


   Shock phase                      فاز شوك
   Reaction phase                 فاز واكنش
Adjust phase انطباق                      فاز 
Reorientation phase     فاز بازيابي



شوكفاز  هاي با واكنشراهكار هاي مقابله 
 بگذاريد مصدوم حرف بزند.
 ارتباط موثر برقرار كنيد.

خطر بيمشغول كردن فرد به كارهاي : بيش فعال تخليه روانياجازه 

حادثهمنطقه  ازدور كردن فرد :ميخ كوب شده به متخصصارجاع 

: هراسناك سايرين  ازفرد كردن  جدا احترام آميزبرخورد  فرد فكرمنحرف كردن  
: بي تفاوت فتن گفرد به سخن كردن  وادار حادثهمنطقه  از كردن فرد دور 



سانحه از متغير مبهم و ايجاد تصاوير
ههاي آشفته پيرامون سانح خواب كابوس و
افزايش تحريك پذيري
هاي انفجاري پاسخ
رابطه با زنده ماندن اشتغال ذهني در
احساس گناه
هاي جسماني نظير سردرد واكنش 

روزهاي اول پس از وقوع



:بروز احساساتي همچون
 تنفر
  خشم
و گناه شرم
 اضطراب
 غم و  اندوه
يگراي اين احساسات باواپس از گريز
 انزوا



فروكش كردن احساسات شديد فرد
كاهش هجوم افكار مزاحم
شروع كارهاي معمول روزانه

ها بعد از وقوع ها تا ماه هفته     فاز اصالح= فاز انطباق + فاز واكنش       
راهكار رو به رو شدن

مداخالت روانشناختياطالعات صحيحتوانمند نمودنتسهيل كننده بودنمراقبتدرك همدالنهگوش دادن



ها كاهش يافتن شدت واكنش
هاي روزمره زندگي افزايش عالقه به فعاليت
يريزي براي آينده زندگ فعال شدن در برنامه



هاي خود پذيرفتن احساسات و واكنش -٢   هپذيرفتن سانح -١
بروز احساسات خود: الف     منزوي نكردن :لفا  صحبت با نزديكان درباره احساسات خود: ب ن   صحبت كردن با ديگرا: ب نوشتن نامه: جنتماس با ساير آسيب ديدگا: ج   

متمركز نمودن احساسات بر موضوع جديد -٤          چه رخ داده درس گرفتن از آن -٣
از سر گرفتن زندگي خود: الف               هاي جديد آموختن مهارت: الف از دست ندادن وقت : ب                         از سر گرفتن كار خود: ب  

ايجاد آرامش: ج



بازسازي رواني و اجتماعي
هاي آينده استفاده از تجربيات در بحران

راهكارهاي مقابله با واكنشهاي فاز بازيابي                    
برخورد صميمانه -١ 
خوب گوش دادن  -٢ 
بيان ٓازادانه احساسات -٣ 
انجام مراقبت هاي عمومي -٤ 



رس حاد تالل ا ا
ه س از سا رس  تالل  ا ا
وگ عار دار
ی ی اسا رد ا
ی ا تالالت ا ا
ی ه   تالالت  ا
واب تالالت  ا
ی ود کار  اف



:تافکار احساسات و رفتارهای شايع در بين افراد حادثه ديده شامل موارد زير اس 
  نگرانی در مورد بقاء و حفظ حيات
 سوگ ناشی از فقدان افراد مورد عالقه و فقدان دارايی های مهم و با ارزش
 اضطراب وترس در باره امنيت شخصی وسالمتی اشخاص مورد عالقه
 اختالل خواب که گاه همراه با کابوس وتصاوير فاجعه ميباشد.
 ینگرانيهايی در باره تنها شدن تغيير محل سکونت وشرايط جديد زندگ
 نياز به صحبت مکرر در باره واقعه
 نياز به احساس تعلق داشتن به جامعه وتالش برای مرتب کردن اوضاع  



مکيدن شست                                      
 کردن مجدد رختخوابخيس
  والدينچسبيدن به                              
  از تاريکیترس
  خوابيدناجتناب از تنها                         
 زيادکردن گريه
از دست دادن اشتها                               
درد شکم
مشکالت خواب وکابوسهای شبانه           
اختالل در صحبت کردن
 تيک                                             
 اضطراب و ترس
تحريک پذيری                                  
خشم وجيغ کشيدن
غمگينی                                          
دوری گزينی  



