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  رھنمای استاد

  فھد
مداخالت صحت روانی  ظرفیت انھا برای عرضھ انواع مراقبت ھای صحی بلند و بردن جھت کمک کارمندان
- ای اولیھ روانی، حمایت ھای روانیکمک ھ:  بھ سطوح مختلف اجتماعی- و حمایت ھای روانی

  ان خشونت مبنی بر جندرگیری و رجعت دھی بھ بازماندگپی اجتماعیُ - اجتماعی،مشاوره روانی

  :اھداف مشخص
  :بخش، شاملین باید قادر باشند تادر ختم این 

 فھم بیشتر تاثیرات روانی و اجتماعی خشونت مبنی بر جندر 
 اجتماعی بھ سطوح مختلفھ بھ استفاده از - عرضھ مداخالت صحت روانی و حمایت ھای روانی

 مھارتھای بازمانده محور
 یری بازماندهگفھمیدن خطوط زمانی و متغیرات برای پی 
 باید بازمانده رجعت داده شود فھمیدن اینکھ جھ زمانی 
 رددگونھ ظرفیت ھای موجود بھ بھترین شکل ان استفاده گدن اینکھ چیمفھ 
  اجتماعی-یری بعضی تکنیک ھای مشاوره و حمایت ھای روانیگبکار 

  ساعت  11زمان تخمین شده

  :منابع
ر را مطابق زمینھ خود گنمودیم، و  مواد  دیابع اماده اند، ما باالی یک فعالیت متمرکز بھ  اقدام انغور انواع مختلف من

 مان تعدیل نمودیم

 1مشاوره بازمانده: ان خشونت مبنی بر جندرگقدمھ ھای متمم در مدیریت کلنیکی بازماند
 )پریشان( بسیار پر دست و پاچھ ان بعد از یک پیشامد بحرانی و یا قضیھ در حال جریان خشونت گدیده شده کھ بازمانده 

  .ر نسپارندیھ ھای داده شده درین وقت را بخاطبوده و ممکن توص
ان شاکی از خشونت ھای طوالنی مدت مبنی بر جندر زمانیکھ برای اولین بار بھ جستجوی کمک میایند ممکن گبازمانده 

یری گبغرض پیات ھای بعدی ایکھ اب مینماید کھ معلومات را در مالقبنا این ایج ناه نمایند،گنیت و صؤاحساس عدم م
ستند، و قبل از ترک بازمانده ھتھییھ توصیھ و معلومات تحریری استندرد نیز کمک کننده .یرد باید تکرار کنیمگرت میصو

ر بازمانده بیسواد ھم باشد، بعد ھا او میتواند انرا گحتی در صورتیکھ ا( از مرکز صحی یک کاپی انرا برایش بدھید 
  )یش بخواندمورد اعتماد خوبعضی افراد توسط 

  
  ندرانی ھای خود را بیان کگبپرسد و نبرای بازمانده این فرصت را بدھید تا سواالت خود را 

  

 اجتماعی- پیامد ھای ھیجانی و روانی
-تداوی و حمایت ھای روانیان خشونت مبنی بر جندر شامل کمک ھای اولیھ روانُی گمراقبت ھای صحی برای بازماند

ت معمول روانی، استگما و تجرید، سو ند اختالالالت روانشناختی و اجتماعی، مانرجعت دھی برای مشک/ اجتماعی
اگرچھ اعراضمربوط بھ صدمھ روانی ممکن واقع نشود، و یا . استفاده مواد، رفتار ھای پر مخاطره و طرد شدن از فامیل

                                                        
1Adapted from Accompanying Steps in Clinical Management of Rape Survivors Clinical management of 
rape survivors: developing protocols for use with refugees and internally displaced persons – Revised ed. 
© World Health Organization / United Nations High Commissioner for Refugees, 2004. 
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شونت اجتماعی ایکھ در بخش خ-روانیرجعت دھی بھ مشاور برای تمام بازماندگان . ممکن در سیر زمان از بین برود
  گرددمبنی بر جندر کار مینماید پیشنھاد 

اگر بازمانده برای شما گفتھ کھ چھ واقع شده، .  اکثریت بازماندگان تجاوز جنسی بھ ھیچ کسی در مورد رخداد نمیگویند
وی میتواند تاثیر مثبتی در پاسخ دلسوزانھ شما در مقابل اظھارات . این یک عالمھ برای اعتماد وی نسبت بشما است

  شفایابی وی داشتھ باشد

و مطمین .برای گفتن پیشامد مجبورش نسازیدگوش بدھید اما . مراقبت ھای ابتدایی، غیر تحمیلی و عملی را فراھم کنید
بازمانده را مجبور .بخاطریکھ ممکن سبب مشکالت بزرگتر روانی گردد. شوید کھ نیازمندی ھای اساسی اش تامین شده

  نچھ وی بصورت طبیعی شریک میسازد بیان داردآتا تجارب شخصی خویش را پیرامون ) شلھ نشوید( نسازید

ی برای رفتن دارد، و یا کسی قابل اعتماد وی میتواند وی را زمانیکھ تسھیل صحی را نصؤبازمانده را بپرسید کھ جای م
 .ای دریافتن کسی برای وی باید تالش صورت گیردبر. نی کھ برود نداردصؤاگر او جای م. ترک مینماید ھمراھی کند

مایند ، اما از ن ، اگر بازمانده بستگانی دارد کھ وی را مراقبت میھرست نماییدرا برایش فسکتوری  ینت ھای چندمعاون
 عھده فعالیت ھای روزانھ خود بھ نسبت صدمھ وارده  بر وی برآمده نمیتواند ، تدابیر محافظتی برای بستگان وی نیز

  حتما تدارک گردد

  :بازمانده در معرض خطر تعداد روز افزونی از عالیم و نتایج، شامل

 ناه و شرماحساس گ 
 طراب، مانند ترس، خشم و اضھیجانات غیر کنترول شده 
 خوابھای ترسناک 
 یا اقدام بھ ان فکار خودکشیا 
 کرختی 
 سو استفاده مواد 
 مشکالت عملکرد ھای جنسی 
  نا شدهشکایات طبی و جسمی تشریح 
 و انزوای اجتماعی 

 .دارد قرار

بھ او در مورد مشکالت ھیجانی، روانی . بھ بازمانده بگویید کھ وی حوادث فزیکی و ھیجانی جدی را تجربھ نموده است
، اجتماعی و جسمی ایکھ ممکن تجربھ نماید بگویید و بھ او بگویید کھ در حاالت خشونت ھای مبنی بر جندر این حاالت 

  شدمعمول میبا

اما او را مجبور  -اجتماعی ضرورت دارد مشوره بدھید–بازمانده را در مورد اینکھ وی ممکن بھ حمایت ھای روانی 
و از او حمایت ھیجانی بگیرد، شاید ھم از کدام فرد عضو فامیل یا  ی کھ مورد اعتمادش ھست بگویدنکنید محرمانھ بھ کس

  . ه و جامعھ تشویق نمایید سھمگیری فعالش را در فعالیت ھای خانواد. دوست

اگر بازمانده ابراز . فرھنگ ھا، یک تمایل برای سرزنش فردی کھ بھ تجاوز جنسی معروض شده وجود دارد اکثردر 
. شرم و گناه میکند، بھ جرات بگویید کھ در تجاوز جنسی قربانی ھرگز مقصر نبوده و ھمیشھ مرتکب ان مقصر است 

و ھیچوقت طرز لباس . اوار تجاوز جنسی نبوده، و پیشامد ناشی از تقصیر وی نیستوی را اطمینان دھید کنید کھ سز
  در مورد بازمانده قضاوت اخالقی نکنید. پوشیدن و یا رفتار ھای وی سبب ان نشده

  :مالحظات خاص برای مردان 
 ً تجربھ مینمایند بھ مراتب تمایل کمتر برای ابراز ان بھ تناسب  مردان قربانی تجاوز جنسی بخاطر فرط خجالتی کھ  نوعا

 بھ انچھشبیھ صدمھ روانی و نتایج  ھیجانی بعدی ان ، تاثیرات ان فرق داشتھ باشدتاثیرات فزیکی  مادامیکھ. خانم ھا دارند
  .ست کھ زنھا تجربھ مینمایندا
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  :حاملگی
  

بھ . نگران خواھند بود ناشی از تجاوز جنسی بسیاردر مورد احتماالت حاملھ شدن ت جنسی، خانم ھای بازمانده تجاوزا
حمایت ھیجانی و معلومات  واضح ضرورت است تا انھا بدانند کھ اگر حاملھ شده باشند انتخاب ھای قابل دسترس وجود 

  :دارند

ریابید کھ کدام نوع خدمات وجود د. ممکن در ساحھ شما مراقبت ھای بھ فرزند گیری و پرورشگاھی وجود داشتھ باشد
  دارد و این معلومات را بھ بازمانده بدھید

عالوه بر آن، تعبیر . ات جنسی اجازه میدھدجاوزدر بسیاری از ممالک قانون بھ خاتمھ دادن حاملگی ھای ناشی از ت
تیجھ تجاوز جنسی خاتمھ دادن بھ حمل را اگر نمحلی قانون سقط در قسمت صحت جسمی و روانی  خانم ممکن اجازه 

بنا شما . ن در کجا میسر استصؤمشخص بسازید کھ خدمات سقط م. دریابید اگر در معاشره شما چنین است. باشد بدھد
  میتوانید بازمانده را بھ جای کھ چنین خدمات قانونی باشد و خودش بخواھد رجعت دھی نمایید

د توصیھ نمایید ممکن یک عالم دینی ، عضو فامیل، دوست یا بازمانده را بھ دریافت حمایت از کسی کھ بھ ان اعتماد دار
  .کارمند جامعھ

اینھا خاصتا   ،انشناختی بطور خاص اسیب پذیر اندخانم ھای کھ در جریان تجاوز جنسی حاملھ اند از نظر فزیکی و رو
بھ خانم ھای حاملھ  درین خصوص . نین، فشار خون ناشی از حاملگی و والدت قبل از وقت  مستعد میباشندبھ سقط چ

ممکن نوزادان شان در معرض . نمایندمراجعھ مشوره دھید کھ بصورت منظم در طول حاملگی بھ خدمات قبل از والدت 
 .تخطر بلند ترک قرار بگیرند بنا مراقبت ھای تعقیبی ھمچنان ضروری اس

 HIV/STIs)( انتاناتی کھ از طریق مقاربت جنسی انتقال میشوند / ویروس سیستم معافیتی انسان 
ر کسب حاالنکھ خط. تجاور جنسی وجود دارداینجا یک نگرانی در مورد امکانات منتن شدن با انتان اچ آی وی در نتیجھ 
انتانات کھ از طریق مقاربت / اچ آی وی و  اچ آی وی از طریق عمل جنسی واحد کم است، این نگرانی در جا ھایکھ

کارمند مراقبت صحی . مشاوره دلسوزانھ و با احتیاط درین مورد اساسی است. جنسی انتقال میکنند شیوع باال داشتھ باشد
بحث تجاوز جنسی جنسی ر انتقال اچ آی وی و یا انتانات قابل انتقال از طریق جنسی را بھ شرکای طممکن در مورد خ

  نماید

  در صورتیکھ موجود باشد راجع شود انتان سیستم معافیتی انسان/ ی ممکن بھ خدمات مشاوره اچ ای وبازمانده 

یا یونت انتاناتی کھ ( ماه  6با تمام شرکای جنسی برای یک دور حد اقل ) پوش( بھ بازمانده باید توصیھ گردد تا از کاندم 
  استفاده نماید) سیستم معافیتی انسان وضعیت را مشخص نماید تا کسبیویروس / از طریق مقاربت جنسی انتقال میکنند

در مورد عالیم ممکنھ انتاناتی کھ از طریق جنسی انتقال مینمایند مشوره دھید، و اینکھ چھ زمانی دوباره برای مالقات 
مواد درسی . نمایید لطفا بھ پروتوکول تداوی خشونت مبنی بر جندر برای کارمندان صحی در افغانستان رجوع. بیاید

 2015افغانستان . وزارت صحت عامھ و سازمان صحی جھان. شاملین

 مراقبت ھای تعقیبیھ بازمانده
ً . ممکن است بازمانده برای مالقات تعقیبیھ نیاید یا امده نتواند  بیشترین معلومات را در اولین مالقات در اختیارش قرار  بنا

