
تأثيرات رٍاًي اجتواعي حَادث غير هترقبِ بر كَدكاى ٍ 

  ًَجَاًاى ٍ خاًَادُ آًاى

                           

 ٘بزض آلبذب٘ي

 

حٛازث غيطٔتطلجٝ ٚلبيؼي ٞستٙس غيط ٔٙتظطٜ وٝ 

ٔٛرت ٚيطا٘ي غسٔبت ٔبِي ٚ رب٘ي ٔي ضٛ٘س ايٗ 

ٌٛ٘ٝ حٛازث ٔؼٕٛالً ثط رٕؼيت ظيبزي تأحيطٌصاض 

.  ٞستٙس

زض ٚالغ حبزحٝ ضٚيسازي ذبضد اظ لّٕطٚ تزبضة 

ػبزي ثيططي اسـت، اظ رٙجـٝ ضٚاٖ ضٙـبذتي، ثـٝ  

ثاليبي ظاييسٜ زست ثطط ضبُٔ سٛا٘ح حُٕ ٚ ٘مُ  

، (ٞٛايي، ضيّي، زضيبيي يب ٚسبيُ ٘مّيٝ ربزٜ اي)

آتص سٛظي، پطاوٙسٜ ضسٖ سْٕٛ زض ٔحيظ 

ظيست، ٘بآضأي ضٟطي، رٙبيبت ٚ تطٚضيسٓ 

. ٔي ثبضٙس

 

                        فػّٙبٔٝ زا٘طىسٜ پطستبضي ٚ ٔبٔبي  

 1383                        سبَ زْٚ، ضٕبضٜ اَٚ، ثٟبض 

 

                                                 
 وبضضٙبسي اضضس پطستبضي ٚ ػضٛ ٞيئت ػّٕي زاضٍٙبٜ ػّْٛ پعضىي اضٚٔيٝ-  

 

ا٘ساظٜ اي آسيـت ظا ٞستٙس وٝ زض ٞط وس ايزبز 

تٙص ٔي وٙٙس، حتي اٌط ٘سجت ثٝ آٖ تزطثٝ لجّي 

حٛازث ٔؼٕٛالً ثٝ زٚ ٌطٜٚ عجيؼي يب . زاضتٝ ثبضٙس

سبذتٝ زست ثطط ثٝ ضطح رسَٚ ظيط تمسيٓ 

:  ٔي ضٛ٘س

 

ثالِي عجيؼي ٘يع حٛازحي چٖٛ ٌطزثبز، ظِعِٝ، ضػس 

ٌبٜ ثاليب ثٝ غٛضت . ٚ ثطق ضا ضبُٔ ٔي ضٛز

تطويجي اظ عجيؼت ٚ تىِٙٛٛغي ضخ ٔي زٞس وٝ 

سٛا٘ح ٞٛايي ثٝ ػّت ٚضؼيت ٘بٔسبػس ٞٛا اظ آٖ 

اظ آ٘زب وٝ ثطط ٕ٘ي تٛا٘س ٔب٘غ ثطٚظ . رّٕٝ است

ثاليبي عجيؼي ثبضس، ِصا آسيت زيسٌب٘ف ذطٓ ذٛز 

ضا ٔتٛرٝ لػٛض زض ٔٛضز ػسْ ضػبيت احتيبعبت 

الظْ ٔي وٙٙس يب تػٛض ٔي وٙٙس وٝ ايٗ أط ذٛاست 

ٓ چٙيٗ  ذسا يب تٙجيٟي اظ سٛي اٚ ثٛزٜ است ٞ

لطثب٘يبٖ ٕٔىٗ است ذطٓ ذٛز ضا ٔتٛرٝ ٔطالجبٖ 

.  ثٟساضتي ٚ زضٔب٘ي ٕ٘بيٙس

ساختِ دست بطر طبيعي ًَع حادثِ 

ذغبي ا٘سب٘ي، اضىبَ زض تىِٙٛٛغي ٘يطٚٞبي عجيؼي ػُّ ٚلٛع 

سٛا٘ح ٞٛايي، ٘طت ٔٛاز ضيٕيبيي، حٛازث ضآوتٛضٞبي اتٕي ظِعِٝ، ٌطزثبز ٚ سيُ ٔخبَ 

افطاز، زِٚتٟب، ٔطبغُ ٞيچىس ٔمػط 

غيطلبثُ زستيبثي، ٘بٔطرع، ثسٖٚ ٞطساض لجّي ٔتٙٛع ٔحُ ٚلٛع 

ثبالتط، افّت افطازي وٝ زضٌيط حبزحٝ ٘يستٙس ٘يع پي آٔسٞبي آٖ ضا تحُٕ ٔي وٙٙس ثبال ٔيعاٖ تٙيسٌي پس اظ ٚلٛع 
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ثاليبي سبذتٝ زست ثطط ثب سغٛح ثبالتطي اظ 

