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 بم زده  زلزلهآموزان  در دانشای  پس از استرس ضربهاختالل         
 لرزه زمین از پسمقیم شهر کرمان چهار ماه 

 
 **نژاد ، علی بهرام*دکتر نوشین پرورش

 چکیده
کـه  لـرزه     مـین چهار ماه پـس از ز     آموزان بم     در دانش  (PTSD) ای  پس از استرس ضربه    هدف این پژوهش بررسی میزان شیوع اختالل         :مقدمه

 . بـود  لـرزه  زمـین شـناختی و عوامـل مـرتبط بـا            های جمعیـت     و ارتباط آن با ویژگی      بودند برای تحصیل و ادامه زندگی به کرمان مهاجرت کرده        
 آنهـا والـدین   قرار گرفت تـا     )  دختر 68 پسر و    175( سال   15آموز زیر     دانش 243 یول والدین در اختیار      PTSDنامه    پرسش :کار  مواد و روش  

در مدرسـه تکمیـل     ) دختـر  104 پسـر و     56( سـال    15آمـوز دبیرسـتانی بـاالی         دانـش  160واتسون را     PTSDنامه   پرسش. در منزل تکمیل کنند   
هـا و از دسـت دادن بسـتگان را نیـز هـر دو گـروه سـنی         شـدن خانـه     ویران، شناختی، اطالعات مربوط به آسیب بدنی      نامه جمعیت   پرسش. کردند

آنـان  % 81های   خانه،  از دست داده بودند    لرزه  زمینیکی از بستگان درجه یک را در        ،  سال 15آموزان زیر    دانش% 8/90 :ها  هیافت. تکمیل کردند 
 سـال یکـی از بسـتگان درجـه یـک خـود را در       15دانـش آمـوزان بـاالی    % 4/94 .آسیب بدنی دیده بودند   % 4/89طور کلی ویران شده بود و         به

 15آموزان زیـر   در دانش. دچار آسیب بدنی شده بودند% 6/80های خود را گزارش کردند و   ویرانی خانه % 4/89،  از دست داده بودند    لرزه  زمین
 15آموزان بـاالی      در دانش  . )>01/0p( دار بود  یدختران وجود داشت که تفاوت از نظر آماری معن        % 59پسران و   % 2/52 در   PTSDسال میزان   

 در کودکـان و     PTSDاخـتالل   میـزان    :گیـری   نتیجـه . دار نبـود   یبودند که تفاوت معنـ      PTSDتال به   دختران مب % 5/33پسران و   % 5/37، سال
 .رسد نظر می خله درمانی ضروری بهاریزی برای تشخیص و مد قابل توجه است و برنامهلرزه شدید  دنبال زمین نوجوانان به

 
  بم، شیوع، ایران،ای پس از استرس ضربهاختالل ، لرزه زمین: کلیدواژه

 
 مقدمه

 ریشتر در شهر بـم و       3/6با شدت   ، 1382لرزه دی ماه      زمین
ــتاهای اطــراف  و زخمــی  30000،  کشــته40000حــدود روس

ــی45000 ــای گذاشــت    ب ــان برج ــمی (خانم ــاران، یاس و همک
 5 -10کودکان سنین   ، زنانه   ک اند  ها نشان داده    بررسی). 2004

 سـازگاری   ای از بیمـاری روانـی یـا        سال و افـرادی کـه پیشـینه       
در برابـر حـوادث غیرمترقبـه از جملـه          ، اجتماعی ضعیف دارند  

، 2، یـه  1یانـگ  (پذیرتر هسـتند   آسیب ها از سایر گروه  لرزه    زمین
ــن ــی3چ ــان2003، 4 و ل ــری2003، 5؛ آبهی ــرادران، 6؛ منتظ ، 7ب

ای  ودکان آثار بالیا را بـه گونـه      ک. )2003،  9 و آذین  8امیدواری

 مسـتقیم و غیرمسـتقیم از راه        طـور  ه ب  و کنند  مضاعف تجربه می  
همانندسازی آثار بالیا بر پدران و مـادران و سـایر بزرگسـاالن             

 ).1382 کوای،  و مکاهرنرایک(گیرند  ثیر قرار میأتحت ت
کودکـان  % 2/34، 1381لرزه قـزوین در سـال         پس از زمین  

