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  خالصه
معنوي در بيماران دچار اختالل استرس پس از ضربه  مقابلهشناخت  مقدمه:

كمك كننده باشد. اين مطالعه با هـدف تبيـين    ها آن يبخش تواندر  تواند يم
  انجام گرديد.به اختالل مذكور مبتال  جانبازانمعنوي ي مقابله ها روش

بيمار به روش نمونه گيري مبتنـي   20در اين مطالعه كيفي : ها روشمواد و 
ها از طريق  رد مصاحبه انفرادي نيمه ساختار قرار گرفتند. آناليز دادهبر هدف مو

  انجام شد. اتحليل محتو
 ،نگرش مـذهبي . 1معنوي جانبازان در قالب دو طبقه اصلي  مقابلهيافته ها: 

رفتارهاي "و  "مذهبيعواطف "، "مذهبي هايباور"مشتمل بر سه زير طبقه 
افتخـار بـه   " و "ميهن دوستي" دو زير طبقهشامل  ،. حس ملي2 و "مذهبي
  مشخص گرديد.  "جانبازي

سـوءگيري مـذهبي و   معنوي مشاركت كنندگان بيانگر  مقابلهنتيجه گيري: 
توصيه از اينرو در مقابله با پيامدهاي ناشي از اين اختالل بود. گرايي حس ملي 

بطور  ها آنمعنوي بيماران در جهت كمك بيشتر به خود  يها ارزش از شود يم
  ثري استفاده شود.  مؤ

مقابله، اختالل استرس پس از ضربه مزمن، ، معنويمقابله كليدي:  كلمات
  ، مطالعه كيفيجنگ
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  ه ــمقدم
ضربه يك اختالل اضطرابي شديد، مزمن و ناتوان كننده  اختالل استرس پس از

تجربه مجدد  .شود يمدنبال مواجهه با حوادث آسيب زا ايجاد ه ] كه ب1است [
مرتبط با تروما، كرختي در پاسخ عمومي و بيش  يها محركجتناب از سانحه، ا

تجربه جنگ، شكنجه،  ].1-3[باشند يمبرانگيختگي مداوم از عالئم مشخصه آن 
بالياي طبيعي، حمله، تجاوز و سوانح جدي نظير تصادف و آتش سوزي از عوامل 

نگ ناشي از مانند ج ييها ضربه]. 4[شوند يمايجاد كننده اين اختالل شناخته 
بيش از بالياي طبيعي مانند زلزله، سيل يا طوفان، به كه اعمال انساني هستند 

عامل آسيب زا در مورد  نيتر عيشا]. 5[شوند يموخيم منجر  يها واكنشايجاد 
   .]6مردان وقايع جنگي و در مورد زنان مورد حمله يا تجاوز واقع شدن است[

ميزان شيوع ]. 7[شود يمايجاد  يجنگ مصدوميناز  %25-9اختالل در اين 
تا  5و در مردان  %12تا  10در زنان ، جمعيت عمومي %8آن حدود  العمر مادام

در سربازان  و ]9[ %30]. شيوع آن در سربازان جنگ ويتنام 8[تاس 6%
همچنين در  .]10[استگزارش شده  %1/17تا  6/15عراق  امريكايي بازگشته از

% 3/11و  %1/19به ترتيب افغانستان  و در عراقپرسنل نظامي امريكايي مستقر 
]. در ايران فراواني اين اختالل در پرسنل نظامي 11گزارش شده است[

همراه با  يها يماريب. ]12[ه است% بود9/14نيروي زميني ارتش  يها پادگان
به گونه اي كه حدود دو سوم اين بيماران حداقل به دو  ،اين اختالل زياد است

همراه عبارتند از  يها يماريبنيز به صورت همزمان مبتال هستند. اختالل ديگر 
اضطرابي و اختالالت  اختالالتاختالالت افسردگي، اختالل مرتبط با مواد، ساير 

  ].13دو قطبي[
 ].14دارد[ ياجتماع وتجربه تروماتيك تأثير شديدي بر تعادل رواني، زيستي 

 ،يـري درمـان رزمنـدگان   سـال پيگ  14) در طول 2008كارستن و همكاران (
پيامدهايي از قبيل بد رفتاري با خانواده، استعمال زياد سيگار، رضـايت كـم از   
زندگي، نا اميدي نسبت به آينده، استفاده زياد از خدمات بهداشتي و شـكايات  

]. تجربـه خشـم و پرخاشـگري در كهنـه     15غيراختصاصي را گزارش كردنـد[ 
كهنه سرباز جنگ ويتنام  1328طالعه ]. م16شايعي است[ مسئلهسربازان جنگ 

