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 نظامی اجتماعی کاریمدد برای مقدماتی راهنمای

 ]ارشد مددکاری اجتماعی_ دانشگاه استنفورد[نویسنده: کیتلین لویی

 نظامی خدمات فعال اعضای با مددکاران اجتماعی نظامی

 به تا کنند میهمکاری  و جانبازان و کهنه سربازان

 انشناختیرو احساسی، اجتماعی، چالش های دنکن کمک آنها

با آنها مواجه  کارشان نتیجه در که را خود خانوادگی و

 مددکاران اجتماعی نظامی. کنند فصل و حل ،می شوند

خدمات  ،سابق و فعلی اعضای های خانواده برای همچنین

 مجموعه در توانند می و دهند می ارائه مشاوره و حمایت

 های پایگاه از کار کنند مختلفمحیط های  از گسترده ای

جانبازان  امور مراکز تا گرفته پزشکی مراکز و نظامی

 .کهنه سربازان و

 به توجه با توانند می سابق و فعال نظامی پرسنل

 به منحصر عاطفی و شناختی روان های چالش با خود حرفه

 استرس اختالل خوابی، بی اضطراب، انزوا، ی از جملهفرد

و نه محدود به اینها  افسردگی ،(PTSD)سانحه از پس

 و اجتماعی مشکالت است ممکن همچنین آنها روبرو شوند.

http://www.iraniansocialworkers.ir/


 مشکالت و بیکاری مانند رفتاری یا و خانوادگی اقتصادی،

 اجتماعی محافل از انزوا زناشویی، های درگیری مالی،

مددکاران اجتماعی . کنند تجربه را مواد مصرف سوء و

 ترکیبی طریق از تا کنند می کمک خود مددجویان به نظامی

 هدایت خدمات خانوادگی، یا و فردی های مشاوره از

 طور به ابتکارات و ها برنامه توسعه و آموزش، منابع،

 هایشان، خانواده و نظامی متخصصان به خدمتبا هدف  خاص

 .رسیدگی کنند مسائل این به

 عنوان به توانند می مددکاران اجتماعی نظامی

 کار فعال نظامی واحدهای در مستقر مددکاران اجتماعی

 فعال وظیفه کارکنان واحد یک در توانند می حتی و کنند

 در توانند می همچنین آنها. کنندخدمت  رزرو یا و

 یا خارج از خدمت نظامی اعضای با نظامی غیر شرایط

 گذشته کار های آسیب با که کهنه سربازان یا جانبازانی

مددکاران  معمول طور به. کنند کار ،هستند مواجه خود

 و افراد با نزدیککار  از را خود شغل اجتماعی نظامی

 می بیشتر تجربه کسب با و کنند می آغاز ها خانواده

 مدیران مانند مدیریتی و رهبری های موقعیت به توانند

 .کنند پیشرفت روان بهداشت مدیران و برنامه

 انواع مددکاران اجتماعی نظامی

 کنند می کار هاییمحیط در مددکاران اجتماعی نظامی

 مشاوره و حمایت به نیاز سابق و فعلی نظامی پرسنل که



 عنوان به که MSW، DCSW ارومی، 1فیشر ژاکلین. "دارند

 پایگاه مشترک هوایی 514گروهان   روان بهداشت مدیر

McGuire-Dix-Lakehurst مصاحبه در ،کار می کند نیوجرسی در 

مددکاران اجتماعی " گفت، OnlineMSWPrograms.com با ای

 با جهان سراسر در نظامی حاضر در خدمت و غیر نظامی

 سازمان و نظامی خدمات از بخش هر در مختلف های ظرفیت

 ".هستند نیاز مورد دولتی های

خدمات حمایت از بهداشت  (DoD) آمریكا دفاع وزارت

خارج از  و فعال نظامی پرسنل برای را طفیروانی و عا

کهنه  امور اداره درحالیکه است، داده توسعه خدمت

 در را اجتماعی ( مددکارانVA) یا جانبازان سربازان

 چندین طریق از کهنه سربازان به كمك برای كشور سرتاسر

 های برنامه از بسیاری. به کار می گیرد مختلف برنامه

 که است معنی بدین دولت، سوی از نظامی پشتیبانی

 کار محیط از وسیعی طیف در مددکاران اجتماعی نظامی

 حرفه زندگی طول در توانند می و هستند کار به مشغول

 که هایی محیط. کنند ایفا را مختلفی های نقش خود ای

 اما) شامل کنند می کار مددکاران اجتماعی نظامی آن در

مراکز  نظامی، هایواحد ها و پایگاه (به محدود نه

امور  بهداشتی مراکز نظامی، پشتیبانی مراکز پزشکی،

 اجتماعی خدمات های سازمان ،و کهنه سربازان نبازانجا

 شرایط که حالی در. باشند می خصوصی های فعالیت حتی و
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 باشد، متفاوت است ممکن مددکاران اجتماعی نظامی کار

 ارتش فعال اعضای به کمک: یکی است آنها اصلی مأموریت

 حفظ حین در شان ای حرفه های مسئولیت برای انجام

 در کهنه سربازان از حمایت یا/  و سالم شخصی زندگی

عاطفی  تأثیرات با مقابله و غیرنظامی زندگی به گذار

: داد توضیح ارومی فیشر خانم. آنها گذشته اتتجربی

همگی  ،خدمت رحاضر د و غیر نظامی اجتماعیمددکاران "

 و نظامی افراد؛کنند می خدمات رسانی جمعیتبه یک 

در آنجا خدمت  که جایی به توجه بدون هایشان، خانواده

 "می کنند.

