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چکیده
این مقاله به بررسی نحوهی خدماترسانی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی جانبازان در استان کرمانشاه میپردازد.
مبانی نظری آن مبتنی بر ادبیات کیفیت زندگی است .روش پژوهش پیمایشی و تکنیک گردآوری داده،
پرسشنامه است .جامعهی آماری شامل جانبازان باالی  22درصد استان کرمانشاه است .حجم نمونه از طریق
فرمول کوکران و تعداد  363نفر انتخاب شده است .نتایج نشان میدهد :خدماترسانی در حوزههای ورزشی،
فرهنگی ،فراغت و فضای شهری نامناسب است .درصورتیکه در حوزههای رفاهی به نسبت بهتر است .کیفیت
زندگی در وضعیت مناسبی نیست .خدماترسانی ورزشی ،فرهنگی با کیفیت زندگی رابطهی مستقیم و مثبتی
دارد .خدمات رفاهی تأثیری بر کیفیت زندگی ندارند .خدماترسانی در خانواده با کیفیت زندگی رابطهی
مستقیم و مثبتی دارد .نحوهی گذران اوقات فراغت با کیفیت زندگی رابطهی مستقیم و مثبت دارد .مناسبسازی
فضای شهری بر کیفیت زندگی تأثیر مستقیم و مثبت دارد .متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت زندگی به ترتیب
اولویت عبارتند از خدمترسانی در خانواده ،نحوهی گذران اوقات فراغت ،مناسبسازی فضای شهری،
خدماترسانی فرهنگی و خدماترسانی ورزشی .در پایان پیشنهادهایی برای بهبود خدماترسانی و باال رفتن
کیفیت زندگی در هر حوزه مطرح گردیده است.
کلیدواژهها :جانباز ،خدماترسانی ،کیفیت زندگی ،فضای شهری ،فراغت.

 -1استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی
 -2کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد انسانشناسی دانشگاه تهران
* :نویسنده مسئول
ج
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 .0مقدمه و بیان مسأله
زماانی میتوان یک جامعه را جامعهای ساااالم خواند که تمامی گروههای درون آن از زندگی
ساالم و خرساندکنندهای بهرهمند باشاند .هر جامعه از گروههای متعددی تشکیل شده است
کاه هرکادام از این گروههاا نیاازهاا و دغادغاههای خاص خود را دارد .بهطور مثال نیازهای
معلوالن با نیازهای دانشاجویان متفاوت اسات .سااالمندان انتظارات متفاوتی از جامعه دارند و
کودکان نیازمند حمایتهای اجتماعی خاص خود هسااتند .نادیدهگرفتن هریک از این گروهها
به زیان کل جامعه خواهد بود و تبعات جبرانناپذیری در پی خواهد داشت .حتی نارضایتی از
زندگی میتواند پیامدهایی نظیر اعتیاد و جرم و جنایت را نیز در پی داشاااته باشاااد .یکی از
شاااخ هایی که سااطر رضااایتمندی افراد از زندگی را میتوان با آن اندازه گرفت شاااخ
کیفیت زندگی است.
«کیفیت زندگی» 1عبارتی اساات که ما هر روزه بیشااتر و بیشااتر در مباح علمی آن را
مشااااهاده میکنیم .در مبااحا علمی جدی ،این شااااخ در ساااطر فردی به ناتوانی و
بیماریهای خاص میپردازد و در ساطر اجتماعی به مباحثی مانند سایاستگذاری اجتماعی
( .)Philips, 2006در این شاااخ عناصاار متفاوتی مانند دسااتمزد مکفی ،تعطینت طوالنی،
رضایتمندی از زندگی کاری ،اشتغال به فعالیتهای مورد عنقه ،رضایتمندی از روابط عاطفی
و داشااتن یک زندگی طوالنی و شاااد قرار دارند (همان) .به میزانی که مجمون این عناصاار در
زندگی بیشااتر باشااد افراد از زندگی سااالمتری برخوردارند و در صاالر و آرامش بیشااتری با
جامعهی خود زندگی میکنند .هنگامی که نیازهای افراد و خواستههای انسانی آنها از سوی
اجتمان محترم شاامرده شااود ،انسااانها دلیلی برای مخالفت یا عداوت با آن جامعه ندارند .با
توجه به اینکه درک و دریافت هرکس از عناصااری که در باال رکر شااد به شاادت به زمان و
مکانی که در آن زندگی میکند وابساااته اسااات شااااخ کیفیت زندگی نیز از جامعهای به
جامعهی دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت اسااات .یکی از گروههایی که در جامعهی ما
نیازمند توجه ویژه است جانبازان و معلوالن هستند.
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت ( )WHOاز  1۶6۱تا  1۶31ده درصد از جمعیت جهان
دارای معلولیت بودهاند و این مسائله سابب آسایبهای جسمی ،اجتماعی ،اقتصادی و روانی
جاادی ،نااهتنهااا برای شاااخ معلول و خااانواده ی او بلکااه برای جااامعااه نیز می شاااود
( .(Finkenflugel, 2009هیچ مدرکی دال بر کاهش این آمار در جهان وجود ندارد و بیش از
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 ۰۴میلیون فرد دارای معلولیت در کشاورهای جهان سوم نیازمند خدمات توانبخشی هستند
(همان) .از آنجا که در کشااور ما مدت کوتاهی از جنگ تحمیلی میگذرد ،شاامار معلوالن و
جانبازان کشاور ما بیش از حد رایج ساایر کشورها است .اهمیت این گروه (جانبازان) را از دو
حی میتوان مورد منحظه قرار داد .1 :آنان حق ویژهای در جامعه دارند و در نتیجه خدماتی
که برای آنان در نظر گرفته می شود در برابر جانفشانی آنان در راه حفظ وطن ناچیز است؛ .2
جانبازان گروه پرشاماری هستند و لذا نمیتوان بهسادگی مسائل و مشکنت آنان را حل کرد.
رفع و رجون مساااائال آنان نیازمند بودجهی فراوان و برنامهریزی دقیق اسااات .از همین رو
مسائل این عزیزان شایستهی توجه و تحقیق ویژه است .بر اساس آمار بنیاد شهید کل استان
کرمانشااه« ،ساهم استان کرمانشاه از جنگ تحمیلی  ۶3۴۴نفر شهید و  1۶۴۴۴هزار جانباز
اساات .از این تعداد حدود  ۶2۴۴نفر جانباز باالی  22درصااد هسااتند» (بنیاد شااهید اسااتان
کرمانشاه.)13۶3 ،
جاانباازان باهعنوان گروهی باا ویژگیهاای خاص ،زندگی متفاوتی را از ساااایرین تجربه
میکنند .آنان بنا به وضاعیت خاص جسامانی و روانی ویژهای که دارند در معرض آسیبها و
فشاارهای مختلفی نیز قرار دارند .جانبازان توانایی برطر کردن بسیاری از نیازهای خود را از
دست دادهاند و نمیتوانند مانند سایر افراد در جامعه مشارکت داشته باشند .اکثر آنها دارای
ناتوانیهای جساامی و حرکتی و اختنالت روانشااناختی نظیر اضااطراب ،افسااردگی ،اختنل
بدنی ،اختنل خواب ،تحریکپذیری ،حساااساایت بین فردی و مشااکنت خانوادگی هسااتند.
آنها به نسبت سایر افراد از کیفیت زندگی پایینتری برخوردارند .مشکنت روانی این عزیزان
بیش از هماه در تمااس با خانواده بروز پیدا میکند .روابط متقابل بین جانباز و خانواده دچار
