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چكيده
با پيشرفت سريع علم و فن آوري و پيچيده شدن اوضاع سياسی و محيط اجتماعی  ،لزوم ايجاد و مديريت تغيير سازمانی اهميّت ويژه اي يافته است .چنين روند رو به
رشد به منظور تغيير سازمانی  ،نياز به دانش و مهارت کافی براي بهبود و تكامل سازمانی را تشويق می نمايد .مديران با کسب آگاهی از نظريههاي حوزه کسب و کار
خود ،يادگيري استفاده از فناوريهاي نو ،توانمندسازي خود در تطبيق و اقتباس مهارتها و استراتژيها و پذيرا بودن تفكر خالق میتوانند به رهبران تغيير تبديل شوند .
هدف از انجام اين پژوهش ،بررسی تاثير منابع قدرت مديران با مقاومت کارکنان در برابر تغييرات سازمانی در حوزه معاونت اداري و مالی سازمان مرکزي دانشگاه آزاد
اسالمی می باشد .پژوهش حاضر از نوع توصيفی  -پيمايشی و جامعه آماري آن شامل کليه کارکنان معاونت اداري و مالی سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی به تعداد
 480نفر می با شد  .به منظور براورد حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده گرديده که حجم نمونه بدست آمده برابر  214نفر می باشد  .جهت جمع آوري
اطالعات از پرسشنامه استاندارد منابع قدرت با ضريب پايايی( آلفاي کرانباخ)  0/88و پرسشنامه محقق ساخته تاثير منابع قدرت بر مقاومت کارکنان با ضريب پايايی( آلفاي
کرانباخ) 0/83استفاده شده است .همچنين جهت تجزيه و تحليل سواالت پژوهشی از آمار توصيفی و استنباطی (شامل تی تک گروهی و دانكن و  )...به کمک نرم افزار
 spssاستفاده شده است .نتايج اين پژوهش حاکی از آن است که منابع قدرت مديران بر مقاومت کارکنان در برابر تغييرات سازمانی تاثير گذار است.
کليد واژگان :منابع قدرت ،مقاومت کارکنان و تغييرات سازمانی

مقدمه

حیطه مورد بررسی قرار داد .حوادث ،وقایع و صحنههای

جنگ به عنوان یک عامل فشار روانی شدید ،پیامدهای

خشونتآمیز و پراسترس جنگ که همراه با بار هیجانی و

گستردهی فردی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی دارد که در

عاطفی منفی است منجر به از دست دادن سالمت روانی،

گسترهی نسلهای متمادی تأثیرات چشمگیری بر روابط

جسمی ،قطع عضو ،معلولیتهای مختلف حسی و حرکتی

اعضای یک جامعه میگذارد .از عوارض هر جنگی ،بروز

میگردد و هر یک از این موارد خود نیز زمینهساز ابتالء

مشکالت جسمی و روانی است که برای افرادی که به طور

افراد به انواع اختالالت روانی بهویژه اختالل استرس پس

مستقیم یا به طور غیر مستقیم در جنگ حاضر بودهاند ،به

از ضربه ( )PTSDمیشود .بخش دیگری از واقعیت جنگ

وجود میآید .معموالً مشکالت جسمی منجر به بروز نقص

اسارت میباشد و فقدان حضور ،بیخبری و جدایی فرد از

عضو میگردد اما جراحات روانی تا مدتها ،حتی پس از

خانواده اضطراب ،نگرانی ،استرس و مشکالت متعدد

جنگ ،گریبانگیر آسیبدیدگان خواهد بود .فرد آسیبدیده

اجتماعی و اقتصادی را در مدت اسارت و حتی پس از

نه تنها از نظر روانی دچار اختالل میگردد ،بلکه محیط

پایان اسارت میتواند برای فرد و خانوادهاش ایجاد نماید.

خانواده نیز به تأثیر از وی در معرض خطر قرار میگیرد

شهادت و فقدان دائمی حضور فرد در خانواده واقعیت تلخ

( .)1این پیامدهای فردی و خانوادگی را میتوان در سه

دیگری از جنگ است که والدین ،همسر و فرزندان شهید
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را با مشکالت متعددی روبرو میسازد .البته این سه حیطه