که کودکانی  % 3/20در مقایسه با    (دچار اختالل رفتاری بودند     
پـس از اسـترس     اخـتالل    و میزان    )رزه نبودند ل  ثیر زمین أتحت ت 
و % 77ترتیب    به در بزرگساالن و کودکان      (PTSD) 10ای  ضربه

 ). 2003 یزدی،  باقری ویاسمی(گزارش شد % 47
آمـوزان    دانش در   PTSDشیوع  هدف این پژوهش بررسی     

 .لرزه بم مقیم کرمان بود بازمانده از زمین

 مقاله علمی 
 کوتاه
Short  

Scientific  

Article 



 کار مواد و روش
آمـوزان بـم شـاغل       دانشهمهامل شپژوهش جامعه آماری  

دی پـنجم   لـرزه     زمین از   پسکه  بود  به تحصیل در شهر کرمان      
ه  به این شهر مهاجرت کرده و مشـغول بـه تحصـیل شـد              1382
نخسـت  . انجـام شـد   لـرزه     زمین ماه پس از     چهاربررسی  . بودند

آموز یا بیشتر اهل بـم مشـغول           دانش ششهایی که     همه مدرسه 
تخاب شدند و همه افراد انتخـاب شـده در       ان،  داشتندبه تحصیل   

رسـانی و     فـرم اطـالع   و   هـا   نامـه  پرسش. پژوهش شرکت کردند  
 یک هفتـه   ،آموزان به منزل برده     جلب رضایت والدین را دانش    

 .دادند های تکمیل شده را بازپس نامه بعد، پرسش
ــمار    ــترین شـ ــه بیشـ ــه کـ ــرانه و دخترانـ ــتان پسـ دو دبیرسـ

شـدند   تحصیل را داشتند انتخـاب  آموز اهل بم مشغول به    دانش
صـورت حضـوری      ها به   نامه به پرسش آموزان مورد نظر      دانشو  

 .پاسخ دادند
ــودنی ــژوهش  آزم ــای پ ــر و 172ه ــد پســر بود227 دخت . ن
سـال   16،  سـال 15 و باالی 10،  سال15زیر افراد میانگین سنی   

 نفر در مقطـع     160 نفر در مقطع دبستان و راهنمایی و         243. دبو
کمـک    هـا بـه      گـردآوری داده   .تان مشغول تحصیل بودند   دبیرس
 : زیر انجام شدهایابزار

کـه شـامل    شـناختی     هـای جمعیـت     نامـه ویژگـی     پرسش )1
هـای    اطالعاتی در زمینه سن، جنس، مقطع تحصیلی و ویژگـی         

، هـا  لـرزه از جملـه ویرانـی خانـه     مربوط به آسیب ناشی از زمین 
ــه     ــتگان درج ــت دادن بس ــدنی و از دس ــیب ب ــود آس ــک ب  .ی

ابـتال بـه     پرسـش اسـت و       25دارای  که   یول   PTSD آزمون   )2
PTSD      یاسـمی و همکـاران     .سنجد   سال می  15 را در افراد زیر  

ــرش آن را  ) 2005( ــه ب ــزارش نمود50نقط ــد گ ــون )3. ن  آزم
PTSDکــه ابــتال بــه  واتســون بزرگســاالن PTSD را در افــراد 
ه  گـزارش شـد    78آن   سـنجد و نقطـه بـرش         سال مـی   15باالی  
یـزدی،    زاده اردکـانی و بـاقری       زجاجی، میـراب  یاسمی،  (است  
1377.( 

دو   های آمار توصـیفی و خـی        کمک روش   ها به   تحلیل داده 
 .انجام شد

 
 ها یافته

هـای مربـوط بـه        شـناختی و ویژگـی      هـای جمعیـت     ویژگی
 ، ســال15آمــوزان زیــر  لــرزه در دانــش آســیب ناشــی از زمــین

 1جـدول   در PTSDبـتال بـه   مراه ارتباط هر یک با میـزان ا  ه  به
 و در % 2/52ران ــ در پسPTSDوع ــشی. ان داده شده استــنش

های پژوهش بر حسب جـنس، از          توزیع فراوانی آزمودنی   -1جدول  
 دست دادن بستگان درجه یک، ویرانی خانه و آسیب بدنی

