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خدمات ارائه سياستي كارهاي بررسي سازو

 در تحكيم نهاد خانواده  شناسي و مشاورهنروا

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده

اي و اجباري از هاي توصيهتالش نمودند با تصويب سياست 1380ذاران از ابتداي دهه گاگرچه سياست

شناسان و مشاوران در جهت تشكيل، تحكيم و تعالي نهاد خانواده و پيشگيري از تزلزل و ظرفيت روان

شناسي و هاي نظارتي در جهت ساماندهي مراكز روانهمواره بر سياست نند وكفروپاشي آن استفاده 

هاي هاي غيرضروري از دغدغهاما همچنان موضوع تشكيل خانواده و كاهش طالق ،اندمشاوره تأكيد داشته

هاي فعال در عرصه ها و بررسي عملكرد دستگاه. تحليل محتواي سياستاست ذارانگجدي سياست

ها در دو قالب تقنيني و اجرايي دهد سياستشناسي و مشاوره نشان ميي به فعاليت مراكز روانمجوزده

 رو است.ههايي روببا چالش

گير و سياستگذار، كمبود وفاق بين مراجع سياستگذار و اجرا، عدم پااليش و تعدد نهادهاي تصميم

وانين و تصويب يك موضوع در قوانين متعدد تنقيح قوانين گذشته، وجود قوانين تكراري و پراكندگي ق

ها در صدور پروانه و مجوز فعاليت، رو و تداخل وظايف دستگاهپيش هاي تقنينيچالشين ترمهماز 

تعريف دقيق و مشخص از اصطالحات، فقدان نظام نبود نبود دستورالعمل واحد در صدور پروانه فعاليت، 

و بومي در ارائه  ظام عملكردي و نبود رويكرد دينيتبارات، ضعف در نها، پراكندگي اعسازي تعرفهيكسان

 آيد. شمار مياين حوزه به هاي اجراييچالشين ترمهمشناسي از اي و روانخدمات مشاوره

هاي علمي برگزاري آزمون يكسان براي سنجش تواناييالزمه رفع موانع تقنيني و اجرايي مذكور، 

ساماندهي نظام تعيين ، پروانه مراكز يا دفاتر و سپس مصاحبه علمي و عمومي كنندهافراد درخواست

منظور اي جهت ساماندهي نظام ارجاع بهاندازي سامانهراه، كرد اعتباراتها، شفاف بودن هزينهتعرفه

اي استفاده هايي كه حين و پس از ازدواج و پيش از طالق از خدمات مشاورهسنجش وضعيت زوج

خصوص ها و واحدهاي درسي( بهشناسي )سرفصلرشته مشاوره و روان سازيو ديني سازيبومي، اندهنمود

كاري دانشجويان در حين اي در جهت افزايش تجربهگرايش خانواده، استفاده از ظرفيت مراكز مشاوره

 .اي قبل، حين و پس از ازدواجتحصيل، ايجاد نظام مراقبت فراگير مشاوره

انون تشكيل سازمان نظام قاصالح طرح »ه در اين ميان بيش از همه حائز اهميت است توجه به آنچ

( اعالم وصول شده در مجلس يازدهم است كه برخي از 242)به شماره ثبت « شناسي و مشاورهروان

ي سامانده»منظور توان در اصالح طرح گنجاند و همچنين ارائه طرحي بههاي ذكر شده را ميچالش
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مدي نظام اس شوراي اسالمي است تا بر انسجام بخشي و كاردر مجل« ايمشاورهشناسي و رواننظام 

  شناسي و مشاوره در جهت تحكيم نهاد خانواده بيفزايد.روان

 

 مقدمه

اسالمي از اهميت بسزايي در اسناد سياستي نظام جمهوري تشكيل خانواده و حفظ قداست و تحكيم آن 

هاي مختلف به اند كه با استفاده از ظرفيتدهكرار است، لذا همواره سياستگذاران تالش ايران برخورد

هايي دهد كه يكي از ظرفيتهاي وضع شده نشان مينگاهي به سياست. رسانندخانواده ياري نهاد تحكيم 

 ايش طالقدر طي كاهش ازدواج و افز( 1380)از ابتداي دهههاي گذشته سال كه استفاده از آن در

استفاده از خدمات مشاوران و  ،مورد تأكيد قرار گرفته اي يا تجويزيسياست توصيهصورت به

به ها سازي و تشويق و ترغيب خانوادهفرهنگمنظور سياستگذاران بهبه بيان ديگر، . است شناسانروان

ه از مشاوره خانواده قبل، حين و به استفاد 1مرتبط با خانواده هاياز اين خدمات در سياستمندي بهره

ها تعداد دستگاه هاي مختلفسالو همچنين در طي اند تأكيد داشتهپس از ازدواج و اختالفات خانوادگي 

و مشاوره و وزارت ورزش و شناسي سازمان نظام روان )سازمان بهزيستي،هاي مجوزدهنده و سازمان

 توسعه يافته است.راكز در همين راستا فعاليت دفاتر و مپروانه  جوانان( در مورد

سازي در استفاده جهت فرهنگدر  سياستگذاريبعد از گذشت نزديك به دو دهه رسد نظر مياما به

ولين پيمايش ملي ؛ زيرا در ادست نيامدهدستيابي به اهداف بهتوفيق چنداني در از ظرفيت اين خدمات 

يده، به سرانجام رس نفر 5000اي بيش از با نمونه 1396ان كه ازسوي جهاد دانشگاهي در زمست خانواده

آيد اصالً به وجود ميدرصد از زوجين وقتي اختالف شديدي بين آنها به 78دهد بيش از نشان مي

درصد  4/3درصد نيز به ميزان متوسط و تنها  5/5درصد به ميزان كم و 13نمايند و مشاوران مراجعه نمي

 2نمايند.شناسان مراجعه ميف شديد به مشاوران و روانآنها در زمان اختال

با تصويب قانون  1391در اواخر سال خصوص طالق توافقي، با افزايش طالق بهاين درحالي است 

قانون و در جهت  (25)و طبق ماده را در پيش گرفت  سياست اجباري ،سياستگذار حمايت خانواده

ي طالق توافقي را موظف به گذراندن مشاوره نموده و طبق زوجين متقاضهاي توافقي، كاهش طالق

قوه قضائيه  (16)الزامي است و نيز در ماده  قانون گذراندن جلسات مشاوره قبل از ثبت طالق در محضر،

ايده اساسي آيد نظر ميبه ي خانواده ايجاد نمايد.هاي خانواده، مراكز مشاورهرا موظف نمود در كنار دادگاه

                                                 

هاي هاي تحكيم و تعالي آن، سند مهندسي فرهنگي كشور، سياستمانند اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياست. 1

 كلي خانواده و ...

 .348: 1398. پيمايش ملي خانواه، جهاد دانشگاهي واحد استان البرز، 2
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اين است كه مراجعه به مراكز مشاوره و مداخله در طالق بتواند آمار طالق را كاهش دهد الزامي چنين 

 و در حل مشكالت زوجين مؤثر باشد. 

دهد. بر اين اساس هاي ايراني نشان مياما آمارهاي رسمي، روند صعودي طالق را در بين خانواده

 23هاي رخ داده ، تعداد طالق(1390با سال در مقايسه  1398يعني سال )در طي كمتر از يك دهه 

ع ووقطالق در كشور به 841هزار و  142، 1390عبارت ديگر، در سال به افزايش داشته است.درصد 

بنابراين، همچنان موضوع تشكيل  1طالق به ثبت رسيده است. 700هزار  175، 1398و در سال پيوسته 

 ست.هابهبود زندگي زوجبراي هاي جدي سياستگذاران غههاي غيرضروري از دغدخانواده و كاهش طالق

عوامل مختلفي در افزايش آمار طالق )مانند بيكاري، اعتياد، نبود آگاهي در اين درحالي است كه 

 مداخله سياستگذارچندمتغيري است و  يموضوعتحكيم خانواده  لهئمس و اساساًرابطه و ...( دخيل هستند 

اما بايد پذيرفت بخشي از وضعيت نامطلوب خانواده 2؛طالق توافقي ديرهنگام بوده مانند مشاوره اجباري در

در استفاده  اي و اجباريي توصيههاوجود آمده ريشه در اجراي ناموفق سياستهاي بهدر كشور و نگراني

اربرد عملي كيادگيري و شناسان و مشاوران در روانمندي از خدمات بهرهازجمله  3هاي مختلفاز ظرفيت

 هاي ارتباطي و ... بين همسران دارد.  هاي مختلف همچون مهارتمهارت

ناظر ) اييها و موانع تقنيني و اجرچالش تريناست كه اصلي گزارش اين سؤال اساسي اينبنابراين 

 و مشخصاً  اي وجود دارداز خدمات مراكز مشاورهمندي بهرهدر  ( كهاي و اجباريتوصيهسياستگذاري  رب

 گذارند، كدامند؟دهي اثر منفي ميخدماتمدي نظام او كاريند مطلوب ابر فر

ها بيان شده و به تبيين موارد مذكور در ابتدا جايگاه استفاده از ظرفيت اين خدمات در سياست

در ادامه  اند وها چه مواردي را مورد تأكيد قرار دادهپرداخته و توضيح داده خواهد شد كه متن سياست

شوند. همچنين هاي تقنيني و اجرايي بررسي ميها در حوزهشناسي موانع و چالشاحصا، گونه

تبيين بهتر ابعاد گزارش، از  رايشود و برو بيان ميهاي پيشحل چالشبراي  پيشنهادهاي سياستي

شي به فعاليت دفاتر و مراكز بخدر امر صالحيت 5هاي فعالو تجربه مديران سازمان 4انبنظرديدگاه صاح

 اي در قالب انجام مصاحبه استفاده شده است.شناسي و مشاورهخدمات روان

 

 

                                                 
 .104 ،ص1399سازمان ثبت احوال كشور،  ،تهران ،1398سالنامه آمارهاي جمعيتي و ديگران؛  عباسي، باقرمحمد. 1
براي كاهش تعارضات زناشويي ازسوي دادگاه و  ها در كاهش طالق مؤثر نيستندبرخي قائل به اين هستند كه اين مشاوره. 2

كه بررسي )دهد گذاري را كاهش ميتواند به حل مشكل كمك نمايد و احتمال اثرمناسب نيست و لذا مداخله مشاور نمي
و  اندطور قانوني گرفتهكه اكثر زوجين تصميم به جدايي بهاست هنگامي زيرا اين مداخله  (.طلبدآن پژوهشي جداگانه را مي

 شوند. كنند به مشاوره ارجاع داده ميتقاضاي رسمي خود را از طريق سايت مربوطه ثبت مي
اي بسيار دارد نمونه ها در جامعه ايران تاريخچهكه مداخله براي بهبود اوضاع نابسامان خانواده گرچه مي توان بيان داشت .3

اما در موادي از قانون حمايت خانواده  ،آن استفاده از داوري و حكميت براي تحكيم خانواده و حل مناقشات خانوادگي است
 كم گرفته است.ري و كاركردهاي آن را دستتوان به تحوالتي اشاره كرد كه قانونگذار ، نهاد داومي

 .. انجمن مشاوره ايران4
شناسي عالي انقالب فرهنگي و سازمان نظام رواندبيرخانه شوراي . سازمان بهزيستي، وزارت ورزش و جوانان، قوه قضائيه،5

