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چكيده
غیر طبیعی  و  طبیعی  بالیای  و  سوانح  با  ما  کشور  مقدمه: 
بسیاری روبروست و هر از چند سالی زلزله ی مهیبی جان عده ای 
و  سازمان ها  مــی آورد.  بار  به  زیادی  خرابی های  و  می گیرد  را 
گروه های مختلفی در جهت پیشگیری از این سوانح و بالیا، و 
و  تلفات  و  خسارت  کاهش  در  افتاد،  اتفاق  که  صورتی  در  یا 
ساماندهی مردم آسیب دیده و بازسازی مناطق سانحه دیده درگیر 
هستند. نقش مددکاران اجتماعی در این حوادث چیست؟ آنان تا به حال چه قدر نقش 

داشته اند و به صورت مطلوب چه اقداماتی می توانند انجام دهند؟
 هدف این مقاله ی مروری بررسی و معرفی کردن نقش های مددکاران اجتماعی در 

بالیای طبیعی، به ویژه زلزله است.
منابع اطالعات: استفاده از منابع داخلی و خارجی در باره ی بحران و سوانح طبیعی و 

اقدامات مددکاران اجتماعی در آن ها )شامل 12منبع فارسی و 10 منبع انگلیسی(.
روش: با استفاده از روش های مروری منظم و به شیوه ی اسنادی و کتابخانه ای، منابع، 

مقاالت ، کتاب ها و اسنادهای مرتبط با موضوع بررسی شدند.
از  بزرگی  بخش  طبیعی که  بالیای  و  سوانح  به  اجتماعی  مددکاران  رویکرد  نتایج: 
جمعیت را در بر می گیرد، مدیریت سانحه، بحران مبتنی بر جامعه، خودامدادی محله ای، 
و مددکاری اجتماعی جامعه ای در هماهنگی با سایر سازمان ها وسیستم هاست. مددکاران 
)جامعه ی  کالن  سطح  در  هم  متعددی  نقش های  طبیعی  بالیای  در  می توانند  اجتماعی 
و  )فرد و گروه های درگیر  میانی  و  و هم در سطح خرد  کلی و جامعه ی آسیب دیده( 

آسیب دیده( ایفاء نمایند. 
اقدامات  از فعالیتها و  نتیجه گیری: بررسی و تحلیل این نقش ها و آگاهی  بحث و 
آن ها توسط مددکاران اجتماعی وسازمان های دستاندرکار مدیریت بحران، نجات و امداد 
و همچنین جامعه  می تواند منجر به استفاده ی بیشتراز توانایی های مددکاران اجتماعی در 

این حوزه گردد.

نقش مددکاری اجتماعی در بالیای طبیعی با تأکید بر زلزله
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Abstract
Introduction: Our country is faced to many natural and unnatural disas-
ters and accidents, and whenever across several years a horrible earth-
quake is caused to die many people and is caused numerous destructions. 
Many different organizations and people groups are involved in prevent-
ing these disasters and accidents, and if happened, they try decreasing it 
damages and causalities and rebuilding the damaged zones. What is espe-
cially the role of social workers and generally the social work profession 
in these events? How much have they had already a role, and ideally what 
roles can they play?
Purpose of this article is examining and introducing the roles of social 
workers in natural disasters, especially in earthquake. 
Data resources: In this study, have been used internal and external re-
sources about natural crises and disasters and the roles of social workers 
in them (including 12 Persian resources and 10 English resources). 
Methodology: In this study, resources, articles, books and documents 
related with the subject were reviewed based on library and documentary 
method.
Results: The approach of social work to natural accidents and disasters 
that embrace a large part of population, is the crisis management, the com-
munity based crisis/disasters management, neighborhood self –relief , and 
community social work coordinated with other systems and organizations. 
Although, case work and group social work is used within community so-
cial work, social workers can play many roles both in macro level (general 
society and the damaged community), and in micro and meso level (about 
involved and damaged individuals and groups).
Conclusions: Reviewing and analyzing these roles and being aware from 
them by both social workers themselves and the practicing organizations 
in crisis and relief and rescue management and also general public could 
result in the best useful from strengths and capabilities of social workers 
in this area.
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فصلنامه مددکاری اجتماعی50

مددکاری اجتماعی و سوانح طبیعی )با تأکید بر زلزله(

مقدمه

مددکاران اجتماعی در ســوانح و بحران های طبیعی) ســیل، زلزله، طوفان و...(چه افدامات،فعالیت ونقش هایی را ایفا 
می کنند؟ این نقش ها چه هستند؟  در سوانح طبیعی بر کدامیک ازآن ها تأکید بیشتری می گردد و کاربرد بیشتری دارد؟ 
تفاوت بین نقش های مددکاران اجتماعی با دیگر گروه های بهداشــت روانی مثل روان شناســان چیست؟ آیا مددکاران 
اجتماعي نقش مدافعان و ســازمان دهندگان را ایفا می کند؟ آیــا این حرفه عالقمند به چنین نقش هایي براي مددکاران 
اجتماعــي اســت؟ »پای لس« عقیده دارد کــه عموماً ما تا به حال بــراي اجراي چنین نقش هایي آماده نشــده ایم. نقش 
بازگویي و کاهش اثرات ضربه )تروما( مهم است. با این حال، باید پرسید چه شواهدي ما در دست داریم که این نقش 

