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 خودتان را معرفی کنید:  .1
 قبل سال وازده د. از دارمفوق لیسانس روانشناسی بالینی فریبا محتشم هستم . 

در و عضوی از همین خانواده ام .  با جامعه رنگین کمانی ایران در تعامل بوده ام
درحوزه گاه مشاوره و گاه  و فعالیتمام روانشناسی بوده  هشت سال گذشته حرفه

 بوده است. پژوهش و آموزش 
 

نقش و مسئولیتتون در مرکز مشاوره رنگین کمانی چه بود و از چه زمانی همکاری را  .2
 شروع کردید؟

همچنین و روانشناس با مرکز مشاوره رنگین کمانی بعنوان مشاور  2021تا  2018از سال 
 .اپلیکیشن میم مثل مشاوره  همکاری کرده ام تهیه محتوا و خدمات مسوول

 
 مراجعین شما چه کسانی هستند؟ .3

. مراجعان ما نود و هشت درصد اعضای جامعه اقلیت های جنسی در ایران هستند
ج از کامیونیتی هستند  هم دو درصدحدود  ، دوستان ، اعضای خانواده) والدینافراد خار

یا  شرکای عاطفی افراد رنگین کمانی ( .  ما از سراسر ایران مراجع داریم. از تهران و مشهد 
و شیراز و تبریز بگیرید تا روستاهای دورافتاده در خوزستان و بلوچستان . البته 

و دسترسی شان پناهجویان رنگین کمانی در ترکیه یا سایر کشورهاهمبسته به شرایط 
 عان ما داخل ایران هستند. جغالب مراممکن است از ما درخواست مشاوره کنند اما 

 
  طرق ارتباطی و وقت گیری چگونه است؟ .4

برای ما  نوبت دهی به صورت ساده و البته با رعایت نکات امنیتی انجام می شود.
مهم است که مراجعان بتوانند بدون دردسر نوبت بگیرند و در عین حال امنیت 

در مرحله اول، نوبت دهی از طریق تلگرام و بوسیله ادمین انجام  شان حفظ شود.
در این مرحله مراجعه کننده شماره تلفنی را که مایل است با آن مشاوره  میشود. 

بگیرد در اختیار ادمین قرار میدهد و  مشاور در ساعت تعیین شده از طریق پلتفرم 
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در جلسات بعدی افراد با مراجعه دلخواه ) واتساپ یا اسکایپ( با او تماس میگیرد. 
  ند. به سایت میتوانند خودشان نوبت دریافت کن

 

 
 چرا این افراد در محل زندگی خود از مشاوره الزم برخوردار نیستند؟  .5

خب ببینید متاسفانه در ایران، علوم انسانی بطور عام و روانشناسی بطور خاص 
ده و هر نوع متاثر از سیاستهای حاکمیتی است که همجنسگرایی را جرم انگاری کر

، منحرف شمرده و  ج از دوگانه زن و مرد دگرجنسگرای سیس جندر موجودیتی را خار
سیاستها را دنبال  همین قاعدتاسیستم آموزش و سالمت نیز به آن انگ می زند. 

شدت کوییرهراسی در میان متخصصان بهداشت روان در ایران بسیار  میکنند .
از اهانت، برخورد نادرست باالست و شما به سراغ هر فرد کوییر که بروید یک تجربه 

 یا حتی درمان تبدیلی در مراجعه به این افراد دارد. 
 
این بدان معنا نیست که روانشناس آگاه و باسوادی در داخل ایران وجود  البته 

قطعا افرادی هستند که مطابق با استانداردهای حرفه ای روز دنیا عمل ندارد. 
 میکنند و خوشبختانه روز به روز شاهد رشد روزافزون این افراد هستیم . 

به سیستم آموزش و  بطور سیستماتیک از ورودمساله این هست که این افراد اما 
به این معنا و من شخصا بارها شاهد این موضوع بوده ام.  درمان حذف می شوند

که اگر شما روانشناسی باشید که همجنسگرایی را یک مساله طبیعی قلمداد کنید، 
خواهد  نه تنها نمیتوانید درباره این مساله بطور علنی اظهار نظر کنید بلکه تالش 

دیر یا زود فعالیت شما دچار مشکل خواهد شد. در  نند وشد تا شما را ساکت ک
یکی با شکایت بوده اند که حداقل دو مورد از همکارانم در ایران  ،یکسال اخیر 

خشونت والدین مراجع همجنسگرایشان مواجه شده  اند. در قانونی و دیگری با 
اقل معدود متخصصان آگاه، به انزوا کشیده می شوند یا حدقطعا این شرایط 

 شناسایی آنها دشوار خواهد بود. 
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در ایران سیستم بیمه خدمات رواندرمانی و مشاوره را پوشش  ،از سوی دیگر 
نمیدهد. خیلی از مراجعان ما نوجوانان هستند. حدود شصت درصدشان زیر 
هجده سال دارند و این یعنی درامدی ندارند و برای کمک گرفتن به خانواده ای 

صمیمی خیلی از آنها توابسته اند که از قضا منبع اصلی خشونت و آزارشان است. 
برای آشکارسازی ندارند یا در مرحله شناختن خودشان هستند و قاعدتا در شرایطی 

، ناگفته پیداست که روانشناس ببرد.  نزدنیستند که از خانواده بخواهند انها را 
، بسیار کمتر از نیاز این جامعه است  و هیچ  تعداد مشاوران و روانشناسان آگاه نیز

خانواده، ناسی که خانواده انتخاب میکند، همدست با تضمینی وجود ندارد ، روانش
به انکار و نادیده گرفتن هویت جنسیتی یا گرایش جنسی مراجعان ، یا بدتر از آن، به 

 درمان تبدیلی اقدام نکند. 
 

ح می کنند چیست؟ .6          عمده ترین موضوعاتی که مراجعین در مواجه با شما مطر
درباره هویت جنسیتی یا گرایش تردید  یل مطرح شدهعمده ترین مسایکی از 
والیته خودشان را کشف سسکجنسیت و است. در واقع افراد میخواهند جنسی 

های  چارچوبدر وجودشان هست که با حس هایی میکند. آنها حس میکنند که 
یقا هنجار همخوان نیست ولی خیلی اوقات دق دگرجنسگرا جامعه دوجنسیتی

در حس ها چه نام دارد. دقت کنید این اتفاق در جامعه ای می افتد که نمیدانند آن 
آموزش جنسی وجود ندارد و صحبت کردن درباره سکس تابوست. آن هیچ گونه 

خ میدهد. چه در این  اروپا ابهام برای همه افراد کوییر در فرایند هویت یابی شان ر
، رسانه و کتاب  ایران  عرستان. مساله اینجاست که در یا  امریکا باشند چه در ایرانو

حضور ندارد که افراد بتوانند با استفاده از  آزاد و چهره های علنی و کامیونیتی
دیگران، ابهاماتشان را برطرف کنند. البته در ده پانزده سال اطالعات یا تجربه زیست 

، با گسترش استفاده از اینترنت در ایرا ینده فعالیتهای افراد و ن و رشد فزااخیر
ج از ایران، این کمبود تا حد خوبی جبران شده است اما  سازمانهای کوییر خار

آنها که موقعیت خصوصا ، افراد همچنان باید توجه داشت در کشوری مثل ایران 
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به  ثابت لزاما دسترسیازندگی میکنند روستاها اقتصادی آسیب پذیر دارند یا در 
داشتن  که این محتواها را دنبال کنند. ندارندیا حتی دیوایس مستقل اینترنت 

به دلیل محرومیتهای ، تلفن همراه یا تبلت شخصیو  اینترنت پرسرعت و همیشگی
در خالل برخی  حتیمختلف از جمله مسایل اقتصادی برای همه ممکن نیست . 

خ میدهد  مشاوره ها  زمانهای خاصی در به مشاوره میگوید دسترسی  یکه فردر
 برایش ممکن هست چون دسترسی همیشگی به اینترنت یا گوشی موبایل ندارد.

 
صحبت ،  که اصلی ترین مساله مراجعان ماست بجز صحبت درباره گرایش و هویت

و  تصمیم برای آینده رابطه ، درباره  نگرانی های آینده، آشکارسازی برای خانواده 
ح می شود. البته جراحی نیز جزو مسایلی است که زیا مشاوره درباره مقابله با د مطر

میتوان خشونت و آزار از سوی خانواده و اطرافیان را نیز همواره جزو موارد اصلی 
  حساب کرد. 

 
 
 
 

 فرق مشاوره آنالین و حضوری از نظر شما چیست؟  .7
طبیعتا برقراری رابطه  ، طرفین تصویر جهره همدیگر را نمی بینند و مشاوره انالیندر 

انسانی و برقراری اعتماد دشوارتر است. شما باید تمامی تالشتان را در صدا یا 
را به طرف مقابلی که شما را اعتماد حس کلماتی که انتخاب میکنید به کار ببندید تا 

ایند قبلی  به شما عمیقا حتی بدلیل تجارب ناخوشنمی شناسد و ممکن است 
حاالت او را حدس بدبین باشد انتقال دهید. وقتی چهره مراجع را می بینید میتوانید 
اهش بفهمید که گبزنید مثال از مدل نشستن او روی صندلی و مدل دستهایش یا ن

حاال مضطرب است یا تردید دارد یا نیاز به اطمینان بخشی دارد. اما پشت تلفن یا 
مکث  ،مثال شما می بینید فرد در حین چت .از اینها روشن نیست چت هیچ یک 
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های طوالنی میکند طوری که شک می کنید آیا هنوز انالین است؟ یا پشت تلفن 
امکان  باید حاالت مراجع را حدس بزنید. و  برای چند دقیقه هیچ صدایی نمی شنوید

بوجود آمدن سوء تفاهم در مشاوره غیر حضوری باالتر است چون شما هفتاد 
. پس درصد اطالعات را که به واسطه بینایی منتقل می شود از دست میدهید 

، تیزبینی و قدرت آنالیز دقیقتر دارد . اگر  مشاوره تلفنی / آنالین نیاز به صبوری بیشتر
شوارتر است چون لبخندی  را که در حین جبران آن دغلط بگویید  جملهشما یک 

همچنین من متوجه شده ام که در تصحیح خودتان می زنید، مراجع نمی بیند. 
مشاوره تلفنی بیشتر نیاز به کالم هست و احتماال در مشاوره تلفنی بیشتر  از 

واژه هایی مث . همیشه باید با  مشاوره حضوری حرف میزنم و سوال می پرسم
در واقع نشانه چرا که   ید.فعاالنه گوش میکندارید که  دهید نشان « آهان، اوهوم»

 های غیرکالمی که پیام را منتقل میکنند وجود ندارند.  
میتوانم با فردی در یا امریکا اما مزیت مشاوره انالین، همین است که من از اروپا 

قزوین یا تهران صحبت کنم . سرعت و در دسترس بودن مشاوره آنالین خصوصا 
ح است، مزیت غیر قابل  برای موارد اورژانسی و هر کجا که مشکل دسترسی مطر

نقطه ضعف مشاوره حضوری؟ خب این کمی سخت است. اما انکار آن است. 
و سریعتر با چت و تلفن راحت تر موردی که به ذهنم می رسد این هست که افراد 

شان صحبت میکنند. خصوصا وقتی میخواهند درباره روابط شخصی  درباره مسایل
اینجاست که مشاوره حضوری  موقعیت صمیمانه یا جنسی شان مشاوره بگیرند. 

