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 : بحران زا یك واقعه نقل

است. که شرایط عادي ندارد. مادرم چند سال پیش جدا شده کنماي زندگي ميساله ، در خانواده 52من مریم هستم 

خواهر بزرگترم دچار بیماري ام اس شده و به شدت افسرده است. برادرم در دوران حساس و پرخطر بلوغ بوده و با 

گذراند و پدرم که به دهد و بیشتر وقتش را با دوستانش ميکه در آستانه کنكور است، به درس اهمیتي نمياین

کنم دیگر دارد. احساس مي همسر جدیدشزگي ازدواج کرده سعي در ایجاد ارتباط درست میان اعضاي خانواده و تا

گو نیست. گاه فكر  جواب دیگرآمیز پدرم هم راهي براي بهبود این وضعیت وجود ندارد. داد و فریادها و رفتار خشونت

ام به دنبال راه م. اما باز به امید بهبود وضعیت خانوادهکنم همه چیز را رها کنم و فقط به فكر زندگي خودم باشمي

 ( .www.neshate_koohestane.irگردم.)برگرفته از سایتچاره مي

 چند نمونه از مشكالت خانواده باال را نام ببرید؟ لطفا

.............................................. 

............................................... 

................................................  

.............................................. 

در این  حد برای خانواده و یا فرد بحران زا است؟ موجود تا چه ی باال مشکالتخانوادهدربه نظر شما 

 گفتگو کنید. گروهزمینه با 

 

 

 

 :چیست بحران

 رو شویم، و معموال حادثه مورد نظر دردناک بوده و دهد که با یک حادثه خطرناک روبهبحران زماني رخ مي

 کنیم. خود را تحت فشار احساس مي

  بحران موقعیتي است که افراد ، گروه ها و به طور کلي جوامع با آن رو به رو شده و با استفاده از روش هاي

 معمول قادر به مقابله با آن نیست .

 یا به صورت تدریجي شر، به طور ناگهاني اي باشد که به طور طبیعي و یا توسط بحادثهت بحران ممكن اس

 آید و سختي زیادي براي فرد و جامعه ایجاد مي کند.به وجود مي

 

 :دییفرما مطالعه  را ریز مطالبو آشنایی بیشتر   خانواده در بحران بهتر درک یبرا
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 های بحران:ویژگی

 شود.در بسیاري از موارد به تدریج ایجاد مي 

 شود.سریعاً حل نمي ایجاد شده مشكل 

 ه مسئله را حل نماید.تواند مانند همیشفرد نمي 

 بحران درخانواده:

زندگي  ستید، باید بدانیم وجود بحران درتان چقدر آرام است و یا چقدر والدین خوبي هکه زندگينظر از اینصرف

 امري اجتناب ناپذیر است و این بحران زندگي خانوادگي شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

 حران در خانواده شود؟چه عواملی ممکن است باعث ایجاد ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالق

 

 

 

 

 نیزسیل ، آتش سوزی ، زلزله ، بلوغ ، مرگ والدین و ... نظیر؛ی دیگر ا عواملضمن

 همواره احتمال وقوع دارد که بحران زا هستند.

 

 

 

تیمعلو  

 اعتیاد
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 ،ممكن است روزي متوجه شوید، فرزندتان به مواد مخدر معتاد است 

 العالج  مبتال شود. تان به یک بیماري صعبیكي از اعضا خانواده احتمال دارد 

 .شاید روزي از همسرتان طالق بگیرید یا فرزندتان در مدرسه دچار افت تحصیلي شود 

 شود.، بحران ایجاد میسازگار نمایدخود را ،انواده نتواند با مشکالت ذکر شدهخ کهزمانی

 و یا بستگان یشبا وجود اینكه شما تا حدودي با بحران آشنا شدید لطفا تعدادي از بحران هایي که در خانواده ي خو

 ذیال ذکر کنید : ود سراغ داریدمحله ي خ خانواده هاي ساکن دریا سایر 

................................................ 

................................................. 

.................................................. 

................................................. 

