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مشاوره مداخله در بحران

دانشیار گروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه



بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ األَمَوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ 

*وَاألنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 

*إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ الَّذِينَ 

عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَأُولَـئِكَ 

(157ـ155/ بقره )



تعریف بحران

ربحرانهایاجتماعیناشیازحوااث، ساوای یهاوتکهبو بو  وا
فزایکوه بو  بیعیویاب وسی  بشرب  ارناگهانیویاب صوار 

وجوواثسووی یکووهوسووقتیوسشووجتیرابوو جاسعوو اناووانی حمیوو 
سینمایکهب جهتبر رفبورثن ن نیوازبو اموهاسا اساسویو

هاثوضوعیتیبو ومتویفورثیثرنتیوو رویو.فاقالعواث سویباشوه
تجوالرشوهیغیرسکتظر  غیرماب بکترلوبالجا  ههیهبککه ویواان

ثشاار؛ عاثلهیوانیوعوا ییوواثراازثسوتسویثهوه  وربو 
اایی سانکهزلزل  سی  جکگ  افان   شیشان سواان هو.سیبکه

ر  ووسسووازی سوواگ گروگووانگیووری ورش،اووت یسووالی  وورو
...شقص  القو



بحران ها ناشی از حوادث هستند

حوادث

ب ثنبوال سویههوایبوهنیواحتموالوموا :ساان .1

سث حاثث رانکهگی سصوهوسیت معوننقوا )سرگ

؛...(و

رثبواث زلزل   افوان گ(:عهمبکترل)بالیای بیعی.2

  شیشان   سسازی سی  رانسزسین؛

 رسواضعرابصحک جکگ اسار  سرگ:جکگ.3

ثوسووتوهوومرزم جراحووت واووت یوجووهایی 

. شابهایویابانیو روریزم



ارکان بحران 

ی رکن اصلی بحران ناشی از حوادث است که باعث نومیدی    اسردرد   فقدان .1

از دسـ رتتیـيد دایديـد يد بيكـاراد تاجعـهد زنـداني هـدند مهـاجرتد         : است

بسترا هدن خود يا عزيزد خودکشيد از دس دادن سالمتي يا عضوا از بـدن 

يا اموال؛

تواني عدم پيش بينيد عدم آماد يد نـا : نیز یکی از ارکان حوادث استغاسلگیر  . 2

.در کنترل حادثه همیي باعث اتزايش استرس مي باهد



ویژگیهایبحرانها
آشفتگی در مجموعه فرایندهای اجتماعی و روابط اجتماعی. 1

کثرت و فراوانی افراد آسیب دیده و درگیر در آن. 2

اختالل در فعالیت های جاری جامعه و کارکرد نهادهای اجتماعی. 3

تـه در  درهم ریختن سالمت روانی و از دست رفتن سالمت جسمی به جهت فشار روانی نهف. 4

مسأله و عدم توانایی برای سازگاری

اد پیامدهای فوت، آسیب دیدگی، خسارت، از دست رفتن دارایـی، نـابودی موالـووت و مـو    . 5

غذایی، قطع جریان تولید، قطع رونـد عـادی ارا ـه خـدمات، خسـارت دیـدن تأسیسـات و        

بخش های اقتالادی

وجود یک مشکل یا مسأله غیرقابل تومل،  شدید و غیرمنتظره. 6

لزوم کمک رسانی برای یاری رسانی به فرد یا افراد بوران زده. 7

.زمان آن از چند ساعت تا هفته ها می تواند باشد. 8

.شدت و اوج استرس  ناشی از مشکل یا خطر که نیاز به اقدام سریع دارد. 9

.اجتماعی قابل توجه–پیامدهای روانی .10



مراحل بحران

بهمجروحانرساندنمصدومین،نجات:(هفتهیک)اضطراریمقطع.1

ارکتدآنان،دفنواجسادکشیدنبیروندرمانی،مراکزوبیمارستان

سرپناه؛وپوشاکوآبوغذا

طمحینابهنجاروتخریبشرایطبامواجهه:(ماهچند)انتقالیمقطع.2

شود؛آغازعادیزندگیکه

.دائمیبهنجاروضعیتبهبازگشتزمان:بازسازیمقطع.3



وظایف مشاوران و مددکاران اجتماعی
:حل بحران و بهبود عملكرد اجتماعي اتراد آسيب ديده

