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در جوامع در  یاز سخت دهید بیبزرگساالن آس یبرا یفرد یکمک روانشناخت پالس: امپی

  معرض فالکت

 
  پیشگفتار

انسان وجود دارد که در شرایط به شدت دشوار زندگی   میلیون  هاده  در جهان

برند. افراد متعددی با فقر مزمن دست به کنند و از نظر احساسی رنج میمی

اند و زندگی دشواری را در حومه شهرها، اماکن اضطراری بشردوستانه گریبان

 کنند. این افراد ممکن است از دست دادنخانمان سپری میهای افراد بییا کمپ

زای شدید خانواده، دوستان و معاش را تجربه کنند و یا با عوامل استرس

های وحشتناک، خشونت جنسی یا از دست دادن نزدیکان روبرو شوند. مانند مرگ

های کنند که فاقد امنیت، خدمات اولیه و فرصتها اغلب در جوامعی زندگی میآن

نین شرایط دشواری استفاده امرار معاش است. عبارت »فالکت« معموال برای شرح چ

کنند بیشتر در معرض خطر مشکالت اجتماعی شود. افرادی که فالکت را تجربه میمی

در    سالمت روان هستند. این افراد اگر از آشفتگی روحی نیز آسیب ببینند،و  

مجموعه است  الزم  نتیجه،  در  هستند.  بزرگتری  خطر  حمایتمعرض  از  های ای 

ها باشد. س آنی، شامل مداخالت روانشناختی در دسترروانشناختی و سالمت ذهن

ه چنین مداخالتی به ندرت از سوی افرادی که به آن ها نیاز دارند، اگرچ

 شود.مورد قبول واقع می

های همکاران در رو، سازمان بهداشت جهانی به درخواستبا دستورالعمل پیش

مداخالت   ارائه  برای  راهنمایی  دنبال  به  که  جهان  به سراسر  روانشناختی 

، عملیاتی فاصله سالمت ذهندهد. برنامه  افراد در معرض فالکت هستند، پاسخ می 

دهندگان خدمات ای از مداخالت روانشناختی و دارویی را توسط ارائهمجموعه

 ( CBT)  رفتار درمانی شناختیکند. برای مثال  مراقبتی غیر متخصص پیشنهاد می

کند. توصیه می  در بزرگساالن  یافسردگ  یبرا را    (IPT)  یفرد  ن یب  یو روان درمان

کشورها،   بیشتر  میاز  در  انتظار  ذهن  سالمت  مداخالت متخصصان  این  رود 

و در بیشتر   کم استاین متخصصان    اما تعدادروانشناختی را ارئه دهند.  

آموزش نیز  مواقع   فردی  بین  درمانی  روان  و  شناختی  درمانی  رفتار  برای 

بنابراین  ندیده گونه اند.  به  روانشناختی  مداخالت  تا  است  ساده نیاز  ای 

ها را آموزش داد،  توسعه داده شوند تا بتوان به سرعت نه تنها متخصصان آن

بلکه برای افراد غیر متخصص در زمینه سالمت روان نیز قابل یادگیری باشد.  

«مداخالت روانشناختی کم شدت«   پذیر،ما اغلب به این مداخالت ساده و مقیاس

ها به سطح کمی از منابع انسانی متخصص نیاز گوییم، چرا که ارائه آنمی

دارد. به عبارت دیگر این مداخله در مقایسه با مداخالت روانشناختی رایج 

به منابع کمتری نیاز دارد. افراد با و بدون آموزش قبلی در زمینه سالمت 

ی کم شدت رفتار هاتوانند با آموزش و نظارت، به طور موثری نسخهروان می

درمانی بین فردی را ارائه دهند. همچنین افرادی که درمانی شناختی و روان

شدت توانند از این مداخالت کمکنند، میسطوح باالیی از افسردگی را تجربه می

 .ببرند سود
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این دستورالعمل یک مداخله روانشناختی کم شدت با نام مدیریت مسئله پالس 

تشریح اند،  ه در جوامع در معرض فالکت، دچار پریشانیرا برای بزرگساالنی ک

اند تا در جوامعی . جوانب مختلف رفتار درمانی شناختی تغییر یافتهنمایدمی

که تعداد متخصصان زیادی ندارند، قابل دسترسی باشند. این مداخله برای 

تواند به ای توسعه یافته است که میاطمینان از بیشینه استفاده به گونه

فراد دچار افسردگی، اضطراب و استرس کمک کند فارغ از این که قرارگیری ا

تواند برای  در معرض فالکت این مشکالت را ایجاد کرده است یا نه. همچنین می

روانی بدون توجه به   – بهبود جوانب مختلف سالمت روان و احساس خوب اجتماعی  

 .آن که مسائل افراد چقدر شدید است، به کار گرفته شود

و مستقل در پاکستان و کنیا تایید   تصادفیهای  پالس از طریق آزمایشامپیارزش  

 شده است.

های الزم برای موقعیت شما قابل  من امیدوارم این دستورالعمل پس از اقتباس

بتوانیم  تا  بگذارید  درمیان  ما  با  را  خود  بازخوردهای  باشد.  استفاده 

 های آینده را بهبود دهیم.نسخه

 
 دکتر شخار ساگزنا

 مدیر

 بخش سالمت روان و سوء مصرف مواد  

 
 انی، سوییسهسازمان بهداشت ج

 

 تقدیر و تشکر

 هماهنگی پروژه

توسط مارک وان امرون و با ریاست شخار ساگزنا )رئییس بخش  پالسامپیپروژه 

 .سالمت و روان و سوء مصرف مواد( انجام شده است

 پردازینگارش و ایده

این دستورالعمل توسط کتی داوسون )از دانشگاه نیو ساوث ولز( نوشته شده 

ت ریچارد برایان است. همچنین توسط مارک وان امرون )سازمان بهداشت جهانی(،  

دانشگاه نیو ساوث ولز(، کتی داوسون )دانشگاه نیو ساوث ولز(، ملیسا )

هارژر )سازمان بهداشت جهانی(، آلیسون شوآفر ) ورد ویژن اینترنشنال( و 

 آلوین تای )دانشگاه نیو ساوث ولز( ایده پردازی شده است.

 مرور

مرور   ه،ای که این ایده را شکل دادافراد زیر این دستورالعمل و یا مقاله

روانشناختی(، پیر   – اند: نانسی بارون )موسسه آموزش و خدمات اجتماعی  کرده

المللی صلیب سرخ(، جاناتان بیسون ) دانشگاه کاردیف(، باستین )کمیته بین

دن کیشلم )سازمان بهداشت جهانی(، نیرجا چوداری )سنگات(، راشل کوهن ) 

دام(، جوآن اپینگ جردن کامن تریدز(، پیم کویچپرز )داشنگاه وی یو آمستر

اشت دهیسیک نیدز(، میشل فانک )سازمان ب)سیاتل، آمریکا(، استیو فیشر )ب
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هالون  استیو  جهانی(،  بهداشت  )سازمان  مونو  گارسیا  کلودیا  جهانی(، 

جونز  دیل  ماسی(،  )دانشگاه  جوهال  سارب  واندرواندربیلت(،  )دانشگاه 

سالم )مدرسه  جونز  لین  جهانی(،  بهداشت  مارک )سازمان  هاروارد(،  عمومی  ت 

تی نت  )هلث  آنت جردنز  جهانی(،  بهداشت  )سازمان  کیزلباخ  بریت  او(،  پی 

کلیبر )دانشگاه وی یو آمستردام(، روس کورستی )آمستردام هلند(، آیسیا 

لورا مورای   مالیک )دانشگاه آکسفورد(، آنیتا مارینی )ریمینی ایتالیا(،

کومو یش گاما )سازمان بهداشت جهانی(، سباستیانا  ،  )دانشگاه جان هاپکینز(

بوهاوا پودیال )باکو آذربایجان(، آتیف رحمان )دامشگاه لیورپول(، آلیسون 

شوآفر )ورد ویژن اینترنشنال(، ماریان شیلپرود )کمیساری عالی سازمان ملل 

ماریت  جهانی(،  بهداشت  )سازمان  ستویا  یوتارو  پناهندگان(،  امور  در 

(، ناتو سوزا )داشنگاه سائوپالو(، ی یو آمستردامسیجبرندیج )دانشگاه و

وگل )یو ان اچ سی آر(، هلنا تال )دانشگاه جان هاپکینز(، پیتر ونتهویست

وردلی )دانشگاه کلمبیا(، اینکا ویسبکر )اینترنشنال مدیا کورپز(، والری 

وازارد )ژنو، سوئیس(،  تقی یاسمی )سازمان بهداشت جهانی(، بیل یول )کینگز 

 )دانشگاه واشنگتون(. ج لندن( و دوگ زاتزیککال

اند )قابل افراد زیر محصوالت آزمایشی مرتبط با این نشریه را مطالعه کرده

  –دسترسی در صورت درخواست(: نانسی بارون )موسسه آموزش و خدمات اجتماعی 

)دانشگاه  ژوزفوویتز  نینا  و  )سانگات(  چودهاری  نیرجا  روانشناختی(، 

 تورنتو(.
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 آزمایش

الس از طریق آزمون کنترل شده  پامپیسنجی روش نهادهای زیر در آزمایش امکان

کرده مشارکت  شهرستان تصادفی  کنیا؛  سالمت  وزارت  کنیا:  نایروبی،  اند: 
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یو آمستردام؛ سازمان بهداشت نایروبی؛ دانشگاه نیو ساوث ولز؛ دانشگاه وی

 انداز جهانی.جهانی و چشم

امکان این  در  نیز  مراکز  این  داشتههمچنین  مشارکت  پیشاور سنجی  اند: 

ان: خدمات سالمت دولتی کی پی کی پیشاور؛ بنیاد پژوهشی توسعه انسان؛ پاکست

دانشگاه نیوساوث ولز؛ دانشگاه بیمارستان لیدی ریدینگ؛ دانشگاه لیورپول؛

های سازمان بهداشت یو آمستردام؛ سازمان بهداشت جهانی و مرکز همکارهایوی

 جهانی در موسسه سای چریتی در روال پیندی.

 

 منابع مالی

پردازی مرحله ایده  (UNHCR)  کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

 این دستورالعمل را تامین مالی کرده است.

ا و ورد ویژن استرالیا از گرند چلنج کانادا با همراهی ورد ویژن کاناد

ایلوت و برنامه آزمایشی کنترل شده تصادفی در نایروبی کنیا حمایت نمونه پ

 اند.مالی کرده

اسیستنس دیزستر  فارن  خارجی  -اداره  بالیای  در  برنامه   (OFDA)  مساعدت 

 آزمایشی کنترل شده تصادفی در پیشاور پاکستان را تامین مالی نموده است. 

های بشردوستانه مرکز بهبود آموزش و پژوهش برای کمک  انجام شده در  تحقیق

(ELRHAدر زمینه سالمت در بحران )بشر دوستانه به کمک منابع مالی از   یها

های آزمایشی ( و ولکام تراست، از برنامهDFIDالملل )دپارتمان توسعه بین

 تصادفی انجام شده در پیشاور پاکستان حمایت کردند. 

 تهیه مستند

از دیوید ویلسون برای ویرایش متن، جولی اسمیت برای تصویرسازی و الساندرو 

 رافیکی سپاسگزاریم.های گمانوچی برای طراحی
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در جوامع در  یاز سخت دهید بیبزرگساالن آس یبرا یفرد یکمک روانشناخت پالس: امپی

  معرض فالکت

 1فصل 

  زمینهپیش

 پالس(ام)پی مداخله مدیریت مسئله پالس 

گیرد مداخله روانشناختی مختصر برای بزرگساالن رویکردی را به کار می 

جلسه  2گوییم. عالوه بر ام پالس( میکه ما به آن مدیریت مسئله پالس )پی

شوند. هفته تشکیل می  5ای یکبار و برای  ارزیابی، جلسات مداخله هفته

خانواده    ، افرادی ازمددجومشروط به خواسته  1تمام جلسات فردی هستند. 

یا دوستان اجازه حضور در جلسات را دارند. این رویکرد شامل مدیریت 

مسئ حل  مشاوره  عناوین  با  پیشتر  )که  مسئله  لمسئله  حل  درمان  یا  ه 

های رفتاری منتخب است.  شناخته شده است( به عالوه )+( برخی استراتژی

ها، گوییم. در ترکیب این استراتژیبنابراین به آن مدیریت مسئله پالس می 

خواهد هم مشکالت روانشناختی )مانند استرس، ترس، احساس، این برنامه می

)مانند مشکالت معیشت، تعارض  ملیع درماندگی( و هم تا جای ممکن مشکالت 

 در خانوارده و سایر موارد( را پوشش دهد.

ها را دغدغه تلقی آن مددجوپی ام پالس به دنبال آن است که مسائلی که 

کند، کاهش دهد. با توجه به اختصار این مداخله، این روش با تمام  می

در  2رد. مسائلی که فرد ممکن است در مقابل فالکت تجربه کند کاری ندا

های حمایتی مناسب به کار نتیجه شاید بهتر باشد در کنار سایر روش

شرایط   در  روانشناختی  حمایت  و  روان  سالمت  دستورالعمل  شود.  گرفته 

روش سایر  مواقع  اورژانسی،  در  کاربردی  خدمات  و  مرتبط  حمایتی  های 

 3د.ندهاورژانسی را شرح می

حساسی قابل استفاده است. این روش ای از مسائل اپالس برای دامنهامپی

شود، بلکه به دنبال کمک به افراد دارای  شامل تشخیص اختالالت ذهنی نمی 

 اختالالت خلق و خوی و اضطراب است.

ه« از  لحل مسئ  مشاورهدر طول این دستورالعمل، ما به جاری عبارت »

می استفاده  مسئله«  »مدیریت  زیرا  عبارت  احت  مددجویانکنیم.  مال به 

 
سازمان بهداشت جهانی در مرحله آزمایش نسخه گروهی این دستورالعمل است که   1

پی را  نسخهامآن  این  بر  عالوه  است.  کرده  نامگذاری  گروهی  برای  پالس  ای 

 .در مرحله آزمایش است ،نوجوانان
در جوامعی با مصرف باالی الکل یا سایر مواد، شما ممکن است نیاز داشته   2

 باشید پی ام پالس را به همراه یک روش مرتبط دیگر به کار بگیرید.
(، پی 2007های مورد استفاده در دستورالعمل آی ای اس سی )بر اساس عبارت   3

هرم    3شود )به عبارتی سطح  ای روانشناختی متمرکز« میهام پالس شامل »حمایت 

 مداخله آی ای اس سی(
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مکن است دشوار ها ماند که حل آن ریبانیاد با مسائل زیادی دست به گز

 ی داشتهکنترل کمبر روی مسائل خود ها ممکن است آنباشد. برای مثال،  

یا هیچ کنترلی نداشته باشند، مسائلی مانند جنگ، خشونت جمعی و فقر  

ان و  مددکارمزمن. اما با استفاده از عبارت »مدیریت«، ما امیدواریم 

در حالی که مسائل در حال چالش برای حل شدن هستند،  مددجویان درک کنند  

ها را تسکین  ثیر آنأت  بتواند  هایی وجود داشته باشد کهممکن است راه

 دهد.

این یک دستورالعمل مرجع است که همراه با آموزش و تحت نظارت قابل 

  مددکارانباشد که  ز( می   پیوستاستفاده است و شامل پروتکل مداخله )

کند چگونه هر جلسه را برگزار کنند. این دستورالعمل را راهنمایی می 

آن معرفی  چگونگی  و  استراتژی  هر  دقیق  برای  توضیح  در    مددجوها  را 

ها کافی خواندن دستورالعمل برای یادگیری استراتژی  البتهگیرد.  برمی

چکونه   که  آن  آموختن  راه  تنها  دستورالعمل   مددکارنیست.  این  از 

 سرپرست است. نظارت و عملیهای استفاده کند، آموزش

 نیاز دارد: به یادگیری و تمرین موارد زیر این موضوع

 ام پالسهای پیاستراتژیی به عالوه مددکارهای پایه یادگیری مهارت -1

 مددجوو تمرین با  گزاری  ها به کمک نقشها و استراتژیتتمرین این مهار -2

 مددجوپالس برای امپیبکارگیری  زماندر  تمر مس نظارت -3

 

 تواند از این دستورالعمل استفاده کندچه کسی می

ها آموزش  ( متخصصانی که تاکنون برای این روش1این دستورالعمل برای )

نکرده )کسب  افراد  2اند؛  حرفه  متعدد (  آموزش  در  بدون  زمینه ای 

های سالمت ذهن )از افرادی با مدرک در زمینه روانشناسی اما مراقبت

بدون آموزش رسمی و سرپرستی در مشاوره گرفته تا کارگران تا سایر 

پالس را ام( آموزش دهندگان و سرپرستان که خدمات پی3ان(؛ و )مددکار

 دهند، مناسب است.ارائه می

 اشد اگر:ام پالس ممکن است برای شما بدستورالعمل پی

 رساند؛راد در معرض فالکت یاری میکنید که به افدر سازمانی کار می -1

تان به شما غل فعلیقی برای کمک به دیگران دارید  و شای حقیانگیزه -2

 زمان بگذارید؛ مددجویانرای ب دهد تااین امکان را می

 اید؛ایان رساندهتحصیالت دبیرستان را به پ -3

 اید؛به طور کامل آموزش دیدهپالس برای استفاده از پی ام  -4

 کنید؛ یک تیم با دیگران کار میدر  -5
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به طور مرتب تحت حمایت و نظارت یک سرپرست آموزش دیده هستید. در  -6

تواند یک متخصص باشد که به طور کامل در آل این فرد میحالت ایده

پذیر نیست، رفتار درمانی شناختی آموزش دیده است. اگر این حالت امکان

های هم در روش  ،رد باید کسی باشد که آموزش اضافه و تمرین کافیاین ف

 مورد استفاده در این دستورالعمل و هم انجام سرپرستی را دیده باشد.

 مددکاران برای اطالعات بیشتر درباره آموزش و نظارت، به راهنمای آموزش  

 ام پالس )قابل دسترس در صورت درخواست( مراجعه نمایید.پی
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در جوامع  یاز سخت دهید بیبزرگساالن آس یبرا یفرد یکمک روانشناخت پالس: امپی

  در معرض فالکت

 آموزش

که در  مددکارآموزش   نیستند باید شامل  انی  زمینه سالمت ذهن متخصص 

ساعت   80کم  آموزش تئوری و آموزش میدانی باشد. آموزش تئوری باید دست

تواند توسط یک متخصص سالمت ذهن که  روز کامل( باشد. این آموزش می   10)

پالس شایسته و با تجربه است، اجرا شود. امهای پیدر همه استراتژی

مسئله،   حل  درمان  فعال)یعنی  استرس،  تقویت مدیریت  و  رفتاری  سازی 

 های اجتماعی(حمایت

 گیرد:آموزش تئوری موارد زیر را دربرمی

اطالعات درباره مسائل رایج سالمت ذهن )مانند افسردگی، اضطراب و  •

 ؛استرس(

 ؛هااساس و پایه هر یک از استراتژی •

 ؛یمددکارهای پایه مهارت •

)اجرا یمددکارهای پایه ها و مهارتدرباره ارائه استراتژی گزارینقش •

 . در مسیرتوسط آموزش دهنده و مشارکت توسط فرد داوطلب یادگیری(

 اختصاص یابد. گزارییادگیری یک روز کامل به نقش

 مددکارخود مراقبتی  •

پالس منجر  امآموزش میدانی نیز الزم است. دانستن مباحث نطری درباره پی

دانش   ،های نظارت شدهشود. تمرینشدن فرد در ارائه آن نمی  به ماهر

کند و برای ایجاد اعتماد پالس تقویت میامهایش را در پیومهارت  مددکار

باید برای  مددجوکم دو به نفس، ضروری است. پس از آموزش تئوری، دست

 5ساعت(. این    15جلسه تحت نظارت سرپرست مالقات شوند )به عبارتی    5

 ای برگزار شوند )حداقل(.ممکن است در بازه دوهفته جلسه

 

ها کم است ی باشد که شدت مسائل آنمددجویانهای میدانی باید با  تمرین

)برای مثال فرد دارای افسردگی شدید مناسب نیست( و جلسات تحت نظارت  

جلسه نظارت در هفته(. پس از آموزش،   2تا    1دقیق سرپرستان باشد )

پالس باید تحت نظارت مداوم اجرا شود. دفعات نظارت )هفتگی یا دو  امپی

بستگی دارد که ممکن است در طول   مددکارهفته یکبار( به سطح مهارت  

 برنامه آموزش تغییر کند.

های بالینی رسمی در زمینه رفتار درمانی  متخصصان سالمت ذهن بدون آموزش

پالس باشند. آموزش این امشناختی نیز ممکن است به دنبال یادگیری پی
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روز کامل(، همراه با   5ساعت به پایان برسد )  40افراد باید در مدت  

دو مورد درمانی با سرپرستی دقیق. نظارت مداوم )هفتگی یا دوهفته 

مهارت سطح  به  بسته  اتفاق مددکارهای  یکبار،  آموزش  از  پس  باید   )

 بیفتد.

     

 نظارت

ساعت در هفته مدل خوبی   3تا    2نظارت ضروری است. نظارت گروهی برای  

در هر گروه، مفید است.    مددکار  6های نظارت به  است. محدود کردن گروه

مراقبت زمینه  در  باید  باشند. سرپرستان  داشته  تخصص  ذهن  سالمت  های 

پالس و دو روز آموزش چگونگی سرپرستی را امهای پیها باید آموزشآن

پالس را داشته  امباشند. همه سرپرستان باید تجربه ارائه پی   گذرانده

 باشند یا آن را کسب کنند.

یا بحران(    مددجودر پاسخ به موضوع فوری یک    مثالا نظارت یک به یک ) 

 تواند نسبت به مدل نظارتی گروهی برتری داشته باشد.می

 نظارت شامل این موارد است:

 ؛مددجوبحث درباره پیشرفت  •

یا زمان  مددجودر برخورد با  مددکاربحث درباره مشکالتی که  •

 ها مواجه شده است؛ها با آنارائه استراتژی

ها و یا تمرین مهارت مسائلباره چگونگی مدیریت گزاری درنقش •

 در پی ام پالس(؛ مددکارهای )برای بهبود مهارت

 .مددکارخود مراقبتی  •

 

 

 

، به راهنمای آموزش مددکاران برای اطالعات بیشتر درباره آموزش و نظارت

ساختار این ام پالس )قابل دسترس در صورت درخواست( مراجعه نمایید.پی

 دستورالعمل

 این دستورالعمل سه بخش اصلی دارد.

 پردازد:بخش نخست که به شرح موارد زیر می -1
 (1زمینه دستورالعمل )فصل پیش •

 (2ام پالس )فصل مداخله پی •

 (3ی )فصل مددکارهای پایه مهارت •

پردازد که عبارتند بخش دوم به شرح هر یک از اجزای اصلی مداخله می -2

 از:
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 (4پالس )فصل امهای پیارزیابی •
 (5ام پالس )فصل درک فالکت و مداخله پی •
 (6مدیریت استرس )فصل  •
 (7مدیریت مسائل )فصل  •

 (8ادامه دهید )فصل  مسیرتانبه  •
 (9اجتماعی )فصل تقویت حمیات  •
 (10خوب ماندن )فصل  •

 است که شامل موارد زیر هستند: هاپیوستبخش سوم  -3

)رویه • ارزیابی  ارزیابیتوافقهای  ابزارهای  از  ،  پیش  های 

الف، ب   هایپیوست) پالس(امپالس و پس از پی امپالس، در طول پیامپی

 و ج(

 د( پیوستدهی به افکار خودکشی )ارزیابی و پاسخ •

•  

از  دهید بیبزرگساالن آس یبرا یفرد یکمک روانشناخت پالس: امپی

در جوامع در معرض فالکت یسخت   

 ه( پیوست) مددجو هایکاربرگ •

 و( پیوستچگونگی کمک به دیگران ) تصورهای موردی برای نمونه •

جلسات مداخله را تشریح   تک تککمک شغلی که  )پروتکل مداخله   •

 ز( پیوست) (نمایدمی

  نمونه مکالمه

 

هایی را نیز ما در این دستورالعمل و پروتکل مداخله مثال

محلی تطبیق   هایموقعیت  با توجه بهایم )که الزم است  آورده

( . مهم است که این موارد تا جای ممکن به دقت پیدا کند

شامل تمامی اطالعاتی است که شما ممکن است    هامتنمطالعه شوند. زیرا  

خواندن مستقیم از   البتهها نیاز داشته باشید. به احتمال زیاد به آن

نیست.    مددجوروی مکالمات راهکار مناسبی برای ایجاد رابطه خوب با  

برای بیان استراتژی بیابید، و در نتیجه  موثرتر  شما ممکن است یک روش  

تواند قابل پذیرش باشد. همچنین ممکن است  می هامتنعدم تمرکز بر روی  

  مثالا های عمومی را زمان تشریح یک مسئله رایج بیان کنید )بخواهید مثال

مدیریت استرس   مثالا در درک فالکت( و این که چگونه یک استراتژی خاص )

کنیم از  تواند کمک کننده باشد. ما پیشنهاد میرای کاهش اضطراب( میب

 و مشکالتش استفاده کنید. مددجوهای مرتبط و معنادار برای مثال
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میکا رنگ  طوسی  با  درهای  چگونه  کهمددجوگویند  ارائه   یانی  برای 

افراد آسیب دیده از خشونت  )به طور مثال    اندشان، دچار چالشمسئله

آن یا  کهجنسی(  )موقعیت  هایی  دشوار  شرایط  متعارض(در  زندگی   های 

و پنجه نرم کنید. این مهم است که شما با موضوعات ارائه  ، دستکندمی

، آشنا  های چالشیموقعیتاین  رهای طوسی پیش از کار با  شده در کاد

 باشید.

 
 هاکاربرگ

ه( به عنوان کمک برای تشریح یک    پیوست )  مددجوهای  توانید از کاربرگمی

تواند برای یادآوری  استفاده کنید. این برگه می   مددجواستراتژی خاص به  

قرار بگیرد. همچنین   مددجواید، در اختیار  آن چه در جلسه بحث کرده

استفاده کنید تا زمان تکمیل    مددجویانتوانید از یک تقویم مشترک با  می

 یک اقدام یا فعالیت را در آن ثبت کنید.

 ام پالس برای چه افرادی است؟پی

کههمان پی  طور  شد،  اشاره  باال  که  در  است  بزرگساالنی  برای  پالس  ام 

افسردگی، اضطراب یا استرس دارند و در جوامع در معرض فالکت زندگی 

 کنند.می

 پالس برای استفاده در مسائل زیر توسعه نیافته است:امپی

 در آینده نزدیک خودکشیبرنامه داشتن  -1

عصبی و سوء مصرف مواد )مانند های شدید مرتبط با اختالالت ذهنی،  نقص -2

های شدید ذهنی و  اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، معلولیت پریشی،روان

 جنون(

)به طور مثال فردی با   امنیتیبا نیازهای حاد و یا خطرات  مددجویانبرای 

های ا کمکشود در ابتدا بگرفتن(، توصیه می  خطر حاد در معرض تجاوز قرار

در ادامه   مددجوبه دنبال حل مشکل باشید. این   4( PFA)  اولیه روانشناسی

 پالس را نیز دریافت کند.امتواند خدمات پیمی

افراد از   دهد چگونه معیارهای حذفها توضیح میارزیابی  با موضوع  4فصل  

 زیابی کنید.و ارائه راهکارهای مرجع را ار برنامه

 

 اگر مراجعه کننده در پایان مداخله بهبود نیافت چه؟

پیشرفت   درباره  باید  بحث  مددجوشما  خود  سرپرست  و   با  شما  اگر  کنید. 

)برای مثال   جلسه بهبود نیافته است  5پس از    مددجو  هستید  دسرپرستتان معتق

خلق مانند  احساسی  مسائل  در  تغییری  هیچ  یا  کمی  یا تغییر  اضطراب  وخو، 

استرس پدید نیامده(، راهکارهای متعددی وجود دارد که می توانید مد نظر 

 
این کار به یک روز زمان    .را پیشنهاد دهید  PFAالزم خواهید داشت بدانید چگونه     4

 نیاز دارد.
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قرار دهید )موارد پایین را ببینید(. شما و سرپرست شما ممکن است این 

 بگیرید. 5( پس از پایان جلسه 2یا ) 5و  4میان جلسات ( 1تصمیم را یا )

 را به ادامه تمرین  مددجونظر با سرپرست، ممکن است    توافقبر اساس   .1

پالس به طور مستقل ترغیب کنید و یک قرار مالقات در  امهای پیاستراتژی

(.  5ماه بعد از جلسه    3آینده هم برای او در نظر بگیرید )برای مثال  

  زیاد  مددجوشود که سطح پریشانی  تنهای زمانی توصیه می   این راهکار

 نباشد و او افکار خودکشی در سر نداشته باشد.  

ممکن است مراجعه کننده را به یک متخصص    ،با سرپرست  توافقبر اساس   .2

های بیشتر ارجاع دهید. این مورد  سالمت )ذهن( برای ارزیابی و مراقبت 

هایی ی شدید یا افکار و برنامه ناریش شود که پتوصیه می  مددجویانیبرای  

پالس یا پس از ارزیابی سه ماه بعد  امبرای خودکشی در پایان جلسات پی

پالس مشارکت خوبی داشته  امدر برنامه پی  مددجودارند. همچنین زمانی که  

 اش تغییر چندانی نداشته، مناسب است.اما سطح پریشانی

پالس را  امت جلسات بیشتر پینظر با سرپرست، ممکن اس  توافقبر پایه   .3

ی که  یمددجوهای قبلی، پیشنهاد دهید. برای نمونه، با همان استراتژی 

کرده و در    مددکارزمان زیادی را صرف اعتمادسازی با شما به عنوان  

جلسات پایانی بهبودهایی مشاهده کرده است، ممکن است از این گزینه  

 سود ببرد.

 

پالس را خودشان و  امهای پیاست که استراتژی، این مهم مددجویانبرای بیشتر 

روزانه زندگی  برنامه  تمرین در  جلسات،  تکمیل  از  پس  ماه  چند  برای  شان 

میزانکنند.   در  بیشترین  اتفاق   تغییر  زمان  این  در  انطباق  و  پریشانی 

را به انجام این کار بدون نیاز به   مددجوافتد. بنابراین مهم است که  می

اگر این روش برایش ایمن است. البته  کمک روانشناسی بیشتر، تشویق کنید،  

سه ماه   مثالا را پس از یک بازه زمانی،    مددجوشود که وضعیت  همچنین توصیه می

ها همچنان مشکالتی را بعد از پایان اجرای مداخله، پیگیری کنید. اگر آن

 های بیشتری دریافت کنند.توانند کمکمیکنند، تجربه می

 

 

 

 های فرهنگی و محلی با این دستورالعملانطباق

در جوامع در  یاز سخت دهید بیبزرگساالن آس یبرا یفرد یکمک روانشناخت پالس: امپی

  معرض فالکت

 

 پالس است.امنسخه عمومی پی ،اشاین دستورالعمل در وضعیت فعلی
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دهی های محلی و برای پاسختورالعمل را برای موقعیتشما ممکن است این دس

 دهید. مواردی شامل: تطبیقبه تعدادی از موارد 

 ترجمه صحیح و قابل درک به زبان محلی؛ •

 ها؛گنجاندن اصطالحات محلی و استعاره •

ونه باید گها چکمکفرهنگی درباره این که  -های اجتماعیتفاوت •

جنس  مددکارپیشنهاد شوند )برای مثال در خانه فرد یا در مرکز، 

موافق باشد یا مخالف، چگونه رضایت به دست آید، چگونه افراد 

خانواده درگیر شوند، چکونه درباره تابوها مانند خشونت جنسی با 

 صحبت کنیم(؛ مددجو

مکن است مانع شما از دوستانه مهای انسانها. بحرانتناسب استراتژی •

، شود )برای ام پالس مطابق این دستورالعملهایی از پیارائه بخش

ادامه دهید در مواردی  تانهای به مسیرمثال، شما نباید از فعالیت

 دهد استفاده کنید(؛آسیب قرار می خطررا در  مددجوکه 

 آزاری؛های قانونی در گزارش خودکشی یا کودکتفاوت •

ابع محلی در دسترس )رسمی یا غیر رسمی( برای حفاظت ها در منتفاوت •

 از افرادی که در معرض خطر تعارض جنسی قرار دارند.

 امنیتیها در خدمات اجتماعی، شامل خدمات تفاوت •

های ذهنی، عصبی و ها در سیستم سالمت، شامل دسترسی به مراقبتتفاوت •

 مشکالت سوء مصرف مواد  در سیستم عمومی و تخصصی سالمت

 های همراه در این دستورالعملانطباق تصاویر و عکس •

 

 پالساماستفاده عملی از پی

 الزم است شما چند تصمیم مهم را مدنظر قرار دهید:

 دهی کنید؛چگونه آموزش و نظارت را سازمان •

 د؛برگزار کنیکجا جلسات را  •

 با افراد ترتیب دهید؛ را چگونه قرار مالقات اول و قرارهای بعدی •

ریزی شده حاضر های برنامهچگونه افرادی را که برای قرار مالقات •

 شوند، پیگیری کنید؛نمی

 پالس را پایش کنید؛امچگونه پی •

چگونه و کجا به افرادی که به کمک بیشتر یا کمک متمایز نیاز  •

 دارند، مراجعه کنید.
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 پالس(ام)پیمداخله مدیریت مسئله پالس  : 2فصل 

 یادگیری 

در این فصل چه 

 آموزید؟چیزی می

 جلسه

این فصل به کدام جلسه 

 ارتباط دارد؟

 هاکاربرگ

ها با این کدام کاربرگ

 فصل مرتبط هستند؟

پالس اممرور کلی پی •  

)ساختار مداخله، 

ترتیب 

 ها(استراتژی

آموختن مطالب  •

اندک درباره هر 

 هایک از استراتژی

 

فرایند تمام  •

 مداخله

های کاربرگ •

 پیوست-پالسامپیمددجویان  

 ه

 

ام پالس( عبارتی است که برای توصیف رویکرد کلی یک مدیریت مسئله پالس )پی

های شناخته شده حل مسئله این روش استراتژی شود.مداخله مختصر استفاده می

ایجاد پالس  امکند. هدف کلی پیهای رفتاری مشخص، ترکیب میرا با استراتژی

های احساسی را مدیریت کرده است تا بتوانند آشفتگی  مددجویانتوانایی در  

خود را کاهش دهند. به همین دلیل ادبیات   عملیو هر جا ممکن باشد مشکالت  

پالس از امگری و آموزش است و پیتفاده در آن شبیه رویکردهای مربیمورد اس

 کند.ارائه نصیحت خودداری می

استراتژیمددجویان   پیهمه  این امهای  در  که  ترتیبی  همان  به  را  پالس 

 دستورالعمل آورده شده، دریافت خواهند کرد.

 پالسامهای پیاستراتژی

پالس را  امکه پی  روانشناختیهای  در ادامه توضیح مختصری از استراتژی

 سازند، آورده شده است.می

 (6مدیریت استرس )فصل 

ها کمک ، به آنمددجویان  به  مدیریت استرس  درباره  استراتژی مختصر  یک  آموزش

تواند این آموزش می  کند تا اضطراب و استرس خود را بهتر مدیریت کنند. می

ک تمرین روزانه از بروز مراحل شدید استرس یا اضطراب جلوگیری کند.  به کم

تواند به فرد کمک کند تا آرامش خودش را در زمان استرس حفظ میهمچنین  

اگرچه ما انتظار داریم  استراتژی به کار گرفته شده تنفس آرام است.    کند.
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های آرامش روشها راهکار مناسبی باشد، اما  تنفس آرام در بیشتر موقعیت

 5تواند مورد استفاده قرار بگیرد.های یوگا( نیز میاثربخش )مانند تکنیک

در جوامع    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  در معرض فالکت

(.  1شود )جلسه  پالس معرفی میاممدیریت استرس در همان ابتدای فرایند پی

 یان هر جلسه باید آن را تمرین کرد.به عالوه در پا

  

 (7مدیریت مسائل )فصل 

)مانند بیکاری،   عملیهایی که فرد با مشکالت  این استراتژی در موقعیت

 شود.تعارض در خانواده و غیره( دست به گریبان است، به کار گرفته می

  2گوییم. این موضوع در جلسه  ما به این استراتژی مدیریت مسائل می

کنید تا راهکارهای ممکن برای با هم کار می مددجوشما و  شود.مطرح می

شترین دغدغه را ایجاد بی  مددجوای که برای  ، مسئلهبررسی کنیدرا    مسئله

توانید با هم راهکارهایی را انتخاب کنید که بیشترین  می   کرده است.

س یک استراتژی برای انجام این رند و سپاثرگذاری را بر روی مسئله دا

 راهکارها طراحی کنید.

 (8ادامه دهید )فصل  تانبه مسیر

های است )به طور مثال فعالیت  مددجویانهدف این استراتژی بهبود سطح فعالیت  

ی که سطح مددجویانهای ضروری(. بسیاری از  یا انجام وظایف یا شغل  اجتماعی

تواند افسردگی میکنند.  اند، احساس افسردگی میفعالیت خود را کاهش داده

قالب احساس خستگی ف، متفاوت به نظر برسد اما اغلب در  در افراد مختل

دهد. اغلب افراد زودهنگام، احساس ناامیدی و بی ارزشی خود را نشان می

می تجربه  را  متفاوت  جسمانی  درد   مثالا )  کنندعوارض  کمر  یا  سردرد  دچار 

قبالا می که  کارهایی  انجام  از  افسردگی  به  مبتال  افراد  انجام   شوند(. 

ح فعالیت دامه دهید« افزایش سطتان اهدف »به مسیر  زنند.دادند، سرباز میمی

ت  مددجو که  روی  أاست  بر  مستقیمی  خوثیر  و  این  خلق  داشت.  خواهد  او  ی 

 د شد.خواهمعرفی  3استراتژی در جلسه 

 
اجتماعی   -های فرهنگیپالس برای موقعیتاماین موضوعی است که هنگام استفاده از پی    5

 مورد توجه قرار بگیرد.محلی باید 
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 (9تقویت حمایت اجتماعی )فصل 

های حامی  افراد یا سازمان  سوی  ازممکن است  مشکالت احساسی    یدارا  مددجویان

تقویت حمایت اجتماعی مراجعه کننده )برای مثال با   شوند.اشته  ذگکنار  

را  سرخوشی  احساس  نهادها(  یا  همکاران  خانواده،  اعتماد،  قابل  دوستان 

رسد شود. اگر به نظر می معرفی می   4این استراتژی در جلسه    بخشد.بهبود می

از حمایت اجتماعی خوبی برخوردار است و به طور مرتب از آن استفاده   مددجو

اگرچه   فقط باید او را به ادامه این مسیر تشویق کنید.  کند، شما احتماالا می

تقویت   چگونگی  شما باید زمانی را صرف بحث درباره    مددجویانبرای دیگر  

ی برای دریافت توسعه یک برنامه عمل  برای   ها راحمایت اجتماعی کرده و آن

 هر چه بیشتر حمایت اجتماعی یاری نمایید.

 پالسامساختار پی

از  امپی میدقیقه  90جلسه    5پالس  تشکیل  فردی  میپ   شود.ای  شود  یشنهاد 

را با شما مددجو    است  اگرچه ممکن  ای یک جلسه را برگزار کنید.هفته

موقعیت و  نیاز  به  هم  توجه  کمتر  یا  بیشتر  ادامه    ببینید.اش،  در 

ترین بینید که تمامی فرایند مداخله را به همراه مهمنموداری را می

در کنار هر کدام میانگین زمان پیشنهادی   دهد.های هر جلسه نشان میبخش

 کنیم بجز در موارد خاص، ما پیشنهاد می  آورده شده است.  مددجوبرای هر  

 1 

د باشید تا بتوانید تمام بندی پایبنتا حد امکان به این برنامه زمان

ها را با جزییات کافی در هر جلسه پوشش دهید. از گنجاندن استراتژی

عالقهاستراتژی مورد  چشمهای  و  برنامه  در  اصلی  تان  برنامه  از  پوشی 

مثال  برای  دارد.  وجود  هم  انعطاف  حدی  تا  چه  اگر  کنید.  اجتناب 

استرس، زمان بیشتری یانی با مشکالت عملی کم اما با سطح باالی  مددجو

ریزی استراتژی به مسیرتان ادامه دهید، نیاز دارد برای درک و برنامه

تا استراتژی مدیریت مسائل. پس بهتر است زمان بیشتری را صرف استراتژی 

پالس با  امبه مسیرتان ادامه دهید، کنید. بنابراین بعد از این که پی

ای از انعطاف  کنیم درجهد میتان سازماندهی شد، ما پیشنهانظارت سرپرست

 را برای هماهنگی بیشتر با مشکالت اصلی مددجو لحاظ کنید.
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در جوامع    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  در معرض فالکت

 
 

 

 ساختار نمودار:

 پالسامپی
 پالس اممعرفی پی

•

 

 دقیقه( 5معرفی و اعتمادسازی )
•

 
 10ی )مرور ارزیابی و پروفایل روانشناخت

 •

 

پالس چیست؟ امپی

•

 

 دقیقه( 30درک فالکت )

•

 

 20مدیریت استرس )

 •

  

 دقیقه( 5اتمام جلسه )

  

1 

ام پی

 پالس
•

 

 5پروفایل روانشناسی ) مرور کلی و

 •

 

 70مدیریت مسائل )

 •

 
 10مدیریت استرس )

 دقیقه( 5اتمام جلسه )• 

  

2 

ام پی

 پالس
•

 

 5مرور کلی و پروفایل روانشناسی )

 •

  

 35مدیریت مسائل )

 •

 

به مسیرتان ادامه دهید 

•

 

 10مدیریت استرس )

 •

  
 دقیقه( 5اتمام جلسه )

  

3 

ام پی

 پالس
•

 

 5مرور کلی و پروفایل روانشناسی )

 •

 

 20مدیریت مسائل )

 •

 

به مسیرتان ادامه دهید 

20 •

 

 30هاي اجتماعی )تقویت حمایت

 •

 

 10مدیریت استرس )

 •

 
 5ااتمام جلسه )

 

  

4 

 درمان پایان

•

 

 20مرور کلی )

 •

 

 30) خوب ماندن 

 •

 

 20تصور چگونگی کمک به دیگران )
•

 
 15نگاه به آینده )

•

 
دقیقه( 5اتمام برنامه )  

  

5 
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 ساختار جلسات

ب(   پیوستمداخله )  زمان بخواهید که ارزیابی    مددجودر شروع هر جلسه از  

کند. تکمیل  پاسخ  را  به  توجه  با  است  ممکن  ارزیابی،   مددجوهای  شما  در 

ها و چگونگی مقابله با مسائل از آخرین قرار مالقات )برای درباره احساس آن

کلیت   درباره  شما ممکن است  در این مرور  مثال هفته گذشته( صحبت کنید.

کنید.    موضوعات  چگونگی   درباره   صحبتامکان    مددجوبه    فرصتاین    بحث 

ممکن است به   دهد. را می  تههفته گذشرخ داده در   های مثبت یا مشکالتتجربه

های پریشانی احساسی بپرسید تا ببینید در  درباره نشانه  مددجوطور خاص از 

در هفته گذشته بهبود   مددجوی  خلق و خو  مثالا ها تغییری ایجاد شده یا خیر )آن

 تعیینهای  ممکن است بحث درباره تمرینهمچنین    یافته یا بدتر شده است(.

)به طور مثال صحبت   به میان آورید  در فاصله دو جلسه را  مددجو  برای  شده

اند، اند و آموختهها به دست آورده ها با انجام این تمرینآن آنچه  اره بدر

های کلیدی پیش از آن که شروع به معرفی استراتژیدرست مثل هر مشکل دیگری(.  

 مددجو زمانی را صرف حل مشکل یا کمک به    توانیدمی  سه کنید،  برای هر جل

های خانه برایش به وجود آمده،  کنید تا مسائلی را که در حین انجام تمرین

را که در جلسه امروز آنچه      مددجوپس از این مرور کلی، برای    برطرف کنید.

ائل، )به طور مثال مرور مدیریت مس  بر آن تمرکز خواهید کرد، بیان کنید

ها، تمرین مدیریت استرس ی آن خلق و خومعرفی یک استراتژی جدید برای بهبود  

برای تکمیل   مددجورا با  آنچه    در پایان هر جلسه، به طور خالصه    .با هم(

نیاز برای انجام هر وظیفه   های مورداید مرور کرده و کاربرگتوافق کردهآن  

ها انتظار از آنآنچه    مددجو همیشه کنترل کنید    قرار دهید.  اورا در اختیار  

و در پایان ضمن   اندرود تا پیش از جلسه بعد انجام دهند، متوجه شده می

 کنید.تأیید را  اوخداحافظی قرار مالقات بعدی با 

 ونه خواهد بود.دهد هر جلسه چگنشان میز(  پیوستپروتکل مداخله )

 پالسامحضور خانواده یا دوستان در زمان برگزاری جلسات پی

بخواهد یک دوست قابل اعتماد   مددجوپالس  اممواقعی از اجرای پی   ممکن است در

تواند برای این موضوع می  د.اعضای خانواده او را همراهی کنیکی از  ا  ی

برای مشارکت و تمرین   هابه آن   رسانییاری ها، به ویژه در  بسیاری از آن

البته حضور افراد اضافی در جلسه   های خارج از جلسات مفید باشد.استراتژی

خواهند جلسه را خودشان در دست برانگیز هم باشد. برخی میتواند چالشمی

، مددجو منفی صحبت کردن با    مثالا بگیرند یا این که حضورشان مفید نباشد )

در زمان حضور افراد دیگر در جلسات   پالس و غیره(. امپیهای  نقد استراتژی



 

21 
 

ها تمرکز کنید. نقش سایر افراد  حواستان باشد شما نباید بر روی مسائل آن

ی مانند مدیریت استرس ئهادر اجرای استراتژی  مددجودر این جلسات حمایت از  

 ادامه دهید، است. تانیا اجرای به مسیر

برای اعضای قابل اعتماد   1جلسه  مدت  در تمام  در حالت کلی، ممکن است حضور  

پروفایل  ارزیابی  تکمیل  از  )پس  باشد  مناسب  دوستان  یا  خانواده 

 بیاموزند.   را  ( تا درباره مداخله و استراتژی مدیریت استرس6یانشناخترو

به عالوه اعضای قابل اعتماد خانواده یا دوستان ممکن است برای حضور در 

 ادامه دهید، دعوت شوند. ادگیری درباره به مسیرتان  برای ی  3ه  بخشی از جلس

های تواند استراتژیبه او اعتماد دارد، می  مددجوفردی که    ،در این جلسات

ینده ای در آجهه با مسئلهاهنگام مو  مددجوخاص را بیاموزد و برای حمایت از  

 مددکاراگر چه نباید انتظار داشته باشید مثل یک    یا پریشانی، مجهز شوند.

