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 مراقبت از خود یبرا یشنهاداتیمددکاران: پ یبرا

توانند)و  یم ی. نگران سرنوشت آنها بوده و سعدیکن یشده اند کار م یروح ۀکه دچار ضرب یافراد ریسا ای انیشما با پناهجو

مشابه  ییه نشانه هاک نیو بدون ا دنید بیو بدون آس یمدت طوالن ی!( از خودشان مراقبت کنند، به دست آورند تا بتوانند برادیبا

 نیکار مهم کنند. اگر ا نیشود( خودشان را وقف ا ی" گفته مهیثانو یکند ) که به آن "ضربه روح وزدر آنها بر دهید بیافراد آس

 دیبا آشنا خواه نجاینشان بدهند که در ا یخطر میروح تان ممکن است اخطارها و عال ایکار و حرفه اشباع تان کرده باشد، بدن 

 ایکاه است، لذت بخش  یحال که انرژ نیتواند درع یکه م یمهم کار -دیکاهش درد و رنج شان به آنها کمک کن یبرا دیشد. کن

 یکه چگونه م نهیزم نیرا در ا یصفحه اطالعات نیتوانند در ا یآنها باشد. مددکاران م یهم زمان، هر دو

 

 یشان کم یروح ۀضرب ۀتا با تجرب دیار کرده و به آنها کمک کنک دهید بیکه چگونه راحت تر با افراد آس نیا ۀدربار نیهمچن

 :دیبه دست آور قیطر نیاز ا دیتوان یرا م شتریکرد. اطالعات ب دیخواه دایپ یشنهاداتیپ ند،یایبهتر کنار ب

 

(Further information is available under http://www.refugee-trauma.help/en/about-trauma/) 

 زةیانگ دیرا پشت سربگذار تانیها تیمحدود تا  یو نها رفتهی،را پذ دیرا پشت سربگذار تانیها تیمحدود تا  یو نها هرفتی،را پذ 

 شماست یسالمت احساس یبرا یحال راه نیکارتان، بودن تان و درع یشما برا منبع قدرتشما 

 ۀزیشما، جدا از هرنوع انگ یکامال  شخص ۀزیکار شده ام؟ )انگ نیچرا مشغول ا :دیرا در خودتان کشف کن ریلطفاً نکات ز

 (یحرفه ا

 خواهم کمک کنم)مثال ها(: یکه چرا م نیا یبرا یاحتمال لیدال

 کمک کنم یکاهش بدبخت یخواهد برا یدلم م 

 من هم مهاجر بودند ۀافراد خانواد 

 دهد یبه من احساس خوب م گرانیکمک به د 

 شرت کنمآشنا شده و معا گرانیکند که با د یبه من کمک م 

 کنند یکار را م نیهم ا گریاز مردم د یلیخ 

 و  شهیمورد، هم نیممکن است ا : دی. )مراقب باشیو قدردان یکنم مثال  سپاسگزار یم افتیدر یزیدر مقابل، چ رایز

 بالفاصله، مورِد شما نباشد(

 نیو در ب شهیمورد، هم نیکن است ا: ممدی. )مراقب باشیو قدردان یکنم مثال  سپاسگزار یم افتیدر یزیدر مقابل، چ رایز

 ،یتوجه یجنگ، ب ،یکیزیخشونت ف ۀاند وجود داشته باشد  )که تجرب دهید یروح بیکه آس یمددکاران هم ممکن است افراد

آشکار شده و گاه فقط  یروح ۀضرب نیا یو سرطان را داشته باشند(. گاه کانینزد یسانحه ها، مرگ ناگهان ،یخشونت جنس

 ت.(سرکوب شده اس

 

 در مددکاران بشود.  یشانیغم و پر جه،یو درنت یاند، ممکن است باعث فشار عصب دهید یروح ۀکه ضرب یکارکردن با افراد

 .رندیمهم است که مراقب خودشان بوده و کمک/ درمان بگ اریاتفاق افتاد، بس نیاگر ا
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 از حد" در مددکاران شیب ی"فشار ذهن میعال