 .(Specht & Courtney , 1996) واقعاً مهمترین نیازي است که چنین جوامعي دارند
بحــران، بلیــه، مصیبت، فاجعه، ســانحه و ... واژگاني اند که در ادبیات نجات و امداد معمــوالً به جاي یکدیگر به کار 
برده مي شــوند. اما با توجه به موضوع مورد مطالعه که در زمره بالیاي طبیعي اســت و با توجه تعاریف ارایه شده، به نظر 
مي رسد واژه »سانحه« مناسب تر باشد. به هر روي، ابتدا به برخي تعاریف درباره این واژه و واژه هاي مرتبط مي پردازیم:

»شــریفي سده« )کارشناس آموزشي هالل احمر( فاجعه، حادثه، مصیبت، بدبختي و سانحه را معادل Disaster قرارداده 
و ســانحه را چنین تعریف مي کند: »به تخریب و ویراني وســیعي گویند که عملکرد جامعه را تحت تاثیر قرار مي دهد و 
ســبب آسیب و خسارت به انسان ها، اشیاء و محیط زیســت مي شود و همچنین بازسازي ویراني خارج از توانایي جامعه 

.(Sharifisedeh 2010) .»سانحه زده با استفاده از منابع دروني خود مي باشد
»بحران حادثه اي اســت که در اثر رخدادها و عملکردهاي طبیعي و انســاني به طور ناگهاني به وجود مي آید، مشقت، 
ســختي و خســارت را به یک مجموعه یا جامعه انســاني تحمیل مي کند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات و عملیات 

.(Hossieni, 2008) »اضطراري و فوق العاده دارد
»حسیني« مي نویسد سه نوع حادثه یا بحران را شناسایي کرده اند که عبارتند از: بالیاي طبیعي)نظیر زمین لرزه، سیل، گردباد 

و آتشفشان و...( ، بحران هاي تکنولوژیکي)ساخته ی دست بشر(، بحران هاي سیاسي)مانند جنگ( )همان منبع: 31(
 »بحریني و آخوندي« مي نویسند: »فاجعه یک پدیده ناگهاني طبیعي است که کارکردها و ساخت و نهادهاي اجتماعي 
را براي یک دوره زماني به هم مي ریزد.« به عقیده آنان: »سانحه مي تواند حوادث طبیعي یا حاصل دست انسان ها باشد که 
آن چنان ناگهاني بروز مي کند و آن چنان ویرانگر اســت که مردم سانحه دیده از عهده دفع و رفع خسارت آن برنمي آیند 

.(Bahreini & Akhoondi 2000) »و دست کمک به سوي غیر دراز مي کنند
»حسیني« مدیریت بحران را چنین تعریف مي کند: »فرآیند برنامه ریزي و اقدامات دستگاه هاي اجرایي دولتي، شهرداري 
و عمومي اســت که با مشــاهده و تجزیه و تحلیل بحران ، به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ و با استفاده از ابزارهاي 
موجــود تالش مي کند از بحران  پیشــگیري نماید. یا در صورت وقوع آن در جهت کاهــش آثار، ایجاد آمادگي الزم، 

.(Hossieni, 2008).»مقابله، امدادرساني سریع و بهبود اوضاع تا رسیدن به وضعیت عادي و بازسازي تالش مي کند
 بــه هر حال، یک صحنه ســانحه را مي توان به صــورت کالبدي در هم ریخته، مردماني مصیبــت زده و مجروح و از 
حیث رواني آشفته، مدیراني بهت زده و نگران، و اجتماعي بدون کارکردبه تصویر کشید. لیکن نکته مهم این است که 

.(Bahreini & Akhoondi 2000) خوشبختانه این تصویر پایا و ماندگار نیست
اما »زاکور« )Zakour,2005) مي نویسد پژوهشگران مددکاري اجتماعي سانحه را اینگونه تعریف مي کنند: »سانحه نوعي 
موقعیت جمعي اســترس آور اســت که در آن موقعیت بســیاري از افراد نمي توانند نیازهاي خود را از طریق فرآیندهاي 
اجتماعي معمول برآورده ســازند (Barton,1969).« ســانحه از دیگر انواع استرس هاي جمعي متمایز مي شود، زیرا سوانح 
موقعیت هــاي بحراني هســتند. این رویکرد متناســب با اســتفاده از چارچوب هاي مداخله در بحــران در پژوهش هاي 

مددکاري اجتماعي درباره سانحه است.
ســوانح اغلب در پژوهش هاي مددکاري اجتماعي با به کارگیري چارچوب اســترس )فشار رواني( و تمرکز بر فشار 
آورنده ها و سیستم هاي تحت تأثیر، تعریف مي شوند. این مفهوم سازي از سانحه امکان بررسي و تحلیل اثرات سانحه در 
سطح خرد، میاني، و کالن را مي دهد. نظریه استرس، اثرات سانحه را براساس نوع، تقاضاها از سیستم متأثر، و مدت زمان 
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روش

در این مطالعه مروری، با استفاده از روش مرور منظم و سیستماتیک و با استفاده از شیوه ی اسنادی و کتابخانه ای، مقاالت، 
کتاب ها و ســندهای مرتبط با موضوع )بیســت و دو منبع شامل 12منبع فارســی و 10 منبع انگلیسی( داخلی و خارجی که 

درباره ی بحران، سوانح طبیعی و نقش مددکاران اجتماعی در آن انتخاب شده بود مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.

