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حمایت اجتماعی
پودمان سالمتی 3

Wellness Module 3

آیا زمانی که نیاز به صحبت کردن با یک نفر دارید ،کسی
در زندگی شما وجود دارد که بتوانید به او مراجعه کنید؟
آیا کسی هست که در زمان آبگرفتگی زیر زمین خانهیتان
یا بحث مراقبت از کودکان ،به شما کمک کند؟
آیا کسی هست که وقتی اتفاق خیلی مهمی افتاده است
با وی تماس بگیرید و وی را در جریان این خبر قرار دهید؟
حمایت اجتماعی عبارتسـت از آرامش احساسـی و جسـمانی که خانواده ،دوسـتان یا
همکارانتـان و بقیـه بـه شـما میدهند .حمایـت اجتماعی یعنی دانسـتن این مطلب
که شـما بخشـی از جامعهای هسـتید که شـما را دوسـت دارد ،برای شـما ارزش قائل
اسـت و خیرخواه شـما است.

Translation and resources section provided by:

انواع حمایت اجتماعی
ایـن حمایـت میتوانـد اشـکال مختلفـی داشـته باشـد .چهـار نـوع اصلـی حمایـت
اجتماعـی وجـود دارد.

حمایـت احساسـی :ایـن همان چیزی اسـت کـه اکثر افـراد در زمـان صحبت از
حمایـت اجتماعـی بـه آن فکر میکنند .زمانی که فردی به شـما میگوید نگران شـما
هسـت ،وی نشـان میدهد که به لحاظ احساسـی ،از شـما حمایت میکند .به عنوان
مثـال ،اگر از شـریکتان جدا شـده اید و یا شـغلتان را از دسـت دادهایـد احتمال دارد
کـه یکـی از دوسـتان نزدیکتـان بـه مـدت چند هفتـه ،هر روز با شـما تمـاس بگیرد
تا در جریان شـرایط شـما قرار بگیرد و به شـما نشـان دهید که نگران شـما اسـت.
کمـک عملـی :افـرادی کـه شـما بـرای آنها مهـم هسـتید احتمـاال کمکهای
عملـی نیـز در اختیـار شـما قـرار دهنـد از قبیل پـول ،غذا ،کمـک به آشـپزی یا بچه
داری یـا کمک به اسـباب کشـی .این نوع کمک باعث میشـود شـما وظایـف خود را
در زندگـی روزمرهتـان تکمیـل کنید.

به اشـتراک گذاشـتن دیدگاه :برخی افراد با به اشـتراک گذاشـتن دیدگاهشان
دربـاره یـک شـرایط خاص یا صحبت درباره نحوه مدیریتشـان در آن شـرایط خاص،
به شـما کمک میکنند .در زمان به اشـتراک گذاشـتن دیدگاهها ،شـما درک بهتری
دربـاره یـک موقعیـت و بهتریـن شـیوه مدیریت کـردن آن پیـدا میکنید .بـه عنوان
مثـال اگـر شـما با دوسـتتان درباره مشـکالتی کـه با پسـرتان دارید صحبـت کنید،
وی احتمـاال دیدگاهـی را بـه شـما بگویـد که قبال به ذهن شـما نرسـیده اسـت .این
امـر میتوانـد بـه شـما در پرداختن بهتر به شـرایط مربـوط به کودکتـان کمک کند.

بـه اشـتراک گذاشـتن اطالعـات :زمانـی کـه خانـواده ،دوسـتان یـا حتـی
کارشناسـان اطالعاتـی واقعـی دربـاره یـک موقعیـت خـاص ارائـه میکننـد ایـن امر
میتوانـد بسـیار مفیـد باشـد .بـه عنـوان مثال ،یکـی از دوسـتانتان کـه تـازه ازدواج
کـرده اسـت اطالعاتـی درباره هزینههای عروسـی ارائـه میکند یا فردی که سـرطان
را پشـت سـر گذاشـته اسـت ،اطالعاتـی را دربـاره انـواع مختلـف درمان سـرطان در
اختیـار شـما قـرار میدهد.

