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   گفتار پيش
 بايددهد،  رخ ميجهان، كشورها و جوامع هنگامي كه اتفاق ناگواري در 

كتاب . اين برسانيم ،اند را به كساني كه تحت تاثير قرار گرفته ي انفراديها كمك

هاي  كمكدربرگيرنده كه  است شناختي روان  هاي اوليه كمكشامل راهنما 

. باشد برند، مي مي رنججدي بحران  ازنوعانمان كه  انساني، به همحمايتي و عملي 

كنند،  كمكديگران  خواهند به ميكه نوشته شده است براي افرادي كتاب اين 

چارچوبي كتاب  اند. اين دهش مواجه اي كننده ناراحتخيلي  پيشامد باكه  ديگراني

 ،ها حفظ شود طريقي كه شان، فرهنگ و توانايي آن به كننده حمايتافراد براي را 

جنبه هر دو  ،شناختي روان  هاي اوليه كمك اسم اين كتاب،عليرغم  .دهد ميه ئارا

  دهد.  حمايت اجتماعي و رواني را پوشش مي

 نام ثبتاي بزرگ  شايد شما به عنوان عضو شاغل يا داوطلب براي كمك به فاجعه

 .پيدا كنيد ،اند كه مردم آسيب ديده ييا خودتان را در صحنه تصادف ،ايد دهكر

تان كه به تازگي  سالمت با كساني از جامعهبخش است شما معلم يا كارمند  ممكن

راهنما به شما كتاب باشيد. اين  ،اند بوده عزيزانشانآميز  شاهد مرگ خشونت

خيلي براي بيان و عمل به مردمي كه را حمايتي چيزهاي كمك خواهد كرد تا 

 با برخوردبراي چگونگي را چنين اطالعاتي  . همبدانيد ،پريشان هستندمضطرب و 

به خودتان و شما   اعمال ايمن است وبراي خودتان و ديگران  كهوضعيت جديد 

  .گذارد زند در اختيار مي اي نمي ديگران صدمه

ملي و  يهاي تخصص ي توسط بسياري از گروهختشنا هاي اوليه روان كمك

توصيه  Sphere  ژهروپ) و IASCها ( دائمي بين آژانس  المللي، از جمله كميته بين

جايگزيني براي گزارشگري ي، شناخت روان  هاي اوليه ده است. كمكش

 WHO (mhGAP، سازمان جهاني بهداشت (2009ي است. در سال شناخت روان



ي و ختشنا روان  هاي اوليه كمك براي شواهدي راگروه   راهنماي توسعه

  .ارزيابي كردي شناخت گزارشگري روان

به جاي بايد ي شناخت روان  هاي اوليه كمكبه اين نتيجه رسيدند كه  ها آن

زا  آسيب حادثهكه به تازگي در يك  افراديي در اختيار شناخت گزارشگري روان

  ، قرار گيرد.و پريشاني شديدي دارند اند بوده

هاي اوليه براي  كمك بر مفادراهنما به منظور داشتن توافقي گسترده كتاب اين 

استفاده در كشورهاي با درآمد كم و متوسط توسعه شده است. اطالعاتي كه ما 

بافت  با يمناسب بايد آن را به طورشما  يك مدل است. فقطايم  دادهارائه ا جدر اين

  .مطابقت دهيد ،ها كمك خواهيد كرد محلي و فرهنگ مردمي كه به آن

علم   دهنده نشان –المللي  هاي بين سازمان راهنما توسط بسياري ازكتاب اين 

صله بعد از حوادث ، بالفاافراد حاميچگونگي  بارهالمللي در و اجماع بيننوپديد 

  توصيه شده است. تاييد و ، زا بسيار استرس
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1.1 

   پردازد: اين فصل به بحث در موارد زير مي
  گذارد؟ چگونه حوادث بحراني بر افراد تاثير مي 1.1

  شناختي چيست؟ هاي اوليه روان كمك 1.2

  شناختي: چه كسي، چه زماني، كجا؟ روان  هاي اوليه كمك 1.3

  

  گذارند؟ چگونه حوادث بحراني بر افراد تاثير مي

  

سوزي و  حوادث ناگوار مختلفي از جمله جنگ، بالهاي طبيعي، تصادفات، آتش

افتد.  هاي جنسي) در جهان اتفاق مي هاي بين افراد (براي مثال خشونت خشونت

ها و كل جوامع تحت تاثير اين حوادث قرار گيرند.  ممكن است افراد، خانواده

ت داده يا از جامعه و ممكن است افراد خانه و كاشانه و عزيزانشان را از دس

شاهد خشونت، تخريب و و  گر نظارهشان جدا شده باشند يا ممكن است  خانواده

 تاثير كه هر فردي ممكن است به نحوي تحت رغم اين يا حتي مرگ نيز باشند. علي
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ها و  اي از واكنش دامنه گسترده تواند اين وقايع قرار گيرد، اما هر كسي مي

داشته باشد. بسياري از افراد ممكن است احساس ضعف، احساسات را به همراه 

) شديد تزلزل و ناپايداريگيجي و سردرگمي يا احساس بسيار نامشخصي (

ها ممكن است احساس ترس،  داشته باشند. آن ،افتد چه اتفاق مي درباره آن

و جداشدن (از هم پاشيدگي) داشته باشند. برخي  يحس بييا اضطراب، كرختي 

تر داشته باشند در حالي كه برخي ديگر  هاي خفيف افراد ممكن است واكنش

به  هر فرد واكنش گيچگونهاي شديدتري داشته باشند.  ممكن است واكنش

  از جمله: ،داردبستگي گوناگوني عوامل 

اند و با آن مواجه  ها تجربه كرده كه آن )يي(هاو شدت رويدادي  ماهيت �

 ؛شوند مي

 ؛قبلي  كننده به افراد از حوادث ناراحتتجر �

 ؛شوند مي ديگرانجانب  خود از زندگي در و پشتيباني كه حمايت �

 ؛آنها  انيجسمسالمت   �

 مشكالت بهداشت رواني؛از  آنها شخصي  و خانوادگي  سابقه �

 ؛شان رسوم و آداب و هاي فرهنگي زمينه  پيش �

هاي  هاي مختلف سني، واكنش افراد (براي مثال، كودكان در گروه  سن �

 ).دهند مي نشانمتفاوتي 

هاي زندگي به او  كه در مقابله با چالش هايي دارد قابليتو نقاط قوت  شخص هر

پذير  كند. به هر حال، برخي از افراد به ويژه در وضعيت بحراني آسيب كمك مي

. اين گروه شامل افرادي است كه شته باشنددا نيازهستند و شايد به كمك بيشتري 

) به سالمندانشان (كودكان،  ممكن است در معرض خطر باشند و به دليل سن
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1.2 

جزو اي جسمي يا رواني هستند يا ه حمايت بيشتري نياز دارند زيرا داراي ناتوانايي

اند.  اند يا در معرض خشونت قرار گرفته به حاشيه رانده شدهكه هايي هستند  گروه

 .گذارد در اختيار مي پذير آسيب افرادكمك به براي  را اييودهرهنم 3.5بخش 

  

  شناختي چيست؟ روان  هاي اوليه كمك

شناختي  روان هاي اوليه كمك، ) 2007IASC ( و )2011Sphere( براساس

)PFA ( و ممكن برد رنج مي كهرا  انسانيهر  به انساني -  حمايتيواكنش و پاسخ 

 هاي اوليه كمك. كند باشد، توصيف ميحمايت نيازمند پشتيباني و  است

  :است زير موضوعات شاملشناختي  روان
 ؛نباشد ت و مداخلهمزاحم ايجاد كه به طوري ،عمليمراقبت و  پشتيبانيارائه  �

 ؛ها و نگراني نيازها تشخيص �

، آب و غذا (براي مثال، اوليهنيازهاي  دريافت افرادي كه مستحقبه كمك  �

 ؛هستند اطالعات)

 ؛نكنيم صحبت را وادار بهآنها  اما ،اظهارات افرادبه  دادن گوش �

 ؛احساس آرامش كمك به آنها براي مردم وو رفاه  آرامش �

 ؛اجتماعي هاي و حمايت، خدمات اطالعات دسترسي بهبراي  افراد به كمك �

 .بيشتر هاي آسيب در برابر افراد از مصونيت و حفاظت �

  

  هاي اوليه چه مشمول كمك همچنين آگاهي و درك آن

  شود حائز اهميت است: شناختي نمي روان

 اي قادر به انجام آن باشند.  چيزي نيست كه فقط افراد حرفهها  اين كمك �
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 اي نيست. حرفهمشاوره ها  اين كمك �

هاي اوليه  كمك براي 1»يشناخت روان كسب اطالعات« موضوعاين  �

 موجبكه  ياز رويداد يبحث مفصل شامل ماًالزاكه  نيست شناختي روان

 . شده است، باشد پريشانياين 

اتفاق افتاده است  رايشانباين موضوع تقاضا از فردي نيست تا آنچه را  �

 بدين منظور اختصاص دهد.  رارويدادها و  وقت يا كنند تجزيه و تحليل

ها  به حرف دادن شنيدن و گوش شامل شناختي هاي اوليه روان كمك هرچند �

و اعمال فشار  مردموادار كردن شامل اما ، شود نيز مي مردم هاي و درد دل

 شود. نمي يك رويداد به آنها هاي و واكنش احساسات براي بيان به آنها

 »يشناخت وانر كسب اطالعات« جايگزيني براي  شناختي هاي اوليه روان كمك

  هاي اوليه در مقابل كمك. باشد غيرموثر تشخيص داده شده است، مي كه

رسد براي بازيابي بلند مدت مردم  كه به نظر مي شناختي عواملي است روان

  ). 2بحران مددكاران از بسياري اجماع مختلف و مطالعات براساس(است  ينمفيدتر

  

                                                           

١
 -  WHO )2010 (و Sphere )2011( يشناخت روان كسب اطالعات )رواني گيري گزارش( 

براي يك فرد از  منظماما وار  با پرسيدن خالصه طرح موضوع بهبود و ارتقايرا به عنوان 

اخير پرتنش واقعه  از آنها عاطفي و احساسيهاي  ، افكار و واكنشهايشان برداشتبازگويي 

 معمول گيري گزارش متمايز از كاراين  شود. مداخله توصيه نمي نوع اين .كند توصيف مي

 يكار يا وظيفه يك ماموريت در پايان ها سازمان برخي از توسطكه  امدادگران عملياتي

  .شود، متفاوت است مياستفاده 
٢
  مراجعه شود.  Lewisو Bisson  و همكاران و Hobfoll در قسمت منابع به - 



شناختي روان  هاي اوليه درك كمك  18 

 

1.3 

  :عبارتند از عوامل اين

 ؛ياميدوار و شآرام ديگران، ارتباط با، يتامن احساس �

 و ؛ي و عاطفيان، جسميدسترسي داشتن به حمايت اجتماع �

توانند به خودشان هم كمك  كه به عنوان افراد و جامعه مي احساس اين  �

  كنند.

  

  شناختي: چه كسي، چه زماني و كجا؟ هاي اوليه روان كمك

  

 شناختي براي چه كساني است؟ اوليه روانهاي  كمك

 در اخيراً كهو مضطربي است  پريشان افراد براي شناختي هاي اوليه روان كمك

  هايي را توانيد كمك شما مي اند. قرار گرفته جدي يبحران رويداد  يك معرض 
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 كه ي، هر كسحال اين با .قرار دهيد بزرگساالنهم كودكان و  هم در اختيار

را تجربه كرده و با آن مواجه شده است مستحق يا متقاضي  يبحران پيشامد

مجبور نبايد افرادي را كه متقاضي آن نيستند . نيست شناختي هاي اوليه روان كمك

دسترس كساني كه ممكن  در راحتي بهخودتان را  بايد به  دريافت آن كرد، اما

 قرار دهيد. ،داشته باشند پشتيبانينياز به حمايت و  است

بسيار و حمايت  پشتيباني به، برخي افراد نياز ها موقعيتدر بعضي ممكن است 

 خود و هاي محدوديت .دنداشته باش شناختي هاي اوليه روان كمك ازفراتر  يرتيشب

در صورت موجود بودن)، ( پزشكي كادر ؛مانند ديگران كمك گرفتن ازنحوه 

و  رهبران مذهبي يا محلي، مراكز، حوزهافراد در اين ساير يا  همكاران خود

بيشتري  پشتيبانيبه  فورينياز  افرادي كه زيركادر  در. اجتماعي را شناسايي كنيد

ساير  پزشكي يا هاي كمك به افراد ها، موقعيتدر اين . استشده  آورده ،دارند

  نياز دارند. شان براي نجات جان و حفظ زندگياولويت  به عنوانها  كمك

  

  

  

  :تري دارند پيشرفته پشتيبانيفوري به  نيازافرادي كه 

شان كه نياز  هاي تهديدكننده جدي زندگي و سالمت افراد داراي  آسيب �

  اورژانسي دارند. هاي پزشكي مراقبت به

 شان ناراحتند. فرزندان مراقبت خود يااز ناتواني خويش در  افرادي كه �

 آسيب برسانند. شانخودبه  كه ممكن است افرادي �

 آسيب برسانند. ديگرانبه  ممكن استكه  يافراد �
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  ؟شود مي ارائه شناختي هاي اوليه روان كمك چه زماني

 دسترسي بهي نيازمند رويداد از بعد براي مدت طوالنيافراد  ممكن است چهاگر

 به رساني كمك شناختي هاي اوليه روان كمك هدفولي  ،باشند كمك و حمايت

 يرويدادناشي از  بحران تاثير تحتاخيراً و به تازگي  كه است افرادي

 باتماس  اولين را در شناختي هاي اوليه روان كمكتوانيد  ميشما . اند گرفتهرارق

 پس از بالفاصله ياوقوع  حيندر  معموالً كار اين د.يارائه ده مضطرب افراد بسيار

از آن  بعد ها روزها يا هفته گاهي اوقات ممكن استهرچند . است رويدادوقوع 

بستگي آن  شدت نيز به و كشيدهطول  رويداد زماني كه مدته به ك باشد رويداد

  .دارد

  
 

  شود؟ كجا ارائه ميدر  شناختي هاي اوليه روان كمك
براي كه به اندازه كافي  ييهر جادر توان  ميرا  شناختي هاي اوليه روان كمك

و  ها محيطدر اوقات  اغلب ها كمكد. اين اد  ، ارائهاستانجام آن مطمئن و امن 

افراد مضطرب به  هايي كهجا، از جمله صحنه تصادف، يا جامعه هاي موقعيت

مدارس و  ،ها يا اردوگاه ها ، مانند مراكز بهداشت، پناهگاهشود مي داده يتاخدم

مطلوب  .شود مي، انجام ها انواع كمكارائه پايگاه توزيع مواد غذايي يا  هاي پايگاه
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 باشد، با شخص مناسبصحبت خصوصي راي كه بدر هرجايي  آن است كه

. براي افرادي كه در معرض انواع را ارائه دهيد شناختي هاي اوليه روان كمك

حفظ حريم خصوصي  ،اند قرار گرفته خشونت جنسي ي نظيرخاص وقايع بحران

  .براي محرمانه بودن و احترام به كرامت شخص ضروري است
  



  

  



 نحوه كمك مسئوالنه  23

  

  

  كمك مسئوالنه  نحوه - 2فصل 
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2.1 

  كمك مسئوالنه شامل چهار نكته اصلي است:

  .يو حقوق يايمني، حيثيت اتمالحظ 2.1

  د.يده انجام مي آنچهدر  صاشخافرهنگ  مالحظه 2.2

  .اورژانسي ياقدامات واكنش سايراز  يآگاه 2.3

 .يشاز خو مراقبت 2.4

  

  يو حقوق يايمني، حيثيت اتمالحظ
متاثر  اي كننده يك رويداد ناراحت از افراددر شرايطي كه شما هنگامي كه 

حائز اهميت ، گيريد به آنها بر عهده ميبراي كمك ي را مسئوليت اند دهش

نها كمك آكه به را  افرادي يو حقوق يايمني، حيثيتمالحظات كه  است

گير در كه يهر شخص يا سازمان اي. اصول زير بر1، رعايت كنيددشو مي

هاي اوليه  كمك، از جمله كساني كه هستند بشردوستانه اقدامات

  شود: مي بكار برده ،كنند مي ارائهرا شناختي  روان

  
  ...مردم بهگذاردن  احترام

  امنيت
بر بيشتر  از قرار دادن افراد در معرض خطر آسيبپرهيز  �

 .خود اثر اعمال

                                                           

١
 مراجعه) Sphere  )2011 حفاظت از حوزه، پروژهبراي كسب اطالعات بيشتر، به فصل  - 

  شود.
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براي  را كه بهترين توانايي خود از ايناطمينان  �

د شو نها كمك ميآني كه به خردساالبزرگساالن و 

فيزيكي يا  هاي در برابر آسيب كنيد تا اعمال مي

  .ايمن و مصون باشند يشناخت روان

  حيثيت
با آنها هنجارهاي اجتماعي افراد  باتوجه به فرهنگ و �

  رفتار كنيد.

