آﻣوزش ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺑﻼﯾﺎ  ،ﺑﺣران و ﺣوادث ﻏﯾر ﻣﺗرﻗﺑﮫ
ﻣﻘدﻣﮫ
ﺗﻌرﯾف ﻣﻔﺎھﯾم
ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف واﻛﻧش ھﺎي رواﻧﻲ ﭘس از ﺑﻼﯾﺎ
آﻣوزش واﻟدﯾن در ﻣورد ﮐودﮐﺎن آﺳﯾب دﯾده
ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺣﺎدﺛﮫ دﯾده ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣدادﮔرﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
ﻣراﺣل ﺳوگ
ﻣوارد ﻣورد ﺗوﺟﮫ در ﺑرﺧورد ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺧود را از دﺳت داده اﻧد
ﭼﮕوﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﻧﯾم ؟
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺣﻠﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻧﯾم ؟
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد از ﺧود ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﯾم؟
ﻋﻼﺋﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد دﭼﺎر ﻓرﺳودﮔﯽ ﺷده اﯾد
ﻣﻘدﻣﮫ
اﯾران ﯾﮑﯽ از ده ﮐﺷور ﺑﻼ ﺧﯾز دﻧﯾﺎﺳت و در ﯾﮑﺻد ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﯾش از ١٨٠٠٠٠ﻧﻔر در اﯾن ﺑﻼﯾﺎ ﮐﮫ ﺑطور ﻋﻣده زﻟزﻟﮫ ﺑوده
اﺳت ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد  .در طﯽ  ٨ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ٩٢۴زﻟزﻟﮫ  ٣ﺗﺎ  ٧/٣رﯾﺷﺗری اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ١٧۶٧۶ﻧﻔر و
زﺧﻣﯽ ﺷدن  ۵٣٣٠٠ﻧﻔر وﺗﺧرﯾب  ٢٧۵٠٠٠ﻣﻧزل ﻣﺳﮑوﻧﯽ و وارد آﻣدن ٢۵٠٠ﺑﯾﻠﯾون ﷼ ﺧﺳﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﺷده اﺳت.
در ﺟرﯾﺎن ﺑﻼﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ آﺳﯾب ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﮫ اﻓراد ﻣﺛل ﯾﮏ ﮐوه ﻋظﯾم ﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺳﻣت اﻋظم آن زﯾر آب ﻗرار دارد و دﯾده ﻧﻣﯽ
ﺷود  .ﻣرگ وﻣﺟروﺣﯾت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺧش ﺑﯾروﻧﯽ آب ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ وﻟﯽ ﻣﻌﻠوﻟﯾت و ﻋواﻗب رواﻧﯽ ﺣوادث ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺑدﻧﮫ اﺻﻠﯽ اﯾن ﮐوه ﯾﺦ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد و در اﮐﺛر ﻣوارد ﻣورد ﻏﻔﻠت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .
ﺗﻌرﯾف ﻣﻔﺎھﯾم
ﺳﻼﻣت  :ﺣﺎﻟت رﻓﺎه ﮐﺎﻣل ﺟﺳﻣﯽ و رواﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﻧﮫ ﻓﻘط ﻓﻘدان ﺑﯾﻣﺎری .
ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ :ﺣﺎﻟﺗﯽ ازرﻓﺎه ﮐﮫ دران ﻓرد ﺗواﻧﺎ ﺋﯽ ھﺎﯾش را ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻗﺎدر اﺳت ﺑﺎ اﺳﺗرس ھﺎی ﻣﻌﻣول زﻧدﮔﯽ ﺗطﺎﺑﻖ
ﺣﺎﺻل ﮐرده از ﻧظر ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻔﯾد و ﺳﺎزﻧده ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ دﯾﮕران ﻣﺷﺎرﮐت و ھﻣﮑﺎری داﺷت ﺑﺎﺷد .
آﺳﯾب دﯾده  :ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﺛر ﺣﺎدﺛﮫ از اداﻣﮫ زﻧدﮔﯽ ﺳﺎﻟم ﺧود ﭼﮫ از ﻧظر ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ وﭼﮫ از ﻧظر رواﻧﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣروم ﮔردﯾده اﺳت .
ﺑﺣران  :روﯾداد ﯾﺎ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ان اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻓرد ﺑرای ﺗﺣﻣل و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺑﺎﺷد و ﻣوﺟب ﺑروز واﮐﻧﺷﮭﺎی ﻋﺎطﻔﯽ و رﻓﺗﺎری ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺷود .
اﺳﺗرس  :ھر ﮔﺎه ﻓﺷﺎری ﺑر ﺷﺧﺻﯽ وارد اﯾد واﮐﻧﺷﯽ در او اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود اﯾن واﮐﻧش ﻋﻼﺋم ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ورواﻧﯽ دارد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ
در ﻓرد اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن واﮐﻧش ﻏﯾر اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﺣرک اﺳﺗرس ﮔوﯾﻧد .
ﺗﯾم ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  :ﻣﺗﺷﮑل اﺳت از ﯾﮏ رواﻧﺷﻧﺎش و ﯾﮏ روان ﭘزﺷﮏ ودر ﺻورت ﻟزوم ﯾﮏ ﻣددﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ
ﺧدﻣﺎت رواﻧﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﺣت ﻧظﺎرت وزارت ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن واﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .
ﺑﻼ  :اﺧﺗﻼل ﺷدﯾد زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ و رواﻧﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ از ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻓراﺗر ﺑﺎﺷد .