زمستان 1393، دوره 3، شماره 4، پیاپی 5110

اکبر بخشی نیا

سانحه دسته بندي مي کند.چنین ویژگي هایي 
درباره فاجعه متناســب با نوع شناسي »برتن« 
(Barton 1989) از موقعیت هاي اســترس زاي 

.(Zakour 2005) اجتماعي است
مــددکاري  پژوهش هــاي  در  اگرچــه 
اجتماعي، سانحه با تأکید بر از هم پاشیدگي 
اجتماعي تعریف مي شــود، اما جنبه محیطي 
صدمات و زیان ها نادیده گرفته نمي شــود. 
اســتفاده از نظریه ی سیستم ها در مددکاري 
اجتماعــي تا حــد زیادي مبتني بــر دیدگاه 
»دونکن« )Duncan( اســت که بــه اختصار 
»POET« خوانــده مي شــود کــه اشــاره به 
تعامل متغیرهاي جمعیت، ســازمان، محیط 
 Norlin & chess, 1997;) دارد  فــن آوري  و 

.(Quarantelli, 1998

»مالکــوم پین« که مداخلــه در بحران را به 
عنــوان یک الگــوی عملــی در مددکاري 
اجتماعي مطرح مي کند معتقد است: »مداخله 

در بحران« شــامل توجه اولیه درباره ســالمتي و ایمني مردم، ســپس 
ارزیابي واکنش هاي عاطفي، شــناختي و رفتاري به آن واقعه اســت. 
ابتدا به واکنش هاي عاطفي قوي پرداخته مي شــود و آنگاه فعالیت بر 

بازسازي توانمندي هاي افراد متمرکز مي گردد.
»پیــن« عقیــده دارد در حالي که ایــن الگو با تمرکز بر مشــکالت 
فوري و اضطراري به حل آن ها کمک مي کند و زیربناي نظري براي 
خدمات بدســت مي دهد، اما تأکید اصلی بر پیشــگیري را از دســت 
داده است و اشاره می کند: »مداخله در بحران در کمک به افرادي که 
کل زندگي شــان در معرض بحران هاي مداوم است، ناتوان مي باشد« 

.(Payne, Translated by Allahyari and Bakhshinia 2012)

به منظــور ارائه خدمــات و اقدام های الزم در مورد بحران ،ســانحه 
و حــوادث غیرمترقبه الگوها و روش های متنوعی به کار گرفته شــده 
اســت که در آن ها افراد گروه ها با تخصص های متناسب با شرایط و 
موقعیت بحران به کار گرفته شده اند.الگو هایی چون مدیریت سانحه و 
مدیریت در بحران، مدیریت سانحه مبتني بر جامعه و مشاركت 
شهروندان و سازمان هاي غیردولتي، خودامدادي محله اي 
بدیهی اســت در مورد این الگوها و مراحل آن  نظرات مختلفي ابراز 

شده است. 

یافته ها

 مــددکاران اجتماعي آموخته اند، موقعیت ها را به طور جامع ارزیابي نمایند و تمام عوامل اجتماعي، محیطي، و رواني 
را در نظر بگیرند. بنابراین، وقتي مددکاران اجتماعی به سوانح طبیعي نزدیک مي شوند ضروري است موقعیت و شرایط 
را با اســتفاده از رویکرد جامعي که بر تالش هاي امدادي تمرکز مي کند و درباره مناطق ســانحه زده با پیش رفتن از منظر 
توســعه اي به سوي حالت پایداري، به تحلیل شرایط بپردازند مددکاران اجتماعي از طریق تشکیل و گردآوري تیم هاي 
چند رشته اي براي کمک به فعالیت هاي مربوط به سانحه، در نظر دارند شبکه هاي حمایتي فوري و دیرپا برقرار نمایند. 
بدنبال ســانحه طبیعي، جوامع پیوســته تالش مي کنند ســاختارهاي داخلي خود را بازســازي کنند. با این حال، نیاز به 
متخصصان بهداشــت رواني نباید نادیده گرفته شــود. بعالوه، در پرداختن به بازســازي اجتماعي توســط ســازمان هاي 
غیردولتي (NGO) و کمک هاي دولتي این فرآیند باید از طریق مالحظات فرهنگي پیش برود، ضمن آن که بخاطر تاثیر 
رواني اجتماعي ســانحه بر کســاني که سانحه زده شــده اند، باید به نیاز کلي آنان به متخصصان مراقبت بهداشت رواني 

.(Taubman & Weisz, 2012) تأکید  گردد
» زاکور« (Zakour) مي نویســد: مددکاري اجتماعي نیاز بیشــتري به پژوهش درباره ســانحه دارد تا بر شــناخت اثر و 

کارآیي مداخالت در سوانح بیشترتمرکز کند.
به نظر »زاکور« مدیریت اضطراري بر آمادگی در مقابله با سوانح و برنامه ریزي براي هماهنگي منابع اجتماعي در طي 
سوانح تمرکز دارد (Zakour 1996). سپس مي گوید مدیران امور اضطراري باید پیشنهادات ناشي از پژوهش هاي مددکاري 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی52

