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مهمات عملنکرده زیر  18سال
2

1

3
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مقدمه و هدف :ناتوانیهای جسمی و روانی ناشی از مین و مهمات عمل نکلده روی میلاا رالا ا از
زندگی قدبانیا تأثیدگذار اسا .هدف از انجام ا ن مطالعه ،تعیین میاا راا ا از زندگی هر قدبانیا ز لد
 18سال مین و مهمات عم نکده بوه.

هر استا های مدزی بهوسیله مین ا مهمات عم نکده هچلار آسلیش شلد بوهنلد ،هعلوتشلد تلا هر طلد
نیازسنجی سالما شدكاكنند (تعداه  78نفلد ..از پدسل

نامله میلاا رالا ا از زنلدگی بلدای ارز لابی

واعیا راا ا استفاه شد .بهمنظور تحلی هاه ها ،ندمافاار آماری  (version 15.0) SPSSبهكارگدفتهشد.

دریافت1392/6/13 :
آخرین اصالحها1392/8/6 :
پذیرش1392/8/10 :

نتایج :میانگین سنی افداه موره مطالعه  16.11انحداف معیار  1.9سال بههساآمد .بیشتد قدبانیلا ملین و
مهمات عم نکده  85.9هرصد ( 67نفد ،.مذكد بوهند؛ کسوم قدبانیا مین  37.2هرصلد ( 29نفلد .هر اسلتا

كدهستا زندگیمیكدهند؛ حدوه نیمی از قدبانیا  47.4هرصد (37نفد ،.تحصیالت متوسطه هاشتند .میانگین
هرصد جانبازی  41.34±15.8بلوه .میلانگین نملد رالا ا از زنلدگی  15.55بلا انحلداف معیلار  7.6بلوه.
بیشتد ن نمد  35 ،و كمتد ن نمد  5 ،بوه .بی

از هوسوم قدبانیا مین  54نفد ( 69.3هرصد .از زندگی خوه

ناراای بوهند .نتا ج آزمو های آماری نشا هاه میا سه متغید سن ،هرصد جانبازی و وجوه نابینا ی بلا
راا ا از زندگی رابطهای معناهار وجوههاره (..p >0.05
نتیجهگیری :نتا ج ا ن پژوه

نشا هاه كه میاا راا ا از زندگی هر قدبانیا مین و مهمات عم نکلده ،

پا ین اسا؛ انجام مداخالت مناسش بدای تشخیص سلا د عوامل تأثیدگلذار بلد میلاا رالا ا از زنلدگی
توصیهمیشوه.
واژگان کلیدی :كوهكا  ،مین ،قطع عضو ،راا ا از زندگی

1

دوماهنامه علمي -پژوهشي دانشور پزشكي /دانشگاه شاهد /آبان  /92سال بیستویكم /شماره107

مواد و روشها :بهمنظور جمعآوری اطالعات از همه جانبازا ز د  18سال كه پس از جنگ عداق اد ا دا
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تعیین رضایت از زندگی در میان مصدومان مین و

تعیین راا ا از زندگی هر میا مصدوما مین و مهمات عم نکده ز د  18سال

مقدمه
استفاده گسترده آنها در کشورهای کمتر توسعهیافته

حتی در سایر کشورهایی که دارای قرهانیان کودک

شدهاست ( )1خانوادهها و ههخصوص کودکان،

است ،تاکنون انجامنشدهاست و مطالعاتی محدود هه

آسیبپذیرترین گروههایی هستند که پس از اتمام جنگ

عوارض جسمی و روانی مینها در قرهانیان پرداختهاند

در معرض انفجار این مینها قراردارند ( )2هر ساله

( 3و)7؛ هه همین منظور ،در این مطالعه ،هر آن شدیم تا

حدود  22هزار نفر در جهان ها مینهای زمینی کشته یا

هه تعیین میزان رضایت از زندگی در قرهانیان زیر 18

زخمی میشوند که در حدود  11تا  41درصد آنان را

سال مین و مهمات عملنکرده هپردازیم.

