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Abstract
Background and Aim: War as a stress factor has economic, social, cultural and psychological consequences
that have a significant impact on the relations of community members over the generations. The aim of this study
was to compare the post-traumatic growth and coping with stress in chemical and non-chemical veterans in the
city of Sardasht, Iran.
Methods: This was a causal-comparative research. A sample of 100 veterans (50 chemical and 50 nonchemical veterans) were selected by convenience sampling method in the city of Sardasht, Iran. Post-traumatic
Growth was assayed by Post-traumatic Growth inventory, and coping with stress was assayed by Endler & Parker
coping scale of stressful situations.
Results: Analysis of data by using multivariate analysis of variance and an independent t-test at a significant
level of 0.05 showed that there was a significant difference between chemical and non-chemical veterans with
post-traumatic growth with regard to problem-focused and emotion-focused coping styles.
Conclusion: According to the findings, it seems that mental health in veterans exposed to chemical agents
have been affected by long-term harmful effects.
Keywords: Post-Traumatic Growth, Coping With Stress, Chemical Veteran.
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چکیده
زمینه و هدف :جنگ به عنوان یک عامل استرس زا دارای پیامد های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و روان شناختی است که در طول
نسل های متمادی تأثیر چشمگیری بر روابط اعضای جامعه باقی می گذارد .هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه رشد پس از سانحه و راهبردهای
مقابله با استرس در جانبازان شیمیایی و غیر شیمیایی شهرستان سردشت در سال  1395بود.
روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه علی-مقایسه ای بود .نمونه های این پژوهش  100جانباز ( 50جانباز شیمیایی و  50جانباز
غیرشیمیایی) بودند که به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .رشد پس از سانحه با پرسشنامه رشد پس از سانحه و سبک های مقابله
با استرس با پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا ،سنجیده و مقایسه شد.
یافتهها :تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون  tمستقل در سطح معناداری
 0/05نشان داد که بین جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی در رشد پس از سانحه ،سبک های مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار ،تفاوت
معنادار وجود دارد.
نتیجهگیری :باتوجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد سالمت روانی در افراد جانباز که در معرض عوامل شیمیایی قرار داشته اند
به دلیل آثار مضر طوالنی مدت ،تحت تاثیر قرار گرفته است.
کلیدواژهها :رشد پس از سانحه ،راهبردهای مقابله با استرس ،جانباز شیمیایی.
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بروز جنگ جزء جدایی ناپذیر زندگی آدمی بوده است و در هر
جنگی صدماتی بر شرکت کنندگان وارد می شود ( .)1امروزه
استفاده از سالح های شیمیایی در سطح بین الملل به عنوان یکی
از موضوعات مهم مطرح می باشد .در جنگ ایران و عراق ،سولفورد
موستارد (گاز خردل) توسط نیروهای عراقی در سطح وسیعی علیه
نیروهای نظامی و غیر نظامی ایرانی به کار گرفته شده است .جنگ
و تماس با سالح های شیمیایی به عنوان یکی از حوادث بسیار
تروماتیک ،می تواند به ناتوانی و اضطراب ،از دست دادن امنیت و
ناتوانی های فیزیکی مزمن منجر گردد .مطالعات در آسیب دیدگان
مشکالت متعدد سالمت روان مرتبط با جنگ را در این بیماران
نشان می دهد (.)2
جنگ  8ساله عالوه بر ایجاد ضایعات و صدمات فیزیکی و
خسارات اقتصادی ،عوارض نامطلوب عصبی ،روانی و اجتماعی را
نیز بر آحاد مملکت وارد آورده است که تا سالیان درازی تداوم یافته
است ( .)3عالوه بر تاثیر مستقیم عوامل شیمیایی به کار رفته در
سالح های شیمیایی بر مرگ و میر انسان ها ،به آثار غیر مستقیم
آنها بر کاهش ابعاد سالمت روانی اشاراتی شده است .جانبازان نیز
از این امر مستثنی نیستند ،این افراد در کشور ما به عنوان قشر
آسیب پذیر ،کمتر مشارکتی در سطح جامعه دارند و حمایت کمتری
از بعد روانی و اجتماعی در محیط های کاری و اجتماعی از آنها
صورت می گیرد .بنابراین می توان گفت که ناتوانی های جسمی
تاثیر بسیار زیادی بر میزان بهره مندی از سالمت روان و راه های
مقابله با عوامل اسیب زای روانی داشته است و به نظر می رسد بعد
سالمت روان در میان این قشر مورد غفلت واقع شده و ضرورت
بررسی بیشتر در این باره را آشکار می سازد (.)4
در قلمرو علم روان شناسی تحقیقات زیادی در زمینه تأثیر
حوادث و سوانح ناگوار روی انسان انجام شده است که عمدتا این
گونه بررسی ها در جهت شناسایی اثرات سوء این رویدادها بوده
است .اثرات روانی منفی سانحه ،تحت عنوان  PTSDدر راهنمای
تشخیصی و آماری روانی چاپ سوم مورد بررسی قرار گرفته است.
اما این اختالل تنها بخشی از واکنش افراد به مشکالت سخت
زندگی را توجیه می کند و رشد پس از سانحه نیز می تواند رخ دهد
(.)5-7
یکی از پیامدهای مثبت اختالل استرس پس از سانحه ،بروز
فرایند رشد پس از سانحه ( )PTGاست که در جریان آن فرد به
کمک توانایی ها و امکانات خود اقدام به بازسازی ذهنی و روانی
خود در راستای بازگشت به شرایط ایده آل مینماید (8و.)9
 Tedeschiو همکاران مفهوم رشد پس از سانحه را به عنوان
تغییرات شخصی و روان شناختی مثبتی تعریف کردند که پس از
وقوع یک حادثه سخت ایجاد می شوند و نتیجه مبارزه فرد بر علیه
این حادثه استرس زا می باشد .به عبارت دیگر رشد پس از ضربه،
تغییرات مثبتی است که به دنبال یک حادثه ناگوار رخ می دهد .این

