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Abstract 

 

Introduction: Earthquake is one of the most important natural disasters that in addition to the 

destructive material effects, it also brings adverse psychological consequences for the victims; 

one of the most important of them is post-traumatic stress disorder. 

Aim: The aim of this study was to investigate the lived experiences of adolescents with post-

traumatic stress disorder caused by Sarpol-e Zahab earthquake. 

Method: The method of the present study was qualitative and with a descriptive 

phenomenological strategy. The statistical population of the study was adolescents with post-

traumatic stress disorder caused by Sarpol-e Zahab earthquake in 2021. The sample consisted of 

15 earthquake-stricken adolescents aged 13-19 years old with post-traumatic stress disorder who 

were selected by purposive sampling. The research tool was in-depth and semi-structured 

interviews. The obtained data were also analyzed by Colaizzi method. 

Results: Participants’ citations were recorded, analyzed and coded by Colaizzi method, and 

finally 83 primary codes (semantic unit), 4 main themes (themes) and 25 sub-themes (categories) 

were obtained. The main themes included: sudden disruption of life, psychological problems, 

disorder in communication functions (social / family) and challenges related to spirituality.  

Conclusion: The findings of this study showed that adolescent’s victims of earthquakes 

experience various crises and problems in different aspects of life such as: mental health, family 

and social life and spirituality, which need attention, and professional and specialized support. 
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 چکیده

 

را نیز برای قربانیان به  شناختیروان نامطلوبپیامدهای یکی از فجایع طبیعی مهم است که عالوه بر تأثیرات مخرب مادی،  زلزله :مقدمه

 .استترین آنان اختالل استرس پس از سانحه آورد که یکی از مهمارمغان می

انجام  سرپل ذهابناشی از زلزله  سانحهپس از  اختالل استرستجارب زیسته نوجوانان با پژوهش حاضر با هدف بررسی  :هدف

 .گرفت

جامعه آماری پژوهش نوجوانان مبتال به اختالل استرس پس . بود کیفی و با راهبرد پدیدارشناسی توصیفی حاضر روش پژوهش :روش

 اختالل استرس مبتال به سال 11-13ده زنوجوان زلزله 12 نمونه پژوهش شامل. بود 1044در سال  سرپل ذهاباز سانحه ناشی از زلزله 

دست اطالعات ب. بودعمیق و نیمه ساختاریافته  مصاحبه ابزار پژوهش. ندانتخاب شدگیری هدفمند به شیوه نمونهبود که  سانحهپس از 

 .انجام گرفتشیوه تحلیل کالیزی آمده نیز با 

 0، (واحد معنایی)کد اولیه  33ثبت، تحلیل و کدگذاری شد و در نهایت  با روش کالیزی کنندگانمشارکت یها قول نقل :هایافته

های اصلی شامل؛ از هم پاشیدگی ناگهانی زندگی، مشکالت مضمون. دست آمدب( مقوله)مضمون فرعی  22و ( تم)مضمون اصلی 

 .های مربوط به معنویت بودچالش و( خانوادگی/اجتماعی)، نابسامانی در کارکردهای ارتباطی یشناختروان

 مشکالت مختلفی راها و ها پس از آن اتفاق بحرانبیانگر این بود که نوجوانان قربانی زلزله تا سالهای این پژوهش یافته :گیرینتیجه

کنند که نیازمند توجه و ، زندگی خانوادگی و اجتماعی و معنویت تجربه مییشناخترواندر ابعاد مختلف زندگی از قبیل؛ سالمت 

 .استای و تخصصی های حرفه حمایت

 سانحهپس از  اختالل استرسنوجوانان، زلزله، تجربه زیسته،  :هاکلیدواژه

 
 

 

 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق تمامی
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 مقدمه

شود خیز جهان محسوب میایران یکی از کشورهای زلزله

های هولناکی را تجربه کرده های اخیر زلزلهدهه و در

ها که خسارات فروانی را به بار است که یکی از این زلزله

مشاهدات میدانی و اساس بر. بود ذهاب سرپلآورد زلزله 

دست آمده از ساکنان و کارشناسان بهای گزارش

زده استان کرمانشاه با مرکزیت اجتماعی مناطق زلزله

ها و شرایط بحرانی ناشی از زلزله بعد خرابی، ذهاب سرپل

همچنان به حالت عادی از گذشت بیش از سه سال، 

زدگان همچنان نامطلوب نگشته و شرایط زندگی زلزلهباز

ترین زدهبحران ذهاب سرپلشهرستان . شودگزارش می

شدت . شود های اخیر محسوب میشهرستان ایران در سال

ریشتر بود و  3/7اتفاق افتاد  ای که در این شهرستانزلزله

نفر و تعداد  121این زلزله  باختگان جانتعداد کل 

و حدود  گزارش شدندنفر  1333در حدود مجروحان 

 (.1311سلیمی و نادری، ) خانمان شدندبی نیز نفر 74444

های شدید، فقدان پس از زلزله مانند؛ بارندگی حوادث

چادرها در  اسکان اضطراری مناسب، استاندارد نبودن

های اجتماعی و افزایش فقر، برابر سرما و گرما، آسیب

شرایط را برای ... و  ساختمانیافزایش قیمت مصالح 

 (.1313الیاسی، ) تر کرده استزدگان بغرنجزلزله

مواجهه با زلزله، اند که پس از بیشتر مطالعات نشان داده

مانند؛ اختالل  شناختیروانزان اختالالت مختلف می

افسردگی، اختالالت خواب،  ،1استرس پس از سانحه

یابد مواد و اختالالت اضطرابی افزایش می سوءمصرف

اختالل استرس پس در این بین (. 2421، 2نیشتها و بایجو)

پس از وقوع زلزله  شناختیروانترین اختالل شایعاز سانحه 

اختالل (. 2421و همکاران،  3شی، چنوانگ، ) است

                                                             
1
- Post-Traumatic Stress Disorder 

2
- Nishtha & Baiju 

3
- Wang, Shi & Chen 

به اختالل شدید در سالمت روان استرس پس از سانحه 

شود که به وسیله تجربه مجدد و مداوم اجتناب، گفته می

های شناختی و هیجانی در پاسخ بیش انگیختگی و نشانه

های مربوط مستقیم و یا غیرمستقیم مواجه شدن با محرک

، 0رویزسادوک و )شود به حادثه تروماتیک مشخص می

استرس پس از سانحه  اختاللشخیص برای ت (.2412

ویرایش پنجم تشخیص و ارزیابی  اساس معیارهایبر

یا چند یک  حداقل، عالوه بر تجربه 2اختالالت روانی

شامل مرگ یا تهدید به مرگ، جراحت شدید که  رویداد

این حادثه  بایستمی فرد است،ی میا تهدید به نقض جس

، یا شاهد باشدکرده صورت مستقیم تجربه ه را یا خودش ب

رخ  ها آنکه برای  گونه هماناین حادثه در افراد دیگر 

 دثه ناگوار و خشن که برای اقوامباشد، یا از حا است، داده

 صورت بهنزدیک او رخ داده مطلع شود و یا  انیا دوست

در معرض جزئیات آزار دهنده یک حادثه مکرر 

عیار یکی از عالئم م حداقلباید  همچنین تروماتیک باشد،

 B کننده، یکی مانند؛ تکرار ناخواسته خاطرات ناراحت

-که مربوط به اجتناب مکرر از یادآوری Cاز موارد معیار 

از  عالمتدو  حداقلزاست، های مرتبط با واقعه آسیب

که مربوط به تغییرات منفی در افکار و  Dموارد معیار 

وخو که به دنبال تجربه واقعه تروماتیک بوده باشد،  خلق

تغییرات در که مربوط به  Eاز معیار  عالمتدو  حداقل

برانگیختگی به دنبال تجربه واقعه تروماتیک بوده باشد را 

این عالئم بیش از یک ماه ادامه داشته باشد  و تجربه نماید

 اختاللشیوع باالی  (.2413، 1انجمن روانشناسی آمریکا)

