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 رفتاری  با طول مدت اسارت  -ی رابطه  ميزان اختالالت روان

 و حمايت اجتماعی در آزادگان  

 
Relationship between psychiatric disorders with Captivity period  

and Social support among prisoner of war ( POW ) 
 

 ***، سید محمود طباطبایی**مهرام ، بهروز*مجید معینی زاده

  چکيده
: در این مطالعه  رابطة میان  طول مدت اسارت و میزان مقدمه

رفتاری در آزادگان جنگ تحمیلی عراق علیه  –اختالالت روانی 
 ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. 

نفر   111،  : این مطالعه که با روش همبستگی انجام شدهروش 
به صورت نمونه در دسترس و با استفاده از فرمول پیشنهادی بُرگ و 

ی مورد استفاده در این پژوهش ها آزمون شدند.( انتخاب 1۱۹۱گال)
تشکیل  (S.S.Sو تست حمایت اجتماعی ) DASS 11را  آزمون 

جهت تشخیص افتراقی   ،داد.  همچنین از  مصاحبه تشخیصی
ی حاصل از ها استفاده گردید. دادهاختالالت و معتبرسازی نتایج 

ی همبستگی و تحلیل واریانس ها با استفاده از آزمون ،پژوهش
(ANOVA) ندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

نشان داد که بین طول مدت  ها تجزیه و تحلیل داده نتايج: 
رفتاری آزادگان رابطه معکوس برقرار است. -اسارت و اختالالت روانی

همچنین میان اختالالت استرس و افسردگی با متغیر حمایت 
ی ها اجتماعی رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید.  یافته

ی خارجی است، لکن ها پژوهش حاضر اگرچه ناهمخوان با پژوهش
ی داخلی دارد. عواملی همچون ها همسویی با پژوهشنشان از 

مذهب و محل نگهداری اسرا در طول مدت اسارت؛ عواملی تاثیرگذار 
 بر چنین نتیجه ای قلمداد شده اند. 

ارتباط معکوس بین طول مدت اسارت و اختالالت روانی  بحث:
کند. در  می یی است که در این بین خودنماییها از جمله افتراق

این یافته که اسیران با مدت اسارت بیشتر چرا شدت اختالل واکاوی 
توان  می کمتری را نسبت به اسیران با مدت اسارت کمتر داشته اند،

به نقش هدف و اعتقادات دینی و مذهبی در کاهش اختالالت اشاره 
 کرد.

رفتاری، سازش -اسارت، آزاده، اختالالت روانی :ها کليد واژه
 یافتگی، مذهب

 

Abstract 
Introduction:In this study examined the relation 
between captivity period and psychiatric disorders in 
imposed war against Iran. 
Method: This study, which the correlation method 
performed, 110 persons were selected as an 
available sample by the proposed Berg and Gall 
(1989) formula. The tests used in this study were 
included DASS21 scale and social support scale 
(SSS). Also the diagnostic interview was used 
for the differential diagnosis of disorders and 
validation results. The data analyzed using 
statistical correlation and analysis of variance 
(ANOVA). 
Results: The results point out an inverse 
relationship between captivity period and psychiatric 
disorders of captured. The relationship between 
stress and depression and social support 
variables were also positive and significant. The 
present findings are consonant with internal 
research and inconsonant with external research. 
Religious affiliation and the prison in captivity 
period are as influencing factors on interpretation, 
which have been regarded in these results. 
Discussion: The inverse relationship between 
duration of imprisonment and psychiatric 
disorders, are such differentiation which showing 
off. In verifying disturbances of prisoners of war 
which showed less impairment for whom have 
more undergone captivity than the other, may 
point out in to role of religious belief in reducing 
disorders. 
Keywords: Captivity, Captured, Mental-Behavioral 
disorders, Comprisable, Religion 
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 مقدمه

