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مسألهیانبودمهمق
وگذاردمیجايبهناپذیريجبرانآثارافتد،اتفاقکههدفیوویژگیهرباجنگ

واستترملموسجنگمنفیآثارکهاستدیهیبباشد.منفیومثبتآثارواجدتواندمی
مستقیمومحسوسامامنفیآثاراولیندهد.میقرارخودالشعاعتحتراآنمثبتآثار

,Shayanmehr(دشومیظاهرعمرانیوانسانیبعددودرجنگ اعظمبخش. )2012:99
خسارتشود.میظاهرجنگهايشعلهکردنفروکشازپسجنگ،پیامدهايومشکالت

خسارتبرآورداقتصاديکمیسیونکهآماريطبقعراق،وایرانيسالههشتجنگ
سال7معادلرقمایناست.شدهبرآورددالرمیلیارد80حدوددراست،دادهارائهجنگ

ارزيدرآمدهايسال30معادلیاوکشورگازونفتفروشازحاصلارزيدرآمدهايکل
تاجنگشروعازرقماینآنکهتوجهقابلي نکتهاست.نفتیغیرصادراتازحاصلکشور
173(شودنمیآنازپسهايسالهايخسارتشاملوبرداشتهدررا62سالپایان

Ibid:( ،بهاقتصاديمستقیمغیرومستقیمخسارتتومانیلیاردهامترتیباینبهه ک
).Anbari& Oveisi fardoei,2013:14(ه استشدواردکشور

جنگاقتصادي،پیامدهايوهانظر از خسارتأمل آن است که صرفتقابلي نکتهاما
زندگیازاياي که در هیچ دورهبه گونه،داردناپذیريبرانجپیامدهايهمانسانیبعددر

دورانگستردگیووسعتبهروانیاختالالتوهابیماريآمارجامعه،یکمردماجتماعی
داشتهمراهبهجانبازنفرمیلیوننیمحدودعراقبرابردرسالههشتجنگ.نیستجنگ

)Adib Sade, رودمیانتظارگذرد،میجنگپایانازدههسهآنکهعلیرغم).2013:136
باشند،نداشتهاجتماعیوشخصیزندگیدرمشکالتیدیگرآنانهايادهخانووجانبازان

برهنوزجنگپیامدهايورنجکهداردآنازنشانموضوعي پیشینهبررسیوشواهداما
دیدهآسیبگروهترینعمدهجانبازانکند.میسنگینیجنگاینبازماندگاندوشروي

ازگروهیجانبازيدرصدشهید،یادبنکمیسیوناعضايبررسیطبقهستند.جنگ
درگروهاینرسدمینظربهچهاگراست.شدهتعییندرصد25زیرجنگ،جانبازان
بازاماهستند،روحیوجسمیلحاظبهکمتريمشکالتدارايجانبازانسایربامقایسه

کهايویژهایطشردلیلبهآنهادارند.هاییمحدودیتجامعهدرسالمافرادبامقایسهدرهم
هستند.حمایتوخدماتدریافتنیازمندواندمواجهزندگیدرمختلفیمشکالتبادارند،

مراقبتشهدا،بازماندگاناموري ادارهایثارگران،اموروشهیدبنیاداهدافترینمهماز
ومشکالترفعبهنسبتپاسخگوسازمانعنوانبهواستجانبازانوبازماندگاناز
همینطبقواستشدهتعریفوظایفدارايجامعهافرادازگروهاینهايرخواستد
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میزاناساسبرودارندبنیادازهاییچشمداشتوانتظاراتجانبازانکهاستوظیفه
ازسالسیگذشتعلیرغمکنند.میقضاوتراسازمانعملکرد، انتظاراتآنشدنبرآورده

حلهايبحراندرگیرهمچنانجنگازدیدهآسیبزانجانباعمومکماکانجنگ،پایان
است،کردهدرگیرنیزراهایشانخانوادهبلکهخودتنهانهکهاندشدهجایگزینگاهونشده

تنهاجانبازانازگروهاینزندگیمشکالتواجتماعیهايچالشب غالکهايگونهبه
درجاتبهدارند،کهتعامالتیبهتوجهباهمخانوادهاعضايبلکهنیستآنهاخودبهمربوط

یکازتروسیعوگستردهجانبازانمسائللذااند؛ گریبانبهدستمشکالتآنبامختلف
شود.نمیقلمدادفرديمسائليحوزهدرتنهانیزآنهارفعواستشخصیي لهمسأ

مروزه است. اناپذیر زندگی اجتماعی ل اجتماعی جزء جداییئمسابه لحاظ نظري 
و به همین دلیل ه دهندئاراآناي از کنندهاند تا تعریف قانعکوشیدهمختلفنظران صاحب

ي اجتماعی رویکردهاي متعددي وجود دارد و بر همین اساس در خصوص تعریف مسأله
هاي مختلف شده ي اجتماعی توسط اندیشمندان در حوزهتعاریف زیادي از مسأله

,Merton, 1976) ،(Robertson, 1980) ،(Nisbett(توسطارائه شدهتعاریفاست.نظیر

1985) ،(Kumar, 2002) ،(Rubington & Weinberg, 2003) ،(Spector, 1993 ،(
)Bellmer, 1971(.ي اجتماعی، تعریف پر اما از میان تعاریف موجود از مسألهو غیره

ي تعاریف است. به زعم مهي اصلی هارجاع و مشهوري از هورتون و لزلی وجود دارد که پایه
ي اجتماعی وضعیتی است که بخش قابل توجهی از جامعه آن را ناخوشایند مسأله«آنها

بدانند (عام بودن) و معتقد باشند که براي حل آن باید کاري کرد (ضرورت رفع مسأله) و 
ی هستند هایی مسئول رفع مشکل اجتماععالوه بر آن، بر این باور باشند که افراد یا سازمان

).Nimroozi, 2008: 45(»(اهمیت فرد یا سازمان در حل مسأله)
الؤساینبهپاسخگوییحاضريمقالهتدوینازهدفگفتهپیشنکاتبهعنایتبا

باارتباطدرویژهبههاییچالشومشکالتچهبادرصد25زیرجانبازانکهاستمهم
اند؟مواجهشهیدبنیاد

پژوهشپیشینه 
) تحقیقات داخلیالف

جانبازانزندگیمشکالتومسائل(بررسیتحقیقموضوعتجربیيپیشینهبررسی
اطالعاتپایگاهانسانی،علومرتالو(پکشورداخلعلمیهايدادهپایگاهدردرصد)25زیر

بهکهدهدمینشانموضوعایننداشت.بردرايهنتیجمگیران)دانشگاهی،جهادعلمی
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بررسیکشورداخلدرجانبازانازگروهاینزندگیمشکالتروشنی،چندانهندالیل
25بااليعمدتاًجانبازاناخیرسالدهطیدادنشانبررسیایندیگرسويازاست.نشده

مطالعاتایناند.بودههانامهپایانوپژوهشیهايطرحازبسیارييمطالعهمورددرصد،
شیمیاییی،نخاعيضایعهروان،واعصاب(جانبازانجانبازانازخاصیگروهرويبرعمدتاً
محوريواصلیموضوعوشدهانجام...)وتحتانیاندامدوهرقطعجانبازانریه،وچشم

رفاهی،درمانی،وبهداشتیخدماتازجانبازانرضایتمیزانيزمینهدرهمتحقیق
درصد،تعیینپزشکیکمیسیونکاررونددارو،دریافتتکمیلی،يبیمهخدماتتوابخشی

پیشینهبررسیدرآنبرعالوهاست.بوده...وبدنيتودهشاخصبررسیسرپایی،ویزیت
شهید،بنیادتوسطشدهاشارهخدماتازجانبازانمنديرضایتمیزانسنجششدمعلوم

جتماعی،ايسرمایهخانوادگی،وعاطفیوضعیتازرضایتزندگی،ازرضایتسنجش
ومعلولیتدرصدبهنسبتنگرششاغل،جانبازانشغلیاجتماعی،رضایتاعتماد

بودهدرصد25بااليجانبازانمیاندربررسیموردموضوعاتدیگرازهاهاي آننیازمندي
است.