؛ (بهنیامد بادرايد تورا و باسرع)استفاده از زمان حال ( 1

بهره  يرا از تمامي منابع خدماتي تخصصي و سازماندهي آنها؛( 2

استفاده از منابع مالي؛( 3

هناسايي اترادا که در هرايط بحراني قرار دارند؛( 4

 ـو  )برقرارا رابطه درماني مؤثر با اتراد آسيب ديده و سعي در پاسخیويي به نياز آنـان  ( 5

(کردن تعال و ارتباط حمايتیرانه

سعي در اتزايش توان ساز اراد انطباق و آماده سازا بازماند ان؛( 6

ايجاد روحيه اميد و توانايي حل مشكل؛( 7

سعي در تغيير اسنادها و برداه هاا ترد به سوا اسنادهاا ايمن و آرامش بخش؛( 8

آهنايي با ويژ ي هاا ترهنیيد اجتماعي و اقتصادا جامعه هدف؛( 9

.دارا بودن توان و انرژا کاتي و قدرت واکنش رواني سريع به موقعي( 10



(مراحل)الگوی مداخله در بحران 
عواملخطرآفرین،عوامل:بورانارزیابیروندهدایتبرایبرنامه ریزی.1

بعمنافرد،روانینیازهایمراجعان،هیجان هایبوران،عمقمثبت،وایمنی بخش
درآمدنکنارمهارت هایفرد،فعلیوقبلیعملکردبینشکافاختیار،درمؤثر

.بوران
:(آسیب دیدهفردومددکارمیان)ارتباطایجاددرتسریعوسازگاریایجاد.2

،مددکارحضوردرایمنیحسایجادپذیرش،واحترامباتوأمارتباطبرقراری
وفعالدادنگوشمهارتازاستفادهجدید،موقعیتبافردسازگاریتوانایی
توجهن،داددلگرمیهمبستگی،احساسمثبت،تقویتغیرمشروط،حمایتهمدلی،

ازکردندور)بدنزبانوغیرکالمیرفتارهایوصداآهنگمانندرفتارینشانه هایبه
ورماندبهدستیابیبرایتالشبهوترغیبتشویق،(مشکل آفرینبازخوردهای

فردازیآرام سبهاقدامنبایداولوهلةدر.(موقعیتبرکنترلافزایش)بهترزندگی
.(باشیمجویاراآناناحساساتودهیمگوش)بکنیمآسیب دیده

وستیزیعاطفی،فعلیاصلینیازهایکردنمشخص:اصلیمشکالتتشخیص.3
آسایشوسالمتاحساسموجب)آنهاکردنبرآوردهدرسعیوفرداجتماعی

