
  

 

  
  

 انتجارب زیستۀ همسران جانباز

  **زاده معصوم نرگس  ،  *زاده حسین یحیی
  15/8/1395تاریخ پذیرش      6/4/1395تاریخ دریافت 

  
  چکیده

 جاي کمتر جامعه یک اجتماعی حیات و تاریخ بر جنگ اهمیت در اگرچه

 از متفاوتی  میزان به اجتماعی  قشرهايو ها ه گروافراد،  اما ،وجود دارد تردید
هدف پژوهش حاضر، بررسی مسائل زندگی، از . دپذیرن یم تأثیر پدیده این

رغم گذشت نزدیک به سه  ویۀ تجارب زیستۀ همسران جانبازانی است که بهاز
دهه از جنگ، همچنان درگیر مسائل و پیامدهاي ناشی از آن در خانوادة خود 

پژوهش حاضر به روش کیفی پدیدارشناسی و مشارکت سی نفر از . هستند
مسائل .  استفاده از مصاحبۀ عمیق صورت گرفته استهمسران جانبازان و با

: ند ازا اند که عبارت بندي شده زندگی این زنان در چهار مقولۀ اصلی دسته
هاي پژوهش نشان  یافته. مسائل فردي، خانوادگی، اقتصادي و اجتماعی

ی تأمل درخور و ویژهدهد همسران جانبازان در زندگی خویش با مسائل  می
متفاوتی است که ضمن  ابعادة دربردارند هریک از این مسائل .رو هستند روبه

                                                
   Yahyazadeh@atu.ac.ir      .طباطبائیاستادیار مددکاري اجتماعی دانشگاه عالمه  *

 masoumzadeh.nma@gmail.com .طباطبائی عالمه دانشگاه یاجتماع يمددکار ارشد کارشناس **



  
  
  
  
 1395، پاییز 28شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     92 

ایجاد رابطۀ علت و معلولی در یک شبکۀ علیتی، با یکدیگر ارتباط داشته و بر 
آمده حاکی از آن است که در زندگی اغلب   دست نتایج به. گذارند هم اثر می

. اردوجود ند) مانند دیگر افراد جامعه(همسران جانباران یک روال عادي 
شروع زندگی اغلب این زنان با رضایت و آرامش روانی همراه است، ولی 

رود و  مرور به سمت ناآرامی پیش می ها به رسد که این زندگی نظر می چنین به
            .شود گاهی بحرانی می
خانوادگی، اقتصادي و اجتماعی،  همسران جانبازان، تجارب :مفاهیم کلیدي

 روش پدیدارشناسی

  
  ۀ پژوهشمسئل

خانواده جزئی از روابط انسانی و عنصري از آن است که از یک سو با عوامل وابسته به 
محیط خود مانند جامعه، طبیعت و تاریخ رابطه دارد و از سوي دیگر خود نیز شامل 

شود که روابط زن و شوهر، پدر و فرزند، مادر و فرزند، هایی میسیستمخردهانواع 
عبارت دیگر کل خانواده  به. دنگیر  روابط یک خانواده را دربرمیدیگرفرزندان با هم و 

شود که بروز یک  مانند بدن یک فرد در نظر گرفته میاست که یک واحد ارگانیک 
مشکل خاص در هریک از اعضاي آن نشانه یا عالمتی از اختالل در کارکرد کلی 

جعه منبع تحوالتی مهم ، هر بحران یا فا اجتماعیر علومد. خانواده شناخته خواهد شد
 روابط اجتماعی، قواعد و انتظام اجتماعی، فرهنگ و الگوهاي رفتار اجتماعی ةدر حوز
از  این منظر هر فاجعه  در نظام و ساخت اجتماعی اختالل ایجاد  .ودش یقلمداد م

را مختل ) فرد، خانواده، جامعه(منظم کارکردهاي سیستم  کند و روال عادي و می
   .کند می

تري بر حیات  تر و طوالنی میان پدیده هاي اجتماعی برخی داراي تاثیر بادواماز 
دالیل مختلف در زمانی  اجتماعی یک جامعه و ذهنیت مردمان آن هستند و بعضی نیز به

ها به لحاظ  شاید جنگ. دهند تر فراموش شده و جاي خود را به تجاربی دیگر می کوتاه
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فرهنگی و خانوادگی مردمان دارند و  اجتماعی، دي،گسترة تأثیراتی که بر زندگی اقتصا
ها  ترین پدیده آورند، جزء پردوام نیز حجم انبوهی از تغییرات اجتماعی که به دنبال می

. کنند باشند و خاطرات استواري را در ذهن کسانی باقی بگذارند که آن را تجربه می
 به مدت زمان جنگ، شدت جنگ اثرات و پیامدهاي متفاتی دارد که این اثرات با توجه

هاي جسمی و روانی و عوارض  معلولیت. هاي متعددي دارد و میزان گستردگی آن جلوه
هاي بعد  هاي جنگ و سال هایی است که در صحنه اجتماعی ناشی از آنها، یکی از جلوه

. شکلی گسترده مشهود بوده است از آن در بازماندگان جنگ و اطرافیان آنها، به
شی از جنگ و اثر مخرّب آن بر روان افراد و تأثیرات نامطلوب جنگ بر هاي نا استرس

. خانواده، پس از پایان جنگ و با برگشت رزمندگان به خانواده، همچنان ادامه دارد
 جمله از آنان هاي ه خانواد بر آن اثرات غیرمستقیم و جانباز فرد روانی و مشکالت جسمی

اي  این میان، همسر رزمنده، از موقعیت ویژهدر . پدیده است این تبعات ناگوارترین
طور خاصی  برخوردار است؛ چرا که با داشتن شرایط مشابه به دیگر افراد جامعه، به

بدیهی . جامانده در جانباز است هاي جسمی و روانی به درگیر عوارض ناشی از معلولیت
 میان دیگر است روابط با همسر، عنصر اصلی زندگی عاطفی و اجتماعی فرد است و در

اما تجارب بالینی زیادي از جمله مطالعات . روابط از اهمیت ویژه اي برخوردار است
نشان داده که خانوادة جانبازان خصوصاً همسران ) ) 1987 و پارکینکافالن

هستند، از مشکالت  بازگشتگان از جنگ که مبتال به اختالل استرس پس از سانحه
ایی، ازخودبیگانگی، عزت نفس پایین، درماندگی، روانی مانند احساس انزوا، تنه

  ). Marma et al., 1998(برند  افسردگی و دیگر مشکالت روانی رنج می
 فردي، هاي جنبه شدیدي بر تأثیرات اجتماعی است کهة پدید یک همچنین جنگ

 دارد و آنها خانوادة اعضاي و کننده تافراد شرک فرهنگی و اقتصادي اجتماعی،

                                                
1. Coughlan  
2. Parkin 
3. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) 
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هاي جسمانی، روانی و اجتماعی وارده بر  یرمستقیم گزافی نیز از نظر آسیبهاي غ هزینه
در این میان همسران در نقش . گذارد قربانیان، همسران و فرزندانشان بر جاي می

