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Abstract
Introduction: The aim of this study was to evaluate post-traumatic stress disorder in survivors
of imposed war after 21 years.
Materials and Methods: By snowball sampling, a total of 412 subjects based on their cities
were selected and received the questionnaires. Then all people above the cut-off point were
chosen and were enrolled in this study. Each of answers were interpreted clearly. Also the
rankings of disorder based on indicators of PTSD obtained values and its relation to job and
education were evaluated using T test and ANOVA methods.
Results: Based on our results; PTSD between self-sacrificing were 51% in moderate level,
between dedicators were 69.9% in low level and between nobles were 79.9% in moderate levels.
There are no relationship between PTSD and job or education level in experimented subjects.
Conclusions: The results showed that the rate of PTSD in veterans and dedicators were higher
than others and there are not any relation between it and job or education level.
Keywords: post-traumatic stress, veterans, self-sacrificing
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مقاله پژوهشی

مجله «پژوهش سالمت» دوره  ،2شماره  ،2زمستان 1395

بررسی میزان اختالل استرس پس از سانحه در بازماندگان جنگ
علی کمال منش  ،*،1علیرضا ماردپور
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 1گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،مرودشت ،ایران
 2گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ،یاسوج ،ایران
* نویسنده مسئول :علی کمال منش ،استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،مرودشت،
دریافت1131/6/11 :

پذیرش1131/1/11 :

انتشار آنالین1131/12/11 :

چکیده
مقدمه :هدف از این پژوهش بررسی میزان اختالل استرس پس از سانحه در بازماندگان جنگ تحمیلی میباشد.
مواد و روشها :افراد نمونه از روش نمونهگیری شبکهای (گلوله برفی) انتخاب و تعداد  412نفر از این نمونه بر اساس
شهرستانهای محل سکونت انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید سپس بر اساس نقطه برش پرسشنامه کلیه افراد
باالی نقطه برش انتخاب و از آنان مصاحبه به عمل آمد .سؤاالت پژوهشی هر کدام یک به یک تجزیه و تحلیل و نتایج
آن تفسیر شد .همچنین میزان اختالل در بازماندگان و ارتباط آن با شغل و تحصیالت افراد از طریق رتبه بندی بر
حسب امتیازات شاخص استرس پس از سانحه با استفاده از آزمون  Tبدست آمده و دادهها با استفاده از آزمون
 ANOVAتحلیل شدند.
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یافتهها :طبق نتایج ،در افراد جانباز  51درصد اختالل استرس پس از سانحه در میزان متوسط ،در ایثارگران 99/9

نتیجهگیری :نتایج نشان داد میزان اختالل استرس پس از سانحه در افراد آزاده و جانباز بیشتر از بقیه بوده و بین
این اختالل و شغل و میزان تحصیالت رابطهای دیده نمیشود.
کلمات کلیدی :استرس پس از سانحه ،بازماندگان جنگ ،جانبازان
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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درصد اختالل استرس پس از سانحه در میزان خفیف و در افراد آزاده  99/1درصد اختالل استرس پس از سانحه در
میزان متوسط وجود دارد .بین میزان اختالل استرس پس از سانحه و شغل رابطه مثبت و معنی داری بدست نیامد.
همچنین بین میزان اختالل استرس پس از سانحه و تحصیالت نیز ارتباط مثبت و معنی داری دیده نشد.
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تروما یا ضربه بخش جدایی ناپذیر زندگی آدمیاست .چه
آدمیدر طول حیات اجتماعی خویش همواره خواه به صورت
مستقیم و غیر مستقیم ،شاهد حوادث و رخدادهای تکان دهنده
متعدد و مختلفی بوده است .ضربه به عنوان حادثه یا رویدادی
فوق ظرفیت روانی فرد ،حیطهای است که از دیرباز در
گسترههای روانشناختی و جامعه شناختی و زیست شناسی
مورد بحث قرار گرفته است .اثر گذاری و پیامدهای حوادث
تروماتیک محدود به منطقه ،زمان و افراد خاص نیست به تمام
اقشار ،گروهها و افراد جامعه را در بر میگیرد [.]1
استرس پس از سانحه ،مجموعه عالیم پس از آنکه شخص ،یک
سانحه استرس زای بسیار شدید را تجربه میکند ،بنابراین از
آنجا که لزوماً فرد مبتال به استرس پس از سانحه نباید خود
قربانی حوادث و فجایع ذکر شده قبلی باشد بلکه شاهد و ناظر
بودن ،درگیر شدن و حتی شنیدن سانحه نیز میتواند مشکل
ساز گردد .بنابراین عوامل بوجود آورنده استرس پس از سانحه،
نه تنها گستردگی عامل (جنگ ،حوادث ،تصادفات ،خشونت
ابتال به بیماری العالج و )...بلکه تنوع خاص (معنی و مفهوم
استرس و چگونگی مواجهه و درک استرس و واکنش به آن در
افراد متفاوت) نیز دارد .در طی سالهای ( 1999تا )1991
میالدی بیش از  9هزار حادثه ضربه آور در جهان رخ داده است
که بر اثر آن هفت میلیون نفر جان خود را از دست داده و بیش
از سه میلیارد نفر دچار آسیبها و مشکالت جسمانی،
رواشناختی و اجتماعی شدهاند [.]2
همچنین یافتههای مختلف پژوهشی حاکی از آنند که حوادث
ضربهای آسیبهای زیادی به کودکان و بزرگساالن وارد
میسازد که از آن میان میتوان به آسیبهای زیست شیمیایی
نظیر (افزایش سطح کاته گوالمین ها و تغییر هورمونی ،عصبی،
آسیبهای شناختی نظیر اختالل در پردازش اطالعات ،ضعف
حافظه و تمرکز ،افکار تهاجمیو )..آسیبهای بین فردی حتی
تغییرات عمیق شخصیتی اشاره کرد [.]3
در واقع ،اختالل استرس پس از ضربه یک اختالل روانپزشکی
شایع ومهم است که در این بیماری شخص در معرض یک
رویداد آسیب رسان شدید که شدت آن برای هر کس
اسیب رسان خواهد بود قرار گرفته و پاسخ شخص نیز همراه با
ترس شدید ودرماندگی است و این رویدادها میتواند تجارب
جبهه جنگ یا سوانح طبیعی یا تصادفات شدید وغیره بوده
باشد [ .]4این عارضه مرکب است از تجربه مجدد سانحه در
رؤیا یا خیاالت یا بیداری ،اجتناب مستمر از یاداوری سانحه
وکرختی پاسخگویی به چنین یادآوریها ،برانگیختگی مستمر و
مفرط که حداقل طول مدت عالیم یک ماه بوده و در نهایت این
اختالل موجب ناراحتی شدید یا اختالل در عملکرد اجتماعی