تغییرات مانند افزایش ارزش زندگی و اولویت ها و افزایش معنویت،
هم درون فردی هستند و هم مانند بهبود در روابط بین فردی با
اعضای خانواده و دوستان ،افزایش بیان گری و خودافشایی ،بین
فردی هستند (10و .)11این تغییرات مثبت در سه حوزه کلی رخ
می دهند :تغییر در اولویت ها و اهداف زندگی ،تغییر در روابط با
دیگران و احساس قدرت درونی بیشتر .این مفهوم ،یعنی رشد پس
از سانحه دارای اهمیت سازشی است و قرن ها است که شناسایی
شده ،اما فقط در طی چند سال اخیر است که مورد تحقیق قرار
گرفته است (.)12
تعدادی از تحقیقات نقش شیوه های مقابله با استرس را در
انواع گوناگون موقعیت های دشوار بررسی کرده اند .در بیشتر این
مطالعات شیوه های مقابله با استرس بر اساس نظریه الزاروس و
فولکمن مورد بررسی قرار گرفته است (13و .)14الزاروس و
فولکمن ،مقابله را کوشش های رفتاری و شناختی متغیری تعریف
می کنند که نیازهای فرد را تعدیل می کند .نیازهایی که از منابع
درونی و بیرونی سرچشمه می گیرند و افراد آن ها را طاقت فرسا و
خارج از توان خود می دانند ( .)1بر این اساس واکنش فرد به
موقعیت استرس زا به وسیله روشی که او موقعیت را ارزیابی میکند
و مقدار توانایی ادراک شده از خود برای مقابله با موقعیت ،تعیین
می شود .روش مقابله در این مدل به عنوان روشی رفتاری و
شناختی برای مقابله با موقعیت استرس زا توصیف می شود که
میتواند به دو طبقه کلی تقسیم شود :انطباق متمرکز بر مسئله و
انطباق متمرکز بر هیجان (.)15
باتوجه به اینکه کشور ما  8سال دفاع مقدس را پشت سر
گذاشته و آمار جانبازان در ایران بیش از بسیاری از کشورهاست،
نیاز به بررسی و چاره اندیشی تدابیر درمانی مناسب برای این افراد
احساس می شود .از آنجایی که سالمتی و طول عمر جانبازان
شیمیایی و غیرشیمیایی به علت ماهیت پیشرونده ضایعات ناشی از
عوامل شیمیایی ،عوارض داروهای مورد استفاده و همچنین
عوارض ناشی از افزایش سن در خطر است ،می توان گفت این
مشکالت جسمی ،آسیب های روان شناختی از جمله اضطراب،
استرس ،افسردگی ،اختالل استرس پس از سانحه را به دنبال خواهد
داشت .از طرفی تجهیز جانبازان به سالمت روان و اشنایی با آاسیب
های روان شناختی باعث ایمنی آن ها در برابر مشکالت می شود
و آنان به راحتی می توانند با شرایط متغیر زندگی و رو به تکامل
فناوری ،با شیوه هایی که خانواده و جامعه آنان را مثبت می دانند،
انطباق یابند.
در ایران پژوهش های اندکی در این زمینه انجام شده است از
جمله مهرابی و همکاران ( ،)1نشان دادند رشد پس از ضربه با
تحصیالت ،درصد جانبازی ،دلبستگی اجتنابی ،سبک مقابله با
استرس مسئله مدار و کیفیت زندگی روانی رابطه معناداری دارد.
محقق مطلق و همکاران ( ،)16در پژوهشی عالئم اختالل استرس
پس از سانحه را در جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی بررسی کردند.
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روشها
طرح تحقیق حاضر از نوع علی مقایسه ای بود که با هدف
تعیین و مقایسه رشد پس از سانحه و راهبردهای مقابله با استرس
در جانبازان شیمیایی و غیر شیمیایی شهرستان سردشت ،به شکل
میدانی به اجرا در آمد .جامعه آماری این تحقیق عبارت بود از کلیه
جانبازان شیمیایی و جانبازان غیرشیمیایی شهرستان سردشت .به
دلیل محرمانه بودن اطالعات جانبازان و عدم اطالع از تعداد دقیق
این جانبازان ،با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 50
جانباز شیمیایی (به دلیل کمبود افرادی که در بمباران سال 1366
در سردشت شیمیایی شده بودند) و  50جانباز غیرشیمیایی (افرادی
که داوطلبانه در جبهه حضور داشتند) انتخاب شدند که در تحقیقات
علی – مقایسه ای (پس رویدادی) نعداد نمونه  30نفر کافی می-
باشد .مالک های ورود در این پژوهش داشتن حداقل تحصیالت
سوم راهنمایی و جانبازی باالی  25درصد مرد بودن و جانبازان
شیمیایی شهر سردشت و جانبازان غیر شیمیایی که داوطلبانه در
