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Aims Studies have shown that the perception of God and life expectancy are important in 
adapting to chronic diseases and their consequences. The purpose of this study was to compare 
the level of perception of God and life expectancy among the veterans with spinal cord injuries, 
chemical veterans, and ordinary people.
Instruments & Methods The present study was a causal-comparative study conducted 
in Urmia in 2016. 30 veterans with spinal cord injuries were selected by census method, 
50 chemical veterans were randomly selected and 50 ordinary people were selected by 
cluster sampling. The research instruments were perception of God Scale and Miller’s Hope 
Questionnaire (MHS). Data were analyzed by multivariate analysis of covariance analysis, 
multivariate analysis of variance analysis and Bonferroni post hoc test, using SPSS 22 software.
Results In the total score of perception of God, there was a significant difference between 
chemical veterans and ordinary people (p=0.001). In the challenge component, there was a 
significant difference between chemical veterans and ordinary people (p=0.003) and between 
veterans with spinal cord injuries and ordinary people (p=0/011). Also there was a significant 
difference in life expectancy between two groups of chemical veterans and veterans with spinal 
cord injuries (p=0.007).
Conclusion There is a difference between the level of perception of God and the life expectancy 
among the veterans with spinal cord injuries, chemical veterans, and ordinary people.  
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  چکيده

 با سازگاری در ادراک خدا و امید به زندگی که اند داده نشان ها بررسی :فاهدا
هدف پژوهش حاضر  .هستند اهمیت دارای آن پیامدهای و مزمن های بیماری

شیمیایی  ،در بین جانبازان قطع نخاعمقایسه میزان ادراک خدا و امید به زندگی 
  بود. و افراد عادی
 از تیر تا مهراست که ای  مقایسه -علی عحاضر از نو پژوهش طرح: ها ابزار و روش

 ٥٠ شمارشی، صورت تمام به جانباز قطع نخاع ٣٠انجام شد.  در شهر ارومیه ١٣٩٥
روش  افراد عادی به نفر از ٥٠ وصورت تصادفی ساده  بهشیمیایی جانباز 
سنجش ادراک  آزمونپژوهش شامل  ابزار .انتخاب شدندای  گیری خوشه نمونه
آزمون توسط ها  دادهبود.  (MHS) میلرنامه امیدواری  پرسشو  گریلی یخدا

تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون آزمون  ،تحلیل کوواریانس چندمتغیری
  تجزیه و تحلیل شدند. SPSS 22افزار  با نرم فرونی تعقیبی بن

 در نمره کل ادراک خدا بین دو گروه جانبازان شیمیایی و افراد عادی: ها یافته
)٠٠١/٠=p(،  در مولفه چالش بین دو گروه جانبازان شیمیایی با افراد عادی
)٠٠٣/٠=p ( قطع نخاعی با افراد عادی جانبازان و)٠١١/٠=p ( در میزان امید به و

تفاوت ) p=٠٠٧/٠(زندگی بین دو گروه جانبازان شیمیایی و قطع نخاعی 
  شت.دار وجود دا معنی
میزان ادراک خدا و امیدواری به زندگی در بین جانبازان قطع نخاع،  :گیری نتیجه

  شیمیایی و افراد عادی متفاوت است.
  جانبازان قطع نخاع، جانبازان شیمیایی، واریامیدادراک خدا، : ها کلیدواژه

  
  ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  alishaker2000@gmail.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
افتد. در این  خطر می سالمتی و رفاه تحت تاثیر عوامل متعددی به

است که بیشتر از هر ترین عواملی  شده راستا جنگ یکی از شناخته
ومیر و عوارض جسمی و روانی  چیزی باعث کاهش سالمتی، مرگ

، مانند [1]شود مدت در نظامیان و شهروندان غیرنظامی می طوالنی
 جانبازان قطع نخاعی و جانبازان شیمیایی که سالمت خود را از

 که شود اطالق می فردی به دهند. جانباز قطع نخاع دست می
 تا نخاع از قسمتی دچار قطع نخاع، از قسمتی رد آسیب دنبال به

