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   جنگ؛ از ديده آسيب هاي خانواده در زنان زيستة تجربة

  جانباز فرد خانوادة در همسري نقش ايفاي بر تأملي
  

  2ويايه موسوي فاطمه ، ١شفيعي سادات يهسم
 

  )27/06/1401تاريخ پذيرش  ،27/02/1401 (تاريخ دريافت
  

  چكيده
 و ايثارگر هاي خانواده زمينة در اندكي روشمند مطالعات ايران بومي شناسي جامعه 

 و گردآوري هدف با حاضر تحقيق لذا. است داده انجام تحميلي  جنگ از ديده آسيب
 همسران هاي چالش: است پرسش اين  به گويي پاسخ دنبال به ميداني ايه داده تحليل

 يافته سامان  مقوالتي چه حول عمدتاً و چيست خانوادگي هاي نقش ايفاي در جانبازان
 سي با پژوهش جريان در و اجرا پژوهي روايت بر مبتني و كيفي روش به تحقيق است؟

   . شد حبهمصا تهران شهر ساكن جانبازان  همسران از نفر
 از حاصل نقش گرانباري دهد مي نشان شده انجام هاي مصاحبه مضمون تحليل نتايج

 حاصل اقتصادي نارضايتي مقولة يافته، بسط مادري همسر، پرستار،  نقش زمان هم اجراي
 زوجيت درنهايت و مالي تفاهم عدم يا فقر  تجربة با توأم و مرد آوري نان نقش اخالل از

 با همراه مداوم اضطراب  و زوجين تعارض حل عدم جنسي، نارضامندي از ناشي ناكامل
 به كه هستند جانبازان همسران زيستة تجربة اصلي هاي مضمون خانگي خشونت
 اجتماعي كنشگران مقام در جانبازان همسران. شوند مي منجر همسري نقش از  دلسردي

 نقش اجراي از يا كنند مي هغلب نقش از دلسردي بر  نقش بازتعريف و انتظارات تغيير با
   . گزينند برمي را جدايي و شويند مي دست جانباز همسر
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 جنگ نقشي، تعارض خانوادگي، نقش جنسيتي، نقش زنان، هاي كليدي: واژه
  .تحميلي

  
  مقدمه و بيان مسئله

 است دهشتناك امري جنگ چون آميزي خشونت و خونبار حوادث جريان در ديدگي آسيب
 گذاشت خواهد باقي ديده آسيب فرد اجتماعي و فردي حيات بر را خود تأثيرات  هميشه براي كه
 تغيير نيز و روحي ي ها بحران جديد، شرايط با انطباق و ديدگي آسيب  از ناشي ي ها استرس و

 فرد همسر. شد خواهد موجب را جامعه و آشنايان  دوستان، خانواده، با فرد اجتماعي روابط
 و است نزديك ارتباط در آن فرامادي  و مادي گزاف ي ها هزينه و جانباز يديدگ آسيب با جانباز

 طور به خود، همسري  نقش پايگاه به مربوط وظايف از فراتر جانباز، از كننده مراقبت نقش در
. گيرد مي  قرار رواني و جسمي توان كم فرد به كمك معمول ي ها دشواري تأثير تحت مستقيم
 خانواده اعضاي ساير و جانباز فرد همسر رواني و جسمي سالمت ني،روا و مادي هاي دشواري

 ها دشواري اين مقابل در پناهي عنوان به زن چراكه كشد؛ مي چالش به را فرزندان بخصوص 
 به متعارف بطور كه اموري مادري؛ و همسري وظايف داري عهده بر  عالوه و كند مي عمل

 با خانواده اعضاي اجتماعي روابط نهايت در و گيرد مي  برعهده نيز را شود مي سپرده شوهران
   . كند مي  تنظيم نيز را سايرين با خانواده روابط نيز و جانباز، فرد

 رزمنده همسر اعزام در آنان از بسياري اند، بوده آنان به افراد ترين نزديك جانبازان، همسران
 را جانباز با زندگي تجربه دهه سه از بيش اكثرا. اند داشته كننده حمايت  نقش  جبهه به خود
 والد خانواده شدن دور افتادگي، كار از پيري، ايام،  گذشت با برخي و اند گذاشته سر پشت

 اين روايت بررسي. پردازند مي جاري  امور فتق و رتق به تنهايي به خود كه هاست سال جانباز،
 فرد حيات تداوم گاه  و اقبتيمر حمايتي، خدمات ارائه در مهمي نقش كه خود زندگي از زنان

 موضوع  اند شده ديده ندرت به و كرده ايفا آن كاركردهاي حفظ و خانواده بقاي نيز و جانباز
 خيزهاي و افت در همسران نقش داري عهده وضعيت از ما اندك شناخت. است حاضر پژوهش

 لزممست كه گروه اين نيازهاي و وضعيت به توجه نيز و سو يك خانوادگي زندگي 
 تا كند مي ايجاب است هدف جامعه روزمره زندگي  با منطبق اجتماعي هاي سياستگذاري

 در ناگزير ما كه است درست. گيرد  قرار روشمند تحقيق دستمايه آنان اجتماعي زندگي واقعيت
 اين ما همة كه نيست  آن معناي به اين اما داريم، اشتراك مشابه هاي موقعيت و وقايع با مواجهه

 زندگي  در گوناگوني شگرف غناي به را ما الگو اين. كنيم مي تجربه مشابهي طرز به را ها عيتموق
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 بديل هاي پردازي نظريه طرح از ما نظر مورد مقصود دقيقا كه كند مي رهنمون بشر خانوادگي
   ).94: 1384 برناردز،( است خانوادگي زندگي  دربارة
 هاي نقش ايفاي چگونگي درباره اطالعاتي ريگردآو تحقيق، اين از هدف تفاصيل، اين با

 شناسي جامعه حيطه در بومي دانش توليد منظور به جانبازان همسران  سوي از خانوادگي
 خانواده ويژه به خانواده حوزه هاي گذاري سياست در  تواند مي كه است خاص هاي گروه و خانواده
   :از عبارتند تحقيق اصلي هاي پرسش. دباش  سودمند معلول داراي عضو هاي خانواده و جانبازان

 مقوالتي چه حول عمدتا خانوادگي هاي نقش ايفاي در جانبازان همسران هاي چالش  - 1 
  اند؟ يافته سامان

 اتخاذ هايي استراتژي چه خانوادگي هاي نقش ايفاي هاي چالش با مواجهه در زنان  - 2 
  كنند؟ مي

  
    پژوهش مفهومي و نظري ادبيات

 نظام مباحث حال اين با است نظري مدل از نياز بي و كيفي رويكرد بر مبتني تحقيق اين
 ها يافته تفسير و تحليل و كند مي فراهم را آن مفهومي چارچوب ساختارگرايي  پارادايم در نقش

 و اجتماعي ي ها نقش از اي مجموعه اجتماعي نهادهاي ساير  مانند خانواده. دهد مي جهت را
 پايگاه كه فردي از ديگران كه شود مي اطالق   رفتاري  به نقش. گيرد دربرمي ار آنها بين روابط
 فرايند از بخشي صورت  به ، مناسب  هاي  نقش. دارند انتظار است، كرده احراز را معيني

 نظام  كاركردگرا، شناسان جامعه). 80: 1387 كوئن،( شود مي آموخته فرد به شدن اجتماعي
 عمل اختيار كه افراد، بر مؤكدي هنجاري اجبارهاي كنندة تحميل نوانع به غالباً را ها نقش

   ). 68: 1383 ، بودون( كنند مي تعريف گذارند، مي باقي  برايشان محدودي
 است، خانگي كارهاي و كودكان از مراقبت زنان، اصلي مسئوليت ها، فرهنگ همه در
 به زن). «164: 1386 بردسال، و نزگيد( است خانواده معاش تأمين  مردان مسئوليت كه درحالي

 كه دهد مي نشان تاريخ. است گرفته پيش در را  فكري وظايف مرد و پرداخته عاطفي هاي نقش
 از) 113: 1392 دوركيم،(   است. بوده كار تقسيم و ها نقش تفكيك با همراه خانواده پيشرفت

 دومي  و كند كار خانه يرونب توانست مي بزرگساالن از يكي »عرفي خانواده« در پارسونز نظر
 برعهده »ابزاري« نقش خانواده آور نان عنوان به شوهر كه طوري به. باشد كودكان و خانه مراقب
: 1386 بردسال، و گيدنز. (كند ايفاء را عاطفي و »احساسي« نقش خانه داخل در زن  و بگيرد
 تنظيم را خانواده كاركرد رچها و كند مي مشخص تر دقيق را خانواده  اصلي كاركرد مرداك) 255
 و  تعليم اقتصادي، ،)پارسونز نظرية در بزرگساالن  شخصيت تثبيت( عاطفي و جنسي روابط
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 برناردز،( داند مي توليدمثل و  فرزندآوري و) پارسونز نظرية در فرزندان پذيري جامعه( تربيت 
1384 :74.(   