ﺑﻼﯾﺎي طﺑﯾﻌﻲ

ﺑﻼﯾﺎي اﻧﺳﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ

ﺳﯾل زﻟزﻟﮫ و آﺗﺷﻔﺷﺎن
طوﻓﺎن و ﮔرد ﺑﺎد
ﺳﻘوط ﺑﮭﻣن
ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ و ﮔرﻣﺎ زدﮔﯽ

اﺗش ﺳوزی ﻣﻧزل
ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﺻﺎدف ﻣرﮔﺑﺎر ﺑﺎ اﺗوﻣﺑﯾل
ﺳﻘوط ھواﭘﯾﻣﺎ
ﻓرو رﯾﺧﺗن ﻣﺳﯾر ﻋﺎﺑرﯾن

اﺗش ﺳوزی ﺟﻧﮕﻠﮭﺎ
ھﻣﮫ ﮔﯾری ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻋﻔوﻧﯽ
اﻣواج ﺳﮭﻣﮕﯾن از درﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﯾﺷروی درﯾﺎ

آزاد ﺷدن ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺳﻣﯽ
ﺣوادث ھﺳﺗﮫ ای

ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف واﻛﻧش ھﺎي رواﻧﻲ ﭘس از ﺑﻼﯾﺎ
ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﻣﺎس ﯾﺎ ﺿرﺑﮫ :اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ در ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﭘس ازﺣﺎدﺛﮫ ﺑروز ﻣﻲ ﻛﻧد وﻏﺎﻟﺑﺎ ﮔذرا و ﻛوﺗﺎه ﻣدت اﺳت.
ﻣرﺣﻠﮫ واﻛﻧش ﯾﺎ ﻗﮭرﻣﺎن ﮔراﯾﻲ :در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯾﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ﺑروز ﻣﻲ ﻛﻧد و اﻓراد اﺣﺳﺎس ﻣﻲ ﻛﻧﻧد ﺑﺎﯾد ﻛﺎري اﻧﺟﺎم دھﻧد و ﺑطور
داوطﻠﺑﺎﻧﮫ در اﻣداد رﺳﺎﻧﻲ ﺷرﻛت ﻣﻲ ﻛﻧﻧد.
ﻣرﺣﻠﮫ اﻣﯾدواري وﻓراﻣوﺷﻲ ﻏم :ﯾك ھﻔﺗﮫ ﺗﺎ ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘس ازﺣﺎدﺛﮫ ﺑروزﻣﻲ ﻛﻧد وھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ رﺳﯾدن ﻧﯾروھﺎي ﻛﻣﻛﻲ اﻓراد
اﻣﯾدوار ﺷده و ﺑﮫ ﯾك ﺣﺎﻟت اراﻣش ﻧﺳﺑﻲ ﻣﻲ رﺳﻧد.
ﻣرﺣﻠﮫ ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ٢ :اﻟﻲ  ٣ﻣﺎه ﭘس از وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ ﺑروز ﻣﯾﻛﻧد و اﻓراد ﺗﺎزه ﻣﺗوﺟﮫ وﺳﻌت ﺧﺳﺎرات ﻣﯾﺷوﻧد.
ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺟدﯾد ﺳﺎزﻣﺎن۶ :ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾك ﺳﺎل ﭘس از وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ ﺑروز ﻣﯾﻛﻧدو اﻓراد ﺷروع ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزي رواﻧﻲ وﺑﺎزﺳﺎزي زﻧدﮔﻲ ﺧود
ﻣﯾﻛﻧﻧد
واﻛﻧش ھﺎوﻋﻼﺋم رواﻧﻲ در ﮔروھﮭﺎي آﺳﯾب ﭘذﯾر
واﮐﻧش ھﺎی ﮐودﮐﺎن ﭘس از وﻗوع ﺑﻼﯾﺎ
ﮐودﮐﺎن ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ) ١-۵ﺳﺎل)
ﺗرس از ﺟداﯾﯽ و ﭼﺳﺑﯾدن ﺑﯾش از ﺣد ﺑﮫ واﻟدﯾنﺗرس از ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھﺎﺗرس از ﺗﺎرﯾﮑﯽ و اﺷﯾﺎی ﺧﯾﺎﻟﯽﻣﺷﮑل در ﺑﮫ ﺧواب رﻓﺗن و ﺧودداری از ﺗﻧﮭﺎ ﺧواﺑﯾدندﯾدن روﯾﺎھﺎی ﺗرﺳﻧﺎک ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ رﻓﺗﺎرھﺎی اوﻟﯾﮫﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﯾش از ﺣد و ﭘرﺧﺎﺷﮕریاﺧﺗﻼل در ﺻﺣﺑت ﮐردن – ﺳﮑوت ﯾﺎ ﻟﮑﻧت زﺑﺎنﮐودﮐﺎن دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ))۶-١١
اﺣﺳﺎس ﻏﻣﮕﯾﻧﯽ.ﻣﺷﮑﻼت ﺧواب.اﺿطراب – ﻧﮕراﻧﯽ و ﺗرس از ﺗﮑرار ﺷدن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ از دﺳت دادن ﻧزدﯾﮑﺎﻧش ﺷود.ﻣﺷﮑﻼت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ.ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ رﺷد.ﺷﮑﺎﯾت ھﺎی ﺑدﻧﯽ .ﻧوﺟواﻧﯽ ) ١٢-١٨ﺳﺎل)
ﻋﻼﺋم ﺑدﻧﯽ ﻣﺛل درد ھﺎی ﺷﮑﻣﯽ و ﺳردردﻣﺷﮑﻼت ﺧواب و ﮐﺎﺑوسﻧزاع ﺑﺎ دﯾﮕران و ﺗﺣرﯾﮏ ﭘذﯾریاﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽطﻐﯾﺎن وﺳر ﮐﺷﯽ در ﺧﺎﻧﮫ و ﻣدرﺳﮫاﻓﺳردﮔﯽ ﯾﺎ ﻏﻣﮕﯾﻧﯽاز دﺳت دادن ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﺗﻔرﯾﺢ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮔروھﯽ-رﻓﺗﺎرھﺎی ﺿد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-ﻣﺻرف ﻣواد وﺑﯽ ﺑﻧدوﺑﺎری

واﮐﻧش ھﺎی زﻧﺎن ﭘس از وﻗوع ﺑﻼﯾﺎ
زﻧﺎن واﮐﻧش ھﺎ و ﻋﻼﺋم رواﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﻌد از وﻗوع ﺑﻼﯾﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردان از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد  .زﻧﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﻧﻘش اﺻﻠﯽ
ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧدان را ﺑر ﻋﮭده دارﻧد و ﮐﻣﺗر اﺣﺗﻣﺎل دارد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻓرزﻧدان ﺧود ھﻧﮕﺎم ﺑروز ﺑﻼﯾﺎ ﻣﺣل ﺣﺎ د ﺛﮫ را ﺗرک ﮐﻧﻧد .