 تقسیمات در است ممکن خاص شغلی عناوین که حالی در

 که هایی سازمان سایر و دولتی ادارات مختلف، نظامی

 متفاوت هستند، کار به مشغول مددکاران اجتماعی آن در

 طور به است ممکن مددکاران اجتماعی نظامی انواع باشد،

 :شوند بندی طبقه زیر موارد به کلی

 مستقر و حاضر در خدمت اجتماعی نظامی مددکاران

 شامل متحده ایاالت مسلح نیروهای های شاخه تمام

 دریایی تفنگداران هوایی، نیروی دریایی، نیروی ارتش،

 خدمات خود فعال پرسنل به متحده ایاالت ملی گارد و

مددکاران . دهند می رائها عاطفی و روانی بهداشت

 کنند می ایفا خدمات این در مهمی نقش اجتماعی نظامی

 های بخش در اغلب نظامی، های پایگاه در توانند می و

 از برخی که حالی در. شوند یافت روان بهداشت و پزشکی

 ارتش در یعنی هستند، غیرنظامی مددکاران اجتماعی این



 در می بینند و آموزش دیگرمددکاران  کنند، نمی خدمت

 خدمت می کنند. نظامی افراد سایر کنار

 می کار نظامی های پایگاه در که اجتماعی مددکاران

 همچنین و ،هدفمند عاطفی حمایت و مشاوره معموال کنند،

ارائه می کنند تا به مددجویان  آموزشو منابعاتصال به 

خود کمک کنند تا بهینه ترین عملکرد را در کار خود 

 در توانند می مددکاران اجتماعی نظامی. داشته باشند

 عنوان به که کنند، سفربا آن  و خدمت خاص واحد یک

 ،2دونا مگلیو .شود می شناخته خاص واحد یک در" مستقر"

LCSW نظامی در بخش  غیر نظامی اجتماعی مددکار یک که

 در است، لژون کمپ در متحده ایاالت دریایی نیروی

 نقش: "داد توضیح OnlineMSWPrograms.com با ای مصاحبه

 ارائه ،مستقر نظامی اجتماعی مددکار یک عنوان به من

حاضر  اعضای به پزشکی غیر ،محور حل راه خالصه، مشاوره

 با من که رویکردی. ستآنها های خانواده و در خدمت

 رویکرد یک عموما دهم می انجام افراد حاضر در خدمت

 که است این من اصلی نقش زیرا است؛ سازی مهارت]...[ 

 . "به عملکرد خود ادامه دهند آنها تا کنم کمک

 به توانند می همچنینمددکاران اجتماعی نظامی 

 مراکز در اگر ،خدمت رسانی کنند گردان چندین پرسنل

 واگذار واحد چند به که مراکز سایر یا نظامی پزشکی

 ،تفنگداران: "گفتمگلیو   خانم. کنند شده اند کار
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]با آنها  لژون کمپ در که هایی خانواده و دریانوردان

 دیگری های گزینه که هستند شانس خوش ،کار می کنم[

مددکاران در  .دارند گردان از خارج در مشاوره برای

 بیمارستان در مستقر روانپزشکان و روانشناسان ،خدمت

 همچنین و پایگاه وجود دارند در ها کلینیک و دریایی

 نظامی غیر پزشکان توسط که رفتاری بهداشت برنامه چند

 انواع توانند می شود نیز وجود دارد که ارائه می

 . "دهند ارائه را مشاوره و حمایت

 پردغدغه و شدید نیازهای به توجه باافراد نظامی 

را تجربه می  روانی و عاطفی ذهنی، های چالش خود شغلی

هم از کار آنها ناشی می شوند و هم بر کار  که کنند

 مسائل: "داد توضیح ویمگل خانم آنها تاثیر منفی دارد.