 این کار را انجام دهند، زیرا به آن اندازه اعتماد به نفس ندارند.

مدیریت مسائل دعوت نکنید )جلسه زمان افراد بیرونی را در  شودپیشنهاد می

تواند ممکن است احساس کند نمی  مددجو(. زیرا  5و    4،  3هایی از جلسات  و بخش  2

به طور مشابه   ره مسائل خاصی که با فرد حاضر در اتاق دارد، صحبت کند.دربا

دوستان را در حین اشما باید مزایا و معایب حضور فردی از خانو ده یا 

 اش است، بررسی کنید. در حال تسهیم اطالعات شخصی  مددجوارزیابی و زمانی که  

 

در این فصل 

 شما آموختید
  

هر  اطالعاتی درباره وپالس اممداخله پی •

 هااستراتژی یک از

 پالسامساختار جلسات پی •

چه زمانی افراد قابل اعتماد از  •

خانواده یا دوستان را به جلسات دعوت 

 کنید

 

 

  

 
های قبل، هنگام  در ارزیابی( یک ارزیابی است که از آن  PSYCHLOPSپروفایل روانشناسی )   6

 های الف، ب و ج را ببینید.و پیوست 4شود. فصل پالس استفاده میامو پس از پی
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در جوامع    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  در معرض فالکت

 

 یمددکارهای پایه مهارت 3فصل 

 یادگیری 

در این فصل چه 

آموزید؟چیزی می  

 جلسه

این فصل به کدام جلسه 

 ارتباط دارد؟

 هاکاربرگ

ها با این کدام کاربرگ

 فصل مرتبط هستند؟

  

  

  

چگونه با  •

استفاده از 

های پایه مهارت

ی، روابط مددکار

خوب و قابل 

 مددجواعتماد با 

 بسازید

در رابطه  •

 مددجو -مددکار

چه مواردی را در 

 نظر داشته باشید

چگونه مشکالت  •

 مددجودشوار که 

ممکن است با 

ها درگیر باشد آن

 را مدیریت کنید

ها شما از این مهارت •

همواره در هنگام 

 مددجوصحبت با 

 استفاده خواهید کرد

 

 هیچ • 

 

ی  مددکارهای پایه پالس، درباره مهارتامهای پیقبل از استفاده از استراتژی

تمرکز دارد، صحبت   مددجوسازی در جلسات و ایجاد رابطه با  که بر ارتباط

ایجاد یک رابطه مبتنی بر اعتماد و احترام برای هر گونه   خواهیم کرد.

بستری ی  مددکارهای پایه  حمایت روانشناختی ضروری است. در حقیقت این مهارت

پالس بدون استفاده از امهای رسمی پیاستراتژی  پالس هستند.امبرای اجرای پی

 ها، احتمال موفقیت کمی دارند.این مهارت

 

 مددجویاناحترام به 

های جدید را داشته باشید، ایده  مددجونیتی حقیقی برای کمک به  شما باید  

در مجموع، مراقبت همواره باید   پذیرا و برای شنیدن افراد مشتاق باشید.

رد، موضوعی که به اذاحترام بگشود که به کرامت انسانی    ای ارائهبه گونه
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،  یلحاظ فرهنگی نیز اهمیت دارد و حساس است و باید به دور از تبعیض نژاد

ملیت،   نقطه نظرات سیاسی و سایر نظرات،  رنگ، جنسیت، سن، زبان، مذهب،

قومیت، بومی بودن یا مبدا اجتماعی، دارایی، گرایش جنسی، تولد یا سایر 

 اهمیت دارد.  مددجودهی یک رابطه با ها برای شکل این نگرش ها باشد.موقعیت

 تواند به فرد سود برساند. ، فرایند مداخله نمی مددجوبدون یک رابطه خوب با  

 درک فرهنگی، جنسی و زبانی

، شما باید درک خوبی از فرهنگ محلی که قرار است در مددجوپیش از مالقات  

این موضوع زمانی که شما خودتان متعلق به   جا کار کنید، داشته باشید.آن

آن جامعه باشید یا پس زمینه مشابه فرهنگی داشته باشید، مشکلی ایجاد 

های فرهنگی با این وجود، در میان کشورها، مناطق و جوامع، تفاوت کند.نمی

ها و عوامل جوامع بسیار پیچیده هستند و گروه ده شود.هتواند مشابزرگی می

هر ممکن است شما همیشه با    وها وجود دارد  نگی متعدد در آناثرگذار فره

های جنسی و انتظارات و باورهای متعدد این موضوع نقش  آشنا نباشید.  فرهنگی

هایی، الزم است در زمان  گیرد.می  بر  شما را در  یمددجوهای  مذهبی و تمرین

توانید خود بیاموزید. شما می  یمددجوشما درباره سیستم اعتقادی فرهنگی  

این کار را با پرسش از فرد درباره باورها، آداب و رسوم گروه، مذهب یا 

ها شما احترام خود را نسبت به سؤالبا پرسیدن این    فرهنگ انجام دهید.

یا از   مددجوتوهین به کنید احتمال های احتمالی نشان داده و کمک میتفاوت

 دست دادن اطالعات مهم کاهش یابد.

که برخی باورهای ممکن است در مواقعی )به همراه سرپرست( تصمیم بگیرید  

خود قربانی است«،   ،»دلیل تجاوز  مثالا ها را به چالش بکشید )فرهنگی یا اقدام

دهد«( که به طور واضحی آسیب رسان بیمارهای ذهنی را تسکین می  ،»ضرب و شتم

ما باید این کار را با حساسیت باالیی انجام دهید به طوری که ش  هستند.

 چنان فرایند مداخله درمانی را ادامه دهد.بخواهد هم مددجو

ممکن است با جنس موافق خود احساس راحتی بیشتری داشته   مددجویانبرخی  

کنید. مهیا  را  فرصت  این  باید  ممکن  جای  تا  زبان   باشند.  باید  همچنین 

در این جا هم تا جای ممکن   را مدنظر قرار دهید.  مددجوش  دلخواه یا گوی

انی که در مکالمه به زبان یا گویش مرتبط مسلط مددکارباید با    مددجویان

 هستند، هماهنگ باشند.

 

 یمددکار پایه هایمهارت

های کیفی و روانشناختی وجود  ، مهارت  مددجوبرای ترویج یک رابطه سالم با 

زمانی که توضیح  بگیرید و به طور منظم تمرین کنید.دارد که باید به کار 

خوانید، تالش کنید به زمانی که یکی ها را میمربوط به هر یک از این مهارت

ان بود، داش قدراز دوستان یا اعضای خانوده بابت صحبت با شما درباره مشکل

ها را هنگام گوش به احتمال زیاد شما تعداد زیادی از این مهارت  فکر کنید.
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توانند خیلی طبیعی باشند ها میاید. این مهارتها به کار گرفتهدادن به آن

ها د از آنیخواهدهید و میها گوش مینشان دهند که شما به آن  مددجوو به  

 حمایت کنید.

 

 حفظ اسرار -الف

فرد باید   بسیار اهمیت دارد. مددجوه شما با اعتماد و حفظ اسرار در رابط

شما صحبت   با  پردهبی  ،اطمینان داشته باشد که وقتی درباره موارد شخصی

این موضوع   خصوصی حفظ خواهند شد.  وکند، این اطالعات نزد شما محرمانه  می

زا و حتی بیشتر در مواقعی که شرم ماندگان تجارب آسیببه ویژه برای باقی

 البته   درباره رخدادهایی وجود دارد )مانند تجاوز جنسی(، بسیار صادق است.

 های قانونی حفظ اسرار مطلع باشد.از محدودیت  مددجوبسیار مهم است که  

ت اجتماعی و حفاظتی محل اقامت، با توجه به قوانین کشور و خدما  برای مثال،

در معرض خطر او  رسد  مینظر  به  ممکن است شما اسرار فرد را در مواقعی که  

فاش کرده و به نهادها یا مراجع قانونی خودکشی یا آسیب به دیگران است،  

 7.مرتبط اطالع دهید

دودیت مواجه  حضور همیشگی سرپرست موضوع دیگری است که حفظ اسرار را با مح

در طی فرایند نظارت، شما با سرپرست خود یا یک گروه احتمالی از   کند.می

و تبادل   و میزان پیشرفت او طی مداخله، بحث  مددجول  ان درباره مسائمددکار

له دارد نظارت بیشترین اثر مثبت را بر روی فرایند مداخ نظر خواهید کرد.

موض این  باید  شما  عنوان  را  وع  و  اسبه  حفظ  در  به  محدودیت   مددجورار 

یادآوری کنید.

 
ی  هااین موضوع یکی از مواردی است که هنگام بکارگیری این دستورالعمل در موقعیت   7

 محلی باید مورد توجه قرار گیرد.



 

25 
 

در جوامع    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  در معرض فالکت

 

)مانند   مددجویانبه عنوان بخشی از حفظ اسرار، مهم است که تمامی اطالعات 

ها، اطالعات فردی و غیره( در جای مطمئن و محفوظ )مانند نتایج ارزیابی

 8قفسه بایگانی( نگهداری شوند.

 های برقراری ارتباطدغدغه -ب

توانید تالش ی که میی یک مهارت مهم است. تا جا  مددجوبرقراری ارتباط با  

درک نمایید. را  کند،  تجربه میی خود، شامل احساساتی که  مددجو کنید موقعیت  

ها را به از سوی دیگر مهم است که خیلی با احساسات فرد درگیر نشده و آن

تواند سبب ایجاد استرس در خودتان و سنگین خودتان بگیرید. این موضوع می

 شدن کارتان شود.

 :دهند عبارتند ازهایی که نگرانی شما را نشان میگزاره

کننده/ برانگیز/ناراحترسد این موضوع برای شما خیلی چالشبه نظر می •

 ترسناک )و غیره( باشد.

 تان ببینم این موضوع چقدر برایتان دردناک است.در چهره متوانمی •

 اید.شما مشکالت زیادی را تجربه کرده •

 خیلی چیزها بر سر شما آمده است. •

 انگیز/ترسناک است.ما غمتوانم درک کنم چقدر این موضوع برای شمی •

 کالمی غیر هایمهارت-پ

د روشی  توانکند و میارتباط برقرار می نایمددجوهای غیرکالمی نیز با مهارت

متناسب   ها شامل حفظ ارتباط چشمیمهارتها باشد. این  برای مخابره نگرانی

ها راحت نشستن در بیشتر فرهنگو نگ، تکان دادن سر به عالمت تایید، با فره

( مددجویا دور نشستن از    محکم نشستن،)خودداری از دست به سینه بودن،  

دهد که ، نشان میمددجوگاهی اوقات نشان دادن احساسی مشابه احساس  شود.می

انگیز موضوعی غم  هاممکن است زمانی که آن  دهید.گویند گوش میشما به آنچه می

روی صورتتان نشان دهید )زیرا ممکن است ناراحتی را   کنند،  را بیان می

توانید از عالئم کالمی خالصه برای آن که  آلود شود(. همچنین میشان اشکچشمان

فهمم« دهید، مانند »اوهوم«، »باشه«، »مینشان دهید به حرفهایشان گوش می

 ه مهم است که حواستان باشد در هر فرهنگی محدود  و »اوم« استفاده کنید.

 زیادی از این کلمات وجود دارند.

 
 ستایش شفافیت -ت

عات شخصی، دشوار  وکمک کنید هنگام صحبت درباره موض  مددجوبرای این که به 

پرده و شفاف صحبت کردن قدردانی ها بابت بیآور راحت باشد، از آنیا شرم

فرایند مداخله، ممکن است بارها از مراجعه کننده بابت نمایید. در طول  

 سپاسگزاری کنید. ،پالس و بهتر شدنامهای پیتالشش در مشارکت در استراتژی

 چند مثال در ادامه آورده شده است.

 
عدم درج اطالعات شخصی )مانند نام مددجو و شماره تماس( روی   ،های حفظ اسراریکی از روش  8

توانید از یک کد برای شناسایی مددجو استفاده کنید. های ارزیابی است. به جای آن میبرگه

ی او را در سند دیگری ثبت کنید برای این منظور الزم است اطالعات شخصی مددجو و کد اختصاص

 .شودو حفاظت که باید در جای دیگری و جدا از برگه ارزیابی و اطالعات مداخله نگهداری 
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 بابت گفتن این موضوع به من، ممنونم. •

شما به خاطر در میان گذاشتن این احساسات شخصی با من، بسیار شجاع  •

 هستید.

کنم برای اگرچه گفتن این موضوع به من بسیار مشکل بود، اما فکر می •

 بهبود شما بسیار مفید خواهد بود.

 بینم.تالش حقیقی شما برای تمرین منظم مدیریت استرس را می •

شما با به اشتراک های محلی استفاده کنید: مانند المثلاز ضرب •

برابر کرده و اندوه را را دو  یگذاشتن آنچه در ذهنتان است ، شاد

 .دیکن ینصف م

 اعتباربخشی -ث

هنگام صحبت درباره مشکالت خود با یک غریبه احساس شرم   مددجویانبسیاری از  

تواند احساسی شبیه ها ممکن است فکر کنند هیج فرد دیگری نمی آن  کنند.می

ها داشته باشد. همچنین ممکن است فکر کنند صحبت درباره احساسات یا آن

 مددجویانبرخی    آن است که مریض، دیوانه یا ضعیف هستند.  مشکالت فردی نشانه

ه در طول مهم است ک  شان سرزنش کنند.ممکن است خودشان را به خاطر احساس

توانید می  ها را کنار بگذارد.کمک کنید این افسانه  مددجوفرایند مداخله به  

ها کمک انجام دهید و به آن  مددجواین کار را با طبیعی جلوه دادن مشکالت  

ت مشابه را تجربه هم شرایط و مشالدیگر    کنید بدانند که بسیاری از افراد 

ها ها، یعنی شما به آن مشکالت آن به  «  بخشیاین کار یعنی »اعتبارکنند.  می

هایشان قابل درک است. این کار یک روش خوب د بدانند واکنشیدهاجازه می

 مددجو کنیم به  ما پیشنهاد می  شود.برای نشان دادن نگرانی نیز محسوب می

اگر چه با این کار شما به اطالعات دانم در چه حالی هستید.  نگویید من می

ها شما را تواند اثر معکوس داشته باشد و آنمیاما    بخشید،خود اعتبار می

 باور نکنند.

 در ادامه آورده شده است. هایی از اعتباربخشیمثال

 اید و تعجبی ندارد که احساس استرس کنید.شما تجربه سختی داشته •

آنچه شما شرح دادید یک واکنش طبیعی برای افراد در این موقعیت  •

 است.

ام، احساسی مشابه این را ها کار کردهمن با آنبسیاری از افرادی که  •

 اند.وصف کرده

 هایی که شما توصیف کردید، بسیار رایج هستند.واکنش •

 تعجبی ندارد که ترسیده باشید. •

 های شخصی خود را کنار بگذاریدارزش -ج

ی به معنای آن است که شما همیشه نیاز مددکارایه  های پمهارت  نشان دادن

. این کار ریداذاحترام بگ  های شخصی مددجوباورها و ارزش  هخواهید داشت ب

ارزشمی آن  با  که  زمانی  ویژه  به  همتواند  باورها  یا  نیستید، ها  عقیده 

باشد.چالش نباید    برانگیز  نیست    مددجوشما  مهم  کنید،  قضاوت  چه   اورا 

های شخصی خود به عبارتی دیگر به باورها و ارزش  گوید.چیزهایی به شما می
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تجربه این که کسی را   اثر بگذارند.  مددجوجازه ندهید بر پاسخ شما به  ا

دهد، موضوعی است داشته باشید که بدون داوری و قضاوت به حرفهایتان گوش می

است  که   نکرده    مددجوممکن  تجربه  می  باشدتاکنون  حس و  ایجاد  در  تواند 

 .عتماد آن ها به شما بسیار کمک کندا

 

 
 کردن نصیحت -چ

را نصیحت کنید. نصیحت کردن با ارائه اطالعات   مددجوشما به طور کلی نباید  

به   مهم  یا  سازمان  مددجومفید  سایر  یا  قانونی  خدمات  مدنی )مانند  های 

نصیحت کردن یعنی به فرد بگویید چه کاری انجام بدهد   ( تفاوت دارد.مددکار

 ع صحبت نکن(.با همسرت درباره این موضو مثالا و چه کاری انجام ندهد )

کردن وسوسه شوند. این یک حس ان ممکن است در مواقعی برای نصیحتمددکارهمه  

که حس ناامیدی و عالئم افسردگی دارد،   ییمددجوطبیعی است. برای مثال،  

برانگیز باشد، به ویژه زمانی ممکن است استراتژی مدیریت مسائل برایش چالش

فکر برای کمک به مشکالت  که به راهکارهای بالقوه
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در جوامع    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  در معرض فالکت

درباره راهکارهای   مددجود. در چنین شرایطی ارائه پند و اندرز به  کنمی

ا متکی باشد، احتمال آن اگر فرد به نصیحت شم  خوب بسیار وسوسه کننده است.

، رساندمیپالس را به پایان  امه پید در آینده و زمانی که مداخلبتوانکه  

 مسائل خود را مدیریت کند کم است.

هایی که بسیار برای پند دادن یک استراتژی مفید برای استفاده در موقعیت

د یا به یک او چه پیشنهادی داراید، این است که از فرد بپرسید وسوسه شده

برای مثال،  ند.یگوخانواده در چنین شرایطی چه میدوست صمیمی یا عضوی از 

ن است به دنبال حمایت ، ممکی که از همه چیز دست کشیده و افسرده استیمددجو

د. به جای این خواهد بار دیگران را به دوش بکشنمی، زیرا  اجتماعی نباشد

بگویید به دنبال پشتیبانی اجتماعی باشد و یا این که افکارش   اوکه به  

»به فردی از خانواده یا یک دوست بپرسید  اوخیلی منفی است، ممکن است از 

خواهید با مشکالت خود ها میگویید؟ آیا از آنبا طرز فکر مشابه چه می  یصمیم

بابت احساس   نیاز ا  تنها بمانند یا این که از دیگران کمک بخواهند؟ و آیا 

ها و دغدغهبه  کند تا  کمک می  مددجوها به  این گونه پرسش؟«  دیکنیم  ینیسنگ

ها طور مستقیم به آن رفتارها از زوایای مختلف بنگرد، بدون آن که شما به

 بگویید که کار متفاوتی انجام دهند.

 درباره نصیحت کردن دو استثنا وجود دارد.

تر باشد، کنید فعالرا نصیحت  مددجوپالس، شما همواره امزمان ارائه پی -1

زیرا این  حمایت اجتماعی را جستجو کند و مدیریت استرس را تمرین کند،

 پالس هستند.امبخشی از پی هااستراتژی

دهید، هدف شما کمک به ش میوززمانی که استراتژی مدیریت مسائل را آم -2

چه  تا  میم بگیرد راهکارهای بالقوه در مدیریت مسائل  صاست تا ت  مددجو

ممکن است تعدادی راهکار غیرمفید  در این مرحله مددجو  میزان مفید هستند.  

ها ایجاد که مشکالتی را برای سالمت جسم یا روان آنهایی  حل)مانند راه

  د. نظر داشته باشرسان یا غیر قانونی و غیره( در  کند، کارهای آسیبمی

ید مفکدام راهکارها مفید یا غیربداند  کمک کنید    مددجومکن است به  شما م

توانید برای دلسرد کردن فرد از تمرکز بر راهکارهای غیرمفید، می  هستند.

از او بپرسید خودش به یک دوست صمیمی یا عضو خانواده که مشکل یکسانی 

به آن ها  آیا  »  مثالا دهد )کند، پیشنهاد انجام چه کاری می ه می برا تجر

همچنان بر    مددجو(. اگر  کنید این راهکار را استفاده کنند؟«پیشنهاد می

نوشیدن الکل، انجام یک کار    مثالا کند )یک راهکار آشکارا مضر پافشاری می

غیر قانونی(، شما ممکن است به طور مستقیم از این راهکارها به عنوان 

ب برای غیرمفید تلقی کار غیر مفید یاد کنید. مهم است که شما دالیل خو

به فرد ارائه کنید )به عبارت دیگر با اشاره به   را  هارکردن این راهکا

این اما  زا هستند یا پیامدهای مضر دارند(،  این که این راهکارها مشکل

 د.های شما ارتباطی داشته باشارزش نباید باموضوع 
 

 مددکار – مددجورابطه 
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 مددکارنقش  -الف

به معنای تصدیق ضعف تلقی شود. به همین   مددکاربرای برخی افراد، دیدن یک  

 فرایند دلیل ممکن است زمان دشواری را در جریان مداخله به عنوان جزیی از  

برخی دیگر ممکن است به شما به چشم یک دکتر یا شفادهنده سنتی   سپری کنند.

مهم است که در   د.نگاه کنند و از شما انتظار مداوا یا شفا داشته باشن

پی را  امجریان  کننده  مراجعه  احساسات  این  آنبپالس  به  و  کرده  ها هنجار 

 درباره نقش خودتان آموزش دهید.

به نقش یک معلم تشبیه کنید   را  کنیم که نقش خودپالس ما پیشنهاد میامدر پی

 های بیشتر پایان این بخش را ببینید(.)برای استعاره

دهند و آموزان قرار میاطالعاتی را در اختیار دانش ،موزگارانآ

ها در روز عین حال آن   کنند. درها در یادگیری کمک می به آن

ها  آموزان بنشینند و به آنتوانند در صندلی دانشامتحان نمی

آموزان را تا جای ممکن  توانند دانشها فقط میآن  یند چه چیزی بنویسند.بگو

تا چه که  آموزان بستگی دارد  ر به دانشاین دیگ  برای امتحان آماده کنند.

در نهایت   و آماده شوند تا در امتحان موفق شوند.  الس خوب گوش دهندحد در ک

 ا اید، اما رابطه شمدیگر بزرگ شده   آموزان مسئول هستند. اگر چه شمادانش

های مهم و مفیدی را خواهم به شما استراتژی من می   است.  طورهم همین   و من

ها مسئول هستید. من  یاد بدهم، اما در نهایت شما برای تمرین آن استراتژی

هم. ممکن است زندگی هر روز خود  توانم به جای شما این کار را انجام دنمی

آموز باید بدهد مقایسه کنید. شما در برابر را با همان امتحانی که دانش

ها در زندگی هر روز خود مسئولید. با وجود  خوب به کارگرفتن این استراتژی

کنم برای بهترین عملکردتان مهیا  این، من هم از شما حمایت کرده و کمک می

 شوید.

کنید هر دوی شما در این اتاق »کارشناس« تأکید    مددجو  همچنین باید به

حتی ممکن است از یک مثال مناسب برای موقعیت خود استفاده کنید.   هستید.

ها را کشف کنید و احساسات ضعیف شما درباره احساسات و این که چگونه آن

خودش متخصص است، چیزی   درباره زندگی  مددجورا کاهش دهید، متخصص هستید.  

او درباره مشکالت ویژه خودش و این که   دانید.که شما از آن مقدار کمی می

اش دارند، تخصص دارد. هدف این است که هر دوی ثیری بر زندگیأها چه تآن

و برطرف   مددجوها یک جا جمع شوند. این موضوع برای ایجاد اعتماد  این تخصص

مسائل فرد را حل کنید، تا  نه که این تنها وظیفه شماست  کردن این افسا

 بسیار اهمیت دارد.

 

 مددکار - مددجوها برای توصیف رابطه سایر استعاره
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 یک تکنیک  مثالا مهارت جدید  پالس شبیه آموزش یک  امپی  استعاره آموزش بزرگساالن:

دهد تا یا ابزار کشاورزی جدید به بزرگساالن است. معلم همه اطالعات را می

کارآموز بتواند از ابزار یا استراتژی استفاده کند. اما این کارآموز است 

که باید این ابزار یا استراتژی را روی زمین خود بدون حضور آموزگار به 

 کار گیرد.

های پزشکی کمک زیادی برای هاگرچه دکتر با ارائه توصی  استعاره پزشکی:

می شما  جسمانی  بیماری  مسئول اما  کند،  مداوای  که  است  بیمار  نهایت  در 

را دنبال کند که ممکن است    ایهای درمانیاو باید توصیهخودش است.   یبهبود

پزشک این   یا استفاده از پمادها باشد.  اجتناب از برخی غذاها، خوردن دارو

انجام بیمار  برای  را  مینمی  کارها  یاد  او  به  اما  این دهد،  چگونه  دهد 

. است   مددکارکند. این همان نقش  اجرا کند و او را حمایت میرا  ها  توصیه

ود احساس و وضعیت بممکن است به فرد توضیح دهید »من چند توصیه برای به 

ها در زندگی هر روزه زندگی شما دارم، اما شما مسئول تمرین و بکارگیری آن 

 هستید.«خود 

برنامه ورزشی ورزشکار   از  آموزش و حمایت  ،نقش یک مربی  استعاره مربی ورزش:

این ورزشکار است که  اما  دهد  اگرچه مربی به جای ورزشکار مسابقه نمی  است.

ای مشابه میان های مربی و نصایح او است. رابطهمسئول اجرای دستورالعمل

 مددجو ها را به  نقش شما این است که استراتژی  وجود دارد.  مددجوشما و  

عی رهبری زندگی واق  ها درها را در زمان تمرین استراتژیبیاموزید و آن 

ها در زندگی روزمره باید از آناست که    مددجونهایت این    اما در  کنید.

 توانید این کار را انجام دهید.شما نمی استفاده کند.

 

 میلبی یمددجو -ب

ممکن است در ابتدای کار درباره صحبت با شما مردد    مددجویانبرخی  

 تواند دالیل مختلفی داشته باشد، از جمله:باشند. این موضوع می

 عدم اعتماد •

 تابو بودن مشکالت سالمت ذهن •

ناشناخته بودن مشاوره روانشناسی در فرهنگ جامعه •
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در   یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  جوامع در معرض فالکت

 

 پالسامعدم درک یا ادراک ناصحیح درباره واقعیت پی •

 مددکارعدم درک نقش شما به عنوان یک  •

 پالس توسط یکی از اعضای خانوادهاماجبار به شرکت در پی •

 اندمعرض آن بوده رای که داس شرمساری درباره تجربهاحس •

 چه وضعی دارنددرباره این که اکنون  شرمساریاحساس  •

 موارد جنسی مانند صحبت درباره موضوعات شخصی با یک غیر همجنس •

 شوندی تلقی میموضوعاتی که تابوهای جنس •

 مددکاریهای  شما احتماال خواهید دید با صرف زمان و بکارگیری درست مهارت

اس راحتی خواهند احس  مددجویانکه در اینجا آورده شده است، بسیاری از  

به عنوان   میل یا خجالتی باشند.ها ممکن است هنوز بیکرد. اگرچه برخی از آن

شما باید به این   بهتر است با سرپرست خود در این باره صحبت کنید.  مددکار

پالس آماده امممکن است به طور کامل در زمان دریافت پی  مددجوحقیقت که  

است موجب این مسئله شوند که ادی ممکن  دالیل زی  نباشد، احترام بگذارید.

وقت آن   هیچ  نشویداز  مطلع  این    .ها  با  بسیار   مددجویانکار  است  ممکن 

ها ممکن است اطالعات زیادی به شما ندهند. در برانگیز باشد، زیرا آنچالش

کنید، نباید ها را تشویق به صحبت میحالی که شما به تدریج و با احترام آن

این موضوع به ویژه در مورد افرادی   ها را تحت فشار قرار دهید. هیچگاه آن

از اهمیت بیشتری برخوردار   دارند  کنجهکه سابقه تجربه تجاوز جنسی یا ش

آن   است. اگر  که  است  میمهم  خصوصی ها  اطالعات  تجارب خواهند  درباره  شان 

کننده را با شما تسهیم کنند، شما آمادگی و تمایل خود را برای گوش پریشان

 مددجواگر    گیرند.ها می، اما در نهایت تصمیم آخر را آن دادن نشان دهید

زند، برای رابطه شما مهم است رباره یک موضوع سرباز میاز ادامه صحبت د

 اش احترام بگذارید. برای مثال ممکن است بگویید:به خواسته

می کنمتوانم  من  موضوع   درک  این  درباره  صحبت  شما  برای 

گذارم. اما اگر خواستید کننده است و به آن احترام میناراحت

دهم که دوباره درباره آن صحبت کنیم، این اطمینان را به شما می

 در هر زمانی آماده شنیدن هستم.

 

کند، یا ممکن است ببینید که فرد زمانی که درباره یک موضوع خاص صحبت می

خواهد درباره آن صحبت کند.  شفته است، اما خودش نگفته است که نمی بسیار آ

خواهید صحبت درباره توانید اگر میشما ممکن است بگویید میدر چنین شرایطی  

این انتظار  ممکن است فکر کنند  مددجویانی برخ این موضوع را متوقف کنید.

صحبت درباره دهید شامل  ها باید هر چه شما پیشنهاد میوجود دارد که آن 

 انجام دهند. های شخصی و حساسموضوع

 برای مثال ممکن است بگویید:
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رسید. من هنگام صحبت درباره این موضوع به نظر خیلی ناراحت می

بسیار مشتاق به شنیدن داستان شما و کمک به ادامه صحبت هستم، 

درباره گیرید  خواهم بدانید که این شما هستید که تصمیم میاما می

ای بحث را چه چیزی صحبت کنیم و اگر نیاز دارید در هر نقطه

 خواهید درباره بخشی از داستان صحبت کنید، مشکلی نیست.متوقف کنید یا نمی

 

 فیزیکی تماس -پ

ها تماس فیزیکی مانند دست گذاشتن روی زانوی یک دوست برای  در برخی فرهنگ

ها، است. در برخی دیگر از فرهنگ  نشان دادن حمایت از او، بسیار قابل قبول

های فرهنگی تماس فیزیکی چندان شایسته نیست. شما باید نسبت به این تفاوت

در حالت کلی پیشنهاد   ها احترام بگذارید.آگاه بوده و تالش کنید به آن 

شود از تماس فیزیکی یا لمس برای نشان دادن حمایت یا نگرانی خود به می

این موضوع از تفسیر نادرست فرد از تماس فیزیکی   اجتناب نمایید.  مددجو

 کند.یا احساس ناراحتی ناشی از آن جلوگیری می

 

 محیط -ت

 مددجو راحت و خصوصی را برای اجرای جلسات مشترک با    محیط شما باید یک  

به فرد این فرصت را بدهید تا خودش چنین محیطی را برای مالقات   بیابید.

در میان بگذارید و   مددجوپیشنهاد دهد. اگر چنین موقعیتی مهیا نیست، با 

زمان در  کنید.  توافق  دیگری  راهکار  مطمئن بر  محیط  امنیت  از  که  هایی 

 نیستید، از بحث درباره موضوعات خصوصی اجتناب کنید.

 

 انی خودتانمدیریت پریش -ث

تواند برای برخی اند، میگوش دادن و کارکردن با افرادی که زیاد سختی دیده

احساس کند تحت   مددکار. این که کننده باشدکننده و حتی پریشان افراد خسته

غیر رایج شده است، چندان    ثیر قرار گرفته یا غرق در شنیدن مکرر فالکتأت

برای جلوگیری از احساس سرریز شدن یا حتی تجربه بیش از حد پریشانی   نیست.

ی پایین، اضطراب، عصبانیت، ناامیدی و خلق و خودر خودتان )مانند استرس، 

 غیره( موارد زیر را در نظر داشته باشید.

 به طور مرتب با همکاران و سرپرست خود صحبت کنید. •

ریزی کنید برنامه ویانمددجزمان استراحت کافی میان برای داشتن  •

تواند شامل صحبت با همکاران، انجام تنفس آرام یا )استراحت می

های مشابه برای مدیریت استرس، یا انجام یک فعالیت مفرح استراتژی

 باشد(.

د این کار در هنگام انجام یکنکنید یا فکر میاگر احساس پریشانی می •

مرتب به  ،زمان خواب الا مثکند )میایجاد دردسر  برای شما سایر وظایف

توانید با کنید( کمک بخواهید )مییک مراجعه کننده خاص فکر می

 سرپرست خود صحبت کنید(.
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 برانگیز چالشها یا اظهارات موقعیت

  

 زننده آسیب خصوصی تجاوز جنسی یا دیگر تجارب .1

بازماندگان خشونت جنسی یا سایر اشکال آن هستند، کمک به افرادی که  

نامیم )مانند « میا آن را اینجا »تجربه خصوصی آسیب زنندهچیزی که م

به چهار دلیل نیازمند حساسیت   ،خشونت جنسی، شکنجه یا خشونت شدید خانگی(

 بیشتری است:

 . بازمانده ممکن است امنیت نداشته باشد و آن تجارب باز هم رخ دهند.1

آمیز یا وحشتناک   معموال به شدت تهدید  . تجربه روانشناختی این رخدادها2

س از واقعه را تجربه کند و از هرگونه  پبازمانده ممکن است استرس    هستند.

یادآوری رخداد خودداری نماید.
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در جوامع    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  در معرض فالکت

شود . این رخدادها معموال خصوصی و به لحاظ فرهنگی تابو هستند که سبب می 3

 .شودها و درخواست حمایت برای بازماندگان دشوار بازگو کردن آن

ها با  . ممکن است با آشکار شدن آنچه برای بازماندگان رخ داده است، آن4

 شدن از سوی خانواده یا جامعه مواجه شوند.طرد لکه ننگ و 

ود را با شما در  دشوار تجارب خ های  ی که بازماندگان سایر موقعیت زمان

می میمیان  اعتبار  احساس  اغلب  نشان گذارند،  شما  دیگر  بیان  )به  کنند 

اید(. اما بازماندگان خواهید داد که این تجربه دردناک را کامال درک کرده

، مانندمی   بهرهبیاز این اعتباربخشی    بیشتر اوقاتزننده  آسیب خصوصی  تجارب  

تحت فشارند یا به راحتی    کنند، برای ساکت ماندنن صحبت نمیزیرا درباره آ

نمی باور  جک  از  شود.حرفهایشان  با  کرامتشان  احساس  بدتر،  که آن  هایی 

کنند،  هایی که میگویند یا سرزنشها آمده میآن  دیگران درباره آنچه بر سر

شدن توسط خانواده یا جامعه موجب آسیب بیشتر  طرد  هر گونه    شود.لگدمال می

پرده شود )مانند فقر(. در بسیاری از جوامع این موقعیت با صحبت بی می

میردفرد   هم  بدتر  جنسی  خشونت  که  باره  زمانی  بنابراین   مددجو شود. 

می میان  در  شما  با  جنسی  آزاردهنده  تجربه  درباره  را  گذارد، داستانش 

شما هم باید در    این کار به خرج داده است.  شجاعت زیادی برای انجام

حفظ اسرار خیلی اهمیت   دهید بسیار حساس باشید.یها ماسخی که به آنپ

 دارد. 

مال زیاد ها به احتآن  های جنسی خیلی زیادند.ونتشهای بازماندگان خزنیا

شما    برند.مشکالت حقوقی و اجتماعی نیز رنج می  از مشکالت سالمت جسمانی،

ها ها برای نیازهای دیگر آن ها درباره سایر خدمات و حمایتباید به آن 

 9اطالعات دهید. 

استراتژی شامل  دستورالعمل  رواناین  یا های  تروما  بر  متمرکز  درمانی 

یارتان های عمومی مفید را در اختشود. در عوض استراتژیهای روحی نمیآسیب

اند، ارائه ان که مختصر آموزشی دیدهمددکارتوانند توسط  دهد که میقرار می

 مددجو های عمومی روانشناسی به  در بسیاری از موارد، این استراتژی  شود.

مشکالت اینچنینی دارای    مددجویان،  سایر موارددر    بسیار کمک خواهند کرد.

که   داشت  خواهند  نیاز  پیشرفته  معالجات  این به  محدوده  از  فراتر 

است. از    دستورالعمل  بسیاری  به مددجویانبرای  است  ممکن  وقایع  این   ،

 برای شما بازگو نشود.هیچگاه دلیل اتهام ننگ 

 
9  Action Humanitarian Based Violence Interventions in-Guidelines for Integrating Gender را ببینید. 
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می فرد  که  آسیبزمانی  تجربه  درباره  اطالعاتی  را خواهد  خصوصی  زننده 

شنیدن   برای  را  خود  عالقه  و  تمایل  که  است  مهم  کند،  بازگو  برایتان 

ن موضوع به طور که پیشتر هم بیان شد، ایهمان  انش به او نشان دهید.داست

هایشان و گرفتن شدن داستاناد اغلب فرصت شنیدهرفدلیل آن است که این ا

ها به اشتباه آندر بسیاری از جوامع    مهر تایید را در اختیار ندارند.

نتیجه اتفاق به شوند یا به عنوان به خاطر آنچه اتفاق افتاده سرزنش می 

زننده ع تجارب آسیبادرباره انو  مددجوزمانی که    شوند.طور منفی قضاوت می

کنند، ضروری است که نگرانی واقعی خود را به او جنسی با شما صحبت می

ی را مددکارهای پایه  نشان دهید و با یاد داشته باشید تمامی استراتژی

تدا سریع وارد پیشنهاد ته از همان ابالب  در مورد وی به کار گیرید.

اعتبار بخشی تلقی    کار را  فرد ممکن است این  های مداخله نشوید.استراتژی

های این دستورالعمل همچنان کاربرد دارند، اما مهم است استراتژی  نکند.

ش دهید و بابت شجاعت فرد در وها گکه احترام خود را بروز دهید، به آن

یک راه برای انجام این کار این است   نمایید.ر  یگفتن داستانش او را تقد

کنید، سرعت کار را پایین آورید که زمانی که به ماجرای گفته شده گوش می

شان سخن تر در این فصل دربارهی که را که پیشمددکارهای  و تمامی مهارت 

با احترام و    مددجوهای  وقتی مطمئن شدید که حرف   گفتیم، به کار بگیرید.

ش کرامت  واردحفظ  تدریج  به  است،  شده  فعال    نیده  و    مددکارینقش  شده 

های مناسب در این دستورالعمل را به کار بگیرید )مانند مدیریت استراتژی

 استرس و غیره(.

یک ماجرای تجاوز جنسی برایش رخ داده، چه باید   مددجوکنید  اگر فکر می 

 بکنید؟

از قبل آگاهی   مددجویاناوقات شما درباره وقوع تجاوز جنسی به    گاهی

از طریق شایعاتی که در جامعه پیچیده است(. البته خود فرد    مثالا دارید )

یک  این    تراک نگذاشته است.شاات را در جلسه درمانی با شما به  این اطالع

خیلی مهم است که شما فوری فرض نکنید یک تجاوز    گیز است.براندوراهی چالش

 نی از سرپرست خود کمک بگیرید.های اینچنیدر موقعیت جنسی رخ داده است.

کنید به تازگی یک تجاوز جنسی برای فرد رخ داده و شما  زمانی که فکر می 

درباره امنیت فرد نگران هستید، شاید بهتر باشد از او درباره آنچه 

اگر خواستید این کار را انجام دهید، حواستان   اتفاق افتاده  بپرسید.

 ای محترمانه انجام دهید.ام و به شیوهباشد که این کار را به تدریج و آر

خواهم درباره آن با موضوعی هست که می»توانید بگویید:  برای مثال، می

خواهم احساس ناراحتی یا شرمساری کنید. اما من شما صحبت کنم. اصال نمی

خواهم مطمئن باشم همه چیز خوب است. در نهایت  نگران امنیت شما هستم و می

  لطفاا   ، باشد؟شماست که درباره موضوع با من صحبت کنید یا نهاین تصمیم  
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من   برای بازگو کردن چیزی که درباره آن ناراحتید، احساس فشار نکنید.

و خواسته شما انجام داده باشند    فدیگران به تازگی کاری بر خال  نگرانم

این موضوعی است که برای   شما هنوز هم در خطر وقوع دوباره آن باشید.

ا یا کوتاهی  طری از زنان و مردان رخ داده است و وقوع آن به دلیل خبسیا

مسلما در صورت وقوع چنین چیزی، هدف من قضاوت شما   خودشان نبوده است.

به جز سرپرستم این موضوع را برای کسی من  باشید    یاد داشته  به  نیست.

خواهید با من میتعریف نخواهم کرد. اما اگر چنین اتفاقی افتاده و شما 

ن کار کنم. با ایجام این کار تشویق میصحبت کنید، من شما را برای ان

کمکمی کنار  توانم  داده  رخ  فاجعه  با  یا  بمانید  امان  در  تا  کنم  تان 

 «بیایید.

قبل   هاکنید تجاوز جنسی به تازگی رخ نداده )و مربوط به سال اگر فکر می 

  مددجو  یالبته برا  غیرضروری است.  جومدداست( احتماال بیان این موضوع به  

حافظ اسرارش   یموضوعات  نیمکالمه درباره چن  هنگاماست که بداند شما    دیمف

از   دیانوتیخوب است، م  دیکنی . اگر فکر مدیکنیو او را قضاوت نم  دیهست

( ی هنگام درک بدبخت  مثالا )  دیاستفاده کن  جیمسائل را  فیتوص  یبرا  ییهامثال

استرس   تیریبود )مد  کمک کننده خواهد  خص،مش  یاستراتژ  ک یکه چگونه    نیو ا

درباره   یئهانمونه  دیتالش کن  دیتوانیها، ماضطراب(. در ارائه مثال  ای

صحبت   درکه    دهدیرا م  امیپ  نیا  مددجوکار به    نی. ابگنجانید  یتجاوز جنس

  مددجوبه اظهار    تواند یم  ی. حتدیدرباره موضوعات دشوار و تابو راحت هست

 کار کمک کند. انیدر پا یدرباره تجاوز جنس

 ی یبر عدم بازگو  یمبن   مددجو  میبه تصم  دیموارد شما با  یتمام  رد  البته

 .دیها، احترام بگذارآن لیدر صورت عدم تما یاطالعات درباره تجاوز جنس
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 تعارضمهای . موقعیت2

 ،یتیامن یروهایتعارض ممکن است از ن یاز افراد در جوامع دارا یاریبس

جامعه،  گریاوقات افراد د یگاه ای مسلح، نهادها ونیاپوزس یهاگروه

در این شرایط باید درک کنید که برای فرد اعتماد  واهمه داشته باشند.

دهی با ها پاسخدشوار باشد. ممکن است برای آن مددکاربه شما به عنوان 

ها درهمه زمانزا باشد. هایی موجود در فرم ارزیابی بسیار استرسپرسش

درباره عدم ارائه اطالعات یا نگفتن اطالعات شخصی  مددجوباید به تصمیم 

ها در طول حتی باید انتظار داشته باشید ماجرای آن احترام بگذارید.

 ها به شما نیست.فتن آنگاین موضوع به دلیل دروغ  .زمان تغییر کند

ی در چنین شرایط مددکارهای پایه از مهارت تفادهاعتمادسازی و اس

تواند هنگام کار بر روی چنین متعارضی بسیار مهم است. سرپرست هم می

درباره ممکن است الزم باشد  به طور ویژه هایی به شما کمک کند.یتعموق

مددجو صحبت معه و همچنین به اپالس به جامهای پیراتژیچگونگی معرفی است

 .کنید

در این فصل 

 آموختید

 

 

 

های فرهنگی، جنسی چگونگی لحاظ کردن تفاوت •

  مددجویانو زبانی در 

ی برای ایجاد رابطه مددکارهای پایه مهارت •

 مددجو – مددکارمیان  محکم

 مدیریت و پاسخ به مسائل و شرایط دشوار •
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 پالسامهای پیارزیابی 4فصل 

 

 یادگیری

در این فصل چه چیزی 

آموزید؟می  

 جلسه

این فصل به کدام جلسه 

 ارتباط دارد؟

 هاکاربرگ

ها با این کدام کاربرگ

 فصل مرتبط هستند؟

 

  

  

  

های درباره ارزیابی •

 مختلف

چگونگی انجام  •

 های الزمارزیابی

چگونگی ارزیابی و  •

دهی به پاسخ

ی که مددجویان

خواهند در آینده می

نزدیک به زندگی 

 خود پایان دهند

قبل و بعد از مداخله  •

پالس و در شروع هر امپی

 جلسه )در حین مداخله(

دقیقه برای  60اختصاص  •

ارزیابی پیش از 

دقیقه  5پالس و امپی

 زمانبرای ارزیابی 

 پالسامپی

ی هاتمام پروتکل •

 هایپیوستارزیابی )

 الف، ب و ج(

 پیوستافکار خودکشی ) •

 د(

  

 

 ها را تکمیل خواهید کرد؟چه موقع ارزیابی

 سه نوع ارزیابی وجود دارد:

پالس: این ارزیابی پیش از شروع مداخله اماز پیارزیابی پیش. 1

 الف( پیوستگیرد )صورت می مددجوپالس با یک امپی

پالس: یک ارزیابی مختصر برای پایش امدر شروع هر جلسه پی. 2

 ب( پیوستاست ) مددجوپیشرفت 

پالس: این ارزیابی چند هفته پس از انجام امارزیابی پس از پی. 3

 ج( پیوستگیرد )پالس صورت میامپی

ترتیب  مددجوپالس با امممکن است مالقاتی را برای چند ماه بعد از پایان پی

توانید می هاست.دهید. این کار فرصت خوبی برای کنترل میزان پیشرفت آن

ت ج برای پیشبرد جلسه پیگیری سهای ارزیابی مشابه پیواز همان پرسش

 توانید یک جلسه با رسمیت کمتر را ترجیح دهید.میاستفاده کنید یا 

 چرا باید ارزیابی کنید؟

ام پالس بسیار مهم است. این کار ریزی یک ارزیابی پیش از پیطرح

 دهد که:به شما فرصت این را می

 خود را مالقات کنید؛ یمددجو •

 ماجرای فرد را بشنوید؛ •
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یا  پالس مناسب و آماده استامبرای پی مددجوتصمیم بگیرید  •

 ؛خیر

آوری را درباره مسائل عملی و احساسی جمع یاطالعات مشخص •

 پالس آمده شوید.امکرده تا برای برگزاری پی

پالس و پس از آن برای پایش میزان امدر حین پی های ارزیابیتکمیل فرم

ها مفید است. و حمایت بهتر برای بازیابی احساسی آن مددجوپیشرفت 

ممکن است سریع بهبود نیابند. دانستن این موضوع از روی  مددجویان

کند های انجام شده در شروع هر جلسه به شما و سرپرستتان کمک میارزیابی

گیری نمایید.های درمانی پیشنهادی تصمیمود برنامهبتا درباره به
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در جوامع    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  در معرض فالکت

 چگونه یک ارزیابی را انجام دهید

کنند. ی استفاده میمددکارشان در های پایهارزیابان خوب همیشه از مهارت

 3فصل  ها که درشما نیز هنگام انجام یک ارزیابی از بکارگیری این مهارت

برخی موارد مهم که باید مدنظر  شرح داده شد، اطمینان حاصل نمایید.

