
  

   آزادگان شهر مشهد دراختالل استرس پس از سانحه  وحمايت اجتماعي ،مدت اسارت

  

  3مهرام بهروزدكتر ،  2طباطبايي محمود سيد، دكتر 1زاده معيني مجيددكتر 

  9/7/1392 :پذيرش   15/5/1391  :دريافت

  

  چكيده

، اختالل استرس پس ي شود شايع ترين اختالالتي كه در افراد داراي تجربة اسارت جنگي مشاهده ماز يكي

بررسي وضعيت روان شناختي آزادگان شهر مشهد و در اين مطالعه كه با هدف . است(PTSD) از سانحه 

صورت نمونه در دسترس و ه بآزاده نفر 110 انجام شد، در آنان"مولفه هاي بنيادين سازش يافتگي"ارزيابي 

 30بر روي مطالعه اي مقدماتي پس از . ب گرديدندانتخا)1989(با استفاده از فرمول پيشنهادي برگ و گال

بر روي ) S.S.S(و تست حمايت اجتماعي ) RIES(آسيبيآزمون استرس پس  ، جنگ تحميلينفر از آزادگان

داده ها با . انجام شد همراه با پرسشنامه ها، مصاحبه تشخيصي اصلي انجام و با هدف تشخيص افتراقي، نمونه 

. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند) ANOVA(ي همبستگي و تحليل واريانس استفاده از روش هاي آمار

. را نشان داد رفتاري آزادگان –طول مدت اسارت و اختالالت رواني ميان معكوس اي رابطه ، نتايج پژوهش

پايبندي . همسو با پژوهش هاي داخلي و ناهمخوان با پژوهش هاي خارجي است، حاضر يافته هاي پژوهش

در طول مدت اسارت، از عوامل اثرگذار  صبر بر مشكالت ، ايمان و پايداري اسرا، نگهداريمكان ،مذهبي

  . است آزادگانمعمول در رفتاري –رواني در كاهش عالئم اختالالت

  رفتاري، سازش يافتگي، مذهب-اسارت، آزاده، اختالالت رواني: ها كليدواژه

  

  

                                                           

  Email: moinyzadeh@gmail.com)     مسئول نويسنده ( مشهد فردوسي دانشگاه ،باليني پژوهش و شناسي روان دكتراي 1

  .تهران پزشكي علوم دانشگاه استاد 2

  .مشهد فردوسي دانشگاه دانشيار 3

مدت اسارت، حمايت ). 1392(زاده، مجيد؛ طباطبايي، محمود؛ مهرام، بهروز  معيني:  مقالهنيبه ا استناد

 ،شناسي باليني و مشاوره هاي روان پژوهش  .اجتماعي و اختالل استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد

3) 1(، 80-69.    
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  مقدمه

گونه اي است كه احتمال ابتالي افراد بشر را به ه وامع بشري بساختار جامعه صنعتي امروز نسبت به ج

 مصونيت از فشارهاي ،امروزه با توجه به مشكالتي كه در جامعه وجود دارد. اختالالت افزايش داده است

سر ه  جنگ ب ون مسئله براي افرادي كه در شرايط خاص زندان، اسارتيا. ير ممكن استغرواني تقريبا 

تحقيقات نشان داده است كه پس از وقوع حوادث و اتفاقات شديد هيجاني از .  مطرح استبرده اند، بيشتر

اختالل استرس پس از  د انسانها دچار واكنش هاي ناخوشاين، تصادفات وزلزله، سيلجنگ، اسارت،  :قبيل

 ،مرد 1662 و زن 2140بر روي  در پژوهشي كه .استرس، افسردگي و اضطراب مي شوند ،PTSD(1( سانحه

انجام  2006 تا 2001از پناهندگان غير نظامي غرب آفريقا كه پس از جنگ داخلي سيرالئون درسال هاي 

وينسون، چنج، ( بسيار شايع بود ،پناهندگانميان در  سانحه از پس استرس  اختاللكه  دادنشاننتايج   شد، 

2012(٢.   