 :خانواده در بحران انواع-2

 اده شما را تهدید می کند ؟خانو زیر بحران هایانواع که می دانید آیا 

  بحران تكاملي 

 وضعیتي(بحران موقعیتي( 

 موقعیتي_بحران تكاملي 

بحران تکاملی یا بحران مربوط به مراحل رشد انسان ) نوزادی ،کودکی ، نوجوانی ،جوانی ،بزرگسالی ، الف: 

 میانسالی و کهنسالی (:

آن را تجربیه نكیرده و   کیه قیبال    میي شیوید  كالتي روبرو مش تان از کودکي تا پیري باشما در هر یک از مراحل زندگي

را بیا موفقییت پشیت     شرایطاگر شما این  کند ،شما را دچار بحران حتي شاید و باشد برایتان ناخوشایند ممكن است 

 . (نظیر بلوغ مي شوید ) خود وارد مرحله ي دیگري از زندگيبا شرایط مطلوب تري  سر بگذارید 

 
در زندگي هر فردی طبيعي است ولي چررا ارا ودرود طبيعري ارود        رشدی دانيد این تغييرات همانگونه كه مي

يم . لطفا در گروه احث كنيد و نكرات كييردی احرث    كن حل ميگاهي ما احساس ناتواني ارای عبور از این مرا

كنيد:یاد داشت خود را 
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.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 

 ،والديداراي نقش هاي مختلفي هسیتند) متناسب با مرحله تكاملي خویش، واده هر یک از اعضاي خانسویي دیگر، از 

است . حال اگر نتوانیم این نقیش هیا را    از افراد عهفرزندي ، شهروندي و ...( که منشا ایجاد این نقش ها انتظارات جام

 دهد .دهیم ممكن است بحران تكاملي رخ به درستي انجام 

نشییند و هیی    پدري که نان آور خانواده است ولي به جاي کار و تالش براي بدسیت آوردن نیان در خانیه میي     :لامث 

 . و خانواده را درگیر فقر مي کند کند تالشي در این زمینه نمي

 خود کنار نیایید : تکاملی جدید یشود شما با نقش و وظیفهی عواملی که باعث م

  پدري ، مادري ، همسري ، فرزندي و ...( مثل همسري که به جاي شما در برخورد با نقش اصليناتواني (

 ي زندگیش شده است .همه  کردن افراطي)همسري ( کار خویش توجه به نقش اصلي

 فصل ارتباط ( 5سب با دیگران :) مراجعه شود به کتاب نداشتن ارتباط منا 

 ي خاصي از زندگي نظیر نوجواني : به عنوان مثال  نوجواني که به والیدین خیود میي    قرار گرفتن در برهه

خواهد بازي کنید  گویندکه تو هنوز بچه اي. و وقتي ميخواهد به خرید برود و در پاسخ به او ميگوید مي

کند نه در بیین بزرگسیاالن جایگیاهي    زرگ شده اي .و این نوجوان با خوداحساس ميگویند تو دیگر بمي

 ) براي اطالعات بیشتر به کتاب سوم موضوع خانواده با نوجوان مراجعه شود(دارد و نه دربین کودکان .

 لطفا چند عامل دیگر را به لیست باال اضافه کنید :

1. .................................................................. 

5. .................................................................. 

3. .................................................................. 

4. ................................................................. 

 :  عبارتند از گذار در زندگی یك خانوادهمهم ترین بحران های تکاملی تاثیر 

   بلوغ 

 ازدواج 

 حاملگي 

 تولد فرزند 
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  میانسالي 

  بازنشستگي 

 بحران موقعیتی ) وضعیتی ( : ب: 

این حادثیه بییش    وي ناگهاني که شما اصال انتظار آن را ندارید اتفاق مي افتد این بحران یا موقعیت در اثر یک حادثه

 :از

 است. شما بوده نوادگيو تحمل فردي و خا توان   

  استاغلب تهدید کننده ، 

 . نمي توانید با آن مقابله کنید و باعث به عقب افتادن اهداف زندگي شما مي شود 

: )سیل ، زلزله ، جنگ ، مهاجرت ، طالق ، ترک والدین ، از دست دادن شیلل ، بیمیاري سیخت ، تلیییر محیل       نظیر

 زندگي ، مرگ یكي از والدین ( .

