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 چکیده
قابل توجهی را بر ساختارهای های جنگ است که آسیب زایاسترسهای له پدیدهاسارت از جم

 پژوهش از هدف .کندزناشویی وی تحمیل می زندگی میزان کیفیت و نهایتاً اسیرفردی فردی و بیندرون
روش پژوهش  از با استفاده زوجین آزادهزناشویی  زندگی ر کیفیتحاضر واکاوی عوامل مؤثر ب

تنوع و همگونی  رعایت باو هدفمند  گیرینمونه کننده با استفاده اززوج مشارکت 60ی بود. ختشناپدیدار
 موضوعی تحلیل از هاداده تحلیل برای و ساختاریافته نیمه مصاحبه از هاداده گردآوری شدند. جهت انتخاب
 موضوع 10ی برگیرندهزناشویی آزادگان، در زندگی ر کیفیتعوامل مؤثر ب زمینه در هاشد. یافته استفاده

 ؛ اختالالتفردیی بینزاآسیبکه عبارتند از: تعامالت  ندبندی شداصلی طبقه موضوع 0فرعی بود که در 
جسمانی.  یزاآسیب اعتقادی؛ و عوامل-معنوی اجتماعی؛ عوامل-اقتصادی فردی؛ عوامل شناختیروان

زناشویی در این جامعه،  زندگی وم کیفیتنشان داد که مفهزوجین آزاده ی واکاوی ساختار تجارب زیسته
و  ایرشتهباشد که در سطوح پیشگیری و درمان نیازمند رویکردی بینافزا مییک ساختار چند علیتی هم

 های نظری است.های کاربردی و پژوهشمداخله در جامع
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 پدیدارشناسی ؛اسارت زناشویی؛ زندگی کیفیت: کلیدی واژگان

 مقدمه
 اجتماعی، ی انسانی، آثار منفی و تلفاتحران و منفورترین پدیدهجنگ به عنوان یک ب

اقتصادی، جانی و روانی بسیاری دارد که متأسفانه دیرپا و بعضاً جبران ناپذیر هستند. از 
که است  8اسارت تجربه دیرپای به جا مانده از هر جنگی زا وآسیب هایجمله پدیده

از جسمی، روانی و اجتماعی بر فرد گرفتار محدودیت خاصی در تمام شئونات زندگی اعم 
ها در هشت سال جنگ تحمیلی عراق . بر اساس گزارش برخی از پژوهشنمایدتحمیل می

، نفر فرد ایرانی به اسارت رژیم بعث در عراق درآمدند )زرگر 45555علیه ایران در حدود 
عنوان یک  اسارت جنگی را به( 1557) 1دیکل (.1557، جیاخوو عراقی زاده، سروش 

کند که پیامدهای منفی بلند مدتی را در فرد قربانی و معرفی می 3زابه شدت آسیب پدیده
در  که پژوهشی در( 6899) 4اورسانو و راندلکند. سایر وابستگان نزدیک وی ایجاد می

 شدیدترین از یکی که اسارت انداظهار داشته اند،نموده منتشر جنگی اسیران خصوص

بر که آید شمار می به انسان زندگی کنندهزا و درماندهور، اضطرابآاسترس حوادث
پذیری فردی اعتقادی، مقاومت و استعداد آسیب حسب شدت استرس وارده، بینش

تواند اختالالت عصبی و روانی قابل توجهی را سبب گردد که اهمیت این اختالالت در می
م های متمرکز )سندروسندروم اردوگاههای به نام 0روانپزشکی و روانشناسی نظامی متون
K.Z)6سندروم ارباب 1، سندروم پس از اردوگاهای متمرکز7، سندروم بازماندگان ،– 
؛ به 8907، 81نزسبستی ؛8963، 88گردد )فرانکلذکر می 85های خاردار، و سندروم سیم9برده

  (.8375نقل از علوی و قربانی، 

                                                           
1. pow experience 

2. Dekel 

3. highly traumatogenic 

4. Rundell, J. R. & Ursano 

5. military psychiatry & psychology 

6. concentration camp syndrome (KZ- Konzentrationslager Syndrome) 

7.  survivor's syndrome 

8. post concentration camp syndrome 

9. the master-slave syndrome 

10. barbed wire syndrome 

11. Victor Frankl 

12. Bestissns 

http://www.rightdiagnosis.com/medical/kz_konzentrationslager_syndrome.htm
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دوره  سه (8919و همکاران،  8اسپید از دیدگاه فرانکل )به نقل از تجربه اسارت
 (1؛ زندان به ورود اوایل (8که عبارتند از: آوردمی پدید اسیر برای روحی واکنش

 دوم، دوره نشانه. است شوك روحی اول، دوره بارز نشانه ی.رهای( 3 و دوران اسارت

ر در فرد اسی تفاوتیاز بی حالتی این مرحله در .است خونسردی و حسیبی دردی،بی
 به زندانی اگر سوم مرحله در. کندمیجلوه  ارزشبی نظرش در چیز همه شود وایجاد می

 که معموالًگردد می اختالل دچار شود، مواجه ایمنتظره غیره شرایط آزادی با هنگام

به عقیده شود. می آنها قبلی هایپذیرش مسئولیت و جامعه با آنها مجدد تطابق مانع
نظیر  در مرحله سوم، از طرفی آزادی ناگهانی اسیر( 8316معارفی، ؛ ترجمه 8963فرانکل )

حرکت کردن سریع غواص از عمق دریا به سطح دریا و یا مانند خروج ناگهانی فرد از اتاق 
 نماید.نور، اختالالتی را عارض میفضای پر به تاریک

از آزادی از ها پس که اسراء تا مدت دهدنشان میهای بین المللی چنین نتایج پژوهش
برند که معموال مانع تطابق مجدد آنها خلقی، رفتاری و شناختی رنج می جسمانی، اختالالت

شود و چنین ادعا شده است که این عالیم تقریباً های قبلی میبا جامعه و پذیرش مسئولیت
همچنین  (.8374، محمدیو  نورباالدر تمام اسرای ملل مختلف به یک میزان شایع است )

دهد که شیوع اختالالت اضطرابی به ویژه اختالل استرس پس از سانحه، لعات نشان میمطا
ویژه افسردگی اساسی و اختالالت دو قطبی و همچنین اختالالت طیف بهاختالالت خلقی 

ای فاحش و معنادار بیشتر از افراد عادی است اسکیزوفرنی در اسرای جنگی به گونه
( نشان 8974) 3در پژوهشی دیگر، سلیه (.1556، 1نتوناستازو، تنکنی، کولومبو و سافاوارو)

 حواس مانند روانپزشکی و شناختی مشکالت روان از ایمجموعه جنگ، داد که اسیران

اضطراب،  واقعیت، از جدایی وطن، به بازگشت از ترس عالیق جنسی، فقدان پرتی،
 نفس، عزت دانخصومت، فق گیری،کناره ،پذیریتحریک سایکونوروتیک، اختالالت

 همچنین پژوهش .دادندمی نشان را خودکشی به اقدامو  شدید افسردگی طلبی، انزوا
( در ایران نیز نشان داد که شیوع اختالالتی نظیر اختالل سازشی، 8374) محمدیو  نورباال

اختالالت خلقی، اختالالت طیف اسکیزوفرنی، اختالالت اضطرابی، اختالالت جسمانی 
همچنین  .عراق بیشتر از افراد عادی است-ی جنگ تحمیلی ایرانآزاد شدهشکل در اسرای 

                                                           
1. Speed 

2. Favaro, Tenconi, Colombo, & Santonastaso 

3. Selye 
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این مسئله را باید به کیفیت پایین سالمت جسمانی در اسرای جنگی اضافه نمود، چرا که 
در اسرای جنگی نسبت به  گوناگونهای متعدد بیانگر شیوع بیشتر بیماری جسمانی پژوهش

پورت، انگدال، ) موثر استنیز در تخریب سالمت روان اند که همین مساله افراد عادی بوده
کینگ، کینگ،  ؛1557دیکن،  ؛1556، 1کانگ، بولمن، و تیلور؛ 1551، 8فرازیر و ایبرلی
 (.1588، 3کالوپک و شوستر، پارك

فقط به  منفی جسمانی و روانشناختی آثار تلفات و اندوه بارتر اینکه این از طرفی دیگر،
ویژه ارتباطات ی ارتباطات وی و بهمانده و به کل حوزهمحدود ناسیر  خود شخص

( 8374نورباال و محمدی )به عنوان نمونه  شوند.او کشانده می خانوادگیدرونصمیمانه و 
پس  ایرانی شایع ترین اختالل اسرای SCL-90در پژوهش خود یافتند که بر اساس مقیاس 

افکار بوده است ) سازگاری اجتماعیو نا فردیادی اختالالت مربوط به روابط بیناز آز
( در 8996) اورسانو و همچنین راندل فردی(.حساسیت بین ، پرخاشگری وپارانوئیدی

 خودکشی و اقدام به افسردگی، که دادند نشان ویتنام جنگی اسرای روی پژوهشی

رایج  مشکالت بیشترین از خانوادگی، شغلی و اجتماعی()روابط درون ارتباطی مشکالت
در پژوهش خود وضعیت ( 1550) 4کوهن، کول و داویال.شودمی محسوب اسرا بین

اسیر جنگی آمریکا )در جنگ ویتنام( بعد از بازگشت به وطن  91را در رضایت زناشویی 
کردند و  مقایسهاند را خلبان نیروی دریایی در این جنگ که تجربه اسارت نداشته 91با 

مورد مقایسه،  ینسبت به نمونه به صورت معنادار گیهای آنها نشان داد که اسرای جنیافته
آزادی و طول مدت ازدواج کمتری را گزارش سال بعد از  1ویژه در نرخ طالق بیشتر به

در  تری را گزارش نمودند.سطح رضایت زناشویی پایینکردند و همچنین همسران آنها 
نشان دادند که اسارت  ( در پژوهش خود1551یار )همین راستا، نجفی، آکوچکیان و نیک

 اثرات مخرب جسمانی و روانشناختی بر فرزندان آنها داشته است.پدر در جنگ تحمیلی 
تواند از جمله عالئم می 0جنسی-های جنسی و سایر اختالالت روانیهمچنین ناتوانی

جام شده در های انپژوهشکه  ایارب دوران اسارت باشد؛ به گونهدیرپای متأثر از تج

                                                           
1. Port, Engdahl, Frazier & Eberly 

2. Kang, Bull man, & Taylor 

3. King, King, Schuster, Park & Kaloupek 

4. Cohen, Cole & Davila 

5. psycho-sexual disorders 
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اختالالتی  یی جنگ حاکی از شیوع گستردهبین المللی بر روی اسرای آزاد شده مطالعات
انحرافات جنسی نظیر اختالل در نعوظ و نیز میلی جنسی، مانند انزال زودرس، بی

همجنس بازی تا مدتی پس از آزادی در این جمعیت بوده است و از طرفی  خودارضایی و
سرد مزاجی گزارش شده است و الالتی نظیر در بعضی از همسران اسرای جنگی نیز اخت

عالئم ناشی از محرومیت جنسی به صورت افسردگی و پرخاشگری به ویژه در زنان جوان 
 (.1588؛ کینگ و همکاران، 8974سلیه، ؛ 8375علوی فاضل و قربانی، مالحظه شده است )

 آشفتگیایجاد اند که اختالالت روانی باعث های متعدد نشان دادهدر این راستا پژوهش
، 3لئودمک؛ 8991، 1بورمن و مارگولینشود )می 8زناشویی زندگی کیفیتو کاهش  زوجی
، 7ویسمن؛ 1553، 6؛ آبرامسکی1555، 0، فینچام و بیچبرادبوری؛ 8990، 4ویلیامز؛ 8994
؛ به نقل از قادری، کالنتری و مهرابی، 1581و همکاران،  9؛ آدرکا1581، 1کیلمن؛ 1557
زناشویی مفهومی چند بعدی است و شامل ابعاد گوناگون روابط  زندگییت کیف(. 8390

  (.1556، 85شود )تروکسلزوجین مانند سازگاری، رضایت، شادمانی، انسجام و تعهد می
عمیق های های متمادی محرومیتجنگی که در طول سال اناسیر به عبارتی دیگر

دی خود این آسیب را تحمل ، فقط در زندگی فراندعاطفی و روانی را متحمل شده
ی زندگی خود با این آسیب در تماس ی وی نیز در لحظه لحظهکند و اعضای خانوادهنمی

هستند و با توجه به عملکرد سیستمی اعضای یک خانواده و تأثیر و تأثر متقابل آنها از 
چار (، چه بسا که آنها نیز پس از مدتی د8313؛ ترجمه ثنایی، 8974، همدیگر )مینوچین