مددکاری اجتماعی و سوانح طبیعی )با تأکید بر زلزله(

اجتماعي را در نظر بگیرند. این پیشــنهادات عبارتند از: آ( توجه دقیق 
به ترکیب گروه هاي بازگویي، و گنجاندن فعالیت هاي سنتي و مذهبي 
به عنوان بخشي از فعالیت بازگویي. ب( اطمینان حاصل کردن از این 
که فعالیت ها عادي سازي مي شــوند و اقالم مادي )مایحتاج زندگي( 
از لحاظ فرهنگي متناسب با اردوگاه هاي پناهندگان است. ج( تطبیق 
دادن عرضه خدمات با مناطق جغرافیایي وســیع تر براي ســازمان هاي 
پاســخ دهنده به ســانحه. د( ترویج فعالیت هاي آموزشــي مشترك و 
سیستم هاي اطالعاتي مشــترك جغرافیایي و فن آوري هاي دیگر در 
جهت افزایــش هماهنگي. ه( تأکید بر بکارگیــري، آموزش و حفظ 
داوطلبان خدمت در ســوانح. ی( ایجاد ائتالف هــاي جامعه اي براي 

کمک به هماهنگي ارایه خدمات در سوانح.
این پیشــنهادات تا حد زیادي مرتبط با ایجاد شــبکه هاي اجتماعي، 
از جمله شبکه هاي بین ســازماني، براي مشارکت در ارایه خدمات و 

اشتراك منابع در طي مدت زمان سانحه مي باشد.
 یــک عنصر اصلي مانده در خصوص بهبود یابي از ســانحه، مرحله 
بازسازي و توسعه اجتماعي است. مرور ادبیات مربوطه نشان مي دهد 
کــه مددکاری اجتماعی کمتر وارد فعالیت در این حوزه شده اســت. 
دسترســي به ســالمت و امنیت، مســکن مناســب، محیط هاي تمیز و 
بهداشتي، مشــاغل درآمدزا، و دیگر جنبه هاي توسعه اجتماعي براي 
کســاني که در معرض بیشــترین اثرات طوالني مدت آسیب پذیري 
هستند، پس از سانحه بســیار مهم هستند. اگرچه مددکاری اجتماعي 
به مداخالت رواني اجتماعي در سوانح مي پردازد، باید توجه بیشتری 

به توسعه اجتماعي در بهبودیابي پس از سانحه معطوف دارد.
سازماندهي جامعه اي مداخله مهمي است که مددکاران اجتماعي به 
آن مي پردازند. هدف هاي ســازماندهي جامعه اي، به ویژه سازماندهي 
مبتني بر همســایگي )جوامع محلي( عموماً شــامل تشــکیل گروه ها، 
ایجاد عدالت اجتماعي، بدســت آوردن، حفظ و یا بازسازي قدرت، 
 Fisher) ایجــاد نهادهاي جایگزین و حفظ یا احیاي محله ها مي باشــد

.(1996

»پایلس« (Pyles 2008) بحث مي کند که تأکید نکردن بر سازماندهي 
جامعه اي در فعالیت و آموزش مددکاري اجتماعي مانعي براي توسعه 

اجتماعي پس از سانحه است.
»یاني« و »بن جامیــن« (Yanay & Benjamin , 2005) مي گویند »نقش 
مددکاران اجتماعي در سوانح، موضوعي پیچیده و همراه با بحث هاي 
متعدد است. بسیاري عقیده دارند که مددکاران اجتماعي باید به کار 
امدادي بپردازند، از جمله توانمندي هایشــان را براي هماهنگ سازي 
محیط آشــفته و پریشــان امداد ســانحه اي، بکار گیرند، و در جامعه 
در جهت افزایش دسترســي به منابع براي جمعیت هاي آســیب پذیر 
یا آســیب دیده کار کنند. برخــي دیگر بر اهمیت نقــش مددکاران 

اجتماعي در کار کردن با فشــارهاي رواني 
ناشــي از ضربه و خدمــات بازگویي تأکید 
دارند«. به نظــر پایلس، موضوع اصلي براي 
مــددکاران اجتماعي تســهیل دسترســي به 
خدمات مــورد نیاز اســت. مأموریت حرفه 
مددکاري اجتماعي شــامل برقراري ارتباط 
بیــن گروه هــاي جمعیتــي آســیب پذیر و 
سیســتم هاي ارایه خدمات، ایجاد روابط در 
بین سیستم هاي خدماتي براي قابل دسترسي 