است که  زدگان در حالیدر زلزلهاسترس پس از سانحه 

پذیرتر مانند های آسیباین اختالل در برخی از گروه

به  نوجوانان. نوجوانان، دارای گستردگی بیشتری است
                                                             
4
- Sadock & Ruiz 

5
- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 

6
- American Psychiatric Association 



 ... :ناشی از زلزله سرپل ذهاب سانحهپس از  اختالل استرستجارب زیسته نوجوانان با      11
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ای علت شرایط سنی خاص و عدم رشد راهبردهای مقابله

ناشی از زلزله بیشتر در  شناختیرواندر مواجهه با صدمات 

و  بودهو اجتماعی  شناختیروانهای معرض آسیب

شود های مختلف زندگی مختل میعملکرد آنان در حوزه

 (. 1311سلیمی و نادری، )

 سرپلهای صورت گرفته پیرامون زلزله اغلب پژوهش

های مختلف اجتماعی، اقتصادی و به مطالعه چالش ذهاب

اند و مطالعه پرداختهزدگان زلزلهآوری تاب

پذیر پدیدارشناختی نوجوانان به عنوان یک گروه آسیب

به عنوان مثال سلیمی و نادری  .گرفته است غفلتمورد 

را  ذهاب سرپلدر پژوهشی تجربه زیسته زنان ( 1311)

ای دیگر کرمخانی و  در مطالعه. مورد بررسی قرار دادند

ن سرپرست به تحلیل تجربه زیسته زنا( 1311)همکاران 

میهندوست و  .خانوار از زلزله استان کرمانشاه پرداختند

نیز در پژوهشی رابطه علی بین حافظه ( 1313)همکاران 

گری سرسختی عال، اضطراب و افسردگی با میانجیف

روانشناختی در افراد مبتال به اختالل استرس پس از سانحه 

 دراین  .را مورد بررسی قرار دادند ذهاب سرپلدر زلزله 

اختالل مطالعه پدیدارشناختی نوجوانان با  است که حالی

ترین اختالل به عنوان شایعاسترس پس از سانحه 

پس از زلزله، نه تنها بر دانش موجود در  شناختیروان

 بین، معنوی و تمامی ابعاد روانی، اجتماعی، خانوادگی

آورد برای افزاید، بلکه بستری فراهم میمی فردی

به  ؛ای به بازماندگان بالیای طبیعیرفهرسانی حخدمات

قد هستند که فجایع عبارت دیگر محققان پژوهش معت

وجوانان تأثیرات ن شناختیرواند بر زندگی توانطبیعی می

د که برای کشف و درک بیشتر، شنیدن ای بگذارگسترده

-گان این بالیا میدیدآسیب تجربیات وهدفمند روایات 

گیری از این تجارب موجب بهرهتواند بسیار مهم باشد و 

از  دیده آسیبدر راستای بهبود نحوه مواجهه با نوجوانان 

زلزله و حوادث طبیعی دیگر در زمان حادثه، پس از 

لذا پژوهش حاضر با هدف  ؛حادثه و دوران بازسازی باشد

اختالل استرس پس از بررسی تجارب زیسته نوجوانان با 

 .انجام گرفتناشی از زلزله سرپل ذهاب سانحه 

 

 روش

پژوهش حاضر یک پژوهش پدیدارشناسی با رویکرد 

جامعه آماری پژوهش شامل تمامی . توصیفی است

 سرپلنوجوانان با ترومای پس از سانحه ناشی از زلزله در 

حاضر با  پژوهشدر گیری نمونه. بود 1044در سال  ذهاب

ها انجام گرفت و تا حد اشباع نظری دادههدفمند  روش

پس از احراز شرایط ورود نفر  12ادامه پیدا کرد و تعداد 

. به پژوهش و رضایت شخصی مورد مصاحبه قرار گرفتند

رضایت  :عبارت بودند ازمعیارهای ورود به پژوهش 

 بازهقرار داشتن در ، آگاهانه جهت شرکت در پژوهش

داشتن عالئم و تجربه مستقیم زلزله ، سال 11-13سنی 

 .(تشخیص روانشناسبا ) پس از سانحهاختالل استرس 

عدم تمایل فرد  :شاملمعیارهای خروج از پژوهش نیز 

جهت شرکت در پژوهش، عدم تجربه مستقیم زلزله، 

نداشتن عالئم اختالل استرس پس از سانحه با تشخیص 

تک تک  .روانشناس و عدم آسیب دیدگی جسمی شدید

 ها آنها در اتاقی آرام انجام گرفت و تمامی مصاحبه

کننده ضبط شد و  کامل و با رضایت مشارکت صورت به

کامل و دقیق نوشته  صورت بهبالفاصله پس از اتمام آن 

ها پس از نوشتن مصاحبه از روش مقبولیت داده. شد

به این معنی که به منظور رفع ابهام در  ؛استفاده شد

کننده  کدگذاری، متن مصاحبه با همکاری خود مشارکت

ها برای ارتقاء اعتبار نین از اشباع دادههمچ. مرور شد

ها و آوری سیستماتیک دادهبا جمع ومصاحبه استفاده شد 



     24      و همکاران جعفر قیطاسی

11-34، 1041، 3م، شماره نهپزشکی شناخت، سال مجله روانشناسی و روان  

طرفی و استفاده از نظرات اساتید روانشناس و با رعایت بی

بندی کدهای ها، کدها و دستهمشاور درباره مصاحبه

-پژوهشگران برداشت کرده آنچهمنظور مقایسه مشابه، به

اند، جهت کنندگان اظهار کردهه مشارکتاند با آنچه ک

رعایت  منظور به .ها استفاده شدقابلیت تعیین تأیید داده

کامل  صورت بهکامل مالحظات اخالقی، اهداف پژوهش 

کنندگان توضیح داده شد و با اخذ رضایت  کتبه مشار

همچنین بر محرمانه بودن . ها ضبط شدکامل آنان مصاحبه

کنندگان اطمینان داده مشارکت اطالعات تأکید شد و به

در اختیار کسی قرار نخواهد  وجه هیچ بهها شد که مصاحبه

. گرفت و پس از اتمام پژوهش حذف خواهد شد

قادر بودند در هر مرحله از  شوندگان مصاحبههمچنین 

پژوهش که تمایل به ادامه همکاری نداشته باشند، 

 .پژوهش را ترک کنند

 1با استفاده از روش کالیزی آمده دستباطالعات 

این روش شامل هفت مرحله است . تحلیل شدند( 1173)