 

 وضعیتی :  -ان تکاملی بحرج: 

 مرحله اي دیگر بهفرد از یک مرحله ي تكاملي و رشد خود  با عبوران یک حادثه ناگهاني و غم انگیز این بحردر

 ،  شود يمزمان هم

 مثل:  

  فوت والدین در مرحله ي بلوغ یک نوجوان 

  .یا جواني که شروع به کار کرده و به طور ناگهاني فلج مي شود 
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 شوند.مرحله ي بلوغ است و والدین او از هم جدا مي نوجواني که در 

 را اضافه کنید: از بحران تکاملی،وضعیتی چند مورد دیگرضمن مشورت با خانواده لطفا 

............................................................................ 

........................................................................... 

........................................................................... 

 نسبت به بحران فردعکس العمل های 

 (مرحله شوک)بهت(:1

 :دراین مرحله فرد 

  .هراس زیاد دارد و درماندگی ،اضطراباحساس .1 

 مي یابد . کاهش یو نفسه اعتماد  ب. 5

 نیست.  تفکر وبرنامه ریزیبه .قادر 3

  .میشود منزوی.به تدریج 4

 نمي باشد.  نیازهای خود. قادر به برآورده کردن 2

 هستیم.  فرد مواجههسوی  از  زیر در این مرحله با ارائه واکنش های(مرحله دفاعی: 2

 اضطراب و نگراني زیاد 

 و عدم موفقیت احساس ناراحتي                                          

  به دیگرانمشكل فرار از واقعیت و یا نسبت دادن 

                                  منزوي شدن وخیالبافي 

  گیجي و بي تفاوتي و خونسردي 

  مقاومت در برابر پیشنهاد دیگران 

  رفتار غیر موثر، ناهماهنگ وسازمان نیافته 

 :نکته

استفاده می کند. )مانند: هنگامی که پزشك، سرطان را در بیمارش  (انکار)نفی واقعیتروش در این مرحله فرد از 

 تشخیص می دهد بیمار آن را نادرست پنداشته و سراغ پزشك دیگری میرود( 
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 شامل موارد زیر است: مورد استفاده دیگر اقدامات

وجییه میي کنید : مین چیون      )مانند: فردي که از اداره خود اخراج گردیده علت اخیراج خیود را چنیین ت    است دلیل تراشي -1

 چاپلوسي رئیس را نمي کردم اخراج شدم( 

 به پر خوري روي مي اورد( یک مرد ناکام در ارضاي نیاز هاي جنسي خود، )مانند:  جابجایي-5

 ( )مانند: مردي بي وفا نسبت به همسر خود ، همسر خود را به خیانت متهم مي کند(برون فكني)سپر بال قرا دادن دیگران-3

 که با حاالت زیر همراه است :اهی از موقعیت بحران :(آگ3

 این مرحله تدریجي است و فرد سعي مي کند تا به خوبي بحران را حل کند. 

 است موجود هنوز  استرس و اضطراب . 

 جود دارد.سردگي ،غم ،کاهش اعتماد بنفس واحساس خستگي از ادامه وضعیت ،اف 

  براي حل بحران را برنامه ریزي نماید. به تدریج فرد قادر مي شود  راه حل مناسب 

 .نهایتا این احساس را دارد که در رسیدن به اهدافش ناموفق است  

 ( مرحله سازگاری و حل مشکل :4

 : الف(:شناسایی بحران توسط فرد و درک آن به صورت یك موقعیت مثبت( 

 

 

 

 ب( :حل مشکل و تغییر احساس نسبت به موقعیت استرس زا(: 

 ن زندگيغنیمت شمرد 

 مشكالتنشدن در برابر  تسلیم 

 نگاه کردن به آینده نه گذشته 

 

 

این واقعیت وحشتناک اتفاق افتاده است،نمي توانم آن را 

توانم به عقب ببرم، خانواده ام  تلییر بدهم.زمان را نمي

 "هنوز هم به من نیاز دارند ، پس اکنون چه باید کرد؟

 

شته باشم ، میخواهم ي خوبي دامیخواهم اینده"

 زندگي در مسیر مثبتي ادامه یابد
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 )برنامه ریزی و حل مشکل با استفاده از منابع موثر  :)ج: 

