
 

 

انجمن مشاوره ایران در بحران ای  مشاورهارائه الگوی مداخالت 
  بر تحلیل روایت کرمانشاه مبتنیزلزله 

 1سمیه کاظمیان

 31/2/3127_ تاریخ پذیرش:  30/3/3127تاریخ دریافد:  چکیده
بحران انجمن مشاوره ایران در ای  مداخال  مشاورههدف این پژوهش ارائه الگوی  هدف:
، در ایدن پدژوهش روش تحقیدق روایتدی اسدت.، روش پدژوهش روش:اسدت. کرمانشداه زلزلده 

شود.  می روایت در بحث مدیریت بحران محسو آغاز  27/4/31زلزله کرمانشاه در تاریخ 
مدورد توجده در های  مداه در منطقده حردور یافدت. داسدتان 1انجمن مشاوره ایران بده مدد  

کدده  نفددر نیددروی  41ایددن پددژوهش از طریددق مصدداحبه بددا اعرددای ثابددت و مسددتقر در منطقدده 
سدداختار  ها: یافتووهحاصددل شددد. ، بددوداعزامددی در مقدداطع تحصددیلی کارشناسددی ارشددد و دک ددری 

مدیریت بحدران انجمدن مشداوره ایدران در دو سدطح عملکدرد اختصاصدی و عملکدرد عمدومی 
شخصدیتی هدای  عملکرد عمومی اشداره بده سدطح کنشدگران  ویپگی، ارائه شد. در این فرایند

 دهدد. مدی اختصاصدی را نیدز تحدت الشدعاد خدود قدرارهای  مشاوران( دارد که تمامی عملکرد
کدده عبارتنددد ازا الددفدارای ، عملکددرد اختصاصددی کدداهش  -سدده ریرمجموعدده اسددت  عملکددرد 

عملکددرد توانمندسدداری. در هددر یددک از عملکردهددای  -ج، عملکددرد ایجدداد ثبددا  - ، بحددران
آن عملکددرد اجددرا گردیددد. عملکردهددا بددر  بدده مخددتصای  فنددون و فرایندددهای مشدداوره، مدد کور

عناصددری در درون روایددت نیسددتند بلکدده خددود روایددت هسددتند وکددل روایددت ، خددالف مرددامین
  حاصل از اقداما  مداخله در ینتاگیری:  بحث و نتیجهعیهی جز توالی عملکردها نیست. 

بلکدده  کنددد می کمدد  ندده تنهددا بدده ارتقددا  سددالمت روان بازماندددگان، بحددران بدده دنبددا  سددوانح
 دارند.ناختی در دوران پس از سانحه ت در کاهش مشکال  جسمانی و روان شمثب ینقش
 ای مداخال  مشاوره، روایتتحلیل ، زلزلهبحران  های کلیدی: واژه

                          

 ا  ایران تهرانا، دانشگاه عالمه طباطبائی، تربیتیعلوم    یشناس ر ان دانشکده، مشاوره ر ه استادیار  ا1
s.kazemian@atu.ac.ir 
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 مقدمه
  « اقتصممادی»، «اجتممماعی»، «سیاسممی»بحممران زلزلممه یممب  اقعممه ونممد  جهممی اسممد ؛ 

ابعماد د   انمه مثبمد   منفمی ، در تمامی این  جموه«ا اعتقادی»  « دینی»، «ر ان شناختی»
کنتمری ایمن در حای ش ک   یری اسدا نکته اساسی ایمن جریمان قابلیمد جهمد بخشمی   

کرمانشاه به صورتی نامناسب صورت پذیرفدا  که در بحران زلزله    جوه بود 
عوام  اجرایی با دستلاوگی   تنها در سمطح رفمع ، ماه از  قوع بحران زلزله 0با  ذشد 

کردنمد   نیازهای ا لیه )  بد ن برنامه ریزی درسد   دقیق در  این حوزه( به این  اقعمه نگماه 
به سطو  دیگر آن توجه هزم مبذ ی نشدا برای داشتن یب برنامه ریزی دقیق باید مموارد زیمر 

 تعیمممین اهمممداف مشمممخ     -2درک   شناسمممایی موقعیمممد؛  -3ممممدنظر قمممرار  رفتمممه شمممود: 
کتیکی -1 کمممه بممما نبمممود ا3123، ترجممممه خمممادمی، 2برناممممه )برایسمممون 1اجمممرای تممما  3سمممتراتژی( 

 ضممعید ر شممن    ظمماهراً رسممدا  تغییممر رفتممار در مسمم ولین مربممو  بعیممد بممه نظممر می، مشممخ 
بایسمد تغییمر  ای پمیش ر ی نهادهما نیسمداکه ا مر اینچنمین بمود می مسیر پیش بینمی شمده

کمه  رفتار   تغییر مسمیر در عملکردهمای مسسم ولین اممر دیمده می شمد ا ایمن در حمالی اسمد 
کرمانشماه شدا های ا لیه در آنان مشاهده می خاموشی رفتار   فعالید بمی ، در بحران زلزلمه 

کمب منابع   امکانمات موجمود  سموا ممدیرید در استفاده از ی در ه برنام همای  اسمتفاده از 
 ادیده شدمردمی   همچنین عدم برنامه ریزی مبتنی بر هدف 

کمالن این آشفتگی   هر    ممر  عنموان  بمه، هما در خانواده در سمطح جامعمه   ممدیرید 
کرد کووب در در ن جامعه سراید خواهد  در ارهما   شمر ع زنمد ی با فروریختن دیوا نهادی 

کانک وادر  مسمائ  خمانواد ی براحتمی  ها نیز فروریختمه   دیوار حریم شخصی خانواده،   
کم جمعیمد در توسط دیگمران  ، رهماب وادرهمای مسمتقر در شمهر سمرپ رصمد میشموندا تمرا

کم در در ن خانواده، فرزندی-اختالفات  الد، تعارضات زناشویی   هما  کماهش ضموابط حما

                          
1. tactic 
2. Braison, A 
3. strategy 
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اضمطراب افمراد را بمه شمدت  در ن فردی   بین فردی به سبب  ضعید وادرهمانبود ف ای 
بممروز مشممکالت ر انشممناختی قابمم  ، افممزایش داده اسممدا در ونممین شممرایط اضممطراب آوری

 پیش بینی اسدا
که هزم اسد به  ضعید خانواده ، در در ن جامعه وادرنشمین شمودها  عال ه بر توجهی 

کردهزنان در این شرایط به مراتب  ضعی آنمان پمیش از  قموع  انمدا تی متفما ت تمر از قبم  پیمدا 
یمادی بمرای انجمام دادن در خانمههمای  زلزلمه فعالید کنمون خانممههای  ز های  خمود داشمتند   ا

یمادی ماننمد  کارهمای ز کمووکی انتقمای یافتمه اسمدا در ر سمتاها بمه دلیم   آنها به وادرهمای 
کان مثم  قبم کما   اسمدا لمیکن بیکماری از مهمم تمرین رسید ی به دام   طیور اشتغای افراد 

که  ریبانگیر زنان   مردان شهری شده اسدا   مسایلی اسد 
کممه خممار  از دیممن، بخممش سممالمد ر انشممناختی ، مممذهب، حمموزه بسممیار مهمممی اسممد 

کمیته    تشمکی بما  1انجمن مشاوره ایرانتنها  ظیفه ارائه خدمد را داردا ، قومید   ملید

در حوادثی چون حادث  پالسکو و زلزل  کرمانشاه بها ازهزا     5931مشاوره بحران در سال 

 ایه  کمیته   نیروهای متخصص ب  منطق  ب  امر یاری رسانی ب  آسیب دیدگان پرداخت. 

بهرای ازاها و    راههایی   ویژگی در زلزل  کرمانشاهبرای انجا  موفقیت آمیز فعالیتهای خود 

اههدا   ، زبارت بودند از: خودجوشی و نیهاز ببیعهی   ک  رساند تصویب فعالیتهای خود ب 

مشههارکت و ج ههب مشههارکت  ، برنامهه  و فعالیههت مههدون ، قانونمنههدی، مشههترا ازاهها

 (.5931، )انجم  مشاوره ایران)زاوپذیری( 

کمتممر بممه عمموارض ر ان یع آسممیدر برابممر  قمما یاسممد  ممذاران بهداشممتیمتاسممفانه س ب زا 
ع   بممه هنگممام بممه یسممر ید ید رسممیممر اهمیمماخهای  سممای یاممما طمم، پرداختنممد ی مممیشممناخت
ان بهداشمد محمرز  ردیمده   بمه یمزلزلمه بمر متول یده در طمیمب دیافمراد آسم یر انهای   اکنش

  هما   اکنش یسماز یبازمانمد ان بما همدف عماد یر انمهای    پرداختن به  اکنشین دلیهم

                          

 33توسمط  3171کمه در سمای  دیمر سیاسمی   دیمر انتفماعی اسمد، پژ هشمی، تخصصی، یب انجمن علمی، انجمن مشاوره ایران ا1
کشمممور تشمممکی    در تممماریخ  کمیسمممیون انجمنهمممای 22/1/3171نفمممر از اسممماتید مشممماوره  کشمممور رسمممید بمممه تصمممویب   .علممممی 

(http://irancounseling.ir). 

http://irancounseling.ir/
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کیاز بممروز عمموارض د یریممجلممو   کممه منجممر بممه افممد  کممارآ یزنممد  دیممفیرپمما  کمماهش   افممراد یی  
کارشناسان بهداشمد ر ان اعزاممیمتخصصهای  دیاز اهم اهداف فعال،  ردد می بمه  ین   

 (ا3111،  ردد)یاسمی می ده محسوبیب دیمناطق آس
ه در ایممران متعاقممب زلزلم یانجمام شممده در رابطمه بما اخممتالهت ر انمهممای  همر ونمد پژ هش

 بازمانمممد ان بمممه مممما یازهمممایع   نیشممما یها بیز آسممما ییهممما دور نممممانتمممایا آن، انممدك هسمممتند
ن یدر بممم ی( در رابطمممه بممما اخمممتالهت ر انممم3176دهنمممدا در پمممژ هش دژکمممام   همکممماران) ممممی

 یاساسمم ی% افممراد ممورد مطالعمه مبمتال بمه افسمرد 01، 3102بمه سمای بازمانمد ان زلزلمه ر دبمار
که از ا ( 3111پمژ هش یاسممی )دا در بردنم ممی د رنمایشمد ی% از افسمرد 11ان ین میبودند 
زان اخممتالهت یممم، کودکممان منطقممه زلزلممه زده ر دبممار انجممام شممد یسممای بممر ر  1کممه پمم  از 

کودکممان یدر بمم یرفتممار کممه حممد دًا 06ن  ن یبرابممر  ممر ه شمماهد بممودا همچنمم 1/2% بممرآورد شممد 
که در سنی% ا7/13 کودکان  سای قرار داشمتند مبمتال بمه اخمتالی اسمترس پم  از  2-30 نین 

درصممد  15درصممد ب ر سمماهن    12 زیممبودنممدا در بررسممی بعممم  آمممده در زلزلممه بممم ن سممانحه
کمه براسماس مق می کودکان از مشکالت ر انشناختی رنا اس یمبردندا درصد افراد ب ر سالی 

کودکان درصد    01بودند  PTSD اتسون دوار  ، )لکمیدرصمد بمرآورد  ردیمد 71این آمار در 
 (ا3171

 ضمرورت،   شده   عدم مدیرید بحران در مناطق زلزلمه زدهمطرهای  با توجه به آسیب
 مشممخ  زلزلممه زدهبممه منمماطق  یارسممال ین امممدادهایدر بممای  مشمماورهاقممدامات مممداخالت 

کممه   ممرددا مممی را متفمما تی  تجممارب، در محمم  ح ممور یافتنممد کممه شخصمماً  مشمماورانیاز آنجمما 
کردن مداخلهکه   زارش دادند  ایمن سم وای مطمر ، بمود کننده کمب، مرسومهای  در دنی تر 

که الگوی مداخالت  می انجمن مشماوره ایمران در منماطق زلزلمه زده ویسمد ای  مشاورهشود 
 داردع یویژ یهای  وه 
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 وشر
کیفمی اسمد ، ر ش تحقیق ر ایتی اسدا تحقیق ر ایی، ر ش پژ هش نوعی از پمژ هش 