 آن بودن مراتبي سلسله و قدرت برينابرا خانواده، در نقشي بين روابط ترين مهم و اولين
 عهده به را مهم تصميمات تمام و هست نيز خانواده مدير خانواده، آور نان  عنوان به مرد. است
 زن وظيفة آن، بخش ترين مهم و جنسي كار تقسيم خانواده،  در نقش نظام ويژگي دومين. دارد
 ها كالفگي با رود مي انتظار زنان زا. است تيمارداري  نقش اجراي و خانواده عاطفي قطب نقش در
. است تيمارداري وظيفه ترين مهم  فرزندان از مراقبت بسازند؛ شان فرزندان و شوهر عصبانيت و
   ).131: 1380 واالس، و ابوت(

 اختيار سرچشمة نخستين  نقش »تغييرپذيري دامنة« گفت بايد ها نقش نظام بررسي در
 استراتژيكي بعد يك ها نقش روابط نظام هر بر كه است يكاف همين . است اجتماعي بازيگر عمل
 نظام كه عملي اختيار فرجة از دارد اهتمام اجتماعي  بازيگر هر كه باشد اين بر فرض اگر. بدهد
 چونان را نظام اين توان مي گاه آن  كند، استفاده مطلوبي نحو به گذارد مي باقي برايش ها نقش
 مترتب هنجارهاي  دوم،). 68: 1383 بودون،( كرد تعريف كياستراتژي متقابل كنش ميدان يك
 ها نقش سوم،. هستند متناقض هم با غالبا است، داده نشان مرتون كه گونه همان ها، نقش بر

 تر ساده فرعي هاي نقش توان مي كه چه آن تركيب از و هستند مركبي پيچيدة هاي مجموعه  غالباً
 را اجتماعي هاي نقش نظريه در نقش فشار واقعيت مهم اين. )69: همان(  . اند شده تشكيل ناميد
 درمورد ديگران ارزيابي با فرد يا يكديگرند، با تعارض در نقش  انتظارات آن در كه شود مي يادآور

 فرد ظرفيت از فراتر كه هايي نقش اجراي اجبار  يا و نيست موافق نقش ايفاي در عملكردش
   .نيست او خوشايند است،

 تعارض دليل به كه شود مي مشكل دچار رود، مي انتظار او از كه نقشي انجام در فرد گاه
 به را خاصي نقش كه فردي. دارد وجود نقش آن قبال در كه است توقّعاتي  يا وظايف و ها نقش
 دليل اين به تنها و شود مي نقش از سردي دل دچار كند، مي  ايفا شخصي احساسات و ميل رغم
 اين در نقش ايفاي. دارند انتظار او از ديگران  يا كند مي ايجاب ضرورت كه دكن مي ايفا را آن

 تغيير را خود هاي اولويت فرد  كه دارد ادامه جايي تا و است رواني فشارهاي با همراه غالباً حالت،
   ).87: 1378 كوئن،( شود پذيرا نو از ، مثبت امري عنوان به را خود نقش داده،

 دليل به رزمندگان هاي خانواده  از برخي داد نشان  )1996( همكاران و   كويين مك مطالعه
  ساختار  چارچوب در اساسي تغييراتي شوند مي مجبور جنگ از ناشي مختلف  مشكالت و مسائل
 هرچه) 1980(   جانسون نظر از.  شوند  رو  روبه  جديدي  هاي استرس  با و آورند وجود به خانواده
 شدت نيز خانواده در  ها مسئوليت و   ها نقش  جايي¬جابه باشد، بيشتر رزمنده معلوليت شدت
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 و استرس ايجاد به كه  شود مي اي پيچيده ي ها كشمكش باعث جابه اين پذيرش عدم. يابد مي
 و زاده يحيي. (شود مي  منتهي بحران بروز به موارد اي پاره در و خانواده نظام در اخالل

 حمايت شبكه دوستان، و همسايگان بستگان، و اقوام با ارتباط ميزان) 1395 زاده، معصوم 
 و مريضي دهد مي نشان كه است كار در اي فزاينده شواهد. «دهد مي تشكيل  را خانواده اجتماعي

 و ها نقش بر را خود مريضي. شود مي اجتماعي روابط  و ها شبكه تغيير باعث كارافتادگي از
 تحميل زور به است، دوستان  و خانواده با صميمانه روابط مقوم اساسا كه هايي دلخوشي

   ). 171: 1384 برناردز،( »كند مي
 تشديد در اقتصادي و اجتماعي خانوادگي، فردي، عوامل تأثير) 1383( سيرتي و زاده خاقاني

 اجتماعي، عوامل ميان از. اند داده قرار بررسي مورد را روان و اعصاب جانبازان  پزشكي روان عاليم
 درصد 4/93 و تفريحي امكانات و رفاهي تسهيالت از برخورداري  عدم درصد 8/97 تصادياق

 كهنگي مرتضوي و زاده قلي. اند دانسته موثر  خود بيماري عاليم تشديد در را مالي مضيقه
 عاطفي روابط فرزندان،   تربيتي امور خانواده، مديريت بر جانبازان معلوليت دادند نشان )1384(
 حد از  بيش خانواده معيشتي و اقتصادي امور و فرزندان تحصيلي امور خانواده، اعضاي رواني و

 و اختالف دچار اقتصادي مشكل داراي هاي خانواده داشت؛ تأثير درصد95 احتمال با متوسط
 همكاران و شفيعي. هستند رو روبه فرزندان تحصيلي و تربيتي مشكالت با بـسياري .  اند شده نزاع

 مشكالت درمان، و دارو مشكالت رواني، بيماري عود شامل  محوري مفهوم فته ،)1388(
 و جامعه منفي نگرش از نارضايتي همراه،  جسمي بيماري عود اقتصادي، مشكالت خانوادگي،
 دريافتند) 1387( همكاران  و سليمي. اند كرده احصا را حمايتي و درماني سيستم از نارضايتي
 خود  شوهران رواني و جسماني شديد هاي آسيب قبال در را دخو نوعي به جانباز همسران
 آن از حاكي نيز) 1393( صالح و اصل زاهدي پژوهش از حاصل هاي يافته. دانند مي مسئول
 آن با متناسب باشند، برخوردار باالتري اجتماعي حمايت از جانبازان همسران  چه هر كه است

 زندگي كيفيت سطح دريافتند) 1395( همكاران و نادري . دارند بيشتري اجتماعي سالمت از
   . است  پايين همدان شهرستان عضو قطع جانبازان همسران

 توزيع طريق از  را  جديدي تعادل نظم، خوردن برهم با كه است منسجم كل يك خانواده
  حوادث طرفي از. آورد دست به ، است  بوده رفته دست از اعضاي برعهدة  كه يي ها   نقش مجدد

 قرار الشعاع تحت  نيز  را  ها خانواده يا و افراد رواني  و  جسمي  سازگاري بيني، پيش غيرقابل
  :گيرد مي قرار محقق مدنظر كنشگران  توسط نقش بازانديشي درباره بودون تيزبيني. دهد مي

 تعريف« را ها نقش  كه هنجارهايي دوپهلويي ها، نقش تغييرپذيري دامنة شناس جامعه براي«
. دهند مي تشكيل را اصلي پديدة چهار ها، نقش ميان تداخل و پذيري تركيب خصلت ،»كنند يم
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 به را آن شان نقش تغييرپذيري دامنه از گيري بهره با كنند مي سعي متقابل كنش بازيگران 
 از). 85: 1383 بودون،.» (كند تأمين را منافعشان وجهي بهترين به  كه كنند تفسير اي شيوه
 خانوادگي زندگي كيفيت حفظ جهت در روابط  و ها نقش تغيير طريق از زنان تالش  رو اين
   . نيست انتظار از دور به جانباز فرد

  
    پژوهش روش
 رويكرد و كيفي روش از تحقيق، سواالت و مفاهيم حوزه در ها داده به دستيابي براي

 دارد؛ متعددي اشكال پژوهي وايتر. شد استفاده ساختاريافته نيمه مصاحبه  ابزار با پژوهي روايت
 به اشاره براي آن از كه اين يا داد نسبت گفتماني يا متن  هرگونه به توان مي را »روايت« واژه

 شده نقل هاي داستان آن تمركز كانون كه  كرد استفاده كيفي پژوهش در پويش از خاصي حالت
 نوع تحليل، هاي راتژياست  برحسب محققان). 74- 76: 1394 كراسول،( است افراد توسط

   1»شخصي  تجربه داستان« استراتژي تحقيق، اين در. گزينند برمي را پژوهي روايت از متفاوتي
 و بكشيم تصوير به خاص موقعيت يك در را زنان تجربه تا دهد مي اجازه ما به كه است مدنظر

   . شدند يم گرفته ناديده يا بودند خاموش تر قبل كه كنيم گزارش را هايي داستان 
 بر مبتني ويتزل، طرح بر بنا كه شد گردآوري محور مساله مصاحبة ابزار با تحقيق هاي داده
 و مكالمات ضبط مصاحبه، راهنماي قبلي، كوتاه پرسشنامه  يعني كيفي مصاحبه
 جزئيات و اطالعات تر، بيش جوي و پرس و  كاو و كند. است مصاحبه از پس هاي برداري يادداشت

 تلفيق توجه كانون. دهد مي  قرار محقق اختيار در شده مطرح لحظه آن تا آنچه ربارهد تري بيش
 محقق  موردنظر مساله به نسبت شونده مصاحبه نگرش بر پيشنهادي هاي سوال و ها روايت

