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Abstract
Aims: The present study was aimed to investigate the war veterans’ mental health based on
spiritual well-being and life satisfaction.
Methods: The research method was descriptive correlational. The study samples included 210
veterans who had records in the Veterans Foundation in Tehran. They were selected randomly
and responded to the questionnaires of mental health, spiritual well-being, and life satisfaction.
The data were analyzed by the SPSS software by using multivariate regression.
Results: The result showed that, there is a significant relationship between the variables of
spiritual well-being, life satisfaction and mental health. Spiritual well-being and satisfaction are
also capable to explain 23.3% of mental health in veterans.
Conclusion: Veterans with higher life satisfaction and spiritual well-being have better mental
health.
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مقدمه
جنگ بهعنوان یک عامل فشار روانی شدید پیامدهای گستردهی
فردی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دارد که در گسترهی
نسلهای متمادی تأثیرات چشمگیری بر روابط اعضای یک جامعه
میگذارد .از آثار زیانبار هر جنگی بروز مشکالت جسمی و روانی
است که برای افرادی که مستقیماً یا بهطور غیرمستقیم در صحنهی
جنگ حاضر بودهاند ،به وجود میآید .جراحات روانی جنگ تا
مدتها پس از جنگ گریبانگیر آسیبدیدگان خواهد بود [.]1
بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت در بعد روانی تنها نداشتن
بیماری روانی مدنظر نیست بلکه قدرت تطابق با شرایط محیطی،
داشتن عکسالعمل مناسب در برابر مشکالت و حوادث زندگی،
جنبهی مهمی از سالمت روان را تشکیل میدهد [ .]2به عبارتی
سالمت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد تواناییهایش را
بازمیشناسد و قادر است با استرسهای معمول زندگی تطابق
حاصل کرده؛ از نظر شغلی مفید و سازنده بوده و بهعنوان بخشی از
جامعه با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد [.]3
روانشناسان برخالف گذشته که سالمت روانی را در فقدان بیماری
روانی میدانستند ،امروزه بر این باورند که بهزیستی بهمعنای عدم
وجود بیماری روانی نیست .توجه روانشناسان در سالیان گذشته
معطوف آسیبشناسی روانی بود و کمتر به ارتقاء بهزیستی و رشد
سالمت روانی جلب میشد [.]4
بهزیستی معنوی را میتوان ارتباط با دیگران ،زندگی هدفمند،
معنادار ،اعتقاد و ارتباط با یک قدرت متعالی تعریف کرد [ .]5طبق
نظر مبرگ و بروسک بهزیستی معنوی یک سازهی چندبعدی است
که شامل یک بعد عمودی و یک بعد افقی است .بعد عمودی آن
به ارتباط باخدا و بعد افقی آن به احساس هدفمندی در زندگی و
رضایت از آن بدون در نظر گرفتن مذهب خاص اشاره دارد [.]6
در پژوهشی که بهمنظور سنجش اثربخشی ساختار قدرت معنوی
در بازماندگان آسیبهای نظامی در بین دو گروه داوطلب و کنترل
از جانبازان باسابقهی تروما انجام شد ،شرکتکنندگان در هشت
جلسه مداخلهی گروهی یکپارچهی معنوی کاهش معناداری در
نشانگان اختالل استرس پس از حادثه براساس گزارش اقدامات
خود در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند [ .]7در پژوهش دیگری؛
که سانئا و همکارانش به بررسی رابطهی بین بهزیستی معنوی و
مذهب درونی و رفتار خودکشی در  45تن از جانبازان جنگی کراوات
با اختالل استرس پس از حادثهی مزمن و  32داوطلب سالم
پرداختند ،نشان دادند در مقایسه با داوطلبین ،جانبازان نمرات
بهزیستی معنوی و بهزیستی وجودی پایینتر معناداری داشتند و
رفتار خودکشی جانبازان بهصورت وارونه با بهزیستی معنوی
همبسته بود [.]8
باتز و همکاران ،در پژوهشی نشان دادند که بهزیستی معنوی و
تکالیف معنوی ،سالمت روانی افراد را در حوزههایی نظیر احساس
افسردگی ،طول مدت بستری افراد در مراکز درمانی ،رضایت از
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زندگی و سوءمصرف مواد تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش
سالمت روانی و رضایت از زندگی میشود [.]9
در ابتدا رفاه و طول عمر بیشتر ،معنی کیفیت زندگی بهتر داشت؛
اما امروزه کیفیت زندگی در نقطه مقابل کمیت قرارگرفته و با توجه
به ابعاد گستردهی سالمتی تعریف میشود و منظور از آن سالهایی
از عمر است که همراه با رضایت ،شادمانی و لذتبخشی باشد .به
همین دلیل درمانهای امروزی باید متمرکز بر اصالح و تغییر
کیفیت زندگی و گسترش توانمندیها و ایجاد رضایت از زندگی در
افراد باشد [ .]10امروزه اهداف توانبخشی از دستیابی افراد به
حداکثر توانایی فردی فراتر رفته و زندگی اجتماعی و پیوستن آنان
به جامعه را مدنظر قرار دادهاست [.]11
در مقایسهای که تامی و همکاران بین جانبازان مستقر و غیرمستقر
در جنگ خلیجفارس انجام دادند؛ شیوع افسردگی و اضطراب ،ده
سال بعد از شروع جنگ در بین گروه مستقر که عالئم بیشتر و
کیفیت زندگی پایینتر را گزارش کردند ،بیشتر از گروه غیرمستقر
بود [ .]12در یک پژوهش طولی تقریباً  3سال پس از بازگشت از
ویتنام ،در  %10جانبازان تجربهی عالئم شدید اختالل استرس پس
از حادثه ادامه داشت؛ که تداوم این عالئم با روابط خانوادگی بدتر،
مصرف سیگار بیشتر ،رضایت از زندگی و شادی کمتر ،استفادهی
بیشتر از خدمات بهداشت روانی و شکایات بهداشتی غیراختصاصی
بیشتر در طول  14سال پیگیری همبسته بود [.]13
جنگ ،مسئلهای مهم در بهداشت عمومی جامعه است که تلفات و
ویرانیهای سنگین ناشی از آن معموالً منجر به اثرات پایدار
درازمدتی بر جسم و روان افراد میگردد [ .]14باتوجه بهاینکه کشور
ما در دوران جنگ متحمل خسارات شدیدی ازجمله تلفات انسانی
شده است و اهمیت رسیدگی به وضعیت سالمت روانی جانبازان در
این پژوهش به بررسی سالمت روان براساس بهزیستی معنوی و
رضایت از زندگی در جانبازان عزیز کشورمان پرداخته شد تا ضمن
ارزیابی دقیقتر این مسئله بتوان در راه ارائهی خدمات بهتر به آنان
گشایشی حاصل کرد.

