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Aims The needs can be matched with the services by scientifically identifying and classifying 
them. The aim of this study was to identify and rank the needs of veterans under 25% in 
Khorasan Razavi province, Iran.
Materials & Methods This research is a quantitative-qualitative one carried out among all 
veterans under 25% in Khorasan Razavi province, Iran in 2016 . In the qualitative section, in-
depth interviews were conducted with semi-structured interviews among 30 veterans. The 
participants were purposefully selected, using snowball technique. The interviews were, then, 
turned into the textual data and analyzed, using an analytical (thematic) manner. Finally, a 
research tool (questionnaire) was developed. The data were collected through a questionnaire 
with a personal interview with 185 veterans (entered in the study by available sampling 
method). Descriptive statistics were used for data analysis.
Findings Totally, 63.2% of the veterans interpreted their veteran rate unfair. The financial 
expectations (66.8%) were the first priority and expectations related to physical and mental 
problems (30.4%) were the second priority. Also, expectations related to revision in rating 
based on percentage (26.6%), expectations related to reverence by the foundation (22.8%), 
and elimination of discrimination between veterans under 25% and more (21.7%) were the 
priorities ranked third to fifth.
Conclusion Financial expectations, expectations related to physical and mental problems, 
expectations related to revision in rating based on percentage, expectations related to reverence 
by the foundation, and elimination of discrimination between veterans under 25% and more are 
the first to fifth priorities of veterans under 25% in Khorasan Razavi province, Iran.
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  چکيده
خدمات  یسازبه متناسب توانیم ازهاین یبندو طبقه یعلم ییبا شناسا :فاهدا

 ریجانبازان ز یازهاین یبندو رتبه ییشناسا ق،یتحق نیاقدام کرد. هدف ا ازهایبا ن
  بود. یاستان خراسان رضو ۲۵%
 ۱۳۹۴) است که  در سال یفیک - ی(کم یبیاز نوع ترک قیتحق نیا :هاو روش مواد
 ،یفیانجام شد. در بخش ک یاستان خراسان رضو %۲۵ ریجانبازان ز هیکل نیدر ب
 قیز جانبازان، مصاحبه عمنفر ا ۳۰با  افتهیساختارمهینامه نکمک مصاحبهبه

انتخاب  فمندصورت هدو به یله برفگلو کیکنندگان با تکنصورت گرفت. مشارکت
 یاستقرا وهیششده و به یمتن یهابه داده لیها تبدشدند. سپس مصاحبه

نامه) (پرسش قیابزار تحق تیقرار گرفتند. درنها لی) مورد تحلکی(تمات یلیتحل
ز انفر  ۱۸۵با  یمصاحبه حضور وهیشنامه بهپرسش قیساخته شد. اطالعات از طر

 لیتحل یشد. برا یآورشدند) جمع العهصورت دردسترس وارد مطجانبازان (که به
  استفاده شد. یفیآمار توص یهااطالعات از روش

کردند. ¬ ریخود را ناعادالنه تفس یجانبازان درصد جانباز %۲/۶۳ :هایافته
اول و انتظارات مربوط به مشکالت  تی) در اولو%۸/۶۶( ادیاز بن یانتظارات مال

انتظارات مربوط به  نیدوم بود. همچن تی) در اولو%۴/۳۰( یو روان یجسمان
) و رفع %۸/۲۲( ادیاز بن می)، انتظار تکر%۶/۲۶( ینظر در درصدبند دیتجد
 یهاتیدر اولو بی) به ترت%۷/۲۱از آن ( شتریو ب %۲۵ ریجانبازان ز نیب ضیتبع

  سوم تا پنجم قرار داشت. 
و  یت مربوط به مشکالت جسمانانتظارا اد،یاز بن یانتظارات مال :گیرینتیجه
و  ادیبن یاز سو میانتظار تکر ،ینظر در درصدبند دیانتظارات مربوط به تجد ،یروان

اول تا  یهاتیاولو بیاز آن، به ترت شتریو ب %۲۵ ریجانبازان ز نیب ضیرفع تبع
  بودند. یاستان خراسان رضو %۲۵ ریپنجم جانبازان ز

  یبندرتبه ازها،ین یابیجانبازان، ارز ها:کلیدواژه
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  مقدمه

 و "آنچه باید باشد" "آنچه هست" به اختالف یا فاصله بین "نیاز"از 
نیاز را یک احساس کمبود همراه با  فن هرمان. ]1[تعبیر شده است

. در جای دیگر از ]2[کرده استآن تعریف  کردنبرطرف برایکوشش 
 . به]3[در سیستم تعبیر شده است کنندهلتنیاز به عنوان کمبود مخ

یافتن از این کمبود و اختالل در تعریف نیاز کمبود، آگاهی طور کلی
و با توجه به  یافت تواندر یک سیستم در صورت فقدان آن را می

احساس  نوعهر  ،ت نیازتوان گفتعاریف موجود از این مفهوم می
کند و در این پژوهش کمبودی است که نظام را دچار اختالل می
(جانباز) تعادل او را  نیاز احساس کمبودی است که از نظر عامل

یند آدچار اختالل کرده است و منظور از ارزیابی نیاز همان فر
  .]4[بندی نیازها استشناسایی و اولویت

که اگر فرد  طوری به، ناپذیری داردعدم رفع نیاز پیامدهای جبران
نتواند به احساس کمبود خود (نیاز) پاسخ دهد و راهی برای ارضای 
آن نیابد، بعد از مدتی دچار محرومیت نسبی خواهد شد و به او 

عدالتی نسبی دهد. "احساس بیعدالتی نسبی دست میاحساس بی
ارضای نیاز  ای برایسیلهوشود که فرد ببیند دیگران وقتی پیدا می

، اما امکان دستیابی است در اختیار دارند و او نیز خواهان آن بوده
محض اینکه شکل گرفت آثار  به آن را نداشته باشد. این احساس به

  خود را که همان ایجاد نارضایتی اجتماعی در بین مردم و در نهایت

  .]4[قیام عمومی است، نشان خواهد داد" 
ای که تاخیر در گونهبه ،از مرتبط استاز سوی دیگر انتظار با نی

شکل آرزو در فرد بروز ارضای نیاز فرد را با خواست مواجه کرده و به
سوی موقعیت ها در عالم خارج بهخواهد کرد. حال اگر این خواست