[ هستند رو به روبا آنها  من مددجویان که] معمولی

 استرس ارتباطات، شغل، به مربوط استرس روابط، شامل

 از خروج مبارزات، استقرار مجدد خواب، اختالل مالی،

 سالم ای مقابله های مهارت فقدان و خشم مدیریت ارتش،

 عنوان به عموماهمچنین  مددکاران اجتماعی نظامی." است

 بهداشت و پزشکی متخصصان از تربزرگ تیمیک  از بخشی

 و افسر پزشک پزشک، ،سرپرست پایگاه از جمله روان

 .هستند کار به مشغول روانپزشک

 حمایت برنامه مانند نظامی پشتیبانی های برنامه

 مواددر خصوص سوء مصرف  توانبخشی برنامه خانواده، از

اعتیاد به  درمان و پیشگیری برنامه و نیروی دریایی

 .هوایی نیروی مخدر مواد والکل 



 سایر و اجتماعی مددکاران از توانند می همچنین 

 کالس ارائه برای پزشکی وروانی  های مراقبت متخصصان

 مانند موضوعاتی زمینه در آموزشی های کارگاه و ها

 به اعتیاد و استرس مدیریت منازعات، حل عاطفی، تنظیم

چگونه  که داد توضیح مگلیو خانم. استفاده کنند مواد

 دهد، می ارائه شمددجویانبه  که ای مشاوره بر عالوه

 من: "گفت او. کند می شرکت آموزشی های برنامه در

 زمینه در آموزشی های کالس و آموزشی جلسات همچنین

بعد از  خانه در مجددادغام  و غم مانند خاص، موضوعات

 ."برگزار می کنم جنگ

 بیشتری تجربه ،مددکاران اجتماعی نظامیهمانطور که 

 با برخورد چگونگی و فعال پرسنل هایی چالش زمینه در

 رهبری، نقش بتوانند است ممکن ،بدست می آورند آنها

 پایگاه یک در(  (DPH) روان بهداشت یتمدیر وظیفه مانند

بهداشت  مدیران. به عهده بگیرند را نظامی بخش یا

 نظامیمددکاری اجتماعی  در رهبری نقشهای دیگر و روانی

 کار و نظارت/  اداری مسئولیتهای از ترکیبی توانند می

 .بگیرند بر در را نظامی پرسنل با بالینی

 با خود مصاحبه در ارومی فیشر خانم

OnlineMSWPrograms.com اصلی هایمسئولیت که داد توضیح 

جابجایی  514مدیر سالمت روان در گروهان  عنوان به او

 بالینی مشاوره با اداری کار و رهبری ی ازترکیب هوایی

 عنوان به خدمت شامل من های مسئولیت. "است یک به یک



 غیر و نظامی های سازمان با هوایی ذخیره نیرویرابط 

 کردن هماهنگ موقع، به اطالعات تبادل ترویج برای نظامی

 و ایجاد و همکاری زمینه در پیشگیرانه های تالش

 و ها انجمن منابع، از گسترده ای مجموعه نگهداری

 شامل[ همچنین من نقش]...  است جامعه های مشارکت

 فعالیتهای و پیشگیری اجرای و هماهنگی توسعه، طراحی،

 های ارزیابی همچنین من. است پیشگیری و توسعه اجتماعی

 ی مختصر و راه حل محورمشاوره ا خدمات و روانشناختی

 ".دهم می ارائه نظامی غیر و نظامی پرسنل برای

 غیرنظامیمددکاران اجتماعی نظامی 

 گرفته متحده ایاالت ارتش از مختلف، نظامی های شاخه

 پرسنل از پشتیبانی برای منابع دریایی، تفنگداران تا

 از بازگشت هنگام در نظامی غیر های محیط در خود

 مراکز شامل منابع چنین. دارند ،نظامی استقرار

 های سازمان نظامی، شاخه هر ویژه پرسنلی پشتیبانی

 تمام به که است دولتی های برنامه اجتماعی، خدمات

 خارجی پیوند مانند کنند، می خدمت نظامی های شاخه

OneSource Military(ساعته در هفت  24 پشتیبانی  سرویس یک

 به را آنها های خانواده و نظامی افراد که روز هفته

 مانند مواردی در و حمایت ی و شخصیتلفنمشاوره های 

 مالی سواد و آموزش شخصی، سالمت ،انهمسر های درگیری

 پرسنل به که نظامی غیر پشتیبانی مراکز. متصل می کند(

 :از عبارتند کنند می خدمت آنها های خانواده و نظامی



  خانواده و ناوگان از پشتیبانی مراکز (FFSC ) :

 مانند خدماتی خانواده و ناوگان پشتیبانی مراکز

 به کمک ،شغلی راهنمایی خانوادگی، و فردی مشاوره

 نیروی اعضای برای را مالی مدیریت مشاوره و جابجایی

 .دهند می ارائه هایشان خانواده و دریایی

  دریاییاجتماعی نیروی  خدمات (MCCS) :خدمات 

 رفتاری، بهداشتی های برنامه دریایی،نیروی  اجتماعی

 پرسنل خدمات و ای حرفه و شخصی توسعه خانواده، آمادگی

 نیروهای زندگی کیفیت و رفاه از حمایت برای را نظامی

 .آنها اجرا می کنند عزیزان و دریایی

  نیروی هوایی و خانواده  آمادگی مراکز (AFRC): 

 استقرار، از پشتیبانی از قبیل هایی برنامه AFRC مراکز

 به کمک خانواده، پشتیبانی نظامی، کودکان آموزش

 گذار،به  کمک مکان، نقل به کمک مالی، آمادگی اشتغال،

 هوایی اعضای نیروی با کار و شخصی زندگی آموزش و

 . دهند می ارائه و خانواده های آنها متحده ایاالت

  ارتش اجتماعی خدمات مراکز (ACSC  ): مراکز ACSC 

 پیشبرنامه ریزی  خدماتبا  متحده ایاالت ارتش اعضایبه 

 جمله از) خانواده پشتیبانی و حمایت استقرار، از پس و

 ،جدید والدین از پشتیبانی ،(خانگی خشونت از پیشگیری

 کمک و شغلی مشاوره ،و کارگاه های ورود مجدد سمینارها

 پشتیبانی مراکز و مالی آمادگی های برنامه اشتغال، به

 .کمک می کنند خانواده



 

در حرفه افراد را ی نظامی مذکور حمایت های سازمان

 روانشناسان ،مددکاران اجتماعیاز قبیل  های یاورانه

استخدام می کنند تا به  انسانی خدمات متخصصان دیگر و

 برای درخواست یندفرآ طریق از نیاز صورتمددجویان در 

 و کار در آنها های چالش مدیریت و مربوطه مزایای

. شان مشاوره و راهنمایی ارائه کنند شخصی زندگی

 بصورت توانند می همچنین نظامی غیر مددکاران اجتماعی

 بازگشته نظامی استقرار از که نظامی پرسنل با خصوصی

به کمک نیاز  غیرنظامی زندگی به ذاربرای گ و اند

 .کنند کار ،دارند

 