  حقوق

و به طور منصفانه توانند  مي همه افرادمطمئن شويد كه  �

 .داشته باشنددسترسي ها  بدون تبعيض به كمك

 هاي حمايتسترسي به به مردم براي مطالبه حقوقشان و د �

 .كنيد كمك موجود

بهترين شيوه فقط به  ،شويد مي مواجههر فردي كه  با �

  .كنيد عمل
  

بدون در افراد، همه  در برخورد باهمه اقدامات خود و را براي اين اصول 

دقت و بررسي . به خاطر بسپاريد نهاآ نژاديجنس يا زمينه  ، سن نظر گرفتن

. چه مفهومي دارندهاي فرهنگي شما  زمينه برحسباين اصول  كنيد كه

هايي اجرايي  دستورالعمل هاي داراي مند يا داوطلب سازمانكار چنانچه

آگاه بوده و پيروي  اجراييهاي  اين دستورالعملاز ها،  در همه زمان، هستيد

  .كنيد
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براي جلوگيري از رهنمودي به عنوان زير را ما بايدها و نبايدهاي اخالقي 

، ارائه را ممكن بهترين مراقبت تا، كنيم پيشنهاد مي دافرابه  هاي بيشتر آسيب

  .شودعمل  به نفع آنها بهترين شيوهبه  فقطو 

 

  ����   نبايدها  ����بايدها

 .باشيدصادق و قابل اعتماد  �

 به حقوق مردم احترام �

خودشان تصميم  تا بگذاريد

 .ندگيرب

هاي  داوري و پيشاز تعصبات  �

و از آنها  گاه باشيدآخود 

 بپرهيزيد.

 براي مردم روشن سازيد كه �

هاي آنها  كمكاالن حتي اگر 

در آينده هم  باز را رد كنند،

رساني  براي كمكد نتوان مي

 باشند. ي داشتهدسترس به آنها

را رعايت حريم خصوصي   �

در صورت مقتضي، و  كنيد

خود وابستگي  و ارتباطات از  �

عنوان مددكار سوء استفاده   هب

 نكنيد.

 افرادبراي كمكي كه به   �

تقاضاي پول يا ، كنيد مي

 .نكنيدمساعدت 

ها يا اطالعات نادرست  وعده  �

 ندهيد.

 مبالغههاي خود  مهارتدر   �

 نكنيد.

را به مردم تحميل  ها كمك  �

در كار كساني كه  نكنيد و

 و  مداخلهخواهند  نميكمك 

 .نكنيد تحميل
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2.2 

محرمانه را د افرا سرگذشت

 .پنداريد

فرهنگ، سن و  با مالحظه �

داشته  يمناسب رفتارفرد جنس 

  باشيد.

بازگو كردن را براي  افراد �

 يد.كنن اجبار شان سرگذشت

با ديگران  سرگذشت افراد را  �

 .بازگو نكنيد

اعمال يا  از روي ،دافردرباره ا  �

  قضاوت نكنيد. اناحساساتش

     

  د.يده انجام مي آنچهدر  صاشخانگ مدنظر قرار دادن فره      

هاي فرهنگي  زمينه با افرادي معموالً وجود دارد، يهرگاه يك رويداد بحران

كه ممكن است به حاشيه رانده شده  اشخاصيها يا  مختلف از جمله اقليت

چگونگي ارتباط  ،فرهنگ ديده وجود دارند. جمعيت آسيب مياندر  ،باشند

آنچه و  [بايدها]درست است  دادنو انجام كه براي گفتن نچه آو  افراد ما با

ها  . براي مثال، در برخي از فرهنگكند [نبايدها] را تعيين مي درست نيست

اش در  خارج از خانواده فرديبا  ش رااحساسات يم نيست كه شخصمرسو

مناسب  با زنان ديگر ها زن كردن صحبت فقط. يا ممكن است  گذارد ميان

 يا پوشش شخص بسيار مهم باشد. حجابهاي معيني از  باشد، يا شايد شيوه

 هاي زمينه افراد دارايبا  يكارارتباط شما ممكن است خودتان را در 

به  خود و اعتقاداتفرهنگي  زمينه آگاه بودن از بيابيد. با خودتان تفاوتيم

 كناررا  يشتوانيد تعصبات خوب تا بسيار اهميت دارد، عنوان يك مددكار
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 كه  افراديبراي  شيوهن يتر و راحت ترين مناسبرا با  ها د. كمكگذاري

 پيشنهاد دهيد.شوند،  حمايت مي

و با  ساختار توجه بهبارا منحصر به فرد است. اين راهنما  يهر موقعيت بحران

كادر  به. منطبق كنيدهنجارهاي اجتماعي و فرهنگي محلي  در نظر گرفتن

در  شناختي هاي اوليه روان كمك ارائه به منظورزير براي سواالتي كه 

  .ارائه شده، مراجعه كنيد هاي مختلف فرهنگ

  

هاي اوليه  ارائه كمكبراي  د تادر نظر بگيري  طوريرا سواالت زير 

  :آماده شويدهاي مختلف  فرهنگ در شناختي روان

  پوشش

  

 م؟باش قابل احترام م تاپوشبلباس  خاصيروش  به بايدآيا  �

دارند تا لباس خاصي از  پوششنياز به  زده بحران آيا افراد �

  ؟حفظ شودشان  و آداب و رسومحيثيت 
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  زبان

در اين فرهنگ  افراد احترام گذاردن بهمرسوم  روش �

 چيست؟

  كنند؟ چه زباني صحبت ميآنها با  �

 جنس،

 سن و

  قدرت

آيا برخورد با زنان بحران زده فقط بايد توسط مددكار زن  �

 باشد؟

توانم برخورد داشته باشم؟ (به عبارتي  با چه كساني مي �

  ديگر، با بزرگ خانواده يا جامعه)؟

رفتار و 

  تماس

 مردم چيست؟تماس با درباره رسوم متداول  �

ان هايش  شانه دست رويرا گرفتن يا  كسييا دست آ �

 درست است؟ گذاشتن،

سالمندان،  با رفتار بررسياي براي  چيزهاي ويژهآيا  �

  كودكان، زنان يا ديگران وجود دارد؟

 و عقيده

  مذهب

هاي  ين انسانبمختلف در  يو قوم هاي مذهبي گروه �

 ديده چه كساني هستند؟ سيبآ

 ؟اهميت دارد زده بحرانبراي افراد  اعتقاداتياعمال و چه  �

افتاده درك كنند را كه اتفاقي  توانند ميچگونه   اين افراد �

  د؟نتوضيح دهيا 
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2.3 
  اضطراري ياقدامات واكنش سايراز  يآگاه

  

تر به شرايط گسترده  وسيع بخشي از پاسخ  شناختي، ي روان هاي اوليه كمك

هنگامي كه صدها يا هزاران  ) است.IASC، 2007اضطراري انسان دوستانه (

 يواكنشاقدامات د، انواع مختلف نگير تاثير قرار مي نفر از مردم تحت

 هاي بهداشتي مراقبت و نجات، جستجواز جمله عمليات اضطراري 

ديابي خانواده و ر، توزيع مواد غذايي، و پناهگاه ، سرپناهاورژانسي

 دانستن اينكهاغلب اوقات  .يابد ميضرورت هاي حفاظت از كودكان  فعاليت
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 ،در دسترس است براي امدادگران و داوطلباندر كجا چه خدماتي  دقيقاً

و در  هاي عظيم بحراندر هنگام وقوع  امر. اين شود چالش محسوب مي

خدمات ساير بهداشت و  يهاي عملكرد زيرساختاز قبل كه  يهاي مكان

  .، مصداق داردندارند وجود

در دسترس كه ممكن  هاي احتمالي سعي كنيد از خدمات و پشتيباني

كمك  به آنهاكه  افراديرا با خود توانيد اطالعات ب تاد ويد، آگاه شنباش مي

به ند توان ونه ميبگذاريد و به آنها بگوييد كه چگ در ميانكنيد  مي

 عملي دسترسي داشته باشند. هاي كمك

  

» شناسي روان«شناختي داشتن زمينه  هاي اوليه روان به منظور ارائه كمك

هاي بحراني كمك  خواهيد در زمينه ضرورتي ندارد. با اين حال اگر مي

  :بحراني موارد زير رعايت شودبه وضعيت ش و پاسخ هنگام واكن

 ؛پيروي كنيد مديريت بحرانبه  مربوطه دستورهاي مراكزاز  �
هاي اضطراري در حال سازماندهي و از منابعي كه براي  از پاسخ �

 ؛كمك به مردم وجود دارد، آگاه شويد

قرار اورژانس پزشكي  يار راه پرسنل جستجو و نجات س مزاحم و �

 .نگيريد

 خود را بدانيد. هاي نقش خود و محدوديت وظيفه  �
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2.4 

هاي اجتماعي  كنيم كه از طريق يك سازمان يا گروه كنيد، به شما توصيه مي

  اين كار را انجام دهيد.

خودتان به تنهايي عمل كنيد، ممكن است خودتان را در معرض خطر اگر 

دهي شده تاثيري  هاي سازمان قرار دهيد، هم چنين ممكن است بر تالش

هاي  منفي بگذاريد، و بعيد است كه بتوانيد با افراد داراي منابع و حمايت

  مورد نياز ارتباط موثري برقرار كنيد.
  

  مراقبت از خودتان 

مسئوالنه به معناي مراقبت از سالمت كمك 

يك  ١و تندرستي خود نيز هست. به عنوان

امدادگر ممكن است تحت تاثير آنچه در 

قرار گيريد  ،ايد وضعيت بحراني تجربه كرده

تان ممكن است مستقيماً  يا شما يا خانواده

تاثير واقعه قرار گيريد. توجه بيشتر به  تحت

سالمت و رفاه شخصي خودتان بسيار مهم 

است تا مطمئن شويد كه هم از لحاظ 

عاطفي و هم از نظر جسماني توانايي كمك 

                                                           

١
نگاه  )Sphere )2011براي كسب اطالعات بيشتر، به فصل حفاظت از حوزه، پروژه  -

  كنيد.
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خود مراقبت كنيد كه بتوانيد بهترين اي از  كردن به ديگران را داريد. به گونه

كنيد، از  ورت تيمي كار ميمراقبت از ديگران را داشته باشيد. اگر به ص

براي مراقبت  4تندرستي ساير مددكاران همكار نيز آگاه باشيد (به فصل 

  بيشتر از مراقبين مراجعه شود).
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  شناختي هاي اوليه روان ارائه كمك -3فصل 
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  پردازد: اين فصل به بحث در موارد زير مي

  ارتباط خوب با افراد دچار بحران. 3.1

  امدادرساني.كمك و براي  شدن  آماده 3.2

شناختي براي نگاه كردن، گوش  اوليه روان هاي كمك عملي ارائهاصول  3.3

  ارتباط.برقراري دادن و 

  امدادرساني. خاتمه 3.4

  اي در وضعيت بحراني هستند. افرادي كه احتماالً نيازمند توجه ويژه 3.5

  

  ارتباط خوب

درون بسيار اهميت دارد. افرادي كه  ،روش برقراري ارتباط با افراد دچار بحران

اند ممكن است بسيار ناراحت، مضطرب يا گيج باشند. برخي  گرفته قراربحراني 

افراد ممكن است خود را براي پيشامدهايي كه در طي بحران اتفاق افتاده است، 

 افرادبه  فهم شرايط،درك و ادن و نشان د بودنسرزنش كنند. آرام و خونسرد 

3.1 
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بيشتري احترام ، درك و امنيت ،احساس آرامش كند تا مي كمكزده بحران 

   .شوند به طور مناسبي مراقبت  كنند و

ممكن است بخواهد سرگذشتش را  بوده اي كننده ناراحت پيشامدفردي كه در 

محسوب  ي. گوش دادن به سرگذشت فرد حمايت بزرگبازگو كندتان براي

 آنها گذشته استبه بيان و تعريف آنچه بر  دافرنكردن ا، واداروجود شود. با اين مي

شان يا  شرايطبرخي افراد ممكن است تمايلي به بازگو كردن . بسيار اهميت دارد

برايشان اتفاق افتاده است نداشته باشند. بنابراين، در كنار آنها آرام و ساكت  آنچه

 برايوعده غذا يا يك ليوان آب  دادن يكحمايت عملي مانند ارائه  كه بايستيد

 تمايلتا در صورت ، هستيد شاندر كنار كهبدانند تا است ارزشمند  بسيار آنها

دهيد. سكوت به آنها بسكوت فرصت . با آنها زياد صحبت نكنيد: كنندصحبت 

كند تا در  ميتشويق و آنها را  سازد ميمدتي فضايي را براي شخص فراهم  يراب

  ند. نمشاركت ك شمامايل در سخن گفتن با صورت ت

حاالت چهره،  مانند هم از زبان بدن ها هم از واژهبراي برقراري ارتباط خوب 

و طرز نشستن يا ايستادن در ارتباط با ديگران آگاه ايما و اشاره تماس چشمي، 

را دارد كه بايد درخور توجه و خاص خود رفتاري هاي  وشباشيد. هر فرهنگي ر

فرهنگ، سن،  اي باشد كه شما به گونهو رفتار  كردن حبتصد. باشم احترمورد ا

   رعايت شود.رسوم و مذهب فرد  جنس، آداب و

و  گفتنبايد آنچه و  انجام دادو  گفتبايد  آنچهبراي و رهنمودهايي  پيشنهادها

  در زير آورده شده است. نداد،انجام 
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  چيزهايي كه بايد بگوييد و انجام دهيد:

  ����   نبايدها  ����بايدها

سعي كنيد محيط آرامي براي  �

صحبت كردن پيدا كنيد و 

تان را به حداقل  پرتي  حواس

 .رسانيد

به حريم خصوصي افراد احترام  �

بگذاريد و سرگذشت فرد را 

 .محرمانه نگه داريد

اي  فاصلهبا نزديك فرد اما  �

جنس، سن و  باناسب تم

 او بمانيد.  فرهنگ

 شرايط را طوري فراهم كنيد تا �

گوش  به آنهاها بدانند  آن

يد، مثالً سرتان را تكان ده مي

 .خوب، ... يد:يدهيد يا بگو

 صبور و آرام باشيد. �

اگر اطالعات واقعي داريد، آن  �

چه  ئه دهيد. نسبت به آنارا ار

دانيد صادق  دانيد و نمي مي

دانم اما سعي  نمي«باشيد. 