تغییر  .[2]باشد شده ای استحاله و تغییرات شدگی له آن، کامل قطع
افزارهای جدید موجب ایجاد  کارگیری جنگ ها و به در شکل جنگ

  . [1]آثار و عوارض نوظهور بر جوامع انسانی شده است
است. در افزارهای جدید تسلیحات شیمیایی  یکی از این جنگ

کار رفته است، که  جنگ ایران و عراق گاز خردل بیش از سایر گازها به
شود،  عوارض سمی تاخیری آن چند ماه تا چند سال بعد ایجاد می

های تنفسی،  که اثرات مختلف گاز خردل روی سیستم  طوری به
خونی، گوارشی، پوست، چشم، آندوکرین، اعصاب محیطی، 

عوارض  .[3]یی آن گزارش شده استزا تغییرات ژنتیکی و سرطان
ناشی از گازهای شیمیایی و قطع نخاع در جانبازان سبب ایجاد 

های معمول زندگی، انجام وظایف  هایی در فعالیت محدودیت
  .[4]شغلی و مشکالت روحی شده است

در صورتی که صحبت از شناخت جانبازان و شخصیت آنها در میان 
تخاب کنیم تا با بررسی آن به ای روانی ان باشد و بخواهیم سازه

بسیاری از خصایص روانی جانبازان پی ببریم، آنگاه ادراک فرد از 
. [5]خدا و تصویری که به آن دست یافته است، بسیار مهم است

دهنده تحول شناختی و میزان رشد  تواند نشان ادراک فرد از خدا می
اط با خدا اخالقی فرد باشد. این متغیر روانی حکایت از کیفیت ارتب

تواند  ترین ارتباطات فرد بوده و بررسی آن می دارد که یکی از مهم
. [6]کیفیت دیگر ارتباطات مهم زندگی روانی فرد را به ما بشناساند

گیری باورهای مذهبی افراد  ادراک خدا امر مهمی در تحول و شکل
های نظام  ترین جنبه شود. ادراک خدا یکی از محوری تلقی می
دهد و با اینکه به آگاهی نیاز  فراد مومن را تشکیل میاعتقادی ا
طور ضمنی و غیرمستقیم از طریق تجربیات مذهبی افراد  دارد، اما به

آید.  صورت احساس معنوی از خدا در می شود و به شکل گرفته می
شناختی دارد،  سبب اهمیتی که از لحاظ دینی و روان این تصویر به
شناسان دین را جلب  موضوعی و روانپردازان روابط  توجه نظریه
  .[7]کرده است

شناسی  تر و از لحاظ روان خیلی پیچیده ،انگاره ذهنی از خدا
های مکرر درجات اعتقاد  تر از آن چیزی است که با ارزیابی بامعنی

دست آید. بر این اساس مطالعه ادراک افراد از خدا  مذهبی به
ودن، نشان از میزان بلوغ ب تواند، بیشتر از متغیر میزان مذهبی می

ذهنی و رسش روانی ایشان باشد. همچنین ادراک خدا با دیگر 
که انگاره  داده استروانی ارتباط دارد. تحقیقات نشان  هایمتغیر

 ،کردن ذهنی مثبت به خدا داشتن و ارتباط نزدیک با خداوند را حفظ
. ادراک خدا یک الگوی [8]شود موجب افزایش سالمت روان می

عاطفی است که از طریق نخستین ارتباطات کودک با  –تیشناخ
و در سرتاسر زندگی  است نش شکل گرفتهاافراد مهم زندگی و مراقب

. این شود همگام با رشد و بلوغ روانی فرد بارها و بارها تجدید می
گیری رفتار و احساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت  الگو جهت

ای منسجم از آخرین  دا مجموعهبه همین خاطر ادراک خ ،کند می
  . [9]ل انتزاعی و امور ماورایی استیسطح ادراکی فرد در مسا

روانی است که فرد خدا را بدان  ادراک خدا یک مدل کارکردی درون
دهنده  تواند نشان . ادراک خدا میکند تصور مین قالب آدر  گونه و