ی پیچیده و متنوع ناشی از جنگ، عوارض و ها سیمایه

آالم بیشماری را به خود اختصاص داده است. در این میان 

ترین  رایج ءافسردگی، اضطراب و استرس جز اختالل

 ،به هر دلیل افرادی است که روان پزشکی های تشخیص

یی بسر برده اند. زندان به ها در شرایط سخت چنین مکان

فشارهای بی حد وحصر بر افرادی  ،لحاظ فیزیکی و روانی

که از همه بیشتر  ،که ساکن آن هستند وارد نموده

 غمگینی، احساس ، افسرده اختالالت خلقی همچون خلق

 و فعالیت نوع هر به عالقگی بی و پایین نفس به اعتماد

 .(1112 ،1ولف) نماید می را بر آنان تحمیل روزمره لذت

نفر از زندانیان فرانسه که  ۹11اخیر بر روی ی ها پژوهش

به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، نشان داد که در بعد 

 % زندانیان دارای افسردگی اساسی۱/11 اختالالت خلقی،

% زندانیان از 11در بعد اختالالت اضطرابی  و باشند می

 دیگران، و 1سارد )فالی بردند می اضطراب عمومی رنج

هرچند شیوع اختالل در کشورهای دیگر به این  .(111۲

شدت نبود، لکن گزارش افسردگی در زندانیان آلمانی 

% 1/۱% و فوبی و اضطراب در متجاوزان آن کشور ۲/4

(. در کانادا نیز 111۲و همکاران،  3)واتک گزارش گردید

متجاوزانی که به زندان رفته بودند عالیمی از اختالالت 

% را از خود بروز ۱/11و اضطراب  %2/4همچون افسردگی 

 .(1111 ،۲بور و 2دوهارتی ،4)برینک دادند

زندان و اسارت پدیده ای است که شامل  

ی همه جانبه در ابعاد جسمی، روانی، ها محدودیت

سبب  ها اجتماعی برای فرد گرفتار است. این محدودیت

گردیده و  روانی و روحی مختلف حاالت از ای مجموعه

نماید. مسئله  می ناپذیری را برای فرد ایجاد لطمات جبران

( و 1113، ۹و بندک 1ای که تحقیق خارجی)آرسانو
                                                           
1 -Wolff. 
2 -Falissard. 
3 -Watzke. 
4 -Brink. 
5 -Doherty. 
6 -Boer. 
7- Ursano. 
8- Benedek. 

؛ مهاجر، 1311ی داخلی )یاریاری، نورباال، ها پژوهش

( نیز آن را نشان داده اند. فرد در پی 13۲۱ ،نورباال

 عنوان ، افسردگی خفیفی را که از آن بهها محدویت

شود؛ تجربه کرده و در  می یاد "روانی سرماخوردگی"

 ادامه و با گذشت زمان و کهنه شدن اختالل، دچار مالل

گردیده و حتی  ی روزمرهها فعالیت از دوری و سکوت و

. ممکن است با اندیشه نابودی، اقدام به خودکشی نماید

ترین اختالالت روان پزشکی بین  شایع ءمی جزئچنین عال

بادی و خادم )توالیی، فیروزآ اسرا گزارش گردیده است

در حال حاضر خودکشی دومین علت اصلی (. 13۹3

مرگ و میر در ارتش ایاالت متحده است. تحقیقات کمی 

در خصوص اقدام به خودکشی نظامیان جنگی صورت 

 ارتش ایاالت متحده گرفته اما در بررسی پیشینه نظامیان

دست ه که اقدام به خودکشی کرده اند این موارد ب

سابقه و   ٪۲1 هبستری شد ؛٪۱4افسرده  خلق ؛آمد

و  11، کپلر۱)ریچی ٪4۱ برای خودکشیی ها تالش

 (. همچنین در مطالعه ای که در سال1113 11رودبرگ

کشور بر روی زندانیان  11در  1111تا  1113های 

نفر زن و مردی که در زندان  ۹۲1صورت گرفت، از بین 

مردانی نفر آنها  ۹11اقدام به خودکشی کرده بودند، 

گزارش شدند که برای رهایی از شرایط سخت زندان 

و همکاران،  13، گرن11دست به خودکشی زده بودند)فازل

بر روی زندانیان   1113(. پژوهشی که در سال 1111

انگلیسی صورت گرفت؛ نشان داد که خطر اقدام به خود 

زنی و خودکشی در کسانی که به هر علت زندانی شده اند 

 ۱4قرار دارد. این تحقیق نشان داد که  در درجه باالیی

نفر به خود  1۱۲1نفر از زندانیان اقدام به خودکشی و 

  .(1112 12راچل کانلی، و 14اما پالمر)آسیب رسانده بودند

                                                           
9- Ritchie. 
10- Keppler. 
11-Rothberg 
12 -Fazel 
13 -Grann 
14- Emma Palmer. 

15- Rachael Connelly. 
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و  1بادستون و 1اورسانو در پژوهشی که توسط

( پیرامون زندانیان جنگ یا اسیران جنگی 1۱۹1دیگران)

منتشر شد، بر این نکته تاکید گردید که اختالالت روانی 

جزءالینفک حوادث و نامالیمات شدید زندگی هستند، و 

پدیده ای مثل اسارت یکی از شدیدترین حوادث زندگی 

انسانی قلمداد گردیده و اسیر تا زمانی که در دست 

ر است؛ عمق ضربه روانی برایش ملموس و دشمن گرفتا

مشخص نیست، لکن به محض رهایی از چنگال دشمن 

پندارد و راه گریزی را پیش  می خود را گرفتار این ضربه

کارشناس امور روانی " 3بیند. چنانچه  شاتون نمی رو

در قالب تمثیلی که برای فرد  "اسیران آزاد شده آمریکا

داند که از اطاق  می انند فردیدهد؛ او را هم می اسیر ارائه

تاریک و ظلمانی به فضای پر نوری وارد شده که این امر 

برایش مشکالتی را ایجاد می نماید؛ لذا از تمام تعلقات 

زندگی اعم از جامعه، خانواده، و دوستان جدا شده و این 

جدایی فشار مضاعفی را به اسیر وارد نموده و سبب 

و  4همچنین اودونل گردد. می تشدید اختالالت وی

نظامی  ۲1۱( در مطالعه ایی که بر روی 111۲دیگران)