 و مشاوره.
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 شناسان و مشاورانها در استفاده از خدمات روانتحليل سياستگذاري

 اي، ضروري استشناسي و مشاورههاي قانوني و اجرايي در استفاده از خدمات روانقبل از بيان چالش

ها در راستاي ها روشن شود. بررسي سير و تدوين سياستكه جايگاه استفاده از اين خدمات در سياست

 قابل احصا است: دهد كه دو رويكرداي، نشان ميشناسي و مشاورهاستفاده از خدمات روان

منظور بهشناسي و مشاوره مندي از خدمات مراكز روانبهرهبراي  ايتوصيههاي .سياست1 

  ،در حل مسائل اجتماعي و خانوادگيمراكز سازي در استفاده از ظرفيت فرهنگ

شناسي و مشاوره در هاي نظارتي و معطوف به ساماندهي و نظارت بر خدمات روان. سياست2 

 ها.سياستگذاري

 

 شناسي و مشاورهمراكز روانمندي از خدمات بهرهبراي اي هاي توصيه. سياست1

 2انداز،سند چشم 1هي به اسناد باالدستي نظام ازجمله قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،نگا

 هايمحوريكي از دهد نشان مي و... 3)مانند برنامه ششم توسعه( هاي توسعههاي كلي برنامهسياست

اي تحكيم و اساسي گفتمان انقالب اسالمي، تشكيل نهاد خانواده، حفظ قداست نهاد خانواده و تالش بر

سازي فراهمبراي شناسان و مشاوران هايي همچون راهنمايي روانتعالي آن است. لذا استفاده از ظرفيت

از ازدواج  يش و پسپ هاهاي زوجهايي براي انتخاب آگاهانه قبل و حين ازدواج و افزايش مهارتفرصت

مسير اقدامات اجرايي را مشخص  ها كههاي غيرضروري در سياستو همچنين جلوگيري از طالق

 نمايد، تجلي يافته است.مي

 

  

                                                 

هاي مربوط بايد در ريزيو مقررات و برنامه . اصل دهم: از انجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسالمي است، همه قوانين1

 جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخالق اسالمي باشد.

ين اجتماعي، هايي خواهد داشت: برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تأمانداز چنين ويژگي. جامعه ايراني در افق چشم2

 زيست مطلوب.مند از محيطهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهرهفرصت

هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان و توجه ويژه به . تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه3

 .نقش سازنده آنان
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 ايها در جهت ايجاد و توسعه مراكز مشاوره. مروري بر سير تدوين و وضع سياست1 جدول

 متن سياستي مرجع تصويب عنوان

ها و وظايف در اهداف، سياست

عالي جوانان اساسنامه شوراي

 (6/5/1371)مصوب 

ب عالي انقالشوراي

 فرهنگي

حمايت از ايجاد و توسعه واحدهاي  -(3)ماده « 8»بند 

 ايمشاوره

اهداف و اصول تشكيل خانواده و 

هاي تحكيم و تعالي آن سياست

 (7/4/1384)مصوب 

عالي انقالب شوراي

 فرهنگي

 هاي اجرايي:سياستهدف دوم: 

توسعه مراكز رسمي آموزشي و مشاوره خانواده قبل و -

 دولت هايج با حمايتبعد از ازدوا

هاي ايجاد و توسعه مراكز امداد و ارشاد در كناردادگاه -

 خانواده و تقويت آنها

ها به داوري خويشان و ارائه تشويق و ترغيب خانواده -

خانوادگي و ارائه الگوهاي  به آنان در اختالفات مشاوره

 طرفانه در بين زوجينقضاوت بي

قانون تسهيل ازدواج )مصوب 

27/9/1384) 
 مجلس شوراي اسالمي

اجراي طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از 

 ازدواج

قانون حمايت خانواده )مصوب 

1/12/1391) 
 مجلس شوراي اسالمي

ر ايجاد مراكز مشاوره خانوادگي دموظف نمودن قوه قضائيه به 

ي و ارجاع زوجين متقاضي طالق توافق هاي خانوادهكنار دادگاه

 با  استفاده از ظرفيت سازمان بهزيستيبه مشاوره 

سند مهندسي فرهنگي كشور 

 (8/3/1392)مصوب 

عالي انقالب شوراي

 فرهنگي

 راهبرد كالن سوم، اقدامات ملي:

 يي، ارتقاتوسعه كمّتدوين منشور مشاوره خانواده و  -11

و اصالح و ساماندهي و نظارت و پايش مراكز مشاوره  كيفي

ها و فنون بر روش مبتنيماعي و خانواده و خدمات اجت

 اسالمي مشاوره

سياست كلي جمعيت )مصوب 

3/2/1393) 

رهبر معظم انقالب 

 اسالمي

هاي تحكيم بنيان و پايداري خانواده ... با تأكيد بر آموزش

اي بر ارائه خدمات مشاورههاي زندگي و ارتباطي و مهارت

 ايراني -هاي اسالمي مبناي فرهنگ و ارزش

هاي كلي خانواده استسي

 (13/6/1395)مصوب 

رهبر معظم انقالب 

 اسالمي

 –براساس مباني اسالمي به آن  تسهيل دسترسيو ... 

 در جهت استحكام خانواده ايراني

قانون برنامه ششم توسعه 

 (14/12/1395)مصوب 
 مجلس شوراي اسالمي

برخورداري خدمات مشاوره و  -«ج»بند  (102)ماده 

هاي پايه و تكميلي تسهيالت و مزاياي بيمه از روانشناسي

لويت ودر آموزش و مشاوره مستمر نوجوانان و جوانان با ا

 كم پنج سال پس از ازدواجها قبل، حين و دستخانواده

مكلف شدن سازمان بهزيستي به  -«الف»بند  (104)ماده 

سازي الزم جهت پيشگيري از اختالفات و زمينه

 از طريق ... درصد 20و طالق به ميزان  هاي خانوادگيبحران

 شناختي و كمك نهادهاي مردميو مراكز مشاوره و روان

اي رايگان ارائه خدمات مشاوره -«الف»بند  (113)ماده 

توسط سازمان بهزيستي  در راستاي تحكيم نهاد خانواده

 براي افراد فاقد تمكن مالي با معرفي مقام قضايي
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ن انوقچهار انقالب فرهنگي و  عاليشورايدهد سه مورد مصوبه نشان مي 1طور كه جدول همان

هاي ابالغي مقام معظم رهبري در جهت مورد هم از سياست مصوب مجلس شوراي اسالمي و دو

« تو جمعي هاي كلي خانوادهسياست»اي قابل مشاهده است. در مراكز مشاورهمندي از خدمات بهره

 اهداف و اصول تشكيل»و همچنين در « سند مهندسي فرهنگي كشور»ي، ابالغي مقام معظم رهبر

الزم  بسترسازيانقالب فرهنگي بر  عاليشورايهاي مصوبه« هاي تحكيم و تعالي آنخانواده و سياست

ه از همچنين استفاد اي وواحدهاي مشاورهمندي و استفاده زوجين و خانواده از خدمات جهت بهره

شگيري از حمايت از تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده و پي راياي بشناسي و مشاورهنخدمات مراكز روا

 نظربهست كه ا درحالياند، اين آن تأكيد داشته ايراني -هاي اسالمي و بر مبناي ارزش تزلزل و فروپاشي

ين و پس از قبل، حها در مقاطع مختلف زندگي افراد از رسد راهبرد ارائه مشاوره مستمر به خانوادهمي

يجاد، استواري، دنبال اهدافي مانند اازدواج از جايگاه بسزايي در اسناد باالدستي برخوردار است كه به

دمات مراكز خسازي در استفاده از منظور فرهنگبه سازي خانواده بوده است. افزون بر اينتعالي و ايمن

مايت از ايجاد و جوانان بر ح عاليشورايابتدا در  ت آنها،اي و اعتباربخشي به فعاليشناسي و مشاورهروان

هاي نهدر برنامه ششم توسعه دولت موظف شده كه زميتوسعه واحدهاي مشاوره تأكيد شده و همچنين 

ربط فراهم آورد هاي ذيدستگاه هاي پايه و تكميلي را توسط همهبرخورداري از تسهيالت و مزاياي بيمه

 (.(102)ماده « ج»)بند 

 

 اي به ساماندهي و نظارت بر آنهاشناسي و مشاوره. معطوف شدن استفاده از خدمات روان2

 برهايي صريح و روشن مبنيتأكيد شده، سياستاي و حمايتي هاي توصيهآنچه كه موازي با سياست

ت كه ازسويي زاني اسهاست؛ زيرا قلمرو حوزه ساماندهي و نظارت به ميساماندهي و نظارت بر اين فعاليت

سازي و تشويق و شناسي و مشاوره شده و ازسوي ديگر، سبب فرهنگسبب اعتباربخشي به مراكز روان

 شود.اي در اختالفات خانوادگي ميشناسي و مشاورهها به استفاده از خدمات روانترغيب خانواده
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 اماندهي و نظارتها مرتبط بر س. مروري بر سير تدوين و وضع سياست2جدول

 متن سياستي مرجع تصويب عنوان

 قانون برنامه (157)نامه اجرايي ماده آيين

سوم توسعه )تعيين وظايف مركز ملي 

 (2/9/1379جوانان( )مصوب 

 ت وزيرانئهي
بر مراكز  ساماندهي و نظارت -«ح»بند  (4)ماده 

 رساني جواناناي و اطالعخدمات مشاوره

توسعه )مصوب  قانون برنامه پنجم

15/10/1389) 

مجلس شوراي 

 اسالمي

و اعتباربخشي به مراكز  ساماندهي -(43)ماده 

 ت وزيرانئنامه هيينيمشاوره با آ

و اعتباربخشي ساماندهي نامه آيين

 (23/7/1391مراكز مشاوره )مصوب 
 ت وزيرانئهي

محول شدن صدور مجوز مراكز مشاوره ازدواج و 

ت ورزش و جوانان و مراكز تحكيم خانواده به وزار

 مشاوره اجتماعي به سازمان بهزيستي

سند مهندسي فرهنگي كشور )مصوب 

8/3/1392) 

 عاليشوراي

 انقالب فرهنگي

 اقدامات ملي: -راهبرد كالن سوم 

ي، تدوين منشور مشاوره خانواده و توسعه كمّ -11

 ساماندهي و نظارت و پايشكيفي و اصالح و  يارتقا

بر و خانواده و خدمات اجتماعي مبتني مراكز مشاوره

 ها و فنون اسالمي مشاورهروش

هاي كلي خانواده )مصوب سياست

13/6/1395) 

رهبر معظم 

 انقالب اسالمي

اي و آموزش قبل، حين و پس نظام مشاوره ساماندهي

از تشكيل خانواده و تسهيل دسترسي به آن براساس 

 ام خانوادهايراني در جهت استحك –مباني اسالمي 

 

غي ت وزيران، يك مورد سياست ابالئنامه هيدهد دو مورد آييننشان مي 2طور كه جدول همان

ندهي و انقالب فرهنگي و قانون مجلس شوراي اسالمي بر ساما عاليشورايمقام معظم رهبري، مصوبه 

ندسي سند مه»هبري، ابالغي مقام معظم ر« هاي كلي خانوادهسياست»نظارت قابل مشاهده است. در 