در نگاهی  میزان بلوغ روانی و درجه رشدیافتگی استدالل اخالقی و
های افراد در  افکار و اندیشه .[10]تر تمامیت شخصیت فرد باشد رفژ

گیرد و  های دینی نشات می از آموزه صورت مستقیم بهمورد خدا که 
راحتی توسط  شود، اغلب به  بیشتر با ادبیات و سنن دینی منتقل می

و  اما دستیابی به سطح تصور ،یک مصاحبه قابل دستیابی است
 .[11]د از خدا یا همان ادراک از خدا کاری دشوار استتصویر افرا

معنی ادراک امور کلی و ادراک بر  برخی نیز معتقدند اگر علم به
ادراک به این معنی شامل علم و  ،کار رود ک بهدرِ ک نزد مُ درَ حضور مُ 

 در این صورت بین علم و ادراک عموم و ،شود  ادراک امور حسی می
مانند رابطه نوع جنس است. یعنی خصوص مطلق و رابطه آن دو 

پنداره  خوداز کودکانی که  .[12]نوع آن است ،علم جنس و ،ادراک
پروردگار مهربانی را ر در ذهن خود تصوی ،تری برخوردارند مثبت

نفس  طردکننده با عزت برعکس خدایی غضبناک و کنند و  نقاشی می
ایجاد   رمیگ تصویر مثبت از خداوند در او عشق و، پایین در کودکان

 پنداری یا تصور از خدا مجموعه افکار . منظور از خویشتن[13]کند می
هایی است که هر کس درباره خود پرورش  و احساسات و نگرش

خود از بین  . در برخی از جانبازان، این فشار روانی خودبه[14]دهد  می
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توان آن را  شود و می رود و به مشکالت روانی دیرپا منجر نمی می
اما برخی از  .گرفت عنوان یک واکنش سازگاری طبیعی در نظر به

کنند که باعث  جانبازان مشکالت روانی شدیدتری را تجربه می
  شود. آنها می کاهش امید به زندگی

 که است همراه متعددی روانی فشارهای با مشکالت جانبازان درمان
اضطراب،  به و دهند می کاهش را زندگی کیفیت آنها از برخی

. افراد امیدوار بیشتر بر مشکل شوند می منجر افسردگی استرس یا
عالوه،  کنند. به تر عمل می شوند و در حل آن فعاالنه متمرکز می

اندیشند، در مواجهه با درمان بیماری خود  افرادی که امیدوارانه می
. [15]دهند پریشانی کمتر و تطابق بیشتری از خودشان نشان می

است میان رفتارهای مرتبط با هدف و باورهای امیدواری پیوندی 
میزان امیدواری باال با بهزیستی  .فرد برای رسیدن به این اهداف

آمیز زندگی  بیشتر همراه است. امیدواری از طریق تجارب موفقیت
امید  .[16]یابد تجارب شکست تقلیل می  واسطه یابد و به افزایش می

 کننده مشخص که است روانی قدرت و توازن اصولی های پایه از یکی
 از احساس بهتر باور یک توانایی است. امید، زندگی دستاوردهای

 تحریک را فعالیتی سیستم نافذ خود، نیروی با امید است. آینده
 را در تازه نیروهای و کند کسب را نو تجارب بتواند سیستم تا کند می

 کوشش و تالش به را انسان امید، درنتیجه و کند ایجاد ارگانیزم
 رفتاری و روانی عملکردهای باالیی از سطح به را او و واداشته
  . [17]است روان سالمت های نشانه از امید یکی و کند می نزدیک

امید نیرویی هیجانی است که تخیل را به سمت موارد مثبت 
کند  دهد و مجهزشان می ها انرژی می ، امید به انسان کند هدایت می

کند. امید به ما  برای کار و فعالیت عمل میو مانند کاتالیزوری 
هایی که زندگی بر  پذیری، نشاط و توانایی خالصی از ضربه انعطاف

دهد و باعث افزایش رضایت از زندگی  کند را می ما تحمیل می
. امید یعنی انتظار موفقیت و آینده بهتر، یعنی [19 ,18]شود می