کمک به  یمددکاران برا دی. تعهد شددیآ یم شیاز حد پ شیکاِر ب لیاست که اغلب اوقات به دل یمزمن یخستگ :یشغل یفرسودگ

هم کنار بکشند.  گرید یها تیشان را از دست داده و از فعال یارتباطات اجتماع یشود که حت ادیممکن است ز یتا حد انیپناهجو

شوند، احساس  یم ریطور درگ نیکه ا یافراد تا  یکند. نها یم دایبا استرس در آنها کاهش پ لهمقاب ییو توانا یبهره ور جه،یدرنت

 یمعن یب زیبرند و ممکن است احساس کنند که همه چ یلذت نم زیچ چیبه کارشان ادامه دهند، از ه ستندیقادر ن گریکنند که د یم

 خودشان.( یزندگ یاست )حت

برند، مثال  در اثِر گوش کردن به  یرنج م یروح ۀضرب خوِد مددکاران هم از اثرات ت،یوضع نیدر ا :هیثانو یروح ۀضرب 

کنند.  یرفتار م انیچطور با پناهجو نیهستند که مسئول نیشاهد ا یوقت ایکنند  یکه تجارب شان را بازگو م یانیقربان یحرف ها

 خود آنها به وجود آورد. یرا برا یکیخاطرات ممکن است تجارب ترومات نیا

خسته  یحت ایحس  یب ز،یو غم انگ نیسنگ ینسبت به خبرها و گزارش ها یا ندهیر به طرز افزامددکا  :یاز غمخوار یخستگ

 کنند یرا متهم م انینشان داده و قربان یشده، واکنش ها

 عوامل خطر:

 میاز اندازه انتظار داشته باش شیاز خودمان ب 

 از حد شیو ب دیفشار شد 

 خوِد شخص یروح یتکرار شدن خاطرات ضربه ها 

 از  یریاحساس شدن، کناره گ یاز اندازه، ب شیالکل، کار ب دنیکنار آمدن با مشکالت )نوش یناکارآمد برا یل هاراه ح

 شدن،...( یاجتماع و منزو

 به شدت تنها شدن 

 و عواقب آنها، توسط مافوق ها و اجتماع انیپناهجو یروح یها بیانکار شدن آس 

 دیفشار اضافه( که با کیاز افراد ) یند، بلکه به صورت گروهکن یشخص برخورد نم کیمثل  انینهادها با پناهجو 

 یشخص تیموقع ایتوجه به مقام و مرتبه  ایشود، اما بدون احترام  یدگیبه آنها رس نیدستور و قوان یسر کیبراساس 

 آنه

  (یهست یعرضه دست و پا چلفت یب کیمسئوالن )تو  ایرفتار نامناسب و بدون محبت همکاران 

   از اندازه شیکاِر ب 

 مهم است  شانیبرا یدارند، مداومت شما )مددکاران( به طور خاص دهید بیکه افراد آس یدیشد یبا توجه به احساس ناامن

 و تعادل روان(. ی)سالمت

 

 مهم  شانیبرا یدارند، مداومت شما )مددکاران( به طور خاص دهید بیکه افراد آس یدیشد یبا توجه به احساس ناامن

 و تعادل روان( یاست )سالمت
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 از خودم محافظت کنم؟ دیتوانم و با یچگونه م

 کنند  یو به شما کمک م دیکه تجربه کرده ا یمثبت یزهایچ یادآوریمثال    د،یتجسم را به طور مرتب انجام ده یها نیتمر

 (دیکن دایپ www.refugee-trauma.help تیدر وب سا دیتوان یرا م یصوت یها لیها، متن ها و فا یی)راهنما

 دیبه جنگ مشکالت نرو ییبه تنها د،یهمراه شو گرانی. با د 

 گرید یتوانم آن را به کس یم ایمن است؟ آ ۀاز کار و حرف یبخش واقعا   نیا ای)آ دینکن تیاحساس مسئول یهر کار یبرا 

