
 

 )1388تابستان (سال اول، شماره چهارم   پژوهشي طب جانباز - مجله علمي

  و همسران افراد عادي انمقايسه وضعيت سالمت رواني همسران جانباز

  

  2، صدراله خسروي*1يبه وفائيط

  
  عضو هيئت علمي گروه روان شناسي دانشگاه آزاد اسالمي فيروزآباد2، كارشناس ارشد مشاوره1

  

 ر ايثارگران استان فارس، بلوار آزادي، سازمان بنياد شهيد و امو)ع(، ميدان امام حسينشيراز: نويسنده پاسخگو*

 Email: vafaei.tayebe@yahoo.com 
 

  چكيده 

، اه آرامش و امنيت رواني سوق ندادها را به سوي قرارگ ، نه تنها زندگي انسانهاي فراوان آن اي بزرگ با قربانيه جنگ: مقدمه

 . ها افزود هاي رواني و ناهنجاري اريمهاي رواني را با مراجعين فراوان روبه رو كرد و هر روز بر شمار بي بلكه بيمارستان

نبازان با هدف از اين پژوهش مقايسه وضعيت سالمت رواني همسران جا با توجه به شرايط ويژه همسران جانبازان،: هدف

  . همسران افراد عادي است

همسر افراد  150ز و سر جانباهم 150(نفر  300نمونه پژوهش . اي است مقايسه – مقطعيژوهش از نوع روش پ: ها مواد و روش

ها از پرسشنامه سالمت رواني  آوري داده براي جمع. اند گيري، تصادفي منظم انتخاب شده به شيوه نمونه و بود) عادي

)SCL90-R (و مشخصات دموگرافيك استفاده گرديد  . 

ها نشان داد كه بين وضعيت سالمت  تحليل داده. تجزيه و تحليل شد iآزمون تحليل چند متغيره ها با استفاده از داده: يافته ها

   .داشترواني همسران جانبازان و همسران افراد عادي تفاوت معنادار وجود 

، فرهنگي و فردي دارد و در طي واني شديد پيامدهاي گسترده رواني، اجتماعيجنگ به عنوان يك عامل فشار ر :بحث

كه همسران  توان نتيجه گرفت هاي اين پژوهش مي يافته بر اساس. گذارد يم تأثيرتمادي بر اعضاي يك جامعه هاي م نسل

ترس مرضي، افسردگي، پارانوئيد، روان پريشي، شكايات جسماني، حساسيت جانبازان در مقايسه با همسران افراد عادي از 

    .بيشتري برخورداربودندفردي، وسواس، اضطراب و پرخاشگري 

  

 سران افراد عاديسالمت رواني، همسران جانبازان، هم: كليد واژه

 

 

 

  31/3/88 :تاريخ دريافت

 5/5/88 :تاريخ پذيرش

  

                                                   
i ANOVA 
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 10                                    طيبه وفائي و همكاران