کودکان تشکیلمیدهند ( .)3کودکان در هیشتر موارد
مواد و روشها

مشغول هازی و دستکاری این مهمات هودهاند .نسبت
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کودکانی که در حین هازی یا دستکاری مهمات

این مطالعه ،یک تحقیق مقطعی توصیفی -تحلیلی

عملنکرده مجروح شدهاند ،سه هراهر هیشتر از کسانی

(sectional

 )cross-هود .افراد مورد مطالعه ،تمام قرهانیان

است که ها مین مصدوم شدهاند ( .)4هرخورد ها مین و

مین و مهمات عملنکرده زیر  18سال کشور را

مهمات منفجرنشده ،موجب ازدستدادن عضو ،ورود

درهرمیگرفت که در استانهای مرزی کشور ،شامل

ترکش در اندامهای هدن ههویژه اندام تحتانی ،سوختگی،

آذرهایجان غرهی ،ایالم ،کرمانشاه ،کردستان و خوزستان

ناهینایی و حتی قطع نخاع میشود (5و)2؛ ههعالوه

زندگیمیکردند و تحت پوشش هنیاد شهید و امور

اختاللهایی نظیر افسردگی پس از سانحه ،اضطراب ()7

ایثارگران قرارداشتند .در سال  1389و طی دو مرحله،

و کاهش تواناییهای فرد در انجام فعالیتهای فردی و

قرهانیان مین و مهمات عملنکرده هه اردوی تفریحی

اجتماعی نیز ازجمله مشکالت مهم این گروه است (.)7

سالمتی دعوتشدند تا در طرح پایش سالمت

امروزه رضایت از زندگی ،یکی از مؤلفههای سالمت

شرکتکنند (تعداد  78نفر) .تمامی مدعوین در طرح

روان ( )8محسوبمیشود .رضایت از زندگی هه مفاهیم

مورد نظر شرکتکردند (میزان پاسخگویی  111درصد).

شناختی و هه ارزیاهی فرد از حیطههای مختلف زندگی

هرای ارزیاهی میزان رضایت فرد از کل زندگی ،از

خود اشارهدارد؛ تعریف رضایت از زندگی ،درواقع

پرسشنامه رضایت از زندگی

)(SWLS

satisfaction with

 ،lifeاستفادهشد؛ این پرسشنامه ،دارای  5پرسش

مقایسه شرایط شخصی هر فرد ها شرایط استانداردی

scale

است که او خود را شایسته آنها میداند (.)9

هوده ،اعتبار و روایی قاهلقبولی دارد ()9؛ پرسشهای

یکی از مؤلفههای تأثیرگذار هر رضایت از زندگی،

این پرسشنامه هه روند زندگی و اهداف فرد در زمان

ناتوانی و وجود هیماریهای مزمن شناختهشده است

گذشته ،حال و آینده مرتبط است و پاسخها ههصورت

(11و .)11افرادی که ها مین یا مهمات عملنکرده هه

طیف لیکرت (کامالً مخالفم ،مخالفم ،کمی مخالفم ،نه

آسیبدیدگی ،دچار میشوند ،دارای ناتوانی در

مخالفم نه موافق ،کمی موافقم ،موافقم ،کامالً موافقم)

حیطههای مختلف جسمی و روانی هستند (2و)7؛ این

طراحیشده و هر پرسش ،دارای حداکثر  7امتیاز است؛

ناتوانیها هر جنبههای مختلف زندگی آنان تأثیرگذاشته،

کمترین امتیاز هه کامالً مخالفم ها  1امتیاز و هیشترین نمره

موجب واهستگی آنها هه دیگران هرای انجام امور

هه کامالً موافقم ها  7امتیاز مرهوطاند؛ هناهراین ،طیف نمره

شخصی ،انزوا و کاهش رواهط اجتماعی آنان میشوند و

در این پرسشنامه ،میان  5تا  35است .میزان رضایت

درنهایت ،کاهش میزان رضایت آنها از زندگی را

فرد از زندگی هراساس نمرات ههدستآمده از این

درپیدارند .مطالعه درهارة میزان رضایت از زندگی در

ههدستآمده

پرسشنامه
2

تعیینمیشود

و

نمرات
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ارزانهودن و کارهرد آسان مینهای زمینی ،موجب

کودکان قرهانی مین و مهمات عملنکرده در ایران و

بتول موسوی و همکارا

ههصورتهای زیر تفسیرمیشوند :هاالترین امتیاز  31تا

زندگی در گروهها استفادهشد .سطح معنیداری کمتر از

 :35هسیار راضی ،امتیاز  25تا  :29راضی ،امتیاز  21تا

 1015درنظرگرفتهشد.
نتایج

پایینتر از سطح متوسط ،امتیاز  11تا  :14ناراضی و

امتیاز  5تا  :9هسیار ناراضی ( .)9هیانی و همکارانش،

از کل قرهانیان مین و مهمات عملنکرده زیر 18

تعیین اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی در ایران

سال 21 ،نفر ( 7802درصد) ها مین و  17نفر (2108

را روی  119نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد انجامدادهاند

درصد) ها مهمات عملنکرده آسیبدیدههودند؛ میانگین

(آلفای کرونباخ  83درصد ،روش هازآزمایی  29درصد)

