ﻣﺸﺎوره ﺣﯿﻦ ﻃﻼق ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺸﺎوره در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺷﺮﯾﻔﯽ دﺑﯿﺮﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺸﺎوره در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ،ﻫﺪف ﻃﺮح ﺣﮑﻤﺖ را
ﮐﻪ از ﺳﺎل  92ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺮان اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺬب اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﮑﻤﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻃﻼق را ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺗﻌﺎرﺿﺎت اﻏﻠﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﻮد در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﺮدن و اﯾﺠﺎد ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﺗﻨﻔﺮ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و در ﮐﻨﺎر آن ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻣﻬﺎرﺗﯽ
و ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن زوﺟﯿﻦ داﻧﺴﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره ﺣﯿﻦ ﻃﻼق ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻃﻼق را ﻋﺎﻣﻞ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺮک
آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﻃﻼق ،ﺑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎری ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﻼق و ﺳﭙﺲ ﺧﻄﺮ ﻃﻼق اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان در
آﯾﻨﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد ودر اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪاﺧﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﭼﺮﺧﻪ ﻃﻼق و ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﻻزم داﻧﺴﺖ.
ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع در اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ آن را وارد ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﻗﻀﺎﺋﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺸﺎوران ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﺳﺖ ،از
دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :در ﺑﺤﺚ داوری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه و ﻣﺠﺮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ ،اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﻮﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻃﻼق اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  30درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻼق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎزش
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و  30درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪه دارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  40درﺻﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻫﺪف ﮔﺬاریﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻼش اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪ دادﮔﺎهﻫﺎی
ﻃﻼق و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ :ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻃﻼق ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻫﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﺣﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮاﯾﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻃﻼق و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﯾﺴﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﻼق ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮداﺧﺖ و ﻗﻬﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و
ﭘﺮﺧﺎش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺮادﮔﯿﺮی را ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺟﺪی در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :وﺟﻮد ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻋﺸﻖ ،ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ،
ﻣﻨﻄﻖ و ﮔﺬﺷﺖ و ﺣﻖ ﻣﺤﻮری ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ.
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