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳرﭘرﺳت ﺧﺎﻧواده ازدﺳت رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣورد ﮐﻣﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷود ﻣورد ﺗﺑﻌﯾض واﻗﻊ
ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﺑود ﻣواد ﻏذاﯾﯽ روﺑرو ﺷوﻧد.
وا ﮐﻧش ھﺎی رواﻧﯽ ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﭘس از ﺑﻼﯾﺎ
در ﺻورت ﺑروز ﺑﻼﯾﺎ ﺳﺎﻟﻣﻧدان در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری ﻗراردارﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻ دﭼﺎراﻓﺳردﮔﯽ ﺷده وﮔوﺷﮫ ﮔﯾرو ﻣﻧزوی ﻣﯽ
ﺷوﻧد  .ﻓراﻣوش ﮐﺎری ﯾﺎ ﺣواس ﭘرﺗﯽ در اﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺷﺎﻧﮭﺎی از اﻓﺳردﮔﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﭘﯾری آﻧﮭﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده
ﻣورد ﻏﻔﻠت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ودر ﻧﺗﯾﺟﮫ دﭼﺎر اﺣﺳﺎس ﻧﺎاﻣﯾدی وﭘو ﭼﯽ و ﺑﯽ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻋﻼﺋم اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ درآﺳﯾب دﯾدﮔﺎن
درﺻورت ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣواردی ﺗﯾم ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را در ﺟرﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد:
1.اﺿطراب
2.اﻓﺳردﮔﯽ
3.ﺗﺣرﯾﮏ ﭘذﯾری و ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت زﯾﺎد
4.ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺟدد ﺣﺎدﺛﮫ
5.ﻋﻼﺋم ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﮭم ﺑدون وﺟود ﺑﯾﻣﺎری ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ
6.ﻋﻼﺋم اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ ﺷدﯾد از ﺟﻣﻠﮫ ھذﯾﺎن و ﺗوھم
*ﺗوﺟﮫ :ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺎﯾد ارﺟﺎع ﻓوری داد؟
1.ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﺧود )ﺧود ﮐﺷﯽ( و ﯾﺎ آﻧﮑﮫ رﻓﺗﺎر ﺧطرﻧﺎک ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران دارﻧد.
2 .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷدت ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺣدی اﺳت ﮐﮫ اظﮭﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد رﻧﺞ آن را ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد وﯾﺎ در اﻧﺟﺎم اﻣور
روزﻣره ﺧود ﻧﺎﺗواﻧﻧد.
3.ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری رواﻧﯽ ﺷدﯾد ﺷده اﻧد.
4.ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺟدد ﺣﺎدﺛﮫ در آﻧﮭﺎ ﭘس از ﯾﮏ ﻣﺎه ھﻧوز اداﻣﮫ دارد.
5.ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﭘﺳرﻓت ﺷده اﻧد.
آﻣوزش واﻟدﯾن در ﻣورد ﮐودﮐﺎن آﺳﯾب دﯾده
1.ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺗرس ﮐودﮐﺎن ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐرده و ﺑﮫ آﻧﮭﺎاﺟﺎزه داد در
ﻣورد ﺣﺎدﺛﮫ ﺣرف ﺑزﻧﻧد وﻟﯽ ھﯾﭻ ﮔﺎه ﻧﺑﺎﯾد ﮐودک را وادار ﺑﮫ ﺣرف زدن ﮐرد.
2.ﺑﮫ ﺳواﻻت ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ داد.
3.ﮐودﮐﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﺧﺷﯽ و آراﻣش دارﻧد ﺑﺎ ﺧوﻧﺳردی آﻧﺎن رادر آﻏوش ﺑﮕﯾرﻧد  .در
ﮐﻧﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﻧد وﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮕوﯾﻧد دوﺳﺗﺷﺎن دارﻧد و ﻣﯾداﻧﻧد ﭼﻘدر ﻧﺎراﺣت ھﺳﺗﻧد.
4.در ﮐﺎر روزاﻧﮫ وﺧواب وﺗﻐذﯾﮫ ﺷﺎن ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرده وﻧظم ﻗﺑل از ﺣﺎدﺛﮫ
راﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﺑﺎزﮔرداﻧﻧد .
5.ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺗﻐذﯾﮫ ای ﮐودﮐﺎن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﻧد.
6.ﺳﻌﯽ ﮐﻧﻧد دﯾدن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺗرﺳﻧﺎک واﺧﺑﺎر ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده ﺑوده و ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش اﺿطراب
ﮐودک ﻣﯽ ﺷود را ﻣﺣدود ﮐﻧﻧد.
7.رﻓﺗﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﺷب ادراری ﮐودﮐﺎن را ﺑﭘذﯾرﻧد واورا ﺗﻧﺑﯾﮫ و ﺷرﻣزده ﻧﮑﻧﻧد
8.ﮐودﮐﺎن در ﺷراﯾط ﺑﺣران ﺑﯾش از ھر زﻣﺎن دﯾﮕری ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑﺎزی و ﺗﻔرﯾﺢ دارﻧد  .ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎزی آﻧﮭﺎ ﻧﺷوﻧد.
9.ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن راﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧﯾﮑو ﮐﺎراﻧﮫ  ،ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣردم در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﮭر  ،ﮐﻣﮏ دراﻣر ﮐﺷﺎورزی و...ﺗﺷوﯾﻖ
ﮐﻧﻧد .
10.اﮔر ﻣدرﺳﮫ ھﺎ زودﺗر ﺑﺎز ﺷوﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت اﻧﺗظﺎرات ﺧود در اﻧﺟﺎم ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣدرﺳﮫ را ﮐﻣﺗر ﮐﻧﯾم و درس و ﻣﺷﻖ ﮐﻣﺗر ،و
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ و ﺑﺎزی ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷﻧد.