، ها ینمدا ایمن داسمتان   ممی خمود بمرهمای  را به عنوان منبع دادهها  از داستانای  که مجموعه
کممه توسممط آنهمما در مممورد خودشممان   یمما بممه  اسممطه  ر ایتممی از تجممارب زنممد ی مممردم هسممتند 

 (3116، بممه نقمم  از لیممرا ی، 2663)1شممودا آسمما بر ممر  مممی دیگممران در مممورد افممرادی دیگممر نقمم 
کمه ر ایممد ممی شمیوه اصملی سماماندهی بممه تجربمه هایممان در در ن رخمدادهای زمممان ،  ویمد 
ها  یب شیوه اسمتدهی   همم یمب شمیوه بازنممایی اسمدا انسمان، معنادار اسدا ر ایدمند 

کممه خممود  جهممان فهمنممد  مممی جهممان را در قالممب ر ایممد  را در قالممب ر ایممد بیممانتمما بممدان جمما 
کمه اسمد توالی از پمیش انگاشمته شمده رخمدادهایی ، کنندا ر ش ر ایتی در این پژ هش می

(ا اعتبمار 3125، نودمانی   اصمغرپور، نعمتیمان) انمدا فتهبه طور دیرتصادفی بمه همم اتصمای یا
) ان    تفسمیرهای مسمتخر  از آن اسمدها  هر  ونه تحلی  ر ایتی بمر خمود داسمتان   فرضمیه

 (ا3211، 2دیب
حممای معناسممازی   تنظممیم معممانی اسممدا  عممیننقممش ر ایممد حفمماظتی   حمممایتی   در

کممه مخاطممب، ر ایممد یسممته را بممه هممم بررسممی تجربمم، مممتن، سمماختاری تفسممیری  ی   تجربممه ز
کمه هایی  دهدا بنابراین قدرت ر اید در  جود ساختارهای معنایی   شیوه می پیوند اسد 

کننمد ان یسمته مشمارکد ، از طریق آنهما مشمارکد  کشمف تجربمه ز محققمان   مخاطبمان در 
 (ا3227، 3دارند)دن ین

کم( 3222) 4ر هن بمارت، یکی از مهمترین نظریه پمردازان ر ایمد ه در ایمن پمژ هش اسمد 
ر ش بارت مورد استفاده قرار  رفته اسدا  ی ر ایمد را حاصم  ترکیمب عملکردهما   در ن 

دانمدا بمه نظمر بمارت تحلیم  بایمد نخسمد الگمویی  ممی مایه ها)کنش  مر   یما شخصمید هما(
کند   به تدریا به  ونه متفما تی های  فرضی برای توصیف بر  یند   سل  از این الگو آداز 

                          
1. Asa Berger, H 
2. Van Dijk, T 
3. Denzin, Norman K 
4. Baret, R 
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کلممی ر ایممد مممی برسممدا بممه نظممر بممارت آنچممه ر ایممد را پممیش از ر ایممد  رانممد   باعمم  انسممجام 
کنمممد؛ عملکردهمممای  ممممی عملکمممرد اسمممدا  ی د  نممموع عملکمممرد را از همممم متممممایز، شمممود ممممی

کنش مکم    نتیجمه که به یب  کمه بمه  ا نمد ارجمحمنمد  اختصاصی    عملکردهمای عممومی 
کمممم   بمممیش نمممامعین اشممماره دارنمممد   شمممام  عالمد ، ممممنش ر ان شمممناختیهمممای  مفهمممومی 

(ا پژ هشمگران 3111، ترجمه حمری، 1حالد   ااا هستند )توهنهای  نشانه، ها شخصید
ر ایتی بمه سماختار یمب ر ایمد   عناصمر سماختاری آن عالقمه منمد هسمتندا بمه صمورت یمب 

کلی کمه بمر اسماس یمب خمط   بمر اسماس شمر   قمایع بمه ،  ایدیب ر، قاعده  داستانی اسد 
 شودا می ترتیب زمان نق 

کرمانشمماه در تمماریخ ، در ایممن پممژ هش آدمماز ر ایممد در بحمم  مممدیرید  23/1/20زلزلممه 
ماه در منطقه ح ور یافدا طمی  0شودا انجمن مشاوره ایران به مدت  می بحران محسوب

  اع ای هی د علمی متعمددی بمال  بمر  شد   دکتریکارشناسی ار این مدت دانشجویان
کشمور   از شمعب مختلمف انجممن مشماوره ایمران بمه منطقمه های  نفر از دانشگاه 216 سراسر 

کمه اعزام  های  داشمتندا یافتمهنفمر بمه طمور ثابمد در منطقمه ح مور  51از ایمن میمان  ردیدند 
نفمر از ایمن اع مای ثابمد بمه  26های نیمه ساختار یافتمه بما تعمداد  مصاحبه پژ هش با انجام

کمممه مراجعمممان از  اشمممباع نظمممری رسمممید ا داسمممتانهایی از فراینمممد   محتممموا   فنمممون مشممماوره ای 
کردند یافد   دهدا ماده خام ر اید را تشکی  می، مشاوران در

کننمده   : روایىهای  فرایند جمع آوری و تولید داده ر اید از طریق  فتگمو بمین مشمارکد 
کمار بمرده های  سم وای، بمرای اسمتخرا   فتگمومحقق ایجاد  ردیدا  بماز بمه  سمیله محقمق بمه 

کننممده بممه طممور فعممای معممانی را ایجمماد  شممدا در خلممق ر ایممد محقممق بمما همکمماری مشممارکد 
، کندا وگونگی شک  ر نویسی از مکالمه توسمط محقمق تعیمین  ردیمد   تحلیم  ر ایمد می

کننده ویستی داستان اسدا   تعیین 
یمما « مصمماحبه ر ایممی»هزم بممرای تحلیمم  ر ایممد هممای  وری دادهتکنیممب معممموی در  ممردآ

                          
1. Toolan,K 
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بودا در مصاحبه ر ایمی از مشماوران اعزاممی   مسمتقر در منطقمه زلزلمه زده « مصاحبه ر ایتی»
کمه خمود در آن شمرکد داشممته فمی البداهمه ر ایممد  انمد خواسمته شمد سر ذشمد موضمموعی را 

از ابتمدا تما بمه انتهمای آن ای  پیوسمته مورد نظمر را در قالمب داسمتان بمه هممرویدادهای کنند   
کن دا مصاحبه ر ایی با س وای مولد ر اید آداز شمد   بمرای تردیمب مصماحبه شمونده نباز و 

کار رفدا س وای مولمد بمه مراحم  مختلمف ح مور افمراد در منطقمه    به نق  ر اید اصلی به 
که ر اید  شمان را بما شمر  جزئیمات مداخالت آنان اشاره دارد   صراحتًا از آنها خواسته شد 

کنندا پم  از آنکمه مصماحبه شمونده کمرد، بیان  کیفیمد ، شمر ع بمه بیمان ر ایمد  بمرای حفمر 
، مصاحبه  ر به هی   جه ایمن ر ایمد را قطمع یما بیمان آن را بما ممانع ر  بمه ر  نسماخدها  داده

کمه بما نشمانهای  بلکه در عوض نقش شنونده کرد  کمردن بما )ممثاًل بما تقویمد هایی  فعای را ایفا 
کممه بمما داسممتان ر ایممد شممده   دیممد اه را ی همممدلی داردا پمم  از ایممن   فممتن بلممه( نشممان داد 

کمه بمه طمور همایی  در ر ایمد تمالش شمد تما آن بخش به منظموراطالع از جزئیمات بیشمترمرحله 
کمه در ، کام  شر  داده نشده اند تکمی  شوندا مرحله نهمایی مرحلمه سمنجش  مری اسمد 

کمممه همممدف آنهممما شمممر    بحممم  دربممماره موضممموع  یانتزاعمممهای  آن سممم وای تمممری پرسمممیده شمممد 
سل  بمرای تکمیم  آن از   « وگونگی»مدیرید بحران اسدا در این مرحله ابتدا س وای از 

  سوای شدا، که هدفشان دستیابی به تبیین اسد« ورایی»
کمه طمی : روایىهای  چگونگی تجزیه و تحلیل داده تج یمه   تحلیم  ر ایمد ر شمی اسمد 

کندا مراحم   می را در یب حالد هماهنگ   تکاملی سازماندهیها  قق عناصر دادهآن مح
کردن داده ( پمنا سمطح تجربمه را در 3221)1  تقلی  اسمدا رایمزمنها  اصلی شام  مکتوب 

 دهدا این سطو  شام  موارد زیر اسد: می فرایند تحقیق برای تحلی  ر اید ارائه
کنند ان معانی شخصی را به  ا3 کردن فعاهنه درباره  اقعید بمه توجه: شرکد   سیله فکر 

یمادآوری آنهما حقمایق را کننمدا آنهما  تجربه ممیجدید ای  شیوه بما انعکماس تجمارب خمود و
 سازندا می

                          
1. Riessman, C.K 
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کنند ان بما ارائم ا2 ، ها  قمایع یمب تجربمه   بما بماز ویی مجمدد شخصمیدی  ه فتن: شرکد 
کممه شممرکد دهنممدا همممان مممی حمموادث مهممم   تفسممیر تجممارب خممود  اقعیممد را ارائممه طور 

سازندامصاحبه  ر در  می را نیز های خود دید اه   کنند می کنند ان داستانشان را بیان
مشممارکد فعممای دارد)بممرای ، ر ایممد بممه  سممیله  مموش دادن بممه داسممتان   سمموای پرسممیدن

 درک بیشتر داستان(ا

کنند ان از طریق ض ا1 کردن: داستان شرکد  یمدئو  رفتمه میر نوشد  شمود  بط صدا   یا و
 کندا می ایجاد، تحلیلگر یب متن ر اید نوشته شده را به نمایند ی از  فتگو  سل  

کردن: تحلیلگر هر متن را به طور جدا انمه تحلیم  ا5 نوشمته  مموارد مشمابهکنمدا  ممی تحلی  
  یمب فراداسمتان )بمه  سمیله تعریمف لحظمات بحرانمی در ن ر ایمات   معناسمازی شده 

ترتیمب   نموع ، شودا تحلی   ر همچنین در خصوص شک  می یر ن از داستان( ایجادب
 کندا می ارائه ر ایات تصمیم  یری

معمموًه بما هما  نوی  پیشخواندن اسمدا ، خواندن: آخرین مرحله تجربه در ر ند تحقیق ا1
هممای  نوی  پیششممودا محقممق بارهمما ایممن  مممی همکمماران   مشمماوران بممه اشممتراک  ذاشممته

تفسممیر محقممق از ، کنممدا  ممزارش نهممایی مممی شممده را در  ممزارش نهممایی اش ثبممد ویممرایش
  «اتحلی   ر هستندی  هنمایند، همه خوانند ان» یرد  می ر اید اسدا ا  نتیجه

 ها  یافته

یممابی منجممر بممه  یممابی در مرحلممه ابتممدایی ور د بممه منطقممه زلزلممه زده صممورت  رفممدا ارز ارز
طلبمد  ممی داز ور د به منطقمه زلزلمه زده توجمه خاصمی راشود   در آ می فرایند مدیرید بحران

که اساس پیشرفد استراتژی  شودا های مناسب در بحران محسوب می ورا 
یشممتری سممرپ  2/7در روزهممای ابتممدایی پمم  از زلزلممه  ادتشمماش   آشمموب در ، 1رهمماب ر

کامیونهای امداد نرسیده به شهر بارهایشان  می منطقه دیده   برخمی از  به اتمام رسیدهشدا 
                          
1. Sarpolzohab 
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کممامیون بممه شممهر  مممردم آسممیب دیممده  اعممم ازمممردم ) ، بع ممًا از شممهرهای دیگممر( قبمم  از ور د 
یممع برنامممه مممی کممامیون را خممالی  جممود نداشممد ا د  روز ا ی ای  کردنممد   اصمماًل بممرای فراینممد توز

یع مشاهده کمه عممدتًا بمدلی   می کمبود مطلق   از روز سوم به بعد عدم مدیرید در توز شد 
 ود فرماندهی  احد بودا نب

نیازهای اعالم شده مردم آسمیب دیمده اطالعمات جمالبی بمه هممراه داشمدا از لحظمات 
یافممد اطالعممات بخصمموص درمممورد  ضممعید سممالمد خممانواده    بعممد از حادثممه نیمماز بممه در

