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) و با هم PTSDخودكشي در جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه ( هاي شاخصبررسي 
  )MDDابتاليي اختالل افسردگي اساسي (

سالمت دانشگاه خوارزمي ي روانشناس ، دانشجوي دكتريصدر پزشكي روانمديرگروه روانشناسي بيمارستان  ،جعفر ميرزايي
  jafarmirzaee48@gmail.comتهران، 

  ، كارشناس ارشد روانشناسي اسالمي مثبت گراجعفر محسني فر
  ، دكتري روانشناسي، استاديار دانشگاه گرگان.بهرام بختياري سعيد

   نارشد روانشناسي باليني واحد علوم تحقيقات تهرا كارشناسي ،مريم پيروي
 

يافته شده ) 2014است، در پژوهش ليپنيك ( شده گزارشبسيار شايع  PTSDاختالالت رواني مانند افسردگي كه در جانبازان مبتال به  ازآنجاكه مقدمه:
خودكشي در  هاي شاخصبررسي  خودكشي بسيار باالست از اين رو، هدف از انجام اين پژوهش هاي شاخصنيز  PTSDاست كه، در جانبازان مبتال به 

صدر تهران  پزشكي رواندر بيمارستان  )MDDو با هم ابتاليي اختالل افسردگي اساسي ( )PTSD به اختالل استرس پس از سانحه ( جانبازان مبتال
  . باشد مي

 پژوهش حاضر از ميان جامعه محدود جانبازان مبتال به اختالل افسردگي اساسي و اختالل هاي نمونهبود و  اي مقايسه –: روش اجراي تحقيق علي روش
 هاي نمونهصدر تهران و داراي پرونده بستري صورت گرفته است. انتخاب  پزشكي رواناسترس پس از سانحه ناشي از جنگ مراجعه كننده به بيمارستان 

راب، و پرسشنامه افسردگي، اضط BSSI، پرسشنامه خودكشي بك ها داده آوري جمعدر دسترس و هدفمند بوده است. ابزار  گيري نمونه صورت بهپژوهش 
و آزمون همبستگي اسپيرمن )  LSDآمار توصيفي، آمار استنباطي، آزمون تعقيبي  هاي شاخصاز  ها داده. جهت تحليل باشد مي DASS-21استرس 

  استفاده شد.
 هاي گروهبين ميانگين متغيرهاي نمره خودكشي، نمره افسردگي، نمره اضطراب و نمره استرس در  دهند ميهاي تحقيق نشان  : يافتهها يافته

مشكالت رواني ناشي از جنگ و مزمن  به دليل MDDو  PTSDكه بيماران دو گروه  دهد ميتفاوت آماري معناداري وجود دارد، و اين نشان  موردمطالعه
)، 1992( يانگ هاي يافتههم سو با  ها يافتهو اين  اند داشتهخودكشي  سمت بهدردهاي جانكاه گرايش بيشتري  هاي تجربهشدن عالئم در طي زمان و 

. هم چنين آزمون همبستگي اسپيرمن نشان داد بين متغير تحصيالت جانبازان و افكار خودكشي رابطه منفي و باشد مي) 2006پتيت و جونير (
. باشد مي) 1389() و قلعه بندي 2009( )، كانتر و همكاران2008ي استورات و همكاران (ها پژوهش هاي يافتهمعناداري وجود دارد و اين نتايج همسو با 

و با هم ابتاليي  )PTSDخودكشي در جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه (  هاي شاخصپژوهش در مورد اينكه بين  سؤالو در نهايت به 
   .و مثبتي وجود دارد معنادارارتباط  )MDDاختالل افسردگي اساسي (

و مثبت  معنادار 05/0در سطح  شده محاسبه F) در متغير نمره خودكشي با MDDو  PTSD( موردمطالعه هاي گروه: پژوهش نشان داد كه تفاوت بحث
تفاوت معناداري وجود دارد. و همچنين ميزان معناداري منفي سطح سواد با افكار خودكشي در اين پژوهش  MDDو  PTSD هاي گروهاست يعني بين 

  .باشد ميبيشتر  ها آنميزان افكار خودكشي در  سوادتر كمو يا  سوادتر بينشان داده شد كه هر چه افراد 
  : خودكشي، اختالل افسردگي اساسي، اختالل استرس پس از سانحهها كليدواژه
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