  تقویت ارتباط خود با همكاران و خانواده 

  غلبه بر انزوا و تنهایي 

  استفاده از تجربه دیگران 

 

 

 

 

  د( : افزایش فعالیت(: 

 ایجاد حرکت و جنبش 

 انجام کارهاي خونه 

 ورزش کردن 

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یماریب و ادیاعت،بحران هایی نظیرواکنش هایی که ممکن است در خانواده در مقابل  اینك با نوع

 اشنا می شویم رخ دهد، العالج صعب

9  

9 

درگیربحران سوء مصرف مواد )اعتیاد( خانواده  از چنانچه عضوي-1

 شود خانواده چه واکنشي هایي را نشان مي دهد ؟

من باید دستم را به سوي دیگران درازکرده و از انها کمک "

 "بخواهم 
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 )اعتیااد( آن به انواع واکنش های خانواده نسبت به فرد دچار سوء مصرف موادد تا درلطفا داستان زیر را با دقت مطالعه کنی

 آشنا شوید.

دتي همسیرش  ساله به تازگي دچار خواب آلودگي،کم حوصلگي ورفتار هاي مشكوک شیده بود.بعید از می    33 .....آقاي 

دعاوا و  بود. و باعث  قبول این موضوع برای او سختمتوجه شد که او دچار سوء مصرف مواد )اعتیاد( شده است و 

بین آنها شد ولي به علت عشیق و عالقیه اي کیه بیه همسیرش داشیت تصیمیم گرفیت کیه بیه            مشاجره های مکرر

تیرک سیوء مصیرف میواد      راه حل هاای  اطالعات خود را در موردترک کنید.  همسرش کمک کند که اعتیادش  را

مسیرش داشیت او را   کیه بیا ه    صبر و پشتکار زیاد و رفتار های مناسابی سه ماه موفق شد با از افزایش داد.و بعد 

 ترک دهد و همسرش دوباره به کانون گرم خانواده برگشت.  

 : شویمآشنا مي خ مي دهد،که به ترتیب مراحل مختلف ر اعتیاد در خانواده بحراناینک با انواع واکنش هاي  و

 : انکار- 1

  شدن با مساله.نتالش خانواده براي درگیر 

 .واکنش خشم آلود خانواده نسبت به کساني که در مورد سوء مصرف )اعتیاد( عضوي از خانواده اظهار نظر مي کنند 

 : فکر کردن  - 2

 .پذیرفتن تدریجي مشكل در خانواده 

  .تشدید استرس در خانواده 

  رفتاري و ضعف در عملكرد تحصیلي در کودکان.مشكالت 

 مرحله ی آمادگی :  - 3

  و افكار خود.بیان دغدغه ها 

 )افزایش اطالعات از راه اینترنت یا جزوه و...در ارتباط با راهاي ترک سوء مصرف مواد)اعتیاد 

 مرحله ی عمل :  - 4

 .حرکت به سمت حل مشكل و مسئولیت پذیري 

 ده)معتاد( به درمان.ترغیب کردن عضو مصرف کنن 

 )مرحله ي عمل با امیدواري و احساس موفقیت در میان اعضاي خانواده همراه است(

 مرحله نگهداری :  - 5
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 .حمایت و تشویق مناسب خانواده نسبت به فرد مصرف کننده مواد)معتاد( به منظور حفظ تلییر ایجاد شده 

 

 

 

 

 

 

ر طول آن به انواع واکنش های خانواده نسبت به فرد دچار بیماری صعب العالج لطفا داستان زیر را با دقت مطالعه کنید تا د

 آشنا شوید.

ساله بعد از نشان دادن جواب آزمایشاتش به دکتر متوجه شد به سرطان روده کوچک گرفتار شده است و  52آقاي 

زشكي که چنین حرفي را زده بیماري او را ، به سمت مرگ پیش مي برد.افراد خانواده بعد فهمیدن این موضوع با پ

دیگر بردند  نزد پزشکانکنند.پسر را توانستند آن را قبول  پرداختند و نميو دعوا  به بحثبود 

که بیماري جدي  قبول کردندفرزندشان متاسفانه تشخیص همه پزشكان همین بود.با بدتر شدن حال 

دانستند بعد ازگذشت ماهها تصمیم گرفتند که مي کردند و خود را در این قضیه مقصر مي  احساس گناهاست. آنها 

کنند که فرزندشان احساس بهتري داشته باشد و از لحظه هاي باقي مانده  طوری رفتارفقط توکلشان به خدا باشد و 

 عمرش لذت ببرد.

