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 - 4ﺟﻌﺑﮫ اﺑزار

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻌﺒﮫ اﺑﺰار

اﯾن ﺟﻌﺑﮫ اﺑزار ﻟﺳت ﺟﺎﻣﻊ ﯾﯽ از اﺑزاری را ﮐﮫ ﺧﺎﺻﺗﺎ ً ﺑرای ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾزاﯾن ﺷده اﻧد
ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯾﮑﻧد .ﺗﻌدادی از اﯾن ھﺎ ،از اﺑزار ﻣوﺟود ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻗﺗﺑﺎس ﺷده اﻧد و اﯾن ﯾﮑﯽ در واﻗﻊ
ﻟﺳت ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﯾن اﺑزار ﺑوده ﻧﻣﯾﺗواﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﺑزاری را ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣﺣل ﺗﺎن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار
ﻣﯾﮕﯾرﻧد درﯾﺎﺑﯾد ،و ﯾﺎ ھم ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود اﺑزار ﻣورد ﻧﯾﺎز را اﻧﮑﺷﺎف دھﯾد.
اﯾن ﺟﻌﺑﮫ اﺑزار ﺑﯾﺷﺗر آن ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺗون "اﺑزار اﺛﺑﺎﺗﯾﮫ" ﯾﯽ رھﻧﻣﺎی ﺷﺎﺧص ھﺎی ﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎرت و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده اﻧد .اﯾن اﺑزار ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﻻی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳطﺢ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺗﻣرﮐز
اﺳت .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺗﻌدادی از اﯾن اﺑزار را ﻣﯾﺷود ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳطﺢ دﺳﺗﺂورد ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد )ﺧﺻوﺻﺎ ً اﺑزاری ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﺳﺎﯾﮑل ﻣدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ و اﺑزار ﮔزارﺷدھﯽ ﻧظﺎرت(.
اﺑزاری ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺷرﯾﺢ ﺷده اﻧد ﻓﺎرﻣت ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ،اﺳﻧﺎد ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ،و رھﻧﻣﺎﯾﯽ
ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ را در ﺑر دارﻧد .ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت اھداف ،ﮔروه ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ،و ﺣدود
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد از اﯾن اﺑزار ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ھﻧﮕﺎم اﻗﺗﺑﺎس و اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن اﺑزار ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ را ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت:
•
•

•

•

ﭼﮫ را ﻣﯾﺧواھﯾد ﺳﻧﺟش ﻧﻣﺎﺋﯾد :ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،ﺷﻣﺎ در ﺟﺳﺗﺟوی ﭼﮫ ھﺳﺗﯾد ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﻣﯽ )ﻣﺛل ﺗﻌداد( ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﯾﻔﯽ )ﻣﺛل
ﻧظرﯾﺎت و دﯾدﮔﺎه ھﺎ( و ﯾﺎ ھم ھر دو.
ﮐﯽ ھﺎ اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد :ﺑﺎﯾد در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت از ﮐﺟﺎ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد ﻓﮑر ﮐرد .آﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت را اﻓراد و
ﮔروه ھﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،راﺑطﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﮫ اﺳت )ﻣﺛل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ھﺳﺗﻧد ،ﺷرﮐﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﻧد ،اﻋﺿﺎی
ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎع ھﺳﺗﻧد(؟ آﯾﺎ ﻣﻼﺣظﺎت ﺧﺎﺻﯽ وﺟود دارد )ﻣﺛل ﭼﮕوﻧﮫ ﺳواﻻﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳن ،ﺟﻧﺳﯾت ،اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ از
ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن طﻔل ﯾﺎ ﻧوﺟوان ،ﯾﺎ ﺗﺳﮭﯾل ﺳﮭﻣﮕﯾری ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن ﻣﻌﻠول(؟
ﻣﻌﻠوﻣﺎت از ﮐﺟﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﺧواھد ﺷد :اﯾن ﯾﮑﯽ ﻣراﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﻣﮑﺎﺗب ،ﯾﺎ ﻣراﮐز رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت
در آن ھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ،در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد .ﻣوﺿوع دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن ﻣﻌﻠول ﺑﮫ ﻣرﮐز را ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت .در ﺿﻣن،
ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﺑود ﮐﮫ آﯾﺎ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن ھﻧﮕﺎم اﺷﺗراک در ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺧود را راﺣت اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد؟ آﯾﺎ ﺑﮫ ﺟدا ﺳﺎزی ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺳن و ﺟﻧس ﺿرورت اﺳت )ﻣﺛﻼً ﻣﻣﮑن زﻧﺎن در
ﺣﺿور ﻣردان ﻧﺗواﻧﻧد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ اطﻔﺎل ﻣﻣﮑن در ﺣﺿور واﻟدﯾن ﻧﺗواﻧﻧد ﺟواب ھﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد(؟
ﮐﯽ ھﺎ ﺳوال ھﺎ را ﻣطرح ﺧواھﻧد ﮐرد :ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد .ﻗﺑل از
آﻏﺎز ﮐﺎر ،ﺑﺎﯾد ﻓﮑر ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﺗﯾم ھﺎی ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﻧده ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﮫ اﺑزار ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﻧد را
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﭼﮫ ﭼﯾز ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد آﻣوزش داده ﺷود .در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺳن و ﺟﻧس ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﻧده ﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﯾن ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت را از ﮐﯽ ھﺎ ﺑدﺳت ﻣﯾﺂورﻧد ﻧﯾز ﯾﮏ اﻣر ﺣﺗﻣﯽ اﺳت )ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،ﻣردان ﺟوان ﻣﻣﮑن در ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ ﻣردان
راﺣت ﺗر ﺑﺎﺷﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ زﻧﺎن؛ اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﻣﮑن در ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣرد ﻣﺳن ﺧود را راﺣت
اﺣﺳﺎس ﻧﮑﻧﻧد(.

ﺑر ﻋﻼوه ،در ﻧظر ﮔرﻓﺗن رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ھﻧﮕﺎم ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑرای ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾز ﻣﮭم ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘروﺳﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ )ﺑﮫ ﺷﻣول ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺎ اطﻔﺎل( ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷت ھﺎی رھﻧﻣﺎی ﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
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 .1اﺑﺰار ﺳﺎﯾﮑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ

اﺑزاری ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﻧد ھﻣﮫ ﺑر ﻣﯾﮕردﻧد ﺑﮫ ﺳﺎﯾﮑل ﻣدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ .اﯾن اﺑزار ﺑرای ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم
ھﺳﺗﻧد .از اﯾن اﺑزار ﻣﯽ ﺷود در ﯾﮏ ﺗﻌداد از ﻧﺗﺎﯾﺞ و دﺳﺗﺂورد ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در رھﻧﻣﺎی ﺷﺎﺧص ھﺎ ﺑﮫ آن ھﺎ اﺷﺎره ﺷده اﺳت ،اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
اﯾن اﺑزار ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﻧد:
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5
.1.6
.1.7

اﺑزار ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ
رﯾﮑﺎرد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران
ﻣﺛﺎل ھﺎ )ﻗﺎﻟب ھﺎی( ﻧظﺎرت ﺑرﻧﺎﻣﮫ
اﺑزار ﺳروی ﺷرﮐﺎ و اﺟﺗﻣﺎع
اﺑزار ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑرای ﮔزارﺷدھﯽ ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ
رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑرای ﮔزارﺷدھﯽ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎزﺧور ﯾﺎ ﻓﯾدﺑﮏ دھﯽ "ﭼﯾز ھﺎی آﻣوﺧﺗﮫ ﺷده"

ﯾﺎدداﺷت ھﺎی رھﻧﻣﺎی ﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﺑﮫ اﺳﻧﺎد ﻣﮭم دﯾﮕری ﮐﮫ در ﺳﺎﯾﮑل
ﻣدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯾروﻧد ،ﻣﺛل ﻟوﮔﻔرم و اﺑزار ﭘﻼﻧﮕذاری ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ،اﺷﺎره ﮐرده اﺳت.

 1.1اﺑﺰار ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت آﺗﯽ در ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ و اﺑزار ،از ﻧﺷرات رھﻧﻣﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻧﻊ/ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت
ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﮐﺎﻧﺎدا ) (2015اﻗﺗﺑﺎس ﺷده اﺳت .1

ھدف از ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ درﯾﺎﻓت ﺗواﻧﻣﻧدی ﺟﮭت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑر اﺳﺎس وﺿﻌﯾت ﮐﻠﯽ ،ﻧﯾﺎز ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری/ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت،
و ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﻣﺣل ﺑﺎ اھﻣﯾت ﻣﯾﭘﻧدارﻧد ،ﻣﯾﺑﺎﺷد.
•
•
•
•
•

دﯾدﮔﺎه ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺟﻧس ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ،ﺳﻧﯾن ﻣﺗﻔﺎوت ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎ و ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺗﻔﺎوت ،در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری/ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﭼﯾﺳت؟
وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﻣوﺿوﻋﺎت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺧﺷوﻧت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎ ،ﻧﯾﺎز ھﺎ ،و ﻧﻘش ﻧﮭﺎد ھﺎی دﯾﮕر ،ﭼﮕوﻧﮫ
اﺳت؟
ﺷﯾوه ھﺎی ﻋﻧﻌﻧوی ﮐﺎر ﺑﺎﻻی ﻣوﺿوﻋﺎت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺧﺷوﻧت ،ﭼﯽ اﺳت؟
ﻋﻼﻗﻣﻧدی و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽ در رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺧﺷوﻧت ،در ﭼﮫ اﺳت؟
اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﺑﺎﻻی ﻣﺷﮑﻼت ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺧﺷوﻧت ﮐﺎر ﺻورت ﮔﯾرد ،ﮐدام ﺷﯾوه ﻣﻧﺎﺳب ﺗر ﺧواھد ﺑود؟

ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾم ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻧﯾﺎز ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑوده و ﺗﻐﯾﯾرات واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﯾﯽ را در
زﻧده ﮔﯽ اﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣﯾﺧواھد ﺑوﺟود آورد؛ ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اھداف ﺗﻌﯾن ﺷده ﯾﯽ ﺷﺎن ﻣﯾرﺳﻧد .در ﺣﺎﻻت
اﺿطراری اﻣﺎ ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﺗﻐﯾﯾرات ﻣداوم ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ از اﯾن ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾری اراﺋﮫ ﮐرده و ﺑﮫ اﯾن
ﺷﮑل ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ و اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری ھﺎی ﻣداوم در طرح ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در اﻣر اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾر در زﻧده ﮔﯽ ھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم ﻣﯾﺑﺎﺷد.

 1رھﻧﻣﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوت در ﺣﺎﻻت اﺿطرار و ﺑﮭﺑود ) .(2015ﻣرﮐز ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل
اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﮐﺎﻧﺎدا.

 - 6ﺟﻌﺑﮫ اﺑزار
اھداف ﻋﻣده ﯾﯽ ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﻋﺑﺎرت اﻧد از:
•
•
•
•
•
•
•

ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺳرﯾﻊ ﯾﯽ ﺧدﻣﺎت و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣوﺛر
ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ درک و ﺗﺟﺎرب ﻣردﻣﺎن ﻣﺣل از وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود ،و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﺎن ﺑرای
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎﻟت.
ﺗﺣﻠﯾل ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﻐﯾﯾر در اﻣر دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﺟﻧﺳﯾت ،ﺳن ،ﻧژاد و دﯾﮕر ﻣﺷﺧﺻﮫ
ھﺎی ﻓردی.
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ درک اﯾن ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ را ﺑوﺟود ﺧواھد آورد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﯽ ﻣوﺟود و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ھﻣﮑﺎری ﮔروه ھﺎ
)ﻣﺛل ﮔروپ ھﺎی زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن( ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ.
ﺗﺣﻠﯾل وﺿﻌﯾت و ﮐﺎرﺷﯾوه ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣداوم.
درک ﻗدرت ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و رواﺑط ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،و ﺷﻧﺎﺧت ﮔروپ ھﺎی آﺳﯾب ﭘذﯾر و راﻧده ﺷده ،و آﻧﮭﺎﺋﯾﮑﮫ در ﺑﺣث ھﺎی ﻣﻧظم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﮭم داده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
درک اﯾن ﮐﮫ ﻣﻔﺎھﯾم و اﺑزار ﻏرﺑﯽ در ﻣﺣﯾط ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ ﻧﺑوده ،در ﻋوض ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﺑود ﮐﮫ روﺣﯾﮫ ﯾﮑﯽ از
ﻓﺎﮐﺗور ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.

ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ ،اول ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود در ﻣورد وﺿﻌﯾت ،ﻧﯾﺎز ھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ را ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوده و ﻣرور ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺳﭘس ﺑﺎ ﮔروه ھﺎ و
اﻓراد ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﯾوه ھﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺳووﻟﯾن ﻣﺣﻠﯽ و ﺷرﮐﺎ اطﻼع
داده ﺷده و ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد آن ھﺎ ﻗرار ﮔﯾرد.

 .1.1.1ﻣﺜﺎل :ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی/ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ – ھﻔﺖ ﺳﻮال

از اﯾن ھﻔت ﺳوال زﯾر ﻣﯾﺷود در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﻓردی و ﮔروھﯽ ،در اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ وﻗت ﺑرای ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻧﮓ ﺑﺎﺷد ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ﻣﯾﺷود اﯾن ﺳوال ھﺎ را ھﻧﮕﺎم اﻧﺟﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﺑﻌد از واﻗﻌﺎت
ﺑﺣراﻧﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﺑﺧﺎطر ﺑﺎﯾد داﺷت ﮐﮫ ﺑرای ھر ﺳوال ،ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﯾد ﺑود ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﯾن ﺗﺟﺎرب ھر ﻓرد ،و ﺟواب ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط
زﻧﺎن ،دﺧﺗران ،ﻣردان ،و ﭘﺳران ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری/ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت – ھﻔت ﺳوال
ﻓﺷﺎر و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن
 .1از زﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل ،ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ را در ﺧود و دﯾﮕران ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﯾد؟
 .2ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ھﺎ/ﻣﺷﮑﻼت ،ﻣﻌﻣوﻻً ﻣردان ،زﻧﺎن ،دﺧﺗران ،ﭘﺳران ﭼﮫ ﮐﺎر ھﺎﯾﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد؟
ﺟﻠوﮔﯾری/ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت
 .3ﭼﮫ ﺧطراﺗﯽ ﻣﺗوﺟﮫ اﻣﻧﯾت زﻧﺎن ،ﻣردان ،دﺧﺗران و ﭘﺳران اﺳت؟
 .4آﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺑﻠﻧد ﺗرﯾن ﺣد ﺧطرات ﺧﺷوﻧت ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؟
 .5در ﮐدام اوﻗﺎت/ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎ زﻧﺎن ،ﻣردان ،دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺑﯾﺷﺗر از ھر زﻣﺎن و ھر ﺟﺎی دﯾﮕر ﻧﺎ اﻣن ھﺳﺗﻧد؟
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده رﺳﻣﯽ و ﻏﯾر رﺳﻣﯽ
 .6در اﺟﺗﻣﺎع ﭼﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﯽ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ و ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ )رﺳﻣﯽ و ﻏﯾر رﺳﻣﯽ( وﺟود دارد؟
 .7ﻣردم ﭼﮕوﻧﮫ در اﺟﺗﻣﺎع از ھﻣدﯾﮕر ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد؟

 .1.1.2ﻣﺜﺎل :ﺳﻮاﻻت ﻣﻔﺼﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻨﻊ/ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﺳواﻻت ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﺗری )ﺑﮫ رھﻧﻣﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﻣراﺟﻌﮫ
ﻧﻣﺎﺋﯾد( اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﯾﮏ ﺗﻌداد از اﯾن ﺳواﻻت اﻧﺗﺧﺎب ﺷده و در ذﯾل آورده ﺷده اﻧد .از اﯾن ﺳواﻻت ﻣﯾﺷود ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت
2

 2رھﻧﻣﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوت در ﺣﺎﻻت اﺿطرار و ﺑﮭﺑود ) .(2015ﻣرﮐز ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل
اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ و ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﮐﺎﻧﺎدا.
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ﻋﻣﯾﻘﺗری در ارﺗﺑﺎط ﻣوﺿوع اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد؛ و ﯾﺎ ﻣﯾﺷود اﯾن ﺳواﻻت را در ﻣراﺣل ﺗﻌﻘﯾﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود .ﺑرای ھر ﺳوال ،ﺑﺎﯾد
ﻣﺗوﺟﮫ ﺑود ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﯾن ﺗﺟﺎرب و ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی زﻧﺎن ،ﻣردان ،دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﺳواﻻت ﻣﻔﺻل ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻧﻊ/ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت
ﻓﺷﺎر و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از روز ﻧورﻣﺎل دارﯾد ،ﭼﯾﺳت؟
از زﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل ،ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ را در ﺧود و دﯾﮕران ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﯾد؟
ﭼﮫ ﭼﯾز ھﺎﯾﯽ ﻣﻌﻣوﻻً در اﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎﻋث ﻓﺷﺎر در زﻧﺎن ،ﻣردان ،دﺧﺗران و ﭘﺳران ﻣﯾﮕردد؟
ﻓﺷﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود؟
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯾﮑﻧد؟
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ زﻧﺎن ،ﻣردان ،دﺧﺗران ،و ﭘﺳران در اﺟﺗﻣﺎع ﺧوب ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ھم ﻣﺷﮑﻠﯽ دارﻧد؟
ﻣردم ﻣﻌﻣوﻻً ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺷﮑﻼت را ﭘﺷت ﺳر ﻣﯾﮕذارﻧد؟
ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺣل ھﺎ ﺑرای دﻓﻊ ﻓﺷﺎر ،ﺻﺣت رواﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﭼﯽ اﺳت؟
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ در اﺟﺗﻣﺎع ﻓوت ﻣﯾﮑﻧد ﯾﺎ ﻧﺎﭘدﯾد ﻣﯾﺷود ،ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻓﯽ ﻣﯾﺎﻓﺗد؟ رﺳم و رواج و ﻣراﺳم ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ آﯾﺎ
ﺑرای زﻧﺎن ،ﻣردان ،دﺧﺗران ،و ﭘﺳران ﺗﻌﺎﻣل ﯾﮑﺳﺎن اﺳت و ﯾﺎ ﻣﺗﻔﺎوت؟ ﻋﻘﺎﯾد روﺣﯽ ﭼﯽ اﺳت؟
ﻣردم ﭼﮫ ﮐﺎری را ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﻔﮫ ھﺳﺗﻧد اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد؟
ﻣردم ﭼﮫ ﮐﺎری را ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧوش ھﺳﺗﻧد اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد؟

ﺟﻠوﮔﯾری/ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ﮐﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﺧطر ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﻗرار دارد و ﭼرا؟
در ﮐدام اوﻗﺎت/ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎ زﻧﺎن ،ﻣردان ،دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺑﯾﺷﺗر از ھر زﻣﺎن و ھر ﺟﺎی دﯾﮕر ﻧﺎ اﻣن ھﺳﺗﻧد؟
ﻣردم در ﮐﺟﺎ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟
ﮐﯽ ھﺎ در وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ در ﺧطر ﺧﺷوﻧت ﻗرار دارﻧد؟ ﭼﮫ ﭼﯾزی آن ھﺎ را ﺗﺎ اﯾن ﺣد آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺳﺎﺧت
اﺳت؟
ﺑﺎ ﭼﮫ ﻧوع ﺧﺷوﻧت ﻣردم ﺑﯾﺷﺗر ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ آﯾﺎ ﻧوﻋﯾت ﺧﺷوﻧت ﻧظر ﺑﮫ ﺳن )اطﻔﺎل ،ﺟواﻧﺎن ،ﮐﮭن ﺳﺎﻻن( ﯾﺎ ﺟﻧس
)زن/ﻣرد( ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت؟
در ﮐﻣپ/اﺟﺗﻣﺎع ﮐﯽ ﺧﺷوﻧت را ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷود؟ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﻋث اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷود؟ از ﮐﺟﺎ اﯾن ھﺎ ﻗدرت ﻣوﺟود را
ﺑدﺳت ﻣﯾﺂورﻧد؟

ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده رﺳﻣﯽ و ﻏﯾر رﺳﻣﯽ
.1
.2
.3
.4
.5

ﻣردم ﭼﮕوﻧﮫ در اﺟﺗﻣﺎع از ھﻣدﯾﮕر ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد؟
در اﺟﺗﻣﺎع ﭼﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﯽ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ و ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ )رﺳﻣﯽ و ﻏﯾر رﺳﻣﯽ( وﺟود دارد ﺗﺎ ﻣردم را ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺑﺎ ﺣﺎﻻت اﺿطرار
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧد؟
ﭼﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻏﯾر ﺻﺣﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻻت ،ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺧﺷوﻧت
رﺳﯾده ﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾد؟
آﯾﺎ اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد )ﻣردم ﺑﮫ آن دﺳﺗرﺳﯽ دارﻧد وﻏﯾره(؟ ﭼﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﻓرا راه وﺟود دارد؟ ﺑرای از
ﺑﯾن ﺑردن اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﭼﮫ ﮐﺎری را ﻣﯽ ﺷود اﻧﺟﺎم داد؟
ﮐﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ در ﻣورد ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻧﻊ/ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت در اﺟﺗﻣﺎع آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﮐﻧد؟
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ﺑر ﻋﻼوه ،رھﻧﻣﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ  3ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﺻﻠﯽ را در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ اراﺋﮫ ﮐرده اﺳت:
•
•
•
•
•
•

ﺗﻧظﯾم ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ/ﺳواﻻت ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﯾﻔﯽ
ﺗﺣﻠﯾل وﺿﻌﯾت/ﻣﺣل
ﮔردش ھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ
ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﺑرای رھﺑری ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ﻣﻠﯽ
ﭼﮏ ﻟﺳت ﺗﺣﻠﯾل

ﻟطف ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﯾﻔﯽ ﺑﮫ ﺑﺧش  ،3و ﺑرای ﻣﻼﺣظﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﭘروﺳﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ
ﯾﺎدداﺷت ھﺎی رھﻧﻣﺎی ﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
در آدرس ھﺎی زﯾر ﻧﯾز ﻣﯾﺷود ﺑﮫ اﺑزار و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدی در ﻣورد ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﭘروﺳﮫ ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ ،دﺳت ﯾﺎﻓت.
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻔﯾد دﯾﮕر ﺑرای ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
 .(2012) WHO & UNHCRارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻧﯾﺎز ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺻﺣت رواﻧﯽ :ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺑزار ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺑﺷر
دوﺳﺗﺎﻧﮫhttp://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76796/1/9789241548533_eng.pdf .
ﯾوﻧﺳﯾف ) (2011رھﻧﻣﺎی ﻣﯾﺎن ﻧﮭﺎدی ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطرار .ﻧﯾوﯾﺎرک :ﺻﻧدوق اطﻔﺎل
ﻣﻠل ﻣﺗﺣدhttp://www.unicef.org/protection/files/Inter-AgencyGuidePSS.pdf .
ﮔروه ﻣراﺟﻌﮫ  IASCﺑرای ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطرار ) .(2012رھﻧﻣﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺣت رواﻧﯽ
و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣرﮐز ﻣراﺟﻌﮫ .IASC
http://www.who.int/mental_health/publications/IASC_reference_group_psychosocial_support_asses
sment_guide.pdf

 .1.1.3ﻣﺜﺎل :ﺳﻮاﻟﻨﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ

ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ ذﯾل ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﮕﯾرد ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮔروه ھﺎی آﺳﯾب ﭘذﯾر .در اﯾن ﺑﺧش ﺳوال ھﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ
ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده اﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾن ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت وﺿﻌﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن ،ﺣذف ﮐردن ،ارﺗﺑﺎط دادن ﺳواﻻت
ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﻏﯾره دﺳﺗﮑﺎری ھﺎی ﻻزم ،ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﺧود اﻗﺗﺑﺎس ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺟﺎی:
ﺗﺎرﯾﺦ:

ﺳن ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده:
ﺟﻧس ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده:

ﺳﻼم ،ﻧﺎم ﻣﮫ اﺳت )ﻧﺎم ﮐﺎرﻣﻧد/رﺿﺎﮐﺎر( و ﻣﮫ ﯾﮑﯽ از رﺿﺎﮐﺎران ھﻼل اﺣﻣر/ﺻﻠﯾب ﺳرخ ھﺳﺗم .ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم در ﻣورد ﻧﯾﺎز ھﺎی
)ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ ﮔروه ﻣﺷﺧص( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾم.
)ﻗﺑل از ﺷروع ﺳروی ،اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎﯾد ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾد(.
ﺳواﻻت ﮐﯾﻔﯽ :ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ و دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻋﻧﻌﻧوی
ﺳواﻻت ذﯾل را ﻣﯾﺷود در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﮔروھﯽ ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ و ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﺑﺎ ﮔروه ھﺎی ھدف اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﻣﯾﺷود اﯾن ھﺎ
را ﺑﺎ ﺳواﻻت ذﯾل ﯾﮑﺟﺎ ﻧﻣود ﺗﺎ در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ )ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﻣﺷﺧص ﺧود ﺷﻣﺎ( اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﻣﺎﺋﯾد.

 3رھﻧﻣﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوت در ﺣﺎﻻت اﺿطرار و ﺑﮭﺑود ) .(2015ﻣرﮐز ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل
اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ و ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﮐﺎﻧﺎدا.
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 .1ﻧظرﯾﺎت ﻋﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣورد ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی رواﻧﯽ
ﭼﯾﺳت؟ )ﻣﺛﻼً ﺷرم و ﮐوﭼﮏ ﺷﻣﺎری وﺟود دارد؟
 .2ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻏﯾر رﺳﻣﯽ/ﻋﻧﻌﻧو ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری رواﻧﯽ دارﻧد،
ﭼﯾﺳت؟
 .3ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﺟﻌﮫ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی
رواﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ رﻧﺞ ﻣﯾﺑرﻧد
ﭼﯾﺳت؟
ﺳواﻻت ﻣﺷﺧص در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼت اﺣﺳﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ

از ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن ﺑﺧواھﯾد ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼت
 .1در اﯾن اﺟﺗﻣﺎع ﻣردم ﺑﺎ ﮐدام ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣردم در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎن ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷوﻧد ﭼﮫ
ﻣﯾداﻧﻧد .ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده را در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﺎدداﺷت ﻧﻣﺎﺋﯾد ﺗﺎ ﺑرای
ﺑﯾﺷﺗر ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
ﺳواﻻت ﺑﻌدی از اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 .2ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺷﮑل } { در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻣﺎ
ﭼﻘدر ﺑزرگ اﺳت؟

ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ
ﻧﯾﺳت

ﻣﺷﮑل ﮐوﭼﮑﯽ اﺳت

ﻣﺷﮑل ﺑزرﮔﯽ اﺳت

 .3اﮔر ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ از } { رﻧﺞ ﺑﺑرد ،ﺷﻣﺎ ﭼﮫ
ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾد داد؟
 .4ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﭼﻘدر اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس دارﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺑﯾﻣﺎری رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﯽ ﻣﺛل } { رﻧﺞ
ﻣﯾﺑرد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد؟

اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس
ﻧدارم

 .5ﮐﻣﮏ ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از } { رﻧﺞ ﻣﯾﺑرد ﭼﻘدر آﺳﺎن
اﺳت؟

ھﯾﭻ آﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﺗﺎ اﻧدازه ﯾﯽ آﺳﺎن اﺳت

ﺗﺎ ﺣدی اﻋﺗﻣﺎد دارم

ﺑﺳﯾﺎر اﻋﺗﻣﺎد ﺑﻠﻧد
دارم
ﮐﺎﻣﻼً آﺳﺎن اﺳت

 .6ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ از } { رﻧﺞ ﻣﯾﺑرد ،ﺑﮫ ﮐﺟﺎ و ﻧزد ﮐﯽ
ﺧواھﯾد ﺑرد؟
 .7ﻣردم در ﻣورد ﺧدﻣﺎت ﻣوﺟود ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ از } { رﻧﺞ ﻣﯾﺑرد ،ﭼﻘدر ﻣﯾداﻧﻧد؟

ھﯾﭻ ﭼﯾز
ﻧﻣﯾداﻧﻧد

ﮐم ﻣﯾداﻧﻧد

ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯾداﻧﻧد

 .8ﭼﯽ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از } { رﻧﺞ ﻣﯾﺑرد ،از
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت/ﮐﻣﮏ ھﺎ ﭼﻘدر ﻣﻧﻔﻌت ﺧواھد
ﺑرد؟

ھﯾﭻ

ﮐﻣﯽ

ﺑﺳﯾﺎر

 .9آﯾﺎ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھﯾد در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼت
ﻣردم در اﯾن اﺟﺗﻣﺎع ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣوﺟود ﺑرای ﺷﺎن،
اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد؟
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 .1.2ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان و رﺿﺎﮐﺎران

ﺛﺑت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﮑﻣﯾل ﺷده در ﺟرﯾﺎن ﺗطﺑﯾﻖ ﭘروژه را ﯾﺎدداﺷت ﻣﯾﮑﻧد .ھدف از اﯾن ﮐﺎر ﺛﺑت ﺗﻣﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد از اﯾن ﻓورم ﺑرای ﺛﺑت ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗطﺑﯾﻖ ﺷده ﯾﯽ ﺧود ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﻣﺛﺎل ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺟﻠﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗﮭﯾﮫ ﻣواد ﺷﻔﺎھﯽ و ﮐﺗﺑﯽ ﺗﻌﻠﻣﯾﺎت رواﻧﯽ و ﻏﯾره ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﻣرﺑوط را در ﺑر ﺑﮕﯾرد.

 .1.2.1ﻓﺎرﻣﺖ :ﭘﻼن ﮐﺎری ﮐﺎرﻣﻨﺪان و رﺿﺎﮐﺎران

ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﻣﯾﺗواﻧﻧد از ﭘﻼن ﮐﺎری ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای آن ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗطﺑﯾﻖ ﺷده را ﺛﺑت ﻣﯾﮑﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﺛﺎل ﭘﻼن ﮐﺎری
در ذﯾل آﻣده اﺳت:
ﭘﻼن ﮐﺎری ﻣن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

ﻓﻌﺎﻟﯾت

ﻣﺣل

اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن
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 .1.2.2ﻣﺜﺎل :ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان و رﺿﺎﮐﺎران

ﺟدول ﺛﺑت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ را ﺛﺑت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .در اﯾن ﺟدول ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﭘﻼن ھﺎی ﺑﻌدی ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﺛﺎل ﯾﯽ از اﯾن
ﺟدول در ذﯾل آﻣده اﺳت.
اﯾن ﺟدول ﺛﺑت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ،ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت زﻣﺎن ﭘروژه ،ﭼﯾﺳﺗﯽ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗطﺑﯾﻖ ﺷده ،ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻧظم ﺧﺎﻧﮫ ﭘری
ﺷود .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،ﻣﯾﺷود ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺟدول ﻣﻌﻠوﻣﺎت ھﻔﺗﮫ وار ﯾﺎ ﻣﺎھوار را ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﮐرد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾن ﺟدول را ﺑرای
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود اﻗﺗﺑﺎس ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﺷﻣﺎ زﯾر ﭼﺗر ﭘروژه ﺑﺎ اطﻔﺎﻟﯽ از ﺳﻧﯾن ﻣﺗﻔﺎوت ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻣواد ﺛﺑت ﺷده را
ﻧظر ﺑﮫ ﺗﻌداد اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده/ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ را اﻧﺟﺎم داده اﯾد ،از ھم ﺟدا ﺑﺳﺎزﯾد )ﻣﺛل .(18-12 ،12-0
ﺛﺑت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ
ﻧﺎم ﮐﺎرﻣﻧد ﯾﺎ رﺿﺎﮐﺎر:

ﺗﺎرﯾﺦ:

زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺛﺑت )ﻣﺎھوار/ھﻔﺗﮫ وار(

ﺟزﺋﯾﺎت ﭘروژه )ﻧﺎم ،ﻣوﻗﻌﯾت(:

آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺟز ﮐدام ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﺑزرگ اﺳت ﯾﺎ ﮐدام ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﯾﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ؟ ﮐدام ﺑرﻧﺎﻣﮫ )ھﺎ(.

ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﺟﻠﺳﺎت آﮔﺎھﯽ دھﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ
رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ﻣردان

زﻧﺎن

دﺧﺗران

ﺗﻌدا اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده
ﮔﺎن/ﺑﺎزدﯾده ﺷده ﮔﺎن

ﭘﺳران

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺛﺎل
)ﻣﺛﺎل ھﺎ در زﯾر
آﻣده اﻧد ،ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾن ھﺎ را
ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود
اﻗﺗﺑﺎس ﻧﻣﺎﺋﯾد(.

ﺗﻌداد ﺗﮑﻣﯾل ﺷده
)ﻣﺛل ﺗﻌداد ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺟﻠﺳﺎت
ﻣﺷوره ھﺎی
رواﻧﯽ ،ارﺟﺎع
ھﺎ(

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﻣﯾل

ﺗوﺿﯾﺢ )ﻣﺛل ھدف
از ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺟﻠﺳﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻧوﻋﯾت
ارﺟﺎع ،ﻧوﻋﯾت ﻣواد
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ رواﻧﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوزﯾﻊ
ﺷده(.

ﻧﺗﺎﯾﺞ/ﻧظرﯾﺎت/ﭘﻼن
ھﺎی ﺗﻌﻘﯾﺑﯽ
)درﺻورت اﻣﮑﺎن(
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ارﺟﺎع ھﺎ

ﻣﺷوره ھﺎی رواﻧﯽ

ﻣواد ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ رواﻧﯽ
ﺗوزﯾﻊ ﺷده

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی دﯾﮕر
)ﺗﻐﯾﯾرات ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت(

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻣرﺗﺑط را اﯾﻧﺟﺎ ذﮐر ﮐﻧﯾد

)ﻣﺛﺎل ھﺎ در زﯾر ذﮐر ﺷده اﻧد – اﻣﺎ اﯾن ﻣﺛﺎل را ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر داده ﺷوﻧد(:

ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن )ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺟﻠﺳﺎت ﮔروھﯽ ،ﻣﺷﺎوره ھﺎی رواﻧﯽ و ﻏﯾره( ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد:

ﺟزﺋﯾﺎت ﺗوﺿﯾﺣﯽ در در ﻣورد ﺷرﮐﺎ ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت )ﻣﺛل ﺟﻠﺳﺎت ﮔروھﯽ ،ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ(
اﺷﺗراک ﮐرده ﺑودﻧد:

ﻣﻼﺣظﺎت و درس ھﺎی آﻣوﺧﺗﮫ ﺷده:

ﺑرای }ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣرﺗﺑط ﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺷﺧﺻﯽ{ ﻣن ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺿرورت دارم:

ﭘﻼن ھﺎی ﺑﻌدی:
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 .1.3رﯾﮑﺎرد ھﺎی ﻧﻈﺎرت از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ

ﺑرای ﻣدﯾران و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد ،دو ﻣﺛﺎل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﻣﯾﮕردد .اﯾن دو ﻣﺛﺎل اﯾن ھﺎ ھﺳﺗﻧد:
•
•

ﮔزارش ﺑﺎزدﯾد ﻧظﺎرﺗﯽ
ﮔزارش ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺎھوار

ﺑﺎزدﯾد ﻧظﺎرﺗﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﯾﯽ رﯾﮑﺎرد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد .ﻣدﯾران ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻣﺣل ﭘروژه دﯾدن ﮐﻧﻧد )ﻣﺛل ﮐﻣپ ھﺎی ﻣﮭﺎﺟرﯾن(؛ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ،ﺷرﮐﺎ ،و اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن
ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﻧد؛ ﻣﻼﺣظﺎت ﺷﺎن را ﯾﺎد داﺷت ﻧﻣوده؛ و در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺿﻣﯾن ﮐﯾﻔﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ را اﻧﺟﺎم دھﻧد .ﺑر ﻋﻼوه،
ﺑﺎزدﯾد ھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ھدف ﻧظﺎرت و ﺣﻣﺎﯾت ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﻧﯾز ﺻورت ﮔﯾرﻧد.
ﮔزارش ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺎھوار ﻣﻌﻠوﻣﺎت را از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺷﻣول رﯾﮑﺎرد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ،و ﮔزارش ﺑﺎزدﯾد ھﺎی
ﻧظﺎرﺗﯽ ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣﺎﯾد .ھدف از اﯾن ﮐﺎر ﺗﮭﯾﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺎھوار ،اﯾﺟﺎد زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی آﻣوزش،
و زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﺑرای ﭘﻼن ھﺎی آﯾﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 .1.3.1ﻣﺜﺎل :ﮔﺰارش ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﺎزدﯾد
اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗوﺳط:

ﻣﺣل:

ﺗﺎرﯾﺦ:

ھدف ﺑﺎزدﯾد:

آﺟﻧدا
در ﺟرﯾﺎن ﺑﺎزدﯾد ﻧظﺎرﺗﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ذﯾل اﻧﺟﺎم ﺷدﻧد:
ﺗﺎرﯾﺦ

زﻣﺎن

ﻓﻌﺎﻟﯾت

اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن

ﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻣوﻣﯽ
در ذﯾل ﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود از ﺟرﯾﺎن ﺑﺎزدﯾد ﻧظﺎرﺗﯽ را ﯾﺎدداﺷت ﻧﻣﺎﺋﯾد .اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﭼﻧد ﭘﺎراﮔراف ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﭼﻧد
ﺻﻔﺣﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻋﮑس ھﺎ ،ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی ،و ﻧﻘل ﻗول ھﺎ را ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺟﮭت ﻗوی ﺳﺎزی اﺳﺗدﻻل ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد.
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ﻣﺷﮑﻼت و اﻗداﻣﺎت ﻣﺷﺧص
ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺑﺎزدﯾد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده اﻧد در اﯾﻧﺟﺎ ﻟﺳت ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺳﭘس ﻋﻣﻠﮑرد ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺑرای رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت
ﻣوﺟود ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﺎﺋﯾد .اﯾن ﮐﺎر ﺷﺧص ﻣﺳوول ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ،و ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرای رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑل را ﻧﯾز ﺷﺎﻣل
ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺷﮑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده
ﻣﺛﺎل :در ﺟرﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ 6
ﺟﻧوری  2014ﻧظﺎرت ﺷد ،آﻣوزﮔﺎران ﻣﺣﻠﯽ در ﻣورد
رھﻧﻣود ھﺎی  IASC MHPSSو ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗطﺑﯾﻖ آن ﺳواﻻﺗﯽ
داﺷﺗﻧد.

اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد روی دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد:
ﻣﺷﺎور ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ :در ﻣورد رھﻧﻣود ھﺎی  IASC MHPSSاﻟﯽ
 2014/2/30ﺑرای آﻣوزﮔﺎران ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺎﯾد ورﮐﺷﺎپ داﯾر ﮔردد.
ﺑر ﻋﻼوه در ﺟرﯾﺎن ﺗطﺑﯾﻖ اﯾن رھﻧﻣﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ھﻣﮑﺎری
ﺻورت ﮔﯾرد.
ﻣدﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ :اﻟﯽ  2014/3/30ﺑﺎﯾد اطﻣﯾﻧﺎن دھد ﮐﮫ ھﻣﮫ
آﻣوزﮔﺎران ﻣﺣﻠﯽ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ رھﻧﻣود IASC
 MHPSSرا درک ﮐرده و از آن ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﮐﺎر از
طرﯾﻖ ﺑﺎزدﯾد ھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺻورت ﮔﯾرد.

ﺑﺎزدﯾد ﺑﻌدی
ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﺎزدﯾد ﺑﻌدی را در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد .اھداف ﺑﺎزدﯾد ﺑﻌدی ﺑﺎﯾد در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده و اﻗدام ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اﯾن
ﺑﺎزدﯾد ﺗﻌﯾن ﮔردد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﮐﯾﻔﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺎﺷد ،در ﺑﺎزدﯾد ﺑﻌدی ﺑﺎﯾد از ﻋﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ دوﺑﺎره
ﺑﺎزدﯾد ﺻورت ﮔﯾرد ﺗﺎ ﻣطﻣﯾن ﺷد ﮐﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﻠﻧد رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧده:

ﻣوﻗﻌﯾت:

ﺗﺎرﯾﺦ:

اھداف:
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 .1.3.2ﻣﺜﺎل :ﮔﺰارش ﻣﺎھﻮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده در اﯾن ﺑﺧش از رﯾﮑﺎرد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ،ﮔزارش ھﺎی ﺑﺎزدﯾد ھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر
ﺑدﺳت آﻣده اﻧد .در ﭘﺎﺋﯾن ﻣﺛﺎل ﯾﯽ از ﮔزارش ﻣﺎھوار ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده اﺳت.

ﻣﺛﺎل ھﺎی ﻣوﺿوﻋﯽ در ﭘﺎﺋﯾن ﺧﻼﺻﮫ اﺟراﺋﯽ ذﮐر ﺷده اﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد از اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟﮭت ﺧﻼﺻﮫ ﺳﺎزی ﻣواد در ﻣورد
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﻧظﺎرت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد از اﯾن ﻣﺛﺎل ﻣوﺿوﻋﯽ
ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد )در ﺻورت ﺿرورت ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟدﯾد اﺿﺎﻓﮫ و ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﯽ ارﺗﺑﺎط را
ﺣذف ﻧﻣﺎﺋﯾد(.
ﮔزارش ﻣﺎھوار ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧده:

ﺗﺎرﯾﺦ )ﻣﺎه(:

ﻣوﻗﻌﯾت:

ﺧﻼﺻﮫ اﺟراﯾﯽ

ﺗرﯾﻧﻧﮓ ھﺎی داﯾر ﺷده
ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣوﻗﻌﯾت

ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺣث ﺷده

ﺗﻌداد اﺷﺗرک
ﮐﻧﻧده ﮔﺎن

ﻣدت

ﺗﺳﮭﯾل/داﯾر
ﮐﻧﻧده

ﻣرد

زن

ﻣﺟﻣوﻋﮫ
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ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺗوﺳط ﮐﺎرﻣﻧد/رﺿﺎﮐﺎر RCRC

ﻣردان

زﻧﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣوﻗﯾﻌت

دﺧﺗران

ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣوﻗﯾﻌت

ﻣوﺿوﻋﺎت

ﭘﺳران

ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣوﻗﯾﻌت

ﺗﻌداد اﻓراد

ﻣﻼﺣظﺎت

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺗﻌداد اﻓراد

ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺣث ﺷده/ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده

ﻣﻼﺣظﺎت

ﻣردان

زﻧﺎن

دﺧﺗران

ﭘﺳران
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اطﻔﺎل

ﺗﻌداد اطﻔﺎل

ﺗﻌداد ﺟﻠﺳﺎت

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ

ﻣﻼﺣظﺎت

ﭘﺳر

دﺧﺗر

ﻣﺟﻣوﻋﮫ
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ارﺟﺎع ھﺎ

ﺷﻣﺎره

دﻻﯾل ارﺟﺎع )ﻟطﻔﺎ ً ﻣﺛﺎل را ﻧﯾز ذﮐر
ﮐﻧﯾد(

ﺟﻧﺳﯾت/ﺳن
ﺷﺧص ارﺟﺎع ﺷده

ﺗﺎرﯾﺦ ارﺟﺎع

ارﺟﺎع ﺷده ﺗوﺳط
)ﮐﺎرﻣﻧدا/رﺿﺎﮐﺎر(

1
2
3
4
5

ﺟﻠﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣوﻗﻌﯾت

ﭼﺎﻟش ھﺎ

درس ھﺎی ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ

ﭘﻼن ھﺎ ﺑرای ﻣﺎه ھﺎی ﺑﻌد

آﺟﻧدا

ﺗﻌداد اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده
ﮔﺎن

ﻧﺗﺎﯾﺞ

ارﺟﺎع ﺷده ﺑﮫ
)ﻧﮭﺎد ،ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﺣﻔﺎظت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
داﮐﺗر ،ﺧدﻣﺎت
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﮐﻠﻧﯾﮏ
ﺻﺣﯽ ،و ﻏﯾره(
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 .1.4اﺑﺰار ﺳﺮوی اﺟﺘﻤﺎع و ﺷﺮﮐﺎ

اﺑزار ﺳروی اﺟﺗﻣﺎع و ﺷرﮐﺎ ﺟﮭت ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ از اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن اﺑزار در ﺳﮭم دادن ﮔروه ھدف )اﻋﺿﺎی اﺟﺗﻣﺎع و ﺷرﮐﺎ( در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑرای ﺷﺎﺧص ھﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﯾن ﺳروی ھﺎ در ﺟواﻣﻊ ﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧده ﮔﺎن زﻧده ﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرﻧد .از اﯾن اﺑزار ھﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷوﻧد ﺗﺎ ﻧظرﯾﺎت ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧده ﮔﺎن در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺛل آﮔﺎھﯽ آﻧﮭﺎ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،درک آﻧﮭﺎ از اھداف و
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ،دﯾدﮔﺎه ھﺎ و اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﭘرﺳﯾده ﺷود.