ر انقالب فرهنگي و همچنين در برنامه سوم و پنجم توسعه ب عاليشوراي مصوبه« فرهنگي كشور

نامه كه آيين است درحالياند، )اين ساماندهي و نظارت بر نظام مشاوره و مراكز خدماتي آن تأكيد داشته

گرفت  مورد تصويب قرار 23/7/1391ت وزيران در ئساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره توسط هي

كه توسعه  هايي به مرحله اجرايي شدن نرسيد(. به بيان ديگر هرچنداعتراض دليلههر چند كه بعدها ب

هايي همچون شود اما گنجانده شدن گزارهاي سبب تسهيل دسترسي به خدمات ميي مراكز مشاورهكمّ

اي و هوري خدمات مشاوربهره يرسد كه ارتقامي نظرهبها امري ضروري ساماندهي و نظارت در سياست

 مد و اثربخش را در پي خواهد داشت.اصورت يك منظومه منسجم، كارتعريف آن به

 

 شناسي و مشاورهروي مراكزروانهاي تقنيني و اجرايي پيشبررسي موانع و چالش

ها در ين سياستترمهمع خود يكي از هاي گذشته در نوهاي مختلف در طي ساليسياستگذاراگرچه 

اي بوده و شايد بتوان آن شناسي و مشاورهسازي و اعتباربخشي در استفاده از خدمات روانحوزه فرهنگ

هاي راهبردي دانست، اما هاي اجتماعي و تحكيم نهاد خانواده سياستله آسيبئعلت توجه به مسرا به
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دهد اين گيري، تصويب و اجرا نشان ميد و روند آن از زمان شكلها در طي فراينيسياستگذاربررسي 

هايي است كه در ادامه به بررسي لحاظ تقنيني )محتوايي( و اجرايي )عملياتي( داراي چالشها بهسياست

 شود:آنها پرداخته مي

 

 ايشناسي و مشاورهروي مراكز خدمات روانهاي تقنيني پيش.چالش1

  سياستگذارگير و ها و نهادهاي تصميمستگاه. تعدد د1-1

دهد يشناسي و مشاوره نشان مهاي مرتبط با مراكز خدمات روانمروري بر سير تدوين و وضع سياست

وزيران  ئتهيجوانان و  عاليشورايانقالب فرهنگي،  عاليشوراينهادهايي همانند مجلس شوراي اسالمي، 

ان نظام قوه قضائيه، سازمان بهزيستي، وزارت ورزش و جوانان و سازمبخشي به ( در صالحيت3)جدول 

ازمان ساند و هر كدام يك يا چند دخيل بوده« اعتباربخشي»و « مجوزدهي»شناسي و مشاوره در روان

 اند.شناسي و مشاوره رسميت بخشيدهعنوان دستگاه مجوزدهنده براي فعاليت خدمات روانرا به
 

 ها در مجوزدهي به كننده اختيار به دستگاهويض. مراجع تف3جدول

 شناسي و مشاوره فعاليت دفاتر و مراكز روان

 متن سياستي مرجع تصويب

انقالب  عاليشوراي

 فرهنگي

مايت ح -(3)ماده « 8»: بند جوانان عاليشورايها و وظايف و اساسنامه اهداف، سياست

 (6/5/1371اي )از ايجاد و توسعه واحدهاي مشاوره

 مجلس شوراي اسالمي

اكز محول شدن صدور مجوز مر -(26)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت: ماده 

 (26/10/1380) سازمان بهزيستياي اجتماعي به خدمات مشاوره

 (9/2/1382) شناسي و مشاورهسازمان نظام روانقانون تشكيل 

دگي در ايجاد مراكز مشاوره خانوا به قوه قضائيهقانون حمايت خانواده: موظف نمودن 

ستفاده از هاي خانواده و ارجاع زوجين متقاضي طالق توافقي به مشاوره با اكنار دادگاه

 (1/12/1391ظرفيت سازمان بهزيستي )

مان ساز -«8»قسمت « پ»بند  (57)هاي توسعه كشور: ماده قانون احكام دائمي برنامه

هاي اجتماعي با رويكرد پيشگيري از آسيب متولي سالمت اجتماعي كشور بهزيستي

شناختي مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روان

(10/11/1395) 

به  يسازمان بهزيستمكلف نمودن  -«الف»بند  (104)قانون برنامه ششم توسعه: ماده 

رنامه ول اجراي قانون بكنترل و كاهش نرخ طالق به ميزان بيست درصد سال پايه در ط

شناختي هاي اجتماعي و مددكاري و مراكز مشاوره و خدمات رواناز طريق مركز فوريت

(14/12/1395) 

 -(4) ماده« پ»بند « 10»: جز وزارت ورزش و جوانانقانون اهداف، وظايف و اختيارات 

در راستاي  وادهحمايت و توانمندسازي جوانان با ايجاد مراكز تخصصي مشاوره ازدواج و خان

 (16/6/1399هاي كلي جمعيت )تحقق سياست
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 متن سياستي مرجع تصويب

 جوانان عاليشوراي
اي و رهاي: نحوه صدور مجوز مراكز خدمات مشاونامه مراكز خدمات مشاورهكليات و آيين

 (4/8/1384)سازمان ملي جوانانتشكيل شوراي هماهنگي در 

 وزيران هيئت

شاوره مز مشاوره: محول شدن صدور مجوز مراكز نامه ساماندهي و اعتباربخشي مراكآيين

سازمان ه و مراكز مشاوره اجتماعي ب وزارت ورزش و جوانانازدواج و تحكيم خانواده به 

 ( )اجرايي نشد(23/7/1391)بهزيستي

 يس قوه قضائيهئر
قوه ر د« دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده»نامه اجرايي آيين

 (21/12/1396) قضائيه

 

ها و بخشي براي ورود سازماندهد، حداقل پنج مرجع، در صالحيتنشان مي 3اطالعات جدول 

اند. در شناسي و مشاوره نقش داشتهها در اعتباربخشي به فعاليت دفاتر و مراكز خدمات رواندستگاه

هايي را هاي خويش سياستخصوص بايد بيان كرد كه هرچند نهادهاي مذكور در حدود صالحيتاين

ريختگي و در هماند، اما عدم تعيين جامع و دقيق حدود صالحيت آنها در عمل موجب بهتصويب نموده

شناسي و مشاوره با يكديگر را فراهم آورده است. اهميت پرداخت به مواردي تداخل وظايف مراكز روان

الغي ازسوي مقام معظم رهبري به نحو زير آن هاي كلي خانواده اباين موضوع تا حدي است كه سياست

اي و آموزش قبل، حين و پس از تشكيل ساماندهي نظام مشاوره»را مورد تأكيد قرار داده است: 

 «ايراني در جهت استحكام خانواده –خانواده و تسهيل دسترسي به آن براساس مباني اسالمي 

اي تأكيد پنجم بر ساماندهي نظام مشاورهو همچنين سند مهندسي فرهنگي كشور و قانون برنامه 

هاي مختلف اند. همچنين در برنامه سوم و پنجم توسعه، مسئله ساماندهي و نظارت در شكلداشته

 1اند.ها ملزم به اجراي آن بودهعنوان يك حكم وارد شده و دولتبه

 

 . كمبود وفاق بين مراجع سياستگذار و اجرا 1-2

انقالب فرهنگي، مجلس شوراي اسالمي و ... در  عاليشورايبخش همانند تعدد مراجع صالحيت

ها ريختگي و تداخل وظايف آن دستگاهبر درهمهاي مختلف عالوهها و دستگاهاعتباربخشي به سازمان

شود. در شناسي و مشاوره در قوانين متعدد نيز ميهاي مرتبط با خدمات روانسبب پراكندگي سياست

شود سبب پراكندگي احكام وص بايد بيان كرد هنگامي كه موضوعي در قوانين متعدد مطرح ميخصاين

يك موضوع شده كه اين احكام با يكديگر متفاوت و بعضي موارد متعارض بوده و موجب ابهام و سردرگمي 

نامه نآيي»شود. براي نمونه نفعان آن و حتي اعمال نظارت بر آن ميمخاطبان حكم، مجريان و ذي

                                                 

یابد؟ شناسی پایان میها بر سر صدور مجوز مراکز روان. اين درحالي است كه در خبرها شاهد اخباري مانند جدال1

(https://www.isna.ir/ )شناسی برعهده کدام ارگان است؟ مراکز مشاوره و روان« مجوز»صدور  ؛

(http://www.tabasomemehr.ir)شناسی: بهزیستی حق دادن مجوز برای مراکز مشاوره را معاون سازمان نظام روان ؛

 ( و... هستيم. /https://www.khabaronline.irندارد )

https://www.isna.ir/
http://www.tabasomemehr.ir)؛
https://www.khabaronline.ir/
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مورخ  1قانون برنامه پنجم توسعه (43)براساس ماده « ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره

وزيران به تصويب رسيد و براساس آن صدور مجوز مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم  هيئتدر  23/7/1391

شد. اما اين  خانواده به وزارت ورزش و جوانان و مراكز مشاوره اجتماعي به سازمان بهزيستي محول

نامه آيين»شناسي و مشاوره واقع شد. بر اين اساس اصالح نامه مورد اعتراض سازمان نظام روانآيين

وزيران رسيد. براساس اين  هيئتبه تصويب  21/2/1392مورخ « مشاوره ساماندهي و اعتباربخشي مراكز

االختيار وزارت با حضور نمايندگان تاماي با تشكيل كارگروهي اصالحيه كه اعطاي مجوز به مراكز مشاوره

شناسي مجوز فعاليت مراكز مشاوره صورت خواهد ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي و سازمان نظام روان

خطاب ( 1اي)پيوست نامهو در  9/5/1392خيدر تارحال رئيس مجلس شوراي اسالمي با اين 2پذيرفت.

بررسي و تطبيق  هيئت»ها و اعالم نظر مقدماتي راساس بررسينامه را بينياصالح آجمهور وقت سيبه رئ

و موادي از قانون اساسي منوط به اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت « مصوبات دولت با قوانين

د كه مهلت مقرر يك هفته بوده و پس از انقضاي كريك هفته دانست و ازسوي ديگر در نامه خاطر نشان 

اثر خواهد بود. اما با توجه به اينكه اعالم نظر قطعي مورد ايراد قرار گرفته، بدون  هآن بخش از مصوبه ك

و ازسويي مهلت قانوني به پايان رسيده بود دولت دهم در مورد مصوبه در زماني صورت گرفت كه دوره 

 د.شاين مصوبه بالتكليف ماند و محقق ن پاسخگويي وجود نداشت،

 

 ين گذشتهقوان . عدم پااليش و تنقيح1-3

هاي قانونگذاري در مشخص نشدن وضعيت قوانين گذشته، هنگام وضع قانون جديد يكي ديگر از آسيب

شناسي و مشاوره است، زيرا اين امر موجب ابهام و اختالف درخصوص حيطه قوانين مراكز خدمات روان

يح، وضعيت قوانين سابق را روشن فعلي تنق گردد. چرا كه قانونگذار در فراينداالجراي فعلي ميقانون الزم

در موعد « نامه ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاورهآيين»محقق نشدن اصالح مثال كند. براي نمي

شناسي و هاي اجرايي و تخصصي فعال در حوزه مشاوره روانمقرر موجب سردرگمي و مشكل دستگاه

هاي اجرايي و رفع اختالفات حقوقي و دستگاه مشاوره با يكديگر شده است. لذا معاون امور هماهنگي

منظور رفع ( به2)پيوست  23/7/1393مورخ  81318در نامه شماره  جمهورئيسمعاونت حقوقي ر

نامه ساماندهي و آيين»ميان سازمان بهزيستي و سازمان نظام، در جهت عملياتي نمودن  هاياختالف

تفاهمنامه ميان اين دو سازمان دانست  يرا منوط به امضاو اصالحات بعدي « اعتباربخشي مراكز مشاوره

كه در آن صدور مجوز ايجاد مركز مشاوره تحت اختيار سازمان بهزيستي دانست، اما به اين شرط كه 

                                                 

منظور ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسالمی به: برنامه پنجم توسعه (439) ادهبراساس م. 1

ای ـ ایرانی و با تأکيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحکيم بنيان خانواده، تأسيس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره
مجلس شوراي  15/10/1389صوب )موزیران استتئنامه مصوب هيينيشناختی ـ اجتماعی نيازمند اخذ مجوز براساس آروان

 اسالمي(.