شوند و به ی خود میی خانوادههای تعاملی منفی با عضو آزادههای همچون چرخهپدیده
 کنند که باعث افت کیفیتشدت درماندگی را در روابط درون خانوادگی خود تجربه می

 (.8317هاشمی، علیزاده و ) شودمی خانواده افراد بازگشته از جنگدر  زناشویی زندگی

                                                           
1. quality of marital life 

2. Burman & Margolin 

3. McLeod 

4. Williams 

5. Bradbury, Fincham, & Beach 

6. Abramsky 

7. Whisman 

8. Kilmann 

9. Aderka 

10. Troxel 
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، ییناشوز زندگی کیفیت کاهشبا اند که متعدد نشان دادههای پژوهشهای یافته
از زندگی  بیشتری نارضایتیمنجر به یابد و افزایش می در روابط زوجین ناسازگاری

)آماتو و  ق، جدایی و کاهش رضایت از زندگیطالشود و پیامدهایی مانند می
کودکان و  شناختی و پرخاشگری درهای روانناسازگاری(، 1557، 8ماریوتهامان

فردی )کای سطح پایین کیفیت روابط بین (،1588، 1پارك، لی و هیننوجوانان )گینگ
های خوردن و سوء مصرف شدید اختالل، های اضطرابیاختالل (،1585، 3و فینچام مینگ
، 0افسردگی )کُوین، تامپسون و پالمر(، 1554، 4)داس، سیمپسون و کریستنسن و مواد الکل

، 7سرطان )الینامان(، 1550، 6واال، سابین و زدانیوك و درگیری )بوكخشونت  (،1551
 شوند.را باعث می (1550، 1های قلبی )سالز و بوندبیماری و (1554

ویژه تجربه فشارهای روانی ناشی از جنگ و به ها واز آنجا که اثرات آسیببنابراین 
نورباال و ماند )ه باقی میها و مخصوصاً همسران افراد آسیب دیداسارت روی خانواده

 تأثیرات منفیزناشویی زوجین زندگی کیفیت  بر طبیعی است که بنابراین ،(8374محمدی، 
با توجه به وجود مشکالت خانوادگی شدید در جامعه و باال رفتن میزان  و داشتخواهد 

جهت حفظ سالمت و بهداشت روانی زوجین و در نتیجه جامعه وجود اقداماتی  ،طالق
انجام ی بهبود روابط خانوادگی و به خصوص پربارسازی ارتباطات میان زن و شوهر برا

بندی در جمعاز طرفی دیگر  نماید.های علمی دقیق در این زمینه بسیار ضروری میپژوهش
 داخلی و بین المللی توان به این نتیجه رسید که در مطالعات پیشینی پژوهشی میپیشینه

یا اسرای  جامعه آزادگانکیفیت زناشویی  عوامل مؤثر دربررسی تقریباً هیچ پژوهشی به 
توان فهمید که در مطالعات ی پژوهشی میو با بررسی پیشنه نپرداخته است ایران جنگی

های انجام شده در این جامعه غالباً با تاکید بر سالمت جسمانی و روانشناختی قبلی، پژوهش
و خانوادگی و زوجی آنها مورد غفلت واقع شده  فردیهای بیناسرای جنگی بوده و پویایی

                                                           
1. Amato & Hohmann-Marriot 

2. Kyung Ja Oh., Soojin Lee., & Soo Hyun Park 

3. Cui- Ming & Fincham 

4. Doss, Simpson, & Christensen 

5. Coyne, Tompson, & Palmer 

6. Bookwala, Sobin & Zdaniuk 

7. Elinaman 

8. Suls & Bund 
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تا با  کندایجاب می در این زمینه های دقیق متعددی راانجام پژوهش که همین مساله است
زوجین آزاده در زندگی پذیری هایی بتوان به انطباقهای چنین پژوهشاستناد به یافته

 ،در همین راستا .کردزناشویی آنها کمک  زندگی زناشویی و همچنین افزایش کیفیت
 زناشویی درزندگی عوامل مؤثر بر کیفیت  پدیدار شناختی یواکاوحاضر  پژوهش هدف

 این است کهپژوهش حاضر پرسش اصلی براین ا. بناستجامعه آزادگان جنگ تحمیلی 
 کدامند؟مهمترین عوامل موثر در تجربه کیفیت زندگی زناشویی زوجین با تجربه اسارت 

  روش
از نوع پژوهش  8مطالعات کیفیی شناختی، این پژوهش در دامنهشبه لحاظ رو

 هایبا نام در حوزه علم فلسفه و مکتب پدیدارشناسیاگرچه  گیرد.قرار می 1شناسیپدیدار
 اما گره خورده استتفسیری(  )پدیدارشناسی 4توصیفی( و هایدگر )پدیدارشناسی 3هوسرل

دی بود که افرانخستین  از 0(، آدلر8311؛ ترجمه سیدمحمدی، 1550از نظر کوری )
عبارت است پدیدارشناسی، روش تحقیق کرد. وارد مطالعات روانشناختی را  پدیدارشناسی

، الماسی، ؛ به نقل از کریمی1580، 1)وان مانن 7یا جهان زندگی 6زیسته یمطالعه تجربه از
نان که بـه آنچ به جهان ،به عبارتی دیگر این روش تحقیق ؛(8390، فاضلیو  محمدی

شود، نه جهان یا واقعیتی که چیزی جـدای از انسـان باشـد، وسـیله یـک فرد زیسته می
شوند، زیسته می انسان کوشد معـانی را آنچنـان کـه در زنـدگی روزمرهمی و توجـه دارد

آشکار  همچنین با بدیهی پنداشته شده و متداول، مسلم و تجاربو با بازنگری  نماید وشاک
نایل  جهان زندگی به فهم جدیدی از ،از این تجارب ن معانی جدید و یا مغفول ماندهساخت
تجربه و برداشت  بررسی در این پژوهش به منظور بنابراین .(8913، 9گهورننپاولکی) شود

که در جنگ تحمیلی  شانزناشویی زندگی شهر اصفهان از کیفیت آزاده ذهنی زوجین

                                                           
1. qualitative research 

2. phenomenology research 

3. Husserl 

4. Heidegger 

5. Adler 

6. lived experince 

7. life world 

8. Van Manen 

9. Polkinghorne 



 79بهار ، امسی، شماره شتمی بالينی، سال هشناسروانفصلنامه مطالعات                                                     36 

 پدیدارشناسی روشکیفی، از  پژوهش متعدد رویکردهای نمیا ازاند، سابقه اسارت داشته
 شد. استفاده

و با رویکرد  8هدفمند گیرینمونه با استفاده از پژوهش این در کنندگانمشارکت
در  .شدند انتخاب 1گیرینمونهتنوع  حداکثر رعایت و در عین حال با گیری همگوننمونه
 تامین کننده بتوانند که شوندتخاب میافرادی به عنوان نمونه انگیری هدفمند، نمونه

 از طرفی (.8996، 3مکسول) باشنداطالعات مورد نیاز برای پاسخگویی به سواالت پژوهش 
در یک  است که از افراد شامل گروهی گروهیبا رعایت حداکثر تنوع درون همگون نمونه

 تنوع رحداکثو  (از نظر داشتن تجربه اسارت )گروه همگون اشتراك دارند خصیصه
 سن، تعداد فرزندان، تحصیالت، ازدواج، میزان مدت زماناز لحاظ )را  گروهیدرون

های تعداد سال مختلف، شغلی سطوح خانواده، زندگی یچرخه مختلف مراحل جنسیت،
 .(1583، 0ویلینگ؛ 1551، 4کوربین و اشتراس) دارند (ی اسارت و ...، سن در لحظهاسارت

بنیاد شهید  موافقت اخذ هماهنگی و طریق از کنندگانشرکت بانتخا جهتدر همین راستا 
به منظور  8396 در سال متأهل شهر اصفهانآزادگان  ،اصفهان استان و امور ایثارگران

عوت شدند و پس از ایراد بهبود روابط زوجی د با موضوع شرکت در یک همایش رایگان
هش حاضر مبنی بر بررسی هدف پژوسخنرانی توسط اساتید مدعو، پژوهشگر در خصوص 

 و همچنین شرایط ورود به مطالعه زناشویی جامعه آزادگان زندگی عوامل مؤثر بر کیفیت
به  نفر از آزادگان به منظور شرکت در مطالعه 17و تعداد  ارائه داد اتیبرای حضار توضیح

 اعالم آمادگی کردند. صورت داوطلبانه
به شرح ذیل معیارهای ورود  ش ازدر این پژوه کنندگانشرکت به منظور گزینش

 تجربه زندگی مشترك زناشوییسال  دوبایست حداقل ( زوجین می8: استفاده گردید
حداقل یکی  (1د؛ باش سال 65 حداکثرسن آنها  و هر دو همسر در قید حیات باشند، داشته

داشته در جنگ تحمیلی  ی آزادگی()سابقه تارسال سابقه اس یکاز زوجین به مدت 
بایست حداقل فرزندان، زوجین می مسائل ارتباطی مربوط به( به منظور بررسی 3ند؛ باش

                                                           
1. purposeful sampling 

2. Maximum variance of sampling 

3. Maxwell 

4. Corbin & Strauss 

5. Willig 
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داوطلب شرکت در پژوهش باشند و فرم رضایت آگاهانه را  ( 4دارای یک فرزند باشند؛ 
شرایط  وجود هر نوع عدمهر دو همسر ساکن شهر اصفهان باشند و ( 0امضا نمایند؛ 

های فیزیکی مانند بیماریباشد حبه پژوهش مصا حضور در جلسات مخلاضطراری که 
 و ؛نوشتن و داشتن حداقل مدرك سیکل و توانایی خواندن( 6 ؛شرایط کاری خاص حاد یا

و  زناشویی زندگی از تجارب خود مورد در کردن صحبت به مایل و قادر هر دو همسر( 7
فرآیند  که زوجینی از ند بودندهای خروج نیز عبارتمالك ابعاد گوناگون آن باشند.

شرایط  حائزپژوهش مشخص شود که را به طور کامل طی نکنند و یا در روند  پژوهش
 اند.ورود نبوده

کننده حجم نمونه یا افراد مشارکت تخصیصهای کیفی معیار دقیقی برای در پژوهش
 45تا  4بین ( 1586) 8گالوینهالووی و  بر اساس دیدگاه وجود ندارد با این حال

های کیفی در واقع در پژوهش .باشدها مکفی میپژوهشاز  این نوع ه برایکنندمشارکت
گیری ممکن در این شیوه نمونهشود بدین معنی که استفاده می 1گیری بازنمونه از روش

است برخی مواقع تنها از یک تعداد گروه کم، برای ساخت یک مقوله و مواقع دیگر از 
تا جایی افزوده حجم نمونه  به عبارتی دیگر؛ ه شودهای زیادی برای این کار استفادگروه

 اتفاق افتاده است بدین معنی که 3اشباع مقوله یا نظری د که پژوهشگر متوجه شودشومی
گردد و دیگر بینش و بصیرتی افزوده نمی با افزودن حجم نمونه کهیابد پژوهشگر درمی

 .شودای کشف نمیچیز تازه
زوج حائز شرایط شناخته  60زوج داوطلب  17ز بین با در نظر گرفتن این شرایط ا

کننده مصاحبه شد. زوج به عنوان شرکت 08شدند که در نهایت به دلیل اشباع نظری با 
پژوهش  این درکنندگان شرکتشناختی های جمعیتویژگیمیانگین و انحراف استاندارد 

طول مدت سال(،  01تا  41 )در دامنه بین 38/0و  41/47سن  باشد؛شرح می به این به ترتیب
)در دامنه  87/8و  17/8تعداد فرزندان  سال(، 19تا  0ی بین )در دامنه 4/6و  34/81ازدواج 

(. همچنین از کالس 11تا  0)در دامنه بین  36/6و  0میزان تحصیالت فرزند(،  0تا  8بین 
تر از متوسط، درصد افراد نمونه وضعیت خود را باال 6/45اجتماعی -نظر پایگاه اقتصادی

تر از متوسط گزارش کردند و از نظر وضعیت درصد پایین 3/7درصد متوسط و  8/01

                                                           
1. Holloway & Galvin 

2. Open Sampling 

3. theoretical saturation 
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درصد غیرشاغل  1/13وقت و درصد شاغل نیمه 9/17وقت، مامدرصد شاغل ت 3/41اشتغال 
 بودند.