جود داشته باشد، دلیلی برای زیستن. وقتی امید در دل و ذهن و
. امید نقش مقتدرانه و [20]اشتیاق زندگی نیز وجود خواهد داشت

های گوناگون از کند و در حیطهآوری در زندگی ایفا میشگفت
موفقیت تحصیلی گرفته تا تحمل مشاغل پرزحمت، مزایایی 

اى است که با فعالیت و تالش  امیدوارى مقوله .[21]همراه دارد به
عاطفى و حرکتى تشکیل  ،سه جزء شناختىهمراه است و از 

بینى توحیدى، امید، تحفه الهى زندگى را  . از نظر جهان[22]شود مى
  .[23]کند آورد و موتور تالش و انگیزه را پرشتاب مى به گردش در مى

 در نقش ادراک خدا و امید به زندگی زمینه در شده انجام های بررسی
نخاعی و جانبازان شیمیایی ضایعه  از پس سازگاری و بخشی توان
 و مزمن های بیماری با سازگاری عوامل در این که اند داده نشان

 از بیماران تلقی طرز ویژه به .هستند اهمیت دارای آن پیامدهای
میزان امیدواری آنها  آن و با سازگاری خود، روش چگونگی بیماری

شده از سوی  های انجام با توجه به بررسیبسیار مهم است. 
ای که به مقایسه  نویسنده، متاسفانه تاکنون محققان به مطالعه

امید به زندگی در جانبازان قطع نخاع، جانبازان  بین ادراک خدا و
اند و لذا با توجه  باشد دست نیافتهپرداخته شیمیایی و افراد عادی 
شده، هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه  به مبانی نظری مطرح
 ،در بین جانبازان قطع نخاعمید به زندگی میزان ادراک خدا و ا
  بود. شیمیایی و افراد عادی

  
  ها  ابزار و روش

 از تیر تا مهراست که ای  مقایسه -علی حاضر از نوع پژوهش طرح

شیمیایی و افراد عادی در شهر  ،جانبازان قطع نخاع بیندر  ١٣٩٥
قطع نفر جانباز  ٣٠(نفر  ١٣٠ . حجم نمونه شاملانجام شد ارومیه
نفر افراد عادی) بود که طبق  ٥٠نفر جانباز شیمیایی و  ٥٠ ،نخاع

نمونه جانبازان قطع نخاع یا شیمیایی  شد. تعیینجدول مورگان 
که از طریق کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و  بودندشامل جانبازانی 

امور ایثارگران درصد ضایعه نخاعی یا مصدومیت شیمیایی دریافت 
توجه به اینکه جانبازان قطع نخاع در شهر ارومیه ند و با بود  نموده
آمار بنیاد طبق  شمارشی انتخاب شدند. صورت تمام نفر بودند، به ٣٠

نفر بود که بعد  ۱۰۰تعداد جانبازان شیمیایی  ،شهید و امور ایثارگران
نفر  ۵۰از همتاسازی از نظر سن و جنس با جانبازان قطع نخاع، 

کشی  تصادفی ساده و با روش قرعهصورت  جانباز شیمیایی به
افراد عادی نیز بعد از همتاسازی از نظر سن نفر از  ٥٠. انتخاب شدند

ای از بین  گیری خوشه روش نمونه و جنس با جانبازان قطع نخاع به
 ٨٠تعداد  (بهکارمندان اداره بنیاد شهید شاغل در شهرستان ارومیه 

انتخاب  بودند، انوادهگونه رابطه ایثارگری در خ فاقد هر) که نفر
  شدند.
  های زیر بود: نامه پژوهش شامل پرسش ابزار
توسط  نامه این پرسش :گریلی یسنجش ادراک خدا آزمون - ١

 ٦ با سئوال ٧٢که دارای  ساخته شده ١٩٩٧در سال  الورنس
؛ حضور، چالش، پذیرش، خیرخواهی، تاثیر و مشیت زیرمقیاس

