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چکیده
مقدمه :آتشنشانان در معرض ریسک باالی ابتال به اختالل استرس پس از سانحه ( )PTSDقرار دارند و کیفیت زندگی ()QoL
در افراد مبتال به  PTSDبهطور جدی در خطر است .پژوهش حاضر بهمنظور بررسی رابطه اختالل استرس پس از سانحه و
ابعاد گوناگون کیفیت زندگی در بین آتشنشانان شهر بیرجند انجام شد.
روش بررسی :در این پژوهش تحلیلی-مقطعی ،کلیه کارکنان آتشنشانی شهر بیرجند در سال  2311به روش سرشماری
انتخاب شدند ()N=19؛ وضعیت  PTSDو  QoLبه ترتیب بهوسیله نسخه فارسی پرسشنامههای ) Mississippi (Eshelو
 WHOQOL-BREFسنجش گردید .پایایی درونی گونههای فارسی این دو مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب
 0/11و بیش از  0/1گزارش شده است .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش  12و آزمونهای
مقایسهای T-testمستقل ،آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ،آزمون تعقیبی توکی و آزمون همبستگی پیرسون صورت گرفت.

نتیجهگیری :یافتهها حاکی از وجود نرخ باالی  PTSDدر بین آتشنشانان و رابطه منفی آن با  3حیطه کیفیت زندگی آنان
میباشد؛ با این وجود اغلب آتشنشان سالمت و کیفیت زندگی خود را خوب ارزیابی کردند .پیادهسازی استراتژیهای مقابله با
اختالالت روانی در بین آتشنشانان باعث کاهش عالئم  PTSDو افزایش هرچه بیشتر کیفیت زندگی آنان خواهد شد.
واژههای کلیدی :اختالل استرس پس از سانحه ،کیفیت زندگی ،آتشنشانان

2

کارشناس بهداشت حرفه ای ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشکده بهداشت ،گروه بهداشت حرفه ای ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران

* (نویسنده مسئول)؛ تلفن تماس، 27222222290 :پست الکترونیکe.rezaieyan@modares.ac.ir :

تاریخ دریافت1277/22/20.:

تاریخ پذیرش1277/20/21.:

] [ DOI: 10.18502/tkj.v12i3.4983

1

مربی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشکده بهداشت ،گروه بهداشت حرفه ای ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-08-14

نتایج :اغلب آتشنشانان ( 10/2درصد) از عالئم اختالل استرس پس از سانحه متوسط ( )11/1±22/1رنج میبرند .بر اساس
مقیاس خودگزارشی 23/1 ،درصد آتشنشانان کیفیت زندگی خود را خوب ارزیابی میکنند و  13/1درصد آتشنشانان از
وضعیت سالمت خود راضی هستند .تحلیلهای آماری نشان داد که بین نمره  PTSDو حیطههای سالمت روانی (،)P=0/03
روابط اجتماعی ( )P=0/001و سالمت محیط ( )P=0/001ارتباط معنادار آماری معکوس وجود دارد و بین نمره  PTSDو
حیطه سالمت فیزیکی هیچ رابطه معنادار آماری یافت نشد (.)P=0/00
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مقدمه
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اختالل استرس پس از سانحه ( )PTSDیکی از
نگرانیهای اساسی سالمت عمومی و بهداشت روانی است
که بر اثر مواجهه با حداقل یک رویداد آسیبزا در فرد به
وجود آمده و میتواند پیامدهای طوالنی مدت هیجانی،
اجتماعی و مالی نیز به دنبال داشته باشد .اختالل استرس
پس از سانحه چهارمین تشخیص شایع روانپزشکی است
که  20درصد مردان و  20درصد زنان به آن مبتال میشوند
( .)2–3ابتال به درجات مختلف  ،PTSDبا بروز
واکنشهایی چون کرختی ،بیتفاوتی ،ناتوانی ،ترس شدید و
تحریکپذیری در فرد مرتبط است ( .)1یافتههای پژوهشی
نشان میدهد افسران پلیس جنایی ( ،)2آتشنشانها (–0
 ،)9پزشکان و دانشجویان پزشکی ( ،)1تکنسینهای
اورژانس و پرستاران بخش مراقبتهای ویژه ( )20به دلیل
رویارویی با منابع مهم فشار روانی مانند رویارویی با حوادث
پرمخاطره یا مشاهده فوت بیماران و جدال آنها با مرگ،
اختالل استرس پس از سانحه بیشتری را نسبت به سایر
افراد تجربه میکنند.
شواهد فزایندهای وجود دارد که نشان میدهد PTSD
بار زیادی از بیماریها و تأثیر شدیدی بر کیفیت زندگی
( )QoLدر افراد به دنبال دارد؛ عالوه بر این PTSD ،با نرخ
باالی همایندی ( )Comorbidityبیماریهای روانی و
جسمی همچنین سوءمصرف الکل و مواد مخدر و در نتیجه
کاهش کیفیت زندگی ( )QoLمرتبط است ( .)22-21بنا
به تعریف سازمان جهانی بهداشت ،کیفیت زندگی ()QoL
درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ ،نظام
ارزشی که در آن زندگی میکنند ،اهداف ،انتظارات،
استانداردها و اولویتهایشان میباشد ( .)22کیفیت زندگی
مفهومی فراتر از سالمت جسمانی بوده بطوریکه امروزه
 QoLبه یک بخش اساسی در ارزیابی و مدیریت بیمارها و
یک ابزار حیاتی برای سنجش پیامد روشهای درمانی
تبدیلشده است ( .)29–20کیفیت زندگی مرتبط با
سالمت ( )HRQOLبه جنبههایی از زندگی فرد اشاره دارد
که مستقیماً بر سالمت وی تأثیر میگذارد (King .)21
معتقد است ابعاد مختلفی بر کیفیت زندگی اثر میگذارند و
این ابعاد شامل وضعیت اقتصادی -اجتماعی ،روحی روانی و
شغلی است .فرل یکی از عوامل موثر در کیفیت زندگی را
شغل میداند ( .)10گاهی ماهیت شغل افراد طوری است

