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  مقدمه
  

 و گرفتـه  قـرار  طبیعی بالیاي معرض در همواره که است پرآسیبی مناطق جمله از کشورمان
 از ایـران  جهانی هاي گزارش ساسا بر. است شده متعددي مادي و انسانی هاي خسارت متحمل
 نظیـر  حـوادثی  اثـر  در نفر هزاران ساله هر که رود می شمار به آمیز مخاطره کشورهاي جمله
 هـاي  خسـارت . دهند می دست از را خود جان...  و بهمن برق، و رعد خشکسالی، سیل، زلزله،
 دیده خسارت افراد و است پایدار عموماً و بوده بینی پیش قابل غیر طبیعی بالیاي وقوع از ناشی
 جبـران  که دهد می قرار اجتماعی هاي آسیب و خانمانی بی معلولیت، فقر، از اي چرخه در را

 بـر  عالوه افراد این. نیست پذیر امکان مدت میان حتی و مدت کوتاه در هایی خسارت چنین
 لذا. اند همواج... و اقتصادي مسائل بیکاري، گرسنگی، نظیر مشکالت از طیفی با عزیزان، سوگ

 زندگی در اجتماعی و روانی جسمی، معنوي، مادي، نظر از اي چندگانه هاي چالش با را ها آن
  . سازد می مواجه

 در راهبردهـایی  از اسـتفاده  با که رسد می نظر به اما باشد می دشوار چند هر بالیا با مواجه
 پیش و موجود شرایط قیقد مدیریت نتیجه در و ثالثیه و ثانویه اولیه، پیشگیري مختلف سطوح
 ممکـن  حـداقل  بـه  را هـا  خسارت میزان که باشد مثبتی پیامدهاي داراي آینده وضعیت بینی

 در و بحران از پس بحران، حین بحران، وقوع از قبل بحران مدیریت ترتیب این به. دهد کاهش
ـ  مشـکالت  کاهش به زیادي کمک دیده آسیب افراد بازتوانی ي دوره طول در نهایت  ودموج
  . نمود خواهد

 کـه  دارنـد  مشارکت حمایت و کمک ارایه در بحران بروز هنگام به مختلفی هاي سازمان
 پـذیر  امکـان  بحـران  مختلف ابعاد به توجه با اما بوده، دشوار اقدامی چند هر ها آن هماهنگی

 هدید آسیب افراد و مناطق به کمک براي اجتماعی بسیج شرایطی چنین در رسد می نظر به. است
 بـه  نیـل  در کـه  بـود  خواهد اساسی اقدامی آن کردن هماهنگ و مدیریت اما گیرد می شکل

  . است موثر) دیدگان آسیب بازتوانی و دیده آسیب افراد پذیري آسیب کاهش( موجود اهداف
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 اورژانس نماید ایفا بحران مختلف سطوح در اي سازنده نقش تواند می که هایی سازمان از یکی
 روانشناسـان  و اجتماعی مددکاران از اعم متخصص نیروي از گیري بهره با که است اجتماعی
 تواننـد  می تخصصی دانش از گیري بهره و موجود وضعیت شناخت بر تکیه با و دیده آموزش
 اجتماعی هاي اورژانس مراکز هاي فعالیت اقدام ماهیت به توجه با. نمایند ایفا متعددي اقدامات

 خـدمات  تـا  بـود  خواهند قادر لذا پذیر؛ آسیب گروههاي به شده هائار اقدامات هارائ فوریت و
 مختلف مراحل در و نمایند دریافت را بازتوانی و درمان روانشناختی، خدمات قبیل از گوناگونی

  . باشند داشته حضور پذیر آسیب افراد با همراه سوگ
 اجتمـاعی  ژانساور خدمات ماهیت دادن نشان منظور به محدودي اقدامات تاکنون چند هر
 بـه  یافته سازمان نسبتاً و دقیق صورت به بتواند که مکتوبی منابع وجود این با است شده انجام

 مـددکاري  هـاي  رسـانه  مجموعـه  وجـود  این با. است محدود بپردازد خدماتی چنین بازتاب
 ایران اجتماعی مددکاران رسانی اطالع پایگاه کتاب چهارمین تا دارد نظر در ایرانیان اجتماعی

 رسانه، این که است الزم نکته این ذکر پایان در. دهد اختصاص حیاتی و مهم مبحث این به را
 کتاب انتشار و چاپ قالب در آن اختصاصیِ محتواي که است اجتماعی مددکاري وبسایت تنها

  .بگیرد قرار محترم خوانندگان استفاده مورد است امید که گردد می منتشر ساالنه بصورت
  لسچی یکتاجواد ط

  مدیریت مجموعه رسانه هاي تخصصی مددکاري اجتماعی ایرانیان
 



 

  

  زیستن در پویایی یا سردرگمی؟

  
  

ها ابتدا دچار نگرانی، سردرگمی و بالتکلیفی می  گیر شدن در مواجهه با بحران اگر چه با غافل
  »چه باید کرد؟« شویم که این کامالً طبیعیست، اما سپس از خود می پرسیم،

ا باید منتظر بود که ابر و باد و فلک و ماه دست به دست دهند تا مشکل از میان برداشته آی
  شود؟ که چنین انتظاري تا ابد بطول خواهد انجامید.

هر یک از ما به عنوان یک مددکار و یک تسهیلگر یا سامانده اجتماعی در آغـاز بایسـتی   
رود و در درون، کانون شاد و آرامـی   هایی محکم و استوار در زمین فرو پاهایمان هچون میخ

جا به همـه چیـز در    بیابیم و در آن مستقر شویم (که این خود سبکی از زندگیست) و از آن
ها و هیجانات آگاهیِ جمعی، مـا را از ایـن    حاشیه نگاه کنیم و هرگز اجازه ندهیم که بحران

و نـه ناجوانمردانـه، بلکـه     کانون آرام به حاشیه بکشاند که این خواست، نه خودخواهانه است
ی م راه از حلها راه و ها خالقیت که است وضعیتی چنین در ماست، یک یک روانی بقايالزمه 
  رسند.
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 و مـدیران  کنار در زده، بحراندر مواجهه با بحران، یک یک ما به عنوان عضوي از جامعه 
  .هستیم بحران حل مسئول امور، به آگاه و متخصص النمسئو

 طـی  شـوند،  حادث برف ریزش و ساده باران یک از حتی تواند می که بیعیط هاي بحران
 کسـب  پیشـگیري،  از بحـران  حـل چرخه  مراحل  .شوند می حل حدودي تا یا و حل مراحلی

 و مؤثر کنش آمادگی، ،)آن از پس و حادثه حین در قبل،( بار زیان اثرات کاهش اطالعات،
 و روشن آن دامنه و بحران بایستی ساکن به ابتدا .شود می تشکیل تهدید نوع با متناسب بازیابی
یصـی هـم از جانـب    تشخ چنـین  شـوند،  لیست و بندي اولویت مشکالت تمام و شود شفاف

لین و نیز توسط خود افراد درگیر بحران ئوم از جانب کارشناسان متخصص و مسمددکاران و ه
  معتبر است.

 اولویـت  بودن حل قابل و اهمیت اجتماعی، مددکاري مداخلهاین مشکالت برحسب حوزه 
درمانگر و  دهنده، آموزش حمایتگر، تسهیلگر، میانجی، یک عنوان به مددکار و شوند می بندي

توانبخش وارد عمل می شود. در بحران بایستی به عنصر فوریت (تأکید بر زمـان) مجـاورت   
 انتظـار  مـورد  و اولیه نیازهاي به توجه( انتظارات و) حادثه نزدیکی در خدمات(تأکید بر ارائه 

میزان  از نیز و داشت توجه) بحران از قبل شرایط به بازگشت منظور به تالش و زده بحران افراد
  ها، منابع و عوامل انسانی آگاه بود. امکانات، محدودیت

  عملکرد مددکاراجتماعی بایستی تیمی باشد و از تکروي بپرهیزد.
هایی کـه   ه گرفتن نقش مردم و یا وجود گروهدر این مسیر سراسیمگی، موازي کاري، نادید

می یکپارچه و قـدیمی  سیست نبود نیز و نیست زده بحرانها به منطقه  ضرورتی براي ورود آن
  هاي مداخله، موانع راه هستند که در کار ایجاد اخالل و حتی شکست می کنند. بودن مدل

م متحد می شوند و این امر این یک واقعیت است که مردم به هنگام شادي و یا مصیبت با ه
ها تقویت می کند. پس تقاضا براي پیوستن جامعه به برنامه ها و گرفتن  حس تعلق را در آن

وظایف مشخص امري ضروري است. در این راستا شناسایی و دیدار با مقامات رسمی ذیـربط  
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ا کامل می کند. که احتماالً از ایده ها و ابتکارات مؤثر حمایت می کنند، تیم مدیریت بحران ر
  در طی کار و در ادامه بایستی مراحل ارزیابی شوند و حتی پیامدها پیش بینی شوند.

 در هـا  آن مثبتها بخشی از زندگی هستند که جنبه  فراموش نکنیم که مشکالت و بحران
 عنـوان  بـه  چه را ما و دهد می افزایش و کرده فعال را ذهنی عملکرد ها چالش که، است این

 مـی  نفـس  کـه  وقتی تا قطعاً. کند می تبدیل توانمند انسانی به زده، بحران فردي یا و مددکار
وبرو خواهیم شد، با این تفاوت که عضالت تاب آور ذهنی ر جدید مشکالت و مسائل با کشیم

و عاطفی ماقوي تر خواهند شد و در برخوردهاي بعدي، با بحرانهاي زندگی آمادگی بیشـتري  
که همراه با این مشکالت، زندگی و شادي هم خواهیم کرد، زیرا در  نخواهیم داشت، ضمن ای

  می یابیم که مشکالت بخشی طبیعی از زندگی ماست.
، موفقیت، سالمتی، شادي و سـعادت او را  که میزان توانایی فرد است که بقااین ثابت شده 

 دانـش،  ی،زنـدگ هاي غیر منتظـره   تعیین و تضمین می کند. در کنش مؤثر به هنگام بحران
 زنـدگی  قصه این که شود می تبدیل موفق و توانمند انسانی به و یافته رشد فرد خرد و آگاهی
  ي بزرگ است.ها انسان تمام

ها، احساس گناه و تقصیر و عدم خودباوري از ناخودآگاه ما زدوده شـود،   آنگاه که ترس
 تـا  ایـم  شـده  گسیل مینز سبزتبدیل به قهرمانان زندگی خود خواهیم شد. گویا که به مدرسه 

 کانون( تماشاچی جایگاه در تماشاگري چون و کنیم بالفعل کرده، تجربه را درون بالقوه دانش
 از. هسـتیم  نمایششاد و آرام درونی خود)، با هوشیاري و در لحظه شاهد بازي خود در صحنه 

 تماشاچی وانعن به دیگر طرفی از و بگذرد نیز این و بازیست چیز همه که دانیم می طرف یک
  .داشت خواهیم خود بازي بهترین ارائه در سعی

  مرضیه ذاکري
  مددکار اجتماعی

 





 

  

  فوریت اجتماعی در بالیاي طبیعی چگونه است؟
  

  
  
دو مفهومی هستند که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند و یا  "بالیاي طبیعی"و  "فوریت اجتماعی"

چگونگی و نحوه ورود حرفه اي توسط مددکار  می بایست داشته باشند. اگر فوریت اجتماعی را
اجتماعی، روانشناس و سایر حرف یاورانه در آسیب هاي اجتماعی چون: طالق، اعتیـاد، فقـر،   
جنگ، حاشیه نشینی و سکونتگاههاي غیر رسـمی، خشـونت هـاي خیابـانی، همسـر آزاري،      

 هـا  آسـیب  هشکا و کنترل و پیشگیري هدف با که بدانیم   کودك آزاري و سالمندآزاري
 تصادفات سیل، زلزله، چون طبیعی بالیاي در اجتماعی فوریت زاویه همین با گیرد، می صورت

 و مدیریتی هاي نقش مهمترین از هم ها جاده و شهرها در ناگهانی کوالك و برف انفجارها، و
 ست.ا اي حرفه گران مداخله اجرایی

سطح مدیریتی و سطح اجرایی.  ست:در واقع فوریت اجتماعی در بالیا در دو سطح مدنظر ا
مدیریت فوریت اجتماعی، مستلزم انتخاب مدیري است با ویژگی هاي منحصر بفرد شخصـی:  
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تحصیالت مرتبط، تجربیات پیشین، خالقیت فردي، روحیه پژوهشگري، سرعت عمـل، تـاب   
بحران.  آوري، توان کار جمعی، شبکه ارتباطی گسترده با منابع تاثیرگذار و تصمیم گیرنده در

 مواقـع  در اي حرفـه  کـار  کیفیت در   بی شک ضعف یا فقدان در هر یک از این ویژگی ها
 تحمیـل  کشور و مردم بر را مالی و جانی جبران قابل غیر و سنگین هاي هرینه بالیا و بحران
  !نمود خواهد

تحصیل و تجربه مرتبط بستر اصلی و پشتوانه جدي مدیر در رویارویی بـا بحـران هاسـت.    
عنوان ابزار دیگرگونه دیدن و دیگرگونه اندیشیدن می تواند راه خروج از بن ه قیت فردي بخال

بست باشد. روحیه پژوهشگري در واقع نگاه جستجوگرانه براي پیدا کردن راهکارهاي از پیش 
آزموده اي است که در بحران ها استفاده شده و از مرحله آزمون و خطا گذشته اسـت. تـاب   

رفیت باالي مدیریتی، در مواقع رویارویی با بحران و بالیاي طبیعی باعث حفظ آوري بعنوان ظ
آرامش فردي و مجموعه زیر دست خود شده و روند ارائه خدمات را با کیفیت باال همراه می 
سازد. توان کار جمعی اشاره بر استفاده از بارش هاي فکري و بهره بـرداري از تـوان فکـري    

ع خودرأیی و تک روي می گردد. و نهایتاً داشـتن یـک شـبکه    طور مان جمعی است و همین
ها سرعت عمل خدمت رسانی را افـزایش و از   نرده با منابع تأثیر گذار در بحراارتباطی گست

  دست دادن زمان را کاهش می بخشد.
 و   طور که پیشتر گفته شد اگر مدیر فوریت اجتماعی فاقد این ویژگی ها باشد اکنون همان

 در شکسـت  به اول قدم همان در کشور دهد، نشان خود از خصایص این کیفیت در ضعفی یا
  .داد خواهد در تن بالیا برابر

 ادارات و نهادها و ها سازمان در اجتماعی مدیران   نگاهی گذرا و عمیق به انتخاب اکثریت
 یرویاروی در ما پذیري آسیب عوامل از یکی که دهد می نشان باال و میانی مختلف سطوح در
  !ندارد را شده بیان هاي شاخص که است بوده افرادي انتخاب بالیا و ها آسیب با

اما سطح دوم فوریت هاي اجتماعی، سطح اجرایی یا بدنه عمومی آن اسـت. بدنـه اجرایـی    
مجموعه نیروهاي کارشناسی حرفه اي است که براي مقابله با بالیا آموزش هاي الزم را دیـده  
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  باشند!اند و یا باید که دیده 
 و پیشـین  تجربیـات   از ویژگی هاي بدنه اجرایی: ورزیدگی بدنی، دانش فنی و حرفـه اي،  

م می باشد. قطعاً ورود در بحران هاي طبیعی در ابتداي امر نیازمند تـوان بـدنی و   الز ملزومات
سالمت جسمانی است. داشتن دانش فنی قدرت احاطه بر مشکل را افزایش مـی دهـد و نگـاه    

ا حاکم می کند. تجربیات پیشین مانع آزمون و خطا شده و نه تنها میزان موفقیت وسیع تري ر
در مهار بالیا را افزایش می دهد بلکه از به هدر رفتن زمان مداخله پیشگیري و ضریب امنیتـی  
اقدامات را باال می برد. و نهایتاً مجهز بودن به ملزومات و ابزار کار امکان اجراي شرح وظایف 

  کمیت و کیفیت فراهم می نماید. را از نظر
  جبارزاده احمد

  و دکتري کاربردي روانشناسی مددکار اجتماعی
  





 

  

  نقش فوریتهاي اجتماعی در بالیا
  

  
  

جامعه بشري در طول تاریخ، همواره با انواع بالیاي غیر منتظره دست به گریبان بوده است بـه  
غیر مترقبه (از جمله بالیاي طبیعـی)  میلیون انسان درگیر این حوادث  200طوري که هر ساله 

می شوند و صدها هزار نفر در اثر آن از بین می روند. این گونه حوادث با در نوردیدن محـیط  
 هـاي  بخش در اساسی هاي بحران ایجاد به منجر  هاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و حرفه اي 

 به ،بشر وسیله به یا طبیعی طور به که است اى حادثه بحـران،  یا بالیا. شوند می کشور مختلف
 اقدامات به نیاز آن کردن برطرف براي که آید می وجود به یندهفزا تصور به یا ناگهانی طور

ایران جزء ده کشور بالخیز دنیا است. حوادثی مانند سیل، شد. ه بااسی و فوق العاداس ،اضطراري
 بـه  منجـر  سـاله  هر   که زلزله، رانش زمین، آتش سوزي هاي گسترده، از رویدادهایی هستند

 زمان مدت در حوادث این. شوند می انسان هزاران روانی و جسمی هاي آسیب و میر و مرگ
تاثیري که بر روي زندگی افراد می گذارند طـوالنی مدت خواهد  ولی شوند می ظاهر کوتاهی
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 از کنند دایجا بازماندگان براي توجهی قابل روانی - اجتماعی تنش توانند می که جـایی تابود 
 با. است کلی چارچوب یا و روش تدوین مستلزم و مهم شرایط این در بحران مدیریت رو این
رت و مدت زمان خساسب مى توان تا اندازه بسیار زیادي اـمن و درست ریزى امهـبرن راحیـط

 یا و تدوین خصوص این در هایی برنامه تا است الزم رو ازاین  گ کاهش داد. بحران هاي بزر
 .گردد ریزي امهبرن

برنامه اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، از جمله برنامه هایی است که با رویکرد مداخله 
در بحران هاي اجتماعی، فردي و خانوادگی، به دلیل نوع وظایف و هدفی که دارد مـی توانـد   

دچـار   زمینه و بستر مناسبی براي ارائه خدمات مددکاري اجتماعی و روانشناسی به افرادي که
(اورژانس اجتماعی) در نگاه اول  هاي اجتماعی بحران گردیدند را فراهم کند. اگر چه فوریت

هایی که براي حل مشکالت مردم در زمینه آسیب اجتمـاعی در نظـر    به عنوان یکی از برنامه
 بـا  اما دارد، کشور سطح در اجتماعی هاي آسیب شناسایی  گرفته می شود و نقش مهمی براي 

 بـه  بـودن،  تخصصی مهم هاي ویژگی داشتن دلیل به توان می آن، پتانسیل و ظرفیت به توجه
منظور مداخالت روانی و اجتماعی وارد  به بالیا هنگام به را آن بودن، دسترس در و بودن موقع

 روانـی  اجتمـاعی،   کار کرد. وقتی یک بالیی طبیعی و یا انسانی رخ می دهد، آسـیب هـاي   
 دسـت  از بـا  ناخواسـته  متعـددي  هـاي  خانواده. گردد می وارد دیده آسیب جامعه به متعددي
ي روانی ناشی ها شوك یا و آسیب دچار شان دوستان و بستگان خود، خانواده از عضوي   دادن

 بالیا، بروز هنگام به که مادامی فوق، موارد به توجه با  هاي جانی و مالی می شوند.  از خسارت
 و منفـی  پیامـدهاي  نگیـرد،  صـورت  موقـع  به مداخله واقعم به و مناسب اي مداخله اقدامات

گ سـو  سـانحه،  از بعـد  استرس اختالل افسردگی، خودکـشی، افکـار   نظیر شایعی اختالالت
 فرد ابتدا امر این که شود می ایجاد افراد بین در ...انـواع اخـتالالت اضطرابی و  عارضـه دار،

 هـاي  فعالیـت  کلـی اهـداف از. یابد می تسري جامعه به سپس و نموده درگیر را خانواده   و
 توانمنـد  مترقبـه،  غیـر  حوادث و بالیا در اجتماعی روانی هاي حمایت اجتماعی، هاي فوریت
هاي انطباقی آنـان اســت. همکـاري درون و بـرون     مکانیسم سیب دیدگان و ارتقاآ سازي
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بـه موقـع، توانمندسـازي    یـابی   سازمانی، انجام کار تیمی، رویکرد علمی در مداخالت، مسـئله 
هاي مردم  اجتماعی محور، جامعیت اقدامات و فراهم کردن زمینه مشارکت براي مردم و سازمان

 و فـردي  منظري از تواند می اجتـماعی فوریتهاي خدمات   است که مهم  نهاد از ویژگی هاي 
 حسـاس  نقـش  به توجه با. کند می ایفا را اثرگذار نقش بالیا، بروز حساس موارد در اجتماعی
 اجتمـاعی  اورژانـس  کـه  این است اهمیت حایز آنچه بالیا، بروز زمان در اجتماعی اورژانس
تظار می رود تا اقدامات الزم در جهت تقویت آن صورت ان بنابراین نوپا، است اي برنامه تقریبا

 نهادها و ها سازمان  گیرد. همچنین می توان با ایجاد تعامل موثر و مداوم بین این مراکز و سایر 
 افـراد  از جانبـه  همه حمایتهاي اثرگذاري تا نموده جلوگیري کاري موازي از   افزایی، هم با ،

  .یابد کاهش  اجتماعی و اقتصادي  - ا پیامدهاي منفی روانیت یافته افزایش بالیا از بازمانده
  لیال فرقانی

  جامعه شناسدکتري 
 





 

  

  طرح مدیریت بحران در موقعیت هاي اضطراري
  

  
  
سئوالن مدیریت بحران باید گوش خود را بر زمین و انگشت خـود را بـر پـالس حـوادث     م

بگذارند تا بتوانند به موقع عالئم هشدار دهنده را دریافت کرده و واکنش فـوریتی و مناسـب   
 داشته باشند.