د. به بیان دیگر اگر شخصی نشویری شوند، انتظار نامیده میگجهت
وبرو شده باشد، ارضای نیاز نیازمند باشد و با تاخیر ارضای نیاز ر

ار احتمالی ارضای چشم ابز شود و به بسیاری امور بهخواسته او می
نگرد و دیگران را مسئول عدم ارضای نیاز یا تاخیر در ارضای نیاز می

نیاز دانسته و از دیگران انتظار خواهد داشت. بسیاری از اشخاص 
از، مسئول ها ونهادهای اجتماعی از نظر شخص دارای نیسازمان

کمک به ارضای نیاز او خواهند بود و شخص نیازمند از آنها 
نقش و در مقابل حق خود و آن را انتظاراتی خواهد داشت که 

  .]4[داندوظیفه آنها می
انواع نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و  تالکوت پارسونز

 ایاو محور نیازهاعتقاد کند. به فرهنگی را از یکدیگر متمایز می
فرهنگی و اجتماعی، نفوذ در تعامالت و اندیشه و پایبندی به 

وسط شیوه یا طریق ارضای نیازها، ت پارسونزنظر  ها است. ازارزش
شود. به همین دلیل، در عین تشابه نظام هنجاری جامعه وضع می

های مختلف اجتماعی، طریقه تامین نیازهای انسانی در نظام
ها ابزاری بندی نیازتردید طبقه. بی]5[نیازها با یکدیگر تفاوت دارد

است. هرچند  شدهپژوهشبرای سنجش دقیق نیازها در جامعه 
اند به عی داشتهسبندی نیازها پردازان با دستهو نظریه پژوهشگران
بندی مناسب از نیازها دست یابند ولی معیار مشخص و یک طبقه

رسد می نظرها وجود ندارد. بهبندی نیازدقیقی برای طبقه
های آن، و ویژگی شدهبررسیبا توجه به جامعه  پزوهشگران

  بندی نیازها بپردازند.بقهطای متفاوت به توانند به گونهمی
شناسی مفهوم انتظار با مفاهیم نقش و موقعیت از منظر جامعه
ها های اجتماعی و سازمانکه تحلیل نظام طوری مرتبط است. به

معنی  . نقش اجتماعی بهشودیانجام منیز از همین طریق 
کردن به قواعد و هنجارها در یک موقیعت اجتماعی چگونگی عمل

شناسی هر موقعیت مجموعه هنجارهایی دارد است. از زاویه جامعه
هایی که دارنده آن موقعیت باید براساس آنها عمل کند و نیز پایگاه

. دارد که در صورت انجام هنجارها به فرد تعلق خواهد گرفت
گر درخصوص کسب یا داشت فرد کنشخواست، توقع یا چشم

شده از موقعیت لهای متناسب با هنجارهای عمواگذاری پایگاه
نامیم. در واقع انتظار، نقش اجتماعی یک یا می "انتظار"دیگر را 
های اجتماعی را ایجاد کرده است و از ای از موقعیتمجموعه

رود که ایفای ها انتظار میصاحبان و احراز کنندگان آن موقعیت
بنابراین اگر فردی انتظاری از شخص یا سازمانی دارد  .]6[نقش کنند

ای دارد که به این علت است که هنوز نیاز یا نیازهای ارضا نشده
توانسته است در او انگیزشی ایجاد کند و خواهان رفع آن شود. از 

تظار را رو همیشه این نیازهای مسلط هستند که در فرد اناین
 اوحرکت  ارضای آن به به منظورآورند و فرد را وجود میهب

نوعی معین تفسیر  جانبازان نقش بنیاد شهید را به .]7[دارندمی
اند و از آن انتظار ایفای نقش دارند. انتظار جانبازان از بنیاد کرده

  شهید در واقع بیان وظایف این سازمان از دیدگاه جانبازان است.
است که درصد کثیری از  چنینحاضر  پژوهشله امس تعریف
تشکیل  %۲۵های شاهد و ایثارگر را گروه جانبازان زیر خانواده
 آن بندیمند نیازها و طبقهدهند. با شناسایی علمی و روشمی
سازی خدمات با نیازها اقدام کرد و از حدس و به متناسب توانمی

نیازهای جامعه هدف ه خدماتی که با یگمان و آزمون و خطا در ارا
 با تریو برخورد معقوالنه اجتناب کردهمسو و منطبق نیست، 
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این گروه از افراد داشت. آشنانبودن با مشکالت و  مشکالت
 به توجه با برخی شودباعث می %۲۵های جانبازان زیر داشتچشم
عده دیگر نتوانند  مقابل در و ترمندهبهر سازمان با ارتباط و آشنایی
از نیازهای خود را مرتفع کنند. ضمن آنکه اگر شناخت  بسیاری

جامع و درستی از نیازها و انتظارات جانبازان وجود نداشته باشد و 
شیوه درستی هم ارضا نشود، فرد دچار ناکامی شده و در این  به

(نارضایتی، افسردگی،  های مختلفیحالت طبیعی است که واکنش
دلیل بسا بهمراه خواهد داشت. چههنیز به )غیره پرخاشگری، انزوا و

طرفه همین عدم شناخت، بنیاد شهید براساس تشخیص خود و یک
پردازد و این مساله بدون تردید زمینه نارضایتی ه خدمات میایبه ار

  آورد.خواهد بیشتر جانبازان را فراهم 
منتشرشده در  هایرغم اهمیت و حساسیت موضوع، پژوهشعلی

طور خاص جانبازان بسیار اندک است. در  و بهزمینه بررسی نیازها 
های در سال دههطی یک ، چهل مقاله کهپژوهشبررسی پیشینه 

های آنان انجام و در ارتباط با جانبازان و خانواده ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۰
شیوه مروری بررسی شد. نتایج حاصل از مرور  منتشر شده است، به

وری مورد سنجش این اسناد نشان داد موضوع اصلی یا متغیر مح
های آنان در قالب چهارده مقوله قابل در ارتباط با جانبازان و خانواده

دیدگی خانواده جانبازان، حمایت آسیب شاملبندی است که دسته
اجتماعی و خانوادگی از جانبازان، اقدامات درمانی، سازگاری 
جانبازان با بیماری، نارضایتی از زندگی، اوقات فراغت جانبازان، 