که از  استفاده گردید 8موضوعی تحلیل ، ازهای کیفیبه منظور تجزیه و تحلیل داده
 است های پدیدارشناختیپژوهشبه ویژه در  های کیفیهای تحلیل دادهشکارآمدترین رو

 هایپیام تحلیل با که است شده بنا فرض این بر و (1581، 1نامیو  کویینگست، مک)
 یافتگیسازمان و درك هایشیوه نگرشی، هایاولویت معانی، کشف به توانمی زبانی
و تجربه  مطالعه مورد متون از معنی ایو واحده مفاهیم استخراج و به یافت دست جهان

کرد یافته ارائه سازمان منظم و مقوالتی قالب و آنها را در کنندگان نایل شدشرکتزیسته 
 معنی منظور از واحدهایموضوعی در تحلیل  (.1553 ،3بریمینگهام و )ویلکینسون

 هایگفته تجارب زیسته یا از که هستند تحلیلی و تجزیه هایطبقه یا هاواژهکلید
موضوعی  تحلیل (.3155، 4کارپنتر و وبرتی)استر دشومی استخراج کنندگانمشارکت

 ساخت (1ها؛ داده به شدن نزدیک (8باشد که عبارتند از: گام اصلی می شش شامل
 و نامگذاری (0؛ موضوعات( بازبینی 4؛ (0هاموضوعات )تم کاوش (3نخستین؛  کدهای
 .(1581کویین و نامی، )گست، مک گزارش ارائه و تهیه (6 و ؛موضوعات تعریف

ی آزادگان و و به منظور دست یابی به تجربه زیستهموضوعی در راستای اجرای تحلیل 
اجرا شد. به منظور تدوین  6ساختاریافتههمسران آنها در زمینه تعامالت زوجی، مصاحبه نیمه

تن از  هفتو همچنین مشورت با  ادبیات پژوهش مرور با ابتدا در ساختاریافتهنیمه مصاحبه
تن از مشاوران مرکز مشاوره بنیاد شهید و امور  چهارمتخصصان مشاوره خانواده و 

 صحت با که نحوی به گردید؛ مشخص مصاحبه سواالت ایثارگران استان اصفهان،

 آزادگان و همسران آنها مشخص تعاملی زوجی هایآسیب ها،سوال کفایت و محتوا

 آنها همسران و تجربه اسارت متأهل دارای مردان با مصاحبه جلسات نآ از پس گردید.

 به صورت جداگانه اجرا گردید. بودند شده انتخاب هدفمند گیرینمونه صورت به که
 عین در تعیین شده در آن ای طراحی شد که چهارچوبی نیمه ساختاریافته به گونهمصاحبه

                                                           
1. thematic analysis 

2. Guest, MacQueen, & Namey 

3. Wilkinson & Birmingham 

4. Streubert & Carpenter 

5. thema 

6. semi structured interview 
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 امکان این کنندگانشرکت به الزم، پذیریفانعطا دارا بودن با پژوهش، موضوع بر تمرکز
 بود. مدت اهمیت دارای آنها دیدگاه از بپردازند که موضوع از هاییجنبه به تا دادمی را

طول کشید و جلسات با  دقیقه 95 تا 65 بین مصاحبه با هر یک از آزادگان و همسران آنها
بخشی به  ی اطمینانرضایت آگاهانه به صورت صوتی ضبط گردید. همچنین در راستا

مستعار و  اسم ها و فرآیند پژوهش، ازمصاحبه حفظ در رازداری در جهت کنندگانشرکت
 استفاده شد. کنندگانبرای شرکت کد

 ؛شد سازیپیاده و ضبط کنندگانشرکت با مصاحبه متن ،موضوعی تحلیل انجام جهت
توسط محقق نسخه  ،های به دست آمده از هر جلسه مصاحبهبدین صورت که از داده

به منظور بررسی و افزایش  ها تدوین شد.ی مصاحبهی اولیهبرداری انجام و نسخه
های حاصل از مطالعه در حین انجام پژوهش، از معیارهای گوبا و داده 8اعتمادپذیری

 (8( استفاده شد که عبارتند از: 1583، 3کریسولویزدام و ؛ به نقل از 8994) 1لینکلن
. به منظور بررسی 7پذیری( اطمینان4؛ و 6( تأییدپذیری3؛ 0پذیری( انتقال1؛ 4پذیریاعتبار

ها مجددا به افراد شرکت کننده داده شد تا های اولیه متن مصاحبهمعیار اعتبارپذیری نسخه
تعبیر، از حقق را بررسی کنند و هر گونه سوءصحت اطالعات نگاشته شده توسط م

های ثانویه، و سپس بر اساس نسخه الح را انجام دهندافتادگی، حذف، اضافه یا اصقلم
 واحدهای و شدند مرور بار چندین هامصاحبه ها آغاز گردید و متنفرآیند تحلیل داده

 و هامصاحبه از اولیه معنایی واحدهای شدن مشخص از گردید. پس استخراج آنها از معنی
 آن واحدهای از پس .شدند اجاستخر کدها گرفتند و شکل فشرده معنایی واحدهای متون،
 بندیمقوله و کدگذاری معنایی، و مفهومی هایشباهت اساس بر و مرور بار چند تحلیل

 بیشترین و طبقات درون در همگونی بیشترین که بود آن بر سعی شدند. در فرآیند
ها پژوهشگر در راستای تضمین تأییدپذیری داده داشته باشد. وجود طبقات بین ناهمگونی

                                                           
1. truthworthines 

2. Guba & Lincoln 

3. Wisdom, J., & Creswell 

4. credibility 

5. transferability 

6. creadibility 

7. dependability 
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 محقق، پرانتزگذاریهنگام استفاده شد بدین صورت که  1پرانتزگذاری یا 8فرآیند اپوخه از
 داشتهبراساس درك معانی برخواسته از گفتگو  کنندگانشرکت تجربیاتانعکاس  سعی در

 های ذهنیفرضورود پیش از تا کندجلوگیری می خود و از جزم اندیشی و تحمیل عقاید
ها، از تکنیک پذیری دادهراستای تضمین اطمینانشود. در  جلوگیری پژوهشگر

ها به سایر همکاران پژوهش استفاده شد بدین ترتیب که متن مصاحبه 3گیری موازیگزارش
و  دریافت تکمیلی آنها نظرات و داده شد تا عمل کدگذاری را مجددا انجام دهند

ها، پژوهشگر از پذیری دادهگردید. همچنین جهت تضمین انتقال اعمال الزم اصالحات
 شناختیجامعه هایویژگی در کنندگانتنوع مشارکت حداکثر ی همگون با رعایتنمونه

 جنسیت، تحصیالت، تعداد فرزندان، سن، ازدواج، میزان از لحاظ مدت زماناستفاده کرد )
های اسارت، تعداد سال مختلف، شغلی سطوح خانواده، زندگی یچرخه مختلف مراحل

های ( تا یافتهو ... تولد، سطوح اقتصادی اجتماعی مختلف ترتیبارت، سن در لحظه اس
شوندگان و مصاحبه با مطلوب را داشته باشد. همچنین ارتباطتعمیم پژوهش حداکثر قابلیت 

 هااعتمادپذیری داده افزایش راهکارهای دیگر از نیز، مرحله این به کافی زمان تخصیص
 بود.

 هایافته
ی آزادگان و همسران آنها در خصوص بر روی تجارب زیسته موضوعینتایج تحلیل 

 شد که این کد اولیه یا گزاره مفهومی 174منجر به شناسایی زناشویی  زندگی کیفیت

 موضوع 10 در و گرفتند قرار ارزیابی مورد هایشانتفاوت و هاشباهت اساس بر کدها
فرعی و اصلی به  عاتموضو 8جدول شماره  ند.شد بندیقهطب اصلی موضوع 0 فرعی و

 .کندمیرا ارایه اولیه  معنایی دست آمده از واحدهای

                                                           
1. epoche 

2. bracketing 

3. peer debriefing 
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 آزادگان ستهیز تجارب یرو بر موضوعی لیتحل از آمده دست به یاصل و یفرع موضوعات .1 جدول
 آنها همسران و

 فرعی موضوعات اصلی موضوع ردیف

8 
 تعامالت

زای آسیب
 فردیبین

، فرزند جنسیهای مهارتفقر  ،اری در روابطفقر ساختهای ارتباطی، فقر مهارت
و احساس عدم  فرسودگی زناشویی، فقدان تفریح و خالقیت در رابطه، زاآسیبپروری 

خیانت فلسفه و نگرش نسبت به خانواده، تفاوت در در همسر فرد آزاده،  عدالت
سرزنش شدن فرد  انتظار پذیرش نامشروط از طرف همسر در فرد آزاده،زناشویی، 
 .ی شکست عاطفی در فرد آزادهتجربه اده توسط همسر و فرزندان،آز

1 

 اختالالت
 روانشناختی

 فردیدرون
 

 ت، اختالالدر فرد آزادهجبری -شخصیت وسواسیشخصیت اجتنابی در فرد آزاده، 
مصرف اختالل سوء ،در فرد آزادهدر  PTSD، اختالل همسرو فرد آزاده جنسی در 

گرایی/ بدبینی منفی ،همسرو در فرد آزاده ل افسردگی در اختال ،در فرد آزاده مواد
 اختالالت سازگاری. مرضی،

3 
 عوامل

 یزاآسیب
 اجتماعیاقتصادی

و فقدان  هاگرایی دولت، نارضایتی از شعاراجتماعی -نارضایتی از پایگاه اقتصادی
دگی و از کار افتا، در فرزندان امکانات تفریحی ورزشی بهداشتی با کیفیت، بیکاری

 نشینی فرد آزادهخانه

4 
عوامل 

 اعتقادیمعنوی
 تقصیر احساس شخصی، یهاارزش مذهبی و باورهای در زندگی، شک در معنا فقدان

 جامعه برابر در

0 
 عوامل

 یزاآسیب
 جسمانی

 جسمانی سالم زندگی سبک متعدد، فقدان جسمی هایبیماری

های انجام شده با مردان متأهل تحلیل متون مصاحبه :فردیی بینزاآسیب تعامالت
زناشویی منجر به استخراج  زندگیآزاده و همسران آنها در زمینه تعامالت زوجی و کیفیت 

باشد که فرعی میموضوع  7شد که شامل فردی زای بینآسیب تعامالتاصلی  موضوع
 عبارتند از:

که فقدان  دادکنندگان نشان بررسی تجارب مشارکت. های ارتباطی( فقر مهارت8
 بر کیفیتویژه فرد آزاده از مهمترین عوامل تأثیرگذار های ارتباطی در زوجین و بهمهارت
به دلیل دور بودن از فضای عاطفی خانواده و باشد. مردان آزاده زناشویی آنان می زندگی
ها و شرایط فیزیکی و به صورت طوالنی مدت و تجربه آزار و اذیت های بومیمحفل

های که شامل این نشانهدهند را نشان می تعامالت ارتباطیر خشن نوعی از روانی بسیا
سرزنش فرد  ،حقیرت توهین و ، قهر و سکوت،فیزیکی و کالمی پرخاشگری رفتاری هستند:

)به مقابل، مقایسه همسر و فرزندان با دیگران، انتقادهای بسیار کلی معطوف به شخصیت 
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 گری،سلطه دادن فعال،افعی بودن، ناتوانی در گوشتد جای انتقادهای معطوف به رفتار(،
 انتظار پذیرش نامشروط از طرف مقابل، ،خوانیزود رنجی، انتظار ذهن تمایل به لجبازی،

 و خانمچند  هاینظربه اظهار . برای نمونههای هیجانیو فقدان مهارت گیریتمایل به انتقام
یگه حرف فقط حرف منه، کسی حق شوهرم م»شود: در این زمینه اشاره می آزاده مرد

دقیقه بدون دعوا باهم  15من و شوهرم هیچوقت نتونستیم »، «، همینه که هستاعتراض نداره
وقتی  خانم من»، «حرف بزنیم، خیلی سریع حرفامون تبدیل میشه به مشاجره و فحاشی

جیه خیلی سریع گارد میگره و شروع میکنه به دفاع کردن و تو میخوای باهاش حرف بزنی
من فکر میکنم مهمترین الگویی که بین من و خانمم هست اینه که من تا »، «کردن خودش

و مسئله هم  باهام قهر میکنه و میشه مایه عذاب من چند روزیمیام حرفی بهش بزنم یه 
من دیگه یاد گرفتم حرف نزنم، همیشه حرف زدنم » ،«مونههمون طوری حل نشده باقی می

ن ترجیح میدم فحش بشنوم، بخاطر همیکتک بخورم یا کمِ کمش  شده به اینکهمنجر می
ی زیسته مشارکت کنندگان نشان همچنین بررسی تجربه .«ت کنم و تو خودم بریزموکس

ی همسران افراد آزاده از اینکه شوهرانشان فاقد توانایی تشخیص و ابراز داد که عمده
تفاوتی در مورد ای از بیا نشانهکنند و آن راحساسات آنها و خودشان هستند شکایت می

بارها شده »شود: کنند، برای مثال به چند اظهار نظر در این مورد اشاره میخود برداشت می
که روزهای متمادی حال روحیم بد بوده ولی همسرم یکبار هم از من نپرسیده که موضوع 

و من وقتی دیدمش  یادمه اولین روزی که همسرم آزاد شده بود رفتیم به استقبالش»؛ «چیه
م گرفت و بغلش کردم ولی اون هیچ واکنشی اکه از اتوبوس پیاده شده از خوشحالی گریه

نشون نداد، با یه حالت سردی منو بغل کرد و احساس کردم منو پس میزنه، این خاطره هیچ 
این قضیه تو رابطه »؛ «ی فامیل خیلی خجالت کشیدم!وقت از ذهنم بیرون نمیره، پیش بقیه

کنیم ها گاهاً گیر میمن و شوهرم خیلی عادیه که اصال احساساتشو بروز نمیده و من و بچه
یه مدت یهویی خیلی شدید عصبانی  از که واقعاً چه حسی داره و ما باید چیکار کنیم و بعد

همچنین افراد آزاده نیز از اینکه همسران آنها هیچ توجهی به احساسات آنها ندارند «. میشه
کنند، برای نمونه اظهار نظر رانشان را گزارش میساظهار درك نشدن از طرف همعمدتاً 

شاید روزی نشه که من لحظات تحقیرآمیز اسارت رو بخاطر »یکی از آنها قابل توجه بود: 
ها از ذهنم مثل یه فیلم رد میشن و منو درگیر میکنن، ضربان قلبم باال نیارم، مدام این صحنه
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حقارت یا عصبانیت بهم دست میده ولی همسرم معموالً این جمله  میره و معموال احساس
 «.تکراریو میگه که باز چت شده!