تٙيسٌي ٞبي پس اظ ٚلٛع حبزحٝ ٘سجت ثٝ ثاليبي 

ٔخالً زض سٛا٘ح ٚسبئظ ٘مّيٝ . عجيؼي ٕٞطاٜ ٞستٙس

رٕؼي وٝ ٔطي ٚ ٔيط ٚ آسيت ٞبي رسي زض حس 

ٚسيغ ضخ ٔي زٞس، ثطذي اظ ثبظٔب٘سٌبٖ زچبض تطس 

.  ٘بضي اظ ٔسبفطت ٔي ضٛ٘س

زض سٛا٘ح سبذتٝ زست ثطط، لطثب٘يبٖ ٕٔىٗ است 

٘سجت ثٝ افطاز ٔسئَٛ احسبس ذطٓ ٕ٘بيٙس رًٙ 

٘يع ػبُٔ تٙص ظاي زيٍطي ثطاي وٛزوبٖ ٚ 

ذب٘ٛازٜ ٞبست وٝ ٕٔىٗ است ٕٞٛاضٜ وٛزن 

احسبس فمساٖ ٘بضي اظ ٔطي فطزي ضا ٕ٘بيس وٝ اٚ 

ضا زٚست زاضز ٚ يب زض احط رًٙ ذب٘ٝ ٚ زاضايي ذٛز 

ثسيبضي اظ ٔطىالت ٘بضي اظ . ضا اظ زست ثسٞس

رًٙ زض وٛزوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ ٕٔىٗ است ٔطبثٝ 

ٔطىالتي ثبضس وٝ ثؼس اظ ٚلٛع ثباليبي عجيؼي يب 

.  سبذتٝ زست ثطط ضخ ٔي زٞس

تأحيط اغّي ايٗ ٌٛ٘ٝ حٛازث زض ايزبز تّفبت، 

رطاحبت، ترطيت ٔٙبظَ، ٔسضسٝ ٚ سبذتبض ارتٕبع 

است وٝ ٔٙزط ثٝ ثطٚظ ٔطىالتي ٔي ضٛ٘س ٚ زض ٞط 

سٙي ثطاي وٛزوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ تبحيطات ٔتٙٛػي ثط 