پایینتر سالمت عمومی ،رضات زناشویی و عزت نفس را

به طور کامل از یکدیگر متمایز نیستند و همپوشیهای

نشان میدهند و به طور کلی در مقایسه با زنان گروه کنترل

مختلفی با یکدیگر دارند .به نظر میرسد پس از اتمام جنگ

رضایت از زندگی کمتری دارند ( .)6همچنین در مطالعات

و بازگشت رزمندگان به خانواده ،به سبب استرسهای ناشی

دیگر به این نکته اشاره شده است که خشونت در خانواده-

از جنگ و اثر مخرب آن بر روح و روان افراد ،تأثیرات

های مبتال به  PTSDبیشتر است و خشونتهای فیزیکی و

نامطلوب جنگ بر خانواده ،به خصوص همسران آنها

کالمی زیادتر بوده و بیشتر این خشونتها متوجه همسران

همچنان ادامه مییابد (.)2

آنها میباشد ( .)7در خانواده این بیماران ،همسران فشار

اختالل استرس پس از حادثه 1یکی از اختالالتی است که

مضاعفی را هم از طرف شوهر و از ناحیه دور نگه داشتن

نه تنها کیفیت زندگی جانباز ،بلکه خانواده و جامعه او را

فرزندان از رفتار آسیبزای شوهر تحمل میکنند .برای

تحت تأثیر قرار میدهد .تجارب بالینی و مشاهدات مکرر

مثال ،همسران سربازان رژیم اشغالگر قدس مبتال به PTSD

پژوهشگران نشان میدهد که خانوادهی این جانبازان از

گزارش دادهاند که نشانههای مشکالت سالمت روانی

مشکالت روانی بیشتری رنج میبرند ( .)3مطالعات مختلف

بیشتری تجربه میکنند و در مقایسه با همسران سربازان

مشخص ساختهاند که نشانههای  PTSDسربازان میتوانند

فاقد  PTSDروابط اجتماعی مختل و نارضایتمندتری

تأثیرات منفی بر روابط خانوادگی داشته باشند و روابط

دارند (.)8

خانوادگی میتواند  PTSDو سایر اختالالت همراه را بهبود

یکی از تبعات منفی دیگر جنگ ،اسیر شدن است که

بخشد یا بدتر سازد .این حقیقت به مسایل عمومی اشاره

مشکالت خانوادگی و احتماالً از همگسستگی خانوادههای

میکند که در روابط همسران  PTSDمیتواند وجود داشته

اسرا چه حین اسارت و چه بعد از اسارت مربوط را در پی

باشد .پژوهشهایی که تأثیر  PTSDبر روابط صمیمی را

دارد .همسر سربازی که اسیر شده است باید ابتدا با غیبت

بررسی کردهاند به اثرات گسترده و شدیداً منفی آن بر روابط

و وضعیت ناشناس همسرش کنار بیاید و سپس با برگشت

زناشویی ،کارکرد کلی خانواده و بهداشت روانی همسران

مجدد او پس از مدت زندانی کنار بیاید .از نظر بسیاری از

اشاره دارد .این اثرات میتواند منجر به مشکالتی نظیر

همسران سربازان اسیر جنگی سازگاری مجدد با نقشهای

والدگری نابسامان ،خشونت خانوادگی ،طالق ،مشکالت

فعال ،مکمل ،و حمایتکنندهی شوهر و همچنین جایگزین

جنسی ،پرخاشگری و دشواری مراقبت گردد ()4؛ مقایسه

شدن برای نقشهای تربیتی فرزندان وظیفهای بسیار دشوار

نیمرخ روانی همسران شاغل جانبازان با همسران شاغل

است (9و .)14که این خود اثرات مخربی بر کانون خانواده

عادی نشان داد که همسران جانبازان به طور معناداری

و سالمت روان افراد خصوصاً همسران خواهد داشت .در

نسبت به همسران عادی دارای وضعیت روانی نامناسب

خانوادهی شهدا نیز مسئولیت اصلی ،بر عهدهی همسر

هستند و از مشکالت افسردگی ،خود بیمارانگاری و

بازمانده است که باید نقش مادر و پدر را همزمان برای

هیجانی بیشتری رنج میبرند ( .)5در مطالعهای دیگر

فرزندان ایفا نماید .بنابراین همسران خانوادهی اسرا و شاهد

محققان به ارزیابی سالمت عمومی ،رضایت زناشویی و

و جانباز از نظر بهداشت روانی میتوانند در شمار گروههای

PTSD

در معرض خطر جامعه به حساب آیند .این مسئله در

ایران پرداختند .گروه مقایسه نیز  44تن از زنان متأهل ارجاع

پژوهشی که علیزاده ( )1385بر روی همسران جانباز ،شاهد

داده شده به مرکز بهداشت عمومی شهرستان رشت بودند.

و همسران افراد عادی انجام داده است نشان داده شد که

نتایج نشان داد که همسران سربازان مبتال به  PTSDسطوح

سطح بهداشت روانی همسران شاهد پایینتر از سطح

سطوح عزت نفس همسران 44نفر از سربازان مبتال

1. Post trauma stress disorder
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بهداشت روانی همسران جانباز و عادی است و همین طور

طرح پژوهشی ،این پژوهش از نوع طرح های نابسنده ،از

سطح بهداشتروانی همسران جانباز پایینتر از همسران

نوع طرح سه گروهی بدون کنترل می باشد.