یافممد 71ای داشممدا بممیش از  العمماده بسممتگان اهمیممد فمموق % از آسممیب دیممد ان نیمماز بممه در
کممه  ضمم اطالعممات درمممورد عید سممالمد اع مماا خممانواده خممود داشممتند   ایممن درحممالی بممود 

در این رابطه  جود نداشد   حتمی در برخمی از مموارد اممداد ران  هیچگونه سیستم منظمی
ک ر افراد نیاز به مشاوره    می به دلط رفتار را در سمطح بماهئی  هممدلیکردندا پ  از حادثه ا

کمه کردند  لی د ستان   آشنایان مهم تح  می رین منبع دردسترس آسیب دید ان بودنمد 
شمدا نیماز بمه بمازی در در ادلب موارد ایمن اقمدامات بمه ر ش نادرسمد از سموی آنهما اجمرا ممی

کممه مممورد دفلممد قممرار  رفتممه بممودا امممداد ران هممالی احمممر آشممنایی  کودکممان نکتممه مهمممی بممود 
کممافی بمما مسممائ  بهداشممد ر ان داشممتندا بخصمموص امممداد ران جمموان نیاز منممد آممموزش   نا

 کسب مهارت بیشتری بودندا
کمه در منطقمه دیمده  مدیرید بحران با بحران مواجه بودا ا لین اقمدام بما توجمه بمه آشموبی 

کمار تممیم اعزاممی انجممن مشمماوره ، شمد ممی کمه در ا لویمد  ایجماد هممماهنگی بمین نهادهما بممود 
یمران   ونمد تمن از ایران قرار  رفد )اتاق فکری در تهران متشمک  از رئمی  انجممن مشماوره ا

تشکی  شده بود   بمر اسماس تصممیم  سرپ  رهابدانشجویان دکتری   نماینده انجمن در 
کمار تمیم اعزاممی قمرارهایی  برنامه،  یری آنان  – رفمد(ا رای زنمی بما نهادهمای  ممی در دسمتور 
انجمام –امام جمعه ، یگان ویژه)ارتش(، نیر ی انتظامی، فرمانداری، هالی احمر، به یستی

کلیمدی در منطقممه داشممتند  کممه نقممش محمموری    کممه از آن میممان امممام جمعمه  مصمملی ، رفمد 
مسمم ولید امنیممد آن را بممر ، را در اختیممار دپمموی اقممالم قممرار دادنممد   یگممان ویممژه سممرپ  رهمماب

ر سممتا   بممی  766عهممده  رفد)بمما توجممه بممه  سممعد    سممترد ی بحممران   تخریممب بممیش از 
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ایمن انسمجام   همماهنگی ونانکمه هزم ، سرپ  رهمابر هزار نفر در شه 16خانمانی بیش از 
جانبماز قطمع نخماع ، صمورت نگرفمد(ا بمرای مثمای در روز پمنجم بعمد از زلزلمه،   شایسمته بمود

یافد نکرده بود   در شرایط نامناسبی به سر،  ردنی که البتمه  می وادر جهد اسکان در برد 
کمب سیستم شبکه  از معتمدین مح  شناسایی شد   مورد حماید قرار  رفدا ای  با 

کمه تجممع وادرهمای اسمکانای  برای تشکی  این سیستم شبکه  به نقا  مختلف شهر 
کن در آن منطقه، بود داده شده فمرد ممورد به شناسایی ، مراجعه میشد   از افراد زلزله زده سا
اعتبممار   مقبولیممد ، بمماه خاصممی وممون تجربممههممای  کممه دارای ویژ یپرداختممه شممد اعتممماد 

کالمممی بمماه بممودا ابتممدا ، سممای بممه بمماه 51سممن حممد د ، مناسممب بممین مممردم منطقممه قممدرت 
شمد   ضمممن جلسمه تموجیهی   مشممخ   ممی جلسمات مشمترکی بممرای ایمن اشمخاص بر ممزار

دادن انگیممزه   امیممد بممرای بازسممازی ، نمممودن  ظممایف؛ در احیممای ر حیممه ر ان شممناختی آنممان
  سممل  از آنممان بممه عنمموان اهرمممی جهممد حمایممد   پشممتیبانی از مممردم شممد  مممی شممهر تممالش

شناسمممایی افمممراد نیازمنمممد   رسممماندن اقمممالم   ، شناسمممایی مممموارد اورژانسمممی، آسمممیب دیمممده
کم در منطقممه ، اطممالع رسممانی بهداشممتی، مممردم بممه دسممد آنممانهممای  کمب رفممع شممایعات حمما

میممان نهادهمما   ای   اسممطهبممه عنمموان ای  شممدا همچنممین از ایممن سیسممتم شممبکه مممی اسممتفاده
 ا استفاده  ردیدمردم 

از معتمممدین محمم  در ای  برقممراری ارتبمما  بممین نهادهمما   سممل  تشممکی  سیسممتم شممبکه
کمممه نممموع مداخلمممه در بحمممران  روزهمممای ابتمممدایی پممم  از بحمممران زلزلمممه انجمممام  رفمممدا از آنجممما 

وجمه بمه شمرایط ویمژه برقراری ارتبا  درمانی با مراجع نیز با ت، شود می براساس شرایط تعریف
شممدا در ایممن شممرایط  مممی روزهممای ا لیممه بسممیار متفمما ت   خمماص از شممرایط عممادی تعریممف

کنممار آنممان   همممدلی ی رفتنممد    مماه مممی مشمماوران سممرا  مراجعممان، خمماص صممرفًا ح ممور در 
کم کنمار پیرممردی نشسمد  ه در تسکین بخمش آهم آنمان بمودا بمرای مثمای یکمی از مشماوران در 

کنمممار ممممز  نمممدانش پیممم  خمممود را د د میکمممردا پیرممممرد زبمممان فارسمممیار همسمممر   فرزقبرسمممتان 
کردی را نمی کنمار  نمی دانسد   مشاور زبان  کالمی برقمرار نشمد امما سماعتی  دانسدا ارتبا  
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کمه  کمردا پم  از سماعتی  کممب  کویش  کادمذ تنبما هم نشستند   مشاور بمه پیرممرد در بسمتن 
کممردی بممه ایشممان فهمانممد آیمما بمماز هممم  پیرمممرد بمما زبممان، مشمماور قصممد جممدایی از  ی داشممد

توانمد بسمیار  ممی بازخواهی  شدع   این یعنی صرفًا ح مور در روزهمای ا لیمه پم  از بحمران
کممه پمم  از  ااثممربخش بمموده   از میممزان تنهممایی   شمموک افممراد بحممران زده بکاهممد   یمما پیرزنممی 

کمه  خوشمحالم» فمد: ممی ریخمد   ممی  ذشد یب ماه با دیمدن ح مور تمیم مشماور اشمب
کمب   حماید خوبی ازمون به عم  آوردنمد که ا مدند    نرفتیمد   موندیمد ، شما مث  بقیه 

   «پیشمون!
کمه بمه صمورت ممددکار اجتمماعی عمم   ممی در برقراری ارتبما  حسمنه  ماهی تمالش شمد 

کمه پم  از زلزلمه دومار تموهم  کنمیم  کممب  کمانک  بمه خمانمی  کرده   برای مثای در رسماندن 
کممه وممادر خواهممد سمموخددیممداری شممده    شممنیدا بمما برقممراری  مممی، صممداهایی از ایممن قبیمم  

ارتبمما  حسممنه مناسممب بمما ایشممان ر نممد درمممان سممرعد بیشممتری بممه خممود  رفممدا همچنممین 
کودکممان اتفمماق  1ای  پسممر بچممهافتممادا بممرای مثممای زانمما  مممی ارتبمما  درمممانی بممه صممورت بممازی بمما 

از برقممراری ارتبمما  بمما دیگممران ، خممود بممودنفممره  7کممه تنهمما ع ممو باقیمانممده از خممانواده سمماله 
سممر مممزار بر، کنممد بمما ا  مالقممات می کممه مشمماورای  کممرد   نتوانسممته بممود تمما لحظممه مممی اجتنمماب

 الدین   خواهر   برادرانش بر دا مشاور بما هممراه شمدن در تمیم فوتبمای   دعموت از ایشمان در 
شاور توانسمد بما ایشمان بازی به صورت دیرمستقیم   تحد عنوان یب هم بازی   نه یب م

کندا کند   مسیر درمان سوگ را طی   ارتبا  برقرار 
کممه برقممراری رابطممه حسممنه در بحممرانهمما  تمممامی ایممن مثای کی از آن اسممد  معنممایی ، حمما

کممه در اتمماق مشمماوره کنممدا در  مممی مراجممع بممه مشمماور مراجعممه، متفمما ت از شممرایط عممادی دارد 
کممه یکممی از اقممدامات مهممم تممیم اعزامممی  افممراد آسممیب دیممده شممرایط خاصممی دارنممد، بحممران
شناسممایی همممین افممراد آسممیب دیممده پرخطممر بممودا برخممی سممر ردان   در شمموک فممر  ، انجمممن

تما ، ممکمن   برخمی در تمالش بمرای امدادرسمانی بمه همر نحموای  برخی پرخاشگر   تکانه، رفته
کنندا این افراد نیازمند ممداخ الت   توجمه بدین طریق از پرداختن به مسائ  خود اجتناب 

که با از دسد دادن زن   فرزنمد دومار شموک شمده بمود    شجدی هستندا برای مثای مردی 
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توسط تیم مشاوره شناسمایی شمد   ممورد حمایمد قمرار  رفمدا ومادر ، زد می در خیابان قدم
کمه در  وشمه خیابمان   تنهما  اقمع شمده بمود انتقمای بمه میمان وادرهمای مردممی ، مح  ایشان 

 مردم برای ایشان فراهم  ردیدا  ازاجتماعی -حمایتی شد   سیستم داده
بسممیار ، در بحممرانای  خممانواد ی   طائفممههممای  بممه ویممژه در یریای  بممروز رفتارهممای تکانممه

هشمدار داده شمده ای  طائفمههمای  ور د بمه در یری برای متدا ی اسدا براساس متون علمی
ممداخالت ر انشمناختی اما در سماختار کردند  می ترجیحًا مشاوران را از ور د به آن نهی بود  

این امر بما توجمه بمه فرهنمگ منطقمه ممورد بمازنگری قمرار  رفمد   انجمام ، انجمن مشاوره ایران
کید قرار  رفته شدای  مداخالت مشاوره  ا 1با توجه به بافد بومی منطقه مورد تا

که بعد از زلزلهای  هفطائهای  یکی از در یری  با یمب ممرد ، توسط پزشکی صورت  رفد 
یب مسم له جزئمی هممراه بما  ایشان به علددارای تجربه اعتیاد به شیشه همسایه شده بودا 

یب وماقو بمه طمرف مقابم  حملمه ور شمده بمود   نمزاع خمانواد ی شمک   رفمدا در ایمن میمان 
کودکمان  کار دور رانمدن  که درسد صورت بگیردا ا لین  )مداخله آدازین( بسیار مهم اسد 

کمه توسمط یکممی از مشماوران انجمام پممذیرفدا سمل  شناسمایی فممرد   زنمان از در یمر ی اسممد 
کمه بما حرکمد ایشمان آینمد   جمو  ممی سمایر اع مای خمانواده نیمز بمه حرکمد در، کلیدی اسد 

کشممیدن ایمممن شمممخ  از ف ممما   متعاقممب آن هممممراه شمممدن سمممایر  ممممی متشممنا کنمممار  شمممودا 
کمه توسمط مشمماو از اع مای خمانواده اش مرحلممه دیگمری ر دیگمری اتفماق افتممادا مداخلمه بممود 

برقمممراری تمممماس وشممممی   اسمممتفاده صمممحیح از زبمممان بمممدن )ارتبممما  ، تشمممویق بمممه آراممممش
دیرکالمی( در این میان بسیار مهم اسدا آداز  فتگو با فمرد مهماجم   اینکمه ومه اطالعمات 

مرحلممه ، خواهممد بکنممد مممی قبلممی دارد   وممه سر ذشممتی داشممته اسممد   در حممای حاضممر وممه
کمه تما قبم  از زلزلمه شمخ   اسمدا ایشمانای  مداخله در در یریهای طائفمه دیگری از فرایند