قرار است  و  دیک غریبه که تا بحال او را ندیده  می شو دفتر وارد  فرد بغرنجی است. 
لش در اتاق خواب صحبت کند. این درباره مشکتوی صورت این غریبه  زل بزند و 

تصورش هم برای کسی که کمی اجتنابی و یا خجالتی هست خصوصا در فرهنگ ما 
ند جلسه طول بکشد تا دیوار شرم و مقاومت فرد چو  ممکن است سخت باشد

مشاوره آنالین اینجاست که  زند. فرو بریزد و احساس راحتی کند تا درباره اش حرف ب
 .سریعتر  پیش میرود راحت تر و کار را ساده تر میکند و 
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 روش شما برای ارائه مشاوره چه بوده است؟  .8

است  که  مشاوره تاییدیمرکز مشاوره، رویکرد  کلیاین که رویکرد  یک توضیح 
مشخصه اصلی آن، به زبان ساده  این هست که به مراجع کوییر این پیام داده می 

اساسًا درست و غلطی وجود ندارد و چیزی که  شود که چیزی درباره تو غلط نیست و
در رویکرد تاییدی  هستی و چیزی که حس میکنی  درست و معتبر و سالم است .

روشی است که امروزه در هر نوع مشاوره و رواندرمانی مورد مشاوره به افراد کوییر 
غ از اینکه مشاوره روانکاوانه باشد یا  تایید سازمانهای جهانی باید به کار رود. فار
شناختی یا رفتاری یا سیستمی، اصل باید احترام به هویت و گرایش فرد باشد که به 

ش را بازیابد و با انگ ) فرد  کوییر کمک میکند اعتمادش بخودش و صحت و سالمت
 استیگما(ی اجتماعی و فوبیایی درونی که جامعه به او تحمیل کرده مقابله کند. 

دو بخش دارد مشاوره اما درباره رویکردشخصی خودم،  باید ابتدا توضیح دهم که 
رویکرد فنی و تکنیکی است . من در حیطه ، دیگر بخش یک بخش رویکرد نظری و 

انسان بطور صد معنا که معتقدم  به اینهستم  انگراییانسنظری، پایبند به 
و رفتارهای شرطی  الگوهای والدینی و ناخودآگاهاسیر گذشته و ژنتیک و  درصدی
اینها را بصورت یک همه ش نیست . نه اینکه اثر اینها را منکر شوم. ابدا. شده ا

با این می بینم که فرد در مرکز آن قراردارد و قطعا از همه اینها اثر می پذیرد .  سیستم
برای تغییر و  قدرت انتخاباز اختیار و  حدیهمچنان   سیستمدر این حال معتقدم 
باور نداشته باشیم اساسا  سود مندی . اگر به این حد   وجود دارد بهبود شرایط

، حدکه ) و البته  مشاوره  زیر سوال می رود در شرایط مختلف بسته به  این اختیار
 و مناسبات قدرت  شرایط فردی و خانوادگی و تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی

 متفاوت است(. 
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فنون و تکنیک های مختلف را از . یعنی یکپارچه نگر است من ویکرد فنی ، ر  ر از نظ
یکجا ممکن است تمرین بدهم  .مضرورت بکار میگیر با توجه به نیاز و ی رویکرد هر 
در مقطعی . یا مثال بزنم سوال بپرسم در موقعیت دیگریفیدبک بدهم . یی . جا
جایی  آموزش بدهم .  دیگر  جای ارجاع بدهم و  و ارتباطات اولیه فرد به گذشتهحتی 
به  مشاوره مانند رقص دونفره است. نیاز حرفی نزنم. تعمدا سکوت کنم و  هم 

انعطاف پذیری و هماهنگ شدن با ریتم طرف مقابل دارید.  باید بدانید پایتان را کجا 
 بگذارید و حرکات طرف مقابل را پیش بینی کنید.

من  یک سری فنونی که به کرات به کار می برم فنون رویکرد مساله مدار هستند
پراگماتیست هستم و گرایش به روش های متمرکز بر حل مساله دارم که روی 

مشاور خوب ، بر خالف بنظر من استراتژیهای انطباق با شرایط دشوار تمرکز دارد. 
اما می داند که کجا باید نیست. هم تصور برخی، فقط شنونده نیست . منفعل 

 تمایز قایل شود. ت یحتوصیه و نص  و بازخورد البته میتواند بین  بازخورد بدهد و 
 

 
چرا فکر می کنید این متد برای مشاوره آنالین برای گروه های مراجعین شما پاسخ  .9

  می دهد؟
 
 

منابع  بر کوتاه مدت و ، روشی است   با تقویت مهارتهای انطباقی مدار  مساله رویکرد
بنظرم برای مراجعان ما موثر است زیرا اغلب مراجعان ما  و راه حلها تمرکز دارد.

بنابراین،  جود دارد .مساله شان با دنیای بیرون است. یک مشکل عینی آن بیرون و
اگرچه ممکن است موضوعاتی مثل ابراز هیجان یا ناخودآگاه یا الگوهای شناختی، 

ح باشند اما  رویکردهای درازمدت در نکته دیگر اینکه فرعیات هستند. معموال مطر
هستند.  رایگان  ما  تلفنیهای مشاوره لفنی قابلیت اجرایی شدن ندارند. مشاوره ت

. قرارداد درمانی وجود ندارد . فرد ممکن است دوجلسه یمامکان فالوآپ کردن ندار 
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د و ما  معموال به دالیل امنیتی نمیتوانیم مراجعه کند و جلسه سوم مراجعه نکن
شما نمی دانید چقدر مراجع  متاسفانه گاهی وضعیت جوری است کهفالوآپ کنیم. 

یا شرایط تماس مجدد خواهد داشت. به همین دلیل ، و آاز نظر روحی دوام میاورد 
  .جوابگو نیستندرویکردهای بلندمدت ، به نظر من 

 
بتواند ببیند و به درستی رویکرد من ابتدا به مراجع کمک میکند مساله اش را  

مراجعان را به این سمت سوق  ،مدار  رویکرد مساله ساده، ه زبان ب کند.تعریفش 
موانع ها هست و این  ن ایناالن این مشکل ممیدهد که اینگونه فکر کنند که  

 م. حاال چه کناست و این منابع را هم دارم  من هستند و اینها ریشه مشکلسرراهم 
که با کمترین میزان خسارت، مساله را حل کنم یا از شدت آسیب و درد آن بکاهم؟ 

این مدل در موارد . البته این مدل ساده سازی شده از چیزی است که بیان کردم 
شیوه را ندارم برای همه یک  یزیادی راهگشاست ولی همانطور که گفتم من اصرار

در رویکرد و دوم انعطاف پذیری  دو چیز در کار مشاوره باور دارم. اول بکار ببرم و به
 ن عنصری در درون یک مجموعهداشتن دید سیستمیک و نگاه به فرد بعنوا

 جامعه ، جغرافیا، خانواده و... ( است. )
 
 

به نظرتان مهم  کهمثال از مشاوره های خود با ذکر جزییات موضوع  5حداقل سه تا  .10
ایران است را  تی بی جی الموفقیت متد شما در شرایط کلی جامعه  بوده و نمایانگر 

 ذکر کنید.
 

که در رابطه با  آنها تجربه های موفق  را مثال میزنم  گروه  دومن اگر اجازه بدهید 
این موارد ممکن است . بگویم تر از فرد را کلی مساله  سعی میکنم داشته ام. 

 یک گروه مساله بسیار رایج در برخورد با یکبوده باشند.  نفر  بیستبیش از مساله 
درگیری ذهنی آنها با مساله تغییر جنسیت است. در مراجعان داخل ایران، 
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و زنانگی و مردانگی خیلی کلیشه  بشدت پررنگ است  ای که دوگانه جنسیت جامعه
حس میکنند «ور ناج»وصله از افراد کوییر خودشان را  بسیاری ای تصور میشود،

« جور »تصورشان این است که برای  چون می بینند در این کلیشه ها نمی گنجند.
تالش دارد این هم فعاالنه شدن باید حتما بدنشان را تغییر بدهند. حکومت 

ج  فقط زن و مرد دگرجنسگرا نرمال هستندموضوع را جا بیندازد که  و هرکس خار
بنابراین خیلی از افرادی که  ارچوب خودش را بگنجاند. ازین باید با جراحی درین چ
تردید یا حتی بدنشان ندارند، دچار نوعی  نسبت بههم  نارضایتی خاص یا شدیدی

بیزاری با  تردید یا و تصورشان این هست که اینمی شوند شان جنسیت بیزاری درباره
حاصل زن ستیزی و در حالی که این بیزاری  حل می شود. تغییر دادن بدنشان 

متاسفانه در ایران امکان کمی  میکند. درونی  ر افرادجامعه دست که یهوموفوبیا ا
حتی امتحان کردن برای این افراد هست تا مثال با تغییر پوشش یا اسم شان یا  

تا ببینند آیا سویه های هویت جنسیتی شان را کشف کنند دریافت هورمون موقتی 
مسیر تطبیق جنسیت به جراحی هایی ختم  واقعا این چیزی است که می خواهند؟ 

عمدتا  که صحبت میکنم می شود که بازگشت ناپذیرند. وقتی با این مراجعان
دوقطبی و سلبی درباره متوجه می شوم که همه شان درک ن هستند نوجوانا

وزشی و نقشها و مناسبات جنسیتی جنسیت دارند که البته بازتاب محیط و نظام آم
گزینه جراحی فکر میکنند مثال وقتی از  آنها سوال میکنم که چرا  در ایران است. 