شغلی یا سایر زمینههای مهم فرد میگردد [ .]5این مشکل
معموالً بدنبال یک حادثه تراماتیک که فرد تجربه کرده است
رخ میدهد .شیوع این اختالل بدنبال حوادثی مثل جنگ ،زمین
لرزه و آتشفشان بسیار شایع میباشد .وجود عالئم مختلف
ازجمله افسردگی و اضطراب و شدت این عالئم میتواند برای
فرد ،خانواده و اجتماع عوارض بسیار شدیدی به جای بگذارد .از
آنجا که دوران حضور این بیماری و حتی ظهور آن میتواند تا
سالها بعد از تجربه حادثه تراماتیک میتواند ادامه داشته باشد
پژوهشهای پیگیرانه و پیگیریهای ارزیابانه برای شناسایی و
درمان این بیمارن به شدت توصیه میگردد .سابقه جنگ
تحمیلی ،زلزلههای متعدد ،سقوط هواپیماها و از همه مهمتر
تصادفات بسیار زیاد لزوم پرداختن به این موضوع و تعین میزان
شیوع و شدت آن را در کشور ما ضروری مینماید [.]9
علی رغم توجه روز افزونی که به فرآیندهای مقابلهای شده
است ،هنوز جای خالی اطالعات درباره متغیرهای زمینهای که
میتوانند آنرا تحت تأثیر قرار دهند و پیش نیازهای
مهمیهستند برای متغیرهای مقابلهای و میتوانند این فرآیند و
پیامدهای آنرا تحت تأثیر قرار دهند تا حد زیادی احساس
میشود [.]9
در دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق؛ چند تحقیق در مورد
عوارض روانی و روان نژندیهای جنگ در بین رزمندگان ایرانی
انجام گرفت .اگر چه این پژوهشها بیشتر بررسی عالیم
متنوعتری از عالیم ( )PTSDرا در بردارند ،اما با توجه به
اشتراک عالئمیبین  PTSDو سایر اختالالت ،به توصیف نتایج
این پژوهشها میپردازیم .نویدیان و همکاران در سال  2880در
پژوهش خود با عنوان سیمای بالینی معروف به موج گرفته
گزارش میدهد که بین  93تا  09درصد افراد حاضر در جنگ
مشکالت در زمینه حافظه و جسم پیدا میکنند [.]0
در پژوهش جلیلی و داویدیان با عنوان بررسی عالیم در
بیماران روانی ناشی از جنگ به ترتیب افسردگی ،اشتغاالت
فکر ،بی خوابی ،کم حوصلگی با بیش از  08درصد بیشترین
میزان آسیب را داشتند [ .]9نتایج پژوهش جاویدی و دشتی بر
روی  588رزمنده بیانگر آن است که بین  2تا  19درصد دچار
بیماری روانی مزمن شدهاند که درمانی برای آنها وجود ندارد
[ .]18در پژوهش یاسمی و گودرزی با عنوان بررسی فراوانی
اختالالت خواب در مبتالیان به  PTSDگزارش شده است که
یکی از شدیدترین اختالالت همراه با ( )PTSDاختالالت
خواب و مسائلی مربوط به خواب  REMمیباشد ،همچنین
آنها اظهار کردهاند که اختالل خواب میتواند یکی از مسائل
جدی این بیماران تلقی شود [.]11
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جامعه و متغیرهای مورد بررسی
این مطالعه یک تحقیق مشاهدهای مورد شاهدی میباشد
جامعه آماری در این پژوهش کلیه رزمندگان ،جانبازان و
ایثارگران دفاع مقدس در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران واقع
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مختل کند .باید دانست که (استرس پس از سانحه) مدتی پس
از ضربه ظاهر میشود که این مدت ممکن است به کوتاهی یک
هفته یا بلندی سی سال باشد ،در نتیجه این تحقیق درصدد
بررسی اختالل استرس پس از سانحه در بازماندگان جنگ
می باشد و با توجه به اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد در
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران دچار آسیبهای جدی زیادی
شده است و تعداد زیادی از افراد جانباز و آزاده گردیدند ،سؤال
پژوهش این است که بدانیم آیا بین میزان استرس در جانبازان
و آزادگان با درصدهای مختلف پس از  21سال از جنگ
تحمیلی عراق علیه ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد تفاوتی
وجود دارد؟