ریزی و توسعه اجتماعی ، معاونت امور جوانان دفتر برنامهشناسنامه مراکز مشاوره دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان. 2

 .32 ، ص1397جوانان وزارت ورزش و جوانان، 
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بر شناسي و مشاوره تأييد شده باشد. عالوهصالحيت علمي و تخصصي افراد بايد ازسوي سازمان نظام روان

برعهده سازمان نظام و نظارت عمومي و فيزيكي برعهده سازمان بهزيستي آن نظارت تخصصي و علمي 

(( و 3)پيوست  23/7/1393نهاده شد. همچنين معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي )در نامه مورخ 

شناسي و (( در پاسخ به نامه سازمان نظام روان4)پيوست  17/7/1398ديوان محاسبات )در نامه مورخ 

شناسي هاي روانور رفع ابهام و اختالف سازمان نظام و سازمان بهزيستي، اشتغال در حرفهمنظمشاوره و به

پروانه تأسيس  ياما اعطا ،شناسي و مشاوره دانستهو مشاوره را مستلزم اخذ پروانه از سازمان نظام روان

قانون ( 57)اس ماده شناسي اجتماعي براسها و مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روانو فعاليت كلينيك

هاي توسعه كشور، در حيطه وظايف سازمان بهزيستي قرار داده است. اما مراجعه به احكام دائمي برنامه

مجوز به مراكز  يدهد كه سازمان نظام همچنان اعطانشان مي 1سايت سازمان نظام روانشناسي و مشاوره

 داند. مشاوره را از وظايف قانوني خود مي

جوانان  زارت ورزش و(، قانون اهداف، وظايف و اختيارات و4ماده )« پ»بند  «10»جز  در همچنين

انمندسازي حمايت و تو منظور( اواًل بر ايجاد مراكز تخصصي مشاوره ازدواج و خانواده به16/6/1399)

 ليك هايتتأكيد داشته كه ايجاد متفاوت از مجوزدهي است و ثانياً در ادامه به تحقق سياس جوانان

 .شناختيانرو مداخالت نه و شود منجر فرزندآوري و خانواده تشكيل افزايش به كه داشته اشاره جمعيت

الي ( قانون تنظيم بخشي از مقررات م26اين درحالي است كه مجلس شوراي اسالمي در ماده )

متولي  ي راهاي توسعه، سازمان بهزيست( احكام دائمي برنامه57ماده )« پ»دولت و همچنين در بند 

 وسالمت اجتماعي كشور و مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت مراكز خدمات مشاوره اجتماعي 

 ها تالش كرده باشناختي دانسته است. به همين منظور سازمان بهزيستي در طي اين سالروان

 يشهردار ها،نزندا امور سازمان ان،يمرب و اياول انجمن جوانان، و ورزش وزارت) هاي مختلفدستگاه

ره ازدواج و منظور ساماندهي مراكز تخصصي مشاوبه (... و يانتظام يروين كشور، آزاد دانشگاه تهران،

ر هاي مشترك در چارچوب تفاهمنامه صورت پذيرد. هرچند كه دخانواده از طريق گسترش همكاري

 عمل توفيق چنداني كسب نشد.

 

 . وجود احكام تكراري در قوانين 1-4

آسيب مشابه بر آسيب مربوط به پراكندگي قوانين و وجود احكام يك موضوع در قوانين ديگر، وهعال

ديگري نيز وجود دارد و آن، وجود احكام تكراري در قوانين است به اين معنا كه قانونگذار در يكي از 

وضوع ديگري به با اندك تغييري در قانون مقوانين موضوعه، حكمي را به تصويب رسانده و همين حكم، 

ماده مثال تصويب رسيده و قانونگذار در موارد متعدد به تعريف يك مفهوم واحد پرداخته است؛ براي 

اي اجتماعي به سازمان قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت صدور مجوز مراكز خدمات مشاوره (26)

                                                 

1. http://www.pcoiran.ir/fa/forms 
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هاي توسعه كشور سازمان امهقانون احكام دائمي برن (57)بهزيستي محول نموده و همچنين ماده 

هاي و كلينيك بهزيستي را مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت مراكز خدمات مشاوره اجتماعي

 دانسته است.   شناسيروان

 

 يند تصويب ساير قوانينا. درج موضوعات مهم در خالل فر1-5

ه ممكن است مرحل وده و در هريند قانونگذاري بااين مورد ازجمله ايرادهايي است كه متوجه مجموعه فر

داليل ي بهنظر برخي از نمايندگان است ول افتد مسئله يا مشكلي مد. گاهي اتفاق ميبا آن مواجه شد

ضوع، راه يند قانوني يا احتمال عدم موافقت با موامختلفي ازجمله عدم تمايل به صرف زمان جهت فر

الل خشود و آن درج اين موضوع در انتخاب مينظر  تري جهت تعيين تكليف درخصوص موضوع مدكوتاه

افتد. زيرا هاي توسعه ميتصويب يك قانون ديگر است، اين اتفاق بيشتر در خالل تصويب قوانين برنامه

 ست.نوع نظارت بر اين قوانين، به جهت زمانمند بودن و محتواي آن با قوانين عادي متفاوت ا

شده است موظف  دولت (102)( در ماده 14/12/1395ه )برنامه ششم توسعقانون در مثال براي  

محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي اي خانوادهمنظور تقويت و تحكيم جامعهبه»

آموزش و مشاوره »آن با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات الزم در بودجه سنواتي اقداماتي ازجمله 

كم پنج سال پس از ازدواج ها قبل، حين و دستلويت خانوادهوانان و جوانان با اوالنه نوجوئمستمر و مس

هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش ويژه وزارتخانهربط، بههاي ذيتوسط همه دستگاه

پزشكي و ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي، مؤسسات آموزش عمومي و آموزش عالي دولتي و غيردولتي، 

شناسي ربط با برخورداري خدمات مشاوره و روانشناسي و مشاوره و ساير نهادهاي ذيزمان نظام روانسا

است كه ايجاد  درحاليعمل آورد. اين را به( «ج»)بند« هاي پايه و تكميلياز تسهيالت و مزاياي بيمه

چوب وظايف هيچ كدام از هاي پايه و تكميلي در چارساختار براي استفاده از تسهيالت و مزاياي بيمه

قانون برنامه ششم گنجانده شده نيست و  (102)ماده « ج»هايي كه از آنها در بند ها و دستگاهسازمان

يند قانوني الزم است اين موضوع ضمن اطلبد. لذا براي طي فرايجاد اين تسهيالت سازوكار مجزايي را مي

ران بررسي و مورد تصويب قرار گيرد، اما دولت تاكنون وزي هيئتبيمه در  عاليشورايتعريف و تأييد در 

  1اقدامي انجام نداده است. (102)ماده « ج»براي بند 

طرح، در ماده  نيازهاي الزم براي تصويبهمچنين در قانون برنامه پنجم توسعه قانونگذار بدون بررسي پيش

 دانست. وزيران تئنامه مصوب هيينيبراساس آ نيازمند اخذ مجوزرا ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره  (43)

                                                 

سازمان برنامه و بودجه  ،(، تهران2، جلد سوم: حوزه بخشي )1397وسعه در سال . گزارش عملكرد قانون برنامه ششم ت1

 .1398كشور، 
ها طراحی و توسط سازمان بهزیستی و با مشارکت دستگاه «ج»بر بند بسته استاندارد آموزش و مشاوره مبتنیهرچند كه 

سازی به وزارت رفاه ارائه شده و درخواست پيادهعالی بيمه سالمت برای اجرا در قالب بيمه تکميلی رسيده یيد شورایأبه ت
( 102)ماده« ذ»مين منابع و پيگير توسط معاونت امور زنان به استناد بند أاست. لکن برای اجرا در قالب بيمه پایه نيازمند ت

 .)برگرفته از نظرات كارشناسان در جلسات(است 
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هاي رنامهباحكامي در خالل  منطقي نيست كههاي توسعه ذاتًا موقت بوده و است كه برنامه درحالياين 

در بسياري اين وجود  توسعه درج كرد كه ماهيتي دائمي يا بيش از بازه زماني اجراي قانون مذكور را دارند. با

 ته است. شود كه ماهيت دائمي داشساله، احكامي درج ميتصويب قوانين برنامه پنجاز موارد در خالل 

 

 . پراكندگي قوانين و تصويب يك موضوع در قوانين متعدد1-6

ي ايران، نظام صحيح تنقيح قوانين در نظام جمهوري اسالمنبود علت هاي قانونگذاري بهيكي از چالش

فاوت يا متعارض قوانين متعدد است كه اين احكام گاهي با يكديگر متپراكندگي قوانين با موضوع واحد در 

 شود.بوده و موجب ابهام و سردرگمي مخاطبان قانون مي

ده ظرف ( قوه قضائيه موظف ش1/12/1391قانون حمايت خانواده )مصوب  (16)براي مثال در ماده 

سعي در  والفات خانوادگي و طالق منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختسه سال به

نواده ايجاد خا ههاي خانواده مراكز مشاورايجاد صلح و سازش بين زوجين متقاضي طالق، در كنار دادگاه

 درحاليه و اين نمايد. درواقع با تصويب موادي در اين قانون، به نوعي قوه قضائيه وارد امر اجرايي شد

)مصوب  قانون برنامه پنجم توسعه (43)ساس ماده ت وزيران )برائاست كه در همان سال هي

ز مشاوره منظور ساماندهي و اعتباربخشي مراكبهاي را نامهمجلس شوراي اسالمي((، آيين 15/10/1389

امه پنجم مجلس يك بار در قانون برن مصوب نمود كه به موجب آن متناسب با فرهنگ اسالمي ـ ايراني

هاي نار دادگاهكظف دانسته و ازسوي ديگر قوه قضائيه را مكلف كرده، در توسعه قوه مجريه را مسئول و مو

 خانواده براي ايجاد صلح و سازش بين زوجين متقاضي طالق مراكز مشاوره ايجاد نمايد.