عادی است .در تحقیق آقا یوسفی و شریف ( )2414نیز که

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری :جامعه آماری

بهزیستی روانی را در سه گروه همسران جانبازان ،آزادگان

پژوهش شامل تمامی همسران جانبازان اعصاب و روان،

و شهدا بررسی کردند ،نتایج تفاوت معناداری را در این

آزادگان و شاهد جنگ تحمیلی استان تهران است که 344

سه گروه نشان داد و همسران جانبازان از کمترین سطح

نفر نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب

بهزیستی روانی برخوردار بودند ( .)11مجاهد و همکاران

شدند ،به این ترتیب که با استفاده از فرمول کوکران با توجه

( )1394در پژوهشی با هدف مقایسه سالت روان همسران

به تعداد جانبازان اعصاب و روان،آزادگان و خانواده های

شهدا و جانبازان شهر زاهدان ،تفاوت معناداری را در

شاهد استان تهران حجم نمونه برآورد شد و بر اساس آن

سالمت روان دو گروه نیافتند ولی هر دو گروه سطح

همسر خانواده های جانبازان اعصاب و روان ،آزادگان و

سالمت روان پایینی را نشان دادند (.)12

شهدا انتخاب گردید.

با شروع بازسازیهای عمرانی همه جانبه آسیبهای ناشی
و فرهنگی پس از جنگ تا کنون ،خانواده شهدا ،مجروحان

ابزار جمع آوری اطالعات
الف :پرسشنامه پاسخ های مقابله ای :این پرسشنامه بوسیله

و اسراء قربانیان خاموش و فراموش شدگان جنگ محسوب

بیلینگز و موس در سال  1981تدوین شده است ( .)14آنها

میشوند .با توجه به ارتباط قوی متغیرهایی مانند ابعاد

پاسخ های مقابله را مرکب از شناخت ها و رفتارهایی می

شخصیتی ،عزت نفس ،منبع کنترل ،اهداف زندگی ،سبک-

دانند که فرد برای ارزیابی و کاهش استرس و برای اداره

های مقابلهای ،حمایت اجتماعی و میزان پایبندی به ارزش-

کردن و تعدیل آنها استفاده مینماید .پرسشنامه پاسخ های

ها با بهزیستی روانشناختی( )13و همچنین با توجه به

مقابله ،شامل  19جمله می باشد .براساس بررسی های

ضرورت تخصیص منابع مختلف مالی و مشاورهای بر

بیلینگز و موس ،از طریق روش تحلیل عوامل ،جمالت این

حسب ارجحیت و نیازهای همسران جانبازان ،آزادگان ،و

پرسشنامه به سه دسته تقسیم می شود که شامل )1 :پاسخ

شهدا مسئله اصلی پژوهش حاضر تعیین و بررسی نیمرخ

های مقابله شناختی فعال با  6جمله؛  )2پاسخ های مقابله

روانی ،رضایت زندگی و شیوههای مقابله در همسران

رفتاری فعال با  6جمله؛  )3پاسخ ها اجتنابی با  7جمله .از

جانبازان  ، PTSDو مقایسه آن با همسران آزادگان ،و شهدا

طریق این پرسشنامه دو شیوه مقابله متمرکز بر حل مسئله

میباشد.

با 11جمله و مقابله متمرکز بر هیجان با  8جمله ،مورد

از جنگ و در تحوالت گسترده و عظیم اجتماعی ،اقتصادی

بررسی قرار می گیرد .در پرسشنامه مقابله بیلینگز و موس
مواد و روش ها

آزمودنی می بایست به هر یک از جمالت که نوعی پاسخ

این پژوهش با توجه به ماهیت و موضوع تحقیق و از نظر

مقابله محسوب می شوند ،بصورت بلی یا خیر جواب دهد.

هدف ،تحقیقی کاربردی است ،و از نظر کنترل متغیرها،

به منظور آنکه میزان استفاده از پاسخ های مقابله دقیق تر

تحقیقی غیرآزمایشی است چرا که روابط بین متغیرها

مشخص شود از یک مقیاس چهار گزینه ای شامل؛ همیشه،

دستکاری نشده ،به این معنا که محقق متغیرهای مورد

بیشتر اوقات ،گاهی و هیچوقت استفاده می شود و آزمودنی

مطالعه را شخصاً دستکاری نمی کند و تأثیر آنها را بر

بر مبنای گزینه ای که انتخاب می کند بین صفر تا  3نمره

یکدیگر و یا سایر متغیرهای موردنظر مورد مشاهده قرار

می گیرد .در پژوهش حاضر برای نمره گذاری از همین

می دهد ( .)13همچنین این پژوهش از نوع علی مقایسه ای

روش (یک مقیاس لیکرت  4نقطه ای ،صفر تا  )3استفاده

می باشد.