  را تعقیب نماییددرسی الیی این مواد قسمت بابھ این منظوررھنمایی ھای . ت باشددھید، بخاطریکھ ممکن این اخرین مالقا

 مراقبت اطفال بازمانده
  :رھنمایی ھای قسمت باالیی این مواد درسی را تعقیب نموده و ھمچنان بخاطر داشتید کھ

د کھ ایجاب مینمای اطفال بداندارمل و ھمچنان اناتومی نف عرضھ کننده مراقبت ھای صحی باید در مورد  نشو ونما، انکشا 
سو استفاده شده باشند دیده اطفال کھ ممکن  ت ارزیابیصحی باید اموزش ھای مخصوص در قسم کارمندان مراقبت ھای

  باشد
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 ن ایجاد نماییدؤمحیط مص
  در قسمت مشخص نمودن اینکھ چھ کسانی در زمان مصاحبھ و معاینھ فزیکی در صورتیکھ ضرورت باشد

باشند احتیاط خاص نمایید بخاطر داشتھ باشید کھ  ممکن است عضو فامیل مرتکب سو استفاده حضور داشتھ 
این ممکن ترجیح داشتھ باشد کھ . باشد یا طفل از ان چھ رنج میبرد از سبب مواجھ شدن با فرد ھمراه است

از والدین یا مراقب  یا یک برای معاینھ فزیکی، یکی . والدین و یا مراقبین باید در اثنای مصاحبھ  بیرون بمانند
و بھ . ھمیشھ از طفل بپرسید کھ چھ کسی حضور داشتھ باشد. ندشخص قابل اعتماد باید حضور داشتھ باش

 )بپذیرید( خواست ھای او احترام نمایید 
  خود را طفل معرفی نمایید 
 در برابر چشم ھایھمدیگر قرار بگیرید و تماس چشمی خویشرا را نگھدارید 
  را مطمین بسازید کھ در کدام درد سری گیر نیست) یا بچھ  دختر( طفل 
 مکتب، دوستان، با کی ھا زندگی : ند سوالی محدودی در مورد موضوعات عادی پرسان کنید، بطور مثالچ

 میکند و یا فعالیت ھای مورد عالقھ وی کدام ھا اند

 تاریخچھ بگیرید
  را امروز بھ اینجا مراجعھ نموده اید؟ شما در مورد امدن چ"مصاحبھ را با طرح سواالت باز اغاز نمایید، مانند

 "تان بھ اینجا چھ گفتید؟
 از طرح سواالت بستھ یا پیشنھادی جلوگیری نمایید. 
 من نمیدانم" طفل را مطمین سازید کھ این درست است اگر بھ ھر سوال جواب بدھد" 
 صبور باشید، با سرعت خودش پیش بروید، قطار فکرش را قطع نکنید 
  واضح سواالت با جواب ھای بلی یا نخیر را برای . ت معلومات در مورد پیشامد سواالت باز بپرسیددریافبرای

 کردن تفصیالت استفاده نمایید
 برای دختران متناسب بھ سن شان در مورد عادت ماھوار و تاریخجھ والدی شان بپرسید. 

 
برای . دارد ست، بطور مثال، اکثرا سو استفاده مکرر وجودالگوی سو استفاده اطفال بصورت عموم از کاھالن متفاوت ا

  .ینکھ چھ واقع شده است، کوشش کنید تا در زمینھ ھای ذیل معلومات بدست بیاوریددریافت تصویر واضح از
 
  ؟) نی برای رفتن بھ انجا داردصؤایا طفل جای م( وضعیت منزل 
  موضوع سو استفاده چھ گونھ بر مال گردید؟ 
  تھدیدی باشد) زن/مرد( اجرا کرد؟ و اگر ھنوز ھم او کی انرا 
  چند بار و تاریخ اخرین پیشامد؟ بود،  رخ دادهسابق ھم  این اتفاق اگر  در 
  و غیره) ش ادرار، افرازات، مشکل راه رفتن یخونریزی، تشو(  بوده باشد موجوداگر کدام شکایات فزیکی 
  معرض خطر باشددیگر در ) برادر یا خواھر( اگر کدام ھمشیره. 

  
فر آورده ھا و تجھیزات را . در دست داشتن یک گدی گک برای بھ نمایش گذاشتن موقعیت ھا و پروسیجر ھا مفید است

 .بھ طفل اجازه دید از انھا باالی گدی گک استفاده نماید" بھ طفل نشان بدھید، مانند دستکش ھا، پنبھ، غیره
 

 ارزیابی، مشاوره و مصاحبھ .1
 ارزیابی2

 رفتھ میشودگدر زمینھ ھای خاص بکار  -
 .رددگاساسا توسط عرضھ کننده مراقبت ھای صحی استفاده می -
جمع اوری معلومات یا ارقام در یک زمان یا لحظھ معین و استفاده از ان :  ھدف مشخص دارُد یعنی -

 .رفتھ شودگیری در مورد اینکھ چھ تدابیری باید گدر ارزیابی تصمیم 
رفتھ شود منوط بھ ارزیابی ارقام گتصمیم اینکھ چھ تدابیری باید  یی استفاده کنیدملیھ ھای بازجواز ع -

 .و معلومات است تا بھ نظریات شخصی کھ ارزیابی را اجرا میکند
 .رفتھ شوندگمھارتھای بازمانده محور باید بکار  یازمندی ھای بازمانده در یک ارزیابی ن -

  :  مثالی از یک ارزیابی 

                                                        
2 RHRC Consortium, Communication Skills Training Manual – Facilitator’s Guide, p.23. 
http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html 
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-اجتماعی ایکھ ارزیابی را بخاطر دریافت نیازمندی ھای روانی-کارکن روانییک مشاور یا  -
 اجتماعی بازمانده راه اندازی مینماید

بخاطر دریافت اینکھ چھ نوع ) معاینات یا معاینھ( را طبی  ایکھ ارزیابی کارکن صحییک  -
 تداوی برای  بازمانده ضرورت است راه اندازی مینماید

  :مشاوره
: رددگاموزش دیده و تجربھ دار عرضھ میردد و توسط کارمندان مسلکی گاصی استفاده میدر زمینھ ھای خ -

 .و در بعضی حاالت توسط سایر افراد مسلکی صحی اموزش دیدهمشاورین، روانشناسان 
و امور میتواند بھ اشکال مختلف موجود باشد، اما اکثرا پروسھ ایست کھ طی ان مراجعھ کننده مشکالت  -

 3.طریق احساسات رفع مینمایدخویشرا از 
 فراھم نمودن حمایت در میان اھداف عمده مشاوره قرار دارد -
خصوصا خشونت جنسی، مشاوره مراجعھ کننده را یاری میرساند تا در مشاوره ھای خشونت مبنی بر جندر  -

بر  .ن پاسخ دھدنیازمندی ھای خویشرا کھ از نتیجھ حملھ جنسی یا سو استفاده جنسی ناشی شده  شناسایی و بھ آ
مراجعھ کننده مشاور میتواند منحیث توانمند کننده و حامی عالوه بخاطر عرضھ حمایت ھای روانی و ھیجانی 

حقوق و دسترسی افراد را از .  وی عمل کند وی میتواند دسترسی بھ معلومات منابع و خدمات را فراھم کند
پیوستگی فامیلی  و ارتباطات،ھای سازشی را مواظبت طریق کار با سیستم عدلی و قضایی تمدید کند میکانیزم 

 4..دسترسی بھ منابع و حمایت ھای جامعھ را دو باره تامین مینمایدو 
 

 :ھای مشاوره مثال
 یک مشاور موسسھ غیر دولتی کسیکھ مشاوره انفرادی را برای خانم ھا عرضھ مینماید -
برای خانم ھا یکھ بخاطر واقعات اجتماعی را - یک مشاور مرکز صحی کسیکھ حمایت ھای روانی -

خشونت مبنی بر جندر مییآیند میدھد ، بشمول وافعات بعد از خشونت ھای جنسی ، و یا برای خانم ھایکھ 
بھ مرکز صحی بخاطر سایر نیازمندیھای خود مراجعھ میکنند ، و کسی است کھ ممکن انھا را بھ سایر 

 .خدمات رجعت میدھد

  :مصاحبھ
 ه و در زمینھ ھای متفاوت استفاده میشودبھ اشکال مختلف بود -
جمع اوری معلومات،  کسب حقایق، تاریخچھ و سایر مسایل مربوطھ بھ : اھداف خاص داشتھ، یعنی -

 .تھاجم جنسی/ یا وضعیت/ مراجعھ کننده و 
مثال مقصد عمده مصاحبھ میتواند حاصل کردن ( ضروری نیست ھدف عمده ان معاونت بازمانده باشد  -

 5)مورد خشونت ھای جنسی باشدارقام در 
یک مصاحبھ کننده بازمانده محور . اکثرا یک ساختار ثابت داشتھ و ترکیبی از سواالت مشخص میباشد -

مھارتھای بازمانده محور . باید در سراسر مصاحبھ یک نگرش حمایتی را در قبال مصاحبھ شونده نگھدارد
 !باید ھمیشھ رعایت گردد

  :)رشتوی( ی چند سکتوری مثال ھای از مصاحبھ در قضا
کارمند صحی سواالت مشخصی : قانونی یا عدلی در قضایای خشونت جنسی-یک مصاحبھ طبی -

بخاطر دریافت تاریخچھ تھاجم جنسی توام با ھدف اینکھ این تاریخچھ راھنمای برای معاینھ طبی 
 باشد خواھد پرسید

                                                        
3 Adapted from: glossary of the Royal College of Psychiatrists - 
http://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinformation/definitions 
4 IRC Tanzania, SGBV Counselling Training, p.18 
5 Although an interview not always aims at assisting the survivor (e.g. in case of data-collection), it is 
necessary to ensure that the interviewed survivors have access to minimum services.  
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  :بخاطر داشتھ باشید
 است کھ بوسیلھ ھر کس استفاده شده میتواند  toolsگفت و شنود ابزار یا  -
این وسایل و . راه اندازی یک ارزیابی، مشاوره یا یک مصاحبھ ایجاب اموزش ھای خاص را میکند -

 .متخصصین در زمینھ ھای خاص ان بکار گرفتھ میشوندگروپ بوسیلھ ) tools( ابزار
مقصد عمده یک . ھیجانی استی ھدف عمده گفت و شنود و مشاوره معموال فراھم نمودن حمایت ھا -

 ارزیابی و یک مصاحبھ جمع اوری معلومات است
مھارتھای بازمانده محور ابزاری است کھ توسط ھر کس در حاالت کار با بازمانده صرف نظر از  -

 !نوع یا ھدف بر قراری روابط  باید بکار گرفتھ شود

 

  : اهگدر یک ن بخش پنجم
  مواد درسی  زمان  اھداف  جلسھ

 بازمانده بھ: لکچر ١.۵
کدام  نوع حمایت ھای 

  نیازمند استروانشناختی 

فھمیدن تاثیرات 
روانشناختی و اجتماعی 

  خشونت مبنی بر جندر

کمک ھای  ۵.١مواد درسی   ساعت ١
  اولیھ روانشناختی

نقش تداوی : بحث ۵.٢
روانشناختی عواقب 

  خشونت مبنی بر جندر
  

فراھم نمودن حمایت ھای 
تداوی / اجتماعی-روانی

  انگبرای بازمانده 

رھنمود :  ۵.٢مواد درسی   ساعت ۵.١
ابتدایی برای ارزیابی صحت 
روانُی حمایت روانشناختی و 

  ادویھ
چھ نوع : لکچر ٣.۵

  یری ضرورت است؟گپی
برای بازمانده رجعت دھی 

  یری فراھم نماییدگو پی
    ساعت ۵.١

تداوی حمایت و  ۵.۴
  اختالالت شدید روانی

  ۵.۴مواد درسی   ساعت ۶  

تکنیک ھای ساده  ۵.۵
برای عالیم عمده و پیامد 

  ھا ی مربوطھ

  ۵.۵مواد درسی   ساعت ١  

 

یک بازمانده بھ کدام  نوع حمایت ھای روانشناختی نیازمند است؟: لکچر ١.۵  

  ظیم زماننتساعت دستی یا دیواری برای ) یدیامولتی م/ یا پاور پاینت ( فلپ چارت و مارکر : مواد ممد درسی
  