 هـا  آنبيانگر رابطه مثبت و قوي بين عالئم بيش برانگيختگي و پرخاشگري در 
 را وي اطرافيان بيمار مشكالت موجب شده كه اختالل اين]. مزمن شدن 17بود[
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 ژهيو بهتأثير نامطلوب بر اعضاي خانواده  ].18,19دهد[ قرار تأثير تحتنيز 
ايان جنگ و بازگشت رزمندگان به خانواده همچنان ادامـه  همسران بعد از پ

  ].20داشته است[
 سـالمت  شناسي روان چارچوب در گسترده متغيرهايي كه به صورت از يكي

 از اي مجموعه مقابله راهبردهاي، باشد يمفرايند مقابله  گرفته قرار مطالعه مورد

 يـك  صـالح ا و تفسـير  جهت در كه است رفتاري فرد و شناختي يها تالش

 ].21[شود يمآن  از ناشي رنج كاهش به منجر و رود يم كار به زا وضعيت تنش
فرد را در تدبير و مقابله با مشكالت كمك كرده  كه معنويت و باورهاي شخصي

ك بخش پذيرفته شده در فرهنـگ  يبعنوان  ،بخشد يممفهوم  اش يزندگو به 
].  22مراقبت شده است[ معاصر جوامع بوده و به صورت گسترده اي وارد عرصه

ــكناب ــامي 2008( فالحــي خش ــل از نريانس ــه نق ــي) 2006( )، ب ــد م ، نويس
موجـودات   هـا  انسان اوالً :اتفاق نظر دارند يكديگر با نكته دودر پژوهشگران 

 از البته منابع رابطه وجود دارد. بهبودي و معنويت بين هستند و ثانياً معنوي

 و آن با سازگاري و با تغيير مقابله توانايي، بهبود توانايي بر معنويت تأثير نظر
 البته از ديدگاه اسالم تمايزى. اجماع دارند بيماري و سالمت با مرتبط حاالت

 مفاهيمي معنويت، و بودن مذهبي .]23ندارد[ وجود معنويت و مذهب بين

 هدف، و معنا جستجوي دو هر تجربي، صورت به و دارند همپوشاني كه هستند

 بودن مذهبي نگاه، اين در. باشند شامل است ممكن را ها ارزش و اتصال تفوق،

 هستند فرهنگي عوامل نيتر مهم از معنويت و مذهب. البته است معنويت شبيه

  .]24[دهند يم معنا ساختار و تجربيات رفتارها، انساني، يها ارزش به كه
تنش زا  يها تيموقع) باورهاي مذهبي به فرايند تفكر در 2001( به نظر كارن

فرد مذهبي، درك خويش از جهان را مسلم و قطعي احساس  .كنند يمكمك 
دارند، سازگاري بهتر با  يتر يقو] و افرادي كه اعتقادات مذهبي 25[ كند يم

بيش از  توانند يممقابله مذهبي  يها روش] و 26[ زندگي دارند يها تيموقع
ه ]. ب27بيني كنند[مقابله هاي سنتي غيرمذهبي و عمومي، سازگاري را پيش 

كه نگرش مذهبي بـا افسـردگي،    اند دادهمختلف نشان  يها يبررس كه يطور
عبـادي و   ].28اضطراب، پرخاشگري و خود بيمارانگاري رابطه منفي دارنـد[ 

مصـدوم شـيميايي گـاز     20در )، با انجام يك مطالعه كيفي 2009همكاران (
مذهب بود. در  و يماري، دينبا ب ها آنخردل دريافتند كه عامل اصلي سازگاري 
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 و الهـي  مربوط به مشيت اين مطالعه اغلب مشاركت كنندگان بيماري خود را
  ].29[دانستند يم خداوند امتحان
موجود  خألو همچنين  جامعه اسالمي ايران مذهبي و فرهنگي بافت به با توجه

 در مصدومين جنگـي معنوي و مذهبي ي مقابله ها روشدر مطالعات مربوط به 
اطالعـات ارزشـمندي را در اختيـار     توانـد  يمانجام اين قبيل مطالعات كيفي، 

تحقيق حاضر در پاسخ به اين سـؤال   اعضاي گروه بهداشتي درماني قرار دهد.
كه جانبازان مبتال از حيث معنوي در مقابله با پيامـدهاي ناشـي از    انجام شد 

  چه تجاربي هستند؟ اختالل استرس پس از سانحه داراي 
  

  پيشينه در ايران
د و جانبازان تأسـيس شـد تـا    ياز آغاز  وقوع جنگ عراق عليه ايران، بنياد شه

خدمات مورد نياز جسمي و رواني مصدومين جنگ را ارائه دهد. خدمات رساني 
مختلف روز به روز گسترش يافته است. در اداره بهداشت  يها بخشاين بنياد در 

وارد اورژانسي با برنامه هاي معاينـات  و درمان بخش پايش سالمت عالوه بر م
منظم به پيگيري مستمر درمـان جانبـازان جسـمي و روانـي فعاليـت دارنـد.       