ھﻧﮕﺎم ﺗطﺑﯾﻖ اﯾن ﺳروی ھﺎ از اﺟﺗﻣﺎع و ﺷرﮐﺎ ،ﺑﺎﯾد اﺻول ﻣﺣرﻣﯾت و اﻣﻧﯾت ﺟواب دھﻧده ﮔﺎن ﻣراﻋﺎت ﺷده و اﺻول اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﯾد در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﺳروی ھﺎ

4

ﺳروی ھﺎ ﺑر ﻣﯾﮕردد ﺑﮫ" :ﺟﻣﻊ آوری ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﻌﻠوﻣﺎت از ﻧﻔوس ﺗﻌﯾن ﺷده ،ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ و ﯾﺎ ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﻣﺛﺎل ﯾﯽ از ﻧﻔوس ھدف )ﻣﺛل اﻓراد ،ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧدھﺎن ،و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن( ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯾﮕردد .ﺳروی ھﺎ ﻣﻣﻌوﻻً ﺗوﺳط
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯾﮕردﻧد ﮐﮫ در ﻣورد ﺛﺑت ﺟواب ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن آﻣوزش دﯾده اﻧد )ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﻧده
ﻣﻌﻠوﻣﺎت( ،ﯾﺎ ھم ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺗوﺳط ﺧود ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن ﻣدﯾرﯾت ﺷود )ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺳواد ﺑﺎﺷﻧد(.

ﺳروی ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎم )ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت زﻣﺎن و ﻣﻧﺎﺑﻊ( ﺑﺎﻻی ﻣﺛﺎل ﯾﯽ از ﻧﻔوس ھدف در اﺟﺗﻣﺎع ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺳروی ھﺎ را ،ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت وﺿﻌﯾت و ﻣردﻣﺎن ﺳروی ﺷوﻧده ،ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺷﮑل دروازه ﺑﮫ دروازه در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻋﺿﺎی
اﺟﺗﻣﺎع ،در ﻣراﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗب ﺑﮫ راه اﻧداﺧت.
ﺷﯾوه ھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز وﺟود دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آن ھﺎ ﻧظرﯾﺎت اﻋﺿﺎی اﺟﺗﻣﺎع و ﺷرﮐﺎ را درﯾﺎﻓت و ﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﻣوﺛﻖ ﺳﺎﺧت.
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭼون ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﮔروھﯽ ،ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی ،و ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﻓردی ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛﻖ ﺷﯾوه ھﺎی ﻋﺎﻣﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺷود ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آن ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز دﺳت ﯾﺎﻓت) .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺷﯾوه ھﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﺑﮫ ﺑﺧش
 3ﻣراﺟﻌﮫ ﮔردد(.
ﺳروی ﻧظﺎرت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺛﺎل ھﺎی اﺑزاری اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭت ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻣورد
ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑر ﻋﻼوه ،اﯾن ﻧوع ﺳروی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧده ﮔﺎن ﭼﮕوﻧﮫ در اﺛر
اﺷﺗراک در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،در روﻧد زﻧده ﮔﯽ روزه ﻣره ﯾﯽ ﺷﺎن ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺛﺑﺗﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد.
در ﻣﺛﺎل ﯾﯽ ﺳروی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ در زﯾر آﻣده اﺳت از ﺳواﻻت ﮐﻣﯽ )ﭼﮭﺎر ﺟواﺑﮫ ھﺎ( و ﺳواﻻت ﺑﺎز ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﯾﻔﯽ ﮐﺎر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺳواﻻت ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ﺗوﺿﯾﺢ ﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ
رده ﺑﻧدی ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن از اﺷﺗراک ﺷﺎن در ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺳواﻻﺗﯽ در ﻣورد دﻻﯾل اﺷﺗراک ﯾﺎ ﻋدم اﺷﺗراک در ﺑرﻧﺎﻣﮫ.
ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑودن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن/ﮔروه ھدف
ﮐﯾﻔﯾت ﮐﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣرﺗﺑط ﺑودن ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺣس ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ )ﻣﺛل اﺣﺳﺎس ﻣرﺑوط ﺑودن ،ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﻣرﺗﺑط ﺑودن ﺑﺎ دﯾزاﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ(.
ﻣوﺛرﯾت ﻣﮭﺎرت ھﺎ و داﻧش ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده.

 .1.4.1ﻣﺜﺎل :ﺳﺮوی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺳروی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾم

رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑرای ﺳروی ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﺎ ﺧط ﺷﮑﺳت اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.

4

رھﻧﻣﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﭘروژه ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ .ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ .ﺟﯾﻧﯾوا ).(2011
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ﻧﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ﻣوﻗﻌﯾت:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣروز:

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺑﺗداﯾﯽ در ﻣورد ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده:
ﺟﻧس:
ﺳن:

 .1در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ
 .a1در ﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﺷﻣﺎ اﺷﺗراک ﮐرده اﯾد؟

)ﻟطﻔﺎ ً از ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﻧﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺣﺎت آن
اراﺋﮫ دھﻧد .ﻣﺛﻼً ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧده ﮔﺎن ﮐﯽ ھﺎ ھﺳﺗﻧد ،ھدف ﮐﻠﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﯾﺳت ،و ﭼﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﺗطﺑﯾﻖ ﺷدﻧد(.

 .b1در ﭼﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ اﺷﺗراک ﻣﯾﮑﻧﯾد؟ )اﮔر در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎﺷد ،ﻟطﻔﺎ ً از ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﺑﺧواھﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در آن اﺷﺗراک ﮐرده اﻧد ﻧﺎم ﺑﮕﯾرﻧد(.
 .2اﺷﺗراک
 .2aﺷﻣﺎ ﭼﻘدر در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ اﺷﺗراک ﻣﯾﮑﻧﯾد؟

ﺑﮫ ﻧدرت

ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت

ﻣﻌﻣوﻻً

ھﻣﯾﺷﮫ

 .2bﭼﮫ ﭼﯾزی اﺷﺗراک در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت را آﺳﺎن ﯾﺎ ﻣﺷﮑل
ﻣﯾﺳﺎزد؟
 .2cﻟطﻔﺎ ً ﺑراﯾم ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭼرا در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت
اﺷﺗراک ﻣﯾﮑﻧﯾد؟
 .2dﻟطﻔﺎ ً ﺑراﯾم ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭼرا در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت
اﺷﺗراک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟
 .3دﺳﺗرﺳﯽ

ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھر ﯾﮏ از ﺟﻣﻼت زﯾر را در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺳﮭوﻟت ﯾﺎ ﻣﺷﮑل ﺑودن دﺳﺗرﺳﯽ ﺷﻣﺎ )ﮔروه ھدف( ﺑﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺧواﻧﯾد .از ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺟواب ﺑدھد ﮐﮫ ﺑﺎ ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺟﻣﻼت ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻣواﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟف ھﺳﺗﻧد.
)ﮔروه ھدف( ﻣﯾﺗواﻧد ﻣردم ﺑﺎﺷﻧد "ﻣﺛل ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده" ﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺷﺗراک ﮐرده اﺳت ،ﻣﺛل "ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﻣﺛل ﺷﻣﺎ"" ،زﻧﺎﻧﯽ
ﻣﺛل ﺷﻣﺎ" ،و ﯾﺎ ھم ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﻧد.

} .3aﮔروه ھدف{ ﺑﮫ ﺳﺎده ﮔﯽ ﻣﯾﺗواﻧد در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﺳت آورد.

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

 .3bﺑﮫ اﺳﺎس ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯾداﻧﯾد ،ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت
ﻧﯾﺎز دارﻧد ،از ﺧدﻣﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد.

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

 .3cﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ داﯾر ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣردم
}ﮔروه ھدف{ ﺑﮫ ﺳﺎده ﮔﯽ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﻓﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد.

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

 .3dﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻣوﻗﻌﯾت اﻣن }ﺑرای ﮔروه ھدف{ داﯾر ﺷده اﺳت.

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ
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 .3eﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﻧﻔﻌﯾت ﻣﯾﺑرﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد
در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ/ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﯾﺎز ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ
ھم دارﻧد.

)ﻧظر ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،اﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﻣردﻣﺎن ﻣﻌﻠول و ﯾﺎ ھم ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻧﯾﺎز ھﺎی ﺧﺎص و ﺷراﯾط ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد را ﺷﺎﻣل ﺷود(.

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

 .3fﻟطﻔﺎ ً در ﻣورد ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑودن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﺑدھﯾد.
 .4رﺿﺎﯾت از ﺑرﻧﺎﻣﮫ
 .4aﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ رﺿﺎﯾت ﺑﺧش ھﺳﺗﻧد

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

 .4bﻟطﻔﺎ ً در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧداز از ﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﻓﻌﺎﻟﯾت
رﺿﺎﯾت دارﯾد ﯾﺎ ﻧدارﯾد ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدھﯾد.
 .5ارﺗﺑﺎط ﺑرﻧﺎﻣﮫ
 .5aﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ھﺎی ﻣن/ﮔروه ھدف رﺳﯾده ﮔﯽ ﮐرده
اﺳت.

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

 .5bﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ/ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﯽ ﻣن/ﮔروه
ھدف اﺳت/اﺳﺗﻧد.

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

 .5cﻟطﻔﺎ ً در ﻣورد ﻣرﺗﺑط ﺑودن ﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر
اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد.
 .6ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
 .6aﻣن ﺧود را ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾداﻧم )ﻣﺛﻼً ﺧود را ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺷﺗراک ﮐرده اﻧد(.

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

 .6bدر ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ در ﻓﻌﺎﻟﯾت/ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد ،ﻣن
ﺻدای ﺧود را دارم )ﺑﮫ آوازم ﮔوش داده ﻣﯽ ﺷود(.

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

 .6cاﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود )ﻣﺛﻼ ،ﮔروه اﺷﺗراک
ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ،ﮔروه ھدف ،ﯾﺎ ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد
اﺟﺗﻣﺎع ھم(.

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

 .6dﻟطﻔﺎ ً در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺧود را ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣرﺑوط اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد ﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر اراﺋﮫ
ﮐﻧﯾد.
 .7ﻣﮭﺎرت ھﺎ و داﻧش اﻧدوﺧﺗﮫ ﺷده

در اﯾن ﺑﺧش ،ﮐﻠﻣﮫ ﯾﯽ "ﻣﻔﯾد" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﯾﯽ اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده در زﻧده
ﮔﯽ روزﻣره اش ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ ﺑوده و زﻧده ﮔﯽ را ﺑراﯾش ﺳﺎده ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت.

 .7aﻣن از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﮭﺎرت ھﺎ و داﻧش ﻣﻔﯾدی را ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ ام.

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ
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 .7bﻣن ﻣﯾﺗواﻧم ﻣﮭﺎرت و داﻧﺷﯽ را ﮐﮫ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ ام
در زﻧده ﮔﯽ روزﻣره ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم.
 .7cﻟطﻔﺎ ً در ﻣورد ﻣﻔﯾد ﺑودن ﻣﮭﺎرت ھﺎ و داﻧﺷﯽ ﮐﮫ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ
اﻧدوﺧﺗﮫ اﯾد ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد.
 .8ﻣﻼﺣظﺎت دﯾﮕر
 .8aﻟطﻔﺎ ً اﮔر در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﻧظرﯾﺎت و ﯾﺎ دﯾدﮔﺎه
ھﺎﯾﯽ دارﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﭼﯾز ھﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت از آن
ﺧوش ﯾﺎ ﻧﺎ ﺧوش ھﺳﺗﻧد ،اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻧظرﯾﺎت ﺷﻣﺎ ﻣﺎ را در
ﺑﮭﺗر ﺳﺎﺧﺗن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎری ﺧواھد رﺳﺎﻧد.

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ
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 .1.4.2ﻣﺜﺎل :ﺳﺮوی  – KAPﻣﻨﻊ/ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺑزاری ﮐﮫ در ذﯾل ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺑﻧﺎم ﺳروی -K) KAPداﻧش-A ،ﺳﻠوک-P ،ﺗﻣرﯾن( ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .ﺳروی ھﺎی  KAPﺟﮭت ﺟﻣﻊ
آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﻣردم ﭼﮫ ﻣﯾداﻧﻧد ،ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ در ﻣورد دارﻧد ،و ﭼﮕوﻧﮫ در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﺧﺎص رﻓﺗﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد .در
ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﻧوع ﺳروی ھﺎ ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﮑل ﺷﻔﺎﯾﯽ ﺗوﺳط ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ و ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﺑﺎز ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯾﮕردد .ﺳﭘس ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﻧوﻋﯾت
ﺳﻧﺟش ﺷﻣﺎ از ﺷﺎﺧص ھﺎ ،اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﻣﯽ ﯾﺎ ﮐﯾﻔﯽ ﺗﺣﻠﯾل ﮐرد .اﯾن ﻧوع ﺳروی ھﺎ را ﻣﯽ ﺷود ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﺑرای
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺻﺣت رواﻧﯽ ،و ﻣﻧﻊ/ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت دﯾزاﯾن ﮐرد ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳوال ھﺎﯾﯽ
در ﻣوارد دﯾﮕر را ﻧﯾز ،ﻣﺛل ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ،در آن ﮔﻧﺟﺎﻧد .5

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳروی ھﺎی  KAPدر ﭘﻼﻧﮕذاری ،ﺗطﺑﯾﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت
ﻣﻧﻊ/ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﻣﻔﯾد ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺳروی ھﺎ ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد :6
•
•
•
•
•
•

ﻣردم در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻧﻊ/ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت ﭼﮫ ﻣﯾداﻧﻧد؛ و در ﻣورد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻣﺷﮑﻼت دارﻧد
ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﻣردم ﺑرای ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺧود ﯾﺎ در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﭼﮕوﻧﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻣﺎﯾت ھﺳﺗﻧد.
ﺧﻼء ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،ﺑﺎور ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ،و ﯾﺎ ﺷﯾوه ھﺎی رﻓﺗﺎری ﯾﯽ ﮐﮫ درک و ﻋﻣل را ﯾﺎری ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد ،و ﯾﺎ ھم ﺑر ﻋﮑس ﺑرای
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﻼش ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،و ﺧﺷوﻧت و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺷﮑل اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد.
ﭘروﺳﮫ ھﺎ و وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣوﺛر ﺑوده ،و ﭘﯾﺎم رﺳﺎن ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ ھﺎ ﺑرای آﻏﺎز ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت اﻧد.
ﻧﯾﺎز ھﺎ ،ﻣﺷﮑﻼت و ﭼﺎﻟش ھﺎ در اﻣر ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت؛ و راه ھﺎی ﺣل ﺑرای ﺑﻠﻧد
ﺑردن ﺳطﺢ ﮐﯾﻔﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯾت در دﺳﺗرس ﺑودن ﺑرﻧﺎﻣﮫ.
راه ھﺎی ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزی ﺗﻣﺎم ﺷرﮐﺎ )اﻋﺿﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﻧواده ھﺎ ،ﭘروﺳوﻧل ﺻﺣﯽ ،اراﮐﯾن( در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده در ﺗﻌﯾن اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﺑرﻧﺎﻣﮫ )ﻣﺛﻼً ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎم ﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت؛ و
ﺷﻧﺎﺧت ﻣردﻣﺎن آﺳﯾب ﭘذﯾر(؛ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑرای ﺗطﺑﯾﻖ ﺑﮭﺗر ﺑرﻧﺎﻣﮫ؛ طرح ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣوﺛر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ؛ و اﯾﺟﺎد ﺧطوط اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﻐﯾﯾر ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )ﺑﮫ ﺷﻣول رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت( ﻣﺎ را ﻣﯾﺗواﻧد
ﯾﺎری ﮐﻧد.
ﻣﺛﺎل ﯾﯽ از ﺳروی  KAPﮐﮫ در ذﯾل آﻣده اﺳت ،ﺳﮫ ﺑﺧش را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد (1 :ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﯾﯽ از ﺳواﻻت ﮐﯾﻔﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ھﺎی ﻓردی و ﮔروھﯽ؛  (2ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺳواﻻت ﮐﻣﯽ در ﻣورد دﯾدﮔﺎه در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت؛ و  (3ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﯾﯽ از ﺳواﻻت ﻣﺧﺗﻠط در
ﻣورد دﯾدﮔﺎه ھﺎ و ﻋﻣﻠﮑرد ھﺎ .اﯾن ﺳروی از ﻣواد ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
اﺳت .7

 5ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده از ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﻧده و ﺑﺳﯾﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرول ﺗوﺑرﮐﻠوز :رھﻧﻣﺎی ﺳروی ﺑرای رﺷد ﻋﻠﻣﯽ ،رﻓﺗﺎری و ﻋﻣﻠﮑردی2008-46/WHO/HTM/STB .
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596176_eng.pdf
 6ﻣﯾﺗودﻟوژی ﺳروی :ﺳروی ھﺎی  .KAPﯾوﻧﺎﯾت ﻓﺎر ﺳﺎﯾتhttp://www.uniteforsight.org/global-health-university/survey-methodologies .
 7ﺑﮫ ﺟﻌﺑﮫ اﺑزار طرح ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮔرازﺷدھﯽ ) (PMERﺑرای ﺻﺣت ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ IFRC, CBHFA .(2013) .و رھﻧﻣﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوت در ﺣﺎﻻت اﺿطرار و ﺑﮭﺑود .ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ ،ﻣرﮐز ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر و
ﺻﻠﯾب ﺳرخ و ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﮐﺎﻧﺎدا ) .(2015ص  32ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
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ﺳروی  – KAPﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

8

رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﻧده ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ ﺧط ﺷﮑﺳت ﺗذﮐر داده ﺷده اﻧد.
ﺳواﻻت ﮐﯾﻔﯽ :دﯾدﮔﺎه ھﺎ و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻋﻧﻌﻧوی

از ﺳواﻻت ذﯾل ﻣﯽ ﺷود در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﮔروھﯽ ،و ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ و ﻏﯾر رﺳﻣﯽ اﻧﻔرادی ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
 .1دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻋﻧﻌﻧوی اﺟﺗﻣﺎع در ﻣورد ﺧﺷوﻧت ،ﻣﺛل
ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﻣﯾﺎن ﻓردی و ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺧودی ﭼﯾﺳت
)آﯾﺎ در اﯾن ﻣورد ﺷرم وﺟود دارد ،ﯾﺎ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت،
وﻏﯾره(؟
 .2ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻋﻧﻌﻧوی/ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آﺳﯾب
دﯾده ﮔﺎن ﺧﺷوﻧت ﭼﯾﺳت؟
 .3ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ارﺟﺎﻋﯽ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض
ﺧﺷوﻧت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﭼﯾﺳت؟
ﺳواﻻت ﮐﻣﯽ :دﯾدﮔﺎه ھﺎ در ﻣورد ﺧﺷوﻧت

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭم ﺑرای ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ﺳروی
ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﭼﮭﺎر ﺟواﺑﯽ ﺳﻣت ﭼپ را ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﭘﻧﺞ ﺳوال اول
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد) .ﻟطﻔﺎ ً در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ :ﺟواب ھﺎی
"ﻣﻧﺎﺳب "  9در اﯾن ﺟدول ﺑﮫ ﺧط ﮐﺳر ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺷده اﻧد ،اﻣﺎ ﻗﺑل
از ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﺣذف ﺷوﻧد ،ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑرای
ﮔزارﺷدھﯽ/ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧودی(.

ﻣﺧﺎﻟف

 .1ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ ذﯾل ﻣواﻓﻖ ھﺳﺗﯾد" :ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ
زﻧﺎن ،ﻣردان ،دﺧﺗران ،و ﭘﺳران ﻗﺎﺑل ﺟﻠوﮔﯾری اﺳت".

ﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟف ،ﻧﮫ ﻣواﻓﻖ
ﻣواﻓﻖ

ﻧﻣﯾداﻧم

ﻣواﻓﻖ

 .2ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ ذﯾل ﻣواﻓﻖ ھﺳﺗﯾد" :در ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻣﺧﺎﻟف
ﺣﺎﻻﺗﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻟت ﮐردن ھﻣدﯾﮕر ﺟواز ﻣﯾداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد".
 .3ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ ذﯾل ﻣواﻓﻖ ھﺳﺗﯾد" :ﯾﮏ زن ھﻣﯾﺷﮫ
ﺣﻖ اﯾن را دارد ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﺟﻧﺳﯽ را رد ﮐﻧد".

ﻣواﻓﻖ

 .4ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ ذﯾل ﻣواﻓﻖ ھﺳﺗﯾد" :اﺳﺎﺳﺎ ً ﺗوھﯾن
دﯾﮕران ﻧوﻋﯽ از ﺧﺷوﻧت اﺳت".

ﻣواﻓﻖ

 .5ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ ذﯾل ﻣواﻓﻖ ھﺳﺗﯾد" :ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﻧد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد ﮐﮫ ﺧﺷوﻧﺗﯽ در ﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺗﯾدن
اﺳت ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺎن اﻣن ﺑﺎﺷد ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣﺎﻧﻊ
آن ﺷوﻧد".
 .6ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ ذﯾل ﻣواﻓﻖ ھﺳﺗﯾد" :ﺑﺧﺎطر ﻧظم و ﻣﺧﺎﻟف
دﺳﯾﭘﻠﯾن ،ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت ﻻزم اﺳت ﮐﮫ اطﻔﺎل را ﻟت و
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐﻧﯾم".

ﻣواﻓﻖ

ﺳواﻻت ﻣﺧﺗﻠط :ﺑﺎور ھﺎ و ﻋﻣﻠﮑرد ھﺎ
 IFRC CBHFA 8رھﻧﻣﺎی ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت و ﭘﺎﺳﺧدھﯽ )ﻧﺳﺧﮫ (2013
 9ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺛل :ﻣﯾﺛﺎق ﺣﻘوق طﻔل ،اﻋﻼﻣﯾﮫ ﯾﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ،و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﻧﻊ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر
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ﺑرای اﯾن ﺑﺧش ﺗﻧﮭﺎ ﺳواﻻت را ﺑﺧواﻧﯾد ،ﻧﮫ ﺟواب ھﺎی ﻣﻣﮑن را ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻟﺳت ﺷده اﻧد .ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن اﺟﺎزه دھﯾد ﮐﮫ ﺧود
ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ را درﯾﺎﺑﻧد ،ﺳﭘس ﺑﮑس ﻧزدﯾﮏ ﺟواﺑﯽ را ﮐﮫ اراﺋﮫ ﮐرده اﻧد ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد .ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده را ﺑﮫ ﺳوی ﺟواب درﺳت رھﻧﻣﺎﯾﯽ
ﻧﮑﻧﯾد.
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﺟواب اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد .ﺗﻣﺎم ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده را ﯾﺎدداﺷت ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 .1ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ،اﻣن ﺗرﯾن راه ﺗرﺑﯾت اطﻔﺎل ﭼﯾﺳت؟

ﺑﮑس ﻣﻘﺎﺑل ھر ﭘﺎﺳﺧﯽ را ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد.







ﺧود را از طﻔل ﺟدا ﺑﺳﺎزﯾد.
ﺑﺎ طﻔل اﺳﺗدﻻل ﮐﻧﯾد.
اﻣﺗﯾﺎزات طﻔل را از او ﺑﮕﯾرﯾد.
رﻓﺗﺎری را ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد طﻔل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾد.
دﯾﮕر) :ﻣﺷﺧص ﺑﺳﺎزﯾد(________________________________________ :
ﻧﻣﯾداﻧم

ﻓﯾﺻدی ﮐﺳﺎﻧﯽ را درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﺣد اﻗل دو راه اﻣن ﺗرﺑﯾت اطﻔﺎل را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد.
 .2ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﻼﯾم ﺧﺷوﻧت ﺑﺎﻻی اﻧﺳﺎن ھﺎی ﭼﯾﺳت؟

ﺑﮑس ﻣﻘﺎﺑل ھر ﭘﺎﺳﺧﯽ را ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد.







زﺧم ھﺎی ﻓزﯾﮑﯽ
زﺧم ھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ )ﻣﺛل ،اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﭘﺎﺋﯾن ،ﺷرم ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ ،ﺑﯾوﻓﺎﯾﯽ ،ﻧداﻣت(
ﻣرﯾﺿﯽ ھﺎ/ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ
از دﺳت دادن اﻋﺗﻣﺎد
دﯾﮕر) :ﻣﺷﺧص ﺑﺳﺎزﯾد(________________________________________ :
ﻧﻣﯾداﻧم

ﻓﯾﺻدی ﮐﺳﺎﻧﯽ را درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﺣد اﻗل دو ﺗﺎﺛﯾر ﺧﺷوﻧت را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد.
 .3اﮔر ﺑﺷﻧوﯾد ﯾﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﮐﺳﯽ ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ،ﭼﮫ ﮐﺎر ﻋﺎﺟﻠﯽ را اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾد داد؟

ﺑﮑس ﻣﻘﺎﺑل ھر ﭘﺎﺳﺧﯽ را ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد.








ﺷﺧص آﺳﯾب دﯾده را ﺑﮫ ﺟﺎی اﻣن اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾدھم
ﻓورا ً ﺧواﺳﺗﺎر ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﺷوم.
ﺻدا ﺑﻠﻧد ﻣﯾﮑﻧم ﺗﺎ ﻣردم ﻣﺗوﺟﮫ ﺧﺷوﻧت ﺷوﻧد.
ﺑﮫ ﻋﺎﻣل ﺧﺷوﻧت واﺿﺢ ﻣﯽ ﺳﺎزم ﮐﮫ ﺧﺷوﻧت ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﺧﺎﺗﻣﮫ داده ﺷود.
ﺑﺎ ﮐﺳﺎن دﯾﮕر ﮐﮫ در اﺟﺗﻣﺎع ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧم.
دﯾﮕر) :ﻣﺷﺧص ﺑﺳﺎزﯾد(________________________________________ :
ﻧﻣﯾداﻧم

ﻓﯾﺻدی ﮐﺳﺎﻧﯽ را درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﺣد اﻗل دو ﮐﺎر درﺳت در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ﻋﻣل ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد.
 .4ﺑﻌد از ﻓﺎﺟﻌﮫ ،ﭼﮫ ﮐﺎر ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﯾﯽ را ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت روی دﺳت ﻣﯾﮕﯾری؟ )ﯾﺎدداﺷت :اﯾن ﺳوال ﻣﺷﺧﺻﺎ ً
ﺑرای ﺟواﻣﻊ ﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﺎ آﺳﯾب دﯾده اﺳت .در ﺻورت ﺿرورت ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾن ﺳوال را ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧود
اﻗﺗﺑﺎس ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺑﮑس ﻣﻘﺎﺑل ھر ﭘﺎﺳﺧﯽ را ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد.





ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﮭر و ﺗرس ،ﮐﺎر ھﺎی ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھم.
ﺳطﺢ ﻓﺷﺎر ﺧود را ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﮑﻧم )ﺑﺎ ﻣﺻروف ﺳﺎﺧﺗن ﺧود ،اﺳﺗراﺣت ،ﮐﻣﮏ ﺑﮫ دﯾﮕران ،و ﺑرای ﺧود وﻗت ﮐﺷﯾدن(.
ﺑﮫ اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﻣﺿر اﺗﮑﺎء ﻧﻣﯾﮑﻧم ،ﻣﺛل اﻟﮑول و دﺧﺎﻧﯾﺎت
ﭘﻼن ﻣﯾﺳﺎزﯾم ﺗﺎ ﻣن و ﺧﺎﻧواده ھر دو ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ و در ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑروﯾم ﮐﮫ اﻣن ﺑﺎﺷد؛ ﭘﻼن ﺑﺳﺎزﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧﺎﻧواده
ﺑﻌد از ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎ ھم ارﺗﺑﺎط ﻗﺎﯾم ﮐﻧﻧد.
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 ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﮑﺟﺎ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺗﺎ ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت را در ﭘﻼﻧﮕذاری ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﯾم.
 دﯾﮕر) :ﻣﺷﺧص ﺑﺳﺎزﯾد(________________________________________ :
 ﻧﻣﯾداﻧم

ﻓﯾﺻدی ﮐﺳﺎﻧﯽ را درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﺣد اﻗل دو ﮐﺎر درﺳت در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ﻋﻣل ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد.
 .5اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ در اﺛر ﺧﺷوﻧت ﺑﮫ او آﺳﯾب رﺳﯾده اﺳت ،ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ او ﭼﮫ ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾد؟

ﺑﮑس ﻣﻘﺎﺑل ھر ﭘﺎﺳﺧﯽ را ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد.








ﺑﮫ ﻓرد ﮔوش ﻣﯾﮑﻧم و ﺑﺎ او ھﻣدردی ﻣﯾﮑﻧم.
ﺷﺧص را راﺣت ﻣﯽ ﺳﺎزم.
ﺷﺧص را ﺑﮫ ﻣﮑﺎن اﻣن ﻣﯾﺑرم.
ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ آﺷﻧﺎ ھﺳﺗم.
اﮔر در اﯾن ﺧﺷوﻧت طﻔل دﺧﯾل ﺑﺎﺷد ،ﺧﺷوﻧت را ﻓورا ً ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﯾﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔزارش ﻣﯾدھم.
دﯾﮕر )ﻣﺷﺧص ﺳﺎزﯾد(_________________________________________ :
ﻧﻣﯾداﻧم

ﻓﯾﺻدی ﮐﺳﺎﻧﯽ را درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران ﺧﺷوﻧت ﺷده ﺑﺎﺷد ،دو ﮐﺎری را ﮐﮫ در ﻟﺳت اﺳت ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺑدھﻧد.

 - 26ﺟﻌﺑﮫ اﺑزار

 .1.5اﺑﺰار ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ

ﻓورﻣﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭت ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﮐﯾﻔﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﺗﻌﯾن ﺷده
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻓورﻣﮫ از رھﻧﻣﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر  10و اﺻول ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ھﻣﮑﺎری اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﯾﯽ ھﻣﮑﺎری اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ ﯾﺎ ) 11 (DACاﻗﺗﺑﺎس ﺷده اﺳت.

 .1.5.1ﻣﺜﺎل :ﺳﻮاﻻت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ

•

آﯾﺎ اھداف ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﺗﻧظﯾم ﺷده
ﺑودﻧد؟

ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧدازه

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

•

آﯾﺎ اھداف ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑودﻧد؟

ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد

ارﺗﺑﺎط

ﮐﺎﻣﻼً

ﺳواﻻت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ

رده ﺑﻧدی ﺟواﺑﺎت

•

آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت و ﺑودﺟﮫ ﺗﻌﯾن ﺷده ﺗطﺑﯾﻖ ﺷدﻧد؟

•

آﯾﺎ دﺳﺗﺂورد ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل اﻗﺗﺻﺎدی )ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ارزش ﺗرﯾن ﻗﯾﻣت( ﺑدﺳت
آﻣدﻧد؟

ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧدازه

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

•

آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﺎﺳﺧدھﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در زﻣﺎن ﺗﻌﯾن ﺷده ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ
ﺗطﺑﯾﻖ ﺷدﻧد؟

ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد

ﻣوﺛرﯾت

ﮐﺎﻣﻼً

ﻣﻼﺣظﺎت دﯾﮕر:

•

آﯾﺎ دﺳﺗﺂورد ھﺎ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑدﺳت آﻣده ھﺳﺗﻧد؟

ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧدازه

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

•

آﯾﺎ اھداف ﺗﻌﯾن ﺷده ﺑدﺳت آﻣدﻧد؟

ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد

اﺛر ﮔذاری

ﮐﺎﻣﻼً

ﻣﻼﺣظﺎت دﯾﮕر:

10رھﻧﻣﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﭘروژه ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ ) .(2011ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ .ﺟﯾﻧﯾوا .ص14 .
 11ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﻌطف ﺳﺎزی اطﻔﺎل :ﮐﺗﺎب رھﻧﻣود ﺑرای ﻣدﯾران ﺑرﻧﺎﻣﮫ .(2012) ،ﻣرﮐز ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ و ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻣﺎﯾت
از اطﻔﺎل :ﮐوﭘﻧﮭﺎﮔن ،ص .31
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•

آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﺎﺳﺧده ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ راه ھﺎی ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﻣوﺛرﯾت ﺗﻣﺎم ﺗطﺑﯾﻖ ﺷدﻧد؟

•

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧدازه

ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد

ﺗﺎﺛﯾرات

ﮐﺎﻣﻼً

ﻣﻼﺣظﺎت دﯾﮕر:

آﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻻی زﻧده ﮔﯽ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺛﺑت اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت؟

ﻣﻼﺣظﺎت :ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﭼرا ﭼﻧﯾن ﺟواﺑﯽ را اراﺋﮫ ﮐرده اﯾد ....
ﺳواﻻت ﮐﯾﻔﯽ اﺿﺎﻓﯽ در ﻣورد اﺛرات ﺑرﻧﺎﻣﮫ:

ﺟواﺑﺎت را اﯾﻧﺟﺎ ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد:

•

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧدازه

ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد

ﺗداوم

ﮐﺎﻣﻼً

ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ را ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ وﺟود آورده اﺳت؟
آﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﻏﯾر ﭘﻼن ﺷده و ﻧﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑوﺟود آﻣده اﺳت؟

آﯾﺎ ﻣﻔﺎد ﺑدﺳت آﻣده از اﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﺎ ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﯾﯽ ﺑﻌد از ﺧﺗم
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت؟

•

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧدازه

ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد

ﻣﺣﺎﻓظت

ﮐﺎﻣﻼً

ﻣﻼﺣظﺎت :ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﭼرا ﭼﻧﯾن ﺟواﺑﯽ را اراﺋﮫ ﮐرده اﯾد ....

آﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺗﻘوﯾت ﻣﺣﯾط ﻣﺣﺎﻓظ ﺑرای ﺟواﻧﺎن و اطﻔﺎل در اﻣر ﻣﻧﻊ/ﺟﻠوﮔﯾری از
ﺧﺷوﻧت ﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت؟

•

آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ،در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﺧوب ﮐﺎری و ﮐﺎر ﺷﯾوه ھﺎی
ﻣوﺛر ﺑوده اﺳت؟

ﻣﻼﺣظﺎت دﯾﮕر:

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧدازه

ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد

ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎ

ﮐﺎﻣﻼً

ﻣﻼﺣظﺎت دﯾﮕر:

•

آﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ھﺎ و ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی ﺳﻧﯾن و ﺟﻧﺳﯾت ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ،و ﮔروه ھﺎی آﺳﯾب
ﭘذﯾر رﺳﯾده ﮔﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟

ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧدازه

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

•

آﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻣﺎم ﺳﺎﺣﺎت ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ھدف ﺗﻌﯾن ﺷده را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار داده اﺳت؟

ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد

ﭘوﺷش

ﮐﺎﻣﻼً
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• آﯾﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎ ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ﯾﮑﺟﺎ ﮐﺎر ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ھدف ﻣﺷﺗرک ﺷﺎن ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ
ﻣﻧﻊ/ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت و اﻧﮑﺷﺎف ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن
ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳت ،ﺑرﺳﻧد؟
ﻣﻼﺣظﺎت دﯾﮕر:

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧدازه

ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد

ھﻣﮑﺎری

ﮐﺎﻣﻼً

ﻣﻼﺣظﺎت دﯾﮕر:
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 .1.6رھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﺮای ﮔﺰارﺷﺪھﯽ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ

ﮔزارش ھﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭﻣﯽ از ﮐﯾﻔﯾت ﮐﺎر و ﺟواﺑﮕو ﺑودن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را ﺑرای ﻣدﯾران ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن اﺳﺎس
و ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﮐﺎری ﮔزارﺷدھﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ در آن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ )ﭼون رﯾﮑﺎرد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ،ﮔزارش ﺑﺎزدﯾد
ھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ( ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾﻧد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده در ﮔزارش ھﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺑرای ﮔزارش ھﺎی ﭘﺎﺳﺧدھﯽ و ﺗوﺟﯾﮫ اھداف
ﺑﯾروﻧﯽ ،ﻣﺛل ﮔزارش ھﺎی ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧده ھﺎ ،ﻧﯾز ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد .ﮔزارش ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧظم ﺑﺎ اﺷﮑﺎل رﺑﻌوار ﯾﺎ ﺑﻧﺎء ﺑر
ﺧواﺳت ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧده ﺟﻣﻊ آوری ﺷوﻧد.
ﻋﻧﺎوﯾن ﮔزارش ھﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ در زﯾر ﺑﮫ آن ھﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ،از رھﻧﻣﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ ) (2011اﻗﺗﺑﺎس ﺷده و ﺑﮫ ﺻﻔت ﻟﺳت رھﻧﻣود ﺑرای ﮔزارش ھﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﮕردﻧد.
 .1ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ :ﺗﺎرﯾﺦ ،اﺳم ﻧوﯾﺳﻧده ﯾﯽ ﮔزارش ،ﻣوﻗﻌﯾت ،ﻧﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﻏﯾره.
 .2ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ :ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی دوران ﮔزارﺷدھﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی آﻏﺎز و ﺧﺗم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﻧﺎم ﻣدﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﻣوﻗﻌﯾت و ﻏﯾره.
 .3ﺧﻼﺻﮫ ﯾﯽ اﺟراﯾﯽ :ﺧﻼﺻﮫ ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯾدی ﺑﺧش ھﺎی ﻋﻣده ﯾﯽ ﮔزارش .وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد – آﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در
ﻣﺳﯾر درﺳت در ﺣرﮐت اﺳت؛ ﺗﻌداد ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﮔزارﺷدھﯽ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد؛ دﺳﺗﺂورد ھﺎ ،ﻣﺷﮑﻼت و ﭼﺎﻟش
ھﺎی ﻋﻣده ﯾﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ .اﻗداﻣﺎت ﮐﻠﯾدی ﯾﯽ ﭘﻼن ﺷده ﺟﮭت رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺟﮭت ﺗطﺑﯾﻖ درﺳت ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻧﯾز در اﯾﻧﺟﺎ
ذﮐر ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 .4وﺿﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽ :ﻣﻌرﻓﯽ دﻗﯾﻖ وﺿﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑر اﺳﺎس ﮔزارش ھﺎی ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﮔزارش رﺑﻌوار.
 .5ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﻗﻌﯾت/وﺿﻌﯾت )ﻓﺎﮐﺗور ھﺎی ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ( :ﻓﺎﮐﺗور ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻣﺗﺎﺛر ﺑﺳﺎزﻧد
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯾد )ﻣﺛل ﺗﻐﯾﯾرات اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾرات در ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی دوﻟت و ﻏﯾره( .اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣوارد روی دﺳت ﺑﺎﯾد ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷوﻧد را ﻧﯾز در اﯾن ﺑﺧش ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.
 .6ﺗﺣﻠﯾل ﺗطﺑﯾﻖ :ﺑر اﺳﺎس اھداف ﺗﻌﯾن ﺷده در ﻟوﮔﻔرم و ﻣواد ﺛﺑت ﺷده در ﺟدول ﺷﺎﺧص ھﺎی ﻣﺳﯾرﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،وﺿﻌﯾت ﮐﻠﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ:
• ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﭘﯾش آﻣده اﺳت.
• ﻋﻣﻠﮑرد رﺑﻌوار را ﺑﺎ اھداف ﮐﻠﯽ ﺑرای ﺳﺎل و طول ﻋﻣر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ارﺗﺑﺎط دھﯾد.
• اﮔر در طول ﻣدت ﮔزارش دھﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدف ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺎ ﺣﺎل ﮐﺎر ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻋﻠت آن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.
• ﮔزارش را ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﮐوﺗﺎه و ﺳﺎده ﻧﮕﮭدارﯾد.
 .7ﺳﮭﻣﮕﯾری و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷرﮐﺎ :ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺷرﮐﺎی اﺻﻠﯽ ،ﺧﺻوﺻﺎ ً اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣﺣﻠﯽ ،در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮭم داﺷﺗﮫ
اﻧد .ﺑﺎزﺧور ﯾﺎ ﻓﯾدﺑﮏ ﺷرﮐﺎء )ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺷﮑﺎﯾﺎت( را ﻧﯾز در اﯾﻧﺟﺎ ﺧﻼﺻﮫ ﺳﺎزﯾد.
ً
 .8ﺗواﻓﻘﺎت ھﻣﮑﺎری و ﻓﻌﺎﻻن ﮐﻠﯾدی دﯾﮕر :ھﻣﮑﺎران ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﻧوﻋﯾت ﺗواﻓﻖ و ﻧظرﯾﺎت/وﺿﻌﯾت )ﻣﺛﻼ ﻧﻘش ھﺎ و ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎ
در ﯾﮏ اﺑزار اﺛﺑﺎﺗﯾﮫ ،و ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺿﺎی ﺗواﻓﻖ( را در اﯾﻧﺟﺎ ذﮐر ﮐﻧﯾد.
 .9ﻣﺳﺎﯾل ﺗﺟرﯾد :ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﯾﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑدﺳت آﻣده ﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﺗﺟرﯾد – ﻣﺛل ﺗﺳﺎوی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ –
در اﯾﻧﺟﺎ ذﮐر ﮐﻧﯾد.
 .10ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑرﻧﺎﻣﮫ – ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری :ﺗﻐﯾﯾرات در ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻟﺳت ﮐرده )ﻣﺛل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزه اﺳﺗﺧدام ﺷده اﻧد( واﺿﺢ
ﺳﺎزﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﮐﺎر در ﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﮫ ﺗﺎﺛﯾری داﺷﺗﮫ؛ ﺿرورت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭت رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ
ﻣﺷﮑﻼت را ﻧﯾز ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.
 .11ﺧﻼﺻﮫ اﺳﺗراﺗﯾژی دوام/ﺧروج :ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﮫ ﺳوی اﺳﺗراﺗﯾژی ﺧروج و ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﺗداوم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺳوی اھدف ﺗﻌﯾن ﺷده ﺑﻌد
از ﺗﺳﻠﯾم دھﯽ ﭘروژه ﺑﮫ ﺷرﮐﺎی ﻣﺣﻠﯽ را ﻧﯾز ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 .12وﺿﻌﯾت  :PMERوﺿﻌﯾت دﻗﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﻼﻧﮕذاری ،ﻧظﺎرت ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮔزارﺷدھﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﻣﺛﺎل ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﭘﻼن ﺷده ،زﻣﺎن و وﺿﻌﯾت )ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ،در ﺟرﯾﺎن و ﯾﺎ ﭘﻼن ﺷده( را ﺗﺷرﯾﺢ دھﯾد.
 .13درس ھﺎی ﮐﻠﯾدی :درس ھﺎی ﮐﻠﯾدی را وﺿﺎﺣت داده و ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ اﯾن ھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﯾﻧده ﺗطﺑﯾﻖ
ﺧواھﻧد ﺷد.
 .14ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی ﮔزارش :ﺟدول ﺷﺎﺧص ھﺎی ﻣﺳﯾرﯾﺎب و ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ و ﻣﮭم دﯾﮕر )ﻣﺛل ﻻﯾﺣﮫ ھﺎ ،ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی ،ﮔزارش
ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ( را ﻧﯾز ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺳﺎزﯾد.
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 .1.7رھﻨﻤﺎی ﮔﺰارﺷﺪھﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎزﺧﻮر ﯾﺎ ﻓﯿﺪﺑﮏ و درس ھﺎی ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه

ﺑﮫ ﺻورت دوره ﯾﯽ ،ﺗﯾم ﺗطﺑﯾﻖ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد درس ھﺎی ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده از ﺟرﯾﺎن ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻣرور و ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧد .ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺎزﺧور
ﯾﺎ ﻓﯾدﺑﮏ در اﻣر ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾد در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧد .در ﺿﻣن ،ﻓرھﻧﮓ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ و دﯾﺎﻟوگ ﺑﺎﯾد ﺗﺷوﯾﻖ ﺷده
و ﺑﮫ ﻧظرﯾﺎت ﻣﺗﻔﺎوت در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد رﺳﯾد.

ﺑر ﻋﻼوه ،ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ذﯾل ﺑرای ﻧﺣوه ﺳواﻻت از اﺻول اﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷود:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

در ﺟرﯾﺎن ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت اﻧﺟﺎم ﺷد )ﻣﺛل ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ ،ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧدھﺎن ،ﺳﮭﯾم ﺳﺎزی ﺷرﮐﺎء و
ﻏﯾره(.
ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻓرا راه ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﯽ ھﺎ ﺑودﻧد؟
ﭼﮫ ﻓﺎﮐﺗور ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺣوه ﺗطﺑﯾﻖ ،ﮐﯾﻔﯾت ،دﺳﺗرﺳﯽ و ﭘوﺷش ﮐﺎری ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻣﺗﺎﺛر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد؟
ﺑرداﺷت ﮐﻠﯽ ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧدھﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺷﺗراک ﮐرده ﺑودﻧد ،ﭼﯽ ﺑود؟
ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ را در اﻣر ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧدھﺎن ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑوﺟود آورد؟
ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ را ﺑرای ﺑﮭﺗر ﺳﺎﺧﺗن طرح و ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﻌدی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟
ﭼﮫ ﭼﯾزی را از ﺗطﺑﯾﻖ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوﺧﺗﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﻌدی ﻣﻔﯾد واﻗﻊ ﺧواھﻧد ﺷد؟
ﭼﮫ ﭼﯾزی را از ﺗطﺑﯾﻖ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوﺧﺗﯾم ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﻌدی ﺑﺎﯾد از اﻧﺟﺎم آن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾم؟
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻧﺗظﺎر و ﻧﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﯾﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﯽ ھﺎ ﺑودﻧد )ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ(؟

ﺑﺎزﺧور ﯾﺎ ﻓﯾدﺑﮏ در ﻣورد ﻧﺣوه ﮐﺎری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧد در ﻗﺎﻟب ﯾﮏ ﮔزارش ﮐﺗﺑﯽ اراﺋﮫ ﺷود .ﮔزارش
ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻠﺳﮫ ،ﻧﺎم و ﻣوﻗف اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺟﻠﺳﮫ ،ﻧﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭم دﯾﮕر در
ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ )ﻣﺛل ﻣﺣل ﺗطﺑﯾﻖ ،اھداف ،ﮔروه ھﺎی ھدف و ﻏﯾره( را در ﺑر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺷﮑل و ﻓﺎرﻣت ﮔزارش را ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ اﺳﺎس
ﺳواﻻت و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ آن ھﺎ اﺷﺎره ﺷده اﺳت ،ﺗﻧظﯾم ﮐرد .در ﻓرﺟﺎم ،اﺧﺗﺗﺎﻣﯾﮫ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺑﻌدی را ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در اﯾن ﮔزارش ﮔﻧﺟﺎﻧﯾد.
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 .2اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ

ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ھﻣﮕﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﻧﯽ را اﻓﺎده ﻧﻣﯾﮑﻧد  .ھﻧﮕﺎم طرح اﺑزار ﺑرای ﺳﻧﺟش ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﮔروه ھﺎی ﺧﺎص ،ﺗوﺟﮫ
ﺑﺎﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﻗﺑل از اﯾﺟﺎد اﺑزار ،ﺑﺎﯾد از ﺗﺟﺎرب ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻓراد ﻣورد ﻧظر ﺷﻧﺎﺧت دﻗﯾﻘﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﯾﺎدداﺷت ھﺎی
رھﻧﻣﺎی ﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ را در ﺳﮫ ﻣﺣور ﺧﻼﺻﮫ
ﻣﯽ ﺳﺎزد :ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻓردی ،ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﻓردی ،و ظرﻓﯾت ھﺎ.
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در اﯾن ﺑﺧش ﺑﮫ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده ،و اﺑزار ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت و ادﻏﺎم ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ
در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺷود.