 :و اینک  واکنش هاي خانواده 

 مرحله ی انکار:– 1

  .نپذیرفتن بیماري 

 كي که تشخیص بیماري را رد کند.تالش هاي بیهوده براي پیدا کردن پزش 

 (فالگیر و... تالش هاي غیر موثر)مراجعه به پناه بردن به 

 خشم : مرحله ی   - 2

 .عصباني بودن از پزشكان 

  .احساس گناه 

 .تمایل براي جبران فرصت هاي از دست رفته 

 مرحله ی  سوگ :  - 3

 .پا گذاشتن خانواده به مرحله سوگ پیش از مرگ 

 بیماري عالج ناپذیرواکنش هاي خانواده در درگیري با یک -5

 تازه تشخیص داده شده



 
14 

 

 نواده براي پذیرش مرگ با گذشت زمان.افزایش تحمل خا 

 پذیرش :  - 4

 .پذیرش واقعیت جداشدن از فرد براي همیشه 

 برخورد با بیمار با چهره شاداب و بدون غم 

 

 

 

 

یا جامعه است که قادر به حل یا  ، خانواده، کمك سریع به شخصو ارایه اقدامات الزم هدف از مداخله 

 ند.کاهش مشکل شو

 مورد بررسي قرار دهد: بر اساس شرایط زیرقبل از هر اقدام مداخله اي خانواده و یا مددکار بایستي وضعیت موجود را 

 در جمع آوری اطالعات ذیل وجود سرعت عمل مهم است. نکته مهم:

 بررسی میزان اضطراب موجود در اعضای خانواده نسبت به بحران -1

از  به ترتیبموجود گزینه  4، به به سواالت ند میزان اضطراب موجود را نشان دهد) پس از پاسخگوییپاسخگویی به سواالت زیر می توا

بیشتر باشد ساط  اضاطراب وی  بااالتر اسات.      7نمره فرد از  مجموع نمره صفر تا سه داده می شود و هر چقدر چپبه  راستسمت 

 است(  21)حداکثر امتیاز 

  ؟ باشید شده خوابی بی دچار نگرانی اثر بر که افتاده اتفاق امروز به تا گذشته یکماه از آیا -

  معمول حد از شتریب مراتب به: د              معمول حد از شیب: ج            معمول حد در: ب        اصالً: الف

  ؟ شوید می بیدار خواب وسط شبها امروز به تا گذشته یکماه از آیا -

  معمول حد از شتریب مراتب به: د          معمول حد از شیب: ج               معمول حد در: ب         اصالً: الف

  ؟ هستید فشار تحت "دائما که اید کرده احساس امروز به تا گذشته یکماه از آیا -

  معمول حد از شتریب مراتب به: د            معمول حد از شیب: ج          معمول حد در: ب             اصالً: الف

  ؟ اید شده خلق بد و عصبانی امروز به تا گذشته یکماه از آیا -

  معمول حد از شتریب مراتب به: د                معمول حد از شیب: ج           معمول حد در: ب        اصالً: الف

 
 

 

  

 

 

 اقدامات ضروری در جهت  کاهش یا حل بحران در خانواده:
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  ؟ اید شده زده وحشت یا و هراسان ای کننده قانع دلیل هیچ بدون امروز به تا گذشته یکماه از آیا -

  معمول حد از شتریب مراتب به: د               معمول حد از شیب: ج           معمول حد در: ب         اصالً: الف

  ؟ است خارج شما توانایی از کاری هر انجام که اید شده متوجه امروز به تا گذشته یکماه از آیا -

  معمول حد از شتریب مراتب به: د               معمول حد زا شیب: ج           معمول حد در: ب       اصالً: الف