دریافت کمک مورد نیازتان

بسـیاری از افـراد در زندگـی شـما میتوانند به شـما حمایـت اجتماعی بدهند .والدین ،همسـر یا شـریک
زندگـی ،کـودکان ،بـرادر یـا خواهر و سـایر اعضای خانواده ،دوسـتان ،همـکاران ،همسـایگان ،متخصصان
سلامت و حتـی بیگانـگان در میان ایـن افراد قـرار میگیرند.
افـراد مختلـف در زندگـی شـما میتوانند انـواع مختلفـی از حمایت را انجـام دهند به همیـن دلیل اینکه
یـک نفـر بتوانـد همـه نوع نیازی را که شـما داریـد تامین کند ،بعید اسـت .بـه عنوان مثال ،والدین شـما
احتمـاال در بحـث مراقبـت از کـودکان بتواننـد بـه خوبـی به شـما کمـک کنند ولـی بهترین دوسـتتان
ممکـن اسـت در زمینـه روابطـه عاطفیتـان ،توصیههای خوبـی ارائه کند.
بهتریـن کمـک اغلـب از ناحیـه کسـانی اسـت کـه در زندگی شـما ،نزدیکتریـن رابطـه را با شـما دارند.
دریافـت کمـک از افـرادی کـه بـه شـما نزدیـک هسـتند در مقایسـه بـا افـرادی کـه بـه خوبـی آنهـا را
نمیشناسـید ،فایـده بیشـتری بـرای سلامت احساسـی و جسـمانی شـما دارد.

چه چیزی درباره حمایت اجتماعی
شما اهمیت دارد؟

تحقیقـات نشـان میدهـد کـه حمایـت اجتماعـی ،تاثیـرات مثبـت قابـل توجهـی در سلامت روانـی و
احساسـی شـما دارد .اسـترس احتماال با برخی مشـکالت سلامت جسـمانی ارتباط داشته باشـد از قبیل
مشـکالت در بحـث سلامت روان تا مشـکالت سلامت جسـمانی مزمن از قبیـل بیماری قلبـی و میگرن.
حمایـت اجتماعـی میتوانـد بـه افـراد در محافظـت از خـود در برابـر آثـار مضر اسـترس کمـک کند .در
زمـان مواجهـه با شـرایط اسـترسزا ،اگـر افراد حمایـت دریافت کنند ،احتمال اینکه مشـکالت سلامتی
ناشـی از اسـترس گـزارش دهند کمتر میشـود.

شـما تا چه انـدازه از حمایت برخوردارید؟ شـما میتوانید در آزمون آنالین ما در سـایت
( )www.heretohelp.bc.caشرکت کنید.
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چه زمانی ممکن است بخواهم شبکه حمایت اجتماعی خود را تغییر دهم؟
برخی افراد در طول زندگی بزرگسالی خود ،مجموعه ثابتی از دوستان ،همکاران و ارتباط با اعضای خانواده را نگه میدارند ولی بسیاری
دیگر از افراد در شبکههای حمایتی خود تغییراتی میدهند .در اینجا به برخی از دالیل این امر اشاره میکنیم:
نبـودن حمایـت کافی :اگر شـما احسـاس کنید که به افـراد بیشـتری در زندگی خود نیـاز دارید که بتوانند از شـما حمایت
کننـد یـا اینکـه برخـی افراد مهم در این شـبکه حمایتی نیسـتند ،در این صـورت احتماال بخواهید کـه افراد جدیـدی را وارد این
شـبکه حمایتـی کنیـد .بـه عنوان مثال شـما احتماال حمایت احساسـی خوبـی دریافت میکنید ولـی تمایل دارید افراد بیشـتری
را که عالیقی مشـابه عالیق شـما دارنـد مالقات کنید.
تغییر در شیوه زندگی :مردم اغلب زمانی که تغییرات مهمی در زندگی خود تجربه میکنند ،شبکههای اجتماعی خود را نیز
تغییر میدهند .در اینجا نمونههایی از تغییراتی را میآوریم که ممکن است باعث انتقال و تعویض در حمایتها شود:

تولـد فرزنـد :مـردم اغلـب زمانـی که صاحـب فرزند میشـوند زندگـی اجتماعی خـود را تغییـر میدهنـد .آنها احتمـاال زمان
بیشـتری را بـا افـرادی کـه صاحب فرزند هسـتند سـپری کنند.