 قرار دهید عبارتند از:

 زبان ساده و شفاف استفاده کنید.از  •

صحبت  مددجوسن، جنسیت، فرهنگ و زبان  با ناسبتمطمئن باشید م •

 کنید.می

 ها دوستانه، محترمانه و بدون قضاوت رفتار کنید.در تمام زمان •

ت برخورد کنید کننده با حساسیدر قبال اطالعات خصوصی و پریشان •

 )مانند موارد تجاوز جنسی یا خودزنی(

 هایی که باید برای تکمیل ارزیابی برداریدقدم
 . خودتان را معرفی کنید.1

 . به فرد دلیل ارزیابی و این که چه اتفاقی رخ خواهد داد را بگویید.2

 ها بگویید:به آن •
مشکلی که او با آن پالس برای امارزیابی برای آن است که بفهمند پی -

 مواجه است مناسب است یا خیر؛
 ها خواهید خواست تا درباره برخی از مسائلشان صحبت کنند؛از آن -
ها درباره مسائل و احساساتاشان خواهید پرسید؛ فقط یک ساعت از آن -

 طول خواهد کشید.

ها مجبور نیستند اطالعات شخصی خود را اگر باعث بگویید آن مددجوبه  •

 شود، به اشتراک بگذارند.شان میناراحتی

ها مختار های متعددی خواهم پرسید. اما شما در پاسخ به آنمن پرسش -

 کنید، لطفاا هستید. اگر با پرسیدن برخی از موارد احساس ناراحتی می

تنها به مواردی پاسخ دهید که راحت هستید. من  لطفاا به من بگویید. 

تواند تا ها میفهمم صحبت با یک فرد جدید درباره مسائل و تجربهمی

 چه اندازه دشوار باشد.

 .شوندها بگویید همه اسرار حفظ می. به آن3

شوند و با چه کسی داند کدام اطالعات خصوصی حفظ میمی مددجومطمئن شوید  •

 شود:م میاین اطالعات تسهی

خودش اجازه دهد  مددجوشوند مگر این که عات خصوصی حفظ میالطاهمه  -

 تا با فرد دیگری در میان گذاشته شود.

شود تا مطمئن شود که همه اطالعات با سرپرست به اشتراک گذاشته می -

 کند.شود و بهترین درمان را دریافت میبه خوبی مراقبت می مددجواز 

به فکر  مددجوباور دارید پالس، اگر امپی ارزیابی انجام هنگامدر  -

، یا به استاش یا آسیب زدن به فردی دیگری پایان دادن به زندگی

گوید )سوء استفاده جنسی یا فیزیکی یا آزاری میشما درباره کودک
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حتی اگر  10اید به فرد دیگری این موضوع را بگوییدتوجهی(، شما ببی

 فرد با این موضوع موافق نیست.

میاز  قبل   امروز  جلسه  که شروع  مواردی  تمامی  بدانید  خواهم 

مانند. من قادر ها صحبت خواهیم کرد، محرمانه باقی میدرباره آن

نخواهم بود بدون اجازه شما با کسی از اعضای خانوده یا افراد 

 گذرد، صحبت کنم.دیگر درباره شما و یا آنچه در این جلسات می

ها خواهم آنها درباره این حریم شخصی وجود دارد که می اگرچه برخی محدودیت

را درک کنید. اگر من خیلی نگران باشم که شما در خطر پایان دادن به 

 زندگی خودتان یا آسیب به شخص دیگری هستید، به شما خواهم گفت با چه 

ای شما و دیگران را مصون نگاه خواهیم داشت. این کار معموال به برنامه

صحبت کرده و تالش کنم بهترین   خود  معنای آن است که من نیاز دارم با سرپرست

کمک را برای شما فراهم کنم. )ممکن است این رویه را با توجه به قوانین 

خاطر ایجاد بمن    کشور خودتان تغییر دهید.( این کار به دلیل آن است که

 آسایش و امنیت شما اینجا هستم.

من به طور مرتب با سرپرستم درباره پیشرفت شما صحبت خواهم کرد. سرپرست 

با مشکالت احساسی دریافت کرده    مددجویانبرای کمک به    را  های مخصوصیآموزش

 کنم.خواهد مطمئن شود که من به شما بهترین مراقبت را ارائه میو می است

 همه چیز برایتان شفاف است یا آیا پرسشی درباره حریم شحصی دارید؟آیا 

 پالس شرح مختصری بدهید.ام. درباره پی4

 پالس:امبه مراجعه کننده بگویید که پی •

تواند به بزرگساالن در رابطه با مشکالت احساسی و رفتاری کمک می -

 کند؛

ای یکبار تنها هستید(؛ هفته مددکاریک مداخله فردی است )شما با  -

 هفته برگزار خواهد شد. 5به مدت 

 پالس چه چیزی نیست:امداند پیمی مددجون شوید مطمئ •

 کنند.دریافت نمی داروییهیچ نوع مواد، پول یا  مددجویان -

کند، نمیکند و آنچه دریافت پالس دریافت میاماز پی مددجودرباره آنچه  •

 صادق باشید.

 . ارزیابی را شروع کنید.5

از جمله پالس، امهای موجود در پروتکل ارزیابی پیش از پیتمامی پرسش •

 الف( را بپرسید. پیوست) پروفایل روانشناختینسخه پیش از مداخله 

 
برای خودکشی به قوانین و منابع محلی بستگی    تالش یک پاسخ مناسب به افکار، برنامه یا    10

تمامی موارد   مرحله تطبیق با فرهنگ محلی باید مورد توجه قرار بگیرد. در  دارد که در

 باید با سرپرست تماس گرفته شود. اا فور
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 جلسات شروع هایارزیابی

مداخله ارزیابی پروفایل   شما باید نسخه حینپالس  امپیدر شروع هر جلسه  

ب( را تکمیل کنید. این ارزیابی یک مذاکره مختصر است   پیوستی )روانشناخت

دقیقه زمان الزم دارید( و به شما درباره چگونگی پیشرفت   10تا    5)حدود  

می ایده  میفرد  شما  پاسخدهد.  به  توجه  با  ارزیابی توانید  به  فرد  های 

 های در منزل صحبت کنید.شته و تمرینیشتر درباره هفته گذروانشناختی ب

 

 های فرد برای پایان دادن به زندگی خودش یا دیگران باشیدمراقب برنامه

 را پایش کنید. مددجوتوانید افکار خودکشی های هفتگی میدر ارزیابی

که  مددجویان  .1 پیی  از  پیش  ارزیابی  در  افکار   اندگفتهپالس  امخودشان 

 .دارندخودکشی 

داشمددجویان.  2 پایینی  خوی  و  خلق  که  پرسش  تی  )در  پروفایل   1.4ند 

است(  5یا  4شان در ارزیابی حین جلسه نمره روانشناختی
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در جوامع    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  در معرض فالکت

توانید کمک کنید مراقبت مورد نیازشان ، میمددجوبا پایش افکار خودکشی  

را دریافت کنند. برای مثال فردی که برنامه دارد در آینده نزدیک به 

هاست و حفاظت از آناش پایان دهد، نیازمند مراقبت فوری برای  زندگی

س برای پالامخورد. همچنین پیها نمیرد آنپالس در این زمان به دامپی

تجربه اقدام به خودکشی داشتند مناسب   ،افرادی که در جریان مداخله

 مددجویانهای تخصصی بیشتری نیاز دارند.  نیست، زیرا این افراد به کمک

ای برای انجام آن  با داشتن تنها افکار خودکشی و بدون داشتن برنامه

 شوند. رسانییاریپالس امتوانند از طریق پیمی

 11کار خودکشیارزیابی اف

به طور مستقیم درباره خودکشی در هنگام ارزیابی و   مددجوشما باید از  

پرسش تا  دارید  نیاز  شما  بپرسید.  همانمداخله  را  ارزیابی  که های  طور 

کننده شدهنوشته مراجعه  آیا  بگیرید  تصمیم  دارید  نیاز  کنید.  دنبال  اند 

ای دارد یا خیر و سپس نزدیک برنامه  اش در آیندهبرای پایان دادن به زندگی

 العمل نشان دهید.ور مناسب به آن عکسبه ط

رزیابی حین جلسات را در ا  مددجودر جریان مداخله شما باید افکار خودکشی 

 صحیح را انجام دهید. اقدامها ی حفظ امنیت آناربررسی کرده و ب

فرد افکار دردسرسازی در سر دارد، از شوند  بسیاری از افراد اگر مشکوک  

درباره  سؤال  پرسیدن   میخوخودکشی  مستقیم  آن  کنند.دداری  اغلب زیرا  ها 

حتی   .ترسند که صحبت درباره خودکشی این ایده را در ذهن فرد قرار دهدمی

این   ها قبال به خودکشی فکر نکرده بودند، االن ممکن است فکر کنند.ر آناگ

کننده تفکر بسیار رایج اما نادرست است. و متاسفانه یکی از نتایج ناراحت

احساس تنهایی   ،درباره خودکشی این است که فرد دارای این افکار  ساکت بودن

، مهم است که هنگام مددکاربنابراین به عنوان یک    و عدم حمایت خواهد کرد.

خود نشان دهید   یمددجوشفاف صحبت کردن درباره خودکشی راحت باشید و به  

اش برای خودکشی ها یا تالشهای قبلیکه او را به خاطر این افکار، برنامه

 برانگیز باشد. تواند چالشقضاوت نخواهید کرد. این کار می

  

 

 
راهنمای قابل چاپ با اطالعات مشابه در پیوست د آورده شده است. بهتر است مددکاران     11

افکار یا  دارای  ا را به جلسات بیاوردند تا هنگام ارائه پاسخ به مددجویان  هآن  فتوکپی

 خودکشی، احساس اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند. برنامه
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 مددجوراهنمایی هنگام ارزیابی افکار خودکشی در 

 های مستقیم و شفاف بپرسید:پرسش

ال ؤسکه در ارزیابی نوشته شده،  ترتیبی ها را به همانپرسش •

 کنید.

مستقیم  نه چندانپرسید از عبارات زمانی که درباره خودکشی می •

 فهمی شوند اجتناب کنید. که ممکن است باعث کج

کننده احساس کند به خاطر جعهاند تا مرنکهای مستقیم کمک میپرسش •

جام اش در انهای خودکشی یا سابقه قبلیداشتن افکار یا برنامه

 شود.این کار قضاوت نمی

برخی افراد ممکن است هنگام صحبت با شما درباره خودکشی احساس  •

ها بگویید که برایتان درک ناراحتی کنند، اما شما باید به آن

 ها بسیار اهمیت دارد.کامل سطح امنیت آن

هایی درباره خودکشی، اگر فرد قبال به آن فکر نکرده الؤسپرسیدن  •

 دهد.یان دادن به زندگی را در سر او قرار نمیباشد، فکر پا

 :در سر دارندبرنامه خودکشی ی که در آینده نزدیک مددجویانپاسخ به 

 همیشه با سرپرست خود در تماس باشید. •

 امن و حامیانه ایجاد کنید. یمحیط •

 دور کنید.از او رسانی را ابزار آسیبتا جای ممکن  •

ها آندائم از برای مراقبت  کمکیفرد را تنها نگذارید. نیروی  •

 داشته باشید.

اگر ممکن است یک اتاق انتظار ساکت و جدا برایشان در نظر  •

 بگیرید.

ی به وضعیت روانی و آشفتگی مددکارهای پایه به کمک مهارت •

 احساسی فرد رسیدگی کنید.

 ارزیابی هنگامهای چالش
 هنگام تواند به شما در مدیریت افرادی که  ادامه آمده است می  در  مواردی که

 نیاز دارند، کمک کند. اضافهتوجه به ارزیابی 

خجالتی یا  ،اطالعات گذاریبه اشتراکبرای  مددجو. زمانی که 1

 میل استبی

ها رسد آناحترام بگذارید. اگر به نظر می   مددجومهم است که همواره به  

ها را مجبور به گذاری اطالعات عصبی یا ناراحت هستند، آنبرای به اشتراک

اجازه دهید در ابتدا بداند هیچ   مددجواین که به  گفتن اطالعات شخصی نکنید.

می ندارد،  وجود  دادن  پاسخ  برای  باشد.  اجباری  مفید  که تواند  است  مهم 
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در جلسه احساس مسئولیت کند نه این که با وجود احساس ناراحتی، فکر   مددجو

 کند مجبور به ارائه اطالعات است.

پرسم، احساس ناراحتی که از شما میالی ؤساگر برای پاسخ به 

نیستید. تنها مواردی را که با دادن کنید، مجبور به پاسخ می

ک بگذارید.ها راحت هستید با من به اشتراآن
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در جوامع    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

 در معرض فالکت

 را متوقف کنید مددجوصحبت  ،. زمانی که نیاز دارید2

 ، یک موضوع  ی را که دربارهیمددجوهایی وجود دارد که شما نیاز دارید زمان

 در اختیار  د اطالعاتی را کهیخواهزند یا زمانی که میهای نامرتبط میحرف

. مهم است زمانی فرد را به مسیر دیگری هدایت کنید  ،ندارید دریافت کنید

 نشان دهید. عالقمنددارید خودتان را می را به حرکت وا مددجوکه یک 

 ست.یک پیشنهاد برای تغییر زیرکانه موضوع صحبت ا ،مکالمه زیر

رسد شما در این زمان با مسائل مختلفی مواجه هستید. نظر می  به

عالقمند به شنیدن آن هستم این است اکنون  یکی از مواردی که من  

 ال خود را بپرسید( ...ؤکه )س

مستقیم و به دور از حاشیه صحبت   مددجواوقات باید کمی بیشتر با  گاهی  

مهم است که همچنان   کنید، به ویژه زمانی که با محدودیت زمان مواجه هستید.

 تان را در هنگام انجام این کار نشان دهید.دغدغه و عالقمندی

 برای مثال:

خواهم من به شنیدن درباره این موضوع بسیار عالقمندم، اما نمی

واالتی دارم که نیاز است شما پاسخ ئوقتمان تمام شود. من هنوز س

دهید. مشکلی ندارید اگر ما به سراغ این موارد برویم و وقت 

 د اختصاص دهیم؟یرهایی که داجلسه را به نگرانیاضافه پایان 

در این 

فصل 

 آموختید

های مختلفی که درباره ارزیابی •  •

 انجام خواهید داد

چگونگی انجام یک ارزیابی  •

 روانشناختی

العمل به چکونه پایش و عکس •

ی که خیال دارند در مددجویان

آینده نزدیک به زندگی خود پایان 

 دهند
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 پالسامدرک فالکت و مداخله پی 5فصل 

 

 یادگیری

در این فصل چه چیزی 

آموزید؟می  

 جلسه

این فصل به کدام جلسه 

 ارتباط دارد؟

 هاکاربرگ

ها با این کاربرگکدام 

 فصل مرتبط هستند؟

چگونه  • 

خود  مددجویان

را تشویق کنید 

پالس امتا در پی

 مشارکت کنند

چگونه به  •

خود  مددجویان

العاتی اط

باره رد

های واکنش

متداول به 

فالکت و بدبختی 

 بدهید

 1جلسه  •

دقیقه  20اختصاص  •

به این که 

 پالس چیست؟«ام»پی

دقیقه  30اختصاص  •

توضیح این که به 

 چیست؟« فالکت»
 

»دالیل خوب و جدول  •

الی کمتر خوب« )مث

 (5در فصل 
 

 

 

 پالسامبرای درک و مشارکت در پی مددجوکمک به 

الزم است شما یک مقدمه کوتاه درباره این که مداخله چگونه خواهد بود و 

مهم است که شما در ارائه   شما چه انتظاری از فرد دارید به او بگویید.

گر عمل نکنید، به این مطالب خونگرم باشید و خیلی سختگیرانه یا کنترل

البته شما باید به    کنید.ها صحبت میویژه زمانی که درباره اهمیت حضور آن

کنید و این گفته شما زمانی اثربخش تأکید  را  اهمیت شرکت در مداخله    مددجو

 موضوع بیشترین وقت خود را صرف کنند.ها برای این است که آن

پی می امدر  کار  هم  با  ما  استراتژیپالس  تا  یاد را  هایی  کنیم 

می که  درنتوابگیریم  شما  به  امروز   ند  که  مشکالتی  بر  غلبه 

جلسه   5امروز ما    احتساب  ند. بانم کمک کیها صحبت کرددرباره آن

داشت. خواهیم  هفته  مشترک  برگزار  جلسات  یکبار  حداکثر  میای  و   90شوند 

آموزش   را  های مختلفیدر این جلسات من به شما استراتژی  دقیقه خواهند بود. 

ها در اختیار خواهیم داشت. دهم و ما زمان کافی برای تمرین کردن آنمی

مالقات استراتژیمیان  تمرین  به  تشویق  را  شما  تا هایمان  کرد  خواهم  ها 

خود دارید تغییر ایجاد کنید و یاد بگیرید بتوانید در مسائلی که در زندگی

 چگونه به خودتان کمک کنید.

 به شما یاد خواهم داد کمک خواهند کرد تا مسائلی  ی کهیهااین استراتژی

کاهش داده و مدیریت   که گفتید بیشترین آشفتگی را برایتان ایجاد کرده،  را
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برای    کنید را  استراتژی  مددجو)مسائل  شما  به  من  کنید(.  هایی بازگو 

، بهبود فعالیت و کاهش احساس استرس و عملیآموزم که در مدیریت مشکالت  می

و کمک  اضطراب  حمایت  باشد.بهبود  این    کننده  از  کدام  هر  شده  ثابت 

 های شبیه شما بسیار مفید بوده است. ها برای افرادی در موقعیتاستراتژی

هفته آتی   5برای آن که بهترین جواب را بگیرید شما باید در همه جلسات  

ب یا افسردگی دارید، یا دانم اگر احساس اضطراحضور داشته باشید. من می

ده و جامعه وظایفی دارید، ر جسمانی خوب نیستید یا در خانوااگر از نظ

خواهم به یک توافق برسیم که می  تواند دشوار باشد.به این جلسات می  آمدن

اگر چنین چیزی وجود دارد به جای نگفتن یا نیامدن به جلسات، با من در 

خواهم بابت زمانی که هر دو صرف زیرا می 12.این باره صحبت کنید

 
ممکن است فرد    مثالا الزم است شیوه تماس مددجو با شما یا فرهنگ محلی سازگار باشد.     12

 نتواند با شما تماس تلفنی بگیرد و شما باید سازوکار دیگری ترتیب دهید.
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در جوامع    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  در معرض فالکت

صحبت درباره   هنگام  خواهم همچنین نمی  کنیم، بیشترین نتیجه را بگیرید. می

کنید. ناراحتی  احساس  است،  مربوط  جلسات  به  که  یا   مشکالتی  عصبانی  من 

گویم واضح است؟ آیا شما برای آمدن به تمامی  شوم. آیا آنچه میناراحت نمی

 ه خود دارید؟جلسات مشکلی بر سر را

به همه جلسات مشکل دارد، زمانی را برای حل   بگوید برای آمدن  مددجو)اگر  

تر به دنبال مکان بهتر، زمان و روز مناسب  مثالا   –این مسائل اختصاص دهید  

 و ... باشید.(

 

 پالسامخوب برای پیوستن به پی نه چنداندالیل خوب و 

کمک   هااین موضوع به آناز جدول زیر بپرسید.  سؤال  یک یا دو    مددجواز  

بمی به  پیوستن  برای  تا  پینرکند  خوب امامه  کمتر  و  خوب  دالیل  به  پالس 

باسواد   مددجودقیقه طول بکشد. اگر    15تا    10این بحث باید فقط    بیاندیشند.

یک تکه کاغذ    ها را در جدول بنویسید )که درهای آنتوانید پاسخاست شما می

ها بدهید. اید( و برگه کامل شده را برای نگهداری به آنجدا رسم کرده

ها را یادداشت کنید و آن های آنشما همچنان پاسخ  وادسبی  مددجویانبرای  

پس   ت خود مباحثه نمایید.را نزد خود نگه دارید تا درباره آن با سرپرس

را خالصه کرده و بر دالیلی که   مددجویانهای  ت، پاسخسؤاالاز پرسیدن این  

 کید نمایید.أپالس عنوان کرده تامفرد به عنوان چرایی مفید بودن پی

هایش بیشتر پالس مطمئن نیست، درباره نگرانیامپی  درباره شرکت در  مددجواگر  

ها ممکن است در حقیقت باورهایی نادرست دغهبرخی از این دغ  صحبت کنید.

ممکن   مددجویانبرای سایر    ها کنار آمد.توان به راحتی با آنباشند که می

پالس دشوار بوده و مسائل دیگری را برایشان ایجاد کند اماست شرکت در پی

دات هها یا کار، یا این که تعزمان قابل توجهی دور بودن از بچه  مثالا )

پی در  شرکت  و  دارند  زیادی  استرساماجتماعی  بر  است  ممکن  ها آن  پالس 

در طول مداخله، انگیزه فرد برای ادامه حضور ممکن است تغییر   بیافزاید(.

الیل خوب  توانید به این جدول مراجعه کرده و درباره دکند. در هر زمانی می

 پالس صحبت کنید.امماندن در پی یو کمتر خوب برا

پالس قضاوت امپیبه    انایی برای متعهد ماندن نباید در صورت عدم تو  مددجو

گیری ها را تشویق کنید تا در صورت تصمیمشما باید آن  یا گناهکار تلقی شود.

ا به این  تنه  برای ماندن در برنامه در آخرین مراحل با شما تماس بگیرند.
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اند به معنای این نیست که دلیل که برای اولین بار از ادامه سرباز زده

 توانند برگردند.نمیدیگر 

 

پالس امدالیل خوب برای پیوستن به پی

 )مزایا(

رای پیوستن به دالیل کمتر خوب ب

 (پالس )معایبامپی

 سودبیشتر افراد از این مداخله »

 «اندبرده

طور شخصی چه چیزی کنید به فکر می •

 آورید؟پالس به دست میاماز پی

پالس چه چیزی در امبا شرکت در پی •

 یابد؟زندگی شما بهبود می

توانید کنید چه کاری میفکر می •

 توانید؟انجام دهید که االن نمی

تمیز کردن،  مثالا داری )وظایف خانه -

 آشپزی(

مراقبت از خود )بیدار شدن،  -

صورت، لباس شستشوی دست و 

 پوشیدن(

)مانند وقت  بخشهای لذتفعالیت -

گذراندن با دوستان، گلدوزی، 

 (و خروس پرورش مرغ

اگر مشکالت احساسی شما کاهش یابد،  •

این موضوع چگونه بر سایر 

 گذارد؟های زندگی شما اثر میموضوع

روابط شما، کارتان، سایر  مثالا  -

 وظایفتان

اگر احساساتتان بهتر شوند زندگی  •

 تان چه شکلی خواهد شد؟وزمرهر

 

کنم که شرکت در من درک می»

هایی مانند این مداخله برنامه

تواند برای برخی افراد می

 .«برانگیز باشدچالش

مشکالت شما برای پیوستن به مداخله  •

 چیست؟

پالس چه چیزی امدر صورت شرکت در پی •

دهید یا از چه چیزی را از دست می

 باید دست بکشید؟

پالس وقت مشترک شما با امیآیا پ •

 دهد؟خانواده را کاهش می

آیا مداخله شما را از سایر وظایف  •

 دارد؟می تان بازمهم

 ها:مثال

 دور ماندن از کارهای خانه •

نیاز به سازماندهی مراقبت از  •

 کودکان

 امکان انجام کارهای گاه و بیگاه •

 دست کشیدن از زمان شخصی •

رسیدن به طی کردن مسافت برای  •

 پالسامجلسات پی

 

 

 

 

کاربردی دیگر برای جدول »دالیل خوب و کمتر خوب«: 

 دهی به افکار خودکشیپاسخ

کن است افکار پایان دادن به زندگی م م  مددجویانپالس، برخی  امدر طول پی 

ای برای انجام آن در آینده نزدیک خود را در سر داشته باشند اما برنامه

باشندندا به شته  کمک  برای  خوب  روشی  خوب«  کمتر  و  خوب  »دالیل  جدول   .

تا به دنبال دالیلی برای زنده   اندی است که به خودکشی فکر کردهمددجویان

شیوه استفاده از جدول خیلی شبیه چیزی است که در باال گفتیم   ماندن باشند.
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وظیفه شما  گیرد.  اما تمرکز بر روی دالیل زنده بودن و زنده نبودن قرار می

ماندن   کمک کنید تا با دالیل مهم زنده  مددجواین است که به تدریج به  

افسردگی    مثالا دالیلش برای مردن بیشتر موقتی هستند )  کنار بیاید و درک کند

 تواند بهبود یابد(.ها بخواهند بمیرند، میکه سبب شده آن

کند اگر مرده باشد بهتر است شروع کنید. که فرد فکر میبا پرسیدن دالیلی  

را در   سؤالچند نمونه    -ها را برای زنده بودن به بحث بکشیدسپس دالیل آن

 :پایین ببینید

 چه چیزی شما را االن زنده نگه داشته است؟ •

 آیا فردی از اعضای خانواده هست که به خاطر او زنده باشید؟ •

اید؟ همین اواخر؟ خیلی وقت زندگی لذت برده ازآیا مواردی بوده که  •

 پیش؟

اگر نه، در زندگی برای لذت بردن  آیا همیشه همین احساس را دارید؟ •

 کنید؟از چه چیزی استفاده می

ها کمک اند؟ )به آنبرخی از امیدهایی که برای آینده دارید کدام •

شان را کاهش های احساسیشان را حل کنند، بحرانکنید مشکالت رفتاری

 دهند و غیره.(

آیا ها هستید را نداشتید، اگر مشکالتی که االن در حال تجربه آن •

 کرد؟افکار شما در مورد زنده نبودن تغییر می

پالس طراحی شده تا به شما در مدیریت بهتر و کاهش این مشکالت امپی •

پالس بمانید و اگر این مسائل کاهش امکمک کند. اگر شما در پی

ها اکنون دالیل خوبی برای زنده ماندن هستند؟یابند، این
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در   یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  جوامع در معرض فالکت

ها ترین دالیل زنده ماندن و زنده نماندن آن مهم   مددجوهای  پس از شنیدن پاسخ 

توانید دالیل دوباره می  خالصه کنید.  کید بر روی دالیل زنده ماندنأبا ت  را

پی  چرا  که  این  درباره  را  کنید.پالامفرد  تکرار  مفیداست  برایش  این   س 

شان ای برای پایان دادن به زندگیی است که برنامهمددجویانها برای  توصیه

ای در سر دارند، هایی که چنین برنامهبرای آن   ای نزدیک ندارند.در آینده

اقدام فوری دریافت کنید   یشما باید با سرپرست خود تماس گرفته و تعداد

ها دور امن و حمایتی فراهم کنید؛ ابزار خودزنی را از دسترس آن   ی)محیط

ها در کنید؛ فرد را تنها نگذارید؛ همیشه کارمندانی برای ماندن با آن 

نظر بگیرید؛ اگر ممکن است یک اتاق انتظار جدا و ساکت برایشان مهیا 

 های پایه مددکاری ها با مهارت آنکنید؛ به وضعیت ذهنی و آشفتگی روانی  

 رسیدگی کنید(.

 بدبختی درک

های مرسوم میان اکنشاست تا درباره و   فرصتی   مددجواین بخش از جلسه برای  

کید بر روی آن  أت  کنند بشنود. جوامع در معرض فالکت زندگی می  ر افرادی که د

به او    –هنجار شود  بدر موقعیت سختی و استرس    مددجوهای  است که واکنش

ک  ، قابل درمعرض آن قرار گرفته  هایش با توجه به آنچه دربگویید که واکنش

 .اوستد یا نشانه ضعف شواست و به این معنا نیست که دارد دیوانه می

هایی درباره مشکالت اطالعات درباره فالکت ممکن است بخواهید مثال  ارائه  هنگام

ها بگنجانید. که بیشتر با فرد ارتباط دارد تا با مکالمه  عملیی یا  احساس

مشابهی را تجربه   ی قبلی باشد که مسائلمددجوتواند درمورد  های شما میمثال

هایی از دانش خود از کند )اما اسمی از او به میان نیاورید( یا مثالمی

هش این توانند به کا ها میمسائل رایج و این که چگونه استراتژی

 مشکالت کمک کنند.

خواهم زمانی را صرف صحبت درباره این کنم که چرا شما اکنون می

کنید و چگونه این مداخله  شان حرف زدیم تجربه میدربارهکه  این مشکالتی را  

 تواند به شما در مدیریت و غلبه بر چنین مواردی کمک کند. می

از سر زا را  رخدادهای استرس  کنند وزندگی میوقتی افراد در شرایط دشوار  

دامنه گذرانندمی معموال  بیشترشان  را،  مختلف  احساسات  از  ترس   ای  مانند 

برخی افراد    کنند.تجربه می  وه، ناراحتی عمیق و ناامیدی فراوانشدید، اند
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کنند. یا احساسی شبیه آن چیزی که  حتی هیچ حسی ندارند یا احساس کرختی می

ترین احساساتی که گفته شده را نام  شما توصیف کردید، مانند )برخی از مهم

 ببرید( نیز رایج هستند.

دهند وجود دارد. نه واکنش نشان مییک دلیل برای آن که افراد چرا این گو

های تهدیدکننده زنده نگه دارد. بدن ما طراحی شده است تا ما را در موقعیت

 تواند با یک هشدار شدیدکنیم در خطریم، بدن ما میپس وقتی ما فکر می

کنیم. دوری می  هاهستیم و از آن  مخاطراتبه همین دلیل ما مراقب    –پاسخ دهد  

تر شود، ممکن است شود، تنفسمان ممکن است سریعر سریع میتپش قلبمان بسیا

کنند بدویم  ها به ما کمک میاحساس ناراحتی کنیم و سایر موارد. این واکنش

 یا اگر الزم است بجنگیم.

روند. ها در طول زمان از بین میبرای بسیاری از افراد، این مسائل و واکنش

توانند به ما کمک    یآنها سپس م  .اما برای برخی این احساسات ادامه دارند

 م ی روزانه خود انجام ده  یدر زندگ  دیرا که با   ییکارها  میکنند که بتوان

برای مثال، احساس   مان. به سرانجام برسانیم، مانند کار در خانه یا شغل 

میتواند سبب شود افراد خودشان را از خانواده یا اعضای  مدت اندوه    طوالنی

تواند مانع فرد از انجام وظایفش احساس ناامیدی می  دارند.جامعه جدا نگه  

  مددجوتوانید یک مثال درباره این که چگونه مشکالت  )اگر میبرای بقا شود.  

طور که یا همان  اش شده ارائه دهید.(هایی در زندگیمنجر به بروز دشواری

چگونه در  ها واضح است که  ، ... در هر کدام از این مثالخودتان شرح دادید

طول زمان این احساسات ممکن است سبب اختالالتی در زندگی فرد شوند. در  

استراتژیامپی ما  میپالس،  کمک  شما  به  که  داریم  احسانکهایی  هتری ب  سند 

چند هفته   که به شما در  هام این استراتژیداشته باشید. من انتظار دار

 س بهتر کافی باشد.آتی خواهم آموخت، برای کمک به شما در داشتن احسا

خواهم امروز بیاموزید این است که افراد  که می  ین بخشی از اطالعاتبنابرای

پس مشکالتی   کنند.در موقعیت شما هم مشکالت رفتاری و احساسی را تجربه می

که شما با آن روبرو هستید نشانه ضعف شما نیست و شما به خاطر آنچه تجربه 

ها زنده  ع، همین که پس از تجربه این چالشکنید سرزنش نمی شوید. در واقمی

شما برای    عالوه بر این  گوید چقدر شما قابل توجه هستید.اید میبیرون آمده

برای  کنم این موضوع  طرح این موضوعات با من بسیار شجاع هستید. من فکر می

زندگ برای  این  بر  عالوه  است.  مهم  شما  زندگی  بهبود  به  آینده   یکمک  و 

تان نیز اهمیت دارد. با مشارکت کامل در این مداخله  امعهخانواده و ج

را داشته باشید و همچنین به عنوان بخشی   ینید انتظار احساس بهتراتومی

 از خانواده و جامعه بهتر از چیزی باشید که امروز هستید.
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در این فصل 

 آموختید

  
  
  

برای شرکت در  مددجوچگونه انگیزه  •

پالس را ارزیابی کنید و بهبود امپی

 بخشید

کاربردی دیگر برای جدول »دالیل خوب و  •

 کمتر خوب«

های مرسوم درباره واکنش مددجوچگونه به  •

ها را آن به فالکت اطالعات دهیم و واکنش

 هنجار کنیمب

 

  

 

مدیریت  6فصل 

 استرس

 یادگیری 

در این فصل چه چیزی 

آموزید؟می  

 جلسه

این فصل به کدام جلسه 

 ارتباط دارد؟

 هاکاربرگ

ها با این کدام کاربرگ

 فصل مرتبط هستند؟

 

  

هدف از مدیریت  •

 استرس

روش مدیریت  •

استرس در 

پالس: تنفس امپی

 آرم

چگونگی دادن  •

اطالعات به 

مددجو در باره 

 تنفس آرام

چگونگی آموزش  •

تنفس آرام به 

 مددجو

 4تا  1جلسات  •

دقیقه   20اختصاص  •

زمان به معرفی 

 این استراتژی

دقیقه   10اختصاص  •

برای تمرین در 

تا  2پایان جلسات 

4 

کاربرگ مدیریت  •

 استرس )پیوست ه(

 

 

 زمینهپیش
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در   یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  جوامع در معرض فالکت

های فیزیکی استرس و اضطراب تنفس آرام یک استراتژی پایه برای مدیریت نشانه

کنیم، پاسخ فیزیکی طبیعی ما  زمانی که ما احساس استرس یا اضطراب می است.

افتد. نفس کشیدن سریع است که در قفسه سینه و به صورت غیر عمیق اتفاق می

اما   ی نامحسوس باشد و ما اصال متوجه آن نشویم.این تغییر ممکن است خیل

آثاری مانند سردرد،   –ما باید حواسمان به آثار بعد از تغییر تنفس باشد 

درد قفسه سینه، خستگی، سرگیجه و غیره. با کاهش نرخ تنفس و نفس کشیدن 

فرستیم که ما از شکم به جای قفسه سینه، ما این پیام را به مغزمان می

ها و مغز ز به تمام بدن، از جمله ماهیچهگاه مغآن  آرام و خونسرد هستیم.

کند. ه کل بدن شروع به آرام شدن می رساند و آن وقت است کاین پیام را می 

خواهد تصمیم د، به ویژه زمانی که مینسبتا آرام و خونسرد باش  این که فرد

مهمی بگیرد یا هنگام مواجهه با شرایط دشوار، وضعیت مهمی است که باید 

 در آن قرار بگیرد.

 

 خانواده یا دوستان دعوت از

دارد در زمان ارائه مدیریت استرس ر فرد دوست  به یاد داشته باشید که اگ

ها را  عضوی از خانواده یا دوستان در جلسه حضور داشته باشد، شما باید آن

 دعوت کنید.
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 دستورالعمل برای تنفس آرام

کند. تان کمک مییمددجومکالمه زیر به شما در توضیح هدف از تنفس آرام به 

 مددجو ل و مشکالت ارائه شده توسط  توانید اطالعات مرتبط با مسائهر جا می

گالیهرا   )مثال  داشتهبگنجانید  خود  جسمی  وضعیت  از  که  یادآوری هایی   ،

و مواردی از این دست(: بوده  هایی که به شدت مضطرب یا دارای استرس  زمان

آنبا   برای  دستورالعمل  کار  میاین  معنادارتر  که   شود.ها  آن  از  قبل 

ی  ن کم د، کمک کنید که بدنشانتمرکز بر روی تنفس خود را شروع کن  یانمددجو

رسند بسیار تنش به نظر می   آرام شود. این موضوع برای افرادی که کمی پر

ها بخواهید با تکان دادن دست و توانید از آنبرای این کار می  مفید است.

وانند تهمچنین می  پا و شل کردن، بدن و ماهیچه های خود را راحت کنند. 

های خود را به عقب بگردانند یا سر خود را به طور مایل به هر دو طرف شانه

 خم کنند.

بار در   20تا    10با نرخ  کمک کنید تا    مددجونید به  اتوآل میبه طور ایده

تا    کنیمپایه برای شمارش استفاده می ما از یک استراتژی  تنفس کند.  دقیقه

ثانیه برای    3ثانیه برای دم و    3  –م  به فرد در داشتن تنفس آرام کمک کنی

برای رعایت این الگوی شمارش دچار استرس شود، این کار   مددجوبازدم. اگر  

 تواند آرام تنفس کند.د تا مییکند. فقط او را تشویق کنکمکی نمی

تنش رخدادهای  و  خطر  سختی،  معرض  در  افراد  از  در بسیاری  زا 

 کنند. استرس و اضطراب شکایت میزندگی از احساس احاطه شدن با  

تواند به صورت داشتن همیشگی افکار برای برخی این موضوع می

زا در سر خود را نشان دهد. بعضی دیگر از افراد اضطراب و استرس را  استرس

ممکن است همیشه احساس کشش و نگرانی   – کنند  به صورت کامال فیزیکی تجربه می

ان قلب باالتر از حد نرمال داشته باشند.  کنند، تند تند تنفس کنند یا ضرب

کنید اول الزم است بدانید این  اگر شما هر یک این عالئم ظاهری را تجربه می

بدن شما برای این کار   ، عالئم برای بدن شما ایمن هستند. به عبارت دیگر

طراحی شده است. اگر یک تهدید واقعی در زندگی شما وجود داشته باشد، این  

زیکی ابزاری برای کمک به واکنش شما هستند، به عبارت دیگر های فیپاسخ

د یا بجنگید. اما متاسفانه داشتن این عالئم ظاهری  یتوانید به سرعت بدومی

تهدید    عیت واقعابرای شما خیلی راحت نیستند و البته زمانی که در یک موق

فنر   تواند تا حدی شبیه یکاین موضوع می  کننده نیستید ضروری هم نیستند.

تر شدن غیرقابل تحمل با فشرده و فشرده   این فنرباشد که در طول زمان  

که امروز درباره آن به شما آموزش خواهم داد از فشرده   ایاستراتژی  شود.می

کند. انجام این کار ممکن است خیلی سرراست نباشد، شدن این فنر جلوگیری می
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کند تا این که شما اما با تمرین زیاد فنر به تدریج شروع به باز شدن می

 احساس آرامش و راحتی را تجربه کنید.

ه تنفس کنید تا بدن و ذهن تان آرام شود. خواهم به شما یاد دهم چگونمن می

این کار به قدری تمرین احتیاج قبل از این که مزایای آن را حس کنید  البته  

 دارد ، بنابراین در پایان هر جلسه ما آن را تمرین خواهیم کرد.

دلیل تمرکز این استراتژی بر تنفس این است که زمانی که ما احساس استرس 

کوتمداری نفسهایمان  سریعاه،  و  میتر  احساستر  سبب  موضوع  این  های شوند. 

می دیگری  احساس ناخوشایند  مانند  دادم،  توضیح  آن  درباره  قبال  که  شود 

، تغییر در نحوه انقباض. پس برای تغییر این وضعیت مانند کشیدگی و  انقباض

 تنفس مفید خواهد بود.

ها و پاهای خود را رام کنم. دستخواهم کمی بدن شما را آشروع می  از  قبل

هایتان را به عقب بچرخانید و به تکان دهید و آن ها را شل کنید. شانه

های خود را روی شکم اکنون دست  آرامی سر خود را به بغل خم و راست کنید.

تان قرارداخل شکم خواهم فکر کنید که یک بادکنک، میقرار دهید
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در   یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  جوامع در معرض فالکت

خواهید این بادکنک را باد دهید انگار میدارد و وقتی عمل دم را انجام می 

دهید، شود. وقتی عمل بازدم را انجام میتان بزرگ مین شکمیکنید، بنابرا

اول به من نگاه   شود.می  اره صافتان دوبباد داخل بادکنک خارج شده و شکم

)تنفس از روی شکم را    خواهم کل هوای داخل شکمم را خالی کنم.کنید. من می

رگنمایی  زبه فرد نشان داده و تالش کنید در نمایش باال و پایین رفتن شکم ب

 بار تنفس انجام دهید.( 5کم برای دسترا کنید. این کار 

حواستان باشد  همراه با من از شکم نفس بکشید.بسیار خب، اکنون تالش کنید 

کنیم تا تمامی هوا خارج شود، سپس عمل دم  ما کارمان را با بازدم شروع می

توانید دم را با بینی و بازدم را از طریق دهان  دهیم. اگر میرا انجام می

 تمرین کنید.( مددجودقیقه با  2 به مدتکم )این کار را دست .دهیدانجام 

ا کشعالی  نفس  سرعت  است  الزم  دوم  مرحله  در  اکنون  پایین ست!  را  یدنتان 

ثانیه را به بازدم   3ثانیه را به دم و    3خواهیم  ن مییابیاورید. بنابر

 شمارم.اختصاص دهیم. من برای شما می

بسیار خب، نفس بکشید، یک، دو، سه. حاال نفس را خارج کنید، یک، دو، سه. 

 )این کار را برای حدود دو دقیقه تکرار کنید.(   شمردم؟دیدید من چقدر آرام  

کنید نگران رعایت دقیق این سه ثانیه زمانی که خودتان تمرین می  معرکه است.

شید و یادتان  ه نفس بکتان را بکنید تا آرام و شمردنباشید. فقط تمام تالش

 باشد وقتی استرس دارید، ناخودآگاه تند تند تنفس خواهید کرد.

 ن برای چند دقیقه خودتان تمرین کنید.االخب 

کم دو دقیقه خودش آرام نفس کشیدن را فرصت دهید تا برای دست   مددجوبه  

ها را بشمارید تا ببینید چقدر این کار های آنها و بازدمتمرین کند. دم

دهند. سپس زمانی را به صحبت درباره مشکالتی سریع انجام میرا  

 ها برای انجام این کار دارند اختصاص دهید. که آن

ک این  انجام  خب،  نفس بسیار  وشمرده  آرام  آیا  بود؟  چطور  ار 

 کشیدن کار سختی بود؟

هایی که احساس اضطراب و فرد را به تمرین منظم این کار و همچنین زمان

ریت استرس به پایان  شما تمامی جلسات را با مدی  استرس دارند تشویق کنید.

رساند می  خواهید  فکر  اگر  یا   مددجوکنید  اما  استرس  دچار  جلسه  طول  در 

ها،  در این موقعیت توانید این روش را به کار بگیرید.شود هم میاب میاضطر

کنید از فرد بپرسید که آیا اضطراب یا استرس دارد و اگر مکالمه را قطع  

نه. یا  است  بهتر  برایش  کنید  استرس  مدیریت  تمرین  بپرسید   تا  فرد  از 



 

59 

 

شما او را هدایت خواهد خودش تنها این کار را انجام دهد یا تمایل دارد  می

 تعداد دم و بازدم را بشمارید(. مثالا کنید )

یادش بماند چگونه تا  ه(  پیوست) دبدهی مددجوکاربرگ مدیریت استرس را به 

 بین جلسات هم این استراتژی را تمرین کند.

 

 

 
 شمردهاجرای تنفس  تمشکال

گام تمرین تنفس شمرده مواجه شوند. ممکن است با مشکالت مختلفی هن  مددجویان

در ادامه فهرستی از مشکالت متداول که ممکن است افراد با آن روبرو شوند 

آورده شده است. همیشه با سرپرست خود درباره چگونگی مدیریت هر کدام از 

 ESSکنید.ام تمرین این استراتژی صحبت هنگ مددجوهای این موارد یا شکایت

 

 حلراه مشکل

درباره تنفس صحیح خیلی نگران  مددجو

رعایت قانون سه ثانیه دم و  مثالا است )

 (بازدم، تنفس از طریق شکم

 

به فرد بگویید نگران نباشد دقیقا   •

 .مطابق دستورالعمل رفتار کند

آن • هدف  به  بدانند  تا  کنید  کمک  ها 

اصلی کاهش نرخ تنفس به هر روشی است  

ها مناسب است، حتی اگر که برای آن

شماره  سه  به  به معنای آن باشد که  

پایبند نباشند یا حتی از طریق شکم 

 تنفس نکنند.

وقتی فرد آموخت که چگونه تنفسش را  •

تواند از شمرده کند، بعد از آن می

ت یا  شمارش  استفاده  روش  شکمی  نفس 

 کند.

تواند تنفسش را زمانی که در نمی مددجو

 اوج اضطراب یا استرس است آرام کند. 

 

انجام این کار حتی به فرد بگویید   •

می هم  شما  خود  خیلی  برای  تواند 

 دشوار باشد.

زمانی را به این موضوع اختصاص دهید  •

شناسایی زودهنگام عالئم    مددجوکه به  

شروع احساس اضطراب با استرس را یاد  

ها بتوانند زودتر تنفس  دهید تا آن 

 آرام و شمرده را شروع کنند.