  سال15باالی   سال15زیر 

 (%)فراوانی  (%)فراوانی  متغیر

 جنس
 پسر
 دختر

 
175) 1/64( 
68) 9/35( 

 
52) 35( 

104) 65( 
از دست دادن بسـتگان     

 درجه یک
284) 8/90( 151) 4/94( 

 )4/89 (143 )81 (221 ویرانی کامل خانه
 )6/80 (129 )4/89 (244 آسیب بدنی

 
 

 اسـت دار  و این تفاوت از نظـر آمـاری معنـی     بود  % 59دختران  
)01/0p<( .   هـا     انهویران شدن کامل خ   ارتباط  در زمینه)3/67 %

و آسـیب بـدنی     ) >01/0p) (نشـده   ویـران % 6/48ویرانی کامل،   
ــیب% 3/66( ــده،  آس ــده % 2/44دی ــیب ندی ــا ) >01/0p) (آس ب

PTSD دار بود یمعنها  یافته. 
شــناختی و میــزان آســیب ناشــی از  هــای جمعیــت ویژگــی

نشـان   1جـدول    سـال در     15آموزان باالی     لرزه در دانش    زمین
شـیوع  دهـد،    گونه که جـدول نشـان مـی         نهما. داده شده است  

PTSD ــران ــران % 5/37 در پس ــود% 5/33و در دخت ــاوت . ب تف
ــاگون هــای  در گــروهPTSDشــیوع  ــود معنــی ســنی گون  دار ب

)05/0p<( .شیوع  میزان  تفاوت  چنین    همPTSD    در کسانی که 
بـا کسـانی کـه آسـیب        %) 6/51(های بدنی دیـده بودنـد         آسیب

 .)>05/0p (دار بود معنی%) 6/32(بدنی ندیده بودند 
 

 بحث
و ویرانـی   بـاال   لـرزه بـم بـا مـرگ و میـر              جا که زمین   از آن 

ــه  ــترده خان ــود  گس ــراه ب ــا هم ــنش ، ه ــاالی واک ــزان ب ــای  می ه
در ایــن . شــود بینــی مــی ی در بازمانــدگان پــیشختشــنا آســیب

 15افـراد زیـر   % 8/90 سال و 15افراد باالی % 4/94نیز  پژوهش  
 یـک خـانواده را از دسـت داده و           سال یکی از بسـتگان درجـه      

% 81 سـال و  15افـراد بـاالی    % 4/89هـا در      ویرانی کامـل خانـه    
 15 زیـر    PTSDمیـزان   .  سال گزارش شـده اسـت      15افراد زیر   

ــران  ــال در پس ــران % 2/52س ــنی و در % 59و در دخت ــروه س گ
بـود کـه    % 5/33و در دختـران     % 5/37 سال در پسران     15باالی  

ــمی   ــزارش یاس ــا گ ــاب ــس از  ) 2005(ران و همک ــاه پ ــک م ی
در مـردان   % 5/47در زنان و    % 9/58لرزه بم با شیوع باالی        زمین



زایـی ایـن رویـداد        دهنده میـزان آسـیب      هماهنگ است و نشان   
ــی ــر   از آن. باشــد م ــراد زی ــژوهش در اف ــا 15جــا کــه پ  ســال ب
ه  کـ نامـه یـول پـدران و مـادران انجـام شـد         کارگیری پرسش   به

 ،ر درک کرده و یا حتی انکار کننـد        م را کمت  یممکن است عال  
 در این گروه سـنی بـاالتر   PTSDاحتمال دارد که میزان واقعی   

 .دست آمده باشد از میزان به
لرزه شـمال      را در زمین   PTSDشیوع  میزان  ) 1370(دژکام  

خفیــف افــراد % 23در شــدید و افــراد % 68در ، 1369در ســال 
یـک سـال پـس از       ) 1377(یاسـمی و همکـاران      . گزارش کرد 

ــین ــد  زم ــرزه بیرجن ــاالن % 3/47در ، ل ــزان خردس  را PTSDمی
 کرمـی  ،لرزه رودبـار  در زمین. ندگزارش نمودمتوسط تا شدید   