مرد شرکت کننده در جنگ جهانی دوم انجام داد، 

گذرد  می گزارش داد که بعد از مدتها که از جنگ جهانی

افراد شرکت کننده در تحقیق، پرخاشگری  ۲1%کماکان 

درصد نیز  11%دهند و  می لفظی را با همسر خود ادامه

 وه بر مجادالت لفظی به پرخاشگری فیزیکیعال

پردازند. هر دو پرخاشگری کالمی و فیزیکی به طور  می

 داری با شدت ترومای اسارت در ارتباط بودند.  امعن

ساختار جامعه صنعتی امروز نسبت به جوامع 

بشری به گونه ایی است که احتمال ابتالی افراد بشر به 

توجه به مشکالتی که اختالالت بیشتر است. امروزه با 

در جامعه وجود دارد، مصونیت از فشارهای روانی 

تقریبا غیر ممکن است. این مسئله برای افرادی که در 

شرایط خاصی از قبیل زندان، اسارت و جنگ  به سر 

                                                           
1- Ursano. 

2- Boydstun. 

3- Shaton. 

4- O'Donnell. 

 برده اند، بیشتر مطرح است. تحقیقات نشان داده است که

پس از وقوع حوادث و اتفاقات شدید هیجانی همراه یا 

 )زلزله، سیل، تصادفات، بدون عوارض فیزیکی از قبیل

 ی ناخوشایندیها دچار واکنش ها جنگ، اسارت و...( انسان

ه شوند. ب می همچون استرس، افسردگی و اضطراب

، گزارش کرده (1۱۱۲) همکاران و 2نمونه النگ عنوان

نفری از سربازان نیوزلندی در  12۲اند در یک نمونه 

درصد دچار 12دچار افسردگی، درصد  ۲جنگ ویتنام، 

درصد توامان افسردگی و اضطراب را  13اضطراب و 

دارا بودند. این در حالی است که برخی تحقیقات انجام 

شده در داخل کشور حکایت از نتایجی متفاوت دارد. 

 ( در پژوهشی بر13۲۱چنانچه نور باال و همکاران )

 ،13۲۱ سال دوم نیمه در که آزادگانی از نفر ۱1 روی

 قرار روان پزشکی و شناسی روان دقیق ارزیابی مورد

%( 4/31)آزادگان  از نفر 34 گرفتند، مشاهده کردند که

 21 دارای اختالالت شدید و نیازمند به بستری بوده و

کمتری برخوردار  نیز  از اختالالت ( %۲/۲1) دیگر نفر

 اختالل ،شایع شامل اختالالت تحقیق، این در. اند بوده

 ،اسکیزوفرنی%(11) خلقی اختالل ،%(3/4۹) سازشی

 روانی اختالالت و%(  ۱/۱) اضطرابی اختالالت ،%(11)

بوده است. همچنین %( 1/1) عضوی منشا با

 منفی نگرش"آماری نشان داد که بین  یها بررسی

 جبهه مدت طول جبهه، به اعزام مورد در خانواده افراد

 همرزم شهادت شاهد و شدن شکنجه اسارت، از قبل

 سرپایی نظر از بیماری شدت و  "اسارت حین در بودن

دارد. همچنین در  وجود داری امعن رابطه ،بستری و

( بر 1311پژوهش دیگری که توسط نشاط دوست )

نفر از آزادگان شهر اصفهان و با هدف  11۱روی 

بررسی شیوع اختالالت در بین آزادگان به انجام رسید، 

می ئآزادگان دارای عال درصد 1/2۱گزارش گردید که 

و دیگر اختالالت خلقی و اضطرابی  PTSDهمچون 

که  استبوده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن 

شدیدترین اختالالت در گروهی بوده  که به صورت 

                                                           
5- Long. 
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تصادفی اسیر شده و از انگیزه باال برای حضور در جبهه 

اند و کمترین میزان اختالالت در  برخوردار نبوده

گزارش گردید که با انگیزه مذهبی باالتری در کسانی 

جبهه حضور پیدا کرده اند. اینجاست که نقش 

اعتقادات و هدفدار بودن شرکت در جنگ به عنوان 

این اعتقاد، زندانی خسته  .گردد می عاملی مهم برجسته

بیش از دیگران امیدوار ساخته  ،و رنج دیده را به رهایی

گردد.  می ت روانیو در نتیجه کمتر دچار اختالال

 ها ( در اردوگاه نازی1۱۲3) 1مشاهدات ویکتور فرانکل

طی جنگ جهانی دوم، نشان داد که تنها آنانی که 

دادند، گرفتار  می تکیه گاه اخالقی و روحانی را از دست

شدند)نورباال،  می تاثیرات مخرب زندگی اردوگاهی

(. بر این اساس هدف اصلی این 1314نریمانی، 

معطوف به بررسی رابطه میان مدت اسارت و پژوهش،  

شدت اختالالتی همچون افسردگی، اضطراب و استرس 

 در بین آزادگان شهر مشهد بوده است. 

