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 فهرست مطالب

 مقدمه

 احمر هالل و سرخ صليبالمللي فصل اول: نهضت بين

   سرخ صلیبالمللی با نهضت بیناول: آشنایی  بخش

  احمر هاللو  سرخ صلیبالمللی دهنده نهضت بینتشکیل اعضادوم:  بخش

 ایران  احمر هاللبا جمعیت سوم: آشنایی  بخش

   احمر هاللآشنایی با تشکیالت جمعیت چهارم:  بخش

 

 كار گروهي :فصل دوم

 ر گروهی  اول: آشنایی با مفاهیم کا بخش

 دوم: آشنایی با مفاهیم تیم   بخش

 گیری  های تصمیمسوم: آشنایی با تکنیک بخش

 تمرینچهارم:  بخش

 

 فصل سوم: خدمات داوطلبانه

   و کلماتاول: آشنایی با مفاهیم  بخش

   های خدمات داوطلبانهآشنایی با اهداف، خط مشی، نقش و ویژگیدوم:  بخش

 

 يالمللنبشر دوستانه بي حقوق:فصل چهارم

   المللی بشر دوستانهاول: تعریف حقوق بین بخش

 دوم: مفهوم رژیم حمایتی در حقوق بشردوستانه  بخش

 تفاوت حقوق بشردوستانه با حقوق بشر و حقوق توسل به زور   :سوم بخش

 چهارم: تاریخچه حقوق بشردوستانه  بخش

   هایی که حقوق بشردوستانه قابلیت اجرا داردموقعیت :پنجم بخش

 ششم: مفهوم رزمنده و غیرنظامی   بخش

 هفتم: مفهوم هدف نظامی و غیرنظامی   بخش

 های مسلحانه  هشتم: مفهوم حمالت ممنوعه در درگیری بخش

 ها و ابزارهای جنگی  نهم: روش بخش

 دهم: حمایت از جمعیت غیرنظامی در برابر اثرات جنگ   بخش

 وستانهالمللی بشردفعاالن مجری حقوق بین :یازدهم بخش
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 فصل پنجم: رهبري و راهنمايي گروه

 اول: چگونه یک تیم را رهبری کنیم بخش

 دوم: چگونگی رهبری کردن   بخش

 گیری کنیم.  سوم: چگونه تصمیم بخش

 ها  ها و گسترش آنچگونگی ایجاد همکاری :چهارم بخش

 پنجم: رهبری و هدایت یک مصاحبه  بخش

   ششم: اطالع رسانی و مشارکت در کار بخش

 هفتم: وجود منابع مختلف بخش

 

 شناختي   روان هاي اوليهكمک:ششمفصل 

 تعریف بحران  :بخش اول

 های روانی در یک بحران و مقابله با آن  واکنش :دوم بخش

 مورد افراد الزم در یاقدامات روان شناخت:سوم بخش

 ها ازبحران دهید بیآس 

 اصول چهارگانه بقا :چهارم بخش
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 سرخ صليبالمللي با نهضت بيناول: آشنايي  خشب

 احمر هاللو  سرخ صليبالمللي دهنده نهضت بينتشكيل اعضادوم:  بخش

 ايران احمر هاللبا جمعيت سوم: آشنايي  بخش

 احمر هاللآشنايي با تشكيالت جمعيت چهارم:  بخش

 

 

 

 اولفصل 

 

و  سرخ صليبالمللي نهضت بين

 احمر هالل
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 سرخ صليبالمللي اول: آشنايي با نهضت بين بخش

 

   سرخ صليبالمللي ينتاريخچه نهضت ب( 1

  ورود –هززار مجزرو     36هززار کشزته و    6 –جنگ فرانسه و اتریش در سولفورینو )شمال ایتالیا(  :1859سال 

 ی نجات مجروحین ا)بازرگان جوان سوئیسی( به منطقه جنگی و تشکیل یک گروه امدادی برهانری دونان

  پیشنهاد در آن ونان و ارائه دودچاپ کتاب خاطرات سولفورینو توسط هانری:   

 با آموزش در زمان صلح جهت خدمت در زمان جنگ   ،تاسیس یک جمعیت امدادی داوطلب در هر کشور - 

 ها و کارکنان مراکز درمانی  ی جهت حمایت از بیمارستانالملل بینایجاد یک اصل  - 

 26 کشور اروپایی به دعزوت   16نماینده از  36المللی در ژنو با شرکت تشکیل اولین کنفرانس بین :1863اکتبر

 تهیه اولین قرارداد )کنوانسیون( در ژنو و موافقت کشورها برای تشکیل یک کمیته ملی   –هانری دونان 

  جمعیزت بزه رسزمیت     178بوده کزه   سرخ صلیبو  احمر هاللکشور جهان دارای جمعیت  191در حال حاضر

 اند.  شناخته شده

 

 احمر هاللو  سرخ صليبعالئم  (2

  های پرچم کشور سزوئیس( بزه احتزرام    )معکوس رنگ سرخ صلیبانتخاب عالمت  :ه.ش( 1242م ) 1863سال

 هانری دونان  

  بزه پیشزنهاد    (یهای پرچم ترکیه عثمزان )معکوس رنگ احمر هاللانتخاب عالمت  :ه.ش( 1255م ) 1876سال

 امپراطوری عثمانی  

  ایران خورشید سرخ توسط دولت  و ه.ش: پیشنهاد آرم شیر 1301سال 

  ه.ش: به رسمیت شناختن آرم شیر و خورشید سرخ در کنفرانس ژنو  1308سال 

 1359:  ایران احمر هاللبه ایران تغییر نام شیر و خورشید سرخ 

 

   احمر هاللو  سرخ صليباصول اساسي  (3

  ( انسانیتHumanity):  ،تضزمین  هدف نهضت، التیام آالم و کاهش رنج، محافظت از جان و سالمتی نوع بشر

 ها، ترویج درک متقابل، دوستی، همکاری و صلح پایدار جهانی است. کرامت انسان

 ( بی غرضیImpartialityنهضت فاقد هرگونه جبهه :) گیری ملی، نژادی، عقیدتی، مذهبی، طبقاتی و سیاسی

 است. 

 بی( طرفیNeutrality): ای شزرکت  هناقشز نمیکنزد و در هزیچ م   ها از هیچ طرفزی جانبزداری  نهضت در درگیری

 نماید.  نمی
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 ( عدم وابستگیIndependence):      نهضت مستقل است. ضمن آن که در خدمات انسزان دوسزتانه بزه دولزت 

 نماید.  نماید ولی همواره استقالل خود را حفظ میکند و از قوانین کشور خود پیروی میکشور خود کمک می

 ( خدمات داوطلبانهVoluntary Serviceعضویت در ن :)است و هیچ گونزه سزودآوری مشزوق آن     هضت داوطلبانه

 باشد.  نمی

 ی( گانگیUnity در هر کشور تنها یک جمعیت :)تواند وجود داشته باشد.   می سرخ صلیبیا  احمر هالل 

 ( جهان شمولیUniversalityموقعیت، مسئولیت :)در نهضت یکسان است. ها  ها و وظایف همه جمعیت 
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 احمر هاللو  سرخ صليبي الملل بينهنده نهضت دتشكيل اعضادوم:  بخش

 

 سرخ صليبالمللي كميته بين (1

  :ه.ش(  1242م ) 1863تأسیس 

   موسس: هانری دونان 

    شعار: نیکوکاری در زمان جنگ 

   :روی زمینه سفید در درون یک دایره  سرخ صلیبعالمت 

  نفر از کشور سوئیس  25 :اعضا 

  :وظایف 

 نه نهضتحفظ و نشر اصول هفتگا -

 های جدید التأسیسبه رسمیت شناختن جمعیت -

 هادر درگیری شردوستانهب حقوق اجرای بربازدید و نظارت  -

هزای ملزی و   هزا در صزورت نیزاز جمعیزت    اقدام جهت حمایت از آسیب دیدگان نظامی و غیرنظامی در درگیزری  -

 فدراسیون

  نوستجوی مفقودین طبق کنوانسیون ژجریان عملیات ج تأمین -

 هاکمک به آموزش کارکنان حوزه درمان و تهیه وسایل پزشکی در درگیری -

 المللی بشردوستانهتالش جهت تفهیم و نشر حقوق بین -

 احمر هاللو  سرخ صلیبالمللی های محوله از طرف کنفرانس بینموریتأاجرای م -

  

   احمر هاللو  سرخ صليبهاي ي جمعيتالملل بينفدراسيون  (2

 1919 در پزاریس توسزط ژاپزن، ایتالیزا، فرانسزه،       سزرخ  صزلیب های ه.ش(: تشکیل اتحادیه جمعیت 1298) م

 انگلیس، آمریکا  

 1981 (تغییر نام به اتحادیه جمعیت 1360م :)احمر هاللو  سرخ صلیبهای ه.ش 

 1991 ( تغییر نام به فدراسیون بین 1371م :)احمر هاللو  سرخ صلیبهای المللی جمعیته.ش 

 اعضا: 

  احمر هاللو  سرخ صلیبهای ملی کلیه جمعیت -

   نجات زندگی افراد با تغییر اذهانشعار:   -

   مقر: ژنو 

  در یک مستطیل سفید   سرخ صلیبهالل و  :عالمت 

 :هدف کلی 
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وقعیزت  هزای ملزی بزه منظزور بهبزود م     از طریق جمعیزت  دوستانه های بشرتشویق، ایجاد تسهیالت و ارتقاء فعالیت -

   کمک نیازمندند کسانی که به

 :برخی وظایف فدراسیون 

 هاها و حمایت از آنایجاد هماهنگی و ارتباط بین جمعیت -

 تشویق تشکیل جمعیت در کشورها   - 

 امدادرسانی به قربانیان در سوانح  -

 های ملی جهت آمادگی در امداد سوانح، سازماندهی و هماهنگی و هدایت عملیاتکمک به جمعیت -

 یاشت عمومی و رفاه اجتماعارتقاء بهد -

 آموزش جوانان و جذب داوطلبان -

 

 (  سرخ صليبيا  احمر هاللهاي ملي )جمعيت( 3

شزوند.   مزی  سپس توسط دولت متبوع خود به رسمیت شزناخته  ،ها در ابتدا در کشور خود تشکیل شدهاین جمعیت

ته شود تا بتوانند بزه عضزویت فدراسزیون    به رسمیت شناخ سرخ صلیبالمللی ها باید توسط کمیته بیناساسنامه آن

 .درآیند 

 :اهداف 

حمایت از آسیب دیدگان نظامی، غیرنظامی و مراکزز بهزداری در زمزان درگیزری و کمزک بزه اسزرای جنگزی و          - 

 هاخانواده آن

 دگی امدادی برای زمان وقوع حادثهآما- 

 به جامعه و آموزشاز طریق خدمات  از بیماری و رفع آالمارتقاء بهداشت، پیشگیری  - 

 نشر اصول هفتگانه جمعیت - 

 

   احمر هاللو  سرخ صليبي الملل بيننهادهاي نهضت ( 4

  ی لز الملگیزری نهضزت بزین   ورای تصزمیم زرین شز زباالتز  :رزاحمز اللزو هز  سزرخ  صلیبی زمللزالکنفرانس بین

ن کمیتزه، فدراسزیون،   گزردد و شزامل نماینزدگا    مزی  بزار تشزکیل   سال یک 4است که هر  احمر هاللو  سرخ صلیب

 باشند.  های امضاء کننده قراردادهای چهارگانه ژنو میها و دولتجمعیت

 اهم وظایف:-

 نامه نهضتاهداف نهضت، اصال  اساسنامه و آئین به کمک 

  اختالف نظرهای فدراسیون و کمیته گیری درتصمیم   

  کمیسیون دائمی اعضاانتخاب 

  تصویب مقررات جدید   
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  هزای ملزی، فدراسزیون و کمیتزه     : شامل جمعیتاحمر هاللو  سرخ صلیبالمللی گان نهضت بینشورای نمایند

 دهد.  سال یکبار تشکیل جلسه می 2بوده که هر 

 یف:ااهم وظ- 

 گیری در مورد موضوعات ارجاع شده به شورااظهارنظر و تصمیم   

   فر نماینده فدراسیون، دو نفر نماینزده  المللی: تشکیل شده از دوناحمر بینو هالل سرخ صلیبکمیسیون دائمی

 دهند.  سال یکبار تشکیل جلسه می 2ی که هر الملل بیننفر نماینده منتخب کنفرانس  5کمیته و 

 اهم وظایف:-

  دهنده نهضتهای تشکیلایجاد هماهنگی بین سازمان 

  پیگیری اجرای مصوبات کنفرانس 

  بررسی مسائل کلی نهضت 

  نمایندگانرجاع موضوعات به شورای ا   
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 ايران احمر هاللسوم: آشنايي با جمعيت  بخش

 

 تاريخچه  (1

 14/1/1302:   .سنگ بنای جمعیت در ایران نهاده شد 

 6/5/1302:  گلستان  تشکیل اولین جلسه جمعیت شیر و خورشید ایران در عمارت 

 1347: ب اولین آئین نامه خدمات امدادیتصوی 

 1350: سازمان امداد»رسمی امدادی با استخدام نیروهای تمام وقت با عنوان  شروع به کار اولین تشکیالت  » 

 1359:  احمر هاللتغییر نام شیر و خورشید سرخ به  

 1362:   تصویب اساسنامه جدید در یک ماده و پنج تبصره توسط مجلس شورای اسالمی 

 1374:   تصویب اولین اصالحیه اساسنامه توسط مجلس 

 1379: ه اساسنامه توسط مجلس  تصویب دومین اصالحی 

 1382:   تصویب سومین اصالحیه اساسنامه توسط مجلس 

 

 اهداف جمعيت  ( 2

 تالش برای تسکین آالم بشری 

 ها ها و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتاحترام انسان تأمین 

 هاونه تبعیض میان آنگ بدون درنظر گرفتن هیچها  حمایت از زندگی و سالمت انسان   

 

 وظايف جمعيت   (3

    و غیزره در داخزل و خزارز از     ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثزل زلزلزه ، سزیل

 کشور

 ث غیرمترقبه به وسیله امدادگرانهای اولیه در حوادارائه کمک 

  آموزش عمومی در این زمینه و تربیزت کزادر    ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح وبرنامه

 مدادی و نیروی انسانی مورد نیازا

 نی به سایر کشورها در صورت لزومارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درما 

   کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی در جهت تسکین آالم آوارگان، پناهندگان مرزی و معلزولین و

 ، دوستی و نیکوکاری بین مردماهمایجاد حس تعاون، تف

   هزای انسزانی و کوشزش در    تالش در جهت تسکین آالم بشری و کمک به امر سالمت جامعزه و دفزاع از ارزش

 هاجهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت
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 بزه آنزان و تربیزت و     هزای مربزوط  و فعالیزت ها گیریاداره امور جوانان جمعیت و توسعه مشارکت جوانان در تصمیم

 جام خدمات امدادی و عام المنفعهها در انآموزش جوانان مذکور به منظور آماده ساختن آن

   کمک به تهیه دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور با موافقزت

جهزانی   سزرخ  صزلیب ی المللز  بینعضو اتحادیه کشورهایی که  سرخ صلیبو  احمر هاللوزارت بهداشت و با همکاری 

   هستند
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 احمر هاللآشنايي با تشكيالت جمعيت  :چهارم بخش

 

 سازمان امداد ونجات (1

 ین سازمان امداد و سوانح در داخل کشور است تر بزرگ 

  باشدکشور اول جهان از لحاظ تجهیزات و توانایی امدادی می 5جزء 

 :فعالیت 

 گان حوادثجستجو و نجات آسیب دید -

 درمانی   های اولیه و انتقال مصدومان به مراکزکمک -

   اسکان موقت بازماندگان -

 

 سازمان جوانان (2

  :1313پیشنهاد تأسیس  

  1326:تأسیس  

    شعار: خدمت گزاری 

  هافعالیت:   

  ای و ....ورزشی ، هنری ، فنی و حرفه :آموزشی - 

   :ها مانندبزرگداشت و فعالیت در مراسم :امدادی و عام المنفعه -

 روز جهانی معلوالن، روز اهداء خون، روز هوای پاک و ....  

  

 سازمان داوطلبان( 3

 1379 :تبدیل از اداره کل داوطلبان به سازمان داوطلبان  

  :هدف 

 «  خدمات داوطلبانه»تحقق اصل  -

 احتیاجات نیازمندان   تأمینوظیفه: سازماندهی توان افراد داوطلب جهت  -

  شوند. می شناخته« عضو داوطلب»داوطلبینی که حق عضویت مستمر بپردازند 

 

 سازمان تداركات پزشكي   (4

 1305: اندازی اولین داروخانه سیار )دریک خودرو(  راه 

  1357: های ثابت  تأسیس داروخانه 

 1374: مرکز است: 4ارای حال حاضر این سازمان د در تشکیل سازمان تدارکات و تولید لوازم پزشکی و دارویی 
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 کارخانه سرنگ سازی هالل ایران )سها(،-

 مجتمع دارویی، بهداشتی، آرایشی -

 مجتمع درمانی تهران پارس -

 داروخانه مرکزی   -

 

 معاونت درمان و توانبخشي (5

 1305: های رایگان  آغاز تأسیس درمانگاه و مطب 

 1341:   تأسیس اولین مرکز ارتوپدی فنی 

  دی زوپز زکز ارتارزماز نظرتعداد ور دارد. )زحاضر مقام اول ارائه خدمات توانبخشی را در کشاین معاونت در حال

 فنی، فیزیوتراپی،

 )شنوایی سنجی و کاردرمانی   

  دارای مرکزز   و تعداد دیگزری از کشزورها   نخجوان ،این معاونت در کشورهای کنیا، مالی، نیجر، غنا، امارات، یمن

 باشد.  درمانی می

 

 الملل بينامور  اداره كل (6

و سزایر   سزرخ  صزلیب ی المللز  بزین کشور با فدراسیون  احمر هاللاین اداره تعامالت دو جانبه و چند جانبه جمعیت  

 باشد. می و ارگانهای وابسته را عهده دارها  نهاد

 فعالیت: 

 سیون  افدر اعضااجرای پروژه با هریک از  :دوجانبه- 

   المللیهای بینچند جانبه: حضور فعال در اجالسیه- 

 

 موسسه آموزش علمي كاربردي هالل ايران ( 7

 1327:  تأسیس مدرسه عالی پرستاری جمعیت شیر و خورشید سرخ 

 1374: آموزش علمی کاربردی هالل ایران سهسؤتأسیس مرکز آموزش و تحقیقات جمعیت و سپس تأسیس م 

 :اهداف 

 با سوانح  ها و علوم جدید برای جلوگیری از مواجههآموزش تکنیک-

   جمعیت هایبا فعالیت هآموزش مدیران، کارکنان و امدادگران در رابط-

 آموزش عمومی فرهنگ ایمنی  -

 های علمی و عملی به منظور ارزیابی سوانح و بالیا  تعیین روش-

 های جمعیت  با فعالیت ههای تخصصی بلندمدت در رابطآموزش-
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 اعضزا ت عملیزات امزداد و نجزات، مزدیریت امزداد در سزوانح،       های: مدیریدر حال حاضر در رشته سهسؤاین م 

مصنوعی، مترجمی زبان انگلیسی، خدمات پرورشی و امداد سوانح؛ در مقاطع کاردانی و کارشناسی مشزغول تربیزت   

   باشد.دانشجو می
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 كار گروهي
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 اول: آشنايي با مفاهيم كار گروهي بخش

 

 تعريف گروه (1

 آیند.  های خاص گردهم میهدف تأمیناند و برای د، به یکدیگر وابستهندو یا چند نفر که با هم روابط متقابل دار

 

 انواع گروه   (2

  آن حاکم است. مثال: خانواده اعضایک و رویاروی بین نزد های اولیه:روابط صمیمی،گروه 

 شوند. مثال: کزالس  های اجتماعی تشکیل میضرورت های موقتی که براساس قراردادها وهای ثانویه: گروهگروه

 درس  

  نفر  12کمتر از  :های کوچکگروه 

 نفر  12های بزرگ: بیشتر از گروه 

 گزردد. بزه    می های گوناگون به داوطلبان تشکیلائه اطالعات در زمینهها به منظور ارهای راهنما: این گروهگروه

 پاسخ و نمایش فیلم ، پرسش و ای سخنرانیدقیقه صورت جلسات چهل و پنج

 مشکالت فرزندان و دانش آموزان والدین و مربیان توسط راهنما برای رفع برای آموزش :های مشورتگروه 

 مشکالت روانی داوطلزب کمزک   هستند و با ارتباط حسنه به درمان کچهای کو: از نوع گروهرهای مشاوهگروه 

   دکنن می

 هزای  گزروه خروز ازآنها تزابع شزرایط خاصزی نیسزت. مثزال:       و ورود ست وا های باز: عضویت درآنها سادهگروه

 اینترنتی

 منی  های اطالعاتی و ایها تابع شرایط خاص است. مثال: گروههای بسته: عضویت و خروز از آنگروه 

 گیرد.می گروه مرجع: گروهی که فرد در اعمال، عقاید و رفتارهایش از آن گروه الگو   

 در آن معین است.  اعضاها و وظایف نقش ،های رسمی: دارای ساختار و اساسنامه مشخص بودهگروه 

 ن است. صمیمیت و تماس افراد باعث تداوم آ،های غیررسمی: دارای ساختار و اساسنامه مشخص نبوده گروه 

 ین و ناپایدارترین نوع گروه اجتماعی است. مثال: تجمع عزده ای در محزل مشزخص    تر گروه انبوه خلق: ابتدایی

 برای تماشای یک حادثه و .... 

 شوند.می د به میل و خواسته خود در آن عضوهایی که افراگروه :های داوطلبگروه  

 باشد.  ر در آن و رعایت قوانین آن میهایی که فرد ناگزیر به حضوهای اجباری: گروهگروه 

  :یک کالس پیش دبستانیگروه همساالن: تشکیل گروه براساس تشابه سنی مثال   

 داوطلبانه و روابزط بزین افزراد    ها  باشند. عضویت در آنهای سازمان یافته با هدف معین میها: جزء گروهانجمن

 رسمی است. 

 های گفت و شنود و ارتباط  میمی بین افراد جهت ارتقاء مهارتهایی با روابط صگروه روابط انسانی: گروه 
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 هایی به منظور بحث علمی درباره یک موضوع مشخص  گروه مباحثه و مناظره: گروه 

 

 هاي گروه  ويژگي (3

 اجتماعی از دو نفر یا بیشتر که نام یا نوع آن مشخص باشد.   :عضویتی که قابل تعریف باشد 

 ند.باشمی ضوی از گروه حس کرده و دارای تفاهم و احساسات مشترکآگاهی گروهی: افراد خود را ع   

 د.باشنمی مشترک آرمان و قصد مشترک: افراد گروه دارای هدف احساس   

   .بستگی درونی و متقابل در ارضای نیازها: افراد گروه برای رسیدن به هدف به یاری یکدیگر نیازمندند 

 راد گروه با هم در ارتباط هستند و یکدیگر را تحت تزأثیر قزرار مزی   فعل و انفعال یا کنش و واکنش متقابل، اف-

 دهند.  

 تواند همانند یک عضو یا بدن واحد عمل کند.  توانایی در وحدت عمل: گروه می 

 

 علل جذب افراد به گروه   (4

  .اجتماعی بودن: علت اساسی جذب افراد به گروه اجتماعی بودن انسان است 

 انند نیاز به ادامه حیات، نیاز به احترام، نیاز به قبول مسئولیت و ... نیازهای انسانی: م تأمین 

 ها به کمک دیگران نیازمند است. آسیب مصونیت: انسان در بسیاری از موارد برای مصون ماندن از 

  .کسب قدرت: انسان برای افزایش قدرت خود، به کمک گرفتن از قدرت دیگران نیازمند است 

 توانند به هدف خود برسند.  می افرادی که دارای آرمان مشترک هستند، بهتر آرمان گرایی: مجموعه 

 

 اندازي گروه  تشكيل و راه فرايند (5

  گروه با رعایت ادب به آشنایی با هزم   اعضامرحله گردهمایی: در این مرحله که ماه عسل تشکیل گروه نام دارد

 پردازند.   می و با گروه

 :شود.   می نمودار نظرها اختالف،مواضع خود پرداخته  حمایت از نظر وبه ابراز فرادا مرحله طوفانی 

   گیزرد و   مزی  مرحله هنجارگذاری: در این مرحله گروه و هنجارها و استانداردهای ارتباط بین افراد گزروه شزکل

 گیرند چگونه با مسائل برخورد کنند.   می یاد اعضا

  هزای افزراد بزه دسزت آمزده و      ه، درک درسزتی از نقزش  مرحله انجام کار: در این مرحله گروه کامالً رشد کزرد

 گیرند.   می ارزشمند مورد حمایت قرار هایدیدگاه

 

   هاي افراد گروهنقش (6

 شوند: مثبت، مشکل آفرین، بله قربان گو افراد گروه از نظر ایفای نقش به سه دسته تقسیم می

  های مثبت در گروهنقش: 
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 کند.  شکالت ارائه میهای جدید برای محلنقش مبتکر: راه 

  بدست آوردن اطالعات تازه برای استفاده گروه است.  طالعات:درصددانقش جستجوکننده 

 کند.   می را مطر  بها و تجاردهنده اطالعات: واقعیتنقش ارائه 

 دهد.  ها و پیشنهادات را توضیح مینقش روشنگر: ایده 

 دهد.  گیری میرأی پیشنهاد کرده و رزیابیا کننده: پیشنهادهای دیگران رابندینقش جمع 

 کند.   می نقش تشویق کننده: عقاید دیگران را ستایش 

 کند.   می ن افراد گروه نقش میانجی را بازینقش حفظ کننده انسجام: در تضاد بی 

 شود.  نقش نگهبان: مانع از تسلط یک فرد بر دیگران می 

  کند.   می را مشخصنقش وضع کننده استاندارد: معیارها و الگوهای رفتاری 

 :نحوه برخورد با افراد مثبت 

به آنان توجه کنزد، کارشزان را    یکه بخواهند کس نیشناسند و بدون ا می افراد قابل اعتمادند، کار خود را خوب نیا

گرفتزه شزود    دهیز نادهزا   آن یها خواهند تالش یاما نم ؛کارکنندتر دارند که سخت لیدهند. اغلب افراد تما می انجام

داننزد. لزذا    یقدر زحماتشان را نم گرانیشده اند و د رکنند استثما می شوند و احساس می دلسرد صورت نیا ریدرغ

رفتار افراد مثبزت را مزورد    دیبا رانیکنند. مد می شرکت یدیضد تول یها تیزنند و در فعال می از تالش کردن سرباز

 قرار دهند. قیو تشو ریتقد

 های مشکل آفرین در گروهنقش: 

 مهاجم: قصد دارد نظرات خود را به زور به دیگران تحمیل کند.   نقش 

 کند.   می نقش مانع: منفی نگر است و بدون دلیل با خواست گروه محافظت 

 کند و همه چیز را بزه مسزخره   می نقش جستجوکننده تحسین: به دنبال جلب توجه دیگران است. خودستایی 

 گیرد.   می

  زند و به دنبال منفعت خاصی است. گیرد و از هر مسئولیتی سرباز میمینقش دوری کننده: از دیگران فاصله 

 است و به اهداف گروه توجه کمی دارد.   گذرانیهدفش از شرکت در گروه، تفریح و خوش گذران:نقش خوش 

 کند.   می نقش مددجو: جلسات گروهی را به جلسات طر  مشکالت خود و استمداد از دیگران تبدیل 

 نیا افراد مشکل آفرنحوه برخورد ب: 

 یفزرد  زواقعایواقعاً درحال انجام شدن هستند و شخص ن ،یمنف یمطمئن شد که اعمال دیبا یاز هرگونه اقدام شیپ

 نینسبت به افکار ما دارد، شخص مشزکل آفزر   یرا که نظرات متفاوت یما به اشتباه شخص یاست. گاه نیمشکل آفر

 نکات توجه داشت: نیا به دیافراد مشکل ساز باتعامل با  یبرا ،ی. به طورکلمیکن می یتلق

 .دینباش نیکردن فرد مشکل آفر یبه دنبال راض -

 .دیمتقابل واکنش نشان نده یانجام عمل یتا برا دیخود را کنترل کن -

 .دیفراهم نکن نیاقدامات شخص مشکل آفر یرا برا نهیزم -
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 .دیکن لیسازنده تبد یکتو مزاحمت او را به مشار زیتا عمل اختالل آم دیتالش کن -

 .دیبرخورد کن ماًیمستق نیبا شخص مشکل آفر -

 .دیرا از خود دورکن نیشخص مشکل آفر -

  :نقش بله قربان گو 

 ای سازگار از خود به نمزایش کند و چهره می به هر قیمتی که شده مخالفت خود را با تصمیمات دیگران پنهان 

 گذارد.   می

 ان گونحوه برخورد با افراد بله قرب: 

 را مورد توجه قرار داد: ریتوان نکات ز می از افراد حاضر درگروه یبرخ ییبردن نقش بله قربان گو نیاز ب یبرا

 رفتار شود. یدارد که محترمانه با و لیدارد از آن جمله م ینیحقوق مع ،یهرکس -

 کند. انیخود را ب یحق دارد، با صراحت ادعا یهر فرد -

 خنان او به دقت گوش فرا داده شودهرکس حق دارد که به س -

 

