
  

فدراسیون بین المللی ھالل احمر برای  چارچوب نظارت و ارزیابی
 اجتماعی -روانی برنامھ ھای حمایت

 

 رھنمای شاخص ھا



ی فدراسیون بین المللی ھالل احمر  چارچوب نظارت و ارزیاب
 اجتماعی  -روانی  برای برنامھ ھای حمایت

 رھنمای شاخص ھا  
 ھالل احمر  بین المللی فدراسیون 

 اجتماعی  - مرکز مراجعھ برای حمایت روانی

 27بلیجدامسویژ 
DK -2001   کوپنھاگن 

 دنمارک  
  00 92 25 35 45+تلیفون: 
 psychosocial.center@ifrc.orgایمیل: 

 

 www.pscentre.org ویبسایت:  
 www.facebook.com/psychosocial.center فیسبوک:  

  IFRC PS Center@تویبتر: 
 

 اجتماعی: صلیب سرخ دنمارک  -روانی میزبان و حامی مرکز حمایت

 

 است.   اقبال چاپ یافتھ الل احمرفدراسیون بین المللی ھاجتماعی  -مرکز مراجعھ برای حمایت روانیتوسط  این کتاب

 

   2017چاپ اول  

 

 وینتر الرسن  -مدیر مسوول: لوئیس 

 نویسنده: لیسلی سنایدر  

لوئیس جول ھانسن، مارتا  دنیسین،  ویراستاران و مرورگران: نانا ویدمن، آن گاربوت، سارا ھریسون، لوئیس ستین کریگر، سیسلی 
جاکوب ھاوسمن، پیتر روتی شولتز، کرین تینگیناس، جوشوا  - بیرد، جان کریستینسین، ایھ سوزان آکاشا، مارسیا بروپی، ھانس

 ھالرایت، ویندی آگر 

 

سپاس ویژه از ھمھ کسانی کھ در تریننگ آزمایشی نظارت و ارزیابی اشتراک کردند. ما مدیون نظریات، داده ھا و پیشنھادات شما  
- حمایوی روانیبرنامھ ھا برای  ھستیم و این ھا ھمھ در انکشاف اولین چارچوب نظارت و ارزیابی فدراسیون بین المللی ھالل احمر 

 .  اجتماعی ما را یاری رساند

 ھماھنگ کننده: لوئیس وینتر الرسن 

 ھستیم.   psychosocial.centre@ifrc.orgو سواالت شما از طریق بازخور یا فیدبک چشم بھ راه نظریات، 
 مراجعھ نمائید.   www.pscentre.orgاجتماعی بھ  -برای مطالعھ لست کامل مواد موجود در مرکز حمایھ روانی

  2017اجتماعی فدراسیون بین المللی جمعیت ھالل احمر و صلیب سرخ، کوپنھاگن -مرکز حمایوی روانی©

mailto:psychosocial.center@ifrc.org
http://www.pscentre.org/
http://www.facebook.com/psychosocial.center
mailto:psychosocial.centre@ifrc.org
http://www.pscentre.org/


ا  ھ ص  خ ا ش ی  ا م ن ھ  3 | ر
 

 

 فھرست

 
 

 
 4..................................................................................................................... شاخص  یرھنما یمعرف.      1

 4 ............................................................................................................................ شاخص ھا  یرھنما می نحوه تنظ

 5 ................................................................................................................................................. اھداف  یمعرف

 
 6..................................................................................................... شاخص  یاستفاده از رھنما  یچگونگ.      2

 6 ...................................................................................................................................... شناخت اھداف و حدود 

 6 ....................................................................................................................... و دستآورد ھا جی انتخاب اھداف، نتا

 
 7........................................................................................................................ جدول شاخص اھداف .      3

 7 ................................................................................................................................. اھداف  یجدول شاخص ھا

 
 9................................................................................................... و دستآورد ھا   جینتا یجدول شاخص ھا.      4

 9 ..................................................................................................................................... ی ساز  تی : ظرف1 جھی نت 

 10 ................................................................................................................ 1 جھی مربوط بھ نت  ی جدول دستآورد ھا

 11 ........................................................................................................ رضاکاران و : محافظت از کارمندان2 جھی نت 

 12 ............................................................................................................................. 2 جھی نت  ی جدول دستآورد ھا

 13 ...................................................................................................... یاجتماع- یروان  تی : ارائھ خدمات حما3 ھجی نت 

 17 ............................................................................................................................. 3 جھی نت  ی جدول دستآورد ھا

 19 ............................................................................................................................... جامعھ   یری : سھمگ4 ھجی نت 

 20 ......................................................................................................................4 جھی نت  یبرا ی جدول دستآورد ھا

 

 

  



ا  ھ ص  خ ا ش ی  ا م ن ھ  4 | ر
 

 

   
 

 شاخص معرفی رھنمای  .1
  اجتماعی -روانی  حمایتبرنامھ ھا  چارچوب نظارت و ارزیابی برای    ، اینتماعی فدراسیون بین المللی ھالل احمراج-مرکز حمایت روانی

اجتماعی فدراسیون  -. ھدف از این کار انکشاف کیفیت نظارت و ارزیابی در تمام برنامھ ھای روانیاست  را بھ رشتھ تحریر در آورده 
توانمند سازی جمعیت ھای ملی برای انکشاف راھکار  و  قلمداد شده است. این چارچوب در ظرفیت سازی در حوزه نظارت و ارزیابی،  

 اجتماعی شان، کمک میکند.  -فعالیت برنامھ ھای روانیسیستماتیک برای نظارت از  

 این رھنما و منابع ذیل شامل این چارچوب می باشند:  

 کتاب رھنمایی کھ مفاھیم کلیدی و روش ھای نظارت و ارزیابی در آن بھ معرفی گرفتھ شده است.   •
 ی در آن بھ بحث گرفتھ شده است.  جعبھ ابزاری کھ در آن رھنمایی ھا و ابزار جمع آوری معلومات نظارتی و ارزیاب  •

در سطوح    اجتماعی-حمایت روانیھا زمینھ ھایی را مساعد میسازد تا تغییراتی کھ در نتیجھ فعالیت ھای برنامھ ھای  شاخص  رھنمای  
رنامھ  ھای تھیھ شده برای سطوح مختلف برای ب شاخص  اھداف، نتایج و دستآورد ھا رونما میگردد، مورد درک و ارزیابی قرار دھد.  

برای مشکالت خاص و استفاده کننده ھای خاص تھیھ شده اند. این رھنمایی شاخص  ھای مختلف تھیھ شده اند، بھ عباره دیگر ھر  
. نتیجھ نھایی باید بھ فعالیت ھای مشخص  PSھای نظارتی برای برنامھ ھای  شاخص کارشیوه یی است برای انکشاف سیستم نظارتی و 

ان و با در نظر داشت فرھنگ و شناخت دیدگاه ھای محلی موقعیتی کھ این فعالیت ھا در آن تطبیق می شوند،  برنامھ و استفاده کننده گ
 مناسبت داشتھ باشد.  

 نحوه تنظیم رھنمای شاخص ھا
نتایج و دستآورد ھای برنامھ ھای متعدد حمایت روانیشاخص  این رھنمایی اھداف و   اجتماعی بھ  -ھای مشابھ را در سطح اھداف، 

اجتماعی است کھ از طرف  -در راستای نظارت و ارزیابی برنامھ ھای فراگیر حمایت روانیتعریف گرفتھ است. ھدف از این کار کمک  
 جمعیت ھای مختلف تطبیق شده اند.  

اجتماعی بکار رفتھ  -دافی را مطرح میکند کھ بھ تکرار در نظارت و ارزیابی برنامھ ھای حمایت روانیھا لستی از اھشاخص  جدول  
 ھای نمونھ برای اھداف نیز در این لست شامل اند.  شاخص اند. 

از این ابزار  ھا  شاخص  در جدول ھا وسایل اثباتیھ نیز لست شده اند. وسایل اثباتیھ ابزاری اند کھ برای جمع آوری معلومات در مورد 
را معرفی کرده و برای نحوه استفاده از آن ھا،  ابزار تائیدی  استفاده صورت میگیرد. جعبھ ابزار کھ ضمیمھ این رھنمایی است، تمام  

 رھنمایی ھای الزم نیز صورت گرفتھ است.  

ھدف کلی ارائھ می شود کھ چھار  ) دستآورد ھا میباشد. در اینجا فقط یک  3) نتایج و  2) اھداف،  1در برگیرنده  شاخص  جدول ھای  
اجتماعی در زیر بھ  -دستآورد اساسی و یک سلسلھ نتایج در ضمیمھ آن جا داده شده اند. این اھداف، در چارچوب اھداف حمایت روانی

 بحث گرفتھ شده اند.  

 ھا بھ برنامھ ھای مشخص شما میباشد.  شاخص بخش دوم در برگیرنده رھنمایی ھای الزم برای وصل این 
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 معرفی اھداف  
 ھدف: 

 اجتماعی، انعطاف و ظرفیت برای کاھش رنج انسان ھا  - انکشاف بھزیستی روانی
 

 ھدف 
 (ظرفیت سازی):  1نتیجھ 

کارمندان و رضاکاران برنامھ  
با اعتماد بھ   روانی اجتماعی حمایت

نفس، آگاه و با تجربھ بوده و در 
تکمیل کار شان در انکشاف و تطبیق 

اجتماعی  -برنامھ ھای حمایوی روانی
 موفق ھستند. 

 ھدف
(مواظبت از کارمندان و  2نتیجھ 

 رضاکاران)
محیط کاری مواظب و حامی برای  
کارمندان و رضاکاران ایجاد شده و 

تن آن تالش  برای ثابت نگھداش
 صورت میگیرد.  

 ھدف 
-(ارائھ خدمات حمایتی روانی 3نتیجھ 

 جتماعی)ا
گروه ھای تعین شده بھ بھزیستی فردی و 

 اجتماعی و تداوم این بھزیستی دست می یابند.  

 ھدف 
(سھمگیری  4نتیجھ 

 اجتماع)
اجتماعات مورد حمایت  

قرار میگیرند تا در ایجاد 
ویت کننده محیط حامی، تق

آمیز برای حمایت  و صلح 
از بھزیستی و کرامت  

گروه ھای تعین شده کمک  
 کند. 

 ھدف 
 ) 1(نتیجھ  1دستآورد 

در   محلی کارمندان و رضاکاران
اجتماعی، -برنامھ ھای حمایت روانی

در مطابقت بھ ضرورت مردمان 
آموزش ھای الزم و  مستفید شونده

 معیاری دیده اند. 
 

در   کارمندان و رضاکاران محلی
برنامھ مستفید شونده گان محافظت از  

اجتماعی  -ھای حمایوی روانی
 آموزش دیده اند.  

 
بھ  محلی از کارمندان و رضاکاران 

شکل دوامدار ھنگام ارائھ خدمات بھ  
نظارت صورت مستفید شونده گان 

 میگیرد.  
 