11 .در ﺻورت اداﻣﮫ ﻣﺷﮑﻼت رﻓﺗﺎری از ﺗﯾم ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺣﺎدﺛﮫ دﯾده ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣدادﮔرﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
1.ﺑﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﺎن ارﺗﺑﺎط ﺻﺣﯾﺢ ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد.
2.در اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺻدوﻣﯾن ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻋﺟﻠﮫ ﻧﮑﻧﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻓورﯾت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣطرح ﺑﺎﺷد.
3.ﺑﮫ اﻓرا د اطﻼﻋﺎت ﺻﺣﯾﺢ ﺑدھﻧد.
4.اﻓراد را از دﯾدن ﺟﻧﺎزه ﻋزﯾزاﻧﺷﺎن ﻣﺣروم ﻧﮑﻧﻧد.
5.ﻣﺎﻧﻊ اﺑراز اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻓراد ﻧﺷوﻧد .ﺗﺧﻠﯾﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت آﻧﮭﺎ را راﺣﺗﺗر ﺧواھد ﮐرد.
6.اﺳﺗراﺣت ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺿروری اﺳت.
7.ﺑرای اراﻣش ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ اﻓراد از ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ اﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﻧد
8.اﻓراد را ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧﻧد در ﻣراﺳم ﺗﺷﯾﻊ ﺟﻧﺎزه و ﺑﺧﺻوص ﻧﻣﺎز ﻣﯾت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.
9.ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻧﻧد اﻓراد را ﺑﮫ زور از ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺧود دور ﮐﻧﻧد.
10.ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺟﻣﻊ داﻏدﯾدﮔﺎن ﻧﺷوﻧد.
11.آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ –ورزﺷﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧﻧد.
12.در ﺻورت وﻗوع درﮔﯾری ﺟﻠو ﮔﯾری از دﻋوا ﻣﻔﯾد اﺳت.
13.در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧدﻓردی ﺑﮫ ﻋﻠت ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﺑﮫ ﻣواد ﻣﺧدر ﭘﻧﺎه ﺑرده ،او را از اﯾن ﮐﺎر ﻣﻧﻊ ﮐرده و ﺑﮫ ﺗﯾم ﺣﻣﺎﯾت
رواﻧﯽ – اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد.
14 .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻋﻼﺋم اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ در اﻓراد ﻣﺷﺎھده ﮐردﻧد در ﺣدی ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎﻋث آﺳﯾب ﺑﮫ ﺧود ﯾﺎ دﯾﮕران ﺷود ﯾﺎ
ﺗﺣﻣل رﻧﺞ ﺑراﯾش دﺷواراﺳت او را ﺑﮫ ﺗﯾم ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ﺻراﺣﺗﺎ ﻋﻧوان ﻧﮑﻧﻧد ﮐﮫ او رواﻧﯽ ﺷده اﺳت
زﯾرا ﻣردم از اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﭼﺳب ﺑﯾﻣﺎری ﺑرآﻧﮭﺎ ﺑﺧورد راﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد  .ﺑﮭورزان ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از اﺻطﻼ ﺣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ”اﻋﺻﺎﺑت ﺗﺣت
ﻓﺷﺎر اﺳت“ وﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ” ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻋﺻﺑﯽ ﭘﯾدا ﮐرده ای ” اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
15.ﮐودﮐﺎن را از واﻟدﯾن ﺟدا ﻧﮑﻧﯾد.
16.در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺷﯾﺎء ﯾﺎ ﻟﺑﺎﺳﯽ از ﭘدر و ﻣﺎدری ﮐﮫ ﻓوت ﮐرده اﻧد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ان را در اﺧﺗﯾﺎر ﻓرزﻧدش ﻗرار دھﯾد.
17.ﺣﺗﯽ اﻻﻣﮑﺎن از ﺗﻐﯾر ﻣﮑﺎن ﻣداوم ﮐودک ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
18 .ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ای وﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐودﮐﺎن در ﺗﻣﺎم ﺳﻧﯾن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد.
20.اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎزی و ﺳرﮔرﻣﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﻓراھم ﮐﻧﯾد.
21.ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﮐودﮐﺎن را ﺑﺎ ﻟطﯾﻔﮫ ھﺎی ﺟﺎﻟب ﺑﺧﻧداﻧﯾد.
ﻣراﺣل ﺳوگ
اﻧﮑﺎر ﻓﻘداندرک ﻓﻘداناﺣﺳﺎس ﺗرک ﺷدن و اﺿطرابﻧﺎاﻣﯾدی  ،ﮔرﯾﮫ ﮐردن ،ﮐرﺧﺗﯽ و ﺳﺳﺗﯽ  ،ﮔﯾﺟﯽ و ﻣﻧﮕﯽ ﻣﺷﮑل در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری  ،اﺣﺳﺎس ﻧﺎاراﻣﯽ و ﻧﺎراﺣﺗﯽ  ،ﺑﯾﺧواﺑﯽ وازدﺳت دادن اﺷﺗﮭﺎ  ،ﺗﺣرﯾﮏ ﭘذﯾری ،از دﺳت دادن ﮐﻧﺗرل ﺧود وﻓراﻣوﺷﮑﺎری از ﻋﻼﺋم دﯾﮕر اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ اﺳت ﻓرد داﺋﻣﺎ ﮔرﯾﮫ
ﻣﯾﮑﻧد وﻋزﯾز ازدﺳت رﻓﺗﮫ ﺧود را ﺑﯾﺎد ﻣﯽ آورد
ﺧﺷم  :ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﻓرد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود اطراﻓﯾﺎن و ﺣﺗﯽ ﮔﻼﯾﮫ از ﺧدا در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ دﯾده ﻣﯽ ﺷود.اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎهاﺣﺳﺎس ﺗﮭﯽ ﺑودن ﭘوﭼﯽ و ﺑﯾﮭودﮔﯽھﻣﺎﻧﻧدﺳﺎزی ﺑﺎ ﻋزﯾز از دﺳت رﻓﺗﮫاﻓﺳردﮔﯽ ﺷدﯾدﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎزﺳﺎزیاﮔر ﺑﮫ ﻋﻧوان راﺑط ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ اﻣدادﮔر ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻌدادی از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺧود را از دﺳت داده اﻧد روﺑرو ﺷدﯾد ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ
ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد و ﭼﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮑﻧﯾد ؟
1.دﯾدن ﺟﻧﺎزه ﻣﺗوﻓﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻓرد ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣرگ ﻋزﯾزش را ﺑﭘذﯾرد و از ﻣرﺣﻠﮫ اول ﻓراﯾﻧد ﺳوگ ﺑﮕذرد.