شده است .براهنی و موسوی اعتبار همسانی درونی را
15

مقایسه نیمرخ روانی ،رضایت از زندگی و راهبردهای مقابله ای در همسران  /جدیدی و همکاران

از 4441تا  4466ذکر کرده اند .پورشهبازی پایایی پرسشنامه

رضایت از زندگی بهزیستی روان شناختی ساخته و به

را به روش تنصیف و با استفاده از فرمول تصحیح اسپیرمن

کارمی رود ( .)18مقیاس مذکور ابزاری  5ماده ای است که

ـ براون محاسبه کرده و ضریب پایایی  4478را بدست

برای اندازه گیری قضاوت شناختی و کلی فرد از زندگی

آورده است (.)15

طراحی شده است و می توان آن را تقریباً ظرف مدت پنج
دقیقه کامل نمود .نمره گذاری مقیاس رضایت از

ب :پرسشنامه  :SCL-90-Rاین پرسشنامه توسط

زندگی( )SWLSبه صورت طیف لیکرتی  7امتیازی است

دراگوتیس و همکارانش در سال  1973معرفی شد و بر

که نمره یک برابر با کامالً مخالف ،نمره دو برابر با مخالف،

اساس تجربیات بالینی و تحلیلهای روانسنجی ،مورد

نمره سه برابر با تقریباً مخالف ،نمره چهار برابر با نه مخالف

تجدید نظر قرار گرفته و فرم نهایی آن در سال  1976تهیه

نه موافق ،نمره پنج برابر با تقریباً موافق ،نمره شش برابر با

گردید (15و .)16در ایران مطالعات زیادی برای هنجاریابی

ال موافق است .امتیاز کلی این
موافق ،نمره هفت برابر با کام ً

آن انجام شده است .پاسخهای ارائه شده به هر یک از موارد

مقیاس با جمع پاسخ ها محاسبه شده و دامنه آن بین  5تا

آزمون در یک مقیاس  5درجهای از میزان ناراحتی که از

 35می باشد .امتیاز باالتر شاخص سطوح رضایتمندی بیشتر

«هیچ» تا «به شدت» میباشد ،مشخص میشود 94 .ماده این

از زندگی است .ارزیابی روان سنجی مقیاس رضایت از

آزمون  9بعد مختلف شکایات جسمانی ،وسواس و اجبار،

زندگی نشان داد که همسانی درونی باالیی 4487دارد.

حساسیت در روابط متقابل ،افسردگی ،اضطراب،

ضریب همبستگی آزمون مجدد با فاصله زمانی دو ماه نیز

پرخاشگری ،ترس مرضی ،افکار پارانوئیدی و روانپریشی

 4482به دست آمده است .در خصوص روایی مقیاس

را در بر میگیرد .نمرهگذاری و تفسیر آزمون براساس سه

رضایت از زندگی مطالعات متعددی صورت گرفته و

شاخص ضریب کلی عالئم مرضی ،معیار ضریب ناراحتی

مشخص گردیده که این مقیاس می تواتد به طور معتبری

و جمع عالئم مرضی به دست میآید .محاسبه ثبات درونی

رضایت از زندگی را نشان دهد .در مطالعه ی روایی همزمان

به دست آمده برای  9بعد کامالً رضایتبخش بوده است.

از طریق همبستگی با  14مقیاس دیگر که بهزیستی روانی

بیشترین همبستگی مربوط به بعد افسردگی با  449و کمترین

را می سنجیده اند نشان داد که هریک از این مقیاس ها با

آنها روانپریشی با  4477بوده است ( . )16پایایی آزمون

مقیاس رضایت از زندگی دارای ضریب همبستگی 445یا

مجدد پس از یک هفته ارزیابی اولیه دارای همبستگی باال

باالتر بودند .روایی افتراقی مطالعات مختلف نشان داده

بین  4478تا  449بودهاند .در زمینه اعتبار همزمان،

است که همبستگی پایینی بین مقیاس رضایت از زندگی و

دراگوتیس ،ریکلز و راك ( )1976این آزمون را به همراه

مقیاس عاطفی بودن منفی و مثبت وجود دارد ( .)19بیانی،

 MMPIبر روی  119آزمودنی داوطلب اجرا نمودند.

کوچکی ،عاشور و گودرزی ( )1386در بررسی اعتبار و

همبستگی مربوط به مالك افسردگی با  4473و کمترین

روایی مقیاس رضایت از زندگی ) )SWLSاعتبار مقیاس

همبستگی ،ترس مرضی با  4436بوده است .منصوری و

رضایت از زندگی را با استفاده از روش آلفای کرونباخ

هنرمند ( )1389ضریب پایایی همه ابعاد این آزمون را به

 4483و با روش بازآزمایی  4469به دست آوردند (.)24

روش آلفای کرانباخ بین  4493تا  4498گزارش کرده است

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ،از روش های آمار

( .)17رضاپور با استفاده از روش بازآزمایی ( )1376ضریب

توصیفی از جمله میانگین ،خطای انحراف از میانگین،

پایایی ابعاد را بین  4468تا  4481محاسبه نموده است(.)18

انحراف معیار و واریانس ،همچنین در جهت تجزیه و

ج :مقیاس رضایت از زندگی( :)SWLSاین مقیاس توسط

تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی آزمون تحلیل

داینر و همکاران ( )1985برای اندازه گیری مؤلفه های
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واریانس چند متغیره استفاده شده و برای این منظور از نرم

رفتاری () F=0.16, df=2,314 P<0.85؛ پاسخ های

افزار آماری  SPSSاستفاده شده است.