 اطالعاتي در اين بارهكنم  مي

افراد را براي بازگو كردن  �

 .مجبور نكنيدشان  سرگذشت

صحبت كسي را قطع نكنيد يا باعث   �

تعجيل آن نشويد (براي مثال، به 

تند تند تان نگاه نكنيد يا  ساعت

 صحبت نكنيد).

اگر مطمئن نيستيد كه انجام اين كار  �

 مناسب است، فرد را لمس نكنيد. 

اند  اند يا نداده چه انجام دادهآندرباره  �

ها قضاوت  آن اتيا چگونگي احساس

 يين احساسچننبايد «نكنيد. نگوييد 

بايد احساس كنيد «يا » را داشته باشيد

شانسي هستيد كه جان  آدم خوش

 ».ايد سالم به در برده

اظهارنظر دانيد  ي را كه نميايچيزه �

 .نكنيد

 اصطالحات بسيار فني استفاده نكنيد. �

شان  را براي بقيه افرادسرگذشت  �

 نكنيد. بازگو

ها صحبت  مشكالت خود با آن  درباره �
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 ». تان پيدا كنم براي

ارائه  اي به شيوهاطالعات را  �

 دهيد كه فرد آن را درك كند

 . باشدساده  و

ها  آن  اذعان كنيد كه احساس �

را در برابر هرگونه ضرر و زيان 

درباره آن مهمي كه  پيشامدو 

مانند از دست  گويند به شما مي

دادن خانه يا مرگ دوست را 

بسيار متاسفم. . «كنيد درك مي

قدر  چهتوانم تصور كنم كه  مي

 ».است ناگوارتان براي

نقاط قوت شخص و چگونگي  �

 بيانشان را ها به خود كمك آن

 كنيد.

  د.يكنرا فراهم سكوت  فرصت �

 نكنيد.

 ندهيد. كاذب وعيدوعده و  �

طوري فكر و عمل نكنيد كه بايد  �

ها حل  آن را براي تمام مشكالت

 كنيد.

در   را اشخاص احساسو  نقاط قوت �

دست را  خودشانمراقبت از توانايي 

 نگيريد. كم

با جمالت منفي با افراد سخن نگوييد  �

» ديوانه«يا » خنگ«به آنها (براي مثال 

   .)نگوييد

  

به خاطر خوب را  رابطه برقراري ارتباط،هنگام نگاه كردن، گوش دادن و 

در صفحات بعد ارائه  شناختي روان  هاي اوليه كمك عملياصول  - بسپاريد

  .شود مي
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  كسب اطالع درباره وضعيت  -آماده شدن

  

  

نيازمند  معموالًباشد و  آشفته و داراي هرج و مرجتواند  وضعيت بحراني مي

قبل از ورود به محل بحران اطالعات  حال سعي كنيد . با ايناستت فوري ااقدام

  وضعيت به دست آوريد. بارهدر يدقيق

  آماده شدن

 بحران پيشامد يافتن از آگاهي �

 ها و خدمات موجود حمايت يافتن از آگاهي �

 هاي ايمني و امنيتي نگراني يافتن از آگاهي �
 

3.2 
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  سواالت زير را در نظر بگيريد:

  : آگاهي پيدا كنيدقبل از ورود به محل بحران، در موارد زير 

  سواالت مهم

 پيشامد

  بحران

 چه اتفاقي افتاده است؟ �

 اين اتفاق در كجا و كي رخ داده است؟ �

تاثير قرار  چه تعداد از مردم احتماالً تحت �

  اند و چه كساني هستند؟ گرفته

خدمات و 

هاي  حمايت

  موجود

هاي  مانند مراقبتاوليه چه كسي نيازهاي  �

را تامين  سرپناهو  پزشكي، غذا، آب اورژانسي

 .استجستجوي اعضاي خانواده در  كند يا مي

خدمات اين توانند به  كجا و چگونه افراد ميدر  �

 ؟يابنددسترسي 

كنند؟ آيا اعضاي  چه افراد ديگري كمك مي �

  ؟ مشاركت دارنددهي  جامعه در پاسخ

هاي  نگراني

  امنيتي و ايمني

يا  هاي زلزله لرزه بحران مانند پس پيشامدآيا   �

 ؟ادامه دارد هاي مستمر چالش

در محيط از جمله؛ طغيان،  احتمالي چه خطرات �

ديده  هاي آسيب زيرساختزيرزميني يا  هاي مين

 ؟وجود دارد

من نبودن يكه به دليل ا وجود داردآيا مناطقي  �

فيزيكي آشكار) يا به  صدمات(به عنوان مثال 

  از ورودتان جلوگيري شود.،  اجازه نداشتندليل 



شناختي روان  هاي اوليه كمك ارائه  42 

 

شما در آن وارد درك وضعيتي كه  برايتواند  سازي مهم، مي اين سواالت آماده

از  بيشتريآگاهي يا شناختي  هاي اوليه روان كمك ايد يا ارائه موثرتر شده

  . به شما كمك كندتان  امنيت

  شناختي هاي اوليه روان كمك اصول عملي

   .برقراري ارتباطنگاه كردن، گوش دادن و 

نگاه كردن، گوش دادن و  ؛شناختي هاي اوليه روان كمك عملي مقدماتيسه اصل 

تا به هستند. اين راهنماي اصول عملي به شما كمك خواهد كرد  برقراري ارتباط

زده نزديك  شويد، به مردم بحرانآن وارد  را مشاهده ووضعيت بحران  طور امني

ارتباط ها  آنبا هاي عملي  اطالعات و حمايتبا و درك شويد و نيازهايشان را 

   ):مراجعه شودول زير جدبه ( برقرار نماييد

  

  

3.3 



 شناختي روان  هاي اوليه كمك ارائه  43

  

  ديدن

 را كنترل و بررسي كنيد.  ايمني �

نيازهاي اساسي، فوري وآشكار داراي  افراد �

 را بررسي كنيد. 

هاي پريشاني جدي را  افراد داراي واكنش �

    بررسي كنيد. 

گوش 

  دادن

كه ممكن است نياز به برسيد به افرادي  �

 حمايت داشته باشند. 

 .سوال كنيدافراد  هاي نيازها و نگراني از �

كنيد تا   به افراد گوش دهيد و به آنها كمك �

    احساس آرامش به  آنها دست دهد.

برقراري 

  ارتباط

و دسترسي به   نيازهاي اساسيداراي به افراد  �

  .كنيدخدمات كمك 

  كنيد.  به افراد براي مقابله با مشكالت كمك �

   در اختيارشان بگذاريد.اطالعات  �

هاي  شان و حمايت عزيزانافراد با  بين �

   ارتباط برقرار كنيد. اجتماعي
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 بينيد ميدر موقعيت  آنچه راد به سرعت تغيير كنند. نتوان هاي بحراني مي وضعيت

متفاوت باشد.  ،ايد ممكن است با آنچه قبل از ورود به وضعيت بحران آموخته

به ه كمك قبل از ارائمهم است تا  ــ  حتي چند لحظه  زمان ــاختصاص بنابراين، 

. اگر ناگهان خودتان را در وضعيت بحراني بدون داشتن »نظاره كنيد«اطرافتان 

سريع برداشت يك  تصور شما ممكن است فقطيافتيد، اين  شدن  براي آماده وقت

. است آرام شدن، امنيت و تفكر قبل از هر اقداميباشد. اين لحظات فرصتي براي 

به اطرافتان  طور كه همانهاي مهم  ها و پيام نظر گرفتن سوال به جدول زير براي در

  ، است.كنيد مينگاه 

   

نگاه 

  كردن

 ايمني را كنترل و بررسي كنيد. 

افراد داراي نيازهاي اساسي، فوري وآشكار را 

 بررسي كنيد. 

هاي پريشاني جدي را بررسي  افراد داراي واكنش

  كنيد.

  

�   
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  هاي مهم پيام  سواالت  نگاه كردن

  امنيت

هاي فعال،  چه خطراتي را مانند چالش 

هاي ناپايدار،  هاي آسيب ديده، ساختمان جاده

توانيد در اين محيط  سوزي يا سيل مي آتش

 ببينيد؟

توانيد بدون احتمال آسيب رسيدن به  آيا مي 

  جا بمانيد؟ خودتان يا ديگران در اين

اگر درباره امنيت محل بحران 

نرويد. مطمئن نيستيد، به آنجا 

سعي كنيد براي افراد  نيازمند 

كمك بگيريد. در صورت 

امكان با افراد پريشان از فاصله 

  مطمئن ارتباط برقرار كنيد.

افراد   

داراي 

نيازهاي 

  اوليه فوري

  

آيا كسي داراي مصدوميت شديد و نيازمند  

هاي اورژانسي پزشكي به نظر  به كمك

 رسد؟ مي

آيا كسي نيازمند عمليات نجات مانند افراد به  

  بينيد؟ دام افتاده يا در معرض خطر فوري مي

آيا كسي نياز اوليه فوري مانند محافظت از  

 هاي پاره شده دارد؟ آب و هوا، لباس

كدام يك از افراد از  لحاظ دسترسي به  

خدمات اوليه و توجه ويژه براي محافظت از 

 مك هستند؟تبعيض و خشونت نيازمند ك

آيا كس ديگري در اطراف من براي كمك  

  كردن هست؟

از نقش خود آگاه باشيد و 

سعي كنيد به افرادي كه 

هاي ويژه يا  نيازمند كمك

نيازهاي اوليه فوري هستند 

  كنيد.  كمك

افراد داراي مصدوميت شديد 

را به پرسنل پزشكي يا ديگران 

هاي اوليه  كه در كمك

اند،  پزشكي آموزش ديده

  ارجاع دهيد.

افراد داراي 

هاي  واكنش

جدي 

  پريشاني

آيا افرادي هستند كه به شدت ناراحت باشند،  

به تنهايي قادر به حركت نباشند، يا نتوانند به 

 ديگران پاسخ دهند يا در شوك باشند؟

  ترين افراد چه كساني و كجا هستند؟ مضطرب 

بررسي كنيد كه چه كساني از 

ي شناخت هاي اوليه روان كمك

شوند و شما چگونه  مند مي بهره

توانيد بهترين كمك را به  مي

  آنها داشته باشيد.
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هاي  . برخي از نمونهباشد هاي مختلفي است با شيوهواكنش افراد به بحران ممكن 

  شده است: فهرستواكنش به بحران در زير 

لرزش، سردرد،  براي مثال،اي جسماني (ه نشانه �

احساس شديد خستگي، از دست دادن اشتها، رنج و 

  درد).

  گريستن، غم، حالت افسردگي، غم و اندوه. �

  .اضطراب، ترس �

  بودن.» قراري بي«يا » احتياط«حالت در  �

   ي در حال وقوع است.بد اينكه پيشامدنگراني از  �

  .خوابي، كابوس بي �

 .زودرنجي، خشم �

(براي مثال، از اينكه زنده   احساس گناه و شرم كردن �

مانده است، يا براي اينكه براي حفظ ديگران كمك 

   نكرده است).

يا بودن غيرواقعي  بودن يا  انگيزه مغشوش، احساس بي �

  .خيره ماندن

يا خيلي خموده به نظر رسيدن (بدون گيري  كناره �

  .حركت)

  هيچ وجه حرف نزدن.پاسخ ديگران را ندادن، به  �

حيراني (براي مثال، ندانستن نام خود، گشتگي و  گم �

 از كجا هستند، يا چه اتفاقي افتاده است).
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ناتوان بودن در مراقبت از خود يا فرزندانشان (براي مثال، نخوردن و  �

 هاي كوچك). گيري نياشاميدن، ناتواني در تصميم

  

ي داشته باشند يا اصالً تراضطراب كمپريشاني و برخي از افراد ممكن است 

  شند.بان انپريش

بتوانند نيازهاي  اگر اًخصوصميابند،  بهبود ميبه خوبي اكثر افراد به مرور زمان  

 هستند شان اطرافكه در  كسانياز با كمك گرفتن و  را مرتفع سازندخود  اوليه

شناختي حمايت شوند. با اين حال، افراد داراي  روان  اوليه هاي  و كمك يا/

 عالوه برهاي بيشتري  شديد يا طوالني مدت، ممكن است به حمايت هاي واكنش

شناختي نياز داشته باشند، مخصوصاً اگر قادر به كار كردن  هاي اوليه روان كمك

در زندگي روزانه خود نباشند يا براي خود يا ديگران خطري محسوب شوند. 

سعي  شوند. ياطمينان حاصل كنيد از اينكه افراد به شدت مضطرب، تنها رها نم

يا تا زماني كه بتوانيد از پرسنل  شود برطرف ميكنيد آنها را تا زماني كه واكنش 

اعضاي جامعه كمك بگيريد، در جايي امن نگه  ساير، رهبران محلي يا بهداشتي

  داريد.

اي  نياز به توجه ويژه تحت تاثير، افرادي را كه احتماالً يتميان جمعدر همچنين، 

  جستجو كنيد. ،شان دارند ايمنيبراي مراقبت و 

  

 3-5اي در بحران دارند (به بخش  افرادي كه احتماالً نياز به توجه ويژه

  مراجعه شود):

[سرپرست و  كه از مراقبان آنهاييــ به ويژه  از جمله نوجوانان كودكان ــ �
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، ممكن است در برابر سواستفاده و شان جدا هستندخود والدين]

مراقبت  مندنياز احتماالً ينننياز به حمايت داشته باشند. همچ برداري بهره

خود   ورده شدن نيازهاي اوليهشان و كمك به برآ ياناطرافسوي  از

 د.هستن

هاي جسمي و ذهني ممكن  محدوديت سالمتي يا معلوليت دارايافراد  �

از مصونيت براي پيدا كردن مكاني امن،  اي است نياز به كمك ويژه

هاي پزشكي و ساير خدمات داشته  دسترسي به مراقبت سواستفاده و

، زنان باردار، افراد مبتال به ضعيفسالمندان شامل افراد باشند. اين 

 د. ناختالالت شديد رواني، يا افرادي با مشكالت رواني يا شنوايي باش

زنان يا افرادي از  نظيرخشونت،  ياافراد در معرض خطر تبعيض  �

حمايت ويژه براي امنيت  مندخاص، ممكن است نياز نژاديهاي  گروه

 .هاي موجود باشند در شرايط بحراني و حمايت براي دسترسي به كمك
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 دادنگوش مستلزم  ،كنيد ها كمك مي آنبه كه  افرادي درك وضعيت و نيازهاي

ارائه كنيد.  كمك مناسبقادر باشيد تا تا احساس آرامش كنند و است  آنهابه 

  اعضايتان را بياموزيد: چگونگي گوش دادن با

 تان را معطوف شخص كنيد. توجه كامالً >>>ها  چشم �

 هايشان گوش دهيد. واقعاً به نگراني >>> ها گوش �

 .و نشان دادن احترام مراقبت و دلسوزيبا  >>> قلب �

 

  ) به افرادي كه ممكن است نيازمند حمايت باشند رسيدگي كنيد:1
شان  و مطابق فرهنگ محترمانهمردم  به �

 رسيدگي كنيد.

