
  

  ويژه مددكاران اجتماعى –آموزش حمايت ھاى روانى 

   

  :اھداف مدد كارى اجتماعى 

  

تعامل ھاي كه به . مدد كاري اجتماعي حرفه ايست كه عالقه مند است در كنشھاي متقابل بین مردم و نھادھاي جامعه درگیر شود

اين .و آرزوھا يشان و كاھش فشارھاي روا ني اثر مي گذارد توانايي مردم در انجام دادن كارھاي مربوط به زندگیشان ، تحقق ارزشھا 

  .كنش ھاي متقابل بین مردم و مؤسسات اجتماعي در زمینه منافع اجتماعي بزرگتر صورت مي گیرد 

  

  :سه ھدف عمده مدد كاري اجتماعي عبارتست از 

  .افزايش توان حل مسائل سازگاري و افزايش توانايي ھاي رشد افراد  -

  .قدامات موثر و انساني نظامھايي كه خدمات و فرصت ھاي الزم را برايشان تعیین مي كند تقويت ا -

  .مرتبط ساختن مردم با نظام ھايي كه منابع خدمات و فرصت ھاي الزم را برايشان تعیین میكند  -

  

  از مدد كارى اجتماعى )werner boeh( تعريف ورنر بوھم

كاركرد اجتماعي افراد بصورت انفرادي و گروھي از طريق فعالیت ھايي است كه بر روابط مددكاري اجتماعي در صدد افزايش ايفاي 

اين فعالیتھا را میتوان درسه كاركرد دسته بندى كرد . اجتماعي آنان متمركز است و بین افراد و محیطشان تعاملي به وجود مي آورد 

.  

  .ترمیم استعداد صدمه ديده .١

  .دى تدارك منابع اجتماعي و فر. ٢

  .جلو گیري از اختالل كاركرد اجتماعى . ٣

  

  بحران

بحران وضعیت آشفته و در ھم ريخته اي است كه در آن مدد جويان در اھداف مھم زندگي خود با نا كامي مواجه مي شوند يا در 

  .چرخه زندگي روشھاي تطابقي آنان با عامل استرس زا دچار گسیختگي و فرو پاشي عمیق مي گردد 

  . بحران به احساس ترس شوك و درماندگي ناشي ازآن ا طالق مي گردد و نه به خود فرو پاشي اصطالح 

  

  خصوصیات بحران

  .موقتي ھستند 

  .به درماندگي و غالبا اختالل كاركردي منجر مي شوند 

  .موجب از دست رفتن تواناى تطابقي مى گردند 

  .اشند ممكن است پیامدھاى مطلوب يا نا مطلوب بلند مدت داشته ب

  

  حمايت

حمايت مراقبت از سالمت و ارضاي نیاز محبت . حمايت موقعیتي است كه در آن فرد از نظر رواني احساس امنیت وآارامش مي كند

“ يا “ شكست “حمايت كمك میكند تا تجربه . بوده و يك فرايند بھبودي است كه منجر به ھماھنگي ابعاد مختلف فرد مي گردد 

  .تنش ھاي متفاوت واز جھات مختلف را تحمل كنیم يا فشار و “ناامیدي 

  

  منابع حمايت

  .بر قراري ارتباط با مددكار و دريافت محبت و تائید ازسوىاو .١

  .مشاوره مستقیم به شكل اطمینان بخشي يا حمايت محیطي . ٢

  .كنترل معقول و قاطعانه بحران . ٣

  

  امید و نا امیدى

امید از يك سو مي تواند شرايط استرس را قابل .ز بحرانھا و روشى براىتطابق مي دانند امید را ابزارى مناسب جھت پیشگیري ا

مددكاران اجتماعى مي توانند با .تحمل كند و از سوى ديگر داشتن امید واھى مي تواند به فرار از مسئولیت ھاى كنونى منجر گردد 

ت امیدوارى رھايي وآسوده شدن گذرا از درد و رنج است و ھمچنین جنبه مثب. خالقیت و آگاھي از جنبه ھاى مثبت امید بھره جويند 

  .انرژي ذخیره شده اى براى برطرف كردن منابع استرس فعلى و آينده است

  

  مراحل مختلف واكنش ھاى روانى پس از وقوع باليا

ك میكند تا عكس العمل ھاى آگاھي از اين واكنش ھا كم. پس از وقوع باليا واكنش رواني مردم در مراحل مختلف متفاوت است 

  . گاه برخي از مراحل بارز نیستند و الزامًا به ترتیب رخ نمي دھند .رواني آسیب ديدگان و نحوه برخورد با آنان را دريابید 

ھدف .اقدامات متناسب با مراحل مختلف واكنش مردم را منسجم كرده و به آنھا انگیزه مي دھدتابا حوادث دست و پنجه نرم كنند 