ضاکاران برنامھ  کارمندان و ر
حمایت کھ بھ شکل مستقیم خدمات را  
ارائھ میکنند، باید حد اقل تجارب را  

 برای نقش شان داشتھ باشند.  
 

آموزش ھا برای تازه کاران و  
فرصت ھای آموزش مداوم در حوزه  
ھای تخصصی و ارائھ خدمات برای  
کارمندان و رضاکاران محلی ایجاد  

 شده. 

 ھدف 
 ) 2(نتیجھ  2دستآورد 

مدیران، ناظران، و کارمندان محلی  
برنامھ، در بخش ھای تخصصی شان 

برای انکشاف و تطبیق پالیسی ھای 
محافظتی کارمندان و رضاکاران، 
کار شیوه ھا، سیستم ھا و حمایت  

 داخلی آموزش دیده اند.  
 

پالیسی ھای جمعیت ھای ملی،  
کارشیوه ھا و سیستم برای کارمندان  

ه شده و بھ و رضاکاران انکشاف داد
 شکل منظم بروز می شوند. 

 
کارمندان و رضاکاران محلی در  

کارشیوه ھای فردی و تیمی آموزش  
 دیده اند.  

 
منابع مواد برای کارمندان و 

رضاکاران محافظ قابل دسترس بوده 
   و بھ رضاکاران توزیع گردیده است. 

 ھدف 
 ) 3(نتیجھ  3دستآورد 

اجتماعی در  -فعالیت ھای حمایھ روانی
طرح مستفید شونده گان مطابقت بھ ضرورت  

 شده اند. 
 

موقعیت ارائھ خدمات و ساختار آن معیاری 
بوده و با دلیل و مطابق ضرورت افراد 

 تعین شده اند.   مستفید شونده
 

 سیستم ارجاعی کارآ بنا شده است.  
 

 تعین شده آموزش ھاییمستفید شونده گان بھ 
روانی مربوط بھ وضعیت (مثالٌ استرس و  

مقابلھ با آن، محافظت، بھبود یافتن از بحران 
 ھا) و گذشتھ ارائھ شده است.  

 
آموزش ھای مھارت  مستفید شونده گان بھ 

ھای زنده گی داده شده است (حل منازعات، 
بحث و مذاکره، آموزش ھای مسلکی، مدیرت  

 فشار).  
 

(مثل بازمانده گان  مستفید شونده گان بھ 
در   PFAبحران حادثات) فرصت ھای 

مطابقت بھ نیازمندی ھا و بھ شکل مداوم و 
 مفشن ارائھ میگردد. 

 
بھ افراد تعین شده فرصت ھای کمک ھای  

خودی و گروپ ھای حمایتی در مطابقت بھ 
 وضعیت و گذشتھ شان ایجاد شده است.  

 
-ھای تفریحی روانیافراد تعین شده با فعالیت 

اجتماعی معیاری و فعالیت ھای ورزشی  
خالق در مطابقت با وضعیت و گذشتھ شان 

 قرار میگیرند.  
 

افراد تعین شده در معرض مشوره ھای غیر  
روحی در تناسب با ضرورت، وضعیت و 

 گذشتھ شان قرار میگیرند.  

 ھدف 
 ) 4(نتیجھ  4دستآورد 

فعالیت ھای آگاھی دھی  
باالی موضوعات مشخص  
و در مباطبت بھ وضعیت 

افراد تعین شده، بھ راه  
 انداختھ شده اند. 

 
فعالیت ھای اجتماعی  

اجتماعی -حمایتی روانی
در ھماھنگی با افراد  

جامعھ بھ شمول گروپ  
ھای نماینده گان بھ راه 

 انداختھ شده اند. 
 

اجتماعات حمایت می  
ھایی را شوند تا کمیتھ 

برای حل موضوعات  
اجتماعی در -روانی

ارتباط بھ ضرورت افراد  
(شامل موضوعات حمایتی 

VP  .ایجاد نماید ( 
 

افراد کلیدی شناسایی شده 
اجتماعی با در نظر داشت  

وضعیت و نقش شان در 
جامعھ آموزش ھای  

 روانی دیده اند.  
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 شاخص  چگونگی استفاده از رھنمای  .2
 شناخت اھداف و حدود  
 ھا برای برنامھ در نظر داشتن سواالت زیر است:  شاخص اولین مرحلھ برای انکشاف 

 ھدف برنامھ شما چیست؟  •
 کی ھا اند؟  افراد مستفید شونده •
 اجتماعی استفاده می کنید؟  -کار ھای حمایت روانی از کدام راھ •
 ونت را در برنامھ ھای خود میگنجانید؟ چگونھ منع/جلوگیری از خش  •
 چگونھ در کارمندان و رضاکاران محلی ظرفیت سازی می کنید؟   •
 چگونھ از بھزیستی کارمندان و رضاکاران محلی مواظبت می کنید؟   •

 انتخاب اھداف، نتایج و دستآورد ھا 
 مرحلھ بعدی از این قرار است:  

این برنامھ میتواند مستقل یا جزء از برنامھ ھای حمایوی بزرگتر باشد. بھ ھر صورت،    اھداف برنامھ خود را انتخاب کنید:  .1
 اھداف باید بر اساس نیاز سنجی ھا و تاثیرات دراز مدت برنامھ تعین شوند.  

اط آن ھا با بھ چھار نتیجھ یی کھ در این رھنما بھ آن ھا اشاره شده مراجعھ نموده و نحوه یی تامین ارتب   نتایج را انتخاب کنید: .2
از قبل تعین شده و کارمندان و رضاکاران برنامھ حمایت  مستفید شونده گان  نتایج برای برای ھر دو،  برنامھ را مطالعھ نمائید.  

و  -روانی نتایج  بین  تا  توجھ صورت گیرد  باید  بیشترینھ  و گروه ھای  شاخص  اجتماعی، سنجیده شوند.  ،  مستفید شوندهھا 
ھایی کھ در اینجا ذکر شده اند  شاخص  رتباط مستقیمی تامین گردد. بخاطر داشتھ باشید کھ نتایج و  موقیعت و اھداف برنامھ ا

 کامل نیستند.  
ھای ذکر شده را مرور نمائید تا مطمین شوید کھ  شاخص  برای ھر یک از دستآورد ھا، نتایج و    دستآورد ھا را انتخاب نمائید: .3

بر عالوه، فعالیت ھای منع/جلوگیری از  ی مشخص شما ارتباط دارند یا خیر.  ھا با برنامھ و فعالیت ھاشاخص  این نتایج و  
خشونت و مواظبت از کارمندان و رضاکاران محلی باید در نظر گرفتھ شوند. سپس توجھ باید صورت گیرد تا دستاورد ھا و  

تآورد ھای ممکن (از قبل تعین  ھای مربوط بھ برنامھ سنجیده شوند. بر عالوه در این مرحلھ میشود باالی انکشاف دسشاخص  
 ناشده) نیز توجھ صورت گیرد.  

اجتماعی استفاده کنید.  -قابل یاد آوریست کھ شما میتوانید از منابع موجود نظارتی و ارزیابی برای برنامھ ھای مشخص حمایوی روانی
ھای مشخصی را برای برنامھ ھای مشخص  شاخص  اھداف و    حمایت فدراسیون بین المللی ھالل احمر  بیشتر مواد موجود در مرکز

برنامھ بازگشت برای کودکان) تعین کرده است و استفاده از این منابع ، منع و جلوگیری از خشونت، مواظبت از رضاکاران،  ERU(مثل  
 میتواند از ضیاع وقت شما جلوگیری نماید.  

اجتماعی اقتباس شده اند. (برای لست کامل منابع بھ ضمیمیھ  -ھایی کھ در این رھنما آمده اند بیشتر از منابع مختلف حمایت روانیشاخص  
B   (.این رھنما مراجعھ نمائید 
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 اھدافشاخص جدول  .3
 نامھ  ھدف

میگیرد کھ ھمھ میتوانند بھ واسطھ یک ھدف مشخص  اجتماعی بیشتر یک سلسلھ کارشیوه ھا و تداخالتی را در بر  -برنامھ ھای روانی
اجتماعی برای بدست آوردن آن در سطوح  -تعریف شوند. ھدفی کھ در زیر آمده است تغییراتی کلی یی را کھ برنامھ ھای حمایت روانی

 فردی، فامیلی و اجتماعی فعالیت میکند، بیان نموده است: 

 اجتماعی -ھدف برنامھ ھای حمایت روانی

 انعطاف و ظرفیت سازی برای کاستن رنج ھای انسان ھا  اجتماعی، -انکشاف بھزیستی روانی  تقویت و

کارم توسط  ھدفنامھ  روانیاین  حمایت  مرکز  المللی-ندان  بین  فدراسیون  احمر   اجتماعی  انکشاف    ھالل  مشورتی  پروسھ  چوکات  در 
 اقتباس گردیده است.   بین المللی ھالل احمر فدراسیون 2020استراتیژی  چارچوب نظارت و ارزیابی، تھیھ شده است. این ھدفنامھ از 

   بین المللی ھالل احمر  فدراسیون  2020استراتیژی 

بھ حیث یک چارچوب  اساس پالن ھای استراتیژی جمعیت ملی را تشکیل میدھد.  فدراسیون بین المللی ھالل احمر    2020استراتیژی  
رھنمایی است برای جمعیت ھای ملی تا بھ کمک آن اھداف    2020یت ھای متفاوت، "استراتیژی  پویا و جوابگو در تمام شرایط و وضع

و پالن ھای استراتیژیک برای نیاز ھای ساحوی خود را تھیھ نموده و آسیب شناسی نمایند". بر عالوه این استراتیژی در بھ روز سازی،  
 ساسی را بازی می کند. این استراتیژی سھ ھدف عمده دارد:  وفاق و انکشاف ابزار کاری یی مانند چارچوب نظارتی، نقش ا

 زنده گی، حفاظت از معیشت، و تقویت بھبودی از بحران و فاجعات  نجات  .1
 تقویت زنده گی صحتمند و سالم   .2
 تقویت ھمگرایی و فرھنگ صلح و عاری از خشونت   .3

- کمک میکنند. بھ گونھ مثال، بیشتر کارشیوه ھای روانی اجتماعی ھمھ در رسیدن بھ اھداف این استراتیژی-برنامھ ھای حمایت روانی
مشاوره ھای غیر روحی) مشخصاً در راستای توانمند سازی مردم برای بھبودی از بحران و  اجتماعی (مثل کمک ھای اولیھ روانی و 

و بزرگساالن در ایجاد زنده گی  واقعات کھ ھدف اول این استراتیژی را تشکیل میدھد، کار میکنند. ایجاد فضا ھای سالم برای کودکان  
اجتماعی  -سالم و امن (ھدف دوم این استراتیژی) کار میکنند. فعالیت ھای جلوگیری و منع خشونت کھ در قالب برنامھ ھای حمایت روانی 

وحیھ یی  گنجانیده شده اند، در راستای ترویج فرھنگ صلح و عاری از خشونت یعنی ھدف سوم این استراتیژی کار میکنند. اساساً ر
اجتماعی، -اجتماعی نیز گنجانیده شده است: "تقویت و انکشاف بھزیستی روانی-در ھدفنامھ برنامھ ھای حمایت روانی  2020استراتیژی  

 انعطاف و ظرفیت سازی برای کاستن رنج ھای انسان ھا."  