مقابلهای شناختی ()F=2.60, df=2,314, P<0.08؛
شیوه مقابله مسئله مدار ( F=0.12, df=2,314,

یافته ها

 ) P<0.90در سه گروه همسران شاهد ،آزاده و جانباز

بررسی تفاوت بین نیمرخ روانی همسران شاهد ،آزاده و

تفاوت معنادار وجود ندارد ،ولیکن بین پاسخ های مقابلهای

جانباز نشان می دهد(جدول  )1بین سه گروه مذکور تفاوت

اجتنابی ( )F=5.35, df=2,314, P<0.01و شیوه مقابله

معنادار بین نیمرخ روانی آنها مشاهده نمیگردد(4429

هیجان مدار ( ) F=3.42, df=2,314, P<0.03سه گروه

 ،)<F=1.26, df=2, 314, Pاین مورد در نمودار نمایش

مذکور تفاوت معنادار وجود دارد .با توجه به میانگین های

داده شده است.

این دو راهکار مقابله ای (جدول ،)5مشاهده می شود که
همسران آزاده وضعیت بدتر ،همسران جانباز وضعیت بهتر،

مقایسه راهکارهای مقابلهای همسران شاهد ،آزاده و جانباز

و همسران شهدا وضعیت بیابین را در پاسخ های مقابلهای

بیایانگر آن است که (جدول )4بین برخی از راهکارهای

اجتنابی و شیوه مقابله هیجان مدار در مقایسه با دو گروه

مقابله در سه گروه همسران شاهد ،آزاده و جانباز تفاوت

دیگر دارا میباشند.

معنادار وجود دارد .به این معنا که بین پاسخهای مقابلهای

جدول  .3آزمون تحليل واریانس نيمرخ رواني درسه گروه همسران شاهد ،آزاده و جانباز
مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

F

9339

2

43.8

132.

نيمرخ روانی

سطح

ضریب اتا

معناداری

0301

0329

نیمرخ روانی همسران شاهد ،آزاده و جانباز
1.8
1.7
1.6
1.5

1.3
1.2
1.1

گروه ها

1.0
.9

همسران شاهد

.8

همسران آزاد ه

.7

همسران جانباز

.6
ترس مرضی
سؤالهاي اضافی

افکار پارانوئیدي
افسردگی

شکايات جسمانی

روان پريشی

ياه سايقم S CL -30

11

وسواس -اجبار

حساسیت در روابط

پرخاشگري
اضطراب

ياه سايقم تارمن نيگنايم S C L -30

1.4

مقایسه نیمرخ روانی ،رضایت از زندگی و راهبردهای مقابله ای در همسران  /جدیدی و همکاران
جدول . 2جدول آمار توصيفي معيار كلي عالئم مرضي و رضایت از زندگي همسران شاهد ،آزاده و جانباز
آزمون
معیار کلی عالئم
مرضی

رضایت از زندگی

گروهها

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

همسر شاهد

155

1415

4464

همسر آزاده

138

1422

4462

همسر جانباز

51

1447

4465

همسر شاهد

155

19484

7442

همسر آزاده

138

19411

6437

همسر جانباز

51

24439

6468

جدول . 3آزمون تحليل واریانس یک راهه معيار كلي عالئم مرضي و رضایت از زندگي همسران شاهد ،آزاده و جانباز
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

معیار کلی عالئم مرضی

4497

2

4448

1427

4428

رضایت از زندگی

73488

2

36494

4482

4444

جدول شماره  3مقایسه معیار کلی عالئم مرضی ( ) GSIو رضایت از زندگی همسران شاهد ،آزاده و جانباز نشان میدهد .طبق نتیجه بدست آمده بین سه گروه مذکور در معیار
کلی عالئم مرضی ( )F=1.27, df=2, 314, P< 0.28و رضایت از زندگی( )F=0.82, df=2, 314, P<0.44تفاوت معنادار مشاهده نمیگردد.