مدیریت هوشمندانه بحران در باالترین سطوح یک سازمان براي پاسخ موثر و مدیریت یک 
 ر مهم است. تصمیم گیري سریع و هوشمند توسط یک تیم مدیریت بحران اغلب میحادثه بسیا

  تواند آسیب بالقوه و پیامدهاي جانی و مالی را محدود کند.
خدمات مدیریت بحران به طور منحصر به فرد طراحی می شوند تا باالترین سطح صالحیت 

  رهبري و توانایی سازمانی قوي را ایجاد کنند.
  ر مدیریت بحران عبارتند از:خدمات پیشرو د

  بررسی برنامه هاي اجرایی ·
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  هماهنگی برنامه هاي استراتژیک ·
  استراتژي مدیریت بحران ·
  توسعه و بهبود طرح و برنامه ریزي ·
  ساختار گروه تیم مدیریت بحران ·
  هاي ارتباطی و رسانه اي پروتکل ·
  برنامه هاي آموزش رهبري و مدیریت بحران ·
  برنامه هاي مدیریت بحران ·
  ناریو مدیریت بحرانس ·

  طرح چهار مرحله اي خدمات مدیریت بحران:
  گام اول: برنامه ریزي بحران

  فعال سازي تیم بحران ·
  ابزارهاي ارزیابی بحران ·
  برنامه هاي عملیاتی براي واکنش به بحران ·
  ارتباطات و رسانه براي اطالع رسانی بحران ·

  گام دوم: آموزش رهبري و مدیریت بحران
  انآموزش اصول بحر ·
  ارزیابی حوادث ·
  درون سازمانی و برون سازمانی هاي ارتباطات ·
  ابزارهاي سازمانی براي مقابله با بحران ·

  گام سوم: طرح و سناریو عمل و مانور
  استراتژي عمل یا مانور ·
  طرح و اجراي برنامه ها ·
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  طرح ارائه تسهیالت ·
  کسب اطالعات و ارائه گزارش ·

  رگام چهارم: بهبود و پیشرفت دائمی و مستم
  بررسی ساالنه ·
  آموزش ساالنه ·
  مانور ساالنه ·
  گزارش تضمین و اطمینان از عملکرد در بحران ·

مقابله و واکنش در برابر موقعیت هاي اضطراري به این معنی است که زمان بـراي برنامـه   
گرفته شود چرا که زمان  نظر در شرایطی چنین در مختلف هاي پاسخ و واکنش عمل،ریزي، 

ین پارامتر در مباحث لجستیک در مدیریت بحران اسـت و بـراي صـرفه    ترین و موثرتر مهم
جویی و استفاده بهینه از زمان، برنامه ریزي و توسعه طرح و سـناریو واکـنش اضـطراري در    
بحران ضرورت دارد. سناریوهاي پاسخ اضطراري نیازمند گزینه هاي گوناگون و راه حل هایی 

تمالی. توسعه یک طرح واکنش اضطراري به ایـن معنـا   هستند براي مقابله با هر نوع بحران اح
نیست که افراد باید صبر کنند تا یک بحران شدید واقع شـود تـا طـرح را اجـرا و بسـنجند.      
مدیریت بحران به این معنی است که برنامه ریزي عملی را پیش از وقوع بحران ایجـاد کـرد.   

ک بحران و یک حادثه میتوانـد بـه   ایجاد استراتژي براي پاسخ به یک وضعیت اورژانسی یا ی
خوبی موفقیت و شکست مدیریت بحران را تعیین کند. تحلیل و ارزیابی دقیق باید لیسـتی از  

  مسائل بالقوه و بدترین شرایط را در بر گیرد.
برنامه ریزي براي انواع احتماالت باید سازماندهی تیم مدیریت، توسعه مستمر یک طـرح و  

و به روزرسانی دائمی طرح و برنامه را شامل شود. برنامـه ریـزي بـه     برنامه عملیاتی و بررسی
تجارب و نظرات افراد مختلفی است که نیازهاي اجتماعی و ایمنی  معناي سازماندهی مهارت ها،

  محیط اجتماعی را برآورده می کنند.
ف بررسی کنند تا با کش مدیران و سرپرستان باید وضعیت هاي پیش بینی نشده احتمالی را
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احتماالت و مشکالت و موانع مختلف، تأثیر چنین رویدادهاي احتمالی را بر طـرح مـدیریت   
بحران بسنجند. برنامه ها باید به طور منظم به روز شوند و همچنین از زوایـاي مختلـف بـه آن    
پرداخته شود. اعضاي تیم باید موقعیت هایی را که ممکن است پاسخ هاي برنامه ریـزي را از  

اشتباهات احتمـالی   پیش بینی کنند تا با توجه به جزئیات بیشتر از وقوع اختالالت وبین ببرد 
تواند موفقیت طرح واکنش به بحران را تضمین کند. همچنین  جلوگیري کنند. این رویکرد می

اعضاي تیم مدیریت بحران باید بتوانند انعطاف پذیري، مهارت تفکر سریع، اقتـدار و توانـایی   
ثانوي در شرایط غیر قابل پیش بینی را داشته باشند. چرا که برخورد با یک  تصمیم گیري هاي

  بحران نیاز به تصمیم گیري و اقدام فوري دارد.
مدیریت، پرسنل تیم بحران، سرپرستان و حتی مدیران اجرایی باید در هر زمان ممکن چه در 

که از وضـعیت جـدي    وقوع بحران و چه در مانورهاي آزمایشی حضور داشته باشند تا پیامی
شود را دریافت کرده و در برنامه ریزي ها مد نظر قرار دهند زیرا که مدیریت بحران  صادر می

  نیازمند یک سیستم برخورد با شرایط اضطراري بالقوه با سناریوهاي خطرناك است.
مدیریت بحران شامل چالش هاي مختلفی براي مدیران است از جمله: توانـایی آمـوزش و   

رسانی به کارکنان و مجموعه مدیریت بحـران، تشـویق، پـذیرش و ارائـه آمـادگی و      اطالع 
هاي بالقوه، انتخاب یک تیم از افراد مسئول بـراي ارائـه    آموزش مناسب براي مقابله با بحران

  اطالعات، ارائه راه حلهاي موثر و پیاده کردن آن راه حل ها در عمل.
هاي مختلفی را براي پوشـش وضـعیت هـاي    هنر مدیریت بحران این است که استراتژي 

بحرانی در نظر گیرد از جمله شناسایی یک بحران و وضعیت اضطراري، تشخیص نشانه هـاي  
  ها و صدمات. هشدار دهنده و کنترل یا محدود کردن آسیب

ایده اصلی مدیریت بحران این است که این روند قبل از وقوع بحران آغاز شـود. بنـابراین   
 هـاي  تمـرین  و مـانور  بـه  نیـاز  سناریوها؛ و ها طرح آمیز موفقیت اجراي   زبراي اطمینان ا

 هـاي  موقعیت در اجرایی عوامل و پرسنل مدیریت، تیم توسط باید برنامه. دارد وجود   مستمر
تمرین و مانور تا حدي که ممکن است واقعـی   شرایط شود سعی و شود تمرین شده بازسازي
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  ی شده موانع و نتایج را بتوان ارزیابی کرد.باشد به طوري که در زمان پیش بین
اطمینان از انطباق و کمک به افراد براي فراهم سازي آموزش و واکنش به شرایط اضطراري 

  دهد. یا سناریوهاي غیر منتظره؛ پایه و اساس مدیریت بحران موثر را تشکیل می
د، به طـور واضـح   ایجاد مسئولیت مدیریتی بحران در ایجاد یک تیم مدیریت بحران کارآم

تعریف توابع، نقش ها، رهبري و مسئولیت و توجه به عوامل روانشـناختی انسـان در هنگـام    
  اجراي مدیریت بحران، یکی از مهم ترین مسئولیت هاي مدیریت بحران است.

در نهایت باید گفت: تمام تکنیک ها، روش ها و برنامه هاي مدیریت بحران بر اساس این 
  ت گیردتواند صور سوال می

  بدترین حالتی که ممکن است اتفاق بیافتد چیست؟
  پاسخ به این سوال بهترین واکنش در برابر بحرانهاي غیر منتطره است.

  فاطمه محمدي
  مددکار اجتماعی





 

  

  نقش فوریت هاي اجتماعی در بالیاي طبیعی
  

  
  

بالي طبیعـی   41 ساز عمدي)، ها و منازعات (بالیاي انسان عالوه بر بالیاي ناشی از بروز جنگ
در دنیا شناخته شده است. براساس شواهد و اطالعات تـاریخی، حـوادث طبیعـی رخـداده در     

نـوع بـالي    41کشور بالخیز دنیا است. و از  10دهد که ایران یکی از  هاي اخیر نشان می سده
درصد جمعیت کشور  90نوع آن در ایران مشاهده شده است.  31شده در جهان،  طبیعی شناخته

 وقوع آمار نظر از ایران حوادث حجم این با   ر معرض خطرات ناشی از حوادث طبیعی است.د
 حوادث شناسایی. گیرد می قرار جهان چهارم مقام در) جهان اول کشور 10 بین( طبیعی حوادث

ی در مدیریت بحران است. حوادث غیر مترقبه طبیعی گرچـه در  اساس رکن طبیعی مترقبه غیر
شند و دوره بازگشت صد ساله داشته باشند، نیاز به بررسی و تحلیـل دارنـد.   یک منطقه نادر با

سیل، زلزله، طوفان، خشکسالی و ده ها مخاطره طبیعی دیگر را در کشور داریم. همچنین بیش 
 درصد از پهنه سرزمینی ما در معرض خطر نسبی زلزله است. 90از 



  هاي اجتماعی در بالیا اي نقش فوریت مجموعه یادداشتها و مقاالت حرکت رسانه � 30
 

، بعد روان شناختی آن است. تجربه هاي یکی از مهم ترین ابعاد بالیاي طبیعی به ویژه زلزله
بشري و نیز پژوهش هاي علمی، همه بیانگر آن هستند، که پس از وقوع بالیـاي طبیعـی، از   
همان آغاز به مداخله هاي تخصصی روانشناسی براي آسیب دیدگان نیاز است و این مسـأله از  

بالیاي طبیعی واکنش ضروري ترین یاري رسانی ها است. در همان برهه نخست پس از وقوع 
هاي هیجانی و روانی را در افراد می توان بازشناخت، که اگر پاسخی در خور نگیرنـد، ضـمن   
لحاظ کردن ویژگی هاي شخصیتی آسیب دیده، مسأله می تواند از جهت بالینی بغـرنج تـر و   
 مشکل آفرین تر شود. افسردگی، سوگ، اضطراب، خشم، احساس گناه بازماندگی، بی تفاوتیِ
بیماري زا، گفتار و رفتار نامتناسب، تمایل و حتی اقدام به خودکشی از مهـم تـرین مـواردي    
هستند که در نخستین دوره بعد از سانحه در عرصه روان قربانیان می توانند بروز کنند و اگـر  
براي افراد کمک رسانی تخصصی جهت مدیریت و احیاناً پاالیش و هضم چنین هیجان هـایی  

شده به تنهایی یا در پیوند با یکدیگر مـی تواننـد موجـب     هر یک از مسائل یاد فراهم نشود،
پدیداري اختالل ها و واکنش هاي روانی شوند، که در درازمدت بر کیفیـت زنـدگانی افـراد    

  اثرگذار خواهند بود.
همچنین در گام نخست مواجهه با قربانیان سوگوار، درمانده و نیز شوك زده، روانشناسان با 

ه هاي تخصصی درمانی می کوشند تا بار هیجانی آنها کاسته شود و بازده زنـدگانی شـان   شیو
افزایش یابد. ایجاد فرصت براي پاالیش هیجانی، یافتن راه هاي نوین سازگاري، کاربست شیوه 
هاي حل مسأله، آگاه سازي و پیش بینی نخستین آینده و استفاده از سـاختار هـاي حمـایتی    

اي کودکان، از جمله مهم ترین راهبرد هاي چنین مداخله اي است. چنانچـه  موجود به ویژه بر
این مهم صورت گیرد بسیاري از اختالل هاي روانی از جمله اختالل استرس پس از فشار روانی 

)PTSDآسیب از توجهی قابل گروه در …تنی و  - )، اختالل هاي خلقی، بیماري هاي روان 
 روانـی  بهداشـت  تأمین وظیفه انسانی اخالق جنبه از هم که بود خواهد پیشگیري قابل دیدگان
 خواهد تحمیل درمانی نظام بر کمتري هاي هزینه اقتصادي جهت از هم و است شده ایفا ایشان
) نیز این مسأله مورد توجه قرار گرفته و WHO( جهانی بهداشت سازمان هاي پروتکل در. شد
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ز یاري رسانی در اسرع وقت تأکید شده اسـت.  با توجه به ضرورتش بر ارائه چنین شیوه اي ا
سازمان بهزیستی یکی از نهادهایی است که نقش بسیار مهمی قبل و بعد از وقـوع حـوادث و   

  بالیاي طبیعی بر عهده دارد.
با توجه به آنچه که گفته آمد، جامعه نیازمند تدوین پروتکل هاي آموزشی و اجرایـی بـر   

با عنایت به ویژگی هاي فرهنگی و اجتماعی ایران تدوین مبناي پروتکل هاي معتبر جهانی و 
می باشد تا بر اساس آن نیروهایی صاحب صـالحیت (روان شناسـان، مـددکاران اجتمـاعی،     

در مواقع لزوم از آغاز  که شوند، تربیت منظور این براي کشور سراسر در  )  …روانپزشکان و 
  بحران بتوانند ایفاي نقش تخصصی کنند.

 در هنگام بروز حوادث و بالیاي طبیعی آرامش و خونسردي خود را از دسـت  مردم معموالً
می دهند، لذا نقش نهادهاي حمایتی از جمله بهزیستی در این زمان بسیار مهم جلوه می کند. در 

ها از جمله وزارت بهداشت،  واقع سازمان بهزیستی تاکنون به عنوان بازوي کمکی دیگر سازمان
ي در کاهش آسیب (در خصوص هموطنان) بعد از بالیا داشـته اسـت.   هالل احمر نقش موثر

مـی  ” برنامـه اورژانـس اجتمـاعی “یکـی از ایـن برنامـه هـا در جمهـوري اسـالمی ایـران 
باشد که حاصل فعالیت و تجارب چند ساله کارشناسان سازمان بهزیسـتی کشور است. گرچه 

وجود در کشور هـا متفـاوت باشد اما آنچه که این برنامه ها می تواند حسب شرایط مختلف م
  مهم می باشد این است که بتوان مسائل و راهکارهاي مناسـب، شـناخته و اجـرا شـوند.

کل کشور شکل گرفتــه،   86قانون بودجه سال  15این برنامه که بر اساس بند ب تبصره 
ژانس اجتمــاعی)، خــط   تلفیقی از مداخله در بحران فردي، خانوادگی و اجتماعی (مرکز اور

)، تیم سیار اورژانس اجتماعی (خـدمات اجتمــاعی ســیار) و   123تلفن اورژانس اجتماعی (
پایگاه اورژانس اجتماعی (پایگـاه خـدمات اجتمـاعی) اسـت کـه در مرحلـه اول بـا هـدف 

برنامـه   توانمندسازي اجتماع محور تدوین شده بود، که هـر کـدام دستورالعمل مستقل دارند و
پیوست چکیده آنها می باشد. در ایـن برنامـه ویژگـی مهم ارائـه خـدمات اجتمـاعی یعنـی:     

مدنظر قرار گرفته است تـا از   "در دسـترس بودن"و  "بـه موقـع بـودن"، "تخصصی بودن"



  هاي اجتماعی در بالیا اي نقش فوریت مجموعه یادداشتها و مقاالت حرکت رسانه � 32
 

محـدود بـه زمـان و    "این طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سـازمان بهزیستی کشور 
 "اجتماع (جامعه) محوري"جایگزین رویکرد غیر فعال شود و  "رویکرد فعال" نگردد و "مکان

  در برنامه ها عملیاتی شود.

  برنامه اورژانس اجتماعی: مداخله در بحران فردي، خانوادگی و اجتماعی:
همانطور که قبالً گفته شد، افسردگی، سوگ، اضطراب، خشم، احساس گناه بازمانـدگی، بـی   

گفتار و رفتار نامتناسب، تمایل و حتی اقدام بـه خودکشـی از مهـم تـرین     تفاوتی بیماري زا، 
مواردي هستند که در نخستین دوره بعد از سانحه در عرصه روان قربانیان می توانند بروز کنند 
و اگر براي افراد کمک رسانی تخصصی جهت مدیریت و احیانا پاالیش و هضم چنین هیجان 

ئل یادشده به تنهایی یا در پیوند با یکدیگر می توانند موجب هایی فراهم نشود، هر یک از مسا
پدیداري اختالل ها و واکنش هاي روانی شوند، که در درازمـدت برکیفیـت زنـدگانی افـراد     

هاي مداخله محور اورژانس اجتماعی که هر تیم شامل  اثرگذار خواهند بود. در همین راستا تیم
 دیده قبل از که تخصصی هاي آموزش با( باشد می اجتماعی مددکار یک   یک روان شناس و

 نظـر  در) آسـیب  معـرض  در یا و دیده آسیب افراد نوعی به( افراد و ها گروه این براي  ) اند
رژانس اجتماعی بهزیستی به این افـراد حادثـه   او کادر که تخصصی خدمات. است شده گرفته

ش داده و آرامش را بـه جـان و   دیده می دهند بسیار مهم بوده به حدي که بار هیجانی را کاه
روان فرد باز می گرداند. با این توضیح که در زمان کمک رسـانی بـه افـراد مـورد هـدف،      
خودروهاي حمل آسیب دیدگان اجتماعی در محل حادثه حاضر شده و موارد حاد را به محـل  

در  امن حمل می نمایند و سپس تیم هاي مددکاري اجتماعی، روان شناسی اورژانس اجتمـاعی 
میان آسیب دیدگان حاضر شده و کسانی که فشارهاي روحی و روانی بر آنهـا وارد شـده را   
شناسایی کرده و با استفاده از دانش و تخصص خود استرس ها و فشارهاي وارده در فرد را به 

گونه (تاحدي) افراد را به شرایط زندگی عادي برگرداننـد. همچنـین    حداقل می رسانند تا این
به موقع افراد دچار معلولیت، کودکان آسیب دیده و زنان بی سرپرست (که همسران شناسایی 
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ها از جمله اقـدامات   خود را از دست داده اند) و ارائه خدمات مددکاري و روان شناسی به آن
  مهم سازمان بهزیستی در زمان بعد از سانحه میباشد.

تر و بیشتر (از طریق رسـانه هـاي   باشد، اطالع رسانی هاي دقیق  در پایان الزم به ذکر می
 مرکـز  اهـداف  و خـدمات  با ها آن آشنایی خصوص در مردم   به) …جمعی و ارگان ها و 

ث، خود به محل هاي حواد هنگام در تا کرد خواهد شایانی کمک بهزیستی اجتماعی اورژانس
ر نمایند. امنیت در نظر گرفته مراجعه و یا با روان شناسان و یا مددکاران اجتماعی ارتباط برقرا

  .روانی حادثه دیدگان مهم تر از خود حادثه است

   یمجید طوس
  مددکاري اجتماعی

  





 

  

  نگاهی کوتاه به فوریت هاي اجتماعی در فجایع طبیعی
  

  
  

 تواند می …فاجعه ها و شرایط اضطراري مانند آتش سوزي، سیل، زلزله، گرما، خشکسالی و 
اما این حوادث طبیعی به طور مساوي بر ما تاثیر نمـی   اردبگذ تأثیر جامعه هاي بخش تمام بر

گذارد با وجود دانستن این نکته، ما هنوز به اندازه کافی براي تهیه و برنامه ریزي براي نیازهاي 
 افراد آسیب پذیر قبل، در طول و پس از موارد اضطراري برنامه ریزي نمی کنیم.