                          

که قب  از اعزام تیم انجمن مشاوره ایران ا1 کار اه های آموزشی  کنمار اسمتاد ، بمرای مشماوران بر مزار میشمد، به مناطق زلزلمه زده در  در 
که بافمد بمومی منطقمه را  از ح ور یب جامعه شناس بومی منطقه نیز استفاده می، مربوطه برای آموزش مداخله در بحران شد 

کموشکرد از جمله اینکه مردم منطقه  می بخوبی برای مشاوران توصیف کمرد( بسمیار سمخد    مقما م   مهممان نمواز  )بویژه زنمان 
 ندا حرف آنان نسبد به نیر های امداد بومی دار  ذاشتند   تبعید بیشتری از می به افراد دیر بومی احترام بسیاریهستند   
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 قوع زلزله مقمر ض  شمته   بمه فکمر خودکشمی بموده اسمد   در ایمن میمان  بعد ازبود متمولی 
 شمرایط دیمر قابم  تحملمی، دیدن اینکه مرد معتاد  وشه خیابان وادر به وادر ایشان اسمد

کنممونی اتفمماق بممرایش فممراهم آورده اسممدا بممه تممدریا  را بیممان نمماراحتی   عصممبانید از حادثممه 
کمه در ایمن در یمری بمه  خواهمد آممد افتاد   ابراز نگرانی از اینکه وه بالیی سر خمانم بماردارش

کسممب اطالعمات دقیمق از  ضممعید ، اورژانم  بیمارسمتان منتقم  شممده بمودا در ایمن مرحلمه
م احساسممات فممرد   تسممکین بخممش  ضممعید ر انممی آشممفته ایشممان بممودا تاییممد تممما، همسممر

استفاده از فن همدلی   همراهی بما هیجانمات قدرتمنمد ایشمان اتفماق افتماد   در پایمان یمب 
قرارداد ر شن برای مالقات بعمدی در ومادر ایشمان تنظمیم  ردیمدا در جلسمات بعمدی نیمز بما 

کمه از تجربمه جنمگ   عملیمات مرصماد داشمدهای  استفاده از توانمنمدی بمر فراینمد ، ایشمان 
کار شدا انطبا  ق پذیری ایشان 

طائفممه هممای  )نزاعای  مداخلممه در رفتارهممای تکانممهای  مرحلممه 0بممه طممور خالصممه پر توکمم  
 آ مماهی از اطالعمممات قبلمممی  ا2آدمماز صمممحیح  ا3ای( انجمممن مشممماوره ایممران عبمممارت بمممود از: 

کنون وه ا1 کنش ا1بیان اطالعات درسد  ا5خواهد  می آ اهی از اینکه ا   هما  پاسخ بمه  ا
 اتمام ا0اسات شخ  مهاجم احس

کمامال متفما ت اسمد ا متاسمفانه بمه  تجربه فقدان   مرگ ع یزان در فجایعی مانند زلزله 
بممه  دنبمای بمروز زلزلمه بر مزاری مراسمم تمدفین   سمو واری در بسمیاری از مموارد ممکمن نیسمدا

که مرگ د  فرزند   همسر   خمانواده خمود 11عنوان مثای آقایی  بماور نداشمد   بعمد  را ساله 
بمه مشماور ، در مراسم سوگ شرکد نکرده بمود   بمه ر سمتا رفتمه بمود، آنها دفن دسته جمعیاز 

از ا  خواسمته شمد تما ، ی حسمنه ارجاع داده شدا با بر زاری جلسات متعدد   برقراری رابطمه
که حادثه اتفاق افتاده )منزلش( بر ندا  که توصیف عینمی سموگ راهمیبه محلی   از آنجایی 

کردن  اقعید مرگ اسمد کمه توسمط مشماور   اینکممب بمه بماز ویی خماطرات  برای ملموس 
 سمای  فرزنمدانش را یکمی یکمی از تما ا   افتماده اسمد باعم  شمدحادثه به وه صمورت اتفماق 

کمدام راتعریمف  ه ار بیمر ن آوردآزیمر  ی سمؤاهتپرسمیدن ، ا هممدلی کنمد  قصمه مربمو  بمه همر 
سمکوت    موش دادن فعمای از مهمم ، دآوری   ابمراز هیجانمات(ی حادثه)بمه منظمور یما دربماره
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تممرین فنممون مممورد اسممتفاده در ایممن مداخلممه بممودا اسممتفاده از ایممن فنممون قفمم  نا شمموده دنیممای 
کمممرده بمممود بیمممان نممممود    کمممرد   ا  ر ایمممد خمممود را از آنچمممه دیمممده بمممود   تجربمممه  مراجمممع را بممماز 

کممردا ا   کمممب مشمماور بمما دممرور از تممالش خممود   هیجانممات همممراه بمما آن را مجممددا تجربممه  با
کمرد؛  کمار ر بمودم  لمی همسمرم بمه ممن در »همسرش برای ساخد این خانمه تعریمف  بما اینکمه 

کرد کمب بسیاری   «ا ساخد   تهیه این خانه 
در  اقع مشاور با شمنیدن ر ایمد ا لیمه مراجمع سمعی در سماخد شمکنی ر ایمد داشمدا 

توانسمته در یمب ممتن صمورت    نشمده   آنچمه میمشاور بر آن بمود تما آنچمه در یمب ممتن مطمر
کممرده   مطممر  سممازد کممووکترین دخمم    تصممرفی در ، باممذیرد  نلذیرفتممه را پیممدا  بممد ن اینکممه 

کندا تا با این فن نگاه مراجمع از احسماس درمانمد ی بمه توانمنمدی   از احسماس  متن ایجاد 
کمم  کمم ف ما بمرای انجمام اجبار به انتخاب نزدیب شودا بما مجموعمه اقمدامات انجمام شمده 

بیشممتر شممد تمما اینکممه فممرد مممرگ آنهمما را پممذیرفد   بممه بممروز احساسممات مربممو  بممه ، مممداخالت
 فقدانش پرداخدا

کمممه در سمممطح عملکمممرد اختصاصمممی  در « کممماهش بحمممران»از جملمممه اقمممدامات دیگمممری 
کیم  سمیاری ، انجمن مشاوره ایران انجام  رفدمداخالت ر انشناختی ساختار  تشکی  ا
کار مشاوران با ح ور در ر سمتاها؛ بر مزاری از مشاورا ن   رفتن به ر ستاها بودا محور اصلی 
کماهش فموبی زلزلمه،  ر هی متعددهای  مشاوره شمایعه ، حساسید زدایمی ممنظم بمه منظمور 

یشممتری در  33ای  آدمخمموار   یمما  قمموع زلزلممههممای  زدایممی در منطقممه )بممرای مثممای حملممه موش ر
نطبمماق پممذیری زلزلممه زد ممان بمما شممرایط جدیممد بممودا شممایعه بهمممن ممماه(   تسممهی  ا 32تمماریخ 

کنممی در روزهممای ا ی بعممد از زلزلممه باعمم  ایجمماد تممنش ر انممی در مممردم شممد   آنممان را بممه  مممی پرا
کممذب در ف ممای مجممازی مممی شممدت نگممران امنیممد ر انممی زلزلممه زد ممان را ، کممردا اطالعممات 

کرده بودا در این رابطه تالش کم در منطقه اسمتفاده شمودا  های شد از استعاره می مخت   حا
کممه  در مقابمم  ایممن « زمممین ر ی شمماخ  مما  اسممد   حرکممد دارد»بممرای مثممای ایممن اسممتعاره 

کممه  کشممید   آر م شممده»اسممتعاره   در مشمماوره  ر هممی مممورد مقایسممه قممرار« زمممین نفمم  خودشممو 
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که این د  استعاره ر ی مردم می شمد    ممی  ذاشمد بمه بحم   ذاشمته می  رفد   تاثیراتی 
کیممد قممرارهای    م توجممه بممه اخبممار درسممد   اسممتعارهلمم  سممالمد محممور    اقممع بینممی مممورد تا

  رفدا  می
در خصموص فرهنمگ بمومی منطقمه بمه ای  اطالعمات ویمژه، همچنین ح ور در ر سمتاها

که متناسب با آن اقمدامات آنمان می مشاوران شمدا بمرای مثمای د  ر سمتا  ممی تعریمف نیمز داد 
کیلمومتری قممرار داشممتندکمه مجمماور یکمدیگر بمما  جمعیممد شممناختی   همای  ویژ ی، فاصممله ده 

کممی ، فرهنگ متفا تی داشمتندا بما مراجعمه بمه ر سمتای المف اهمالی ر سمتا در ممدت زممان 
جممع شمدن ممردم مقمدور ، تشمکی  شمد   در ر سمتای مجماورای  جمع شدند    مر ه مشماوره

کممه مممردم ، بیشممترهای  نشممدا پمم  از بررسممی آن ر ستا)ر سممتای ب( ایممن درک حاصمم  شممد 
کمه بما های  مشغوی به بازسازی   ساختن خانه تخریمب شمده خمود بودنمدا در جلسمه بعمدی 

کم در ، مردم ر ستای المف داشمتیم ایمن تفا تهما را بمه بحم   ذاشمتیم   تمالش   پویمایی حما
آن ر ستا به عنوان الگو برای آنان مطر  شد   آداز حرکد از خویشتن بمه جمای دسمد ر ی 

کمکهای مردمی   د لتی بودندسد  ذا  مورد هدف قرار  رفدا ، شتن   منتظر 
کید   پشتیبانی قرار  رفتنمد   نقمش محموری  منابع قدرتی   حمایتی در ر ستاها مورد تا

تنها ع و بازمانمده از خمانواده ، آنان در ر ستا برجسته  ردیدا برای مثای در یکی از ر ستاها
یافت کمب ه ینه در که  ی را نلذیرفد   تمیم مشماوران را نمزد ماموسمتای ر سمتا یعنی نوجوانی 

یمع عادهنمه تمری توسمط ایشمان صمورت خواهمد  که توز برد تا این ه ینه را به ایشان بدهند ورا 
کمه قدخمیمده بمود   ناامیمد در  وشمه ، ی ر سمتا1 رفدا مشاور انجمن با ماموسمتا پیرممردی 

د مشماوره بمر توانمندسمازی ماموسمتا روبمر  شمدا در فراینم، خانه تخریب شده اش نشسته بود
کلیمدی منطقمه   منبمع حممایتی اهمالی ر سمتا بمه  کار شد   بر اینکه ایشان بمه عنموان نیمر ی 

که بمر  ضمعید دیرکالممی خمود توجمه بیشمتری داشمته ، ر د می شمار کید شد   هزم اسد  تا
 باشدا

                          

کردی به معنی معلم ا1 کردستان  فته می، مدرس، ماموستا در زبان   .شود استاد   شیخ اسد   به ر حانی اه  سند 
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کممه در مرحلمه ا ی ممداخالت مشمماوره در منماطق زلزلمه زده انجممام ای  از اقمدامات دیگمری 
بر زاری جلسات مشاوره  ر همی بمرای اممداد ران حاضمر در منطقمه بمود ا پزشمکان   ،  رفد

کاری داشتند که در شرایط بحرانی   در بیمارستان صحرایی شیفد  همچنمین ، پرستاران 
ی متعدد به بیمان تجمارب اسمترس زاهای  نیر های سلاهی حاضر در منطقه در  ر ه درمانی

از احسماس تنهمایی ، ا به این ترتیب با شنیدن احساسات   تجارب دیگمرانپرداختند دخو
کاسمته شمد    بماز ویی ر انشمناختی آنمان ممورد   تصور اینکه تجربه منحصمر بمه فمردی دارنمد 

 تعدی  قرار  رفدا 
پم  لمرزه  3301 )حمد د که به صورت جمدی احسماس میشمدای  پ  از  قوع هر پ  لرزه 

کمه  می اعزام نیر  به بیمارستان اتفاق، افتاد( در منطقه اتفاق که بسیار از مردممی  افتادا ورا 
کمه بما  می به بیمارستان آورده شدند در نتیجه تمرس    حشمد   یما حممالت هیسمتریب بمود 

 فنونی وون ریلکسیشن   یا فنون تمرکز زدا   تمرکز  را   تصویرسازی از بیمارسمتان ممرخ 
 شدندا  می