جدول .4نتایج تحليل واریانس چند متغيره برای راهکارهای مقابلهای سه گروه همسران شاهد ،آزاده و جانباز
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پاسخهای مقابلهای رفتاری

1434622

2

514849

4416

پاسخهای مقابلهای اجتنابی

78486

2

39443

5435

4441

پاسخهای مقابلهای شناختی

121498

2

64499

2464

4448

شیوه مقابله مسئلهمدار

81442

2

44451

4412

4494

شیوه مقابله هیجانمدار

74444

2

37424

34425

4443

راهکارهای مقابلهای

F

سطح معناداری
4485

جدول .5آمار توصيفي راهکارهای مقابلهای اجتنابي و هيجانمدار همسران شاهد ،آزاده و جانباز
راهکارهای مقابلهای
پاسخهای مقابلهای اجتنابی

پاسخهای مقابلهای هیجانمدار

گروه

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

همسران شاهد

155

8412

2464

همسران آزاده

138

9443

2481

همسران جانباز

51

7494

2468

همسران شاهد

155

14492

3484

همسران آزاده

138

11473

2484

همسران جانباز

51

14453

2474

بحث

همسران شاهد ،آزاده و جانباز را به طور همزمان مقایسه

نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه بين نيمرخ رواني معيار

نموده باشد ،یافت نشد وليکن این یافته با بخشي از نتایج

كلي عالئم مرضي ( )GSIو رضایت از زندگي در

پژوهش های مجاهد ،كالنتری ،مولوی ،نشاط دوست و

همسران شاهد ،آزاده و جانباز تفاوت معنادار وجود

شکيبا ()0331؛ اميری و همکاران ()0331؛ سليمي ،آزاد

ندارد .طبق بررسي صورت گرفته در ادبيات های

مرزآبادی ،اميری ،و تقوی ()0331؛ ضرابي ،نجفي،

پژوهش مرتبط تحقيقي كه نيمرخ رواني ،معيار كلي

شيرازی ،فرحي ،نجفي و تدرسي ()2113؛ نلسون و

عالئم مرضي ( )GSIیا رضایت از زندگي هر سه گروه
15

فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،سال پنجم شماره اول ،بهار  ،3131پیاپی31

رایت ()0331؛ تال ( ،2113به نقل از كونن و همکاران،

وضعيتي كنش های رواني -اجتماعي بيماران ،از جمله

 )2113همسو مي باشد (5و1و02و20و22و.)23

مراقبت از خود ،روابط بين فردی و حفظ شغل به شدت

در خانواده جانبازان مبتال به  ، PTSDهمسران فشار

دچار دگرگوني مي شوند و به این خاطر برای سازگاری

مضاعفي را هم از طرف شوهر و از ناحيه دور نگه داشتن

و زندگي موفقيت آميز در اجتماع نياز به كمک و مراقبت

فرزندان از رفتار آسيبزای شوهر تحمل ميكنند .برای

های دائمي دارند .افزون بر آن ،نه تنها بيمار ،بلکه نظام

مثال ،همسران سربازان رژیم اشغالگر قدس مبتال به

خانواده در ابعاد مختلف تحت تأثير قرار گرفته ،الگوی

 PTSDگزارش داده اند كه نشانه های مشکالت سالمت

تعاملي معمولي بين افراد خانواده مختل شده و وظایف

رواني بيشتری تجربه مي كنند و در مقایسه با همسران

و نقش های جدیدی برای اعضای خانواده مطرح مي

سربازان فاقد  PTSDروابط اجتماعي مختل و

گردد .خانواده های این بيماران به دليل تحمل استرس

نارضایتمندتری دارند ( .)3در خانواده ی شهدا نيز

های طاقت فرسا و نيز نقش های جدید دچار احساسات

مسئوليت اصلي ،بر عهده ی همسر بازمانده است كه باید

و افکاری نظير احساس گناه  ،ترس و نگراني ،تنفر و

نقش مادر و پدر را همزمان برای فرزندان ایفا نماید .عدم

ابراز خشم ،اندوه و نااميدی ميگردد ( .)5زماني كه

تفاوت معني دار در نيمرخ رواني همسران شهدا با

عضوی از خانواده بيمار شود و یا در ارائه ی نقشهای

جانبازان مي تواند گویای این نکته باشد كه تاثير استرس

معمول و هنجار خود در خانواده احساس ناتواني كند

وجود شوهر بيمار و معلول كمتر از استرس فقدان شوهر

مي توان انتظار داشت كه تعادل و هموستازی خانواده

نيست.