مختلـف از   يها دپارتمانپژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان داراي 
جمله دپارتمان بهداشت رواني است كه به امر تحقيقات در زمينه هاي مرتبط 

تفاهم نامه و همكاري در طـرح تحقيقـاتي    اساس بر . مطالعه حاضرپردازند يم
  ) انجام شد.  ج(ع مشترك بين پژوهشكده مذكور و دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا

  
در  .محتوي قراردادي است اين مطالعه با رويكرد كيفي و روش آناليز:  كار روش

مصدوم جنگي مسلمان در سه مركز پزشـكي تهـران بـه روش     20اين مطالعه 
انتخـاب   1390ارديبهشت تا اواخـر دي  نه گيري مبتني بر هدف از اوايل نمو

 قـرار اي  دقيقـه  75تـا   35شدند و مورد مصاحبه انفرادي نيمه ساختار يافته 
. مشاركت كنندگان موارد شناخته شده اختالل استرس پس از سـانحه  گرفتند

ـ افسردگي بودند و سابقه بـيش از  اختالل همراه با  بخـش   بسـتري در  بـار  كي
روانپزشكي داشتند و همگي ضمن داشتن تمايل به شـركت در مطالعـه، داراي   

هـا،  آوري دادهتوانايي انتقال اطالعات و تجارب خود بودند. همزمـان بـا جمـع   
ها، توليد اي طي مراحل آشنايي با دادهانجام شد. تحليل درون مايه ها آنتحليل 
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  هـا، تعريـف و   درون مايـه  هـا، بـازنگري  كدهاي اوليه، جستجوي درون مايه
شدن در  ور غوطه]. پژوهشگر با 30و تدوين گزارش انجام شد[ ها آنگذاري نام

. سپس كدهاي اوليه استخراج نمود يمهاي كلي خود را يادداشت ها ايدهداده
 بيانـات صورت كه واژه ها، عبارات كليـدي و نكـات برجسـته     ه اينگرديد. ب

 اي معنايي مشخص شدند. در مرحله بعدمشاركت كنندگان در قالب واحده

بندي هاي اصلي و فرعي طبقهكدهاي اوليه به صورت طبقات و يا درون مايه
  شده است. دادهنشان  1كه خالصه آن در جدول  شدند

ها از معيارهاي پيشـنهادي گوبـا و    به منظور اطمينان از صحت و دقت داده
ا درگيري طوالني و تعامل ]. بدين منظور پژوهشگر ب31لينكلن استفاده شد[

نزديك با مشاركت كنندگان به درك بهتر دست يافت. بازنگري توسط شركت 
  كنندگان، همكاران و ناظرين خارجي نيز انجام گرديد. 

  
  مالحظات اخالقي
انجام مجوز كميته اخالق دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...(عج) اين مطالعه با اخذ 

به مشاركت كنندگان  و امه كتبي ضبط گرديدبا اخذ رضايت ن ها . مصاحبهشد
  محرمانه خواهد ماند. ها آناطمينان داده شد كه تمامي اطالعات 

  
اختالل مبتال به جانباز نفر  20مشاركت كنندگان پژوهش متشكل از :  نتايج

ميانگين و انحراف معيار  همراه با اختالل افسردگي با استرس پس از سانحه
ماه و مدت ابتال به  29 ± 4در منطقه جنگي  ورسال، مدت حض 45 ± 5سن 

. 1شامل  سال بودند. نتايج تحقيق در قالب دو طبقه اصلي 29 ± 4بيماري 
و  رفتارهاي مذهبيو ، عواطف هانگرش مذهبي مشتمل بر سه زير طبقه باور

مشخص  ، افتخار به جانبازيميهن دوستي دو زير طبقه. حس ملي شامل 2
مشاركت كنندگان در  اناتياز ب ييها نمونهنيز  2. جدول )1گرديد(جدول
  .دهد يمرا نشان  مصاحبه ها
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 نگرش مذهبي  -1

 باور هاي مذهبي  -1-1

كه شاهد وقوع حوادث ناگوار جنگي بوده از مشكالت و آزاري  مشاركت كنندگان
، زيرا بـا  كنند ينموارد آمده، اظهار  شكايت  ها آنكه در جبهه نبرد، اسارت بر 

اي بـراي   به اين مشـكالت وسـيله   ابتال(خدا) معتقدند كه  ل به قادر مطلقتوك
ناشي  يها يسخت. به اين طريق دانند يمبوده و آن را تقدير الهي  ها آنآزمايش 

و در عين حال خود را مشمول توجـه ويـژه خـدا     كنند يماز بيماري را تعديل 
  .دانند يم
 
  توكل به قادر مطلق  -1-1-1

ندگان خدا را قادر مطلق دانسته و معتقد بودنـد كـه مـرگ،    همه مشاركت كن
زندگي، سالمت و بيماري و همه مقـدرات انسـان بـر اسـاس خواسـت خـداي       