تان معرفي  خودتان را با نام و سازمان �

 كنيد. 

كمكي را ارائه كنيد،  خواهيد اگر مي �

  بپرسيد.

 گوش

  دادن

به افرادي كه نيازمند كمك هستند، رسيدگي  

  كنيد.

  هاي افراد بپرسيد. درباره نيازها و نگراني

تا  به افراد گوش دهيد و به آنها كمك كنيد

    احساس آرامش كنند.
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پيدا كردن، امن و ساكت را براي صحبت  جايي در صورت امكان  �

  كنيد.

يك توانيد  د. مثالً اگر ميشخص كمك كنيد تا احساس راحتي كنبه  �

  دهيد.به او آب  ليوان

 سعي كنيد فرد را امن نگه داريد. �

، اگر اين كار امن است آن را انجام فرد را از خطر فوري دور كنيد �

 دهيد.

سعي كنيد براي حفظ حريم خصوصي و حيثيت فرد او را از مواجهه با   �

  ها مصون بداريد. رسانه

 تنها نيستند. اطمينان دهيد كهها  آنبه اگر فرد خيلي مضطرب است  �

  
  :يدپرسبهاي مردم  نيازها و نگراني  درباره )2

هرچند ممكن است برخي از نيازها مانند پتو يا پوشش براي كسي كه  �

هايش پاره شده است آشكار باشد،  لباس

هايشان  نيازها و نگراني  ولي همواره درباره

  سوال كنيد.

را ها  براي آنها ترين چيز در اين لحظه مهم �

ها با توجه به  و به آنمتوجه شويد 

  شان كمك كنيد. هاي اولويت
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  ردم گوش دهيد و كمك كنيد تا احساس آرامش كنند.) به م3

  نزديك فرد بمانيد. �

  فرد را براي صحبت كردن تحت فشار نگذاريد. �

چه اتفاق افتاده است صحبت كنند،  آن بارهدر صورتي كه بخواهند در �

 گوش دهيد.

ها كمك كنيد تا احساس آرامش كنند و  اند به آن اگر بسيار مضطرب �

 نيستند.يد كه تنها ده ينانطما

  

  

  

  

 

  كننداحساس آرامش كنيد تا به افراد كمك 
اند، ممكن است بسيار  برخي افراد كه وضعيتي بحراني را تجربه كرده

مضطرب و ناراحت باشند. آن ها ممكن است احساس گيجي كنند يا در 

هاي فيزيكي از جمله  چيزي غرق شده باشند يا ممكن است برخي واكنش

يا لرز، اشكال در تنفس يا احساس تپش قلب داشته باشند. در زير  رعشه

تا از نظر جسمي ارائه شده است كمك به افراد مضطرب براي   چند روش

  :كننداحساس آرامش و ذهني 

 تن صداي خود را آرام و نرم نگه داريد. �

 كنيد ميها صحبت  با آني كه مناسب است، هنگاماز نظر فرهنگي اگر  �

  با فرد را حفظ كنيد.ودتان ختماس چشمي 
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ايد.  ها به آنجا آمده به شخص يادآوري كنيد كه شما براي كمك به آن �

 . دارد واقعيتها در امنيت هستند، البته اگر  كه آن همچنين يادآور شويد

را اگر كسي احساس غيرواقعي بودن و قطع ارتباط با محيط اطراف خود  �

ان ارتباط اطراف خود و خودشكنيد تا با محيط ها كمك  دارد، به آن

 :از آنها بخواهيدزير  هاي به صورتتوانيد اين كار را  برقرار كنند. شما مي

 آنها را بر روي زمين قرار دهيد و حس كنيد.پاي  �

 بزنيد. پاي آنهارا روي   خود هاي و دست ها انگشت �

ها  آنان مانند چيزهايي كه شاطرافغيرمضطرب در برخي چيزهاي به  �

به آنها داشته باشيد.  توجه ،دكنن شنوند يا احساس مي ، ميندبين مي

 شنوند.  بينند و مي ايد كه چه چيزي را آنها مي گفته

  فرد را به تنفس عميق و آرام تشويق كنيد. �
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برقراري 

  ارتباط

شان و  كمك كنيد تا به نيازهاي اوليه افرادبه  �

  خدمات دسترسي پيدا كنند.

 .كنيدمشكالت كمك  مقابله بابه افراد در  �

 .بدهيد اطالعات �

 اجتماعيهاي  شان و حمايت با عزيزانرا افراد  �

  .مرتبط كنيد

  

  

در  آنچهاغلب افراد تحت تاثير ولي وضعيت بحراني منحصر به فرد است،  چندهر

  .باشند مي است، شده فهرستزير 

  

  

  نيازهاي متداول و رايج

 .بهسازي محيطمانند سرپناه، غذا و آب و  اوليهنيازهاي  �

كمك به شرايط پزشكي مزمن  يا ديدگان آسيبخدمات بهداشتي براي  �

 مدت). طوالني(

 اطالعات درست و قابل فهم درباره رويداد، عزيزان و خدمات موجود. �

 هاي اجتماعي. حمايت سايرارتباط با عزيزان، دوستان و برقراري قادر به  �

 خاص مرتبط با فرهنگ و دين فرد. هاي دسترسي به حمايت �

 رت قرار گيريد.مشو هاي مهم دخيل شويد و مورد گيري در تصميم �
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ضعف و ، جدا شده يا پذيري آسيبدي احساس پيشامبعد از  افرادممكن است 

شود. آنها ممكن  ها زندگي روزمره شان مختل مي وضعيت بعضيناتواني كنند. در 

باشند يا ممكن است داشته ن ي رامعمولهاي  دسترسي به حمايت تواناست 

 برقراري ارتباط ند.بيابزا  خودشان را به طور ناگهاني در زندگي با شرايط استرس

به  شناختي است. هاي اوليه روان كمكاصلي هاي عملي بخش  با حمايت افراد

يك   اي مداخله كار ،شناختي هاي اوليه روان كمكمعموالً ر داشته باشيد كه خاط

جا  مدت كوتاهي در آنرساني،  براي كمكاي است و ممكن است فقط  مرتبه

مقابله با  درهاي خويش  براي بهبودشان از مهارتبايد باشيد. افراد تحت تاثير 

شان وضعيت خوداز  يكنترل مجدد كنيد تا  كمك افرادبه . استفاده كننداسترس 

  .و به خودشان كمك كنندد ندست آوربه 

شان و خدمات دسترسي پيدا  ) به افراد كمك كنيد تا به نيازهاي اوليه1

  كنند:
شان موارد زير را  در هنگام كمك كردن به افراد براي رسيدن به نيازهاي اساسي

  در نظر بگيريد:

فرد در بحران از جمله آب،  وليهسعي كنيد نيازهاي ا بالفاصله بعد از بحران �

  .تفع شودمر سازي محيطذا، سرپناه و بهغ

هاي بهداشتي،  مانند مراقبت  ـ بياموزيد كه افراد چه نيازهاي خاصي ـ �

و دارند ) شيشه(فنجان و  خردسالپوشاك يا وسايلي براي تغذيه كودكان 

  .مرتبط سازيدهاي در دسترس  ها را با كمك سعي كنيد آن

 نماننداز نظر دور پذير يا به حاشيه رانده شده  افراد آسيبكه مطمئن شويد  �

  ).مراجعه كنيد 3-5بخش به (
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  دهيد آن را پيگيري نماييد. اگر به مردم براي انجام كاري قول مي �

  

) براي مقابله با مشكالت به افراد كمك 2

  كنيد

د كه ناحساس كن ممكن استد در بحران افرا

كمك به آنها  .ورند غوطهدر نگراني و ترس 

را شان  ترين نيازهاي كنيد تا بتوانند ضروري

 د.نبندي كن اولويتآنها را و تشخيص داده 

را نياز دارند و آنچه  اكنونآنچه  بارهدر تاتوانيد از آنها بخواهيد  براي مثال مي

 براي كنار آمدن با وضعيت، تواناييفكر كنند.  ،صبر كنند برايشتوانند  مي

و  كنترل موقعيتدرباره مديريت چند موضوع كه به شخص احساس بيشتري 

  به خاطر داشته باشيد: .ضروري است دهد، مي هايش تقويت توانايي

دوستان يا خانواده  نظيرشان را  هاي زندگي حاميبه افراد كمك كنيد تا  �

  شناسايي كنند. ،كمك كنند وضعيت فعليدر را توانند آنها  كه مي

درباره مثال توضيح  براي(افراد  هاي عملي براي رفع نيازهايپيشنهاد �

هاي غذايي يا مادي  تواند براي دريافت كمك اينكه فرد چگونه مي

 ارائه كنيد.  نام كند) ثبت

برخورد در گذشته هاي دشوار  با وضعيت ه آنهااز فرد بخواهيد كه چگون �

خود را در مقابله با مشكالت در وضعيت فعلي   هاي و تواناييكرده 

 اظهار كنند.
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كند تا احساس بهتري داشته باشند  ياز افراد درباره آنچه به آنها كمك م �

هاي مقابله مثبت و پرهيز از  بپرسيد. آنها را به استفاده از استراتژي

 هاي مقابله منفي تشويق كنيد (به جدول زير مراجعه شود).  استراتژي

 

  نحوه برخورد 

هاي طبيعي مقابله و برخورد را دارد. افراد را به استفاده از  هر كسي روش

هاي مقابله منفي تشويق كنيد. اين  هاي مقابله مثبت و اجتناب از استراتژي استراتژي

تر شدن و احساس بدست آوردن  كار به آنها كمك خواهد كرد كه احساس قوي

دوباره كنترل را بنمايند. شما بايد پيشنهادات زير را با فرهنگ شخص و آنچه در 

  ابقت نماييد.مط ،پذير است اين وضعيت بحراني خاص امكان

تشويق به 

هاي  استراتژي

  مقابله مثبت

 . كنيدبه اندازه كافي استراحت  �

 بياشاميد.و آب به طور منظم بخوريد امكان حد تا  �

 صحبت كنيد و وقت بگذرانيد. تان با اقوام و دوستان �

 كنيد. بحثمشكالتتان اعتماد درباره مورد افراد با  �

 انجام دهيد شود هايي كه باعث آرامشتان مي فعاليت �

 روي، آواز، عبادت، بازي با كودكان) (پياده

 هاي فيزيكي انجام دهيد. فعاليت �

هاي امني براي كمك به ديگران در بحران بيابيد و در  راه �

  هاي اجتماعي شركت كنيد. فعاليت

دلسردي از 

هاي  استراتژي

  مقابله منفي

 و الكل ننوشيد.(پرهيز كنيد) سيگار و دارو مصرف نكنيد  �

 تمام روز نخوابيد. �

 تمام وقت بدون استراحت يا آرامش كار نكنيد. �
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 تان را ناديده نگيريد. بهداشت اوليه شخصي �

 خودتان را از دوستان و عزيزانتان جدا نكنيد. �

  آميز نباشيد. خشونت �

  

  
  

  

  اطالعات بدهيد )3

  جمله:بحراني به اطالعات دقيقي نياز خواهند داشت از پيشامد افراد تحت تاثير 

 اين پيشامد �

 اند متاثر شده ساير افرادي كهيا  بستگان �

 شان امنيت �

 شان حقوق �
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 چگونگي دسترسي به خدمات و چيزهايي كه نياز دارند. �

 

در  بحراني ممكن است دشوار باشد. پيشامدبدست آوردن اطالعات دقيق بعد از 

و اقدامات شده بحراني شناخته پيشامد  بارهاين وضعيت ممكن است اطالعات در

 همهممكن است شما  باشد. زيادممكن است شايعه  تغيير كند. انجام شده،امدادي 

  امكان: در حدندانيد اما لحظه  هررا در ها  پاسخ

توان اطالعات صحيحي بدست آورد و كي و از كجا  بدانيد كه از كجا مي �

 آن را به هنگام كرد.

اطالعات بيشتري براي االمكان قبل از رسيدگي به افراد،  سعي كنيد حتي �

 ارائه حمايت بدست آوريد.

سعي كنيد در مورد منطقه بحران زده، مسايل مربوط به امنيت، خدمات  �

 موجود و حدود تقريبي و وضعيت افراد گم شده يا مصدوم به هنگام باشيد.

مطمئن شويد كه درباره آنچه رخ داده و هر گونه طرحي به مردم توضيح  �

 داده شده باشد.
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مطمئن شويد كه افراد از خدمات (خدمات سالمت، شناسايي خانواده،  �

 غذا) موجود و نحوه دسترسي به آنها اطالع دارند. پناهگاه، توزيع

اطالعاتي از جزييات خدمات براي افراد فراهم كنيد يا آنها را مستقيماً به  �

 آنها ارجاع دهيد. 

از خدمات موجود اطالع دارند (به  پذير مطمئن شويد كه افراد آسيب �

 مراجعه شود).  3-5قسمت 

  

  اطالع دادن به افراد تحت تاثير:درباره 

ايد و ميزان قابليت اعتماد آنها توضيح  درباره اطالعاتي كه فراهم كرده �

 دهيد.

دانيد را بگوييد، اطالعاتي را جعل نكنيد يا تضمين كاذب  فقط آنچه مي �

 ندهيد.

دقيق نگه داريد و تكرار كنيد تا مطمئن شويد كه افراد  ها را ساده و پيام �

 اند. و فهميده  اطالعات را شنيده

هايي از افراد تحت تاثير مفيد باشد،  ممكن است دادن اطالعات به گروه �

 بنابراين همه بايد پيام يكساني را بشنوند.

اه هاي جديد به روز كنيد، امكان آگ اگر قرار است افراد را درباره پيشرفت �

  .را فراهم سازيدزمان و مكان آن از  شدن
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خشمگين هدف افراد آگاه باشيد كه ممكن است امدادگر هنگام دادن اطالعات، 

شما يا  به وسيلهها  انتظاراتشان از كمك كنند كه احساس مي مايوسي قرار گيردو 

 نيد.بما موافق آنها، سعي كنيد آرام و شرايط. در اين مرتفع نشده استديگران 

  

  هاي اجتماعي در ارتباط باشيد با عزيزان و حمايت )4

ي ها كه از حمايتافرادي  ،بحراني پيشامدده شده است كه بعد از يك مشاه

هاي خوبي  كساني كه حمايت ازاحساس بهتري  برخوردارندخوب اجتماعي 

 هاي افراد با عزيزانشان و حمايتبرقراري ارتباط به همين دليل  دارند. ،اند نداشته

  شناختي است. هاي اوليه روان از كمك يمهم بخشاجتماعي 

ها در كنار هم و كودكان در كنار والدين و  كمك كنيد تا خانواده �

 عزيزانشان بمانند.

شان ارتباط برقرار كنند و بتوانند  كمك كنيد تا افراد با دوستان و اطرافيان �

عزيزانشان را فراهم  احمايتشان كنند. براي مثال راه تماس تلفني آنها ب

 سازيد.