  . ھايي رسیدن ھر چه سريعتر بازماندگان به مرحله تجديد سازمان است ن



  

  واکنش ھای روانی افراد در بالیا

 اداره واكنش  عالئم واكنش  مرحله

  : مرحله اول 

  تماس يا ضربه 

  در چند دقیقه اول (

  پس از سانحه 

 )بروز میكند

  ترس و وحشت. ١ 

  .برخي افراد بھت زده میشوند .٢

  افراد گیج ودرمانده ھستند .٣

 .و قدرت انجام كارى راندارند

  در اغلب موارد قبل از رسیدن 

 .ھر كمكى بطور خود بخود پايان مي پذيرد 

  :مرحله دوم  

در ساعات (قھرمان گرايى 

  يا 

  روزھاى اولیه وقوع حادثه 

 )بروز میكند

افراد احساس میكند بايد كاري انجام .١

  انه در دھند و بطور داوطلب

  .امداد رساني كمك میكنند 

  .ھمبستگى بین مردم ايجاد میشود .٢

  مردم با گذشت و ايثار زياد .٣

  .عمل میكنند 

  افراد گستاخانه عمل كرده و به .۴

  موانع ادارى 

 .اجرايي كارى ندارند

  افراد احساس میكند بايد كاري انجام دھند و .١  

  .نند بطور داوطلبانه در امداد رساني كمك میك

  .ھمبستگى بین مردم ايجاد میشود .٢

  .مردم با گذشت و ايثار زياد عمل میكنند .٣

  افراد گستاخانه عمل كرده و به .۴

 .موانع ادارى اجرايي كارى ندارند

  :مرحله سوم 

  فراموشي غم

  يك ھفته تا چند ماه (

  بعد از حادثه 

 )بروز میكند 

  ھمزمان با رسیدن نیروھاى كمكي 

  كھا افراد امیدوار شده و توزيع كم

  و بطور موقت به انھا 

 .حالت آرامش دست میدھد 

  ھمزمان با رسیدن نیروھاى كمكي   

  و توزيع كمكھا افراد امیدوار شده 

  و بطور موقت به انھا حالت آرامش

 .دست میدھد 

  :مرحله چھارم 

  مواجھه با واقعیت

  ماه  ٣الى ٢(

  بعد از وقوع حادثه 

 )بروز میكند

  افراد تازه متوجه وسعت . ١

  خسارات و فقدانھا میشوند

  افراد دوباره روحیه خود را. ٢

  از دست داده ناآرام وخسته و

  درمانده میشوند

ممكن است به اين نتیجه برسندكه . ٣

  .كمكھاي رسیده كفايت نمیكند

  مضطرب و حساس شده . ۴

 احساس تنھايي میكنند

  بسیار مفید كمك رساني به افراد در اين مرحله  

  :بوده و نتايج زير را در بر دارد 

  سرعت در پیدايش تعادل رواني.١

  جلوگیرى از اختالالت رواني عاطفى شديد بعدى.٢

  جلوگیرى از انتقام جويي و. ٣

 .بد بینى نسبت به ديگران در مراحل بعدى 

  :مرحله پنجم 

  تجديد سازمان

  ماه تا يك سال بعد از ۶(

  وقوع حادثه

 ) بروزمیكند

  افراد شروع به بازسازي .١ 

زندگي خود كرده بتدريج درك مي كنند 

  . كه بايد متكي به خود باشند 

  عدم رسیدن كامل به اين مرحله .٢

  منجر به باقیماندن احساس ناراحتى 

 .و پرخاش و تعارض درونى مي گردد 

  مسئولین بايد پاسخگوى نیازھاى.١ 

  دانى مردم باشند و با برنامه ريزى از سرگر

  . و بال تكلیفي آنھا جلوگیرى كنند 

  بايد مردم را فعاالنه در امربازسازى مشاركت .٢

 .دھند 

  آشنایی با برخى از عالئم روانى گروھھاى آسیب پذير

اين .  بايد مراقب باشید افرادى را كه در جريان باليا دچار واكنش ھاى روانى شده اند بیمار يا مبتال به بیمارى روانى تلقى نكنید

. عالئم واكنشى طبیعى به يك حادثه كامال غیر معمول است و در بسیارى از موارد در طول زمان تخفیف مى يابد واز بین میرود 

كودكان ، زنان ، سالمندان ، معلولین ، كسانى كه تنھا زندگى میكنند يا منابع مالى و حمايتى كمترى دارند ، افراد بیسواد و كسانى 

  .رى به اطالعات دارند از جمله افرادى ھستند كه آسیب پذيري بیشتري نشان مي دھند كه دسترسى كمت

  

