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[1] An investigation the relationship between post traumatic growth and 
 attachment styles, stress coping styles & quality of life in veterans with post-traumatic 
... [2] Post-traumatic stress disorder in male chemical injured war veterans compared to 
non-chemical ... [3] Association of psychological symptoms and self esteem in chemical 
warfare agent exposed ... [4] Psychological health status of mustard gas exposed ... 
[5] The effect of war related PTSD on wife’s marital satisfaction, mental health 
and children’s behavioral ... [6] Death [7] Towards a definition of death ...  
[8] Psychiatric Disoders in ... [9] Spiritual effect of group therapy on depression, anxiety, 
death and belief in life after death continue to rely on the reports of the death of the   ...  
[10] Existential... [11] Surveying the relationship between hope, death, anxiety 
with mental health on students of urmia ... [12] The relation between death anxiety 
and level of self-esteem ... [13] The Prediction of Death Obsession According to 
Religiosity Orientations ...[14] Psychiatric symptoms in chemical and somatic combat ... 
[15] Mental health in group of war veterans and their spouses in ... [16] Study of 
sleep quality in chemical-warfare-agents exposed ... [17] Study of the prevalence and 
intensity of depression in 100 devotees with chemical and non-chemical war injuies 
(30-70%) of Imposed war ... [18] Relationship of mustard agent and lewisite exposure 
to psychological dysfunction. In: Veterans at risk: The health effects of mustard gas 
and skills training program on swimming performance and positive psychological ...  
[19] Effectiveness of short-term specialize inpatienttreatment for war-related 
posttraumatic stress disorder: A role for advanture-based counseling and ... 
[20] Anxiety, depression, and posttraumatic stress in iranian ... [21] A survey of death  
anxiety among personnel of a hospital ... [22] Differing death scenarios: self- esteem and 
Death ... [23] Psychometric properties of the Spanish form of Templer’s Death Anxiety ... 
[24] Death Depression scale validation in ... [25] The effectiveness of the treatment plan 
wives of veterans with PTSD impact on reducing symptoms of this disorder in ...

Aims Exposed to the war and chemical weapons, the veterans experience severe mental 
reactions. One of such experiences is the death coming feeling that finally leads to some 
disorders such as death depression and death anxiety. The aim of the study was to compare the 
death depression and anxiety in the chemically-injured and non-chemically-injured veterans in 
Sardasht Township. 
Instrument & Methods In the comparative-causal descriptive study, 100 veterans including 
50 chemically-injured and 50 non-chemically-injured veterans of Sardasht Township were 
studied in 2016.  The subjects were selected via available sampling method. Data was collected 
by the death anxiety index and the death depression questionnaire. Data was analyzed by SPSS 
16 software using MANOVA and independent T test. 
Findings The mean score of death anxiety in the chemically-injured veterans was significantly 
higher than the non-chemically-injured veterans (p=0.001). The mean scores of death 
hoplessness, death failure, and total depression score in the chemically-injured veterans were 
significantly higher then the non-chemically-injured veterans (p=0.001). Nevertheless, the 
mean scores of loneliness and death acceptance were not significantly different in the groups, 
respectively (p>0.05). 
Conclusion The levels of death anxiety and death depression in the chemically-injured veterans 
of Sardasht Township were higher than the non-chemically-injured veterans.  
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  چکيده

 دچار شیمیایی یها سالح و جنگ با مواجهه از پس جنگی دیدگان آسیب :فاهدا
 حس ،ها حس این از یکی شوند. می شدیدی روانی و روحی یها واکنش
 و مرگ افسردگی نظیر اختالالتی به منجر نهایت در که است مرگ به بودن نزدیک

 افسردگی و اضطرابمیزان  مقایسه پژوهش، هدف این شود. می مرگ اضطراب
   بود. سردشت نتاشهرس شیمیاییغیر و شیمیایی جانبازان در مرگ

، ١٣٩٥در سال ای  همقایس - علی نوع توصیفی از مطالعه در این ها: ابزار و روش
 نتاشهرس نفر) ٥٠غیرشیمیایی ( نفر) و ٥٠( شیمیایی نفر از جانبازان ١٠٠تعداد 