گیرند که  ها و مشکالتی قرار می کننده از جانباز، مستقیماً تحت تاثیر استرس مراقبت
کند؛ چرا که او مثل پناهی در مقابل این  د میشان را تهدی هاي  و خانواده آنانسالمت

  . هاي اجتماعی است کند و درواقع معبري براي ارتباط خانواده با سیستم مسائل عمل می
از دیگر مسائل قابل توجه در این زمینه، کمبود منابع علمی و مطالعاتی دقیق 

جانبازان دهد که مشکالت زندگی همسران  می هاي پیشینۀ پژوهش نشان بررسی. است
این پژوهش در نظر دارد اي تا امروز نبوده، بر همین اساس  موضوع مستقیم هیچ مطالعه

همسران جانبازان در زندگی خانوادگی خود «طور خاص به این سؤال پاسخ دهد که  به
عبارت دیگر قصد پژوهشگر این است که با کسب شناخت  به» ؟اند با چه مسائلی مواجه

سازي جامعه نسبت به مشکالت این گروه و  نان جهت آگاهاز مسائل زندگی این ز
ریزان جامعه دربارة توجه به مسائل و مشکالت این  گذاران و برنامه همچنین به سیاست

  . قشر راهکارهاي کاربردي ارائه کند
  

  پیشینۀ پژوهش
ها و مطالعات مربوط به جنگ در اغلب ممالک محرمانه است و  از آنجا که پژوهش

ها را جز  آمده از پژوهش دست اند اطالعات به هایی که در جنگ شرکت داشتهاکثر کشور
در موارد بسیار اندکی که از نظر امنیتی، نظامی و غیره براي آنان مشکلی نداشته باشد، 

هاي مربوط به این  دهند، پژوهشگر در بررسی منابع و پژوهش در دسترس قرار می
هاي مرتبط  به همین علت پژوهش.  استهاي خاصی مواجه بوده مطالعه با محدویت

  . ارائه شده است



   
  
  
  

 95      تجارب زیسته همسران جانباران

سربازان،   نفر از مشاوران مراکز درمان کهنه100 در یک نظرخواهی از 1ماتساکیس
سربازان و نظامیان جنگ ویتنام را کنار  شدة همسران کهنه ترین مشکالت گزارش شایع

مسئولیت، نداشتن ، 2آمدن با مشکالت، تنهایی و انزواي اجتماعی، احساس گمگشتگی
 احساس از دست رفتن هویت، نداشتن کنترل بر زندگی و سرزنش خود  و3لاستیصا

  ).1386نقل از خضرنیا،  ؛ بهMatsakis, 1988( نکردند 4بیان
 و که سربازان کردند گیري نتیجه خود پژوهش از) 1998(همکاران  مارما و

 این بدون نظامیان و سربازان امقایسه ب در ضربه، از اختالل استرس پس داراي نظامیان

مشکالت  و زناشویی مسائل ،5خانواده زمینۀ سازگاري در بیشتري مشکالت اختالل،
 میزان آنها و همسران بیماران این از درصد 60 حدود پژوهش این در. دارند والدینی

خشونت . اند کرده گزارش باال وباال متوسط به سطح در خود را زناشویی مشکالت
 هاي سربازان به خانواده نسبت اختالل این داراي سربازان کهنه خانوادهاي در بیشتري

 از باالیی سطح بیماران این همسران زیادي از تعداد. دارد وجود اختالل این فاقد

 احساس که اند کرده بیان آنها از نیمی حدود و کردده را گزارش نامشخص هاي آشفتگی

  .ددارن قرار 7شدن عصبی مرز کنند در می
آوري  هاي دلبستگی و میزان تاب  بین سبکۀرابط) 1389(اکبري و همکاران 

آوري که سازگاري مثبت در  تاب . را مورد بررسی قرار داده استهمسران جانبازان
 تمایل افراد به برقراري ةهاي دلبستگی که شیو واکنش به شرایط ناگوار است و سبک

اي   احساس امنیت بیشتر است، جایگاه ویژه نزدیک با افرادي معین و داشتنۀنوعی رابط
ها نشان داده  یافته. است  خانواده و بهداشت روانی به خود اختصاص داده ةدر حوز

                                                
1. Matsakis 
2. Confusion 
3. Overhelmed 
4. Self - Blame 
5. Family Adjusment 
6. Medium - high to high 
7. Verge of a nervous breakdown 
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آوري همسران جانبازان است و   میزان تابةکنند بینی  که سبک دلبستگی ایمن پیشاست
همسرانی . آوري بیشتري برخوردارند  از میزان تاب هستند،افرادي که داراي این سبک

آوري کمتري برخوردارند  که داراي سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی هستند از میزان تاب
 .آوري ندارد ثیري بر میزان تابأو داشتن سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی ت

کیفیت زندگی همسران جانبازان شیمیایی شدید ) 1390( و همکاران جعفري
 نفر از همسران 108کیفیت زندگی ین پژوهش در ا. اند  قرار دادهبررسیمورد چشمی را 

. در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتSF-36 ۀ جانبازان با استفاده از پرسشنام
 زنان ایرانی مقایسه  ۀمیانگین نمرات کیفیت زندگی این گروه با جمعیت نرمال جامع

ج این مطالعه  نتای.ه است و عوامل اثرگذار بر روي آن نیز مورد ارزیابی قرار گرفتهشد
داد سطح کیفیت زندگی همسران جانبازان شیمیایی شدید چشمی پایین است و  نشان 

 کیفیت يتواند در ارتقا می اي به همسر جانباز  خدمات مشاورهئۀرسد ارا نظر می به
   .ثر باشدؤ ماوزندگی 
  

  روش پژوهش
اي نشان بردرواقع . روش پژوهش حاضر، روش کیفی استبا توجه به ماهیت موضوع، 

 ة ناگزیر به رجوع به سطوح عمیق زندگی روزمر مسائل زندگی همسران جانبازاندادن
 و باید در فرصت و شرایط مقتضی پژوهش، درك آنان از زندگی روزمره، با هستیمآنان 

شناسی  روش .شان در مواجهه با مشکالت را بررسی کنیم هاي فردي همۀ مسائل و راه
هاي  ها نزدیک شود و از آن طریق جنبه  دهد تا به داده اجازه میپژوهشگرکیفی به 

رویکرد کیفی ). 1381 ذکایی،(دست آورد  ها به تحلیلی و مفهومی تبیین را از خود داده
 آنان، انباشتی بودن، ۀ زیستۀهاي خاص به شرح حال افراد و تجرب حساسیتاز نظر 

 خواهد مطالعه این هاي شایانی به طرح کمک تفسیري بودن و از پیش مشخص نبودن
کند که خود را آزادانه بیان  همچنین این امکان را براي زنان مورد مطالعه فراهم می. کرد
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ق فرد با ئخصوصاً پژوهش درمورد روابط شخصی و سال. کنند و شنیده شوند
در . توان بدان شناخت حاصل کرد هایی همراه است که از راه کیفی بهتر می پیچیدگی