یفیت خواب جانبازان، عوارض جسمانی، کیفیت زندگی جانبازان، ک
سالمت عمومی جانبازان، ترافیک شهری برای جانبازان، سرمایه 
اجتماعی جانبازان، سالمت روان جانبازان، سالمت روان 

  .هستند های جانبازانخانواده
بسیاری در  هایپژوهشبررسی پیشینه تجربی موضوع نشان داد 

پژوهشی به چاپ رسیده است که جامعه مورد  - نشریات علمی
های شهدا و یعنی خانواده ،آنها جامعه هدف بنیاد شهید پژوهش

. در این میان است جانبازان (اعم از فرزندان و همسران)
معطوف  شده در ارتباط با خود جانبازان، عمدتاً انجام هایپژوهش

بیش از  به سنجش میزان رضایتمندی جانبازان با درصد جانبازی
 هاپژوهش از در برخیاز خدمات پزشکی و بهداشتی است.  ۲۵%
 یا جسمانی سالمت و زندگی از رضایتمندی نیازهای بررسی به هم

 این در .اندپرداخته شهید بنیاد هدف جامعه زیسته تجارب
 ،]8[جانباز" همسران در زناشویی رضایت نظیر "ابعاد هاپژوهش
 وضعیت ایمقایسه و بررسی ]9[جانبازان همسران زیسته تجارب
 که در ]10[زاهدان شهر جانبازان و شهدا همسران روانی سالمت
 عنوان به جانباز همسران اند،شده منتشر جانباز همسران با ارتباط
  هستند.  مطرح جانباز خانواده عضو تریناصلی از یکی
 پژوهشیمرتبط با نیازسنجی در میان جانبازان،  هایپژوهشز ا

و همکاران انجام شده است که در آن رابطه نیازهای  صالحیتوسط 
شناختی و سالمت روان جانبازان در بیمارستان بنیادی روان

نشان داد  پژوهش. نتایج این بودامیرالمونین اصفهان بررسی شده 
شناختی با سالمت عمومی ارضای نیازهای بنیادی روانکه 

 شناختی بهی روانجانبازان همبستگی مثبت دارد و بین نیازها
ترتیب ارضای نیاز خودمختاری و نیاز شایستگی، سالمت عمومی را 

 هایپژوهشمعدود . ]11[کندبینی میصورت مثبت پیش به
است که  هاییپژوهششده در ارتباط با نیازهای جانبازان، انجام

بررسی حمل " نظیر اند،انجام شدهمحور حمل و نقل شهری  پیرامون
نیازهای معلوالن و جانبازان (پژوهش موردی: شهر و نقل شهری و 

ارزیابی ترافیک شهری و نیازهای معلوالن و " و"]12[چالوس)
 هـه بـک "TOPSIS گیرییمـدل تصمـتفاده از مــا اسـازان بـجانب

طبق نتایج  .بودپژوهش موردی در شهر شیراز انجام شده  ورتـص
روها، وجود چاله دهبودن پیااخیر، وجود ترافیک، نامناسب پژوهش

موارد نارضایتی در ارتباط ترین از مهم روو ناهمواربودن سطح پیاده
  .]13[نیازهای این گروه از افراد جامعه عنوان شده استبا 

مشخص شد تنها یک  مطالعات پژوهشی جوی پیشینهودر جست
 %۲۵بندی نیازهای جانبازان کمتر از "اولویت عنوان با پژوهش

وجود دارد که جانبازان و  "شاناز دید خود و همسراناستان گیالن 
 پژوهشو تا حد زیادی به موضوع  اندشده بررسیهمسران آنها 

 %۲۵نفر از جانبازان زیر  ۳۸۴۴ حاضر نزدیک است. در این پژوهش
روش  هب ۱۳۹۳شان در سال نفر از همسران ۱۴۱ استان گیالن و

ترتیب  جانبازان بهنشان داد  پژوهشتصادفی انتخاب شدند. این 
شناختی، آموزشی، اقتصادی، شغلی، جسمانی و نیازهای روان

نظر همسران آنها نیازهای شغلی اولویت اول و  پزشکی داشتند. از
نیازهای اقتصادی، روانی، آموزشی، پزشکی و جسمانی در 

زان بازنگری در می پژوهشگر. در پایان، ندهای بعدی بوداولویت
فع بیکاری آنها، مکانیزم رفع نیازها در جانبازی و کمک به ر

شده شان در استان گیالن را یادآور و همسران %۲۵جانبازان زیر 
  .]14[بود

حاکی از انجام ایران خارج از کشور  پژوهشیبررسی سوابق 
ل و مشکالت زندگی و یدر زمینه مسا یمتعدد هایپژوهش

مله آنها ز جهای آنان است. انیازهای سربازان بازگشته و خانواده
های سربازان بازگشته از چالش"عنوان با و همکاران  آهرنپژوهش 

های افغانستان و عراق در گذار از ارتش به زندگی مدنی و رویکرد
و  سایر پژوهشو  "]15[موجود در پیوند مجدد آنان با جامعه

ق درمانی یمشکالت ادغام مجدد در جامعه و عال" همکاران با عنوان
ازان بازگشته از جنگ در عراق و افغانستان در میان سرب

و  ]16["کننده خدمات پزشکی از سازمان امور سربازان جنگدریافت
های ادغام مجدد در یدشوار" با عنوان سایردیگر  پژوهشباالخره 

  .]17["هایشانازان جنگ و خانوادهبدرمانی برای سرخانواده و زوج
برخی از ور ایران از کشخارج شده انجام هایپژوهشدر بین 
به بررسی و سنجش نیازهای سربازان برگشته از جنگ  هاپژوهش
پنهان:  هایآسیب" با عنوان پژوهشیاند. از جمله آنها پرداخته

است  "نیازهای بهداشت روان در میان کهنه سربازان ساکن تنسی
کالج مددکاری اجتماعی دانشگاه تنسی برای درک بهتر در که 

نتایج حاکی  .بودروان سربازان تنسی انجام شده نیازهای بهداشت 
از آن بود که بیشترین فراوانی نیازهای بهداشت روانی سربازان 
شامل ادغام مجدد در جامعه، افسردگی و اختالل استرس پس از 
واقعه و آسیب تروماتیک مغز بوده است. بخش دیگری از نتایج 