 

 روش 

این تحقیق از حیث روش، توصیفی و از نوع 

به لحاظ هدف، تحقیقی  است. تحقیقات همبستگی

گردد. جامعه آماری این پژوهش  می کاربردی قلمداد

نفر از آزادگان ساکن شهر مشهد بوده که  1111

دارای پرونده و شناسنامه هویتی در ستاد آزادگان 

شهر مشهد بوده اند. توزیع آزادگان بر حسب سنوات 

اسارت و سن آنها در هنگام اجرای پژوهش در جدول 

 ارائه شده است. 1

 

 توزيع فراواني آزادگان بر حسب سنوات اسارت و سن -9 جدول

 درصد فراوانی سن افراد درصد فراوانی مدت اسارت
4-1 44 41 31-11 14 1/11 
۲-1/4 11 11 41-31 ۲۲ ۲1 
۹-1/۲ 21 4/4۲ 21-41 13 ۱/11 
11-1/۹ 4 ۲/3 ۲1-21 1 4/۲ 

 111 111 جمع 111 111 جمع

 
 توزيع فراواني و درصدی آزادگان بر حسب وضعيت محل اسارت قبلي -4 جدول

 درصد تراکمی درصد اعتباری درصد فراوانی مدت اسارت
 ۹/11 ۹/11 ۹/11 13 تکریت
 ۱/۲1 1/4۱ 1/4۱ 24 موصل
 ۹/11 ۱/11 ۱/11 11 رمادی
 ۹1 1/۹ 1/۹ ۱ عنبر
 ۱1 11 11 11 االنبار
 111 11 11 11 بعقوبه
  111 111 111 جمع

 
 

 

 

 
 

 

 

1- Victor Frankl. 
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با توجه به روش تحقیق که از نوع همبستگی است 

جهت تعیین حجم نمونه از روش ارائه شده در مطالعات 

شده است.  استفاده( 1۱۹۱، 1و گال 1همبستگی )برگ

 نفر31، بدین منظور و ابتدا در قالب مطالعه ای مقدماتی

از آزادگان انتخاب و مورد  آزمون قرار گرفتند. سپس بر 

اساس همبستگی مشاهده شده حجم نمونه نهایی برابر 

در این  روش نمونه گیری نفر تعیین گردید. 111

پژوهش بصورت نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس 

بدین صورت که پژوهشگر با حضور در محل  .انجام شد

ی آزادگان مراجعه کننده ستاد آزادگان، شخصا بر رو

  مصاحبه و تست انجام داده است.

جهت اجرای این پژوهش بر روی آزادگان، از 

و  3(DASS 21مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس )

استفاده شده است.  4نیز تست حمایت اجتماعی

DASS 21  فرم کوتاه شده مقیاسDASS  باشد که  می

به  DASS 21ی مقیاس ها ماده است. ماده 41دارای 

گونه ای انتخاب شده اند که نشانگر تمام خرده 

با  1باشند و بتوان مقیاس را با ضرب در  ها مقیاس

کامل مقایسه کرد. این مقیاس از  DASSی ها مقیاس

که جهت تشکیل شده سه خرده مقیاس خود سنجی 

افسردگی،  ،ی هیجانی منفیها اندازه گیری حالت

اضطراب و استرس طراحی شده است. هر کدام از سه 

 ماده 1مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس شامل 

توانایی تشخیص و  DASS 21د. مقیاس نباش می

ی سه مقیاس افسردگی، اضطراب و ها غربالگری نشانه

استرس را در افراد بزرگسال و نوجوان دارد. مقیاس 

اامیدی، بی ارزش بودن ی مالمت، نها افسردگی، مؤلفه

زندگی، کم ارزش شمردن خود، فقدان عالقه یا فقدان 

کند. مقیاس  می گیری احساس لذت و رکود را اندازه
                                                           
1- Borg. 

2- Gall. 

3- Depression, anxiety & stress scale. 

4- Social support Scale. 

اضطراب، به سنجش ابعاد برانگیختگی خود به خودی، 

ای، اضطراب موقعیتی و تجربه  تاثیرات اسکلتی ماهیچه

ذهنی اثر اضطراب پرداخته و مقیاس استرس نسبت به 

طح برانگیختگی مزمن و غیر اختصاصی حساس س

است و دشواری در آرامش، برانگیختگی عصبی، به 

آسانی ناراحت یا تحریک شدن، تحریک پذیری و یا 

 گیری واکنش بیش از حد و عدم تحمل را اندازه

کند. بنابراین مجموع نمرات هر خرده مقیاس،  می

بیانگر اختالل افسردگی، اضطراب و استرس 

 DASS21ی (. پایای1۱۱2، ۲و الویبوند 2یبونداست)الو

آزمودنی از طریق  12۹در نمونه ای متشکل از 

محاسبه ۱1/1همسانی درونی آلفای کرونباخ برابر 

 ,BAI, BDIگردید. روایی تست از طریق همبستگی 

CRSD, CES-D, DASS, DASS-21, STAI-X, 

STAI-Y, SRDS, and SRAS  محاسبه گردیده

(. همچنین روایی و 1111و همکاران،  1است)کراوفورد

و ( 13۹۲اعتبار تست در ایران توسط ساسانی و جوکار)

قرار گرفت که شواهد ( مورد بررسی 13۹۲جوکار)

ی روان سنجی مناسب برای این ابزار گزارش ها شاخصه

 گردید. 