سنی  12011ها انحراف معیار  1099سال و هیشترین گروه

( .)13مطالعه واحدی و همکارانش اعتبارسنجی مقیاس

سنی ( 8409درصد) ،گروه  15تا  18سال هودند .کمترین

رضایت از زندگی ضریب آلفای کرونباخ  85درصد را

سن قرهانیان مین در زمان حادثه  2سال و هیشترین سن،

نشانداد ( .)14نتایج این مطالعات نشاندادند که این

 15سال هودهاست .میانگین سنی در زمان حادثه  8023ها

مقیاس ،روایی و اعتباری مناسب در کشور دارد.

انحراف معیار  3012سال هود 8509 .درصد ( 27نفر) از

پیش از انجام طرح ،هرگه رضایت شرکت در طرح از

قرهانیان مین و مهمات عملنکرده ،مذکر هودند؛ حدود

شرکتکنندگان اخذشد .دو روانشناس آموزشدیده،

نیمی از قرهانیان  4704درصد ( 37نفر) تحصیالت

اطالعات را کاملکردند و مصاحبه ها فرد در محل طرح

متوسطه داشتند .کمترین طول مدت مجروحیت سه سال

پایش سالمت انجامشد و هر مصاحبه ،حدود  11دقیقه

و هیشترین طول مدت  12سال هود .میانگین طول مدت

SPSS15

مجروحیت  808ها انحراف معیار  3014سال هود.

ههکارگرفتهشد .از آزمونهای همبستگی ،تی مستقل و

خصوصیات دموگرافیک جامعه مورد مطالعه در جدول 1

آنوا ( )ANOVAهرای مقایسه میانگین نمره رضایت از

آمدهاست.

طولکشید .هرای انجام آنالیز آماری ،نرمافزار

تعداد

درصد

جنس
مؤنث
مذکر
استان محل سكونت
آذربایجان
ایالم
خوزستان
کردستان
کرمانشاه
سطح تحصیالت
دبستان
راهنمایي
دبیرستان
نامشخص

3

11
77

1.41
9.49

11
7
.
29
2.

1747
9
.41
1742
1241

9
21
..
1

114.
2749
.747
149
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جدول  .1خصوصیات دموگرافیک قربانیان مین و مهمات عملنکرده زیر  18سال
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 :24رضایت متوسط ،امتیاز  15تا  :19رضایت کمی

تعیین راا ا از زندگی هر میا مصدوما مین و مهمات عم نکده ز د  18سال

یا دو چشم هودند 12 :نفر ( 1504درصد) چشم راست2 ،

قرهانیان زیر  15سال رضایتی هیشتر داشتند .میانگین

نفر ( 9درصد) چشم چپ و  3نفر ( 308درصد) هر دو

نمرات رضایت در قرهانیانی که در سطح اهتدایی

چشم 23 .نفر ( 2905درصد) از قرهانیان ،مشکل شنوایی

تحصیلمیکردند ،هاالتر از میانگین نمره در سایر مقاطع

داشتند؛  34نفر مبتال هه قطع اندام هودند که  23نفر

هود اما آزمون آماری آنوا ( ،)ANOVAارتباطی معنیدار

( 2905درصد) دچار قطع عضو اندام فوقانی و  14نفر

میان سطح تحصیالت و میزان رضایت از زندگی

( 1709درصد) مبتال هه قطع عضو اندام تحتانی

نشاننداد؛ همچنین در آزمون همبستگی ،ارتباطی

شدههودند؛  3نفر نیز دارای قطع عضو در دو اندام

معنیدار میان طول مدت ناتوانی و میزان رضایت از

فوقانی و تحتانی ههطور همزمان هودند .درصد جانبازی

زندگی ههدستنیامد .جانبازان هاالی  51درصد ،میانگین

اخذشده توسط کمیسون پزشکی هراساس آسیبها

نمره هاالتری داشتند؛ در آزمون آماری تی مستقل نیز

ههترتیب زیر هود 702 :درصد ( 2نفر) زیر  25درصد یا

ارتباطی معنیدار میان درصد جانبازی و میزان رضایت
از زندگی ههدستآمد ( .)p>1013میانگین نمره رضایت

خفیف 2401 ،درصد ( 51نفر)  25تا  51درصد یا
متوسط و  2802درصد ( 22نفر) هاالی  51درصد یا

در قرهانیانی که دچار قطع اندام هودند ،هاالتر از قرهانیان

شدید هودند.