توانند ل مییین مسااگر به این نیازها رسیدگی نشود، اکه نشان داد 
به سوءاستفاده از مواد مخدر یا خودکشی منجر شوند. همچنین 
اکثریت سربازان بازگشته از جنگ مشکالتی را در زمینه روابط 

ل خانوادگی ناشی از استقرار در منطقه جنگی و یاجتماعی و مسا
  .]18[پس از آن بازگشت به خانه گزارش کردند

نیازسنجی سربازان جنگ " وانبا عن پژوهشی در همکارانو  شل
 پژوهشنیمی از سربازان مورد  دریافتند تقریباً  "ساکن در نیویورک

 طیسوم آنها و یک داشتندنیاز به درمان در زمینه بهداشت روان 
پیگیر دریافت خدمات در زمینه سالمت  پژوهشماه قبل از انجام ۱۲

انع افراد برای والی در زمینه موئدر برابر سآن سربازان، روان بودند. 
ترین مانع را نگرانی در مورد تاثیرات جانبی پیگیری درمان، رایج

درمان دارویی و نیز ترس از احتمال اعمال محرومیت یا تبعیض از 
سوی دولت یا کارفرما در درمان اعالم کردند. عالوه بر مشکالت 
مربوط به بهداشت روان، شواهدی وجود داشت که سربازان با 
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   ۱۳۹۹ هارب، ۲، شماره ۱دوره                                                نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

ند و عملکرد بود مهم اقتصادی و سالمت بدنی مواجه هایدشواری
شان در جمعیت داری از افراد عادی مشابهیمعن ه طوربدنی آنان ب

قابل طور  عادی بدتر بود. نرخ بیکاری در میان این سربازان به
در پاسخ به همچنین، توجهی از متوسط آن در نیویورک باالتر بود. 

اکثر ؛ کندهمه به آنان کمک میوال که چه مزایایی بیش از ئاین س
های بهداشتی، مزایای تحصیلی، کمک به تامین سربازان مراقبت

  .]19[مسکن شامل وام مسکن را ذکر کردند
 United Way ofموسسه  پژوهشیهای براساس یافته
Connecticut شیوه مصاحبه با  در میدلسکس کانتی که به

رسان به خدماتهای ملی، ایالتی و محلی نمایندگان سازمان
 در ایاالت متحده سربازان بازگشته از جنگ و نیز رهبران اجتماعی

سربازان نیازمند خدمات درمانی فیزیکی از جمله  %۳۹ انجام شد،
های در زمینه مشکالت دندان، اورتوپدی و استخوانی و آسیب

آنان دچار اختالل استرس بودند. نتایج  %۲۱مغزی و همچنین 
هایی در زان دارای ناتوانی بدنی، دچار چالشسرباکه نشان داد 

رغم وجود امکانات متعدد برای نقل بودند و علی زمینه حمل و
مدت ها یا گران بوده یا مستلزم سفر طوالنیجابجایی، برخی از گزینه

سربازان مورد مصاحبه پیشنهاداتی برای  پژوهش. در این بودند
ک فرد مشخص در تقویت حمایت جامعه محلی داشتند. تعیین ی

هر شهر برای کمک به سربازان در یافتن منابع و ایجاد یک شورای 
ای که در آن همه اجزای یک اجتماع شامل مدرسه، مشورتی ناحیه
های غیرانتفاعی و های بازرگانی، دانشگاه، سازمانپلیس، بخش

سربازان و هایی که کهنهگذار بتوانند درباره چالشسرمایه
ند آموزش هست طول زمان جنگ با آن مواجه های درخانواده
  .]20[ببینند

دانشگاه یورک در  و همکاران در جونزتوسط  که پژوهشیبراساس 
"تامین نیازهای مسکن و نیازهای حمایتی  انگلستان با عنوان

مشخص  ،انجام شد سربازان مجرد بازگشته از جنگ در انگلستان"
بودند، آنها  تردیگر محرومهای خانمانخانمان از بیشد جانبازان بی

طور متوسط سالمندتر بودند، احتمال بیشتری داشت که خواب  به
سخت داشته باشند، از مشکالتی در زمینه سالمت جسمی و ابتال 

خانمان باشند. این های طوالنی بیبه الکل رنج ببرند یا برای دوره
 های خدماتی برایفعالیت به توسعه تعدادی از ها منجریافته

، اما تامین خدمات بودپاسخگویی به نیازهای جانبازان مجرد شده 
های مربوط به تواند توسط سازمانو شبکه ایمنی که می نبودفراگیر 

دشواری در  جانبازان و موسسات خدمات خیریه فراهم شود، به
  .]21[نددشمسیر درست هدایت می

 ان بازگشتهخانمشده در مورد سربازان بیانجام هایپژوهشبرخی از 
های مشترک این های زیر به عنوان خصیصهاز جنگ به ویژگی

زمینه  اعتیاد به الکل، مشکالت در مرتبط بامشکالت مانند سربازان 
 بهداشت روان، مشکالت مربوط به سالمت بدن، انزوای اجتماعی

  .]22[انداشاره کرده
ل خانوادگی سربازان بازگشته از جنگ یبه مسا هاپژوهشبرخی 
خود به نکات زیر  پژوهشو همکاران در  درامتاند، از جمله پرداخته

سرباز بازگشته از جنگ و همسرش ممکن است  اند:اشاره کرده
انتظارات و آرزوهای مشابهی در مورد سرعت تجدید و احیای رابطه 

های ها و رویهصمیمی و عاطفی نداشته باشند. همچنین خواسته
ره مورد گفتگوی طرفین قرار گیرد و در خانواده باید دوبا اصلی

له و اهای حل مسبازسازی شود. زوج به بازسازی یا تقویت توانایی
های صورت مشترک و تاسیس دوباره شبکه گیری بهتصمیم

شان نیاز دارند. به عالوه ایحمایتی داخل و خارج از خانواده هسته
رف و در شوهر تغییراتی را که در هرکدام از دو ط الزم است زن و

شان در طول مدت خدمت در جنگ اتفاق افتاده بپذیرند. زن خانواده
های طوالنی و و شوهر همچنین ممکن است به حل و فصل تنش