از  ،منظور بررسی میزان حمایت اجتماعیه ب

مقیاسی که به مطالعه سنجش مقدار حمایت 

پردازد، استفاده شد. این  می جتماعی بعد از اسارتا

سئوال است و هدف از استفاده این  11مقیاس دارای 

ی بعدی موثر بر ها مقیاس آگاهی از تاثیر حمایت

کاهش آالم و مشکالت آنان بوده است. پایایی تست از 

نفر از طریق ضریب  31مطالعه مقدماتی بر روی 

مشاهده شد. همچنین  ۱3/1نباخ برابر با وآلفای کر

برای روایی تست از روش مالکی همزمان استفاده 

                                                           
5- Lovibond, P. F. 

6- Lovibond S. H. 

7- Crawford. 
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گردید. ؛ بدین صورت که دو مقیاس حمایت اجتماعی 

نفر از افرادی  11بر روی  1و مقیاس عزت نفس پیج

که دارای شرایط یکسان بودند اجرا شد، که ضریب 

 .دست آمده ب ۱1/1همبستگی برابر با 

 

 اه يافته

نفر آزاده  1111در پژوهش حاضر از مجموع 

نفر بصورت نمونه گیری غیر احتمالی  111مشهدی 

در دسترس انتخاب شده  و با احتساب نقطه قراردادی 

و باالی اسارت  پایینبه دو دسته سنوات  ،سال 2

ی توصیفی اختالالت ها . شاخصشدندتقسیم بندی 

ارائه  3افسردگی، اضطراب و استرس در جدول 

 گردیده است. 

 

 

 
 ی توصيفي اختالالت افسردگي، اضطراب و استرس بر حسب سنواتها شاخص -7جدول 

 

 اختالل

 آزادگان با سنوات پایین

 )کمتر از پنج سال اسارت(

 آزادگان با سنوات باال

 پنج سال به باال()با اسارت 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 31/4 11/1 11/۱ ۹1/1۹ افسردگی

 ۲4/4 ۱۲/۱ 1۲/۱ ۲۲/14 اضطراب

 ۲1/4 31/13 ۲4/۹ 41/11 استرس

 1۲/1 4۲/1۹ 2۱/1 1۱/31 حمایت اجتماعی

 ۲1 4۹ تعداد

 
بیانگراین واقعیت  3نتایج توصیف آماری جدول 

(، میانگین ۹1/1۹است که میانگین افسردگی )

( در 41/11( و میانگین استرس)۲۲/14اضطراب )

گروه با سنوات پایین اسارت نسبت به میانگین 

( و ۱۲/۱(، میانگین اضطراب )11/1افسردگی )

( گروه باالی اسارت، به طور 31/13میانگین استرس)

ه  در تضاد با موضوعی ک  .چشمگیری باالتر است

ی داخلی ها ی خارجی و همسو با پژوهشها پژوهش

است. همچنین با توجه به پراکندگی محل نگهداری 

اسرا در مناطق مختلف عراق، مقایسه میانگین 

ی مختلف مورد بررسی قرار ها اختالالت در اردوگاه

گرفت که نتایج به صورت نمودار و جداول تحلیل 

 .واریانس ارائه گردیده است
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 ی مختلفها ميانگين استرس، اضطراب و افسردگي آزادگان در اردوگاه -9 نمودار

 
 نتايج تحليل واريانس ميزان شيوع اختالالت استرس، اضطراب  -8ل جدو

 ی مختلف ها و افسردگي آزادگان در اردوگاه

 DF SS MS Fob SIG  اختالالت

 استرس

 /.111 31۹/1۹ 111/131۹ 111/۲241 2 بین گروهی

   ۲۱۱/4۱ ۲۱1/21۲۹ 114 درون گروهی

    ۲۱1/1111۹ 11۱ جمع کل

 اضطراب

 /.111 21۱/12 342/۱11 111/422۲ 2 بین گروهی

   ۲2۹/2۹ 13۲/۲113 114 درون گروهی

    ۱۲4/11۲2۱ 11۱ جمع کل

 افسردگی

 /.111 1۱1/31 113/1212 1۲4/121۲ 2 بین گروهی

   411/4۹ ۹1۱/2134 114 درون گروهی

    ۹13/112۲1 11۱ جمع کل

 
با توجه به نتایج تحلیل واریانس میزان شیوع 

اختالالت استرس، اضطراب و افسردگی آزادگان در 

، که بیانگر تفاوت 4ی مختلف در جدول ها اردوگاه

بود،  111/1با احتمال خطای کمتر از  ها میانگین

آزمون توکی مورد اجرا قرار گرفت که نتایج در جدول 

 گزارش گردیده است.  2
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 حاصل از آزمون تعقيبي برای مقايسه ميانگين استرس،  (Sig)احتمال معناداری خطا  -5جدول 