درك تنوع جوامع در بحران، از جملـه   فوریت هاي اجتماعی در شرایط اضطراري به منظور
نیازهاي اجتماعی مردم آسیب پذیر به طور موثر براي رساندن کمک هاي اولیـه اجتمـاعی و   
روانی به افراد و جوامع آسیب پذیر اجتماعی مشارکت می کند. براي رسیدن به این هدف در 

افـراد آسـیب پـذیر    زمان پاسخ اضطراري، امدادرسانی و بهبودي زمینه را بـراي حمایـت از   
اجتماعی فراهم می کند، ضمن اینکه فوریت هاي اجتماعی، شیوه هاي ارتباطی هدفمند و موثر 
براي دستیابی به افراد آسیب پذیر اجتماعی را توسعه می دهد و با هدف کاهش شیوع آسـیب  
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ی از پذیري اجتماعی، انعطاف پذیري و سازگاري بعد از وقوع بحران ها تالش می کند شاید یک
دالیل اهمیت فوریت هاي اجتماعی در بحران ها این باشد که کاستی هاي یک جامعه، نقـص  

اقتصادي و سیاسی در هنگام فاجعه بدون ویرایش نشان داده می شـوند و هـر    - هاي اجتماعی
آنچه در الیه هاي زیرین ساختارها پنهان است، آشکار شده و از سوي دیگر، سوانح طبیعی بـه  

پیامدهاي مثبتی نیز مانند افزایش همبستگی هاي اجتماعی، شـور و شـوق کمـک    دنبال خود، 
رسانی هم ایجاد می کند، اما از سوي دیگر سـاختارهاي اجتمـاعی، نقـش هـاي اجتمـاعی و      
خانوادگی آسیب می بیند و روان انسان به شدت دچـار شـوك، بهـت و خشـم، نـاراحتی و      

  افسردگی می شود.
هاي مختلف اجتماعی به دنبال دارد که از جمله می توان به از دست بروز بحران معموالً پیامد

دادن منبع درآمد و شغل، از دست دادن سرپرست، از دست دادن پناهگاه هاي اجتماعی، ابتال به 
 شناسی جامعه پیدایش هاي سال طول در که اي گسترده تحقیقات در. کرد اشاره …بیماري و

است، محققان به نتایج متفاوتی رسیده اند، امـا در بعضـی از    شده انجام ایران و جهان در فاجعه
نتایج نیز اتفاق نظر وجود داشته است و آن، این است که فاجعه در همه مناطق آسـیب دیـده   
باعث تغییرات اجتماعی و ایجاد نوع متفاوتی از الگوهاي رفتاري، هرچند براي مدتی کوتاه شده 

حوادث طبیعی شاهد پدیده اي هستیم به نام ورود حاشـیه   است. براي نمونه، در روزهاي بعد از
نشینان و افراد غیربومی که اکثراً با هدف گرفتن کمک هاي امدادي و سـکونت اجبـاري در   

جا مهاجرت کرده اند، در بعضی شهرها، حضور این افراد را در منـاطق معـروف    منطقه به آن
لیل فقر، بی کاري و مصرف گرایـی بـه   حلبی نشین یا حاشیه نشین مشاهده می کنیم که به د

کارهایی چون توزیع مواد مخدر و دیگر آسیب هاي اجتماعی می پردازند که این موضوع بـه  
بافت شهري نیز آسیب خواهد رساند و باعث تغییراتی در رفتارهاي اجتماعی مردم آن منـاطق  

سرپرست شدن کودکان  نیز خواهد شد، از سوي دیگر مناطق آسیب دیده با پدیده اي به نام بی
 بخـش  هـاي    ها نیاز به برنامـه ریـزي   و خودسرپرست شدن زنان مواجه هستند که همه این

 متخصـص  مـدت  بلنـد  و مـدت  کوتـاه  اجتمـاعی  - روانی مداخالت و اجتماعی هاي فوریت
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  . دارند اجتماعی و روانی پیامدهاي
ت دارد و هم بلند مدت شـاید  در خانواده ها نیز سوانح طبیعی هم پیامدهایی با برد کوتاه مد

سوگواري براي عزیز از دست داده را بتوان جزو عوارض کوتاه مدت دانست اما از دست دادن 
درآمد، خانه،اعضاي خانواده، نیازهاي شغلی جدید، مهاجرت به شهر و مکانی دیگر ، بازگشت 

ـ   دهاي طـوالنی  والدین به شغل، فرستادن کودکان براي زندگی با بستگان دیگر را جـزو پیام
 خانواده در سیستمی تغییرات با فاجعه طرفی از گرفت، نظر در باید ها خانواده براي فاجعه   مدت
 مصرف افزایش والدین، ریختگی هم به چون پیامدهایی گذارد، می جاي به را خود عوارض ها

ه، نپرخاشـگرا  رفتارهـاي  و تـنش  و اخـتالف  افزایش خانواده، اعضاي بین مخدر مواد و الکل
هاي روحی و جسمی والدین و کاهش شانس  جابجایی مکان تحصیل فرزندان، کاهش توانایی

  مشارکت در فعالیت هاي اجتماعی براي خانواده ها.
به نظر می رسد رخدادهاي طبیعی که به دالیل اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی تبدیل به فاجعه 

 شناسان روان شناسان، جامعه  ه مداخالت می شوند، باعث تغییراتی اجتماعی می گردند که نیاز ب
 ایجاد منفی تغییرات تواند می ما تصور از بیش طبیعی رخدادهاي دارد، حوزه این در متخصص

 از قبل که هایی خانواده و زنان و کودکان مانند پذیر آسیب گروههاي میان در خصوصاً کند
اشتغال امنیت شغلی پایینی داشته اند  نظر از و اند بوده پایین درآمدي سطح در مالی نظر از فاجعه

که این مسأله نیاز به اقدامات فوري اجتماعی با اهداف بلند مدت در خصـوص اشـتغال زایـی    
 شـروع  در شـاید  دارد، فاجعه از بعد اجتماعی –سریع و اجراي طوالنی مدت مداخالت روانی 

اجتمـاعی بـا شـور     روانی مداخالت ارائه روان بهداشت متخصصین حضور با ها رسانی کمک
 احسـاس  باعـث  مسأله این و زیادي آغاز می شود، اما در میانه کار به ناگهان تعطیل می شود

در  PTSD کامـل  و صحیح درمان عدم و منطقه مردم در خشم احساس افزایش و روانی ناامنی
  بازماندگان خواهد شد.

ل فوریت هاي اجتماعی در روزهاي بعد از حوادث طبیعی مـی توانـد شـام   
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  موارد زیر باشد:
دراولین قدم بعد از کمک به نجات بازماندگان و یافتن پیکرهاي کشته شدگان با شروع  - 1

روانـی در   اسکان اضطراري بهتر است تیم هاي مددکاري اجتماعی با هدف مداخله اجتماعی و
یـن  هاي حساس در زلزلـه بپردازنـد بـا ا    سرکشی چادر به چادر اقدام به شناسایی انواع گروه

توضیح که براي هر گروه، مداخله اجتماعی ویژه اي الزم است چرا که در صورت عدم توجه 
 آسیب هاي اجتماعی افزایش خواهد یافت، براي ارزیـابی گـروه   به نیازهاي خاص آن گروه،

هاي حساس متغیرهایی مانند سن، جنس و طبقه اقتصادي از متغیرهاي مهم اسـت امـا ممکـن    
حقیقات بیشتر به متغیرهاي دیگري نیز دست یابند، در این تقسـیم بنـدي   است افراد دیگر با ت

واسطه نقش ه گروه دختران و زنان از اهمیت بیشتري برخوردار هستند، به این دلیل که زنان ب
ان، عـدم آگـاهی از   هاي حمایتی، تابوهاي جنسیتی، خشونت خانگی، وضعیت فیزیولوژي زن

کـه   پذیري بیشتري قرار می گیرند ضمن ایـن  آسیب معرض در …امداد و مهارتهاي نجات،
متغیرهاي دیگر هم مانند فقر و نژاد یا قومیت و نوع تاهل حتی تجربه متفاوتی از آسیب پذیري 

  اجتماعی را به گروه اجتماعی زنان تحمیل خواهد کرد .
 یـک  شـدن  مـرخص    مددکاران اجتماعی یا کارکنان خدمات اجتماعی باید در هنگام - 2
از وضعیت زندگی و سکونت خصوصاً آدرس و شـماره تلفـن هـاي ضـروري      کامل رزومه

بیماران ارجاع شده بخش بهداشت روان را (خصوصا دختران و زنـان جـوان کـه سرپرسـت     
طور مکرر و هدفمند وضعیت درمان نـامبرده و  ه خانواده شان از دست داده اند) تهیه نماید تا ب

ا پیگیري نمایند، تعدادي از این بازماندگان آسیب دیده شبکه خانوادگی و خویشاوندي ایشان ر
به دلیل عدم پیگیري وضعیت درمان روحی و افسردگی شان اقدام به خودکشی یا سومصـرف  

  داروهاي مخدر می کنند.
  معصومه کمال الدینی

 و دانشجوي دکتري جامعه شناسی اجتماعی مددکار



 

  

هاي سازمان  تحمایت از کودکان آسیب دیده؛ از مهمترین رسال
  هاي اجتماعی فوریت

  
  

 را مختلفـی   هـاي  بحـران  ي اجتماعی در ایران تا کنون کشوراز زمان ایجاد مراکز فوریت ها
 بشـري  ساز دست یا و تکنولوژیکی طبیعی، عوامل از ناشی تواند می بحران است کرده تجریه
 نشان تحقیقات. است متفاوت مختلف هاي بحران بازماندگان بین در روانی آسیب شدت. باشد
هاي شهري نسبت به سایر  ن شدت آسیب در بین بحران تروریستی و آشوبمیزا که است داده

هاي مصنوعی (دسـت   هاي طبیعی و بحران حوادث بیشتر است. پیامدهاي روانشناختی بحران
هایی نیز وجود دارد. تحقیقات متعددي نشان  ساز بشري) علیرغم مشابهت هاي موجود، تفاوت

هاي طبیعی است. اثرات  هاي مصنوعی طوالنی تر از اثرات بحران ده است که اثرات بحراندا
است. متغیرهایی همچون میزان مرگ و میر،  مصنوعی هم شدیدتر و هم طوالنی ترهاي  بحران

تخریب، وحشت، شوك، از دست دادن، جابجایی در تعیین میزان آسیب شناختی براي هر دو 
هـاي مصـنوعی    ر هستند اما ممکن است تأثیر این متغیرهـا در بحـران  نوع از بحران اثر گذا
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 آشـوب  همچون عمدي هاي بحران بازماندگان که است داده نشان تحقیقات  تر باشد.  پررنگ
 طـوالنی  هـاي  آسـیب  دچار سوانح و طبیعی هاي بحران با مقایسه در تروریسم یا شهري هاي
 بررسی. است متفاوت جامعه نوع براساس رانبح روانی آسیب شدت جامعه نوع. شوند می مدتی
هـایی کـه در    زماندگان حوادث بحرانی نشان داد کـه در بـین بازمانـدگان بحـران    با بین در

درصد دچار آسیب شدید می شوند، این میزان  79کشورهاي در حال توسعه رخ می دهد حدود 
 و نـوع  همچنـین    درصد است. 46درصد و در سایر کشورهاي پیشرفته  27در کشور آمریکا 

دارد. حوادث طبیعی در کشورهاي در حال توسعه میزان  ارتباط آسیب میزان با بحران موقعیت
 آسیب باالیی به دنبال دارد.

کودکان نیز از بحران متأثر می شوند. بسیاري از کودکان برآنچه که بر آنها اتفـاق افتـاده   
ا، از دست دادن اعضاي خانواده، دوست ه آگاه اند. برخی از کودکان نگران فقدان اسباب بازي

 عمده  شان می شوند. برخی از کودکان دچار اختالالت رفتاري می شوند.  عزیز و همبازي هاي
 انگشـت  ادراري، شـب : از اسـت  عبارت بحرانی حوادث دنبال به کودکان رفتاري اختالالت
 درخواست و کنترل غیرقابل گریه حادثه، از قبل به نسبت خود کفایت دادن دست از مکیدن،

سرعت ترس و اضطراب کودکان از بحران به چیزهـاي   به و معموالً. والدین از نامحدود هاي
ها از حادثه به ترس از باران، بـاد، تـاریکی و حتـی بـه      شود. ترس آن دیگر تعمیم داده می

به  محرکات غیر مرتبط با حادثه گسترش پیدا می کند. از دست دادن اعتماد و اطمینان نسبت
توانایی والدین در کنترل حادثه پیش آمده، کودکان را از نظر عـاطفی و در زمینـه خطـرات    
زندگی آسیب پذیر می سازد. کودکانی که در معرض حادثه بحرانی قرار مـی گیرنـد دچـار    
مشکالت بهداشت روانی متعددي می شوند. نوع و شدت آن بستگی دارد به ماهیـت و سـطح   

ها دارد. همچنین  حادثه، و میزان حمایتی که خانواده و اجتماع از آنگستردگی آسیب ناشی از 
که کودکان وقتی  هاي بین فرهنگی را فراموش کرد. نکته دیگر این در این زمینه نیاید تفاوت
 حوادث اثرات زمینه در شده انجام مطالعات  شود بیشتر آسیب می بینند.  خانه شان تخریب می

 درجـات  به که داد نشان را منفی روانی و عاطفی نتایج وجوانانن و کودکان روي بر زا آسیب
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تعددي بود. با این حال ممکن است کودکان آسیب هاي روانی قابل تشخیص و طبقه بندي را م
ها بارز نباشد. بیشتر کودکان نگرانیهاي عاطفی و عالئم  از خود بروز ندهند و عالئم آسیب آن

PTSD .در آسیب شناسی حوادث در کودکان نکات زیر قابل  زیر سطح بالینی را نشان دهند
  توجه است:

  کودکان نسبت به اثرات تروما آسیب پذیري فوق العاده اي دارند .1
  هاي انطباقی کمتري بلد هستند کودکان مکانیسم .2
  کودکان به وقایع و اتفاقات محیطی کمتر کنترل دادند .3
بوجود آمـده محـدودیت   کودکان در انعطاف پذیري براي انطباق با محیط و شرایط  .4

  دارند.
کودکان ممکن است تحت تأثیر حوادث تروماتیک، مرحله پیش عملیات ذهنـی را   .5

  حتی براي چند سال دیگر ادامه دهند
فقدان انطباق مؤثر به دنبال حوادث تروماتیک می توانـد رشـد روانـی و شخصـیتی      .6

  کودك را تحت تأثیر قرار دهد.
و گاهی با پدیده تروریسم تهدید شـده اسـت، سـازمان    ایران همواره با بحران هاي طبیعی 

فوریت هاي اجتماعی با آموزش نیرو هاي متخصص روانشناس و مـددکار تـالش کـرده در    
کنون دیده شده است آسیب ن نقش آفرینی کند اما انچه که تاارتقاي سالمتی افراد بعداز بحرا

یرنامه ها دیده شده اند. تمرکـز  هاي روانی وارد شده به بزرگساالن است و کودکان کمتر در 
نیرو هاي این سازمان عالوه بر امدادرسانی ارائه خدمات روانی به افراد داغدار و آسـیب دیـده   
روانی و در معرض خودکشی عمده می باشد. لیکن حمایت روانی و اجتماعی از کودکان پس 

ین مداخالت عـالوه بـر   از بالیا اگر از اهمیت بیشتري برخوردار نباشد کم اهمیت تر نیست، ا
هاي اخیر این حمایت هـا از سـوي    به امکانات بیشتري نیز نیاز دارد، در سال تخصص بیشتر

از رسـالت هـاي اصـلی    برخی از سازمان هاي مردم نهاد شکل گرفته است اما نظر بـه اینکـه   
. انتظار بر ایـن اسـت بعـد از بـروز     سازمان فوریت هاي اجتماعی حمایت از کودکان اسـت 
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ادث علی الخصوص بالیاي طبیعی برنامه دقیق و تخصصی براي مداخالت روانی و اجتماعی حو
  کودکان در نظر گرفته شود.

  هدي فرح پور
  مددکار اجتماعی

  



 

  

هاي  نقش فوریت اجتماعی چیست و چه وظایفی دارد؟ فوریت
اجتماعی در ارائه خدمات و کاهش آسیب در مواقع بروز بالهاي 

  طبیعی

  
  

ه نام فوریت هاي اجتماعی به گوش می رسد انتظار ها بر این اسـت کـه در بـروز    هنگامی ک
مسائل و مشکالت اجتماعی نهادي باشد که مداخله فوري نموده و رفع بحران نماید. ایران جـز  
ده کشور بالخیز دنیاست، حوادث طبیعی و غیر طبیعی اعم از سیل، زلزله،آتش سوزي، سـوانح  

 تـأثیر  مردم زندگی مختلف ابعاد بر که شود می مشکالتی بروز عثبا ساله هر …رانندگی و 
 .گذارد می

ابتدا باید دانست فوریت اجتماعی چیست و چه وظایفی دارد تا بتوان نقـش  
  آن را در ارائه خدمات و کاهش آسیب در بروز بالهاي طبیعی ارزیابی نمود.

ه به صورت شبانه روزي فوریت اجتماعی در واقع خدمات تخصصی به موقع و در دسترس ک
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و رایگان در سطوح مداخله در بحران هاي فردي، خانوادگی و اجتماعی، پاسخگویی بـه خـط   
، خدمات سیار فوریت هاي اجتماعی و پایگاه خدمات اجتماعی ارائه مـی شـود دریافـت    123

کنندگان این خدمات شامل: خشونت دیدگان خانگی (کودك آزاري، همسرآزاري، سـالمند  
 دختران و زنان منزل، از فراري پسران و دختران دارند، خودکشی قصد که افرادي) … آزاري،

 و طـالق  متقاضی زوجین جنسی، هویت اختالل به مبتالیان دیده، آسیب یا آسیب معرض در
  .باشند می … و خیابانی کودکان طالق، معرض در افراد

ـ   انون آسـیب زا، تقویـت   وظیفه افراد شاغل در فوریت هاي اجتماعی شامل شناسـایی و ک
اجتماعی مداخله در برحان هاي فردي، اجتماعی و خانوادگی، توانمندسـازي   - مداخالت روانی

  افراد آسیب دیده فراهم سازي شرایط منزل جهت بازگشت فرد به خانواده و جامعه می باشد.
ند سیل، زلزله، در تعریف ارائه شده صراحتاً نامی از افراد آسیب دیده بر اثر بالهاي طبیعی مان

  .هستند بینی پیش قابل غیر طبیعی بالهاي که دلیل این به شاید است نشده …آتش سوزي و 
این در حالی است که در هنگام بروز یک حادثه طبیعی و یا غیر طبیعی همیشه یک انسان با 

ـ  ی عواطف و احساسات انسانی دچار آسیب می شود، بهتر بود در دستور العمل ها تنها نوشته م
شد هرجا که پاي یک انسان در میان باشد. در هنگام بروز بالهاي طبیعی دو نوع خدمات الزم 
است که نوع اول عملیات امداد نجات است و نوع دوم مداخالت و فوریت هاي اجتماعی است 
که شامل مداخالت روانی و اجتماعی می شود زیرا یک فرد از جهات مختلفی دچار زیان مـی  

شان را از  ان را از دست می دهند، مال و دارایی شان را از دست می دهند، شغلش شود، عزیزان
دست می دهند، سرمایه هاي روانی و اجتماعی و اقتصادي اش را از دست مـی دهـد، و ایـن    

شان تـأثیر مـی گـذارد. قطعـاً      فقدان ها روي افراد به نسبت تاب آوري و قدرت احیا پذیري
شوك ناشی از اتفاقات رخ داده زندگی عادي افراد را مختـل  سوگ حاصل از نبودن عزیزان و 

  می کند.
فوریت هاي اجتماعی دو نقش مهم را دارد، یک درمان افراد آسیب دیده و دو پیشگیري از 
بروز آسیب هاي جدید است. در چنین مواقعی بهتر از به فوریت توجه شود تا الویت، درمان ها 
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  ي و برنامه هاي اجتماع محور ارائه گردد.توانمندسازي محور باشد تا حمایتگر
تیم حاضر در فوریت هاي اجتماعی شامل روان شناس و مددکار اجتماعی و پزشک و روان 

هایشان به افراد حاضر در محل خدمات ارائه می دهند اما  پزشک می شود که به فراخور مهارت
فراتـر رفتـه و هـم جلـب     در میان مددکاران اجتماعی می توانند به فراخور حرفه شان کمی 

مشارکت هاي اجتماعی نمایند، از پتانسیل منطقه استفاده کنند و مسـئولین را نیـز نسـبت بـه     
مشکالت محل حادثه حساس سازي کنند، زیرا افراد حاضر در محـل حادثـه بطـور ملمـوس     

  حوادث را درك می کنند و بهتر می توانند نیاز ها را الویت بندي کنند.
  زهره مهدوي

  ار اجتماعیمددک





 

  

نقش مددکاري اجتماعی در مدیریت بحران هاي ناشی از عوامل 
  )…طبیعی (زلزله، سیل، بوران و 

  
  

بحران به معناي وقفه در روند جریان امور است، وقفه اي که افراد درگیر در آن نیازمند کمک 
ها را در سطح فوري جهت مقابله و تعدیل آن هستند. در این یادداشت در صدد هستیم این بحران

هاي مختلف و  نسبت به واقعیت "رویکرد استراتژیک"که چگونه عدم اخذ  کالن ببینیم و این
هاي طبیعی را براي ما تبدیل به وضعیت فوق  تدبیر مداخله هاي زودهنگام بسیاري از موقعیت

ـ   تانها العاده و بحران می کند، مانند روزهاي اخیر که با بارش شدید برف در تهران و سـایر اس
ما به عنوان مددکار اجتماعی درصدد هستیم در این تغییرات جوي اخیر، الیه روبرو بودیم و 

 هاي اجتماعی آن را واکاوي کنیم و سواالت گوناگونی را مطرح کنیم مانند :

ها روبرو  بانی با یخ زدگی خیاافراد سالمندي که تنها زندگی می کنند و تا چند وقت ·
روزانه خود را مانند نان تهیه می کنند؟ سالمندانی که به دلیـل  هستند چگونه مایحتاج 