از بين برود ( .)24دیدگاه های سيتمي و خانواده درماني

در خانواده های آزادگان نيز ،همسران مدتي طوالني باید

در تعيين آسيب شناسي خانواده بر این نکته تأكيد دارند

مسئوليت اصلي خانواده را مانند همسران شهدا بر عهده

كه خانواده به عنوان واحد تعاملي از اعضای خود تأثير

بگيرند و همچنين سربازان اسير معموال پس از بازگشت

مي پذیرد .با این نگرش بيماری یک عضو خانواده بر

دارای درصدی از جانبازی بوده و یا از مشکالت روحي

كاركردهای مختلف تمام اعضا تأثير مي گذارد .به عالوه

ناشي از دوران اسارت رنج مي برند كه هر دوی این

عواملي نظير انواع و شدت بيماری ،سختي و سهولت

موارد مي تواند اثرات مخربي بر كانون خانواده و سالمت

درمان ،و شيوه پاسخ افراد خانواده به بيماری ،تأثيرات

روان افراد خصوصاً همسران داشته باشد .بنابراین

در خور توجهي بر یکدیگر دارند و مي توانند به عنوان

همسران خانواده ی اسرا و شاهد و جانباز از نظر بهداشت

مشخص كننده ی اصلي فشار رواني در خانواده مورد

رواني مي توانند به یک ميزان در معرض خطر پایين بودن

توجه قرار گيرند ( .)5با توجه به موارد ذكر شده مي

سطح بهداشت روان قرار گيرند.

توان استنباط كرد كه پایين بودن بهداشت رواني در
همسران جانبازان  PTSDبه علت وجود یک بيمار مبتال

باال بودن ميانگين نمره كلي آزمون SCL-90-Rدر سه

به بيماری مزمن و فشارهای ناشي از آن مي باشد .شواهد

گروه ،نشان دهنده پایين بودن بهداشت رواني این سه

متعددی بر این حقيقت تأكيد دارد كه فشار رواني ناشي

گروه از حد متوسط است .افراد مبتال به بيماری های

از تغييرات زندگي و رویدادهای تنش زا مي تواند موجب

مزمن جسمي یا رواني از اختالل های رفتاری ،شناختي

بيماری و مشکالت در اعضای خانواده شود (.)25

و جسماني شدید و طوالني مدت رنج مي-برند .در چنين
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در همين راستا ساكي و قنبری ( )0333در پژوهشي تحت

همانطور كه نتایج مقایسه در خصوص رضایت از

عنوان بررسي سالمت رواني همسران جانبازان قطع

زندگي گروه های مورد بررسي نشان داد تفاوت

نخاعي استان لرستان به این نتيجه دست یافتند كه %3445

معناداری بين ميزان رضایت از زندگي گروه ها وجود

دارای مشکالت جسمي  %3045دارای اضطراب%2341 ،

ندارد .وليکن با توجه به ميانگين ميزان رضایت از زندگي

دارای مشکالت اجتماعي و  %21دارای مشکالت

در آزمون اجرا شده ،ميزان مولفه رضایت از زندگي در

افسردگي هستند ( .)21و به همين منوال دژكام و امين

تمام گروه ها در مرز قرار دارد .به نظر مي رسد آنچه

الرعایا ( )0332در پژوهش خود به این نتيجه دست یافتند

نمره های این افراد را در مرز ميان رضایتمندی كامل و

كه سالمت رواني در همسران جانبازان اعصاب و روان

نارضایتمندی كامل قرار داده است پذیرش نسبي شرایط

در نتيجه ی زندگي با فرد بيمار دچار اختالل مي گردد

موجود در كنار ارزیابي های منفي از شرایط موجود مي

( .)2طبق پژوهش دكل و انوچ و سالومون ( )2113نيز

باشد .به احتمال زیاد نارضایتي مردان آزاده و جانباز

تعامل با یک فرد آسيب دیده باعث فشار و استرس بسيار

همان طور كه در مطالعه ی آیکين و همکاران ()2113

مي شود كه منجر به مشکالت رواني مختلف مي گردد

به دست آمد تا حد زیادی ناشي از تجربه های منفي

(.)21بنابراین مي توان گفت كه همسران جانبازان مبتال

گذشته و حضور در جنگ مي باشد .نارضایتي از زندگي

به  PTSDو همسران آزادگان و شهدا به دليل فشارهای

مردان جانباز و آزاده مي تواند به عنوان متغير مستقلي بر

رواني دایمي ،ناشي از مراقبت از همسر ،تغيير نقش

فرسودگي ناشي از مراقبتگری تأثير گذارده و این

اعضای خانواده ،و شرایط خاص زندگي ،آسيب پذیری

فرسودگي هم طبق یافته های جردن و همکاران ()0332

بيشتری داشته ،در معرض ابتال به مشکالت رواني-

و كالکا و همکاران ( )0331بر ميزان رضایت از زندگي

اجتماعي هستند .در بازماندگان جنگ ميزان باالیي از

و شادكامي همسرانشان تأثير مي گذارد (23و23و.)31

افسردگي ،اختالل جسماني كردن و سوء مصرف مواد

برآیند و مجموع شرایط فوق الذكر در خصوص ویژگي

دیده مي شود؛ آنها عمده ی رفتارهای مربوط به احساس

های رفتاری و روان شناختي همسران و كيفيت روابطشان

تملک خود را با پرخاشگری و تحریک پذیری نشان

مي تواند بر شبکه ارتباطي درون خانوادگي تأثير بگذارد.