ها کمک  اگر این کار دشوار است به آن •

کنید تا برنامه روزانه برای تمرین  

یاد   تا  باشند  داشته  شمرده  تنفس 

مضطرب   خیلی  که  آن  از  قبل  بگیرند 

 ن استفاده کنند.شوند از آ

شود نرخ دم تمرکز بر تنفس خودش سبب می

بیشتر احساس  و بازدم باال برود و فرد

 اضطراب کند.

ها کمک کنید تا به جای تمرکز  به آن •

بر تنفس، با تیک تاک ساعت )یا  صرف  

 ضرب آهنگ یک موسیقی( تنفس کنند. 
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فرد ممکن است احساس سرگیجه، غش یا از 

دست دادن کنترل بر فرایند را داشته 

 .باشد

 

ها یادآوری کنید این احساسات  آن  به •

ها کنترل خود را از  ایمن هستند و آن

 .انددست نداده

ها را تشویق کنید تنها بر خارج آن •

کردن کل هوا )بازدم( تمرکز کنند و 

طبیعی طور  به  دم  عمل  دهند    اجازه 

 )یا خودکار( انجام شود.

توانند دوباره به  ها میپس از آن، آن  •

فرایند کل  بر  بازدم    تمرکز  و  دم 

 بپردازند.

در این فصل 

 آموختید

 

 چرا مدیریت استرس یک استراتژی مهم است •

 بردچه کسی از این استراتژی نفع می •

درباره تنفس شمرده  مددجوچگونه به  •

 اطالعات داده شود

چگونه مدیریت استرس به فرد آموزش داده  •

 شود
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  جوامع در معرض فالکت

 

 مدیریت مسائل 7فصل 

 یادگیری 

در این فصل چه چیزی 

 آموزید؟می

 جلسه

این فصل به کدام جلسه 

 ارتباط دارد؟

 هاکاربرگ

ها با این کدام کاربرگ

 فصل مرتبط هستند؟

این استراتژی  •  

برای چه نوع 

مسائلی استفاده 

 شودمی

مراحل انجام  •

مدیریت مسائل  

چیست، با ذکر یک 

 نمونه موردی

کار کردن با  •

 موارد دشوار

 مددجویانی مثالا )

که راهکارهای 

غیرمفید پیشنهاد 

یا  دهندمی

هایی که احساس آن

ناامیدی دارند( 

 4تا  2جلسات  •

دقیقه از  70اختصاص  •

به معرفی  2جلسه 

 این استراتژی

 25تا  20اص اختص •

دقیقه برای مرور در 

همه جلسات بعدی 

را  )فلوچارت زمان

 ببینید(

کاربرگ مدیریت  •

 ه( پیوستمسائل )

ها تقویم فعالیت •

 ه( پیوست)

 



 

61 

 

کردن و اجتناب 

 از نصیحت 

 

 زمینهپیش

کاهش   دهی مناسب به مشکالت عملیبرای پاسخرا  تواند توانایی فرد  فالکت می

آن بیدهد.  احساس  است  ممکن  عدم  ها  یا  نفس  اعتماد یاوری  مدیریت   به  در 

ها مانع اثربخشی یا حتی احساس اضطراب یا اندوه آن  تجربه کنندمسائل را  

مدیریت مسائل یک استراتژی ساختار یافته   اجرای مدیریت مسائل عملی شود.

با هدف بهبود توانایی فرد برای حل و مدیریت مسائل عملی است. شما حدود 

خود اختصاص   یمددجواین استراتژی به    را به آموزش  2از جلسه  دقیقه    70

 دیکنسازی میها پیادهن را برای مشکالت خاص آنخواهید داد در حالی که آ

ها ایجاد  )معموال آن مشکلی را انتخاب کنید که بیشترین آشفتگی را برای آن

 کند(.  می

 

  مسائل مدیریت مراحل

خواهد شد پیروی می  مدیریت مسائل از مراحل متعددی که در ادامه شرح داده  

اید، با جزییات کند. هر مرحله را همراه با مشکلی که در جلسه شناسایی کرده

تواند می  مددجومدیریت مسائل به    کاربرگدهید. نشان دادن  برای فرد شرح  

 به این بحث کمک کند.

 

 از مسائل ی. تهیه فهرست1

خواستید تا دو نگرانی خود   مددجو، شما از  پروفایل روانشناختیدر ارزیابی  

ها و همچنین مدیریت مسائل، مرور همین دغدغهاز    مرحلهرا نام ببرد. نخستین  

گیری درباره مسائل قابل حل، ها و تصمیم درباره سایر نگرانیپرسیدن از فرد  

اول با فرد درباره این که کدام  .  13غیر قابل حل و مسائل غیر مهم است 

 
  .examination therapy and cognitive bibliotherapy in the-The efficacy of selfLyrene, B. (1995). & Bowman, D., Scogin, Fمنبع:   13

treatment of mild to moderate depression. Psychotherapy Research, 5, 131–140 
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تواند می   مددجومسائل مهم و قابل حل هستند صحبت کنید؛ به عبارت دیگر آیا  

رد؟ بگذاتأثیر  ی بخشی از آن  وکم بر ربر روی مسئله اثرگذار باشد یا دست

شدنی کدام از مسائلش حل   ناامید است، ممکن است فکر کند هیچاگر فرد بسیار  

یک مسئله    کنیدها بگویید چرا شما فکر مینیستند، در این حالت باید به آن

 در واقیعت حل شدنی است.

ها نیستید یا بر هایی هستند که شما قادر به تغییر آننشدنی آنمسائل حل

اما گاهی اوقات    ها کنترل ندارید، مانند زندگی در محالت فقیرنشین.وی آنر

نشدنی قابل تغییرند. این موضوع معموال به زاویه هایی از یک مسئله حلبخش

برمی  مددجودید   مسئله  به  سرطان نسبت  به  مبتال  فرد  مثال،  برای  گردد. 

اش را تغییر دهد اما ممکن است مواردی وجود داشته باشد تواند بیمارینمی

تواند به دردش یا مسائل مرتبط با استعمال داروها کمک ها میکه انجام آن

باید به همراه فرد به کشف مواردی بپردازید   مددکاربه عنوان یک  شما  کند.  

می مسئله  از  بخشی  عنوان  به  یا که  کنند  تغییر  ت  توانند  قرار  أتحت  ثیر 

 بگیرند.

کند، غیرمهم تلقی می  مددجودر نهایت، شما باید فهرستی از مسائل را که  

تواند فراهم کنید. به فرد بگویید مدیریت مسائل یک استراتژی است که می

 شدنی به کار گرفته شود.برای حل یا تغییر مسائل حل

 

 انتخاب یک مسئله. 2

خواهد روی است که فرد میای  انتخاب مسئله  ،مسائلدومین مرحله از مدیریت  

ن تمرکز کند. این مسئله الزاما همان مشکلی نیست که فرد در ارزیابی آ

د که برای شروع یک مسئله یتوانید به او پیشنهاد بدهعنوان کرده بود. می

این موضوع فرصت تجربه موفقیت را در همان مراحل   تر را انتخاب کند.ساده

هایی از مداخله شما باید به کند. البته در زمانخله فراهم مینخست مدا

و پنجه نرم کردن با مسائل بزرگتر یا دشوارتر را هم ، دستمددجوهمراه  

امتحان کنید. زیرا ممکن است بدون حمایت شما استفاده از استراتژی مدیریت 

چالش فرد  برای  درستی  به  باشد.مسائل  سایر   برانگیز  مانند  اگرچه 

ها شما باید با سرپرست خود مشورت کنید، زیرا ممکن است این کار گیریمیمتص

 احساس ناامیدی شدید تصمیم مناسبی نباشد.دارای  مددجویانبرای 

 

 . تعریف مسئله3

تواند کمک کنید تا مسئله را با تمام جزییاتی که می  مددجودر مرحله بعد به  

ت که در این مرحله تصمیم نقش شما این اس  مددکارتعریف کند. به عنوان  
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ل  های مسئله در ماهیت عملی و برای استراتژی مدیریت مسائکدام بخشبگیرید  

 باید شامل عناصری باشد که بتوان   شده  ه تعریفلمسئ  ینه مناسبی هستند.گز

ممکن است بگوید »احساس   مددجو. یک  اشتذگاثر  بر آنها  کنترل یا    را  آنها

خواهد تغییر دهد. اما این ای است که میارزشی« مسئلهبی
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در   یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  جوامع در معرض فالکت

را خاص و  کمک کنید تا آنمسئله بسیار بزرگ و مبهم است. شما باید به فرد 

ها را از فرد  عملی کنید. برای انجام این کار ممکن است برخی از این پرسش

 هایی استفاده کرد(.توان همراه با مثالها میبپرسید )از این پرسش

هایی از کی این موضوع برای شما یک مسئله شده است؟ در چه موقعیت •

 کند؟این مسئله بروز می

دهد آن جا چیست؟ اگر من زمانی که این مسئله رخ میاین مسئله شبیه  •

باشم چه چیزی خواهم دید، شما چه شکلی خواهی بود، شما چه کاری 

 انجام خواهید داد یا انجام نخواهید داد؟

تان( بدون تجربه این مسئله چطور زندگی روزمره مثالا زندگی شما ) •

 خواهد بود؟

برانگیزترین مرحله باشد. انجام ، چالشمددکار تواند برای  تعریف یک مسئله می

می مرحله  این  زیرا  دارد،  زیادی  اهمیت  مرحله  این  بقیه خوب  شما  گوید 

کنیم بین جلسات استراتژی را چگونه آموزش دهید. بنابراین ما پیشنهاد می

در تعریف تعدادی از مسائل شناسایی شده  مددجوبرای چگونگی کمک به  2و  1

تواند یک مبحث مفید در جلسات مشترک ید. این موضوع میدر ارزیابی آماده شو

 با سرپرست باشد.

 

 . طوفان ذهنی4

تواند به را تشویق کنید تا جایی که می   مددجوبه محض تعریف مسئله شما  

هایی که ممکن است مسئله یا بخشی از آن را حل کرده یا ها یا ایدهحلراه

را تمام  است  ممکن  اگر  کند.  فکر  دهد  تکهحلهتغییر  روی  را  کاغذ ها  ای 

بنویسید تا بتوانید همه را به یاد بیاورید. این بخش برای رفتن به مرحله 

ت ساهای احتمالی ممکن  حلباشید راه  بسیار اهمیت دارد. در نظر داشته  5

ه فرد هم اکنون هم کباشند  هایی  نونی، منابع یا حمایتشامل نقاط قوت ک

 .داردها را آن

 

 مرحله به معنای نصیحت کردن نیستاین 

ساس ناامیدی ، به ویژه اگر احهاحلاههنگام طوفان فکری ر   مددجویانبرخی  

داشت. خواهند  نیاز  کمک  به  باشند،  داشته  گفتن   شدید  در  شما  است  ممکن 

وسوسه شوید، به ویژه اگر صبرتان کم و فرد در   مددجوهای مختلف به  حلراه

پالس مانند یک برنامه امجایی که پیالبته از آن  این مسیر سرعتش کم باشد.

های عمومی راهنمایی کند، مهم است شما فرد را با ارائه ایدهآموزشی عمل می

های خاص فکر کند. برای مثال، برای فردی که به حلکنید تا بتواند به راه

 سابقه یک   مثالا کند )اش احساس استرس میشدت درباره موضوعی تابو در زندگی

تجاوز جنسی(، ممکن است او را تشویق کنید فکر کند با فردی قابل اعتماد 

است. این یک روش برتر برای تشویق به  درباره این موضوع مشغول صحبت کردن  

طوفان فکری در مقایسه با هم صحبتی او با یک فرد خاص مانند مادرش درباره 

های خودش را کشف کمک کنید تا ایده  مددجومسئله است. هدف این است که به  

 کند.

 های فردی آگاه باشیدنسبت به ارزش
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شما  زمان است  الزم  داردکه  وجود  ارزشهایی  به  تا  باشید  فردی مراقب  های 

های همراه خودتان اجازه مداخله ندهید. برای مثال ممکن است شما با ارزش

صحبت با   مثالا در نظر دارد مخالف باشید )  مددجوهای احتمالی که  حلبا راه

یک رهبر مذهبی، تقلب برای تکمیل یک وظیفه شغلی، عدم قبول کمک به دیگران(، 

های شخصی حلی را پیشنهاد بدهید که بر مبنای سیستم ارزشهخواهید رایا می

های پالس ارزشامخیلی مهم است که در هنگام اجرای پیاست.    مددجو خودتان و نه  

ها و باورهای بر مبنای ارزشخودتان را کنار گذاشته و به فرد کمک کنید تا  

ن دشوار امددکارمطمئن باشید که این کار برای همه    فردی تصمیم بگیرد.

های احترام گذاشته و با ارزش   مددجوخواهد بود. اما مهم است که شما به  

 او مخالفت نکنید.

 

 کنندهایی که تمام مسئله را حل میحلراه

هایی حلدرباره تنها موضوعات همراه با راه   مددجودر این مرحله مهم است که  

این همان جایی است کنند خیلی احساس نگرانی نکند.  که کل مسئله را حل می

پنجه    و  خواهند به تنهایی با یک مورد دستزمانی که می  مددجویان که بیشتر  

هاست، مهم حلباره راهردافتند. هدف این مرحله فکر کردن  نرم کنند گیر می 

 . ا نیستند(ه چقدر در حل مسئله یا بخشی از آن اثربخش هستند )ینیست ک

ممکن است حتی از شوخی و پیشنهادهای احمقانه برای تصویرسازی استفاده 

ها یا رد کردن حلاگر فرد در حال سنجش اثربخشی راهکنید. مطمئن شوید که  

حله فقط کنید که در این مرهاست این موضوع را به او یادآوری میبرخی از آن

 ها ارزیابی نمایید.حل تولید کنید نه این که آنخواهید تا جای ممکن راهمی

 احساس ناامیدی

ی که احساس افسردگی یا ناامیدی دارند ممکن است هنگام فکر کردن  مددجویان

راه ایدهحلبه  یا  مسئلهئهاها  که  میی  تغییر  را  زیادی شان  مشکل  با  دهد 

کنند چیزی بهتر مواجه شوند. این موضوع به خاطر این است که اغلب فکر می

خواهد شد و درباره توانایی خود برای تغییر این موقعیت بسیار شک دارند.  

 : استفاده کنید مددجوهای هایی برای تشویق واکنشتوانید از پرسششما می

هایی که ممکن است برای یک دوست در ها بخواهید درباره ایدهاز آن •

 شرایط مشابه که احساس افسردگی ندارد کارساز باشد فکر کنند.

توانستند انجام دهند ها بپرسید در گذشته چه کارهایی میاز آن •

 )فارغ از این که مفید بوده یا خیر(

اند افراد دریافته»برخی  مثالا های وسیع و مبهم بدهید. به او ایده •

حل تواند یک راهتواند مفید باشد. آیا این میکه صحبت با دیگران می

توانید توانید صحبت کنید؟ چه میبرای شما باشد؟ با چه کسی می

 بگویید یا بخواهید که بتواند بخشی از مسئله شما را حل کند؟«

 گیری و انتخاب. تصمیم5

تولید کردید، وقت آن   مددجوالی را با  های احتمحلزمانی که شما تمام راه

حل را ارزیابی و داوری کند. شما به فرد است که به او کمک کنید تا هر راه 
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می استراتژیکمک  تنها  تا  یا کنید  اثرگذاری  بر  که  کند  انتخاب  را  هایی 

 مدیریت مسئله موثرند.

 پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت

مدت و بلندمدت هر تصمیم کمک  پیامدهای کوتاهها توجه به حلدر ارزیابی راه 

 فرد با نوشیدن الکل بخواهد   کننده خواهد بود. برای مثال انتخاب این که

نون از دنیا رفته است کنار و اک  رات دشوار کسی که دوستش داشتهبا خاط

ممکن است به احساسات فرد در کوتاه مدت کمک کند. اما در بلند مدت    بیاید

کند. بنابراین انتخاب آن زیرا خودش مشکالت دیگری ایجاد می غیر مفید است  

 نیست. مددجوحل خوبی برای راه

 های غیرمفیدحلراه

توانید  کند که به وضوح غیرمفید است می حل را انتخاب می یک راه  مددجووقتی 

قابل توجهی   مشکالتحلی است که  حل غیرمفید راهمستقیم به او بگویید. راه

ها، اعضای خانوده یا دوستان یا برای کار و  سالمت جسمانی و روانی آنبرای  

 کند.ها ایجاد میزندگی اجتماعی آن

 

نوشیدن الکل برای تسکین اندوه استفاده   برای مثال بیایید از همان مورد

کنیم. در کوتاه مدت این کار ممکن است موثر باشد اما استفاده طوالنی مدت 

حس   )مثالا  فرد  احساسی  سالمت  برای  زیادی  مشکالت  زیاد  احتمال  به  الکل  از 

اش )مشکالت کبد و کلیه( ایجاد خواهد کرد. همچنین افسردگی( و سالمت جسمانی

انواده یا دوستان را ناراحت کرده و بر توانایی فرد در انجام  ممکن است خ

شغلش اثر بگذارد )مثالا روزهایی را به خاطر نوشیدن الکل و تمرکز کم در 

های غیرمفید شامل حلهای راهدر سر کار و خماری، مرخصی بگیرد(. سایر نمونه

طرناک و غیر های خپرخاشگری، استفاده از مواد مخدر و یا مشارکت در فعالیت

 شود.قانونی می
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در جوامع در  یاز سخت دهید بیبزرگساالن آس یبرا یفرد یکمک روانشناخت پالس: امپی

 معرض فالکت

 

 یافتنیدست هایحلراه

 حل را مدیافتنی بودن هر راهکمک کنید تا میزان دست  مددجوشما باید به  

نظر قرار دهد. حتی اگر یک ایده اثربخش باشد، مادامی که فرد به دلیل 

فقدان منابع کافی نتواند آن را انجام دهد گزینه خوبی برای انتخاب نیست. 

 مددکاراش عنوان کرد.  ترین مسئله نداشتن شغل را مهم  مددجوبرای مثال یک  

راه  با درباره  تفکر  برای  در  حلاو  کرد.  کار  مسئله  این  ویژه  این های 

ظهار کرد که همین اواخر به او یک شغل با دستمزد  مباحثه، مراجعه کننده ا

حل بسیار خوب برای این اگرچه این گزینه یک راه  خوب پیشنهاد شده بود.

در حقیقت  پس از مذاکره بیشتر متوجه شد که این شغل  اما مددجو  مشکل بود،  

کرد. او باید شب هنگام در یک محله پرخطر از شهر کار می  –بسیار پرخطر است  

گرفت   تصمیم  کننده  دارد  مراجعه  جوان  خانواده  یک  او  که  جایی  آن  از 

اش را در معرض خطر قرار دهد. به همین دلیل  خواهد بابت این شغل زندگینمی

حل غیر مفید است. رد یک راهای که دااو دریافت که این شغل خاص برای مسئله

که او با مدیر صحبت کند و از او   دتصمیم گرفتن   مددجوو    مددکارالبته  

 های کم خطرتر وجود دارد یا نه.بپرسد آیا شغل دیگری در محله

اش ها ( را برای مسئلهیبی از آنحل یا ترکحل )یک راهبهترین راه  مددجوسپس  

 ند.کانتخاب می

 عملیاتی. برنامه 6

در طراحی یک برنامه   مددجودر نهایت مهم است که زمان کافی برای کمک به  

های انتخاب شده را انجام دهد. این مرحله حلعملیاتی اختصاص دهید تا راه

 شامل:

تواند شامل پیدا کردن شغل می مثالا های کوچک )حل به قدمشکستن راه •

کسب اطالعات درباره مشاغل در دسترس، یادگیری درباره آنچه برای 

ها بروزرسانی نامه مشاغل مختلف الزم است، مرور، و برای برخی شغل

 نامه و مواردی از این دست(توصیه

برای انتخاب روز و ساعت مشخص برای انجام هر کدام  مددجوکمک به  •

کند. ها کمک میدر تکمیل آن اقدامها در موفقیت به آناز وظایفی که 

برنامه  ه( برای ثبت زمانی که فرد پیوستممکن است از تقویم )

 عملیاتی را به پایان رساند، استفاده کنید.

پیشنهاد یادآوری که سبب کسب اطمینان از تکمیل وظایف خواسته شده  •

بندی روی تلفن همراه، زمانهشدار استفاده از زنگ  مثالا شود )می

های غذایی انطباق های اجتماعی یا وعدهوظایف به طوری که با فعالیت

داشته باشد، یا خواستن از یک دوست یا عضوی از خانواده برای 

برای به پایان  مددجوهای خوبی برای کمک به یادآوری، همگی روش

 رساندن وظایف هستند(

درباره این   مددجومکالمه با فرد دیگری است اما    یحلراهی  الزمهاگر  

 مددجو )یا تمرین( با  گذاری    نقشبا  را  کار اطمینان ندارد، این کار  

این روش خوبی برای کمک به آن هاست تا تمرین کنند اگر پیش ببرید.  

برنامه شامل خواستن چیزی یا صحبت با کسی بود، چه بگویند. این کار 

 انجام برنامه را افزایش خواهد داد.ها و شانس اطمینان آن
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 . مرور7

ریزی شده در جلسه بعد شما زمان زیادی را به مرور این که وظایف برنامه

های اجرای وظایف و  درباره دشواری  چگونه انجام شدند، اختصاص خواهید داد.

ها صحبت کنید، تا فرد بتواند در هفته آینده هم برای چگونگی مدیریت آن

توانسته بود طبق برنامه عمل   مددجوانجام وظایف دوباره تالش کند. اگر  

کند، راجع به مراحل بعدی که الزم است برای ادامه مدیریت مسئله انجام دهد 

 صحبت کنید.

 

 

و انتقال این موضوع که شما باور   مددجومرور در افزایش اعتماد به نفس  

ها را انجام  دارید کامل کردن این وظایف مهم هستند و مراقب هستید فرد آن

تلقی این کار به ساختن رابطه و همچنین مسئول  دهد نیز اهمیت دارد.  می

 .کندک ميخود کم ها در زمان شخصیدر قبال تمرین استراتژیفرد  کردن

 مرور کلی مراحل مدیریت مسئله

 توضیح مرحله

 یفهرست هیته. 1

مسائل از  

 گذاری شدنی )قابل تغییر یا اثرحلفهرستی از مسائل  •

نیستند(  گذاری قابل تغییر یا اثرنشدنی )هستند( و حل

 تهیه کنید

 

 کی انتخاب. 2

 برنامه

انتخاب تر )قابل حل( را برای شروع یک مسئله ساده •

 کنید.

مسئله فیتعر. 3  

 

ابعادی از مسئله را انتخاب کنید که به طور ذاتی  •

گذاری  توانند تا حدی کنترل و اثرعملی هستند و می

 شوند.
 توانید توضیح مسئله را ویژه و خالصه نگه دارید.تا می •
 سعی کنید بیشتر از یک مسئله را مد نظر قرار ندهید. •
مختلفی دارد آن را بشکنید و هر های اگر مسئله بخش •

 کدام را جداگانه بررسی کنید.
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یذهن طوفان. 4  

 

های حلتواند به راهابتدا فرد را تشویق کنید تا می •

اش فکر کند. در این مرحله نگران مختلف برای مسئله

 حل نباشید.خوب یا بد بودن راه
تواند میها را فرد خودش به این فکر کنید که کدام بخش •

نند به تواو به افرادی فکر کنید که می انجام دهد

 هایی از مسئله کمک کنند.برای مدیریت بخش مددجو
های فعلی را در نظر داشته نقاط قوت، منابع و حمایت •

 باشید.
ها تشویق کنید نه این تالش کنید فرد را به ارائه ایده •

گر بگویید ) ااو ها را به حلکه به طور مستقیم راه

پند بدهید این استراتژی را به او وسوسه شدید به 

در این دوستش خاطر داشته باشید که ابتدا بپرسید اگر 

 گفت.(موقعیت بود به او چه می

 انتخاب .5

 یهایاستراتژ

دیمف

 

هایی را انتخاب کنید های بالقوه، آنحلاز فهرست راه •

 کنند.که بیشترین کمک را به حل مسئله می
 استراتژی مفید معایب کمی برای فرد یا دیگران دارد.  •
فرد ابزار  مثالا های مفید قابل انجام هستند )استراتژی •

 حل را دارد(.مالی، منابع دیگر یا توانایی انجام راه
 حل را انتخاب کنید.توانید بیش از یک راهمی •

 

 

 

در    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

 جوامع در معرض فالکت

 برنامه. 6

یاتیعمل  

یک برنامه با تمام جزییات درباره چگونگی و زمان انجام  •

 تهیه کنید. مددجوها توسط حلراه
خواهند اقدامی را انجام روز و ساعتی که میکمک کنید  •

 دهند تعیین کنند.
این حل وجود دارد به فرد در انتخاب اگر بیش از یک راه •

 حل را امتحان کند کمک کنید.که اول کدام راه
درباره این که فرد برای انجام برنامه چه منابعی )مانند  •

نقل، فرد دیگر و غیره( نیاز دارد، صحبت  و پول، حمل

 کنید.
از ابزارهای کمکی برای یادآوری اجرای برنامه به فرد   •

ها ریزی فعالیتها، تقویم، برنامه)یادداشت مک بگیریدک

 های روتین(های غذایی یا دیگر برنامههمزمان با وعده

برای  مددجواین مرحله در جلسه بعد و پس از این که  • مرور  .7

 شود.اجرای برنامه تالش کرده است انجام می
کارشان اند و ها در هفته گذشته چه کردهدرباره این که آن •

 ثیری بر مسئله اصلی داشته صحبت کنید.أچه ت
ها هایی که هنگام اجرای برنامه داشتند با آندرباره سختی •

 صحبت کنید.
با توجه به این که در هفته گذشته چه کارهایی را تکمیل  •

اند درباره این که هفته آینده برای اثرگذاری و کرده



 

70 

 

حث و د بتوانند انجام دهنمدیریت مسئله چه کاری می

 ریزی کنید.برنامه

 
 معرفی مدیریت مسائل

می مسئلهامروز  با  را  کارمان  گفتید خواهیم  که  کنیم  شروع  ای 

می ایجاد  شما  برای  را  نگرانی  را بیشترین  مسئله  )نام  کند. 

خواهد هنوز می  مددجوبگویید و در همان ابتدا کنترل کنید که  

ای این است که تصمیم بگیریم نقطه شروع ما برای هر مسئلهروی آن کار کند.(  

بگویید    مددجون مسئله عملی است. ) شما باید بار اول به  هایی از آچه بخش

 ها عملی است.(کدام قسمت

های عملی خواهم آن را به شما آموزش دهم در بخشای که امروز میاستراتژی  

هدف ما این گویند.  مسئله به شما کمک خواهد کرد. به آن مدیریت مسائل می

ثیر  أانید حل کنید یا روی آن تتومی  را   های مسئلهاست که ببینیم کدام بخش

توانید بگذارید. ممکن است همیشه نتوانید کل مسئله را حل کنید، اما می

تان به مسئله را تغییر دهید، ثیر بگذارید یا شیوه واکنشأروی آن تا حدی ت

)احساسات منفی فرد تواند به شما در کاهش احساسات منفی کمک کند.  که می

 د.( را به طور مشخص بیان کنی

مرور کنید. مطمئن شوید که هدف هر   مددجوتمام مراحل مدیریت مسائل را با 

ت مسائل برای کمک گرفتن یدیرید )از کاربرگ مدهمیمرحله را شفاف توضیح  

 استفاده کنید.(

 برای مثال ممکن است برای مرحله سوم راهکارهای طوفان فکری بگویید:

های حلخواهم این است که همه راهدر اینجا چیزی که از شما می 

ممکن برای این مسئله را برشمارید، مهم نیست که ایده خوبی 

ها حلکنید کدام راهگیری میتصمیم  بعدباشند یا نه. در مرحله  

 برای حل مسئله بیشترین فایده را دارند.
  

 

 فالکت یا تهدید همیشگی 
ی فالکت یا گشهای همیموقعیتشما  مددجویاناحتمال دارد بسیاری از 

ها برای حل یا تهدید را تجربه کنند و این شرایط برخالف توان آن

تواند به دلیل این باشد که انجام شان عمل کند. این میمدیریت مسئله

ها( برایشان ایمن های خاص )یا حتی مشارکت در دیگراستراتژیحلراه

شما باید همیشه این موضوع را مدنظر داشته باشید و در حالی که  نیست.

هایی هایی برای مدیریت مسائلشان بیابند، درباره روشکنید ایدهکمک می
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باید  مددجوصحبت کنید که فرد مانند قبل ایمن باشد. هم شما و هم 

ها حل شود د در موقیعت کنونی توسط آنتوانبرخی مسائل خاص نمی بدانید

 ای درگیر هستند یا غیره(.اگر دچار فقر هستند، در منطقه ثالا م)

مهم است که شما به یافتن اطالعاتی درباره آنچه در حقیقت برای مراجعه 

ها به احتمال زیاد کننده خطرساز است، ادامه دهید. در همه موقعیت

ها را بیش از آنریسک  مددجو البته ممکن استها دخیل هستند. برخی ریسک

کند. اگر شما مطمئن نیستید که آیا احتمال ریسک برای یک  ارزیابی حد

 اقدام مشخص باالست یا نه، ابتدا با سرپرست خود مشورت کنید.

 

 مثال موردی

اش با  او، رابطه  ترین مسئله اصلی  دهدمی ساله است که گزارش    34لوما یک زن  

را از دست داده و  گفته که همسرش به تازگی شغلش    مددکارهمسرش است. او به  

ار استرس و خشم شده است. این موضوع فشار زیادی به رابطه از آن به بعد دچ

درباره شرایط پیدا کرده   یشدید  ناامیدی  ها وارد کرده و در پی آن لوماآن

خوی او    و  یبا هر روز در حال دعوا هستند. این موضوع بر خلقها تقرآن  است.

گوید احساس ناراحتی شدید دارد و برای انجام کارهایی او می  -استگذاشته    اثر

انجام می اواخر  که قبال  خصوص این  است. به  مواجه  مشکل  که  داده اکنون با 

کند تمایلی به این کار  دوستانش را ندیده بخشی به خاطر این است که احساس می 

احساس   دارد  که  مشکالتی  درباره  او  که  هست  نیز  این  دلیل  به  اما  نداشته 

 کند. شرمساری می

ث  او در ارزیابی گزارش کرده بود بحش درباره تمام مسائلی که  مددکارلوما و  

ترین مسئله لوما، دعوای  حل  ترین و قابلمهمتیجه رسیدند که  نکردند و به این  

آن است.  همسرش  با  گرفتن او  تصمیم  مسئله   دها  زیرا    را  این  کنند  انتخاب 

تری نداشت که  بیشترین دردسر را برای لوما ایجاد کرده بود. او مسئله راحت

برای آن تالش کند. مسائلی که مهم اما قابل حل نبودند شامل پیدا کردن یک  

برای همسرش و ممانعت از وی برای داشتن احساس عصبانیت و استرس   شغل جدید

بود. او اعتقادی نداشت که هیچ کدام از مسائلش غیر مهم هستند، بنابراین 

 این فهرست خالی ماند.

ش اجرا کرد، اگر چه در ابتدای مددکارلوما استراتژی مدیریت مسائل را با کمک  

با هم کار را    مددکارشوار بود. او و  ش د های ممکن برایحلان فکری راه کار طوف

 کاربرگ کامل شده مدیریت مسائل در صفحه بعد را ببینید. -پیش بردند 
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 شدنیمسائل حل 4

کاهش مجادله با 

 و همسرم، بهبود خلق

 خوی پایین

 نشدنیحل  مسئله 8
 یافتن یک شغل برای همسرم و کاهش عصبانیت او

انتخاب یک مسئله حل 

 ؟شدنی

 دعوای هر روزه با همسرم

 تعریف مسئله
هایی را که با همسرم دارم کاهش خواهم تعداد مجادلهمی

 کنیم.دهم. در حال حاضر ما هر روز دعوا می

در جوامع    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  در معرض فالکت

راهکارهای ممکن برای 

 مسئلهمدیریت 

توانم مسئله را )چگونه می

حل کنم یا پیامدهای آن 

 را کاهش دهم؟(

منتظر بمانم تا او یک شغل پیدا کند و  –کاری نکنم  •

 .شود یا نهببینم اوضاع بهتر می

به او بگویم برای کمک گرفتن از یک فرد با تجربه  •

 جامعه با او مالقات کند.

 .تالش کندبه او بگویم برای یافتن شغل بیشتر  •

 توانم به دنبال راهی برای پول درآوردن باشم.خودم می •

ها از آن – درباره این مسئله صحبت کنم مبا دوستان •

 راهنمایی بخواهم.

 از مادرم راهنمایی بخواهم. •

 نیستم.وشحال خبه همسرم بگویم  •

 او را ترک کنم. •

 

)یک دوست درباره مسئله گفتگو کنم. با آنی  مدوستبا  • راهکارهای مفید

م. او هم با همسرش قابل اعتماد( درباره مسئله حرف بزن

مشابه ما داشت و به احتمال زیاد بهتر موقعیت  ایهمسئل

 کند. مرا درک می

از مادرم راهنمایی بخواهم. فقط به طور مختصر مسئله  •

 کرد.را برایش توضیح دهم و بپرسم او بود چه می

 به همسرم بگویم که خوشحال نیستم. •

 ریزیبرنامه

حل انتخاب شده )چگونه راه

بگیریم؟( را بکار  

 10شنبه: مالقات با آنی )دوست قابل اعتماد( در ساعت سه

صحبت با او درباره . ها به مدرسهصبح پس از رساندن بچه

 .مسئله دعوای همیشگی با همسرم

به او بگویم که با همسرم  شنبه: زمان مالقات با مادرمپنج

مسائلی دارم. از او بپرسم در موقعیت من او چه کاری 

 داد.انجام می
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شنبه صبح: همسرم خانه خواهد بود. به او یادآور شوم که 

من به دلیل دعوای زیاد با او احساس ناراحتی دارم . صبر 

 .گویدکنید ببینید او چه می

 مرور

)پس از اجرای کامل 

 برنامه(

 

 

به خودش لوما برای خود چند یادداشت نوشت تا اجرای برنامه در هفته آینده را  

یادآوری کند. جلسه بعدی که او بازگشت، وظایفش را انجام داده بود. آخرین سطر 

 کند.جدول )در پایین آورده شده( مرور کارهای او را ثبت می

 

 مرور

)پس از اجرای کامل 

 برنامه(

حامی خوبی است. اگرچه او پند جدیدی برای آنی   •  

من نداشت، صحبت با او کمک کرد. من بعد از آن  

خویم کمی   و  مکالمه احساس بهتری داشتم و خلق 

م یبهتر شد. ما درباره چیزهای دیگری هم صحبت کرد

که به من فرصت داد تا از احساس غم همیشگی فاصله 

 .بگیرم

، صحبت کنم  مادرم به من گفت که باید با همسرم •

اما ناامیدی او را درک کنم و به خاطر از دست 

دادن شغل سرزنشش نکنم. او به من در تمرین این 

که چگونه با همسرم صحبت کنم کمک کرد، طوری که 

 احساس اطمینان بیشتری کردم.

زیرا  • کردم،  صحبت  همسرم  با  عصر  روز  همان  من 

اطمینان  احساس  او  به  نزدیکی  نحوه  درباره 

او با من موافق بود، اما هردویمان هنوز داشتم.  

 مطمئن نیستیم چه باید بکنیم.

ما همچنان این هفته هم دو دعوای بزرگ داشتیم،  •

های بعدی  اما نسبت به قبل کمتر شده و ما در بحث

درباره مسئله بهتر عمل کردیم که این موضوع به 

 ای بود که داشتیم.خاطر مکالمه

  
اش )دعوای با همسرش( را حل نکرد؛ اگرچه تا حدی در این مثال، لوما تمام مسئله

مسئله را بهبود داد. اقداماتی که انجام داد بر روی تبعات مسئله اثر داشت، 

وی خود را با صحبت با یک دوست خ  و  خلقاو    –یش  خلق و خویعنی آثار مجادله بر  

کید بر أاز این اطالعات برای ت  مددکارقابل اعتماد بهبود داد. در همان جلسه،  

را ببینید(. این موضوع به   8منطق به راه خود ادامه دهید استفاده کرد )فصل  

هایی که متوقف کرده بود بسیار کمک کرد و با این کار لوما در از سرگیری فعالیت

 وی خود را بیشتر بهبود داد.خ و خلق

تواند ادامه دهد تا کل درباره این که او چگونه می   مددکاردر همان جلسه، لوما و  

های بالقوه قبلی را حلها راهمسئله را با همسرش برطرف کند نیز صحبت کردند. آن

یک   کدام  ها رسیده بودند دوباره مرور کردند تا ببینندکه در طوفان فکری به آن
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برای بکارگیری  آن  از باشد.ها  مفید  ممکن است  هفته آینده  هم   در  همچنین باز 

توانند مفید باشند به طوفان ذهنی پرداختند )به عبارت هایی که میحلدرباره راه

 فرایند مدیریت مسائل را تکرار کردند(. 3دوباره از مرحله  دیگر،

بیشتر با همسرش صحبت برای هفته آینده تصمیم گرفته شد تا لوما درباره دعوا  

کند. او فکر کرد این ایده که او و همسرش هر دو استراتژی مدیریت مسائل را تمرین 

های احتمالی حلتوانستند با هم درباره راهها میکنند ایده خوبی است. به ویژه آن

این روشی بود که آن دو   برای مسئله دعواهای زیادشان به طوفان فکری بپردازند.

 له را تسهیم کردند، به جای آن که فقط لوما برای مدیریت آن تالش کند.با هم مسئ

 

در این فصل 

 آموختید

 
 این استراتژی برای چه مسائلی مناسب است •

 مراحل مدیریت مسائل  •

 مددجوچگونگی ارائه مدیریت مسائل به  •

های خاصی که با چگونگی مدیریت دشواری •

 اجرای این استراتژی همراه است

 راه خود ادامه دهیدبه  8فصل 

 

 یادگیری 

در این فصل چه چیزی 

آموزید؟می  

 جلسه

این فصل به کدام جلسه 

 ارتباط دارد؟

 هاکاربرگ

ها با این کدام کاربرگ

 فصل مرتبط هستند؟

این استراتژی  •  

برای چه نوع 

مسائلی مناسب 

 است

نگی ارائه وچگ •

استراتژی به 

ادامه مسیرتان 

 دهید

هایی از مثال •

های مختلف فعالیت

ویق برای تش

 مددجو به مشارکت

 4و  3جلسات  •

دقیقه  35اختصاص  •

به  3از جلسه 

معرفی این 

 استراتژی

دقیقه  20اختصاص  •

 به مرور 4از جلسه 

کاربرگ به  •

ادامه  مسیرتان

 ه( پیوستدهید )
ها تقویم فعالیت •

 ه( پیوست)

 زمینهپیش
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در جوامع    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  در معرض فالکت

های افسردگی را تجربه  در جایی که فالکت باشد بسیاری از افراد نشانه

میمی نظر  به  متفاوت  مختلف  افراد  برای  موضوع  این  اما   رسدکنند. 

خسته شدن، ناامیدی، زود  احساس    عبارتند ازهای عمومی افسردگی  نهاشن

هایی که خوی پایین همیشگی، عدم انگیزه یا عدم لذت در فعالیت  و  خلق

افراد همچنین اغلب از بسیاری از مشکالت فیزیکی   اند.بخش بودهپیشتر لذت

)مانند درد و تیر کشیدن( گالیه دارند. در طول زمان بسیاری از افراد 

دهند. این  های معمول خود به این قضیه واکنش میکشیدن از فعالیتدست  هب

موضوع میان افرادی که رخدادهای روانی یا اندوه از دست دادن عزیزان،  

اند نیز رایج از دست دادن شغل یا اموال قابل توجهی را تجربه کرده

 است.

دهند اهش می ها را متوقف کرده یا کهایی که افراد انجام آنانواع فعالیت

 عبارتند از:

ها لذت هایی که قبال از انجام آنتیلبخش )فعارخدادهای لذت •

 بردند(؛می

 رخدادهای اجتماعی؛ •

 های ضروری برای زندگی روزمره، شامل:فعالیت •

o داری )مانند تمیز کردن، مرتب کردن خانه، خرید وظایف خانه

 مراقبت از کودک(؛سازی، وظایف مرتبط با مواد غذایی و آماده

o ها در سر کار و در حالت وظایف شغلی )مانند کاهش فعالیت

 شدیدتر نرفتن منظم به سر کار یا ترک کار(؛

o  مراقبت از خود )مانند بیدار شدن، شستشوی مرتب، تعویض

 های غذایی(.ها و خوردن مرتب وعدهلباس

دهند. این می ها چرخه غیرفعال بودن و خلق پایین را توسعهدر طول زمان آن 

کند موضوع به دلیل آن است که اغلب فردی که احساس پایین بودن روحیه می 

را دوست دارم، آنرا انجام خواهم   xزمانی که احساس کنم کار  »گوید،  می

شود خلق پایین ها خودش سبب میمتاسفانه دست کشیدن از این فعالیت  داد.«

یشتری کند، برایش شروع دوباره گی بادامه یابد. هر چه فرد احساس کم حوصله

 تر خواهد شآن کارها سخت
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هدف از به مسیرتان ادامه دهید شکستن این چرخه و بهبود خلق و خوی 

بخش یا های لذتمددجو از طریق تشویق او به مشارکت مجدد در فعالیت

. شما باید با مددجو این 14هاستمحور با وجود حال و هوای آنوظیفه

موضوع را در میان بگذارید که به جای آن که صبر کند تا برای شروع 

کار احساس انگیزه کند، الزم است »اول کار خود را انجام بدهد و پس 

 ن احساس مثبت یا انگیزه خودش به سراغ او خواهد آمد«.از آ

توانند در یک کنند نمیجایی که مددجویان احتماال احساس میاز آن

کنند یا انگیزه کمی برای انجام آن دارند مهم است  فعالیت مشارکت

ها اهداف بسیار کوچکی تنظیم کنید. این استراتژی که که شما برای آن

های کوچک یک های نسبی در انجام بخشتدر آن فرد تجربه کسب موفقی

چشد، برای بهبود خلق و خوی فرد، حس دستیابی و اطمینان وظیفه را می

در او بسیار مفید خواهد بود. پس خیلی مهم است که تالش کنید وظایف 

هایی کسب شود. توانید خوب تنظیم کنید که موفقیترا تا جایی که می

هایی های کوچک یکی از روشها به قدمانتخاب کارهای ساده و شکستن آن

.توان از وقوع موفقیت اطمینان حاصل نموداست که می

 
شود( افزایش منظور از به مسیرتان ادامه دهید )که با نام فعالیت رفتاری هم شناخته می   14

 های فیزیکی هم بشود.ها به صورت عمومی است که می تواند شامل تمرینسطح فعالیت

 ادامه دهید تانبه مسیر

احساس 

 ناخوشی

عدم فعالیت و دست کشیدن 

 از کارها

عدم فعالیت و دست کشیدن 

 از کارها
      

احساس 

 ناخوشی
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در جوامع    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  در معرض فالکت

 مطالعه موردی

  

کند. این برد شرکت نمیدیگر در یک رخداد اجتماعی که قبال لذت می  مددجوییک  

پیشنهاد داد که فرد یک روز    مددکارشود.  ای سه روز عصر برگزار می رخداد هفته

با دوستش به این رخداد برود اما در واقعیت چندان مشارکت هم نکند )به عبارتی 

تری در رخداد شرکت کرده و  فقط بیننده باشد(. پس از آن فرد توانست دفعات بیش

 .مشارکتش را در رخداد افزایش دهد

در موردهای شدیدتر عدم فعالیت و افسردگی نیاز دارید که وظایف را  

گویند شروع کار از  های بسیار کوچک بشکنید. بسیاری از مددجویان می به بخش

د آن تواننتر است اما به محض این که کار را شروع کردند میها سختهمه بخش

ریزی کرده را ادامه داده و احتماال حتی بیشتر از آنچه در ابتدا برنامه

بودند پیش ببرند. به همین دلیل، پیشنهاد یک کار ساده و آسان در ابتدا 

 ها در شروع کار کمک کند.تواند به آنمی

  مطالعه موردی

کرد ها را بشوید. او احساس میرو لباستصمیم داشت در طول هفته پیش  مددجویک  

کرد این کار خیلی بزرگ است، در نتیجه او  خیلی خسته و ناراحت است و فکر می 

های کوچک را  هیچ شستشویی انجام نداده بود. مددکار شکستن این وظیفه به قدم

بندی شوند یک روز، دسته   های کثیف که باید شستشهآوری لباسجمع   –پیشنهاد داد  

ها  های مختلف در روز دیگر. این کار با انتخاب یک دسته از لباس ها به گروهلباس

 گذاری شستشوی هر گروه از آن ها در یک روز مجزا، دنبال شد.برای شروع و هدف

بندی روتین از زمانی که انگیزه یا خلق فرد پایین است، یک برنامه زمان

کننده باشد. به مددجو ر یک زمان خاص از روز ممکن است کمکها دانجام فعالیت

کمک کنید تا یک زمان و یک روز را که کمتر پریشان است و همچنین زمانی 

ها بعد از کند، انتخاب کند )مثالا صبح را کمتر احساس خستگی یا ناامیدی می

د( ها به مدرسه(. استفاده از کاربرگ تقویم )پیوست ه را ببینیرفتن بچه

تواند برای ثبت این اطالعات برای فرد که با خود به خانه ببرد، مفید می

باشد. استفاده از سایر ابزارهای یادآوری هم کمک کننده است: برای مثال 

های اجتماعی استفاده از زنگ روی گوشی موبایل، همزمانی وظایف با فعایت

وعده زمان  عضو  یا  یا  دوست  یک  از  خواستن  یا  غذایی  برای های  خانواده 

 های خوبی هستند تا به فرد در تکمیل وظایفش کمک کنند. یادآوری، همگی روش
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 مددجوتوضیح به مسیر خود ادامه دهید به 

کنید، توضیح به مسیر خود ادامه دهید هایی که ارائه می مانند همه استراتژی

اهمیت دارد. ای اثربخش و حیاتی برای بهبود وضعیت عاطفی فرد بسیار  گونهبه

اگر فرد برای افزایش فعالیت خود در گذشته تالش کرده اما شکست خورده، 

کند. ممکن است زمانی توضیح خوب این استراتژی به طور ویژه اهمیت پیدا می

ها به دلیل آن ها برای تالش دوباره کنید. اغلب شکسترا صرف متقاعد کردن آن

گیرد. در برای خود در نظر میاست که فرد اهداف بلند پروازانه و سخت  

نتیجه، خیلی مهم است هنگام ارائه توضیح درباره این استراتژی به مراجعه 

ها نشان دهید، حتی اگر این های آنکننده تمایل و درک خود را از دغدغه

ها شامل اطمینان نداشتن به این استراتژی باشد. به مددجو تأکید نگرانی

 فعالیت بیشتر چیزی ندارند که از دست بدهند. ها با تالش برایکنید که آن

 دعوت از دوستان یا اعضای خانواده

تمایل داشت یک دوست قابل اعتماد یا فردی   مددجوبه یاد داشته باشید اگر 

از خانواده در زمان معرفی استراتژی به مسیر خود ادامه دهید حضور داشته 

ه دوست یا وت کنید. این کار به ویژه زمانی کها را دعباشد، شما باید آن

ها کمک کند مفید تواند به فرد در انجام وظایف و فعالیتعضو خانواده می

 خواهد بود.