. خداوند دانا و توانا تنها صاحب جهان و هستي دهد يمرخ  مهربانبخشنده و 
در اين  ها آناز بيانات  ي. نمونه اكنند يماست و لذا در همه امور به خدا توكل 

  رابطه عبارتند از:
را، اسارت ام را، كل  هايم بچهتمام هستي و نيستي و مايملك ام را، زنم و  " 

در  ام بيماري، با توكل به خدا و عنايت خداوند با  بينم ميرا، از او  ام زندگي
  .ساله) 47 (مشاركت كننده " ام. آمدهزندگي كنار 

  
  آزمون و تقدير الهي  -1-1-2

از مشكالت و  اند بودهشاهد وقوع حوادث ناگوار جنگي  مشاركت كنندگان كه
، كنند ينموارد آمده، اظهار  شكايت  ها آنآزاري كه در جبهه نبرد، اسارت بر 

بوده و آن  ها آن "آزمون"به اين مشكالت وسيله اي براي  ابتالكه  معتقدندزيرا 
را تعديل ناشي از بيماري مشكالت . به اين طريق دانند يم "تقدير الهي"را 
  در اين باره عبارتند از: ها آناز بيانات  ييها نمونه. كنند يم
د از اين راه منو امتحان كنه، من امي خو امي خواد منو امتحان كنه. خد اخد "

  ساله). 46 (مشاركت كننده"كنم.  ميصبر 



  

148

١٤٨

كه چرا  كنم نميناشكري  . اصالًكنم نميناشكري  ،من كه مريض هستم "
 ". كه من اينجوري بشوم دانسته ميخدا صالح  گويم مياينجوري شدم. 

  ساله). 43 مشاركت كننده(
  
  مشمول توجه ويژه خدا بودن -1-1-3

مشاركت كنندگان خود را مشمول لطف، محبت، توجه، محافظت، ياري، 
رحمت و مغفرت خداوند دانسته و به اين ترتيب از يك حامي و منبع دروني 

  در اين رابطه عبارتند از: ها آنبيانات  از ينمونه ابودند.  داربرخور
از بغل گوشم رد شد  هايي صحنهخداي من گواهه. من به عين خدا را ديدم،  "

 " كه فهميدم آن باال يكي محافظ منه. يكي هست كه هوامون رو داشته باشه.
  .ساله) 43(مشاركت كننده 

  

  عواطف مذهبي -2 -1
و محبت نسبت به خداوند، ضمن ابراز عالقه، دوستي  كنندگانمشاركت 

از بيانات  يانمونهاش را بيان داشتند. اميدواري به خدا و عنايت خدا به بندگان
  در اين رابطه عبارتند از: ها آن
 
  دوستي خدا  -1-2-1
. جـز خـدا كسـي را    كنم ميهميشه خدا را صدا  .خيلي دوست دارم راخدا  "

  .ساله) 48( مشاركت كننده" .ندارم. فقط اميدم به خداست
  

  رفتارهاي مذهبي  - 1-3
هاي خود را در ميان گذاشته از طريق ارتباط با خدا خواسته مشاركت كنندگان

تجربه تسكين عالئم بيماري و كسب آرامش رواني  و با انجام فرائض مذهبي
  . اند داشته

 

  ارتباط مستقيم و غير مستقيم با خدا -1- 1-3
راز و نياز، خواندن ورت مستقيم در قالب ارتباط مشاركت كنندگان با خدا به ص

، طلب آمرزش و يريخ بهدعا و گريه كردن به درگاه خدا، درخواست عاقبت 
به صورت غيرمستقيم از طريق توسل به اولياء الهي به ويژه كمك از خدا و 
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پديد  ها آناحساس آرامش را در  كه يطور به، اند كردهائمه معصومين تجربه 
  در باره ارتباط مستقيم با خدا عبارتند از: ها آناز بيانات  ياآورده است. نمونه 

. از كنم يممي شم، تحمل  ريخ بهبه خدا مي گم كه اگر با اين شرايط، عاقبت  "
. كنـه. مـن اينـو كـه مـيگم آرام مـي شـم        ريـ خ بهخدا مي خوام منو عاقبت 

  .ساله) 40(مشاركت كننده "
  ره ارتباط غير مستقيم با خدا عبارتند از:در با ها آناز بيانات  يا نمونههمچنين 

اشك ريختن.  كنم مي، شروع ها زيارتگاهبه  روم مي وقتي كه دلم مي گيره "
. ميگم خدايا يك ذهن سالمي به من بده، تفكر سالمي به خواهم ميحاجتم را 

  .ساله) 49(مشاركت كننده ". من بده
  
  مذهبي ضيانجام فرا -1-3-2

ام دستورات خدا، پيامبر و ائمه سعي در جلب خشنودي انجمشاركت كنندگان با 
احساس گناه ايف ناتواني در انجام وظ خاطر بهو برخي نيز  اند داشتهو ياري خدا 