روشها
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای تحلیلی است که به روش
همبستگی انجام شده است .با توجه به مالکهای ورود و نیز با
استفاده از فرمولهای تعیین حجم نمونه ،تعداد  210نفر از جانبازان
 25درصد به باالی شهر تهران و دارای پرونده در بنیاد شهید و
جانبازان استان تهران ،به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب
شدند .جانبازان باالی  75درصد به دلیل شرایط جسمانی خاص
خود وارد پژوهش نشدند .بهمنظور جمعآوری اطالعات از سه
پرسشنامه استفاده شد.
پرسشنامه مربوط بهسالمت رواني ( :)GHQ28برای تعیین
میزان سالمت روانی از پرسشنامه مربوط بهسالمت روانی استفاده
شد .پرسشنامهی سالمت روانی یک پرسشنامه خود گزارشی است
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که برای جدا کردن افراد سالم از بیمار بکار میرود و برای همه
افراد جامعه طراحی شده است .این پرسشنامه بهصورت فرمهای
 60و  30و  28سؤالی است .روش نمرهگذاری بهصورت لیکرت
است؛ یعنی گزینهها به ترتیب ( )3 ،2 ،1 ،0نمره گذاری میشوند.
بدین ترتیب حداقل نمره صفر و حداکثر آن  84خواهد بود .در این
پرسشنامه نمرههای باالتر نشانهی اختالل روانی است .این
پرسشنامه دارای  4خرده مقیاس فرعی است که هرکدام از
مقیاسها دارای هفت سؤال است .مقیاسهای چهارگانه شامل
عالئم جسمانی ،اضطراب و اختالل خواب ،اختالل کنش اجتماعی
و افسردگی شدید را مشخص مینماید [ .]15پاالهنگ ،اعتبار این
پرسشنامه را به کمک روش بازآزمایی بافاصله زمانی  7روز بر روی
یک گروه  80نفری  0/91برآورد نمودهاست [.]16
مقیاس بهزیستي معنوی ( :)WBSهمچنین برای ارزیابی
بهزیستی معنوی از مقیاس بهزیستی معنوی استفاده شد .این آزمون
توسط پالوتزین و الیسبون [ ]17در سال  1982ساختهشد و شامل
 20سؤال و دو خرده مقیاس بهزیستی مذهبی و بهزیستی وجودی
است .مقیاس پاسخگویی به سؤاالت لیکرت  6درجهای از کامالً
موافقم تا کامالً مخالفم است .شیوهی نمرهگذاری سؤاالت از  1تا
 6است .از طریق نمرهگذاری این مقیاس ،نمره بهزیستی مذهبی،
بهزیستی معنوی و نمره کل بهدست میآید .پالوتزین و الیسبون
طی پژوهشی ضرایب بهزیستی مذهبی و وجودی و کل مقیاس را
برابر با  0/93 ،0/86 ،0/96و ضرایب آلفای کرونباخ را به ترتیب
برابر با  0/90 ،0/91و  0/93گزارش کردند .همچنین ویژگیهای
روانسنجی این مقیاس در ایران توسط دهشیری و همکاران ،بر
روی دانشجویان دختر و پسر مورد ارزیابی قرار گرفت .پایایی این
آزمون از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و خرده مقیاسهای
بهزیستی مذهبی و وجودی برابر با  0/87 ،0/82 ،0/90و میزان
ضرایب پایایی به روش بازآزمایی به ترتیب 0/81 ،0/78 ،0/85
گزارش شده است [.]18
مقیاس رضایت از زندگي ) :(SWLSاین مقیاس توسط دینر و
همکاران ،برای اندازهگیری سطح رضایت از زندگی کلی افراد
طراحی شده است و شامل  5سؤال با مقیاس پاسخگویی لیکرت 7
درجهای (کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) است .ضرایب اعتبار
همسانی درونی و بازآزمایی مقیاس در بین دانشجویان بهترتیب
 0/87و  0/82گزارش شده است [ .]19اعتبار این پرسشنامه در
ایران توسط بیانی و همکاران با استفاده از روش آلفای کرونباخ