که بیشتر در شرایط پراسترس شغلی اجتنابناپذیر قرار
میگیرند و ناچار به تحمل آن هستند .این امر ،فشار روانی
شدیدی بر آنها وارد ساخته و شانس بروز خطر اختالل
استرس پس از سانحه را افزایش میدهد (.)12
بر طبق آمار انجمن بینالمللی حریق و امداد و نجات
( )CTIFدر سالهای  1021تا  ،1020بهطور متوسط
سالیانه  00آتشنشان جان خود را از دست میدهند و
تعداد  93210آتشنشان دچار جراحات شدید میشوند
(.)11
آتشنشانان به علت مواجهه مکرر با وقایع چالشبرانگیز
و آسیبزا ،بهعنوان گروهی با ریسک باالی ابتال به اختالالت
روانی ،شامل اختالل استرس پس از سانحه (،)PTSD
عالئم افسردگی و اختالالت اضطرابی قرار دارند (.)13–19
تحقیقات نشان میدهند که احتمال مرگ در حین انجام
وظیفه در شغل آتشنشانی نسبت به سایر مشاغل تا سه
مرتبه باالتر میباشد ( .)11،10پژوهشهای متعددی در
خصوص بروز  PTSDدر بین نیروهای آتشنشانی ،نشان
میدهد که نرخ ابتال به این عارضه در بین آتشنشانان
افزایشیافته است و برآورد آن از  9/2تا  30درصد میباشد
( .)11–32روند رو به رشد ابتال به  ،PTSDریسک
خودکشی را در بین آتشنشانان افزایش داده است (–31
 .)31مطالعات نشان میدهند آتشنشانانی که از عالئم
 PTSDیا افسردگی ماژور را رنج میبرند ،بهطور
قابلتوجهی کیفیت زندگی پایینتری دارند (.)11،12،32
بر اساس بررسیهای صورت گرفته ،تاکنون مطالعهای
در زمینه بررسی ارتباط بین  PTSDو  QOLدر مأموران
آتشنشانی در کشور ایران انجامنشده است .نظر به وجود
تفاوتهای بین فردی ،اختالف در سطح زندگی اجتماعی،
تفاوت در تعداد و نوع مأموریتهای آتشنشانان و سایر
فاکتورهای مؤثر بر دو متغیر  PTSDو  QoLدر بین
آتشنشانان کشورهای مختلف و از طرفی اهمیت آگاهی
بخشی در این حیطه در کشور ایران ،بر آن شدیم تا به
بررسی ارتباط اختالالت استرس پس از سانحه و نمره
کیفیت زندگی در مأموران آتشنشانی شهر بیرجند مبادرت
نماییم .در انتها ،بر اساس نتایج حاصل از تحقیق ،توصیه و
پیشنهاداتی در جهت شناسایی به هنگام و اقدامات
پیشگیرانه برای حفظ و بهبود سالمت این افراد و به دنبال
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آن افزایش هرچه بیشتر کیفیت زندگی و بهرهوری شغلی
آنان به مسئوالن سازمانهای مربوطه ارائه نماییم.
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روش بررسی
در پژوهش حاضر که یک مطالعه تحلیلی-مقطعی است
کلیه کارکنان آتشنشانی شهر بیرجند که  19نفر بودند به
روش سرشماری ،انتخاب شدند و پس از کسب رضایت
آگاهانه در مطالعه شرکت کردند.
در این تحقیق ،دادهها با استفاده از  3پرسشنامه به
شرح زیر جمعآوری گردید .ابتدا با استفاده از پرسشنامهای
اطالعات دموگرافیکی افراد مورد مطالعه که شامل سن،
جنس ،میزان تحصیالت ،سابقه کار و  ...میباشد ،جمعآوری
شد .سپس با استفاده از پرسشنامه مقیاس استرس پس از
سانحه ) Mississippi (Eshelوضعیت آتشنشانان از نظر
ابتال به عالئم اختالالت استرس پس از سانحه مورد ارزیابی
قرار گرفت .این آزمون یک مقیاس خودگزارشی است که
توسط  Keaneو همکاران در سال  2110تدوین شد .این
پرسشنامه  32سؤال دارد و آزمودنیها به این سؤالها در
یک مقیاس  2رتبهای پاسخ میدهند که این گزینهها به
ترتیب با اعداد  2تا  2نمرهگذاری میشوند .حداقل امتیاز
ممکن  32و حداکثر  212خواهد بود .نمره بین  32تا 10
به معنای شدت نشانههای اختالل استرس پس از سانحه
پایین است ،نمره بین  10تا  202به معنای شدت
نشانههای اختالل استرس پس از سانحه متوسط است و
نمره باالتر از  202به معنای شدت نشانههای اختالل
استرس پس از سانحه باال میباشد .ضریب آلفای کرونباخ
این آزمون در دامنه  0/09تا  0/11گزارش شد .ضریب
آلفای کرونباخ این آزمون در این مطالعه  0/11به دست
آمد .این پرسشنامه در ایران توسط گودرزی اعتباریابی شد
و ضریب آلفای کرونباخ برابر  0/11گزارش گردید .جهت
تعیین روایی همزمان این مقیاس از سه ابزار فهرست وقایع
زندگی ،فهرست  PTSDو سیاهه پادوآ استفاده گردید که
ضریب همبستگی مقیاس میسیسیپی با هریک به ترتیب
برابر  0/01 ،0/13و  0/12بود (.)32
برای تعیین کیفیت زندگی آتشنشانان از پرسشنامه
سازمان جهانی بهداشت  WHOQOL-BREFاستفاده
شد .ابزار  WHOQOLیکی از پراستفادهترین ابزارها
بهمنظور سنجش کیفیت زندگی میباشد ( .)39پرسشنامه
خود ایفا  WHOQOL-BREFنسخه کوتاه شده