  کمک ھای اولیھ روانشناختی ۵.١مواد درسی : مواد درسی 
  

  : / ی ھاگاماد
  

  روپگتمام : روپگاندازه 
  

  یکساعت : زمان 
 

نوشتھ شود یا از پاور باینت یا سالید روی فلپ چارت عمده میتواند  بحث، نقاطدر جریان  .1
  .رددگبعوض ان استفاده 

 ردان در ھمین بخش موجود استگمواد این بحث در مواد درسی کتاب راھنمای شا .2
ان معرفی گاختی برای بازمانده ناین لکچر را منحیث مرور کلی بر حمایت ھای روانش .3

 نماید
کمک ھای اولیھ روانشناختی  در رھنمود : راجع سازید ۵.١شاملین را بھ مواد درسی  .4

 `.شاملین در ختم لکچر موجود است

  نقش تداوی روانشناختی عواقب خشونت مبنی بر جندر: بحث ٢.۵
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  :دیواری برای سنجش زمان/ عت دستی افلپ چارت و مارکر، س: درسیممد مواد 
اجتماعی و - رھنمود ابتدایی برای ارزیابی صحت روانی، حمایت ھای روانی ۵.٢مواد درسی : کتابدرسی

  تجویز ادویھ
وش دادن فعال و موانسر راه شنیدن؛ مواد  گ ۴.٣.٣لکچر : اجتماعی- پس منظر بخش عمومیات و روانی

  ارزیابی، مشاوره  مصاحبھ:  ۵.١درسی 
  روپگتمام : روپگاندازه 
  ساعت ١.۵: زمان

 
 

 !خوب است دانستھ شود
  

حال  تطابق مزید  راھبرد ھای تداوی ھای رفتھ شود، بھر گحمایت ھای روانشناختی میتواند و باید در ھر زمینھ ای بکار 
  .میکنید در نظر داشتھ باشید کھ شما در انجا عمل در مناطقیمذھبی /یگبعدی را  مطابق زمینھ ھای فرھن

 

بشمول خشونت ھای جنسی  روانشناختی خشونت مبنی بر جندر  بحث را منحیث بحث روی نقش تداوی نتایج .1
 یریدگبھ معرفی ب

ط شاملین بیرون نویس شده در فلپ چارت بپرسید و موضوعات عمده را کھ توسسواالت زیر را از شاملین  .2
 بنویسید

a. اختالل یا مریضی روانی از نظر شما چھ معنی دارد؟ 
 است، کم محدودشما ممکن دریابید کھ دانش صحت روانی در بسیاری از تاسیسات دارای منابع 

بخاطر ضرورت اولویت ( ختالالت شدید روانی مانند سایکوزس ارزیابی صحت روانی محدود بھ ا
شده و ) زینھ ھای تداوی و غیرهگی، موانع زمانی، نبود گبخشی برای امراض تھدید کننده زند
و اختاللت خلقی توسط مریضان و در بعضی حاالت توسط  اختالالتی مانند اختالالت اضطرابی 

تداوی اختالالت  ی شناسایی نمیشوند، دانش تشخیص وقمراقبت کننده ھای صحی اکثرا اختالل حقی
  روانی اکثرا ناچیز است

b. مانند سایکوزس، اختالل (ونھ عکس العمل نشان میدھند گجوامع شما در قبال مسایل صحت روانی چ
؟ ان حاالتی را کھ مریضی روانی تصور شده اند نشانھ  )شدید خلقی یا  حس اضطراب غیر مرضی

 و سایر مواردونھ مردم حمایت و  تداوی شده اند، گمراقبت موجود است، چ ، در صورتیکھیریدگب
c. انچھ را یری مینماید گونھ قضایای صحت روانی را نشانھ گصحی شما چ سیستم مراقبت ھای

اه ھا طی کورس ھای کوتاه یا تعقیبیھ گکارمندان مراقبت ھای صحی شما بصورت بالقوه در آموزش
و انھا چھ واقع شد، ببیند کھ با فعالیت ھای ، )رزیابی، تشخیص و تداویا( اموختھ عنوان قرار دھید 

  .ونھ دریافت نموده اندگانھا در صورتیکھ نظارت کلنیکی موجود بوده باشد انرا چ
d. کارمندان صحی صالحیت نوشتن نسخھ ایا ادویھ اساسی روانی بصورت منظم میسر است؟ ایا تمام 

اکر نمیتوانند شما میتوانید در  ای صحی میتوانند نسخھ بنویسند؟؟ کدام نوع کارمند مراقبت ھرا دارد
ی نمایید؟ ایا تمایلی برای اجتناب از تجویز ادویھ یا تجویز ادویھ زیاد گحاالت ضرورت با انھا ھماھن

ینی کار کارمندان مراقبت ھای صحی بھ انھا فرصت اینرا میدھد کھ وقت گسنوجود دارد؟ ایا 
در تسھیل صحی شما صحت روانی و . بیشتری را برای صحبت با مریضان اختصاص بدھند

ان بشمول زمان گاجتماعی دلیلی برای فراھم نمودن حمایت ھای بیشتر برای بازمانده -مشاوره روانی
 اضافی از طرف شما تلقی میشود؟ 

، نی معمول را بھ حمایت ھای عامھکھ افراد دارای مشکالت روادارد  رقراخدمات صحی در موقعیتی  ایا .3
 بدھد؟اجتماعی در سطح جامعھ رجعت-اجتماعیو  روانی

ردان کھ موضوعات فوق چھ ارتباط ممکن با نتایج گاز بحث را توسط پرسیدن سوال از شا یشبخاین  .4
اه ھای ممکن در گخواھند داشت جمع بندی نمایید، یک بازمانده بھ چھ نان گروانشناختی تجارب بازمانده 

مناسب و در خور برای وی ارایھ شده جامعھ مراقبت ونھ از طرف کارمند صحی گریستھ میشود؛ و چگجامعھ ن
 ؟میتواند

 رفتگذشت فھیمھ را بھ بحث خواھیم گبخش بعدی بحث،  مرور مطالعھ قضیھ خواھد بود، ما سر .5
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 سالھ ٢۵فھیمھ، : قضیھ مطالعھ 
مرتکب عمل جنسی در شب . رفت بھ کلنیک شما مراجعھ نمودهگخانم فھیمھ دو روز بعد ازینکھ مورد تجاوز جنسی قرار 

ه مادر دو فرزند او . و فامیل وی را تھدید بھ کشتن کردو ا بھ منزل وی داخل شد و او را مورد تجاوز جنسی قرار داد
  است

او تمام ادویھ مجوزه خویشرابدون کدام مشکل . ی ھفتھ ششم بعد از تداوی خویش مراجعھ نموده بوداو برای تعقیب ارزیاب
  قابل مالحظھ  تمام نموده بود

  :شما از وی میپرسید کھ چطور است و وی چنین جواب میدھد

مردھایکھ باالیم من حملھ خوابھای وحشتناکی در مورد آن . من خوب استم، اما از آن شب حادثھ تا کنون نتوانستم بخوابم
. زمانیکھ بیدار میشوم، خیلی عرق کرده میباشم و در ضمن ضربان قلبم خیلی شدید میباشد. کرده و پدرم را کشتند، میبینم

بنا در جریان روز، . خواھرانم کارھای مرا پیش میبرند. حاال در خانھ میباشم و تا کھ الزم نشود از خانھ بیرون نمیروم
کار من فعال . میباشم و تمام روز در مورد اینکھ چھ بالی بھ سرم آمد و اینکھ من نجس شده ام، فکر میکنم در خانھ تنھا

اصال توانش را ندارم و ضمنا . تنھا غذا پختن بھ فامیل است کھ من آنرا انجام داده میتوانم، اما من بھ بازار نمیروم
با شوھرم . زم اما خودم غذا نمیخورم، اصال نمیخواھم بخورمبا وجودیکھ خودم غذا میپ. نمیخواھم مردم مرا ببینند

 ؛.صمیمیت ندارم زیرا من شرمنده استم

  .وزن خود را از واقعھ بھ این طرف، از دست داده است 10kgشما دریافتید کھ فھیمھ 

 

  ) :نقاط عمده را در فلپ چارت بنویسید( ؟ را بپرسید از شاملین سواالت ذیل .6
 دریافت نمودید؟شما کدام اعراض را  .1

ناه، ترس، کاھش اشتھا، ناتوانی گاعراض شامل خوابھای ترسناک، انزوای اجتماعی، احساس شرم و 
  .در انجام دادن فعالیت ھای روزانھ

 
 ؟دھیدشما چگونھ وی را حمایت می .2

اجتماعی و رجعت دھی برای -اجتماعی، مشاوره روانی-جوابات ممکنھ شامل کمک ھای اولیھ روانی
  بعدییری گپی
 

 آیا سواالت بیشتری است کھ شما میخواھید از وی بپرسید؟ اگر است، کدام ھا اند؟ .3
ونھ وی تالش کند تا با گچ“؟”ایا وی کسی را دارد کھ با وی در خانھ صحبت کند“: سواالت ممکنھ

  ؟ ”احساسات کھ دارد مقابلھ کند
  

 آیا برای این قضیھ الزم است، ادویھ تجویز گردد؟ .4
ر شما نتوانید نسخھ بنویسید ضرورت گاما ا تھ شودفرگی ممکن در نظر گضد افسرد احتماال ادویھ

دارید تا با یک نفر متخصص کھ بھ اینکار صاحب صالحیت باشد مشوره نمایید یا در صورتیکھ شما 
  .ری ضرورت دارد کھ شما فراھم نمیتوانیدگاحساس کنید کھ وی بھ کدام نوع حمایت دی

 
ادویھ را برای تداوی بازمانده گان در نظر میگیرید و چھ دوای را استفاده چھ زمانی شما تجویز  .5

 خواھید کرد؟
شاملین باید نظریات شخص خودشان را درین مورد بھ اساس تجاربی کھ از کار ھای روزانھ خود 

  دارند ارایھ بدارند و شما در خاتمھ سفارشات پروتوکول تداوی را مرور نمایید 
 

 بیرون از کلینیک تان، برای فھیمھ میتوانید پیشنھاد و یا تنظیم کنید؟  ما،چھ نوع حمایتی را ش .6
، بل بحث باید بازتاب واقعیت منحصر نسازیدر ساحھ کار شاملین موجود است بحث را بھ انچھ د( 

  )حمایت ھای کھ در اکثریت مراکز موجود میباشد باشد
وانی، و غیره در صورتیکھ بعضی روپی، مشاورین، متخصصین رگجوابات ممکن شما حمایت ھای 

ری موجود است یا در مورد انھا در اسناد گازین خدمات در ساحھ شما موجود نباشد اما در جای دی
  ملی ذکر شده باشد، ایا کاری است کھ شما درین موارد کرده بتوانید؟



9 
 

 
کاری چگونھ فھیمھ را ازنظر افکار خودکشی مورد ارزیابی قرار میدھید؟ و اگر وی چنین اف

 باشد، شما چھ کاری انجام داده میتوانید؟داشتھ
، ابراز بدارند بھ اساس انچھ در ساحھ میکنند ر شاملین باید نظریات خود شانرا درین موردگیکبار دی

  و شما سفارشات تداوی را در خاتمھ مرور خواھید نمود 
در رھنمود درسی شان راجع ساختھ و ارزیابی ابتدایی صحت  ۵.٢بعدا شاملین را بھ مواد درسی  .7

  زینھ ھای  تداوی و رجعت دھی  را با شاملین مرور نمایید گروانی، 
 

  یری الزم است؟گکدام پی: لکچر ٣.۵

  دیواری برای مدیریت زمانستی یا ساعت ساعت د) پاور پاینت/ پروجکتور (  فلپ چارت و مارکر: مواد درسی 

  ھیچکدام : مواد درسی

   ٣مادیول : اجتماعی-پس منظر بخش عمومی و روانی

  روپگتمام : روپگاندازه 

  ساعت  ١.۵: زمان

 

  موارد زیر را بدانید
اجتماعی بخشی مدغمی از سیستم در واقعات خشونت مبنی بر جندراست، -از انجایکھ صحت روانی و مشاوره روانی

این . یری و رجعت دھی مناسب معلومات فراھم مینمایندگھای ملی افغانستان و ھمچنان اسناد تخنیکی درباره پیپرتوکول 
  :اسناد باید ھمیشھ مداخالت ما را رھنمایی کنند، لطفا مالحظھ بفرمایید