 محول کنم؟(

 دیکارتان را شناخته و به آنها احترام بگذار یها تیمحدود 

 کند( یم تیما بوده و از ما حما یراهنما ،یاصول انسان ایکه به طور مثال، خدا، هللا  نی) دانستن ا تیمعنو 

 وب  ،"  نی" در ای"پاک ساز ایکرده و دور"باغ درون"  یو مزاحم را "بسته بند نیو احساسات سنگ ریبعد از کار، تصاو

 (.دیمراجعه کن تی"محفظه سا یها نی". ) به تمردیندازیب

 

عملکرد احساسات و بدن  جهیهورمون ها، مغز و درنت یبه شدت رو کیترومات عیآوردن مکرر وقا ادیکه به  ییاز آنجا نکته:

 یبر رو یدیمف ریتأث د،یکن یتصور م تیکه تا حد ممکن به شکل واقع یخاطرات خوش ایگذارد، تجسم مثبت  یم یمنف ریشما، تأث

 شما خواهد داشت.

 شانیبرا یروح ۀکه ضرب دیتا باعث نشو دینپرس اتیجزئ ۀاند، از آنها دربار دهید یروح بیکه آس یهنگام برخورد با افراد 

از شما هم به نکته مهم است چون  نیاحساسات شده و باز احساس عدم قدرت کنند. ا انیدوباره تازه شده، مجددا  دچار غل

 دیشو یمتوجه م یممکن است مهم باشد که وقت یکند. حت یمحافظت م فاقاتآن ات ریدر برابر تصاو مددکار، کیعنوان 

که کنترلش را از دست بدهد، به طور آرام و  دینگران ایدارد  دادینسبت به آن رو یدیاحساسات شد دهید بیشخص آس

ممکن است  مه یروح ۀضرب ایتروما  ۀ. )فقط صحبت کردن درباردیتوجه او را از آن موضوع منحرف کن یمحترمانه ا

 اوردی" را در مددکاران به وجود بهی"ثانو یروح بیآس کی یمجدد آنها شده و حت بیباعث آس

 (دیوحشتناک صحبت کن اتیجزئ ۀکه دربار نی)بدون ا دیاه حل و کمک باشبه دنبال ر گرانیبعد از کار، با د 

 دیکن حیتفر د،ینشاط آور و لذت بخش انجام ده ی. کارها 

 دیتبادل نظر کن گریو خود به خود، با مددکاراِن د زیروش خودانگ کی قیاز طر شتریکردن راه حل و آرامش ب دایپ یبرا. 

 موارد خاص با  ۀخود تبادل نظر کرده و دربار یهدفمندتر، با همکاران حرفه ا یبه چاره ها و راه حل ها یابیدست یبرا

 .دیآنها مشورت کن

 دیخوب بخور یداشته و غذا یخواب کاف 

 دیریفاصله بگ یکم انیگرفته و از کار کردن با پناهجو یحاال مرخص نیهم. 

 دیکن وگای)مراقبه( و شنیتیمد... 

 دیا دوستانتان در تماس باشب 

 هیطور از خوِد شما در همان مراحل اول نیو هم انی)به صورت نظارت( تا درمورد کار با پناهجودیریبگ یکمک حرفه ا 

 و محافظت شود. تیحما
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مراقب  دیسرعت(. با یاست )مثل ماراتن در برابر دو انیدرهنگام کار با پناهجو یمهم تیخصوص ،یمقاومت و استوار نکته:

)  دیکمک کن یدر هرمورد ای دیرا انجام ده یالزم است هرکار دکهیکار احساس کن یاگر در ابتدا یحت دیسرعت خودتان باش

دراز مدت،  تیهدف و فعال کی یمهم است که رو شهیبرسد(. هم نظرکه ممکن است به عنوان هدف درست به  یاحساس

 .دیآن ثابت قدم بمان یمتمرکز شده و رو

 

 :دیکن هیخودتان ته یاز منابع شخص یفهرست

 

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

 

 

 :!(دی)و به آنها توجه کن دیکن هیخودتان ته یخطر شخص میاز عال یفهرست

 

▼ …. 

▼ …. 

▼ …. 

▼ …. 

▼ …. 