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.2.2.87

نتایج پژوهش نور باال و محمدی با عنوان بررسی اختالالت
عصبی روانی شایع گروهی از آزادگان بیانگر آن است در
مراجعین سرپایی شایعترین اختالالت انطباقی و افسردگی
اساسی و صرع )PTSD( ،و جسمانی سازی و دیس تایمی و
افسردگی نامتعارف ،اختالل ارگانیک و روانی عضوی محسوب
میشوند [ .]12شایعترین اختالالت در بیماران بستری به
ترتیب اختالل اسکیزوفرنی  29/4درصد ،افسردگی اساسی
 19/9درصد و اختالل خلقی دو قطبی  11/0درصد میباشند.
به طور کلی در بیماران بستری و سرپایی شایعترین اختالل،
اختالل انطباقی با  40/3درصد اختالل افسردگی اساسی و
اختالل اسکیزوفرنی با  11درصد و  PTSDو دیس تایمی با
 5/5درصد میباشد .پژوهش نورباال ،بینا و همکاران در سالهای
 1399و  1399بیانگر آن است که شکایت جسمیافسردگی و
اضطراب جزء باالترین شکایتها محسوب میشود [.]12
بطور کلی میتوان گفت براساس یافتههای همهگیرشناختی
اختالالت عصبی سربازان خارجی اضطراب ،افسردگی ،اختالل
خواب ،ترس ،احساس جدایی و بیگانگی اجتماعی ،واکنشهای
تبدیلی ،کم اشتهایی ،سردرد ،خستگی ،سردرگمی ،اختالل
روانی -حرکتی ،خاطرات و رویاهای ناراحت کننده ،لرزش،
اشکال در تمرکز ،تحریک پذیری و رفتارهای انفجاری و
اختالالت مربوط حافظه و واکنش از جا پریدن جزء عالئمیکه
فراوانی کمتری داشتهاند گزارش شده است [.]13
در خصوص عالئم و اختالالت روانپزشکی در رزمندگان ایرانی
بیشتر گرایشات در جهت اختالالت اضطرابی ،افسردگی و
واکنشهای بدنی میباشد .حمدیه در سال  1392در پژوهش
خود روی نمونهای از رزمندگان نشان داد که هر چه نگرش
رزمنده نسبت به جنگ مثبتتر باشد نمره افسردگی وی کاهش
یابد ،بر اساس یافتههای همه گیر شناختی اختالالت عصبی در
رزمندگان ایرانی بیشتر از نوع اضطرابی میباشد [.]14
نتایج پژوهش میرزائی و دژکام و همکاران در سال  1304با
عنوان مقایسه شدت و فراوانی عالئم  PTSDدر جانبازان مبتال
به عوارض روانی و جسمانی ناشی از جنگ بیانگر آن است که
در تمامیجانبازان به ترتیب یادآوری خاطرات و تجربه مجدد
حوادث ،بیش برانگیختگی و کرختی هیجانی و اجتناب رتبه
اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و بین چهار گروه مورد
مطالعه جانبازان مبتال به  PTSDبا همراهی سوء مصرف و
وابستگی به مواد و شیماییها و قطع عضوها و قطع نخاعیها،
شدیدترین عالئم به بیماران  PTSDهمراه با وابستگی به مواد
و شیمیاییها و خفیفترین عالئم مربوط به بیماران قطع عضو و
قطع نخاعیها میباشد .نکته قابل توجه آن است که بیماران
شیمایی باالترین میزان افسردگی را داشته و در مرحله بعد
دارای عالئم  PTSDمیباشند و بیماران قطع نخاعی بدلیل