جنگ  8ساله دفاع مقدس شرکت کرده بودند می باشد معیارهای
خروج بیسواد بودن و یا تحصیالت زیر سیکل جانبازان زیر 25
درصد ،عدم عالقمندی به همکاری و جنس مونث بود .به دلیل
اینکه گروه جانبازان غیرشیمیایی را مردان تشکیل میدادند
همتاسازی بر اساس جنسیت و سن صورت گرفت .در فرایند اجرا
ابتدا رضایت جانبازان جهت همکاری جلب و سپس با مراجعه به
منازل و مراکز حمایت از جانبازان پرسشنامه های پژوهش به آنها
داده و از آنها خواسته شد تا بدون مشورت با دیگران و با صداقت
کامل به آن ها پاسخ دهند .به علت مشکالت جسمانی برخی از
جانبازان ،پرسشنامه های آنان توسط پژوهشگر تکمیل شد.
ابزار به کار برده شده در این بررسی عبارت بود از:
 -1پرسشنامه رشد پس از سانحه ( :)PTGIپرسشنامه
رشد پس از سانحه توسط  Tedeschiو همکاران در سال 1996
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نتایج حاکی از آن بود شیوع عالئم  PTSDدر جانبازان شیمیایی و
غیرشیمیایی تفاوت قابل توجهی ندارد .پژوهش فالحتی و همکاران
( ،)17نشان داد که شیوع عالئم  PTSDدر افراد غیرنظامی که با
گاز خردل شیمیایی شده اند بیشتر است .محمدی و نوری ( ،)18در
پژوهشی اختالالت شایع روانی مجروحین شیمیایی را مورد بررسی
قرار دادند .نتایج نشانگر شیوع باالتر اختالالت اضطرابی ،افسردگی،
اختالالت جسمانی و اختالل فشار روانی آسیب زا بود Schnurr .و
همکاران ( ،)19شیوع اختالل استرس پس از سانحه را در جانبازان
شیمیایی شده با گاز خردل طی جهانی دوم را در مورد PTSD
کامل  % 32و در مورد  PTSDنسبی  % 10گزارش کرده اند .در
این مطالعه همچنین افت سطح کیفیت زندگی این جانبازان گزارش
شده است Pechura .و  ،)20( Tallمطالعه ای در زمینه ارتباط گاز
خردل با عوارض روان شناختی در آمریکا انجام دادند .یافته ها نشان
داد شایع ترین عوارض ایجاد شده ،اختالالت خلقی طوالنی مدت
و اختالالت اضطرابی است Erbes .و همکاران ( ،)21به مقایسه
کیفیت زندگی جانبازان در جنگ عراق با و بدون تشخیص اختالل
استرس پس از سانحه پرداخته و بیان کردند افراد با تشخیص
اختالل استرس پس از سانحه کمترین نمرات را در حیطه ایفای
نقش جسمی ،نقش هیجانی و عملکرد اجتماعی بدست
آورند Gudmundsdottir .و همکاران ( )22به بررسی افراد آسیب
دیده در جنگ با تشخیص اختالل استرس پس از سانحه که به
صورت بستری خدمات درمانی دریافت می کردند پرداخته و بیان
کردند که بعد از بروز این اختالل ،کیفیت زندگی مرتبط با سالمت
مخصوصا در مقیاس سالمت روانی ،احساس رضایت از زندگی و
احساس رفاه و سالمتی در این بیماران به طور معناداری کاهش
یافته است .در مطالعه  Ragsdaleو همکاران 24 ،جانباز بستری و
 24جانباز درمان سرپایی انتخاب شده و توسط تست های روان
شناختی در زمینه احساس ناامیدی ،احساس گناه و شرم ،عملکرد
عاطفی و هیجانی ،مهارت های بین فردی ،سطح اضطراب و خشم،
شدت عالئم  PTSDو نیز به لحاظ کیفیت زندگی مورد ارزیابی و
مقایسه قرار گرفتند .در این پژوهش اختالف معناداری بین دو گروه
به لحاظ این احساسات و مهارت ها و نیز کیفیت زندگی مشاهده
نشد ( .)23در کشور ما به واسطه جنگ  8ساله ،مشکالت روان
شناختی فراوانی وجود دارد ،جانبازان به عنوان وارثان پیامدهای
جنگی با مشکالت بسیاری مواجه هستند و از آنجایی که سالمتی
و طول عمر جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی به علت ماهیت
پیشرونده ضایعات ناشی از عوامل شیمیایی ،عوارض داروهای مورد
استفاده و همچنین عوارض ناشی از افزایش سن در خطر است ،می
توان گفت این مشکالت جسمی ،آسیب های روان شناختی از جمله
اضطراب ،استرس ،افسردگی ،اختالل استرس پس از سانحه را به
دنبال خواهد داشت .از طرفی تجهیز جانبازان به سالمت روان و
اشنایی با آسیب های روانشناختی باعث ایمنی آن ها در برابر
مشکالت می شود و آنان به راحتی می توانند با شرایط متغیر زندگی