بممه نمموعی پیشممگیری از  «کمماهش بحممرانعملکممرد »درمممانی در مرحلممه  در  اقممع مممداخالت
کمه از بحرانهمایی ومون  ممی ر د   ضمرورت ایجماب ممی بحرانهای آتی برای افراد به شممار کمرد 

بروز اختالی اسمترس پم  از سمانحه   یما افسمرد ی اساسمی   یما سمایر اخمتالهت ر انمی بمرای 
 افراد پیشگیری شودا 

کمه دختمر بچمه می طقه بیاناز مشاوران حاضر در من بمه نمام آممانا را دیمده اسمد ای  کنمد 
کرده   ا  بی کووکش را بغ   زدا بمه سممد ا   ممی ریخمد   ضمجه می تابانه اشبکه خواهر 

کنمد شمر ع بمه  فمتن می رفته درحالی سعی کنمد    ممی کرد خواهرش را با تکان دادن ساکد 
  ویدا می تجربه آن شب هولناکز ا

کممممممه یکدفعممممممه زلزلممممممه اتفمممممماقا  در آشمممممملزخ فممممممد   انه مدرسممممممه شممممممبانه روزی بمممممموده 
که  مان می افتداااصدایی مهیب می کند جنگ شده   هواپیمما آنهما را بمبماران  می شنود 

بعممدی هممای  دانسممتند اممما بمما پمم  لرزه مممی کممرده   شمماهدش را صممدای ا لیممه   دممرش ابتممدایی



 41 ..................................................... ... ای انجمن مشاوره ایران در بحران زلزله ارائه الگوی مداخال  مشاوره

 

مکممالس هایهممایش  فممد   های ه هشممود ااا از شممدت نگرانممی    ریمم مممی متوجممه  قمموع زلزلممه
 فمد بما آنکمه پمایش درد  رفتمه  ممی که همه نگران خانواده هایشان بوده اند ااما آممانا  فد

داده اسمدا مشماور بعمد از اینکمه آممانا بمه  ممی دیگمر دلمداریهای  بود  ریمه نکمرده   بمه بچمه
کمه مقما ت  کمرد تما بمه ا  بفهمانمد  ا  را درک اینجا رسید دستان خود را در دستان اممانا  مره 

کممه آمممانا از تجربممه هممم سممن    فممد  ب میفراممموش نشممدنی آن شممهای  کممرده   همممان طممور 
جمع شمدند هممدلی انهما باعم  شمد آممانا لبخنمد بمر لبمانش نقمش  آنهاسالهای آمانا دور 

کمرده   زمینمه را بمرای  ببندد   همدلی بین انها اتفاق افتاد   مشاور از این موقعید اسمتفاده 
کم همگی از تجربه می گران فراهمبیان تجارب دی کم   خود از  قوع زلزه  فتنداهای  کند   

کمه مشمماور انممدازد   بما اسممتفاده از خالقیممد خممود بممه  مممی بممه راه در بمازی عمممو زنجیممر بممافی 
کلیشه جای استفاده از  اژه ممد صمدایش ومه جمور آزلزلمه  ها  قتی بچه»ی  از جمله، ای های 

ع   «کمی رفمد قمائم شمد»ع «کمی بیشمتر ترسمید»ع «پی بود رنگش»ع «داد می وه بویی»ع «بود
کنش هایشان به زلزله  فتند   فریادها  بچه  زدندا می با هیجان از رنگ   بو صدا    ا

کمم  سمرپ  رهماب نامساعد بودن شرایط   آشمفتگی در رفتمار ممردم توجه بهبا    احتممای 
یابی   شناخ عملکمرد ایجماد ، د فرهنگ مردممراجعه مراجعان بیشتر تالش بر این بود با ارز

، خمممانواده   ازد ا ، کمیته)توانبخشمممی 1ثبممات در منطقمممه دنبممای شمممود   متعاقبمممًا تشممکی  
کممار تممیم اعزامممی انجمممن مشمماوره ایممران قممرار ، تحصممیلی شممغلی   ر ابممط عمممومی( در دسممتور 

  رفدا 
ممان سمرپ  پرداختمه شمد   همزهای  تهیمه   بمه شناسمایی محلمهای  در این مرحلمه نقشمه

   1باشناسایی به معرفی خدمات پایگاه انجمن مشاوره ایران در امامزاده احمد بن اسمحاق
کارت یع   اکوتاه میدانی پرداخته شدهای  مخت  به پایگاه   انجام مصاحبههای  توز

کرمانشمماه بمما  ممذر زمممان تغییممرهای  اسممتراتژی یممابی در بحممران زلزلممه  یممابی از  مممی ارز کممردا ارز
                          

ومادر بمه عنموان شمعبات پایگماه در نقما  مختلمف شمهر  1اوره ایمران در اممام زاده احممد بمن اسمحاق بمود   مقمر اصملی انجممن مشم ا1
کمز ارائمه، پارک نشا ، مسکن مهر، زعفر ان، )فوهدیسرپ  رهاب   بیمارستان صحرایی( زده شدا خدمات مشماوره در ایمن مرا

کز مشاوران به وادرهای مح  استقرار اهالی می    دادندا می رفتند   خدمات در مکان را ارائه می شد   از این مرا
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درک   برناممممه ریمممزی اسمممتوار بمممودا بسمممیاری از ایمممن ، ه محمممور شناسممماییسممم زلزلمممه بمممر بحمممران
یابی یما اطالعمات مختصمر ، بدلی  اهمیمد اطالعمات  سمیع بمرای نشمان دادن مشمک ها  ارز

اممما مفیممد بممه دلیمم  محممد دید زمممانی بایممد تمما حممد دی جممامع باشممدا مشمماوران در  ممردآوری 
دهممی اطالعممات بممه منظممور ارتبمما  آن بمما مهممارت هزم را دارابمموده   پمم  از سممازمان  اطالعممات

کردنمد   در آخمر پم  از سمازمان دهمی    می مشکالت شناسایی شده آنها را با یکدیگر اددام
 کردندا می را پی ریزی صحیحی  هاددام اطالعات پایه   اساس یب مداخل

کودکممان  ک ممر مممراجعین آسممیب دیممده از قشممر  کممه ا نکتممه قابمم  تاممم  در شناسممایی ایممن بممود 
که آسیببودن اضمطراب   لکنمد زبمان ، تمرس   پرخاشمگری، همچون شب ادراریهایی  د 

 پ  از زلزله بوداهای     ابستگی به  الدین از مهم ترین   شایع ترین آسیب
که دائما با دیگر بچه کودکی به اسم محمد متین  در یر بمود شناسمایی ها  به عنوان مثای 

کردند  های  که در حمای در یمری بما همم سمن  سمایشد زمانی اع ای انجمن اورا شناسایی 
کممه ی بمما  مموش دادن بممه صممحبد هممایش کممی از مشمماورین بمما ا  تنهمما شممد؛ خممود بممود هنگممامی 

در یممری هممایش   برقممراری رابطممه حسممنه بمما ا  رابطممه ا لیممه برقممرار شممدامحمد متممین ی  هدربممار
کرد   از اینکه دیگران به ا   خانواده اش بمی محلمی کردن  کننمد   ا     ممی شر ع به صحبد 

خانواده هاش را دور از جمع خود قرار داده اند ناراحد بود   علد دعموای خمود را ایمن  ونمه 
کردا  مطر  

کمامال  کمه پرخاشمگری   جلمب توجمه در رفتارهمای  ی  با زیر نظمر  مرفتن ا  فهمیمده شمد 
بممین محمممد متممین   محممیط جدیممد  جممود  انطبمماق پممذیریمشممهود اسممدا آنچممه معلمموم بممود 

کمرد رابطمنداشد  یمابی از  ضمعید موجمود مشماور سمعی  خمود را بما محممد ی  هبا توجه بمه ارز
کند   با تعریف مثالهمای  کند   به درد دلهای ا   وش  متعمدد متین به صورت روزانه حفر 

بمه طمور دیمر مسمتقیم بممه بمازبینی باورهما   افکمار ا  از  ضممعید پمیش اممده باردازدامشماور بمما 
محمممد متممین  در فوتبممای توانسمته بممود همکمماری   مشممارکد را  ر هممی مثمم هممای  انجمام بازی
کندا  تقوید 
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کمردن  کنار وادر انهما رفتمه   ا  در حمای  ریمه  جهد بازبینی رفتار محمد متین شبی به 
یممادی بممه حممرم احمممد بممن اسممحاق داشممته   از  کممه دلبسممتگی ز دیممده شممدا  ی توضممیح داد 

یبایی ساخته نخواهمد شمد ااا بما ارتبما  زیبایی آن  نبد  فد   اینکه دیگر  نبد به این ز
کرده بود از آرز همایش  فمد    که محمد متین با مشاور برقرار  کمه بمه مدرسمه خوبی  قموی داد 

کمرد اباز  ردد کمرده بمود   مهممان نموازی  ای  جمایزه، به دلی  اینکه متین شام مادرش را تهیه 
کووکی برای  ی برپا  ردیدا دبه ا  داده ش    جشن 
کودک کمه پم  از زلزلمه دومار لکنمد زبمان شمده بمود  یا  بما بمازی درممانی ، ی به نام رادمهمر 
که  کمودک ظماهر  ردیمد   بمه های  نشمانه، طی هشمد جلسمه انجمام شمدراجرزی  بهبمودی در 

  ضعید مناسبی رسیدا
کممه شممرایط بحممران کودکممان را در معممرض رهمما شممدن   تنهممایی قممرار داده بممود   ، از آنجمما 

کردنممد بسممیاری از  مممی کمتممر بممه آنهمما توجممهلیمم  شممرایط آسممیب پممذیر خممود همما نیممز بممه د خانواده
کمم  کودکان بعد از زلزله دوار استرس   اضطراب شمده بودنمد   فعالیمد در بمین آنهما بسمیار 
شده بود   دوار پریشانی   سر ردانی بودند به هممین دلیم  پر تکم  بمازی درممانی بما همدف 

کودکمان تهیمه  ردیمدا بمرای ایمن منظمور ابتمدا سمعی شمد تما  کاهش استرس   اضمطراب بمرای 
کممرده   سممل  بممه بممر ن ریممزی ایممن هیج هیجانممات را کودکممان معرفممی  انممات طممی بممازی بممه 

از هنردرممانی توانسمد خیلمی ای  درممانی بمه عنموان شماخه پرداخته شدا اسمتفاده از نقاشمی
نقاشممی عنمموان یممب تکنیممب نتیجممه بخممش بممرای تشممخی  شممرایط آسممیب بکممار ر دا  ز د بممه

کودکمان سمازش نیافتمه کممب ، توانسد بمه شمناخد   درممان مشمکالت  پرخاشمگر   بیقمرار 
کممودک نممه تنهمما ، خممود را بممروز دهنممدا بممه هنگممام ترسممیمهممای    خالقیدهمما  کنممد تمما قابلید

دارد بلکممه از ایممن طریممق پویممایی ر انممی    ممی بیممان، خممود را بممه صممورت دیرکالمممیاحساسمات 
کنممدا  ارضممات عمیممق خممود را فممرافکن می ممذارد   تع مممی نمممایشارتبمما  بممین فممردیش را بممه 

کودکمان بما م مامین زیمر سمر ده  کیمد بمر توانمنمدیهای  اشعاری بما همدف ابمراز هیجانمات   تا
 شد:

 خوشحای   شاد   خندانم
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 دانم  می قدر میهنو
 با هدف تخلیه هیجان()مث  جنگ تلخه ، زلزله سخته
 مانیم می اما ما با هم

یمبیایید با هم   خونه هامون پر امید ، بساز
کممرده کیممد، از همممه بممرده، قمموم ممما   نقمما  قمموت   بممر پمم  بیاییممد بمما هممم باشممیم )بمما هممدف تا

 (یهادنتوانم
اجمممرای بمممازی قطارهمممای زنمممد ی   خمممداحافظی سممممبولیب عر سمممب از قطمممار زنمممد ی   

 اجهد بر ن ریزی هیجانی   اشنایی با مفهوم فراق از دیگر اقدامات صورت  رفته بود
کممه بممه علممد تممرس از زلزلممه از بغمم  پممدر   مممادر خممود  1ای  بممه طممور مثممای دختممر بچممه سمماله 