 ھای اھداف  شاخص جدول 
در سطح اھداف، بھ یک   MoVھای شاخص  ھای نمونوی برای اھداف پیشکش شده اند. تصمیم باالی انکشاف شاخص  در جدول ذیل  

ھا، نیاز گزارش دھی برای برنامھ، و یا  شاخص  سلسلھ فاکتور ھایی بستگی دارد. این فاکتور ھا میتوانند توانایی فردی در اندازه گیری  
ای دیگری را نیز در بر میگیرد، ا ھم جزی از برنامھ ھای بزرگتر کھ سکتور ھدرک این کھ برنامھ موجود برنامھ مستقل است و ی 

   د. ن باش

  



ا  ھ ص  خ ا ش ی  ا م ن ھ  8 | ر
 

 

 

 

  

 
  4بھ صفحھ اجتماعی فدرواسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ،  -و تفاوت آن با چارچوب نظارتی برنامھ ھای حمایتی روانی  IASC MHPSSجھت دریافت تعریف جامع تر از از چارچوب نظارتی و  1

 " مراجعھ کنید.  IASC MHPSSرھنمایی "چارچوب نظارتی 

 اجتماعی-اھداف برنامھ ھای حمایت روانی

 تائیدیابزار  شاخص مثال  ھدف 

اجتماعی، -تقویت و انکشاف بھزیستی روانی
انعطاف و ظرفیت سازی برای کاستن رنج 

 ھای انسان ھا

و برنامھ ھای حمایت مستفید شونده گان 
اجتماعی، خانواده ھای شان و اجتماع -روانی

 از کاھش رنج و بھزیستی گزارش می دھند. 
 

و سھامداران از توانایی  مستفید شونده گان 
در امر مجادلھ با چالش ھای زنده گی  

 گزارش میدھند. 
 

سروی نظارتی برنامھ مستقیماً از سوی  
 صورت میگیرد.   مستفید شونده گان

 
 ابزار ھای اندازه گیری بھزیستی 

 
ابزار کیفی مانند قصھ ھایی از تغییر از  

 مستفید شونده گان سوی کارمندان و 
 

تغییرات مشاھده شده در جامعھ (بھ ابزار  
 سایکل مدیرت برنامھ مراجعھ شود).  

 
 سروی ھا در اجتماع  

 

اجتماعی -"چارچوب عام برای صحت روانی و حمایت روانی RGدر حاالت اضطرار  IASC MHPSSھای مربوط بھ اھداف از طرف شاخص 
 "  1در حاالت اضطرار

 
) بھزیستی ذھنی (جوانبی بھزیستی ذھنی کھ میتواند شامل محاسباتی از قبیل احساس آرامش، امنیت، قوت، امیدوار بودن،  i.2ھدف (شاخص 

 قدرت، آرامش، عالقمندی، خوشی، احساس عدم بیچاره گی، افسرده گی، عصبیت و قھر)  
 

مقابلھ با این مشکالت (بھ گونھ مثال، استفاده از  اجتماعی و قدرت -) توانانی مردم در برابر مشکالت روحی و روانیi.4ھدف (شاخص 
 مھارت ھای افھام و تفھیم، مدیریت فشار، حل منازعات، مدیریت بحران و مھارت ھای مسلکی دیگر).  

 
 سلوک اجتماعی (مثل کمک کردن بھ دیگران، سلوگ تھاجمی، ارتکاب خشونت، و کار ھای تبعیض آمیز) ) i.5ھدف (شاخص 

 
مراجعھ بھ تعداد و نوعیت ارتباطاتی کھ فرد در دایره ھای اجتماعی مانند خانواده، دوستان و آشنایان    –ارتباط اجتماعی ) i.6ھدف (شاخص 

وامع  دارد (و یا فکر میکند کھ دارد). این ارتباط اجتماعی میتواند خارج از دایره ھای کوچک خانواده گی و دوستان باشد، مانند، ارتباط با ج
 دیگر. 
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 نتایج و دستآورد ھا  ھای  شاخص  جدول  .4
 : ظرفیت سازی  1نتیجھ 

اجتماعی بیشتر بھ ظرفیت سازی در کسانی کھ مستقیماً یا غیر مستقیم و در نقش ھای متفاوت (طراح،  -موفقیت برنامھ ھای حمایت روانی 
نیازمند میباشد. این میتواند آموزش کارمندان و رضاکاران برنامھ ھای حمایت   تطبیق کننده، ناظر و بازرس) در برنامھ دخیل اند، 

خش ھای مسلکی، و نظارت از آن ھا را ھنگام اجرای وظیفھ شامل باشد. بھ این اساس ظرفیت سازی بھ صفت  اجتماعی در ب -روانی
ھایی کھ برای سنجش تغییر در کارمندان و رضاکاران  شاخص  اولین نتیجھ در این رھنما بھ معرفی گرفتھ شده است. بر عالوه در اینجا  

 ر اینجا بھ معرفی گرفتھ میشود.  برنامھ حمایت تعین شده اند، نیز دتطبیق کننده 

و مشکالت  مستفید شونده گان  کارمندان برنامھ حمایت ممکن در نقش ھای مختلفی در برنامھ ظاھر شوند. با در نظر داشت نوعیت  
  منحصر بھ فرد آن ھا در جوامع شان، این کارمندان برنامھ حمایت ممکن نیازمند آموزش و فراگیری یک سلسلھ مھارت ھای منحصر 

بھ فرد باشند. یک تعدادی از این کارمندان ممکن در بخش ھای مدیرتی و نظارتی کار کنند، در حالی کھ دیگران تھیھ کننده گان مستقیم 
 خدمات باشند. در ھر حال، ھر نقش نیازمندان یک سلسلھ مھارت ھا و دانش منحصر بھ فرد میباشد.  

ت کھ در وضعیت ھای اضطراری کار میکنند بھ یک سلسلھ مھارت ھای مشخص  بھ گونھ مثال، کارمندان و رضاکاران برنامھ حمای 
واند  باید آشنا باشند. این مھارت ھا میتواند در ارتباط کمک کردن بھ مردم دقیقاً بعد از حادثھ باشد (مانند کمک ھای اولیھ روحی) و یا میت 

نحوه انجام فعالیت ھای خالق در محیط ھای صلح آمیز).  محافظت و حمایت از کودکان بعد از یک وضعیت غیر نورمال باشد (مثل  
ممکن بعضی از کارمندان برنامھ ھای حمایت با جوانان سر و کار داشتھ باشند (تقویت مھارت ھای بھبود زنده گی) و یا میتوانند با  

کار شیوه ھای گروه ھای حمایتی).  مردمان منزوی و بزرگساالن سر و کار داشتھ باشند (مثل تھیھ مشوره ھای روحی و یا استفاده از  
قابل یاد آوری است کھ بدون در نظر داشت مھارت ھای مشخص، باید اطمینان حاصل کرد کھ در برنامھ ھای ظرفیت سازی کارمندان  

 و رضاکاران مسایل جلوگیری و منع خشونت باید جا داده شود.  

   1نتیجھ 
  ظرفیت سازی 

 ابزار تائیدی   مثال شاخص  نتیجھ
-کارمندان و رضاکاران برنامھ حمایت روانی

اجتماعی مطمین، با دانش و با مھارت اند. این ھا 
میتوانند نقش خود در انکشاف و تطبیق برنامھ 

 اجتماعی خوب بازی کنند.  -ھای حمایت روانی

صالحیت ھای نقشی کارمندان و رضاکاران برنامھ 
 حمایت

اران برنامھ حمایت  در % فیصد کارمندان و رضاک
تغییراتی مبنی بر اعتماد، دانش و مھارت ھای 
شناسای نگرانی ھای حمایتی افراد ذیذخل (مثل 

جلوگیری/منع خشونت، غم، و در معرض بحران 
 قرار گرفتن) تغییر بھ چشم خورده است.  

 
چند % درصد از کارمندان و رضاکاران برنامھ 

ف و تطبیق حمایت نشان داده اند کھ توانایی انکشا
 تمام مراحل برنامھ حمایت را دارند. 

 
 فراگیری و محافظت مھارت ھا با گذشت زمان 

چند % درصد از کارمندان و رضاکاران برنامھ 
حمایت اعتماد، دانش و مھارت ھای شان برای  

طرح و تطبیق برنامھ ھای حمایت در مواقع 
مختلف و با در نظر داشت نقش ھای شان، از خود  

 داده اند.   ثبات نشان
 

 ارزیابی ھای آموزش (تریننگ) 
 گزارش ھای آموزش (تریننگ)  

 گزارش ھای نظارت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گزارش ھای آموزش یا تریننگ (شامل آموزش  
 تازه کاران) 

 گزارش ھای نظارت  

اجتماعی در حاالت -"چارچوب عام برای صحت روانی و حمایت روانی RGدر حاالت اضطرار  IASC MHPSSھای مربوط بھ اھداف از طرف شاخص 
 " 2اضطرار

 
  4بھ صفحھ اجتماعی فدرواسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ،  -ھ ھای حمایتی روانی و تفاوت آن با چارچوب نظارتی برنام IASC MHPSSجھت دریافت تعریف جامع تر از از چارچوب نظارتی و  2

 " مراجعھ کنید.  IASC MHPSSرھنمایی "چارچوب نظارتی 
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) برای جلوگیری از آسیب رسانی، پیروی IASC MHPSS: % در صد کارمندان آموزش دیده اند و از رھنمایی ھا (بھ گونھ مثال، رھنمایی 1.4نتیجھ شاخص 
 می کنند. 

 صورت گرفتھ اند.  MHPSSشناسانی و گفتھ شده است کھ از طرف مداخالت مستفید شونده گان : بھ تعداد # واقعات منفی از طرف 1.6نتیجھ شاخص 

 

  1جدول دستآورد ھای مربوط بھ نتیجھ 

 : 1دستآورد ھای مربوط بھ نتیجھ 
 ند. رضاکاران با اعتماد بھ نفس، با فھم و مھارت اند و توانایی آن را دارند کھ در نقش شان در انکشاف و تطبیق برنامھ ھای حمایتی موفق شو

 ابزار تائیدی  مثال شاخص  دستآورد ھا  

کارمندان و رضاکاران در بخش ھای کمک ھای 
اجتماعی آموزش ھای الزم با فعالیت ھای  -روانی

 ربوط بھ نوعیت کار شان دیده اند.  معیاری م

صالحیت ھای نقشی کارمندان و رضاکاران برنامھ 
 حمایت

ران برنامھ چھ تعدادی # از کارمندان و رضاکا
حمایت آموزش ھایی در زمینھ کیفیت خدمات،  

ان، و  مستفید شوندھمھارت ھای ارائھ خدمات بھ 
کار در بخش ھای مدیریتی برنامھ (البتھ برای  

در نقش ھای مدیرتی ظاھر می شوند)   کسانی کھ
 آموزش دیده اند.  