 گيري گروهي  هاي تصميمتكنيک( 7

 هاست و بر چهار اصل مبتنی است: فن بارش مغزی: روشی برای افزایش خالقیت در گروه 

 رسد را بیان کنید.  یلی، افراطی و ..( که به ذهنتان میخای )عجیب، تاظهارنظر: هر ایده 

 های شما ارزشمندند.  هایتان را ارزیابی نکنید. همه ایدهده، ایدهنکردن: در مرحله تولید ایارزیابی 

 ها مهم است. هرچه بیشتر بهترکمیت: تعداد ایده 

 های یکدیگر را اصال  کرده و بسط دهند.  دادن: اعضای گروه باید در مواقع مقتضی ایدهپرورش 

 مرحلزه   4رسزاند و دارای  ا را به حداقل میهفن گروه اسمی: این تکنیک موانع تفکر، وابستگی افراد و تنبلی آن

 :است

 سپس افراد در سزکوت نظزر خزود را در حزدود     دهد. مرحله اول: رهبر گروه موضوع مسئله را نوشته و توضیح می

   نویسند.می دقیقه 10

 کنند.  مرحله دوم: افراد نظرات خود را به نوبت مطر  می 

 شود.  ها به بحث گذاشته میمرحله سوم: ایده 

 ی را بیزاورد انتخزاب  أحلی که بیشزترین ر کنند. راهراه حل برتر را انتخاب می 5 اعضارحله چهارم: هرکدام از م 

 شود.   می

 

 گروه كارآمد )اثربخش( يها يژگيو (8

یک گروه کارآمد دارای هفزت ویژگزی    ،یی استها رسیم که یک گروه کارآمد دارای چه ویژگی می حال به این نکته 

 :تبه شر  ذیل اس
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 :کنند ماهیت و اهمیت کزارگروهی بزرای آنزان روشزن اسزت اسزتراتژی        می احساسها  اعضای این گروه هدف

 کند. می نقش خود را در تحقق هدف گروه پیدا اعضامشخص دارند و هر یک از 

 :بزرای رسزیدن بزه اهزداف،      ،سهیم گشته ها  سازد تا در مسئولیت می را قادر اعضاحس احترام متقابل  اختیار

سزازد تزا کزار خزود را بزه سزهولت انجزام دهنزد و          مزی  را قزادر  اعضزا و قزوانین،  ها  بتکار به خرز دهند. خط مشیا

بزدین ترتیزب درگزروه احسزاس قزدرت       ،کند می ی جدید فراهمها یی را به منظور رشد و فراگیری مهارتها فرصت

 آید. می فردی و قدرت جمعی به وجود

  :کند و به سخنان یکزدیگرگوش  می ترس افکار و احساسات خود را بیان اعضای گروه بدونروابط و ارتباطات 

شزود از طریزق    مزی  ی حزل و فصزل اخزتالف تفهزیم    ها شیوه ،دهند و از این طریق به عقاید هم احترام گذاشته  می

 شوند. می از نقاط قوت و ضعف خویش به عنوان عضوی از گروه آگاه اعضابازخورد صادقانه نیز 

  :گیرنزد و مسزئولیت پیشزبرد و     می عضای گروه برحسب ضرورت وظایف گوناگونی را به عهدهاانعطاف پذیری

ی هر ها شود و به هنگام ضرورت فعالیت می نقاط قوت هر عضو شناخته و به کارگرفته ،راهبری گروه، مشترک است

 یرد.گ می هماهنگ شده و گروه، هم در معرض عقیده و نظر و هم احساسات افراد قرار اعضایک از 
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 دوم: آشنايي با مفاهيم تيم بخش

 

 تعريف تيم (1

کنند و به منظزور رسزیدن بزه هزدف     یک گروه دو یا چند نفره از افراد که به طور منظم با یکدیگر تعامل برقرار می

 کنند.   می مشترک کارها را هماهنگ

 

 هاي تيم و گروه  تفاوت (2

 تجربزه یزا مهزارتی را کزه مکمزل       اعضزا ولی در تیم هریزک از  های تکمیلی وجود ندارد در گروه الزاماً تخصص

 های دیگر اعضا است، دارد.  تجارب و مهارت

 کند و پس از بررسی یا اجرای طر  یا حل مشکل، ماموریزت تزیم   تیم براساس طر  یا شکلی خاص فعالیت می

 یابد.  پایان می

  حزل را  بهتزرین راه ،با یکدیگر تبادل نظر کزرده   ااعض شود چه باید بکنند ولی در تیم،گفته می اعضادر گروه به

 کنند.  انتخاب می

 

 سازيتيم (3

 گویند.   سازیتیم اثربخش به منظور ایجاد گروه کاری آگاهانهبه تالش   

 

 سازيتيم فرايند (4

 دارند؟   ها تعهدپذیری: آیا کار نیاز به سیستم دارد؟ برای چه مدتی؟ آیا افراد به تیممرحله اول: ارزیابی امکان 

 ثرند؟ ؤها در کجا مها: نیازهای حیاتی سازمان کدامند؟ تیممرحله دوم: شناسایی اولویت 

 کنند؟  ها چه کمکی به دستیابی به اهداف میتیم مرحله سوم: تعریف مأموریت و اهداف: اهداف سازمان چیست؟ 

  ها و ....(، فراینزد هزا،  هزا، ویژگزی  رتها: نبودن چه چیزهایی )مهزا سازی و رفع آنمرحله چهارم: کشف موانع تیم

   کند. می ها را محدودتیم

 ها؟  های کوچک: اولین بار در کجا از تیم استفاده کنیم؟ و در مورد کدام اولویتمرحله پنجم: شروع کار با تیم 

 ؟یاز استهای آموزشی مورد نها چه برنامهثر بودن تیمؤبرای م :ریزی برای نیازهای آموزشیمرحله ششم: برنامه  

 دهند؟ آیا به دیگران اجازه ریزی برای تفویض اختیار: آیا مدیران به دیگران اختیار الزم را میمرحله هفتم: برنامه

 دهند؟  می اشتباه

 خورد مورد نیاز است؟ آیزا مزدیر   بازریزی برای بازخورد و زمان بهبودی: چه نوع و چه مقدار مرحله هشتم: برنامه

 ست؟ صبور و شکیبا بوده ا
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 سازيهاي تيمروش (5

  :برای پیروزی در تشکیل دادن یک تیم کارآمد باید به اعضای تیم نشان دهید که 

 دانید چه راهی در پیش دارید.  می 

 دانید.  راه و روش رسیدن به هدف را می 

 خواهید تا انجام دهد.   می دانید از هر عضو چهمی 

 کنید.   می دانید که خود چهمی 

 

 هاي كاري  تيممزاياي  (6

 برخوردار شوند.  شود افراد از خالقیت و انرژی بیشتریخاصیت هم افزایی: کار در تیم باعث می 

 و دانش افراد ارتقاء می یابد.ها  ، مهارتبه دلیل تعامل افراد با همدیگر ها و دانش افراد:افزایش مهارت 

 شود. ذیری بیشتری ایجاد میپها و ظرفیت افراد انطباق و انعطافانعطاف پذیری: در نگرش 

 رود.   می افزایش تعهد: در تیم، سطح رضایت و تعهد افراد باالتر 

 

 هاي افراد تيم نقش( 7

 کنند.   می خالق و نوآور: عقاید و نظرات جدید ارائه 

 تواند آن نظرات را عملی کند.  می ،سس: پس از این که نظرات جدید توسط دیگران ارائه شدؤکاشف و م 

 دهد.  می شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار های ارائهگر: راهتحلیل 

  کند.   می دهنده: ساختار سازمانی برای طر  پیشنهادی ارائهسازمان –سازنده 

  کند.   می تولید کننده: رهنمودهای الزم را ارائه –تصمیم گیرنده 

 کند.   می بازرس: امور را به صورتی دقیق کنترل و بررسی -کنترل کننده 

 کند.   می های خارجی، با اعتقادی راسخ از تیم دفاعگهدارنده: در مبارزه تیم با گروهن 

  مشاور: در پی کسب اطالعات کامل برمی آید.  –گزارشگر 

  کند. می هماهنگ کننده: کارها را هماهنگ، منسجم و یکپارچه 

 

 هاي يک تيم كارآمدويژگي (8

  ر )به اعتقاد رابینز(  نف 12تعداد افراد نباید زیاد باشد. حداکثر 

  کننده سه تخصص باشند:   تأمینتیم باید دارای افرادی باشد که 

 وظایف تیم اهداف و مهارتهای فنی مرتبط با-

 یگیرتصمیم مهارت حل مسئله و-

 مهارت روابط انسانی-
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 گيريهاي تصميمسوم: آشنايي با تكنيک بخش

 

بزارش مغززی    فزن »کزه  شود می های مختلفی استفادهروش از گیری،متصمی گروه و در منظورحل مسئله موجوده ب

 کتاب راجع به آن توضیح داده شده است.  مبحث پنجم ازآن جمله اند که در«یگروه اسم فن»و«

 

 نقاط قوت و ضعف تصميم گروهي  

   :نقاط قوت 

 د.  شوتر شدن اطالعات گروه میباعث غنی ،: جمع شدن اطالعات افرادتر وکاملتر اطالعات جامع -

 شود.  تر شدن دیدگاه گروه میباعث وسیع، های بیشتر: جمع شدن نظرات افراددیدگاه -

 حل انتخابی بهتر مورد پذیرش جمزع قزرار  گیری، راهبه علت مشارکت همگان در تصمیم :حلتر راهپذیرش سریع -

 گیرد.   می

بی نسبت به تصمیم فزردی مشزروعیت   گیری، راه حل انتخامشروعیت بیشتر: به علت مشارکت همگان در تصمیم -

 بیشتری دارد.

 

 نقاط ضعف:   

 مباحثات وقت گیر است.  ارائه نظرات و :وقت گیر بودن -

 آورد.  فشار می اعضامعموالً گروه براعضای خودبرای سازش با سایر  فشاردرجهت سازش: -

  ارند.های گروه را در دست دفرمانروایی اقلیت: همیشه یک یا چند نفر محور بحث -

   مسئولیتی دارند ولی مسئول نتیجه کارها مشخص نیست.، گروه اعضاها: هرکدام مبهم بودن مسئولیت -
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 تمرينچهارم:  بخش

 

 تمرين در زمينه تجربه تيمي (1

 های چهار یا پنج نفره تقسیم کنید.  کالس را به گروه 

  به تیم داشته است( بیان کند.  هر عضو گروه یک تجربه مثبت )در مورد رویدادی که پیش از پیوستن 

   .هر عضو گروه یک تجربه منفی )در مورد رویدادی که پیش از پیوستن به تیم داشته است( بیان کند 

  دهند.  می مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارهای افراد را گروه گفته اعضااینک 

 

 فن بارش مغزي (2

 را اجرا کنید.   چند گروه پنج نفره تشکیل دهید و مراحل بارش مغزی 

 ها داشته باشد. هر گروه باید یک ثبت کننده ایده 

   )پانزده دقیقه بر روی یک مسئله فکر کنید. )مثال: چه کنیم تا جهانگردان بیشتر به کشور ما سفر کنند 

 ربط و زائد را حذف کنید.  ها را بنویسید و مرور کنید و پیشنهادهای بیایده 

  

 فكر نويسي ( 3 

  نفره تشکیل دهید و روش بارش مغزی را اجرا کنید.   4چند گروه 

 های خود را روی یک برگ کاغذ بنویسید.به ترتیب ایده   

  بارش مغزی را اجرا کنید.   4و  3مراحل 
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 و كلمات  اول: آشنايي با مفاهيم  بخش

   ي خدمات داوطلبانههاآشنايي با اهداف، خط مشي، نقش و ويژگيدوم:  بخش

 

 

 

 

 سومفصل 

 

 خدمات داوطلبانه
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 اول: آشنايي با مفاهيم و كليات بخش

 Volunteerداوطلب (1

  پایبنزد   احمزر  هاللو  سرخ صلیبی الملل بینداوطلب شخصی حقیقی یا حقوقی است که به اصول بنیادین نهضت

 بوده

  باشد   می به اساسنامه و قوانین جمعیت متعهد 

  وطلبی، به صورت سازماندهی شده، مسزتمر یزا غیرمسزتمر ارائزه خزدمت     ی داها و تیمها  با فعالیت درقالب گروه 

1نماید. می
 

 داوطلب حامي (2

 نبوده اما از طریق  احمر هاللو نهادهای دولتی و غیردولتی که داوطلب جمعیت ها  کلیه اشخاص حقیقی، سازمان

براسزاس   ،نماینزد  مزی  آن حمایزت ی امزدادی و بشردوسزتانه ی   ها جمعیت، خدمات داوطلبانه ارائه نموده، از برنامه

عنزوان داوطلزب حزامی جمعیزت     ه گردد ب می یی که توسط سازمان داوطلبان تهیه و تدوینها ضوابط و دستورالعمل

 2شوند. می شناخته

 داوطلب فعال (3

  پایبند هستند   احمر هاللو  سرخ صلیبی الملل بینداوطلبانی که به اصول بنیادین نهضت 

  سزاعت حضزور    50خدمات شایانی مشتمل بر حزداقل   احمر هاللای عالی جمعیت ضمن اجرای مصوبات شور

ساعت خدمات مشزورتی یزا    50ریال مساعدت مالی، ارائه  000/600ی جمعیت، اهدای حداقل ها سالیانه درفعالیت

 گردند. می ساعت فعالیت حضوری و پشتیبانی ارائه نمایند، داوطلب فعال جمعیت محسوب 150

 Memberعضو  (4

  احمزر  هاللو  سرخ صلیبی الملل بینعضو جمعیت شخصی حقیقی یا حقوقی است که به اصول بنیادین نهضت 

 پایبند بوده

  باشد و با پرداخت حق عضویت مداوم به توسعه ی سازمانی جمعیزت   می نامه و قوانین جمعیت متعهدبه اساس

 نماید. می کمک

                                      
1
 .5. ص1388اوطلبانه، سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر. خدمات د آیین نامة - 

2
استخراج گردیده  1388خدمات داوطلبانه و دستورالعمل های مربوطه در سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر  کلیة تعاریف از آیین نامة - 

 است.
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 Membershipحق عضويت  (5

 ی جمعیزت پرداخزت  هزا  جمعیت به منظور توسعه ی سازمانی و گسترش فعالیزت  مبلغی است که توسط اعضای 

   .گردد می

     ،حداقل میزان آن همه ساله توسط سازمان داوطلبان جمعیت پیشنهاد و پس از تصویب شورای عزالی جمعیزت

 شود. می ابالغ

   و هزا   گردد یا از شیوه می واریز احمر هاللبه حساب بانکی جمعیت  اعضامبلغ حق عضویت پس از تعیین، توسط

 شود. می طرق مناسب دیگر دراختیار جمعیت قرار داده

 عضو فعال (6

  حق عضویت خویش را به صورت مستمر)حداقل یک سال( پرداخزت نمایزد  احمر هاللچنانچه عضو جمعیت ،، 

 شود. می عضو فعال جمعیت محسوب

 ي چهارگانه ي داوطلبيها گروه (7

پس از طی مرحله ی پذیرش با توجه به شرایط عضویت، تخصص موردنیزاز و   احمر هاللکلیه ی داوطلبان جمعیت 

 گردند: می ی چهارگانه ی داوطلبی سازماندهیها شرایط سنی داوطلبان دریکی از گروه

 دهند. می گروه مهارت: داوطلبانی که خدمات فنی و تخصصی ویژه ارائه 

 دهند. می گروه حمایت: داوطلبانی که خدمات مالی و مادی ارائه 

 نمایند. می گروه هدایت: داوطلبانی که خدمات فکری، برنامه ریزی، مشورتی و مدیریتی ارائه 

 نمایند. می ی جمعیت مشارکتها گروه مشارکت: داوطلبانی که با حضور خود در فعالیت 

تواننزد   مزی  دشزون  مزی  پذیرفته احمر هاللضمناً آن دسته از داوطلبانی که براثر مقتضیات سنی به عضویت جمعیت 

 تزأمین و ها  ی چهارگانه ی تسکین آالم بشری، صلح و دوستی و تفاهم، حمایت از زندگی و سالمت انسانها درگروه

سازماندهی گردند. از بین این داوطلبان نیز براسزاس میززان توانمنزدی و عالقزه منزدی بزه انجزام        ها  احترام انسان

 گردند. می نجات گر انتخاب ی امداد و نجات، داوطلبان امدادگر وها فعالیت

 ي داوطلبيها پروژه (8

 ی به هم مرتبط و سازمان یافته است که به منظور رسیدن بزه یزک هزدف از پزیش     ها پروژه مجموعه از فعالیت

 تعیین شده زیرنظر یک مدیر اجرایی یا واحد مشخص، درچارچوب برنامه زمانی و بودجزه پزیش بینزی شزده اجزرا     

 گردد.   می
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  ین و تزر  اصزلی  تزأمین پروژه فعالیتی است که با مسزاعدت و همراهزی داوطلبزان جهزت      احمر هاللدرجمعیت

 گیرد. می صورت احمر هاللین نیازهای نیازمندان یا جمعیت تر مهم

 

 ي غيردولتيها سازمان (9

 ی غیردولتیها سازمان (NGO’S) شود که توسزط گروهزی از اشزخاص     می یی اطالقها یا سازمانها  به تشکل

یا حقوقی غیردولتی به صورت داوطلبانزه بزا رعایزت مقزررات مربوطزه تاسزیس شزده اسزت و بزه صزورت            حقیقی

 نمایند. می غیرانتفاعی و غیرسیاسی فعالیت

   ی غیردولتی که همسزو بزا اهزداف جمعیزت هسزتند ایجزاد       ها صرفاً با آن دسته از سازمان احمر هاللجمعیت

 نماید. می تعامل و همکاری

 ی مشترک است که به صزورت دو  ها ی غیردولتی اجرای پروژهها ی همکاری با سازمانها زمینه ینتر یکی از مهم

 گردد. می جانبه یا چند جانبه اجرا

 

 داوطلب( خانة 10

  جهزت   احمر هاللخانه داوطلب مکانی است مستقل و مشخص که صرفا به منظور گردهم آیی داوطلبان جمعیت

ی خیریه و خزدمات عزام المنفعزه بزه اقشزار و افزراد نیازمنزد        ها ارائه ی کمکهم فکری، برنامه ریزی، هم افزایی و 

 گردد. می راه اندازی احمر هاللدرجمعیت 

 بایست حتی االمکان از طریق جمعیت یا مساعدت داوطلبان تهیه گردد. می مکان و تجهیزات خانه داوطلب 

 

 ي مردمي و اعاناتها جمع آوري كمک (11

 و در جهزت تزرویج و تقویزت حزس تعزاون،       احمزر  هزالل اجزرای وظزایف جمعیزت     در راستای تحقق اهداف و

ی طبیعی و انسزانی  ها نیکوکاری، نوعدوستی، و مشارکت بین مردم خصوصا در زمان وقوع حوادث و سوانح و بحران

ن ی آحاد مردم بعنزوا ها اساسنامه ی جمعیت، جذب و بهره مندی از توانمندی 17ماده ی  4و همچنین مطابق بند 

 پیش بینی گردیده است. احمر هاللی انسان دوستانه ی جمعیت ها یکی از وظایف و فعالیت

 پذیرد: می ی مردمی و اعانات در دو مقطع زمانی از سوی جمعیت انجامها جمع آوری کمک 
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یزت  اوالً در زمان وقوع حوادث و سوانح به منظور پشتیبانی از عمالیت امدادی و کمک به مردم آسیب دیزده، جمع -

نمایزد. ایزن مهزم عمزدتا درمراکزز       می ی مردمی درسطح داخل و خارز از کشور اقدامها نسبت به جمع آوری کمک

 گیرد   می انجام احمر هاللی ثابت و سیار جمعیت ها ی مردمی و در پایگاهها جمع آوری کمک

منزابع بزرای    تزأمین ند جامعزه و  ی عادی و غیرحادثه جمع آوری اعانات برای کمک به افراد نیازمها ثانیاً در زمان -

ی جمع آوری اعانزات، توزیزع   ها و قلکها  ی مختلفی از جمله توزیع صندوقها و شیوهها  از روش احمر هاللجمعیت 

ی اینترنتزی،  ها ی الکترونیکی و شبکهها ی نقدی از طریق حسابها ی مردمی، دریافت کمکها قبوض دریافت کمک

 پذیرد. می و... انجامها  خودپرداز بانک یها از طریق دستگاهها  دریافت کمک

 

 خدمات داوطلبانه درجمعيت (12

  شزود کزه توسزط داوطلبزان      مزی  یی اطزالق هزا  به آن دسته از فعالیزت  احمر هاللخدمات داوطلبانه درجمعیت

درجهت توسعه ی اهداف انسان دوستانه ی جمعیت و بدون هیچ گونه چشمداشت مالی و مادی و به صزورت ارادی  

 شود. می کمک به هم نوعان، آسیب دیدگان و آسیب پذیرترین افراد جامعه درداخل یا خارز ازکشور ارائهجهت 

  ی هزا  ی منطقزی یزا بازپرداخزت هزینزه    هزا  خدمات داوطلبانه برای کسب منافع مالی نیست اما ارائه ی مشزوق

 باشد. می بالمانع احمر هاللی جمعیت ها متعارف برای انجام خدمات داوطلبانه، به منظور پیشبرد برنامه

    دهزد نزه بزه دلیزل عوامزل       مزی  خدمت داوطلبانه خدمتی است که فرد داوطلب آن را با میزل و اختیزار انجزام

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... که بر او تحمیل شده و هدف ازآن ارایه خدمات به مردم آسیب پذیرجامعه است نه 

 3کسب منافع مادی.

 با توجه به وقوع حوادث و سوانح گونزاگون   ،ی ملی بسیار حیاتی و تاثیرگذار بوده ها نقش داوطلبان در جمعیت

درجهان و لزوم پاسخ گویی سریع به حوادث، اهمیت حضور داوطلبان برای کمک به افراد آسزیب دیزده روز بزه روز    

 گردد. تر می افزون

                                      
3
 .6. مقدمه. ص1999و هالل احمر. ژوییه  سرخ صلیب ی جمعیت هایالملل بینبازنگری درامور داوطلبان، فدراسیون  فرایندخط مشی و  - 
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 اوطلبانههاي خدمات دآشنايي با اصول ، اهداف، خط مشي، نقش و ويژگيدوم:  خشب

 باشد که عبارتند از: می انجام خدمات داوطلبانه در نهضت مستلزم رعایت برخی اصول از سوی اعضا و داوطلبان

 اصول كلي (1

 نهضت بشردوستانه ای است متکی به خدمات داوطلبانه که یکی از اصزول اساسزی آن    سرخ صلیبو  احمر هالل

 ت رسالت خود را تداوم بخشد.اتکاء به این خدمابا رود و بایستی  می به شمار

  شود که با میل و خواست قلبی خود بخشی از وقت  می ، به زن یا مردی اطالقسرخ صلیبو  احمر هاللداوطلب

و استعدادهای خود را به خدماتی اختصاص دهد که توسط جمعیت درجهت خدمت به جامعه برعهده گرفتزه شزده   

 است.

  باشد، با حالت سازنده و مثبزت   ها می تجلی همبستگی جهانی انسان احمر هاللو  سرخ صلیبخدمات داوطلبانه

 کمزک هزا   ، آالم و تسزکین نزاراحتی  هزا  خود و همچنین از طریق ماهیت انسان دوستانه اقداماتش، به کزاهش رنزج  

 نماید. می

 بزا  باشزد و   می ، الهام گرفتن از سنن و فرهنگ مناطق مختلف جهاناحمر هاللو  سرخ صلیبنه اخدمات داوطلب

 شود. می و سنن کمکها  نه به احیاء این فرهنگاانجام خدمات داوطلب

  4را رعایت نمایند. سرخ صلیببایست به هنگام انجام وظیفه، اصول سیاسی  می سرخ صلیبداوطلبان 

 اصول مربوط به انجام خدمات داوطلبانه (2

و داوطلبزان نهضزت اسزت کزه      اعضزا وی و ارائه ی خدمات داوطلبانه مستلزم رعایزت اصزولی از سز   ها  انجام فعالیت

 عبارتند از:

       ترویج و ارائه ی خدمات براساس تشخیص صحیح و دقیق نیازها استوار اسزت و بزه طزور یکپارچزه در اختیزار

 گیرد. به عبارت دیگر ارائه ی خدمات داوطلبانه مستلزم انجام نیازسنجی دقیزق از سزوی داوطلبزان    می همگان قرار

 بایست با نیازهای بهره وران هم خوانی داشته باشد. می ارائه شده نیزباشد و سطح خدمات  می

 مطابق با نیازهزا و مشزکالت جامعزه بزه عنزوان      ها  و فعالیتها  تصمیم به مشارکت جامعه در برنامه ریزی پروژه

 گردد. می عامل پیشرفت و توسعه ی جامعه تلقی

 ایجاد و توسعه ی حس مسئولیت و بشردوستی نسبت به جامعه  

 هزا   ی هر یک از تیمها هنگام بروز حوادث و سوانح، ایجاد نظام تقسیم کار برحسب وظایف داوطلبی و توانمندی

 باشد. ها می یا اعضا آن

                                      
4
 .6. مقدمه. ص1999و هالل احمر. ژوییه  سرخ صلیبی جمعیت های الملل بینبازنگری درامور داوطلبان. فدراسیون  فرایندخط مشی و  - 
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 اركان گروه (3

 هرگروه متشکل از ارکان و اجزایی است که عبارتند از:

 رئیس گروه 

 ید مراجع ذیصال  درامزور داوطلبزان منصزوب   ی داوطلبی انتخاب و پس از تایها رئیس گروه توسط مسئولین تیم -

 شود. می

 دبیرگروه 

ی داوطلبی انتخاب و پس از تایید، توسزط مسزئولین امزور داوطلبزان     ها دبیرتوسط رئیس گروه از بین اعضای تیم -

 شود. می منصوب

 سرتیم داوطلبی 

 اعضای تیم داوطلبی 

 

 ي داوطلبيها انواع گروه( 4

  ی عادی متفاوت به نظزر ها ا توجه به نیاز جمعیت درزمان وقوع حوادث یا زمانبها  تشکیل و کارکرد گروهنحوة 

براسزاس تخصزص و   هزا   ی داوطلبزی، تقسزیم بنزدی گزروه    هزا  رسد، اما به منظور عملکرد سریع و به موقع گروه می

 :عبارتند از آنها گیرد که برخی از می یشان انجامها توانمندی

 گروه بهداشت ودرمان - 

 بانیگروه پشتی - 

 بازاریان گروه اصناف - 

 ریزیگروه علمی و برنامه - 

 گروه امداد و نجات - 

 

 هاي يک داوطلبويژگي( 5

هایی باشد که در زیر بزه مزواردی از   هر داوطلب برای آن که بتواند بیشترین خدمت را ارائه دهد، باید دارای ویژگی

 شود:  آن اشاره می

 ماد بودن، فزداکاری، تواضزع، خزوش خلقزی و ....     تاس مسئولیت، قابل اعداوطلب باید دارای صفاتی مانند احس

 باشد.  
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  .وقت کافی برای ارائه خدمات داوطلبانه داشته باشد 

   )وضع ظاهری مرتب و مناسبی داشته باشد. )ساده پوشی و پاکیزگی 

   .هرگز افراد را از لحاظ سطح زندگی و رفتار مقایسه نکند 

 شرفت دیگران باشد.  خوش بین و عالقه مند به پی 

   .دارای پشتکار و جدیت در کار باشد 

   .در انجام خدمات خود اعتماد به نفس کافی داشته باشد 

 (طلبی انگیزه خیرخواهانه و بشردوستانه داشته باشد. )نه قصد منفعت 

 

 انواع داوطلب ( 6

 بندی نمود: های گوناگون تقسیمتوان از جنبهداوطلبان را می

 

 انجام خدمات داوطلبانهنظر شکل  از 

دهد. خدمت این داوطلب بیشتر در مراکزز  می این داوطلب خدمتش را به صورت انفرادی انجام :داوطلب منفرد -

 گیرد.   می خاص و براساس تجارب و توان فرد صورت

 دهد.  می این داوطلب خدمت خود را در قالب گروه ارائه داوطلب عضو گروه: -

 اوطلبانه در سازمان جوانان به صورت گروهی است.  ادآوری: انجام خدمات دی

 

 نظر زمان انجام خدمات داوطلبانه از  

داوطلبی است که به طور مستمر و مداوم ، قسمتی از اوقات فراغت خود را به فعالیت در زمینزه   داوطلب دائمی: -

 کند.   می در ماه فعالیتروز در هفته و یا یک هفته  هدهد. مثالً دو یا س می خدمات بشر دوستانه اختصاص

ها و تجارب آنان اسزتفاده  و در مواقع لزوم از مهارت هداوطلبی است که در هنگام بروز حادث داوطلب غیردائمی: -

 شود و زمان مشخصی برای بهره گیری از آنان وجود ندارد. می

 

 ت انجام خدمات داوطلبانهاز نظر کیفی   

را بودن آگاهی و توانایی الزم برای انجام کارهای خیر ، وظایف خزود را  کسی است که عالوه بر دا :داوطلب مفید -

 دهد.  به نحو احسن انجام می

کسی است که برای پیشبرد مقصود شخصی و یا پیدا کردن مقام و موقعیت خاصی به گزروه   داوطلب غیرمفید: -

د باعزث ناامیزدی و بزدبینی در گزروه     پیوندند و یا فرد ناامید و بدبینی است که با افکزار مسزموم خزو   داوطلبان می

 شود.  می داوطلبان یا اجتماع
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 تعريف خدمات داوطلبانه  ( 7

 کند:   می گونه تعریف احمر، خدمت داوطلبانه را اینو هالل سرخ صلیبالمللی فدراسیون بین 

عوامزل اجتمزاعی،   دهد نه به علزت  خدمت داوطلبانه، خدمتی است که فرد داوطلب آن را با میل و اختیار انجام می

پزذیر جامعزه اسزت نزه کسزب      اقتصادی و سیاسی که بر او تحمیل شده و هدف از آن، ارائه خدمات به مردم آسیب

   منافع مادی.