و رو به تکامل فناوری ،با شیوه هایی که خانواده و جامعه آنان را
مثبت می دانند ،انطباق یابند همچنین موارد زیادی از شیوع اختالل
های روانی در میان جانبازان وجود دارد که باعث افت عملکرد
شغلی ،از کار افتادگی ،پیامدهای اقتصادی ،بیماری های پزشکی و
روانی متعدد ،آسیب جدی به روابط خانوادگی و اجتماعی و آسیب
دیدگی همسر و فرزندان می شود .با توجه به پیامدهای طوالنی
مدت اختالالت ناشی از جنگ ،توجه به شناسایی و درمان آسیب
های روان شناختی ناشی از این رویداد امری ضروری و مهم است.
درکنار این تشخیص به موقع و فراهم کردن مداخله های روان
شناختی الزم در پیشگیری از گسترش عالئم و درمان اختالل های
این افراد نیز حائز اهمیت است .بنابراین با توجه به مطالب بیان
شده ،این پژوهش با هدف مقایسه رشد پس از سانحه و راهبردهای
مقابله با استرس در جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی شهرستان
سردشت انجام گرفت.
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 -2پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا

( :)CISSاین پرسشنامه که توسط )1990( Endler & Parker
ساخته شده ،ابزار خودسنجی است که به آسانی در گروه های بالینی
و غیربالینی مورد استفاده قرار می گیرد .این مقیاس دارای  48ماده
و شامل فرم بزرگساالن و نوجوانان است و در مجموع سه راهبرد
مقابله ای مساله مدار ( 16ماده) هیجان مدار ( 16ماده) و اجتنابی
( 16ماده) که از مکانیزم های اجتناب و دوری از مساله هستند را
در بر می گیرد .مقیاس های فرعی مقابله اجتنابی ،سردرگمی یا
فکرکردن به مسایل خوشایند ( 8ماده) و روی آوردن به اجتماع (5
ماده) است .این مقیاس به صورت گروهی و بدون محدودیت زمانی
اجرا می شود .سواالت مقیاس به صورت طیف پنج درجه ای لیکرت
است و به ترتیب به انتخاب های "نه هرگز" تا "خیلی زیاد" نمرات
 5تا  1تعلق می گیرد .آزمودنی با انتخاب فقط یک گزینه در هر
گویه که برای خود مناسب می داند نوع عکس العمل خود را در
شرایط سخت و تنیدگی زا مشخص می کند .هر آزمودنی که در هر
یک از سبک های مقابله نمره باالتری کسب کند آن شیوه مقابله
را بیشتر به کار می گیرد .در نمونه اصلی مقیاس مقابله با بحران
اندلر و پارکر ،ضریب همسانی درونی کل  0/92گزارش شده است.
این ضریب برای سه مقیاس اصلی آن در مقابله مسئله مدار برای
پسران و دختران به ترتیب  0/92و  ،0/90مقابله هیجان مدار به
ترتیب  0/82و  ،0/85مقابله اجتنابی به ترتیب  0/82و  0/85و برای
دو مقیاس فرعی سردرگمی و روی آوردن به اجتماع به ترتیب 0/80
و  0/77گزارش شده است (.)24
مالحظات اخالقي :جهت رعایت مالحظات اخالقی ابتدا
رضایت جانبازان برای همکاری جلب شد و در خصوص هدف
پژوهش ،اطالعات الزم به شرکت کنندگان داده شد و آنها از
محرمانه ماندن نتایج اطمینان حاصل کردند.