پرسشنامه اصلی است؛ این ابزار دارای  19آیتم است که 11
آیتم آن چهار حیطه سالمت فیزیکی ( 1آیتم) ،سالمت
روان ( 9آیتم) ،روابط اجتماعی ( 3آیتم) و سالمت محیطی
( 0آیتم) را تشکیل میدهد 1 .آیتم مجزای دیگر کیفیت
زندگی کلی و سالمت عمومی فرد را بهصورت جداگانه نمره
دهی و ارزیابی میکند ( .)31اولین حیطه مورد بررسی
سالمت فیزیک است که شامل میزان فعالیت ،تحرک،
مسئولیتپذیری و فعالیتهای تفریحی است ()30؛ حیطه
دوم شامل نگرشها و پاسخهای روحی و روانی است که
رضایت از زندگی ،نگرانی ،اعتماد به نفس در دستیابی به
اهداف ،هدف زندگی ،احساس امنیت و تسلط بر زندگی و
جنبههای معنوی از قبیل مذهب را شامل میشود .حیطه
سوم مشارکت اقتصادی و اجتماعی است که وضعیت
استخدامی ،تحصیالت ،شرایط مالی ،مراودات و حمایتهای
اجتماعی را در برمیگیرد .آخرین حیطه یعنی سالمت
محیطی مواردی همچون منابع مالی ،ایمنی ،خدمات
بهداشتی و امنیت ،محیط فیزیکی زندگی فرد ،فرصتهای
جدید فرد در کسب مهارت و دانش ،سرگرمیها و سیستم
حملونقل را پوشش میدهد ( .)30آیتمهای پرسشنامه نیز
بر روی یک مقیاس  2گزینهای ارزیابی میشود .این
پرسشنامه نمره کلی ( )overall scoreندارد و هر حیطه
جداگانه نمره دهی میشود .نمره باالتر نشاندهنده کیفیت
زندگی بهتر است .تحقیقات انجامشده در مورد مشخصات
روانسنجی این پرسشنامه نشاندهنده اعتبار افتراقی ،اعتبار
محتوا ،پایایی درونی (آلفای کرونباخ بیشتر از  )0/1و پایایی
 test-retestمناسبی است (.)30
دادهها پس از تکمیل و جمعآوری از پرسشنامهها
استخراج گردید .پس از انجام محاسبات ،امتیازی معادل 1
تا  10برای هر حیطه به تفکیک به دست میآید که در آن
 1به معنای بدترین و  10به معنای بهترین وضعیت کیفیت
زندگی در  1حیطه مورد نظر است .روایی و پایایی نسخه
فارسی پرسشنامه  WHOQOL-BREFدر مطالعات
داخلی مختلف مورد تائید قرار گرفته است (.)12–31
نجات و همکاران در سال  2302روایی و پایایی این ابزار در
ایران در گروههای سالم و بیمار را قابلقبول دانستند و
همچنین مقادیر همبستگی درون خوشهای و آلفای کرونباخ
این پرسشنامه را در تمام حیطهها باالی  0/1به دست آورد
ولی در حیطه روابط اجتماعی مقدار آفای کرونباخ 0/22
بود که میتواند به علت تعداد سؤال کم در این حیطه یا
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سؤاالت حساس آن باشد .از طرفی در  03درصد موارد،
همبستگی هر سؤال با حیطه اصلی خود از سایر حیطهها
باالتر گزارش شد (.)12
پرسشنامهها در سه روز متوالی توزیع و جمعآوری
شدند بطوریکه همه نیروهای عملیاتی فعال در کلیه
ایستگاههای آتشنشانی ناحیه (شاغل در  3شیفت) را
پوشش داد .معیارهای ورود به این مطالعه شامل عدم اعتیاد
و سوءمصرف هرگونه مواد مخدر و قرصهای آرامبخش،
عدم ابتال به بیماریهای اعصاب و روان و همچنین دارا
بودن حداقل سابقه کاری  1سال برای آتشنشانان در نظر
گرفته شد.
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS
ویرایش  12انجام گرفت .برای توصیف دادهها از آمار
توصیفی و برای تحلیل ارتباط بین متغیرهای مطالعه از
آزمونهای آماری  T-testمستقل ،آزمون آنالیز واریانس
یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد و برای تعیین
همبستگی بین متغیرهای مطالعه از آزمون آماری پیرسون
استفاده گردید .سطح معناداری  0/02و سطح اطمینان 12
درصد در نظر گرفته شد.