همجنسم چون عاشق »سخهایی می دهند از قبیل اینکه اپاست  برای آنها مناسبی
فوتبال دوست (فرضا)همجنسهای دیگرم نیستم. آنها چون من شبیه » یا « شده ام

الک زدن و دامن پوشیدن را دوست »یا آنها « دارند ولی من آشپزی دوست دارم 
 «. دارند ولی من دوست ندارم

یا دلیل دیگری که می اورند این هست که میخواهم جراحی کنم تا بتوانم لباسی که 
  دوست دارم بپوشم. 
به چالش می کشم و از آنها ی من این گزاره ها را با مثالهای خب درجریان گفتگو

میخواهم درباره این مثالها فکر کنند. البته در تمام گفتگو احساسات و عاملیت  
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فرد به رسمیت شناخته می شود و هدف این نیست که به او ثابت شود تو اشتباه 
تصورات نادرست میدانم. هدف این است که  وتبهتر درباره خودت میکنی یا من از 
به بعنوان چیزی ذاتی و درونی ، جنسیت و مناسبات جنسیتی  ذهنی فرد درباره

مرتبط با  سردرگمی اشبتواند تشخیص دهد فرد و  چالش کشیده شود 
و کلیشه های جنسیتی یا گیر کردن در  استاندارد پوشش و محدودیتهایی مثل 

به تدریج وقتی درباره این موضوعات فکر میکنند و   .استنقشهای سنتی جنسیتی 
ج از محیط سنتی و مذهبی و دوقطبی شده  نمونه هایی از امکان های زیست خار

کوییر بودن یا این جمع بندی می رسند که به ایران به آنها ارایه می شود،  جامعه
و رد یا داشتن جنسیت غیردوگانه الزاما از مسیر جراحی نمی گذترنسجندر بودن 

جنسیت، هر نام یا هر  بدنی که دارند هر میتوانند با درواقع انسان ها آزاد هستند و 
و اگر این آزادی و انتخاب به  داشته باشند و هر لباسی میخواهند بپوشند شریکی 

ی را معنایش این نیست که باید بدنمحدود شده،  ی ایرانواسطه محیط و جغرافیا
فرایند در واقع تغییر دهند.  با آن ندارند ی بغرنجی مساله -تاکید میکنم-که 

یا سبک زندگی  خودبودن « ور جنا»بجای تمرکز بر مشاوره به آنها کمک میکند که 
برخی بعد از رسیدن به این مثال  محیط را دنبال کنند. در  تغییر ایجاد دلخواهشان، 

پذیرا دارند با آنها صحبت کنند تا بتوانند  خانواده های اگر بینش سعی میکنند 
یا از آنها تغییر دهند که امنیت دارند  خانوادگیمحیطهای حداقل در پوشششان را 

 .کنندمی دلخواه صدایشان بزنند یا گرایش جنسی شان را علنی میخواهند به نام 
یا مهاجرت قبولی در دانشگاهی در شهر دیگر برخی که خانواده های ناپذیرا دارند به 

حتی مواردی بوده که فرد با بطور خصوصی توانسته موافقت پزشکی را  .فکر میکنند 
بدون اینکه مجبور باشد به  امتحان کندبطور موقتی جلب کند و دریافت هورمون را 

یعنی  . ایندنبال مجوز بدود یا وارد فرایند اداری فرساینده تطبیق جنسیت شود
چون ین بینش برای اغلب افراد، رهایی بخش است. . اتالش برای تغییر در محیط

جنسیت صفر و یکی و یا این یا آن هست و تصور کنید فکر سنگینی است که  این 
 .جراحی کنید تا بتوانید دوام بیاوریدحتما باید شما 
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موردی بوده اند که در چند تجارب موفقی با آنها داشته ام مراجعان، که من  دومگروه 

جامعه کوییر ایرانی  گیر افتاده بودند. یا آسیب زا  مناسبات بین فردی خشونت بار 
به همین دلیل ، الگوی  . ندارد پیش رو برای روابط بین فردی اش های زیادیالگو

که در رسانه های نوع آن  و مردساالرانه ترین ترین هم مسموم نرابطه ی زن و مرد، آ
نوجوانان  و جوانان تنها الگویی است که حکومتی به نمایش در می آید برخی برخی 

قوی و  به اصطالح رنگین کمانی پیش روی خود دارند. مدلی که در آن یک نفر 
تحت و است و دیگری قرار است وابسته « غیرتمند»نان آور و حامی و  مستقل و

همان باشد.  «سرویس دهنده» و  «سکسی»هم اما همیشه کنترل و قیمومت 
و طبعا در این سالها ساخته ایده آل  و زناز مرد جمهوری اسالمی تصویر رایجی که 

این مدل، بدون  بازتابی از مناسبات جنسیتی در بسیاری خانواده ها نیز هست. 
شک یک مدل شکست خورده است که در روابط زن و مرد امروزی هم جواب نمی 

. نکته مهمی که اینجا وجود  دهد چه برسد به رابطه دو فرد همجنس یا افراد کوییر
دارد آسیب ناشی از همان نقش های کلیشه ای جنسیتی دوگانه است  که درگیر 

 شدن در آنها باعث می شود روابط افراد کوییر دچاربحران شود. 
از سویی، کسانی که سالهای زیادی از زندگیشان را با خشونت خانواده و جامعه 

قرار  موقعیتیروبرو بوده اند قاعدتا بیشتر مستعد این هستند که ازنظر روانی در 
در روابط بین فردی برایشان  1بگیرند که خشونت و قلدری یا به بازی گرفته شدن

 نشوند.یا دیدن چرخه خشونت رابطه عادی شده باشد یا متوجه ماهیت آسیب زای 
در جریان مشاوره، معموال باورهای غلط درباره رابطه به چالش کشیده می شوند و 

ح می شود. رابطه  در اصل برابری و مساوات   مفاهیمی مانند کنترل گری و  غیرتمطر
بر این موضوع تاکید می و ه چالش کشیده می شود ب و نان آور بودن و خرجی دادن

نقشها تقسیم می شوند و  ،دو انسان برابر بین رابطه سالم  شود که در تمامی ابعاد 
هستند.  لذت ، صمیمیت ، مراقبت و  حمایتی هم گیرنده و  هم دهنده طرفین 

                                                            
1 Being gaslighted or manuplated 
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ح می شود قاعدتا مناسبات قبلی را به هم می ریزد . برخی وقتی این مفاهیم مطر
این مدل جدید را پذیرفته و سعی میکنند آن را و پذیرش باال اشتیاق با  هردو زوجین
پذیرش آن سرباز می زند و چون تمرین کنند و به کار ببندند. گاه نیز یکی از تدریجا 

که   تن به ادامه رابطه نمی دهد از رابطه آسیب زا بیرون می آید ش دیگر فرد مقابل
 فرایند چون در هرحال چرخه خشونت شکسته شده.  هردو نتیجه مطلوب است

نتیجه اگر مشاوره را ادامه دهند دشوار و دردناکی برای مراجعان است اما  بسیار 
  . بدون استثنا همیشه موفقیت آمیز است

 
 

تی در ایران چیست؟ و بطور خاص  بی جی چالش های مشاوره آنالین برای جامعه ال .11
 شما چه چالش ها و فرصت هایی وجود داشته است. در متد به کار گرفته از سوی 

 
وضوع ما در رابطه فرد با هم م. امنیت چالش امنیت مساله مهمی است

 اش است هم مساله ما در رابطه فرد با نهادهای قانونی.  خانواده
هستید که در  همجنسگرایینوجوان بطور مثال فرض کنید در حال گفتگو با 

اگر در اروپا در ارتباط معرض خشونت خانگی است و او یکباره تلفن را قطع می کند. 
غ از اینکه چه گرایشی دارد با مراجعی چنین اتفاقی بیفتد من به سادگی میتوانم  ، فار

سازمان و ارگان دهها گزارش دهم. و در واقع موظف هستم این موضوع را به پلیس 
وجود دارد که از این فرد حمایت میکند. مکانیزمهای قانونی میتوانند حتی  حمایتی

نوجوان را از محیط خشن جدا کنند. اما وقتی این فرد در ایران هست من هیچ کاری 
پیام پیگیری هم ممکن است نتوانم بفرستم که مبادا نمی توانم بکنم. حتی یک 

مدیریت کردن این  دهد.فرد را در معرض خشونت بیشتری قرار تماس من، 
شما ساعتها ذهنتان درگیر و نگران ممکن است موقعیت ها بسیار دشوار است. 

وقتی فرد این تنها یک نمونه است. این باشد که چه اتفاقی برای این فرد افتاد. 
این آزادی عمل را دارید مداخله مستقیم تری شما   ،حتی در ایران کوییر نیست
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ان های غیردولتی در داخل ایران یا پلیس درخواست کمک سازمبکنید میتوانید از 
دولتی و  اما کوییر بودن فرد و اینکه به دلیل گرایشش در معرض خشونتکنید. 

 فرایند کمک را بسیار دشوار میکند . به همین دلیل، ما اتکای،  قانونی هم هست
و سازمانها و نهادهای داخل ایران داشته باشیم  پلیس، نمی توانیم به کمک خاصی

توانمند کردن خود مراجعان و  متنها مسیری که میتوانیم با اطمینان طی کنی
 های انطباقی آنهاست.  پرورش مهارت

در داخل ایران است. گاه مشکالت افراد  انسانی حامی، کمبود منابع چالش دوم 
آن است که در جریان مشاوره تلفنی حل شودو بطور مثال فرد نیاز به فراتر از 

رواندرمانی دارد یا نیاز دارد خانواده اش به صورت حضوری با یک متخصص صحبت 
مراجعان مان را به آنها کنند. شناسایی و معرفی افرادی که بتوانیم با اطمینان 

 است.  گیبزرو مسوولیت  معرفی کنیم، چالش 
 

مورد از مواردی که حس می کنید مشاوره نتوانسته است پاسخ  5تا  حداقل سه .12
 موفقیت امیزی برای مراجع داشته باشد را ذکر کنید 

 
 شد برای من سه دسته هست. به بن بست خورده باردی که مشاوره امو

، مشاور را مانند یک ناجی می بیند که قرار است درباره همه مراجع زمانی که  اولدسته 
و همه نیازهای او را  وهمه جا در دسترس باشد و  همیشه موضوعات زندگی او نظر بدهد 

که تداومش مشکل  میانجامدنوعی وابستگی ناسالم وضعیت  درواقع به این  براورده کند. 
تقویت کنید که خودش بتواند در شرایط هارتهایی را ممراجع  در شما تالش میکنید  زاست. 
درباره ریزترین و کم اهمیت ترین  تصمیم بگیرد اما او مصرانه میخواهد شما به او  دشوار 

به معلم یا با شریکش چطور رفتار کند یا بازخورد بدهید. مثال اینکه مسایل زندگیش 
. گاه  ناتوانی و یا ابراز ناراحتی میکنداگر اینکار را نکنید احساس و  همکارش چه بگوید