زض ٔمبثُ، اعفبَ ٔؼٕٛالً ثب . ربي ٔي ٌصاض٘س

افعايص ٚاثستٍي ٞب ٚاوٙص ٘طبٖ ٔي زٞٙس، زض 

حبِي وٝ وٛزوبٖ زض سٙيٗ ٔسضسٝ ثب غحجت زض 

ٔٛضز غسٔبت ايزبز ضسٜ، يب احسبس ذػٛٔت ثٝ 

اػضبي ذب٘ٛازٜ ٚ ٕٞسبالٖ ٚ ارتٙبة اظ 

فؼبِيت ٞبيي وٝ لجالً ثطايطبٖ ذٛش آيٙس ثٛز، ػُٕ 

ٝ ٌيطي، وبٞص . ٔي وٙٙس ٚاوٙص ٘ٛرٛا٘بٖ ثب ٌٛض

ػالئك، ذستٍي، افعايص فطبضذٖٛ ٚ احسبس 

احتالَ زض ذٛاة ثب . ذػٛٔت ٕٞطاٜ است

ثي ذٛاثي، زيط ضفتٗ ثٝ ترترٛاة، أتٙبع اظ 

ذٛاثيسٖ ثٝ تٟٙبيي، ظٚز ثيساض ضسٖ يب پطذٛاثي 

ٔػطف ٔٛاز ٔرسض، لغغ لبػسٌي . ٕ٘بيبٖ ٔي ضٛز

. ٚ ثبضزاضي زض سٙيٗ پبئيٗ ٘يع ٌعاضش ضسٜ است

ثطاي حُ ٔطىُ، الساْ ٚاِسيٗ ٚ ٔؼّٕبٖ رٟت 

. تٟيٝ يه ثط٘بٔة لبثُ ارطا ثطاي وٛزن ٟٔٓ است

ٌبٞي اٚلبت، ٔرػٛغبً زض اذتالَ ذٛاة، ٚاِسيٗ 

ضٕٗ ايٙىٝ ٘يبظ ثٝ ا٘ؼغبف پصيطي زاض٘س ثبيس اظ 

استفبزٜ اظ چطاؽ ذٛاة، . ضٚضي حبثت پيطٚي وٙٙس

ٝ اي، ٚ ذٛا٘سٖ الاليي، وبضٞبي  ػطٚسه ٞبي پبضچ

. ٔفيسي ٞستٙس، أب تٙجيٝ ٔغّمبً ٘جبيس ا٘زبْ ضٛز

ٔمطضات سبثك ثبيس عٛضي ثطلطاض ضٛز وٝ ٘طبٖ 

ثطاي وٛزوب٘ي . زٞس ٕٞٝ چيع تحت وٙتطَ است

وٝ ٕٔىٗ است ثطاي اذتالالت ضٚا٘ي ٘يبظ ثٝ 

ْ ثرص زاضتٝ ثبضٙس، ٔطارؼٝ ثٝ ضٚا٘پعضه  آضا

زض غٛضت ثي ذٛاثي ٔساْٚ، . تٛغيٝ ٔي ضٛز

ٕٔىٗ . ٔػطف ذٛاة آٚض يب ٔسىٗ ٘يع ٔفيس است

است ٚاِسيٗ ذٛز ٘يع ثٝ ٔطبٚضٜ ضٚا٘ي ٘يبظ  زاضتٝ 

.  ثبضٙس
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ثٝ ٞط حبَ ثبيس ثٝ يبز زاضت ٚلٛع يه فبرؼٝ 

. ٕٞطاٜ ثب ٔطىالت ٌستطزٜ رسٕي ٚ ػبعفي است

تجؼبت ٔطىالت ضٚا٘ي حتي پس اظ ثٟجٛز 

.  آسيت ٞبي رسٕي ثبلي ذٛاٞس ٔب٘س

ٍاكٌص ّاي كَدكاى ٍ ًَجَاًاى در 

:  حَادث غيرهترقبِ

ضدت ايي ٍاكٌص ّا بِ هَارد زير بستگي دارد 

٘عزيىي ٔحُ ٚلٛع  - 

آٌبٞي اظ ضست فبرؼٝ  - 

تحُٕ آسيت  رسٕب٘ي  - 

ٔطبٞسٜ غسٔٝ يب ٔطي ػضٛ ذب٘ٛازٜ يب يه - 

زٚست  

ٔست ٚ تساْٚ اذتالَ زض ضٚ٘س ظ٘سٌي ػبزي - 

اظ زست زازٖ ٔبيّٕه فطزي ٚ يب ذب٘ٛازٜ  - 

ٚاوٙص ٚاِسيٗ ٚ اذتالَ زض ظ٘سٌي ذب٘ٛازٜ لجُ - 

احتٕبَ تىطاض ٔزسز فبرؼٝ  - يب ثؼس اظ فبرؼٝ 

پبسد وٛزن يب ٘ٛرٛاٖ ثستٍي ثٝ تّمي ٚي اظ 

فبرؼٝ زاضز وٝ ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ثٝ ٚسيّٝ تىبُٔ 

. رسٕب٘ي ٚ ازضاوي ٚي تحت تأحيط لطاض ٔي ٌيطز

ٖ ٞبي ٘بضي اظ فبرؼٝ ٚ اذتالَ  ٚاوٙص آٟ٘ب ثٝ فمسا

:  زض ظ٘سٌي ػجبضتٙس اظ

ٚاثستٍي ثيص اظ حس ثٝ ٚاِسيٗ  - 

ثطٚظ وبثٛس ٞبي ضجب٘ٝ  - 

تأذيط زض تىبُٔ رسٕي ٚ ضٚا٘ي  - 

ثطاي )تطس اظ ٔٛاضز ثبلي ٔب٘سٜ پس اظ فبرؼٝ - 

ٔخبَ اٌط وٛزوي اظ يه سب٘حٝ ٞٛايي ربٖ سبِٓ 

ثٝ زض ثطزٜ ثبضس اظ ٞٛاپيٕبي اسجبة ثبظي ذٛاٞس 

 (تطسيس

ثطٚظ تأحيطات فبرؼٝ زض ثبظي ٞب ٚ ضفتبضٞبي - 

وٛزن  

ايٗ ػالئٓ ٔؼٕٛالً يه ٔبٜ ثيطتط عَٛ ٔي وطس ٚ 

اٌط ثٝ ٔست ظيبزي ازأٝ يبثٙس، اضربع ثٝ ٔطبٚضاٖ 

ٖ ضٙبس ٔفيس است پي آٔسٞبي فبرؼٝ زض  ضٚا

زذتطاٖ ٚ پسطاٖ ٔتفبٚت است ثٝ عٛضي وٝ زض 

پسطاٖ زٚضاٖ ثٟجٛز عٛال٘ي تط است ٚ ٚاوٙص ٞب 

ثٝ غٛضت ضفتبضٞبي تٟبرٕي، ضس ارتٕبػي ٚ 

ضفتبضٞبي ذطٗ ٕ٘ٛز ٔي يبثس ِٚي زض زذتطاٖ 

ٝ ٞب ثيطتط ٔي ضٛز ٚ سئٛاالت  اضغطاة ٚ زغسغ

ثيطتطي ٔي وٙٙس ثب ايٗ حبَ آٟ٘ب زض ٔٛضز 

احسبسبت ٚ ٘بضاحتي ٞبيطبٖ ضاحت تط غحجت 

.  ٔي وٙٙس

عالين جسواًي ًاضي از حَادث غيرهترقبِ  

َ زضز زض ٘بحيٝ سيٙٝ زض  ٔطىالتي چٖٛ سطزضز، ز

ٝ ٞب پس اظ ثطٚظ  وٛزوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ حتي ٞفت