کردن منابع براي افراد مي باشد.
مــددکاري  فعالیــت  روش هــاي  انــواع 
اجتماعــي بــا هــدف افرایش دسترســي به 
منابــع و خدمــات در ســوانح عبارتنــد از: 
مدیریــت مــوردي، موردیابــي، خدمــات 
سیار، مدافعه، واســطه گري اطالع رساني و 
ارجــاع، و کمک مددجویــان که بتوانند از 
خدمات مورد نیاز استفاده نمایند و همچنین 
شناســایي مددجویــان واجد شــرایط براي 
دریافت کمک. آموزش مشترك فعالیت ها 
و برنامه ریــزي براي ســوانح مي تواند ابزار 
موثري براي سازمان هاي کوچک تر و کم تر 
رسمي باشــد. همچنین مددکاري اجتماعي 
ســازمان دهندگان  نقــش  در  مي تواننــد 
جامعــه اي و ســازمان دهندگان افراد محلي 
خدمت نمایند(Zakour 2005). پیشــگیری و 
حمایت هــای روانی اجتماعــی دو حوزه ی 
خــاص مداخــالت مــددکاران اجتماعــی 
اســت. مداخله در ســطوح مختلف، بخشي 
از مأموریت تاریخي حرفه می باشد و شامل 
پیشــگیري از طریق ارائه خدمات در سطح 
ســازمان، جامعه و اجتماع براي ارتقاي رفاه 

افراد می باشد.
اجتماعي  روانــي  حمایت هــاي   
Nor-) از افراد ســانحه دید:ه نوریــس:

ris ,2002) در مطالعــات خــود دریافت که 

آشــفتگي هاي روانــي مهمي کــه در میان 
 PTSD سانحه زدگان ظاهر مي شود به ترتیب
)اختالل استرس پس از سانحه(، افسردگي، 
و ســپس اختالالت اضطرابي دیگر اســت. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

oc
ia

lw
or

km
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 10

https://socialworkmag.ir/article-1-66-fa.html


زمستان 1393، دوره 3، شماره 4، پیاپی 5310

اکبر بخشی نیا

بســیاري از بازماندگان از سانحه، مشکالت 
بهداشــتي، مشــکالت مزمن در زندگي، و 
اضطــراب و نگراني درباره خانه و شــغل از 
دست رفته خود و ... را گزارش کرده اند. او 
دریافــت حمایت مداوم از طرف دیگران به 
افراد کمک مي کند تا بهتر از عهده مقابله با 
آن برآیند و نیز پیش بیني کنند که آیا افراد 
از پیامدهاي سوانح طبیعي رنج خواهند برد؟ 

.(Glichen , 2007:286)

ارجــاع دادن مددجویــان، جنبــه مهمــي 
از کاري اســت کــه مــددکاران اجتماعی 
مي توانند انجــام دهند و اقتضاء مي کند آنان 
شــبکه بزرگي از تماس ها و ارتباطات را در 
اختیار داشــته باشــند. دیگر آن که آنان از 
برآورده شدن نیاز مددجویان به خدمات از 
طریق سازمان هاي مالي، پزشکي و اجتماعي 

اقدام مي کنند.
در   )42:1388( همکارانــش  و  بوالهــري 
بــا حمایت هــاي رواني-  کتاب »آشــنایي 
اجتماعي براي پزشکان عمومي« مي نویسند: 
»مشــکالت روانــي اجتماعــي از اختالل و 
بیماري متفاوت هســتند. مشــکالت رواني 
اجتماعي نوعي آشفتگي وابسته به موقعیت 
و همچنیــن واکنش طبیعي در مقابل عوامل 
اســترس آور شــدید یا مزمن اســت که بر 
بهزیســتي فرد اثر منفي گذاشــته و موجب 
حاالتي از ناراحتي، رنج و پریشــاني و حتي 
عالیمي مشــابه عالیــم اختــالالت روانی 

(Bolhari J et al 2009)».مي گردد
 به نظــر این نویســندگان، در مداخالت و 
حمایت هاي روانــي- اجتماعي، تاب آوري 
مفهومي کلیدي اســت. زیرا برخي افراد در 
برابر عوامل بیماري زا، استرس ها و بحران ها 
مقاومت شــان در هم شکسته، درمانده و گاه 
بیمار مي شــوند، اما دیگران در برابر عوامل 
شــدیدتر مقاومت و تحمل نشــان داده و به 

اصطالح تاب مي آورند )همان منبع: 31(.
 در مقدمــه ی ایــن کتــاب کــه توســط 
»بوالهري« و دیگران با همکاري یونیســف 

پــس از زلزله بم انتشــار یافته بیان شــده اســت: »در شــرایط پس از 
زلزله بم، اجراي برنامه هاي رواني- اجتماعي مســتلزم همکاري بیشتر 
مددکاران اجتماعي، معلمان )به عبارت دیگر، ارایه دهندگان خدمات 
اجتماعي( و به میزان کمتري روانشناســان بود. از آنجا که در مقایسه 
با بخش بهداشــت و درمان، بخش خدمات اجتماعي در کشور ما از 
لحاظ ظرفیت، مهارت و امکان دسترسي به همکاران بومي ضعیف تر 
بود، یونیسف بسیج و ظرفیت ســازي این بخش را، از طریق آموزش 
و تأمین حمایت هاي فني،  آغاز کرد. آنچه که در بم مشــهود گردید، 
که به اعتقاد ما انعکاسي است از وضعیت رایج در کل کشور، این بود 
که آسیب دیدگان براي طیف وسیعي از مشکالت، از جمله مشکالت 
عاطفــي، رفتــاري، خانوادگي، ارتباطي به پزشــکان عمومي مراجعه 
مي کردنــد. این در حالي اســت که در کشــورهاي غربــي این نوع 
مشکالت با مددکاران اجتماعي، کارکنان مراکز اجتماعي، مشاوران 
مــدارس و روانشناســان در میان گــذارده مي شــوند«. در این کتاب 
آمده اســت تا زماني که یک بخش خدمات اجتماعي تثبیت شده )و 
کارآمد( در ایران شــکل بگیرد، ظرفیت سازي پزشکان عمومي یکي 
از مهم ترین اقدامات در عرصه سیاســت ارتقاي سالمت است )همان 