 )یا جانبازان(کهنه سربازان اجتماعی مددکاران

 می نظامی مددکاران اجتماعی که دیگری مهم نقش

کهنه  از حمایت و دادن مشاوره دهند انجام توانند

 هستند جامعه با دوباره ادغام در حال که است سربازانی

 خانوادگی و عاطفی ذهنی، های چالشدرگیر مدیریت  یا/  و

 مواجه خود گذشته تجربیات نتیجه در است ممکن که هستند

که به عنوان مددکار اجتماعی ، LCSW، 3ژاندر کیگ. شوند

مدیریت سالمت کهنه سربازان توسعه بی خانمان برای مرکز 

(VHAکار می کند در مصاحبه ا ) اداره امور کهنه "گفت،ی

 سراسر در را اجتماعی مددکار 11،000 از بیش سربازان
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 کارفرمای بزرگترینکه  .به کار گرفته است کشور

 .شود می شناخته ناسو توسط مددکاران اجتماعی

 بخش برای را زیادی منابع سربازاناداره امور کهنه 

 چالش به رسیدگی برای مختلف های برنامه و مراکز ها،

کهنه سربازان ارائه  شدید اوقات گاهی و پیچیده های

 این از بسیاری از مهمی بخش مددکاران اجتماعی می کند.

 ،VA پزشکی مراکز در توانند می و هستند ها برنامه

کهنه سربازان کار  مراکز و جامعه بر مبتنی های کلینیک

اعی اکثر مددکاران اجتم : "داد توضیح کیگ آقای. کنند

مراقبت های درمانی : در دو محیط متفاوت کار می کنند

مددکاران اولیه و برنامه های افراد بی خانمان. 

اجتماعی مراقبت اولیه عموما در واحدهای درمانی بستری 

سربازان و و سرپایی مراکز درمانی اداره امور کهنه 

مددکاران  کلینیک های سرپایی جامعه محور کار می کنند.

محیط  همان در اجتماعی برنامه های افراد بی خانمان

در حالیکه بر تهیه منابع برای کهنه  کنند، می کارها 

 سربازان و ارجاع آنان به اداره امور کهنه سربازان و 

ز تمرک خانمان بی به خدمت برای اجتماعی های برنامه

 . "دارند

 وظایف متعددی اغلب کهنه سربازان مددکاران اجتماعی

 هایشان خانواده وکهنه سربازان  از حمایت برای را

 او نقش چگونه که داد وضیحکیگ ت آقای. دهند می انجام

 هدایت خدمات و مراقبت هماهنگی از ترکیبی شامل VHA در



 ایجاد برای بیشتر اداری کار و فردی سطح در منابع

 به. "است خانمان بی کهنه سربازان برای بهتر خدمات

 در خانمان بی ارتقا افراد اجتماعی مددکار یک عنوان

رابط یک پناهگاه افراد بی  من ،کالیفرنیا اوکلند،

 اختصاص تخت 15 با ،VAخانمان جامعه محور،قرارداد 

من . ]...[ هستم مرد کهنه سربازان برای شده داده

 دهنده ارائه توسط اولیه مراقبت تأمین پروسه

 کنم می تسهیل ممددجویان برای را VHA اولیه مراقبتهای

 موانع رفع و شناسایی برای پناهگاه پرونده مدیر با و

 شایسته کار و اعتدال دائمی، یاانتقالی  مسکن برای

همکاری  (غیره و ، جسمی ناتوانی روحی، بیماری مالی،)

 ."می کنم

کهنه  با توانند می همچنین مددکاران اجتماعی نظامی

. کنند کار خصوصی های فعالیت و ها کلینیک در سربازان

مستقر  نظامی اجتماعی مددکار بر عالوه مگلیو خانم

از  ،LLC ترینیتی، در مطب خصوصی خود، روانپزشکی ،بودن

نزدیک با کهنه سربازان کار می کند. او توضیح می دهد 

که چگونه کارش با کهنه سربازان به طور قابل توجهی 

 نظامی رویکرد هدفمند و مهارت گرای او با افراد با

[ کهنه سربازان با من کار»]: گفت او. است متفاوت فعال

 است، یتر منظم برنامه در و تر طوالنی معمول طور به

 آن طی که ،یک ساعته مالقاتیک  هفته در بار یک معموال

 جمعیت از آنجایی که .می پردازیم مسائل به تر عمیق ما



به زندگی غیر نظامی  گذار روند در یا کهنه سربازان

 از توانیم می ما هستند یا به تازگی گذار کرده اند،

انباشته شده  ها سال طول در که تروما و استرسکم کردن 

 . "شروع کنیم امن محیط یک در اند

 مددکاران اجتماعی نظامی چه کاری انجام می دهند

 مددکاران اجتماعی نظامی شد، ذکر قبال که همانطور

 با را ها خانواده و افراد راهنمایی و مشاوره معموال

 جمعیت به کمک هدف با هایی برنامه در مشارکت و توسعه

 می ترکیب تر، وسیع مقیاس در کهنه سرباز و نظامی

است که  آمده یهای روش از مفصلی شرح زیر در. کنند

 خود مددجویان به کمک برای ظامیمددکاران اجتماعی ن

 استفاده می کنند.