 شده و مورد بررسی قرار گرفتند. انتخاب دردسترس گیری نمونه روش سردشت به
 ها نامه افسردگی مرگ بود. داده پژوهش، مقیاس اضطراب مرگ و پرسش ابزار

 واریانس تحلیل آماری و با استفاده از آزمون  SPSS 16  اریآم افزار نرم کمک به
  تحلیل شدند. و تجزیه مستقل T آماری آزمونو  (مانوا) چندمتغیری

داری  صورت معنی به شیمیایی در جانبازان مرگ اضطراب نمره میانگین ها: یافته
 یها مقیاس ). میانگین نمرات خردهp=٠٠١/٠بود ( شیمیاییغیر بیشتر از جانبازان

 شیمیایی نیز در جانبازان مرگ افسردگی کل نمره و مرگ شکست ناامیدی مرگ،
)، ولی میانگین p=٠٠١/٠بود ( شیمیاییغیر داری بیشتر از جانبازان صورت معنی به

 یدار معنی تفاوت گروه دو بین مرگ پذیرش و تنهایی یها مقیاس نمرات خرده
  ).<٠٥/٠pنداشت (

 نتاشهرس شیمیایی جانبازان در مرگ افسردگی و میزان اضطراب گیری: نتیجه
  بیشتر از جانبازان غیرشیمیایی است. سردشت
  اضطراب مرگ، افسردگی مرگ، جانبازان شیمیایی، جانبازان غیرشیمیایی ها: کلیدواژه
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  ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تاريخ پذيرش:

  ali.shaker2000@gmail.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه

ناپذیر زندگی آدمی است و هر جنگی صدمات  بروز جنگ جزء جدایی
. امروزه استفاده [1]نماید کنندگان در آن وارد می بسیاری بر مشارکت

عنوان یکی از  الملل به های شیمیایی در سطح بین از سالح
. در جنگ ایران و عراق، [2]موضوعات مهم مطرح است

ای عراقی در سطح سولفوردموستارد (گاز خردل) توسط نیروه
کار گرفته شد.  وسیعی علیه نیروهای نظامی و غیرنظامی ایرانی به

عنوان یکی از حوادث  های شیمیایی به جنگ و تماس با سالح
دادن امنیت  تواند به ناتوانی و اضطراب، ازدست بسیار تروماتیک می

دیدگان،  های فیزیکی مزمن منجر شود. مطالعات در آسیب و ناتوانی
ت متعدد سالمت روان مرتبط با جنگ را در این بیماران مشکال

 . [3]دهند نشان می

شوند که بعد از  جانبازان قشری از مددجویان جامعه محسوب می
اتمام جنگ همچنان سالمت روانی، جسمانی و اجتماعی آنان مورد 

ساله عالوه بر ایجاد ضایعات و صدمات  تهدید است. جنگ هشت
دی، عوارض نامطلوب عصبی، روانی و فیزیکی و خسارات اقتصا

اجتماعی را نیز بر آحاد مملکت وارد آورده که تا سالیان درازی 
. عالوه بر تاثیر مستقیم عوامل شیمیایی [4]تداوم یافته است

ها، به آثار  ومیر انسان های شیمیایی بر مرگ کاررفته در سالح به
شده است.  غیرمستقیم آنها بر کاهش ابعاد سالمت روانی اشاراتی

عنوان  جانبازان نیز از این امر مستثنی نیستند. این افراد در ایران به

پذیر، مشارکت کمتری در سطح جامعه دارند و از نظر  قشر آسیب
های کاری و اجتماع حمایت کمتری از  روانی و اجتماعی در محیط

های جسمی  توان گفت که ناتوانی گیرد. بنابراین می آنها صورت می
های  مندی از سالمت روان و راه بسیار زیادی بر میزان بهرهتاثیر 

رسد ُبعد  نظر می زای روانی داشته است و به مقابله با عوامل آسیب
سالمت روان در میان این قشر مورد غفلت واقع شده و ضرورت 