نتایج
حداقل سن آتشنشانان شرکتکننده در این مطالعه
 12سال و حداکثر آن  11سال با میانگین و انحراف معیار
 39/1±2/1سال است و بیشتر آتش نانان به گروه سنی 31
سال و کمتر متعلق بودند ( .)%90/1حداقل سابقه کار
آتشنشانان شرکتکننده  1سال و حداکثر آن  11سال با
میانگین و انحراف معیار  20/2±2/3سال است .با توجه به
معیارهای ورود به مطالعه تنها یک آتشنشان به دلیل
سابقه کاری کمتر از  1سال از مطالعه حذف گردید .در این
پژوهش بیشتر آتشنشانان دارای سابقه کار  20تا  21سال
بودند ( .)%39/0همچنین اغلب آتشنشانان مورد مطالعه
دارای مدرک لیسانس بودند ( .)%12/2همه آتشنشانان در
این مطالعه دارای شیف کاری گردشی ( 11ساعت کار و 10
ساعت استراحت) بودند و هیچکدام سابقه مصرف هرگونه
مواد مخدر و ابتال به بیماریهای اعصاب و روان را نداشتند.
در پرسشنامه کیفیت زندگی ،بیشترین میانگین نمره
مربوط به حیطه سالمت جسمانی  22/1±1/2و کمترین
مربوط به حیطه سالمت محیط  23/2±1/2بود (شکل .)2
10

22 91

21 19

22 12

23 01

20

29
21
21
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مالحظات اخالقی
در این پژوهش ،کلیه آزمودنیها با رضایت آگاهانه در
مطالعه شرکت داشتند .جهت کسب رضایت از
شرکتکنندگان ،شرایط و ابعاد مطالعه بهطور کامل برای
آنها شرح داده شد و در نهایت پس از پر کردن فرم
رضایتنامه آگاهانه (فرمت استاندارد توصیهشده توسط
معاونت پژوهشی دانشگاه) ،بهصورت داوطلبانه در مطالعه

شرکت کردند .الزم به ذکر است نام و نام خانوادگی هیچیک
از شرکتکنندگان در طول مراحل پژوهش مورد پرسش
قرار نگرفت و برای شناسایی پرسشنامهها از کدهای عددی
استفاده گردید .الزم به ذکر است پژوهش حاضر با کد
اخالق پژوهشی  IR.BUMS.REC.1397.113در کمیته
اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مورد
تائید قرار گرفت.

