وقش مددکاران اجتماعی در بالیا
تحزاى ،هصیثت ،فاجعَ ،ساًحَ ّ ّ ...اژگاًی ُستٌذ کَ در
ادتیات اهذاد ّ ًجات هعوْال تَ جای یکذیگز تَ کار هیرًّذ.
تالیا اًْاع هختلفی دارًذ کَ عثارتٌذ اس :تالیای طثیعی (سهیي
لزسٍ ،سیل ،گزدتاد ،آتطتفطاى ّ  ،)...تحزاىُای تکٌْلْژیکی
(ساختَ دست تطز) ّ تحزاىُای سیاسی (جٌگ ّ .)...
تا تْجَ تَ ایٌکَ کطْر ایزاى تا سْاًح ّ تالیای طثیعی ّ غیز
طثیعی تسیاری رّتزّست ّ ُز اس گاُی تا سلشلَُا ّ سْاًح
هختلف هْاجَ هیضْد ّ جاى کثیزی اس ضِزًّذاى را هیگیزد ّ
خسارات جثزاى ًاپذیزی تَ تار هیآّرد ،پزداختي تَ هثحث تالیا
ّ ًقص هذدکاراى اجتواعی تَ عٌْاى پیطگاهاى تْسعَ اجتواعی
حائش اُویت است.
ًقص هذدکاراى اجتواعی در سْاًح ّ تالیا ،هْضْعی پیچیذٍ ّ
ُوزاٍ تا تحثُای هتعذد است .تسیاری عقیذٍ دارًذ کَ هذدکاراى
اجتواعی تایذ تَ کار اهذادی تپزداسًذ ،اس جولَ تْاًوٌذی-
ُایطاى را تزای ُواٌُگساسی هحیط آضفتَ ّ پزیطاى تَ کار
گیزًذ .تزخی دیگز تز اُویت ًقص هذدکاراى اجتواعی در کار
کزدى تا فطارُای رّاًی ًاضی اس ضزتَ ّ خذهات تاسگْیی تأکیذ
دارًذ.
چٌاًچَ اضارٍ ضذ تٌا تَ اُویت هْضْع تالیا ّ تحزاىُا (طثیعی
ّ غیز طثیعی) ّ ضزّرت تْجَ تز کاُص ّ کٌتزل آسیةُا ّ خسارات
جاًی ّ هالیً ّ ،یش پس اس ّقْع سلشلَ آتاى هاٍ  6931در غزب
کطْر کَ تسیاری اس ُوْطٌاًواى را تا ضْکی عظین ّ آسیةُایی
ُوچْى سْگ عشیشاى ،تخزیة هٌاسل ،اس دست دادى ضغل ،فقز ّ ...
هْاجَ ساخت؛ ّتسایت هذدکاراى اجتواعی ایزاًیاى طی حزکتی
رساًَای اقذام تَ اًتطار هقاالت هذدکاراى اجتواعی پیزاهْى
«ًقص هذدکاراى اجتواعی در تالیا» پزداخت.
هقاالت هٌتطز ضذٍ حذّد  61هقالَ تْد کَ پس اس هطالعَ ّ
تاسخْاًی آى ،تا استفادٍ اس رّش تحلیل هحتْای کیفی گزیٌِاین
ّ الًذهي ( )4002تحلیل ضذًذ.
یافتَُای هطالعَ حاکی اس ایي تْد کَ هذدکاراى اجتواعی تا
ًقصُای هختلف

استفادٍ اس «مدیریت جامع وگر در بالیا» قادرًذ
آسیةُای ّاردٍ تز ضِزًّذاى

ّ هتٌْعی را در هذیزیت ّ کاُص
ایفا ًوایٌذ

طثقات ٍ سیز طثقات ًقص هذدکاراى اجتواعی در تالیا
طثقات
هذیزیت پیص اس تحزاى

سیز طثقات
-

تقَیت سیز ساختّای کالى

-

اهَسش ّوگاًی

کذّا


ارسیاتی چٌذ جاًثِ حَادث



اتشارّای ساسهاًی در هقاتلِ تا تحزاى



ارتثاط درٍى ساسهاًی ٍ تزٍى ساسهاًی



توزکش تز آهادُ ساسی در تحزاى



ایجاد سهیٌِ هطارکت فعال سوي ّا در کٌار ساسهاى
ّای دٍلتی



تزًاهِ ریشی هثتٌی تز داًص



ایجاد هاًَرّای هختلف در ساسهاى ّای دٍلتی ٍ غیز
دٍلتی



آهَسش ّوگاًی اصَل خَد هزاقثتی ٍ دیگز هزاقثتی در
ساسهاى ّا

هذیزیت حیي تحزاى

 -ساسهاًذّی ٍ ارائِ خذهات اضطزاری

-

هذاخلِ رٍاًی -اجتواعی تا تأکیذ
تز تَاًوٌذساسی



آهَسش اس طزیق رساًِ ّا ٍ ضثکِ ّای اجتواعی



تسیج ساسهاى ّای ارائِ دٌّذُ خذهات



ّواٌّگی هٌاتع اجتواعی



ساسهاًذّی تین ّای هتخصص در هحل تحزاى



یکپارچگی سیستن ارائِ هزاقثت ّای تْذاضتی



ارائِ تسْیالت ٍ اهکاًات ضزٍری



ًجات تاسهاًذگاى



اسکاى اضطزاری تاسهاًذگاى



آضٌایی تا ٍیژگی ّای فزٌّگی -اجتواعی آسیة
دیذگاى





درک تٌَع ًیاسّا
اٍلَیت ًْادى در حوایت اس گزٍُ ّای آسیة¬پذیز
(کَدکاى ،سًاى ،سالوٌذاى ،تیواراى ٍ) ...



حفظ حزین خصَصی افزاد



پیًَذ افزاد تا ضثکِ خاًَادگی



تَجِ تِ اختالل استزس پس اس حادثِ در افزاد



حوایت اس افزاد سَگ دیذُ



ایجاد سهیٌِ پاالیص ّیجاًی ٍ پیطگیزی اس خَد آسیثی
ٍ دیگز آسیثی



تاکیذ تز تاب آٍری آسیة دیذگاى



تقَیت سزهایِ اجتواعی آسیة دیذگاى



استفادُ اس هطارکت تالقَُ آسیة دیذگاى



ارسیاتی تاثیزات تحزاى



تزرسی فزصت ّا ٍ چالص ّا



ارسیاتی رٍاًطٌاختی افزاد هتخصص ٍ حوایت در
فزسَدگی ًاضی اس کار

هذیزیت پس اس تحزاى

-ارسیاتی عولکزدّا ٍ تصوین گیزی



پیگیزی ٍ اطویٌاى اس عولکزد در تحزاى



ارائِ گشارش ٍ هستٌذساسی



تزرسی سالیاًِ



اًجام پژٍّص ّای طَلی



ثثت تجارب سیستِ آسیة دیذگاى



تْزُ گیزی اس داًص ٍ تجارب کسة ضذُ در تالّای
احتوالی در آیٌذُ

حسه ختام حرکت رساوه ای وقش فىریتهای اجتماعی در بالیا
تحلیل و گردآوری :کبری واعظی؛ کارشىاس ارشد مددکاری اجتماعی
اوتشاریافته در مجمىعه رساوه های مددکاری اجتماعی ایراویان
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