تا از  مداومت در ارتباط یا حتی تماس در ساعات غیر مشاوره می شودخواستار چنین فردی 
چه کند. موقعیتهایی که حتی بحرانی هم نیستند و  تشما بپرسد که باید در فالن موقعی
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در  بعد از  چندین جلسه مشاوره، بهتر از قبل مدیریت کند. انتظار میرود فرد بتواند آنها را 
از آنچه قبل  . چون مشاوره قرار است افراد رااین مورد، من مرزهای حرفه ای مشخصی دارم 

بار بیاورد.   به مشاور  وابستهاینکه آنها را  کند نه تر  و مستقل تر توانمند تر بوده اند 
معموال  ابتدا تالش میکنم به شیوه اق می افتد. من فانه درمورد برخی افراد، این اتفاسمت

ل کمکی به حی حرفه ای اگر یاداوری مرزها. مشاور چیست کار نم که کتاکید  های مختلف
ج کند  شاز چارچوببا انتظارات نابجا  رامشاوره فرد بخواهد مساله نکند و  را به  او ، خار

همکار دیگری ارجاع میدهم. کاری که درواقع طبق اصول حرفه ای ما باید انجام شود هم 
 .همین است 

 
 های سیستماتیکآسیببه دلیل  شاوره،مواردی هستند که دامنه تاثیرگذاری م، دسته دوم
متاسفانه  تبعیض های کالن وجود دارد ، محدود است هرجا نقایص قانونی و اجتماعی 

اثرگذاری مشاوره هم محدودتر می شود و این نه تنها در مشاوره انالین که در تمامی 
 صدق میکند. های اجتماعی  مشاوره ها و درباره تمامی گروه

ح است و شرایط فرد به بحثی مثل ازدواج اجباری یا خشونت مثال وقتی   خانگی گسترده مطر
همان . بیرون از محیط خانه ندارد در داخل یا گونه ایست که سن و استقالل مالی و حامی

اتکای زیادی نمیتوانیم روی سازمانها و نهادهای داخل ایران طور که قبال هم گفتم، ما 
بتوانند فرضا دربرابر  ندارند کهقدرت اجرایی  حکومتی . نهادهای مستقل غیر بکنیم

خشونت دیده را تحت حمایت یا افراد خشونت علیه زنان و ازدواج اجباری دختران بایستند 
   قرار دهند. فضاهای امن برای افراد کوییر خشونت دیده وجود ندارد. 

خ دادن ده تا بحال  ما ممکن است  ولی جلویرده باشیم ازدواج اجباری جلوگیری ک ها از ر
از سوی خانواده هاست که گاهی اجبار برای ازدواج فقط فشار روانی را نتوانیم بگیریم.  همه

، اجبار ازدواج دراین موارد میتوان راههایی برای دور زدن آن پیدا کرد. اما در برخی خانواده ها
 همراههم پیش می رود و متاسفانه هیچ فرد  سربریدنبه ویژه برای دختران، تا حد تهدید به 

در خانواده و فامیل نیست که بتوان مشارکت او را برای جلوگیری از این دست  وحامی
راهکارهای قانونی برای حمایت محدود است و دختری که در موقعیت  جلب کرد. رخدادها
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حتی فرد اجازه  اجبار است توانمندی مالی و اجتماعی ندارد که بتواند از وضعیت فرار کند. 
برادران  یا بیرون رفتن از خانه را هم ندارد و در خانه ای است که حق حرکت او توسط  پدر و

معموال  شرکای ) همجنس( افرادی که در معرض ازدواج اجباری هستند با ما سلب شده.  
ولویت قرار را اافراد امنیت جانی  کهتوصیه هایی را ارایه دهیم  ناگزیریمتماس میگیرند و ما 

خب در ؛ چاره ای جز تن دادن به این ازدواجها ندارند. اه آنها برای زنده ماندنگ دهد.  می
نیاز به مشکل ختم نشده است. چرا؟ چون این وضعیتی است که  اینجا مشاوره به حل

حمایت پلیس دارد. مداخالت اجرایی مانند حضور مددکار اجتماعی و وکیل دارد. نیاز به 
و تنها می  نیاز به یک برنامه جامع ملی علیه خشونت دارد. ما هیچ کدام اینها را نداریم

 .توانیم با رویکرد کاهش آسیب جلو برویم 
 

 برخی از موارد  همراه بوده است  عدم موفقیت در مشاوره  ی که با موارد دسته سوم
فرد هست که باعث می شود خیلی شدید همجنسگرا هراسی یا ترنس هراسی درونی شده 

درواقع در حال کاهش هستند. آنها خوشبختانه این موارد  دست به انکار خودش بزند. 
نتوانسته اند با گرایش و هویت شان کنار بیایند و با این تصور با  افرادی هستند که معموال

یا ترنس  به آنها کمک کنیم تا از گرایش به همجنسمرکز مشاوره تماس میگیرند که ما 
معموال قبال هم سابقه مراجعه به درمانگران تبدیلی را دارند و متقاعد خالصی یابند.  بودن

 شان در ایران. فکر میکنند درمانگر قبلیاست « قابل درمان»شده اند که وضعیت شان 
البد به قدر کافی مهارت نداشته و مرکز مشاوره ما بطور تخصصی قرار است درمان شان 

جب میکنند و شوکه می ی داریم به نوعی ابتدا تعکند. وقتی می شنوند که ما رویکرد تایید
. بعد که درباره باالخره یک راهی باشد شوند. بعد شروع به اصرار وچانه زنی میکنند تا شاید

 را بازکرده انددرب قفس اش حالت پرنده ای را دارند که میشنوند تمایالت  طبیعی بودن
ولی نه تنها میلی به بیرون رفتن نشان نمیدهد بلکه خودش را به در و دیوار قفس 

و ناامید شده انتظار شنیدن چنین صحبتهایی را نداشته اند میگویند که  میکوبد. معموال
 یمسیرآن را به  درصدد است. موضع شان جوری هست که گویی حس میکنند مشاور اند
 باشند . ترنس  یا که همجنسگرا وند نمی خواهو تاکید میکنند که  سوق دهد  «وابثنا»
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درباره  به آنها به رسمیت شناختن حس شان،و سعی در  همدلیبعد از خب در این موارد، 
اینکه هیچ روش علمی و تایید شده ای برای تغییر گرایش جنسی و هویت جنسیتی وجود 

، به خوشایند او  ،مصلحت مراجع هر مشاوریبرای  توضیح میدهم و تاکید میکنم کهندارد، 
بلکه چیزی را میگویم که . را خوش بیایدچیزی بگویم که او من قرار نیست  و ارجحیت دارد

را اولویت قرار میدهد و در عین حال  اصول و شواهد تجربی و علمی،  رفاه و سالمت او طبق 
سبک زندگی که دوست دارد و میتواند هر هست نتخاب تاکید میکنم که او دارای حق ا

همچنین به چیز دیگری ندارم که به او ارایه بدهم. « درمان گرایش»لی برای و انتخاب کند
احساس ، افراد کوییر در ابتدای کشف گرایش یا هویتشان اغلب که یاداور میشومآنها 

دست از وقتی ولی به تدریج  ترس، ناامیدی و گیجی میکنند و آنچه هستند را نمی خواهند. 
پذیرش تفاوت های به شروع تالش برای تغییر دادن آنچه قابل تغییر نیست برمیدارند 

 .خودشان می کنند 
آن قدر ذهنشان با میدانید چرا؟ چون  مراجعه نمی کنند.دیگر ، این افراد  از  زیادی شمار 
م برو یبه اینها بگویما  اگر حاال راست به نظرشان مشکوک می رسد. حرف پر شده که دروغ 
،مثال  باور  عوض میشود جنسی ت گرایش هر شب نصف لیوان گالب با آب قاطی کن بخور

چون این چیزی است که نیاز دارند بشنوند و این چیزی است که سالها به  .میکنند
 بوده اند.  د بستهشنیدنش عادت کرده اند و بهش امی

 
آنها به حرفهای من فکر خواهند کرد و ام و ده ز ،البته من باور دارم که تلنگری را که باید 

 خیلی از متاسفانه . ما را در خواهند یافتمرکز صداقت و خیر اندیشی رویکرد  باالخره روزی
شیادانی هومیوپاتی و  و توسل به مذهب وخرافی  یعلم جذب روشهای ضد این افراد

بدون هیچ محدودیتی در  و استاد دانشگاه، درمانگر و روانشناستحت عنوان شوند که می
بیزینس عظیمی از قبل این دروغها به راه انداخته و  ایران به تبلیغ این خرافات مشغولند

 ممکن است سالها در این دام گرفتار بمانند. اند و 
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 چه پیشنهاداتی برای بهبود کار مرکز مشاوره در آینده دارید؟ .13

  فکر میکنم مرکز مشاوره قابلیت برگزاری جلساتی مانند گروه درمانی یا کارگاه
 های آموزشی را از طریق پلتفرمهایی شبیه به زوم دارد. 

 ج از ایران را در ایران قابل اعتمادی بتواند شرکای باید مرکز مشاوره  و خار
 . شناسایی کند 

  ج از ایران در حال تحصیل در رشته هایی در خیلی از افراد خود کامیونیتی خار
توسط مرکز مشاوره  میتوانند که مانند روانشناسی و مشاوره هستند 

 شناسایی و  جذب شوند.  
  ج از ایران به فعالیت تواند میمرکز مشاوره روانشناسانی را که در فضای خار

غولند عالقمند کند تا نسبت به موضوعات کامیونیتی حساسیت نشان مش
مثال اگر خانم هند و درباره این موشوعات با مخاطبان شان صحبت کنند. د

صحبت میکند و مخاطبانی ایکس یا آقای ایگرگ در فالن شبکه ماهواره ای 
دارد یا حتی در فضایی مانند کالب هاوس طرفدارانی دارد، مرکز مشاوره باید 

در برنامه هایش و از او دعوت کند که  وارد دیالوگ شود فردفعاالنه با این 
 ند.صحبت ک تی بی جی الدرباره مسایل 

  آن به سوشال مدیای مرکز مشاوره بسیار مهجور مانده است و جا دارد که
ما تا بحال از سوشال مدیا بیشتر برای اختصاص یابد. وقت و انرژی بیشتری 

معرفی خدمات مشاوره استفاده کرده ایم در حالی که سوشال مدیا یکی از 
است که قابلیت اثرگذاری روی جامعه بیرون از کامیونیتی را دارد فضاهایی 

و باید بطور پلتفرمی است که هیچ وقت نباید غیرفعال بماند مثال اینستاگرم 
 مداوم بروز رسانی شود. 
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اگر قرار باشد گروهی در ایران یا در کشور دیگری که اقلیت های جنسی و جنسیتی  .14
مشاوره ای راه اندازی کنند، توصیه شما برای جلوگیری از مورد تبعیض هستند، مرکز 

 تکرار خطاها چیست؟
 

این سوال سخت است چون هر کشوری شرایط و محدودیتهای خاص ه پاسخ ب
و رشد  خودش را دارد به طور مثال در کشوری مثل ترکیه ، با وجود محدودیتها

آن کمبودی که  است و، جامعه روانشناسی کامال مستقل اسالمگرایان افراطی
سازمانهای جامعه ایران با آن در زمینه افراد متخصص روبروست وجود ندارد و حتی 

و منابع  ما با کمبود  شدید نیروی انسانی اما غیردولتی در این کشور فعالند. 
و در خیلی موارد تصمیم گیری در چنین شرایطی سخت  مواجه بودیم حمایتی 
را از ابتدا  شان  سیستم نوبت دهیگروه جدید توصیه خواهم کرد که به  من  است. 