ٝ ذٛز ثٟجٛز ٔي يبثٙس زض . فبرؼٝ ضايذ است وٝ ذٛزث

ٔطالجت ٞبي اِٚيٝ ثب اعٕيٙبٖ زازٖ ثٝ ٔسزرٛ زض 

ٔٛضز ايٙىٝ ايٗ ٔطىالت ػالٔت ثيٕبضي ٟٕٔي 
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٘يست ٚ ثب ٌصضت ظٔبٖ ٚ ٔطبٚضٜ ٞبي ٔٙبست 

.  ثٟجٛز ذٛاٞٙس يبفت، ٔي تٛاٖ ثٝ اٚ وٕه وطز

رفتارّاي تْاجوي ٍ گستاخاًِ  

ضفتبضٞبي ذػٕب٘ٝ ٕٔىٗ است ثٝ ضىُ 

ٝ ظزٖ، ٌبظ ٌطفتٗ زض اعفبَ سٙيٗ لجُ اظ  غسٔ

ٔسضسٝ، يب رٍٙيسٖ ثب ٕٞسبالٖ زض زٚضاٖ ٔسضسٝ 

زض . يب ضفتبضٞبي ثعٜ وبضا٘ٝ زض ٘ٛرٛا٘بٖ ثطٚظ يبثٙس

ٔٛضز ذطزسبالٖ، ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔحسٚزيت ثطاي 

ضفتبضٞبي غيط لبثُ لجَٛ ٚي تغييطات 

زض . ضضبيت ثرطي ضا ٔي تٛاٖ حبغُ ٕ٘ٛز

٘ٛرٛا٘بٖ افسطزٌي ٚ ذطٓ ثٝ ذبعط اظ زست زازٖ 

افطاز ذب٘ٛازٜ، ظ٘سٌي ػبزي ٚ اذتالَ زض ضطايظ 

ٔطبضوت زازٖ . ارتٕبػي ٕٔىٗ است ثطٚظ وٙس

آ٘بٖ زض ثبظسبظي ربٔؼٝ ٚ وٕه ثٝ وٛزوبٖ وٓ 

ٗ تط ٕٔىٗ است ثطاي احسبسبت ا٘بٖ ٘تبيذ  س

ٌطٟٚٞبيي چٖٛ . ٔخجتي ثٝ ٕٞطاٜ زاضتٝ ثبضس

ٖ ٞبي ٔٙبسجي ثطاي ا٘زبْ  ٗ ٞبي ٔسضسٝ، ٔىب ا٘زٕ

ٖ ٞب  ثحج ٞبي ٞسايت ضسٜ است تب زض آٖ ٔىب

وٛزوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ ثطاي ثيبٖ تطس ٞب، احسبس 

