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 چکیده 

این آسیب میلی هشت ساله است. ی جنگ تحاجتماعی و تاریخی معاصر ایران، تجربهترین رویدادهای از مهم

ختی بسیاری شده است. یکی از پیامدهای ای جسمانی منجر به مشکالت روانشناهاجتماعی عالوه بر آسیب

های متاثر از جنگ از جمله حوزهاختالل استرس پس سانحه است. جنگ، های ویرانیقرار گرفتن در معرض 

هدف پژوهش حاضر باشد. ای در زندگی جانبازان اعصاب و روان، عواطف و هیجانات میاختالل پس سانحه و

. این مطالعه با روش تحقیق کیفی با رویکرد تجارب هیجانی و عاطفی جانبازان اعصاب و روان استواکاوی 

گیری که با روش نمونهروان نفر از جانبازان اعصاب و  16پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. بدین منظور با 

ها ادامه گیری تا زمان اشباع دادهنمونهو  آمد عمل به ساختاریافته نیمه یمصاحبه هدفمند انتخاب شدند

ای مرحله 7 روش ها ثبت گردید و سپس با استفاده ازها، ابتدا دادهیافت. به منظور تجزیه و تحلیل داده

مضمون  1ساختاریافته منجر به تولید های نیمهتحلیل مصاحبه تحلیل قرار گرفت.کالیزی مورد تجزیه و 

بود که مضامین فرعی « عواطف و هیجانات»م اولیه گردید. مضمون اصلی مفهو ۱۰و مضمون فرعی  3اصلی، 

دهد که جانبازان تحلیل نتایج نشان می. گرفترا در بر می (خلقیات -۳احساس خشم و  -۲غم و ناراحتی،  -۱)

کنند پذیری زیادی را در حوزه عواطف و هیجانات تجربه میی خود، آسیبروان به جهت شرایط ویژهاعصاب و 

-های مشاورهتدوین برنامهافزایش و  شناسان و مشاوران،روان ،های مربوطهتر ارگانهای جامعآگاهینیاز به لذا 

 وجود دارد.شناختی مناسب روانای و 

 

 پدیدارشناسیجانبازان اعصاب و روان، تجارب خانوادگی، روش کیفی، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

جتماعی، اآسیب ای است که به هر علتی تحمیل شود می توان اثرات کوتاه مدت یا بلند مدت داشته باشد؛ این جنگ پدیده

و روحی  خسارت های مادی، انسانی و اجتماعی زیادی را به دنبال داشته است و به وجود آمدن آسیب های اجتماعی جسمی

شکالت جسمی و (. از عوارض هر جنگی، بروز م1392 ،)محبوبی و همکارانبرای بسیاری از مردم، پیامد واقعی این پدیده است 

 مشکالت جسمی آید. معموالور مستقیم یا غیر مستقیم در جنگ حاضر بوده اند به وجود میروانی است که برای افرادی که به ط

 هد بود )پورابولیسیب دیدگان خواهای روانی تا مدت ها حتی پس از جنگ گریبانگیر آشود، اما آسیبمنجر به بروز نقص عضو می

ز در معرض خطر ی وی نیل می شود بلکه محیط خانوادهفرد آسیب دیده نه تنها از نظر روانی دچار اختال(. 1394و همکاران، 

های سربازان خانواده های ناشی از جنگ بر عملکردهایمحققان بر این باورند که آسیب (.1391، تیان و همکارانگیرد )نباقرار می

 ,Galovski et al) گذاردمی جنگی مانند سازگاری و انسجام خانوادگی، روابط با همسر، امنیت هیجانی و عملکرد فرزندان تاثیر

2004; King et al, 2006) 

 استرس اختاللهای روانی مهم جنگ، ایجاد اختالل استرس پس از ضربه در قربانیان اولیه و ثانویه است. یکی از آسیب

 این مواجهه، و ندکمی بروز زااسترس عامل با مواجهه پی در که است اضطرابی عالیم از ای مجموعه )PTSD1 (ضربه از پس

 دهدمی پاسخ آن به درماندگی و صورت ترس به فرد که باشد واقعه شنیدن یا فردی یتجربه بودن، شاهد صورت به تواندمی

(Sadock, 2007 )زندگی کیفیت سبب کاهش برای فرد مبتال و سایر اعضای خانواده روانی، مزمن هایبیماری از ناشی عوارض 

 ایتاثیرات منفی جنگی بازماندگان اختالل شده، انجام مطالعات (. درCarlson & Ruzek, 2005؛ Sales, 2003شود )می آنها

 روانی مشکالت داده است که نشان ها،پژوهش گیرد.می خود به تری پیچیده آنها داشت و شکل فرزندان و خانواده پیشرفت روی

 حد از بیش خانواده اعضای تحصیلی و معیشتی اقتصادی، عاطفی، امور روابط فرزندان، تربیتی امور خانواده، مدیریت بر جانبازان

و  ییتنهادارد.  سزاییبه تاثیر جدایی و طالق زناشویی، رضایت همسران، روانی سالمت کودکان، شخصیت بر و بوده متوسط