سوپروایزر ثابت که به حضور یک و بدون  بصورت صد درصد آنالین راه اندازی کنند
گروهی دو هفته یکبار بدهد کارشان را شروع نکنند. دوره همه مشاوران سوپرویژن 

بگذارند. مثال اگر  ران ، برای مشاویازهای جامعه هدفمتناسب با نهای آموزشی 
اعضا باید مسلط به مشاوره تروما محور هر روز با تروما روبروست همه  هدف جامعه
قابلیت تاثیرگذاری بر  که چهره های محبوب جامعه روانشناسی کشورشان راباشند. 

 منابع داخلیتا از مرکزشان حمایت کرده و آن را معرفی کنند.  مردم دارند جذب کنند
روی سوشال همچنین  را برای ارایه کمک در موارد بحرانی شناسایی کنند.  و خارجی

  کالب هاوسیا  اینستاگرامپلت فرمهایی مانند مدیا بیشتر سرمایه گذاری کنند. 
و طرق تصویری و مولتی مدیا و الیو و استوری  از  چون تغییر گفتمان دارند قابلیت

به مطالبات کامیونیتی، مسایل ارایه تصویر و صوت به مخاطب، با چهره دار کردن 
آنها جهت متفاوتی می دهند و وقتی این حمایت از سوی یک صفحه که رویکرد 

اثرگذاریش روی ن هستند انجام شوند آتخصصی دارد و روانشناسانی پشت 
وقتی شما یک  اکتیویستی است.  اثرگذاری صفحاتمخاطب عام متفاوت از 

حتی افراد کوییر محتوای روانشناسی  مثال یک ویدیو برای این مرکز تولید میکنید 



 

22  
 

آن را در گروه خانوادگی شان یا دوستانش بصورت میتوانند انهایی که علنی نیستند 
بدون اینکه احساس  دنروانشناسی به اشتراک بگذارعلمی یا یک مطلب صرفا 

چیزی است که یک صفحه مشاوره  این اثرگذاری شند. ناامنی یا علنی شدن داشته با
و من فکر میکنم ما به این اثرگذاری به قدر متمایز میکند اکتیویسیتی را از صفحه 

 کافی بها ندادیم.  
 
 
 
 
 

 چرا میم اپ را ایجاد کردید و ایا توانست به عنوان ابزار مناسب کارکرد داشته باشد؟ .15
تسهیل دسترسی به خدمات مشاوره انالین ایجاد شد  در شرایطی میم اپ با هدف 

. در واقع ایده میم اپ به ما کمک که افراد مساله شان با یک سوال حل می شود 
کرد که در نیروی انسانی محدودی که داشتیم صرفه جویی کنیم و افراد ناچار 

من و در صف بمانند. نباشند فقط برای پرسیدن یک سوال، نوبت مشاوره بگیرند 
به دو دلیل اما  هنیز اجرایی شد نسبتا خوبو  ردایده خوبی دافکر میکنم میم اپ 

در فاز اول و قبل  میم اپاستفاده از  . اول اینکههآن گونه که باید و شاید دیده نشد
همین باعث ریزش ایرادات فنی زیادی داشت و  رید شدن،  دشوار بود و از آپگ

رفع شد و در واقع از  میم اپ دوم اینکه در فاز دوم که ایرادات شد.مخاطبان تعدادی 
  . صورت نگرفت کافی برای معرفی آن تبلیغات ، رد شد مرحله پایلوت 
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 من نیکه مراجع یسوال نیعمده تر 
 است که نیا ندیآ یمشاوره م یبا آن به جلسه 

گرا  "ست؟یمن چ یتیجنس تیهو ایو  شی"
 
 

 همت نایم
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 : دیکن ی.   خودتان را معرف1

زب ان  س انسیاز دانش گاه ته ران، ف وق ل یآلم ان یمترجم  سانسیهمت هستم، ل نایمن م   
از دانش  گاه  یروانشناس   یمش  اوره  س  انسیو ف  وق ل ویاز دانش  گاه وس  ترن اونت  ار  یشناس  

در  ت  ی بی جی ال یحق  وق جامع  ه  ی ن  هیاز ده س  ال در زم شیکان  ادا دارم. م  ن ب   لی  و ورکی  
برنام ه  ،یفرهنگ یبرنامه ها ،یهنر والیفست یبرگزار ،یمختلف )آموزش عموم یها تیظرف
ک رده  ی( کنشگررهیو غ یتیونیکام جادیمربوط به ا یها تیمربوط به سالمت روان، فعال یها

هس تم؛  یکم ان نیب ا مرک ز مش اوره رنگ  یام. من از سال دوهزار و هف ده مش غول ب ه همک ار
. م ن شخص   یران یا ت ی بی جی ال یتیونیب ه ک ام اً ابتدا به عنوان کوچ و سپس به عنوان مشاور

 هستم. نیتعلق دارم؛ لزب

را  یهمک  ار یچ  ه ب  ود و از چ  ه زم  ان یکم  ان نیدر مرک  ز مش  اوره رنگ   تتونی.نق  ش و مس  ئول2
 د؟یشروع کرد

در کن ار  ایدر سوش ال م د یمحت و ی هی من مش اوره و ته یسال دوهزار و هفده نقش اصل از 
مرک  ز مش  اوره ب  ه ط  ور مرت  ب ب  ا مطال  ب مرب  وط ب  ه  یایهمک  ارانم ب  وده. سوش  ال م  د گ  ر ید

 یب ه ط ور خ اص ب ه روز م  ت ی بی جی ال یسالمت روان به طور عام و مسائل مربوط به جامعه 
 شود.

 هستند؟  یشما چه کسان نی. مراجع3

مختل ف  نیو از بس تگان و دوستانش ان از س ن تی بی جی ال یجامعه  یما از اعضا نیمراجع  
س  اله ت  ا هفت  اد س  اله مراج  ع داش  ته ام.  زدهیک  ه از س   میت  وانم بگ  و یهس  تند. م  ن شخص  ا م  

 یآن را ب ه راحت  یج ا دیده ک ه ش ا نیاس ت. از ک وچکتر  رانی از اقصا نق اط ا ز یافراد ن نیمحل ا
،یبزرگ مانند اصفهان، ش یکرد تا شهرها داینتوان در نقشه پ از  نیرش ت و ته ران. م راجع راز

 متنوع هستند. ار یبس ز ین یاجتماع یو زبان و مذهب و طبقه  یتیسینظر اتن
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 چگونه است؟  یریو وقت گ ی. طرق ارتباط4

. س تیدتیو عق یحزب  یری جهت گ ر یو غ یاسیس ر یمرکز غ کی یکمان نیرنگ یمشاوره  مرکز 
 یدر کش ورها ی( که حاکم بر نهاد مشاوره و روانپزش ککسی)ات یمرکز را کد اخالق نیا کردیرو

 کس انی شیکش ورها کم اب نی ا یدر هم ه  یک د اخالق  نی کند. ا یسکوالر است مشخص م
 1شده است؛  لیتشک یاست و از پنج اصل کل

 ایمشاوره شود  یآگاهانه وارد پروسه  تیحق دارد که با رضا ی: هر فردار ی. اصل حق اختالف
 دهد. انیبه آن پا

عم ل کن د ک ه ب ه  یبه مراجع: نهاد مشاوره حق ندارد به عم د ب ه گون ه ا بی. اصل عدم آسب
 وارد کند. بیخود آس نیو مخاطب نیمراجع

خ ود  نیعمل کنند که ب ه م راجع یبه گونه ا دی: مشاور و نهاد ماشوره بای. اصل سود رسانج
 برسانند. ر ینند/ خو جامعه به طور عام سود برسا

 برخورد کند. نشیمراجع یبا عدالت و انصاف با همه  دی. اصل عدالت: مشاور باو

باش   ند و رواب   ط خ   ود ب   ا  بن   دیخ   ود پا یش   غل فیب   ه وظ   ا دی   با نی. اص   ل اعتم   اد: مش   اور د
 نگاه دارند. یرا در چهارچوب کار نشانیمراجع

 ده،ی ب ا هرعق ت ی بی جی ال یجامع ه  یاعض ا یخدمات به همه  یمرکز مشاوره بر ارائه  تمرکز 
، جنس و جنس ،یینژاد، زبان، توانا مرک ز  نی است. خوشبختانه در طول زمان ا تیطبقه، تبار

 یرا به خود جلب کرده به طور یا یژگیبا هر و تی بی جی ال یجامعه  یاز اعضا یاریاعتماد بس
غ از نگران   ر یک  وئ یاز جامع  ه  یک  ه تع  داد قاب  ل ت  وجه از  ینگران   ای   یت  یامن یه  ا یو ت  رنس ف  ار

 کنند. یمرکز مراجعه م نیبه ا تشانیبر اساس هو ضیتبع یتجربه 

مرکز مش اوره توجهش ان ب ه آن جل ب  یایسوشال مد اتیمحتو دنید قیاز طر  یادیز  تعداد
 یقرار گرفته )تلگرام( وق ت مش اوره م  ارشانیکه در اخت یساده ا یراه ها قیشود و از طر  یم
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 یکنن د. ع ده  یم  اف تیخ دمات مش اوره در  یواتس آپ به ط ور ص وت قیسپس از طر  رند،یگ
کنن د.  یمشاوره داشته ان د ب ه م ا مراجع ه م  یکه تجربه  یانیآشنا یمعرف قیاز طر  ز ین یگرید

در  گ ر ید ر یکنش گران ک وئ یایص فحات سوش ال م د یمعرف قیاز طر  ز ین یقابل توجه یعده 
 .شوند یم یبه ما معرف نستاگرامیا

 یارتب اط برق رار نم  نشیتلگرام و وات س آپ ب ا مخ اطب نستاگرام،یا قیمشاوره تنها از طر  مرکز 
امک ان  ینوشتار قیکه تنها از طر  یکسان یمخصوص برا شنیکیاپل کی نهایکند. ما در کنار ا