ترین روش براي این پژوهش  سی مناسبشنا پدیدار روشردراهبچارچوب این 
  .تشخیص داده شده است

 هـستند کـه بـه روش      نفـر از همـسران جانبـازان   30هاي مورد پـژوهش،   نمونه
گیري هدفمند و نظري انتخاب شدند و براي گردآوري اطالعات از مصاحبۀ عمیق  نمونه

   .بهره گرفته شد
  

                                                                                                                            هاي پژوهش یافته
 سالمت بر آنها روان و و سالمت جسم دهند می تشکیل را خانواده اصلی رکن زنان

ها در  همۀ انسان. دارد مستقیم اثر آنها تربیت فرزندان و خانواده روان و جسم
عامل اساسی در رفتار . دهند هاي مختلف، رفتارهاي متفاوتی از خود نشان می وقعیتم

و  احتیاجات اساسی است ،کند انسان ایجاد انگیزش میدر  نچهانگیزه است و آ، انسان
تأمین احتیاجات اساسی انسان در بهداشت بدنی و روانی افراد تأثیر  تأمین یا عدم

اي  شان در پاره هاي خویش از مسائل زندگی الب روایت این زنان نیز در ق.فراوان دارد
، هاي مستمر استرس، اضطراب و نگرانی، افسردگیاز مواقع و شرایط به مشکالتی نظیر 

لبریز شدن پیمانۀ صبر ، مواجهه با شک و بدبینی همسر، گیري انزواطلبی و میل به گوشه
ه گاهی آنها را با کشکایت از رفتارهاي آزاردهندة همسر  و ناامیدي، و تحمل

  . اند هایی مواجه کرده است، اشاره کرده آسیب
  :هاي همسران جانبازان ارائه شده است قول هایی از نقل در ادامه نمونه

ناراحتیم از اینه . شدم افسرده و گیر گوشه من سالمه؟ چند من مگه«
غصۀ اینارو . که من بودن کنار همسرم و یه آرامش زندگیو از دست دادم

اي دارم، ولی  درسته که من االن یه بچه دارم، کار دارم، خونه. خورم می
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من . دوست دارم همسرم باهام باشه. اینا واسۀ یه زن کافی نیس
. ارتباطاتم کم شده. همش توي خودمم. گیر و افسرده شدم گوشه

بیشتر از اینم . دل و دماغ ندارم. تونم با آدم جدیدي ارتباط بگیرم نمی
  .» ظرفیتشو ندارمدیگه حوصله و

خب از نظر اخالقی من همیشه این دغدغه رو دارم که من توي «
جمع یه وقت یه چیزي بگم موافقت نکنه، بالفاصله از کوره در میره، 

تونه جلوي خودشو بگیره و همیشه این استرس  عصبانی میشه، نمی
به . ترجیح میدم که همیشه حرفشو گوش کنم. توي وجود من هست

  .» پا بذارم روي دل خودم که ایشون عصبانی نشهقول معروف
  

یکی دیگر از همسران تمایل نداشتن خود براي برقراري ارتباط جدید با دیگران 
 :دهد را این گونه شرح می

خواد با  اصالً دلم نمی. من انقد صنم دارم که یاسمن توش گمه«
راي انقد ما از حرفا و رفتا. حوصله ندارم. کسی ارتباط جدید بگیرم

االن بیرون . خوام به کسی اعتماد کنم مردم رنج کشیدیم که دیگه نمی
. رفتن از خونه و شرکت تو مهمونی و این حرفا واقعاً برام سخت شده

دوست دارم کسی کار به کارم . تر از هر جائیم تو خونۀ خودم راحت
 .»نداشته باشه

  
  :ندگی بوده استدغدغۀ اصلی ز» شک و بدبینی همسر«وگوها  در یکی از گفت 

مثالً همش به . رسونه بهمون اخالقاي غیرقابل تحملش آسیب می«
. کنه ها رو کنترل می بچه. ها، به خود من گیر میده به بچه. ما شک داره

مشکوك . کنه زنن، یه حالت شک پیدا می وقتی با موبایلشون حرف می
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عا سر همین مسائل این شکلی، واق. به چیزاي الکی گیر میده. میشه
  .»کنه خود منو خیلی با حرفاش اذیت می. زنه آسیب روحی بهمون می

  
نا امیدي از بهبود اوضاع، بعضی اوقات عرصه را بر افراد بیش از پیش تنگ 

  :کند می
حداقل . شد کاش شهید می. مرد بعضی وقتا با خودم میگم کاش می«

وقتی ) مکث(ولی از شانس ما . راحت بودیم. االن خانوادة شهید بودیم
 چی براي رو ما اصالً میگم خدا به. گه آدم در تنگنا باشه کفر می

  »آفریدي؟
  

آورد  وجود می دیدگی جانبازان در برخی از موارد مشکالتی را در خانواده به آسیب
که براي درك بهتر، مشکالت خانوادگی همسران جانبازان را ذیل چهار طبقۀ کلی و با 

دستۀ اول به مشکالت حوزة ارتباطات . اند بندي شده هاي مرتبط به هریک دسته مقوله
، )ارتباط عاطفی ـ ارتباط جنسیشامل (ارتباط زوجین با یکدیگر میان فردي نظیر 

ارتباط با خانوادة زوجین، شامل (ارتباط خانواده با دیگران  و ارتباط والدین با فرزندان
  . ه شده است خانواده اختصاص داد)ارتباط با فامیل، آشنایان و دوستان

هاي مذکور  هاي همسران جانبازان در مقوله اي از گزارش سه مثال ذیل نمونه
  : است

شاید واقعاً یه . ما هیچ ایدة مشترکی با هم توي زندگی نداریم«
من تنها . هر وقت دلش بخواد میاد تو این خونه. ایم با همدیگه همخونه

بدترین .  کمبود دارمخیلی تنهام و خیلی. کنم در حقیقت دارم زندگی می
چیزیش که توي زندگی مشترك مهمه اینه که ما هیچ رابطۀ زناشویی با 

  .»خیلی وقته که نداریم. هم نداریم
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اون با . ها زیاد باهاش رفیق نیستن خواد اینو بگم ولی بچه دلم نمی«
خودشو . ها بخوان باهاش دوست باشن ها رفیق نیست که بچه بچه
حتی اون اوایلم که حالش زیاد وخیم نبود بلد . هدارتر از همه میدون حق

  .»ها خودمم گاه بچه به جرأت میگم تکیه. ها محبت کنه نبود به بچه
. چون هیچ پیگیري نبود. با خانوادة همسرم هیچ ارتباطی نداریم«

عمه . انقدي که بچۀ من خیلی وقته پدربزرگ مادربزرگشو ندیده
  .»اسهعموشو اگه تو خیابون ببینه شاید نشن