 
در چھ تعدادی # از کارمندان و رضاکارن برنامھ 
حمایت تغییراتی در زمینھ ھای دانش مھارت ھای  

 ارائھ خدمات دیده شده است.  
 

چھ تعدادی # از کارمندان و رضاکاران برنامھ 
حمایت نشان داده اند کھ از لحاظ اعتماد بھ تطبیق 

مھارت ھا و دانش حمایتی میتوانند قابل اعتماد 
 باشند.  

 
چھ تعداد # از مدیران، کارمندان و رضاکاران  

اجتماعی حد اقل مھارت ھا  -برنامھ حمایت روانی
 برای انجام کار ھا را دارند.   

 

 ارزیابی آموزش (تریننگ) 
 گرازش ھای آموزش (تریننگ)  

 حاضری آموزش (تریننگ)  
 گزارش ھای نظارتی  

 ابزار ھای سنجش کیفیت  
 

کارمندان و رضاکاران جمعیت ملی در زمینھ کمک 
مستفید  بھ نگرانی ھای جلوگیری/منع خشونت 

برنامھ حمایت آموزش ھای الزم دیده شونده گان 
 اند. 

 

ظرفیت ھا و صالحیت ھای کارمندان و رضاکاران  
 برنامھ حمایت در زمینھ جلوگیری/منع خشونت 
چھ تعدادی # از کارمندان و رضاکاران برنامھ 

حمایت در زمینھ نگرانی ھای جلوگیری/منع 
 آموزش دیده اند. مستفید شونده گان خشونت علیھ 

 
در چھ تعدادی # از کارمندان و رضاکاران برنامھ 
حمایت در زمینھ شناساسی و جلوگیری از خشونت 

 تغییرات مثبتی بھ چشم میخورد.   
 
در چھ تعدادی # از کارمندان و رضاکاران  

برنامھ حمایت در زمینھ ھای جلوگیری و مقابلھ با 
تغییرات مثبت بھ مستفید شونده گان خشونت علیھ 

 رد.  چشم میخو
  

 گرازش ھای آموزش (تریننگ)  
 حاضری آموزش (تریننگ)  

 گزارش ھای نظارتی  
 ابزار ھای سنجش کیفیت  

 

کارمندان و رضاکاران جمعیت ملی در زمینھ تھیھ  
بھ  مستفید شونده گان اجتماعی بھ -حمایت روانی

 طور مداوم مورد ارزیابی قرار میگیرند.  

 نظارت
بھ چھ تعداد # برنامھ ھای نظارتی برای کارمندان 

و رضاکاران برنامھ حمایت (در مقاطع زمانی 
 مشخص) دایر شده است؟  

 
بھ چھ تعداد # از کارمندان و رضاکاران برنامھ 

% این برنامھ ھای نظارتی 80حمایت در حد اقل 
 اشتراک کرده اند؟  

 

 گزارش ھای نظارتی  
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بھ چھ تعداد # ازکارمندان و رضاکاران برنامھ 
حمایت ھنگام اجرای وظیفھ رھنمایی ھای الزم 

 صورت گرفتھ است؟  
 

کارمندان و رضاکارانی کھ در ارائھ خدمات نقش  
مستقیم دارند، از حد اقل مھارت ھای الزم برای  

 انجام وظیفھ برخوردار ھستند.  
 

صالحیت ھا و توانمندی ھای کارمندان و 
 رضاکاران برنامھ حمایت 

چھ تعدادی # از کارمندان و رضاکاران برنامھ 
حمایت با در نظر داشت اجرای خدمات معیاری و 

ارائھ خدمات مستقیم انتخاب، نظارت و استخدام 
 شده اند؟ 

 
برای کارمندان و رضاکارانی کھ در برنامھ ھای 

اک کنند، شرایط واضح و آموزشی باید اشتر
 مشخص وجود دارد.  

 
چھ تعدادی # از کارمندان و رضاکارانی کھ در 
ارائھ خدمات مستقیم دخیل اند از حد اقل مھارت  
 ھای الزم برای انجام وظیفھ بر خوردار ھستند. 

 
% از کارمندان و رضاکارنی کھ در ارائھ خدمات  

مستقیم دست دارند، در زمینھ ھای کاری شان 
 آموزش دیده اند.  

 

  گزارش ھای نظارت و انتخاب
 گرازش ھای آموزش (تریننگ) 

در زمینھ خدمات   MHPSS(چک لست چک لست 
 خوب و معیار ھای بین المللی برنامھ) 
 ارزیابی کاری کارمندان و رضاکاران  

 فورم ھای الیحھ کاری امضا شده  

تدویر آموزش ھا برای تازه کاران، و ایجاد 
فرصت ھای آموزشی مداوم برای کارمندان و  

ملی در موارد کاری شان در  رضاکاران جمعیت 
مستفید  اجتماعی بھ -زمینھ ارائھ خدمات روانی

 شونده گان  
 

 آموزش تازه کاران و آموزش ھای مداوم 
آموزش ھای تازه کاران در تناسب بھ نوعیت  

 برنامھ پالن و عملی شده است.  
 

بھ # تعدادی از کارمندان و رضاکاران برنامھ 
حمایت در این آموزش ھای تازه کاران اشتراک  

 کردند. 
 

بھ # تعدادی از کارمندان و رضاکاران برنامھ 
حمایت در برنامھ آموزش ھای مداوم، چھ در 

داخل و چھ در خارج جمعیت ملی، اشتراک کرده  
 اند. 

 

 ارزیابی آموزش (تریننگ) 
 (تریننگ)  آموزش  گرازش

 حاضری آموزش (تریننگ)  
 ابزار نظارتی 

(شامل ریکارد ھای ظرفیت سازی کارمندان و  
 رضاکاران) 

 

 

 : محافظت از کارمندان رضاکاران  2نتیجھ 
اجتماعی نیز بستگی دارد. از آنجائیکھ کارمندان  -بر عالوه، موفقیت برنامھ ببھ بھزیستی و خوبی کارمندان و رضاکاران حمایت روانی

و رضاکاران خود نیز جز اجتماعی یی کھ در آن کار میکنند میباشند، بناء بخاطر موثریت در امر خدمات بھ دیگران خود نیز باید  
نتیجھ متوقعھ دوم ارتباط میگیرد بھ محافظت از کارمندان و رضاکاران. بعضی از    صحت و سالم باشند. بھ  برنامھ ھا  ھمین اساس 

مشخصاً ارتباط میگیرد بھ ترفند ھای حفاظت از رضاکاران جمعیت ملی. در این حاالت رضاکاران جمعیت  اجتماعی  -حمایت روانی
 میباشند.  برنامھ ھا این  مستفید شوندهملی (و بعضی اوقات کارمندان جمعیت ملی) افراد 

موارد با اھمیتی است. بعضی اوقات  اجتماعی از جملھ  -آگاھی از ترفند ھای محافظت از کارمندان و رضاکاران برنامھ حمایت روانی
مستفید شونده گان  این احتمال وجود دارد کھ کارمندان و رضاکاران برنامھ حمایت تحت تاثیر رنج کشیدن و یا فشار ھایی کھ باالی  

ن خود نیز  تحمیل شده است، قرار گیرند. بدین ملحوظ ایجاب میکند کھ برای ارائھ خدمات بھ بھترین وجھ آن، کارمندان و رضاکارا
تحت حمایت و پشتیبانی قرار بگیرند. فرھنگ حمایت و پشتیبانی در بین جمعیت ھای ملی یک امر مھم بوده و در راستای کارایی،  

در ترکیب  احترام متقابل و ارائھ خدمات بھتر خالی از تاثیر نیست. پیشنھاد میگردد کھ جزء یی بنام "حمایت از کارمندان و رضاکاران"  
 مھ/پروژه ھای ھمھ سکتور ھا اضافھ گردد.  تمام برنا

 نتیجھ دوم  
  حفاظت از کارمندان و رضاکاران
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   3ابزار ھای تائیدی شاخص  مثال  نتیجھ  

برای کارمندان و رضاکاران محیط سالم کاری  
 ایجاد شده 

 آگاھی از حفاظت کارمندان و رضاکاران  
% از مدیران، کارمندان و رضاکاران جمعیت  

ملی از پالیسی ھا، پروسیجر ھا و منابع حفاظت  
 خودی و تیمی آگاھی دارند (مثل مواد و مراجع).  

 

 ابزار حفاظت از رضاکاران 

 رضایت کارمندان و رضاکاران  
گزارش رضایت کارمندان و رضاکاران در مورد  

جمعیت  حمایت فردی و تیمی از آن ھا از طرف 
 ملی.  

 
گزارش کارمندان و رضاکاران مبنی بر حمایت و 
پشتیبانی از آن ھا توسط مدیران و اعضای گروه  

 ھنگام اجرای وظیفھ  
 

گزارش کارمندان و رضاکاران مبنی بر داشتن 
 یک محیط پیشتیانی کاری در جمعیت ھای ملی.  

 

 ابزار حفاطت از رضاکاران 
 بحث ھای گروھی 

 مطالعات فردی  

 استراتیژی حفاظت از کارمندان و رضاکاران  
% از کارمندان و رضاکاران از استراتیژی ھای  

(مثل  محافظتی خودی و گروھی استفاده می کنند
حمایت بین ھمکاران، نظارت فردی، مھات ھای  

 مدیریت فشار).  
 

 ابزار حفاطت از رضاکاران

تغییر در ظرفیت محافظت فردی و تیمی بین  
 کارمندان و رضاکاران  

در % از کارمندان و رضاکاران، در امر شناخت  
و مدیریت فشار ھای فردی و گروھی، تغییر مثبت  

 بھ چشم میخورد. 
  

 ابزار حفاطت از رضاکاران

 

  2جدول دستآورد ھای نتیجھ 

   2دستآورد برای نتیجھ 
 اجتماعی محیط پشتیبان کاری ایجاد شده و در حفظ آن محیط تالش صورت میگیرد. -برای کارمندان و رضاکاران برنامھ حمایت روانی

 ابزار تائیدی   شاخص  مثال  دستآورد ھا  

برای مدیران، ناظران و کارمندان جمعیت ملی   
آموزش (در محدوده کاری شان) داده شده است و  

را دارند تا برای کارمندان و   این ھا توانایی آن
رضاکاران در داخل جمعیت ملی پالیسی،  

پروسیجر، سیستم ھا و راھکار ھای حمایتی را 
 انکشاف داده و آن را موفقانھ تطبیق نمایند.   

 

ظرفیت سازی جمعیت ملی برای حفاظت از 
 کامندان و رضاکاران  

% از مدیران، ناظران و کارمندان برنامھ در 
مورد پالیسی ھا، پروسیجر ھا، سیستم ھا و مھارت  

ھای حمایت از کارمندان آموزش ھای مرتبط بھ 
 کار دیده اند. 