   ).179- 183: 1394 كراسول،( است متمركز
 از اعم جانباز فرد همسر نقش كه است تهراني زنان كليه شامل تحقيق اين آماري جامعه
 عهده بر را روان و اعصاب و شيميايي جانبازان و) درصد 25 باالي(    حركتي جسمي جانبازان

 دامنه كامل امكان حد سر تا پوشش« هدف دو ميان  همواره ها نمونه درباره گيري تصميم. دارند
 اول ژياسترات از محققين . است نوسان در »آن عميق امكان حد سر تا مطالعه« و »ميدان

 انواع رو  اين از. دهد پوشش را خاص اجتماعي گروه اين تنوع دامنه امكان حد تا كردند استفاده
 هاي ازدواج دوم، هاي ازدواج جانبازي، از بعد و قبل ازدواج جانبازي، مختلف درصدهاي جانبازي،

   . گرفتند رقرا مدنظر...  و شاغل زنان فرزندان، مختلف سنين با ها خانواده يافته،  پايان

_______________________________________________________ 
1. Personal experience story 
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 ها آن به دسترسي هستند، خاص اجتماعي هاي گروه زمرة در جانبازان همسران كه آنجا از
 همة. شد انتخاب كار شيوة عنوان به) تعمدي( هدفمند گيري نمونه. بود  مواجه مشكالتي با

 ثوق،و مورد افراد تاييد و رسمي نامة معرفي ارائه وجود  با شدند انتخاب رابط معرفي با موارد
 ضبط و تحقيق در شركت براي ها آن  رضايت كسب و گمنامي حفظ براي افراد اعتماد جلب
 داليل به شد، گرفته  تماس ها آن با كه افرادي از تعدادي. بود ديگري مشكل ها آن صداي
 سياسي استفاده سوء از نگراني داليل، اين از يكي. نپذيرفتند را مصاحبه به دعوت مختلف

 در شركت و قبلي تجارب دليل به جانبازان همسران از تعدادي. بود انقالب و منظا مخالفان 
 را مصاحبه در شركت نيز تعدادي. نداشتند مصاحبه در شركت به تمايلي  مشابه، تحقيقات

 در. شدند مي منصرف همسر، رضايت عدم دليل به  و دانستند مي همسرشان رضايت به منوط
 شونده، مصاحبه خانه( كردند مي  انتخاب شوندگان مصاحبه كه هايي مكان در نفر 30 با نهايت
 مصاحبه  جلسه كل. رسيدند نظري اشباع به محققان و شد مصاحبه) مسجد محقق، خانه

 حين نبود مايل رسان اطالع گاه. شدند ثبت صدا ضبط تجهيزات وسيله به) دقيقه 80 ميانگين(
 رسان اطالع جمالت و خاموش ضبط مواقع اين در شود، ضبط او صداي حساس، موضوعات  بيان

 هر مهم و معنادار بيانات سپس. شد رونويسي و سازي پياده ها مصاحبه  تمام. شد مكتوب
   . شد كدگذاري اصلي و فرعي  هاي مضمون قالب در و استخراج مصاحبه،
 نويس دست و سازي پياده. كرد برآورد را پايايي توان مي طريق چند به كيفي پژوهش در
 كدگذاري نيز گران تحليل ساير توسط تواند مي كه كند مي فراهم را متوني  ها، مصاحبه كردن
 خوبي معيار ها، داده مجموعه به متعدد كدگذران هاي پاسخ  ثبات و كدگذران بين توافق و شود
 جداگانه طور به و داور دو توسط كدگذاري  تحقيق، اين در. است پژوهش پايايي سنجش براي
 بين توافق درصد شش و نود  كه شد استفاده پايايي محاسبه براي هولستي روش از و شد انجام

   .داد نشان را كدگذاران
  

    شوندگان مصاحبه عمومي مشخصات
 تا 13 بين   جانباز با مشترك زندگي هاي سال  سال، 58تا  41 بين  شوندگان مصاحبه سن

 طالق جانبازان همسران  از نفر پنج). 1 جدول(بود  نفر  6 تا 1 بين  فرزندان تعداد و سال 37
   .بود شده شهيد اخير سال چند در جانباز  مورد، يك در. كردند مي زندگي جدا يا بودند گرفته
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  مصاحبه مورد جانبازان همسران عمومي مشخصات خالصه. 1جدول
 مدت سن  كد

  ازدواج
 تعداد
  فرزندان

اطالع همسر   نوع جانبازي همسر
  از مصاحبه

  اطالع بي اعصاب و روان 2 30 50  1
  مطلع حركتي 2 25 42  2
  اطالع بي حركتي 1 28 49  3
  جدايي  اعصاب و روان-حركتي - 24 46  4
 جدايي  ويلچرنشين-حركتي - 15 54  5

  جدايي روانواعصاب 2 20 48  6
  مطلع حركتي 2 30 51  7
  مطلع شيميايي 3 30 47  8
  اطالع بي  روانواعصاب-حركتي 3 35 56  9

  اطالع بي روانواعصاب 3 35 52  10
  شهيد شده روانواعصاب 3 32 56  11
  اطالع بي  روانواعصاب-حركتي 2 34 52  12
  جدايي  روانواعصاب-شيميايي - 15 60  13
  مطلع شيميايي 4 34 50  14
 جدايي روانواعصاب 2 12 58 15

 اطالع بي روانواعصاب-شيميايي 3 29 47 16

 مطلع روانواعصاب 1 18 45 17

 مطلع ويلچرنشين-حركتي 1 22 55 18

 مطلع روانواعصاب 3 31 47  19

 مطلع حركتي 3 35 54  20

 اطالع بي روانواعصاب 2 35 56  21

 مطلع روانواعصاب 2 26 42  22

  اطالع بي حركتي 1 22 48  23
  مطلع شكميآسيب 3 28 45  24
  اطالع بي روانواعصاب 3 37 54  25
  اطالع بي حركتي-نابينا 1 22 50  26
  مطلع حركتي-نابينا 2 22 46  27
  مطلع حركتي-نابينا 6 34 49  28
 مطلع حركتي-نابينا 3 13 41  29

 مطلع شيميايي 3 34 53  30
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  پژوهش هاي يافته
 همسران  تجربه اصلي و فرعي هاي مضمون مهم، جمالت تحقيق، هاي يافته بخش در

   :شود مي ارائه خانوادگي هاي نقش ايفاي نحوه   از جانبازان
  

  پرستاري و همسري توامان نقش ايفاي -1 
 و روزانه  خريد شويي، ظرف نظافت،( خانه امور فتق و رتق خانواده، در سنتي كار تقسيم در
 هاي دهخانوا در اما ندارد  حضور خانه در روز ساعات از نيمي مرد و است زن عهدة بر) آشپزي

 و مراقبت نيازمند خود كه باشد كارافتاده  از و بازنشسته تنها نه است ممكن مرد جانبازان،
 نوع و دارند تفاوت هم با جسماني توانايي و جانبازي  نوع برحسب جانبازان. باشد نيز پرستاري
   . است متفاوت  ها آن موردنياز پرستاري

 ها آن از تعدادي  دارند، نياز را پرستاري ترين بيش نخاعي قطع جانبازان :دايمي مراقبت - 1- 1 
 و تخت بين جايي جابه و حركت  براي تعدادي هستند، ناتوان خود شخصي نظافت امور انجام از

 خودش رو شخصيش كار هيچ كه جانبازاييه دسته  اون از من همسر: «دارند كمك به نياز ويلچر
. نداره مدفوع كنترل. داره كيسه و سوند. نداره حسي هيچ و فلجه پايين  به كمر از. بده انجام تونه نمي

 تا ويلچر  با شدم مي بلند بايد شب نصفه و شب. كرد نمي حس هم رو بو حتي كه بود شده  طوري
   )   5كد.» (شه مي  اضافه وقتا بعضي هم زمين و فرش كردن تميز. بردم مي دستشويي
 از تعدادي . است روزانه مراقبت طوالني تساعا جانبازان، همسران مشكالت از ديگر يكي

 تنها خانه در را) بينايي  جانباز حركتي، جانباز( خود شوهر توانند مي اندكي ساعات در ها آن
   :گفت حركتي بينايي جانباز همسر. بگذارند

 و پوسم مي  خودم خب نرم، برم؟ جور چه آخه برم؛ بيرون خونه از بزارم رو اين نمياد دلم« 
 اين كنار در) 27كد(»؟رفتي  چرا كنه مي دعوا. مياره بهونه تا هزار ميام وقتي رم، مي! كه شه نمي
 جانباز همسر هاي دغدغه بر كه هست  نيز آنها درمان و اداري امور پيگير جانباز همسر موارد
 در .دهند قرار موردحمايت كمتر را جانباز خانواده بستگان  و خانواده كه زماني بخصوص افزايد مي

 اندكي، موارد در نيز پرستاري در كمك مانند ملموس و عيني هاي حمايت  از برخورداري زمينه
 سردي يا آشفته  خانوادگي روابط جانباز موارد برخي در. شد گزارش مرد خانوادة مشاركت و  كمك
 زن ظيفةو را مرد از پرستاري  سنتي، ديدگاه بر بنا جانباز خانوادة بسياري، موارد در اما داشت