معموالً ارتباط . آمد نیستو خیلی اهل رفت. آمدمون ضعیفهو رفت«
وآمدو دور از شأن انسانی  رفت. خیلی خوشش نمیاد. اجتماعیش ضعیفه

این مسئله . ریم خونۀ خواهر برادارا گاهی وقتا سالی یه بار می. میدونه
از . گیره میگه سرم درد می. اجتماعی نیست. کنه خیلی منو اذیت می

  .»اي نیست براي من سخته ولی چاره. وغی فراریهشل
  

مشارکت در امور منزل و دستۀ دوم، به بررسی وضعیت مدیریت خانواده شامل 
  . کند  اشاره میها گیري مشارکت در تصمیم

  
تداوم منابع ،  نگهداريۀدر زمینهمسران جانبازان هایی که  بخش اعظم فعالیت

تنهایی و بدون  ، بهدهند  انجام میلیۀ امور منزل و ک مراقبت از کیان خانواده،انسانی
ها، برخی از زنان  رسان عبارت دیگر، طبق گزارش اطالع به. مشارکت همسرشان است

دلیل وضعیت جسمی و مشکالت اعصاب و روان همسرشان، ناگزیر مسئولیت انجام  به
  . رندداري و نگهداري از همسر و فرزندان را برعهده دا تمام امور منزل، خانه

  : مطلب زیر گویاي همین موضوع است
 خودم من حتی. ها بچه خرید،. میدم انجام خودم من رو کارا همه« 

 شوهرداري، ... نیست دنیا این توي انگار. کنم می اصالحش. شورمش می
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 انجام خودم باید رو کارا این همۀ داري، مهمون داري، عروس داري، بچه
  .»بدم

  
هاي مربوط به امور  گیري معتقدند که در تصمیمشوندگان  برخی از مصاحبه

نیازهاي اعضا را در نظر . خانواده، با همسر و فرزندان خویش روابط مشارکتی دارند
اما برخی دیگر از همسران . کنند ریزي اقدام می گرفته و بنا بر مصلحت خانواده به برنامه
درت و اختیارات همسرشان گیري در حوزة ق نیز به تأثیر مستقیم و اینکه قطعاً تصمیم

  : کنند است اشاره می
 برخالف که تصمیمی هر کاري، هر کالً. ایشونه با نهائی تصمیم«

 دوست. احسنه خودش تصمیمات. اشکاله محل همیشه باشه، نظرش
  .»بزنم حرف تصمیمش خالف نداره

احترامی فرزندان  مسئلۀ بیدستۀ سوم مشکالت نیز به مسائل فرزندان از قبیل 
عالقگی و انگیزة فرزندان براي ارتباط با دیگران، تهدید و اقدام  ، بیبت به پدرنس

فرزندان براي خودکشی، مسئلۀ اعتیاد فرزندان، مسئلۀ طالق فرزندان، مسئلۀ کتک 
  . ها تکیه دارد این خانوادهخوردن فرزندان 

 مواجهدست همسر،  مورد ضرب و شتم قرار گرفتن بهدر نهایت، مشکالتی نظیر 
که شخص خود جانباز براي خانواده و  و اعتیاد همسر، با صحنۀ خودکشی همسر

 این مشکالت یا نتیجۀ رفتار .آورد، بررسی شده است وجود می خصوص همسرش به به
و عملکرد نادرست شوهر نسبت به همسر خویش است یا ناشی از عواقب جانبازي 

ی چه از نظر روحی و چه به هر صورت این عوامل باعث ایجاد نامالیمات. اوست
  : شود جسمی براي این زنان می

ها کوچیک بودن،  قبلناً که بچه. کنه منو خیلی با حرفاش اذیت می«
ولی االن پسرا بزرگ شدن خودشم . خوردم منم زیاد ازش کتک می

  .»دونه ممکنه تو روش وایسن می
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ی در جنگ نوع اي افراد که به  سال از جنگ تحمیلی، پاره26هنوز و با گذشت 
گونه مدرکی دال بر مجروحیت خود به بنیاد ارائه  اند ولی تاکنون هیچ حضور داشته

اند، با ادعاي قرار گرفتن در معرض موج انفجار و مجروحیت اعصاب و روان به  نداده
از طرفی، در برخی از جانبازان . بنیاد مراجعه و خواستار تأیید مجروحیت خود هستند

. زان ازکارافتادگی این عزیزان در حال حاضر هیچ سنخیتی نداردمیزان مجروحیت با می
دلیل دخالت عوامل متعدد  دنبال آن به اي از جانبازان پس از مجروحیت و به پاره

در حال حاضر وضعیت جسمی و روانی بسیار ... خانوادگی، اجتماعی، شغلی، مالی و
ن کاهش کارایی آنها را اند که میزا بدتري نسبت به آغاز مجروحیت خود پیدا کرده

 تعیین در همین راستا همسران جانبازان مسائلی نظیر. مراتب شدیدتر ساخته است به
، هاي رسمی نتیجه برخوردار نشدن از حمایت نشدن درصد جانبازي همسر و در

 و هاي باالي درمانی، طوالنی بودن زمان بازگشت این هزینه از طرف بنیاد هزینه
  . اند وگوهاي خویش مطرح کرده صادي را در گفتهاي اقت نابرخورداري

 شش هزینشو. شرق ریم می تهران غرب از سمعک گرفتن براي ما«
 بیرون از ما. نمیدن اونم دیگه که ناال. بدن بهمون کشه می طول ماه

گم ولش کن، نرم  رم، می دیگه دنبالش نمی. گیریم می خودمون سمعک
 باالتر نداریم؟ هفتاد درصد یعنی دیگه از جانباز هفتاد درصد که. بهتره

 .»کنه چی؟ یعنی بدنش اصال کار نمی

 
شود  منظور ما از مشکالت اجتماعی ـ فرهنگی به آن دسته از مسائلی اطالق می

رو  که همسران جانبازان در مواجۀ عمومی با مسئلۀ جانبازي در اجتماع با آنها روبه
مردم از زندگی ایشان سرچشمه داوري عموم  هستند که گاهی از ناآگاهی یا پیش

مسئلۀ (ها، قوانین یا اصولی  دلیل بازتاب غیرواقعی برخی طرح گیرد و گاهی نیز به می
است که براي بهزیستی جانبازان و خانوادة آنها ) هاي حمایتی رسمی اقدامات و برنامه
  .شود در نظر گرفته می
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 با فقط اشماه گن می هام بچه به. کنه می اذیت خیلی مردم حرفاي«
  .»خوردین مارو حق شماها گن می. بشین دانشگاه وارد تونستین سهمیه

شد که  شوندگان پرسیده می وگو از مصاحبه شایان ذکر است که در پایان هر گفت
در بازنگري زندگی مشترکشان از ابتدا تاکنون چه احساسی داشته و با توجه به همۀ 