نتایج
تعداد جانبازان شیمیایی  40الی  50ساله در این پژوهش15 ،
نفر بودند که در گروه جانبازان غیر شیمیایی در این دامنه سنی 13
نفر بود همچنین تعداد جانبازان شیمیایی پنجاه تا شصت ساله 17
نفر بودند و در گروه جانبازان غیرشیمیایی  19نفر بودند و در دامنه
سنی  70 -61سال در هر دو گروه  18نفر حضور داشتند که یافته
های بدست آمده ذیل نتایج این دامنه سنی جانبازان شیمیایی و
غیرشیمیایی می باشد.
جدول 1-اطالعات مربوط به میانگین و انحراف استاندارد
متغیرهای رشد پس از سانحه و راهبردهای مقابله با استرس را در
جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی را نشان می دهد .بررسی تفاوتهای
مربوط به دو گروه جانبازان نشان داد که میانگین نمرات جانبازان
غیرشیمیایی در رشد پس از سانحه و راهبرد مقابله ای مسئله مدار
بیشتر از جانبازان شیمیایی می باشد و میانگین نمرات جانبازان
شیمیایی در راهبردهای مقابله ای هیجان مدار ،حواس پرتی و
مشغولیت اجتماعی بیشتر از جانبازان غیرشیمیایی است.
جدول 2-مربوط به آزمون تی مستقل برای مقایسه رشد پس
از سانحه در دو گروه جانبازان می باشد .با توجه به اینکه سطح
معناداری ( )0/001کوچکتر از  0/05می باشد بنابراین بین دو گروه
جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی تفاوت معناداری وجود دارد
همچنین مقایسه میانگین های دو گروه نشان داد که میانگین
نمرات جانبازان غیرشیمیایی در متغیر رشد پس از سانحه بیشتر از
جانبازان شیمیایی است.
جدول 3-مربوط به آزمون برابری واریانس ها برای راهبردهای
مقابله با استرس می باشد .با توجه به این که سطح معناداری در
سبک های مساله مدار ( ،)0/125هیجان مدار ( ،)0/451حواس
پرتی ( )0/539و مشغولیت اجتماعی ( )0/679بزرگتر از سطح
معناداری  0/05می باشد ،نشان دهنده برابری واریانس ها است.
جدول 4-مربوط به آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای
مقایسه راهبردهای مقابله با استرس در دو گروه جانبازان است .در
این فرضیه سطح معناداری در سبک های مقابله ای مساله مدار و
هیجان مدار ( )0/001کوچکتر از  0/05می باشد بنابراین بین دو
گروه جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی در این دو سبک تفاوت
معنادار وجود دارد .با توجه به اینکه سطح معناداری در سبک های
مقابله ای حواس پرتی و مشغولیت اجتماعی ( 0/304و )0/826
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ساخته شد که متشکل از  21ماده است و برای اندازه گیری رشد
پس از سانحه طراحی شده است .این آزمون یک ابزار خود -سنجی
است که فرد باید جواب های خود را در یک مقیاس شش نقطه ای
( =0هیچ تغییری را تجربه نکردم تا  =5تغییر خیلی زیادی را تجربه
کردم) قرار دهد .دامنه نمرات آزمون بین  0تا  105میباشد (.)11
مهرابی و همکاران ( )1با اجرای این پرسشنامه بر  100جانباز جنگ
تحمیلی ،پایایی آن را برای نمونه ایرانی به شیوه اعتبار آزمون-
بازآزمون در فاصله دو ماه برابر با  0/71گزارش کردند .در یک
مطالعه توسط سید محمودی و همکاران ( )6ساختار عاملی
پرسشنامه روی نمونه ای از دانشجویان ایرانی بررسی شد که چهار
عامل به دست آمد :درک افزایش یافتـه از توانایی خود ،تغییر در
اولویت ها و ارزش های زندگی ،احساس صمیمیت با دیگران و
تالش عمدی برای ایجاد رابطه با دیگران .ضریب پایایی پرسشنامه
با فاصله زمانی یک هفته  0/94و آلفای کرونباخ برای کل مقیاس
 0/92بود .در مطالعه مهرابی و همکاران ( )1پایایی این پرسشنامه
به شیوه آلفای کرونباخ  0/96به دست آمد.