 یهااسترس جانبازان همسران(. Tsai et al ,2012) باشدمی جانبازان همسران در گرید مشکالت از ندهیآ به نسبتی نگران

 فرزندان، ازین شیافزا ،یاجتماع هایتیحما ، کاهشیمال یهاینگران ،یزندگ یهاتیمسئول و نقش شدن اضافه از جملهی ادیز

 ,Verdeli et alکنند )خانواده می گردد را تحمل می عملکرد در اختالل و ینگران و ترس موجب که خانواده ت دریامن فقدان

 باعث ایمالحظه قابل طور به زندگی، طول در مزمن و های فشارزامسوولیت تحمل (Jungbauer et al, 2004از نظر )(. 2012

 یعیوس فیط به مبتال آنها هایخانواده جنگ و بازماندگان که دهدیم نشان همچنین مطالعات می شود. کیفیت زندگی کاهش

هستند  یافسردگ و تعارض پرخاشگری، ،یاضطراب و یاختالالت خلق حادثه، از پس استرس اختالل همچون یروان هایبیآس از

 (.1391)احمدی و همکاران، 

 PTSDی کیفیت زندگی در جانبازان مبتال به ( در پژوهشی تحت عنوان مقایسه1391ایمانی، عاطف وحید و اصغرنژاد )

 علت به که است روانپزشکی اختالالت جزو ضربه، از پس استرس اختاللمزمن ناشی از جنگ با سایر جانبازان اعالم کردند 

 با پژوهش، این .دارد مبتالیان روانی و جسمانی سالمت بر منفی پیامدهای تحریك پذیری، و اجتناب ی مجدد، تجربه عالیم

 میانگین که داد نتایج این پژوهش نشان شد. اجرا جانبازان سایر باPTSD به  مبتال جانبازان زندگی کیفیت ی مقایسه هدف

 به نسبت جسمانی عملکرد و روانی سالمت اجتماعی، عملکرد سرزندگی، مولفه های در PTSD بیماران زندگی کیفیت ینمره

 شده اجتماعی و روزانه عملکرد خانوادگی، شغلی،رسد که جانبازی موجب تاثیر بر روابط نظر میبه  است. ترپایین ها گروه سایر

 روان و اعصاب جانباز 345 ۀمطالع به (1389) ینجات و احمدیدر این رابطه،  .گذاردمی تاثیر بیماران این زندگی کیفیت بر و

ابعاد  انیم در مطالعه، نیا هایافتهی مطابق پرداختند. بودند، کرده شرکت سالمت جانبازان شیپا حردر ط که اصفهان استان

روانی،  بعد مخصوصاابعاد،  یهبق در و است داشته متوسط تیوضع جانبازان نیا یکیزیف تیفعال فقط ،یزندگ تیفیک مختلف

                                                        
1 posttraumatic stress disorder 



 

  

 

 تیفیک برای دییتهد جانبازان نیا سن شیافزا که دارند اشاره محققان نیا است. بوده نییپا اریبس ها آن یزندگ تیفیک

  کند.یم دیتهد را ها آن یزندگ تیفیک روان، و اعصاب جانبازان موعد از شیپ یبازنشستگ و است آنان زندگی

ای کیفی و طی مصاحبه های نیمه ساختار یافته به بررسی ( در مطالعه1392اری، کریمیان، فرحبخش و اسمعیلی )ی ملك

 شرکت بین رایج عاطفی مشکالت بررسی از حاصل نتایجوضعیت عاطفی مصدومین بمباران شیمیایی سردشت پرداختند که 

 دارای حقارت احساس و زن و مرد شوندگان مصاحبه میان در عاطفی شکایت ترین عمده عاطفی وابستگی داد نشان کنندگان

 که نشان داد کنندگان شرکت بین رایج خانوادگی مشکالت بررسی از حاصل نتایج همچنین .باشدمی شکایت میزان کمترین

 کمترین که حالی در دهد. می نشان شونده مصاحبه و زنان مردان میان در را شکایت بیشترین والدینی، نقش از رضایت عدم

  .باشدمی با والدین، ناسالم ارتباط به مربوط شکایت

 یمبتن یآگاه ذهن یمداخله یاثربخش نییتع( که به منظور  1396زاده )بر اساس پژوهش کاظمی، شجاعی و سلطانی

 استرس اختالل به مبتال جانبازان در ضربه مجدد تجربه و یشانیتحمل پر ،یروانشناخت یریپذ انعطاف بر استرس کاهش بر

تواند بر افزایش تحمل آگاهی میجانباز در دو گروه آزمایش و گواه انجام شد، درمان مبتنی بر ذهن 40ب بر روی یآس از پس

 رابطه دیشد استرس ای،  باسانحهکند که اختالل پسپریشانی و تجربه مجدد درد در جانبازان موثر باشد. این پژوهش ذکر می

 ساختار با مرتبط کند، مفهوماسترس آماده می با مقابله یبرا را شخص که است یفرد عوامل از ییک یریانعطاف پذ و دارد

 سالمت مقوله است و همچنین تحمل پریشانی با تجربه مجدد ضربه نیز در ارتباط است، در یشانیپر تحمل ،یریپذ انعطاف