 

 انواع خدمات داوطلبانه ( 8

 شوند:  خدمات داوطلبانه به دونوع تقسیم می

 :که خود شامل دو حالت است:  خدمت انفرادی 

 دهد.  ایی انجام میخدمتی که داوطلب به تنه - 

 دهد.  ها و ادارات مربوط انجام میخدمتی که داوطلب شخصاً با مراجعه به سازمان - 

 

 :شود. می های گروهی انجامدر این نوع خدمت داوطلبانه، کار در قالب فعالیت خدمت گروهی   

 

   سرخ صليباصول خدمات داوطلبانه  ( 9

   اصول کلی 

است و  سرخ صلیبای است متکی به خدمات داوطلبانه، که یکی از اصول اساسی نهضت بشر دوستانه سرخ صلیب - 

 بایستی با اتکا به این خدمت رسالت خود را تداوم بخشد. 

شود که با میل و خواست قلبی خود بخشی از وقت و استعدادهای ، به زن یا مردی اطالق میسرخ صلیبداوطلب  -

 ، در جهت خدمت به جامعه بر عهده گرفته شده است. سرخ صلیبط دهد که توس می خود را به خدماتی اختصاص

باشزد، بزا حالزت سزازنده و مثبزت خزود و       می هاکه تجلی همبستگی جهانی انسان سرخ صلیبخدمات داوطلبانه  -

   نماید. می کمک هاها، آالم و تسکین ناراحتیهمچنین از طریق ماهیت انسان دوستانه اقداماتش، به کاهش رنج

باشزد و بزا انجزام خزدمات     ، الهام گرفته از سنن و فرهنگ مناطق مختلف جهان میسرخ صلیبمات داوطلبانه خد -

 شود.  ها و سنن کمک میداوطلبانه به احیاء این فرهنگ

 را رعایت نمایند.   سرخ صلیببایستی به هنگام انجام وظیفه، اصول اساسی  سرخ صلیبداوطلبان  -
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 مات داوطلبانه اصول مربوط به انجام خد 

 باشد:   می به شر  زیر سرخ صلیباصول مربوط به انجام خدمات داوطلبانه 

  به طور یکپارچه در اختیزار همگزان   ،ترویج و ارائه خدمات براساس تشخیص صحیح و دقیق نیازها استوار بوده

 گیرد.   می قرار

 با نیازها و مشکالت جامعه با عنوان عامل ها مطابق ها و فعالیتریزی پروژهتصمیم به مشارکت جامعه در برنامه

 (  شعار دیگران را یاری ده تا به خود کمک کنندگردد. ) می پیشرفت و توسعه جامعه تلقی

   ایجاد و توسعه حس مسئولیت و بشردوستی نسبت به جامعه 

 ندگی را بهبود توسعه استعداد و شایستگی افراد به طوری که آنان بتوانند لیاقت خود را نشان دهند و کیفیت ز

 بخشیده و مشکالت خود را حل نمایند.  

 

 ضرورت و اهميت خدمات داوطلبانه  ( 10

 اسزتفاده از نیروهزای داوطلزب، از عهزده     های رسمی به علت گستردگی حوادث و مشکالت جوامع، بدون سازمان

ها را به میزان قابل تزوجهی  هزینه عالوه بر این، انجام امور به وسیله داوطلبان، آیند.نمی انجام مطلوب وظایف خود بر

شود. از طرفی داوطلبان انگیززه  ها میباعث افزایش هزینه ،رسمی مزد بگیریِ دهد. زیرا استفاده از نیروهاکاهش می

 ی این نوع کارها دارند. اتری برقوی

 اهمیزت بزه    است و خدمت داوطلبانه در ایزن کشزورها   تر نیاز به داوطلبان در کشورهای در حال رشد محسوس

دهنده خدمات اجتماعی، بدون داوطلبان تربیت شده فقط قادر به انجام سسات ارائهؤها و مسزایی دارد. زیرا سازمان

هزای خزود را از نظزر کمزی و کیفزی      توانند برنامزه های خود هستند، ولی با کمک داوطلبان میدادن حداقل برنامه

ی خزود داوطلبزان نیزز    اانه برلبند. از طرفی انجام خدمات داوطگسترش دهند و به عده بیشتری از مردم خدمت کن

 گردد.   می بسیار مفید است، زیرا سبب تقویت حس نوع دوستی در آنان

 داوطلب درسراسرجهان دارد. عضو میلیون نفر105 حدود احمر هالل و سرخ صلیبنهضت  حاضر درحال 

 

 تاريخچه امور داوطلبي( 11

  ین مفهوم آن بود.تر ، فعالیت داوطلبی اصلیتاسیس شد  سرخ صلیبزمانی که 

   هانری دونان جوان، زنان دهکده را برای کمک بزه مجروحزان و افزراد در    1859در جنگ سولفورینو در سال ،

 بسیج کرد. ،حال مرگ که روی زمین مانده بودند

     موجزب تأسزیس   او پس از بازگشت به وطن، کتاب خاطرات سولفورینو را نوشت که چندسال بعد ایزن کتزاب

 گردید.   سرخ صلیب
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  رشد کرد، از کشوری به کشور دیگر گسترش پیدا کزرد و مزردم هزر     احمر هاللو  سرخ صلیباز آن پس نهضت

 شروع به جذب داوطلبان کردند.   ،یک جمعیت را تشکیل داده  ،جامعه گرد هم جمع شده 

 

 اهداف خدمات داوطلبانه  ( 12

 ند از:  اهداف اصلی خدمات داوطلبانه عبارت 

 های بشر دوستانه  های عملی برای مشارکت هرچه بیشتر داوطلبان در فعالیتفراهم نمودن فرصت -

 های بشردوستانه  در خالل فعالیتهای اجتماعی داوطلبانها و مهارتافزایش توانمندی -

 بارتند از: ع سرخ صلیبو  احمر هاللهای داوطلبان در جمعیت مشیِخط ف اهدا 

   احمر هاللو  سرخ صلیبی نهضت جهانی اهمیت امور داوطلبی برتقویت ا -

 خصوص داوطلبی   در احمر هالل و سرخ صلیبهای ملی های اساسی جمعیتروش و ایجاد ارزشها -

 احمر در خصوص مسئله داوطلبی  سرخ و هاللهای صلیبهای جمعیتتنظیم مسئولیت -

 احمر  هالل سرخ ومعیت صلیبدر جداوطلب های افرادتنظیم حقوق و مسئولیت -

 

 خط مشي داوطلبان( 13

 فعالیتی است که:   احمر هاللو  سرخ صلیبداوطلبی در نهضت 

 های مادی و یا مالی و یا تحت فشارهای اجتمزاعی، اقتصزادی و یزا سیاسزی، بلکزه از اراده      نه به خاطر خواسته

 شخصی افراد شکل گرفته شده است. 

 احمزر  هزالل و  سرخ صلیبها و در راستای اصول اساسی پذیر و جوامع آنآسیب هدف آن سود رساندن به افراد 

 باشد.  می

 ِسازماندهی شده است.  احمر هاللو  سرخ صلیببه رسمیت شناخته شده جمعیت  توسط نمایندگان 

 به طور مزنظم   احمر هاللو  سرخ صلیبهای فردی است که برای جمعیت احمر هاللو  سرخ صلیبک داوطلب ی

 دهد.  می گاهگاه، فعالیت داوطلبی انجامیا 

 فردی است که با شرایط عضویت خواسته شده تحت قوانین جمعیت ملزی   سرخ صلیبو یا  احمر هاللک عضو ی

 به طور رسمی موافقت نماید.

   خزط مشزی،    های ملی خود بوده یا نباشزند. ایزن  ممکن است عضو جمعیت احمر هاللو  سرخ صلیبداوطلبان

 را مدنظر قرار داده است.  احمر هاللو یا  سرخ بصلیداوطلبان 

 

 نبايد انجام دهد احمر هاللو  سرخ صليبكارهايي كه داوطلب (14

 به امری اختصاص ندهند.   را سرخ صلیب یا احمر هاللهای قبلی امکانات جمعیت دستور و بدون اختیار 

  ده نکنند.  ی منافع شخصی استفاابر احمر هاللیا  سرخ صلیباز موقعیت خود در 
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  به منظور معامالت شخصی یا خرید و فروش که سود  سرخ صلیبیا  احمر هاللاز اعتبار بدست آمده از جمعیت

 حاصله آن به نفع خود یا شخص ثالثی باشد، استفاده نکنند.  

 

 نكات مورد توجه داوطلبان  ( 15

 رود تا: انتظار می احمر هاللو  سرخ صلیباز کلیه داوطلبان 

 هزا را  نآتوزیزع   ،منطبزق نمزوده    احمزر  هاللو  سرخ صلیبای خود را با اصول بنیادین نهضت جهانی هفعالیت

 افزایش دهند.  

 ها پرهیز نمایند.  از سوء استفاده نمودن از آن ،احترام گذاشته  ،های مربوط به استفاده از نشانبه آیین نامه 

 د.  در جهت افزایش استانداردهای باالی کیفیت فعالیت نماین 

 های جمعیت ملی برای داوطلبان، قوانین یا اصول اخالقزی فدراسزیون و اصزول اساسزی     منطبق با دستورالعمل

 خدمات داوطلبانه رفتار نمایند.  

 های خود در صحنه حضور داشزته  ها و تواناییدر مواقع اضطراری و با موافقت جمعیت ملی و با توجه به مهارت

 باشند.  

 هزای خزود را بزرای کمزک فزردی و فعالیزت       توانزایی  ،ن از خدمات را بزرآورد نمزوده   نیازهای استفاده کنندگا

 داوطلبانه تقویت نمایند.  

 

 حقوق داوطلبان( 16

 ه تعریف شده، عضو جمعیت ملی خود شوند. مطبق آنچه که در اساسنا 

 خزود را ایفزا   سزازد تزا وظزایف و یزا نقزش       می ها را قادرهای شخصی که آنهای مناسب یا پیشرفتآموزش از

 نمایند، بهره مند گردند. 

 مند گردند.  از تجهیزات الزم به منظور انجام وظایف و نقش خود بهره 

 باشد پذیرفتزه یزا   انجام هرگونه فعالیت یا نقشی را که در ارتباط با اصول اخالقی و اساس خدمات داوطلبانه می

 رد نمایند.  

 

 هاي داوطلبان  مسئوليت( 17

 و نیزز چهزار    سرخ صلیبیا  احمر هاللا اصول اخالقی، اصول اساسی و فلسفه خدمات داوطلبانه داوطلبان باید ب

 معاهده ژنو و دو پروتکل الحاقی آن آشنا شوند. 

   .در همه حال متوجه نیازهای دیگران باشند 

 ملی خزود   با جمعیت احمر هاللیا  سرخ صلیبگیری در مورد موضوعات قبل از هرگونه تصمیم، اگر تردید دارند

 مشورت کنند.  
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 های خود واقع بین باشند.  و محدودیتها  درباره توانایی 

   .سعی کنند در حد ظرفیت و توانشان کار کنند، لیکن در انجام وظایف خود انعطاف و پشتکار داشته باشند 

 بازخورد آن را بررسی کنند.   ،کنند کار خود را ارزیابی کرده  سعی 

  کنند.   جمعیت ملی را تقویت ،ها ها و خط مشیاهداف، آرمانبکوشند با آگاهی کامل از 

   .سعی کنند شخصی مثبت و دارای شور و شوق باشند 

        با آگاهی از اهمیت رفتار متقابل و بهبود بخشیدن به ارتباطات خود بزا سزایر داوطلبزان ارتبزاط کزاری مثبتزی

 برقرار کنند.

 

 نقش داوطلبان( 18

 پذیر یاری رسانند. داوطلبان تحزت نظزر رهبزران    آسیب قرار دارند تا به مردما ه در سطح محلی در قلب فعالیت

   :به شر  زیر می پردازندخود به انجام وظایفی 

 گردآوری اعانات - 

 ی اولیهها کمک -

 رانندگی آمبوالنس  -

 ایجاد خدمات خط تلفن کمکی  -

 توزیع مواد غذایی  -

 آمادگی در برابر سوانح  -

 ......مالقات سالخوردگان و ...  -

  کنند و رئیس جمعیت ملزی اغلزب یزک داوطلزب     نیز نقش کلیدی ایفا می جمعیتداوطلبان در سطح رهبری

  است.

 

 (  احمر هاللي خدمات داوطلبانه )در سازمان جوانان جمعيت ها ويژگي( 19

 وجهی دریافت نمی شود.   افتخاری است، یعنی برای خدمت داوطلبانه 

  قائل نمی شود.  دارد. یعنی در ارائه خدمت، بین افراد تبعیض المنفعهو عامجنبه بشر دوستانه، خیرخواهانه 

 خزاص سیاسزی، اقتصزادی و ..... دنبزال نمزی       طلبانه است. یعنی در آن اهدافبدون هیچ گونه تمایالت منفعت

 شود. 

 بالیزای  ماننزد زمزان جنزگ، صزلح،      ،شرایط و زمان انجام خدمات داوطلبانه بر طبق موقعیت و شرایط مختلف

 کند.   می طبیعی و ...... تفاوت

 پذیرد.  اختیاری است و بدون هیچ گونه تحمیل یا فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صورت می 

  شود.داوطلب و به صورت غیر رسمی انجام می در اوقات فراغت   
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 راساس اصول بنیزادین احمر بتوان گفت که خدمات داوطلبانه در سازمان جوانان جمعیت هاللبه طور کلی می 

 گیرد.   می احمر )اصول هفتگانه( انجامسرخ و هاللصلیب



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المللي بشر دوستانه  اول: تعريف حقوق بين بخش

 دوم: مفهوم رژيم حمايتي در حقوق بشردوستانه   بخش

 تفاوت حقوق بشردوستانه با حقوق بشر و حقوق توسل به زور   :سوم بخش

 چه حقوق بشردوستانه  چهارم: تاريخ بخش

 هايي كه حقوق بشردوستانه قابليت اجرا دارد  موقعيت :پنجم بخش

 ششم: مفهوم رزمنده و غيرنظامي   بخش

 هفتم: مفهوم هدف نظامي و غيرنظامي   بخش

 هاي مسلحانه  هشتم: مفهوم حمالت ممنوعه در درگيري بخش

 ها و ابزارهاي جنگي  نهم: روش بخش

 عيت غيرنظامي در برابر اثرات جنگ  دهم: حمايت از جم بخش

 المللي بشردوستانه  فعاالن مجري حقوق بين :يازدهم بخش

 

 

 چهارمفصل 

 

 المللي حقوق بشردوستانة بين
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 ي بشر دوستانهالملل بيناول: تعريف حقوق  بخش

 

الملزل  هزای حقزوق بزین   یکزی از شزاخه   شزود( می الملل بشردوستانه )که با عنوان حقوق جنگ هم شناختهحقوق بین 

 نه دربردارنده دو مفهوم اصلی است. الملل بشردوستااست. حقوق بین

هزای جنگزی   هزا و سزال   در انتخزاب روش  هزا کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه، حق دولزت  می اعالم -الف

هزای جنگزی اسزتفاده کننزد کزه رنزج زایزد و        ها و سال توانند از آن دسته از روشها فقط مینامحدود نیست و آن

 غیرانسانی ایجاد نکنند.  

هایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خزود در درگیزری پایزان    ز حیات، سالمت و کرامت انسانا -ب

 کند. می اند )شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران( حمایتداده
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 بشردوستانه رژيم حمايتي درحقوق دوم:مفهوم بخش

 

  هزای مسزلحانه   ها در زمان وقوع درگیریو کرامت انسانهدف اصلی حقوق بشر دوستانه، حفظ حیات، سالمت

 کنزد و از همزه غیرنظامیزانی کزه در    ایجزاد مزی  « رژیزم حمزایتی  »است. بنابراین حقوق بشردوستانه در واقع یزک  

ها پایان داده و سال  خزود را  ها مشارکت نکرده اند و نیز از همه نظامیانی که به مشارکت خود در درگیریدرگیری

 کند. می اند، حمایتگذاشته بر زمین

  موارد زیر می باشند: این افراد مشخصاً شامل 

 غیرنظامیان -

 ، اسرای جنگی-

 مجروحان و بیماران   -

 کشتی شکستگان نیروهای مسلح   -

 آوارگان   -

  بشردوستانه با خلق چند نماد ویژه، این رژیم حمایتی را تقویت کرده است.  الملل بینهمچنین حقوق 
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 تفاوت حقوق بشردوستانه با حقوق بشر و حقوق توسل به زور :مسوبخش 

 

 ها جلوگیری کند.اندازه در جنگکوشد با وضع مقرراتی از خشونت بیحقوق بشردوستانه می 

 های جنگی محزدود و  ها و روشها را در انتخاب سال برای رسیدن به این منظور حقوق بشردوستانه حق دولت

 کند.مسلحانه حمایت میهای از قربانیان درگیری

 شود.  در حقوق بشردوستانه هیچ توجهی به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن آن نمی 

       حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه مکمل یکدیگرند. هر دو به دنبال حمایت از فزرد هسزتند امزا ایزن کزار را در

 دهند.  های متفاوت انجام میشرایط مختلف و به شکل

 کند. مقررات حقوق بشزر  از افراد انسان حمایت می –اعم از جنگ و صلح  –واره در همه شرایط حقوق بشر هم

ها را وادار کنند حقزوق افزراد   ها نسبت به اتباعشان را مهار کرده و دولتکنند تا رفتارهای مستبدانه دولتتالش می

 انسان را محترم بشمارند و رعایت کنند.  

 متفاوت دارد. خوب است بدانید که حتی تا پایزان جنزگ جهزانی اول، جامعزه      اما حقوق توسل به زور مفهومی

هزا  های دولتدانست. در آن زمان جنگ راهی معمول برای حل اختالفنمی المللی جنگ را ممنوع و غیرقانونیبین

ملزل   هایی برای ممنوع کردن جنگ آغزاز شزد و سزرانجام منشزور سزازمان     بود. اما پس از جنگ جهانی اول، تالش

ممنوع و غیرقزانونی   –جز در حالت دفاع از خود  –ها رسید توسل به جنگ را به تصویب دولت 1945متحد که در 

 اعالم کرد.  

 شود.  الملل ممنوع است و حتی جرم تلقی میبنابراین امروز توسل به جنگ در روابط بین 
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 چهارم: تاريخچه حقوق بشردوستانه بخش

 

 ه مدرن و منظمی که از سوی یک دولت برای نیروهای مسلح تدوین شزد، مجموعزه   نخستین قانون بشردوستان

 قوانین لیبر بود

  تصویب شد و هزدف آن تنظزیم رفتزار     1863. این مجموعه قوانین توسط دولت ایاالت متحده آمریکا در سال

خلزی داشزت و فقزط در    های داخلی بودند. اما ایزن قزانون جنبزه دا   سربازانی بود که در ایاالت متحده درگیر جنگ

 ایاالت متحده قابل اجرا بود. 

  بود.« نری دوناناه»نام بشر دوستانه به مفهوم امروزی آن، یک تاجر سوئیسی به الملل بینمنادی حقوق 

   بزین  نکوهش رفتارهای غیرانسانی، پیشنهاد تصزویب یزک معاهزده   ضمن « خاطرات سولفورینو»او در کتاب-

 ها را ارائه کرد.ها و فراهم آوردن زمینه امداد مجروحان و بیماران جنگجنگالمللی برای کاهش خشونت در 

  الملی ایجاد شود.  اجرا گذاشتن این معاهده بینبه ای برای او همچنین پیشنهاد کرد که کمیته 

  الملزل بشردوسزتانه  حقزوق بزین   گزذار شد که پایزه  1864پیشنهاد اول دونان منجر به تصویب کنوانسیون ژنو 

 شد.   سرخ صلیبی الملل بینصر بود و پیشنهاد دوم او، سنگ بنای تأسیس کمیته معا

  هزا  های نبرد محدود شزد امزا از آن پزس ده   به موضوع بهبود شرایط مجروحان در میدان 1864کنوانسیون ژنو

 ها رسید.  الملی با مضامین حقوق بشردوستانه به تصویب دولتمعاهده و سند بین

 ی، عبارتند از: الملل بینعاهدات حقوق بشردوستانه ترین مبرخی از مهم 

 اعالمیه سن پترزبورگ  1868-

های جنگ زمینی و تطبیق اصول کنوانسزیون ژنزو مصزوب    کنوانسیون الهه در مورد رعایت قوانین و عرف 1899 -

 های دریایی  بر جنگ 1864

 الهه  1899کنوانسیون الهه برای بازبینی کنوانسیون  1907 -

هزای  پروتکل ژنو در مزورد منزع کزاربرد گازهزای خفزه کننزده، سزمی یزا دیگزر گازهزای مشزابه و روش            1925 -

 باکتریولوژیک در جنگ

 کنوانسیون ژنو در مورد رفتار با اسرای جنگی   1929 -

 های چهارگانه ژنو شامل: کنوانسیون -

  بهبود شرایط مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در میدان نبرد 

 -  شرایط مجروحان، بیماران و کشتی شکستگان نیروهای مسلح در دریا  بهبود 

 -   رفتار با اسرای جنگی 

 -   حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ 

 وانسیون الهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانهکن 1954 -
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ت از قربانیزان مخاصزمات مسزلحانه    بزرای حمایز  1949ژنزو   هزای پروتکل اول و دوم الحاقی به کنوانسیون 1977 -

 یالملل بینی و غیرالملل بین

 ایهای خاص معاهدهکنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سال  1980 - 

 ها های شیمیایی و نابودسازی آنسازی و کاربرد سال کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیره 1993 - 

 ها های ضد نفر ومنع استفاده ونابودسازی آنتجارت مین سازی، تولید وهکنوانسیون منع ذخیر 1997 - 

 المللی کیفریاساسنامه دیوان بین 1998 - 

 پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد کودکان سرباز 2000 - 
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 هايي كه حقوق بشردوستانه قابليت اجرا داردموقعيت :پنجم بخش

 

 ي  الملل بينهاي مسلحانه درگيري ( 1

هایی است که در آن ارتش منظم دو دولت با یکزدیگر وارد جنزگ   المللی، جنگهای مسلحانه بینور از درگیریمنظ

  شوند.می

 

 ي  الملل بينهاي مسلحانه غيردرگيري (2

هایی است که در یک طرف آن نیروهای مسلح مخالفت دولزت  المللی، جنگهای مسلحانه غیربینمنظور از درگیری

روهای مسلح دولتی قرار دارند. البته این نیروهای مسلح مخالفزت دولزت بایزد سزازمان یافتزه و      یو در طرف دیگر ن

 دارای فرماندهی مسئول باشند.  

 

 هاي مسلحانه فايده تفكيک انواع درگيري( 3

 ها الزم االجرا است.فایده این تفکیک در تشخیص نوع مقرراتی است که درهریک از این درگیری 

  بزه عزالوه پروتکزل اول الحزاقی      1949المللی مقررات چهارگانه کنوانسیون ژنزو  مسلحانه بینهای در درگیری

1977  

 های ژنو قابل اجرا است. به کنوانسیون

 های ژنو، به عالوه پروتکل دوم الحزاقی  مشترک کنوانسیون 3المللی، ماده بین های مسلحانه غیراما در درگیری

 شود.االجرا می های ژنو، الزمبه کنوانسیون 1977

  دوستانه باید برای حمایزت از قربانیزان یزک درگیزری      به این ترتیب برای تشخیص این که کدام مقررات بشر

 ایجاد شوند، نخست باید نوع درگیری را تشخیص داد.  
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 ششم: مفهوم رزمنده و غيرنظامي بخش

 رزمندگان غیرنظامیان

 ضای نیروهای مسلحاع همه افرادی که رزمنده نیستند. تعریف

 کنند می ها مستقیماً مشارکتدر درگیری ها مشارکت مستقیم ندارنددر درگیری هافعالیت

 حقوق
هزا را  حق شرکت مستقیم در درگیزری 

 ندارند

هزا شزرکت   حق دارند که مستقیماً در درگیزری 

 کنند.

 هامجازات

هزا مشزارکت و مداخلزه    اگر در درگیری

کت در کننززد، صززرفاً بززه دلیززل مشززار  

 درگیری قابل مجازات هستند.

هزا   ازآن جا که حق شرکت مستقیم در درگیری

را دارند، به دلیل صرف شزرکت در درگیزر یهزا    

 قابل مجازات نیستند.

 هاحمایت

هزا  برای این که مشزارکتی در درگیزری  

ها دربرابر اثرات درگیری و ندارند، از آن

همچنین وقتی کزه بزه دسزت دشزمن     

 بیافتنززززززززززززد حمایززززززززززززت  

 شود.می

شود کزه بزه   حمایت میها  تنها در صورتی از آن

هززا پایززان دهنززد. مشززارکت خززود در درگیززری

بنابراین در صورتی که به دست دشمن بیافتند، 

مجرو ، بیمار یزا کشزتی شکسزته شزوند یزا از      

هواپیما به پایین بپرند، مورد حمایت هسزتند و  

هزا  ها دربرابر کاربرد برخی سال همچنین از آن

 شود.های جنگی حمایت میوشو ر
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 هفتم: مفهوم هدف نظامي و غيرنظامي بخش

 ی این که یک هدف بتواند هدف نظامی تلقی شود، باید دو ویژگی داشته باشد: ابر

 ثری در عملیات نظامی دخالت و تأثیر داشته باشد. ؤباید به طرز م -الف

 یک مزیت نظامی قطعی به همراه بیاورد.  این که نابودسازی، تصرف یا از کار انداختن آن باید -ب

چنانچه هدفی فاقد این دو ویژگی باشد، هدف غیرنظامی خواهد بود. یعنی هر هدفی که تأثیری در عملیات نظزامی  

 نداشته باشد و نابودسازی آن هیچ گونه مزیت نظامی به همراه نیاورد، یک هدف غیرنظامی خواهد بود. 
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 هاي مسلحانهوعه در درگيريهشتم: مفهوم حمالت ممن بخش

  .حمله به جمعیت غیرنظامی و اهداف غیرنظامی ممنوع است 

  در صورتی که در کنار آن به اهزداف و افزراد غیرنظزامی هزم لطمزه وارد       –حمله به رزمندگان و اهداف نظامی

فاظت از غیرنظامیزان  های درگیری باید اقدامات خیلی الزم را برای حبشود ممنوع است و در این گونه مواقع، طرف

 اتخاذ کنند.  

   انتقام جویی هم ممنوع است. یعنی چنانچه یکی از طرفین درگیری جمعیت غیرنظامی ، طرف مقابل را هزدف

 جویی و تالفی به جمعیت غیرنظامی دشمن حمله کند.   حمله قرار دهد، طرف مقابل حق ندارد برای انتقام

 اهداف غیرنظامی توسط نظامیان مورد سوء استفاده واقزع نشزود،    همچنین برای این که قاعده مصونیت افراد و

بشر دوستانه از اهداف و افراد غیرنظامی توسط نظامیان، برای پناه گرفتن را غیرقانونی اعالم کزرده   الملل بینحقوق 

د و از ایزن  مخفی کنن –یا اهداف غیرنظامی  –است. بنابراین نظامیان حق ندارند خود را در پناه جمعیت غیرنظامی 

 استفاده نمایند.   «سپر انسانی»اهداف به عنوان 

  کند. نمونه این قبیل اهداف اموال فرهنگزی،   می بشردوستانه از برخی اهداف دیگر هم حمایت الملل بینحقوق

اماکن مقدس و مذهبی مثل مساجد و کلیساها و اشیای الزم بزرای بقزای جمعیزت غیرنظزامی )مثزل منزابع آب و       

 ند.  مزارع( هست
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 و ابزارهاي جنگيها  نهم: روش بخش

 ها و ابزارهای جنگی که باعث ورود خسارات گسترده، شدید و دیرپا به محیط زیست شود، ممنوع است.روش 

  ای هزم  های هسزته ها و تأسیساتی که دارای انرژی خطرناک هستند مثل سدها، آب بندها و نیروگاهساختمان

 از حمایت خاصی برخوردارند و نباید هدف حمله قرار گیرند.  بشردوستانه  الملل بیندر حقوق 

  هم اهداف دیگری هسزتند کزه    –ها مثل آمبوالنس –تجهیزات پزشکی و از جمله وسایل حمل و نقل پزشکی

 نباید هدف حمله واقع شوند. 