طلاق یـا مرگ همسـر :افـراد متاهل معموال بـا افراد متاهل دیگـر رفت و آمـد میکنند .در پی طلاق یا مرگ همسـرتان ،این
احتمال وجود دارد که شـبکه اجتماعی شـما دیگر متناسـب با نیازهای شـما نباشد.

تغییـر در رفتـار :افـرادی کـه سـیگار میکشـند ،نوشـیدنیهای الکلـی مصـرف میکننـد یا مـواد مصـرف میکنند احتمـاال با
افـرادی کـه کارهـای مشـابه انجام میدهند تعامل داشـته باشـند .زمانی که شـما ایـن قبیـل رفتارهایتان را کاهـش میدهید یا
قطـع میکنیـد ،احتمـاال بـه دنبـال دوسـتان جدیدی باشـید که به شـما در دسـتیابی بـه اهدافتان کمـک کنند.
سـرگرمی یـا فعالیـت جدید :زمانی که شـما فعالیت جدیـدی از قبیل دویدن یا نقاشـی کـردن را شـروع میکنید احتماال
دوسـت داریـد با افرادی که عالیق مشـترک دارند تعامل داشـته باشـید.
نیـاز بـه یـک اجتماع هم فکر :شـما احتماال دوسـت دارید بـه اجتماع یـا اجتماعهایی بپیوندید که با شـما اشـتراکاتی
دارنـد یـا اینکه با افـرادی که ارزشهایی مشـابه ارزشهای شـما دارنـد رفاقت کنید.
نیـاز بـه دانـش یا نظر متخصصـان :زمانی که شـما بـا موقعیتـی روبرو میشـوید که شـبکه حمایتـی کنونی شـما ،با آن
آشـنا نیسـت ،احتمـاال بـه دنبـال دریافت کمـک از بیـرون برمیآییـد .افرادی کـه یک مسـئله را تجربـه کردهاند بهتـر میتوانند
همـدردی ،حمایـت یـا درک از خـود نشـان دهنـد .ایـن آگاهـی کـه مـا تنهـا نیسـتیم بـه شـما در رویارویی با احسـاس گنـاه یا
شـرمندگی کمـک میکند.
در شـرایطی کـه نیـاز بـه اطالعات فنی یا تخصصی بسـیار ویـژه وجـود دارد ،دریافت حمایت رسـمی از قبیل گروههای آموزشـی
یـا حرفـهای بسـیار مفیـد خواهـد بـود .بـه عنـوان مثال اگر شـما یـا یکـی از عزیزانتان مبتلا به یک مشـکل در بحث سلامتی
شـدهاید ،بایـد به دنبـال اطالعات تخصصی باشـید.

حمایت اجتماعی و بیماری روانی
حمایت اجتماعی نقش مهمی در مشکالت مربوط به سالمت روان و مصرف مواد ایفا میکند .به عنوان مثال افراد مبتال
به افسردگی ،از سطح پایینتری از حمایت اجتماعی نسبت به بقیه افراد برخوردار هستند .افراد مبتال به افسردگی معموال
دوستان و حامیان کمتری دارند ،میزان تماس آنها با دوستانشان کمتر میشود ،میزان رضایت آنها از دوستان و خویشان
کاهش مییابد و با کمتر شدن لذت زندگی مشترک ،میزان اعتمادشان به همسرشان نیز پایینتر میآید.
ایـن احتمـال وجـود دارد کـه نبـود حمایـت اجتماعـی یـا احسـاس تنهایـی باعث شـود افـراد در برابـر مشـکالت مربوط به
سلامت روان یـا مصـرف مواد ،آسـیبپذیرتر شـوند .بسـیاری از افراد نیـز در زمان تجربه بیمـاری روانی یا مشـکل در زمینه
مصـرف مـواد ،از بقیـه افـراد دوری میکننـد .بـه ایـن ترتیب ،مشـکالت مربوط به سلامت روان یـا مصرف مـواد میتواند به
بـروز مشـکالتی در زمینـه حمایـت اجتماعـی منجر شـده و بر شـدت احسـاس تنهایی فـرد بیافزاید.
برقـراری ارتبـاط مجـدد بـا افراد دیگر به شـیوهای سـالم و مبتنی بر حمایـت ،یکی از اجـزای مهم فرایند مدیریت مشـکالت
مربـوط به سلامت روان و مصرف مواد اسـت.
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چگونه شبکه حمایت اجتماعی خود را بهبود دهم؟
 .۱از ریسکهای اجتماعی نهراسید

