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Abstract
Introduction: The earthquake is one of the largest and most devastating natural disasters,
which has various physical and psychological effects on people, especially children and
adolescents.

[ DOI: 10.29252/shenakht.5.3.38 ]

[ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2022-07-03 ]

Aim: The aim of this study, was to compare the coping strategies, happiness and hope for the
future in the adolescents survivor of Bam earthquake with normal adolescents.
Method: In this study 143 adolescents survivor of Bam earthquake and 207 normal
adolescents were selected by multistage claster sampling and answered to Lazarus coping
strategies, Oxford happiness and Snyder hope for the future. Data were analyzed by
multivariate analysis of variance and T- independent group.
Result: Findings showed that survivors of earthquake use less problem-focused coping
strategies and use more emotional-focused coping strategies, as well as happiness and hope
for the future in them is lower than normal adolescents. Also, gender differences were
observed in the studied variables.
Conclusion: Based on these findings, by providing appropriate psychological measures and
training in coping strategies, the level of vulnerability of earthquake people can be
significantly reduced.
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چکیده
مقدمه :زلزله ازجمله بزرگترین و ویرانگرترین بالیای طبیعی است که اثرات جسمانی و روانشناختی مختلفی بر افراد جامعه به-

هدف :لذا هدف این پژوهش ،مقایسهی راهبردهای مقابلهای ،شادکامی و امید به آینده در نوجوانان بازمانده از زلزلهی بم با
نوجوانان عادی است.
روش :در این پژوهش  743نوجوان بازمانده از زلزله بم و  581نفر از سایر نوجوانان به شیوه نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند و
به پرسشنامههای راهبردهای مقابلهای الزاروس ،شادکامی آکسفورد و امید به آینده اسنایدر پاسخ دادند .دادهها با استفاده از آزمون
تحلیل واریانس چندمتغیری ( )MANOVAو  Tگروههای مستقل تحلیل گردید.
یافتهها :یافته های پژوهش نشان دادند که نوجوانان بازمانده از زلزله از راهبردهای مقابلهای مسألهمدار کمتر و از راهبردهای
مقابلهای هیجان مدار بیشتر استفاده میکنند و میزان شادکامی و امید به آینده در این افراد کمتر از نوجوانان عادی است .همچنین
تفاوتهای جنسیتی در متغیرهای موردمطالعه مشاهده شد.
نتیجهگیری :بر اساس این یافتهها با انجام دادن اقدامات روانشناختی مناسب و آموزشهای الزم در زمینه راهبردهای مقابلهای
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ویژه کودکان و نوجوانان میگذارد.

میتوان میزان آسیبپذیری افراد زلزلهزده را به میزان قابلتوجهی کاهش داد.

تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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زلزله در دوران کودکی ،زندگی فرد را تحت تأثیر قرار

کرینس و ولز .)5873 ،تر معتقد است احساس آینده

خواهد داد و اثرات روانی و جسمانی متفاوتی خواهد

نداشتن در کودکان ضربه دیده به ویژه در اوایل

داشت ازجمله احتمال بیماریهای حاد ،کوتاهی قد و

نوجوانی وجود دارد و ممکن است مدت ها پس از

وزن کم را در کودکان زیر  2سال افزایش میدهد

ضربهی اوّلیه روی دهد (تر .)7337 ،همچنین نتایج

(داتار ،لیو ،لینمایر و ستکر5873 ،؛ لی و همکاران،

پژوهشهای نجاریان و همکاران ( )7313و سروش،

 )5871همچنین ،تظاهرات روانپزشکی مانند واکنش-

حجازی و اژهای ( )7333نشان دادند که روبرو شدن

های استرس حاد ،اختالل سازگاری ،افسردگی ،اختالل

با فجایع ،باعث افزایش ناامیدی در افراد میشود .به

استرس پس از سانحه ،اختالالت اضطرابی خاص در

عالوه ،بین دختران و پسران از نظر میزان امیدواری

دوران کودکی و غیره را به دنبال خواهد داشت (بدریا،

تفاوت معناداری وجود دارد (گول و نظامی5872 ،؛

5874؛ وانگ و همکاران5875 ،؛ کار5883 ،؛ سالیچولو

آهنکوبنژاد7331 ،؛ بهروزی و محمدی)7313 ،؛

و باسوغلو .)5883 ،بهعالوه ،تر 7معتقد است کودکانی

بنابراین میتوان گفت داشتن امید به آینده و روحیهی

که با تروما یا فجایع مواجه شدهاند در اوایل نوجوانی

شاداب یکی از نیازهای انسان امروزی است (بورنس،5

با احساس ناامیدی نسبت به آینده روبرو میشوند و

 )5878که حوادث ناخوشایند میتوانند آن را تحت

همچنین به شکسته شدن راهبردهای مقابلهای در جریان

تأثیر قرار بدهند.