2.ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد اﯾن اﻓراد را ﺗﺷوﯾﻖ ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
3.از ﮔﻔﺗن ﻋﺑﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ”ﻣﯽ ﻓﮭﻣم ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داری ” ﯾﺎ ”ھﻣﮫ ﭼﯾز درﺳت ﻣﯽ ﺷود ” ﺧودداری ﮐﻧﯾد .
4.ﻣﺎﻧﻊ ﮔرﯾﮫ ﮐردن ﺷﺧص داﻏدار ﻧﺷوﯾد.
5.ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧﯾد اﮔر ﺷﯽء ﯾﺎ ﻟﺑﺎﺳﯽ از ﻣﺗوﻓﯽ وﺟود دارد در اﺧﺗﯾﺎر او ﻗرار دھﻧد
6.ﻣﺗذﮐر ﺷوﯾد ﺟﻣﻊ ﮐردن و ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن وﺳﺎﺋل ﺷﺧﺻﯽ ﻋزﯾز از دﺳت رﻓﺗﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ ﻓرد داﻏدﯾده ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .
7.ﻗوﻟﯽ ﻧدھﯾد ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ان ﻋﻣل ﮐﻧﯾد .
8.از ﺑﯾﺎن ﺟﻣﻼت ﮐﻠﯾﺷﮫ ای ﻣﺎﻧﻧد ”ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑدﺗر از اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد ”ﯾﺎ ”زﻣﺎن ھﻣﮫ دردھﺎ را درﻣﺎن ﻣﯾﮑﻧد ”ﺧودداری
ﮐﻧﯾد.ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮕوﯾﯾد “ ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧم ﺑﻔﮭﻣم ﭼﮫ ﮐﺷﯾده ای“
9.ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻣورد ﮐودﮐﺎن ﻣرگ ﻋزﯾزاﻧﺷﺎن را ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺧواب ﯾﺎ ﺳﻔر ﺗﻌﺑﯾر ﻧﮑﻧﯾد.
10.اﮔر ﺑﮫ اﻓرادی ﺑرﺧوردﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت دوﻣﺎه از درﮔذﺷت ﻋزﯾزاﻧﺷﺎن ھﻧوز ﻣﺛل روزھﺎی اول ﻋزاداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎدارای
ﻋﻼﺋم اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ ﺷدﯾد ﺷده آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺗﯾم ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھداﯾت ﮐﻧﯾد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﻧﯾم ؟
در ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ ﺑﻌد از وﻗوع ﺑﻼﯾﺎ اﻓرادﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دارﻧد  .ﻣﻘﺻود از ﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓﻘط ﺑرآوردن ﻧﯾﺎزھﺎی
رواﻧﯽ اﻓراد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﺷوﯾﻖ ﺷوﻧد ﺧودﺷﺎن ھم در روﻧد ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﻌﺎل ﺷوﻧد  .ﺑرای ﺣل ﮐردن ﻣﺷﮑﻼت
ﺑﺧﺻوص ﭘس از وﻗوع ﺑﻼﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ را ﮐﺳب ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎ ﻣﮭﺎرت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﯾﺎﺑﯽ و ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳت.
ﭼﮫ اﻓرادی ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺳﺋﻠﮫ ﯾﺎﺑﯽ و ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﻧﻧد؟
اﻓرادی ﮐﮫ ذھﻧﯽ ﻓﻌﺎل و ﭘرﺳﺷﮕر دارﻧد.
ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﻧظرات اھﺎﻟﯽ ﻣﺣل اﺣﺗرام ﻣﯽ ﮔذارﻧد و ھﻧﮕﺎم ﺻﺣﺑت ﺑﺎ آﻧﮭﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﭘﺷﺗﮑﺎر دارﻧد و داﺋﻣﺎ در ﺟﺳﺗﺟوی اطﻼﻋﺎت و ﮔردآوری آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽ ﺧواھﻧد از ﺻﺣت آﻧﮭﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﻧد و راه ﺣﻠﮭﺎی
درﺳت را ﺑﯾﺎﺑﻧد.
دﻟﺳوز ﻣردﻣﻧد و آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﮕران ﻗرار دھﻧد
دﯾدﺷﺎن ﺑﺎز اﺳت و ﺑﺎ ﺑﻠﻧد ﻧظری و ﺷﮑﯾﺑﺎﯾﯽ دﯾﮕران را ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدف ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ را ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻧدی ﺷده اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد.
ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔروھﯽ ﺑﯾﺷﺗر از اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻓردی ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد.
در اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل دارﻧد وﺑﺎ ﺳﺎده ﺗرﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن و ﻣوﺛر ﺗرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را اﺟرا ﻣﯾﮑﻧﻧد.
دور اﻧدﯾش ھﺳﺗﻧد و اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﺗﻔﺎﻗﮭﺎی آﯾﻧده اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد.
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻋﻣﯾﻖ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﭘرﺳﺷﮭﺎﯾﯽ ھدﻓﻣﻧد ﺑرای رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت از ﺧود ودﯾﮕران ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد.
اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾرﻧد و دور از ﺗﻌﺻب ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد .
از اﻓراد ﻣﺗﺧﺻص در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺣﻠﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻧﯾم ؟
ﺑطور ﮐﻠﯽ دو روش ﻓﻌﺎل و ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺷﮑل وﺟود دارد.
روﺷﮭﺎی ﻏﯾر ﻓﻌﺎل
ھﻣﺎن روﺷﮭﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ در ان ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﻘش ﻧدارﯾم .
اﺑﻼغ از طرف ﻣﺳوﻟﯾن
در ﺟرﯾﺎن ﺣوادث ﻏﯾر ﻣﺗرﻗﺑﮫ و ﺑﻼﯾﺎ
ﺑرز ﺷﮑﺎﯾت و اﻧﺗﻘﺎد
روﺷﮭﺎی ﻓﻌﺎل
روﺷﮭﺎی ﮐﮫ ﺧود ﻣﺎ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺳﺎﺋل ﭘﯾش ﻗدم ﺷده اﯾم.
اﺳﺗﻔﺎده از آﻣﺎر
ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ:
روﺷﯽ ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ آن ﻣﺷﮑﻼت ﺑطور واﻗﻌﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود  .ﺑرای اﯾن ﮐﺎر روﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ وﺟود دارد از ﺟﻣﻠﮫ
:

1 .ﻣﺷﺎھده ﻣﺳﺗﻘﯾم  .٢ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
آﮔﺎھﯽ ﺟﺳﺗن از اﺧﺑﺎر و اطﻼﻋﺎت ﻋﻠﻣﯽ
ﺷرﮐت در دوره ھﺎی اﻣوزﺷﯽ
ﻣراﺣل ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﭘذﯾرش ﻣﺳﺋﻠﮫ
اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﻣﺳﺎﺋل
ﺗﻌﯾﯾن دﻗﯾﻖ ﻣﺷﮑل ﻣوﺟود
راه ﺣل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣوﺟود
ارزﯾﺎﺑﯽ راه ﺣﻠﮭﺎ
اﻧﺗﺧﺎب راه ﺣل
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای اﺟرای راه ﺣل ﻣورد اﻧﺗﺧﺎب
اﺟرای راه ﺣل ﺑر طﺑﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﭘذﯾرش ﻣﺳﺋﻠﮫ
اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﺑﭘذﯾرﯾم ﻣﺳﺋﻠﮫ ای وﺟود دارد ودر ﮔﺎم ﺑﻌدی ﺣل ان را ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧود ﺑداﻧﯾم .ﺑرای روﺷن ﮐردن اھﻣﯾت ﻣﺳﺋﻠﮫ و ﺗﻌﯾﯾن
ﺳﮭم ﺧود در ﺣل ان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﮭﺎی زﯾر ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده اﺳت:
درﺻورت ﺣل ﻧﮑردن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭼﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ اﯾد ؟ﻣزاﯾﺎی ﺣل ان ﭼﯾﺳت ؟ﭼﮫ ﻣواﻧﻌﯽ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود از ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ دﺳت ﺑردارﯾم ؟ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ از ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳود ﻣﯽ ﺑرﻧد ؟اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﻣﺳﺎﺋل
اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن ﭼﻧدﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ وﻣﺷﮑل ﻣوﺟود اول ﺑﺎﯾد ﺳراغ ﮐداﻣﯾﮏ ﺑروﯾم و ﺑﻌد از
ان ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐدام ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﭘردازﯾم ؟
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﻣﺳﺎﺋل
ﻣﺳﺎﺋل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﺑﺎ وظﺎﯾف ﻣﺎ ارﺗﺑﺎط دارد؟
وﺳﻌت و ﺷدت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭼﻘدر اﺳت ؟
ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺑﺎﯾد ﻓوری و ﺳرﯾﻊ ﺣل ﺷود ؟
ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﺗوان ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ را دارﯾم؟
ﻣﺷﺎرﮐت ﻣردم در ﺣل ﻣﺳﺎﺋل ﭼﻘدر اﺳت وﺗﺎﭼﮫ اﻧدازه ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻣﻔﯾد اﺳت ؟
ﺗﻌﯾﯾن دﻗﯾﻖ ﻣﺷﮑل ﻣوﺟود
ﭘﯾش از اﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻓﮑر راه ﺣل ﺑرای ﻣﺷﮑل ﻣوﺟود ﺑﺎﺷﯾم ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋﻠﮫ را دﻗﯾﻘﺎ ﺑرای ﺧودﻣﺎن ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾم  .وﻗﺗﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ را
ﺑﺻورت ﺧﯾﻠﯽ ﮐﻠﯽ ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑراﺣﺗﯽ راه ﺣل ھﺎی ﻣوﺛری راﺑراﯾش ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم  .ﺑﺎ ﺗﻌرﯾف دﻗﯾﻖ ﻣﺷﮑل اﻣﮑﺎن
ﺑررﺳﯽ دﻗﯾﻖ راھﮭﺎی ﻣﺗﻌددﻓراھم ﻣﯽ ﺷود و ﻋﻼوه ﺑران اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻗﺎﺑل ﺣل اﺳت.