آن  یب اال تی امن ش نیکیاپل نی ا یاص ل یه ا یژگیاز و یکی. میکرده ا جادیارتباط با ما را دارند ا
کن د. در قس مت ف روم  یم  کی خ ود را ب ه ص فر نزد یاست که امکان به خط ر افت ادن کاربره ا

بپرس ند و پاس خ  نیخ ود را از مش اور  یتوانند س وال ه ا یم تی بی جی الافراد  شنیکیاپل نیا
کنند )البته  یعموم شنیکیمکالمات خود را در اپل نیتوانند ا یکنند. کاربران م افتیآن را در 

باشد که آنها را در معرض خطر فاش شدن  یمطالب شخص یحاو تنشانم یچنانچه محتو
 نط ور یاپ هم نی مان د.( ا یم  یب اق یقرار ده د خ ود ب ه خ ود خصوص  یتیخطر امن ایاطالعات 

حق وق، س المت روان،  ،یآم وزش، بهداش ت جنس  ،یمجاز یدر فضا تیراجع به امن یمطالب
 دارد. رهیکتابخانه و غ ،یسرگرم ،یروابط عاطف

  ستند؟یخود از مشاوره الزم برخوردار ن یافراد در محل زندگ نی.  چرا ا5

و  نیگس   ترده اس   ت. مش   اور  ار یبس    رانی   ا یدر جامع   ه  ای   و ت   رنس فوب ای   هموفوب زانی   م
م  ن ب  ا  یم  ن و مص  احبه  یک  ار ی. تجرب  ه س  تندیفرهن  گ مس  تثنا ن نی  روانپزش  کان ه  م از ا

و ت رنس  ییهمجنس گرا رانی در ا نیاز مش اور  یاس ت ک ه تنه ا ان دک نی ا انگر ینما نمیمراجع
خ  دمات  رانی  از م  ن در ا شیک  ه پ   ین  ی. اغل  ب مراجعنن  ددا یو انح  راف نم   یم  اریب  ودن را ب

و  شیتوانن د در م ورد گ را ینش ده ک ه م  جادیاعتماد در آنها ا نیا ایکرده اند  افتیمشاوره در 
ک رده  یس ع نیب اره ص حبت ک رده ان د مش اور  نی اگر در ا ایخود حرف بزنند،  یتیجنس تیهو

از  یاریبس  ج هیدهن د. در نت ر یی را تغ اآنه  شیگ را یاند به طرق مختلف از جمله اص الح درم ان
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 انی خ ود پا یب ه مش اوره  ضیو ب دون تبع  یشدن از گرفتن کمک تخصص  دیآنها بعد از ناام
داش  ته ان  د  نش  انیک  ه ب  ا مشاور  ی  یزا بیآس   یتجرب  ه  لی  از آنه  ا ب  ه دل یاریداده ان  د. بس  

ک  ه ب  ه مش  اور  دنه  اد ت  ا م  دت ه  ا از دس  ت داده بودن  د و ق  ادر نبودن   نی  اعتمادش  ان را ب  ه ا
 آشنا شدند. یکمان نیرنگ یبا مرکز مشاوره  نکهیمراجعه کنند تا ا یگرید

 یزیو ت رنس س ت یزیمناس ب همجنسگراس ت یمشاوره  سیدر برابر گرفتن سرو گر ید مانع
هس  تند ک  ه زم  ان ک  ار ک  ردن آنه  ا ف  را  ینیم  ا در س  ن نیاز م  راجع یاریخ  انواده هاس  ت. بس  

که دارند امکان پرداخت مبالغ مشاوره  یا یمشکالت اقتصاد لیبه دل ز ین یاری. بسدهینرس
 ینم   یدرم  ان ی م  هیش  امل ب رانی  در ا یخصوص   ی اوره. خ  دمات مش  س  تندیدر ش  هر خ  ود ن
کن د )اخ راج  یک ه تجرب ه م  یکیس تماتیس تم س لیبه دل تی بی جی ال یجامعه  یشود. از طرف

، تبع  ، تبع  ضیشدن از محل ک ار ( از رهی و غ یو اخ راج ش دن از مراک ز آموزش  ضیدر مح ل ک ار
 نی ق رار دارد. تم ام ا ینترییب زرگ ت ر در س طح پ ا ینسبت ب ه جامع ه  یاقتصاد تینظر وضع

ب  ه خ  دمات س  المت روان  یاز دسترس   ت  ی ب  ی جی ال یش  ود ک  ه جامع  ه  یم  ل باع  ث م  عوا
مس  تمر ب  ا ان  واع  یمواجه  ه  لی  جامع  ه ب  ه دل نی  ک  ه اتفاق  ا ا س  تیدر حال نی  مح روم بمان  د. ا

 نهاد سالمت روان دارد. یها تیبه حما یشتریب از یاسترس ها، خشونت ها و فشارها ن

ح م نیکه مراجع یموضوعات نی.  عمده تر 6   ست؟یکنند چ یدر مواجه با شما مطر

اس  ت ک  ه  نی  ا ن  دیآ یمش  اوره م   یم  ن ب  ا آن ب  ه جلس  ه  نیک  ه م  راجع یس  وال نیعم  ده ت  ر   
 یدسترس   لی  ب  ه دل رانی  ا ت  ی بی جی ال ی" جامع  ه س  ت؟یم  ن چ یتیجنس   تی  / هوشی"گ  را

آزاد راه  یخ ود در کش ورها انی نس بت ب ه همتا ن هیزم نی در ا یآموزش  اتینداشتن به محتو
کنن  د.  یم   یخ  ود ط   یتیجنس   تی  و هو شیگ  را اختش  ن یرا ب  را یت  ر و پرچ  الش ت  ر یط  والن

 یرس م یباش د در رس انه ه ا ت ی بی جی ال یجامع ه  انگر ی که نما ییهر محتو دیسانسور شد
شود ک ه  یباعث م( یدر سطوح آموزش عال ی)حت یآموزش یکتاب ها ون،یز یو تلو ویمثل راد

 چیگ رفتن و متعاقب ا ه  یارتباط ذهن  یبرا یرونیمرجع ب چیکودکان و نوجوانان و بزرگساالن ه
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 یخ  ود نداش  ته باش  ند. در مقاب  ل ج  رم انگ  ار تی  ش  ناخت و ش  کل دادن ب  ه هو یب  را یکمک  
 یمتف اوت ب ا هنجاره ا یتیجنس  یه ا انی و ب ییمتفاوت با دگرجنس گرا یجنس یها شیگرا

و  یعم وم یمک ان ه ا ،یآموزش  یدر خ انواده، نهاده ا ضیعه، خشونت و تبع مسلط بر جام
 خود را سرکوب و انکار کند. شیو گرا تیهو شیاز پ شیکه فرد ب شوند یموجب م رهیغ

هف   ده س   اله ب   ه م   ن مراجع   ه ک   رد ک   ه عن   وان ک   رد از زم   ان دبس   تان ب   ه  یاول: دخت   ر مث   ال
کش ش داش ته  یکه تا ب ه ح ال ب ه پس ر دمیشده. از او پرس یعالقه مند م شیها یهمکالس

ک ه هم ه دخت ر بودن د تجرب ه  شیرا ب ا پارتنره ا یجنس  ی. ادام ه داد ک ه رابط ه ر ی گفت: خ ؟یا
گف ت: احس اس  س ت؟یچ دیترد نیا لیدل دمیبوده است. از او پرس یکرده است و از آن راض

 یب  را ای  م  د ش  ده  نک  هیا یه  ا ام  روزه ب  را یل  یش  ده باش  م. خ ر یک  نم ممک  ن اس  ت ج  وگ یم  
ه  ا رو در  نیت  رنس ه  ا و ل  زب یک  نن و ادا یمخالف  ت ب  ا مادرپ  در هاش  ون موهاش  ونو کوت  اه م  

 شدم. ر یبهم بگن جوگ ادیبدم م یلی. من خارنیم

از  یصحبت کرده است؟ گفت: بله. بعض ششیراجع به گرا یتا به حال با کس ایآ دمیاو پرس از 
 ای   یای  ه  م گف  تن ف  ازه ازش در م از دوس  تان یبعض   یعک  س العم  ل ه  ا نس  بتًا خ  وب ب  ود ول  

 بود. یدردناک یباهام برخورد کردند. تجربه  مار یب کیمثل  نکهیا

 یس  رکوب درون   کی  در واق  ع  ش  شیاو در گرا دی  ترد لی  مش  اوره نش  ان داد ک  ه دل ی ادام  ه
ب ه  نیل زب کی ب ه عن وان  یمراج ع وقت  نی حاصل از فش ار از ط رف دوس تان و جامع ه اس ت. ا

ک ه اگ ر  دی د یم  شی رو شیرا پ  یادی ها و خطرات ز  تیکرد چالش ها، محدود ینگاه م ندهیآ
 فکر کند. ینبود به آنها حت یازیبود ن یدگرجنس گرا م

داش ت.  یانک ار وا م  یدفاع زمیافکار ناخودآگاه او را به استفاده از مکان نیاز ا یناش اضطراب
افک ار و احساس ات وابس ته ب ه  نیدر مورد ا یبا موشکاف میکه داشت یدر جلسات مشاوره ا

جلس  ه ب  ه  نی  در ا نط  ور ی. هممیدیمراج  ع رس   نی  از درون پ  رتالطم ا یروش  ن ت  ر دی  آنه  ا ب  ه د
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ما  ی. مشاوره میشده پرداخت یدر ذهن او درون یکه از کودک ییک و باورهایفرهنگ هموفوب
 .رفتیرا پذ ششیشد که مراجع گرا نیمنجر به ا تاً ینها

کار کردن در کن ار درس ش  لیدرخشان بود و به دل یبود که از استعدادها یدختر گر ید مورد
ب ه زن ان مطم ئن  ش شیدر م ورد گرا ز ی امک ان اس تقالل داش ت. او ن یدر دانشگاه از نظر م ال
فک  رش را  یم  رد چینک  رده ب  ود. ه   دای  کش  ش پ یب  ار ه  م ب  ه م  رد کی  نب  ود. در تم  ام عم  ر 

 ای س رش در درس و کت اب ب وده  ش هیون همک رد چ  یفک ر م  الح  نیمشغول نکرده بود با ا
نش ده اس ت.  دار ی به مردان در او ب شیسکس نداشته، گرا یتجربه  یچون تا به حال با مرد

کرده بود که با م ردان  شنهادیمراجعه کرده بود که به او پ یگریاو قبل از من به روانشناس د
 کند. ر ییغوارد رابطه شود و ظاهرش را "زنانه" کند تا ت