اختنل میشاود .حسااسایت و تحریکپذیری موجب ناسازگاری زناشویی و اختنل در روابط
خاانوادگی شاااده و میزان حماایاتهای عاطفی خانواده از آنها را کاهش میدهد که همین
کاهش حمایت موجب افزایش حساسیت و تحریک بین فردی میشود.
درحالیکه امنیت و ایمنی برای همهی افراد جامعه در رفت و آمااادهای شهری از ساااال
 2۴۴1به ایاااانساو به دو اولویت اسااااااسی در فضای عمااااومی شهری تبدیل شده است
( )Nemeh and Schmidt, 2011جانبازان حتی برای رفت و آمدهای عادی خود نیز با مشکل
مواجه هستند ،زیرا شهرهای ما برای رفت و آمد آنان مناسبسازی نشده است .همچنین آنان
از یک سااو مجبورند هزینههای درمانی بساایاری مانند هزینهی خرید ویلچر ،عصااا ،دارو و...
بپردازند که بار مالی بسااایاری به آنان و خانوادههایشاااان تحمیل میکند و از ساااوی دیگر
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بسیاری از مکانهای تفریحی ،ورزشی و فرهنگی بهگونهای است که جانبازان توانایی مشارکت
در آن را ندارند .کوهنوردی ،شاانا ،انوان ورزشها که در باشااگاهها انجام میشااود و  ...از این
دساته هساتند .هزینههای باالی زندگی و محرومیت از بسیاری از مواهب الهی سبب میشود
این گروه رضایت خاطر بسیار کمتری از سایر افراد جامعه از زندگی خود داشته باشند .اگر بر
مجمون تمام مصااائب این عزیزان درد و رنج روحی و جساامی ناشاای از آساایبدیدگی را نیز
بیفزاییم مسئله بسیار دردناکتر خواهد شد .خانوادهی جانبازان نیز از این مصائب آسیبهای
زیادی میبینند و بیشااک کیفیت زندگی آنان نیز در سااطحی پایینتر از سااایر افراد جامعه
خواهد بود .فشااارها و مشااکنت پرسااتاری از عضااو جانباز خانواده و هزینههای باالی زندگی
میتواند برای ساایر اعضاای خانواده ازجمله فرزندان تبعات منفی زیادی در پی داشاته باشد.
حال که حفظ تمامیت ارضای کشاور و امنیت آن مدیون از خود گذشتگی این جانبازان بوده
اساات ،برداشااتن موانع بر ساار راه زندگی آنان بدون شااک از اولویتهای ما باید باشااد .برای
تحقق این امر هم در ابتدا باید کیفیت زندگی آنان ساانجیده شااود و متناسااب با آن اقدامات
الزم را به عمل آورد .این مقاله بهدنبال آن اسااات تا نحوهی خدماترساااانی به جانبازان در
اسااتان کرمانشاااه را در حوزههای ورزشاای ،رفاهی ،فرهنگی ،فضااای شااهری ،اوقات فراغت و
خانواده و تأثیر آنها را در کیفیت زندگی جانبازان بررساای کند .همچنین سااعی میکند در
حیطههای مورد بررسای پیشنهادهایی جهت بهبود کیفیت زندگی آنها ارائه دهد .بدین روی
مقالهی حاضر سعی دارد به سؤاالت زیر پاسخ دهد.
 .1نحوهی خدماترسانی به جانبازان چگونه است؟
 .2آیا خدماترسانی بر کیفیت زندگی جانبازان تأثیر دارد؟
 .3راهکارهای مناسب برای ارتقاء زندگی جانبازان کدام است؟
 .1پیشینهی تجربی
اکثر پژوهشهایی که به بح خدماترسانی به جانبازان پرداختهاند از نوعی تقلیلگرایی رنج
میبرند :تقلیل مسااائل جانبازان به مسااائل جساامی آنان .این در حالی اساات که از دید خود
جانبازان مساائل جسامانی آنان تنها یک مساأله در کنار سایر مسائل آنان است که گاهاً جزو
مسائل کماهمیت است.
عبداهللزاده فرد و همکاران ( )13۶2در پژوهشاای با عنوان «مناساابسااازی پیادهراهها و
تجهیزات شهری برای جانبازان و معلوالن» به مسئلهی خدماترسانی شهری پرداختهاند .این
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تحقیق کاربردی بوده و از روش تحلیل-توصیفی بهره گرفته است .نمونهی این پژوهش 3۱۶
نفر از جانبازان جساامی و حرکتی شااهر شاایراز بودند .برخی نتایج پژوهش آنان از این قرار
اساات :عمدهترین مشااکل جانبازان در فضااای شااهری وجود موانع در مساایر عابر پیاده ،عدم
برنامهریزی در مناسابساازی خدمات و تجهیزات شاهری اسات .میزان رضااایت از ساایستم
حملونقل عمومی در حدود  11درصاد ،مبلمان شاهری حدود  3۴درصد ،مناسبسازی کف
پیادهرو  22درصد ،وجود سرویس بهداشتی مناسب  22درصد و رضایتمندی کلی  22درصد
گزارش شاده اسات .این محققان نتیجه میگیرند که مناسابسازی فضای شهری با نیازهای
جانبازان همخوانی ندارد و از این حی آنان را تحتفشار قرار خواهد داد.
در بحا خادماات رساااانی ورزشااای باه جانبازان اگرچه بح مرتبطی یافت نشاااد اما
پژوهشهای زیادی بر رابطهی بین ورزش و افزایش سانمت روحی و جسمی جانبازان تأکید
کردهاند .بهطور مثال ،ماندنی و همکاران (« )13۶۰تأثیر برنامهی ورزشاای گروهی بر کیفیت
زندگی جانبازان مبتن به اختنل اسااترس پس از سااانحه» را بررساای کردهاند .روش پژوهش
آنان بدینگونه بوده که  3۴نفر از جانبازان بستری در یکی از بیمارستانهای شهر اهواز را در
یک برنامه ورزشای  12هفتهای بررسی کردهاند .آنها نتیجه میگیرند به میزانی که تمرینات
هوازی جانبازان افزایش می یابد ،ساااطر کیفیت زندگی آنان هم به لحاس جسااامی و هم به
لحااس روحی افزایش مییااباد .این پژوهش تأکید میکند که برای جانبازان مبتن به اختنل
اسااترس مشااکنت جساامی و روحی جدا از یکدیگر نبوده و آنان در فعالیتهایی هوازی که
بهصاااورت گروهی انجام می شاااود بخشااای زیادی از مصاااائب خود را درمان خواهند کرد.
درمانهای گروهی که بر مبنای تعامنت افراد آساایبدیده با دیگران باشااد راهحلی اساات که
این پژوهش عنوان کرده اسات .با این حال در این بخش شااهد ضااعف اساااسی در فضاهایی
هستیم که برای جانبازان امکان تمرینات ورزشی هوازی را فراهم کند.
پردار و رضااااخانی ( )13۶6نقش آموزش مهارتهای ارتباطی را به همساااران جانبازان و
اثرات آن بر کیفیت روابط خانوادگی جانبازان و همساارانشااان بررساای کردهاند .پژوهش آنان
تحت عنوان «اثربخشااای آموزش مهارتهای ارتباطی بر خودکارآمدی و امیدواری همساااران
جانبازان» بر مسائل خانوادگی جانبازان متمرکز است .این پژوهش بر روی  3۴نفر از همسران
جانباز شاهرساتان روانسار که به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شده بودند و بیش از 1۴
ساال از عضاویت آنان در بنیاد شاهید گذشته بود ،انجام شد .این پژوهش با استفاده از روش
پیشآزمون-پسآزمون و گروه کنترل انجام شاده اسات .یافته های این تحقیق نشان میدهد