 
 

 گزارش ھای آموزش  
 حاضری اشتراک در آموزش (تریننگ) 

پالیسی    جمعیت ملی کارمندان و رضاکاران،برای 
را طرح  ھا، پروسیجر ھا و سیستم ھای محافظتی

و تطبیق نموده و بھ شکل مداوم آن ھا را بھ روز  
 رسانی می کند.  

  

 سیستم ھای محافظتی کارمندان و رضاکاران  
برای کارمندان و رضاکاران نیاز سنجی صورت 

 گرفتھ است.  
 

  ھا SOPان پالیسی ھا، برای کارمندان و رضاکار
 و سیستم ھا تاسیس و مستند سازی شده اند. 

 

 جعبھ ابزار حفاظت از کارمندان:  
 تھیھ سواالت برای نظارت و ارزیابی  25ابزار 
اجتماعی -سروی حمایت روانی 26ابزار 

 رضاکاران 
 A-Kبرگھ ھای 

 
اجتماعی  -) مرکز مراجعھ برای حمایت روانی2012اجتماعی اقتباس شده است. (-ابزاری کھ در اینجا ذکر شده اند شامل جعبھ ابزاری میباشند و از بخش حفاظت از رضاکاران: جعبھ ابزار حمایت ھای روانی 3

 فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ.   
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پالیسی ھا، پروسیجر ھا و سیستم ھا مرور گردیده 
و در مقاطع مشخص زمانی و بھ شکل منظم بروز 

 رسانی می شوند. 
 

% از بودجھ ساالنھ بھ بھزیستی کارمندان و 
 رضاکارن اختصاص داده شده است.  

 
کارمندان و رضاکاران جمعیت ملی در مورد 

استراتیژی ھای حمایت فردی و تیمی آموزش  
 دیده اند 

ظرفیت حمایت فردی و تیمی کارمندان و 
 رضاکاران 

# تن از کارمندان و رضاکاران در مورد  
استراتیژی ھای حمایت فردی و تیمی آموزش دیده 

 اند (مثل مدیرت فشار و حمایت بین ھمکاران). 
 

 ازش آموزش (تریننگ) گر
 حاضری اشتراک کننده گان آموزش 

 اجتماعی -سروی حمایت روانی 26ابزار 

مواد منبع برای حفاظت از کارمندان و رضاکاران  
 موجود بوده و بھ رضاکارن توزیع گردیده است.  

 مواد منبع برای حفاظت کارمندان و رضاکاران 
مواد منبع تھیھ و یا ھم اقتباس شده و آماده یی 

 توزیع برای کارمندان و رضاکاران میباشد. 
 

ان # از مواد منبع حفاظت از کارمندان و رضاکار
 بھ رضاکارات توزیع شده است.  

 

 گزارش ھای سایکل مدیریت برنامھ  

 

 اجتماعی  -: ارائھ خدمات حمایت روانی3نتیجھ 
اجتماعی"  -اجتماعی و حفاظت آن گنجانیده شده است. اصطالح "روانی-رسیدن گروه ھای تعین شده بھ بھزیستی روانی  3در نتیجھ  

روانی تجارب انسان ھا (افکار، عواطف و سلوک) و تجارب وسیعتر اجتماعی (ارتباطات، عنعنات  باالی ارتباط نزدیکی کھ بین جوانب  
اجتماعی (با جزئیات در  -اجتماعی بیشتر باالی سھ اصل بھزیستی روانی-و فرھنگ) آن ھا وجود دارد، تاکید میکند. برنامھ ھای روانی

 رھنما تشریح شده است) کھ در ذیل آمده است، تاکید دارد: 

 رفاه شخصی (عواطف و ھیجانات)  .1
 رفاه درون فردی (ارتباطات)  .2
 توانایی مجادلھ و کارآیی (مھارت ھا و دانش)  .3

بھزیستی روانی یا  با در نظر داشت فاکتور ھایی مثل سن، جنس و گذشتھ ھای  -رفاه  پدیده  این  پدیده یی ذھنی است.  اجتماعی یک 
تعریف گردد. دامنھ ھای بھزیستی و رفاه میتواند باعث شود تا مذاکراتی در مورد    فرھنگی انسان ھا میتواند بھ اشکال متفاوت -اجتماعی

ھای مشخصی  شاخص  بھ راه بیافتد. کھ سپس درک این بھزیستی در قالب کلمات بھ صفت  مستفید شونده گان  تعین اھداف برنامھ ھا با  
اجتماعی، بھ بخش دوم جعبھ ابزار  -ر سروی ھای روانی ذکر گردد (جھت معلومات در مورد پروسھ درک و گنجانیدن ایده ھای محلی د

 مراجعھ گردد).  

- با آنکھ این ایده ھا در فرھنگ ھای متفاوت بھ اشکل متفاوت انعکاس داده می شود، اما در ھمھ حاالت اینھا بنیاد کار ھای روانی
   انعکاس داده شده اند.  3. بناء این سھ ایده در نتیجھ  4اجتماعی را تشکیل میدھند

اجتماعی افراد است. این فعالیت ھا طیف  -و یا رسیدن بھ بھزیستی روانی  3ھمھ فعالیت ھای جمعیت ملی برای بدست آوردن نتیجھ  
ان، خانواده ھایشان و جوامع  مستفید شوندھراھکار ھا بھ اجتماعی را در بر میگیرد. این -و راھکار ھای روانی برنامھ ھا  وسیع یی از 

اجتماعی کھ توسط جمعیت ملی  -اھدافی کھ برایشان تعین شده است، برسند. تعدادی از راھکار ھای عام روانی  شان کمک میکند تا بھ 
اجتماعی بھ چاپ رسیده است. فعالیت ھایی کھ تطبیق شده اند، میتواند  -و در نشرات مرکز روانی  5تقویت تغییرتطبیق شده اند در مجلھ  

 شامل اینھا باشد:  

 کمک ھای اولیھ روانی   •
 مشوره ھای غیرروحی   •
 حمایت میان ھمکاران   •

 
اجتماعی در حاالت اضطراری پیچیده: چارچوبی برای تمرین. گرفتھ شده از  -). کمک ھای روانی 2005اجتماعی (-اقتباس شده از: گروه کاری روانی 4

mework%20for%20Practice.pdfhttp://www.forcedmigration.org/psychosocial/papers/A%20Fra 
 اجتماعی فدراسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ.  -). مرکز مراجعھ و حمایت روانی 2014اجتماعی. ( -تقویت تغییر: مجموعھ یی جھانی برنامھ ھا روانی 5

http://www.forcedmigration.org/psychosocial/papers/A%20Framework%20for%20Practice.pdf
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 گروه ھای حمایت کننده   •
 گروه ھای حمایت خودی   •
 مھارت ھای زنده گی   •
 آموزش ھای روانی  •
 مراجعھ کردن   •
 کالت  و •
 آموزش   •
 فعالیت ھای تفریحی و خالق   •
 ورزش و فعالیت ھای فزیکی   •

اجتماعی افراد و جوامع آن ھا یکی از اصول مھم پنداشتھ  -ترویج فرھنگ صلح و عاری از خشونت در بدست آوردن بھزیستی روانی
اجتماعی معموال نگرانی ھای منع/جلوگیری از خشونت را در خود جا داده و با این حاالت  -می شود. راھکار و مشوره ھای روانی

ای گروه ھای فرار کرده از بحران و یا خانم ھایی کھ از خشونت خانواده گی فرار کرده اند جاه ھای  مجادلھ می کند. بھ گونھ مثال، بر
نشان دھد کھ اینھا میتواند  مستفید شونده گان امن تھیھ می کند. این جاه ھا با معیار ھای جلوگیری/منع خشونت ساختھ شده اند تا باشد بھ 

اجتماعی تطبیق میگردند تا بھ اشتراک کننده -در این جاه ھا برنامھ ھای حمایت روانی  د. عام، قابل دسترس و مناسب حال شان می باش
گان کمکی کرده باشد کھ با وضعیت مجادلھ کنند، و بھ بھبودی، بھزیستی و رفاه برسند. این فعالیت ھا میتوانند در قالب گروه ھای  

 بازی ھای خالق برای کودکان تطبیق شوند.   حمایتی و یا گروه ھای کمک خودی برای خانم ھا، و یا در قالب 

آموزش ھای مربوط بھ منع/جلوگیری از خشونت بھ طور مرتب در برنامھ ھای ظرفیت سازی کارمندان و رضاکاران جمعیت ملی  
امھ ھای  شامل میباشد. ھدف از این کار توانمند سازی این کارمندان و رضاکاران در شناسایی و مقابلھ با خشونت ھنگام تطبیق برن 

اجتماعی و باشنده گان محل آموزش ھای  -اجتماعی می باشد. عالوتاً، برای اشتراک کننده گان برنامھ ھای حمایت روانی-حمایت روانی
- مستقیم و/یا غیر مستقیم برنامھ ھای روانیمستفید شونده گان  در مورد منع/جلوگیری خشونت نیز داده می شود کھ در نتیجھ    روانی

و، توانمند می شوند تا برای گروه ھای در معرض خطر کمک نموده و فرھنگ صلح و ھمدیگرپذیری را در خانواده  اجتماعی، ھر د
 ھا، و در نھایت در اجتماع خود ترویج کنند.  

یت  برنامھ ھا، فعال  اجتماعی مشخصاً باالی بوجود آوردن تغییر در کودکان طرح ریزی شده اند. در این نوع-بیشتر برنامھ ھای روانی
(مثل   قرار میدھند تماعاتی کھ این اطفال را تحت حمایت، خانواده ھا و مراقبین آنھا، و اجطفال و جوانان سنین متفاوتی اھا بیشتر برا

 طرح ریزی شده است.     استادان، بزرگان قومی)،

مربوط و بھ علمیت و توانایی  برنامھ ھا رسیدن بھ اھداف تعین شده در برنامھ ھا بیشترینھ بستگی دارد بھ دسترسی گروه ھای ذخیل بھ 
اجتماعی کھ  -کارمندان و رضاکاران در تطبیق معیاری برنامھ. در این رھنما لستی از معیاری ھایی برای برنامھ ھای حمایت روانی

 یت موثر برنامھ ھا اقتباس شده اند، گنجانیده شده است. بھ گونھ مثال این لست موارد زیر را در بر دارد:  ھمھ از تجارب و فعال

 (بر اساس نیاز سنجی ھا) مستفید شونده گان  مناسب بودن برنامھ ھا با نیازمندی ھای  •
 زیابی) برای اشتراک در طرح، تطبیق، نظارت و ارمستفید شونده گان اشتراکی بودن آن ھا (تشویق  •
 ، و ناتوانی ھا) وضوعاتی مربوط بھ جنسیت، سن، قومیتھمھ شمول بودن آن ھا (م •
متمرکز بودن شان باالی ایجاد تغییر (توانایی ھای شخصی، خانواده گی، اجتماعی) و جلوگیری از آسیب شناسی عکس    •

 العمل ھای عام در مورد فشار ھای جدی.  
 ثل خشونت، سوء استفاده، بھره برداری) شناسای خطرات و محافظت مردم از آن ھا (م •
 تا حد امکان، در بر داشتن سیستم کاری مراجعی.   •
 ) یجنسیت  مربوط (مثل جلوگیر/منع خشونت ھای جنسی و  ارتباط داشتن آن ھا با سکتور ھای  •
 تطبیق برنامھ توسط کارمندان و رضاکاران آموزش دیده و نظارت شونده.   •
ری برای رضاکاران و کارمندان (موضوعاتی در ارتباط ساعات کاری، نقش ھای واضح،  تطبیق برنامھ در شرایط کاری معیا  •

 دسترسی بھ نظارت سازنده و غیره).  