  ؟ دارید دلشوره و هستید عصبی مدت تمامی در که اید کرده احساس امروز به تا گذشته یکماه از آیا -

 معمول حد از شتریب مراتب به: د           معمول حد از شیب: ج            معمول حد در: ب          اصالً: الف

 درک فرد نسبت به شرایط چگونه است؟ آیا مختل شده یا خیر)مثال ایا فرد نگاه همراه با واقع بینی به مسایل دارد یا خیر و....(  -2

 گرفتگی و...(د)مثال سردرد،احساس سرما و یا گربررسی کنیرا  هر نوع عالمت جسمی یا روحی را در فرد بحران زده -3

 یکی از اعضا در خانواده وجود دارد؟آیا امکان خودکشی  -4

 موقعیت کنونی زندگی خانواده چگونه است ) مثالً از کودکان چگونه نگه داری می کند و...( -5

 موقعیت شغلی افراد شاغل در خانواده چگونه است)ایا روال معمول دارد و یا فرد از حضور در محیط شغلی امتناع می کند و....(-6

 عضای خانواده چگونه است؟موقعیت اجتماعی ا -7

 آگاهی از توانایی کارکرد فرد بحران زده ) مثالً : آیا فرد از نظر جسمی و روحی توانایی کارکردن دارد یا نه( --8

به ساواالت   نشان دهد) پس از پاسخگویی 8و7و6وضع اجتماعی موجود را در خصوص سواالت  ,پاسخگویی به سواالت زیر می تواند 

بیشتر باشد اختالل در روابط اجتماعی  7نمره فرد از مجموع داده می شود و هر چقدر  صفرتا  سهبه ترتیب نمره د تا  الف، به گزینه زیر

 است(  21باالتر است. )حداکثر امتیاز 

  ؟ دارید نگه سرگرم و مشغول را خودتان اید توانسته امروز به تا گذشته یکماه از آیا -

  معمول حد از شتریب مراتب به: د                  معمول حد از شیب: ج                معمول دح در: ب               اصالً: الف

  ؟ نمایید کارها انجام صرف را بیشتری وقت که افتاده اتفاق امروز به تا گذشته یکماه از آیا -

  معمول حد از شتریب مراتب به: د                  معمول حد از شیب: ج                 معمول حد در: ب              اصالً: الف

  ؟ دهید می انجام بخوبی را کارها که اید کرده احساس کلی بطور امروز به تا گذشته یکماه از آیا -

  معمول حد از شتریب مراتب به: د                  معمول حد از شیب: ج                معمول حد در: ب              اصالً: الف

  ؟ کنید می رضایت احساس کارهایتان انجام نحوه از امروز به تا گذشته یکماه از آیا -

  معمول حد از شتریب مراتب به: د                   معمول حد از شیب: ج                معمول حد در: ب             اصالً: الف
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  ؟ دارید بعهده کارها انجام در مفیدی شنق که اید کرده احساس امروز به تا گذشته یکماه از آیا -

  معمول حد از شتریب مراتب به: د                   معمول حد از شیب: ج                معمول حد در: ب             اصالً: الف

  ؟ اید داشته را مسائل درباره گیری تصمیم توانایی امروز به تا گذشته یکماه از آیا -

  معمول حد از شتریب مراتب به: د                  معمول حد از شیب: ج                 معمول حد در: ب            اصالً: الف

  ؟ ببرید لذت زندگی روزمره فعالیتهای از اید بوده قادر امروز به تا گذشته یکماه از آیا -

  معمول حد از شتریب مراتب به: د                   مولمع حد از شیب: ج               معمول حد در: ب            اصالً: الف

 

تا چه اندازه موقعیت کنونی خانواده دچار بحران بردیگران)بستگان،دوستان و ....( تاثیر گذار بوده است و انان را نیز دچار اضطراب  -9

 موده است.ن

ربحرانها به طور موقت، تعدادی از اعضا ی خانواده و یا تمامی ان ها دچار عدم تعادل روانی شدید شده و تالش می کنند به هر نحوی د

که شده مشکل پیش آمده را به خوبی مدیریت نموده و با شرایط جدید به خوبی سازگاری پیدا نمایند. باه عناوان مثاال چنانداه در     