کمودک نمی پایین کار   بازی   نقاشی بما  کنمار مشماور ، امد بعد از حد د یب ساعد  کمودک 
کرد؛ مادرش با دیمدن خنمد کمودک بمه  ریمه افتماد    فمد از ی  هنشسد   شر ع به خندیدن 

کو کودک در این شرایط بمه ف مای زمان زلزله تا به اهن  که  دکش نخندیده بود   مطم ن شد 
 ر انی امن بیشتری نیاز داردا

کممار   بممازی  ر هممی در انهمما تقویممد  همچنممین تممالش بممر آن بممود تمما تمایمم  بممه مشممارکد در 
کودکممان ب ر تممر بممین آنهمما کممه موجممب تقویممد سیسممتم حمممایتی   ر حیممه مراقبتممی    ممردد وممرا 

ز  ر ه موسیقی درمانی دعوت به عم  آمد تما بما ح مور در منطقمه   شودا به این منظور ا می
کودکمان   احساسمات های  با اجرا بازی موسیقیایی هدفمند به تسهی   سترش ارتباطمات 

 اجتماعی آنان باردازدا 
کودکممان  کودکممان از فممن تریبممون آزاد اسممتفاده شممدا در ایممن تکنیممب  بممرای تنظممیم هیجممان 

کننمممد   بعمممد از بیمممان  تشمممویق شمممدند تممما هیجانمممات خمممود را بمممه صمممورت تمممداعی آزاد بیمممان 
کودکان با بیان اینکمه ایمن شمهر  می احساسات خود به  فتگو با یکدیگر پرداختند ادر ابتدا 

  باید ایمن شمهر را  قاب  بازسازی نیسد   دوار طاعون خواهد شد   همه مردم خواهند مرد
کننمممد الت ر انشمممناختی در تنظمممیم کردنمممد  لمممی پممم  از ممممداخ ممممی ابمممراز احساسمممات، تمممرک 



 37 ...................................................... ... ای انجمن مشاوره ایران در بحران زلزله ارائه الگوی مداخال  مشاوره

 

که پدران مما جنمگ را پشمد سمر  ذاشمته  می به بیان این مطالب، هیجانات آنها پرداختند 
کردند   دوبماره شمهر را سماختند پم  ممانیز تموانیم ماننمد آنهما ایمن شمهر را  ممی اند   ایستاد ی 

یما  بساز
هممدف  مممدارس، بممه دلیمم  تجمممع دانممش آممموزان در مممدارس   دسترسممی سممریع بممه آنهمما

همای  فمردی    ر همی قمرار  رفمد تمرس از ح مور در مکانهای  فعالید بمرای انجمام مشماوره
کمه از طریممق حساسمید زدایمی ممنظم   قممرار  بسمته در میمان دانمش امموزان بسممیار مشمهود بمود 

که ابتدا در زیر سقفهای  دادن آنها در  ر ه   انجام بازی که اطمراف آن دیموار هایی   ر هی 
که بنای آن تخریب نشده اسدنیسد آداز شد ت  همادانش اموزان به داخم  آن، ا در مدارسی 

 بسته برای آنها ح  شوداهای  رفته   ترس از قرار  رفتن در مکان
کمممب بممه تخلیممه هیجممانی آنهمما بمما  بممه منظمموردر مممدارس ابتممدایی  همچنممین مشمماوران

ا بممه شممدند حاضممر می ممموزش ف ممای امممنآ ریلکسیشممن  ، آممموزش تممنف  عمیممقهممای  ر ش
کمرد   ، که هنگام مراجعه مشاور به مدرسهای  عنوان مثای دختر بچه معلمشان ا  را معرفمی 

کممرده بممود    کممه از ابتممدای زلزلممه حممرف نمیزنممد وممون پممدرش زیممر ا ار مانممده بممود   فمموت   فممد 
مممممادرش هممممم بعممممد از زلزلممممه هنمممموز از بیمارسممممتان مممممرخ  نشممممده بممممودا  قتممممی مشمممماور  ارد 

نا همان ، خواسته شد همه بما همم بما تممام تموان جیم  بزننمدها  از بچهوادر)کالس( شد ابتدا 
کمرد   تما انتهما تممام تممارین را انجمام داد    همان دختمر بیشمتراز سمایرین شمر ع بمه جیم  زدن 

کممردا در  اقممع بمما های  حتممی جلمموی بچممه ، هیجممان ابممرازدیگممر از تصممویر رهنممی خممود صممحبد 
  یما د   امشماوره فمردی بر مزار  ردیمد، ایشمانبماز شمد   جلسمات متعمددی بمرای درمان  مسیر

کمه مما ابمراز هیجمانانتهما ضممن  جوان درون در تصمورمان  قتمی بمه دربسمته رسمیدیم     فتنمد 
کنیممد کممه آن را بمماز  کممرده   قتممی مشمماور هایی را دیممدیم مثمم  خانممه مممان    هویرانمم، مشمماور اشمماره 

کنیدکه  فته حاه هر ویزی  کمرده   باعم   ی هبارق، میخواهید آنجا درسد  امیمدی ایجماد 
یم که مطابق میلمون آنجا را بساز  ابرای ما بسیار خیلی خوشایند بود  این  شد 

که در سطح عملکردی اختصاصی )عملکرد ایجماد ثبمات( هایی  از فعالید دیگر یکی
کنکمور ، تحصیلی انجمام  رفمد کمیتهدر ساختار مدیرید بحران در  کممب بمه دا طلبمین 
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کنکمموری بممه پایگمماه انجمممن توجممه بممه  بممود؛ بمما شناسممایی   مراجعممه تعممداد بمماهی دا طلبممان 
کممانک  بممرای نمممشمماوره ایممران بممه منظممور حمایممد   تسممهی  در ر  د مطالعممه دا طلبممین د  

کممانک  دیگممر بممر مطالعممه   کالساد   کممانک  بممرای مشمماوره هممای  ی برپممایی  کنکممور   یممب 
کمب خیرین حاضر در منطقه تهیه شد تحصیلی  ابا 

ان از طممرف انجمممن بممرای دا طلبممین امکممان مشمماوره تحصممیلی تلفنممی رایگمم نهمچنممی
کتابمشاوره ایران فراهم  ردیمد   تعمد یمادی از  کمه بما فراخموان انجممن از همای  اد ز کنکموری 

 شهرهای مختلف جمع آوری شده بود در اختیار دا طلبین قرار  رفدا
که تمام تالشش برای  کنکور   رشته پزشمکی قبولبه طور مثای دختری با نام بشری  ی در 

تما اینکمه بمر اثمر پرداخمد  به مطالعه می  پرتالش  زلزله همچنان امید ار   دلگرم قوع با ، بود
کتابهای بازمانده از زیر آ ار سموخد ، عدم ایمنی هیترهای برقی وادر ا  دوار حریق شد   

کسممتر شممدا د ایممن دا طلممب پممرتالش تحمم شناسممایی اع ممای انجمممن بممه سممرعد بمما   خا
کتاب  برای ا  تهیه  ردیداها  حماید قرار  رفد   

کنکمور دکتمری بمود   پم  از اشمنایی بما  کتابهمای  که بما تممام امیمد بمه دنبمای    یا فرخنده 
کمانک  ا   کتب با تمام انرژی مشغوی به خواندن در سمش شمد  لمی نا همان  انجمن   تهیه 

بلعمد در ایمن  ممی  هایش را با خود  فرخنده   آرز شود می حریق آتشاتصالی برق دوار بر اثر 
کممه دومار ناامیممدی  میمان طمی جلسممات درممانی متعمدد انجمممن بما خممواهر د قلمویی فرخنمده 

 برای ادامه زند ی  ردیدا انگیزه مجدد خواهرش، شده بود تحقق آرز ی فرخنده
کمه بمه دلیم  تغییمر سمبب   شمرایط زنمد ی ، از طرفی وون امکان ح ور تمام دا طلبین 

ایمممن شمممرایط سمممطح   عمممه   درس خوانمممدن دومممار مشمممکالت جمممدی شمممده بودنمممد بمممرای مطال
ح مور مشماوران در ممدارس در مقطمع متوسمطه ، ها به شمدت بماه بمرده بموداضطراب را در ان

رسیدا در هممین راسمتا بمه ممدارس رفتمه   جلسمات مشماوره  ر همی بما آنهما  می الزامی به نظر
کمماهش اضممط کممه بمما هممدف  کشممف راه بر ممزار شممد در ایممن جلسممات  راب   عممادی سممازی   

، بمما  فتگممو   همممدلی در بمماب زلزلممه، شممد رس خوانممدن تشممکی  میجدیممد بممرای دهممای  ح 
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که توانسته بودند با شمرایط بحمران  شدا در این میان ابراز میهیجانات  به شناسایی افرادی 
کنند پرداختمه شمد  کنار آمده   ساز اری  کمار   از ایمن افمراد بمرای ارا بیشتری را ایجاد  ئمه راه 

کمب  رفته شمد   از دانمش آمموزان خواسمتههای  ایده شمد تما راه  ممی جدید برای ح  بحران 
که از تجربم کنند   احساساتشان   نتایجی  داشمته انمد را ها  انجمام ایمن ایمدهی  هکارها را اجرا 

کننممد ، تممنف  عمیممقهممای  ایممن ر نممد بممه همممراه آممموزش تکنیب ابممرای جلسممات بعممد بمماز و 
کمه نتمایا مثبتمی را بمه هممراه  5ریلکسیشن   ف ای امن به مدت  جلسه بمه طموی انجامیمد 

 داشدا
کمممه در سممم ح عملکمممردی طمشممماوره ازد ا    خمممانواده یکمممی دیگمممر از فعالیتهمممای اسمممد 

تمموان انجممام دادا بممه  مممی اختصاصممی)عملکرد ایجمماد ثبممات( در سمماختار مممدیرید بحممران
کممه بممه شممغ   16عنمموان مثممای مممردی  مسافرکشممی مشممغوی بممود توسممط یکممی از اع ممای سمماله 

که بعد از زلزلمه  انجمن شناسایی   معرفی شدا از نحوه آشنایی خود با دختر خانمی  فد 
کممه داسممتان را ی  هبمما ا  آشممنا شممده بممود  شممیفت نجابممد   سمماد ی ا  شممده بممودا تمممام مممدتی 

راجممع پممیش کممرد مشمماور بمما  مموش دادن فعممای   انعکمماس احسمماس   محتمموا بمما م مممی تعریممف
کمه حمد د   ذشمد مشماور بما  ممی روز از زلزلمه 56رفدابا توجه به زمان مالقمات ایمن شمخ  

که افراد در این مرحله نیازمند حماید ر انی بیشتری هستند   ر حیمه خمود  دقد بر این امر 
بممه ، کننممد مممی  ردنممد   احسمماس تنهممایی شمدیدی ممی را از دسمد داده   افسممرده   م ممطرب

کمه جموان بمه ممرگ ممادر بررسی این امر پ کرده اسدع  که آیا فقدانی را در زلزله تجربه  رداخد 
کردا با بررسی  ا  بیشتر مشاور به اعتیاد ا  نیز پی بردهای  خود اشاره 

که فرد در موقعید بحمران اسمد جموان  مشاور با ایجاد رابطه حسنه   اشاره به این نکته 
که با توجه ب کرد    اهمیمد ایمن موضموع  هه بحران بوجود آمدرا به پذیرش این مساله تردیب 

صممیم  یمری در ممورد ایمن که قبوی این تعهد به همراه دارد تا مدتی از تهای    نتایا وپیامد
کار شدا کند   بر مساله ترک اعتیاد ا    مساله خودداری 

به دلی  بحران بوجود آممده   ایجماد شمرایط زنمد ی   موقعیمد ، در حوزه خانواده درمانی
کممه باعمم  تشممدید مسممائ     مممی اسممکان در وممادر مشممکالت   مسممایلی ظهممور جدیممد   کنممد 
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تعارضممات ، یابممد مممی شممدت بیشممتریای   ممردد   بممروز رفتارهممای تکانممه مممی نمماآرامی خممانواده
ک مرا بما زد   خمورد  مزارش می زناشویی با شدت بیشتری بروز کمه ا شمود   ایمن اممر بمه  ممی کند 

