراموش را زلزله مییایب که است نیا کنم اشاره آن به خواهمیم که یانکته: گفت

 در و امونریپ کی و است مرکز کی یدارا ما کشور میکن ساده یبندمیتقس را ستیز تیوضع اگر و است افتاده
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 یریوک مناطق تا گرفته تختیپا از است؛ منتشر جا همه رامونیپ نیا و دارد وجود ثروت و قدرت تمرکز مرکز

 .دارد جودو ینینشهیحاش تمرکز ما کشور یرامونیپ مناطق اکثر در و یجنوب مناطق و بلوچستان و ستانیس و

 لحاظ به که ییجا است؛ یرامونیپ مناطق نیا از یکی زاگرس: افزود زنان مطالعات رشته آموختهدانش نیا

 لسرپ و ازگله مخصوص فقط که دارد وجود لیمسا یسر کی متأسفانه یول داشته، را خود یهاتمدن ،یخیتار

 مشکالت انیم در یلیخ زلزله بحران که شد دیخواه متوجه د،یشویم وارد مناطق آن به یوقت و ستین ذهاب

 .است شده اضافه هاآن گرید مشکالت به فقط و ستین برجسته مردم آن گرید

 ییهاخانواده و ستین زلزله طیشرا مختص کدامچیه زدهزلزله مناطق مردم یازهاین از یاریبس کهنیا انیب با او

 مثالً : کرد انیب بود، کرده کی و هزار را شانمشکالت زلزله و داشتند شانیزندگ در مشکل هزار که بودند

 زده پل مادر یرو خانواده دختران با همراه پدر لزرهنیزم زمان و بود نخاع قطع مادر که داشت وجود یاخانواده

. بودند یادیز اریبس مشکالت دچار یدرآمد و یمال لحاظ از خانواده نیا. اوردیب دوام آوار ریز در مادر تا بودند

 که یاخانه در که بود یمریآلزا یمادر و مجرد و سال 13 یباال دختر 6 یدارا یاخانواده ازگله شهر در ای

 ریز در یحت کهیزمان در بود مجبور خانواده نیا و بود افتاده عقب شانماه سه اجاره شده، آوار به لیتبد اکنون

 .کند نیتأم را ماهه سه اجاره پول بودند چادر

 نیهم اما م،یدادینم دست از را زیعز یهاجان همه نیا ما و نبود کار در یازلزله اصالً کاش یا: افزود بدره

 نیا یحت متأسفانه. شود داریب مردم و مسئوالن یجمع یهاوجدان که کند فراهم یتیموقع تواندیم زلزله بحران

 رد مردم. اوردیب وجودبه یدولت یهاارگان از یبعض در را یاجتماع یداریب نیا نتوانست هم یشتریر 3 زلزله

 یتنادرس عملکرد با و داد ارائه مایس و صدا که ینادرست ریتصاو با متأسفانه اما آمدند، صحنه به اول یروزها

 .نشد استفاده درست مردم در یاجتماع یداریب نیا از داشتند، بحران تیریمد در یدولت ینهادها که

 چگونه ندبدان تا ندارند بحران از یدرست درک اصالً مسئوالن از یاریبس زنان، مطالعات آموختهدانش نیا گفته به

 عیتوز منطقه در چادر ازیموردن مقدار برابر سه از شیب زلزله یروزها در مثال عنوان به. کنند تیریمد را آن

 .ابندی اسکان احمر هالل یچادرها در نتوانستند مردم همه یول شد،

 تواندیم هم بحران نیا در نشود توجه آن به اگر که دارد ییهایژگیو زاگرس یزندگ سبک: داد ادامه شانیا

 و ودهب یریعشا فرهنگ کی رویپ ینیکجانشی عمدتاً زاگرس در. کند یبحران را ما خوب تین با مداخالت یحت

 یلیخ مردها و کندیم اداره زن را ستیز نیا مختلف ابعاد و است زنانه امر کی جاآن در یزندگ واسطه نیا به
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 قالما افتیدر از اقالم عیتوز موقع مردان موارد از یبرخ در خاطر نیهم به ندارند؛ یزندگ به یمدتیطوالن نگاه

 .نداشتند زنان را یژگیو نیا که کردندیم یخوددار یاضاف

 یرسختس و یبردبار همه با زن نیا. اوست یعاطف اتیح بحث یزاگرس زن کی ستیز گرید بعد بدره گفته به

 اریبس یهانییآ تهران در. میریگیم دهیناد را آن اوقات یلیخ ما که است یعاطف حدت یژگیو یدارا دارد که

 ابدییم شیافزا برابر یس تا ستیب یگاه مناطق آن در هانییآ نیا یول شود،یم برگزار یسوگوار یبرا یسبک

 امر کی عزا ،یزاگرس زنان یزندگ سبک در. دارند یمختلف یهاهیمو و هستند مندنییآ اریبس منطقه آن مردم و

. ودشیم متوقف کرد زن کی یبرا یزندگ اوقات یلیخ و کندیم دایپ ادامه مرگ لحظه تا و ستین مدتکوتاه