 

 . معرفی چرخه عدم فعالیت1

در معرفی به مسیرتان ادامه دهید، مطمئن شوید که تمام اطالعات عمومی مرتبط 

کنید. به طور ویژه درباره این صحبت کنید با مسائل خاص مددجو را بیان می

های مشخص دارند. که مسائل فرد چه نقشی بر دست کشیدن فعلی او از فعالیت

ن ادامه دهید )پیوست ه( را زمانی که درباره همچنین کاربرگ به مسیرتا

دهید به فرد نشان دهید. در ادامه یک معرفی استاندارد آورده چرخه توضیح می

شده است. ممکن است شما اطالعاتی مرتبط و خاص مددجو به آن بیافزایید یا 

»  تری استفاده کنید )مثالا بخواهید پس از ارائه این مقدمه از اطالعات جزئی

دانم که شما انجام ... را متوقف ون با توجه به آن چیزی که گفتید من میاکن

(. این موضوعی است که شما با آن احساس راحتی و اطمینان بیشتری اید«کرده

 دارید.

 ازاین خیلی رایج است که فرد در معرض سختی، فقدان و زندگی تنش 

 خسته شود. ی تجربه کرده و خیلی زود  خلق و خوتغییراتی را در  

در طول زمان اگر خلق و خوی فرد بهبود نیابد، اغلب احساس کمبود 

کند که پیشتر تقریبا راحت انجام انرژی و انگیزه برای انجام کارهایی می

بخش گذشته لذتی های لذتداد. حتی ممکن است بفهمد که دیگر از فعالیتمی

آید که وی فرد پایین میای باشد که خلق و ختواند شروع چرخهبرد. این مینمی

ها شده و در نهایت باز هم خلق خودش منجر به دست کشیدن بیشتر از فعالیت
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)چرخه را شبیه شکل یابد. آورد و این روند ادامه میو خوی او را پایین می

 باال برای فرد ترسیم کنید.(

گوییم. متاسفانه این چرخه به گیر ما به این چرخه، چرخه عدم فعالیت می

دهد. اغلب افراد فکر نداختن شما در خلق و خوی پایین و اندوه ادامه میا

خواهند کرد »وقتی بهتر شدم دوباره کارهایم را شروع خواهم کرد«. یا این 

شود، اما واقعیت این کنند پرانرژی بودن منجر به فعال بودن میکه فکر می

براین خیلی از شود. بنااست که فعال بودن باعث احساس پرانرژی بودن می

افراد تا دست به کار نشوند احساس بهتری نخواهند داشت. برای شکستن این 

کنید دوست چرخه شما نیاز دارید کارهایتان را شروع کنید حتی اگر حس می

 ندارید.

یادتان نرود خیلی از افراد تا دست به انجام کاری نزنند احساس بهتری 

 نخواهند داشت.

توانم به شما ترین بخش آن است. اما میبسیاری شروع انجام کار سختبرای   

ها این اطمینان را بدهم که بسیاری از افراد متوجه شدند به محض شروع فعالیت

15تر بود.برایشان ادامه کار آسان

 
اش خالی ماشینی که باتریتوانید از این مثال استفاده کنید که  ها میدر برخی موقعیت   15

 ی دوباره شارژ شود.رتدهند تا کار کند و باه را هل میشد
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در جوامع    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  در معرض فالکت

 مطالعه موردی

  

که سبب شده بود   درباره نرخ بیکاری، فقر و نرخ باالی خشونت در جامعه  مددجویک  

کرد. او اغلب اش ایمن نباشد به شدت احساس ناامیدی میترک خانه برای خانواده

توانم برای تغییر آن کاری »زندگی بهبود نخواهد یافت. من نمی گفت،  در جلسات می 

  توانم چیزی را تغییر دهم.« نمی   شوند چون منکنم؛ فرزندان من در فقر بزرگ می 

تواند زندگی بهتری برای اعضای  ارزشی و گناه که نمیاو به دلیل احساس شدید بی

 ها کرد. خانواده مهیا کند شروع به کنار کشیدن از آن

رسد این موقعیت برای شما و خانواده دشوار باشد. مددکار به او گفت، »به نظر می

ا احساس ناامیدی کنید و بابت تأثیر احتمالی این  کنم این که شمو من فکر می

توانم ببینم وضع بر فرزندانتان ناراحت باشید، تا حدی قابل درک است. اما می

توانند شما را در این وضعیت گیر بیاندازند، زیرا بسیار قوی این احساسات می

تغییر  تان را  توانید همه مسدله فقر و خشونت در جامعههستند. اگرچه شما نمی

تان انجام  توانید برای بهبود شرایط ذهنیدهید، اما کارهای کوچکی هستند که می

ها اثربگذارید، توانید روی آندهید، به همین دلیل وقتی شرایط تغییر کند شما می

های کوچکی که اکنون برای دست به کار تری دارید. برای مثال قدمچون احساس مثبت

راهی برای امرار معاش اگر فرصتی مهیا شود، را   دارید، پیدا کردنشدن برمی

 کند.آسانتر می

ارزشی کنید، ها اگر شما احساس شدید ناامیدی و بیکار کردن روی این نوع فرصت

 تواند بسیار دشوار باشد.می

ارزشی برای افرادی که در شرایط شبیه شما زندگی  این احساسات ناامیدی و بی

های معمول این که افراد شروع به دست کشیدن از فعالیتکنند، رایج است. و  می

بخش همراه با خانواده، بسیار متداول است، زیرا  خود کنند، مانند کارهای لذت

منفیآن یا  خستگی  احساس  میها  شدید  عدم  گرایی  چرخه  زمان  طول  در  اما  کنند. 

ساس افسردگی شود تا حال شما بدتر شود، بنابراین احفعالیت ایجاد شده و سبب می

ای مثبت خواهید کرد یا به طور کامل قادر به کار کردن روی مسائل عملی به شیوه

خواهم درباره یک استراتژی با شما صحبت کنم که هدفش  نخواهید بود. اکنون می

تان بهبود افزایش دوباره فعالیت شما است تا حال و هوایتان و احساس خستگی

توانید با این  با شروع این استراتژی بهتر می  یابد. حتی ممکن است احساس کنید

 مسائل دشوار عملی مواجه شوید.

 شودها دوباره درگیر میبا شروع آن مددجوهایی که شناسایی فعالیت. 2

های فعالیت زیر استفاده کنید.  های جدولتوانید از مثالبرای این مرحله می

بخش )یک فعالیت از فعالیت لذتکم یک زمان خیلی کوتاهی را به شناسایی دست

 جدول آخر( اختصاص دهید.  2کم یک وظیفه )یک فعالیت از  جدول نخست( و دست  3
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لذت  فعالیت  مییک  که  بخش  باشد  مفرح  کاری  شامل  انجام   مددجوتواند  قبال 

ها(. وظایف بازی با بچه  مثالا )    ه ولی اکنون آن را متوقف کرده استدادمی

ها، خرید برای تهیه غذا، باساسی برای زندگی روزمره شامل پرداخت صورتحسا

یی که به فرد نشاط ها، خوردن و غیره باشد. داشتن تعادل میان فعالیتشستشو

تواند برای می  دهندهایی که حس دستیابی را در او بهبود می دهند و آنمی

مفید باشد. مراقب حفظ این تعادل باشید. به بهبود حال و هوایش بسیار  

از این که فرد فقط در رخدادهای مفرح شرکت کند قبل از این که بیان دیگر،  

 اش را بدون سختی انجام داده باشد، خودداری کنید.وظایف روزانه

هایی  درباره این که دوست دارند دوباره در چه فعالیت مددجویانبسیاری از 

هایی باشد که تواند شامل آنیها مدهند. این فعالیتد میشرکت کنند، پیشنها

ها در مدیریت درد یا اند، به آنبرایشان لذت یا آرامش به همراه داشته

ها نیاز . اگر فرد در شناسایی فعالیتاست  حساس دستیابی به چیزی کمک کردها

برایشان   کنیدهایی که فکر میهای جدول زیر یا فعالیتبه کمک داشت، از مثال

 مناسب است، استفاده کنید.

بستگی دارد که چه تعداد فعالیت برای فرد در طول یک   مددجواین به شما و 

خواهید به بهترین شکل ممکن مطمئن شوید اما شما میهفته قابل مدیریت است.  

هایی کسب خواهد کرد تا بتواند اطمینانش را افزایش دهد. که فرد موفقیت

احتمال به  فرد  نمی  اگر  را زیاد  یکی  کند،  مدیریت  را  فعالیت  دو  تواند 

انتخاب کنید )لذت محور یا وظیفه محور( که بیشترین تفاوت را برای او 

می می  کند.ایجاد  را  کاری  چه  واقعا  فرد  که  تصمیم  این  است  خواهد ممکن 

یا یک فعالیت وجود داردکه شما   دوباره شروع کند، توسط خودش اتخاذ شود.

اش یا سایر مسائل ی  باور دارید اگر دوباره آن را شروع کند برای حال و هوا

با کودکان ممکن است مشکل  یباز مثالا ن مواجه است مفید باشد )عملی که با آ

 (.خواستار توجه آنها است، کاهش دهد اریرا که کودک بس فردشده  شناسایی

که ببینید  است  فعالیت  ممکن  سایر فرد  شامل  که  کرده  انتخاب  را  هایی 

میاستراتژی هم  یا ها  اجتماعی(  حمایت  )تقویت  دوستان  مالقات  مانند  شود، 

 تواند مفید باشد.تنفس شمرده )مدیریت استرس(. این موضوع هم می

دادید قبل از این که این احساس درباره کارهایی که قبال انجام می

داشته   لذترا  فعالیت  یک  کنید،  فکر  که باشید،  شاد  یا  بخش 

دوباره شروع به انجامش کنید، چیست؟ و درباره مواقعی   دتوانیمی

ای در خانه یا سر کار بوده فکر کنید که احساس بهتری داشتید، آیا وظیفه

دهید یا کمتر انجام که االن انجام نمیاید  دادهکه به طور منظم انجام می

ریزی برای این کارها است، اکنون ما زمانی را صرف برنامه   دهید؟ عالیمی

 ها در هفته آینده کنید.کنیم تا شما دوباره شروع به انجام آنمی
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 های کوچک. شکستن وظیفه به بخش3

، کمبود انرژی یا اندوه، مهم است که کل وظیفه مددجووهوای بد  با وجود حال 

بشکنید. به یاد داشته باشید، این تر های کوچکتر و قابل مدیریترا به قدم

ای صورت بگیرد که فرد حس نکند در وظیفه غرق شده است و مطمئن کار به گونه

این   تواند با کامل انجام دادن وظیفه، موفقیتی کسب کند.شوید که او می

ها ی آن خلق و خوموضوع باعث بهبود اعتماد به نفس و شروع اثرگذاری بر  

 شود.می

کلبه« ممکن است یک وظیفه مهم باشد.   مثال، » تمیز کردن آپارتمان یا برای  

های کوچک آپارتمان یا کلبه برای نظافت شکستن این وظیفه با انتخاب بخش

آشپزخانه، اتاق خواب یا غیره( این وظیفه را برای فرد قابل مدیریت  مثالا )

 کند.تر مییافتنیو دست

 برای کارها . برنامه4

، را دارد   تیقصد انجام فعال  مددجو  زمان کهیک  روز و    کی نتخاب  در مورد ا

مسیر به  کاربرگ  روی  را  اطالعات  و  باشید  دقیق  دهید،   تانبسیار  ادامه 

هایی که در هفته آینده با یک بنویسید. ممکن است با اهداف کوچک، مانند آن

می تکمیل  انجام  یادآوری  بار  ابزارهای  از  استفاده  کنید.  شروع  شوند، 

تواند برای کسب اطمینان از این که فرد وظایف درخواستی را به پایان می

زنگ روی گوشی موبایل )اگر در   رساند، مفید باشد. برای مثال استفاده ازمی

های غذایی یا های اجتماعی یا زمان وعدهاختیار دارند(، همزمانی با فعالیت

ها. ممکن است درخواست از یک دوست یا عضوی از خانواده برای یادآوری به آن

استفاده از کاربرگ تقویم هم به نظر شما مفید باشد تا به فرد یادآوری 

  اش را به پایان برساند.فهکند تا فعالیت یا وظی

 پیشنهادهایی برای به مسیر خود ادامه دهید

 به خودتان زمان بدهید

در    یاز سخت  دهی د  بیبزرگساالن آس  ی برا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  جوامع در معرض فالکت
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 تان را بخوریدغذای مورد عالقه •
 یک کتاب بخوانید •
 مدیتیشن کنید •
 عبادت کنید •
 آشپزی کنید •
 به موسیقی گوش دهید •
 برقصید •
 آمیزی(نقاشی، رنگ مثالا یک کار هنری انجام دهید ) •
 مجله و روزنامه بخوانید •
 ها را مرتب کنیدگل •
 یک شعر یا داستان بنوسید •
 یک مکان خوب را بازدید کنید •
 های قدیمی نگاه کنیدبه عکس •
 بافتنی ببافید •
 به ماهیگیری بروید •

  ارتباط

دوست یا عضو خانواده را مالقات کنید )برای صرف غذا یا انجام یک یک  •

 کار(
 به کلیسا، مسجد یا معبدی در محله خود بروید •
 با یک دوست، همسایه یا عضوی از خانواده صحبت کنید •
 همسایه خود را برای صرف چای یا قهوه یا غذا خوردن دعوت نمایید •
 به یک دورهمی عمومی بپیوندید •
 ه بخریدبرای کسی هدی •
 با همسایه یا خانواده یک بازی را انجام دهید •

 مراقبتی خود

 هر روز در زمان مشخصی که عادت دارید از خواب بیدار شوید •
 دوش بگیرید •
 هایتان را عوض کنیدلباس •
 موهایتان را شانه بزنید •

•  

 باشید فعال
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 روی برویدتنها یا با دوستان و خانواده به پیاده •
 ایدهایی را امتحان کنید که قبال انجام ندادهفعالیت •
 از اتوبوس یک ایستگاه زودتر از ایستگاه همیشگی، پیاده شوید •
 برقصید •
 با کودکان فعاالنه بازی کنید •

  

 دهید انجام

 ها را بشوییدلباس •
 کف را جارو کنید )یک منطقه را انتخاب کیند( •
 تختخواب را مرتب کنید •
 سایر نیازها خرید کنیدبرای غذا یا  •
 خانه را مرتب کنید )یک نقطه از خانه را انتخاب کنید نه همه جا را( •
 غذا بپزیذ •
 شامل:  –های مراقبت از کودک فعالیت •
 ها را تعمیر کنیدلباس •
 ها را بپردازیدصورتحساب •
 ها را بخوانیدنامه •
 کارهای مزرعه را انجام دهید •
 مک کنیددر انجام تکالیف مدرسه به بچه ها ک •
 هایی از خانه را بسازید یا تعمیر کنیدها یا بخشسازهمبلمان،  •
 جزییات نام ببریدبا  -وظایف مرتبط با شغل را انجام دهید •
های عمومی )یا مواردی شبیه آن( را انجام وظایف مورد نیاز برای سازمان •

 با جزییات نام ببرید –دهید 
 

 اندوه و از دست دادن

  

ها برای مرگ عزیزان یا سایر اشکال اندوه یک احساس کامال فردی است. انسان

های  های مختلف و برای بازهها( به شکل، شغل و داراییاز دست دادن )مثل خانه

شوند. البته زمانی که افرادی که عزیزی را از دست  زمانی متفاوت اندوهگین می

شود.  ها مشاهده میهایی میان آناهتگویند شباند از مسائل احساسی خود میداده

کند، خیلی  برای مثال نسبتا شایع است فردی که پریشانی روانی را تجربه می

هایی که پیشتر ی پایین، عدم لذت از چیزخلق و خو  –شبیه افسردگی به نظر برسد  

بخش بوده است، دست کشیدن یا جدا کردن خود از دیگران، کمبود انِری  برایش لذت

 دی از این دست.و موار

یابند. در برخی این مسائل احساسی با گذشت زمان بهبود می برای بیشتر افراد

ماه و در برخی دیگر پس از یکسال و  رود پس از یکجوامع از فرد انتظار می

اگرچه در برخی جوامع زمان مشخصی برای   بیشتر به زندگی عادی خود برگردند.

ماه از گذشت فقدان    6وارد افراد پس از  این موضوع وجود ندارد. در بیشتر م
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کنند. این موضوع به معنای این نیست شروع به بازگشت به خود طبیعی خود می

اند، بلکه به دلیل این است که این  ها الزاما به اندوه خود پایان دادهکه آن

ها در زندگی ) مانند رفتن به ای در عملکرد روزانه آنمسائل احساسی مداخله

اگرچه برای یک گروه جدا از مردم، این    وآمد و غیره( ندارند.رفت  سرکار،

 تواند ادامه پیدا کند. مسائل می

دهید )همسو با تقویت حمایت های اجتماعی( یک استراتژی  به مسیرتان ادامه 

مسائل احساسی و دست کشیدن از کارهای که    ی استمناسب برای افراد عزادار

البته اگر عدم   ها تداخل دارد.مورد انتظار آنها با عملکرد  معمول و روتین

  فعالیت و دست کشیدن از کارها به عنوان بخشی از فرهنگ عزاداری منطقه دیده 

 شود، نباید از آن استفاده کنید.می

  

فصل   این  در 

 آموختید
  

یرتان ادامه دهید برای چه نوع سبه م •

 مسائلی مفید است

 مددجوچگونگی معرفی این استراتژی به  •

های بزرگ به همراه چگونگی شکستن اقدام •

 مددجو
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 بهبود حمایت اجتماعی 9فصل 

 

 

 یادگیری

در این فصل چه 

آموزید؟چیزی می  

 جلسه

این فصل به کدام 

 جلسه ارتباط دارد؟

 هاکاربرگ

ها با کدام کاربرگ

این فصل مرتبط 

 هستند؟

منظور از  •  

تقویت حمایت 

اجتماعی 

 چیست

چگونگی  •

معرفی این 

استراتژی به 

 مددجو

چگونگی  •

 مددجوتشویق 

به تقویت 

حمایت 

 اجتماعی

 4جلسه  •
  30اختصاص  •

دقیقه به معرفی 

 این استراتژی

کاربرگ تقویت  •

مهارت اجتماعی 

 ه( پیوست)

ها تقویم فعالیت •

 ه( پیوست)

 

 زمینهپیش

هتر از عهده های حمایتی اجتماعی خوبی باشند، بشبکهافراد زمانی که دارای  

برمی )شبکهمسائل  یعنیآیند  حمایتی  گروه  های  خانواده،  اعضای  های دوستان، 

های حمایت سالمت ذهن و غیره که مراقبت و حمایت را اجتماعی یا مذهبی، گروه

ارند، دهند(. یک فرد الزاما به تعداد زیادی حمایت اجتماعی نیاز ندارائه می

به ویژه باید برای   بوده ودهنده  تواند یاریاما او کسی را الزم دارد که می

 د.ردن نیازهای فرد مفید باشبرطرف ک

توانند بر روی توانایی فرد برای دریافت حمایتی گاهی اوقات مسائل احساسی می 

دیگران  از  جدایی  که  است  خاص  مورد  یک  اندوه  اثربگذارند.  دارد،  نیاز  که 

تواند در آن رایج باشد. این موضوع به دلیل آن است که بسیاری از افراد می

ها این کار بدون به نظر آنتوانند با دیگران وقت بگذارانند، چون  سوگوار نمی

حال تجربه چه   رکند آن ها دهیچ کس درک نمی  و یا این که  استعزیزشان بی معنا  

ها ممکن است آرزوی فرد از دست رفته را داشته باشند یا مدام آن  چیزی هستند.

به او فکر کنند. ممکن است با مسائلی شبیه افسردگی، خلق وخوی پایین، کمبود 

ها درگیر باشند. در طول زمان، جدایی از دیگران ت از فعالیتانرژی و عدم لذ

مخرب و ویرانگر باشد. صرف زمان برای تمرکز   مددجوتواند برای سالمت احساسی  می

تواند برای افراد مختلف، اش میبا هدف تقویت حمایت اجتماعی  مددجوبر کمک به  

 معناهای متفاوت داشته باشد. انواع حمایت عبارتند از:
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ها فرد و احساساتش گوش کرده . داشتن یک دوست یا عضو خانواده که به نگرانی1

دهد، به جای آن که تحقیر آمیز عمل کند و حمایتی نشان ها اعتبار میو به آن

 ندهد؛

داشتن ارتباط با یک موسسه که اطالعات و حمایت کافی و مورد نیاز را در   .2

 دهد؛اختیار فرد قرار می

برای انجام یک وظیفه دشوار یا فراهم کردن راهی برای انجام . کمک گرفتن  3

 ها و مواردی از این دست(؛امانت گرفتن چیزی از آن ها به جایی،  رساندن آن  مثالا )

با هم غذا  مثالا قت با دیگران اما نه الزاما صحبت درباره مسائل ). گذراندن و4

 خوردن(؛

 مراقبت از خود را فراموش نکند(.. کمک به سایر افراد )در حالی که 5

 

هیچ حمایتی ندارد، باید به او کمک کنید به یکی از اشکال حمایت   مددجووقتی  

وصل شود، مانند یک دوست قابل اعتماد، عضو خانوده یا خدمات اجتماعی )مانند 

رسد از های حمایتی دارد اما به نظر نمیشبکه  مددجوهای عمومی(. اگر  سازمان

های حمایتی اده کند، باید درباره چگونگی اسفاده بهتر از این شبکهها استفآن

اش ی که در یک گروهی حمایتی زنان در جامعهیمددجو  ،گفتگو کنید. برای مثال

کرده برای شروع رفتن دوباره یکبار بوده اما ادامه نداده است زیرا احساس می

یک دوست صمیمی دارد   توانید فردی را کهبه این گروه خیلی خسته است. یا می

 تشویق کنید با دوستش تماس بگیرد.

کننده نیستند، های اجتماعی دارد اما کمکرسد شبکهدر نهایت اگر فرد به نظر می

کمک کنید تا حمایت مفیدتر یا   باید در این باره با او صحبت کنید و به فرد

ممکن است به   های جدید یا متفاوت را بیابد. برای مثال، یک عضو خانوادههشبک

اش به بدی مسئله خود او نیست. شما باید فرد را تشویق کنید فرد بگوید مسئله

تا میزان مفید بودن تبادل اطالعات با این فرد را بسنجد و ببیند آیا فرد 

 های او احترامدیگری وجود دارد که بتواند با او صحبت کند، کسی که به نگرانی

 گذارد.می

 

 اعتماد

اصلی این استراتژی داشتن فرد یا سازمان قابل اطمینان است که فرد بتواند محور  

خواهید تا مسائلش را با  ها حمایت کسب کند. اعتماد زمانی که از فرد میاز آن

اعتماد چیزی است که   کند.دیگران به اشتراک بگذارد، اهمیتی دوچندان پیدا می

کنید گیرد. شما به کسی اعتماد نمیبه تدریج و با گذشت زمان میان دو نفر شکل می

اعتماد  او  به  اصال  که  این  یا  بگویید  او  به  خودتان  مورد  در  را  چیز  همه 

کنید. برای مثال، شما ممکن است با دادن اطالعات محدود درباره خودتان شروع نمی

کنید. اگر متوجه شوید این فرد این اطالعات را به افراد یادی گفته است، این 
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ها این اطالعات دهد او قابل اعتماد نیست. اگر هم آنی است که نشان میشاخص خوب

ها اطالعات کمی بیشتر به آن  یبعد  نوبترا نزد خود به عنوان یک راز حفظ کردند،  

کنید ممکن است کمی بیشتر از اطالعات شخصی دهید. هر بار که با او صحبت می می

 خود را به او بگویید.

خواهد با دیگران درباره مسائل و احساساتش صحبت کند، می  مددجودر حالتی که  

به او بگویید اگر درباره قابل اعتماد بودن فرد مورد نظر تردید دارد یا موقع 

اختیار فرد قرار   ررا دشود، تنها اطالعات جزیی  اعتماد کردن به دیگران عصبی می

کنند، ی را فاش می ی که اغلب اطالعاتی شخصی زیادمددجویاناین راهکار برای    دهد.

فرد مورد نظر را با دقت انتخاب نکند و   مددجونیز مفید است. این موضوع اگر  

 م یتصم  مددجوکه    مواردیدر  ساز خواهد شد.  اطالعاتش محرمانه باقی نمانند، مشکل

 د یکند، شا  یبانیدرخواست پشت  یگریاز شخص د  ی عمل  یکمک ها  افتیبا در  ردیگ  یم

 .کننددرخواست کوچک شروع  کیبا  در ابتدابهتر باشد که 

  

 تجاوز جنسی

  

آسیب خصوصی  تجارب  سایر  یا  جنسی،  تجاوز  موارد  دیگران در  به  اعتماد  زننده، 

برانگیز باشد. شما در عین حال که به این موضوع احترام چالش  مددجوتوانند برای  می

  گذارید، فرد را تشویق کنید تا جای ممکن حمایت اجتماعی خود را تقویت کند.می

کنند، نباید های روحی خود با کسی احساس راحتی نمیها اگر برای صحبت درباره زخمآن

حقیقت اگر این احتمال وجود   هیچگاه برای انجام آن تحت فشار قرار بگیرند. در

کند خواهد با او صحبت کنند این اطالعات را نزد خود حفظ نمیداشته باشد فردی که می

در عوض   ای به صحبت درباره آن نخواهد داشت.یا چندان دلسوز نیست، چندان عالقه

را   مددجوتر شود. اگر فرد مورد نظر،  ممکن است ننگ این تجربه برایشان پررنگ

کند، نباید یا سرزنش میرد  طندارد، او را به خاطر اتفاقی که برایش افتاده،    باور

هایی او را تشویق به صحبت با چنین فردی نمود. )برای اطالعات بیشتر درباره دشواری

 را ببینید.( 3با سابقه تجاوز جنسی، فصل  مددجویان

میت دارد. در بار بسیار اه  ،مددجوبه همین دالیل انتخاب فرد مورد اعتماد توسط  

تواند اطالعاتی را فاش کند که درباره سابقه تجاوز جنسی کننده میراجعهنخست م

یک مسئله عملی صحبت کنند )مانند مشکالت  ممکن است درباره  مثالا گویند.  چیزی نمی

توانند برای انجام یک وظیفه عملی از او کمک بخواهند )مانند استخدام(، یا می

چیزی( گرفتن  اشتراک   .قرض  به  برای  تهدیدکننده  کمتر  و  آسان  اطالعات  با   شروع 

تری های اجتماعی پشتیبان ، احساس راحتکند در تقویت شبکهکمک می  مددجوگذاری، به  

میزان قابل اعتماد بودن فرد   مددجوتواند فرصتی باشد تا  داشته باشد. همچنین می

 را محک بزند.

ممکن   فرد  پایان،  از   استدر  را  جنسی  خشونت  یک  که  بگوید  دیگران  به  نخواهد 

مسئله که  بگویید  او  به  باید  شما  و  حمایت  ایسرگذرانده  تقویت  هدف  های نیست. 

توانید فقط او راتشویق کند با اجتماعی صرفا گفتن مسائل به دیگران نیست. می

یزی ها چآناش به  برد، وقت بگذراند ، اما نخواهد درباره تجربهکسانی که لذت می
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باشید که اطالعات جزیی را در اختیارتان قرار   بگوید. ممکن است شما تنها کسی

 های اجتماعی از سوی دیگران هم دارند.ها نیاز به حمایتدهد، اما آنمی

 

 معرفی حمایت اجتماعی به مددجو

ه( را در حالی که درباره   پیوستحمایت اجتماعی )  شما ممکن است به مددجو کاربرگ

 دهید، نشان دهید. این استراتژی توضیح می

می اجتماعی  حمایت  معانی تقویت  مختلف  افراد  برای  توانند 

برای برخی به معنای این است که مشکالت   گوناگونی داشته باشد.

و احساسات خود را با افراد قابل اعتماد به اشتراک بگذارند. یا برای بعضی 

درباره  صحبت  بدون  خانواده  و  دوستان  با  گذراندن  وقت  تنها  معنای  به  دیگر 

تواند به شکل درخواست برای استفاده از منابع ای دیگر میمسائل است. برای عده

ار افراد معتمد، مانند ابزارها یا حتی دانشی که برای انجام کاری الزم دراختی

ها اجتماعی برای پیوستن به سازماندارند، باشد و برای شماری دیگر به معنای  

ها و تواند در کاهش دشواریدریافت حمایت باشد. این اشکال حمایت اجتماعی می 

رسد که بتوانید ه نظرتان میها بسیار قدرتمند عمل کنند. آیا راهی بپریشانی

 های اجتماعی خود را بهبود بخشید؟حمایت

اش منجر اعیهای اجتمبه ممدجو کمک کنید درباره روشی که به تقویت حمایت

شود، تصمیم بگیرد، برای مثال به کمک صحبت کردن با فرد دیگر، دریافت می

های ها و آژانسنتر، مانند قرض گرفتن چیزی یا پیوستن به سازماهای عملکمک

اجتماعی. اگر فرد درباره تقویت حمایت های اجتماعی چندان مطمئن نیست، اگر 

ها به این راهکار نیاز دارند، شاید الزم باشد چه شما دالیلی دارید  که آن

 اش صحبت کنید.بیشتر درباره

درمورد مسائلشان بسیاری از افراد درباره صحبت با دیگران  

یک دلیلش این است که   ها مطمئن نیستند.آنیا کمک گرفتن از  

کنند با این کار بار مسئولیت مسائلشان را بر دوش فکر می

می که دیگران  زمانی  اغلب  افراد  است.  نادرست  اغلب  موضوع  این  گذارند. 

می مسائلش  از  میان دوستشان  در  او  با  را  مشکالتشان  هم  خودشان  گوید، 

این   تقابل درخواست کمک نیز بکنند.گذارند. حتی ممکن است به صورت م می

 کند.موضوع به دلیل آن است که دوست فرد هم اغلب مسائلی مشابه را تجربه می 

کننده کمک باشد.  آید که فقط فرد، متکلم وحده و یا درخواتبه ندرت پیش می

می دیگران  مشکالت  می شنیدن  زیرا  باشد،  مفید  از تواند  دورنمایی  توانید 
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کنید شما تنها کسی هستید  خود کسب کنیند، به ویژه اگر فکر میموارد شخصی  

 کند.که این مسئله را تجربه می

کنند این است که فرد قابل  دلیل دیگری که افراد از دیگران کسب حمایت نمی

کنید شما هم فرد معتمدی ندارید، اعتمادی در دسترس ندارند. اگر فکر می

یافتنمی درباره  هم  با  کمی  می  خواهید  که  شما شخصی  اعتماد  مورد  تواند 

 باشد، صحبت کنیم؟

یافتن افراد یا خدماتی کنید که مددجو برای گرفتن حمایت از زمانی را صرف  

 کند.ها احساس راحتی میآن

تری را برای کم یک فرد، سازمان اجتماعی یا نهادهای رسمیزمانی که مددجو دست

 زیر به او کمک کنید.ارائه حمایت را شناسایی کرد، با موراد 

 مثالا ها چه کاری باید انجام دهند )ریزی کنید آنبه طور دقیق برنامه •

های کوچک و قابل تماس یا مالقات با فرد(. از شکستن این برنامه به بخش

 مدیریت غافل نشوید.

 تصمیم بگیرید چه روزی قرار است این کار را انجام دهند. •

چه چیزی خواهند گفت یا چه کار  از مددجو بپرسید به فرد یا آژانس •

صحبت درباره یک مسئله عملی و این که  مثالا مشترکی انجام خواهند داد )

پالس، امشود چه احساسی داشته باشند، درباره مشارکت در پیباعث می

اید(.  اش صحبت کردهای خاص که در جلسات با مددجو دربارهدرباره مسئله

خواهد به فرد یا د تا مددجو آن چه میممکن است زمانی را اختصاص دهی

 سازمان بگوید، تمرین کند.

ن شوید مددجو وظایف ئد مفید باشد تا مطمتوان اده از ابزارهای یادآوری میاستف

گوشی،  روی  زنگ  از  استفاده  مثال،  برای  داد.  خواهد  انجام  کامل  را  محوله 

غذایی، یا سپردن مسئولیت های  های اجتماعی یا وعده همزمانی وظایف با فعالیت

های خوبی برای کمک به مددجو است تا یادآوری به یک دوست یا عضو خانواده، روش

 اش را به پایان برساند.وظیفه

 

  
 

 اجتماعی شدید جدایی 

ن اجتماع جدا کنند. بنابرای   از   برخی مددجویان ممکن است برای مدت طوالنی خود را

ها شود. تواند در واقع منجر به عصبی شدن آناجتماعی میصحبت درباره تقویت حمایت  

گذاری ت آماده نباشند یا نخواهند با دیگران از طریق به اشتراکساها ممکن  آن

 اطالعات شخصی، کمک خواستن یا حتی وقت گذراندن، ارتباط بگیرند.

د تواننبه مددجو کمک کنید درباره وظایف کوچکی فکر کند که می در این موارد،  

توانند به افراد آشنا لبخند بزند؟ آیا می  مثالا ها را به دیگران پیوند بزند.  آن
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توانند با دیگران تماس چشمی برقرار کنند )یا سایر اشکال ارتباط غیر آیا می

شان سالم کنند یا خانواده را کالمی متناسب با فرهنگ(؟ آیا تمایل دارند به همسایه

 برای صرف غذا دعوت کنند؟

کنید تا فرد برای ارتباط با دیگران و به تدریج تقویت  این روش شما کمک می  با

 های اجتماعی، اعتماد کسب کند.حمایت

 

 

در این فصل 

 آموختید

 تتقویت حمایت اجتماعی به چه معناس •  

معرفی این استراتژی و تشویق چگونگی  •

های اجتماعی شبکه و به بهبودجمدد

 پشتیبان

 

 10فصل 

 خوب ماندن و نگاه به جلو 

 یادگیری 

در این فصل چه چیزی 

آموزید؟می  

 جلسه

این فصل به کدام جلسه 

 ارتباط دارد؟

 هاکاربرگ

ها با این کدام کاربرگ

 فصل مرتبط هستند؟

ماهیت بازیابی  •  

 احساسی 

چگونه مددجو خوب  •

 بماند

چگونگی تکمیل  •

ارزیابی پس از 

 مداخله
چگونگی خاتمه  •

رایند جلسه و ف

 پالسامپی

 5جلسه  •
دقیقه برای  30اختصاص  •

 خوب ماندن
دقیقه برای  20اختصاص  •

فکر کردن درباره 

چگونگی کمک به 

 دیگران

دقیقه برای  15اختصاص  •

 نگاه رو به جلو

های موردی برای نمونه •

چگونگی کمک به دیگران 

 و( پیوست)
ارزیابی پس از مداخله  •

 ج( پیوست)

 

 ماندنبازیابی و خوب 

زمانی که بازیابی پس از مداوای یک بیماری فیزیکی یا جراحت را مدنظر قرار 

دهیم، معموال فرایند یکنواختی نیست. افراد سطوح متغیری از درد را در طول می

این بازیابی تجربه خواهند کرد. بعضی روزها نسبت به روزهای دیگر بهترند. اما 

در نظر گرفته را انجام ر یا پزشکشان  هایی که پرستابه طور کلی اگر تمرین

 دهند، بهتر و بهتر خواهند شد.
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افتد. احتماال افراد های ذهنی اتفاق میفرایندی یکسانی برای مسائل یا بیماری

اوج و فرودهایی را در احساسات خود درست مشابه زمان بازیابی از یک بیماری 

های پس از فرایند تراتژییا جراحت فیزیکی تجربه خواهند کرد. تداوم تمرین اس 

شود مددجویان مداخله برای خوب ماندن حال مددجو، اهمیت دارد. این موضوع سبب می

از بازگشت کامل مسائل جلوگیری کرده و همچنین به تقویت مهارت خود در استفاده 

ساز لهئها کمک کنند. با این روش در آینده زمانی که یک موقیت مس از استراتژی

تواند د می شود، مددجو به احتمال زیاانی میآید که منجر به پریش ش می برای فرد پی

 ها به آن پاسخ دهد.با استفاده از این استراتژی

مرگ عزیزان،   مثالا )  شودزمانی که مددجو با نوع دیگر )جدید( از فالکت روبرو می

دست( های اجتماعی و مواردی از این  غل، بیماری، افزایش خشونتاز دست دادن ش

طبیعی است که احساس ناخوشایندی، مانند ناراحتی، عصبانیت، اندوه یا نگرانی 

به مددجو یادآوری کنید مادامی که این احساسات با عملکرد روزانه   داشته باشند.

اما اگر مددجو دوباره   ها را طبیعی پنداشت.توان آنها تداخلی ندارد، میآن

اش بشود )به های روزانهع انجام فعالیتشروع به پریشانی کرد به طوری که مان

ها با ها و غیره(، مهم است که آنبیان دیگر رفتن به سر کار، مراقبت از بچه

پالس )مدیریت مسائل؛ به مسیرتان ادامه امهای پی تمرین کردن یکی از استراتژی

های اجتماعی؛ یا مدیریت استرس( سریع به مقابله با مسئله دهید؛ تقویت حمایت

پالس نگاهی بیاندازد و شروع به امرهای پیااز مددجو بخواهید به ابز  ند.برو

 های مناسب نماید.تمرین استراتژی
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 معرفی خوب ماندن

، یعنی جلسه پایانی با مددجو مطرح خواهید کرد. 5شما خوب ماندن را در جلسه  

هایی که تاکنون یاد استراتژیاین مرحله پس از مرور پیشرفت مددجو روی تمام  

دقیقه   30دقیقه طول بکشد(، اتفاق خواهد افتاد. حدود    30)باید حدود    اندگرفته

ارزیابی پس از   زمان برای معرفی خوب ماندن در اختیار دارید قبل از آن که

 مداخله را در اختیارش قرار دهید.

در  شرکت  بابت  مددجو  از  قدردانی  با  بنابراین  باشد.  مثبت  باید  جلسه  این 

ها درباره نظراتشان درمورد این که بهبود پالس شروع کنید. ممکن است از آن امپی

هایی درباره مواقعی که هر جا ممکن است مثالبپرسید.    سؤالاند یا خیر  یافته

عت در خور توجهی نشان داده، ارائه مددجو دستاوردهای مهمی داشته یا تالش و شجا

زمانی که با یک ترس غیر واقعی مواجه شده و یک رابطه قابل اعتماد   مثالا )  دهید

با یک فرد را شکل داد(. هدف از این نظرات تقویت اطمینان مددجو در تمرین 

 شان است.ها به تنهایی و مدیریت مسائل احساسیاستراتژی

 برای مثال:

ا تبریک  خواهم بوز جلسه آخر ماست و من میدانید، امرطور که میهمان

رسیدن شما به این مرحله آغاز کنم. شما شجاعت و تالش زیادی درباره  

. درباره ها مواجه شدیدبرخی موضوعات دشوار به خرج داده و با آن

هایی وجود دارد که این که امروز جلسه آخر است، چه احساسی دارید؟ آیا حوزه

زمان   پی از  می امشروع  حس  یافتهپالس  بهبود  زمینه کنید  مورد  در  که اند؟  هایی 

ها چه کاری ای دارید که برای بهبود این حوزهاند چطور؟ آیا ایدهبهبود نیافته

 توانید انجام دهید؟می

در مرحله دوم شما باید مددجو را تشویق کنید تا برای خوب ماندن حالش، به 

کنند چه کاری ممکن است با پرسش این که فکر می   دهد.ها ادامه  تمرین استراتژی

ها توانید به آنتوانند انجام دهند تا خوب بمانند، کار را شروع کنید. میمی

ها به توانند برای یادآوری استراتژیهایی دارند که میاربرگکنید که کتأکید  

 ه را ببینید(. پیوستخودشان به کار بگیرند )

 برای مثال:

توانید انجام دهید تا واهیم درباره این صحبت کنیم که چه کاری میخخب می 

 ای برای خوب ماندن دارید؟پالس حالتان خوب بماند. آیا ایدهامپس از پی

 تواند برای خوب ماندنش انجام دهد:تر درباره کاری که مددجو مییک مثال شفاف
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پالس مانند یادگیری یک زبان جدید است. من  امفکر کنید پی  خواهممی

شما را برای یادگیری چند استراتژی راهنمایی کردم تا به شما کمک 

وپنجه نرم کنید. مانند یادگیری  کنم با مسائل مختلف در زندگی دست

خواهید آن را روان صحبت کنید، الزم است هر روز تمرین یک زبان جدید، که اگر می

استراتژیکن این  اگر  ترتیب  همین  به  میید.  که  جایی  تا  را  تمرین ها  توانید 

ای شود. همچنین اگر در آینده با مسئلهشتر مییکنید، شانس این که خوب بمانید ب

استراتژی اگر  شوید،  زیاد مواجه  احتمال  به  باشید  کرده  تمرین  مرتب  را  های 

مسئله را بهتر مدیریت خواهید کرد.
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در جوامع در  یاز سخت دهید بیبزرگساالن آس یبرا یفرد یکمک روانشناخت پالس: امپی

  معرض فالکت

توانید تمام آن هیچ چیز جادویی درباره این مداخله وجود ندارد. شما می

را یاد بگیرید و به تنهایی برای زندگی شخصی خود به کار ببندید. شما 

خاطر سپردن این موارد نیاز   دکار خودتان هستید. و اگر برای بهاکنون مد

ها ها را در اختیار داشته باشید تا بعدا به آن به کمک دارید، این کاربرگ

ممکن است از این تصاویر یا چیزهای دیگر دورتا دور نگاهی بیاندازید.  

اید، یادتان بماند. خانه استفاده کنید تا کمک کند مواردی را که یاد گرفته 

یادداشت افراد  چسباندههایی  بعضی  دیوارها  به  آن را  یا  در اند  را  ها 

اند  گذرانند قرار داده هایی از خانه که بیشترین زمان را در آن جا می مکان

 ها هیچ وقت یادشان نرود.تا استراتژی

زمانی را صرف صحبت درباره این موضوع کنید که مددجو اگر در آینده رخداد 

تواند انجام ی داشت، چه کاری میزای شدیدی را تجربه کرد یا احساسی منفتنش

دهد. ابتدا به مددجو فرصت دهید تا خودش به شما بگوید چه خواهد کرد. به او 

 مثالا تواند جزیی نگاه کند )اش تا جایی که می کمک کنید در توصیف چگونگی واکنش 

تواند انجام دهد، به جای از او بپرسید برای بهبود حمایت اجتماعی چه کاری می

 (.ام را تقویت خواهم کرد«من حمایت اجتماعیاین که فقط بگوید، »

فکر  نیست.  نامحتمل  شوند،  روبرو  مسائلی  با  هم  آینده  در  مددجویان  که  این 

احساسات   کنید اگر در آینده دوباره یک موقیعت بسیار دشوار یامی

های خاص )مثال  منفی را تجربه کردید، چه کاری از دست شما برمی آید؟

با  تعارض  شغل،  دادن  دست  از  مانند  دهید،  ارائه  مددجو  برای  را 

 شریک، احساس افسردگی و مواردی از این دست(.

های هایش را شناسایی کرده و درباره استراتژیابتدا به مددجو فرصت دهید تا ایده

ها را به فکر کردن درباره این که توانید آن. در صورت نیاز می ت کندخاص صحب

عبارت دیگر اند، تحریک کنید )به  پالس یافتهامبه طور خاص چه چیز مفیدی در پی 

 ها در مدیریت احساسات و مسائل کمک کرده است(.چه چیزی تاکنون به آن

هایی رای تمرین استراتژیدر این گفتگو شما می خواهید مددجو را تشویق کنید تا ب 

های احتمالی اند تمرین کنند تا برای دشواریها را مفید یافتهپالس که آناماز پی

باشند. آماده  آن  آینده  به  باید  مسائلشان البته  مدیریت  در  اگر  بگویید  ها 

کنند اما همچنان میها را به طور منظم تمرین  ناموفق هستند )یعنی این استراتژی

برایشان در دسترس   استهای دیگری ممکن  اند(، گزینهد احساسی مواجهشدیبا مسائل  

تواند شامل تماس دوباره با باشد. این بستگی به منابع در دسترس دارد، اما می

 شما برای جلسات اضافه یا ارجاع به یک متخصص باشد.

 چگونگی کمک به دیگران صورت
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های تدریس ها همه استراتژیناین که آبرای بسیاری از مددجویان کسب اطمینان از  

دقیقه زمان صرف کنید و از   20کننده است. حدود  اند، کمکمتوجه شده  شده را

از مددجو بخواهید تصور کند هر یک از این   استفاده نمایید.  « و  پیوست»های  مثال

افراد یک دوست صمیمی او هستند و درباره این که کدام استراتژی را به دوستش 

دهد، فکر کند. اگر برای مددجو این کار سخت است، از تمرین پیشنهاد میبرای  

ه استفاده کنید. اگر مددجو لهای مناسب هر مسئاین فرصت برای تدریس استراتژی

ای دارد صحبت کند، از مثال خودش دهد درباره یک دوست واقعی که مسئلهترجیح می

 برای این کار استفاده کنید.

