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 ١٩شماره / سال پنجم / يافته 

 
 چكيده
 فرزندان جانبازان اعصاب و روان به طور دائم در معرض ضربات روانی غير مستقيم ناشی از جنگ قرار دارند و از طرف :مقدمه

به همين دليل بررسی وضعيت     . هستندديگر به دليل همانند سازی با الگوی پدر در معرض بروز عالئم رفتاری مشابه آنان                  
روانی و رشد اجتماعی اين نوجوانان برای شناخت بيشتر مشکالت آنان و برنامه ريزی دقيق تر و آگاهانه تر برای رفع اين                         

 .مشکالت ضروری به نظر می رسد

 نفر از فرزندان جانبازان     ١٤١ در اين مطالعه توصيفي ـ مقايسه اي ميزان پرخاشگری، اضطراب و رشد اجتماعی               :مواد و روشها  
 پرسش نامه خود ايفا سنجيده شد و با همساالن آنها در دبيرستان های اصفهان مقايسه                 ٣در مقطع دبيرستاني با استفاده از       

 .شده بودند) Match(دو گروه از نظر جنس، سال تحصيلی، معدل سال قبل و درآمد خانواده همسان  . گرديد

 مطالعه نشان داد که پس از کنترل اثر متغير مخدوش کننده سطح تحصيالت والدين، ميزان اضطراب                  يافته های اين   :يافته ها 
؛ ولی رشد اجتماعی آنان تفاوت معنا )>٠٥/٠p(و پرخاشگری در فرزندان جانبازان به طور معني داري باالتر از گروه ديگر بوده        

 .داری نداشت

 اجتماعی خانواده   –شگری از يک سو و وضعيت نه چندان مطلوب اقتصادی             باالتر بودن سطح اضطراب و پرخا      :نتيجه گيري 
های جانبازان که فرزندان آنان را بيش از پيش مستعد اين گونه اختالالت روانی و رفتاری می کند، از سوی ديگر، اهميت                          

 .ی شودپرداختن به برنامه های پااليش بهداشت و روان و اقدامات مداخله ای را در اين قشر متذکر م

 ، نوجوانانPTSDپرخاشگری، اضطراب،  رشد اجتماعی، جانبازان اعصاب و روان،  :واژه هاي كليدي
 
 
 
 دانشيار، گروه روان پزشكي،  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -١

 دستيار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  -٢
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٨٢ زمستان ١٩شماره    /٦٤ پرخاشگري، اضطراب و رشد اجتماعي فرزندان نوجوان جانبازان

 

 

 مقدمه 

اختالل نوعی   ١(PSTD)  پس از سانحه   اختالل استرس 
که در معرض يا شاهد        از افرادي برخی  روانی است که در       

حوادث تهديد کننده حيات و تماميت جسمی خود فرد يا               
واکنش فرد به صورت ترس       .ديده می شود  ند  سايرين بوده ا  

در . )١( گردداحساس درماندگی و وحشت ظاهر می        ، شديد
مشکالت ، مزمن پيدا می کند    که اين اختالل سير        مواردي

  به عنوان   ثير قرار می دهد و      أبيمار اطرافيان وي را تحت ت       
 محسوب مي    روانی خانواده فرد مبتال     سالمتتهديدی برای   

 ).٢،٣(شود 

 در کشور ما وجود هشت سال جنگ تحميلی و استرس             
 و ساير    PTSD تا     است  ناشی از آن موجب گرديده        های

هاي جنگ به عنوان اختالل      رساختالالت رواني ناشي از است    
مطرح و خانواده های آنان       شايعی در رزمندگان و جانبازان        

 ).٤،٥ (گردد

 سال از پايان جنگ به نظر می        ١٣ اينک پس از گذشت     
 رسد آنچه که تحت عنوان انتقال ضربه روانی ناشی از جنگ              

)PTSD(             به نسل بعد  مطرح شده است)شايسته ،  )٦،٧
ر با هدف ارزيابی     ضمطالعه حا .  است  و توجه بيشتر    یبررس

وضعيت بهداشت روانی فرزندان جانبازان اعصاب و روان  با              
کيد بر دو مشخصه شايع     أتوجه به سطح رشد اجتماعی و با ت        

PTSD) در آنان صورت گرفته است )پرخاشگری و اضطراب. 