   : دارد گاليه 17 كد شونده مصاحبه . نكنند دخالتي آن در دادند مي ترجيح و دانستند مي
 و كشن مي  كنار همه شه، مي بد حالش وقتي ولي. نيست نياز هميشگي طور به پرستاري« 
   . »شم مي  اذيت خيلي هست، من عهدة به همه. ديگه هست زنش خب گن مي
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   : كند مي روايت ديگري
  كه  بپرسه من از يكيشون ها سال اين توي كه بود اين انتظارم ولي هستند، خوبي فاميل« 

 و جوري اين حاال  تا كسي.بكنيم كمكت كه هستيم ما داشتي، الزم اگه كمكي يا كاري فالني،
 اون شما شكر رو خدا ديدند وقتي  ها آن گفت مي اقوام از يكي. نيامده ما كمك به شكل اين به

   ) 18كد. (»كنار  كشيدند رو خودشون داريد رو الزم توانايي
 به رسيدن  با نيز داشتند كمك و حمايت به تمايل بستگان و خانواده كه نيز مواردي در
   .است اندك خانواده  عروس ازش حمايت و پرستاري در آنها توانايي پيري، هاي سال
 به متمادي  هاي سال براي ادهكارافت از يا بيمار فرد از مراقبت :سالمت فرسودگي - 2- 1 

 نيازمند فرد، جانبازي نوع  برحسب جانباز از پرستاري. شود مي منجر رواني و جسمي فرسودگي
 روان و اعصاب جانبازان بودند، نيازمند بيداري  ساعات در همراهي به نابينا جانبازان. است الزاماتي
 شستشو ويلچر، روي نشستن و جايي جابه براي حركتي جانبازان  و طلبيدند مي را استرس كم محيط

 ديسك  كمردرد، از حركتي جانبازان همسران رو، اين از داشتند؛ احتياج كمك به  شخصي نظافت و
 شكايت همسرشان كردن جا  جابه از حاصل جسمي عوارض ساير و درد دست گردن، آرتروز كمر،

   : گويد مي خود جسمي مشكالت  از شوندگان مصاحبه از يكي مثال عنوان به. داشتند
 چهار دارم،  گردن آرتروز دارم، درد دست چون. دردم كلكسيون. ترم مريض ايشون از من« 
 پام و دست يهويي بيرون،  رم مي وقتي دارم، اعصاب ضعف افتاده، فاصله كمرم هاي مهره از تا
   ) 7كد.(»شه مي حس بي

 به و بود  تني - روان بيشتر ،روان و اعصاب جانبازان همسران سالمت مشكالت از بخشي
 و كبدي مشكالت خون،  فشار چون جسمي مزمن مشكالت دچار فراوان، استرس تحمل دليل
 تيروئيد ام بيماري اولين: «دهد مي توضيح  را خود شرايط 14 كد شونده مصاحبه. بودند غيره
 باعث هايم وابيبدخ ها، خوابي بي. دارم هم ديابت . ريزم مي خودم تو رو چيز همه چون بود،

 و كمر ديسك ام، گرفته خون فشار و خون چربي و اعصاب مشكل . شد تيروئيد و قندي مشكالت
 همين حتي را كارها همة چون است كرده پيدا چسبندگي راستم دست االن. دارم  هم آرتروز

   . »دهم مي انجام خودم حاال، 
   . يابد مي شدت نيز ها آن جسمي مشكالت جانبازان، همسران سن رفتن باال با
 و خانه كارهاي  مسئوليت رود مي انتظار زنان از :داري خانه نقش ايفاي در اخالل -1-3 
 چه چنان و است زنان با داري خانه  امور انجام تضمين مسئوليت زيرا گيرند، برعهده را داري بچه

 مورد در مردان درس مي نظر به. شناسند مي مسئول  را زنان بماند معطل زندگي ضروري وظايف
 زنش به مرد كه شود مي گفته عموماً و دارند انتخاب حق كنند، مي  تقبل خانه در كه وظايفي



 هاي آسيب ديده از ... تجربه زيسته زنان در خانواده

88 

 به تماما منزل امور نتيجه، در و بودند شاغل همچنان جانبازان از تعدادي. كند مي  »كمك«
 و كارافتاده از  يا بازنشسته ها آن شوهران كه كردند گزارش ها رسان اطالع اكثر اما بود، زن عهده 

 چيدن يا خريد و كنند مي  همكاري خانه امور در گاهي شوهران از دسته اين. هستند نشين خانه
 ناتواني دليل به شوهران همكاري موارد،  اكثر در اما. گيرند مي عهده بر را سفره كردن جمع و

 كه آنجا تا است ودمحد ويلچر با حركت بودن پاگير و  دست يا عالقه عدم و افسردگي جسمي،
) ...و اداري امور پيگيري رانندگي، خريد،( بيرون و خانه امور وظيفه جانبازان  همسران از تعدادي

   . داشتند عهده به كامل  را
 داري خانه  كار كه هستند روبرو وسواس مانند شديد رواني مشكالت با جانبازان از تعدادي
   : كند مي سخت بسيار را همسرانشان

 كرد مي بيدارم  شب دوازده ساعت. نجسه كال هيكلم گفت مي اومد مي خون يكم دستش از« 
 بوم پشت روي بردم مي  كردم مي لوله جور همين رو ها فرش اين. بكش آب رو جا اين بيا
 خسته ديگه. بيرون داد نمي هم رو  ها فرش. شستم مي فرش من قشنگ يكبار ماه دو. شستم مي

   )4كد.(»شدم
 دليل  به ها آن همسر دارند؛ ديگري مشكل روان و اعصاب جانبازان همسران از تعدادي

   : كنند مي انبار  و جمع را...  و لوله شيشه، چون دورريخته چيزهاي خيابان از رواني، اختالل
 پر  كامل. گرفته رو بزرگ اتاق يه. متره 80 من ساختمون. كنن مي جمع آشغال اينا« 

 بيرون آشغال وانت  تا سه و كاميون يه اتاق اين از من بيمارستان، فتر كه عيد پارسال. آشغاله
   )12كد( »فرستادم

 به سال  چند از بعد زوجي هر رود مي انتظار طبيعي طور به :مادري تحقق عدم -1-4 
 آنها زنانه هويت از بخشي  و است مهم زنان براي بخصوص مادري تجربه. برسند والدگري مرحله

 عدم بدني، ضعف. است برانگيز چالش  جانبازان همسران براي فرزندآوري .دهد مي شكل را
 ناباروري موجب تواند مي زنان، جسمي احتمالي مشكالت  كنار در نابارور اسپرم سكس، توانايي
 غيرمعمول هاي روش مستلزم روحي، فشار بر عالوه امر اين. اندازد تعويق به  را فرزندآوري و شده

 و مضاعف  بدني توان خود كه است جنين كشت و آزمايشگاهي محيط در حلقا مانند باروري 
. نيست آسان وجه هيچ  به زنان براي كه طلبد مي را درمان طوالني فرآيند در شدن درگير

 اقدامات به ناچارند و دارند مشكل باروري  در نخاع قطع جانبازان بخصوص جانبازان از تعدادي
 وجود به همسرانشان براي مضاعفي رواني و مالي  ي،جسم فشار كه شوند متوسل پزشكي

 ياد به شد مادر سالگي چهل در و درمان سال 7 از بعد كه شوندگان  مصاحبه از يكي. آورد مي
   :كرد مي تجربه را ناخوشايندي احساسات و بود فشار تحت باال سن خاطر  به كه دارد
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   ) 18كد(   »بودم شده عصبي و طاقت كم خيلي و گرفتم افسردگي كه كردم مي احساس« 
 فرزندخوانده  پذيرش براي بايد جانبازان همسران و بوده ثمر بي پزشكي هاي درمان گاهي

 و حسيني. (داشت را خود  خاص مشكالت و مسائل نيز فرزندخواندگي اما كردند؛ مي اقدام
   )1397 فردويي، اويسي

 دو در كه  است عاطفي و زيكيفي مراقبت متضمن مادري نقش :يافته بسط مادري -1-5 
 از بعد حتي و مدرسه سن  از قبل كودك. است روزي شبانه و گير وقت كودك، زندگي اول  سال
 همراه مادري نقش ايفاي) 104: 1394   چيل،.(دارد نياز بازي و توجه مراقبت، به همچنان آن
 مصاحبه از يكي. باشد ردشوا بسيار تواند مي همسر  از مراقبتي و پرستاري نقش داري عهده با

   :گويد مي) نابينا جانباز( همسرش با همراهي و مادري وظايف  تداخل تجربه درباره شوندگان
. بوديم  دانشگاه شب تا صبح. رفتيم مي دانشگاه هم با روز سه دو اي هفته. شد قبول ارشد« 

 هم پسرم دوم، سال. دبودن  كرده عادت دانشجوها و استادها. برديم مي خودمون با هم رو دخترم
 بايد مطلق استراحت هم من. اومديم مي  و رفتيم مي شده قيمتي هر به. شد اضافه بهمون