جسـتجو بـرای پیـدا کـردن افراد جدیـد و معرفی کـردن خودتان به آنهـا یک روش
مفیـد بـرای مالقات با افراد دیگر اسـت .به عنوان مثال شـما احتمـاال تصمیم بگیرید
بـه یـک میهمانـی بروید آن هـم در شـرایطی که با هیچ فـردی در آن مهمانی آشـنا
نیسـتید .تجمعـات غیررسـمی ،مراکـز اجتماعـی ،دورههای آموزشـی یا باشـگاههای
تفریحـی ،مـدارس یـا محلهـای کار جاهای مناسـبی برای دیـدار با افراد اسـت.

 .۲از حمایتهایی که دارید بیشترین استفاده را کنید

اینکه تصور کنید بقیه افراد میدانند شما چه نیازی دارید آسان است ولی اغلب شرایط
اینگونه نیست .شما احتماال نیاز داشته باشید به بقیه بگویید که چه چیزی میخواهید.
در ابراز درخواستهایتان تا حد ممکن ،موردی و دقیق باشید .با این حال تالش کنید
با درخواستهای بیش از اندازه باعث خستگی حامیان خود نشوید.

 .۳ارتباط برقرار کنید

از افـرادی کـه میشناسـید بخواهیـد بـه شـما کمـک کنند شـبکه حمایتی خـود را
گسـترش دهیـد .اگـر بـه تازگـی ،مجـرد شـدهاید از دوسـتانتان بخواهید شـما را به
افـراد مجـرد همسـن خودتـان معرفـی کننـد .اگر اخیـرا بعنـوان یک اقلیت جنسـی
گرایـش جنسـی خـود را برملا کـرده ایـد ،از دوسـتانتان بخواهید شـما را بـه افراد
دیگـر در جمـع مربوطـه (کامیونیتـی اقلیتهای جنسـی) معرفـی کنند.

 .۴فرصتهای جدید خلق کنید

زمانـی کـه از فعالیتهـای معمـول خـود خـارج میشـوید ممکـن اسـت فرصتهای
جدیـدی را بـرای خـود خلقکنید تا بـا افراد جدیـدی مالقات کنید .به عنـوان مثال
زمانـی کـه شـما به یک گـروه یا باشـگاه میپیوندیـد یا وارد یک سـازمان میشـوید،
میتوانیـد با افـراد جدید مالقـات کنید.

 .۵وابستگیهای ناسالم خود را رها کنید

خـارج شـدن از هـر ارتباطی ،حتی زمانی که آن ارتباط زیانآور باشـد ،دردناک اسـت
ولـی در برخـی مـوارد ضروری میباشـد .به عنـوان مثال اگر شـما میخواهید مصرف
الـکل را تـرک کنیـد ولـی دوسـتانتان میخواهنـد وقت خـود را در بارهـا و کلوبها
بگذراننـد ،ممکن اسـت شـما تصمیم بگیرید که آنهـا را رها کنید .میتـوان با برخی
افـراد بـدون تـرک کامل رابطه ،فقـط زمان کمتـری را صرف کرد.

 .۶برنامهریزی کنید

دربـاره اینکـه چـه حمایتهایـی نیـاز داریـد و چگونـه میتوانیـد آنهـا را دریافـت
کنید بیاندیشـید.