 3نتیجھ 
 اجتماعی) -(ارائھ خدمات حمایت روانی
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 بزار تائیدی ا شاخص  مثال  نتیجھ 

جمعیت ھدف بھ بھزیستی و ظرفیت ھای فردی و 
 درون فردی دست یافتھ و آن را ابقاء می نماید. 

 

 بھزیستی فردی  
در بھزیستی فردی تغییرات رونما گردیده است  

 (مثل، اعتماد بھ نفس، تمرکز).  
 

 (از محیط اقبتاس میگردد)سروی ھای بھزیستی 
 مصاحبھ ھای گروھی

 اصلی مصاحبھ ھای معلومات 
 میتودلوژی تغییر بارز  

 
 بھزیستی درون فردی 

در بھزیستی درون فردی تغییرات رونما گردیده  
است (مثل حس ارتباط داشتن بھ یک خانواده یا  

 یک اجتماع)  
 

 (از محیط اقبتاس میگردد)سروی ھای بھزیستی 
 مصاحبھ ھای گروھی

 مصاحبھ ھای معلومات اصلی 
 میتودلوژی تغییر بارز 

 
 ظرفیت 

در ظرفیت گروه ھدف تغییراتی ظاھر شده است  
(مثل توانایی در مقابلھ با چالش ھای زنده گی،  

 کارآیی فردی) 
 

 (از محیط اقبتاس میگردد)سروی ھای بھزیستی 
 مصاحبھ ھای گروھی

 مصاحبھ ھای معلومات اصلی 
 میتودلوژی تغییر بارز 

 
آموزش، ارتباط و بھره  –دانش و مھارت ھا 

 برداری 
-در اثر اشتراک در برنامھ ھای حمایت روانی

اجتماعی، در سطح دانش و مھارت ھای اشتراک  
 کننده گان تغییراتی رونما شده است.  

 
اشتراک کننده گان نشان میدھند کھ مھارت ھا و 

دانشی را کھ در اثر اشتراک در برنامھ فراگرفتھ 
 رتباط دارد.  اند، با زنده گی آنھا ا

 
اشتراک کننده گان از مھارت ھا و دانشی کھ از  
برنامھ فراگرفتھ اند، در زنده گی روزمره خود 

 استفاده می کنند. 
  

 سروی رضایت
 بحث ھای گروھی (مصاحبھ ھای گروھی)

 مطالعھ ھای موردی

توانایی گروه ھدف در امروز منع/جلوگیری از  
 خشونت 

در سلوک و رفتار اشتراک کننده گان برنامھ در 
امر محافظت گروه ھای در معرض خطر از  
خشونت، سوء استفاده، بھره برداری و نادیده 

 گیری، تغییراتی رونما گردیده است.  
 

اشتراک کننده گان برنامھ حمایت، در مورد امنیت  
 ه گان داده اند.  تغییر دید

 

 (منع/جلوگیری از خشونت)  KAPسروی 
 ابزار سایکل مدیریت برنامھ  

 بحث ھای گروھی (مصاحبھ ھای گروھی)
 ابزار رجعی  

 چک لست معیار ھای کیفیت 
 

 مستفید شونده گان  رضایت 
اشتراک کننده گان راضی اند کھ برنامھ حمایت بھ 
مفاد، بھ وقت، مناسب و مرتبط بھ نیازمندی ھای  

 آن ھا بوده است.  
 

 سروی رضایت
 بحث ھای گروھی (مصاحبھ ھای گروھی)

 مصاحبھ ھای معلومات اصلی 
 مطالعھ ھای موردی

 
 دسترسی 

(اعم از گروه ھای بھ حاشیھ مستفید شونده گان 
رانده شده و آسیب پذیر، و یا گروه ھای  

معلول/معیوب) از دسترسی شان بھ حفاظت ھای  
اجتماعی گزارش  -معیاری برنامھ حمایت روانی

 می دھند. 
 

گروه ھدف کھ سروی شده اند، گزارش داده اند کھ 
اجتماعی و چگونگی - از برنامھ ھای حمایت روانی

 معلومات کافی دارند.   دسترسی بھ خدمات
 

مستفید شونده گان  سروی نظارت برنامھ توسط 
 مستقیم  

 سروی ھای اجتماعی 
 

 اجتماعی:  -برنامھ ھای با کیفیت حمایت روانی
اجتماعی معیار ھای -برنامھ ھای حمایت روانی

IASC MHPSS   و دیگر معیار ھای بین المللی را

و معیار ھای  MHPSSفعالیت خوب چک لست 
 بین المللی برنامھ  

 داستان ھای تغییر بارز  
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در خود میگنجاند (مثل منع/جلوگیری از خشونت، 
 مشاوره غیر روحی، جنسیت و تفاوت).  

 
داستان ھای تغییر کھ از کیفیت برنامھ ھای حمایت  

 حکایت میکنند.  
 

گروه ھدف گزارش میدھند کھ برنامھ ھای تطبیق 
اجتماعی برای شان مناسب  -شده حمایت روانی

و بوده است (مثل سن، رشد اطفال، جنسیت  
 فرھنگ).  

 
 منع/جلوگیری از خشونت  –معیار ھای کیفیت 

جمعیت ھدف اظھار میدارند کھ ھمیشھ بھ نگرانی  
ھای امنیتی (خصوصاً گروه ھای در معرض 

خطر) آن ھا از طرف برنامھ حمایت جواب ھای  
قانع و با کیفیت ارائھ شده و یا بھ وقت و زمان آن 
 بھ خدمات محافظتی دیگری ارجاع داده شده اند. 

 
اجتماعی و -در برنامھ ھای حمایت روانی

یری از خشونت ھمیشھ معیار ھای کیفیت  منع/جلوگ
در نظر گرفتھ شده و در حفظ آن تالش صورت  

 میگیرد.  
 

 (منع/جلوگیری از خشونت)  KAPسروی 
 ابزار سایکل مدیریت برنامھ  

 بحث ھای گروھی (مصاحبھ ھای گروھی)
 ابزار رجعی  

 چک لست معیار ھای کیفیت

اجتماعی در حاالت -"چارچوب عام برای صحت روانی و حمایت روانی RGدر حاالت اضطرار  IASC MHPSSشاخص ھای مربوط بھ اھداف از طرف 
 " 6اضطرار

 بھ نیازمندی ھا رسیده گی شده است (نیاز ھایی کھ مردم آن را خیلی جدی میپندارند مثل نیاز ھایی از قبیل سر پناه و زنده گی. : 1.8شاخص نتیجھ 

 : % از گروه ھدف، بعد از آموزش، از مھارت ھا و دانش جدید در امر جلوگیری از خطرات و ارجاع، استفاده می کنند. 2.4شاخص نتیجھ 

 : بھ # تعداد از افراد گروه ھای در معرض خطر (مثل اطفال و یا نجات یافتھ ھای خشونت ھای جنسی) از مراکز امن استفاده می کنند.  2.5شاخص نتیجھ 

 : % از اعضای گروه ھدف (مردم عام و یا گروه ھای در معرض خطر) کسانی اند کھ احساس امنیت می کنند. 2.6شاخص نتیجھ 

: تعداد # از میکانیزم ھای حفاظت (مثل شبکھ ھای خدمات اجتماعی یا محافظت اجتماعی) و تعدادی از مردم کھ بھ شکل مستقیم یا غیر 2.7شاخص نتیجھ 
 مستقیم از این میکانیزم ھای محافظتی کمک دریافت نموده اند. 

 محافظت مناسب قرار دارند.  تحت   نظر بھ نیاز ھای مشخص شان، ھنوز : تعداد # اطفال دوباره با اعضای خانواده شان یکجا شده و یا ھم3.1شاخص نتیجھ 

 : وسعت فرزند پروری و مھارت ھا و دانش رشد کودکان در میان مراقبان.  3.2شاخص نتیجھ 

 : کیفیت ارتباطات بین اطفال و مراقبان3.3شاخص نتیجھ 

 : سطح توصل و ارتباط خانواده گی. 3.4شاخص نتیجھ 

: سطح استقرار اجتماعی، چھ شناختی (سطح اعتماد و عمل بالمثل بین جوامع) و یا چھ ساختاری (عضویت و یا ھم اشتراک در شبکھ ھای  3.5شاخص نتیجھ 
 اجتماعی، گروه ھای مدنی و یا اجتماعی). 

شده (مثل قراء و قصبات) جا ھائیکھ برای شناخت، فعال سازی و تقویت منابع محلی یی کھ از رفاه و بھزیستی : % از اجتماعات تعین 3.6شاخص نتیجھ 
 اجتماعی و انکشاف حمایت میکنند، اقداماتی صورت گرفتھ است.  -روانی

 
  4بھ صفحھ اجتماعی فدرواسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ،  -و تفاوت آن با چارچوب نظارتی برنامھ ھای حمایتی روانی  IASC MHPSSجھت دریافت تعریف جامع تر از از چارچوب نظارتی و  6

 " مراجعھ کنید.  IASC MHPSSرھنمایی "چارچوب نظارتی 
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 . : % از اجتماعات تعین شده جا ھائیکھ مراسم ھمگانی برای مرده ھا در آن تنظیم شده اند3.7شاخص نتیجھ 

 اجتماعی اند. -: % از ساختار ھای اجتماعی رسمی یا غیر رسمی شامل فعالیت ھای مشخص صحت روانی و روانی3.8شاخص نتیجھ 

: % از مردم آسیب دیده کھ از ساختار ھای اجتماعی رسمی یا غیر رسمی (مثل مکاتب و یا تعلیم و تربیھ غیر مستقیم برای اطفال سنین  3.9شاخص نتیجھ 
 طفال قبل از وقت، گروه ھای زنان و اجتماعات جوانان). ، مواظبت ھای صحی، خدمات اجتماعی، برنامھ ھای انکشافی ا متفاوت

 : % از مردم در معرض خطر در فرصت ھای رفاه آسایشی دخیل اند. 3.10شاخص نتیجھ 

 عاطفی را فراگیرند.  -: تعداد # از اطفال چانس آن را دارند کھ در فعالیت ھای آموزشی انکشافی مناسب، مھارت ھای روانی3.11شاخص نتیجھ 

: % از سھولت ھای صحی، سھولت ھای خدمات اجتماعی و برنامھ ھای محلی یی کھ کارمندانی دارند کھ در شناخت بی نظمی ھای روانی  5.1شاخص نتیجھ 
 اجتماعی آموزش دیده اند.  -و کمک بھ مردمانی با مشکالت روانی و روانی

عی و برنامھ ھای محلی یی کھ کارمندانی دارند کھ در جریان شناسایی بی نظمی : % از سھولت ھای صحی، سھھولت ھای خدمات اجتما5.2شاخص نتیجھ 
 ھای روانی و کمک بھ مردمانی کھ با مشکالت روانی و روانی اجتماعی مورد نظارت قرار گرفتھ اند.  