مانده از زمان پیش از ترخیص همسر از جایل زناشویی بهیمسا
 در و همکاران گهووان. در پژوهش ]23[خدمت نیاز داشته باشند

زان با سرطان پیشرفته، مشخص شد خصوص بررسی نیازهای جانبا
های عاطفی، اجتماعی، برگشته در حوزهسربازان از جنگاین کهنه

نشده متعددی هاقتصادی و پزشکی دارای نیازهای برآورد
  .]24[هستند

در پنسیلوانیا  یدر میان سربازان جنگکه  کیدرو  کارتر پژوهشدر 
 ی مالی وهاسربازان معتقد بودند که دریافت کمک شد، انجام

سیار مهم است. بیکاری یک ب آموزشی برای یافتن شغل بهتر
ه یمشکل پایدار برای این سربازان است و تحصیالت، بیش از ارا

تواند راه بهتری برای موفقیت شغلی های فوری برای آنها میمهارت
 سوم سربازانیک درازمدت در اختیار سربازان قرار دهد. تقریباً 

را در حد کم و متوسط گزارش کردند.  "ادیاحساس ناامنی اقتص"
شده در زمینه هیبه خدمات اجتماعی ارا پژوهشسربازان مورد 

تامین نیازهایشان برای ادغام در جامعه نمره متوسط دادند. 
های عمومی، مشکالت مهمی در زمینه همکاری میان سازمان

. داشترسان به سربازان وجود خصوصی و غیرانتفاعی خدمات
شد آگاه ه مییاز خدمات و مزایایی که به ایشان ارا ان عموماً سرباز

  .]25[بودند اما اعتماد کمی به این مزایا و خدمات داشتند
پیرامون بررسی  شدهانجام هایپژوهشبندی کلی از در یک جمع

توان گفت در داخل کشور در نیازها در میان جانبازان جنگ، می
و  یانبازان، خال اطالعاتخصوص موضوع نیازها یا انتظارات ج

 این زمینه در اعتنایی قابل هایپژوهشجدی است و  یپژوهش
  است. نشده انجام

ررسی ، موضوع بایران در داخل کشور شمارهای کمپژوهشبرخالف 
 دیدگان از جنگ وسربازان جنگ یا آسیبنیازهای سربازان، کهنه

بوده  کشورهای دیگر های معدودی درموضوع اصلی پژوهشغیره 
 های مختلف و با ابزارهای متفاوتدر مکان هاپژوهشاست. این 

های مختلفی که تجربه جنگاند در میان سربازانی انجام شده
دشوار  هاپژوهشبندی از این ه یک جمعیارا بنابرایناند، داشته

برداشت کرد که بررسی  طورتوان اینطور کلی می است. اما به
جانبازان در  سربازان (و بعضاً ت روان کهنهنیازهای بهداشتی و سالم

بخشی، موضوع محوری داخل ایران)، خدمات روانی و توان
پیشین بوده است. اینکه در حال حاضر جانبازان  هایپژوهش

جامانده از جنگ در داخل ایران چه نیازها و انتظاراتی دارند و به
 بهکه  است ترتیب و اهمیت این نیازها چگونه است، موضوعی

 بررسی افراد جامعه، نیاز به ازو منزلت این گروه  جایگاهدلیل حفظ 
صورت موردی تصویری از  شیوه علمی و به به پژوهشدارد. این 

انواع نیازها و سلسله مراتب آن نزد این گروه از جانبازان را در 
از آنجا که توفیق هر سازمان در تحقق دهد. ه مییخراسان رضوی ارا
ر، منوط به آگاهی از نیاز مخاطبان است، این اهداف مورد نظ

 ترین نیازهای جانبازانبندی اصلیشناسایی و رتبه با هدف پژوهش
  .استان خراسان رضوی انجام شد %۲۵زیر 
 

  هامواد و روش
ابتدا از  که طی آن است(کمی و کیفی)  ترکیبی این پژوهشروش 

مروری استفاده شد و فهرست جامعی از  پژوهشروش 
ترین شده بین جانبازان شناسایی شد و مهمانجام هایهشپژو

کیفی (نظریه  پژوهشسپس روش  بندی شد.نتایج آنها مقوله
کارگرفته شد. در این مرحله برای انجام پژوهش های) بزمینه
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اکتشافی و آشنایی عمیق با فضای ذهنی جامعه مورد پژوهش، به 
 ،%۲۵نفر از جانبازان زیر  ۳۰یافته با ارساختنامه نیمهکمک مصاحبه

محوری ، ها طی سه مرحله بازسپس داده .انجام شدمصاحبه عمیق 
و گزینشی کدگذاری شد و به این ترتیب نیازها و انتظارات جانبازان 

کنندگان با بندی شدند. در این مرحله مشارکتاستخراج و طبقه
صورت هدفمند انتخاب شدند. در این  تکنیک گلوله برفی و به

کدگذاری محوری برای  یابی ازرحله از کدگذاری باز برای مفهومم
سازی و از کدگذاری گزینشی برای استخراج طبقات نیازها و مقوله

  انتظارات استفاده شد.
شده توسط جانبازان در بخش کیفی طبقه از نیازهای مطرح هر

آمده از بخش دستهکمک اطالعات ب عملیاتی شد و در نهایت به
 ی طراحی شد.در بخش کمّ  نامه)ابزار پژوهش (پرسشکیفی، 

 واالت بسته و بازئواالت این ابزار ترکیبی از مقیاس لیکرت و سئس
ای معرف از این گروه از پاسخ بود. در این مرحله با انتخاب نمونه

های حضوری جانبازان در سطح استان خراسان رضوی، مصاحبه
استان  %۲۵نبازان زیر کلیه جا بررسیانجام شد. جامعه آماری 

بود. از این جامعه آماری براساس  ۱۳۹۴در سال خراسان رضوی 
قرار داد با  پژوهشگرفهرست جامعه هدف که بنیاد شهید در اختیار 

مورد تیم  ۱۸۵شماره ثابت و همراه تماس برقرار شد که در  ۵۰۰
دالیل  ها بهموفق به اخذ پاسخ شدند. مابقی شماره پژوهش

واگذاری خط، عدم دسترسی، عدم تمایل پاسخگو به  مختلف نظیر
تحلیل اطالعات نیز  برای تجزیه و حذف شدند. پژوهشهمکاری از 