ترس سقوط و مانند آن جرأت حرکت از آنها گرفته می شود؟ (استادي می گفت در 
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برخی کشورها در این مواقع بسته هاي غذایی به درب منازل افرادي که قبالً شناسایی 
می شـود)، آیـا ایـن عـدم     شده اند و در بانک اطالعاتی آنها درج شده است ارسال 

هـاي   رویکرد جامع نسبت به این موارد به معناي آن است که نیازهاي اساسی گروه
  هاي طبیعی نادیده گرفته می شود یا اساساً دیده نمی شود؟ مختلف در این جریان

وضعیت کارگران روزمزد و بعضاً کارگران خیابانی چه می شود؟ به ویژه اگر دراین  ·
چی روز مزد  یماري و هزینه هاي ناشی از آن هم بشوند؟ زنان نظافتروزها مبتال به ب

منازل که اصوالً از حواشی شهر با مشکالت ایاب و ذهاب الزم است راهی منازلی آن 
سوي شهر شوند (در یکی از مصاحبه ها با این گروه از زنان نامبرده در تجربه زیسته 

  دستمزد روزانه او تامین می شود).خود عنوان می کرد طور قوت روزانه خانواده با 
  وضعیت افراد داراي ناتوانی جسمی در ترددهاي روزانه چه می شود؟ ·
ها چه می شود، شکستگی  ها و خیابان وضعیت مداخله هاي دیر هنگام در گشودن راه ·

 اخیر روز دو این رایج گفتگوهاي از یکی تردید بدون( ؟…ها ناشی از لیز خوردن و
ی می کنم از خونه بیرون نروم نهایت مرخصی می گیرم چون سع من": که بوده این

آیا می توان این معنا را از این جمله استنباط کرد که شهروندان  "می ترسم لیز بخورم
 نتیجـه  تـوان  می آیا و ؟)اند شده اعتماد بی …ما نسبت به مدیریت بحران شهري و

 چنـین جریـان   یـن ا در شـود  می فلج شهر است، درست داغ خبري تیترهاي گرفت
  هایی؟

 در شهرداري  137وضعیت بی خانمانان چه می شود؟ در روزهاي اخیر با تبلیغ سامانه ·
 سامانه این که شد ایجاد اجتماعی مددکاران توسط انتقادها از موجی مجازي هاي کانال

 سـامانه  ایـن  تبلیـغ  بـر  فشار گروه یک تلویحی و بوده کارا ضد حتی و غیرکارا ها
این به این معنی می تواند باشد که ما در مدیریت شـهري دچـار    یاآ گرفت؛ صورت

ترین سـامانه   نارسایی هستیم به نحوي که شهرداري نسبت به سنجش و ارزشیابی مهم
حمایتی و مداخله اي خود غفلت کرده است و این یعنـی رویکـرد اسـتراتژیک در    
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  مدیریت بحران دچار چالش اساسی است؟
ها به صورت شـفاف و عینـی    هاي این گونه؛ ویترین عملکرد آن مداخله نهادها در بحران

 ها است، نشانگر برنامه هاي عملیاتی و چشم اندازهاي آن است، نشانگر خروجی اتاق فکر آن
ها در مدیریت شهر و زندگی شهري است، نشانگر قدرت مـدیریت؛ تـدبیر و برنامـه ریـزي     

براي موفقیت در عمل است، نشان دهنده ها  مجریان مختلف است، نشان دهنده سطح سواد آن
 که تاس نقد این تأکید مختلف هاي موقعیت این در ها چالش این …تعهد و تخصص است 

 و ندارنـد  مدت بلند و سیستماتیک نگاه نیستند، ها بحران با مقابله آماده ما شهري مدیران هنوز
هاي اجتماعی  فوریت در لهمداخ در مختلف گروههاي اساسی نیازهاي اینکه بر نشانه مهمترین

هاي طبیعـی الزم   مهمترین خالء و چالش روند مداخله ها می باشد و لذا وجه اجتماعی بحران
هـا الیـه    است با ورود مددکاران اجتماعی برجسته شود چون از شکننده ترین الیه در بحران
را خواهـد  اجتماعی است که اگر دیده نشود نتیجه سنگینی چون اضمحالل اعتمـاد اجتمـاعی   

  داشت.
  فاطمه جعفري

  اجتماعی يمددکاردانشجوي دکتري 





 

  

هاي مدیریت بحران در بالیا (با تأکید بر نقش مددکاران  چالش
  اجتماعی)

  
  

هر ساله شمار قابل توجهی از هموطنانمان به دلیل بروز سوانح طبیعی جان خود را از دست می 
عضو می شوند. معموالً این افراد شرایط بسیار  دهند و تعداد زیادي نیز به دالیل فوق دچار نقص

هاي متعددي شوند که از جمله می  دشواري را تجربه می نمایند و ممکن است که دچار آسیب
توان به بروز اختالالت روانی نظیر (اختالل استرس پس از سانحه، افسردگی، اقدام به خودکشی 

 فقدان خانواده، اعضاي دادن دست از فقر،( نظیر اجتماعی مناسبات و روابط در اختالل و) …و 
 هاي اجتماعی و به طور کلی سرمایه ي اجتماعی اشاره نمود). حمایت کمبود درآمد،

ها منشـاء   بالیاي طبیعی به مجموعه اي از حوادث زیان بار اطالق می شود که برخی از آن
توان به زلزله، سـیل،   انسانی ندارد و ممکن است که چندان قابل پیش بینی نباشند از جمله می

برخی از این حوادث منشاء انسانی داشـته کـه از آن    اما. نمود اشاره …خشکسالی، گردباد و 
  جمله آلودگی هوا، گرم شدن زمین و از بین رفتن منابع طبیعی است.
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ها منشاء انسانی داشته و برخی منشـاء انسـانی    در بروز بحران هاي طبیعی که برخی از آن
تر مسائل مدیریتی نقـش   ست شرایط جغرافیایی، زیست محیطی و از آن ها مهمندارد ممکن ا

عمده اي داشته باشند که در نتیجه شدت آسیب را کم و یا زیاد نمایند. تجربـه ي بسـیاري از   
کشورها در مدیریت بحران ها اهمیت قابل توجهی دارد. عمدتاً کشورهایی که با اتخاذ ساز و 

پردازند و اقدامات سریع و به موقعی به منظـور ارائـه    ریت بحران میکار و راهکارهایی به مدی
خدمات رسانی به افراد آسیب دیده و یا در معرض آسیب فراهم می سازند از موفقیت و توانایی 
ویژه اي براي کمک به آسیب دیدگان برخوردار بوده و در نتیجه شاهد کمتـرین آسـیب و   

عکس در جوامعی که در مدیریت بحران هـا بـه کنـدي     ها هستیم. اما بر زیان انسانی در آن
  صورت می پذیرد در نتیجه شاهد بیشترین خسارات انسانی و مادي می باشیم.

گیرد می تواند طیفی از اقدامات در سطوح  اقداماتی که به منظور مدیریت بحران صورت می
هاي مختلف به منظور  وهمختلف پیشگیري اولیه، ثانویه و ثالثیه باشد که توسط سازمان ها و گر

پیشگیري از وقوع بحران ها، ارایه خدمات رسانی به موقع به گروهها و افراد آسـیب دیـده و   
بازتوانی افراد آسیب دیده انجام می پذیرد. چنین اقداماتی نیازمند همکاري گروهی متخصصان 

  در حوزه هاي مختلف و شرایط گوناگون است.
ی همواره با بحران هاي مختلفی مواجه است. برخی از این در کشورمان به دالیل شرایط خاص

 بحران ها طبیعی بوده و برخی نیز انسانی است اما به نظر می رسد که در مواجه با هر دوي آن
ها ضعف ها و چالش هاي جدي در ساختار کالن مدیریتی وجود دارد که همین مسئله باعـث  

کند. فقدان مدیریت یکپارچه در این سـطوح  شده است تا به سایر سطوح سازمانی نیز سرایت 
آسیب هاي جبران ناپذیري به وجود آورده است. زیرا به دلیل عدم شایسته ساالري و در نتیجه 
بهره نگرفتن از نظرات کارشناسان و متخصصان، سبب موازي کاري و هدر رفتن منابع مادي و 

حران باعث اقـدامات نمایشـی   انسانی متعددي گردید. مدیریت نمایشی در حوزه ي مدیریت ب
توسط نهادهاي متولی مدیریت بحران در کشور شده است. بر همین اساس بحران در کشور ما 
همواره تبدیل به کالف سردرگمی گردیده که ناتوان از ارایه راه حل مناسب می باشیم. زیرا نه 
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باال و روند کندي بـه   تنها آمادگی مواجه با آن وجود ندارد بلکه اقدامات موجود نیز با هزینه
پیش می رود. در چنین شرایطی بحران ها تبدیل به موضوعات سیاسی شده و عرصه اي بـراي  
زور آزمایی و نمایش قدرت فراهم می سازند. به نظر می رسد که در چنین بسـتري اقـدامات   

نهایت  مددکاران اجتماعی و روانشناسان در مداخله در بحران تحت شعاع قرار می گیرد. لذا در
قادر نخواهند بود که اقدامات حرفه اي و درستی را به جامعه هدف برسانند. تجارب متعـدد در  

 که است آن گواه خوبی به …حوادث قبلی نظیر زلزله رودبار، کرمانشاه، حادثه ي پالسکو و 
 شـده  طراحی پیش از هاي هماهنگی و قبلی آمادگی بدون اقدامات خصوص در گیري تصمیم
ه گیـري از  بهـر  بدون غالباً و موازي کامالً صورت به مداخله هاي تیم و است تهگرف صورت

دانش و تخصص الزم اقدام به ارایه خدمات پراکنده اي نموده اند. در چنـین شـرایطی محـیط    
بحران و افرادي که دچار بحران شده اند تبدیل به بازاري خواهند شد که افراد با اهداف مختلف 

و منافع شخصی و سازمانی شان هستند. برخی از افراد بـراي دیـده شـدن    به دنبال کسب سود 
  ه خدمات نیز با مشکالت و چالش هایی مواجه است.ئپیدا می کنند. به این ترتیب ارا حضور

هاي مختلفی به ارایه خدمات به افراد آسیب دیده می پردازند که می  در شرایط بحرانی گروه
از مدیریت جامع بحران دانست. زیرا شکل گیري و اقدامات توان آن را تا حدود زیادي منفک 

  هاي مختلف صورت می گیرد. ها عمدتاً خودجوش و در قالب گروه این گروه

متخصص از روش هـایی بـه    مددکاران اجتماعی به عنوان یکی از نیروهاي
ه خدمات به افراد پیش از بحران، هنگام بحران و پس از آن بهـره  ئمنظور ارا
  ها اشاره می شود: ر زیر بهره برخی از آنبرد که د

می توان اقداماتی را به منظور ایجاد آمادگی در بین مـردم بـراي     پیش از بروز بحـران:  - 1
مقابله با شرایط بحران در نظر گرفت. به عنوان مثال در مدارس، رسانه هاي جمعی، شبکه هاي 

 ارایـه  هاي سازمان و ها آن با مواجه نحوه و نمود آشنا بحران انواع با را مردم …اجتماعی و 
هاي اضطراري) را معرفی کرد. چنین اقداماتی در سـطح   تماس شماره نظیر( خدمات ي دهنده
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وسیع به ایجاد آمادگی ذهنی و عملی در بین مردم منجر می شود. در این مرحله ایجـاد شـبکه   
  ها و افراد مختلف اهمیت دارد. سازي در بین گروه

از مهمترین اقدامات مددکاران اجتماعی هنگام بروز بحران است که  بحران:هنگام بروز  - 2
عمدتاً مبتنی بر اقدامات اجتماع محور است. هدف از انجام فعالیت هاي مددکاران اجتماعی در 
این مرحله شناسایی توانمندي هاي جوامع، نحوه بهره گیري از منابع اجتماعی موجود به منظور 

یی مدیریت شرایط خود به دوره ي پیش از بحـران اسـت. مـددکاران    کسب استقالل و توانا
اجتماعی در این مرحله از نقش هاي حمایت گرانه، مدافعه گري و مدیریت مورد براي ارایـه  
خدمات استفاده می نمایند. عالوه بـر ایـن از حضـور سـایر متخصصـان نظیـر روانشناسـان،        

تروما و بهبود وضعیت روانشناختی افراد آسیب روانپزشکان و سایر افراد براي کمک به درمان 
دیده استفاده خواهند کرد. یکی از مهمترین اقدامات در چنین شرایطی مهارت شناسایی نیازهاي 
جامعه محلی و ارزیابی دقیق مشکالت موجود است تا بتوانند به سرعت ضمن برآورده ساختن 

ی براي آغاز اقدامات اجتماع محور به انجام نیازهاي اولیه اقداماتی به منظور تشکیل تیم هاي محل
برسانند. مددکاران اجتماعی باید اطمینان حاصل نمایند که بازماندگان حادثه از مهـارت خـود   

  ها هستند. تصمیم گیري برخوردارند و قادر به مدیریت زندگی خود بدون حضور آن
شود.  آسیب دیده آغاز می دوره اي است که فرایند بهبودي و درمان افراد  پس از بحران: - 3

در این مرحله استفاده از ظرفیت هاي محلی به منظور درمان و باتوانی افراد با مشـارکت دادن  
  جوامع می تواند در فرایند بهبودي افراد آسیب دیده موثر باشد.

به شـرایط پـیش از    دوره اي است که به افراد آسیب دیده کمک می شود تا بازیـابی:  - 4
  د.گردنبحران بر

هـاي   محوریت مددکاران اجتماعی در شرایط بحرانی بر مبناي تمرکز بر توانایی و ظرفیت
مردم محلی و اقداماتی است که در نهایت به استقالل نسبی آنها منجرخواهد شد. توانمندسـازي  

اي از اقـدامات متعـدد در سـطوح     افراد آسیب دیده فرایندي طوالنی است که نیازمند مجموعه
ت که توسط مددکاران اجتماعی و با همکاري و مشارکت سازمان هاي مختلـف  گوناگون اس
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گیرد. به این ترتیب نقش مددکاران اجتماعی در کنار سایر متخصصان اهمیت ویژه  صورت می
  ها منجر خواهد شد. اي دارد که به کاهش آسیب هاي آن

  نتیجه گیري:
ساختاري اسـت. زیـرا ضـعف در    هاي مدیریت بحران در کشور عمدتاً  علی رغم این، چالش

تصمیم گیري هاي کالن در این حوزه سبب شده است تا با وجود امکانات و منـابع الزم، بـه   
ها استفاده نشود و نه تنها اقداماتی به منظور پیشگیري از بحران صـورت نگیـرد    درستی از آن

عدد همواره با بحران هاي شوند. کشور ما به دالیل مت  "غافلگیر "بلکه در مقابل، به هنگام بحران 
جدي طبیعی و انسانی مواجه بوده است اما ضعف تصـمیم سـازي و سیاسـت گـزاري هـاي      
اجتماعی در این حوزه باعث شده است که همواره بیشترین هزینه هاي انسانی و مـادي را در  

ه نیـز از  هاي مداخل ها بپردازیم. اقدامات پیشگیرانه بسیار ضعیف است و برنامه برابر این بحران
هاي مختلف بدون شناخت و انجام بررسی  انسجام و هماهنگی الزم برخودار نیست زیرا سازمان

هاي دقیق و عدم هماهنگی و همکاري الزم شروع به اقداماتی می نمایند که ارزیـابی میـزان   
اثربخشی آن ها دشوار است. امروزه با گسترش شبکه هاي اجتماعی و افزایش قدرت رسانه ها، 

دامات انجام شده تبدیل به شیوه اي براي تبلیغ موسسات خیریه و افراد ذینفـع گردیـده کـه    اق
دن از وضعیت موجودند. لذا رنج مردم تبدیل برخی به دنبال کسب شهرت و برخی نیز سود بر

به کاال و پلی براي موفقیت هاي آتی برخی از اشخاص و نهادها می شود که سود آن را افراد 
  ذینفع و زیان چنین اقداماتی را مردم آسیب دیده متحمل می شوند.

دد. ترین چالش هاي مدیریت بحران در کشور به مستند سازي بر می گر یکی دیگر از مهم
زیرا مستندسازي اقدامات به صورت کلی در کشور در حوزه ي مـدیریت بحـران بـه نـدرت     
صورت می پذیرد و در نتیجه از درس هاي آموخته شده تجارب الزم را براي اقـدامات بعـدي   

  کسب نمی کنیم و بر پایه ي دور باطلی از ناکارامدي گرفتاریم.
مداخله و توانمندسازي آسیب دیـدگان   سیاست زدگی، سوء مدیریت و فساد در پیشگیري،
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ترین عواملی هستند که راه را بر اقدامات تاثیرگذار بسته  ناشی از بالیاي طبیعی و انسانی از مهم
است. متخصصین و افراد کارآزموده نیز در این فرایند نقشی ندارند زیرا فساد موجود در حوزه 

هاي تصمیم گیرنده بسته اسـت. جوامـع    ي مدیریت بحران راه را بر حضور این افراد در رده
آسیب دیده نیز مدتی پس از بحران به فراموشی سپرده شده و به حال خـود رهـا مـی شـوند.     
امروزه شبکه هاي اجتماعی و رسانه ها اهمیت مضاعفی یافته است و نقش تعیین کننده در ارایه 

  خدمات رسانی دارند.
م مشکالت و چالش هاي موجـود، اقـداماتی   گونه که گفته شد، علی رغ با این وجود همان

و  هاي حمایتی نظیر مددکاران اجتماعی، روانشناسـان و سـایر افـراد حرفـه اي     توسط گروه
ه خدمات بـه  ئعی از پیشگامان توسعه محلی و اراه می شود. مددکاران اجتمائنهادهاي خیریه ارا

 هنگام بحران، بروز از پیش  مرحله 4ها در  آسیب دیدگان در هنگام بحران هستند که نقش آن
 نقـش  کـه  رسد می نظر به اما. است برخوردار اهمیت از بازیابی و بحران از پس بحران، بروز
 میزان بحران، مدیریت ي نحوه بر حاکم شرایط از متاثر حدودي تا نیز اجتماعی مددکاران موثر

وجـود چشـم انـداز    زم براي ورود به مناطق بحران زده می باشد. با این ال تخصص و آمادگی
مددکاران اجتماعی در بحران هاي طبیعی و باالخص انسانی نظیر آلودگی هاي هـوا، تخریـب   

 نیروهـاي  آموزش و ریزي برنامه نیازمند اما. است روشن زیادي حدود تا …محیط زیست و 
  .باشد می متخصص

  سلمان قادري
  و دانشجوي دکتري جامعه شناسی مددکار اجتماعی



 

  

نقش فوریت هاي اجتماعی در زمان  |اعی فاجعه مددکاري اجتم
  فاجعه

  
  

پرداختن به مقوله فاجعه بستگی به تعامل بین انسان ها و طبیعت دارد. در این چشم انداز، فاجعه 
ست. را می توان در شرایط زیست محیطی وسیع تردید که بیانگر آسیب پذیري جامعه بشري ا

عی دارد. این نوشته بر روي یک پـیش شـرط   هاي اجتما شرط آسیب پذیري بستگی به پیش
  اجتماعی متمرکز است.

اولین گام ضروري است زیرا این مفهوم، تمایز الزم بـین انـواع مختلـف     "فاجعه"تعریف 
دهـد کـه حقیقتـاً     کند. این تمایز مهم است، زیرا شواهدي را نشان می بالیاي را مشخص می

با طبیعت یک فاجعه است در هر صورت، تفاوت در پاسخ هاي آسیب پذیري است که همراه 
شود بالیاي طبیعی به دو گروه  بالیاي طبیعی توسط آنچه که با مردم انجام می شود تعریف می

توان بـه زلزلـه، آتشفشـان،     اصلی تقسیم می شوند: طبیعی و انسانی. در میان بالیاي طبیعی می
د و در میان فاجعه هاي بشري، طوفان، سیل و آتش سوزي، سونامی، منافذ و گردباد اشاره کر
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جنگ، آلودگی، انفجارهاي هسته اي، آتش سوزي، آلودگی مواد خطرناك، انفجار و حـوادث  
  حمل و نقل.