هدون قطع عضو هود؛ اما در آزمون آماری ،هیچگونه

میانگین نمره رضایت از زندگی 15055 ،ها انحراف

ارتباطی معنیدار میان وجود قطع اندام و میزان رضایت

معیار  7022هود؛ هیشترین نمره  35و کمترین نمره  5هود.

از زندگی ههدستنیامد .میانگین نمره رضایت در

هیش از دوسوم قرهانیان مین  54نفر ( 2903درصد) از

قرهانیانی که دچار ناهینایی هودند ،هیشتر هود و در آزمون

زندگی خود ناراضی (کمی تا هسیار ناراضی) هودند

آماری ،مشخص شد که میان وجود ناهینایی و میزان

(جدول  .)1در آزمون آماری تی مستقل میان دو گروه

رضایت از زندگی ،ارتباطی معنیدار وجوددارد
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(.)p>1011

سنی کمتر و هیشتر از  15سال و میزان رضایت از

جدول .2میزان رضایت از زندگی در قربانیان مین و مهمات عملنکرده زیر  18سال
فراواني
1
7
1.
19
11
2.
79

نمره و سطح رضایت از زندگي
 : 10 -1.بسیار راضي
 : 2. -29راضي
 : 20 -2.متوسط
 : 1. -19کمي ناراضي
 : 10 -1.ناراضي
 : . -9بسیار ناراضي
کل

4

درصد فراواني
149
9
1749
2141
1.41
1241
100
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از کل افراد مورد مطالعه 22 ،نفر ناهینای یک چشم

زندگی ،ارتباطی معنیدار ههدستآمد ()p>1013؛

بتول موسوی و همکارا

بحث
زندگی در میان قرهانیان مین و مهمات عملنکرده مورد

زندگی ،احتمال ادامه تحصیل را ها شرایطی هسیار

هررسی قرارگرفت .نتایج این مطالعه نشانداد میزان

دشوارتر همراهمیکند؛ احساس شرم و خجالت از

رضایت از زندگی در قرهانیان ناشی از انفجار مین و

حضور در کالس درس هه دلیل معلولیت نیز ،امکان

مهمات عملنکرده در میان کودکان زیر  18سالی که در

ادامه تحصیل را محدودترمیسازد .فراهمکردن امکانات

استانهای مرزی کشور آسیبدیدههودند ،پایین است؛

متناسب ها شرایط جسمی نوجوانان آسیبدیده ههویژه در

هیش از دوسوم این قرهانیان ،نمراتی کمتر از حد متوسط

مناطق مرزی که دسترسی هه امکانات آموزشی را

(میان  5تا  19نمره) داشتند .آزمونهای آماری ،ارتباط

محدودمیکند هرای ادامه تحصیل ،مهم و ضروری است.