ر حقیقزت بزه   های جنگی ندارند. دها و روشهای درگیری حق نامحدودی در انتخاب سال اصل این است که طرف

ایزن   ممنوع است. –که باعث درد و رنج زاید و غیرضروری شوند  – های جنگیروشها و ها، پرتابهکار گیری همه سال 

 شود.   می از آن یاد« اصل ضرورت» همان چیزی است که در حقوق بشردوستانه با عنوان
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 دهم: حمايت از جمعيت غيرنظامي در برابر اثرات جنگ بخش

 

 مومي از همه غيرنظاميانحمايت ع (1

 :شامل قوانین ذیل

 های بشردوستانه را دارند. کمک جمعیت غیرنظامی حق دریافت 

 ها در برابر هرگونزه  ای به عمل آید. زنان باید مورد احترام خاص قرار گرفته و از آنهای ویژهاز زنان باید حمایت

ه دارای فرزندان کوچک و ابسته به خود هسزتند ، از  حمله ناشایست حمایت شود. همچنین زنان باردار و مادرانی ک

 ی خاص برخوردارند. ها حمایت

 هزا  شکل از حمله ناشایست حمایت شزود. آن  ها در برابر هرای قرار گیرند و از آنویژه کودکان باید مورد احترام

 د دریافت کنند.  به آن نیاز دارن –یا به هر علت دیگر  –باید هرگونه مراقبت و کمکی را که به علت سن 

 ای خطرناک اشتغال دارند، بزه عنزوان غیرنظزامی    های حرفههای جنگ به ماموریتروزنامه نگارانی که در جبهه

 شوند.   می قلمداد

 هزا موظفنزد   انزد بایزد مجزدداً پیونزد داده شزوند. دولزت      هایی که اعضای آن براثر جنگ از هم جدا شدهخانواده

 ها فراهم کنند.  وستن مجدد این خانوادهتسهیالت الزم را برای به هم پی

 افتند در همزه حزال بایزد از رفتزار انسزانی برخزوردار       های درگیری میهمه اشخاصی که به دست یکی از طرف

 مند شوند. باشند و بدون هیچ گونه تبعیضی ازتضمینات اساسی بهره

  مذهبی این افراد باید مورد احترام منظور از تضمینات اساسی این است که شخصیت، حیثیت، اعتقادات و آداب

 قرار گیرد.  

 

 اند.  حمايت از غيرنظامياني كه به دست دشمن افتاده (2

 شود:   می این حمایت نیز موارد زیر را شامل

 مند شوند. یعنی شخص، حیثیزت، حقزوق خزانوادگی، اعتقزادات،     این اشخاص حق دارند تا از رفتار انسانی بهره

سوم این افراد باید همواره مورد احترام واقع شود. برای تضمین رعایزت اصزل فزوق الزذکر     آداب مذهبی و عادات و ر

 سزرخ  صزلیب های ملی ، جمعیتسرخ صلیبی الملل بینهای حامی ، کمیته اشخاص مورد حمایت حق دارند به دولت

 احمر و هر سازمان بشردوستانه دیگری مراجعه کنند.  یا هالل

 هزا  ها شود، همچنین غارت امزوال آن گونه اقدامی که موجب رنج جسمی یا مرگ آنبدرفتاری با این افراد و هر

 ممنوع است. 

         اگر دولت دشمن به دالیل ضروری امنیتی تصمیم بگیرد کزه اقزدامات امنیتزی در مزورد ایزن اشزخاص مزورد

د. بنابراین بازداشت در این ها را وادار به اقامت اجباری نماید یا بازداشت کنتواند آنحد اکثر می حمایت اتخاذ کند،

 شرایط مجازات نیست، بلکه صرفاً یک اقدام امنیتی و انضباطی است. 
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 شود بیش از تسهیالتی است که به اسرای جنگزی داده   می تسهیالتی که در زمان بازداشت به این اشخاص داده

 شود.  می

 ها را برخالف میل خود به کار اجباری واداشتتوان آننمی. 

  ها باید آزاد شوند. اد به محض پایان درگیریاین افر 

 

 حمايت از آوارگان و پناهندگان   (3

 کنزد   مزی  را کزه از جمعیزت غیرنظزامی حمایزت     بشردوستانه الملل بینها آن دسته از مقررات حقوق اگر دولت

 –ثزر جنزگ   برا –خانمزان شزدن جمعیزت غیرنظزامی     دقیقاً و کامالً اجرا کنند، در ایزن صزورت از جابجزایی و بزی    

شزوند و آوارگزی   جلوگیری خواهد شد. اما از آن جا که به هر حال غیرنظامیان به دالیل مربوط به جنگ جابجا مزی 

هزایی را بزرای کسزانی کزه در اثزر جنزگ       الملل بشردوستانه حمایتهاست، حقوق بینها امری معمول در جنگآن

 شوند پیش بینی کرده است. پناهنده و آواره می

 خانه خود را ترک کرده و به جای دیگری از قلمزرو کشزور خزود     گویند که براثر جنگغیرنظامیانی می آواره به

 اند.رفته

  شود که براثر جنگ از کشور خود گریختزه و بزه قلمزرو کشزور دیگزری کزه       گفته می پناهنده به غیرنظامیانی

 اند.گریخته -یا به سرزمین کشور دشمن -درگیر جنگ است 

  پناهنزده شزناخته   های درگیری به عنزوان  درگرفتن جنگ در سرزمین یکی از طرف زکه قبل ا یهمچنین کسان

 قرار دارند.  الملل بشردوستانهاند، همچنان تحت حمایت حقوق بینشدهمی

 

 هاي اشغالي  حمايت از ساكنان سرزمين (4

 برند نیازمند قواعزد  غالی به سر میهای اشالمللی بشردوستانه، غیرنظامیانی که در سرزمینبین قاز دیدگاه حقو

ای که طزی  ها به صورتی کامالً غیرارادی و صرفاً به خاطر وقوع درگیری مسلحانهحمایتی ویژه و مفصلی هستند. آن

 توان گفت که دولزت اشزغال  شوند. بنابراین میمی ها را بدست گرفته با دشمن درگیرآن دشمن کنترل سرزمین آن

 اهم کند که زندگی عادی در سرزمین اشغالی ادامه یابد. گر موظف است شرایطی فر

 تزأمین گر شناخته شده، این است که با اتخاذ تدابیر الزم امنیت ارتش خود را  تنها حقی که برای دولت اشغال 

کند. اما در کنار آن موظف است نظم و امنیت را در سرزمین اشزغالی برقزرار کنزد، بهداشزت و سزالمت عمزومی را       

کنزد. همچنزین بایزد بزه روحزانیون همزه        تزأمین اید و غذا، دارو و تجهیزات پزشکی الزم را برای مزردم  تضمین نم

 مذاهب اجازه فعالیت معنوی و روحانی را بدهد.
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 ي بشردوستانهالملل بينفعاالن مجري حقوق  :يازدهم بخش

 ها  دولت (1

 ها هستند.بشردوستانه دولت لالملپیش از هرچیز باید در نظر داشت که مجریان اصلی حقوق بین 

  الملزل بشردوسزتانه ، بزا وضزع و تصزویب قزوانین و       ها هستند که وظیفه دارند با آموزش حقوق بیناین دولت

مقررات، مجازات ناقضان حقوق بشزر دوسزتانه و جنایتکزاران جنگزی و اتخزاد تزدابیر الزم، زمینزه اجزرای حقزوق          

 بشردوستانه را فراهم کنند.   الملل بین

 انزد و بزر   المللی هم هستند که متولی و حامی حقوق بشر دوستانهها، برخی دیگر از نهادهای بینر کنار دولتد

 لالملز های الزم را برای حس اجرای حقزوق بزین  ها همچنین امکانات و کمککنند. آن می اجرای صحیح آن نظارت

 گذارند.   می هابشردوستانه در اختیار دولت

 

   سرخ صليب المللكميته بين (2

 بشردوسزتانه را در جهزان بزر     الملزل  بزین المللی که وظیفه نظارت و کنترل اجرای حقوق نخستین سازمان بین

 است.  سرخ صلیبالمللی عهده دارد، کمیته بین

 ( این کمیته یک سازمان غیردولتیNGO است که در سال )با هزدف امزداد مجروحزان توسزط هنزری       1863

متولی و مزروز اصزلی    سرخ صلیبالمللی ه تدریج توسعه و گسترش یافت. اینک کمیته بینگذاری شد و بدونان پایه

هزای  المللی بشردوستانه در جهان است و اساسنامه آن اجزرای دقیزق حقزوق بشردوسزتانه در درگیزری     حقوق بین

 داند.می مسلحانه را یکی از وظایف اساسی

  توان بزه سزه دسزته   بشر دوستانه را می الملل بینای حقوق برای اجر سرخ صلیبالمللی های کمیته بینفعالیت 

 زیر تقسیم کرد:

 «های مسلحانهدرگیریهای پیش از وقوع فعالیت»-

 نوعی عملیات پیشزگیرانه را در همزه کشزورها     سرخ صلیبالمللی های مسلحانه کمیته بینقبل از آغاز درگیری

 کند.   می ترویج

 «انههای مسلحهای حین درگیریفعالیت» -

 مالقزات بزا اسزرای جنگزی و بازداشزت     هایی مانند های مسلحانه، کمیته با انجام فعالیتدر زمان وقوع درگیری-

انزد(، ارائزه   )در مواردی که اعضای خانواده بر اثر جنگ از هزم جزدا شزده    شدگان، برقراری مجدد ارتباطات خانوادگی

کنزد و بزه   های مسلحانه حمایت مزی قربانیان درگیری های بشردوستانه ازخدمات بهداشتی و رفاهی و توزیع کمک

 گذارد می الملل بشردوستانه را به اجرااین ترتیب حقوق بین

 :«های مسلحانهپس از درگیری هایفعالیت»-
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 ها برای محاکمزه  ها هم با کمک به آزادسازی و مبادله اسراء و همچنین مساعدت به دولتپس از پایان درگیری

در جهزت تحقزق    –هزا  درصورت درخواست دولت –های تحقیق حقوق بشردوستانه و اعزام گروه و مجازات ناقضین

 کند.   می الملل بشردوستانه تالشهای اجرایی حقوق بینضمانت

بزی طرفزی، بزی غرضزی، انسزان       باید با رعایزت اصزول   سرخ صلیبی لالملهای بشردوستانه کمیته بینالبته فعالیت

 های سیاسی به دور باشند. ها باید همواره از شائبهشوند. به خصوص این فعالیت دوستی و عدم تبعیض انجام

 

   احمر هاللو  سرخ صليبهاي ملي جمعيت (3

 نهادهزایی   –باشزند  که اینک در همه کشورهای جهان فعال مزی  – احمر هاللیا  سرخ صلیبهای ملی جمعیت

 کنند.الملل بشر دوستانه یاری میها را در جهت اجرای حقوق بینغیردولتی هستند که دولت

   هزایی بزا عنزوان    کمیتهها پیشنهاد کرد تا احمر به دولتو هالل سرخ صلیبالمللی کنفرانس بین 1996در سال

 ایجاد کنند.« کمیته ملی حقوق بشردوستانه»

 بزه عنزوان    اینک در دهها کشور جهان و از جمله در جمهوری اسالمی ایران تأسزیس شزده انزد و   ها این کمیته

 نهادهای ملی متولی حقوق بشردوستانه، به فعالیت در جهت اجرای ملی حقوق بشردوستانه مشغولند.  

 

 هاي غيردولتي بشردوستانه  سازمان (4

 هزای بشردوسزتانه   برخی سزازمان احمر، هالل سرخ وهای ملی صلیبو جمعیت سرخ صلیبالمللی به جز کمیته بین

 کنند.بشردوستانه فعالیت می الملل بینراستای اجرای حقوق دیگر هم وجود دارند که در 

  الملزل بشردوسزتانه و گززارش مزوارد نقزض آن و      ها نظارت بزر اجزرای حقزوق بزین    عمده فعالیت این سازمان

 های مسلحانه است.های بشر دوستانه بین قربانیان درگیریهمچنین توزیع کمک

  کننزد.   غرضی خود را حفظجام عملیات بشردوستانه بی طرفی و بیها موظفند همواره در جریان اناین سازمان

ها بایزد اجزازه   های مسلحانه دسترسی داشته باشند و دولتالبته در کنار این تکلیف، حق دارند به قربانیان درگیری

 این دسترسی را بدهند. 

 ها در مزورد  های این سازمانو برانگیختن افکار عمومی دارند. گزارش ها نقش مهمی در سازماندهیاین سازمان

شود و تأثیر بسزیار  جهان منتشر می های گروهی در سراسر، توسط رسانهبشر دوستانه در کشورهای درگیر جنگاوضاع 

 عمومی جهانی در مورد ابعاد مختلف درگیری دارد.  گیری افکار زیادی بر شکل

 دیزده بزان حقزوق    »و « الملزل  بزین سازمان عفو » است.« سازمان پزشکان بدون مرز» ها،نمونه این قبیل سازمان

 ها باشند.  توانند در زمره این سازماننیز می« بشر
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 شوراي امنيت سازمان ملل متحد   (5

   شود.غیردولتی محدود و منحصر نمی هایالملل بشردوستانه به سازماننقش آفرینی در زمینه اجرای حقوق بین 

  ی دولتی، نقش مهمزی در اجزرای حقزوق    الملل بینه عنوان یک سازمان سازمان ملل متحد هم ب تشورای امنی

 های اخیر تقویت شده است. بشردوستانه بر عهده دارد و این نقش به خصوص در سال الملل بین

 المللی را بزر  شورای امنیت یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد است که وظیفه حفظ صلح و امنیت بین

المللی باشد در قلمرو وظایف شزورای امنیزت   ای که تهدیدی علیه صلح و امنیت بینهر مسئله عهده دارد و بنابراین

ی هستند، بزر عهزده خزود شزورای     الملل بینگیرد. تشخیص این که چه مسائلی تهدید کننده صلح و امنیت  می قرار

 دهد.امنیت است و شورا هر روز دامنه این قبل مسائل را توسعه می

  های اخیر مکرراً آن را تهدید کننده صلح و امنیت بینکه شورای امنیت به خصوص در سال از جمله مسائلی-

 است.  بشردوستانه الملل بینالمللی خوانده است، موارد نقض حقوق 

 

 ي ، داخلي و اختصاصي(  الملل بينمحاكم كيفري ) (6

  کنزد محزاکم   مزی  شردوستانه ایفزا الملل بضما نت اجرایی حقوق بین تأمینآخرین رکنی که نقش بنیادینی در

   المللی و داخلی هستند.کیفری اعم از اختصاصی، بین

 المللزی مثزل جنایزات    بدانید که محاکم داخلی همه کشورها صالحیت رسیدگی به برخی از جنایزات بزین   باید

ها بر افکزار  آنجنگی، نسل کشی و جنایات علیه بشریت را دارند. در حقیقت این جنایات آن چنان گسترده و تأثیر 

هزا را  المللی آن قدر زیاد است که محاکم ملی همه کشورها صالحیت محاکمه و مجزازات مزرتکبین آن  عمومی بین

 دارند و تابعیت مرتکبین و محل ارتکاب جرم تأثیری در این صالحیت ندارد.

  هدند در زمان صلح گویند. به این ترتیب همه کشورها متعمی« صالحیت کیفری»به این صالحیت محاکم ملی

قوانین کیفری الزم برای محاکمه جنایات مذکور را به تصویب برسانند تا بتوانند جنایتکزاران جنگزی را محاکمزه و    

 مجازات کنند.  
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 اول: چگونه يک تيم را رهبري كنيم بخش

 دوم: چگونگي رهبري كردن   بخش

 گيري كنيم.  سوم: چگونه تصميم بخش

 ها  ها و گسترش آنچگونگي ايجاد همكاري :چهارم خشب

 پنجم: رهبري و هدايت يک مصاحبه   بخش

 ششم: اطالع رساني و مشاركت در كار   بخش

 هفتم: وجود منابع مختلف بخش

 

 

 پنجمفصل 

 

 رهبري و راهنمايي گروه
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 اول: چگونه يک تيم را رهبري كنيم بخش

 

 هاي الزم  مهارت (1

 ده شنیدن هرگونه پیشنهاد یا ابتکاری باشید.  داشتن فکر باز: به نظرات مختلف احترام بگذارید، آما 

   مهارت گوش دادن: به عنوان یک رهبر، تمام وقت صحبت را به خود اختصاص ندهید. اعضای گروه هم نیاز بزه

هزا در بیزان نظزرات خزود     ها کامالً مرتبط باشد. نقش شما این است کزه بزه آن  صحبت کردن دارند و شاید نظر آن

 ها سزهیم در تقسیم کارها و مسئولیت اعضااند. به این ترتیب که همه نظر خود را گفت کمک کنید و مطمئن شوید

 شوند.  می

  ریزی کنید. سزواالت و مشزکالتی را کزه ممکزن     دوراندیشی: مراحل کار را با درنظر گرفتن موانع احتمالی طر

 شوید. ه جها موااست به وجود آیند، پیش بینی کنید. فکر کنید که چگونه باید با آن

 هزا بزا   موقعیت خود را توجیه کنید و درباره آن حتی با افرادی کزه دیزدگاه آن  : مهار بحث کردن و انتقادپذیری

 شما متفاوت است بحث کنید.  

 قبل از این که از گروه بخواهید کاری را انجام دهد از خزود سزوال کنیزد کزه آیزا تقاضزای شزما         :سوال از خود

توانم از دیگری بخواهم که وسایل خود را مرتب کند، در حالی که وسایل خودم ا میمعقول است، به عنوان مثال، آی

 نامرتب است؟ 

    .شور و نشاط: گروه بازتابی است از رفتار شما. اگر شما شور و حالی نداشته باشید، گروه نیز کسل خواهزد شزد

 شود.  اما اگر پرنیرو و پویا باشید، گروه نیز سرشار از شور و نشاط می

 پیشزرفت   ریزی و مدیریت زمان جزو ملزومزات کزار هسزتند. شزما ضزامن     های مرتبط، برنامهزماندهی: ایدهسا

 تدریجی کار هستید.  

 هزای خزاص روشزن کنیزد. از     های ساده و جالب استفاده کنید. موضوع را با مثزال های آموزشی: از روشمهارت

مچنین روش ایفای نقش و غیره استفاده کنیزد. همزه   وسایل کمک آموزشی مانند: تصویر، فیلم ویدئویی، پوستر، ه

 باشد. می هایی برای تشویق کردن گروه به کار گروهی و عملکرد بهترها، روشاین

 

 ي يک رهبر جوان  ها توانمندي (2

 های فنیمهارت:   

 نهضت، تاریخچه و چگونگی عملکرد آن و ... داشته باشید.   اطالعات کافی از اصول-

کاری که در حال انجام آن هستید، داشته باشزید. )اطالعزاتی از قبیزل اطالعزات پزشزکی، علزوم        اطالعات فنی از-

 کامپیوتر، حسابداری، پشتیبانی و غیره(  
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  های ارتباطی:  مهارت 

 :بدانید که چگونه ارتباط برقرار کنید. این بدان معناست که شما باید

 باشید. )خود را در موقعیت دیگران قرار دهید(   بدانید چگونه ارتباط برقرار کنید و حس همدلی داشته-

 کاری کنید که افراد احساس راحتی کنند، همواره با نشاط، مهربان، صمیمی و طرفدار عدالت باشید. -

 های آموزشی  مهارت 

 بدانید چگونه کارها را انجام دهید.   -

 اطالعات را منتقل کنید.  -

 های جدید را آموزش دهید.  روش-

 ها بشود. ا به داوطلبان واگذار کنید که موجب رشد و استقالل آنکارهایی ر-

 های انتقال اطالعات  مهارت 

 بدانید چگونه اطالعات را منتقل کنید.   - 

 بتوانید در سطح وسیعی ارتباط برقرار کنید.  -

 بتوانید در جمع صحبت کنید.  -

 به فنون مصاحبه تسلط کافی داشته باشید.-

 ل و تبادل اطالعات باشید.  عالقه مند به انتقا-

شود قابلیزت رهبزری   باعث می ،های یاد شده وجود نداشته باشدکه اگر حتی یک مورد از مهارت یدتوجه داشته باش

 کاهش پیدا کند و ارتباط رهبر با گروه کم شود و در نتیجه نقش رهبر در گروه آسیب ببیند.  

 

 ايجاد انگيزه در داوطلبان  ( 3

هزا یکسزان هسزتند. تجربزه و علزوم      رهبر گروه است. در ابتدا تمزام گزروه   هدودی متناسب با انگیزانگیزه گروه تا ح

اجتماعی به ما آموخته است که پویایی گروه به قابلیت رهبر آن بسزتگی دارد. ایزن موضزوع در تمزام سزاختارهای      

 شود.   می هدهها و .... مشا، شرکتها ی ورزشی، انجمنها اجتماعی مانند خانواده، مدرسه، تیم

 

  چگونه به گروه انگیزه بدهیم؟ 

 مند و هوشیار داشته باشید.  ظاهری پرانرژی، عالقه-

 با اعضا به گرمی برخورد کنید.  -

 اخالقی متعادل و سازگار داشته باشید.  -

مزئن  اطزالع دهیزد. مط   اعضزا هدف را به هر وسیله ممکن از قبیل بیان کردن، نوشتن روی تابلو و تکرار کردن به -

 اند. شوید که همه متوجه مطلب شده

 ها را کاملتر توضیح دهید.  به نظرات افراد با دقت گوش کنید و آن-
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 باشید افراد را با کلماتی مانند: متشکرم، آفرین، خیلی جالب است، عالی است و ... تشویق کنید.   تیانسان مثب-

 خالقیت را در وجود افراد تقویت کنید.  -

 وظیفه هر فرد، زمان انجام کار و تمام لوازم مورد نیاز آماده باشند.  مطمئن شوید که -

 همیشه بدانید که مرحله بعدی چیست.  -

 ای بدون تصمیم گیری تمام نشود. مطمئن شوید که هیچ جلسه-

 

 ها  نظارت و كنترل مستمر بر فعاليت (4

 آوری اطالعات درباره موارد زیر است: شامل جمع

 فی دستاوردها  های کمی و کیجنبه 

 های استفاده شده  روش 

   زمان بندی 

   استفاده از منابع انسانی و مادی 

 ها بر روی محیط فرهنگی و اجتماعی  تأثیر فعالیت 

 

 ارزشيابي(  )هاي مختلف جنبهبررسي يک فعاليت از (5

 های زیر بررسی شود: ک فعالیت باید از جنبهی

  هدف مورد نظر 

  تأثیر ویژه آن 

  اجرای آن 

 أثیر آن بر محیط  ت 
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 دوم: چگونگي رهبري كردن بخش

 سازي جلسه آماده (1

   به هدف فکر کنید 

لسزه موضزوعات   جاولین سوالی که باید از خود بپرسید این است که هدف من چیست؟ گرچه ممکن است در هر  -

 شود.  گوناگونی مطر  شود، ولی معموالً تنها یک هدف دنبال می

 کوشید آن را منتقل و دیگران را از آن آگاه کنید.  اساسی است که شما میهدف هر جلسه، آن ایده  -

  نید.  کتعداد افراد گروه را مشخص 

 شود. )دو نفر معموالً در موقعیت مصاحبه هستند(  هر گروه حداقل از سه نفر تشکیل می -

   .نحوه اداره گروه به بزرگی گروه بستگی دارد 

 نفر  14تا  3گروه کوچک: -

 نفر   24تا  15توسط: گروه م-

 نفر   40تا  25گروه بزرگ: -

 نفر به باال   40گروه خیلی بزرگ: از -

 

 انتقال پيام طي فرايند آموزش سه مرحله اي  (2

    قبل از جلسه 

 خواهید برسانید، به طور واضح مشخص کنید.  هدف خود را تعیین و پیامی که می -

 روش آموزش را انتخاب کنید.   -

 ین دسته جمعی یا کار گروهی  کار فردی، تمر 

   )نقش بازی کردن )ایفای نقش 

 پردازی و غیره مثال زدن، قصه 

 وسایل مورد نیاز )از قبیل وسایل دیداری و شنیداری، فتوکپی و ...( را آماده کنید.   -

 در طی جلسه: 

 هدف گروه را شر  دهید.   -

 فضایی دوستانه و صمیمی ایجاد کنید.   -

 کنندگان از موضوع قرار دهید.  نای دانش و درک شرکتاساس کار را برمب -

 ها را بررسی کنید.  نیازهای آن -

 تک تک افراد را به شرکت در بحث تشویق کنید.   -

و اطالعزات فزردی شزرکت کننزدگان را بپذیریزد.      ها  ی افراد احترام بگذارید، اختالف نظرها، استداللها به دیدگاه -

 )ارزش گذاری نکنید(  
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 تبادل نظر را گسترش دهید.   بحث و -

 اید.  بررسی کنید که با توجه به میزان رضایت گروه، آیا به هدف رسیده -

 موارد زیر را بررسی کنید:   -

  میزان فهم و درک گروه از موضوع 

   هماهنگی گروه 

  باور گروه نسبت به موضوع 

 ریزی کنید.  تر کردن جلسه برنامهدر صورت لزوم برای طوالنی -

  از جلسه  بعد 

 ریزی کنید.  برای پیگیری و ارزیابی نتایج جلسه، برنامه -

 برای نظارت و سرپرستی گروه آماده شوید.  -

 یک جدول زمانی تهیه کنید.   -

 

 كردن جلسه هماهنگ (3

  جلسه از باال به پایین 

 انتقال اطالعات  :هدف -

 روش:-

 کند. می کنید گروه گوششما صحبت می 

  توانیزد میززان   مزی  پایان جلسه وجود ندارد، اما در اعضاماً یکسان نیستند. نیازی به شرکت فعال افراد گروه الزا

 پرسند بسنجید. )در حالتی که گروه خیلی بزرگ نباشد(  درک آنان را از سواالتی که می

  جلسه از پایین به باال 

 :هدف -

   جمع آوری اطالعات 

 تشریح مشکل 

   جمع بندی فعالیت 

 :روش -

 کنیدصحبت می شما کم 

  سپارید. )مطمئن شوید که افراد مایل به صحبت کردن هستند(  رشته کالم را به دست دیگران می 

   .نظرهای مطر  شده را دوباره مرور و جمع بندی کنید 

 ای برای ایجاد انگیزه یا متقاعد کردن گروه  جلسه 

 :هدف -
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  توافق بر روی یک موضوع 

 موضوع باال بردن سطح آگاهی نسبت به یک 

   دوباره بسیج کردن گروه 

  افزایش تحرک در گروه 

  :روش -

 های فوق )باال به پایین و پایین به باال( برای انتقال پیام و پذیرش آن توسط اعضا استفاده کنید.از روش 

  نفر مناسب نیست.   20های بیش از این نوع جلسه برای گروه 

 جه زیادی مبذول کنید.  سازی جلسه به شکل و محتوای آن توهنگام آماده 

 یار مهم است. سکنید نیز بای که بیان میمقدمه 

 ای برای توافق یا مذاکره  جلسه 

 :هدف -

  رسیدن به توافق 

   اتخاذ یک تصمیم جمعی 

   گفتگو درباره یک موضوع بحث برانگیز 

 :روش -

 رام بگذارید.  نشان دهید که شما به دنبال نتیجه هستید. عقیده همه را بپرسید و به آنها احت 

 اند، پیوسته تکرار کنید تا پویایی جلسه حفظ شود.  مطالبی را که دیگران گفته 

 ترین نکات مورد توافق خاتمه دهید.  جلسه را با ذکر جزئی 

 ارش مغزی  ب 

 های جدید استفاده از خالقیت افراد: ای برای دستیابی به ایدهجلسه -

-حداکثر نیم ساعت( که به منظور تحریک قوه تخیل و خالقیت شرکتاین نوع جلسه معموالً جلسه کوتاهی است )

 شود. کنندگان از طریق مشارکت افکار برگزار می

 هدف: -

  ایجاد شرایط برای نوآوری 

   جستجو برای موضوعات 

   فهرست برای موضوعات 

 های مبتکرانه و جدید  ایده نپیدا کرد 

 

 غيره و آموزشي كارگاه آموزشي، السك جلسات، در ثرؤضروري براي رهبري م ده مورد (4

 خواهید ارائه دهید با دقت آماده کنید.  آن چه را که می 
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 آلبوم نظرات: - 

 توانید از وایت برد نیز استفاده کنید(یک ابزار ضروری آموزش )به جای آن می   

  یک عدد ساعت برای تنظیم زمان جلسه 

 چند برگ کاغذ سفید   

  چسب نواری  

  ماژیک   

 {نفر، از اتیکت روی سینه استفاده کنید 15برای بیش از }کننده می برای افراد شرکتکارت اسا   

  خودکار به تعداد کافی   

  ) .کاغذ یادداشت )برای افرادی که مایل به یادداشت برداری هستند  

 منابع مورد نیاز   

  آب آشامیدنی   

  را باشید.  وان رئیس جلسه باید داشوخ طبعی و انرژی فراوان ، که شما به عن 

 گوش کنید .   -

 پیام را توضیح دهید.   -

 های زیادی بزنید. مثال -

 سعی کنید خالقیت گروه را افزایش دهید.   -

 هدف را به طور واضح تعریف کنید.   -

 برید. نزمان را از یاد  -

 گروه را به فعالیت تشویق کنید.   -

 تمامی افراد را به صحبت کردن تشویق کنید.   -

 حث را به آرامی برگزار کنید.  جلسه ب -
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 ؟گيري كنيمسوم: چگونه تصميم بخش

 

 گيري و چگونگي استفاده از آن هرم تصميم (1

 گیری، شرایط اجرای پروژه را تعیین کنید.با استفاده از هرم تصمیم 

 گیزری  گیری، کارهای اصلی پیش از تصمیمتوانید در مورد چگونگی رسیدن به هدف فکر کنید. هرم تصمیممی

ن نیز به همان اندازه مهزم  آکند. اگرچه انجام کار مهم است، اما بررسی و تفکر در مورد را مرحله به مرحله بیان می

 است. 