 0/83و با روش بازآزمایی  0/69بدستآمد [.]20
پس از تکمیل پرسشنامهها ،با استفاده از نرمافزار  SPSS-15و با
توجه به نرمال بودن دادهها ،بهوسیلهی آزمون آماری ضریب
همبستگی پیرسون و در ادامه رگرسیون به روش گامبهگام ،دادهها
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

نتایج
نفر در پژوهش شرکت کردند که همگی از بین جانبازان مرد بودند.
حداقل سن آنها  22سال و حداکثر  75سال و میانگین سنی آنها
 47/03سال با انحراف معیار  8/79بود.
براساس یافتهها ،بیشترین و کمترین نمرهی بهزیستی معنوی
شرکتکنندگان بهترتیب  49و  9با میانگین 46/68؛ بیشترین و
کمترین نمرهی رضایت از زندگی بهترتیب 35 ،و  3با میانگین
 20/32و بیشترین و کمترین نمرهی سالمت روان نیز بهترتیب،
 102و  31با میانگین  54/84بهدست آمد .میزان همبستگی دو
متغیر وابسته یعنی بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی با متغیر
مستقل؛ سالمت روان نیز بهترتیب ) )r=-0/45و ()r=-0/52
محاسبه شد .باتوجه به نمرهگذاری معکوس در پرسشنامه سالمت
روان که افزایش نمره به معنی وجود اختالل روانی است وجود
عالمت منفی درنتیجهی همبستگی خنثیشده؛ و بنابراین تفسیر
نتایج همبستگی بدین معنا است که با افزایش بهزیستی معنوی و
نیز رضایت از زندگی ،میزان سالمت روان در بین جانبازان افزایش
مییابد.
براساس نتایج بهدستآمده ،میزان  Fمشاهدهشده معنیدار بود
) )P >0/001و  %23/3از واریانس سالمت روانشناختی بهوسیلهی
متغیرهای پیشبین تبیین شد .در جدول زیر ضرایب پیشبینی
متغیرهای پیشبین ارائه شده است.
جدول  .1یافتههای جمعیت شناختی()N = 210
متغیر
وضعیت تأهل
تحصیالت

مجرد
متأهل
زیر دیپلم
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
باالتر

N

%

34
177
40
76
15
61
18

16/1
84/9
19
36
7/1
28/9
8/5

جدول  .2ضرایب معادله پیشبینی سالمت روان با استفاده از بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی
مدل
مقدار ثابت
بهزیستي معنوی
رضایت از زندگي

β

S.E.