20
0
9

سالم ت محیطی

سالم ت اجتما عی

سالم ت روانی

سالم ت ج سمی

شکل  .2میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی در  1حیطه در بین آتشنشانان ()n=12
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فراوانی  1سؤال مجزای پرسشنامه کیفیت زندگی در بین
آتشنشانان نشان داد که  23/1درصد آتشنشانان کیفیت

زندگی خود را خوب ارزیابی میکنند .همچنین  13/1درصد
آتشنشانان از وضعیت سالمت خود راضی هستند (جدول .)2

جدول  .2فراوانی دو سؤال مجزای پرسشنامه کیفیت زندگی
فراوانی پاسخ
سؤال
کیفیت زندگی خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
فراوانی پاسخ
سؤال
چقدر از سالمت خود راضی هستید؟

بسیار بد ()%

بد ()%

متوسط ()%

خوب ()%

بسیار خوب ()%

3
()3/1

0
() 0

33
()31/1

22
()23/1

0
()0/1

خیلی ناراضی

ناراضی

متوسط

راضی

خیلی راضی

1
()1/2

1
()1/2

11
()10/1

12
()13/1

13
()11/1

در پرسشنامه نشانههای اختالل استرس پس از سانحه
( )PTSDبیشترین نمره در بین آتشنشانان مورد مطالعه،
 200و کمترین آن  19با میانگین و انحراف معیار
 11/1±22/1بود .توزیع فراوانی طبقات مختلف نشانههای

اختالل استرس پس از سانحه در بین آتشنشانان نشان
داد اکثر آتشنشانان از اختالل استرس پس از سانحه
متوسط به باال رنج میبرند ( 13درصد)(شکل .)1
 PTSDباال

 PTSDپایین

شکل  .1میزان ابتال به عالئم عارضه اختالل استرس پس از سانحه ( )PTSDدر بین آتشنشانان ()n=12

نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای محاسبه رابطه دو متغیر
کیفیت زندگی و  PTSDنشان داد بین نمره  PTSDو
حیطهها سالمت روانی ( r= -0/11و  ،)P≤0/02روابط
اجتماعی ( r= -0/32و  )P≤0/02و سالمت محیط (-0/11

= rو  )P≤0/02ارتباط معنادار آماری معکوس وجود دارد.
بین نمره  PTSDو حیطه سالمت فیزیکی هیچ رابطه معنادار
آماری یافت نشد (( )P≥0/02جدول .)1

جدول  .1نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین  PTSDو  1حیطه کیفیت زندگی در بین آتشنشانان

حیطه سالمت فیزیکی

حیطه روابط اجتماعی
حیطه سالمت محیطی

*

PValue ≤0/02
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حیطه سالمت روانی

PTSD
r=-0/20
p=0/00
r=-0/11
*p=0/03
r=-0/32
**p=0/001
r=-0/11
**p=0/001
**PValue ≤0/02
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متوسط

