
 مسایلی که یک مددکار اجتماعی با رویکرد نوین بایستی از آنها آگاه باشد:

 2و مارکوس جی مارتینز 1نوشته شده توسط الیسا کاوام

های  3مشغول خدمت رسانی به افرادی هستیم که از آثار پیچیده و مخرب خشونتما به عنوان مددکاران اجتماعی 

افراد همچنین نیازهای فیزیکی، روانی، احساسی، اجتماعی و معنوی خاصی نیز  گونهگوناگون رنج می برند، این

عنوان داشتند که، بدین دلیل که وقایعی  2014در سال  4بریری و اسکاتدارند که بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

د مراقبت در حال گسترش هستند رویکر) وقایع تروماتیک ( به شدت  5که منجر به آسیب های روحی می گردند

بایستی مورد توجه و اشاعه قرار گیرد. اگر چه که درک این رویکرد و نیز واژه آسیب  6و درمان تخصصی تروما

روحی بسیار سخت و پیچیده می باشد، اما توجه به این موارد مددکاران اجتماعی را در کمک به مددجویان و 

ر در زمینه آسیب های روحی، نحوه مراقبت از آن، د می سازد. این یادداشت توضیحاتی مختصنمراجعینشان توانم

 روش های اجرایی آن و سیاست گذاری های نوین را در اختیار خوانندگان قرار می دهد. 

یک واقعه تروماتیک که منجر به آسیب های روحی می شود، تجربه ای است که در آن افراد برای زندگی خود 

مواردی  این وقایع 7(2013دند. ) جامعه روانپزشکی امریکا، شان دچار ترس می گر و یا زندگی فرد نزدیک

فرد می تواند د. نهمچون کودک آزاری، فقر، خشونت های خانگی و یا خشونت های اجتماعی را در بر میگیر

تعدد این . تجربه کندبصورت مستقیم و یا از طریق مشاهده ) بصورت غیر مستقیم (  رایک واقعه تروماتیک 

 8(2006و شدتشان بایستی در هنگام کار با مددجو مورد توجه قرار گیرد. )اوگدن، مینتون و پاین، حوادث، میزان 

آثار مخرب تروما بر روی همگان یکسان نیست، بلکه بطور گسترده ای با سن، سطح بلوغ فردی، جنسیت، میزان 

عالیم آسیب های  9(2006 دی فردی و حمایت های اجتماعی در ارتباط است. )اوگدن، مینتون و پاین،نتوانم

یک فرد را  روزمرهاین عالیم زندگی  حالتی را کهاجتماعی از سطح متوسط تا ناتوان کننده گسترده می باشد، 

) جامعه  د.نامگذاری می کنن 10در واژه کلینیکالی اختالالت اضطرابی پس از آسیب روحیمختل می کند 
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ی به فرد دیگر متفاوت می باشد، اما تمامی افرادی که آسیب این آثار از فرد ( DSM52013 روانپزشکی امریکا، 

این افراد از هر فرد، از خود نشان می دهند.  11روحی ای را تجربه کرده اند تمایل فراوانی به انزوای اجتماعی

موقعیت و مکانی که یادآور واقعه تروماتیک است به شدت پرهیز می کنند تا بتوانند محیط اطراف خود را کنترل 

به عنوان یک مددکار اجتماعی ما در رویکرد مدرن ابتدا بایستی که منشاء اصلی آسیب روحی را کشف و کنند. 

درمان کنیم و سپس سایر مواردی را که؛ بعضاً پاره ای از این افراد به عنوان واکنشی به این تجربه از خود نشان 

بیکاری، اضطراب و ...( . علت اصلی اینکه منشاء تروما مان کنیم. ) مانند رفتارهای مخاطره آمیز، در رامی دهند 

بایستی توسط مددکار اجتماعی درک گردد در این نکته نهفته است که تروما و آثار آن قابل پیشگیری و درمان 

تالش فعالنه  نقش مددکار اجتماعی آشکار می شود:نقطه ای است که  اینجا درست 12(1992می باشند ) هرمن، 

آثار مستقیمی که واقعه تروماتیک بر کیفیت زندگی افراد از خود بر جای گذاشته است. این  در جهت تغییر

   نامیده می شود. 13مراقبت و درمان تخصصی تروما رویکرد نوین

قرار گرفتن در معرض تروما و مشاهده تروما، خود به تنهایی می تواند ریسک ابتال به آسیب های روانی را افزایش 

یک رویکرد پیشگیرانه است، در خالل غربالگری سیستماتیک و درمان تروما، از آسیب  TICویکرد دهد. مسلماً ر

های روحی محتمل در آینده جلوگیری خواهد شد. غربالگری تروما در سه سطح اولیه ) جمعیت( ثانویه ) افراد 

اجرا است. این رویکرد  در معرض ریسک( و سطح سوم ) افرادی که هم اکنون تروما را تجربه کرده اند( قابل

می پذیرد و او را صرفاً با  14او را به عنوان فردی در محیطمددجو را به عنوان یک کل مورد نظر قرار می دهد و 

وضعیتی که هم اکنون در آن قرار دارد تعریف نمی کند. از آنجاییکه مددکاری اجتماعی بر اصل مراجع محوری 

می باشد زیرا که این رویکرد عنوان میدارد  15در راستای اصول اخالقی CTIو توانمندسازی تمرکز دارد، رویکرد 

 که فرهنگ، باورها و تمایالت هر مراجع کننده ای بایستی در ابتدا بطور جداگانه مورد توجه قرار گیرد. 

بسیار مهم است که روش کاربردی و سیاست گذاری های مددکاری اجتماعی در  TICبا درک واژه تروما و 

که تروما و آثار آن را درک  ابتدا بایستیخصوص این مقوله را نیز مورد توجه قرار دهیم. در روش کاربردی 

به تروما از جزئیات واقعه ای که تنها زمانیکه کنیم. این درک به مانند درک جزئیات است. یک مددکار اجتماعی 

غربالگری تروما به امری  ،دجوی خود یاری رساند. در این رویکردمی تواند به مدمنجر شده است آگاه می شود، 
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، تبدیل شده است. اگر غربالگری تروما شواهد و عالیمی را آشکار سازد، مددکاری اجتماعیمتداول در خدمات 

ماتی که ارائه می دهیم، رفتارهایمان و ... دقیق و حساس ادبیاتی که از آن بهره می بریم، خدما بایستی نسبت به 

غربالگری تروما و کشف عالیم آن با ارائه خدمات به افرادی البته بایستی این نکته را مدنظر قرار دهیم که باشیم. 

 که تروما را تجربه کرده اند بسیار متفاوت می باشد. 

سطح کالن مشغول فعالیت هستند بایستی مدافع گروه ها از منظر سیاست گذاری، مددکاران اجتماعی ای که در 

و جوامعی باشند که در آنها خشونت، کودک آزاری و استفاده از مواد مخدر اتفاق می افتد. ما بایستی به همان 

نین وضع قواهنگام را مد نظر قرار میدهیم، در  لگری تروما می پردازیم و درمان  افراد مبتال به ترومامیزان که به غربا

در هنگام سیاست گذاری، تعیین مجازات ها و وضع قوانین بایستی در کنار قانون گذاران به فعالیت مشغول شویم. 

به این نکته توجه داشته باشیم که اعتیاد، خشم، انزوای اجتماعی و بی ثباتی های مزمن بایستی به عنوان نشانه هایی 

اتفاق افتاده در جایی ن ریشه چیزی نیست جز اینکه تروما زمانی از یک ریشه عمیق تر مورد توجه قرار گیرند و ای

 است. 
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