مشکالت و محدودیتهای حرکتی کمتر مشکل روان شناختی
داشته و نسبت به سایر گروهها هشیاری روانی باالتری را نشان
دادند [.]15
به نظر میرسد سیر بیماری و اختالالت روانی ناشی از جنگ
حالت قهقهرایی داشته و آنها را به سوی معلولیت و ناتوانی
سوق داده است .وجود اختالالت همراه وهم ابتالیی شکل
بالینی اختالالت روانی ناشی از جنگ را پیچیده کرده و اختالل
 PTSDپیچیده را مطرح ساخته است [ .]19تحقیقات اخیر در
خصوص تغییرات عصب روانشناختی ،کارکرد تمرکز ،توجه،
حافظه ،ضعف در کنترل تکانه و کاهش عملکرد شناختی را به
وسیله تأثیرات دراز مدت ضربه و تغییرات ساختاری ،مغز،
هیپوکامپ ،آمیگدال را ایجاد کرده و پدیده تغییرات شخصیتی
ناشی از ضربه را که  ICD-10مطرح کرده بوجود آورده است
[ .]0علیرغم مشکالت ساختاری و روانشناختی ،سالهاست که
مسئله سوء مصرف دارو و مواد و مخدر به مشکالت رزمندگان
اضافه شده و با توجه به مشکالت مربوط به اشتغال ،عدم
حمایتهای روانی اجتماعی و قرار نگرفتن در سیستمهای
توانبخشی و روان درمانی و مسئله نفع ثانویه مشکالت جدی
برای جانبازان ایجاد کرده است.
نکته قابل توجه اینکه حمالت شیمیایی عالوه بر اینکه منجر به
اثرات جسمیزیادی برای فرد میشود اثرات روانی عدیدهای هم
ایجاد میکند که در مقایسه با مجروحیت فیزیکی جدیتر بوده
چرا که مجروحیت شیمیایی عالوه بر مسائل جسمیترس از
عوارض بلندمدت و بعضاً ناشناخته را بدنبال دارد که میتواند
در مواجهه وتطابق فرد با استرسهای سایکولوژیک وسوماتیک
بطور مستقیم وغیر مستقیم مؤثر باشد وارکان زندگی او را
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اطالعات توصیفی و شاخصهای آماری سن آزمودنیها نشان
داد ،میانگین و انحراف استاندارد سنی گروه  44/33 ± 4/05و
میانگین و انحراف استاندارد سابقه حضور درجنگ (به ماه)
 25/33 ± 28/94و میانگین و انحراف استاندارد شاخصهای
آماری متغیر اختالل  32/42 ± 9/90بود.
میانگین و انحراف استاندارد شاخصهای آماری میزان مؤلفه
تجربه مجدد  13/80 ± 4و میانگین و انحراف استاندارد میزان
مؤلفه اجتناب  2/41 ± 1/11و میانگین و انحراف استاندارد
مؤلفه بیحسی عاطفی  9/41 ± 3/29و میانگین و انحراف
استاندارد میزان مؤلفه برانگیختگی  9/52 ± 3/99بود.
بیشترین و کمترین توزیع فراوانی نمونه برحسب میزان
تحصیالت آزمودنیها در زمان جنگ به ترتیب عبارت بودند از،
سیکل ( ،)%39/3محصل ( ،)%29/1بیسواد و ابتدایی و دیپلم
با ( )%19/0و فوق دیپلم ( )8/9و توزیع فراوانی نمونه برحسب
میزان تحصیالت آزمودنیها در زمان حال نیز تا حد زیادی
مشابه میزان تحصیالت آزمودنیها در زمان جنگ بود که
بیشترین و کمترین تحصیالت در گروههای دیپلم (،)%51/4
سیکل ( ،)%19/3لیسانس ( ،)%12/3بیسواد و ابتدایی ()%18/1
و فوق دیپلم با  %9کمترین نمره را به خود اختصاص داد.
توزیع فراوانی نمونه برحسب نوع مجروحیت آزمودنیهاعبارت
بود از ،بدون مجرومیت ( ،)%48/5موج گرفتگی ،شیمیایی و
ترکش ( ،)%29/3موج گرفتگی ،)%3/9( ،شیمیایی (،)%/12/9
ترکش ( )%13/9بود.
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در استان کهگیلویه و بویراحمد بودند .بیشترین محدوده سنی
آنها  48تا  44سال بودند که از شهرستانهای یاسوج ،دهدشت
و گچساران در سال  1309جمع آوری شدهاند .با توجه به
پراکندگی افراد نمونه در سطح استان از طریق نمونهگیری
شبکهای (گلوله برفی) از نوع معرفی آشنا هر شخص ،نفر بعدی
را معرفی میکرد چون که نمونه تحقیق را اکثراً نظامیها
تشکیل میدادند از حفاظت اطالعات سپاه و نیروی
انتظامیمجوز گرفته شد به این صورت نمونه تحقیق بر اساس
شهرستانهای محل سکونت (یاسوج ،دهدشت ،گچساران) آنها
تشکیل شد .که تعداد جانبار  43/3( 190درصد) ایثارگر 219
نفر ( 49/3درصد) آزاده  43نفر ( 9/4درصد) بود و نمونه کل ما
در این پژوهش  459نفر انتخاب شدند.
ابزار پژوهش عبارت بودند از:
 -1مصاحبه ،افراد نمونه بعد از پر کردن پرسشنامه  PTSDکه
بر اساس  DSMIV – TRتهیه و تنظیم شده است نمره
دریافت کردهاند .برای گذاشتن تشخیص اختالل استرس پس از
سانحه عالوه بر پرسشنامه  PTSDمصاحبه بالینی انجام شد
که با توجه به بررسی انجام شده و پاسخهای داده شده در
مصاحبه تشخیص  PTSDبر آنها گذاشته شد که  35نفر از
آنها آزاده 15 ،نفر جانباز 11 ،نفر ایثارگر بودند.
 -2پرسشنامه اختالل استرس پس از سانحه ( ،)PTSDمقیاس
تشخیصی پس از ضربه یا  PTSDتوسط (فوآ و همکاران
 )1999براساس معیارهای  DSM- IV -TRساخته شده
است .این مقیاس  19سؤال است ،در ابتدا فهرست  12بخشی
که مربوط به تجربیات حوادث ضربهای است ،از مراجع پرسیده
میشود مراجعان به سؤاالت پاسخ داده و واکنش خود را در
زمان بروز ضربه آسیب رسان گزارش میدهند .مقیاس نمره
گزاری به صورت چهار نمرهای بوده و فرد باید فراوانی و شدت
هر یک از  19نشانه  PTSDرا که در پی ماه گذشته تجربه
کرده است گزارش کند .بخش دیگری این مقیاس مربوط به
اختالل عملکرد زندگی افرادی مبتال به  PTSDمیباشد [.]19
برای بررسی پایایی از ضریب پایایی حاصل از روش باز آزمایی
به فاصله یک الی دو هفته از اجرای اولیه برای کل مقیاس
 8/505به دست آمد که این مقدار برای معیار  Bیا تجربه
مجدد سانحه  8/92و برای معیار  Cیا اجتناب  ،8/29برای
معیار  Dیا بی حسی عاطفی  8/98و برای معیار  Fیا بیش
برانگیختگی برابر  8/94میباشد .این مقیاس بر روی سربازان
جنگ و قربانیان تهاجم جنسی و غیر جنسی ،تصادفات و غیره
در طیف وسیعی از حوادث ضربهای ،اعتبار یابی شده است.
تحلیل روانسنجی  PTSDبیانگر ثبات درونی و آلفا  8/92و