بررسی«تحقیقتنهادادنشانحاضريمقالهموضوعپیرامونموجودپژوهشیسوابق
برثرؤمعواملوایثارگراناموروشهیدبنیادعملکردازتهرانشهرجانبازانرضایتمیزان

آمدهبدستهايیافتهازبخشیبهحديتاآننتایجکهاست)Amirkhani, 2010(»آن
دروشدهانجامتهرانشهردرنفري300ينمونهباتحقیقایناست.نزدیکمقالهایندر

(توزیعسازمانیوجانبازي)(درصدفرديواملعکهاسترسیدهنتیجهاینبهنهایت
برجانبازان)بابنیادکارکنانبرخوردجانبازان،میاندربنیادموجودامکاناتعادالنه
است.ثرؤمبنیادعملکردازجانبازانرضایت

Anbari & Oveisi(تحمیلیجنگجانبازانهویتیوفرهنگیهايچالش

Fardoei, 2013(هايمصاحبهانجاموکیفیروشبهکهاستگريدیپژوهشعنوان
هویتيدغدغه"بهتهرانشهردرصد70جانبازانازنفر32باانفراديوگروهیمتمرکز
مورددرجانبازانکهاستدادهپاسخپرسشاینبهواستهپرداختجانبازان"جانبازي
هایافتهاندیشند؟مینهچگوگذشتهبهنسبتآنتغییراتوخودجانبازيهویتوجایگاه
منظرازمواردازبسیاريدروگردیدهتغییراتدستخوشجانبازيادبیاتدهدمینشان

تبلیغاتیوايرسانهگفتارهايتعارفات،ازايمجموعهبهجانبازيمنزلتوتقدس،جانبازان
ایثارگريفرهنگباناهمخوانجدیدرفتاريالگوهايجامعه،سطحدراست.یافتهتقلیل

آمدهوجودبهایثارگريگفتمانبامتعارضامانوینهايقرائتوتفسیرویافتهگسترش
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وماديعمدتاًرویکردبهایثارگري،وجانبازيارزشیگفتماندرتحوالتایناست.
نگرشبراقتصاديوماديرویکردجامعهدرکهمیزانیبهاست،شدهمنجرمعیشتی
يهدامنوفرهنگیهايدغدغهبرتحولایناست.یافتهغلبهانبازانجبهنسبتفرهنگی
وهمسرخصوصبه،آنهايخانوادهاعضايازبرخیوجانبازاناجتماعیانزوايوانفصال

است.افزودهنیزآنانفرزندان
شدههئارادرمانیخدماتازجانبازانسنجیرضایت«عنوانباکهدیگريتحقیقدر

رضایتمیزان)، Dortaj, 2009(استشدهانجام»ایثارگراناموروشهیدبنیادتوسط
باآنيرابطهوایثارگراناموروشهیدبنیادتوسطشدههئارادرمانیخدماتازجانبازان

ایناست.شدهبررسیجانبازانرضایتبامرتبطعواملسایرتعیینوجانبازيدرصدونوع
انجامتهرانشهرجانبازانازينفر138يبر روي نمونهوهبودپیمایشيشیوهبهتحقیق

شهیدبنیادتوسطشدههئارادرمانیخدماتازجانبازانرضایتدادنشاننتایجاست.شده
تفکیکبهشدههئارادرمانیخدماتازرضایتبیناست.متوسطحددرایثارگرانامورو

رضایتدرامانیستدارمعنیتفاوتیناکهشودمیمشاهدهکمیتفاوتجانبازينوع
دارد.وجودبیشتريتفاوتجانبازي،درصدتفکیکبهدرمانیخدماتازجانبازان

ایثارگراناموروشهیدبنیاددرشدهارائهخدماتازمراجعینمنديرضایتبررسی
است ريدیگتحقیقآنانانتظارسطحباآنيمقایسهوپاراسورامانروشبهگیالناستان

خدماتيارائهينحوهازبنیادگیرندگانخدمتمنديرضایتوضعیتبررسیهدفباکه
کمکبه این تحقیق اطالعات شد.اجراگیالناستانایثارگراناموروشهیدبنیاددر

برمشتملهاينمونهازنفر670بینپاراسورامانروشبرمبتنیاستاندارديپرسشنامه
رضایتکلمیانگینداد،نشانیجنتا. جمع آوري شدآزادگانوجانبازان،شهداهايخانواده

ازمورددوبینایندرباشد.میدرصد6/78برابربنیادایندرخدماتيارائهينحوهاز
باالترکلرضایتمیانگیناز%)4/80اعتمادواطمینانو%83بامحسوسات(اصولیمتغیر

همدلیو%8/74باتضمینواعتبار،%4/78باپذیريواکنشویپاسخگوی(مورد3اما.بود
داد.اختصاصخودبهرامیانگینازترپایینمنديرضایتمیزان%)8/70بانیازهادركو

هايخانوادهو%8/78آزادگانو%2/78جانبازانهدف،يجامعهنوعحیثازاینکهضمن
جانبازانبهمربوطدرصدکمترینوداشتندضایترخدماتيارائهينحوهاز%2/79شاهد

).Abdi and Azimi, 2013(بودباالبهدرصد70
ودرمانیریزيبرنامهراهبردهايبهدستیابیهدفباهمچنین تحقیق دیگري 

روانواعصابجانبازانزندگیفیتکیبررسی«بهروان،واعصابجانبازانبیندرخدماتی
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روانواعصابجانباز345باپیمایشيشیوهبهمطالعهاین.انجام شد»اصفهاناستاندر
شد.انجامکردند،شرکتجانبازانسالمتپایشطرحدر1388سالدرکهاصفهاناستان
يمصاحبهواینهمعانجاموجانبازمنزلبهپزشکمراجعهصورتبهابزارتکمیلينحوه

وضعیتفیزیکیفعالیتفقطزندگیکیفیتابعادمیانازدادنشانبود.نتایجبالینی
همچنین؛ استپائینبسیارزندگیکیفیتروانیابعادویژهبهابعادسایروداردمتوسط

افزایشآنبرعالوهاست.ثیرگذارأتزندگیکیفیتمختلفابعادبراشتغالوهلأتسن،
موعدازپیشبازنشستگیواستآنانزندگیکیفیتافتبرايتهدیدينبازانجاسن

Ahmadi Node and(کندمیتهدیدراآنانزندگیکیفیت،روانواعصابجانبازان

Nejati, 2010.(
ومجروحیتنوعنفري،368ينمونهباوپیمایشيشیوهبهدیگريتحقیقدر
نتایج.گرفتقراربررسیموردهکرمانشااستاندرصد25بااليجانبازانزندگیکیفیت

یتمجروحنوعحسببرزندگیکیفیتوداردجانبازانزندگیپایینکیفیتازنشان
آمپوته،جانبازانبرايوپایینشیمیاییجانبازانبرايجسمیبعددر.استمتفاوت
وروانواعصابجانبازانبرايروانیبعددراست؛باالترنسبتبهاعصابوترکیبی

قراربهتريوضعیتدرویژهوترکیبیآمپوته،جانبازانبرايوترپایینسطحدرشیمیایی
آمپوته،جانبازانبرايوترپایینسطحدرشیمیاییجانبازانبراياجتماعیبعدرددارد؛

معکوسیثیرأتزندگیکیفیتبرفرزندانتعدادوسندارد؛قراربهتريوضعیتدرترکیبی
بهتريزندگیکیفیتازشاغلافرادوداردثیرأتزندگیکیفیتبراشتغالوضعیتدارند.

تحتراجانبازانزندگیروانی،روحیمشکالتوناتوانیدادنشانقتحقیاینبرخوردارند.
.Gholipour and et(نیستیکسانآنهامیاندرثیرأتاینودهدمیقرارثیرأت al.,

2015 .(
بهمبتالجانبازاندرسالمتبامرتبطزندگیکیفیتبررسی«عنوانباتحقیقیدر
70زندگیکیفیت).Mandani and Fakhri, 2013(»سانحهازپساسترساختالل
SF36يپرسشنامهکمکبهاهوازشهردرسانحهازپساسترساختاللبهمبتالجانباز

میاندرمونآزنمراتکمتریندهدمینشانهایافتهاست.گرفتهقراربررسیمورد
وجسمینقشایفايهايحیطهبهمربوطسانحهازپساسترساختاللبهمبتالجانبازان
وتحصیالتسطحجانبازي،درصدبازندگیکیفیتبود.اجتماعیعملکردوهیجانی
بینهمچنین؛نداشتمعناداريارتباطسنباولیداشتمعنادارارتباطهلأتوضعیت
استرساختاللنشد.دیدهعناداريماختالفنیزسرپاییوبستريبیمارانزندگیکیفیت
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درترپایینزندگیکیفیت.استهمراهجانبازانزندگیکیفیتکاهشباسانحهازپس
شد.مشاهدهمجرددرافرادوترپایینتحصیالتسطحبیشتر،جانبازيدرصدباجانبازان

وخوددیدازگیالناستان%25ازکمترجانبازاننیازهايديبناولویت«همچنین
نفر3844باکهاستدیگريتحقیقعنوان)Asghari and et. al., 2015(» شانهمسران

تحقیقایناند.گرفتهقرارمطالعهموردآنهاهمسرانازنفر141ودرصد25زیرجانبازاناز
وجسمانیشغلی،اقتصادي،آموزشی،شناختی،وانرنیازهايترتیببهنجانبازادادنشان

روانی،اقتصادي،نیازهايواولاولویتشغلینیازهايآنهاهمسراننظرازداشتند.پزشکی
میزاندربازنگريمحققپایان،در.بودبعديهاياولویتدرجسمانیوپزشکیآموزشی،
و%25زیرجانبازاندرهانیازرفعمکانیزمآنها،بیکاريرفعبهکمکوجانبازي
شود.مییادآورراگیالناستاندرشانهمسران

) تحقیقات خارجیب
واثراتموددرفراوانیتحقیقاتایران،ازخارجپژوهشیهايتجربهخصوصدر
باخوديمطالعهدرمثالًاست.شدهانجامجنگبامرتبطزیستیاجتماعیـروانیعواقب
وجنگازانبسربرايدرمانیزوجوخانوادهدرمجددادغامهاييدشوار«عنوان

جنگازتازگیبهآنهاازیکیکههاییزوجکهه شد دادنشان،)2011(»هایشانخانواده
بیانگروضعیتشانومواجهندشانخانوادگیزندگیدرهاییدشواريبااستبازگشته

مشکالتاست.هازوجازدستهاینروحیمشکالتدرمانيزمینهدرمهمیهايچالش
خانواده،درمجددادغامراهسربرموجودتعارضاتشاملدارد.وسیعیيدامنههازوجاین