خواهیم با هم به عنوان مددکار کاری انجام دهیم تا شما مطمئن شوید میاکنون  

دانید چه زمانی  اید و میپالس را درک کردهامهای پیکه همه استراتژی

هایی از  خب، من در اینجا مثال  هاست.بهترین موقع به کارگیری آن

ا  هخواهم تصور کنید که آنافراد مختلف در اختیار دارم و از شما می

تان هستند. پس از آن که یک مثال را خواندم، یک دوست صمیمی یا فردی از خانواده

صرف را  موضوع  مدتی  این  درباره  از   صحبت  استفاده  با  شما  که  کرد  خواهیم 

)نخستین مثال .  ها کمک خواهید کردچگونه به آن  اید،هایی که یاد گرفتهاستراتژی

 و را بخوانید( پیوستدر 

اید، کدام برای هایی که آموختهتوانید پیشنهاد دهید از میان استراتژیمیآیا  

 این مورد بیشترین فایده را دارد؟

 نگاه به آینده

باره اهدافی که برای خودشان در آینده دارند رددجو دبا م  اوقات صحبتگاهی  

داشته ه فرد کمک کند تا در نظر  تواند بدقیقه( مفید است. این کار می  15)حدود  

ها ادامه دهد، برای مثال با انتخاب تواند به تمرین استراتژیچگونه می   اشدب

 پالس برطرف کند.امها را با پیخواهد آنسایر مسائلی که می

  که   زمانی که مددجو یک هدف را شناسایی کرد )یا چند هدف(، با او درباره این

توانند که اولین کاری که میاین    مثالا خواهد به هدفش برسد صحبت کنید.  ونه میگچ

توانند برای چند روز آینده، چند هفته انجام بدهند چیست یا چه کاری را می

تر باشد، آینده، چند ماه آینده و ... انجام دهند؟ هر چه اهداف مددجو مشخص

 تر خواهد بود.انجام آن برای فرد راحت

موضوع اختصاص   خواهم زمان کوتاهی را به بحث درباره ایندر پایان می

پالس امهایی که در پیدهم که شما چگونه ممکن است تمرین استراتژی

اید را ادامه دهید تا به برخی از اهدافی که ممکن است داشته آموخته
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وتاه مدت با ای دارید که بخواهید در کباشید، برسید. آیا در حال حاضر مسئله

 ن را برطرف کنید؟ها آیکی از استراتژی

توانید به فهرست )اگر برای مددجو شناسایی اهداف یا مسائلش دشوار است، می

 مراجعه کنید( ها در ارزیابیمسائل آن

فکر کردن درباره این مسئله، اولین کاری که ممکن است بتوانید برای   باخب  

 توانید آن را انجام دهید؟شروع حل یا کاهش آن انجام دهید، چیست؟ کی می

 ز مداخله )اگر زمانی باقی مانده بود(ارزیابی پس ا

در پایان جلسه به مددجو یادآوری کنید که برای تکمیل ارزیابی پس از مداخله 

ها تماس خواهید گرفت. اگر برایتان تکمیل هفته آینده با آن  2تا    1در طول  

را  4فصل   مقدور بود، این کار را انجام دهید. لطفاا  5ارزیابی در پایان جلسه 

 چگونگی هدایت ارزیابی ببینید. درباره

 پالسامو پی 5خاتمه جلسه 

پالس دوباره از مددجو تشکر و قدردانی نمایید. برایشان در فرایند امدر پایان پی

ها را ها تمرین مداوم استراتژیبهبود و بازیابی آرزوی موفقیت کرده و به آن

می  پیشنهاد  ما  کنید.  ماهیادآوری  در  آیندهکنیم  پیگیری   یزن  های  را  مددجو 

تا برنامه   بتوانید  نمایید  فرد  اگر  کنید.  کنترل  او  پیشرفت  برای میزان  ای 

تغییر مکان زندگی یا رفتن از این محل را دارد، کنترل این موضوع در همین 

 زمان فعلی هم مفید است.

 

در این فصل 

 آموختید
  

بازیابی احساسی برای بیشتر مددجویان  •

 چه شکلی است

خوب بمانند و  دتواننچگونه مددجویان می •

از بازگشت کامل مسائل احساسی جلوگیری 

 کنند

 چگونگی تکمیل ارزیابی پس از مداخله •
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 پالس(اممدیریت مسئله پالس )پی

در جوامع  دیده از سختیآسیب برای بزرگساالن فردی کمک روانشناختی

 در معرض فالکت

 هاپیوست
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 پالساماز پی الف: ارزیابی پیش پیوست

ای جداگانه و پیش از از نخستین جلسه مداخله  ارزیابی باید در جلسهتوجه: پیش

 انجام شود.

 شود.هفته پیش از شروع مداخله تکمیل می 2تا  1این ارزیابی معموال 

 

 _____________________________ :تاریخ امروز   _________________________________ :مددکار نام

 ____________________________________________________________________:مددجو نام

                   

 ______________________________________________________________ :اطالعات تماس مددجو

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

 محتوا بخش 

 معرفی و توافق کالمی 1 

 شناسیاطالعات جمعیت 2 

 پروفایل روانشناختی )نسخه پیش از مداخله( 3 

 گیری عملکرداندازه 4 

  گیری پریشانی احساسیاندازه 5 

 ارزیابی افکار خودکشی 6 

و  یعصب ،یذهن دیشد یهایآشفتگ جهیکه در نت یاختالالت 7 

 اندشده جادیاستفاده از مواد ا

 فرم خالصه و ارائه بازخورد 8 
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 های با فونت ایتالیک باید برای مددجو خوانده شوند.توجه: دستورالعمل

 . معرفی و توافق کالمی1

دانم شما مشکالتی دارید سالم، من .. هستم از )نام سازمان( و می

بتوانم به شما کمک کنم. مایلم درباره این مداخله که شاید من 

توانید تصمیم بود، می مفید توضیح دهیم و اگر موضوع برایتان

 بگیرید.

که ممکن است  16کنندرا تجربه میبرخی افراد استرس یا سایر مشکالت روانی 

. یک روش ثیر بگذاردأها برای انجام وظایف روزمره تبر توانایی آن

ها توسعه یافته های مقابله بهتر با این دشواریموزش مهارتمداخله برای آ

ها را به شما هفته طول خواهد کشید و من این مهارت 5است. این برنامه 

 آموزش خواهم داد.

وپنجه نرم ها دستآنچه امیدواریم در پایان مداخله به آن برسید، مهارت

اهم آوری کردن با این مسائل است. بنابراین، این روش به جای فر

 پردازد.های مهم میهای مادی مستقیم یا پول، به آموزش این مهارتحمایت

و  اگر به این مداخله عالقمندید، مایلم اکنون باشما درباره احساس

کارهایتان مصاحبه کنم تا ببینیم این مداخله برایتان مناسب است یا 

 خیر.

گویید در این مصاحبه به من می هقبل از شروع، بهتر است بدانید هر آنچ

توانم به جز سرپرستم، این اطالعات محرمانه حفظ خواهد شد. یعنی من نمی

را در اختیار فرد دیگری قرار دهم، مگر این که شما به من اجازه انتقال 

 ها به فرد دیگری مانند پزشک یا پرستار را بدهید.آن

دار در کمد قفلها ین پاسخرا خواهم نوشت. سپس اهای شما البته من پاسخ

تان را بگویید( باقی ها در اداره )اسم سازمانشوند و کلید آننگهداری می

 خواهد ماند.

تنها زمانی اجازه شکستن اسرار مرحرمانه را دارم که یقین بدانم شما در 

معرض خطر پایان دادن به زندگی خود یا آسیب به دیگران هستید. زیرا 

شما است. اگر الزم شود اسرار فاش شوند، اول به شما وظیفه من حفاظت از 

گویم و بعد با سرپرست خود تماس خواهم گرفت. سرپرست من کسی است که می

 به طور ویژه برای کمک به افراد در معرض خطر خودکشی، آموزش دیده است.

 آیا تمایل به ادامه دارید؟

 

 شناسی. اطالعات جمعیت2

 
شوند احتماال بسته به موقعیت تفاوت دارد )موضوع ای که این مسائل توصیف میشیوه   16

 فرهنگ محلی( با تطبیق
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ت سؤاالبرای شرکت در مصاحبه از شما ممنونم. اکنون اجازه دهید 

را از شما بپرسم. توجه کنید که جواب درست یا غلطی برای این 

تان ها وجود ندارد. تنها درباره این که اکنون وضعیتپرسش

 کنم.ای آغاز میزمینههای پیشچگونه است، صادق باشید. من با پرسش

 

 

 

 

توجه به چیزی که جنسیت را با  1

 بینید یادداشت کنیدمی

 1 زن

 2 مرد

 چند سال دارید؟ 2
  _______سال 

 

مدرسه، کالج  در مجموع چند سال در 3

 اید؟یا دانشگاه درس خوانده
 سال _______

 

 چگونه است؟ شما اکنون تاهلوضعیت  4

 )بهترین گزینه را انتخاب کنید(

 1 ازدواج نکرده است

 2 حاضر متاهلدر حال 

 3 جدا

 4 طالق گرفته

 5 بیوه

 6 دارای شریک جنسی

ترین وضعیت اصلی، کدام گزینه بهتر الف 5

 کند؟را توصیف می کاری شما

 )بهترین گزینه را انتخاب کنید(

 5شغل همراه با حقوق )

 ب را ببینید(

1 

 مثالا خود اشتغالی، 

وکار یا دارای یک کسب

 ب را ببینید( 5مزرعه )

2 

شغل بدون حقوق، مانند 

کار داوطلبانه یا 

 خیریه

3 

 4 آموزدانش

 5 دارخانه

 6 بازنشسته

بیکار )به دلیل 

 بیماری(

7 

 8 بیکار )سایر دالیل(
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سایر موارد )مشخص 

 _________کنید( 

9 

شاغل با حقوق اگر مددجو در وضعیت  ب 5

 یا خود اشتغال است، از او بپرسید:

شغل شما چیست؟ )چه کاری انجام 

 دهید؟( می

 در نظر گرفتهرا در فضای  خپاس (

 )شده بنویسید.

  

 

 17ی )نسخه پیش از مداخله(خت. پروفایل روانشنا3

ها تنها برای مددجو خوانده شوند. سایر قسمت  ایتالیکهای با فونت  دستورالعمل

 برای ارزیاب است.

ای درباره شما و احساساتتان است. در ابتدا  نامهآنچه در ادامه آمده، پرسش

  کنید، خواهم پرسید. لطفاا چند پرسش درباره مسائلی که در حال حاضر تجربه می

 افتاده هستند. پا به این مسائل فکر کنید، مهم نیست چقدر بزرگ یا پیش

 1پرسش 

.  ای را انتخاب کنید که بیشترین دردسر را برایتان به همراه داردالف. مسئله

توانید : »میای از توضیحات مددجو را یادداشت کنید. اگر الزم است بپرسیدخالصه

 زیر بنویسید.( خانهآن را در  )لطفا  مسئله را برایم توضیح دهید؟« 

 

یک    لطفا  ثیر داشته است؟أب. در هفته گذشته این مسئله چقدر بر روی شما ت

 خانه زیر را عالمت بزنید.(

 

                            0                      1                       2                       3                       4                       5 

بدون 

ثیرأت  

            
ثیر أت

 شدید

 2پرسش 

 
نامه پروفایل پرسش  5ای از ورژن  اجازه بازنشر شده است، نسخه  کسب  نامه که بااین پرسش  17

را ببینید. تمام حقوق  برای واحد   www.psychlops.org( است.  PSYCHLOPSنتایج روانشناختی)

یافته در   های اولیه و علوم سالمت عمومی کینگز کالج لندن محفوظ است. نسخه تطبیقمراقبت

پرسد فرد از چه زمانی راجع به ( نمی1سازمان بهداشت جهانی با نسخه اصلی متفاوت است. )

اند، نه این که پرسد هفته گذشته چه احساسی داشته( از افراد می 2)  ؛ مسئله نگران شده است

 1ش ( به دنبال توضیح مسئله است )پرس3(؛ )4)پرسش    کننداالن درباره هفته قبل چه فکری می

 کند.( به جای معالجه از واژه مداخله استفاده می4الف(؛ ) 2الف و 

http://www.psychlops.org/
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ای از خالصهکند انتخاب کنید. ای دیگر را که برایتان زحمت ایجاد میالف. مسئله

توانید مسئله را : »میتوضیحات مددجو را یادداشت کنید. اگر الزم است بپرسید

 آن را در خانه زیر بنویسید.( )لطفا  برایم توضیح دهید؟« 

 

یک    لطفا  ثیر داشته است؟)أب. در هفته گذشته این مسئله چقدر بر روی شما ت

 خانه زیر را عالمت بزنید.(

                        0                      1                       2                       3                       4                       5 

بدون 

ثیرأت  

            
ثیر أت

 شدید

 3پرسش 

کاری را انتخاب کنید که انجام آن به دلیل وجود آن مسئله )یا مسائل( الف. 

آن را در خانه زیر بنویسید.( )لطفا  برایتان دشوار است. 

 

یک خانه  لطفا  ) ب. در هفته گذشته انجام این کار تا چه اندازه دشوار بوده است؟

 زیر را عالمت بزنید.(

0                      1                       2                       3                       4                       5 

اصال 

دشوار 

 نبوده

            
بسیار 

 دشوار

 

 4پرسش 

 یک خانه زیر را عالمت بزنید.( لطفا  )اید؟در هفته گذشته چه احساسی داشته

0                      1                       2                       3                       4                       5 

بسیار 

 خوب
            

بسیار 

 بد

 

 پروفایل روانشناختیامتیازدهی به 

گیری نتایج طراحی شده است. به همین برای اندازه پروفایل روانشناختی •

ها )در طول فرایند های سایر ارزیابیهای پیش ارزیابی با نمرهدلیل، نمره

 « است.هانمرهشوند. تفاوت همان »تغییر و پس از آن( مقایسه می
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میان صفر تا  اینمرهها در پروفایل ارزیابی در یک محدوده شش همه پاسخ •

ثیرپذیری فرد نیز أباالتر باشد، شدت ت نمرهمیشوند. هر چه  دهینمرهپنج 

 باالتر است.

های مربوط به مسائل شوند. تنها پرسشنمی دهینمرههای ارزیابی همه پرسش •

 دهینمره( 4ب( و حال مددجو )پرسش 3ب(، عملکرد )پرسش  2ب و  1های )پرسش

 شوند.می

 نمرهاما نقشی در تغییر  ،دهندها اطالعات مفیدی ارائه میسایر پرسش •

چهار  ندارند. بنابراین پروفایل از سه حوزه )مسائل، عملکرد و احساس(

 شود.تشکیل می دهینمرهپرسش برای 

 است.  20بیشترین نمره پروفایل  •

 است. 5بیشترین نمره هر پرسش  •

 1 سؤالپاسخ داده شوند، نمره نهایی برابر است با:  2و  1 سؤالاگر هر دو  •

 . 4 سؤالب+  3 سؤالب+  2 سؤالب + 

( حذف شود، 2اگر پرسش یک )مسئله یک( پاسخ داده شود و پرسش دو )مسئله  •

. به عبارت 4 سؤالب+3 سؤال(+2 × ب  1 سؤال) نمره نهایی برابر است با:

شود. با این حساب بیشترین نمره همیشه ب دوبرابر می 1دیگر امتیاز پرسش 

 خواهد بود.  20

-------------- ایی پروفایل ارزیابی پیش از فرایند مداخله :نمره نه

-- 

 

 (WHODAS 2.0)گیری عملکرد . اندازه4

گیری به این اندازه  نوع  گیری عملکرد نیز باید انجام شود. انتخاباندازه

معتبر هستند. یک انتخاب خوب اغلب نسخه   یهایگیریبستگی دارد که چه اندازه

 18(WHODAS)  2.0موردی برنامه ارزیابی ناتوانایی سازمان بهداشت جهانی    12

 شود.گر انجام میاست که توسط مصاحبه

 گیری پریشانی احساس. اندازه5

میزان آشفتگی احساسی نیز باید سنجیده شود. انتخاب شاخص بستگی به آن 

های توانید از سنجههایی معتبر است. میگیریمحلی چه اندازهدارد که به صورت  

نامه خود گزارش دهی پریشانی احساسی متفاوتی استفاده کنید )مانند پرسش

20  (20-SRQ )19 12نامه عمومی سالمت  یا پرسش  (12-GHQیا سنجه ) های افسردگی و

 
18   WHODAS  توانید در اینجا بیابید  را میhttp://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/  این .

 های مختلف و دستورالعمل کاربر را فراهم کرده است.وبسایت امکان دسترسی به ترجمه
19  . WHO, Geneva, 1994A User’s guide to the Self Reporting Questionnaire (SRQ)  .را ببینید 

http://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/


 

106 

 
 

( بیمارستانی  اضطراب  و  افسردگی  معیار  )مانند  نامه پرسش(،  HDASاضطراب 

 GAD .)20-7( و PHQ-9) 9سالمت بیمار 

 

 

  

 
 . screener-http://www.phqscreeners.com/select درها مختلف قابل دسترسی به زبان  20
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 . ارزیابی افکار خودکشی6

کنند، ما با هم درباره مشکالت احساسی متفاوتی که افراد تجربه می

کرده یا صحبت  غمگین  بسیار  افراد  که  زمانی  مواقع  برخی  ایم. 

زندگی مرگدرباره  درباره  هستند،  ناامید  حتی    شان  یا  خودشان 

کنند. این افکار نامتداول نیستند و شما شان فکر میدن به زندگیپایان دا

می فکر  گونه  این  پرسشاگر  بکشید.  خجالت  نباید  ادامه کند،  در  که  هایی 

توانیم شما مشکلی ندارید؟ میخواهم پرسید درباره این گونه افکارند. آیا  

 مصاحبه را شروع کنیم؟

. در ماه گذشته فکر یا برنامه 1

پایان دادن به جدی برای 

 اید؟تان داشتهزندگی

  

 خیر بله

اگر بله، از مددجو بخواهید افکار یا 

هایش را برایتان توضیح دهد. جزییات برنامه

 را اینجا یادداشت کنید:

دهی تشکر کرده و اگر مدجو به پرسش اول پاسخ منفی داد، از او بابت پاسخ

 برسانید.توانید ارزیابی را به پایان می

 ادامه دهید. 2 اگر فرد به پرسش مطرح شده پاسخ بله داد، کار را با پرسش

. برای پایان دادن به 2

تان چه کارهایی انجام زندگی

 اید؟داده

 

 جزییات را اینجا یادداشت کنید:

ای برای خودکشی . آیا برنامه3

 هفته آینده دارید؟ 2در 

 مطمئن نیست خیر بله

مطمئن نیستم پاسخ مددجو بود، اگر بله و 

اش را برایتان تعریف از او بخواهید برنامه

 کند. جزییات را اینجا بنویسید:

ای برای پایان دادن به دهد، یعنی برنامهپاسخ بله می 3اگر مددجو به پرسش 

شما باید فوری با سرپرست خود تماس اش در آینده نزدیک در سر دارد، زندگی

انجام این کار پیش فرد بمانید. )در صورت نیاز متن زیر را بگیرید. تا 

 ببینید.(

اش در آینده نزدیک پایان خواهد داد یا اگر مطمئن نیستید مددجو به زندگی

های تکمیلی را پرسشو او د گیرینه، به او بگویید که با سرپرستتان تماس می

 از مددجو خواهد پرسید.

 خواهند در آینده نزدیک خودکشی کنندمیمتنی برای افرادی که 
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با توجه به چیزهایی که برایم تعریف کردید، من نگران امنیت شما 

هستم. همان طور که در ابتدای مصاحبه نیز اشاره کردم، اگر مطمئن 

باید با سرپرست خود تماس  اشم شما در معرض خطر خودکشی هستید،ب

حل فوری برای این مسائل، بسیار و راه بگیرم. این کار برای دریافت بهترین کمک

 خواهم این کار انجام بدهم، مشکلی نیست؟اهمیت دارد. من اکنون می

 

 

های شدید ذهنی، عصبی و استفاده از مواد ایجاد . اختالالتی که در نتیجه آشفتگی7

 اندشده

در این بخش از موارد زیر بر اساس مشاهدات و داوری شما از رفتار مددجو هستند. 

ی نپرسید. دور بله یا خیر بر اساس داوری خودتان خط بکشید و در صورت سؤالمددجو  

 نیاز جزییات را ثبت کنید.

 جزییات  رفتار

. آیا مددجو حرف شما را متوجه 1

شود )با این که با یک زبان و یک می

 کنید(؟گویش صحبت می

تواند لغات پایه و به عبارتی آیا می

ت را متوجه شود و دستورالعمل را سؤاال

 دنبال کند؟

اگر خیر 

جزییات را 

 بگویید.

 بله / خیر

تواند آنچه در . آیا مددجو می2

دهد تا حد قابل قبولی ارزیابی رخ می

 دنبال کند؟ 

تواند آخرین موضوعاتی را آیا می مثالا )

اید به یاد که با هم صحبت کرده

تواند درک کند شما چه بیاورد، آیا می

کنید، آیا کسی هستید و با او چه می

ای متوجه شوند توانند تا اندازهمی

ها ها را از آناین پرسش شما چرا

پرسید، در نظر داشته باشید اگر می

مددجو خیلی گیج باشد، یا الکل مصرف 

کرده باشد، قادر به دنبال کردن آنچه 

دور پاسخ خود  –افتد نیست اتفاق می

 خط بکشید.(

 بله / خیر 

اگر خیر جزییات را 

 بگویید.

 بله / خیر

های فرد عجیب و غریب یا . آیا پاسخ3

 خیلی غیر معمول هستند؟ 

استفاده از کلمات من درآوردی،  مثالا )

مدت طوالنی زل زدن به اطراف، با خود 

های موهومی و غیر حرف زدن، داستان

 قابل باور.(

 بله / خیر 

اگر خیر جزییات را 

 بگویید.
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های مددجو آیا به . با توجه با پاسخ4

از  درک چندانی اورسد که نظر می

ها اتفاق واقعیت یا آنچه در ارزیابی

 افتد، ندارند؟می

 هایظنیا باورها یا سوء وهم مثالا )

عجیب و دهند )خانوادگی که معنا نمی

غریب هستند( و یا با توجه به موقعیت 

های ، هذیاناندمحلی غیر واقعی

واقعی، مانند باورهای شدیدا غیر غیر

ها آسیب خواهد به آنواقعی که کسی می

 برساند(

  

 بله / خیر 

اگر خیر جزییات را 

 بگویید.

اید، بله داده پاسخ 4و  3اید یا به پرسش جواب خیر داده 2یا  1های اگر به پرسش

 پالس حذف کنید.اممددجو را از برنامه پی

 

 

 

 

 

 خالصه و ارائه بازخورد. گزارش 8
 

 معیار

CRITERIA 
پاسخ/ 

 امتیاز
 حذف

)گر پاسخ 

به یک 

بله  سؤال

است، 

عالمت 

 بزنید(

پاسخ برای 

 مددجوی حذف شده

 ورود اطالعات
 )امضا/تاریخ(

نمره کلی پروفایل 

 ارزیابی
    

نمره کلی 

گیری عملکرد اندازه

 21(WHODAS 2.0 مثالا )

نمره کم در یکی   

از این دو 

گیری به اندازه

معنای آن است که 

پالس چیزی امپی

 دهد.نشان نمی

 

 

نمره کلی 

گیری آشفتگی اندازه

 22احساسی

   

     

 
 باشد.  17نمره فرد باید باالتر از  WHODASدر صورت استفاده از   21
گیری آشفتگی احساسی،  به عنوان ابزاری برای اندازه  PHQ-9 در صورت استفاده از     22

 و باالتر باشد. 10نمره فرد باید 
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 18آیا مددجو زیر 

 سال است؟

 

 بله/خیر

 18اگر فرد زیر  

سال است و عالئمی 

از مسائل سالمت 

ذهن و روان نشان 

دهند، او را می

به یک مرکز 

خدمات سالمت 

ذهنی، خدمات 

اجتماعی یا 

های حفاظت شبکه

اجتماعی مناسب 

 ارتباط دهید.

 

آیا مددجو در دو 

هفته آینده 

ای برای برنامه

 خودکشی دارد؟

 بله/خیر

با سرپرست خود  

  تماس بگیرید.
مراقبت مناسب به 

 او معرفی کنید

 

آیا مددجو به 

احتمال زیاد یک 

ناهنجاری شدید 

یا سوء ذهنی، عصبی 

مصرف موارد دارد؟ 

)با توجه به 

  8.1موارد –مشاهدات 

 ( 8.4تا 

  بله/خیر

مراقبت مناسب به 

 او معرفی کنید

 

 دور بهترین پاسخ بر اساس جدول خالصه باال خط بکشید.

 شمول

 های صفحه بعد(ارائه بازخورد )متن

 

 حذف
ارائه بازخورد و ارجاع به نهادهای 

 دیگر در صورت لزوم

 
  

 بازخورد به مددجویی که حذف شده است

پالس امبه دلیل سطوح پایین پریشانی یا اختالل برای پیبرای مددجویانی که  

 مناسب نیستند:

در حال حاضر شما رسد  ممنون برای زمانی که صرف کردید. به نظر می

آیید و این مداخله با مسائل خود به اندازه کافی خوب کنار می

. خیلی از شما ممنونم که دچیزی نیست که واقعا به آن نیاز داری

ها صادق بودید. اگر در  وقتتان را به من اختصاص دادید و در پاسخ به پرسش 

)اسم فرد  ، به  23آینده احساس کردید برای مسائل روانشناسی نیاز به کمک کنید

 تان کنم.خبر بدهید، ممکن است بتوانم کمک مرتبط(

پالس به دلیل اختالالت شدید ذهنی، عصبی و مصرف مواد امبرای مددجویان که پی

 برایشان مناسب نیست:

ان سپاسگزارم. به تهای صادقانهبرای زمانی که صرف کردید و پاسخ 

پالس قادر به کمک امرسد شما با مسائلی روبرو هستید که پینظر می

 
شوند، به موقعیت بستگی دارد )موضوع ای که این مسائل برای مددجو تشریح میشیوه   23

 تطابق با فرهنگ محلی(
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تارهای غیر معمول، غش، مشکالت  رف  مثالا نیست )مسئله را نام ببرید،  به شما  

شدید در نوشیدن الکل یا مصرف مواد(. مایلم شما را به خدماتی ارتباط دهم 

 راضی هستید؟تر است. اسبکه برای کمک به شما در حل این مسائل من

تماس با خدمات برای    مثالا به طور شفاف توضیح دهید چه کاری انجام خواهید داد  

بعدم یا  با مددجو همین االن  با سرپرستالقات  صحبت  مالقات  ا،  یا  تماس  تان، 

د را برای پاسخ به    پیوستهای  دوباره با مددجو در زمان دیگر و غیره. متن

 آینده قصد خودکشی دارد، ببینید.ی که در نایمددجو

 

)مددجو همه معیارهای شمول  شده است شامل اجرای برنامهبازخورد به مددجویی که 

 را داراست(

ممنونم.برای پاسخ از شما  در به نظر می  ها  حاضر شما  در حال  رسد 

( ها یا مسائلی که مددجو اشاره کرده است را بگویید)موقعیت  مواجهه با

خواهم درباره  پالس ممکن است به شما کمک کند. میاممشکالتی دارید که پی

پالس بیشتر به شما بگویم تا تصمیم بگیرید آیا تمایلی به دریافت این مداخله  امپی

 .(دارید یا خیر. بسیار خب؟ )اگر فرد گفت باشد ادامه دهید

دقیقه   90هفته است. جلسات ما تقریبا    5پالس به معنای مالقات با من برای  امپی

مهارت آید،  دست  به  فرایند  این  جریان  در  امیدوارم  من  آنچه  برای است.  هایی 

وپنجه کردن با )فهرستی از مسائل مورد اشاره فرد را بگویید، مثل استرس،  دست

های پالس به معنای ارائه حمایتاماست. بنابراین پیی پایین، مشکالت عملی(  خلق و خو

 های کلیدی است.بلکه آموزش مهارت مستقیم مادی یا پول نیست،

ای خواهان توقف و ممکن است در هر مرحلهشما برای انتخاب ادامه مداخله مختارید  

ن ماند، هما گویید محرمانه باقی میهر آنچه در جریان مداخله به من میآن باشید.  

 طور که در در ابتدای امروز به آن اشاره کردم.
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APPENDIX B: 

DURING-PM+ ASSESSMENT پالساماجرای پی هنگامب: ارزیابی  پیوست  

 پالس انجام شود.امتوجه: این ارزیابی باید در ابتدای هر جلسه پی

مددکار امروز _____________________________________________ :نام   :تاریخ 

____________________ 

  

  _________________ :شماره جلسه ______________________________________________  :ددجومنام 

 24(ارزیابی )نسخه در زمان مداخله

 آمده است.ای درباره شما و احساسات شما نامهدر ادامه پرسش

 1پرسش 

ای است که در بار نخست اظهار کردید بیشترین مشکل را برای شما ایجاد این مسئله

 کرده است.

 آن را قبل از جلسه در خانه زیر بنویسید.( لطفا  –)مددکار 

 

یک خانه زیر   لطفا  )  ثیر داشته است؟أدر هفته گذشته این مسئله چقدر بر روی شما ت

 را عالمت بزنید.(

                        0                      1                       2                       3                       4                       5 

بدون 

ثیرأت  

            
ثیر أت

 شدید

 

 2پرسش 

 زا شده است.ست گفتید برایتان مشکلکه در بار نخ است دیگری مسئلهاین 

 آن را قبل از جلسه در خانه زیر بنویسید.( لطفا  –)مددکار 

 

 

 
حین    5  ای از ورژننامه که با کسب اجازه بازنشر شده است، نسخه تطبیق یافتهاین پرسش   24

های اولیه و مراقبت  واحدرا ببینید. همه حقوق برای    www.psychlops.orgاست.    PSYCHLOPSدرمان  

 علوم سالمت عمومی، کینگز کالج لندن محفوظ است.
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یک خانه زیر  لطفا  ثیر داشته است؟)أدر هفته گذشته این مسئله چقدر بر روی شما ت

 را عالمت بزنید.(

                        0                      1                       2                       3                       4                       5 

بدون 

ثیرأت  

            
ثیر أت

 شدید

 

 3پرسش 

 کاری است که در بار نخست گفتید انجامش برایتان دشوار است.این 

 آن را قبل از جلسه در خانه زیر بنویسید.( لطفا  –)مددکار 

 

یک خانه زیر را   لطفا  )  در هفته گذشته انجام این کار تا چه اندازه دشوار بوده است؟

 عالمت بزنید.(

0                      1                       2                       3                       4                       5 

اصال 

دشوار 

 نبوده

            
بسیار 

 دشوار

 

 4پرسش 

 یک خانه زیر را عالمت بزنید.( لطفا  ) ؟این هفته چه احساسی داشتید -الف

0                      1                       2                       3                       4                       5 

بسیار 

 خوب

            
بسیار 

 بد

 

 

 ارزیابی افکار خودکشی -ب
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پالس امداده است، یا در خالل اجرای پی  5یا    4الف نمره    4  توجه: اگر مددجو به پرسش

داشته است، ارزیابی افکار خودکشی را کامل   آنای برای  سابقه افکار خودکشی یا برنامه

 بروید. 5نمایید. برای سایر مددجویان، به سراغ پرسش 

 :APPENDIX Bدرباره امنیت شما بپرسم. سؤالز دارم چند ااکنون نی

DURING-PM+ ASSESSMEN 

. آیا در هفته گذشته فکر یا 1

ای جدی برای پایان دادن به برنامه

 اید؟تان داشتهزندگی

  

 خیر بله

از مددجو بخواهید افکار یا  ،اگر بله

هایش را توضیح دهد. جزییات را برنامه

 اینجا بنویسید:

 

توانید ارزیابی را به پایان پاسخ »خیر« داد، می 1اگر مددجو به پرسش 

 برسانید.

 ادامه دهید. 2پاسخ »بله« داد، کار را با پرسش  1اگر مددجو به پرسش 

تان چه زندگی. برای پایان دادن به 2

 اید؟هایی انجام دادهکاری

 

 جزییات را اینجا بنویسید:

 

ای برای خودکشی در دو . آیا برنامه3

 هفته آینده دارید؟
 خیر بله

مطمئن 

 نیستم

 یا مطمئن نیستم است، بلهاگر پاسخ 

را توضیح  اشبرنامهاز مددجو بخواهید 

 دهد. جزییات را اینجا بنویسید:

 

ای برای خودکشی در سر دارد و شما جواب »بله« داد، او برنامه 3گر مددجو به پرسش 

 باید فوری با سرپرست خود تماس بگیرید. 

مطمئن نیستید مددجو در خطر آسیب است، به او بگویید با سرپرست خود تماس اگر 

 واالتی را برای پیگیری موضوع از فرد بپرسد.ئخواهید گرفت تا او س

  

 

 5پرسش 
اکنون که در حال انجام این مداخله هستید، ممکن است دریابید که مسائل دیگری  -الف

اند. اگر این گونه بود به من بگویید کدام یک نبوده اند که قبالا برایتان مهم شده

دیگر مهم  ،دام مسائلاند، همین طور بگویید کیجاد کردهرا برای شما ا دردسربیشترین 

 نیستند.
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 اند؟ثیر گذاشتهأتا چه اندازه این مسائل جدید در هفته گذشته روی شما ت -ب

اند، یک خانه را عالمت بزنید، یا در صورتی که مسائل دیگری مهم نبوده  لطفا    -)مددکار

 خالی بگذارید.(

0                      1                       2                       3                       4                       5 

بدون 

ثیرگذاریأت  

            
ثیرگذاری أت

 شدید

 

 توسط مددکار تکمیل شود(یادداشت )

خواهید درباره مددجو ثبت شود، مانند این که چگونه در هر گونه یادداشتی را که می

 چگونه عمل کردند، اینجا بنویسید.جلسه حاضر شدند یا 

 

 

 25----------------فرایند مداخله : قبل ازارزیابی  پروفایلره نهایی نم

 

 

 پالسامج: ارزیابی پس از پی پیوست

پالس صورت بگیرد. امند هفته اول پس از اتمام پیتوجه: این ارزیابی باید در چ

پیگیری از مددجو چند ماه پس از تکمیل ممکن است شما از آن به عنوان ارزیابی  

 پالس نیز استفاده کنید.امپی

شما امروز __________________________________________________ :نام   :تاریخ 

_____________________________ 

نام 

 ________________________________________________________________________________________:مددجو

                   

 _________________________________________________________________________  :اطالعات تماس مددجو

________________________________________________________________________________________________

__________ ___________________________________________________________________________________ 

 

 
ب + پرسش   1هر دو پاسخ داده شده است نمره نهایی برابر است با: پرسش    2و    1اگر پرسش     25

 4ب+ پرسش 3ب+ پرسش  2

ب+  3(+ پرس  2× ب    1اگر تنها پرسش یک پاسخ داده شده، نمره نهایی برابر است با: )پرسش  

 4پرسش 
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 محتوا بخش

 معرفی 1

پالس(امپروفایل ارزیابی )نسخه پس از پی 2  

گیری عملکرداندازه 3  

گیری پریشانی احساسیاندازه 4  

دهیفرم خالصه نمره 5  

 

 . معرفی1

 . دالیل ارزیابی1

ممنونم که امروز با من صحبت کردید. پرسشی که امروز از شما دارم برایتان آشنا 

ام البته اکنون مشتاقیم است، چون آن را قبل از شروع مداخله نیز پرسیده

 هایی خواهید داد.پالس چه پاسخامبدانیم پس از اتمام پی

 . حفظ اسرار2

مان، هر آنچه به من بگویید میان من  خواهم یادآوری کنم، درست همانند سایر جلساتمی

طمئن باشم شما در خطر صدمه به  ماند. اگر من مو سرپرستم محرمانه باقی می

خود یا دیگران هستید، باید به سرپرستم بگویم و شما را با افرادی ارتباط 

توانند کمک کنند. این کار به دلیل آن است که من مسئولیت کمک به  دهم کی

 شما در مراقبت از خودتان را دارم. آیا دلیل این کار برایتان مشخص است؟

 

 26روانشناختی )نسخه پس از مداخله(پروفایل . 2

فونت  دستورالعمل با  سایر قسمت   ایتالیکهای  شوند.  خوانده  تنها برای مددجو  ها 

برای ارزیاب است.

 
 پس از  5ای از ورژن  نامه که با کسب اجازه بازنشر شده است، نسخه تطبیق یافتهاین پرسش   26

ه و های اولیمراقبت  واحدرا ببینید. همه حقوق برای    www.psychlops.orgاست.    PSYCHLOPSدرمان  

 علوم سالمت عمومی، کینگز کالج لندن محفوظ است.
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در جوامع در  یاز سخت دهید بیبزرگساالن آس یبرا یفرد یکمک روانشناخت پالس: امپی

  معرض فالکت

 ای درباره شما و احساساتتان است. نامهآنچه در ادامه آمده، پرسش

 1پرسش 

ای است که شما بار نخست گفته بودید بیشترین مشکل را برایتان ایجاد الف. این مسئله

ای را که مددجو در قبل از شروع ارزیابی نخستین مسئله  لطفا    –)مددکار    کرده است.

 .(از مداخله شناسایی کرده بود، در خانه زیر بنویسیدارزیابی پیش

 

یک خانه   لطفا  ثیر داشته است؟أب. در هفته گذشته این مسئله چقدر بر روی شما ت

 زیر را عالمت بزنید.(

 

                            0                      1                       2                       3                       4                       5 

بدون 

ثیرأت  

            
ثیر أت

 شدید

 2پرسش 

است که شما بار نخست گفته بودید برایتان مشکل ایجاد کرده  دیگری مسئلهاین . الف

ای را که مددجو در ارزیابی مسئله دومینقبل از شروع ارزیابی  لطفا   –)مددکار  است.

 از مداخله شناسایی کرده بود، در خانه زیر بنویسید.(پیش

 

یک خانه   لطفا  ثیر داشته است؟)أب. در هفته گذشته این مسئله چقدر بر روی شما ت

 زیر را عالمت بزنید.(

                        0                      1                       2                       3                       4                       5 

بدون 

ثیرأت  

            
ثیر أت

 شدید

 3پرسش 

قبل  لطفا   –)مددکار این کاری است که گفته بودید انجامش برایتان دشوار است. الف. 

در خانه زیر به این سؤال را  مددجواز روی ارزیابی پیش از مداخله، پاسخ  از شروع

  بنویسید.(
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یک خانه زیر   لطفا  )  ب. در هفته گذشته انجام این کار تا چه اندازه دشوار بوده است؟

 را عالمت بزنید.(

0                      1                       2                       3                       4                       5 

اصال 

دشوار 

 نبوده

            
بسیار 

 دشوار

 

 4پرسش 

 یک خانه زیر را عالمت بزنید.( لطفا  )اید؟در هفته گذشته چه احساسی داشته

0                      1                       2                       3                       4                       5 

بسیار 

 خوب

            
بسیار 

 بد

 

 5پرسش 

اند. اگر این طور  در جریان مداخله ممکن است دریابید مسائل دیگری برایتان مهم شده

یک خانه زیر را   لطفا  )اند؟ثیری روی شما داشته أاست این مسائل در هفته گذشته چه ت

 .(، یا اگر مسئله جدید اهمیت پیدا نگرده آن را خالی بگذاریدعالمت بزنید

0                      1                       2                       3                       4                       5 

بدون 

ثیرأت  

            
تأثیر 

 شدید

 

 6پرسش 
یک   لطفا  )  پالس را شروع کردید، چه احساسی دارید؟امدر مقایسه با زمانی که پی

 خانه را عالمت بزنید.(

  بهترخیلی 
تقریبا 

 خیلی بهتر
 خیلی بدتر کمی بدتر بدون تغییر کمی بهتر

      

1 2 3 4 5 6 
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 27----------------از فرایند مداخله : قبلارزیابی  پروفایلنمره نهایی 

 گیری عملکرد. اندازه3

 گیرد.گیری عملکرد به همان روش پیش ارزیابی صورت میاندازه

 

 گیری پریشانی احساسی. اندازه4

 گیرد.میگیری پریشانی احساسی به همان روش پیش ارزیابی صورت اندازه

 . فرم خالصه امتیازدهی5

 ها مطمئن شوید.گیریلیست زیرا را کنترل کنید تا از انجام همه اندازه

 ورود اطالعات نمره گیریاندازه

 )امضا/تاریخ(

   نمره کلی پروفایل روانشناختی

   گیری عملکردنمره کلی اندازه

   گیری پریشانی احساسینمره کلی اندازه

APPENDIX D: 

ASSESSING AND RESPONDING TO  

THOUGHTS OF SUICIDE IN PM+ 

 پالسامبه افکار خودکشی در پی پاسخد: ارزیابی و  پیوست

راهنما از دستورالعمل رو حاوی اطالعاتی درباره خطر خودکشی است. ات پیشصفح

دهد که میای ارائه شده است که به شما این امکان را آورده شده اما به گونه

صفحات دلخواه خود را کپی را پرینت گرفته و با خود به جلسات ارزیابی یا 

مداخله ببرید، با این روش چگونگی ارزیابی یا واکنش به مددجویان با افکار 

 کنید.خودکشی را فراموش نمی

 

 
ب + پرسش   1هر دو پاسخ داده شده است نمره نهایی برابر است با: پرسش    2و    1اگر پرسش     27

 4ب+ پرسش 3ب+ پرسش  2

ب+ 3(+ پرس  2×ب    1اگر تنها پرسش یک پاسخ داده شده، نمره نهایی برابر است با: )پرسش  

 شود.دوبرابر لحاظ می 1اسخ پرسش . به عبارت دیگر پ4پرسش 
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 راهنمای زمان ارزیابی افکار خودکشی در مددجویان

 دو نوع خطر خودکشی .1

هایی برای خودکشی در آینده نزدیک. این مددجویان نباید در برنامه •

های تخصصی ارکت داده شوند. بلکه باید فوری به مراقبتشپالس مامفرایند پی

 ارجاع داده شوند.

ای برای خودکشی در آینده نزدیک ندارند، اما خطر خودکشی وجود برنامه •

داشته باشند اما نشان ممکن است افکار خودکشی  دارد. این مددجویان

ای ندارند. ممکن است در سابقه خود دهند که در آینده نزدیک برنامهمی

افکار، برنامه یا تالشی برای خودکشی داشته یا نداشته باشند. این 

پالس شرکت کنند. در صورتی که شک دارید با امتوانند در پیمددجویان می

 سرپرست خود صحبت کنید.

  هاسؤال. چگونگی پرسیدن 2

درباره خودکشی از تمام مددجویانی که اکنون احساس افسردگی یا  •

 ناامیدی دارند، بپرسید.

از به کار بردن لغات و عبارات غیر مستقیم که ممکن است در مددجو  •

 فهمی شود، خودداری نمایید.موجب کج

کند، به او بگویید احساس ناراحتی میسؤال اگر مددجو هنگام پرسیدن  •

پرسید، زیرا درک کامل سطح امنیت افراد ها را از همه میاین پرسشکه 

 برایتان مهم است.

 خواهد در آینده نزدیک خودکشی کند:. واکنش به مددجویی که می3

 همیشه با سرپرست خود تماس بگیرید. •

 یک محیط امن و حمایتی برای او ایجاد کنید.  •

 او بردارید. رسان را در صورت ممکن از جلوی دستسیبآ وسایل •

افرادی برای مراقبت همیشگی از مددجو در  فرد را تنها نگذارید. •

 اختیار داشته باشید.

 اگر ممکن است اتاق انتظار جداگانه و ساکت برایش در نظر بگیرید. •

های پایه به وضعیت احساسی و ذهنی مددجو رسیدگی کنید )با مهارت •

 ی(.مددکار
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در جوامع در  یاز سخت دهید بیبزرگساالن آس یبرا یفرد یکمک روانشناخت پالس: امپی

  معرض فالکت

 پالساممدیریت مددجویان با افکار خودکشی در پی

افکار خودکشی در سر داشته باشند  پالس برخی مددجویان ممکن است  امدر جریان پی

ای برای اقدام عملی در آینده نزدیک نداشته باشند. جدول »دالیل  اما برنامه

در پروتکل مداخله در    1این دستورالعمل یا جلسه    5)فصل    خوب و کمتر خوب«

تواند راهکار خوبی برای کمک به این مددجویان پیوست ز را مشاهده نمایید( می

ها در مدیریت این افکار و تفکر درباره دالیل زنده بودن کمک باشد تا به آن

در اینجا تمرکز باید روی بحث درباره دالیل زنده بودن و دالیل زنده    کند.

شما این است که به تدریج به مددجو کمک کنید تا   نبودن قرار بگیرد. وظیفه

یشتر موقتی دالیل مهم زنده بودن را برشمارد و متوجه شود دالیلش برای مرگ ب

تواند بهبود یابد(.  ها که سبب شده بخواهند بمیرند، می افسردگی آن  مثالا هستند )

کند اگر بمیرد بهتر است، شروع کنید. سپس با پرسیدن دالیل مددجو که فکر می

 درباره دالیل زندگی بحث کنید.