دهد كه دعا، فرايض مذهبي يا حمايت از  اگر فردي به شما اطالع مي �

رهبران مذهبي براي آنها شايد مفيد باشد، سعي كنيد آنها را با اجتماع 

هاي بحراني و  شان مرتبط كنيد. كادر زير پيشنهاداتي درباره وضعيت معنوي

 گذارد. معنويت در اختيار مي

د. براي مثال يورگرد هم آد تا افراد را براي كمك به همديگر كمك كني �

افراد ارتباط تا در مراقبت از سالخوردگان كمك كنند يا  از افراد بخواهيد

 .برقرار نماينداعضاي جامعه  سايربدون خانواده را با 
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  بحران و معنويت

 فرد ممكن است در كمك به رنج معنوي و مذهبي باورهايدر وضعيت بحراني 

و  عبادت قادر بودن بهاحساس اميد دهد.  آنهابه و  باشدمعنا بابسيار مهم و  و درد

 -تواند بسيار تسلي بخش باشد. به هر حال در تجربه بحران مي معنويمراسم 

را ممكن است كه باورهاي افراد  –ناك وحشتدر صورت خسارات  اًخصوصم

 ،شود ات مردم با اين تجربه ممكن است به چالش كشيده د. اعتقادزير سوال ببر

تامين در معنوي در اينجا چند پيشنهاد درباره وضعيت  يا تغيير كند.شود تر  قوي

  آورده شده است: گوارمراقبت و راحتي بعد از يك اتفاق نا

 درباره پس زمينه مذهبي افراد آگاه باشيد و به آن احترام بگذاريد. �

كند تا  كمك مي آنها كه به طور كلي چه چيزهايي بهايندرباره  از افراد �

 نظيرآنها را تشويق كنيد تا كارهايي  .، بپرسيداحساس بهتري داشته باشند

مقابله با مشكالت  در كنند انجام دهند كه اگر به آن توجه  را عبادت روزانه
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 كند. به آنها كمك مي

واالتي كه افراد ممكن به باورهاي ديني يا س داوري پيشبا احترام و بدون  �

 گوش دهيد. ،است داشته باشند

 تان از بحران را به افراد تحميل نكنيد. باورتان يا تفسير ديني يا معنوي �

چنين بحران حتي اگر فرد از شما  دربارهمذهبي  هايباورها و تفسيربا  �

  .كنيد مخالفتنه  و موافقت بخواهد، نهچيزي را 

  

  امدادرسانيايان دادن به پ

 گيو چگون زماند؟ افت مي اتفاقيچه  اًبعد

به زمينه بحران،  ها كمكارائه  توقف

نقش و موقعيت شما و نيازهاي افرادي كه 

 .بستگي داردكنيد،  به آنها كمك مي

نيازهاي  تان از موقعيت، بهترين قضاوت

بكار بريد. اگر را افراد و نيازهاي خودتان 

فرد توضيح دهيد كه قصد ترك آنجا را داريد و اگر كس  برايامكان دارد، 

 افراد به او توضيح دهيد. بارهبه آنها كمك خواهد كرد سعي كنيد در ديگري بعداً

دهيد كه چه  اطالعبه آنها  ايد، برقرار كرده را خدماتساير  افرد بارتباط اگر 

مهم ن شويد كه جزييات را براي پيگيري در اختيار دارند. ئمطمو د يدار يانتظار

  بهترين وتوانيد به بهترين روش  مي اي داريد، پس چه تجربهفرد  باه شما نيست ك

  ي كنيد.داحافظآرزوها با او خ

  

3.4 
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  اي هستند. افرادي كه احتماالً نيازمند توجه ويژه

  

  

  

  

  

  

باشند و نيازمند كمك خاصي در  پذير افرادي كه ممكن است آسيب

  شرايط بحراني هستند:

 كودكان، از جمله نوجوانان .1

 افراد با شرايط سالمتي خاص يا ناتواني .2

 خشونت ياخطر تبعيض معرض افراد در  .3

پذيرند منابعي براي  از جمله كساني كه آسيب افرادداشته باشيد كه همه  خاطربه 

براي استفاده از منابع مقابله با استرس خود و  پذير مقابله دارند. به افراد آسيب

  .شان كمك كنيد استراتژي

  

 كودكان از جمله نوجوانان .1

 يرند.پذ سيببه ويژه در شرايط بحراني آ –از جمله نوجوانان  -بسياري از كودكان

ها و امور عادي  پيشامدهاي بحراني معموالً جهان آشناي آنها از جمله مردم، مكان

ر متاثبحراني  ازكه  كند. كودكاني مختل ميرا شود  افراد ميكه باعث امنيت 

كه  ،ممكن است در معرض خطر خشونت جنسي، سواستفاده و استثمار اند، شده

3.5 
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در هرج و مرج شرايط بحراني بزرگ رايج است، قرار گيرند. كودكان خردسال 

يا از خود  شان را برطرف كنند وليهتوانند نيازهاي ا نمي زيراپذيرند  آسيباغلب 

كودكان  .زده شوند هول و وحشتممكن است مراقبت كنند و مراقبان آنها 

 برداري جنسي يا استخدام نيروهاي مسلح شوند. بهره بزرگتر ممكن است قاچاق،

بيشترين دختران با  ند. معموالًمواجه دختران و پسران اغلب با خطرات متفاوت

ساني كه مورد آزار قرار گرفته و ك اند و استثمار مواجهخشونت جنسي  اتخطر

   و از خانواده جدا شوند. لكه دار شدناند ممكن است مايه  شده

، ها مشاهده تخريب مثال، برايهاي بحران ( دشواريها به  چگونگي واكنش بچه

يا فقدان آب و غذا) بستگي به سن  محيط و شرايطمواجه شدن با ، آسيب يا مرگ

تعامل و  تمراقب دهندگان ارائه هاي همچنين به روش آنها دارد. گسترشو مرحله 

براي مثال ممكن است كودكان خردسال نتوانند آنچه در  بزرگترها دارد.با ساير 

به حمايت  اًخصوصمدرك كنند و آنها  دهد را كامالً اطرافشان رخ مي

   از آنها نياز دارند. تمراقب دهندگان ارائه
با شيوه بهتري مقابله  ،آرام و پايدار دارند به طور كلي، زماني كه كودكان بلوغي

  كنند.  مي
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مانند واكنش  اضطرابيهاي  كودكان و افراد جوان ممكن است واكنش

). آنها همچنين ممكن مراجعه شود 3-3قسمت به ( تجربه كنندرا بزرگساالن 

  استرسي خاص از جمله موارد زير داشته باشند.  واكنش چنداست 

مثال  براي( شان بازگردند قبليكودكان خردسال ممكن است به رفتارهاي  �

 ارائه دهندگانآنها ممكن است به  ،شب ادراري يا مكيدن انگشت شصت)

يا بازي تكراري را كه مربوط  را كاهش دهندشان  بچسبند و بازي تمراقب

 انجام دهند. ،است اي كننده ناراحت پيشامدبه 

ن است اين باور را داشته باشند كه آنها كودكان در سن مدرسه ممك �

شود، ممكن  هاي جديد زياد مي ترس هستند، يبد پيشامدهاي موجب وقوع

احساس تنهايي خودشان را با حفاظت و  و كمبود محبتبه دليل است 

 كنند.و مشغول زده سرگرم  نجات مردم بحران

ز ابودن جدا ، متفاوت بودن يا »پوچي«نوجوانان ممكن است احساس  �

 دهند.بروز و منفي را از خود  پرخطر يا رفتارهاي ،را پيدا نموده دوستانشان
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ت و حمايت از جمله منابع مهم حفاظ تمراقبدهندگان  ساير ارائهخانواده و 

خود جدا  تمراقبدهندگان  كساني كه از ارائه عاطفي براي كودكان هستند.

ناآشنا و در  يبحراني در مكان پيشامديك  يممكن است خود را در ط ،اند شده

آنها ممكن است بسيار هراسان باشند و نتوانند  .غريبه حس كنندكنار افراد 

نخستين گام مهم پيوند دوباره  ند.ده تشخيص به درستيرا خطرناك  هاي محيط

دهندگان  ارائهها و  به خانواده -از جمله نوجوانان - از هم جدا شده كودكان

كار اگر  تنهايي انجام دهيد.به كار را خودتان  نكنيد اين شان است. سعي  مراقبت

كنيد بالفاصله  سعي ،وضعيت كودك بدتر خواهد شد. در عوض اشتباهي كنيد،

نام و مراقبت از  تواند روند ثبت ت از كودكان كه ميحفاظعتمد با سازمان م

  ارتباط برقرار كنيد.  ،تضمين كندكودكان را 

 دهندگان مراقبت ارائهاز  ،خود هستند دهندگان مراقب ارائهكه كودكان با  هنگامي

براي را شان حمايت كنيد. كادر زير پيشنهاداتي خود از كودكانبراي مراقبت 

  دهد: ه ميلف رشد ارائدر مراحل مخت وچگونگي حمايت از كودكان در سنين 
  

مراقبت از كودكان توانند در  دهندگان مراقبت مي كارهايي كه ارائه

  ام دهندانج

كودكان 

  خردسال

 آنها را در جايي امن و گرم نگه داريد. �

صداي بلند و هرج و سر و آنها را به دور از  �

 مرج نگه داريد. 

 آنها را نوازش كنيد و به آغوش كشيد.  �

 در صورت امكان برنامه تغذيه و خواب �

 يد.كن تنظيمرا  يمنظم
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  صحبت كنيد. ماليمتي نرم و با صدا �

  نوجوانان
  

را معطوف و توجه بيشتري  وقت �

 يد.كن آنها

اغلب به آنها يادآوري كنيد كه در  �

 امني هستند.جاي 

 از توضيح دهيد كه شان براي �

 .شرمنده نباشندرخ داده  ناگوار پيشامدهاي

برادر و خواهر  ،دهندگان مراقبت ارائهكودكان خردسال را از  �

 كنيد.ن و عزيزانشان جدا

 يد.بگير را در نظر يمنظم و برنامهمكان روال اال حتي �

ساده و بدون جزييات ترسناك توضيح  ،آنچه رخ داده بارهدر �

 دهيد.

تان  نزديك بگذاريداند  اند و به شما چسبيده دهوحشت زاگر  �

 بمانند.

مكيدن انگشت  مثل  با كودكاني كه رفتارهاي دوران نوزادي �

و  صبور دهند مي بروزرا  خواب شصت يا خيس كردن رخت

 اشيد.ب باحوصله

  مكان فرصتي را براي بازي و استراحت فراهم كنيد.اال حتي �
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كودكان 

بزرگتر و 

  نوجوانان

  

 يد.كن را معطوف آنهاو توجه بيشتري  وقت �

 به آنها كمك كنيد تا روال عادي خود را حفظ كنند. �

حقايق آنچه رخ داده و آنچه در جريان است به آنها  بارهدر �

 توضيح دهيد.

 يد تا ناراحت شوند. از آنها انتظار استقامت نداشته باشيد. بگذار �

 ضاوت گوش دهيد.شان بدون ق به افكار و هراس �

 وضع كنيد. يو انتظارات واضح عدقوا �

را خطراتي كه با آنها مواجهند بپرسيد. آنها  بارهاز آنها در �

چگونگي جلوگيري از  بارهحمايت كنيد و در

 شان بحث كنيد. پذيري آسيب

برايشان مفيد تشويق همراه هايي  فرصتاختيار گذاردن در  �

   خواهد بود.
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تواند  بسيار ناراحت است يا به هر دليلي نمي ،دهنده مراقبت مجروح شده ارائهاگر 

و  دهنده مراقبت ارائهبراي  توانيد مي ،مراقبت كنداش  تحت سرپرستياز فرزندان 

 ييا فرد قابل اعتماد آژانسيك  وارد نمودنمراقبت از كودكان كمك بخواهيد. 

دهندگان  ارائهكودكان و  پذير است. فاظت از كودكان در هر زمان امكانبراي ح

براي مثال  .را ندهيد ن از همدجدا ش امكانرا نزديك هم نگه داريد و مراقبت 

ي منتقل شد، سعي ديگر هاي پزشكي به جاي براي مراقبتدهنده مراقبت  ارائهاگر 

دهنده مراقبت  ارائهنگه داريد يا جزييات جايي كه  آنهارا همراه  كودكانكنيد 

   توضيح دهيد.آنها دوباره   اجتماع به منظوررود را  مي

  

اطراف يك محيط در داشته باشيد كه ممكن است كودكان  به خاطرهمچنين 

حتي اگر خودشان يا  ،و شاهد حوادث ناگواري باشند  كردهجمع تبحراني 

ناشي از در هرج و مرج  نباشند. پيشامدتحت تاثير  اًمستقيم مراقبت دهنده ارائه

آنچه   اغلب بزرگساالن مشغول هستند و ممكن است از نزديك ناظر ها، بحران

سعي كنيد  شنوند نباشند. دهند و مي بينند يا انجام مي كودكان در اين منطقه مي

  ه داريد.نگ دوركننده  هاي ناراحت ها و داستان آنها را از صحنه
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  براي كودكان گفت و انجام داد  آنچه بايد

آنها  نگهداري

كنار  در

  عزيزانشان

و  دهنده مراقبت ارائهمكان آنها را نزديك اال حتي �

از هم جدا  امكانشان نگه داريد. سعي كنيد  هاي خانواده

 ندهيد.را به آنها  ندش

شبكه يا  اهستند ارتباط آنها را ب بدون همراهزماني كه  �

. برقرار كنيدحفاظت از كودكان قابل اعتماد  آژانس

 مراقب رها نكنيد.همراه و كودكان را بدون 

خودتان  وجود ندارد،اگر سازمان حفاظت از كودكان  �

 با خانواده تماسيا  دهنده مراقبت ارائهبراي يافتن  گامي

  برداريد. ،كه بتواند از آنها مراقبت كنند

  نگهداري امن

  

در معرض هرگونه صحنه هولناكي مانند  مواجههآنها را از  �

 يد.كن تظافمجروح يا تخريب وحشتناك مح افراد

 بارهكننده در هاي ناراحت از آنها در مقابل شنيدن داستان �

 محافظت كنيد. پيشامداين 

خواهند با كودكان  ها يا افرادي كه مي از رسانه آنها را �

نيستند حفظ  و جزو كارهاي اورژانسيمصاحبه كنند 

  كنيد.

گوش دهيد، 

صحبت كنيد 

  و بازي كنيد

  

 صحبت كنيد و مهربان باشيد. ماليمتباشيد، با آرام  �

 .كنيدگوش  شان به نظرات كودكان درباره وضعيت �

سعي كنيد با نگاه كردن در چشمانشان با آنها صحبت  �

ها و توضيحات قابل درك آنها استفاده  كنيد و از واژه
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 نيد.ك

كه  خودتان را با نام معرفي كنيد و به آنها اطالع دهيد �

 شما براي كمك آنجا هستيد.

پيدا  براياهل كجا هستند و هر اطالعاتي كه  شان، نام �

ير اعضاي خانواده شان ساو  مراقبت گاندهند ارائهكردن 

 .تواند مفيد باشد، كسب كنيد مي

خود هستند، از  مراقبت گاندهند ارائهزماني كه آنها با  �

 شان مراقبت از كودكان براي مراقبت گاندهند ارائه

 حمايت كنيد.

را در سعي كنيد آنها  گذرانيد، وقت مي اگر با كودكان  �

 بارهاي در ساده كنيد يا مكالمهداخل بازي هاي   فعاليت

   شان با توجه به سنشان داشته باشيد. هعالق

  
منابع خاص خود را براي برخورد كردن به خاطر داشته باشيد كه كودكان نيز 

مثبت  برخورد هاي استراتژيو از  كسب كنيد آگاهي درباره اين منابع دارند.

منفي برخورد  هاي استراتژيكنيد تا از  به آنها كمك عين حال  در ،حمايت كنيد

توانند در شرايطي بحراني  كودكان بزرگتر و نوجوانان اغلب مي پرهيز كنند.

شان در اين وضعيت ممكن است  هاي امني براي مشاركت يافتن راه كمك كنند.