هايچالشوخیانتمزمن،آسیبافسردگی،یاو) PTSD(يواقعهازبعداسترساختالل
بهربوطممالحظاتنویسندهمدنی.زندگیبهمجددپیوستنبامرتبطاجتماعیوفردي

راهازوجاینمورددرپژوهشیوکلینیکینیازهايودرمانیهايروشکردنیکپارچه
جامعهبهمجدداتصالهايراهبردهايمطالعه،نتایجاساسبردهد.میقراربحثمورد

چالشاینکهدانستنونظامیتجربهانتقالبرايسفیريبهسربازانشدنتبدیلازعبارتند
ازجامعهکهشدمعلومهمچنین؛ شدخواهدآسانزمانگذشتباتازهعیتوضبهگذار

رويپیشموانعمطالعههايیافتهاماکندمیحمایتوحفاظتهاچالشبرابردرجانبازان
).Sayers, 2011(کردآشکارنیزراحمایتیخدماتبهدسترسیویابیمکاندرسربازان

ازگذاردرعراقوافغانستانازبازگشتهسربازانيهاچالش«عنوانبايامطالعهدر 
همحققان ب»جامعهباآنانمجددپیونددرموجودرویکردهايومدنیزندگیبهارتش
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باسربازاناینمیانارتباطگسستوجنگسربازانمیاندرتروماهايتجربهبررسی
نظامی،غیرزندگیبهارتشايفضازانتقاليمسئلهفهماهمیتودوستانشانوهاخانواده
ایندرپرداختند.جامعهبامجددارتباطيبرقرارهايروشوشدهتجربههايچالش
مضمونسهشدانجامجنگازبازگشتهسرباز24باعمیقيمصاحبهطریقازکهمطالعه
نجانبازاازتعدادچهکهکردمعلوم»خانوادهعنوانبهارتش«مضمونآمد.بدستعمده

مضموناند.کردهتجربهکندمیمراقبتآنهاازکه»خانواده«یکعنوانبهرانظامیمحیط
عدموطن،درمردمازگسستسربازانازبسیاريکهبود»هنجارهابابیگانگی«دوم

تجربهرامدنیزندگیبهبازگشتدرراهدفیبیوسازمانیبینهادها،ازحمایتدریافت
وراهبردهاشاملبود»جدیدهنجاربهوضعیتجويوجست«سومکردند.مضمون

بهمجدداتصالبرايهاچالشاینبامواجههدرسربازانکهشدمیجدیديهايحمایت
نظامیسیستمبدرفتاريموردکهکسانییعنیپاسخگویان،ازاقلیتییافتند.میجامعه

رهاییجديرفتارسوءبهمربوطالتمشکازکهسربازانیوزنسربازان،بودندگرفتهقرار
.Ahern and et(داشتندهمتایانشانسويازحمایتبهدسترسیتوانکمتر،بودندیافته

al., 2015.(
سربازانمیاندروجامعهدرمجددادغاممشکالت«عنوانباشدهانجاميمطالعه

امورسازمانازکیپزشخدماتيکنندهدریافتافغانستانوعراقدرجنگازبازگشته
ازکهجنگازبازگشتهسربازانازدرصد56تا25بینکهدادنشان»جنگسربازان
به«تا»مقداري«ازکردندمیدریافتخدمات»جنگسربازانامورسازمان«خدمات

با»خودازمراقبتواجتماعیپیوندوري،بهرهاجتماعی،عملکرد«هايزمینهدر»شدت
افزایشخطرناك،رانندگیطالق،يتجربهآنانازسومیککمدستبودند.مواجهمشکل

بهآنانيهمهتقریباًاند.داشتهخشمکنترلدرمشکلافزایشومخدرموادازاستفاده
مندعالقهکندکمکنظامیغیرزندگیباآنانمجددشدنسازگاربهکهخدماتیدریافت

اجتماعیمجددادغامجهتدرخدماتدریافتدرهبقیازبیشکههاییروشوبودند
سربازانامورسازمان«ازخدماتدریافتازبودندعبارتبودندسربازانترجیحمورد

).Sayer, 2010(اینترنتیروشوپستیروش،»جنگ
باراايمطالعهجامعه،بهجنگسربازانبازگشتينحوهبرثرؤمعواملخصوصدر

سربازاناینازنفره1853نمونهیکرويبر»مدنیزندگیبهارتشازردشواگذار«عنوان
باخودمجددانطباقپاسخگویانازدرصد72مطالعهاینهايیافتهاساسبرداد.انجام

کهکسانیبراياخیردرصدکردند.گزارشدشوارراآندرصد28وآسانراشهريزندگی
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افزایشدرصد44بهاندداشتهحضورجنگدرهمطالعانجامازقبلسال10طولدر
هايویژگیوهاتجربهنگرشی،متغیرهايگروه،دومیانتفاوتتوضیحبرايیافت.می

التحصیالنفارغافسران،ها،یافتهاساسبرگرفت.قراربررسیموردپاسخگویاندموگرافیک
مشکالتداشتند،خدمتحیندرشانموریتمأازروشنیدركکهکسانیونظامیکالج

یاروانیهايآسیبکهکسانیبرعکس،بودند.کردهتجربهجامعهبهبازگشتدرکمتري
-بهداشتند.جامعهبهدشوارتريبازگشتبودندکردهتجربهخدمتحیندرراجديبدنی

شناختندمیرادشمنکهآنهاوبودندکردهخدمتنبرديمنطقهدرکهکسانیعالوه
باورهايباالترسطحهمچنینداشتند.جامعهبهترآسانبازگشتبرايبیشتريشانس
داشتجامعهبهجنگسربازانترآسانبازگشتبامعنادارومستقیميرابطهدینی

)Morin, 2011 .(
آمریکن«دانشگاهدانشجویانتوسطشدهانجامکیفیيمطالعهیکاساسبر

بازگشتهجوانسرباز10ازشدانجامجنگازبازگشتهسرباز61رويبرکه»یونیورسیتی
کار،یافتندرسربازانایناند.بودهمشکالتیدچارخانهبهبازگشتدرنفر8جنگاز

اند.بودهمشکلدچارجنگعاطفیوذهنیثیراتأتبامواجههوکالسمحیطباانطباق
دركوشهريمحیطباشدنسازگار"ونظامیذهنیتازشدندورمشکل،بزرگترین

هموايحرفهسطحدرهمشهريمحیطباانطباقاست.بوده"شهروندانسويازشدن
همچنیناست؛ بودهپاسخگویاناشارهموردمشکلترینبزرگاجتماعیيحوزهدر

است.بودهپاسخگویانمشکلیکتحصیلیاکاربازاربهورودآینده،يدربارهگیريتصمیم
کهبودندمعتقدجنگسربازاندرصد82آسیبازبعداسترساختاللصخصودر

همچنیندارند؛ قرارروانیوعاطفیمشکالتمعرضدرنظامیانغیرازبیشهمگنانشان
اختاللدچارشناختندکهمیراهمگنانشانازنفریککمدستنفر9پاسخگو10هراز

ماندنبیکاراحتمالگروهدوهرازمینیازبیشاست.)PTSD(واقعهازبعداسترس
معتقدپاسخگویانازنفر41اینکهودانستندمیسربازانيبقیهازبیشراجنگسربازان

.هستنداستخدامیفرایندهايدرتبعیضمعرضدربیشترجنگسربازانکهبودند
بازسر1432بامصاحبهحاصلکه2010درگالوپيسسهؤميمطالعههايیافته

کشور)ازخارجدرجنگيتجربهفاقدسرباز428وجنگازبازگشتهسرباز1004(شامل
درکهنظامیانیمیاندرافسردگیبهابتالاحتمالکهاستموضوعاینازحاکینیزاست
بیماريایننسبتبیشترینواستسربازاندیگرازبیشاندکردهخدمتکشورازخارج
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درمزمندردهايبهابتالاحتمالهمچنینشود.میمشاهدهسالگی29تا18سنیندر
).Witters, 2010(استدیگرسربازانازبیشبرابردوجنگجوانسربازانبین

شناسی پژوهشروش
ایجاد«تحقیقاتازنوعاینهدفترینمهمشد.انجامکیفیروشبهتحقیقاین

شرایطدرافرادتوسطمعنیخلقيهشیوچگونگیکشفواجتماعیزندگیازدرکی
فهمبرايحاضرتحقیقدرمنظوراینبه). Newman, 2012:184(است»طبیعی

- مشارکتاینشد.مصاحبهدرصد25زیرجانبازانازنفر30باجانبازانزندگیمشکالت

ازبلکهنیست،افرادازگیرينمونههدفکیفی،روشدر.شدندانتخابآگاهانهکنندگان
زمانیتاوبودبرفیگلولهروشبهکنندگانمشارکتبهمراجعهلذااست،افرادمعنایینظام

داشت.ادامهکنندگانمشارکتبهمراجعهرسید،نظرياشباعبهشدهکسباطالعاتکه
نتایجصرفاًجدیدهايدادهکنداحساسمحققکهشودمیحاصلزمانینظرياشباعاین

Strauss & Corbin, 2014(آیدنمیپدیدجدیدييمقولهوکندمیتکرارراقبلی

:187.(
شد.گردآوريیافتهساختنیمهعمیقهايمصاحبهروشکمکبهتحقیقهايداده

متنابتداتحلیلبرايشدند.اصالحوبازبینیشدهتهیههايمتن،هامصاحبهپایانازپس
مبنايبرنهایتدروشدندکدگذاريهاگزارهبعديمراحلدروشدتبدیلگزارهبه