در مرحله . گیردها انجام میبا گردآوری داده زمان همو 

ها پس از ضبط، کلمه به کلمه نوشته شد و اول مصاحبه

این . مفاهیم استخراج شده چند بار با دقت بازخوانی شد

تجارب زیسته  کسب یک درک کلی از منظور بهعمل 

مرحله دوم متن نوشته  در .کنندگان انجام شدمشارکت

بعد از . ها به واحدهای معنادار تقسیم شدمصاحبه شده

تفکیک واحدهای معنادار، واحدهای مرتبط با موضوع 

در مرحله سوم معانی هر کدام از . نیز برگزیده شدند

در این مرحله سعی شد . های مهم توضیح داده شدعبارت

توضیح ارائه شده به این واحدها، برگرفته از خود متن  تا

پس از پایان فرایند کدگذاری کامل متن، کدهای . باشد

بندی جدید، معانی تکراری حذف و با تشکیل دسته

                                                             
1
- Colaizzi 

بندی معانی در مرحله چهارم دسته. مشترک استخراج شد

بندی شده انجام گرفته و معانی و مضامین مشترک فرمول

سپس برای هر . بندی شدهای متفاوت طبقهبندیدر دسته

ها یک عنوان خاص داده شد که یک از این طبقه

های فرعی مضمون. دادندهای فرعی را تشکیل میمضمون

-در واقع معنایی است که محقق به کدهای توصیفی می

. بندی شدندهای فرعی جمعدر مرحله پنجم مضمون. دهد

باهم و در کنار های فرعی در ارتباط در واقع مضمون

بندی مرحله ششم، پس از جمع. یکدیگر قرار گرفتند

های اصلی تبیین شدند و در های فرعی، مضمونمضمون

های مستخرج، از یافته اعتباریابیمرحله آخر جهت 

دست بارسنجی استفاده شد و کدگذاری ببازگشت و اعت

کنندگان در اختیار های مشارکتآمده همراه با نقل قول

 .قرار گرفت نظران صاحبکنندگان و تعدادی از مشارکت

 

 ابزار

در این پژوهش از مصاحبه نیمه  :مصاحبه نیمه ساختار یافته

سؤاالت مصاحبه با . ساختاریافته محقق ساخته استفاده شد

باز  صورت بهتکیه بر مبانی پژوهشی و تئوری موجود و 

پاسخ طراحی شد و پس از بررسی محتوای سؤاالت، 

ویرایش و برخی حذف شدند و در نهایت  ها آنبرخی از 

روایی صوری و  ،روانشناسیاساتید  سه نفر از تأیید اب

جهت ارزیابی قابلیت اعتبار ابزار  .دست آمدب ها آنمنطقی 

شد که از می دقتدر طول فرآیند کدگذاری همواره نیز 

 انیتفسیر معآمده و  دستبمضامین رستی صحت و د

به همین منظور تالش  .اطمینان حاصل شود اطالعات،

شد تا با ارزیابی چند باره مضامین و تفاسیر مفهومی و می

حقیقی کنندگان، از های مشارکترجوع مجدد به پاسخ

بازتاب  این اطالعات ینکهاو  آمده دستباطالعات بودن 

کنندگان مشارکتف پژوهش و واقعیت اجتماعی اهدا
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-همچنین گزینش مصاحبه. است، اطمینان حاصل شود

ترین بستا رسیدن به حد اشباع ادامه یافت و مناشوندگان 

، یکدگذاردر فرآیند  ند ومعنایی انتخاب شد هایواحد

 .شوندگان مدنظر قرار گرفتمصاحبهتنوع تجربیات 

در موارد الزم از سؤاالت  انپژوهشگر عالوه بر این

تا زمینه جامع بودن د ندکننده استفاده نموکمکی و هدایت

برخی از سؤاالت پژوهش . اطالعات دریافتی فراهم شود

در مورد تجربه خود از زلزله صحبت  -1 :عبارت بودند از

تصور ذهنی شما قبل از وقوع زلزله چگونه بود؟  -2. کنید

بعد از  -0شما چگونه شد؟  بعد از تجربه زلزله زندگی -3

 ...و  زلزله روابط بین اعضای خانواده شما چگونه شد؟

 

 هایافته

که از این  نوجوان مشارکت داشتند 12در پژوهش حاضر 

 نفر نیز دختر بودند 7و ( %33/23)نفر پسر  3 تعداد

 12-13در بازه سنی  کنندگان شرکتنفر از  7. %(17/01)

نفر نیز در  3و %( 17/21) 17-12نفر در بازه  0، %(17/01)

نفر از  11 .قرار داشتند%( 24) 11-17بازه سنی 

یک یا دو نفر از اعضای  در پژوهش کنندگان مشارکت

%( 33/73)درجه یک خانواده خود را از دست داده بودند 

نفر نیز تجربه سوگ اعضای خانواده خود را نداشتند  0و 

(17/21.)%  

منظور توصیف بهدهد نشان می 1که جدول  گونه همان

مبتال به اختالل  عمیق و غنی تجارب زیسته نوجوانان

یزی و با استفاده از روش تحلیل کال استرس پس از سانحه

 22و ( تم)مضمون اصلی  0، (واحد معنایی)کد اولیه  33

 .دست آمدب( مقوله)مضمون فرعی 

 
 سرپل ذهابمضامین اصلی و فرعی حاصل از تجارب زیسته نوجوانان با ترومای پس از سانحه ناشی از زلزله  1جدول 

 مضامین فرعی مضامین اصلی

 پاشیدن ناگهانی زندگی از هم
های مالی، تخریب و از بین رفتن محل سکونت و لوازم زندگی، تغییر ناگهانی در سبک زندگی، خسارت

 زندگی جدید ناتوانی در سازگاری با شرایط

 یشناختروانمشکالت 
 ،اختالالت خواب، احساس درماندگی، هیجانی، نشخوارهای فکری، احساس خشم و وحشتهای آشفتگی

 ، ترس شدید از تنها ماندن، نگرانی مکرر از وقوع مجدد زلزلهپناهی بیدر فراموشی واقعه زلزله، احساس  یناتوان

نابسامانی در کارکردهای 

 (خانوادگی/اجتماعی)ارتباطی 

و غریبگی در  یدل گسستگ، احساس یفرد ینبگیری و انزوا، مشکالت آشفتگی در ساختار خانواده، گوشه

 های خانگیجمع، هراس اجتماعی، گرایش به مصرف الکل و مواد، خشونت

 های مربوط به معنویتچالش
های اخالقی، تغییر نگرش در مورد معنای زندگی، احساس مواجهه با مسئله مرگ، تغییر در باورها و ارزش

 ، ترس از خشم خداهمنوعشفقت نسبت به 

 

شوندگان در پژوهش به فرایندهایی تمامی مصاحبه یباًتقر

 اختالل استرسساز و تقویت کننده اشاره نمودند که سبب

که در جدول  گونه همان .شودمحسوب میسانحه پس از 

های اصلی کشف شده از مضمون ،شودمشاهده می 1

 ندعبارتتجارب زیسته نوجوانان با ترومای پس از سانحه 

مشکالت ناگهانی زندگی،  یدگیپاش ازهم :از

، نابسامانی در کارکردهای ارتباطی یشناختروان

 .های مربوط به معنویتچالش و( خانوادگی /اعیاجتم)