   ) 29كد(   »داشتم ناجوري وضعيت. كردم مي
 كار به  اشتغال و مادري پرستاري، نقش زمان هم ايفاي فرزندآوري، مشكالت از گذشته
 جهت خانوادگي  خدمات از گاه زنان شرايط ناي در. افزايد مي اوضاع وخامت بر دستمزدي،

 درگير همواره بيشتري هاي خانواده  لحاظ اين از و گرفتند  مي بهره فعال مادري دوران گذران
   .اند بوده جانبازي مسئله

 چيل،( است  مهم فرزندي - پدر عاطفي رابطه گيري شكل و كودك از نگهداري در مرد كمك
 مشاركت كودك از نگهداري  مرحله در اند توانسته اندكي انجانباز حال اين با) 172: 1394
 پدري نقش مناسب ايفاي در ديگران از كمتر  روان و اعصاب جانبازان جانبازان، ميان در. كنند

 در گاهي روان، و اعصاب جانبازان همسران) 1384 كهنگي،  مرتضوي و زاده قلي. (دارند توانايي
   : گويد مي شوندگان مصاحبه از يكي: هستند بيمناك نيز پدرشان با  ها بچه گذاشتن تنها
 بايد. گيره مي  فراموشي گاهي بره، مي رو) ساله هشت( دخترم وقتي ولي ره، مي پارك فقط« 

 دخترم ممكنه هم نگذارم،  تنها باهاش خونه توي رو دخترم كنم مي سعي. باشم مراقبش خودم
   ) 17كد.(»كنه بدتر رو  حالش و بده گير بهش دخترم ممكنه هم كنه، اذيت رو

 مرور به  آنها روابط باشد، نداشته فرزندان با ارتباط اين بهبود براي تالشي نيز  پدر  خود  اگر
 طرف دو هر براي خود  گاهي  تكيه  نقش همواره بايد تيماري بر عالوه مادر. شود مي ضعف دچار

 ناچار خانواده عاطفي قطب عنوان به  جانبازان همسران. كند تحمل را مضاعفي فشار و حفظ را
   .كنند  ايفا يافته بسط و تام را مادري نقش هستند
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  زن اقتصادي نارضايتي  -2 
 بيرون  در مرد. است گذاشته مرد عهدة بر را معاش تأمين خانواده، در جنسي كار تقسيم

 جانبازان مشكالت از  يكي. كند مي فراهم را زندگي گذران براي الزم پول و كند مي كار خانواده
 تر بيش رزمنده معلوليت شدت هرچه . روبروست اشكال با مرد آوري نان نقش ايفاي كه است اين

 در اختالل ميان، اين در. يابد مي شدت نيز خانواده  در  ها مسئوليت و   ها نقش جايي جابه باشد،
 و منازعه به تواند مي خانواده در اقتصادي مندي رضايت عدم  و خانواده پدر آوري نان نقش

   . شود منجر  خانوادگي اختالف
 را سخت  مالي شرايط و فقر جانبازان همسران از تعدادي :شده مختل آوري نان -2-1 

 جراحت، يا روان و اعصاب  مشكالت دليل به شوهرشان كه بودند كساني ها اين. كردند گزارش
 پايين يا جانبازي كارت نداشتن دليل به  مرد حال عين در و نبود خانواده معاش تأمين به قادر
   : گويد مي شوندگان مصاحبه از يكي. كند نمي دريافت  كافي مستمري جانبازي، درصد بودن
 اعصاب وضعيت  اگه شايد بده، انجام نتونه رو كارها از خيلي من شوهر كه شد باعث جانبازي« 

 بودم احوال مريض خودم كه شده  هم هايي وقت... دادن مي او به بهتري كارهاي بود بهتر روانش و
   )19 كد( .»شده دعوامون مسائل اين سر  بوده، باال خودشون و من براي درمان هزينه و

 را اشتغال  تجربة ها آن از تعدادي اما بودند دار خانه مصاحبه، مورد جانبازان همسران اكثريت
 از نفر دو. دادند ادامه خود  كار به نيز اجازدو با و بودند شاغل ازدواج از قبل زنان برخي. داشتند
 به خانه در و كنند رها را خود كار شدند،  ناچار همسرشان مشكالت دليل به جانبازان همسران
 زن معاش، تأمين مشكالت و همسر ناتواني كه بود هم مواردي  اما. بپردازند همسرشان پرستاري

 اين در اما. بود كرده) اسنپ رانندگي روشندگي،ف خياطي، معلمي،( اقتصادي  فعاليت به ناچار را
 هماهنگ براي  الزم انعطاف تا شدند مي انتخاب وقت پاره يا خانگي مشاغل معموال نيز موارد 

   .باشد داشته  وجود نيز خانواده اعضاي ساير و مرد از مراقبت ساعات با شدن
 داره، شهريه  باشه، دانشجو دخترت باشه،) گير زمين( وضعيت اين تو جانباز يه كن فكر«  
 خرج خواد، مي دارو داره، اليف  ايزي مريض، خود! بگيري حقوق تومن يك داره، سرويس پول

 نكنم كار هفته يك اگه چون كنم كار بايد  فقط. هست مهموني هست، خوراك و خورد
 منبع يه هم رسي، مي ات خونه كار به هم. اس خونه تو كه  اينه خوبيش. خوبه خياطي. رسه نمي

 من اگر. دوزم مي مجلسي لباس كنم، مي كار ساله 30 االن من نه. ديگه  هست هم درآمدي
   )7كد( »گذشت؟ مي چطوري زندگي اين كن فكر شما نبودم،  بلد خياطي

 نيازهاي طبعاً  زنان نيز، خانواده منابع مصرف زمينة در :مالي امور در تفاهم عدم -2-2 
 مورد در مرد و زن اندكي،  موارد در. دهند مي قرار فرزندانشان و هرشو نيازهاي از پس را خود
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 تا ماليم اختالف از مواردي شوندگان مصاحبه  اكثريت اما داشتند، تفاهم پول كرد هزينه نحوة
 تاكيد تجملي و اضافه خرج نوع هر از دوري و زيستي ساده بر  شوهران. كردند گزارش را شديد

 سادگي وجود با زنان. داشت جنگ دهة و انقالب اوايل ساليان هاي شارز  در ريشه كه داشتند
 خريد در گيري سخت  با و كرده درك را جديد نسل فرهنگي تغييرات زيستي، ساده و پوشش  در

 و كفش( فرزندانشان نيازهاي  خود مستمري با و پنهاني و نبودند موافق ها بچه براي لباس
   : كرد مي خرج  خود حقوق از يزن 9 كد. كردند مي تامين را) لباس
. كردم مي  خرج من كرد، نمي هزينه. داشت خيلي خساست داشتيم، مشكل مالي مسائل تو« 
 مثال برن، خواستن مي كه  هايي كالس. لباسشون و رخت نشن، اذيت مسافرت تو ها بچه اينكه براي
   . »كنن كمبود احساس ها بچه گذاشتم نمي . بگيره ياد شنا كه دادم مي خصوصي كالس هزينه
 نيز زن  مالي استقالل و اشتغال صورت در حتي پول كرد هزينه سر بر اختالف مواردي در

   : گويد مي شاغل شوندگان مصاحبه از يكي. پابرجاست همچنان
 رو خودم  پول حتي. انداخت مي راه دعوا. داد نمي اجازه اون ولي داشتم، مالي استقالل« 
   ) 6كد( »خريدي؟  چي براي. نبوده ضروري اين گفت مي. كنم خريد بچه براي تونستم نمي

 اين جانبازان  همسران از تعدادي براي مالي اختالف دستماية و زني چانه موضع بزرگترين اما
 ذيل ،)شود مي داده باالتر  و درصد پنجاه جانبازان به فقط كه( ها آن پرستاري حق كه است

   : گويد مي 9 كد شونده مصاحبه. اوست اختيار  در و شود مي اريزو وي حساب به و جانباز مستمري
 از خيلي . بشه واريز جانباز همسران حساب به مقداريش حداقل رو، بنياد حقوق اين گفتم« 

 ها خيلي ولي كردم، مي  كار من باز حاال. بهشون دادن نمي بودند، مضيقه در جانباز همسران
 دن نمي كنن، مي جمع رو ها پول همه  مردها چون. گرفتن يم طالق آوردن، نمي دووم نداشتن،

   . »كرد مي رو كار اين بايد شهيد بنياد. كه
 شما حق گه مي اما دهد، مي من به را پرستاري حق از بخشي همسرم«  : گويد مي ديگري

 از  حاال كردم، پافشاري و كردم اصرار خيلي من ديگه. زندگي كل براي دن مي رو  اين و نيست
 آورد، مي ]نابينا فرد  براي[ هميار اگه كه صورتي در. بهم ده مي رو نصفش يا سوم يك مبلغ اون
 و هست گردن نخاعي قطع داريم  جانبازي يه االن ما. اينه لفظش و اون به داد مي رو كلش بايد

 رو پرستاري حق اون و كنه مي نگهداريش  افتاد، اتفاق اين وقتي از برادرش كه ساله ساليان
   ) 26كد.(»هست  هم خانمش اينكه با برادرش، به دن مي

 واريز ها آن  شخصي حساب به پرستاري الزحمه حق بودند مايل جانبازان همسران از تعدادي
   .باشند مستقل آن كرد هزينه نظر از و شود