شد.گزارشوپارچهیککدهاتماتیکتحلیل
متفاوتیمعیارهايدارد.وجودکیفیتحقیقاعتبارارتقايبرايمختلفیراهبردهاي

) به نقلStrauss and Corbin, 2008) و (Johnson, 2008andChristensen(که
ایندر،اندکردهمطرحکیفیپژوهشاریابیاعتببراي)Mohammadpour, 2010(از

روشن-1: استبودهنظرمدنتایجاعتباروکیفیتارتقايبرايزیرهايمالكپژوهش
خارجی،تشخیص-5پژوهشگر،بنديزاویه- 4منطق،-3مفاهیم،- 2مطالعه،هدفبودن

اي.زمینهتمامیت-7پایین،استنباطباگرهاییتوصیف- 6
زندگیفرارويمشکالتتوصیفبهتنهانهمطالعهاین:مطالعههدفودنبروشن-1

بهومقوالتآنازپسوکدهامتنی،هايدادهکمکبهبلکهاستپرداختهجانبازان
است.شدهمنتهییکدیگربامقوالتمنطقیارتباط
هاکدومفاهیميکلیهکنندگان،مشارکتمستقیمهايقولنقلکمکبه:مفاهیم-2
است.شدهدادهنشان1جدولدرمفاهیماینگیريشکلاست.شدهانتزاع
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شدهدادهنشان1ل شکدریکدیگربامقوالتمعنادارومنطقیجریان:منطق-3
است.

تحلیلگردآوري،درمتعددپژوهشگرانازاستفادهبرداللتپژوهشگر:بنديزاویه-4
کدگذار،دوتوسطباردوشدهانجامهايمصاحبهسیبررایندرکهداردهادادهتفسیرو

شد.یکدستومقایسهنظرتبادلفرایندطیکدهاسپسشد.کدگذاري
کیفیتارزیابیجهتخارجیمتخصصینازاستفادهبرداللتخارجی:تشخیص-5
صاحبجنگوجانبازييحوزهدرکهدیگريپژوهشگرازمنظوراینبهداردمطالعه
کند.اعالمراخودنظراتوکندمطالعهراپژوهشگزارشتاشدخواستهود،بتجربه

نقلومحققمیدانیهايیادداشتبرداللت:پاییناستنباطباگرهايتوصیف- 6
آشناییمنظوربهمطالعهاینهايیافتهيارائهدردارد.کنندگانمشارکتمستقیمهايقول

است.شدهارائهگرهاتوصیفاینکرراًمکنندگان،مشارکتدنیايباعمیق
موضوعمختلفجوانببهکهبوداینبرسعیمصاحبهطولدراي:زمینهتمامیت-7

توجهکنندگانمشارکتنزد...وتجربهوباور،آگاهیونگرشاي،زمینههايویژگیازاعم
تفسیرونندگانکمشارکتبهمتعلقهايگزارهفلیک،يتوصیهبهومنظوراینبهشود.

).Mohammadpour, 2010:168(استشدهگزارشجداگانهصورتبهمحقق

پژوهشهايیافته
کنندگانمشارکتعمومیهايمشخصهتوصیف
خراساناستاندردرصد25زیرجانبازانازنفر30کنندگانمشارکتپژوهشایندر
اینازداشتند.دیپلمزیرصیالتتحوبودهسوادکمآنهانفر)12(اکثریتبودند.رضوي

بهبودند.دانشگاهیتحصیالتداراينفر8تنهاودیپلمتحصیالتداراينفر10گروه
کارمندهمنفردووداشتندبااليردهدرمشاغلیکهنفردواستثنايبهشغلی،لحاظ
نگهبانپارك،باننگهبنّا،ساده،کارگرعمدتاًوداشتهپایینیشغلیمنزلتيبقیهبودند،
بودند.هلمتأهمگیوبودسال50کنندگانمشارکتسنیمیانگینبودند....وبانک

متنتحلیلنتایج
درصد25زیرجانبازانکهاستبودهاصلیالؤساینبهپاسخپژوهشاینهايیافته

بنیادباارتباطدرویژهبهواجتماعیوشخصیزندگیدرهاییچالشومشکالتچهبا
اند؟مواجهشهید



98پاییز ،1شماره،چهاردهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 106

گرفت.قراراصلیمضموندهذیلدرکدگذاريازحاصليدرونمایهبخشایندر
بخشایندرهستند.روبروآنهاباجانبازانکههستندمشکالتیعمدهمضمون،9این

فرایندطیکهکنندگانمشارکتهايقولنقلوشواهدازبرخیمذکور،مضامینبرعالوه
ارائهاست،معروفبازکدهايبهکیفیهايپژوهشدروآمددستبهعمیقهايمصاحبه

شود.می

جانبازانبهامتیازدهیآغاز- 1
بابنیادروابطجریاندرتحولیينقطهجانبازان،بهدرصدبرمبتنیامتیازدهی

بهمراجعهازجانبازانازبسیاريکهبودجاییتاایثارگريارزشآنازپیشاست.جانبازان
شرایطدرتغییربابنیاددرامتیازدهیآغازاماکردند.میپرهیزخود،معرفیوبنیاد

بعدبهزماناینازدهد.میتغییرراپیشینوضعیتجانبازان،آنتبعبهوجامعهاقتصادي
معرفیبرايهمدیگرانسويازوکنندمیاقدامخودمعرفیبرايجانبازانازبسیاري
کهشدندجامعهبیرونیشرایطدرتغییرمتوجهجانبازاندورهایندرشوند.میترغیب
از:عبارتند

بنیاددرشرایطتغییر- 
کهاستافتادهاتفاقمسئوالنیتالشاثردرشهیدبنیاددرساختاريتحوالتوتغییر

گوشبهوبودندردهکلمسومشاهدهنزدیکازوترپایینهايردهدرراجانبازانمسائل
بودند.رساندهباالترردهمسئوالن

ایثارگران.اموروشهیدبنیادتومیفتهدارهاتفاقاتییهدیدیم-
..کردندپیدامسئولیتیوبودهترپایینطبقاتدرکهبودکساییجدیتاینم-

ادبنیباالخرهکهرسوندندباالهايردهبهنقدرآکردندگزارشانقدررولهأمس
.توجه کردجانبازانبهیهوشهید

ترپاییندرصدجانبازانودرصد70بااليجانبازاننسبتتغییر- 
رافرصتیواردهجراحاتاثردردرصد)70(جانبازيبااليدرصدباجانبازانفوت

درصد)25(زیرجانبازيپاییندرصدباجانبازانمخصوصاًجانبازان،سایرتاآوردفراهم
گیرند.قراربنیادتوجهمورد
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کهاینهبپردازهدرصد25زیرجانبازانبهشدهترغیببنیادکهدالیلیازدیگهکیی-
شده.واردبهشونکههاییآسیبخاطربه...شنمیخارجردهازدارنباالترجانبازانانگار

دیگهامرنهایتورفتنبینازهینداریم.باالتردرصدهفتادجانبازاالنمثالًما-
.بودباالبهدرصدهفتادجانبازهاآسایشگاهجنگزمانکهصورتیدرنمونده.چیزي

دولتیهايسازمانشرایطتغییر- 
مالیاتهمچنینبیمه،حقوام،پرداختدرخصوصدولتیهايسازمانايدورهیکاز

نداشت.وجودآنازپیشکهکردندارائهجانبازانبهيویژهامتیازات
افتاداتفاقییهآمد82سالدریعنیکرد.تغییردولتیهايسازمانشرایطدیدماینکهتا-

افتاداتفاقایندیدمکنن.پرداختنبایدرومالیاتحقوبیمهحقکهماسازمانتوي
کننمیاعالمبعدمیادواديتودارهوامکهدیدمبعدشه.میمالاعهممايواسهخب
دارنمیلیون60االنمیلیونپنجوبیستقبلشیامیلیون30- 40مثالًباالبه25%

.میدن

جانبازيازناشیهايآسیبافزایشوبروزوسنیشرایطتغییر- 
دوراندرجانبازانروانوجسمبهشدهواردهايآسیبجانبازان،سنافزایشبا
نشانراخودکرد،نمیایجادختاللیاجانبازانروزانهزندگیدراینازپیشکهجنگ

دهد.می
کهفهمهنمیولینیستکاریشاینگهمیکنهمینگاهماهايقیافهبههرکس-

.خرابهتوازکهسیبیمثلبکنیم.تونمنمیتحملروماشینابوقاالنما
اگه...رفتهسنگینبراموناالنهمکارااینکنیممیساختمونیکارهايما-
.خورهنمیالپاهامبکنم.کارنشستهبایدبکنمکاربرمبخوام

شهمیمعلومدارهاریمذیمسنبهپاکهاالن...نرفتیمدنبالشبودیمجوونما-
نبود.اینجورقبالًکهاالودهمینشونخودشو

جانبازنمایی- 2
کهداردزانجانباازبرخیهايفریبکاريازهدفجامعهتصوربهاشارهجانبازنمایی

دلیلداشتتوجهبایدبزنند.تمارضبهدستقانونیغیرهايراهوسندسازيبااندتوانسته
تخلفاتاینازبرخیبلکهاست،نبودهماديامتیازاتکسبهموارهجانبازاناینتمارض
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جبههوجنگازگزیدندوريبرايافرادموقعیت،آندرکهاستجنگدورانبهمربوط
گرفتهشکلهاآنبودنجانبازبرمبنیمدرکیزمانآنازچوناما.کردندمیتمارض