 بحراني موقعیتي از نوع مرگ یكي از اعضا رخ داده باشد واکنش هاي رواني زیر احتمال وقوع دارد:خانواده اي 

 ) مشغوالت فکری ) مثالً فکر کردن به کسی که از بین رفته 

 ی عضو از خانوادهجدائناشی از  یفشارها 

 بروز احساس گناه 

 ازدست دادن فعالیتهای روزانه 

 

 

 

 

 : مهم مطرح است دو هدف با انجام مداخله در بحرانها 

 کم کردن فشارها و استرس های بوجود آمده -1

حمایت و قدرت بخشیدن در به کارگیری توانایی های موجود در خانواده) وجود تجربه قبلی در موارد مشابه، سط  باالی تحصیالت  -2

 اعضا، وجود شبکه فامیلی و حمایتی مناسب و....( برای مبارزه با بحرانها

 :گذارند یاثر م یبحران تیبر پاسخ خانواده و اعضا به وضع ریوارد زم

ارزنده بوده و باعث سرعت  دویاگر به جا و به موقع باشد مف ،حرانب آن در افراد خانواده و به یکمك رسان

 .شود یم دیشد یو عاطف یاز اختالالت روان یریو جلوگ یتعادل روان شیدایپ
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 حادثه از درکچگونگی -1

 آن یمنابع خانواده و اعضانوع -2

 دو دسته اند: با بحران که خانواده استراتژی ها و راه برد های سازگاری-3

درمان های بیماری ساخت تشاخیص داده    موثر)کسب اگاهی در مورد مشکل نظیر؛کسب اطالعات کافی در مورد اخرینراه های  الف: 

 شده در خانواده،ایجاد رابطه قابل اعتماد و و مناسب با دیگران،جستجوی کمك از خویشان و دوستان و انعطاف پذیری خانواده(

 غیر موثر:) انزوای اجتماعی و گوشه گیری،پرخاش و حمله به دیگران و...(روش های  ب:

 :حادثهازدرک چگونگی  

و  ماددجو  تیواکنش، وضاع  نیباشد و وسعت ا یو ترس آور م نسبت به قبل بوده: متفاوت دیبه حادثه جد یکنش عاطفوا كی بحران

 کند یم نییرا تعخانواده 

 :خانواده از حوادث استرس زا مؤثر است درک نحوه که بر  یعوامل

 کرده است افتیکه خانواده در ییها تعداد استرس .      

 استرس زا تیواده از کنترل موقعخان یتجربه قبل .      

 قبل از مواجه با استرس موجود در خانواده یروان تیوضع .      

 یفعل یمدت تماس با حادثه استرس زا .      

 ت استرس و حادثهدش .      

 بودن حادثه یناگهان .      

 و اهداف خانواده یمراحل تکامل ،بر ساختارحادثه اثر  .      

 موجود یتهایحما ایخانواده در کنترل حادثه استرس زا مثل منابع خانواده  ییتوانا .      

 استرس زا تیوضع رییخانواده جهت تغ ییتوانا .      

 .داردزیادی  ریتطابق با آن تأث یبر درک از حادثه و چگونگ ی نیزفرهنگ یو عامل اجتماع تیدو عامل شخص       .

   رانی موثر در بحو خانوادگ یمنابع فرد   

 ییتواناا  ،یتواند با بحران مقابله کند. منابع خانواده شامل: ثبات اقتصااد  یم یاجتماع یتیو حما یبا دارا بودن منابع خانوادگ خانواده

بحاران زا کماك    تیاطالعات مناسب و... در کنتارل وضاع  در دسترس بودن  ،ی مناسب در خانوادهارتباط یالگوهاوجود حل مشکل، 

 .باشد یکننده م
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 یکنتارل بار رو   شیماؤثر تطاابق و افازا    یها زمیمکان یریدر بکارگ زین ی نظیر وجود شبکه فامیلی مطلوب عالئق اجتماع نیمدنه

 .بحران زا مؤثر هستند تیموقع

 

 

 