فمساٖ ٚ اضغطاة ذٛز احسبس ضاحتي وٙٙس، 

ٕٞچٙيٗ وبضوٙبٖ أٛض ثٟساضتي ٔي تٛا٘ٙس ثب 

ٞسايت ثحج ٞب ٚ آٔٛظش ٞبي الظْ ثٝ ايٗ 

ٗ ٞب وٕه ٕ٘بيٙس .  ا٘زٕ

رفتارّاي تكرار ضًَدُ 

ضايذ تطيٗ ضفتبضٞبي تىطاضي، زض ثبظي ٞبي اعفبَ ٚ 

. وٛزوبٖ زض سٗ لجُ اظ ٔسضسٝ ٔطبٞسٜ ٔي ضٛز

وٛزوبٖ رعئيبت ٘بذٛش آيٙس فبرؼٝ ضا ثٝ ػٙٛاٖ 

ثطاي ٔخبَ . يه ٔىب٘يعْ زفبػي ثبظسبظي ٔي وٙٙس

ٖ ثبظي وٛزوب٘ٝ ٕٔىٗ است ثب فبرؼٝ ٚالؼي  پبيب

ٔتفبٚت ثبضس ٚ وٛزن ٕٔىٗ است ذٛز يب يىي اظ 

اػضبي ذب٘ٛازٜ ضا ثٝ غٛضت يه لٟطٔبٖ ٘طبٖ 

.  زٞس

اظ زيٍط ضفتبضٞبي تىطاضي وبثٛس ٞبي ضجب٘ٝ، 

ثبظٌطت ثٝ ظٔبٖ ثطٚظ فبرؼٝ ٚ احسبس ٘بضاحتي 

ٞطٌٛ٘ٝ ضفتبض ثب . ٘سجت ثٝ ثبظٔب٘سٌبٖ حبزحٝ است

وٛزن ٔي تٛا٘س زض تٕطوع شٞٙي اٚ ايزبز اذتالَ 

ثبظي ٞبي وٛزن پس اظ ثطٚظ فبرؼٝ . ٚ تطس وٙس

٘طبٖ ٔي زٞس وٝ زضٌيطي شٞٙي اٚ تب چٝ حس 

.  است

رفتارّاي ٍاپس گراياًِ 

ػاليٓ اضغطاة ٘بضي اظ رسايي، ثي اذتيبضي ازضاض، 

ثي اذتيبضي ٔسفٛع، ٔىيسٖ اٍ٘طت ضست، 

زضٛاضي تىّٓ، افعايص ٚاثستٍي، غطغط وطزٖ، ٚ 

ايٗ . تطس اظ تبضيىي زض وٛزوبٖ زيسٜ ٔي ضٛز

ػاليٓ ضبيغ ثالفبغّٝ ثٝ ز٘جبَ فبرؼٝ ضخ ٔي 

ٚاِسيٗ ثبيس زض ايٗ ثبضٜ ٔغٕئٗ ضٛ٘س وٝ . زٞٙس

ايٗ ٔٛاضز عجيؼي است ٚ ٘جبيس وٛزن ضا تٙجيٝ يب 

زض وٛزوبٖ ثعضٌتط ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ، ايٗ . سطظ٘ص وٙٙس
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ػاليٓ ثٝ غٛضت ضلبثت ثب ثطازض ٚ ذٛاٞط ثطاي 