فاجعـه انسـانی   "سازمان بهداشت جهانی پس از فروپاشی اتحاد جمـاهیر شـوروي از واژه   
حاد فکـر مـی کنـیم،     استفاده کرد معموال ما در مورد بالیاي طبیعی به عنوان شرایط "پیچیده
دهد،  که می توانند مزمن هم باشند. در سراسر جهان روزانه، یک فاجعه بزرگ رخ می درحالی

  بالیاي طبیعی که نیازمند کمک هاي بین المللی هفتگی است.
هـا   بالیاي طبیعی بیشتر از مرگ و میر ناشی از آسیب و بیماري است. در میان اثرات آن

ت محلی ،بیمارستان ها، دفاتر پزشک، کلینیک ها، مراکز دیالیز، تخریب زیرساخت هاي بهداش
 هـاي  بیمـاري  بـه  ابتال خطر افزایش مانند محیطی، زیست اثرات. باشد می …داروخانه ها و 

 هاي بیماري اضطراب، جمله از روانی، اثرات زندگی؛ کیفیت کاهش و زودرس مرگ مسري،
 هـاي  جنبش مواقع، برخی در و اي؛ تغذیه هايپیامد و غذایی مواد کمبود افسردگی؛ و عصبی،
ترسی به غذاي سالم، آب آشامیدنی و مراقبت هاي بهداشـتی. چنـین   دس عدم، بزرگ جمعیتی

مشکالتی در کشورهاي در حال توسعه بدتر از دنیاي صنعتی است، در کل، پاسخ فاجعه بایـد  
 شامل سه مرحله شود:

  فعال سازي ·
  پیاده سازي ·
  مرحله بهبودي ·

روزه براي ارزیابی میزان آسیب است.  4تا  2عنصر در مرحله فعال سازي یک بررسی اولین 
تعداد افراد درگیر؛ تعداد تلفات؛ یکپارچگی سیستم تحویل مراقبت هاي بهداشتی؛ نیازهاي ویژه 
مراقبت هاي بهداشتی بازماندگان؛ اختالل در تامین آب آشامیدنی و بهداشت؛ و میـزان پاسـخ   

  محلی
ل شدن با ایجاد ارتباطات و رله هاي اطالعاتی ادامه می یابد. تحقیقات نشـان داده  مرحله فعا
ترین مشکالت در تالش براي بهبود فاجعه، ارتباطات است مرحله اجرایی مرحله  است که مهم



 59  � هاي اجتماعی در بالیا اي نقش فوریت مجموعه یادداشتها و مقاالت حرکت رسانه
 

اول مرحله پیاده سازي جستجو و نجات است. در ابتدا، بازماندگان در میان مردم محلی این کار 
شوند مردم پس از یک  هاي مختلف مجروح می ها به روش هند .مردم در بحرانرا انجام می د

فاجعه الزاما دچار زخم نمی شوند. آنها ممکن است دچار سـوء تغذیـه و کمبـود آب بـدن و     
ها تأثیر بگذارد. پـس از بالیـاي طبیعـی،     استرس روانی از فاجعه نیز بر سیستم ایمنی بدن آن

کنند و به سرعت  حدودي مجروح شده اند، یکدیگر را جمع میبازماندگان حتی کسانی که تا 
به دنبال بازماندگان می روند. بیشترین زندگی در روز یا دو روز اول ذخیره می شود بـا ایـن   
حال، بسیاري از مواردي که امدادگران خود می توانند قربانی شوند. هنگامی که قربانیان یافت 

  نقاط مختلف جمع آوري می شوند. شوند، بیماران ترجیح می دهند در می
توانند ابتدا پیشنهاد تأمین یک منطقه پاکسازي شده و استقرار در  تیم اورژانس اجتماعی می

ه دهد. سپس به بیماران براي دریافت ئرا پس از انجام ارزیابی دقیق ارایک فاصله امن از فاجعه 
 در و. کننـد  کمـک  …و خدمات پزشکی اولیه، مراقبت از زخم، اکسـیژن، داروهـاي درد   

ل می کنند. اما به دلیل اینکه تعداد ممکن منتق ها بیمارستان نزدیکترین به را ها آن نیاز صورت
است سیستم شهر براي توزیع زیادي از بیماران به طور کامل از بین رفته باشد. با از دست رفتن 

هاي مزمن به بیمارستان  دفاتر و کلینیک هاي دکتر، بیماران بیشتري براي مراقبت از بیماري
مـی   س حجم باالتري از بیمار را دربـر می روند حتی پس از وقوع بالیاي طبیعی، بخش اورژان

گیرد. برخی از مردم در روند پاکسازي مجروح خواهند شد. مراحل بازیابی شامل بررسی مجدد 
  هاست. صحنه براي قربانیان از دست رفته، و تشریح آن

ا استفاده از مددکاران اجتماعی به قربانیان فاجعه که اغلـب تحـت   تیم اورژانس اجتماعی ب
کند. تا احساسات خود را از بیان کنند. امیـدواریم   فشار و افسردگی قرار می گیرند کمک می

افزایش آگاهی از مشکالت در بالیا به ما کمک کند تا نقش پررنگ و موثري در بالیا داشته 
  باشیم.
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  سازماندهی در هنگام فاجعه
راهکارهاي سازماندهی براي عملیات ضد فاجعه، بستگی به نگرش هاي شایع در مـورد فاجعـه   

شود که پارامترها باید براي سطوح مختلف بحران هاي اجتماعی تدوین شوند  است. استدالل می
و اقدامات مداخله اي سازمان یافته باید به سمت این سطوح مختلف صورت گیرد. تالش براي 

ت اورژانس اجتماعی در فاجعه با استفاده از مجموعه اي از معیارهاي خاص ساخته تعیین مداخال
شده است. پیشگامان معتقد بودند که زمین لرزه ها، آتشفشان ها و غیره توسط آسمان ها مورد 
نیاز بشر بوده مشکل ما امروزه اینست که کنترل زیادي بر این بالیاي طبیعی نداریم، اما با انجام 

  توانیم کنترل اثرات فاجعه را داشته باشیم. موثر از طریق اورژانس اجتماعی میمداخالت 
تواننـد بـا حضـوردر محـل فاجعـه       در حوادث ناشی از بحران، تیم اورژانس اجتماعی می

وهمکاري با بیمارستان ها، خدمات پلیس، موسسه هاي قانونی و واحـدهاي اطـالع رسـانی از    
با استفاده از روابط رسمی و غیر رسمی، به سایر تیم  گسترش آسیب جلوگیري کنند همچنین

هاي اجتماعی و شبکه هاي حرفه اي. در هرصورت وقتی فاجعه اتفـاق مـی افتـد همـه جـا      
مددکاران اجتماعی باید براي تسریع در انجام کارهاي امدادي و نتـایج پـس از آن آمـوزش    

  ببینند.
گام وقوع حوادث استفاده می کننـد،  عموم مردم از ترکیب منابع رسمی و غیررسمی در هن

اغلب با استفاده از رسانه هاي اجتماعی براي دریافت حمایت و خدمات به جوامع آسیب دیده 
مددکاري اجتماعی فاجعه، کار اجتمـاعی در حـین بالیـاي طبیعـی      کنند، خود نیز استفاده می

بر آسیب پـذیر تـرین   براي تقویت افراد و جوامع به دنبال یک فاجعه طبیعی، متمرکز  است.
ل به منظور کمک بـه رونـد   اعضاي جامعه است، در حالی که تقویت جامعه به عنوان یک ک

در پی وقوع یک فاجعه طبیعی نیروهاي طبیعـت بـا    نظر مددکاران اجتماعی می باشد.بهبود مد
  شوند. ایجاد خسارات بزرگ باعث از دست رفتن زندگی هاي زیادي می

در طول یک فاجعه، چهار مرحله شناسـایی شـده اسـت کـه     "ی به گفته صلیب سرخ جهان
  اهداف زمانی را براي پاسخگویی به کارهاي اجتماعی ارائه می دهند:
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قبل از ضربه، زمانی شروع می شود که یک فاجعه بدون تهدید فوري، اما باعث کاهش  - 1
  فعالیت و آمادگی شود

  هدتاثیر و یا دوره زمانی که رویداد فاجعه رخ می د- 2
  پس از ضربه، و یا دوره بالفاصله پس از تاثیر تا آغاز بازیابی- 3
بازیابی، یا دوره زمانی که بازماندگان فاجعه در حال تالش براي بازگرداندن بـه شـرایط   - 4

پیش از بحران خود هستند. این چهار مرحله اهداف اصلی مددکاران اجتماعی هستند که هنگام 
خواهند با آن برخورد کنند. این اهداف براي کمک به فرایند برخورد با یک فاجعه طبیعی می 

  بازیابی تالش می کنند.
در زمینه بالیاي طبیعی، خدمات مددکار اجتماعی باید طی یک فرآیندي باشـد کـه شـامل    
کمک به زخمی هاي جسمی و احساسی در حین تقویت جوامع محلی اعمال شود. عـالوه بـر   

بوط به توسعه نیز توجه شود. تیم اورژانس اجتماعی با کمک فاجعه، مهم است که به مسائل مر
روانشناسان، مددکاران اجتماعی باید تسهیل کننده هاي حمایتی باشند که بـه اعضـاي جامعـه    
کمک می کند تا قبل از تروما به زندگی خود بازگردند. به همین منظور با تشکیل تیم هایی از 

ر خانه ها کمک می کنند . هدف از انجام این فرآیند، داوطلبین محلی نیز به بازسازي عمومی د
کمک به اعضاي جامعه براي رسیدن به وضعیتی است که زندگی خود را با فاجعه اي کـه رخ  

  داده است، ادامه دهند.
مددکاران اجتماعی نیز باید از سیستم ها و مؤسسات در جامعه مطلع باشند تا در صورت لزوم 

عالوه بر این مهارت هاي سازماندهی جامعه، تیم اورژانس اجتماعی  ها کار کنند. در برابر آن
نیز باید مهارت هاي بالینی و تحقیقاتی خود را تقویت نموده تابا این مهارت ها توان ارزیـابی  
نیازهاي جامعه نیازمند و آسیب دیده خود را داشته باشند و به سرعت نیازهاي بهداشت عمومی 

فاجعه را ارزیابی کنند و براساس آن برنامه اي بسازند. این ارزیـابی  افراد بالفاصله پس از یک 
ها به مددکاران اجتماعی کمک می کند برنامه هاي خود را سازمان دهند و پاسخ هاي خود را 

مددکاران  سازماندهی کنند. بنابراین داوطلبان نقش مهمی درکنار تیم اورژانس اجتماعی دارند.
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ود را به گونه اي تنظیم کنند که متناسب با شـرایط بازمانـدگان   اجتماعی باید رویکردهاي خ
فاجعه که در موقعیت آسیب پذیر قرار دارند باشد ، بنابراین براي مددکاران اجتماعی مهم است 
که اطمینان حاصل شود که بازماندگان می توانند از خدمات اجتماعی سیسـتم هـاي موجـود    

  محروم نشوند.
ها براي  عی یک نقش مهم دیگر براي مددکاران اجتماعی است. آنآمادگی براي بالیاي طبی

کمک به کاهش اثرات مضر بالیاي طبیعی باید آماده باشند. همه جوامع بایـد بـراي بالیـاي    
طبیعی آماده شوند، مددکاران اجتماعی می توانند با تأکید بر همکاري و هماهنگی شبکه هاي 

  ل از وقوع حادثه، به جوامع کمک کنند.اجتماعی براي ایجاد یک برنامه جامع قب
در کنار سازمان هاي دولتی و غیر دولتی که مسئول مدیریت بحران هستند، تیم اورژانـس  
اجتماعی نیازمند سطح باالیی از مهارت هاي مدیریتی می باشد. از لحاظ اخالقـی، متخصصـان   

حیات جامعه را به خطر  حرفه ي اجتماعی که مشغول به کار هستند باید نیازهاي اورژانسی که
می اندازد در اولویت قرار دارند با تأکید برهر ناحیه اي که نیاز به بهبود دارد، تاخیر درخدمات 

تواند بحران جدي ایجاد کند. اگر فرایندها و خدمات بصورت مطلوب و بعنـوان   اضطراري می
ترین تالش ها و نیـت  پاسخ مناسب براي نیازهاي بازماندگان در شرایط فاجعه نرسند. حتی به
  سازمان ها هنوز ممکن است ابهامات وسواالت اخالقی را مطرح کنند.

با توجه به تعداد روزافزون افرادي که در معرض آسیب هاي روحی ناشی از بالیا قرار دارند، 
نقش مددکاران اجتماعی در برنامه ریزي در فاجعه مهم است چرا که بسیاري از آنها در زمینه 

  ي اساسی ضروري براي پاسخگویی مطلع، آموزش دیده و تجربه دارند.مهارت ها
مهم است که مددکاران اجتماعی که توانایی درك منحصر به فرد در زمینه فاجعه را دارند، با 
تأکید بر ارزش هاي حرفه اي و توجه به جمعیت هاي تحت ستم و محروم براي توسعه برنامه 

ام نمایند. عالوه بر این پس از یک فاجعه یا رویداد آسیب هاي فردي، خانوادگی و اجتماعی اقد
نیازمنـد یـک صـداي     زا، مددکاران اجتماعی براي توسعه، مداخالت، تحقیق و شواهد تجربی،

  مشترك در جهت رفع یک کمبود و نیاز اصلی می باشند.
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  اورژانس اجتماعی در زمان فاجعه
از براي پاسخ دادن به فاجعه، از همـه نـوع   براي تیم اورژانس اجتماعی مهارت و دانش مورد نی

آن، بسیار متفاوت تر از مهارت هاي بالینی سنتی، روان درمانی یا درمان تروما است. به عنوان 
مثال، تماس با بازماندگان فاجعه، بویژه بالفاصله بعد از یک رویداد، که ممکن است در یـک  

ده باشد برگزاري جلسات که اغلـب  مرکز کمک به خانواده یا محل اجتماع دیگري مستقر ش
هاي بالینی تمرکز بر ایجاد اعتماد و تالش براي ترویج افشاي یک  محدود هم هستند. با روش

تجربه آسیب زودهنگام است. صرف نظر از اینکه مدل بالینی طوالنی یا کوتـاه مـدت باشـد،    
ود، بـا جزئیـات   هدف بسترسازي براي مراجعین بمنظور به اشتراك گذاشتن روایت عاطفی خ

چه که در کار فاجعه است. از سوي دیگر، اقدامات بالینی تمایل به لزوم دخالـت   بیشتر از آن
  بالفاصله یا در مدت کوتاهی پس از فاجعه یا حوادث تهاجمی است.

یکی دیگر از دالیل مداخالت فاجعه اي که عمدتاً بر کوتاه مدت تمرکز دارد، ممکن است 
ی زمینه است که در مرحله ابتدایی است. به همین دلیل، این زمینه داراي مربوط به مرحله تکامل

بسیاري از سواالت بدون پاسخ و مناطق غیر محرمانه است که نیاز به بررسی بیشتر دارند. واضح 
است که این عوارض ممکن است در طوالنی مدت ایجاد شود برنامه هاي تحقیق و پاسـخ بـه   

ایجاد یک پایگاه جـامع از   فوري بازماندگان، متمرکز شده است.طور عمده در مورد، نیازهاي 
شواهد براي حمایت بطور معمول از شیوه هایی مانند اولویت روانشناختی، مداخله در بحـران و  
مشاوره، بحث در مورد استرس، مراقبت از خانواده، انعطاف پذیري و ظرفیت سازي جامعـه، و  

قش حیاتی در سالمت روانی افراد در فاجعه ایفـا مـی   بسیاري از فعالیت هاي حمایت دیگر، ن
  کنند.

حضور بعضی از افراد و تیم هاي غیر حرفه اي حتی ممکن است بحث برانگیز یا نامناسـب  
باشند تا بازماندگان تروما، اعضاي خانواده و پاسخ دهندگان براي شرکت در مطالعه در میـان  

وه خود بگذرند. عالوه بر این، ممکـن اسـت   ناراحتی هاي احساسی، از دست دادن و غم و اند
تواننـد از نظـر    تیم اورژانس اجتماعی مـی  چالش هایی براي ارایه خدمات وجود داشته باشد.
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ها استفاده کنند. در ایـن   هاي حادثه اي براي اطالع دادن از مداخالت آن سنجی ها و گزارش
مداخالت را با توجه به وضـعیت   مورد این منابع بهترین شواهد موجود براي تعیین موثر ترین

  فعلی ارائه می دهد.
امروزه مردم و جامعه مدنی در زمان وقوع بالیا به یکدیگر کمک می کنند و یک احساس 
قدرتمندي را نشان می دهند. مؤسسات دولتی، ارتش، نیـروي پلـیس مسـلح، سـازمان هـاي      

ر مدیریت بحران ها شرکت و سایر سازمان هاي امدادرسانی به طور فعال د NGOsغیردولتی، 
  می کنند.

در این زمان تیم اورژانس اجتماعی نقش حیاتی ایفا می کنند مددکاران اجتماعی نیز نقـش  
تواننـد در کـل فرآینـد     عامالن کلیدي که مـی  مهمی در روند مدیریت فاجعه ایفا می کنند.

رزیابی وضعیت دارنـد  اثربخشی را افزایش دهند با توجه به توانایی منحصر به فردي که براي ا
میتوانند بهترین مداخله اي که مناسب فرد و جامعه و ابزارهاي مختلـف مداخلـه در بحـران را    

  انتخاب کنند.

  استراتژي هاي مددکاران اجتماعی در هنگام فاجعه
  برخی از استراتژي هایی را که از طریق مددکاران اجتماعی امکان پذیر است:

 از اسـتفاده  با فاجعه مورد در رسانی آگاهی هاي کمپین در دتوانن می اجتماعی مددکاران –
موثري کنند. هر جامعه ممکن است دسترسی به رسـانه   هاي کمک مختلف ارتباطی ابزارهاي

هاي جمعی و اجتماعی نداشته باشد، بنابراین استفاده از ابزارهاي ارتباطی رسمی و غیر رسـمی  
  بانی و نمایش تصویر می تواند مفید باشد.مانند نمایش هاي عروسک ها، نمایش هاي خیا

دانند یـا مـی فهمنـد کـه      د که میشون می داده آموزش اي گونه به اجتماعی مددکاران –
  شرایط باید قبل از ورود به عمل ارزیابی شود.

 مثـال  بعنوان. کنند ایفا مهمی نقش روانی حمایت تامین در توانند می اجتماعی مددکاران –
  .کنند کمک فاجعه تأثیرات یابیارز به توانند می
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أثیرات دیده شده اسـتفاده  ت ارزیابی براي خود هاي مهارت از تنها نه اجتماعی مددکاران –
می کنند، بلکه نمودار را طراحی خواهند کرد که در واقع، چند بعدي خواهـد بـود و تحلیـل    

SWOT ه براي مدیریت ها توانایی جامع قدرت، ضعف، فرصت و تهدید) را انجام می دهد. آن
  فاجعه را پیدا خواهند کرد.

وانمند و واسطه اي را ایفـا کننـد تـا    ت دهنده، انگیزه نقش توانند می اجتماعی مددکاران –
اعضاي جامعه را به عنوان بخشی از روند مدیریت فاجعه درگیر کنند. از طریق سرمایه اجتماعی 

ریق بسیج منابع انجام خواهند داد. مدافعان و سرمایه انسانی، مددکاران اجتماعی همه چیز را از ط
اجتماعی معتقدند که تغییر در شرایط پایدار است اگر ما مشارکت و مالکیت مناسـب داشـته   

  باشیم.
 کـه  هسـتند  معتقـد  و دارند داوطلبانه تمایالت از قوي حس که کسانی بعنوان مددکاران –
 در داوطلبانـه  هـاي  سـازمان  با توانند می است، پذیر امکان داوطلبانه مشارکت طریق از تغییر

  ان درگیر کنند.داوطلب عنوان به را خود همچنین و کنند کار امدادي کارهاي
 را نیازهـا  ذینفعـان،  و اورژانـس  تـیم  با همراه دقیق، مشاهده از پس اجتماعی مددکاران –

 تواننـد  مـی  هـا  آن ترتیـب،  ایـن  به. دهند می پیشنهاد را ممکن مداخله و کنند می ارزیابی
. باشـند  داشـته  را هـا  شـبکه  مهارت از استفاده با نیاز مورد دقیق کمک براي الزم هماهنگی

  دهند. اران اجتماعی اغلب جوامع نیازمند را با منابع مالی و عمومی پیوند میمددک
 آنها نیازسنجی و کنند می زندگی مردم با ماند، خواهند باقی جامعه با اجتماعی مددکاران –
  .دهند می انجام مختلف هاي استراتژي از استفاده با و ها اولویت به جهتو با را

عی به تیم اورژانس اجتماعی ، مطمئنا خروجـی را افـزایش   اجتما مددکاران کردن اضافه –
خواهد داد و ارزشمند خواهد بود. اگر پتانسیل مددکاران اجتماعی شناسایی و به درستی مـورد  

  استفاده قرار گیرد.
 امـوال،  زنـدگی،  دادن ازدسـت . دارد بیماران زندگی بر توجهی قابل تأثیر بیعیط فاجعه –

طراب روانی. نقش مددکاران اجتماعی در توانبخشی قربانیان بالیاي اض و میر و مرگ ناتوانی،
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روانی دارند تـا پـس از بحـران     ها نیاز به حمایت فیزیکی و طبیعی بسیار مهم است، زیرا آن
  را بدست آورند. زندگی حیات یافته خود

  مهري فتائی
  و دانشجوي دکتري جامعه شناسی مددکار اجتماعی



 

  

  Resilience in Disaster |تاب آوري در بالیا 

  
  

 قبیـل  از طبیعـی  بالیـاي  وقوع شدت و میزان در افزایش شاهد همواره   طی دهه هاي گذشته
 .ایم بوده   مهیب هاي طوفان و سیل خشکسالی،   زلزله،

عه ها بر توسعه، فقر و آسیب پذیري منجر به درخواست جهانی جهت بهبود و تأثیرات فاج
و بهبـود ظرفیـت خـانواده هـا،      افـزایش  معنـی  به که است شده   ارتقاء تاب آوري در بالیا

اجتماعات و کشورها براي مقابله و انطباق با شوك ها و تنش هاي مرتبط با مخاطرات طبیعی 
ها و حمایـت از   ه تاب آوري فاجعه در نجات جان انساناست. شواهد جدید نشان می دهد ک

هاي حمایتی و محیط زیست موثر قلمداد شده است و هـم  ها، زندگانی بشر، سیستم زیرساخت
آوري در بالیا (آوردن و یا القاء این مفهوم در زنـدگانی فـردي و    چنین ساخت و ایجاد تاب

ود ترکیب فعلی و حال حاضر امداد و نجات جمعی بشر) بسیار کارآمد و موثر و پایدارتر از خ
شود. در حالی که واژه شناسی و  هاي بین المللی پیرامون بالیا و فاجعه ها محسوب میو کمک

باشد و بحث درباره آن نیز واژه پردازي پیرامون این موضوع به طور نسبی محدود و جدید می
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هاي سیاست گذاري جهـانی  چارچوب همواره وجود داشته است اما با این وجود این مفهوم در
آوري نه جایگزینی بـراي   براي اقدامات بشر دوستانه نهادینه شده است. در شرایط عملی، تاب

مداخله و نه یک پارادایم جدید است که به طور خاص مورد توجه قرارگیرد، اما مولفه مهمی از 
  یرترین افراد است.پذ رویکرد جامع نگر و کل نگر براي کاهش تأثیر بالیا بر آسیب

  تاب آوري فاجعه چیست؟
ها بـراي انطبـاق و سـازگاري بـا     ها و دولتآوري فاجعه، توانایی افراد، جوامع، سازمانتاب 

 چشـم  گـرفتن  نظر در بدون  ها  ها، تنش ها و بازگشت موفقیت آمیز از آنمخاطرات، شوك
 اقـدامات  عملیـاتی  چـارچوب    با مطابق. شودمی محسوب توسعه و رشد براي مدت دراز انداز

 و عمـومی  هـاي  سـازمان  و جوامـع  افـراد،  که توانمندي میزان به فاجعه آوري تاب هیوگو
هاي قبلی و نیز براي کـاهش   هی خودشان براي یادگیري از فاجعهسازماند به قادر اختصاصی
 بسـتگی  آینـده  موارد براي   ها در سطوح بین المللی، منطقه اي، ملی و محلی هاي آن ریسک

  .دارد

شود؛ آوري محسوب می آوري فاجعه بخشی از یک مفهوم گسترده تر پیرامون تاب تاب
 بازگشـت  و احیـا  و جذب براي   ها ها و نهادهاي آنیعنی توانایی افراد، جوامع و دولت

 مثبت سازگاري و تطبیق که حالی در. باشدمی شدید هاي تنش و ضربات از آمیز موفقیت
 هنگـام  در زنـدگی  معیشـت  ابزارهـاي  و وسایل و ساختارها انتقال نیز و ساختارها آن با

  ود دارد.وج هم اطمینان و قطعیت عدم شرایط و مدت طوالنی تغییرات با مواجهه
به لحاظ مفهومی، آسیب پذیري و انعطاف پذیري فاجعه با هـم مـرتبط هسـتند. بعضـی از     

گیرند، در حالی آوري فاجعه در نظر می نویسندگان آسیب پذیري را به عنوان نقطه مقابل تاب
که دیگران آسیب پذیري را به عنوان فاکتور خطر و تاب آوري فاجعه را به عنـوان ظرفیـت   

آوري  نمایند. مرکز توسعه بین الملل چارچوب عملیاتی تاب براي نشان دادن واکنش تلقی می
  دهد.فاجعه را به صورت زیر نشان می
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هاي اجتماعی، اقتصادي یا آوري به عنوان گروه اجتماعی، نظام تابـ حوزه تاب آوري: چه 1
  سیاسی، حوزه زیست محیطی یا نهادي در حال تکوین یا ساخت است.