051

خدماترسانی و کیفیت زندگی جانبازان...

که آموزش مهارتهای ارتباطی بهترتیب موجب  32درصااد و  63درصااد تغییر در مؤلفههای
خودکاارآمدی و همچنین  2۶درصاااد و  ۰۶درصاااد تغییر در مؤلفههای تفکر عاملی و تفکر
راهبردی شاااد ( .)p<۴/۴۴1محققان نتیجه میگیرند که آموزش مهارتهای ارتباطی بهطور
معناداری سبب میشود خودکارآمدی و امیدواری همسران جانبازان افزایش یابد.
اصاغری و همکاران ( )13۶۰در پژوهشی با عنوان «اولویتبندی نیازهای جانبازان کمتر از
 22درصااد اسااتان گینن از دید خود و همساارانشااان» دریافتند که نیازهای روانشااناختی،
آموزشای ،اقتصاادی ،شاغلی ،جسمانی و پزشکی بهترتیب برای آنان در اولویت است .در این
تحقیق از روش توصاایفی -مقطعی اسااتفاده شااده اساات .نمونهی آن متشااکل از  33۰نفر از
جانبازان زیر  22درصاد اساتان گینن و  1۰1نفر از همسرانشان تشکیل شده است .محققان
نتیجاه میگیرناد که برای گروه های مختلف جانبازان اولویتهای متفاوتی وجود دارد .بهطور
مثال جانبازانی که توانایی کارکردن دارند ،مایلاند مشاااغول به کار باشاااند و مخارج خود را
تأمین کنند تا اینکه با کمکهای مالی سازمانها زندگی خود را اداره کنند.
بهادری و دیگران ( )13۶2در پژوهشای تحت عنوان «بررسی کیفیت خدمات ارائهشده در
شعبهی خدمات درمانی نیروهای مسلر شهر همدان از منظر جانبازان» به مطالعهی توصیفی
و تحلیلی کیفیت خدمات ارائهشااده برای جانبازان به روش سااروکوال پرداختند .نتایج نشااان
داد کاه انتظارات از کارکنان در همهی ابعاد باالتر از وضاااع موجود بوده و از میان مؤلفههای
اثرگذار بر کیفیت زندگی که شاامل محیط فیزیکی مراکز خدماتی ،ااهر شخ در محل کار
و قابلیت اعتماد و اطمینان میباشااد ،بین انتظارات و ادراکات جانبازان در خصااوص کیفیت
خدمات از بعد قابلیت اعتماد و اطمینان تفاوت معناداری وجود دارد.
اجیاک و پورت ( )2۴11در تحقیقی با عنوان «خدمات جهانی و افراد معلول» مسااائلهی
قانونگذاری و مقررات در بخش خدماترساااانی به این افراد را بررسااای کردهاند .از نظر آنان
پس از تصاااویب قانون  22می  2۴11تغییری در خدماترساااانی به افراد دارای معلولیت ر
داده اسات .از نظر آنان انگیزهی اسااسای و محرک این قانون اصال برابری بوده است ،بهویژه
برابری در خادماات اجتمااعی و ارتبااطی .از آنجاا کاه عبور و مرور در شاااهرهاای بزرگ از
چالشهای جدی این افراد اسات ،دساترسای به خدمات حملونقل از اهدا اصلی آن است.
هاد این قاانون این اسااات کاه معلوالن بتوانند مانند افراد عادی جامعه از تمامی خدمات
اساااتفاده کنند .در نهایت آنان نتیجه می گیرند جذابیت خدمات برای این گروه باید بیش از
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ساایر گروههای اجتماعی باشاد .اصل دسترسپذیری موضوعی است که در ارائهی خدمات به
معلوالن باید در اولویت قرار بگیرد.
کیس و دیگران ( )2۴12در پژوهشای با عنوان «توانمندسازی از خنل مراقبت :استفاده از
گفتگو بین مدل ناتوانی اجتماعی و روشااای از مراقبت برای بازترسااایم مرزهای اساااتقنل و
مشاارکت بین افراد معلول و خدمات» به مساألهی نون خدمات ارائهشده به بیماران و افزایش
اثرگذاری آن میپردازد .این پژوهش بیشااتر بر بعد روانی خدمات تأکید دارد و معتقد اساات
رابطاهی بیمار با مراکز درمانی و درمانگران باید بهصاااورت گفتگویی باشاااد .این تحقیق در
نهایت به این نتیجه میرسد که افراد دارای معلولیت در فرایند توانمندسازی خود در استفاده
از خدمات باید بهصاورت فعال مشاارکت داشاته باشاند .معلوالن همواره بهعنوان انساانهای
ناتوان در نظر گرفته شادهاند ،درحالیکه مساألهی خدماترساانی به آنان ،مسااألهی رساندن
کماک از یک منبع توانا به یک انساااان ناتوان نبوده و فرایند توانمندساااازی آنان مسااایری
یکطرفه نیسات .در پایان این ایده مطرح میشاود که برای حصول به خدماترسانی مؤثر به
معلوالن باید مرزهای وابساااتگی را از نو تعریف کرد .در واقع اگر فرد آسااایبدیده در درمان
خود نقشااای فعاال باه عهده بگیرد آنگاه میتوان به اثربخشااای خدمات نیز امیدوار بود زیرا
مشاااارکات طر خادمتگیرنده (گفتگوی بین بیمار و درمانگر) خود بخش مهمی از درمان
است.
پژوهش دیگری با عنوان کیفیت زندگی در آسیا ( )Inoguchi, Fujii, 2013کیفیت زندگی
را در بین سااالهای  2۴۴3تا  2۴۴3در بیش از  2۴کشااور آساایایی با یکدیگر مقایسااه کرده
اسات .دادههای بهدستآمده در این پژوهش حیطههای متفاوتی ازجمله کیفیت زندگی را در
برمیگیرد .این پژوهش نتیجاه میگیرد کاه در میان  2۴کشاااور آسااایایی ،کیفیت زندگی
تاجیکسااتان در پایینترین حد اساات .مالدیو و مالزی جزو بهترینها هسااتند .در این میان
کیفیت زندگی برای گروههای مختلف نشاااان میدهد افراد معلول در افغانساااتان در بدترین
وضاع ممکن قرار دارند .این پژوهش بر پایهی این فرض که کشورهای آسیایی بر پایهی تکثر
بیپاایاان قومی قرار دارناد ،پیشااانهاد میکند که پیروی از یک الگوی کلی برای این جوامع
امری مضار خواهد بود .در خدمات رسانی جهت افزایش کیفیت زندگی باید تکثرهای قومی و
زباانی در نظر گرفته شاااود؛ زیرا اقوام هرکدام درک و دریافت خاصااای از زندگی دارند و در
نتیجاه مطاالباات آناان نیز متفااوت خواهاد بود .محققان پیشااانهاد میکنند که بعد رهنی
خدمترسانی الزاماً بهاندازهی بعد مادی (فیزیکی) آن دارای اهمیت است.
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مطالعات انجامشاده در ایران بیشاتر محدود به حیطهی بهداشت و درمان هستند .این در
حالی اسات خدماترساانی در عرصاه های مختلفی نظیر خدمات و فضاهای شهری ،آموزش،
مسکن ،خانواده و سازمانهای دیگر اتفاق می افتد اما کمتر به موارد اخیر پرداخته شده است.
پژوهش حاضار ساعی دارد با گساترش حیطهی خدماترساانی به عرصههای مختلف جوانب
بیشاتری از این موضاون را روشن سازد .همچنین پژوهش حاضر جمعیت جانبازان را در شهر
کرمانشااااه مورد مطالعه قرار داده اسااات .این موضاااون از دو جنبه دارای اهمیت اسااات.1 :
کرمانشااه یکی از شهرهایی بود که در جنگ هشت ساله بیشترین آسیب را دیده است .از این
حی تعداد جانبازان این شااهر به مراتب بیشااتر از شااهرهایی اساات که دور از جنگ قرار
داشاتند؛  .2تاکنون مطالعهای جامع دربارهی وضعیت جانبازان در کرمانشاه انجام نشده است.
با توجه به شمار زیاد جانبازان عزیز در این استان ،خودبهخود دلیل دوم اهمیت بیشتری پیدا
میکند و فقدان چنین مطالعاتی در این زمینه بیشتر احساس میشود.
 .1مبانی نظری
درحالیکه واژهی کیفیت به درجهی کیفیت یک چیز داللت دارد ،انسااانهای متفاوت ممکن
اسااات بخش های متفاوتی از زندگی را باارزش بدانند ،بنابراین کیفیت زندگی یعنی چیزهای
مختلف برای مردمااان متفاااوت ( .)Bowling, 2003بااه همین دلیاال اناادازهگیری این متغیر
دشاواریهای خاص خود را دارد و نیازمند شیوههای متعددی است .بهطور مثال ،از مدلهای
بر پایهی نیاز و رضااایتمندی بهطور وساایعی در ارزیابی خدمات ساانمت روان ،مدل رضااایت
زندگی ،بهروزی اجتماعی و ...و مدلهای روانشااناختی که بر رشااد فردی ،کنترل بر زندگی،
توانایی شااناختی و تطبیقپذیری تأکید میکنند اسااتفاده میشااود (همان) .کیفیت زندگی
همراه و متراد با واژههای دیگری همچون بهزیسااتی ،زندگی رضااایتبخش ،رفاه اجتماعی،
شارایط بهتر زندگی ،شرایط مطلوب زندگی و مانند اینها بهکار رفته است (ربانی خوراسگانی
و کیانپور .)2 :133۴ ،کیفیت زندگی مجموعهای از رفاه جسامی ،روانی و اجتماعی است که
بهطور شااخصاای یا گروهی درک میشااود ،مانند ساانمتی ،ازدواج ،کار و موقعیت اقتصااادی،
فرصااتهای آموزشاای ،خنقیت ،احساااس مالکیت و همکاری با دیگران .بر اساااس تعریف
ساازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی یعنی درک افراد از جایگاهشان در زندگی با توجه به
بافت فرهنگی و نظام ارزشااای که در آن زندگی میکنند .ساااازمان بهداشااات جهانی مفهوم
وسااایعی از کیفیت زندگی را مدنظر قرار میدهد که این مفهوم تلفیقی از سااانمت فیزیکی،
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وضعیت روانشناختی ،سطر استقنل ،روابط اجتماعی ،اعتقادات فردی و ارتباط این عوامل با
ویژگیهای محیطی است (کارگروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی.)1۶۶3 ،
ابعاد مفهومی کیفیت زندگی :کیفیت زندگی را با شااااخ های متعددی میتوان سااانجید.
باهطور مثاال ،در بعاد کنن این مفهوم باا چنین شااااخ هاایی اندازهگیری میشاااود)1 :
دموکراسای؛  )2سنمت؛  )3اقتصاد/وضعیت استخدام افراد؛  )۰دولت )2 ،جامعه؛  )6بهزیستی
فردی؛  )۱شرایط و برنامههای اجتماعی؛  )3آموزش و یادگیری و  )۶محیطزیست .هرکدام از
این شااخ ها درونمایههای مختلفی دارد .در اینجا تنها به متغیرهای مهم اشاره میشود .به
طور مثاال شااااخ دموکراسااای با متغیرهایی مانند .1 :مشاااارکت اجتماعی و  .2مدارا با
تفاوتها؛ شااخ سانمت با .1 :دساترسای به سایستم سنمت و  .2سبک زندگی؛ شاخ
آموزش با .1 :دسترسی به آموزش عالی و  .2آموزش طوالنیمدت؛ شاخ محیطزیست با.1 :
کیفیت هوا و  .2کیفیت آب؛ شااخ شارایط و برنامههای اجتماعی با .1 :حداقل دستمزد و
 .2کفایت توان درآمدی در برآوردن نیازهای اسااسی؛ شاخ جامعه با .1 :رضایت از سیستم
قضایی ،زندانها و نظام بخشودگی ،پلیس و  .2احساس ایمنی شخصی و تغییر نر جرائم؛ در
شاااخ بهزیسااتی فردی .1 :اسااترس زمان شااخصاای یا کنترل بر زمان و  .2درجه تعامنت
اجتماعی ،درجه ارتباطات صمیمی و انزوای اجتماعی؛ در شاخ اقتصاد و وضعیت استخدام:
 .1نر مشاارکت نیروی کار و بیکاری و  .2امنیت شاغلی ،شارایط کاری و رضایت شغلی؛ در
شاخ دولت نیز متغیرهایی مانند .1 :سطر اعتماد عمومی و  .2نظارت/مراقبت از ارزشهای
عمومی و بنیادها .)Michalski, 2002( .اجمان واحدی بر سر ابعاد کیفیت زندگی وجود ندارد.
برخی بیشااتر به بدعد رهنی ،برخی به بدعد عینی و برخی دیگر بر بدعد ترکیبی آن تأکید دارند؛
اما گوگنموس و همکارانش دساااتهبندی ساااهگانهی ارائه دادهاند که برای این پژوهش مفید
است.
 بدعاد جسااامانی :دریافت فرد از تواناییهایش در انجام فعالیتها و واایف روزانه که نیاز بهصر انرژی دارد ،درد ،ناراحتی ،استراحت ،خواب ،ارفیت و توان انجام کارها میباشد.
 بدعد روانی :جنبه های روحی و احساس سنمت مانند افسردگی ،ترس ،عصبانیت ،خوشحالیو آرامش را در برمیگیرد .بعضای از ردههای این بدعد عبارتند از :تصاویر از خود ،احساسات
مثبت ،احساسات منفی ،اعتقادات مذهبی ،فکرکردن ،یادگیری ،حافظه و تمرکز حواس.

051

خدماترسانی و کیفیت زندگی جانبازان...

 بدعد اجتماعی :این بدعد به توانایی فرد در برقرارکردن ارتباط با اعضاااء خانواده ،همسااایگان،همکاران و سااایر گروههای اجتماعی و وضااعیت شااغلی و شاارایط اقتصااادی کلی مربوط
میشود (گوگنموس و همکاران.)۶3 :1۶۶2 ،
عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی :فرانس چهار عامل اصاالی که بر روی کیفیت زندگی تأثیرگذار
هسااتند را بدینصااورت تعریف میکند :وضااعیت خانوادگی ،وضااعیت اجتماعی و اقتصااادی،
وضعیت جسمانی و وضعیت روحی و روانی (آقامنیی.)۱3:133۰ ،
وضعیت خانوادگی شامل :ارتباط با همسر ،ارتباط با فرزندان و شادیهای خانوادگی.
وضاعیت و عملکرد جسامانی شاامل :میزان تحرک و فعالیت ،عنئم جسمی ،فعالیت جنسی،
عوارض ناشی از داروها و توانایی در قبال مسئولیتها و شرکت در فعالیتهای تفریحی.
وضاعیت روحی و روانی شااامل :رضااایت از زندگی ،خلق (نحوهی برخورد) ،اضااطراب و تنش،
اعتماد به نفس ،دستیابی به اهدا موردنظر ،جنبههای روحی -مذهبی ،افسردگی ،سازگاری،
شور و شوق زندگی و احساس امنیت.
وضاعیت اقتصاادی و اجتماعی شاامل :استحکام -کار (اجتماعی) ،تعلیم و تربیت (تحصیلی)،
وضعیت مالی -درآمد ،دوستیابی در زندگی و رضایت از شهر و ملیت خود.
همانطور که گفته شاااد یکی از مهمترین جنبههای کیفیت زندگی بح خدماترساااانی
اسات« .شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه سیستم خدما تی که خوب طراحی و توسعه
یافته نمایندهی کیفیت زندگی در جامعه اساات» (میرغفوری .)13۶1 ،اهمیت خدماترسااانی
به ویژه برای گروه های خاص مانند ساالمندان و معلوالن دارای اهمیت است زیرا این گروهها
توانایی انجام بساایاری از امور عادی نظیر باالرفتن از پله ،عبور از خیابان ،اسااتفاده از مترو و
مکاانهای تفریحی را ندارند .به همین خاطر برای این گروهها خدمات ویژهای نظیر پلهبرقی،
رمپ ،وساایل مخصاوص حمل و نقل و حتی مکانهای تفریحی ویژه الزم است .متأسفانه در
کشاور ما خدماترسانی به گروههای خاص چندان مورد توجه نبوده است .سامانهی مدیریتی
شهرهای امروز در ایران از کمترین حد تناسب با نیازهای شهروندان گوناگون برخوردار است.
«نیازهای وسایع شاهروندان در همهی زمینهها از یکسو و سیاستهای متفاوت و گاه متضاد
دساتگاه خدمترساان شاهری برای پاساخگویی به این نیازها از سوی دیگر ،فضایی را فراهم
کرده که به دلیل ناهماهنگی دساتگاهها و چرخهی معیوب ادارهی شهر ،اثربخشی سیاستها
را به حداقل ممکن کاهش داده است» (علیخان گرگانی .)13۶2 ،البته نباید از این نکته غافل
مااند که مفهوم کیفیت زندگی به این معنا نیسااات که در زندگی فرد هیچگونه درد و رنجی
وجود نداشته باشد ،بلکه مسأله این است که افراد چگونه زندگی خود را ارزیابی میکنند.
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 .1روش پژوهش
روش بررسی این مطالعه پیمایشی است.
 .0-1فرضیههای پژوهش

 -1به نظر میرسد نحوهی خدماترسانی ورزشی بر کیفیت زندگی جانبازان تأثیر دارد.
 -2به نظر میرسد نحوهی خدماترسانی فرهنگی بر کیفیت زندگی جانبازان تأثیر دارد.
 -3به نظر میرسد نحوهی خدماترسانی رفاهی بر کیفیت زندگی جانبازان تأثیر دارد.
 -۰به نظر میرسد نحوهی خدماترسانی در خانواده بر کیفیت زندگی جانبازان تأثیر دارد.
 -2به نظر میرسااد نحوهی خدماترسااانی در حوزه فراغت بر کیفیت زندگی جانبازان تأثیر
دارد.
 -6به نظر میرساد نحوهی خدماترساانی در فضای شهری بر کیفیت زندگی جانبازان تأثیر
دارد.
 .1-1عملیاتیکردن و روایی و پایای مفاهیم

خدماترسانی در خانواده :این مفهوم از طریق طیف  11قسمتی عملیاتی شد .جهت سنجش
آن از مقیااس  2قسااامتی خیلی زیاد ( ،)2زیاد ( ،)۰متوساااط ( ،)3کم ( )2و خیلی کم ()1
اساتفاده شاد؛ بنابراین باالترین نمره برای هر پاساخگو  22و کمترین نمره برای هر پاسخگو
 11میباشد .از آنجا که مجموعه سؤالهای فوق روابط درونی دارند ،نیازمند سنجش روایی1
و پایایی 2هستند.
جدول  :0اعتبار و روایی خدمترسانی در خانواده
گویهها

خدماترسانی در
خانواده

آلفای کرونباخ

همسرم به جانباز بودن من افتخار میکند.
در خانه احساس خوشایندی دارم.
وضعیت جسمی و روانیام باع سلب آسایش خانواده شده است.
در محافل عمومی فرزندانم با افتخار در کنار من هستند.
احساس سربار بودن میکنم.
در انجام کارهای روزانهام ناتوانم.
خانوادهام در انجام کارهای شغلی به من کمک میکنند.
تعامل خانواده با من کامنً مبتنی بر احترام است.
طراحی داخلیِ خانه ما برای زندگی یک جانباز مناسب است.
درب ورودی و حیاط خانه متناسب با شرایط جسمی یک جانباز است.
 =۴/۴۴۴آزمون بارتلت

۴/32

KMO= ۴/۱2
1. reliability
2. validity
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جهت ارزیابی آنها از آمارهی آلفای کرونبا و تحلیل عاملی اسااتفاده کردیم که نتایج آن
به شارح زیر اسات .مقدار آلفای کرونبا  ۴/32بیشاتر از  ۴/6۴است و این بدان معناست که
مقیاس موردنظر ما از روایی باالیی برخوردار اسااات .مقدار  KMOو ساااطر معناداری آزمون
بارتلت نشان میدهند گویهها با هم سازگاری درونی دارند .به بیان دیگر طیف ما دارای اعتبار
سازه است.
کیفیت زندگی :این مفهوم خود شااامل سااه بعد جساامی ،روحی و اجتماعی اساات .آلفای
کرونبا برای تمام ابعاد باالتر از میزان نرمال  ۴/6۴بود .بر اساااس دادههای حاصاال از تحلیل
عاملی ساازگاری درونی بین تمام گویهها وجود داشات .برای سانجش این مقیاس از طیف 2
قسااامتی خیلی زیاد ( ،)2زیاد ( ،)۰متوساااط ( ،)3کم ( )2و خیلی کم ( )1اساااتفاده کردیم.
باالترین نمره برای هر پاسخگو  1۶۴و کمترین نمره  33میباشد.
جدول  :1اعتبار و روایی کیفیت زندگی و ابعاد آن
ردیف

جسمی

روانی

اجتماعی

تعدادگویهها
 -1میزان خواب در شبانهروز؛  -2آرامش و راحتی در خواب؛  -3مصر غذا در شبانهروز؛  -۰چرت
زدن و احساس خوابآلودگی در طول روز؛  -2احساس ضعف و خستگی در طول روز؛  -6میل و رغبت
در غذا خوردن؛  -۱توانایی مسافرت رفتن.
KMO=۴/۱۰۰
 =۴/۴۴۴آزمون بارتلت
 -1رضایت از زندگی؛  -2امیدواری به اهدا و آرزوهای خود در آینده؛  -3توجه به ااهر؛  -۰به لحاس
ااهری خود را عیناً مثل دوستانتان دانستن؛  -2رضایت از وضعیت ااهری؛  -6اوقاتی که صر عبادت
و راز و نیاز با خدا میشود؛  -۱نگرانی دربارهی وضعیت آینده؛  -3قدرت تصمیمگیری به تنهایی و حل
مشکنت؛  -۶مفید و مؤثر بودن به حال دیگران؛  -1۴عنقه به ارتباط با دیگران؛ -11عصبی بودن؛
 -12احساس تنهایی و غمگین بودن؛  -13فراموشی و اشکال در تمرکز؛  -1۰میزان استفاده از داروهای
آرامبخش؛  -12عدم خوشحالی و شادابی؛  -16میزان نشاط و سرحال بودن.
KMO=۴/۶۴
 =۴/۴۴۴آزمون بارتلت
 -1تا چه حد خانواده نیازهای روحی و عاطفی شما را تأمین میکند؟  -2اعضای خانواده در امور خانه
تا چه حد با شما همکاری میکنند؟  -3اعضای خانوادهی شما تا چه حد شاداب و بانشاط هستند؟ -۰
تا چه حد با اعضای خانواده و فرزندانتان صمیمی هستید؟  -2تا چه حد با خواهر و برادر و خویشاوندان
نزدیک صمیمی هستید؟  -6تا چه حد با بستگان و فامیل در رفت و آمد هستید؟  -۱چقدر با دوستان
خود رفت و آمد دارید؟  -3در زندگی تا چه حد تفریحاتی مثل موسیقی ،نقاشی و سایر هنرها را دارید؟
 -۶تا چه حد در زندگی به فعالیتهایی مثل ورزش ،گردش و فعالیتهای اجتماعی میپردازید؟ -1۴
تا چه حد از صحبت کردن در میان دوستان ،فامیل و اجتمان خجالت میکشید؟  -11در اجتمان و
فامیل تا چه حد مورد عنقه و احترام دیگران هستید؟  -12تا چه حد از حمایتهای اجتماعی برخوردار
هستید؟  -13از زندگی خانوادگی خود تا چه حد رضایت دارید؟  -1۰تا چه حد درآمد ماهیانه کفا
زندگی شما را میدهد؟  -12فقدان یا از کارافتادگی همسر به چه میزان بر وضعیت خانوادگی شما
تأثیر گذاشته است؟
KMO= ۴/۶۴
 = ۴/۴۴۴آزمون بارتلت