 را زياديو اختالالت  تلفات انساني پيشرفته در جنگ، هايتكنيكتاكتيك و  ،استفاده از جنگ افزارها

عديده و هزينه طوري كه پس از پايان جنگ، دولت و ملتهاي درگير، با مشكالت ه ، به استبه بار آورد

مطالعه اي كه در مراكز يوگسالوي در . هاي هنگفتي براي درمان آسيب ديدگان خود مواجه بوده اند

خدمات رساني ، كه هستند PTSDر از آنان دچار  نف463 شد كه گزارش نفر صورت گرفت، 526برروي 

  ).2010، 3پريب، و همكاران(. زيادي را به وجود آورده استبه آنان هزينه هاي 

جزء طبقه بندي هاي 1980در سال پزشكي آمريكا،  انجمن روانولين بار توسط ، اPTSDختالل ا

اختالل  شدت و شيوع ميزانجهت برآورد كه در مطالعه اي  .تشخيصي اختالالت رواني قرار گرفت

 نظاميان بازنشسته، :رگروه پنجاه نفرياچه ،مردكويتي صورت گرفت200بين  در استرس پس از سانحه

اختالل مقياس هاي .  شركت كننده در جنگ و اسيران جنگي انتخاب شدندنظاميان فعال، رزمندگان

كه نتايج نشان داد . اده قرار گرفت مورد استف4(RIES)رويداد  نفس، و مقياس ، عزتاسترس پس از سانحه

 ،بوده اختالل استرس پس از سانحه براي DSM-IVتشخيصيمالكهاي داراي  ، مطالعه شده نفراز افراد63

از  و عالئم بيشتريفراواني  گروه ديگر، در مقايسه با سه ،نده ا بودزندانعنوان اسيرجنگي دره  كه بگروهي

                                                           
1 Posttraumatic Stress Disorder 
2 Vinson and Chang 
3 Priebe,et al 
4 Impact of Even scale-Revised 
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به در پژوهشي ) 2004( ، 3 و سينانويك2بابيك ).2008، 1همكارانفاوزيا و ( را نشان دادند اختالل اين

در مقايسه با  ،اسيران جنگيو گزارش نمودند كه رزمندگان اسير شده و فاقد تجربه اسارت پرداخته مقايسه 

 و 4گلد.  برخوردارند PTSD از شدت بيشتري در ابتالء به ، بودندتجربه نكردهاسارت را كساني كه 

 خلبان نيروي 98 اسير جنگي آزاده شده ويتنامي با 98اي با هدف مقايسه  در مطالعه). 2000(همكاران 

 اختالالت بيشتري به كه در اين افراد،، گزارش نمودند  شدفاقد اين تجربه بودند انجامهوايي ويتنام كه 

تحمل كرده كه دراردوگاههاي دشمن اسارت را زندانياني  بر اساس نتايج اين مطالعه، .ه استثبت رسيد

  مالي عوامل: از قبيل استرس زاي زماني كه با عوامل،ه جامعه نبودپذيرش بعضي از معيارهايبودند،  قادر به 

 نفر از همسرانشان جدا شده و 56 از اين تعداد،. ندكمتري داشت تحمل قدرت ،اجتماعي روبرو مي شدندو 

جنگ بزرگ ازمانده  كه خاطرات باقيود نمگزارش ) 1991 (5سايگ. دادندمي زندگي ادامه  به ييتنها

پنج شيوع ميزان تحقيقات ديگر، همچنين . به دنبال داشته است خواب تي را برايابوسها و اختالالك، لندن

مي عنوان % 70در حدود   را بين سربازان جنگيPTSDمطالعات همه گير شناسي در باره شيوع گروه 

  .)61996مك فارلن و دي گيرلم، (كنند

 اسير ژاپني جنگ جهاني دوم انجام 41بر روي ) 1987( و همكاران 7توسط گلدستينهشي كه در پژو

 آنان ؛ مدت زمان سپري شده پس از آزادي، سبب از بين رفتن اختالل نمي شودگزارش گرديد كهگرفت، 

ز از وطن، هنوو بازگشت به  سال از آزادي آنها 40 گذشتمشاهده نمودند كه اسيران آزاده شده با وجود 

در رنج  PTSD هنوز از هجوم افكار ناخواسته، كابوس هاي شبانه و پريشان كننده و اختاللهجوم افكار