آسیب اشاره میکند (تر7337،؛ به نقل از نجاریان و

کالوو و همکاران ( )5872نشان دادند که میزان

براتی سده.)7313 ،

شادکامی افراد بعد از حوادث ناخوشایند طبیعی کاهش

امید به آینده به عنوان یک عامل شناختی میتواند افراد

پیدا میکند .شادکامی به درجه و میزانی که یک فرد

را درراه رسیدن به موفقیت یاری رساند .اسنایدر

دربارهی مطلوبیت کیفیت کلی زندگیاش به عنوان

امیدواری را بهعنوان ظرفیت یا قابلیت ادراکی برای

یک کل قضاوت میکند گفته میشود ،به عبارتی

ایجاد مسیرها و روشهای مختلف برای رسیدن به

دیگر شادکامی به این معناست که فرد چقدر از زندگی

اهداف خود و برانگیخته نمودن خویش معرفی نمود

خود لذت میبرد (ونهاون5881 ،؛ به نقل از زارع،

(اسنایدر .)5885،همچنین ،استاتس معتقد است که امید

 .)7338بهعالوه داینر ( ،)5888معتقد هستند که

دارای دو مؤلفهی :شناختی و عاطفی هست که مؤلفه

شادکامی ،نوعی ارزشیابی است که فرد از خود و

عاطفی آن میتواند پیشبینی کنندهی وقوع رویدادهای

زندگیاش به عمل میآورد و مواردی از قبیل رضایت

مثبت در آینده و در نتیجه افزایش سالمت روان باشد

از زندگی ،هیجان و خلق مثبت ،فقدان افسردگی و

(استاتس5878 ،؛ وینینگ و همکاران .)5877 ،بهعالوه،

اضطراب را شامل میشود و جنبههای مختلف آن نیز به

امیدواری با مقابله مؤثر و بهزیستی بهتر رابطه دارد و

شکل شناختها و عواطف است (داینر ،لوکاس و

تعدیلکنندهی رابطهی بین افسردگی و رویدادهای

اسکولون.)5881 ،

ناخوشایند زندگی است و با توجه کمتر به اطالعات
- Terr
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مواجهه با حوادث و رخدادهای ناخوشایند طبیعی مانند

(گریگس5871 ،؛ کیاروچی و همکاران5872 ،؛ کلبرر،
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مقدمه

منفی و توجه بیشتر به اطالعات مثبت رابطه دارند

احمد زارعی و همکاران 47

میکنند ،آسانتر تصمیم میگیرند ،دارای روحیهی

دادند که نوجوانان پسر بیشتر از نوجوانان دختر از

مشارکتی باالتری هستند و احساس رضایت آنها در

راهبردهای مقابلهای مراجعه به دیگران استفاده کردند

زندگی باالتر است (حسینی کسنویه ،سلیمی و

درحالی که دختران بیشتر از راهبردهای مقابلهای

همکاران7335 ،؛ علی پور و شیبانی )7333 ،و افرادی

ناکارآمد استفاده کردند (داعیپور و بیان زاده)7313 ،؛

که از شادکامی مناسب برخوردار نمیباشند بیشتر مبتال

بنابراین پژوهشها نحوهی مقابله با حوادث آسیبزا

به افسردگی ،اضطراب و پیامدهای ناشی از آن بوده و

میتواند بر سالمت روانی فرد تأثیرگذار باشد.

در آنها اعتیاد و رفتارهای نابهنجار اجتماعی بیشتر

ازآنجایی که کودکان و نوجوانان بخش مهم هر

دیده شده و از امید به زندگی کمتری برخوردارند

اجتماع به شمار میروند انجام دادن تحقیقات و

(سپینهون ،الزینگا ،گیلتای و پنینکس5872 ،؛ بایلی

بررسیهایی در مورد نیازها ،تقاضاها و نحوهی

 7333و آرگایل 7332؛ به نقل از حسینی کسنویه و

خدماترسانی به آنها ضروری است .با توجه به

همکاران .)7335 ،بهعالوه شریفی و همکاران نشان

تأثیرات مخرب حوادث ناخوشایند طبیعی بر کودکان،

دادند که بین شادکامی و تجربه حوادث استرسزا رابطه

داشتن اطالعاتی در مورد مشکالت روانشناختی بعد از

معناداری وجود دارد ( شریفی ،سوکی ،تقربی و

فجایع نه تنها بر دانش موجود میافزاید بلکه میتواند

اکبری.)7331 ،

زمینهای باشد جهت شناسایی مشکالت بازماندگان و

راهبردهای مقابلهای نقش مهمی را در تعدیل یا کاهش

خدمترسانی مناسبتر به آنها .با توجه به پیشینهی

تأثیر حوادث استرسزا بر سازگاری کودکان ایفا می-

پژوهش و به رغم زلزله خیز بودن کشور ما ،بر روی این

کنند (کوین و راسیوپو )5888 ،و افراد در مواجهه با

موضوع بررسی چندانی شکل نگرفته است .لذا ،هدف

حوادث طبیعی از راهبردهای متفاوتی استفاده میکنند

مطالعهی حاضر ،مقایسهی راهبردهای مقابلهای،

(سامارا ویرا .)5873 ،الزاروس و فولکمن ()7331

شادکامی و امید به آینده در نوجوانان بازمانده از زلزله-

مقابله را چنین تعریف کردهاند« :تالشهای رفتاری و

ی بم با نوجوانان عادی است.