) 2003( یاسـمی و بـاقری یـزدی          و %7/51 این رقم را   ،)1373(
ر دنامـه واتسـون      کمـک پرسـش     لـرزه قـزوین بـه       پس از زمـین   

 .گزارش نمودند% 47و در کودکان % 77بزرگساالن 
لـرزه    سـه مـاه پـس از زمـین        ) 2001 (، یه، یانگ و چن    چن

 را  PTSDو عالیمـی از     % 3/11 را   PTSDتایوان میـزان شـیوع      
بررســی انجــام شــده در همــان . گــزارش نمــودمــوارد % 32در 

کـم دچـار      افـراد را دسـت    % 60لرزه     ماه پس از زمین    10منطقه  
ــعالیکــی از  ــی( نشــان داد PTSDم ی ــور2، چنــگ1ل   و3، کون
 ). 2004 ، 4داویدسون

 15زیــر ی  در دخترهــاPTSDمیــزان در پــژوهش حاضــر، 
در گروه سنی باالی    .  بود ی این گروه سنی    باالتر از پسرها   سال
ولـی از نظـر     ،  باالتر بود  PTSDمیزان   سال گرچه در پسرها      15

) 2005(همکـاران   یاسمی و   . داری نداشتند  یآماری تفاوت معن  
لـرزه بـم در مـردان          را شش ماه پـس از زمـین        PTSDنیز میزان   

  .کمتر از زنان گزارش نمودند% 26
 15 در گـروه سـنی زیـر         PTSD شیوع   ،در پژوهش حاضر  

توانـد    که گرچه می  بود   سال   15سال بیشتر از گروه سنی باالی       
پـذیری کودکـان در برابـر بالیـا           دهنده میزان باالی آسیب     نشان
کـار بـرده شـده در دو          های بـه    ولی متفاوت بودن آزمون   ، باشد

گروه سنی نیز ممکن است در بـروز ایـن تفـاوت نقـش داشـته                
یاســمی و   ســو بــا یافتــه ر هــمضــایــن یافتــه پــژوهش حا. باشــد

در % 9/87میـزان     بـه  PTSDشـیوع   مبنـی بـر     ) 2005(همکاران  
ــان  ــت % 3/55و کودکـ ــاالن اسـ ــا   ودر بزرگسـ ــگ بـ  هماهنـ

) 1999 (8 و ماریویامـا   7، مـور  6موریموتو،  5فوکوداهای   گزارش
 مـاه  نُـه کـه  ) 2000 (12گ و ژانـ 11فوکـو  ، شین 10، گائو 9و ونگ 

ای که از     در منطقه را   PTSDلرزه ژاپن میزان بروز       پس از زمین  
ای که حمایـت   حمایت بیشتری برخوردار بودند کمتر از منطقه    

 %). 3/30سه با در مقای% 8/19 (ندبود گزارش کرددر آن کمتر 

مـوارد  % 3/67 در   ، سال 15ها در کودکان زیر       ویرانی خانه 
) 2001(و همکـاران    چـن   . اسـت دنبال داشته     را به  PTSDبروز  

 15 در نوجوانـان بـاالی       PTSDرا در بروز    ها    ویرانی خانه ثیر  أت
هــای آنهـا ویــران شـده بــود بیشـتر از ســایرین     ی کــه خانـه سـال 

وجــود آســیب جســمی در  در ایــن بررســی .نــدگــزارش کرد
 ســال در بــروز 15 ســال و نوجوانــان بــاالی 15کودکــان زیــر 

PTSD    هـای یاسـمی و       که بـا یافتـه    بود  دار     از نظر آماری معنی
 1   .سو است هم) 2005(همکاران 
ترین محدودیت این پژوهش نبـود گـروه گـواه اسـت             مهم

 .شود پیشنهاد میهای آینده  در پژوهشگیری از آن  بهرهکه 
نامـه   کار نبردن پرسش    آموزان و به    با دانش نکردن  حبه  مصا
PTSD     های دیگر این پژوهش       ویژه کودکان نیز از محدودیت

 . بود
 

 سپاسگزاری
آمــوزان و پــدران و مــادرانی کــه بــا وجــود  از همــۀ دانــش

هــای بســیار مــا را در انجــام ایــن پــژوهش یــاری کردنــد   رنــج
 .شود قدردانی می
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