 )1388تابستان (سال اول، شماره چهارم   پژوهشي طب جانباز - ه علميمجل

  مقدمه 

جنگ محورهاي متعدد و اثرات متفاوتي دارد كه اين اثرات 

نگ، شدت و ميزان گستردگي آن با توجه به مدت زمان ج

ارض هاي جسمي و عو معلوليت. هاي متعددي دارد جلوه

هاي  در صحنه هايي بود كه روحي ناشي از آن يكي از جلوه

هاي بعد از آن در بازماندگان جنگ و  جنگ و سال

در اين . ها به شكلي گسترده شاهد آن بوديم اطرافيان آن

اي برخوردار است  ميان همسر فرد رزمنده از موقعيت ويژه

، به رايطي مشابه به ساير افراد جامعهچرا كه با داشتن ش

سمي و هاي ج اصي درگير عوارض ناشي از معلوليتطور خ

  ). 1(باشند رض روحي به جامانده در رزمنده ميعوا

iنقش بهداشت روان
هاي مختلف زندگي فردي،  در حوزه  

. خانواده و جامعه انكارناپذير است، اجتماعي، محيط كار

عبارت است از مجموعه عواملي كه در بهداشت رواني 

پيشگيري از ايجاد و يا پيشرفت روند وخامت اختالالت 

رفتاري در انسان نقش مؤثر حساسي و ، ااختيشن

  . )2(دارند

) ii )1987تجارب باليني و مشاهدات كاقالن و پاركين

از ) خصوصاً همسران(است كه خانواده جانبازان  نشان داده

همسران بازگشتگان از جنگ . برند مشكالت رواني رنج  مي

 iii  (PTSD)كه مبتال به اختالل استرس پس از سانحه

واني مانند احساس انزوا، تنهايي، از الت رباشند از مشك مي

، خود بيگانگي، عزت نفس پايين، درماندگي، احساس گناه

  .)3(برند افسردگي و ساير مشكالت رواني رنج مي

بررسي ارتباط شدت بر اساس نتايج پژوهشي با هدف 

 و PTSD و غير PTSD مشكالت رواني همسران جانبازان

 بين همسران جانبازان اگر چه تفاوت، آنان شوهرمشكالت 

هاي پرسشنامة  در مقوله PTSD بدون و PTSDمبتال به 

SCL-90-R  سازي معنادار  فقط در مورد مقوله جسمي

با (ناداري بين شدت عالئم جانبازان مبستگي مع، اما هبود

هاي  ها در مقوله همسران آن و) PTSDبدون و

وسواس،  ،افسردگي، اضطراب شامل  SCL-90-Rپرسشنامة

فردي،  ، پارانوئيد، حساسيت بينپرخاشگريپريشي،  وانر

  ).4(وجود داشت ، فوبياجسمي سازي

نشان ) 1997(و همكارانش ivدر مطالعه ويتزنكامپ

شده همسراني كه از شوهران با صدمه نخاعي مراقبت  داده

                                                   
i . mental health 

ii . Coughlan & Parkin 

iii. Post Traumatic Stress Disorder 

iv . Weitzenkamp 

كنند در مقايسه با همسران ديگر استرس فيزيكي و  مي

ستگي بيش از هيجاني، افسردگي، عالئم شبه جسمي، خ

  . )5(حد، عصبانيت، تنش و خشم بيشتري دارند

روحيت اي ديگر ارتباط بين طول مدت مج اساس مطالعهبر

، ، وسواس، پارانوئيدجانباز با متغيرهاي اضطراب

شان و اي پريشي، هراس از وضعيت رواني همسران روان

ارتباط بين اختالل در نقش اجتماعي جانباز با وضعيت 

  .)6(دار گرديد ان معنيرواني همسرانش

با توجه به موارد ذكر شده پژوهش حاضر به مقايسه 

ن و همسران افراد وضعيت سالمت رواني همسران جانبازا

  .پردازد عادي مي

  