راه ﺣل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣوﺟود:
ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺣل ﺷود ﺑطور دﻗﯾﻖ ﻣﺷﺧص ﺷد ﺗﻣﺎم راه ﺣل ھﺎﯾﯽ راﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد و
ﻣﺎ را ﺑﮫ ھدف ﺑرﺳﺎﻧد ﯾﺎدداﺷت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﺎﯾد راه ﺣل ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﯾم .ﺷﻧﺎﺧت ﺗﻣﺎم راه ﺣل ھﺎی
ﻣوﺟود آﺳﺎن ﻧﯾﺳت وﻟﯽ از روﺷﮭﺎی زﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾم:
ﺑﯾﺎن ﮐردن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑرای ﺳﺎﯾر اﻓرادﺑﯾﺎن ﮐردن ھر اﯾده ای ﮐﮫ ﺑﮫ ذھن ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳد )ﺑﺎرش ﻓﮑری) ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ از دﯾدﮔﺎه دﯾﮕران-ﺛﺑت ھﻣﮫ راه ﺣل ھﺎ ﺑدون ﻗﺿﺎوت

ارزﯾﺎﺑﯽ راه ﺣﻠﮭﺎ
اﮐﻧون ﺑﺎﯾد راه ﺣل ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺷده را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم وﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﻣزاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾب ھر ﮐدام ازروﺷﮭﺎ ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺣل ﻣﻣﮑن را اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﻧﯾم  .ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺣل ﺷﯾوه ای اﺳت ﮐﮫ ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ھدﻓﻣﺎن ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﺷﮑل را ﺑراﯾﻣﺎن ﺗوﻟﯾدﻣﯽ ﮐﻧد وﻣزاﺣﻣت
وﻣﺷﮑل ﮐﻣﺗری ﺑرای دﯾﮕران ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد .ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳواﻻ ت زﯾر در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾم:
ﻣزاﯾﺎی راه ﺣل ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﭼﯾﺳت ؟
ﻣﻌﺎﯾب راه ﺣل ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﭼﯾﺳت ؟
اﯾﺎ راه ﺣل ﺑرای ﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣردم ﻣﺷﮑل دﯾﮕری اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ؟
اﯾﺎ اﯾن راه ﺣل ﻣﺎ را ﺑﮫ ھدﻓﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ؟
اﯾﺎ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾم ؟
اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﭼﮕوﻧﮫ واز ﭼﮫ ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺗﮭﯾﮫ ﮐرد ؟
اﻧﺗﺧﺎب راه ﺣل:
ﺑرای ﺣل ھر ﻣﺳﺋﻠﮫ راه ﺣل ھﺎﯾﯽ وﺟود دارد .اﻧﺗﺧﺎب راه ﺣل ﯾﮏ ﻣﮭﺎرت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری اﺳت  .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ اطﻼﻋﻼﺗﯽ
روﺷن و ﻣﻔﯾد در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾم راﺣت ﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﻧﯾم  .ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ راه ﺣل ھﺎی ﻣﻣﮑن را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم  .ﺑﻌﺿﯽ
راه ﺣل ھﺎ ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ھدﻓﻣﺎن ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد وﻟﯽ ﺑﻌﺿﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﻣل ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز دارﻧد وﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از راه
ﺣﻠﮭﺎ ﺑﺎﯾداز ﻧﯾروی ﺧﻼق واﺑﺗﮑﺎر ﺧوﯾش ﺑﮭره ﺑﮕﯾرﯾم.
اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺣل ﻣﻣﮑن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻌﯾﺎرھﺎی زﯾر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود
•ﻗﺎﺑل اﺟرا ﺑودن
•ﺳﺎده ﺑودن
•ﻣﻘﺑوﻟﯾت داﺷﺗن
•در دﺳﺗرس ﺑودن ﻣﻧﺎﺑﻊ ) ﺟﻠب ﻣﺷﺎرﮐت ﻣردم و ﻣﺳﺋوﻻن در اﺟرا)
•ﻣزاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾب راه ﺣﻠﮭﺎ ی ﺑدﺳت اﻣده را ﺑﺎ ھم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد و ﺑﺑﻧﯾد ﮐدام روش ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﺷﺗر و ﻣﻌﺎﯾب ﮐﻣﺗری دارد.
•روش دﯾﮕر ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯾزان اﺛر ﺑﺧﺷﯽ ان ﺗﺻﻣﯾم اﺳت .ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎرا راﺣﺗﺗر و ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﮐﻣﺗر ﺑﮫ ھﻣﺎن ھدﻓﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم
ﺑرﺳﺎﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮭﺗری اﺳت.
•ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد راه ﺣل را در ذھﻧﺗﺎن ﺗﺻور ﮐﻧﯾد وﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﮐوﺗﺎه و ﺑﻠﻧد ﻣدت ان را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد و ﺗﺎﺛﯾر آن را روی زﻧدﮔﯽ ﺑﺑﯾﻧﯾد
.
•ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻌﺎﯾب ﻓﻘط در ﻋﻣل ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد راه ﺣل اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺧود را در ﻣﻘﯾﺎﺳﯽ ﮐوﭼﮑﺗر
ﯾﺎﺑﮫ ﺻورت ازﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻋﻣل درآورﯾد .
در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب راه ﺣل ﻋﺟﻠﮫ ﻧﮑﻧﯾم  .ﻧﺑﺎﯾد در اﻧﺗﮭﺎ اظﮭﺎر ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾم  .ﺑﮫ ﺟﻣﻠﮫ ھﺎی زﯾر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد:
از روی اﺣﺳﺎس ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم
از اول ﻧﺑﺎﯾد ﺳراغ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﯽ رﻓﺗم
ﮐﺎش راه دﯾﮕری اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐردم
ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد در ﻓراﯾﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری اﺷﮑﻼﺗﯽ داﺷﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ ﻣوارد زﯾر ﺑﮫ اﻧﮭﺎ اﺷﺎره دارد :
•ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻊ ﯾﺎ ﻋﺟوﻻﻧﮫ اﻗدام ﮐردن
•ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻧد ﻋﻣل ﮐردن
•ﺑدون داﺷﺗن اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺗﺑر و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ راه ﺣل رﺳﯾدن
•ﻧدﯾدن ھدف
•ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟراﯾﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرا ی اﺟرای راه ﺣل ﻣورد اﻧﺗﺧﺎب
در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑرای اﺟرا ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐرد  .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﯾﻌﻧﯽ
ﭼﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ؟ ﭼﮕوﻧﮫ ؟ ﺗوﺳط ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ؟ ﮐﺟﺎ؟ ﮐﯽ ؟ و ﺑﺎ ﭼﮫ ھزﯾﻧﮫ ای اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد؟
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی در واﻗﻊ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺟرای راه ﺣل را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﺎ را ﺑﮫ ھدﻓﯽ ﮐﮫ از ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ
اﻧﺗظﺎر دارﯾم ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺟدوﻟﯽ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺗرﺗﯾب دھﯾم ودر ان ﺟزﺋﯾﺎت ﮐﺎرﻣﺎن را ﺛﺑت ﮐﻧﯾم.
ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺟدول ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن روﺷﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺷش ﮐﻠﻣﮫ ﭘرﺳﺷﯽ ﺑﺷرح زﯾر اﺳت:

ﭼﮫ ﮐﺎری ؟ = ﻧوع ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﭼﮕوﻧﮫ ؟ = ﺷﯾوه اﺟرای ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ؟= اﺟرا ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﻣﺟرﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﮐﺟﺎ ؟ = ﻣﮑﺎن اﺟرای ﻓﻌﺎﻟﯾت
در ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ؟ = زﻣﺎن اﺟرا
ﺑﺎ ﭼﮫ ﭼﯾزی؟ = وﺳﺎﯾل و ﻣﻧﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣورد ﻟزوم
اﺟرای راه ﺣل ﺑر طﺑﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻣﮭم ﺗرﯾن وظﯾﻔﮫ راﺑطﯾن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧوارھﺎی ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺧود ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد
ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر در آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .راﺑط ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾﺎم دھﻧده و ﺗﺎﺛﯾر طراﺣﯽ ﭘﯾﺎم و ﻧﺣوه اﻧﺗﻘﺎل آن در اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر اﻧﮑﺎر ﻧﺎ
ﭘذﯾر اﺳت .
اﻟﮕوﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ از ان اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑر ﭼﮭﺎر ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺗوار اﺳت:
pھدف اﻣوزﺷﯽ :ھدف ﺑﺎﯾد ﺷﻔﺎف وواﻗﻌﯽ و ﻗﺎﺑل اﻧدازه ﮔﯾری ﺑﺎﺷد
pﺷراﯾط اﻣوزش :ﺷراﯾط اﻣوزش ﺑﺎﯾد دﻗﯾﻘﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮔردد
pﻣﻧﺎﺑﻊ اﻣوزﺷﯽ
 pﺑﺎزده
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯾر راه ﺣل:
ﭘس از اﺟرای راه ﺣل اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﯾد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ را ﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﮐﮫ ﻣد ﻧظرﻣﺎن ﺑوده ﺑﺳﻧﺟﯾم و ﺑﺑﯾﻧﯾم ﭼﮫ ﻗدر ﺑرای ﺣل
ﻣﺷﮑل ﻣوﻓﻖ ﺑوده اﯾم .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑدﺳت آﻣده ﺗﺎ ھدف ﻣورد ﻧظر ﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﻣراﺣل ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎز ﮔردﯾم و دﻻﯾل ﻋدم ﻣوﻓﻘﯾت را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑوﯾژه ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ھﺎی آﯾﻧده ارزﺷﻣﻧد ﺧواھد ﺑود.
اﮔر ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺣد اﻧﺗظﺎر ﭘﯾﺷرﻓت ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت وﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اھداف ﺧود ﻧرﺳﯾده اﺳت ﺑﺎﯾد ﺷﮑﺳت رادر ھر ﯾﮏ از ﻣراﺣل اﺟراﯾﯽ
ﺑررﺳﯽ اﻧﮭﺎ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾم.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ از ﻧظر ﻣﺎ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد وﻟﯽ ﺑرای ﻣردم راﺿﯽ ﮐﻧﻧده ﻧﺑﺎﺷد.
ﺷﮑﺳت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﻣوﻓﻘﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﻌدی ﺑﺎﺷد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد از ﺧود ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﯾم؟
در ﺟرﯾﺎن اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان راﺑط ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ اﻣدادﮔری ﻓﺷﺎرھﺎی زﯾﺎدی ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺗﺣﻣل ﺷوﯾد
اﮔرﻗﺎدر ﻧﺑﺎﺷﯾد ﺑطور ﻣوﺛری ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﻣﮏ ﯾﺎ ﯾﺎری ﺑرﺳﺎﻧﯾد.
ﻋﻼﺋﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد دﭼﺎر ﻓرﺳودﮔﯽ ﺷده اﯾد:
ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻣﻔرط
از دﺳت دادن روﺣﯾﮫ
ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﻣرﮐز
ﻋﻼﯾم ﺑدﻧﯽ ﻣﺛل ﺳردرد ﯾﺎ ﻧﺎرﺣﺗﯽ ﻣﻌده
ﻣﺷﮑﻼت ﺧواب ﯾﺎ ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺧواب
درﮔﯾر ﺷدن ﺑﯾش از ﺣد در ﮐﺎرھﺎ و رﻓﺗﺎرھﺎی ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ
ﺑد ﺑﯾﻧﯽ
ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی و ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی
ﺗﻧدﺧوﺋﯽ وﺑد اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﺻرف اﻓراطﯽ ﺳﯾﮕﺎر ﯾﺎ ﻣﺻرف ﻣواد ﻣﺧدر
ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾم ؟
ﻓراﮔﯾری ﻣﮭﺎرت ﮐﻧﺗرل و اداره اﺳﺗرس.ﻣﺎﻧﻧد روش ﺧود ارام ﺳﺎزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد اراﻣش ﺧود را ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﺳﺗرس
دوﺑﺎره ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾد.
اﺳﺗراﺣت و ﺧواب ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺿروری اﺳت .
ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺎزﮔوﺋﯽ رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ﮔﻔﺗﮕو ھﺎی ﺳﺎده وﻏﯾر رﺳﻣﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺑﻼﯾﺎ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎران ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد .

ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎی اﻓراد اﺳﯾب دﯾده ﺑﮕذارﯾد ﻓﻘط ﺑﺎ اﻧﮭﺎ ھﻣدﻟﯽ ﮐﻧﯾد .
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن ﮐﺎرھﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد ﺗﺳﻠط ﮐﺎﻓﯽ ﺑر اﻋﻣﺎل ﺧود ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد و ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋدی ﺑرای اداﻣﮫ ﮐﺎر ﻧدارﯾد ﺑﮫ ﺗﯾم
ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد

