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Aims Veterans, like ordinary people, do not have a 100% ability of solving everyday problems. 
Therefore, they need special services and attention so they can enjoy a good quality of life. The 
purpose of the present study was to investigate how to service veterans according to the type 
of injury and to provide solutions for improving their quality of life.
Instruments & Methods This study was conducted using a combination (quantitative and 
qualitative) method in 2014 among 368 veterans over 25% of Kermanshah province. Sampling 
in the quantitative part was a combination of classification and systematic, and in the qualitative 
section, was deliberate. The data gathering tool in the quantitative method was questionnaire 
and in the qualitative method was interviewing, observing, living experience and document 
review. Data analysis in quantitative method was based on SPSS 20 software by chi-square test, 
V Kramer, univariate analysis of variance and Shafa test And was performed in a qualitative way 
through open and closed coding and data organization.  
Findings Satisfaction with the educational, welfare, sporting, cultural and cooperative 
services was not related to the type of injuries (p>0.05). The method of health services in the 
components of complementary therapeutic insurance and dental services, and in urban space 
in the components of pavement, street, bus and urban fleet, parks and shopping centers and 
passages were related to the type of injuries. Type of injury was also effective on how to spend 
leisure time and quality of life (p<0.05).
Conclusion The type of injury does not affect the satisfaction of the educational, welfare, 
sporting, cultural and cooperative services, but it affects the satisfaction of health services, 
urban space services, leisure time and quality of life.  
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به جانبازان بر حسب نوع  یرساننحوه خدمات
 یزندگ تیفیبهبود ک یراهکارها هیو ارا تیمجروح
  استان کرمانشاه یمورد مطالعه	آنان؛

  
  DPh *پورسیاوش قلی

  دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانگروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، 
  

  چکيده
جانبازان مانند افراد عادی توان صددرصدی برای حل مشکالت روزمره  اهداف:

رسانی و توجه ویژه هستند تا بتوانند از کیفیت ندارند. بنابراین نیازمند خدمات
رسانی زندگی مناسبی برخوردار شوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نحوه خدمات

جانبازان بر حسب نوع مجروحیت و ارایه راهکارهایی برای بهبود کیفیت زندگی به 
  آنان بود.

در  ١٣٩٣روش تركیبی (كمی و كیفی) در سال این پژوهش به ها:ابزار و روش
گیری در بخش استان کرمانشاه انجام شد. نمونه %٢٥جانباز باالی  ٣٦٨بین 

بود. ابزار  ر بخش کیفی، تعمدیبندی و سیستماتیک و دکمی، ترکیبی از طبقه
شاهده، مصاحبه، م نامه و در روش کیفیگردآوری اطالعات در روش کمی پرسش

افزار ها در روش کمی براساس نرمتحلیل دادهتجربه زیسته و بررسی اسناد بود. 
SPSS 20  های مجذور کای، آزمونو توسطV متغیره کرامر، تحلیل واریانس تک

دهی وش کیفی از طریق کدگذاری باز و بسته و سازمانو در رو آزمون شفه 
  ها صورت گرفت.داده
رسانی آموزشی، رفاهی، ورزشی، فرهنگی و رضایت از نحوه خدمات ها:یافته

رسانی ). نحوه خدمات<٠٥/٠pای نداشت (بخش تعاون با نوع مجروحیت رابطه
پزشکی و در های درمانی تکمیلی و خدمات دندانبیمههای درمانی در مولفه

رو، خیابان، اتوبوس و ناوگان های طراحی پیادهحیطه فضای شهری در مولفه
نوع ها و مراکز خرید و پاساژها با نوع مجروحیت رابطه داشتند. شهری، پارک
  ).>۰۵/۰pنحوه گذران اوقات فراغت و کیفیت زندگی نیز موثر بود (مجروحیت بر 

رسانی آموزشی، رفاهی، نوع مجروحیت بر رضایت از نحوه خدمات گیری:نتیجه
رسانی ، اما بر رضایت از نحوه خدماتورزشی، فرهنگی و بخش تعاون تاثیر ندارد

، فضای شهری، نحوه گذران اوقات فراغت و کیفیت زندگی بهداشتی و درمانی
  تاثیر دارد.

  جانباز ت،ینوع مجروح ،یرسانخدمات ،یزندگ تیفیک ها:کلیدواژه
  

  ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تاريخ دريافت:
  ۰۵/۰۲/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

   gholipoor.sia@gmail.comنويسنده مسئول: *

   
  مقدمه 

ناپذیری هایی است که نتایج جبرانبارترین پدیدهجنگ یکی از زیان
نظری، خواهی، کوتهزیادههمراه داشته است. را برای بشر به

نابرابری در توزیع امکانات، جداکردن فرودستان و تفاهم، سوء
. جنگ ]1[ورشدن آتش آن نقش دارندبسیاری عوامل دیگر در شعله
ها و تمدن) صورت های کوچک، ملتدر سطوح مختلف (افراد، گروه

شوند و روند، جوانان در جبهه کشته میگیرد، منابع هدر میمی
ی را تحمل کنند. ایران ها بعد از جنگ باید مشکالت زیادخانواده

های زیادی را از سر گذرانده است. آخرین نیز در طول تاریخ، جنگ
درگیر  ١٣٥٩در سال  جنگ، بین ایران و عراق بود. این دو کشور

ناپذیری را برای هر دو ساله شدند که صدمات جبرانجنگی هشت
همراه داشت. بسیاری از قدرتمندان جهان از عراق حمایت کشور به

های شیمیایی و میکروبی را در ها از جمله سالحدند و انواع سالحکر
ها و ادوات جنگی در اختیار این کشور قرار دادند. بسیاری از سالح

کار رفت. تعداد زیادی از رزمندگان شهید و مجروح این جنگ به
شدند. بسیاری از شهرهای مرزی نظیر کرمانشاه توسط هواپیماهای 

های شهری نابود شدند و برای . زیرساختشکاری بمباران شدند
های اقتصادی صورت گذاریسالیان متمادی در این شهر سرمایه
های خصوصی نیز محل نگرفت. بخش عظیمی از سرمایه

گذاری خود را از این استان تغییر داده و به جاهای دیگری سرمایه

 های مسکونی در بمباران خسارت دیدند و مردممنتقل کردند. بافت
توان گفت چنان صدماتی به این استان دفاع مجروح شدند. میبی

توان آن را جبران کرد. جنگ وارد شد که حتی تا سالیان بعدی نمی
های مالی جمعیت انبوهی ها و خسارتعالوه بر تخریب زیرساخت

سوی شهر کرمانشاه سرازیر کرد که خود کن و بهرا از مرز، ریشه
  ه داشت.همرامشکالت زیادی را به
های نبرد، ساله عالوه بر تلفات ناشی از جبههدر طول جنگ هشت

روستاها و شهرهای مرزی زیر آتش توپخانه دشمن بعثی بودند و 
دیگر شهرها از جمله کرمانشاه زیر بمباران هوایی و حمالت موشکی 

، ١٣٩٣قرار داشتند. طبق آمار بنیاد شهید استان کرمانشاه در سال 
انباز است ج ١٩٠٠٠شهید و  ٩٨٠٠سهم استان کرمانشاه رفته، همروی

هستند. این  %٢٥نفر جانباز باالی  ٩٢٠٠که از این تعداد حدود 
عزیزان بر حسب نوع مجروحیت به پنج گروه اعصاب و روان، 

بندی شوند. تقسیمآمپوته، ترکیبی، ویژه و شیمیایی تقسیم می
روانی  ضایعاتهای مختلف، قطع عضو، مذکور بر مبنای جراحت
 های شیمیایی است.ناشی از انفجار و سالح

های جسمی و حرکتی و اختالالت اكثریت جانبازان دارای ناتوانی
شناختی نظیر اضطراب، افسردگی، اختالل بدنی، اختالل روان

فردی و مشكالت خانوادگی پذیری، حساسیت بینخواب، تحریك
تری گی پایینزند  نسبت افراد عادی از کیفیتهستند. آنها به
های اجتماعی، طور کلی با مشکالت زیادی در عرصهبرخوردارند و به

های آنها و جامعه رو هستند که بر خانوادهفرهنگی و سالمت روبه
  گذارد.تاثیر می

هایشان مشکل دارند، زیرا آنها برای ادامه تحصیل خود و خانواده
 ت ناشی ازهایشان صرف مشکالبخشی از وقت خود و خانواده

توانند در فضاهای ورزشی عمومی حضور شود، نمیجانبازی می
یابند، در محل کار و اشتغال توانایی بعضی کارها نظیر ساعات کاری 

های درمان های زندگی آنان از قبیل هزینهزیاد را ندارند، هزینه
خاطر نیاز به داروهای خاص برخالف افراد عادی بیشتر است. آنها به

های ویژه هستند، اتومبیل آنها باید مجهزتر و در کمک نیازمند
تر باشد، بنابراین در حیطه شغلی نیازمند مشاغل نتیجه گران

متناسب با جانبازی، تقلیل ساعات کاری و افزایش حقوق هستند 
  های درمانی برآیند.تا بتوانند از عهده هزینه

 جانبازان مشکالت مربوط به حوزه بهداشت و درمان نظیر
های درمانی، های بیمارستان، داروهای خاص، پیشگیریهزینه
های درمانی، فیزیوتراپی، تجهیزات پزشکی، ویلچر، دستگاه اعزام

ساز، بستری و جراحی و مواردی از این قبیل را دارند. اکسیژن
کردن، خانواده این عزیزان درگیر مشکالت زیادی نظیر پرستاری

نج ناشی از جانبازی رآمدن با درد و کردن به امور شغلی و کنارکمک
  هستند.

علت انفجار بمب، خمپاره و نظایر آن مشکالت عصبی بسیاری به
علت اند و تعادل سیستم روانی آنها مختل شده است یا بهپیدا کرده

اند. مشکالت روانی این شدت انفجار شنوایی خود را از دست داده
كند. روابط روز پیدا میعزیزان بیش از همه در تماس با خانواده ب

شود. حساسیت و متقابل بین جانباز و خانواده دچار اختالل می
پذیری موجب ناسازگاری زناشویی و اختالل در روابط تحریك

های عاطفی خانواده از آنها را خانوادگی شده و میزان حمایت
دهد كه همین كاهش حمایت موجب افزایش حساسیت كاهش می

شود. از سویی، مشكالت جسمی ناشی از میفردی و تحریك بین
عوارض شیمیایی و داروهای مصرفی منجر به تخریب رابطه 

شود و ظاهرًا زناشویی شده و زندگی خانوادگی جانباز دچار تنش می
  دارد.نهای آنها وجود راهی غیر از توانمندسازی خانواده
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ت جانبازان ویلچری و نابینا هنگام تردد در معابر شهری مشکال
ای دارند. آنها مجبورند برای سالیان متمادی با چنین مشکلی عدیده

بودن دلیل نامناسبوآمد جانبازان قطع عضو بهزندگی کنند. رفت
های قدیمی، فضاهای شهری بسیار محدود است. بافت

های قدیمی برای تحرک های غیررسمی و ساختمانسکونتگاه
رویه های بیوسازساخت اند وسازی نشدهجانبازان ویلچری مناسب

  شهری سد راه آنها هستند.
نحوه گذران اوقات فراغت جانبازان بسیار محدود است و مانند افراد 
عادی توان انجام هر کاری را ندارند. کوهنوردی، رفتن به پارک، 

های دیگر برای آنها متفاوت از دیگران استخر و بسیاری ورزش
شوند. گاهی را متحمل می های زیادیاست. همسران آنها مرارت

دنبال تعویض ویلچر ساز، گاهی بهدنبال تعویض دستگاه اکسیژنبه
دنبال داروهای خاص هستند. بدون شک ما مدیون و گاهی به

فشانی و ازخودگذشتگی این عزیزان هستیم و تا جایی که جان
ممکن است باید به آنها خدمت کنیم تا کیفیت زندگیشان ارتقا 

خدمات باید متنوع، متکثر و متناسب با نوع مجروحیت یابد. این 
سازی و باالبردن رسانی مناسب سبب توانمندآنها باشد. خدمات

  شود.استاندارد زندگی آنان می
های کیفیت زندگی، همراه و مترادف با واژه تعریف کیفیت زندگی:

بخش، رفاه اجتماعی، دیگری همچون بهزیستی، زندگی رضایت
کار رفته زندگی، شرایط مطلوب زندگی و مانند اینها بهشرایط بهتر 

ای از رفاه معتقد است کیفیت زندگی مجموعه کوون. ]2[است
وسیله شخص یا گروهی از جسمی، روانی و اجتماعی است که به

شود؛ مانند سالمتی، ازدواج، کار و موقعیت اشخاص درک می
الکیت و مهای آموزشی، خالقیت، احساس اقتصادی، فرصت

همکاری با دیگران. براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، 
کیفیت زندگی یعنی درک افراد از جایگاهشان در زندگی با توجه به 

کنند. در این حالت بافت فرهنگی و نظام ارزشی که در آن زندگی می
ها و درک افراد از زندگی در ارتباط با اهداف، انتظارات، مالک

ازمان جهانی بهداشت، مفهوم وسیعی از کیفیت عقایدشان است. س
دهد که این مفهوم تلفیقی از سالمت زندگی را مد نظر قرار می
شناختی، سطح استقالل، روابط اجتماعی، فیزیکی، وضعیت روان

  .]3[های محیطی استاعتقادات فردی و ارتباط این عوامل با ویژگی
دارای ابعاد  مفهوم کیفیت زندگی ابعاد مفهومی کیفیت زندگی:

) ٣) بهزیستی مادی، ٢) بهزیستی فیزیکی، ١گوناگونی شامل؛ 
) ٧) خودتعیینی، ٦فردی، ) روابط بین٥) ادخال اجتماعی، ٤حقوق، 

بندی دیگری ابعاد ) بهزیستی عاطفی است. در دسته٨رشد فردی و 
صورت؛ ُبعد جسمانی (دریافت فرد از کیفیت زندگی به

ها و وظایف روزانه که نیاز به صرف عالیتهایش در انجام فتوانایی
انرژی دارد، درد و ناراحتی، استراحت و خواب و ظرفیت و توان 

های روحی و احساس سالمت مانند انجام کارها)، ُبعد روانی (جنبه
-افسردگی، ترس، عصبانیت، خوشحالی و آرامش که بعضی از رده

مثبت،  های این ُبعد عبارتند از؛ تصویر از خود، احساسات
کردن، یادگیری، حافظه و احساسات منفی، اعتقادات مذهبی، فکر

کردن ارتباط با تمرکز حواس) و ُبعد اجتماعی (توانایی فرد در برقرار
های اجتماعی، اعضای خانواده، همسایگان، همکاران و سایر گروه

 .]4[وضعیت شغلی و شرایط اقتصادی کلی) تعریف شده است
ات، کیفیت زندگی به احساس :ای ذهنیمثابه سازهبهکیفیت زندگی 

انتظارات، اعتقادات و پندارهای فرد بستگی دارد، بدین معنی که 
حتمًا باید توسط خود شخص، براساس نظر او و نه فرد جایگزین 
تعیین شود. لذا در مطالعات کیفیت زندگی، ارزیابی خود فرد از 

  بودنش عامل کلیدی است.سالمت یا خوب

کیفیت زندگی  کالمکو  مازلوای عینی: مثابه سازهیفیت زندگی بهک
های کردن جنبهاند و معتقدند که با لحاظرا از ُبعد عینی بررسی کرده

توان به عینی کیفیت زندگی مانند جامعه انسانی و افراد آن بهتر می
  .]5[تحلیل این مفهوم پرداخت

هنی و ذن رویکرد هم بعد ای: ای ترکیبیمثابه سازهکیفیت زندگی به
معتقد است  فرانسگیرد. هم بعد عینی کیفیت زندگی را در نظر می

که از لحاظ مفهومی کیفیت زندگی هم جسمی است و هم ذهنی، 
کیفیت زندگی را ادراک فرد از  فرانسولی جنبه ذهنی آن غلبه دارد. 

 داند و معتقد است که اگر درک فرد از کیفیت زندگیشرفاه خود می
های او تحت تاثیر قرار گرفته و باعث ُافت کاهش یابد سایر ویژگی

  .]6[شودکیفیت زندگی می
چهار عامل اصلی که بر کیفیت  فرانس عوامل موثر بر کیفیت زندگی:

گذار هستند را وضعیت خانوادگی (شامل ارتباط با زندگی تاثیر
های خانوادگی)، وضعیت همسر، ارتباط با فرزندان و شادی

تربیت،  وکار، تعلیم  -تماعی و اقتصادی (شامل استحکاماج
ابی در زندگی و رضایت از شهر و یدرآمد، دوست -وضعیت مالی

ملیت خود)، وضعیت جسمانی (شامل میزان تحرک و فعالیت، 
عالیم جسمی، فعالیت جنسی، عوارض ناشی از داروها و توانایی در 

یحی) و وضعیت های تفرها و شرکت در فعالیتقبال مسئولیت
روحی و روانی (شامل رضایت از زندگی، ُخلق، اضطراب و تنش، 

 -های روحییابی به اهداف مورد نظر، جنبهنفس، دستاعتمادبه
مذهبی، افسردگی، سازگاری، شور و شوق زندگی و احساس امنیت) 

  .]7[داندمی
طور توانند مستقًال و بهاین چهار متغیر اصلی می فرانسعقیده به
گذار باشند، اما این عوامل ستقیم بر کیفیت زندگی افراد تاثیرم
صورت توام با یکدیگر نیز بر کیفیت زندگی تاثیر توانند بهمی

بگذارند. شخصی که از کیفیت زندگی ضعیفی برخوردار است، این 
تواند بر ارتباطات خانوادگی او تاثیر بگذارد. ضعف کیفیت زندگی می

کارگیری تواند موجب بهعیف میهمچنین کیفیت زندگی ض
های مقابله و سازگاری ناموثر در افراد شده و سرانجام مکانیزم

موجب افزایش تنش در زندگی آنان شود. افزایش تنش خود 
تواند مستقیمًا در ارتباط با عوامل فیزیکی و جسمی بوده و می

در . اوقات فراغت و حضور افراد ]7[باعث تشدید بیماری در افراد شود
های طبیعی و تفریحی تاثیرات مثبت بسیاری بر سالمت محیط

های اجتماعی و گذارد و افزایش پیوندروانی و جسمانی افراد می
همراه خواهد داشت. بنابراین هر چه افراد رضایت اجتماعی را به

بیشتر از فضاهای عمومی، طبیعی و تفریحی استفاده کنند و اوقات 
ناگون پربارتر باشد، هم روابط و تعامالت های گوفراغتشان از جنبه

تر بیشتری خواهند داشت و هم از نظر جسمانی و روانی سالم
تواند بر کیفیت زندگی آنها موثر خواهند بود که این در نهایت می

  .]8[باشد
صالح و زیبنده نیست. ضمن گرفتن هیچ گروه اجتماعی بهنادیده

که مشکالت و موانع و  ها الزم استتوجه به همه اقشار و گروه
های زندگی آنها بازنمایی و بیان شوند تا کیفیت زندگی در تنگنا

ها جایگاه برابری دارند، اما سطح باالتری قرار گیرد. گرچه همه گروه
جانبازان و شهدا در تمام جوامع بشر از اولویت باالتری برخوردارند. 

گاه ارزشمندی دوستی چنین جایگذشتگی و نوعخاطر ازجانآنها به
اند. جانبازان مانند افراد عادی توان صددرصدی برای را کسب کرده

رسانی و توجه حل مشکالت روزمره ندارند. بنابراین نیازمند خدمات
ویژه هستند تا بتوانند از کیفیت زندگی مناسبی برخوردار شوند. 

رسانی بهتر، شناسایی و فهم ابعاد مختلف زندگی آنها برای خدمات
اولویت قرار دارد. آنها با مرور زمان شرایط جدیدی در زندگی پیدا  در



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پوریقل اوشیس  ۵۲

   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱دوره                                                 نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

مرور زمان کنند، فرزندان آنها نیاز به شغل دارند، بدنشان بهمی
کند، به سن بازنشستگی مشکالت بیشتری در حوزه سالمت پیدا می

رسند و در مواردی همسرانشان مانند گذشته توان پرستاری آنها می
دلیل ضروری است که جوانب مختلف زندگی آنها  را ندارند. بدین

ریزی رسانی به آنها برنامهمطالعه شود تا بتوان برای خدمات
مناسبی انجام داد. بدون مطالعه دقیق زندگی جانبازان 

توانند مثمر ثمر باشند و به جامعه هدف کمک ها نمیریزیبرنامه
به  رسانیهدف از پژوهش حاضر، بررسی نحوه خدماتکنند. 

جانبازان بر حسب نوع مجروحیت و ارایه راهکارهایی برای بهبود 
  کیفیت زندگی آنان بود.

  
  هاابزار و روش
در  ٩٣١٣در سال   ]9-12[روش تركیبی (كمی و كیفی)این پژوهش به

نفر  ٩٢٠٨تعداد استان کرمانشاه به %٢٥بین كلیه جانبازان باالی 
روش کمی مورد مطالعه پیمایش و روش کیفی تئوری انجام شد. 

نفر برآورد  ٣٦٨حجم نمونه براساس فرمول كوكران ی بود. انهیزم
بندی و سیستماتیک گیری ترکیبی از طبقهشد. در بخش کمی نمونه
  گیری تعمدی بود. و در بخش کیفی نمونه

 نامه و در روش کیفیابزار گردآوری اطالعات در روش کمی پرسش
نامه در پرسشمصاحبه، مشاهده، تجربه زیسته و بررسی اسناد بود. 

(شامل رسانی آموزشی دماتخ - ١ مورد استفاده، میزان رضایت از؛
های شهریه مدارس شاهد و غیرانتفاعی، سرویس مدارس مولفه

ی کنکور، تشویق ممتازان، هاکالسشاهد و غیرانتفاعی، هزینه 
هزینه ریه دانشجویی، کمکشهویی، کمکانتقال دانشجونقل

دانشجویی، استفاده از سهمیه در کنکور و تقویت بنیه علمی 
های واگذاری (شامل مولفهرسانی رفاهی خدمات - ٢ ،دانشجویان)

هزینه مسکن، ودیعه مسکن، وام مسکن، واگذاری زمین، کمک
هزینه ازدواج، معافیت مالکیت و الحسنه، وام مسکن، کمکقرض

 - ٣ ،سهیالت خودرو و معافیت خدمت سربازی)عوارض مسکن، ت
های اعزام به مسابقات و (شامل مولفهرسانی ورزشی خدمات

رسانی فرهنگی دماتخ - ٤ ،تمرینات ورزشی و لوازم ورزشی)
های جوایز و هدایای فرهنگی، سفر به مراکز تفریحی (شامل مولفه

کاری ی و مدد امشاورهزیارتی، مالقات و عیادت مسئوالن، خدمات 
و  رسانی بهداشتیدماتخ - ٥ ،و شرکت در مراسم هفته جانباز)

های درمانی های بیمارستان، بیمههای هزینه(شامل مولفهدرمانی 
های درمانی تکمیلی، خدمات آمبوالنس، تجهیزات همگانی، بیمه
بخشی، خدمات پاراکلینیکی، خدمات ناباروری، پزشکی، توان

کی، تامین داروهای خاص، انواع پزشفیزیوتراپی، خدمات دندان
بستری و اعمال جراحی، امور اداری بیمارستان، انواع پیشگیری و 

های (شامل مولفهبخش تعاون  خدمات در - ٦ ،پایش سالمت)
های درمانی ایثارگران، های تکمیلی، بیمههای مازاد بر بیمههزینه

رسانی خدمات - ٧ ،داری از فرزند معلول)بیمه عمر و حوادث و نگه
رو، خیابان، طراحی پیادههای شامل مولفه(در حیطه فضای شهری 

های های محل زندگی، ساختماناتوبوس و ناوگان شهری، کوچه
 - ٨ ،رید و پاساژها)ها و مراکز خها، پارکدولتی، مدارس و دانشگاه

های سرگرمی تماشای برنامههای شامل مولفه( گذران اوقات فراغت
دادن به موسیقی سنتی، در مراسم مذهبی، گوشتلویزیون، شرکت 

های دینی تلویزیون، رفتن به پارک، مصرف دادن به برنامهگوش
وضعیت  - ٩ ،کردن)ای، رفتن به سینما و مطالعههای ماهوارهشبکه

  .رزیابی قرار گرفتمورد اکیفیت زندگی  - ١٠ وخانوادگی 
از  اسیمق ییو اعتبار و روا یمحتو قیها از طرشاخصاین اعتبار 

 دست آمد.ه) ب٨٥/٠کرونباخ ( یآلفاضریب و  یعامل یلیتحل قیطر
 یو اجتماع ی، روانیسه عامل جسم قیاز طر یزندگ تیفیک ریمتغ

، برای ٨٠/٠که ضرایب آلفای کرونباخ برای عامل جسمی  شد بررسی
  محاسبه شد. ٩٠/٠و برای عامل اجتماعی  ٨٣/٠عامل روانی 

و  SPSS 20افزار اساس نرمها در روش کمی برتجزیه و تحلیل داده
ها دهی دادهدر روش کیفی از طریق کدگذاری باز و بسته و سازمان

های آموزشی، رفاهی، برای تعیین رابطه بین مولفهصورت گرفت. 
ورزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی، بخش تعاون، حیطه فضای 

راغت با نوع مجروحیت، از شهری و حیطه گذران اوقات ف
وضعیت  ینکرامر و برای تعیین رابطه ب Vهای مجذور کای و آزمون

با نوع مجروحیت از آزمون تحلیل خانوادگی و کیفیت زندگی 
  ه شد.متغیره و آزمون شفه استفادواریانس تک

  
  هایافته
رسانی آموزشی به نحوه خدماترضایت از آموزشی: رسانی خدمات

. رضایت از خدمات )<۰۵/۰pارتباطی نداشت (نوع مجروحیت 
آموزشی به درصد جانبازی بستگی بیشتری داشت تا نوع 

، کنندیمخدمات بیشتری دریافت  %۵۰مجروحیت. جانبازان باالی 
  در نتیجه رضایت بیشتری داشتند. 

با  %۵۰میزان رضایت از آموزش عمومی در جانبازان زیر 
های شیمیایی، آمپوته، ترکیبی و ویژه "کم" و با مجروحیت

با  %۵۰کم" و در جانبازان باالی مجروحیت اعصاب و روان "خیلی
های شیمیایی، آمپوته، ترکیبی و ویژه "متوسط" و با مجروحیت

در  ز آموزش عالیکم" بود. رضایت امجروحیت اعصاب و روان "
ها "متوسط" و در با همه انواع مجروحیت %۵۰جانبازان زیر 
موضوع مورد بحث در "متوسط رو به باال" بود.  %۵۰جانبازان باالی 
سازی سطحکاهش شهریه مدارس شاهد، هم، %۵۰جانبازان زیر 

و باالتر از آن در  %۵۰ارایه خدمات آموزشی برای جانبازان زیر 
مربوط به  %۵۰در جانبازان باالی مورد بحث  موضوعمدارس و 

  تقویت بنیه علمی بود. 
ها، جانبازان در تمام مصاحبه ی زندگی:هامهارتنیاز به آموزش 

ی آموزشی در زمینه زندگی جانباز را الزامی هاکالسوجود 
  ). ۱و شدیدًا بدان نیاز داشتند (جدول  دانستندیم
مشکالت زندگی مرا به  هامرارتبا تمام  هاستسالهمسر من "

در حق ایشان ظلم  کنمیم. انصافًا گاهی اوقات حس کشدیمدوش 
. الزم است معلمین مجرب، اساتید کارکشته و پژوهشگران کنمیم

این عرصه برای ما کالس بگذارند تا ما را از حد و حدود خودمان 
  ). %۴۵" (جانباز اعصاب و روان آگاه سازند

خته آن را ضروری سا هاکالسترسی آسان به این نظرم عدم دسبه
و دوست داشتند  ندردکیماست. آنها احساس نوعی یکنواختی 

ی زندگی هاتیواقعخوب یا بد، درست یا غلط، مناسب یا نامناسب، 
تنها خود را محتاج به گفته شود. جانبازان نه آنهادر این زمینه به 

یشان هاخانواده، بلکه این مهم را برای ندستدانیمآموزش 
  .ندردکیمارزیابی  تریضرور

فکر کنم همسرم از اینکه این همه سال مجبور است زحمات مرا "
. گاهی بر سر خیلی چیزها با شودیمتقبل کند دچار شک و تردید 

هم اختالف داریم. الزم است کسان دیگری نظیر اساتید مباحثی را 
" د که به بهبود روابط خانوادگی کمک نمایدمطرح کنن آنهابرای 

  ).%۷۰(جانباز قطع نخاع 
ی جانبازان عالوه بر افزایش هاخانوادهبرای  هاکالسحضور در 

  .کندیمبودن را تقویت بودن و ارزشمندمعلومات، حس موردتوجه
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 رضایت از نحوه خدمات رفاهی برای همهرسانی رفاهی: خدمات
). <۰۵/۰pمجروحیت ارتباطی نداشت ( السویه بود و به نوععلی

اشتند. بنیاد، ند تیرضاتمام جانبازان از ارایه خدمات در این حوزه 
فعالیت جدی و مثمر ثمر در این عرصه نداشته است. چنانچه قرار 

  ی طراحی شود توجه به نوع جانبازی خیلی تاثیر ندارد.ابرنامهباشد 
خصوص بخش رفاه به رفته عملکرد بنیاد در حوزه مسکن وهمروی

قابل قبول بود. هیچ کدام از این عزیزان  %۵۰برای جانبازان باالی 
ی مناسب هانیماشاغلب  آنهادر این حوزه گله و شکایتی نداشتند. 

  و مسکن در خور داشتند.
گذره و از این بابت شکایتی می مانیزندگخدا را شکر امورات "

  ).%۷۰(جانباز آمپوته " نیست، گرچه در هر حال کمبودهایی هست
تا حدودی متفاوت بود. برخی  %۵۰این قضیه در مورد جانبازان زیر 

  رضایت و برخی نارضایتی داشتند. آنهااز 
بعد از این همه دردسر و جانبازی هنوز سرپناهی نداریم و باید هر "

" (جانباز ترکیبی جا شویمسال از این محله به محله دیگری جابه
۲۵%.(  

احبه اخیر متوجه شدم که فرزند ایشان تصادف کردند و در مورد مص
میلیون تومان دیه پرداخت نمایند و به همین دلیل ۶۰مجبور شدند 

. جانبازانی که در سنین هستندرا فروختند و االن مستاجر  منزلشان
سال قرار داشتند بیشتر مستاجر بودند، اما در سنین  ۴۰کمتر از 

  باالتر بیشتر مالک بودند.
رسانی در این حوزه به نوع جانبازی رفته نحوه خدماتهمروی

بستگی نداشت، بلکه بیشتر تحت تاثیر درصد جانبازی بود. جانبازان 
های مربوط به مسکن رضایت متوسط و جانبازان از مولفه %۵۰زیر 

 %۵۰رضایت باالیی داشتند. در بحث خودرو جانبازان زیر  %۵۰باالی 
  کامًال راضی بودند. %۵۰ا جانبازان باالی اصًال رضایت نداشتند، ام

رضایت از خدمات ورزشی برای همه رسانی ورزشی: خدمات
 ).<۰۵/۰pنوع مجروحیت ارتباطی نداشت ( السویه بود و بهعلی

سازی گرچه مورد ی ما بیانگر این مدعا بودند. سالن بدنهامصاحبه
استقبال بود، اما تردمیل و دوچرخه برقی در آن نبود. فضای داخلی 

آمیزی مناسبی نداشت و اغلب وسایل کهنه بودند. البته آن رنگ
میز  ۶لحاظ متراژ مناسب بود. سالن تنیس دارای فضای آن به

آمیزی و جدید دیوارها رنگجایی مدیریت تنیس بود و با جابه
  دارای سیستم تهویه مناسبی بود. 

امکانات ورزشی مناسب نیست. توپ و راکت تنیس را خودمان "
آقا . رنگ سالن هم پول خودمان بود. مدیر کل جدید (حاجمیخریم

اندازی کردند. اما کننده را راهعسکری) لطف کردند سیستم خنک
ه " (جانباز آمپوته مناسب نیسترفتهمامکانات ورزشی بنیاد روی

۷۰%.(  
مصاحبه باال نشان داد که ورزشکاران راضی نیستند، زیرا توپ 

و بیان داشتند که بنیاد  کنندیمرا خود خریداری  هاراکتتنیس و 
  هرگز در این زمینه خدماتی ارایه نداده است.

چندین روز در هفته سالن فوتسال و سالن استخر نیز به نهادهای 
. کردندینماجاره داده شده بود و جانبازان از آن استفاده  دیگر

  همچنین جانبازان از عدم حضور پزشک واهمه داشتند.
کرمانشاه هیچ گونه امکانات ورزشی و تفریحی ندارد. مثًال در "

استخر بنیاد کرمانشاه یک پزشک حضور ندارد تا چنانچه مشکلی 
  ).%۵۰" (جانباز آمپوته پیش آمد، رسیدگی کند

تنها همین مجموعه ورزشی وجود دارد. کاش در محالت دیگر نیز "
سازی اینجا چنین چیزی وجود داشت. نگاه کنید باشگاه بدن

 " (جانبازآن را تجهیز کرد توانیمراحتی امکانات کافی ندارد. به
  ).%۳۰ویژه 

مجتمع مذکور تنها مجتمع جانبازان در استان کرمانشاه است. در 
ی اطراف چنین امکاناتی وجود هاشهرستانمحالت دیگر یا حتی در 

  دنبال داشت. ندارد و همین امر عدم رضایت جانبازان را به
ر بریم. با مردم عادی به استخ میتوانینمخاطر نقص بدنی ما به"

شخصی در روز به جانبازان اختصاص حتمًا الزم است که ساعات م
، شهرستان %۴۰" (جانباز آمپوته داده شود تا ما هم استفاده کنیم

   هرسین).
بدنی بعضی بنیاد تالش نکرده است که با همکاری اداره تربیت

ی ورزشی را به جانبازان اختصاص هاسالنروزها استخر یا دیگر 
  بیشتر مشهود بود. هاشهرستاندهد. این امر در 

رضایت از خدمات فرهنگی برای همه رسانی فرهنگی: خدمات
  ).<۰۵/۰pنوع مجروحیت ارتباطی نداشت ( السویه بود و بهعلی

ر رضایت از بنوع مجروحیت فقط رسانی پزشکی و درمانی: خدمات
و خدمات ) p=۰۳/۰؛ v=۱۸۷/۰(های درمانی تکمیلی بیمه
  تاثیرگذار بود.) p=۰۲/۰؛ v=۴۱/۰(پزشکی دندان

های درمانی نوع مجروحیت و رضایت از بیمه میان دو متغیر
رابطه ضعیفی وجود داشت. جانبازان ویژه، شیمیایی و  تکمیلی،

مراتب ی درمانی تکمیلی رضایت بههامهیبآمپوته در حیطه 
ی نسبت به جانبازان ترکیبی و اعصاب و روان داشتند. از ترنییپا

و این عزیزان  پردازندیمی تکمیلی مبلغ بیشتری هامهیبآنجا که 
  نیاز دارند. هامهیبی درمانی بیشتری دارند، بیشتر به این هانهیهز

پزشکی نوع مجروحیت و رضایت از خدمات دندانبین دو متغیر 
رابطه متوسط وجود داشت. جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان 

بی و ویژه داشتند. ترکی نسبت به جانبازان آمپوته،رضایت بیشتری 
مشکالت درمانی زیادی دارند و وقتی در مقایسه  هاگروهظاهرًا این 
  .دهندیمرضایت بیشتری را بروز  کنندیمپزشکی فکر با دندان
نشان دادند که جانبازان در بحث کمیسیون تعیین درصد  هامصاحبه

ز موضع جانبازان از اینکه پزشکان کمیسیون ااصًال رضایت نداشتند. 
  .ندی بودناراض کنندیمتعامل  آنهاباال با 

پزشکان کمیسیون پزشکی از موضع باالیی به جانبازان نگاه "
. حتی در مواردی کنندینمهمدلی و همدردی  آنهاو با  کنندیم
" (جانباز ز درک توضیحات جانبازان هستندااستعداد و ناتوان بی

  ).%۳۰ترکیبی 
شناسی پزشکی، دو نوع تعامل بین پزشک و بیمار در مباحث جامعه

محور است. در این نوع تعامل بیمار وجود دارد؛ مورد اول پزشک
مثابه یک ابژه است و هیچ بازخوردی از وی مد نظر نیست. این به

نوع تعامل شدیدًا مورد نقد اندیشمندان در اواخر قرن بیستم قرار 
یمارمحور است. باید پزشک براساس فضای گرفته است. نوع دوم ب

 رسدیمنظر فرهنگی و شرایط زندگی بیمار به طبابت وی بپردازد. به
  کمیسیون پزشکی نیاز به تعامالت بیمارمحور دارد.

دیده ترحم و و به  کنندیماعضای کمیسیون پزشکی بد برخورد "
. مشکالتم را برای یکی از همین کنندیمگاهی نیازمند به ما نگاه 

. در جواب به من گفت: مگر من ضامن دادمیمپزشکان توضیح 
  ).%۶۰" (جانباز اعصاب و روان بودم که تو دیوانه شدی

. گرفتینمچنانچه نگاه بیمارمحور حاکم بود چنین تصوری شکل 
یکی دیگر از مشکالت جدی تعیین درصد کمیسیون پزشکی این 

ینه بیماری و تاریخچه آن توجه ندارند و بیمار را زماست که به پس
  .نندیبیمفردی در لحظه و بدون تاریخ 

یکی از مشکالت جدی کمیسیون پزشکی این است که حرف "
 ۱۲را قبول ندارند. برای مثال بنده  آنهاجانبازان و پزشکان معالج 

ساله تحت نظر فالن پزشک اعصاب و روان هستم و دارای پرونده 
مفصل و قطوری هستم. اعضای کمیسیون پزشکی بنیاد به پزشکی 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پوریقل اوشیس  ۵۴

   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱دوره                                                 نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

" (جانباز اعصاب زنندیماین پرونده توجه ندارند و حرف خودشان را 
  ).%۴۰و روان 

از دیگر مشکالت کمیسیون تعیین درصد، عدم دقت در تعیین 
) واقعًا در تداوم %۰/۴۰درصد بود. من شاهد بودم که برخی افراد (

ما افراد سالمی که هیچ مشکلی در ظاهر زندگی مشکل داشتند، ا
 %۵۵، کردندیمنداشتند و مانند یک فرد عادی زندگی و ورزش 

  بودند. جانبازان اعصاب و روان در این زمینه اغلب شکایت داشتند.
ترکش توی بدنم  ۳۰شما نگاه کنید پا و دست ندارم. بیش از "

. آر. آی بگیرند، اما سرماز  دهندینمحتی اجازه  هاترکشهست. 
تعیین کردند. تعیین درصد بنیاد واقعًا معیوب و  میبرا ۵۵%

  " (جانباز ترکیبی).غیرمنصفانه است
مشکل جدی کمیسیون پزشکی این است که در تعیین درصد دقت "

" کنندیمالزم را ندارند. مخصوصًا در مورد اعصاب و روان اشتباه 
  ).%۳۰(جانباز اعصاب و روان 

تعیین درصد، گزارش سانحه است. طبیعی است در شرایط معیار 
دیدگی معلوم نیست و در جنگ و اضطرار خیلی از زوایای آسیب

گزارش نیامده است. الزم است که پزشکان این کمیسیون با دقت و 
  نگاه کلی به این موارد توجه کنند.

از گزارش سانحه  آنهامشکل جدی کمیسیون پزشکی برداشت "
ارشات اغلب هنگام جنگ و در شرایط اضطرار نوشته است. این گز

و در اغلب موارد دقت الزم را ندارند. البته اون موقع کسی  اندشده
 ۶۷هم به این مساله توجه نداشت. برای مثال در مورد من که سال 

مجروح شدم در گزارش گواهی مجروحیت علت را "ترکش خمپاره 
. در صورتی که اندردهکدشمن بعثی از ناحیه چشم راست" عنوان 

موج انفجار مجروحیت اعصاب و روان را برای من نیز داشت. حاال 
خاطر عدم ذکر موج انفجار در گزارش قبول کمیسیون پزشکی به

با چه زبانی به  دانمینمندارد که خمپاره همراه با موج انفجار است. 
  ).%۴۰" (جانباز ترکیبی بفهمانم که این دو مالزم همدیگرند آنها

ی توی سر من نشده است. هاترکشی به ااشارهدر گزارش سانحه، "
کمیسیون پزشکی نیز به همین خاطر قبول ندارد و درصد جانبازی 

 توانمیمبفهماند مگر من  نهایا. کسی نیست به اندزدهمن را پایین 
ترکش خمپاره توی سر خودم فرو کنم. مگر کسی توی دنیا این کار 

 آنهابا چه زبانی با  دانمینمرا کرده که من نفر بعدی باشم. واقعًا 
  ).%۳۵" (جانباز اعصاب و روان صحبت کنم

خاطر اصابت ترکش خمپاره درصد گزارش سانحه دقیق نبوده و به"
  ).%۴۰" (جانباز ردندی به اعصاب و روان نکااشارهچشم زدند و 

مشکل دیگری که کمیسیون تعیین درصد دارد این است که 
طراوت و جوانی خود را از  آنهاو بدن  شوندیمجانبازان عزیز پیر 

باالتر رود،  آنهاو الزم است با این مهم درصد جانبازی  دهدیمدست 
  .افتدینماما چنین کاری در عمل اتفاق 

بار و حتی گاهی هر چهار سال یکتعیین درصد کمیسیون پزشکی "
و خیلی هم دقیق  شوندیمبیشتر است. جلسات خیلی دیر تشکیل 

 ۱۳۸۹بودم، سال  %۴۰جانباز  ۱۳۷۸نیستند. برای مثال بنده سال 
 %۵از بقیه موارد کم و به  %۵زدند. تنها تفاوتی که داشت  %۴۰نیز 

  ).%۴۰" (جانباز ترکیبی اعصاب و روان تغییر دادند
مشکل جدی که کمیسیون تعیین درصد درگیر آن است، حب و 
بغض است و تهدیدی که از طریق آن جانبازان را مجبور به سکوت 

  .کنندیم
چنانچه با هر کدام از اعضای کمیسیون تعیین درصد درگیر شوی "

 %۴۰، جانباز ۱۳۸۹حتمًا درصد جانبازی را کم خواهند کرد. من سال 
  ).%۳۵" (جانباز هستم %۳۵بودم اما االن 

  در تعیین پزشکان کمیسیون دقت زیادی الزم است. رسدیمنظر به
ریم که قبول ندارند. معتقدند که اگه پیش پزشک خصوصی می"

. خود بنیاد هم کنندیماین پزشکان در ارایه شدت جانبازی غلو 
پزشک حاذق و دلسوز نداره. بهتره پزشک خوب بیارن و درصدها را 

" بدهند تا بیش از این هم به ما توهین نشهدرست تشخیص 
  (جانباز ویژه).

را درک  آنهابعضی از پزشکان خود جانباز هستند و مشکالت 
. بهتر است که در تیم تعیین درصد، این افراد هم حضور کنندیم

دکتر داشته باشند. برای مثال بیشتر جانبازان آمپوته اعتقاد داشتند 
  .آنهاستی معتمد هاپزشکیکی از  سیروس رضایی

از  نوع مجروحیت بر رضایترسانی در بخش تعاون: خدمات
  ).<۰۵/۰pثیری نداشت (رسانی در حوزه تعاون تاخدمات
رضایت از ر بنوع مجروحیت  رسانی در حیطه فضای شهری:خدمات

)، p=۰۵/۰؛ v=۲۰۲/۰)، خیابان (p=۰۰۹/۰؛ v=۲۳۶/۰رو (طراحی پیاده
؛ v=۱۷۱/۰ها ()، پارکp=۰۰۰۳/۰؛ v=۱۷/۰(اتوبوس و ناوگان شهری 

۰۰۶/۰=p) ۱۸۱/۰) و مراکز خرید و پاساژها=v ۰۰۲/۰؛=p ( .تاثیر داشت
رو جانبازان آمپوته، در مورد طراحی خیابان در مورد طراحی پیاده

جانبازان آمپوته، ویژه و ترکیبی و در مورد طراحی پارک و مراکز 
رکیبی کمترین رضایت را خرید و پاساژها جانبازان آمپوته و ت

داشتند. بیشترین میزان رضایت هم در تمام موارد مربوط به 
جانبازان اعصاب و روان بود. البته باید در نظر داشت که بعضی از 

دست  از ناحیه آنهاکردن نداشتند. جانبازان آمپوته مشکل حرکت
  جانباز بودند.

های سرگرمی نوع مجروحیت بر تماشای برنامه گذران اوقات فراغت:
جانبازان آمپوته  .)p=۰۰۰۱/۰؛ v=۲۲۲/۰(تلویزیون تاثیر داشت 

ی سرگرمی تلویزیون و جانبازان هابرنامهبیشترین استفاده از 
یی را هابرنامهاستفاده از چنین  نیکمترشیمیایی و اعصاب و روان 

  داشتند.
؛ v=۱۳۹/۰( نوع مجروحیت با شرکت در مراسم مذهبی مرتبط بود

۰۰۷/۰=p.(  دادن به موسیقی نوع مجروحیت بر گوشهمچنین
؛ v=۱۸۰/۰(یون های دینی تلویزبرنامه) و p=۰۰۰۱/۰؛ v=۱۹۹/۰(سنتی 
۰۰۲/۰=p (جانبازان آمپوته بیشترین مصرف موسیقی  .تاثیر داشت

خاطر عدم های دینی تلویزیون را داشتند. آنان بهبرنامهو سنتی 
قی گوش ستند و به موسیجایی بیشتر در خانه هتحرک و جابه

. جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان و ترکیبی مصرف دهندیم
  ی دینی کمتری داشتند.هابرنامهموسیقی سنتی و 

. )p=۰۰۰۱/۰؛ v=۲۰۴/۰(نوع مجروحیت بر رفتن به پارک نیز موثر بود 
جانبازان شیمیایی کمتر از دیگران و جانبازان ویژه بیشتر از همه به 

جانبازان اعصاب و روان بیش از  رسدیمنظر . بهدفتنریمپارک 
  رفتن نیازمند هستند.دیگران به پارک
ای نیز با نوع مجروحیت رابطه داشت های ماهوارهمصرف شبکه

)۲۸/۰=v ۰۰۰۱/۰؛=p.(  ی هابرنامهجانبازان آمپوته بیشترین مصرف
   ی و جانبازان اعصاب و روان کمترین مصرف را داشتند.اماهواره

خواندن کردن و روزنامهنوع مجروحیت بر رفتن به سینما، مطالعه
. ظاهرًا جانبازان در حوزه مطالعه کتاب )<۰۵/۰p(تاثیری نداشت 

مانند هم هستند و رغبت چندانی به این کار ندارند. اتفاقًا این 
  برای همگان مفید باشد. تواندیمی است که احوزه

اختالف میانگین جایگاه جانبازان در جایگاه جانباز در خانواده: 
دار نبود لحاظ آماری معنیدرون خانواده بر حسب نوع مجروحیت به

)۰۵/۰p>(اما باالترین جایگاه  ،دار نبود. گرچه میانگین مذکور معنی
مجروحیت در خانواده به ترتیب از باال به پایین مربوط به نوع 
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ترکیبی  ،)٠٥/٢٥±٢٤/٤، ویژه ()٢٤/٢٥±٥١/٥آمپوته (
و شیمیایی ) ٢٨/٢٤±٢٥/٥، اعصاب و روان ()٣٧/٢٤±٧٠/٤(
  ) بود.١٤/٢٤±٠٤/٤(

بر حسب نوع اختالف میانگین کیفیت زندگی کیفیت زندگی: 
. باالترین )p=٠٠٠١/٠دار بود (لحاظ آماری معنیبهمجروحیت 

میانگین کیفیت زندگی به ترتیب مربوط به نوع مجروحیت آمپوته 
، ترکیبی )٥٥/١١٥±٩٦/٢٠ویژه (، )٩٤/١١٩±٢٩/٢٣(
و شیمیایی  )٥٢/١٠٨±١٦/١٧، اعصاب و روان ()٥٦/١١٣±٧٤/١٨(
جانبازان شیمیایی بدترین و جانبازان آمپوته  .) بود٥٩/١٠٣±٤٨/٢١(

  بهترین شرایط را داشتند. 
) ٣٤/١٦زندگی ( یانگین کیفیتماختالف  %٩٥احتمال بیش از به

اختالف میانگین ) و p=٠٠١/٠( میان جانبازان آمپوته و شیمیایی
) میان جانبازان آمپوته و اعصاب و روان ٤٢/١١کیفیت زندگی (

)٠٢/٠=p (.قابل تعمیم به جامعه آماری است  
 آنهامراتب بهتر بود. رفته، کیفیت زندگی جانبازان آمپوته بههمروی

لحاظ روانی و در هستند و هم به ترراحتلحاظ جسمی هم به
. اما جانبازان ترندموفقتعامالت اجتماعی با جامعه و خانواده 

  ی قرار داشتند.ترنییپاشیمیایی و اعصاب و روان در سطح 
  

  ی زندگی بر حسب نوع مجروحیتهامهارتنیاز به آموزش ) ۱جدول 

نیاز به آموزش برای   نوع مجروحیت
  جانباز

نیاز به آموزش برای 
  خانواده جانباز

  موضوع مورد بحث (به ترتیب اولویت)

  شیمیایی
  بهداشت و درمان، روابط اجتماعی  *اجباریالزامی و   خیلی زیاد  ۵۰درصد جانبازی زیر 

  بهداشت و درمان، روابط اجتماعی  *الزامی و اجباری  *خیلی خیلی زیاد  ۵۰درصد جانبازی باالی 
  اعصاب و روان

  شناسیروابط اجتماعی، روان  *الزامی و اجباری  *خیلی خیلی زیاد  ۵۰درصد جانبازی زیر 
  شناسیروابط اجتماعی، روان  *الزامی و اجباری  *خیلی خیلی زیاد  ۵۰درصد جانبازی باالی 

  آمپوته
  روابط خانوادگی، فضای شهری، اینترنت  اختیاری  خیلی زیاد  ۵۰درصد جانبازی زیر 

  روابط خانوادگی، فضای شهری، اینترنت  *الزامی و اجباری  *خیلی خیلی زیاد  ۵۰درصد جانبازی باالی 
  ترکیبی

  متنوع  اختیاری  زیاد  ۵۰درصد جانبازی زیر 
 روابط اجتماعی، متنوع  الزامی  خیلی زیاد  ۵۰درصد جانبازی باالی 

  ویژه
 متنوع  اختیاری  زیاد  ۵۰درصد جانبازی زیر 

 روابط اجتماعی، متنوع  الزامی  خیلی زیاد  ۵۰درصد جانبازی باالی 
  *موارد حاد

  

  بحث
رسانی آموزشی به رضایت از نحوه خدمات رسانی آموزشی:خدمات

اغلب در این زمینه تلقی  آنها نوع مجروحیت ارتباطی نداشت.
چون این خدمات به تحصیل فرزندان یا تحصیل در برابری داشتند. 

، خیلی به شودیم دانشگاه مرتبط است و خارج از خانه محسوب
السویه و برای همگان علی شودینمنوع مجروحیت افراد مرتبط 

بنیاد در بحث آموزش رسمی، کاری بیش از  رسدیمنظر است. به
پرداختن هزینه از پیش نخواهد برد. الزم است که به مقوله 

 ی غیررسمی در حیطه مهارت زندگی پرداخته شود.هاآموزش
آموزش صرفًا محدود به مدرسه و دانشگاه یا سنین خاصی نیست. 

نیاز به آموزش دارد.  هامکانمراحل عمر و در تمام انسان در تمام 
ی زندگی در خانواده و عرصه هامهارتبرای جانبازان فراگیری 

ی بنیاد مغفول است. هابرنامهعمومی حیاتی است. موضوعی که در 
و  ترکینزددر واقع این نوع آموزش به واقعیت زندگی جانباز 

مختلفی نظیر تعامل ی هاعرصهدر  هامهارتاست. این  ترینیع
جانباز با همسر، تعامل جانباز با فرزندان، تعامل جانباز با 

ی دولتی، هاسازمانخویشاوندان، تعامل جانباز با عامه مردم و 
کردن وی ی جسمی، شان و منزلت جانباز و توانمندهامهارتتقویت 

  است 
زم و ضروری الهای جانبازان های غیررسمی برای خانوادهآموزش

ها به نوع مجروحیت ارتباط دارد. است و محتوای این آموزش
  شرح زیر است:به شده در این زمینه،پیشنهادات ارایه

تواند از فضای های آموزشی برای جانبازان: بنیاد میارایه کالس -۱
های آموزشی نظیر مدارس شاهد برای این مهم کمک بگیرد. کالس

ایی که برای تمام جانبازان همذکور دارای دو بخش هستند، کالس
تواند آموزش مدارا، ها میالسالسویه است و محتوای این کعلی

ها نیز براساس نوع هنر گفتگو و نظایر آن باشد. بعضی کالس
های زندگی کنند. برای مثال کالس مهارتجانبازی با هم فرق می

د. برای جانباز ویلچری، شیمیایی یا اعصاب و روان کامًال فرق دارن
تواند برای جانبازان شیمیایی ها میمحتوای مباحث این کالس

های زندگی، برای جانبازان صورت بهداشت و سالمت و مهارتبه
شناسی و مدارای اجتماعی، صورت رواناعصاب و روان به

های کالمی، برای جانبازان آمپوته های زندگی و مهارتمهارت
های ای شهری، مهارتهای حرکتی، دانش مربوط به فضاهمهارت

صورت های کالمی و برای جانبازان ترکیبی و ویژه بهزندگی و مهارت
  متنوع باشد.

ویژه همسران) س آموزشی برای خانواده جانبازان (بهبرگزاری کال -۲
ها منظور تقویت روحیه آنها: الزم است اساتید و روسای دانشگاهبه

های زندگی و تمرین برای این جلسات دعوت شوند. افزایش مهارت
هاست. نکته کلیدی دیگر در این ترین این بحثتساهل از مهم

ها آموزش هنر گفتگو است و اینکه افراد یاد بگیرند چگونه کالس
خود را بخشی از گفتگو ببینند و یاد بگیرند که مشکالت طرف دیگر 

  را درک کرده و از خودمحوری دوری نمایند.
  . %۵۰ذف شهریه ثبت نام در مدارس شاهد برای جانبازان زیر ح -۳
برگزاری کالس توجیهی برای کارمندان بنیاد در راستای تکریم  -۴

رجوع: از آنجا که زندگی کارمندی در معرض خطر عادت و ارباب
رم این سازمان در روزمرگی قرار دارد، الزم است که کارمندان محت

های مختلف ضمن خدمت که محتوای آنها نحوه تعامل کالس
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   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱دوره                                                 نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

  مثبت با جانبازان است، شرکت کنند.
رسانی رفاهی با نوع رضایت از نحوه خدمات رسانی رفاهی:خدمات

گفت که فالن گروه جانبازان  توانینممجروحیت ارتباطی نداشت و 
توان این ولویت دارد و میبرای ارایه این خدمات نسبت به دیگران ا

شده در این خدمات را برای همگان برابر دانست. پیشنهادات ارایه
  شرح زیر است:زمینه، به

انبازان یا چندین بلوک ساختمانی مخصوص جاحداث شهرک  -۱
ای جانبازان: از آنجا که جانبازان نیازمند خدمات متنوع و گسترده

تر رسانی را آسانخدمات بودن آنها دسترسی وهستند، درکنارهم
کارگماردن توان با تاسیس یک اتاق بیمه و بهکند. برای مثال میمی

ای جانبازان را انجام داد تا یک نفر در شهرک تمام کارهای بیمه
نارضایتی آنها در این بخش مرتفع شود. همچنین با طراحی شهری 

و عض وآمد جانبازان قطعتوان مشکل رفتمناسب در این شهرک می
های ارزنده این کار این است که شانس را از بین برد. یکی از ویژگی

وساز و های مختلف در عرصه ساختدسترسی به طراحی
های تداوم سازد. یکی از راهگذاشتن تجارب را ممکن میاشتراکبه

این شهرک با ساختار جانبازی و عدم دخالت سوداگران این است 
توان با ایجاد ته باشند. همچنین میکه تا صد سال حق فروش نداش

های مختلف جانبازی، فضاهای متناسب با اوقات فراغت سنخ
  مشکل فراغت جانبازان را حل کرد.

  هی و باالبردن کیفیت آن.کردن حوزه خدمات رفاحدودم -۲
ای که گونهبه %۵۰ت خودرو برای جانبازان زیر ارایه تسهیال -۳

  نداشته باشند. %۵۰الی احساس تبعیض نسبت به افراد با
ونقل عمومی: بعضی جانبازان توان برای حمل کارت جانباز -۴

رانندگی و بضاعت مالی برای خرید خودرو ندارند. بهتر این است که 
طور رایگان استفاده نمایند. کارت جانبازی آنها از خدمات عمومی به

  تواند این مهم را عملیاتی کند.می
ایت از خدمات ورزشی برای همه رض :رسانی ورزشیخدمات
السویه بود و به نوع مجروحیت ارتباطی نداشت. در مباحث علی

کیفی مشخص شد که نوع ورزش بر حسب نوع مجروحیت فرق 
. عمومًا جانبازان ویلچری بیشتر به تنیس، جانبازان ویژه به کندیم

سازی و جانبازان اعصاب و روان به استخر گرایش داشتند. بدن
ضیه نگاه کنیم جانبازان چندان به طور کلی به قچنانچه به

شده در پیشنهادات ارایه .دهندینمی ورزشی عالقه نشان هاتیفعال
  شرح زیر است:این زمینه، به

خاطر نقص ها: جانبازان بهاسیس باشگاه جانبازان در شهرستانت -۱
های عمومی حضور یابند و در مواردی توانند در مکانعضو نمی

کنند. ضروری است که آنها باشگاه بینی میاحساس خودکم
مخصوص خود را داشته باشند. چنانچه امکانات و بودجه نیست، 

  های شهر را اجاره کنند. شگاهبار در هفته یکی از باتوانند یکمی
  دای جوایز.طور منظم و اهراحی و تدوین مسابقات ورزشی بهط -۲
منظور تشویق و ن ورزشکار در باشگاه جانبازان بهحضور معلوال -۳

  همراهی با یکدیگر.
های ورزشی: بدنی برای استفاده از سالنزمان تربیتتعامل با سا -۴

انبازان مجتمع ورزشی مخصوص جهای تابع کرمانشاه در شهرستان
وجود ندارد. همچنین تنها مجتمع کرمانشاه هم امکان دسترسی 
برای جانبازان را مشکل ساخته است. بهتر است که بنیاد با سازمان 

ها برای جانبازان و بدنی برای اجاره یک روز برخی سالنتربیت
  های آنها هماهنگ شود.خانواده

ر استخر جانبازان: این کار به حضور پزشک و نجات غریق د -٥
دهد که جانبازانی که مشکل تنفسی و حرکتی دارند، جرات می

  راحتی از فضای استخر لذت ببرند.به
رسانی فرهنگی به رضایت از نحوه خدمات رسانی فرهنگی:خدمات

های ریزیبیان دیگر، در برنامهنوع مجروحیت ارتباطی نداشت. به
تواند خیلی تاثیرگذار باشد. جروحیت نمیاین حوزه توجه به نوع م

اما در روش کیفی مشخص شد که جانبازان ناتوان حرکتی نیازمند 
شده پیشنهادات ارایه ستند.های در مورد سفرهای زیارتی توجه ویژه

  شرح زیر است:در این زمینه، به
صورت تواند بهاخلی برای بنیاد: این نشریه میدتهیه نشریه  -۱

امکانات بسیار اندکی منتشر شود. نشریه باید توسط  هفتگی و با
ها و شرایط زندگی آنها جانبازان اداره شود و تمام مشکالت، شادی
در  A4تواند در دو صفحه در آن منعکس شود. نشریه مذکور می

مراحل اولیه منتشر شده و سپس با کیفیت بهتری ارایه شود. 
کردن برای افرادی خاص یا ضروری است که این نشریه از تبلیغ

  دفاع از گروهی از جانبازان بپرهیزد.
  البالغه و ارایه جوایز برای برندگان.رگزاری مسابقات قرآن، نهجب -۲
  ب.های تحلیل و نقد و بررسی کترگزاری نشستب -۳
های مربوط به های تحلیل و نقد و بررسی فیلمتبرگزاری نشس -۴

  جانبازان، نظیر از کرخه تا راین.
های ای مدون: یکی از مولفهمالقات با جانبازان بر حسب برنامه -۵

جدی فرهنگی در زندگی جانبازان مالقات مسئوالن با آنهاست. 
دی دارد. لذا بهتر رسد این مولفه نزد آنها جایگاه ارزشمننظر میبه

است که بنیاد یا براساس درصد جانبازی یا بر حسب نوع جانبازی 
ریزی نماید که بتواند ظرف دو یا سه سال از منزل این چنان برنامه

  عمل آورد.عزیزان مالقات به
ی سیاحتی و زیارتی: بهتر است بنیاد تورهای تهیه اردوها -۶

سعی نماید با تقبل بخشی از  زیارتی را در این زمینه تدارک ببیند و
بخشی را برای دادن آنها نیز زمینه فرحهزینه سفر و مشارکت

خانواده عزیزان فراهم آورد. چون برخی جانبازان توانایی 
سفر به  صورت تور باشد.ست که بهاکردن ندارند الزم رانندگی
اده جانبازان های جدی خانوهای مذهبی یکی از خواستهمکان
  است.
ر رضایت از نوع مجروحیت ب رسانی بهداشتی و درمانی:تخدما

های درمانی تکمیلی و های بهداشتی و درمانی (بیمهبرخی مولفه
پزشکی) موثر بود. در روش کیفی مشخص شد که خدمات دندان

خدمات پزشکی با نوع جانبازی ارتباط دارد. جانبازان شیمیایی در 
تان، انواع هزینه بیمارس ساز، داروهای خاص،تهیه دستگاه اکسیژن

، اعزام درمانی و پایش سالمت شدیدًا نیازمند هستند و هایریشگیپ
الزم است توجه خاصی به این عزیزان بشود. جانبازان اعصاب و 
روان و شیمیایی باید در بحث امور اداری مورد توجه ویژه قرار 

تز بخشی و پروگیرند. جانبازان آمپوته در بخش فیزیوتراپی، توان
نیازمند توجه ویژه هستند. جانبازان ترکیبی و ویژه هم به فراخور 

شده پیشنهادات ارایه مشکل جسمی که دارند نیازمند توجه هستند.
  شرح زیر است:در این زمینه، به

تاسیس درمانگاه اختصاصی جانبازان: از آنجا که نهادهایی چون  -۱
ستان مخصوص خود سپاه پاسداران، ارتش و غیره درمانگاه و بیمار

دارند، ضروری است که جانبازان نیز دارای چنین امکاناتی باشند تا 
بتوانند تمام موارد درمانی خود را دریافت نمایند و تمام مشکالت 

ای آنها در همین مکان مرتفع شود. این بدان خاطر است که بیمه
های درمانی خویش مجبورند جانبازان برای برگرداندن هزینه

م مشکالت جسمانی، مرارت پیگیری بیمه را نیز به دوش رغعلی
فرسایی است، مخصوصًا برای بکشند که از نظر آنها کار طاقت
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  ها. جانبازان اعصاب و روان، شیمیایی و ویلچری
ر کمیسیون پزشکی و تعیین درصد: شکایات اصالح ساختا -۲

زیادی مبنی بر عدم صالحیت تیم کمیسیون تعیین درصد وجود 
محور هایی که قایل به رویکرد پزشکداشت. ضروری است پزشک

های بیمارمحور جایگزین آنها هستند کنار گذاشته شوند و پزشک
  کمیسیون برابر باشد. شوند یا حداقل اینکه تعداد آنها در ساختار 

بودن جانبازان: یکی راکز درمانی برای خارج از نوبتهمکاری با م -۳
ها و مراکز های طوالنی بیمارستاناز مشکالت جانبازان تحمل صف

ها و مراکز دیابت است. ضروری است که درمانی نظیر کلینیک
مسئوالن بنیاد از طریق شورای تامین استان و همکاری و 

ی ترتیبی اتخاذ نمایند که این عزیزان یا جانبازان باالی استاندار
های و جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان توی این صف ۵۰%

  طوالنی قرار نگیرند.
توان اکسیژن: با تهیه نیسان و یک کارگر می تعویض کپسول -۴

ها تحویل و ضمن روزانه کپسول اکسیژن جانبازان را از در خانه
ها برگرداند. این کار هزینه چندانی برای بنیاد خانواده کردن آنها بهپر

  در بر ندارد و بسیاری از مشکالت این عزیزان را مرتفع خواهد نمود.
های های بنیاد بیشتر و رانندهعداد آمبوالنسضروری است ت -۵

  تری برای این کار تعیین شود.مجرب
بیش از  زم است جانبازان ویلچری برای ارتقای زندگی خودال -۶

یک ویلچر داشته باشند، حداقل یکی برای بیرون و یکی برای داخل 
  خانه.

مه هارایه این خدمات برای  رسانی در بخش تعاون:خدمات
 السویه بود و ربطی به نوع مجروحیت نداشت.جانبازان الزم و علی
  شرح زیر است:به شده در این زمینه،پیشنهادات ارایه

های ری: بعضی از جانبازان به مراقبتپرستاکردن حق هدفمند -۱
خاصی در خانه نیاز دارند و بعضی حتی به مراقبت نیاز ندارند. الزم 
ها است در این مورد نیازسنجی دقیقی صورت گیرد و نحوه پرداخت

روز مجبور است از دو متفاوت شود. قطعًا جانبازی که در طول شبانه
ش کمک بگیرد با کسی که در شیفت پرستار برای انجام کارهای خوی

  بعضی موارد به کمک نیاز دارد کامًال متفاوت هستند.
داری از فرزندان معلول: جانبازانی که قطع کردن هزینه نگهلحاظ -۲

پا، اعصاب و روان یا شیمیایی هستند و فرزند معلول دارند دارای 
داری فرزندان برای این عزیزان شرایط دشواری هستند. هزینه نگه

  باید مناسب و هدفمند باشد.
های تکمیلی برای جانبازان شیمیایی های مازاد بر بیمههزینه -۳

ضروری است. جانبازان آمپوته و اعصاب و روان نیازی به آن 
  ندارند.
در این حوزه  نوع مجروحیت رسانی در حیطه فضای شهری:خدمات

ژه نقش اساسی داشت. به ترتیب جانبازان آمپوته، ترکیبی و وی
ها، رو، خیابانبیشترین تاثیر را از فضای شهری نظیر طراحی پیاده

ها و مراکز ها، پارکاتوبوس و ناوگان شهری، مدارس و دانشگاه
نحوی . فضای شهری کرمانشاه و شهرهای تابع بهدفتنریپذیمخرید 

جایی و تحرک را برای این عزیزان دشوار ساخته است که امکان جابه
های جدی در زی فضای شهری یکی از مولفهسامناسب است.

ارتقای کیفیت زندگی برای جانبازان و معلوالن است. ضروری است 
های مشترکی داشته باشند و بنیاد و شهرداری در این زمینه فعالیت

کار گیرند. اقدامات فوری که در این زمینه الزمند هایی را بهکارگروه
  عبارتند از:

بودن سازی و مسطحو معابر شهری: هموارها سازی کوچهمناسب -۱
خاطر ها برای جانبازان و معلوالن ضروری است. چنانچه بهکوچه

توپوگرافی چنین چیزی ممکن نیست، ضروری است صرفًا مسیر 
  سطح شود.جانبازان و معلوالن مشخص و هم

ها: حق روها و ورودی مغازهها، پیادهسازی خیابانمناسب -۲
ها و پاساژها و مراکز خرید حق تمام اقشار و ازهوآمد به مغرفت
های اجتماعی است. جانبازان و معلوالن نیز دارای چنین حقی گروه

هستند و معلولیت نباید آنها را از چنین حقی محروم سازد. ضروری 
ها با تعبیه رمپ رفع شود و محل تالقی است اختالف مغازه

انداز است همواری و دستروها که اغلب دارای ناها و پیادهکوچه
نیز اصالح شود. در طراحی جدید در قسمت تعریض خیابان مدرس 

  محل عبور ویلچرها دقیق و با مصالح پردوام ساخته شود.
های دولتی: الزم است محل ها و ساختمانسازی پارکمناسب -۳

های دولتی ها مشخص باشد، ورودی ساختمانعبور ویلچر در پارک
سطح شود. همچنین و داخل طبقات آنها هم دارای رمپ باشد

  آسانسورهای مناسب در طبقات آنها تعبیه شود.
سازی کامل ساختمان بنیاد شهید: ضروری است که مناسب -۴

های بنیاد شهید از هر لحاظ با شرایط جانبازان ساختمان
اما در  ها مناسب است،لب در مورد رمپسازی شود. این مطمناسب

  ی ندارند.ها توالت فرنگها چنین نیست. دستشوییمورد دستشویی
شین مخصوص جانبازان: از آنجا که جانبازان قطع محل پارک ما -۵

ها و عضو قدرت تحرک مکانی چندانی ندارند، بهتر است در خیابان
برخی معابر عمومی محل پارک ماشین برای آنها در نظر گرفته شود. 

بازان شهر و استان کرمانشاه زیاد است بهتر است چون تعداد جان
  ها بیشتر باشد.این جایگاه

انبازی جلوی منزل جانبازان: این کار سبب جنصب تابلوی  -۶
شود که هنگام تعمیرات داخل کوچه و حفر کانال یا نظایر آن به می

ایاب و ذهاب جانباز توجه شود تا در این کار خللی وارد نشود و 
  آنجا پارک و مزاحمت ایجاد نکنند. ها درماشین

نوع مجروحیت در این حوزه نیز نقش اساسی  گذران اوقات فراغت:
نبودن خاطر مشکل حرکتی و مناسبداشت. جانبازان آمپوته به
و  کنندیمی تلویزیون توجه هانامهفضای شهری اغلب به بر

. جانبازان شیمیایی کمتر از همه به پارک دهندیمموسیقی گوش 
روند، البته فرهنگ روند. اغلب جانبازان به سینما نمییم

طور کلی پایین است. همچنین این سینمارفتن در سطح شهر به
فراغت جانبازان از . خوانندینمیا روزنامه  کنندینمعزیزان مطالعه 

هایی است که در تقویت کیفیت زندگی آنها نقش ترین حوزهمهم
  شرح زیر است:این زمینه، بهشده در پیشنهادات ارایهدارد. 
انبازان: اخیرًا در ایران پارک انرژی و پارک بانوان جاحداث پارک  -۱

تواند در این رسد پارک جانبازان نیز مینظر میایجاد شده است. به
آمد ویلچرها، خانه فرهنگ وعرصه مناسب باشد. طراحی محل رفت

ای را ممکن ههای مشاورو سرای محله در آن امکان تشکیل کالس
توان در چندین نوع و مدل های آن را میسازد. همچنین آالچیقمی

  متناسب با نوع جانبازی ساخت.
های فراغتی: فراغت جانبازان مبتنی بر نوع هتدوین برنام -۲

جایی دارند جانبازی است. در مورد جانبازانی که کمتر توان جابه
ز اینترنت و استفاده ا سازی آنها در زمینهبهتر است ضمن توانمند

افزارهای مربوط، این جانبازان در تهیه نشریه داخلی بنیاد نرم
های مشارکت نمایند. برای جانبازان اعصاب و روان برنامه

  کوهنوردی و مسابقات کتابخوانی مناسب است.
جایگاه در خانواده به نوع  جایگاه در خانواده و کیفیت زندگی:

دار چه اختالف میانگین مذکور معنیگرمجروحیت ارتباط نداشت. 
نبود، اما باالترین جایگاه در خانواده به ترتیب از باال به پایین 
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مربوط به آمپوته، ویژه، ترکیبی، اعصاب و روان و شیمیایی بود. 
جانبازان اعصاب و روان به مطالعات کیفی بیانگر آن بودند که 

سازی ه مناسبهای آموزشی، جانبازان آمپوته بمشاوره و کالس
کردن بیشتر فضای خانه و خانه و جانبازان شیمیایی به بهداشتی

نیاز دارند. اما کیفیت زندگی جانبازان  های خاصدسترسی به دارو
بر حسب نوع مجروحیت تفاوت داشت. جانبازان شیمیایی و 

تری داشتند. این در حالی است اعصاب و روان کیفیت زندگی پایین
نسبت در شرایط بهتری بودند. ته و ویژه بهکه جانبازان آمپو
  شرح زیر است:شده در این زمینه، بهپیشنهادات ارایه

ر از همسران جانبازان: همسران جانبازان مشکالت تقدیر و تشک -۱
بسیاری را تحمل کرده و اکنون نیز بار سخت مشکالت زندگی را به 

ان دعوت حد امکانات از این عزیز کشند. ضروری است دردوش می
تواند عمل آید تا مراتب تشکر و قدردانی انجام شود. این امر میبه
صورت برگزاری همایش یا اختصاص حق پرستاری به خود آنها به

  باشد.
سازی مسکن جانباز: الزم است جانبازان قطع عضو، مناسب -۲

ویلچری، اعصاب و روان، شیمیایی و غیره، مسکن مناسب با 
اشند. برای مثال انواع رمپ ورودی حیاط، شرایط خویش داشته ب

های جانباز و نوع ورودی خانه و شیب آن باید کامًال با توانایی
سطح و های بدون پله، کِف همویلچر آن تناسب داشته باشد. خانه

راهروهای مناسب برای این کار ضروری است. ضروری است کابینت 
ی شود که نحوی طراحآشپزخانه مناسب با ویلچر باشد و به

دسترسی به آنها مقدور شود. ضروری است سرویس بهداشتی با 
شده در این زمینه مد های انجامنحوه ورود ویلچر همساز و طراحی

نظر قرار گیرد. اختصاص متراژ مسکونی و حیاط و نحوه استفاده از 
فضای سبز بر حسب نوع جانبازی فرق دارد. جانبازانی که عمده 

بایست فضای باز گذرانند میر در خانه میناچاوقت خود را به
های آنها ها و ساختمانبیشتری در اختیار داشته باشند. آپارتمان

بایست های ورودی، پاگردها و درب آسانسور میویژه در رمپبه
سازی شوند. الزم است درب ورودی آنها در قسمت کف مناسب
  سازی شود.سطحهم
ی فضای خانه برای کمک به های زیادی برای خوانایطراحی -۳

ها در دستور کار نابینایان انجام گرفته، الزم است که این طرح
  . بینا قرار گیردسازندگان خانه جانبازان نابینا یا کم

انباز ویلچری نیاز به متراژ باالتری دارد، مخصوصًا جطراحی اتاق  -۴
 اگر بیش از یک ویلچر استفاده نماید. گاهی این عزیزان گرمای
بدنشان بیش از افراد سالم باال است و نیاز به کولر گازی دارند. 

های مختلف در شود ساخت خانه همراه با ارایه طرحپیشنهاد می
خدمت جانبازان قرار گیرد تا این عزیزان خود به طراحی و ساخت 

 خانه مبادرت ورزند.
شتغال فرزندان: اکثر جانبازان عالوه بر مشکالت جسمی و ا -۵

ها نشان اند. دادهرو شدهکاری فرزندان نیز روبهبا معضل بی روحی
دهند که تعداد فرزندان این عزیزان زیاد و در سن اشتغال می

کاری فرزندان به مشکالت آنها افزوده است. ضروری هستند. بی
  ای اندیشیده شود.است در این زمینه چاره

برای بهبود نبازان های زندگی برای همسران جاموزش مهارتآ -۶
سالمت روانی، افزایش دانش، توانایی و تغییر نگرش و سازگاری با 

  اعضای خانواده الزم و ضروری است. 
دادن موثر، دوری از های ارتباطی (گوشآموزش مهارت -۷

بودن و غیره) خودمحوری، گشودگی در گفتگو، خودافشایی و صادق
  های جانبازانبرای خانواده

 -١ توان به این موارد اشاره کرد:می مطالعه های ایناز محدودیت
 بود شیدو سال پ مربوط به یاطالعات ما در مورد افراد جامعه آمار

در عنوان مثال به ؛همراه داشتما به یرا برا یامر مشکالت نیا که
به آنها  یشماره تلفن آنها عوض شده بود و امکان دسترس یموارد
که از آن مکان  میشدیها متوجه مبا مراجعه به درب منزل آنیا  نبود

 یهااز نمونه یبعض همچنیناند. رفته یگریشهر د ای هبه محل
 نبودند. یها حاضر به همکارما فوت شده بودند و خانواده یانتخاب
کردند و وقت ینگاه م هیبه قض یتیما امن یهااز نمونه یاریبس -٢
 صرف میآمدکه ما از کجا نیرا به پرسش و پاسخ درباره ا یادیز
تماس با  قیدانستند و از طرینم ینامه را جدیکردند. آنها معرفیم

  کردند.یم ییآزمایراست ،ادیحراست بن
شود تا مسئوالن امر با درنظرگرفتن نیازهای در پایان توصیه می

رسانی، در مندی جانبازان از نحوه خدماتشده و سطح رضایتمطرح
یزان اقدامات الزم را مبذول جهت افزایش کیفیت زندگی این عز

  نمایند.
   

  گیرینتیجه
رسانی آموزشی، رفاهی، ورزشی، فرهنگی و رضایت از نحوه خدمات

، اما نحوه ای نداردبخش تعاون با نوع مجروحیت رابطه
های درمانی بیمههای ر مولفهرسانی بهداشتی و درمانی دخدمات

رسانی در حیطه خدماتپزشکی، نحوه تکمیلی و خدمات دندان
رو، خیابان، اتوبوس و های طراحی پیادهفضای شهری در مولفه
ها و مراکز خرید و پاساژها و نحوه گذران اوقات ناوگان شهری، پارک
های سرگرمی تلویزیون، شرکت های تماشای برنامهفراغت در مولفه

دادن به دادن به موسیقی سنتی، گوشدر مراسم مذهبی، گوش
های های دینی تلویزیون، رفتن به پارک و مصرف شبکههبرنام

ای با نوع مجروحیت رابطه دارند. همچنین نوع مجروحیت ماهواره
  بر کیفیت زندگی جانبازان موثر است.

  
و امور  دیشه ادیاز مسئوالن محترم سازمان بن تشکر و قدردانی:

و سرکار  یمیابراهسرکار خانم  ژهیواستان کرمانشاه به ثارگرانیا
  .دیآیعمل مبه یقدردان مانهیصم یچراغخانم 

 ادیانجام پژوهش از حراست بن یالزم برا یمجوزها تاییدیه اخالقی:
  استان کرمانشاه اخذ شد. دیشه

  موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است. تعارض منافع:
 ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن یمال تیطرح با حما نیا منابع مالی:

  استان کرمانشاه انجام شده است.
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