 حاضر حال در چون کند؛ دایپ ادامه زدهزلزله مناطق در یشناسروان خدمات و هاکمک که است ازین نیهم یبرا

 دایپ کاهش جاناتیه که مرور به یول است ختهیر همبه یاجتماع ساخت کهنیا لیدل به است؛ کم سوگ زانیم

 .شودیم دوبرابر داغدار زنان یبرا یعاطف مشکالت کند،یم

 نیا راگ که: گفت و کرد اشاره کٌرد زنان یعاطف ستیز از یگرید بعد به زنان مطالعات رشته آموختهدانش نیا

 وادهخان مرد برخالف کٌرد زن. شودیم دیتشد او یبرا مسائل از یلیخ نباشد، یزندگ یواقع انیجر در لیدخ زن

 را یمختلف یهاتیمسئول و کندیم کار روز طول در اریبس است، یفاتیتشر موجود کی موارد از یلیخ در که

 چند نانز از یاریبس یروان مسائل فتاد،ین اتفاق زنان یسازفعال نیا زلزله بحران از بعد در اگر و دارند برعهده

 ای کردند یبافتن یهالیم عیتوز به اقدام و بودند واقف مسئله نیا به یمردم یهاگروه از یبعض. شد خواهد برابر

 .کند کمک منطقه آن ییروستا اتیح یدهتیهو به تواندیم یلیخ درخت اصله چند یحت

 هازهیانگ زا یبخش یحد تا بلکه داد، نشان زدهزلزله مناطق از ینادرست ریتصو تنها نه رسانه متأسفانه: افزود یو

 و یاجتماع یگرلیتسه یبرا توانستیم اریبس هازهیانگ و هاکمک نیا و کرد کور را یمردم یهاکمک یبرا

 به و هرفت نیب از زلزله زمان در ییروستا مناطق یاقتصاد امکانات از یاریبس. باشد مؤثر هاخانواده یبازتوان

 فتل زلزله خاطر به هادام از یاریبس و است یدامپرور منطقه آن مردم تیفعال از یبزرگ بخش کهنیا لیدل

 .انددهید انییروستا جهت نیا از را یجد بیآس و اندشده

 یصلا منبع و دهندیم انجام زنان را یدامپرور یهاتیفعال از یتوجه قابل بخش چون: کرد حیتصر انیپا در بدره

 و است کرده دیتهد را روستا یاقتصاد اتیح ییروستا یهادام ینابود شود،یم محسوب هاخانواده ییغذا
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 عنوان هب را روستا زنان یاقتصاد ستیز تا باشد کنندهکمک اریبس مورد نیا در تواندیم یاجتماع یگرلیتسه

 .کند ایاح کٌرد زن کی اتیح یاصل رکن کی

 نشست: تصویریگزارش 
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  زدهجمن مشاوره ایران به مناطق زلزلههای تیم اعزامی انرسانه ای فعالیتبازتاب: 

 

 ما زده با صداوسیطق زلزلهدکتر کاظمیان نماینده اعزامی انجمن مشاوره ایران به منازنده مصاحبه

 وابط عمومی انجمن مشاوره ایرانکمیته ربه همت 

 

 ده با خبرگزاری مهر زمن مشاوره ایران به مناطق زلزلهدکتر کاظمیان نماینده اعزامی انجمصاحبه

 زدهفعالیت های انجمن در مناطق زلزلهپیرامون 
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طبائیزده در سایت دانشگاه عالمه طباهای انجمن مشاوره ایران در مناطق زلزلهبازتاب اقدامات و فعالیت 

 زده غرب کشور را اتید گرانقدر و مشاوران دلسوزی که توفیق خدمت در مناطق زلزلهاس

 داشتند به شرح زیر است:

 سرکار خانم دکتر معصومه اسمعیلی 

 ار خانم دکتر سمیه کاظمیانسرک 

 ئیجناب آقای دکتر داوود نوده 

 سرکار خانم دکتر ژاله رفاهی 

 اصفهانی سرکار خانم دکتر فرنوش اوقانی 

 سرکار خانم دکتر سمیرا هاشمی 

 سرکار خانم دکتر فهیمه فداکار 

 حجت االسالم مهدی سیف جمالی 

 جناب آقای جواد چنگی آشتیانی 

 سرکار خانم مریم سیفی 

 آقای علی بتوئی جناب 

 جناب آقای سعید حسین زاده 
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 جناب آقای علی حسینعلی بیگی 