. اند دهيطلبخود را سركوب نكرده، بلكه به آن اعتراف نموده و از خداوند آمرزش 
فرد  معين سعي در حفظ شرايط يك اوقات با انجام منظم عبادات در ها آن

  در اين رابطه عبارتند از: ها آناز بيانات  ييها نمونه. اند داشتهمذهبي 
. حتي گيرم ميرا  ام روزهمي خونم و رو من اگر در حال مردن باشم. نمازم  "

. دم مي. چون داروهام را تغيير گيرم ميدكتر بارها گفته روزه نگيرم. ولي روزه 
(  ". . نمازم را سر موقع مي خونمخورم ميآنكه صبح و ظهر بايد بخورم . شب 

  .ساله) 42مشاركت كننده 
. با خانواده و فاميل مشكلي گيرم مي. روزه  خوانم مي. نماز روم ميمسجد  "

  .ساله) 45( مشاركت كننده  ". ندارم
  
 حس ملي -2

، ايثار و فداكاري براي سرزمين و كشور را يكي از ملي حسمشاركت كنندگان 
 بهد براي شركت در جنگ مطرح نمودند و جانباز شدن انگيزه هاي اصلي خو

 گفت كه توان يمدر واقع . دانند يمرا مايه افتخار خود و خانواده ميهن  خاطر
نقش پذيرش بيماري براي حس ملي به عنوان يك عامل تسهيل كننده داشتن 
  در اين رابطه عبارتند از: ها آناز بيانات  ييها نمونهاست. داشته 
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  دوستيميهن  -2-1
من براي رضاي خدا رفتم. من براي دفاع از ناموس رفتم. من براي دفاع از  "

  ". خاكم رفتم. من براي خونم رفتم. من براي خوراك و غذا و پول اينا نرفتم
  .ساله) 59( مشاركت كننده 

و  مملكت خاطر ، بهما كه رفتيم آنجا، زميني نداشتيم كه مال پدرمون باشه "
  .ساله) 45(مشاركت كننده  "اع كرديم. دفاسالم رفتيم و 

  
  افتخار به جانبازي -2-2
دفاع از آب و خاك  خاطر بهمن از اينكه جانباز شدم، ناراحت نيستم . چون  "

 59مشاركت كننده ( ". كه جانبازم كنم يمرا انجام دادم. حاال افتخار  ام فهيوظ
  .ساله)

  
سلمان ايراني در كنار آمدن جانبازان م روش مقابلهمطالعه كيفي حاضر : بحث 

. دهد يممزمن را توضيح  اختالل استرس پس از سانحهبا پيامدهاي ناشي از 
عواملي كه به بيماران كمك كرده  نيتر مهمنشان داد يكي از اين مطالعه نتايج 

بـوده اسـت.    ها آنحس ملي كه با بيماري خود كنار بيايند نگرش مذهبي و 
 به كمك در مذهب مهم يشناخت روان يها نقشدر توصيف  )،1990( نيومن

 در تواند يم كه مذهب سدينو يموقايع زندگي  آمدن با كنار و درك براي مردم

فرصت  هيجاني، آرامش ديگران، به بودن احساس نزديك اميد، احساس ايجاد
 مـؤثر  مشـكل  حل به كمك و با خدا نزديكي راحتي، احساس خودشكوفايي،

و  رديگ يم قرار معنويت چتر زير مذهب ه اسالم مفهوم]. البته از ديدگا29باشد[
باورهـاي مـذهبي،    ].23نـدارد[  وجـود  مذهبى اعمال و افكار بدون معنويت

همچنين معنويت و  .]32مي آيند[ مكانيزم مهمي براي تطابق با بحران بشمار
 بـه  ،]33زندگي هستند[ زاي استرسمذهب عوامل مهمي در تطابق با عوامل 

 نظر به دارد و سالمتي ارتباط احساس با روحاني باورهاي و يتمعنو كه يطور

  ].34مشابه مراقبه هستند[ اثرات داراي نيايش و نماز رسد يم
از آنجا كه اكثريت قريب به اتفاق جمعيت ايران مسلمان هستند و جامعه به 

درون مايه اول اين مطالعه است، ميزان قابل توجهي متأثر از فرهنگ اسالمي 
اين واقعيت است كه مشاركت كنندگان از باورها، عواطف و رفتارهـاي   بيانگر
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مذهبي خود به عنوان يك مكانيسم مهم تطابقي در مدت ابتال به اين اخـتالل  
 حوزه در نظران صاحب باورهاي ديني، قدمت وجود . اما بااند بوده مند بهرهمزمن 

 هاي ديدگاه رواني،بر بهداشت  ديني اعتقادات اثرات درباره مذهب روانشناسي

 و ]. در اين راستا كويينگ35[اند داده مورد بررسي و بحث قرار را نقيضي و ضد
 بهداشـت  نظر متخصصين به كه اند كرده اشاره شواهدي به )،2011( همكاران