  ٢٠١٠بستھ خدمات صحی اساسی 
 کمک ھای اولیھ روانشناختی 
 مراقبت ھای صحی اساسی در افغانستان  کار مینمایند، اجتماعی کھ در -بستھ مسلکی مشاورین روانی

 دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامھ 
 در اجتماعی ابتدایی را - ره روانیوبستھ ستندرد برای قابلھ ھا و کارکنان صحی جامعھ یا نرس، خدمات مشا

 زارت صحت عامھ سیستم مراقبت ھای صحی اساسی در افغانستان عرضھ مینمایند، دیپارتمنت صحت روانی و

  :رگدو سند اساسی دی 

پرتوکول تداوی خشونت مبنی بر جندر برای کارمندان صحی در افغانستان، کتاب شاملین وزارت صحت عامھ 
  .٢٠١۵افغانستان . افغانستان و سازمان صحی جھان

متحد مادیول پاسخ بخش مراقبت ھای صحی در خشونت مبنی بر جندر، صندوق جمعیت و نفوس سازمان ملل 
  )١ضمیمھ ( افغانستان 

جریان این بحث ھا، نفاط عمده را میتوان بروی فلپ چارت نوشتھ نمود، و یا بعوض ان پاور  در .1
  ار موجود استگمواد برای این بحث در کتاب اموز. پاینت را با سالید ان استفاده نمود

  یریدگبھ معرفی بان ضرورت است گیری ایکھ برای بازمانده گکچر را منحیثمروری بر پیاین ل
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اجتماعی و خشونت مبنی بر - مداخالت صحت روانی و مشاوره روانی انواع مختلف.  ۵مادیول 
 جندر

 رھنمای شاملین

 6کمک ھای اولیھ روانشناختی: ۵.١مواد درسی 
بیشترین افرادی کھ زجرت فشار روانی حاد را تجربھ نموده اند و بعدا بھ حوادث پر فشار تر ناشی از ان مواجھ شده اند 
بدون ادویھ خوب حمایت شده اند، تمام مددکاران، و بخصوص عرضھ کنندکان مراقبت ھای صحی، باید قادر بھ عرضھ 

  تھ باشند کمک ھای بسیار ابتدایی و اولیھ روانشناختی را داش

در حالیکھ این  .رفتھ میشودگبا مداخالت عاجل روانپزشکی بھ اشتباه  کمک ھای اولیھ روانشناختیاکثرا دیده شده کھ 
، پاسخ حمایتی بھ یک ھمنوع،کسیکھ رنج میبرد و کسیکھ ممکن ضرورت بھ حمایت داشتھ باشد توصیفی از یک دلسوزی

ی روانی بسیار متفاوت است درین، ضرور نیست در باره اینکھ چھ واقع گکمک ھای اولیھ روانشناختی از داغدید. است
کمک ھای اولیھ روانشناختی بازتاب دھنده راھبرد بازمانده محور است . ردید پرسیده شودگشد کھ سبب این ھمھ زجرت 

  :یردگاین موارد زیر را در بر می

دارند، ممکن تصامیمی بگیرند کھ آنھا را  زجرتبیشتردر واقعات نادر، افراد کھ (بیشتر  آسیبمحافظت از  .1
 )یدبیشتر نما سیب ھایآمعروض بھ 

برای بازمانده گان تا در مورد واقعات صحبت کنند، اما این کار باید بدون ھر نوع  فرصتفراھم سازی  .2
خواست صحبت نکردن بازمانده را احترام نموده و از فشار آوردن بخاصر کسب معلومات ابا . فشار باشد

 .ید، زیرا ممکن بعدا بازمانده آماده شود تا معلومات را با شما شریک سازدورز
 .بازمانده گوش دھیدصحبت ھای بھ  ی و بھ شیوه غیر قضاوتی و قابل قبولبا حوصلھ مند  .3
 خویش را دنبال کنیدشفقت و مھربانی در طول مضاحبھ  .4
 حاصل مینمایدشدن آنھا اطمینان و از برآورده  شناساییرا بازمانده سیساا نیازمندی ھای واقعی و .5
 .نگرانی ھای بازمانده گان را پرسیده و کوشش شود تا بھ آنھا رسیده گی شود .6
خصوصا سازش از طریق استفاده از الکول و سایر مواد مخدر، با ( را تائید نکنید راه ھای سازش منفی .7

 )اده از مواد مخدر اندتشریح اینکھ افرادیکھ بھ پریشانی شدید مواجع اند، بیشتر در خطر استف
سھم بگیرند و در ضمن ) اگر امکان داشتھ باشد(ه زندگی رافراد را تشویق کنید تا در فعالیت ھای روزم .8

ناسب بھ فرھنگ، تمثال؛ میتود ھای آرام بخش م. (تشویق شان کنید تا راه ھای سازش مثبت را بکار ببرند
 .)دستیابی بھ حمایت موثر مذھبی و فرھنگی

 .و یا بیشتر اعضای فامیل و یا دوستان را تشویق کنید، اما فشار نیاوریدشرکت یک  .9
بخاطر دریافت حمایت ھای بیشتر برایشان پیشنھاد را در صورتیکھ مناسب باشد، امکان برگشت دوباره شان  .10

 .کنید
موجود اگر مناسب باشد، ایشان را بھ عرضھ کننده گان آموزش دیده صحی و یا میکانیزم ھای حمایوی محلی  .11

 .رجعت دھید

 بی صحت روانی، حمایت روانشناختی و تجویز ادویھد ھا برای ارزیارھنمو: ۵.٢مواد درسی 

  رھنمودھابرایارزیابیصحتروانی
( ، این نباید یک ارزیابی قراردادیبایداجراشود) غیرانچھبازماندھباشدچھ( روانینزدھرمراجعھکنندهصحتارزیابی •

باشد، )  رفتھگشکل 
اکثراوقات،شمابھآسانیمیتوانیدبامشاھدھزبانبدنییکفردواینکھویچگونھبھسواالتشماومحیطماحولخویشپاسخمیدھد،اینا

، رزیابیراانجامبدھید
 تنھامشاھدھکنید،بلکھمستقیمادرمورداعراضروانیازویبپرسیدھھمراھبایکبازمانده،اینمھماستکھن

                                                        
6Adapted from IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, 
Action Sheet 6.2, pg. 119-120. © Inter-Agency Standing Committee 2007. 
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/products/default.asp 
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. بازماندھگانممکنازاعراضحادرنجببرندوممکننبرند •
ولیتعرضھکنندھمراقبتصحیاستکھویراارزیابینموده،تعلیمبدھدودرصورتقضیھخشونتمبتنیبرجندر،بئآن،اینمسباوجود

. ازماندھگانرابھمنظورکمک،پیگیرینماید
 . ھمچنانبرایایشانمعلوماتبدھیدکھبعضیاعراضوعکسالعملھاممکنبرایھفتھھاوحتیبرایماھھابعدازحادثھ،باقیبماند

ماندھمحورتاناستفادھنمودھوھرگزکسیرابخاطرجوابدادنبھسواالتتانویااینکھوینمیبخاطرداشتھباشیدکھازمھارتھایباز •
 .خواھدجواببدھد،تحتفشارقرارندھید

 برایبازماندھگانیکھازپیامدھایروانیرنجمیبرند،نقششمافراھمسازیحمایتبھویمیباشد •
. کشییکاستثنااستداشتنافکارخود( ،امابخاطردریافتحمایتروانیباالیشانفشارنیاورید)ودرصورتضرورت،تداوی(

 ).دراینصورتبازماندھکھدرمعرضخطرقراردارد،نبایدتنھاگذاشتھشود

 :میخواھیدبدانید؟درذیلبعضیاساساتیکارزیابیاسترا کھ آنچھ
 آیاشماغذامیخورید؟ .1

اگرنھ،چرا؟آیااشتھاموجودنیستویاذایقھغذاخراباستویاغذاموجودنیستویایکمشکلفزیکیمثلدلبدی،استفراغویااسھالموج(
 )وداست؟

 آیاخوابشمادرستاست؟ .2
 .)د،پرخواباستبخاطریکھانرژینداردوغیرهینیتندارصؤد،میداریاگرنھ،چرا؟خوابھایوحشتناکمیبیند،احساسبیقرار(

 کھدلتانمیخواھد،انجامدھیدویاضرورتبھانجامآندرروزدارید؟راستیدچیزھایھآیاشماقادر .3
 .)یدرتمرکزکردنخودمشکلدار،دیدد،ترسازترکخانھداریندار اگرنھ،چرا؟شکایاتفزیکیموجوداست،انرژی(

) اگربلی( فامیلتانچگونھاست؟آیاآنھامیدانندچھواقعشدھاست؟/رابطھتانباھمسر .4
 حمایتھمسرتاندرمقابلشماچگونھاست). اگربلی،چطور؟( عکسالعمآلنھاچگونھبود؟آیارابطھشمارامتاثرساختھاست؟

 ؟شماچھاحساسمیکنیدکھاینحادثھرابطھشماراباھمسرتانوفامیلتانمتاثرساختھاست؟)وازفامیلتان(

 رابطھتانبادوستانتانوھمسایھھاچگونھاست؟آیاکداممشکلیاست؟ .5

 آیاشماافکارضرررساندنبخودرادارید؟ .6
،میتوانیدتشریحکنیدکھچگونھافکارراداشتید؟آیافکرکردھایدکھچگونھبھخودضرربرسانید؟پالنشماچھاست؟آ)اگربلی(
دانستھ شود کھ یری اینست تا گاین ھمھ سواالت پیدلیل پرسیدن  فکرمیکنی،واقعامیتوانیاینکارراانجامبدھی؟یا

افکار اسیب رساندن بخود را ) بازمانده و سایرین( بسیاری مردم . افکار خودکشی بھ چھ اندازه دور شده اند
ساختن برنامھ برای . تن ان نساختھ اندداشتھ اند یا دارند، اما در حقیقت کدام برنامھ ای برای عملی ساخ

رفتھ گخودکشی داللت سطح روز افزون تعھد فرد را نسبت بھ عملی کردن انرا نشان میدھدو باید بسیار جدی 
 . شود

فرد را تنھا ( ر حاد خودکشی قرار دارند، مداخلھ آنی ضروری استطر شما دریافتید کھ بعضی ھا در خگا
 )ببینیدبھ جمالت پایین ). ( ذاریدگن

  حمایت روانشناختی
، حمایتروانیبایدبھتمامبازماندھگانفراھمشود •

الزمنیستکھشمابخاطرفراھمسازیحمایتروانی،یکم.بخاطرداشتھباشیدکھھمیشھازاصولکمکھایاولیھروانیاستفادھکنید
 .شاورآموزشدیدھباشید

 جتماعیمناسبموجودنباشدا-ھرگاھخدماتحمایتروانی •
 .،شمامیتوانیدبخاطرفراھمسازیحمایت،ازمھارتھایابتداییگوشدادنفعاالستفادھکنید)یاخدماتصحتروانی(

•  ً  .داشتنیکشخصکھمورداعتمادبازماندھباشدوکسیکھبھبازماندھبدونقضاوتگوشبدھد،یکتداویموثراستاغلبا
. شما،بعنوانعرضھکنندھمراقبتصحیوی،میتوانیدآنشخصباشید •

. اھمسازید،دستکمنگیریدکمکیراکھشماباگذراندنوقتتانبرایگوشدادنبھویفر
 )ھمسر،دوستوغیره( شماھمچنانمیتوانیدبھویپیشنھادکنیدتاباالیشخصیدیگریاعتمادنماید
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 چھبایدبگویم؟
 ازمھارتھایبازماندھمحورتاناستفادھنماید •
 .ازسواالتبازاستفادھنمودھوبھبازماندھوقتبدھیدتاآزادانھوبدونوقفھصحبتنماید •
 .احساساتشراشریکسازدوغیرهیاباالیبازماندھفشارنیاوریدتاصحبتکند، •
 .،نزدمردممعمولمیباشدھیجانیبرایشمعلوماتبدھیدکھ؛داشتناحساساتمنفیوقویویااحساسبیحسیبعدازیکواقعھفزیکییا •

. بھبازماندھمعلوماتبدھیدکھویممکنازمشکالتدرخواب،خوردنوتداومفعالیتھایروزمرھرنجببرد
  طربحثرویاینمشکالت،ھرزمانیکھبخواھد،بھکلینیکنزدشمابیایددرحالیکھاینھااغلباباگذشتزمانکاھشمیابد،ویمیتواندبخا