شناختی که به طور مداوم در حال تغییرند تا از عهدهی
منابع و توان وی ارزیابی میشوند ،برآیند» (به نقل از

پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسهای است .جامعهی

هاشمی ،علیلو ،پورشریفی ،بیرامی و نعمتی.)7335 ،

آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیهی نوجوانان شهرستان

نتایج به دست آمده از پژوهشهای متعدد حاکی از آن

بم و شهرستان کرمان در فاصلهی سنی  74تا  71سال

است افرادی که منابع مقابلهی ضعیف و ناکارآمد در

است .حجم نمونهی پژوهش حاضر  328نوجوان  74تا

مواجهه با فشار روانی دارند احتمال بروز مشکالت در

 71سال است که  743نفر از بم و  581نفر از کرمان

آنان بیشتر است (محمود علیلو ،بخشی پور ،اسماعیلی و

انتخاب شدند .روش نمونهگیری نیز به صورت خوشه-

طوفان .)7331 ،و همچنین بعد از حوادث طبیعی

ای چند مرحلهای بود .به این صورت که ابتدا از دو

ناخوشایند (طوفان) راهبردهای مقابلهای مثبت و منفی با

ناحیهی آموزش و پرورش شهرستان کرمان ،ناحیه 5

شدت نشانگان  PTSDرابطه داشتند (الک و سالیوان،

انتخاب و از  11مدرسهی این ناحیه  58مدرسه و از بین

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال پنجم ،شماره 33-25 ،7331 ،3

] [ DOI: 10.29252/shenakht.5.3.38

خواستههای خاص بیرونی یا درونی شخص که ورای

روش
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بهعالوه افراد شاد در وجود خود احساس امنیت بیشتری

 .)5883بهعالوه در تحقیقی داعیپور و همکاران نشان
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هر کالس چند نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند.

پژوهش کیافر ،کارشکی و هاشمی ( )7333پایایی این

الزم به ذکر است افرادی به عنوان نمونه انتخاب شدند

ابزار از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  8/38و

که در زمان وقوع زلزله  2-5سال سن داشتند و در

برای تفکر عامل  8/13و تفکر راهبردی  8/18محاسبه

شهرستان بم حضور داشتند ،لذا افرادی که ساکن بم

شده است.

هستند ولی در زمان وقوع زلزله در شهرستان بم حضور

آزمون شادکامی آکسفورد :پرسشنامه شادکامی

نداشتند در پژوهش از آنها به عنوان نمونه استفاده

آکسفورد اولین بار توسط آرگیل و لو ( )7333تهیه

نشدهاست.

شد .این پرسشنامه ،دارای  53گزاره است و از آن به

مقیاس امیدواری :به منظور جمعآوری اطالعات

طور وسیع در انگلستان استفاده میشود 53 .سؤال این

مربوط به امید از پرسشنامهی امید اسنایدر ()5888

پرسشنامه به صورت چهارگزینهای (الف ،ب ،ج ،د)

استفاده شد .این پرسشنامه ،شامل  75سؤال هشت

است که به ترتیب  7 ،5 ،3 ،4نمره میگیرد و در نتیجه

گزینهای است این که آزمودنی چگونه در مورد

نمرهی نهایی بین  8تا  31قرار میگیرد .نجفی و

خودش فکر میکند را از بین پاسخهای کامالً موافقم تا

همکاران ( )7337در هنجاریابی این پرسشنامه ضریب

کامالً مخالفم که به ترتیب نمره  1 ،1 ،2 ،4 ،3 ،5 ،7و 3

آلفای کرونباخ  8/38و ضریب پایایی  8/13را در کل

میگیرد را انتخاب میکند و در نهایت نمره امیدواری

نمونه برای این مقیاس به دست آوردند .بهعالوه ،به

در محدودهی  31-3قرار میگیرد .سؤالهای 78 ،3 ،5

منظور بررسی روایی همگرا و واگرای پرسشنامه،

و  75تفکر عامل ،سؤالهای  1 ،4 ،7و  3تفکر راهبردی

همبستگی نمرات آن با نمرات ،افسردگی ،روان-

و سؤالهای  1 ،2 ،3و  77نیز سؤاالت انحرافی است.

رونجوخویی ،رضایت از زندگی ،عزت نفس و برون-

روایی و پایایی و همچنین بومیسازی این پرسشنامه در

گرایی محاسبه کردند که همبستگی آنها با شادکامی

مطالعات قبلی توسط کرمانی و همکاران ( )7338از

به ترتیب  8/18 ،8/17 ،-8/21 ،-8/13و  8/15بود که

طریق تحلیل عاملی تأییدشده است .در پژوهش آنها

این همبستگیها بیانگر روایی همگرا و واگرای باالی

این گویهها و عوامل  15درصد از واریانس امید را تبیین

پرسشنامه است.

نمود .بهعالوه ،در پژوهش آنها ضریب اعتبار این

مقیاس روشهای کنارآمدن الزاروس :پرسشنامهی

مقیاس با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ  8/31و از

راهبردهای مقابلهای ،یک آزمون  11مادهای است که

طریق بازآزمایی  8/37به دست آمده است .همچنین در

بر اساس سیاههی راهبردهای مقابلهای الزاروس و

روایی همزمان اسنایدر و همکاران ( )7337همبستگی

فلکمن ( )7338توسط الزاروس و فلکمن در سال

این مقیاس را با مقیاس افسردگی بک  -8/44گزارش

 7332ساخته شده است و دامنهی وسیعی از افکار و

کردهاند (همان منبع) .بهعالوه ،در پژوهش کرمانی و

اعمالی که افراد هنگام مواجهه با شرایط فشارزای

همکاران ( )7338همبستگی مقاس امیدواری اسنایدر با

درونی یا بیرونی به کار میبرند را مورد ارزیابی قرار

مقیاس افکار خودکشی  -8/23و همبستگی آن با

میدهد .در آغاز از آزمودنی خواسته میشود موقعیت

مقیاسهای حمایت اجتماعی ادراکشده و معنا زندگی

فشارزایی را که اخیراً تجربه کرده به صورت شفاهی یا
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نیز ابتدا  3مدرسه انتخاب و از هر مدرسه  5کالس و از
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آنها  78کالس به صورت تصادفی انتخاب شد .در بم