محمود صادقی خراشاد و همکاران
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بحث
پژوهش حاضر در راستای تحلیل ارتباط بین عارضه
اختالل استرس پس از سانحه و چهار حیطهی کیفیت
زندگی در شغل آتشنشانی است که بر روی کلیه نیروهای
عملیاتی سازمان آتشنشانی یکی از مراکز استانی کشور
صورت گرفته است.
این پژوهش نشان داد که اکثر قریب بهاتفاق
آتشنشانان از اختالل استرس پس از سانحه متوسط رنج
میبرند ( درصد .)12این مسئله مؤید آن است که شغل
آتشنشانی ماهیتاً استرسزاست و دلیل آن مواجهه پیاپی
با حوادث شدید آسیبزا میباشد؛ و این موضوع اهمیت
توجه به وضعیت روحی و روانی نیروهای آتشنشانی را
ثابت میکند چراکه انجام صحیح وظایف شغلی این افراد
در گرو بهرهمندی کامل از سالمت روان است .این یافتهها
همسو میباشد با نتایج مطالعه عباسی و همکارانش
( )2312بر روی  192نفر از آتشنشانان مرد شهر اصفهان
که نشان میدهد احتمال رخداد  PTSDبرای آتشنشانان
 12درصد بوده که این مقدار میزان باالیی میباشد ()11؛
اکثر مطالعات نرخ شیوع عالئم ابتال به  PTSDرا بین 21
تا  11درصد تخمین میزنند ()11؛ علت این تفاوتها
میتواند در نوع مقیاس سنجش این عالئم (خود گزارشی
یا کلینیکال) و نوع حوادث مواجهه یافته در مأموریتها و
همچنین تفاوت در مشخصات فردی همچون رفتارهای
پس از سانحه در افراد و ...باشد؛ چراکه این عوامل ممکن
است فرد را در مقابل  PTSDحساستر و یا مقاومتر کند
بهطور مثال در یک مطالعه که بر روی  221آتشنشان
کرهای انجام شد نشان داد که افراد با تابآوری فردی
باالتر در مقابل هر دو اثرات مستقیم و غیرمستقیم تروما
های آسیبزا نسبت به افراد با مقاومت پایینتر،
حفاظتشدهاند ( .)13یافتههای این پژوهش نشان
میدهند که تنها درصد کمی ( 1درصد) از مأموران
آتشنشانی از اختالل استرس پس از سانحه باال رنج
میبرند؛ که این یافته با یافتههای مطالعه  Chen Ysو
همکاران ( )1001بر روی  120آتشنشان در کشور تایوان
مطابقت دارد ،بطوریکه این مطالعه نیز نشان میدهد تنها
 20/2درصد افراد دارای اختالل استرس پس از سانحه
شدید بودند (.)12
یافتهها در حیطه کیفیت زندگی نشان میدهند،
میانگین نمرات کیفیت زندگی در هر چهار حیطه مقادیر
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نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در سطح
معناداری  0/02بین نمره کیفیت زندگی در  1حیطه و
نمره اختالل استرس پس از سانحه با متغیرهای سن و
سابقه کاری نشان داد که بین نمره کیفیت زندگی در
حیطه سالمت محیطی با متغیر سن رابطه آماری
معناداری وجود دارد ( r=0/12و  )P≤0/0002بهطوریکه
با افزایش سن آتشنشانان ،کیفیت زندگی آنان در حیطه
سالمت محیط افزایش مییابد .همچنین بین نمره کیفیت
زندگی در حیطه سالمت محیط با متغیر سابقه کاری
آتشنشانان رابطه آماری معناداری وجود دارد ( r=0/10و
.)P≤0/02
نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که
میانگین نمره  PTSDو میانگین نمره کیفیت زندگی در
سه حیطه سالمت فیزیکی ،سالمت روانی و روابط
اجتماعی در بین گروههای دارای سابقه کاری مختلف هیچ
اختالف آماری معنیداری وجود ندارد و تنها میانگین نمره
کیفیت زندگی افراد در حیطه سالمت محیطی در
گروههای باسابقه کاری مختلف معنادار گزارش شد
( .)P=0/02بهمنظور مشخص کردن تفاوت بین گروهی
میان  1گروه سابقه کاری ،از آزمون تعقیبی توکی استفاده
شد .نتایج این آزمون نشان داد که در دو گروه باسابقه
کاری زیر  2سال و  20تا  21سال اختالف آماری
معناداری دیده میشود بهطوریکه نمره کیفیت زندگی
آتشنشانان در حیطه سالمت محیطی در بین آتشنشانان
دارای سابقه کاری  20تا  21سال بیشتر از آتشنشانان با
سابقه کاری زیر  2سال میباشد (.)P=0/000
همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان
داد که میانگین نمره  PTSDو میانگین نمره کیفیت
زندگی در بین گروههای دارای مدرک تحصیلی مختلف
هیچ اختالف آماری معناداری وجود ندارد (.)P≥0/02
نتایج آزمون تی تست مستقل نشان داد که در مقایسهی
میانگین نمره  PTSDو میانگین نمره کیفیت زندگی در
بین گروههای سنی مختلف افراد ،تنها میانگین نمره
کیفیت زندگی در حیطه سالمت محیط در دو گروه سنی
 31سال و کمتر و  10سال و بیشتر اختالف آماری
معناداری وجود دارد بهطوریکه سالمت محیطی افراد
دارای سن  10سال و بیشتر بهمراتب بهتر از افراد دارای
سن  31سال و کمتر میباشد (.)P=0/021
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باالیی است و همچنین بیشتر آتشنشانان ( 22درصد)
کیفیت زندگی خود را خوب ارزیابی میکنند .با توجه به
اینکه نیروهای آتشنشانی از آمادگی جسمانی باالیی
برخوردارند و روزانه ورزشهای متعددی انجام میدهند،
نمره سالمت جسمی ( )22/1و اجتماعی ( )22/9باالیی
دارند .نمره سالمت روان ( )21/1و سالمت محیط ()23
نسبت به دو حیطه دیگر مقادیر کمتری است که علت آن
میتواند محیط کاری خشن این افراد میباشد .وضعیت
کیفیت زندگی در آتشنشانان مورد مطالعه با نتایج مطالعه
 Slottjeو همکاران ( )1009بر روی  331آتشنشان در
آمستردام ( )11و مقاله  Chen YSو همکاران ()1001
در تایوان بر روی  120آتشنشان انجام شد ()12
همخوانی ندارد .این اختالف میتواند به علت تفاوت در
ابزار سنجش این متغیر ،تفاوت در تعداد و نوع
عملیاتهای امداد و نجات و همچنین اختالف در
متغیرهای دموگرافیک این مطالعات باشد.
آزمونهای آماری نشان میدهند که بین سن و سابقه
کاری آتشنشانان و بروز اختالل استرس پس از سانحه
رابطه آماری معناداری وجود ندارد؛ این نتایج با یافتههای
پژوهش رفیعی و همکاران ( )12که در سال  1021در
ایران انجام شد مطابقت دارد؛ لذا میتوانیم اینگونه نتیجه
بگیریم که مواجهه تنها با یک رویداد آسیبزا میتواند
باعث بروز اختالل استرس پس از سانحه در فرد شود؛
بااینوجود مطالعه نریمانی و همکارانش ( )19و مطالعه
 Fullertonو همکاران در سال  )11( 1001عکس این
یافته را ثابت میکند بطوریکه سن بهصورت معکوس
میتواند این اختالالت را پیشبینی نماید یعنی با باال
رفتن سابقه کاری میزان شیوع اختالل استرس پس از
سانحه کاهش مییابد و این اختالل در سنین پایین بیشتر
از سنین باال میباشد؛ علت این رابطه معکوس میتواند
عدم گزارش  PTSDو تطابق بیشتر با این عارضه در
سنین باالتر باشد .شواهد زیادی نشان میدهند که هر چه
سابقه کاری افراد در شغل آتشنشانی باالتر رود ،احتمال
گزارش نمودن عالئم عارضه  PTSDکاهش مییابد و این
موضوع باعث عدم ارائه صحیح میزان شیوع این عارضه
میگردد ( .)10–20همچنین در مطالعه مابین متغیر
سطح تحصیالت افراد با میزان بروز اختالالت استرس پس
از سانحه رابطه معناداری یافت نشد که این یافتهها با

