نقش نگرش به زندگی در احساس سربار بودن و تعلقپذیری خنری در جانبازان
احمدرضا کیانی ،0شهريار درگاهی ،1سلیمان احمدبوکانی ،*9منیره اسماعیل بیگی ماهانی

1

 -0استاديار مشاوره ،گروه مشاوره ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ايران -1 .دانشجوی دکتری مشاوره،گروه مشاوره ،دانشکده روانشنـاسـی و عـلـوم
تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل،ايران -9 .دانشجوی دکتری مشاوره،گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیـلـی
اردبیل،ايران.

چکیده

اطالعات مقاله
نوع مقاله

مقدمه :توجه به ادراکهای روانشناختی جانبازان در محیط خانواده که در معر

پژوهشی

روانی مرتبط با جن و آثار آن قرار دارند ضرورت دارد .بنابراين پژوهش حاضر در رابطه با نگرش
به زندگی در احساس سربار بودن و تعلقپذيری خنثی در جانبازان انجام شد.

تاریخچه مقاله
دريافت093/8981 :
پذيرش093/86801 :
کلید واژگان
نگرش به زندگی ،احساس سربار
بودن ،تعلقپذيری خنثی ،جانباز.

نویسنده مسئول

بیماریهای

روش کار :روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل  011جانبـاز در
شهر اردکان در زمستان  0936بود .شیوه انتخاب نمونه در دسترس بود .انتخاب نمـونـه بـديـن
شکل بود که از طريق اداره بنیاد شهید با جانباز ديدار به عمل آمد و پرسشنامههای تحقیـق بـا
مدت زمانی معین برای پاسخدهی در اختیار آنها قرار گرفت .برای تحلیل دادهها ،از شاخصهـای
آمار توصیفی و ضريب ،همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام از طـريـق نـرمافـزار
 spss22استفاده شد.
یافتهها :نتايج حاکی از آن بود که همه ابعاد نگرش به زندگی به جز پذيرش مر

با احسـاس

سربار بودن جانبازان رابطه معناداری داشت .همچنین همه ابعاد نگرش به زنـدگـی بـه جـز
مسئولیتپذيری با تعلقپذيری خنثی جانبازان رابطه معناداری داشت .نتايج رگرسیون گام به گام

 0/ Email:درصد از واريانس مربوط به احساس سربار بودن و  06درصد از واريانس تعلقپذيری خنثی را
arezbookani@yhoo.com
به طور معناداری پیشبینی نمايند.
نتیجهگیری :فهم تجربه معنوی و نگرش به زندگی جانبازان میتواند جهت توسعـه مـداخـالت
جامع از سوی روان شناسان و مشاوران برای ارتقاء کیفیت و رضايت از زندگی آنان کارساز باشد.
مقدمه
جانبازان يکی از اقشار جامعهاند که به لحاظ مـوقـعـیـتـشـان
ناشی از جن میباشند ،که به خاطر دفاع از خاک و کشور ايـن
صدمات را به جان خريدهاند و اين در کیفیت زندگی آنها تاثـیـر
گذاشته است(  .)0مطالعات انجام شده در مورد آثار دراز مـدت
جن بر وضعیت روانی -اجتماعی جانبازان ،بیانگر آن است کـه
با گذشت زمان و افزايش سن ،عالئم بیماری و اختالالت همـراه
نیز افزايش میيابد(  . )1مطالعات در ايران در ارتباط با جانبـازان
بیانگر شیوع اختالالت روانپزشکی از قبیل اضطراب ،0اسـتـرس
پس از سانحه،1اختالالت خواب و افسردگی  9است ( .)9،1با اين
حال شواهد بسیاری مبنی بر ارتباط عوامل روانی مختـلـف بـا
خطر ابتال به پیامدهای نامطلوب در بیمـاریهـای مـخـتـلـف،
پیوسته رو به افزايش است(.)5
1
براساس نظريه روانشناختی  -بین فردی  ،تمايـل بـه مـر
نتیجه تلفیق دو حالت بین فردی تعلقپذيری خنثی و احسـاس
سربار بودن است( .)6براساس نظريه روانشناختی -بیـن فـردی
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احساس سربار بودن مستلزم اعتقاد به اين است که يکی سربـار
ديگران است ،به گروه کمکی نمیکند و در ايمنی و بهزيسـتـی
گروه ناتوان است( .)6احساس سربار بودن به اين ديدگاه اشـاره
دارد که وجود فرد ،سربار بر دوستان ،اعضای خانواده و يا جامعه
است و شامل دو جنبه است :الف)خودخواهانه 5يعنی من از خود
متنفر هستم و ب) احساس مسئولیت 6به عنوان مثال مر مـن
بیشتر از زندگی من برای ديگران ارزش دارد ( .)7هـمـچـنـیـن
احساس سربار بودن به عنوان يک حالت شناختی پويا در نـظـر
گرفته میشود ،در حالی که گفته میشود عوامل خطرساز مانند
بیخانمانی ،بیکاری ،بیماری جسمی و احساس پايین اعتماد بـه
نفس به توسعه آن کمک میکند(.)7،/
تعلقپذيری خنثی به عنوان يکی ديگر از ابعاد روانشنـاخـتـی-
1- Anxiety
2- Post Traumatic Stress Disorder-PTSD
3- Depression
4- Interpersonal Needs Questionnaire
5- Self-hate
6- Feelings of liability
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بین فردی مستلزم اعتقاد بر اين است که فرد فاقد ارتباط مهـم
با ديگران است و روابط معنادارش هم تضعیف شده يا از دسـت
رفته است(  .)3هم چنین احساس بیگانگی از دوستان ،خانواده و
ديگر محافل ارزشمند را تعلقپذيری خنثی تعريف کردهاند(.)01
تعلقپذيری خنثی را میتوان به صورت عملیاتـی بـه عـنـوان
سطوح پايین حمايت اجتماعی درک شده از ديگران ،حس درک
متقابل پايین و وابستگی يا احساس تنهايی تعريـف کـرد(.)00
گفته شده است که تعلقپذيری خنثی از دو جنبه تشکیل شـده
است الف) عدم وجود مراقبت دوسويه 0و ب) تنـهـايـی.)7( 1