 درمان و سالمت روان مشاوره

 از ترکیبی از توانند می مددکاران اجتماعی نظامی

 ارزیابی، برای بالینی اجتماعی یکارمدد های روش

 و رفتاری عاطفی، ،روحی مشکالت حل و پیشگیری تشخیص،

 شامل ها روش این. کنند استفاده خود مددجویان روابط

 پذیری، ریسک و شناختی روان ارزیابی به محدود نه اما

 دیالکتیکی،_ رفتاری درمان وشناختی _ رفتاری درمان

 مصاحبه ،حمایتی درمانی روان ،آگاهانه استرس کاهش

 درمانی های روش و آسیب، کاهش های تکنیک انگیزشی،

 موسیقی سواری، اسب با درمانی روان مانند تجربی

 .هستند ،نقش بازی و درمان هنر درمانی،

 



 هدایت منابع

 از گسترده ای مجموعه شد، ذکر قبال که همانطور

 مهوجود دارند که برای اعضای ه ها برنامه و منابع

 دانستن حال، این با در دسترس هستند. نظامی های شاخه

 برای تواند می ها برنامه این از مناسب استفاده و

استرس  پر و پر مشغله های برنامه نظامی که پرسنل

 خانوادگی زندگی با را کار باید و همچنین دارند

مددکاران  گیج کننده و مشکل باشد. د،نکن هماهنگ

از طریق آموزش مددجویان خود در مورد  اجتماعی نظامی

راهنمایی آنها  مزایایی که برای آن واجد شرایط هستند،

در طی فرایند درخواست برای این مزایا )به عنوان مثال 

 رایگان، ای حرفه کمک های مالی برای مدرسه، مشاوره

 افراد با آنها غیره( و مرتبط کردن و پزشکی، مزایای

 کارکنان به می توانند کمک کنند،که  دیگر های سازمان و

 کنند می کمک آنها های خانواده و کهنه سربازان نظامی،

 دسترسی پیدا کنند. ای جامعه و دولتی منابعبه  تا

 بحران در مداخله

 معرض در که هایی خانواده و نظامی پرسنل برای

 روانی، شدید های چالش با درگیر مبارزه یا حاد یتروما

 از پس استرس اختالل مثال) رفتاری یا/  و عاطفی

 مصرف سوء خشونت، انواع سایر و خانگی خشونت ،PTSDسانحه

هستند، مددکاران  ...( و خودکشی های گرایش مواد،

 یا و پزشکی متخصصان تر ازبزرگ تیم یک با اجتماعی

 افراد وکنند  مداخله تا همکاری می کنند روانی بهداشت



 و بستگان فرزندان، همسران، جمله از) بحران در درگیر

 آنها اگر ،کهنه سربازان یا/  و ارتش اعضای دوستان

را درمان  (هستند بحران تاثیر تحت مستقیم طور به

 .کنند

 حمایت

حامیان و  عنوان به توانند می مددکاران اجتماعی

 خدمت هایشان خانواده و محروم نظامی پرسنلمدافعان 

 اختالالت افسردگی، با که افراد حاضر در خدمت. کنند

 جانبازانی کنند، می مبارزه مواد مصرف سوء یا/  و خواب

 همسران و شوند می مواجه جسمی های ناتوانی با که

 نمونه تنها هستند، مالی مشکالت دچار که نظامی پرسنل

 حمایتمزایای  از دنتوان می که ی هستندجمعیت از هایی

 می اجتماعی نظامیمددکاران . استفاده کنند اجتماعی

 حمایتی های سازمان و انتفاعی غیر های گروه با توانند

 مسائل درباره همکاری کنند و با مسئولین محلی و دولتی

ارتباط برقرار کنند تا  نظامی های جمعیت به مربوط

 و پذیر آسیب نظامی های جمعیتاطمینان حاصل کنند 

دولت و جامعه را که نیاز  حمایت آنها های خانواده

 .دارند را بدست می آورند

 برنامه توسعه

 به توانند می همچنین مددکاران اجتماعی نظامی

 و ایالتی محلی، های برنامه ارزیابی و اجرا توسعه،

 رفاه بهبودهدف آنها  که . برنامه هاییکمک کنند ملی

 چنین. است عزیزانشان و نظامی جمعیت برای فرصت و



 بورس خانواده، از حمایت های برنامه شامل هایی برنامه

 های برنامه آموزشی، پشتیبانی انواع سایر و تحصیلی

 از پیشگیری و آگاهی های برنامه و اشتغال، به کمک

 به اما تنها محدود به اینها نیستند. هستند خودکشی

 مانند هایی مسئولیت شاملبرنامه  توسعه معمول طور

 دریافت و درخواست هدف، جمعیت نیازهای مورد در تحقیق

 اهداف مورددر  یهای پروسه و کارکنان ایجاد و بودجه

 و مالی تأمین برای درخواست مثال، عنوان به) خاص

 کمک برای توسعه برنامه یک در رابطه با تیم یک ایجاد

 شود. می (مواد مصرف سوء مورد در کهنه سربازان به

 نظامیچالشهای پیش روی مددکاران اجتماعی 

 در متعددی های چالش با مددکاران اجتماعی نظامی

 قرار ،مددجویان های چالش شدت و پیچیدگی جمله از کار،

 و مددجویان تجارب از ناشی های آسیب معرض در گرفتن

 مورد به جمعیت بهینه خدمت برای موجود منابع محدودیت

 .هستند روبرو نظر

این "درباره کارش در کمپ لژون گفت،خانم مگلیو 