و  ٢٨٨باالترین نمره در این آزمون  .داردوال ئس ١٢ است که هر کدام
است. پایایی آزمون ادراک خدا توسط  ٧٢ترین نمره  پایین

، ٨٦/٠مقیاس چالش  ، خرده٩٤/٠مقیاس حضور  خرده برای سازندگان
، ٩١/٠مقیاس خیرخواهی  ، خرده٩٠/٠مقیاس پذیرش  خرده
پایایی کل برای و  ٩٢/٠ مقیاس مشیت خرده ،٩٢/٠مقیاس تاثیر خرده
های  سنجش پایایی آزمون از روش منظور به است. گزارش شده ٩١/٠

براون و گاتمن) و  -(دو روش اسپیرمن آلفای کرونباخ، تنصیف
، ٧٢/٠آلفای کرونباخ  با استفاده ازکردن استفاده شد و  دونیمه

و  ٧٥/٠، تنصیف (گاتمن) ٧٣/٠براون)  - تنصیف (اسپیرمن
دهنده  که نشاندست آمد  به ٦٢/٠همبستگی بین دو نیمه آزمون 

نامه  تعیین روایی مالکی پرسش برای پایایی مطلوب آزمون است.
با نام آزمون تصور از خدا که  ادراک خدا از یک آزمون معتبر دیگر

بود، استفاده شد.  ٨٩/٠وال و ضریب آلفایی برابر با ئس ٢٨دارای 
ار بین این دو آزمون ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد که مقد

توان  در نتیجه می ،دار بود یاین مقدار معن ودست آمد  به ٦١/٠آن 
  .[5]نتیجه گرفت که آزمون ادراک خدا از اعتبار روایی برخوردار است

در نامه  این پرسش :(MHS) میلرنامه امید یا امیدواری  پرسش - ٢
نامه اولیه  پرسش .ساخته شده است میلر و پاورزتوسط  ۱۹۸۸سال 

وال افزایش ئس ۴۸های بعدی به  وال بود که در نسخهئس ۴۰دارای 
نامه، سنجش میزان امیدواری در افراد  یافت. هدف این پرسش

یک، نمره  "بسیار مخالف" به پاسخنامه  این پرسشدر است. 
بسیار " و ۴، "موافق" نمره ۳تفاوت" نمره  ، "بی۲"مخالف" نمره 

، ۲۸، ۲۷، ۲۵، ۱۸، ۱۶ ،۱۳، ۱۱واالت ئ. سگیرد تعلق می ۵نمره  "موافق
گذاری  صورت وارونه نمره به ۴۸و  ۴۷، ۳۹، ۳۸، ۳۴، ۳۳، ۳۱
نامه زیرمقیاس ندارد، در  با توجه به اینکه این پرسش شوند. می

آید  دست می شوند و نمره کل به ها با هم جمع می پایان تمامی ماده
نامه نمره  خواهد بود. این پرسش ۲۴۰تا  ۴۸و نمره هر فرد بین 

چه نمره فرد باالتر باشد، امیدواری بیشتری دارد.  برش ندارد و هر
امید  ۱۴۴تا  ۹۶امید فرد کم است، در نمره  ۹۶تا  ۴۸در نمره بین 

 میلربه باال امید فرد زیاد است.  ۱۴۴فرد متوسط است و در نمره 
نامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق  روایی این پرسش



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاکر دولق یعلو ی اطبائطب یليال حسن  ۸۸

   ۱۳۹۷ بهار، ۲، شماره ۱۰دوره                         پژوهشی طب جانباز-نامه علمی صلف

  .[24]ده استنموذکر  ۸۰/۰باالی  آلفای کرونباخ
 بنیاد به مراجعه با ابتدا که بود صورت این به پژوهش اجرای روش
 به دانشگاه نامه معرفی ارایه و ارومیه شهر ایثارگران و امور شهید
. شد گرفته پژوهش انجام اجازه و شد طی اداری مراحل بنیاد،
 و پوشش تحت شیمیایی و نخاع قطع جانبازان کامل لیست سپس