.جمعیتیاطالعاتجمع آوریوجامعهدرنیازسنجی،(است



برون ریزی:حادثهبارابطهدرآسیب دیدهافرادهیجان هایواحساساتباآمدنکنار.4

،(آنهابروزازاجتنابومنفیعواطفانکار≠)خشمونفرتغمگینی،مانندمنفیاحساسات

هیجانی،برون ریزیبرایایمنیواعتمادحسایجادوفعالدادنوگوشفردپذیرش 

مثلریکرداونوشتاریگفتاری،)روانیتخلیهاو،خودبهفرداحساساتورفتارانعکاس

خاطرات،نوشتنخود،شخالیوتجاربحادثهدربارةگفتنسخن،(زدنفریادیاگریستن

.(...ونقاشیشعر،داستان نویسی،

مانندحمایتیسیستم هایازاستفاده.1:پیرامونمنابعونیروهاکارگیریبهوشناخت.5

مهارت هایتوسعهبرایآسیب دیدهافرادآموزش.2آمده آند؛آنانکمکبهکهانسانیمنابع

.3؛(بهینهراهکارهایانجاموموقعیتتولیلسازگارانه،پاسخ)مشکلباآمدنکنار

ان،آناضطرابواسترسکاهشبرای)مراجعانبهسازندهومثبتتفکرالگویآموزش

ویأسوجداییومرگاضطرابکاهشاست،مهمتقالیراحساسوگناهاحساسحذف

وهویتاحساس)مربوطهفعالیت هایدرگروهیهمکاریوهمیاریومشارکت.4(تنهایی

تالوراتکردنخارجوفاجعهعوارضدربارهنکردنفکر.5،(درماندگیاحساسبامقابله

امدادعملیاتدرشرکتگذشته،درخودمثبتاقداماتومقابله هامرورذهن،ازناخوشایند

.قربانیانسایرنجاتو



.1:اجراییبرنامه هایاهداف:عملیاتینقشهکردناجراییوطرح ریزی.6

حصویشناختیبهدستیابی.3احساساتبیان.2فرد،جسمیبهبودوبقاء

حالول.4نامعقولافکاروترس هاازشدندوروواقعیتباهمخوانو

روعشوخانوادهودوستاننزدبهبازگشت)موقعیتباسازگارانهرفتار

.(آنانکناردرمجددزندگی

ارزیابیل،قبشش گانهمراحلتأثیراتبررسی:ارزیابیوبرنامهپیگیری.7

.مشکالتبرغلبهوزندگیعادیشرایطبهفردبازگشتوضعیت



بمکهایاولی روانشکاوتی

بـراز  دلداری، نوازش، در آغوش گرفتن، اتسلی دادن، :  ارا ه واکنش ها و پاسخ های انسانی. 1
موبت و صمیمیت

هسخن گفتن با فرد آسیب دیده و درخواست بازگو کردن مسئل: حمایت از قربانی. 2
درمان مجروحان، تهیه غذا و پوشاک و پتو: مراقبت های فوری در مورد نیازهای مادی. 3
هدایت افراد شوکه شده به مراکز موردنظر: راهنمایی و هدایت قربانیان. 4
ت روانی نقش زیادی در بهداش: کمک به آسیب دیدگان در یافتن اعضای خانواده و آشنایان. 5

.و آرامش آنان دارد
در حد توان کمک به سایر افراد: مساعدت درعملیات امداد و نجات. 6
چی و احساسـاتی ماننـد تـرس، خشـم، پـو     : کمک به تالفیه و پاویش احساسات منفـی . 7

.درماندگی پاویش و پذیرش شود
کاهش فشار با تنظیم و تعدیل انتظارات و الزامات: ایجاد احساس ایمنی مجدد. 8
ـ :ایجاد چارچوب های اجتماعی قربانیان . 9 ه ماننـد  استفاده از آنها برای تسلط بر فشار فاجع

.خانواده، آشنایان، دوستان و سایر تشکل ها و گروه موجود
ـ    : قربانیان و ارجاع و پیگیـری مناسـب  شناسایی . 10 ادّ و شـناخت افـراد دارای مشـکالت ح

استفاده از داروهای آرام بخش برای آنان



بحرانعالئم روان شناختی افراد دچار 
د کهه سهندرم   بخشی از افراد پس از حادثه سازگاری پیدا می کنند اما حدود یک سوم دچار حاالتی می شون