 اين در حالي .نده ادورنج بدر  PTSD  ناخواسته، كابوس هاي شبانه و پريشان كننده و اختالل.بوده اند

نشاط . نموده اندرا گزارش داخل كشور نتايجي متفاوت  است كه برخي تحقيقات انجام شده در

اختالل استرس  نفر از آزادگان شهر اصفهان و با هدف بررسي شيوع 129پژوهشي را برروي )1371(دوست

 داراي عاليم ، درصد آزادگان7/59كه گزارش نمود ، ه است در بين آزادگان به انجام رساندپس از سانحه

PTSDين اختالالت در گروهي مشاهده شد شديدتر كه نشان داددست آمده ه نتايج ب.  تشخيص داده شدند

يكه درحال.برخوردار نبوده اندبراي حضور در جبهه باال انگيزه اي از كه به صورت تصادفي اسير شده و 

                                                           
1 Fawziyah 
2-Babic 
3-Sinanovic 
4-Gold 
5-Saigh 
6-McFarlane, & De Girolamo 
7-Goldstein 
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كه نقش اعتقادات و هدفدار  بر اين اساس است .را نشان دادند، اختالالت كمتري باال انگيزه مذهبي با افراد

 زنداني خسته و رنج ديده ات؛اينكه اعتقادو گردد،   مطرح ميهمعاملي معنوان ه بودن شركت در جنگ ب

 در 1مشاهدات ويكتور فرانكل. گردد را به رهايي اميدوار ساخته و درنتيجه كمتر دچار اختالالت خلقي مي

اردوگاه نازي ها طي جنگ جهاني دوم، نشان داد كه تنها آناني كه تكيه گاه اخالقي و روحاني را ازدست 

بر اين اساس  ).1374نورباال، نريماني، ( گرفتار تاثيرات مخرب زندگي اردوگاهي مي شدنددادند، مي

در ميان آزادگان شهر  اختالالت شدت و بررسي رابطه ميان مدت اسارتپژوهشگر در اين تحقيق به دنبال 

آزادگان با از طريق يافته هاي اين مطالعه، داليلي براي كاهش فرسودگي هاي رواني در ميان . مشهد است

  . مدت اسارت باال، قابل تبيين است

  

  پژوهشروش 

  جامعه آماري و روش نمونه گيري

 لحاظ هدف، تحقيقي مطالعه  از اين . است همبستگي مطالعات ، توصيفي و از نوع  تحقيقروش

ي را براداليل و عواملي بر اساس يافته هاي اين مطالعه، مي توان ؛ چرا كه كاربردي قلمداد مي گردد

و برنامه افزايش بهداشت رواني رزمندگان در جبهه هاي جنگ شناسايي و راهكارهايي را براي متوليان 

 نفر از آزادگان 1700جامعه آماري اين پژوهش . ارائه نمود ريزان منابع انساني در عرصه نظامي و دفاعي 

توزيع .  شهر مشهد بوده اندساكن شهر مشهد بوده كه داراي پرونده و شناسنامه هويتي در ستاد آزادگان

  .آزادگان بر حسب سنوات اسارت و سن آنها در هنگام اجراي پژوهش در جدول ذيل ارايه شده است

   و سن توزيع فراواني آزادگان بر حسب سنوات اسارت1جدول

  درصد  فراواني  سن افراد  درصد  فراواني  مدت اسارت

4-2  44  40  30 -20  14  7/12  

6-1/4  11  10  40 -31  66  60  

8-1/6  51  4/46  50 -41  23  9/20  

10-1/8  4  6/3  60 -51  7  4/6  

  100  110  جمع  100  110  جمع

 استفاده )1989برگ و گال، ( مطالعات همبستگي پيشنهادي براي از روش جهت تعيين حجم نمونه 

 روي آنان پرسشنامه برنفر از آزادگان انتخاب و  ، سي  بدين منظور و ابتدا در قالب مطالعه اي مقدماتي.شد

                                                           
1-Victor Frankl 
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2 2 2( / )n Z S d=