اعتبار باز آزمایی باال و کاپای  8/94میباشد .روایی پژوهش
حاضر که با استفاده از آلفای کرونباخ بدست آمد  8/99میباشد
[.]19
اطالعات بدست آمده از پرسش نامهها و مصاحبهها پس از ورود
به نرم افزار آماری  SPSSبا استفاده از روشهای آماری در دو
سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت در سطح توصیفی با
استفاده از مشخصههای آماری نظیر فراوانی ،میانگین ،انحراف
استاندارد ،واریانس و در سطح استنباطی تحلیل واریانس
یکطرفه ،آزمون  Tگروههای مستقل و با توجه با اینکه متغیر
مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار بود از آزمون تعاقبی توکی
استفاده شده است در سؤاالت تحقیقاتی در ابتدا مشخصات
دموگرافیک مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از آمار
توصیفی استفاده شده است و با توجه به اینکه واریانس گروهها
همگون بود از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است و در
سؤال پنجم از آزمون  Tگروههای مستقل استفاده شده است.
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آزاد
کارمند
نظامی
فرهنگی

94
01
233
99

2/22
2/41
2/49
2/43

8/9
1/1
1/2
1/1

94
01
233
99

9/49
9/99
9/29
9/45

3/2
3/9
3/3
2/9

آزاد
کارمند
نظامی
فرهنگی

94
01
233
99

9/31
9/03
9/49
9/49

3/9
3/5
3/9
3/9

آزاد
کارمند
نظامی
فرهنگی

94
01
233
99

32/89
33/35
32/23
32/39

18/2
18/2
18/1
9/5

تجربه مجدد

8/20

اجتناب

1

بی حسی عاطفی
آزاد
کارمند
نظامی
فرهنگی

8/29

برانگیختگی

8/29

اختالل

8/991

8/095

8/990

 )F = 5/83است ،بدین معنی که اختالف معنادار گروه بین 48
تا  58سال با دو گروه دیگر اما بین دو گروه دیگر اختالف
معنادار نبود.
در متغیر اختالل استرس پس از سانحه میانگین گروه سنی
بیش از  58سال دارای بیشترین مقدار میباشد و تفاوت معنادار
( P < 8/889و  )F = 4/91میباشد ،بدین معنی که اختالف
معنادار گروه بیش از  58سال با دو گروه دیگر اما بین دو گروه
دیگر اختالف معنادار نبود.
نتایج جدول  3نشان داد ،در مؤلفه تجربه مجدد میانگین
سابقه حضور در جنگ بین  2تا  3سال دارای بیشترین مقدار
میباشد و تفاوت معنادار ( P < 8/881و  )F = 12/09میباشد،
بدین معنی که اختالف معنادار گروه سابقه حضور در جنگ
بین  2تا  3سال با سه گروه دیگر اما بین دو گروه دیگر اختالف
معنادار نبود.
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آمارهای توصیفی برای تعیین اختالل استرس پس از سانحه در
بازماندگان جنگ نشان داد ،در افراد جانباز بیشترین میزان
اختالل استرس پس از سانحه در میزان متوسط ( 51درصد)،
در افراد ایثارگر بیشترین میزان اختالل استرس پس از سانحه
در میزان خفیف اختالل ( 99/9درصد) و در افراد آزاده
بیشترین میزان اختالل استرس پس از سانحه در میزان متوسط
( 99/1درصد) دیده میشود .نتایج جدول  1نشان داد بین هیچ
یک از مؤلفههای اختالل با شغل افراد تفاوت معناداری وجود
ندارد.
نتایج جدول  2نشان داد ،در مؤلفه تجربه مجدد میانگین گروه
سنی بیش از  58سال دارای بیشترین مقدار میباشد و تفاوت
معنادار ( P < 8/881و  )F = 9/24میباشد ،بدین معنی که
اختالف معنادار گروه بیش از  58سال با دو گروه دیگر اما بین
دو گروه دیگر اختالف معنادار نبود.
در مؤلفه برانگیختگی میانگین گروه سنی بین  48تا  58سال
دارای بیشترین مقدار میباشد و تفاوت معنادار ( P < 8/889و

8/954
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آزاد
کارمند
نظامی
فرهنگی

94
01
233
99

13/11
13/43
12/99
13/81

4/3
3/9
4/1
3/9

8/109

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.2.2.2.5

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

F
8/29

سطح معنی داری
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تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