. برسد   ـ عوامل ایجاد آشفتگی و اختالل: با چه عواملی گروه یا نهاد قصد دارد به تاب آوري2
  :از اند عبارت عوامل این

از قبیل رخدادهایی شبیه به موارد مـرتبط بـا تناقضـات و    آور ( ـ مخاطرات طبیعی شوك
  تعارضات یا بالیا و فاجعه هاي طبیعی)

هاي طوالنی مدت شبیه به کـاهش و   ـ عوامل تنش زا یا استرس آوري (روندها وگرایش
  اتالف منابع، شهرسازي یا تغییرات اقلیمی).

  :مقابله و مواجهه  ـ ظرفیت 3
د براي مواجهه و مقابله با شوك یا استرس بستگی بـه قـرار   ـ توانایی یک سیستم یا فرآین

  گرفتن در مواجهه با آن عامل دارد (میزان آن شوك یا استرس مورد نظر)
گیرد یا به آن پاسخ خواهد ـ حساسیت (درجه اي است که سیستم تحت تاثیر آن قرار می

  داد با توجه به شوك یا استرس مورد نظر)
تواند به آن اختالل یا آسیب در سطح به چه میزان مناسبی می( فیت سازگاري و تطبیقـ ظر

هاي مـورد نظـر و   متوسط مقابله کند، یا به چه میزان متناسبی بهره گیري و استفاده از فرصت
  ).دارد را دگرگونی و تحول  مقابله یا مواجهه با پیامدها و برآیندهاي مرتبط با 

  پذیر است، از جمله:ها امکان ـ واکنش: طیف وسیعی از واکنش 4
ـ بازگشت یا برگشت به وضـع سـابق در حالـت بهتـر و مناسـب تـر، در جـایی کـه         

مواجهه با آن عامل شوك یا استرس نیز، کاهش  چنین هم گردیم،می هاظرفیت افزایش  شاهد 
  گردد.هاي آینده میها و استرسیابد و سیستم بیشتر قادر به مقابله با شوكمی

  ت به وضع سابق تا جایی که شرایط گذشته یا ماسبق وجود دارد.ـ بازگشت یا برگش
  یابد.ش میکاه هاظرفیت که این معنی به قبل،  ـ احیا و بازیابی اما بدتر از وضعیت 

 فاجعه کاهش به منجر و ریزد،می فرو  ـ در بدترین حالت و وضعیت، آن سیستم یا سامانه 
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  .شودمی آینده در اثرات و تبعات با مقابله براي ظرفیت آمیز
آوري در مقابل فاجعه هم به عنوان یک نتیجه و هم به عنـوان یـک فراینـد توصـیف      تاب

فعالیتهایی که بر روي نتیجه متمرکز هسـتند (نتیجـه گـرا)، تمایـل دارنـد کـه        شده اسـت. 
 وضعیت  تواند به نفع و به سود رویکردهاي واکنش پذیري باال به پایین را اتخاذ نمایند که می

 گردان روي فاجعه و ناامنی از ناشی یا برخاسته هایینابرابري از دهد می ترجیح و باشد موجود
 فاجعه مقابل در آوري تاب   توجه ننمایند. به عنوان یک فرایند، ساخت و ایجاد ها آن به و شده
 و یـق تطب بـراي  را هـا دولت و جوامع افراد، يها توانمندي و هاظرفیت از حمایت بالیا و ها

- مـی  ها آن با مرتبط حوزه یا بافتار با ارتباط در که ها سرمایه و هادارایی طریق از سازگاري

و بهبود حقوق افـراد   به طور غیرمستقیم به منزله ارتقاپی دارد. براي برخی این در نیز را باشند
خـل  هاي اجتماعی، اقتصادي و جنسیتی و زیسـت محیطـی کـه م        باشد و نیز نابرابريمی

  دهند.باشند را هم مورد توجه قرار میوضعیت آسیب پذیري می
آوري فاجعه مفید تواند براي ایجاد تاب دهد که ابزارها و رویکردهاي زیر می شواهد نشان می

  باشد:

  :آوري تاب گیري اندازه و تحلیل و تجزیه  
 DFID الملـل  بین توسعه مرکز چارچوب جمله از هستند، دسترس در ابزارها از تعدادي  ـ 

  .کندمی تعیین را انطباقی ظرفیت   که ارتباط نوع مواجهه و حساسیت و
که براي حاکمیت و یا ارائه دسـتور و مصـوبات، ارزیـابی     2009هاي توویگ  ـ شاخص

ریسک، دانش، مدیریت خطر و کاهش میزان آسیب پذیري و آمادگی و واکـنش در برابـر   
  بالیا به کار می رود.

  :حاکمیتی سیستم و هادولت اقدامات و توانمند محیط از حمایت  
هـا رویکـرد چنـد     تواند تشدید و تقویت شود که دولـت  آوري در مقابل بالیا زمانی میتاب 

سطحی و چندگانه و هم چنین رویکردهاي ذینفعان سهامدار را براي مدیریت ریسـک اتخـاذ   
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دهند، ضـرورت   اگون رخ میهاي مختلف و سطوح گون نمایند. تعامل مداخالتی که در مقیاس
 دسترسـی   هاي ملی نیازمند حمایت براي  شود. سیاستها اثبات شده و حتمی محسوب می آن

آوري و حمایـت از   هاي بلند مدت براي تـاب  ه منابع، مدیریت قوي ریسک، برنامهب عادالنه
  باشد.هاي در معرض خطر می منافع جمعیت

  هاي انطباقی و تطبیقی:  حمایت از ظرفیت
آوري فاجعه در جوامع بـا   توانند از تاب اي مداخله گر می دهد که افراد حرفه تجارب نشان می

ها و بافتارهـاي   بیشترین میزان کسب موفقیت استفاده کنند هنگامی که مداخالت را در زمینه
هاي در معـرض خطـر را تضـمین     دهند و مشارکت معنادار گروه محلی و منطقه اي انجام می

نماینـد.   ریـزي لحـاظ مـی    ها را در برنامـه هاي رایج در ارتباط با جنسیتو جریان نمایند می
هـا و   تواند چالش برانگیز بوده و نیازمند ادراك هوشـیارانه از فرصـت   مشارکت اجتماعی می

  هاي اجتماعی ضعیف تر و کمتر قدرتمند باشد. خطرات تهدید کننده براي گروه
هـا و   هـا چـالش   انواع مختلـف بحـران   ختلف اجتماعی:سازگاري و تطبیق با بافتارهاي م

- نمایند. با این حال، عوامل مشترکی که تـاب   هاي مختلفی براي مداخله را درگیر می فرصت

بخشند شامل حاکمیت خوب و مناسب، برابري جنسیتی و تعامل بـا  آوري را ارتقا و بهبود می
تعارضـات، تنـوع و تکثـر نـوع      هاي اجتماعی، حل و فصل اختالف و طیف وسیعی از گروه

  باشند.ها ونوع معیشت، و دسترسی به زیرساخت ها و خدمات عمومی میزندگی

  :آوري تاب   حوزه مالی تأمین  
هاي تاب آور و انعطاف پذیر در حوزه تأمین مالی براي حمایت قبل،  طیف وسیعی از مکانیسم

ها، استقراض (درخواست وجوه و وام و  حین و بعد از حوادث و بالیا وجود دارد از قبیل: بیمه
- هاي اختصاصی خاص و اهدایی، وجوه ارسالی و دیگر کمک دیگراشکال تأمین مالی)، بودجه

  هاي سالیانه. ها یا اعانه
توانند سودمند و مفید باشند و کارآمدي وکارایی متناسب و متناظر آنها  این مکانیسم ها می
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  تواند متفاوت باشد.پوشش و هدف میهم بنا به نوع بافتار و حوزه تحت 

  ها آوري در مقابل فاجعه مزایا و منافع مرتبط با تاب
  ـ نجات زندگی انسان ها

  ـ حمایت و حفاظت از زیر ساخت ها و زندگی انسان ها
  اجتماعی هاي سامانه   ـ حمایت و حفاظت از

  ـ حمایت از محیط زیست
ارضات و تناقضات خشونت آمیز با میزان ـ حمایت از تاب آوري گسترده در حوزه هاي تع

  آسیب پذیري در سطح باال
ها را در مقابل خطرات و بالیا افـزایش   تواند واکنشآوري می تمرکز و هدف حوزه تاب

 میزان ها، مواجه حوادث، و خطرات پیرامون نگر جامع یا نگر کل توجه یک که حالیدهد در 
 ها فاجعه مقابل در آوري تاب خصوص در ریزي نامهبر. دارد نیز را هاظرفیت و پذیري آسیب

ها، زنـدگی و   ر ساختزی که حالی در. باشدمی ها انسان جان نجات براي اول وهله در بالیا و
دهـد.  هاي اجتماعی و نیز محیط زیست را هم مورد حمایت و حفاظت قرار مـی معیشت، نظام
هاي  رات مثبت گسترده اي در وضعیتد اثتوانآوري در مقابل خطرات طبیعی می ساخت تاب

 بـه  مربـوط  شـواهد . باشد داشتهحساس و آسیب پذیر و تعارضات و تناقضات خشونت آمیز 
  آوري در مقابله با بالیا و فاجعه ها را نشان می دهد.اي مختلف تاثیرات بالقوه تابکشوره

  فاطمه محمدي
  مددکار اجتماعی



 

  

  ي اجتماعیمدیریت بحران؛ امداد اجتماعی و مددکار

  
  

در ادبیات چشم نواز است، گاه گریزي بر عشق بود و گاه کنایه اي بر ترس! بید را می گویم، 
بید لرزان از نگاه مجنون! در تاریخ این روزها گویی زمین آبستن آن بیدي است که روزگاري 

زمین م! نمادي از دلدادگی و وصفی بر حال عاشق بود. رعشه وار به رقص آمد زمین را می گوی
! آسمان با نگاه خیره ي خود نوید آشوبی را می داد که روح با تمام لرزید و لرزید؛ نه بسان بید

نیرو در همان ثانیه هاي کوتاه، التهابش را لمس کرد. تنها و رها در باد می لرزید، ریشـه هـا   
ن خیـال دسـتخوش طوفـانی    سراسر وحشت بود و ترس، غوغا بود و سکوت! کشتی بی بادبا

ي زمینی که همچو . نسیم را رسوا کرد لهیب نفس هاي هراسان و در گریز از رعشه ناآرام بود
 …خشم خود را در حق فرزندان غنوده در خیال غروب غم انگیز پاییز  ،گهواره اي لرزان

. از هیاهوي موجود پیـدا بـود   کون یافتزمین عاقبت فارغ از جنب و جوش مأمنی براي س
ین کوردها؛ داستانی مشمول بر مضارعی غمین در سلسه جبـال سـتبر   حکایتی حزین در سرزم

  زاگرس!
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 خشـم  تـر  طرف آن ها فرسنگ. بود شیون و خاك و اشک از متممی داالهو،صرف حال 
 از قدیم، دیار از مردمانی. بود گرفته حادثه آغوش در خود، اسارت زنجیر در را مردمانی زمین

جان هایی قرین گشته بود از گذشته تا ابـد   ي ریشه  رب فرهاد ي تیشه. فرهاد و شیرین والیت
عاشق، مهربانان و مهربانوهایی که به گواه تاریخ تمثیلی از دلدادگی و مقاومت بودنـد. اینـک   
سیاهی غم، کمند قطرانی گیسوان شیرین را بی آبرو کرده ازیرا که غمی بـس گـران طـالع    

تر از گیسـوان معشـوقه اش میهمـان     مردمان دیار کوهکن را به سور و سات ماتمی بس سیه
  کرده بود!

با وجود دعوت به میهمانی سفره ي بید در دیار خود؛ قدم ها را به قلب پیوند داده و کوله بار 
امداد بر دوش، راهی سرزمین دلدادگی دي و گلستان بیدهاي شکسته ي امروز گشتیم. دلهـره  

ین سال، تنها با خزانش قصد خودنمـایی  همچو مه جاده را در تسخیر خود داشت. انگار پاییز ا
داشت و کهرباي هزار رنگش عزلت نشین و سیاهی آوار را به ارمغان آورده بود. به کرمانشاه 
رسیدیم. تا چشم نظاره گر بود خروارها خاك بود و سقف هاي فرو ریختـه. بیسـتون را اگـر    

ور جغرافیاي زمین، چشمانش یاراي هم قدمی بود چهل ستون را به عاریه می طلبید. گربه ي مغر
  ها زندانی غم و زیر سایه ي بیدهاي لرزان زانوي غم به بغل داشت. اشکبار بود و قلب

هاي جنـگ رفتـه،    این چه حکمتی است که در میان لقمه هاي تلخ هجران سال  بار خدایا!
 داغی دگر بر دل بندگانت نهادي؟ این چه تقدیري است که مام مهربـان، عزلـت گزیـده و   

  نامادري سرشار از خشم را بر بستر خاك عاشقان مأوا دادي!؟
می نگرم، آسمان را و زمین را. احساس غربت نمی کنم. شمیم آشنایی مشامم را می نـوازد.  

 رقص در ستیز، و جنگ در تولدم با همگام که خاکی …بوي خاك؛ آري خاك کوردستانم
، هم رخت شب سـیاه و   رنگین هاي گلستان از نقشین رخت هم مرگ، و زندگی در  سماع، و

دستار رنگی را پوشید اما شکست را نپذیرفت. طنین دلنواز دهل در اهـورایی موسـیقایش، بـا    
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 بـدون  هـاي  سـتون  بر و داده پیوند صالبت و قدرت به را سوگ ش١"س  جار" و" َچَمری"
 ریشـان پ هـاي  ذهـن  آوار با نگاهم، فراخناي در اینک که دیواري بدون هاي پنجره و سقف

غزاالن رعنایش را زمین لـرزانش بـه    ردمانم است، عجین گشت. سارهاي خاطرات شیرین وم
کوچ گسیل داشته اما هنوز یاراي آن را نیست که حس پرواز از مردمـان سـوگوار و غمـین    
بگیرد. افسوس که آبادي ها دگر ویرانه اي بودند فارغ از هیاهوي هی هی چوپان و بی نصیب 

از گردن آویزهاي گوسفندانش. مادر بزرگ تنها و سیاه پوش در غم از دست از صداي کوه نو
دادن مرغ و خروس هایش، با سکوتی سرشار از غم، به درخت از ریشه درآمده حیاط ویـران  
تکیه داده بود. آن طرف تر مردي کهنسال خیره به عمارتش بود. اَبر مردي کـه در دقـایقی   

از خاك همراه می دید. عمارتی که سـالیانی بـراي چیـدن    کوتاه، کاخ آرزوهایش را با تَلی 
همت را جزم نموده بود و اینک ستون هـایش غنـوده بـر زمـین،      خشت به خشت آن کمر

 سـخن  به زبان و شکست را سکوت نگاهش با. دید می بشکسته را آمالش کمر آوار زیر  در 
ز هزاران را آوا اش، یپیشان چروك و دستان رگ هزار و بود اندوه از سرشار صدایش. گشود

  …بی آبرو کرد
. زنان خیره به آفتاب طالیی پاییز، بر خار پشته هاي آواري که به قبله اي دیگر راهی شدم

 به   هنوز رخدادش را باور نکرده اند، تکیه داده و کودکان خود را می نگریستند که معصومانه
دکانه ي خـود  کو هاي يباز ي عاریه را سکوت خود، ي نشسته سوگ در همسایگان حرمت

 در مسکوت اما گوشخراش فریادهاي. بود ها بچه شیطنت و هیاهو از خالی مدرسه   نموده بودند.
 هـا  شـاخه  بـر  کـه  هـا  نارنج خوش بوي. خواند بر از شد می مثنوي مثنوي را شان هاي نگاه

  .داد می دوباره زندگی   بوي از نوید داشتند، رقص هزیز در را خود استواري
و تر بر چادري تمثالی از مادري سیه چشم با طفلی در آغوش، سیالبی از درد و اشک آن س

را به جسم و روح هر عابري گسیل می داشت. به یاري شتافته و در علَم کردن خیمه ها، ستون 

                                                
 شود می اجرا وجنگ عزاداري ، سوگ مراسم در کوردنشین، مناطق رسوم و آداب فرهنگی و تاریخی ي پیشینه در ی کهریتم دو .1
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ها را به نفسی دوباره و حیاتی دگر قسم داده و براي نفس هاي محبوس در زمـین آرامـش و   
  هجران، آرزومند صبر شدیم. براي دیدگان مات در

گوشه اي دگر نیلی دریاي نگاه کودکی چشمانم را محصور خود نمود، دخترکـی کـه بـا    
گیسوان رها و نیمه بافته ي آغشته به بوي خاك پیله ي کودکانه اش، با حسرت و غم آوار را 

می کرد  می نگریست. شاید با غم اکنون بیگانه بود اما نرگس جادویش بازي سرنوشت را معنا
 اي مرثیه. بود نهاده بنا اي مرثیهو در پرده ي اسرار نهانش براي عروسک هاي مدفون در آوار، 

 هـم  یـاراي  را زبـان  که افسوس. بود درد از و "حیران" از نوایی پیرش ي دایه گلوي در که
ر ماد زا زبان بی را او تقدیر دست و نبود جوالن در اش حنجره از نوایی زیرا نبود او با کالمی

زاده بود. اما حزن نگاهش ترجمان اندوه این زمانش بود. از خاکستري نگاه و بـوي خـاك و   
  …مرگ، هر چه گویم قاموس لبریز از کالم است، پس غم را به خاك می سپارم

 همانگونه که در تعریف مدیریت بحران در ذهن داریم: فرایندي است که در آن دسـتگاه 
ومی؛ براي شناخت و کـاهش خطـرات ناشـی از شـرایط     هاي دولتی و غیر دولتی و عم

بحرانی برنامه ریزي می کنند و بر اساس آن اقدامات مشخصی انجام می دهند. که چهار 
مرحله ي اصلی پیشگیري، مقابله، آمادگی، بازسازي/بازتوانی به عنوان مهره هـاي اصـلی   

گشت بـه شـرایط   مدیریت بحران با هدف کاهش خسارات جانی و مالی، در راستاي باز
  عادي قبل از حادثه در نظر گرفته شده است.