  توصیفی استفاده شد. های آمارروش از
  

  هایافته
ش آمده از بخش پیمایدستهشده با اتکا به نتایج بهیهای ارایافته

ناختی شهای جمعیتاست. ابتدا سیمای پاسخگویان و ویژگی
ترین انتظارات و مشکالت سپس مهم ه وشداعضای نمونه توصیف

  شود.تفکیک توصیف و تحلیل می به %۲۵جانبازان زیر 
 سال۵۰تا  ۴۵گروه سنی ها: جمعیتی نمونه - های اجتماعیویژگی

ترتیب بیشترین  ، به%۴/۳۰ با سال۵۵تا  ۵۰و گروه سنی  %۱/۴۵ با
سال ۶۰پاسخگویانی که بیشتر از  .دادندرا به خود اختصاص  فراوانی

. بررسی دادندمیاعضای نمونه را تشکیل  %۳/۱۰سن داشتند، تنها 
اعضای نمونه دارای سواد  %۲/۲۷ که سطح سواد هم نشان داد

 ،بود. افرادی که سطح سوادشان کمتر از راهنمایی بودندراهنمایی 
 %۸/۴۲ ،بودو گروهی که سطح سوادشان بیشتر از راهنمایی  ۳۰%

سنجش وضعیت اشتغال اعضای نمونه  دادند.مینمونه را تشکیل 
 %۱۹ند و شتجانبازان شغل آزاد دا %۷/۲۷که هم نشان داد 

لحاظ بررسی  به بود. %۱/۱۴نسبت بیکاران نیز بودند، بازنشسته 
وضعیت مدت حضور پاسخگویان در جبهه، نتایج نشان داد که 

سال در جبهه دو و نیم) از یک و نیم تا %۴۴اکثریت جانبازان (
و  بودند %۵) جانباز %۵/۸۸اند. اکثریت افراد (حضور داشته

و  %۹اعضای نمونه جانباز  %۱/۱بوده و تنها  %۱۰، جانباز ۳/۹%
  .بودند ۱۲%

 %۴/۴۴ خود نشان دادارزیابی جانبازان از درصد واقعی جانبازی 
 کرده بودندارزیابی  %۲۵تا  ۲۰، درصد واقعی جانبازی خود را از آنها
کرده ارزیابی  %۲۰افراد درصد واقعی جانبازی خود را زیر  %۴۰ و

شان از درصد واقعی افراد ارزیابی %۶/۱۵. در مقابل بودند
  .بود %۲۵شان بیشتر از جانبازی
  بودن درصد جانبازی نشاندیدگاه جانبازان در زمینه عادالنهش سنج

بازی خود را درصد جان )%۲/۶۳( اکثریت پاسخگویانکه داد  
افراد درصد جانبازی  %۹/۱۹در مقابل تنها  ند.ستدانناعادالنه می

ند که درصد بود هم معتقد %۱/۴ند، خود را عادالنه ارزیابی کرد
افراد  %۶/۱۲ همچنین،جانبازی آنها تا حدی عادالنه است. 

  اهمیت بود.بودن درصد جانبازی بینظرشان عادالنهبه
انتظارات مالی از : %۲۵ت جانبازان زیر توصیف نیازها و انتظارا

) در اولویت اول و انتظارات مربوط به مشکالت %۸/۶۶( بنیاد
. همچنین داشتند) در اولویت دوم قرار %۴/۳۰( جسمانی و روانی

انتظارات  )،%۶/۲۶( انتظارات مربوط به تجدیدنظر در درصدبندی
و  %۲۵ر ) و رفع تبعیض بین جانبازان زی%۸/۲۲( تکریم از بنیاد
 بودند وجم های سوم تا پنترتیب اولویت )، به%۷/۲۱بیشتر از آن (

  د.شتنافراد هیچ انتظاری از بنیاد شهید ندا ۲/۱۵%
ترین مهم: %۲۵نیازها و انتظارات مادی و معیشتی جانبازان زیر 

 بهبود، عیشتی م -عد مادیاز بنیاد دارای بُ  %۲۵انتظار جانبازان زیر 
) به این قبیل %۸/۶۶، دو نفر (%۲۵جانباز زیر  سه که از هر طوری

انتظارات اشاره کردند. سنجش دیدگاه جانبازان در زمینه نیازها و 
های مهم آنها در اولویتکه  داد معیشتی نشان -انتظارات مادی

 )،%۵/۳۱مشکل عدم اعطای وام ( ند از:بود این زمینه عبارت
تظار پشتیبانی )، ان%۷/۱۴( وضعیت نامساعد اقتصادی و مالی

(جدول  )%۱۳) و مشکل نداشتن شغل (%۱۳( مالی از فرزندانشان
۱.(  
  

استان خراسان  %۲۵نیازها و انتظارات مادی و معیشتی جانبازان زیر ) ۱جدول 
	رضوی

  درصد	ترتیب اولویت نیازها و انتظارات به
  ۵/۳۱   عدم اعطای وام

  ۷/۱۴ وضعیت نامساعد اقتصادی و مالی
 ۰/۱۳ الی از فرزندان جانبازان (ازدواج و تهیه جهیزیه و مدرسه و دانشگاه)پشتیبانی م

 ۰/۱۳  نداشتن شغل
 ۵/۱۲ فقدان امکانات

  ۶/۷ بودن حقوقپایین
  ۴/۵ ایجاد مسکن برای جانبازان

 ۰/۶ ایجاد اشتغال برای فرزندان جانبازان
  ۳/۳ شدن سربازی فرزندان جانبازانکم

  ۷/۲ اعطای مستمری
  ۷/۲ های درمان و دارواخت هزینهپرد

  ۲/۲ نبودنتحت پوشش بیمه
  ۱/۱ تغییر شیفت کاری
  ۱/۱ شکی از بیمهزپجدانشدن دندان

  ۱/۱ درنظرگرفتن شرایط خاص استخدامی برای فرزندان جانبازان
  ۱/۱ %۲۵انبازان زیر جهای آزاد به کسرنشدن مالیات بر درآمد شغل