 کنیم:  گیری را بایک مثال بیان میفاده از هرم تصمیمتبرای تفهیم بهتر مطلب، مراحل و چگونگی اس 

 

 گيري:  مراحل و چگونگي استفاده از هرم تصميم( 2

  :مشخص کردن هدف نهایی براساس نیازهای موجود 

 احمر، چنین نیازهایی دارند: داوطلبان یک شعبه محلی هالل :مثال - 

 ادگیری خواندن و نوشتن برای بزرگساالن، به خصوص بانوان. ی 

  سال.   16تا  10سال و جوانان  10حمایت تحصیلی برای نوجوانان زیر 

 هدف: اجرای دو پروژه  -

  نفر  20سوادآموزی: برای حدود برنامه 

  نوجوان  30حمایت تحصیلی: برای حدود 

  :مشخص کردن نقاط قوت و ضعف 

 با انگیزه قوی به منظور انجام این نوع کار   احمر هاللیا  سرخ صلیبداوطلب  5وجود  :نقاط قوت-

 وجود سه داوطلب بدون هیچ تجربه تدریس  ؛  کمبود فضا :نقاط ضعف-

 یی که باید انجام شودتهیه فهرست کارها:   

 سه نفر داوطلب بی تجربه باید آموزش داده شوند. -

 در جستجوی فضای بیشتری باید باشیم.  -

 های هرشخص را تعریف کنید.  مسئولیت :تعیین وظایف افراد 

 :ریزی هفتگی و سالیانه  مثل برنامه تعیین جدول زمانی 

 ها  مثل کافی نبودن اتاق :پیش بینی موانع 

 کالت احتمالی  رفع مش 
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 ها ها و گسترش آنهمكاريچهارم:چگونگي ايجاد بخش

 

 شركا   (1

از تمام حامیزان داخلزی و خزارجی کمزک      توانیدمیاحمر  هاللو  سرخ صلیبالمللی در نظر داشته باشید در نهضت بین

هزا، سزازمان ملزل و    تای، دولز هزای محلزی و منطقزه   ها عبارتند از داوطلبان، جوانان، کمیتهبگیرید که برخی از آن

  ی آن و ...ها نمایندگی

 

   معرفي يک پروژه (2

هنگام معرفی یک پروژه، ممکن است با گروهی کوچک یا بزرگ مواجه، یا مجبور به متقاعد کردن افرادی با عالیزق  

 خاص شوید. در این حالت باید  

 های خاص داشته باشید. )مثل آمادگی ذهنی، غلبه بر ترس و ...( آمادگی 

 ،نتیجه گیری(   ارائه و بیان موضوع قوی داشته باشید. )مقدمه، نکات مهم، بیان موضوع 
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 پنجم: رهبري و هدايت يک مصاحبه بخش

 

باشد. یک مصزاحبه  هدف یک مصاحبه خوب شناخت واقعی احساسات فرد و تعیین نگرش او نسبت به موقعیت می

 های اجتماعی نیز بسیار مفید است. ایر موقعیترو دررو نقش تأثیرگذار زیادی دارد. این موضوع در س

 

 كند مي نكاتي كه يک مصاحبه را موثر( 1

   .خود را معرفی کنید 

   .دوستانه و صمیمی رفتار کنید 

   .آگاه باشید که زود قضاوت نکنید 

   )تمایل به سکوت فرد مقابل را بپذیرید. )سکوت نیز یک وسیله ارتباطی است 

 بلکه نشزان دادن آگزاهی    ید و اداره کننده شما باشید. )هدف اعمال قدرت نیستکنترل جلسه را دردست بگیر

 شما بر موضوع است(  

  

 پرهيز كردها  كارهايي كه در يک مصاحبه بايد از آن (2

   پرسیدن چند سوال با هم 

   پرسیدن سواالت کلی و مبهم 

   پرسیدن سواالت غیرمتصل 
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 ششم: اطالع رساني و مشاركت در كار بخش

 

هزای  فدراسیون یا اجازه دادن به سزایر جمعیزت  اطالع رسانی و مشارکت در کار به عنوان عضوی از ه مهم است چ آن

 ست.شما هایبرداری از یافتهملی در بهره

 

 تا حد امکان مشخص باشد.کجا؟  -الف

 چه چیز؟ چه کارهایی انجام دادید؟ این پروژه از چه نوعی بود؟  -ب

 صمیم گرفتید؟ چرا؟ هدف چه بود؟ چگونه ت-پ

 خط آن چه را اتفاق افتاده توضیح دهید.   6یا  5چگونه؟ در -ت

سستات  ؤچه کسانی؟ چه کسانی در انجام پروژه شرکت داشتتند؟ کتدام یتز از شترکا رستایر م      -ج 

 های محلی، حامیان و ...( ؟  غیردولتی، گروه

 ها و زمان آمادگی، طول مدت پروژه  چه وقت؟ تاریخ-چ

 چیزهای مورد نیاز بود ؟ )تدارکات، وسایل، مکان، بودجه و ...( چه مقدار؟ چه-ح
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 هفتم: وجود منابع مختلف بخش

 

   :موفقیت در یک کار بستگی به مدیریت و کنترل دقیق سه منبع دارد

 

 های مختلفمنابع انسانی: کارکنان، داوطلبان، متخصصین و گروه -الف

 جه ملی، شرکای مناسب منابع داخلی جمعیت ملی، بود :منابع مالی-ب

 ای که شرکا دارند. منابع مادی: امکانات جمعیت ملی، امکانات قابل استفاده-پ
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 لزله زش اول: بخ
  لسيش دوم: بخ
 يزوسش توم: آسش بخ

 فانم: طوچهارش بخ 
 قبرد و عرم: پنجش بخ 
 كالوكم : ششش بخ 
 تشفشانم :آهفتش بخ 

 اي دهجا ثوادح م :هشتش بخ
 ناميوسم : نهش بخ 
 نبهم م:هش دبخ 
 خشكساليم : هديازش بخ 

 ( رانش زمينش )لغزن ميز م :هدزش دوابخ
 دانيخبنو برف ش ربا م :هدسيزش بخ
 رطشيميايي پر خواد مات رطمخا م :هدچهارش بخ

 شيميايي خانگي  ثوادح زاناشي ات رطمخام : هدپانزش بخ

 ايهسته  ثوادح زاي ناشات رطمخا م:هدشانزش بخ

 وكتيوايادرواد م رنتشام: اهدهفش بخ

 جنگي شيمياييواد م رنتشاا م:هدهجش بخ

 بيولوژيک وادم رنتشا: امهدزونش بخ

 فجارنم: ابيستش بخ

 

 

 ششم فصل

 

 شناخت حوادث طبيعي
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 زلزلهش اول: بخ

 

 د.هدمیرخ نی ره و آمنتظرغی، قبلیع طالان دوبب غلاکه ت سامین زیع رسو ناگهانی رزش له لزلز

 

 زلزلهوع قوز ل اقبت ماداقا( 1

 و ...(ن شیشهها دشرد خو شکستن ، سنگینم جساوط اسقل حتمار )اخطده کنندیجال امواع شناسایی

 

 د.کنیم محکل و متصوار یدبه را قفسهها -ر: خطل مواین عش ایا کاهو فع رای ربزم الت ماداقا

 د.هیرار دقر پایینتی قفسههار را در سنگینتزرگ و بی شیاا-

 د.یدببنم محکرا ن د و درب آیدارنگهت پایین کابینت طبقاا در رشکستنی ی شیاا-

 د.کنیم محکت و ثابود خل محرا در شناییها رو-

 د.کنیورت مشس شنارکاک خانه با یی هاواریف و دسقف در شکاب و سیود آجورت وصدر -

 د.کنیم حکمستود خی جاد و در هیرار دقواب خل محرا دور از ینهها و آها وتابلر سنگین نظیل سایو-

ر که خطرا چد، سی نماییررحتمالی بوب اعیرای بورت دورهای به صز را لهکشی گاولم سیستو ساختمان رق کشی بم سی-

 ود دارد.جوزی وسشتآ

وزی سش تر آکه خطرا چد، نماییت ساختمان تثبیف یا کوار یدبه ز را گاق جاایا ری بخا، مکنربگد آمایشی ماننرگل سایو

 ود دارد.جو

ک یر نظیم ثاثیه محکو امبلمان ر یز-خانه: رز خال و خدر دامن ی امکانها شناسایی

 خلیوار دایک دیر کنا-ز می

وط سقل حتمااها یا جایی با وتابل، ینهها، آهارهززز پنجک یزدشیشه. مثالً نرده یختن خرحتمالیر اجاهایی با خطدوری از -

ی هالپرق و براغ چی هارتیو تلفن وط خط، هاتخدر، ساختمانهاز، دوری از بای فضادر -قفسهها از سنگین ل سایو

 یی.واه

 

 واده:خانی عضاود و اخوزش مآ

صلی ل امحرا از ن ر آنظایز و گای آب و هارشید و قطع کننرق را یان برنه جوکه چگد نوزبیامد بایواده خانی عضااهمه -

 د.ندببن

 د.شنا باشنآلیه ی اواهککمداد و مت اماداقول اصابا د بایواده خانی عضااز ایکی ل قداح-

( 147ت )جمعیداد مدای ایا تلفن نود و منطقه خر حمل اهالت له با جمعیزلورد زمر در بیشتت طالعاب اکسرای ب -

 د.یربگیس تما

 دکیری با باتو یدک و رادیری با باتوه قراغ چ-روری ضل سایوشتن راه داهم
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 ت:سوارد این مال ن که شامده از آستفال العموراستو دلیه ی اوهاکجعبه کم-

هایی و داروچشمی ره قط، قیچی، ختگیوسد پماده، نی کننوعفدضواد مای، چهرپاب چسل، یرستز اگاد و بانم، خب زچس

 کشزپز یوبا تجم منظده ستفاورد ام

و نشکن رف ظک یرد در فر هرای بر آب را لیت 4ل قداحره خیداد ذمز اکرامروری و ضی تلفنهاره شماوی حاای چهرفتد

راد فداد انی به تعدنشد یی فاسذاغواد ن مودشتی بدابهو گی زتار نظر از باک یت قد وچنر ن هض آیوتعو سی ررب

شتی شخصی دابهل سایک( ویی خشذاغواد مت، یوبیسکوت، کمپده، شرو کنسذای غد )ماننروز  3دت مرای بواده خان

 ودرپواک، مسو ن دانر دخمی، نوصاب، لهو)ح

 (ذی و ...کاغل ستماده، دینوش

 د.نقول پد و سناری، اعتبای اهارتتی کارمسافدر چادد عک یب، مناسی کفشهاش و ستک، دلیوکن معمزبادر

 وادهخانراد فان به ده از آستفاوزش راه امزل و آمندر نشانی ش تول آکپسک یل قداحود جو

 

 راری:ضطط اتبازی اریرنامه ربك یرح ط

 د.کنیر فکوب خد هیم دجاناله زلوع زقم وهنگاد در ن چه که بایورد آمدر -

 

ر و کال محدر ها رگتزرمانی که بد )زباشندا جم هاز له زلوع زقم وهنگاواده در خانی عضارود امی ل حتماان جا که از آ-

 د.باشده فته شرگر نظدر ثه دحاد از بعواده خانی عضاان دجمع شرای ب، منامکانی ل قبد از باید( سه باشندرمدر بچهها 

و حتی راعضا به اتا د باشواده خانی عضاط ابراکه د هیوابخود گی خدنل زمحر شهرز از خال در فامییا ت سک دویاز -

ط را برد راتلفن فره شمام، آدرس و سواده اخانی عضااکه تمامی د یومطمئن شد. کننرار قربط تباوی اربا ز نیاورت صدر 

 د.ندار

 

 صاً همسایگان:ومخصود ، جامعه خراد فاگی دمارای آبك کم

ل موابه شناسایی عواده خانی عضااهمه ک به کمد و نماییزی صحنه سارا ضی رله فزلوع زقر وباک یای هفتهزل مندر 

 دیردازبپز سارخط

 د.کنیورت مشت و نها صحبآیمنی وط و این خطاقطع وه نحورد مز در گارق و بی آب، هاتکرگان شدبا نماین-

 

ر و تغییی نامههارب، ساختمانورد مود را در خی ختههاومآسیله وین دتا بد هیم دنجااهی روگورت به صرا ینها رتم-

ر به کام همسایگان با هواده و خانراری ضطانامه ربت نهایو در حتمالی رات اخط، ساختمانراری در ضطاقع وامل در یدتب

 د.یرگی

 د.هیوزش دمری را آگیهپناود خواده خانراد فابه -

 

 زلزلهوع قن وحيت ماداقا ( 2

ت در ساممکن ری تمله عظیزلد و زهستنرزه لش قع پیدر والهها زلزخی رکه بد باشیب قرامد. یربگیه من پنای اجار وراً دف
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ل محروز از که خد یومانی که مطمئن شزتا ود و شف قومترزش مانی که لزتا د و یرداربدم قه تاوکی هامبا گاد. باشراه 

 د.بمانیه پناهگال خدارد، در دامانعی ن

 

 د:خانه هستیل خر در داگا

ر ثر ابز میر گد. اکنیت محافظود خد و از یربگیه پناب فضایی مناسدر یا ت و سفم و محکز میک یر یدر زها رزشلف قوتا ت-

من ایکی شما مکان زدنر در گد، اکنیت کرن حآبا د و یه دارنگات سدبا م محکرا ن ی آپایههارد کت کرله حزلرزش زل

 د.بنشینی، چمباتمهت شه به حالوگک ید و در شانیون بپزواباک با کم ود راخورت صر و سدارد، نود جو

 

وط سقزش و یل رحتمااکه زی چیرهو شناییها ، روفهوب، کتابخانه، نیروبیی هاواری، درب و دهارهپنج، شیشهود را از خ-

ود خت از محافظرای بود. شف قوها مترزشمانی که لزتا د همانجا بمانید هستیواب ختخر در رگا-د. یدارنگهدارد، دور 

ک یزدبه نرود شیا می وط اسقل حتمااکه د جایی هستیدر یا ر و ستولر یر زگالبته د. ایدارنگهود خر سش روی بالک ی

 د.یرومنباین مکان رت

د. یوشرز خانه خارزش، از لف قوتاز طمینان ورت اصس در سپد. خانه بمانیل خود در داشف قوها مترزشمانی که لزتا -

روز از یا خت و قعیومر تغییدر سعی راد فاکه د هدمیرخ مانی ت زمادین صرکه بیشتت سداده اشان نت تحقیقا

 د.ندارساختمان 

ی هامیا سیستش تر آخطم عالم ان سیستدفتار اکارق، از یان برقطع جل حتمااله زلوع زقد از وبعد شته باشید دابه یا-

 رود.میش پاآب

 د:خانه هستیاز ن رومکانی بیر در گد. انکنیده ستفاور اسانسو آکان پلاز له زلوع زقومان در زجه وبه هیچ -

ک یربای چههاوکو خیابان ت از عربه س-د. یوشوط آب و .... دور خطرق ، بی هارتی، ساختمانهار کنااز -

 د.یوشرز خا

ی ها، دربن ساختمانهاروبیر در ین خطربیشتد. ها همان جا بمانیرزشلف قومان تزتا د هستیز بای فضار در گا-

شکستن ، هاواریزش دیرسطه واله به زلاز زناشی ی هاتمیدومصر بیشتود دارد. جوجی رخای هاواریر دکناو در جی روخ

 د.هدمیم رخ جساوط اسقو ن شیشه دشرد خو 

ی هالجی به محروخی هات درن به سمردبوم هجی به جاد، هستیم حار ازدماکن پایا و سینما ه، شگاروفر در گا-

 د.کنیذ تخارا اها( تسدمیان ر در فتن سرگو ن )نشستن دبب مناسی هاتحالد و یرومن بی اهالمحبه ، جیروخ

 د:هستیت کرحل حادر سیله نقلیه ک ویر در گا

ر عابی هالپ، هاتخ، درن به ساختمانهادشک یزدند. از ن بمانیل آخد و در داکنیف قومتودرو را من خامکان ک یدر -

 رق و ...بوط آب و خطده و پیا

 د.کنیودداری خ

هایی که دازنت اسو دشیبی رایا سل و پده روی جات در کرحد، از هیدمه ود اداخت کربه حط حتیاابا رزش با پایان ل-

 د.یزهیربپده، یب دسیآله زلط زسوت
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 د:یده امانر آوار یر در زگا

 د.شانیوچه بپرپاک یا یذی و کاغل ستماک دبا یرا هانتان وی دجل-

ل محد ننوان بتراگدادماتا د نیزن بآبه دی ممتت بارمی ضآرابه ود دارد جوله ویا لوار یدی شما یکزدندر چنان چه -

د چنرهد نید زیارکه فت ساین راه این رخد. آکنیده ستفاان ود از آهتان براهموت سر گد. اکنندا پیرا ن شما دشوس محب

 ود.می شک خارد و گدی یادار زمقق ستنشاث ان باعد زدیارف

 

 زلزلهوع قوز د ابعت ماداقا( 3

م هزما بات. اصلی نیساله زلدت زبه شب غلد اندنوپیززز میوع قوله به زلد از زهایی که بعرزهلس پد. ها باشیرزهلس پب قرام

ها رزهلس پر بیشتد، نوشل سایء و وشیااساختمان یا از هایی تقسمزش یث رباعد و کنم کرا ساختمان ت مومقاد نوامی ت

 د.ندنومیپیوع قوصلی به اله زلوع زقز وس اپت لین ساعادر او

 د.نکنیده ستفاراری اضطوارد امز در تلفن به جاز 

 د.هیوش دگو یرادن یا ویزیوبه تلت طالعااین رخب آکسرای ب

 د.باشید نوط دارسقل حتمااجسامی که ب اقرامد. کنیز باط حتیاابا را ها تکابیندرب 

 د.کنیدا طمینان پیالین ومسئط سون تت آمنیاز اکه د یردگزباود خزل منمانی به زتنها د، یوشده دور یب دسیق آمناطاز 

 د.یوشل دور ساحد از گی می کنیدنزساحلی ق مناطر در گا

ز خاصی نیاک به کمت سابه همسایههایی که ممکن ری یادت و مساعد. کنیک کمده فتارایا گیده یب دسیراد آفا به

 د.نکنیوش مرافرا لین وعلمو گان وردسالخ، بچههاژه یوبه د شته باشندا

ر خطرض معدر ین که ر امگد. هیدنت کرحد را یدشی هاتحرابا جراد فد. اهیم دنجارا الیه ی اوهاککمز، نیاورت صدر 

 د.کنیک کمت سواخت درنهاید و در باشندی بعی هاتحراجاز ناشی دی ج

 د.کنیز تمیرا ن ت آسده ایخته شرن میل روی زشتعال اقابت یا مایعاو شیمیایی ده کنندسفیل، ییزوگار دارو، گا

ک یروز بث باعد نوامیتک چوکی هابسیت و آمادصد. سی کنیزرگی بادیب دسیر آنظش( را از کوا)هش کرای دودمج

   د:سی کنیزربات را تأسیساردد. گوزی سشتآ

د. کنیرک ترا ساختمان  وراًفد و کنیز باره را پنجک یز گات یا نشز گاوی بم ستشماورت اصد. در سی کنیرربز را نشتی گا-

ز را یان گارجد بایس شنارکاک یک تنها با کمد یردقطع کز را گال، لیر دبنا به هر گد. ایدن ببنروبیز را از صلی گار اشی

 د.نماییرار قربدداً مج

یا ده و شی آب هامیا سیم و گی سیدقطع ش، قهرجده مشاهورت صد. درسی نماییرربرق را بم به سیستت وارده مادص-

 د.قطع کنیوز را فیت عرخته به سوسم سیوی بم ستشماا

د و نکنیده ستفات الواتت از سده ایب دسیب آفاضالم سیستر گد. اسی کنیرربب را فاضالوط آب و به خطت وارده مادص-

 د.یربگیس تماآب مان زبا ساد و یدببنر آب را شیت، سده ایب دسیی آب آلههاولر گد. اکنیر خبش له کولک ی
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 ليسش دوم: بخ

 

ر خانه یا مسیل رودکه کاناد فتامیق تفااهنگامی ل سیت. سل اسیوع قل ولیدین رتممهرف یع برسو ذوب ن سنگین رابا

، ذوب سنگینی نهاراباد از: تنرعباط یراین شر در اثؤمل مواعد. کنل تحمرا طغیان ت فیرظد نوانتآب یان رطبیعی ج

ودی نابل قبیت، از طبیعدر نسان ت اخالل و دبه ساحوذ آب نفو فان وتود ج، وهادسب یرتخد، یای زهابشیرف، یع برس

 و ....تع رامل و جنگ

 

 لسيوع قوز ل اقبت ماداقا ( 1

 د.یزهیربپدی جور خانه به طم رودیرحدر ساختن خانه از 

 د.هیرار دقرس سترا در دن وده و آنمز تجهیرا لیه ی اوهاککمداد و مف اکی

 د.نماییره خیرو ذکنسورت به صذا غداری مقد. کنیره خیم ذسالآب مئن مطی هارفظل در سیوع قومان رای زب

 د.تهیه کنیو ...( شمع وه ، قراغ شنایی )چروسیله و

 د.هیرار دمطمئن قدآب و ضای جعبهدار را در بهاد و اوراق سناا

 د.بیمه نماییوادث حل مقابود را خزل من

 

 لسيوع قن وحيت ماداقا( 2

وش می گوعمی هاوگدبلنق یرطر از خبم عالایا و ن ویزیوتلو، یرادبه زم الورات ستدفتن رگز نیت و ضعیع از وطالرای اب

 د.هیم دنجار را این کاابالفاصله د، شداده تخلیه ور ستدتی که ورصد، در هید

د شما تنها چند، هیت دنجاود را خرده کل یع عمرخیلی ست، سری اگیلشکل حاب در سیالد یص دادمانی که تشخیز

 د.یت دارصرفر ین کاارای قیقه بد

و ... تنگهها ب، فاضالی هالکانا، هاریباوجد شته باشیر دابه خاطد. نماییر آرام دوری به ظاهی هاریباوجو ها بفاضالاز 

 د.نوشل سیر چادبه ناگهان د ننوامیتز نی

 د.کنیل قفرا ها د و دریرببزل منری در باالتی هالبه محت را ن قیمراشیا گ، اخانهرک تورت صدر

 د.قطع کنیر نفجاو افتگی رگرق ب، فتگیرگری از آب گیوجلرای بز را گارق و بآب، ن یارج

 ود.شما شدل ن تعاوردخم هر بث باعت ساممکن ت کرحل حار آب در سانتیمت 15که د را یرونآب راه یان رجدر 

ت روی ی سسبوچی هالپل از سیم هنگاد. در نکنیده ستفاامن ل ان محوابه عنل سیرض معدر ختان ز از درگره

 د.شنا نکنیل یان سیرجد. در نکنیور خانه عبرود

 د.هیل دنتقااتفع رمل ین محریکتزدبه ند بایل را حمل قابی شیاو اهلی ت اناواحی، نقلیهل سایو

 

 لسيوع قوز د ابعت ماداقا( 3

لیه ی اوهاککمر سایو  لبسهذا، اغد، سانیرسانی بدادرمز اکرامر یا سایر حمالسانی هالدادرمل این محرتکیزدبه نود را خ
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 ت.سود اجون جا مدر آ

رف مصل از قبرا نی دشامید و آب آجه کنیومحلی تر خبازارش انی حتماً به گدشامیآب آن ودبم سالاز طمینان رای اب

 د.شانیوبج

ر ثا ل دارد درحتماایا د و باشده شوده لب آیا فاضالل، ئیزوگا، غنروبا ت ساممکن آب ین اکه را چد، یوشب دور سیالاز 

 د.باشرده کدا پیرق یان برمینی جرزیرق زبروی نیوط با خطس تما

 د.یریان فاصله بگیرجاز آب در 

ل سیر به خاطت ساها ممکن دهجاو خیابانها م ستحکارا اید. زجه کنیوتت سرده انشینی کب عقب مناطقی که سیال به

 رود.برو فودرو ن خر وزثت در اساممکن ورت ین صدر اکه د باشده شف ضعی

 د.کنیوی دوری قرفشاوط خطاز 

حاطه ش را آب افراطاساختمانهایی که د. از کننم عالامن ت را اضعیوالن وکه مسئد یردگزمانی به خانه باز

 د.یوشت، دور سرده اک
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 يزوسش توم: آسش بخ

 يزوسش توع آقوز ل اقبت ماداقا (1

 م داد:نجاوال امواده و اخانود، خاز  تمحافظرای بوزی سش توع آقم وهنگاد در که بایت سانکاتی ر یوارد زم

ت عایش زا را رتل آسایل از وشتعال اقابواد مل دوری صامی وعمر حتی معابو نی ومسکی مکانهات و تأسیسام تمادر 

 د.کنی

 د.کنیرل کنتق را یرحی طفال اسایو وبینی شپیراری را ضطروز اخی ها، درساختمانهادر 

 د.ساختمان تعیین کنی راری ازضطروز اخرای بل دو راه قداح-

 د.ن جا بیابیر را در آیگدیکز، یرگد از که بعد خانه تعیین کنیرز از خارا در مکانی -

رل کنتت قدبا را نها ت آتصاالو اقی ربل سایو-د. یدببنرا به ساختمان ز گاورودی صلی ر احتماً شیل، محروز از خ -مهنگا

 د.یونها مطمئن شآن ودبدارد ستاناز اتا د کنی

 د.یدببنق را تاواب درِ اخ -ماهنگ

 د.یوزبیامواده به خانران ری آگیربه کاد وروش نماییب نصزل منق را در یرحی طفاه استگاد-

زل ن منودیمن بد اهیوانشانی بخشتآشناسان رکااز-د. شته باشیر دانظدمزل منر را در کاودخق یرحی طفام اسیستب نص-

 د.سی کننرربوزی سش تل آمقابرا در شما 

 

 يزوسش توع آقن وحيت ماداقا (2

همان ت. ساکامالً حیاتی ، حتمالیامان دومصود و جان خت نجارای بل عمت عرسوزی، سش تآن با دشرو به م روهنگا

 که جا نآ تا و دکنی رخب را سناورژا و نشانی شزززززتآ بالفاصله ینرابناب. دمییاب رنتشاا یعرس خیلی شتآ منیداکه میور ط

 .دهیدب نهاآ به ثهدحا روزب وردم در کاملی تطالعاا دنیوامیت

 .دیوش رزخا ساختمان از یعاًرس د،یدش رو بهرو دود و رارتح با دهید بسیآ ساختمان کی به ورود مهنگا رگا

 .دیربب نروبی ساختمان از را رادفا متما دکنی سعی

 ویپت ک،نم ،شن با را شعله د،یهدن تکرح را لمشتع رفظ. دنکنی دهستفاا آب از ،نفتی وادم وزیس شتآ ندنشان روف رایب

 .دکنی خفه ریگد یهاششوپ یا کنمنا

 .دش دهواخ سمی یهادود یا زگا ربراب در شما تمحافظ ثباع بینی و هاند دور به سخی لستماد بستن

 .ودش وشخام شتآ تا دیوربخ تغل و دبیفتی مینز روی. دکنی فقوت دبای ت،فرگ شتآ شما سلبا رگا

 .دکنی رلکنت را نآ رارتح و مارگ نزامی ،بسته یها در نردک زبا از لقب

 .دیوش رزخا سمی یهازگا تجمع و سنگین یهادود طمحی از تا دیروب زخی سینه دود ریز در

 .دیدببن تانرس تپش را در ش،تآ رشگست از ریگیوجل رایب طمحی از رارف ضمح به

 .دیربگی ستما 125 رهشما با و دیردنگرب خانه به و دبمانی منا محیطی در خانه از نروبی در
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 نفاطو: مچهار شبخ

 .رددگ زمی وبمحس فانوط د،باش تساع رب رمتوکیل 66 از شبی نآ تعرس که دیبا

 نفاطو وعقو زا لقب تماداقا (1

 

 رافطا ختاندر رگب و خشا نردک هتاوک ضافیا ریبات با وهق راغچ و ویراد تهیه هارهپنج صاًوخص خانه زیساوممقا

 اذغ و آب رهخیذ

 (مینرزیز لمث) منا لمح نردک دهماآ نشانی شتآ ولکپس و لیهاو یهاککم جعبه تهیه

 نفاطو وعقو نحي تماداقا (2

 

 مکان به فتنر و هارهپنج از ندش دور زگا و آب رق،ب یانرج قطع محلی یهاوگدبلن و ویراد از زمال وراتستد فتنرگ

 منا

 سنگین ءشیاا و هالپ از ندشدور نقلیه لسایو و ورسانسآ از دهستفاا دمع

 نفاطو وعقو زا دبع تماداقا-

 .دیونش رزخا زلمن از

 .دکنی دهستفاا روریض واردم در طفق تلفن از. دیوش دور لمح یا زلمن دهید بسیآ قمناط از
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 قبر و درع: مپنج شبخ

 