 ناگهانی زندگی یدگیپاش ازهم

 ،ویژه زلزلهترین پیامدهای حوادث طبیعی و بهیکی از مهم

در واقع یکی از . از هم پاشیدن ناگهانی زندگی است
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قربانیان اصلی زلزله مواجهه با این واقعیت  مهمهای چالش

ناپذیرند، مالی و جانی برگشت تلخ است که خسارات 

باز نخواهند گشت،  وقت یچهعزیزان از دست رفته دیگر 

ها و های صورت گرفته در خانواده با گذشت ماهتخریب

ها و مشاغل قبلی دیگر وجود ها پایدارند، فعالیتسال

های مدید و های زندگی برای مدتدندارند و استاندار

توان گفت اولین در واقع می. یابدطوالنی کاهش می

شوند فروپاشی زدگان با آن مواجه میچالشی که زلزله

های فرعی کشف یکی از مضمون .است ندگیناگهانی ز

شده از هم پاشیدن ناگهانی زندگی، خسارات مالی در اثر 

-بین بردن زیر ساختهایی مانند زلزله تخریب و از فاجعه

های مادی و اقتصادی است که جبران این خسارات برای 

 .است قربانیان زلزله بسیار سخت

: بیان کرد گونه یناتجربه خود را  7کننده شماره  مشارکت

کنار اومدن با این قضیه خیلی سخته که در یک چشم به هم زدنی »

میگم نکنه هر چی که داری رو از دست بدی، گاهی وقتا به خودم 

 .«...همه چی فقط یه خواب بوده، ولی افسوس
مضمون فرعی دیگر از هم پاشیدن ناگهانی زندگی، 

تخریب و از بین رفتن محل سکونت و لوازم زندگی 

یکی دیگر از عواقب فجایعی مثل زلزله ویران شدن . است

داخل خانه  ها و از بین رفتن بخش بزرگی از لوازمخانه

مگه میشه اونیکه »: گفتمی 2کننده شماره مشارکت. است

زلزله رو تجربه نکره درک کنه ما چی کشیدیم، وقتی خونمون رو 

سرمون خراب شد هر چی داشتیم و نداشتیم زیر آوار دفن شد و ما 

 .«و یه دست لباس پاره موندیم

مضمون فرعی دیگر کشف شده تغییر ناگهانی در سبک 

و بلندمدت باعث  مدت فجایع در کوتاه. استزندگی 

به ؛ شودتغییرات ناگهانی در سبک زندگی قربانیان می

ای طبیعی با تغییراتی کالن عبارت دیگر فاجعه پدیده

است که فراتر از مرزهای طبقاتی، قومیتی و جنسیتی 

-مشارکت. سازدشکل زندگی قربانیان را دگرگون می

انگار درست بعد از زلزله »: گفتمی گونه ینا 1کننده شماره 

که گذشتت هم با اموالت خاک میشه، تو دیگه آدم سابق نیستی، 

 .«زلزله همه چی رو تغییر میده حتی نوع زندگی کردنت رو

ناتوانی در سازگاری با شرایط زندگی جدید زیر مضمون 

 هاییپدیده را فجایع. فرعی دیگری بود که استخراج شد

 آن در که دانند یمشرایطی  ایجاد کننده و آوربهت

 و به هم ریخته ناگهانی طور به زندگی عادی هایانگاره

-مشارکت. روند یم فرو ناتوانی و درماندگی در قربانیان

: کردتوصیف می گونه یناتجربه خود را  2کننده شماره 

 به وجود ترین کار ممکن بعد از زلزله کنار اومدن با شرایطسخت»

مرگ خواهر و برادرمو فراموش  بود، االنم که االنه نتونستم اومده

 .«کنم، کاش منم میمردم همون موقع
 یشناختروانمشکالت 

اصلی کشف شده از تجارب زیسته  ینمضامیکی دیگر از 

مشکالت  سانحهپس از  اختالل استرسنوجوانان با 

های موقعیت فجایعی مانند زلزله موقعیت. بود یشناختروان

در این موقعیت قربانیان در . فشار جمعی فراگیر هستند

شوک از دست دادن عزیزان، خانه و زندگی خود هستند 

کنند و فرسایی را تجربه میطاقت یشناختروانو فشارهای 

فراهم  یشناختروانهمین امر بستری برای انواع مشکالت 

کند که ممکن است با گذشت زمان نه تنها از شدت می

 .یابد تداومآن کاسته نشود بلکه به قوت خود 

، یشناختروانهای فرعی مشکالت یکی از مضمون

های هیجانی در گروه آشفتگی. های هیجانی بودآشفتگی

های بزرگسال بروز کودکان و نوجوانان بیشتر از گروه

-باری، واکنشقراری، گریه و اندوهکند و به شکل بیمی

احساسی ها و بیهای اجتنابی، کرختی در پاسخ به محرک

. دهدرگیر شدن با دنیای بیرونی خود را نشان میدر د

در ماه اول بعد از زلزله »: گفتمی 3کننده شماره مشارکت
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تونستم گریه کنم، انگار همه چی معنای خودشو از من دیگه نمی