رّت تٛرٝ ٚاِسيٗ، وبٞص ٔسئِٛيت پصيطي ٚ 

ٌبٞي وٛزن . ٚاثستٍي ثيص اظ حس تزّي ٔي يبثٙس

ٕٔىٗ است ثٝ عٛض ٔٛلت زچبض ٌيزي ضٛز، زض 

ايٗ غٛضت السأبتي رٟت ٞٛضيبض ضسٖ وٛزن 

اٌط ايٗ . ا٘زبْ ٚ ثٝ ٚاِسيٗ اعٕيٙبٖ زازٜ ضٛز

ػاليٓ ثيص اظ چٙس ٞفتٝ ضخ زٞس، ذب٘ٛزاٜ ثبيس 

زض ٞط غٛضت ثبظٌطت . ثطاي ٔطبٚضٜ تطٛيك ضٛز

حجبت ٚ ظ٘سٌي ػبزي ثٝ ٔٙعَ ٚ ٌصضت ظٔبٖ 

.  ٔؼٕٛالً ٔطىُ ضا ثط عطف ٔي وٙس

اضطراب 

. اضغطاة زض تٕبْ ٌطٟٚٞبي سٙي ضخ ٔي زٞس

٘جبيس اظ ثيبٖ اضغطاة وٛزن رٌّٛيطي ضٛز ٚ 

وٛزن يب ٘ٛرٛاٖ ثبيس تطٛيك ضٛز تب تطس ٞب ٚ 

اوخط اٚلبت وٛزن آيٙٝ . اضغطاة ذٛز ضا ثيبٖ وٙس

. اضغطاة ٚاِسيٗ ٚ زيٍط اػضبي ذب٘ٛازٜ است

ثٙبثط ايٗ ثبيس ثٝ ذبعط اعٕيٙبٖ اظ ايٙىٝ ٚاِسيٗ ٚ 

وٛزوبٖ احسبسبت يىسيٍط ضا زضن ٔي وٙٙس، 

.  ٔطبٚضٜ ذب٘ٛازٜ ا٘زبْ ضٛز

افسردگي 

ثٝ ٞط . ثؼس اظ ثطٚظ غٓ ٚ ا٘سٜٚ أطي ضايذ است

حبَ اٌط وٛزن يب ٘ٛرٛاٖ ػاليٓ پبيساض افسطزٌي 

ضا زاضتٝ ثبضس، ٔساذّٝ ضٚا٘طٙبسب٘ٝ ٔٛضز تبويس 

اٌط زض ذب٘ٛازٜ يب وٛزن سبثمٝ افسطزٌي يب . است

فبرؼٝ . زيٍط آسيت ٞبي ضٚا٘ي ٚرٛز زاضتٝ ثبضس

ٓ تط وٙس ٚ ثٟجٛزي ضا تؼٛيك  ٕٔىٗ است آٖ ضا ٚذي

ثطذي اظ ٘ٛرٛا٘بٖ ٚ وٛزوبٖ ٕٔىٗ است . ا٘ساظز

الساْ ثٝ ذٛزوطي وٙٙس، ٔرػٛغبً اٌط يىي اظ 

اٌط . ثستٍبٖ ٘عزيه ذٛز ضا اظ زست زازٜ ثبضٙس

٘ٛرٛا٘ي احسبس زضٔب٘سٌي، ٘بأيسي، افىبض ٔجتٙي 

ٝ ٌيطي يب زيٍط ػاليٓ ضا ثطٚظ  ثط ذٛزوطي، ٌٛض

زٞس، افسطزٌي ضا ٘جبيس ثب غٓ ٚ ا٘سٚٞي وٝ پس اظ 

فطز زضٔبٍ٘ط ثبيس . فبرؼٝ ضبيغ است، اضتجبٜ ٌطفت

ثٝ ٚاِسيٗ زض ٔٛضز ػاليٓ افسطزٌي اظ رّٕٝ 

وبٞص اضتٟب، اذتالالت ذٛاة، ا٘سٜٚ پبيساض ٚ 

.  تحطيه پصيطي ٞطساض زٞس

احساس تقصير ٍ گٌاُ 

زض ٚلٛع ثاليبي عجيؼي، فطزي ٔمػط ٘يست ِٚي 

وٛزوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ ٕٔىٗ است اظ ايٙىٝ ظ٘سٜ 

ٔب٘سٜ ا٘س ٚ اػضبي ذب٘ٛازٜ ٚ ٔٙعِطبٖ آسيت 

زيسٜ ا٘س ٚ يب اظ ايٙىٝ لبزض ثٝ وٕه ٘يستٙس احسبس 

ٌٙبٜ وٙٙس ٚ يب ٚاِسيٗ ذٛز ضا ثٝ ذبعط ػسْ آٔبزٌي 

يب ػسْ اتربش تساثيط الظْ ثطاي حفبظت اظ آٟ٘ب 

وٛزوبٖ ذطزسبَ ٕٔىٗ است . سطظ٘ص ٕ٘بيٙس

زچبض تفىطات ضٚيبيي ضٛ٘س ٚ احسبس وٙٙس چٖٛ 

.  آٟ٘ب وبض ثسي وطزٜ ا٘س فبرؼٝ اتفبق افتبزٜ است
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زض ثاليبي ٘بضي اظ تىِٙٛٛغي، ٘يع ٕٞيٗ ٔٛاضز ضخ 