 حل دارند از قبیلی برای مهم مسائل بسیار معموال جمعیت

 مواد، مصرف سوء مزمن، خواب اختالل افسردگی،/  اضطراب

 عالوه خانوادگی مسائل و(  (TBI) دیده آسیب مغزی آسیب

 بسیاری که اند گرفته قرار حوادثی معرض در اینکه بر

 به نیاز بنابراین کنیم، تصور توانیم نمی حتی ما از

 این کار با شروع برای محل بهترین که است جایی کشف

 ."است پیچیده بسیار موارد



 با است ممکن همچنین مددکاران اجتماعی نظامی

 مددجویان به مطلوب کمک توانایی عدم از ناشی ناامیدی

. محدود مواجه شوند کارکنان و منابع دلیل به خود،

 کهنه سربازان از رشدی به رو جمعیت" ،گفت کیگ آقای

 در که دارد وجود پایین درآمد با خانمان بی سالخورده

 قرار مواد مصرف اختالالت اوقات بعضی و بیماری معرض

 ارجاع درخواست که می آیند ما درمانگاه به و دارند

 بهآنها  متاسفانه،. دارند را مسکن های برنامه به

 ،)فعالیت های زندگی روزانه(شان  ADL محدودیتهای دلیل

 منابع که مواردی در ".نیستند شرایط واجد پذیرش رایب

 دارد، وجود مددجویان پیچیده و فوری نیازهای و محدود

 ساعت شوند مجبور است ممکن اجتماعی مددکاران از برخی

 کمک افراد تعداد حداکثر به بتوانند تا کنند کار ها

 فرسودگی و کاری اضافه به منجر تواند می که کنند

 احتمالی شود.

 نظامی واحدهایدر  که مددکاران اجتماعی نظامی

 کنار در ارتش فعال اعضای که کردند انتخاب یامستقرند 

ی ها چالشبا  ،باشند خود اجتماعی یکارمدد وظایف

 فرهنگ تطبیق ها آن از یکی بیشتری مواجه می شوند که

 ارومی فیشر خانم. است نظامی زندگی سریع سرعت و

 عنوان به و افسر یک عنوان به کارش های سال درباره

 هوایی نیروی و دریایی نیروی در اجتماعی مددکار یک

 از درست درک و تفکر نوع یک ارتش با کار" که گفت



گذار  من، بزرگ چالش نخستیننیاز دارد.  ارتش فرهنگ

گذر از . ]...[ بود نظامیتفکر  به غیرنظامیاز تفکر 

 به ایمنی، و کنترل نسبی، ثباتطرز تفکر غیر نظامی 

 غیر ایمنی و کم کنترل ،همیشگی تغییرطرز تفکر نظامی 

 . "قابل تظمین چند سالی طول کشید

 نظامی زندگی سریع سرعت درباره همچنین ومگلی دونا

صحبت  مددجویان به کمک برای دائمیآمادگی  به نیاز و

 روز هر در کسی چه که دانم نمی هرگز من: "گفت او. کرد

خودم را نشان می  که آنجا از. وارد اتاق من می شود

 و بروم راه رو پیاده کنار در بارها است ممکن ،دهم

 یا مسئله مورد در بگیرد دقیقه چند برای مرا وقت کسی

در حالت آماده باش باشی چون  باید همیشه. ندک صحبت

  کسی یا آید می پیشی چه موقع مسئله ا دانید نمیهرگز 

 . "پیش شما می آید مشاوره برای

 نتیجه در نظامی اجتماعی مددکاران که هایی چالش

 ایجاد موجب است ممکن شوند، می مواجه آن با خود مشاغل

 اگر شوند، شغلی فرسودگی در نهایت و استرس زیاد

 تجربیات ی کهمددجویان به کمک. باشندن مراقب پزشکان

 تواند می نیزای داشتند کننده ناراحت و دشوار بسیار

 تأثیر نظامیمددکاران اجتماعی  عاطفی و ذهنی سالمت بر

و  آگاهانه خود از مراقبت های روش. بگذارد منفی

 دوستان ،مداوم، جستجوی شبکه حمایتی قوی از خانواده

مددکاران  به تواند می خود درمان حتی و همکاران و



 خود کارپر انرژی باشند و به  کند کمکاجتماعی نظامی 

 .ادامه دهند درازمدت در

 به مند عالقه اجتماعی برای مددکاران توصیه هایی

 نظامی اجتماعی یکارمدد

 اجتماعی مددکاری اجتماعی و مددکاران دانشجویان

 منابع هستند، نظامی افراد به کمک به مند عالقه که

 بخش این مورد در بیشتر تا است فراهم آنها برای زیادی

 .بگیرند یاد کار از مهم

 توانند می اجتماعی شاغلین مددکاری و دانشجویان

 را نظامی اجتماعی یکارمدد های شغل به مربوط اطالعات

 که کنند پیدا مددکاران اجتماعی ملی انجمن  لینک از

 برای مخصوصا سمینارها و ها آموزش نشریات، دارای

خدمت رسانی  نظامیبه افراد  که است مددکاران اجتماعی

 [گذراندن"] ارومی توصیه کرد، -خانم فیشر .می کنند

 از استفاده یا/  و ارتشکالس های آموزشی با تمرکز بر 

دو ساعته رایگان مددکاری اجتماعی نظامی وبینار پنج 

 برای عالی ( روشی NASW) مددکاران اجتماعی ملی انجمن

 ها، چالش نظامی، فرهنگ مورد در یادگیری به شروع

خانواده های نظامی و چگونگی حمایت از  در شایع مسائل

 این ]وبینار:کارگاه و سمینار مبتنی بر وب[آنهاست.