نتایج حاصل از مطالعه رفیعی و همکاران ( )12نریمانی و
همکاران ( )19و عباسی و همکارانش ( )11همخوانی دارد.
در این مطالعه ارتباط بین وضعیت تاهل و میانگین
نمره اختالل استرس پس از سانحه بررسی انجام نشد زیرا
اکثر افراد مورد مطالعه %11/1متأهل بودند و تنها  1نفر از
آتشنشانان ( )%1/2مجرد بودند؛ این در حالی است که در
مطالعه عباسی و همکارانش بین وضعیت تاهل و PTSD
رابطهی معناداری یافت نشد .همچنین نتایج مطالعه
 Mayerو همکاران ( )11در سال  1021نشان میدهد
وضعیت تاهل بهعنوان یک عامل پیشبینی کننده برای
اختالالت روانی محسوب نمیشود .در برخی مطالعات
دیگر اما نتایج متفاوتی حاصلشده است بهطور مثال در
مطالعه نریمانی و همکاران بین وضعیت تاهل و میانگین
نمره اختالل استرس پس از سانحه رابطهی معناداری
یافت شد به این صورت که افراد متأهل بیشتر در معرض
این اختالل قرار داشتند یا در مطالعه  Fullertonو
همکاران در سال  )11( 1001مشاهده شد که بروز عالئم
عارضه  PTSDدر افراد مجرد محتملتر است.
سطح تحصیالت افراد بر روی کیفیت زندگی آنان در
 1حیطهی مختلف تأثیری ندارد .این نتایج با یافتههای
مطالعه حاصل از مطالعه رفیعی و همکاران ( )12نیز
همخوانی دارد .یافتههای ما نشان میدهد که کیفیت
زندگی در حیطه سالمت محیطی افراد دارای سن 10
سال و بیشتر بهمراتب بهتر از افراد دارای سن  31سال و
کمتر میباشد چراکه به نظر میرسد افراد (مردان و زنان)
در سنین باالتر از پذیرش اجتماعی باالتری برخوردار
هستند (.)22
بر اساس یافتههای ما بروز عارضه  PTSDدر افراد ،با
کاهش کیفیت زندگی آنان در سه حیطه سالمت روان،
سالمت محیطی و روابط اجتماعی همراه است .این یافتهها
با نتایج حاصل از پژوهشهای قبلی مطابقت دارد (–13
 .)12عدم ارتباط بین  PTSDو سالمت فیزیکی بهخوبی
نشاندهنده این موضوع است که اختالل استرس پس از
سانحه اغلب جنبههای ذهنی و روانی کیفیت زندگی را
تحت تأثیر قرار میدهد و فقط بهصورت جزئی بر
جنبههای فیزیکی کیفیت زندگی اثر میگذارد.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به مقطعی
بودن و عدم وجود گروه مقایسه در مطالعه اشاره کرد .از
آنجا که عالئم و اثرات  PTSDدر طول زمان پس از
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مواجهات مکرر با حوادث ناگوار بروز میکند لذا توصیه
میشود مطالعات آتی به شیوه مطالعات طولی
( ،)Longitudinal studyآیندهنگر و یا گذشتهنگر ،با در
نظر گرفتن گروه مقایسه طراحی شوند تا در درازمدت
روابط علی معلولی بین دو متغیر  PTSDو  QoLبدون
اثرات مخدوشکننده سایر متغییرها ،سنجیده شود.
همچنین بهمنظور افزایش دقت و صحت نتایج و قابل
قیاس بود بودن یافتهها با برخی از مطالعات کلینیکی در
این حیطه ،بهتر است از تستهای بالینی بهمنظور
سنجش میزان ابتال به عارضه  PTSDاستفاده شود .در
این زمینه تستهای متعدد از قبیل مصاحبه تشخیصی
 DSM-IVو مقیاس بالینی  CAPSوجود دارد .عالوه بر
این توصیه میشود از سایر ابزارهای معتبر در زمینه
سنجش کیفیت زندگی مانند پرسشنامه ،SF-36
پرسشنامه  ،Q-LES-Qشاخص قیاس بصری (،)VAS
شاخص ریسک استاندارد ( )SGو شاخص تعویض زمانی
( )TTOنیز استفاده شود.