  ۵/۰ پزشکیکی و چشمپزشهای دندانپرداخت هزینه
  ۵/۰ نبود پوشش بیمه برای برخی داروها

  
مشکالت : %۲۵نیازها و انتظارات جسمی و روانی جانبازان زیر 

های جسمی و روانی بخش دیگری از انتظارات ناشی از آسیب
یک نفر آن را  ،از هر سه نفر جانباز که تقریباً  بود %۲۵جانبازان زیر 
های جسمی در بین کر است که ناراحتیذ. الزم بهبودمطرح کرده 

در برابر  ۱/۲۶( ودبتر از مشکالت اعصاب و روان جانبازان شایع
به این نتیجه رسیده  %۲۵جانبازان زیر  %۶/۷). ضمن آنکه ۵/۶%
  ند که توانایی الزم برای کارکردن را ندارند.بود

از هر چهار  :نیازها و انتظارات مربوط به تعیین درصد جانبازی
یک نفر انتظار تجدیدنظر در فرآیند درصدبندی را  ٪۲۵نباز زیر جا

 برگزاری دوباره کمیسیون و باالبردن درصد ).۲جدول ( داشت
 ،. پس از این گروهقرار داشتدر اولویت نخست  )%۳/۱۰(جانبازی 
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که حق جانبازان در مورد درصدشان ضایع  بودند افراد معتقد ۲/۹%
این باور بودند که دکتِر کمیسیون  افراد نیز بر %۳/۴شده است و 

  دقت بوده است.نسبت به تعیین درصد جانبازی آنها بی
  

 نیازها و انتظارات مربوط به تعیین درصد جانبازی فراوانی نسبیتوزیع ) ۲جدول 
  استان خراسان رضوی %۲۵در میان جانبازان زیر 
	درصد  ترتیب اولویت نیازها و انتظارات به

۳/۱۰ یسیون و باالبردن درصد جانبازیبرگزاری دوباره کم  
۲/۹ شدن حق جانبازان در مورد درصدشانضایع  
۳/۴ دقتی دکتر کمیسیونبی  

۱/۱ پیداکردن پرونده مجروحیت  
۱/۱  شده در جنگدرصدبندی جانبازان برمبنای میزان خدمت انجام  

۱/۱ دقت بیشتر در نگهداری پرونده جانبازان  
۱/۱  رک برای تعیین درصد جانبازیعدم دسترسی به برخی مدا  

  
انتظار تکریم از سوی  :نیازها و انتظارات مربوط به تکریم جانبازان

که از جانب  بود %۲۵دیگر از انتظارات مهم جانبازان زیر بنیاد یکی
 . سه نوع از)۳جدول ( طرح شدمپنجم اعضای نمونه حدود یک

ند از: بود ترتیب عبارت مشکالت جانبازان در این زمینه به
 انبازاننامناسب با ج برخورد )،%۳/۱۰( توجهی به جانبازانبی

  ).%۵/۶( دلیل عدم رسیدگیهید بهشبودن از بنیاد ناراحت )،۱/۸%(
  

 در میان تکریم به نیازها و انتظارات مربوط فراوانی نسبیتوزیع ) ۳جدول 
  استان خراسان رضوی %۲۵زیر  جانبازان

یب اولویتترت نیازها و انتظارات به 	درصد 
توجهی به جانبازانبی  ۳/۱۰  

۱/۸ برخورد نامناسب با جانبازان  
دلیل عدم رسیدگیبودن از بنیاد شهید بهناراحت  ۵/۶  

تر با انتصاب افراد دلسوز در نظام و بنیاد شهید برای برخورد مناسب
 جانبازان

۱/۱  

های فرهنگینامهکردن تمام جانبازان برای بردعوت  ۱/۱  
دم اعطای کارت شناساییع  ۱/۱  

۱/۱ قدردانی از جانبازان  
  

  بحث
نوعی  دار نیازها و انتظارات مهم و دارای اولویت بهتعیین نظام

کند. این آگاهی نه مشکالت اصلی جامعه مورد پژوهش را بازگو می
ها و ها از موانع و چالشتنها باعث اطالع مدیران سازمان

های گیریریزی و تصمیممبنای برنامه ها خواهد بود بلکهنارضایتی
تطبیق  به سویهایی امشود سازمان مربوطه گآنها بوده و باعث می

های جامعه مورد پژوهش امکانات و خدمات با نیازها و خواسته
جویی شود. های سازمان نیز صرفهبردارد و در نهایت در هزینه

زمانی اطالع از نیازهای جامعه هدف برای هر سا بنابراین،
  ناپذیر است.اجتناب

بود و  %۲۵این پژوهش در پی بررسی نیازهای جانبازان زیر 
ت پیشین و با عنایت به اهمی هایپژوهشبا توجه به خال  تردیدبی

های شناسایی و اطالع مدیران از نیازهای جامعه هدف، یافته
بایست برای بنیاد شهید قابل تامل و اعتنا حاصل از این بررسی می

نشان داد اکثریت جانبازان در حال حاضر بیش  پژوهششد. این با
از همه انتظار حمایت مالی از بنیاد شهید دارند و پس از آن انتظار 

ترین دارند تا به مشکالت جسمی و روانی آنها رسیدگی شود. مهم
ای گونه . بهبودعیشتی م -عد مادیانتظار جانبازان از بنیاد دارای بُ 

، دو نفر به این قبیل انتظارات اشاره %۲۵از زیر که از هرسه جانب
و در این زمینه مشکل عدم اعطای وام در راس امور ذکر  بودندکرده 
  .بودشده 

ای برای اندازه های جسمی و روانی نیز بهمشکالت ناشی از آسیب
از هر سه نفر جانباز یک نفر آن را مطرح  که تقریباً  بودجانبازان مهم 

تر های جسمی در بین جانبازان شایعناراحتی، ایجنت براساسو  کرد
رو رسیدگی و کمک به رفع . از اینبوداز مشکالت اعصاب و روان 
ترین نیازهای جانبازان محسوب مشکالت جسمانی از عمده

که از هر  گویای این واقعیت بود های این پژوهشیافتهشود. می
نظر در فرآیند ، یک نفر انتظار تجدید٪۲۵چهار نفر جانباز زیر 

که برگزاری دوباره کمیسیون و  طوریه . بداشتدرصدبندی را 
باالبردن درصد جانبازی در اولویت نخسِت بررسی نیازهای مربوط به 