  /http://www.naswwebed.org لینک در توان می را ها وبینار

 ."کرد پیدا



 ارتش در اجتماعی یکارمدد های شغل مورد در اطالعات

 خانواده و ارتش به که هایی سازمان طریق از همچنین

   ،OneSource Military  جمله از کنند، می خدمت آنها های

Defense Centers of Excellence، Tricare، Center for Deployment 

Psychology و  U.S. Department of Veterans Affairs  یت این سا

در دسترس هستند. برخی از سازمانها با همین عناوین 

 مراکز وروانشناسی  گسترش مرکزاین سازمانها، مانند 

 مطالبی و ها کارگاه آنالین، های آموزش دارای دفاع

 تا کند کمکغیر نظامی  افراد به تواند می که هستند

 نقش و ،دارند نظامی افراد که هایی چالش از نوعی به

افراد در مشاغل حمایتی  و مددکاران اجتماعی که هایی

 .دارند آگاه شوند آنها به کمک در

 خدمات های سازمان پزشکی، مراکز و ها بیمارستان

منابعی  است ممکن نیز روانی بهداشت مراکز و اجتماعی

 زمینه در انسانی خدمات متخصصان و روانی سالمت برای

خانم مگلیو توصیه . کنند استفاده نظامی افراد به کمک

 یک(  http://mghcme.org) ماساچوست عمومی بیمارستان"کرد،

 :اصلی جبهه ی تاجنگ منطقه از به نام آنالین آموزش سری

 و کهنه سربازانجانبازان و   روحی سالمت از حمایت

 ) PTSD ملی مرکز و. ارائه می کند ها خانواده

(http://www.ptsd.va.gov برای مفید های سایت از دیگر یکی 

 " است. بازدید



 های آموزش که کرد خاطرنشان ارومی فیشر خانم

. است مهمارشد  و کارشناسی های دوره طریق از مربوطه

 نظامی،مددکاری اجتماعی  های موقعیت اکثر"گفت، او

 ادارات و کهنه سربازان امور اداره در که کسانی مانند

 به داخلی،/  هوایی نیروی/  دریایی نیروی/  ارتش

 موسسه یک از ارشد کارشناسی مدرک به نیاز ،عنوان مثال

 کنم می توصیه من که است جایی همان این. دارند معتبر

 ".افراد از آنجا شروع کنند. اکثر

کارشناسی  و کارشناسی کارآموزی های برنامه در حتی

ارشد مددکاری اجتماعی که بر مددکاری اجتماعی نظامی 

 الزم های مهارت توانند می جویاندانش ،تمرکز ندارند

 هایی کالس بر تمرکز با را نظامی پرسنل با کار برای

 مواد، مصرف سوء تروما، با برخورد نحوه مورد در که

 که هایی چالش خاص موارد دیگر و اضطراب شدید، استرس

 فیشر خانم. را بدست آورند است مواجه آن با جمعیت این

 توصیه اجتماعی یکارمدد دانشجویانبه  همچنین ارومی

 به که بگردند هاییکارآموزی دنبال به فعاالنه تا کرد

 نظامی پرسنل ،کهنه سربازان با دهد می اجازه آنها

 کار نظامی، سرویس اعضای همسران و کودکان یا/  و فعال

 .دنکن

جویان دانش که پیشنهاد کرد همچنین LCSW ،ژاندر کیگ

 به کهباشند  هایی سازمان در هاییکارآموزی در جستجوی

 سازمان از بسیاری: "گفت ویکنند.  می کمک نظامی افراد

اداره امور  از که دارند وجود کشور سراسر در محلی های



 و کهنه سربازان به خدمت رسانی برایکهنه سربازان 

 خدمات جمله از بودجه دریافت می کنند، هایشان خانواده

 (."SSVF) کهنه سربازان های خانواده برای پشتیبانی

 آوردن دست به برای عالی راه یک نیز شدن داوطلب

 و سربازان و نظامی پرسنل به کمک برای اول دست تجربه

. است یکار زمینه این در ای حرفه های مهارت ایجاد

 سازمان یک برای[ شدن داوطلب»]: کرد توصیه کیگ آقای

جانبازان و کهنه  مانند ،VSO)) کهنه سربازان خدمات

ن کهنه سربازا ،(DAV) انناتو آمریکایی سربازان

 و AmVets جنگهای جهانی دوم، کره و ویتنام درآمریکا

برای  ،( (VFW خارجی های جنگو کهنه سربازان   جانبازان

بایگانی  به دسترسی یک دانشجوی مددکاری اجتماعی

 اداره طریق ازرا  کهنه سربازان درخواست فرآیند

 دانستن. ]...[ فراهم می کند  کهنه سربازان مزایای

درخواست در اداره امور  فرآیند مسیر در چگونگی حرکت

 در که یکهنه سربازان با کار هنگام در ،سربازان کهنه

 . "است مفیدی مهارت هستند، خانمانی بی معرض

 کار و کارآموزی ،آموزشی های دوره تکمیل برای

 مند عالقه که اجتماعی یمددکار دانشجویان داوطلبانه،

 از توانند می همچنین هستند نظامیافراد  به کمک به

 آن با ارتش که موضوعاتی مورد درخواندن کتابهایی که 

 استقرار از بازگشت از پس و طول در را هستند مواجه



 که ای خانواده و دوستان با صحبتاز طریق  و ،نظامی

 .مطالب بسیاری یاد بگیرنددارند،  شرکت نظامی کار در