 با مواجه در یریپذ انعطاف و یشانیپر تحمل لیقب از کننده تیحما یها تیدادن ظرف پرورش یرو یشتریب دیتأک روان

 .است شده استرس

 یجانیهوش ه و کنترل منبع ،یا مقابله یها سبك نقش "(، در پژوهش خود تحت عنوان 1397میکاییلی، عینی و تقوی )

 با یرونیب کنترل خاطرنشان کردند که منبع "سانحه  از پس استرس اختالل به جانبازان مبتال یاجتماع یسازگار ینیب شیپ در

و  از طرفی با توجه به اینکه اکثر جانبازان  است مرتبط در افراد نییپا یاجتماع یسازگار زین و  PTSDمیعال از ییباال سطح

 یاجتماع تیحما و یرونیب کنترل منبع باال، شده ادراک ، استرسوضعیت مناسبی از لحاظ سازگاری ندارند PTSDمبتال به 

 بر که یریتاث قیطر از یجانیه هوش.  در همین رابطه کنندیم ینیب شیپ PTSD به مبتال افراد در را کمتر یسازگار ن،ییپا

این مطالعه پیش بینی سازگاری باال در جانبازان را از طریق رابطه داشته است.   PTSDعالیم شدت با دارد یاجتماع یسازگار

 کند.مدار، منبع کنترل درونی و هوش هیجانی را تبیین میای مساله های مقابلهسبك

ای در مطالعههای خارجی نیز نشان از شرایط و مسائل حاکم بر مجروحین جنگی و اقدامات موثر دارند. در این زمینه پژوهش

که است و وسواس  PTSD درمان رفتاری فوبی وبه معنای مواجهه درمانی که نوعی  (PE)، کارآیی روشی با نام 2011در سال 

، بررسی شد و طبق نتایج این پژوهش، بیمار بارها با موضوع فوبیك یا آسیب اصلی را به صورت عینی یا تجسمی روبرو می شود

 Ottomanelli) یمقاله(.  Turker et al, 2011ای اثربخش است )مواجهه درمانی در بهبود جانبازان با عالئم اثرات پس سانحه

et al, 2013)  ، مرتبط یزندگ تیفیک بر استخدام و شده تیحما یاستخدام برنامه ریدرباره تاث نگرانهندهیآ شیآزما"تحت عنوان 

 157، نتایج این تحقیق بر پردازدیم یزندگ تیفیک بر استخدام ریتاث به "یجنگ مصدومان انیم در یناتوان و تیمعلول سالمت با

 انجام جامعه و در بودن ،یاجتماع روابط در مشارکت جهت فرد ییتوانا بر یمثبت ریتاث که استخدام دهندیم نشانمصدوم 

 .دارد یمعمول هاینقش

توسط  "ایتوانبخشی روانی اجتماعی پس از ترومای جنگ: طراحی یك آزمایش موثر مقایسه"تحقیقی که با عنوان 

(Yeterian, Berke & Litz, 2017 ) با هدف قرار دادن مشکالت اجتماعی مربوط به افراد مبتال بهPTSD  پس از جنگ انجام



 

  

 

کاهش  PTSDکارگرفته شده برای بازگرداندن عملکرد اجتماعی و شغلی ای است که با توجه به شد نشان داد که مداخالت به

 یافته اند.

 (Klaric et al, 2017 در پژوهشی با عنوان ،)"و مشکالت بهداشتی مرتبط با  همبستگی روانپزشکیPTSD ازان جنگی: در جانب

ه ای به مجروح جنگی بدون عالئم پس سانح 77مجروح جنگی با عالئم پس از سانحه ای و  154، با بررسی "مطالعه مقطعی

ی طولی طالعهمهای یافتههمچنین  به اختالالت دیگر نیز مبتال بودند.   PTSD% مجروحان مبتال به97این نتیجه رسیدند که 

((Meyer et al , 2019پذیری نعطافهای منفی بر سالمت روان مصدومان جنگ، شناسایی عوامل موثر بر ا، با توجه بر پیامد

ر اساس این کند، بو دیگر نتایج عملکردی سالمت روان را امری ضروری تلقی می  PTSDروانشناختی را برای تعدیل نشانگان

ن را کاهش می تنها توسعه اختالالت سالمت روانه شناختی پذیری روانهای شخصیتی و انعطافویژگیپذیری مطالعه، انعطاف

 .کندنیز می دهد، بلکه کمك به توسعه و حفظ سطح سازگار و سالم عملکرد در مواجهه با ناسازگاری

صی است، با پژوهش کمی جانبازان وابسته به شخص و اختصاعاطفی و هیجانی با توجه به مطالب بیان شده، تجارب 

ی زیسته ی جانبازان باید از فنون پژوهش کیفی ی تجربهتوان ابعاد گوناگون مساله را بررسی کرد و بدین منظور برای مطالعهنمی

پژوهش کیفی درصدد است مسائل و موضوعات انسانی را بفهمد و به آنچه در تعامل، ارتباطات و یا گفتمان بهره برد؛ چرا که 

برای درک تجربه ذهنی جانبازان نیز باید از استراتژی پدیدارشناسی استفاده کرد؛ (. 1391دهد پی ببرد )ابوالمعالی،رخ میانسان 