   به كمك فرمول حجم نمونه نهايي،مشاهده شدهو ارزش واريانس سپس بر اساس همبستگي اجرا 

 نمونه گيري بصورت نمونه گيري غير ،  در اين پژوهش. نفر تعيين گرديد110برابر                       

 و دگان حضور يافته احتمالي در دسترس انجام شده است، بدين صورت كه پژوهشگر در محل ستاد آزا

  .  پرسشنامه ها را بر عهده داشته استاجرايمصاحبه و 

  

  ابزارهاي اندازه گيري

مقياس .  استفاده شده است1و نيز تست حمايت اجتماعي)RIES(پس آسيبي  از مقياس در اين مطالعه 

افرادي كه  اظهار نظرهاي متداول  طريق  كه ازاست  ماده 15 داراي ، زنگري شده پيامد رويداداب

،  عميق  براساس  مصاحبه هاي.استخراج شده انددگرگوني هاي زندگي را اخيرا تجربه نموده اند، 

2تسخير" اصلي يعني مولفه پژوهشگران توانسته اند به دو 
3اجتناب" و "

تسخيري  پاسخ هاي .ست يابندد "

وعي احساسات و رفتارهاي در فرد براساس هجوم افكار ناخواسته، رويا هاي پريشان كننده يا بروز ن

 در برگيرنده محدوديت هاي فكري، ،درحالي كه پاسخ هاي اجتنابي .تكراري يا قالبي مشخص مي شود

 4هراسي -ضدرويدادها، كاهش دريافت هاي حسي و بازداري رفتار، فعاليت هاي  افكار و پيامدها و معاني

 و شيوه اي كه فرد آنها را مولفه ها اين  .ندو هشياري نسبت به بي حسي يا كاهش دريافت هاي هيجاني هست

بنابراين . ديده شده استنيز  آنان نسبت به تنيدگي رها در گزارش هاي روان شناختي دوب،تجربه نموده است

پايايي زير  ).1376دادستان، ( كلي رويداد را ارزشيابي مي كنددمجموع نمرات اين دو زير مقياس، پيام

پايايي تست از طريق . محاسبه گرديد آزمون مجدد _  آزمون نيز با روش ،مقياس هاي تسخير و اجتناب

، از روايي مالكي RIESبراي مطالعه روايي و . محاسبه شده است/. 89همساني دروني آلفاي كرونباخ برابر 

  .استفاده شدهمزمان 

عد از  كه در جهت حمايت هاي بحمايت اجتماعيبراي مطالعه ميزان حمايت اجتماعي از مقياس 

آگاهي كه كاربرد آن با هدف   سئوال است21اين مقياس داراي . اسارت بكار گرفته مي شود، استفاده شد

به روش مطالعه پايايي تست .  بر كاهش آالم و مشكالت آنان بوده است،حمايت هاي بعدي موثراز تاثير 

همچنين  . بود93/0نباخ برابر با لفاي كرآپايايي ابزار از طريق ضريب . شد نفر انجام 30مقدماتي بر روي 

 ،)P<./001/.(97ضريب همبستگي برابر با كه  براي روايي تست از روش مالكي استفاده گرديده است

                                                           
1-Social support Scale 
2-Intrusion 
3-Avoidance 
4-Counter phobic 
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  .مشاهده گرديد

  

  يافته ها

 نفر بصورت نمونه گيري غير احتمالي در 110 ، نفر آزاده مشهدي1700در پژوهش حاضر از مجموع 

 سال به دو دسته سنوات پايين و باالي اسارت تقسيم 5تساب نقطه مياني دسترس انتخاب گرديدند، و با اح

  .  ارائه گرديده است2توصيفي اختالالت در جدول شاخص هاي بندي گرديدند كه 

   اختالالت بر حسب سنواتشاخص هاي توصيفي 2جدول 

  آماره  آزادگان با سنوات باال  آزادگان با سنوات پايين  كليه آزادگان

PTSD اجتماعيحمايت   PTSD حمايت اجتماعي  PTSD   حمايت

  اجتماعي

  46/28  64/10  29/31  89/17  70/29  8/13  ميانگين

  76/2  35/3  59/7  29/4  38/3  48/3  انحراف معيار

  07/21  93/37  74/57  47/18  67/38  24/42  واريانس

  62  48  110  تعداد

در ) 89/17(مدت زمان اسارت كمتر  در گروه با اختالالتنمره  ميانگين ، 2جدول شماره مشاهده با 