یجر ھای ارجاعی باالی مردمی کھ بی  تعداد # سھولت ھای صحی، سھولت ھای خدمات اجتماعی و برنامھ ھای محلی یی کھ از پروس: 5.3شاخص نتیجھ 
 اجتماعی دارند، استفاده نموده اند. -نظمی ھای روانی و روانی

اجتماعی و روانشناختی (مثل کمک ھای اولیھ روانی، ارتباط  -تعداد # از مردان، زنان، دختران و پسرانی کھ محافظت ھای متمرکز روانی: 5.4شاخص نتیجھ 
 دیگر روانی) دریافت میکنند.  برنامھ ھا ی دارند با منابع و خدمات، مدیرات قضایا، مشاوره روانی، روان درمانی و یا دادن مردمانی کھ مشکالت روان

تعداد # از مردان، زنان، دختران و پسرانی کھ در مورد مدیریت کلینیکی روانی، عصبی یا بی نظمی در استفاده از مواد، از طریق  : 5.5شاخص نتیجھ 
 بتدائیھ، ثانوی یا سومی) مورد کمک قرار میگیرند.خدمات صحی (ا

: تعداد # از مردمان بر گروه ھای در معرض خطر (مثل کودکان بی سرپرست یا جدا شده، اطفالی کھ با گروه ھای مسلح ارتباط دارند، 5.6شاخص نتیجھ 
ارتباط دادن مردمانی کھ مشکالت روانی دارند با منابع و خدمات،  ھای خشونت ھای جنسی) کھ محافظت ھای متمرکز (مثل کمک ھای اولیھ روانی،بازمانده 

 دیگر روانی) دریافت میکنند.  برنامھ ھا مدیرات قضایا، مشاوره روانی، روان درمانی و یا 

 یت مستند را دایر میکند.  ان، برنامھ ھای حمامستفید شوندھکھ با در نظر داشت فرھنگ، سن و  MHPSS: فیصدی برنامھ ھای قابل دسترس 5.7شاخص نتیجھ 

اجتماعی دارند و خانواده ھای شان از نوعیت و کیفیت خدماتی کھ بھ ایشان ارائھ می  -: سطح رضایت کسانی کھ مشکالت روانی و روانی5.8شاخص نتیجھ 
 گردد. 

 

  3 جدول دستآورد ھای نتیجھ

   3دستآورد برای نتیجھ 
 ت آن کوشش مکند.  جمعیت ھدف بھ بھزیستی و ظرفیت فردی و دروان فردی رسیده و برای نگھداش

 ابزار تائیدی   شاخص  مثال  دستآورد ھا  

اجتماعی در مطابقت بھ -فعالیت ھای حمایت روانی
 تنظیم گردیده است.  مستفید شونده گان نیازمندی 

 

فعالیت ھای تطبیق شده نشان دھنده آن است کھ  
مستفید شونده  تمام آن ارتباط مستقیم با نیاز ھای 

 دارد. گان 

 گزارش نیاز سنجی  
 پالن کاری 

ساختار ھا و محل ارائھ خدمات با معیار ھای 
کیفیت مرتبط بھ ھدف و نیاز ھای اھداف تعین 

 شده مجھز می باشد.  
  

 معیار ھای کیفیت برای اماکن امن  
ساختار ھای تاسیس شده برای برنامھ ھای حمایت  

اجتماعی (مثل اماکن امن با معیار ھای -روانی
یت منع/جلوگیری از خشونت و معیار ھای کیف 

اجتماعی مجھز  -برنامھ ھای حمایت روانی
میباشند) با معیار ھای کیفیت مجھز بوده و امن،  

 محترم و ھمھ شمول اند.  

 چک لست معیار ھای کیفیت 
 اجتماعی-برنامھ ھای حمایت روانی •
 منع/جلوگیری از خشونت  •

 سیستم ارجاعی   سیستم ارجاعی کارآ تاسیس شده است.  
منابع ارجاعی برای حمایت سطوح باالتر (مثل 

MH  (باید: و خدمات اجتماعی دیگر 
A.   .شناختھ شده باشند 
B.   و با مشخصات ارتباطی مستند سازی

 شوند.  

شامل جزئیات تماس و پروسیجر لست ارجاعی 
 ھای ارجاعی می باشد.  

 فورمھ ھای مستند سازی ارجاع 
 ابزار معیار کیفیت  
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پروسیجر ھای ارجاعی بھ شمول فورمھ ھای 

 مستند سازی ارجاع تھیھ شده اند.  
 

تعدادی # از کارمندان و رضاکاران تطبیق کننده 
اجتماعی از منابع و  -ت روانیبرنامھ حمای

 پروسیجر ھای ارجاعی آگاه اند.  
 

تعین شده در مورد مستفید شونده گان برای 
وضعیت موجود (مثل فشار و مقابلھ با آن، 

منع/جلوگیری از خشونت، بھبودی از واقعات  
بحران) و پسمنظر (مثل سن، جنسیت، وضعیت و  

 غیره) آموزش ھای روانی داده شده است. 
 

 آموزش روانی 
در فعالیت ھای  مستفید شونده گان چھ تعداد # از 

 ند. آموزشی روانی اشتراک کرده ا
 

مواد  مستفید شونده گان برای تعداد # تخمینی از  
 کتبی آموزش ھای روانی تھیھ شده است.  

 

 گزارش ھای سایکل مدیریت برنامھ  
ریکارد فعالیت ھای کارمندان و   -

(مثل مالقات ھای خانگی،  رضاکاران 
مالقات ھا در اجتماع، آموزش  

ھا/معلومات/مواد شفایی و کتبی 
 روانی تھیھ شده است.  

با مھارت ھای زنده گی در  مستفید شونده گان 
ارتباط بھ وضعیتی کھ قرار دارند (مثل حل 

منازعات، مھارت ھای مفاھمھ و مذاکره، آموزش  
ھای مسلکی، مھارت ھای مدیرت فشار) مجھز  

 شده است اند.  
 

 مھارت ھای زنده گی  
در فعالیت ھای مستفید شونده گان تعداد # از 

 مھارت ھای زنده گی اشتراک میکنند.  
 

تعداد # جلسھ در زمان مشخص برای مھارت ھای  
 زنده گی دایر شده است.  

 

 گزارش ھای سایکل مدیریت برنامھ 
ریکارت فعالیت ھای کارمندان و  -

 رضاکاران 
 چک لست معیار ھای کیفیت   -

تعین شده (مثل بازمانده  مستفید شونده گان بھ 
گان واقعات بحرانی) در وقت الزم و بر اساس 

نیازمندی ھای شان کمک ھای اولیھ روانی موثر 
 تطبیق شده. 

 کمک ھای اولیھ روانی 
بازمانده گان  مستفید شونده گان بھ تعداد # تخمینی 

واقعات بحرانی کمک ھای اولیھ در زمان معین آن 
 شده است.   کمک ھای اولیھ روانی تطبیق

 
فعالیت ھای تعقیبی و ارجاع بھ اساس نیاز ھای 

 تطبیق گردیده است.  مستفید شونده گان 
 

 گزارش سایکل مدیریت برنامھ  
ریکارد ھای فعالیت کارمندان و  -

 رضاکاران، بھ شمول اسناد ارجاع  

مستفید شونده گان  در مطابقت بھ نیازمندی ھا، بھ 
کمک ھای خودی و گروه ھای حمایتی الزم تجویز  

 شده است.  

 گروه ھای حمایتی و کمک ھای خودی  
کمک ھای خودی و گروه ھای حمایتی با در نظر  

 داشت معیار ھای کیفیت تنظیم شده اند. 
 

بھ تعداد # جلسھ یی کمک ھای اولیھ و گروه ھای 
حمایتی در زمان ھای مشخص و بر اساس 

یر شده اند (مثل گروپ ھای ھفتھ  نیازمندی ھای دا
 وار برای ماه ھای متوالی)  

 
در برنامھ ھای مستفید شونده گان بھ تعداد # از  

کمک ھای خودی و گروه ھای حمایتی در زمان 
 ھای مشخص اشتراک ورزیده اند. 

 
گروپ ھای کمک ھای خودی تنظیم و در راستای  
زمان توسط اشتراک کننده گان زنده نگھداشتھ شده 

 است.  
 

 گزارش سایکل مدیریت برنامھ  
برای برنامھ ھای (چک لست معیار ھای کیفیت 

 حمایت و منع/جلوگیری از خشونت).  

برای جمعیت ھدف برنامھ ھای حمایتی تفریحی، 
خالق و ورزشی با کیفیت با در نظر داشت شرایط  

 و گذشتھ آن ھا دایر شده است.  

 برنامھ ھای تفریحی، خالق و ورزشی 
با در نظر داشت معیار ھای کیفیت و  

منع/جلوگیری از خشونت، برای جمعیت ھدف 
برنامھ ھای تفریحی، خالق و ورزشی معیاری  

ح ریزی شده اند (مثل برنامھ ھای ھمھ شمول، طر
 قابل دسترس و بر اساس نیاز)  

 
فعالیت ھای تفریحی، خالق و ورزشی در زمان 

 ھای مشخص تطبیق گردیده اند. 
 

بھ تعداد # دز فعالیت ھای مشخص زمانی  
 تفریحی، خالق و ورزشی اشتراک کرده اند. 

 

 گزارش سایکل مدیریت برنامھ  
(برای برنامھ ھای چک لست معیار ھای کیفیت 

 حمایت و منع/جلوگیری از خشونت)  
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برای جمعیت ھدف مشوره ھای غیر روحی بر 
اساس نیاز ھا و گذشتھ اشتراک کننده گان، دایر 

 شده است.  

 مشوره غیر روحی
با در نظرداشت وضعیت و گذشتھ، برای جمعیت  

 ھدف مشوره ھای غیر روحی آماده است.  
 

بھ تعداد # تخمینی جمعیت ھدف مشوره ھای الزم  
 داده شده است.  

 

 ریت برنامھ  گزارش سایکل مدی

 

 : سھمگیری جامعھ 4نتیجھ 
سھمگیری جامعھ بھ تمام فعالیت ھایی بر  اجتماعی جمعیت ملی، اشتراک مردم نقش حیاتی دارد.  -در برنامھ ھای حمایت ھای روانی

اجتماعی تطبیق میشود. این فعالیت ھا بسیج اجتماعی، آگاھی رسانی از فعالیت ھای  -میگردد کھ از طریق برنامھ ھای حمایت روانی
ور برای رسیده  اجتماعی و توسعھ اجتماعی را در بر میگیرد. جمعیت ھای ملی اساساً از ترفند ھای اجتماع مح-برنامھ حمایت روانی

اجتماعی جامعھ استفاده میکند. ھدف از این کار توانمند سازی جوامع برای محافظت از خود و دیگران میباشد.  -گی بھ نیاز ھای روانی
  در یک چنین حاالت وابستگی بھ منابع بیرونی کاھش یافتھ و در مقابل جوامع بسیج و توانمند شده و در میان افراد جامعھ روابط محکمتر

 و شبکات اجتماعی رشد می کنند.  