به ترتیب  8/48و  8/21به دست آمد که این امر نشانگر
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نوشتاری شرح دهد سپس با خواندن عبارات پرسشنامه

های مقابلهای الزاروس اقدام شد .برای این منظور

مشخص کند که در موقعیت مورد نظر تا چه میزان از

پژوهشگر دو هفته به مدارس مذکور مراجعه کرده و با

هریک از راهبردهای زیر استفاده کرده است .در برخی

هماهنگی مسئولین و معلمان ،اقدام به گردآوری

موارد ،خود پژوهشگر موقعیتی خاص مانند درمان

اطالعات از دانشآموزان نموده است .دادههای حاصل

پزشکی یا یک آزمون علمی را به عنوان موقعیت

از پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند

فشارزا مشخص میکند .آزمودنی به هر سؤال در

متغیری ( )MANOVAو  Tگروههای مستقل تجزیه

مقیاسهای درجهای لیکرت (هیچ وقت= صفر ،به

و تحلیل شدند.

ندرت=  ،7اغلب=  5و خیلی زیاد= )3پاسخ میدهد.
گرفتن ،خود کنترلی ،طلب حمایت اجتماعی ،پذیرش

به منظور بررسی فرضیههای پژوهش و تعیین معناداری

مسئولیت ،گریز -اجتناب ،حل مسأله برنامهریزی شده و

تفاوت میان گروه نوجوانان بازمانده از زلزلهی بم با

ارزیابی مجدد مثبت است الزاروس ضریب اعتبار

نوجوانان عادی در هر یک از متغیرهای پژوهش از

بازآزمایی یا ثبات درونی را برای هریک از راهبردهای

تحلیل واریانس چند متغیره ) )MANOVAاستفاده

مقابلهای  ./11تا  ./13گزارش کرده است .همچنین

شد .در رابطه با ویژگیهای جمعیت شناختی افراد

آلفای کرونباخ برای راهبردهای مقابلهای هیجانمدار

موردپژوهش قابلذکر است که  48/32درصد از

 8/15و برای راهبردهای مقابلهای مسالهمدار  8/13است

جمعیت نمونه را افراد زلزلهزدهی بم و  23/74درصد را

(پورصادق 7335 ،و سقطی زاده سرخاب.)7333 ،

نوجوانان عادی تشکیل میدهند و همچنین 41/45

پس از کسب مجوز از آموزش و پرورش شهرستان

درصد از حجم نمونه را پسران و  25/21درصد از حجم

کرمان و بم ،نمونههای مورد نظر از بین دبیرستانها

نمونه را دختران تشکیل میدهند .بهعالوه ،یافتههای

انتخاب و نسبت به تکمیل و جمعآوری پرسشنامههای

توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه مورد مطالعه در

امید به آیندهی اسنایدر ،شادکامی آکسفورد و راهبرد-

جدول 7-ارائه شدهاست.

جدول :1-شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) در دو گروه مورد مطالعه
مقیاس

گروه

راهبردهای مقابلهای مسألهمدار

راهبردهای مقابلهای هیجانمدار

شادکامی

نوجوانان بم

51

78

نوجوانان عادی

53/18

3/32

نوجوانان بم

37/81

3/25

نوجوانان عادی

38/53

77/14

نوجوانان بم

23/15

73/77

نوجوانان عادی

13/71

75/83

نوجوانان بم

44/13

75/45

نوجوانان عادی

21/82

73/45
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آینده ،شادکامی و همچنین راهبردهای مقابلهای مسأله-

بهعالوه ،قبل از تحلیل واریانس چندمتغیره برای تعیین

مدار میانگین پایینتری را بهدست آوردهاند و در

اثر متغیر گروه در متغیرهای پژوهش از آزمون اثر

راهبردهای مقابلهای هیجانمدار با اندکی تفاوت

المبدای ویلکز و اثر پیالیی استفاده شده است؛ که

میانگین باالتری را به خود اختصاص دادهاند .امّا

نسبت  Fبرای هر دو آزمون  73/718به دست آمد که

استنتاج تفاوت معنادار بین دو گروه در این متغیرها

در سطح ( )P<0/05معنادار بود.

مستلزم بهکارگیری آزمون  MANOVAاست که

بنابراین ،هدف کلی مبنی بر تفاوت گروهها در

زمینه را برای فهم این تفاوت روشن خواهد کرد.

متغیرهای موردمطالعه مثبت است؛ یعنی دو گروه مورد

الزم به ذکر است که قبل از انجام تحلیل واریانس،

مطالعه در ترکیب متغیرهای مورد نظر تفاوت معناداری

مفروضههای آن مورد بررسی قرارگرفته یکی از

با یکدیگر دارند .براین اساس ،جهت تعیین تفاوت

مفروضههای آن آزمون  Mباکس است که برابری

گروهها در کلیهی متغیرها به صورت جداگانه از نتایج

ماتریس کواریانس در دو گروه مورد مطالعه را نشان

تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است.