منبع : 14(.
در دانشــنامه مــددکاري اجتماعي آمریــکا )2010( آمده اســت: 
مــددکاران اجتماعي در فعالیت هاي داوطلبانه فعال هســتند. آنان در 
مواقع بحران و ســوانح، مانند »طوفان کاترینا«، نقش بســیج کننده را 
داشــتند. در واقع، مددکاري اجتماعي حــدود 40 درصد کارکنان و 
po-)  داوطلبان بهداشت رواني صلیب سرخ آمریکا را تشکیل مي دهند

.(etner,2010:184

»بازگویي واقعه« و »مواجهه درماني« دو شــیوه اي اســت که درباره 
PTSD نتایج مثبتي داشته اند. این دو شیوه توسط متخصصان بهداشت 

رواني )روانپزشــک، روان شناس، و مددکاران اجتماعي( بکار گرفته 
.(Glichen,2007:291)مي شوند

در مجله آســیایي روانپزشکي(Asian Journal of Psychiatry)، »گروه 
نویســندگان« در مقاله اي تحت عنوان »پاســخ هاي رواني اجتماعي به 
ســانحه: دیدگاه آســیایي«آورده اند: مجموعه تجربیات آموخته شده 
از بالیاي طبیعي در کشــورهاي آســیایي، مي تواند به طور سازنده اي 
در طراحــي راهبردها براي پاســخدهي مقتضي بــه پیامدهاي رواني 
اجتماعي سانحه، هم در داخل آسیا و هم بقیه نقاط جهان بکار گرفته 
شــود(Asian Journal of Psychiatry, 2008). با استفاده از این تجربیات، 

برخي اصول را مي توان استخراج کرد: 
1- ارزیابي وســعت تخریب، محور برنامه ریزي و پاسخدهي است. 
ایــن ارزیابي اقتضاء مي کند کودکان یتیم شــده، تعــداد بازماندگان، 
نیــروي کار بالقوه و تواناي خدمات بهداشــتي، باقیمانده ســاختار و 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی54

مددکاری اجتماعی و سوانح طبیعی )با تأکید بر زلزله(

سازمان بهداشت جسمي و رواني، و همچنین منابع درآمدي که شامل 
منابع ملي و خارجي مي گردد، را در نظر بگیریم.

2- همزمان با مرحله ارزیابي، الزم است برنامه ریزي پاسخ هاي بالقوه 
و مبتنــي بر نظام هاي حمایتي اجتماعي و بهداشــتي از قبل موجود، و 
شــبکه هاي اجتماعي مرتبط از لحاظ فرهنگي در نظر گرفته شــوند. 
همچنین، دانستن شیوه هاي کمک خواهي و دستیابي به منابع از سوي 

جمعیت مصیب زده، ضروري است.
3- بایــد از فعالیت هــاي مذهبي و فرهنگــي در خصوص پرداختن 
به مرگ، ســوگ، و ســوگواري و شناســایي و جابجایي مردگان، و 
همچنین در جایي که امکان پذیر باشــد، از به هم پیوستگي خانواده، 

حمایت شود.
4- ایجاد ســاز و کارهایي با هدف تشویق و تقویت نظام جامعه اي 
که از قبل موجود بوده است، از طریق فعالیت ها و حمایت هاي مبتني 
بر گروه در جایي که جوامع هنوز وجود دارند، براي افزایش ســطح 
تحمــل و تاب آوري و احســاس خــود عاملي بــراي جوامع در حال 

بهبودیابي از سانحه، اساسي هستند.
5- بایــد به کارکنــان خدماتي و امــدادي، متخصصان بهداشــتي 
و پزشــکي، کارکنــان جامعــه اي، آمــوزگاران، رهبــران مذهبــي، 
شــفادهندگان ســنتي، و رهبران جامعه، در هر جایي و هر زمانی که 
امکان پذیر باشد آموزش داده شود. این آموزش ها درباره پیامدهاي 
رواني سوانح، تشخیص مورد و مهارت هاي مداخله اي ساده مي باشد. 
اگر این آموزش ها را براساس الگوي آموزش دادن به آموزش دهنده( 
)دادن آموزش الزم به افراد فوق الذکر تا آنان مردم را آموزش دهند( 
باشد به گسترش مهارت ها در بین تعداد زیادي از افراد منجر می شود.