کنندگان بررسی تجارب مشارکت .خانوادگی در روابط سیستمی/فقر ساختاری (1
برند که با عالیمی از قبیل داد که زوجین آزاده از فقر ساختاری در خانواده رنج مینشان 
برای نمونه به  شود.مشخص می هاآمیختگی نقش بندی ومرزسازی، فقدان مثلث

شوهرم خیلی به خانواده  »شود: اظهارنظرهای چند خانم و مرد آزاده در این زمینه اشاره می
و همون کاری  من مادرم نسبت به همه اولویت دارهبه من گفته که  ، علناًتسخودش وابسته

ن بیست ساله که تو خونه پدر شوهرم زندگی ما اال»، «رو میکنم که مادرمو خوشحال کنه
پوشیم پدر شوهرم هام میو هیچ وقت استقالل نداشتیم، حتی لباسایی که من و بچهکنیم می

ها کنترل اوضاع رو به دست گرفتن، بعضی وقتا فکر ی ما بچهتو خونه»، «باید تأیید کنه
میگم ولی دختر بزرگم حتی تو ببخشید که اینو های اونا هستیم، کنم من و خانمم بچهمی

مادر از  اتاق خوابت راکنه، مثال یه بار بهم گفت بابا تو چرا مسائل زناشویی ما دخالت می
از چندین سال قبل »، «دونستم باید چی بگمکنی! من جا خوردم و اصال نمیجدا می

یگه دنم که شوهرم با دختر بزرگم با همدیگه یه تیم هستن و همش از همکاحساس می
کنه و بر عکس، ، اگه من ایرادی از دخترم بگیرم شوهرم ازش حمایت میکننحمایت می

  «.کنممن خیلی احساس تنهایی می
زوجی -ارتباطی و بررسی تجارببا زوجین آزاده گفتگو  جنسی. هایمهارت ( فقر3

ه وجین در زمینه مسائل ارتباط جنسی، به صورت عمدآنها نشان داد که این طبقه از ز
میلی و سردی بیمیلی و سردی جنسی در آقا، درگیر چند مشکل بودند که عبارتند از: بی

فقدان تنوع در روابط  در رابطه جنسی از طرف آقا، فقدان عاطفه جنسی واکنشی در خانم،
کنندگان های مشارکتاشاره به چند نمونه از گفته یکسوگرایی در ارضا جنسی. جنسی، و

ای به سکس نداره، بارها به شوهر من اصال هیچ عالقه»ر خواهد بود: در این زمینه روشنگ
وقتی ازدواج کردیم اوایلش من خیلی گرم »، «متنفرمحیوانی من گفته که من از این رفتار 

پوشیدم و به خودم بودم و شوق و ذوق داشتم برای رابطه جنسی، تو خونه لباسای شیک می
قضیه همیشه من باید پیش قدم باشم و حتی چند بار  ینا از وقتی دیدم که تو اما رسیدمیم

به خودم قول دادم دیگه  هاستسال و س زد، به شدت غرورم جریحه دار شدشوهرم منو پ
یادمه »، «، حاالم اگه اون بخواد اتفاق میوفته و برام اصال مهم نیستوقت سمتش نرمهیچ
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تم اگه میشه امشب اینکارو اولین شب ازدواجمون من خیلی ترسیده بودم به شوهرم گف
لرزیدم، همیشه کردم و میکرد و من گریه می نکنیم، ولی اون با خشونت و زور این کارو

خانم من اصال » ،«کشممیاد و درد می میادایم رابطه داشته باشیم اون صحنه خووقتی می
به این  کنم که ایشونمایل به تغییر وضعیت و تنوع در رابطه زناشویی نیست، احساس می

کنه و هر چه قدر من تالش کردم اصال حاضر به تغییر قضیه مثل یک تکلیف نگاه می
ساله ازدواج کردیم و من اخیرا کتابی درباره مسائل جنسی  81من و شوهرم » ،«نیست

ی ما خیلی ، رابطههیچوقت ارگاسم جنسی نشدم هاخوندم که فهمیدم توی این سالمی
 «.کنه و خوابش میگیرهم وقتی کارش تموم میشه منو رها میمیوفته و شوهرسریع اتفاق 

دهد که یکی از ی زوجین آزاده نشان میتجارب زیسته. آسیب زا( فرزندپروری 4
پروری شویی این زوجین ناتوانی در فرزندزنا زندگی عوامل تأثیرگذار در رابطه و کیفیت

مشکالت شود. ج میاست که باعث ایجاد تنش در کل خانواده و رابطه زوصحیح 
 والدگری سبکپروری مشاهده شده در بین این زوجین عبارت بودند از فرزند
پروری، تناقض در شیوه فرزندگیری یکی از زوجین در فرزندپروری، نه، کنارهیاگراکنترل
خانم نسبت به  (عشق همراه با تنفراحساسات دوسوگرایانه ) ،گرایانهتسامح والدگری سبک

های ارتباطی مخرب با فرزندان. به منظور شفافیت بیشتر به چند نمونه از هشیوفرزندان، 
ها داد خانم من همش سر بچه» شود:کنندگان در این زمینه اشاره میجمالت مشارکت

ده، انگار دست خودش گوش نمیگم هر چی بهش میکنه، بهشون امر و نهی میکشه، می
از ها نداشته، بچه دار شدیم اصال کاری به بچهشوهرم از وقتی که » ،«، همش نگرانهنیست

خودشو کشیده کنار، دادم، ها رو من انجام میو ... بچههمون اول دکتر بردن و مدرسه 
ان، چون اون کاری کنم بیشتر با پدرشون صمیمیشدن احساس می بزرگها حاالم که بچه

هم  ،هادر مورد تربیت بچهباهم کنم منو شوهرم دونید احساس میمی»، «به کارشون نداره
، خواممیموتور  من ه که پیله کردهماهچند سالشه  87فکر نیستیم، مثال پسر کوچیکم که 

مخالفت کردم ولی باباش  هم بخاطر نگرانی از اتفاقات بد و هم به خاطر مسائل مالی ،من
 .«کار تقاضای وام دادهته بخاطر اینرفخرم، من برات می هگفت

مصاحبه با زوجین آزاده نشان داد ی متون واکاوو خالقیت در رابطه.  ( فقدان تفریح0
آنان فقدان زناشویی  زندگی تأثیرگذار بر کیفیت یزاآسیبکه از دیگر عوامل 

در برای ایجاد تجارب با طراوت و شاداب  به ویژه در آقا ریزی، خالقیت و انگیزهبرنامه
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نگری بیشتری روشدر این زمینه  کنندگانرکتهایی از اظهارات مشاباشد. نمونهخانواده می
اینکه مسافرت بریم یا حتی یه روز تعطیل با همسرم هیچ تمایلی به »را ارائه خواهد کرد: 

های مختلف اخبار سیاسی شبکه بشینه خونه و خانواده بریم پارك نداره، همش دوست داره
آخرین باری که با »، «یمهام از این وضعیت خیلی خسته شدکنه، من و بچهرو دنبال می

شاید شوهرم رفتم بیرون واسه تفریح یا سینما اصال یادم نیست، زندگی ما اصال تنوع نداره، 
ریم مسافرت اماکن مذهبی اونم با خانواده شوهرم که به من خوش سالی یه بار باهم می

وقتی به » ،«گذره، همش باید حواسم به خانواده شوهرم باشه که چیزی کم نداشته باشننمی
گی چیکار کنم؟ م سر رفته از این همه خونه نشستن میگه خانم میصلهگم حوشوهرم می

اگه خیلی دوست داری بری تفریح تر نیست. ت که راحتکجا بریم؟ هر جا بری، از خونه
ها بعد از اسارتم، سال»، «با خانواده پدرت و برادرات برو، من این بازیارو دوست ندارم

 حدودا یه سالیم و باالخره یه دوستی منو معرفی کرد به یکی از مشاورین بنیاد، افسرده بود
تر زندگی کنم ولی با یه و خیلی زندگیم تغییر کرد، سعی کردم با نشاطرفتم پیش ایشون 

کرد، انگار حاال اون افسردگی مشکل جدید برخورد کردم، دیگه خانمم باهام همراهی نمی
استم ببرمش مسافرت یا کوهنوردی ولی نیومده، میگه تو برو من گرفته، چندبار به زور خو

 «. ترمجوری راحتهمین
یکی از  ،شان. در بررسی تجارب زوجی مردان آزاده و همسران( فرسودگی زناشویی6

، عامل فرسودگی استعواملی که به شکل محسوس در تجارب اکثریت آنان قابل لمس 
دلسردی از زندگی زناشویی  شود:شرح ذیل دیده میمضامینی به  که درباشد زناشویی می

 احساس عدم عدالت پشت و پناهی،احساس درماندگی و بی و آینده زوجی،
فقدان همسر، تفاوتی عمیق نسبت به بی احساس عدم عدالت اجتماعی، ،خانوادگیوندر

. به منظور گویایی و سرزنش شدن فرد آزاده توسط همسر و فرزندانپذیرش در همسر 
اوایل ازدواجمون برام یه »شود: هایی از اظهارات زوجین در این زمینه آورده میبیشتر نمونه

 شوهرموکنم، ولی رفته رفته وقتی که رفتارای با یه ایثارگر دارم زندگی میآرمان بود که 
م تموم اردم و تحمل، یه جورایی دیگه کم آوشددیدم و اینکه هر روز و هر سال بدتر می

ای ای نداره و همه چی رو باختم، دیگه انگیزهزندگیم دیگه فایدهکنم اس میاحس، شد
کشم، فقط منم که فقط منم که دارم توی این زندگی زجر میکنم احساس می»، «ندارم

کسی به فکر شوهرمو در نظر داشته باشم و هیچ باید تحمل کنم، فقط منم که باید شرایط
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عدالتی ، خیلی احساس بیلت و مسئولین که هیچی، دوشوهرم من نیست، حتی خانواده
تفاوت شده، انگار ام نسبت به من بیخیلی وقته که به این نتیجه رسیدم خانم»، «کنممی

تفاوتیش این بیدزده، کنه، حتی نگاهشو ازم میزورکی و از سر اجبار باهام زندگی می
که همسرم شرایطی که من کردم یکی دو سال اول همیشه احساس می»، «خیلی زجرم میده

رفتم تو الك خودم شدم یا میکنه، وقتی عصبانی میدر اسارت تجربه کردم رو درك می
بعد از یه مدت دیگه اونطوری نبود، کرد، ولی کاری باهام نداشت و درگیری ایجاد نمی

گفت به من چه تو اینجوری هستی، به من چه غم داری، به من چه کشته شدن همش می
بارها و بارها شده که »، ...« تو دیدی، دیگه تحمل این شرایطو ندارمترین دوستاصمیمی

سال اسیر شدی  4جبهه و  سرزنشم کردن که بیا حاال تو رفتی امهام و حتی خانمبچه
کنم که دائم ، احساس میآسیب دیدن هممونهات و اش چی شد؟ غیر بیکاری بچهنتیجه

گم ایکاش ازدواج نکرده می ، خیلی وقتا میشه کهکننبا حرفاشون و نگاهشون سرزنشم می
 «... )گریه ...(کنماز خدا آرزوی مرگ می بودم و