 .«دست داده بود، راستش االنم همینجوریم

فرعی استخراج  ینمضامنشخوارهای فکری یکی دیگر از 

نشخوار فکری، افکاری مقاوم و . ها بودشده از مصاحبه

عود کننده هستند که حول یک موضوع معمول دور می 

زند و مانع دستیابی به راه حلی مفید و کارآمد، برای 

نوجوانان . شودمقابله با مشکالت و وقایع زندگی می

درگیر نشخوارهای  یداًشدکننده در پژوهش مشارکت

فکری مربوط به واقعه زلزله بودند و این استمرار شاید 

عدم پذیرش و سازگاری با ترین دالیل برای یکی از مهم

-می 1کننده شماره مشارکت. شرایط زندگی جدید باشد

فکر نکنم، ( زلزله)حتی یک لحظه نبوده که به اون اتفاق »: گفت

 .«فکر نکنممثل یه کرم تو سرمه و نمیتونم بهش 

، یشناختروانهای فرعی مشکالت یکی دیگر از مضمون

یکی از عواقب فجایع . احساس خشم و وحشت بود

نسبت به زندگی و احساس وحشت احساس خشم مزمن 

اعتمادی نسبت به زندگی نسبت آن است که با نوعی بی

کنندگان در پژوهش نشان تجارب مشارکت. همراه است

خشم و وحشت بود که بیشتر از وجود توأم احساسات 

. زدرحم است، دور میحول این محور که زندگی بی

دیگه به دنیا اعتماد ندارم، »: گفتمی 0کننده شماره مشارکت

کردم که اینقد دنیا فکرش رو هم نمی اصالًترسم، دیگه ازش می

گناه و معصوم زیر آورها های بیدونید چقدر بچهرحم باشه، میبی

 .«دفن شدن؟

احساس درماندگی مضمون فرعی دیگری بود که 

فجایعی . مطرح کردند در پژوهش کنندگانمشارکت

بینی ناپذیر و غیر قابل مانند زلزله که ناگهانی، پیش

-اند، موجب درماندگی و سردرگمی قربانیان میکنترل

پس از فاجعه  ها مدتاین احساس ممکن است . شوند

درماندگی فراگیر  تداوم داشته باشد و به نوعی احساس

. های زندگی تعمیم یابدتبدیل شود و به کل عرصه

وقتی بابامو از زیر آوار »: گفتمی 2کننده شماره مشارکت

کشیدن بیرون همینجوری مات و مبهوت داشتم به جسد خونیش 

کردم، انگار هیچ چیز واقعی نبود و من دیگه نمیدونستم باید نگاه می

 .«تا االن همین احساس باهام موندهچیکار کنم، از اون زمان 

اختالالت خواب از دیگر مضامین فرعی استخراج شده، 

. کنندگان در پژوهش گزارش کردندکه مشارکت است

مشکل در به فجایعی مانند زلزله  یشناخترواناز عالئم 

خواب رفتن و تداوم خواب و دیدن مکرر زلزله در 

ممکن شود و که پس از واقعه شروع میخواب است 

کننده نوجوانان مشارکت. های مدید تداوم یابداست مدت

در پژوهش همچنان یکی از مشکالت اصلی که رنج 

کند را مشکالت مربوط به فراوانی به آنان تحمیل می

: گفتمی 12کننده شماره مشارکت. خواب عنوان کردند

و  بینم زلزله اومدهخوابم تو خواب میشبا خوابم نمیبره و وقتیم می»

ولی بعد از زلزله من حتی یه شبم  ؛پرم، شاید باور نکنیداز خواب می

 .«نتونستم خوب بخوابم

ناتوانی در فراموشی واقعه زلزله مضمون فرعی دیگری 

فراموش کردن فجایعی مانند زلزله، . بود که کشف شد

بسته به شدت آسیب آن ممکن است تا آخر عمر در 

ها تحت دگی آنان را تا سالاذهان قربانیان باقی بماند و زن

قربانیان ممکن است با وجود تالش نتوانند . تأثیر قرار دهد

واقعه آسیب زا را فراموش کرده و حالتی خنثی به آن 

: گفتمی 1کننده شماره مشارکت. تجربه داشته باشند

ولی نمیشه، هر  ؛که اون اتفاق رو فراموش کنم کنم یمخیلی سعی »

، ...بیشتر فکرم درگیرش میشه، نمیدونم کنم  چی بیشتر سعی می

شاید هیچوقت نتونم بدون احساس ترس و وحشت به اون قضیه نگاه 

 .«کنم

یکی دیگر از مضامین فرعی مربوط به مشکالت 

از دست دادن عزیزان . استپناهی احساس بی یشناختروان
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و خسارات شدید مالی در فجایعی مانند زلزله به احساس 

-تمامی نوجوانان مشارکت یباًتقر. شودپناهی منجر میبی

پناهی را به عنوان بخشی از کننده در پژوهش احساس بی

کننده شماره مشارکت. تجارب زیسته خود مطرح کردند

پشت بی قدر یناکردم که فکرش رو نمی وقت یچه»: گفتمی 10

ولی این احساس  ؛و پناه باشم، راستش مردم خیلی کمک کردن

 .«...ایناست تر ازخیلی عمیق

ترس شدید از تنها ماندن از دیگر مضامین فرعی استخراج 

هراس شدیدی در توانند فجایع می. ها بودشده از مصاحبه

ها ترس ترین این هراسجامعه ایجاد کنند که یکی از مهم

اگر این فجایع و بالیا باعث . شدید از تنها ماندن است

شود و مرگ عزیزان هم شود این احساس تقویت می

. های طوالنی به قوت خود باقی بماندممکن است مدت

نه فقط من بلکه همه »: گفتمی 1کننده شماره مشارکت

اوانایی که زلزله رو تجربه کردن این فکر مدام تو سرشون هست که 

 .«ای رو از دست بدم و تنهاتر از این شومنکنه عزیز دیگه

از وقوع مضمون فرعی دیگر استخراج شده نگرانی مکرر 

یکی از عواقب . استکنندگان مجدد زلزله در مشارکت

غیر مترقبه و ناگهانی بودن فجایعی مانند زلزله  یشناختروان

و نگرانی شدید از وقوع مجدد زلزله در  ترس ،در قربانیان

که با نوعی گوش به زنگی  استآینده نزدیک و یا دور 

منیت مداوم همراه است که باعث آشفتگی روانی و عدم ا

کی »: گفتمی 11کننده شماره مشارکت. شودخاطر می

کرد سرپل به این روز بیافته؟ از کجا معلوم که دوباره این فکرشو می

اتفاق رخ نده؟ این فکر که دوباره ممکنه زلزله بیاد خیلی آدمو آزار 

خیالت راحت نیست که همه چی تموم  وقت یچهمیده انگار که 

 .«شده
 (خانوادگی /اجتماعی)کارکردهای ارتباطی نابسامانی در 

مختلف هستند فرایندی با اثرات  هایی مانند زلزلهفاجعه

ایجاد نابسامانی در  ها آنترین از مهم یکیکه 

 منشأبه این معنا که زلزله . استکارکردهای ارتباطی 

تغییرات کارکردی و ساختاری در جامعه است و این 

تعادلی نیستند بلکه تغییری ها از زمره تغییرات دگرگونی

هایی از کارکردی در کل سازمان اجتماعی و یا بخش

 .واحدهای تشکیل دهنده نظام اجتماعی هستند

های فرعی آشفتگی در ساختار خانواده یکی مضمون

افتد، ای اتفاق میزمانی که زلزله. استاستخراج شده 

ل رود کشود و عزیزی از دست میای خراب میخانه

همچنین بروز . شودر خانواده دچار بحران میساختا

عواملی مانند؛ فقر مادی، نبودن کار و منبع درآمد و نبودن 

مسکن نیز از جمله عوامل مؤثر در ایجاد آشفتگی در کل 

-می 14کننده شماره مشارکت. باشندساختار خانواده می

بعد از زلزله همه چیز تو خانوادمون تغییر کرد، دیگه هیچ »: گفت

که وارد دنیای  کردم یمچیز مثل سابق نبود، من گاهی وقتها احساس 

 .«ای شدمدیگه

گیری و انزوا مضمون فرعی دیگر مربوط به گوشه

ها که از مصاحبه استنابسامانی در کارکردهای ارتباطی 

ی، جسمانی و های مالدر نتیجه آسیب. استخراج شد

ناشی از زلزله روابط اجتماعی افراد نیز  یشناختروان

دهد و قربانیان سالمت و شادابی اولیه خود را از دست می

کننده مشارکت. شوندگیرتر میتر و گوشهبیشتر منزوی

ای به حضور تو جمع ندارم و بیشتر عالقه»: گفتمی 1شماره 

 .«ترجیح میدم دور و برم خلوت باشه

مضمون فرعی دیگری بود که  یفرد ینبمشکالت 

بدیهی است که وقایعی مانند زلزله با تحمیل . شناسایی شد

افراد را با چالش  یفرد ینبفشارهای روانی شدید روابط 

-کنندگان در پژوهش عنوان میمشارکت. مواجهه کند

آنان  یفرد ینبکردند که پس از زلزله کیفیت روابط 

کاهش یافته و شکیبایی کمتری در روابط اجتماعی از 

: گفت می 1کننده شماره مشارکت. دهندخود نشان می
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تونستم روابط خودم قبل از زلزله آدم صبوری بودم و به راحتی می»