 ی مختلفها اضطراب و افسردگي آزادگان در اردوگاه

ت
الال

خت
ا

 

 بعقوبه االنبار عنبر رمادی موصل تکریت محل اسارت

س
تر

اس
 

 111/1 /.111 /.۱۹1 111/1 111/1 1 تکریت

 /.111 /.111 /.111 /.1۹1 1  موصل

 /.111 /.111 /.111 1   رمادی

 /.۱۱۱ /.۱۹1 1    عنبر

 /.۹۹2 1     االنبار

 1      بعقوبه

ب
طرا

اض
 

 /.213 /11۹ /.121 /.1۹۲ /.111 1 تکریت

 /.21۹ /.111 /.111 /.۱۹۲ 1  موصل

 /.۱21 /.111 /.114 1   رمادی

 /.123 /.۹43 1    عنبر

 /.111 1     االنبار

 1      بعقوبه

ی
دگ

سر
اف

 

 /.111 /.2۲2 /.1۲۹ /.2۲۱ /.111 1 تکریت

 /.111 /.111 /.111 /.11۱ 1  موصل

 /.111 /.111 /.111 1   رمادی

 /.۱۱۱ /.۹44 1    عنبر

 /.۱22 1     االنبار

 1      بعقوبه

 
در ادامه و به منظور بررسی رابطه  طول مدت 

اسارت با میزان شیوع اختالالت، همبستگی رابطه 

طول مدت اسارت و اختالالت افسردگی، اضطراب و 

 ۲استرس آزادگان محاسبه شد که نتایج در جدول 

 ارائه گردیده است. 
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 نتايج همبستگي بين متغيرهای طول مدت اسارت و ميزان شيوع اختالالت افسردگي، اضطراب و استرس -1جدول

 استرس اضطراب افسردگی مدت اسارت 

 مدت اسارت
1/1   

 
111N= 

**2۱1 /1  r= 
111 P= 

111N= 

**31۱ /1 r= 
111/1 P= 

111N= 

**4۹۹ /1 r= 
111 P= 

111N= 

  افسردگی
1/1  r= 

111N= 

*1۲۱ /1  r= 
111 P= 

111N= 

*۹21 /1  r= 
111 P= 

111N= 

   اضطراب
1/1  r= 

111N= 

*۹14 /1  r= 
111 P= 

111N= 

    استرس
1/1  r= 

111N= 

 

( P< 111/1منفی معنادار )با توجه به همبستگی 

بین طول مدت اسارت با هر یک از  اختالالت 

توان چنین  می افسردگی، اضطراب و استرس،

گیری نمود که بین طول مدت اسارت و مقوله  نتیجه

افسردگی، اضطراب و استرس رابطه ای معکوس و 

معنادار برقرار است. بدین معنی کسانی که مدت زمان 

نسبت به آنانی که دوران  اند کمتری در اسارت بوده

تحمل کرده اند از اختالالت راتری اسارت  طوالنی

 باالتری برخوردارند. 

 ی اجتماعیها همچنین جهت بررسی نقش حمایت

 خانوادگی بر کاهش اختالالت روانی، ضریب همبستگی

یکطرفه پیرسون بین اختالالت افسردگی، اضطراب و 

استرس و حمایت اجتماعی مد نظر قرار گرفت که 

 ذکر شده است. 1نتایج در جدول 

 
 نتايج همبستگي بين متغيرهای حمايت اجتماعي و ميزان شيوع اختالالت افسردگي، اضطراب و استرس -3جدول

 استرس اضطراب دگیافسر حمایت اجتماعی 

 حمایت اجتماعی
1/1  r= 

111N= 

114/1 = r 
134/1 = P    

111N= 

111 /1 = r  
143/1 P= 

111N= 

131 /1 r= 
11۲/1 P= 

111N= 

 افسردگی
 

 
1/1  r= 

111N= 

*1۲۱  . r= 
111/1 P= 

111N= 

*۹21 /1 r= 
111/1 P= 

111N= 

 
 اضطراب

  
1/1  r= 

111N= 

*۹14 /1  r= 
111/1 P= 

111N= 

 
 استرس

   
1/1  r= 

 
111N= 
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، گرچه در 1با توجه به نتایج بدست آمده در جدول 

مقوله حمایت اجتماعی و اضطراب، همبستگی معناداری 
وجود ندارد لکن در دو متغیر افسردگی و استرس 

داری بین حمایت اجتماعی و اختالل بر  اهمبستگی معن
شود بین  می قرار است. به عبارت دیگر چنانچه مشاهده