میدهد .آزمون  Mباکس در این پژوهش  34/51و

با توجه به نتایج تحلیل واریانس چندمتغییره ،دو گروه

مقادیر آن ( F=8/83و  DF1=01و  )DF2=4/83به

مورد مطالعه در کاربرد راهبردهای مسالهمدار باهم

دست آمدهاست ،بنابراین این مفروضه در سطح

تفاوت معناداری دارند ( f=5/83و  )p=1/118و با

( )P>8/82محقق نشده است .امّا از آنجایی تعداد

توجه به میانگین دو گروه در جدول  7چنین استنباط

دادهها زیاد است بنابراین ،محقق نشدن این پیش فرض

میشود که نوجوانان بازمانده از زلزله بم با میانگین 51

خللی را به وجود نمیآورد .همچنین آزمون لون که

نسبت به نوجوانان عادی با میانگین  18/53کمتر از

همگنی واریانسها را نشان میدهد در مقادیر

راهبردهای مقابلهای مسالهمدار استفاده میکنند اما نتایج

بهدستآمده برای مقیاسهای شادکامی (،F=502

مربوط به تفاوت راهبردهای هیجانمدار ( f=1/208و

 DF1=0و  ،)DF2=843امید به آینده (،F=482

 )p=1/434در دو گروه مورد مطالعه معنادار نبود .به-

 DF1=0و  ،)DF2=843راهبردهای مقابلهای مسأله-

عالوه نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که دو

مدار ( DF1=0 ،F=318و  )DF2=843در سطح

گروه مورد مطالعه از نظر میزان شادکامی باهم تفاوت

( )P>1/12برابری واریانسها محقق شده است؛ اما این

معناداری دارند ( f=58/150و  )p=1/110با توجه به

پیشفرض برای راهبردهای مقابلهای هیجانمدار

دادههای جدول  7و میانگین  13/44دو گروه مشخص

( DF1=0 ،F=3/532و  )DF2=843در سطح

گردید نوجوانان بازمانده از زلزله بم از شادکامی

( )P>1/12محقق نشد .همچنین برای بررسی پیش-

کمتری نسبت به نوجوانان عادی برخوردارند .همچنین،

فرض همبستگی متغیرهای مورد مطالعه از آزمون

تفاوت معناداری بین دو گروه در میزان امید به آینده

بارتلت استفاده شد که در سطح ( )P>1/110محقق

مشاهده شد ( f=01/545و  )p=1/110برای تعیین

گردید ( ،)X2=522/24لذا میتوان از تحلیل واریانس

جهت تفاوت دو گروه نیز از دادههای جدول  7استفاده
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با توجه به یافتههای جدول  7میتوان گفت که گروه

چند متغیره جهت تجزیه و تحلیل دادههای این تحقیق

احمد زارعی و همکاران 42

شد که با توجه به میانگین  15/23نشان میدهد میزان

با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل دادهها مشخص گردید

امید به آینده در نوجوانان بازمانده از زلزله بم نسبت به

که دختران بازمانده از زلزله بم با میانگین  51/24و

نوجوانان عادی کمتر است.

انحراف استاندارد  31/78کمتر از پسران این گروه از

جهت بررسی تفاوت های جنسیتی در متغیر راهبردهای

راهبردهای مسالهمدار و بیشتر از راهبردهای هیجانمدار

مقابلهای مورد مطالعه نیز از آزمون تحلیل واریانس چند

(میانگین=  35/37و انحراف استاندارد= )3/37استفاده

متغیره استفاده شده است .قابل ذکر است که قبل از

میکنند .بعالوه نتایج نشان میدهد که بین دو گروه از

انجام آزمون تحلیل واریانس چند متغیره ،پیش فرض

نظر میزان شادکامی (دختر :میانگین= 41/71و انحراف

های آن به وسیلهی آزمونهای  Mباکس و لون مورد

استاندارد=73/38؛ پسر :میانگین= 43/33و انحراف

بررسی قرار گرفتند .پیش فرض برابری ماتریس

استاندارد= )78/11تفاوت معنیداری وجود ندارد.

کواریانس با استفاده از آزمون  Mباکس با توجه به

همچنین پسران نسبت به دختران بازمانده با میانگین

(M=02/882باکس،

 17/13و انحراف استاندارد  82/77از میزان امید به

مقادیر

به

دست

آمده

( )P<0/05محقق نشده است .همچنین برای بررسی

برای بررسی تفاوتهای جنسیتی در استفاده از

مفروضهی برابری واریانس خطای متغیرها از آزمون

راهبردهای مقابلهای از آزمون المبدای ویلکز استفاده

لون استفاده شده است که نتایج آن برای راهبردهای

شده است که نسبت  F=3/551بهدستآمده و در

و

سطح ( )P >1/12معنادار است .همچنین برای بررسی

 )DF2=040و برای راهبردهای مقابلهای هیجانمدار

استفاده از راهبردهای مقابلهای بر اساس جنسیت از

( DF1=0 ،F=1/344و  )DF2=040است که در

آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد (جدول

سطح ( )P >1/12این مفروضه محقق شده است .به-

.)5

مقابلهای مسالهمدار

(،F=0/185

DF1=0

عالوه ،اطالعات توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به
شرح زیر است.
جدول :2-نتایج تحلیل واریانس چند متغیره
متغیرها