 .۷به گروهها بپوندید

برخـی اوقـات ،بهتریـن راه برای پیـدا کردن حمایتی که به آن نیاز دارید ،پیوسـتن به
یک گروه حمایتی اسـت .اگر شـما برای یک مشـکل بسـیار خاص از قبیل مشـکالت
سلامتی بـه حمایت نیاز داریـد بهترین گزینـه ،دریافت کمک از یک گـروه حمایتی
رسـمی اسـت .بـرای اطالعات بیشـتردر مورد امکانـات تخصصی موجـود در کبک به
قمسـت منابع همین مقالـه مراجعه کنید.

 .۸صبور باشید

پیدا کردن دوستان جدید زمانبر است .شما ممکن است نیاز داشته باشید که افراد
جدید زیادی را مالقات کنید تا در نهایت یک دوست جدید پیدا کنید .نزدیک شدن و
قرابت پیدا کردن نیز به گذشت زمان نیاز دارد .احساس نزدیکی کردن به یک فرد به
ماهها زمان نیاز دارد تا شما بتوانید روی حمایت آنها حساب باز کنید.

 .۹از روابط منفی دوری کنید

روابط منفی تاثیر بدی روی سالمت احساسی شما دارند .برخی از این جنبههای
منفی ،امری واضح است از قبیل سوء استفاده و آزار و اذیت .در برخی موارد دیگر،
این جنبههای منفی ،چندان واضح نیست از قبیل وابستگی زیاد و بیش از اندازه .شما
مسئول رفتار بقیه نیستید ولی باز هم رفتار بقیه ضرر خود را به سالمت شما میزند.
این احتمال وجود دارد که شما با مشکالتتان به شیوههای غیرسالم برخورد کنید.
اجتناب از برخی روابط منفی به ویژه زمانی که بحث روابط با اعضای خانواده در میان
است دشوار میباشد .در این شرایط ،بهترین حالت این است که میزان تماس با این
افراد را محدود یا از تکیه به آنها به عنوان منبع کمک اجتناب کنید .استفاده از سایر
منابع حمایتی مفید نیز به منظور کاهش آثار این رابطه منفی ،گزینه مناسبی است.

 .۱۰مراقب روابطتان باشید

شما اگر دوست خوبی باشید احتمال اینکه روابط دوستی قویتری بسازید نیز بیشتر
است .ارتباط خود را با گروه حمایتیتان حفظ کنید ،دیگران را زمانی که به حمایت
احتیاج دارند دریابید و اجازه دهید که بدانند شما قدردان آنها هستید.

شما همچنین میتوانید منابع زیر را برای دریافت کمک یا اطالعات بیشتر بررسی کنید.
اَمی کبک

بـراي اطالعـات و منابـع در خصوص سلامت روان يا هر گونه اختلال رواني ،از سـایت  https://amiquebec.org/بازديد کنيد .يا با شـماره  514-486-1448تماس بگيريد.

خط ارتباط سالمت کبک

در هـر سـاعت از شـبانه روز ،بـا شـماره  811تمـاس بگيريـد يا براي دسترسـي به اطالعات غيراضطـراري رايگان درباره درباره سلامت براي هـر يک از اعضاي خانـواده خود از
جملـه اطالعـات دربـاره سلامت روان ،از سـايت  https://amiquebec.orgبازديـد کنيد .از طريق شـماره  ،811شـما همچنين ميتوانيد با يک پرسـتار دربـاره عالئمي که
نگرانـش هسـتيد ،يا يک داروسـاز درباره داروهـا صحبت کنيد.
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خط بحران منطقه شما

خطوط بحران فقط براي افرادي نيست که در بحران به سر ميبرند .شما ميتوانيد براي دريافت اطالعات يا در صورتي که فقط به فردي براي صحبت کردن نياز داريد،
با خدمات محلي تماس بگيريد .اگر آشفته هستيد ،در هر ساعت شبانه روز با  1-866-APPELLE 277-3553تماس بگيريد تا بدون بوق اشغال يا انتظار ،به يک خط
بحران کبک وصل شويد .خطوط بحراني که از طريق این شماره وصل ميشوید آموزشهاي پيشرفتهاي در زمينه خدمات و مسائل سالمت روان دريافت کردهاند.

