
 حمايت ھاي رواني _ اجتماعي در باليا

باليا يا سانحه چیست؟  

يك پديده ي محیطي شديد و ناگھاني با ابعاد وسیع و گسترده   •

 منطقه آسیب ، نیازمند كمك ھاي خارج از منطقه اي بوده• 

 عملكرد فرد و جامعه مختل مي شود• 

واكنش ھاي رواني افراد در باليا چیست؟ 

 و غیره سوگ، احساس غم واندوه، احساس گناه، سرخوردگي، ترس، ناامیدي، سرزنش، اضطراب، خشم• 

 مراحل مختلف واكنش روانشناختي افراد در باليا

  اداره واكنش  عاليم واكنش  مراحل

  :مرحله اول

تماس يا ضربه( در چند 

  دقیقه اول پس از حادثه)

اكثر افراد دچار ترس و واكنش 

  برخي بھت زده

گیج و درمانده و قدرت انجام كاري 

  را ندارند

  معموال گذرا و كوتاه مدت

قبل از رسیدن ھر كمكي  در اغلب موارد

  به طور خود به خود پايان مي پذيرد

  :مرحله دوم

قھرمان گرايي( در 

ساعات يا روزھاي اولیه 

  وقوع حادثه

افراد احساس مي كنند بايد كاري 

  انجام دھند

  ھمبستگي ايجاد مي شود

گستاخانه عمل میكنند و به موانع 

  اداري اجرايي كاري ندارند

عنوان واكنش رفتار آسیب ديدگان به 

  طبیعي عنوان كرد

  بايد وضع و شرايط افراد را درك كرد

بايد فعالیت ھاي مردم را به صورت 

  مناسبي ھدايت كرد

  :مرحله سوم

شادماني يا فراموشي 

غم ( يك ھفته تا جند 

  ماه بعد)

با رسیدن نیروي كمكي و توزيع 

كمك ھا ، افراد امیدوار شده و به 

  طور موقت به آرامش مي رسند

  .سرعت در پیدايش تعادل رواني

جلوگیري از اختالالت رواني عاطفي 

  .شديد بعدي

جلوگیري از انتقام جويي و بدبیني 

  نسبت به ديگران

  :مرحله چھارم

مرحله مواجھه با 

ماه بعد  ٣الي ٢واقعیت (

  از حادثه)

افراد تازه متوجه وسعت خسارت 

  و فقدان ھايشان مي شوند

  ماندهمجددا ناارام ،خسته و در

و حساس شده و  مضطرب

احساس تنھايي شديدي مي 

  كنند

  احتیاج به حمايت بیشتري دارند.

  ايجاد روحیه امید و اعتماد به نفس

  :مرحله پنجم

ماه تا ٦تجديدسازمان(

  يكسال بعد از حادثه)

افراد شروع به باز سازي زندگي 

خود كرده و به تدريج درك میكنند 

  بايد متكي به خود باشند

رسیدن كامل به اين مرحله عدم 

منجر به باقي ماندن احساس 

  ناراحتي و پرخاش و تعارض دروني

مسئولین بايد پاسخگوي نیاز مردم 

  باشند

بايد مردم را فعاالنه در امر بازسازي 

  مشاركت دھند

كودكان، زنان، سالمندان، معلولین، افرادي كه تنھا زندگي میكنند، منابع حمايتي و مالي  الياگروھاي آسیب پذير در ب  

 كمتري دارند، افراد بي سواد

 ١٣٩١کتاب حمایت ھای روانی اجتماعی در بالیا و حوادث غیر مترقبه ویژه پزشکان منبع:

 

 