آلفای
کرونباخ

۴/۱۶6

۴/323

۴/۶۴
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جامعهی آماری پژوهش :کلیهی جانبازان باالی  22درصد استان کرمانشاه جامعهی آماری
محسوب میشوند .تعداد این افراد  ۶2۴3نفر است .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 363
نفر انتخاب شد .شیوهی نمونهگیری سیستماتیک است.
 .5یافتهها
ویژگیهای جمعیتشنناختی ۶۴/3 :درصاد مرد و  ۶/2درصاد زن هستند .جانبازان زنان در
همهی کشااورها کمتر از مردان هسااتند؛ زیرا آنها در جبههها حضااور ندارند .با وجود این در
کرمانشاااه به خاطر بمباران در  3سااال دفان مقدس جانبازان زن حدود  1۴درصااد هسااتند.
میانگین سان پاسخگویان  21/13سال است .انحرا استاندارد  3/۱است و نشان میدهد که
پراکنش زیادی در متغیر سان وجود ندارد .از میان پاسخگویان فقط  23نفر فرزند ندارند؛ که
از این میان  13نفر مجرد و بعضاای نیز نازا هسااتند 6 .درصااد از پاسااخگویان  1فرزند21/۱ ،
درصاد  2فرزند 23 ،درصاد  3فرزند 2۴/3 ،درصد  ۰فرزند 1۴/۰ ،درصد  2فرزند 2/2 ،درصد
 6فرزند ۰/1 ،درصد  ۱فرزند و  ۴/2درصد  3فرزند دارند.
خدمات ورزشای :در مرکز اساتان کرمانشااه یک سالن چندمنظوره برای فعالیتهای ورزشی
جانبازان وجود دارد که امکانات آن مناسااب اساات؛ اما این سااالن برای اسااتان یا حتی شااهر
کرمانشااه کافی نیسات .در مورد برنامههای ورزشای وضاعیت مناسبی وجود ندارد .دادههای
جدول زیر نشااان میدهد که تعداد  6/۱درصااد پاسااخگویان از مسااابقات و تمرینات ورزشاای
استفاده میکنند و میزان رضایت آنها از این برنامهها متوسط است.
جدول  :1درصد پاسخگویان بر حسب برنامههای ورزشی
ردیف

میزان رضایت از برنامهی ورزشی

استفاده از برنامهی ورزشی
بلی

خیر

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

1

اعزام به مسابقات و
تمرینات ورزشی

6/۱

۶3/3

۰

3

22

12

2۰

2

تهیه لوازم ورزشی

۰

۶6

6/۱

۴

۰6/۱

6/۱

۰۴

برای  ۰درصد پاسخگویان لوازم ورزشی تهیه شده است و رضایت آنها نیز متوسط است.
خدمات فرهنگی :دادههای جدول زیر نشاان میدهد که پاسااخگویان بیشتر از خدماتی نظیر
منقات و عیادت مسؤولین ،شرکت در مراسم هفتهی جانباز و سفر به مراکز تفریحی و زیارتی
اساتفاده کردهاند .میزان رضاایت پاساخگویان در سفر به مراکز زیارتی و تفریحی بیشتر از دو
مورد دیگر است.
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جدول  :1درصد پاسخگویان بر حسب برنامههای فرهنگی
میزان رضایت از برنامهی فرهنگی

استفاده از برنامهی فرهنگی

ردیف

بلی

خیر

3

منقات و عیادت مسؤولین

22/2

۰۱/2

۴

2

2۱/6

21/3

13/3

۰

خدمات مشاورهای و مددکاری

۶/۶

۶۴/1

۴

2/۰

6۱/6

1۴/3

16/2

2

نشریهی طب جانباز

2/۶

۶۱/1

۴

۶/1

13/2

۶/1

63/6

6

شرکت در مراسم هفتهی جانباز

1۶

31

1/۰

۶/۶

22/1

16/۶

1۶/۱

زیاد

خیلی

زیاد

متوسط

کم

2

سفر به مراکز تفریحی و زیارتی

1۱/۱

32/3

1/2

۴

۱2/۱

12/2

1۴/6

کم

1

جوایز و هدایای فرهنگی

۱/2

۶2/3

3/۱

۴

22/6

1۰/3

22/۶

خیلی

متغیر

کمترین خدمات به چاپ و نشر مجلههای مرتبط با زندگی جانبازان مربوط است.
خدمات رفاهی :پاساخگویان ودیعهی مساکن ،معافیت از خدمت سااربازی ،تسهینت خودرو،
وام مسااکن ،واگذاری مسااکن ،کمکهزینهی ازدواج ،وام قرضالحساانه به جانباز و واگذاری
زمین مسکونی را بیشتر از دیگر موارد دریافت کردهاند.
جدول  :5درصد پاسخگویان بر حسب خدمات رفاهی
اگر جواب شما مثبت است تا چه میزان از این خدمات

ردیف

آیا از این موارد استفاده کردهاید؟

رضایت دارید؟
خیلی

بلی

خیر

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

1۰/6

32/۰

1/3

16/۰

6۶/1

2/2

۱/3

3۱/1

-

۱/3

3۰/3

3/۶

3/۶

1

واگذاری مسکن (سازمانی،
مصادرهای و پروژهای)

2

واگذاری زمین مسکونی

12/۶

3

کمکهزینهی مسکن (تکمیل،
تعمیر ،احداث) در قالب بنعوض

کم

2/1

۶۰/۶

۰/3

23/3

33/1

1۶

1۰/3

۰

ودیعهی مسکن

26/6

3۰/۰

۴/۶

12/1

۱1/2

۱/2

2/2

2

وام قرضالحسنهی شاهد جهت
امور مسکن

2/۱

۶۰/3

-

3/۱

26/2

3/۱

26/1

6

وام مسکن (تبصرهای)

1۶/2

3۴/3

-

11

6۶/۶

3/2

11

۱

وام قرضالحسنه به جانباز

12/3

3۱/۱

2/2

3/۱

3۴/۰

2/2

6/ 2

3

کمکهزینهی ازدواج

13/۰

36/6

-

6

3۰

2

3

۶

کمکهزینهی فوت

1/3

۶3/۱

-

-

-

۰۴

6۴

1۴

معافیت مالکیت و عوارض مسکن

1/3

۶3/۱

-

-

33/3

16/۱

2۴

11

تسهینت خودرو

21/۱

۱3/3

-

1۶/3

۱۰/۰

1/2

۰/۶

12

معافیت از خدمت سربازی

2۴/1

۰۶/۶

۱/۰

23/2

6۱/۰

1/1

1/1
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مواردی نیز وجود دارد که خیلی مورد اساااتفاده قرار نگرفته اسااات .کمکهزینهی فوت،
معاافیات ماالکیت و عوارض مساااکن ،وام قرضالحسااانهی شااااهد جهت امور مساااکن و
کمکهزینهی مسکن ازجمله این موارد هستند.
خدماترسانی خانواده :دادههای جدول زیر نشان میدهد که  3درصد پاسخگویان خدمات
خیلی اندکی 2 ،درصد اندک و  22/3درصد خدمات متوسطی دریافت میکنند.
جدول  :1تعداد و درصد پاسخگویان بر حسب خدمات خانواده
تعداد

درصد معتبر

3

۴/۴3

خیلی کم
کم

13

۴/۴2

متوسط

13۶

22/3

زیاد

132

36/۶

خیلی زیاد

16

۰/2

کل

323

1۴۴

اما  63/۶درصد خدمات زیاد و  ۰/2درصد خدمات خیلی زیادی دریافت میکنند.
گاذران فراغات :دادههاای جدول زیر نشاااان میدهد که از میان موارد گذران اوقات فراغت،
جانبازان بیشاتر گوش دادن به برنامههای دینی رادیو و تلویزیون ،شارکت در مراسم مذهبی،
تماشای برنامههای تلویزیون و گوش دادن به موسیقی سنتی را مدنظر قرار میدهند.
جدول  :1درصد پاسخگویان بر حسب گذران فراغت
ردیف

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

12

11/2

32/۰

13/6

2۱/3

1۰/1

3۶/1

13

26/6

1۴/1

2۱

22/3

3/3

3۰

1۰/1

26/1

1

تماشای برنامههای سرگرمی در
تلویزیون

2

شرکت در مراسم مذهبی

۱/1

3

گوش دادن به موسیقی سنتی

6/3

۰

گوش دادن به برنامههای دینی در
تلویزیون و رادیو

1۴/۶

1۰/۶

2

رفتن به پارک

1/۰

۶/2

32/۰

1۶/۶

36/3

6

رفتن به سینما

3

2

۱/۶

11/1

3۴/2

۱

مطالعه کردن

2/2

2/2

12/3

23/2

2۰/2

3

روزنامه خواندن

2/۱

2/6

1۶/3

13/2

23

۶

شبکههای ماهوارهای

2/۱

۶/3

16/1

۶/3

61/6

1۴

شبکههای اجتماعی مجازی

3/3

1/۶

6/3

1۴/1

۱3
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جانبازان مواردی نظیر رفتن به پارک ،رفتن به سینما ،مطالعه کردن ،روزنامه خواندن،
شبکههای ماهوارهای و شبکههای اجتماعی را کمتر مد نظر دارند.
فضاای شاهری :دادههای جدول زیر نشان میدهد که  ۶/6درصد پاسخگویان پیادهروها را
مناساب و  13/6درصاد متوساط و  3۰درصاد نامناساب دانساتهاند 1/۶ .درصد ،خیابانها را
مناساب 12/۰ ،درصاد متوساط و  32/۱درصد نامناسب میدانند 3 .درصد ،اتوبوس و ناوگان
شاهری را مناساب 1۴ ،درصاد متوساط و  32درصاد نامناساب میدانند .بالغ بر  ۶۱درصد،
کوچهها را متوساط و نامناساب میدانند ۱/۰ .درصاد ،ساختمانهای دولتی را مناسب1۰/۱ ،
درصد متوسط و  ۱۱درصد نامناسب میدانند.
جدول  :1درصد پاسخگویان بر حسب رضایت از فضاهای شهری
ردیف