 .2.1ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺑزار ھﺎی ﺳﻧﺟش ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺟﻌﺑﮫ اﺑزار آﻣده اﻧد ،از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺗﻔﺎوت اﻣﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﻣﻔﺎھﯾم ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺛل رﺿﺎﯾت از زﻧده ﮔﯽ،
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎ و اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری ھﺎ اﻗﺗﺑﺎس ﺷده اﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﮭﺎم ﺑﺧش اﯾن اﺑزار در زﯾر ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد.

ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺷﺗرک و ﺳﺎﺣوی ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ
ﺷﯾوه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آن اﻧﺳﺎن ھﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧوﺷﯽ و ﻏم را اظﮭﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﺧواھﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ دﯾﮕران ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ھﻣﮫ و
ھﻣﮫ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ و ﻋﻧﻌﻧﺎت ﻣردم ﻣﺣل .ﻣﻌﻧﯽ ﻣﻔﺎھﯾم "ﺧوب" ﯾﺎ "ﮐﺎرﮐن" در ﻣورد اﺣﺳﺎﺳﺎت ،اﺟﺗﻣﺎع و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی اﻓراد،
از ﻣﺣل ﺗﺎ ﻣﺣل و ﺣﺗﯽ از ﻓرد ﺗﺎ ﻓرد ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر در ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ را طﯽ ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻧﺟش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣﺎ
ﺑﯾﺷﺗر در ﭘﯽ درﯾﺎﻓت ارزش ھﺎی ﻣﺷﺗرک اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم.
ﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﺷﺗراﮐﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ  Careﺻورت ﮔرﻓت ﺗﺻوﯾر ﺟﺎﻟﺑﯽ از ﺑرداﺷت ﺧﺎﻧم ھﺎی ﺳﮫ ﮐﺷور ﺟﻧﮓ زده )ﺑروﻧدای ،ﻧﯾﭘﺎل
و ﯾوﮔﺎﻧدا( از اﺻﻼح ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ – ﻓردی ﯾﺎ ﻣﺷﺗرک – را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت  .13ھدف از اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،وﺿﺎﺣت و ﺗواﻓﻖ ﺑﺎﻻی
ﻣﻔﺎھﯾم ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ در ھر ﯾﮏ از اﯾن ﮐﺷور ھﺎ و ﺑﮫ ﺻدای ﺧود ﺧﺎﻧم ھﺎ ﺑود .در اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺳواﻻﺗﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل ﭘرﺳﯾده ﺷد:
•
•
•

درک ﺷﻣﺎ از ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-رواﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﺑرای ﺻﺣﺑت ﮐردن در ﻣورد ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ از ﭼﮫ ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟
ﺷﻣﺎ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ را ﺑرای ﺧود و اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟

ﺳﭘس ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار دادﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن اﺻطﻼﺣﺎت ﺑﺎ ھم ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﮫ و اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ در ﺳراﺳر ﻣﺣﻼت در ﮐﺷور ھﺎ ﻣورد
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻗرار ﮔرﻓت.
در ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺟﻐراﻓﯾﺎ ،ﺧﺎﻧم ھﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣﺣور ھﺎﯾﯽ را ﺗﻌرﯾف ﮐردﻧد ﮐﮫ اﺟزای ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﮫ واﺳطﮫ آن ھﺎ
ﻣﯽ ﺷود ﺗﻌرﯾف ﮐرد .ﺧﺎﻧم ھﺎی اﯾن ﺳﮫ ﮐﺷور اﯾن ﻣﺣور ھﺎ را ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻣﯾﭘﻧدارﻧد .ﺑﻌد از اﯾن ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﺷدﻧد ،ﭘﻧﺞ ﻣوﺿوع
اﺻﻠﯽ از آن ھﺎ ﺑدﺳت آﻣدﻧد :ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ؛ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ؛ ﻣﺣﺑت ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ؛ دوﺳﺗﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ؛ و داﺷﺗن ﺣﻖ رای در
ﺧﺎﻧواده ،اﺟﺗﻣﺎع و ﺑﺎﻻﺗر از آن .اﯾن ﻣﺣور ھﺎ اھﻣﯾت ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﮐﻠﯽ )ﻣﺛل اﻗﺗﺻﺎد و وﺿﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻓردی )ﻣﺛل اﻓﮑﺎر
ﻣﺛﺑت ،اﺣﺳﺎﺳﺎت ،ﺳﻠوک و رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( را اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﺧﺎﻧم ھﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﺎﻻی ﺳوژه ھﺎﯾﯽ از ﻗﺑﯾل "زﻧده ﮔﯽ
ﺑﮭﺗر ،ﺣﺎل و آﯾﻧده  "14و "داﺷﺗن ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن اھداف" ﺗﺎﮐﯾد داﺷﺗﻧد.

 12ﺗﻘوﯾت اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری :ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﯾﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .(2014) .ﻣرﮐز ﻣراﺟﻌﮫ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی
ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ .ﮐوﭘﻧﮭﺎﮔن .ص .12
 13ﺑراﯾن ،ام ،.اوﺗﺎ ،ﮐﯽ ،.ﺟﺎﻧﭘر ،ﺗﯽ ،.ﻧﯾﻣﺎﻧﺎ ،ﺟﯽ ،.و اﯾﺑس ،ﺗﯽ .ﺑﮭﺗر ﺑودن ﻗﻠﺑﯽ :دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺧﺎﻧم در ﻣورد ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺳﮫ ﮐﺷور ﺟﻧﮓ زده .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺟوﻻی ،2014
ﺷﻣﺎره  ،12ﻣوﺿوع 209-187 :2
 14ﺳﯾن ،ای .(1999) .اﻧﮑﺷﺎف در آزادی .ﻧﯾوﯾﺎرک :اﻧﮑور ﺑوﮐس
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 .2.2ﺗﺠﺴﺲ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ

ﺳروی ھﺎی ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑزار ﺗﺎﺋﯾدی ﺑرای ﺳﻧﺟش ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎﺧص ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺎﯾد داﺷت ﮐﮫ اوﻟﯾن
ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺻورت ﺑﮕﯾرﯾد درک ﺗﻌرﯾف ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ از ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ اﺳت.

ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﮔروھﯽ ﯾﺎ ﻓردی دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺎن در ﻣورد ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ را درﯾﺎﺑﯾد .ﺳواﻻﻧﮫ ﻧﻣوﻧوی ذﯾل
) (2.2.1ﺑﮫ ﻣﻔﺎھﯾم ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ و ﯾﺎس ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن و ﺷرﮐﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺎن ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت) .ﺑﮫ ﺑﺧش  3ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد :ﻣﺛﺎل ﺳواﻻت
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﮔروھﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﮭﺎرت ھﺎی زﻧده ﮔﯽ و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ در ﻣﯾﺗود ھﺎی ﮐﯾﻔﯽ(.
ﺳواﻻت ﺑﺎﯾد ﺳﺎده و ﻋﺎم ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن ﺑﺗواﻧﻧد آزاداﻧﮫ دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺷﺎن را اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد .ﺳواﻻت ﺑﺎﯾد طوری ﻧوﺷﺗﮫ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ
دھﻧده ﻣﺟﺑور ﺷود ﮐﮫ ﺑرای اﺛﺑﺎت دﯾدﮔﺎه اش ﺑﮫ ﻣﺛﺎل ھﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺗوﺻل ﺷود .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل" ،در ﻣورد ﮐﺳﯽ )ﻣرد ،زن ،دﺧﺗر ،ﭘﺳر(
ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﻧﮓ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر  ....دارﻧد ﻓﮑر ﮐﻧﯾد" .15

 .2.2.1ﺳﻮاﻻت ﻣﺜﺎل :ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ

ﺳواﻻت ذﯾل دﯾدﮔﺎه ھﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺣﻠﯽ از ﻣﻔﺎھﯾم ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ داده ،در ﻣﯾﯾﺎﺑد ﮐﮫ اﺻطﻼح ﺧوب ﺑودن در ﺳﮫ ﻣﺣور )ﻓردی،
ﻣﯾﺎن ﻓردی ،و ظرﻓﯾت( ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﯾﯽ را اﻓﺎده ﻣﯾﮑﻧد.
ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ :ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ؟

رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﮫ ﺧط ﺷﮑﺳت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
 .1ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
در ﻣورد ﻓردی )ﻣرد ،زن ،دﺧﺗر ،ﭘﺳر( از اﺟﺗﻣﺎع ﺧود ﻓﮑر ﮐﻧﯾد:
• ﭼطور ﻣﯾﻔﮭﻣﯾد ﮐﮫ وی ﺧوب اﺳت؟ ﭼﮫ ﭼﯾزی را در او ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾد؟
• ﭼطور ﻣﯾﻔﮭﻣﯾد ﮐﮫ وی ﺧوب ﻧﯾﺳت؟ ﭼﮫ ﭼﯾزی را در او ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾد؟
 .2ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻓردی
•
•

ﺑرای ﺗﺷرﯾﺢ اﺣﺳﺎس "ﺧوب" ﺑودن ﮐﺳﯽ ﺷﻣﺎ از ﮐدام ﮐﻠﻣﮫ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،ھﻧﮕﺎم ﺧوب
ﺑودن ،ﺷﺧص ﻣورد ﻧظر ﭼﮫ اﺣﺳﺎس ﻓزﯾﮑﯽ ،ذھﻧﯽ ،و ﻗﻠﺑﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد؟
ﺑرای ﺗﺷرﯾﺢ اﺣﺳﺎس "ﺧوب ﻧﺑودن" ﮐﺳﯽ ﺷﻣﺎ از ﮐدام ﮐﻠﻣﮫ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟

ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،از ﺳوژه ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد :در ﻣورد ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﺣﻠﯽ از ﺧﻔﮫ ﮔﯽ ،ﻗﮭر ،ﯾﺎس،
اﻓﮑﺎر ﻣﻧﻔﯽ و ﺧودﮐش ،اﻣﯾدواری ،ﻣﺛﺑت اﻧدﯾﺷﯽ ،اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ،ﺗﻔﮑر ﺑرای آﯾﻧده ،ﻣﺷﮑﻼت ﻓزﯾﮑﯽ )ﻣﺛل ﺟﺎن درد(.
 .3ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﻓردی
•
•

"ﺧوب ﺑودن ﮐﺳﯽ" را ﻧظر ﺑﮫ رواﺑطش ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن ،و ﻣردم در اﺟﺗﻣﺎع ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻌرﯾف ﮐرده ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد؟
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،اﯾن اﻓراد از ﻟﺣﺎظ رﻓﺗﺎر و رواﺑط ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن و اﺟﺗﻣﺎع ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؟
"ﺧوب ﻧﺑودن ﮐﺳﯽ" را ﻧظر ﺑﮫ رواﺑطش ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن ،و ﻣردم در اﺟﺗﻣﺎع ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻌرﯾف ﮐرده ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد؟

ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،از ﺳوژه ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد :در ﻣورد ﺗﻌرﯾف ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ از ﺣس ﺗﻌﻠﻖ ،اﺣﺳﺎس
واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده و دﯾﮕران ،داﺷﺗن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد دوﺳت ﻧزدﯾﮏ ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ در اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺛﺑت ﺑﺎ دﯾﮕران ،و
ﻣوﺿوﻋﺎت از اﯾن ﻗﺑﯾل ﺑﭘرﺳﯾد.
 .4ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎری و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
•
•

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ "ﺧوب ﺑﺎﺷد" ،در اﻣور روزﻣره زﻧده ﮔﯽ اش ﭼﮕوﻧﮫ رﻓﺗﺎری دارد )ﻣﺛﻼً در ﻣﮑﺗب ،ﻣﺣل
وظﯾﻔﮫ ،داﺧل و ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﮫ(؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ "ﺧوب ﻧﺑﺎﺷد" در اﻣور روزﻣره زﻧده ﮔﯽ اش ﭼﮕوﻧﮫ رﻓﺗﺎری دارد )ﻣﺛﻼً در ﻣﮑﺗب ،ﻣﺣل
وظﯾﻔﮫ ،داﺧل و ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﮫ(؟

 15ھﺎﺑﺎرد ،ﺟﯽ .رھﻧﻣﺎی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﻧژادی :درک ﻣوﺿوﻋﺎت ،ﻣﺷﮑﻼت و ﺳوژه ھﺎ از دﯾد ﻣﺣﻠﯽ .ﻣرﮐز ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺷﮑﻧﺟﮫ.
http://www.cvt.org/sites/cvt.org/files/attachments/u8/downloads/Brief%20Ethnographic%20Interviewing%20Manual.pdf
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•
•

ﻣردم ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت از ﭼﮫ اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی "ﻣﺛﺑت" اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد )ﻣﺛﻼً رﻓﺗﺎر ﺷﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد(؟
ﻣردم ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت از ﭼﮫ اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی "ﻣﻧﻔﯽ" اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟

ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،از ﺳوژه ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد :در ﻣورد ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﺣﻠﯽ از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺗﺻﻣﯾﻣﮕﯾری،
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣوﻓﻘﯾت در ﻧﻘش ھﺎ )درس ،وظﯾﻔﮫ ،ﺣﻔﺎظت از ﺧﺎﻧواده( ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻋﺎدت ﮔرﻓﺗن ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات و ﻏﯾره ﻣوﺿوﻋﺎت
ﻣرﺑوط ﺑﭘرﺳﯾد.
 .5ﺑﺧش ھﺎی دﯾﮕر
ﻟطﻔﺎ ً راه ھﺎی دﯾﮕری را ﮐﮫ "ﺧوب ﺑودن" ﯾﺎ "ﺧوب ﻧﺑودن" ﮐﺳﯽ را در اﯾن اﺟﺗﻣﺎع ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد و در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﻻﯾش
ﺑﺣث ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.
ﺑﻌد از ﺗﺣﻠﯾل ﺟواب ھﺎ ،اﯾن ﺳواﻻت ﺷﻣﺎ را در ﺷﻧﺎﺧت ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدی ،اﻧﮑﺷﺎف
ﯾﺎ اﻗﺗﺑﺎط ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ اﺳت .ﻣﺛل اﯾن ﯾﮑﯽ ﮐﮫ در ذﯾل آﻣده اﺳت:

 .2.3اﻧﮑﺸﺎف ﯾﺎ اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺮوی ھﺎی ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺤﻠﯽ

اﻧﮑﺷﺎف و اﻋﺗﺑﺎر دھﯽ ﺳروی ھﺎی ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ در ﻣﯾﺗود ھﺎی ﮐﯾﻔﯽ ،ﻣﻌﻣوﻻً ﯾﮏ ﭘروﺳﮫ ﯾﯽ طوﻻﻧﯽ را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑر اﺳﺎس
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﯾﻔﯽ ﺟﻣﻊ آوری ﺷده در ارﺗﺑﺎط ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﺑﺎﻻ ،ﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ در ﻣورد اﻧﮑﺷﺎف ﯾﮏ ﺳروی
دارﯾم .ﺳروی ﯾﯽ ﺑدﺳت آﻣده ﻧﮫ "اﻋﺗﺑﺎر دارد" و ﻧﮫ ھﻣﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﺑرای ﺳﻧﺟش ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی رواﻧﯽ اﺳت .ﺑر ﻋﮑس ،اﯾن ﺳروی ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ
اﻧﮑﺷﺎف داده ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺟﺎرب ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﮔروه ھدف را ﺑداﻧﯾد ،و ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن )ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺑﺗداﯾﯽ و ﺗﻐﯾﯾرات( و
در ﺟرﯾﺎن ﮐﺎر ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آن را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻧﺟش ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﻣراﺣل اﻧﮑﺷﺎف ﯾﺎ اﻗﺗﺑﺎس ﺳروی ھﺎی ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ
 .1ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ را ﺗﺟﺳس ﮐﻧﯾد )ﺑﮫ ﺳواﻻت ﻣﺛﺎل  2.2.1ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد(.
 .2ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ را در ﮐﺗﮕوری ھﺎ ﯾﺎ ﻣﺣور ھﺎی ﻣﻌﻧﯽ دار ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻧﻣﺎﺋﯾد )"دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی"( .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن
ﺟواﺑﺎت ھﺎ را ﺑر اﺳﺎس ﺳﮫ ﻣﺣور – ﻓردی ،ﻣﯾﺎن ﻓردی ،و ظرﻓﯾت – دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 .3ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﺑرای ﺳروی ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺟﮭت ﻧظﺎرت از ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ در ﻣﺳﺗﻔﯾد
ﺷوﻧدھﺎن ،از ﺟﻣﻊ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ را ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد )ﯾﺎ ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﯾﯽ را ﮐﮫ در ذﯾل آﻣده اﺳت
اﻗﺗﺑﺎس ﻧﻣﺎﺋﯾد(.
"دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی" ﮐﮫ در ﺟدول ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷده اﺳت ،ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﯾوه ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﺎم از ﻣﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
•
•
•
•

ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﻠﻣﺎت و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﻣﻌﻧﯽ داری ﮐﮫ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ و ﻧﺎراﺣﺗﯽ را ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،از ﻣﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده
ﺑﮫ ﺳواﻻت  2.2.1آﻏﺎز ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺣﺎل ﮐﻠﻣﺎت/ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ را در ﮐﺎرت ھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
ﮐﺎرت ھﺎ را ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋﺎم ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻧﻣﺎﺋﯾد )ﻣﺛﻼً ﺳﮫ ﻣﺣور ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ – ﻓردی ،ﻣﯾﺎن ﻓردی ،و ظرﻓﯾت( .اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﯾد
ﺗوﺳط ﮔروھﯽ از اﻓراد ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و اﯾن اﻓراد ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻻی ھر ﮐﺗﮕوری ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑرﺳﻧد.
ﺑرای ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ و ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺳﻧﺟش ﺑﺳﺎزﯾد.

در ﺟرﯾﺎن ﭘروﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﺣور ھﺎ و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم ﺑرای ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺳﻧﺟش ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺳﭘس ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﻠﻣﺎت و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎﯾﯽ
را ﮐﮫ زﯾﺎد اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﻧد و ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد )ﻣﺛل اﺻطﻼﺣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای اظﮭﺎر ﻏم و ﻧﮕراﻧﯽ( در ﺳروی
ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﯾد .ﮔزﯾﻧﮫ ﯾﯽ دﯾﮕر ھم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳروی ﯾﯽ را ﮐﮫ در ذﯾل ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﻣﺣور ھﺎ و
ﻣوﺿوع ﮐﺎری ﺧود اﻗﺗﺑﺎس ﻧﻣﺎﺋﯾد.

 .2.3.1ﻣﺜﺎل :ﺳﻮاﻟﻨﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ) 20-15ﺳﻮال(

ﺳوال ھﺎی اﯾن ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ در ﺳﮫ ﮐﺗﮕوری )ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻓردی ،ﻣﯾﺎن ﻓردی ،و ظرﻓﯾت( ﺗﻧظﯾم ﺷده اﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوﻧﯾد ﺳوال ھﺎی ھر ﯾﮏ از
اﯾن ﮐﺗﮕوری ھﺎ را اﻗﺗﺑﺎس ﻧﻣﺎﺋﯾد ،و ﯾﺎ ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای درک ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺣﻠﯽ ﺧود اﯾن ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎ اﺿﺎﻓت ھﺎ و ﮐم ﮐردن ھﺎ اﻗﺗﺑﺎس
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ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ از اﯾن ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد ،اول ﺑﺎﯾد آن را ﺑﺎﻻی ﮔروپ ﮐوﭼﮑﯽ از اﻓراد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔروه ھدف ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺎﺑﮭت داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ،آزﻣﺎﯾش ﻧﻣﺎﺋﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳواﻻت آﺷﻧﺎ ﺷوﯾد .ﺳواﻻﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ھم از ﻟﺣﺎظ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺣذف ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺳواﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ )*( ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺷده اﻧد ،ﺳواﻻﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ) WEMWBSرده ﺑﻧدی ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ واروﯾﮏ-ادﯾﻧﺑرگ  (16ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد.
ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ

رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن :ﻣن ﭼﻧد ﺟﻣﻠﮫ را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواﻧم .ﺑﺎ
در ﻧظرداﺷت وﺿﻌﯾت ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻟطﻔﺎ ً ﻧﻣوده ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﺟﻣﻼت ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﻣواﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟف ھﺳﺗﯾد.
ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻓردی

ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده را ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد.

ﺑﮫ ﻧدرت

ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت

اﮐﺛر
اوﻗﺎت

ھﻣﯾﺷﮫ

ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺛﺑت )ﺧوب( داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم.
ھر ﮐﺳﯽ ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑدی ﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد )اﺣﺳﺎس ﺧﻔﮫ
ﮔﯽ ،ﻧﺎراﺣﺗﯽ ،ﻗﮭر ،ﻋﺻﺑﯽ ﺑودن( .ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم اﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑد ﺧود
را ﺑﮫ ﺷﮑل درﺳت آن ﻣدﯾرﯾت ﻧﻣﺎﯾم )ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﯾﺎ دﯾﮕران
آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧم(.
ﻣن اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ داﺷﺗﮫ ام* .
ﻣن ﺗواﻧﺎﯾﯽ دارم ﮐﺎر ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھم اﻧﺟﺎم ﺑدھم* .
ﻣن اﺣﺳﺎس آراﻣش داﺷﺗﮫ ام* .
ﻣن در ﻣورد آﯾﻧده ﺧوش ﺑﯾن ھﺳﺗم* .
ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم درﺳت ﻓﮑر ﮐﻧم* .
ﻣن در ﻣورد ﺧود اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ دارم* .
ﻣن ﻋﻼﻗﻣﻧد ﭼﯾز ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺑرای ﻣن اﺣﺳﺎس ﻟذت ﻣﯽ دھﻧد* .
ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﻓردی

ﺑﮫ ﻧدرت

ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت

اﮐﺛر
اوﻗﺎت

ھﻣﯾﺷﮫ

در زﻧده ﮔﯽ ﻣن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣرا دوﺳت دارﻧد.
در زﻧده ﮔﯽ ﻣن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺿرورت ﺑرام ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم دﯾﮕران را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم و از اﯾﺷﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧم.
ﻣن ارزش ﻣﺣﺑت را دارم.
ﻣن ﺑﺧﺎطر ﭼﯾزی ﮐﮫ ھﺳﺗم ،ﻣورد اﺣﺗرام ھﺳﺗم.
ﻣن ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن دﯾﮕر ﻋﻼﻗﻣﻧد ھﺳﺗم* .
ﻣن ﺑﺎ دﯾﮕران ﺧود را ﻧزدﯾﮏ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧم* .
ظرﻓﯾت

ﺑﮫ ﻧدرت

ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت

اﮐﺛر
اوﻗﺎت

ھﻣﯾﺷﮫ

 16ﺗﯾﻧﺎﻧت ،آر ،.ھﯾﻠر ،ال ،.ﻓﯾﺷوﯾﮏ ،آر ،.ﭘﻠﯾت ،ﭘﯽ ،.ﺟوﺳﯾف ،اس ،.وﯾﮏ ،اﯾس ،.ﭘﺎرﮐﯾﻧﺳون ،ﺟﯽ ،.ﺳﯾﮑر ،ﺟﯽ ،.ﺳﺗﯾورت-ﺑراون ،اس .(2007) .رده ﺑﻧدی ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ واروﯾﮏ-
اﯾدﻧﺑرگ ) :(WEMWBSاﻧﮑﺷﺎف و اﻋﺗﺑﺎردھﯽ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﺻﺣت و ﮐﯾﻔﯾت ﻧﺗﺎﯾﺞ زﻧده ﮔﯽ؛ doi: 101186/1477-7252-5-63 .5:63
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ﻣن ظرﻓﯾت آن را دارم ﮐﮫ در ﻣورد زﻧده ﮔﯽ ﺧود ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرم.
ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﮫ ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎی زﻧده ﮔﯽ ﺧود رﺳﯾده ﮔﯽ ﮐﻧم.
ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻧده ﮔﯽ ام ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧم.
ﻣن آدم ﻣﻔﯾدی ھﺳﺗم* .
ﻣن در دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐردن ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺧوب ھﺳﺗم* .
ﻣن اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس دارم* .
ﻣن ﺗواﻧﺎﯾﯽ آن را دارم ﮐﮫ در ﻣورد ﭼﯾز ھﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرم* .
در ﻣورد ﺗﺻﻣﯾم ھﺎﯾﯽ در ﻣورد ﺧودم ،ﻣن ﺣﻖ رأی دارم.
ﻣﯾﺗواﻧم ﭼﯾز ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑراﯾم ﻣﮭم اﻧد ﺑﮫ دﯾﮕران اظﮭﺎر ﮐﻧم.

 .2.3.2ﻣﺜﺎل :ﺳﻮاﻟﻨﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ھﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺳﺎزی اطﻔﺎل

ﺗﺣﻠﯾل ﺑر اﺳﺎس داده ھﺎی ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﯾﺎ  PIAﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻧﻌطف ﺳﺎزی اطﻔﺎل دﯾزاﯾن
ﺷده اﺳت .ﻓﺎﮐﺗور ھﺎی زﯾﺎدی وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ اطﻔﺎل و ﻧﺣوه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﯾﯽ آن ھﺎ ﺑﺎ ﺷراﯾط دﺷوار ﻣﺎﻧﻧد ﺷراﯾط زﻧده ﮔﯽ و ﺧﺎﻧواده
ﮔﯽ ،ﺣس ﺗﻌﻠﻖ و ﭘذﯾرش ،ﺳن و ﺟﻧﺳﯾت را ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺳواﻻت اﯾن ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﯽ ﺑوده و ﺗﻐﯾﯾرات در ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اطﻔﺎل ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎ ھم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣودن دﯾﮕر اﺑزار ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ )ﻣﺛل ﺑﺣث
ھﺎی ﮔروھﯽ( ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﯾن ﭘﺎﻧزده ﺳوال ﻣوﺟود در ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ در ھر دو ﻣرﺣﻠﮫ ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷوﻧد.
ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻣﮑن در ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اطﻔﺎل ﺑﯾﺷﺗر ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﭘﻧﺞ ﺷﺎﺧص ﺳﻧﺟش ﻣﯽ ﺷوﻧد:
.1
.2
.3
.4
.5

اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎت آزار دھﻧده – ﺑر ﻣﯾﮕردد ﺑﮫ ﺳطﺢ اﺿطراب ،آراﻣش و اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت.
ﻓﺿﺎی ﺧﺎﻧواده – ﺑر ﻣﯾﮕردد ﺑﮫ اﻧﮑﺷﺎف رواﺑط ﺑﺎ واﻟدﯾن ،ھﻣﮑﺎری در ﮐﺎر ھﺎی ﺧﺎﻧﮫ.
ﻓﺿﺎی ﻣﮑﺗب – ﺑر ﻣﯾﮕردد ﺑﮫ اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎ و ﺳﻠوک ﻣﺛﺑت ﯾﺎدﮔﯾری ،اﻧﮑﺷﺎف رواﺑط ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن.
رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – ﺑر ﻣﯾﮕردد ﺑﮫ ارزش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﻠوک ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ،ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺎﻧون ﺧﺎﻧواده ،ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی
دو ﺟﺎﻧﺑﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻧﮑﺷﺎف ﺗﺑﺎرز ﺧودی.
ﺣل ﻣﺷﮑل – ﺑر ﻣﯾﮕردد ﺑﮫ اﻧﮑﺷﺎف ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺣل ﻣﺷﮑﻼت ،ﺳﻠوک ﮐﺎھش ﺧطر ،اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺳن ،اﺑﺗﮑﺎر،
ﮐﻧﺟﮑﺎوی ،اﮐﺗﺷﺎف و ﻣدﯾرﯾت ﺧودی.

ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد آﻣوزش ﺑﮭﺗر ﮐﺎرﻣﻧدان ،آزﻣﺎﯾش و اﻗﺗﺑﺎس ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ،اﻧﺗﺧﺎب اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن و ﭘﯾﺷﮑش ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ رھﻧﻣﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻧﻌطف ﺳﺎزی اطﻔﺎل ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺗﺣﻠﯾل  PIAﻧﯾز در اﯾن رھﻧﻣود ﺑﺎ ﭘﯾوﻧد )ﻟﯾﻧﮏ(
ھﺎ و ﻣﺛﺎل ھﺎی ﺛﺑت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت.
ﺳواﻻت ذﯾل در ﻣورد ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ اطﻔﺎل ﺑر ﻣﯾﮕردد ﺑﮫ زﻧده ﮔﯽ دو ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل اطﻔﺎل اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده .ﺟواب ھﺎی اطﻔﺎل ﺑرای ﺳواﻻت
ذﯾل در ﭼوﮐﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﺳوال ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺷده اﻧد.
"ﻓﮑر ﮐردن در ﻣورد دو ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل "...
 .1اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎت آزار دھﻧده
 .1aآﯾﺎ اﻓﺳرده اﺣﺳﺎس ﮐرده اﯾد؟
 .1bآﯾﺎ ﺧواب ھﺎی ﺑد دﯾده اﯾد؟

ھﯾﭼوﻗت

ﺑﮫ ﻧدرت ﻣﻌﻣوﻻً

ھﻣﯾﺷﮫ
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 .1cﻧﮕران ﺑوده اﯾد؟
 .2ﻓﺿﺎی ﺧﺎﻧواده

ھﯾﭼوﻗت

ﺑﮫ ﻧدرت ﻣﻌﻣوﻻً

ھﻣﯾﺷﮫ

 .2aآﯾﺎ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﯾد در اوﻗﺎت ﺑﯾﮑﺎری ﮐﺎری را ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد؟
 .2bآﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﮐرده اﯾد ﮐﮫ واﻟدﯾن ﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔوش داده و ﺑﮫ ﻧظرﯾﺎت ﺗﺎن اﺣﺗرام
ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد؟
 .2cآﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﮐرده اﯾد ﮐﮫ واﻟدﯾن ﺗﺎن ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را در ﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﺗﺎن
ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﻧد؟
 .3ﻓﺿﺎی ﻣﮑﺗب

ھﯾﭼوﻗت

ﺑﮫ ﻧدرت ﻣﻌﻣوﻻً

ھﻣﯾﺷﮫ

 .3aآﯾﺎ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻧف ﺗوﺟﮫ/ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد؟
 .3bآﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﻣﮑﺗب ﺷﻣﺎ ﺟﺎی ﺧوﺑﯽ اﺳت؟
 .3cآﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﻠم ﺗﺎن ﺑﮫ ﻧظرﯾﺎت ﮔوش داده و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺣﺗرام ﻗﺎﯾل
ﺷده اﺳت؟
 .4رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ھﯾﭼوﻗت

ﺑﮫ ﻧدرت ﻣﻌﻣوﻻً

ھﻣﯾﺷﮫ

 .4aآﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧده اﺳت ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﺷﻣﺎ را ﻓرﯾب داده اﺳت؟
 .4bآﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺷﻣﺎ در وﻗت ﺿرورت
ﮐﻣﮏ ﮐﻧد؟
 .4cآﯾﺎ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﺗﺎن وﻗت ﮔذراﻧده اﯾد )در ﺑﺎزی ھﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ،ﺻﺣﺑت ﮐردن(؟
 .5ﺣل ﻣﺷﮑل
 .5aآﯾﺎ ﻣﯾداﻧﺳﺗﯾد ﮐﮫ در ﺣﺎﻻت ﺧطرﻧﺎک ﯾﺎ ﻣﺷﮑل ﭼﮫ ﮐﺎری را ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد؟
 .5bآﯾﺎ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزی ھﺎ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرده اﯾد؟
 .5cآﯾﺎ ﻗﮭر ﺷده اﯾد ﯾﺎ اﻋﺻﺎب ﺧود را از دﺳت داده اﯾد؟

ھﯾﭼوﻗت

ﺑﮫ ﻧدرت ﻣﻌﻣوﻻً

ھﻣﯾﺷﮫ
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 .3ﻣﯿﺘﻮد ھﺎی ﮐﯿﻔﯽ

ﻣﯾﺗود ھﺎی ﮐﯾﻔﯽ  17اﺑزاری اﻧد ﮐﮫ ﺟﮭت ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﺳﻠوک ،ارﺗﺑﺎطﺎت ،دﯾدﮔﺎه ھﺎ و ﻋﻘﺎﯾد ،ارزش ھﺎ ،ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ،
اھداف و ﻓرھﻧﮓ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﯾﺗود ھﺎی ﮐﯾﻔﯽ ﻣﺎ را در ﺷﻧﺎﺧت دﻧﯾﺎ و اﯾن ﮐﮫ ﭼرا ھﻣﮫ ﭼﯾز اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﮐﻣﮏ
ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻧوع ﻣﯾﺗود ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن و ﺟواﻣﻊ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳواﻻت ﺑﮫ ﺻورت آﻧﯽ و ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳواﻻت
ﮐﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد .در ﺿﻣن ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺷﯾوه ﻣﺣﻘﻖ ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اظﮭﺎرات اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن داده و ﺑﺎ طرح
ﺳواﻻت ﺿﻣﻧﯽ ،ﻣوﺿوع ﻣورد ﺑﺣث را ﺑﺎ ھدف اﺻﻠﯽ ﺗﺣﻘﯾﻖ ارﺗﺑﺎط دھد .در ﻣﯾﺗود ھﺎی ﮐﯾﻔﯽ ﺳواﻻت ﺑﯾﺷﺗر ﺳواﻻت ﺑﺎز ﻣطرح ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن اﺟﺎزه داده ﺷود ﺗﺎ دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺷﺎن در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت را ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد؛ ﮐﮫ اﯾن ﺧود ﯾﮑﯽ از
ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﮐﮫ در ﻣﯾﺗود ھﺎی ﮐﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯾرود )ﻣﺛل ﺳروی ھﺎی ﭼﮭﺎر ﺟواﺑﮫ(.
در اﯾن ﺑﺧش ﭼﮭﺎر ﻣﯾﺗود ﮐﯾﻔﯽ ﺗﺷرﯾﺢ ﺷده اﻧد:
.1
.2
.3
.4

ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ ﯾﺎ focus group
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻧﺧﺑﮫ ﮔﺎن
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی ﯾﺎ case studies
ﻣﯾﺗودﻟوژی ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣده

 .3.1ﺑﺤﺚ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ ﯾﺎ Focus Group

ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ ﯾﺎ  (FG) Focus Groupﺑﺣث ھﺎ ﻣﺗﻣرﮐزی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔروپ ھﺎی ﮐوﭼﮏ )ﻣﻌﻣوﻻً  12-8ﻧﻔر( ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ھدف از اﯾن ﺑﺣث ھﺎ ﺑدﺳت آوردن ﻧظرﯾﺎت ،ﺑرﺧورد ھﺎ ،دﯾدﮔﺎه ھﺎ ،ﻋﻘﺎﯾد ،و ﺳﻠوک اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻣوارد ﺧﺎص ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد  .19 18داﯾر ﮐﻧﻧده ﯾﯽ ﺑﺣث رھﻧﻣﺎی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ )ﻟﺳﺗﯽ از ﺳواﻻت ﺑﺎز( ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺟرﯾﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،ﻧظرﯾﺎت
و ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﯾﺎدداﺷت و ﯾﺎ ھم ﺛﺑت ﻣﯾﮕردد )ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷود از ﯾﮏ ﻣﻧﺷﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد( .در ﺣﺎﻻت
ﻧورﻣﺎل ،ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺑﺣث ﺑﺎﯾد ﻓﺿﺎی ﭘذﯾرا را اﯾﺟﺎد ﮐرده ﮐﮫ در آن اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺧود را راﺣت اﺣﺳﺎس ﮐرده و ﺑﮫ ﺳواﻻت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ
ﺟواب اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد.

 .3.1.1رھﻨﻤﺎ :ﺳﻮاﻻت اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺤﺚ ﮔﺮوھﯽ ﯾﺎ Focus Group
اﯾن ﺑﺧش در ﻣورد ﺑﺣث ﮔروھﯽ رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﮑﻧد.
ﺳوال

ﺟواب

ﭼﮫ وﻗت ﺑﺎﯾد از ﺑﺣث ﮔروھﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ در ﻣوارد ذﯾل ﻣﻔﯾد واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد:
ﮐﻧم؟
• در طرح ﺑرﻧﺎﻣﮫ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ؛ در ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺣﯾط و ﻧﯾﺎز ھﺎ؛ و در اﺧﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺟﮭت ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﺗﻐﯾﯾر ﺑوﺟود آﻣده ﻧﺎﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ.
• "ﭼطور و ﭼرا" )ﻣﺛل ،اﻧﮕﯾزه و ﻣﺣدوده ﯾﯽ ﻓﮑری ﻣردم( ﻧﺳﺑت ﺑﮫ "ﭼﻘدر" و
"ﭼﮫ ﺗﻌداد" ﻗوی ﺗر ھﺳﺗﻧد.
• ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ ﮔروھﯽ از ﻣردم ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻧوﺷﺗن ﺳروی ھﺎ ﻣﺷﮑل دارﻧد،
و ﯾﺎ ھم ﺳواد ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن ﻧدارﻧد.
ﺑﮫ ﭼﻧد ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت زﻣﺎن و ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑرای ھر ﮔروه ﺣد اﻗل دو ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺣث ھﺎی
ﮔروھﯽ ﺗدوﯾر ﺷود .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،ﺑرای ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ ﺑﺎ ﺟواﻧﺎن ﺟدا ﺷده ﻧظر ﺑﮫ
ﺿرورت دارم؟
ﺟﻧﺳﯾت ،دو ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭘﺳران و دو ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ دﺧﺗران داﯾر ﺷود .اﮔر ﭼﯾز ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ از
ﮔروپ ﺟدﯾد ﺷﻧﯾدﯾد در ﮔروپ اول ھم ﺷﻧﯾده ﺑودﯾد ،ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ در رﺳﯾدن ﺑﮫ اﺷﺑﺎع ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺟدﯾد ﻧزدﯾﮏ ﺷده اﯾد.
ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ ﭼﻘدر طول ﻣﯽ ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﯾﮏ و ﻧﯾم ﺳﺎﻋت )ﺑﯾن  60و  120دﻗﯾﻘﮫ( طول ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .اﮔر
ﮐﺷﻧد؟
اﯾن ﺑﺣث ﮔروھﯽ ﺑﺎ اطﻔﺎل ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑرای اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺧورد ﺳن زﻣﺎن
 17ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده از :ﻓورﻣﮫ  Cﻣﺛﺎﻟﯽ از رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ .ﺑﺳﺗﮫ ﯾﯽ ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای واﺣد واﮐﻧش ﺣﺎﻻت اﺿطرار ﺻﺣﯽ ،وﺟﯾزه رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.
ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ) .ﭼﺎپ ﻧﺎﺷده(.
 18رھﻧﻣﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﻌطف ﺳﺎزی اطﻔﺎل .(2012) .ﻣرﮐز ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر و ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻣﺎﯾت از اطﻔﺎل ﯾﺎ save
 :the childrenﮐوﭘﻧﮭﺎﮔن.
 19رھﻧﻣﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘروژه/ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر .(2011) .ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ .ﺟﯾﻧﯾوا