 ها:نمونه پرسش

 دارد؟در حال حاضر چه چیزی شما را زنده نگه می •

 که شما را زنده نگه داشته است؟آیا دوست یا عضوی از خانواده است  •

 اید؟ خیلی وقت پیش؟ها لذت بردهآیا رد زندگی چیزهایی بوده که از آن •

آیا همیشه این احساس را دارید؟ اگر نه، از چه چیزی برای لذت بردن  •

 کردید؟در زندگی استفاده می

ها کمک کنید درباره مسائل برای آینده چه امیدهایی دارید؟ )به آن •

 ، کاهش مسائل احساسی و غیره فکر کنند.(عملی خود

کنید نداشتید، آیا نرم می وپنجهها دستاگر مسائلی را که اکنون با آن •

 کرد؟فکرتان درباره زنده نبودن تغییر می

طراحی شده تا به شما کمک کند این مسائل را بهتر مدیریت پالس امپی •

این مسائل کاهش  کرده و بهبود دهید. اگر در این مداخله شرکت کنید و

 یابند، آیا اکنون دلیل خوبی برای زنده ماندن شما هستند؟

ترین دالیل زنده بودن و زنده نبودن را بر های مددجو، مهمپس از شنیدن پاسخ

تن به  توانید دالیل مددجو برای پیوسمی  کید بر دالیل زنده بودن خالصه کنید. أت

تکرار کنید. به یاد داشته    خوب«پالس را از جدول »دالیل خوب و کمتر  امپی

 توانید به این جدول مراجعه نمایید.باشید در هر زمانی از مداخله می
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 های مددجوکاربرگ ه: پیوست

 پالس است: امهای پیهایی برای هر کدام از استراتژیرو حاوی کاربرگصفحات پیش

 مدیریت استرس •

 مدیریت مسائل •

 ادامه دهیدرتان یبه مس •

 تقویت حمایت اجتماعی •

 تقویم هفتگی •

 

 مثالا جدید استفاده کنید )  ها در زمان آموزش استراتژیباید از این کاربرگ

ها نشان دهید(. تقویم زمان آموزش مدیریت مسائل، کاربرگ مرتبط را به آن 

های مختلف را به انجام برساند، خواهد فعالیتتواند مواقعی که مددجو میمی

)  مو بگیرد  قرار  استفاده  استرس،    مثالا رد  مدیریت  از فعالیتتمرین  هایی 

های عملیاتی برای مدیریت مسائل، به مسیرتان ادامه دهید و تقویت اقدام

ها مرتبط را به حمایت اجتماعی(. مطمئن شوید در پایان هر جلسه کاربرگ

ها ستراتژیکننده اها به عنوان یادآوریمددجو بدهید تا او بتواند از آن

 پالس استفاده کند.امدر زمان میان دو جلسه و همین طور پس از پایان پی
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 تمرین مدیریت استرس
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 مراحل مدیریت مسائل

 

 تهیه فهرستی از مسائل 

 

 انتخاب یک مسئله

 

 تعریف مسئله 

 

هافکر کردن درباره ایده  

 

هاانتخاب ایده  

 

 برنامه عملیاتی

 

 مرور
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 مطالعات موردی –و: تصور چگونگی کمک به دیگران  پیوست

ور چگونگی کمک به صدرباره ت 5تفاده در جلسه ساهایی برای در ادامه نمونه

هایی  کنیم تعداد کمی نمونه و بیشتر آن. پیشنهاد می28دیگران آورده شده است

توانید از کار انتخاب کنید. می  این  که شبیه تجارب مددجو هستند را برای

 شناسد )مثل دوستان یا خانواده(.هایی استفاده کنید که مددجو میمثال

 1مطالعه موردی 

اش است و در یک روستای خطرناک با کلی خشونت  زندگی  30« مردی در دهه  »نام

ماه پیش کشته شد و او اکنون برای مراقبت از سه کودک   6کند. همسرش  زندگی می

دست تنهاست. مادرش در این اواخر به خانه او آمده زیرا »نام« از ترک    خود

بچه از  و  کرده  خودداری  نمیخانه  مراقبت  خوب  هم  مالقات  ها  به  دیگر  کند. 

شود و به دلیل عدم تغذیه خواب خارج نمیرود. بیشتر روزها از تختدوستانش نمی

کند. اما  س تنهایی میمرتب، مقدار زیادی وزن از دست داده است. خیلی احسا

  داند برای کمک به خودش چه کند.نمی

 

 ها عبارتند از:مفیدترین استراتژی

 . به مسیرتان ادامه دهید1

خلق و به مددجو یادآوری کنید به مسیرتان ادامه دهید یک استراتژی مناسب برای 

موردی »نام« در ی پایین، احساس خستگی شدید و عدم فعالیت است. در این نمونه خو

حال تجربه این مسائل احساسی است )احساس تنهایی، گریه مکرر، دست کشیدن و 

و عدم توانایی برای مراقبت از کودکان( و استراتژی  جداسازی، عدم تغذیه منظم

 به مسیرتان ادامه دهید بیشترین اثربخشی را برای او دارد.

داند درباره به مسیرتان ادامه دهید، میاز مددجوی خود بخواهید تا جایی که 

 او به دنبال موارد زیر باشید: یهاصحبت کند. در صحبت

اند دادههمیشه انجام میبا انجام کارهایی که بیشتر افزایش فعالیت افراد  •

 های جدید.و همچنین معرفی فعالیت

 محوربخش و وظیفهلذت –انواع فعالیت  •

 هایی از انواع فعالیتمثال •

 های به وظایف کوچک تا قابل مدیریت باشندتن فعالیتشکس •

 ها در طول زمانشروع تنها با یک یا دو فعالیت و افزایش فعالیت •

کند، تالش کنید با پرسیدن ای نمیاگر مددجو به هیچ کدام از نکات باال اشاره

توانید به یاد بیاورید ما درباره انجام تمام کارهای  »می واالتی مانند  ئس

 هنشان را به فعالیت وادارید.ذ صحبت کردیم یا فقط وظایف مشخص؟«خانه 

 
 های موردی ممکن است با توجه به موقعیت محلی تطابق پیدا کنند.نمونه  28
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 تقویت حمایت اجتماعی. 2

تواند برای نام مفید  تقویت حمایت اجتماعی دومین استراتژی مهمی است که می 

شما باید از مددجوی خود بپرسید چرا این استراتژی مفید خواهد بود.    باشد.

 را بشنوید: شبیه اینهای پاسخ

تواند با مسائلش به تنهایی  »زیرا او خودش را از اجتماع جدا کرده و نمی 

 کنار بیاید.« 

تواند درباره این استراتژی صحبت کند. به دنبال از مددجو بخواهید هر چه می

 ر باشید:های زیپاسخ

انواع حمایت، شامل در میان گذاشتن مسائل با دیگران، کمک خواستن برای  •

العات یا حمایت، و طمسائل عملی، ارتباط با یک نهاد مشخص برای دریافت ا

 گذراندن وقت با دیگران بدون الزام به صحبت درباره مسائل 

 انتخاب فرد معتمد •

 ی در بار نخستمیان گذاشتن اطالعات جزی ایجاد اعتماد با در •

»نام از هایی مانند  کند، با پرسشبه هیچ یک از موارد باال اشاره نمی  اگر مددجو

 او را به فکر وادارید. تواند به آن فرد اعتماد کند؟«کجا بداند که می

و ترک نکردن  از دیگران توانید به مددجو بگویید که نام به دلیل جداسازی خود می

ن استراتژی یانیز دست به گریبان است. بنابرمسائل عملی    به احتمال زیاد با  خانه،

این مثال موردی درباره این  درمدیریت مسائل هم ممکن است مفید باشد. ممکن است 

 استراتژی هم صحبت کنید.

 2مطالعه موردی 

با مادر شوهرش درباره این که دعوای همیشگی    ازساله است که    30نام یک زن  

ترسد این تعارض باال  کسی کارهای خانه را انجام دهد، شکایت دارد. او می چه  

بگیرد و مسائلی برای زندگی زناشویی او ایجاد کند. او از دردهای جسمانی  

داند  تواند به موضوع فکر نکند و نمیگوید نمیتواند بخوابد. مینالد و نمیمی

 باید چه کند.

 

 :ها عبارتند ازمفیدترین استراتژی

 . مدیریت مسائل1

مددجو را تشویق کنید فکر کند چرا این استراتژی ممکن است برای نام مفید باشد. 

کند و مدیریت »زن یک مسئله عملی را تجربه میهای مثل این باشید، به دنبال پاسخ

 کند.«ای است که به مقابله با این گونه مسائل کمک میمسائل، استراتژی

بخواهید استراتژی را با جزییات هر چه بیشتر توضیح دهد. به دنبال از مددجو 

 شنیدن موارد زیر باشید:

 نشدنی یا غیر مهم استشدنی، حلتصمیم گیری درباره این که مسئله حل •

 تعریف مشخص مسئله )قابل حل( تا جای ممکن •

 های احتمالیحلفکر کردن درباره تمام راه •
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 هاحلراهانتخاب مفیدترین  •

 ریزی برای کاری که قرار است انجام شودبرنامه •

ها و انجام دوباره مراحل برای ادامه دادن به حلمرور میزان اثربخشی راه •

  حل مسئله

 مدیریت استرس .2

 

 

 

کنید فکر کند چرا این استراتژی برای نام مفید است. به    مددجو را تشویق

کند  و مسائل فیزیکی را تجربه می»زن استرس  های مثل این باشید،  دنبال پاسخ

 ها را مدیریت کند.« و این استراتژی ممکن است به او کمک کند بهتر این نشانه

تواند با جزییات توصیف از مددجو بخواهید این استراتژی را تا جای که می 

 کند. به دنبال شنیدن موارد زیر باشید:

)تکان دادن اعضای بدن، چرخاندن  دچار انقباض استسازی بدن اگر امرآ •

 ها، حرکت آرام سر به جوانب(شانه

 تنفس با شکم )باال و پایین رفتن شکم هنگام تنفس( •

 کاهش نرخ تنفس )سه ثانیه دم و سه ثانیه بازدم( •

ها استرس و ناراحتی تمرین منظم استراتژی و هر زمیان که مددجو نشانه •

 .کندفیزیکی را مالحظه می

 

 3دی مطالعه مور

باند    اش هنگام سرزدن به مادر پیرش، مورد حملهزندگی  50نام زنی درددهه  

او    بسیار نادر بود و طبق گفته پلیس  جوانان قرار گرفت. خشونت در آن منطقه

بدشانسی آورده است. با وجود این، زن از این که دوباره مورد حمله قرار 

برای مالقات مادرش نرفت. او  بگیرد به شدت ترسیده، به طوری که ماه پیش اصال  

 بیند.کند و دوستانش را نمیهمچنین خودش را از دیگران جدا می

 

 ها عبارتند از:مفیدترین استراتژی

 . تقویت حمایت اجتماعی1

از مددجو بخواهید فکر کند چرا این استراتژی ممکن است برای نام مفید باشد. به 

کند، جایی که نام خودش را از جمع جدا میآن»از هایی مثل این باشید،دنبال پاسخ

 تواند برایش استراتژی مفیدی باشد.«تقویت حمایت اجتماعی می

از مددجو بخواهید استراتژی را با جزییات هر چه بیشتر توضیح دهد. به دنبال 

 شنیدن موارد زیر باشید:
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خواستن برای میان گذاشتن مسائل با دیگران، کمک  انواع حمایت، شامل در •

عملی، ارتباط با یک نهاد مشخص برای دریافت حمایت یا اطالعات، و  مسائل

  گذراندن وقت با دیگران بدون الزام به صحبت درباره مسائل.

 انتخاب یک فرد قابل اعتماد •

 اعتمادسازی با در میان گذاشتن اطالعات جزیی در اولین مرحله ارتباط •

»نام هایی مانند  کند، با پرسشال اشاره نمیاگر مددجو به هیچ یک از موارد با

 او را به فکر وادارید. تواند به آن فرد اعتماد کند؟«از کجا بداند که می

 

 . مدیریت مسائل2

تواند کمک کننده باشد. مددجو را تشویق حل مسئله مالقات نام با مادرش هم می

 شناسایی کند:کنید تا مراحل زیر را 

 نشدنی یا غیر مهم استشدنی، حلتصمیم گیری درباره این که مسئله حل •

تعریف مشخص مسئله )قابل حل( تا جای ممکن •
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در    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  جوامع در معرض فالکت

 های احتمالیحلفکر کردن درباره تمام راه •

 هاحلانتخاب مفیدترین راه •

 ریزی برای کاری که قرار است انجام شودبرنامه •

دادن به ها و انجام دوباره مراحل برای ادامه حلمرور میزان اثربخشی راه •

 حل مسئله

کنید، مددجو ممکن است زمانی که درباره مسئله مالقات زن با مادرش صحبت می

از یک دوست    مثالا را تقویت کند )   اشهای اجتماعیپیشنهاد دهد که نام حمایت

قابل اعتماد بخواهد با او به مالقات مادرش بیاید(. این کار بسیار مفید  

 مددجو بخواهید این استراتژی را با جزییات توصیف کند.است. از 

 

 . مدیریت استرس3

خواهد دوباره خانه را ترک کند ممکن است مفید  مدیریت استرس زمانی که نام می 

دهد(. ریزد یا انجام میعملیاتی میش برنامهباشد )یا زمانی که برای مسائل

کنند، مفید خواهد  هایی که برای او استرس ایجاد میبه عبارت دیگر در موقعیت

 بود. مددجو را تشویق کنید مراحل زیر را شناسایی کند:

سازی بدن اگر دچار انقباض است )تکان دادن اعضای بدن، چرخاندن آرام •

 وانب(ها، حرکت آرام سر به جشانه

 تنفس با شکم )باال و پایین رفتن شکم هنگام تنفس( •

 کاهش نرخ تنفس )سه ثانیه دم و سه ثانیه بازدم( •

ها استرس و ناراحتی تمرین منظم استراتژی و هر زمیان که مددجو نشانه •

 .کندفیزیکی را مالحظه می

 

 4مطالعه موردی 

خلق و  نام زن جوانی است که شوهرش چندین سال زندانی بوده است. از آن زمان 

بیشتر روزها غمگین است و سرکار رفتن    شوهر   ی همسرش در حال بدتر شدن است.خو

کند  است. این موضوع برای زن استرس به همراه دارد و حس می  شده   برایش دشوار

صرف کند. دیگر از چیزهایی  خواهد با همسرش یا دوستان خودش زمان  دیگر نمی

برد.  روی، لذت نمیبودند، مثل مراقبت از مرغ و خروس یا پیادهبخش  لذتکه قبال  

داند برای بهبود آنچه  درباره وضعیت همسرش احساس ناامیدی شدید دارد و نمی

  کاری باید انجام دهد.

 

 ها عبارتند از:مفیدترین استراتژی

 . به مسیرتان ادامه دهید1

در این نمونه موردی، شما یا مددجویتان باید استراتژی به مسیرتان ادامه دهید 

را به عنوان یک راهکار مناسب برای مسائل فرد شناسایی کنید. از او بخواهید 
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 بگوید چرا این استراتژی مفید است و به دنبال شنیدن مواردی از این دست باشید،

احساس   مثالا ز مسائل نام را برطرف کند،  تواند برخی ارتان ادامه دهید میی»به مس

احساس خستگی شدید، عدم توانایی برای انجام کارهایی که قبال غم در بیشتر روزها،  

 بخش«های لذتداده، مانند سر کار رفتن و فعالیتانجام می

داند درباره به مسیرتان ادامه دهید، از مددجوی خود بخواهید تا جایی که می

 های او به دنبال موارد زیر باشید:تصحبت کند. در صحب

اند دادهافزایش فعالیت افراد بیشتر با انجام کارهایی که همیشه انجام می •

 های جدید.و همچنین معرفی فعالیت

 محوربخش و وظیفهلذت –انواع فعالیت  •

 هایی از انواع فعالیتمثال •

 های به وظایف کوچک تا قابل مدیریت باشندشکستن فعالیت •

 ها در طول زمانتنها با یک یا دو فعالیت و افزایش فعالیتشروع  •

کند، تالش کنید با پرسیدن ای نمیاگر مددجو به هیچ کدام از نکات باال اشاره

توانید به یاد بیاورید ما درباره انجام تمام کارهای خانه »میواالتی مانند ئس

 فعالیت وادارید.هنشان را به ذ صحبت کردیم یا فقط وظایف مشخص؟«

 

 . تقویت حمایت اجتماعی2

تقویت حمایت اجتماعی هم ممکن است به نام کمک کند تا مسائلش را مدیریت کند. از 

مفید باشد. ممکن است مددجو  استمددجو بخواهید فکر کند چرا این استراتژی ممکن 

ه فرد بگوید این استراتژی، بخشی از به مسیرتان ادامه دهید، است )مانند این ک

بخش مثل مالقات با دوستانش را دوباره تکرار کند(. اگر این گونه یک فعالیت لذت

ها یادآور شوید که بهتر بود به مددجود بگویید این ایده خوبی است، اما به آن

است این فعالیت را به عنوان بخشی از تقویت حمایت اجتماعی درنظر بگیرند و برای 

 یت دیگری انتخاب کنند.رتان ادامه دهید، فعالیبه مس

را با جزییات هر چه بیشتر توضیح دهد.  تقویت حمایت اجتماعیاز مددجو بخواهید 

 به دنبال شنیدن موارد زیر باشید:

میان گذاشتن مسائل با دیگران، کمک خواستن برای  انواع حمایت، شامل در •

، و مسائل عملی، ارتباط با یک نهاد مشخص برای دریافت حمایت یا اطالعات

  گذراندن وقت با دیگران بدون الزام به صحبت درباره مسائل.

 انتخاب یک فرد قابل اعتماد •

 اعتمادسازی با در میان گذاشتن اطالعات جزیی در اولین مرحله ارتباط •

ممکن است دریابید به محض این که نام احساس کند از عهده مسائلش بهتر بر 

 حمایت و پشتیبانی کند.آید، ممکن است حتی بتواند همسرش را می

 پالسامز: پروتکل مداخله پی پیوست

پی مداخله  مددکاران امپروتکل  که  است  جلسه  به  جلسه  راهنمای  یک  پالس 

توانند در جلسات مشترک با مددجویان از آن استفاده کنند. این پروتکل می

شود که مددکار برای برگزاری هر جلسه به آن نیاز شامل تمامی اطالعاتی می
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ها در قالب متندارد، اطالعاتی شامل نکات کلیدی برای آموزش هر استراتژی  

و مستندات مددکاران. مستندات مددکاران در واقع پیشنهادهایی برای توضیح 

است. اگر چه نباید دقیقا آنچه در مستندات نوشته   یا آموزش هر استراتژی

ها به ها پیروی کنید، زیرا این متنشده را بگویید، اما بهتر است از آن

 ها کمک کند.رک استراتژیای نگارش شده تا به مددجویان در دشیوه

هفته قبل از  2یا  1پالس باید در قرار مالقاتی ام: ارزیابی پیش از پیتوجه

 پالس، تکمیل شود.امنخستین جلسه پی

 1جلسه 

 اهداف جلسه:

 دقیقه( 5) بر حفظ اسرارکید أتو  مقدمه •

  10ارزیابی پروفایل روانشناختی در زمان مداخله و مرور عمومی ) •

 دقیقه(

 دقیقه( 20پالس چیست؟ )امپی •

 دقیقه( 30درک فالکت ) •

 دقیقه( 20مدیریت استرس ) •

 دقیقه( 5تعیین وظایفی برای تمرین و اختتام جلسه ) •
 

 دقیقه( 5بر حفظ اسرار )تأکید . مقدمه و 1

خودتان را به مددجو معرفی کرده و حفظ اسرار را به او یادآوری کنید. 

 برای مثال ممکن است بگویید: 

من )اسمتان را بگویید( هستم و کارم )عنوان نقش خود را بگویید،  

هفته آینده   5در طول    مددکار بهداشتی یا اجتماعی( است.  مثالا 

مداخله این  انجام  برای  و  کرد  خواهم  کار  شما  را   با  شما 

پالس و مسائل شخصی شما، امپیش از شروع بحث درباره پی  راهنمایی خواهم کرد.

های شما در جلسات مان محرمانه حفظ خواهد شد. مایلم یادآوری کنم همه حرف

ام بگویم. تنها های شما درجلسات را به کسی، حتی خانوادهتوانم صحبتمن نمی

بت کنم. او فردی آموزش دیده است و ها با سرپرستم صحتوانم درباره آنمی

کنید. وظیفه دارد مطمئن شود که شما بهترین کمک را از سوی من دریافت می

دوم این که اگر شما در خطر جدی خودکشی باشید، من باید این موضوع را 

 هر دو بتوانیم امنیت شما را حفظ کنیم. سرپرستم بگویم تا
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 های خاص مددجویاندهی به پرسشپاسخمکالماتی دیگر برای 

 کند(:توضیح دهید مداخله چیست )چه مسائلی را برطرف می •

پالس یک مداخله جزیی است که هدفش کمک به شما برای مدیریت امپی

که  است  ناراحتی  و  ترس  ناامیدی،  احساس  مانند  احساسی،  مسائل 

یج است. کنند امری رابرای افرادی که در شرایط دشوار زندگی می

همچنین به شما در مدیریت مسائل عملی، مانند جستجوی برای کار، مدیریت 

 کند. تعارض با دیگران و غیره کمک می

ها )تعداد ارزیابی را ارزیابی :ها چه انتظاری وجود دارداز آن •

جلسه،  5های قبل، بعد و پیگیری(، شرکت در دقیق مشخص کنید: ارزیابی

 ها میان دو جلسه(.وظایف تمرین در خانه )تمرین استراتژی

 شود: ها هیچ دارویی داده نمیتوضیح درباره این که به آن •

ا مایلیم دهیم. ما تنهما به شما هیچ دارویی نمیپالس  امپیدر  

به شما چند استراتژی آموزش دهیم تا به شما در مسائل احساسی 

بنابرا کند،  کمک  عملی  دارو یو  دریافت  به  نیازی  شما  ن 

  نخواهید داشت. 

ها بابت شرکت در جلسات هیچ پاداش یا توضیح درباره این که آن •

 دستاورد مادی نخواهند داشت: 

کنید که مسائل هایی دریافت میکمکشما از سوی من  پالس  امپیدر  

دهد. ما به شما بابت مشارکت تان را بهبود میاحساسی یا عملی

به  هم  هنور  آیا  داد.  نخواهیم  پاداشی  یا  پول  جلسات  در 

 پالس عالقه دارید؟اممشارکت در پی

  مثالا توانید نوعی از پاداش را برای مددجو فراهم کنید )توجه: اگر می

 ها بگویید.هزینه سفر(، به طور دقیق به آن

 . پروتکل نحوه انجام ارزیابی پروفایل روانشناختی در زمان مداخله 2

 رقیقه( 10تا  5ب؛  پیوست)

 دقیقه(  20پالس چیست؟ )ام. پی3

 نکات کلیدی:

پالس به مدیریت مسائل عملی )مانند بیکاری، مشکالت امهای پیاستراتژی •

تعارض خانوادگی( و مسائل احساسی )احساس ناراحتی، ناامیدی، مسکن، 

 کند.نگرانی، استرس و غیره( کمک می

 جلسه هفتگی 5 •
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 دقیقه برای هر جلسه 90 •

 آموزش چهار استراتژی •

 پالس در صورت مشارکت مددجو در همه جلساتامبهترین عملکرد پی •

را میان دو جلسه  هااستراتژینتیجه، مددجو باید برای دریافت بهترین  •

 تمرین کند.

تواند ا بیاموزید که میهایی رکنیم تا استراتژیما با هم کار می 

با امروز   ر غلبه بر مشکالتی که امروز گفتید، کمک کند.به شما د

شود ای یک بار برگزار میجلسات هفته  جلسه مشترک خواهیم داشت.  5

های کشند. در این جلسات، من به شما استراتژیمیدقیقه طول    90و حداکثر  

ها خواهیم داشت.  متفاوتی آموزش خواهم داد و ما زمان کافی برای تمرین آن

ها تشویق خواهم کرد تا من شما را به تمرین استراتژی  هایمانمیان مالقات

زندگی شخصی خود آغاز کرده و   رتوانید ایجاد تغییر در مسائل را دشما ب

 توانید مددکار خودتان باشید. یرید چگونه مییاد بگ

های که یاد خواهید گرفت به شما در کاهش و مدیریت مسائلی که استراتژی

اند، کمک خواهد خودتان گفتید بیشترین آشفتگی را برایتان ایجاد کرده

من به شما   )به طور مشخص به مددجو بگویید این مسائل چه هستند.(  کرد.

آمواستراتژی داد  هایی  خواهم  عملی  کند  می  کمک  که زش  مدیریت مسائل  را 

کنید، فعالیت خود را بهبود دهید، احساس استرس و اضطراب خود را کاهش و  

ها برای حمایت اجتماعی خود را ارتقا دهید. هر کدام از این استراتژی

 اند.افرادی در وضعیت شبیه شما مفید بوده

مداخله بهترین نتیجه    ،شرکت کنید  اگر شما در چند هفته آتی همه جلسات را

دانم شرکت در جلسات اگر احساس اضطراب یا افسردگی . اگرچه میدهدرا می

داشته باشید، یا به لحاظ جسمانی خوب نباشید یا به خانواده یا جامعه 

خواهم با شما قرار بگذارم  . میتواند دشوار باشدتعهداتی داشته باشید، می

ها یا غیبت در جلسات،  دارید به جای نشان دادن آن  اگر مشکالتی از این دست

درباره من  کنید با  صحبت  می29شان  که  است  آن  دلیل  به  کار  این  خواهم . 

می  صرف  هم  با  که  زمانی  از  را  نتیجه  همچنین  بیشترین  بگیرید.  کنیم، 

خواهم هنگام صحبت درباره مشکالت آمدن به جلسات احساس ناراحتی داشته  نمی

باشید. من عصبانی یا ناراحت نخواهم شد. باشد؟ آیا برای آمدن به جلسات  

 مشکلی بر سر راه خود دارید؟

اگر مددجو گفت ممکن است برای آمدن به همه جلسات مشکالتی داشته باشد، 

زمانی را صرف مدیریت این مشکالت کنید، مانند انتخاب مکان، زمان یا روز  

 بهتر و غیره. 

 
ممکن است فرد    مثالا .  تطبیق دهید   ،با توجه به فرهنگ محلی نحوه تماس مددجو را با خود   29

تنواند به شما تلفن بزند بنابراین باید به دنبال سازوکار دیگری برای برقراری ارتباط 

 باشید.
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 پالسامتر خوب برای پیوستن به پیدالیل خوب و کم

پرسش از جدول زیر را انتخاب کنید و به مددجو کمک کنید درباره   2تا    1

 پالس فکر کند.امدالیل خوب و کمتر خوب پیوستن به پی

پالس امدالیل خوب برای پیوستن به پی

 )مزایا(

رای پیوستن به دالیل کمتر خوب ب

 (پالس )معایبامپی

افراد از این مداخله نفع بیشتر »

 «اندبرده

کنید به طور شخصی چه چیزی فکر می •

 آورید؟پالس به دست میاماز پی

پالس چه چیزی در امبا شرکت در پی •

 یابد؟زندگی شما بهبود می

توانید کنید چه کاری میفکر می •

 توانید؟انجام دهید که االن نمی

تمیز کردن،  مثالا داری )وظایف خانه -

 آشپزی(

مراقبت از خود )بیدار شدن،  -

شستشوی دست و صورت، لباس 

 پوشیدن(

)مانند وقت  بخشهای لذتفعالیت -

گذراندن با دوستان، گلدوزی، 

 پرورش مرغ(

اگر مشکالت احساسی شما کاهش یابد،  •

این موضوع چگونه بر سایر 

 گذارد؟های زندگی شما اثر میموضوع

تان، سایر روابط شما، کار مثالا  -

 وظایفتان

اگر احساساتتان بهتر شوند زندگی  •

 تان چه شکلی خواهد شد؟روزمره

 

کنم که شرکت در من درک می»

هایی مانند این مداخله برنامه

تواند برای برخی افراد می

 .«برانگیز باشدچالش

مشکالت شما برای پیوستن به مداخله  •

 چیست؟

پالس چه چیزی امدر صورت شرکت در پی •

دهید یا از چه چیزی از دست می را

 باید دست بکشید؟

پالس وقت مشترک شما با امآیا پی •

 دهد؟خانواده را کاهش می

آیا مداخله شما را از سایر وظایف  •

 دارد؟میتان بازمهم

 ها:مثال

 دور ماندن از کارهای خانه •

نیاز به سازماندهی مراقبت از  •

 کودکان

 بیگاهامکان انجام کارهای گاه و  •

 دست کشیدن از زمان شخصی •

طی کردن مسافت برای رسیدن به  •

 پالسامجلسات پی

 

 

 

 

 پالس را خالصه کنید:امدالیل خوب و کمتر خوب برای پیوستن به پی

این   به  پیوستن  برای  خوب  کمتر  دالیل  است  ممکن  که  حالی  در 

هایی که توسط فرد در )برخی از مثال  مداخله وجود داشته باشد

(، جا بگوییدنجدول »دالیل خوب و کمتر خوب« ارائه شده را در ای

بیشتر برایتان منفعت داشته   شرکت در برنامهرسد در حال حاضربه نظر می

(. درست است؟ اکنون که های مددجو را به طور مشخص بیان کنیدمثالباشد )
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دانید، آیا کاری است که همین امروز بخواهید درباره مداخله بیشتر می

کنم حتی اگر امروز هم متعهد به    تأکیدشروع به انجام آن کنید؟ باید  

انجام آن شوید، این برنامه اختیاری است. یعنی هر زمان که انتخاب کنید  

 توانید از آن خارج شوید.می

 

 دقیقه( 30. درک فالکت )4

 اهداف:

 های متداول به فالکت. ارائه اطالعات درباره واکنش1

جایی که  شان، از آنبا توجه به موقعیت  یانهای مددجو. نرمال سازی واکنش2

هاست، یا  ضعف آن  ای از ها نشانهانند که واکنش آننگر  مددجویانبسیاری از  

 شوند.بیمارند و یا دارند دیوانه می

ام پالس طراحی شده تا به مددجو کمک کند . بحث درباره این که چگونه پی 3

ها غلبه های اثربخش مسائل را مدیریت کرده و بر آنبا یادگیری استراتژی

کند.
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در جوامع    یاز سخت  دهید  بیسبزرگساالن آ  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

  در معرض فالکت

 نکات کلیدی:

 زا یا دشوار زندگی است.منظور از فالکت هر تجربه تنش •
برای مثال، زندگی در فقر، داشتن فرد بیمار در نزدیکی خود یا مرگ  -

 عزیزان، آسیب دیده از بالیای طبیعی یا جنگ.
 کنند.میهای متفاوتی را به فالکت تجربه افراد واکنش •

برای مثال، ترس شدید، ناامیدی، ناراحتی عمیق، خستگی، سردردهای  -

 شدید
 آوردها، مسائلی را در زندگی افراد به وجود میاین احساسات و واکنش •

برای مثال ناتوانی در ترک کردن تختخواب، مشکل در انجام کارهای  -

رای روزمره مانند کارهای خانه، تعارض با خانواده، بیرون نرفتن ب

 های مفرح.انجام فعالیت
 یابد.ها در طول زمان کاهش میبرای بیشتر افراد این واکنش •
 کند.ها را ترک نمیاگرچه برای برخی این احساسات آن •
 تواند مفید باشد.هایی برای مدیریت این احساسات مییادگیری استراتژی •

 

اش  مایلم اکنون زمانی را صرف صحبت درباره این کنم که چرا شما مسائلی که درباره

تواند به شما کنید و چگونه این مداخله میصحبت کردیم، را تجربه می

در مدیریت و غلبه بر این نوع مسائل کمک کند. زمانی که افراد در 

شوند، میزایی مواجه کنند و با رخدادهای تنششرایط دشوار زندگی می

ای از احساسات مختلف، مانند ترس، اندوه، ناراحتی عمیق یا بیشترشان مجموعه

را تجربه می شدید  هم میکنند.  ناامیدی  ندارند و حس برخی  احساسی  گویند هیچ 

اید، مانند )برخی از احساساتی که  کنند. داشتن احساساتی که شما گفتهکرختی می

 تکرار کنید(، هم رایج است.قال نام برده شده بود، را اینجا 

یک دلیل برای واکنش افراد به این شکل وجود دارد. بدن ما طوری طراحی شده که  

ه دارد. بنابراین زمانی که فکر زنده نگ  های تهدیدکننده زندگی،ما را در موقعیت

دهد، با یان کار شما کنیم در خطر هستیم، بدن ما با هشدار شدید پاسخ میمی

تواند خیلی قب خطر بوده و از آن دوری کنید. یا این که قلبمان میتواند مرامی

تر شود، احساس انقباض در عضالت داشته باشیم و غیره. مان سریعسریع بتپد، تنفس

 کند در صورت نیاز بدویم یا بجنگیم.ها به ما کمک میاین واکنش

روند. اما بین میها در طول زمان از  برای بسیاری از افراد این مسائل و واکنش

توانند مانع  یابند. آن وقت این احساسات میبرای برخی، این احساسات ادامه می

توانستیم در زندگی روزمره خود انجام دهیم، کار در خانه، انجام کارهایی که می

تواند سبب شود افراد برای مثال، احساس طوالنی مدت اندوه می  یا سر کار، شوند.

تواند مانع انجام ده یا جامعه جدا کنند. احساس ناامیدی میخودشان را از خانوا 

کن است، مثالی ارائه دهید که چگونه مکارهای مهم برای زنده ماندن شود. ) اگر م

مسائل مددجو منجر به بروز مشکالتی در زندگی اش شده است.( یا همان طور که 

 گفتید ... .
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ممکن است   طول زمان این احساسات  ها واضح است که چگونه دردر هر یک از این مثال

هایی داریم که پالس، ما استراتژیامرا در زندگی فرد ایجاد کنند. در پی  اختالالتی

هایی که کند احساس بهتری داشته باشید. من انتظار دارم استراتژیبه شما کمک می

  دهم، برای کمک به شما در داشتن احساس خوبدر چند هفته آینده به شما یاد می

 کافی باشد. 

بنابراین اولین چیزی که مایلم یاد بگیرید این است که که بسیاری از افراد در 

ها مواجه کنند. مسائلی که با آن موقعیت شما، مشکالت احساسی و عملی را تجربه می

کنید، سرزنش شوید.  هستید، نشانه ضعف شما نیست و شما نباید برای آنچه تجربه می

گوید شما تا چه ، خودش میآمدن از این تجارب بسیار چالشی  در واقع، زنده بیرون

تان خیلی شجاع هستید.  شما به دلیل صحبت با من درباره تجارب  اندازه عالی هستید.

تان مفید نیست، من معتقدم این کار تنها برای کمک به شما برای بهبود زندگی

با مشارکت کامل در    تان هم موثر است.بلکه بر زندگی و آینده خانواده و جامعه

توانید انتظار داشته باشید به احتمال زیاد احساس بهتری را تجربه پالس، میپی ام

 تان باشید.کنید و بهتر از االن عضوی از خانواده یا جامعه

 

 دقیقه( 20. مدیریت استرس )5

 اهداف:

 د.خواهد، عضوی از خانواده یا دوست او را به اتاق دعوت کنی. اگر مددجو می1

 س مفید است، توضیحاتی ارائه دهید.. درباره این که چرا مدیریت استر2

 )مانند استرس، انقباض، دردهای جسمی(   . دالیل منطقی برای مسائل ویژه مددجو 3

 را شرح دهید.

 دستورالعمل چگونگی تنفس آرام را ارائه دهید.. 4

 . به مددجو اجازه تمرین بدهید.5
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 نکات کلیدی:

 های رایج به فالکت، استرس است.واکنشیکی از  •

تر تواند در کوتاه مدت )با افزایش نرخ تنفس یا ضربان سریعاسترس می •

در شرایطی که احساس ترس یا استرس داریم( و در بلند مدت )استرس طوالنی مدت 

ثیر أتواند منجر به سردرد، درد و نارحتی در بدن شود( روی بدن ما تمی

 بگذارد.

 ها:استفاده از استعارهامکان  •

هنگام ارائه استعاره از وسایلی استفاده کنید )مانند کالف کاموا، یا نخ 

 ماهیگیری(

توانند شبیه یک گوله کاموای در هم تنیده باشند این احساسات می -

)نشان دهید(. اگر این احساسات را نادیده بگیریم و زندگی را ادامه 

شود )کاموا را بیشتر با هم قاطی یده میدهیم، کاموا بیشتر در هم تن

تواند با عث ناراحتی و سایر مسائل فیزیکی شود. کنید(. این موضوع می

خواهم به شما یاد بدهم به باز کردن این کالف استراتژی که امروز می

 کند.در هم تابیده کمک می

طول پیچ باشند. در توانند تا حدی شبیه یک فنر یا سیماین احساسات می -

شود. استراتژی که تر و باعث ناراحتی میزمان فنر فشرده و فشرده

 کند.خواهم به شما یاد بدهم به باز کردن این فنر کمک میامروز می
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 مراحل انجام

تان را برای کاهش کند بدن و ذهن. آموزش بدهید: مدیریت استرس کمک می1

 استرس مدیریت کنید.

بخواهید هر گونه انقباضی در بدنش را آزاد کند )دست و پایش . از مددجو 2

 .هایش را به عقب بگرداند و غیره(را تکان بدهد، شانه

 . تمرین تنفس آرام را آموزش دهید.3

در خواهید آن را باد کنید )ت که می. فرض کنید یک بادکنک در داخل شکم اس4

 صورت امکان با یک بادکنک واقعی نشان دهید(.

 کنند. هنگام دم باد می شکم -

هدف این است که با قفسه سینه نفس نکشیم )تنفس از قفسه سینه بسیار  -

 سطحی است(. 

تواند مددجو را گذاشتن یک دست روی قفسه سینه و یک دست روی شکم می -

 کند.مطمئن کند که از روی شکم و نه قفسه سینه تنفس می

 2ز او بخواهید خودش برای تنفس شکمی را به مددجو نشان دهید و سپس ا. 5

 دقیقه آن را امتحان کند.

پس از یادگیری تنفس از روی شکم از مددجو بخواهید بر تنفس آرام تمرکز . 6

 کند. 

 برای بازدم.  3، 2، 1را بشمارید )زمان به ثانیه( و  3، 2، 1برای دم  -

دجو با مدشمارید این کار را حالی که بلند می کم برای دو دقیقه دردست. 7

 .تمرین کنید

)از مددجو  دقیقه این کار را بدون بلند شمردن تمرین کنید 3حاال به مدت . 8

  بخواهید در دلش بشمارد یا تیک تاک ساعت یا یک ریتم دیگر را دنبال کند(

ها درباره تجربه مددجو و مدیریت هر گونه مشکلی که دارد، پس از این. 9

 صحبت کنید.

 

بسیاری از افراد در معرض سختی، خطر و زندگی پرتنش، از احساس غرق 

مندند. برای برخی این ممکن است به صورت  شدن در استرس و اضطراب گالیه

افکار همیشگی پرتنش در سر خودش را نشان دهد. برخی دیگر ممکن است 

احساس   ممکن است همیشه  -استرس و اضطراب آثار خودشان را بر جسم فرد بروز دهند

شان کشش و انقباض داشته باشند، دریابند تند تند تنفس می کنند یا ضربان قلب

تر از همه باالتر از حد نرمال است. اگر شما هر کدام از این عالئم را دارید، مهم

این است که بدانید این واکنش ها برای بدن ایمن هستند. در حقیقت بدن شما 

تان انجام دهد. اگر یک تهدید واقعی در زندگی طراحی شده تا دقیقا همین کار را  

گویی شما به شرایط برای کمک به پاسخ  یهای فیزیکی ابزاراشت، این واکنشوجود د

دیگر،   عبارت  به  عقبمیهستند.  یا  بدوید  سریع  خیلی  اما توانید  کنید.  نشینی 
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که در مانی  زمتاسفانه این گونه عالئم فیزیکی برای شما ایجاد ناراحتی کرده و  

د تا حدی  تواننمی  موقعیت تهدید واقعی نیستید هم الزامی ندارند. این احساسات

پیچ باشند. در طول زمان فنر فشرده و فشرده تر و در نهایت شبیه فنر یا سیم

کند خواهم امروز به شما آموزش دهم، کمک میای که میاستراتژی  شود. تحملش سخت می

این کار ممکن است خیلی راحت نباشد، اما با    . تا فنر را از فشردگی خارج کنید

شود تا شما احساس آرامش و راحتی بیشتری داشته تمرین زیاد فنر به تدریج باز می

 باشید.

خواهم به شما یاد بدهم چگونه نفس بکشید تا ذهن و بدنتان آرام شود. البته می

در پایان هر    با چند بار تمرین مزایای آن را درک خواهید کرد، به همین دلیل

 جلسه آن را تمرین خواهیم کرد.

دلیل تمرکز این استراتژی بر تنفس این است که وقتی احساس استرس داریم، تنفس  

کوتاه سریعما  و  میتر  باعث  تر  موضوع  این  ناراحتشود.  احساسات  ای کنندهسایر 

غییر این ، مانند احساس انقباض. پس برای تها اشاره کردمشود که قبال هم به آنمی

 احساس انقباض، تغییر شیوه تنفس مفید خواهد بود.

خواهم کمی بدنتان را آرام کنید. دست و پایتان را تکان داده و پیش از شروع می

 هایتان را به عقب بچرخانید و سرتان به طرفین خم کنید.دراز کنید. شانه

ک بادکنک داخل  خواهم فرض کنید یهای خود را روی شکم قرار دهید، میاکنون دست

خواهید این بادکنک را باد کنید، کشید گویی میتان است و زمانی که نفس میشکم

بنابراین شکمتان باد خواهد کرد. و زمان بازدم باد داخل بادکنک خالی شده و 

تمام هوای    خواهم  می  در ابتداتان صاف خواهد شد. اول به من نگاه کنید.  شکم

نفس از روی شکم را به مددجو نشان دهید. خالی و پر )تداخل شکمم را خالی کنم.  

تنفس انجام    5کم  آمیز نشان دهید. این کار را برای دستشدن شکم از هوا را اغراق

 دهید.(

بسیار خب، اکنون شما هم با من تنفس شکمی را انجام دهید. به یاد داشته باشید 

کنیم، سپس عمل دم را  کار را با دمیدن به بیرون تمام هوای داخل شکم آغاز می

توانید تالش کنید تا با بینی دم و با دهان بازدم را دهیم. اگر میانجام می

 کم دو دقیقه تمرین کنید.(. )با مددجو این کار را دستانجام دهید

عالی است! حاال قدم دوم این است که نرخ تنفس خود را کاهش دهید. پس سه ثانیه  

 شمارم. دم اختصاص خواهیم داد. من برایتان میرا به دم و سه ثانیه را به باز

) این  شمارم؟  بینید چقدر آرام می. مییک، دو و سهو بازدم    1،2،3بسیار خب، دم،  

 دقیقه تکرار کنید.( 2کار را برای حدود 

 3کنید، خیلی نگران پایبندی به  العاده است. حاال زمانی که خودتان تمرین میفوق

بندید تا آرام نفس بکشید، و یادتان ب  ارتمام تالش خود را بک ثانیه نباشید. فقط  

 باشد زمانی که استرس دارید تند تند تنفس خواهید کرد.

 خوب اکنون برای چند دقیقه کوتاه خودتان تمرین کنید.

کم دو دقیقه خودش نفس کشیدن آرام را تمرین کند. به مددجو اجازه دهید برای دست

ها چقدر است. بعد از آن زمانی بشمارید تا ببینید سرعت تنفس آنها را  های آننفس

 ها برای انجام این کار صحبت کنید. را اختصاص دهید تا درباره مشکالت احتمالی آن
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شمرده  و  آرام  تنفس  آیا  بود؟  چطور  کار  این  انجام  خوب،  بسیار 

 برایتان دشوار بود؟

 

 

 

 نکات مفید برای مدیریت استرس

مددجویان ممکن است هنگام تمرین تنفس آرام، به مشکالتی برخورد کنند. در زیر 

درباره شوند، آورده شده است. همیشه  فهرستی از مشکالت احتمالی که با آن روبرو می

ها، چگونگی مدیریت هر گونه مشکل یا شکایتی از سوی مددجو هنگام تمرین استراتژی

 با سرپرست خود صحبت کنید.

 

 حلاهر مشکل

روانشناخت  پالس:  امپی آس  ی برا  یفرد  یکمک  سخت  دهی د  ب یبزرگساالن  در    ی از 

  جوامع در معرض فالکت

درباره تنفس صحیح خیلی نگران  مددجو

رعایت قانون سه ثانیه دم و  مثالا است )

 (بازدم، تنفس از طریق شکم

 

به فرد بگویید نگران نباشد دقیقا  •

 .مطابق دستورالعمل رفتار کند

آن • هدف  به  بدانند  تا  کنید  کمک  ها 

اصلی کاهش نرخ تنفس به هر روشی است  

ها مناسب است، حتی اگر که برای آن

به معنای آن باشد که به شمارش سه  

پایبند نباشند یا حتی از طریق شکم 

 تنفس نکنند.

وقتی فرد آموخت که چگونه تنفسش را  •

تواند از شمرده کند، بعد از آن می

ت یا  شمارش  استفاده روش  شکمی  نفس 

 کند.
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تواند تنفسش را زمانی که در نمی مددجو

 اوج اضطراب یا استرس است، آرام کند. 

 

انجام این کار حتی به فرد بگویید   •

می هم  شما  خود  خیلی برای  تواند 

 دشوار باشد.

زمانی را به این موضوع اختصاص دهید  •

شناسایی زودهنگام عالئم   مددجوکه به  

شروع احساس اضطراب با استرس را یاد  

ها بتوانند زودتر تنفس دهید تا آن

 آرام و شمرده را شروع کنند.

آن • به  است،  دشوار  کار  این  ها  اگر 

برای  روزانه  برنامه  تا  کنید  کمک 

تمرین تنفس شمرده داشته باشند تا 

یاد بگیرند قبل از آن که خیلی مضطرب  

 آن استفاده کنند. شوند، از

شود نرخ دم تمرکز بر تنفس خودش سبب می

و بازدم باال برود و فردبیشتر احساس 

 اضطراب کند.

ها کمک کنید تا به جای تمرکز  به آن •

تنها بر تنفس، با تیک تاک ساعت )یا  

 ضرب آهنگ یک موسیقی( تنفس کنند. 

فرد ممکن است احساس سرگیجه، غش یا از 

دست دادن کنترل بر فرایند را داشته 

 باشد

 

ها یادآوری کنید این احساسات  با آن •

ها کنترل خود را از  ایمن هستند و آن

 اند.دست نداده

ها را تشویق کنید که تنها بر خارج  آن •

کردن کل هوا )بازدم( تمرکز کنند و 

طبیعی  طور  به  دم  عمل  دهند    اجازه 

 )یا خودکار( انجام شود.

توانند دوباره به ها میپس از آن، آن  •

بازدم   و  دم  فرایند  کل  بر  تمرکز 

 بپردازند.

 

 دقیقه( 5جلسه )های میان دو جلسه و خاتمه . تمرین استراتژی6

مددجو را تشویق کنید به طور منظم تنفس آرام و شمرده را تمرین کند. 