 قبر و درع وعقو زا لقب تماداقا (1

 بنص به تنسب دهستی ساکن دبلن یساختمانها در رگا. دیوش ردو( یسیتهرلکتا دیها) زیفل لسایو رسای و رهپنج و در از

 .دکنی دامقا رگیرقب

 .دکنی ودداریخ لحواس و تتفاعاار به فتنر و ختاندر به ندش کیزدن از

 

 قبر و درع وعقو نحي تماداقا (2

 .دیونش رزخا ودروخ یا زلمن از

 زهیرپ لحواس و تتفاعاار ، ختاندر به ندش کیزدن از. دکنی ودداریخ زیفل زاتتجهی و لسایو به ندش کیزدن از

 .دنمایی

 قبر و درع وعقو زا پس تماداقا( 3

 .دیربگی ستما( 125) نشانی شتآ یا( 115) سناورژا با ککم به زنیا ورتص در

 .دنمایی راجا او رایب را لیهاو یهاککم به وطبرم تماداقا دوممص ردباف جههوام ورتص در
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 كالوك:  مشش شبخ

 

 از رکمت به رارتح جهدر شکاه و رفب زشیر با راههم تساع در رمتوکیل 60یا 50 دودح تعرس با ردس یاهدبا وزش

 کالوک وعقو مهنگا د،هدمی رخ بسیال و دیدش نرابا دسرمی راف کالوک قتیو. دمینامن کالوک را رصف ریز جهدر 12

 به دبا حتماالًا که دیربسپا رخاط به. دهید مانجا را راریضطا راتتغیی زومل ورتص در تنها. دبمانی مطمئن و منا مکان در

 .رددگ می زبا ربیشت روینی با و فمخال تجه از تعرس

 

 كالوك وعقو زا لقب يمنيا تنكا( 1

 .دباشی شتهدا دهازمآ رسف در و زلمن در را رحما لهال تنجا و دادما فکی همیشه

 شتهدا لمبیوتا در کافی ینزبن و ودروخ کیدی لسایو. دکنی جهوت نویوزتل و ویراد شناسیواه یهازارشگ به وارههم

 .دکنی شناسایی را دمانن سانیر دادما زکرام ینرتکیزدن. دباشی

 

 كالوك وعقو مهنگا يمنيا تنكا (2

 می زبا ربیشت روینی با و فمخال تجه از تعرس هزز ب دازز ب االًزز حتما زدبمانی ئنزمطم و منا مکان در کالوک وعقو مهنگا

 .رددگ

 .دکنی دهتفازسا یمنیا زاتتجهی و لسایو از رتسافم رورتض ورتص در

 . دباشی رقب یهالکد و هارتی ،ختاندر وطسق بقرام

 لمبیوتا لخدا در زمال یهاککم ندسیر تا دادیما ززز کرام ازب سازتم از زسپ زودش زرابخ نقلیه سیلهو که تیورص در

 . دبمانی

 كالوك وعقو از دبع يمنيا تنكا( 3

 .دکنی ودداریخ ل،مبیوتا نداد له و یزبرو زرفب زدمانن هزنتیج بی و دهکنن هخست یهاتفعالی منجاا از

 .دهید منجاا را لیهاو یهاککم تماداقا دهید ثهدحا صشخاا رایب
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 نتشفشاآ: مهفت شبخ

 

 .دارد راه مینز سطح ریز در دهش نباشتها ذابم یهاگسن ندرو به که تسا هیوک تشفشانآ

 

 نشاتشفآ انروف زا لقب تماداقا( 1

 .دکنی تهیه رفمص ربا کی تنفسی کماس و یمنیا کعین تجف کی ود،خ وادهخان یعضاا از کی ره ازای به

 

 نتشفشاآ انروف نحي تماداقا( 2

 ستینآ هنراپی. دیوش دور خانهرود رافطا تپس طنقا و هادره از. دبیابی ودخ رایب پناهیرس و دنمایی رکت را منطقه وراًف

 .دشیوبپ دبلن وارشل و دار

 .دکنی دهستفاا لیومعم کعین از زلن یجا به و دکنی دهستفاا یمنیا کعین از

 .دکنی دهستفاا کنمنا ایچهرپا یا کماس از رخاکست و رغبا از رپ طمحی از ستنف رایب

 

 نتشفشاآ انروف زا دبع تماداقا( 3

 .دباش خانه فسق زشیر لاحتما ینکها رمگ د،بمانی خانه در تسا قمعل واه در تشفشانیآ رخاکست که مانیز تا

 .دکنی ودداریخ وریتوم نقلیه لسایو نردک شنرو از
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 اي دهجا ثوادح: مهشت شبخ

 

 وادثح شیداپی لمواع ینرمهمت جمله از نینواق به گاندننرا جهوت دمع و یمنیا دفاق یهاودروخ ب،نامناس یهادهجا

 تسا دهش نواعن دهایجا

 

 ثهدحا وعقو زا لقب تماداقا( 1

 .دکنی جهوت شناسیواه یینیهابشپی به

 ززززززولکپس ، طحتیاا ثمثل زار،با جعبه ک،ج س،اززززززپزا کالستی:دباشی شتهدا راههم به را راریضطا زاتتجهی و لسایو

 ... و رمت 5 ولط به بطنا دک،ی ریبات وه،ق راغچ ،لیهاو یهاککم یهزجعب ،انیزنشزشتآ زکچوک

 .تسا میزالا نواراس ورتوم رایب یمنیا هکال از دهستفاا. دیذاربگ مراحتا گیدننرا نینواق به و دکنی تعایر را رراتمق

 .دیدببن را ودخ یمنیا دبن رکم تکرح از شپی 

 مناسبی لمح در و ودداریخ گیدننرا مهادا از دل،ازززنامتع یزززحرو طیزززراش ازززی و گیودلآ وابخ و خستگی ورتص در

 .دنمایی تحراستا

 .دکنی عزفر را نآ دارد فنی لشکاا شما لمبیوتا رگا د،کنی رسف مطمئن سیلهو با

 

 ثهدحا وعقو زا دبع و نحي تماداقا( 2

 دهند در نذاردگ ،هارخچ چین گسن ودرو،خ ززور توم نززرد ک وشامزز خ ،فیدازتص زودروخ ازب زوردخرب در دامقا لیناو

 . تسا ودروخ ریبات رس شتنرداب و ستید زمرت ندکشی ب،شی فمخال

 با و ردهک چین گسن را دهجا دفتصا از لقب رمت 100 از.ززززدکنی رارقرب وریعب گاندننرا ایرب دههنداردهش معالئ بالفاصله

 .دنمائی مطلع ودجوم تضعیو از را وریعب گاندننرا زدار،هش زمعالئ زبنص

 .رددگ لعماا زمال دامقا یقیرح هزنوگ زره زورتص در ازت زردهک دهازمآ را زودروخ قیرح ءطفاا ولکپس

 منجاا میندومص رایب سناورژا و زززدادی ما یاززز هرونی ندیززز سر از زززل قب اززز ترا هززلیاو یاززهززککم و تماززداقا

 .دهید
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 ناميوس:  منه شبخ

 

 هشتباا به که تسا یاییدر رزهزای ل وازما ،نامیززو س. زتسا همگینزس وزم یا دریبن وزم یمعنا به پنیژا لغتی نامیوس

 یهزا  هززرز ل ینزز مز رنظی یادر آب در دهمآ ودجو به یمیهاآرا نا رثا رد وازما ینا. ززود یشزم دهنامی دیم و ذرج وازما

 .دیآمی ودجو به هاگسن بشها وطقزس و اییزیدر زریز یازانهزفشزشتآ نوراف زش،لغ مینز ،یادر فک

 

 ناميوس وعقو زا لقب تماداقا( 1

 .دیورب تفعرم طنقا هزب لهزبالفاص ، زدیردک سازحسا را مینز رزشل و دهستی لساح در رگا

 .دیرون لساح تسم به نامیوس یتماشا رایب زگره

 زززدربن هزززب ت،سا دهش رمنتش شما یمنطقه زززرایب نامیزززوس زززدارهش و دتنزززهس یادر در ققای یا و کشتی روی رب رگا

 .تسا وسنامحس آزاد یهاوسقیانا در نامیوس زوزم زتفعالی زرایز زد،یردنگرب

 وعقو مهنگا ژهیو به و دنذاربگ باقی دربن در را قایقشان که تسا نیا کچوک یهاققای صاحبان رایب راه ینرمنتا

 .دکنن تکرح رتفعترم یها ینزمز رفط به محلی نامیوس

 

 ناميوس نحي تماداقا( 2

 ودش معالا دیعا تضعیو محلی لینومسئ طسوت و زززرودب بین از نامیوس رخط که مانیز تا و د،بمانی باقی تفعرم طنقا در

 .دیردگرب دنبای عازتفار زمک قاطزمن به

 

 ناميوس وعقو زا دبع تماداقا( 3

 .دیوش دور آب در ورشنا یشیا و آوار لمح از

 رحما لهال س،ناورژا ،تشنشانیآ زززل قبی از ولئززز مس یاززمانهزاززس اززب اززانهززنسا انززج تاززنج ززرایب ززطفق

 .دیربگی ستما
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 نبهم :مهد شبخ

 

 پایین به باال از مینز بهذجا روینی و سنگینی رخاط به و دیآ می در تکرح به ناگهان که تسا فیرب یهاودهت ،بهمن

 .رددگ می ممتالط و آرامنا ت،عرس شیززافا ازب یجزدرت هزب و زود،یشزم ریزرازس

 

 نبهم وعقو زا لقب تماداقا( 1

 حتماً( دبای... و راهمه تلفن م،سی بی) تباطیار لسایو. دهید رارق ودخ وردیهنوک و ودصع نامهرب یانرجدر را نرایگد

 راههم... و دادیما ،یهذتغ ک،شاوپ ،یزززززززفن از معا وردیهنوک زاربا و زمال لسایو با دبای حتماً ودصع وعن ره دباش ودجوم

 .دباش

 بهمن زشیر ممه لمواع از یکی شتعاار ود،نش نزز بهم ززشیر زثباع زداص تازتعاشار ازت دیزباش تساک ورعب مهنگا در

 .تسا

 .دکنی ورعب دهش شناخته یهارمسی از

 

 نبهم وعقو نحي تماداقا( 2

 .ودخ از دهنرب و زیفل صاًومخص زاتتجهی همه نردک دور

 تسرا یا پچ تسم و باال رفط به و دیوربیا نزززبهم زززرویب را زززودخ شنا ورتص به یعنی ،منا یهالمح به نردک رارف

 .دکنی رارف

 .دشانیوبپ را تتانورص ویجل کپالستی ازی زتپاک زکی ،ازهزتسد زککم ازب زدکنی سعی دیافتهر روف بهمن در رگا

 ریکا ینرتممه ندکشی سنف و واه ورود رایب فضایی دیجاا سپ تسا خفگی رخاط به بهمن از ناشی رمی و رگم ریشت

 .دهید مازنجا دنیوامیت که تسا

 .دشانیوبپ را ودخ بینی و هاند ویجل ایسیلهو ره با

 .دمیکن ریگیوجل خفگی و یههار گیزد خزی و زرفب ذرات ورود از رازک ینا هکراچ دکنی سحب سینه در را سنف

 

 نبهم وعقو زا دبع تماداقا( 3

 .دیدار ندمان دهنز زرایب ریتزبیش سانزش زدیرو زروف ریکمت قعم در درق ره دباش تاندیا

 .دانیسرب بهمن سطح روی هزب را زودخ تا دکنی شنا دهستی آب در که مانیز لمث بهمن در دبای

 باال که داد صتشخی نوانت رفب ریز در بهمن وطقزز س زرثا در هزک زتسا نزممک و زتسا کیرتا جا همه رفب ریز نوچ

 .داد صتشخی را تجه ،(بهذجا روینی) هاند آب ختندانا نروبی با نوات زیزم زت،سا تمزس دامک
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 خشكسالي:  مهدياز شبخ

 

 طبیعی ثهدحا ینا. دینوگ دهنزخ ای زدهزز یدپ نآ به تنیس دهایسا رکا خشکسالی روعش ققید مانز تعیین که جا نازآ

 مازهنگ در انیزسزکرکم ر،خاط همین به ودمیش ریساختا راتخسا روزب زثباع زرکمت یزطبیع زوادثح رایزس فخال رب

 رتزوارشد و زرتدهپیچی...  و لهزلز ل،سی لمث وادثح رسای با مقایسه در دهیدپ ینا زوعقو

 دهیدپ ینا رایب تیومتفا فیرتعا هزز چرگ. ززت سا ززوس محس ززر غی یزز طبیع یازبالی از الیزخشکس ،نکهیا دوم د،میباش

 یا لفص کی در غالباً ،مانیز دممت دورهزی  کی طی در رشبا ودکمب هزز نتیج در هزز ثدحا نزیا ل،ازح نزیا با ده،ش نواعن

 .تسا ربیشت

 

 خشكسالي وعقو يهادپيام( 1

 ورزی،کشا تالومحص شکاه ،هلیا تازز نواحی زرگم ،هزمنطق اهیزگی زششوپ نردب نبی از ،نآ راتثا و دیبا شسایرف

 آب ودکمب و قحطی روزب طتبرم راضما رسایو ندب ندش آب مک ،یهر یها زتزززززنوعف جمله از فمختل یهاریبیما شیزافا

 ها زبیابان شیزافا ذا،غ و آب جمله از طبیعی منابع رس رب زاعن و گجن وعقو ری،بیاآ زرایب

 

 خشكسالي زوبر نحي و لقب تماداقا( 2

 آب ری،اززبیآ هززجمل از ززفمختل ززواردم در آب از هززبهین دهتفاززسا زومل قعوام در دهستفاا رایب نرابا آب آوریجمع

 ... و هارستخا نردک رپ و هاودروخ شستن ،یززپاش

 آب رفمص ویلگا  صالا آب ودکمب ربراب در وممقا تکش منجاا خشکسالی بیمه همگانی وزشمآ
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 شلغز نزمي: مهدزدوا شبخ

 

  تسا”  مینز شنرا”  واژه دلمعا کلمه ینا

 .دمینامن زشلغ ینزمز را ایینزپ تمزس به بشی کی از ،مینز دههنلدتشکی وادم از ودهایت تکرح

 

 شلغز نزمي وعقو زا لقب تماداقا( 1

 .دیزنسا سایشیرف یهادره کیزدن یا بیالزس و آب یهاراه وه،ک یلبهها د،تن یهابشی کیزدن را ساختمانها

 

 .دیربگی ککم مینز ومعل شناسانرکا از دنیوات یزم زودخ منطقه در زشلغ مینز لحتماا وردم در تطالعاا بکس رایب

 

 دبای صمتخص رادفا و زگا تکرش تنها. )دیربب رکا هززززب وممقا و بمناس ف،نعطاا لقاب یلههاول ز،گا تنش از ریگیوجل رایب

 .(دکنن زدامقا بنص وردم در

 

 .دنمایی رمشج و ریختکادر را ودخ زلمن کیزدن دار بشی و سط

 

 شلغز نزمي وعقو نحي تماداقا (2

 .دیربگی هپنا ممحک مبلمان یا زمی ریز و زدبمانی ساختمان لخدا ت،نیس مهراف منیا یجا به نردب هپنا تصرف رگا

 .تسا دامقا ینربهت زشلغ مینز و یال و زلگ ریزمس از نزدش رزازخ زل،مح زرکت ،نودب منا ورتص در

 تنجا را ودخ جان زیچی شتنرداب ندوب گ،ندر بی. دیروب ساختمان دوم طبقه به مکانا ورتص در دیدمان خانه در رگا

 .دهید

 

 شلغز نزمي وعقو زا دبع تماداقا( 3

 در دهفتاا دام به رادفا و حینرومج راغس به. دهدمی روی زشلغ مینز کی از دبع بغلا که دباشی لسی یانرج بقرام

 .دکنی هنماییرا نهاآ تقعیوم به را نراگ دادما و دبشتابی نهاآ ککم به و هزفتر ززشلغ لمح کیزدن

 ورتص در و دنمائی رلکنت...  و هنراهز   وطخط و ازز هدهازز ج هزب بیزسآ ززنی و رهغی و رقب آب، لمث بنایی ریز تتأسیسا

 .دهید عطالا ولمسئ زکرام به یعاًرس را بترام بیزسآ و بیراخ دهمشاه
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 دانيخبن و برف شبار: مهدسيز شبخ

 دانيخبن و ديدش برف شبار وعقو زا لقب تماداقا ( 1

 رازز کن ززرای ب میزوازل یا و بیلچه رو،پا د،مآ و زتفر تلوهزس رایب شن ،هادهجا یخ نردک آب رایب کنم لمث تیزاتجهی

 .دکنی فهضاا ودخ نرابح مانز ززاتتجهی هزب را زرفب نزد

 راغچ رم،گ سلبا خانه در لمبیوتا ورش شیشه آب در زززللکا نزززوهمچ اییزززنیهزودفا و وریاتراد رایب یخ دض از دهستفاا

 .دباشی شتهدا لیهاو یها زکزکم و زدادما فکی ر،سیا شناییرو یا و وهق

 .دکنی شناسایی را سانیر دادما زکرام ینرتکیزدن

 .دکنی تأمین کافی دازهنا به مارگ رایب بمناس تخزوس زود،ش عزقط تخزوس لیزصا عزمنب رودیزم لازحتما که نجاآ از

 .دنمایی هزتهی را نزدایخبن و رفب به وطبرم تمکاناا و سیررب را ودخ ودرویخ

 

 دانيخبن و ديدش برف شبار وعقو نحي تماداقا( 2

 .دیربگی هازپن ئنزمطم و نزما انزمک در ندایخبن و دیدش رفب رشبا وعقو مهنگا

 .دشانیوبپ لکام ورط به را پاها و هاتسد ،ندب متما

 .دبپیچی ها لهول دور بهرا هزنامروز الیه دچن یا و قعای دهما ره لههاول گیزد یخ از ریگیوجل رایب

 و وشگ مهرن ،پا تشص ،هاتنگشا رس نتهاییا تمزز قس در گیزدیرپ زگنر و نزدش تخرک لمث گیزدمارس معالئ بقرام

 .دباشی بینیوکن

 .دبمانی زلمبیوتا زلخدا در زککم ندسیر تا دش رابخ مبیلتانوتا که تیورص رد

 

 دانيخبن و ديدش برف شبار وعقو زا دبع تماداقا( 3

 زتعل ینزرتدهعم که ودمیش قلبی حمله ثباع رازک نزیا نزوچ زد،نکنی زتفعالی و تقال دیاز دنیزمی روپا را هارفب قتیو

 .تسا تانزمسز در زرمی و زرگم
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 رطپرخ شيميايي وادم اترطمخا:  مهدچهار شبخ

 

 و تخلیه یهالمح و ستانهاربیما ،ازینهززبن زپپم ،یمیاییزش زوادم دهنزازس ازه هزخانرکا زلحاص یمیاییزش وادم دمانن

 زوادم لکزش هزب زرزاخط وادم. رزاخط وادم فعد

 سانحه یا و لنق و لحم حین ثهدحا نتیجه در که دارد ودجو وکتیوایراد وادم زنی و ومسم ل،شتعاا لقاب وادم ره،منفج

 .ودمیش آزاد طمحی در ،خانهرکا در شیمیایی

 

 رطپرخ شيميايي وادم نتشارا زا لقب تماداقا (1

 .دباشی نویزیوتل و ویراد رخباا گنز به وشگ

 .دهستن وب دفاق یمیاییش وادم از بعضی که دباش تاندیا. دباشی دور رخط منطقه از دهنش مک گیودلآ دارمق که مانیز تا

 .دهید منجاا را رازک نزیا لهزبالفاص زد،کنی زرکت را لمح که دهش ستهواخ شما از رگا

 .دیربگی رارق دیبلن کی در و دازب زتجه فخال فضایی در د،یدهاش رفتارگ نروبی یفضا در رگا

 رپ وادم شناسایی مانز تا ثهدحا حینرومج از. دشانیوبپ ایچهرپا با را ودخ هاند دمیکنی رکت را لمح که حالی در

 .دبمانی دور رخط

 : دیدار رارق نقلیه سیلهو در رگا

 .دباشی زبمناس اختمانزس کی در هپنارس ویجستج در رده،ک فقومت را ودروخ -

 را ریبخا و یهوته هستگاد و دیدار نگه بسته را ززودرو خ یازز ههزیچدر و ازهرهپنج دهستی ودروخ در ندمان به رناچا رگا-

 .دیدبنب

 .دکنی لقف را نیروبی یهارهپنجو هادر تمامی-: دبمانی زلمن لخدا در دهش ستهواخ شما از رگا

 .دیدببن مکانا ورتص رادر خلیدا یهادر رسای و مینهوش ،یهوته هستگاد-

 

 

 رطپرخ شيميايي وادم نتشارا زا دبع تماداقا (2

 .دیردگ زازب زودخ زلمن به تسا منا لمح که دنردک معالا تمقاما که تیورص در تنها

 .دکنی شنرو یهوته رایب را فنها و دکنی زبا را یچههادر و هارهپنج

 هنماییرا و ککم ،گیودلآ از والما و ینزز مز نززرد ک ززز تمی ززوهی نح ازب هزبطرا در زودخ یزمحل لینومسئ و تمقاما از

 .دیربگی
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 خانگي شيميايي ثوادح زا ناشي اترطمخا:  مهدپانز شبخ

 

 خانگي شيميايي  ثوادح وعقو زا لقب تماداقا (1

 .دکنی افهزضا زودخ زدادما زفکی هزب قیچی و بچس وارن ،پالستیکی شکرو کی

 

 خانگي شيميايي  ثوادح وعقو نحي تماداقا( 2

 .دکنی هزمطالع را هاللعموراستد خانگی شیمیایی وادم از تسدر دهستفاا رایب

 .دکنی زودداریخ ریگازس ندکشی از رخط رپ شیمیایی وادم از دهستفاا لحا در

 نزز شرو علهزز ش یزز یکزدن در ازهزشکرهحش یا یزنقاش و گنر یهارآوردهف ده،کنن کپا یهاولمحل و،م ریسپا از زگره

 .دنکنی دهستفاا...(  و غالیز ریبخا ،مینهوش ،معزش زورن زراغ،چ: زدمانن)

 .دنمایی زتمی شستکد از دهتفاززسا اززب و هززچرپا ززطسوت ززوراًف را ززدهش هززیختر یمیاییززش ززوادم

 .ودش رتبخی تا دهید رارق زواه زرضمع رادر یمیاییزش زوادم به غشتهآ چهرپا در ودجوم یهازگا

 .دیدازبین بالهز لسط در و دنیزب رهگ را کیسه در زد،هید زرارق تیکیزپالس هزکیس در و دبپیچی نامهروز در را نآ سسپ

 .دکنی دهستفاا کماس از ززومل زورتص در رده،ک بجتناا شیمیایی وادم رغبا و ردگ قستنشاا از

 .دیوش رزازخ هزخان از یعاًزرس دارد، زودجو رازنفجا ازی زوزیس شتآ رخط رگا

 115 سناورژا زکرم با سسپ دنمایی آوریجمع را زنیا وردم تطالعاا د،کنی داپی را تمیومسم دهما ویمحت رفظ بالفاصله

 .دیربگی ستما

 و اززززهدهکنندسفی:  لمث.دنکنی وطمخل شیمیایی یاززززهرآوردهف ریگد با را خانگی یبالههاز یا رخطرپ شیمیایی وادم زگره

 .رددگ رنفجاا یا ش،کنوا روزب ثباع زتسا نزممک هزک کازنیومآ
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 ايهسته ثوادح زا ناشي اترطمخا :مهدشانز شبخ

 

 وادم رنتشاا ثباع رنفجاا از لحاص وزم و ززود یشزم زدیلوت دییدش یمارگ و ورن د،هدمی روی ایهسته رنفجاا که مانیز

 تمامی. رددگ می واه و کخا آب، گیودلآ ثباع رما ینا و ودمیش مینز طحزززززس در زززززرمت وکیل یندچن تا وکتیوایراد

 ورن: دمانن رگز ور م و ززززک مهل یهاززززد پیام ززززروز ب ززززث باع رازززز نفجا انزززز مز در ایتهزززهس ززززاربا وها سال

 تابزززصا از یزززناش وزیسشتآ ر،نفجاا ،لیهاو ایهسته تعازززتشعش ،(یزززترارح تعازززتشعش) دیزززدش یمارگ ده،کننورک

 .دنومیش بیراخ و دامنها سطهواب یهوثان یهاوزیسشتآ و ازمرگ زش،تآ یازههزقرج

 

 وكتيوايادر انبار

 مه ربخا ذره نهاومیلی د،هد رخ مینز طحزس یزیکزدن در ریازنفجا هزک هنگامی. دمیکن دیجاا رشبا ایهسته رنفجاا ره

 هزز ب ززوی ج یازز ههزالی در هزک زویکتیوایراد وادم ،مارگ ندش مک با. دنوش زیزم دهیزکش لشک چیرقا ربا نآ تسم به

 .دینوگ وکتیوایراد رشازب را زدهیدپ نزیا. زدنردگ یزم زرب ینزمز هزب د،نودب دهمآ در مکرامت و ردهفش زورتص

 : تمساف -:  وکتیوایادر شبار و تتشعشعا زا دنمان نیما ایبر ممه لعام سه

 .ودب دهیواخ رت نومص د،باش رتزبیش زوکتیوایراد زوادم رازنتشا زلمح از مازش فاصله چه ره

 یکی به تسا ربهت یا. تسا ریمنتا ساختمان اول طبقه در نززد مان از زبترام هزب اختمانزس مینزرزیز: دمانن مکانهایی

 ذرات از ززک ی ززدام ک و نزززا می چه ،مکان نآ در هزز ینکا هزب تهزبس) زدیروب دبلن ساختمان یا رزب کی میانی تطبقا از

 (.دباشن زدهش عزجم زوکتیوایراد

 یطبقه به فتنرن و دمیباش ستیدر رکا ر،خآ تطبقا به فتنرن ذال دنومیش جمع مسطح و سط روی رب وکتیوایراد ذرات

 تسا ستیدر رکا ،مسطح مِبا به کیزدن

 : تظحفا

 ودجو کخا و هارجآ ،نهاوبت م،ضخی یهاوارید لمث سنگینی و مکرامت وادم و،کتیوایراد ذرات و شما بین نعوام چه ره

 .ودب دهواخ ربهت شما تحفاظ رایب دباش شتهدا

 : نزما

 .دیوش رزخا ودخ هپناهگا از دنیوامیت مانز نآ در. دهندمی تسد از را ودخ رثا تعرس به وکتیوایراد وادم تتشعشعا

 با یجدربت لیو د،ندار رب در شما تسالم رایب را رخط و دیدته ینرگتزرب ر،نفجاا پایان از هفته دو از دبع تتشعشعا ینا رثا

 .دمیاب شکاه لیهاو نزامی% 1 دودح تا ها نآ رثا و دارمق مانز تشذگ

 

 ايهسته  وادح وعقو زا لقب تماداقا( 1

 هفته دو دتم رایب را روریض وازمل که تسا زمال ایهسته راتنفجاا از ناشی راتخط ندش النیوط لحتماا به جهوبات

 .دباشی شتهدا راههم به
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 ايهسته  وادح وعقو نحي تماداقا( 2

 .دکنی لنباد را لینومسئ یهنماییهارا و وراتستد و دباشی گنز به وشگ رخب بکس رایب

 منطقی صالًا نآ تسم به ندیدو لبتها د،باش شما میدق دو یا کی در که تسا ارزش با و رثؤم قتیو ظحفا یا هپناهگا

 راههم نهرگو دشانیوبپ را تانرس و دبچسبی مینز به و دبیوابخ مینز روی رنفجاا لمح به تپش یعرس خیلی سپ ت،نیس

 از رکمت در و دهش بتارپ واه به رنفجاا وزم

 .تخوس دهیواخ ثانیه کی

 زود خیلی و دهش دبلن یعاًرس دبع د،کنن ورعب ماییرگ تتشعشعا و رنفجاا وزم تا دبمانی باقی تضعیو همین در لحظه دچن

 .دکنی رکت را جا نآ

 .ودش شما وریک ثباع تسا ممکن نوچ د،یونش رهخی نآ دسفی ورن و رنفجاا لمح به زگره

 تشپ ،هالنوت لخدا یا و هالپ ریز ،یهاودگ و یهاوج لخدا ،هادولج رکنا ،هارشیا لخدا ،هاوارید تپش ،تپهها تپش

 تشعشع و مارگ وزم از عظمیا شبخ رایز د،میباشن تقوم فتنرگ هپنا تجه مناسبی یهالمح ،...  و تاقکهاا و سکهاوکی

 .دنرگی می ودخ بهرا

 

 ايهسته  وادح زا دبع تماداقا( 3

 ظحف وکتیوایراد تتشعشعا و تمیا یهارخاکست زشیر از را شما و تسا فززززززززدارسق که محلی در ندمان مکان ینربهت

 .دکن می ظحف تمیا یهارخاکست به ندش ودهلآ از را شما د،سفی ملحفه کی حتی د،یکنم

 .دهستی آور رگم یهاوترپ شتاب رضمع در هادتم تا رایز دکنی تمحافظ کامالً ودخ ندب زبا یهاتقسم متما از

 لنتقاا یعرس یهاراه از یکی رایز د،شانیوبپ یعرس را نهاآ روی و دکنی تقبرام داًیدش ودخ یختگیهاوس یا و هامخز از