نظام روانشناسی کبک

بـرای پیـدا کـردن روانشـناس و رواندرمانگر به زبانهای مختلف به وبسـایت نظـام روانشناسـی کبـک  The Ordre des psychologues du Québecمراجعه نمایید.

مرکز چند فرهنگی منابع بهداشت روانی کبک

سـازمان موسـوم بـه ( ACCESSSاتحادیـه گروههـای فرهنگـی طرفـدار برابـری خدمـات بهداشـتی و اجتماعی) ،کـه سـايت اينترنتـی آن بـه آدرس www.accesss.net

اتحادیـهای مرکـب از بیـش از یکصـد سـازمان اجتماعـی اسـت که بـه دنبال تقویـت دسترسـی و انطباقپذیری خدمـات اجتماعـی و مراقبتهای بهداشـتی بـرای گروههای
فرهنگـی و نـژادی مسـتقر در کبـک اسـت .هـدف مـا این اسـت که از از طريق حساسـیت بخشـیدن به موضـوع و ارتقاء آموزش ،سـطح آگاهـی را درباره نيازهـا و ويژگیهای
خـاص گروههـای نـژادی و فرهنگـی افزايـش دهيـم و توانايی انطباق دادن خدمات اجتماعی و بهداشـتی را برای ايـن گروههای جمعيتی باال ببريم .فعاليتهای ما در راسـتای
بينـش مبتنـی بـر جلوگيـری از بيماری و تقويت بحث شـيوههای زندگی سـالم اسـت.
آدرس رايانامه (ایمیل)accesss@accesss.net :
تلفن رايگان 1-866-774-1106 :تلفن (514) 287-1106 :فکس(514) 287-7443 :

وبسایت مرکز چند فرهنگی منابع سالمت روان

بـرای آگاهـی از انـواع مختلفـی از منابـع خدمـات سلامت روان در اسـتان کبـک و سـایر اسـتانهای کانـادا و چگونگی دسترسـی به آنهـا میتوانید به وبسـایت مرکز
چنـد فرهنگـی منابـع سلامت روان بـه آدرس  http://www.multiculturalmentalhealth.caمراجعـه نماییـد .در ایـن وبسـایت کـه زیـر نظـر دپارتمان روانپزشـکی
اجتماعـی و بیـن فرهنگـی دانشـگاه مکگیـل طراحـی و اداره میشـود امـکان دسترسـی به زبانهـای مختلف از جمله فارسـی فراهم آورده شـده اسـت.

سایر منابع در دسترس برای دریافت کمک و یا هر گونه اطالعات بیشتر در مورد سالمت روان و استرس:
Canadian Mental Health Association
(فقط به زبان فرانسه) Mouvement Santé mentale Québec
(فقط به زبان فرانسه) Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
(فقط به زبان فرانسه) Les porte-voix du rétablissement – L'association québécoise des personnes vivant (ou ayant vécu) un trouble mental
(فقط به زبان فرانسه) Association des médecins psychiatres du Québec
Visit www.heretohelp.bc.ca to read the Social Support issue of Visions: BC’s Mental Health and Addictions Journal.
Visit www.bccf.ca for information on healthy families from the BC Council for Families.
Visit www.takingcharge.csh.umn.edu for the social support section of Taking Charge of Your Health, a project of the University of Minnesota.
Cohen, S., Underwood, L.G. and Gottlieb, B.H. (2000). Social Support Measurement and Intervention: A Guide for Health and Social
Scientists. London: Oxford University Press.
Gottman, J. and DeClaire, J. (2001). The Relationship Cure: A 5 Step Guide to Strengthening your Marriage, Family, and Friendships.
New York: Three Rivers Press.

This info sheet was written originally in English by the Canadian Mental Health Association’s
BC Division. Permission has been given for the info sheet to be translated by the trusted
agencies listed on page 1; the quality of the translation is the sole responsibility of these listed
agencies. The references for this fact sheet come from reputable government or academic
sources and research studies. The English fact sheet was produced for HeretoHelp and the
BC Partners for Mental Health and Addictions Information. The BC Partners are funded by
the Provincial Health Services Authority. For more information, visit: www.heretohelp.bc.ca