 - 38ﺟﻌﺑﮫ اﺑزار
را ﮐوﺗﺎه ﺗر ﺑﺳﺎزﯾد  .20ﺑر ﻋﻼوه ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺳواﻻت اﺻﻠﯽ را ﺑﺎﯾد ﻣﺣدود
ﻧﮕﮭدارﯾد )ﺣد اﮐﺛر  8ﺳوال( ﺗﺎ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ھر ﺳوال را ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت و ﺑدون ﺗﻠف
ﮐردن وﻗت ﺟواب دھﻧد .در ﺻورت ﺿرورت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺟﮭت روﺷن ﺷدن ﺑﻌﺿﯽ از
ﻣوﺿوﻋﺎت از ﺳواﻻت ﺿﻣﻧﯽ ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮔروه ﺧود را ﺗﺷﺧﯾص ﮐﻧﯾد )ﻣﺛﻼً ﺳﻧﯾن ﻣﺷﺧص ،ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺷﺗرک( .ﺳﭘس،
ﮐﯽ ﺑﺎﯾد اﺷﺗراک ﮐﻧد؟
ﮐﺳﺎﻧﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﻣورد ﻣوﺿوع ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧوﺑﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد،
ﺑﺗواﻧﻧد اﺷﺗراک ﮐﻧﻧد و ﺻﺎﺣب ﻧظر ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎﯾد ﺧود را ﻣطﻣﯾن ﺑﺳﺎزﯾد ﮐﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده
ﮔﺎن طﺑﯾﻌﯾت ﻣﺷﺎﺑﮫ )ﻣﺛل ﺟﻧس ،ﻗوت ارﺗﺑﺎطﺎت( دارﻧد .اﯾن ﮐﺎر آن ھﺎ را راﺣت ﺳﺎﺧﺗﮫ و
ﺑرای ﺷﺎن اﻧﮕﯾزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ در ﺑﺣث ﺑﮫ ﺻورت آزاد اﺷﺗراک ﮐﻧﻧد.
اﮔر ﮔروه ﺑزرﮔﯽ از ﻣردم ﺑرای اﺷﺗراک در ﺑﺣث ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺣث
ﮔروھﯽ ﺑﺎ اﯾن ﮔروه ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ،در اﯾن ﺻورت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧوﻋﯾت ﺑﺣث را از ﮔروھﯽ
ﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻐﯾﯾر داده و ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎم ﺑﭘردازﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺣث
ﮔروھﯽ ﺧود را ﺑرای زﻣﺎن دﯾﮕری ،در وﺿﻌﯾت ﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرول ،و ﺑﺎ ﺗﻌداد ﻣﺣدودی از
اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﺋﯾد ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑﺎﻻی ﻣوﺿوﻋﺎت دﻟﺧواه ﺧود ﺑﭘردازﯾد.
ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اھداف ﺗﻌﯾن ﺷده در ﭘﻼن ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧود ،رھﻧﻣﺎی ﺑﺣث )ﺗﻌداد ﺳواﻻت(
ﭼﮕوﻧﮫ ﺳواﻻﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﭘرﺳﯾده ﺷود؟
را از ﻗﺑل ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد .ﺣدود ھﺷت ﺳواﻟﯽ را ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ:
• ﺑﺎز )ﺟواب ﺷﺎن ﺗﻧﮭﺎ "ﺑﻠﯽ" ﯾﺎ "ﻧﺧﯾر" ﻧﺑﺎﺷد( و ﻗﺎﺑل ﺑﺣث ﺑﺎﺷﻧد.
• ﮐوﺗﺎه ،واﺿﺢ و ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷﻧد.
• ﻧﻘل دھﻧده ،ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﻧده ،ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده و ﺷرم آور ﻧﺑﺎﺷﻧد.
• ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﺑرای ھر ﻣوﺿوع ﯾﮏ ﺳوال )از اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺛل "و" ﯾﺎ "ﯾﺎ" در
ﺳواﻻت اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد(.
ﭼﮫ ﻧوع ﺳواﻻت ﻣﻔﯾد ھﺳﺗﻧد؟
• در اﺑﺗدا ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳوال آﻏﺎز ﮐﻧﻧده .اﯾن ﺳواﻻت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺷﺧﺻﺎ ً در ﻣورد
ﺑﺣث ﮔروھﯽ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺧود را ﻣطﻣﯾن ﺑﺳﺎزﯾد ﮐﮫ ﺳواﻻت
ﻋﺎدی ھﺳﺗﻧد و ھر ﯾﮏ از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﮫ ﺳﺎده ﮔﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ
اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،در ﯾﮏ ﺑﺣث ﮔروھﯽ ﺟﮭت ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رواﻧﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﯾﮏ ﺳوال آﻏﺎز ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﺑﺎﺷد" :در ﭼﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ
ﺳﮭم ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد"؟
• ﺳواﻻت اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن را ﻣﺟﺑور ﺳﺎزد در ﺑﺎره زﻣﺎن
ھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ ﻓﮑر ﮐرده و ﺗﺟﺎرب ﺷﺧﺻﯽ ﺷﺎن را اﻧﻌﮑﺎس دھﻧد.
• ﺳواﻻﺗﯽ در ﻣورد ﺗﺎﺛﯾر ﭘذﯾری ھﺎ ﻣﺛل "ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﻻی ﺷﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﮐرد  "...ﯾﺎ
ﺳواﻻﺗﯽ در ﻣورد ﻧﺳﺑت دادن ھﺎ ﻣﺛل "ﭼﮫ ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎﯾﯽ  "....ﺑﭘرﺳﯾد ،ﻧﮫ
ﺳواﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ "ﭼرا" آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد ﭼون در اﯾن ﻧوع ﺳوال ھﺎ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده
ﻣﻌﻣوﻻً ﺣﺎﻟت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد.
• ﺳواﻻت ﺿﻣﻧﯽ – اﯾن ھﺎ ﺳواﻻت ﺗﻌﻘﯾﺑﯽ ﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺳواﻻت اﺻﻠﯽ ﮐﮫ
اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﮫ آن ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭘرﺳﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﺛل" ،ﻣﯾﺷﮫ
در ﻣورد  ...ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺗﯽ؟" ﯾﺎ "اﻣﮑﺎن دارد در ﻣورد ﻣﺛﺎﻟﯽ اراﺋﮫ ﮐﻧﯽ؟"
ﺑﮫ ﺻﻔت ﺗدوﯾر ﮐﻧﻧده ﯾﯽ ﺑﺣث ،ﭼﮫ
• ﺧود را ﻣطﻣﯾن ﺳﺎزﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﯾﯽ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن در ﯾﮏ ﺳطﺢ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد.
ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم 21؟
اﯾن ﮐﺎر در اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﮐﻣﮏ ﻧﻣوده و اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھﻣدﯾﮕر
را ﺑﺑﯾﻧﻧد )ﺷﮑل داﯾروی ﺑﮭﺗر اﺳت(.
• از ﺷﯾوه ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺣث اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن راﺣت ﺑﺎﺷﻧد.
• ﺷﻧواﯾﯽ ﻓﻌﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد و ﺳواﻻت ﺗﻌﻘﯾﺑﯽ ﺑﭘرﺳﯾد ﺗﺎ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده
ﮔﺎن ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظرﯾﺎت ﺷﺎن ﮔوش ﻣﯾدھﯾد و اﯾن ﻧظرﯾﺎت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
ارزش اﻧد.
• از ﺳوال ھﺎی ﻋﺎم ﺷروع و ﺑﮫ طرف ﺳوال ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺑروﯾد .ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ را
ﺧﻼﺻﮫ ﮐرده و ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد ﮐﮫ درﺳت ﻓﮭﻣﯾده اﯾد.
• طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎﺷﯾد :ﻣواﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟف ﻧﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﺎ ﻧظر ﺧود را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﮑﻧﯾد .اﺷﺗراک
ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اﯾن ﺑﺣث ھﺳﺗﻧد ،و ھﯾﭻ ﺟواب ﺻﺣﯾﺢ ﯾﺎ ﻏﻠط وﺟود ﻧدارد.
 20ﺟﮭت رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﻔﺻل در ﻣورد ﻧﺣوه ﺗدوﯾر ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ ﯾﺎ  focus groupﺑﺎ اطﻔﺎل ﺑﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﯾﯽ ﺷﻣﺎره  10رھﻧﻣﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻧﻌطف ﺳﺎزی
اطﻔﺎل ) (2012ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
 21ﺳﻧﺎﯾدر ،ال ،.و داوﯾس ،ای .(2006) .آﺳﯾب ﭘذﯾری رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﻧﺟش ھﺎی اﻧﻌطﺎف ﺑرای ﻧظﺎرت ﻣﻠﯽ اﯾﺗﺎم و اطﻔﺎل آﺳﯾب ﭘذﯾر :ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﺑرای ﺷﺎﺧص ھﺎی رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﯾوﻧﯾﺳف .ﯾوﻧﯾﺳف :ﻧﯾوﯾﺎرک.
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ﭘﺎﺳﺦ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن اراﺋﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد اﺻﻼح ﯾﺎ در ﻣورد ﺷﺎن
ﻗﺿﺎوت ﻧﮑﻧﯾد )ﺧوب ﯾﺎ ﺑد(.
• ھﻣﮑﺎری ھﺎﯾﯽ ﺑﺣﺛﯽ را ﻗدر داﻧﯽ ﮐرده ﺑﮫ آن اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾد.
• ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از ھﻣﮫ ﯾﯽ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن )ﻣرد ،زن ،دﺧﺗر ،ﭘﺳر( و ھﻣﮫ
ﮐﺗﮕوری ھﺎی ﺳﻧﯽ ﺑﺷﻧوﯾد )اﯾن ﻣوﺿوع ﺧﺎﺻﺗﺎ ً ﺑرای ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠط ﻣﮭم
اﺳت(.
• ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗواﻓﻖ ﻓﺷﺎر وارد ﻧﮑﻧﯾد ،ﺑر ﺧﻼف ﻧظرﯾﺎت ﻣﺗﻔﺎوت را ﺟﻣﻊ آوری
ﮐﻧﯾد.
• ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ھﻣﮕﯽ در ﺑﺣث ﺳﮭم ﻓﻌﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔر ھﻣﮫ ﺑﺣث
را اداره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﻻی دﯾﮕران ﺻدا ﺑزﻧﯾد .ﺑﮭﺗر اﺳت از ﺷﯾوه ﯾﯽ "ﻣﯾز ﮔرد"،
ﮐﮫ در آن ﺑﺣث در ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﮐرده و ﺑرای ھر اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﯾﮏ ﯾﺎ دو
دﻗﯾﻘﮫ ﺑرای اراﺋﮫ ﭘﺎﺳﺦ وﻗت داده ﻣﯽ ﺷود ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ
ﻧظرﯾﺎت ﮔوش داده ﻣﯽ ﺷود ،و در ﺻورت ﺿرورت ﻣدﯾرﯾت زﻣﺎن را در دﺳت
ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ھﻣﮕﯽ وﻗت ﻣﺳﺎوی داده ﺷود.
• ﻣﺗوﺟﮫ زﻣﺎن ﺑوده و ﺑﺣث را ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﯾد .ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻣرﮐز ﺑﺎﺷﯾد ،و ﺣرﮐت ﺑﺣث
را ﯾﮑﺳﺎن ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ،و ﺑطرف ﺳواﻻت اﺻﻠﯽ ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد.
• ﻗواﻧﯾن وﺿﻊ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت اﻧﻔرادی اﺟﺎزه ﻧدھﯾد ،ﺑر ﻋﮑس
ھﻣﮫ ﺑﺣث ھﺎ را در داﺧل ﮔروپ ﻧﮕﮭدارﯾد.
• ﺳواﻻت ﺗﻌﯾن ﺷده را ﻣﻧﻌطف ﻧﮕﮭدارﯾد و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن در
ﻣورد ﻣوﺿوع ﯾﯽ ﺑﮫ ﺻورت دواﻣدار ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺗرﺗﯾب ﺳواﻻت ﺧود را
ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد .ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﯾﯽ ﺳواﻻت ﭘﺎﺳﺦ درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﺗرﺗﯾب اراﺋﮫ ﺳوال ھﺎ را ﺑﮕذارﯾد ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺣث.
ﻣﺣدودﯾت ھﺎ و ﻧواﻗص ﺑﺣث ھﺎی ﺑﻌﺿﯽ از ﻧواﻗص و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ ﻋﺑﺎرت اﻧد از :22
ﮔروھﯽ ﭼﯽ اﺳت؟
• ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑدﺳت آﻣده از طرﯾﻖ ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻧظرﯾﺎت
ﮐﻠﯽ اﺟﺗﻣﺎع ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎره ﯾﯽ دﯾﮕر ،اﯾن ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﻧظرﯾﺎت و دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺷود آن را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ از
اﺟﺗﻣﺎع ﭘذﯾرﻓت.
• اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط دوﺳﺗﺎن ﺷﺎن اﺗﮑﺎء
ﻣﯾﮑﻧﻧد )دﻻﯾل ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( .ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ھﻧﮕﺎم ﺗﻔﺳﯾر
ﻧﺗﺎﯾﺞ ،ﺑﺎﯾد از اﺣﺗﯾﺎط ﮐﺎر ﮔرﻓت.
• ﺗدوﯾر ﮐﻧﻧده ﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣورد آﻣوزش ﻧدﯾده ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن
را ﻣﺟﺑور ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳواﻻت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗرﺗﯾب ﺧﺎص ﺟواب اراﺋﮫ ﮐﻧد .ﺑر ﻋﻼوه،
اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ھم ﮐوﺷش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳواﻻت ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﮐﮫ ﺗدوﯾر ﮐﻧﻧده
ﻣﯽ ﺧواھد ،ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد؛ ﺧﺻوﺻﺎ ً در ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺣث ﺷﮑل رﺳﻣﯽ دارد
و ﺗدوﯾر ﮐﻧﻧده ھم از ﮐﺎرﻣﻧدان ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﮫ ﯾﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣﺳوب ﺷود.
• ﺑﺣث ھﺎ ﮔروھﯽ ﺷﺎﯾد ﺑرای ﺑﺣث در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑر اﻧﮕﯾز ،ﯾﺎ
ﺗﺟﺳس دﯾدﮔﺎه اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻐﻠﻖ ،ﻣﯾﺗود ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ
ﻧﺑﺎﺷد .ﺑرای اﯾن ھدف ﻣﻣﮑن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻧﺧﺑﮫ ﮔﺎن ﺷﺎﯾد ﻣﻧﺎﺳب ﺗر ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر
در ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ ﺳواﻻت ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑر اﻧﮕﯾز وﺟود دارﻧد ،ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺳوال را ﺑﮫ ﺷﮑل ﻋﺎم آن را ﻣطرح ﮐﻧﯾد ﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺳوال ﺷﺧﺻﯽ.
• ﺑﺣث ھﺎ ﮔروھﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺻوﯾری از ﭘدﯾده ھﺎی ﻗﺑول ﺷده ﯾﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻣطرح
ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻧﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ دارد اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﯾﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﻧﺎم
"ﺟﺎﻧﺑداری ﺳﻠﯾﻘﮫ ﯾﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود.
• ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﺎﻻی اﯾن ﻣوﺿوع در ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد،
اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ در ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ ﻣوﺿوع ﻣﺣرﻣﯾت و اﻣﻧﯾت
اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن را ﻧﻣﯽ ﺷود ﺗﺿﻣﯾن ﮐرد.
ﺑﻌﺿﯽ از ﻧواﻗص و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی دﯾﮕر ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ را ﻣﯽ ﺷود در ﻧﺣوه اﻧﺗﺧﺎب
اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ،ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺧوب ﺗدوﯾر ﺑﺣث و ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ،و وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن
)ﺑﮫ ﺳﺗون ﺑﺎﻻ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد( ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد.
 22ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده از :ﺑﺳﺗﮫ ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای واﺣد واﮐﻧش ﺻﺣﯽ ﺑرای ﺣﺎﻻت اﺿطرار ،وﺳﯾﻠﮫ  .cﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر) .ﭼﺎپ ﻧﺎ ﺷده(.
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 .3.1.2رھﻨﻤﺎﯾﯽ :ﺗﺪوﯾﺮ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوھﯽ
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ﺑﺣث ﮔروھﯽ را ﺑﺎ راھﮑﺎر ذﯾل ﺑﺎﯾد ﺗﻧظﯾم ﮐرد:
ﺧوش آﻣدﯾد و ھدف
•
•
•
•
•

ﺑﺎ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺧوش آﻣدﯾد ﮐﻧﯾد و ﺧود )و ﻣﻧﺷﯽ( را ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ھدف ﺟﻠﺳﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد )ﭼرا ﮔرد آﻣده اﯾد( و ﻗواﻧﯾن را وﺿﻊ ﮐﻧﯾد )ﻣﺛل ،ﻣﺣرﻣﯾت(.
اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده را ﺑﮫ ﯾﮑدﮔﯾر ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﮕذارﯾد ﺧود ھﻣدﯾﮕر را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد.
در ﻣورد ﻧﺣوه ﯾﺎدداﺷت ﺑرداری و ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﺛﺑت ﮐﻧﻧده ﺗوﺿﯾﺣﺎت دھﯾد.
وﺿﺎﺣت دھﯾد ﮐﮫ ﺑﺣث ﺣدود  1.5ﺳﺎﻋت طول ﺧواھد ﮐﺷﯾد.

ﺟﻠﺳﮫ ﺳوال و ﺟواب
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺳواﻻت را ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣطرح ﮐرده و ﺟرﯾﺎن ﺑﺣث را ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧﯾد.
ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد درﺳت درک ﮐرده اﯾد.
ﻋﯾن ﺳوال را ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﻣطرح ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد ﺟواﺑﺎت ﯾﮑﺳﺎن ھﺳﺗﻧد.
در ﻣورد ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺗﻔﺳﯾر دﯾدﮔﺎه اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺳﻠوک ،واﻗﻌﺎت ﯾﺎ ﭼﯾز ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﻧد ،ﮐﻧﺟﮑﺎو
ﺑﺎﺷﯾد.
ﺳواﻻت ﺗﻌﻘﯾﺑﯽ ﻣطرح ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻣﻖ ﺗﻔﮑر اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑرﺳﯾد.
ﺑﺎ ﺣوﺻﻠﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎ دﻗت ﮔوش ﮐﻧﯾد و ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﺟواﺑﺎت ھر ﻓرد را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺳﭘﺎرﯾد.
ﺑﻌد از اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺳوال ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ اراﺋﮫ ﺷد و ﺑﺎﻻﯾﺷﺎن ﺑﺣث ﺧﺎﺗﻣﮫ ﯾﺎﻓت ،ﭼﯾز ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺷﻧﯾده اﯾد ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﯾﺎدداﺷت ھﺎی دﻗﯾﻖ ﺑر دارﯾد )اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺷﯽ ھم ھﺳﺗﯾد( ﺑﮫ ﺷﻣول ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻟﻔظﯽ و ﻏﯾر ﻟﻔظﯽ )ﻣﺛل زﺑﺎن اﺷﺎره(.

ﺧﺗم ﺑﺣث ﮔروھﯽ
•
•
•

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺗم وﻗت ﻧزدﯾﮏ ﺷد ،ﻣوﻗﻌﯾت ﺧوﺑﯽ را ﺑرای اراﺋﮫ ﺳوال اﺧﺗﺗﺎﻣﯾﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
از اﯾن ﮐﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ در ﺑﺣث ﺣﺎﺿر ﺷوﻧد ﺳﭘﺎﺳﮕذاری ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ھدف ﺑﺣث را ﺗﮑرار ﻧﻣوده و ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.

ﺑﻌد از ﺑﺣث ﮔروھﯽ
•

ﻓورا ً ﭘس از ﺧﺗم ﺑﺣث ،ﺗدوﯾر ﮐﻧﻧده و ﻣﻧﺷﯽ ﺑﺎ ھم ﯾﮑﺟﺎ ﺷده و ﯾﺎد داﺷت ھﺎی ﺟرﯾﺎن ﺑﺣث را ﺗوﺳﻌﮫ دھﯾد.

 .3.1.3رھﻨﻤﺎﯾﯽ :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮاد ﺑﺤﺚ ﮔﺮوھﯽ

ﺗﺣﻠﯾل ﻣواد ﺑﺣث ﮔروھﯽ ﺑر ﻣﯾﮕردد ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎھﯾم در ﺑﺣری از ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﻣذاﮐره ،ﯾﺎدداﺷت ھﺎ ،ﺗﺣرﯾر ھﺎ،
و ﻣواد ﺛﺑﺗﯽ ﺑﮫ آن دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾد .ﻣواد ھر ﺑﺣث ﮔروھﯽ را ﺗﺣﻠﯾل ﮐرده و ﺳﭘس ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ھﺎی ﺗﻣﺎم ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ ﯾﯽ را ﮐﮫ اﻧﺟﺎم
داده اﯾد ﺑﺎ ھم ﯾﮑﺟﺎ ﻧﻣوده اﯾن ﺳواﻻت را از ﺧود ﺑﭘرﺳﯾد:
•
•
•
•
•

اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮕوﯾﻧد؟
ﺷﻣﺎ ﭼﯽ آﻣوﺧﺗﮫ اﯾد؟
ﭼﮫ ﭼﯾز ﺟدﯾدی وﺟود دارد؟ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺗﻌﺟب آور اﺳت؟
ﭼﮫ ﭼﯾز ﺗﺎﺋﯾد ﺷده ﯾﯽ وﺟود دارد؟
ﺑرداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﭼﯾﺳت؟

ﻣﺗن را ﺑﺎ در ﻧظر ﻣوادی ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اھﻣﯾت اﻧد ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﺋﯾد ،ﻣﺛﻼً ﺑﮫ اﺳﺎس ھدف ﺑﺣث .ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده
را ﺑﺎ ﺷﺎﺧص ھﺎ ﻋﻼﯾﻖ ارﺗﺑﺎط دھﯾد ،اﻣﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﭘﯾش ﻣﯾﺂﯾد ،آن را ﭘذﯾرا ﺑﺎﺷﯾد .ﻣواد را ﮐود
ﮔذاری ﻧﻣوده و در ﮐﺗﮕوری ھﺎی ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﺋﯾد:
•

ﻧظرﯾﮫ ھﺎی ﺗﮑراری و ﮐﻠﻣﺎت/ﻋﺑﺎراﺗﯽ را ﮐﮫ ﺗوﺳط اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣﺗﻔﺎوت اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
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•
•

ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫ ھﺎی ﺗﮑراری ،ﻣواد را ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋﺎم دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻧﻣﺎﺋﯾد )اﻣﺎ ﺷﺎﺧص ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺳﻧﺟش
ﻧﻣﺎﺋﯾد ،از ﯾﺎد ﻧﺑرﯾد(.
ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ را در ﻗﺎﻟب ﻣﺗن ھﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﺧود ﻣردم ﭘﯾﺷﮑش ﻧﻣوده ،و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﺿوﻋﺎت اﺳﺗﺧراج ﺷده ﯾﯽ ﺧود ﺗﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ
را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد.

دو ﻣﺛﺎل از ﺳواﻻت ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ در ذﯾل آﻣده اﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﺳواﻻت را ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺧود ﺗﺎن اﻗﺗﺑﺎس ﻧﻣﺎﺋﯾد.

 .3.1.4ﻣﺜﺎل :ﺳﻮاﻻت ﺑﺤﺚ ﮔﺮوھﯽ – ﻣﮭﺎرت ھﺎی زﻧﺪه ﮔﯽ و ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ

اﯾن ﺳواﻻت ﻣﮭﺎرت ھﺎی زﻧده ﮔﯽ و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ از اوﻧﮕﺎر و ﻟﯾﺑﻧﺑرگ ) (Ungar and Liebenbergدر ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﻧﻌطف ﺳﺎزی
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ارﺗﺑﺎط ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺑﮫ رھﻧﻣﺎی اطﻔﺎل ،ﺟواﻧﺎن ،و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﯾﺎ  .CYRMﺳواﻻت را ﻣﯽ ﺷود در ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ در ﻣورد
ﻣﮭﺎرت ھﺎی زﻧده ﮔﯽ و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن )و اطﻔﺎل و ﺟواﻧﺎن از طرﯾﻖ ﺳواﻻت ﻣﺗرادﻓﯽ ﮐﮫ ذﮐر ﺷده اﻧد( اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﻣﺛﺎل ﯾﯽ از ﺳواﻻت ﺑﺣث ﮔروھﯽ – ﻣﮭﺎرت ھﺎی زﻧده ﮔﯽ و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ
 .1ﺑرای زﻧده ﮔﯽ اﻣن و راﺣت در اﯾﻧﺟﺎ ،ﭼﮫ ﭼﯾز ھﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑداﻧم؟ )ﻣﺗرادف ﺑرای اطﻔﺎل/ﺟواﻧﺎن :در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧم ﺧوﺑﺗر ﺑزرگ ﺷوم؟(
 .2ﺷﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی ﮐﮫ ﻓرا راه ﺷﺎن وﺟود دارد وﻟﯽ ﺑﺎز ھم ﺑﺎ ﻣﺻﯾب ھﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻧﺟﺎ دﺳت
و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ )ﻣﺗرادف ﺑرای اطﻔﺎل/ﺟواﻧﺎن :ﭼﮫ ﺗﻌرﯾﻔﯽ دارﯾد از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی
دارﻧد ،وﻟﯽ ﺑﺎز ھم اﯾﻧﺟﺎ زﻧده ﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد؟(
 .3اﯾن ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﺎر ﺑدی اﺗﻔﺎق اﻓﺗﯾد ،ﺑرای ﺷﻣﺎ ،ﺧﺎﻧواده و اﺟﺗﻣﺎع ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﯾﯽ را اﻓﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد؟
 .4ﭼﮫ ﭼﯾز ھﺎﯾﯽ در اﯾن ﺟﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑرای زﻧد ﮔﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود؟ )ﻣﺗرادف اطﻔﺎل/ﺟواﻧﺎن :ﭼﮫ ﭼﯾز ھﺎﯾﯽ در
اﯾﻧﺟﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑزرگ ﺷدن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد؟(
 .5ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در زﻧده ﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺳر ﻣﯾﺧورﯾد ،ﭼﮫ ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد؟
 .6ﺑرای ﺷﻣﺎ ،اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و دﯾﮕران در اﺟﺗﻣﺎع ﺻﺣﺗﻣﻧد ﺑودن ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﯾﯽ را اﻓﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد؟
 .7ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ دوﺳﺗﺎن ﺗﺎن ﺑرای ﺻﺣﺗﻣﻧد ﺑودن )روﺣﯽ ،ﻓزﯾﮑﯽ ،اﺣﺳﺎﺳﯽ ،و رواﻧﯽ( ﭼﮫ ﮐﺎر ھﺎﯾﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد؟

 .3.1.5ﻣﺜﺎل :ﺳﻮاﻻت ﺑﺤﺚ ﮔﺮوھﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺳﺎزی اطﻔﺎل

اﯾن ﺳواﻻت ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ ﺑﺎ اطﻔﺎل از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﻌطف ﺳﺎزی اطﻔﺎل ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن ﺳواﻻت را ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ھدف ارزﯾﺎﺑﯽ و
ﻧظﺎرت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﺳواﻻت ﺑﺣث ﮔروھﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﻣﻧﻌطف ﺳﺎزی اطﻔﺎل
ﺳواﻻت ﺑرای ﺑﺣث ﮔروھﯽ
 .1ﮐدام ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ را ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر دارﯾد؟
 .2از ﮐدام ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧوش ﺗﺎن آﻣد  /ﻧﯾﺂﻣد؟
 .3ﭼﮫ ﭼﯾزی در ﻣورد اﺷﺗراک ﺗﺎن در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧوب/ﺑد ﺑود؟
 .4آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﻌد از اﺷﺗراک در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،در ﺧود و ﻧﺣوه ﯾﯽ رواﺑط ﺗﺎن ﺑﺎ دﯾﮕران ﺗﻐﯾﯾر را اﺣﺳﺎس ﮐرده اﯾد؟
 .aدر ﻣورد رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺣﺎﻻ ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ دارﯾد؟ ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ،در ﻗﺑﺎل ﻣﻌﻠم ،ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،و درس ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ
دارﯾد؟
 .bدر ﻣورد ارﺗﺑﺎط ﺗﺎن ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و ھم ﺻﻧﻔﯽ ھﺎﯾﺗﺎن ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ دارﯾد؟
 .cدر ﻣورد واﻟدﯾن ﺗﺎن و ﻣوﺿوﻋﺎت ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ ﺗﺎن ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد؟
 .dآﯾﺎ در ھﻧﮕﺎم ﺿرورت از دوﺳﺗﺎن ،ﻣﻌﻠﻣﯾن و ﯾﺎ واﻟدﯾن ﺧود ﮐﻣﮏ ﺧواﺳﺗﮫ اﯾد؟ ﭼﮕوﻧﮫ؟
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 .5آﯾﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اطﻔﺎل دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧد – ﭼرا؟
 .6آﯾﺎ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧوﺑﯽ داری؟
 .7ﭼﯾز دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷرﯾﮏ ﺑﺳﺎزی؟
ﺳواﻻت اﺧﺗﺗﺎﻣﯾﮫ
 .8ﺧﻼﺻﮫ :آﯾﺎ اﯾن ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت؟
 .9ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده :ﺑﺣث را ﺑﺎزﺗﺎب داده و ﻣوﻗف ﮔﯾری ﺟدﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد )در ﺻورت اﻣﮑﺎن(.
 .10آﺧری :ﭼﯾزی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﮐﮫ در ﻣوردش ﺻﺣﺑت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾم؟
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 .3.2ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮫ ﮔﺎن

ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻧﺧﺑﮫ ﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﻋﻣﯾﻖ ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﻣوﺿوع ﻣورد ﺑﺣث ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ دارﻧد اطﻼق ﻣﯽ ﮔردد .ھدف از
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻧﺧﺑﮫ ﮔﺎن ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت از ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﭼون رھﺑران ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،و ﯾﺎ ﺳﺎﮐﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣورد اﺟﺗﻣﺎع ﻣﻌﻠوﻣﺎت
دﺳت اول دارﻧد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﺑﺎ درک و دراﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ دارﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼت دﯾدﮔﺎه ﺑوﺟود آورده و
ﺑرای ﺣل آن راه ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻧﺧﺑﮫ ﮔﺎن ﺑرای درک اﻧﮕﯾزه و ﺑﺎور ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ،از اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑر ﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑر ﻋﻼوه،
اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ ﻓرﺻت ھﺎﯾﯽ را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧظرﯾﺎت و ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑدﺳت آورد .ﻣﯾﺗود ھﺎی
ﺑﺣث ﮔروھﯽ ﻣﻣﮑن ﺑﺎﻋث ﺷود ﯾﮏ ﺗﻌداد از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑر اﻧﮕﯾز آزاداﻧﮫ اظﮭﺎر ﻧظر ﮐرده ﻧﺗواﻧﻧد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻧﺧﺑﮫ ﮔﺎن )اﻧﻔرادی ﯾﺎ ﮔروپ ھﺎی دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﻧﻔری( ﻣﯽ ﺗواﻧد در اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺑرای آزاداﻧﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردن
ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.

 .3.2.1رھﻨﻤﺎی :ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮫ ﮔﺎن

در ﻣورد ﭘﻼﻧﮕذاری و ﺗطﺑﯾﻖ اﯾن ﻧوع ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ را ﺑﺎﯾد ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷت:
ﻣراﺟل ﭘﻼﻧﮕذاری ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻧﺧﺑﮫ ﮔﺎن
 .1ﻣواد ﻣوﺟود را ﺟﻣﻊ ﮐرده و ﻣرور ﻧﻣﺎﺋﯾد – ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺟود در ﻣورد ﻣوﺿوع را از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾد.
.2
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.4
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.8
.9

.10

ﺗﺷﺧﯾص دھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت – ﺳواﻻت اﺑﺗداﯾﯽ ﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷوﻧد ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد و ﻧوﻋﯾت
ﻣواد را ﻧﯾز ﺗﻌﯾن ﮐﻧﯾد )ﻣﺛﻼٌ ﻣواد در ﻣورد ﻋﻣﻠﮑرد ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻧظرﯾﺎت ،ﺧدﻣﺎت ﻣوﺟود ،ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﺧدﻣﺎت(.
ﻧﻔوس ھدف را ﻣﺷﺧص ﻧﻣوده و در ﻣورد ﮐﺳﺎﻧﯽ از ﻣﯾﺎن اﺟﺗﻣﺎع ﮐﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧد اﺷﺗراک ھﺳﺗﻧد و داﻧش ﮐﺎﻓﯽ ھم دارﻧد ،ﻓﮑر
ﮐﻧﯾد.
ﻧﺧﺑﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد – ﮐﺳﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﻣورد اﺟﺗﻣﺎع ،ﻣﺷﮑﻼت و ﻋﻼﯾﻖ ﻣردم ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﺳت اول دارد.
ﺗﻧوع ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم اﺳت .ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﻣردﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت و از ﮔروپ ھﺎ و ﺳﮑﺗور ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد
ﺗﺎ ﺑﮫ دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت دﺳت ﯾﺎﺑﯾد.
ﻧوﻋﯾت ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد – ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد رو در رو ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﺗﻠﯾﻔون ﺻورت ﮔﯾرد .اﻧﺗﺧﺎب ﻧوع
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﺑﮫ وﻗت و ﻋﻼﻗﮫ ﯾﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ دھﻧده ،و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ زﻣﺎن ،ﻣﻧﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﺷﻣﺎ.
وﺳﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد – اﯾن ﺑﺧش ﻣﺗن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ و ﺳواﻻت )ﺑﺎز( اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺟرﯾﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﯾد .از ﺳوال ھﺎی واﻗﻌﯽ و ﺳﺎده ﺷروع ﮐرده ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳواﻻﺗﯽ در ﻣورد ﻧظرﯾﺎت و دﯾدﮔﺎه ھﺎ ﺑروﯾد .ﺑرای وﺿﺎﺣت
ﻣوﺿوﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده و ﺑدﺳت آوردن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،از ﺳواﻻت ﺿﻣﻧﯽ )ﺗﻌﻘﯾﺑﯽ( اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺳواﻻﺗﯽ در ارﺗﺑﺎط
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات را در اﺧﯾر ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﯾد.
ﻧوﻋﯾت ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی را ﻣﺷﺧص ﺳﺎزﯾد – ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻧﻣﺎﺋﯾد ﺗﺎ از ﮐﯾﻔﯾت ،ﻣوﺛرﯾت و ﺛﺑﺎت ﭘروﺳﮫ
ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد .در ﺟرﯾﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﯾﺎد داﺷت ﺑرداری ﻧﻣﺎﺋﯾد ،اﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﯾﺎدداﺷت ﺑرداری
ﺷﻣﺎ ﺟرﯾﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را ﺑر ھم ﻧزﻧد .ﺑر ﻋﻼوه ،دﻗﯾﻘﺎ ً ﭘس از ﺧﺗم ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﯾز ﯾﺎدداﺷت ﺑرداری ﻧﻣﺎﺋﯾد و ﺑﮫ ﯾﺎدداﺷت ھﺎی
ﻗﺑﻠﯽ ﺟزﺋﯾﺎت اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را ﺛﺑت ﻧﻣﺎﺋﯾد ،اﻣﺎ در اول ﺑﺎﯾد از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ دھﻧده
اﺟﺎزه ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﺋﯾد – ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ ﺷﻧوﻧده ﮔﺎن ﺧوب ﺑﺎﺷﻧد ،از
ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﻠﻧد اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯾم ﺑر ﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﯾﺎدداﺷت ﺑرداری ﺑﻠد ﺑﺎﺷﻧد ،ﺟزﺋﯾﺎت ﻣﺣور ﺑﺎﺷﻧد ،و در
ﻣﻼﻗﺎت و ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ﻧو راﺣت ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را اﻧﺟﺎم دھﯾد – ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ دھﻧده را ﺧوش آﻣدﯾد ﮔﻔﺗﮫ و از اﯾﺷﺎن ﺳﭘﺎس ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑدﺳت آﻣده را ﺗوﺿﯾﺢ داده اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ اﺧذ ﮐﻧﯾد .ﺳﭘس ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده اﯾد ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
را آﻏﺎز ﻧﻣوده؛ و ﺑﺎ ﺷﻧواﯾﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾد و ﻧظرﯾﺎت ﺟدﯾد ﮔوش دھﯾد .ﺑﺧﺎطر ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣودن ﻣواد ﺟﻣﻊ آوری ﺷده،
ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ دھﻧده ﮔﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳواﻻت ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد .در اﺧﯾر ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ دھﻧده
ﮔﺎن در ﻣورد ﻧظر ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﺎن ﺑﭘرﺳﯾد و ﺑﭘرﺳﯾد اﮔر ﺳواﻟﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻌﻠوﻣﺎت را
ﺑراﯾﺷﺎن ﺗوﺿﯾﺢ داده و از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺣﺎﺿر ﺷدﻧد ﺳﭘﺎﺳﮕذاری ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﻣواد و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻧﻣﺎﺋﯾد – از اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣدﯾرﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﺳت
آﻣده ﺷﺎﻣل ﯾﺎدداﺷت ھﺎ ،ﻧظرﯾﺎت و ﺑرداﺷت ھﺎی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ دھﻧده ،ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .ﯾﺎدداﺷت ھﺎ ﺑﺎﯾد دﻗﯾﻘﺎ ً ﭘس از ﺧﺗم ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﺗﺎﯾپ ﺷده و در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﺻدای ﺛﺑت ﺷده ﯾﮑﺟﺎ ﺷود .ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣواد ﺑدﺳت آﻣده از ﺟرﯾﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت
را ﺑﮫ اﺳﺎس ﮐﺗﮕوری ھﺎ ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﺋﯾم .ﻧﻔس ﺳوال ھﺎی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود ﮐﺗﮕوری ﺑﺎﺷﻧد .در ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی ﺟواز
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،ﻣﺣرﻣﯾت و ﮔﻣﻧﺎﻣﯽ ﻓرد ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ دھﻧده را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد؛ ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﻣﻌرﻓﯽ
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ﮐﻧﻧده ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ دھﻧده در ﺟرﯾﺎن ﭘروﺳﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﯾد در ﺟﺎی اﻣن ﻧﮕﮭداری ﺷده و از دﺳﺗرس در اﻣﺎن ﺑﺎﺷد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻣواد ﺟﻣﻊ آوری ﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اون ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎ را از ﺑﯾن ﺑﺑرﯾد.

 .3.3ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی ﯾﺎ Case Studies

ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی  24ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﻔﺻل اﻓراد ،ﺟواﻣﻊ ،ﻧﮭﺎد ھﺎ ،واﻗﻌﺎت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،زﻣﺎن و داﺳﺗﺎن ھﺎ )ﻣﺛل داﺳﺗﺎن ھﺎی
ﻣوﻓﻘﯾت ﯾﺎ ﯾﺎدﮔﯾری ﮐﮫ در ﭘﺎﺋﯾن ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷده اﺳت( .اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ارزﯾﺎﺑﯽ اوﺿﺎع ﭘﯾﭼﯾده و اﮐﺗﺷﺎف ﺗﺎﺛﯾرات ﮐﯾﻔﯽ ﻣﻔﯾد
واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی در ﺗوﺿﯾﺢ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ و اوﺿﺎع ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،و ﺷراﯾط را ﺑرای ﺑوﺟودد آﻣدن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻏﯾر ﭘﻼن ﺷده
ﻣﯾﺳر ﻣﯽ ﺳﺎزد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ،در اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﺛﺎﻟﯽ از ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه ﺑوﺟوده ﻣﯽ آﯾد ،و ﺗﻧﮭﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی ﯾﺎ
ﻣﯾﺗود ھﺎی دﯾﮕر ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺷوﻧد ،ﻣﯽ ﺷود در ﻣورد ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﺎی ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت.

 .3.3.1ﻣﺜﺎل ھﺎی داﺳﺘﺎن ھﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی
داﺳﺗﺎن ﻣوﻓﻘﯾت :داﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﺎرب ﻣﺛﺑت ﺷﺧص در اﺛر ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧود
ﺷﺧص ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.
داﺳﺗﺎن ﯾﺎد ﮔﯾری :داﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻی درس ھﺎی ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺧص از ﺑرﻧﺎﻣﮫ
آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت ﺗﻣرﮐز دارد.
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی در ﻣورد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣﯾﻖ ،ﺟﺎﻟب و ﻗوی ﯾﯽ را ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﯾﮏ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣوردی ،در اﺑﺗدا ﭼﮭﺎر ﯾﺎ ﭘﻧﺞ ﻣوﺿوع را ﯾﺎدداﺷت ﻧﻣﺎﺋﯾد ﺗﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر ھﻣﺎن ﻣوارد ﯾﺎد داﺷت ﺷده ﺑﺎﺷد و
ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﻧﯾز در ﻣورد آن ھﺎ اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻣﺛﺎل ھﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧظرﯾﺎت ،دﯾدﮔﺎه ھﺎ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎص
دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﯾﯽ ﺗﺎن را زﻧده ﻧﮕﮭدارﯾد.

 24رھﻧﻣﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﭘروژه ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ .(2011) .ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ .ﺟﯾﻧﯾوا.
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 .3.4ﻣﯿﺘﻮدﻟﻮژی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه ﯾﺎ Significant Change

در ﻓرھﻧﮓ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ،ﻗﺻﮫ ﮔوﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﮐﮭن اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳت و ﺗﻣﺎم اﻧﺳﺎن ھﺎی روی زﻣﯾن ھم ﺑﺎ آن آﺷﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل
دارﻧد .ﮔوش دادن ﺑﮫ ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧدھﺎن ،رﺿﺎﮐﺎران و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن
راه ھﺎی درک ﻣﻔﺎھﯾم ،ﺑﺎزﺗﺎب ھﺎ و ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﮭم ﻓردی در اﺛر ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﺷد .ﯾﮑﯽ از راھﮑﺎر ھﺎی ﺟﻣﻊ آوری ﻗﺻﮫ ھﺎ ﺑﻧﺎم "ﺷﯾوه
ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣده ﯾﺎ ) "most significant change (MSCﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود.
 MSCﯾﮑﯽ از ﺷﯾوه ھﺎی اﺷﺗراﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﻣﺣﻘﻖ داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺗﻐﯾﯾرات وارده را در زﻣﺎن ﺑﻧدی ھﺎی ﻣﻧظﯾم ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻧد.
در اﯾن ﺷﯾوه ،ﺷرﮐﺎی ﺳطوح ﻣﺗﻔﺎوت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﻊ آوری داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺗﻐﯾﯾرات وارد ﺷده ﺳﮭم ﮔرﻓﺗﮫ و در ﺗﺣﻠﯾل آن ھﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .اﯾن ﮐﺎر در ﻧظﺎرت دوراﻧﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،و/ﯾﺎ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻧﺟش ﺗﺎﺛﯾرات ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻻی زﻧده ﮔﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﭘروﺳﮫ
ارزﯾﺎﺑﯽ ،داﺳﺗﺎن ھﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﯾوه ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﻣردم ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درک ﮐﻧﻧد .ﺑر ﻋﻼوه ،داﺳﺗﺎن
ھﺎ در اﻣر درک ارزش ھﺎی ﺷرﮐﺎ و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .25
ﭘروﺳﮫ ﯾﯽ ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣده ﯾﺎ  MSCﺑﮫ ﭘروﺳﮫ ﯾﯽ ﺟﻣﻊ آوری داﺳﺗﺎن ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن از ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ در اﺛر ﺗطﺑﯾﻖ ﭘروژه در زﻧده
ﮔﯽ ﺷﺎن وارد ﺷده اﺳت اطﻼق ﻣﯽ ﮔردد .ﺳﭘس ﺗﯾم ﮐﺎری ﺷرﮐﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان از ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ،داﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣﮭم
ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗﻐﯾﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﮔروپ داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺟﻣﻊ آوری ﺷده را ﺑﮫ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ارزش ﺗﻐﯾﯾرات ﻧﺷﺎن داده
ﺷده را ﺑﮫ ﺑﺣث ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﻠﻧد ،داﺳﺗﺎن ھﺎ را ﻣﯽ ﺷود در ﺳطوح ﻣﺗﻔﺎوت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﮐرد .در اﯾن ﮐﺎر ﻣﺳﺗﻔﯾد
ﺷوﻧدھﺎن ،ﮐﺎرﻣﻧدان و ﺷرﮐﺎ ،ﻣدﯾران و ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﺷﺗراک ﮐﻧﻧد و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎﯾﺷﺎن از ﺗﻐﯾﯾرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ را
ﺑﺎزﺗﺎب دھﻧد .ﺑﮫ ﺑﺣث ﮔرﻓﺗن ارزش اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺷﻧﺎﺧت ﻣﻔﺎد و اﺿرار ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﻌدی ﺑﮫ آن ھﺎ
ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود .26
ﻣﻔﺎد ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣده ﯾﺎ MSC
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧدھﺎن/ﺷرﮐﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﻐﯾﯾر را ﺑﺎزﺗﺎب دھﻧد
اﯾن ﺷﯾوه ارزش ھﺎی ﺣﺎﮐم ﻣﯾﺎن ﺷرﮐﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﻔﺎد ﺑرﻧﺎﻣﮫ را اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽ دھد ،و اﯾن ارزش ھﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗر ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ طﯽ داﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود .اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ اھﻣﯾت داﺳﺗﺎن ھﺎ اﻓزوده و ارزش ھﺎی ﻣوﺟود در آن را
ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد.
در ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻐﯾﯾرات ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﮫ )ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ( ھﻣﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻗدرت ﺗﺣﻠﯾل را ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد؛ زﯾرا اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﺎﯾد اﺳﺗدﻻل ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﭼرا ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر ﺑﺎ اھﻣﯾت ﺗر
اﺳت.
در ﮐﺎرﻣﻧدان و ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧده ﮔﺎن در اﻣر ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﺟزﯾﮫ ﯾﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ظرﻓﯾت ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗﺻوﯾر ﻣﻌﺗﺑری از ﺟرﯾﺎن ﮐﺎر ﭘروژه/ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد.
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﺷده ،و ﺟﮭت ﺗوﺟﯾﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ از طرف اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧده
اراﺋﮫ ﮔردد.

از ﺷﯾوه ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣده ﯾﺎ  MSCﻣﯽ ﺷود ھر  6-3ﻣﺎه ﺑﺎ اطﻔﺎل و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﮐﺎر ﮔرﻓت .ﭘروﺳﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﻧظرﯾﺎت و داﺳﺗﺎن ھﺎی
ﺗﻐﯾﯾر از ﺟﺎﻧب اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده  2-1ﺳﺎﻋت را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد .اول ،داﺳﺗﺎن ھﺎی ﻓردی اﻧﮑﺷﺎف داده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،و ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب آن ﺷرﯾﮏ
ﺳﺎزی و ﺗﺣﻠﯾل اﯾن داﺳﺗﺎن ھﺎ ﺗوﺳط ﮔروه ﻣﺷﺧص ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .داﺳﺗﺎن ھﺎ را ﻣﯽ ﺷود از طرﯾﻖ ﻧوﺷﺗن و ﯾﺎ ھم ﺷﯾوه ھﺎی ﺧﻼق
ﻣﺛل ﻧﻘﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧظم در آوردن )ﺷﻌر( ﺛﺑت ﻧﻣود .ﺑر ﻋﻼوه ،اﯾن داﺳﺗﺎن ھﺎ را ﻣﯽ ﺷود ﺑﻌد از ﺧﺗم ﭘروﺳﮫ ﺟﻣﻊ آوری و ﺑﺎ اﺷﺗراک
ﺷرﮐﺎ/رواﯾﺎن ﺛﺑت ﻧﻣود .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،از اﯾن داﺳﺗﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﺗﺎب )ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎ( ﭼﺎپ ﮐرد ،ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه داﯾر ﮐرد ،و ﯾﺎ ھم ﻣﻣﮑن
اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺷر اﯾن داﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رادﯾوﯾﯽ ﺑﮫ راه اﻧداﺧت.

 25دارت ،ج ،.و داوﯾس ،آر .(2003) .ﻓورﻣﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑر اﺳﺎس داﺳﺗﺎن و داﯾﻠوگ :ﺗﺧﻧﯾﮏ ﻋﻣده ﺗرﯾن ﺗﻐﯾﯾر .ژورﻧﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣرﯾﮑﺎ155-137 :(2)24 ،
 26اﺧﺑﺎر ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽhttp://mande.co.uk/special-issues/most-significant-change-msc/ ،
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 .3.4.1رھﻨﻤﺎ :ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه ﯾﺎ MSC
ﻣراﺣل ﮐﻠﯾدی
•

ﺷرﮐﺎء اﻧﺗﺧﺎب ﺷده و در ﭘروﺳﮫ دﺧﺎﻟت داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.

•

زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺟﻣﻊ آوری و ﮔزارش دھﯽ داﺳﺗﺎن ھﺎ ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮔردد.