  . [5]سازد بررسی بیشتر در این باره را آشکار می
های شیمیایی  سالحدیدگان جنگی پس از مواجهه با جنگ و  آسیب

شوند. یکی از این  های روحی و روانی شدیدی می دچار واکنش
بودن به مرگ است که در نهایت  الوقوع و نزدیک ها، حس قریب حس

  شود.  منجر به اختالالتی نظیر افسردگی مرگ و اضطراب مرگ می
صورت  ها به خاطر ماهیت پرابهامش برای بسیاری از انسان مرگ به

کند. مرگ واقعیتی است که همیشه وجود  وه مییک تهدید جل
داشته و هر شخص ممکن است به مرگ واکنش و برداشتی 

. یکی از عوارض شایع روانی اضطراب، [6]فرد داشته باشد منحصربه
. یکی از مفاهیم بنیادی و غایت هستی در [7]اضطراب از مرگ است

یدگاه، رویکرد وجودی، مرگ و اضطراب از مرگ است. براساس این د
ها دارد و ذهن  ای در تجربه درونی انسان اضطراب مرگ نقش عمده

روشدن با  . فرد برای روبه[8]کند دلیلی تسخیر می شکل بی آنها را به
؛ [9]گیرد کار می آگاهی به این ترس، راهبردهای دفاعی در برابر مرگ

هایی که مبتنی بر انکار است و ساختار شخصیت وی را شکل  دفاع
و اگر این ساختار ناسازگار باشد به نشانگان بالینی منجر دهد  می
توان  آگاهی نه انکار آن است که می شود و در نهایت بر پایه مرگ می

درمانی و کاهش اضطراب مرگ بنا  رویکردی نیرومند و موثر در روان
عنوان یک ترس غیرعادی و  . افسردگی و اضطراب مرگ به[10]نهاد

احساساتی از وحشت مرگ یا دلهره هنگام بزرگ از مرگ همواره با 
دهند،  فکر به فرآیند مردن یا چیزهایی که پس از مرگ رخ می

ای برای بهزیستی  تواند تهدید قابل مالحظه شود و می تعریف می
  . [11]شمار رود روانی به

های مرضی نسبت به مرگ در سه ویژگی قابل بحث است:  نگرش
. مطالعات در [12]مرگ اضطراب مرگ، افسردگی مرگ و وسواس

خصوص مفهوم مرگ ابتدا در حوزه اضطراب مرگ شروع شد و در 
دست  دهه هشتاد قرن بیستم رشد چشمگیری در این زمینه به

شناختی بوده و  . اگر چه مرگ یک واقعیت بیولوژیک و روان[13]آمد
احساسات در مورد فرآیند مرگ و مردن ریشه در چگونگی 

معه دارد، اما اندیشیدن به مرگ، ترسناک شدن فرد در جا اجتماعی
دهند به آن فکر نکنند، چرا که مرگ  بوده و اغلب مردم ترجیح می

های تکنولوژی یادآوری  رغم پیشرفت پذیری بشر را علی آسیب
  . [11]کند می

با توجه به اینکه ایران هشت سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشته 
و آمار جانبازان در ایران بیش از بسیاری از کشورهاست، نیاز به 

اندیشی تدابیر درمانی مناسب برای این افراد احساس  بررسی و چاره
شده و شیوع برخی مشکالت  شود. با توجه به مباحث مطرح می

انند افسردگی و اضطراب مرگ، بررسی روانی در میان جانبازان م
ریزی و  گیرندگان جامعه را در برنامه چنین مسایل مهمی تصمیم

  کند.  پیشگیری از آن یاری می
های اندکی در این زمینه انجام شده است.  در ایران پژوهش

های اضطراب،  پژوهشی نشان داد که جانبازان شیمیایی در شاخص
خودبیمارانگاری نمره باالتری نسبت افسردگی، وسواس، پارانویا و و 
ای در مورد ارتباط  . در مطالعه[14]اند به جانبازان جسمی کسب کرده