مقوله حمایت اجتماعی و اختالل افسردگی و استرس 

 دار وجود دارد.  ارابطه مثبت معن
 

 بحث و نتيجه گيری
 میدان نبرد شرایط دشوار و دهشتناکی را رقم

1تنیدگی"زند که  می
قلمداد گردیده جزء الینفک آن "

و در چنین مکانی است که زندگی در شرایط دشوار و 

ی مرگ و ها وجود عوامل متعدد آسیب زا مثل صحنه
مصدومیت فجیع همرزمان، تحمل بی خوابی و 
گرسنگی و نهایتا ترس مداوم از مرگ صورت گرفته و 

 ی مزمن قرار میها فرد  را همواره در معرض تنیدگی
شدن و انتقال از جبهه  دهد. از سوی دیگر اسیر

ی ها خودی به جبهه دشمن توسط کسانی که با سالح
آتشین در مقابل او ایستاده اند و سپس انتقال به 

ی روحی و ها ی اسرای جنگی، انواع شکنجهها اردوگاه
روانی، یکنواختی و بالتکلیفی، بی خبری از دنیای 
خارج و عدم ارتباط با دیگران و خالصه نامعلوم بودن 

مشخص نبودن آینده ، بی تردید توان فرساترین و 
دوران زندگی اسیر خواهد بود.)بهرامی و همکاران، 

(. اسارت به لحاظ لغوی بمعنای دربند کردن و 131۹
برای فرد اسیراست.  ها فراهم آوردن تمامی محدودیت

توان به تمامی شئون زندگی  می را ها این محدودیت

ی، روانی، چه به لحاظ جسم ،یک فرد گرفتار
اجتماعی تعمیم داد.  بسته به شدت این و  خانوادگی
و نوع استرسورهای وارده بر فرد در زمان  ها محدودیت

دستگیری یا دوران اسارت، اختالالت عصبی و روانی 
گردد. فرانکل روانپزشک گرفتار آمده  می در فرد ظاهر

های نازی از این اختالالت به عنوان  در اردوگاه

                                                           
1- Stress. 

، سندروم  1(K.Zهای متمرکز)سندرم  گاهسندرم اردو

، 4های متمرکز ، سندروم پس از اردوگاه3بازماندگان
 ی خاردار یادها ، و سندروم سیم2سندروم ارباب برده

 (. 13۹1کند)فرانکل، فرنودی، میالنی  می
نشانگر این واقعیت است که اگر چه وارد  ها پژوهش

آمدن صدمات جسمی، روانی و عاطفی بر کسانی که به 

طور طوالنی در اسارت بوده اند امری مسلم است، لکن 
تواند  می هدف و ماهیت جنگ عامل مهمی است که

 (.1314اسارت را توجیه کند)نور باال، نریمانی، 
چرایی برای هر کس "گوید می به نقل از فرانکل ۲نیچه

در  ".زنده بودن داشته باشد با هر چگونه ای خواهد ساخت

اسارت نیز وقتی انسان دلیلی برای گرفتاری خود داشته 
ی ها باشد، با هر وضعیت دشواری خواهد ساخت و واکنش

نشان خواهد داد. مثال در  ها تری در برابر استرس مالیم
ن ی آزادی بخش و مردمی، به دلیل روشن بودها جنگ

ماهیت و هدف جنگ، اختالالت روانی اسیران کمتر 

هدفمند و با معنا  ،گزارش شده است. همچنین اگر زندگی
شود  نمی باشد، رنج نیز معنا خواهد داشت. معنای زندگی را

به کسی تلقین نمود بلکه هرکسی خود باید معنای زندگی 
 (.13۲۲ ،معنوی ،)فرانکل را بپذیرد را دریابد و مسئولیت آن

اصطالح داوطلب و میل و رغبت مسئله ای است که  

فرانکل آنرا در مقابل اجبار و یا انقضای مدت وظیفه یاد کرده 
کند اسیرانی که بصورت داوطلب در جنگ  می و تاکید

نسبت به  اند، حضور پیدا کرده و در میدان نبرد اسیر شده
افرادی که درحمله به دشمن شرکت نداشته و با حمله 

ر شده بودند و یا آنانی که بخاطر سپری کردن دشمن اسی
دوران وظیفه مجبور به حضور در جبهه بوده و اسیر گشته و 

ها انتقال یافته بودند، دارای روحیه ای باالتر بوده و  به اردوگاه
اند  از خود نشان داده ،مقاومت بیشتری در مقابل مشکالت

 (.1314)نور باال، نریمانی ، 

                                                           
2- K.Z Syndrome. 
3- The Survivor Syndrome. 
4- The Post Concentration Camp Syndrome. 
5- The Muster-Slove Syndrome. 
6- Nicheh. 
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ی خارجی و داخلی موجود، که به ها عدم تطابق پیشنه