•

ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﮫ ﺻورت اﻧﻔرادی ﮐﺎﻏذ ،ﻗﻠم ،رﻧﮓ ،رﻧﮓ ،و ﺑرس داده ﺷده و از اﯾﺷﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
در ﻣورد داﺳﺗﺎن ھﺎ/ﻣﺛﺎل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻣده )ﭼﮫ ﻣﺛﺑت/ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎ ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ/ﭼﺎﻟش ھﺎ( در اﺛر ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑوﺟود
آﻣده اﻧد ،ﻓﮑر ﮐﻧﻧد" .ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ،در ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ،ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻣده ﯾﯽ ﺑرای اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ

•

ھر ﯾﮏ از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن در ﻣورد ﺗﻐﯾﯾری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎ دﯾﮕران ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ و آن را ﺑﮫ
ﺷﮑل ﻧوﺷﺗن ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻣﯽ ﮔذارﻧد.
ﺳﭘس ،ھر ﻓرد در ﮔروه ھﺎی ﮐوﭼﮏ داﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧود را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد .آن ھﺎ اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼرا اﯾن
داﺳﺗﺎن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﻧد ،و ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﭼرا اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﺑرای ﺷﺎن ﺑﺎ ارزش اﺳت.
داﯾر ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﮔروه ھﺎ ﺧودﺷﺎن )اﻟﺑﺗﮫ در ﮐﺎﻏذ ھﺎی دﯾﮕر ﯾﺎ ﻓﻠپ ﭼﺎرت ھﺎ( ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط داﺳﺗﺎن ھﺎ را ﯾﺎدداﺷت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑر ﻋﻼوه ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺑﺗداﯾﯽ در ﻣورد ﮔذﺷﺗﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻧﯾز ﯾﺎد داﺷت ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﺟﮭت
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺣرﻣﯾت از ذﮐر ﻧﺎم ﺷﺎن ﺑﺎﯾد ﺟﻠوﮔﯾری ﺻورت ﮔﯾرد.
ﺑﻌد از اﯾن ﮐﮫ اﻓراد داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺧود را ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻧد ،داﯾر ﮐﻧﻧده ﮔروپ ھﺎ را ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗﺟﺎرب ﻣﺷﺎﺑﮫ و
ﻣﺗﻔﺎوت را ﺑﮫ ﺑﺣث ﮔرﻓﺗﮫ و ﻋﻠت ﺑﺎ ارزش ﺑودن داﺳﺗﺎن ھﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﭘروﺳﮫ ﺗﺣﻠﯾل طوری ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن داﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت را در ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس
ﮐﺗﮕوری ھﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺷده اﻧد ،ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،ﮔروه ھﺎ  5-3ﮐﺗﮕوری ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﻧوع ﺗﻐﯾﯾری
را ﮐﮫ در داﺳﺗﺎن ھﺎی ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده اﻧد )ﻣﺛل ﺗﻐﯾﯾر در زﻧده ﮔﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ ،ﻧﻔس اﺷﺗراک ﻣردم ،ﯾﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت
ﻣﺷﺧص ﺗری ﻣﺛل ﺗﻐﯾﯾر در روﺣﯾﮫ ﯾﯽ ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن ﻣردم ،ﺗﻐﯾﯾرات در اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﻣردم ،ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮐﺗﮕوری ﮐردن ﺗﻐﯾﯾر ،ﮐﺎر را ﺑﮫ ﻣراﺗب آﺳﺎن ﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾن ﮐﺎر ﻧﮭﺎد ھﺎ را ﮐﻣﮏ
ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ داﺳﺗﺎن ھﺎی زﯾﺎدی را در ﮐﺗﮕوری ھﺎی ﻣﻌﻧﯽ دار ﮐوﭼﮏ ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧوﺑت ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار
ﮔﯾرﻧد .از اﯾن ﮔروپ ﺑﻧدی در ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻔس ﺗﻐﯾﯾر وارد ﺷده در ﮔزارﺷدھﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
← ﺗﺣﻠﯾل ﺑﮫ اﺳﺎس ﮐﺗﮕوری ھﺎی از ﻗﺑل ﺗﻌﯾن ﺷده :ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﺗﮕوری ھﺎ را از ﻗﺑل ﺗﻌﯾن ﻧﻣﺎﺋﯾد .اﯾن ﮐﺎر
ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ھﻧﮕﺎم ﺟﻣﻊ آوری داﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﻣﺷﺧﺻﺎ ً در ﺗﻼش داﺳﺗﺎن ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻧد
ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از اﯾن ﮐﺗﮕوری ھﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺎﯾد داﺷت ﮐﮫ در اﯾن ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟت ﯾﮏ ﮐﺗﮕوری
دﯾﮕری ﺑﻧﺎم "اﻧواع دﯾﮕر ﺗﻐﯾﯾرات" ﺑﺎﯾد ﻧﯾز ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷود ،ﺗﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﻧده ﮔﺎن داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺗﻐﯾﯾرات
ﻋﻣده ﯾﯽ را ﮐﮫ در اﯾن ﮐﺗﮕوری ھﺎ ﻣرﺑوط ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ،در اﯾن ﮐﺗﮕوری اﺧﯾر ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﻧد.
← ﺗﺣﻠﯾل ﺑدون ﺗﺷﺧﯾص ﮐﺗﮕوری ھﺎ :در ﺳﺎﺣﮫ و ﺧﺻوﺻﺎ ً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳرﮔرم
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺗﻐﯾﯾر ھﺳﺗﻧد ،ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻔﺎد ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﮐﺎر را ﺑدون ﺗﺷﺧﯾص ﮐﺗﮕور ھﺎ آﻏﺎر
ﻧﻣﺎﺋﯾد .در ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟت ،اول داﺳﺗﺎن ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده و ﺳﭘس ﺧود ﯾﺎ از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده
ﮔﺎن ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ داﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣوﺟود را در ﮐﺗﮕوری ھﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﻧد .اﻧﺗﺧﺎب ﮐﺎرﺷﯾوه ﺑر ﻣﯾﮕردد ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ﮐﮫ
ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﯾﯽ ﻣﺻﻣم اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر را ﺗوﺳط اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرد ،ﻧﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧودش.
← ﺗﺣﻠﯾل در ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﮐﺗﮕوری ھﺎ :در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﮫ ﮐﺗﮕوری ھﺎ اھﻣﯾت داده ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن
ﺷﯾوه ،داﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑدون ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .در اﯾن ﺣﺎﻟت ،از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده
ﮔﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑدون ﮐدام رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣده در داﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑﭘردازﻧد .در ﻧﮭﺎد
ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﮐﮫ ﺣﺟم داﺳﺗﺎن ھﺎ ﮐﻣﺗر اﺳت ،اﯾن ﮐﺎرﺷﯾوه ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺛر ﺛﺎﺑت ﺷود.
ﺳﭘس ،ﮔروه ھﺎ  3-1داﺳﺗﺎﻧﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣده ﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در آن ھﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت و ظرﻓﯾت آن را دارد ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
ھﻧﮕﺎم ﺛﺑت داﺳﺗﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن ﺗﻐﯾﯾرات در آن ھﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذﯾل را ﺷﺎﻣل ﭘروﺳﮫ
ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﺑﮕرداﻧﯾد .1 :ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﮐﯽ اﯾن داﺳﺗﺎن را ﺟﻣﻊ آوری ﮐرده اﺳت و ﭼﮫ وﻗت اﯾن ﮐﺎر
اﺗﻔﺎق اﻓﺗﯾده اﺳت )ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻣﺣرﻣﯾت ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﺻورت ﮔﯾرد( .2 .ﺗوﺿﯾﺢ داﺳﺗﺎن – ﭼﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت.3 .
اھﻣﯾت/ارزش )ﺑرای ﮔوﯾﻧده ﯾﯽ داﺳﺗﺎن( واﻗﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ در داﺳﺗﺎن ﻧﻘل ﺷده اﻧد.
اﮔر داﺳﺗﺎن ھﺎ در ﺳطوح ﻣﺗﻔﺎوت ﮐﺎرﻣﻧدان و ﺷرﮐﺎ ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ،در اﯾن ﺻورت ﭘروﺳﮫ ﺧواﻧش و
اﻧﺗﺧﺎب داﺳﺗﺎن اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرده ،و داﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺳطوح ﻣﺗﻔﺎوت ﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﻧﮭﺎد اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده
ھر ﺳطﺢ داﺳﺗﺎن ھﺎی واﺻﻠﮫ از ﺳطوح ﭘﺎﺋﯾﻧﺗر را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده و ﺗﻧﮭﺎ داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻣده )در ھر
ﮐﺗﮕوری/ﻋﻧوان در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﮕوری ھﺎ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد( را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺷﺎﻣل ﺧواﻧش ،ﺑﺣث،

•
•
•
•

•
•

•

ﺑوﺟود آﻣده اﺳت؟"
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ﺗﺻﻣﯾﻣﮕﯾری و ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی دﻻﯾل اﻧﺗﺧﺎب ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎره دﯾﮕر ،در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﺗﻌﯾن ﮐﻧﻧده در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و از ﺷﻔﺎﻓﯾت ﭘروﺳﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐﺎ اطﻣﯾﻧﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.
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 .4اﺑﺰار ﻣﻌﯿﺎر ھﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻣدﯾران و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از اﺑزار ذﯾل ﺟﮭت ﺳﻧﺟش ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﮐﻔﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
و ﺟﻠوﮔﯾری/ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اﯾن اﺑزار در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎ و رھﻧﻣود ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺗطﺑﯾﻖ ،و ﻧظﺎرت
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﻧد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از اﯾن اﺑزار در ذﯾل ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.

 .4.1ﻣﻌﯿﺎر ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﺤﺖ رواﻧﯽ

رھﻧﻣود ھﺎی ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﺎﻻت اﺿطرار ﮐﻣﯾﺗﮫ ﯾﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﻣﯾﺎن ﻧﮭﺎدی ﯾﺎ IASC MHPSS
 ،GUIDELINESﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭼﺎرﭼوب ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺻﺣت رواﻧﯽ اﺳت  .در
اﯾن رھﻧﻣود ﺑﮫ ﺷش اﺻل اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت )اﻣﺎ اﯾن اﺻول را ﻣﯽ ﺷود در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت
رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾز ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار داد(:
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ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﻣﺳﺎوات :ﺗروﯾﺞ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑرای ﺗﻣﺎم آﺳﯾب دﯾده ﮔﺎن ،ﺣﻔﺎظت از اﻓراد و ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر
ﺟدی ﻗرار دارﻧد ،و ﺗروﯾﺞ ﻣﺳﺎوات و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺑﻌﯾض.
ﻣﺷﺎرﮐت :ﺑﻠﻧد ﺑردن ﺳطﺢ ﻣﺷﺎرﮐت ﮔروه ھﺎی آﺳﯾب دﯾده در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﺎﺳﺧده ﺟﮭت ﺑﻠﻧد ﺑردن ظرﻓﯾت اﯾن ﮔروه ھﺎ.
ﺗواﻧﻣﻧد ﺳﺎزی ﻣردم در اﻣر ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ زﻧده ﮔﯽ ﺷﺎن را ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯽ
ﺳﺎزد ،اﯾﺟﺎد ﺣس ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﺣﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﺳﺎوات و ﺛﺑﺎت.
ً
آﺳﯾب ﻧرﺳﺎﻧﯾد :ﺑﺧﺎطر ﺑﺎﯾد داﺷت ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺻﺣت رواﻧﯽ در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت ،ﺧﺻوﺻﺎ در
ﺻورت ﮐﺎر ﺑﺎﻻی ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑر اﻧﮕﯾز ،ﻣﻣﮑن ﺑﮫ اﻓراد آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧﻧد .در اﯾن ﺣﺎﻻت ﺑرای ﮐﺎھش ﺳطﺢ آﺳﯾب
رﺳﺎﻧﯽ ،ﮐﺎر ﺑﺎﯾد در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﮑﺗور ھﺎی دﯾﮕر ﺗﻧظﯾم ﺷود؛ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ طرح ﺷوﻧد؛ ﺑﮫ
ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﺑﺎز و ﻧظﺎرت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻌﮭد ﺑود؛ ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﺎ ،ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎ ،و ﻋﻣﻠﮑر ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد ﻓرھﻧﮕﯽ
اﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﺻورت ﮔﯾرد؛ و ﺑﮫ ﺷﮑل دواﻣدار ﺣﻘوق ﺑﺷر ،رواﺑط و ﻧﺣوه اﺷﺗراک در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎزﺗﺎب داده ﺷود.
ﺑﺎﻻی ظرﻓﯾت ھﺎی و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﺷود :در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣردﻣﺎن آﺳﯾب دﯾده دارای ﻣﻧﺎﺑﻊ و ظرﻓﯾت
ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﺳﺗﻧد .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﺎﯾد اﯾن ظرﻓﯾت ھﺎی اﻓراد ،ﺧﺎﻧواده ھﺎ ،اﺟﺗﻣﺎع و ﺟواﻣﻊ رﺷد
داده ﺷود ﺗﺎ ﭘروﺳﮫ ﺑﮭﺑود ﺗﺳرﯾﻊ ﺷود؛ در ﺿﻣن ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود ﻧﯾز ﺗﻘوﯾت ﮔردﻧد.
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﯾﮑﺟﺎ :از ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ )ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺑرای ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮔﺎن  ،SGBVﯾﺎ ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ
 (PTSDﺑﮫ ﺻﻔت ﺟزء ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی وﺳﯾﻊ ﺗر ھﺳﺗﻧد )ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ،ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣوﺟود ﺟﺎﻣﻌﮫ(
ﺑﺎﯾد ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود ﺗﺎ ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﻓراﮔﯾر ﺷده ،از ﺛﺑﺎت ﺧدﻣﺎت و ﮐﺎھش رﻧﺞ ﻣوﻓﻖ ﺑﺎﺷﯾم.
ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ ﯾﯽ :ﺟﮭت رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ھﺎی ﮔروه ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ،ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ ﯾﯽ طرح ﮐﻧﯾد .ﺗﻣﺎم
ﻣرﺣﻠﮫ ھﺎی ھرم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺻﺣت رواﻧﯽ ﺑﺎ اھﻣﯾت ﺑوده و ﺑﺎﯾد دﻗﯾﻘﺎ ً ﺗطﺑﯾﻖ ﺷوﻧد )اﻟﺑﺗﮫ در
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی دﯾﮕر ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ(.

 .(2007) IASC27رھﻧﻣﺎی ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطرار .ﺟﯾﻧﯾواIASC :
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 .4.1.1ﻣﺜﺎل :ﺳﺮوی ﻣﻌﯿﺎر ھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﺤﺖ رواﻧﯽ

ﺳروی ذﯾل ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺻﺣت رواﻧﯽ .از ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ھﺎ
ﺑﺎﯾد ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ دﺳﺗﺂورد ھﺎی ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺟﻣﻼت ذﯾل رده ﺑﻧدی ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑر ﻋﻼوه ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﭘﺎﺳﺦ
دھﻧده ﮔﺎن ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ھر ﻣﺑﺣث ﺳروی را ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار دارد و ﻧظرﯾﺎت ﺷﺎن را در ﻣورد ﮐﯾﻔﯾت ﺧدﻣﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ
ﮐﻧﻧد .در ﭘﺎﺋﯾن ھر ﻣوﺿوع و در اﺧﯾر ﺳروی ﺑرای ﯾﺎدداﺷت دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن ﺟﺎی ﻣﻧﺎﺳب در ﻓورﻣﮫ ھﺎ ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده اﺳت.

ﺑﻌﺿﯽ از ﺟﻣﻼت ﻣوﺟود در ﺳروی ﺑر ﻣﯾﮕردد ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ،ﻣوﻗف ﮐﺎری ،آﻣوزش و ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی ﻧظﺎرت ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران .اﯾن
ﻣﻌﯾﺎر ھﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻧﺷرات ﻣرﮐز ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر )ﺣﻔﺎظت از رﺿﺎﮐﺎران :ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﯾﯽ اﺑزار ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﻧد) .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﺑزار ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﺑﮫ ﺑﺧش 10
ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد(.
ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ
اﻧﺗﺧﺎب و ﻧﻘش ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران

ﺟواﺑﺎت ھﺎ ﺑرای رده ﺑﻧدی
ﮐﺎﻣﻼً

ﻧﺳﺑﺗﺎ ً

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

ﻧﻣﯾداﻧم

 .1ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺷﺧﺻﺎت از ﻗﺑل ﺗﻌﯾن ﺷده
اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﻧد.
 .2ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران در ﻣورد طرز اﻟﻌﻣل ھﺎ و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی
ﻣﻧﻊ/ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت آﻣوزش دﯾده اﻧد.
 .3ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران طرز اﻟﻌﻣل ھﺎ را اﻣﺿﺎ ﮐرده اﻧد.
 .4ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران در ﻣورد ﻻﯾﺣﮫ ﯾﯽ ﮐﺎری ﺧود و
ﻣﺣدوده ﯾﯽ ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد.
 .5ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران در ﻣورد ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی
ﮐﺎری ﺣﻔﺎظت آﻣوزش دﯾده اﻧد .28
ﺑﺣث ھﺎ و ﻧظرﯾﺎت در ﻣورد اﻧﺗﺧﺎب و ﻧﻘش ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران:

آﻣوزش ھﺎ و ﻧظﺎرت از ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران

ﮐﺎﻣﻼً

ﻧﺳﺑﺗﺎ ً

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

ﻧﻣﯾداﻧم

 .6ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﻓرﺻت ھﺎی ﻣﻧظم آﻣوزش و اﻧﮑﺷﺎف ﻣﮭﺎرت
ھﺎ ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯽ ﮔردد.
 .7از ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧظم ﻧظﺎرت و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،و در ﺳﺎﺣﮫ ﮐﺎری ﺑرای ﺷﺎن
رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﻻزم ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺑﺣث ھﺎ و ﻧظرﯾﺎت در ﻣورد آﻣوزش ھﺎ و ﻧظﺎرت از ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران:

دﯾزان و ﭘﻼن ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ

ﮐﺎﻣﻼً

ﻧﺳﺑﺗﺎ ً

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

ﻧﻣﯾداﻧم

 .8ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ
و ﺧواﺳت ھﺎی ﮔروه ھدف طرح و ﭘﻼﻧﮕذاری ﺷده اﺳت.
 .9ﮐﺎری ﺑﺎﻻی اﯾن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺑدون در ﻧظر
داﺷت ﺟﻧﺳﯾت ،ﺳن ،ﻧژاد ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت و ﯾﺎ ھم ﻣﻣﯾزه ھﺎی دﯾﮕر
 28ﺣﻔﺎظت از رﺿﺎﮐﺎران :ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﯾﯽ اﺑزار ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .(2012) .ﻣرﮐز ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر :ﮐوﭘﻧﮭﺎﮔن
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)ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ دﯾزاﯾن و اھداف ﺑرﻧﺎﻣﮫ( از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ

اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد) .ﻧوﻋﯾت ﮐﺎر ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ را در ﭘﺎﺋﯾن در ﺑﺧش
ﻧظرﯾﺎت ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﯾد(

 .10ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری
در اﻓراد ،ﺧﺎﻧواده ھﺎ ،و اﺟﺗﻣﺎع ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
 .11ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل
ھﺎی ﻋﺎم در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﯾز ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺑوﺟود آﻣدن ﻓﺷﺎر
)اﺳﺗرس( ﻣﯽ ﺷود ،ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد.
 .12ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﻣر ﻣﻧﻊ و ﭘﯾﺷﮕﯾری از
ﺧﺷوﻧت ﻣوﺛر ﺑوده اﺳت.
ﺑﺣث ھﺎ و ﻧظرﯾﺎت در ﻣورد دﯾزاﯾن و ﭘﻼن ﺑرﻧﺎﻣﮫ:

ارﺟﺎع و ھﻣﮑﺎری

ﮐﺎﻣﻼً

ﻧﺳﺑﺗﺎ ً

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

ﻧﻣﯾداﻧم

 .13ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ،دارای ﯾﮏ
ﺳﯾﺳﺗم ارﺟﺎﻋﯽ ﯾﯽ ﮐﺎرآ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .14ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در
ﻣورد ﻣﻧﺎﺑﻊ ارﺟﺎع و ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی ﮐﺎری آن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ
دارﻧد.
 .15ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی دﯾﮕر رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺳﮑﺗور ھﺎی ﭘﺎﺳﺧده ﯾﯽ
دﯾﮕر ھﻣﮑﺎر اﺳت.
ﺑﺣث ھﺎ و ﻧظرﯾﺎت در ﻣورد ارﺟﺎع و ھﻣﮑﺎری:

اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی اﻣن

اﮔر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺟﺎه ھﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ
ﻣﺛل ﻣراﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﻧﺎطﻖ اﻣن ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗب ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد؛ ﺧود را
ﻣطﻣﯾن ﺳﺎزﯾد ﮐﮫ ﻣﺣﯾط ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت زﯾر ھﻣﺧواﻧﯽ دارد) .اﻟﺑﺗﮫ
ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑﺎ طرح و اھداف ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎﺷد(.

 .16اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ در رﻓت و آﻣد ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺣﺳﺎس
اﻣﻧﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 .17ﺑرای ورود ﺑﮫ ﻣﺣوطﮫ ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ وﺿﻊ
ﺷده اﻧد.
 .18دﺳت ﺷوﯾﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﻗﻔل ﻣﺟﮭز ﺑوده و روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب دارﻧد .ﺑر
ﻋﻼوه ،دﺳﺗﺷوﯾﯽ ھﺎی ﺟدا ﺑرای دﺧﺗران/ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ و
ﻣردان/ﭘﺳران در ﻣﺣل وﺟود دارد.
 .19ﺑرای ھﻣﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺟﺎی ﮐﺎﻓﯽ وﺟود دارد.
 .20وﺳﺎﯾل ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺗرس ھﻣﮕﺎن ﻗرار دارد.

 .21ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧدﻣﺎت اوﻟﯾﮫ ﻣوﺟود اﺳت و داﯾر ﮐﻧﻧده ﮔﺎن در
ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از آن آﻣوزش دﯾده اﻧد.
ﺑﺣث ھﺎ و ﻧظرﯾﺎت در ﻣورد اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی اﻣن:

ﮐﺎﻣﻼً

ﻧﺳﺑﺗﺎ ً

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

ﻧﻣﯾداﻧم
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آﯾﺎ ﭼﯾز دﯾﮕری ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھﯾد در ﻣورد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد؟

 .4.1.2ﻣﺜﺎل :ﺳﻮاﻟﻨﺎﻣﮫ ﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﻠﯽ

اﯾن ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ از ﺳوی ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺧﻼء ھﺎ و ظرﻓﯾت
ھﺎی را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم.

اﯾن ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﯾﮏ ﺗﻌداد ﻣردم در داﺧل ﻧﮭﺎد ﺗوزﯾﻊ ﮔردد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎره دﯾﮕر ،اﺷﺧﺎص راﺑط ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣدﯾران
ﺷﻌﺑﮫ ،آﻣرﯾن دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،دﻓﺗر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری ،دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﻣدﯾرﯾت رﺿﺎﮐﺎران و دﯾﮕران در داﺧل ﻧﮭﺎد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
اﯾن ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد .اﯾن ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ را ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺷﮑل اﻧﻔرادی ﺟﻣﻊ آوری ﮐرد ،ﯾﺎ ھم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس اﯾن ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﺑﺣث ھﺎ و
ورﮐﺷﺎپ ھﺎی ﮐﯾﻔﯽ ﯾﯽ وﺳﯾﻌﺗری را ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن ﺑﮫ راه اﻧداﺧت .ﺳﭘس ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﻔﺎوت را در ﺳروی ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﺑدھﯾد،
اﻣﺎ ﺑﺎﯾد در اﺑﺗدای ﺑرای آن رھﻧﻣﺎی ﺑﺣث ﺑﺎﯾد ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾم ،درﺳت ﻗﺳﻣﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ ﯾﺎ  Focus Group Discussionﭼﻧﯾن
ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دادﯾم) .ﺟﮭت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺑﺧش  3ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.
ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ظرﻓﯾت ھﺎ
ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﯽ

ﮐﺎﻣﻼً

ﻧﺳﺑﺗﺎ ً

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

ﻧﻣﯾداﻧم

آﯾﺎ ﺗﻣﺎم رﺿﺎﮐﺎران در اﻣر ﺗطﺑﯾﻖ ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﯽ
آﻣوزش دﯾده اﻧد؟
آﯾﺎ ﺗطﺑﯾﻖ ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﯽ ﺷﺎﻣل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐورس آﻣوزش
ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ اﺳت؟
ﮐدام ﮔروه رﺿﺎﮐﺎران در ﻣورد ﺗطﺑﯾﻖ ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﯽ آﻣوزش دﯾده اﻧد؟

ﭼﻧد آﻣوزﮔﺎر ﺗطﺑﯾﻖ ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﯽ دارﯾد؟ )ﺗﻌداد ﺷﺎن را ذﮐر ﮐﻧﯾد(:
ظرﻓﯾت ھﺎی ﻓﻧﯽ

ﮐﺎﻣﻼً

ﻧﺳﺑﺗﺎ ً

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

ﻧﻣﯾداﻧم

آﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﻣﻧدان در ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت دارﻧد؟
آﯾﺎ رﺿﺎﮐﺎران ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد؟
ﮐدام ﮔروپ رﺿﺎﮐﺎران در ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻣوزش دﯾده اﻧد؟

آﯾﺎ رﺿﺎﮐﺎران آﻣوزش ھﺎی ﻻزم دﯾده اﻧد؟ آﯾﺎ از اﯾﺷﺎن ﻧظﺎرت
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد؟
آﯾﺎ ﺑﮫ ازدﯾﺎد ﺗﻌداد رﺿﺎﮐﺎران آﻣوزش دﯾده در ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺿرورت اﺳت؟
اﮔر ﺑرای ﺳوال ﺑﺎﻻ ﺷﻣﺎ "ﮐﺎﻣﻼً" ﯾﺎ "ﻧﺳﺑﺗﺎً" ﺟواب داده اﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ رﺿﺎﮐﺎران ﺑﺎﯾد در ﻣورد آن آﻣوزش ﺑﺑﯾﻧﻧد را
واﺿﺢ ﺳﺎزﯾد.
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ﭼﻧد آﻣوزﮔﺎر ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دارﯾد؟
آﯾﺎ ﺿرورت اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌداد آﻣوزﮔﺎران ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺷوﻧد؟
ﺳﺎﺣﺎت ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﯾﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ و ﻧﮭﺎدی

ﮐﺎﻣﻼً

ﻧﺳﺑﺗﺎ ً

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

ﻧﻣﯾداﻧم

آﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑر اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷده
اﻧد؟
آﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑر اﺳﺎس اﺻول و رھﻧﻣود ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اﺳﺗوار ھﺳﺗﻧد؟
آﯾﺎ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ازدﯾﺎد
وﺳﺎﯾل ﺧوب و ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺎز اﺳت؟
ً
ً
اﮔر ﺑرای ﺳوال ﺑﺎﻻ ﺟواب ﺷﻣﺎ "ﮐﺎﻣﻼ" ﯾﺎ "ﻧﺳﺑﺗﺎ" اﺳت ،ﺑﮫ ﭼﮫ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻧﯾﺎز اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود؟

آﯾﺎ در طرح ،ﺗطﺑﯾﻖ و ﻧظﺎرت از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧده ﮔﺎن ﺳﮭم دارﻧد؟
آﯾﺎ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧﻊ/ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت در
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده اﻧد؟
آﯾﺎ در ﺳﮑﺗور ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗروﯾﺞ داده
ﺷده اﺳت؟
آﯾﺎ ﺧدﻣﺎت و راھﮑﺎر ھﺎی ارﺟﺎﻋﯽ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺧص ﺷده
اﻧد؟
آﯾﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دارد؟
آﯾﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺣﻔﺎظت از رﺿﺎﮐﺎران دارد؟
آﯾﺎ ﺑرای رﺿﺎﮐﺎران ﻣﺣﯾط ﮐﺎری اﻣن و ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده
اﺳت؟
آﯾﺎ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻧظﺎرت و
ارزﯾﺎﺑﯽ وﺟود دارد؟
آﯾﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽ در ﺳﺎﺣﮫ ﺧدﻣﺎت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ دﯾﮕر ﻧﮭﺎد
ھﺎی ﮐﻠﯾدی ھﻣﮑﺎر و ھﻣﺎھﻧﮓ اﺳت؟
ﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دارﯾد؟

در ﮐﺟﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﯾﮑﺟﺎ ﺷده اﻧد؟ ﻟطﻔﺎ ً ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد.

ﻧﯾﺎز ھﺎ و ﺧﻼء ھﺎ
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧدی وﺟود دارد ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ ﺷوﻧد؟

ﮐﺎﻣﻼً

ﻧﺳﺑﺗﺎ ً

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

ﻧﻣﯾداﻧم
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اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ "ﮐﺎﻣﻼً" ﯾﺎ "ﻧﺳﺑﺗﺎ" اﺳت؛ ﮐدام ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺎز دارد؟

اﮔر ﺟواب ﺷﻣﺎ "ﮐﺎﻣﻼً ﻧﯽ" اﺳت ،ﭼﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ در ﻣورد ﺷﺎﻣل ﺳﺎزی ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﺟود دارد؟

ﮐﺎﻣﻼً

ﻧﺳﺑﺗﺎ ً

ﮐﺎﻣﻼً ﻧﮫ

ﻧﻣﯾداﻧم

آﯾﺎ ﺑﮫ رﺿﺎﮐﺎران دﺳﺗرﺳﯽ وﺟود دارد؟
آﯾﺎ رﺿﺎﮐﺎران آﻣوزش ھﺎی ﻻزم دﯾده اﻧد؟ آﯾﺎ از آن ھﺎ ﻧظﺎرت
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد؟
آﯾﺎ ﺑﮫ ازدﯾﺎد ﺗﻌداد رﺿﺎﮐﺎران آﻣوزش دﯾده در ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺿرورت اﺳت؟
اﮔر ﺑرای ﺳوال ﺑﺎﻻ ﺷﻣﺎ "ﮐﺎﻣﻼً" ﯾﺎ "ﻧﺳﺑﺗﺎً" ﺟواب داده اﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ رﺿﺎﮐﺎران ﺑﺎﯾد در ﻣورد آن آﻣوزش ﺑﺑﯾﻧﻧد را
واﺿﺢ ﺳﺎزﯾد.

اھﻣﯾت ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ:
ﻣوﺿوﻋﺎت زﯾر در ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای
ﺷﻣﺎ ﭼﻘدر ﺑﺎ اھﻣﯾت ھﺳﺗﻧد؟

ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ اھﻣﯾت

ﺑﺎ اھﻣﯾت

ﮐم اھﻣﯾت

ﻣﻧﻌطف ﺳﺎزی و اﻧﮑﺷﺎف ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣﯾﺎن
ﻣردم
اﻓزودن ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺣﺎﻻت
اﺿطرار
ﯾﮑﺟﺎ ﺳﺎزی ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﯾﯽ رواﻧﯽ و ﻣﮭﺎرت ھﺎی
ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ارﺗﺑﺎطﺎت ،در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﻣدﯾرﯾت ﺗطﺑﯾﻖ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺣﻔﺎظت از رﺿﺎﮐﺎران

 .4.2ﻣﻌﯿﺎر ھﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﻊ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﺑرای ﺳﻧﺟش ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﻧﻊ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت ،در ذﯾل ﺳﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد:
•
•
•

ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و ﭘﺎﺳﺧدھﯽ در ﺣﻔﺎظت از اطﻔﺎل
ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﺑرای ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻣن
ﻧظﺎرت از ﮐﯾﻔﯾت ﻣﮑﺎن ھﺎی دوﺳﺗداﺷﺗﻧﯽ اطﻔﺎل

اھﻣﯾت ﻧدارد

 - 54ﺟﻌﺑﮫ اﺑزار

 .4.2.1ﻣﺜﺎل :ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻌﯿﺎر ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و ﭘﺎﺳﺨﺪھﯽ در ﺣﻔﺎظﺖ از اطﻔﺎل

ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎر ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻟﺳت ﺑﮫ اﺳﺎس "ﺣﻔﺎظت از اطﻔﺎل :ﯾﺎدداﺷت ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﭘﺎﺳﺧدھﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر )ﮔزار
زﻣﯾن ﻟرزه ﯾﯽ  2015ﻧﯾﭘﺎل(" ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﻧد .ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﺣﻔﺎظت از
اطﻔﺎل ﻣطﺎﺑﻘت دارد ﯾﺎ ﺧﯾر ،از اﯾن ﻣﻌﯾﺎر ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﮐﺗﮕوری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺟدول زﯾر ﺑﮫ آن ھﺎ اﺷﺎره ﺷده اﺳت ﺧﻼﺻﮫ ﯾﯽ از
ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﺣﻔﺎظت از ﮐودﮐﺎن  Inter-Agencyدر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت .ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر ﯾﮑﯽ از
اﻋﺿﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﯾﯽ اﯾن ﮔروپ اﺳت.
ﺧﻼﺻﮫ ﯾﯽ ﻣﻌﯾﺎر
 .1ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﻣﻧدان در ﻣورد
ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظت از
اطﻔﺎل آﻣوزش داده ﺷود
)ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎ ،ﮔزارﺷدھﯽ،
ﻣﺳﯾرﯾﺎﺑﯽ(.

 .2رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ اطﻔﺎل آﺳﯾب ﭘذﯾر

 .3ﺳﮭﻣﮕﯾری اطﻔﺎل

وﺿﻌﯾت
ﻣﺛﺎل ھﺎ:
ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﻣﺣﺎﻓظت از اطﻔﺎل ﺗطﺑﯾﻖ و ﺑﺎ ھﻣﮕﯽ ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت؛ راھﮑﺎر
ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺑرای ﮔزارﺷدھﯽ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ وﺟود دارد؛ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ارﺟﺎﻋﯽ ﺑرای
ﺣﻣﺎﯾت اطﻔﺎل و ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺟﮭت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺻﺣﯽ ،رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و ﺣﻘوﻗﯽ؛ آﻣوزش ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران در ﻣورد ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظت از اطﻔﺎل؛
وﻏﯾره.
ﻣﺛﺎل ھﺎ:
ﺗﻼش ھﺎ ﺑرای رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ اطﻔﺎل ﺗﻧﮭﺎ و ﯾﺎ از ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﺟﺎ ﻣﺎﻧده؛ ﯾﺗﯾﻣﺎن؛ اطﻔﺎﻟﯽ ﮐﮫ
در ﺳرک ھﺎ زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ اطﻔﺎل ﻣﻌﻠول؛ اطﻔﺎل LGBTI؛ اطﻔﺎل ﮐﺎرﮔر؛
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺑرای دﺧﺗران و ﭘﺳران؛ وﻏﯾره.
ﻣﺛﺎل ھﺎ:
ﺑﺣث ھﺎی ﮔروھﯽ ﯾﺎ  Focus Group Discussionﺑﺎ اطﻔﺎل؛ ارزﯾﺎﺑﯽ دﯾدﮔﺎه ھﺎ
ﺗوﺳط دﺧﺗران و ﭘﺳران؛ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺑﺎزﺧور ﯾﺎ ﻓﯾدﺑﮏ دھﯽ ﻣورد ﭘﺳﻧد اطﻔﺎل؛
اﺷﺗراک در طرح و ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﯾده ﯾﯽ ﺧود ﺷﺎن اﺳت؛ ﮐﻣﮏ در
ﺗطﺑﯾﻖ ﭘروژه ھﺎ )ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن( ﻣﺛل ﭘروژه ھﺎی ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺧودی؛ وﻏﯾره.
ﻣﺛﺎل ھﺎ:
در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺻﺣﯽ ،رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﺎھش ﺧطرات ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﺎ ،ﻣﮭﺎﺟرت،
ﻣﻌﯾﺷت ،ﭘﺎﺳﺧدھدی و ﺳﮭﻣﮕﯾری اﺟﺗﻣﺎع ،ﺟواﻧﺎن ،ظرﻓﯾت ﺳﺎزی ﻣﻠﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﻏﯾره.

 .4در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺣﻔﺎظت از اطﻔﺎل
در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ

 .5ﺷﺎﻣل ﺳﺎزی ﻣﺣﺎﻓظت اطﻔﺎل در
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎ

 .6ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی ھﻣﮑﺎر در
اﻣر ﻣﺣﺎﻓت از اطﻔﺎل

ﯾﺎ ﻣﺛﻼً در ﮐﺎر ﺷﯾوه ھﺎی اﯾﺟﺎد ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻣن )ﻣﺛل ﻓﺿﺎی ھﺎی دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ
ﺑرای اطﻔﺎل ﯾﺎ ﻣراﮐز ﺗراﻧزﯾت( ،ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑﺎزﺳﺎزی رواﺑط
ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ ،ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ ﺑﺷر دوﺳﺗﯽ ،ﻧظﺎرت از ﺑﺎزداﺷت ھﺎ ،ﺗﻘوﯾت دﺳﺗرﺳﯽ
ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﺗﯽ و  ،WASHﭘروژه ھﺎی ﻣﻌﯾﺷت )ﺑرای ﺟواﻧﺎن( ،اﻧﺗﻘﺎﻻت ﭘوﻟﯽ،
ﺗﻘوﯾت ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی اﻧﮑﺷﺎف ﯾﺎﻓﺗﮫ ﯾﯽ ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ و ﻏﯾره.
ﺷﺎﻣل ھﺎ:
ﺷﺎﻣل ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت اطﻔﺎل در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﭘﻼﻧﮕذاری ھﺎ ،و
در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺛﺎل ھﺎ:
ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ )وزارت ﺻﺣت ،وزارت ﻣﻌﺎرف ،ﺧدﻣﺎت ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،وزارت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اطﻔﺎل و زﻧﺎن ،وﻏﯾره( ،ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ
)ﻣﺛل ﮔروه ھﺎی ﺣﻘوق اطﻔﺎل ،ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺟواﻧﺎن ،ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺣﺎﻣﯽ زﻧﺎن ،ﺳرﭘﻧﺎه،
وﻏﯾره( ،ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ )ﻣﺛل ﺣﻣﺎﯾت از اطﻔﺎل ﯾﺎ save the
 ،childrenﻧﮭﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ  ،PLANوﻏﯾره( ،ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻠل ﻣﺗﺣد )ﻣﺛل ﯾوﻧﯾﺳف،
 ، UNWOMEN،UNFPA ،UNHCRوﻏﯾره(.
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 .7ﺷﺎﻣل ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﻣﺣﺎﻓظت از اطﻔﺎل در ارﺗﺑﺎطﺎت
و دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ ھﺎی ﺑﺷری

ﻣﺛﺎل ھﺎ:
ﺑﮫ ﺣﯾث ﺟز ﺗوﺳﻌﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺣﻣﺎﯾت از دوﻟت ،ﺟز ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ﻣردم و ﻧﮭﺎد ھﺎی
ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧده ،وﻏﯾره.

ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻟﯾﻧﮏ ھﺎی زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد
ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎر ھﺎ ﺑرای ﻣﺣﻔﺎظت از اطﻔﺎل در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﺷری:

http://cpwg.net/minimum-standards/

ﯾﺎدداﺷت ھﺎی رھﻧﻣﺎی ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از اطﻔﺎل در ﺣﺎﻻت اﺿطرار:
http://www.ifrc.org/Global/Publications/principles/IFRC-CPiE-Briefing_EN.pdf
ﯾﺎدداﺷت ھﺎی آﻧﻼﯾن ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر در اﻣر ﻣﺣﺎﻓظت از اطﻔﺎل
http://www.ifrc.org/Global/Publications/principles/IFRC-CPiE-Briefing_EN.pdf

 .4.2.2ﻣﺜﺎل :ﭼﮏ ﻟﺴﺖ ﻣﻌﯿﺎر ھﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻣﻦ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﺑزار ﻧﻣوﻧوی ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ اراﺋﮫ ﺷده اﻧد ،از "ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎر ھﺎ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از اطﻔﺎل در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﺷری ،ﻣﻌﯾﺎر 17
ﯾﺎ  "Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Actionاﻗﺗﺑﺎس ﺷده اﻧد.
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ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻣن ﺑﺎ ﺟﺎ ھﺎﯾﯽ اطﻼق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در آن ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای اطﻔﺎل و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن در آن ھﺎ ﺑﺎ اﻣﻧﯾت ﺧﺎطر
داﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد .از اﯾن ﺟﺎ ھﺎ ﺑﮫ ھدف اﯾﺟﺎد اﺣﺳﺎس ﻧورﻣﺎل ﺑودن و ﺗداوم زﻧده ﮔﯽ ﻧورﻣﺎل ﺑرای اطﻔﺎل و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن آﺳﯾب دﯾده از
واﻗﻌﺎت ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .از راھﮑﺎر ھﺎی اﺷﺗراﮐﯽ ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﺟﺎ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده و اﯾن ﭼﻧﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﺧود اﺟﺗﻣﺎع اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺛﺎل ھﺎی ﺧوب ،ﻣﮑﺎن ھﺎی دوﺳﺗداﺷﺗﯽ اطﻔﺎل ﯾﺎ ) Child-Friendly Spaces (CFSاﺳت ﮐﮫ در آن ھﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻓﺿﺎی ﺗﻘوﯾت
ﮐﻧﻧده ﺑرای اطﻔﺎل ﺑوﺟود ﻣﯽ آورﻧد ﺗﺎ در آﻧﺟﺎ اطﻔﺎل ﺑﮫ ﺑﺎزی ھﺎی راﯾﮕﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ،ﺳرﮔرﻣﯽ و آﻣوزﺷﯽ دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﭼﻧﯾن ﺟﺎ ھﺎ ﻣﯽ ﺷود ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اطﻔﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﮔروه ﺳﻧﯽ ﻣﺷﺧص آﻣﺎده ﺷوﻧد ،و ﯾﺎ ھم ﺑدون ﻣﻌﯾﺎر ﺳن ،ھﻣﮫ اطﻔﺎل ﺑﮫ آن ھﺎ
دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑر ﻋﻼوه ،در اﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑرای واﻟدﯾن اطﻔﺎل ﻧﯾز ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و آﻣوزش ھﺎی ﻣرﺑوط
داﯾر ﻣﯾﮕردد.
ﭼﮏ ﻟﺳت ﻓوق ﻣﯽ ﺗواﻧد در اﻣر طرح و ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻣن در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت )ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﺣﻔﺎظت از
اطﻔﺎل( ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﭼﮏ ﻟﺳت ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﺑرای ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻣن
ﻣوﻗﻌﯾت

ﻣﻼﺣظﺎت

 ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺟواﻣﻊ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ
ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻣن ﺿرورت اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.
 اﻣﮑﺎن و زﯾر ﺳﺎﺧت ھﺎی ﻣوﺟود )ﻣﮑﺎﺗب ،ﻣراﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺧﯾﻣﮫ ھﺎ ،ﮐﻠوپ
ھﺎ( ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود از اﯾن ھﺎ ﮐﺎر
ﮔرﻓت ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی ﺟدﯾد ﻧﯾﺎز اﺳت.
 ﻣوﻗﻌﯾت اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت اﯾﻣﻧﯽ و ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑودن ﻣطﺎﺑﻘت دارﻧد.

 29ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎر ھﺎ ﺑرای ﺣﻔﺎظت از اطﻔﺎل در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﺷری .ﮔروه ﮐﺎری ﺣﻔﺎظت از اطﻔﺎل ) .(2012) (CPWGص 154-149
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 وﺳﺎﯾل اﯾﻣﻧﯽ )ﮐﺗﺎره ھﺎ ،ﺧدﻣﺎت اوﻟﯾﮫ ،دﺳﺗﺷوﯾﯽ ھﺎ ،و ﻏﯾره( ﺗرﻣﯾم ﺷده و ﺑﺎ
ﻣﻌﯾﺎر ھﺎ ﺑراﺑر ﺷده اﻧد.
 اﻣﮑﺎﻧﺎت  ،WASHﺑﮫ ﺷﻣول آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ،ﺻﺣﯽ ﺑوده و از آن ھﺎ ﻧﮕﮭداری
ﺧوب ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﭘﻼﻧﮕذاری و ھﻣﮑﺎری

ﻣﻼﺣظﺎت

 ﭘﻼﻧﮕذاری ،اﻧﮑﺷﺎف و ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻣن ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ زﻧﺎن ،دﺧﺗران،
ﻣردان ،ﭘﺳران و ﮔروه ھﺎی آﺳﯾب ﭘذﯾر را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد.
 ﺑﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻔﺎھﻣﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻣن
واﻗﻌﺎ ً اﻣن ﺑوده و ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ،ﺑﮫ ﺷﻣول اطﻔﺎل و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن
ﻣﻌﻠول ،ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت.
 ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﯾط ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺗﮫ و در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻧﯾﺎز ھﺎی اطﻔﺎل،
ﺟواﻧﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺗﻧظﯾم ﺷده اﻧد.
 در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻣن ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣﺣﺎﻓظت
ارﺗﺑﺎط داده ﺷوﻧد ،ﺗواﻓﻖ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
 ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺧش ھﺎ و ﺳﮑﺗور ھﺎی دﯾﮕر )ﻣﺛل ﺻﺣت،
ﻧظﺎﻓت ،ﺗﻐذﯾﮫ از ﺷﯾر ﻣﺎدر ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺑﺷری( ارﺗﺑﺎط
دارد.
 در ﻣﺷوره ﺑﺎ ﺟواﻣﻊ و ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻋﻼﻗﻣﻧد ،ﭘﻼن ھﺎی اﻧﺗﻘﺎل از ﻗﺑل طرح ﺷده اﻧد
ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی وﺳﯾﻊ ﺑﮭﺑود واﮔذار ﺷوﻧد.
ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران

ﻣﻼﺣظﺎت

 ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﯽ )ﻣﺎدی و اﻧﺳﺎﻧﯽ( ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﻣدﯾرﯾت ﻣﮑﺎن اﻣن را ﺑﮫ ﻋﮭده
ﺑﮕﯾرﻧد ،از ﻗﺑل ﺗﻌﯾن ﺷده اﻧد.
 ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻣن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،آﻣوزش ھﺎی
اوﻟﯾﮫ و ﻣﺗداوم دﯾده ،و ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣداوم ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت و رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
 ﺗﻌداد ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﮑﺎن اﻣن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﺎﻓﯽ ﺑوده ﺗﺎ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده ﺷوﻧد )ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،دو ﮐﺎرﻣﻧد ﺑرای
ﯾﮏ ﮔروه ﭘﺎﻧزده ﻧﻔری اطﻔﺎل  4-2ﺳﺎﻟﮫ(.
 ﻣﺣﺎﻓظﺎن و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺧش ھﺎی دﯾﮕر )ﺑﮫ ﺷﻣول ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟﺗﯽ و رﺿﺎﮐﺎران
ﻣﺣﻠﯽ( در ﻣورد ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﮐﯾﻔﯾت در ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻣن ،آﻣوزش دﯾده اﻧد.
 رﺿﺎﮐﺎران از اﺟﺗﻣﺎع اﺳﺗﺧدام ﺷده و ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز آﺷﻧﺎ
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻧظﺎرت

ﻣﻼﺣظﺎت
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 ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ در ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻣن ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﺗﮭﯾﮫ ﺷده )ﺑﮫ ﺷﻣول
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺳن اطﻔﺎل( و در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻧﯾﺎز ھﺎی ﺧﺎﻧم ھﺎ ،ﻣردان،
دﺧﺗران ،و ﭘﺳران اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی واﺿﺢ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﻣﻧظم ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اطﻔﺎل
و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن )ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ اھداف ﺑرﻧﺎﻣﮫ( از ﻗﺑل ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت.
 ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟﺎری ﻧظﺎرت ﺑﺎ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺑﺎزﺧور دھﯽ ﯾﺎ ﻓﯾدﺑﮏ )ﻣﺛل
ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺎھوار ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن( در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﺧﺎﻧواده
ھﺎ ،ﺑزرﮔﺳﺎﻻن و اطﻔﺎل در اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی دﺧﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد )ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ اھداف
ﺑرﻧﺎﻣﮫ(.