تجربه مجدد

زیر  48سال
بین  48تا  58سال
بیش از  58سال

115
295
99

2/53
2/41
2/25

1/2
1/1
8/9

1/51

اجتناب

1/53

بی حسی عاطفی
زیر  48سال
بین  48تا  58سال
بیش از  58سال

115
295
99

9/99
9/40
9/99

2/9
3/3
3/5

زیر  48سال
بین  48تا  58سال
بیش از  58سال

115
295
99

0/59
9/05
9/99

3/9
3/0
3/9

115
295
99

38/81
33/89
33/95

9/9
9/9
18/1

5/83

برانگیختگی

4/91

اختالل استرس پس از سانحه
زیر  48سال
بین  48تا  58سال
بیش از  58سال

9/24

*8/881

8/092

8/959

8/889

8/889
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زیر  48سال
بین  48تا  58سال
بیش از  58سال

115
295
99

11/92
13/34
13/91

4/1
3/9
3/9

F

سطح معنی داری
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192
119
59
189

11/03
13/89
13/95
14/90

3/0
4/1
4/1
3/5

تجربه مجدد
زیر یک سال
بین  1تا  2سال
بین  2تا  3سال
بیش از  3سال

8/39

اجتناب
زیر یک سال
بین  1تا  2سال
بین  2تا  3سال
بیش از  3سال

192
119
59
189

2/45
2/35
2/51
2/30

بی حسی عاطفی
زیر یک سال
بین  1تا  2سال
بین  2تا  3سال
بیش از  3سال

192
119
59
189

برانگیختگی
3/3
3/0
3/0
3/5

14/22

اختالل استرس پس از سانحه
زیر یک سال
بین  1تا  2سال
بین  2تا  3سال
بیش از  3سال

192
119
59
189

29/19
32/39
34/51
39/51

*8/8881

9/2
18/5
18/5
0/9
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زیر یک سال
بین  1تا  2سال
بین  2تا  3سال
بیش از  3سال

192
119
59
189

*8/882

2/0
3/4
3/5
3/4
10/95

0/15
9/51
18/14
11/35

NS

1/2
1/1
1/2
1
5/89

9/94
9/39
0/80
0/11

*8/8881

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.2.2.2.5

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

F
12/09

سطح معنی داری
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جدول  .1آزمونهای  tگروههای مستقل برای تعیین تفاوت میان میزان اختالل استرس پس از سانحه در افراد مجروح و غیر مجروح
وضعیت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

تجربه مجدد
مجروح
غیرمجروح

292
105

14/21
11/42

3/09

292
105

0/80
9/41

3/5
2/5

292
105

18/91
9/91

3/0
3/1

5/09

0/34

برانگیختگی
مجروح
غیرمجروح

0/98

اختالل استرس پس از سانحه
مجروح
غیرمجروح

292
105

35/5
29/9

*8/8881

*8/8881

*8/8881

*8/8881

9/9
0/9

جدول  .1تحلیل واریانس یکطرفه برای تعیین تفاوت میان مؤلفههای اختالل با نوع مجروحیت
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

تجربه مجدد
موج گرفتگی
شیمیایی
ترکش
هرسه مورد

10
50
92
134

12/5
13/19
13/39
15/29

موج گرفتگی
شیمیایی
ترکش
هرسه مورد

10
50
92
134

9/22
0/21
9/02
0/29

4/5
3/4
3/4
3/5

موج گرفتگی
شیمیایی
ترکش
هرسه مورد

10
50
92
134

9/44
18/39
9/29
11/49

4/9
3/9
3/9
3/4

10
50
92
134

31/39
34/4
32/9
39/90

12/1
18/3
9/9
0/9

8/92

بی حسی عاطفی

5/90

برانگیختگی

5/33

اختالل استرس پس از سانحه

در مؤلفه بیحسی عاطفی ،میانگین سابقه حضور در جنگ بیش
از  3سال بیشترین مقدار را دارا میباشد و تفاوت معنادار
( P < 8/882و  )F =5/89میباشد ،بدین معنی که اختالف

NS

*8/881

*8/881

معنادار سابقه حضور در جنگ بیش از  3سال با دو گروه دیگر
اما بین سه گروه دیگر اختالف معنادار نبود.
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10
50
92
134

2/22
2/99
2/39
2/99

NS

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.2.2.2.5

1/24
8/9
1/3
1
1/4

موج گرفتگی
شیمیایی
ترکش
هرسه مورد

*8/8881

4
4/1
3/9
3

اجتناب
موج گرفتگی
شیمیایی
ترکش
هرسه مورد

F
0/41

سطح معنی داری
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292
105

2/59
2/19

1/3
8/9

بی حسی عاطفی
مجروح
غیرمجروح

9/94

*8/8881

3/9
3/9

اجتناب
مجروح
غیرمجروح

t

سطح معناداری
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در مؤلفه برانگیختگی ،میانگین گروه سابقه حضور در جنگ بین
 2تا  3سال دارای بیشترین مقدار میباشد و تفاوت معنادار
( P < 8/881و  )F =10/95میباشد ،بدین معنی که اختالف
معنادار سابقه حضور در جنگ بین  2تا  3سال با دو گروه دیگر
اما بین سه گروه دیگر اختالف معنادار نبود.
در مؤلفه اختالل استرس پس از سانحه ،میانگین سابقه حضور
در جنگ بین  2تا  3سال بیشترین مقدار را دارا میباشد و
تفاوت معنادار ( P < 8/881و  )F =14/22میباشد ،بدین
معنی که اختالف معنادار گروه بین  2تا  3سال با دو گروه دیگر
اما بین سه گروه دیگر اختالف معنادار نبود.
در جدول فوق مشاهده میشود ،در همه مولفهها ،میانگین
مجروحان دارای بیشترین مقدار میباشد و تفاوت معنادار
( )P < 8/881میباشد ،بدین معنی که افرادی که در زمان
جنگ مجروح شدهاند دارای میانگین باالتری هستند و تفاوت
معنادار در سطح  8/8881وجود دارد.
جدول  5نشان میدهد که :در مؤلفه تجربه مجدد ،میانگین
اختالل با نوع مجروحیت بین هرسه مورد (موج گرفتگی،
شیمیایی ،ترکش) دارای بیشترین مقدار میباشد و تفاوت