مجموع

DF

مجذورات
جنسیت

خطا

میانگین

F

Sig

مجذورات

راهبردهای مقابله ای هیجان مدار

533/437

7

533/437

5/184

8/783

راهبردهای مقابله ای مسأله مدار

74713/152

747

788/255

-

-

راهبردهای مقابله ای هیجان مدار

75145/113

747

333/114

-

-
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راهبردهای مقابله ای مسأله مدار

33/313

7

33/313

8/335

8/212
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آینده بیشتری برخوردارند.
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با توجه به معنادار بودن آزمون المبدای ویلکز در سطح

به منظور بررسی تفاوت بین دختران و پسران بازمانده از

( )P < 1/12و همچنین ،نتایج تحلیل واریانس چند

زلزله بم از نظر میزان شادکامی و امید به آینده از روش

متغیره ارائهشده در (جدول  ،)5میتوان گفت دختران و

 Tگروههای مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول

پسران بازمانده از زلزلهی بم از نظر راهبردهای مقابلهای

 3ارائه شده است.

با هم متفاوت اند.
جدول :3-نتایج آزمون  Tگروههای مستقل برای مقایسهی میزان شادکامی و امید به آینده دختران و پسران بازمانده از زلزلهی بم
متغیرها

مستقل T

همگنی واریانس
گروه ها
F

Sig

T

شادکامی

4/823

8/84

7/31

امید به آینده

1/75

8/87

-5/12

Si
g

F
74

7

میانگین
7

5/35

خطای استاندارد
5/81

8/12
74

7

D

تفاوت

تفاوت

8

-2/18

5/74

8/83

بهدستآمده درمورد شادکامی در سطح ( ) P < 1/12

( )5878و نعیم و آنیال ( )5874که اظهار داشتند

معنی دار نمیباشد .یعنی بین دو گروه دختر و پسر

راهبردهای مقابلهای در افرادی که با فاجعه روبرو بوده-

بازمانده از زلزلهی بم از نظر میزان شادکامی تفاوت

اند نسبت به سایر افراد متفاوت است ،در یک راستا

معناداری وجود ندارد .همچنین  Tبهدستآمده بین دو

است.

گروه دختر و پسر از نظر امید به آینده در سطح (1/12

این یافتهها نشان میدهند افرادی که تحت استرس بیشتر

< )Pمعنیدار است؛ یعنی ،دو گروه دختر و پسر

بودهاند از راهبردهای مقابلهای کمتر سازگارانه استفاده

بازمانده از زلزلهی بم از نظر میزان امید به آینده با هم

میکنند (چانگ ،لی ،کانر ،دیویدسون ،جفریس و

تفاوت دارند.

الی .)5883،از سوی دیگر ،نوجوانان بازمانده از زلزله-
ی بم با نوجوانان عادی در راهبردهای مقابلهای هیجان-

بحث و نتیجهگیری

مدار تفاوت نداشتند ،در تبیین این یافتهها میتوان گفت

هدف مطالعهی حاضر ،مقایسهی راهبردهای مقابلهای،

که متغیرهای مختلفی در انتخاب نوع راهبرهای مقابله-

ی بم با نوجوانان عادی است .همانطور که مشاهده شد

کنترل ،عزت نفس فرد ،گرایش به نوروزها و حمایت

یافتههای این پژوهش نشاندهنده تفاوت معنادار در

اجتماعی ( نجاریان و همکاران .)7313 ،از آن جایی

راهبردهای مقابلهای مسالهمدار در بین دو گروه مورد

که این عوامل در تحقیق لحاظ نشدهاند بنابراین

مطالعه بود ،درحالیکه در راهبردهای مقابلهای هیجان-

نوجوانان بازمانده و نوجوانان عادی از لحاظ این

مدار تفاوت معناداری دیده نشد .این یافته با نتایج
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] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2022-07-03

همانگونه که جدول 3-مشاهده میشود T

پژوهشهای سامارا ویرا ( ،)5873ژانگ و همکاران

احمد زارعی و همکاران 41

همچنین ،بین نوجوانان بازمانده از زلزلهی بم با

تفاوت دارند؛ که این یافته با نتایج پژوهش های

نوجوانان عادی از نظر میزان شادکامی تفاوت وجود

نجاریان و همکاران ( ،)7313سروش و همکاران

داشت که همسو با نتایج پژوهشهای نجاریان و

( )7333و تر ( )7337که معتقدند روبرو شدن با فجایع،

همکاران ( ،)7313خسروی و چراغ مالیی ( ،)7337یان

باعث افزایش ناامیدی در افراد میشود ،همسو است.

ژانگو ،چن ،گوا ،تان و لیا ( )5878که اظهار میدارند

در تبیین این یافتهها میتوان گفت که این نوجوانان در

حوادث فشارزا میتوانند بر میزان شادکامی افراد قربانی

سن کودکی ( 2-5سالگی) و در مرحلهی خودمحوری

تأثیرگذار باشد ،است.

رشد با زلزله و پیامدهای حاصل از آن روبهرو شدهاند.