پژوهشهای مختلفی در کشورهای مختلف ،ارتباط تعلقپذيـری
و احساس سربار بودن را با مولفههای مختلف بررسی کـردهانـد،
که همه آنها به اثر اين متغیرها بر آسیبهای روانی و رفتارهـای
آسیب به خود اشاره دارد که نشان از اهمیت آن در سـالمـت
روانی و جسمانی افراد میباشد(.) 6،01
نظر به اهمیت سالمت جانبازان ،نگرش مطلوب به زندگی يکـی
از قدرتمندترين ابزارها برای زندگی سالم است .نگرش به عنوان
آمادگی روانشناختی تعريف میشود تا به روش خاصی عـمـل
کند يا واکنش نشان دهد( .)09نگرش به زندگی دارای شش بعد
شامل :هدف در زندگی ،نوع دوستی ،مسئولیتپذيری ،پذيـرش
مر  ،خالء وجودی و جستجوی هدف است که به طـورکـلـی
اهداف زندگی ،رسالت فرد در زندگی و آنچه در زنـدگـی افـراد
اهمیت محوری دارد را مورد ارزيابی قرار میدهد( .)01با توجـه
به نظر وان  9هدفمندی و معنی در زندگـی اشـاره بـه يـک
سیستم شناختی مبتنی بر فرهن فرد است که بـر انـتـخـاب
فعالیت و اهداف فرد تاثیر می گذارد( .)05ارسی 1نگرش و معنـا
در زندگی را مستقل از ارزشهای شخصی ارزيابی میکنند و آن
را بر مبنای مفهوم سازی معنا در زندگی به عنوان تـعـهـد بـه
اهداف و احساس تحقق به خود میدانـد(  .)06پـژوهـشهـای
فراوانی در ايران به بررسی اثر نگرش به زندگی و اثر معنادرمانی
و رابطه آن با کیفیت زندگی دانشجويان پرداخته است(.)07،0/
بنابراين توجه به نگرش مثبت در زندگی در تمام اقشار جامـعـه
به خصوص جانبازان که در معر بیماریهای روانی مرتبط بـا
جن و آثار آن قرار دارند ضرورت دارد ،زيرا اين بیمـاریهـا و
مشکالت روانی بر افت عملکرد جسمانی و روانی جانبازان تاثیـر
زيادی دارد و زمینه ناهنجاریهای ديگر را فراهم میکند .عالوه
بر اين ،نظر به اهمیت متغیرهای اين پژوهش ،هی مطالعهای در
مورد تعلقپذيری خنثی و احساس سربار بودن و عوامل مرتبط و
زمینهساز آن بهخصوص در جامعه مهمی مانند جـانـبـازان در
داخل کشور يافت نشد؛ که اين پژوهش در همین زمـیـنـه بـه
بررسی نقش نگرش به زندگی در تعلقپذيری خنثی و احسـاس
سر بار بودن در جانبازان پرداخته است.
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روش کار
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی بود .تـعـداد
 011جانباز قطع عضو در شهر اردکان استان يزد در زمسـتـان
 0936به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدنـد .شـیـوه
انتخاب نمونه بدين شکل بود که از طريق اداره بنیـاد شـهـیـد
شهرستان اردکان با جانبازان ديدار به عمل آمد و پرسشنامههای
تحقیق با مدت زمانی معین برای پاسخدهی در اختیار آنها قـرار
گرفت .اطمیناندهی در مورد محرمانه ماندن اطالعات و آمـاده
ساختن افراد نمونه تحقیق از لحاظ روانی بـرای شـرکـت در
پژوهش از نکات اخالقی رعايت شده در پژوهـش مـی بـاشـد.
ابزارها پژوهش عبارت بودند از:
 -8پرسشنامۀ نیاز بینفردی( 5