کند تا به درک زیرا این استراتژی با بررسی تجارب زیسته افراد از یك پدیده و تمرکز بر ابعاد تغییرناپذیر تجربه آنان سعی می

. پدیدارشناسی به دنبال بررسی این موضوع است (1390، )دانایی فرد و همکارانبهتری از پدیده ها در زندگی افراد دست یابد 

(. به همین سبب از تجربه کردن به عنوان 1394، سازند )منادی و همکارانکه افراد چگونه دنیای فردی و اجتماعی خود را می

 2های زیستهکند، تنها راه تجربه کردن نیز توصیف فردی تجربهی بردن به معنای واقعی پدیده ها حمایت میاصلی اساسی برای پ

لذا در این پژوهش به دنبال این هستیم که بررسی (. 1394،  و همکاران به نقل از منادی 1391است )یوسف و تابعی، 

های خاص جنگ، فرد لذا از آنجا که آسیب و روان انجام دهیم.اعصاب جانبازان عاطفی و هیجانی ی تجارب هدفمندی در زمینه

تری های جامعتر به پژوهشجاست به طور جدیسازد بهجانباز را از لحاظ فردی، خانوادگی و اجتماعی با مشکالت متعدد روبرو می

کند پرداخته شود. با عنایت به این مهم، پژوهش حاضر به های این قشر را ترسیم میتری از وضعیت و چالشکه سیمای شفاف

 تیجمع نیبا توجه به ا پردازد.جانبازان )مورد مطالعه: جانبازان اعصاب و روان( میعاطفی و هیجانی شناخت و بررسی تجارب 

گردد و فراتر از یمشخص م شیاز پ شیب یفیپژوهش ک یرگی شکل ضرورت ها،خانواده آن یخاص آنان بر حوزه راتیتاثو  ژهیو

و  یمشاوره ا یالگوها نییو تب ییدر شناسا یو اطالعات به دست آمده نقش قابل توجه ستهیثبت عمق تجارب ز ،یارزش نظر

 جانبازان خواهد داشت. طیمتناسب با شرا یتوان بخش

 

 روش تحقیق 
. بر همین اساس از روش پژوهش کیفی از است  جانبازان اعصاب و روانعاطفی و هیجانی تجارب واکاوی هدف پژوهش حاضر، 

ی پدیدارشناسی، معنای تجارب زیسته افراد متعدد از یك مفهوم یا پدیده را مد . مطالعهنوع پدیدارشناسی استفاده شده است

پژوهشگر (. یکی از انواع پدیدارشناسی، پدیدارشناسی توصیفی است. در پدیدارشناسی توصیفی 1396می دهد )کرسول، نظر قرار 

ها، فرضیات و تمامی سوگیریشده از پدیده را جدای از توصیف شرکت کنندگان قرار دهد و باید توصیف معمول و شناخته 

کسانی (. معموال Shosha, 2012)اوری داده کند. های خود را به کنار بگذارد و نباید فرضیات خود را وارد فرایند جمعفرضپیش

 .(1391،  و همکاران کنند )امامی سیگارودیاستفاده می 3کنند از روش کالیزیفی کار میکه با روش پدیدارشناسی توصی

. برای انتخاب نمونه های اعصاب و روان شهر تهران هستندی جانبازان حاضر در بیمارستانی آماری تحقیق حاضر کلیهجامعه

                                                        
2 lived experience 
3 Colaizzi 



 

  

 

شهر تهران استفاده شد. روش نمونه گیری در این  متناسب با مالک های پذیرش از بیمارستان اعصاب و روان نیایش واقع در

شوند گیری هدفمند، شرکت کنندگان بر اساس هدف مطالعه انتخاب میپژوهش، روش نمونه گیری هدفمند است. در روش نمونه

شگر جمع پژوهی مورد نظر باشند. به این صورت که پژوهشگر به طور هدفمند افرادی را انتخاب خواهد کرد که سرشار از تجربه

آوری داده ها را تا جایی ادامه می دهد که امکان دسترسی به مقوالت، موضوعات یا تبیینات جدید وجود داشته باشد، اما وقتی 

مصاحبه با  16. لذا در پژوهش حاضر، (1391به اشباع داده ها برسد نیازی به افزایش تعداد افراد گروه نمونه ندارد )ابوالمعالی،

 اشباع داده ها انجام پذیرفت. جانبازان تا زمان

 ابزار

ی نیمه ساختاریافته استفاده برای اجرای مصاحبه های این پژوهش از داده های کیفی مبتنی بر مصاحبه الف( مصاحبه:

 مصاحبه زیرا این است، نیمه ساختاریافته مصاحبه پدیدارشناسی، هایدرپژوهش استفاده مورد ابزار معمول، طور شده است. به

ی نیمه ساختاریافته یا هدایت شده مصاحبه .(1990ون منن، )هاست  انسان تجربیات دنیای شدن به وارد برای روش بهترین

 (.1383گویند )دالور، عمیق هم میی گیرد که گاهی به آن مصاحبهبین دو حد نهایی ساختاریافته و بدون ساختار قرار می

(. 1387مشاهده و هر دو با میزانی از مشارکت و ارتباط همراه است )محمدی، معموال مصاحبه با میزانی از  ب( مشاهده:

شود زیرا مصاحبه شونده به دالیلی از اظهار بعضی اطالعات خودداری گاهی اوقات مشاهده به عنوان روش مکمل به کار گرفته می

ای پژوهش جهت تبیین بهتر به مواردی ه(. در طول انجام مصاحبه۱۳۸۷می کند یا قادر به بازگو کردن آن نیست )محمدی، 

 چون زبان بدن، مکث و سکوت، تاکید و حاالت روحی مشارکت کنندگان توجه شد.