از زمانیکھ شما مھارتھای بازمانده محور خویشرا بیاد دارید ، شما قادر بھ کمک کردن خواھی بود، سوال ھای باز را 
نده را مجبور بازما. استفاده کنید و بھ بازمانده اجازه دھید ازادانھ صحبت نماید بدون اینکھ صحبت وی را قطع نمایید

برای وی معلومات دھید کھ نشان دادن ھیجانات قوی . نسازید کھ صحبت کند، ھیجانات و سایر مسایل را شریک بسازید
  منفی و احساس کرختی بعد از یک چنین حادثھ جدی ھیجانی و فزیکی امر معمول است

عالیت ھای روزانھ نیز در تکلیف باشد ھمچنان بازمانده  را در مورد اینکھ ممکن وی از مشکالت خواب، خوراک و ف
در عین حال این ھمھ بھ مرور زمان کاھش خواھد یافت، و او میتواند برای بحث روی این مشکالت ھر . اه سازید گا

 .زمانیکھ خواستھ باشد بھ کلنیک مراجعھ نموده میتواند

 چھبایدبکنیم،اگرخدماتحمایتروانیموجودباشد؟
 ازموجودیتحمایتاجتماعیوروانیدرجامعھتانواینکھچگونھیکبازماندھمیتواندبھاینخدماتدسترسیداشتھباشد،بدانید •

 ).درکجا،چھزمانی،قیمتآن،رازداری،کیفیتوغیره(
 .تمامبازماندھگانبھرجعتدھیضرورتنمیداشتھباشند •
درصورتیکھشمااحساسمیکنید،نمیتوانیدمشکالتاجتماعیوروانییکبازماندھرابصورتدرستتداوینماید،چھدرارزیابیابتدای •

 .یویاجلساتتعقیبی،درھمچوواقعات،بھترینگزینھرجعتدھیاست
 .رجعتدھیھیچگاھیبدیلمراقبتھایابتداییکھشمابھیکبازماندھفراھممیسازید،بودھنمیتواند •

 7قراردارد؟یازماندھدرمعرضخطرحادخودکشچھبایدکرد،ھرگاھفکرکنیدیکب
اطمینانببخشیدکھبازماندھازخطرآنیبدوراست،مثالآیاویکدامدوایخوردھاستویاجرحھشدیدیداردکھتداویعاجلطبینیازباش •

د؟وینبایدتنھاگذاشتھشود؛ازیکعضوفامیلویادوستشبخواھیدکھیکمقداروقتراباویبگزانند،خصوصاھرگاھویاقدامبھخودک
 .کنیدکھممکنویدرمعرضخطرضرررساندندوبارھبھخودباشدشینمودھباشدوشمافکرمی

. ھرگاھفامیلویدرسالمتیبازماندھعالقھنداشتھباشد،کوششکنیدکھبااقاربدورترویادوستانوی،بخاطرحمایت،تماسبگیرید •
ر یکی گا.اگرایناقدامھمناکامشد،بھگروپزنانکھدرجامعھوجوددارند،جھتفراھمساختنحمایتبھبازمانده،تماسبگیرید

ھا جای بودوباش فراھم میتوانستند، این ممکن برای بازمانده مناسب باشد تا یک جای موقتی برای روپ گازین 
 خود جستجو نماید

زمانیکھ خطر آنی برطرف شد، بازمانده را در فعالیت ھای منظم حمایت روانی دخیل سازید تا وی احساس  •
 . کنترول بیشتر باالی مشکالت خود را بدست آورد

ھرگاه متخصصی موجود نباشد، از . است، کوشش کنید او را بھ یک متخصص رجعت دھید ھرگاه وی افسرده •
ھفتھ را در برخواھد گرفت تا تاثیرات  ۴-٣اما متوجھ باشد کھ تداوی ممکن . ادویھ ضد افسردگی استفاده کنید

 .تا آن زمان حمایت شما خیلی ضروری میباشد. خود را نشان بدھد

ی جدی و تھدید کننده حیات وی بوده، افکار خودکشی باوجود حمایت ھای فراھم در صورتیکھ اقدام بھ خودکش •
موجود باشد و یا اقدام متکرر بھ خودکشی ) مثل سایکوزس(شده ھنوز ھم باقی بوده و یا بیماری شدید روانی 

 .باشد، بازمانده را باید بھ نزدیکترین شفاخانھ رجعت داده شود

                                                        
7 Adapted from Where There is No Psychiatrist: A mental health care manual. Vikram Patel © The 
Royal College of Psychiatrists, 2003. Pages 63-69 
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 اقعاتعکسالعملھایشدیدروانیتنھابرایاستفادھدرو: یدوایتداوی
 -تنھادرصورتیاعراضروانیراتداویدواییکنیدکھضرورتکاملبھآنموجودباشد •

 .دراکثرواقعات،بازماندھگانضرورتبھتداویدواییندارند

 ؟وکدامادویھرا؟بگیریدچھزمانیتجویزادویھرادرنظر
 تھایابتداییشدھباشدھرگاھیکبازماندھاعراضروانیحادوشدیدراداشتھباشد،مثالاعراضیکھسببمحدودشدنفعالی •

 ).ساعتگذشتھبامردمصحبتنماید٢۴مثلقادرنبودھتادر(

 .اطمینانببخشیدکھبازماندھازنظرفزیکیپایداریاثابتاست .1
 شب٣ملیگرام،یکتابلیتازطرفشببرایحداعظم١٠-۵تابلیتدیازیپم .2
 .درصورتامکان،بازماندھرابھیکفردمسلکیصحتروانیرجعتدھید .3
 .ھرگاھرجعتامکاننداشتھباشد،بازماندھرابصورتروزانھارزیابینموده،رژیمویرابطورمناسبتنظیمنماید .4
. ھیچگاھیدیازیپمرابھھدفکاھشاضطراباستفادھنکنید،اگرچھممکناستبرایمشکالتخواببرایچندروزدرنظرگرفتھشود .5

 .شدیددارندزجرتماندھگانیکھاستفادھبنزودیازیپینھاممکنوابستگیرابمیانآورد،خصوصادرنزدباز: خیلیمحتاطباشید
ھرگاھیکبازماندھشکایتازپریشانیدوامداروشدیدکھحداقلدوھفتھدوامنمودھوواقعھسببیآندردوتاسھماھگذشتھواقعشدھو •

 :پسوضمناشمانمیتوانیدویرارجعتبدھید،خودبازماندھبھتداویشدیدتقاضامنداست

-٧۵میتوانیدبھدوز. کنیدایش مشابھ را ازمویاادویھضدافسردگیImipramine, amitriptylineادویھمثل .1
 .تجویزنماید) ملیگرامشروعنمودھودرصورتضرورتدوزراتنظیمنماید٢۵ازدوز( ملیگرامازطرفشب١۵٠

. متوجھعوارضجانبیادویھ،مثلخشکیدھن،دیدمغشوش،ضربانغیرمنظمقلبوسبکسریویاگنکسی،باشید .2
 . خصوصازمانیکھبازماندھصبحازبسترخوابخودمیخیزد

 .مدتتداویممکننظربھپاسخدھیمتفاوتباشد .3
بیماریروانیرنجمیبرد،صرفنظرازنوعاعراض،تشخیصویاتداویتجویزشده،پیگیرییا/براییکمریضکھازاعراضروانی

 .استتی تعقیبقضیھحیا

 .بازماندھرابھیکفردمسلکیصحتروانیراجعمیسازید،مھماستتاشماھماعراضویراپیگیرینمایدکیحتیاگرشما .1

 8حمایت و تداوی اختالالت شدید تر صحت روانی : ۵.۴مواد درسی 

 بھ افراد دارای اختالالت شدید تر روانی کمک

 ارزیابی حالت روانی
ارزیابی حالت روانی با دیدن و . شما ممکن حالت روانی فرد را ھمزمان با اجرای معاینات صحی عمومی ارزیابی کنید

  :یاداشت نمایید نقاط ذیل را. رددگوش دادن آغاز میگ
 

                                                        
- 8 This chapter has been adapted from Clinical Handbook on Health care for women 

subjected to intimate partner violence or sexual violence. WHO, UN Women, UNFPA 
2014. 

 

 
 

 ظاھر و رفتار

 آیابھوضعیتظاھریخودرسیدگیمیکند؟
 آیالباسوموھایمریضمنظماستیاغیرمنظم؟

 آیااومضطربیاپریشانحاالست؟
  آیااوبیقراراستیاآرام؟

 و سو استفاده ادویھ موجود است یا خیر؟) حالت نشھ( آیا عالیم تسمم 
خلق، ھردو انچھ شما مالحظھ مینمایید و 

ارش میشودزگانچھ شما بشما   
 آیااوآراماست؟گریھمیکند؟تشویشاست؟بسیارغمگیناست؟ویابدونکداماحساسوجھیاست؟

 آیااوآراماست؟  
 ؟)واضحیابامشکالت(  چھشکلسخنمیگوید
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 :سوال ھای ساده نیز جمع کنید شمامیتوانیدمعلوماتراتوسطپرسیدن
 چھ احساس دارید؟ “ •
 ر کرده است؟یمحیط و ماحول و زندگی برای شما چھ قسم تغی •
 آیا مشکل دارید؟ •
 آیادرحلمشکالتروزمرھتانمشکلدارید؟ •

اگرارزیابیعمومیتانمشکالتراشناسائیکردھاستدربخشحالتروانی،افکار،روش،وعدمموفقیتخانمدرزندگیروزمره،پساو
 .   دارایمشکالتشدیدترصحتروانیمبتالمیتواندباشد

 

 

 شدید-اختالالفسردگیمتوسط
خانمھایکھتحتخشونتیابھرھبرداریجنسیازطرفھمسرخودقرارگرفتھاند،احساسترسشدید،احساسگناه،شرم،غموناامیدیو •

 .ایناحساساتبطورعمومموقتیبودھویکعکسالعملعادیدربرابرمشکالتمیباشد. دیگراحساساتشدیدراخواھندکرد

  .  وبعداخانمازاختالالتروانیمثالختالالفسردگیرنجخواھدبرد. وقتییکخانمنتواندبرایمشکلخودراھحلپیداکند،اینعالیمدوامدارمیشوند
 . دپیدا میکننمردمحتیاختالالفسردگیرابدونروبروشدنبھحوادثناگوارزندگی •
 .  ختاللروانیدارندمیباشدقبالھراجتماعدارایافرادیکھاز •

  فتارگ

 

 بسیارسریعیابسیاربھآھستگی؟
 است؟) غیرقابلفھم(آیاسحناناومغشوش

  

 افکار

 رساندنبھخودرادارد؟آسیبآیاافکار
 آیاخاطراتبدازگذشتھبھشکلدوامداردوبارھبھیادشمیآید؟

 آیامواقعبدگذشتھرادوبارھتجربھمینماید؟

Details on the assessment and management of all the problems mentioned below and other 
common mental health problems can be found in the mhGAP intervention guide and its annex 
on conditions specifically related to stress. 
http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/ 

  خطربرجستھخودکشیوصدمھبھخود
 

. بعضی از کارمندان صحی فکر میکنند کھ سخن گفتن در باره خودکشی خانم ھا را متوجھ بھ این عمل میکند
را در مورد افکار خودکشی کم ساختھ و  ولی بر خالف سخن گفتن در باره این موضوع اکثرا تشویش خانم ھا

  آنھا کمک میکند تا ارزش خود را درک کنند
 

  : را داشتھ باشدزیر اگر خانم افکار 
 

 اندن بھ خود و یا ارتکاب خودکشیفکار فعلی صدمھ رسا •
 یا

تاریخچھافکارصدمھرساندنبھخودویاپالناینعمل،درماھھایگذشتھوصدمھبھخوددرسالگذشتھ،وفعالشدیدام •
 .شن،مشوش،وغیراجتماعیاستضطرب،خ

  پسخطرعاجلصدمھبھخودیاخودکشیموجودبودھوخانمبایدتنھاگذاشتھنشود
  

 .خانمرابھشکلعاجلبھیکمتخصصویاتسھیلصحیعاجلرجعتدھید
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معرضدوبارھمبتالاگریکخانمازچنینیکاختاللروانیقبالزمواجھشدنبھخشونتگذشتھاست،پساوزیادترآسیبپذیرتراستودر •
 .شدنقراردارد

–تصمیمبرایتداویاختالالفسردگیمتوسط: نوت
شدیدبایدزمانیگرفتھشودکھ؛ھرگاھخانماعراضدوامداربرایحداقلدوھفتھگذشتھداشتھوضمنانتواندفعالیتھاینورمالزندگیخودرا

 .درستبھپیشببرد

 

 شدید-اختالالفسردگیمتوسطارزیابی

 دارد؟شدید- اختالالفسردگیمتوسطآیاخانم

 . نکاتذیلراارزیابیکنید
A. ھفتھداشتھاست 2 عالیمعمدھذیلراحداقلبھمدت 2 خانمھایکھحداقل . 