علت شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 

میان  ،ها و افتراق متفاوت رخ داده است، نشانگر شباهت

اسرای جنگ در کشورهای دیگر با اسرای جنگ تحمیلی 

عراق علیه ایران است. ارتباط معکوس بین طول مدت 

ی است که در یها اسارت و اختالالت روانی از جمله افتراق

 چرا کند. در واکاوی این یافته که می این بین خودنمایی

اسیران با مدت اسارت بیشترشدت اختالل کمتری را 

توان  می نسبت به اسیران با مدت اسارت کمتر داشته اند،

به نقش هدف و اعتقادات دینی و مذهبی در کاهش 

اختالالت اشاره کرد. قرآن در این خصوص اشارات 

ارد که کمک گرفتن از صبر و نماز )سوره بقره متعددی د

(؛ تشویق مومنان به جنگ با کافران و ایمان به 123آیه 

(، ۲2چیرگی بر دشمنان با تعداد بیشتر )سوره انفال آیه 

ی الهی )سوره مائده آیه ها توکل بر خدا و ایمان به مساعدت

شود. در این  می تلقی ها (؛ نمونه ای از این اشاره11

 ی متعددی از توکل و ایثارهایی کهها راستاست که نمونه

توان آنها را به شکلی غیر الهی تفسیر نمود، در  نمی

شود و باز کردن  می ی دفاع مقدس مثال زدنیها صحنه

معبر برای عبور رزمندگان از طریق خوابیدن در میادین 

مین، )عملیات نصر، رمضان، والفجر و...(پافشاری بر ایمان و 

حتی در دست دشمن)خبرنگار زن بی حجاب و اصرار  دعا

اسیر بر پوشش وی، نمازهای جماعت(توهین به مظاهر 

شرک و ایادی استکبار با دستان بسته)توهین رزمنده ایرانی 

 به صدام و حامیانش بعد از اسارت( از جمله آنهاست. 

این تفسیر همسو با نتایج پژوهش انجام شده توسط 

 -هدف بررسی الگوهای عالیم عصبی( با 1311یاریاری )

باشد. در  می روانی یا روان شناختی آزادگان شهر تهران

نفر مورد آزمون قرار گرفتند، نتایج  311این مطالعه تعداد 

درصد آزادگان برای حضور در جبهه،  1/۲1نشان داد که 

انگیزه مذهبی داشته و میانگین سالمت افرادی که با 

شرکت نموده اند بیش از در جبهه  "انگیزه مذهبی"

ی دیگر پا به صحنه جنگ ها بوده است که با انگیزه افرادی

گذاشته اند. هم چنین این یافته، همسو با گزارش 

که اختالالت آزادگان با  استپژوهشی نورباال و نریمانی 

با  ها بیش از سایر گروه ،سال را 4تا  1طول مدت اسارت 

توجه به مطالب فوق که سال نشان داده اند. با  ۲میانگین 

بیانگر رابطه معکوس بین طول مدت اسارت و اختالل 

استرس پس از سانحه و ابعاد آن در تسخیر و اجتناب 

توان نتیجه گرفت که هدف و چرایی در انجام  می است،

کار، تا حد باالیی بر حالت روانی فرد تاثیر گذاشته و او را 

دارد. نتایج  یم مصون ،در سخت ترین شرایط از اختالالت

ی مختلف به ها دست آمده از آزادگانی که در اردوگاهه ب

سر برده اند، حکایت از آن دارد که هرچند سربازان عراقی 

اسیران را با خشن ترین وجه  ،ی مختلفها در اردوگاه

دادند، لکن نقش هدف و  می ممکن مورد آزار و اذیت قرار

که در آن قدم انگیزه مذهبی و اعتقاد و ایمان به راهی 

 ،گذاشته تا حد باالیی بر سالمت روانی آنان تاثیرگذار بوده

به گونه ای که آنانی که در اردوگاه موصل بسر برده اند 

که اغلب اسیران باالی پنج سال در آن محبوس بوده "

دارای کمترین اختالالت نسبت به کسانی هستند که  "اند

ایج تحلیل اند. نت ی دیگر محبوس بودهها در اردوگاه

این  1و نمودار 2، آزمون توکی جدول 4واریانس جدول 

امر را بیشتر روشن نموده است. این یافته می تواند دلیلی 

ی ها برای تلقی شدن دوران سازندگی و پرورش جنبه

معنویت و فردی در رزمندگان ایرانی و در زمان اسارت در 

 های عراقی تلقی شود.  اردوگاه

متغیرهای حمایت اجتماعی و نتایج همبستگی بین 

میزان شیوع اختالالت افسردگی، اضطراب و استرس در 

دار بین متغیر افسردگی  انشان دهنده رابطه معن 1جدول

. این مسئله نشان داد استو استرس با حمایت اجتماعی 

ی خانوادگی و اجتماعی پس ها که علیرغم اهمیت حمایت

ایت کافی چه از بازگشت به موطن خویش، آزادگان از حم

در بعد خانوادگی و یا اجتماعی برخوردار نبوده و اگر هم 

ی جست و ها صورت حمایته حمایتی صورت گرفته ب

 ؛است بودهگریخته از سوی نهادهای اجتماعی و خانواده 

کارساز نبوده و کاهش اختالالت را در  ها بنابراین حمایت

 پی نداشته است.
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