 جسـماني  و روانـي  سـالمت  بين مـذهب،  مثبت رابطه بيانگر پزشكان و رواني

ر نشان دادن همبستگي بين اين دو مطالعات متعدد ديگري عالوه ب .]36است[
  .]37,38[اند بودهمتغير بلكه مدعي تأثير مذهب بر سالمت جسماني 

مشاركت كنندگان در رابطه با باورهاي مذهبي خود بيان داشتند كه در همـه  
توكل به خدا و  كه همچنان، اند داشتهبه قادر مطلق توكل  ي دشوارها تيموقع

مكانيسـم تطـابقي در رويـارويي بـا      نيتـر  عياشگرفتن از خدا به عنوان  قدرت
 مـذاهب  بسـياري از  پيـروان  ].39پر تنش مطرح شـده اسـت[   يها تيموقع

 . بـه هاست آن ياور و يار خدا و نيستند تنها مشكالت، مقابل در كه اند آموخته

 خدا وساطت با كنترل كمك به را خود مشكالت مذاهب، اين ديگر پيروان عبارت

) بيـانگر  2004( ) و كـالمن 2004( طالعات آدينگتن هـال م .]40[كنند يم حل
مـذهبي بـا افـزايش قـدرت مقابلـه در       يهـا  تيفعالرابطه مثبت بين باورها و 

 يافته هـاي مطالعـات كـوهن و هـال     كه همچنان]. 41مزمن بود[ يها يماريب
) وجود رابطه مقابله مذهبي مثبت و نگرش 2009(همكاران كوهن و  و )2009(

هاي افسردگي پس از  مت رواني، احساس بهزيستي و كاهش نشانهمذهبي با سال
 به غالباً نيز معنويت اسالمى متون در]. 42,43[ كردند دييتأوقايع تنيدگي زا را 

 و مردم با اتصال احساس يك ،ها انسان زندگى در هدف يا معنوى تجربه عنوان
 يك شامل صالات اين زيادى، افراد براى شده، تعريف پيرامون جهان چيزهاى

]. اعتقاد به خدا و قدرت برتر بر كـاهش  44است[ برتر قدرت يا خدا با ارتباط
زيرا در  ،]45[شود يماسترس تأثير دارد و باعث ارتقاء سالمت جسمي و رواني 

 كنـد  يمحقيقت فردي كه به خدا ايمان دارد، آرامش را در زندگي خود تجربه 
  .)28(سوره رعد، آيه 

ركت كنندگان ضمن بيان عالقه و گرايش عاطفي خود نسبت عده كثيري از مشا
دعا جمله رفتارهاي مذهبي خود از  واسطه بهبه پروردگار، پيامبر و اولياي الهي 

را تجربه  مشكالت مربوط به بيماري احساس آرامشدر برابر فرايض  و نيايش،
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بيـر  بر ذكر خداوند از طريـق تك  ها آنمداومت به عقيده پژوهشگر . اند كرده
الوت قرآن، موجب تزكيه و صفاي درونـي و احسـاس   تگفتن، استغفار، دعا و 

كه بـه خـدا    كنند يم، زيرا هنگام ذكر خدا احساس گردد يم ها آنآرامش در 
حمايت و سرپرسـتي او قـرار دارنـد و    نظارت، توجه، نزديك هستند و تحت 

 .شـود  يم ها آنحس اعتماد به نفس، قدرت و آرامش بهبود همين امر موجب 
 بر ناظر و كند يم كنترل را ها تيموقع كه هست خدايي اينكه به در واقع باور

 كـه  طوري به ،دهد يم كاهش را اضطراب زيادي حد تا است خويش بندگان

 صـميمي،  بسيار دوست يك مانند را خداوند با خود رابطه مؤمن، افراد اغلب

 خداونـد،  بـه  توسـل  و اتكا طريق از توان يم كه معتقدند و كنند يم توصيف

 .]46[نمود كنترل طريقي به را كنترل قابل غير يها تيموقع

و ) 28(سوره رعـد، آيـه    داند يمرا در سايه ياد خدا  روانيقران كريم آرامش 
در هنگام مواجه شدن با مشكالت از نماز، روزه، صبر و ياد خدا  كند يمتوصيه 

 نيمؤمنكه خداوند بر قلب  داند يمكمك گرفته شود و آرامش رواني را چيزي 
 از جايگاه نماز اعمال مذهبي، تمام بين در. )4(سوره فتح، آيه  فرستد يمفرو 

 يساز آرام در آن نقش به مستقيماً مختلف، آيات در و است برخوردار وااليي
(سوره طـه، آيـه   است شده اشاره روان و روح شادابي و قلب شفابخشي درون،

نتايج ضد و نقيضي گزارش اعمال مذهبي در مورد رابطه با مطالعات در . )14
 168)، در مورد 2009( مطالعه كوهن، يون و جانستوناز آن جمله است. شده 