زای روابط از دیگر عوامل آسیب زناشویی. و روابط فرا ی شکست عاطفیتجربه (7 
ی شکست عاطفی و تجربهزوجین آزاده که در بین تعدادی معدود از آنها مشاهده شد 

های حق باشد. در واقع بسیاری آزادگان عزیز هنگام عزیمت به جبههیی میزناشو روابط فرا
پس از اند که درگیر روابط عاطفی در قالب نامزد، عقد یا ازدواج بودهعلیه باطل 

اند های طوالنی گاهاً تا هشت سال، دچار یک نوع از سوگ و شکست عاطفی شدهاسارت
آنها التیام نیافته و بعضاً تشدید نیز شده  های عاطفیجراحتکه حتی پس از بازگشت نیز 

در این زمینه برای تبیین بیشتر  یکی از آزادگان تأثر برانگیز ای از اظهاراتاست. نمونه
 شود:آورده می

م شدم به جبهه، اون اعزا ی خیلی کوچیکاز یه روستای دورافتاده سالم بود که 18»
، خیلی همدیگرو دوست عقد کرده بودیم یه سالی بود که موقع با یکی از دخترای فامیل

هشت ماه بعد اسیر شدم و بعدها متوجه شدم که اسم من تو لیست صلیب سرخ ، داشتیم
سال و دو ماه اسیر بودم، همش به همسرم فکر  پنجنبوده و منو مفقوداالثر اعالم کرده بودن، 

عی از خودم به کردم اطالکردم، شرایط اردوگاهم طوری بود که از هر طریق سعی میمی
همه اومده بودن استقبالم، پذیر نبود، وقتی آزاد شدم امکانوقت ام بدم ولی هیچخانواده

وقتی فهمیدن که  خانواده خانمت پرسیدم، با گریه گفتخواهرم از . شون نبودهمسرم بین
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 پدر خانمت سال منتظرت بودن، همه از برگشتنت ناامید شده بودن،سه  مفقوداالثر شدی
 .. شوك زده شده بودمکنه و االن از اون یه بچه دارهبا یکی دیگه ازدواج  کرد شبورمج

م ازدواج دو سال بعد از آزادیم به اصرار پدر و خانواده .کنمهنوزم که هنوزه بهش فکر می
کردم، هیچوقت نتونستم همسرمو واقعا دوست داشته باشم، همیشه به همسر سابقم فکر 

. تحمل مبرمی، از رابطه جنسی با همسرم لذت نکنمم مقایسه میفعلی کنم، اونو با همسرمی
االن سه ساله که با یه خانمی تو محل کارم آشنا شدم، این شرایط برام خیلی سخت بود، 

 «....ولی میدونم مثل سرابه رابطه با اون آرومم میکنه
با مردان متأهل  های انجام شدهتحلیل متون مصاحبه :فردیدرون روانشناختی اختالالت

منجر به  نه تنها زناشویی زندگیآزاده و همسران آنها در زمینه تعامالت زوجی و کیفیت 
ن باطی شد بلکه واکاوی این متون نشافردی و ارتروابط بیندر زمینه  موضوعاتیاستخراج 
فردی نیز رنج درون و اختالالت روانشناختی دگان و همسران آنها از مشکالتاداد که آز

 زندگی کیفیت در نهایتخانوادگی و زوجی و درونو به شدت بر تعامالت درون برندیم
( 8د که عبارتند از: نباشفرعی میموضوع  1شامل  گذارد واثرات منفی میزناشویی آنها 

تالالت جنسی در فرد اخ (3جبری؛ -( شخصیت وسواسی1 شخصیت اجتنابی در فرد آزاده؛
مصرف مواد در فرد آزاده؛ اختالل  (0؛ د آزادهدر در فر PTSDاختالل  (4آزاده و همسر؛ 

در فرد آزاده بدبینی مرضی گرایی/منفی( 7افسردگی در در فرد آزاده و همسر؛  اختالل (6
کنندگان در این هایی از اظهارات شرکتنمونهدر فرد آزاده.  8اختالالت سازگاری (1 و

 شود: ارائه میزمینه 
گه از شوهرم خیلی زود رنج و حساسه، همیشه می»رد آزاده. شخصیت اجتنابی در ف( 8

ای غریبه و آشنا ساکته بعد هآدما بدم میاد ولی همش از اونا انتظار محبت داره، تو جمع
یکی از چیزایی که همیشه دلیل »، ...«زنه که دیدی منو محل نذاشتن همش به من غر می

کنه خیلی قهر میکنه، عی کناره گیری میمشاجرات من و شوهرمه اینه که از روابط اجتما
 و همش انتظار داره من پیش قدم بشم، خیلی به کارش مشغوله، انگار پناه برده به شغلش،

که  دونمه خودشو خیلی قبول داره ولی من میکنه، اگرچخیلی از دیگران انتقاد می
   ....«.گیره کم میخودشو پیش دیگران دست

                                                           
1. adjustment disorders 
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شوهرم از جنگ و اسارت که » ر فرد آزاده و همسر.د جبری-( شخصیت وسواسی1
م چی رو باید اونجوری بچینیگر، همهسلطه خشک و یه آدم دیگه شده بود، خیلی برگشت

پایی دستشویی باید یه جور خاصی سفره بشقابا باید قرینه باشن، دمکه اون میگه، حتی سر 
وقتی بچه بود و سرش  ار(محمد )مستعگذاشته بشه، به شکل عجیبی وسواس داره، پسرم 

بردش حموم با آب سرد سرشو می تند کرد به عرق سرش حساس بود، تندعرق می
تونستم به هنوز تو گوشمه، نمی طفل معصوم )فرزند(های کرد، گریهشست و خشک میمی

خیالید، حواستون به گه شما بینم چیزی بگم، میتوشوهرم چیزی بگم، حتی االنم نمی
  ..«هیچی نیست..

کردم این طبیعیه که اولش فکر می»تالالت جنسی در فرد آزاده و همسر. ( اخ3
دختر عموم که اتفاقی حرفای مون خیلی کوتاهه، اطالعات زیادی نداشتم، یه بار هرابط

مو جلب توجه داشت راجب مشکل زود انزالی یکی از بیماراش باهام حرف میزد و پزشکه
، خیلی سعی کردم متقاعدش کنم داره وشوهر منم این مشکل ود که فهیمدمکرد، اون موقع ب

بره پیش پزشک قبول نکرد، خودم سعی کردم با خوراکی و داروهای گیاهی کاری کنم 
نمیدونم چجوری باید بگم، حقیقتش خانمم موقع زناشویی همش »، «ولی تأثیری نداشت..

، «یکنم منو پس میزنه....درد میکشه، سالهاست اینطوری، میگه من دوست ندارم، احساس م
، وقتی بهش نداشتهیچ میلی به رابطه جنسی  از وقتی که از اسارت برگشته دیگه شوهرم»

اینکه بره ، قبل از دونم چرا اینجوری شدمیگه بخدا من نمیم هستی میگم چرا با یه غمی
مدت  یه و دارو بار پیش پزشکای مختلف رفتیم ولی با قرص جنگ اینطوری نبود، چند

 «.گرده، یه جورایی من دیگه باهاش کنار اومدمشد ولی دوباره اوضاع برمیخوب می
اصال خواب خوبی ندارم، خیلی سبک و بیقرار »در در فرد آزاده؛  PTSD( اختالل 4

کنم به فریاد بینم، توی خواب شروع میمکرر خواب جنگ و بمب باران میخوابم، می
، ....«یاد گیره، همه چیز خیلی واقعی به نظر میام میریهشم و گبیدار میکنم، زدن، فرار می

هر چیزی که ربطی داشته به اون دوران مثل شه، خاطرات اردوگاه دائم تو ذهنم تکرار می»
ی اون دوران رو برام خاطرات آزار دهنده یکوبیدن در، کلمه عراق یا اردو یهویی همه

 ...«.م کنگیرم و عرق میتپش قلب میکنه، زنده می
کنه، تقریباً دو سال همسرم تریاك مصرف می»مصرف مواد در فرد آزاده. ( اختالل 0

مصرفشو شروع کرد، دو بار تا حاال ترك کرده، سه سال بعد از اینکه از اسارت برگشت 
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ماه تونست ترك کنه ولی دوباره برگشت، فکر  84شد و حدوداً  NAهای پیش وارد گروه
کنه خیلی عصبیه، تو اول باید درمان بشه، وقتایی که مصرف نمی کنم افسردگی شوهرممی

  «.کنه...بیقراری میخودشه، 
االن مثل سابق مشکلی نداریم البته بجز »افسردگی در فرد آزاده و همسر. ( اختالل 6

، عید به عید به زور دخترم میره کنمکه خیلی بخاطرش احساس گناه میام خانم افسردگی
شه بهتون بگم ولی لباسایی دوست داره بشینه تو خونه، روم نمی آرایشگاه، همش

رسه، اوایل ازدواجمون گید این خانم گداست، اصال به خودش نمیشو ببینید میتوخونه
کنم تا فکر میخیلی شدید زدمش، اینطور نبود، باهم خیلی مشکل داشتیم، چندین بار یادمه 

یه هفته پیش عقد دخترم بود، فردای عقد »، ..«من اومدم به خودم بیام خانمم داغون شد.
کردم بابام نسبت خیلی ناراحت بود، ازش پرسیدم چته، به گریه افتاد گفت مامان فکر نمی

همش منتظر بودم بغلم کنه بهم ذوق باشه، انگار واسش مهم نبود، به عقدم اینقدر بی
ته دلمرده ست، هیچی دونید شوهرم خیلی وقبود، میدلگرمی بده ولی بازم تو خودش 

 ....«.)گریه ...(  براش ارزش نداره هیچی..
شوهر من هنوز تو جنگه، همه رو دشمن » .در فرد آزاده گرایی/ بدبینی مرضیمنفی( 7

میریم میوه فروشی بهم میگه خانم حواست به اینا باشه،  حتی خواهرشو! دونهخودش می
 پیر باشه، یکی بهمون کادو میده، ندششم حتما باید رانهمشون خرابن، سوار تاکسی می

ازش تعریف انگار همش منتظر اتفاق بده، میگه این حتما نیتی داره که اینکارو کرده، 
گه دیدی بهت گفتم کنن میمحلی مینیست، بهش بی طمعسالم گرگ بی گهکنن میمی

 ...«.من دشمنن  اینا با
که زندگی مارو دچار نوسان  یکی از چیزایی» سازگاری در فرد آزاده. اختالل( 1

تونه با همکاراش کنه، اصال نمیتقریبا هر چند مدت شغلشو عوض میشوهرم اینکه کنه می
، بس که شغل عوض کرده پیشرفت کاری نداره شهکنار بیاد، سریع باهاشون دچار تنش می

ن اخالقشو ش، مشه با مادرش و کل خانوادهها دهن به دهن میبا بچهم اینجوریه، تو خونه
ریم با م با غر، مهمونی مییرمسافرت میزنه، کشم، همش غر میشناختم خودمو کنار می

 .«چشه... دونمکنیم با غر، اصال تحمل تغییر رو نداره، نمیغر، خرید می

آزادگان های انجام شده با تحلیل متون مصاحبههمچنین  :اجتماعی-اقتصادی عوامل
 زندگی تعامالت زوجی و کیفیت عوامل مؤثر بر ر زمینهو همسران آنها د جنگ تحمیلی
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اجتماعی -اقتصادی دیگری شد که عوامل اصلیموضوع منجر به استخراج  آنها زناشویی
نارضایتی از پایگاه  (8باشد که عبارتند از: فرعی میموضوع  4شامل  و نامگذاری شد

ت تفریحی ها و فقدان امکانانارضایتی از شعار گرایی دولت (1؛ اجتماعی -اقتصادی
نشینی فرد از کار افتادگی و خانه (4 ؛بیکاری در فرزندان (3ورزشی بهداشتی با کیفیت؛ 

هایی از به منظور روشنگری بیشتر، نمونه ( احساس طرد شدگی از طرف جامعه.0؛ و آزاده
 شود:کنندگان در این زمینه ارائه میاظهارات شرکت

یکی از چیزایی که از جبهه رفتن و اسارت : »اجتماعی -اقتصادی( نارضایتی از پایگاه 8
شناسید، مه، همین آقای دکتر ..... رو میکنه شرایط مالی و رفاهی خانوادهمنو اذیت می

پزشک معروف که کلی دارایی داره؟ ایشون از کالس سوم راهنمایی تا دوم دبیرستان 
اصال درسش خوب نبود، دوم دبیرستان همکالسی من بودن، من شاگرد اول بودم و ایشون 

سال اسارتم طول  6های مختلف ماه بعد اسیر شدم و تو اردوگاه 3من اعزام شدم جبهه، 
کشید، وقتی اومدم دیگه هیچی ازم نمونده بود، یه جورایی یه مرده متحرك بودم، به زور 