بهرهامتیازاتازاکنونواندشدهشناختهجانبازتقلبیمداركهماناساسبراغلباست،
.استثرؤمنیزجانبازانبیندرتبعیضاحساسافزایشدرامراینکهبرندمی

کرمانتوهستم.کرمانیچونخودممنفتن.گرشیمیاییالکیآمدنايعدهیه-
.بوددادهجاجانبازعنوانبهروخودشوبودهآهنیذوبطرف

بهروخودشونبنیادفضايتواومدن...کردنقانونیبی...کردنخالفسريیه-
گرفتن.شیمیاییوکردنسندسازيوزدنجاجانبازعنوان

ودویستومیلیونیکبنیادازدارهناالخوردهترکشیهدارمسراغاالنمن-
وضعیتاینباایناوگیرهمیپرستاريحقدارهخانمشخودش.گیرهمیحقوقايخورده

کههمینکردهکارچهدونممیمنشیمیایی.بوده؟چینامهاونگرفتهکهاينامهبعد
وضعیتاینبافترمیبعدمن.بهگفتهخودشوآمدهکنهمیکارچهروتنباکوگممی

.گرفتمیشیمیایی

جامعهدرجانبازاناجتماعیمنزلتافت- 3
جامعهدرابتدادرایثارگريوجانبازيچگونهکهدارداشارهموضوعاینبهمقولهاین

جانبازانبرايکهجاییتااستیافتهتقلیلهاارزشاینمروربهسپسبوده،ارزش
است.شدهآزاردهنده

زبونزخمکهنهبکشیمخودمونودرمونبیدردهمینبذارکشیممیدرداگر-
...دیگرانو

گنمیجبههرفتیمگیممی...شدهچیگهمیمریضیمبگیمیکیبهاالن-
گن.میرودررونري.خواستیمی

جانبازانبهنسبتبنیاداعتماديبیبهباور-4
کهدارندباورواندشدهبنیادسويزااعتماديبینوعیدچارخودزعمبهجانبازان

حقوقاحقاقودرصدبنديبارابطهدربنیادکهاستهاییسختگیريازناشیاحساساین
سويازهاگیريسختاینعلتمعتقدنددیگرسويازهاآنالبتهکند.میاعمالهاآن

ازاستفادهسوءقصدکهبودهنیزجانبازانیازبرخیآمیزتخلفونامناسبرفتاربنیاد،
مستحقهمچنانراخوددرصد25یرزجانبازانکهحالیدراند.داشتهرابنیادامکانات
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موجباتکهاستجانبازانبرخیفریبکارانهرفتارهاياینکنندمیتصوردانند،میامتیازات
است.شدهبنیادهايسختگیرينتیجهدرواعتماديبی

دنبالعدهیهدن.میچیجواز...چیهقانونخرینآکهاینندنبالعدهیه-
.برنمیمهمآبرويهمیناین.

.کننمیروهاسختگیرياینهمینبرايدارنخبرهمهازبهتراوناخودشون-

جانبازانبیندرتبعیضوعدالتیبیرنج-5
دریافتدرعدالتیبیاحساسنوعیبهاشارهجانبازانبیندرتبعیضاحساس

احساسآید.میبدستدرصد25بااليجانبازانباخوديمقایسهازکهداردتیازاتام
يزمینهدرتبعیضاحساسکرد.تقسیماصلیيدستهسهقالبدرتوانمیراآنهاتبعیض
برخیکهايگونهبهکندمیرنجدچارراجانبازانکهاستعاملینخستینتوجهواحترام

آن،برعالوهکند.نمینگاهچشمیکبهجانبازانيهمهبهبنیادکهمعتقدندجانبازان
جهتبهبلکهنبودهجنگدورانبهمربوطآنهاجانبازيکهاندبودهایثارگرانازايدسته

آنهااند.شدهشناختهایثارگرعنوانبهکهبودهاسالمیانقالبازپیشسیاسیهايفعالیت
انقالبازقبلسیاسیزندانیانوجنگایثارگرانوازانجانبمیانتبعیضنوعیمعتقدند

دارد.وجود
چشمیکبهروهمه...تبعیضهاحساسهمینجانبازانبینيمسئلهبزرگترین-

... نکردننگاه
دارد.وجودتبعیضنوعینیزجانبازيدرصدهايارزیابیدردارنداعتقادجانبازان

ازیکیواستنگرفتهصورتايعادالنهصورتبههاابیارزیایندارنداعتقادهاآناغلب
جانبازانازبرخیآنکهضمناست.درصدبیستزیرجانبازانبهوامتعلقعدمآنمصادیق

راباالتردرصدهايباجانبازانفرزندانبرايدانشگاهيسهمیهامتیازيارائهدرصد25زیر
دانند.نمیصحیحیامر

کهشناسممیودیدمروکسیمنشد.کمکبهشوندندنبومستحقکهکسایی-
وپاموکهمنبرايولیمستحقه.درصد45این،رفتهانگشتشمقداریککنیدفرض
اضافهبهشارتشدرصدم5وکردهلطفارتشبازدادهدرصد5بنیاددیده،آسیبدستم
کرده

اتفاقاینخبکهبشیمشهیدبنیادوایثارگرانيحوزهواردخواستیممیما-
فتهمیاتفاقحاالواقعدرکهچیزایییاوواممثلشدمیاعمالبایدکهاوناییاماافتاد



98پاییز ،1شماره،چهاردهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 110

بینفرقیچهکهاینجاستبحثیعنیگممی...هیچماونشدهاعمالهنوزجانبازیهواسه
ه.جانبازاونبامن

داشتهمدركاینکهاطرخبهفقطسوادن.بیخیلی...بزرگیهمعضلاینمواقعاً-
درساهلنهکنند.میاشغالحساببهروهاصندلیشیننمیدنمیبهشونسهمیهباشن

. بگیرندمدركخوانمیفقط...هستن
اند.خنگیآدمايواقعاً...دنمیباشهکهبیشتر... درصددننمیمنبهمثالً-

-میاستفادهباباشونيسهمیهزاچونخونن.میارشدمیانشنمیقبولارشدخبولی

.بشهاعمالهاسهمیهکهنیستزمانیدیگهاالنکنممیفککنن.
سوادواقعاًولیبود43رتبشمخونددرسعالمهرفتهابچهاینازیکیاالن-
.دادنمیانجامبراشبقیهمشقاشمهمهنداشت

بنیادعملکردبهاعتماديبی- 6
نادرستکارکردوجانبازينادرستدرصدبنديطالعه،مموردجانبازانمنظراز

است.شدهشهیدبنیادعملکردبهنسبتآنهااعتماديبیبهمنجرجانبازانکمیسیون

جانبازينادرستدرصدبندي- 
امامرتبطکمیسیونمقبولیتعدميمقولهبادرصدبنديمقبولیتعدميمقوله

خودبهواقعدرواستدرصدبنديامرنبودنعتبرمبرکیدأتآن،درکهچرااست.متمایز
عدمبهاشارهکمیسیون،مقبولیتعدمکهحالیدراستمعطوفدرصدبنديقانون

درجانبازانهايگفتهاست.درصدبنديصحیحاجرايعدموکمیسیوندرافرادصالحیت
است:تقسیمقابلدستهدوبهدرصدبنديمقبولیتعدمباارتباط

يشیوهبهآندرکهچرااستفایدهبیونادرستدرصدبندياصلمعتقدندهگرویک
جانبازانکندمیمشخصمقولهایناست.یافتهاهمیتدرصد25ينقطهقبولیقابلغیر

کمیتبهکیفیتتبدیلراکمیسیونکاراینهاآناند.نپذیرفتهرابنیاددرصدبنديمبناي
بهمنجرکهچرااستاشتباهسازيکمیایننارواست.امريآناندیدگاهازکهدانندمی

شودنظرتجدیددرصدبندينوعایندربایددارنداعتقادگروهاینشود.میجانبازانتحقیر
مندبهرهامتیازاتازوکننددریافتجانبازيبایستیاندبودهجبههکهکسانیيهمهو

شوند.
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تحقیرنوعیکآدم...پایینبه%25مالایننه...می گنبیننمیروماتا-
.شهمی

داریم،ماکهانفجاريموجیاتیرترکش،وبودیمجنگتوکهحاالداریمتوقعی-
منمثلنفریهریز.خیلیترکشیهباشدهنخاعقطعممکنهنفریهحاالخبافتاده.اتفاق
پیداحضورکمیسیوندرحاالکهوقتیبعدتیر.یهه باشه باخوردترکشتا9ممکنهحاال
ندارند.اینهابهتوجهیهیچکنید،می

.کننکمیتبهتبدیلروکیفیتییهخوانمیهادرصدبندياینباایناواقعدر-
راجانبازيبایداینايهمهداشتند؛حضورجبههدرکهکسانیاینکهمعتقدممن-
.باشنداشته

قبولرادرصدبندياصلکهحالعیندرازانجانباینازدیگرييعدهمقابلدر
درصدبندينوعایندرنظرتجدیدلزومدانند.نمیدقیقراآندرموجودمعیارهايدارند،

اثباتمعتقدندآنهااینکهاولاست.شدهمطرحجانبازانتوسطگوناگونیيشیوهبه
هاآناینکهدومواستسختبسیارموجودمعیارهايباوفعلیزماندرهاایثارگري
معیارهايحتیگاهیکهطوريبهدانند،مینادرسترادرصدبنديکنونیمعیارهاي
باوراینبرهمجانبازانازبرخیاند.کردهمطرحنیزدرصدبندينوعاینبرايجایگزین