  عالئم روانى كودكان پس از وقوع باليا

  .كودكان ممكن است در سنین مختلف واكنش ھا و عالئم متفاوتى رانشان دھند

  )سال ١-۵(سنین پیش از دبستان 

  ترس از جدايى و چسبیدن بیش از حد به والدين 

  س از بیگانه ھا و بى اعتمادى به ديگرانتر

  ترس از تاريكي

  خوددارى از تنھا خوابیدن 

  ترس از اشیاء خیالى و حیوانات

  ديدن روياھاى ترسناك 

  برگشت به رفتارھاي مراحل اولیه رشدى مثل شب ادرارى

  مشكل در به خواب رفتن 



  فعالیت بیش از حد و پرخاشگرى

  لكنت زبانسكوت يا  –اختالل در صحبت كردن 

  )سال ۶-١١(كودكان دبستانى

  احساس غمگینى

  )فاجعه اى را كه برايشان اتفاق افتاده در بازى دوباره نشان میدھند (انجام بازيھاى تكرارى

  )پر خوابى يا كابوس  –بى خوابي ( مشكالت خواب

  اضظراب و نگراني در مورد سرنوشت اعضاء خانواده 

  مشكالت تحصیلى 

  بى اشتھايى 

  رارى شب اد

  پرخاشگرى و شكايت ھاى بدنى 

  

  )سال ١٢-١٨(نوجوانى و جوانى

  ...عالئم بدنى مثل دردھاى شكمى و سر درد 

  مشكالت خواب و كابوس 

  نزاع با ديگران و تحريك پذيرى

  افت تحصیلى 

  رو آوردن به سیگار يا مواد مخدر 

  طغیان و سركشى در خانه و مدرسه 

  افسردگى ياغمگینى 

  عالقه به تفريح يا فعالیت ھاى گروھى بادوستاناز دست دادن 

  

  واكنش ھاى روانى زنان پس از وقوع باليا

بطور كلى زنان عالئم و واكنش ھاى روانى بیشترى بعد از وقوع باليادارند زنان معموًال نقش اصلى مراقبت از فرزندان را بر عھده دارند 

در صورتى كه سرپرست يا پدر خانواده از دست . ز باليا محل حادثه را ترك كنند و كمتر احتمال دارد به خاطر فرزندان خود ھنگام برو

در صورت نداشتن مھارت فني يا تخصص علمى . رفته باشد ممكن است در مورد كمكھايى كه توزيع میشود مورد تبعیض واقع شوند 

  .و تھیدستى شوند بدست آوردن شغلى بادرآمد مناسب براى آنان دشوارتر است و ممكن است دچار فقر 

  

  واكنشھاى روانى سالمندان پس از وقوع باليا

افسردگى در آنان معموال ناديده گرفته میشود زيراعالئمشان . در صورت وقوع باليا سالمندان در معرض خطر بیشترى قرار دارند 

  .تفاوتھايي با افراد جوانتر دارد 

ست عالمتى از افسردگي باشد كه گاھى به حساب پیرى گذاشته مى شود بعنوان مثال فراموشكارى يا حواسپرتى در آنھا ممكن ا

  .و مورد غفلت قرار مى گیرد 

  

   راھبردھايى براى كمك در مواقع بحران

يكى از اصول كلى مددكارى در انواع بحرانھا استفاده آزادانه از حمايت عاطفى از طريق تماس نزديك اطمینان بخشیدن و توجه به 

تغیراتى كه در محیط مى توان بوجود آورد ،ايجاد فضايىامن و آرام و اشخاصى كه فرد آسیب . سیب ديده است احساسات افراد آ

تنظیم زمان نیز عامل مھمى در مداخله موثر براى .ديده را حمايت ودرك مى كنند ھمه به نوعى حمايت عاطفى محسوب مى شود 

  .حل بحران است 

  

  مراحل مداخله در بحران

  :یه روان شناختى ھنگام باليا يا بحران شامل چھار مرحله است كمك ھاى اول

  .ابتدا مددكار شرايط كنونى مددجو و ماھیت و شدت بحران را تخمین مى زند  -١

  .پس از آن مددكار كمكھاى مورد نیاز را بر حسب اولويت تقسیم مى كند  -٢

عالوه بران به او .احساس ترس ،گناه يا خشم خود را بازگو نمايد  كمك میكند تا) آسیب ديده(در سومین مرحله مددكار به مددجو  -٣

. كمك میكند تا به انتخابھاى متعددىبیانديشد و قبل از انجام كارھا موقعیت موجود را بررسى نموده و سپس بھترين راه را برگزيند 

  .ى خود رابسیج كند ھمچنین به اومى آموزد كه در شرايط بحرانى مكانیسم ھاى دفاعى و مھارت ھاى تطابق

وضعیت بحرانى را پشت سرمیگذارد وبه تعادل جديدى . مرحله پايانى زمانى است كه شخص در مرحله عمل گام بر میدارد  -۴

  .دست میابد

  دانشگاه علوم پزشکی مشھد  برگرفته از سایت

  

 