تجزیه و تحلیل آماری دادهها :در این پژوهش جهت
تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری  SPSS 16و از آزمون
آماری تحلیل واریانس چند متغیری ( )MANOVAبرای تعیین
تفاوت سبک های مقابله با استرس و از آزمون آماری  tمستقل
برای محاسبه تفاوت رشد پس از سانحه در بین جانبازان استفاده
شد.
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در سبک های مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار بین دو گروه
جانبازان ،این نتیجه استنباط می گردد که میانگین نمرات جانبازان
شیمیایی در راهبردهای مقابله ای هیجان مدار و میانگین نمرات
جانبازان غیرشیمیایی در راهبرد مقابله ای مسئله مدار بیشتر است.

بزرگتر از  0/05می باشد بنابراین بین دو گروه جانبازان در این دو
سبک تفاوت معنادار وجود ندارد.
جدول 5-مربوط به تفاوت میانگین راهبردهای مقابله با
استرس در دو گروه جانبازان است .با توجه به تأیید تفاوت معنی دار

جدول .1-میانگین ،انحراف استاندارد ،مربوط به متغیرها در جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی
1/28 ±73/94

1/20 ±83/34

مسئله مدار

9/47±56/14

6/64 ±66/24

هیجان مدار

8/77 ±46/24

7/82±37/54

حواس پرتي

7/01 ±21/76

4/77±20/52

مشغولیت اجتماعي

3/76±16/86

3/47±16/70

رشد پس از سانحه

جدول .2-آزمون تی مستقل برای مقایسه رشد پس از سانحه در جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی
آزمون  tبرای برابری میانگین ها

آزمون لون برای برابری واریانس ها
F

فرض برابری واریانس ها 16/0

درجه

سطح معناداری

تفاوت

سطح معناداری

t

690/0

77/3-

98

77/3-

54/97

فرض نابرابری واریانس ها

تفاوت خطای فاصله اطمینان %95

آزادی

(دو دامنه)

میانگین

استاندارد

حد پایین

حد باال

001/0

40/9-

48/2

33/14-

46/4-

001/0

40/9-

48/2

33/14-

46/4-

جدول .3-آزمون برابری واریانس ها برای راهبردهای مقابله با استرس
F

درجه آزادی1

درجه آزادی2

سطح معناداری

مسأله مدار

285/4

1

98

125/0

هیجان مدار

571/0

1

98

451/0

حواس پرتي

379/0

1

98

539/0

مشغولیت اجتماعي

172/0

1

98

679/0

جدول .4-آزمون مانوا برای بررسی و مقایسه راهبردهای مقابله با استرس در جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی
منبع

گروه

متغیر وابسته

مجموع مجذورات نوع III

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مسأله مدار

25/2550

1

25/2550

09/38

001/0

هیجان مدار

25/1892

1

25/1892

35/27

001/0

حواس پرتي

44/38

1

44/38

06/1

304/0

مشغولیت اجتماعي

64/0

1

64/0

04/0

826/0

جدول .5-تفاوت میانگین راهبردهای مقابله با استرس در جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی
فاصله اطمینان % 95