 

 شناسي و مشاورهروي ارائه خدمات مراكز روانهاي اجرايي پيشچالش .2

شناسي و مشاوره هاي گذشته در رابطه با مراكز روانان در طي سالسياستگذاريكي از رويكردهايي كه 

هاي ها در حوزهدهد( افزايش تعداد دستگاهنشان مي 3گونه كه جدول اند )هماناتخاذ نموده

اي بوده كه در فرايند شناسي و مشاورهبه مراكز روان« اعتباربخشي»و « مجوزدهي»، «بخشيصالحيت»

با توجه به  4در ادامه ابتدا تالش شده در جدول  م زده است. بر همين اساس،هايي را رقچالشاجرا، 

هاي فعال در حوزه خدمات مراكز ها و سازمانها، توصيفي از وضعيت دستگاهشرح وظايف دستگاه

 1لهاي فعاها و سازمانهاي دستگاهشناسي و مشاوره ارائه شده و در ادامه مسائل و مشكالت فعاليتروان

 شناسي ذكر شود.هاي مرتبط با ارائه خدمات در موضوع مشاوره و رواندر اجراي سياست

 

                                                 

ها یا نهادها مراکز وجه به نياز جامعه هدف در برخی از سازمانهای پس از انقالب با ت. این درحالی است که در طی سال1

راهنمایی و مشاوره تشکيل شده و هنوز درحال فعاليت هستند،عبارت است از: مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده انجمن 
ره نيروی انتظامی، مراکز اوليا مربيان وزارت آموزش و پرورش، مراکز مشاوره در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، مراکز مشاو

 مشاوره و راهنمایی کميته امداد امام خمينی )ره(، مراکز مشاوره و راهنمایی بنياد شهيد و امور ایثارگران.
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 در حوزه خدمات هاي فعالها و سازمان. توصيف وضعيت دستگاه4جدول 

 شناسي و مشاورهمراكز روان 

 نام دستگاه يا سازمان

 

 شرح وظايف

وزارت ورزش 

 و جوانان
 سازمان بهزيستي

نظام سازمان

شناسي و انرو

 مشاوره

 قوه قضائيه

مجوز و پروانه اشتغال صدور 

 انمشاوربراي 
 ازدواج و خانواده

راكز خدمات مشاوره م

اجتماعي و 

 شناختي اجتماعيروان

 1در موضوعات مختلف
خانواده )در 

 حين طالق(

         هاي آموزشيبرگزاري كارگاه

نظارت بر دفاتر و مراكز 

 مشاوره
        

        ركز مشاورهتعيين تعرفه م

 

 ها در صدور پروانه و مجوز اشتغال. تداخل وظايف دستگاه2-1

جوانان،  اند كه وزارت ورزش واي به تصويب رسيدهگونهها بهدهد سياستنشان مي 4گونه كه جدول همان

به دفاتر و بخشي شناسي و مشاوره و قوه قضائيه قابليت صالحيتنسازمان بهزيستي، سازمان نظام روا

در ارائه خدمات  ها در روند كاركرد دفاتر و مراكز مشاورهمراكز مشاوره را دارا هستند. اما اين قابليت

ز تخصصي مثال، وزارت ورزش و جوانان، متولي صدور مجوز مراك راينمايد. بتخصصي اختالل ايجاد مي

ها را قبل، حين و پس ه جوانان يا خانوادهمشاوره ازدواج و خانواده است يا به بيان ديگر مسئوليت مشاور

زوجين  واز ازدواج در جهت تحكيم بنيان خانواده برعهده دارد. اما اگر خانواده دچار مشكل شده 

اي ز مشاورهبه مراكيند تشريفات قضائي ادر فربراساس قانون حمايت خانواده  دبايدرخواست طالق دهند 

 انه و فعاليت آنها قوه قضائيه است. مراجعه نمايند كه متولي صدور پرو

 (26)ماده همچنين مشكل مشابه ميان سازمان بهزيستي و سازمان نظام نيز برقرار است. براساس 

هاي توسعه كشور، قانون احكام دائمي برنامه (57)ماده قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و 

شناسي اجتماعي در ز خدمات مشاوره اجتماعي و روانها و مراكپروانه تأسيس و فعاليت كلينيك ياعطا

 2شناسي و مشاورهحيطه وظايف سازمان بهزيستي قرار داده است. اما مراجعه به سايت سازمان نظام روان

داند. مجوز به مراكز مشاوره را از وظايف قانوني خود مي يدهد كه سازمان نظام همچنان اعطانشان مي

دد مراكز صادركننده مجوز اشتغال و پروانه فعاليت شده و عمل نظارت بر اين له منجر به تعئاين مس

 ده است.كرمراكز را دچار اختالل 

                                                 

شناسي سنجي، روانشناسي تربيتي، مشاوره خانواده، روانشناسي باليني كودك، روانشناسي باليني، روان. روان1

شناسي سالمت، شناسي شناختي، روانشناسي اجتماعي، رواناستثنايي، روان شناسي كودكانورزشي، روان
 ... . شناسي صنعتي و سازماني وروان

2. http://www.pcoiran.ir/fa/forms 
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 مراكز شناسان و مشاوران و فعاليت. نبود دستورالعمل واحد در صدور پروانه براي اشتغال روان2-2

ال استانداردهاي انتخاب، حرفه، شغلي است كه در آن اعضاي يك گروه متشكل، با مقرر كردن و اعم»

در اين 1«.كنندحداقل شايستگي ورود افراد به آن شغل را تضمين ميتربيت و صدور مجوز يا پروانه،

شايستگي  كنندهاستانداردهايي است كه تضمينتعريف صحبت از تشكيل اعضاي يك حرفه و اعمال 

حيت افراد را مورد سنجش قرار دهد، شرايط تواند صالافراد براي ورود به آن حرفه است. مواردي كه مي

هاي تالش شده شرايط افراد براساس دستورالعمل 5صاصي آنهاست كه در ادامه در جدول عمومي و اخت

 ها احصا گردد. سازمان

 

 براي دريافت پروانه اشتغال و مجوزاختصاصي و عمومي افراد شرايط  .5 جدول

 هابراساس دستورالعمل فعاليت مراكز 

 شرايط افراد هاسازمان

سازمان 

شناسي و روان

 2مشاوره

 شرايط عمومي: گواهي عدم سوءپيشينه، داشتن كارت پايان خدمت

 فوق ليسانسمدرك تحصيلي: 

 -سن: 

 70گذراندن التحصيلي، شرايط اختصاصي: عضويت در سازمان نظام، گذشت يك سال از فارغ

در  ساعت در مقطع دكتري 1500و  ساعت دوره كارورزي در مقطع كارشناسي ارشد

شناسي و مشاوره مراكز معتبر دولتي و يا مراكز خصوصي داراي پروانه از سازمان نظام روان

 كشور، قبولي در مصاحبه علمي و تخصصي سازمان نظام

وزارت ورزش و 

 3جوانان

ساسي ان شرايط عمومي: اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان تصريح شده در قانو

 پايان خدمتدارا بودن كارت متأهل، معافيت يا جمهوري اسالمي ايران ، 

 شناسي با گرايشهاي تخصصي روانرشته ،حداقل كارشناسي ارشد به باالمدرك تحصيلي: 

 مشاوره با گرايش خانواده( شخصيت -باليني-)عمومي

 سال 30حداقل سن: 

 ازدواج و مشاوره خدمات حوزه در ايحرفه كار سابقه سال 5 حداقلشرايط اختصاصي:

 عضويت رهشما يا و پروانه داراي شناسانروان و مشاوران از است موظف مجوز دارنده خانواده،

 نمايد استفاده خود مركز در همكار عنوانبه مشاوره و شناسيروان نظام سازمان

 4سازمان بهزيستي

اساسي  از اديان تصريح شده در قانونشرايط عمومي: اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكي 

يا معافيت  دارا بودن كارت پايان خدمتجمهوري اسالمي ايران، تابعيت جمهوري اسالمي ايران، 

 عدم اعتياد به موادمخدرعدم سوءپيشينه كيفري، دائم،

ها يا كارشناسي ارشد شناسي در كليه گرايشدارا بودن مدرك دكتراي روانمدرك تحصيلي: 

هاي آموزشي پيش از ازدواج، خانواده شناسي باليني، دكتراي مشاوره به همراه گواهي دورهروان

                                                 

سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران معمار »سازمان »جو. باقر، ثنايي ذاكر و فاطمه، حقيقت .1

 .10ص ،1383، 11پژوهشهاي مشاوره، شماره ها و ، تازه«و مشاوره كشور روانشناسي

شناسي و مشاوره در مورد شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان دريافت پروانه . در سايت رسمي سازمان نظام روان2

 اخذ شده است.  http://www.moshavernews.irلذا شرايط از سايت اشتغال دستورالعمل مصوبي بارگذاري نشده،

ریزی و توسعه اجتماعی ، معاونت امور جوانان دفتر برنامهشناسنامه مراکز مشاوره دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان. 3

 .50 ، ص1397جوانان وزارت ورزش و جوانان، 
4. http://laws.behzisti.ir 

http://www.moshavernews.ir/
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 شرايط افراد هاسازمان

ساعت )مركز  50به ميزان  درماني مورد تأييد سازمان بهزيستي كشور جمعاً درماني و زوج

 مشاوره تخصصي خانواده(

 سال تمام 25حداقل دارا بودن سن: 

 ساعت آموزش تخصصي، 50و  دو سال تجربه كار عملي مرتبطي: شرايط اختصاص

 هاي آموزشي مورد تأييد سازمان بهزيستيگذراندن دوره

 1قضائيه قوه

يا  ، تأهل، انجام خدمت وظيفه عموميجمهوري اسالمي ايرانشرايط عمومي: تابعيت دولت 

عتياد به جتماعي، عدم امعافيت دائم، عدم سوءپيشينه كيفري مؤثر و عدم محروميت از حقوق ا

، داشتن نداشتن سوءشهرت و عدم تجاهر به فسقصالح، موادمخدر و سكرآور به تأييد مراجع ذي

 و قانون اساسيجموري اسالمي ايران وثاقت و تعهد به اصل 

اي معتبر داخلي يا ھداشتن حداقل مدرک كارشناسي از دانشكده -مدرك تحصيلي: 

بهداشت و آموزش  تأييد وزارت علوم و فناوري و يااخير،به شرط  درمورد) خارجي

اي مطالعات خانواده، مشاوره، ھيامعادل حوزوي آن در رشته( پزشكي

 مباني حقوق اسالمي و فقه و شناسي،مددكاري اجتماعي،حقوق،پزشكي،روانروان

 مسان با تشخيص مركز امور مشاورانھاي ھمچنين رشتهھ

سال  ٨سال سن و حداقل  35سابقه كار يا  سال 5و  سال سن 40داشتن حداقلسن: 

 سابقه كار مرتبط

م از خدمات دولتي يا عمومي يا سلب ئعدم محكوميت به انفصال دا -شرايط اختصاصي: 

مچنين ھصالحيت؛ عدم اشتغال به وكالت، سردفتري ازدواج و طالق و اسناد رسمي و 

و مصاحبه  2مون كتبيقبولي در آز ،عدم اشتغال در دادگستري و شوراي حل اختالف

 علمي

 

ها و شرايط احراز تأسيس مراكز هايي در نوع دستورالعملشود تفاوتطور كه مالحظه ميهمان

ين مورد، فقدان رويكرد واحد در ترمهمخورد؛ چشم ميبهبا توجه به شرايط عمومي و اختصاصي مشاوره 