امريباشد،داشتهاولویتجبههدرحضورمدتبربایدجبههدرحضورمحلکههستند
خاطراتتعریفتواناییدارندمیاظهارآنهاعالوه،بهاست.نشدهگرفتهنظردراکنونکه

بهدستکهباشدجانبازانیازواقعیجانبازانتمایزبرايمعیاريعنوانبهتواندمیجنگ
در.استجانبازانواقعیحضورمحليکنندهمشخصنحويبههمچنینواندزدهتمارض
نهباشدواردههايآسیبمیزاناساسبربایددرصدبنديمعتقدندنجانبازاازبرخیمقابل،

ها:ترکشتعداداساسبر
رفتهکهبعد...سال5ازبعدمنتهی...خرابههاشریهاالنمثالًایشونداییبله-

،کمیسیونداخلبرهکهرفته...شدنهشیمیاییآثارگفتهپزشکیمعایناتبرايدکتر
حالهردر...بیاریدجلسهصورتزمانهمونازموقعهمونازبرینگفتننکردن.قبول

صورتیکدستخطییکباالخرهباشه،پروندشونروموقعاونازآثاريیکبایستی
...جلوبرنمدركهموناساسبرکهباشهبایدشونپروندهروچیزيايجلسه

ضعیفه.ونپختهخیلیدرصداینکالًولی-
نگیره.موجهبخورترکششهمیمگهگنمیکننمیقبولراشونمدکتخود-

...تشخیصشسختهکههچیزیانفجارموجچوندونیممیخودمونمماگنمی
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خاطراتیاساسبربشهضبطخاطراتاینکنهتعریفخاطرهبیادجانبازهمین-
تونننمینبودن،کهاوناییخبداشتن،حضورکهعملیاتیيمنطقهتومیشهضبطکه

بگم،القصاصمأتوبسیاريخاطراتتونممیمنببینید...مانندمی...کننتعریفاینارو
کهاتفاقیدونممیبودند،منطرفازکهکسانیشدمزخمیکهداشتمحضورمنخب
...افتاد

خوردهجاییبهترکشاینولیباشهخوردهترکشاینممکنه...واقعیتهایننه-
باشهکردهفلجروپایینبهکمرازبهتنهپایینازمثالطوربهباشه.کردهقطعکالًکهباشه

چوننرسیدهاعصاببههنوزالحمدهللاولیدارم.ترکشتاششهنوزاالنمنخبولی...
بایددکتراونبرا...بشهانداختهتحركوحرکتازکه...نکردهاصابتهنوزعصببه

20نهدرصده40مستحقاینکردهقطعروعصبشکهریزيترکشاونکهبشهمتوجه
همونمستحقمننده.درصد40منبه،منمثلخوردهترکشتاششکهاونیودرصد

کمیسونتويداشتیمماروهاکشیحقایننه.درصد45یا40یعنی...درصدم25
...پزشکی
...بدندرصدبایدآسیبمیزاناساسبر-

جانبازانکمیسیوننادرسترکردکا- 
عدممعنايبهاینونداردمقبولیتجانبازاننزدبنیادهايکمیسیوندادنشاننتایج

اینزعماست.بهجانبازانبارابطهدرموجودهايدرصدبندياجرايوعملکردپذیرش
بنیاددرموجودهايکارگروهدراساسیضعفسهدلیلبهمقبولیتعدمجانبازان،ازگروه
بهالزمپایبندي،کمیسیوندارنداعتقاداست.آنهاقانونبهپایبنديدرنخستضعفاست.
برخی.گفتندسخنجانبازانبهنسبتبنیادکشیحقازآنهامثالعنوانبهندارد.راقانون
-یدهعقاینبرآنهادانند.میبنیاددرپارتیداشتنراجانبازانمیانتبعیضایندلیلدیگر

است:کردهاستفادهابزاريصورتبهموجوددرصدبنديازبنیادکهاند
ولیکمتريجانبازياصطالحبهکهکسانیعدهیهکردهبنديگروهبنیادالبته-
روهاآوانسخیلیومسائلخیلیهااونکهدارهاپارتی...عبارتیبهدارندزیاديآشناي
.نرسیدههاشخواستهاونبهبودهمسائلاینستحقمکهواقعیجانبازاونممکنهگرفتن
مجروحکمیجبههاومد،بودرفتهبینازتصادفاساسبرپاشکهبودفردي-

55بارفتآدمهمینخب؟داده.دستازجنگدرکهکردندعنوانپاشوعقب.رفتشد
ازآپارتمانتادو...گرفتآپارتمانمرحلهدوبعدکرداستفادهموقعیتشازجانبازيدرصد
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سواري.تادووانتدونهیکگرفت.سواريماشینمرحلهسهگرفت.بازيپارتیبااونجا
پولبالعوضوجهخونهيهزینهکمکعنوانبهوپاداشعنوانبهمرحلهچندینکنمعرض

...بالعوضها.نهالحسنهقرضدادن.بهشبالعوض
تادرصدیکازجانبازيقرارهاگهیعنیمساويطوربهبدنعمومیتيهمهبه-
بدنبهشتومانهزار15مثالًبدنبهشتومانهزاردهمثالطوربهودرصدپنجوبیست

جانبازاینچوناونکهنهبدنبهشونتومانهزار15یکسانروهمهواقعاًدرصدهفتادتا
یکبهروهمهاقعاًونشه.عملچنیناینبدن.تومان150بهشبعدبشهپیداآشناش

ببینند.چشم
برايابتدادربنیادمعتقدندجانبازاناست.کمیسیوناعضايمهارتضعفدوممورد

علیرغماماداشتکمتريگیريسختهاآندرصدهايتعیینوجانبازانيپروندهبررسی
صورتبهددرصتعیینشود،میانجامزیاديبسیارسختگیريباهابررسیایناخیراًاینکه

اصلدرامراینواستمشخصاستانداردفاقدبنیادهمچنانونگرفتهصورتمعتبري
ظاهرراکمیسیوننوعیبههاآنگفتتوانمیاست.کمیسیونافرادمهارتضعفازناشی
انتخابهایشانمهارتاساسبرکمیسیوناعضايکهاندعقیدهاینبرودانندمیبین

درصدشودمیباعثعملدرجانبازانزعمبهکمیسیوناعضايهارتمعدماند.نشده
انتظارهاآنکهاستدلیلهمینبهنشود.تعییندقیقیوصحیحطرزبهجانبازانواقعی
درصدبنديکمیسختگیريباگذشتهدرکههاییپروندهنواقصرفعبرايبنیاددارند
.کنداقداماند،شده

کهافراديازسريیهبشهتشکیلهاییکارگروهبایدبگمخواممیاالن-
اصالًکهبودجوونینیستندوارداصالً...نیستنبلداصالًهابعضیبرنمیروشونپرونده
دركچونخیلیهاشونبعضی...شهدايخانوادهازبودجوونییانبودهجنگدوران

نشستهاونجاجوونییهولیدازننمیراهروکارایکمایناروشهادتوجانبازيکنندمی
.بکنهکارچینیستبلد

30سال،25دونیمیدادنمیدرصدراحتخیلیاوایلاونایناکهتعجبهحاال-
االنکردینمیفک...درصدااینچقدرکهدونستنمیاالنووضعیتکهکسیپیشمسال
همیندرصد30صددر40شدهمیچرخیدمیقلمشدرصد30خبشیمیاییرفتهدکتر

.بشنمعاینهبشه،بازنگريهاییدورهیهتويتونهمیاینحاالاین.برايسنددیگهشدهمی
امراینکهاستصالحیتضعفبهمربوطکمیسونضعفآنهانظرازنهایتدرو
.استهاآنباهمدلیفقدانوجانبازانواقعیهايآسیببهتوجهیبیازناشی
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حستونننمیندیدنروجبههوجنگرويورنگودشونخاالنپزشکاي-
دهمیارائهروپزشکیمداركي...کلیهمنهمداركاینگهمیمیادوقتیجانبازاونبکنن.
پزشکیکمیسیوناینایی که تو...درك کنندروبودنجنگدرکهاوناییحستونننمی
برههمايپروندهاگهنکنیدفکاینبنابر...باشنداشتهحسواینتونننمیهستن،عضو
باشن.داشتهافراداینبهحسینکنمفکبشن.قائلاعتناییهمچیندستشونزیر

ورنگنه...بودنموقعاونخودشونکهنیستنپزشکاییاوندیگهاالنآره-
جانبازیککهندارندرونیاحساسکهاینه...چشیدنطعمشونه...دیدنجنگوروي
...بودهچیجنگیاکشهیمچی

وپروندهبهانداختننگاهاومدنجووندکترتادوگفتمیدوستانازیکی-
نکردن.حسابهم%5بعدوشدتمومشماکمیسیونبرید.گفتنوکردنخدافظی

محرومیتاحساسونارضایتی-7
اند.ناراضیشهیددبنیاازجانبازانازگروهایناغلبکهاستواقعیتاینبیانگرنتایج

احساسمورداولینشود.میتقسیماصلیدستهسهبهبنیادازنارضایتیبرايآناندالیل
کهبنیادرفتاريسازوکارهاييهمهبهاحترامازمحرومیتاست.احترامازمحرومیت