 یب  را میکنن  د تص  م یآن ب  ه م  ن مراجع  ه م   یک  ه اف  راد ب  را یگ  ریمس  ائل د نیاز مه  م ت  ر  یک  ی
ک ه ف رد در آن  س تینهاد نیو اول  نیاز مهمت ر  یکیخانواده است. خانواده  یبرا یآشکارساز

گ  اه لی  ب  ه دل رانی  کن  د. در ا یو رش  د م   دی  آ یم   ای  ب  ه دن خ  انواده ه  ا و ح  اکم  انی  در م ینب  ود آ
 ت ی بی جی الفرزن دان  یب را یگر تیحما طیاز آنها مح یاریبس یسنت یرهابودن فرهنگ و باو

خ  ود ب  ه  یحت   نیم  راجع تی  و هو شیگ  را دنی  از خ  انواده ه  ا پ  س از فهم یاری. بس  س  تندین
و بعض  ا  یس  نت ار یبس   یاز خ  انواده ه  ا یش  وند. در بعض   یب  دل م   بیمنب  ع خش  ونت و آس  

، خواهر  یمذهب ، مادر  یم  ش نهادیپ ای کنن د  یب ه قت ل م  دی را تهد ر یب رادر ف رد ک وئ ایخود پدر
 خانواده خودش را بکشد. یحفظ آبرو یکنند خودش برا

 دیدرست با میبه تصم دنیرس یحساس است و برا ار یبس یآشکارساز یبا مسئله  برخورد
بودن خش ونت در آن خ انواده  یعاد زانیآن خانواده آشنا شد و م یابتدا با فرهنگ و باورها

ممک  ن اس  ت ب  ه نف  ع مراج  ع  یجنس   شیاز م  وارد آش  کار ک  ردن گ  را یاریبس  . در دیرا س  نج
تواند اعتماد به نفس فرد  یم یآشکارساز گر ی. در مواقع دمیکن ینم هینباشد و ما آن را توص
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 یاعض  ا تی  حما یکم  ک کن  د و حت   یرا ب  اال بب  رد، ب  ه کم  ک ک  ردن ح  س اض  طراب و افس  ردگ
 خانواده را جلب کند.

  ست؟یاز نظر شما چ یو حضور نی. فرق مشاوره آنال7

ک ه م ن در  یک ردیدر کانادا ب وده اس ت. رو یروانشناس یمشاوره  ی نهیمن در زم التیتحص
( یو جامع  ه ش  ناخت یروانش  ناخت ،یستش  ناختی)ز  کوسوش  الیوسایام با دهی  آن آم  وزش د

خ ودش  طیک ه ب ا مح  دی نیب یم  یس میاورگان کی شما فرد را به عن وان  کردیرو نیاست. در ا
از س  ه  ماتشیو رفتاره  ا و تص  م یاحساس   یروان   تی. وض  عردی  گ یم   ر یارتب  اط دارد و از آن ت   ث

. ردی گ یم ر یکند ت ث یم یکه در آن زندگ یطیاو و مح یروان یها نهیخاص او، زم یولوژ یعامل ب
ک ه افک ار  یهم ه جانب ه نگ ر اس ت. ب ه عن وان مث ال در م ورد ف رد ترنس  کردیرو کیروش  نیا

ده م و  یذک ر ش ده را م دنظر ق رار م  ی نب هکن د م ن س ه ج یدارد و به من مراجع م  یخودکش
 ی ن هیزم کی ولوژ یب ه ط ور ب ای را به خود جواب دهم. آ لیقب نیاز ا ییکنم سوال ها یم یسع

در  یزیت  رنس س  ت زانی  اس  ت؟ م تی  معلول یدارا ای  و اض  طراب در او وج  ود دارد؟ آ یافس  ردگ
و  یعم  وم یه  ا طیک  ه در خ  انواده، مدرس  ه، مح   یخش  ونت زانی  خ  انواده در چ  ه ح  د اس  ت؟ م

 دیی بازت  یک ردن پروس ه  یط  یبرا یامکان مال ایکند چقدر است؟ آ یتجربه م گر ید یخصوص
 خچهیدارد؟ تار  تی بی جی الاز طرف دوست، آشنا، دوستان  یتیحما ایدارد؟ آ یتیجنس تیهو
 .رهیو غ یکند، سبک زندگ یکه مصرف م یکنم. داروها و مواد یم یرا بررس شیتروماها ی

 وی تینتگر یمن ا ی. روش مشاوره ستین گر ید یکردهایرو یمناف کوسوشالیوسایبا کردیرو
 کی کنم ت ا تکن یاستفاده م یشناخت و رفتاردرمان یها کیدر مشاوره ام از تکن یعنیاست. 

ب ه مش اور  وی تینتگر ی. روش ارهی و غ یذه ن آگ اه یه ا کیتا تکن ،یتراپ کیالکتیرفتار د یها
 هر مراجع. از یخودش را متناسب کند با ن سیکتدهد که پرا یاجازه م
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          ش ما پاس خ  نیم راجع یگ روه ه ا یب را نیمشاوره آنال یمتد برا نیا دیکن ی. چرا فکر م8
 دهد؟  یم

 تی   و هو شیک   ردن ب   ا گ   را یهس   تند. زن   دگ یران   یا ت   ی بی جی ال یم   ن از جامع   ه  نیم   راجع
 نی در ا ش تر یب ضیخش ونت و تبع  یجامع ه موج ب تجرب ه  یل یتحم یمتفاوت ب ا هنجاره ا

موج ب وارد آم دن  ضیتح ت خش ونت و تبع  یش ود. زن دگ یم  گ ر یقشر نسبت ب ه اقش ار د
 یجامعه م گر یرانده شده نسبت به اقشار د هیگروه به حاش نیبه ا شتر یب یروان یها بیآس

منحص ر  اتیم ن دارد همزم ان ک ه ب ه خصوص  یک ه مش اوره  یهمه جانبه نگر کردیشود. رو
آن ب ر اف راد  ر یو ت  ث کیستماتیو ستم س ضیتبع ،یاجتماع طیکند شرا یبفرد هر ورد توجه م

امک ان خط ا در منش    یم اعاجت ی. در نظ ر گ رفتن فاکتوره اردیگ یمدنظر م ز یرا ن تی بی جی ال
ب   ه مراج   ع در چه   ارچوب مش   اوره  ش   تر یزدن ب بیآورد و از آس    یم    نییمش   کالت ف   رد را پ   ا

 یب  ه مس  ئله  یص  رفا ف  رد یک  ردیک  ه رو نیاز مش  اور  یاریکن  د. مت س  فانه بس   یم   یریجل  وگ
 تیکنن  د و مس  ئول یرا ف  رد قلم  داد م   یو رفت  ار یدارن  د منش  ا مش  کالت روح   یروانشناس  

ن ه  بی ترت نی اندازن د ب ه ا یک رده را ب ر دوش مراج ع م  لی که جامعه به فرد تحم ییها بیآس
از خ ود و  شتر یشدن احساس گناه، تنفر ب شتر یکنند بلکه باعث ب یبه مراجع نم یتنها کمک

 شوند. یگذارد در مراجع م یم ر یت ث شانیکه بر زندگ ینسبت به عوامل شتر یب یجیگ

که به نظرتان مهم ب وده موضوع  اتییخود با ذکر جز  یها مثال از مشاوره 5. حداقل سه تا 9
 .دیاست را ذکر کن رانیا تی بی جی ال جامعه یکل طیمتد شما در شرا تیانگرموفقیو نما

 کرده اند. ر ییها تغ نام

(: م رد گ  پدرام ب ود.  رانی ب زرگ مرک ز ا یاز ش هرها یک یس اله س اکن  س تی. بی)اسم مس تعار
ک رده ب ود. خ ودش و خ انواده  لیت رک تحص  یروح  یفش ارها لی ب ه دل رس تانیسال سوم دب
 مارس تانیب کی داد. او را در  پوالر یب ا صیدر خ انواده ب ه او تش خ یبودند. پزش ک یاش مذهب
مختل ف  یکردند. پس از آن به دکتره ا ز یتجو ومیتیل یاو دارو بهکردند و  یبستر یروانپزشک
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 یش کل ب ا او رفت ار م  نیرفت. در آن مرکز ب ا ب دتر  ی. بعدا چهارده جلسه شوک تراپاو را بردند
 بار به او تجاوز شده بود. کیشد. 

 ییدهد. در مورد گناه بودن همجنسگرا ر ییرا تغ ششیبود که گرا نیا شیاز دغدغه ها یکی
 یک رد. افک ار خودکش  یرا انکار م  ششیشده داشت و گرا یدرون یایداشت. هموفوب ینگران

 داشت.

آن ب  ر روان ف  رد ص  حبت  ر یش  ده و ت   ث یدرون   یای  جلس  ه راج  ع ب  ه هموفوب نیط  ول چن  د در 
م  درن از ق رآن را ب  ه او  ر ی. تفاس میدگرجنس گرامحور ص  حبت ک رد ی. راج ع ب  ه هنجاره امیک رد
پ در و م ادر و  یکند. بعدًا ب را دایپ یکردم که دوستان حام قشیکردم. در کنار آن تشو یمعرف

ص حبت  ش شیبا پ در و م ادرش راج ع ب ه گرا یکرد. در جلسه ا بارهدو یخواهرش آشکارساز
نس بت  دشی خانواده اش از او شد. ترد تیکارها موجب جلب حما نیا یهمه  تاً یکردم. نها

گرفت که خود را دوست بدارد. شروع ک رد  ادیرفت و  نیاش از ب یتیجنس تیو هو شیبه گرا
خ  انواده اش  یکن  د. ا ن ب  ا کم  ک م  ال تی  لفعا یمج  از یدر فض  ا ت  ی بی جی ال ی هن  یک  ه در زم

 .ندیب ینم ششیمذهبش و گرا انیم یمنافات یول ستیمهاجرت کرده است. هنوز مذهب

(: ب دیمهش    یتجرب  ه  لی  و هف  ت س  اله. دانش  جو. دوجنس  گرا. ب  ه دل س  تی)اس  م مس  تعار
از م  ن خ  ودش و  شی. پ  دی  د یس  ه ش  ب ک  ابوس م   ای  ح  داقل دو  یهفت  ه ا یتج  اوز در ک  ودک

ش هر  نیمش اور  نیاز مع روف ت ر  یک یکه ب ه عن وان  یگریپارتنرش که دختر بود نزد مشاور د
 انی ک رده ب ود م یکن د رفت ه بودن د. مش اور س ع یم  سیشود و در دانشگاه تدر  یشناخته م