شناسي و مشاوره است. مقايسه ا مركز روانقبال سنجش صالحيت علمي و تخصصي افراد متقاضي دفتر ي

سازمان بهزيستي داشتن  دهد وزارت ورزش و جوانان،نشان ميدر شرايط اختصاصي ها دستورالعمل

شناسي و مشاوره گذراندن دوره كارورزي را قبل اند و سازمان روانكاري افراد را مورد نظر قرار دادهتجربه

شرايط اختصاصي گنجانده و قوه قضائيه گواهي پايان دوره آموزشي كارآموز  از درخواست پروانه كار جزء

                                                 

1 . https://www.23055.ir/terms/318 

:الف ( قضات بازنشسته با حداقل هستند( دستورالعمل معاف 9موضوع ماده) یاز شرکت در آزمون کتبافراد زير از  البته. 2

 و سابقه سال پنج با معتبر یاهدانشگاه یرسم یعلم ئتيه یاعضا ب(خانواده؛ یاهپنج سال سابقه قضاوت در دادگاه
( 13)ماده «پ» بند در مذکور یاهرشته در یپزشک آموزش و داشتهب وزارت ای و یلعا آموزش و علوم وزارت دیيتأ مورد

 یاستخدام رابطه نداشتن صورت در اند،نموده تيفعال کشور سراسر یاهیکه در دادگستر يپ(  مشاوراندستورالعمل؛
 تيفعال و ليالعمل نحوه تشکدستور( 10)ماده )ییقضا مراجع از الزم یهگوا ارائه با آزمون یعموم طیشرا بودن حائز و

 .رئيس قوه قضائيه( 21/12/1396مصوب  خانواده مشاوره مراکز
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است بُعد تجربه كاري يا آموزش عملي در فعاليت  درحالياين  1ده است.كررا تعيين صالحيت لحاظ 

 شود.عنوان بخش بسيار با اهميت و ماهوي شناخته ميشناسي يا مشاوره، بهروان

ها مشترك است ليسانس يا كارشناسي ارشد در بين تمامي دستگاهفوقبر آن دارا بودن مدرك عالوه

ا شرط استثناي قوه قضائيه كه به داشتن مدرك كارشناسي يا معادل حوزوي بسنده كرده است. امبه

در  شناسي و مشاوره قيدي براي سنها متفاوت بوده و سازمان نظام روانسني افراد بين دستگاه

 در عضويت جوانان و ورزش وزارت ومذكور  سازمان كه است درحالياين  ه وعمل ذكر نكرددستورال

 اند. گنجانده خود اختصاصي شرايط از يئجز راشناسي و مشاوره روان نظام سازمان

ها ها و سازمانهمچنين تفاوت در شرايط عمومي براي دريافت پروانه اشتغال و مجوز فعاليت دستگاه

شرايط  دهد كه تنها سازمان نظام تأهل را جزءها نشان ميقايسه دستورالعملمخورد. چشم مينيز به

اند دهكرحاظ ي از شرايط عمومي خود لئها متأهل بودن را جزاما مابقي دستگاه ،عمومي خود قرار نداده

ه مي بسندتنها به گواهي عدم سوءپيشينه در شرايط عموشناسي و مشاوره روان نظام و همچنين سازمان

ر داشتن شرايط دبر آن مواردي همچون تابعيت، عدم اعتياد و... را نيز ها عالوهاما مابقي سازمان ،كرده

 اند. عمومي لحاظ نموده

شناسان از مالك يكساني تبعيت بنابراين سنجش صالحيت علمي و تخصصي مشاوران و روان

كاري تجربه مدرك تحصيلي، شرايط سني، ميزانديد خود در كند و هر سازمان يا دستگاه بنا به صالحنمي

د و اين شويو ... شرايط متفاوتي را ايجاد كرده كه در عمل منجر به تفاوت در كيفيت ارائه خدمات م

بوده و نظر  هاي ياد شده در حوزه خانوادهبيشتر نوع مشاوره ا از اين حيث حائز اهميت است كههتفاوت

ندن ساعت اما ازسوي ديگر اين شرط تجربه كاري به اضافه گذرا .مل استأبه اهميت اين حوزه قابل ت

 است كه دانشجويان پس از كه نظام آموزش عالي ما داراي نقايصي دهدآموزش تخصصي نشان مي

 نظربهبه بيان ديگر  التحصيلي بايد به فكر جبران آن از طريق تجربه كاري و آموزش تخصصي باشند،فارغ

توان از است كه مي درحالياين اند. هاي تئوري بسنده كردهتنها به دادن درس هانشگاهرسد كه دامي

 شناسيوانرهاي مشاوره يا دانشجويان رشتهكاري افزايش تجربهاي در جهت ظرفيت بالفعل مراكز مشاوره

 مند شد. بهره ترزير نظر اساتيد مجرب

 

 هاسازي براي تعرفهيكسانها و فقدان نظام . تعدد تعرفه2-3

صورت ثابت و براي اي معادل واژه قيمت در مبادالت بازار است و بهاصطالح تعرفه در خدمات مشاوره

شود. در تعيين تعرفه دوسمت عرضه و تقاضا وجود دارد. سمت يك دوره زماني مثالً يك ساله تعيين مي

                                                 

: شودمي داده متقاضي افراد به زير شرحبه ماه سه كارآموزي دوره گذراندن از پس كارآموز آموزشي دوره پايان گواهي. 1

 موضوعات با پرونده 20 حداقل از گزارش هيهت و خانواده دادگاه شعب در ماه دو مدت به عملي كارآموزي دوره طي. 1
 مراكز فعاليت و تشكيل نحوه دستورالعمل( 30(و )22)مواد ) كارآموزان علمي كارگاه ماهه يك دوره گذراندن. 2 مختلف،
 (.قضائيه قوه رئيس 21/12/1396 مصوب خانواده، مشاوره
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باشد و سمت عرضه دربردارنده هاي خدمات ميت هزينهكنندگان به مشاوران و پرداختقاضا شامل مراجعه

 اي است. كنندگان خدمات متشكل از دفاتر و مراكز مشاورهارائه

شناسي و قانون تشكيل سازمان نظام روان (3)ماده « 4»دهد كه براساس بند ها نشان ميبررسي

ايف و ي از وظئشناسي و مشاوره جزنهاي خدمات روامشاوره، پيشنهاد تعيين يا تجديدنظر در تعرفه

مان نظام دولت به سازمان بهزيستي و ساز هيئتاختيارات سازمان نظام است كه هرساله پس از تصويب 

 نمايند.شناسي اعالم ميها نيز به دفاتر و مراكز مشاوره و روانشناسي و مشاوره ابالغ و سازمانروان

قوه قضائيه « حوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانوادهدستورالعمل ن» (59)همچنين در ماده 

همين ماده آمده « 4»ن در مراكز مشاوره تعيين شده و در ادامه در تبصره اميزان تعرفه دريافتي از مراجع

هاي سازمان نظام بار متناسب با تغيير تعرفهارقام مندرج در دستورالعمل هر سال يك»است كه 

بهزيستي كشور، توسط شوراي مشورتي پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه شناسي و سازمان روان

اي تا انتهاي سال تعيين تعرفه خدمات مشاوره 1399است كه با سپري شدن سال  درحالياين «. رسدمي

 1و مشخص نشد.

ت اي به تعرفه تعيين شده و دريافمشاوران و مراكز خدمات مشاوره برخيازسوي ديگر تن ندادن 

زيرا اين  ،گرددالزحمه باالتر از تعرفه تعيين شده سبب عدم تمايل مردم براي مراجعه به مشاوران ميحق

ها به طول انجامد و پرداخت اين هزينه ازسوي بيشتر افراد جامعه ها و گاهي سالجلسات ممكن است ماه

منظور رنامه ششم توسعه بهقانون ب (102)ماده « ج»ان در بند سياستگذار، هرچند كه يستمقدور ن

هاي پايه و تكميلي، ايجاد سازوكارها شناسي از تسهيالت و مزاياي بيمهبرخورداري خدمات مشاوره و روان

اما بررسي عملكرد برنامه ششم توسعه نشان  ،اندو تأمين اعتبارات الزم در بودجه سنواتي را گنجانده

 2صورت نگرفته است. دهد در مورد اين بند از ماده كار خاصيمي

 

 تعاريف دقيق و مشخص از اصطالحات نبود . 2-4

دهد كه حد و ها اين موضوع را نشان ميعمل آمده درخصوص شرح وظايف و دستورالعملهاي بهبررسي

، «پروانه»، «بخشيصالحيت»مرز مشخص و تعريف دقيق و مورد توافقي از اصطالحاتي همچون 

نيز « ضابطه»و « دستورالعمل»وجود ندارد كه اين امر درخصوص تهيه « خشياعتبارب»و « گواهينامه»

شناسي است، وجود دارد. لذا بسياري از مفاهيم اساسي و مهم كه مرتبط با ارائه خدمات مشاوره و روان

                                                 

های خدمات مشاوره اعالم تعرفهشويم: واجه ميبا اين موارد م« شناسيتعرفه خدمات روان». با جستجوي عبارت 1

حمد حاتمی رئيس سازمان نظام م(، https://www.isna.ir/news/99020906854) شناسی؛ به زودیو روان

، درباره اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  حوزه ازدواج و خانوادهشناسی و مشاوره در گفتگو با خبرنگار روان
، اظهار کرد: جلساتی با هيئت دولت داشتيم و در 1399شناسی در سال های جلسات مشاوره و روانتعرفه

 های الزم صورت گيردکنندگان هماهنگیح و قرار شد با سازمان حمایت از توليدکنندگان و مصرفکميسيون مطر
(https://www.yjc.ir/fa/news/737722) . ...و 

سازمان برنامه و بودجه  ،هران(، ت2، جلد سوم: حوزه بخشي )1397. گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 2

 .1398كشور، 

https://www.isna.ir/news/99020906854
https://www.yjc.ir/fa/social/20
https://www.yjc.ir/fa/social/20
https://www.yjc.ir/fa/social
https://www.yjc.ir/fa/news/737722


 

 

19 

هاي ها استنباطشود تا مجريان در دستگاهفاقد تعريف مشخص و روشني هستند اين نقص منجر به آن مي

 كار برند. د را بهخو

هاي قانون احكام دائمي برنامه»و « قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»مثال براساس  براي

سازمان بهزيستي مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت مراكز خدمات مشاوره اجتماعي « توسعه كشور

نيست و يا اينكه براساس  شناخته شده، اما اينكه قلمرو خدمات مشاوره اجتماعي تا كجاست مشخص

وظايف و اختيارات اين سازمان تنها تعيين حدود « شناسي و مشاورهقانون تشكيل سازمان نظام روان»

اما مراجعه به سايت سازمان  ،هاي تخصصي و صدور پروانه كار براي اعضاي سازمان ياد شدهصالحيت

مجوز به مراكز مشاوره را از  يم همچنان اعطادهد كه سازمان نظانشان مي 1شناسي و مشاورهنظام روان

 وظايف قانوني خود بداند. 