آسیب هاي روانی پس از وقوع حوادث از جمله آسیب هـایی اسـت کـه بـه واسـطه ي      
تاثیرگذاري بر روح و جان آدمی، تا مدت هاي مدید در انسان باقی می مانند. از این رو توجه 

همه جانبه ي به موقع و مناسب، الزم و به مسائل روانی و اجتماعی پس از بالیا، و حمایت هاي 
ضروري بوده و در میان کمک هاي بشردوستانه مسکن خود را به نیکی یافته و در تمامی نقاط 
دنیا نیازمند پرورش نیروي متخصص و بازآموزي یادگیري هاي امدادي و روانی مربوطه مـی  

اري بی شائبه ي سازمان هالل احمر باشد که این مهم در ایران نیز اتفاق افتاده و با تعامل و همک
با انجمن مددکاران اجتماعی و سازمان روانشناسی ایران، طرح ملی سحر با هـدف مداخلـه ي   
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تخصصی و به هنگام، در بالیا در جهت کاستن از اختالالت پس از حادثه و امدادرسانی روحی 
ند در ارتقـاي جایگـاه   و روانی به آسیب دیدگان متولد و با آموزش مددکاران اجتماعی توانم

مددکاري اجتماعی گامی موثر در تاریخچه ي این علم به یادگار گذاشت. در تدوین دوره هاي 
مرکز ویـژه   1993از تجربیات فدراسیون جهانی صلیب سرخ که از سال  "تیم سحر"آموزشی 

اي در دانمارك براي گسترش حمایت هاي روانی پس از بحران، تاسیس کرده است اسـتفاده  
 >بالیا و حوادث از پس اجتماعی – روانی هاي حمایت سازماندهی <مخفف  "سحر"گردید. 

 بـا  کـه  است استان 31 در) برادران نفر 13 و خواهران نفر 13( نفر26 بر مشتمل که باشد می
 هـاي  حمایـت  تخصصی هاي آموزش اولیه، هاي کمک و نجات و امداد هاي دوره گذراندن
 و اجتماعی، –همایی هاي کشوري امداد و حمایت هاي روانی گرد با و تشکیل بالیا، در روانی
 تلفیـق  و سـحري  امدادگران براي بازآموزي و آموزشی هاي کارگاه و ها دوره کردن سپري
 کرمانشاه، اخیر ي زلزله در) روانشناسی و اجتماعی مددکاري نجات، و امداد( تخصص و دانش
ایر استان هاي کشـور کـه در چرخـه ي    س و ه،دید حادثه روستاهاي و شهرها و ذهاب سرپل

فعالیت گسل هاي زمینی، دچار حادثه گردیدند؛ نیز خدمت رسانی نموده و چرخه ي امدادهاي 
 ي نکتـه  کشـور  غرب اخیر هاي زلزله جریان در .دارد ادامه همچنان فوق؛ اجتماعی –روانی 
مع سـنتی و داراي  جوا در ویژه به حوادث از پس روانی هاي حمایت راستاي در اهمیت حائز

فرهنگ و آداب و رسوم بومی، توجه خاصی را می طلبد که روند حمایت را دستخوش خـود  
هاي معین از جمله استان کردستان از اولـین سـاعات    قرار خواهد داد که با دخیل دادن استان

حمایت امدادرسانی اصل کرامت انسانی به واسطه ي اشتراکات زبان و آداب و رسوم، در کنار 
هاي مردمی سراسر کشور، بازتاب خوب و مفیدي در پی داشت. با توجه به رؤیـت اقـدامات   

، شاهد بودیم خود و همکـاران  ایران 96در زمین لرزه هاي پاییز همه جانبه و بشر دوستانه که 
توجه بـه نقـش مـددکاران    جهت مداخالت بهینه و موثرتر بادلسوز را ملزم به ذکر نکاتی در 

می دانم که نیازمند بررسی و همفکري همه جانبه در بازه هاي زمانی مختلـف بـوده؛   اجتماعی 
زیرا رخدادها به ویژه حوادث طبیعی غیرمترقبه (از جملـه زلزلـه) تبعـات جسـمی، روانـی و      
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اجتماعی درازمدت با خود به همراه دارد و در این میان نقش حمـایتی و امـدادي مـددکاران    
  یست.اجتماعی بر کسی پوشیده ن

ـ همانگونه که آموزش عمومی و فرهنگ سازي در خصوص آمادگی هاي امداد و نجات و 
هاي اولیه در جهت توانبخشی فردي و اجتماعی، در دنیاي پرحادثـه ي امـروز بـراي     کمک

 تمهیـداتی  با و داشته قرار آموزش ي دایره این در نیز   همگان امري الزم می باشد، مددکاران
یشیده، با همکاري انجمن مددکاران اجتماعی ایران آمـوزش هـاي   اند مراح هالل سازمان که

یازمند تخصصی مناسب جهت بهره مندي اعضاي انجمن، به صورت رایگان در جریان بوده که ن
 واسطه به بالیا در اجتماعی –. حلقه مفقوده ي حمایت هاي روانی اطالع رسانی صحیح می باشد

عه ي رسالت تیم سحر، آموزش حق مسـلم شـاغلین   اشا يراستا در و گردید مهیا سحر تیم ي
  حرفه هاي یاورانه می باشد.

به عنوان مددکار امدادگر با توانایی مدیریت بحران، ارتباط با اجتماع محلی و منابع انسانی  ـ
و اجتماعی منطقه با تأکید بر اقدامات اجتماع محور در زمان و مکان مناسب در رئوس اقدامات 

ر گیرد. با در نظر گرفتن شرایط به برنامه ریزي هاي کوتاه مدت و درازمـدت در  موردنظر قرا
  راستاي دستیابی به اهداف تعیین شده اقدام شود.

هاي  در زمان حضور در منطقه ي بحران، با ارزیابی صحیح و به هنگام، با توجه به نیازمندي ـ
ـ   ؛هاي خاص (کودکان، به ویـژه کودکـان فاقـد سرپرسـت     اساسی گروه ان، سـالمندان،  زن

، الت ذهنی، بیماران اعصاب و روانسرپرستان خانوار، توان یابان جسمی و افراد مبتال به اختال
  .دهند انجام را الزم اقدامات امدادرسانی جهت در) …
در کنار توجه به اصل فردیت و احترام به آداب و رسوم مردم حادثه دیده، بـا توجـه بـه     ـ

 درآوردن فعلیـت  به با و   ح کمی و کیفی بهداشت جسمی و روانیشرایط در جهت ارتقاء سط
  .نمایند اقدام خود هدف ي جامعه آوري تاب افزایش جهت در تسهیلگري؛ ي سویه همه
با توجه به مبحث مشارکت افراد در جهت توانمندسازي، این مسئله در سـوانحی همچـون    ـ

ار استفاده از نیروها و منابع حمایتی دولتی زلزله ي اخیر، نیز بایستی در نظر گرفته شود و در کن
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  و غیردولتی؛ مردم متولی اصلی توانبخشی فردي و اجتماعی خود شوند .
) در مردمان آسیب دیده، تسلط مددکاران اجتماعی و زمان PTSDبا توجه به شیوع باالي ( ـ

ي مـورد   نفوذ مناسب جهت مداخله ي صحیح و اصولی با در نظر گرفتن آداب و رسوم منطقه
  فعالیت حائز اهمیت می باشد.

، و افزایش ضـریب  و از بین بردن بالتکلیفی اجتماعیتالش در جهت کاهش سردرگمی  ـ
اعتماد آسیب دیدگان به اقدامات و حمایت هاي امدادي، افزایش روحیه ي مشارکت جمعـی،  

باشـد کـه   تقویت فعالیت هاي مددکاري در قالب کار گروهی، از دیگر اقدامات مناسب می 
نیازمند دخیل دادن حوزه هاي مداخالتی مناسب حمایتی در زمان و مکان مناسب بوده که بـا  
مهارت و دانش به روز، می توان در تعامل با سایر رشته هاي امدادي و یاریگرانه زمینه را براي 

  بازگشت مردم بحران زده، به زندگی عادي فراهم می کند.
ده جهت بازبینی و تقویت نقاط قوت و کاهش ضعف ها در مستند سازي اقدامات انجام ش ـ

ارائه ي خدمات مطلوب در حادثه ي اکنون و استفاده جهت پژوهش گران حوزه ي آسیب ها 
  و بالیا در زمان هاي بعدي، نیازمند فعلیت یافتن اصولی می باشد.

تیم سحر  در پایان به عنوان عضوي کوچک از خانواده ي مددکاري اجتماعی ایران، و عضو
استان کردستان بر دستان یاریگر و دنیاي پرعاطفه ي آنان که در بالیا و به ویژه زلزله هـاي  
اخیر، خالصانه و صادقانه خدمت و یاري رسانی نمودند بوسه می زنم و سـر ارادت در آسـتان   

  همگان فرود می آورم

  و همچنان براعمال خود در دیار عاشقان نهیب می زنم
ر را بر مرکب امداد جلوس داده و با دم و قدم ،دسـت هـایی از سـریاري و    تن خسته ي افکا

قلوبی سرشار از مهر را به مردمان دیار کوهکن هدیه می نماییم. سرزمینی که باختر آرزوهاي 
  در نطفه مانده ایست نیازمند امدادي گسترده در حال و آینده.
ادي است . برخیزیم و عشـق را  زاگرس قاف سیمرغ کوردهاي ایران زمین، چشم انتظار آب
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  تجربه کنیم.
  کژال ملکی
  مددکار اجتماعی



 

  

  آسیب پذیري اجتماعی فجایع |تأثیرات اجتماعی فجایع 
  

  
  

فاجعه زمانی رخ می دهد که شدت یک رخداد، از توانایی مردم یک جامعـه بـراي مقابلـه بـا آن     
دلیل حائز اهمیت مـی باشـد:    4یعی به فراتر باشد. درك فرآیند میزان تأثیرات اجتماعیِ بالیاي طب

اوالً، اطالعات این فرایند حائز اهمیت است جهت شناسایی تأثیرات اولیه شـرایطی کـه جوامـع را    
در مقابل بالیاي طبیعی آسیب پذیر می سازد. دوماً، جمع آوري اطالعات به منظور تشخیص تـأثیر  

ر هر قشـر تـأثیري متفـاوت بـر جـاي      فرآیند فجایع بر قشرهاي خاصی از جوامع که می تواند ب
گذارد. مثل خانوارهاي کم درآمد، اقلیت هاي قومی یا مدل هاي خاصی از کسـب و کـار میـزان    
این تأثیرات با سایر اقشار متفاوت است. سـوماً، اطالعـات در مـورد تـأثیر فراینـد فجـایع بـراي        

 کند. مشخص کردن میزان عمق فاجعه و شرایط خاصی که هر فاجعه ایجاد می

مورد آخر اینکه، درك فرایند تأثیر فاجعه، برنامه ریزان را قـادر بـه تشـخیص مـداخالت     
مدیریتیِ اضطراريِ مناسب می سازد. فرایندي که از طریق آن تأثیرهاي اجتماعیِ بالیاي طبیعی 

 ) توضیح داده شود.2003) و لیندل و پرتر (1996را ایجاد می کند می تواند با مدل هاي کاتر (
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نشان می دهد میزان تأثیرات فجایع با بررسی این سه شرط قابل پیشـگیري   1مخصوصاً، شکل 
است: در معرض خطر قرار گرفتن، آسیب پذیريِ فیزیکی و آسیب پـذیريِ اجتمـاعی قابـل    

  بررسی و توضیح می باشد.

  
 فجایع تاثیر مدل .1شکل 

یژگی هاي رویدادهاي خاص، اقدام و در زمان فجایع باید این سه نکته مهم را در نظر داشت:
 موثر و به موقع نسبت به فجایع و اقدام سریع و به موقع براي بهبود بخشیدن به آثار فجایع.

دو مورد از نکات خاص وقایع بدین صورت است که، ویژگی هاي خاص رویدادها و اقدام 
کنند ترکیب و ادغام  موثر نسبت به فجایع با شرایط اولیه تأثیرات فیزیکی که فجایع ایجاد می

  می شود.
تأثیرات فیزیکی فجایع با بهبود یافتن خود به خودي فجایع به نوبه خـود، منجـر بـه ایجـاد     

  می شود. تأثیرات اجتماعی فجایع
ی اضطراري براي بهبود تـأثیرات فجـایع اقـدام    توانند با سه نوع مداخله مدیریت کشورها می

کی را می توان با اقدامات موثر براي کاهش میزان خطر موثر داشته باشند. میزان تأثیرات فیزی
و اقدامات اضطراري آمادگی کاهش داد، همان گونه که می توان تأثیرات اجتماعی را نیز بـا  
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  بهبود تمرین هاي آمادگی کاهش و التیام داد.

  آسیب پذیري اجتماعی
ي قبلـی آسـیب   در دیدگاه آسیب پذیري اجتماعی، یک پیشرفت مهم را نسبت به نظریه هـا 

پذیري خاطر نشان می کند. آسیب پذیري اجتماعی به عنوان یک مفهوم بدین گونـه درنظـر   
ظرفیت پیش بینی، کنار آمدن، تاب آوري و استقامت کردن و بهبود "گرفته شده است: مردم 

جایی که آسیب پذیري فیزیکی مردم  را دارا می باشند. از آن "یافتن از تاثیرات بالیاي طبیعی
ه میزان حساسیت آن ها به تغییرات بیولوژیکی برمی گردد (مثل تاثیرات ساختارهاي آناتومی ب

و عملکردهاي فیزیولوژیکی). طبق جزئیات بیشتر این موارد شـامل ثـاتیرات فیزیولـوژیکی،    
جمعیت شناختی، اقتصادي و تاثیرات سیاسی می باشد. نکته حائز اهمیت در دیـدگاه آسـیب   

ن است که، میزان آسیب پذیري اجتماعی بستگی به منطقـه جغرافیـایی و   پذیري اجتماعی ای
جمعیت مناطق دارد مثال محل اشتغال، عدم توزیع یکسان موقعیت هاي شغلی و همچنین میزان 
آسیب پذیري اجتماعی محل سکونت متفاوت می باشند. بنابراین، به خاطر تغییرات در ساختار 

ت فیزیکی در معرض خطر قـرار گـرفتن را کـاهش یـا     آسیب پذیري می توان میزان تاثیرا
افزایش داد (ویژگی آسیب و تلفات آن) بنابراین تغییرات بسیاري در آسیب پذیري اجتماعی 
رخ می دهد. میزان آسیب پذیري اجتماعی در سراسر جوامع و همچنین درون خـانواده هـاي   

پذیري بیشترین جاي نگرانیِ  یک جامعه نیز متفاوت است. این میزان تنوع تغییرات در آسیب
مدیرانِ اضطراريِ محلی را ایجاد می کند چون نیاز به شناسایی کامل مناطق پـر جمعیـت بـا    

  باالترین میزان آسیب پذیري اجتماعی را دارد.
  گردآوري و ترجمه:

  هما صدري
  سیجامعه شنادانشجوي دکتري مددکار اجتماعی و 





 

  
  

  رکز بر حرفه مددکاري اجتماعیفوریت هاي اجتماعی در بالیا، با تم
  

  
  

تغییر زندگی بشر از زیست فردي به جمعی و تشکیل جوامع انسانی نقش غیرقابل انکاري در 
- تر و پیچیده  هاي بشر در طول تاریخ داشته است. جوامع انسانی در طول تاریخ بزرگپیشرفت

افـراد میلیـونی در نقـاط    شهرهایی وسیع با تعـداد  اند به طوري که اکنون شاهد کالنتر شده 
هـا،  شهرهاي کنونی در برگیرنده حجم عظیمـی از جمعیـت، سـازه    مختلف دنیا هستیم. کالن

ترین سیستم ساخته بشـر  باشند که در پیچیده  و نقل، منابع طبیعی و اقتصادي می وسایل حمل
-اي، ملی، منطقه  ایجاد شده و با فرآیندي چندگانه از عملیات گوناگون با تأثیرات محلی، ناحیه

پردازند. مسائل و مشکالت این جوامع با دشواري  المللی به تولید ثروت و قدرت می اي و بین
اند؛ به طوري که سهم مهمـی از منـابع و درآمـدهاي عمـومی صـرف      تر شده  ها پیچیدهآن

ها می شود. همچنـین افـزایش تـراکم    پیشگیري از این مشکالت و کاهش عوارض بروز آن
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معیت در مناطق شهري و عدم تناسب توزیع آن با امکانات شهري، به آسیب پذیري جامعه ج
 در برابر بحران ها دامن زده است.

هـا چـه   حرفه مددکاري اجتماعی از دیرباز با مسئله بحران درگیر بوده است و این بحـران 
دکاري اجتماعی، داد. در رویکرد حرفه مدهاي طبیعی رخ میبواسطه جنگ و چه با وقوع بحران

شناختی، روانشناختی و اجتماعی است که بر رفـاه افـراد،    محیط شامل عناصر فیزیکی، زیست
شود که پذیري نیز در این فضا معنا می ها و مردم به صورت عام تأثیرگذار است. آسیبگروه

اصـر  پذیري در سطح فـردي بـه عن   شوند. آسیب هم افراد هم اجتماعات تحت تأثیر واقع می
هـاي سـالمت جسـمی،     هـایی در حـوزه  اجتماعی که منجر به مشکالت و رنـج  - ساختاري 

  شود.روانشناختی، اجتماعی می
 هاي آسیبدر اولین گام، مددکاري اجتماعی باید به شناخت کامل و علمی در حوزه بحران
ج بحران و زا دست یابد. طبیعی است که نقش مددکاري اجتماعی در زمینه شناخت آثار و نتای

شود. در گام بعدي، مدیریت اورژانسـی   تر است، با این وجود بدان محدود نمیفجایع برجسته 
هاي ارائه دهنده خدمات است که با تمرکز در بالیا در مددکاري اجتماعی شامل بسیج سازمان

ول بحران ریزي براي هماهنگی منابع اجتماعی در ط سازي در مواجهه با بحران، برنامه بر آماده
ترین هدف براي مدیریت اورژانسی، هماهنگ نمودن است. در دیدگاه مددکاري اجتماعی، مهم
ریزي فرآیند هـدایت بحـران اسـت و توجـه بـه       نمایندگان سازمانی، رهبران محلی و برنامه

هـا از اهـداف    هاي تک والدینی، افراد با درآمد پـایین و اعضـاي اقلیـت    کودکان، خانواده
هـاي  بـا ایـن وجـود در صـورتی کـه بخـواهیم فوریـت       ن اجتماعی متخصص است. مددکارا

وار ارائه دهیم  اجتماعی در بالیا با تمرکز بر حرفه مددکاري اجتماعی را به صورت فهرست
  توان اشاره نمود:به موارد زیر می

رسـند و در  شود، در یک نقطه به اوج میبحران یک فرآیند است. از جایی شروع می ·
یابند. شناخت این مراحل هم براي مددکار اجتماعی و هـم افـراد    به پایان می جایی
اي تأثیري مثبت دیده ضروري و با اهمیت است به طوري که بر رابطه حرفه  بحران
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  گذارد. می
توجه به این نکته که اگر فرد در زندگی گذشته خود تجربه بحرانی داشته باشد، طبیعی  ·

- ملکرد بهتري خواهد داشت. بنابراین بکارگیري از ظرفیتاست که در بحران اخیر ع

  تواند فرآیند مداخله و درمان را تسهیل کند. هاي افراد در بحران می
تر باشد فرد تر و درهم تنیده تر، منسجم هر اندازه شبکه حمایتی و اجتماعی فرد قوي  ·

ر شناخت چنـین  تواند با بحران سازگاري یابد. تخصص مددکاري اجتماعی دبهتر می
  باشد.هاي اجتماعی و چگونگی افزایش آن میشبکه 

 مددکاران اجتماعی در زمان وقوع بحران باید به این نکته توجه نمایند که افـراد داغ  ·
 دیده را که نسبت خانوادگی و دوستانه دارند از هم جدا نکنند و اگر خدماتی ارائه می

یده باشد. بـویژه کودکـان در حـین    شود بهتر است در حضور سایر اعضاي بحران د
مداخله باید در کنار اعضاي خانواده خود باشند و اگـر ایـن اتفـاق صـورت نگیـرد      

  ایم.کودك را با بحران دیگري یعنی دوري از سایر خانواده و عزیزان مواجه کرده 
هـاي فرهنگـی یکـی از اقـدامات     تماس و لمس جسمانی با در نظر گرفتن ویژگی ·

 باشـد؛ بهـره   ها مـی ر در زمان کاهش اثرات منفی ناشی از بحرانضروري و اثرگذا
  نماید. دیده کمک شایان توجهی می گیري از این ظرفیت به بهبود شرایط افراد بحران

زده را کوچک و یا بزرگ ارزیـابی   در دوره درمان، درمانگر نباید مسئله فرد بحران ·
واند به کاهش اعتماد و حتـی سـلب   تکند. چرا که ارزیابی غیرمنطقی و غیردقیق می

تواند به افزایش اعتماد بین اعتماد از مراجع منجر شود. از این روي ارزیابی معتدالنه می
  فرد و مددکار اجتماعی کمک نماید.