بيمار مبتال به اختالالت جسـماني مختلـف رابطـه اي بـين اعمـال مـذهبي       
 همچنـين بـر   .]47[را نشان نـداد  خصوصي مانند دعا كردن و سالمت رواني

)، رفتن به كليسا بـا احسـاس   2001(و همكاران  سوناساس نتايج مطالعه الي
مطالعات انجام  ].48بهزيستي رابطه مثبت و با درماندگي رابطه منفي داشت[

روش مورد اسـتفاده بـراي    نيتر جيراكه  اند دادهدر ايران نشان  متعددشده 
مقابله با عوامل تنش زا اقامه نماز و شفاي معنوي و استفاده از طـب مكمـل   

  .]49,50[دان بوده
و  دانند يمكنندگان بيماري خود را آزمون و تقدير الهي  مشاركتبسياري از 

 معتقدند مسلمان بيمارانمشمول توجه خاص خدا هستند.  ها آنمعتقدند كه 

]. قران 23هستند[ الهى آزمون يك و زندگى از بخشى مرگ و رنج بيمارى، كه
اعمال  ناظر را خدا زندگي تشئونا تمامي كه در كند يمكريم به كساني اشاره 
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(سوره بلد، آيه  دارند را آنوقوع  انتظار و روند يم به استقبال مشكالت ،دانند يم
الهي  صالحديد و خواست امتحان، عنوان به را ها يناگوار و مشكالت ها آن. )4

  .آورند يمبشمار 
شدت عالئم بيماري عليرغم داشـتن   واسطه بهبرخي از مشاركت كنندگان نيز 

احساس و فكر خودكشي بدليل اعتقاد به گناه بودن و ترس از مجازات شدن نزد 
 طريق از مرگ تعجيل به . زيرا مسلماناناند كردهخداوند از اقدام به آن اجتناب 

را  بميـرد  زودتـر  اينكـه  براى شخص به ندارند و حتي كمك اعتقاد خودكشى
  .]51[دانند يماسالم  اصول برخالف

معنوي مشاركت كننـدگان بـود.   مقابله مايه مربوط به  دومين درونحس ملي 
ميهن دوستي، افتخار به جانبازي را از انگيزه هاي اصلي حضور خـود در   ها آن

دوستي يك ميهن كه  سدينو يم) 2007هوكنا ( اند نمودهجبهه هاي جنگ ذكر 
عامل مقابله با استرس در هنگام شركت در جنگ به طور داوطلبانه و به عنوان 

معكـوس بـه    نتيجـه نيز اوقات از ، اما گاهي است ك ارزش و باور معرفي شدهي
 )، معتقد است كه احسـاس 2009در اين رابطه عبادي ( .]52[ارمغان مي آورد

 به همگان نگاه باور به و نگج در شركت اوليه انگيزه و قبال كشور در وظيفه اداي

شـيميايي   مصـدومين  مقدس موجـب گرديـده تـا    دفاع عنوان به جنگ مقوله
 به تواند يماين مقوله  و ه بدانندخود و خانواد افتخار مايه را مسلمان ايراني آن

 به بلكه نبوده معلولين تصادفي جانبازان، منبع تطابقي بشمار آيد. زيرا يك عنوان

]. مطالعات انجام شده بـه  29[اند شده وضعيت دچار اين متعالي واسطه اهداف
وجود رابطه بين داوطلب بودن براي اعزام به جبهه و سالمت رواني پس از ضربه 

افراد داوطلب به طور معناداري افسردگي كمتري  كه يطور به، اند شتهدااشاره 
، همچنين بين تمركز كنترل دروني و قبول مسئوليت آگاهانه اند كردهرا گزارش 

  ايـن   .]53با بهداشت رواني و سازگاري همبستگي مثبت وجود داشـته اسـت[  
و اعتقاد و ايمان ها شايد نشانگر قبول مسئوليت حادثه، منبع كنترل دروني يافته

  بيشتر به هدف و راه انتخاب شده باشد.
اختالل محدوديت اين تحقيق عدم شركت زنان مبتال به  نيتر مهم:  محدوديت

 بود. ها آنبدليل در دسترس نبودن  استرس پس از ضربه

استفاده از راهبردهاي مقابله مذهبي در شرايط اختالل روانـي  :  نتيجه گيري
در زمان مواجهه با ناماليمات زندگي بسيار كمك كننده باشد. به افراد  تواند يم
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را در ساختار شناختي و عاطفي خود دروني كند و از  مذهبچنانچه فرد بتواند 
سالمت  تواند يمسطح باور به سطح ايمان مذهبي انتقال دهد. چنين مذهبي 

بهداشـتي  كليه اعضاي تيم  رود يمانتظار از اينرو  رواني فرد را تضمين نمايد.
باورهـا و اعتقـادات معنـوي    پرستاران به نحو شايسته اي از  ژهيو بهدرماني 
توجه  كه همچنان .استفاده نمايند ها آنمددجويان در جهت كمك به مذهبي 

و تمايالت معنوي مددجويان و بيماران، يـك مسـئوليت    ها شيگرابه نيازها، 
  اخالقي همه پرستاران است.