  رددا می   بع ا دخالد آنهاها  امش همسایهدلی  سبب جدید زند ی با ع  سلب آر
که مرد خانواده دارای تجربه جنگ اسد با  قموع زلزلمه عالئمم ای  به عنوان مثای خانواده

PTSD کابوس کرده بود   از  شبانه   تکرار مجدد  قوع حادثمه   های  جنگ در ا  مجدد عود 
یماد شمکاید داشمد   در  مشمک  شمده  دوماره بما خمانواد ر ابطمشتحریب پمذیری   خشمم ز

کووممب خممانواده بعممد از زلزلممه   بممه دلیمم  فقممر ایجمماد شممده بواسممط ابممود  آن  ی  هاز طرفممی پسممر 
که دوبارهنا یافمد پموی ، توان زند ی را به حالد قب  بر ردانمد نمی امیدی از این  اصمرار بمه در

 ایمران از خانواده   مهماجرت بمه خمار  از ایمران داشمد   تحقمق ارز همای خمود را در خمار  از
کمه هممین اممر باعم  اقمدام بمه سمه بمار خودکشمی ایمن  می دید   دارای افسرد ی اساسمی بمود 

 جوان  ردیده بودا در این میمان عمدم درک خمانم بمه عنموان همسمر ایمن فمرد ا ضماع را تشمدید
 کردا می

مممرد   همچنممین نمما امیممدی   افسممرد ی پمم  از  PTSDا ی بممه صممورت انفممرادی بممه درمممان 
کار شد   از طرفی برانطباق پذیری خانم متمرکمز  ردیمده   بما ممدی ر ایمد  زلزله پسر خانواده 

یسمتم حممایتی خموب در یمب س، بیر نمی بمه نمام زلزلمهای  درمانی تالش شد در مقابم  مسماله
  یردا خانواده شک  

که بواسمطه زلزلمه دومار ضمایعه نخما عی   یما دارای معلولیمد خماص شمده بودنمد افرادی 
کمممه قابممم  انطبممماق هسمممد  لمممی قابممم  عمممال  نیسمممد لمممذا  تجربمممه جسممممی متفممما تی داشمممتند 

، جسممممی متفممما تی  هطلبمممدا در ایمممن انطبممماق   ممممدیرید تجربممم ممممی ممممدیرید خاصمممی را
 همکاری فرد   خانواده بسیار پررنگ اسدا

کمه بعمداز   ر ابط اجتماعها  تاثیر بر نقش، محد دید فعالید ی ازجمله ممواردی اسمد 
شممودا بمما توجممه بممه اهمیممد سمماز اری   انطبمماق مناسممب بمما  مممی معلولیممد بممرای فممرد حممادث

شممرایط جدیممد ضممرورت توجممه بممه مشمماوره توانبخشممی بممه عنمموان عملکممردی اختصاصممی در 
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کمه  کار ماهی  کمامال مشمهود اسمدا در ایمن راسمتا انجممن بما ایجماد  ساختار ممدیرید بحمران 
جهد معرفی معلولین برای آمموزش   اداممه اشمتغای آنهما ، یر احداث شده بودتوسط یب خ

کره شد   سل  کمه بما ایمن افمراد   خانواده مذا آنهما داشمتیم بمه همای  در جلسه مشاوره فردی 
کنند کار اه استفاده  که از امکانات این  در  ام بعدی سعی شد تما  اانها پیشنهاد داده شد 

خمود همای  یمن افمراد بما یکمدیگر آشمنا شمده تما بمر سمایر تواناییهمسان اهای  با تشکی  جامعه
کممه معلولیمد آنهما قبم  از زلزلممه اتفماق افتماده بممود  متمرکمز شموند   بما شناسممایی افمراد معلمولی 

کمه بمه پیشمرفد هایی   ر هی تشکی  شد تا افراد توانمند   دارای مهارت   موقعید خماص 
کرده اند کار ماه  باشمندا اشمخاصبمرای ایمن به عنموان نیمر ی محرکمی ، دسد پیدا  تشمکی  

 ر همی همای  آموزش نقاشی   توانمند سازی ناشنوایان در امر سواد آمموزی از جملمه فعالید
که توسط انجمن مدیرید شدا  بود 

بر مزاری هشمد جلسمه مشماوره  ر همی بما زنمان ، توانبخشی زنان آسیب پمذیری  هدر حوز
احسمماس امنیممد در نممی   ایجمماد آرامممش    بمماردار بمما هممدف توانمنممد سممازی آنممان   تقویممد

 همچنین تقوید تعام    ارتبا  بین شخصی از دیگر اقدامات صورت  رفته بوده اسدا 
کمیتممه  کمیتممه ر ابممط های  یکممی دیگممر از  تخصصممی در عملکممرد ایجمماد ثبممات در منطقممه 

کمیته عبارتند از:های  عمومی اسدا از جمله فعالید  این 
در هفته( به منظمور طمر   جلسه 2شاوران حاضر در منطقه )نی با متشکی  جلسات رایز -

 ارائه شدهاهای  موارد خاص   ارائه نظرات   بررسی راه ح 

تشمممکی  پر نمممده بمممرای ممممراجعین بمممه منظورسمممهولد در رسمممید ی   پیگیمممری اقمممدامات  -
 صورت  رفتها

یابی مشاوران   ایجاد دفترومه - لور د همادی بمرای توجیمه افمراد جدیمداهای  تشکی  فرم ارز
کممممارت بمممما هممممدف معرفممممی  یممممع بر شممممورهای تبلیغمممماتی   تهیممممه    همچنممممین تهیممممه  توز

 انجمن به منظور جذب مخاطبین بیشتر در سطح شهرهای  فعالید

بر ممزاری د  نشسممد تخصصممی بمما عنمماوین: حیممات عمماطفی اجتممماعی زنممان   دختممران  -
 زلزلممممه زده بمممما همکمممماری شممممورای عممممالی انقممممالب فرهنگممممی زنممممان   همچنممممین تحلیمممم 



 7031 بهار، 11شماره ، 71جلد ، پژوهشهای مشاوره .................................................................................... 31

 

کودکان در بالیای طبیعی، اجتماعی انتظامیهای  حماید یمد )امنیتی زنان    با محور
کرمانشاه( با همکاری نیر ی انتظامی   زلزله 

ح مممور در ونمممدین برناممممه زنمممده تلوی یمممونی   ضمممبط  مممزارش رادیمممویی بممما همممدف ارائمممه  -
 انجام شده در سطح مناطق زلزله زده های  از فعالیدهایی   زارش

کانمممای  - در ف مممای مجمممازی   ارائمممه فراخممموان   همچنمممین ناممممه نگممماری بممما سمممایر ایجممماد 
 به منظور جذب نیر ی انسانیها    شعب انجمن مشاوره در استانها  دانشگاه

ممذهبی در منطقمه  -فرهنگی های  بر زاری مراسم متعدد با هدف ب ر داشد مناسبد -
 ممممرت ح، تمممموان بممممه بر ممممزاری اعیمممماد  هدت ح ممممرت علممممی)ع( مممممی کممممه از آن جملممممه

ینمممب)س(   برپمممایی جشمممن بمممه مناسمممب پیمممروزی شمممکوهمند ، فاطممممه)س( ح مممرت ز
انقالب اسالمی   شمرکد اع مای انجممن   تردیمب اهمالی بمرای ح مور در راهلیممایی 

که به همراه برپایی درفه صورت پمذیرفد   همچنمین بر مزاری جشمن سمای نمو  22 بهمن 
کمی    اقامه اران   نماز جم،  شب یلدا  اعدبر زاری دعای 

سمازمان ، خیرین محلمی، مختلف در منطقههای  بستن تفاهم نامه   همکاری با سمن -
کرمانشاه  به یستی   قرار اه امام رضایی ها، هالی احمر، ورزش   جوانان استان 

   خیمرینها  سممن، هما NGO   تشکی  ستاد هماهنگی با ح ور هممه نهادهمای د لتمی -
   سرپ  رهابحاضر در منطقه در فرمانداری 

کار اه - یممد مداخلممه در بحممرانهممای  بر ممزاری  قبمم  از اعممزام نیر هممای ، آموزشممی بمما محور
 متقاضی به منطقها

ارتبمما  بمما آقممای دکتممر ربیعممی ، عممدد ویلچیممر 26برقممراری ارتبمما  بمما نماینممده بوکممان   تهیممه  -
که بیمه نشده بودند کار(   معرفی افرادی  ارتبا  با دکتر سلحشور   جلمودارزاده   ، )وزیر 

   سمرپ  رهمابدیدار با آقای تجمری نماینمده مجلم  ، طر  مشالت زنان بی سرپرسد
 طر  مشکالت حاضر در منطقه

  انجممن دار سمازان ایمران   شناسمایی   معرفمی افمراد ها  همکاری با ستاد معین اسمتان -
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 نیازمند برای ارائه اقالم   دار 

عملکمممرد ، بحمممران در منممماطق زلزلمممه زده عملکردهمممای مداخلمممه دردر مرحلمممه پایمممانی از 
کممه فعالید کممارآفرینی از جملممهممای  توانمنممد سممازی اسممد  آن اسممد بممه ی  هاشممتغای زایممی   

کاموا     فمراهم آوردن مقمدمات فمر ش دار قالی بمرای زنمان بمی سرپرسمد  عنوان مثای خرید 
کاهاآنان محصوهت   توسط دیجی 

کممه دارای د کممانک  بممرای خممانمی  یممالم آرایشممگری بمموده   بممه علممد نبممود تهیممه   تجیممز 
کن در  1امکانات از انجام فعالید باز مانده بودا تهیه  ماز   سما  نمان پمزی بمرای  دختمر سما

کردن زمینه جهد انجام فعالید  لسمازی بمرای  خمانم مطلقمه   مقمارن بما  1منطقها فراهم 
فممر ش  هممدف برپممایی جشممنواره فرهنگممی   هنممری عشممایر در منطقممه بمما 3127سممای جدیممد 
کممه  محصمموهت کممار آفممرین بعممد از زلزلممه از جملممه اقممداماتی بممود  بمما حمایممد انجمممن بممه افممراد 

کمب شدا  اشتغالزایی آنها 
کار اه کممم   تردیممب افممراد بممه هممای  شناسممایی   فعالسممازی  تولیممدی بمما درصممد تخریممب 

تموان بمه  ران بودا همچنین میاز دیگر اقدامات انجمن مشاوره ایای مجدد بعد از زلزله غاشت
کودکممانآمموزش   ، هممای زنمد ی همایی ومون آمموزش مهارت فعالید ، توانمنممد سمازی زنمان   

مخاطرات پیش ر   توانمنمد سمازی مشماوران بمومی ی  هدر زمینها  آ اهی بخشی به خانواده
کرد  کراتی جهمداین راستا با هست که دراشاره   ه مشاوره آموزش وپمرورش سمرپ  رهماب ممذا

 های هزم به عم  آمدا  صورت  رفد   همکاری آموزش مشاوران منطقه

کممه آنممان از نقطممه آسممیب   توقممف بممر آن بممه  کودکممان تممالش شممد  در توانمندسممازی زنممان   
روزمره   تالش بمرای بهبمود های  سمد نقا  قوت   توانمندیهای شخصی   انجام فعالید

در فرایند  ر هی بمه ایمن مطلمب اشماره برای مثای خانمی  شرایط زند ی حرکد داده شوندا
زلزلممه باعمم  شممد ارتبمماطم بمما مممادر شمموهرم بسممیار خمموب ، ها داشممد علممی ردممم تمممام سممختی

کممردما   یمما  کنممون از آن صممرفنظر  شممودا قبمم  از زلزلممه تصمممیم بممر جممدایی از همسممرم داشممتم   ا
که طی بحران زلزله بواسطه از دسد دادن همسمرش کلمر اسمکان ، امینه خانم  خمویش خمود 

کممار ری بممرای احممداث یممب سمماختمان مشممغوی بممود کممار  تمما از عهممده مخممار   را سمماخد   بممه 
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تجممارب ایشممان الگمموی بسممیار مناسممبی از  فمماداری   تعهممد بممه خممانواده بممرای  خممانواده برآیممدا
 اع ای  ر ه درمانی بودا 

کممردن نقمما  قمموت افممراد   الگممو یری از افممراد توانمنممد از محورهممای اصمملی فرای نممد تقویممد 
کمه قطمع نخماع شمده بمود   از آن بمه  مشاوره در عملکرد توانمندسازی بمودا بمرای مثمای فمردی 