معنادار ( P < 8/881و  )F =0/41میباشد ،بدین معنی که
اختالف معنادار گروه هرسه مورد با سه گروه دیگر اما بین دو
گروه دیگر اختالف معنادار نبود.
در مؤلفه برانگیختگی ،میانگین اختالل با نوع مجروحیت موج
گرفتگی دارای بیشترین مقدار میباشد و تفاوت معنادار
( P < 8/881و  )F =5/90میباشد ،بدین معنی که اختالف
معنادار گروه هرسه مورد با سه گروه دیگر اما بین دو گروه دیگر
اختالف معنادار نبود.
در مؤلفه اختالل استرس پس از سانحه ،میانگین اختالل با نوع
مجروحیت بین هرسه مورد (موج گرفتگی ،شیمیایی ،ترکش)
دارای بیشترین مقدار میباشد و تفاوت معنادار ( P < 8/881و
 )F =5/33میباشد ،بدین معنی که اختالف معنادار گروه هرسه
مورد با سه گروه دیگر اما بین دو گروه دیگر اختالف معنادار
نبود.
همچنین برای یافتن اینکه تفاوتها بین کدام گروهها بوده از
آزمون تعاقبی توکی استفاده شد که نتایج آن در جدول  9آورده
شده است.

جدول  .6تحلیل واریانس یکطرفه برای تعیین تفاوت میان مؤلفههای اختالل استرس پس از سانحه با وضعیت موجود

190
219
43

14/39
11/51
15/89

3/5
3/9
3/9

تجربه مجدد
جانباز
ایثارگر
آزاده

9/92

اجتناب
جانباز
ایثارگر
آزاده

190
219
43

2/50
2/21
2/95

1/3
8/0
1/2

190
219
43

9/05
9/29
11/89

3/3
2/5
3/4

51/99

بی حسی عاطفی
جانباز
ایثارگر
آزاده

39/99

برانگیختگی
جانباز
ایثارگر
آزاده

190
219
43

35/94
20/85
39/14

9/2
0/0
9/9

58/34

اختالل استرس پس از سانحه
جانباز
ایثارگر
آزاده

در جدول فوق مشاهده میشود ،در همه مولفهها ،میانگین
اختالل استرس پس از سانحه با وضعیت موجود دارای بیشترین
مقدار میباشد و تفاوت معنادار ()P < 8/881

*8/881

*8/8881

*8/8881

*8/8881

میباشد ،بدین معنی که افرادی که در زمان جنگ مجروح
شدهاند دارای میانگین باالتری هستند و تفاوت معنادار در
سطح  8/8881وجود دارد.
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190
219
43

18/95
0/85
18/3

3/0
3/3
2/9

*8/8881
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تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

F
39/29

سطح معنی داری
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تبیینهای احتمالی برای این یافتهها اینکه افرادی که سنوات و
سابقه حضور بیشتر در جبهه داشتند قاعدتاً با مشکالت و

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.2.2.2.5

نتیجهگیری

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.2.2.87

در پژوهش حاضر جامعه آماری  459نفر بود که بازماندگان
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بودند و به همه آنها پرسشنامه
 PTSDداده شد که شامل سؤاالت عمومی و اختصاصی بود
سؤاالت عمومیشامل جنس ،سن ،محل سکونت ،شغل،
تحصیالت و غیره بود .سؤاالت تخصصی  19سؤال و مربوط به
اختالل استرس پس از سانحه بود.
طبق یافتههای بدست آمده از فراوانی افراد مورد مطالعه به این
صورت است که در افراد جانباز بیشترین درصد ( 51درصد)
اختالل استرس پس از سانحه در میزان متوسط اختالل قرار
دارد .در افراد ایثارگر بیشترین درصد ( 99/9درصد) اختالل
استرس پس از سانحه در میزان حفیف اختالل قرار دارد .در
افراد آزاده بیشترین درصد  99/1درصد) اختالل استرس پس از
سانحه در میزان متوسط اختالل قرار دارد.
این یافته با تحقیقات آقایان علوی فاضل ( ،)1395نورباال و
محمدی ( ،)1392صابری ( ،)1399ضرغامی و همکاران
( ،)1399توالیی ،قانعی ،خاطری و آثاری ( )1303همسو
میباشد [ .]10همچنین درباره این یافتهها تحقیقات ناهمسو
پیدا نشد.
یافتهها ،ارتباط بین اختالل استرس پس از سانحه و شغل
فعلی افراد نمونه را با استفاده از روش تحلیل واریانس یکطرفه
در ابعاد مؤلفههای (تجربه مجرد ،اجتناب ،بی حسی عاطفی،
بیش برانگیختگی) بررسی کرده است نشان میدهد که بین
هیچ یک از مؤلفههای اختالل با شغل افراد تفاوت معناداری
بدست نیامد.
عوامل فردی همچون موقعیت پایین روانی و اجتماعی ،از
دست مهارت و تجربه ،نگرانی درباره خانواده ،عوامل فشارآور
اقتصادی مانند از دست دادن شغل باعث تشدید اختالل
 PTSDمیگردد [.]19
مطالعات جدید نشان میدهد در تعدادی از افراد اثرات ناشی از
ضربه برای مدتهای طوالنیتر ادامه مییابد که بعضی از افراد
به علت شغلی خاصی مرتباً در معرض عوامل فشارزا و ضربههای
روحی و روانی میباشند [.]19
این یافته با یافتههای بدست آمده از آقای اورسانو در زمینه
ارتباط شغل با اختالل استرس پس از سانحه ناهمسو میباشد
[ .]28همچنین ،عوامل فردی همچون موقعیت پایین روانی و
اجتماعی ،از دست مهارت و تجربه ،نگرانی درباره خانواده،
عوامل فشارآور اقتصادی مانند از دست دادن شغل باعث تشدید
اختالل  PTSDمیگردد .مطالعات دیگر اوسانو نشان میدهد
در تعدادی از افراد اثرات ناشی از ضربه برای مدتهای
طوالنیتر ادامه مییابد که بعضی از افراد به علت شغلی خاصی
مرتباً در معرض عوامل فشارزا و ضربههای روحی و روانی