  به آنها كمك كند تا احساس كنترل بيشتري كنند.
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 معلوليت ذهني افراد با شرايط سالمتي يا فيزيكي خاص يا .2

 

(از جمله  هاي جسمي يا رواني (بلند مدت)، معلوليت با شرايط سالمتي مزمن افراد

 ها اين كمك نياز دارند. اي هاي ويژه اختالل شديد رواني) يا افراد مسن به كمك

هاي  با پشتيباني اوليه و مراقبت تا ممكن است شامل رسيدن به مكاني امن،

بحراني  پيشامد هرتجربه  .كننديا از خودشان مراقبت تماس بگيرند بهداشتي 

هاي قلبي،  ناراحتي ز جمله فشار خون باال،تواند انواع شرايط مختلف بهداشتي ا مي

زنان باردار و  .را بدتر كندغيره و اختالالت سالمتي و رواني  اضطراب و آسم،

 ممكن است برشيرده ممكن است استرس شديد ناشي از بحران را كه 

افرادي كه  تجربه كنند. گذارد،سالمت خود يا نوزادشان تاثير بر شان يا  بارداري

ممكن  ،خودشان به تنهايي حركت كنند يا مشكل ديدن و شنيدن دارندد توانن نمي

  است در پيدا كردن عزيزانشان يا دسترسي به خدمات موجود مشكل داشته باشند.
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شرايط سالمتي خاص يا معلوليت  دارايتواند به افراد  كه مي يمورد چنددر اينجا 

  كمك كند آورده شده است:

 بيابند. يبه آنها كمك كنيد تا مكان امن �

، گرفتن آب شان مانند خوردن، نوشيدن هيولبه آنها براي رفع نيازهاي ا �

 اند، دادهها  آژانسيا ساخت سرپناه با موادي كه  بهداشتي، مراقبت از خود

 كمك كنيد.

از افراد درباره هرگونه شرايط خاص سالمتي يا مصرف منظم دارو براي  �

ه افراد براي دريافت سعي كنيد ب سوال كنيد. شان مشكل بهداشتي

 كمك كنيد. موجود،يا دسترسي به خدمات پزشكي  شان داروهاي

ن شويد كه ئمطم بايد آنجا را ترك كنيد،شخص بمانيد يا اگر  در كنار �

كه ارتباط فرد با  بررسي كنيد .به آنها وجود داردكسي براي كمك كردن 

در آنها به كمك براي هاي مربوطه  حفاظت يا ساير حمايت آژانس

 .برقرار استدرازمدت 

چگونگي دسترسي به هرگونه خدمات موجود اطالعات  بارهبه آنها در �

 دهيد.

  افراد در معرض خطر تبعيض و خشونت .3

تبعيض و خشونت ممكن است شامل زنان، برخي از افراد در معرض خطر  

داليل به .آنها باشند هاي ذهني هاي نژادي يا مذهبي، يا افراد داراي معلوليت گروه

  پذيرند: بزير آسي

 .از قلم بيفتندفراهم شده  وليهخدمات ا ازفردي يا افرادي  �
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ها، خدمات يا جايي كه  ها درباره كمك گيري از تصميمفردي يا افرادي  �

 .از قلم بيفتندبايد بروند 

 د.نريگ ميهدف خشونت از جمله خشونت جنسي قرار  �

براي  اي افراد در معرض خطر خشونت و تبعيض ممكن است به حمايت ويژه

 هاي كمك مندشان در وضعيت بحراني نياز داشته باشند و ممكن است نياز امنيت

خود و دسترسي به خدمات موجود داشته  وليهبيشتري براي رسيدن به نيازهاي ا

  باشند.

  كمك كنيد:آنها در موارد زير به از اين افراد آگاه باشيد و 

 پيدا كنند. اقامتبراي  يمكان امن تابه آنها كمك كنيد  �

 تماسير افراد مورد اعتمادشان ساو  عزيزان انها كمك كنيد تا ببه آ �

 بگيرند و

ه دهيد و به آنها كمك كنيد ئخدمات موجود ارا بارهبه آنها اطالعاتي در �

  با اين خدمات در ارتباط باشند. اًتا در صورت لزوم مستقيم
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  مراقبت از خود و همكارانتان -4فصل 
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  :پردازد به بحث در موارد زير مي اين فصل

  براي كمك كردن ه شدنآماد 4.1

  زندگي هاي كار سالم و عادت مديريت استرس: 4.2

  و انديشيدن تامل ،استراحت 4.3

عيتي بحراني قرار گرفته قومتاثير  تحت تان ممكن است مستقيماً هخانواد شما يا

 ضمنممكن است در  درگير نشده باشيد، اًمستقيمشما باشيد. حتي اگر 

 به عنوان امدادگر، شنويد قرار گيريد. بينيد يا مي تاثير آنچه مي تحت رساني كمك

از خودتان مراقبت  مهم است. يشتندرستي خوسالمت و به  نمودن توجه زياد

  .كنيداز ديگران مراقبت نحو بهترين به كنيد تا بتوانيد 

  

  رساني آماده شدن براي كمك

توانيد به عنوان امدادگر بهترين  كه چگونه مي بررسي كنيدهر زمان ممكن در 

  آمادگي را در موقعيت بحراني داشته باشيد:

ها و  نقش درباره شرايط بحران،مطالبي را  �

هاي انواع مختلف امدادگران  وليتئمس

 بياموزيد.

مسايل شخصي يا و  خويش  سالمت �

خانوادگي كه ممكن است سبب استرس 

به ديگران  امدادرسانيشديد شما در نقش 

 يد.كن بررسيشود را 

4.1 
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اينكه آمادگي الزم را براي كمك در اين وضعيت بحراني و زمان  بارهدر �

 صادقانه تصميم بگيريد. ،داريدرا خاص 

 

  زندگي هاي مديريت استرس:كار سالم و عادت

در دوره  ها مخصوصاً آن روزانهاسترس شغلي  ،منبع اصلي استرس براي امدادگران

فرسا، نداشتن شرح  طاقت هاي ساعات كاري طوالني، مسئوليت بحران است.

 ،وظيفه روشن و مشخص، ارتباطات يا مديريت ضعيف، اشتغال در مناطق ناامن

  تواند روي امدادگران تاثير گذارد.  هايي از استرس مرتبط با كار است كه مي نمونه

به عنوان امدادگر ممكن است براي 

امنيت و مراقبت مردم احساس 

مسئوليت كنيد. ممكن است چيزهاي 

وحشتناكي مانند تخريب، آسيب، 

مرگ يا خشونت را شاهد يا حتي 

مستقيماً تجربه كنيد. همچنين ممكن 

تواند  ها مي درد و رنج ساير افراد را بشنويد. تمامي اين تجربه هايي از تاناست داس

  بر شما و همكارانتان تاثير گذارد. 

چگونگي بهترين شيوه مديريت استرس خود را به منظور حمايت كردن و حمايت 

شدن توسط همكاران امدادگرتان بررسي كنيد. پيشنهادهاي زير ممكن است در 

  موثر باشد: شما ريت استرساداره كردن و مدي

از عهده آنها در گذشته بتوانيد  تادرباره آنچه به شما كمك كرده است  �

 فكر كنيد. ،ديمانبقوي انجام دهيد تا همچنان د يتوان و آنچه مي برآييد

4.2 
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غذا خوردن، استراحت و  ، بهحتي كوتاه مدت ،سعي كنيد زماني را �

 آرامش اختصاص دهيد.

معقولي داشته باشيد، به طوري كه بيش از حد سعي كنيد ساعات كار  �

 ميان همكاران امدادگر، يكارحجم به عنوان مثال تقسيم  خسته نشويد.

هاي  در دورهاستراحت و حاد بحران  مرحله يدر طي به صورت شيفت كار

 منظم داشته باشيد.

 داشته باشند. زياديرويداد بحراني مشكالت هر افراد ممكن است بعد از  �

ممكن است  د،شان كمك كني مشكالت همهدر به مردم زماني كه نتوانيد 

ول حل ئداشته باشيد كه مس خاطركنيد. به  كفايتي و بي ميدياااحساس ن

به  تا كنيد توانيد به مردم كمك مي چهآن مشكالت مردم نيستيد. يتمام

 د.نخودشان كمك كن

 مواد و از هرساندين يا نيكوتين خود را به حداقل ئكاف مصرف الكل، �

 جلوگيري كنيد. تجويز پزشكن ومخدر بد

دهند و  انجام ميكارشان را امدادگر چگونه همكاران بررسي كنيد كه  �

ايي را براي حمايت از ه روش كنند. مي تبادل نظرآنها چگونه با شما 

 يكديگر بيابيد.

اد مكه براي حمايت به آنها اعت ير كسانيساعزيزانتان يا  با دوستانتان، �

 كنيد. مذاكره ،داريد
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   انديشيدن وتامل  ،استراحت

بخش مهمي از پايان دادن به نقش  ،و تامل اختصاص زماني براي استراحت

ايد  كه شما برطرف كرده افرادوضعيت بحراني و نيازهاي  است. شماامدادي 

بسيار  افراد ممكن استو تحمل درد و رنج بوده بسيار چالش برانگيز  ممكن است

زماني را براي استراحت و  ،عيت بحرانيقومپس از كمك كردن در  باشد.  دشوار

 بازيابي شماپيشنهادهاي زير ممكن است براي  ايتان اختصاص دهيد.ه تامل تجربه

  مفيد باشد.

هر همكار يا  مسئول،تان در شرايط بحراني با  باره تجربه امدادرسانيدر �

 كنيد.اد ديگري گفتگو ماعت موردشخص 

كوچك  مقياسحتي در  ،ايد آنچه را قادر به كمك كردن به ديگران بوده �

 شناسايي و مشخص كنيد.

 ياايد  به خوبي انجام داده كارهايي كهو پذيرش  انعكاسمطالبي درباره  �

در اين شرايط انجام  توان مي را هاي آنچه و محدوديتاست انجام نشده 

 بياموزيد. ،داد

زماني را  وظايف روزمره،و دوباره قبل از شروع كار  ،امكان در صورت �

 اختصاص دهيد. تمدد اعصاببراي استراحت و 

افكار و خاطرات درباره اين پيشامد اگر 

يد، احساس اي دار كننده ناراحت

بسيار غمگين  كنيد، مي تيانعصب

هستيد، مشكل خوابيدن داريد، مقدار 

نوشيد يا مواد مخدر  الكل زيادي مي

4.3 
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حمايت از فردي كه به او اعتماد داريد  درخواست كمك و ،كنيد مصرف مي

 ، مشكلتان راديبيش از يك ماه طول كشبراي اگر اين مشكالت  بسيار مهم است.

 .ميان بگذاريد دررواني  بهداشتاي يا متخصص  با مراقب بهداشت حرفه
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  ايد  تمرين آنچه آموخته -5فصل 
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5.1 

هايي از حوادث بحراني است كه ممكن  موارد و حاالت زير نمونه

كار داشته باشيد. همانطور  و است شما به عنوان امدادگر با آن سر

  پردازيد، تصور كنيد: ميمرور و مطالعه اين موارد به كه 

ترين نيازهاي شما چه  اگر چيزي شبيه اين مورد براي شما رخ دهد فوري .1

 خواهد بود؟

 ؟شما چه خواهد بود ها برايچيز ترين و موثرترينمفيد .2

  

هاي  اصول عملي كمك ،چگونگي پاسخ به مردم ؛هنگام تصورهر مورد و به در 

 خاطررا به  برقراري ارتباطنگاه كردن، گوش دادن و  نظيرشناختي  اوليه روان

شما براي اينكه چه  و راهنماييكمك  را به منظورداشته باشيد. ما چند سوال مهم 

  ايم: آورده ،دهي در نظر بگيريد براي پاسخرا هايي  چيزي و چه راه

  

  : بالياي طبيعي1حالت موردي 

  
سط يك روز كاري در اوااي بزرگ در  كه به طور ناگهاني زلزله ايد  شنيده كنونتا

ها  و ساختمان اند تاثير قرار گرفته بسياري از مردم تحت دهد. مي مركز شهر رخ
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 شما ولي حال ايد، را احساس كردهآن شما و همكارانتان لرزش  .اند هفروريخت

كار  نجادر آسازماني كه  ست.امشخص ناخسارت  و گستره ميزان خوب است.

فرد هر د كه به بازماندگان كمك كنيد و خواه كنيد از شما و همكارانتان مي مي

  حمايت كنيد. ،بينيد مي كهرا اي  ديده آسيب
  

  سواالت زير را از خودتان بپرسيد:، شويد درحالي كه براي كمك آماده مي

شخصي ممكن است مهم كدام جنبه آيا براي كمك كردن آماده هستم؟  �

 باشد؟

 اين وضعيت بحراني چه اطالعاتي دارم؟ درباره �

 سفر خواهم كرد؟ چرا يا چرا نه؟ به تنهايي يا با همكارانمآيا  �

  

  در نظر گرفت:  آنچه بايد

ه ب -شويدهاي بحراني اعزام مي هنگامي كه براي كمك به وضعيت �

مزاياي كار كردن  - هاي عظيم خصوص بالفاصله پس از وقوع بحران

به صورت جفتي را بررسي كنيد. كار به صورت  به صورت تيمي يا

تان  هاي  تيمي تيمي به شما كمك خواهد كرد تا حمايت و پشتيباني هم

هاي دشوار به همراه خود داشته باشيد و اين براي ايمني  را در وضعيت

توانيد موثرتر باشيد.  شما بسيار مهم است. عالوه بر آن در تيم نيز مي

واند در كنار كسي كه پريشان است بماند تا ت يك فرد مي براي مثال،

هاي پزشكي  هاي ويژه مانند مراقبت فرد ديگر بتواند بر يافتن كمك

 »ياري همسيستم «مورد نياز تمركز كند. در صورت امكان سعي كنيد 

و كمك به يكديگر  پشتيبانيتان براي مدادگرا و همكار خودتانبين 
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 .ايجاد كنيد

هايي  پشتيباني قادر به ارائهممكن است ان عوامل و كارگزاربرخي از  �

اطالعات به روز  تجهيزات ارتباطي، حمل و نقل، ،تداركاتاز جمله 

يا ي تيم با ساير اعضا در ارتباطعيت يا مسايل امنيتي و قوم بارهشده در

  ند.اشخدمات به شما ب

  
  بايد در جستجوي چه چيزي باشيد؟ كنيد، همانطور كه در اطراف شهر حركت مي

 ست؟من ايازه كافي ااند بهقرار گرفتن بحران  محل و جايگاهدر  �

 ست؟ا اختيارهايي در  چه خدمات و حمايت �

 ند؟شته باشنيازهاي اساسي فوري آشكار داهستند كه آيا افرادي  �

 هاي احساسي جدي آشكار هستند؟ واكنش دچارآيا افرادي  �

 ؟استويژه هاي  كمك مندنياز چه كسي احتماالً �

 ؟نمودشناختي را فراهم  هاي اوليه روان توان كمك از كجا مي �

  
توانيد شنونده  كنيد، بررسي كنيد كه چگونه مي همانطور كه با مردم برخورد مي

  هاي آنها باشيد و به آنها آرامش دهيد؟ خوبي براي نگراني

 باشد؟ممكن است  چه چيزهايير يتاثتحت نيازهاي اساسي افراد  �

 و بشناسانم؟ نمودهمعرفي ي پيشنهادي ها پشتيباني بهچگونه خود را  �

از  براي در امان ماندنر يتاث افراد تحتبه  نمودن عيت بحراني كمكقومدر  �

 ؟چه مفهومي دارد ها سيبآ

 شان سوال كنم؟ و نيازهايها  نگرانياز افراد درباره چگونه  �
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ر فراهم يتاث افراد تحتتوان بهترين حمايت و آسايش را براي  چگونه مي �

 ؟نمود

  
  مضطرب با بزرگسال از گفتگومثالي 

در خارج از آوار يك ساختمان  اي را ايستاده خانمشما  ،گفتگودر اين 

به نظر  ، هرچندلرزد ميبه خود كند و  . او گريه ميبينيد شده ميويران 

  آسيب ديده باشد. از نظر جسماني رسد كه نمي

توانم با شما  كنم. مي من با سازمان .... كار مي نام من ... است.، سالم شما:

  ؟ي داشته باشمصحبت

د به ساختمان بودم كه زمين لرزه شروع و! در حال ور: وحشتناك بودخانم

  !است شدهشد! نميتوانم بفهمم چه 

 تان توانم تصور كنم كه براي زمين لرزه بود و ميدرست است، بله،  شما:

  تان چيست؟ راستي اسم وحشتناك بوده است.