 .دهستن ندب به وکتیوایراد یهاوترپ

 دهستفاا ودخ بینی و هاند ویجل کخش چهرپا یا لستماد از وکتیوایراد به ودهلآ یهاکخا قستنشاا از ریگیوجل رایب

 .دکنی

 .دنکشی ودخ چشمان به تسد

 .دیورنیا در را ودخ یهاسلبا ودهلآ منطقه ندرو

 .دمیکنن سمنعک را وکتیوایراد یهاوترپ از عظمیا شبخ رایز ت،سا دمفی و رثؤم ربسیا دسفی کامالً یهاسلبا ندشیوپ

 .دیدببن را نآ رس و یختهر پالستیکی کیسه کی ندرو و آورده نروبی طحتیاا با را هاسلبا کلیه

 دور لمح نآ از دنیوامیت چه ره و دیونش کیزدن رنفجاا لمح به ههیچگا. دئیوبش نوصاب و آب با را ندب یهاتقسم کلیه

 .ودمیش رکمت شما ندب یافتیدر شعها دارمق رایز د،یوش
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 وكتيوايادر وادم نتشارا:  مهدهف شبخ

 رغی و داولمت رینفجاا وادم از کیبیرت ود،ش ززززمی دهنامی ”وکتیوایراد ببم”  یا”  تمیا ببم”  بغلا که ، یکیوژلویراد وادم

 و کنارخط وادم دییاز دارمق که ودمیش تعبیه و حیراط وینح به و تسا یتهوکتیوایراد وادم با راههم ببم کی لمث تمیا

 .زدمیسا دهکنراپ و رمنتش دفه وردم منطقه در را آوریانز

 و قتحقی رما در و تصنع ورزی،کشا ب،ط در ردهزززایگست لشک به یکیوژلویراد وادم در ودجوم وکتیوایراد وادم ضمن در

. دمیباش ومنیاورا و ومنیوتوپل دهیغنیش یها سال از رسانتآ بترام به نآ به ستیابید همچنین د،نرومی رکا به شهژوپ

 وادم ینا از خیرب. تسا جامعه در دیقتصاا شفتگیآ روزب و نیروا رست دیجاا و،کتیوایراد وادم از دهستفاا در صلیا دفه

 ودهلآ وادم تخلیه یباال تعرس للید به و دباشن دهکشن و کمهل دنوامیت وکتیوایراد وادم با یکیزدن و وردخرب ربخاط زاربا و

 ربیشت تاًدعم تمیا رغی و یجرا ببم رنفجاا کی از حینرومج کشته رشما ،پناهگاهها در رادفا رارستقا زنی و وکتیوایراد وادم به

 نزامی ،ببم رافنحا و،کتیوایراد وادم نزامی ،منطقه سطح ،گیزرب دازه،نا به وکتیوایراد وادم به منطقه ندشودهلآ. دمیباش

. دارد بستگی رشبا و دبا ، محلی ییواه و آب طیراش ب،بم در ودجوم وادم تکمی و تکیفی ب،بم در ودجوم وادم محج و

 .دنوش لمنتق ودهلآ رغی قمناط به هاهما رایب دبای ودهلآ قمناط ردمم زی،پاکسا دنرو ولط در

 

 وكتيوايادر وادم نتشارا زا لقب تماداقا( 1

 .دیردارب ودخ با هفته دو دتم رایب را ودخ زاتتجهیو وازمل ر،خط ودجو لحتماا ندش النیوط للید به

 .تسا روریض کامالً ریما ثهدحا وعقو ولط در فتنرگ هپنا

 

 :میدار هپناهگا وعن دو لک در

 : ایهسته رنفجاا قعوام رایب هپنارس-

 

 تتشعشعا و رارتح ،مارگ وزی،س شتآ ،رنفجاا از ناشی وزم رفشا ربراب در تمحافظ رایب صخا ورط به هپناهگا ینا

 ساخته ایهسته رنفجاا کی لیهاو

 را ایهسته رنفجاا کی از ناشی ممستقی بهرض ربراب در تمومقا بتا پناهگاهی چنین کی تساخ حتی تگف دبای. ودمیش

 .داردن

 : وکتیوایراد تتشعشعا رشبا قعوام رایب هپنارس-

 و وارید دارای که منیا مکان ره. ودش ساخته وکتیوایراد شعها ربراب در تمحافظ رایب ماًزالا هپناهگا ینا که تنیس زینیا

 .دمیکن تکفای وکتیوایراد ذرات از ناشی تتشعشعا فعد رایب دباش تکلف و ممحک فسق
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 وكتيوايادر وادم نتشارا نحي تماداقا ( 2

 رحاض صحنه در ختصاصیا زاتتجهی با ،همینز ینا در دهید وزشمآ و صمتخص رادفا که مانیز تا دباشی شتهدا جهوت

 .دنیستن صتشخی لقاب وکتیوایراد وادم تتشعشعا د،نونش

 .دکنی دودمح را نآ رضمع در فتنرگرارق و ستما یا دیوش دور تشعشعی نهوگ ره از دبای

 رسای و راغب و ردگ قعوم ندرآ و د،هستی(خانه از نروبی یا خانه لخدا در چه) بمناس هپناهگا ویجستج حین در رگا

 .دبکشی سنف لباستان چهرپا ککم با دکنی سعی دیردک دهمشاه واه در را وسمحس و تیرؤ لقاب یگیهاودلآ

 .دباشی منیا مکان لنباد به و دیروب نروبی وراًف تسا داده رخ خانه لخدا در وکتیوایراد وادم گیدکنراپ یا رنتشاا رگا

 : دهستی خانه لخدا رگا

 جیروخ ری،بخا و مینهوش ظحفا ،هارهپنج متما د،کنی وشخام را یهوته و دهکننرمگ یهاهتگاسد دیدار کافی تقو رگا-

 .دیدببن را فنها

 

 .دیربب ودخ هپناهگا به را نهاآ و دکنی سیررب را نآ ریبات و ویراد و تنجا فکی-

 بین مکانا دح تا و دشیبا ت،سا ساختمان لخدا قتاا کی در یا مینرزیز در جیحاًرت که پناهگاهی لنباد به -بالفاصله

 .دهید ششوپ تسخ و تسف نعوام با را وکتیوایراد وادم ودجو لمح و ودخ

 وذنف لخدا به وکتیوایراد وادم حتیرا به که وریط دیدببن ممحک بچس وارن از دهستفاا با را جیروخ یهادر و هارهپنج-

 .دنکن

 .دباش رنفجاا راتثا و وکتیوایراد راتثا ربراب در( تموقام رایب) بیوخ و کافی ظمحاف دنوانمیت نونایل و پالستیکی شکرو-

 .دکنی لنباد را نهاآ یهاللعموراستد و دهید وشگ لینومسئ یهنماییهارا به-

 : دهستی خانه نروبی رگا

 .دیربگی هپنا منا و بمناس ساختمان ینرت کیزدن در بالفاصله-

 

 تکرح رنفجاا وعقو مکان از دور به و دبا تجه فخال تعرس به نودب منا ورتص در ب،مناس هپنارس نودنب ورتص در-

 .دبیابی بمناس پناهیرس زود خیلی سسپ. دکنی

 

 وكتيوايادر وادم نتشارا زا دبع تماداقا( 3

 از را ودخ بالفاصله دبای دنافتهرگ رارق وکتیوایراد وادم رضمع در که کسانی ب،مناس و منا لمح نردک داپی از دبع

 رسستد از دور را کیسه نآ و) دنذاربگ ایکیسه در و آورده در را ودخ یلباسها دبای رخاط ینهم به. دکنن کپا گیودلآ

 .دینوبش را ودخ نوصاب و آب با و دنربگی دوش ،(دهند رارق نرایگد و ودخ

 .دباشن شکیزپ یهاتقبرام لنباد به ه،پناهگا از روزخ نودب منا رب مبنی لینومسئ معالا از دبع
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 منیا مکان به و دکنی تخلیه را لمح دبای یاآ ینکها وردم در محلی لینومسئ و تمقاما یهنماییهارا و سخنان ندشنی رایب

 .دهید وشگ وبخ نویزیوتل و رخباا به د،یروب

 .دنکنی دیزدبا نآ از یا دیردنگ زبا ثهدحا وعقو لمح به لیلید ره به بنا
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 جنگي شيميايي وادم نتشارا: مهدهج شبخ

 یا نواحی ،نسانا روی رب بیرمخ راتثا که دهستن دجام و مایع ق،معل ذرات ،سمی یهاربخا لکش به شیمیایی لمواع

 .دندار هگیا

 

 جنگي شيميايي لمواع نتشارا زا لقب تماداقا ( 1

 به فشفا و مضخی نیونایل کیسه ،ندب محج دازهنا به مضخی نیونایل کیسه ،قیچی و بچس وارن بسته کی رکا ره از لقب

 و دادما فکی در و تهیه را شقطعهک دچن و ینرشی وشج ل،غاز دی،بن مخز دبان ،نیونایل شستکد ر،س محج دازهنا

 .دنمائی دارینگه لیهاو یهاککم

 در که را مکانی یا و ساختمان در را خلیدا قتاا کی لقب از ،شیمیایی لمواع رنتشاا مهنگا در مانز ندادن تسد از رایب

 به هادرز و هاتقسم متما رایب ریگیدرز تجه و دنمائی دهماآ فتنرگ هپنا رایب دباش فتهرگ رارق مینز از سطح ینرباالت

 .دیربب رکا به نونایل زمال دازهنا

 دنومیش نشین ته جا ندرآ شیمیایی وادم رایز دیرون مینز ریز به

 .دکنی تن رب را نآ و ختهدو سلبا دماننرا نیونایل کیسه.

 

 جنگي ييشيميا لمواع نتشارا نحي تماداقا ( 2

 .دنمائی رکت را ودهلآ منطقه وراًف

 یا کی بینی و هاند لمقاب در قیقاًد و داده رارق ودخ رس روی تشماس رس دازهنا به که را شفافی و مضخی نیونایل کیسه

 تنفسی کماس تهیه رزط) دیدببن تنفسی وصمخص کماس ،هاوراخس ینا ویجل. دکنی دیجاا نآ در وراخس دو

 ودهلآ وایه ورود ربراب در ظمحاف الیه کی که دهید رارق وریط دبن مخز دبان کی ندرو را هدش ردخ لغاز:وصمخص

 .دیزیرب ها لغاذ و دبان روی را ینرشی وشج ولمحل. دهد لتشکی

 دیدببن ودخ هاند ویجلرا کماس

 دیدار تباف زیر ای و میرچ سلبا یا و رگیدبا چنانچه. دیدازبین را تسد دور شک رده،ک تسد به را نیونایل یهاشستکد

 .دکنی دهستفاا نهاآ از دنیوامیت

 . دیدازبین نآ روی را وارشل پاچه شک و دشیوبپ شکف

 

 جنگي شيميايي لمواع نتشارا زا دبع تماداق( ا2

 .دیوش دور گیودلآ لمح از

 ودهززززایلآ یهاسلبا تا( دیربب را هاسلبا قیچی با. )دیآور در را تسا ودهب ندب با ستما در که را میوازل و هاسلبا همه

 .دنکن وردخرب هاند و بینی ،چشمان به ودش می رزخا تناز که

 

 .دئیوبش را ودخ نوصاب و آب با و دیربگی دوش. دهید رارق پالستیکی یکیسه کی در را ودهلآ وازمل و هاسلبا
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 كيوژلوبي وادم نتشارا:  مهدزون شبخ

 

 در تمیدومص و نیوانات دیجاا یا و ندش کشته ثباع دننوایتزز م که دهستن میومزز س یا هامانیسزز گار یکیزوژلوبی زلمزواع

 ،سیرویو تتسلیحا نواعن تتح یکیوژلوبی لمواع دهعم روهگ سه. دنوش ورزیکشا تالومحص در بسیآ یا و محشاا راد،فا

 .دنرمیگی رارق دهستفاا وردم سمی یا و یاییرباکت

 

 كيوژلوبي لمواع نتشارا زا لقب تماداقا ( 1

 وردخرب وهنح وردم در لینومسئ و تمقاما یهادارهش به تقد به ساختمان در باال تکیفی با ذرات ذبجا رتفیل کی بنص

 .دکنی سیررب را واردم متما و تصحب ودخ کشزپ با تسا زمال زییمنساا و ربیشت طمینانا رایب. دکنی وشگ

 

 كيوژلوبي لمواع نتشارا نحي تماداقا( 2

 رخباا گنز به وشگ کسنوا و دارو یعوزت و رخط دودهمح وزهح ری،بیما میاعالئ نهنشا از معا تطالعاا و رخب بکس رایب

 .دباشی شکیزپ یهاتقبرام لنباد به ریبیما ورتص در و دباشی نویزیوتل و ویراد

 .دییرآب ماندر ددص در دیدش ریبیما رچاد رگا

 رارق کیسه کی لخدا شخصی وازمل با اهرهم و آورده در تن از را هاسلبا: دفتیرگ رارق یکیوژلوبی وادم رضمع در رگا

 .دهید

 .دکنی دهستفاا ذرات ذبجا یهارفیلت از

 

 كيوژلوبي لمواع نتشارا زا دبع تماداقا( 3

 .دکنی جهوت لکام تقد با راریضطا دارهش یهامسیست و نویزیوتل و،یراد قیرط از لینومسئ یهاللعموراستد به

 ودجوب یکیوژلوبی لعام کی سیلهوب ریبیما ره که دنکنی رفک ماا دیباش وکمشک ریبیما نشانه یا تعالم ره به تنسب

 .دیآمی

 .دئیوبش زتمی نوصاب و آب با را تانودخ

 .دیوش نطینهرق تیدم رایب حتی یا دبمانی دور نرایگد از دهنوابخ شما از تسا ممکن دباشی ماندر لنبادب
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 نفجارا:  مبيست شبخ

 

 ببم ديدته نفجارا وعقو زا لقب تماداقا( 1

 

 .دیربگی دهکنن تلفن ردف از کاملی تطالعاا ممکن دح تا دیردک تیافدر ذاریگببم به دیدته رخط تلفنی رگا

 .دکنیرخب با را ساختمان ریدم و سپلی

 

 نفجارا وعقو زا دبع و نحي تماداقا (2

 یعاًرس مجساا وطسق فقوت از دبع د،یروب ممحک زمی کی ریز دارد ودجو شما رافطا مجساا وطسق و زشیر لحتماا رگا

 .دباشی دهید بسیآ و تسس یپلههاراه و تطبقا بقرام و دکنی رکت را لمح

 رکت را ساختمان ریعترس چه ره مکانا ورتص در. دباشی آوار زشیر بقرام دیومیش رزخا ساختمان از که ورط همان

 .دکنی

 .دنکنی دهستفاا ورسانسآ از جهو چهی به. دنکنی فقوت شخصی وازمل شتنرداب یا نردک تلفن رایب جهو هیچ به

 :دیا دهش رهمحاص آوار انمی رگا

 .دهید عطالا نراگدادما به را تانودخ تقعیوم وهق راغچ یا تعالم کی از دهستفاا با مکانا ورتص در-

 .ودنش دبلن رغباردوگ تا دکنی ودداریخ روریض رغی تکارح منجاا از-

 .دشانیوبپ تسا نستتاد دم که زیچی ره با را ودخ بینی و هاند-

 .دنوبشن را تبارض دایص ،نراگدادما ینکها تا دنیزب دممت تبارض وارید یا لهول به-
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 تعريف بحران   :بخش اول

 هاي رواني در يک بحران و مقابله با آن  واكنش :بخش دوم

 مورد افراد الزم در ياقدامات روان شناخت:بخش سوم

 ها ازبحران دهيد بيآس 

 بقاة اصول چهارگان :بخش چهارم

 

 

 هفتم فصل

 

 شناختي هاي اولية روان كمک
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 تعريف بحران :اول بخش

 یی چزه اتفاقزاتی رخ  هزا  کند تا بزدانیم درچنزین موقعیزت    می ی بحرانی به ما کمکها کسب آگاهی درمورد موقعیت

 باشد. مهمترین چیزی که بزه مزا کمزک    می این آگاهی کاهش شدت تشویش، نگرانی و اضطراب ما ةدهد. نتیج می

نیم چه کاری باید انجام بدهیم، داشتن اطالعات اسزت. در ایزن فصزل بزه مطزالبی از قبیزل بحزران و        کند تا بدا می

ی انسان دربرابزر اسزترس و...   ها ی بین حادثه، سانحه و بال، ماهیت استرس و واکنشها ی بحرانی، تفاوتها موقعیت

 شود. می پرداخته

 بحران چيست؟( 1

خودش را از شزدت   ،رد با یک وضعیت اضطراری و پراسترس مواجه شدهشود که ف می یی گفتهها بحران به موقعیت

کند و نمی داند چگونه باید با این شرایط کنار بیاید. فرد بحران زده دچار افکار  می و سختی آن تحت فشار احساس

 رشود که تمرکز حواس او را مختل کزرده و تمزام اعمزال و روابطزش بزا دیگزران تحزت تزاثیر قزرا          می و احساساتی

کنزد   مزی  گیرد. این فرد نمی داند چگونه با شرایط جدید ارتباط پیدا کرده و با آن کنار بیاید، لذا احساس خطزر  می

 ولی نمی داند چگونه باید از خود دفاع کند. این تجربه بحران نام دارد.

 

 اجزاي يک بحران( 2

رد و عناصر موجود درآن را مورد شناسایی ی تقسیم کتر توان آن را به اجزای کوچک می بحران تر برای بررسی دقیق

 توان براساس حضور یا عدم حضور این اجزا تشخیص داد.  می قرار داد. وجود یا عدم وجود بحران را

 

 انواع بحران( 3

 شزوند کزه درجریزان مراحزل      می یی روبه روها افراد درطول زندگی به ناچار با موقعیت ةبحران رشد: تقریباً هم

ولزی گزاهی تزاثیر ایزن      ؛پیشرفت و رشد در زندگی امکان پذیر نمی باشزد ها  دهند و بدون آن می رشد انسانی روی

ی مربزوط بزه بحزران رشزد     هزا  کند. بعضی از موقعیزت  می وقایع چنان عمیق است که افراد را مبتال به بحران روانی

 عبارتند از: شروع مدرسه، امتحانات، اولین شغل، تغییر شغل، مهاجرت و...

 یی هستند که دراثر عوامل خارجی به وجزود نمزی آینزد، بلکزه     ها ی زندگی، بحرانها ی زندگی: بحرانها بحران

ی آن عبارتنزد از: بلزوغ، ازدواز، تولزد فرزنزد، طزالق،      هزا  پردازند. مثال می «خود زندگی»بهایی است که افراد برای 

 بیماری، مرگ یکی از بستگان یا دوستان نزدیک و...

 یی هستند که با قرارگرفتن افراد در معرض سوانح و حزوادث  ها ی آسیب زا بحرانها ا: بحرانی آسیب زها بحران

کمی از ایزن تزاثیرات    د. تمام این سوانح منجر به ضربة روانی خواهند شد و تنها عدةآین می ناگوار و شدید به وجود
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افزراد   کنزد. همزة   مزی  راد مختلزف فزرق  ی آسیب زا در افها مانند. البته شدت ضربه روانی ناشی از بحران می درامان

ی ایزن سزوانح آسزیب زا    ها درطول زندگی خود در معرض این گونه سوانح ناگوار و شدید قرار دارند. بعضی از نمونه

 عبارتند از:

 تصادفات -

 بالیای طبیعی مثل زلزله -

 ی تروریستیها فعالیت -

 تهاجم -

 سرقت -

 خشونت -

 به طورخالصه»

 شوند، می جادیزا ا بیه دراثر سوانح آسک یروان یها بحران 

 «.شوند می دهیزا نام بیآس یها بحران 

ی رشزد و  هزا  باشد و درمورد بحران می ی آسیب زاها تمرکز ما در این فصل و به طورکلی دراین کتاب بر روی بحران

 ی زندگی بحث زیادی نداریم.ها بحران

 

 ي آسيب زاها انواع بحران( 4

توان به حادثه، سانحه و بال تقسیم بندی نمود که شر  آنها در  می از نظر شدت و گستردگی ی آسیب زا راها بحران

 :آید می زیر

 ی حادثه:ها ویژگی 

 دهد. می حادثه در یک موقعیت و فضای جغرافیایی کوچک و محدود رخ-

 .باشد می قربانیان حادثه محدود بوده به افراد کمی جهت ارائه خدمت به آسیب دیدگان نیاز -

 آید. می محل حادثه پیش آشفتگی فقط در محدودة -

تصادف دو اتومبیل تعداد افراد آسیب دیده و میزان خسارات وارده غالباً کزم بزوده و باعزث     عنوان مثال، درحادثةه ب

 شود. می بسته شدن جاده ای برای مدت زمان کوتاهی

 ی سانحهها ویژگی 
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 ه است، مثل آتش سوزی یک مجتمع یا یک هتل.یک حادث از محدودة تر محدوده ی واقعه وسیع -

 تعداد افراد درگیر درسانحه به عنوان قربانیان و امدادگران بیشتر از حادثه است.-

ی بخش کزوچکی از  ها بین وقوع سانحه و برطرف شدن کامل آن، زمان بیشتری نیاز است و به طور موقت فعالیت -

 سانحه سقوط هواپیما یا تصادف دو قطار. شود. مثل می یک سیستم اجتماعی با مشکل مواجه

 ی فاجعه یا بالها ویژگی 

 دامنه جغرافیایی فاجعه از حادثه و سانحه بزرگتر است. -

به دلیل زیاد بودن افراد آسیب دیده، برای امدادرسانی نیاز به امکانات و نیزروی انسزانی منطقزه ای، کشزوری یزا       -

 باشد. می یالملل بین

 ریزد. می زمانی به هم اجتماعی محل فاجعه برای یک دورةکارکردها و ساختار -

ی هزا  تواند برای مزدت زمزانی فعالیزت    می به عنوان مثال، وقوع زلزله یا سیل عالوه بر تلفات و ویرانی دریک منطقه

یزا  تواند طبیعی )همچون سیل، زلزله، گردبزاد، خشکسزالی و...(    می روزمره محل فاجعه را مختل نماید. فاجعه یا بال

 ی تروریستی و...( باشد.ها ، تصادفات جاده ای، فعالیتها ساخته دست بشر)مثل جنگ، آتش سوزی جنگل

ی آسزیب زای  هزا  دست بشر، حادثه و به بحران ی آسیب زای ناشی از ساختةها در یک تقسیم بندی دیگر به بحران

شزوند و عنزوان کتزاب حاضزر نیزز       مزی  درمجموع تحت عنوان حوادث و بالیا ذکزر ،طبیعی، بال یا فاجعه گفته شده 

 معطوف به همین واژگان است.
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 ها ي رواني افراد در بحرانها واكنش:دوم بخش

 

 شيوع اثرات روان شناختي باليا( 1

توان انتظار داشزت کزه درسزاعات اولیزه پزس از       می هرچند که آمار از موقعیتی به موقعیت دیگر متفاوت است ولی

شتر قربانیان، حداقل با بعضی از اثرات نامطلوب روان شناختی مواجه شوند. در بیشتر % یا حتی بی90وقوع یک بال، 

کند. امزا در هفتزه دوازدهزم پزس از بزال،       می موارد، عالئم به تدریج و با گذشت چند هفته پس از وقوع بال فروکش

پریشزانی را نشزان دهنزد.    ی مهم و معنزی دار فشزار روانزی و    ها بیست تا پنجاه درصد افراد ممکن است هنوز نشانه

ی تاخیری و پاسخ به پیامدهای بعزدی  ها یابد، ولی پاسخ می دهند معموالً کاهش می تعداد افرادی که عالئم را نشان

مانند. درحالی که بیشتر قربانیان بالیا، معموالً در سال اول یا دوم پس از واقعه به طورنسزبی   می بال، همچنان پایدار

شوند ولی یک چهارم یا بیشتر از یک چهارم قربانیان ممکن است حتی درآن زمزان   می انی رهااز فشار روانی و پریش

هم عالئمی مهمی را از خود نشان دهند و ممکن است کسانی که از قبل هیچ گونه عالئم بیماری نداشته انزد بزرای   

بسیاری از بازماندگان، سزالگرد وقزوع   اولین بار درسال اول یا دوم پس از وقوع بال، ناراحتی خود را بروز دهند. برای 

گردنزد،   می بالیا ممکن است به خصوص زمانی سخت باشد که درآن عالئمی غیرمنتظره )هرچند موقت(، دوباره باز

ی فیزیولوژیزک، شزناختی و   هزا  کرده اند ازآنها راحت شده اند. شزیوع بسزیار زیزاد پاسزخ     می درحالی که افراد تصور

 ،ی طبیعزی بزه شزرایطی غیرطبیعزی بزوده      هزا  این است کزه ایزن امزور، پاسزخ     ن دهندةاطفی شدید به بالیا، نشاع

زیزادی از  ة ی از بیماری روانی یا ناراحتی عصبی نمی باشند. ولی با این حال عالئم تجربه شده به وسیله عدها نشانه

ه وممکزن اسزت در   ی پس از وقوع یک بال، منبع عمزده ای بزرای پریشزانی بزود    ها آسیب دیدگان در روزها و هفته

یی مشزخص نشزده و   هزا  توانایی آنها برای بازسازی زندگی اثر سوئی داشته باشند. در صزورتی کزه چنزین واکزنش    

توانند منبع مداومی از ناراحتی و بیماری شده و آثار مخربی برافراد، خانواده آنان و جامعه داشزته   می برطرف نشوند،

 باشند.

 

 ي در بالياعوامل موثر برآسيب پذيري روان( 2

بالیا نیز از نظرآثار و عوارض روانزی تزاثیر یکسزانی     ثیر بالیا قرار نمی گیرند و همةافراد به طور یکسان تحت تا همة

 ندارند. احتمال بروز عوارض روانی بالیا به عوامل زیر بستگی دارد:

 :شدت حادثه یا بال 

ا شدیدتر باشد احتمال اینکه آثار روانزی ناشزی ازآن   ی تر هرچه حادثه یا بال شدیدتر و احساس افراد ازآن وحشتناک

و پایدارتر باشد بیشتر است در موارد شدید، هرکسی که با وقایع آسیب زا برخورد داشزته باشزد بزه آثزار      تر گسترده

 شود. می پایدار روانی مبتال
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 :نوع حادثه یا بال 

کلی پیامدهای روان شزناختی حزوادث و بالیزایی کزه     کنند. به طور می بعضی از انواع بالیا آثار ناگوار بیشتری ایجاد

شوند )مثل حمالت تروریستی یا خرابکزاری(، بزیش از بالیزایی اسزت کزه بزه صزورت         می عمدی توسط افراد ایجاد

افتند )مثل سقوط هواپیما دراثر نقص فنی(. بالیای طبیعی کزه کسزی در بروزآنهزا     می غیرعمدی توسط افراد اتفاق

 له و طوفان( در مقایسه با موارد قبلی عوارض روانی کمتری دارند.نقش ندارد )مثل زلز

 :میزان نزدیکی افراد به حادثه یا بال 

بینند. مزثالً یزک    می آن را بیشتر لمس کرده باشند آسیب روانی بیشتری ،هرچه افراد به حادثه یا بال نزدیکتر بوده 

روان شناختی آن درکدام یک از ایزن افزراد شزدیدتر    حادثه آتش سوزی را در نظر بگیرید و حدس بزنید پیامدهای 

آتش سوزی گیرافتاده، فردی که از بیزرون سزاختمان شزاهد آتزش سزوزی اسزت،        : فردی که در داخل حادثةاست

 کند و فردی کزه از طریزق روزنامزه از حادثزه بزا خبزر       می فردی که از طریق تلویزیون فیلم آتش سوزی را مشاهده

 کند. می طبیعی هم همین مسئله صدق شود. در مورد بالیای می

 :آسیب پذیری زمینه ای افراد 

ه سزال و افزرادی کز    10تا  5رسد که زنان )به خصوص زنانی که فرزند کوچک دارند(، کودکان در سنین  می به نظر

افزرادی   هسزتند. هزا   ابتال به اختالالت روانی )مثل افسردگی، اضطراب و...( دارند، آسیب پذیرتر از سایر گزروه  سابقة

جمعزی مثزل    دی مثل تجاوز به عنف و چه حادثزة فر شدید دیگری داشته اند )چه حادثة هم که قبال تجربة حادثة

 زلزله یا سیل(، معموالً آسیب پذیرتر از دیگران هستند.

مرگ یکی از عزیزان، از دست دادن نوجوان یا کودک  ب زا به طور هم زمان مثل مشاهدةچند نوع بالی آسی تجربة

 شود. می ود، مجروحیت جسمی یا نقص عضو، ... موجب آسیب پذیری روانی بیشترخ

 رسد که افراد زیر، نسبت به آثار روان شناختی حوادث و بالیا آسیب پذیری بیشتری دارند. می همچنین به نظر

 سالمندان-

 افراد معلول و بیمار-

 کنند می افرادی که تنها زندگی-

 دی که همسر خود را از دست داده اند.افراد ازدواز نکرده یا افرا-

 اجتماعی: -ی عاطفی و روانیها میزان برخورداری از حمایت 

اجتماعی از قربانیان یک حادثه یا بال کمتزر باشزد احتمزال ابزتالی آنزان بزه        -ی عاطفی و روانیها هرچقدر حمایت

شزود   مزی  شود برهمین اساس تاکید می رشدت ضایعه نیز بیشت ،اختالالت روانی مربوط به حادثه یا بال بیشتر بوده 
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که امرکمک رسانی به آسیب دیدگان هرچه زودتر شروع شده و با کیفیت باالتری انجام شود و توجزه ویزژه ای بزه    

 روحیه و وضعیت روانی افراد شود.