  .قرار داشتتعیین درصد جانبازی 
دیگر از انتظارات مهم جانبازان زیر انتظار تکریم از سوی بنیاد یکی

 تاکید شد.برآن عضای نمونه پنجم اکه از جانب حدود یک بود ۲۵%
ند بود ترتیب عبارتبه مشکالت جانبازان در این زمینه  سه نوع از
بودن ا جانبازان، ناراحتنامناسب ب توجهی به جانبازان، برخورداز: بی

  دلیل عدم رسیدگی. از بنیاد شهید به
که در استان گلستان  پژوهشیاین پژوهش با نتایج  هاییافته

لحاظ نوع نیاز و فارغ از اولویت آنها تاحدی  از انجام شده است،
ترتیب نیازهای  مذکور، جانبازان بهپژوهش  در. ]26[بودمشابه 
شناختی، آموزشی، اقتصادی، شغلی، جسمانی و پزشکی روان

نیز این نیازها از جانب جانبازان طرح  پژوهشداشتند که در این 
ی هم از جانب نیازها و انتظارات دیگر ،عالوه بر آن .بودشده 

در استان خراسان رضوی طرح شد که شامل  %۲۵جانبازان زیر 
بنیاد و سوی انتظارات مربوط به تجدیدنظر در درصدبندی، تکریم از 

  .بودو بیشتر از آن  %۲۵رفع تبعیض بین جانبازان زیر 
رغم علی ،کیفی) انجام شد ی وشیوه ترکیبی (کمّ  این پژوهش به

هایی دارای محدودیت پژوهشور تامل، این نتایج قابل اعتنا و درخ
ترین آنها فقدان پیشینه تجربی کافی در زمینه بسیاری بود. از مهم

نیز،  پژوهشبررسی نیازهای جانبازان بود که حتی در این مرحله از 
دیگر را  هایپژوهشآمده با دستهامکان مقایسه بیشتر نتایج ب

موانع، نتایج حاصل از  ها ورغم همه محدودیتلی. عکردغیرممکن 
خصوص  در آتی هایگیریها و تصمیمریزیبرنامه بر این بررسی

دارد و از آنجا که یکی از مصادیق  هاییاین گروه از جانبازان داللت
ترویج فرهنگ ایثار و پژوهش، توجه به نمادهای ایثارگری است و 

منزلت  بایست دارایجانبازان به منزله نماد ایثارگری در جامعه می
ترین پیشنهادهای مهم . بنابراین،بوده و مورد احترام واقع شوند

رسانی درباره آخرین مصوبات اطالع حاضر چنین است: پژوهش
از طریق سامانه ویژه ایثارگران زیر  %٢٥مربوط به جانبازان زیر 

اطالعات زیرا  ،%٢٥روزرسانی بانک اطالعات جانبازان زیر به؛ %٢٥
تکریم کرده بود؛ ه تلفن بسیاری از افراد تغییر شمار و هانشانی

زیرا نتایج نشان داد که ؛ های مختلفبه روش %٢٥جانبازی زیر 
اند کنند و بر این عقیدهمی شدگیاحساس تحقیر %٢٥جانبازان زیر 

چنان که شایسته عنوان ایثارگری است حقوق  که بنیاد شهید آن
ده درصدبندی جانبازان زیر تجدیدنظر در پرون؛ داردآنان را پاس نمی

شدت مورد تاکید جانبازان  که بهاست که یکی از تقاضاهایی  %٢٥
های جانبازان زیر ای برای تکمیل نواقص پروندهتعیین کمیته؛ بود
دالیل مختلف از جمله بیکاری،  . زیرا بسیاری از آنان به%٢٥

؛ ارندسوادی توانایی پیگیری و تهیه مدارک الزم را ندکم و بیماری
جانباز برای  دیده و ترجیحاً انتخاب پزشکان با سابقه و جبهه
تشکیل ؛ گیری در این زمینهکمیسیون درصدبندی و کاهش سخت

به عنوان کارگروه مشورتی کمیسیون  %٢٥کارگروهی از جانبازان زیر 
ع نیازهای مادی فتسهیل در پرداخت وام و ر؛ بررسی درصد جانبازی

  شکالتـتر به مـیشـی بـدگـیـرس؛ %٢٥ان زیر بازـی جانـتـیشـعـو م
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  گیرینتیجه
 را خود جانبازی استان خراسان رضوی درصد %۲۵زیر  جانبازان اکثر

 ذیربط هایکمیسیون اعضای دارند اعتقاد و کنندمی تفسیر ناعادالنه
 به وارده روانی و جسمی هایآسیب بررسی صالحیت فاقد اساساً 

 انتظارات و اول اولویت بنیاد در از مالی انتظارات. هستند جانبازان
 دوم برای جانبازان اولویت در روانی و جسمانی مشکالت به مربوط

 مربوط انتظارات همچنین دارد، قرار استان خراسان رضوی %۲۵زیر 
 رفع و سوی بنیاد از تکریم انتظار درصدبندی، در تجدیدنظر به

 اولویت در ترتیب به آن، از بیشتر و %۲۵ زیر جانبازان ینب تبعیض
  .دارند قرار پنجم تا سوم های

  
: نویسندگان از جانبازان محترم در استان خراسان تشکر و قدردانی

واالت بودند کمال تشکر را دارند. همچنین ئرضوی که پاسخگوی س
شایسته است از کارشناسان محترم واحد پژوهش سازمان بنیاد 

ید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی که در انجام این شه
  کنیم. سپاسگزاری ،انددریغ داشتهپژوهش حمایت خالصانه و بی

آوری اطالعات، به جامعه مورد : قبل از جمعتاییدیه اخالقی
ه نتایج بدون یرابودن اطالعات فردی و اپژوهش نسبت به محرمانه
  رت کلی اطمینان داده شد.صو ذکر نام افراد و انتشار آن به

گونه تعارضی در منافع از طرف نویسندگان : هیچتعارض منافع
  گزارش نشده است.

"نیازسنجی  : این مقاله از طرح پژوهشی با عنوانمنابع مالی
های آنان در استان خراسان رضوی" و خانواده %۲۵جانبازان زیر 

بنیاد با حمایت مالی سازمان  ۱۳۹۴اخذ شده است که در سال 
  .بودشهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی به انجام رسیده 
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