 جنس و تماس، سن شماره خانوادگی، نام و نام شامل اطالعاتی
 درب به مراجعه با ها داده آوری جمع.شد دریافت شهید بنیاد از آنها
 با منازل به مراجعه از قبل که صورت بدین گرفت؛ صورت منزل

 تماس، علت توضیح ضمن و شد گرفته تلفنی تماس جانبازان
 رعایت منظور به شد. داده توضیح ایشان برای نیز پژوهش اهداف

 صورت در یا(منزل آدرس فرد، از اجازه کسب با اخالقی مالحظات
 پرسیده) هستند بستری که بیمارستانی یا کار محل آدرس تمایل
. شد مشخص نیز نامه پرسش تکمیل برای مراجعه زمان و شد

 سطح بستری، محل بیمارستان یا منزل درب به مراجعه با سپس
 سئواالت خواندن به قادر فرد که صورتی  در و شد سئوال فرد سواد
 در پاسخگویی برای نامه پرسش نداشت، بینایی مشکل نیز و بود

 پاسخگویی به قادر تنهایی به فرد اگر و شد داده قرار فرد خود اختیار
 خواسته جانباز از و خوانده وی برای را سئواالت پژوهشگر نبود
 منظور به که است ذکر به الزم. کند انتخاب را پاسخ که شد می

 اطالعات مطالعه، انجام مراحل کلیه در اخالقی مالحظات رعایت
 محرمانه صورت به) و غیره آدرس اسم، از اعم(جانبازان  شخصی
  .بود پژوهشگر اختیار در فقط

 توسط ها توزیع داده بودن ها، در ابتدا نرمال آوری داده پس از جمع
 -واریانس ماتریس اسمیرنوف، برابری - کولموگروف آزمون

با  گروه سه در متغیرها همگنی و باکس ام آزمون توسط کوواریانس
ها از  تحلیل داده برای .مورد بررسی قرار گرفت لون آزمون استفاده از

برای مقایسه سه گروه در هر  ،آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری
واریانس چندمتغیری و برای  ها از آزمون تحلیل یک از مولفه

روش  ها از آزمون تعقیبی به ها در این مولفه مقایسه زوجی گروه
  استفاده شد.  SPSS 22افزار  با نرم فرونی بن
  

  ها یافته
ها  و تمامی آزمودنیسال بود  ۰/۵۱±۴/۷ها  میانگین سنی آزمودنی

   بودند.مرد 
  

در های آن و امید به زندگی  آماری نمرات ادراک خدا و مولفهمیانگین  )۱جدول 
  نفر) ۵۰نفر) و افراد عادی ( ۳۰نفر)، قطع نخاع ( ۵۰جانبازان شیمیایی (سه گروه 

گروه جانبازان 
  شیمیایی

  گروه جانبازان 
  قطع نخاع

  مجموع  گروه افراد عادی

  ادراک خدا
۸۵/۱۲±۷۷/۱۹۷  ۰۲/۲۶±۵۳/۱۸۹  ۹۱/۲۶±۶۷/۱۷۵  ۳۸/۲۴±۶۵/۱۸۷  
  حضورمولفه 
۲۹/۳±۶۰/۳۲  ۶۴/۳±۵۰/۳۲  ۸۷/۶±۱۰/۳۰  ۷۵/۴±۷۳/۳۱  
  چالشمولفه 
۵۷/۳±۷۷/۳۳  ۵۵/۳±۲۷/۳۲  ۳۷/۴±۱۷/۳۰  ۰۸/۴±۰۷/۳۲  
  پذیرشمولفه 
۴۲/۵±۷۳/۳۰  ۹۰/۳±۸۳/۳۱  ۴۶/۲±۹۷/۳۲  ۱۶/۴±۸۴/۳۱  
  ثیراتمولفه 
۰۸/۵±۶۰/۳۱  ۴۰/۴±۵۰/۲۷  ۰۸/۵±۶۳/۳۰  ۱۲/۵±۹۱/۲۹  
  خیرخواهیمولفه 
۳۳/۴±۸۳/۲۹  ۳۱/۳±۹۰/۳۳  ۰۱۷/۴±۰۷/۳۲  ۲۱/۴±۹۳/۳۱  
  مشیتمولفه 
۶۲/۵±۵۰/۲۸  ۹۲/۱±۲۰/۳۴  ۰۴/۴±۷۳/۳۳  ۸۶/۴±۱۴/۳۲  