  



 هاي آسيب ديده از ... تجربه زيسته زنان در خانواده

92 

  ناكامل زوجيت -3 
 در حال اين  با. است زوجين عاطفي و جنسي روابط تنظيم خانواده، مهم كاركردهاي از يكي
 را آنها زناشويي زندگي كه  دارد وجود بسياري هاي چالش جانبازان، همسران زناشويي زندگي
   :گذارد مي باقي ناكامل

 كه نحوي به  مطلوب جنسي رابطة يك وجود سالم، ازدواج يك در :جنسي نارضايتي - 1- 3 
 به بسته مردان،. دارد خانواده  نونكا پايداري در مهمي نقشي كند، تأمين را طرفين رضايت بتواند
 و جنسي روابط آن، تبع به كه داشتند متفاوتي  جنسي توان مصرفي، داروهاي نوع و جانبازي نوع

 عادي و معمولي را خود روابط همسران از تعدادي. بود  متفاوت همسرانشان جنسي رضايت
 جريان در روان و اعصاب و نخاعي آسيب همسران بخصوص ها آن از تعدادي  اما كردند، گزارش

 ندرت به جنسي  رابطة و هستند مشكل دچار جنسي زيست زمينة در كه دادند گزارش مصاحبه 
 با زناشويي رابطه هيچ اخير  سال شش در كه گفت  مطالعه مورد زنان از يكي. دهد مي رخ

   .گشت بازمي جانباز توسط روان و  اعصاب داروهاي مصرف به كه است نداشته شوهرش
 تعارض  حل در متفاوت استراتژي سه شناسان، روان :زوجين تعارض حل عدم -3-2 
 - كالمي پرخاشگري  ،)دادن باج زني، چانه( مصالحه و گفتگو: دادند تشخيص را زوجين ميان
 همسر، با اختالف صورت در كه پرسيديم  ها رسان اطالع از. فيزيكي خشونت به توسل و رواني
 گفتگو، استراتژي از ها رسان اطالع از تعدادي كه آن با  كنند؟ مي حل را خود اختالف چگونه
 و پرخاشگري به همسرشان توسل دليل به اكثرا اما كردند، مي  استفاده دادن باج و زني چانه

 كاري پنهان يا آمدن كوتاه چون پرخاشگري با مقابله هاي تكنيك به بودند  ناچار خشونت،
   : كند مي گاليه زني. كنند استفاده 

 هر  و كنه مي هم پرخاشگري تازه و شه نمي پا جاش از. ده مي دستور و نشسته همسرم« 
 من زنه، مي داد زياد . بدم انجام رو نداره،كارهاش عيب گم مي زمين، زارم مي باشه دستم كاري

   ) 27كد(»ميام كوتاه من هيچي؛  سر ده مي فحش مادرم و پدر به بارها و كنم مي گذشت
 به او توسل  و همسر واكنش از ترس دليل به و ناچاري سر از آمدن كوتاه اين گاهي تهالب

 آيد، نمي وجود به استرس  علت به هميشه خشونت، كه آن با دارند اذعان محققان. است خشونت
 از يكي. دهند مي پاسخ استرس به ) همه نه( مردم برخي كه باشد روشي است ممكن ولي

 قطع رو بحث جايي يه از شد مي باعث پرخاشگريش  و خشونت: «ويدگ مي شوندگان مصاحبه
   ) 6كد(»كرد مي هم كاري كتك. چي همه گفت، مي ناسزا. بود  پرخاشگر شدت به. كنم
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 خشم تا  كنند استفاده كاري پنهان تكنيك از بودند ناچار جانبازان همسران شرايط، اين در
 متعدد موارد با شديد  خانگي خشونت كه ندگانشو مصاحبه از يكي برنيانگيزند؛ را همسرشان
   : گويد مي است، كرده تجربه را استخوان شكستگي

 بگم راستو  بگم، راست تونم نمي. گم مي دروغ بهش حتي. كنم مي پنهان ازش رو چيز همه« 
   )1 كد( »جلسه رم مي  دارم گفتم اومدم مي) مصاحبه مكان( اينجا داشتم. كنه مي پا به قيامت

خشونت   است ممكن جانبازان هاي خانواده: خانگي خشونت مدام اضطراب -3-3 
 مسايل دربارة يافته فزون  هاي تعارض و استرس به كه كنند تجربه تري بيش احتمال با را خانگي 

 و رواني مشكالت حاصل خشونت،  اين از بخشي. كند مي اشاره ديگر هاي جنبه و مالي
 و گردد بازمي يادگيري و خانوادگي تربيت به آن  از بخشي ت،اس جانبازي از حاصل هاي آسيب
 جواني هاي سال صرف دليل به كه است الزم اجتماعي هاي مهارت  نداشتن حاصل ديگري بخش

 خشونت شكل به خانگي  خشونت. اند نداشته آن آموختن براي كافي فرصت جبهه  و جنگ در
 فحاشي،(   كالمي خشونت ،)خواناست شكستن شتم، و ضرب( جسماني آسيب و فيزيكي 

 فرزندان و همسر و داشت  وجود) تهديد( رواني ناامني و) زناشويي خيانت تهمت و پرخاشگري
 شكستن( شديد جسماني آسيب شامل شديد  خانگي  خشونت مورد 4. بودند آن قرباني جانبازان
 شامل متوسط نگيخا  خشونت نيز مورد 11. بودند كرده  تجربه را) خوردن چاقو استخوان،

 اعصاب جانبازان همسران. كردند گزارش را رواني ناامني و تهديد و اشياء  شكستن پرخاشگري،
   . بودند كرده تجربه را خانگي خشونت ديگران از بيش  روان و

 پس استرس  اختالل به مبتاليان در هم افسردگي، جمله از شناختي روان اختالالت از برخي
 بين در ويژه به آنان،  خانواده اعضاي ميان در هم و) روان و اعصاب جانبازان( سانحه از

 مصرف و افسردگي رواني، مشكالت  به جانبازان همسران از تعدادي. است رايج همسرانشان
 كرده خودكشي بار چند) 1ش( شوندگان مصاحبه  از يكي كردند؛ اشاره آرامبخش داروهاي

   : ويدگ مي شوندگان  مصاحبه از ديگر يكي. است
 منو ها بچه  خونه تو و تري موجي بابا از االن تو مامان گه مي ام بچه كه شده طوري االن« 

. نيست خودم دست و  فهمم نمي رو هيچي ديگه ميارم جوش كه وقتي يعني و كنند مي مسخره
 افسردگي داشتم، همسرم از كه  تأثيري تحت و بخوري دارو بايد كرد تاكيد بهم خيلي دكتر
   ) 24كد!»(؟برسه اين داد به كي و آوره خواب  بخورم، اين از االن اگه من گفتم گرفتم، يشديد
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  جانباز همسري خانوادگي هاي نقش ايفاي -4 
 حادثه، ذهني  تجربة نظير مسائلي با جسمي ناتواني بر عالوه جانبازان از برخي كه آنجائي از
 فشارهاي هستند، روبرو اجتماعي  و نوادگيخا فردي، علمكرد در آسيب عاطفي، كرختي و انزوا
 اس، فشارها اين مقدم خط در همسر، ازآنجاكه . كنند مي تحميل خود خانوادة بر تري بيش

 جانبازان خانوادة در خانوادگي هاي جنبه ساير از بيش و پيش  زناشويي سازگاري كه اين احتمال
   . است تر افزون  شود، آسيب دچار

  
  جانبازان همسران با مصاحبه از حاصل فرعي و اصلي هاي نمضمو خالصه. 2جدول

 مضمون  اصلي مضمون فرعيمضمون
  فراگير

عدمداري،خانهدراخاللدايمي، فرسودگي سالمت، مراقبت
  يافته، بسط تحقق مادري يا مادري

    نقش گرانباري
دلسردي از 

  اقتصادي نارضايتي ماليتفاهمعدمآوري مختل شده، نان  نقش
جنسي، عدم حل تعارض زوجين، اضطراب مدامنارضامندي

  خشونت خانگي
  ناكامل زوجيت

  
 بستر در جانبازان  همسران خانواده در ناكامل زوجيت و اقتصادي نارضايتي نقش، گرانباري

 مصاحبه از تعدادي. است  شده منجر نقش از دلسردي به ناكافي اجتماعي حمايت شبكه
. هستند ناراضي خود زندگي از شدت  به و شده تمام صبرشان كه كردند تاكيد شوندگان
   : گويد مي همسري

. كنم تحملت  تونم نمي و كنم نمي زندگي تو با ديگه من گفتم و شدم خسته خيلي بار يه« 
) 24كد( »؟باشه بقيه  مثل نبايد من زندگي چرا ندارم، تحمل ديگه. ديگه رم مي من گفتم

   : است مدعي ديگري
 اكثرا . بوديم جانباز دار و گير در دائم چون. دارن فرهنگي فقر شهيد، و جانباز نهمسرا« 
 از پرستاري و نگهداري  درگير جانباز همسران. ببريم جلو رو اهدافمون همه نتونستيم دار، خانه