بسیار
مناسب

مناسب

متوسط

نامناسب

بسیار نامناسب

1

پیادهروها

3

1/6

13/6

6۴/۰

23/6

2

خیابانها

۴

1/۶

12/۰

2۶/2

23/2

3

اتوبوس و ناوگان شهری

3

2

1۴

62/1

2۰/1

۰

کوچههای محل زندگی

۴

2/2

1۰/6

23/1

22/1

2

ساختمانهای دولتی

2

2/۰

1۰/۱

6۴/۶

21/2

6

مدارس و دانشگاهها

۴

3/2

11/۰

63/2

21/۶

۱

خودروهای شخصی موجود در
کشور

3

1/۰

12/۱

23/6

23/2

3

پارکها

3

۰/6

2۴/3

22/۰

2/۰

۶

مراکز خرید و پاساژها

2

1/6

۶/2

6۰/3

23/3

 3/2درصاد ،مدارس و دانشاگاهها را مناسب 11/۰ ،درصد متوسط و  32درصد نامناسب
میدانند ۶/6 .درصد ،خودروهای شخصی را مناسب و بالغ بر  ۶۴/۰درصد متوسط و نامناسب
دانسااتهاند 12/6 .درصااد ،پارکها را مناسااب 2۴/3 ،درصااد متوسااط و  66درصااد مناسااب
دانساتهاند 6/6 .درصاد ،پاسااژها و مراکز خرید را مناسب ۶/2 ،درصد متوسط و  33/6درصد
نامناسب دانستهاند.

سال ششم -شماره  – 11پاییز و زمستان 1931

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

015

کیفیت زندگی :دادههای جدول زیر نشااان میدهند که  22/3درصااد جانبازان کیفیت زندگی
پایین و  ۰۰/۱درصد کیفیت زندگی باالیی دارند.
جدول  :1تعداد و درصد پاسخگویان بر حسب کیفیت زندگی
تعداد

فراوانی نسبی

کم

1۶3

22/3

زیاد

16۴

۰۰/۱

کل

323

1۴۴

 .0-5تحلیل دومتغیره

در این بخش فرضیههای تحقیق بهترتیب ارزیابی میشوند.
فرضنیهی اول« :به نظر میرسند خدمات رسنانی ورزشی بر کیفیت زندگی جانبازان تأثیر
دارد».

برای ارزیابی فرضیهی باال بر اساس سطاااوح سنجش (فاصلهای -فاصلهای) از آزماا اون و
آمااااارهی  Rپیرسااااون استفاده کردیم که نتایج آن عبارتند از = ۴/۴۴2( :سطر معناداری؛
 = ۴/16شدت همبستگی؛  = 323تعداد)
سااطر معناداری  ۴/۴۴2نشااان میدهد که به احتمال بیش از  ۶2درصااد فرضاایهی باال
معنادار است .شدت همبستگی  ۴/16بیانگر رابطهی ضعیفی بین دو متغیر است .جهت رابطه
مستقیم و مثبت است؛ یعنی با باالرفتن خدماترسانی ورزشی کیفیت زندگی جانبازان بیشتر
میشود .فرضیهی باال تأیید میگردد.
فرضنیهی دوم« :به نظر میرسند خدمات رسانی فرهنگی بر کیفیت زندگی جانبازان تأثیر
دارد».

برای ارزیابی فرضایهی باال بر اساس سطوح سنجش (فاصلهای -فاصلهای) از آزمون و آمارهی
 Rپیرسون استفاده کردیم که نتایج آن عبارتند از =۴ /۴2( :سطر معناداری؛  = ۴/113شدت
همبستگی؛  =323تعداد).
سااطر معناداری  ۴/۴2نشااان میدهد که به احتمال بیش از  ۶2درصااد فرضاایهی باال
معنادار اسات .شادت همبساتگی  ۴/2۶2بیانگر رابطهی ضاعیفی بین دو متغیر است .جهت
رابطه مساااتقیم و مثبت اسااات؛ یعنی با باالرفتن خدماترساااانی در خانواده کیفیت زندگی
جانبازان بیشتر میشود .فرضیهی باال تأیید میگردد.
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فرضنیهی سنوم« :به نظر میرسند خدماترسانی رفاهی بر کیفیت زندگی جانبازان تأثیر
دارد».

برای ارزیابی فرضایهی باال بر اساس سطوح سنجش (فاصلهای -فاصلهای) از آزمون و آمارهی
 Rپیرسون استفاده کردیم که نتایج آن عبارتند از = ۴/22۰( :سطر معناداری؛  = ۴/۴6شدت
همبستگی؛  = 3۰۰تعداد).
سطر معناداری  ۴/22۰نشان میدهد که فرضیهی باال معنادار نیست.
فرضیه چهارم« :به نظر میرسد خدماترسانی در خانواده بر کیفیت زندگی جانبازان تأثیر
دارد».

برای ارزیابی فرضایهی باال بر اساس سطوح سنجش (فاصلهای -فاصلهای) از آزمون و آمارهی
 Rپیرسااون اسااتفاده کردیم که نتایج آن عبارتند از = ۴/۴۴۴( :سااطر معناداری؛ = ۴/2۶2
شدت همبستگی؛  = 3۰۰تعداد).
سااطر معناداری  ۴/۴۴۴نشااان میدهد که به احتمال بیش از  ۶۶درصااد فرضاایهی باال
معنادار اساات .شاادت همبسااتگی  ۴/2۶2بیانگر رابطهی محکمی بین دو متغیر اساات .جهت
رابطه مساااتقیم و مثبت اسااات؛ یعنی با باالرفتن خدماترساااانی در خانواده کیفیت زندگی
جانبازان بیشتر میشود .فرضیهی باال تأیید میگردد.
فرضیهی پنجم« :به نظر میرسد خدماترسانی در حوزهی اوقات فراغت بر کیفیت زندگی
جانبازان تأثیر دارد».

برای ارزیابی فرضایهی باال بر اساس سطوح سنجش (فاصلهای -فاصلهای) از آزمون و آمارهی
 Rپیرساون استفاده کردیم که نتایج آن عبارتند از = ۴/۴۴۴( :سطر معناداری؛  =۴/2۰شدت
همبستگی؛  = 322تعداد).
سااطر معناداری  ۴/۴۴۴نشااان میدهد که به احتمال بیش از  ۶۶درصااد فرضاایهی باال
معنادار اسات .شادت همبساتگی  ۴/2۰بیانگر رابطهی متوسط رو به باال بین دو متغیر است.
جهت رابطه مستقیم و مثبت است؛ یعنی با باالرفتن خدماترسانی در حوزهی فراغت کیفیت
زندگی جانبازان بیشتر میشود .فرضیهی باال تأیید میگردد.
فرضیهی ششم« :به نظر میرسد خدماترسانی در فضای شهری بر کیفیت زندگی جانبازان
تأثیر دارد».

برای ارزیابی فرضایهی باال بر اساس سطوح سنجش (فاصلهای -فاصلهای) از آزمون و آمارهی
 Rپیرسااون اسااتفاده کردیم که نتایج آن عبارتند از = ۴/۴۴۴( :سااطر معناداری؛ = ۴/22۰
شدت همبستگی؛  = 322تعداد).

سال ششم -شماره  – 11پاییز و زمستان 1931

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

011

سااطر معناداری  ۴/۴۴۴نشااان میدهد که به احتمال بیش از  ۶۶درصااد فرضاایهی باال
معنادار اساات .شاادت همبسااتگی  ۴/22۰بیانگر رابطهی متوسااط رو به پایین بین دو متغیر
اسات .جهت رابطه مستقیم و مثبت است؛ یعنی با مناسبسازی بیشتر فضای شهری کیفیت
زندگی جانبازان بیشتر میشود .فرضیه باال تأیید میگردد.
نکتهی قابل توجه اینکه مناسابسازی فضای شهری برای همهی جانبازان یکسان نیست.
جانبازان شاایمیایی ،اعصاااب و روان و آنهایی که مشااکل حرکتی ندارند کمتر به این مقوله
حسااسیت دارند؛ بنابراین نون جانبازی (حرکتی و غیرحرکتی) در این فرضیه بسیار تأثیرگذار
اسات؛ بنابراین این فرضایه را در میان دو گروه از جانبازان با هم مقایسه کردیم که نتایج آن
عبارتند از:
جانباز غیر حرکتی = ۴/133 :سطر معناداری؛  = ۴/1۴3شدت همبستگی؛  = 21۰تعداد
جانباز حرکتی = ۴/۴۴۴ :سطر معناداری؛  = ۴/۰23شدت همبستگی؛  =133تعداد
با توجه به ساطر معناداری  ۴/133برای جانبازان غیر حرکتی این فرضایه معنادار نیست؛
اما سااطر معناداری  ۴/۴۴۴این فرضاایه در میان جانبازان حرکتی نشااان میدهد که فرضاایه
معنادار اسات .شادت همبستگی  ۴/۰23حاکی از رابطهی متوسط بین دو متغیر است .جهت
فرضایه مثبت اسات؛ یعنی هر چه خدماترساانی در مناسابساازی فضای شهری باال باشد،
کیفیت زندگی باالتر است.
 .1-5تحلیل چندمتغیره
رگرساایون چند متغیره روشاای آماری اساات که برای تحلیل تأثیر جمعی و فردی دو یا چند
متغیر مستقل بر روی تغییرات متغیر وابسته به کار میرود ،به عبارتی دیگر تحلیل رگرسیون
چندمتغیره برای مطالعهی تأثیرات چند متغیر مساتقل در متغیر وابسااته کامنً مناسب است
(کرلینجر .)1۴-12 :13۱6 ،متغیر وابسته در این تحقیق کیفیت زندگی است.
جدول  :01عناصر اصلی تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش  Enterبرای کیفیت زندگی
اشتباه