بر اساس نظریهی بیوشیمیایی مغز چنین فرض میشود

در واقع سن ذکر شده ،دورهای است که کودکان خود

که مواجهه انسانها با فشارزاهای شدید و غیرقابلکنترل

را در انجام هر کاری توانا میبینند و میخواهند شرایط

موجب تخلیه پایانههای کاتکوالمینها از مواد ضد درد

تحت کنترل و سیطره آنها باشد ،بنابراین مواجهه با

و تسکین دهنده میشود که این تخلیهی کاتکوالمینها

زلزله در این مرحله از رشد بر دیدگاه آنها در مورد

سبب بروز عالئم  PTSDاز جمله کاهش انگیزش و

خودشان و دنیا تأثیرات منفیای گذاشته است .از طرفی

افت فعالیت میشود .بهعالوه ،به نظر میرسد که

دیگر این ناامیدی از آنجایی آغاز میشود که مدام

مسیرهای عصبی و مغزی در مواجهه با حوادث فشارزا

اتفاقات منفی رخ میدهد یا اینکه اتفاقات مثبت رخ

تحت تأثیر قرار میگیرند .از جمله میتوان به مسیرهای

نمیدهد .حوادث منفی به عنوان موقعیتهای

دوپامینی ،سروتونینی ،بنزودیازپینی ،مسیر افیونهای

برانگیزانندهی ناامیدی عمل میکنند .درنتیجه فرد بر اثر

درونزای مغزی و محور غدهی فوق کلیه – هیپوفیز-

ناامیدی به شدت غیرفعال شده ،نمیتواند موقعیتهای

هیپوتاالموس اشاره کرد که ترشح مواد شیمیایی درون

مختلف را بسنجد و تصمیم بگیرد .ناامیدی ،شخص را

مغزی (انتقالدهندههای عصبی) از جمله سروتونین را

به سرعت در هم میشکند و او را در برابر عوامل

تحت تأثیر قرار میدهند .شواهد حاکی از آن است که

فشارزا ،بیدفاع و گرفتار میکند و با گذشت زمان

پس از مواجههی حیوانات با فشارهایی که نمیتوانند از

شخص تمام امید خود را از دست میدهد (علیزاده

آنها بگریزند ،سروتونین بدن آنها کاهش مییابد و

اقدم.)7337 ،

همچنین تغییرات سروتونین منجر به عالئم افسردگی و

بهعالوه میان دختران و پسران بازمانده از زلزلهی بم در

عدم لذت از زندگی و نیز بیعالقگی به ایجاد رابطه با

راهبردهای مقابلهای تفاوتهای مشاهده شد؛ که این

سایرین در افراد مبتال به  PTSDمیشود (گیلپین و

یافته با پژوهشهای داعیپور و بیانزاده ( ،)7313بردبار

وینر5871 ،؛ پیتمان و همکاران)5875 ،؛ بنابراین می-

( ،)7335اسنایدر ( ،)5888ژانگ و همکاران (،)5878

توان گفت که این تغییرات در انتقال دهندههای عصبی

نعیم و آنیال ( ،)5874رنک و کریزی ( ،)5883ماتود

و سیستمهای مغزی بر میزان شادکامی افراد تأثیرگذار

( )5884که به تفاوت کاربرد راهبردهای مقابلهای

هستند.

دختران و پسران گروههای آسیبدیده پرداختهاند،
همسو است .این نتایج ،بیان میکنند که دختران بیشتر از
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متغیرها به خوبی همتا نشدهاند و ممکن است این عوامل
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یافتهها میتوان گفت که مردان بر حسب ویژگیهای

عصبشناسی معتقدند که ترکیبات شیمیایی و کارکرد

جنسیتی مستقیماً و فعاالنه بر رویداد یا مسأله تمرکز

مغز کسانی که دارای خلق شاد ،افسرده ،خشمگین و...