اصطالح "اجتماع محور" اساساً بھ موقعیت فزیکی فعالیت ھا در جامعھ بر نمیگردد. بر عکس، این اصطالح بھ تالش ھایی بر میگردد  
مثل طرح، تطبیق، نظارت و ارزیابی برنامھ ھا، جوامع نقش کلیدی داشتھ باشند. این کار شیوه بھ  کھ تا حد امکان در انجام فعالیت ھا  

رصت ھایی را ایجاد میکند کھ جوامع حس مالکیت در خود ایجاد کرده و در مقابل چالش ھای موجود و رسیده گی  جوامع آسیب دیده ف
بھ آن ھا دست و آستین بلند کند. روی این ملحوظ میتوان گفت کھ سھمگیری جوامع یکی از جوانب عمده یی کارشیوه اجتماع محور  

   در مورد سھمگیری جوامع است.   4است. بناء نتیجھ  

   4نتیجھ 
 (سھمگیری جامعھ) 

 ابزار تائیدی    مثال شاخص  نتیجھ  

جوامع قادر ھستند تا یک محیط حامی، پرورنده و 
صلح آمیز ایجاد نمایند تا از بھزیستی و کرامت 

 جمعیت ھدف حمایت کند. 

 تعلق  حس
جمعیت ھدف نشان میدھند کھ در احساس تعلق،  

اشتراک فعال و مشارکت در خانواده ھا و جامعھ  
 خود تغییر کرده اند. 

 
اجتماعی -انیاشتراک کننده برنامھ ھای حمایت رو

نشان میدھند کھ احساس میکنند در خانواده و 
 جامعھ مورد حمایت ھستند.  

 

 سروی ھای بھزیستی 
 بحث ھای گروھی (مصاحبھ ھای گروھی)

 مطالعات موردی  
 

 حس مشارکت 
اجتماعی -اشتراک کننده گان برنامھ حمایت روانی

نشان میدھند کھ صدای شان شنیده می شود و در 
تصمیگیری ھا در خانواده و اجتماع برای شان 

 فرصت داده می شود.  
 

 سروی ھای بھزیستی 
 بحث ھای گروھی (مصاحبھ ھای گروھی)

 مطالعات موردی  
 

 منع/جلوگیری از خشونتتوانمندی جامعھ برای 
اعضای جامعھ نشان میدھند کھ در شناخت و 

رسیده گی بھ نگرانی ھای جمعیت ھدف (بھ شمول 
نگرانی ھای مربوط بھ منع/جلوگیری از خشونت) 

 توانمند ھستند.   
 

 سروی جامعھ 

 اشتراک فعال 
اشتراک کننده گان برنامھ حمایت نشان میدھند کھ 

اجتماعی -ایت روانیدر طرح و تطبیق خدمات حم
 بھ صدایشان گوش داده می شود. 

 
اشتراک کننده گان برنامھ حمایت نشان میدھند کھ 
عضو فعال ھستند و برنامھ (تا حد امکان حتی در 

 طرح برنامھ)، برنامھ آن ھا است.  

 سروی رضایت
 بحث ھای گروھی (مصاحبھ ھای گروھی)

 بارزترین تغییر و/یا مطالعات موردی  
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 مستفید شونده گان  بازخور یا فیدبک رضایت و 

محلی (مثل مستفید شونده گان اعضای جامعھ و 
رھبران، ارگان ھا) دیدگاه شان در مورد برنامھ 

 اجتماعی را بیان می کنند.  -ھای حمایت روانی
 

محلی  مستفید شونده گان اعضای جامعھ و 
بازخور یا دارند کھ میکانیزم ھای صالحیت آن را 

 یا شکایات اشتراک کننده گان استفاده نمایند.  فیدبک 
 

 مستفید شونده گان  سروی جامعھ و 
 بحث ھای گروھی (مصاحبھ ھای گروھی)

 مصاحبھ ھای معلومات اساسی  
 مطالعات موردی  

 

اجتماعی در حاالت -"چارچوب عام برای صحت روانی و حمایت روانی RGدر حاالت اضطرار  IASC MHPSSشاخص ھای مربوط بھ اھداف از طرف 
 " 7اضطرار

) مناسب بوده، 2) در مطابقت بھ ارزش ھای جامعھ بوده، 1% از مردم آسیب دیده گزارش میدھند کھ رسیده گی بھ حاالت اضطرار آن ھا : 1.1شاخص نتیجھ 
 ) با احترام تھیھ شده اند.  3و 

شتراک در نیاز سنجی، طرح  : % از مردم آسیب دیده نشان میدھند کھ در سطوح مختلف رسیده گی بھ حاالت اضطرار (بھ گونھ مثال، ا1.2شاخص نتیجھ 
 برنامھ، تطبیق، و فعالیت ھای نظارت و ارزیابی) سھم فعال داشتھ اند.  

 : % از جوامع ھدف آن ھایی ھستند کھ در آن ھا مردم قادر اند کھ برنامھ ھای رسیده گی بھ مشکالت را خود طرح، تنظیم و تطبیق نمایند.  1.3شاخص نتیجھ 

 نت، معلومات دارند.  : % از مردم آسیب دیده کسانی اند کھ در مورد اصول کاری کارمندان اجتماعی و ترفند ھای آگاھی دھی از منع خشو1.6شاخص نتیجھ 

 : بعد از اظھار نظر از طریق میکانیزم باز خور، تغییراتی در برنامھ رونما شده است.  1.7شاخص نتیجھ 

ر ی: % از جوامع ھدف (مثل قریھ ھا، ھمسایھ گی ھا و یا ارگان ھا مثل شفا خانھ ھای روانی و داراالیتام ھا) با میکانیزم ھای رسمی و یا غ2.2شاخص نتیجھ 
ی  رسمی در امر محافظت، نظارت و گزارش دھی خطرات و یا گزارش دھی گروه ھای در معرض خطر (مثل اطفال، زنان، و مردمانی با بی نظمی ھای جد

 یی عصبی) استفاده کرده اند. 

 مورد امنیت فردی، اشتراک کرده اند.  تصمیگیری در  پروسھ : % از جوامع ھدف آن ھایی اند کھ در آن نماینده گان گروه ھای ھدف در2.3شاخص نتیجھ 

 اجتماعی دارند گزارش کرده اند کھ از طرف خانواده ھای شان مورد حمایت قرار گرفتھ اند.  -: % از مردمانی کھ مشکالت روانی و روانی4.1شاخص نتیجھ 

مدیریت فشار، مھارت ھای مدیریت بحران، مھارت ھای مشکل  : توانمندی مراقبان در امر مبارزه با چالش ھا (مثالً از طریق مھارت ھای  4.2شاخص نتیجھ 
 گشایی، مھارت ھای فرزند پروری، شناخت جا ھا برای بدست آوردن معلومات و منابع یی کھ در امر محافظت بھ آن ھا کمک کند). 

 ساختاری).  اجتماعی دارند (ھر دو ذھی و-: ارزش اجتماعی کسانی کھ مشکالت صحت روانی و روانی4.3شاخص نتیجھ 

: درک، علمیت، سلوک (حتی داغ دیده گی) و طرز برخورد اعضای جامعھ، خانواده ھا و ارائھ کننده گان خدمات با مردمی کھ مشکالت  4.4شاخص نتیحھ 
 اجتماعی دارند. -روانی و روانی

 

   4جدول دستآورد ھای برای نتیجھ 

   4دستآورد برای نتیجھ 
 جوامع در امر ایجاد محیط حامی، فرزند پرور و صلح آمیز برای حمایت از بھزیستی و کرامت جمعیت ھدف، توانمند شده اند.  

 ابزار تائیدی   مثال شاخص  دستآورد ھا  

ان،  مستفید شوندھبا در نظر داشت وضعیت 
فعالیت ھای آگاھی دھی در موارد مشخص تنظیم  

 شده اند.  
 

 آگاھی دھی  
بھ تعداد # جلسات آگاھی دھی توسط رضاکاران  

 برای جوامع ھدف دایر گردیده است.  
 

 گزارش سایکل مدیریت برنامھ  

 
  4بھ صفحھ اجتماعی فدرواسیون بین المللی ھالل احمر و صلیب سرخ،  -ھ ھای حمایتی روانی و تفاوت آن با چارچوب نظارتی برنام IASC MHPSSجھت دریافت تعریف جامع تر از از چارچوب نظارتی و  7

 " مراجعھ کنید.  IASC MHPSSرھنمایی "چارچوب نظارتی 
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بھ تعداد # (مردان، زنان، دختران و پسران) از  
 این برنامھ ھای آگاھی دھی مستفید شده اند. 

 
اجتماعی جامعھ در -فعالیت ھای حمایت روانی

ھماھنگی با اعضای اجتماعات و گروه ھای 
 نماینده، تنظیم شده اند. 

 

 توسعھ اجتماعی  
بھ تعداد # جلسات با اعضای جامعھ برای پالن و  

 اجتماعی-تنظیم فعالیت ھای حمایت روانی
 

اجتماعی کھ  -بھ تعداد # کمیتھ ھای روانی
نشاندھنده عضویت فعال می باشند (مثل جنسیت،  

 سن، ناتوانی ھا)  
 

تعداد # (زنان، مردان، دختران و پسران) از  
اجتماعی اجتماع شان مستفید -برنامھ ھای روانی

 شده اند. 
 

 گزارش سایکل مدیریت برنامھ  

اجتماعات در راستای ایجاد کمیتھ ھا برای 
اجتماعی (شامل  -رویارویی با چالش ھای روانی

موضوعات منع/جلوگیری از خشونت) مربوط 
 مورد حمایت قرار میگیرند. 

 

 اجتماعی -کمیتھ ھای روانی
اجتماعی بر اساس ساحات  -تعداد کمیتھ ھای روانی

 تعین شده. 

 گزارش سایکل مدیریتی برنامھ  

عدادی از اشخاص سرشناس اجتماع در ارتباط بھ ت
وضعیت و نقش آن شان در جامعھ آموزش ھای 

 روانی دادھد شده است.  
  

 ان مستفید شوندھآموزش ھای روانی 
بھ تعداد تخمینی # از افراد سرشناس جامعھ 

 آموزش ھای روانی داده شده است.  
 

بھ تعداد تخمینی # یی از افراد جامعھ مواد 
 آموزشی روانی تھیھ شده است.  

 

 گزارش سایکل مدیریت برنامھ  
ریکارد فعالیت کارمندان و رضاکاران   -

مستفید  (مثل تعداد جلسات اجتماع با 
ھای آموزش   و یا گروهشونده گان 

روانی، تھیھ یی معلومات کتبی یا 
 شفایی). 
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