ام بانک شدم، حاالم خانواده و بنیاد رفتم دیپلمم رو گرفتم و بعد به عنوان سرایدار استخد
گیرم، همش خودمو با دکتر ..... بینید. سرایدارم و یه حقوق مختصر میزندگیم اینه که می

عدالتی و سر همه چرخه، عصبانیم از بیکنم و این فکر تو ذهنم مثل خوره میمقایسه می
 «.ها، راننده تاکسی و همهام، بچهکنم، سر خانمخالی می

بعد از اسارتم به »امکانات تفریحی ورزشی بهداشتی با کیفیت:  ( نارضایتی از فقدان1
مو به ، منم دوست دارم خانوادهعنوان مستخدم مدرسه استخدام آموزش و پرورش شدم

ام اجازه نمیده و امکاناتی که تفریح ببرم و بهشون خوش بگذره، ولی واقعا میزان دریافتی
بنیاد »، ...«کیفیت رفتن خیلی محدوده و اکثراً بیها در نظر گواسه ما ایثارگرا تو این زمینه

شهید واسه ما مشاوره رایگان گذاشته، با همسرم چندبار رفتیم واسه مشاوره، ولی واقعا 
گفت که من همشونو کرد، همش یه سری نکات میآقای مشاور مارو درك نمی

 «.دونستم ... انتظار داشتیم آدم کاربلدی اونجا باشهمی
گرفته، هر  علوم تربیتی رك فوق لیسانسدساله که م 3پسرم » در فرزندان:( بیکاری 3

 استش یه جورایی اینو عدالتزنیم، ربهتون زنگ میجا واسش دنبال کار رفتیم، گفتن 
دونم، اگه منم مثل خیلیای دیگه که جبهه نرفتن و واسه خودشون مال و منالی جمع نمی

ی منو یکی از مشکالت عمده»، ...«هام نبود هرفتم، االن این وضع بچکردن، جبهه نمی
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کنه حاال که من اسارت ام فکر میبیکارن، خانم شونه ووقت ازدواج هامام اینه که بچهخانم
وقت مستقیم بهم نگفتن، ولی یه جور بشه، اگر چه هیچهام کار کشیدم، حتما باید واسه بچه

 «.کننکنم که دارن سرزنشم میجورایی احساس می
)به دلیل از کار  شوهرم حالت اشتغال داره»: نشینی فرد آزادهاز کار افتادگی و خانه( 4

بدون اینکه در محل کار حاضر  ایشانحقوق  است و 8افتادگی مشمول قانون حالت اشتغال
ست، ساله که همش تو خونه 81، (گاننویسند-نشین استشود و خانهباشد پرداخت می

ای و فقط با پرداخت یه کنم اینکه بدون هیچ برنامهفکر میکنه، توی همه کارام دخالت می
ناشی از ضعف دولته، شوهرم عمال تبدیل شده به یه آدم حقوق ماهیانه شوهرمو رها کردن 
ها، دیگه ازین وضعیت خسته مورد به من و بچههای بیعالف که کارش شده گیر دادن

 ...«.شدم 
ویژه تو ل آزاد شدنم اینطور نبود، ولی بهاوای»( احساس طرد شدگی از طرف جامعه: 0

یه خشمی دارن، حقیقتشو  منکنم مردم نسبت به من و امثال این ده سال اخیر، احساس می
کنم که ایثارگر بودم و اسیر شدم، مردم یه جور خاصی بهم خیلی جاها پنهون میبخاین 

بانک بودم رفته بودم وام بگیرم، فهمم، یه بار تو کنن، همیشه سنگینی نگاهشونو مینگاه می
گری دارید؟ ، وقتی نگاش کرد گفت سابقه ایثاربهش دادمخواست  ممتصدی حکم استخدا

خورین .. خوب دارین مفت می :گفتم بله، یکی پشت سرم وایساده بود زیر لب بهم گفت
م کنهای مختلف واسم پیش اومده، فکر می، این اتفاق بارها به شکلخیلی ناراحت شدم
 «.بیشتر مقصر دولته...

گذار بر کیفیت اصلی تأثیر موضوعاتاز دیگر  :و زوجی فردی اعتقادی-معنوی عوامل
، شدحاصل های انجام شده تحلیل متون مصاحبهکه از آزادگان و همسران آنها زناشویی 

باشد که فرعی میموضوع  1که شامل  باشداعتقادی فردی می-مضمون عوامل معنوی
ها و تفاوت در ارزش (1سابق؛ و  شخصی هایارزش در شک و معنا فقدان (8 عبارتند از:

ی مشارکت کنندگان در این در ادامه به برخی از تجارب زیسته .معنای زندگی مشترك
 شود:زمینه اشاره می

                                                           
غال مستخدمین ایثارگر ازکارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی مصوب قانون حالت اشت .8

 مجلس شورای اسالمی 88/7/8371
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گشتم به دوران جنگ، کاش برمی: »شخصی سابق هایارزش در و شک معنا ( فقدان8
ست، منظورم حال و خره جنگ یه فاجعهت داشته باشم، باالنه اینکه شرایط جنگو دوس

کردم احساس میکنم، هوای اون روزاست، اون روزا میدونستم برای چی دارم زندگی می
 تره، ولیولی االن اگرچه خیلی شرایط زندگیم راحتخوره، وجود من یه جایی به درد می

ره یه روز تکراریو کنم دوبایشم احساس مصبح که از خواب بیدار می زندگیم پوچ شده
وضعیت  بینموقتی این شرایط اجتماعی رو می»، «ایبدون هیچ انگیزه باید شروع کنم

کنم، به احساس حماقت می، ها، بیکاری، اعتیاد و مواد مخدرحجاب، اقتصاد و اختالس
یم و خودم میگم واسه این انقالب کردیم و جنگیدیم؟ واسه این شرایط شهید و جانباز داد

کردم افکار و عقایدم کامال درست و مقدسن، ها احساس میاون موقعهاسارت کشیدیم؟ 
 ...«.ای شدم که دچار شک آزار دهنده تهاساالن مدت

فرعی واکاوی  موضوعاتها و معنای زندگی مشترك. از دیگر تفاوت در ارزش( 1
تأثیر گذار است،  ی زوجین آزاده که بر کیفیت زناشویی آنانشده در تجارب زیسته

باشد که بیشتر خود را در قالب تفاوت در تفاوت در فلسفه و معنای زندگی زوجین می
های زندگی و ناتوانی در خلق اعتقادات مذهبی، تفاوت در فلسفه، معنای کالن و ارزش

تری برای های از بیانات زوجین، شاهد ملموسدهد. نمونهمعنای زندگی مشترك نشان می
نتیجه رسیدم که  این ها زندگی مشترك بهبعد از سال» در این زمینه خواهد بود: روشنگری 

درجه متفاوته، اون همش به فکر اینه که این مهمونی بره،  815هاش با من خانم من ارزش
رو سالی یه بار عوض کنه، اون مهمونی بره، هر هفته لباس جدید بخره، مبلمان خونه

ین جور چیزا، در حالی که اینا هیچوقت برام ارزشمند نبوده و ماشینمون مدل باال باشه و ا
کنم دوباره اسیر شدم، ولی اینبار توسط اینطور زندگی کردنو دوست ندارم، احساس می

هاش مقید شوهرم بعد از اسارت تا چند سال به نماز و روزه»، «های نامفهوم همسرمارزش
تاش بود یا چیز دیگه که بعد یه مدت دونم چی شد تأثیر همکاراش و دوسبود ولی نمی

گفت اینا ی اعتقاداتشو از دست داده بود، میکرد که نماز نخونم، همهحتی به من اجبار می
دادم که کلی با من دعوا کرد، اون دروغه، حتی یادمه داشتم به دختر کوچیکم نماز یاد می

تفاوت شدم و من بهش بیاوایل ما خیلی سر این موضوع مشاجره داشتیم، ولی االن دیگه 
هاست پیشش احساس امنیت اونم با من کاری نداره، راستش بخاطر این موضوع مدت

دونم به کی باید بگم )گریه کنم که همسرشم، نمیکنم، هر روز انگار دارم تظاهر مینمی
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، رفتم جبههام رو متقاعد کنم که چرا باید میدونید من هیچوقت نتونستم خانممی»، ....(«
رسید؟ تمام باورهای منو زیر سؤال کنی آسمون به زمین میرفتی فکر میگه اگه تو نمیمی
گرایی، هیچوقت نتونستیم باهم یه هدف مشترك تو گه تو آرمانبره، بهم میمی

مون خیلی شدید نبود ولی های اول زندگی مشتركمون داشته باشیم، این قضیه سالزندگی
 «.ها بارها شده بحث شدید کردیمحاد شده، به حدی که پیش بچه االن چند سالیه که خیلی

های انجام شده با مردان متأهل آزاده و همسران تحلیل متون مصاحبه :جسمانی عوامل
 اصلیموضوع زناشویی منجر به استخراج زندگی آنها در زمینه تعامالت زوجی و کیفیت 

 (8باشد که عبارتند از: فرعی می موضوع 1شد که شامل  عوامل جسمانی دیگری با عنوان
ای از در ادامه نمونه. جسمانی سالم زندگی سبک فقدان( 1متعدد،  جسمی هایبیماری

 شود:ی آزادگان و همسرانشان در این زمینه ارائه میبیانات و تجارب زیسته
بخاطر مریضی شوهرم بیشتر وقت و درآمدمون صرف »متعدد:  جسمی های( بیماری8

کهیر میزنه، س اکثر دندوناش پوسیده، زخم معده داره، ن میشه، خیلی خسته کنندهدکتر رفت
اش ریشه عصبی داره و مربوط میشه به هگن اکثر مریضیمشکل تیروئید داره، پزشکا می

شیم، ولی بخدا تحمل این همه درسته که بیمه داریم و حمایت مالی میدوران اسارتش، 
 «.مونهین مسائلیم وقتی واسه خودمون نمیدرد خیلی سخته، همیشه درگیر ا

برای اینکه بدونید کیفیت زندگی ما چجوریه »: جسمانی سالم زندگی سبک ( فقدان1
کافیه به سبک زندگی شوهرم نگاه کنید، تفریحش اینکه با دوستاش بشینن قلیون بکشن، 

ورزش  به ایوقت ندیدم ورزش کنه، اصال عالقهکشه، هیچروزی یه پاکت سیگار می
بریمش دکتر، چکاپ رفتن که جای خود مریض که میشه به زور و هزارتا حیله مینداره، 

کنم میگه همینه که وقتی بهش انتقاد میباره، حالی از سر وریختش میدارد، کسالت و بی
 م و همودشهم نگران خ ترم....هست، شما با من کاری نداشته باشید، من اینجوری راحت

 «.هام ازش الگو بگیرن و اینجوری بشنبچهنگران اینم که 

 گیریو نتیجه بحث
زای جنگ عالوه بر تأثیرات منفی بر عملکرد زیستی و روانی فرد ی آسیباسارت پدیده

ی وی را به شدت تحت تأثیر گرفتار، روابط اجتماعی او به ویژه روابط نزدیک و صمیمانه
یجه زوجین آزاده را در معرض خطرات ( و در نت8374)نورباال و محمدی،  دهدمیقرار 
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شیوع فزاینده دهد. قرار می زناشویی زندگی و افت کیفیت ناشی از درماندگی زناشویی
های ، اختالالت روانی، بیماریطالق، انحرافات اجتماعی و فردی، خودکشی، خیانت، قتل

نیستند. های اجتماعی و روانی نامرتبط با مسئله آشفتگی زوجی و سایر آسیب جسمانی
سالمت جامعه و نیز سالمت روانشناختی و حتی در مواردی سالمت جسمانی افراد انسانی، 

 .باشدزناشویی و رابطه زوجی می زندگی در ارتباط مستقیم با کیفیت
تجارب زیسته  موضوعیپدیدارشناختی و تحلیل  استفاده از روش اب حاضرپژوهش 

را شان زناشوییزندگی  زندگی ت و کیفیتمردان آزاده و همسران آنها در خصوص تعامال
موضوعی تحلیل  که با استفاده از موضوعاتیمجموعه این راستا،  . دردادمورد بررسی قرار 

و اصلی موضوع  0در کنندگان استخراج گردید های انجام شده با مشارکتاز متن مصاحبه
 7)شامل  زاآسیب فردیتعامالت بین( 8ند که عبارتند از: بندی شدطبقهموضوع  10

های ارتباطی، فقر ساختاری/ سیستمی در روابط خانوادگی، فقر فرعی: فقر مهارتموضوع 
، فقدان تفریح و خالقیت در رابطه، فرسودگی زاآسیبهای جنسی، فرزندپروری مهارت