 فر سرکار خانم مرضیه مدنی 

 سرکار خانم ندا قاسمی 

 جناب آقای مرتضی بخشایی 

 سرکار خانم مینا رحیمی 

 جناب آقای امیرحسین فرازمند 

 سرکار خانم نیلوفر رفاهی 

 سرکار خانم مهسا ظاهری 

  مشایخسرکار خانم فاطمه مهناز 

 سرکار خانم ژیال سورنی 

 سرکار خانم محبوبه شادکام 

 سرکار خانم یاسمن حسینی 

 سرکار خانم عادله جاللی 

 سرکار خانم فاطمه بالکان 

 جناب آقای ابراهیم بشیری 

 فرجناب آقای محمدرضا آذری 

 سرکار خانم فاطمه عشقی 

 پورسرکار خانم فرزانه گالبی 

 سرکار خانم فاطمه بختیاری 

 ی مجتبی آسمانیجناب آقا 

 سرکار خانم آرزو آهنگر 

 سرکار خانم الدن اردالنی 

 سرکار خانم زهرا کاشفی 

 جناب آقای محمد صادقی 

 سرکار خانم سوسن حاجیلو 
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 سرکار خانم طیبه حیدری 

 جناب آقای مهران مکرمی 

 جناب آقای محمدتقی خیرخواه 

 سرکار خانم هدی بیات 

 سرکار خانم سمیرا طاووسی 

 ا رضاییسرکار خانم ادیب 

 سرکار خانم افسون ارشاد 

 سرکار خانم طاهره نوری 

 سرکار خانم مهری کبیری 

  سرکار خانم مطهره شیرازی 

 جناب آقای شهاب قبادی 

 جناب آقای ظهیرالدین اکخوان 

 سرکار خانم مهسا مرزبان 

 سرکار خانم زهرا علیدوستی 

 نژادجناب آقای فرشید خواهان 
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 هاپیوست
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 :تقدیر ارگان های و دستگاه های مختلف کشوری و لشگری از خدمات انجمن مشاوره ایران 

 

 



055 
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 زده غرب های انجمن مشاوره ایران در مناطق زلزلهها از فعالیتها و سازمانتقدیر ارگان

 کشور:

 

یرانذهاب از خدمات انجمن مشاوره اتقدیر اداره صنعت و معدن شهرستان سرپل 
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ذهاب از خدمات انجمن مشاوره ایرانتقدیر شهرداری شهرستان سرپل 

 

ذهاب از خدمات انجمن مشاوره ایرانتقدیر اداره آب و فاضالب شهرستان سرپل 
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 :دهمین دوره انجمن مشاوره ایران 

برگزار گردید  33 شهریور ماه 63جلسه مجمع عمومی و انتخابات دهمین دوره انجمن مشاوره ایران در تاریخ 

دهمین دوره انجمن به شرح زیر انتخاب  رهیمد أتیه یاعضاو با شرکت اعضای پیوسته انجمن در انتخابات 

  شدند:

 (انجمن مشاوره ایران سیرئ) یلیاسمع معصومه دکتر 

 (رانیا مشاوره سیرئ نائب) یموسو هیرق دکتر 

 (مشاوره ایران دارخزانه) فرحبخش ومرثیک دکتر 

 یالهامان سعبا دکتر 

 یآبادبهرام زارع دکتر 

 یئنوده داوود دکتر 

 یدکترمصطفو 

 البدل()عضو علی یآباد عیشف عبداهلل دکتر  

 (البدلیعل عضو) یمدن اسری دکتر 

 بازرس( یخدادادجواد  دکتر( 

 بازرس( یرفاه ژاله دکتر( 

 البدل(افشار )بازرس علی کشاورز نیحس دکتر 
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 نگاه فرهیختگانانجمن مشاوره ایران در 

  دکتر حسین سلیمی )ریاست
 دانشگاه عالمه طباطبائی(:

علم مشاوره ترکیبی از دانش نظری و 
تواند های عملی است که میمهارت

های گوناگون در راهگشای بحران
انجمن "جامعه در حال تکامل ایران باشد. 

نهال شکوفایی است که  "مشاوره ایران
 نشیند.ر میدر این مسیر سازنده به با

نسب االسالم و المسلمین فاطمیحجت
 ذهاب(:)نماینده ولی فقیه و امام جمعه سرپل

قال علی )ع(: الظهیر کالمشاوره: هیچ 
 پشتیبانی چون مشاوره نیست.

هدف اصلی و اساس مشاوره ایجاد و توسعه 
اعتماد به نفس جهت گرفتن تصمیمات 
صحیح و امیدبه آینده و خودباوری و 

کننده است. انجمن مشاوره ایران در یش قدرت مبارزه با مشکالت و گسترش رشد فکری و عقالنی مراجعهافزا
 ذهاب نقش مهمی در ایجاد اعتمادبه نفس و تقویت روحیه مردم جهت مبارزه با مشکالت ایفا نمود.بحران زلزله سرپل
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مهندس محسن اسماعیلی )رئیس سازمان عمران و توسعه 
انجمن مشاوره ایران گرچه پنهان از چشم رضوی(: خدمات 

هاست، اما حقیقتا  بسیار اساسی و زیر ها و رسانهدوربین
ذهاب، این پوست جامعه است. بنده شاهد بودم در زلزله سرپل

انجمن ضمن خدمات مستقیم، دانش مشاوره و فرهنگ 
 پذیری را هم در منطقه احیا و  اصالح نمود.مشاوره
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