متغیر وابسته

گروه

میانگین

خطای استاندارد

مسأله مدار

شیمیایی
غیرشیمیایی

14/56
24/66

15/1
15/1

84/53
94/63

شیمیایی

24/46

17/1

90/43

57/48

غیرشیمیایی

54/37

17/1

20/35

87/39

شیمیایی

76/21

84/0

07/20

44/23

غیرشیمیایی

52/20

84/0

83/18

20/22

مشغولیت

شیمیایی

86/16

51/0

84/15

87/17

اجتماعي

غیرشیمیایی

70/16

51/0

68/15

71/17

هیجان مدار
حواس پرتي

مجله طب نظامي

دوره  ،20شماره  ،3مرداد و شهریور 1397

حد پایین

حد باال
43/58
53/68
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هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه رشد پس از سانحه و
راهبرد های مقابله با استرس در بین جانبازان شیمیایی و
غیرشیمیایی شهر سردشت بود .جانبازان در طول جنگ استرس
های فراوانی مانند صحنه های خون ،مرگ ،تخریب ،انفجارات و
اثرات آن ها ،عوارض سمی مواد و گازهای شیمیایی روی سلسله
اعصاب مرکزی و دیگر عضوها ،اثرات موج انفجار و اثرات
تروماهای مختلف را متحمل شده اند .در زمان های بعد از اتمام
جنگ نیز عوارض روحی و جسمی ناشی از معلولیت ها ،محدودیت-
های حرکتی ،عوارض بیماری های ناشی از معلولیت و عوارض
دیرپای صدمات فیزیکی و عوارض شیمیایی را نیز تجربه کرده اند.
جانبازان مورد مطالعه در این تحقیق دارای معلولیت های مختلفی
از جمله صدمات شیمیایی ،قطع نخاع ،قطع اندام ها و آسیب های
مختلف دیگر بودند که در دو گروه جداگانه شامل جانبازان شیمیایی
و جانبازان غیر شیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند .ابتدا رشد پس از
سانحه در بین جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی بررسی و مقایسه
شد ،بر اساس نتایج حاصله از آزمون ،تفاوت معنادار بین دو گروه
مشاهده شد و مقایسه میانگین ها نشان داد که رشد پس از سانحه
در جانبازان غیر شیمیایی بیشتر از جانبازان شیمیایی است .به لحاظ
روش شناختی پژوهشی که عینا تکرار تحقیق حاضر باشد یافت
نشد ،اما این یافته به صورت غیر مستقیم با نتایج پژوهش فالحتی
و همکاران ( )17کرمی و همکاران ( ،)25هاشمیان و همکاران ()26
همسو می باشد که در این پژوهش جانبازان شیمیایی در مقایسه با
جانبازان غیرشیمیایی از عالئم  PTSDباالتر و سالمت روانی پایین
تری برخوردار بودند .در تبیین این فرضیه می توان گفت بر اساس
مطالعاتی که در گذشته انجام شده است جانبازان شیمیایی در
مقایسه با جانبازان غیرشیمیایی در معرض خطر بیشتری برای
اختالالت روانی می باشند ،که احتماال به دلیل عوارض بلند مدت
گازهای شیمیایی و وخیم تر شدن مشکالت این جانبازان در طی
زمان می باشد .علت دیگری هم که می تواند وجود داشته باشد
حضور و عدم حضور در جبهه های جنگ می باشد ،از آنجایی که
جانبازان غیرشیمیایی مورد مطالعه در این پژوهش را افرادی تشکیل
می دادند که به صورت داوطلبانه به جبهه اعزام شده بودند و
جانبازان شیمیایی افرادی بودند که در جبهه حضور نداشته اند و به
وسیله بمباران شیمیایی شهر سردشت شیمیایی شده بودند می توان
این گونه نتیجه گرفت که جانبازان غیرشیمیایی که داوطلبانه در
جبهه های جنگ حضور داشتهاند در مقایسه با جانبازان غیرشیمیایی
رشد پس از سانحه بیشتری را نشان می دهند ،پس می توان این
تبیین را هم اضافه نمود که با توجه به این که جنگ تحمیلی به
ایران یک جنگ عقیدتی بود و آرمان گرایی و دفاع از وطن و دین
هدف اصلی بود ،در غالب رزمندگان این آرمان گرایی مشاهده می
شد .لذا در قربانیان بازمانده از جنگ که آسیب هایی را هم متحمل
شده بودند ،چون ماهیت عمل خود را در قالب عقاید و باورهای