 .4.2.3ﻣﺜﺎل :ﻧﻈﺎرت از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﮑﺎن ھﺎی دوﺷﺘﺪاﺷﺘﻨﯽ اطﻔﺎل

ﻓورﻣﮫ ﻧظﺎرﺗﯽ ﯾﯽ ذﯾل ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺎن ھﺎی دوﺳﺗداﺷﺗﻧﯽ اطﻔﺎل ﯾﺎ  CFSsﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظﺎرﺗﯽ را ﻣﯽ ﺷود
از طرﯾﻖ ﻣﺷﺎھدات ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺗﺑﺎدل ﻧظر ھﺎ )رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﻏﯾر رﺳﻣﯽ( ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان ،رﺿﺎﮐﺎران و اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﻊ آوری
ﮐرد .در اﯾن ﻣورد  10ﻣﺑﺣث وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑرای ھر ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣﺑﺎﺣث ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ ﺑرای طرح و ﺗطﺑﯾﻖ اﯾﺟﺎد ﻣﮑﺎن دوﺳﺗداﺷﺗﻧﯽ ﺑرای
اطﻔﺎل وﺟود دارد .اﯾن ﻣﺑﺎﺣث را ﻣﯽ ﺷود ﺟﮭت ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﯾﻔﯽ ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﺗﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ
ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﮐﯾﻔﯽ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺟﮭت ﺑدﺳت آوردن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﻣﯽ ،در اﯾن ﻓورﻣﮫ ﺑرای ھر ﺳوال رده ﺑﻧدی ھﺎﯾﯽ در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و در اﺧﯾر ﺳوال ھﺎ ﺑرای ﺛﺑت ﻧظرﯾﺎت اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻧﯾز ﺟﺎی در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﻧظﺎرت از ﮐﯾﻔﯾت ﻣﮑﺎن ھﺎی دوﺳﺗداﺷﺗﻧﯽ اطﻔﺎل ﯾﺎ CFSs
 .1ﻣﻧﺎﺳب ﺑودن
ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد:
در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت ،ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ھﺎی دوﺳﺗداﺷﺗﻧﯽ اطﻔﺎل ﺿرورت اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﺷود .ﻣﺛل اﯾن ﻣوارد:
← زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اطﻔﺎل ﺟﮭت رﻓﻊ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﺣﺎﻓظت ،ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ )رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﻏﯾر رﺳﻣﯽ( ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ
دﯾﮕری دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
← در ﺟﺎ ھﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﺎﻻی اطﻔﺎل ﺣﻣﻠﮫ ﺻورت ﺑﮕﯾرد ،و ﯾﺎ از طرف ﮔروه ھﺎ ﻣﺳﻠﺢ ﺳرﺑﺎز ﮔﯾری ﺷوﻧد.
← در ﺟﺎ ھﺎﺋﯾﮑﮫ دﺧﺗران و ﭘﺳران ھﻧﮕﺎم رﻓت و آﻣد ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ،ﻣورد آزار و اذﯾت ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ  CFSsھﺎ ﺿرورت اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾد در اﺑﺗدا ﺻورت ﮔﯾرد ﺗﺎ ﻣوﺛرﺗرﯾن ،اﻣن ﺗرﯾن ،و
راﺣت ﺗرﯾن ﺷﯾوه ﺗﻧظﯾم اﯾن ﻣﮑﺎن ﻣﺷﺧص ﺷود .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ از طرف ﺧود اطﻔﺎل ﻣﻣﮑن ﻧﺎﺷﯽ ﺷوﻧد )ﻣﺛل
ﺑدﻣﺎﺷﯽ ھﺎ و ﺗﮭدﯾد ھﻣدﯾﮕر( را ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓت.
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف
 CFSھﺎ ﺑرای ﻧﯾﺎز ھﺎ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ و وﺿﻌﯾت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت.
ﻧظرﯾﺎت ﭘﺎﺳﺧدھﻧده ﮔﺎن

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ
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 .2دﻓﺎع – ﺣﻣﺎﯾت
ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد:
ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﮑﺎن ھﺎی دوﺳﺗداﺷﺗﻧﯽ اطﻔﺎل ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎ و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظت آﮔﺎه ﺑوده
و در ﻣورد آن ھﺎ آﻣوزش ھﺎی ﻻزم دﯾده ﺑﺎﺷﻧد .از ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﻧظﺎرت ﺻورت ﮔﯾرد ﺗﺎ رﯾﺳﮏ ﺧﺷوﻧت
ﺑﺎﻻی اطﻔﺎل ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﺑﮭره ﺑرداری ھﺎ ،ﮐﺎھش داده ﺷود.
ﺑرای ﺑزرﮔﺳﺎﻻن و اطﻔﺎل ﺑﺎﯾد ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﺷﯾوه ھﺎی ارﺟﺎع ،اﺑﻼغ ﮔردد.
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

 CFSﻣﮑﺎن اﻣن اﺳت و در آن از اطﻔﺎل ﻣﺣﺎﻓظت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻧظرﯾﺎت ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن:

 .3ﮔروپ ھﺎی ﻣﺷﺧص
ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد:
ﻣﮑﺎن ھﺎی دوﺳﺗداﺷﺗﻧﯽ اطﻔﺎل ﻓرﺻت ھﺎﯾﯽ را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد در آن اطﻔﺎل ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻣﺳﺎوات ﻣراﻋﺎت ﺷده و ھﻣﮫ
در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﮭم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .در اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد اطﻔﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺟدی ﯾﯽ ﺧطر ﻗرار دارﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ اﯾﺷﺎن اﺣﺳﺎس ﻣﻧﻔﯽ اﯾﺟﺎد ﺷود ﯾﺎ ﺧود را از دﯾﮕران ﻣﺟزا اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد .ﺑر ﻋﻼوه ﻣﮑﺎن ھﺎ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد طوری ﺗﻧظﯾم ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ھﺎی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺳﻧﯾن ﻣﺗﻔﺎوت ،ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ،ﺷراﯾط زﻧده
ﮔﯽ ،ﻧﺎﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎ ،وﻏﯾره ﻣﺳﺎﯾل رﺳﯾده ﮔﯽ ﺻورت ﮔﯾرد.
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

 CFSsﺗﻣﺎم اطﻔﺎل را ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار داده ،ﻣﺳﺎوات و ﺳﮭﻣﮕﯾری را
ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻧظرﯾﺎت ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن:

 .4ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﺎی ﺳﻧﯽ و ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
ﻣوارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد:
ﺑرای دﺧﺗران و ﭘﺳران ﮔروپ ھﺎی ﺳﻧﯽ ﯾﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﯾد راه ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺳﮭﻣﮕﯾری در طرح ،ﻣدﯾرﯾت ،و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ،
ﻣﺛل اﯾﺟﺎد ﻣﮑﺎن ھﺎ ﺑرای اطﻔﺎل ،در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑﺎﯾد طوری ﺗﻧظﯾم ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﯾن اطﻔﺎل راﺣت ﺑوده و ﺑﺗواﻧﻧد
در آن ھﺎ ﺳﮭم ﺑﮕﯾرﻧد – ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،دﺧﺗران ﻧوﺟوان ﻣﻣﮑن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻓردی را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﺎزی )ﻓزﯾﮑﯽ(
ﺗرﺟﯾﺢ دھﻧد.
ﺑرای ﮔروپ ھﺎﯾﯽ از ﻋﯾن ﺟﻧس" ،ﺑﺣث ھﺎی ﮔروﭘﯽ" زﻣﯾﻧﮫ را ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﺣﺳﺎس )ﻣﺛل ﻋﺷﻖ ،ﺻﺣت ﺟﻧﺳﯽ،
اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظت دوﺳﺗﺎن( ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔﯾرﻧد ،ﺧﺻوﺻﺎ ً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻧد ھم از ﺟﻧس ﮔروپ ﺑﺎﺷد .در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت
اﺿطرار ،ﻣﻣﮑن ﮔروﭘﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر ﮔروپ ھﺎ ﺑﮫ ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد )ﻣﺛل ﮔروپ ﮐودﮐﺎن ﯾﺎ اطﻔﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣرک
ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾﺎز دارﻧد(.
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ
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آﯾﺎ ﺑﮫ دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺳﻧﯾن ﻣﺗﻔﺎوت زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﻋد ﺷده اﺳت ﮐﮫ در
طرح ،ﻣدﯾرﯾت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی  CFSsﺳﮭم ﻓﻌﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؟
ﻧظرﯾﺎت ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن:

 .5آﮔﺎھﯽ از ﻧﺎﺗواﻧﯽ ھﺎ )ﻣﻌﻠوﻟﯾت ھﺎ(
ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد:
واﻟدﯾن ﻧﺑﺎﯾد از ﻓرﺳﺗﺎدن اطﻔﺎل ﺷﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎ ﺷرم ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺷﺎﯾد ھﻣﮫ ﯾﯽ ﻣردم اﯾن را ﻧداﻧﻧد ﮐﮫ  CFSsھﺎ
ﺑرای اطﻔﺎل ﻧﺎﺗوان/ﻣﻌﻠول ھم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻧﺎﺑرﯾن اﯾن ﻣوﺿوع در اﺑﺗدای طرح و ﺗطﺑﯾﻖ وﺿﺎﺣت داده ﺷود.
ﺑﺎﯾد ﻣطﻣﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران در ﻣورد ﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑرای اطﻔﺎل ،ﺧﺻوﺻﺎ ً اطﻔﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ/ﻣﻌﻠوﻟﯾت ھﺎ و
ﻧﯾﺎز ھﺎی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ،آﻣوزش ھﺎی ﮐﺎﻓﯽ دﯾده اﻧد .ﻻﯾﺣﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑرای اطﻔﺎل ﻣﻌﻠول ﺑﺎﯾد در ﺳﮭم ﮐﺎری ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران
ﺑﺎﯾد از اﺑﺗدا ﺗﻧظﯾم ﺷوﻧد.
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

اطﻔﺎل ﻧﺎﺗوان/ﻣﻌﻠول ﺑدون ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻓزﯾﮑﯽ ،ﻣﺣﯾطﯽ ،و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑﮫ
آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ  CFSsھﺎ دﺳﺗرﺳﯽ دارﻧد.
ﻧظرﯾﺎت ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن:

 .6ﺑﺎزی
ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد:
در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﮑﺎن ھﺎی دوﺳﺗداﺷﺗﻧﯽ اطﻔﺎل ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﻗت ﻓﮑر ﺷود .ﻣوﺛرﯾت آﻣوزﺷﯽ ،ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻧﮑﺷﺎف
ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ اطﻔﺎل ﺑﺎﯾد اھداف اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﺑدھد .ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑﺎﯾد طوری ﺗﻧظﯾم ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺳﺎده در
اﺑﺗدا و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ )ﻣﺛل ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ارﺟﺎﻋﯽ ،ﺗﻧظﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻧﻔرادی و ﮔروھﯽ ﺑرای اطﻔﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت
ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺎز دارﻧد( ﺑﻌدا ً اﻓزوده ﺷوﻧد .اطﻔﺎل در  CFSsھﺎ ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎزی ھﺎ را دارﻧد و ﺑﺎزی ھﺎی ﻋﻧﻌﻧوی ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺷﺎﻣل ﺑﺎﺷﻧد .ﮐوﺷش ﺑﺎﯾد ﺻورت ﮔﯾرد ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺟواﻣﻊ ﻧﯾز در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺳﮭم ﺑﮕﯾرﻧد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،ﻣﺎدرﮐﻼن ھﺎ و ﺑزرﮔﺎن
دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ دﻋوت ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اطﻔﺎل آھﻧﮓ ھﺎ و ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ را ﺑﮕوﯾﻧد .از ﺑﺎزی ھﺎ ،آھﻧﮓ ھﺎ ،و ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎﺋﯾﮑﮫ
ﺑرای ھﻣﮫ اطﻔﺎل ،ﺑﮫ ﺷﻣول اطﻔﺎل ﻣﻌﻠول ،ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺎﯾد داﺷت ﮐﮫ اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﮭﺎرت ھﺎی
ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را در اطﻔﺎل رﺷد دھد.
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف
 CFSsھﺎ ﺧوﺷﺂﯾﻧد ﺑوده و ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎزی را ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻧظرﯾﺎت ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن:

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ
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 .7ﻣﮑﺎﺗب
ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد:
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺗب دوﺑﺎره ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻣطﻣﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑرای اطﻔﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳن ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت اوﻗﺎت ﻣﻧﺎﺳب در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
اﺳت .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،در ﺟرﯾﺎن روز ﺑرای اطﻔﺎل ﺑزرﮔﺗر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد ،و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑﻌد
از ﻣﮑﺗب در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﻣﻌﯾن و ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

 CFSsﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗب رﺳﻣﯽ ھﻣﮑﺎری ﺑوده و ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧده اھداف اﯾن ﻣﮑﺎﺗب
اﺳت ،ﻧﮫ رﻗﯾب آن ھﺎ.
ﻧظرﯾﺎت ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن:

 .8واﻟدﯾن
ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد:
ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت و ﻣواظﺑت از اطﻔﺎل ،ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﻟدﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم اﺳت .در  CFSﺑﺎﯾد ﺑرای ﺟﻠﺳﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﻟدﯾن ﻧﯾز ﺑﺎﯾد وﻗت ﺗﻧظﯾم ﮐرد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،ﺟﻠﺳﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در ﻣورد ﻣواظﺑت از اطﻔﺎل ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ
ﺧدﻣﺎت .اﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺎﯾد طوری ﺗﻧظﯾم ﺷوﻧد ﮐﮫ واﻟدﯾن ھﻣﮫ اطﻔﺎل ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﻌﻠوﻟﯾن ،ﺑﮫ ﺳﺎده ﮔﯽ
ﺑﺗواﻧﻧد در اﯾن ﺟﻠﺳﺎت اﺷﺗراک ﮐﻧﻧد.
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ

در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣواظﺑت و ﺣﻔﺎظت از اطﻔﺎل ،ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
واﻟدﯾن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﻧظرﯾﺎت ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن:

 .9ظرﻓﯾت ﺳﺎزی
ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد:
زﻧﺎن و ﻣرداﻧﯽ ﺑﺎﯾد در  CFSsاﺳﺗﺧدام ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣزاج ﮔروه ھﺎی اھداف ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در  CFSsﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد آﻣوزش ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ دﯾده و در ﺟرﯾﺎن ﮐﺎر از اﯾﺷﺎن ﻧظﺎرت ھﺎی دواﻣدار ﺻورت ﮔﯾرد .آﻣوزش ﮐﺎرﻣﻧدان و
رﺿﺎﮐﺎران در اﻣر ﺗﺳﮭﯾل ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و ﺣﻔﺎظت از اطﻔﺎل ﯾﮏ اﻣر ﺣﺗﻣﯽ و ﺿرور ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ھر اﻧدازه ﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان
 CFSsﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺿروری را رﺷد ﻣﯽ دھﻧد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت اﯾن ﻣراﮐز ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﺗر ﻣﯽ ﺷود.
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف
ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران  CFSsھﺎ ﻣﺎھر ﺑوده و ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻧظرﯾﺎت ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن:

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ
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 .10ﻧظﺎرت
ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت:
ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ اطﻔﺎل در  CFSsھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﮑل دواﻣدار و ﻣﻧظم ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﮔﯾرد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮫ دارﻧد
ﺑﺎﯾد از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺛﺑت ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ در  CFSsﻧظﺎرت ﮐﻧﻧد .ﺑﺎﯾد درﯾﺎﻓت ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی در زﻧده ﮔﯽ ﭘﺳران
و دﺧﺗران ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺛﺑت وارد ﮐرده اﺳت و آﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻣﺳﯾر رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﺗﻌﯾن ﺷده اش در ﺣرﮐت اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف
از  CFSsﺑﮫ ﺷﮑل دواﻣدار و ﻣﻧظم ﻧظﺎرت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص
ﮔردد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻣﺳﯾر درﺳت در ﺣرﮐت اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر ،و آﯾﺎ ﺧﻼء
ھﺎ در ﺷﻧﺎﺧت ﻣردم از اﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎ ،ﮐﯾﻔﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ،اﯾﻣﻧﯽ ،ﺣﻣﺎﯾت
ھﺎی ﻟوژﺳﺗﯾﮑﯽ و ﻏﯾره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده اﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﻧظرﯾﺎت ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﮔﺎن:

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ
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 .5اﺑﺰار ﮔﺰارﺷﺪھﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ھﺎ

در اﯾن ﺑﺧش اﺑزاری ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺎزدﯾد از ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘروﺳﮫ
ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﺑرﻧﺎﻣﮫ در اﻣر اﻧﮑﺷﺎف ﻣﺗداوم ﻣﮭﺎرت ھﺎ و اﻧدوﺧﺗﮫ ھﺎ ،اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس در اﻧﺟﺎم ﮐﺎر در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ
ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،و ﮔزارش از ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎری ﺷﺎﻣل ﭘروﺳﮫ ﺑﺎزدﯾد ﺷوﻧد .در اﯾن ﺑﺧش ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت:
ﻣﺛﺎل ﯾﯽ از ﮔرازش ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎری ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران
دو ﻣﺛﺎل از ﭼﮏ ﻟﺳت ﺑﺎزدﯾد ﺳﺎﺣوی
رھﻧﻣﺎی ﮔزارﺷدھﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﺗﯾم ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

•
•
•

ﺑر ﻋﻼوه ،ﺑرای ﮔزارﺷدھﯽ از ﭘروﺳﮫ ﯾﯽ ﺑﺎزدﯾد ،اﺑزار دﯾﮕری ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﻔﯾد واﻗﻊ ﺷوﻧد .رﯾﮑﺎرد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان
و رﺿﺎﮐﺎران )ﺑﮫ ﺑﺧش اول ،اﺑزار ﺳﺎﯾﮑل ﻣدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود( ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷواھد ﻣوﺛری از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران در
ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارد .در ﺿﻣن ،در اﯾن رﯾﮑﺎرد ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و ﭼﺎﻟش ھﺎﯾﯽ ﻧﯾز اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﻌدی ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
آن ھﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷوﻧد .اﯾن ﭼﺎﻟش ھﺎ در ﻓرﺻت ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرﻧد .ورﻗﮫ ھﺎی ﺛﺑت اوﻗﺎت ﮐﺎر
ﯾﺎ ) Time sheetﻣﻌﻣوﻻً در دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽ ﻣوﺟود اﺳت( ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧد در اﻣر ﺑﺎزدﯾد از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان و
رﺿﺎﮐﺎران ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺛر واﻗﻊ ﺷوﻧد.
ﻣدﯾران ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﺎزدﯾدی را ﻣدﯾرﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺗﻔﺎوت ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد:
•
•
•
•
•

ﻓﯾدﺑﮏ و رھﻧﻣﺎی در ﺟرﯾﺎن ﮐﺎر
ﻣرﺑﯽ ﮔری در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻧﻊ/ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت
ﻧظرﯾﮫ ﭘردازی در ﮔزارﺷﺎت ﯾﺎ رھﻧﻣﺎی در اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار ﻣدﯾرﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﻣﻧظﯾم ﺗﯾﻣﯽ و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی ﯾﺎ case studies
ﺑﺎزدﯾد ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ اﻧﻔرادی

ﺑر ﻋﻼوه ،ﭘروﺳﮫ ﯾﯽ ﺑﺎزدﯾد ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ دارد ﺑﺎ ﻣﺣﺎﻓظت از ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﺛر
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﺑﮫ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ و ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﺑﺎزدﯾد زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ را ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص
ﮔردد ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﻧﯾﺎز ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺣﯾط ﮐﺎری ﺳﺎﻟم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی وﺟود دارد
ﯾﺎ ﺧﯾر ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت و ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ رﺳﯾده ﮔﯽ ﮔردد و ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران در ﻣﺣﯾط اﻣن و ﻣوﺛر ﮐﺎر ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﭘﯾش
ﺑﺑرﻧد) .اﺑزار ﻣﺷﺧص ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران در ﺑﺧش  10اﯾن ﮐﺗﺎب ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده اﺳت(.

 .5.1ﻓﺎرﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ

ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﺑﺎزدﯾد ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑﺎزدﯾد ھﺎی اﻧﻔرادی از ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران در زﻣﺎن ﺑﻧدی ھﺎی ﻣﻌﯾن ﺑﺎﯾد ﺻورت ﮔﯾرد .ھدف از اﯾن
ﮐﺎر ﺗﺷﺧﯾص و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎر ھﺎ ،دﺳﺗﺂورد ھﺎ ،ﭼﺎﻟش ھﺎ و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎز ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺗﯾم ﮐﺎری آن،
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﭘروﺳﮫ ھﺎ را ﺳﺎل ﯾﮑﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮑﺑﺎر در ﺳﺎل اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﮔزارش ﻧﻣوﻧوی زﯾر ﺟﮭت ﺗﺛﺑﯾت ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎر ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻋﻧﺎوﯾن ھر ﺑﺧش ﺑﺣث در ﻣورد
ﮐﺎر ﺑﺎﻻی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﯾﺎدداﺷت دﺳﺗﺂورد ھﺎی ﻋﻣده ،و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺷﺎف را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﺑر ﻋﻼوه ،ﺑﺧش ھﺎی ھﺎی دﯾﮕری ھم
ﺟﮭت رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ و رواﺑط در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺗﺎ ﺑﺎ رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد ،رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺳﺎده ﺗر ﮔردد .ﻣدﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﺑﺎﻻی اﯾن ﮔرازش ﮐﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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 .5.1.1ﻣﺜﺎل :ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪان و رﺿﺎﮐﺎران
ﮔزارش ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎر ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران
ﻧﺎم ﮐﺎرﻣﻧدان/رﺿﺎﮐﺎر:

ﺗﺎرﯾﺦ:

ﺑرﻧﺎﻣﮫ:

ﻣدﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ:

ﻣوﻗﻌﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ:

وظﯾﻔﮫ ﮐﺎرﻣﻧد/رﺿﺎﮐﺎر:

ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﮔزارش ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎر ﻗﺑﻠﯽ:

ﺗﺎزه ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎری ﮐﺎرﻣﻧد/رﺿﺎﮐﺎر ﺑرﻧﺎﻣﮫ
اھداف ﮐﺎری ﮐﺎرﻣﻧد ﯾﺎ
رﺿﺎﮐﺎر

ﺗﺎزه ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓت )ﺑﮫ
ﺷﻣول ﺗﺎرﯾﺦ(

ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ/ﻣﺳﺎﺋل ﮐﻠﯾدی

ﺳواﻻت ﻧظﺎرت از ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎرﻣﻧد/رﺿﺎﮐﺎر
 .1آﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧد/رﺿﺎﮐﺎر ﺗواﻧﺎﯾﯽ آن را دارد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎی ﺗﻌﯾن ﺷده اش را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھد؟
ﻧظرﯾﺎت:

 .2آﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧد/رﺿﺎﮐﺎر ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣﯽ رﺳد؟
ﻧظرﯾﺎت:
 .3آﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧد/رﺿﺎ ﮐﺎر در ﺗواﻧﺎﯾﯽ و ﻋﻠﻣﯾت ﺧود ﻣﺑﻧﯽ
ﺑر ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻧﻊ/ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت و
ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس دارد؟
ﻧظرﯾﺎت:

 .4آﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧد/رﺿﺎﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ اﻋﺿﺎی ﺗﯾم رواﺑط ﮐﺎری
ﺧوﺑﯽ دارد؟

ﻣراﺣل ﺑﻌدی

ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﻧﮑﺷﺎف

در ﻣﺳﯾر درﺳت

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯾن ﺷده

از ﺗوﻗﻊ ﺑﺎﻻ
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ﻧظرﯾﺎت:

ﺧﻼﺻﮫ و ﻣراﺣل ﺑﻌدی
دﺳﺗﺂورد ھﺎی ﮐﻠﯾدی:

ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺷﺎف و اھداف:

ﻣراﺣل ﺑﻌدی ﺟﮭت اﻧﮑﺷﺎف و ﺗﻌﯾن اھداف )ﻣﺛﻼً اﻧﮑﺷﺎف ﻣﺳﻠﮑﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺟﮭت ارﺗﻘﺎء ﻣﮭﺎرت ھﺎی رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻣﯾت ،ﭘﻼن ھﺎی ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ(:

ﺣﻣﺎﯾت و ﻧﯾﺎز ھﺎی ارﺟﺎﻋﯽ:

 .5.2ﭼﮏ ﻟﺴﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﺣﻮی

ﻣدﯾران ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت ﯾﺎ ﻧﺎظرﯾن اﯾن دو ﭼﮏ ﻟﺳت ذﯾل را ﺟﮭت ﺛﺑت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظﺎرت ﺳﺎﺣوی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﭼﮏ ﻟﺳت ھﺎ
ﻋﺑﺎرت اﻧد از:
•
•

ﭼﮏ ﻟﺳت ﻓﻌﺎﻟﯾت/ﺑﺎز دﯾد ﺳﺎﺣوی
ﭼﮏ ﻟﺳت ﺑﺎزدﯾد ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﯾﯽ ﺳﺎﺣوی از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﻧﻌطف ﺳﺎزی اطﻔﺎل

 .5.2.1ﻣﺜﺎل :ﭼﮏ ﻟﺴﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﺣﻮی

ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﯾن ﭼﮏ ﻟﺳت در ﻧظﺎرت ﺳﺎﺣوی )ﺑﺎزدﯾد ﺳﺎﺣوی ،ﻧظﺎرت ﻋﻣوﻣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻏﯾره( ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﯾﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﭼﮏ ﻟﺳت ﺑﺎزدﯾد از ﺳﺎﺣﮫ/ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻧﺎم ﮐﺎرﻣﻧد/رﺿﺎﮐﺎر:

ﻧﺎم ﻣدﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت:

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزدﯾد:

زﻣﺎن :از ________ اﻟﯽ ________

اﺟﺗﻣﺎع ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ از آن ﺑﺎزدﯾد ﺻورت ﮔرﻓت:
ﻓﻌﺎﻟﯾت/ﻣﺣﻔﻠﯽ ﮐﮫ از آن ﻧظﺎرت ﺷد:
اھداف ﻓﻌﺎﻟﯾت/ﻣﺣﻔل:

ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋﻣده و ﻧظرﯾﺎت
ﻧظر:

 .1ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ ﭘﻼن ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت.

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف

ﻣﺧﺎﻟف

ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ
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ﻧظر:
ﻧظر:
ﻧظر:

ﻧظر:

ﻧظر:

ﻧظر:

ﻧظر:

 .2اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن )ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧدھﺎن( ﺑﮫ ھﻣﺎن ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ
ﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﻼن ﺷده ﺑود ،در ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺷﺗراک ورزﯾده
اﻧد.
 .3ﭘﯾﺎم ھﺎی ارﺳﺎل ﺷده ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﻣﺣﯾط اﺳت.
 .4ﺳطﺢ اﺷﺗراک ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧدھﺎن
 .5ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان در اﻣر اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻼﯾﻖ و اﻧﮕﯾزه
ھﺎ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن
 .6ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧد/رﺿﺎﮐﺎر در اﯾﺟﺎد رواﺑطﮫ ﯾﯽ
ﺳﺎﻟم ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده )ﻣﺛل ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺧوب
ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ،ﮔرﻣﯽ ،ﻋﺎطﻔﮫ(.
 .7ﮐﺎرﻣﻧد/رﺿﺎﮐﺎر ﺗواﻧﺎﯾﯽ آن را دارد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ را
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﻣوﻗف ﺧود اﻧﺟﺎم دھد )ﻣﺛﻼً ﺗﮭﯾﮫ ﯾﯽ
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن،
ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﯽ ،آﻣوزﺷﯽ ھﺎی رواﻧﯽ،
ﺗﺳﮭﯾل ﮔروپ ھﺎ/ﺟﻠﺳﺎت ،وﻏﯾره(.
 .8ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧد/رﺿﺎ ﮐﺎر در ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﻋﺿﺎی
ﮔروه ﮐﺎری

ﻧﮑﺎت ﻗوت ﮐﺎرﻣﻧد/رﺿﺎﮐﺎر:

ﻣوارد ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺷﺎف در ﮐﺎرﻣﻧد/رﺿﺎﮐﺎر:

ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده از طرف ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧده:

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ و ﻣراﺣل ﺑﻌدی )ﻣﺛﻼ آﻣوزش ھﺎ ،ﺑﺎزدﯾد ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر(:
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 .5.2.2ﻣﺜﺎل :ﭼﮏ ﻟﺴﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﯽ ﺳﺎﺣﻮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺳﺎزی

اطﻔﺎل 30

ﭼﮏ ﻟﺳت ﺑﺎزدﯾد ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﯾﯽ ﺳﺎﺣوی از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﻧﻌطف ﺳﺎزی اطﻔﺎل
ﻣوﻗﻌﯾت:

ﺗﺎرﯾﺦ:

داﯾر ﮐﻧﻧده )ھﺎ(:

ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﺳﺎﺣوی:
در ﺟرﯾﺎن ﮐﺎر ورﮐﺷﺎپ ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد:
 .1آﯾﺎ داﯾر ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻧﺎﺳب آﻣﺎده اﺳت؟
ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣورد ﭼﮕوﻧﮫ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ
ﺑﺎزﺗﺎب داده ﺷده اﺳت )ﻣﺛﻼ ،آﯾﺎ داﯾر ﮐﻧﻧده رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی
واﺿﺢ و ﻗﺎﺑل درک ﺑرای اطﻔﺎل اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،آﯾﺎ ﻗﺎدر
اﺳت ﺑﮫ اطﻔﺎل اﻧﮕﯾزه ﺑدھد؟(

ﺑﻠﯽ  /ﻧﺧﯾر

ﻧظرﯾﺎت:
 .2آﯾﺎ داﯾر ﮐﻧﻧده ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ زﻣﺎن را درﺳت
ﻣدﯾرﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد؟

ﺑﻠﯽ  /ﻧﺧﯾر

ﻧظرﯾﺎت:
 .3آﯾﺎ داﯾر ﮐﻧﻧده ﺗﻣﺎم ﻣواد ﻣورد ﻧﯾﺎز را در
اﺧﺗﯾﺎر دارد؟

ﺑﻠﯽ  /ﻧﺧﯾر

اﮔر ﻧدارد ،راه ﺣل ﭼﯾﺳت:
 .4آﯾﺎ اطﻔﺎل در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺳﮭﯾم ھﺳﺗﻧد؟ )ﻣﺛﻼً آﯾﺎ
از اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻟذت ﻣﯽ ﺑرﻧد ﯾﺎ ﺧﺳﺗﮫ
اﻧد ،ﻋﻼﻗﻣﻧد ﯾﺎ ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮫ؟(

ﺑﻠﯽ  /ﻧﺧﯾر

ﻧظرﯾﺎت:
 .5آﯾﺎ اطﻔﺎﻟﯽ ھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺳﮭم ﻧﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد؟

ﺑﻠﯽ  /ﻧﺧﯾر

اﮔر اﺳت ،داﯾر ﮐﻧﻧده ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﻧظرﯾﺎت:
 .6آﯾﺎ ورﮐﺷﺎپ در ﻓﺿﺎی دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﺑرای
اطﻔﺎل داﯾر ﺷده اﺳت؟

ﺑﻠﯽ  /ﻧﺧﯾر

ﻧظرﯾﺎت:
 .7از آﺧرﯾن ﺑﺎزدﯾد ﺗﺎ ﺣﺎل ،آﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در
ﺑرﻧﺎﻣﮫ روﻧﻣﺎ ﮔردﯾده اﺳت؟ اﮔر ﺑﻠﯽ ،ﻟطﻔﺎ ً
ﺗﻐﯾﯾر را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.

ﺑﻠﯽ  /ﻧﺧﯾر

 30ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌطف ﺳﺎزی اطﻔﺎل ) .(2012ﻣرﮐز ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر و ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻣﺎﯾت از اطﻔﺎل ﯾﺎ  Save the childrenدﻧﻣﺎرک
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ﻧظرﯾﺎت:

 .5.3رھﻨﻤﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺟﮭت ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﺗﯾﻣﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣوﻗﻊ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺧﺎطر ﺑﺎﯾد
داﺷت ﮐﮫ ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن ﻣﻼﻗﺎت ھﺎ ﺑﮫ روز ﺳﺎزی ﭘﯾﺷرﻓت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت و ﭘﻼﻧﮕذاری ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳت .اﯾن ﭼﻧﯾن ﻣﻼﻗﺎت
ھﺎی ﻣﻧظم ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﻓرﺻت را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در ﺑﺎره ﻣﺷﮑﻼت و دﺳﺗﺂورد ھﺎی ﭘروژه ﺑﮫ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﺑﭘردازﻧد .اﯾن
ﻧﺷﺳت ھﺎ ﻣدﯾران ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧﻼء ھﺎی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده و ﺑﮫ آن ھﺎ ﺑﭘردازد .ﺑر ﻋﻼوه ،رھﻧﻣﺎﯾﯽ
ﺟﮭت رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ھﺎ ،ﻗدرداﻧﯽ از ﮐﺎرﮐرد ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ،و ﺗﺎﮐﯾد ﺑﺎﻻی اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﺑﮭﺗر ﺣﻔﺎظت از ﺧود و دﯾﮕر
اﻋﺿﺎی ﺗﯾم ،از اھداف دﯾﮕر اﯾن ﻧﺷﺳت ھﺎ ﺑرﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﻧﺷﺳت ھﺎی ﺗﯾﻣﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣد اﮐﺛر ﻣوﺛرﯾت ﺧود ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﺑطور ﺛﺎﺑت و ﺑﺎ ﯾﮏ اﺟﻧدای ﻣﺷﺧص داﯾر ﺷوﻧد .ﺗﻌدد ،ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﯾن
ﭼﻧﯾن ﻧﺷﺳت ھﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ .در ﺣﺎﻻت اﺿطرار ﻣﯽ ﺷود اﯾن ﻧﺷﺳت ھﺎی ﺑﮫ ﺷﮑل روزاﻧﮫ داﯾر ﺷوﻧد زﯾرا در
اﯾن ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻻت ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت و ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺎز دارﻧد .در ﺣﺎﻻت دﯾﮕر اﻣﺎ ،ﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﻧﺷﺳت ھﺎ را ھﻔﺗﮫ وار
ﯾﺎ در ھر دو ھﻔﺗﮫ ﯾﮑﺑﺎر داﯾر ﮐرد .ﻣدت اﯾن ﻧﺷﺳت ھﺎ ھم ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ دارد ،اﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﯾن  30دﻗﯾﻘﮫ اﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋت
طول ﻣﯽ ﮐﺷﻧد.
ﮔزارش اﯾن ﻧﺷﺳت ھﺎ ھم ﺑﺎﯾد دﻗﯾﻖ ﺑوده و در ﺑر ﮔﯾرﻧده اﯾن ﻣوارد ﺑﺎﺷد :ﺗﺻوﯾر ﮐﻠﯽ از ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،دﺳﺗﺂورد ھﺎ و ﭼﺎﻟش ھﺎی
ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ،ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﯾﻣﯽ )ﻣﺛل ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺣرﮐﮫ ھﺎ ،ﻧﻘش ھﺎ و ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎ( ،و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﺑرای ﻣراﺣل
ﺑﻌدی.
اﺟﻧدا و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﮔزارش دھﯽ ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﺗﯾﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد:
•
•
•

•

•
•

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ :ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﻧﺎم ﻣدﯾر و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻ ﮔزارش ﮐﺎر ﮐرده اﻧد ،و اﻋﺿﺎی ﺣﺎﺿر )ﺗﻌداد و ﻧﺎم( ﺑﺎﯾد
ذﮐر ﮔردﻧد.
"ﮐﺎر ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ" :ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﮔزارش ﻗﺑﻠﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣوده درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﮫ آن ھﺎ رﺳﯾده ﮔﯽ ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﺎ ﮐﺎر ﺑﺎﻻﯾﺷﺎن دوام دارد.
"ﮐﺎر ھﺎی ﺟدﯾد" :ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در اﺟﻧدای ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷوﻧد ﻟﺳت ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﻗﺑل از ﺟﻠﺳﮫ ﻣدﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻟﺳت ﺧود
را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣوده و ﺳﭘس از اﻋﺿﺎی ﺗﯾم ﻣﯽ ﺧواھد اﮔر ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ دارﻧد ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﺑﺣث ﺻورت ﮔﯾرد،
ﻟﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺎﯾد در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺷﻣول دﺳﺗﺂورد ھﺎ و ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﮫ ﺳوی ھدف ،ﭼﺎﻟش ھﺎ و
رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت.
ﻣرور :ﺑﺎﻻی ھر ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﻧوﺑت ﺑﺎﯾد ﺑﺣث ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ؛ ﺟرﯾﺎن ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ ﺑﺎﻻی ﻣوﺿوﻋﺎت ،ﺳوال ھﺎ و ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻓرا
راه ﮐﺎرﻣﻧدان ،اﻋﺿﺎی ﺟﻠﺳﮫ ،ﺣﻣﺎﯾت ھﺎ و ﻧظﺎرت ھﺎی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﺑرای ﮔﺎم ھﺎی ﺑﻌدی ،ﺑﺎﯾد ﯾﺎدداﺷت
ﺷوﻧد.
ﮔﺎم ھﺎی ﺑﻌدی :ﮔﺎم ھﺎی ﺑﻌدی ﺑﺎﯾد ﯾﺎدداﺷت ﺷده؛ اﺷﺧﺎص ﻣﺳوول و زﻣﺎن ﺑﻧدی رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﺷوﻧد.
ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺷوﯾﻖ :در ﺟرﯾﺎن ﺟﻠﺳﮫ ،ﻣدﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد از ﺗﻼش ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان ﺗﻣﺟﯾد ﻧﻣوده و آن ھﺎ را ﻣورد ﺗﺷوﯾﻖ ﻗرار
دھد.
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ﻣوﻓﻘﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل روزﻣره در ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم
دﺧﺎﻟت دارﻧد )ﻣﺛل ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺳﺎﺣوی ،داﯾر ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ،رﺿﺎﮐﺎران و اﺟﺗﻣﺎع( .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ
ﺗرﯾﻧﻧﮓ ھﺎ در ارﺗﻘﺎء ظرﻓﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان ،رﺿﺎﮐﺎران و اﻋﺿﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﻣوارد ﮐﻠﯾدی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﺗرﯾﻧﻧﮓ ھﺎ ﺑﺎﯾد
در ﻣﺣورﯾت طرح و ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد طراﺣﯽ ﺷوﻧد .ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﻘش دارﻧد ،اﯾن
ﺗرﯾﻧﻧﮓ ھﺎ ﺑﺎﯾد ظرﻓﯾت ھﺎی ﻣﯾﺎن ﻓردی و ﻣﮭﺎرت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﺎرور ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن ﺑﺗواﻧﻧد اطﻔﺎل و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن را در
اﺷﺗراک در ﺑرﻧﺎﻣﮫ و اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺗﺷوﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﺗرﯾﻧﻧﮓ ھﺎ ﺑﺎﯾد در اﺑﺗدای ﮐﺎر ﭘروژه و در ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎی ﻣﻌﯾن ﺟرﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﭘروژه داﯾر ﺷوﻧد ﺗﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎ آﺷﻧﺎ ﺷده و داﻧش اﻓزاﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﮔزارش ھﺎی ﺗرﯾﻧﻧﮓ ھﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛﻘﯽ را ﺟﮭت ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗرﯾﻧﻧﮓ ھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل اﯾن ھﺎ
ﺑﺎﺷد :ﮐﯽ ھﺎ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﺗﻌداد از ﮐﺎرﻣﻧدان/رﺿﺎﮐﺎران اﺷﺗراک ﮐردﻧد؛ ﺗﺎﺛﯾرات ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﺑﺎﻻی داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن؛
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد ﺑﺣث و ﻣﯾﺗود ھﺎی ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده؛ و ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی آﻣوزﮔﺎران از ﻣﮭﺎرت ھﺎ و داﻧش اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن .ﺑرای اﯾن
ﻣوارد ،اﺑزار ذﯾل اﻧﮑﺷﺎف داده ﺷده اﻧد و ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﯾن اﺑزار ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد:
•
•
•

ﺣﺎﺿری اﺷﺗراک در ﺗرﯾﻧﻧﮓ
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺷﺗراک در ﺗرﯾﻧﻧﮓ
ﻓﺎرﻣت ﮔزارﺷدھﯽ ﺗرﯾﻧﻧﮓ )ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت از اﺑزار ﺑﺎﻻ در ﻗﺎﻟب ﻣﺗن(
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اﯾن ﺣﺎﺿری ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺛﺑت ﻧﻣﺎﺋﯾم ﮐﮫ ﮐﯽ ھﺎ در ﺗرﯾﻧﻧﮓ اﺷﺗراک ﮐرده اﻧد .اﯾن ﺣﺎﺿری ھﺎ ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﺟﻧﺳﯾت و ﻣﺷﺧﺻﮫ
ھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎﯾد از ھم ﺟدا ﺳﺎزی ﺷوﻧد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،ﺳن اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣوارد ﺑﺎﺷد،
اﻟﺑﺗﮫ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗرﯾﻧﻧﮓ در ﻣورد ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﺗرﯾﻧﻧﮓ و ﻧوع اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﻧﻘش ھﺎ )ﻣﺛل ﻣدﯾر ،ﮐﺎرﻣﻧد ،رﺿﺎﮐﺎر( ،واﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎ )ﺷﻌﺑﮫ ﯾﯽ ﻣرﺑوطﮫ ﺷﺎن در ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽ ،ﻧﮭﺎد اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﻧده ،ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎع ﯾﯽ ﮐﮫ در
آن زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد( ،و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎس ﺷﺎن )اﻟﺑﺗﮫ در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﻌدی( اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن را ﺛﺑت ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ در روز اﺷﺗراک در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﻓورﻣﮫ ﯾﯽ اﺷﺗراک در ﺗرﯾﻧﻧﮓ را ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﻧﻣوده و ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺷﺧﺻﯽ ﺷﺎن را در آن ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ روز طول ﺑﮑﺷد ،در اﯾن ﺻورت ﺑرای ھر روز ﯾﮏ ورق
ﺣﺎﺿری ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺣﺎﺿری ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎ را ذﮐر ﻧﻣﺎﺋﯾد ،ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺎم ھر اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﺟﺎی ﺑرای اﻣﺿﺎ
ﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐردن ﺣﺎﺿری ﺷﺎن در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗرﯾﻧﻧﮓ:

ﻧﺎم ﺗرﯾﻧﻧﮓ

ﻧﺎم

ﻣرﺑوط )ﺷﻌﺑﮫ ،ﻧﮭﺎد،
ﮐﺎرﻣﻧد ،رﺿﺎﮐﺎر وﻏﯾره(

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﺑﺎﻻﺗر از
ﯾﮏ روز اﺳت ،در
ﻣﻘﺎﺑل ھر روز
اﺷﺗراک ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد.

ﺟﻧس/ﺳن اﯾﻣﯾل

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﯾﻔون

روز
اول

.1
.2
.3
.4
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اﯾن ﯾﮑﯽ ﻣﺛﺎل ﯾﯽ اﺳت از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﮐﮫ در اﺧﯾر روز ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﮕردد .در ﺿﻣن اﯾن ،ﻣﯽ ﺷود ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑﺣث ھﺎی ﺷﻔﺎﯾﯽ
ﻧﯾز ﺻورت ﮔﯾرد .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﯽ ﺷود از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ذﯾل ﻧظرﯾﺎت ﺷﺎن را اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد:

روز
دوم
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ﯾﮏ ﻣوﺿوع )ﯾﺎ ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣوﺿوع ﯾﯽ( ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد از ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﺧﺎرج اﻧﺗﻘﺎل ﺑدھﻧد.
ﭼﮫ ﭼﯾزی در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل درﺳت آن ﭘﯾش رﻓت؛ ﺳﭘس ،ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﺷود در ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧﮑﺷﺎف داد.
ﻧظرﯾﺎت ﺳﺎزﻧده در ﻣورد ﺗرﯾﻧﻧﮓ ھﺎی آﯾﻧده
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺗرﯾﻧﻧﮓ ھﺎی آﯾﻧده ﺑﮫ آن ھﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود.