:بال می گویند و دارای همه یا بخشی از این عالئم است

ترسد هراسد تنش: عالئم تشار رواني و تيزيولوژيكي. 1

احساس از هم  سستیيد پريشانيد بي کفايتي و درماند ي: رختي روان هناختيک. 2

دلشوره و بي قرارا: اضطراب. 3

تخيلناتواني در محاسبه هرايطد قضاوت وتصميم  يراد پناه بردن به رؤيا و: اختالل در تفكر. 4

ـ ندارندو تمايلي به ارتباط و  فتیو با ديیران : انزواطلبي و اهتغال ذهني. 5 خـود  ا حديث نفس ب

انكار واقعي هاد بي توجهي و بي قيدا نسب به امورات هخصي و زند يدارندد 

یمد یصهد احساس ناکاميد اختالل خـواب و خـوردند اتكـار خودکشـيد  ريـه هـاا       : اتسرد ي. 6

یيراراداد تجسم یيرارادا حادثه

بحران هاا حل و تصل نشدهد آسيب  دراز مدتي در زنـد ي ايجـاد   : تغييرات اساسي در زند ي. 7

.مي کنند



آسیب روانی بحرانعوامل مرتبط با میزان 

رادافقربانیان،باارتباطبودن،آسیبمعرضدر:حادثهتجربهچگونگی.1

ادراکشدهتهدیددرماندگی،شدت،(مکانوزمان)حادثهبهنزدیک

(حادثهازفردبرداشتواحساس)

،(خانوادهابتالییاناکارآمدی)خانوادگیعوامل:شخصیآسیبپذیری.2

درافرادحمایتی،منابعنبودنزدیک،دوستاندادندستاز)اجتماعیعوامل

روانیتبهداشوضع،(آسیبپذیرندبیشترپرورشگاهمثلاجتماعیمؤسسات

(عقلیپختگی)رشدسطح،(روانیاختاللسابقه)



اصول مداخله در بحران
قواعدوشرایطالزمبرایتأثیرگذاریفنونمداخله

باشد؛دلسوزانهوشایستهانسانی،بایدهدف.1
انتظارات؛ومجاورتفوریت،عنصرسهبهتوجه.2
رایطشبهبازگشتبرایتالشبحرانی،حوادثازپسبهبودیطبیعیمکانیسم.3

است؛قبلی
مانندگانبازماندازطبیعیحمایتمکانیسمبرایآشنایانازاستفادهبرایتشویق.4

همکاران؛ودوستانخانواده،
وجزئیاتوارسیعدمحمایتآمیز،وفعالدادنگوش:مشاورپاسخمناسبترین.5

عاطفی؛پاسخهایارائه
؛(متخصصانبرای)استمناسبترگروهیمداخلههای.6
شود؛پرهیز(غیراستاندارد)خودمحورانهمداخلهتکنیکهایوفنوناز.7
د؛شوگذاشتهاحتراموتوجهبازماندگانفرهنگبهبایدمداخلهمراحلتمامدر.8
یم؛کناستفادهارجاعازطوالنیمدتآسیبزدگیویژهبهموردنیازوالزمموارددر.9
.شویمواردبیشتریاحیاطباجسمانیآسیبدیدگانخصوصدر.10



مراحل و روش های مداخله روانی در بحران

تهایفرصوامکاناتکمک،وحمایتشرایطبحران،شدتارزیابیوبررسی:تسکین.1

نفنوازاستفادهومراجعبرایممکنخطراتاحتمالودرمانیروشهایانواعتغییر،

ازدرذکر،تکرارعمیق،تنفسعضالنی،انبساطجسمانی،تماسمانندتسکین

.(فرهنگیارزشهایوجنسسن،شرایطبامتناسب)آرمیدگیروشکشیدن،

ومنابعوشرایطبراساسالزمکمکهایدربارهتصمیمگیریوبررسی:حمایت.2

وروشها.مراجعخودتوانمندیواجتماعیحمایتدوستان،مانندموجودامکانات

م،ماتوسوگفرایندطیبرایکمکروحانی،خودشفادهندگیمانندحمایتیفنون

ایجادوهیجانیتخلیهبرایکمکاطمینانبخشی،وامیدایجادغیرمستقیم،حمایت

وانیروتعادلبازگشتوروانیفشارتحملتنهایی،احساسازخروجبرای)قلبقوت

.ندهیمواهیامید،(جسمانیوروانینیروهایشدنفعالبرایروحیهافزایش
.