حال لرز و (ام!  ترسيده خيليمن  اسمين سالم.ي -هستماسمين يمن : خانم

توانم به داخل بروم و براي يافتن همكارانم  من در عجبم. مي ستن)گري

  دانم كه همه آنها سالم باشند! تالش كنم؟ نمي

ممكن است  ،امن نيست اصالًرفتن به داخل ساختمان االن  خانم سالم. شما:

 ي استتر جاي امنآنجا كه توانم در  مي مايليداگر  آسيب ببينيد.شما هم 

  آيا مايليد؟ .بمانمكنار شما در با شما بيشتر صحبت كنم و براي مدتي 

ساختمان  همان نزديكيدر  يتر (شما به سمت مكان آرام لطفاً: آره، خانم

 ،كارندي مشغول پزشكگروه نجات و گروه تخريب شده كه افراد 
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  .رويد) مي

وسايل استراحت ، امكان داردتوانم كمي آب به شما بدهم؟ (اگر  مي شما:

  .)در اختيار بگذاريدآب يا پتو  مانند

دقيقه  2 - 3(شما براي  اينجا بنشينم. اي لحظهخواهم  من فقط مي: خانم

  .شروع به صحبت كند)او باره دوتا  ،نشينيد ميساكت 

ساختمان  در داخلبراي كمك به مردم  ايددارم! بوحشتناكي احساس : خانم

  .مدمان مي

  كنم. را درك مي تان احساس شما:

  افراد احساس بدي دارم. براي بقيهاما دويدم، من به بيرون : خانم

به منطقي اما  كنيد.بچه  يين موقعيتچناست كه بدانيد در  دشواربسيار  شما:

 يخوبكار غريزي  از نظراز ساختمان بيرون به دويدن رسد كه  نظر مي

  .ديده باشيدرنه ممكن بود آسيب وگ بود،

او كنم  فكر مي كشيدند. من ديدم كه آنها بدني را از زير آوار بيرون مي خانم:

  دوستم بود (در حال گريه كردن).
بسيار متاسفم. گروه نجات در حال جستجو هستند، بعداً خواهيم فهميد  شما:

دقيقه  10 اند. (گفتگو براي كه چند نفر و چه افرادي در ساختمان بوده

يابد، و از او درباره  ديگر با گوش كردن شما به داستان اين خانم ادامه مي

  . يابد) گفتگو به شرح زير پايان مي پرسيد. ها و نيازهايش مي نگراني

 ياما تلفن همراهم را زمان، ام سالم هستند يا نه م كه خانوادهدانب بايدمن : خانم

  م.روبه خانه بجوري دانم چه  و نمي جا گذاشتم شدزمين لرزه شروع كه 

تان تماس بگيريد و سپس  هتوانم به شما كمك كنم تا با خانواد من مي شما:
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  .دسترسي پيدا كنيد آنهاتوانيد به  چگونه مي بكوشيم كه

  .زيادي به من است اين كمك بسيار متشكرم.: از شما خانم

  

  توجه داشته باشيد كه شما: ،ساده گفتگويدر اين 

كنيد به  و سازماني را كه براي آن كار مي نماييدخودتان را با نام معرفي  �

 فرد بگوييد.

 ند.نصحبت كدارند تمايل  تا اگربخواهيد  دافرااز  �

 خطاب كنيد.  با نام خانوادگي بيشترو براي احترام  انش د را با نامافرا �

ت بيشتر فرد مضطرب محافظصدمه ديدن  از يتر به مكان امن با انتقال �

 كنيد.

 ،د (براي مثال مقداري آب)بخش ش ميمارچيزي كه به فرد مضطرب آ �

 ه كنيد.ئارا

گوش دهيد، بدون اينكه او را مجبور به  سخنانشكنار فرد بمانيد و به در  �

 صحبت كنيد.

 كنيد. بازگوآنها به  اند كه افراد به درستي عمل كرده اقداماتي را �

 اختصاص دهيد.زماني را براي گوش دادن به افراد  �

 .شناسايي كنيدص را اشخاهاي  نيازها و نگراني �

 كنيد. را تاييداز دست دادن همكارانش  بارهفرد درهاي  نگراني �

 يد.را بدهاش  اعضاي خانوادهساير ارتباط او با  رايبه فرد پيشنهاد كمك ب �

 



ايد تمرين آنچه آموخته  88 

 
توانيد  مي هاي عملي با اطالعات و حمايت چه كاري براي ارتباط گرفتن افراد

  ؟انجام دهيد

عيت براي پيدا كردن منابع در قومي ممكن است در اين يها چه چالش �

داشته وجود يا خدمات براي افراد تحت تاثير آب)  سرپناه، دسترس (غذا،

 .باشد

هاي  ؟ چه پيشنهادچيستافراد  احتمالي ذهني هاي و نگراني ها دلواپسي �

 ه دهم؟ئتوانم ارا عملي براي رفع مشكالت آنها مي

توان اطالعات  ر چه اطالعاتي خواهند خواست؟ از كجا مييتاثتحت  ادافر �

 ؟را پيدا كردبحراني  واقعه بارهو قابل اعتماد درشده به روز 

چه كاري مورد نظرشان شان يا خدمات  براي ارتباط افراد با عزيزان �

 باشد؟وجود داشته هايي ممكن است  توانم انجام دهم؟ چه چالش مي

سالمتي چه گوناگون با شرايط  افرادنوجوانان يا  كودكان،ممكن است  �

 د؟نداشته باش ،نيازهايي

خدمات  ياشان  با عزيزانپذير  ارتباط افراد آسيبتوانم براي  چگونه مي �

 كمك كنم؟مورد نظرشان 
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  خشونت و تغيير مكان :2حالت موردي  5.2

نها آبه محل جديد در كاميون هستند و به  انتقال و تغيير مكانپناهندگان در حال 

آنها به دليل جنگ در  د كه در مكان جديدي زندگي خواهند كرد.وش ميگفته 

يه گربرخي  شوند مياز كاميون پياده كه  يدر حال .اند شان منتقل شده منطقه قبلي

خود  بي و مبهوت و از خودبرخي گيج  ،هستندترسيده  ظاهراً خيليبرخي  ،كنند مي

و  اند آنها ترسيده اكثر كشند. آه ميحسرتند و در حالي كه ديگران در  اند، شده

، غذا ندخوابب بايددرباره جايي كه  تصوري و هيچ  ترديد دارندمكان جديد  بارهدر

شنيدن صداي بلند  بابرخي از آنها  ندارند. ،دريافت كنندبهداشتي هاي  تبيا مراق

شما داوطلب سازماني  .اند تيراندازي شنيدهدوباره كه كنند  فكر مي ترسند، مي

هاي  محلدر  تاكند و از شما خواسته شده  يع ميزد كه مواد غذايي را تويهست

  كمك كنيد.غذا توزيع 
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كنيد، چيزهايي را كه مايليد در  اگر خود را براي كمك آماده مي

  اين موقعيت بدانيد بررسي كنيد:

زمينه  پيش ساني هستند؟افرادي كه به آنها كمك خواهم كرد چه ك �

 آنها چيست؟ يفرهنگ

هست آداب و رسومي  اجرا كنم يا ايدهست كه ب مقررات و قواعديآيا  �

براي مثال آيا صحبت كردن امدادگران زن با  پيروي كنم؟كه بايد 

 ست؟اتر  پناهندگان زن مناسب

 اند نچه در جنگ تجربه كردهآ بارهدر ؟اند دهش دور اي فاصلهبه چه آنها  �

 دانم؟ ميقدر چ

 چه خدماتي فراهم شده است؟اند،  استقرار يافته انپناهندگكه  يدر محل �

توانيم خودمان را براي  چگونه مي كنم، تيمي كار مي به صورتاگر  �

ايفي بر ظچه و كداممانعيت سازماندهي كنيم؟ هر قومكمك در اين 

كه در  يهاي امدادگر هگروبا ساير چگونه با يكديگر و  ؟يمعهده دار

 خواهيم بود؟ گهماهن ،هستندآنجا 

  
چه چيزي را بايد انتظار داشته شويد،  اگر با گروهي از پناهندگان مواجه مي

  باشيد؟

؟ اند خستهيا  گرسنه، تشنهآنها آيا  بيشترين نياز پناهندگان چه خواهد بود؟ �

 كسي مجروح يا بيمار است؟آيا 

 افرادي هستند كه از يك روستا باشند؟يا ها  خانواده ،در بين پناهندگانآيا  �
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ممكن است به  افراديچه  د؟سرپرست وجود دار آيا كودك يا نوجوان بي �

 د؟نكمك ويژه نياز داشته باش

رسد افرادي كه در گروه پناهندگان هستند انواع مختلف  به نظر مي �

چند نوع پاسخ عاطفي جدي  .داشته باشندبحران  را در برابر ها واكنش

 بينيد؟ مي

 

توانيد بهترين شنونده  چگونه مياگر با افراد در گروه پناهنده برخورد داريد، 

  و به آنها آرامش دهيد؟ هايشان باشيد نگراني

 ؟كنمه حمايت معرفي ئچگونه خودم را براي ارا �

بسيار ممكن است  اند كرده تجربه آن را يا  افرادي كه شاهد خشونت بوده �

را توانم آنها  چگونه مي مني كنند.نااترسيده و هراسان باشند و احساس 

 حمايت كرده و كمك كنم تا احساس آرامش كنند؟

ويژه نياز دارند كمك افرادي كه به  هاي توانم نيازها و نگراني چگونه مي �

 ؟را درك كنمها  خانم مثالً

 ؟كنم برخوردسرپرست  كودكان و نوجوانان بي اتوانم ب چگونه مي �

  
  سرپرست بيمثالي از گفتگو با كودك 

شويد كه تنها  ساله مي 10حدوداً  در كنار گروهي از پناهندگان، متوجه پسري

  باشد. ايستاده و ظاهراً بسيار ترسيده و هراسان مي

(طوري زانو بزنيد كه هم سطح ديد و چشم كودك شويد): سالم. اسم من ....  شما

ام. اسم شما  مدهآاست. من از كارگزاري ... براي كمك به شما به اينجا 

  چيست؟
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  كند): آدام (سرش را پايين گرفته و به آرامي صحبت مي كودك:

، اگر اي. تشنه نيستي؟ ( سالم آدام. شما االن مسافت طوالني را تا اينجا آمده شما:

چيزي را براي خوردن يا آشاميدن يا چيزي مانند پتو براي  امكان دارد،

  ات كجا هستند؟ هاستراحت به وي پيشنهاد كنيد). خانواد

 كند). دانم (شروع به گريه كردن مي نمي كودك:

كنم به شما كمك كنم  كنم. من سعي مي آدام، من ترسيدن شما را درك مي شما:

ات كمك  توانند براي استقرار خانواده و شما را با كساني ارتباط بدهم كه مي

  ات را بگويي و بگويي اهل كجا هستي؟ تواني نام خانوادگي كنند. آيا مي

 من آدام دووال و اهل روستاي .... هستم. كودك:

 ات را ديدي كي بود؟ ممنون و متشكر. آخرين باري كه خانواده آدام شما: 

هنگامي كه كاميون ما را به اينجا آورد، خواهر بزرگترم اينجا بود. ولي  كودك: 

   كنم. االن او را پيدا نمي

  خواهرت چند سالش است؟ نامش چيست؟شما: 

 سالش است و نامش رز است. 15او   كودك:

در پيدا كردن خواهرت به شما كمك كنم. پدر و من سعي خواهم كرد تا  شما:

  مادرت كجا هستند؟

همه ما هنگامي كه صداي تيراندازي را شنيديم از روستا فرار كرديم. ما  كودك:

  كند). ايم (گريه مي از پدر و مادرمان جدا شده

بسيار متاسفم آدام. اين شرايط بايد براي شما بسيار ترسناك باشد. اما در  شما: 

   ضر در جاي امني هستي.حال حا

  ام. من ترسيده كودك:
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خواهم به شما كمك  كنم. مي درك ميآميز و طبيعي):  اي محبت (به شيوهشما 

  كنم.

  االن بايد چه كار كنم؟ كودك:

توانيم به دنبال خواهرت بگرديم.  توانم مدتي در كنار شما بمانم و مي مي شما:

  موافقي؟

  آري. متشكرم. كودك:

  كند يا به چيز ديگري احتياج داري؟ ديگري هم تو را نگران ميآيا چيز  شما:

  نه. كودك:

آدام، خيلي مهم است كه ما با افرادي كه در آنجا هستند صحبت كنيم كه  شما:

ات كمك كنند. به  توانند براي يافتن خواهرت يا ساير اعضاي خانواده مي

كودك براي  روم (كمك كردن به اتفاق شما براي صحبت كردن نزد آنها مي

نام در سازمان معتبر رديابي خانواده يا حفاظت از كودكان ضروري  ثبت

  است).

  

  اشته باشيد كه شما:به موارد زير توجه د گفتگودر اين نمونه 

 .ايد  كودكي را بدون همراه در جمعيت پناهندگان ديده �

شويد و با او كودك چشم سطح  همتا  ايد  نشستهتان  روي زانوهاي �

 ؛كنيدصحبت 

 يد؛با كودك آرام و مهربانانه صحبت كرد �

 ايد؛  درباره خانواده كودك از جمله نام خواهرش يافتهرا اطالعاتي  �
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 بتواند مكاند كه ياش بياب تا زماني كه سازمان معتبري براي رديابي خانواده �

همراه اش را بيابد،  ترتيب دهد تا خانواده را براي اسكان كودك يامن

 .مانيدب كودك

 

هاي عملي انجام  با اطالعات و حمايت توانيد براي ارتباط افراد چه كارهايي مي

  دهيد؟

وجود دارد، دانم  ميكه خدماتي  ؟افراد چيست احتمالينيازهاي اوليه  �

 توانند به آنها دسترسي داشته باشند؟ چگونه افراد مي ؟چيست

پناهندگان مراقبت از اين  هاي برنامه بارهتوانم در چه اطالعات دقيقي مي �

توانند اطالعات بيشتري درباره  افراد ميچه زماني كجا و از داشته باشم؟ 

 پيدا كنند؟ پيشامداين 

زنان و كودكان بدون  جامعه مانندير ذپ سيبتوانم از افراد آ چگونه مي �

ير را با ذپ توان افراد آسيب يمونه گچ آسيب بيشتر محافظت كنم؟ ازهمراه 

 دهم؟ نيازشان ارتباط موردخدمات  ياعزيزانشان 

ممكن  اند، از جمله كساني كه در معرض خشونت قرار گرفتهاين افراد  �

 است چه نيازهاي خاصي داشته باشند؟

توانم  مي يا خدمات مورد نيازشانچه كاري براي ارتباط افراد با عزيزانشان  �

 انجام دهم؟

   



 ايد تمرين آنچه آموخته  95

  

  تصادف :3حالت موردي  5.3

را تصادفي  و كنيد ميشما در جاده روستايي شلوغ در بخش امني از كشور سفر 

حال عبور از همراه همسر و دختر جوانش كه در كه بينيد  فردي را مي بينيد. مي

فرد روي زمين  .بيند و ضربه ميتوسط ماشين عبوري آسيب  ،وسط جاده هستند

همسر و دخترش نيز  د.شو نميي از او مشاهده خونريزي دارد و حركت ،افتد مي

كت و اكه دخترش س درحالي ،لرزد ميو  كند ميهمسرش گريه  نزديك او هستند.