  ها مواد و روش

جامعه آماري شامل . اي است مقايسه- مقطعيروش از نوع  

درصد شهر شيراز و  25كليه همسران جانبازان باالي 

كه بر اساس سن، ، د عادي شهر شيرازهمسران افرا

تحصيالت، شغل، مدت ازدواج، وضعيت اقتصادي و تعداد 

بودند، تشكيل  شدهفرزندان با همسران جانبازان همتاسازي 

و حجم نمونه  بودگيري، تصادفي منظم  روش نمونه. داد مي

با توجه به توان آماري انتخاب بر اساس جدول كوهن و 

نفر  150، نفر 300جم نمونه لذا بر اين اساس ح. شد

نفر همسر افراد عادي كه از بين  150همسر جانباز و 

كاركنان بنياد شهيد و امور ايثارگران و دانشگاه آزاد 

    .، بودنداسالمي شيراز

ات شامل دو در اين پژوهش ابزار گردآوري اطالع

پرسشنامه -2 مشخصات دموگرافيكي- 1: بودپرسشنامه 

SCL-90-Rسالمت رواني 
v  

و ) جانبازان مذكر(ن بعد از تهيه ليست همسران جانبازا

گيري تصادفي منظم، از طريق مركز مشاوره  انجام نمونه

فارس با افراد منتخب تماس  شاهد و ايثارگر استان

تا به منظور آشنايي با خدمات بنياد مراجعه  شد گرفته

ها  شد به  پرسشنامه ها خواسته پس از مراجعه از آن. نمايند

شامل كارمندان (ليست همسران افراد عادي  .دهند وابج

ارس و دانشگاه آزاد بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ف

عد از تعيين افراد بر اساس نيز تهيه و ب) اسالمي شيراز

گيري تصادفي منظم، به محل مورد نظر مراجعه و  نمونه

                                                   
v  .  System Check List - 90 - Revised 
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  11            و همسران افراد عادي انمقايسه وضعيت سالمت رواني همسران جانباز

 )1388تابستان (سال اول، شماره چهارم   پژوهشي طب جانباز - مجله علمي

آوري  ها در اختيار آنان قرار داده شده و جمع پرسشنامه

  . دش

ها مورد بررسي قرار گرفته و  ، آنها بعد از تكميل پرسشنامه

در صورت نقص به فرد مورد نظر جهت تكميل آن 

  .بازگردادنده شد

 

  نتايج

كه ميانگين سني همسران  دادندهاي توصيفي نشان  يافته

و  37.12جانبازان و همسران افراد عادي به ترتيب برابر با 

زندان در گروه همسران ميانگين تعداد فر. بود 35.46

و  2.5جانبازان و همسران افراد عادي به ترتيب برابر با 

  . بود 2.4

درصد افراد شاغل و اين  19.3در گروه همسران جانبازان 

. بود 16.7مقدار در گروه همسران افراد عادي برابر با 

و  80.7دار در دو گروه به ترتيب برابر با  درصد افراد خانه

همسران جانبازان در سطح تحصيلي  درصد. بود 83.3

سيكل، ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس  به ترتيب برابر با 

و در گروه همسران افراد عادي 10.7و  4.7، 45.3، 39.3

، 47.3، 38.7اين درصدها به ترتيب سطوح نامبرده برابر با 

  .بود 10.7و  3.3

جهت مقايسه وضعيت سالمت رواني دو گروه مورد مطالعه 

گرديد و نتايج زير به  استفاده مون تحليل چند متغيرهاز آز

  :دست آمد

  ميانگين و انحراف معيار كسب شده در ابعاد سالمت روان در هر گروه: 1شماره جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه بندي  متغير مورد بررسي

  ترس مرضي

  0.65  0.81 150  جانبازانهمسران 

  0.50  0.48  150  همسران عادي

  0.60  0.65 300  جمع

  افسردگي

  0.86  1.47 150  جانبازانهمسران 

  0.65  0.98  150  همسران عادي

  0.80  1.22 300  جمع

  پارانوئيد

  0.87  1.18 150  جانبازانهمسران 

  0.76  0.86  150  همسران عادي

  0.83  1.02 300  جمع

  روان پريشي

  0.74  0.89 150  جانبازانهمسران 

  0.62  0.52  150  همسران عادي

  0.71  0.70 300  جمع

  شكايات جسماني

  0.80  1.37 150  جانبازانهمسران 

  0.62  0.96  150  همسران عادي

  0.74  1.16 300  جمع

  حساسيت فردي

  0.82  1.03 150  جانبازانهمسران 

  0.57  0.65  150  همسران عادي

  0.73  0.84 300  جمع

  وسواس

  0.80  1.33 150  جانبازانهمسران 

  0.59  0.90  150  همسران عادي

  0.74  1.11 300  جمع

  اضطراب

  0.82  1.34 150  جانبازانهمسران 

  0.59  0.86  150  همسران عادي

  0.75  1.10 300  جمع

  پرخاشگري

  0.83  0.96 150  جانبازانهمسران 

  0.59  0.66  150  همسران عادي

  0.73  0.81 300  جمع

  