 روانشناختی اختالالت( 1؛ زناشویی( ی شکست عاطفی و روابط فرازناشویی، و تجربه
جبری، -: شخصیت اجتنابی در فرد آزاده، شخصیت وسواسیفرعیموضوع  1)شامل  فردی

در در فرد آزاده، اختالل مصرف  PTSDاختالالت جنسی در فرد آزاده و همسر، اختالل 
ید اده و همسر، اختالل شخصیت پارانوئمواد در فرد آزاده، اختالل افسردگی در در فرد آز

 0)شامل  اجتماعی-اقتصادی عوامل( 3؛ (د آزادهدر فرد آزاده، و اختالالت سازگاری در فر
ها و گرایی دولتاجتماعی، نارضایتی از شعار -صادینارضایتی از پایگاه اقت: فرعیموضوع 

افتادگی  از کاربهداشتی با کیفیت، بیکاری در فرزندان،  -ورزشی -فقدان امکانات تفریحی
 اعتقادی-معنوی عوامل( 4؛ (عه، و احساس طرد شدگی از طرف جامنشینی فرد آزادهو خانه

تفاوت در شخصی سابق، و  هایارزش در شک و معنا : فقدانفرعیموضوع  1)شامل 
موضوع  1)شامل  جسمانی یزاآسیب عوامل( 0؛ و (ها و معنای زندگی مشتركارزش
  .(جسمانی سالم زندگی سبک متعدد، فقدان جسمی های: بیماریفرعی

 تعامالت و یتجربه شان در خصوصآزاده و همسرانی مردان واکاوی تجارب زیسته
زناشویی این زندگی نشان داد مهمترین علل تأثیر گذار بر کیفیت زناشویی  زندگی کیفیت

 عنوان به پژوهش این در که عواملیفوق الذکر بود. یکی از مضامین  گروه از ایثارگران

ا نتایج تحقیقات داخلی و استخراج گردید، بتأثیرگذار بر تعامالت زناشویی  موضوعات
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موضوع  نخستین زمینه به عنوان نمونه، درباشد. می همخوانخارج از کشور همسو بوده و 
 در( 1555) 8کار ،زاآسیب فردیبین تعامالت یعنی زناشویی زندگی کیفیت بر تأثیرگذار

 و ضعیف ارتباط آشفته و ناآرام هایازدواج در مشکل ترینرایج که یافت خود پژوهش
( در پژوهش 1556) و همکاران 1در همین راستا، بیچآفرین است. تعاملی مشکل هایشیوه

کنند که در حال حاضر تحلیلی خود نسبت به عوامل مؤثر در کیفیت ازدواج اظهار می فرا
الت ارتباطی روابط بین فردی و تعاممسأله اجماعی در این خصوص پدیدار شده است که 

بورمن و  ه دیگری در این زمینه، مرکزیت و اهمیت بیشتری دارند.لزوجین نسبت به هر مسئ
به زوجین  یزاآسیبفردی تعامالت بینبه  DSMمعتقدند اگرچه در  (8991) مارگولین

شواهد پژوهشی حاکی اشاره نشده است ولی با این وجود  خاص عنوان یک اختالل بالینی
ی منفی با ابعاد سالمت زیستی، از این است که آشفتگی روابط زوجی نه تنها همبستگ

من و سروانی و اجتماعی زوجین دارد، بلکه تأثیر علی آن بر اختالالت روانپزشکی )وی
گالسر، بان، گالسر، و -ها و مشکالت حاد جسمانی )کیکولت(، بیماری1556، 3یوبالکر

 ،0های اجتماعی )فوردفر، مارکمن، کوکس، استانلی، و کسلر(، آسیب1553، 4ماالرکی
 ،6های روانشناختی شدید در فرزندان زوجین آشفته )ویور و اسکافیلد( و آسیب8996
( مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین باید گفت که تعامالت بین فردی زوجین و 1580

کنند بینی میالگوهای ارتباطی آنان تغییراتی را در رضایت زناشویی و ثبات زناشویی پیش
ای که کند به گونهارتباط نقش مرکزی در ازدواج ایفا می( و 8990 ،7بوری)کارنی و براد

های تعاملی از میزان رضایت و سازگاری همسران کاسته و مانع عملکرد طبیعی آسیب
و از  (8390؛ به نقل از روحی و همکاران، 1554، 1شود )هنری و میلرزندگی زناشویی می

ثر و کارآمد میان ؤست که ارتباط مهای زناشویی مشخص شده ااز لحاظ ویژگیطرفی 
تأثیر ارتباطات  و باشدهای دارای عملکرد مطلوب میی خانوادهترین جنبهمهم زوجین

                                                           
1. Carr 

2. Beach 

3. Whisman & Uebelacker 

4. Kiecolt-Glaser, Bane, Glaser, & Malarkey 

5. Forthofer, Markman, Cox, Stanley, & Kessler 

6. Weaver & Schofield  

7. Karney, B. R. & Bradbury 

8. Henry & Miller 
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، 8تر است )گریفی و اجتماعی مهمیتزناشویی از صفات شخص زندگی زوجین بر کیفیت
1555.) 

ادگان و آز زناشویی زندگی گذار بر کیفیتاثر اصلیموضوع دومین  همچنین در زمینه
های متعددی همسو با یافته پژوهش پژوهش فردی روانشناختی اختالالت شان یعنیهمسران

، (8374) محمدی( نورباال و 8376های صباغ و همکاران )پژوهش باشند.حاضر می
 اسرای جنگی روانی اختالالت در مورد (1556و فاوارو و همکاران ) (1553) آبرامسکی

های افراد عادی( به صورت اسرای جنگی )نسبت به نمونه دهد که اغلبنیز نشان می
فردی، گرایشات تی از قبیل پرخاشگری، حساسیت بینمعناداری مشکالت روانشناخ

 اختالالت جنسی، اختالالت دوقطبی و خلقی، ،مانند اسکیزوفرنی و پارانویا پریشیروان
ساز آنها شکنجه ی زمینهکه عوامل اصلاند بوده PTSDهای مرضی و ترسفراگیر،  اضطراب

های انفرادی و بدرفتاری بوده است و متأسفانه جسمانی و روحی، تهدید، بازجویی و سلول
های جسمی، فقدان دریافت مداخالت مؤثر در زمینه اختالالت روانشناختی و بیماری

( 8990) 1ویلیامز گیری و تشدید اختالل افسردگی در آنان شده است.بات شکلموج
و  زا )مانند تجربه اسارت(تروماتیک و استرسداری را بین رویدادهای معنی همبستگی

های نامناسب و واسطه پاسخ توانند بهمی زاآسیبزناشویی یافت. رویدادهای  رضایت
در رابطه مؤثر  فشار روانیزای زوجین به تعارضات، در افزایش فشار خانوادگی و تنش

 (.1555، و همکاران باشند )برادبوری
 و قدرتمند قابل توجه تأثیرهای متعدد داخل و خارج از کشور حاکی از پژوهش

های پژوهش بر اساس یافته که باشدشناختی بر کیفیت زناشویی زوجین میمشکالت روان
میزان  توسط کنترل متغیرهایی مانند این مشکالتاثرات  (8913) 3و استایل گوو، هاگس

 4کوردك. کندپیدا نمیکودکی کاهش فرد در ب و تجار سن ،درآمد، نژاد تحصیالت،
های افسردگی در ازدواج با کیفیت سطوح باالی نشانه در پژوهش خود یافت که( 8991)

زناشویی  زندگی کاهش کیفیت زناشویی ارتباط دارد و افزایش افسردگی با زندگی پایین
 تربا کیفیت پایین همچنین اختالالت اضطرابی مانند هراس و اضطراب فراگیررابطه دارد. 

                                                           
1. Greeff 

2. Williams 

3. Gove, Hughes & Style 

4. Kurdek 
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نیز نشان داد که در زنانی  (1581) کیلمن .(8994لئود، زناشویی رابطه دارند )مک زندگی
 شخصیت اجتنابی، که رضایت کمتری از زندگی زناشویی دارند میزان بیشتری از اختالالت

در پژوهش ( 1557) شود. ویسمنضد اجتماعی دیده میس و اووساسکیزوئید، خودشیفته، 
مصرف مواد و مشکالت زناشویی رابطه که بین اختالالت اضطراب و سوء نشان داد خود
( در پژوهش خود با عنوان تجربه 1899و همکاران ) 8در همین راستا دنت .دارد دوجو

یافتند که  اسیر جنگی انجام دادند 840که بر روی  اسارت در جنگ و تأثیر آن بر همسران
تنی رای جنگی مسئله افسردگی و اختالالت روانشناختی استرین مشکل روانعمده

که در طول دوران  باشد که ناشی از اختالالت عمیق و مزمن روانشناختی دیگری استمی
 تنی()افسردگی و اختالالت روان اند و همین مسئلهاسارت اتفاق افتاده و یا تشدید شده

 ای جنگی دارد.یت زناشویی همسران اسررضا با میزان داریمعنی ارتباط منفی
، اسارت جنگی را به عنوان یک ( در پژوهش خود1557) 1دیکلاین یافته در تبیین 

که پیامدهای منفی بلند مدتی را در فرد قربانی کند معرفی می 3زاپدیده ی به شدت آسیب
کند؛ چرا که قربانیان این پدیده عالوه بر رویارویی و سایر وابستگان نزدیک وی ایجاد می

دوری مزمن از افراد  های دیگری نظیرمعموالً آسیبهای جسمی، حات و آسیببا جرا
های روحی و جسمی تعمدی، تحقیر شدن انتظار و ترس از اعدام، تنبیه، شکنجه صمیمی،

شود را تجربه که در جهت شکست و تضعیف روحیه آنها انجام میمند و محرومیت نظام
رفتارهای نظیر  ایروانشناختی آزار دهنده یهازا جلوهکنند که همین تجارب آسیبمی

های میلی نسبت به فعالیت، بی4حسی روانیبی خشم سرکوب شده، گزینی،اجتنابی و دوری
ایجاد  را مشکالت خواب و اشکال در تمرکزلذت بخش سابق به ویژه رابطه جنسی، 

اطفی فرد قربانی همین عالئم به طرز عمیقی منجر به تخریب روابط صمیمانه و عکند که می
شود که همسران این افراد تجاربی و باعث می شودبا اطرفیان به ویژه همسر و فرزندان می

تنهایی و  ،6، ابهام در نقش0تنی شدید، رهاشدگی-افسردگی و عالئم روان نظیر

                                                           
1. Dent 

2. Dekel 

3. highly traumatogenic 

4. psychic numbing 

5. abandonment  

6. role ambiguity 
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نسبت به زندگی زناشویی و فرسودگی  احساس ، ناکامی و خشم و حتی8شدگیجدا
-( بیان می1557همچنین دیکل ) و نگهداری از فرزندان داشته باشند.حمایت از فرد قربانی 

 1شناختی منفی فرد اسیر شده را درونیکند همسران اسرای جنگی به مرور زمان عالئم روان
کنند که گویی تجربه خود آنهاست و همین ای تجربه میکنند و این عالئم را به گونهمی

 شود.یفیت زندگی زناشویی این زوجین میموجب افت شدید ک از سویی دیگر مسأله
در پژوهشی ( 1558) 3دایپرنیک، لسکال، توراس و انگدالهمسو با این تبیین ارائه شده، 

دارای درصد این افراد  60اسیر جنگی آمریکا انجام دادند یافتند که  857که بر روی 
سه از افراد نه مورد مقاینسبت به نمو این نرخ ناامنی در دلبستگی، بودند که 4دلبستگی ناایمن

نرخ باالتر یکی از دالیل داری باالتر بود و اظهار داشتند که معنیعادی جامعه به صورت 
باشد که در اثر  0تواند به دلیل گسیختگی در دلبستگیدلبستگی ناایمن در این افراد می

رگسالی حتی در دوران بزو افراد مهم زندگی  6های دلبستگیجدایی مزمن فرد از پیکره
کیفیت روابط بین فردی و رضایت از سویی دیگر دلبستگی ناایمن به شدت و  افتدمیاتفاق 

  دهد.زناشویی فرد قربانی را تحت تأثیر قرار می
زناشویی آزادگان و  زندگی اثرگذار بر کیفیت یواکاوی شدهموضوع سومین 
و نارضایتی از پایگاه  کم درآمداجتماعی مانند -اقتصادی نشان داد که عوامل همسران آنها

 -ها و فقدان امکانات تفریحیگرایی دولتاجتماعی، نارضایتی از شعار -صادیاقت
، نشینی فرد آزادهاز کار افتادگی و خانهبهداشتی با کیفیت، بیکاری در فرزندان،  -ورزشی

 زناشویی پایین همراه است. زندگی با کیفیت و احساس طرد شدگی از طرف جامعه
و همکاران   پورت دهند. برای مثالهای متعدد یافته مذکور را مورد تأیید قرار میپژوهش