:  برایاطفالونوجوانان) اکثرجریانروز،ویاھمھرروز( حالتروانیافسرده –
 .افسردهروانیموجودیتتخرشیت،ویاھمحالت

 .یاخوشیدرفعالیتھایتفریحیدلچسپیازبینرفتن –
 . انرژیپایینویاھمبیحالی –

B. ھفتھداشتھاست 2 عالیمعمدھافسردگیذیلراحداقلبھمدت 3 خانمھایکھحداقل . 
 کاھشتوجھودقتبھکارھا –
 .کاھشاعتمادبھنفسوعزتنفس –
 افکاراحساسگناھوبیارزشی –
 دیدناامیدانھبھآینده –
 افکارصدمھبھخودوخودکشی –
 اختاللخواب –
 ازبینرفتناشتھا –

 
C. یگرزمینھھایمھمزندگیداشتھاستخانممشکالتقابلمالحظھدروظایفشخصی،فامیلی،اجتماعی،مسلکیود . 
 . دربارھچیزھایمختلفزندگیروزمرھمثلوظیفھ،مکتب،فعالیتھایخانگیواجتماعیبپرسید •
 . موجوداستشدید–اختالالفسردگیمتوسطھفتھموجوداند،پس 2 ھرسھبرایمدتA,B ,Cاگر •

 
 

  )شدید-اختالل افسردگی متوسطغیراز(  آیابرایاعراضموجودھکدامتوضیحاتدیگروجوددارد؟
A. فسردگی میشود خود را مطمین سازیدازعدمموجودیتتمامحاالتکھسببایجاداعراضماننداختالال . 
B. ازعدمموجودیتکمخونی،سوءتغذی،عدمکفایھغدھتایروید،سکتھمغزیوازاعراضجانبھادویھکھسبببروزچنیناعرا

 .  خودرامطمینسازید) تغیرحالتروانیازسبباستفادھستیروید: مثال(  ضمیگردد
 

. ازعدمموجودیتحمالتمانیاخودرامطمینسازید .1
 ؟ارزیابینماییدکھطیمدتکھچندینبارحمالترخدادھآیاخانمعادتماھوارخویشراگذشتاندھاستیاخیر

a. کاھش ضرورت بھ خواب . 

 شکایاتنمادیکھازیکاختاللروانینمایندگیمیکند

 انرژی ، بی حالی، و مشکالت خواب کم •
 موجودیت چندین نوع عالیم فزیکی بدون موجودیت کدام علت واضح، مثل درد ھای گنگ  •
 حالتجگرخونیدوامداروزجرت •
 ازفعالیتھایتفریحیلذتنبردنویاھمکملذتبردن •
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b. خوشی کاذب بیش از حد، گشاده خویی، و یا ھم حالت مزاجی مخرش. 
c. افکار مغشوش، بھ آسانی پریشان ھواس شدن. 
d. ،احساس افزایش انرژی، و سخن ھای سریع افزایش فعالیت ھا . 
e. یی مثل قمار زدن بیش از حد یا خرچ کردن پول بیش از حد، و تصمیم گرفتن ھای مھم روشھایھوسیوبیپروا

 . بدون ھیچ نوع پالن گذاری
f. ویاھماعتمادبھنفسدورازحقیقتواغراقآمیز . 

 1 اعراضذیلبرایحداقلمدت 5خانمیکیازحمالتمانیاراگذشتاندھاستاگرچندیناز
. دیگرانگردیدھباشدخانم ووباعثایجادخطربھخود،ھفتھموجودبودھواعراضمذکورسبباختاللدروظایفروزمرھگردیدھاست

. وسازمانیابیمختلفکاردارد. میباشد) bipolar disorder( اگرچنیناست،پسافسردگیازسبباختاللدیگریبناماختاللدوقطبییا
  .بایدبامتخصصدرتماسشوید

A. عکس العمل وقتی نورمال . در مقابل خشونت خود را مطمین سازیدعکس العمل ھای نورمال موجودیتازعدم
 :شده میتواند کھ 

B. بدون مداخلھ کلینیکی طی مدت طوالنی بھتری قابل مالحظھ حالت مریض موجود باشد   . 
C. و یا ھم حملھ مانیا وجود ندارد شدید–اختالل افسردگی متوسطھیچنوعتاریخچھگذشتھ. 
D. ایناعراضسببآسیبرساندنوظایفروزمرھنمیکردد  . 

 :شدید-مھار نمودن و مدیریت اختالل افسردگی متوسط: یگف افسردیمدیریت اختالالت متوسط و خف

  . تعلیمات روانی را پیشکش نمایید

 )ارائھکنندھخدمات،درصورتمناسببودن(  پیامھایعمدھبرایخانمھا
 . افسردگییکحالتعادیبودھکھمیتواندبھھرکیرخدھد .1
 . رخدادنافسردگیبھاینمعنینیستکھخانمضعیفیاتنبالست .2
.) طورمثال،شمابایدقویباشید،جودراادارھکنید(  منفیدیگرانبرخورد  .3

) برخالفیککسریازخم(بھاینحقیقتربطمیگیردکھافسردگییکحالتقابلدیدنیست،
 . راتوسطزوریااختیاریکنترولکردھمیتواندوھمچنانعقیدھغلطکھشخصمیتواندافسردگیخویش

.  افرادباافسردگیدربارھخود،زندگیخویشوآیندھخویشافکارمنفیمیداشتھباشند .4
. حالتفعلیشانخیلیھممشکلبوده،ولیافسردگیمیتواندافکارغیرمنطقیوناامیدیراسببگردد

 . ایناعراضروبھبھبودیمیرودوقتیافسردگیکنترولگردد
 ادربرمیگیردتااینکھتداویجوابگوید،چندھفتھر .5
 . اینفعالیتھاسبببھترشدنحالتخرابروانیویمیگردد. اگرمشکلھمباشدخانمبایدکوششبرایاجرایکارھایذیلنماید .6
 فعالیتھایکھدرگذشتھلذتداشتندآنھاراکوششبھدوامدادننمایید -
 .وقتخوابیدنوبیدارشدنخویشراتنظیمنمایید -
 .بھھراندازھکھمیتواند،فعالیتھایفزیکیاجراکند -
 . کوششنمایدتابھوقتمناسبومقدارمناسبغذاصرفنماید،باوجوداینکھتغیردراشتھادارد -
 کوششنمایدکھبادوستانوفامیلقابالعتمادخودوقتسپرینماید -
 . کوششنمایددراجتماعوفعالیتھایاجتماعیسھیمباشد -
. اگرچنینافکاررادرمییابید،بالیشانفشارنیارید. ازافکارخودکشیوصدمھبھخودآگاھباشید -

 . العتمادخبردھیدوبھزودیکھامکانداشتھباشدبھکمکدوبارھبیاییدبھیکشخصقاب

  .  را تدریس کنید فشارکنترول حمایت اجتماعی را تقویھ نمایید و 
ی گ، مسلھ  رجعت دھی برای تداوی کوتاه روانشناختی برای افسردموزش دیده و نظارت شده میسر باشدر تداوی کننده اگا

 یریدگر نظر بھر زمانیکھ ایشان میسر بودند درا 
 مشاوره حل مشکالت 
 تداوی بین الفردی 
  رفتاری–تداوی ھای شناختی 
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 فعال سازی رفتاری 

  .ادویھ ھای ضد افسردگی را مد نظر بگیرید
 یھااقدامنماییدکھدرقسمتاستفادھازانھااموزشدیدھباشیدگدرتنھا زمانی بھ تجویز ضد افس 

  .مشوره کنید صمتخص در حاالت زیر با
  ی ھا را دریافت نمایدگرفتاری یا ضد افسرد-قادر نیست تداوی ھای بین الفردی و شناختی) خانم( فرد 
  در معرض خطر قریب الوقوع خودکشی یا خود ازاری قرار دارد) خانم(وی 

  ضیھ را تعقیب نماییدق .1
 مطابق ت ھای بعدی را اقالقات دومی را بین یک ھفتھ و مالم. را پیشنھاد کنید) معمول ( یری ھای عادی گپی

 بھ کورس اختالل  تنظیم نمایید
  نباشد رجعت دھی را در نظر  /در صورتیکھ بھبود در وضع فرد دیده نشود:ی نماییدپیگیر اعراض نزد وی را

 یریدگب

 

 

z 

  :ھا ختالل فشار روانی پس از حادث
 .دفعتابعدازیکتجربھتروماتیکفعالمانندبھرھبرداریجنسی،اکثرخانمھاازیکاختاللروانیرنجمیبرند

 .  برایتعدادیازخانمھااینیکعکسالعملگذریبودھوضرورتبھکنترولکلینیکیندارد
 2 بھشکلدوامداربرایاضافھاز) تجربھھایدوباره،اجتنابواحساسشدیدتھدیدموجوده( وقتییکمجموعھءازاعراضخاص

. ماھباقیماند،پسخانماختاللپسازترومانزدشبروزکردھاست
. ضرورنیستکھیگانھحتیحالتعمدھنیستکھبعدازخشونترخمیدھداختالالسترسپسازتروماباوجودنامآن،

. ایننوعواقعاتھمچنانمیتوانندسببفعالسازیانواعمختلفاختالالتصحیروانیمیشود

 . ماننداختالالفسردگی،واختالالستفادھالکولمیگردد

Details on the assessment and management of moderate severe depressive disorder, 
including prescription of antidepressants can be found in the mhGAP intervention 
guide: http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/ 

 :فشار روانی پس از حادثھاختالل نمادیشکایات
بخاطریکھ آنھا . خانم ھای کھ دارای اختالل استرس بعد از تروما اند بھ مشکل از خانم ھای از مشکالت دیگر رنج میبرند

 :  مثل. در ابتداء اعراض غیر مشخص از خود نشان میدھند

 )کمبود خواب: مثال(مشکالت خواب  •
 .حالت روانی افسرده و اضطراب دوامدار تخرشیت، •
 )سردردی،ضربانسریعقلب: مثل. ( چندیناعراضفزیکیدوامدارکھسببفزیکیواضحنداشتھباشد •

 . گرچھباسوالوجوابآنھاشایدواضحبسازدکھازمشخصاتاختالالسترسپسازترومانمایندگیمیکند
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 :اختالل  فشار روانی پس از حادثھ ارزیابی

قبل واقع شده باشد، خانم را برای اختالل استرس پس از تروما ھرگاه خشونت حدود یک ماه 
)PTSD (بررسی کنید.  