ميدهند كه این به نوبه ی خود در زمره ی مهم ترین

طبق پژوهش احمدی ،محمودآبادی و عرب نيا ()0335

عوامل كاهش عزت نفس در زنان و كاهش در سایر كار

در مورد خانواده های جانبازان  PTSDاز بين  3بعد

كردهای فردی و خانوادگي است و در نتيجه فرسودگي

سازگاری زناشویي موضوعات شخصيتي عامل اصلي

زوجيني است .البته این مسأله برای همسران شاهد به

محسوب مي شود؛ موضوعات شخصيتي شامل قبول

گونه ی دیگری است؛ آن ها به لحاظ اینکه طي چند سال

همدیگر از نظر اهداف و برنامه های زندگي و پذیرش

متوالي به تنهایي با مسائل زندگي اعم از تنهایي و فرزند

یکدیگر به دليل ویژگي های پایدار ،سليقه ها و سبک

پروری دست و پنجه نرم كرده اند ممکن است مشکالت

زندگي است .در خانواده های جانبازان  PTSDبه دليل

روان شناختي متعددی را ادراک كرده و بهداشت رواني

آسيب جدی در روابط دوتایي ،روابط زناشویي و جنسي،

اشان كاهش مي یابد.

موضوعات شخصيتي آخرین حلقه ی نگهدارنده ی
ازدواج است .گذشت زمان موجب مي شود تا ویژگيهای
شخصيتي متأثر از عالیم اختالل شده ،و مهمترین عامل

15

فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،سال پنجم شماره اول ،بهار  ،3131پیاپی31

نگهدارنده ی ازدواج جانبازان  PTSDآسيب ببيند.

باليني ،مددكار اجتماعي ،روان پرستار ،مشاور خانواده،

بنابراین گذشت زمان و مزمن شدن بيماری همسران

خانواده درمانگر و ...به افراد ارائه خدمات دهند.

جانبازان را به سوی نارضایتي زناشویي مي كشاند (.)30

-بر اساس عدم تفاوت در مولفه رضایت از زندگي و

همچنين بر اساس یافته های به دست آمده مشخص

ميزان نسبتا پایين آن در گروه های مورد بررسي،

گردید كه بين پاسخ های مقابلهای اجتنابي؛ و شيوه مقابله

ضرورت اختصاص خدمات و برنامه های روانشناختي،

هيجانمدار در سه گروه همسران شاهد ،آزاده و جانباز

اجتماعي و فرهنگي برای تمام گروه ها با رویکرد روان

تفاوت معنادار وجود دارد .وليکن بين پاسخ های

شناسي مثبت ،روان شناسي شادكامي و معنا درماني به

مقابلهای رفتاری و پاسخ های مقابلهای شناختي؛ و شيوه

صورت گروهي پيشنهاد مي شود.

مقابله مسئله مدار سه گروه همسران شاهد ،آزاده و جانباز

-روشهای آموزشي مهارت های مقابله ای در همسران

تفاوت معنادار وجود ندارد .پژوهشي در این زمينه یافت

جانبازان ،شهدا ،و آزادگان كه از بهداشت رواني پایيني

نشد .این تفاوت در یافته های پژوهش شعيری و روشن

برخوردارند ،با توجه به استفاده بيشتر از شيوه ی هيجان

()0333كه بر روی فرزندان جانبازان و شهدا صورت

مدار در ميان آنها ،ضروری است و مي تواند در بهبود

گرفته بود مشاهده شد كه مي تواند ناشي از شرایط

بهداشت رواني در آنها مؤثر واقع شود.

متفاوت خانوادگي در این سه گروه باشد .از آنجا كه
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Abstract
This study was designed to investigate and compare the psychological profile, life satisfaction and coping
strategies in wives of PTSD Veterans, POW Veterans and martyrs of Tehran Province. According to nature and
subject of the research this is and applied study; and due to the variables manipulation it classified as nonexperimental casual-comparative and ex post facto studies. Cluster sampling used to select 344 participants from
the families of the veterans which assigned in 3 groups; the participants then administered SCL-90- R, Coping
strategies inventory, and Life satisfaction questionnaire. Recruited data analyzed in two section of descriptive and
inferential statistic. Results showed that although the subjects have psychological profile in most of the subscales,
there was no significant difference among the groups; also there was no significant difference among the groups
on GSI. While life satisfaction of the participants were low, there was no significant difference among the groups.
There was significant difference on avoidant coping response and emotion-oriented coping style of the groups; but
there was no significant difference on cognitive coping response and problem-oriented coping style of the groups.
The finding showed the low levels of mental health and marital satisfaction in all three groups that the allocation
of psychological, cultural, social services and programs can be helpful in improving the situation.
Key words: psychological profile, life satisfaction, coping styles, wives.
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