ضرایب استاندارد

65/301
113
-0/937

7/565
0/085
0/125

0/082
-0/463

T

معنيداری

8/632
1/335
-7/515

0
0/183
0
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ضرایب رگرسیون متغیرهای پیشبین نشان میدهند که رضایت از
زندگی ( )P<0/001میتواند واریانس متغیر سالمت روان را
پیشبینی کند .ضریب تأثیر رضایت از زندگی ( )B= -0/937با
توجه به آمارهی  tنشان میدهد که رضایت از زندگی با اطمینان
 %99میتواند تغییرات مربوط به سالمت روان را پیشبینی کند؛ اما
ضریب تأثیر بهزیستی معنوی معنادار نبود.

بحث
براساس یافتههای پژوهش بهزیستی معنوی رابطهی معناداری با
سالمت روان دارد؛ بهطوریکه با افزایش بهزیستی معنوی سالمت
روان نیز بهبود مییابد .این یافته ،با نتایج پژوهش برمن و همکاران
[ ]21و سانئا و همکاران همسوست .برگ نیز در پژوهش خود بر
روی سربازان آسیبدیده در جنگ ویتنام نشان داد که بین نشانگان
استرس پس از سانحه ناشی از نبرد ،افسردگی و رنج معنوی رابطه
وجود دارد .بدین ترتیب که بین آسیبهای معنوی و نشانگان
استرس پس از سانحه و نیز افسردگی رابطهی مثبت وجود دارد
[ .]22در تبیین این پدیده شاید بتوان اینطور توضیح داد که
هدفمندی و معنایی که معنویت به زندگی افراد میدهد باعث ایجاد
احساس امنیت و ثبات روانی و درپی آن آرامش روانی در افراد
میشود؛ و درنتیجه سالمت روانی را افزایش میدهد .درواقع ،بدین
شکل میتوان تبیین کرد که معنویت بهعنوان سپری در برابر
مشکالت و ناراحتیهای افراد قرارگرفته و بهصورت ضربهگیر عمل
میکند ،موجب کاهش اختالالت روانی و ارتقاء سطح سالمت
روانی افراد میشود و درواقع نقش مهمی در بهزیستی و سالمت
روانی افراد ایفا میکند .معنویت از طریق تدارک یک چارچوب
جهت تفسیر و توصیف تجارب زندگی و بهموجب آن فراهم کردن
نوعی احساس انسجام و بههمپیوستگی وجودی ،در ارتقاء سالمت
روانی مشارکت میکند .یافتههای فوق بیانگر این مطلب است که
بهزیستی معنوی جنبههای مختلف سالمت روانی و جسمانی افراد
را تحت تأثیر قرار میدهد و عالوه بر ایجاد تجربهی معنیداری در
زندگی و احساس هدفمندی ،اساساً با پذیرش زندگی ،احساس
مسئولیت ،تجربه معاشرت و ارتباط با دیگران ،هدفگرایی،
امیدواری و خوشبینی همراه است []23؛ اما چنانچه در نتایج
پژوهش دیده میشود ،بهزیستی معنوی سالمت روان را پیشبینی
نکرد که این یافته با نتایج برمن و همکاران [ ]25 ،24ناهمسو
است .هورانی و همکاران در پژوهشی رابطهی بین معنویت،
قرارگیری در معرض نبرد و سالمت روان را در میان یک نمونهی
بزرگ از پرسنل فعال وظیفهی ارتش سنجیدند .یافتههای این
پژوهش نشان دادند که معنویت تأثیر مثبتی روی افسردگی دارد،
اما روی خودکشی بیتأثیر است .همچنین معنویت نشانگان
افسردگی و استرس پس از سانحه را تنها در میان کسانی که در
معرض نبرد با شدت متوسط قرارگرفتهاند؛ کاهش میدهد .درنهایت
این پژوهش نشان داد که بین معنویت و سالمت روان خصوصاً در
مجله طب نظامي
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میان پرسنل ارتش ،رابطهی پیچیدهای وجود دارد و تأکید کرد که
نقش حفاظتی معنویت در سالمت روان به بررسی نوع مشکالت
سالمت روان و شاید پتانسیل تأثیرگذاری ناشی از شدت استرس
مانند مواجهه با سطوح باالی نبرد بستگی دارد [ .]26عدم پیشبینی
سالمت روان بهوسیلهی بهزیستی معنوی نیز ممکن است به نوع
نمونهی پژوهش مرتبط باشد .نمونهی این پژوهش از بافت همسان
(جانبازان جنگ تحمیلی) انتخاب شدند که معموالً در یک سطح
معنوی یکسان قرار دارند و این میتواند باعث کاهش واریانس
بهزیستی معنوی شده و درنتیجه موجب عدم پیشبینی سالمت
روان بهوسیلهی بهزیستی معنوی گردد.
همچنین بین رضایت از زندگی و سالمت روان رابطهی مثبت
معناداری وجود دارد؛ که با یافتههای کوئنن و همکاران و اسچنر و
همکاران همسو میباشد [ .]27به نظر میرسد برداشت مثبت از
شرایط و وضعیت زندگی و پذیرش واقعیتهای موجود ،آرامش
خاطری که ناشی از افزایش میزان رضایت از زندگی است را برای
فرد به ارمغان میآورد که درنهایت منجر به افزایش سالمت روانی
در فرد میشود .مایر و دینر [ ]28نشان دادند که رضایت از زندگی
با سالمت روانی باال همبسته است .هر چه میزان رضایت از زندگی
باالتر باشد ،فرد مستعد تجربه عواطف و احساسات مثبت است.
مالتبای و همکاران دریافتند افرادی که رضایت از زندگی باالتری
دارند از سبکهای مقابلهای مؤثرتر و مناسبتر استفاده میکنند،
عواطف و احساسات مثبت عمیقتری را تجربه میکنند و از سالمت
عمومی باالتری برخوردارند .عدم رضایت از زندگی با وضعیت
سالمتی ضعیفتر ،عالئم افسردگی ،مشکالت شخصیتی ،رفتارهای
نامناسب بهداشتی و وضعیت ضعیف اجتماعی همبسته است [.]27
بهطورکلی الزمهی سالمت روانشناختی برخورداری از حدی از
رضایت از زندگی است و چنانچه رضایتمندی از زندگی وجود
نداشته باشد ،خلق منفی و ناامیدی بر فرد مستولی گشته و او را
مستعد ابتال به انواع بیماریهای روانی میسازد [.]29