•
•
•
•

ﻣﺛﺎل ﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ آﻣده اﺳت ﻣﺛﺎل ھﺎﯾﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎت ﻗﺎﺑل ﺑﺣث در ﺗرﯾﻧﻧﮓ "ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺣور" را در ﺑر دارد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻣﺣﺗوای اﯾن ﻓورم ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺎﯾد داﺷت ﮐﮫ ﺳوال اول )"در ﮐل ،ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺗوای
ﺗرﯾﻧﻧﮓ را ﭼﮕوﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟"( ﻣﯽ ﺗواﻧد طﯽ ﯾﮏ ﺳوال ﭘﻧﺞ ﮔزﯾﻧﮫ ﯾﯽ ﻣطرح ﺷود .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﮫ ﺟواب ھﺎی "ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف"
 ،1ﺑﮫ ﺟواب ھﺎی "ﺿﻌﯾف"  ،2ﺑﮫ ﺟواب ھﺎی "ﻣﺗوﺳط"  ،3ﺑﮫ ﺟواب ھﺎی "ﺧوب"  ،4و ﺑﮫ ﺟواب ھﺎی "ﻋﺎﻟﯽ"  5ﻧﻣره در ﻧظر ﻣﯽ
ﮔﯾرﯾد .ﺳﭘس ﺗﻣﺎم ﺟواب ھﺎ ﺟﻣﻊ ﺷده و ﺗﻘﺳﯾم ﺗﻌداد ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﯽ ﺑدﺳت آﻣده رده ﺑﻧدی ﺗرﯾﻧﻧﮓ را ﺑدﺳت ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﻌد
ھﺎ ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﻌدی را ﺑﺎ ﻋﯾن ﺳوال ﺑﺎ اﯾن ﯾﮑﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣود.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗرﯾﻧﻧﮓ
 .1در ﮐل ،ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺗوای ﺗرﯾﻧﻧﮓ را ﭼﮕوﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟

ﻋﺎﻟﯽ

ﺧوب

ﻣﺗوﺳط

ﺿﻌﯾف

ﺑﺳﯾﺎر
ﺿﻌﯾف

ﻧظرﯾﺎت:

 .2ﻟطﻔﺎ ً ﭼﻘدر ﺑﺎ اﯾن ﺟﻣﻼت ﻣواﻓﻖ ھﺳﺗﯾد.
.2.1

ﻣﺣﺗوا دﻟﭼﺳپ و ﻓراﮔﯾر ﺑود

.2.2

ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﺑﮫ اھداف ﺗﻌﯾن ﺷده اش رﺳﯾد

 .3ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم ﻣﮭﺎرت ھﺎ و داﻧﺷﯽ را ﮐﮫ در اﯾن
ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ ام ،در ﻣوارد ذﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم.
.3.1

ﺷﻧﺎﺳﺎی ﻋﻼﯾم ﻋﺎم ﻓﺷﺎر

.3.2

اراﺋﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﯽ ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن
ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ھﻣﮑﺎری در ﮐﺎھش ﻓﺷﺎر ھﻧﮕﺎم ﺣﻣﺎﯾت
ﻣردﻣﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎز ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و طرف
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣوﺛر ﺑرای رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾﺎز
ھﺎ
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوم ﮐﮫ از طﻔﻠﯽ ﺳواﺳﺗﻔﺎده
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻣﯽ ﺗواﻧم ﻣﺳووﻻﻧﮫ ﺑر
ﺧورد ﻧﻣﺎﯾم.
از اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﻣواظﺑت ھﺎی ﺧودی
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوم ھﻣﮑﺎراﻧم ﻧﺎاﻣﯾد ﺷده
اﻧد ،ﺑﮫ آن ھﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧم.

.3.3
.3.4
.3.5
.3.6
.3.7

 .4ﻣوﺿوﻋﺎت ذﯾل در ﯾﺎدﮔﯾری ﻣرا ﮐﻣﮏ ﮐردﻧد.
.4.1

ﺑﺣث ھﺎی ازاد

.4.2

ﭘﺎور ﭘﺎﯾﻧت ھﺎ

.4.3

ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺧوب

ﻋﺎﻟﯽ

ﻋﺎﻟﯽ

ﻋﺎﻟﯽ

ﺧوب

ﺧوب

ﺧوب

ﻣﺗوﺳط

ﻣﺗوﺳط

ﻣﺗوﺳط

ﺿﻌﯾف

ﺿﻌﯾف

ﺿﻌﯾف

ﺑﺳﯾﺎر
ﺿﻌﯾف

ﺑﺳﯾﺎر
ﺿﻌﯾف

ﺑﺳﯾﺎر
ﺿﻌﯾف
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ﻋﺎﻟﯽ

 .5ﺗدوﯾر ﮐﻧﻧده
.5.1
.5.2
.5.3

ﺧوب

ﻣﺗوﺳط

ﺿﻌﯾف

ﺗدوﯾر ﮐﻧﻧده در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﮐﺎﻓﯽ داﺷت
ﺗدوﯾر ﮐﻧﻧده ﻣﺣﺗوا را ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻧطﻘﯽ و واﺿﺢ
ﺑﯾﺎن ﮐرد
ﺗدوﯾر ﮐﻧﻧده از ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺧوب اراﺋﮫ ﺑر
ﺧوردار ﺑود.
ﻋﺎﻟﯽ

 .6در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ – ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐل
.6.1

ﻣن در ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺟﺗﻣﺎع
ﻣﺣور ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧوﺑﯽ ﺑدﺳت آوردم

.6.2

ﻓﺿﺎی ﯾﺎدﮔﯾری اﻣن و ﻓراﮔﯾر ﺑود.

.6.3

طول ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑود.

ﺧوب

ﻣﺗوﺳط

ﺿﻌﯾف

ﺑﺳﯾﺎر
ﺿﻌﯾف

ﺑﺳﯾﺎر
ﺿﻌﯾف

 .7ﭼﮫ ﭼﯾزی در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧوب ﭘﯾش رﻓت؟

 .8در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺧوب ﭘﯾش ﻧرﻓت؟

 .6.1.3ﻓﺎرﻣﺖ :ﮔﺰارﺷﺪھﯽ ﺗﺮﯾﻨﻨﮓ

ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻓﺎرﻣت  ،31ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮔزارش ﮐﺗﺑﯽ ﯾﯽ از ﺟرﯾﺎن ﺗرﯾﻧﻧﮓ را ﻧﯾز ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد .ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧط ﺷﮑﺳت ﻧوﺷﺗﮫ
ﺷده اﻧد ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﮔزارش ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷوﻧد.
ﮔزارش ﺗرﯾﻧﻧﮓ
ﻧوﯾﺳﻧده ﮔزارش:

ﺗﺎرﯾﺦ:

ﻧﺎم ﺗرﯾﻧﻧﮓ
ﻧوﻋﯾت ﺗرﯾﻧﻧﮓ و ﻣواد اﺳﺗﻔﺎده ﺷده

اﺑﺗداﯾﯽ  /آﻣوزش آﻣوزﮔﺎران

 31ﺑﺳﺗﮫ ﯾﯽ ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای واﺣد رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ واﻗﻌﺎت ﻋﺎﺟل ﺻﺣﯽ ،ﺟز رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر )ﭼﺎچ ﻧﺎﺷده( ،اﺑزار F
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ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﮭر و ﮐﺷور
ﺗدوﯾر ﮐﻧﻧده )ھﺎ(
ﭘﺳﻣﻧظر

ھﻣﮑﺎران
ﭘروژه

اﺷﺧﺎص راﺑط ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷوﻧد.
ﻣﻧظور:
ﺧواﺳﺗﮕﺎه ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
وﺿﻌﯾت ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﮐﺷور/ﻣﻧطﻘﮫ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﺗدوﯾر ﺗرﯾﻧﻧﮓ )ﺗواﻓﻖ ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽ ،ﭼﺎﻟش ھﺎی ﺗدوﯾر ،وﻏﯾره(
ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽ ،دﻓﺗر ﺳﺎﺣوی ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر ،ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧده ھﺎ و دﯾﮕران
ﻧﺎم ﭘروژه ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗرﯾﻧﻧﮓ در ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﻣوردی ﺗدوﯾر ﺷده ﺑﺎﺷد.

ﺷﺎﺧص ھﺎی آﻣﺎری

ﺗﻌداد اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎنXXXX :
ﺧﺎﻧم ھﺎXXX :
آﻗﺎﯾﺎنXXX :
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽ XXX :اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده از ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ XXX
رﺿﺎﮐﺎران XX :ﮐﺎرﻣﻧدان ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽXX :
اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن دﯾﮕر ازXXX :

اھداف و ﺷﺎﺧص ھﺎی ﻣرﺑوط

اھداف ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺳﺎس اﻋﻼن ﺗدوﯾر ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﯾﺎ از ﻣراﺣل ﭘﻼﻧﮕذاری ﺑﺎﯾد
روﺑرداﺷت ﺷوﻧد.

ﻣﺣﺗوا

ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ھﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت )ﺑﮫ اﻋﻼن ﺗدوﯾر ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﯾﺎ ﯾﺎدداﺷت
ھﺎی ﭘﻼﻧﮕذاری ﻣراﺟﻌﮫ ﮔردد(.

ﺷﯾوه )ﻣﯾﺗود(

ﻧوﻋﯾت ﻣﯾﺗود ﺗرﯾﻧﻧﮓ و ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣواد ﭼﮕوﻧﮫ ﺟﻣﻊ آوری
ﺷده و ﺑﮫ ﻣﺧﺎطﺑﯾن ارﺗﺑﺎط داده ﺷده اﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗرﯾﻧﻧﮓ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺎس اھداف ﺗرﯾﻧﻧﮓ
ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣون ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ و ﻧﮭﺎﯾﯽ )در ﺻورت ﻣوﺟودﯾت(
ﺧﻼﺻﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﺗوﺳط اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن )ﻣﺛل آﯾﺎ ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﺑﮫ اھداف ﺗﻌﯾن
ﺷده اش رﺳﯾده ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺗدوﯾر ﮐﻧﻧده ،ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻧﯾﺎز ھﺎی
اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑود ﯾﺎ ﺧﯾر ،آﯾﺎ ﺗرﯾﻧﻧﮓ اﻣن ﺑود و ﻓراﮔﯾر ﺑود ،وﻏﯾره(

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻌﻘﯾﺑﯽ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺟود در ﻣورد ﺗواﻓﻖ ﺑﺎﻻی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻌﻘﯾﺑﯽ ،ﭼﯽ وﻗت ،ﭼطور ،و
ﺗوﺳط ﮐﯽ

درس ھﺎی ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده

ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﻣﺣﺗوای ﺗرﯾﻧﻧﮓ ،ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺗدوﯾر ﮐﻧﻧده ،ﻣدﯾرﯾت زﻣﺎن ،ﺟﺎی،
و ﻣوارد دﯾﮕر از دﯾد اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن و ﺗدوﯾر ﮐﻧﻧده.
ﺑرای اﯾن ﺑﺧش از ﺟواب و ﻧظرﯾﺎت اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن در ﻓورﻣﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗرﯾﻧﻧﮓ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻧﻘل ﻗول ھﺎﯾﯽ را ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﯾد.

ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر ،و ﻣواد و ﻣوﻗﻌﯾت آن

ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎﭘﯽ ھﺎی ﮐﻣﭘﯾوﺗری و ﭼﺎپ ﺷده ﯾﯽ اﺳﻧﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و در ﻣورد
ﺑﻧد ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﻧد ﻧظرﯾﺎت ﺗﺎن را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد )ﻣﺛل ﻻﯾﺣﮫ ﯾﯽ وطﺎﯾف ،ﭘﻼن
ھﺎی ﮐﺎری ،ﯾﺎ ﻓﺎرﻣت ھﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ(

ﻧظرﯾﺎت دﯾﮕر
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 .7اﺑﺰار ارﺟﺎﻋﯽ

ﻣوﺟودﯾت ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻔﯾد ارﺟﺎﻋﯽ در ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﮏ اﺻل ﻣﮭم ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ارﺟﺎﻋﯽ
ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺟﮭت ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻣورد ﻧﯾﺎز را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد .ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻣراﮐز
ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺻﺣت رواﻧﯽ ﺻورت ﺑﮕﯾرد ﯾﺎ ھم ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت دﯾﮕری ﻣﺛل :ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ،ﻣﺣﺎﻓظت ،ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ،ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﺎﻟﯽ وﻏﯾره.
دو اﺑزاری ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ آن ھﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﻋﺑﺎرت اﻧد از:
 .1ﻟﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ ارﺟﺎﻋﯽ )ﻣﺷﻣول ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎس و ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎ( ،و
 .2ﻓورﻣﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ارﺟﺎع
ﺷﺎﻣل ﺳﺎزی ﻓورم ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ارﺟﺎع در ﺑﺧش "رﯾﮑﺎرد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران" ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻔﺎد ﻧﺧواھد ﺑود )ﺑﮫ ﺑﺧش
 1ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود :ﮔزارش ﺳﺎﯾﮑل ﻣدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ(.
ھﻧﮕﺎم ﺗرﺗﯾب ﻟﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ ارﺟﺎﻋﯽ ،ﺑﺎﯾد ﻣطﻣﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺧدﻣﺎت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن ھﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺧدﻣﺎت
ﻣﻌﯾﺎری رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧده ﯾﯽ ﺧدﻣﺎت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ اﺻول "آﺳﯾب ﻧرﺳﺎﻧﯾد"
ﻣﺛل ،ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑودن ،ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﯽ درﺧﺷﺎن ،وﺿﻌﯾت رﺳﻣﯽ ﺑودن )ﻣﺛل ﻧﮭﺎد ھﺎ دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻌﺗﺑر ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ( ،ﻣﻧﺎﺳب ﺑودن
ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻏﯾره اﺻول ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺑر ﻋﻼوه ،آﮔﺎھﯽ از ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ و ﻗواﻧﯾن دوﻟﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮔزارش و ارﺟﺎع ﻧﯾز از اھﻣﯾت ﺑر ﺧوردار اﺳت .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از
طرز اﻟﻌﻣل ھﺎ و ﻗواﻧﯾن رﺳﻣﯽ در رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺧﺷوﻧت آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﭼﻧﯾن ﻣوارد
ﭘوﻟﯾس ،ﻣﺣﺎﮐم ،ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺻﺣت و دﯾﮕر ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣرﺑوط در ﮐﺷور ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠﯽ دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻟﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ ارﺟﺎﻋﯽ و
ﻓورﻣﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ارﺟﺎع را ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳواﻻت ذﯾل ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :32
 .1ﭘروﺳﮫ ﮔزارﺷدھﯽ
• ﭘروﺳﮫ ﮔزارﺷدھﯽ از واﻗﻌﺎت ﺧﺷوﻧت ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
• ﭘروﺳﮫ ارﺟﺎع واﻗﻌﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟
 .2ﻣﺣﺎﻓظت ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ
• ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﮐﺷور ﺷﻣﺎ ﭼﻧد اﺳت )ﺳﻧﯽ ﮐﮫ ﻓرد از طﻔل ﺑودن ﺧﺎرج ﻣﯾﮕردد(؟ آﯾﺎ اﯾن ﺳن ﺑرای دﺧﺗران و ﭘﺳران
ﯾﮑﺳﺎن اﺳت؟
• در ﻣورد اطﻔﺎل و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺣﻖ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد ﻣﺣﺎﻓظت ھﺎی ﺻﺣﯽ را ﻧدارﻧد ،از ﮐﯽ ﺑﺎﯾد اﺟﺎزه
ﮔرﻓت؟
 .3ﮔزارش ھﺎی اﻟزاﻣﯽ از واﻗﻌﺎت ﺧﺷوﻧت
• آﯾﺎ ﮔزارش از اﻧواع واﻗﻌﺎت ﺧﺷوﻧت اﻟزاﻣﯽ اﺳت؟ )ﻣﺛﻼً ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ،ﻓزﯾﮑﯽ ،ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﻋﺎطﻔﯽ ،ﺧﺷوﻧت
ﻋﻠﯾﮫ اطﻔﺎل ،وﻏﯾره(.
• آﯾﺎ در ﻣورد ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺟود دارد؟ در ﻗﺎﻧون ﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت؟
• آﯾﺎ ﻣواردی اﺳت ﮐﮫ ﮔزارش دادن آن ھﺎ اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت؟
• آﯾﺎ از طرف ﻗﺎﻧون ﻓردی ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن ﭼﻧﯾن واﻗﻌﺎت را ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس ﮔزارش دھد؟
• در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ از اﯾن واﻗﻌﺎت ﮔزارش داده ﻧﺷود ،ﭘﯾﺎﻣد ﭼﮫ ﺧواھد ﺑود؟

 32رھﻧﻣﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوت در ﺣﺎﻻت اﺿطرار و ﺑﮭﺑود ) .(2015ﻣرﮐز ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل
اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﮐﺎﻧﺎدا ،ص31 .
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 .7.1ﻟﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارﺟﺎع )ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎس و ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮ ھﺎ(

ﻟﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﻧﺎم و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎس اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﯾﯽ ﺧدﻣﺎت را را در ﺑر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد – ﻧﺎم و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﺧص ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﯾد
ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷود .ﺑر ﻋﻼوه ،اﯾن ﻟﺳت ﺑﺎﯾد ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی ﻣﺷﺧص ارﺟﺎﻋﯽ ﯾﯽ ھر ﯾﮏ از ﻧﮭﺎد ھﺎی اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﯾﯽ ﺧدﻣﺎت را ﻧﯾز ﺷﺎﻣل
ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،آﯾﺎ ﻻزم اﺳت ﻓورﻣﮫ ﯾﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﺷود ،ﯾﺎ آﯾﺎ ﻻزم اﺳت وﻗت ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻌﯾن ﺷود ،وﻏﯾره.

 .7.1.1ﻓﺎرﻣﺖ :ﻟﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارﺟﺎﻋﯽ
ﻟﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ ارﺟﺎﻋﯽ
ﻧﮭﺎد اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﯾﯽ ﺧدﻣﺎت

ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود
)ﻣﺛﻼ ،ﻣﺷﺎوره ،ﺻﺣت،
ﻗﺎﻧون ،ﺳرﭘﻧﺎه ،وﻏﯾره(

ﻧﺎم و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎس
)اﯾﻣﯾل ،ﺗﻠﯾﻔون ،و آدرس ﻧﮭﺎد(

ﯾﺎدداﺷت ھﺎ ﺑرای ﭘروﺳﯾﺟر
ھﺎ )ﻣﺛﻼً ﻓورﻣﮫ ھﺎ ،وﻏﯾره(

.1
.2
.3
.4

 .7.2رھﻨﻤﺎی ارﺟﺎع ﻣﯿﺎن ﻧﮭﺎدی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﺤﺖ رواﻧﯽ
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ارﺟﺎع ﻣﯾﺎن-ﻧﮭﺎدی ﭼﯾﺳت؟
ارﺟﺎع ﭘروﺳﮫ ﯾﯽ را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﮐﺎرﺑر )ﻣﺷﺗری( ﺧود را ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﻣﮏ اﺳت ﺑﮫ ﻧﮭﺎد دﯾﮕر راﺟﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا اﯾن ﻧﮭﺎد اوﻟﯽ
ﺗواﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺧﺻص اراﺋﮫ ﯾﯽ ﺧدﻣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز اﯾن ﻓرد را ﻧدارد .ﭘروﺳﮫ ﯾﯽ ارﺟﺎع ﻣﯾﺗواﻧد در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺻورت ﮔﯾرد ،ﻣﺛﻼً
ﺻﺣت ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺧدﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ،ﺗﻐذﯾﮫ ،ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ ،ﺳرﭘﻧﺎه ،ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓزﯾﮑﯽ،
ﻣراﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،و ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.
اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت را ﻣﯽ ﺗوان ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ارﺟﺎع ﻣﯾﺎن-ﻧﮭﺎدی ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐرد :ﺗﻌرﯾف دﻗﯾﻘﯽ از ارﺟﺎع ﻣوﻓﻖ ﮐﮫ ﻣﺷﺗری ،ﻧﮭﺎد اوﻟﯽ،
ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﺗﻣﺎم رده ھﺎ از آن ﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؛ ﻧﻘش ھﺎی ﻣﺷﺧص ﻧﮭﺎد راﺟﻊ ﮐﻧﻧده و راﺟﻊ ﺷده؛ ﻣﺣرﻣﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت؛
ﺗواﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ از ﺟﺎﻧب ﻓرد و ارﺟﺎع ﮐﻧﻧده؛ زﻣﺎن ﺑﻧدی ﻣﺷﺧص ﺷده؛ و ﺗﮭﯾﮫ ﯾﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﭘروﺳﮫ ﯾﯽ ارﺟﺎع اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
ﮐﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻓورم ھﺎی ارﺟﺎﻋﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد؟
ﻓورﻣﮫ ھﺎی ارﺟﺎﻋﯽ ﺗوﺳط ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺑﺷر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﯾﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣردﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺻﺣت رواﻧﯽ دارﻧد .رھﻧﻣود و ﻓورﻣﮫ ارﺟﺎع ﺟﮭت ﺗﺳﮭﯾل ﭘروﺳﮫ ارﺟﺎع ﯾﯽ ﻣﯾﺎن-ﻧﮭﺎدی ،راھﮑﺎر ھﺎی ارﺟﺎع ،آﻣوزش ھﺎ،
ورﮐﺷﺎپ ھﺎ و ﺑﮫ ﺣﯾث ﺳﻧدی ﺟﮭت ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﭘروﺳﮫ ارﺟﺎع در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎر ھﺎ ،ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻗﺎﺑل ذﮐر
اﺳت ﮐﮫ رھﻧﻣود و ﻓورﻣﮫ ارﺟﺎع را ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،داﮐﺗری ﮐﮫ در ﻣزﮐر ﺧدﻣﺎت اﺑﺗداﯾﯽ ﺻﺣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻧد ﻣﯾﺗواﻧد طﻔﻠﯽ را ﺑﮫ "ﻣﺣﯾط دوﺳﺗداﺷﺗﻧﯽ اطﻔﺎل ﯾﺎ  "Child Friendly Spaceﯾﺎ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ ﺗﻐذﯾﮫ راﺟﻊ ﮐﻧد ،ﯾﺎ ﻣدﯾری ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﯾﮑﯽ از ﻣراﺟﻌﯾن ﺧود را ﺟﮭت ﺑﺎز ﺳﺎزی ﻓزﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﮭﺎد دﯾﮕری راﺟﻊ ﮐﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺧش ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد از اﯾن ﻓورﻣﮫ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﻌد از واﻗﻌﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
ﻓورﻣﮫ ارﺟﺎع طوری ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﭘروﺳﮫ ارﺟﺎع ﺑﯾن ھر ﭼﮭﺎر ﺳطﺣﯽ ﮐﮫ در ھرم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺻﺣت
رواﻧﯽ  IASCﺑﮫ آن ھﺎ اﺷﺎره ﺷده  ،34را ﺳﺎده ﺳﺎزد .اﯾن ﯾﮑﯽ اﺑزای ﺟﮭت ﺗﺷﺧﯾص اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ ،ﻋﺻﺑﯽ ﯾﺎ ذاﺗﯽ )(MNS

 33ﮔروپ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺻﺣت رواﻧﯽ ﯾﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﯾﺎن-ﻧﮭﺎدی ﯾﺎ  IASCﺑرای ﺣﺎﻻت اﺿطرار .رھﻧﻣﺎی ﻓورم ارﺟﺎع ﻣﯾﺎن-ﻧﮭﺎدی ،IASC ،ﺟﯾﻧﯾوا،
.2017
 34ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﯾﺎن-ﻧﮭﺎدی ﯾﺎ  .(2007) IASCرھﻧﻣود  IASCﺑرای ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطرار .ﺟﯾﻧﯾوا ،IASC :ص.11.13 .
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ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮑﮫ از اﯾن ﻓورﻣﮫ ﺟﮭت ارﺟﺎع اﺷﺧﺎص ﺑﮫ ﻣراﮐز ﺻﺣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻓورﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾﻧﮫ در ﺳﺎﺣﮫ ﮐﺎری ﻣدﯾران ﻗﺿﺎﯾﺎ
و ﮐﺎرﻣﻧدان اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن و ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﺳﯽ را ارﺟﺎع ﻧﻣﺎﯾم؟
ﺑرای ﭘروﺳﮫ ارﺟﺎع ،ﻣراﺣل ذﯾل را ﺑﺎﯾد ﻋﻣﻠﯽ ﮐرد:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

.7

ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺷﮑل – ﻣﺷﺗری )ﻣراﺟﻊ( ﺑﮫ ﭼﯽ ﺿرورت دارد؟ ﻣﺷﮑﻼت ،ﻧﯾﺎز ھﺎ ،و ﻧﮑﺎت ﻗوت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد
)ﻣﺛﻼً آﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﮐم ﯾﺎ زﯾﺎد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﻣﮏ ﻧﮭﺎد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده اﺳت(.
درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﮐدام ﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾﺎز ھﺎ رﺳﯾده ﮔﯽ ﮐﻧد .ﻧﮭﺎد ھﺎی ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﯾﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﻣﺷﮑﻼت اﯾن ﻓرد ﺑﮫ ﺻورت دﻗﯾﻖ رﺳﯾده ﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﺧدﻣﺎت دﯾﮕر در ﺳﺎﺣﮫ ﮐﺎری ﺗﺎن را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از
رھﻧﻣﺎی ﺧدﻣﺎت ،ﮔزارش ھﺎی " "W4ﯾﺎ ﺟﻠﺳﺎت ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑدﺳت آورﯾد .35
ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷده درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﻧﮭﺎد واﺟد ﺷراﯾط ﮐﻣﮏ اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .از ﻗﺑل ﺑﺎ دﯾﮕر ﻧﮭﺎد ھﺎی ﮐﻣﮏ
ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷده و در ﻣورد ﺧدﻣﺎت و ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎ ،در ﻣورد ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی ارﺟﺎﻋﯽ ،و در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﻓرد ﻣورد ﻧظر ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﺳت آرﯾد.
ﭘروﺳﮫ ارﺟﺎع را ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد .در ﻣورد ﺧدﻣﺎت ﻣوﺟود ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﺳت آورده ﭘروﺳﮫ ارﺟﺎع را ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣورد
ﻧظر/ﯾﺎ ﻣﺣﺎﻓظ او ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد )ﻣﺛﻼً ﭼﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ ،ﻣوﻗﻌﯾت ﻧﮭﺎد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده در ﮐﺟﺎﺳت؟ ،ﻓرد ﭼطور ﻣﯽ
ﺗواﻧد آﻧﺟﺎ ﺑرود و ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد؟ ،و ﭼرا ﺷﻣﺎ اﯾن ارﺟﺎع را ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟( .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻓرد ﻣﯽ
ﺗواﻧد اﯾن ارﺟﺎع را ﻗﺑول ﻧﮑﻧد.
اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ را ﺑدﺳت آرﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرد ارﺟﺎع را ﻗﺑول ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وی را ﺑﺎ ﻧﮭﺎد دﯾﮕر ﺷرﯾﮏ
ﺳﺎزﯾد ،ﺑﺎﯾد اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ اش را ﺑدﺳت آرﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرد طﻔل اﺳت ،ﺑﺎﯾد اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ از طرف واﻟدﯾن/ﯾﺎ وﻟﯽ وی ﺑدﺳت
آرﯾد.
ﭘروﺳﮫ ارﺟﺎع را ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎزﯾد .ﻓورﻣﮫ ارﺟﺎع ﻣﯾﺎن-ﻧﮭﺎدی را در ﺳﮫ ﮐﺎﭘﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﻧﻣﺎﺋﯾد )ﮐﺎﭘﯽ اول ﺑﮫ ﻧﮭﺎد راﺟﻊ ﮐﻧﻧده،
ﮐﺎﭘﯽ دوم ﺑﮫ ﻓرد/وﻟﯽ ﻓرد راﺟﻊ ﺷده ،و ﮐﺎﭘﯽ ﺳوم ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده/ﺟدﯾد( .ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎس ﻧﮭﺎد ﺟدﯾد را ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣورد
ﻧظر ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ و در ﺻورت ﺿرورت وی را ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ھﻣراھﯽ ﮐﻧﯾد .ارﺟﺎع را ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﯾﻔون )در ﺣﺎﻻت
اﺿطرار( ،از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل ،و از طرﯾﻖ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن )ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻠﯾﻔوﻧﯽ( و دﯾﺗﺎﺑﯾس ھم اﻧﺟﺎم داد.
ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﯾد .ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺷﺗری و ﻧﮭﺎد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده در ﭘروﺳﮫ ارﺟﺎع ﻣوﻓﻖ ﺑوده اﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر و ﻣﻌﻠوﻣﺎت را در ﺻورت
اﻣﮑﺎن ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزﯾد .آﯾﺎ ﻓرد ﻣورد ﻧظر ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘﻼن ﺷده دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؟ دﺳﺗﺂورد ﭼﮫ اﺳت؟

" :IASC (4Ws) 35ﮐﯽ ﭼﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،در ﮐﺟﺎ و ﭼﯾوﻗت" در ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺻﺣت رواﻧﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطرار ﻣﯽ ﺗواﻧد رھﻧﻣﺎی ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﭼﻧﯾن ﺧدﻣﺎت
را اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
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 .1ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯾﺎز
ھﺎ

 .2ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎد
ھﺎی ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده

 .3ﺗﻣﺎس ﺑﮫ ﻧﮭﺎد
ھﺎی ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده

 .7ﭘﯾﮕﯾری ﺑﺎ ﻓرد
و ﻧﮭﺎد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده

 .6ﺗطﺑﯾﻖ ﭘروﺳﮫ
ارﺟﺎع

 .4ﺗوﺿﯾﺢ ارﺣﺎع
ﺑﮫ ﻓرد ﯾﺎ وﻟﯽ

 .5اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ -
ﻣﺳﺗﻧد

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎﻻی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ارﺟﺎع ھﺎ ﮐﺎر ﮐﻧم؟
ﺑرای ﺗطﺑﯾﻖ ﻣوﻓﻖ ﺳﯾﺳﺗم ارﺟﺎع ھﺎی ﻣﯾﺎن-ﻧﮭﺎدی ،ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺷﺎﻣل ﺑﺎﯾد .1 :از اﺳﻧﺎد ارﺟﺎﻋﯽ ﯾﯽ ﯾﮑﺳﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .2 ،ﺑﺎﻻی راھﮑﺎر
ھﺎ ،ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎ و ﻣﻌﯾﺎر ھﺎﯾﯽ ﺑرای ارﺟﺎع ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑرﺳﻧد )ﻣﺛﻼٌ ﮐدام ﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐدام ﻓرد ﻣوﺛر ﺗر واﻗﻊ ﺷود( .3 ،در
ﻣورد ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻌﯾﺎر ھﺎ ،و ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺎﯾد آﻣوزش ﺑﺑﯾﻧﻧد ،و  .4در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧد ﻣﺛل
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی  = Who is doing what, where and when) W4ﮐﯽ ﭼﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،در ﮐﺟﺎ و ﭼﯽ وﻗت( در ﺧدﻣﺎت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و ﺻﺣت رواﻧﯽ ،ﺟﻠﺳﺎت ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ارﺟﺎع و ورﮐﺷﺎپ ھﺎ.
اﯾن ﻣراﺣل ﺑﺎﯾد در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﻣوﺟود ،ﻣﺛل "ﮔروپ ھﺎی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﯾﺎن-ﻧﮭﺎدی ﺧدﻣﺎت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺻﺣت رواﻧﯽ"
ﯾﺎ ﮔروپ ھﺎی ﮐﺎری دﯾﮕر ﺻورت ﮔﯾرد .ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻼش ھﺎ ﻣﯾﺎن-ﺳﮑﺗوری ﺑﺎﺷد .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﮐﺎر ﺳﮑﺗور
ھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ،ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﻣدﯾرﯾت ﮐﻣپ ،ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ ،ﻣﺣﺎﻓظت ،ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺻﺣت رواﻧﯽ ،و ﺻﺣت ﻧﯾز ﺑﺎﯾد دﺧﯾل ﺑﺎﺷﻧد.
ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ از ارﺟﺎع ھﺎ و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﺎری ارﺟﺎع
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﻌداد ﺷﺎﺧص ھﺎ ،ﻣﯽ ﺗوان ﻣﯾزان ﻣوﻓﻘﯾت ﺳﯾﺳﺗم ارﺟﺎع ﻣﯾﺎن-ﻧﮭﺎدی را ﺳﻧﺟش ﻧﻣود .ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن
ﺷﺎﺧص ھﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻧﯾﺎز ھﺎی ﮔزارﺷدھﯽ ﻧﮭﺎد ھﺎ .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،در ﺳطوح اﺑﺗداﯾﯽ ،ﻧﮭﺎد ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻧﮑﺷﺎف در
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﯾﺎن-ﻧﮭﺎدی را ﺑﮫ طرق ذﯾل ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارﻧد :ﺗواﻓﻖ ﺑﺎﻻی ﻓورﻣﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺗﻣﺎم ﻧﮭﺎد ھﺎی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﻧﻧده ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﮔﯾرد؛ و ذﮐر ﺗﻌداد ﻧﮭﺎد ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻓورﻣﮫ را ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار داده و ﻣﺗﻌﮭد ﺷده اﻧد ﮐﮫ در ﺑﺎره ﻧﺣوه ﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده از آن ﮐﺎرﻣﻧدان
ﺧود را آﻣوزش دھﻧد .در ﺳطوح ﺑﻠﻧدﺗر ،ﻧﮭﺎد ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ظرﻓﯾت ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﺎن را اﻧﮑﺷﺎف داده ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﭘروﺳﮫ ھﺎی
ازﺟﺎع را از طرﯾﻖ آزﻣﺎﯾش ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ-ﻧﮭﺎﯾﯽ و آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ-ﻣﺗﺎﺧر ،و ﯾﺎ ھم ﺑﺎ ﺗﻌداد ﻣوارد ﻣﺳﺗﻧد ارﺟﺎع ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﯾﯽ ﻣﯾﺎن-
ﻧﮭﺎدی را ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺳﻧﺟش ھﺎی ﮐﯾﻔﯽ ﺛﺑت ﺷده اﻧد ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارد .ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ،ﺗﻣﺎم ﺷﺎﺧص ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺳﺎس ﺟﻧﺳﯾت و ﺳن ﺟدا
ﺳﺎزی ﺷوﻧد.
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﻓورﻣﮫ ھﺎی ارﺟﺎع ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت:
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ﺑﺧش ھﺎی ﻓورﻣﮫ ﯾﯽ ارﺟﺎع

ﺗوﺿﯾﺣﺎت و ﻣﺛﺎل ھﺎ

ﻣوﻗﻌﯾت

ﻣﺛﺎل ھﺎ:
ﻧﺎم ﺷﺧص ﺑﯾﺟﺎ ﺷده ) (IDPﯾﺎ ﮐﻣپ ﻣﮭﺎﺟرﯾن ،ﯾﺎ آدرس ﺳرک .ﻣﺷﺗری/وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﻗﻌﯾت ﻓزﯾﮑﯽ ﻧﮭﺎد ﮔﯾرﻧده را ﺑدﺳت آورد.

ﻣﺷﺗری از ﭘروﺳﮫ ارﺟﺎع ﺑﺎ ﺧﺑر ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷده اﺳت) .ﺑﻠﯽ/ﻧﺧﯾر(

ﻟطﻔﺎ ً ﻋﻠت در ﺟرﯾﺎن ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗن ﺷﺧص از ﭘروﺳﮫ ارﺟﺎع را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد .اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ
اﻣﺿﺎ ﺷده در اﺧﯾر ﻓورﻣﮫ ﻧﺷﺎن داده ﺷود.

آﯾﺎ اﯾن ﺷﺧص ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎی دﯾﮕر ھم
راﺟﻊ ﺷده اﺳت؟ )ﺑﻠﯽ/ﻧﺧﯾر(

ﻧﮭﺎد ھﺎ در ﻣورد ارﺟﺎع ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ از ارﺟﺎع ﯾﮏ ﺷﺧص ﯾﺎ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺧﺎطر رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﯾن ﻣﺷﮑل ﺟﻠوﮔﯾری ﺻورت
ﮔﯾرد .ﺑر ﻋﻼوه ،اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ارﺟﺎع ھﺎی ﺑﻌدی ﻧﯾز ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد.

ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﻓزﯾﮑﯽ

اﯾن ﯾﮑﯽ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﻣواظﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﻓزﯾﮑﯽ ﺗوﺳط داﮐﺗران ،ﻧرس ھﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﮫ ھﺎ
و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺻﺣﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﻏﯾره .ﻟطﻔﺎ ً در ﺑﺧش ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ
ﺧدﻣﺎت داﺧل ﺑﺳﺗر ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺑﺳﺗر درﺧواﺳت ﺷده اﺳت.

ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ

اﯾن ﮐﺗﮕوری ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ :ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ؛ ﺧدﻣﺎت ﻣدﯾرﯾت ﮐﻠﻧﯾﮑﯽ
رواﻧﯽ ،ﻋﺻﺑﯽ ،و ذاﺗﯽ ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺻﺣﯽ؛ و ﺣﻣﺎﯾت ﭘﺎﯾوازان/وﻟﯽ ﻣرﯾﺿﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎر ھﺎ ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﻧد.
ﻟطﻔﺎ ً در ﺑﺧش ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧدﻣﺎت داﺧل ﺑﺳﺗر ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺑﺳﺗر
درﺧواﺳت ﺷده اﺳت.

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

اﯾن ﻣوارد را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود :ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮔروھﯽ و ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ؛
ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻣن ﺑرای اطﻔﺎل ،زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن؛ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎ و اﻓراد آﺳﯾب ﭘذﯾر؛ و
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت رواﻧﯽ ﺑرای اﻓراد و ﺧﺎﻧواده ھﺎ.

ﺗﻐذﯾﮫ

ﮔروه ھﺎی طﻔل-ﻣﺎدر ،ﺗﺷوﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ﺗوﺳط ﺷﯾر ﻣﺎدر ،درﻣﺎن ﻏذاﯾﯽ ﺳوﺗﻐذی
ھﺎی ﺟدی و ﺣﺎد.

ﺧدﻣﺎت/ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ

ﻣﺣﺎﻓظت آﮔﺎھﯽ دھﯽ از ﺧطرات ﻣﺎﯾن ،ﻣﺣﺎﻓظت از اطﻔﺎل ،و ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ را در
ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺧدﻣﺎت/ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﻧظﺎرت از ﻣﺣﺎﻓظت ،ﺧدﻣﺎت وﯾژه ﺑرای
ﻣﻌﻠوﻟﯾن ،ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮔﺎن ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ و ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮔﺎن ﺷﮑﻧﺟﮫ،
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھدﻓﻣﻧد ﺑرای اطﻔﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔروه ھﺎ/ﻧﯾرو ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺳر و ﮐﺎر دارﻧد ،اطﻔﺎل
ﮐﺎرﮔر ،و ﺧدﻣﺎت ﻣدﯾرﯾت واﻗﻌﺎت ﺑرای اطﻔﺎل و ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮔﺎن  SGBVرا ﺗﺣت ﭘوﺷش
ﻗرار ﻣﯽ دھد.

ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ

اﺣﯾﺎی رواﺑط ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ؛ ﺧدﻣﺎت ﯾﮑﺟﺎ ﺳﺎزی دوﺑﺎره؛ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻼﯾﻖ ) (BIAو ﺣﻔﺎظت
از اطﻔﺎل ﺑدون ھﻣراه و ﺟدا ﺷده.

ارﺗﺑﺎطﺎت ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت ھﺎ
ﺑﻠﯽ/ﻧﺧﯾر

اﯾن ﺳوال ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از ﺷﺧص راﺟﻊ ﺷده و اﺻل "آﺳﯾب ﻧرﺳﺎﻧﯾد" ﺑر ﻣﯽ ﮔردد.
ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت )ﻣﺛل اﻓرادی ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎی رواﻧﯽ ،ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮔﺎن ﺧﺷوﻧت ھﺎی
ﺟﻧﺳﯽ و ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،و ﯾﺎ در ﻣوارد ﻣﺣﺎﻓظت از اطﻔﺎل( اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ را در اﻣر ﺗﻣﺎس ﺑﮫ ﺷﺧص و ﯾﺎ ھم اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت در ﻧظر ﮔرﻓت ﺗﺎ اﺻل
"آﺳﯾب ﻧرﺳﺎﻧﯾد" ﻣراﻋﺎت ﺷود .اﯾن ﯾﮑﯽ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت
ﺧﺻوﺻﺎ ً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺟرم ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷد ،و ﯾﺎ ھم ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر
ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣت رواﻧﯽ دارد .اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ھدف ﮐﺎھش در ﺑوﺟود آوردن
وﺣﺷت و اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣﺣرﻣﯾت ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم داد .در ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻻت ،ﻓرد ﻣﻣﮑن ﺑﺧواھد
ﮐﮫ ﺑﺎ دوﺳت ﻧزدﯾﮏ ،اﻗﺎرب ،ﯾﺎ اﻋﺿﺎی ﻣورد اطﻣﯾﻧﺎن اﺟﺗﻣﺎع ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷد ،و ﯾﺎ ھم

36

 36ﮔروه ﻣراﺟﻌﮫ ﯾﯽ ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطرار .(2012) .ﮐﯽ ﮐﺟﺎﺳت ،ﭼﯾوﻗت ،و ﭼﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ) (4Wsدر ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺻﺣت رواﻧﯽ:
رھﻧﻣود ﺑﺎ ﮐود ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت )ﻧﺳﺧﮫ آزﻣﺎﯾش ﺷده( .ﺟﯾﻧﯾوا
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ﻣﻣﮑن ﺑﺧواھد ﮐﮫ از طرﯾﻘﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﻣﺛل اﯾﻣﯾل ،ﻧﮫ ﺗﻠﯾﻔون ،ﺑﺎ اﻓرادی ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷد.
ﻟطﻔﺎ ً اﯾن ﭼﻧﯾن ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ را در ﻓورﻣﮫ و در ﺑﺧش ﻣرﺑوط ﺗوﺿﯾﺣﺎت دھﯾد.
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎ ﺑرای ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﯾﯽ آن
ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ رﺳﯾده اﻧد.