نشان چشمگيري را  تفاوت  ،)64/10(  درگروه با مدت زمان اسارت بيشتراختالالت نمره ميانگينمقايسه با 

و در ادامه  .مساله اي كه در تضاد با پژوهش هاي خارجي و همسو با پژوهش هاي داخلي است. دهدمي 

رابطه طول مدت اسارت و زان شيوع اختالالت، همبستگي  مياطول مدت اسارات ببررسي رابطه به منظور 

  . ارائه گرديده است 3در جدول نتايج  كه ،مد نظر قرار گرفت آزادگان PTSDاختالل 

   نتايج همبستگي بين متغيرهاي طول مدت اسارت و ميزان شيوع اختالالت3جدول
  اجتناب  تسخير  PTSD  مدت اسارت  

  مدت اسارت
r=1.000 

.  
N=110 

r=-518** 
p=.000  
N=110 

r=-522** 
p=.000  
N=110 

r=-334** 
p=.000  
N=110 

PTSD  
 

r=-518** 
p=.000  
N=110  

r=1.000 
.  

N=110 

r=.873** 
p=.000  
N=11  

r=.804** 
p=.000  
N=11  

  تسخير
r=-522** 
p=.000  
N=110  

r=.873** 
p=.000  
N=110  

r=1.000 
.  

N=110  

r=.412** 
p=.000  
N=110  

  اجتناب
r=-334** 
p=.000  
N=110  

r=.804** 
p=.000  
N=11  

r=.412** 
p=.000  
N=110  

r=1.000 
.  

N=110  
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رابطه ، تسخير و اجتناب، PTSDطول مدت اسارت و  بين )P>/.05(با توجه به همبستگي منفي معنادار 

 اين بدين معني است كه آناني كه اسارت .  مشاهده شدPTSDطول مدت اسارت و مقولهاي معكوس ميان 

  . تحمل كرده اند، داراي اختالل بيشتري نسبت به آناني كه اسارت باالتري دارند، مي باشندكمتري را

ضريب ، بر كاهش اختالالت روانيخانوادگي  -حمايت هاي اجتماعينقش هم چنين جهت برآورد 

 4 كه نتايج در جدول ، و حمايت اجتماعي مد نظر قرار گرفت PTSD بين پيرسون سويه يك  همبستگي

  .ده استذكر ش

 PTSD نتايج همبستگي بين متغيرهاي حمايت اجتماعي و ميزان شيوع 4جدول

  اجتناب  تسخير  PTSD  حمايت اجتماعي  

  حمايت اجتماعي
r=1.000  

.  
N=110 

r=.129 

p=.089  
N=110  

r=.293** 

p=.001  
N=110 

r=.116** 

p=.114  
N=110 

PTSD  
 

r=.129 

p=.089  
N=110  

r=1.000 

.  
N=110 

r=.873** 

p=.000  
N=11  

r=.804** 

p=.000  
N=11  

  تسخير
r=.293** 

p=.001  
N=110  

r=.873** 

p=.000  
N=110  

r=1.000 

.  
N=110  

r=.412** 

p=.000  
N=110  

  اجتناب
r=.116** 

p=.114  
N=110  

r=.804** 

p=.000  
N=11  

r=.412** 

p=.000  
N=110  

r=1.000 

.  
N=110  

 ، اما  همبستگي وجود نداردPTSDتماعي و  گرچه در حالت كلي بين حمايت اج،4با توجه به جدول

يا و  بخشي كه فرد با هجوم افكار ناخواسته، رويا هاي پريشان كننده ، يعني تسخيرPTSD مولفه هاي در 

  .مواجه است، همبستگي معني دار وجود داردبروز نوعي احساسات و رفتارهاي تكراري يا قالبي 

  

  نتيجه گيري

 همواره در آن وجود "1تنيدگي"صحنه جنگ، موقعيتي است كه به دليل شرايط متنوع تهديد كننده، 