: در صورت پدر بودن، پس از جانبازی رابطه برای مثال  ی پژوهشی، سواالت پژوهش حاضر تهیه گردید؛بر اساس پیشینه

تاثیری بر زندگی خانوادگی شما گذاشته است؟ آیا در در مقایسه با گذشته  با فرزندان را چطور توصیف می کنید؟ جانباز بودن چه

 بینید؟ ی خود و شرایط خانواده را چطور میآینده

مهم و هم احساس شدن با افراد شرکت کننده به  یها یافتهکه شامل خواندن  یزیداده ها از روش کال یلتحل و یهبه منظور تجز

خاص به جمالت استخراج شده، دسته  یممورد مطالعه، دادن مفاه ی یدهمنظور درک افراد و استخراج جمالت مهم در رابطه با پد

ر مرحله د یتمورد مطالعه و درنها ی یدهپد یفها، توص یدها ی یسهو مقا یاصل مطالببه دست آمده، رجوع به  یممفاه یبند

ی ها، به دلیل عدم حضور دائمی جانبازان در بیمارستان و رفتن ایشان به مرخصی و محدودیت اجازهاعتبارسنجی نهایی یافته

کنندگان وجود نداشت لذا از سایر روش های تامین حضور پژوهشگر در بیمارستان، امکان بازگشت مصاحبه ها به مشارکت 

 داده خواهد شد استفاده گردید.ی اعتبار که به تفصیل شرح کننده

( پیشنهاد شده 1985، جهت تامین اعتبار پژوهش، از چهار معیار قضاوت که توسط لینکن و گوبا )فوقافزون بر موارد 

(. 1994است استفاده شد، این معیارها عبارتند از: باورپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تصدیق پذیری )لینکن و گوبا، 

آوری جمعایش باورپذیری از اتخاذ روش تحقیق مناسب، توانایی فراهم کردن صداقت برای شرکت کنندگان در هنگام برای افز

داده، سواالت مکرر و بررسی تحقیق توسط همکاران، دوستان متخصص و دانشگاهیان )توافق ارزیابان( استفاده شد. برای افزایش 

آوری سسات شرکت کننده در مطالعه، هرگونه محدودیت افراد سهیم در جمعقابیلیت انتقال مواردی مانند تعداد و محل مو

آوری داده به کار گرفته شده در پژوهش، تعداد و زمان تقریبی جلسات ها، تعداد افراد شرکت کننده در پژوهش، روش جمعداده

د در پژوهش حاضر، روش تحلیل کالیزی ها لحاظ شد. برای رسیدن به اصل اعتمای زمانی گرداوری دادهها، دورهگردآوری داده

های پدیده شناسی است انتخاب گردید. مراحل انجام پژوهش و تحلیل که یك روش قابل قبول از سوی پژوهشگران پژوهش

ها به روشنی توصیف شد تا خواننده بتواند آن را مورد ارزیابی قرار دهد و جهت افزایش تصدیق پذیری و عینیت هر مرحله داده

ها ار ابتدا ی پیشین مرور می شد و هر زمان که نیاز به بازگشت به متن اصلی مصاحبه بود مجددا مصاحبهشت های مرحلهیاددا

 شد.بررسی می



 

  

 

 مالحظات اخالقی 

مسائل اخالقی رعایت شده در این پژوهش عبارتند از: پرکردن فرم رضایت شرکت در مصاحبه توسط شرکت کنندگان 

برگرفته از فرم موجود در سایت پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانباز، کسب رضایت شرکت کنندگان قبل از اجرای مصاحبه )

گر در طول مصاحبه و اجتناب از قضاوت و سوگیری، رعایت اصل رازداری و عدم جهت ضبط صدای ایشان، خنثی بودن مصاحبه

ی مشارکت ر پژوهش، استفاده از عین جمالت گفته شدهافشای هویت، استفاده از کد عددی برای اشاره به مشارکت کنندگان د

ی همچنین شایان ذکر است پژوهش حاضر با کسب مصوبه ها.های پژوهش و عدم تحریف عبارات آنکنندگان در نگارش یافته

 ی با شناسههای زیست پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران ای اخالق در پژوهشی دانشگاهی/منطقهاخالق در پژوهش از کمیته

IR.ISSAR.REC.1397.006 گرفته است. انجام 

 

  یافته ها
نفر از  جانبازان )مورد مطالعه: جانبازان اعصاب و روان( تا زمان حصول اطمینان در مورد اشباع  16تعداد ی حاضر با در مطالعه