ارزشدارد.اشارهشودمیجانبازاندراحتراماحساسمقابلدرتحقیراحساسبهمنجر
وجانبازانبینهايتبعیضکاهشبرايبنیادتالشعدمجانبازان،براينشدنقائلافیک

توجهواحترامازمحرومیتبارابطهدرجانبازانکهاستموارديجملهازهاآنبهتوهین
اشارهمورداینمزایاست.ازجانبازانمحرومیتاحساسبهمربوطدومعاملاند.داشتهابراز

مزایايازجانبازانبرخورداريعدماحساسبهمنجرکهداردبنیادسويازاییرفتارهبه
وکندنمیمسئولیتاحساسهاآنقبالدربنیادکهباورنداینبرهاآناست.شدهمادي
سومیننیستند.بنیادجانبازانحقوقاحقاقوامتیازاتپیگیريجهتتالشیهیچشاهد
عدموبیگانگیاحساسبهکهاستسازمانیهویتازتمحرومیاحساسنارضایتیدلیل
بنیاد،کهباورنداینبرهاآندارد.اشارهجانبازانازدستهاینسويازبنیادبهتعلق

بهراهاآنبهمربوطاموردلیلهمینبهوکندنمیتلقیخوديرادرصد25زیرجانبازان
نارضایتیپیامدهايبهمربوطنارضایتیاحساسيمقولهزیرکند.میواگذارهاسازمانسایر

آنتبعبهوخودحقوقپیگیريازدرصد25زیرجانبازانانصرافاست.بنیادبهنسبت
پیامدهاست:اینجملهازبنیادوگروهاینمیانارتباطقطع
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احترامازمحرومیتاحساساول:
آدمبهدادنمیفحشنینکباور...ندیدممن،باشندقائلبایدکهارزشیاون-
مونبهاصالًکمیسیونرفتمدفعهدوشخصاًخودم...دیگهیماشدهفراموشگویا...بهتره
.دننمیجواب

نگاهنمیزننباالهموناروخوردهترکشکههمونجاییکنننمینگاهبنیادتواصالً-
تقدیراصالً...وبکننبازدیدفقطگننمیاصالًشدهچیکجاتباشهخوشدلشآدمکنن

.ندارهوجوداحترامو
شماگنمیمابهاالن...بگیمبهترهاینجورشدیمفراموششدیمرنگکمواقعاً-
زنن.میحرفارواینمابهدولتین.سربار

مزایاازمحرومیتاحساسدوم:
جانبازيپاسخگويکهنداریمانتظاروبودکشورونوامیسازدفاعماهدفالبته-

.رسیدنمیبیشتربایستیمیحالهردراما...نهباشند.ما
وبچهتاچهاربامیرمراهپاوچاردستخانهتودارماالنمن...ایمافتادهکاراز-

درصدن.50بااليکنیحساباصلدریعنیدرصد25زیر...
.خالیزبونباکنهمیپذیراییبنیاد-

سازمانیهویتازمحرومیتاحساسسوم:
دهمیشمابهگواهییهنهایتشاونجابريوقتییعنی(یکیه).نريوبريیعنی-

هرخودتون.يادارهبرینشماگنمی...ادارتونهباگهمیبعدشمبخوايجاییبراياگر
.بکنیناوناباخواینمیکاري
بهعمالًااونجریممیوقتیاینکهخاطربهنرم.بنیادبهشایدهمیکبارسالسه

.نیستنپاسخگوما

هاسازمانسایرازنارضایتی- 8
هاآنواقعدرهستند.ناراضیهمدیگريهاسازمانازشهیدبنیادبرعالوهجانبازان

وجودهاسازمانسایردرجانبازانحقوقاحقاققوانیناجرايدرهایینارساییمعتقدند
اینکنند.میمقاومتجانبازانحقوقاحقاقرابربدراغلباداراتکهترتیباینبه.دارد

برايترسعاملخودهاسازمانسایردرجانبازانحقوقاجرايدرهامقاومتونارسایی
است.جانبازانتوسطاموريپیگیري
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سهدو...اداراتدرشهمیشاملشونکهداریمجانبازانبرايقوانینکلیاالنما-
قبولباالخرهتافرستادممستنداتکلی. رفتننمیبارزیرناایباکردممیمکاتبهسال

.بدنبیشترمابهشغلیيوعدهیکبایدقانوناساسبرباباکهکردند
اعمالکدومشونهیچ.دارنقوانینکلیکارحضورساعاتمورددرجانبازاناالن-

کدوم.هیچشه.نمی
رسهمیشکایتبهکارهاوقتبعضیعمالًبره.درکارزیرازخوادمیالبدگنمی-
روقیدشلذابکنن.برخوردمسئولیننرسهکرسیبهحرفموناینکهازترسیممیدیگه.

...حرفاایندنبالبرهکنهنمیتجرأکسیدیگه...یمزنمی

جامعهوشهیدبنیادازتقاضا- 9
جانبازانمشکالتوجودخاطربهخواستهیاو»تقاضا«عنوانتحتموارديکلیه

چنینایجادبرمبنیتقاضاییرسانی،اطالعيشبکهفقداننظیرمشکالتیموازاتبهاست.
ايعدهواستگرفتهشکلبنیاددرخودمزایايوحقوقازجانبازانآگاهیبرايايشبکه

بهکهتقاضاهاییازدیگریکیهستند.بنیادازبهتريفرهنگیعملکردخواهانجانبازاناز
جانبازاندرصدبنديبررسیفرآینددرنظرتجدیداست،بودهجانبازانکیدأتموردشدت
جانبازانحقوقاحقاقبرايمجددریزيبرنامهنوعیخواستارهاآنترتیباینبهاست.
بهبایدکهاستنواقصیدارايجانبازانهايپروندهکهکردندبیانهاآنهمچنینبودند.

.شودیرسیدگهاآن
دروکندمیگیريسختجانبازانبهراجعبنیادکهبودندمعتقدجانبازانازگروهی

جانبازان،توسطشدهاشارهمواردتریناصلیازیکیکند.نظرتجدیدبایدهاسختگیرياین
تشکیلتقاضايهمچنیناست.بنیاددردرصدتشخیصکمیسیوندرنظرتجدیدتقاضاي
درصالحیتباپزشکانحضورازاستفادهدرخواستوجانبازانخودازهاییکارگروه

راهاآنمشکالتبتوانندوبشناسندراجانبازانتاموجودهايکارگروهوکمیسیون
بهکهبودهجانبازانگرفتنقرارتقدیرواحترامموردتقاضاينهایتدردهند.تشخیص

بازگوییزمینهایندرجانبازانشنهادهايپیجملهازاست.شدهبیانگوناگونهايشیوه
تشکیلجانبازان،ازتقدیرها،آنمیانارتباطیيشبکهایجادجانبازان،توسطخاطرات
است.بوده...وهاآنبرايجلساتوهاهمایش
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کنید،حذفرویارانتونبیاینخداروتوآقاگنمیکهروهایارانههمینمثل-
یهبگنروجانبازهمینکننسازيفرهنگبیانبعدفرهنگیهکارچوندیگهسازيفرهنگ

.کنپیداحضورجایی
.بشینندهمدوربیارنروجانبازهايبچهبدنتشکیلهاکارگروهاینازباید-
کهبودآلمانجنگبگمخواممیمنگرفتمیصورتبایدکاريباالخره-
حضورجنگتوکهکساییاونهنوزاینانکنماشتباهاگهزماناونکهنازيهايالمان

گیرنمیآنچنانیهايهمایشآنچنانیجلساتمیانکننمیدرستتندیسمیانداشتن.
نگذشته.جنگمونازچیزيهنوزمااینا،بابه یادشون هستنهنوزسالچندینازبعد

نسلاینچونبشهکتبیهاحماسهاین...یاکنندعوتجایییهتوننمیاینا-
...چیزيهمچیننیستکهدیگهنسل،بگذرهکه

کلیتصویر1جدولآمد،پژوهشهايیافتهبخشدرآنچهازکلیبنديجمعیکدر
.دهدمینشانراجانبازانمشکالتاصلیمضامینوابعاداز

درصد25زیرجانبازانمشکالتاصلیمضامینوابعادازکلیتصویر:1جدول
Table 1: Overview of the Main Dimensions and Themes of Less Than

25% Veterans Problems
بازکدمحوريکدمضامین

ThemesAxial CodeOpen Code

امتیازدهیآغاز
جانبازانبه

گیريشکلشهید،بنیادسازماندرتغییراتيمشاهدهبنیاددرشرایطتغییر
جانبازاناموربرايخاصسازمان

جانبازاننسبتتغییر
ودرصد70باالي
ترپاییندرصدجانبازان

باال،درصدجانبازانفوتبادرصد25زیرجانبازانبهتوجه
جانبازانآسایشگاهوجوددرصد،70بااليجانبازانفقدان

جنگزماندرباالبهدرصدهفتاد
هايسازمانشرایطغییرت

دولتی
بیمهخصوصدردولتیهايسازماندرتغییراتيمشاهده

جانبازانبهوامپرداختمالیات،و
بروزوسنیشرایطتغییر

ناشیهايآسیبافزایش
جانبازياز

کارهايتحملعدمدرون،ازجانبازانبدنتخریب
جانبازانگذاشتنسنبهپاکردن،کارایستادهوساختمانی

ازامتیازاتدریافتجانبازي،مدركکسببرايسندسازيجانبازيبهتمارضجانبازنمایی
تقلبیمدركبابنیاد