 :موثر خواهد بود اجرای اقدامات زیر توسط مددکار ،یتیامنقش ح ایفای در -1

o یتیامح ستمیس ی بهو دسترس نیبحرا تیبه موقع ی فرد یا افرادپاسخ روان یبررس 

o دوستان و خویشاوندان، سازمان های مسئول(مناسب یاجتماع تیشبکه حما نییتع( 

o ی)مالی،ارتباطی و...(تیامح های ستمیموانع استفاده از س نییتع 

o یاجتماع یها تیخانواده به شرکت در فعال قیتشو 

o مثال اشنا نمودن خانواده هاا باا   .ترک با خانواده دارندو اهداف مش التیکه تما یخانواده به ارتباط با افراد قیتشو(

 د(نخانواده ای که مشکل مشابه با ان ها دار

o نظیرگروه های درمان اعتیاد(کمك به خود  یارجاع مددجو به گروه ها ( 

o منابع نیو نقاط ضعف ا هایی منابع جامعه و شناخت توانا یبررس 

o مشکل ی جهت حلزیکردن خانواده در برنامه ر ریدرگ 

 

 

 

که در جهت ارتقاء ساط    استآموزش از طریق با بحران  آن تطابق خانواده و اعضاء زمینه در این تیفعال نی: مهمترینقش آموزش-2

در خانواده به کاهش استرس خانواده  ماریاز فرد ب یباشد. مثال آموزش نگهدار یتطابق با استرس و ... م ،یبهداشت یسالمت و رفتارها

 .استکمك کننده  ماریب در مواجه با

 یچگاونگ  گران،یدر مورد انتخاب راه حل، حفظ روابط با د خانواده درگیر در بحران،با کمك به  مددکار می تواندنقش حل مسئله: -3

 .دهد یاریمناسب،  یمقابله با عوامل تنش زا و سازمانده یخانواده را برا ییتوانا مواردی از این قبیل، حل تضاد و

 

 

آموزش و حل مسئله به خانواده  ت،یحما ؛قیطر افراد و یا نهاد های مسئول اجتماعی می توانند از

 .دنکمك کنسازگاری با بحران در مرحله 

 

از آمادگی الزم برای ایفای نقش به عنوان  آیا  هایی که در مورد خانواده دیده ایدعنایت به انواع آموزش با 

 مددکار و کمك به خانواده های بحران زده برخوردار شده اید. لطفا در گروه بحث نمایید.
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 کنترل بحران خانواده موثر خواهد بود.طور کلی اقدامات زیر نیز در  به

 استفاده از دارو : ) در صورت نیاز،ضرورت و با تشخیص پزشك( -1

 کمك به مددجو تا با بحران مواجه شود ) با بحث و گفتگو ( -2

می تواند مضر باشد و بحث و گفتگاو  ، باز صحبت کند چون احساسات سرکوب شده مددجو کمك شود تا در مورد احساساتشبه  -3

 در این زمینه سبب کاهش تنش می گردد.

 افکار مثبت داشتن ) مثالً از عهده این کار بر می آیم( -4

 تماس با فردی که قبالً چنین مشکلی داشته است) مثل عمل جراحی( -5

 تغییر سبك زندگی در جهت زندگی سالم -6

 اقدامات برای کنترل استرس: -7

 گاهی و اطالعاتدادن آ

 گوش کردن موسیقی

 تنفس عمیق

 آرام سازی

 شبیه سازی) مثال در امتحان کنکور و شرکت در کنکو رهای ازمایشی(

 

 

 تمرین در خانواده: لطفا موارد زیر را درخانواده یا گروه انجام دهید.

 ضای خانواده یا دوستان در خصوص نقش خود در بحران های احتمالی خانواده بحث کنید(با اع1

 ( بحران های تکاملی خانواده را به یاد اورید و منابع حمایتی را که به شما کمك نمودند را لیست نمایید.2

 نمایید.(ایا در جامعه،منابع حمایتی برای خانواده دچار بحران وجود دارد،لطفا ان ها را لیست 3

( با کمك اعضا ،نیاز های تکمیلی اموزشی خانواده خود در مورد مقابله با انواع بحران ها را شناسایی کرده و راهی 4

 مناسب  جهت تامین آن ها پیدا نمایید.
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