 :)Iاين پرسشنامه دارای

چندين نسخه است .نسخه  05سوالی متشکـل از  05سـوال
هست که به صورت خودگزارشی از شرکتکنندگان میخـواهـد
که بهترين گزينة ممکن را متناسب با باورهايشان در مورد ايـن
که تا چه میزانی با ديگران در ارتباط هست (تعلقپذيری) و تـا
چه میزانی فکر میکند که سربار ديگران هسـت (ادراک بـار
بودن) را در يک مقیاس  7لیکرتی مشخص کند .نمر باالتر در
اين مقیاس به معنای ادراک بار بودن و تعلقپذيـری خـنـثـی،
بیشتر هست .اعتبار درونی (الفا  ) 31و پايايی خوبی برای ايـن
مقیاس گزارش شده است(11و.)03
-2پرسشنامه نگرش به زندگی :)LAP ( 6اين پرسشـنـامـه
توسط ريکر در سال 0331ساخته شد و برای سنجش مـعـنـای
زندگی در افراد استفاده میشود .اين پرسشنامه دارای  6بـعـد
هدف در زندگی ،نوع دوستی در زندگی ،مسئولیـتپـذيـری در
آلفای کرونبا اين پرسشنامه در هر  6بعد آن بین 18/3تا 1830
به دست آمد .همچنین اين پرسشنامه قادر به تمايز افراد دارای
سالمت روان از افراد دارای روان پايین بود(.)11
بعد از دريافت پرسشنامهها / ،پرسشنامه به دلیـل نـقـص در
تکمیل آن توسط گروه نمونه از روند پژوهش خارج شدند که در
مجموع  001پرسشنامه وارد تحلیل شدند .برای تجزيه و تحلیل
دادههای پژوهش از شاخصهای آمار توصیفی شاما میانـگـیـن،
درصد و انحرافمعیار و ضريب همبستگی پیرسون و تـحـلـیـل
رگرسیون گام به گام استفاده شد.

1- Absence of reciprocal care
2- loneliness
3- Wong
4- Erci
5- Interpersonal Needs Questionnaire-INQ
6- Life Attitude Profile -LAP
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درصد جانبازی آنها  11و انحراف استانـدارد 5831مـحـاسـبـه
گرديد .میانگین مدت حضور در جبهه 11815و انحراف استاندارد
 /81بود.

یافتهها
در بین  001نفر جانباز تحت بررسی میانگین سنی جـانـبـازان،
59861سال و انحراف استاندار  5856بود .همچنین مـیـانـگـیـن

جدول  -8ضریب همبستگی پیرسون در متغیر نگرش به زندگی با احساس سربار بودن و تعلقپذیریخنری در جانبازن
متغیرها
هدفمندی و جستجوی معنا
نگرش به زندگی