  
شگران بدين وسيله از همكاري صميمانه مشاركت پژوه:  تشكر و قدرداني

كنندگان در پژوهش و از حمايت مالي پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي 
  .ندينما يمجانبازان و دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... (عج) سپاسگزاري 
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  هاي اصلي و فرعي استخراج شده درون مايه. 1 جدول

  
 

 درون مايه هاي فرعي درون مايه هاي اصلي

  توكل به قادر مطلق -1-1-1  باورهاي مذهبي -1-1  نگرش مذهبي-1
  آزمون و تقدير الهي -1-1-2
  مشمول توجه ويژه خدا بودن -1-1-3

  دوستي خدا، پيامبر و معصومين -1-2-1  عواطف  مذهبي -1-2
  ارتباط مستقيم و غير مستقيم با خدا -1-3-1  رفتارهاي مذهبي -1-3

  ضيانجام فرا -1-3-2

 حس ملي -2
  ميهن دوستي -2-1

  افتخار به جانبازي -2-2
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 ها دگان در مصاحبهمشاركت كنن اناتياز ب ييها نمونه. 2 جدول

مشاركت  بياناتاز  ييها نمونه  زير طبقات  طبقه اصلي
  كنندگان

  در مصاحبه ها 
  
  
  
  

  باورهاي مذهبي 
  
  

ــه    اًواقعـ "  توكل به قادر مطلق   ــس ك ــه كـه آن ك ــادم اين اعتق
عاقبت آدم را بخير كنه، خداست، خيلي 

سـاله   15و  14توكل كـردم. مـن حـدود    
هـم بـا   همه كارهام، حتي آب خـوردنم  

توكل بوده. توكلي كـه هرچـه اون بخـواد،    
همون ميشه. تا نباشـد امـر حـق، برگـي     

 40 (مشـاركت كننـده  " نيافتد از درخت.
  ساله)

بـه ايـن وسـيله يـك      خواهـد  يمخدا  " آزمون و تقدير الهي
از ما بگيره. كه چقـدر گنجـايش    يامتحان

هميشه ميگم.  داريم. چقدر تحمل داريم.
نـه. البـد تقـدير    وهمهر چه خدا بخواهـد  

  ساله) 44 (مشاركت كننده " .اين بود
بنـابر اطالعـات،    ،من با ديد ناقص خودم" مشمول توجه ويژه خدا بودن

ــه      دانـش و ظرفيـت و بـا آن شـناختي ك
دارم. آن آگاهي كه دارم تمام لطف خـدا  
را با پوسـت، گوشـت و اسـتخوانم لمـس     

  ساله) 47 (مشاركت كننده". كنم يم
  
  

اي رفتاره
  مذهبي

 ارتباط مستقيم با خدا
 

 و ارتباط غير مستقيم با خدا

 خدايا، خودت شاهدي كه من، ناراحتي"
پـيش ميـĤرم، غيـر     ام خـانواده بـراي   كـه 

 ات يبزرگـوار ارادي است. خدايا خودت به 
  ساله) 48(مشاركت كننده  ". ببخش

هر وقت كه احساس نـاراحتي بـه مـن    "
 ائمه وبه  شوم يم، متوسل دهد يمدست 

 46(مشـاركت كننـده   ".چهـارده معصـوم  
  ساله)

من به خمس و صـدقه خيلـي اعتقـاد     "   ضيانجام فرا 
دارم. آنجا كه يادم رفته خمس،  زكـات و  

. ام خوردهصدماتي هم  اًقطع ،صدقه بدهم
  ساله) 49(مشاركت كننده  "

 دوستي خدا، پيامبر و معصومين(ع)  عواطف  مذهبي
  

ــودش  خـدا را خيلـي دوسـتش   " دارم. خ
مي دونه، چطوري بگم. خيلي دوسـتش  

  ساله) 40(مشاركت كننده  " دارم.
  
  

  حس ملي

 بـه رفتم جنگ، باالخره نـاقص شـدم.    "  ميهن دوستي
مملكت مون، آب و خاك و ناموس  خاطر

(مشـاركت   ". مون. بايد تحمل كنم ديگه
  ساله) 41 كننده

نـاموس. دشـمن   ما رفتيم براي دفاع از  "  افتخار به جانبازي 
حملـه كـرد بـه ديـن مـان و كشـورمان،       
يعني رفتن مـا اختيـاري بـوده، چيـزي     
نبوده كه به زور برده باشند. حـاال افتخـار   

(مشـاركت   " كه رفتم و جانبازم. كنم يم
  ساله) 44 كننده