 

 شناسي و مشاورهپراكندگي اعتبارات در حوزه خدمات روان. 2-5

، بررسي و شناسي و مشاوره در قالب حكمرانييكي از راهكارهاي فهم ميزان حمايت دولت از نظام روان

دجه سنواتي شناسي و مشاوره در ذيل قوانين بوخدمات روان ارزيابي اعتبارات اختصاص يافته به مراكز

ها ها دستگاهدهد كه در طي اين سالهاي گذشته نشان مياي در طي سالاست. بررسي قوانين بودجه

تالش شده  6اند. در جدول دهكراي، اعتبار دريافت هاي مختلف با عنوان ارائه خدمات مشاورهو سازمان

هاي مختلف اختصاص به سازمان 1399تي كه مستقيم براي اين فعاليت در قانون بودجه سال تا اعتبارا

 د. شويافته، احصا 

 

 

  

                                                 

1. http://www.pcoiran.ir/fa/forms 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

20 

 . اعتبارات در نظر گرفته شده براي حمايت و گسترش خدمات6جدول

 1399اي در قانون بودجه سال شناسي و مشاورهروان
 شرح فعاليت ماندستگاه/ ساز رديف شرح فعاليت دستگاه/ سازمان رديف

1 
هاي حوزه عاليشوراي

 علميه

حمايت و گسترش 

 ايهاي مشاورهفعاليت
2 

ريزي شوراي برنامه

هاي مديريت حوزه

 علميه خراسان

حمايت و گسترش 

 ايهاي مشاورهفعاليت

3 
ي سياستگذارشوراي 

 هاي علميه خواهرانحوزه

 حمايت و

هاي فعاليتگسترش

 ايمشاوره

4 
گاه جامع دانش

 علمي،كاربردي

و  ايخدمات مشاورهارائه 

 بهداشت رواني

 6 مشاوره تربيتيراهنمايي و  وزارت آموزش و پرورش 5
وزارت ورزش و 

 جوانان

 مراكز مشاورهحمايت از 

 ازدواج و تحكيم خانواده

7 
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشكي

به  خدمات مشاوره

 دانشجويان
 سازمان بهزيستي ٨

و  مشاورهكمك هزينه -

راهنمايي مددجويان تحت 

 پوشش

هاي تدوين ضوابط فوريت -

مشاوران اجتماعي و 

 غيرحضوري

هاي كنترل و كاهش آسيب -

مشاوره و اجتماعي از طريق 

 هاي اجتماعيفوريت

 

اي ماً بر، مستقي1399دهد بررسي اعتبارات در قانون بودجه سال نشان مي 6گونه جدول همان

ف هاي مختلف در نظر گرفته شده جامعه هدها و دستگاهشناسي و مشاوره در سازمانخدمات روان

ها ن ديگر دولتآموزان، دانشجويان و ساير اقشار جامعه را دربردارد. به بيامتفاوتي مانند طالب، دانش

طوح مختلف تلف اقشار جامعه را در سهاي مخها و دستگاهاند با تخصيص اعتبارات به سازمانسعي نموده

مراكز داراي  تنها آمار تعداد شناسي و مشاوره قرار دهند، هرچند كهتحت پوشش استفاده از خدمات روان

 از سازمان بهزيستي و وزارت ورزش و جوانان وجود دارد.مجوز فعاليت 

 

 139٨و  1397هاي تعداد مراكز تخصصي خدمات مشاوره در سال. 7جدول 

 139٨ 1397 هاستگاهد

 غيردولتي دولتي غيردولتي دولتي

 سازمان بهزيستي

 )ارائه خدمات طالق(
42 344 64 430 

 304 - 182 - ده(وزارت ورزش و جوانان )مشاوره ازدواج و خانوا

 



 

 

21 

 1هاي مجلس شوراي اسالميبررسي عملكرد سازمان بهزيستي براساس پاسخ به نامه مركز پژوهش

دهند هاي متقاضي طالق مشاوره ارائه مياي كه به زوجدرصد از مراكز مشاوره 90نزديك به  دهدنشان مي

 ها الزامي است كه هزينه جلسات نيز برعهدهبراي زوجمشاوره جلسه  5و انجام حداقل غيردولتي هستند 

 درحالياين د. ماه متغير خواهد بو 3روز تا  45كه فرايند زماني جلسات مشاوره بين حداقل آنهاست 

چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، كردستان، كهگيليويه  است كه پنج استان

  2پيش از طالق هستند.حضوري غيردولتي  و بويراحمد و يزد فاقد مراكز ارائه خدمات مشاوره

هاي مجلس ژوهشپاسخ به نامه مركز پ براساسبررسي عملكرد وزارت ورزش و جوانان همچنين 

از وزارت ورزش و فعاليت خود را مجوز مركز  122، 1398دهد تنها در سال نشان مي 3شوراي اسالمي

 182، 1397تا سال  1392از سال  است كه تعداد اين مراكز ياند و اين درحالجوانان دريافت نموده

يافته است به بيان ديگر در مدت  مركز افزايش 304تعداد اين مراكز به  1398مركز بوده است و در سال 

افزوده  ،اندمركز به تعداد مراكزي كه از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعاليت دريافت نموده 122يك سال،

 هستند. درصد اين مراكز غيردولتي 100اين درحالي است كه . شده است

 

 ضعف در نظام عملكردي و پژوهشي. 2-6

ون حمايت قي )در قانذراندن جلسات مشاوره قبل از ثبت طالق توافبراي ارزيابي سياست الزامي شدن گ

قيق در همه نياز به اطالعات عملكردي دو خانواده  ازدواجهاي و همچنين مشاوره (1391خانواده مصوب 

هاي مختلف خالي هاي ارسالي به دستگاهپاسخ آن در نامهابعاد و سطوح اجرايي وجود دارد، موضوعي كه 

هاي ازدواج، خانواده اشاره شده و در مورد اينكه تا چه ميزان مشاوره كنندگانا به تعداد مراجعهاست و تنه

اتي عنوان مؤثر بوده اطالعها ها و ايجاد صلح و سازش بين زوجسازي خانوادهو پيش از طالق بر ايمن

زايش يافته اف 1397ا سال به مراكز مشاوره در مقايسه ب 1398نشده هرچند كه تعداد مراجعان در سال 

 است.

  

                                                 

هاي مجلس شوراي به نامه مركز پژوهش 22/7/1399مورخ  84311/99/900پاسخ سازمان بهزيستي به شماره نامه . 1

 .12/7/1399مورخ  82-5555/16000اسالمي به شماره نامه 

 .همان. 2

های مجلس شورای به نامه مرکز پژوهش 21/7/1399ص مورخ /9367/42وانان به شماره نامه . پاسخ وزارت ورزش و ج3

 .7/7/1399مورخ  82-5339/16200اسالمی به شماره نامه 
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  و پيش از طالق خانواده ازدواج،تعداد مراجعان به مراكز تخصصي مشاوره . ٨جدول 

 1وزارت ورزش و جوانانمجوزدهنده: 

 سال
مشاوره پيش از 

 ازدواج

مشكالت هنگام 

 ازدواج
 مشكالت خانوادگي مشكالت زوجين

1397 29.793 28.340 27.415 27.749 

1398 27.301 32.031 38.729 27.437 

 2سازمان بهزيستيمجوزدهنده: 

 تعداد جلسات مشاوره طالق تعداد مراجعين مشاوره طالق سال

1397 61.719 227.012 

1398 98.409 416.155 

 

شناسان در مورد خدمات مشاوران و روان 3هاي دانشگاهي انجام شدهازسوي ديگر بيشتر پژوهش

 اند كه قابليت تعميم ندارد.  هتروش آزمايشي و با نمونه محدود صورت گرفدهد كه به نشان مي

 

شناسي ارائه شده در جلسات روان هايرويكردهاي بومي و ديني در محتوا عدم اشراب . 2-7

 و مشاوره به مخاطبان

ه وضعيت محيط اي بهاي مداخلهشناسان در برنامهتوجه مشاوران و روان لزومهاي اجرايي يكي از چالش

ي آن براي سازي افراد از ازدواج )يا معناهاست. براي مثال مفهومارزشي زوج -بومي و ديني -فرهنگي

تحت تأثير  سازي تا حد زياديآنها( تأثيراتي را بر روي رفتارهاي زناشويي خواهد داشت و اين مفهوم

هاي ديني و بومي افراد براين توجه به ارزشهاي ديني و محيط فرهنگي و بومي افراد قرار دارد. بناارزش

 تواند در اثربخشي بهتر خدمات مؤثر باشد. و تمركز بر آن مي

هاي ايران تدريس شناسي كه عمدتاً در دانشگاهاين درحالي است كه دانش فعلي مشاوره و روان

غربي است كه به دليل  توليد شده از سوي انديشمندانشناسي و مشاوره اي از روانشود ترجمهمي

ندارد و را اختالف مباني پارادايميك هماهنگي الزم و كافي با فرهنگ و رويكردهاي ديني جامعه ايراني 

سائل و مشكالت جامعه امروز ما نيست بلكه در مواردي بر اينكه پاسخگوي تمامي مالوهاز اين جهت ع

باشد. اين در حالي است كه در تعاليم واده هم ميها در محيط خانها و ناهنجاريمولد برخي ناپايداري

الگوهاي مطلوب ازدواج و ايجاد  هاي مؤثري وجود دارد كه بر تشكيلديني و حتي برخي آداب ملي آموزه

                                                 
 كز مشاوره ازدواج و خانواده است.استان كرمان فاقد مر. 1
ان، كهگيليويه و بويراحمد و يزد فاقد هاي چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، كردستاستان. 2

  مراكز ارائه خدمات طالق هستند.
يند داوري بر كاهش تعارضات زناشويي زوجين متقاضي طالق و مقايسه ابررسي تاثير فر( » 1398عليمرداني و همكاران ). 3

؛ «سازمان بهزيستي« كاهش طالق منظورمداخله در خانواده به»كننده به مركز يند مشاوره در بين زوجين مراجعهاآن با فر
؛ سيد «هاي زندگي بر كاهش طالق عاطفي در شهر تهرانبررسي تعيين تأثير آموزش مهارت( »1395رضاوندي و شكري )
 ... .  و« اثربخشي مشاوره گروهي به روش ساختاري بر عملكرد خانواده و رضايت زناشويي( » 1395محرمي و همكاران )
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فرهنگ به و فرزندان بسيار اثرگذار است. از اين جهت توجه  يك محيط صميمي و پايدار براي زوجين

هاي جديدي براي آموزش مشاوره و لزم طراحي اهداف و سر فصلايراني جامعه ما، مست -اسالمي

ها و عناوين دروس ها، گرايشدر طراحي رشتهدهد كه شناسي در اختيار مديران آموزشي قرار ميروان

 1طلبد.هاي متناسب را ميپژوهش مورد نياز تأثيرگذار خواهد بود كه اين خود هايو سرفصل

پس از يك دوره فاصله علم از مذهب، چرخشي تئوريك در حرفه  90 در دههعالوه بر اين 

روي و استفاده مؤثر از آنها در پيشگيري و درمان شناسي و مشاوره به سمت معنويت و دينداري روان

به درماني كتب منبع دانشگاهي ايران درباره مشاوره و رواناما در عين حال  ،كه قابل توجه است داده

دهد واحد ايمان به خدا يا هاي پژوهشي نشان مييافته كنند.ن رويكرد را دنبال نميطور شايسته اي

بار( بيان شده است. واحدهاي توبه،  4ها و آن هم به صورت محدود )خداباوري فقط در يكي از كتاب

ده شكرالهي، خواندن كتاب مقدس و اعتقاد به روح يا روان غيرمادي، در هيچ كتاب منبعي آورده نش

هاي شناسي و مشاوره و پژوهشريزي آموزش روانرسد در حال حاضر برنامهبه نظر مي 2است. و ... .