باسازگاریمهارتهایارتقاءوفعالسازیهیجانی،رهاسازی:جهتدهی.3

برایمراجعبهکمکواجتماعیروابطوسازگاریمنطقیروشهایآموزش

اهمیتشناختیمداخلههایزندگی،برنامهتدوینوتحصیلادامهوانتقال

.دارد

وجدیداهدافترسیمومراجعزندگیاهدافبازبینی:مجددجهتگیری.4

رایببحرانبالقوهنیرویدرآوردنحرکتبهدرمانهدفآنها،بهنیلشیوههای

ورشدمعنادرمانی،،(تعادلوشکوفاییباالترمراحل)مراجعپویاییورشد

مندی،توانتحلیلدادن،مرکزیتفنونخالق،باارتباطازاستفادهبانوسازی

هنرهایحسی،آگاهیمواجهه،فنونرشد،تجاربمرورقوت،نقاطبمباران

.معنویتقویتودرمانیواقعیتجدید،تجاربافزایشخالّق،



(صبر)روش های تاب آوری 

المخرجانّواعلمالهمّیورثوالعملیضعفواالملیقطعفانّهوالجزعایاک:(ع)علیامام

فاالصطبارحیلةفیهتکنمالموفاالحتیالحیلةفیهکانتما:امرینفی

سالمتزمینهساز.2؛(43/شوری)قویارادهوعزم.1:قرآندرصبرآثار

(10/زمر)بینهایتپاداش.4؛(43/انفال)خداوندهمراهی.3؛(12/نحل)

؛(مسئلهمدارمقابله)ناراحتکنندهشرایطتغییربرایاقدام.1

؛(سازگارانههیجانمدارمقابله)مثبتهیجاناتتجربهبرایاقدام.2



ی،بدشانسدیگران،یاخودسرزنش:استممنوعمنفیمواجههوبیتابی.3

...وبدسرنوشت

؛(تسلیمیکنترل)برابردرایستادنجایبهمسئلهکناردرنشستن.4

«اذا اتتک المحن فاقعد لها فانّ قیامک فیها زیادة لها»(: ع)امام علی
بّانّا لنحبّ ان نخافی فیمن نحبّ فاذا جاء امراهلل سلّمنا فیها اح(: ع)امام باقر

دهیمبکنترلقابلوتنیدگیکاهندهعواملبه:مشکالتصحیحتفسیر.5

اهُ ا ابْتَلَفَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَکْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَکْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَ»
(16و15/فجر)«فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَهَانَنِ

منمنعمنمنعوعلیهکرامتهمناعطیمناعطیاهللاُتری:(ع)صادقامام
«کالّعلیهبههوان



روش های معنوی مواجهه با بحران و پیامدهای آن

مِّنَوَنَقْصٍوَالْجُوعِالْخَوفْمِّنَبِشَیْءٍوَلَنَبْلُوَنَّکُمْ»:(آزمایشوامتحان)ابتال.1
.(155/بقره)«الصَّابِرِینَوَبَشِّرِوَالثَّمَرَاتِوَاألنفُسِاألَمَوَالِ