اند،  ر زندگی با یک جانباز سپري کردهشرایطی که تا به امروز پشت سر گذاشته و د
ها  رسان واقع، قصد پژوهشگر بررسی دیدگاه اطالع رد! اندیشند؟ چگونه به آینده می

شکل دو مقولۀ مجزا نیست، بلکه محقق  صرفاً به» نگاه  آنها به گذشته و آینده«دربارة 
ه شناخت دیدگاه ریزي و مطالعۀ علمی دربارة این کنشگران، ب معتقد است هرگونه برنامه

عبارت دیگر براي قضاوت از جایگاه و  به. آنها نسبت به گذشته، حال و آینده نیاز دارد
مشکالت زندگی آنان، باید دید این همسران در جایگاه یک کنشگر چه نمایی از آیندة 

  زندگی خود دارند؟
  : ستیمرو ه ها روبه رسان هاي متفاوتی از اطالع اسخ پهر چند که در این میان با

ها آسیب  به هر حال اگه زن و مرد توي یه طریقه باشن، بچه«
من همیشه جلو . وقتی بچه میاد هر دو نفر باید همراه باشن. بینن نمی
این . هاي من بزرگ شدن، تظاهر فهمیدن بچه. هام تظاهر کردم بچه

تظاهر به اینکه من و باباتون یه مدلیم ولی . خیلی منو عذاب میده
  .»ونی که به اون گرونی بود دادیم رفتجو. نبودیم

  : اما در مقابل این دیدگاه، گزارش دیگري هم وجود دارد
یه زندگی . البته خیلی سختی داره. نه، هیچ وقت پشیمون نشدم«

 سالم 26. چون خودم تصمیم گرفتم. معمولی دودوتا چارتایی نیست
درسته کالً . کنم من اگه برگردم عقب بازم انتخاب می. بود ازدواج کردم

یه اتفاقاي خوبی برام . اعصاب نداره ولی این زندگی یه شیرینیایی داره
  .»خدا حواسش بهم هست. میوفته
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  :همینطور در نگاه به آینده نیز، نظرات متفاوتی وجود دارد
خوام بهم آرامش  همش از خدا می. تمام دعام و ثنام آرامش فکریه«

کنم نقطۀ  ري برسم فکر میهر زمانی به این آرامش فک. فکري بده
چون هیچ وقت در کنار شوهرم آرامش . شروع زندگی خوبه منه

  .»نه، آینده رو دوست ندارم. نداشتم
زندگی . شه به نظر من برکات این کاري که کردم، بعدها معلوم می«

آیندة . رسن آدما با راحتی به جایی نمی. کنه آدما با سختی معنی پیدا می
هر کشوري که به .  شهدا و جانبازا هویت ما هستناین. خوبی در پیشه

شن و همه بیمه  این افراد بها بده در حقیقت هویت بقیه حساب می
من که خدارو شکر همسرم سرپاست ولی اینا رو اگه بها بدیم، . شن می

  .»نگاه من به آینده روشنه. شه آیندمون تضمین می
  

  نتیجۀ پژوهش 
عبارت دیگر یک  هنگام بروز یک ناهنجاري یا به توان نتیجه گرفت که مجموع میدر 

 یک کل و سیستم یا اجزاي داراي ۀمثاب مشکل خانوادگی، نگاه ما باید متوجه خانواده به
بینی که  ایم با یک مانع غیرقابل پیش هریک از ما روزي مجبور شده. روابط متقابل باشد

یم، اما حوادث و بالیاي دهد، مواجه شو جریان عادي و مسیر زندگی ما را تغییر می
شوند افراد مرگ عزیزان، فقدان و دیگر مشکالت را  طبیعی وقایعی هستند که باعث می

وقوع حوادث بر تعادل سیستم شخصی، خانوادگی و . طور ناگهانی تجربه کنند به
هاي مذکور  هاي فرد را در هر کدام از سیستم گذارد و نقش روابطی اشخاص تأثیر می

تنها تمام خانواده تعادل   مثالً با مرگ یک یا چند تن از اعضاي خانواده، نه.زند می برهم
لذا این . کند مانده نیز تغییر می هاي اعضاي باقی دهد، بلکه نقش خود را از دست می

هایی که  دنبال آن است تا تعادل جدیدي را از طریق توزیع مجدد نقش خانواده به
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قابل  از طرفی حوادث غیر. دست آورد ، بهرفته بوده است دست برعهدة اعضاي از
الشعاع قرار  ها را نیز تحت بینی، سازگاري جسمی و روانی افراد و یا خانواده پیش
  .  دهد می

 معتقد است در مطالعۀ خانواده و درمان مشکالت هریک از اعضاي آن جی هیلی
ز، مستقیماً خصوص همسر جانبا اعضاي خانواده، به. باید بر کل خانواده تمرکز کرد

کوبین و  مک. ها و فشارهاي مربوط به مشکالت ویژة خود هستند درگیر استرس
هاي رزمندگان انجام دادند،  اي که دربارة سازگاري خانواده با مطالعه) 1996( همکاران

 مسائل و مشکالت مختلف ناشی از دلیل ها به به این نتیجه رسیدند که برخی از خانواده
وجود آورند و با   تغییراتی اساسی در چارچوب ساختار خانواده بهشوند جنگ مجبور می

هاي کلیدي در خانواده در  ها و نقش مثاالً مسئولیت. رو شوند هاي جدیدي روبه استرس
غیاب رزمنده و حتی پس از بازگشت او با وجود مجروحیتش، بین اعضاي خانواده 

در این میان . اگذار شده استها به یکی از اعضاي خانواده و تقسیم و هریک از نقش
) 1980(از نظر جانسون . همسر جانباز نقش قابل توجهی در مدیریت خانواده دارد

ها در خانواده  ها و مسئولیت جایی نقش هرچه شدت معلولیت رزمنده بیشتر باشد، جابه
ها از سوي اعضاي  ها و مسئولیت البته درصورت پذیرفتن این نقش. یابد نیز شدت می

ها مورد  جایی نقش اما اگر این جابه. رسد نظر می ده، این امر موضوعی عادي بهخانوا
شود که درنهایت  اي می هاي پیچیده قبول اعضاي خانواده قرار نگیرد، باعث کشمکش

اي موارد به بروز بحران منتهی  به ایجاد استرس و اخالل در نظام خانواده و در پاره
  .شود می

وي مستقل از خویش نیست و تعامالت اعضاي آن از آنجایی که خانواده عض
هاي زنجیر به هم وابسته است، بنابراین همۀ اعضاي خانوادة جانباز  مانند حلقه

دلیل وجود  شوند و به خصوص همسر او مستقیماً درگیر مشکالت ویژة جانباز می به

                                                
1. Jay Haley 
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شود  همین مسائل و مشکالت است که کارکردهاي نظام خانواده با اشکالتی مواجه می
 آموزش الزم به افراد خانواده ۀدر اینجا ارائ. دشو و زمینه براي بروز بحران فراهم می