متغیر مستقل

B
ضریب

خدماترسانی در
خانواده

1/2۰

۴/16

اوقات فراغت

۴/3۶۱

۴/12

۴/3۰

مناسبسازی فضای
شهری

۴/163

۴/16

۴/۴۰

خدماترسانی فرهنگی

۴/21۱

۴/32

۴/۴1

خدماترسانی ورزشی

1/۶2

2/۱۰

۴/۴3

استاندارد
SE

Beta

۴/۰3

F

23/32

سطح

مقدار

معناداری
sigF

افزودهشده

۴/۴۴۴

𝟐𝑹

R

به 𝟐𝑹

۴/۰33

۴/۰۰6

۴/663
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مقدار  R= ۴/663نشان میدهد که میزان وابستگی متغیر وابسته به متغیرهای مستقل در
حد باالیی است .ضریب تعیین  𝑅 2رابر با  ۴/۰۰6است .این عدد نشان میدهد که  ۰2درصد
تغییرات میزان کیفیت زندگی به متغیرهای مسااتقل مربوط اساات و  22درصااد باقیمانده به
عوامل دیگر مربوط است .در تحلیل رگرسیونی باال ،اهمیت یا سهم نسبی هریک از متغیرهای
مساتقل در تقویت یا سهم متغیر وابسته با استفاده از شاخ آماری بتا ( )Betaبررسی شده
اسات.؛ نابراین خدماترسانی در خانواده و گذران اوقات فراغت بیشترین تأثیر و مناسبسازی
فضاای شااهری ،خدماترساانی فرهنگی و خدماترسااانی ورزشای با تأثیری بساایار اندک در
مراحل بعدی قرار دارند.
 .1بحث و نتیجهگیری
تاکنون بیشااتر مطالعات مرتبط با جانبازان در حیطهی خدمات بهداشااتی و درمانی و رفاهی
بوده اساات (ن ک :نشااریهی طب جانباز) .بنیاد شااهید در این زمینه دارای سااازوکار نساابتاً
مناساابی برای خدماتدهی اساات .برخی از این خدمات در ساارتاساار کشااور تعریف شااده و
همگان از آن بهرهمند میگردند.
خدماترسانی ورزشی در سطر پایینی است و تعداد افراد دریافتکننده این خدمات بسیار
اندک هسااتند .این در حالی اساات که ورزش نقش مؤثری در ساانمت جساامی و روانی افراد
دارد و میتوانند ساطر زندگی جانبازان را باال ببرد .فرضاایهی تأثیر خدماترسانی ورزشی بر
کیفیت زندگی تأیید شاااد؛ یعنی با باال رفتن خدمات ورزشااای کیفیت زندگی آنها هم باال
خواهد رفت .این یافته با پژوهش ماندنی و همکاران ( )13۶۰همسو است و نشان میدهد که
امکانات و برنامههای ورزشی میتوانند در ارتقای بهزیستی جانبازان مؤثر باشد.
خدماترسااانی فرهنگی در حیطه منقات و عیادت مس اؤولین ،ساافر زیارتی و شاارکت در
مراسام هفته جانباز تا حدودی قابلقبول است اما تعداد اندکی از این خدمات بهره میگیرند.
خدمات مشااااوره ای ،مجله و جوایز و هدایای فرهنگی امری رایج و نهادینه شاااده نیسااات.
رویهمرفته خدماترساانی فرهنگی مناساب نیسات و بیشتر جانبازان از اینکه در این حوزه
برنامهی منساااجمی وجود ندارد گلهمند هساااتند .این در حالی اسااات که فرضااایهی تأثیر
خدماترساانی فرهنگی بر کیفیت زندگی تأیید شاد؛ یعنی با افزایش خدماترسانی فرهنگی
کیفیات زنادگی بااال میرود؛ بناابراین بیتوجهی به خدماترساااانی فرهنگی کیفیت زندگی
جانبازان را در سطر پایینی نگه میدارد.
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خدماترسانی در درون خانواده قابلقبول است .این میزان متوسط رو به باالست .فرضیهی
تاأثیر خادمااترساااانی در خاانواده بر کیفیات زنادگی تاأییاد شاااد .به بیان دیگر هر چه
خدماترسااانی در خانواده بیشااتر باشااد کیفیت زندگی جانباز نیز باالتر میرود .این یافته با
مطالعه پردار و رضااااخانی ( )13۶6در زمینه نقش مهارتهای ارتباطی درون خانواده و نقش
آن در کیفیت روابط خانوادگی همسااوسااات .همچنین این یافته تأییدکننده مطالعه کیس و
دیگران ( )2۴12در زمینه اساتفاده از گفتگو در درمان معلولین است؛ بنابراین امکان افزایش
مهارتهای ارتباطی و گفتگویی در درون خانه بیشاتر است و نقش مؤثری در افزایش کیفیت
زندگی دارد.
نحوهی گذران اوقات فراغت جانبازان مناساب نیست و بنیاد در این زمینه برنامهی خاصی
ندارد .بیشااتر اوقات فراغت جانبازان در خانه سااپری میشااود .فرضاایهی تأثیر نحوهی گذران
اوقات فراغت بر کیفیت زندگی تأیید شاد؛ بنابراین کیفیت پایین خدماترسانی در این حوزه
کیفیات زنادگی آنهاا پاایین میآورد .بر طبق مطاالعه کیفیت زندگی در آسااایا ( )2۴13و
اصاغری و همکاران ( )13۶۰مطالبات و خواستههای جانبازان متفاوت است و ضروری است با
پاایش ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی و نیازهای متفاوت جانبازان ،برنامههای درخوری برای
آنها در نظر گرفته شود.
فضااای شااهر کرمانشاااه در هیچکدام از مؤلفههای مورد بررساای این مقاله برای جانبازان
مناسابسازی نشده است .این امر کیفیت زندگی جانبازان را پایین آورده است .این در حالی
اسات که فرضیه تأثیر مناسبسازی فضای شهری بر کیفیت زندگی تأیید شد .نامناسب بودن
فضااای شااهری میتواند کیفیت زندگی جانبازان را پایین بیاورد .این یافته با مطالعات عبداهلل
زاده فرد و همکاران ( )13۶2و اجیک و پورت ( )2۴11همساوسات و ضروری است که بنیاد
شهید با همکاری مدیریت شهری در این زمینه اقدامات الزم را به عمل آورد.
فرضاایهی تأثیر خدماترسااانی رفاهی بر کیفیت زندگی تأیید نشااد .تمام مؤلفههای این
بخش برای بنیاد تعریف شاده است و جانبازان نیز از آن برخوردارند .آنها از این حی گله و
شکایتی ندارند .هیچ مطالعهی قبلی جهت مقایسه وجود نداشت.
در پاایاان می توان گفت که نیازهای جانبازان متنون و متکثر اسااات و نمیتوان آن را به
خدمات درمانی و رفاهی فروکاساات .آنها در ساانین مختلف نیازهای متفاوتی دارند .بهویژه
زماانی کاه فرزنادان آنهاا ازدواج و خااناه را ترک میکنناد .برناامهریزی در حیطه فراغت،
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توانمندساازی همساران آنها ،مناسبسازی فضای شهری و ارائه خدمات درخور فرهنگی در
بهزیستی زندگی آنها مؤثر است.
 .1پیشنهادات
ورزشی

 -1تأساایس باشااگاه جانبازان در شااهرسااتانها :جانبازان به خاطر نق عضااو نمیتوانند در
مکانهای عمومی حضور بیابند و در مواردی احساس خودکمبینی میکنند .ضروری است که
آنها باشگاه مخصوص خود را داشته باشند .چنانچه امکانات و بودجه نیست میتوانند یکبار
در هفته یکی از باشگاههای شهر را اجاره کنند.
 -2طراحی و تدوین مسابقات ورزشی بهطور منظم و اهداء جوایز.
 -3حضور معلولین ورزشکار در باشگاه جانبازان بهمنظور تشویق و همراهی با یکدیگر.
 -۰تعامل با تربیتبدنی جهت اساتفاده از سالنهای ورزشی :در شهرستانهای تابع کرمانشاه
مجتمع ورزشاای مخصااوص جانبازان وجود ندارد .همچنین تنها مجتمع کرمانشاااه هم امکان
دسااترساای برای جانبازان را مشااکل ساااخته اساات .بهتر اساات که بنیاد با تربیتبدنی جهت
اجارهی یکروزهی برخی سالنها برای جانبازان و خانوادههای آنها هماهنگ شود.
فرهنگی