مرد  16است. در مجموع گروه نمونه را  ارائه شده ۱های جمعیت شناختی در جدول شماره ها، مصاحبه به عمل آمد. ویژگیداده

کنندگان دارای فرزند بودند. میزان تحصیالت دهند. تمامی شرکتسال( تشکیل می 65سال تا  50سال )از  57با میانگین سنی 

یت % بود و نوع مجروح35% تا 5باشد. درصدهای جانبازی مشارکت کنندگان بین گروه نمونه تحصیالت ابتدایی تا فوق دیپلم می

گروه نمونه، اعصاب و روان به تنهایی، اعصاب و روان و ترکش، اعصاب و روان و شیمیایی،  اعصاب و روان و شیمیایی و ترکش 

 باشد.می
 مشخصات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان پژوهش( 1)جدول

 نوع مجروحیت درصد جانبازی تحصیالت سن ردیف
 اعصاب و روان و شیمیایی %25 دیپلم 61 1
 اعصاب و روان %25 دیپلم 61 2
 اعصاب و روان و ترکش %35 دیپلم 62 3

 اعصاب و روان %25 دیپلم 54 4
 اعصاب و روان و شیمیایی %20 ابتدایی 57 5
 اعصاب و روان، ترکش و شیمیایی %25 ابتدایی 57 6

 اعصاب و روان و ترکش %30 فوق دیپلم 52 7
 اعصاب و روان %25 دیپلم 65 8
 اعصاب و روان %20 راهنمایی 51 9
 اعصاب و روان و ترکش %20 فوق دیپلم 50 10

 اعصاب و روان و شیمیایی %25 راهنمایی 56 11
 اعصاب و روان و ترکش %15 ابتدایی 58 12
 اعصاب و روان و ترکش %30 راهنمایی 55 13
 اعصاب و روان و شیمیایی %30 ابتدایی 55 14
 و روان و شیمیاییاعصاب  %5 راهنمایی 56 15
 اعصاب و روان و ترکش %5 راهنمایی 55 16

 

بندی گذاری و مفهومها برچسبها، فرایند کدگذاری طی چندین مرحله انجام شده و دادهدر جریان تحلیل کیفی داده

معانی اولیه، این معانی در  شده بین های مشاهدهی بعد، با توجه به شباهتمعنی اولیه استخراج گردیده. در مرحله 10شده و 

به دست آمدند. مضمون اصلی  1ها تعیین شد و رونی بین زیر مضمونبندی شدند. در نهایت روابط ددستهزیرمضمون  3قالب 

ی افراد ی حاصل از کدگذاری متن مصاحبهکنندهها و واحدهای معنایی حمایتمضامین اصلی، زیرمضمون (۲ه )در جدول شمار



 

  

 

ها مثالی از متن تر هر یك از زیر مضمونرب جانبازان آورده شده است. سپس به منظور معرفی و درک دقیقی تجادرباره

 .گرددها ارائه میمصاحبه

ها و واحدهای معنایی حمایت کنندهها، زیرمضمون( مضمون۲جدول )   

هازیرمضمون مضمون اصلی  واحدهای معنایی حمایت کننده 

 

 
 

 

 

 
 عواطف و هیجانات

 

 

 
 

 

 

 

 غم و ناراحتی

 فقدان معنای زندگی

 نابودی زندگی
 نگرانی برای خانواده

 افسوس و حسرت گذشته

 نا امیدی نسبت به آینده

 احساس خشم

 
 خودکشی و خودزنی

 خشم نسبت به خانواده

 

 
 

 

 
 خلقیات

 

 

 مشکالت اعصاب
 افسردگی

 نوسان خلق

 

 

 مضمون اصلی: عواطف و هیجانات

شرح گوید. است که هر جانباز در مورد عواطف و هیجانات خود میمضمون شامل غم و ناراحتی، احساس خشم و خلقیات این 

 ی آن بدین صورت است:کنندهها و واحدهای معنایی حمایتزیر مضمون

 زیر مضمون اول: غم و ناراحتی

 فقدان معنای زندگی  -

شی ندیدم، همه ش بیمارستان بستری بودیم، اصال نفهمیدیم زندگی یعنی چی، از موقعی که سرباز بودم تا االن خو: »2شماره 

 «.من معنای زندگی رو اصال نمیدونم چیه 

ماها میلی به زندگی نداریم، این خیلی بده تو زندگی که هیچی خوشحالتون نکنه. یعنی واقعا هیچی منو خوشحال : »10شماره 

 «.کرد نمی

 نابودی زندگی  -

 «.این مجروح شدن من زندگی منو نابود کرد»:  5 شماره

 «.بر باد رفته میبینم، از دست رفته. چیزی نداریم که. ناراحت میشم که من جونمو گرفتم کف دستم : »12شماره 



 

  

 

  افسوس و حسرت گذشته -

 «به سالمتی خودم فکر میکنم که بتونم مثل گذشته بشم راحت کنار زن و بچه م زندگی کنم: »5شماره 

 «.من اصال متوجه نشدم بچه هام کی بزرگ شدن، نتونستم لذتی از بزرگ شدنشون ببرم: »9ره شما