نسبت جانبازان ن نشان مي دهد كه همسرا 1نتايج جدول 

مت روان نمرات گانه سال 9به همسران افراد عادي در ابعاد 

كه نشان دهنده سالمت روان كمتر باالتري كسب كرده 

  .بودند
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 12                                    طيبه وفائي و همكاران

 )1388تابستان (سال اول، شماره چهارم   پژوهشي طب جانباز - ه علميمجل

  

  نتايج تحليل واريانس چند متغيره متغيرهاي مورد بررسي در دو گروه: 2جدول شماره 

  ماريتوان آ  مقدار اتا  سطح معناداري  درجه آزادي Fمقدار   شاخص

  0.99  0.12  0.0001  9  4.43  المبداي ويلكز

  0.99  0.12  0.0001  9  4.43  هتلينگ

  

ين دو گروه ب شود طور كه در جدول فوق مشاهده مي همان

و توان آماري  0.12با ميزان اثر سالمت رواني  ابعاداز نظر 

مقايسه دو . )P >0.0001(وجود دارد  معنادار تفاوت 0.99

  .          بودها در ادامه قابل مشاهده  گروه در تك تك متغير

  

  نتايج تحليل واريانس دو گروه در متغيرهاي مورد بررسي: 3جدول شماره 

  توان آماري  سطح معناداري Fمقدار  ميانگين مجذورات  درجه آزادي مجموع مجذورات  متغير

  0.99  0.0001  23.57  8.14  1  8.14  ترس مرضي

  0.99  0.0001 31.078  18.17  1  18.17  افسردگي

  0.99  0.0001 11.29  7.58  1  7.58  پارانوئيد

  0.99  0.0001 22.05  10.41  1  10.41  روان پريشي

  0.99  0.0001 24.42  12.62  1  12.62  شكايات جسماني

  0.99  0.0001 22.21  11.26  1  11.26  حساسيت فردي

  0.99  0.0001 28.70  14.41  1  14.41  وسواس

  0.99  0.0001 34.02  17.47  1  17.47  اضطراب

  0.99  0.0001 12.95  6.75  1  6.75  پرخاشگري

  

  :شود مانطور كه در جدول فوق مشاهده ميه

و جانبازان دهد كه  بين همسران  نشان مي Fآزمون آماري 

گانه سالمت روان با  سران افراد عادي از نظر ابعاد نههم

  .)P >0.0001(داشتوجود  تفاوت معنادار 0.99آماري  نتوا

  