ٔي زٞس، ثب ايٗ حبَ، يه ضطوت يب زِٚت ثطاي 

.  ايٗ وبض سطظ٘ص ٚ ٔتٟٓ ثٝ لػٛض ضٛز

فطز زضٔبٍ٘ط ٔي تٛا٘س احسبس تمػيط ضا ثب ايزبز 

اعٕيٙبٖ زض وٛزن يب ٘ٛارٛاٖ ٔجٙي ثط ايٙىٝ ٚلٛع 

ثاليب زض احط لػٛض ٚي ٘جٛزٜ ٚ ثطاي ثطٌطت ٚي 

ثٝ ظ٘سٌي عجيؼي ٞط وبضي وٝ الظْ ثبضس ا٘زبْ 

ثٙبثطايٗ، وٛزن ثبيس . ذٛاٞس ضس، وبٞص زٞس

ثيبٔٛظز وٝ احسبس تمػيط يب تؼييٗ ٔمػط ثيٟٛزٜ 

ٚ ثبظسبظي ٚ پصيطيص ضطايظ وبضي ثس ٟٔٓ 

فطز زضٔبٍ٘ط ثبيس وٛزن ٚ ذب٘ٛازٜ اش ضا . است

حٕبيت وٙس ٚ تسىيٗ زٞس ِٚي ٘جبيس ا٘تظبض يه 

.  پبسد ٔخجت فٛضي زاضتٝ ثبضس

تَصيِ ّاي الزم براي كاّص عَارض 

ًاضي از حَادث غيرهترقبِ  

ٝ اي وٝ ثبيس زض ٔٛضز وٛزوبٖ ٚ  ٓ تطيٗ ٘ىت ٟٔ

٘ٛرٛا٘بٖ آسيت زيسٜ اظ حٛازث غيطٔتطلجٝ ثٝ ذبعط 

زاضتٝ ثبضيٓ ايٗ است وٝ ٚي ٚ ذب٘ٛازٜ اش ٔي 

تٛا٘ٙس ثب وٕه ٚ ٕٞىبضي زست ا٘سضوبضاٖ أٛض 

زيسٌبٜ وٛزوبٖ اظ . ثٟساضتي ٚ زضٔب٘ي ثٟجٛز يبثٙس

ا٘چٝ وٝ ضخ زازٜ است ثب زيسٌبٜ ٚاِسيٗ، 

افطاز . سطپطستبٖ ٚ ٔؼّٕبٖ ثسيبض ٔتفبٚت است

زضٔبٍ٘ط ثبيس ثٝ عٛض فؼبَ، وٛزوبٖ ضا ثطضسي ٚ 

ذب٘ٛازٜ آٟ٘ب ضا اظ ذسٔبت زض زستطس ٔغّغ وٙٙس ٚ 

ثٝ آٟ٘ب ثٍٛيٙس وٝ ثٝ وٛزوبٖ ٌٛش فطا زٞٙس ٚ 

تطس ٞب ٚ ا٘سٜٚ آ٘بٖ ضا ثب حٕبيت ٞبي ذٛز وبٞص 

آٟ٘ب ٕٞچٙيٗ ثبيس ثٝ ٚاِسيٗ وٕه وٙٙس تب . زٞٙس

ايٙىٝ ٔتٛرٝ ضٛ٘س آ٘چٝ وٝ زض ذٛز ٚ وٛزوب٘طبٖ 

ثطذي اظ ٚاِسيٗ . تزطثٝ ٔي وٙٙس غيط عجيؼي ٘يست

ٕٔىٗ است آٖ لسض ثط آضفتٝ ثبضٙس وٝ اظ 

زض ايٙزب . ٔطىالت وٛزوطبٖ ثي ذجط ثٕب٘ٙس

ضاٞىبضٞبيي ثطاي وٕه ثٝ حُ ٔطىالت 

: وٛزوبٖ، ٘ٛرٛا٘بٖ ٚ ذب٘ٛازٜ آ٘بٖ اضائٝ ٔي ضٛز

ٌٛش زازٖ ٚ تأويس ثط تٛا٘بيي ٞبي وٛزن يب 

٘ٛرٛاٖ  

اوخط ػاليٓ ضطح زازٜ ضسٜ ثطاي وٛزوبٖ ٚ 

٘ٛرٛا٘بٖ ثٝ ذٛزي ذٛز ٚ چٙس ٞفتٝ پس اظ ثطٚظ 

تمٛيت تٛا٘بيي ٞبي وٛزن . فبرؼٝ ثٟجٛز ٔي يبثٙس

زض ٔمبثّٝ ثب ػٛاضؼ ٚ حٛازث ٚ ٌٛش زازٖ ثٝ 

سرٙبٖ آٟ٘ب ٟٔٓ ٚ وٕه وٙٙسٜ ٚ ٞسف اظ ايٗ 

وبض وبٞص تٙيسٌي تسىيٗ ا٘سٜٚ وٛزن ٚ ٘ٛرٛاٖ 

ٌبٜ ٘مبضي وعضزٖ تٛسظ وٛزن ٕٔىٗ . است

تٛرٝ ثٝ . است زض ٘طبٖ زازٖ تطس ٞب ٔفيس ثبضس

ثبظي ٚي ٕٔىٗ است زض تؼييٗ احسبسبتص ٚ 

وٛزوبٖ ٔؼٕٛالً . زضٔبٖ ٚي وٕه وٙٙسٜ ثبضس

لسضت ا٘ؼغبف پصيطي زاض٘س ِٚي ثطاي ثبظٌطت ثٝ 

ٚاِسيٗ ثبيس زض . ظ٘سٌي ٔؼِٕٛي ثبيس ٞسايت ضٛ٘س
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ٔٛضز ثبظٌطزا٘سٖ يه ظ٘سٌي زض فؼبِيت ٞبي ٔخجت 

ٚ ػسْ ٚاوٙص ٘بزضضت زض ٔٛضز ضفتبضٞبي وٛزن 

ٍٔط ايٙىٝ ضفتبض ذغط٘بوي )پس اظ ٚلٛع فبرؼٝ 

اٌط ػاليٓ ثيص اظ يه ٔبٜ . تٛريٝ ضٛ٘س (ثبضس

عَٛ ثىطس يب اذتالَ ٘بضي اظ تٙيسٌي، اضغطاة 

يب افسطزٌي ضخ زٞس، اضربع ثٝ ضٚا٘پعضه تٛغيٝ 

زض ذب٘ٛازٜ ٞبيي وٝ لجُ اظ ٚلٛع حبزحٝ . ٔي ضٛز

سبثمٝ اذتالالت ضٚا٘ي ذغط٘بن ٚ يب افىبض 

ذٛزوطي ٚرٛز زاضتٝ ثبضس اضربع ٔترػع 

.  ضٚا٘طٙبس ٚ ضٚا٘پعضه ضطٚضي است

رٍش ّاي غربالگري  

ثٟتطيٗ ضٚش ثطاي ثطضسي ضست ػاليٕي وٝ 

وٛزن يب ٘ٛرٛاٖ ثٝ ذبعط فبرؼٝ زچبض آٖ ضسٜ 

ٝ اي اذتػبغي زض ٔٛاضز ظيط  است، ٌطفتٗ تبضيرچ

:  است

تغييط زض اٍِٛي ذٛاة  - 

ضفتبضٞبي ثي تفبٚت ٚ فمساٖ احسبس ٚ ػبعفٝ  - 

ثي اذتيبضي ازضاض )ٞطٌٛ٘ٝ ضفتبض ٔجتٙي ثط ضرؼت - 

  (يب ٔسفٛع، ٌبظ ٌطفتٗ

تغييط زض اضتجبط ثب اػضبي ذب٘ٛازٞيب ٕٞسبالٖ - 

 (ٚاثستٍي ثيطتط يب ا٘عٚا ٚ ٌٛضٝ ٌيطي)