شناختی و عزت نفس در جانبازان شیمیایی  بین عالیم روان
شناختی مانند اضطراب و  سردشت، نتایج نشان داد عالیم روان
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ی دار افسردگی با عزت نفس در جانبازان شیمیایی رابطه معنی
. همچنین بهداشت روان در یک جمعیت از جانبازان اعصاب [3]دارد

ها نشان داد  و روان و همسران آنان مورد بررسی قرار گرفت و یافته
فردی  اختالالت اضطرابی، انطباقی، افسردگی و اختالل در روابط بین

. در پژوهشی [15]های آنان چشمگیر است در جانبازان و خانواده
وانی مجروحان شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت و اختالالت شایع ر

نتایج نشانگر شیوع باالتر اختالالت اضطرابی، افسردگی، اختالالت 
های  . نتایج پژوهش[16]زا بود جسمانی و اختالل فشار روانی آسیب

خارج از ایران نیز نشان دادند شیوع افسردگی و شدت درجات 
جانبازان غیرشیمیایی  افسردگی در جانبازان شیمیایی باالتر از

ای در زمینه ارتباط گاز خردل با عوارض  . نتایج مطالعه[17]است
ترین عوارض  شناختی در ایاالت متحده نشان داد شایع روان

مدت و اختالالت اضطرابی  ایجادشده، اختالالت خلقی طوالنی
جانباز درمان  ۲۴جانباز بستری و  ۲۴. در پژوهشی، [18]است

شناختی در زمینه  های روان ده و توسط آزمونسرپایی انتخاب ش
احساس ناامیدی، احساس گناه و شرم، عملکرد عاطفی و هیجانی، 

  PTSD  فردی، سطح اضطراب و خشم، شدت عالیم های بین مهارت
لحاظ کیفیت زندگی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. در  و نیز به

لحاظ این  هداری بین دو گروه ب این پژوهش اختالف معنی
. در [19]ها و نیز کیفیت زندگی مشاهده نشد احساسات و مهارت

کاررفته در  های شیمیایی به پژوهشی دیگر نیز نشان دادند که سالح
  .[20]گذارند جنگ بر عالیم افسردگی و اضطراب تاثیر می

شده، این پژوهش با هدف مقایسه میزان  با توجه به مطالب بیان
اضطراب و افسردگی مرگ در جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی 

  شهرستان سردشت انجام شد. 

 

   ها ابزار و روش

 ۱۳۹۵ای است که در سال  مقایسه - این مطالعه توصیفی از نوع علی
غیرشیمیایی  شکل میدانی در بین کلیه جانبازان شیمیایی و به

بودن اطالعات  دلیل محرمانه اجرا درآمد. به شهرستان سردشت به
جانبازان و عدم اطالع از تعداد دقیق این جانبازان، با استفاده از 

دلیل  جانباز شیمیایی (به ۵۰گیری دردسترس تعداد  روش نمونه
در سردشت شیمیایی شده  ۱۳۶۶کمبود افرادی که در بمباران سال 

جانباز غیرشیمیایی (افرادی که داوطلبانه در جبهه  ۵۰بودند) و 
دلیل اینکه گروه جانبازان  حضور داشتند) انتخاب شدند. به
دادند، همتاسازی براساس  غیرشیمیایی را مردان تشکیل می

  جنسیت و سن صورت گرفت. 
هایشان برای همکاری جلب شد و  ابتدا رضایت جانبازان و خانواده

شناس با مراجعه به منازل و مراکز  روانسپس طی روزهای خاص، 
مند به شرکت در پژوهش،  حمایت از جانبازان، از بین جانبازان عالقه

های پژوهش به  نامه نمونه مورد نظر را انتخاب نمود. سپس پرسش
علت  آنها داده و از آنها خواسته شد تا به آنها پاسخ دهند. به

انبازان، مشکالت جسمانی و عدم سواد کافی برخی از ج
های آنان توسط پژوهشگر تکمیل شد. قبل از اجرای  نامه پرسش
نامه در خصوص هدف پژوهش، اطالعات الزم به  پرسش
ماندن نتایج اطمینان  کنندگان داده شد و آنها از محرمانه شرکت