 نگرانی برای خانواده -

 «.بیشترین نگرانیم بچه هامه، آینده شون، پسرم شغلش خوبه. نگران دخترمم: »6شماره 

فکر نمیکنم زندگی دارم. نگرانم نتونم کارایی من یه پسر بیشتر ندارم فقط منتظرم اون سروسامون بگیره. دیگه اصال : »10شماره 

 «.که باید رو براش انجام بدم 

 از نا امیدی تا امیدواری نسبت به آینده  -

داره، عالج ندارم، نه من نه هیچکدوم از اعصاب و روان ها، ها هم منو خوب نمیکنه، در همون حد نگه میاین قرص: »5شماره 

 .«کنمآینده فکر نمی. روشن نیست. به کنهفرقی نمی

دونم. آیا به عمر من و بچه هام در مورد آینده من اصال نا امید نیستم. امیدوارم. اینکه این آینده چه زمانی هست نمی: » 8شماره 

 «.رسه؟ چون همیشه با مشکالت بزرگ شدن می

 زیر مضمون دوم: احساس خشم

 خودکشی و خودزنی -

ك دفعه بیمارستان دو دفعه خونه. برام زدن ببرینش بیمارستان اعصاب و روان، از اونجا سه دفعه خودکشی کردم، ی: »1شماره 

 «.م عوض شد دیگه موندم یکم روحیه

کسی سر به سر بذاره یا حرف غیرمنطقی وسط بیاد تحملشو ندارم واقعیتش. جاهاشون روی دست و صورتم هست : » 5شماره 

 «.دکشی داشتم نجات پیدا کردماگر توجه کرده باشین، یکی دو بار قصد خو

 خشم نسبت به خانواده  -

هفت سال پیش دیدم زده به اعصابم یعنی با خانومم بیخود و بی جهت دعوا میکردم، منی که اصال با خانومم قبلش : »1شماره 

 «.کوچکترین جرو بحثی نداشتیم 

زدمشون چون کردن میکردم، تو خونه شلوغ مین میکال دیگه از بچه ها بدم می اومد، میزدم در واقع، اذیتشو: »  4شماره 

 «.حوصله شونو نداشتم 

 زیر مضمون سوم: خلقیات 

 مشکالت اعصاب -

افتادیم اینجا. ما هم مثل شماییم فقط گاهی این المصب قاطی میکنه اونم بودیم که توی خط بودیم، االن ما کسانی : » 1شماره 

 ؟«میتونستم خودمو کنترل کنم چرا باید دعوا کنم  دست خودمون نیست، اگر دست خودم بود که

ماه که اینجام خوبه با  10ماه  9شم. ولی این شه مغزم یاد بمباران میفته دست به یقه میاعصابم متالشی می: » 13شماره 

 «.مهمون نوازی های اینجا و کمك ها 



 

  

 

 افسردگی -

 «.کنن من کنارملن بچه ها شلوغ مینگرانی از حالمه که دو قطبی ام، االن توی سا: » 4شماره 
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  گیریبحث و نتیجه

ش شامل یك پژوه در آمده دست به هایافتهی های عاطفی جانبازان اعصاب و روان بود.واکنش، واکاوی پژوهش حاضرهدف از 

شامل مون فرعی مض ۳ها عالوه بر این مضمون اصلی منجر به تولید تجزیه و تحلیل دادهعواطف و هیجانات بود.   یاصل مضمون

 گردید.واحد معنایی حمایت کننده  ۱۰و غم و ناراحتی، احساس خشم و خلفیات 

ی شرایطی که برای آنان پیش آمده است نوعی احساس غم و ناراحتی نتایج این پژوهش نشان داد که جانبازان در نتیجه

شود. اساسا زندگی هر انسانی در منجر میکنند که این احساسات به احساس فقدان معنای زندگی و نابودی زندگی را تجربه می

تواند ، فقط خود فرد است که می4تواند به معنای واقعی کلمه استمرار یابد که معنایی در آن بیابد. از دیدگاه فرانکلصورتی می

وانی به این های ری نابسامانیی اصلی رویکرد معنادرمانی این است که همهبه پرسش معنای زندگی پاسخ دهد؛ در واقع هسته

کنندگان این (. مشارکت1388یابد و هدفی برای زندگی ندارد )قربانی، گردد که شخص معنایی برای زندگی خود نمیبرمی

ی اتفاقات و رویدادهای ناشی از جنگ که برایشان حادث شده است دچار احساس نابودی زندگی شده اند و پژوهش در نتیجه

رند، لذا با توجه به این امر آنها احساسات نگران کننده ای را در مورد وضعیت خانواده های حسرت گذشته و زمان سالمتی را دا

 خود تجربه می کنند. 