موردمطالعه اختصاص دارد و نمیتوان آن را به سایر
گروههای آتشنشان عمومیت داد .این مطالعه پیشنهاد
میکند ،استراتژیهای مقابله با آسیبهای روانی ناشی از
شغل آتشنشانی در ایستگاهها با حمایت ردههای
باالدستی پیادهسازی شود .فاکتورهای متعددی از قبیل
افزایش حمایتهای اجتماعی از سمت همکاران و
سرپرستان و خانواده ،ایجاد حس عزتنفس در محیط
کاری ،نقش شوخطبعی از سوی همکاران در محیط کار و
آموزشهایی که به افزایش مقاومت فرد کمک میکنند؛
مانند آموزش چابکی ذهنی و قدرت روانی بهعنوان
فاکتورهای حفاظتی در برابر ابتال به PTSD
شناختهشدهاند ) .(42پیادهسازی استراتژیهای مقابله با
اختالالت روانی باعث میشود آتشنشانان پس از مواجهه
با رویدادهای آسیبزا ،راحتتر بتوانند به شرایط بهینه
خود بازگردند و این منتج به بهبود کیفیت زندگی و
افزایش بهرهوری شغلی آنان خواهد شد.
سپاسگزاری
مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی مصوب کمیته
تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با
همین عنوان و با کد ثبت  1113میباشد .نویسندگان این
مقاله بر خود الزم میدانند تا از همکاری صمیمانه سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند و
همکاریهای جناب آقای مهندس حسین میری و سرکار
خانم مهندس هانیه حسین پور کمال تشکر و قدردانی را
به عملآورند.
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Abstract
Introduction: Firefighters are at high risk of developing post-traumatic stress disorder (PTSD), and

that Quality of Life (QoL) is seriously compromised in individuals who have PTSD. This study was
designed to assess the relationship between post-traumatic stress disorders and quality of life among
firefighters.
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Materials and Methods: In this analytical and cross-sectional study, all firefighters in Birjand city
were selected by census method (N = 96) in 2018. PTSD and QoL status was assessed by the Persian
version of the Mississippi (Eshel) and WHOQOL-BREF questionnaires, respectively. Using
Cronbach's α, the Iranian version of these two scales' internal reliability has been reported to be 0.92
and more than 0.7, respectively. Data analysis using SPSS software version 21 and independent Ttest, ANOVA, Tukey's test, and Pearson correlation coefficient were used for statistical analysis.
Results: The results showed that most firefighters (70.5%) were suffered from moderate PTSD
symptoms (79.2± 11.7). Based on the self-report scale, 53.7% of the firefighters rated their quality of
life as Good, and 43.2% of the firefighters were satisfied with their health. Statistical analysis showed
that there is a statistically significant inverse relationship between PTSD score and areas of mental
health (P = 0.03), social relations (P = 0.002), and environmental health (P = 0.004). Between PTSD
score and physical health, no statistically significant relationship was found (P = 0.08).
Conclusion: This study has proven a high rate of PTSD among firefighters and its negative
correlation with the quality of their life. However, most firefighters rated their health and quality of
life as good. Implementing strategies to combat mental disorders among firefighters improves the
quality of their life and increases their job productivity.
Keywords: Post-Traumatic Stress Disorder, Quality of Life, Firefighters
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