بممه عنمموان الگمموی مناسممبی از پممذیرش موقعیممد بحممران در ، کممرد مممی عنمموان یممب نعمممد یمماد
مشاوره  ر هی افراد قطع ع و در زلزله بهره برده شمدا ایشمان در ایمن خصموص ونمین بیمان 

که  که دی»داشتند  کمه در ایمن زلزلمه مما قطمع  ممی بیننمد ممی گمران منموزمانی   من خمدا ر  شمکر 
که مث  من نیسمتندااااا  ایمن می نخاع نشدیمااا خدا را شکر کمه  یمب کنند  نعممد اسمد 

کمه ناامیمد «ا دیدن من باع  شکر خدا میشه ونمین  فمد: ، بمود  خطاب به ع و دیگری 
کشاو» نشدهااازمین خیلی ویزهما ر  از زمین دوار آسیب ، زی اسدا تو این زلزلهرشغ  تو 

بین برد اما خمودش از بمین نرفتمه ! زلزلمه ممای ایمن طبیعمد اسمد   خمدای ایمن طبیعمد نیمز 
کار زند ی   رویش مجدد را در نظر  رفته اسد  «اساز   

کممه در بمماه شممر  آن  ذشممد؛ بمما شخصممید های  هممر یممب از عملکردهممای اختصاصممی 
سطح عملکمرد ، ویژ یهای شخصیتی مشاوران همخوانی داردا، مشاوران حاضر در منطقه

 یمردا ممثاًل ویژ می  ممی انجممن مشماوره ایمران را در بمرالگوی ممداخالت ر انشمناختی عمومی 
کاهش بحران؛ رفتن به ر ستاها   تشکی  مموارد خماص  شخصیتی جستجو ری با عملکرد 

د مرتبطمی هسمتنهای  کنش، حاضر در منطقههای  در ر ستاها متناسب اسدا شخصید
کاتمالی وری را ، در ف ای عملکردی ممدیرید بحمران، یب زنجیرهای  که مانند حلقه نقمش 

بلکممه براسمماس آنچممه ، نممه بممر اسمماس آنچممه هسممتندها  آورنممدا ویژ یهممای شخصممید مممی فممراهم
 اندا  آورده شده، دهند   مشاهده شده اسد می انجام

که از مشاوران اعزامی به عم  آمد یابی شخصیتی  ان به ویژ یهمایی از ایمن تو می، در ارز
کرد: عالقه اجتماعی سمازش در ن ، جسمتجو ری، خالقیمد، اسمتقالی طلبمی، قبی  اشاره 

سازش محیطی خوب   انطباق پذیری بماه بما شمرایط دیمر ، سازش بین شخصی، شخصی
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 قاب  پیش بینیا
که بما  ذشمد زممان   متناسمب بما نموع ممداخالت هزم  پیر  این فرایند عملکردی اسد 

که امکان ح ور در منطقمه را در ممدت  می مشاورانی به منطقه اعزام، آن عملکرددر  شدند 
کمه ، زمان طوهنی تری داشتندا برای مثای طی ماه ا ی بعد از  قوع زلزلمه بما اعمزام اشخاصمی 

کوتمماهی  کممه ، روز قصممد اقامممد داشممتند 5تمما  1مممدت زمممات  موافقممد میشممدا اممما بممه تممدریا 
همای  عملکمرد ایجماد ثبمات( بما دوره)بحمران نزدیمب میشمد نقطه عطف یما ومرخش داسمتان

کمتر از   شدا  نمی روز موافقد 36زمانی 

 
کممه در  انجممممن ممممداخالت ر انشممناختی در ، شممود مممی مشممماهده الگممموی بمماههمانگونممه 



 7031 بهار، 11شماره ، 71جلد ، پژوهشهای مشاوره ................................................................................... 733

 

کنار هم قرار  رفته اند تما های  عملکردها   نمایه، مشاوره ایران کماهش »متعددی در  فراینمد 
کم در  عملکممرد عمممومی اشمماره بممه سممطح ، را شممک  دهنممدا در ایممن فراینممد« منطقممهبحممران حمما

کمه تممامی عملکرد اختصاصمی را نیمز همای  کنشگران )ویژ یهای شخصیتی مشاوران( دارد 
 دهدا می تحد الشعاع خود قرار

کممه عبارتنممد از: الممف، عملکممرد اختصاصممی  عملکممرد  -دارای سممه زیرمجموعممه اسممد 
ها  عملکرد توانمندسازیا ایمن زیمر مجموعمه - ، د ثباتعملکرد ایجا -ب، کاهش بحران

که در منطقه به ترتیب   توالی بروز   ظهمور یافتنمدا ایمن عملکردهما همم  فعالیتهایی هستند 
ای  فنمممون   فراینمممدهای مشممماوره، در همممر یمممب از عملکرهمممای ممممذکور انمممدا متممموالی   همممم علی

عناصمری در در ن ر ایمد ، نمخت  آن عملکرد اجرا  ردیدا عملکردها بمر خمالف م مامی
، نیستند بلکه خود ر اید هسمتند  کم  ر ایمد ویمزی جمز تموالی عملکردهما نیسمد)هارلند

کریمی  (ا3112، ترجمه 
  یری نتیجهبح     

کنشای  مجموعمه، ر اید مدیرید بحران دارای یمب آدماز کننمده   بمه همای  از  مداخلمه 
کنش کمه منممو  بمه  کممه در قبلمی حممادهممای  دنبمای آن پایمانی اسممد  ث شمده اسممدا هممانطور 

ممممداخالت ر انشمممناختی پژ هشمممی مشممماهده شمممد؛ سممماختار های  در یافتمممه 3جمممد ی شمممماره 
 انجمن مشاوره ایران در د  سطح عملکرد اختصاصی   عملکرد عمومی ارائه شدا 

کممماهش بحمممران  ا3زیمممر مجموعمممه  سمممهسمممطح عملکمممرد اختصاصمممی دارای   ا2عملکمممرد 
کماهش بحمرانعملکمرد  ا1عملکرد ایجاد ثبات  مسماله ، توانمندسمازی اسمدا در عملکمرد 
یمابی جهمد اجمرای  داستان تعریف می شود   ر اید مدیرید بحران آداز  ردیده   ممورد ارز

عمادی سمازی   ح مور همدهنمه ، پمذیرش،  یردا در ایمن مرحلمه می مداخالت ضروری قرار
کیمم  سممیاری بممرای شناسممایی ممموارد ا کیممد اسممدا ا ورژانسممی   انجممام مشمماور بسممیار مممورد تا

 مداخالت ضروری   تشکی  مشاوره  ر هی در ر ستاها تعریف شدا 
، شمغلی، های تحصمیلی کمیتمه»کمیتمه شمام   پنا، در عملکرد ایجاد ثبات در منطقه
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کممدام محتمموا «توانبخشممی   ر ابممط عمممومی، خممانواده   ازد ا  کممه هممر  فراینممد   ، تعریممف شممد 
نقطه عطف یما ومرخش داسمتان   ر ایمد بحمران زلزلمه فنون مشاوره خاص خود را دارا بود   

 رفدا  می به شمار
کممه مرحلممه پایممانی در سمماختار مممدیرید بحممران بممه شمممار  در عملکممرد توانمندسممازی نیممز 

شمد   در ایمن  ممی   باز شد مردم بمه زنمد ی روزممره محسموب  یری نتیجهمرحله ، رفد می
کممارآفرینی   اشممتغای زایممی   آممموز هممای  حماید، زنممد یهممای  ش مهارتمرحلممه بممر فراینممد 

کید شدا   خانواد ی   شغلی   شخصی تا
سممطح عملکممرد عمممومی بممه ویژ یهممای شخصممیتی   منشممی مشمماوران حاضممر در منطقممه 

احسماس نماتوانی   آشمفتگی ، اشاره داردا با توجه بمه ویژ یهمای بحمران ماننمد نا همانی بمودن
 نهایممد ابهممام نسممبد بممه آینممده  ااا کممردن در آن شممرایط   احسمماس دیرقابمم  مهممار بممودن   در

از ارزش بسممیار بمماهیی ها  تمموان  فممد نقممش مشمماورانی بمما ر حیممه مقمما م در برابممر سممختی مممی
برخوردار اسدا برای مثای یکی از اهمالی منطقمه بمه یکمی از مشماوران مسمتقر در مرکمز ونمین 

، مشماوران شمماآیم   از دیدن وهره آرام   بمد ن اضمطراب  می من  اهی به مرکز شما»: فد
کم می دلم آرام  «اشود می  یرد   آشوبم 

توانمد عملکممرد  ویمایی را بممه  سمیله اطممالع  ممی الگموی مداخلمه در بحممران بما ر ش ر ایتممی
کردن، مداخالت درمانی، مشاوره دادن، رسانی کنتری شمرایط فمراهم ، تردیب  پیش بینی   

نجمن مشاوره ایمران در منماطق اهای  ر اید فعالید، ردن مدیرید بحرانبآوردا برای پیش 
عملکممممردی   هدفمندنممممدا ، اسممممتراتژیب، همممما بسممممیار سممممودمند اسممممدا ر اید، زلزلممممه زده

کرمانشماهمدیرید بحران های ر اید  ویژ ی ر ایمد ممدیرید  -3شمام  مموارد زیمر بمود:  زلزلمه 
سمازماندهی خطمی رویدادهاسمدا هما  دارای خط سیر اسدا  جه مشخصمه ر اید، بحران

رسممد  مممی اتصممای پممی در پممی   ظمماهر شممدن داسممتان در آنهاسممد ا بممه نظممرهمما  یدمبنممای ر ا
کردن یب تجربمه کمردن تجربمه خمود بمه دیگمران بمه عنموان ، ر اید  ابمزار مناسمبی بمرای سمهیم 

که هم مخاطبین این تجربه   هم را ی بتواند ایمن ای  یب نتیجه   یب فرایند باشد به  ونه
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کنند   در نتیج کنند )رزنتای   فیشر رزنتمایتجارب را بازسازی  ، 1ه فهم مشترکی از آن پیدا 
(ا ر ایممد مممدیرید بحممران دارای  جمموه   میممزان خاصممی از یممب سمماختار ا لیممه اسممدا 2014

ماهیمد فراینمدی آن اسمدا بسمیاری از محققمین ر ان ، ویژ ی دیگر ر اید ممدیرید بحمران
هممای  بسممیاری از تحلی شناسممی   جامعممه شممناس ونممین ویژ ممی را ضممرورت اساسممی بممرای 

کممنش اجتممماعی امکممان دسممتیابی بممه  مممی اجتممماعی بممر کیممد بممر زمممان منممد بممودن  شمممارندا تا
سازدا به بیان دیگر رویدادها نقما  دسترسمی مما بمه سماخد  می دانش عمیق نظری را فراهم

کممه امکممان توصممیف مممی رهنممی محسمموب بازسممازی   درک آن را ، شمموند   از طریممق آنهاسممد 
از قبیمم  انتخممابی هایی  تمموان بممه محممد دید مممی (ا در پایممان3221، 2) ممریفین کنممیم مممی پیممدا

 اقعمی دیمدن آنچمه افمراد در داسممتانهای ، بمودن معیارهما بمرای تعیمین   تفسمیر جهممد علیمد
در قالمب ر ایمد اشماره ها  کنند   امکان پذیر نبودن بیان همه تجمارب   عرصمه می خود ابراز

 کردا

 منابع 
 ( ا تهمران: نشمر 3116)رسانه   زند ی وزمرها ترجمه محمدرضا لیمرا یا، ا ر اید در فرهنگ عامه(2663ا)آ، آسا بر ر

 سر ش
 ترجمممه دکتممر مهممدی ، های د لتممی عمممومی   دیرانتفمماعی ریزی اسممتراتژیب در سممازمان برنامممه (ا2633ر ا)، برایسممون

یانا قلمانتشا، (3123)اخادمی  تهران، واپ د م، رات آر

 (ا تهران: انتشارات فارابیا3111ترجمه ابوالف   حریا )، درآمدی بر ر اید(ا 2665ا)م، توهن 
 کشمورا سمم (ا اختالی استرس پ  از سانحه در3176ا)م، دژکام دانشمگاه ، تهمران، نار اسمترسیزلزله زد ان شممای 
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