زمانی که   مثالا   –درباره یک زمان مناسب برای انجام این روش صحبت کنید  

 کند. آشفته نیستند یا چیزی حواسشان را پرت نمی

یادآوری برای تنفس آرام صحبت    ابزارهای  چگونگی استفاده از  هرابدر

 ها عبارتند از:کنید. برخی ایده

 استفاده از زنگ گوشی؛ •

 های غذایی؛های اجتماعی یا وعدهوظایف با فعالیتانجام همزمانی  •

 خواستن از یک دوست یا عضو خانواده برای یادآوری. •

 2جلسه 

 اهداف جلسه:
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 دقیقه( 5مرور کلی ). ارزیابی پروفایل روانشناختی زمان مداخله و 1

 دقیقه( 70. معرفی استراتژی مدیریت مسائل و کار روی مسئله اصلی مددجو )2

 دقیقه( 10. تمرین مدیریت استرس )3

 دقیقه( 5ها و خاتمه جلسه ). تعیین تمرین4

 

 دقیقه( 5. ارزیابی زمان مداخله و مرور کلی )1

به مددجو ارزیابی پروفایل روانشناختی )نسخه زمان مداخله؛ پیوست ب( را بدهید. 

های او، چند دقیقه زمان برای مرور هفته گذشته اختصاص دهید. با استفاده از پاسخ

تمرین خالصه  به طور  درباره مشکالت   همچنین  را مرور کنید.  آرام  تنفس  او برای 

ها تالش کنید. شته است، صحبت و برای حل آناحتمالی که فرد با این استراتژی دا

 درباره هر پرسشی که مددجو در رابطه با جلسه قبل دارد بحث و تبادل نظر کنید. 

تجربه او برای مدیریت استرس در هفته گذشته را مرور نمایید. جدول »نکات مفید« 

 .دهی به هر نوع مشکلی که فرد داشته است، ببینیدرا برای پاسخ 1در جلسه 

 

 دقیقه(  70) مدیریت مسائل. 2

 اهداف:

 . ارائه اطالعات درباره مفید بودن مدیریت مسائل1

 . آموزش مراحل انجام این استراتژی2

. بکارگیری این استراتژی برای مسائل شناسایی شده در ارزیابی به عنوان عامل 3

 پیوست ه استفاده کنید( –اصلی ایجاد نگرانی ) ازکاربرگ مدیریت مسائل 

تواند ای که مددجو میو پنجه نرم کردن با مسئله. تدوین یک برنامه برای دست4

 پیوست ه استفاده کنید( –م در طول هفته آن را انجام دهد )از کاربرگ تقوی

 

 

 مراحل مدیریت مسائل

 توضیح مرحله

. تهیه فهرستی 1

 از مسائل

 یا تغییر قابل) شدنیحل عنوان به مسائل از فهرستی •

 اثرگذاری یا تغییر قابل) نشدنیحل و( هستنداثرگذاری

 .کنید تهیه( نیستند

. انتخاب یک 2

 برنامه

 انتخاب را( حل قابل) ترساده مسئله یک شروع برای •

 .کنید

در جوامع  یاز سخت دهید بیبزرگساالن آس یبرا یفرد یکمک روانشناخت پالس: امپی

 در معرض فالکت
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 . تعریف مسئله3

 

ابعادی از مسئله را انتخاب کنید که به طور ذاتی عملی  •

 توانند تا حدی کنترل و اثرگذاری شوند.هستند و می

 توانید توضیح مسئله را ویژه و خالصه نگه دارید.میتا  •

 سعی کنید بیشتر از یک مسئله را مد نظر قرار ندهید. •

های مختلفی دارد، آن را بشکنید و هر اگر مسئله بخش •

 کدام را جداگانه بررسی کنید.

•  

 . طوفان ذهنی4

 

های حلتواند به راهابتدا فرد را تشویق کنید تا می •

اش فکر کند. در این مرحله نگران خوب مسئلهمختلف برای 

 حل نباشید.یا بد بودن راه

تواند ها را فرد خودش میبه این فکر کنید که کدام بخش •

توانند به انجام دهد و به افرادی فکر کنید که می

 هایی از مسئله کمک کنند.برای مدیریت بخش مددجو

اشته های فعلی را در نظر دنقاط قوت، منابع و حمایت •

 باشید.

ها تشویق کنید نه این تالش کنید فرد را به ارائه ایده •

ها بگویید ) اگر ها را به آنحلکه به طور مستقیم راه

ها پند بدهید این استراتژی را به وسوسه شدید به آن

خاطر داشته باشید که ابتدا بپرسید اگر دوستانشان در 

 گفتند.(این موقعیت بود به او چه می

انتخاب . 5

های استراتژی

 مفید

هایی را انتخاب کنید که های بالقوه، آنحلاز فهرست راه •

 کنند.بیشترین کمک را به حل مسئله می

 استراتژی مفید معایب کمی برای فرد یا دیگران دارد.  •

فرد ابزار  مثالا های مفید قابل انجام هستند )استراتژی •

 ل را دارد(.حمالی، منابع دیگر یا توانایی انجام راه

 حل را انتخاب کنید.توانید بیش از یک راهمی •

. برنامه 6

 عملیاتی

یک برنامه با تمام جزییات درباره چگونگی و زمان  •

 تهیه کنید. مددجوها توسط حلانجام راه

خواهند اقدامی را انجام کمک کنید روز و ساعتی که می •

 دهند، تعیین کنند.

دارد، به فرد در انتخاب حل وجود اگر بیش از یک راه •

 حل را امتحان کند، کمک کنید.این که اول کدام راه

درباره این که فرد برای انجام برنامه چه منابعی  •

ونقل، فرد دیگر و غیره( نیاز دارد، )مانند پول، حمل

 صحبت کنید.

از ابزارهای کمکی برای یادآوری اجرای برنامه به فرد   •

ها ریزی فعالیتیم، برنامهها، تقوکمک بگیرید )یادداشت

 های روتین(های غذایی یا دیگر برنامههمزمان با وعده

برای  مددجواین مرحله در جلسه بعد و پس از این که  • مرور  .7

 شود.اجرای برنامه تالش کرده است، انجام می

اند و ها در هفته گذشته چه کردهدرباره این که آن •

 اصلی داشته، صحبت کنید.ثیری بر مسئله أکارشان چه ت

هایی که هنگام اجرای برنامه داشتند با درباره سختی •

 ها صحبت کنید.آن

با توجه به این که در هفته گذشته چه کارهایی را  •

اند، درباره این که هفته آینده برای تکمیل کرده
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توانند انجام اثرگذاری و مدیریت مسئله چه کاری می

 د.ریزی کنیدهند بحث و برنامه

 

 

 معرفی مدیریت مسائل

می را  امروز  کارمان  مسئلهخواهیم  میبا  شروع  که ای  کنیم 

آن را نام ببرید و ترین دغدغه شما است. )گفته بودید مهم

خواهد روی این مسئله کار اول کنترل کنید که مددجو هنوز می 

 کند یا خیر.(

این است که گیری راجع به  ای تصمیمنقطه شروع ما در مورد هر مسئله

)ممکن است در بار نخست به مددجو بگویید    .های آن عملی هستندکدام بخش

 کدام بخش عملی است.(

های عملی خواهم به شما آموزش دهم به شما در بخشاستراتژی که امروز می

مسئله کمک خواهد کرد. هدف ما این است بدانیم کدام عناصر مسئله را  

ثیر بگذارید. ممکن است همیشه نتوانید أتوانید حل کنید یا روی آن تمی

توانید روی بخشی از آن  کل مسئله را حل کنید، اما به احتمال زیاد می

دهید را تغییر دهید،  ای که به مسئله پاسخ میثیر گذاشته یا شیوهأت

)احساسات    ات منفی خود را کاهش دهید.کند احساسچیزی که به شما کمک می

 (منفی مددجو را مشخص کنید.

انجام دهید. از ارائه توضیح مددجو    مراحل مدیریت مسائل را باهمه  

شفاف برای هر مرحله اطمینان حاصل نمایید )از کاربرگ مدیریت مسائل  

 برای کمک به خود استفاده کنید(.

 

 دقیقه(  10. مدیریت استرس )3

تنفس آرام را با مددجو تمرین کنید. به او کمک کنید بر هر مشکلی که 

است، غلبه کند )مانند    هنگام تمرین این استراتژی به تنهایی داشته

 تمرکز بر تنفس شکمی، یا تمرکز بر کاهش سرعت تنفس و غیره(.

 

 دقیقه( 5ها میان جلسات و اتمام جلسه )تمرین استراتژی. 4

ریزی کرده و به مددجو را تشویق کنید تا برای مدیریت مسائل برنامه

ادامه دهد. به فرد کاربرگ مدیریت مسائل )پیوست    تمرین مدیریت استرس

ه( را بدهید تا او به خاطر داشته باشد چگونه مراحل را دنبال کند و  

همچنین کاربرگ تقویم )پیوست ه( را نیز در اختیارش قرار دهید تا 

 ریزی کرده، از یاد نبرد.آنچه را برای انجام در هفته آتی برنامه
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 3جلسه 

 جلسه:اهداف 

 دقیقه( 5. ارزیابی پروفایل روانشناختی زمان مداخله و مرور کلی )1

 دقیقه(  35مرور مدیریت مسائل ). 2

 دقیقه( 35. معرفی به مسیرتان ادامه دهید ) 3

 دقیقه(  10. تمرین مدیریت استرس )4

  دقیقه( 5ها و اتمام جلسه ). تعیین تمرین5

 

 دقیقه( 5. ارزیابی زمان مداخله و مرور کلی )1

ارزیابی پروفایل روانشناختی )نسخه زمان مداخله؛ پیوست ب( برگه  به مددجو  

های او، چند دقیقه زمان برای مرور هفته را بدهید. با استفاده از پاسخ

ها صحبت درباره پیشرفت فرد در هر کدام از استراتژیگذشته اختصاص دهید.  

دل درباره هر پرسشی که مددجو در رابطه با جلسه قبل دارد بحث و تباکنید.  

 نظر کنید. 

 

در جوامع در  یاز سخت  دهید بیبزرگساالن آس یبرا یفرد یکمک روانشناخت پالس: امپی 

 معرض فالکت

تجربه او برای مدیریت استرس در هفته گذشته را مرور نمایید. جدول »نکات 

دهی به هر نوع مشکلی که فرد داشته است، را برای پاسخ  1مفید« در جلسه  

 ببینید. 

های مدیریت های مددجو برای انجام برنامهبیشتر زمان این جلسه صرف مرور تالش 

 دقیقه(   35دقیقه( و معرفی به مسیرتان ادامه دهید )حدود  35مسائل )حدود 

 خواهد شد. 

    

 دقیقه( 35) مرور مدیریت مسائل. 2

 زمان مرور مدیریت مسائل موارد زیر را در نظر داشته باشید:

رنامه عملیاتی خود را انجام نداده، با او درباره آنچه اگر مددجو ب •

تواند برای هایی که میمانع او برای انجام وظایف بوده و همچنین راه

غلبه بر مشکالت و تکمیل وظایف در هفته آینده در پیش بگیرد، صحبت 

ریزی برای اختصاص زمانی به نشستن و انجام وظیفه، برنامه مثالا کنید )

ها حلا یک فرد قابل اطمینان که به او کمک کند به راهانجام کار ب

 مختلف فکر کند و غیره(.

ها مواجه بوده و درباره هر نوع چالش و مانعی که مددجو با آن •

 د.بت کنیچگونگی انجام کامل برنامه عملیاتی را تغییر داده، صح

های برنامه عملیاتی را به طور کامل در مورد مددجویانی که همه بخش •

اند، درباره نتایج صحبت کنید. درباره این که این نتایج انجام داده
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اند، بحث کنید. دوباره به سراغ چگونه مسئله اصلی را تغییر داده

گیری ها تصمیمحلمراحل مدیریت مسائل بروید تا در مورد مفیدترین راه

به بعد( . با این کار روند اثرگذاری بر مسئله  3ید )مرحله کن

 ادامه خواهد یافت.

اش فرد را تشویق کنید تا مدیریت مسائل را برای سایر مسائل زندگی •

هم به کاربگیرد، یا در زمان شخصی خودش )و بحث درباره میزان 

 توانیدپیشرفت در بخش مرور ابتدای هر جلسه( یا اگر زمان دارید می

 مرحله مدیریت مسائل را با هم انجام دهید. 7همه 
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 دقیقه( 35) به مسیرتان ادامه دهید. 3

 اهداف:

خلق و تواند سبب شود افراد در چرخه به مددجو آموزش دهید فالکت می •

 ی پایین و عدم فعالیت گیر بیفتند.خو

ی پایین و عدم خلق و خوبه مددجو اطمینان دهید مسائلی مانند  •

 فعالیت نامتداول نیستند.

به فرد آموزش دهید که فعال بودن یک کمک استراتژی به مسیرتان  •

پایین و عدم فعالیت را  یخلق و خوتواند این چرخه ادامه دهید، می

 بشکند.

به طوری که  بخشد،بهبود می را خلق و خوبه مسیرتان ادامه دهید  •

توانند در حل مسائل عملی خود احساس اطمینان بیشتری افراد می

 کنند.

ی پایین کمتر در  خلق و خوهایی که افراد هنگام داشتن  هایی از فعالیتمثال

 کنند:آن مشارکت می

 بردند(؛ها لذت میاز آن قبالهایی که رخدادهای مفرح )فعالیت •

 رخدادهای اجتماعی؛ •

 های پایه برای زندگی روزمره، شامل: فعالیت •

داری )مانند شستشو، مرتب کردن خانه، خرید مواد وظایف خانه -

 غذایی و پختن غذا، مراقبت از کودک(؛

وظایف مرتبط با شغل )مانند کاهش فعالیت در سر کار یا در حالت  -

 شدیدتر نرفتن به سر کار به طور منظم یا ترک شغل(؛

ها )مانند بیدار شدن، شستشوی منظم، تعویض لباسمراقبت از خود  -

 های غذایی(.و خوردن منظم وعده

 هدف این استراتژی چیست؟

ها در آن گیر هدفش چرخه عدم فعالیت است که مددجو با انجام کمتر فعالیت

ها خودش منجر به ادامه احساس ناخوشی شده و او این کاهش فعالیت  افتد.می

» من کار  گوید،دارد. مددجو اغلب میها باز میعالیترا از انجام وظایف و ف

  ... را وقتی احساس کنم دوست دارم، انجام خواهم داد.«

 

 به مسیرتان ادامه دهید: چرخه عدم فعالیت

احساس 

 ناخوشی

عدم فعالیت و دست کشیدن از 

 کارها

عدم فعالیت و دست کشیدن از 

       کارها

احساس 

 ناخوشی
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 کنید؟چه می

وخوی مددجو   به مسیرتان ادامه دهید شکستن این چرخه برای بهبود خلق  از  هدف

محور، حتی با   هبخش یا وظیفهای لذتها در فعالیتاز طریق مشارکت دوباره آن

 وجود احساس ناخوشی است.

 راهکارها

اگر مددجو دوست دارد، از یک عضو خانواده یا یک دوست برای حضور در  •

ها ممکن است بتوانند مددجو را تشویق کرده اتاق جلسه دعوت کنید. آن

 ها پشتیبانی کنند.و او را برای شروع دوباره فعالیت

وظیفه یا فعالیتی را که مددجو در هفته آینده باید انجام دهد،  •

 دقیق مشخص نمایید.

اهداف کوچکی برای مددجو در نظر بگیرید )با توجه به انگیزه ضعیف و  •

ها انتظار دارید که بتوانند به هدف آن ها، ازعزت نفس پایین در آن

 یابند(. دست

ها به عنوان راهنما استفاده اگر الزم است از فهرستی از فعالیت •

 کنید.

به مددجو کمک کنید یک روز و زمانی که تمرکز بیشتری دارند و  •

همچنین احساس خستگی و ناامیدی کمتر دارند را برای انجام فعالیت 

ها به ها پس از این که بچهصبح مثالا ب کند )یا وظیفه محوله، انتخا

 اند(مدرسه رفته

  از کاربرگ تقویم )پیوست ه( استفاده کنید. •

از سایر ابزارهای یادآوری استفاده کنید )مانند زنگ هشدار روی  •

بندی وظایف همزمان با گوشی اگر مددجو تلفن همراه دارد، زمان

غذایی یا خواستن از یک دوست یا عضو های های اجتماعی یا وعدهفعالیت

های خوبی برای کمک به ها، همگی روشخانواده برای یادآوری به آن

 مددجو برای انجام وظایف هستند(.

وریشان برای بازگشت فرد به یک برنامه روتین تمرکز کنید، تا بهره •

 افزایش یابد. 

خوشحال  در این تله فکری نیفتید که این استراتژی تنها برای افراد •

ها فرصت کمی برای تجارب مثبت دارند. فعال و است. بسیاری از موقعیت

 پربار بودن خودش بسیار مفید است.

کاربرگ به مسیرتان ادامه دهید را در اختیار مددجو قرار دهید  •

 ه(. پیوست)
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 نکات کلیدی

توانند ها میثیر بگذارد. آنأی افراد تخلق و خوتواند روی فالکت می •

 اراحتی و ناامیدی شدیدی داشته باشند.احساس ن

توانند احساس کمبود یشان بهبود نیابد میخلق و خوبا گذشت زمان اگر  •

 ها را تجربه کنند.انرژی و انگیزه برای انجام فعالیت

بخش قبلی، لذتی نمی افراد ممکن است دریابند دیگر از چیزهای لذت •

 برند.

 عدم فعالیت است.این موضوع آغاز یک چرخه به نام چرخه  •

 معرفی به مسیرتان ادامه دهید

دهید، رتان ادامه دهید را توضیح می یزمانی که منطق پشت استراتژی به مس 

مطمئن شوید که اطالعاتی از مسائل و اظهارات مددجو را هم در آن بازگو 

ی نشینی فعلمددجو در عقبدرباره این صحبت کنید چگونه مسائل    مثالا کنید.  می

دهید، کاربرگ های مشخص نقش دارند. زمانی که چرخه را توضیح میاز فعالیت

 ه دهید، را به مددجو بدهید. به مسیرتان ادام

است.   شده  آورده  استاندارد  معرفی  یک  ادامه  بخواهید در  شما  است  ممکن 

به این معرفی بیافزایید. حتی ممکن است بخواهید را  اطالعات مرتبط با مددجو  

»بر اساس بعد از ارائه این مقدمه، اطالعات بیشتری نیز ارائه دهید )مانند  

این   (اید«دانم شما انجام .... متوقف کردهن می مواردی که گفتید من اکنو

 بستگی دارد شما از گفتن چه چیزی مطمئن هستید یا با آن راحتید.

افراد در معرض سختی، فقدان و   موضوع بسیار رایج است کهاین  

خوی خود تجربه کنند و    و  تغییراتی را در خلق،  زندگی پر تنش

ی فرد بهبود خلق و خوبه راحتی خسته شوند. با گذشت زمان اگر  

که قبال به ای برای انجام کارهایی  د انرژی و انگیزهکناحساس مینیابد،  

می انجام  ندارسادگی  از   د.داد،  لذتی  هیچ  دیگر  دریابد  است  ممکن  حتی 

ای باشد که سبب از چرخهتواند آغبرد. این میهای مفرح گذشته نمیفعالیت

کشیدن بیشتر از منجر به دست  وی فرد خواهد شد  خلق و خوتر آمدن  پایین

یابد. شود و این چرخه ادامه میها و در نهایت احساس ناخوشی بیشتر میفعالیت

 (تصویر باال برای مددجو رسم کنید. )چرخه را مطابق

متاسفانه این چرخه شما را در احساس گوییم.  ما به این چرخه عدم فعالیت می

کنند، »زمانی که بهتر اندازد. اغلب افراد فکر می ناخوشی و اندوه گیر می

کنند احساس پرانرژی بودن منجر یا فکر میکنم«شوم، کارهایم رو شروع می

فعالمی آنشود  به  که  است  بودن  فعال  حقیقت  در  اما  باشند،  انرژی تر  ها 

لی از افراد احساس بهتری ندارند مگر این که شروع به  دهد. بنابراین خیمی

فعالیت کنند. برای شکستن این چرخه الزم است دوباره شروع به کار کنید، 
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که بسیار ای به انجام آن ندارید. یادتان باشد  کنید عالقهحتی اگر فکر می

 خواهد شد مگر این که فعال باشند.از افراد حالشان بهتر ن

توانم ترین قسمت آن است. اما می سخت  افراد شروع یک فعالیتبرای بسیاری از  

که افراد به محض شروع به انجام کار، ادامه  به شما این اطمینان را بدهم  

 شود.تر میمسیر برایشان ساده

ترین دادید، مفرحبه کارهایی فکر کنید که پیش از داشتن این احساس انجام می

د دوباره شروع به انجام آن کنید، چیست؟ و  توانیترین کاری که میبخشو لذت

ای را به طور مرتب، در فکر کیند زمانی که حالتان بهتر بود، چه وظیفه

دهید یا کمتر انجام دادید که االن انجام نمیخانه یا سر کار، انجام می

ریزی برای انجام دوباره دهید؟ بسیار عالی، اکنون زمانی را صرف برنامهمی

 نماییم.ه آینده میها در هفتآن

 مراحل انجام به مسیرتان ادامه دهید:

ش یا وظیفه را که انجام آن در بخمددجو کمک کنید یک فعالیت لذت  . به1

 هفته آینده ممکن است، انتخاب کنند.

های کوچک و قابل . به مددجو کمک کنید تا فعالیت یا وظیفه را به بخش2

 مدیریت بشکند.

ها و بندی کند در هفته آینده چه موقع )روزکنید زمان. به مددجو کمک  3

 فعالیت یا وظیفه را انجام خواهد داد. ها(ساعت

. با مددجو درباره ابزارهای یادآوری که می تواند در انجام فعالیت به 4

 او کمک کند، صحبت کنید.

 

 دقیقه( 10) تمرین مدیریت استرس. 4
ای که با  او در حل هر گونه مسئله با مددجو تنفس آرام را تمرین کنید. به

تنفس از  روی    مثالا این روش هنگام تمرین به صورت تنهایی دارد، کمک کنید ) 

 شکم، تمرکز بر کاهش نرخ تنفس و غیره(.

 

 دقیقه( 5)ها میان جلسات و پایان جلسه تمرین استراتژی. 5
هایش برای مدیریت مسائل و فعالیت انتخاب  مددجو را تشویق کنید تا برنامه 

مطمئن شوید مددجو تمامی  شده برای به مسیرتان ادامه دهید را انجام دهد.  

های مرتبط با مدیریت استرس، مدیریت مسائل و به مسیرتان ادامه کاربرگ

تقویم است،  مفید  اگر  ه(.  )پیوست  دارد  اختیار  در  را  برای   دهید  برای 

 یادآوری وظایف به مددجو، تکمیل کنید.

 

 4جلسه 
 اهداف جلسه:

 دقیقه( 5. ارزیابی پروفایل روانشناختی هنگام مداخله و مرور کلی )1

 دقیقه(  20. مرور مدیریت مسائل )2

 دقیقه(  20. مرور به مسیرتان ادامه دهید )3
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 دقیقه( 30. معرفی تقویت حمایت اجتماعی )4

 دقیقه(  10تمرین مدیریت استرس ). 5

 دقیقه( 5ها و پایان جلسه ). تعیین تمرین6

 

 دقیقه( 5. ارزیابی پروفایل روانشناختی هنگام مداخله و مرور کلی )1

به مددجو برگه ارزیابی پروفایل روانشناختی )نسخه زمان مداخله؛ پیوست ب( را  

های او، چند دقیقه زمان برای مرور هفته گذشته اختصاص  بدهید. با استفاده از پاسخ

ها صحبت کنید. درباره هر پرسشی دهید. درباره پیشرفت فرد در هر کدام از استراتژی

 دارد بحث و تبادل نظر کنید. که مددجو در رابطه با جلسه قبل 

تجربه او برای مدیریت استرس در هفته گذشته را مرور نمایید. جدول »نکات مفید« 

دهی به هر نوع مشکلی که فرد داشته است، ببینید. را برای پاسخ 1در جلسه 
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 معرض فالکت

 دقیقه(  20مرور مدیریت مسائل). 2

 برای مرور و ادامه مدیریت مسائل مراجعه نمایید. 3های جلسه به یادداشت

 

 دقیقه(  20)مرور به مسیرتان ادامه دهید . 3

 زمان مرور استراتژی به مسیرتان ادامه دهید، موارد زیر را در نظر داشته باشید: 

مددجو برنامه عملیاتی خود را انجام نداده، با او درباره آنچه گر ا •

تواند برای هایی که میمانع او برای انجام وظایف بوده و همچنین راه

غلبه بر مشکالت و تکمیل وظایف در هفته آینده در پیش بگیرد، صحبت 

کمک  انجام وظیفه، ریزی برای اختصاص زمانی به برنامه مثالا کنید )

ز یک فرد پشتیبان برای همراهی با مددجو، کمک گرفتن از یک گرفتن ا

عضو خانواده برای مراقبت از کودکان زمانی که مددجو مشغول انجام 

 و غیره(.اش است وظیفه

ها مواجه بوده و درباره هر نوع چالش و مانعی که مددجو با آن •

 د.غییر داده، صحبت کنیچگونگی انجام کامل برنامه عملیاتی را ت

را به طور کامل انجام های خود مددجویانی که همه فعالیتر مورد د •

اند، درباره نتایج صحبت کنید. درباره این که این نتایج چگونه داده

 . بپرسیداند، تغییر دادهدر فرد را  خو، اعتماد به نفس و ... و خلق

ها استراتژی به مسیرتان ادامه دهید را مرور کرده و درباره فعایت •

دفعات اش بگنجاند یا افزایش تواند در برنامهظایفی که مددجو مییا و

گیری انجام فعالیت هایی که هم اکنون در حال انجام آن هستند، تصمیم

ها را به مددجو کمک کنید انواع متفاوتی از وظایف یا فعالیت کنید.

های خود مراقبتی ها فقط از میان فعالیتهمه آن مثالا انتخاب کند )

 د(.نباشن

ای از کاربرگ به مسیرتان ادامه دهید را در مطمئن شوید فرد نسخه •

 اختیار دارد )پیوست ه(.

 

 دقیقه(  30)تقویت حمایت اجتماعی . 4

 اهداف:

 ارائه اطالعات درباره اهمیت داشتن و استفاده از حمایت اجتماعی خوب. •
تواند از میکم یه فرد یا سازمانی که کمک به مددجو برای شناسایی دست •

 ها پشتیبانی دریافت کند.آن
تواند حمایت از سوی فرد یا ریزی درباره این که مددجو چگونه میبرنامه •

 سازمان منتخب را تقویت کند.
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 نکات کلیدی

 انواع مختلفی از حمایت اجتماعی وجود دارد. •

ها و احساسات دغدغهتواند داشتن یک دوست یا عضو خانواده که می -

او را تحقیر د و اعتبار دهی نماید به جای آن که مددجو را بشو

 .کرده یا هیچ اهمیتی نشان ندهد
نیاز و پشتیبانی الزم  ارتباط با یک نهاد که اطالعات مناسب و مورد -

 .دهدرا به فرد ارائه می
کامل یک وظیفه یا ارائه روشی برای انجام کمک گرفتن برای انجام  -

 یک وظیفه )راندن فرد به جایی، امانت گرفتن چیزی و غیره(
گذراندن زمان با دیگران بدون الزامی به صحبت درباره مسائل  -

 )مانند با هم غذا خوردن(
 کمک به دیگران )بدون این که از خود مراقبتی غافل شود( -

ها در مواجهه با مسائل و فالکتشوند، افراد زمانی که پشتیبانی می •

 احساس امید و اطمینان بیشتری دارند.
تر به توانند قابل مدیریتشوند، مسائل میزمانی که افراد حمایت می •

 نظر برسند. 
ها تواند از بار سنگینی آنمیان گذاشتن مسائل با دیگران می در •

 بکاهد.
ها تواند کمک کند مددجویان حس کنند تنها آنران میشنیدن مسائل دیگ •

 کشند.نیستند که رنج می
المثل برای انعکاس ایده حمایت اجتماعی استفاده ممکن است از یک ضرب •

شوند«،» لذت به اشتراک گذاشته تر میبا مشورت مشکالت آسان» مثالا کنید: 

 شود.«نصف میشود؛ اندوه به اشتراک گذاشته شده شده دوبرابر می

 

 معرفی بهبود حمایت اجتماعی

مددجو به  ممکن هنگام توضیح استراتژی، کاربرگ تقویت حمایت اجتماعی را  

 نشان دهید.

می اجتماعی  حمایت  معانی  تقویت  مختلف،  افراد  برای  تواند 

متفاوتی داشته باشد. برای برخی افراد، به معنای درمیان گذاشتن 

تواند فقط یا می  .افراد قابل اعتماد استاحساسات و مشکالت با  

به معنی وقت گذراندن با دوستان و خانواده بدون صحبت درباره مشکالت باشد. 

برای برخی دیگر درخواست برای استفاده از منابع نزدیکان قابل اعتماد 

و حتی ای انجام کارها الزم دارند.  که بر  باشد  شینمانند ابزارها یا دا

ها برای دریافت پشتیبانی مانبرای بعضی افراد به معنای ارتباط با ساز

ها بسیار  توانند در کاهش مشکالت و پریشانیباشد. انواع حمایت اجتماعی می

می فکر  که  دارد  وجود  راهی  آیا  باشند.  میقدرتمند  حمایت کنید  توانید 

 اجتنماعی خودتان را بهبود دهید؟

تقویت اش را  خواهد حمایت اجتماعیبه مددجو کمک کنید درباره روشی که می

 کند، تصمیم بگیرد.

های عملی، مانند قرض برای مثال، صحبت با فرد دیگر، دریافت کمک •

 ها و نهادهای اجتماعی.گرفتن چیزی، یا تماس با سازمان
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ها به حمایت اجتماعی نیاز اگر مددجو با وجود این که شما باور دارید آن

این موضوع صحبت دارند، درباره این کار مطمئن نیست، باید بیشتر درباره  

 کنید:

درمورد مسائلشان بسیاری از افراد درباره صحبت با دیگران  

ها مطمئن نیستند. یک دلیلش این است که یا کمک گرفتن از آن

کنند با این کار بار مسئولیت مسائلشان را بر دوش فکر می

زمانی که    گذارند. این موضوع اغلب نادرست است. افراد اغلبدیگران می

گوید، خودشان هم مشکالتشان را با او در میان  دوستشان از مسائلش می

گذارند. حتی ممکن است به صورت متقابل درخواست کمک نیز بکنند. این می

موضوع به دلیل آن است که دوست فرد هم اغلب مسائلی مشابه را تجربه  

آید کهکند. به ندرت پیش میمی
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درخوات  یا  و  وحده  متکلم  فرد،  مشکالت فقط  شنیدن  باشد.  کمک  کننده 

توانید دورنمایی از موارد شخصی تواند مفید باشد، زیرا میدیگران می

هستید که این  کنید شما تنها کسی  خود کسب کنیند، به ویژه اگر فکر می

 کند.مسئله را تجربه می

کنند این است که فرد دلیل دیگری که افراد از دیگران کسب حمایت نمی

کنید شما هم فرد معتمدی قابل اعتمادی در دسترس ندارند. اگر فکر می

تواند مورد  خواهید کمی با هم درباره یافتن شخصی که میندارید، می

 اعتماد شما باشد، صحبت کنیم؟

 

 ریزی درباره این که مددجو چگونه حمایت اجتماعی خود را تقویت کند برنامه

تری را کم یک فرد، سازمان اجتماعی یا نهادهای رسمیزمانی که مددجو دست

 برای ارائه حمایت را شناسایی کرد، با موراد زیر به او کمک کنید.

 مثالا انجام دهند )ها چه کاری باید ریزی کنید آنبه طور دقیق برنامه •

 تماس یا مالقات با فرد(.

 تصمیم بگیرید چه روزی قرار است این کار را انجام دهند. •

از مددجو بپرسید به فرد یا آژانس چه چیزی خواهند گفت یا چه کار  •

صحبت درباره یک مسئله عملی و این  مثالا مشترکی انجام خواهند داد )

درباره مشارکت در  شود چه احساسی داشته باشند،که باعث می

اش ای خاص که در جلسات با مددجو دربارهپالس، درباره مسئلهامپی

اید(. ممکن است زمانی را اختصاص دهید تا مددجو آنچه صحبت کرده

 خواهد به فرد یا سازمان بگوید، تمرین کند.می

 

 دقیقه( 10) تمرین مدیریت استرس. 5

ای که با  او در حل هر گونه مسئلهبا مددجو تنفس آرام را تمرین کنید. به 

تنفس از  روی    مثالا این روش هنگام تمرین به صورت تنهایی دارد، کمک کنید ) 

 شکم، تمرکز بر کاهش نرخ تنفس و غیره(.

 

 دقیقه( 5)ها میان جلسات و پایان جلسه تمرین استراتژی. 6

برای مدیریت های تعیین شده  ها و فعالیتمددجو را تشویق کنید تا برنامه

مسائل، به مسیرتان ادامه دهید و تقویت حمایت اجتماعی را انجام دهد.  

های مرتبط را در اختیار دارد. اگر  مطمئن شوید مددجو تمامی کاربرگ 

ها مفید است، از آن استفاده  ریزی زمان انجام فعالیتتقویم برای برنامه 

 کنید.
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 5جلسه 
 اهداف جلسه:

 دقیقه(  20پروفایل روانشناختی هنگام مداخله و مرور کلی ). ارزیابی 1

 دقیقه(  30. بحث و آموزش درباره چگونه خوب ماندن )2

 . تصور چگونگی کمک به دیگران3

 دقیقه(  15. نگاه به آینده )4

 دقیقه( 5اتمام جلسه و برنامه )
1.   

 دقیقه(  20. ارزیابی پروفایل روانشناختی هنگام مداخله و مرور کلی )1

به مددجو برگه ارزیابی پروفایل روانشناختی )نسخه زمان مداخله؛ پیوست ب( را  

های او، چند دقیقه زمان برای مرور هفته گذشته اختصاص  بدهید. با استفاده از پاسخ

برنامه انجام  هنگام  مددجو  تجربه  درباره  استراتژیدهید.  تمام  عملیایت  ها های 

مایت اجتماعی تنها موضوعی است که در هفته گفتگو کنید. از آن جایی که تقویت ح

 دهید. گذشته ارائه شد، مطمئن شوید برای مرور آن وقت اضافه اختصاص می

 در خصوص جلسه گذشته بحث و تبادل نظر کنید.ها درباره هر پرسش احتمالی آن

 

 دقیقه(  30. معرفی خوب ماندن )2

 هایش آغاز نمایید:پالس و تالشامپیبا تبریک و قدردانی از مددجو برای مشارکت در 

ا تبریک  بخواهم  دانید، امروز جلسه آخر ماست و من میطور که میهمان

رسیدن شما به این مرحله آغاز کنم. شما شجاعت و تالش زیادی درباره  

. درباره ها مواجه شدیدبرخی موضوعات دشوار به خرج داده و با آن

هایی وجود دارد چه احساسی دارید؟ آیا حوزهاین که امروز جلسه آخر است،  

هایی اند؟ در مورد زمینهکنید بهبود یافتهپالس حس میامکه از زمان شروع پی

ها ای دارید که برای بهبود این حوزه اند چطور؟ آیا ایدهکه بهبود نیافته 

 توانید انجام دهید؟چه کاری می

 نکات کلیدی:

خواهید آن را ان جدید است که اگر میپالس شبیه یادگیری یک زبامپی •

 روان صحبت کنید باید هر روز آن را تمرین کنید.
پالس را تمرین کنید، احتمال خوب امهای پیهر چه بیشتر استراتژی •

 شود.تان بیشتر میماندن

در صورت برخورد با پالس را تمرین کنید، امهای پیاگر مرتب استراتژی •

 تری برای مدیریت آن دارید.یک موقعیت دشوار، شانس به

ها را در اختیار مددجو همه اطالعات الزم برای استفاده از استراتژی •

 دارد. 

ها در سراسر خانه مفید است گاهی اوقات استفاده از یادآوری •

 هایش را برای این کار جویا شوید(.توانید از خود مددجو ایده)می

 مسائل روبرو خواهند شد.بسیاری از مددجویان در آینده هم با  •
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ها ادامه مددجو را تشویق کنید تا برای خوب ماندن حالش، به تمرین استراتژی

توانند انجام دهند کنند چه کاری می دهد. ممکن است با پرسش این که فکر می

می کنید.  شروع  را  کار  بمانند،  خوب  آن تا  به  که  توانید  کنید  تأکید  ها 

ها به خودشان به توانند برای یادآوری استراتژیمیهایی دارند که  ماربرگ

 کار بگیرند )پیوست ه را ببینید(.
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 برای مثال:

توانید انجام دهید  میخواهیم درباره این صحبت کنیم که چه کاری  خب می  

 ای برای خوب ماندن دارید؟پالس حالتان خوب بماند. آیا ایدهامتا پس از پی

تواند برای خوب ماندنش انجام تر درباره کاری که مددجو مییک مثال شفاف 

 دهد:

پالس مانند یادگیری یک زبان جدید است. من  امفکر کنید پی  خواهممی

ستراتژی راهنمایی کردم تا به شما کمک شما را برای یادگیری چند ا

وپنجه نرم کنید. مانند یادگیری  کنم با مسائل مختلف در زندگی دست

خواهید آن را روان صحبت کنید، الزم است هر روز یک زبان جدید، که اگر می 

توانید  ها را تا جایی که میتمرین کنید. به همین ترتیب اگر این استراتژی

شود. همچنین اگر در آینده ن که خوب بمانید بشتر میتمرین کنید، شانس ای

های را مرتب تمرین کرده باشید به ای مواجه شوید، اگر استراتژیبا مسئله

 احتمال زیاد مسئله را بهتر مدیریت خواهید کرد.

توانید تمام آن هیچ چیز جادویی درباره این مداخله وجود ندارد. شما می

برای زندگی شخصی خود به کار ببندید. شما را یاد بگیرید و به تنهایی  

اکنون مددکار خودتان هستید. و اگر برای یا خاطر سپردن این موارد نیاز 

ها  ها را در اختیار داشته باشید تا بعدا به آنبه کمک دارید، این کاربرگ

نگاهی بیاندازید. ممکن است از این تصاویر یا چیزهای دیگر دورتا دور 

اید، یادتان بماند. ید تا کمک کند مواردی را که یاد گرفتهخانه استفاده کن

یادداشت افراد  چسباندهبعضی  دیوارها  به  را  آنهایی  یا  در اند  را  ها 

اند  گذرانند قرار دادههایی از خانه که بیشترین زمان را در آن جا میمکان

 ها هیچ وقت یادشان نرود.تا استراتژی

درباره این موضوع کنید که مددجو اگر در آینده رخداد  زمانی را صرف صحبت 

تواند انجام زای شدیدی را تجربه کرد یا احساسی منفی داشت، چه کاری میتنش

دهد. ابتدا به مددجو فرصت دهید تا خودش به شما بگوید چه خواهد کرد. به  

کند تواند جزیی نگاه  اش تا جایی که می او کمک کنید در توصیف چگونگی واکنش 

تواند انجام )مثالا از او بپرسید برای بهبود حمایت اجتماعی چه کاری می

ام را تقویت خواهم من حمایت اجتماعیدهد، به جای این که فقط بگوید، »

 (.کرد«
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این که مددجویان در آینده هم با مسائلی روبرو شوند، نامحتمل نیست. فکر 

ر دشوار یا احساسات کنید اگر در آینده دوباره یک موقیعت بسیامی

های خاص )مثال  منفی را تجربه کردید، چه کاری از دست شما برمی آید؟

با  تعارض  شغل،  دادن  دست  از  مانند  دهید،  ارائه  مددجو  برای  را 

 شریک، احساس افسردگی و مواردی از این دست(.

 

 دقیقه( 20. تصور چگونگی کمک به دیگران )3

های ها همه استراتژیاطمینان از این که آنبرای بسیاری از مددجویان کسب  

دقیقه زمان صرف کنید   20کننده است. حدود  اند، کمکتدریس شده، متوجه شده

های پیوست و استفاده نمایید. از مددجو بخواهید تصور کند هر و از مثال

یک از این افراد یک دوست صمیمی او هستند و درباره این که کدام استراتژی 

دهد، فکر کند. اگر برای مددجو این ش برای تمرین پیشنهاد میرا به دوست

استراتژی تدریس  برای  فرصت  این  از  است،  سخت  مسئله کار  هر  مناسب  های 

ای دهد درباره یک دوست واقعی که مسئلهاستفاده کنید. اگر مددجو ترجیح می

 دارد صحبت کند، از مثال خودش برای این کار استفاده کنید.

خواهیم با هم به عنوان مددکار کاری انجام دهیم تا شما مطمئن اکنون می

دانید چه  اید و میپالس را درک کردهامهای پیشوید که همه استراتژی

هایی  خب، من در اینجا مثال  هاست.زمانی بهترین موقع به کارگیری آن

خواهم تصور کنید که  از افراد مختلف در اختیار دارم و از شما می

تان هستند. پس از آن که  ک دوست صمیمی یا فردی از خانوادهها یآن

یک مثال را خواندم، مدتی را صرف خواهیم کرد تا درباره این که شما با 

ها کمک خواهید اید، چگونه به آنهایی که یاد گرفتهاستفاده از استراتژی

 و را بخوانید( پیوست)نخستین مثال در کرد صحبت کنیم. 

اید، کدام هایی که آموختهیشنهاد دهید از میان استراتژیتوانید پآیا می

 برای این مورد بیشترین فایده را دارد؟

 

 دقیقه(  15. نگاه به آینده )4

 اهداف:

 کمک به مددجو تا برای آینده آماده باشد. •

کمک به مددجو برای مرور اهدافی که به دست نیاورده یا مسائلی که  •

 نیافته است.پالس بهبود امدر پی

ها در ادامه هایی که به آنکمک به مددجو برای تفکر درباره راه •

 کند.مسیر پیشرفت کمک می
 

خواهم زمان کوتاهی را به بحث درباره این موضوع اختصاص در پایان می

پالس امهایی که در پیدهم که شما چگونه ممکن است تمرین استراتژی

برخی از اهدافی که ممکن است داشته اید را ادامه دهید تا به  آموخته

ای دارید که بخواهید در کوتاه مدت  باشید، برسید. آیا در حال حاضر مسئله

 ها ان را برطرف کنید؟با یکی از استراتژی
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توانید به فهرست اگر برای مددجو شناسایی اهداف یا مسائلش دشوار است، می

 مراجعه کنید. ها در ارزیابیمسائل آن

ف با  است  خب  ممکن  که  کاری  اولین  مسئله،  این  درباره  کردن  کر 

توانید بتوانید برای شروع حل یا کاهش آن انجام دهید، چیست؟ کی می

 آن را انجام دهید؟

به مددجو کمک کنید تا یک برنامه عملیاتی تدوین کند. به عبارت دیگر او 

ند شروع توابهبود حالش یا مدیریت مسائلش ادامه دهد، می  برای آن که به

 به انجام چه کاری کند.

 

 دقیقه( 10) پالسامو پی 5خاتمه جلسه . 5

پالس دوباره از مددجو تشکر و قدردانی نمایید. برایشان در امدر پایان پی

آن به  و  کرده  موفقیت  آرزوی  بازیابی  و  بهبود  مداوم فرایند  تمرین  ها 

های آینده نیز کنیم در ماهمیها را یادآوری کنید. ما پیشنهاد  استراتژی

مددجو را پیگیری نمایید تا بتوانید میزان پیشرفت او کنترل کنید. اگر 

ای برای تغییر مکان زندگی یا رفتن از این محل را دارد، کنترل فرد برنامه

 این موضوع در همین زمان فعلی هم مفید است.

 

 اگر مراجعه کننده در پایان مداخله بهبود نیافت چه؟

و  شما  اگر  کنید.  بحث  خود  سرپرست  با  مددجو  پیشرفت  درباره  باید  شما 

)برای مثال   جلسه بهبود نیافته است  5سرپرستتان معتقدید مددجو پس از  

تغییر کمی یا هیچ تغییری در مسائل احساسی مانند خلق و خو، اضطراب یا 

د نظر استرس پدید نیامده(، راهکارهای متعددی وجود دارد که می توانید م

قرار دهید )موارد پایین را ببینید(. شما و سرپرست شما ممکن است این 

 بگیرید. 5( پس از پایان جلسه 2یا ) 5و  4( میان جلسات 1تصمیم را یا )
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در جوامع    یاز سخت  دهید  بیبزرگساالن آس  یبرا  یفرد  یکمک روانشناخت  پالس:  امپی

 در معرض فالکت

 را به ادامه تمرین  مددجوبر اساس توافق نظر با سرپرست، ممکن است   .1

پالس به طور مستقل ترغیب کنید و یک قرار مالقات در  امهای پیاستراتژی

(.  5ماه بعد از جلسه    3آینده هم برای او در نظر بگیرید )برای مثال  

شدید    مددجوه سطح پریشانی  شود کاین راهکار تنهای زمانی توصیه می 

 نباشد و او افکار خودکشی در سر نداشته باشد.  

بر اساس توافق با سرپرست شما ممکن است مراجعه کننده را به یک متخصص   .2

های بیشتر ارجاع دهید. این مورد  سالمت )ذهن( برای ارزیابی و مراقبت 

هایی رنامه شود که ژریشنای شدید یا افکار و بی توصیه میمددجویانبرای  

پالس یا پس از ارزیابی سه ماه بعد  امبرای خودکشی در پایان جلسات پی

پالس مشارکت خوبی داشته  امدر برنامه پی  مددجودارند. همچنین زمانی که  

 اش تغییر چندانی نداشته، مناسب است.اما سطح پریشانی

را    پالسامبر پایه توافق نظر با سرپرست، ممکن است جلسات بیشتر پی .3

ای که  مددجوهای قبلی، پیشنهاد دهید. برای نمونه، با همان استراتژی 

کرده و در    مددکارزمان زیادی را صرف اعتمادسازی با شما به عنوان  

جلسات پایانی بهبودهایی مشاهده کرده است، ممکن است از این گزینه  

 سود ببرد.
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