 : ارزیابیکنید •

 -:اعراضتجربھدوبارھیامعروضشدندوباره .1
: مثال. ( میپیوندمروریابرگشتخاطراتبدخشونت،چنانکھفکرمیکنندکھھھمینخشونتدروقتحالحاضربھوقوع

 )  کھباترسووحشتشدیدیدبخوابھایوحشتناک،پسنماھا،ویاھمخاطرات

: مثال. اجتنابعمدیافکار،خاطرات،فعالیتھاوواقعاتکھخانمراواداربھخشونتکردھاست– : اعراضاجتنابکننده .2
 .جتنابازرفتنبھجاھایکھخانمرابھیادگذشتھمیندازداویاھم. اجتنابازسخنگفتندربارھمشکالتکھاورابھیادخشونتمیندازد

(  نگرانیشدیدوآگاھبودنازخطرویاعکسالعملنشاندادنبھحرکاتناگھانی:  اعراضمربوطبھاحساسشدیدتھدیدفعلی .3
 .)گوشبھزنگبودن،ویاعصبیبودن: طورمثال

. ماھبعدازخشونتموجودباشدپساختالالسترسپسازتروماممکناست 1 مشکالتدروظایفروزمرھاگرتمامعالیمذیل .4
–ھمچنانچککنیدکھخانمکداممشکلدیگرطبی،اختالالفسردگیمتوسط

 یامشکالستفادھادویھمخدریاالکولداردیاخیرشدید،افکارخودکشیو

 فشارروانیپسازحادثھاختاللمھارنمودنیامدیریتنمودن
 .تعلیماتدھیدفشارروانیپسازحادثھاختاللخانمرادرباره .1
 . حمایھاجتماعیراتقویتکنید،وکنترولومدیریتاسترسرابرایشانتعلیمدھید .2
راناگر .3  . آموزشدیدھوارزیابیشدھموجوداند،رجعتدھیرامدنظربگیریددرمان
 .اگرمتخصصموجوداست،بااومشورھکنید .4
 . تعقیبکنید .5

  

  :مدیریت اختالل فشار روانی پس از حادثھ

 :توضیح دھید .فشار روانی پس از حادثھ تعلیمات دھیداختالل خانم را در باره 
زمانی بدون تداوی صحت یاب میشوند، تداوی صحت بسیاری مریضان از اختالل پس از تروما بعد از مدت  -

 . را سرعت میبخشد ریضیابی م
اکثرا فکر میکنند ھنوز ھم در خطر اند، و آنھا زیاد بھ تشویش فشار روانی پس از حادثھ اختالل اشخاص با  -

 . انتظار خطر میباشند رو یا ھم ھمیشھ د. دی عصبی میشوندآنھا بھ زو. میباشند
وقتی کھ این رخ میدھد، . تروماتیک خاطرات بدی میداشتھ باشند ھفشار روانی پس از حادثاختالل اشخاص با  -

آنھا از احساسات مثل ترس و وحشت را تجربھ میکند کھ مشابھ احساسات گذشتھ بوده ھنگام کھ خشونت رخ 
 . آنھا ھمچنان خواب ھای ترسناک میداشتھ باشند. داده بود

این ( قسمیکھ . دارند، کوشش بھ اجتناب از خاطره ھای گذشتھ میکند ومااختالل استرس پس از تراشخاص کھ  -
 . گی شان میشوددنوع دوری کردن ھا سبب ایجاد مشکالت در زن

دارند، شاید مشکالت دیگر فزیکی و روانی  اختالل استرس پس از ترومااشخاص کھ ) اگر امکان داشتھ باشد( -
 .درد بدن، کاھش انرژی، بیحالی، تخرشیت، و حالت روانی افسرده: داشتھ باشند، مثل

 :توصیھ نمایید) زن(بھ او 
 . کار ھای روزمره خود را تا حد امکان بھ شکل نارمل ادامھ بدھد -
الکن این کار . کھ رخ داده و چھ احساس داردایھمراه با اشخاص قابل اعتماد وی سخن بگویید، در باره حادثھ  -

 .  را وقتی اجرا کنید کھ خانم بھ آن آماده باشد
 . تا اضطراب و تشویش وی کم شود. در فعالیت ھای استراحت کننده خود را مصروف سازد -
 . باید از الکول و مواد مخدر دوری کردصدمھ اختالل استرس پس از برای مھار کردن  -
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 . حمایھ اجتماعی را تقویت کنید، و کنترول و مدیریت استرس را برای شان تعلیم دھید .1
راناگر  .2  . آموزش دیده و ارزیابی شده موجود اند، رجعت دھی را مد نظر بگیرید درمان

 )CBT-T(روپی گرفتاری متمرکز بر صدمھ بشکل انفرادی و یا  - تداوی شناختی -
 )EMDR(ی ساختن دوباره حساسیت زدایی حرکات چشمان و اجرای -

 .اگر متخصص موجود است ، با او مشوره کنید .3

ساختن دوباره  یزدایی حرکات چشمان و اجرای رفتاری و یا حساسیت-وی ھای شناختیدر نیست تداار خانم قگا -
 را دریافت نماید

 خود آزاری قرار دارد/ر قریب الوقوع خوکشیخانم در معرض خط -

 . تعقیب کنید .4

نظر بھ معیاد  و مالقات ھای بعدتر ان بعدی را در فاصلھ بین دو تا چھار ھفتھ تنظیم کنیدھای ات مالققرار  -
 رددگاختالل تنظیم می

 

 :تکنیک ھای ساده برای اعراض عمده و پیامد ھا. ۵.۵مواد درسی 

 تمرین در حال نشستھو تمرین  ارامسازی

  :تمرین ارامسازی ساده 

و بھ شما بیشتر مشکل میسازد کھ با . تشویش و اضطراب بعد از معروض شدن بھ خشونت عادی میباشد“:معرفی
آسان موجود برای حل مشکل کھ شما آنرا تجربھ کرده اید، راه حل . مشکل کھ روبرو ھستید، آنرا حل بکنید

بھتر تمرکز کنید، و  ابید،ورزش ھای آرام کننده در طول روز شاید کمک کند کھ شما بھتر بخو الکن . نمیباشد
  ”.ی داشتھ باشیدیشترانرژی ب

 

 :برایکاھلین
. ازطریقبینیریھھایتانراپرنماییدات...)  ،1003 ،1002 ،1001( بھآھستگیشھیقاجراکنید، •

 . وبھھمینشکلبطنتانراپرنمایید
... ) ،1003 ،1002 ،1001. (بھآھستگیذفیراجراکنید. بھآرامیوخاموشیبھخودبگویید،بدنمباآرامشپرشدھاست •

 . تاپائینمعدھتان. ھایتانراخالینماییدششازطریقدھنتانوبھبسیارارامی
 . بھآرامیوآھستگیبھخودبگوییدکھبدنمنتمامتشویشھاراازخوددورمیکند •
 .بارتکرارکنید 5 اینجملھرا . •
 .اینکاررادرروزچندینبارکوششکنیدکھانجامدھید •

 :برایاطفال
 . بیاییدیکنوعدیگرازتنفسراتمرینکنیمکھسببارامشبدنمامیشود •
 )عملینشاندھید. (الیمعدھتانبگذاریدبایکدستتانرا. •
 . ماریھھایخودراازھواپرمیکنیموشکممابھاینشکلبیرونبرآمدھمیباشد. خوب،حالوقتیماتنفسمیکنیمازطریقبینیخود •
 . داخلمیرود،بھاینشکل،عمالنشاندھیدبعدماازطریقدھناینھواراخارجمیسازیم،ببینیدکھشکمھایمادوبارھ •
 .حسابمیکنموشماھواراازششھایتانخارجمیکنید 3 وبعدتا. حسابمیکنم 3 مابسیاربھآھستگیتنفسمیکنیمھنگامیکھمنتا •
 .آفرین،بسیارعالی. بیاکھیکجااینرااجراکنیم •
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 :  تمرین حالت نشستھ
 :معرفی

.  بعدازتجربھنمودنخشونت،شماخودراسراپاپوشیدھبااحساساتدرمیابید،ونمیتوانیددربارھحادثھفکرخودرامتوقفسازید
تمرین در حالت . استفادھکنیدکھبھشماکمکمیکندتاکمترزیراحساساتغرقشویدgroundingپسشمامیتوانیدازیکمیتودبنام

 .این چیزی است کھ شما میکنیدو . میسازدبھجھانخارجمنحرفطوریکارمیکندکھتوجھشماراازافکارتاننشستھ

 . برایکاھلین
 بھآھستگیوعمیقتنفسکنید.نباشد بھیکحالتاستراحتبخشبشینیدکھپاھاودستھایتانرویھم

. منفرشرامیبینم،بوترامیبینم: مثال. چیزراکھتشویشبرانگیزنباشدبگیرید 5 بھچھاراطرافتاننگاکنیدونام
: مثال. صدایرامیشنوید،وتشویشبرانگیزنیستنامبگیرید 5 بعدا. وغیرھتنفسآھستھوعمیقاجراکنید

 صدایتایپکردن،صدایزنگتیلیفونوغیره. منصداییکخانمرامیشنوم،صدایبستھشدندروازه
 5: مثال. اشیایرابالمساحساسمیکنید،وتشویشبرانگیزنیستنامبگیرید 5 بعدا .بھآھستگیوعمیقتنفسکنید

. مندستھچوبیاینچوکیرااحساسمیکنم،مناحساسمیکنمکھچوکیبھپشتمتماسدارد،منکمپلرااحساسمیکنمبادستانخود
  .بھآھستگیوعمیقتنفسکنید

 :برایاطفال
 5 آیامیتوانی. بھطفلبگویید: طورمثال. شماحتمااطفالرادیدھایدکھاسمرگھایاطرافخودراتکرارمیکند

. ھمینلحظھمیبینینامبگیریطرفرنگراکھدرچھار
تواند،پسبایدباشخصمسلکیصحیآیابھرنگآبیچیزیرامیبینید؟رنگزرد؟ویاسبزرامیبینی؟اگراینمداخالتکمکیسبببھبودیاحساساتشدھنم

. تروانیمشورھنمایید،چونشایدبھتجویزادویھضرورتباشد
  .اختصاصدھیدکھمشکلدید،شنوایی،وتکلمداشتھباشندیوایننوعمداخلھرابھاشخاص

  

 فشار روانیتمریناتکاھش

 سآھستھطریقھتنف
. دستھایتانراباالیپاھایتانبگذارید. پاھایتانراھموارکردھباالیزمینبنشینید

. اینتمریناتشماراآرامومستریحمیسازد. ،آنراباچشمانبستھاجرانمایید.بعدازاینکھیادگرفتیدکھتمرینراچگونھاجراکنید
 .وقتیپریشانوافسردھباشیدویانتوانیدبخوابید. واینتمرینرادرھرجامیتوانیداجراکنید

دستھایتانر.اولبدنتانرااستراحتبدھید،دستھاوپاھایتانراحرکتدادھوسستبسازید،شانھھایتانرابھعقبراندھوسرتانرابھدوطرفحرکتدھید
 . ودربارھتنفستانفکرکنید. اباالیشکمتانبگذارید

. تانرابھداخلفرورفتھاحساسکنیدمگیتمامھوایششھایتانراازطریقدھنخارجنمایید،وشکتبھآھس
 1،2،3 بھآھستگیوعمیقازطریقبینیتنفسکنیدو. وشکمتانرابرآمدھبھبیروناحساسکنید. حالبھآھستگیوعمیقازطریقبینیتنفسکنید

 . شمارکنید 3 بھھمینشکلدرھرذفیرھمتا. درھرشھیقشمارکنید
  . ھنگامیکھتنفسمیکنیداحساسکنیدکھاضطرابازبدنتانخارجمیشود. دقیقھتنفسکنید 2 بھھمینشکلبرای

 .خایعضلیپیشروندهطریقھاستر
 .ازانگشتانپاھایتانآغازکنید. دراینتمرینشماعضالتتانراتقبضدادھبعداآنرااسترخامیدھید -
. شمارکنید3درعینحالتنفسعمیقبگیریدوتا.وعضالتانگشتانتانرادرحالتقبضنگھکنید. انگشتانپاھایتانراحلقھکنید -

. بعداانگشتانتانرااسترخادھید،ودرعینحالنفستانراخارجکنید
 .  یتنفسنمودھومستریحشدنرادرانگشتانتاناحساسکنیدادبھشکلع

 . عینتمرینرابرایھرعضوبدنتانبھعینشکلتکرارکنید -
 .داریدعضالتپاھاورانھایتانرادرحالتتقبضنگھ .1
 .دستھایتانرابھحالتمشتدرآورید.شکمتانراتقبضدھید .2
 . دستھایتانراازآرنجھاقبضنماییدوبھھمینحالتنگھدارید .3
 .استخوانھایشانھتانرابھھمنزدیککردھدرحالتقبضنگھدارید .4
 . تمامعضالتچھرھتانراشخبگیرید. شانھھایتانرابھھراندازھکھمیتوانیدباالبندازید .5
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 دایروی شکل بھ را تان سر احتیاط و آھستگی بھ میگیرید نفس وقتیکھ. کنید پایین تان سینھ تانراباالیزنخ حال  -
 تان سینھ نزدیک چپ طرف بھ دوباره را تان سر میسازید خارج را تان نفس ھنگامیکھ و. بدھید چرخ راست
 باره دو و کنید اجرا چپ طرف بھ را تنفس. کنید اجرا آنرا عکس حال و. کنید اجرا بار 3 را اینکار. دھید چرخ