در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣوﺛر ارﺟﺎع ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺿرورت اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﮭﺎد راﺟﻊ ﮐﻧﻧده و
ﻧﮭﺎد ﻣراﺟﻌﮫ ﺷده ﺑﮫ آن ،ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ھم ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت
اﯾن ﮐﺎر ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺋﯾدی درﯾﺎﻓﺗﯽ اﺳت ،اﻣﺎ در ﺑﻌض ﺣﺎﻻت دﯾﮕر ﺑﮫ ﺗﺑﺎدل ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺎز اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﺧواﺳت ﻣﺷﺗری ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﺣرﻣﯾت ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷود )ﻣﺛﻼً ،ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺧدﻣﺎت ﻣدﯾرﯾت واﻗﻌﮫ را ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺳوول ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
ﭘروﺳﮫ ارﺟﺎع ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد(.
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 .7.2.1ﮐﺎﭘﯽ ﻧﮭﺎد ارﺟﺎع ﮐﻨﻨﺪه
ﻋﺎدی

ﻋﺎﺟل

ﻧﮭﺎد راﺟﻊ ﮐﻧﻧده
ﻧﮭﺎد_______________________________________ :
ﺗﻣﺎس______________________________________ :
ﺗﻠﯾﻔون______________________________________ :
اﯾﻣﯾل_______________________________________ :
ﻣوﻗﻌﯾت_____________________________________ :

ﺗﺎرﯾﺦ ارﺟﺎع )روز/ﻣﺎه/ﺳﺎل(____________ :

ﻧﮭﺎد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده
ﻧﮭﺎد_________________________________________ :
ﺗﻣﺎس )اﮔر ﻣﻌﻠوم اﺳت(______________________________ :
ﺗﻠﯾﻔون________________________________________ :
اﯾﻣﯾل________________________________________ :
ﻣوﻗﻌﯾت_______________________________________ :

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺧص راﺟﻊ ﺷده
ﻧﺎم ______________________________________ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد___________________ :
آدرس ____________________________________ :ﺟﻧس______________________ :
ﺗﻠﯾﻔون____________________________________ :

اﮔر ﻓرد ﺧورد ﺳﺎل اﺳت )ﺧوردﺗر از  18ﺳﺎل(

ﻣﻠﯾت_________________ :
زﺑﺎن_________________ :
 IDﻧﻣﺑر_______________ :

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎس وﻟﯽ_________________________________ :

ﻧﺎم وﻟﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم_______________________________ :
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ طﻔل_______________________________ :
ﻧﺧﯾر )اﮔر ﻧﺧﯾر ،ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد(_________________________________________ :
ﺑﻠﯽ
آﯾﺎ وﻟﯽ از ﭘروﺳﮫ ارﺟﺎع ﺧﺑر دارد؟
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮔذﺷﺗﮫ/ﻋﻠت ارﺟﺎع) :ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺷﮑل ،ﻣدت ،دﻓﻌﺎت ،وﻏﯾره( و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل اراﺋﮫ ﺷده اﺳت
آﯾﺎ ﻓرد ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز راﺟﻊ ﺷده اﺳت؟
آﯾﺎ ﻓرد از ارﺟﺎع ﺑﺎ ﺧﺑر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت؟
ﻧﺧﯾر )اﮔر ﺑﻠﯽ ،در ﭘﺎﺋﯾن ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد(.
ﺑﻠﯽ
ﻧﺧﯾر )اﮔر ﻧﮫ ،در ﭘﺎﺋﯾن ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد(
ﺑﻠﯽ

ﺧدﻣﺎت درﺧواﺳت ﺷده:
 ﻣﺣﺎﻓظت ﺻﺣت ﻓزﯾﮑﯽ
 ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ
 ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
 ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓزﯾﮑﯽ
ﻟطﻔﺎ ً ﺧدﻣﺎت درﺧواﺳت ﺷده را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد:







ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ
ﺳرﭘﻧﺎه
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎدی
ﺗﻐذﯾﮫ
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ






ﺧدﻣﺎت/ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ
ﻣرﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ/ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺧدﻣﺎت ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ

ﺟواز ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزی ﻣﻌﻠوﻣﺎت )ﺑﺎ ﻓرد/وﻟﯽ ﻓرد ﯾﮑﺟﺎ اﯾن را ﺑﺧواﻧﯾد و ﻗﺑل از اﻣﺿﺎ ﮐردن ﺑﮫ ﺳواﻻت ﻣﻣﮑن آن ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد(.
ﻣن __________________ )ﻧﺎم ﻓرد( ،ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ھدف از اﯾن ارﺟﺎع و ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎ ____________________ )ﻧﺎم ﻧﮭﺎدی
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده( اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﻧﯾت و اداﻣﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﯾﺎن ﻧﮭﺎد ھﺎی اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده آن ھﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓرادی ﭼون ﻣن ﻣﯾﺑﺎﺷد .اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﯾﯽ ﺧدﻣﺎت
__________________ )ﻧﮭﺎد راﺟﻊ ﮐﻧﻧده( ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی ارﺟﺎع را ﺑﮫ ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣورد ﻧظر را ﺑﮫ دﻗت در دﺳﺗرﺳم ﻗرار داده اﺳت .ﺑﺎ
اﻣﺿﺎ ﮐردن در اﯾن ﻓورﻣﮫ ،ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﺗﺑﺎدل ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺟﺎزه ﻣﯽ دھم.
اﻣﺿﺎ ﺷﺧص ﻣﺳوول) ______________________________ :ﻓردی ﯾﺎ وﻟﯽ(

ﺗﺎرﯾﺦ )روز/ﻣﺎه/ﺳﺎل(______________ :

ﺟزﺋﯾﺎت ارﺟﺎع
ﻧﺧﯾر )اﮔر ﺑﻠﯽ ،ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد( ________________________________________
ﺑﻠﯽ
ارﺗﺑﺎط ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ وﺟود دارد؟
ﺷﺧﺻﺎ ً
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ﻣﺛل اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﯾﺎ دﯾﺗﺎﺑﯾس(
اﯾﻣﯾل
ﺗﻠﯾﻔون )ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺎﻻت اﺿطرار(
ارﺟﺎع ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗوﺳط:
ﺷﺧﺻﺎ ً
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ )روز/ﻣﺎه/ﺳﺎل(______________________________ :
اﯾﻣﯾل
ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯾﮕردد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از :ﺗﻠﯾﻔون
ﻧﮭﺎد ھﺎ در ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘروﺳﮫ ﭘﯽ ﮔﯾری ﺗﻌﮭد ﮐرده اﻧد____________________________________________________ :
ﻧﺎم و اﻣﺿﺎی درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ________________________________________ :ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت )روز/ﻣﺎه/ﺳﺎل(__________________ :

 - 79ﺟﻌﺑﮫ اﺑزار

 .7.2.2ﮐﺎﭘﯽ ﻓﺮد/وﻟﯽ ﻓﺮد
ﻋﺎدی

ﻋﺎﺟل

ﻧﮭﺎد راﺟﻊ ﮐﻧﻧده
ﻧﮭﺎد_______________________________________ :
ﺗﻣﺎس______________________________________ :
ﺗﻠﯾﻔون______________________________________ :
اﯾﻣﯾل_______________________________________ :
ﻣوﻗﻌﯾت_____________________________________ :

ﺗﺎرﯾﺦ ارﺟﺎع )روز/ﻣﺎه/ﺳﺎل(____________ :

ﻧﮭﺎد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده
ﻧﮭﺎد_________________________________________ :
ﺗﻣﺎس )اﮔر ﻣﻌﻠوم اﺳت(______________________________ :
ﺗﻠﯾﻔون________________________________________ :
اﯾﻣﯾل________________________________________ :
ﻣوﻗﻌﯾت_______________________________________ :

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺧص راﺟﻊ ﺷده
ﻧﺎم ______________________________________ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد___________________ :
آدرس ____________________________________ :ﺟﻧس______________________ :
ﺗﻠﯾﻔون____________________________________ :

اﮔر ﻓرد ﺧورد ﺳﺎل اﺳت )ﺧوردﺗر از  18ﺳﺎل(

ﻣﻠﯾت_________________ :
زﺑﺎن_________________ :
 IDﻧﻣﺑر_______________ :

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎس وﻟﯽ_________________________________ :

ﻧﺎم وﻟﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم_______________________________ :
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ طﻔل_______________________________ :
ﻧﺧﯾر )اﮔر ﻧﺧﯾر ،ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد(_________________________________________ :
ﺑﻠﯽ
آﯾﺎ وﻟﯽ از ﭘروﺳﮫ ارﺟﺎع ﺧﺑر دارد؟
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮔذﺷﺗﮫ/ﻋﻠت ارﺟﺎع) :ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺷﮑل ،ﻣدت ،دﻓﻌﺎت ،وﻏﯾره( و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل اراﺋﮫ ﺷده اﺳت
آﯾﺎ ﻓرد ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز راﺟﻊ ﺷده اﺳت؟
آﯾﺎ ﻓرد از ارﺟﺎع ﺑﺎ ﺧﺑر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت؟
ﻧﺧﯾر )اﮔر ﺑﻠﯽ ،در ﭘﺎﺋﯾن ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد(.
ﺑﻠﯽ
ﻧﺧﯾر )اﮔر ﻧﮫ ،در ﭘﺎﺋﯾن ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد(
ﺑﻠﯽ

ﺧدﻣﺎت درﺧواﺳت ﺷده:
 ﻣﺣﺎﻓظت ﺻﺣت ﻓزﯾﮑﯽ
 ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ
 ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
 ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓزﯾﮑﯽ
ﻟطﻔﺎ ً ﺧدﻣﺎت درﺧواﺳت ﺷده را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد:







ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ
ﺳرﭘﻧﺎه
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎدی
ﺗﻐذﯾﮫ
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ






ﺧدﻣﺎت/ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ
ﻣرﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ/ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺧدﻣﺎت ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ

ﺟواز ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزی ﻣﻌﻠوﻣﺎت )ﺑﺎ ﻓرد/وﻟﯽ ﻓرد ﯾﮑﺟﺎ اﯾن را ﺑﺧواﻧﯾد و ﻗﺑل از اﻣﺿﺎ ﮐردن ﺑﮫ ﺳواﻻت ﻣﻣﮑن آن ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد(.
ﻣن __________________ )ﻧﺎم ﻓرد( ،ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ھدف از اﯾن ارﺟﺎع و ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎ ____________________ )ﻧﺎم ﻧﮭﺎدی
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده( اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﻧﯾت و اداﻣﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﯾﺎن ﻧﮭﺎد ھﺎی اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده آن ھﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓرادی ﭼون ﻣن ﻣﯾﺑﺎﺷد .اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﯾﯽ ﺧدﻣﺎت
__________________ )ﻧﮭﺎد راﺟﻊ ﮐﻧﻧده( ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی ارﺟﺎع را ﺑﮫ ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣورد ﻧظر را ﺑﮫ دﻗت در دﺳﺗرﺳم ﻗرار داده اﺳت .ﺑﺎ
اﻣﺿﺎ ﮐردن در اﯾن ﻓورﻣﮫ ،ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﺗﺑﺎدل ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺟﺎزه ﻣﯽ دھم.
اﻣﺿﺎ ﺷﺧص ﻣﺳوول) ______________________________ :ﻓردی ﯾﺎ وﻟﯽ(

ﺗﺎرﯾﺦ )روز/ﻣﺎه/ﺳﺎل(______________ :

ﺟزﺋﯾﺎت ارﺟﺎع
ﻧﺧﯾر )اﮔر ﺑﻠﯽ ،ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد( ________________________________________
ﺑﻠﯽ
ارﺗﺑﺎط ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ وﺟود دارد؟
ﺷﺧﺻﺎ ً
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ﻣﺛل اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﯾﺎ دﯾﺗﺎﺑﯾس(
اﯾﻣﯾل
ﺗﻠﯾﻔون )ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺎﻻت اﺿطرار(
ارﺟﺎع ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗوﺳط:
ﺷﺧﺻﺎ ً
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ )روز/ﻣﺎه/ﺳﺎل(______________________________ :
اﯾﻣﯾل
ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯾﮕردد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از :ﺗﻠﯾﻔون
ﻧﮭﺎد ھﺎ در ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘروﺳﮫ ﭘﯽ ﮔﯾری ﺗﻌﮭد ﮐرده اﻧد____________________________________________________ :
ﻧﺎم و اﻣﺿﺎی درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ________________________________________ :ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت )روز/ﻣﺎه/ﺳﺎل(__________________ :

 - 80ﺟﻌﺑﮫ اﺑزار

 .7.2.3ﮐﺎﭘﯽ ﻧﮭﺎد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﻋﺎدی

ﻋﺎﺟل

ﻧﮭﺎد راﺟﻊ ﮐﻧﻧده
ﻧﮭﺎد_______________________________________ :
ﺗﻣﺎس______________________________________ :
ﺗﻠﯾﻔون______________________________________ :
اﯾﻣﯾل_______________________________________ :
ﻣوﻗﻌﯾت_____________________________________ :

ﺗﺎرﯾﺦ ارﺟﺎع )روز/ﻣﺎه/ﺳﺎل(____________ :

ﻧﮭﺎد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده
ﻧﮭﺎد_________________________________________ :
ﺗﻣﺎس )اﮔر ﻣﻌﻠوم اﺳت(______________________________ :
ﺗﻠﯾﻔون________________________________________ :
اﯾﻣﯾل________________________________________ :
ﻣوﻗﻌﯾت_______________________________________ :

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺧص راﺟﻊ ﺷده
ﻧﺎم ______________________________________ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد___________________ :
آدرس ____________________________________ :ﺟﻧس______________________ :
ﺗﻠﯾﻔون____________________________________ :

اﮔر ﻓرد ﺧورد ﺳﺎل اﺳت )ﺧوردﺗر از  18ﺳﺎل(

ﻣﻠﯾت_________________ :
زﺑﺎن_________________ :
 IDﻧﻣﺑر_______________ :

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎس وﻟﯽ_________________________________ :

ﻧﺎم وﻟﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم_______________________________ :
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ طﻔل_______________________________ :
ﻧﺧﯾر )اﮔر ﻧﺧﯾر ،ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد(_________________________________________ :
ﺑﻠﯽ
آﯾﺎ وﻟﯽ از ﭘروﺳﮫ ارﺟﺎع ﺧﺑر دارد؟
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮔذﺷﺗﮫ/ﻋﻠت ارﺟﺎع) :ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺷﮑل ،ﻣدت ،دﻓﻌﺎت ،وﻏﯾره( و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل اراﺋﮫ ﺷده اﺳت
آﯾﺎ ﻓرد ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز راﺟﻊ ﺷده اﺳت؟
آﯾﺎ ﻓرد از ارﺟﺎع ﺑﺎ ﺧﺑر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت؟
ﻧﺧﯾر )اﮔر ﺑﻠﯽ ،در ﭘﺎﺋﯾن ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد(.
ﺑﻠﯽ
ﻧﺧﯾر )اﮔر ﻧﮫ ،در ﭘﺎﺋﯾن ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد(
ﺑﻠﯽ

ﺧدﻣﺎت درﺧواﺳت ﺷده:
 ﻣﺣﺎﻓظت ﺻﺣت ﻓزﯾﮑﯽ
 ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ
 ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
 ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓزﯾﮑﯽ
ﻟطﻔﺎ ً ﺧدﻣﺎت درﺧواﺳت ﺷده را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد:







ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ
ﺳرﭘﻧﺎه
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎدی
ﺗﻐذﯾﮫ
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ






ﺧدﻣﺎت/ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ
ﻣرﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ/ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺧدﻣﺎت ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ

ﺟواز ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزی ﻣﻌﻠوﻣﺎت )ﺑﺎ ﻓرد/وﻟﯽ ﻓرد ﯾﮑﺟﺎ اﯾن را ﺑﺧواﻧﯾد و ﻗﺑل از اﻣﺿﺎ ﮐردن ﺑﮫ ﺳواﻻت ﻣﻣﮑن آن ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد(.
ﻣن __________________ )ﻧﺎم ﻓرد( ،ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ھدف از اﯾن ارﺟﺎع و ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎ ____________________ )ﻧﺎم ﻧﮭﺎدی
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده( اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﻧﯾت و اداﻣﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﯾﺎن ﻧﮭﺎد ھﺎی اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده آن ھﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓرادی ﭼون ﻣن ﻣﯾﺑﺎﺷد .اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﯾﯽ ﺧدﻣﺎت
__________________ )ﻧﮭﺎد راﺟﻊ ﮐﻧﻧده( ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی ارﺟﺎع را ﺑﮫ ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣورد ﻧظر را ﺑﮫ دﻗت در دﺳﺗرﺳم ﻗرار داده اﺳت .ﺑﺎ
اﻣﺿﺎ ﮐردن در اﯾن ﻓورﻣﮫ ،ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﺗﺑﺎدل ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺟﺎزه ﻣﯽ دھم.
اﻣﺿﺎ ﺷﺧص ﻣﺳوول) ______________________________ :ﻓردی ﯾﺎ وﻟﯽ(

ﺗﺎرﯾﺦ )روز/ﻣﺎه/ﺳﺎل(______________ :

ﺟزﺋﯾﺎت ارﺟﺎع
ﻧﺧﯾر )اﮔر ﺑﻠﯽ ،ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد( ________________________________________
ﺑﻠﯽ
ارﺗﺑﺎط ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ وﺟود دارد؟
ﺷﺧﺻﺎ ً
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ﻣﺛل اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﯾﺎ دﯾﺗﺎﺑﯾس(
اﯾﻣﯾل
ﺗﻠﯾﻔون )ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺎﻻت اﺿطرار(
ارﺟﺎع ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗوﺳط:
ﺷﺧﺻﺎ ً
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ )روز/ﻣﺎه/ﺳﺎل(______________________________ :
اﯾﻣﯾل
ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯾﮕردد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از :ﺗﻠﯾﻔون
ﻧﮭﺎد ھﺎ در ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘروﺳﮫ ﭘﯽ ﮔﯾری ﺗﻌﮭد ﮐرده اﻧد____________________________________________________ :
ﻧﺎم و اﻣﺿﺎی درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ________________________________________ :ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت )روز/ﻣﺎه/ﺳﺎل(__________________ :

 - 81ﺟﻌﺑﮫ اﺑزار

 .8اﺑﺰار ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از رﺿﺎﮐﺎران

ﺟﮭت ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣوﺛرﯾت و ﮐﯾﻔﯾت ﺑرﻧﺎم ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺣﻔﺎظت از رﺿﺎﮐﺎران اﻣر ﺣﺗﻣﯽ اﺳت .اﺑزاری ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺧش
ﺑﮫ آن ھﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ،از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﯾﯽ "ﺣﻔﺎظت از رﺿﺎﮐﺎران:ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺑزار ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣرﮐز
ﻣراﺟﻌﮫ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾده اﺳت .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ
اﺑزار ﺑﮫ ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﮫ ﭼﻧد زﺑﺎن ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑوده و ﻣﻌﻠوﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ آن ھﺎ ﻧﯾز ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
http://pscentre.org/library/training-materials/caring/
ﺟﮭت اﻧﮑﺷﺎف اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ،ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ طرﯾﻘﮫ ھﺎی زﯾر ﺷراﯾط ﺧود را وﺿﻊ ﮐﻧﻧد:
•
•
•
•
•
•

ﺗﺷوﯾش ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺎری ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎ .37
ﺗﮭﯾﮫ ﯾﯽ رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس و ﺣﻣﺎﯾت از ﻣدﯾران و ھﻣﮑﺎران.
اﯾﺟﺎد ﻓرھﻧﮓ ﻧﮭﺎدی ﺗﺎ ﻣردم ﺑﺗواﻧﻧد آزاداﻧﮫ و ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﮫ اﺻل ﻣﺣرﻣﯾت ،در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼت ﺧود ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺗﻧظﯾم ﺟﻠﺳﺎت ﻣﻧظم ﺗﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﮔردھم آﻣده ﺗﺎ اﺣﺳﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺗﯾﻣﯽ در آن ھﺎ رﺷد ﮐﻧد.
اﯾﺟﺎد ﻓرھﻧﮓ ﮐﺎری ﮐﮫ ﮔردھم آﯾﯽ ﺑﻌد از واﻗﻌﺎت در آن ﯾﮏ اﺻل ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷود ،ﻣﺛﻼً از طرﯾﻖ اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ
ﮐﺎری.
ﻗدر داﻧﯽ از ﮐﺎر ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران.

اﺑزار اﯾن ﺑﺧش از ) IO 1.2ﻣﺣﺎﻓظت از رﺿﺎﮐﺎران( ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن اﺑزار واﺑﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﻓردی ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان
و رﺿﺎﮐﺎران و ﺗﯾم ھﺎی واﮐﻧﺷﯽ .اﯾن اﺑزار ﺷﺎﻣل اﯾن ھﺎ اﺳت:
•
•
•

ﻣﺛﺎل ﯾﯽ از ﺳروی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ رﺿﺎﮐﺎران )ﺑﮫ ﻓورﻣﮫ  26ﻣﺣﺎﻓظت از رﺿﺎﮐﺎران ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.
ﺗﮭﯾﮫ ﺳواﻻت ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ )ﺑﮫ ﻓورﻣﮫ  25ﻣﺣﺎﻓظت از رﺿﺎﮐﺎران ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.
ﺑرﮔﮫ ھﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ ) Worksheetsﺑﮫ ﺑرﮔﮫ ھﺎی ﮐﺎری  A-Kﻣﺣﺎﻓظت از رﺿﺎﮐﺎران ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.

 .8.1ﺳﺮوی ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺿﺎﮐﺎران

اﯾن ﺳروی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ طوری ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت ﺗﺎ درﯾﺎﺑد ﮐﮫ رﺿﺎﮐﺎران در ﻣورد ﻓﺷﺎر و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ در ﺣﻣﺎﯾت از ﺟﻣﻌﯾت
ھﺎی ﻣﻠﯽ ،و دﯾدﮔﺎه ھﺎ در ﻣورد ﺑﺳﻧده ﮔﯽ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد .در اﯾن ﺳروی ﺳواﻻت ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده
اﻧد.

 .8.1.1ﻣﺜﺎل :ﺳﺮوی ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺿﺎﮐﺎران
ﺳروی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ رﺿﺎﮐﺎران
در ﺣﺎﻻت اﺿطرار ،رﺿﺎﮐﺎران ﺑﺧش ﻣﮭم ﮐﺎری ھﺎی ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ﻣﻠﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت ﺑﮭﺗر از رﺿﺎﮐﺎران ،از
ﺷﻣﺎ اﺣﺗراﻣﺎ ً ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ در ﻣورد اﯾن ﺳروی ﻧظرﯾﺎت ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزﯾد .اﯾن ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
ﺟﮭت اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭﺗر ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﺋﯾم .اﯾن ﯾﮏ ﺳروی ﮔﻣﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد – ﻟطﻔﺎ ً ﻧﺎم ﺧود را در اﯾن ﺳروی ﻧوﺷﺗﮫ
ﻧﮑﻧﯾد.

ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای ھر ﺳوال ذﯾل ﺷﻣﺎره ﯾﯽ را ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ اﺳت ،اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﺋﯾد.
=1ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺧﺎﻟف؛ =2ﻣﺧﺎﻟف؛ =3ﻣواﻓﻖ؛ =4ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ
1

ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر در ﺣﺎﻻت اﺿطرار ،ﺑﺎ ﭼﮫ ﺣﺎﻻت و ﻓﺷﺎر ھﺎﯾﯽ رو ﺑﮫ رو ﺧواھم ﺷد.

1

2

3

4

2

ﻣن ﻋﻼﯾم ﻓﺷﺎر ھﺎی ﺷدﯾد را در ﺧود ﺗﺷﺧﯾص داده ﻣﯽ ﺗواﻧم.

1

2

3

4

3

ﻣن ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﻓﺷﺎر ھﺎی ﺧود ،از اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﻣوﺛر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرم.

1

2

3

4

4

ﻣن ﻋﻼﯾم ﻓﺷﺎر ھﺎی ﺷدﯾد را در ھم ﺗﯾﻣﯽ ھﺎی ﺧود ﺗﺷﺧﯾص داده ﻣﯽ ﺗواﻧم.

1

2

3

4

5

ﻣن ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ در اوﻗﺎت ﺳﺧت و ﭘر ﻓﺷﺎر ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﯾم ﺧود را ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧم.

1

2

3

4
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6

ﻣدﯾر/ﺳوﭘرواﯾز ﻣن ﻣواظب ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻣن اﺳت.

1

2

3

4

7

ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ ﺑﺧواھم ﺑﺎ ﻣدﯾر/ﺳوﭘرواﯾزر ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧم ،وی ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت.

1

2

3

4

8

اﮔر ﻣن در ﺣﺎﻟت ﯾﺎس و ﻧﺎ اﻣﯾدی ﻗرار ﺑﮕﯾرم ،ﻣدﯾر/ﺳوﭘرواﯾزم ﺑراﯾم رﺳﯾده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.

1

2

3

4

9

در ﺻورت ﺿرورت ،ﻣن ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ در ﻣوارد ﻓﺷﺎر ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﻧﮭﺎد ﻗرار ﺑﮕﯾرم.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 10از طرف ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽ ،در ﻣورد ﻓﺷﺎر و ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﺑراﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.
ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽ ﮐﺎرﻣﻧداﻧﯽ را ﮐﮫ در ﺣﺎﻻت اﺿطرار ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ارزﺷﻣﻧد
11
ﻗرار ﻣﯽ دھد.
 12ﻣدﯾر/ﺳوﭘرواﯾزر و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﺎرم را ﺳﺗﺎﯾش ﮐرده اﻧد.

ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮕوﺋﯾد ...
ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭼﮫ ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در اﻣر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ھﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣوﺛر اﺳت؟

ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭼﮫ ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در اﻣر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ھﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﺿر اﺳت؟

ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت ﺑﮭﺗر از رﺿﺎﮐﺎران ،ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ دارﯾد؟

ﺗﺷﮑر از اﯾن ﮐﮫ در اﯾن ﺳروی ﺳﮭم ﮔرﻓﺗﯾد!

 .8.2ﺗﮭﯿﮫ ﺳﻮاﻻت ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ

ﺳواﻻت ذﯾل را ﻣﯽ ﺷود در ﺑررﺳﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران و ﻧظﺎرت ﻣﻧظم از اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ،ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار داد .اﯾن
ﺳواﻻت ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﻣﺣور ھﺎی ﻣﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران و ﺳواﻻﺗﯽ ﭼون :ﺑﮫ "ﭼﮫ وﺟود دارد"" ،ﭼﮕوﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷود" ،و "ﭼﻘدر ﺧوب ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد".

 .8.2.1ﻣﺜﺎل :ﺗﮭﯿﮫ ﺳﻮاﻻت ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ )ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از رﺿﺎﮐﺎران(
ﻣﺣور
داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎ

ﻧﯾﺎز ھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ
•
•

ﺟﮭت ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود و اﻋﺿﺎی ﺗﯾم ﺧود ،رﺿﺎﮐﺎران ﭼﮫ ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد؟
ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران در ﻣورد ﻓﺷﺎر ھﺎی ﻓردی و ﺗﯾﻣﯽ و ﻧﺣوه ﯾﯽ ﻣدﯾرﯾت آن ﭼﮫ ﻣﯽ
داﻧﻧد؟
ﭼﮫ ﺗﻌداد از ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران در ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ھﻣﮑﺎران ،ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﯾﯽ رواﻧﯽ،
ﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت ﻓﺷﺎر آﻣوزش دﯾده اﻧد؟
ﻣدﯾران ﻓﺷﺎر رﺿﺎﮐﺎران را ﭼﮕوﻧﮫ درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟

•
•
•
•

ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد رﺿﺎﮐﺎران اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻧﮭﺎد ھﺳﺗﻧد؟
ﭼﮫ ﻧوﻋﯽ از ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣوﺟود را رﺿﺎﮐﺎران ﻣﻔﯾد ﻣﯽ داﻧﻧد؟
ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧوع ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی دﯾﮕری رﺿﺎﮐﺎران ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﯾﺎز دارﻧد؟
ﭼﮫ ﻓﺷﺎر ھﺎﯾﯽ را رﺿﺎﮐﺎران ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯽ ﺷوﻧد؛ ﻣﺛﻼً ،ﻓﺷﺎر زﯾﺎد ﮐﺎر ،ﻧداﺷﺗن
ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻖ از ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎی ﮐﺎری ،و ﯾﺎ رو ﺑﮫ رو ﺷدن ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ در ﺳﺎﺣﮫ؟
ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد رﺿﺎﮐﺎران ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﮐﺎر ﺗﯾﻣﯽ ﻣوﻓﻖ ھﺳﺗﻧد؟
ﻣدﯾران و ﺳوﭘرواﯾزران در ﻣورد ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎی ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﻣﺎﯾت از رﺿﺎﮐﺎران ﭼﮫ ﻣﯽ
داﻧﻧد؟

•
•
ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ

•
•
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ﻣواد

•
•
•

آﯾﺎ در ﻣورد ﻓﺷﺎرھﺎ و ﻣدﯾرﯾت آن ﻣواد ﮐﺎﻓﯽ وﺟود دارد؟
آﯾﺎ ﺑرای آﻣوزش ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت ھﻣﮑﺎران و ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﯽ ﻣواد وﺟود دارد؟
آﯾﺎ در ﻣورد ﻧظﺎرت از رﺿﺎﮐﺎران و ارﺟﺎع ﮐﺎرﻣﻧدان/رﺿﺎﮐﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی وﯾژه
ﻧﯾﺎز دارﻧد ،ﭘروﺗوﮐوﻟﯽ وﺟود دارد؟
آﯾﺎ ﻣدﯾران/ﺳوﭘرواﯾزران در ﻣورد اﯾن ﭘروﺗوﮐول ھﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ دارﻧد؟

•

ﭼﮫ ﺗﻌداد ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﺑﮫ ﺣﯾث ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ھﻣﮑﺎران ﯾﺎ peer supporter
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟
ً
ﮐﯽ در داﺧل و ﺧﺎرج از ﻧﮭﺎد ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را دارد؛ ﻣﺛﻼ ،ﻣﺷﺎورﯾن
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ارﺟﺎع؟
آﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان ﯾﺎ رﺿﺎﮐﺎران ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺧواھﻧد ﻧظرﯾﺎت ﺷﺎن را در ﺟرﯾﺎن ﻣﻌرﻓﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺗرﯾﻧﻧﮓ ھﺎی رﺿﺎﮐﺎران اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻔت ھﻣﮑﺎر ﮐﺎر ﮐﻧﻧد؟
ﭼﮫ ﺗﻌداد از ﻣدﯾران در ﻧظﺎرت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ و ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﯾﯽ رواﻧﯽ آﻣوزش دﯾده اﻧد؟

•
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری

•
•
•
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ

• ﭼﮫ ﮐﺎر ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ ﻣﺻرف ﻧدارﻧد؛ ﻣﺛﻼً ،ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ رﺿﺎﮐﺎران
در ﻣورد ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ھﻧﮕﺎم ﻣﻌرﻓﯽ آن ھﺎ ﺑﮫ ﻧﮭﺎد؟
• ﭼﮫ اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾﺎز اﺳت ﮐﮫ اﻧﮑﺷﺎف داده ﺷوﻧد ،و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻗﯾﻣﺗﯽ؟
• ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ،ﭼﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﯽ ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧده ﯾﯽ وﺟود دارﻧد؟

 .8.3ﺑﺮﮔﮫ ھﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ  Worksheetsﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از رﺿﺎﮐﺎران

ﺑرﮔﺎه ھﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ ) K-A (Worksheetsدر "ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺑزار ﻣﺣﺎﻓظت از رﺿﺎﮐﺎران" )ﺟدول ﭘﺎﺋﯾن( ﺟﮭت ﺳﻧﺟش ﻣوﺟودﯾت اﺳﺗراﺗﯾژی
ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان در ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺑرای ھر ﻣرﺣﻠﮫ رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ھﺎ ،ﺑرﮔﮫ ھﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ
 Worksheetsﻣوﺟود اﺳت .ﺑر ﻋﻼوه ،از اﯾن ﺑرﮔﮫ ھﺎ ﺟﮭت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟواﻧب ﻣﺣﺎﻓظت از ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷود اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرد ،ﮐﮫ اﯾن ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﻌد ﺗر اﻧﮑﺷﺎف داده ﺷود.

 .8.3.1ﻣﺜﺎل :ﺑﺮﮔﮫ ھﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ  Worksheetsﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از رﺿﺎﮐﺎران
ﺑرﮔﮫ ھﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ  Worksheetsﻣﺣﺎﻓظت از رﺿﺎﮐﺎران
ﻗﺑل :آﮔﺎھﯽ دھﯽ و آﻣﺎده ﮔﯽ
ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ ﺣﺎﻟت اﺿطراری ﭘﯾش آﯾد ﯾﺎ ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ رﺿﺎﮐﺎران را ﺟﮭت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﺑﻔرﺳﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎﯾﯽ را
در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ رﺿﺎﮐﺎر را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺟﮭت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺟرﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﺟﮭز ﺳﺎزﯾد .ﺑر ﻋﻼوه ،ﻧﮭﺎد و
ﻣدﯾران ﻧﯾز در ﺑﺎﯾد از ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رﺿﺎﮐﺎران آﮔﺎه ﺑوده و ﻧﺣوه ﯾﯽ ﺣﻣﺎﯾت از آن ھﺎ را ﺑداﻧﻧد.
ﺑرﮔﮫ A

ﺑرﮔﮫ B
ﺑرﮔﮫ C
ﺑرﮔﮫ D

اﺳﺗﺧدام و اﻧﺗﺧﺎب
اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ اﺳﺗﺧدام و اﻧﺗﺧﺎب رﺿﺎﮐﺎران ﺟﮭت ﮐﺎر در ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽ .اﮐﺛرا ً اﯾن رﺿﺎﮐﺎران
ﻣردﻣﺎن ﻣﺣل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،و در ﺣﺎﻻت اﺿطرار اﯾن اﺣﺗﻣﺎل ھم وﺟود دارد ﮐﮫ ﺧود اﯾن رﺿﺎﮐﺎران ﻣﻣﮑن
آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧﻧد .ھﻧﮕﺎم اﻧﺗﺧﺎب رﺿﺎﮐﺎران ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد ﺗوﺟﮫ ﮐرد :اﯾن رﺿﺎﮐﺎران ار ﺗﺟﺎرب
ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﯽ ﺧود ﭼﮫ آﻣوﺧﺗﮫ اﻧد و ﺑﺎ آن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐرده اﻧد؛ آﯾﺎ اﯾن رﺿﺎﮐﺎران از ﻟﺣﺎظ ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﺟﺎرب
ﺧود ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر؛ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد رﺿﺎﮐﺎران دﯾﮕر را ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر در ﺣﺎﻻت اﺿطرار ،ﻣﺛﻼً ھﻧﮕﺎم
ﮐﺎر در ﻣﺣﻼت ﺑﺣراﻧﯽ ،دﺳﺗﺧوش ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده و ﺑﮫ آن ھﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﻣﻌرﻓﯽ
اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﻧﺣوه ﯾﯽ ﺷﺎﻣل ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﻣﺣﺎﻓظت ﺧودی و ﺗﯾﻣﯽ ھﻧﮕﺎم ﻣﻌرﻓﯽ
رﺿﺎﮐﺎران ﺑﮫ ﻧﮭﺎد و ﮐﺎر/ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎی ﺷﺎن.
آﺷﻧﺎﯾﯽ و آﻣوزش
اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ و آﻣوزش رﺿﺎﮐﺎران در ﻣورد ﻣﺣﺎﻓظت ﺧودی و ﺗﯾﻣﯽ؛ و آﻣوزش ﻣدﯾران
در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮫ ﻧظﺎرت و ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران
ﭘﻼﻧﮕذاری اﺣﺗﻣﺎﻻت
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اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ اﻧﮑﺷﺎف ﭘﯾش از وﻗت ﭘﻼن ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﺣﺎﻻت اﺿطرار در ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽ
ﺟﮭت آﻣﺎده ﮔﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران.
در ﺟرﯾﺎن :ﻧظﺎرت و ﺣﻣﺎﯾت
ھﻧﮕﺎم رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ واﻗﻌﺎت ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﯾﺎ ﺑﺣران ھﺎی دراز ﻣدت ،اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی ﺑﺎز و ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان و
رﺿﺎﮐﺎران ،و اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﺧودی و ﺗﯾﻣﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐرد؛ ﺑﮫ رﺿﺎﮐﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎﻻت ﺑد ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی
ﻻزم را روی دﺳت ﮔرﻓت؛ و ﺧود را ﻣطﻣﯾن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ رﺿﺎﮐﺎران ھﻣدﯾﮕر را ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار داده و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻓﻌﺎل
ارﺟﺎع ﻧﯾز وﺟود دارﻧد.
ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﺗﯾﻣﯽ
ﺑرﮔﮫ E
اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻓردی و ﺗﯾﻣﯽ از طرﯾﻖ ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﻣﻧظم.
ﻧظﺎرت از ﻓﺷﺎر ھﺎی ﻓردی و ﺗﯾﻣﯽ
ﺑرﮔﮫ F
اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻧظﺎرت از ﻓﺷﺎر ھﺎی ﻓردی و ﺗﯾﻣﯽ ﺗوﺳط ﻣدﯾران ﻣﺳﺗﻘﯾم ،و
اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ اﻧﻔرادی و ﺗﯾﻣﯽ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اوﺿﺎع ﺑد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﺑررﺳﯽ و آﻣوزش ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر
ﺑرﮔﮫ G
اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ رﺿﺎﮐﺎران ،ﺧﺻوﺻﺎ ً در ﻣوارد ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ )ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧظﺎرت از
ﮐﺎرﮐرد ھﺎی آن ھﺎ(؛ ﺑررﺳﯽ از ﻣدﯾران ﻣﺳﺗﻘﯾم در اﻣر ﻣﺣﺎﻓظت از ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران؛ و آﻣوزش ھﺎی
ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران.
ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺑﯾن ھﻣﮑﺎران و ارﺟﺎع
ﺑرﮔﮫ H
اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ھﻣﮑﺎران )ﻣﺛل ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی رﻓﺎﻗت( در داﺧل ﺗﯾم ھﺎ ،و
اﻧﮑﺷﺎف و ﺗطﺑﯾﻖ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣوﺛر ارﺟﺎع ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭت ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻗوی
ﻧﯾﺎز دارﻧد.
ﺑﻌد :ﺑﺎزﺗﺎب و رﺟوع
ﺑﻌد از ﺧﺗم ﺣﺎﻻت ﺑﺣراﻧﯽ ،اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران وﻗت ﺑرای اﺳﺗراﺣت ،ﺗوﺻل
ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن ،و ﺑﮭﺑودی از ﺗﺟﺎرب اﯾﺟﺎد ﮐرده؛ و در ﺻورت ﺿرورت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻻزم ﺑﮫ ﺷﻣول ﺣﻣﺎﯾت از طرف ھﻣﮑﺎران،
ﻧظﺎرت و ﻣﺷوره ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﯾﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺗﺧﺻﺻﯽ ،دﺳت ﯾﺎﺑﻧد.
ﺑرﮔﮫ I

ﺑرﮔﮫ J
ﺑرﮔﮫ K

ﺣﻣﺎﯾت ھﻣﮑﺎران و ارﺟﺎع ﺑﻌد از ﺣﺎﻻت ﺑﺣراﻧﯽ
اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺟﮭت ﺑﺎزﺗﺎب ﻓردی و ﺗﯾﻣﯽ از ﺗﺟﺎرب رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻻت اﺿطرار،
ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظت ﺧود و ﺗﯾم؛ و ﺗﮭﯾﮫ ﯾﯽ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و/ﯾﺎ ارﺟﺎع ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان و
رﺿﺎﮐﺎران.
ﻗدرداﻧﯽ از رﺿﺎﮐﺎران
اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﻗدر داﻧﯽ از ﮐﺎر ﮐﺎرﻣﻧدان و رﺿﺎﮐﺎران در اﻣر رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻻت اﺿطرار ﺑﮫ
ﺷﯾوه ھﺎی ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺣﻔل ھﺎی رﺳﻣﯽ.
اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی رﺳﻣﯽ ﺳﺎزی ﺣﻣﺎﯾت ھﻣﮑﺎران
اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ رﺳﻣﯽ ﺳﺎزی اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت ھﻣﮑﺎران از طرﯾﻖ ﺗرﯾﻧﻧﮓ ھﺎ و ﻧظﺎرت.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ

 .9.1ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻤﺮ

ﻣﺣﺎﻓظت از رﺿﺎﮐﺎران :ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺑزار ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) .(2012ﻣرﮐز ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ھﻼل اﺣﻣر :ﮐوﭘﻧﮭﺎﮔن.
ﺗﻘوﯾت اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری :ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﯾﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .(2014) .ﻣرﮐز ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر :ﮐوﭘﻧﮭﺎﮔن.

 .9.2ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻤﺮ

رھﻧﻣﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﭘروژه ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ .(2011) .ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی
ھﻼل اﺣﻣر و ﺻﻠﯾب ﺳرخ .ﺟﯾﻧﯾوا.

رھﻧﻣود ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻧﻌطف ﺳﺎزی اطﻔﺎل .(2012) .ﻣرﮐز ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ھﻼل اﺣﻣر و  :save the childrenﮐوﭘﻧﮭﺎﮔن.
ﺟﻌﺑﮫ اﺑزار طرح ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮔرازﺷدھﯽ ) (PMERﺑرای ﺻﺣت ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫIFRC, CBHFA .(2013) .
رھﻧﻣﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوت در ﺣﺎﻻت اﺿطرار و ﺑﮭﺑود .(2015) .ﻣرﮐز ﻣراﺟﻌﮫ
ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻼل اﺣﻣر ،و ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﮐﺎﻧﺎداhttp://pscentre.org/wp- .
content/uploads/PSS-and-VP-Rapid-Assessment-Tool-Emergencies-and-Recovery-2015.pdf

 .9.3ﻣﻘﺎﻻت ،ﮔﺰارش ھﺎ و ﮐﺘﺎب ھﺎ

ﺑراﮔن ،ام ،.اوﻧﺗﺎ ،ﮐﯽ ،.ﺟﻧﻔر ،ﺗﯽ ،.ﻧﯾﺎﻣﺎﻧﺎ ،ﺟﯽ .و اﯾﺑس ،ﺗﯽ .ﺧوب ﺑودن ﻗﻠﺑﯽ :دﯾدﮔﺎه ھﺎی زﻧﺎن در ﻣورد ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
در ﺳﮫ ﮐﺷور ﺟﻧﮓ زده .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺟوﻻی  ،2014ﺷﻣﺎره  ،12ﺷﻣﺎره .209-187 :2

دارت ،ﺟﯽ .و دﯾوﯾس ،آر .(2003) .اﺑزار ﻧظﺎرﺗﯽ دﯾﺎﻟوﮔﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺣور :ﺗﺧﻧﯾﮏ ﺑرﺗرﯾن ﺗﻐﯾﯾر .ژورﻧﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣرﯾﮑﺎ:(2) 24 ،
137-155
ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت اطﻔﺎل در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺷر دوﺳﺗﺎﻧﮫ .ﮔروه ﮐﺎری ﻣﺣﺎﻓظت از اطﻔﺎل ) ،(2012) (CPWGص -149
.154
ﺳﯾن ،آی .(1999) .اﻧﮑﺷﺎف در آزادی .ﻧﯾوﯾﺎرک :ﻣطﺑﻌﮫ اﻧﮑور.
ﺳﯾﻧدر ،ال ،.و داوﯾس ،ای .(2006) .ﺳﻧﺟش آﺳﯾب ﭘذﯾری رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و و اﻧﻌطﺎف در ﻧظﺎرت ﻣﻠﯽ اﯾﺗﺎم و اطﻔﺎل آﺳﯾب ﭘذﯾر :ﺗوﺳط
ﺑرای ﺷﺎﺧص رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾوﻧﯾﺳف .ﯾوﻧﯾﺳف :ﻧﯾوﯾﺎرک
ﺗﯾﻧﺎﻧت ،آر ،.ھﯾﻠر ،ال ،.ﻓﯾﺷوﯾﮏ ،آر ،.ﭘﻠﯾت ،ﭘﯽ ،.ﺟوﺳﯾف ،اس ،.وﯾﮏ ،اﯾس ،.ﭘﺎرﮐﯾﻧﺳون ،ﺟﯽ ،.ﺳﯾﮑر ،ﺟﯽ ،.ﺳﺗﯾورت-ﺑراون ،اس.
) .(2007رده ﺑﻧدی ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ رواﻧﯽ واروﯾﮏ-اﯾدﻧﺑرگ ) :(WEMWBSاﻧﮑﺷﺎف و اﻋﺗﺑﺎردھﯽ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﺻﺣت و ﮐﯾﻔﯾت
ﻧﺗﺎﯾﺞ زﻧده ﮔﯽ؛ doi: 101186/1477-7252-5-63 .5:63
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 .9.4رھﻨﻤﻮد ھﺎ ،طﺮزاﻟﻌﻤﻞ ھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ

ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده از ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﻧده و ﺑﺳﯾﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرول ﺗوﺑرﮐﻠوز :رھﻧﻣﺎی ﺳروی ﺑرای رﺷد ﻋﻠﻣﯽ ،رﻓﺗﺎری و ﻋﻣﻠﮑردی.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596176_eng.pdf 2008-46/WHO/HTM/STB
ﺟﻌﺑﮫ اﺑزاری ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻖ اﺷﺗراﮐﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗوﺳط ﮐودﮐﺎن ،ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن .(2008) .ﺣﻣﺎﯾت از اطﻔﺎل ﯾﺎ save the
 childrenﻧﺎروی.
دﯾﻮﯾﺲ آر ،و دارت ج .(2005) .ﺗﺨﻨﯿﮏ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ) :(MSCرھﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده .ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ CARE

ھﺎﺑﺎرد ،ﺟﯽ .رھﻧﻣﺎی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﻧژادی :درک ﻣوﺿوﻋﺎت ،ﻣﺷﮑﻼت و ﺳوژه ھﺎ از دﯾد ﻣﺣﻠﯽ .ﻣرﮐز ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺷﮑﻧﺟﮫ.
http://www.cvt.org/sites/cvt.org/files/attachments/u8/downloads/Brief%20Ethnographic%20In
terviewing%20Manual.pdf
ﮔروه ﻣراﺟﻌﮫ  IASCﺑرای ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطرار ) .(2012رھﻧﻣﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺣت رواﻧﯽ و
.IASC
ﻣراﺟﻌﮫ
ﻣرﮐز
رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺣﻣﺎﯾت
http://www.who.int/mental_health/publications/IASC_reference_group_psychosocial_support
_assessment_guide.pdf
 .(2007) IASCرھﻧﻣﺎی ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطرار .ﺟﯾﻧﯾواIASC :
 .(2017) IASCﮔروه ﻣراﺟﻌﮫ  IASCﺑرای ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطرار .رھﻧﻣود و ﻓورم ارﺟﺎع ﻣﯾﺎن-
ﻧﮭﺎدی ،ﺟﯾﻧﯾوا.IASC :
 ،INTRACﺟزوه :ﺷﯾوه ﺗﻐﯾﯾر ﺑرﺟﺳﺗﮫhttp://managementhelp.org/businessresearch/focus-groups.htm .
اﺧﺑﺎر ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽhttp://mande.co.uk/special-issues/most-significant-change-msc/ ،
ﺣد اﻗل ﻣﻌﯾﺎر ھﺎ ﺑرای ﺣﻔﺎظت از اطﻔﺎل در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﺷریhttp://cpwg.net/minimum-standards/ .
ﮐﻤﮏ ھﺎی اوﻟﯿﮫ رواﻧﯽ :رھﻨﻤﻮد ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﺣﻮی .(2011) .ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺻﺤﺖ ،ﺑﻨﯿﺎد آﺳﯿﺐ ھﺎی ﺟﻨﮓ و دﯾﺪه ﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺟﮭﺎن .ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﺖ ﺟﮭﺎن :ﺟﯿﻨﯿﻮا.
ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺳروی :ﺳروی ھﺎی  .KAPھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑرای دﯾدنhttp://www.uniteforsight.org/global-health- .
university/survey-methodologies
ﯾوﻧﺳﯾف ) (2011رھﻧﻣﺎی ﻣﯾﺎن ﻧﮭﺎدی ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطرار .ﻧﯾوﯾﺎرک :ﺻﻧدوق اطﻔﺎل ﻣﻠل
ﻣﺗﺣدhttp://www.unicef.org/protection/files/Inter-AgencyGuidePSS.pdf .
 .(2012) UNHCRارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻧﯾﺎز ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺻﺣت رواﻧﯽ :ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺑزار ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺑﺷر دوﺳﺗﺎﻧﮫ.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76796/1/9789241548533_eng.pdf