  امید به زندگی
۴۱/۱۸±۳۷/۱۸۲  ۷۵/۳۰±۸۷/۱۰۷  ۴۶/۳۴±۶۳/۱۴۳  ۷۳/۴۱±۶۲/۱۴۴  

نمرات سه گروه در هر دو متغیر ادراک خدا و  بین داری تفاوت معنی
  ). >۰۱/٠p؛ F= ٠٠٢/٣( مشاهده شدامید به زندگی 

نمره کل  )،p=٠٠٢/٠؛ F=٩٤٩/٦(سه گروه در مولفه چالش  نمرات
امید به متغیر  درهمچنین ) و p=٠٠٢/٠؛ F=٨٧٤/٦(ادراک خدا 

در جانبازان قطع نخاع، شیمیایی و افراد ) p=٠٠٨/٠؛ F=١١/٥(زندگی 
  .داشتدار  عادی تفاوت معنی
در نمره کل ادراک خدا بین دو گروه ها،  دوی گروه در بررسی دوبه

در مولفه چالش بین  ،)p=٠٠١/٠( جانبازان شیمیایی و افراد عادی
جانبازان و ) p=٠٠٣/٠(دو گروه جانبازان شیمیایی با افراد عادی 

در میزان امید به زندگی بین و ) p=٠١١/٠(قطع نخاعی با افراد عادی 
تفاوت ) p=٠٠٧/٠(ان شیمیایی و قطع نخاعی دو گروه جانباز

  ).١شت (جدول دار وجود دا معنی
  

  بحث
امید به  ادراک خدا ومیزان مقایسه  ،هدف از انجام پژوهش حاضر

  .بود شیمیایی و افراد عادی، در بین جانبازان قطع نخاعزندگی 
، و همکارانزاده  تبسم های این پژوهش با نتایج پژوهش یافته

بین دو گروه جانبازان شیمیایی و  تفاوت ادراک خدا درمبنی بر 
در  توان گفتمی در تبیین این یافته. بودهمسو  [25]افراد عادی

میان  صورتی که صحبت از شناخت جانبازان از شخصیت خویش به
ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن به  باشد و بخواهیم سازه

جانبازان پی ببریم آنگاه ادراک جانباز های روانی  ویژگی بسیاری از
از خدا و تصویری که وی به آن دست پیدا کرده است بسیار مهم 

  .[26]است
آیا خدا شود که  این سئوال مطرح میهمچنین طبق تعریف چالش، 

میزان اعتقاد این افراد  ،خواهد من پیشرفت کنم؟ در این مورد می
روشدن  هت سخت و روببه درخواست خدا برای رشد و کمال در لحظا

و جانبازان شیمیایی و قطع نخاعی  شود سنجیده میبا موانع 
 اند پیدا کرده اعتقادهایی که دارند، به این موضوع  علت محدودیت به
دار بین جانبازان شیمیایی با افراد عادی و جانبازان  تفاوت معنی که

  ود.ب به این دلیل مقیاس چالش قطع نخاع با افراد عادی در خرده
استرس بیشتری  ،جانبازان شیمیایی نسبت به جانبازان قطع نخاع

بودن انگاره  علت پیچیده نتیجه در درازمدت به در. کنند درک می
ذهنی از خدا تفاوت ادراک خدا بین جانبازان شیمیایی و افراد 

های جانبازان قطع نخاع باعث  د؛ زیرا محدودیتآی میوجود  بهعادی 
عدم تفاوت بین این گروه از جانبازان با جانبازان شیمیایی و افراد 

  شود.  عادی می
بین دو گروه جانبازان قطع نخاع و  امید به زندگی در ،براساس نتایج

های این پژوهش با  یافته .داشت داری معنی شیمیایی تفاوت
دار در بین  مبنی بر عدم وجود تفاوت معنی ساریانو ضراب  نتایج