 توصیه اغلب که هایی کتاب"خانم مگلیو اشاره کرد،

قانون شماره دو: درسهایی که من  از عبارتند کنم می

یاد  کرافت اسکویر هدی با در یک بیمارستان جنگی 

 کشتندرباره  و یونگور سباستین نوشته جنگ ،گرفتم

در  بسیاری های کتاب اما گروسمن، دیونوشته سرهنگ 

 درک دروجود دارند که  نظامی موضوعات نوع همه زمینه

 همچنین او " بود، خواهد مفید جمعیت این مورد در بیشتر

 ارتش داخل در او شخصی ارتباطات چگونه که داد توضیح

 اجتماعی مددکار یک به تبدیل داد که انگیزه او به

 از ویتنام کهنه سرباز جنگ پدرم"،گفت او. شود نظامی

 خانواده اعضای دیگر و است متحده ایاالت دریایینیروی 

 حاضر حال در یا و اند کرده خدمت کههستند  دوستانم و

 با بوده است که افتخار یک این. هستند کشور خدمت در

 روند با تا مکن کمک آنها بهکار کنم و  جامعه این

 . "کنند راحتی احساس بیشتر درمانی

 مددکاران اجتماعی نظامی می شوند ،دچرا افرا

در  بسیاری التمشک علیرغممددکاران اجتماعی نظامی 

 و افراد نظامی به کمک از توانند می ،مسیر کارشان

: گفت ویمگل خانم. ببرند زیادی لذت آنها عزیزان

درگیری مددجویان نظامی از نگرانی اولیه  که هنگامی"

در درمان عبور می کنند، دریافتم که آنها به شدت 

 کهانگیزه دارند و مایلند تا کارهایی انجام دهند 



 فیشر خانم." ایجاد کند شان زندگی در مثبت تغییرات

ی را که او اغلب از عمیق قدردانی همچنین ارومی

می کند را توصیف  دریافت اش فعلی و گذشته مددجویان

 خانواده و ارتش باکارم  های سال طول در: "گفت او. کرد

 شده مواجه دلسوز مددجویان از بسیاری با ها، آن های

 پایگاه سایر در بعد ها سال آنها از نفر چندینبا  ام،

 ".دوباره برخورد کردم مختلف کشورهای در و ها

 یک از بخشی داد، توضیح مگلیو خانم که همانطور

 عمیق های پاداش تواند می همچنین ،بودن نظامی جامعه

در اینجا واقعا با من به عنوان : "گفت او. باشد داشته

 تمام در من ،یکی از اعضای خانواده رفتار می کنند

 و جوایزجلسات اهدای  مانند ،آنها خاص رویدادهای

 تعطیالت مهمانی های و بازنشستگی مراسم ،ارتقا درجه

 فرزندانم و همسر با همراه نینهمچ من. کنم می شرکت

 . "کنم می شرکت ها شام و ها مهمانی در

 را خود مددجویان مثبت رشدژاندر کیگ شاهد بودن 

. او دلیل لذت بخش بودن و ادامه کار خود می داند

 اتتغییر من فعلی موقعیت از جنبه ترین جالب"گفت،

 خانمانی، بی دارند: از کهنه سربازان است که بسیاری

 جمع یا کردن کار ،به خانه دار شدن ناامیدی و پولی بی

 احساس و ناتوانی جبران یا/  و بازنشستگی حقوق آوری

 زمانی تا دارم قصد من خود، آینده مورد در امیدواری

 یک عنوان به فدرال دولت برای ،شوم بازنشسته که

 ."کنم کار اجتماعی مددکار



 پیشگیری در او کار چگونه که گفت ارومی فیشر خانم

 بهبود و جان نجات برای ودانستن اینکه ا و خودکشی از

 بسیار او برای کمک کرده خود مددجویان زندگی کیفیت

 من به که هایی مکان از یک هر»: گفت وی. است ارزشمند

 من ،نظامی استقرار استثنای به است، شده داده اختصاص

 تجربه ام، بوده خودکشی از پیشگیری های برنامه مدیر

 خانواده و ارتش با کار زمینه رد زیادی با ارزش های

 مصرف یبهبود روابط،بهبود  دیدن شامل که دارم ها

 جدا پذیرش کنترل، تحت روان سالمت عالئم ،مواد کنندگان

 یا اداری جداسازی پزشکی، هیئت طریق از خدمت از شدن

مدیریت  یها استرس ،از بین رفتن اندوه ها بازنشستگی،

 بزرگترین[ اما] می شود ،یافته نجاتشغلهای  و شده

در زمان مراقبتم است.  زندگی یک دادنن دست از پاداش

 ها انسان جان نجات به کمک ارتش با کار پاداش بهترین

 . "است مهم کدام هر. است

برای افرادی که زندگی خود  مددکاران اجتماعی نظامی

 ،دلسوزیاند  داده اختصاص خود کشور از را برای حفاظت

 از. دهند می ارائه ضروری حمایتی خدمات و راهنمایی

 دیگران به کمک به تعهد دقیق، آمادگی از ترکیبی طریق

 می نظامی مددکاران اجتماعی خود، از مناسب مراقبت و

 نه که بسازند را شایسته و ارزش با حرفه ای توانند

 بلکه است، هایشان خانواده و نظامی افراد نفع به تنها

 .می کند تقویت را ملی جامعه همچنین

 



ن مطلب، در بخش انگلیسی سایت متن انگلیسی ای

 مددکاران اجتماعی ایرانیان موجود است.
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