  حاصل کردند.
مرگ  افسردگی هنام پرسشو ابزار پژوهش، مقیاس اضطراب مرگ 

  بود.
 در تمپلرکه توسط مقیاس  این :(DAS)مقیاس اضطراب مرگ 

ها  آزمودنی نگرش كه است ماده ١٥ شامل ساخته شد ١٩٧٠ سال
سئوال  هر به خود یها پاسخها  آزمودنی سنجد. می را مرگ به نسبت

دهنده  نشان بلی پاسخ كنند. می مشخص خیر یا بلی یها گزینه با را
 مقیاس این یها نمره ترتیب این به است. فرد در اضطراب وجود
 افراد زیاد اضطراب معرف باال نمره كه استغیر مت ١٥تا  صفر بـین

 و اضطراب وجودبه  فرد پاسخ برای یک نمره .[9]است مرگ مورد در
در نظر گرفته شده  اضطراب نبودبه  فرد پاسخ برای صفر نمره
 از آن اعتبار و ٧٦/٠ هنام پرسش درونی ثبات پژوهشی در .[21]است
 ترجمه در همچنین .[22]است شده گزارش ٨٣/٠ بازآزمون طریق

دست  به ٨٧/٠ آن بازآزمون آماره و ٧٣/٠ درونی ثبات آن اسپانیایی
 هنام پرسش این باالی درونی اعتباردهنده  نشان که است آمده
 دو از استفاده با هنام پرسش این پایایی پژوهشی، در .[23]است
 یجتان که شد بررسی سازی دونیمه و کرونباخ آلفای روش

دهنده  نشان که ٧٨/٠ و ٦٥/٠ از بود عبارت ترتیب به مدهآ دست به
   .[9]است ابزار این قبول قابل پایایی

 همکاران و تمپلر نامه توسط پرسش ایننامه افسردگی مرگ:  پرسش
 فرم دو دارای وسئوال  ١٧ و شامل شده ساخته ١٩٩٠در سال 
 وار افسرده هاینگرش مقیاس این است. لیکرت و ایدوگزینه

 رعب مرگ، تنهایی مرگ، ناامیدی ُبعد؛ شش در را مرگ به مربوط
 سنجد.می مرگ قطعیت و مرگ افسردگی مرگ، غمگینی مرگ،

 خیر یا بلی هایگزینه با راسئوال  هر به خود پاسخ آزمودنی
 است. مرگ افسردگی وجود نشانگر بلی پاسخ که کندمی مشخص

 غیرمت ١٧تا  صفر بین تواندمی مقیاس این نمرات ترتیب بدین
 است. افراد در مرگ افسردگی باالی میزان معرف باال نمره که باشد

 افسردگی مقیاس پایایی و روایی پیرامون آمده عمل به هایبررسی
 برخوردار قبولی قابل اعتبار از مقیاس این که دهدمی نشان مرگ

 این برای را مطلوبی پایایی و روایی ضرایب همکاران و تمپلر است.
  .[24]اند هکرد گزارش مقیاس

نامه افسردگی مرگ را انجام  در پژوهشی که هنجاریابی پرسش
دادند، این مقیاس را در چهار عامل ناامیدی مرگ، شکست مرگ، 

. الزم به توضیح [24]بندی نمودندتنهایی مرگ و پذیرش مرگ طبقه
رگرفتن در هر دو عامل با بار دلیل قرا است که برخی سئواالت به

عاملی یکسان از هر دو عامل حذف شدند و برخی سئواالت نیز که 
در عامل دیگری دارای بار عاملی باالتر بودند جایگزین شدند. در 

های ناامیدی مرگ  پژوهشی ضرایب آلفای کرونباخ برای مولفه
و  ۳۴/۰، پذیرش مرگ ۵۹/۰، تنهایی مرگ ۶۵/۰، شکست مرگ ۶۲/۰
نامه  دست آمده و روایی پرسش به ۷۸/۰مقیاس افسردگی مرگ  کل