عقاید پیشین  وها کنندگان همچنان به ارزش. تقریبا بیشتر مشارکتگرش هاستاز دیگر موارد مطرح شده در این یافته، ن

و جسمی، در  مشکالت جانبازی اعم از نرسیدن به حق خود و فشارهای روحی ها به سبب مسائل وبند بودن و برخی از آنپای

 & Diener) شخصی، هایارزش در شك و معنا فقدان یزمینه اند. دری خود نسبت به جنگ تغییر ایجاد کردهباور گذشته

Biswas-Diener , 2002 )نقش میانجی موارد بیشتر در نسانا ذهنیت در یکپارچه معنایی سیستم که یافتند خود پژوهش در 

ها، مفهوم بحث نگرش گذارد. در تحلیلمی فرد تأثیر یروزمره رویدادهای ارزیابی و فکری فرآیندهای بر دشوار شرایط در و دارد

، گیردامیدی قرار می توان گفت این مفهوم در طیفی از امید تا ناامید و امیدواری استخراج شد و در تبیین این واحد معنایی می

 کنندگان نسبت به آینده امیدوار هستند و بیشتر آنها این امیدواری را ندارند. برخی مشارکت

ها در دو قالب خشم نسبت به خود شامل های وارده بر جانبازان خشم است که در متنون مصاحبهیکی از انواع هیجان

خشم را نوعی هیجان نیرومند ، (Fitness, 2009) خودکشی و خودزنی و خشم نسبت به خانواده پدیدار شده است. به طور کلی

شود که فرد احساس کند تحقق اهدافش با مشکل مواجه داند و بر این باور است که این احساس زمانی پدیدار میدر انسان می
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باشد لذا در برخی مشارکت شده است. در جانبازان اعصاب و روان از آنجایی که یکی از اثرات مرتبط با آسیب اعصاب، خشم می

کنندگان، کنترل این هیجان منفی از دست خارج بوده و این هیجان به صورت آسیب به خود و اقدام به خودکشی ناموفق و 

 کند.خشونت و درگیری با خانواده بروز پیدا می

توان به ی این زیرمضمون میروی خلق و خو داشته باشد. بر اساس یافته هاتواند اثرات منفی بر در نهایت، جانبازی می

مشکالت اعصاب، افسردگی و نوسان خلق اشاره کرد. در تبیین این یافته می توان گفت تغییرات عصبی و افسردگی در طی یك 

های یافته ,Schnurr et al))ی دهد. در مطالعهدوره ی طوالنی به صورت فرسایشی، خلق و خوی، جانبازان را مورد تاثیر قرار می

 بر زیادی های لطمه ایجاد موجب  PTSDها دریافتند پیامدهای منفی شود، آنبه نتایج پژوهش حاضر مشاهده میشبیه 

 نظیر روانی های بیماری سایر اختالل، این شدن مزمن به دنبال و گردیده مصدومین عمومی سالمت وضعیت عملکرد روانی،

 آید.  می وجود به اختالل افسردگی

کنندگان شگل گرفته است تا حد زیادی مشابه بوده جانبازان در ذهن مشارکتعاطفی و هیجانی آنچه از تجارب در نهایت 

تری دارند این وضعیت روحی و جسمانی بر تمامی زندگی های پیچیدهو به سبب وضعیت خاص جانبازان اعصاب و روان که آسیب

ها های آنای و روانشناختی برای جانبازان و خانوادهاز لزوم اقدامات مشاورهحاکی مطالعه ؛ نتایج این ها تاثیر گذار بوده استآن

ها تا حد زیادی تاثیر خدمات روانشناختی را مثبت اعالم کردند ولیکن به نظر باشد، چنانچه خود جانبازان در طی مصاحبهمی

های پژوهش حاضر، این آگاهی را ریزی شود. یافتهرسانی آن بایستی در ابعاد بیشتری برنامهرسد میزان این خدمات و اطالعمی

تا نهادهای وبرو هستند و چه نیازهایی دارند ر ائل عاطفی و هیجانیدهد که جانبازان با چه مسبه مشاوران و مسووالن ذیربط می

ای الزم خدمات مشاوره ها وحمایت ،ی ایثارگربرای افزایش توانمندی و ارتقای کیفیت زندگی جامعهبیشتری مربوطه با اطالعات 

 این مطالعه با روش کیفیتوان به این موضوع اشاره کرد که های موجود در پژوهش حاضر میاز جمله محدودیت را ارائه دهند.

 ستفادهترکیبی ارویکردهای خصوص به سایر رویکردها  ازبعدی های در پژوهششود مورد بررسی قرار گرقته است و پیشنهاد می
پژوهشی دیگر، گردد در پیشنهاد میلذا ی جانبازان اعصاب و روان انجام شده است پژوهش با مصاحبه بر روی نمونه. این گردد

انواع دیگر جانبازان شامل قطع نخاع و شیمیایی مورد مصاحبه قرار گیرند و با یکدیگر مقایسه شوند. همچنین این مطالعه بر روی 

پژوهش با  ی نتایج اینمقایسه یافته ها، پذیری تعمیم افزایش منظور بهبنابراین به جاست ی ایرانی انجام  گرفته است نمونه

ای و مداخالت مشاورهشود صورت پذیرد. همچنین پیشنهاد می نیز دیگر بر روی مجروحین جنگ جوامع های مشابه درپژوهش

های آموزشی و بهزیستی اعصاب و روان، تبیین برنامه ویژه جانبازانروانشناختی دائمی برای کمك به کاهش مشکالت جانبازان به

  انجام پذیرد. های گسترده ترهای بیشتر و آموزشو ایجاد حمایتها آنمتناسب با 
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