 ها یا پناهگاهها  سکونت در اردوگاه: 

به افراد ساکن در منزل خزود یزا منززل اقزوام و     ی خصوصی نسبت ها ی عمومی یا پناهگاهها افراد ساکن در پناهگاه

کنند. همچنین بازماندگانی کزه   می قرار داده، استرس شدیدتری را تجربهها  آشنایان یا منزلی که دولت دراختیارآن

یشان قابل مرمزت اسزت، آسزیب پزذیری بزاالتری      ها منازل آنها به طورکامل تخریب شده، نسبت به آنهایی که خانه

از دست دادن خانه، بار روانی سنگینی را به دنبال دارد. نتیجه آنکه باید تالش شزود هرچزه سزریعتر     دارند. معموالً

منزل آسیب دیدگان در صورت آسیب جزئی تعمیر و در صورت آسیب کلی بازسازی شود تا مشزکالت روانزی آنهزا    

 کمتر شود.

 :نوع آسیب جسمی افراد 

ی فیزیولوژیزک، آثزار روان   هزا  افتد از طریزق مکانیسزم   می بال اتفاق بعضی از صدمات جسمی هم که در اثر حادثه یا

مغزی، سوختگی، صدمات ناشی از کوفتگی، قرارگزرفتن   کنند، مثل صدمه به سر و ضربة می شناختی بیشتری ایجاد

 در معرض سموم، قرارگرفتن در معرض موز انفجار، دردهای مزمن و...

 :آوارگی جنگی 

ا آوارگان ناشی از بالیای طبیعزی(، فعزاالن سیاسزی آواره یزا فزراری، آوارگزان ناشزی از        آوارگان جنگی )درمقایسه ب

گیرنزد،   می ی جسمی و روحی قرارها ی سیاسی یا پاک سازی نژادی و زندانیان سیاسی که تحت شکنجهها خشونت

ی آوارگزان  هزا  و اردوگزاه  ها ی منفی درپناهگاهها در معرض خطر باالی اثرات ناگوار روانی قرار دارند. همچنین تجربه

توانند اثرات روان شناختی ناگوار یا اختالالت روانزی   می ی عفونی، تجاوز به عنف و...( همها )مثل سوءتغذیه، بیماری

 را ایجاد کنند.

 :انگ زدن 

ا از ترس کند و آنها از ترس اینکه مبادا مقصر قلمداد شوند، ی می را بیشترها  انگ زدن به قربانیان بالیا، مشکالت آن

تنبیه شدن، یا از ترس اینکه مبادا روانی قلمداد شوند، قادر نباشند تا آنچه را برای آنها اتفاق افتاده بیان کنند، مثل 

ی معاصر، تجاوز به عنف به عنوان یک ابززار جنگزی   ها شوند. در بسیاری از جنگ می زنانی که قربانی تجاوز به عنف

علیزه مسزلمانان درکشزور یوگسزالوی سزابق(. تجزاوز بزه عنزف         ها  جنگ صربمورد استفاده قرارگرفته است )مثل 

 ی آوارگان است.ها همچنین یک خطر جدی برای زنان ساکن دراردوگاه

 ی حمایت خانوادگی و اجتماعی:ها دسترسی به شبکه 

اگوار بالیزا  ی حمایت خانوادگی و اجتماعی، احتمال پایدار ماندن اثرات نها برعکس شرایط قبلی، دسترسی به شبکه

آن برآمزده انزد،   از عهزدة   ،دهد وکسانی که درگذشته به طور موفقیت آمیز با حادثه یا بال مقابله کرده  می را کاهش
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شزده انزد.   « واکسزینه »ممکن است در مواجهه با حوادث و بالیای بعدی بهتر عمل کنند، گویی دربرابر فشار روانی 

ست مثبت باشزد و بزه افززایش توانمنزدی آنهزا بزرای روبزرو شزدن بزا          درمورد بعضی افراد نیز چالش بالیا ممکن ا

 شود. می گفته« رشد پس ازضربه»ی آتی زندگی منجر شود که دراصطال  به این اثر مثبت ها چالش

 

 ي رواني افرادها انواع واكنش( 3

پزشک سوئدی، چهار ی مشابهی دارند. جان کلبرگ روان شناس و روان ها افراد مختلف درمواجهه با بحران، واکنش

کند که در این بخزش   می ی روانی افراد را در این چهارمرحله توصیفها مرحله را برای یک بحران نام برده و واکنش

 شود. می به آنها پرداخته

  فاز شوك(Shock): 

قزه تزا   شود وممکن است از چند دقی می اولین مرحله پس از وقوع حادثه، فازشوک است که قربانی بالفاصله وارد آن

ساعت ادامه داشته باشد در این مرحله او تحت نفوذ و کنترل سانحه قرارداد، مزوجی از احساسزات او را احاطزه     24

قربانی ممکن است بی تفزاوت و نزاتوان از   .کرده اند وقدرت تصمیم گیری خود را از دست داده و گیج و منگ است 

 میز عمل کند.انجام کوچکترین کاری باشد یا بسیار پرهیجان و شتاب آ

ممکن است قربانی در یک اقدام ناخودآگاه، به کلی وقوع حادثه و هرچیز مربوط به آن را انکزار کنزد وگزاهی ماننزد     

 .کند  می یک کودک ناتوان رفتار

 ولزی پزس از گفزت وگزو بزا او متوجزة       فرد مبتال به شوک روانی ممکن است درظاهر هیچ مشزکلی نداشزته باشزد   

بینیم که دچارسردرگمی شدید بوده و هیچ گونزه کنترلزی براحساسزاتش نزدارد. ایزن       می شویم و می یشها واکنش

عالئم دلیل برکاهش توانایی اندیشه و عملکرد معقول و منطقی قربانی است و رفتار قربزانی عاقالنزه بزه نظزر نمزی      

 شوند: می هی دیگری هم داشته باشد که درذیل توضیح دادها رسد. قربانی در فاز شوک ممکن است واکنش

 از دست دادن قوه تفکر-

قربانی قادر به درک عمق فاجعه نیست، بنابراین ممکن اسزت بسزیارخطرناک و غیرمنطقزی عمزل کنزد، مزثالً وارد       

محل خطرناک شود یا دست به کارهایی بزند که برای خودش یا دیگران خطرناک باشد. مثال آن فردی است که او 

 گردد. می کنند ولی او به طور ناگهانی به داخل آتش بر می را از یک محل دچارآتش سوزی خارز

 بیش فعالی-

قربانی ممکن است دراطراف محل حادثه با سرعت به این طرف وآن طرف برود تا کاری انجام دهد. او طوری ایجزاد  

سیار مشکل شود امدادگران کارشان را به خوبی انجام دهند. کنارآمدن با چنین فردی ب می مزاحمت میکند که مانع
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است. مثالً شخصی که به تازگی همسرش را از دست داده، ممکن است به صزورت جنزون آمیززی مشزغول مرتزب      

 رسد. می کردن خانه، گردگیری و نظایرآن شود، اعمالی که درچنین شرایطی غیرمنطقی به نظر

 کاهش قدرت حرکت-

باشد و به اصزطال    می ، دچار مشکل حرکتیجسمی شویم که بدون هیچ گونه عارضة می گاهی با یک قربانی مواجه

دهد، زیزرا بزا وجزود آگزاهی کامزل از       می پاهایش قفل شده اند. این حالت، زندگی شخص را در معرض تهدید قرار

ی آتشزی کزه   هزا  آیند، یا سقفی که درحال فرو ریختن است، یا شزعله  می خطر)مثالً خودروهایی که با سرعت پیش

ه گریز نمی باشد. البته گاهی فرد قادر به درک کامل موقعیت و خطزرات هزم نمزی    درحال گسترش هستند( قادر ب

 باشد.

 عالئم جسمانی-

ی هزا  درواقع بخشی از واکنش ،شود که منشا جسمی نداشته  می شوک دچار عالئم جسمانی مرحلة گاهی قربانی در

استفراغ، دل پیچه و اسهال، تکرر ادرار، باشند. بعضی از این عالئم عبارتند از: تهوع و  می جسمانی نسبت به استرس

، هزا  قلزب، گرفتگزی عضزالت انزدام     ع، افزایش ضربان قلب، درد ناحیزة ی عمیق وسریها حمالت شبیه تشنج، تنفس

 سرگیجه، تعریق، خشکی دهان، ...

 هراس-

درمعزرض   این نوع واکنش دراثر قرارگرفتن .باشد می هراس نوعی واکنش نسبت به یک سانحه یا شرایطی خوفناک

شزود. در ایزن حالزت،     مزی  آید که آن قدرقوی است که مانع هرگونه تفکر و فعالیت منطقزی  می فشارهایی به وجود

 ی ابتدایی نظیر میل غیرقابل کنترل برای گریز از آنچه که ما آن را خطر یا تهدیزد ها منطق جای خود را به واکنش

رفتزار او دیوانزه    تزر  گریزد، به عبارت سزاده  می زند از صحنه می دهد. قربانی درحالی که ازوحشت فریاد می دانیم، می

، گسترش آنها به دیگزران اسزت. بزرای مثزال در یزک آتزش سزوزی سزینما،         ها واراست. مسئله مهم دراین واکنش

تماشاچیان میخکوب شده بودند )پاهایشزان   یافت، همة می ی مهیب آتش از اتاق کنترل گسترشها درحالیکه شعله

زد  مزی  ود(. اولین واکنش را مردی نشان داد که ناگهان شروع به فریاد کرد و درحالی که بزه مزردم تنزه   قفل شده ب

مردم به طرف همان در هجوم آوردند هرز و مزرز همزه جزا را فزرا     همة  دوید و زمانی که می برای فرار به طرف در

 گرفت.

- 

 بی تفاوتی

بی میلی یا ناتوانی برای انجام هراقزدامی  »آن عبارتست از:  بی تفاوتی نوعی انجماد کلی عواطف است و معنی لغتی

 «.یا توجه فعال به امور
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شزود.   می حادثه خیره کند و با بی حالی به صحنة می قربانی تمام توان خویش را از دست میدهد، خیلی کم صحبت

داده شود، زیرا درصورت  چنین شخصی اگرچه ایجاد هرز و مرز نمی کند اما باید هرچه زودتر به محلی امن انتقال

 ین کمکی به خود بکند.تر بروز خطرات بیشتر، قادرنیست کوچک

  فاز واکنش(Reaction) 

شود اکنون قربانی عزواطفی را   می کشد فاز واکنش آغاز می ساعت طول 24شوک که از چند دقیقه تا  پس از مرحلة

آورد که چه اتفزاقی افتزاده    می هند. او کم کم به خاطرد می کند که دراثر سانحه به وجود آمده و او را آزار می تجربه

 است. 

، ظهور موجی از احساسات قوی ولی طبیعی است قربانی که به شکل واقعی یا در تصزور خزویش   ها نخستین واکنش

در معرض خطرمرگ بوده است دچار اضطراب شدیدی است کسی که یکی از اعضای خانواده و یا بسزتگان نزدیزک   

ز دست داده سوگوار است اما همه چیز به اینجا ختم نمی شود. او ممکن است احساسزات دیگزری را   یا دوستش را ا

شوند، زیرا نمی داند بروز این احساسات طبیعی بزوده وهرکسزی    می نیز تجربه کند که برخی ازآنها موجب نگرانی او

 شود، احساساتی نظیر:ها  ممکن است درچنین شرایطی دچارآن

 اشخاصی که باعث حادثه یا فاجعه شده اند و یا کسانی که اقدامات احتیاطی را رعایت نکرده اند. تنفر؛ از شخص یا-

شادی؛ از این که بدون کمترین جراحتی زنده مانده است. این شادی ممکن است بزا احساسزات دیگزری آمیختزه     -

 باشد.

 آنقدر خوش شانس نبوده اند.شرم؛ از خوش شانس بودن )زنده ماندن و زخمی نشدن( درحالی که دیگران -

خشم؛ به دلیل جراحت یکی از بستگان یا دوستان. این احساس با این فکر که زخمی شدن او بزدترین چیزز بزرای    -

 شود. می من بود تشدید

گناه؛ از اینکه نتوانسته کار موثری برای نجات اطرافیان یا دیگران انجام دهد یا اینکزه خزودش بزه نحزوی در بزروز      -

 یا بال موثر بوده است.حادثه 

بسیار دردناک هستند آنها قربانی را به طور شدیدی تحزت فشزار روحزی     سه احساس غالب اضطراب، خشم و گناه 

 کنند ازآنها بگریزند. می دهند. به همین دلیل است که بسیاری از افراد ناخودآگاهانه سعی می قرار

 گریز از احساسات -
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 کند خود را متقاعد کند که حادثه ای اتفاق نیفتاده است گاهی اوقزات   می سعی؛ قربانی 5سرکوبی یا واپس رانی

شود به آنچه اتفاق افتاده است فکر نکند. اما واقعیت این است که این حادثه  می حداقل برای مدتی، این کار موجب

س رانی ممکزن اسزت بزه    دهد. واپ می گردد و هرچه بیشتر او را تحت تاثیر قرار می با قدرت بیشتری به سمت او باز

 بیماری یا اختالالت روانی منجر شود.

 خواهزد همزة   مزی  کند تا شاید حادثزه را فرامزوش کنزد و بزه ایزن وسزیله       می ؛ قربانی ازهمه کناره گیری6انزوا 

 و خاطرات خطرناک را از خود دورکند.ها  اندیشه

 دراینجا منظزور از واپزس گرایزی ایزن      باشد. می ؛ معنی لغوی این واژه بازگشت به عقب7پسرفت یا واپس گرایی

کند به دوران کودکی خود بازگردد، زیرا درایزن صزورت خواهزد توانسزت آرامزش خزود را        می است که قربانی سعی

ی او بچه گانزه خواهزد بزود.    ها کند فرد دیگری را مسئول جلوه دهد واکنش می بازیافته ودرامان باشد و چون سعی

 او را از اضطراب، غم، اندوه و احساس گناه برهاند. کند این کارها میتواند می فکر

   فاز انطباق و سازش(Adaptation) 

در این فاز جریان حادثه که دیگر مربوط به گذشته است آرامش قربانی را بر هم نمی زند، اما او هنوز هم حادثزه را  

کند. این تصزاویر، گزاه و بزی     می یی از سانحه را درمقابل چشمان خود مجسمها کند و صحنه می در ذهن خود مرور

 کنند. می گاه موجب ترس و وحشت او شده، وی را دچار دلهره و اضطراب

تواند بزر   می از جریان سانحه، دیگرقربانی را دچار رنج و زحمت غیرقابل تحمل نمی کند و او 8اما این بازنگری فعال

برای اولزین بزاراکنون قادراسزت کزه خزودش      زندگی خود را به دست گیرد.  رشتة،موضوعات دیگر هم تمرکزکرده 

برای کمزک بزه وی حضزور     -حداقل ساعتی در روز -فعاالنه شرایط را تحت کنترل داشته باشد واگر هنوز هم کسی

 داشته باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

کرد. ولزی بایزد توجزه     ی دورتر خواهد بود وآینده دوباره معنا پیدا خواهدها در این مرحله قربانی قادر به دیدن افق

 داشت که گذر از یک مرحله به مرحله ی دیگر تدریجی است.

انجامد به نسبت طوالنی است اما ما به عنوان امدادگر، نباید بزه   می فاز انطباق که به طور متوسط شش ماه به طول

 تقویم نگاه کنیم و به قربانی بگوییم: تمام شد، دیگر همه چیز روبه راه است.

ز انطباق، روان قربانی هنوز تحت تاثیر ضربه ی وارد شده قرار دارد. بنابراین او باید فعاالنه و بزا کمزک مزا    درطول فا

 بکوشد تا برآن فائق آید.

                                      
5
 - Repression 

6
 - Isolation 

7
 - Regression 

8
 - Active Review 
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نکته مهم دیگر این که هنگامی که فردی در یک بحران روانی به کمک ما نیازمند است منتظر شروع فزاز انطبزاق و   

دهیم. وقتزی از دیزدگاه یزک     می ی واکنش و انطباق و سازش را درکنار هم قرارسازش نمائیم، به همین دلیل فازها

پیونزدیم تزا مرحلزه ای را کزه بزه آن فزاز        می نگریم این دو مرحله را به هم می کمک کننده )یا امدادگر( به موضوع

 گوییم شکل دهد. می اصال 

 فاز اصالح و بازیابی 

ز بازیابی این نیست که قربانی که راه خود را گم کرده بزوده اکنزون آن   مرحله بعد فاز اصال  و بازیابی است منظور ا

کند که او را بزرای مواجهزه بزا     می را دوباره یافته است، بلکه به این معنی است که قربانی از سانحه تجربیاتی کسب

 تزر  دربسیاری موارد قزوی شناسد و  می ی ذاتی خود راها سازد. او اکنون توانایی تر می ی احتمالی آینده آمادهها بحران

 تواند به آینده بنگرد و به زندگی خود ادامه دهد. می شده و با پشت سرگذاشتن موفقیت آمیز سانحه
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 ها اقدامات روان شناختي الزم در مورد افراد آسيب ديده ازبحران:سوم بخش

 

ی روانی )بحزران آسزیب   ها نهمان طورکه درفصل قبل شر  داده شد قربانی در فاز شوک، درهیچ یک از انواع بحرا

زا، بحران رشد یا بحران زندگی( قادر به انجام کاری برای خود نمی باشد، بنابراین آن چه دراین مرحله، بیشزتر بزه   

 آن نیازدارد کمک مفید امدادگران است در ادامه، بیشتر به وظایف امدادگران در این شرایط خواهیم پرداخت.

ی اولیزه ی  هزا  یر زلزله، سیل یا یک تصادف، ممکن است در درجه ی اول به کمکدر مواجهه با سوانح ضربه ای نظ

ی جسمانی اولین موردی است که باید مزورد توجزه قزرار بگیزرد، زیزرا در      ها جسمانی احتیاز داشته باشیم و کمک

 صورت وجود جراحت جسمانی، کمترین کوتاهی نسبت به آن غیرقابل جبران خواهد بود.

 

 يقربان ينجات زندگ يبرا ي هياول يها كمک( 1

 ی اولیه برای نجزات زنزدگی وی در هزر شزرایطی، اولزین و مهمتزرین       ها اگر زندگی قربانی درخطر است کمک

ی روانی موثر نیزز تزاثیری آرام بخزش و دائمزی     ها وظیفه است. همراه با جلوگیری از ضررهای جانی، ارائه ی کمک

 کنیم: می ی اولیه آموخته ایم، تکرارها موزش کمکخواهد داشت. ابتدا چهاررکن اصلی را که درآ

 حادثه را متوقف کنید. -

 اقدامات اولیه الزم را برای نجات جان افراد انجام دهید. -

 از دیگران کمک بخواهید. -

 ی اولیه ی معمول را انجام دهید.ها کمک -

 

 ي عموميها مراقبت (2

کند بنابراین ما بایزد   می باشد، او به ندرت عاقالنه عمل می ومیی عمها در فاز شوک، قربانی همیشه نیازمند مراقبت

برای او تصمیم گیری کرده و عمل کنیم. در صورت لزوم به اوکمک کنیم تا وسایل خود را جمزع آوری کنزد. بزا او    

نی درباره ی مقصدش صحبت کنید و از او بپرسید: آیا درآنجا کسی برای مراقبت از وی حضوردارد؟ رها کردن قربزا 

 در این حالت، کار درستی نیست.

 بگذاریم قربانی حذف بزند 

اگر قربانی نیاز دارد درباره ی آنچه که برایش اتفاق افتاده صحبت کند شرایط را طوری فراهم کنیم تزا ایزن کزار را    

 انجام دهد.  



 

108 

 

 تماس جسمی -صمیمیت 

انی کزه بزرای درمزان بزه مکزان مناسزب       ماندن درکنارقربانی تا زمانی که شرایط برای ترک وی مناسب باشد یا زم

یزا  هزا   انتقال داده شود، تاثیری آرام بخش دارد. اگر درکنار او بمانیم احساس امنیزت خواهزد کزرد. گزرفتن دسزت     

درآغوش گرفتن وی، احساسات جریحه دار شده ی او را تا حد زیادی آرام خواهد کرد. البته در مورد تماس جسمی 

اهمیت فوق العاده ای دارد. مثالً در کشور ما امزدادگران بایزد فاصزله ی خزود را بزا       رعایت موارد مذهبی و فرهنگی

قربانی که از جنس مخالف است حفظ کنند و حتی االمکان از تماس جسمی با او خودداری نمایند. مگر در مواردی 

کزه مزورد تجزاوز     ی جسمی ضروری باشد این مسئله در مورد افرادیها که برای حفظ جان یا پیش گیری از آسیب

جنسی قرارگرفته اند نیز اهمیت زیادی دارد و در مورد این افراد حتی اگر از جنس موافق هم باشزند بایزد احتیزاط    

زیادی در تماس جسمی انجام داد. درواقع این افراد به خاطر تجربه ی فوق العزاده آسزیب رسزانی کزه داشزته انزد       

 بیر به یک سوء استفاده ی دیگر کرده و دچار وحشت شوند.ممکن است هرگونه صمیمیت یا تماس جسمی را تع

 

 ي فاز شوكها اقدامات الزم در مورد واكنش( 3

 قربانی بیش فعال 

قربانی را به کارهای بی خطر مشغول سازیم یا از یک نفر بخواهیم با او صحبت کند و او را به پیاده روی ببرد. سعی 

خواهد انتقاد کند. بزا او   می خواهد درباره ی جامعه بگوید و از هرچه می نکنیم او را ساکت کنیم. اجازه دهیم هرچه

بحث نکنیم. تا جایی که برای دیگران ضرر نداشته باشد. بگذاریم خود را تخلیه کند. اگر رفتار خشونت آمیزز دارد از  

 دیگران کمک بخواهیم و جلوی او را بگیریم.

 قربانی میخکوب شده 

قربانی ناشی از صدمات جسمانی نیست او را از منطقزه ی حادثزه دورکنزیم. ایزن     وقتی مطمئن شدیم عدم حرکت 

واقعیت ار بپذیریم که او میخکوب شده است. نباید رفتار او را جنون آمیز تلقی کنیم. اگر در شرایط خطرناکی قزرار  

م درهمان جا بماند. با داریم و قربانی به هیچ وجه قادر به حرکت نیست او را حمل کنیم. درغیراینصورت اجازه دهی

 او صحبت کنیم و مطمئن شویم که خشکش نزده است.

 قربانی هراسناك 

جدی باشیم و درعین حال همیشه با قربانی با احترام رفتار کنیم. او را از دیگر قربانیزان دورکنزیم، زیزرا رفتزار وی     

 از او بپرسیم کجا بوده اسزت؟ یزا بزه او    دیگران را آزار خواهد داد. سعی کنیم فکر او را از حادثه منحرف کنیم. مثالً

 نوشیدنی تعاریف کنیم.

 قربانی بی تفاوت 
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چنین قربانی به کسی آزار نمی رساند ولی باید به یک محل امن برده شود زیرا در هر صورت نباید شاهد صزحنه ی  

 است.حادثه باشد. سعی کنیم او را وادار به سخن گفتن کنیم و مطمئن شویم که با ما اخت شده 

 قربانی مبتال به عالئم جسمانی 

اگر قربانی دارای عالئم جسمانی نظیر تهوع، استفراغ، دل درد و تشنج است باید او را درجزایی بخوابزانیم و بزا پتزو     

 بپوشانیم. تشخیص این که آیا این عالئم تنها واکنش روانی است یا منشاء جسمانی دارد به عهده ی پزشک است.

 

 ر مورد فاز واكنش و فاز انطباقاقدامات الزم د( 4

 چگونه خود را با بحران تطبیق دهیم؟ 

 اجازه دهید ببینیم در صورت بروز بحران، برای خودمان چه باید بکنیم؟

یی از خود بروز دهم یا چنین احساساتی داشزته باشزم. ایزن    ها که ممکن است چنین واکنش دانستممن هرگز نمی 

   «نه این من نیستم»اندیشیم:  می یک بحران روانی به آنآن چیزی است که ما در مقابله با 

درچنین شرایطی قربانی نیازمند کمک دیگران است، همانطورکه اگر کسی به حمایت او نیاز داشته باشد دریغ نمی 

کند برای غلبه بربحران کافی نیست. تنها کمکی که دیگران برای انطباق و  می کند. اما کمکی که از دیگران دریافت

 توانند به او بکنند حمایت کافی است. می سازش با بحران

بهترین کار، داشتن یک دید واقع بینانه است قربانی تنها کسی است که باید با شرایط کنارآمده وکاری انجام دهزد.  

 کاری مفید که اطمینان داریم آسان نخواهد بود.
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 اصول چهارگانه بقابخش چهارم:

 

 ربانی تنها یک راه برای غلبه بر بحران دارد:اگرچه ناخوشایند است، ولی ق

  وقوع سانحه را بپذیرد-اصل اول 

ی مربوط به آن زندگی کند. دراینجا، راهکاری سزه جانبزه   ها رخ داده است و قربانی باید با آن و تمام واقعیتسانحه 

 شود: می برای پذیرش واقعیت ارائه

 قربانی، خود را منزوی نکند.-

 د.با یز نفر صحبت کن-

منظور از یک نفر؛ شوهر،زن، پدر، مادر، پسر یا دختر بزرگ، امدادگر، روان شناس، مشاور، پزشزک یزا یزک دوسزت     

خواهد با او صحبت کند و به او بگویزد چزه    می صمیمی است. بهتر است صادق بوده و خیلی صریح به او بگوید چرا

 . پذیرد. زیرا باید در مورد قربانی صبور باشد می مسئولیتی را

 با دیگر افراد حاضر درمحل حادثه در تماس باشد.-

مالقزات کنزد و در   ها  اگر اشخاص دیگری مانند شاهدان ماجرا را در زمان وقوع حادثه در محل بوده اند قربانی با آن

 روزهای بعد راجع به سانحه از زوایای مختلف گفت و گوکند.  

 ی خود را بپذیردها احساسات و واکنش-اصل دوم 

ی افراد در مواجهه با بحران غالباً طبیعی است. توجه بزه ایزن مطلزب اهمیزت     ها دهید تکرار کنیم که واکنش اجازه

و هزا   شزوند. ایزن واکزنش    می ، موجب حیرت و نگرانی فردها زیادی دارد زیرا در شرایط بحرانی، احساسات و واکنش

از این شرایط بحزران را تجربزه کزرده زیزاد     عواطف ممکن است برای او تازگی داشته باشد اما برای کسی که پیش 

 عجیب نیست. بنابراین دلیلی برای ترسیدن یا شرمنده شدن وجود ندارد.

 احساسات خود را بروز دهد.-

 با یکی از نزدیکان درباره ی احساسات خود صحبت کند.-

 یز یا چند نامه بنویسد.-

 

 چه که رخ داده درس بگیرد. ازآن -اصل سوم 
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را پشت سرگذاشت، زوایزای تزازه ای از شخصزیت     -ها پذیرش سانحه و پذیرش واکنش -گام پیشینوقتی قربانی دو

ی جدید بهزره بگیزرد.   ها تواند از آنها برای مقابله با چالش می ی تازه ای کهها خود را کشف خواهد کرد و نیز ویژگی

خانواده و دوستان خزود حسزاب   تواند روی حمایت  می کرده می همچنین متوجه خواهد شد که بیش از آنچه تصور

کند. آنها تصور نمی کنند که مورد استثمار قربانی قرارگرفته اند. حاال دیگر روابط قربانی گرمتر شده و ایزن بحزران   

 ی به ارتباطات او داده است.تر ابعاد تازه

 راه کارهای دیگری که در این زمینه کمک کننده هستند، عبارتند از:

 دی جدیها آموختن مهارت-

 از سرگرفتن کارخود-

 کسب آرامش-

 احساسات خود را بر موضوع جدیدی متمرکز کند.-اصل چهارم 

و احساسات، کنترل بیشتری روی آنها خواهیم داشت. درست مثل این کزه انزرژی را کزه بزری     ها  با پذیرش واکنش

تزوان در   مزی  ژی بازیافت شزده گرفتیم به یک باره آزاد کنیم. از این انر می مخفی نگه داشتن احساسات خود به کار

استفاده کرد آنچه را دراثر حمایت خانواده و دوستان آموخته ایم به کار گیزریم و بگزذاریم آنهزا نیزز از      تر موارد تازه

توانایی ما برای اندیشیدن، مشارکت و مراقبت بهره ببرند. شاید این اولین باری است کزه مزا فرصزت انجزام چنزین      

 ا اکنون پس ازآنچه که پشت سرگذاشته ایم دیگر از ابزار احساسات خود هراسی نداریم.کاری را یافته ایم. ام

مانند زمانی که با بحران درگیر بودیم صادق باشیم و به این وسیله نقش خود را در از میان برداشتن موانزع و پایزان   

 کنند ایفا نماییم. می دادن به سکوت و انزوایی که بیشتر مردم با آن زندگی

 ندگی کردن به بهترین وجهز-

 از دست ندادن وقت-
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