و اين موضوعي است كه در گزارش  وجه جدي به نيازهاي داخلي ندارنددانشگاهي و غيردانشگاهي ت

 مستقلي بايد به آن پرداخت.

 

 بنديجمع

در گفتمان  نهاد خانواده و پيشگيري از تزلزل و فروپاشي آن محور قرار گرفتن تشكيل، تحكيم و تعالي

شناسان و مشاوران را مورد سياستگذاران استفاده از ظرفيت خدمات روان انقالب اسالمي سبب شده

بر حمايت در را مبني اي و تجويزيتوصيههاي به بعد سياست 1380توجه قرار داده و از ابتداي دهه 

هاي نظارتي شناسي و مشاوره همراه با سياستي دفاتر و مراكز خدمات روانوكيفيجهت توسعه كمّ

صدور مجوز و پروانه ها اين سياست براساسمعطوف به ساماندهي و پايش اين خدمات به تصويب رسانند. 

وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي و سازمان نظام  شناسي و مشاورهفعاليت دفاتر و مراكز روان

با تصويب قانون حمايت خانواده سياستگذاران  1391واگذار شد و اواخر سال شناسي و مشاوره وانر

( اجباري نمودند و همچنين 25هاي متقاضي طالق )ماده استفاده از مراكز مشاوره خانواده را براي زوج

مراكز مشاوره خانواده  هاي خانواده،منظور ايجاد صلح و سازش، در كنار دادگاهد بهشقوه قضائيه موظف 

 ايجاد كند.

                                                 

 .1391، پاييز 19، راهبرد فرهنگ، شماره «شناسي در ايرانهاي دانش روانكاستي»ي؛ مسعود، آذربايجان. 1

هاي شناسي باليني دانشگاههاي مشاوره و روانتحليل محتواي كتب منبع رشته». حسن، انصاري و مسعود، آذربايجاني؛ 2
، 27ه ، شمار13پژوهشي تربيت اسالمي، سال  –ايران از لحاظ ميزان توجه به نيازهاي ديني/ معنوي؛ دو فصلنامه علمي 

 .1397پاييز و زمستان 
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داف اند جهت پيشبرد اهها تالش نمودهالذكر طي اين سالفوق هايها و دستگاهچه سازمان اگر

ران و سازي خانواده اقداماتي را با كمك مشاواسناد باالدستي در راستاي تحكيم، تعالي و ايمن

، شناسي و مشاورهدفاتر و مراكز رواناي از ظرفيت دو دهه استفادهرغم شناسان انجام دهند، اما عليروان

. است انسياستگذارهاي جدي هاي غيرضرور از دغدغهو كاهش طالق همچنان موضوع تشكيل خانواده

مد ااركدر نبود نظام وجود آمده ريشه هاي بهبخشي از وضعيت نامطلوب خانواده در كشور و نگراني

ها در استفاده از ناموفق سياست تحكيم نهاد خانواده دارد كه بر اجراي راساسبشناسي و مشاوره روان

ي در دو قالب كلتوان ميتأثيرگذار است كه  شناسان و مشاورانهاي مختلف ازجمله روانظرفيت

ده به همراه هاي احصا شدر ادامه مجموعه چالش د.كر بنديهاي تقنيني و اجرايي دستهچالش

 ارائه شده است.مسائل  حل براييي پيشنهادها

 

 ها به همراه پيشنهادهاروي سياستهاي پيشچالش. 9جدول 
 پشنهادها هاچالش

هاي چالش

 تقنيني

هاي مجوز دهنده )سازمان بهزيستي، قوه تعدد دستگاه -

شناسي قضائيه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روان

 شناسي و مشاورهراكز روانو مشاوره( نسبت به فعاليت م

 هاي مجوز دهندهكمبود وفاق بين دستگاه -

 پراكندگي و تكرار يك موضوع در قوانين متعدد  -

ساماندهي نظام »ارائه طرحي به منظور 

به منظور تجميع امور « شناسي و مشاورهروان

 و قوانين مربوط

 فقدان تعريف صحيح از رابطه دولت و نظام صنفي -

 ود نظارت دولت بر عملكرد بخش صنفينب -

قانون تشكيل سازمان نظام »اصالح 

 «شناسي و مشاورهروان

هاي چالش

 اجرايي

 لها در صدور پروانه و مجوز اشتغاتداخل وظايف دستگاه -

 نبود دستورالعمل واحد در صدور پروانه اشتغال -

 هاسازي تعرفهفقدان نظام يكسان -

 ت پراكندگي اعتبارا -

 ضعف در نظام عملكردي -

 محتواهاي ارائه شده درو بومي در  نبود رويكرد ديني -

 شناسي و مشاوره به مخاطبانجلسات روان

 

برگزاري آزمون يكسان براي سنجش  -

كننده هاي علمي افراد درخواستتوانايي

پروانه مراكز يا دفاتر و سپس مصاحبه علمي 

 و عمومي

 هاعرفهساماندهي نظام تعيين ت -

 كرد اعتباراتشفاف بودن هزينه -

اي قبل، ايجاد نظام مراقبت فراگير مشاوره -

 حين و پس از ازدواج

اي جهت ساماندهي نظام سامانهاندازي راه -

هايي كه منظور سنجش وضعيت زوجارجاع به

حين و پس از ازدواج و پيش از طالق از 

 انداي استفاده نمودهخدمات مشاوره

رشته مشاوره و  سازيو ديني سازيبومي -

ها و واحدهاي درسي( شناسي )سرفصلروان

 خصوص گرايش خانوادهبه

اي در استفاده از ظرفيت مراكز مشاوره -

كاري دانشجويان در جهت افزايش تجربه

 حين تحصيل 
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 دهد: نشان مي (9)جدول  هاروي سياستهاي پيشهمانگونه كه چالش

م بخشي به قوه قضائيه، سازمان بهزيستي، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظاحيت. صال1

لي جوانان شناسي و مشاوره از سوي مجلس شوراي اسالمي، شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي عاروان

 شناسي وهاي مجوز دهنده نسبت به فعاليت مراكز روانهاي گذشته عالوه بر تعدد دستگاهدر طي سال

چنين هاي تقنيني ديگري مانند پراكندگي و تكرار يك موضوع در قوانين متعدد و هممشاوره چالش

، در فرايند اجرا هاچالشاين هاي مجوز دهنده دامن زده است. از سوي ديگر كمبود وفاق بين دستگاه

عرفه واحد، تره، نبود شناسي و مشاوهاي فعاليت مراكز رواناز جمله تعدد و تداخل دستورالعملمشكالتي 

 ضعف در نظام عملكردي و پراكندگي اعتبارات را رقم زده است. 

هاي اي در سياستهاي متوالي ساماندهي و نظارت بر نظام مشاورهاين در حالي است كه در طي سال

ي در ؤثرماما اقدام  وي مقام معظم رهبري مطرح شدههاي كلي خانواده ابالغي از سمختلف مانند سياست

)مصوب  «نامه ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاورهآيين»؛ هرچند كه است اين زمينه صورت نگرفته

شود د ميپيشنهااما عمالً نتوانست كاري از پيش برد.  ه( در هيئت وزيران به تصويب رسيد23/7/1391

ي اسالمي از سوي مجلس شورا« ايشناسي و مشاورهساماندهي نظام روان»طرحي به منظور 

يد، تا ضمن شناسي در كشور بيفزابخشي و كارآمدي نظام مشاوره و روانتا بتواند بر انسجام مطرح گردد

 افزايي ايجاد نمايد.هاي مجوز دهنده و ناظر بين همه آنها انسجام و همايجاد تمركز و هماهنگي بين دستگاه

طالعات اورد تأييد حاكميت و نيز تجميع تواند در چارچوب استانداردهاي مهمچنين اين طرح مي 

هايي وجزاي جهت ساماندهي نظام ارجاع به منظور سنجش وضعيت سامانه بينيريزي كشور با پيشبرنامه

در ايجاد نظام مراقبت ، انداي استفاده نمودهكه حين و پس از ازدواج و پيش از طالق از خدمات مشاوره

 يند.ين و پس از ازدواج همت گمارده و بر تحكيم نهاد خانواده بيفزااي قبل، حهرفراگير مشاو

رگزاري تواند ثمراتي مانند ببر آن تصويب طرح ساماندهي نظام روانشناسي و مشاوره ميعالوه 

ا دفاتر، هاي علمي و عمومي افراد درخواست كننده پروانه مراكز يآزمون يكسان براي سنجش توانايي

 بال داشته باشد.  كرد اعتبارات را در فرايند اجرا به دنها و شفاف شدن هزينهم تعيين تعرفهساماندهي نظا

با هدف ارتقاي سطح دانش  1382، در سال «شناسي و مشاورهقانون تشكيل سازمان نظام روان. »2

قوق مراجعان شناسان و مشاوران و نيز حمايت از حشناسي و مشاوره، حمايت از حقوق صنفي روانروان

هاي اسالمي در مجلس شوراي اسالمي تصويب شد. اما قانون فوق از جهت اينكه نسبت خود را با آموزه

از سوي  اي اجرا شده،به صورت ناقص يا سليقههاي گذشته در طي سالو اخالق ديني روشن ننموده و 

 نظام سازمان تشكيل نونقا» اصالح»يازدهم در طرحي با عنوان  دوره مجلس نمايندگان از جمعي

 درخصوص پيشنهادهايي ارائه شد و به وصول ، اعالم(242 ثبت شماره)««مشاوره و شناسيروان

 مجوزدهي عرصه در فعال هايسازمان ساير با همكاري نحوه سازمان، مجدد اختيارات و وظايف تعيين

 . است پرداخته... و
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 تواندنمي طرح اين كه دهدمي نشان طرح مواد روي بر 1هالكن گزارش چاپ شده در مركز پژوهش

 كامل طوربه نتوانسته طرح زيرا باشد، مشاوره و شناسيروان نظام سازمان تشكيل قانون اصالح پاسخگوي

 و نظام سازمان تشكيل قانون اصالح حالاين با. نمايد برطرف را قانون مواد محتوايي و شكلي ايرادهاي

 هايچالش از بخشي تواندمي نظام اين اختيارات و حدود تعيين و طرح بازنويسي و مشاوره و شناسيروان

شناسان و مشاوره و نبود نظارت مانند فقدان تعريف صحيح از رابطه دولت و نظام صنفي روان شده ذكر

ازي سدر اجرا گام مؤثري درديني تواندبر عملكرد آن را  به روشني مشخص سازد. همچنين اين طرح مي

استفاده از ظرفيت  شناسي بردارد و نيزسازي سرفصل و واحدهاي درسي رشته مشاوره و روانو بومي

 حين تحصيل را مورد نظر قرار دهد.كاري دانشجويان در اي در جهت افزايش تجربهمراكز مشاوره

  

                                                 

شناسي و مشاوره اظهار نظر كارشناسي درباره: طرح اصالح قانون تشكيل سازمان نظام روان»گزارش سميه، صديقي. .  1

 .1400، تيرماه 17609هاي مجلس شوراي اسالمي، به شماره مسلسل: ، مركز پژوهش«جمهوري اسالمي ايران
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