 عمومی است که ة که در خانواده تغییر یک پدیده شودباید به آنان گفت. ضروري است
 اطالعاتی و جو عاطفی را دربرگیرد و نقش آنان  ـ ساختار، الگوهاي ارتباطیهمۀباید 

هاي دقیقی براي  ریزي لذا ضروري است که برنامه. ناپذیر است اجتنابنیز در این تغییر 
خصوص همسر جانباز که مستقیماً درگیر مشکالت  توانمندسازي اعضاي خانواده به

همچنین براساس تعریف سالمت . ناشی از مجروحیت همسر خود است، صورت گیرد
ل و شکوفاسازي رسیدن به کمازمینۀ ، گرا ي انساننظام ارزشی الگوروانی در 

ریزي جامع که ابعاد مختلف  این زنان باید با یک برنامهاستعدادهاي ذاتی و درونی 
 . را دربرگیرد، فراهم شود... اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و

  
در این پژوهش به نتایجی رسیدیم که قبل از بیان آنها الزم است به این نکته 

هاي جانبازان نیست و ما عمالً  م به همۀ خانوادهاشاره شود که این نتایج، قابل تعمی
هاي الزم در  هایی هستیم که با تقویت تفاهم و افزایش مهارت شاهد حضور خانواده

هاي دیگر  توان به خانواده وضعیت بسیار مطلوبی هستند که با الگو قرار دادن آنها می
هایی که   خانوادهاما باید پذیرفت که در شرایط فعلی جامعۀ بشري، حتی. کمک کرد

کمترین مشکالت را از نظر روانی و جسمی دارند، باز هم در معرض مخاطرات و 
رفت از مشکالت را بیاموزند و قطعاً  هاي برون گیرند و باید راه نامالیمات قرار می

هاي جسمی و فشارهاي روانی هستند،  هاي جانبازانی که در معرض آسیب خانواده
مند  توان از یک میزان توانمندي، بهره  همۀ آنان را نمیشرایط دشوارتري دارند و

شان  هاي تک این جانبازان و خانواده لذا باید با حفظ حرمت و شأن تک. دانست
  .مشکالت موجود آنان را شناخت و در حل آن کوشید

آمده حاکی از آن است که در زندگی اغلب همسران  دست به طور کلی نتایج به
شروع زندگی . سروکار نداریم) مانند دیگر افراد جامعه( عادي جانباران با یک روال
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بسته به میزان انگیزة معنوي و عقیدتی زن در اوج رضایت و آرامش روانی آغاز 
توجهی به مشکالت و تبعات طبیعی زندگی  رسد که با بی نظر می ولی چنین به. شود می

رود وگاهی  آرامی پیش میتر به سمت نا ها سریع و شرایط روانی جانباز، این زندگی
  .شود بحرانی می

پس از ازدواج، زن باید تصورات خود را در صحنۀ زندگی عملی سازد، اما با 
 که گویند  اکثر زنان می. آلی بودن آنها، نتایج عمل متفاوت است توجه به واقعی یا ایده

ز را کردند از نظر جسمی توانایی جبران شرایط خاص جانبا قبل از ازدواج فکر می
به بیان بهتر توجه آنها بیشتر روي مشکالت جسمی بوده و تبعات روانی حاصل . دارند

بر مشکالت  اند که جانباز، عالوه اما بعد از ازدواج متوجه شده. اند از آن را نادیده گرفته
جسمی و شرایط روانی خاص ناشی از آن، فردي است با تمام خصوصیات یک همسر 

ها، فرهنگ که در تمامی اینها  رخورداري از سالیق، نگرشدر زندگی مشترك؛ مثل ب
هاي کوچک یا بزرگ بین او و همسرش وجود داشته باشد؛  تواند تفاوت می

اگرچه انگیزة معنوي در . شود ها میان همۀ زوجین دیده می که این تفاوت طوري همان
تواند  یشود اما نم رنگ شدن مشکالت ناشی از موارد فوق می شروع زندگی سبب کم

  . اهمیت آن را کامالً از بین ببرد
شوند که با انگیزة  رو می در طی زندگی، همسران جانبازان با مشکالتی روبه

تر از آن است که  خوانند ولی گاه مشکالت، بزرگ معنوي، خویش را به آرامش فرامی
ولیت  مسئدلیل تنها با این انگیزه فراموش شود؛ درنتیجه ممکن است خستگی زیادي، به

صورت  شود، به جانبۀ آنان که در کار و امور روزمرة زندگی مشترك ایجاد می همه
هاي اکثر  قول با استناد به نقل. گیري و گاهی دلزدگی ظاهر شود افسردگی، گوشه

بر همۀ  توان ادعا کرد که همسران جانبازان، عالوه هاي این پژوهش، می رسان اطالع
کنند، مسئولیت  در خانواده ایفا می... ادر، عروس وهایی که در جایگاه همسر، م نقش
جانبۀ مدیریت امور منزل را نیز برعهده دارند و در موارد بسیار معدودي شاهد  همه
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مشارکت همسر یا فرزندان در این مورد هستیم که این امر فشار مضاعفی را به آنان 
  . دنک تحمیل می

عبارت  به. لفی تأثیرگذار استشایان ذکر است که مجروحیت همسر در ابعاد مخت
گاهی . دیگر پیامدهاي مجروحیت، بر شرایط تأثیر مستقیم و غیرمستقیم گوناگون دارد

سالمت روانی . رود شمار می یک عامل بازدارنده است و گاهی یک عامل تهدیدکننده به
فردي زوجین، شیوة فرزندپروري و ارتباط با فرزندان، برقراري  همسر، ارتباط بین

هاي اجتماعی، مشارکت یا عدم مشارکت در مدیریت  تباط مستمر با دیگران در شبکهار
مداري در خانواده، مسائل  ها، مسائل مربوط به فرزندان، اخالق گیري امور منزل و تصمیم

مالی و معیشتی، مدیریت مواجهه با تصورات قالبی عموم در ارتباط با مسئلۀ جانبازي، 
اي در شبکۀ  فرهنگی و بسیاري مسائل دیگر، جایگاه ویژه ـ نابرخورداري هاي اجتماعی

تواند از نظر  شده، می همۀ موارد مطرح. علیتی مشکالت زندگی همسران جانبازان دارد
کیفی زندگی همسران جانبازان را ــ جدا از بحث نوع جانبازي همسرــ دستخوش 

ه سی دهه از جنگ رویارویی با مسائلی کند که ممکن است تا به امروز که قریب ب
زننده نظیر  از طرفی مواجهه با رفتارهاي آسیب. گذرد، همچنان مغفول مانده باشند می

نداشتن «، »خودکشی همسر«، »کتک خوردن«، »اعتیاد«، »شک و بدبینی مداوم همسر«
مرور زمان، صدمات روحی گزافی بر این  تواند به می» هاي مداوم عصبانیت«و » وفاداري

 از .رده و استحکام روانی و عاطفی ایشان را دچار فروپاشی و تزلزل کندزنان وارد آو
دلیل جانبازي او با اختالالتی  زمانی که کارکردهاي نقش پدر در خانواده بهطرفی دیگر، 

تبع آن روابط بین  دهد، به شود و پدر عمالً اقتدار شایستۀ خود را از دست می مواجه می
حال اگر خود پدر نیز تالشی براي . شود تغییرات میوالدین و فرزندان نیز دستخوش 

شود و  مرور دچار ضعف می بهبود این ارتباط با فرزندان نداشته باشد، روابط آنها به
در اغلب این موارد، کارکردهاي نقش . آید وجود می هایشان به شکافی بین آنها و ارزش

ر و سر و سامان دادن شرایط بر تیماري از پد مادر عالوه. شود پدر، به مادر منتقل می
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محیط خانه و زندگی، باید واسط ارتباط بین پدر و فرزندان نیز باشد و همواره نقش 
  .گاهی خود براي هر دو طرف را حفظ کند و این امر یعنی فشار مضاعف تکیه

برد و قرار هم نیست که حصاري  از آنجایی که فرد در تنهایی و انزوا بسر نمی
العمل نزدیکان، اطرافیان و حتی دیگر افراد  یعی است که عکسدور خود بکشد؛ طب

ها بازتابی  جامعه با جانباز و شرایط او بسیار اهمیت دارد چرا که بخشی از رفتار انسان
اي براي رویارویی  هاي خانوادگی نیروي مقابله  حمایت.از برخورد اطرافیان است

انسان وقتی . شود یدگی محسوب میآمیز و آسان در زمان مواجه با مشکل و تن موفقیت
مطمئن شود که در رویارویی با مشکالت تنها نیست از ضعف و ناامیدي در امان 

در ارتباط با دیگران و حمایت آنها، ساختار جدیدي از روابط و پیوندها شکل . ماند می
اما اگر پیامدهاي . بخش از زندگی مؤثر است گیرد که در ایجاد شرایط رضایت می

حیت همسر در برقراري ارتباطات در نقش عامل بازدارنده عمل کند، چه اتفاقی مجرو
علل  هاي جانبازان به وگوها مشاهده کردیم که خانواده افتد؟ در روند اکثر گفت می

هاي جسمی همسر، رفتارهایی چون  مختلفی نظیر بیماري اعصاب و روان یا ناتوانایی
دهند و در برقراري   با دیگران را از خود بروز میوآمد عالقه و انگیزه براي رفت نداشتن 

بسا همسران و فرزندان در این باره با  ارتباط با دیگران دچار اشکاالتی هستند و چه
دلیل ناآگاهی اطرافیان و  ها به گاهی این محدودیت. شوند هایی مواجه می محدودیت

در برخی از . آید ود میوج نداشتن اشراف کامل آنها به وضعیت جانباز و سالمت او، به
دالیل گوناگونی چتر حمایتی  ها شاهد این موضوع هستیم که خانوادة همسر به گزارش

زا  بسا خود به ایجاد شرایط آسیب خود را از خانوادة مستقل جانباز دریغ کرده و چه
اي چندان نو نیست و  البته بروز اختالفات خانوادگی در جوامع امروزي پدیده. دامن زده

 حوزة تخصصی مربوط به خود برخوردار است، ولی آنچه که از نظر اخالقی مورد از
هاي جانبازان، در این  هاي پدري از خانواده انتظار است، همراهی و همدلی خانواده

شکلی عامدانه بین اعضاي  ها به رسد گاهی این محدودیت نظر می به. هاست موقعیت
شتن انگیزة فرزندان جانبازان، نداشتن روحیۀ عالقگی و ندا بی. یابد خانواده رواج می
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وآمد و غیره روابط اجتماعی این افراد را کم  مناسب براي برقراري ارتباطات و رفت
  . گیري سوق دهد طلبی و گوشه کند و ممکن است آنها را به انزوا می

از سوي دیگر، تصورات قالبی عموم افراد جامعه نسبت به مسئلۀ جانبازي، یکی 
هاي ایشان، در بسیاري موارد  هاي اصلی همسران جانبازان است که طبق گفته غهاز دغد

اي عموم  نگاه کلیشه. آورد خاطر شدن آنها و خانواده را نیز فراهم می موجبات آزرده
دلیل ناآگاهی آنان از  نسبت به برخوردارهاي معیشتی و امتیازهاي اجتماعی جانبازان، به

یابد که این  گاهی این مسائل چنان شدت می. گیري استعمق قضایا، اغلب توأم با سو
چرا . خودداري کنند» ایثارگر بودن خانواده«دهند از مطرح کردن  ها ترجیح می خانواده

از طرفی دیگر، تبلیغات غیرواقعی . شوند رو می واقعی عموم روبه زنی غیر که با برچسب
عبارت دیگر،  به. زند قضایا دامن میها و نهادهاي مسئول نیز به این  نشدة سازمان و عملی

شده، برخوردار نیستند،  تنها معتقدند که از بسیاري امتیازهاي عنوان همسران جانبازان نه
هاي دیگري را نیز در سطح جامعه براي آنها  بلکه مدیریت ناکارآمد این تبلیغات، آسیب

ماعی از آنان هاي رسمی و غیررسمی اجت آورد و درنتیجه عمالً حمایت وجود می به
  .دشو سلب می

با مسائل ) هاي جانبازي در همۀ گروه(قدر مسلم این است که همسران جانبازان 
شان  هاي گوناگونی از زندگی رو هستند و بخش متفاوتی در زندگی مشترك خود روبه

ها،  در طی این پژوهش و ضمن مصاحبه. وبیش با نقصان و اختالالتی مواجه است کم
 به ذهن پژوهشگر پژوهشیشکل پیشنهاد براي پیشبرد اهداف  ي که بهبر موارد عالوه

رسید، موارد متعددي را هم همسران جانبازان براي دستیابی به شرایط بهتر زندگی براي 
توان پیشنهادهاي این  رسد می نظر می بنابراین به. اش، مطرح کردند جانباز و خانواده

ش اول گویاي آن دسته از پیشنهادهایی بخ. بندي کرد مطالعه را در دو بخش تقسیم
است که به مدد تجربۀ زیستی همسران جانبازان از زندگی مشترك با فردي جانباز، عیناً 

بخش دوم به پیشنهادهاي علمی . تجربه شده است و بیشتر جنبۀ کاربردي و عملی دارند
 ریزي امهمربوط است که پژوهشگر با تکیه بر ایجاد پیوندي ارگانیک، هماهنگ و برن
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ها و مسئوالن مربوطه، به طرح آنها اقدام کرده  ها، نهادها، سازمان شده بین همۀ بخش 
  . است

  
  پیشنهادها

همسران جانبازان معتقدند که اشتغال و سرگرم بودن همسرشان به کاري خاص، 
تواند مانع بروز برخی رفتارها نظیر کالفگی، سردر گمی، احساس پوچی و نداشتن  می