 -1تهیهی نشریهی داخلی برای بنیاد :این نشریه میتواند بهصورت هفتگی و با امکانات بسیار
اندکی منتشار گردد .نشریه باید توسط جانبازان اداره شود .تمام مشکنت ،شادیها و شرایط
زندگی آنها در آن منعکس شااود .نشااریه مذکور میتواند در دو صاافحه  A4در مراحل اولیه
منتشار و سپس با کیفیت بهتری ارائه شود .ضروری است که این نشریه از تبلیغ کردن برای
افرادی خاص یا دفان از گروهی از جانبازان بپرهیزد.
 -2برگزاری مسابقات قرآن ،نهجالبنغه و ارائهی جوایز برای برندگان.
 -3برگزاری نشستهای تحلیل و نقد و بررسی کتب.
 -۰برگزاری نشستهای تحلیل و نقد و بررسی فیلمهای مربوط به جانبازان ،نظیر از کرخه تا
راین.
 -2منقات با جانبازان بر حسااب برنامهای مدون :یکی از مؤلفههای جدی فرهنگی در زندگی
جانبازان منقات مسؤولین با آنهاست .به نظر میرسد این مؤلفه نزد آنها جایگاه ارزشمندی
دارد .لذا بهتر اساات که بنیاد یا بر اساااس درصااد جانبازی یا بر حسااب نون جانبازی چنان
برنامهریزی نماید که بتواند ار دو یا سه سال از منزل این عزیزان منقات به عمل آورد.
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 -6تهیه اردوهای سااایاحتی و زیارتی :بهتر اسااات که بنیاد تورهای زیارتی را در این زمینه
تدارک ببیند و سااعی نماید که با تقبل بخشاای از هزینهی ساافر و مشااارکت دادن آنها نیز
زمیناهی فرحبخشااای را برای خاانوادهی عزیزان فراهم آورد .چون برخی جاانباازان توانااایی
رانندگی کردن ندارند الزم اساات که بهصااورت تور باشااد .ساافر به مکانهای مذهبی یکی از
خواستههای جدی خانوادهی جانبازان است.
رفاهی

 -1محدودکردن حوزهی خدمات رفاهی و باال بردن کیفیت آن.
 -2ارائهی تسهینت خودرو برای جانبازان زیر  2۴درصد بهگونهای که احساس تبعیض نسبت
به افراد باالی  2۴درصد نداشته باشند.
 -3کارت جانباز برای حمل و نقل عمومی :بعضااای جانبازان توان رانندگی و بضااااعت مالی
جهت خرید خودرو ندارند .بهتر این اساات که آنها از خدمات عمومی بهطور رایگان اسااتفاده
نمایند .کارت جانبازی میتواند این مهم را عملیاتی کند.
فضای شهری

 -1مناساابسااازی فضااای شااهری یکی از مؤلفههای جدی در ارتقاء کیفیت زندگی برای
جانبازان و معلولین اساات .ضااروری اساات که بنیاد و شااهرداری در این زمینه فعالیتهای
مشترکی داشته باشند و کارگروههایی را به کار گیرند .اقدامات فوری که در این زمینه الزماند
عبارتند از:
 -2مناسابسازی کوچهها و معابر شهری :هموارسازی و مسطر بودن کوچهها برای جانبازان
و معلولین ضروری است .چنانچه بهخاطر توپوگرافی چنین چیزی ممکن نیست ضروری است
صرفاً مسیر جانبازان و معلولین مشخ و همسطر گردد.
 -3مناسبسازی خیابانها ،پیادهروها و ورودی مغازهها :حق رفتوآمد به مغازهها و پاساژها و
مراکز خرید ،حق تمام اقشاار و گروههای اجتماعی است .جانبازان و معلولین نیز دارای چنین
حقی هساتند .نباید آنها را از چنین حقی محروم سااخت .ضروری است که اختن مغازهها
را باا تعبیاه رماپ رفع کرد .محال تنقی کوچاههاا و پیاادهروها که اغلب دارای ناهمواری و
دسااتانداز اساات رفع گردد .در طراحی جدید در قساامت تعریض خیابان مدرس محل عبور
ویلچرها دقیق و با مصالر پر دوام ساخته شود.
 -۰مناسبسازی پارکها و ساختمانهای دولتی :محل عبور ویلچر در پارکها مشخ باشد.
ورودی ساختمانهای دولتی دارای رمپ باشد و داخل طبقات آنها همسطر گردد .همچنین
آسانسورهای مناسب در طبقات آنها تعبیه گردد.
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 -2مناسابسازی کامل ساختمان بنیاد شهید :ضروری است که ساختمانهای بنیاد شهید از
هر لحاس با شارایط جانبازان مناسابسازی شود .این مطلب در مورد رمپها مناسب است اما
در مورد دستشوییها چنین نیست .دستشوییها توالت فرنگی ندارند.
 -6محل پارک ماشااین مخصااوص جانبازان :از آنجا که جانبازان قطع عضااو قدرت تحرک
مکانی چندانی ندارند .بهتر اساات که در خیابانها و برخی معابر عمومی محل پارک ماشااین
برای آنها در نظر گرفته شاود .چون تعداد جانبازان شاهر و اساتان کرمانشاه زیاد است بهتر
است این جایگاهها بیشتر باشد.
 -۱نصااب تابلو جانبازی جلوی منزل جانبازان :این کار ساابب میشااود که هنگام تعمیرات
داخل کوچه و حفر کانال و یا نظایر آن به ایابورهاب جانباز توجه شاااود تا در این کار خللی
وارد نشود .ماشینها در آنجا پارک و مزاحمت ایجاد نکنند.
گذران اوقات فراغت

فراغت جانبازان از مهمترین حوزههایی است که در تقویت کیفیت زندگی آنها نقش دارد.
 -1احداث پارک جانبازان :اخیراً در ایران پارک انرژی ،پارک بانوان ایجاد گردیده اسااات .به
نظر میرساد پارک جانبازان نیز میتواند در این عرصه مناسب باشد .طراحی محل رفتوآمد
ویلچرها ،خانهی فرهنگ و سارای محله در آن امکان تشاکیل کنسهای مشاورهای را ممکن
میسازد .آالچیقهای آن را میتوان چندین نون و مدل متناسب با نون جانبازی ساخت.
 -2تادوین برناامه های فراغتی :فراغت جانبازان مبتنی بر نون جانبازی اسااات .جانبازانی که
کمتر توان جابهجایی دارند .بهتر اساات که ضاامن توانمندسااازی آنها در زمینه ،اسااتفاده از
اینترنت و نرمافزارهای مربوط در تهیهی نشااریه داخلی بنیاد مشااارکت نمایند .برای جانبازان
اعصاب و روان برنامههای کوهنوردی ،مسابقات کتابخوانی مناسب است.
خانواده

خدمات مربوط به خانوادهی جانبازان به نون جانبازی مربوط است .جانبازان شیمیایی ،اعصاب
و روان و ویلچری به این مؤلفه نیازمندند .موارد زیر برای بهبود کیفیت زندگی آنها پیشنهاد
میشود.
 -1تقدیر و تشاکر از همسران جانبازان :همسران جانبازان مشکنت بسیاری را تحمل کرده و
اکنون نیز بار ساخت مشاکنت زندگی را به دوش می کشند .ضروری است در حد امکانات از
این عزیزان دعوت به عمل آید تا مراتب تشکر و قدردانی انجام شود .این امر میتواند بهصورت
برگزاری همایش یا اختصاص حق پرستاری به خود آنها باشد.
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 -2مناسابساازی مساکن جانباز :جانبازان قطع عضو ،ویلچری ،اعصاب و روان ،شیمیایی و...
الزم اسات که مساکن مناساب با شارایط خویش داشته باشند .برای مثال انوان رمپ ورودی
حیاط ،ورودی خانه و شیب آن باید کامنً با توانایی های جانباز و نون ویلچر آن تناسب داشته
باشااد .خانههای بدون پله ،کف همسااطر و راهروهای مناسااب برای این کار ضااروری اساات.
ضااروری اساات که کابینت آشااپزخانه مناسااب با ویلچر باشااد و به نحوی طراحی شااود که
دساترسای بدآنها مقدور گردد .ضاروری اسات که سارویس بهداشتی با نحوهی ورود ویلچر
همسااز و طراحیهای انجامشاده در این زمینه مدنظر قرار گیرد .اختصااص متراژ مسکونی و
حیاط و نحوهی استفاده از فضای سبز بر حسب نون جانبازی فرق دارد .جانبازانی که عمدهی
وقت خود را به ناچار در خانه میگذرانند میبایساات فضااای باز بیشااتری در اختیار داشااته
باشند .آپارتمانها و ساختمانهای آنها بهویژه در رمپهای ورودی ،پاگردها و درب آسانسور
میبایسات مناسابساازی شوند .الزم است درب ورودی آنها در قسمت کف همسطرسازی
شوند.
 -3طراحی های زیادی برای خوانایی فضاااای خانه جهت کمک به نابینایان انجام گرفته الزم
است که این طرحها در دستور کار سازندگان خانهی جانبازان نابینا یا کمبینا قرار گیرد.
 -۰طراحی اتاق جانباز ویلچری نیاز به متراژ باالتری دارد .مخصاااوصااااً که اگر بیش از یک
ویلچر اساتفاده نماید .گاهی این عزیزان گرمای بدنشان بیش از افراد سالم باال است و نیاز به
کولر گازی دارند .پیشانهاد میشود ساخت خانه همراه با ارائهی طرح های مختلف در خدمت
جانبازان قرار گیرد تا این عزیزان خود به طراحی و ساخت خانه مبادرت ورزند.
 - 2اشااتغال فرزندان :اکثر جانبازان عنوه بر مشااکنت جساامی و روحی با معضاال بیکاری
فرزندان نیز روبهرو شااادهاند .دادهها نشاااان میدهند که تعداد فرزندان این عزیزان زیاد و در
سان اشاتغال هساتند .بیکاری فرزندان به مشاکنت آنها افزوده است .ضروری است در این
زمینه چارهای اندیشیده شود.
 -6آموزش مهارتهای زندگی برای همسااران جانبازان جهت بهبود ساانمت روانی ،افزایش
دانش ،توانایی و تغییر نگرش و سازگاری با اعضای خانواده الزم و ضروری است.
 -۱آموزش مهارتهای ارتباطی (گوش دادن مؤثر ،دوری از خودمحوری ،گشودگی در گفتگو،
خودافشایی و صادق بودن و )...به خانوادههای جانبازان.
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