ٕ٘طات ٘بٔغّٛة زض تحػيُ  - 

ثطٚظ تطس ٚ ٍ٘طا٘ي  - 

ِ اي كِ بايد صَرت گيرد  تعييي ًياز ٍ ًَع هداخل

٘مص اغّي ثطضسي وٛزن ٚ ذب٘ٛازٜ ٚ ا٘زبْ 

. حٕبيت ػبعفي ٚ اعٕيٙبٖ ٔزسز ثٝ اٟ٘بست

زضٔبٍ٘ط ثبيس ثٝ ٚاِسيٗ زض ٔٛضز ضفتبض ثب وٛزن 

اٞساف اغّي، حفظ يىپبضچٍي . آٔٛظش زٞس

. ذب٘ٛازٜ، حٕبيت ٚ تطٛيك اضتجبط زض ذب٘ٛازٜ است

زضٔبٍ٘ط ثبيس . حٕبيت ٕٞسبالٖ اظ اٚ ٘يع ٟٔٓ است

إٞيت ثطٌطزا٘سٖ ظ٘سٌي ثٝ حبِت ػبزي تأويس 

اٚ ٔي تٛا٘س ثٝ ٚاِسيٗ زض ٔٛضز ٚظبيفي وٝ . وٙس

٘ست ثٝ اػضبي ذب٘ٛازٜ زاض٘س ٔب٘ٙس لطاض زازٖ 

وٛزن زض ٌطٜٚ ٕٞسبالٖ، وٕه ثٝ ا٘زبْ تىبِيف 

ٚ اذتػبظ اٚلبتي ٔٙظٓ ثطاي غصاذٛضزٖ ٚ 

.  غحجت وطزٖ ثب اٚ آٔٛظش زٞس

اختالل تٌيدگي پس از فاجعِ  

ايٗ ٔسأِٝ زض وٛزوبٖ ٚ ثعضٌسبالٖ ثٝ ز٘جبَ ثطٚظ 

ٝ اي فبرؼٝ ثبظ ٔطبٞسٜ ضسٜ است، ِٚي تٕبٔي  حبزح

وٛزوبٖ ػاليٓ ضا اظ ذٛز ثطٚظ زٞٙس ٚ ثطذي ثب 

.  تأذيط ايٗ وبض ضا ا٘زبْ زٞٙس

تطريع ػاليٓ ٚلتي لغؼي ٔي ضٛز وٝ وٛزن 

ػاليٕي ضا وٝ پيص اظ يه ٔبٜ عَٛ ثىطس ثٝ 

:  ضطح ظيط ٘طبٖ زٞس

احسبس ثطٚظ ٔىطض ٚ ٔعاحٓ حبزحٝ زض شٞٗ ٚ - 1

ٝ ٞبي ٔطبثٝ ثب  ثطٚظ ٍ٘طا٘ي زض ٔٛارٟٝ ثب غحٙ

فبرؼٝ 
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ػسْ ػاللٝ ثٝ ا٘چٝ وٝ پس اظ فبرؼٝ ثبلي - 2

ٔب٘سٜ ٚ يب فمساٖ ٔسئِٛيت ٔب٘ٙس وبٞص ػالئك يب 

احسبس أيس ثٝ آيٙسٜ  

افعايص تحطيىبت شٞٙي ٔب٘ٙس اذتالالت - 3

ذٛاة، تحطيه پصيطي، تٕطوع شٞٙي ضؼيف، 

افعايص ثٟت ظزٌي ٚ احسبس ثبظٌطت ضٚا٘ي  

ِ ّاي درهاًي   تَصي

ٝ اي وٝ ثبيس ثٝ يبز زاضت ايٗ است  ٟٕٔتطيٗ ٘ىت

وٝ وٛزن ٚ ذب٘ٛازٜ اش ثطاي ثٟجٛز ٚ ثبظٌطت ثٝ 

ٔؼٕٛالً زيسٌبٜ زض ٔٛضز . ظ٘سٌي عجيؼي يبضي ضٛ٘س

فطز زضٔبٍ٘ط . آ٘چٝ ضخ زازٜ ثب ٚاِسيٗ ٔتفبٚت است

ثبيس فؼبال٘ٝ تٕبٔي وٛزوبٖ ٚ ذب٘ٛازٜ ضا زض ٘ظط 

ثٝ اٟ٘ب زض ٔٛضز ذسٔبت زض زستطس . زاضتٝ ثبضس

اعالع زٞس، ثٝ حطف ٞبي آٟ٘ب ٌٛش سپبضز ٚ ا٘سٜٚ 

 .آ٘بٖ ضا ثب حٕبيت ذٛز وبٞص زٞس
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Refernce:  

Work Group on Disasters, American  

Academy of Pediatrics, Psychosocial Issues 

For Children and Families in Disaster. 141  

Northwest Point Boulevard POB 972, Elk  

Grove work Group, IL 60009-0972-2004  
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