نتیجهگیری
نظر به یافتههای پژوهش ،میتوان با افزایش بهزیستی معنوی در
جانبازان گرامی و بهبود کیفیت زندگی که منجر به افزایش سطح
رضایت از زندگی میشود؛ زمینههای الزم برای بهبود وضعیت
سالمت روان را در آنان فراهم آورد .در این زمینه میتوان با دادن
آموزشهای مناسب موجب ارتقای سطح معنویت و افزایش
هدفمندی در زندگی جانبازان شد و نیز با فراهم کردن
زیرساختهای الزم کیفیت زندگی و درنهایت رضایت از زندگی را
در میان آنان افزایش داد.
پیشنهاد میگردد تا در پژوهشهای آتی روند تغییرات سالمت روان
در پژوهشهای طولی بررسی گردد و نیز سایر متغیرهای تأثیرگذار
بر سالمت روان جانبازان مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرند.
تشکر و قدرداني :این مقاله حاصل پایاننامهی دانشجویی جهت
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جانبازان شهر تهران و جانبازان عزیز که با همکاری خود به انجام
.پژوهش کمک کردند تشکر و سپاسگزاری میشود

اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشتهی روانشناسی عمومی است
 در پایان از.که در دانشگاه آزاد واحد همدان به انجام رسیدهاست
 مسئوالن بنیاد شهید و،کلیهی مسئوالن دانشگاه آزاد واحد همدان
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