میباشند .این یافته با یافتههای بدست آمده از آقای اورسانو در
زمینه ارتباط شغل با اختالل استرس پس از سانحه ناهمسو
میباشد.
طبق یافتههای بدست آمده برای بررسی ارتباط بین سن و
اختالل استرس پس از سانحه از روش تحلیل واریانس یکطرفه
استفاده شده است و نتایج معنادار بود .این یافتهها با تحقیقات
انجام گرفته توسط توالیی ( )0در زمینه ارتباط سن در جبهه و
تشدید اختالل همسو میباشد.
بین سابقههای مختلف در مؤلفههای اختالل استرس پس از
سانحه که شامل مؤلفههای تجربه مجدد ،اجتناب ،بی حسی
عاطفی و برانگیختگی میباشد بجز در مؤلفه اجتناب در بقیه
مؤلفهها تفاوت معنا داری وجود دارد در مؤلفه تجربه مجدد
( P >8/8881و  )F = 12 / 09در سطح  P >8/8881معنا دار
میباشد هم چنین در مؤلفه بی حسی عاطفی ( P >8 / 882و
 )F = 5/89در سطح  P >8/882معنادار میباشد و در مولفه
برانگیختگی ( P > 8 / 8881و  )F = 10/95در سطح
 P >8/8881معنادار میباشد و در مؤلفه اختالل استرس پس
از سانحه ( P > 8 / 8881و  )F = 14 / 22در سطح
 P >8/8881معنا دار است .و میانگینها روند صعودی دارند
بدین معنا که با افزایش میزان حضور در جنگ میزان اختالل
استرس پس از سانحه نیز افزایش مییابد [.]21
شدت حادثه میتواند در ایجاد اختالل و ضربه نقش
مهمیداشته باشد .در جنگ ویتنام آمار مبتالیان به  PTSDدر
مجروحان جسمیبیشتر گزارش شده است .در معرض بودن
بیشتر در صحنه جنگ نیز آمار بیشتری از  PTSDرا نشان
میدهد .آمار در مورد دوقلوهای آمریکایی و آنهایی که در جنگ
شرکت داشتند  PTSDرا در  19درصد افراد حاضر در میدان
جنگ نشان میدهد و تنها  8/5درصد از افرادی ک شرکت
نداشتهاند دارای ضربه یا  PTSDبودهاند .همین طور در
مقایسه دوقلوها شرکت کنند کسانی که بیشتر در معرض نبرد
بودهاند آمار باالتر ،را نشان میده به همین صورت در حوادث
دیگر میزان  PTSDبا نزدیکی بیشتر به محل وقوع حادثه
ارتباط مستقیم داشته است [.]22
این یافته با یافتههای بدست آمده ازتحقیقات آقایان شمس
آبادی در سال  2884و نیز اولتورکاردر سال  2880در مورد
میزان اختالل استرس پس از سانحه و سابقه حضور در جبهه
جنگ همسو میباشد [.]24 ,23
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اطالعات) و عدم تحقیقات پیشپین در زمینههای گوناگون
اختالل در داخل کشور از محدودیتهای این پژوهش بود و
 پژوهشهای گوناگونیPTSD توصیه میشود در زمینه اختالل
.از جوانب و ابعاد گوناگون انجام گیرد

تشکر و قدردانی
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با تشکر از همه کسانی که در انجام و نگارش این پژوهش ما را
.یاری کردند

بحرانهای جسمی و روحی بیشتری در مقایسه با افرادی که
کمتر جضور دارند مواجه میشوند و مشکالت بیشتری در این
زمینه پیدا میکنند دوستان زیادی در طی این مدت از دست
 زخمها و جراحات بیشماری بر، خاطرات بیشتری دارند،دادهاند
آنها وارد آمده که همه عوامل هر چه مدت حضور بیشتر باشد
مسلماً این مشکالت هم به نوبه خود بیشتر میشود و بر شدت
.اختالل افزوده خواهد شد
به دلیل اینکه اکثر بازماندگان جنگ در نیروهای نظامی مستقر
بودند عدم دسترسی به آنها مشکل بود (از لحاظ حفاظت
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