 حثب

در جانبازان كه همسران  داد نتايج اين پژوهش نشان

از سالمت روان كمتري  مقايسه با همسران افراد عادي

سران افراد و همجانبازان بين همسران . بودندبرخوردار

، افسردگي، پارانوئيد، عادي از نظر ترس مرضي

پريشي، شكايات جسماني، حساسيت فردي، وسواس،  روان

نتايج . ت معنادار وجود دارداضطراب و پرخاشگري تفاو

  : شتپژوهش حاضر با پژوهش هاي زير همخواني دا

بررسي «در پژوهشي تحت عنوان ) 1383(ساكي و قنبري 

سالمت روان همسران جانبازان قطع نخاعي استان 

درصد از  34.5كه ند به اين نتيجه دست يافت» لرستان

درصد داراي  31.5همسران جانباز داراي مشكل جسمي، 

 20درصد داراي مشكالت اجتماعي و  28.6ضطراب، ا

  . )7(اند درصد داراي مشكل افسردگي بوده

تحت ) 1382(بر اساس نتايج پژوهش دژكام و امين الرعايا 

مقايسه نسبت سالمت رواني همسران جانبازان «عنوان 

اعصاب و روان تهراني مراجعه كننده به بيمارستان صدر با 

روان تهراني مراجعه كننده به همسران بيماران اعصاب و 

هاي  بين دو گروه از نظر نشانه» بيمارستان امام حسين

جسماني، افسردگي و عملكرد اجتماعي تفاوت معناداري 

ظر اضطراب بين دو گروه تفاوت اما از ن. شتوجود ندا

دار بود و به عبارت ديگر همسران جانبازان اعصاب و معنا

روان داراي اضطراب  روان از همسران بيماران اعصاب و

به طور كلي سالمت رواني در هر دو گروه . بيشتري بودند

مورد مطالعه در نتيجه زندگي مشترك با فرد بيمار دچار 

  ).8(بود اختالل شده

اي وضعيت  به بررسي مقايسه) 1381(در پژوهش اميري 

رواني همسران شاغل جانبازان قطع نخاع با همسران 

و نتايج حاكي از  ان پرداخته شدافراد عادي شهر تهرشاغل 

آن است كه بين دو گروه آزمودني تفاوت معناداري وجود 

  ).2(شتدا

iو ايتينگر طي مطالعاتي كه استروم
بر روي ) 1973( 

هاي كار اجباري نروژ انجام  بازماندگان جنگ در اردوگاه

نسبت به گروه ساكنين اردوگاه ند، مشخص كردند كه داد

                                                   
i . Strom & Eitinger 
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  13            و همسران افراد عادي انمقايسه وضعيت سالمت رواني همسران جانباز

 )1388تابستان (سال اول، شماره چهارم   پژوهشي طب جانباز - مجله علمي

ري آمادگي ابتالء به بيماري را طور معنادا به كنترل

  . )9(شتنددا

iپژوهش وسترنيك و گياراتانول
بر روي همسران ) 1999( 

ها سطوح بااليي از  كه آن دادسربازان استراليايي نشان 

خوابي در  اختالالت جسمي، افسردگي، اضطراب و بي

  ).10(شتندمقايسه با ديگر زنان دا

iiمطالعه جردن
كه همسران  اددنشان ) 1992(و همكاران  

در مقايسه با همسران  PTSDسربازان ويتنام مبتال به 

  . )11(بودندافسرده و مضطرب  PTSDسربازان بدون 

بر روي همسران ) 2008(و همكاران  iiiپژوهش ضرابي

در  PTSDكه همسران سربازان با  دادسربازان ايراني نشان 

 متري برخوردارمقايسه با ديگر زنان از سالمت روان ك

اختالالت جسمي،  دچارها  از سوي ديگر آن. ندبود

اضطراب، بي خوابي و عملكرد نامطلوب اجتماعي بيشتري 

  .)12(نيز بودند

تعامل با ) iv )2008طبق پژوهش دكل و انوچ و سالومون

شود  ديده باعث فشار و استرس بسيار مي يك فرد آسيب

مانند سطوح بااليي از (كه منجر به مشكالت رواني مختلف 

ئم افسردگي، مشكالت اضطرابي، مشكالت خواب، عال

 ). 13(گردد مي) خستگي عاطفي و عالئم درد بدني
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تواند عوارض روحي نامطلوبي براي فرد و خانواده او  مي

 گرچه معلولين جنگ ما با معلولين جنگي. برجاي گذارد

ديگر كشورها از بسياري جهات از جمله اعتقادات مذهبي، 

طلبي، ارزش بودن جانبازي و احترام جامعه  روحيه شهادت

استه ناشي به جانبازان تفاوت دارند، ليكن نبايد اثرات ناخو

هايشان  خانواده و رواني جانبازان را روياز مشكالت جسمي 

نتايج پژوهش . گرفت شان ناديدهاي به خصوص همسران

حاضر تالشي است كه به مقايسه وضعيت سالمت رواني 

همسران جانبازان و همسران افراد عادي پرداخته تا شايد 

گامي در جهت شناسايي و درك بهتر از شرايط آنها كه 

خود را صرف خدمت به جانبازان و عالوه بر آن خدمت به 

  .اند، برداشته باشد مردم و مملكت كرده

  

  تقدير و تشكر 

كه به ما عقل داد و از طريق  حمد و سپاس آن خدايي

از م يدان در اينجا بر خود الزم مي. عقل به ما علم آموخت

مشاركت سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان فارس 

استاد دانشگاه آزاد (ژاد و همكاري سركار خانم زهرا نوري ن

كه در اين پژوهش ما را ياري نمودند، سپاس و ) شيراز

 .قدرداني نماييم
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