 مواد و روشها

 ١٤١جمعيت تحت مطالعه شامل      : جامعه مورد مطالعه  
 نفر از   ١٤١دان دبيرستاني جانبازان اعصاب وروان و       نفر از فرزن  

گروه اول  . دانش آموزان مقطع دبيرستان بدون شرط فوق است       
از بين نوجواناني انتخاب شدند که پدر آنها جانباز اعصاب و               

بودند  و مجروحيت      %) ٢٥باالتر از    (روان جنگ تحميلي      
فاده از  اين نوجوانان با است    . نداشته اند % ١٠جسمي باالتر از     

جانبازان اعصاب و روان در معاونت       پرونده هاي درماني وخانوار   

درمان و درمانگاه روان پزشکی جانبازان بيمارستان حضرت             
 .اميرالمومنين انتخاب شدند

جمعيت گروه دوم به صورت نمونه گيري چند مرحله اي            
انتخاب دبيرستانها به صورت خوشه اي و سپس انتخاب دانش            (

وارد مطالعه شدند و از لحاظ       ) ورت تصادفي ساده  آموزان  به ص   
متغير هاي دموگرافيک از جمله جنس، سن، وضع اقتصادي              

و )  اول دبيرستان تا پيش دانشگاهي     (خانواده، سال تحصيلي     
. شدند) Match(ميانگين نمرات تحصيلي با گروه اول همسان         

در هر دو گروه سابقه جنايي در والدين، وجود اختالل رواني                
 ساسي در مادر، سابقه قرار گرفتن نوجوانان در معرض                   ا

ضربه هاي رواني شديد در گذشته يا سابقه حضور مستقيم در              
صحنه هاي جنگ، وجود بيماري جسمي مزمن يا شديد، تشنج،           
عقب ماندگي ذهني و ساير اختالالت نورولوژيک بارز، شرايطي           

اين اطالعات  . بودند که فقدان آنها براي ورود به مطالعه الزم بود          
از طريق مصاحبه با نوجوانان و مطالعه پرونده تحصيلي و در                

 . صورت لزوم مصاحبه با مادر جمع آوري شد

 طراحي مطالعه به صورت توصيفي ـ            :روش انجام کار   
در هر دو گروه پس از توضيح درباره          .  انجام گرفت  ٣مقايسه اي 

تيار روش پاسخ به سئواالت، فرم جمع آوري اطالعات در اخ              
 ٣ پرسش نامه  خود ايفا     ٣اين فرم شامل    . آزمودني ها قرار گرفت   

براي سنجش اضطراب، پرخاشگري و رشد اجتماعي و يک فرم            
براي .  حاوي مشخصات دموگرافيک افراد تحت بررسي بود          

 و براي    )٨ (٤پرسش نامه پرخاشگري   سنجش پرخاشگري از      
  شد   استفاده ٤سنجش اضطراب دانش آموزان از آزمون كاتل          

براي سنجش رشد اجتماعي از مقياس استاندارد شده         ).  ٩،١٠(
روايي و پايايی   ). ١١،١٢ (  استفاده شد  ٥رشد اجتماعی وايتزمن  

سه پرسش نامه در جامعه ايراني در مطالعات قبلي تائيد شده            هر
 ).٨،١٠،١٢( است

                                                 
1. Post Traumatic Stress Disorder 
2. Self – administered 
3. (AGQ) Aggression Questionare 
4. Cattell   5. Witsman 
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  /65 دكتر غالمحسين احمدزاده  فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 

 

متغير هاي دموگرافيک مورد بررسي شده در فرم جمع           
، مقطع تحصيلي و معدل سال قبل       آوري اطالعات شامل جنس   

. دانش آموز و همچنين سطح تحصيالت پدر و مادر بود                
تا ١٠٠ هزار تومان، بين       ١٠٠درآمدخانوار به سه سطح زير        

.  هزار تومان در ماه تقسيم شد       ٢٠٠ هزار تومان و باالي       ٢٠٠
تحصيالت پدر و مادر نيز به سه سطح زير ديپلم، ديپلم و                 

 . م گرديدتحصيالت دانشگاهي تقسي

 براي مقايسه پرخاشگري و اضطراب در دو        :تحليل آماري 
  استفاده شد و نتايج آن به            T-Studentگروه از آزمون      

  و حدود اطمينان     Pصورت ميانگين و انحراف معيار، مقادير         

براي مقايسه رشد اجتماعي در دو گروه از          . گزارش شد % ٩٥
نترل اثر  براي ک .  استفاده گرديد  Mann- Whitneyآزمون  