آنها را بهم بزند و او را به سمت دوستش که پسر بود س وق ده د. او گ زارش داده ب ود ک ه آن 
در  لیاز تحص  ز ی زده ب ود و موج ب ش ده ب ود دوس ت دخت رش ن بیآس  ار یمشاوره به او بس

تع  داد  یتراپ   اکس  پوژر رش  ته م  ورد عالق  ه اش ب  از بمان  د. پ  س از چن  د جلس  ه ب  ا اس  تفاده از 
ب   اال ب   ردن  یه   ا نی. ب   ا اس   تفاده از تم   ر دیب   ه ص   فر رس    ت   اً یهاک   م ش   د و ن شیک   ابوس ه   ا
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او دوس ت  یمش اوره ب ر رو جینت ا دنی اعتماد به نفس ش ب االتر رف ت. پ س از د ،یخودروادار
 دهم. یمشاوره م ز ی. هم اکنون به او ندیایحاضر شد که به مشاوره ب ز یدخترش ن

( : لزب هیراض تجرب ه ک رده ب ود  ی. آزار جنس یذهب. خانواده م یقوم تی. از اقلنی)اسم مستعار
نک رده ب ود.  یک س آشکارس از چیآن باشد. به ه  ششیگرا لیکرد دل یخاطر فکر م نیبه هم

و  ای  ب  ه هموفوب هی  مختل  ف و اطالع  ات اول یه  ا شیبع  د از چن  د جلس  ه ص  حبت راج  ع ب  ه گ  را
ک  ه  یک  ردم ک  ه ب  ه دوس  تان هی. ب  ه او توص  میو خ  انواده پ  رداخت هجامع   ویفرهن  گ هترونرم  ات

دنب  ال دوس  تان  یمج  از یکن  د، در فض  ا ینس  بت ب  ه آنه  ا دارد آش  کار س  از یش  تریاعتم  اد ب
دوستانش  یبعض یجلسه اعتماد به نفسش باال رفت، برا نیباشد. بعد از چند تی بی جی ال

 وارد رابطه شد. یکرد و با دختر یآشکارساز

و بط ور خ اص در  س ت؟یچ رانی در ا ت ی بی جی الجامع ه  یب را نی مشاوره آنال ی. چالش ها10
 وجود داشته است.  ییشما چه چالش ها و فرصت ها یمتد به کار گرفته از سو

خاص خود را دارد. مشاور دائمًا در طور مش اوره در  یها تیمحدود نیآنال یکل مشاوره  در 
ف  رد  یت  وان از ص  حبت ه  ا یاز اطالع  ات را نم   یاریح  ال گ  رفتن اطالع  ات از مراج  ع اس  ت. بس  

ص ورت، س ر و وض ع  کی میم ای ب دن هنگ ام ص حبت  تیوض ع دنی توان از د یگرفت بلکه م
مس ئله  کی  حیتوض یاوقات برا یکرد.گاه افتیدر  رهیو غ شیاآر ،یزیبه تم یدگیلباس و رس

م ن وج ود ن دارد.  یمش اوره ب را نیدر ح نیامکان ا یاست ول ر یتصو کیبه نشان دادن  از ین
 دنی فرس تم. ب ه ط ور ک ل د یمراجع م یبرا حیپس از توض ای شیرا پ ر یموارد تصو نگونهیدر ا

ت وان  یچه ره م  قی ب رد. از طر  یدو نفر را باال م انیم یاعتماد و حس انسان جادیچهره امکان ا
ما وج ود  یت براامکانا نیرا از او گرفت. ا یادیز  یها امیرا به مراجع داد و پ یاریبس یها امیپ

در گ وش ک ردن  یش تریکنم دقت و ظراف ت ب یم یچالش ها من سع نیعبور از ا یندارد. برا
موض  وع  نی  پرس  م ا ن ک  ه راج  ع ب  ه ا یاز او م   ی. گ  اهرمی  و ص  حبت ک  ردن ب  ا مراج  ع ب  ه ک  ار بگ

چه ره آن  دنی مثب ت ند یه ا یژگ یاز و یک ی. ام ا رهی و غ یدار یچ ه احساس  یکن  یصحبت م 
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راح ت  میکن یرو در رو صحبت نم نکهیا لیکنند به دل یعنوان م نیاز مراجع یاست که بعض
 توانند راجع به خودشان صحبت کنند. یتر م

اس   ت ک   ه امک   ان ارتب   اط ب   ا پزش   کان و  نی   مش   اوره از راه دور ا یاز چ   الش ه   ا گ   ر ید یک   ی
اطالع ات،  نیش تر یگ رفتن ب ینگر مشاور ب را یمن وجود ندارد. در روش کل یروانپزشکان برا
کن د.  یاو اطالعات کس ب م  یو روانشناس یپزشک یمراجع در مورد پرونده ها یبا اخذ اجازه 

ب  ه  از ی  چنانچ  ه ف  رد ن ت  ی بی جی ال یاز جامع  ه  یدولت   یه  ا تی  نب  ود حما لی  ب  ه دل نط  ور یهم
ک  ه  یمراک ز ای دهن  د  یم  یک ه کم  ک اقتص اد یمراک ز ای  ارج اع دادن ب ه پناهگ  اه داش ته باش د 
 گ  ر ید یمش  اوره ه  ا ای  دهن  د  یم   ادی  اعت یاف  راد دارا ار ی  امکان  ات ام  ن مص  رف م  واد در اخت

را ن دارم. م ن  یامک ان نیهستند، من چن جودمو شرفتهیپ یکه معمواًل در کشورها یاجتماع
کم ک  یخ ود ب را یاجتم اع یتیحم ا یده م ک ه از حلق ه  ش نهادیت وانم ب ه م ارجع پ یم تاً ینها
مختل ف  یمنسجم که در آن نهادها یربنایز  کینگر  یکل کردیمختلف استفاده کند. رو یها

وج ود  رانی ا یدر نهاده ا ربن ایز  نی طلب د. ا یبا هم ارتباط دارند م  یو اجتماع یخدمات درمان
 .ستندین تی بی جی الهم که وجود دارند مناسب افراد  ییندارد. آنها

مش   اوره نتوانس   ته اس   ت پاس   خ  دی   کن یک   ه ح   س م    یم   واردم   ورد از  5. ح   داقل س   ه ت   ا 11
  دیمراجع داشته باشد را ذکر کن یبرا یزیام تیموفق

ب ا م ن تم اس گرفت ه ب ود بع د از  نیکردنش  یکه ت رنس زن ب ود و از ش هرها نمیاز مراجع یکی
 زانی  ب  الغ ب  ر پ  انزده جلس  ه اص  رار داش  ت ک  ه او را "درم  ان" ک  نم و از ت  رنس ب  ودن برگ  ردانم. م

مش اور  یدر جلس ه  ییشده در او قابل توج ه ب ود. لحظ ه ه ا یدرون ایو هموفوب ایترنس فوب
 یباز جلسات بعد با همان درخواست م  یاست ول رفتهیکردم خود را پذ یبود که احساس م

 دنیآمد که او را درمان ک نم. بع د از پ انزده جلس ه مش اوره و تک رار گفت ه ه ا و ب ه چ الش کش 
 یچط  ور م   یزیو ت  رنس س  ت یزیک  ه همجنسگراس  ت هیقض   نی  . بع  د از ب  از ک  ردن اشیباوره  ا

د متوج   ه ش   دم بگ   ذار ر یت    ث یاز زن   دگ قعاتش   انو تو ت   ی بی جی الاف   راد  یاه   ایتوان   د در رو
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ف رد  ینشده است. مت سفانه ع دم دسترس  جادیدر نگرش فرد ا یدار یمعن ر ییمت سفانه تغ
 ر یی محور در ع دم تغ سیهترو/ س یو تنها بودن او در برابر جامعه  تی بی جی ال یبه جامعه 

 نگرش او مؤثر بود. 

 د؟یدار  ندهیبهبود کار مرکز مشاوره در آ یبرا یشنهاداتی. چه پ12

 یمراک ز درم ان یکه در هر استان ب ا بعض  میدار  از یبهبود کار مرکز مشاوره ما ن ینظر من برا به
 یجه  ان یت  ر هس  تند ب  ه اس  تانداردها کی  نزد یاز اخ  الق ک  ار میدان   یو س  المت روان ک  ه م  

 نیاز مش اور  یک ه ش بکه ا می دار  از ی. ما نمیمحسوس داشته باش ر یو غ یرسم ر یغ یهمکار
ب   ه  کی   بتوانن   د خ   دمات نزد رانی   ک   ه در ا میو س   المت روان را آم   وزش ده    یو مراک   ز درم   ان
در  یروانشناس  انیارائ ه دهن د. ارتب اط ب ا دانش جو تی بی جی ال نیبه مراجع یاستاندارد جهان
ک ه  می دار  از ی مراجع به مرک ز مش اوره، م ا ن یباال زانیمهم است. با توجه به م ز یدانشگاه ها ن

 یمرک  ز م   یای. بخ  ش سوش  ال م  دمیمش  اور داش  ته باش   یش  تریدر خ  ود س  ازمان تع  داد ب
ب ه  از ی ح ال در ارتب اط ب ا آن ک ار کن د. در واق ع م ا ن نیدر ع  یجدا از بخ ش مش اوره ول  ستیبا
. میارائ ه ده   یش  تریب تی ت  ر ب ه جمع تی فیخ  دمات ب ا ک میت ا بت وان می  دار  یش تریب یروه این

انجام شود تا توجه مقامات  یرسم ر یغبه طور نامحسوس و  دیروابط و شبکه ها با نیتمام ا
 تالش ها نشود. یساز میرا به خود جلب نکند و موجب عق یتیامن
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را در ح  د مطل  وب  ت  ی بی جی ال یجامع  ه  از ی  مرک  ز مش  اوره توانس  ته ن یایسوش  ال م  د ای  آ-13
 برآورده کند؟

نتوانس ته ب ه ط ور  یخ ود را ب رآورده کن د ول  نیو مخاطب نیمراجع از یتوانسته ن ایمد سوشال
را ب  ه خوان  دن  نمیک  ار م  ن م  راجع لیتس  ه یمواق  ع ب  را یاریکن  د. بس   دی  م  داوم مطل  ب تول

بخ ش ب ه نظ ر م ن از  نی هس تند. ا تی فیکنم. مطال ب ب ا ک یدعوت م ایمطالب سوشال مد
نوشتن در  یکردن موضوع برا دایشخصا در پ نکهیا لینقاط ضعف مرکز مشاوره است به دل

 کی ب ه  لیمرک ز مش اوره تب د یایتوان گفت سوش ال م د یحوزه مشکل دارم. در کل نم نیا
 شده است. یرانیا تی بی جی ال یبه سواالت کل جامعه  یدگیمرجع به رس
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