منزلتافت
اجتماعی

درجانبازان
جامعه

نسبتمردمتندواکنش
جانبازانبه

جانبازانبهگذاريارزشتقلیلجانباز،بهاطرافیانزبانزخم
مردمبیندر

وجلوگیريبرايبنیادسويازموانعگذاشتنوگیريسختبهنسبتبنیادواکنشهبباور
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بازکدمحوريکدمضامین
ThemesAxial CodeOpen Code

بنیاداعتماديبی
بهنسبت

جانبازان

ازبرخیمتقلبانهرفتار
جانبازان
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گیرينتیجهوبحث
25زیرجانبازانزندگیمشکالتوهاچالشداشتقصدکیفیروشباپژوهشاین

شناساییبهمنجرهامصاحبهتحلیلبکشد.تصویربهرارضويخراساناستاندردرصد
بههامقولهبینمنطقیارتباطشکلایندراست.آمده1شکلدرکهشدهاییمقوله
نبود.آشکارآنازپیشکهجامیداننتایجیوابهاماتشدنروشن

درصد25گیري و ارتباط منطقی مشکالت و ظهور نارضایتی در میان جانبازان زیر فرایند شکل: 1شکل 
Fig. 1: The Process of Emerging the Problems and its Logical

Relationship with the Rise of Discontent among the Veterans under %25
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بهاندداشتهکهخاصیاعتقاداتوویژههايارزشبرايجانبازاندادنشاننتایج
بودناهمیتبیباایثارگريارزشدیگربیانبهاند.پذیرفتهراآنتبعاتورفتهجنگ

بهرفتنعلتدارندکیدأتجانبازانترتیباینبهاست.همراهآنانبرايماديامتیازات
نظردرهاآنبرايبنیاداکنونکهامتیازاتیکسبنهواستبودههازشرابهعتقادا،جنگ

ایثارگريهايارزشثیرأتتحتکهاستمفهومیجانبازيامتیازاتبهاعتناییبیگیرد.می
امتیازاتکهکردندمیاظهارجانبازاناغلباست.گرفتهشکلایثارگرانوجانبازاننزد

بنیاد،بهمراجعهازاغلبهاآنکهاستشدهموجبخودامرنایندارد.ارزشیهاآنبراي
کهشودمیشروعاینجاازداستاناماکنند.خودداريامتیازاتوجانبازيکارتدریافت

ومراجعهخواستدروامتیازدهیاعالمشود.میآغازبنیادسويازجانبازانبهامتیازدهی
خودمعرفیطریقازماديامتیازاتکسببرايايعدهتالشموجبپروندهتشکیل

است.جانبازعنوانبه
يمقالهدرآنهايعمدهکهشوندمیروبرومختلفیمشکالتباجانبازانزمانایناز
میزاندرجانبازانازبرخینآطیکهجانبازنمایینظیرگذشت.نظرازحاضر
مقدسدفاعوجنگازیناشدیدگیآسیبهمتعداديوکنندمیتمارضدیدگیآسیب
است.شدهجانبازانرنجباعثلهمسأاینواندزدهجاجانبازعنوانبهراخودواندنداشته

جانبازيمنزلتافتآنهاجملهازکهداشتدنبالبهپیامدهاییجانبازنماییموضوع
است.شهیدبنیادسويازجانبازانبهاعتماديبیوجامعهدر

25جانبازانباارتباطدرچهاگربررسیموردجانبازانتحقیق،ناینتایجاساسبر
برابردرفروتنینوعیبااحساسایناماکنندمینابرابريوتبعیضاحساسباالتریادرصد

رفتارينتیجهامتیازاتنابرابرتوزیعدرصد25زیرجانبازاندیدگاهاززیرااست،متوأآنان
رفتارایندرباالتریادرصد25جانبازانواستوابستهاتاداروبنیادآمیزتبعیض
عاملدوازناشیراتبعیضاحساساینهاآناغلباند.نداشتهتقصیريآمیزتبعیض

اصلبهمربوطاولیکه،کمیسیونمقبولیتعدمودرصدبنديمقبولیتعدمدانند:می
توسطآناجرايارهايسازوکبهدومیواستآنبهمربوطقوانینودرصدبندي
است.کمیسیون

مزایايازبرخورداريعدمواحترامازمحرومیتوتحقیراحساسوتبعیضاحساس
تعلقعدموبیگانگیهمچنیناست.شدهمزایاازمحرومیتاحساسبهمنجرکهمادي

شدهسازمانیهویتازمحرومیتاحساسشدنپدیدارباعثکهبنیادبهنسبتسازمانی
است.آوردهبوجودراهاسازمانسایروشهیدبنیادازنارضایتیت،اس
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بااستمقارنسویکازدرصد25زیرجانبازاننارضایتیگیريشکلآغازينقطه
ازوآنانبرواردههايآسیبروانیوجسمیعالئمتدریجیظهورومیانسالیدورانشروع
ورکود(نظیرجامعهاقتصادينامناسبشرایطازناشیمشکالتباآنهمزمانیدیگرسوي
فشارافزایشواقتصاديوسیاسیهايتحریموجنگدرازمدتپیامدهاياثربرتورم)
خانوادگی.زندگیتکفلبارازناشی

باالترودرصد25جانبازانازبنیادحمایتیسیاستکهاستشرایطیچنیندر
حتیوجانبازانوآزادهرزمنده،ازاعمهدفامعهجتمامینزددرايویژهارزشواجد

ازسالهاگذشتوجودبادرصد25زیرجانبازانسببهمینبهوشودمیعاديشهروندان
درآنهااغلبولینمایند،میمداركواسنادجستجويبهاقدامجانبازيوجبههزمان

ویژههايکمیسیونبهجعهمرادروکنندنمیکسبموفقیتیمربوطهمداركبهدستیابی
تفسیردهند.ارائهايکنندهمتقاعدهمداركواسنادتوانندنمینیزجانبازيدرصدتعیین
بهیکسوازکهايگونهبهاست.تلخبسیاردرصد25زیرجانبازانبرايبازخورديچنین
بهکهدکننمیمشاهدهراباالتریادرصد25جانبازانازمصادیقیناخودآگاهصورت
همینبهواندشدهالزممداركيتهیهبهموفقفریبکاريبهتوسلوقانونیغیرهايروش
ازبرخوردارياستحقاقخوددرشود.زیرامیتشدیدآنانبینتبعیضاحساسدلیل

شاهدمرجعگروهمصادیقازبرخیدراماکنندمیمشاهدهراجانبازيازناشیامتیازات
بنیادکنندمیاحساسدرصد25زیرجانبازاندیگرسويازنیستند.استحقاقیچنین
ایناند.شدهاعتمادبیآنهابهنسبتمربوطههايکمیسیوندرذیربطمسئوالنوشهید

بهنسبتکهآوردمیفراهمراشرایطیوشدهآناندربیشترسرخوردگیموجباحساس
دارند.امیناکاحساسبنیادوکمیسیونبهمراجعهازقبل

نزددرکمیسیوناعضايودرصدبنديفرآینداززداییمقبولیتفوق،شرایطپیامد
25مرزتنهانهدرصد25زیرجانبازان،فعلیشرایطدراست.درصد25زیرجانبازان

صالحیتفاقداساساًذیربطهايکمیسیوناعضايدارنداعتقادبلکهندارندقبولرادرصد
ازدرصد2/63کهايگونهبههستند.جانبازانبهواردهروانیوجسمیهايآسیببررسی

موجبالذکرفوقشرایطمجموعدرکنند.میتفسیرناعادالنهراخودجانبازيدرصدآنان
تاشدید،روانیفشارعاملیکعنوانبهوشدهدرصد25زیرجانبازاننارضایتیتشدید

واجتماعیوفرهنگیاجتماعی،اقتصادي،ابعادبرعمیقیهايزخممتماديهايسال
کند.میواردجامعهیکفردي
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شدههاسازمانسایروبنیادازجانبازاننارضایتیبهمنجرکهمشکالتیموازاتبه
موجبهاآنبهتوجهرسدمینظربهکههستندهاییخواستهمتقاضیجانبازاناست،

شد.خواهدهانارضایتیکاهش
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(Case Study: Veterans Under 25% in Khorasan

Razavi Province)

Saeed Shariati Mazinani 1 and Simin Foroughzadeh 2

DOI: 10.22055/qjsd.2019.15267

Abstract:

This qualitative study describes and analyzes the social challenges
and life problems of veterans below 25% and explains the causes of their
dissatisfaction. The data were collected through semi-structured
interviews and in-depth interviews with 30 veterans under 25% in
Khorasan Razavi province. The results indicate that the major problems
of the veterans begin with the method of scoring by the Martyr
Foundation. This procedure of scoring creates adverse consequences like
a sense of Foundation's lack of trust in veterans, the inadequate
functioning of the Veterans' Commission, and the incorrect determining
the percentage of injury, a feeling of discrimination on the basis of
Foundation's unfair treatment, the suffering resulted from people
Pretending to be a veteran, and a decline in the status of veterans in
society.These problems have led to a sense of deprivation of respect,
benefits and organizational identity which has ultimately led to
dissatisfaction with the Martyr Foundation and other organizations.
Veterans are demanding a revision in determining the percentage of
injury, being respected and honored as a veteran in the society and
finally, forming a working group of veterans in the Foundation.

Key Concepts: Veterans under 25%, Life Challenges, Khorasan Razavi
Provin
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