از تحليل  )  سطح تحصيالت پدر و مادر    (متغيرهاي مخدوشگر   
 و مدل رگرسيون        Stratified Analysis)(طبقه ای     

. استفاده شد )  Multiple Regression Model(چندگانه  
حجم نمونه بر اساس نمرات آزمون پرخاشگري که بيشترين            
 .واريانس را در بين متغيرهاي تحت بررسي داشت محاسبه شد         

 و تفاوت استاندارد شده     % ٨٠) Power(برپايه توان آزمون     

)Standardized Difference (و سطح معنا داري      ٤٥/٠ α 
 نفر در نظر    ١٤١ حجم نمونه در هر گروه برابر با           ٠٥/٠معادل  

 آمار توصيفي به صورت ميانگين و انحراف              . گرفته شد  

معيار  براي متغير هاي کمي و فراواني و درصد براي                     
 پردازش داده ها با استفاده از          . متغيرهاي کيفي ارائه شد     

 . انجام گرفتSPSS 9نرم افزار آماري 

 يافته ها

  نفر  ١٥٢ نفر نوجوان دبيرستاني تحت بررسي          ٢٨٢از  

پسر بودند که به طور       %) ١/٤٦( نفر   ١٣٠دختر و    %) ٩/٥٣(
دو گروه از نظر سال     . مساوي بين دو گروه تقسيم شده بودند       

لي، معدل سال قبل و سطح درآمد خانواده نيز همسان            تحصي
 . شده بودند

بين ميانگين پرخاشگري،اضطراب ورشد اجتماعي دو گروه        
؛ ولي مقايسه     )p>٠٥/٠(تفاوت آماري معناداري وجود داشت        

رشد اجتماعي به صورت رتبه اي اختالف معنا داري بين دو                
 ).١جدول ) (p<٠٥/٠(گروه نشان نداد 

نان حدود اطمي
٩٥%  

فرزند غير 
 جانبازان

فرزند 
 جانبازان

 

* ٩/١٠ – ٤/١٧  ٥/٤٥ ± ٨/١٣  ٦/٥٩± ٧/١٣  پرخاشگری 

* ٥/٦ – ١٢  ٣/٤٥ ± ٩/١٢  ٥/٥٤ ± ١/١٠  اضطراب 

)٦/١ (-)-٣/٠-(  ٥/١١ ± ٦/٢  ٥/١٠ ± ١/٣  رشد اجتماعی 

- ٧/١٤٥  ٢/١٣٧   رشد اجتماعی 

* p<0.05 
 

 سطح تحصيالت   تحليل هاي انجام شده نشان داد که اوال         
والدين در دو گروه همساني نداشته و در گروه اول پايينتر بوده،             
ثانيا  رشد اجتماعي با سطح تحصيالت پدر و مادر نسبت مستقيم     
و پرخاشگري و اضطراب در گروه دوم با سطح تحصيالت والدين            

در نتيجه براي کنترل اثر اين متغير مخدوش        . نسبت عکس دارد  
از تحليل طبقه اي  و مدل رگرسيون        ) الدينتحصيالت و (کننده  

 ها نشان مي دهد که      تحليلنتايج اين   . گرديد استفاده   چندگانه  
ميانگين پرخاشگري در گروه فرزندان جانبازان در تمام سطوح           

در مورد  . وجوانان گروه ديگر باالتر بوده است     تحصيلي والدين از ن   
ر از سطح   اضطراب نيز در تمام سطوح تحصيلي والدين به غي           

). p >٠٥/٠(تحصيالت پايين اختالف بين دو گروه معنا دار بود           
مقايسه رشد اجتماعي نوجوانان بر حسب سطح تحصيالت              
 والدين آنها هيچ تفاوت آماري معنا داري بين دو گروه نشان نداد            

)٠٥/٠>p .(         نتايج تحليل رگرسيون چند گانه نيز يافته هاي فوق
س اين مدل هر چند سطح تحصيالت        بر اسا . را تأييد مي نمايد   

 مادر با پرخاشگري و اضطراب نوجوانان نسبت معکوس نشان             

مي دهد؛ ولي مقادير اين دو متغير، مستقل از سطح تحصيالت             
فرزندان جانبازان در    (مادر، تحت تأثير گروه تحت بررسي            