هاي گروهی توسط مددکاران اجتماعی حرفه اي به علت سرنوشـت  استفاده از روش ·
فراد بحران دیده می تواند بسیار کمک مشابه افراد و یکسانی عواطف و احساسات در ا

  کننده باشد.
محور، در فرآیند پیش از وقوع بحران و پس از ایجاد  هاي اجتماعگیري از روشبهره  ·
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محور به درستی هدایت  بحران بسیار تأثیرگذار است و در صورتی که رویکرد اجتماع
  ته باشد.تواند افزایش چشمگیري داششود اعتماد در سطح جامعه محلی می

  سجاد مجیدي پرست
  دانشجوي دکتراي مددکاري اجتماعی



 

  

  مداخالت اجتماعی، جزء جدایی ناپذیر مدیریت بحران در بالیا
  

  
  

بالیاي طبیعی همواره به عنوان پدیده اي طبیعی در طول حیات کـره زمـین وجـود داشـته و     
 تـأثیرات  مـوارد  اغلـب  رد …خواهند داشت. وقوع بالیاي طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان و 

 وارد هـا  آن سـاکنان  بر سنگینی تلفات و است گذارده باقی انسانی هاي سکونتگاه بر مخربی
 اقتصادي عوارض و ساخته نابود را مناطق گونه این هاي زیرساخت و ها ساختمان. است ساخته

دهـه  کرده است. طـی دو   تحمیل جهان کشورهاي و بشري جوامع بر اي پردامنه اجتماعی و
اخیر میلیون ها نفر در اثر حوادث غیرمترقبه جان باخته و حجم خساراتی بالغ بر صدها بیلیـون  

  دالر رشد توسعه اجتماعی و اقتصادي جوامع انسانی را با مانع روبه رو کرده است.
ها از هر نوع که باشند مسئله مهم و درخور توجه مدیریت بحران توسط  بعد از وقوع بحران

ارشناسان است. مدیریت بحران یعنی کاهش هر چه بیشتر آثار و پیامدهاي مخرب مدیران و ک
ها در هر زمینه اي که باشند، عوارض و  ها. یکی از عوارض قابل توجه بحران و عوارض بحران
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هـا و   ها است. اغفال و نادیده گرفتن عوارض اجتماعی بحـران  پیامدهاي مخرب اجتماعی آن
اعمال مداخالت اجتماعی را از کارشناسان و مددکاران اجتمـاعی  بالیاي طبیعی فرصت طالیی 

کند و باعث تشدید عوارض و پیامدهاي مخرب اجتماعی خواهـد شـد. در مـدیریت     سلب می
ها بخصوص بالیاي طبیعی، تصور  بحران در کشورعالوه بر نادیده گرفتن ابعاد اجتماعی بحران

جـا کـه ماهیـت     ارد. در صورتی که از آنشود براي همه بحران ها، یک راه حل وجود د می
ها متفـاوت اسـت بنـابراین     ها، مردم درگیر در بحران، موقعیت مکانی و زمانی بحران بحران

توان بـه بحـران    ها و رویکردهاي مدیریت بحران هم باید متفاوت باشد. براي مثال می حل راه
رگیر در زلزله لیست نیازمندي طبیعی زلزله کرمانشاه اشاره کرد؛ بدون توجه به فرهنگ مردم د

توسط افراد غیرمتخصص اعالم شد که بعداً مشخص شد برخی از کمک هاي مردي با فرهنگ 
هاي جین و کتان (کت و شلوار)  توان به ارسال لباس عامه جامعه همخوانی ندارد. براي مثال می

رتی کـه  هاي اسپرت توسط اتحادیه هاي پوشاك و کفش کشور اشاره کرد. در صو و کفش
اند و پوشش آنان علی الخصوص در منطقه خودشان لباس  عمده مردم درگیر در زلزله کُرد بوده

شود و انتظار داشتن از افراد  باشد و این پوشش جزء هویت آنان محسوب می کردي و گیوه می
که در موقع اضطرار تن به هر لباسی بدهد گاهاً ممکن است آسیبی بیش از زلزله بر روحیه و 

هـا نقشـه و    ویت فرد وارد کند. بنابراین ضروري است که براي مداخالت بهینه در بحـران ه
شناسنامه اجتماعی هر منطقه کشور را در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم مداخالت کارآمد و موثر 

 تخصصی مداخالت جهت منطقه هر فرهنگی –داشته باشیم که دسترسی به اطالعات اجتماعی 
هایی مانند زلزله بسیار الزم و ضروري است. مثالً اگر مـا آمـار    ماعی در بحراناجت مددکاران

دقیقی از تعداد و نحوه پراکندگی افراد داراي سوء مصرف مواد در مناطق زلزله زده داشته باشیم 
نسبت به حضور مددکاران اجتماعی متخصص در حوزه اعتیاد یا برپایی چادر توزیع متادون یا 

توانیم موثر تر اقدام کنیم. بنابراین داشتن ایـن دیـد کـه مـداخالت      درمانی میسایر اقدامات 
اجتماعی و داشتن نقشه اجتماعی افراد درگیر در بحران از الزامات مدیریت بحـران در کشـور   

ها بسیار موثر باشد. یکی از  تواند در کاهش آثار و پیامدهاي اجتماعی مخرب بحران است، می



 91  � هاي اجتماعی در بالیا اي نقش فوریت مجموعه یادداشتها و مقاالت حرکت رسانه
 

هایی مانند زلزله که عمـدتاً نادیـده گرفتـه     مددکاران اجتماعی در بحراناقدامات بسیار موثر 
شود حفظ حریم خصوصی افراد و خانواده هاي درگیر در بحران است چرا که ممکن است  می

کـرده انـد بـا مسـائل و      هایی آجري و بتنی زندگی مـی  خانواده هایی که قبال در ساختمان
ی از اعضاي خانواده، داشتن فرزند معلول، مبتال بودن مشکالتی مانند سوء مصرف مواد توسط یک

 بی آن از همسایگان که اند بوده مواجه …یکی از اعضاي خانواده به اختالالت روانی مزمن و 
 می وارد ها خانواده اینگونه بر مضاعفی فشار و استرس ها، خانه تخریب با االن و اند بوده اطالع
افراد درگیر در زلزله، نگران افشاي راز خـانوادگی   مومیع هاي نگرانی بر عالوه که چرا شود

خود و روبرو شدن با برخوردها و واکنش نامناسب اطرافیان هم هسـتند. بنـایراین مـداخالت    
اجتماعی در بالیاي طبیعی مانند زلزله جزء جدایی ناپذیر مدیریت بحران و غیر قابل انکار است 

هد بود که اطالعات و نقشه اجتماعی مناطق و مردم و زمانی این مداخالت موثر و کارآمد خوا
 درگیر در بحران در دسترس مددکاران اجتماعی متخصص قرار داده شود.

  پروانه خفتان
  کارشناس ارشد مددکاري اجتماعی





 

  

تحلیل بیست و هفتمین میزگرد مجازي مددکاري اجتماعی ایرانیان + 
 جداول تحلیلی

نقش : "96 سال در ایرانیان اجتماعی رانمددکا گروهی مباحثه آخرین   نتایج
  ؟ "هاي اجتماعی در بالیاي طبیعی از منظر مددکاران اجتماعی چیست فوریت

  

  
  

سـرزمین پهنـاور ایـران بـه      کند. سوانح طبیعى همواره زندگى بشر را در کره زمین تهدید می
یایى، داشتن طبیعتـى  دالیلى از جمله قرار گرفتن در کمربند زلزله آلپ هیمالیا، موقعیت جغراف

بالیاى طبیعى و قهر طبیعـت بـوده و    گرفتار همواره ،…ناهمگون و با آب و هوایى متنوع و
آثار شوم ویرانى و نابودى و تلفات جانى و خسارات مالى و تخریب محیط زیست همواره بـر  

خته شـده  نوع بالیاى طبیعى که در جهان شـنا  41اندازد تا جایى که از  سایه می این مرز و بوم
شود. این بالیاي طبیعی ساالنه منجـر بـه مـرگ،     نوع آن در کشور ایران حادث می 31است، 
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ها نفر و صدمات مالی شدید بـراي   معلولیت جسمی و روانی و تغییر روند مسیر زندگی میلیون
به دنیا به دنبال وقوع بالیا  و کشور ها و امدادها از سایر نقاط گردند. کمک ها می افراد ودولت

وال اصلی این است که با توجـه بـه   حاال س د. گرد دیده ارسال می به منطقه آسیبسرعت 
هاي نقدي و غیر نقدي در  که بیشتر کمک هاي ارسالی در زمان وقوع بالیا کمک این

هـاي   باشـد نقـش فوریـت    جهت کمک به بقا و زنده ماندن افراد درگیر در بالیا مـی 
 هـاي  گـروه  از یکـی    عنوانه اجتماعی ب مددکاران هدیدگابالیا از   اجتماعی در بالیا

براي رسیدن به پاسخ این پرسش؛ در فضاي مجازي  چیست؟ اجتماعی مداخالت متخصص
نفري ازجامعه مددکاران اجتماعی ایران که شامل اسـاتید ایـن رشـته،     385این سوال در جمع 

هاي مختلف  رات و سازماندانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی، مددکاران اجتماعی شاغل در ادا
الزم به ذکر است که مددکاران اجتماعی ابتدا به مـداخالت   و سایر صاحب نظران مطرح شد.

 تند و سپس به این مسئله پرداختنـد اجتماعی ضروري توسط مددکاران اجتماعی در بالیا پرداخ
باشد.  گ میهاي اجتماعی در بالیا کمرن که چرا نقش مددکاران اجتماعی و به تبع آن فوریت

در پایان نتایج مباحثه گروهی با استفاده از روش تحلیل محتـواي کیفـی گرینهـایم والنـدمن     
تجزیه و تحلیل پاسخ ها کدهاي اولیه اسـتخراج   با. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد   )2004(

به مفاهیم فرعی  و اصلی مفاهیم   گردید. این کدها در طی فرآیند تجزیه و تحلیل در دو گروه
  .شرح ذیل قرار گرفتند
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 جدول مفاهیم و زیر طبقات استخراج شده
  مفاهیم فرعیمفاهیم اصلی              

  

ــددکاران   ــش م نق
اجتماعی در بالیـا و  

  هاي طبیعی  بحران

 ها تهیه نقشه اجتماعی هر منطقه از کشور قبل از بروز بحران - 

آموزش تاب آوري و مدیریت هوش هیجانی به مردم بـراي   - 
 ها  ویایی مناسب با بحرانر

هاي آسیب پـذیر در بالیـا    شناسایی و ساماندهی سریع گروه - 
 ) ودکان،سالمندان و زنان و معلولین(ک

 بسیج منابع و امکانات  - 

آگاه کردن مردم از فرهنک حاکم بر منطقه بحران زده جهت  - 
 هاي هدفمند  ارایه کمک

گیر در کمک به تخلیه عاطفی و هیجانی  کنترل شده افراد در - 
 بالیا 

و اعالم لیست نیازمنـدي  ازسنجی مداوم در منطقه بحران زده نی - 
 به مردم و مدیران 

 کمک به توانمندي افراد براي بازگشت به زندگی عادي  - 

هـا بـه    پیگیري مسایل بهداشتی و درمانی افراد و ارجـاع آن  - 
 هاي مرتبط  سازمان

دن همدلی با افراد بازمانده و کمک به آنان بـراي طـی کـر    - 
 مراحل سوگ 

 پیگیري براي ترمیم مسایل اقتصادي و اجتماعی بازماندگان  - 

 پیگیري براي کنارهم قرار گرفتن اعضاي خانواده  - 

 ایجاد انگیزه در بازماندگان جهت تالش براي ادامه زندگی  - 

 بررسی روابط و انسجام خانواده ها در طول مدت بحران  - 
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ت پیشگیري از ها جه ایفاي نقش هماهنگ کننده بین سازمان - 
 موازي کاري و تداخل کاري 

 هاي مرتبط  ها و گزارش به سازمان مستند سازي فعالیت - 

هـاي   ارایه پشنهادات جهت مدیریت بهینه بحران به سـازمان  - 
 مرتبط 

منسجم و هدفمند کردن کمک هاي مردمی و سـمن هـا در    - 
 منطقه 

شبکه هاي حمایتی و اجتمـاعی   برخورداري افراد بازمانده از  - 
  طقه اي و ملی  نم ،حلیم

ــگ   ــی کمرن چرای
دیــده شــدن نقــش 
مددکاران اجتمـاعی  
و مداخالت اجتماعی 

  در بالیا 

شیوه نامناسب جذب دانشجو مـددکاري اجتمـاعی در برخـی     - 
  ها  دانشگاه

ها بـا خـدمات حرفـه مـددکاري      آشنا نبودن مردم و سازمان - 
  اجتماعی 

  زه بالیا عدم وجود مددکاران  اجتماعی متخصص در حو - 
عدم آموزش الزم در خصوص بالیا به مددکاران اجتماعی طی  - 

  دوران تحصیل 
مجهز نبودن اکثر مددکاران اجتماعی به دانـش الزم در مواقـع    - 

  مداخالت اجتماعی در بالیا 
هـا و   آشنا نبودن برخی از مددکاران اجتماعی با ماهیت بحران - 

  ها  فرآیند حاکم بر آن
شیوه نامه تخصصی و بومی مداخالت اجتماعی  نبود پروتکل یا - 

  ها  در بالیا و بحران
عدم استفاده از تجربیات مددکاران اجتماعی حضـور یافتـه در    - 
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  بالیا 
  نداشتن مهارت و روحیه کار تیمی در اکثر مددکاران اجتماعی  - 
هاي آموزشی تخصصی جهت دانش افزایی  وجود نداشتن دوره - 

  ها  ه گر در بحرانمددکاران اجتماعی مداخل
 عدم تربیت نیروي مددکاري اجتماعی متخصص در حیطه بحران- 

  ها 
عدم عضویت مددکاران اجتمـاعی در اتـاق مـدیریت بحـران     - 

  ها  استانداري
عدم تاب آوري و هوش هیجانی الزم در برخـی از مـددکاران   - 

  ها  اجتماعی مداخله گر در بحران
ز مـددکاران اجتمـاعی   هاي مالی و روانی ا عدم وجود حمایت - 

  دواطلب مداخله گر در بحران 
هاي سازمان یافته جهت بیـان تجـارب    عدم برگزاري همایش - 

  زیسته مددکاران اجتماعی مداخله گر در بحران 
  ها  ها و مستندات منسجم به سازمان عدم ارائه گزارش - 
هـا از مـددکاران    عدم حمایت هاي کـافی دولـت و سـازمان   - 

 گر اجتماعی مداخله 

جذب سایر رشته ها در پست هاي مددکاري اجتماعی و آشـنا   - 
  نبودن این افراد با مداخالت اجتماعی در بالیا 

عدم تالش در جهت کسب تجربیات بین المللی توسط مدیران  - 
  حرفه در راس در زمینه مداخالت اجتماعی در بالیا 

نداشتن متولی قوي و کارآمد حرفه در کشور جهـت حضـور    - 
  و علمی  در مداخالت اجتماعی در هنگام بروز بالیا  موثر
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  ها و افراد هنگام بروز بالیا  موازي کاري بسیار بین سازمان  - 
  آمادگی نا کافی برخی مددکاران اجتماعی در مواجهه با بالیا - 
ناکافی بودن نیروهاي مددکاري اجتماعی بـومی متخصـص در    - 

  منطقه وقوع بحران 

  
  خفتان پروانه

  اجتماعی مددکاري ارشد ناسکارش



 

  

  نقش مددکاران اجتماعی در بالیا
 اي رسـانه  حرکـت  در انتشاریافته مقاالت و یادداشتها کیفیِ محتواي تحلیل

 و مذکور اي رسانه حرکت ختام حسن( "بالیا در اجتماعی فوریتهاي نقش"
  )یاناجتماعی ایران مددکاران رسانی اطالع پایگاه کتاب چهارمین پایانیِ مطلب

  
  

نجات معموال به جاي  و بحران، مصیبت، فاجعه، سانحه و ... واژگانی هستند که در ادبیات امداد
روند. بالیا انواع مختلفی دارند که عبارتند از: بالیاي طبیعـی (زمـین لـرزه،    یکدیگر به کار می

هـاي  نهاي تکنولوژیکی (ساخته دست بشـر) و بحـرا   سیل، گردباد، آتشتفشان و ...)، بحران
  سیاسی (جنگ و ...). 

طبیعی بسیاري روبروسـت و  ن با سوانح و بالیاي طبیعی و غیرکه کشور ایرا با توجه به این
گیرد و شود و جان کثیري از شهروندان را میها و سوانح مختلف مواجه میهر از گاهی با زلزله

قش مددکاران اجتماعی به آورد، پرداختن به مبحث بالیا و نخسارات جبران ناپذیري به بار می
  عنوان پیشگامان توسعه اجتماعی حائز اهمیت است.
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هـاي متعـدد   نقش مددکاران اجتماعی در سوانح و بالیا، موضوعی پیچیده و همراه با بحـث 
است. بسیاري عقیده دارند که مددکاران اجتماعی باید بـه کـار امـدادي بپردازنـد، از جملـه      

سازي محیط آشفته و پریشان به کار گیرند. برخی دیگر بر نگشان را براي هماه هايتوانمندي
اهمیت نقش مددکاران اجتماعی در کار کردن با فشارهاي روانی ناشی از ضـربه و خـدمات   

  بازگویی تأکید دارند.
طبیعـی) و ضـرورت   ها (طبیعی و غیرچنانچه اشاره شد بنا به اهمیت موضوع بالیا و بحران

ها و خسارات جانی و مالی، و نیز پس از وقوع زلزله آبان ماه  بتوجه بر کاهش و کنترل آسی
هـایی همچـون   مان را با شوکی عظیم و آسیب در غرب کشور که بسیاري از هموطنان 1396

سوگ عزیزان، تخریب منازل، از دست دادن شغل، فقر و ... مواجه ساخت؛ وبسایت مددکاران 
نقش «به انتشار مقاالت مددکاران اجتماعی پیرامون  اي اقداماجتماعی ایرانیان طی حرکتی رسانه

  پرداخت.» مددکاران اجتماعی در بالیا
مقاله بود که پس از مطالعه و بازخوانی آن، با استفاده از روش  18مقاالت منتشر شده حدود 

  ) تحلیل شدند.2004تحلیل محتواي کیفی گرینهایم و الندمن (
مدیریت جامع نگر «ه مددکاران اجتماعی با استفاده از هاي مطالعه حاکی از این بود کیافته
 بـر  وارده هـاي  آسـیب  مدیریت و کاهش در را متنوعی و مختلف هاي نقش قادرند» در بالیا

  .نمایند ایفا شهروندان
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  طبقات و زیر طبقات نقش مددکاران اجتماعی در بالیا 
  کدها  زیر طبقات  طبقات

مدیریت پیش از 
  بحران

n هـاي   اختتقویت زیر س
  کالن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
n اموزش همگانی  

  حوادث جانبه چند ارزیابی - 
 بــا مقابلــه در ســازمانی ابزارهـاي  - 

  بحران
ــاط -  ــازمانی درون ارتب ــرون و س  ب

  سازمانی
  بحران در سازي آماده بر تمرکز - 
 ها سمن فعال مشارکت زمینه ایجاد - 

  دولتی هاي سازمان کنار در
 دانش بر مبتنی ریزي برنامه - 

  
 سازمان در مختلف ايمانوره ایجاد - 

  دولتی غیر و دولتی هاي
 خــود اصــول همگــانی آمــوزش - 

 سازمان در مراقبتی دیگر و مراقبتی
  ها

 شبکه و ها رسانه طریق از آموزش - 
  اجتماعی هاي

مدیریت حین 
  بحران

n خدمات ارائه و سازماندهی 
  اضطراري

  
  

 دهنـده  ارائـه  هـاي  سازمان بسیج - 
  خدمات

  اجتماعی منابع هماهنگی - 
 در متخصـص  هاي تیم سازماندهی - 
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n اجتمـاعی  - روانی مداخله 
  توانمندسازي بر تأکید با

  
  
  
  
  
  
  

  بحران محل
 مراقبـت  ارائـه  سیستم یکپارچگی - 

  بهداشتی هاي
  ضروري امکانات و تسهیالت ارائه - 
  بازماندگان نجات - 
 بازماندگان اضطراري اسکان - 
 
 - فرهنگـی  هاي ویژگی با آشنایی - 

  دیدگان آسیب اجتماعی
  نیازها تنوع كدر - 
 گروه از حمایت در نهادن اولویت - 

 زنان، کودکان،( پذیر آسیب هاي
  )... و بیماران سالمندان،

  افراد خصوصی حریم حفظ - 
  خانوادگی شبکه با افراد پیوند - 
 از پـس  اسـترس  اخـتالل  به توجه - 

 افراد در حادثه

  دیده سوگ افراد از حمایت - 
 و هیجــانی پــاالیش زمینــه ایجــاد - 

 دیگـر  و آسیبی خود از پیشگیري
  آسیبی

ــد -  ــر تاکی ــاب ب ــیب آوري ت  آس
  دیدگان
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 آسـیب  اجتمـاعی  سرمایه تقویت - 
  دیدگان

 آسـیب  بالقوه مشارکت از استفاده - 
  دیدگان

  بحران تاثیرات ارزیابی - 
  ها چالش و ها فرصت بررسی - 
 متخصص افراد روانشناختی ارزیابی - 

 از ناشـی  فرسـودگی  در حمایت و
  کار

مدیریت پس از 
  بحران

n  بی عملکردهــا و ارزیــا
  تصمیم گیري

 در عملکـرد  از اطمینان و پیگیري - 
  بحران

  مستندسازي و گزارش ارائه - 
  سالیانه بررسی - 
  طولی هاي پژوهش انجام - 
  دیدگان آسیب زیسته تجارب ثبت - 
 تجـارب  و دانـش  از گیـري  بهره - 

 در احتمـالی  بالهاي در شده کسب
  آینده

  کبري واعظی
  کارشناس ارشد مددکاري اجتماعی

  