دارند و زنان بیشتر از مردان به تجارب هیجانی خود

هستند با هم تفاوت دارد و شادکامی به فعالیت منطقه

توجه و واکنش نشان میدهند (ندائی .)7333 ،همچنین

جلویی قشر مخ مربوط است (کار5888،؛ به نقل از

ویژگی ذاتی زنان و جامعهپذیری مبتنی بر هیجان

خلیلی جاوید .)7331 ،عالوه براین ،بر نقش عوامل

ایجاب میکند که به جای درگیری در موقعیت به

شخصیتی ،جامعهشناسی و زمینهای نیز در شادکامی

بازسازی هیجانی و تنظیم آن اقدام کنند .چنانچه طبق

تأکید شده است (هالر و هادلر.)5881 ،

اصل یادگیری و تئوری زیستی زنان با جامعهپذیری

بهعالوه ،در این پژوهش نشان داده شد که میزان امید به

جنسی ویژه و مبنای زیستی متفاوت عمل میکنند .در

آینده دختران و پسران بازمانده از زلزلهی بم با هم

مقابل ،مردان با ابراز نکردن هیجانات و احساسات و

متفاوت است و دختران بازمانده از زلزله بم میزان امید

کمک نخواستن ،بر مسأله تمرکز میکنند و به ارزیابی

به آینده کمتری نسبت به پسران دارند .این یافته با نتایج

آن اقدام میکنند (تیمرز ،جانیکی و هلگسون.)5881،

پژوهشهای سروش و همکاران ( )7333که نشان داد

همچنین مشخص گردید که دختران و پسران بازمانده

حوادث فشارزا بر روی میزان امید به آینده زنان تأثیر

از زلزلهی بم از نظر میزان شادکامی با هم تفاوتی

میگذارد ،همسو و با نتایج پژوهشهای گول و

ندارند؛ که این یافته با نتایج شیخ مونسی ،ضرغامی،

همکاران ،)5872( ،آهنکوب نژاد ( )7331و بهروزی و

خادملو و علی محمدی ( ،)7333باقری ،اکبری ،حاتمی

همکاران ( )7313که نشان دادند میزان امید به آینده در

( )7338و مانی و همکاران ( )7337که اظهار کردند

دختران تحت تأثیر حوادث فشارزا بیشتر از پسران است

شادی تنها حالتی درونی نیست و با مشخصات

و همچنین با نتایج عبدالهی ( )7333و صیادی و جوان

دموگرافیک رابطهای ندارد ،همسو است و با نتایج وود

مجرد ( )7337که اظهار کردند دختران و پسران از

و همکاران ( ،)7333دهدشتی لسانی و آهنکوب

لحاظ میزان امید به آینده تفاوتی ندارند ،ناهمسو است.

( ،)7333شریفی ،سوکی ،تقریبی و اکبری ( )7333که

متخصصان بهداشت روان بر این باورند که آسیب-

شادی را در زنان بیشتر از مردان ارزیابی کردند،

پذیری ،نسبت شیوع و در مواردی نوع آسیبهای

ناهمسو است.

روانی برحسب جنسیت ،متفاوت است .همچنین،

میتوان گفت که شادکامی تنها یک حالت روانی یا

دیدگاه زیستشناختی ،تفاوتهای زنان و مردان را در

ذهنی نیست بلکه به وضعیت مغز نیز ارتباط دارد .در

چهارچوب آسیبپذیری بیشتر زنان در مراحل مختلف

نظریههای شناختی اعتقاد بر این است که افراد شادکام

زندگیشان و در فرهنگهای گوناگون قابلمشاهده

رویدادهای فرهنگی مطلوب بیشتری را تجربه میکنند

میداند (کیمبرلینگ و دیگران .)5885 ،بهعالوه ،برخی

و همچنین رویدادهای خنثی را به صورت مثبت و

نیز این تفاوت در واکنش مردان را ازیکطرف ناشی از

رویدادهای مثبت را مثبتتر در نظر میگیرند .در واقع،

عوامل شناختی و نحوهی تفسیر آنها از رویداد و از

افراد بدون در نظر گرفتن جنسیتشان قادرند که با

سویی دیگر با نقش اجتماعی آنها مرتبط میدانند.
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مقابلهای مسأله مدار استفاده میکنند .با توجه به این

افزایش دهند (بکت و زاز نیسکی .)5883 ،دانشمندان
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راهبردهای مقابلهای هیجانمدار و پسران از راهبردهای

کنترل افکارشان ،خوشبختی ذهنی و شادکامیشان را
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،بازماندگان از این زلزله مورد استفاده روانشناسان

 میتوان گفت در هنگام بروز یک،بهعبارتیدیگر

.مددکاران و تمام متصدیان این حرفه قرار گیرد

 ادراک فاعلی مردان با مفهوم خود آنان مغایرت،حادثه
دارد در نتیجه کوشش میکنند تا با تغییر مسیر

[ DOI: 10.29252/shenakht.5.3.38 ]
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توقف بروز نشانهها در مردان و سهولت بیشتر در نمایش
.)7333 ،نشانهها در زنان منجر میشود (ساکس و ولف
 نشان داده شده است که امیدواری با مقابله،بهعالوه
-مؤثر و بهزیستی بهتر رابطه دارد و تعدیلکنندهی رابطه
ی بین افسردگی و رویدادهای ناخوشایند زندگی است
.)5872 ،؛ کیاروچی و همکاران5871 ،(گریگس
در مجموع بر اساس این یافتهها میتوان گفت با توجه
به زلزله خیز بودن ایران و آسیبپذیری بیشتر کودکان
 در نظر گرفتن این متغیرها و،و تأثیرات بلند مدت آن
توجه به آنها در مورد افراد بازمانده از زلزله میتواند
نتایج مثبت و ارزندهای داشته باشد و با انجام دادن
اقدامات روانشناختی مناسب و آموزشهای الزم در
زمینه راهبردهای مقابلهای میتوان میزان آسیبپذیری
.افراد زلزلهزده را به میزان قابل توجهی کاهش داد
با توجه به اینکه هر پژوهشی محدودیتهایی دارد
 یکی از.پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست
محدودیتهای این پژوهش استفاده از ابزارهای خود
 از دیگر.گزارشی در جمعآوری دادهها است
محدودیتهای این پژوهش عدم کنترل متغییرهایی
 میزان تحصیالت،اقتصادی-مانند وضعیت اجتماعی
 ویژگیهای شخصیتی و میزان مواجهه با فاجعه،والدین
 لذا پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به.است

.بررسی نقش میانجیگری این متغیرها پرداخته شود
در پایان پژوهشگران از تمام افرادی که در این پژوهش
مشارکت داشتهاند و صبورانه با آنها همکاری کردهاند
کمال تشکر را دارند و همچنین زلزله غمانگیز اخیر در
کرمانشاه را به تمام مردم ایران تسلیت میگویند و
امیدوارند که یافتههای این پژوهش جهت بهبود حال
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