احساس سربار بودن

تعلقپذیریخنری

**-18110

**-181//

*

*

پیوستگی

-18130

-181/7

مسئولیت پذيری

*-18156

-180//

پذيرش مر

-18099

*

-18177

خالء وجودی

**18513

**181/5

**P> 01*P= 05

جدول  0نشان میدهد که همه ابعاد نگرش به زندگی بـه جـز
پذيرش مر با احساس سربار بودن جانبازان رابطه معنیـاداری
داشت .همچنین خالء وجودی با احساس سربار بودن جانبـازان
همبستگی مثبتی داشت .اما هدفمندی و جستـجـوی مـعـنـا،
پیوستگی ،مسئولیتپذيری با احساس سربار بودن جـانـبـازان
همبستگی منفی داشت .همچنین همه ابعاد نگرش به زنـدگـی

به جز مسئولیتپذيری با تعلقپذيری خنثی جانـبـازان رابـطـه
معناداری داشت .همچنین خال وجودی با تعلقپذيری خـنـثـی
جانبازان همبستگی مثبتی داشت .اما هدفمندی و جسـتـجـوی
معنا ،پیوستگی با تعلقپذيری خنثی جانبازان همبستگی منفـی
دارد.

جدول  -2رگرسیون گام به گام به منظور پیش بینی احساس سربار بودن جانبازان بر اساس ابعاد نگرش

مدل

بینپیش

R²

F

B

β

T

معناداری

1

خالء وجودی

0/12

18/42

0/36

0/44

3/66

0/004

2

هدفمندی و جستجوی معنا

0/18

10/09

-0/29

-0/38

-2/90

0/016

نتايج رگرسیون گام به گام در جدول  1نشان میدهد که از بین
متغیرهای پیشبین ،فقط خالء وجـودی و هـدفـمـنـدی و

جستجوی معنا میتواند  0/درصد از واريانس مربوط به احساس
سربار بودن را به طور معناداری پیشبینی نمايد.

جدول  -9رگرسیون گام به گام به منظور پیشبینی تعلقپذیری خنری در جانبازان بر اساس ابعاد نگرش به زندگی
مدل

پیش بین

R²

F

B

β

T

معناداری

1

هدفمندی و جستجوی معنا

0/10

14/56

-0/27

-0/41

-3/09

0/003

2

خالء وجودی

0/16

9/87

0/19

0/38

2/90

0/022

نتايج رگرسیون گام به گام در جدول  9نشان میدهد کـه از
بین متغیرهای پیشبین ،فقط خالء وجودی و هـدفـمـنـدی و
جستجوی معنا میتواند  06درصد از واريانس مربوط به تعلـق-
پذيری خنثی را به طور معناداری پیشبینی نمايد.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط و نقش نگرش به زنـدگـی
در احساس سربار بودن و تعلقپذيری خنثی در جانبازان بود .در
تبیین اين يافته میتوان گفت از آنجا که حس تعلقپذيری بـاال
با افزايش رفتارهای اجتماعی و افزايش همدلی و پیوستگی بین
افراد همراه است( )19و جانبازان نیز که در طـول زمـانهـای
سخت يا تراژدی جن اين همدلی و صمیمیت را به ـايـت از
خود نشان دادهاند ،طبیعتا اين باعث میشود که آنهـا احسـاس

6/

مسئولیت و معنی باالتری داشته باشند و کامال از حس تعـلـق-
پذيری خنثی به دور باشند .احساس سربار بودن نیـز بـه ايـن
معنی میباشد که وجود يک فرد باری بر دوش خانواده ،دوستان
و جامعه است .اين ديد اين ايده را پیش میآورد که ”مر مـن
“( .)11
وان اوردن ،لینام ،هوالر و جوئینر 0در مطالعهای نشان دادند کـه
مقیاس ادراک سربار بودن پیشبین قدرتمندی برای تالش برای
خودکشی و ايدهپردازی خودکشیاست( .)/واض است جانبازانی
که سالها برای حف ذرهذر خاک اين وطن خود را وقف کرده-
اند ،هی وقت احساس نمیکنند که سربار جامعه هستند ،چـون
خود را وقف هدفی عالی کردهاند و احساس هدفمندی در زندگی
خواهند داشت .ضمنا ،کسانی که احساس تعلقپذيری خـنـثـی
1- Van Orden, Lynam, Hollar & Joiner