توسط اسیران بعد ( در پژوهش خود یافتند که میزان حمایت اجتماعی دریافت شده 1551)
 گذار است.تأثیردار بر شدت عالئم اختالالت روانشناختی آنان ای معنیاز آزادی به گونه

طور منفی با سنجش ها و ناامنی شغلی به( یافتند که استرس8994) 7الرسون، ویلسون و بلی

                                                           
1. isolated 

2. internalize 

3. Dieperink, Leskela, Thuras, & Engdahl 

4. insecure attachment 

5. disrupted attachment 

6. attachment figure  

7. Larson, Wilson & Beley 
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که اضطراب مربوط به شغل و کار، کل زندگی  طوری کارکرد زناشویی مرتبط است، به
( یکی 1555به نقل از کار،  ؛8998) 8دهد. نیومن و نیومنخانوادگی را تحت تأثیر قرار می

 -تحصیالت باال و نیز موقعیت اجتماعیاز عوامل موثر در رضایت زناشویی را سطح 
گردند، زیرا دانند، یعنی این عوامل منجر به رضایت زناشویی بیشتر میاقتصادی باال می

های های حل مسئله بهتر و استرسجایی که این عوامل وجود دارند افراد احتماالً مهارت
( نیز 8313) زدی، نفیسی، و یمزمن کمتری در زندگی دارند. نتایج پژوهش بنی جمالی

وهران و داری بین میزان تحصیالت و موفقیت در زندگی، هم در شنشان داد که رابطه معنی
 آزادی که ( معتقدند8996) اورسانو و در همین راستا، راندل رد.هم در همسران وجود دا

 نماید و تحمیل اسرا بر را زیادی روانی فشارهای است ممکن دوران اسارت همانند

 مشکالتی چنین ایجاد کاهش یا در آنها فقدان یا و اجتماعی و خانوادگی هایحمایت

 مؤثرند.
زناشویی آزادگان و  زندگیی اثرگذار بر کیفیت واکاوی شدهموضوع چهارمین 

 هایارزش در و شک معنا فقدانمانند اعتقادی -معنوی عواملهمسران آنها نشان داد که 
زناشویی  زندگی با کیفیت ی زندگی مشتركها و معناتفاوت در ارزششخصی سابق، و 

باشد. به عنوان های سابق همخوان میهای پژوهشاین یافته، با یافته پایین همراه است.
( 5115) 1دینر-بیسوازدینر و  شخصی، هایارزش در و شک معنا فقدان یدر زمینه نمونه،

در بیشتر موارد نقش  در ذهنیت انسان سیستم معنایی یکپارچه در پژوهش خود یافتند که
 ی فردمیانجی دارد و در شرایط دشوار بر فرآیندهای فکری و ارزیابی رویدادهای روزمره

مقابله با  یکپارچه و منسجم،به کمک باورهای  و گذاردتأثیر می در زمینه تعامالت زوجی
 همچنین در زمینه تفاوت درگردد. ارتباطی دشوار تسهیل میو شرایط  ی منفیهاهیجان
در پژوهش خود نشان دادند که  (1550)3زوهانلر و جنکها و معنای زندگی مشترك، ارزش
ها در این زیر های باورها و ارزشو تفاوت اههای ارزشی و عقیدتی همسران و تشابهسیستم

را تحت  زناشوییزندگی کیفیت با صورت معنادار و به شدت سطح  تواندنظام زوجی می
در پژوهش خود یافتند که  (1551) 4کامفیلد و اسکوینگتونمین راستا در ه تأثیر قرار دهد.

                                                           
1. Newman & Newman 

2. Diener & Biswas-Diener 

3. Hunler & Gencoz 

4. Camfield, & Skevington 
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که در زندگی دارد، نظام  پایگاههر فرد از  ادراكاز زندگی، از  میزان خشنودی کالن
ی خود قائل است، تأثیر و معیارهایی که برا بافت فرهنگی اهداف، ،انتظارات ارزشی،

 پذیرد.می
زناشویی آزادگان و  زندگی ار بر کیفیتی اثرگذواکاوی شدهموضوع پنجمین 

 متعدد و جسمی هایبیماریمانند جسمانی  یزاآسیب عواملهمسران آنها نشان داد که 
در همین  زناشویی پایین همراه است. زندگیبا کیفیت  ،جسمانی سالم زندگی سبک فقدان

تعدد در ( در پژوهش خود یافتند که بیماری جسمانی م1556کانگ و همکاران )راستا، 
 داری در کاهشو عامل معنی دارد شیوع بیشتری اسرای جنگی نسبت به افراد عادی

به بررسی  که در پژوهشی (8318. گنجی، مسعودی و گنجی )باشدمیسالمت روان 
اند ، گزارش کردهپرداختندچهارمحال و بختیاری در جامعه آزادگان  هاوضعیت بیماری

های ناشی از شکستگی و تروما، بیماری % 09ثه و دندان، های لآزادگان از بیماری % 4/60
های بیماری % 3/84ان، های اعصاب و روبیماری % 7/30های گوارشی، بیماری % 00

و  بورمن از طرفی اند.بردههای متعدد دیگری رنج میاسکلتی عضالنی و همچنین بیماری
را کنترل زناشویی  رابطه سالمت فیزیکی به شدت کیفیت که یافتند( 8991مارگولین )

های بیماری گیاثرات خاص این رابطه به نوع و ویژ یافتند که همچنین و کندمی
توانند متأثر از عوامل دیگری مانند مشکالت مالی، تغییر در تقسیم می گردد وبرمی

همچنین  های دوطرفه و نگرش زوجین نسبت به یکدیگر باشد.وظایف، فعالیت
عادات روزمره، ورزش، تغذیه، ) نگی زوجیداند که سبک زنشان دادههای متعدد نپژوهش

کند را کنترل می رضـایت آنهـا از زنـدگی و رابطـة زناشوییبهداشت و ...( به شدت 
و  ، معانیهاتغییـر سبک زندگی با تغییر ارزش( و از طرفی 8993و همکاران،  8)لوگان
 باعث و شودمی همدیگربـه  همسرانتر شـدن نزدیک باعث کالن زندگیهای اولویت

 شوداجتماعی می عالیقشخصیتی و  هایگرایشهمسـویی زوجـین در انتخـاب اهداف، 
 (.8993، 1)بیتر

کیفیت مفهوم گونه بیان کرد که اینتوان های این پژوهش مییافتهدر نتیجه گیری 
تر و عادی، پیچیده در مقایسه با زوجیناسرای جنگی و همسران آنها،  در زناشوییزندگی 

                                                           
1. Logan 

2. Bitter 
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باشد، چرا که آزادگان جنگ تحمیلی عراق علیه تر میی نیازمند توجه بیشتر و عمیقامسئله
به شدت بر ساختارهای روانی اند که زایی متعددی را تجربه کردهرویدادهای آسیب ایران
جنگی  اسرای معتقدند( 8996) اورسانو و راندلاطی آنان اثرات منفی گذارده است. و ارتب

دوستان،  مرگ قبیل از ناگوار اخبار از اطالعپس از آزادی، به دالیل متعدد از جمله 
 اجتماعی و ناتوانی در سازگاری با این تغییرات، شرایط تغییر همسر، یا فرزند وابستگان،

زای دوران اسارت، مستعد ابتال به انواع سایر تجارب آسیبهای اجتماعی و  فقدان حمایت
های پژوهش حاضر که نشان داد عوامل . با توجه به یافتههستند اجتماعی وانی واختالالت ر

؛ زاآسیبفردی تعامالت بین در پنج بستر اصلیاصلی مؤثر در کیفیت زناشویی آزادگان 
اعتقادی؛ و -معنوی عوامل ؛اجتماعی-اقتصادی عوامل ؛فردی شناختیروان اختالالت

کاربردی این  تلویحات از جملهاند، وزیع شدهمتبلور و ت ،جسمانی یزاسیبآ عوامل
 کلیه -8توان به دو نکته اصلی اشاره کرد: می های نظری و درمانیدر حوزه پژوهش

های حتی درمانو  سازی روابط زوجی، غنیزوج درمانی، خانواده درمانیمداخالت 
در  زادگانی آدر جامعه زناشویی زندگی شناختی انفرادی به منظور بهبود کیفیتروان

سطحی داشته نگرشی سیستمیک و چند بایست می ،مداخله و مشاوره پیشگیرانه، سطوح
با توجه به چرا که زای فوق را پوشش دهد، های آسیبی حوزههمه در حد امکان تا باشد

ی تک بعدی، فوق، نگاه و مداخله اثرگذار موضوعاتماهیت تعاملی و علیت حلقوی بین 
شود با توجه به مختصات چند پیشنهاد میبنابراین ، ب را نخواهد داشتبه یقین تأثیر مطلو

و جامع در سطوح مذکور، به منظور بهبود و ای متناسب بعدی و خاص این جامعه، مداخله
اصلی موضوع  0با توجه به  -1. زناشویی زوجین طراحی گرددزندگی سازی کیفیت غنی

های نظری به نظر زمینه پژوهشدر  ،نزناشویی جامعه آزادگا زندگی مؤثر در کیفیت
 هایرویکرد نخست، تر بستر تعامالت زوجی این جامعه،به منظور فهم دقیق رسدمی

ای رشتهای/تک بعدی، به سمت رویکردهای بینبایست از حالت تک رشتهپژوهشی می
ر نظر نها برهم دیگر دو تعامالت بین عوامل مذکور و تأثیر و تأثر متقابل آد نحرکت نمای

هایی با رویکرد معادالت ساختاری، روابط گرفته شود و دوم اینکه با انجام پژوهش
 ساختاری این عوامل با همدیگر مورد بررسی قرار گیرد.

ی تحت بررسی در آن محدودیت جغرافیایی نمونه ترین محدودیت این پژوهش،عمده
از کرد که این پژوهش فقط توان به این نکته اشاره های آن میبود، از دیگر محدودیت
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مورد  عات در آنهای دیگر گردآوری اطالشیوهانجام گردید و  شناسی کیفیطریق روش
ج این پژوهش به افراد جوامع در تعمیم نتای گرددپیشنهاد میبنابراین قرار نگرفتند،  استفاده

این پژوهش  ها،ی تعمیم پذیری یافتهافزایش گستره و به منظور احتیاط به عمل آید دیگر
های آتی، به منظور در پژوهش گرددچنین پیشنهاد میدیگر نیز تکرار گردد و هم جوامعدر 

ای های کیفی، از رویکردهای کمی و به ویژه رویکردهگردآوری اطالعات به جز روش
  کمی/کیفی ترکیبی استفاده گردد.

 منابع
یابی علل (. ریشه8313نور. )بنی جمالی، شکوه السادات؛ نفیسی، غالمرضا؛ نیروی، سیده م
اجتماعی دختران و پسران  -از هم پاشیدگی خانواده ها در رابطه با ویژگیهای روانی

 .843-875(: 1) 88، شناسیمجله علوم تربیتی و روانقبل از ازدواج. 
(. 8396عذرا. ) ،اعتمادی ؛مریم ،زادهفاتحی ؛الساداترضوان ،جزایری ؛علیرضا ،روحی

های تعاملی زناشویی مردان درمانی بر کاهش آسیبکرد طرحوارهاثربخشی روی
 .868-837(: 19) 1ی بالینی، شناسمطالعات روان .دارای شخصیت اجتنابی

 .(8376بهمن. ) ترانه؛ نجاریان، سعادتی، سیامک؛ رحیمی، خدا عبدالمجید؛ صباغ،
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ر اختالل استرس پس از ضربه با رویکرد آدلر با کاهش نشانه های این اختالل د
(: 4) 3 تی،شناخمطالعات روان فصلنامه. جانبازان و افزایش رضایت زناشویی زوجین

884-93. 
(، تهران: 8316معارفی ) اکبر . ترجمه:معنی جستجوی در انسان(.  8963فرانکل، ویکتور. )

 انتشارات دانشگاه. 
درمانی  (. اثربخشی طرحواره8390حسینعلی. ) ،مهرابی ؛مهرداد ،کالنتری ؛فرزاد ،قادری

های ناسازگار اولیه و کاهش عالئم اختالل اضطراب گروهی بر تعدیل طرحواره
 .11-8(: 14) 6بالینی، شناسی مطالعات روان ی.اجتماع
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(. مطالعه 8390حسن. ) ،فاضلی ؛رزگار ،محمدی ؛سکینه ،الماسی ؛یوسف ،کریمی
 بالینی،شناسی وانمطالعات ر ه.بسترهای طالق در افراد مطلقه: پژوهشی پدیدارشناسان

7 (10 :)898-188. 
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869-873. 
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 . : انتشارات امیرتهران
بررسی اختالالت روان پزشکی شایع در (. 8374حمد رضا. )م ،محمدیحمد علی؛ ا، نورباال
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