. دلیل اینکه مولفه پذیرش [24]مذکور نیز مطلوب گزارش شده است
مرگ دارای پایایی پایین در روش آلفای کرونباخ و تنصیف گزارش 

  های دیگر باشد.  تواند قرارگرفتن این سئواالت در مولفهشده می
  SPSS 16  افزار آماری ها از نرم همنظور تجزیه و تحلیل داد به

استفاده شد. آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) 
مستقل  Tافسردگی مرگ و آزمون آماری ميزان برای تعیین تفاوت 

اضطراب مرگ در بین جانبازان مورد ميزان برای محاسبه تفاوت 
  استفاده قرار گرفت.

  

  ها یافته

صورت  در جانبازان شیمیایی بهمیانگین نمره اضطراب مرگ 
). میانگین >۰۵/۰pداری بیشتر از جانبازان غیرشیمیایی بود ( معنی

های ناامیدی مرگ، شکست مرگ و نمره کل  مقیاس نمرات خرده
داری بیشتر  صورت معنی افسردگی مرگ نیز در جانبازان شیمیایی به

 )، ولی میانگین نمرات>۰۵/۰pاز جانبازان غیرشیمیایی بود (
های تنهایی و پذیرش مرگ بین دو گروه تفاوت  مقیاس خرده
  ).۱؛ جدول <۰۵/۰pداری نداشت ( معنی



ـــ شاکر دولق یعلو  یمانیشهال سل  ۷۶ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ
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ن آماری نمرات اضطراب مرگ و افسردگی مرگ و یانگیسه میمقا )١جدول 
شهرستان سردشت  ییایمیرشیو غ ییایمیدر جانبازان شهای آن  اسیمق خرده

 نفر) ۵۰(تعداد در هر گروه 

داری سطح معنی  ییایمیرشیگروه جانبازان غ  ییایمیگروه جانبازان ش

  اضطراب مرگ
٠٠١/٠  ٧٤/٣±٢٤/٢  ٥٤/٧±٠٠/٤  

  مرگ یدیناام

٠٠١/٠  ٦٣/٠±٦٠/٠  ٩٤/١±٤٢/١  
  شکست مرگ
٠٠١/٠  ٧٢/٠±٦٤/٠  ٠٤/٢±٧٢/١  

  مرگ ییتنها
٠٦١/٠  ١٠/٢±٠٣/١  ٥٢/٢±٠٩/١  

  رش مرگیپذ
٨٨٥/٠  ٩٨/٠±٦٨/٠  ٠٠/١±٦٩/٠  

  مرگ یافسردگ
٠٠١/٠  ٢٦/٤±١١/٢  ٤٨/٧±٨٠/٣  

  

  بحث 

هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه میزان اضطراب مرگ و 
افسردگی مرگ در بین جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی شهر 

های فراوانی مانند  سردشت بود. جانبازان در طول جنگ استرس
های خون و مرگ، تخریب، انفجارات و اثرات آنها، عوارض  صحنه
اعصاب مرکزی و دیگر  مواد و گازهای شیمیایی روی سلسلهسمی 

اعضا، اثرات موج انفجار و اثرات تروماهای مختلف را متحمل 
های بعد از اتمام جنگ نیز عوارض روحی و جسمی  اند. در زمان شده

های  های حرکتی، عوارض بیماری ها، محدودیت ناشی از معلولیت
ات فیزیکی و عوارض ناشی از معلولیت و عوارض دیرپای صدم

  . [25]اند شیمیایی را تجربه کرده
های مختلفی  جانبازان مورد مطالعه در این تحقیق دارای معلولیت

های  ها و آسیب از جمله صدمات شیمیایی، قطع نخاع، قطع اندام
مختلف دیگر بودند که در دو گروه جداگانه شامل جانبازان شیمیایی 

های  بررسی قرار گرفتند. یکی از نمونهو جانبازان غیرشیمیایی مورد 
ناب تجربه رویارویی با مرگ و تحوالت درونی ناشی از آن برای 

اند. جانبازان  دهد که در آستانه مرگ قرار گرفته می افرادی رخ
علت تجربه حس مرگ  گروهی از این افراد هستند که به