در جاده  تصادفنزديك صحنه  روستايي چند ايستاده است. يحركتهيچ بدون 

   اند. دهكرع امتجا

  

  

  

  

  

  

  

  
كشد تا  اي طول مي شما بايد در اين وضعيت سريعاً واكنش نشان دهيد، اما لحظه

  كنيد: آرام بگيريد و موارد زير را به منظور آماده شدن براي كمك بررسي 

 نگراني براي امنيت من و ديگران وجود دارد؟جاي هيچ آيا  �

  ؟آماده شوماين وضعيت  درتوانم  چگونه مي �
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 انجام داده ديده، يبراي مردي كه صدمه شديداً د فوريچه نيازهايي با �

 شود؟

  
  ت دارد؟چه چيزهايي براي جستجو اهمي

 ؟است هايي نيازمند ؟ به چه نوع كمكدارد  به كمك چه كسي نياز �

اي  و چه كمك ويژه هم نمايماتوانم فر به تنهايي مي من چه كمكي را �

 مورد نياز است؟

افرادي كه در اطراف  ؟متوانم درخواست كمك كن از چه كسي مي �

 موارديدر چه  ؟انجام دهندتوانند  چه كمكي مي اند دهكرجمع تصحنه 

 يا نتوانند مفيد باشند؟ شوندممكن است باعث اختالل 

  
توانيد  چگونه ميكنيد،  كه با افراد درگير تصادف ارتباط برقرار مي در حالي

  تا آرامش آنها را تامين نماييد؟بهترين شنونده باشيد 

 ؟دهمه ائارتا خدمات  بشناسانم چگونه خود را معرفي كنم و �

 ن باشند؟اامدر توانم كمك كنم تا افراد در مقابل آسيب بيشتر  چگونه مي �

كه شاهد جراحت پدرش بوده و به  يدر مورد دختر يآيا نگراني خاص

 لحظهوجود دارد؟ آيا در اين  ،رسد خيره مانده و شوكه شده است نظر مي

 تواند از او مراقبت كند و او را آرام سازد؟ يممادرش 

ه كنم كه امن و ائارتوانم  يمشناختي را در كجا  ي اوليه روانها كمك �

 ؟باشدآرام  اًنسبت

 ال كنم؟وهايشان س نيازها و نگراني بارهتوانم از افراد در چگونه مي �
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و به آنها كمك  دعوت كنمآرامش را به  تحت تاثيرتوانم افراد  چگونه مي �

 كنم تا احساس آرامش كنند؟

  
  ها  مثالي از گفتگو و واكنش

  پزشكيهاي  فوريت

 كنيد  بررسي كنيد، ميرا به سرعت و اجماالً مرور همانطور كه صحنه تصادف 

جاده شلوغ  .برخورد كنيدصحنه تصادف با خيال راحت  باتوانيد  مي كه چطور

نيز شما  فراد آسيب ديده و تماشاچيان هنوز وجود دارد.ااست و ترافيك توسط 

  ديده باشد.شديدي نگران پدري هستيد كه ممكن است آسيب 

  مبوالنس خبر داده است؟آكسي به آيا شما: 

  نهروستايي: 

  زنگ بزنيد؟ سبه آمبوالن بالفاصلهتوانيد ميآيا  :به روستاييان) خطاب( شما

  من زنگ خواهم زد.روستايي: 

و  دوباره سرسعي كنيم ترافيك را  بايدما  :)ديگري به تماشاچي خطاب( شما

رو به برخي از روستاييان پرچم ( كمك كنيد؟ توانيدميشما آيا  .سامان دهيم

 و سامان سرو ترافيك را  گيرندميدر حال عبور هاي  به سمت اتومبيلني يپاي

  .)نددهمي

كه يكي از  شويد، متوجه ميشويدنزديك ميتاثير  تحتافراد  ههمانطور كه ب(

  ).را حركت دهداست تا او ديده  روستاييان در اطراف فرد آسيب

 را آمبوالنس ه باشد.يددآسيب ممكن است گردنش ! ندهيد تكاناو را  لطفاً شما:

  .ايمكردهخبر 
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هاي  كمك ديده است،را آموزش اين كار  ياناطراف ازديگري  فرداگر شما يا (

كنيد يا از كسي كه در اطراف  بررسي بدهيد.آسيب ديده را به مرد  جسمانياوليه 

كه هنگامي .باشند  نديده يآسيبش و دخترن شود كه همسر ئيد تا مطمهخوابهست 

افراد  سايرن شديد كه ئو مطم گرفتقرار  يديده در وضعيت مناسب مرد آسيب

  .)ه دهيدئشناختي را ارا هاي اوليه روانكمك اند آسيب جدي نديده

آيا  به آمبوالنس خبر داده شده است. نام من....است. :به همسر فرد) خطاب( شما

  ؟ايد دهدي مهصدشما يا دخترتان 

  ام.نه، من آسيب نديده :گريه و لرز)هق هق (با  همسر

  نامتان چيست؟ :رمي)گو  آراميبه همسر با  خطاب( شما

  رم.شوهرم! شوه ،هآ صدا كنيدحنا توانيد مرا مي: حنا، (در حال گريه) همسر 

به آمبوالنس خبر داده شده  .ايد ترسيده خيليكنم كه شما درك ميحنا،  شما: 

االن شما آيا  مانم.كنار شما ميدر مدتي من  است تا به همسرتان كمك كند.

  يد؟دارو دخترتان نگراني يا نياز خاصي 

  دخترم خوب است؟ همسر:

او را بگوييد تا بتوانم با  اسم ممكن است نديده است. يدخترتان آسيبظاهراً  شما:

  او صحبت كنم؟

   است. رااو سانام  :)گيردرا مي (دستان دخترش همسر

سارا، نام من سالم  :)ايستيدمي همسطح با چشمان كودك طوري به گرمي و( شما

   شما و مادرتان كمك كنم. بهتا  امآمدهمن اينجا ... است. 

گويد كه مادر مي كند.كه دختر صحبت نمي فهميدميو شما  داردادامه  گفتگو(

رش تمركز شوهاما باز هم روي  ،دخترش غيرعادي است وضعيت براياين 
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 تا در كنارخواهد همراه پدر به بيمارستان برود گويد كه ميمي نيزمادر  كند. مي

  .)در معرض خطر تنها ماندن در خانه استشب هنگام، دختر  او بماند.

كسي كه به او اعتماد با بهتر باشد كه دخترتان با شما يا خيلي  ايدشحنا،  شما:

ترسيده است و االن براي پيشامد خيلي اين  زرسد او ابه نظر مي بماند. ،داريد

هست كه  يمورد اطمينان فرداينجا آيا  ند.اتنها نم در خانه او بهتر است كه

  كنار او بماند؟بتواند در

 او را خيلي دوست دارد. سارا تواند كمك كند.بله، خواهرم ميهمسر: 

  به شما كمك كنم؟ گرفتن با خواهرتانتماس  يارتوانم بمي شما:

  لطفاً!بله  همسر:

ريزي ين برنامهچنو  تماس بگيردكنيد تا با خواهرش كمك مي شهمسربه (شما 

توصيه  شهمچنين به مادر اش بماند.بعدازظهر با خالهامروز  ششود كه دخترمي

او را به  ،ساكت ماند بعديروزهاي در همينطور دخترش كنيد كه اگر  مي

  .)ريدبب درمانگاه

برند و به  را به كجا مي شوهرتانكه  پرسم مي رسد، مي آمبوالنسكه  هنگامي شما:

  برويد. بتوانبد همراه آنهااگر بخواهيد  تادهم  مي اطالعشما 

توانند در  كه خانواده فرد چگونه ميپرس و جو كرديد شما  آمبوالنس، نرسيد با(

  .ند)روتان بسبه بيمار فرد مصدوم كنار
  

  توجه داشته باشيد كه شما: مثاليهاي  واكنشو  گفتگودر اين 

ازه اند  ن شويد كه بهوارسي كرديد تا مطمئ اًسريعموقعيت بحراني را ابتدا  �

 من هست.يا اند، ه كساني زخمي شدهو بررسي اينكه چ مداخلهكافي براي 
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شده  فراخواندهيد كه بالفاصله براي فرد آسيب ديده آمبوالنس دن شئمطم �

 .يدكان آسيب بيشتر جلوگيري كرداست و از حركت دادن او و ام

از آسيب يا خطر بيشتر جلوگيري  تاكار كنيد  به روشيسعي كرديد تا  �

 .)يدجاده بودترافيك  مراقب (براي مثال، شود

 .يدبا همسر و دختر صحبت كرد احترامو  گرميبا  �

 را همسطح با چشم كودك قرار داديد.خود  �

ش داشته ترخدبراي مراقبت از  يمناسب  به مادر كمك كرديد تا برنامه �

 باشد.

با هم در جهت كمك به  اقداماتيبه بيمارستان مصدوم فرد  بردن هنگام �

 .يدماندن خانواده در كنار فرد برداشت

  
هاي  با اطالعات و حمايت توانيد براي مرتبط ساختن افراد شما چه كاري مي

  عملي انجام دهيد؟

عيت قوممجروح، مضطرب در اين افراد غير احتمالينيازهاي اساسي  �

 ؟چيستبحراني 

هن افراد ذهايي در  و دلواپسيها  ممكن است چه نگراني حالتدر اين  �

 مختلف باشد؟

 چه اطالعاتي آنها خواهند خواست؟ �

ارتباط افراد با عزيزانشان كه ممكن است از آنها حمايت  يبرقراربراي  �

 توانم بكنم؟ چه كمكي مي ،كنند
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  شناختي چيست؟ هاي اوليه روان كمك

  

  

  

  

  

برد و  به شخصي كه رنج مي ي انسانيشناختي پاسخ حمايت هاي اوليه روان كمك

 كند.  ممكن است به حمايت نياز داشته باشد را توصيف مي

  :بدين معنا است كهوالنه ئشناختي مس هاي اوليه روان ه كمكئارا

 حقوق و كرامت به ايمني،احترام  .1

 افراددهيد با فرهنگ  ق آنچه انجام ميابطت .2

 اضطراريواكنشي اقدامات  سايراز  بودن آگاه .3

 تانمراقبت از خود .4

  

  آمادگي

 بحراني رويداد بارهدر يادگيري �

 هاي موجود خدمات و حمايتباره دريادگيري  �

  ايمني و امنيتيهاي  نگرانيباره دريادگيري  �

  

   

  شناختي: راهنماي جيبي روان اوليه هاي كمك
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  شناختي هاي اوليه روان كمكاصول عملي 

نگاه 

  كردن

  

 را كنترل و بررسي كنيد.  ايمني �

نيازهاي اساسي، فوري وآشكار داراي  افراد �

 بررسي كنيد.   را

را هاي پريشاني جدي  واكنشداراي  افراد �

    بررسي كنيد. 

گوش 

  دادن

كه ممكن است نياز به برسيد به افرادي  �

 حمايت داشته باشند. 

 .سوال كنيدهاي افراد  نيازها و نگراني از �

تا  كنيد  كمكآنها و به  دهيدبه افراد گوش  �

    .به آنها دست دهداحساس آرامش 

برقراري 

  ارتباط

و دسترسي   نيازهاي اساسيداراي به افراد  �

  .كنيدبه خدمات كمك 

  كنيد.  به افراد براي مقابله با مشكالت كمك �

   در اختيارشان بگذاريد.اطالعات  �

هاي  شان و حمايت افراد با عزيزان بين �

  ارتباط برقرار كنيد.  اجتماعي
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  اصول اخالقي

ي براي جلوگيري از ايجاد آسيب ودهاي اخالقي به عنوان رهنمايدها و نبايدب

 در جهت فقطبهترين مراقبت ممكن و براي عمل كردن  براي تامين بيشتر به فرد،

به د شون را براي افرادي كه حمايت مي ها كمك ه شده است.ائفع آنها ارانم

اين رهنمودهاي بررسي كنيد كه  ه دهيد.ائار ين شيوهتر و راحت ينتر مناسب

  .شما سازگاري داردفرهنگي  ساختار بااخالقي 

  

  ����   نبايدها  ����بايدها

 صادق و قابل اعتماد باشيد. �

به حقوق مردم احترام بگذاريد  �

 تا خودشان تصميم بگيرند.

هاي  داوري تعصبات و پيشاز  �

ها را كنار  و آن آگاه باشيدخود 

 بگذاريد.

براي افراد روشن سازيد كه اگر  �

ها را قبول نكنند،  اكنون كمك

ها  توانند به آن در آينده مي

 دسترسي پيدا كنند.

به حريم خصوصي احترام  �

و پرونده بگذاريد و سرگذشت 

مكان محرمانه اال حتيافراد را 

تان به عنوان مددكار،  از روابط �

 برداري نكنيد. بهره

 افراد، از آنهابه   براي كمك �

درخواست پول يا مساعدت 

 نكنيد.

وعده يا اطالعات نادرست  �

 ندهيد.

 هايتان مبالغه نكنيد. در مهارت �

ها را به مردم تحميل  كمك �

گر  ل و تحميلنكنيد و فضو

 نباشيد.

افراد را وادار به بازگو كردن  �

 سرگذشت و سابقه شان نكنيد.



ايد تمرين آنچه آموخته  104 

 

 بپنداريد.

توجه به فرهنگ، سن و جنس با  �

  فرد، رفتار مناسبي داشته باشيد.

سرگذشت و سابقه اقراد را براي  �

 ديگران بازگو نكنيد.

ها و احساسات  از روي واكنش �

  . درباره افراد قضاوت نكنيد

  

  دارند:نياز بيشتري شناختي  هاي اوليه روان كمكبه  فقطافرادي كه 

دارند. نياز شناختي  هاي اوليه روان از كمك فراتريهاي  برخي از افراد به كمك

هاي  توانند كمك هايتان را شناخته و از ديگران يعني كساني كه مي محدوديت

  درخواست كنيد. ،ها را براي بقاي عمر شخص ارائه دهند پزشكي يا ساير كمك

  

  دارند:تري نياز  هاي فوري و پيشرفته فرادي كه كمكا
هاي جدي تهديدكننده زندگي كه نياز به  آسيب دارايافراد  �

 پزشكي اورژانسي دارند.هاي  مراقبت

توانند از خودشان يا  نمي ،و مضطربند ميدوافرادي كه بسيار ن �

 فرزندانشان مراقبت كنند.

 افرادي كه ممكن است به خودشان آسيب برسانند. �

  برسانند.افرادي كه ممكن است به ديگران آسيب  �
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