زا، مشاهده بدنهاي پاره پاره شده همرزمان،  زندگي در شرايط دشوار، وجود عوامل متعدد آسيب. دارد

ض تنيدگي تحمل بي خوابي و گرسنگي و  ترس مداوم از مرگ، همواره رزمنده را بطور طبيعي، در معر

با اين حال، دستگيري توسط كساني كه با سالحهاي آتشين پيش روي او ايستاده . دهد هاي مزمن قرار مي

اسارات در پس از آن، انتقال به اردوگاههاي اسراي جنگي، انتقال از جبهه خودي به جبهه دشمن و و  اند

، عدم بري از دنياي خارجدست دشمن، انواع شكنجه هاي روحي و رواني، يكنواختي و سكوت، بي خ

                                                           
1-Stress 
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ارتباط با ديگران و  نامعلوم بودن آينده اسير، بي ترديد توان فرساترين و فشارزاترين دوران زندگي اسير 

  ).1378بهرامي و همكاران، (خواهد بود

اسارت پديده اي است كه محدوديت هاي خاصي را در تمام جوانب زندگي اسير چه به لحاظ 

در  اعم از اينكه ؛ و بسته به شدت استرسورهاي وارده،بر او تحميل... اجتماعي وجسمي، رواني، خانوادگي،

را زمان دستگيري يا دوران اسارت و يا مسايل ديگري كه براي او رخ داده،  اختالالت عصبي و رواني 

  از اين،هاي نازي  روانپزشك گرفتار آمده در اردوگاه،ويكتور فرانكل. به دنبال داشته استبراي او 

،سندروم پس از 2، سندروم بازماندگانK.Z(1ندرم س(عنوان سندرم اردوگاههاي متمركزه اختالالت ب

فرنودي، فرانكل، (، و سندروم سيم هاي خاردار ياد مي كند4، سندروم ارباب برده3اردوگاههاي متمركز

  ).1380 ميالني

ان جنگ يا اسيران جنگي در گزارش نسبتا مفصلي كه پيرامون زنداني) 1981(همكاران و 5اورسانو

  هر حادثه شديدي در زندگي اختالالت رواني را به همراه داشته و دارد،بيان مي دارند كه منتشر كردند، 

در اسير .  كه اسارت يكي از شديدترين حوادث زندگي انساني قلمداد مي شودورزند بر اين نكته تاكيد مي

كن به محض رهايي از چنگال دشمن خود را ي، لعمق ضربه رواني برايش مشخص نيستزمان گرفتاري، 

لذا از تمام تعلقات زندگي اعم از جامعه، . گرفتار اين ضربه مي پندارد و راه گريزي را پيش رو نمي بيند

دوستان جدا شده و اين جدايي فشار مضاعفي را به اسير وارد نموده و سبب تشديد اختالالت و  ،خانواده

  .وي مي گردد

 از اختالالت خلقي، رفتاري و ؛ كه اسرا مدتها پس از آزادينشان داده اند المللي پژوهش هاي بين

 طي بررسي هاي 6هورويتز. بوده استند كه معموال مانع تطابق مجدد آنها با جامعه ده اشناختي رنج مي بر

وامل بيشترين ع در باره اختالالت روان پزشكي ناشي از تروما يادآوري مي كند كه 1976خود در سال 

احساس ترس از تكرار حادثه استرس زا، : عبارتند ازرا در بر مي گيرد زندگي اسير كه ي ياسترس زا

شرمندگي و بيچارگي، احساس پوچي، خشم نسبت به مصيبت وارده، احساس گناه يا خجالت در مورد 

ه اند، ترس از در حالي كه ديگران از بين رفتخود، تكانه هاي پرخاشگري، احساس گناه از زنده ماندن 

  ).1995هوروتيز و همكاران، (همدلي و يك رنگ شدن با قربانيان حادثه و حسرت براي امور از دست رفته

                                                           
1-K.Z Syndrome 
2-The Survivor Syndrome 
3-The Post Concentration Camp Syndrome  
4-The Muster-Slove Syndrome  
5-Ursano, et al 
6-Horowitz 
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پژوهش ها نشانگر اين واقعيت است كه اگر چه وارد آمدن صدمات جسمي، رواني و عاطفي بر 