 جامعه، از تهمت روحي، لطمات زير خانواده،  كانون از نگهداري و مادري حس. بودن همسرشون
      )12كد.(»بوده ناقدرداني . همسرشون خود شاخصش و فاميل

 بازتعريف  از مختلفي هاي استراتژي به نقش از دلسردي به واكنش در جانبازان همسران
   :شوند مي متوسل نقش از جدايي تا انتظارات
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 دامنه  و اند نشده تعريف صراحت به اجتماعي هاي نقش :انتظارات بازتعريف -4-1 
 زندگي از خود انتظارات  بازتعريف با تا دهد مي اجازه جانبازان همسران به اه نقش تغييرپذيري
 و داشت جدايي قصد شوندگان مصاحبه  از يكي. بگيرند فاصله نقش از دلسردي از خانوادگي،

   : گويد مي است، مانده باقي خود ازدواج  در دخترش از حمايت دليل به تنها
 نه  هستم ايشون پرستار كردم فكر كه كنم ورج و جمع رو خودم تونستم من زماني« 

 من زندگي تو كه  داري هايي توقع و انتظارات سري يه باشي، همسر كه زماني چون. همسرشون
   )26كد.(»داشتند كه  وسواسي و هاشون سختگيري و بداخالقي اين و نشده برآورده

 رضايت فداكاري،  و دلسوزي عشق، چون مفاهيمي به توسل با شوندگان مصاحبه از تعدادي
   : گويد مي زني. كنند مي تعريف خود براي متفاوتي نقشي

. سوزه مي  براش دلم ولي دن، مي پيشنهاد من به ها خيلي كردم، فكر طالق به باري سه دو« 
 چون. سوزد مي برايش  دلم خيلي و نكردن انتخاب خودشون رو جانبازيش نوع گم مي خودم به

 اگه گم مي هايي موقع. نيست فكر هم  اصال سياسي لحاظ به هم مادرش و پدر با و تنهاست خيلي
   )17كد(»داره؟  نگهش خواد مي كي و بره خواد مي كجا برم،

 به توسل  با كه بود تقديرگرايي يا معنويات به توسل انتظارات، كاهش از ديگري نوع
    :گويد مي همسران از يكي. دادند مي آرامش خود به دعا، چون معنويات

 كس هيچ  به كه چيزهايي نيست، خدا اندازة به كس هيچ. داري نگه خودت دل توي بايد« 
   ) 10كد.(»گم مي خدا به رو گفت شه نمي
   : كند مي تعريف ديگري نيست، كارساز هميشه معنويات به توسل حال اين با
 كه شه مي  ثباع گرفتم حوزه و اخالق هاي درس از كه تأثيراتي كنم مي فكر ها وقت بعضي« 
. رسه مي پايان به داره  حس اون كنم مي احساس. كنم مي تحمل رو فشارها اين از خيلي من

 شديد خانگي خشونت كه ديگري ) 29كد.(»كنم مي بيداد و داد روم، مياد فشار كه وقتايي ديگه
   : دهد مي آرامش خود  به تقديرگرايي به توسل با كند، مي تجربه را

 اين  قسمت شايد. برام بهتره اين شم، مي تخليه كنم، مي گريه نماز از بعد سجاده روي« 
   ) 9كد(»كرد عوض شه نمي رو تقدير. بوده

 دنبال به خود  انتظارات يا نقشي رضايت بازتعريف با جانباز همسر ها، استراتژي اين تمام در
   .است مشترك زندگي تداوم
 مشترك زندگي  از انتظارات كاهش و نقش بازتعريف كه جايي :نقش از جدايي -4-2 

 صورت به را جدايي و دهد مي  انصراف نقش ايفاي ادامه از زن نداشت، سودي يا نبود ممكن
 جانبازان بين در طالق از مواردي شوندگان  مصاحبه همه. كند مي انتخاب غيررسمي يا رسمي
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. كردند مي زندگي جدا يا گرفته طالق نفر پنج رسانان، اطالع  بين از. كردند گزارش خود آشناي
 نبود، طالق به راضي همسرش چون و داشت طالق درخواست نوجوان، بچه  دو با آنان از يكي

 طالق به زوجين  ميان بحران مواردي در) 6كد.(كند مي زندگي جدا كه است سال پنج اكنون 
 شوهرش وييفرازناش روابط دليل  به) 30كد( شوندگان مصاحبه از يكي. بود شده منجر عاطفي

 حال اين با شد منصرف همسرش رفتار تغيير  و خانواده مشاورة از بعد و داد طالق درخواست
 و عاطفي طالق مرحلة در ديگري. برد مي سر به اعتمادي بي  و عاطفي طالق مرحله در همچنان

   : است مانده شوهر خانه در نامناسب، مالي  شرايط اجبار سر از
 حق همه  بايد بيرون، بيايي بخواهي اگر. نيستند قائل ارزش زن براي ما، كشور قوانين توي« 

   )1كد( »بدهي دستي هم چيزي يك تازه ببخشي، را حقوقت و
 از را همسرش  جانباز فرد موارد از يكي در نبود، زن طرف از طالق درخواست هميشه اما
   : گويد مي جانباز  همسر. است داشته نگه بالتكليف سال يك و كرده بيرون خانه
 من كه  بالهايي گفت مي هم خودش. كردم تحمل خيلي نبودم، جدايي به راضي اصال« 

 گفت مي خودش. ري نمي  كه داره نمي نگه رو تو كسي رفت، مي بود ديگه كس هر آوردم سرت
   ) 5كد( »عاطفي طالق

 در ستاييرو در  و كرده ترك را او شوهرش زيرا گرفت طالق شوندگان مصاحبه از ديگر يكي
 اون كه بگذرم خودم از كنم،  ايثار نوعي به هم من گفتم مي: «گويد مي او كرد، مي زندگي شمال

 نه نفقه، نه مهريه، نه نگرفتم،  ازش چيزي هم جدايي زمان. برسه دلش خواستة به
   )13كد.(»المثل اجرت
  

  گيري نتيجه و بحث
  اعضاي  همة بنابراين است، وابسته مه به زنجير ي ها حلقه مانند خانواده اعضاي تعامالت

 لذا. هستند درگير جانباز  ويژة مشكالت در مستقيما  بطور همسران خصوص به جانباز  خانوادة
 اين در. آيد مي فراهم بحران  بروز  براي زمينه  و شده مواجه اشكاالتي با خانواده نظام كاركردهاي

 عاطفي قطب عنوان به جانباز همسر آمدن كنار شيوه و   ها بحران اين تا بوديم درصدد تحقيق
. شويم جويا را نقش گرانباري و نقشي تعارضات خانواده، در نقش  تغيير هاي چالش با خانواده
 نقش  گرانباري از است عبارت ميداني هاي مصاحبه تحليل اساس بر احصاشده محوري  مقوالت
 كه اقتصادي نارضايتي  مقوله يافته، بسط مادري همسر، پرستار، نقش زمان هم اجراي از حاصل

 تشديد مالي تفاهم عدم يا فقر تجربه  با و دهد مي رخ مرد آوري نان نقش در اخالل دليل به
 و زوجين تعارض حل عدم جنسي، نارضامندي  دليل به كه ناكامل زوجيت سرآخر و شود مي
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 همسران تجربه اصلي نمضمو به را ما مقوالت اين. دهد مي رخ  خانگي خشونت مدام اضطراب
   . رساند مي است همسري نقش از دلسردي  كه جانبازان
 و زاده  قلي تحقيق نتايج با خانواده در نقش نظام خوردن هم به دليل به اختالف وجود
 از يكي عنوان به جانبازان  خانوادة اقتصادي مشكالت. همراستاست) 1384( كهنگي مرتضوي
 مرتضوي و زاده قلي ،)1383( سيرتي و  زاده خاقاني تحقيق تايجن با رنج منابع و اصلي معضالت
. است هماهنگ) 1393( همكاران و ايزدي و) 1388(   همكاران و شفيعي ،)1384( كهنگي
 تداوم تواند مي نقش از دلسردي و نقشي رضايت عدم جانبازان، همسران  نقش گرانباري پيامد
 و نادري  و) 1390( همكاران و جعفري تحقيق ايجنت. كند تهديد جدي بطور را خانواده  نهاد

 نرمال جامعة از معناداري  طور به همسران زندگي كيفيت دهد مي نشان نيز)  1395( همكاران
   . است تر پايين ايراني زنان

 با برخي . داشتند متفاوتي برخوردهاي مشترك زندگي تداوم مورد در جانبازان همسران
 تعدادي اما رسيده رضايت  به و كرده غلبه نقش از دلسردي بر نقش فبازتعري و انتظارات تغيير
. كردند مي فكر آن به مالي مشكالت يا  خانگي  خشونت دليل به يا داشته جدايي و طالق تجربة
   :دهيم جاي كلي سنخ سه در را مرد جانبازي مشكل  با درگير خانواده وضعيت توانيم مي اكنون