نالشاکریوبالئکحسنعلیلکالحامدینمناجعلنااللهم:(ع)سجادامام

.نعمائکوالحسانک

بهذرهایخداوندواستشدهبنادادوعدلبرجهانهمه:(دادگری)عدالت.2

علت.(182/آلعمران)«لِّلْعَبِیدِبِظَالَّمٍلَیْسَاللّهَوَأَنَّ»نمیکندستمکسی

یهایکاستتکوینی،طبیعیعواملبلکهنیستخداوندبیعدالتیحوادث،

بهمربوطهمبخشیوجامعهدرمدیریتضعفعلمی،تدبیردرانسانی

ودنیادرگوناگونصورتهایبهخداونددرعینحال.انسانهاستگناهان

.میکندجبرانآخرت



جمعواوالیزالقدرتبرتکیهوالهیوکالتپذیرش:(خداوندبهاعتماد)توکل.3

کهیرا،زمتعالخدایخیرخواهیبرقلبیاطمینانبرتکیهباعملبرعزمکردن

وسانانروانیوروحیتقویتباعثومیکندتکمیلوجبرانراماکمفروغعقل

:بنبستهاستشکستنومشکالتبرغلبه

(3/قطال)«قَدْرًااللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ إِنَّ وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ »

(40/انفال)«النَّصِیرُفَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْالَکُمْ نِعْمَ الْمَوْلَی وَنِعْمَ »

(78/حج)«النَّصِیرُوَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَی وَنِعْمَ »



سرورودیدهروشنیباعثواستنومیدیویأسمقابلامید:(امیدواری)رجا.4

،الهیرحمت.استانگیزشوکوششتالش،ثمرهاشومیشودانسانقلبدر

هبحقحضرتخیرخواهیو«نَوْمٌوَالَسِنَةٌتَأْخُذُهُالَ»الهیالینقطعودائمینظارت

:استامیدواریمعنویپشتوانهوسرچشمهمهمترینبندگانش

(13/نوح)«لِلَّهِ وَقَارًاتَرْجُونَ ال»و(53/زمر)«اللَّهِمِن رَّحْمَةِ تَقْنَطُوا ال»

.کيف ارجو یيرک و الخير کلّه بيدک وکيف اؤمل سواک و الخلق واالمر لك(: ع)امام سجاد

يا من اذا سأله عبد اعطاه و اذا امل ما عنده بلّغه مناه و اذا اقبل عليه قوّ به و (: ع)امام سجاد

(مناجات الراجين)ادناه



ایانرژیهومیگشایدآسمانسویبهراانسانروحپنجرهدعا:نیایشودعا.5

نیازهاییعننیایشخداست،باانسانگفتگوینیایش.میکندجذبرامعنوی

دعاشنیدن،نیکوپاسخوبردنالحاجاتقاضیدرگاهبهرادرخواستهاو

وعنویملذتدرکیعنیدعا«لهالرفیقمنرفیقیا»نیستیتنهاتویعنی

دههایعقگشودنبرایزمینهایدعابنابراین.الهیاسماءباباطنیتجربههای

عمقازوداردتوجهتوبهخدایعنیدعا.آسمانهاستطبیبنزددرروحی

وَةَدَعْأُجِیبُقَرِیبٌفَإِنِّیعَنِّیعِبَادِیسَأَلَکَوَإِذَا»:میدهدپاسختوبهجان

(186/بقره)«یَرْشُدُونَلَعَلَّهُمْبِیوَلْیُؤْمِنُواْلِیفَلْیَسْتَجِیبُواْدَعَانِإِذَاالدَّاعِ

(62/نمل)«أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ»



:برخی منهابع برای مطالعه بیشتر

خـدابخش احمـدی،   اصول و فنون مداخله روان شـناختی در بوـران،   . 1

.مؤسسه هالل احمر ایران

ـ مددکاری اجتماعی مداخله در بوران. 2 ر ، اعظم ابراهیم نجف آبادی، نش

.علم

.ری، گلنیس پاری، ترجمه حمید مقدس، نشر بشمقابله با بوران. 3

.ث، تن برگ، ترجمه مومدعلی ذوالفقاری، نشر حدیمدیریت بوران. 4

.، موسن عطاءاهلل، دارالودیثروش های توان افزایی در سختی ها. 5
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