اما االن عوض شدم و روابطم دچار مشکل  ؛رو با دیگران کنترل کنم

طی نگیرم و اینجوری شده تا جایی که ترجیح میدم هیچ ارتبا

 .«اعصابم آرومتره

مضمون فرعی دیگر مربوط به نابسامانی در کارکردهای 

و غریبگی در جمع بود  یدل گسستگارتباطی، احساس 

کننده نوجوانان مشارکت. ها استخراج شدکه از مصاحبه

کردند که تمایل و انگیزه خود برای شرکت در عنوان می

در واقع به نوعی اند و دادههای مختلف را از دست جمع

اند و خود را از حضور در اجتماعات مختلف دلزده شده

کننده شماره مشارکت. دانندای نمیمتعلق به هیچ مجموعه

وقتی وارد جمع »: کردبیان می گونه یناتجربه خود را  12

کنم متعلق به اونجا نیستم و دوست دارم از جمع میشم احساس می

 .«دمتر تنهایی رو ترجیح میخارج بشم، من بیش

های فرعی شناسایی شده هراس اجتماعی از دیگر مضمون

توانند موجب شکلی از هایی مانند زلزله میفاجعه. است

بدین معنا که با . ای به نام هراس اجتماعی شوندرفتار توده

ها یک نوع احساس از بین رفتن حصارها و دیوارهای خانه

. شودبازماندگان ایجاد میهراس و عدم امنیت در 

اوضامون خیلی افتضاح »: گفتمی 2کننده شماره مشارکت

 ترسیدیم که اون چیزاییم که برامون باقی مونده روبود، همش می

 .«دزدنب

مضمون فرعی گرایش به مصرف الکل و مواد از دیگر 

مصرف . مضامین فرعی شناسایی شده در این پژوهش بود

زا به عنوان دهای استرسالکل و مواد پس از رخدا

مکانیسمی ناپخته برای فراموش کردن و یا کاهش فشار 

کننده از افراد مشارکت. شودناشی از واقعه قلمداد می

تمایل خود برای مصرف مواد و الکل پس از وقوع زلزله 

بارها »: گفتمی 14کننده شماره مشارکت. گفتندمی

مشروبات الکی خوردم تا شاید یکم از این وضعیت فاصله بگیرم، 

 .«کشمولی االن سیگار می ؛اهل دود نبودم اصالً قبالًمن 

های خانگی مضمون فرعی دیگری بود افزایش خشونت

تجارب . کردندبه وفور عنوان می شوندگان مصاحبهکه 

دهد کننده در پژوهش نشان میزیسته نوجوانان مشارکت

های خانگی به ویژه علیه کودکان و نوجوانان خشونتکه 

 1شماره  کننده مشارکت. پس از زلزله افزایش داشته است

تأثیر زلزله باشه  کنم یمبابام خیلی بداخالق شده، فکر »: گفتمی

کاری اینجوری نبود که سر هر موضوعی داد بزنه و کتک قبالًچون 

 .«کنه
 های مربوط به معنویتچالش

یکی از منابع درونی قدرتمند انسان برای مقابله با معنویت 

به عبارت دیگر ؛ های زندگی استنامالیمات و چالش

معنویت، باور به رشد و بالندگی انسان در راستای عبور از 

های زندگی و تنظیم زندگی ها و فراز و نشیبپیچ و خم

شخصی بر پایه تمرکز بر این باور است که به زندگی معنا 

در هنگام مواجهه با رخدادهایی مانند زلزله . دبخشمی

کند که فرد ای عمل میمعنویت به عنوان ابزاری مقابله

 .تواند بر پایه آن تعادل خویش را حفظ نمایدمی

یکی از مضامین فرعی معنویت، مواجهه با مسئله مرگ 

گرفتار افرادی که . بود که در این پژوهش شناسایی شد

و شاهد مرگ دیگران هستند و  شوندبالیای طبیعی می

کنند ممکن است مرگ را در یک قدمی خود احساس می

نوجوانان . به دیدگاهی جدید در مورد مرگ برسند

کننده در این پژوهش در بیانات خود به وفور به مشارکت

کننده مشارکت. مسئله مرگ و مفهوم آن اشاره داشتند

ه هم زدنی در یک روز و در یک چشم ب»: گفتمی 11شماره 

گم مرگ شاهد مرگ پدر و خواهرم بود، بعضی وقتها به خودم می

مرگ رو فراموش  نزدیکی چقدر به ما نزدیکه، از اون روز هیچوقت

 .«نکردم
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های اخالقی از دیگر مضامین تغییر در باورها و ارزش

کنندگان در فرعی مربوط به معنویت بود که مشارکت

فردی که شاهد بالیی . کردندپژوهش آن را تجربه می

رحم زندگی را مثل زلزله هست و چهره خشن و بی

در مقایسه با فردی که کند ملموس تجربه می صورت به

چنین تجربیاتی ندارد بیشتر امکان دارد که به نگرشی 

. های اخالقی برسدجدید در باورها و ارزش

بعد از زلزله متوجه شدم »: گفتمی 3کننده شماره  مشارکت

تونه ازت در مقابل این هیچ چیز مثل یک باور و ایمان قلبی نمیکه 

فشارها محافظت کنه، بعد زلزله فهمیدم که چقدر به این ایمان نیاز 

 .«دارم و شروع کردم به حرکت کردن در این مسیر

از دیگر مضامین مرتبط با معنویت، تغییر نگرش در مورد 

نوجوانان . استخراج شد بود کهمعنای زندگی 

کردند که همواره با کننده در پژوهش اظهار می مشارکت

اند و نگرشی این چالش که زندگی چیست؟ مواجه بوده

کننده شماره مشارکت. اندجدید نسبت به دنیا پیدا کرده

رفتم بعد از اینکه زلزله همه جا رو خراب کرد می»: گفتمی 12

مردم  های خراب شده وزدم و با دیدن خونهداخل شهر قدم می

معنای این زندگی چیه؟ ما اصأل  اگفتم وقعسرگردان به خودم می

 .«ایم؟برای چی زنده

مضمون فرعی دیگری  همنوعاحساس شفقت نسبت به 

شفقت به معنای درک همدالنه و . بود که کشف شد

افرادی که تجارب مشترکی دارند . عمیق دیگران است

-می همدیگر نشاننسبت به احساس شفقت بیشتری نیز 

کردند که کنندگان در پژوهش عنوان میمشارکت. دهند

پس از زلزله احساس همدلی، نوع دوستی و نزدیکی 

برای مثال . عاطفی بیشتری نسبت به دیگران داشتند

قبل از زلزله از خیلیا بدم »: گفتمی 1کننده شماره مشارکت

اونا  اصالًکردم که ای کاش و راستش بعضی وقتا دعا میمیومد 

تونن دوست اما بعد زلزله فهمیدم که چقدر همون آدما می... بودنن

 .«کنم که هستنرو شکر می داشتنی باشن و خدا

ترس از خشم خدا مضمون فرعی دیگر کشف شده در 

یک دیدگاه . های مربوط به معنویت بودارتباط با چالش

رایج در بین اغلب مردم جوامع سنتی وجود دارد که 

. دانندطبیعی را ناشی خشم خدا میحوادث و بالیای 

کردند که کننده در پژوهش عنوان مینوجوانان شرکت

 گونه یناکه  هاست آنزلزله به علت خشم خدا از  احتماالً

نوجوان شماره . گناهانشان تنبیه کرده است رن را بخاطاآن

خدا از یکی عصبانی بشه بالیی سرش میاره که تا »: گفتمی 2

اموش کنه، البته اگه اون آدم زنده بمونه، راستش آخر عمر نتونه فر

 .«ترسماالن خیلی بیشتر از خدا می

 