 مرد، جانبازي  نوع دليل به كه هستند هايي خانواده: خفيف شكالتم با جانباز خانواده. الف
 كاركردهاي روي بر پدر جانبازي  مالي، تأمين و او وقت تمام يا وقت پاره اشتغال جانباز، شخصيت
 و خانواده( غيررسمي اجتماعي حمايت شبكة  از ها، خانواده اين. است نداشته تأثيري خانواده
   .ندارند رسمي اجتماعي هاي حمايت و مداخله  به نياز و هستند برخوردار) دوستان
 به كه هستند  هايي خانواده: آسيب معرض در خانواده متوسط، مشكالت با جانباز خانواده.  ب
 معاش تأمين در اقتصادي  مشكالت و پدر كارافتادگي از و جانبازي نوع چون مختلف داليل

 هاي خانواده از تعدادي. هستند اجتماعي  رسمي و غيررسمي هاي شبكه حمايت نيازمند خانواده،
 هاي كمك با توانند مي برخوردارند، كافي غيررسمي حمايت  شبكه از كه متوسط مشكالت داراي
 از دسته آن اما. شوند خارج آسيب معرض در وضعيت از درماني، خانواده  و مشاوره اندك

 به دست عاطفي  طالق و اعتياد مشكل با يا ندارند كافي غيررسمي حمايت شبكه كه ها خانواده 
 بحران دچار وضعيت ادامه صورت  در زيرا كنند، مي طلب را تري جدي مداخلة هستند، گريبان
   .شد خواهند
 دليل  به كه هستند هايي خانواده: گسيخته خانواده زياد، مشكالت با جانباز خانواده.  ج

 فرزندان و زن به رواني  و جسمي هاي آسيب شديد، خانگي خشونت پدر، روان و اعصاب جانبازي
 كه درصد 25 زير روان و اعصاب جانبازان  هاي خانواده. هستند فروپاشي معرض در مالي فقر و
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 جوابگوي غيررسمي، حمايت شبكه. دارند را وضعيت  بدترين نيستند، بنياد پوشش تحت
 رسمي حمايت شبكه نبةجا همه و فوري مداخلة و نيست ها خانواده  اين متعدد نيازهاي

   .طلبند مي  را) دولتي(
 سياست . است آسيب معرض در خانواده جانبازان، هاي خانواده اكثر دهد مي نشان نتايج
. است متكي خانگي  قلمرو در زنان تيمارداري وظايف به جانبازان، از رسمي اجتماعي حمايت

 را خانواده در زن تيمارداري  فةوظي اجراي و نشده سنجيده و طراحي پيش از اتكا اين البته
 مزد بدون مراقب رواني و جسمي شرايط  جانباز، شرايط جانبازي، نوع و كند مي فرض طبيعي

 زمان تعيين و جانباز حال وخامت تشخيص حتي. گيرد مي  ناديده را مالي امكانات فقدان و) زن(
. اند كرده واگذار خانواده اياعض و زن به هم را بيمارستان در شدن بستري  و پزشك به مراجعه

 مشكالت  ساير و خانگي خشونت است، متكي سنتي خانوادة از تصور به كه سيستمي چنين  در
 نيز فرزندان بلكه نبودند  حمايتي سيستم اين قرباني زنان، تنها. شود مي گرفته ناديده خانواده
 دست اين اعمال. اند شده هار...  و تحصيلي  افت افسردگي، رواني، مشكالت براي مشاوره بدون

 باالي نرخ و جانبازان خانواده پذيري آسيب فعلي، شرايط  در ايثارگران اجتماعي هاي سياست
 افزايش و مراقب سن باالرفتن با ديگر، سوي از. دارد دنبال به را  ها خانواده اين در طالق

 تواند نمي نيز فعلي هاي خانواده در سيستم اين همسرش، و جانباز رواني و  جسمي مشكالت
 و قوانين ها، فرض پيش شكل در رسمي اجتماعي حمايت سياست. يابد ادامه اين  از بيش

 كل به  او، نيازهاي و جانباز فرد بر تمركز جاي به و يابد تغيير بايد جانبازان بنياد عملكرد 
. بپردازد آسيب ضمعر  در خانوادة عنوان به) فرزندانش و همسر جانباز، شامل( جانباز خانواده

 برنامه ذيل در خانواده و شود بررسي  خانواده فعلي مشكالت بايد مرد، جانبازي درصد از فارغ
   . گيرد قرار مددكاري پايش و توانمندسازي

  
  منابع

   .ني نشر: تهران. عراقي نجم  منيژه ترجمه. زنان شناسي جامعه) 1380( كلر واالس، پامال، ابوت،
 و ماهيت از عراق و ايران  جنگ شيميايي جانبازان تجارب تبيين«) 1393( انديگر و احمد ايزدي،

 شماره ،22 دوره ،يزد صدوقي شهيد پزشكي علوم  دانشگاه پژوهشي علمي مجله ،»رنج منابع ساختار
1 :870 -858.   

   .ني نشر:  تهران. قاضيان  حسين ترجمه. خانواده مطالعات به درآمدي) 1384( جان برناردز،
   .توتيا نشر: تهران. گهر  نيك عبدالحسين ترجمه. اجتماعي كنش منطق) 1383( ريمون ون،بود

 طب. چشمي» شديد شيميايي  زانجانبا انهمسر ندگيز «كيفيت) 1390( ديگران و فرهاد جعفري،
   .8- 12: 11 شماره ،3 سال ،جانباز



  1401، بهار 1 ةشمار ،شانزدهم دورة ن،ايراي اجتماع مطالعات مجلة
 

99 

 محمدمهدي ترجمه ،)اي  ايسهمق تطبيقي، رهيافت( امروز دنياي در ها خانواده) 1394( ديويد چيل،
   . دوم چاپ افكار، نقد نشر شركت : تهران. ساروخاني باقر از اي مقدمه با لبيبي؛

 اجتماعي مسئلة مثابة  به فرزندخواندگي  پذيرش تجربة«). 1397( قاسم فردويي، اويسي سيدحسن؛ حسيني،
   .27- 4: 2ش ،12 دوره ،ايران اجتماعي مطالعات مجلة. »)نخاعي    قطع جانبازان خانوادة مطالعة(

 در اقتصادي و اجتماعي خانوادگي،  فردي، عوامل تأثير« .)1383( مسعود سيرتي، مرتضي؛ زاده، خاقاني
   .34- 37: 1دوره ، 6 شماره ،نظامي طب. »روان و اعصاب  جانبازان پزشكي روان عاليم تشديد

   .پنجم چاپ. مركز نشر: تهران . پرهام باقر هترجم ،اجتماعي كار تقسيم ي درباره). 1392( اميل دوركيم،
 همسران اجتماعي سالمت ميزان  و اجتماعي حمايت. «)1393( الدين صالح صالح، محمد؛ اصل، زاهدي

   .207- 244:  1 شماره ،1 دوره ،اجتماعي مددكاري نامه پژوهش . »تهران شهر روان و اعصاب جانبازان
 نوين هاي انديشه ،»جانباز  همسران در زناشويي رضايت عاداب«) 1387( ديگران و حسين سيد سليمي،

   .55- 72: 4 شماره ،4 دوره ،تربيتي
 زانجانبا در آن بر موثر صليا  ملاعو و دمجد يبستر تجربه «شناخت) 1388( ديگران و كتايون شفيعي،

   .6-13: 5 شماره ،2 سال ،جانباز طب. »)كيفي مطالعه(   ثهدحا از پس سسترا لختالا به مبتال
   .ني نشر: تهران . جليلي هادي  ترجمه. كيفي تحقيق بر درآمدي). 1387. (اووه فليك،
 بر باال به درصد 25 جانبازان  معلوليت تأثير« .)1384( السادات زهره كهنگي، مرتضوي آذر؛ زاده، قلي

 ،كاربردي روانشناسي در پژوهش و دانش ،»اصفهان شهر  در آنها همسران ديدگاه از خانواده مسائل
   .99- 114  : 26 شماره

 مطالعه شيميايي، مصدومان  توانمندسازي در همسران تجارب« .)1394( ديگران و حيدرعلي عابدي،
   .57- 66: 1 شماره  هشتم، دوره ،جانباز طب. »پديدارشناسي

 اييدان حسن ترجمه. رويكرد پنج  ميان از انتخاب: پژوهش طرح و كيفي پويش). 1394. (جان كراسول،
   .دوم چاپ اشراقي، : صفار: تهران. كاظمي حسين و فرد
: تهران ارشاد، فرهنگ ترجمه ،شناختي  جامعه   بنيادي  هاي نظريه). 1378( برنارد روزنبرگ، لوئيس؛ كوزر،

   . ني نشر
: تهران. فاضل رضا توسلي،  غالمعباس اقتباس و ترجمه ،شناسي جامعه مباني). 1378( بروس كوئن،

   ).سمت( ها دانشگاه  انساني علوم كتب تدوين و مطالعه سازمان
   .نشرني: تهران چاووشيان،  حسن: ترجمه شناسي، جامعه). 1386( كارن بردسال، و آنتوني گيدنز،
 و رفاه ريزي برنامه. »جانبازان  همسران زيستة تجارب«) 1395( حسين زاده، يحيي نرگس؛ زاده، معصوم

   .91  -115: 28 ارهشم  ،8 دوره ،اجتماعي توسعه
 طب .»همدان شهرستان عضو  قطع جانبازان همسران زندگي كيفيت«). 1395. (ديگران و آزاده نادري،

   .157- 163: 3 شماره ،8 دوره ،جانباز