مدل رگرسيون  . تغيير مي كند  ) مقايسه با فرزندان غير جانبازان    
 ارتباطي بين رشد اجتماعي د و گروه تحت مطالعه           چندگانه نيز 
 .نشان نداد
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٨٢ زمستان ١٩شماره    /٦٦ پرخاشگري، اضطراب و رشد اجتماعي فرزندان نوجوان جانبازان

 

 

 بحث 

فرزندان جانبازان اعصاب و روان از اولين مراحل رشد             
روانی، به طور مکرر و مستمر در معرض فشارها و ضربات روانی  
هستند و به همين دليل بروز اختالالت روانی و رفتاری در آنها            

در مطالعه انجام   ). ٥،٦،١٣،١٤،١٥(دور از انتظار نخواهد بود        
شده سطح پرخاشگري به طور متوسط در فرزندان جانبازان            
باالتر از دانش آموزان گروه ديگر بود که با نتايج مطالعات قبلي            

 جنگ جهانی دوم و       PTSDدر مورد فرزندان مبتاليان به        
 ).٣،١٦(سربازان اسرائيلی مشابهت دارد 

جانبازان اعصاب و   باالتر بودن سطح اضطراب در فرزندان       
روان نسبت به نوجوانان ديگر نيز با نتايج مطالعات قبلی                 

شده است که    در مطالعه ای نشان داده           . همخوانی دارد  
رفتارهای اجتناب از صحنه های ياد آور جنگ، اضطراب مربوط           
به ياد آوری خاطرات جنگ و واکنش هيجانی منفی در                   

 بين فرزندان    برای واژه های مرتبط با جنگ در          ی  معناساز
سربازان برگشته از جنگ ويتنام، فراوان تر از نوجوانان هم سن             

 ).٨(آنها ديده می شود 

مطالعه ديگری در فرزندان قربانيان هلندی تبار مبتال به          
PTSD            ناشی از شرکت در جنگ جهانی دوم نشان داد که در 

اين نوجوانان صفات پايدار عصبي مانند اضطراب، افسردگی،           
 درونريزی هيجانات منفی و ياد آوری مکرر تجارب             بدبينی،

 ).٨(ناخوشايند فراوان تر از جوانان عادی ديده می شود 

در تحقيقات متعدد بر نقش اساسی پدر در رشد                  
اجتماعی فرزندان تأکيد شده و گزارش شده است فرزندانی که          
در خانواده های بدون پدر يا خانواده هايي که پدر در آنها نقش     

عالی دارد و مادر در رأس امور خانواده است، پرورش می            غير ف 
يابند از نظر رشد اجتماعی کاستی هاي چشمگيری نسبت به           

از آنجايي که فرض شد درصد        . )٥،١٩(همساالن خود دارند     
باالی جانبازی اعصاب و روان شايد بتواند نقش فعال پدر را در            

 آنان در اين    خانواده  دچار اختالل کند، رشد اجتماعی فرزندان       
مطالعه بررسی گرديد كه  اختالف معنا داری بين دو گروه               

مشاهده نشد و پس از کنترل متغيرهای مخدوشگر مشخص شد          
که اختالف ميانگين مشاهده شده اوليه، ناشی از تفاوت در سطح           

به نظر می رسد      . تحصيالت والدين دانش آموزان بوده است        
کان و نوجوانان نيازمند    رشد اجتماعی کود   بر   PTSDبررسی اثر   

 . باشدمطالعات بيشتر و دقيق تر

نکته قابل تأمل اين است که پس از بررسی متغيرهايی که            
نظير سطح درآمد   (در مرحله طراحی مطالعه جفت شده بودند          

و هم چنين بررسی     ) خانواده و معدل سال قبل دانش آموزان        
ندان سطح تحصيالت والدين به نظر می رسد که در مجموع فرز           

 اجتماعی   -جانبازان اعصاب و روان از لحاظ وضعيت اقتصادی           
 –وضعيت نامطلوب اقتصادی     . در شرايط مطلوبی قرار ندارند      

اجتماعی و اثرگذاری آن بر وضعيت روانی و رفتاری نوجوانان،             
 . اهميت توجه به اين قشر را بيش از پيش آشکار می نمايد

 ١ :تشكر و قدرداني

از همکاری بی دريغ مسئولين معاونت        نويسندگان مقاله    
 درمان بنياد جانبازان شهرستان اصفهان و نيز مسئولين و                

روان پزشکان محترم بيمارستان اميرالمؤمنين و معاونت محترم         
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کمال تشکر و قدردانی را          

 .دارند
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