 بحث

تجارب زیسته نوجوانان پژوهش پیش رو با هدف بررسی 

سرپل ناشی از زلزله سانحه پس از  اختالل استرسبا 

اولین آمده  دستبنتایج  اساسبر. انجام گرفت ذهاب

ناگهانی  مضمون اصلی کشف شده از هم پاشیدگی

ترین در پژوهش مهم گانکنندمشارکت .زندگی بود

طوالنی نیز  نسبتاًهای بحران پس از وقوع زلزله که مدت

-خسارت :هایی ماننداستمرار داشته را به مواجهه با چالش

های مالی، تخریب و از بین رفتن محل سکونت و لوازم 

زندگی، تغییر ناگهانی در سبک زندگی و ناتوانی در 

در . سازگاری با شرایط زندگی جدید مربوط دانستند

به مطالعه تجربه ( 1311)پژوهش مشابهی سلیمی و نادری 

در زلزله پرداختند که یکی از  سرپل ذهابزیسته زنان 

مواجهه با چالش ر مطالعه آنان نیز مضامین کشف شده د

در پژوهش مشابه دیگری . فروپاشی ناگهانی زندگی بود

به بررسی ( 2421) 1پینو، پلوسی، آرتونی و ماری

                                                             
1
- Pino, Pelosi, Artoni & Mari 
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 20پیامدهای بلندمدت پس از سانحه در بازماندگان زلزله 

نتایج پژوهش آنان نشان  ،ایتالیا پرداختند 2411آگوست 

گروه بزرگسال داد که گروه سنی نوجوان در مقایسه با 

پذیر بوده و بحران ناشی از فروپاشی زندگی بیشتر آسیب

به اختالل و از دست دادن خانه یکی از عالئم افراد مبتال 

های دیگر پژوهش از .گزارش شد سانحهپس از  استرس

کتابی پورهای حبیبپژوهشتوان به همسو با این یافته می

در تبیین  .اشاره نمود( 2441) 1بوکیلو پژوهش ( 2413)

فجایعی مانند زلزله یک فشار که توان گفت می این یافته

-بزرگی را برای قربانیان به بار می یشناخترواناجتماعی و 

های متعارف تن انگارهسآورد که عالوه بر درهم شک

ها و خسارات های اجتماعی، آسیبزندگی و کنش

از بین بردن محل و لوازم ضروری  :ناپذیر مالی مانندجبران

برهم زدن زندگی را نیز با خود به همراه دارد که موجب 

های شود و نیازها و سبکتعادل ارگانیسم انسانی می

ممکن  ها آنزند که سازگاری با جدید زندگی را رقم می

را از ارائه  است برای قربانیان بسیار سخت باشد و آنان

پینو و همکاران، )های معمول و منظم ناتوان سازد پاسخ

2421.) 

بود که  یشناخترواندومین مضمون اصلی مشکالت 

کننده در پژوهش در شرکتنوجوانان  .استخراج شد

که در اثر وقوع  یشناختروانهای خود مشکالت مصاحبه

ها گرفته بودند را به عنوان یکی دیگر از بحرانزلزله شکل

 :این مشکالت شامل. های خود مطرح کردندو چالش

های هیجانی، نشخوارهای فکری، احساس خشم آشفتگی

و وحشت، احساس درماندگی، اختالالت خواب، ناتوانی 

، ترس شدید از پناهی بیدر فراموشی واقعه زلزله، احساس 

همسو . تنها ماندن و نگرانی مکرر از وقوع مجدد زلزله بود

                                                             
1
- Bokil 

در پژوهشی به ( 2421)و همکاران  یافته وانگبا این 

در نوجوانان سانحه پس از  اختالل استرسبررسی عالئم 

مشکالت خواب و ای زلزله زده چینی با نقش واسطه

آوری پرداختند که نتایج پژوهش آنان نشان داد که تاب

قابل توجهی با عالئم  طور بهقرار گرفتن در معرض زلزله 

همراه است و مشکالت سانحه پس از  اختالل استرس

ای بین قرار گرفتن در آوری نقشی واسطهخواب و تاب

. کندایفا میسانحه پس از  اختالل استرسمعرض زلزله و 

نشان ( 1331)محمدی و همکاران در پژوهش دیگری 

سانحه پس از  اختالل استرسنوجوانان مبتال به  دادند که

اضطراب،  :نندما یشناختروانناشی از زلزله بم مشکالت 

همچنین . کنندافسردگی، خشم و تجزیه را تجربه می

نشان داد که مشکالت ( 1111) 2های پژوهش گرینیافته

-اضطراب و افسردگی از جمله نشانه :مانند یشناختروان

از دیگر . استسانحه پس از  اختالل استرسهای همراه با 

های توان به پژوهشهای همسو با این یافته میپژوهش

 3و پژوهش اشپیگر و گورنمونت( 1311)سلیمی و نادری 

توان گفت که می در تبیین این یافته .اشاره نمود( 1113)

ویژه زلزله نه تنها بافت اجتماعی منطقه بالیای طبیعی و به

نامطلوب کند بلکه بر روان افراد نیز اثرات را تخریب می

 هایگذارد که ممکن است تا سالفراوانی بر جای می

از بین رفتن زندگی،  تجربه. متمادی ادامه داشته باشد

های جسمانی، از هم گسستگی آسیب مرگ عزیزان،

های بافت و نظم اجتماعی، آوارگی، از بین رفتن شبکه

ارتباطی و از هم پاشیدن تعامالت معمول اجتماعی فشار 

روانی بسیار سنگینی بر قربانیان و به ویژه گروه سنی 

آورد که موجب ایجاد انواع وارد میکودک و نوجوان 

مانند احساس یأس و ناامیدی،  یشناختروانمشکالت 

                                                             
2
- Green 

3
- Spiegler & Guerenmont 
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احساس درماندگی، ترس و وحشت، اختالالت خواب و 

 (.2410انبری، )شود در قربانیان می... 