 عامل مهمي ،يت جنگكن هدف و ماهيلطور طوالني در اسارت بوده اند امري مسلم است، ه كساني كه ب

مي ) 1963( به نقل از فرانكل 1نيچه).1374نور باال، نريماني، (است كه مي تواند اسارت را توجيه كند

 در اسارت نيز وقتي "خواهد ساختمشكلي  با هر گونه ،هر كس چرايي براي زنده بودن داشته باشد"گويد

 واكنش هاي ماليمتري ؛شواري خواهد ساختانسان دليلي براي گرفتاري خود داشته باشد، با هر وضعيت د

مثال در جنگ هاي آزادي بخش و مردمي، به دليل روشن بودن ماهيت . در برابر استرس ها نشان خواهد داد

همچنين اگر زندگي هدفمند و با معنا . و هدف جنگ، اختالالت رواني اسيران كمتر گزارش شده است

دگي را نمي شود به كسي تلقين نمود بلكه هركسي خود بايد معناي زن. باشد، رنج نيز معنا خواهد داشت

 ).1366معنوي /فرانكل(معناي زندگي را دريابد و مسئوليت آنرا بپذيرد

كه بصورت داوطلب اسيراني كه د نتصريح مي كن ،ويكتور فرانكلبه نقل از ) 1374(نور باال، نريماني ، 

حمله به دشمن شركت  نسبت به افرادي كه در بودند،شدهاسير در ميدان نبرد حضور پيدا كرده و نگ در ج

وظيفه مجبور به حضور دوران سپري كردن خاطر  و يا آناني كه ببودندبا حمله دشمن اسير شده و  نداشته

 مقابل در تر وممقا وگشته و به اردوگاهها انتقال يافته بودند، داراي روحيه اي باالتر و اسير در جبهه بوده 

كه به علت شرايط اجتماعي، چنين استنتاج مي شود  ،ا توجه به پيشنه هاي خارجي موجودب .بودندمشكالت 

 اسالمي، -در فرهنگ غير ايرانيفرهنگي، سياسي و اقتصادي متفاوت، واكنش هاي اسراي آزاد شده 

ن عنوان مثال ارتباط معكوس بيه ب.  با اسراي جنگ تحميلي استيداراي شباهتها و نيز افتراق هاي بسيار

مساله اي كه . ديده مي شود است كه در اين بين  هاييطول مدت اسارت و اختالالت رواني از جمله افتراق

ا مدت بيافته كه اسيران  در واكاوي اين .در تضاد با پژوهش هاي خارجي و همسو با تحقيقات داخلي است

توجه مي توان ر داشته اند، اسارت بيشتر چرا شدت اختالل كمتري را نسبت به اسيران با مدت اسارت كمت

 كه كساني كه ياد " اين نكتهاشارات متعدد قران به  .دانستمهم را ات ديني و مذهبي هدف و اعتقادبه 

نترسيد و غمگين مباشيد، و بشارت كه شوند فرشتگان بر آنان نازل ميمي ورزند استقامت خدا مي كنند و 

مؤمنان، تنها كساني هستند كه هرگاه آيات  و يا 2.ده استباد بر شما به آن بهشتي كه به شما وعده داده ش

آنجا كه ا و ي. 3گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توكل دارند شود، ايمانشان فزونتر مي خوانده مي بر آنهاخدا 

                                                           
1-Nicheh 

 2 آيه 8سوره -2

  8 آيه 2 سوره3-

 11 آيه 5 سوره-3
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ايد نعمتي را   كساني كه ايمان آوردهاي: دشمنان قصد اذيت و آزار مومنين را دارند خداوند مي فرمايد كه

، قصد داشتند دست به سوي شما )از دشمنان(، به ياد آوريد؛ آن زمان كه جمعي ه به شما بخشيدكه خدا

 از خدا بپرهيزيد و مؤمنان بايد .، اما خدا دست آنها را از شما باز داشت)و شما را از ميان بردارند(دراز كنند

) ص (پيامبروصف اصحاب در  ، در جنگ صفين) ع(حضرت علي  در حالي كه . "تنها بر خدا توكّل كنند