همچنین مي توان فعالیت این افراد را زیر نظر ســازمان هاي رفاهي و 
بهداشتي و تحت سرپرستي متخصصان بهداشت رواني قرار داد. بهتر 
است این فعالیت ها توسط متخصصان بهداشت رواني آگاه و بصیر، و 
دارای حساسیت به فعالیت هاي مذهبي و فرهنگي جامعه سانحه زده و 

آشنا به زبان محلي صورت پذیرد.
 6- آموزش مي تواند بطور مفیدي از طریق روان آموزشــي مبتني بر 
جامعه با بهره گیري از رسانه ها، گردهمایي هاي محاوره اي، تصاویر و 
نمودارهــاي عمومي، و فعالیت و مراســم اجتماعي حمایت و تقویت 

شود.
7- آموزش هاي پیچیده تر باید به افراد متخصص بهداشتي و بهداشت 
رواني واگذار شــود. این افراد باید متخصص در تشــخیص و درمان 
اختــالالت رواني به ویژه PTSD )اختالل اســترس پس از ســانحه(، 
افســردگي، عالیم اضطرابي و افسردگي باشــند. همچنین ضرورت 
دارد ایــن متخصصان دسترســي رایگان بــه داروهاي روانپزشــکي 
داشــته باشند و به طور مطلوبي توسط روانپزشکان محلي و غیرمحلي 

پشتیباني شوند.
8- عوامــل مخاطره آمیــزي کــه مي تواند 
بیماري را بدتر کند تشــخیص داده شــود و 
این عوامل به حداقل برسد. در این خصوص 
اقدام در جهــت بازگرداندن افراد جامعه به 
محیط خانه ، هــر چه زودتر مقدور باشــد، 
عادي سازي زندگي و بازگرداندن کودکان 
به مدرسه و بزرگســاالن به کار و یا فعالیت 
درآمدزا، بازســازي مســکن و ساختارهاي 

دروني جامعه، بسیارکارساز مي باشد.
9- شکل دهي مجدد نظام هاي بهداشتي و 
بهداشت رواني، جایي که امکان پذیر باشد، 
براي ارتقاي تشخیص مورد )کیس(، ارجاع 
و درمان در کوتاه مــدت یا طوالني مدت، 
و تشــخیص اختالالت مقاوم PTSD، خلقي 

و اضطرابي.
 (Soliman&Rogge,2002)»به نظر »سلیمان« و »روج 
هنــگام مداخلــه در ســوانح و کار بــا افــراد 
آســیب دیده و بازمانــدگان،  رعایــت اصول 
مــددکاري اجتماعي از جمله: احترام به شــأن 
انســاني، رازداري، رعایــت حریم خصوصي، 
خود تصمیم گیري، و همچنین تأکید بر عدالت 

و مدافعه گري ضروري است.
 »آلــن« (Allen 1993) مســئولیت اخالقــي 
و حرفــه ای را بــراي مــددکاران اجتماعي 
را که تحت شــرایط ســانحه عمل مي کنند 
توصیف می کند: »مســئولیت  پذیري عبارت 
اســت از مســئول بودن براي مدافعه گري و 
ایجاد فضاي باز براي شــنیدن نظر و صداي 
مددجویان و گســترش گفتگو، به گونه اي 
که آنان بتوانند خودشــان، مشکالت، نیازها 
و راه حل هاي ترجیحي شان را تعریف کنند.« 

(Soliman&Rogge,2002)

 )بــا توجه بــه این که مــددکاري اجتماعي 
جامع نگراست و موقعیت را از لحاظ محیطي، 
رواني، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، بهداشتي 
و ... مد نظر قرار داده و بررسي مي کند، بنابراین 
مــددکاران اجتماعــی در مراحــل مختلف 
ارزیابي در سانحه مي توانند روش های منحصر 
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بحث و نتیجه گیری

مددکاران اجتماعی فعالیت های مختلفی در مداخالت مرتبط با سوانح و بحران های طبیعی می توانند ایفا نمایند. بیشتر 
فعالیت آنان در خصوص برآوردن نیاز های اضطراری و اساسی مردم سانحه دیده، ارایه ی حمایت روانی- اجتماعی، و 
کمک به بازسازی طوالنی مدت می باشد. مالحظات محیطی شامل توجه به حفظ و پایداری تمام جنبه های زندگی، از 

غذا و سوخت تا ساختمان ها و بازسازی و... می شود. 
اما از آنجایي که مددکاران اجتماعي عمدتاً در قالب موسســه و ســازمان فعالیت مي کنند، و از ســوي دیگر با توجه به 
این که مداخله در بحران و ســوانح در کشــور ما باید در چارچوب مدیریت بحران کشــور صورت گیرد، دو نقش را 
مي توان براي مددکاران اجتماعي در ســوانح و بحران ها در کشور ما در نظر گرفت.1- نقش هاي بالفعل: نقش هایي 
هســتند که در حال حاضر و در برخي ســوانح ایفاء شــده اند. این نقش ها در قالب گروه هاي اعزامي از ســوي سازمان 
بهزیســتي، وزارت بهداشــت و درمان، کمیته امداد و ... صورت گرفته اند. همچنین از طرف ســازمان مدیریت بحران 
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بفردي بکار برند(.
- مددکاران اجتماعي در مواجهه با سوانح 
مي توانند از هر ســه روش فردي، گروهي و 
جامعه ای اســتفاده نمایند. به ویژه، اخیراً که 
رویکرد مدیریت ســوانح مبتني بر جامعه و 
یــا اجتماعات محلي و محلــه اي و همچنین 
مراقبــت جامعه محــور مطرح شده اســت، 
که مددکاران اجتماعــي با توجه به مهارت 
جامعــه اي  مــددکاري  در  تخصصشــان  و 
مي تواننــد نقش هــاي مهمي در ایــن زمینه 
به عهــده بگیرنــد، از جملــه: بســیج منابع، 
هماهنگــي، آموزش، مدیریــت، برنامه ریز 