اطمينان بخشی وايجاد آسايش جسمانی
اجتناب از جدايی های غير ضروری
فراهم نمودن آسايش در زمان خواب معمولی
حضور در کنار بستر خواب تا به هنگام خواب رفتن کودک
 توسط فعاليتهای بازی افکار  وتشويق به ابراز احساسات
کنترل و نظارت بر تماشای برنامه های مرتبط با فاجعه 



 عملکرد تحصيلیافت
رفتارهای پرخاشگری در خانه و مدرسه
بيش فعالی يا رفتارهای بدون تفکر
ناله و فغان چسبيدن به ديگران و کودکانه رفتار کردن
 رقابت با بچه های کوچکتر به خاطر جلب توجهافزايش
پرخاشگری
اشتغال ذهنی وسواس گونه بافاجعه وامنيت
تغيير اشتها سر دردو درد های شکمی
مشکالت خواب وکابوس شبانه
اجتناب از رفتن به مدرسه
دوری گزينی از دوستان و فعاليتها



نشان دادن توجه ومالحظه بيشتر
تعديل انتظارات در خانه ومدرسه بصورت موقت
هنگام رفتارهای تند روشهای ماليم برای کنترل ارائه شود
یتشويق به ابراز افکار و احساسات بصورت کالمی و يا توسط باز
گوش دادن به بازگويی مکرر کودک از وقوع فاجعه
 مشغول نمودن کودک به فعاليتهای خانواده مانند انجام امور روزمزه
ايجاد برنامه های مرتبط با فاجعه مثل نمايش وآموزش در باره فاجعه
شناسايی کودکان در معرض خطر 



 عملکرد تحصيلیافت
و سرکشی در خانه يا مدرسهن اطغي
 کاهش رفتارهای مسئوالنه
تحريک پذيری يا کاهش سطح فعاليت
رفتارهای بزهکارانه
اجتماعی اجتناب
 تغيير اشتها
 کفايتیاحساس نااميدی يا بی
سر درد مشکالت گوارشی و
ناراحتی های پوستی و شکايت از درد های مبهم
 اختالل خواب
از دست دادن عالقه به فعاليتهای اجتماعی
افسردگی يا غمگينی
 مقاومت در برابر مراجع قدرت



افزايش توجه و مالحظه بيشتر
تعديل انتظارات در خانه و مدرسه بصورت موقت
تشويق به صحبت در باره فاجعه با همساالن
نصحبت در باره احساسات فرد با والدي  اجتناب از پافشاری در
تشويق به فعاليتهای جسمانی ورزش و کار
تشويق به شروع مجدد فعاليتهای اجتماعی رقابت و تفريح 
 تشويق به شرکت در باز توانی های اجتماعی و کارهای

نيکوکارانه
 ايجاد برنامه های مدرسه برای حمايت همساالن وآموزش در باره

 فاجعه



کودکان را از والدين جدا نکنيد.
 مانده  باقیدر صورتيکه اشياء يا لباسی از پدر يا مادری که فوت کرده است .آنرا در اختيار فرزندش قرار دهيد
حتی االمکان از تغيير مکان مداوم کودک خودداری کنيد.
به نيازهای تغذيه ای و بهداشتی کودکان توجه کنيد.
امکانات بازی و سرگرمی برای کودکان فراهم کنيد.
نقاشی کردن کودکان به تخليه هيجانی و تسکين روانی کمک می کند.



 دنهستدر معرض خطر بيشتری.
دچار افسردگی می شوند.
گو شه گير و منزوی می شوند.
 می شوندپرت  حواسفراموشکار و.
احساس پوچی و بی کسی می کنند.
ممکن است اقدام به خودکشی کنند.



مير باالتر در کشورهای در حال توسعه و مرگ
عالئم و واکنشهای روانی بيشتر
نندبه علت نقش اصلی در مراقبت از فرزندان کمتر محل حادثه را ترک می ک
به دليل نقشهای سنتی محدود به خانه هستند
بيشتر مورد تهديد استشان  امنيت
 ميشوندغذايی مواد دچار فقر و کمبود  همسربه دليل از دست رفتن



باشيد آرام و صريح -كنيد مداخله فورا.
باشيد داشته فعال حضور -آوريد فراهم را عاطفي حمايت.
دهيد دخالت امر اين در را جامعه و خانواده و دهيد گوش خوب.  
باشيد صبور ،بگذاريد احترام ها نآ احساسات به.  
آوريد فراهم آنها براي را ترغيب و حمايت.
كنيد تشويق ها واقعيت بيان به را ها آن و نماييد تمركز شرايط روي.  
آوريد فراهم را درست اطالعات.
ندهيد جا بي قول و اطمينان.