؛ در مواجه ي با 1ها و ثابت قدمي در برابر دشمن اشاره مي نمايند به صبر و بردباري در برابر ناگواري

 حق مصمم مي هما با شكيبايي بر درد جراحت هاي سوزان، در پيمودن راخوارج عنوان مي فرمايند كه 

در كه ن است آهاي پرهيزكاران  از نشانه: يددر خطبه حمام در وصف پرهيزكاران مي فرما و نيز. 2شويم

  . در راستاي اين ادعا قلمداد مي شونديينمونه ها .3هستند ها بردبار سختي

با هدف بررسي ) 1372(و نورباالتوسط يارياري اين تفسير، همسوي با نتايج پژوهش انجام شده 

 نفر 370تعداد در اين مطالعه . اشدمي برواني يا روان شناختي آزادگان شهر تهران -الگوهاي عاليم عصبي

يزه مذهبي  انگ، درصد آزادگان براي حضور در جبهه1/61 كه نشان داد نتايج ،مورد آزمون قرار گرفتند

بوده  در جبهه شركت نموده اند بيش از ديگراني "انگيزه مذهبي"رادي كه با فاميانگين سالمت داشته و 

 پژوهشيهم چنين اين يافته، همسو با گزارش . نگ گذاشته انداست كه با انگيزه هاي ديگر پا به صحنه ج

ساير  بيش از ، سال را4 تا 2طول مدت اسارت آزادگان با اختالالت نورباال و نريماني تلقي مي شود كه 

معكوس بين طول مدت مطالب فوق كه بيانگر رابطه با توجه به  .ه اند سال نشان داد6گروهها با ميانگين 

توان نتيجه گرفت كه  مياست، ر تسخير و اجتناب و ابعاد آن د ل استرس پس از سانحهاختالاسارت و 

هدف و چرايي در انجام كار، تاحد بااليي بر حالت رواني فرد تاثير گذاشته و او را در سخت ترين شرايط 

  .از اختالالت مصون ميدارد

  

  :محدويت و پيشنهادات

فاده از آزمودني هاي در دسترس به عنوان محدوديتي در در حالي كه عدم امكان نمونه تصادفي و است

 به رزمندگان و مجموعه با محوريت موضوعات معنوي اين  پژوهش قلمداد مي شود، ارائه آموزش هاي 

آموزش هايي كه با محوريت باورهاي ديني، ضمن افزايش قابليت . نيروهاي نظامي پيشنهاد مي شود

                                                           

 55 خطبه - 1

 121 خطبه - 2

 184 خطبه - 3
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، بتواند ايفاي نقشي مددكارانه را در ميان اعضاي گروه به دنبال داشته سازگاري آنان با موقعيت هاي دشوار

 .  باشد

  

  كتابنامه

، 12 و 11مجله روان شناسي شماره ). 1378(بهرامي، احسان؛ دادستان، پريرخ؛ اژه اي، جواد؛ و كيامنش، عليرضا 

  .سمپاد: تهران

  .سمت: تهران. جلد اول. زرگساليروان شناسي مرضي تجربي از كودكي تا ب)1376(دادستان، پريرخ،

 مهين  وترجمه دكتر نهضت فرنودي .انسان در جستجوي معني، معني درماني چيست،)1380(فرانكل، ويكتور

  964-6104-26-6انتشارات درسا، ، : چاپ يازدهم، تهران. ميالني

  .هراندانشگاه ت: معنوي، تهران. ،  ترجمه ن)1366(فرانكل، ويكتور؛ انسان در جستجوي معنا

فصلنامه . بررسي شيوع اختالل استرس پس از سانحه در آزادگان شهر اصفهان). 1371(نشاط دوست، حميد طاهر 

  .8، شماره 1تابستان، دوره . علوم انساني

ناشر دانشگاه :، تهرانروان شناسي اسارت و عوارض روان پزشكي ناشي از آننورباال، احمد؛ و نريماني، محمد؛ 

  .1374شاهد،

پايان نامه . بررسي تظاهرات عصبي رواني در آزادگان شهر تهران). 1372(ري فريدون، نورباال احمد عليياريا

  .117كارشناسي ارشد، صفحه 
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