دو گروه جانبازان شیمیایی و افراد عادی در متغیر امید به 
مبنی بر کاهش امید به زندگی در و همکاران مک کول و  [27]زندگی

و کاویانی   همسو و با نتایج پژوهش [28]جانبازان قطع نخاع
امید به زندگی در جانبازان  خودکارآمدی و ندکه نشان داد همکاران

ناهمسو  ،[29]داشته استدار  قطع نخاع و همسران آنها تفاوت معنی
 .بود

علت عدم  توان گفت جانبازان قطع نخاع به در تبیین این یافته می
ی در انجام کارهای روزمره، نسبت به جانبازان شیمیایی که یتوانا
شدت  ها را به بودن درصدشان این محدودیت علت خفیف به

مواجه ای  مشکالت عدیدهبا کنند،  جانبازان قطع نخاع تجربه نمی
 دار امید به زندگی در جانبازان قطع که باعث تفاوت معنیهستند 



 ۸۹  هیشهر اروم یمطالعه مورد ؛یو افراد عاد یدر بين جانبازان قطع نخاع، شيمياي یمقايسه ادراک خدا و اميد به زندگـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. طبیعی است که افراد عادی با این شود مینخاع و شیمیایی 
کننده در پژوهش،  افراد عادی شرکت یستند.رو ن هها روب محدودیت

جانباز در خانواده و شرایط سنی در نظر گرفته فقط از نظر نبودن 
  مد نظر نبوده است. غیره مانند مشکالت روانی و شدند و موارد دیگر

این پژوهش تمام  دربود. جنسیت  به مربوط محدودیت نخستین
پس قادر به بررسی جنسیت در متغیرها  ،بودندکنندگان مرد  شرکت
و شیمیایی شهر  جانبازان قطع نخاع روی مطالعه این .نبودیم
های خاص  تواند تحت تاثیر ویژگی می است و گرفته صورت ارومیه
بنابراین تعمیم نتایج به  ای قرار گرفته باشد. نگی و منطقهفره

 به محدودیت دیگر مربوط احتیاط صورت گیرد. ید بامناطق دیگر با
مقایسه ای بود، زیرا در تفسیر  –علی نوع از که بوده پژوهش طرح
محقق  مقایسه ای محدودیت وجود دارد، -های روش علی یافته

های تحقیق نتیجه یک علت خاص هستند  داند که یافته واقعا نمی
 این براساس. اند یا از الگوهای رفتاری دیگری ناشی شده

 –علی صورت به پژوهش این اینکه به توجه با و ها محدودیت
 لذا نیست، مشخص خوبی به نآ در روابط علی شد، اجرا ای مقایسه

های  در پژوهش شود میپیشنهاد  تر دقیق نتایج کسب منظور به
ی لروابط ع یآزمایش های آزمایشی و شبه بعدی با استفاده از روش

و پیشنهاد  شودبین متغیرهای پژوهش با رویکرد آموزشی مشخص 
تر و سایر جانبازان  تحقیق مشابه با جامعه آماری بزرگشود  می

 منظور قابلیت بیشتر در تعمیم نتایج انجام شود. ی بهجنگ تحمیل
ن پیشنهاد با توجه به اهمیت ادراک خدا همچنین به مسئوال

معنویت و رشد اخالقی فرد باعث درک بیشتر  یبا ارتقا شود می
تاثیر  در این امر مشارکت همسنگرانشان بی که جانباز از خود شوند

های خود شرایط زندگی  ریزی شود که در برنامه پیشنهاد می وست ین
معنویت  یجانبازان در نظر گرفته شود، که این مهم در سایه ارتقا

  یابد. افزایش می
  

  گیری نتیجه
میزان ادراک خدا و امیدواری به زندگی در بین جانبازان قطع نخاع، 

  شیمیایی و افراد عادی متفاوت است.
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آذربایجان غربی و جانبازان گرامی که با سعه صدر در تمامی مراحل 
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