دینی و اجتماعی به طور مثبت و مطلوب تفسیر میکردند ،پس
آسیب ها و جراحات برداشته از جنگ هم برای ایشان تعبیری
مطلوب داشته و حتی با بیشتر شدن میزان جراحات ،آنان اگر چه از
دردهای جسمانی آن در رنج هستند ،اما با یادآوری اهداف خود از
شرکت در جنگ از یک سو و پذیرش مثبت دردهای ناشی از
جراحات از سوی دیگر به همراه بینش باالیی که به طبع پردازش
شناختی به دست می آورند ،به استفاده بهینه از فرصت های موجود
در زندگی فعلی خود مصمم تر می شوند .لذا به تغییر یا ارتقاء اهداف
زندگی فعلی خود می پردازند و سعی در عمیق تر کردن و بهتر
کردن روابط اجتماعی خود -علیرغم وجود دردهای جسمانی -می
پردازند و با گسترش این رویه ،رشد پس از ضربه را به تدریج در
خود بسط می دهند .بررسی های انجام شده در زمینه نقش عوامل
روان شناختی در توان بخشی و سازگاری پس از جنگ و آثار آن،
نشان داده اند که این عوامل در سازگاری با پیامدهای جسمی و
روانی جنگ دارای اهمیت هستند.
همچنین بر اساس نتایج حاصله از آزمون تحلیل واریانس
چندمتغیره ،تفاوت معناداری بین دو گروه در سبک های مقابله ای
مسأله مدار و هیجان مدار مشاهده شد ،این آزمون نشان داد که
جانبازان شیمیایی بیشتر از سبک مقابله ای هیجان مدار و جانبازان
غیر شیمیایی بیشتر از سبک مقابله ای مسأله مدار استفاده می کنند
که با پژوهش مهرابی و همکاران ( )1که نشان دادند بین درصد
جانبازی و استفاده از سبک های مقابله ای رابطه معناداری وجود
دارد ،همسو می باشد .در تبیین این فرضیه می توان گفت :سبک
مقابله ای مسأله مدار از ویژگی های افرادی است که سالمت روانی
و سازگاری اجتماعی خوبی دارند .از آن جا که جانبازان غیر شیمیایی
معلولین تصادفی نیستند بلکه به واسطه هدف های متعالی دچار
این وضعیت شده اند ،سبک مقابله ای مسأله مدار آن ها برجستگی
ویژه ای دارد .چرا که جانباز غیر شیمیایی جنگ تحمیلی به تبع
جراحت برداشتن از جنگ ،به پذیرش این نقص و درد می پردازد و
به آن ارزش اعتقادی داده و به آن معنا می دهد .بدین صورت وی
پس از پذیرش این آسیب ها سعی در برخورد غیر هیجانی با مسائل
می کند ،از جمله این که در مواجهه با پیامد های نقص عضوش یا
حتی مشکالت زندگی روزمره بیشتر به سمت حل مسأله گام برمی
دارد تا این که بخواهد خود را فردی ناقص و ناتوان و ضعیف تر از
بقیه تصور کند.
از محدودیت های مطالعه حاضر می توان موارد زیر را برشمرد:
استفاده از روش نمونه گیری در دسترس استفاده از پرسشنامه به
عنوان تنها ابزار جمع آوری اطالعات و تکمیل برخی پرسشنامه
توسط پژوهشگر و احتمال سوگیری .نمونه های مورد مطالعه در
این پژوهش را گروه جانبازان شیمیایی و غیر شیمیایی تشکیل می-
داد ،بنابراین نتایجی که از این افراد به دست آمده را نمی توان به
آسانی به دیگر افرادی که بیماری ها و حوادث دیگری را تجربه
کرده اند تعمیم داد .به تبع محدودیت های یاد شده و یافته های
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،طوالنی مدت مواد شیمیایی استفاده شده در منطقه سردشت
سالمت روانی جانباز شیمیایی نسبت به جانبازان غیرشیمیایی بیشتر
.تحت تاثیر قرار گرفته است
 بدون همکاری جانبازان محترم شهرستان:تشکر و قدرداني
سردشت انجام این پژوهش میسر نبود لذا از همه این عزیزان تقدیر
 ضمنا این پژوهش برگرفته شده از پایان نامه.و تشکر می گردد
 در1395 کارشناسی ارشد نویسندگان می باشد که در دی ماه
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه تصویب گردید
 بدین وسیله نویسندگان مطالعه حاضر تصریح:تضاد منافع
.می نمایند که هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد

، پیشنهاد می شود در طرح های پژوهشی آتی،نهایی این مطالعه
این پژوهش در سایر مناطق جغرافیایی و فرهنگ های مختلف و
در صورت امکان بر روی حجم بزرگ تری انجام گیرد تا فرضیه ها
 با توجه به یافته های این پژوهش.با قوت بیشتری رد یا تأیید شوند
پیشنهاد می شود که همراه با شیوه های درمانی و توان بخشی این
 به آن دسته از جانبازان که مشکالت عاطفی نیز دارند،عزیزان
 اضطراب،روش های عینی آموزش مهارت های مقابله با استرس
.و افسردگی و روش های دیگر تغییر و اصالح شناختی ارائه شود
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