مضمون اصلی کشف شده نابسامانی در  سومین

بدین  .بود( خانوادگی /اجتماعی)کارکردهای ارتباطی 

-در پژوهش در مصاحبه کننده نوجوانان شرکتمعنا که 

و برهم خوردن توازن در ارتباطات و  های خود نابسامانی

روابط اجتماعی و خانوادگی قبلی خود را از دیگر 

آشفتگی  :این مضمون شامل. پیامدهای زلزله برشمردند

 ینبگیری و انزوا، مشکالت در ساختار خانواده، گوشه

و غریبگی در جمع، هراس  یدل گسستگ، احساس یفرد

های خشونت و اجتماعی، گرایش به مصرف الکل و مواد

در پژوهش مشابهی کارماسی و همکاران  .خانگی بود

پس  اختالل استرسافراد مبتال به نشان دادند که ( 2424)

 در ناشی از زلزله اختالالت ارتباطی زیادی راسانحه از 

در . کنندزندگی خانوادگی و اجتماعی خود تجربه می

دریافتند که ( 2421)پژوهش دیگری وانگ و همکاران 

سانحه پس از  اختالل استرسزده مبتال به افراد زلزله

 یدرون فردو  یفرد ینبهای زیادی در روابط نابسامانی

های همسو با این از دیگر پژوهش. کنندخود تجربه می

 اشاره( 2421)هوری و همکاران  توان به پژوهشیافته می

توان گفت که یکی از می در تبیین این یافته .کرد

پیامدهای زلزله که سازگاری با آن نیز بسیار دشوار است 

ایجاد آشفتگی و برهم زدن کارکردهای ارتباطی اعم از 

های بدین معنا که زلزله شیوه. اجتماعی و خانوادگی است

ساختار خانواده و جامعه تغییر  ونمرسوم ارتباطی را در

-دهد و شرایطی جدید را در روابط افراد به وجود میمی

آورد که ممکن است افراد نتوانند در این ساختار ارتباطی 

و در  حفظ کنندهای ارتباطی معمول خود را کنش ،جدید

برای . های جدی شوندنتیجه در روابط خود دچار اختالل

یکی از اعضای خانواده  مرگمثال با از بین رفتن خانه یا 

 یجدیدبینی پیشهای ناخواسته و غیر قابل و نقشط شرای

که تاکنون تجربه و تصوری از آن  خورد یمرقم برای فرد 

های افراد به این شرایط جدید بنابراین پاسخ؛ نداشته است

ناسازگارانه و منفعالنه است و ممکن است او برای  غالباً

قطع  :ای مانندهای ناپختهگریز از این شرایط به مکانیسم

ارتباط و انزوا، خشم و پرخاشگری در روابط و گرایش 

 .به مصرف الکل و مواد مخدر روی آورد

های مربوط به معنویت مضمون اصلی چالش چهارمین

کننده در پژوهش گزارش نوجوانان مشارکت .است

های معنوی متعددی کردند که پس از وقوع زلزله چالش

های مواجهه با مسئله مرگ، تغییر در باورها و ارزش :مانند

اخالقی، تغییر نگرش در مورد معنای زندگی، احساس 

و ترس از خشم خدا را تجربه  همنوعشفقت نسبت به 

در ( 1311) ساربان یدریحبا این یافته  همسو .اندنموده

های پیرامون پژوهش خود نشان داد بین معنویت با آسیب

زدگان شهرستان ورزقان رابطه معنادار زلزله در زلزله

در ( 1314)گودرزی، شفیعی و تاریخی . وجود دارد

پژوهش مشابه دیگری گزارش کردند که باورها و 

 عاطفی عالئم کاهش در نداتومی مذهبی هایشنگر

 ؛ناشی از زلزله اثرگذار باشدسانحه پس از  اختالل استرس

های دیگر پژوهش .اما بر عالئم خودآیند آن تأثیری ندارد

و ( 2413) 1توان به پژوهش آتنهمسو با این یافته می

-در تبیین این یافته می .اشاره نمود( 2413) 2پژوهش پوند

تواند بر مشکالت ضعف معنویت میکه توان گفت 

اندوه و خشم نسبت به  معموالً. یدافزا یب یدگانداغد

این . طبیعت از پیامدهای شایع پس از بالیای طبیعی است

اعتراض به  صورت بهخشم و اندوه شدید ممکن است 

                                                             
1
- Aten 

2
- Pond 
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عدالت الهی و یا ترس از خشم الهی خود را نشان داده و 

 ها و باورهای اخالفی فرد تأثیر گذارددر ساختار ارزش

معنویت قوی توان در عین حال . (1311ساربان، حیدری)

و فشار ناشی  آوری افراد در مواجهه با بالیا را افزایشتاب

به عبارت دیگر افراد با ؛ دهد میاز داغدیدگی را کاهش 

سطح باالی معنویت نسبت به حقایق دردناک زندگی 

بینانه دارند و این بالیا، بیماری و فقدان نگرشی واقع :مانند

-ناپذیر زندگی پذیرفتهرخدادها را به عنوان بخش جدایی

اند و در مواجهه با آن از نظر هیجانی کمتر متأثر شده و 

 .دهندتری نشان میهای پخته واکنش

 

 گیرینتیجه

 پژوهش این جامعه هدف عنوان به سرپل ذهابشهرستان 

و  .زلزله به خود دید در بحران فراوانی هایآسیب

 نیز شهر این گروه سنی کودکان و نوجوانان پذیری یبآس

کسب آگاهی و  بنابراین؛ بود مشهود کامالً زلزله این در

ی هازمینه و پذیریآسیب این یفو ک مورد کمدر  بینش

 در پژوهش انجام اهمیت و ضرورت آن و تداوم ایجاد

پژوهش حاضر در قالب یک . دهدمی نشان را زمینه این

بندی و مطالعه کیفی با روش پدیدارشناختی با دسته

استخراج کدهای توصیفی، تفسیری و نیز تبیینی انجام 

کنندگان چهار پس از انجام مصاحبه با مشارکت. گرفت

از هم پاشیدگی ناگهانی زندگی،  :مضمون اصلی

، نابسامانی در کارکردهای ارتباطی یشناختروانمشکالت 

های مربوط به معنویت چالش و( خانوادگی /اجتماعی)

کیفی با وجود مزایای زیاد روش پژوهش  .آمد دستب

 کننده مصاحبههای که دیدگاه داین محدودیت را نیز دار

ممکن است نتایج پژوهش را تا حدودی تحت تأثیر قرار 

ها در شرایط پاندمی همچنین دسترسی به نمونه. دهد

دیگری بود که پژوهش  یتمحدود 11-ویروس کووید

حاضر شود پژوهش پیشنهاد می. حاضر با آن روبرو بود

های سنی مختلف های پژوهش دیگر و در گروهبا روش

 .انجام گیرد

 

 اریسپاسگز

مدیریت کنندگان در پژوهش همچنین از از کلیه شرکت 

 سرپل ذهابآموزش و پرورش شهرستان اداره عوامل و 

همکاری این پژوهش با  .کمال تشکر و قدردانی را دارم

و پیرو نامه به شماره انجام  دانشگاه کردستان

معاونت پژوهشی دانشکده  یدتائمورد  23413/10/44

تضاد  گونه یچه ؛ وعلوم انسانی و اجتماعی قرار گرفت

 .منافعی در آن وجود ندارد
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