جامعه اي، تسهیل کننده، مراقبت کننده و ...
-  مدیریت تهیــه مایحتاج اولیه زندگي و 
دریافت و توزیع منابع بین افراد سانحه دیده 

و نیازمند و بسیج منابع.
- حمایت هــاي رواني اجتماعي که به ویژه 
پس از ســانحه و از مرحله اولیه و اضطراري 
ســانحه آغاز مي شــود و تــا پایــان مرحله 
بازســازي ادامه دارد، از وظایف مددکاران 
اجتماعي و تیم بهداشــت رواني متشکل از 
مددکار اجتماعي، روان شناس و روانپزشک 
مي باشد. در این راه از تکنیک هاي مختلف 
مددکاري اجتماعي و روان شناســي استفاده 
مي گــردد. همچنیــن تأمین ایــن خدمات، 
هماهنگي و مدیریت آن ها مي تواند بر عهده 

مددکاران اجتماعي باشد.
و  اطــالع رســاني  و  پژوهــش  انجــام   -

آگاه سازي مردم و مسئوالن از دیگر نقش هاي آنان محسوب مي گردد. 
در نظر گرفتن مالحظات فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و روان شناختي 
در فعالیت هــاي امدادرســاني و در مراحــل بهبودیابــي و اســکان و 
بازســازي، و دفــاع از حقــوق آســیب دیدگان از ویژگي هاي خاص 
مددکاران اجتماعي است. تهیه بانک اطالعاتي درباره کودکان، زنان، 
ســالمندان سانحه دیده، بیماران و مصدومین، مجروحین و مصدومین 
اعزامي به بیمارســتان ها و مراکز درمانی، تکمیل و بهنگام کردن این 

بانک اطالعاتي.
- در مرحله اســکان )موقت و اســکان میان مــدت و درازمدت( و 
زندگــي در اردوگاه هــا، مــددکاران مي تواننــد نقش فعالي داشــته 
باشــند که بیشتر براســاس مددکاري جامعه اي، مراقبت جامعه محور، 
برنامه ریزي جامعه اي و نظارت مي باشد. توجه ویژه به کودکان، زنان، 
ســالمندان و بیماران و .... در ایــن مرحله از اهمیت زیادي برخوردار 
اســت. در این مرحله توجه به رفاه اجتماعي، بهداشت محیط زیست 
و سالم ســازي آن و توانمندسازي افراد و خانواده هاي سانحه دیده از 

جمله فعالیت هاي آنان مي تواند باشد.
- بازســازي شــبکه هاي حمایتي، کمک به بهبودیابي، پیشگیري از 
مشکالت اجتماعي و جســمي دیرپا، کاهش اثرات سانحه، مدیریت 
موردي، موردیابي، خدمات ســیار، مدافعه، واسطه گري، میانجیگری، 
حل مسئله، اطالع رســاني و ارجاع، ســازماندهي جامعه ای و محلي، 
کاهش مخاطرات و خســارات بعدی، افزایش منابع، و تسهیل گري از 

دیگر نقش هاي آنان مي باشد.
- انــزوا و طرد اجتماعی، بی عدالتی اجتماعی، حاشــیه نشــینی و 
محرومیــت که معمــوالً در جوامع وجــود دارنــد در موقعیت های 
بحرانــی و فاجعه آمیز با تخریب محیط تشــدید می گــردد. توجه به 
این نکات، عالوه بر اینکه در راســتای اهــداف حرفه ی مددکاری 
اجتماعــی اســت، توجه بــه اصول اخالقی و ارزشــی حرفــه را نیز 

برجسته   می سازد.
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وظایفي بر عهده NGOها گذاشــته شده است که مددکاران اجتماعي 
نیز در برخي از این NGOها حضور داشــته اند. مثاًل سازمان بهزیستي 
به منظــور حمایت هاي رواني- اجتماعي، مــددکاران اجتماعي را به 
منطقه ســانحه زده اعزام مي دارد. البتــه باز هم موضوع تمایز وظایف 
این تیــم و فعالیت هاي دقیــق مددکاري اجتماعي چندان مشــخص 
نیست. شناســایی گروه های خاص سانحه دیده، مانندکودکان، زنان، 
ســالمندان، معلوالن و بــرآوردن نیازهای اولیه ی آنــان و حمایت از 

آنان، از دیگر فعالیت های مددکاران اجتماعی است.
2- نقش هاي بالقو:ه: نقش هایي هستند که با توجه به فعالیت هاي 
ضــروري در هر مرحله از ســانحه، و بــا توجه بــه آموزش هایي که 
مددکاران اجتماعي دیده اند و مهارت ها و صالحیت هایي که کســب 
کرده انــد )با فرض این که آنان به درســتی آمــوزش دیده و تربیت 

شده اند( مي توانند به ایفاي نقش بپردازند.
مســلماً بالفعل شــدن این نقش هــا منوط به معرفي آن ها و شــناخته 
شــدن این ظرفیت ها و توانمندي ها از طرف سازمان مدیریت بحران 
کشور، هالل احمر و وزارتخانه ها و سازمان هاي ذیربط در امر نجات 
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