های مهم  عنوان یکی از مولفه الوقوع، اضطراب مرگ به قریب
  . است شناختی در آنان مطرح انرو

در فرضیه اول اضطراب مرگ در بین جانبازان شیمیایی و 
غیرشیمیایی بررسی و مقایسه شد. براساس نتایج حاصل، تفاوت 

ها نشان داد  دار بین دو گروه مشاهده شد و مقایسه میانگین معنی
که اضطراب مرگ در جانبازان شیمیایی بیشتر از جانبازان 

است. با توجه به اینکه پژوهشی با عنوان مقایسه  غیرشیمیایی
اضطراب مرگ در جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی یافت نشد، لذا 

شده بررسی اضطراب و سایر اختالالت  براساس جستجوهای انجام
اضطرابی در این دو گروه صورت گرفته است و از آنجایی که اضطراب 

توان گفت  می ود،ش می مرگ هم نوعی اختالل اضطرابی محسوب
 [20 ,18 ,16 ,14 ,13]های دیگر نتایج این مطالعه با نتایج پژوهش

ها جانبازان  در این پژوهش است. صورت غیرمستقیم همسو به
های  شیمیایی در مقایسه با جانبازان غیرشیمیایی در شاخص

توان  می اند. در تبیین این فرضیه اضطرابی نمره باالتری کسب کرده
تواند نشانگر نقش احتمالی گازهای سمی در  می لهگفت این مسا

علت آثار  ایجاد اختالالت روانی و افزایش فشار روانی و اضطراب به
مدت گازهای شیمیایی بر جسم و روان جانبازان شیمیایی  طوالنی
  باشد. 

مرگ موضوعی است که هر فردی الجرم به درجات مختلف با آن 
د مشخصی راجع به مرگ دارند، درگیری ذهنی دارد. افرادی که عقای

ای عادی و  ویژه عقاید مذهبی و براساس این عقاید، مرگ را تجربه به
بسیار کمتر از افرادی که هیچ  دانند، مطمئناً  می آغاز زندگی بهتری

گیری یا عقیده خاصی در مورد زندگی پس از مرگ ندارند، دچار  جهت
د شد. در واقع اشتغال و تعارض ذهنی در مورد مساله مرگ خواهن

اضطراب، محصول طبیعی چنین ابهامی نسبت به مرگ خواهد بود، 
زیرا اضطراب یک واکنش طبیعی به خطر یا تهدیدی مبهم 

ترین تهدیدی که یک فرد در زندگی خود  شود. بزرگ می محسوب
دادن زندگی  عبارتی ازدست کند، تهدید زندگی خود یا به می تجربه

نبازان غیرشیمیایی که داوطلبانه در توان گفت جا می خویش است.
دلیل باورها و اعتقادات مذهبی درباره  اند، به جنگ حضور داشته

طلبی و جهان پس از مرگ، اضطراب مرگ کمتری را  مرگ و شهادت
کنند، بدین معنی که آنان مرگ را ختم مطلق زندگی  می تجربه

ی و کنند و شهادت در راه دین و وطن را وظیفه شرع قلمداد نمی
  دانند.  می دینی خود

در فرضیه دوم افسردگی مرگ در جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی 
دار بین  بررسی و مقایسه شد. براساس نتایج حاصله، تفاوت معنی

های ناامیدی مرگ، شکست مرگ و نمره کل  مقیاس دو گروه در خرده
طور کلی  افسردگی مرگ مشاهده شد. این آزمون نشان داد که به

نبازان شیمیایی بیشتر از جانبازان غیرشیمیایی دچار افسردگی جا
مرگ هستند. با توجه به اینکه پژوهشی با عنوان مقایسه افسردگی 
مرگ در جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی یافت نشد، لذا براساس 

شده بررسی افسردگی و سایر اختالالت خلقی در  جستجوهای انجام
ت و از آنجایی که افسردگی مرگ هم این دو گروه صورت گرفته اس