هاي بهتري در نحوة تعیین میزان  رسد الزم است شاخص نظر می به. هدف شود
کار گرفته شود و یا بازنگري اساسی  به) برحسب نوع جانبازي(ازکارافتادگی جانبازان 

هاي تجربی جانبازان در  استفاده از پتانسیل. ها صورت گیرد در این شاخص
هاي  ریزي ن در برخی برنامهمشارکت جانبازا. ها نقش مؤثري خواهد داشت ریزي برنامه

هاي عینی و  ها، میزان تحصیالت و تجربه طبق توانایی... رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و
اند، باعث به فعلیت  مدیریتی ارزشمندي که در دوران جنگ و یا اسارت کسب کرده

مثالً سپردن مدیریت بخشی از . رسیدن استعدادهاي بالقوة این گروه خواهد شد
گفتۀ همسران آنها، نتایج بسیار مطلوبی دربرداشته  زیارتی به جانبازان، بههاي  کاروان

اتفاق اعضاي این  به آوران مسابقات پارالمپیک که قریب است یا استفاده از تجربۀ مدال
تواند در رشد و شکوفایی ورزشی  دهند، می هاي ورزشی را جانبازان تشکیل می تیم

دهد که  هاي پژوهش همچنین نشان می فتهیا. جوانان، نقش بسزایی داشته باشد
به . هاي آنها وجود ندارد ریزي دقیقی براي مسائل تفریحی جانبازان و خانواده برنامه

هاي تفریحی مناسب که درخور شأن  اعتقاد برخی از این همسران، در نظر گرفتن مکان
قط باشد ــ نه ف) خصوصاً جانبازان اعصاب و روان ( و شرایط ویژة جانبازان

تواند یک راهکار عملی مناسب مسئوالن براي  ها و تزریق مسکن ــ می آسایشگاه
تنظیم و اجراي . کاهش بخشی از مشکالت خانوادگی این افراد در نظر گرفته شود

آور ورزشی و غیرورزشی براي جانبازان و همسرانشان موجب تقویت  هاي نشاط برنامه
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ترین جانبازان در  دهد که موفق یر نشان میهاي اخ  سالۀتجرب.  آنان خواهد شدۀروحی
 ۀ ورزش و نشاط را در برنام اجتماعی و خانوادگی افرادي هستند که معموالًۀعرص

 .اند اصلی زندگی خود قرار داده

اغلب همسران جانبازان با خدمات مددکاري اجتماعی و وظایفی که مددکاران 
شایسته است حوزة کاري . اند هاجتماعی در کار با این گروه برعهده دارند، بیگان

مددکاران اجتماعی در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، فقط به اعمال تخفیف در 
مددکاري اجتماعی با طی مسیر . ها و پیگیري برخی مسائل مالی محدود نباشد هزینه

تواند در جهت کاهش و حل  علمی خود در فرایند توانمندسازي همسران جانبازان، می
. اي بردارد هاي بسیار گسترده کالت همسران جانبازان در خانواده و اجتماع، گاممش

د و موجب شو  اجرا میددکاران اجتماعیکه با نظارت م  جلسات گروهیتشکیل
 زندگی تنها نبینند و ضمن ارتباط با ۀشود که همسران جانباز خود را در عرص می

برگزاري  مثاالً .کار گیرند ید را بیابند و بهشده و مف هاي تجربه حل هاي دیگر، راه خانواده
ل مختلف زناشویی به تناسب نیازهاي همسران ئ مساۀهاي آموزشی در زمین کارگاه

، راهکارهاي مقابله با استرس، اضطراب، هاي ارتباطی جانبازان، افزایش سطح مهارت
ها  رگروهتواند از موضوعات مورد بحث در این کا و بسیاري موارد دیگر می افسردگی

شناسایی دقیق نیازهاي همسران جانبازان در زندگی مشترك از طریق برگزاري . باشد
جلسات مشاوره با حضور مددکاران اجتماعی و فرایند مددکاري اجتماعی ضروري 

ریزي جامع از طرف مسئوالن  ضرورت و اهمیت وجود یک برنامه. رسد نظر می به
ران جانبازان را دربرگیرد و قطعاً حاصل یک مربوطه که همۀ ابعاد مسائل زندگی همس

کار گروهی و علمی دقیق خواهد بود، بیش از پیش براي این گروه هدف احساس 
هایی غیرضروري با  عبارت دیگر، به جاي برگزاري مسابقات یا همایش به. شود می

روزرسانی وضعیت  ها و به توان با پایش مستمر پرونده هاي کالن، می صرف بودجه
هاي جانبازان، نیازها و مشکالت واقعی آنها را شناسایی کرده و اقدامات الزم را  وادهخان

توجه به ضرورت کارگیري نیروهاي متخصص با  به. ریزي کرد با هدف رفع آنها برنامه
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  و باید است و ضروريهاي جانبازان، الزم  خانواده به خانوادهة خدمات مشاورۀارائ
مین نیروهاي تخصصی مجرب تدوین و أت براي آموزش و تهاي کوتاه و بلندمد برنامه

هاي  بازماندگان جنگ تحمیلی و خانوادهرسانی صحیح از شرایط ویژة  طالع ا.اجرا شود
حفظ شأن و جایگاه ارزندة آنان را به همراه  و برخورد صحیح مسئوالن و مردم ،آنان

شکل  کال مختلف و بهبه اششان همسرانجانبازان و تقدیر و تجلیل از . خواهد داشت
شناختی آنان  ها و عقاید معرفت زمینۀ مساعد براي فرهنگ سازي، تقویت ارزشمستمر، 

مالی و رفاهی هاي مناسب  هاي رسمی و برخورداري حمایت .کند را در جامعه فراهم می
باالخص در امر مسکن، تحصیل و آموزش، مقابله با مشکالت را براي آنان هموارتر 

رسد واگذاري بخشی از ارائۀ خدمات فرهنگی، اقتصادي، آموزشی  نظر می به. سازد می
هاي مددکاري اجتماعی که زمینۀ تخصصی  نهاد و کلینیک هاي مردم سازمانبه ... و

فعالیتشان مربوط به حوزة جانبازان و خانوادة آنهاست، با نظارت مستقیم بنیاد شهید و 
با .  و بهبود کیفیت خدمات مذکور باشدتواند موجب افزایش سرعت امور ایثارگران می

اندرکاران  توان توجه مسئوالن و دست شده از پژوهش حاضر می توجه به نتایج کسب
هاي  ریزي هاي آنان را به لزوم توجه بیشتر و برنامه متولی امور جانبازان و خانواده

سازي  نی بیشتر و غهاي پژوهشهمچنین زمینه و انگیزة الزم براي . تر جلب کرد دقیق
  . منابع در این زمینه را براي پژوهشگران، مددکاران اجتماعی و دانشجویان فراهم ساخت
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