فصلنامه پرستار و پزشک در رزم  8شماره بیست و چهارم 8سال هفتم 8پايیز3/

دارند ،دو ويژگی تنهايی و
(  ) 15که اين در مورد جانبازان مصداق ندارد ،چون آنها احساس
تنهايی و عدم مراقبت نمیکنند و افراد ،خانواده و حتی جامـعـه
نیز از آنها حمايت و مراقبت به عمل میآورد .طبـق تـحـقـیـق
لوئیس و تیلور  0افرادی که منابع اجتماعی قدرتمندی دارند و از
حمايت بااليی از سوی خانواده و دوستان برخوردار هستـنـد و
جهتگیری مذهبی قوی دارند ،از اهـمیت داشـــتـن بـااليـی
برخـوردار هستند (.)16
در تبیین رابطة معنی و ادراک سربار بودن و تعلقپذيری خنثـی
میتوان گفت که معنا در زندگی شامل انسـجـام در زنـدگـی،
احساس کمال ،جهتمندی به سوی هدف يا حـس هـدف در
زندگی میشود( .)17مطالعاتی که به بررسی رابطة بین معنا در
زندگی و آسیبشناسی روانی پرداختهاند ،نشان دادهاند که سط
پائین معنا در زندگی با اختالالت روانی ،اعـتـیـاد ،افسـردگـی،
ناامیدی و خودکشی رابطه دارد( .)1/،13پس وقتی جانبازان به
واسطة فعالیتهای خود در زندگی احساس کمال و جهتمندی
میکنند ،زندگی آنها معنادار میباشد و اين معنا در تقـابـل بـا
تعلقپذيری خنثی قرار دارد .اضطرابِ بیمعنايی با شکِ مبتنـی
بر جدايی و انزوا آ از میشود .مشکل جدايی و انزوا ،زيـربـنـای

اختالالت دلبستگی ناايمن است(  .)91پیوند ،عشق و تـعـالـی
نوشدارو و پادزهری برای وحشت انزوا و تنهايی هستند و نـبـود
اينها باعث نومیدی و تعلقپذيری خنثی و احساس سربار بـودن
میشود( .)90اين به خوبی شناخته شده است که بـه مـنـظـور
ايجاد نگرش مثبت 8خوش بینانه نسبت به زندگی ،فرد نیـاز بـه
يک پايه عاطفی امن دارد .در ابتدا يک خانه سالم و يا خـانـواده
شاد به عنـوان اين پايه احساسی ايمنی در زندگی فـرد عـمـل
میکند و بنابراين ،زمینهای متمايز برای تشکیل نگرش را فراهم
میکند .نگرش منفی به زندگی ،جانبازان و خانوادههای آنهـا را
تحت تاثیر استرسهای شديد قرار میدهد و اين استرسها بـه
طور مستقیم يا یرمستقیم ،با واسطه يا بیواسطـه نـاشـی از
معلولیت و ناتوانی جسمی آنها بوده ومیتواند سالمت وجـودی
جانباز و خانوادهاش را به خطر اندازد.
تشکر و قدردانی
نويسندگان مطالعه حاضر الزم میدانند از تمامی کارکنان بنیـاد
شهید که هماهنگی الزم را به عمل آورده و تمامی جـانـبـازان
شرکتکننده در اجرای اين پژوهش ،نهايت تشکر و قدردانی را
ابراز نمايند.

1- Lewis & Taylor
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The Role of Attitudes to Life in the Thwarted Belongingness and Perceived
Burdensomeness in Veterans
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Abstract
Introduction: It is necessary to pay attention to the psychological perceptions of devotees in the
family environment exposed to the mental illness associated with the war and its effects. Therefore,
the present research was done on the attitudes to life in the thwarted belongingness and perceived
burdensomeness in veterans.
Methods: The method of this research is correlational. The statistical population includes 120
of
with a given time period to answer. Interpersonal need Questionnaires (INQ) and attitude
towards
coefficients and stepwise regression analysis were used through SPSS22 software.
Results: The results show that all dimensions of attitude towards life, except accepting of death has a
significant relationship with the feeling of being overwhelmed by veterans, Also, all dimensions of
attitude towards life, except responsibility, have a significant relationship with the neutral attachment
of devotees. The results of stepwise regression show that predictive variables, only existential vacuum, purposefulness and meaning search can predict 18% of the variance associated with the feeling
of overhead and 16% of the variance of neutral attachment.
Conclusion: Understanding spiritual experience and attitudes toward veterans' lives can be used to
develop comprehensive interventions by psychologists and counselors to improve their quality and
satisfaction with their lives.
Key words: Attitudes to Life, Thwarted Belongingness, Perceived Burdensomeness, Veterans.
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