توان گفت نتایج این  می شود، می نوعی اختالل خلقی محسوب
صورت  به [20 ,17 ,14 ,3]های دیگر مطالعه با نتایج پژوهش

ها جانبازان شیمیایی در  . در این پژوهشاست غیرمستقیم همسو
های افسردگی نمره  مقایسه با جانبازان غیرشیمیایی در شاخص

 اند. در تبیین این فرضیه مانند فرضیه اول ی کسب کردهباالتر
تواند نشانگر نقش احتمالی گازهای  می توان گفت این مساله می

سمی در ایجاد اختالالت روانی و افزایش فشار روانی، اضطراب و 
مدت گازهای شیمیایی بر جسم و روان  علت آثار طوالنی افسردگی به

  جانبازان شیمیایی باشد. 
توان این تبیین را اضافه نمود که جانبازان  می یاز سوی

اند،  صورت داوطلبانه در جبهه حضور داشته غیرشیمیایی که به
حدی از  های بزرگی بودند كه با درك مفهوم شهادت به انسان

های یك جوان از  رغم آرمان خودآگاهی و معرفت رسیدند كه علی
ظیفه دینی و همه چیز خود گذشته و در جبهه حاضر شدند و به و

میهنی خویش عمل نمودند. آنان معتقد بودند مرگ پایان مطلق 
 زندگی نیست. چنین بینشی به مرگ تا حد زیادی از افسردگی مرگ

ترین  ترین تهدید علیه مهم کاهد، زیرا در این صورت مرگ مهم می
شود. عقاید مذهبی  دارایی انسان یعنی زندگی و هستی قلمداد نمی

کنند در هر  می اثیر زیادی دارند و افراد را آمادهبر پذیرش مرگ ت
  زمان آماده پذیرفتن واقعیت مرگ باشند. 

توان به استفاده از روش  های مطالعه حاضر می از محدودیت
عنوان تنها ابزار  نامه به گیری دردسترس، استفاده از پرسش نمونه
ها توسط پژوهشگر  نامه آوری اطالعات و تکمیل برخی پرسش جمع

های مورد مطالعه در این  و احتمال سوگیری اشاره کرد. نمونه
داد،  و غیرشیمیایی تشکیل می پژوهش را گروه جانبازان شیمیایی
آسانی  توان به دست آمده را نمی بنابراین نتایجی که از این افراد به

اند  ها و حوادث دیگری را تجربه کرده به دیگر افرادی که بیماری
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توان به عدم  های دیگر این مطالعه می تعمیم داد. از محدودیت
حمایت نشدن از لحاظ  بررسی سایر اختالالت روانی، بررسی

  اقتصادی و اجتماعی، وضعیت تاهل و کیفیت زندگی اشاره کرد. 
های نهایی این مطالعه،  های یادشده و یافته تبع محدودیت به

های پژوهشی آتی، این پژوهش در سایر  شود در طرح پیشنهاد می
های مختلف و در صورت امکان روی  مناطق جغرافیایی و فرهنگ

ها با قوت بیشتری رد یا تایید  رضیهتری انجام گیرد تا ف حجم بزرگ
شود متغیرهای دیگری مثل  شوند. همچنین پیشنهاد می

های دلبستگی،  های ناکارآمد، احساس تنهایی، سبک طرحواره
بینی  های شخصیتی و اختالالت خلقی که احتماالً در پیش تیپ

اضطراب و افسردگی مرگ نقش دارند مورد بررسی قرار گیرند. 
د ایجاد شرایط شغلی مناسب با وضعیت جسمی و شو پیشنهاد می

روحی جانبازان، ایجاد مراکز مخصوص درمانی برای کنترل و درمان 
ها،  های الزم از طریق ارگان ها و حمایت ها، عوارض معلولیت بیماری

توان برای  مردم و مسئوالن صورت گیرد. از نتایج این پژوهش می
که جانبازان در طول زایی  شناخت اختالالت و تجربیات آسیب

شناختی  رو هستند و انجام مداخالت روان زندگی با آن روبه
  منظور بهبود سالمت روان این افراد استفاده نمود. به
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