 .  کنید باراجرا 3 راھم اینکار. کنید اجرا ذفیر راست طرف بھ
 .   اید ده آرامش اندازه چھ بھ کھ کنید احساس و بیاورید، عادی حالت وسط بھ را تان سر حال -

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 :ھضمیم

  برنامھ ارزیابی و حفاظت
 

 
  محرماست

 رمز  رویداد

 رمز شخصی شماره راجستر



22 
 

 یگخشونت خانواده 

 :یگشونت خانواده ان خگر نزد بازمانده ارزیابی خط
 : ده مراقبت ھای صحی ننیاداشت برای عرضھ ک

 
 یرید کھ پاسخده وضعیت منحصر بھ فرد بازمانده باشدگتنھا سواالت و قدمھ ھایرا در نظر ب

  دارد خشونت قرار آنیر بلند و وی بھ خطمیدھد احتماال  سھ تا از سواالت زیر جواب بلیبھ د اقل حزمانیکھ خانم 

 ☐نی☐نی قرار دارید؟                                                        بلی ایا شما در  معرض خطر آ .1
 ☐نی☐شده؟    بلیذشتھ اکثر اوقات خشونت فزیکی واقع شده یا درھر ماه بد تراز قبل گماه  ۶ایا طی  .2
 ☐نی   ☐بلی  از اسلحھ استفاده نموده یا شما را توسط اسلحھ تھدید نموده ؟               ) مرد( ز گایا ھر .3
 ☐نی☐بلی   ؟شما را میکشدمیتواند  ایا باوردارید کھ وی  .4
 ☐نی         ☐بلی  ؟ده استومبادرت بھ لت و کوب شما نماید بوده ز زمانی کھ حاملھ گایا ھر .5
 ☐نی  ☐بلی   ؟ر استگبصورت دوامدار وی نسبت بھ شما حسود و پرخاش ایا .6

  

  زینھ ھای رجعت دھی و حقوقش معلومات دھید گر بازمانده احساس میکند در خطر است وی را در مورد  گا
 حت روانی را فراھم نماییدصرجعت دھی بھ خدمات دھی و ه یزگمعلومات وان اریھ :برای حفاظت ھیجانی -
رجعت دھی بھ خدمات ثانوی صحت روانی را فراھم کنید، بعضی اوقات میتوان از طریق پیشنھاد بستری شدن از  -

 .تا وی راه حل مناسب را دریافت نموده و حفاظت خودش را خود تامین کندمصوونیت بازمانده مطمین شد  

  ده شودزمانیکھ بازمانده رجعت دھی را قبول کرد مطمین شوید کھ مستقیما رجعت دا

 نیت خویش را بسازدصؤکھ برنامھ م) مرد -زن( او را  -
 .یری بعدی تعیین کنیدگقرار مالقات را برای پی  -

  

  

  
  

  

  

  یگنیت برای بازمانده خشونت خانوادصؤبرنامھ م
باالی رفتار ھای ) زن یا مرد( بھ بازمانده معلومات دھید کھ وی :یاداشت برای عرضھ کننده مراقبت ھای صحی

( میتواند انتخاب کند کھ  چھ پاسخی بھ مھاجم)  زن یا مرد( اما وی . خود کنترول ندارد) مھاجمین( رانھ مھاجم گپرخاش
 .ن بمانندصؤو اطفالش م) زن یا مرد( بدھد تا خود ) مھاجمین

 ر شما ضرورت یافتید کھ منزل خود را بھ عجلھ ترک کنید؟ بھ کجا میتوانید بروید؟گا .1

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ایا شما بھ تنھایی میروید یا اطفال را نیز با خود خواھی برد؟ .2

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 سید؟ ونھ بھ انجا میرگشما چ .3

_____________________________________________________________________________ 

را با خود  رگکلید ھا، پول، لباس ھا یا اشیای دی، نیاز است بعضی اسناد زمانیکھ منزل را ترک میکنید، ایا .4
 ؟یریدگب

_____________________________________________________________________________ 

 ذارید، فقط در صورتیکھ ضرورت باشد؟ گن یا نزد شخصی بصؤایا شما میتوانید اشیا را با ھم در یک جای م .5

_____________________________________________________________________________ 

زمانیکھ شما منزل را ترک میکنید بھ پول دسترسی دارید ؟ در کجا قرار دارد؟ شما در حاالت عاجل میتوانید  .6
 انرا بدست بیاورید؟

_____________________________________________________________________________ 

ویید و وی در صورتیکھ گسراغ دارید کھ برایش در مورد خشونت ب یک از ھمسایھ ھای خویشراآیا شما کدام  .7
 .بزند یا برای معاونت شما بخانھ تان بیاید گسر و صدا را بشنود بھ پولیس زن

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 محرم است

 یگخانواد غیر خشونت

 یگان خشونت غیر خانوادگبازمانده  ر بھخطارزیابی 

 :بری عرضھ کننده مراقبت ھای صحی  تیاداش
.ھا و سواالتی را در نظر داشتھ باشید کھ پاسخی بھ وضعیت منحصر بفرد بازمانده باشدتنھا قدمھ   

 ☐نخیر            ☐ایا امکان مواجھ شدن دوباره با مھاجم وجود دارد؟                               بلی  .1
  : در صورت بلی، توضیح دھید

 رمز شخصی نمبر راجستر رمز رویداد
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_____________________________________________________________ 

معلومات میروید  ر بطور منظمگ، بھ مکتب یا جای دیی و کار میکنیدگدر مورد اینکھ شما در کجا زند مھاجم .2
 ؟دارد

 ☐نی         ☐بلی ______________________________________
 

 ☐نی         ☐بلی   ؟کشدبشما را میتواند  ایا باوردارید کھ وی  .3
 رفتھگبا شما تماس  از زمان وقوع پیشامد تا اکنونایا  .4

 ☐نی         ☐بلی :                                                            در صورت بلی توضیح دھید

______________________________________________________________ 
 ☐نی         ☐بلی ایا مھاجم بھ منزل شما دسترسی دارد؟                                                            .5
 :در صورت بلی توضیح دھید .6

______________________________________________________________ 

ما بازی کند و است کھ بتواند نقش حقاظتی را برای ش) جامعھیا عضو ران، ھمسایھ، دوستان، عضو فامیل، خس( کسی ایا  .7
 ☐نی         ☐بلی د مشوره و  صحبت نمایید شما با وی درین مور

 :در صورت بلی، توضیح دھید
______________________________________________________________ 

زینھ ھای رجعت دھی و حقوقش گدر مورد )  زن یا مرد( ر بازمانده خود را در خطر احساس میکند، لطفا بھ ویگا
 معلومات دھید

 ری، قانونی و محافظتی  بھ بازمانده معلومات قوی ارایھ بداریدگدر مورد خدمات میانجی : نیتصؤمبرای  -
یزه گدر مورد سیستم صحت روانی و رجعت دھی معلومات  ارایھ نموده و ان  :نیت ھیجانیصؤبرای م -

 بدھید
 حت روانی را فراھم نماییدصرجعت دھی بھ خدمات برای ه یزگمعلومات وان:برای حفاظت ھیجانی -
ز طریق پیشنھاد بستری رجعت دھی بھ خدمات ثانوی صحت روانی را فراھم کنید، بعضی اوقات میتوان ا -

یت بازمانده مطمین شد  تا وی راه حل مناسب را دریافت نموده و حفاظت خودش را خود نشدن از مصؤ
 .تامین کند

  زمانیکھ بازمانده رجعت دھی را قبول کرد مطمین شوید کھ مستقیما رجعت داده شود
 :زمانیکھ بازمانده در ھمان لحظھ رجعت دھی را نپذیرفت 

 نماییددر قسمت ساختن یک برنامھ حفاظتی ھمرایش کمک  -
 ذاریدگیری برای مالقات ھای بعدی قرار بگجھت پی -

 
 
 

  یگان خشونت غیر خانواده گبرنامھ حفاظتی برای بازمانده 

  :یاداشت برای عرضھ کننده مراقبت ھای صحی
 اما. خود کنترول ندارد) مھاجمین( رانھ مھاجم گباالی رفتار ھای پرخاش) زن یا مرد( بھ بازمانده معلومات دھید کھ وی 

 .ن بمانندمصؤ) زن یا مرد( بدھد تا خود ) ینمھاجم( میتواند انتخاب کند کھ  چھ پاسخی بھ مھاجم)  زن یا مرد( وی 

 ر شما ضرورت یافتید کھ منزل خود را بھ عجلھ ترک کنید؟ بھ کجا میتوانید بروید؟گا .1
 ردد؟گدر کدام جا ھھ مکررا ظاھر می مرتکب .2

________________________________________________________________ 
 جا ھا باشد  ان اهگآبھ بازمانده وضاحت دھید 

 ؟)اه ساختھ باشیدگحتی بدون اینکھ انھا را ا( کی شما را حفاظت و یا کمک نموده میتواند؟ .3
________________________________________________________________ 
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 فظت خود در خانھ استفاده نموده میتوانید؟اچھ راھبرد ھای را برای بھبود مح .4
________________________________________________________________ 

 ؟ھمراھی خواھد کرد میرویدکنید بھ مکتب یا وظیفھ میمنزل را ترک  کسی شما را زمانیکھ چھ  .5
________________________________________________________________ 

 دھید کھ این  ھ بازمانده توضیح، بنا برددگتجربھ خشونت معموال ناتوان کننده بوده وسبب زھکشی ھیجانات می
ت وکوشش نماید از حاالھدارد  گو منابع خود را محفوظ ن ژی یا توانربسیار مھم است تا وی ھیجانات و ان

 اجتناب نماید  ھیجانی مشکل
 

a. ر با شخص مھاجم مقابل شدید چھ چیز ھای است کھ شما ممکن در ان موقع بکنید؟گا 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b.  است کھ شما بھ خود جھت دریافت قوت الزم ، زمانیکھ یک مھاجم کوشش مینماید شما را ان چھ چیز ھای
 ویید؟گزیر انداختھ،  کنترول و سو استفاده نماید می

_________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

c. رفتھ میتوانید؟گبخاطر دریافت حمایت تماس  کی  با ------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 عناصر برنامھ حفاظتی

 عناصر برنامھ حفاظتی
ر شما ضرورت بھ ترک انی منزل پیدا کردید، بھ کجا خواھید رفت؟گا ون برای رفتنؤجای مص   

توام با اطفال؟ایا شما بھ تنھایی خواھی رفت یا   برنامھ برای اطفال 
؟ونھ بھ  آنجا خواھی رفتگشما چ  انتقاالت  

رفتن کدام اسناد، کلید ھا، پول، البسھ و یا سایر اشیا زمانیکھ گایا شما بھ 
یز ھای برای شما اساسی ھ چمنزل ترک میکنید ضرورت دارید ؟ چ شما

 یرید؟ گاست تا با خود ب
یریدگاشیای کھ با خود ب  

ذاشتھ میتوانید؟ گایا شما اشیا را با ھم در یک جای محفوظ یا نزد شخصی   
  

 کجا در دارید؟ دسترسی پول بھ میکنید ترک را منزل شما کھ زمانی
 مسایل مالی بیاورید؟ بدست انرا میتوانید عاجل حاالت در شما دارد؟ قرار
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 آیا شما کدام یک از ھمسایھ ھای خویشرا سراغ دارید کھ برایش
ویید و وی در صورتیکھ سر و صدا را گدر مورد خشونت ب
.بزند یا برای معاونت شما بخانھ تان بیاید گبشنود بھ پولیس زن  

 حمایت یک شخص نزدیک

 

_____________________________________________________________________________ 

1.  

 

 9چارت رجعت دھی

 وظیفھ کمکی 
 چارت رجعت دھی

  
  یریگلیت ھای پیمسئو

 
 تماس ادرس

 
و بھ کی / بھ کجا 

 رجعت میدھید
 

 برای چھ رجعت میدھید

 سر پناه/ اهگپناھ   
 مراکز بحران   
 مساعدت ھای مالی   
 مساعدت ھای قانونی   
 روپ ھای حمایتیگ   
 مشاوره    
 مراقبت ھای صحت روانی   
 مراقبت ھای اساسی   
 اطفالمراقبت ھای    
 

                                                        

9Please use the Model of Healthcare Sector Response to GBV developed by UNFPA Afghanistan as a 
reference. 

 