معنیدار میان متغیرهای سن ،درصد جانبازی و وجود

پایینهودن میانگین نمره رضایت از زندگی در میان

مطالعات نشاندادهاند ،نوجوانانی که دارای مشکالت

زندگی در سطحی مطلوب نیست و هیشتر آنها از زندگی

جسمی ،روحی یا محدودیت در انجام فعالیتهای

خود ناراضی یا هسیار ناراضی هودند .در مطالعهای میزان

شخصی و اجتماعی هستند ،سطح رضایتی پایینتر دارند

رضایت از زندگی در جانبازان استان قم ،پایین

( .)15هیشتر قرهانیان مورد مطالعه ،پسر هودند و دختران

گزارششدههود ()17؛ در مطالعه مشاهه ،سطح رضایت از

ههطور تقریبی ،یکهفتم جامعه مورد نظر را

زندگی در میان افرادی که هه ناتوانی ،قطع اندام یا قطع

تشکیلمیدادند .در مطالعه اسدالهی نشاندادهشد که

نخاع ،دچار شدههودند ،پایینتر از میزان رضایت نرمال

زنان ،کمتر از مردان در معرض آسیبهای ناشی از

جامعه خود گزارششدهاست ( .)18انجام مداخالت

انفجار مین و مهمات عملنکرده قرارمیگیرند ()7

مناسب و ههرهگرفتن از مشاوران و متخصصان میتواند

میانگین سنی قرهانیان در زمان آسیبدیدگی ،کمتر از 8

هه رفع هرخی از مشکالتی که افراد ناراضی ها آنها

سال هودهاست؛ در مطالعات دیگر نیز ،کودکان ،هیشترین

مواجهاند ،کمککند ()9؛ همچنین ،هرنامههای توانهخشی

قرهانیان مین معرفیشدهاند که پس از پایان جنگ نیز

هرای هازگشت فرد هه کار و کاهش عوارض قطع اندام

همچنان در معرض خطر هاقیماندهاند (.)12

در فرد از عواملی است که میتواند هه هاالهردن سطح
رضایت افراد کمککند (.)18

فقط دوسوم از کودکان زیر  18سال روی مین رفته
در زمان مطالعه هه تحصیل ،مشغول هودهاند؛ این در

نتایج ههدستآمده از مقایسه نمره دو گروه سنی زیر

حالی است که تمامی آنها هاید در حال تحصیل در

 15سال و هاالی  15سال نشانداد که میزان رضایت از

مقاطع آموزشی هاشند؛ البته ایجاد مشکالت تحصیلی هه

زندگی در گروه سنی هاالی  15سال ،نسبتهه گروه سنی

دلیل معلولیت و ناتوانی ناشی از مین ،ممکن است از

کوچکتر از خود سطحی پایینتر و ارتباطی معنیدار

دالیل ترک تحصیل در آنها هاشد ()5؛ هرچند سختی

میان سن و میزان رضایت از زندگی هرقراراست؛

رفتوآمد هه مدرسه و انجام وظایف مرهوط ههخصوص

مطالعات دیگر نیز نشاندادهاند که سن ،راهطهای معکوس

در مناطق مرزی کشور و دوری از مدرسه نیز میتواند

ها رضایت از زندگی دارد ههطوریکه افراد جوانتر

هاری اضافه هر دوش آنان هاشد .میانگین رضایت از

میزان رضایتی هاالتر ،نسبتهه افراد مسنتر داشتهاند

زندگی در دو گروه هراساس وجود آسیب در اندامها

(19و.)21

تفاوتداشت ولی این تفاوت ،معنیدار نبود؛ درضمن،
تحصیالت نیز ها میزان رضایت از زندگی ارتباطنداشت.
5
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ناهینایی ها میزان رضایت از زندگی را اثباتکردند.

هیشتر قرهانیان مین نشانداد که سطح رضایت آنها از
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در این مطالعه هرای اولینهار ،میزان رضایت از

آسیب اندام فوقانی صرفنظر از میزان رضایت از

تعیین راا ا از زندگی هر میا مصدوما مین و مهمات عم نکده ز د  18سال

مجروحیت ،یکی از عوامل مؤثر هر میزان رضایت از

رضایت وی در مقایسه ها دیگران شود؛ درکل ،قرهانیان

زندگی مطرحشدهاست ( .)21میانگین نمره رضایت از

مین هرای هازگشت هه زندگی عادی هه کمک دیگران

زندگی در قرهانیانی که درصد جانبازی هاالتری را

ههویژه مشاوران و روانشناسان نیازدارند .هراساس تفسیر

اخذکردههودند ،هیشتر از قرهانیان ها درصد پایینتر

پرسشنامه رضایت از زندگی ،وجود اتفاقهای

هودهاست .جانبازانی که هه دلیل نوع و شدت

ناخوشایند و ناگوار میتواند از دالیل پایینهودن رضایت

آسیبدیدگی ،درصد جانبازی هاالیی دریافتمیکند از

فرد از زندگی هاشد؛ عالوههرآن ،این افراد هرای تطبیق و

خدمات و مزایای هیشتری نسبتهه سایر جانبازان

هازگشت هه روال عادی زندگی هه زمانی طوالنیتر

ههرهمندند ( .)22هیشتر قرهانیان مین در مناطق مرزی

نیازدارند .در مطالعهای نشاندادهشد کودکانی که از

سکونتدارند؛ این مناطق ،اغلب ،محروم و دورافتاده

عزتنفسی هاال ههرهمند هوده ،میتوانند عواطف درونی

هودهاند و امکان دریافت مزایا و خدمات هیشتر هه دلیل

خود را کنترلکنند ،رضایت هیشتری از زندگی خود

آسیب شدیدتر میتواند یکی از دالیل احتمالی رضایت

دارند؛ این کودکان هیانکردند ،زمانی که در جمع

هیشتر جانبازان ها درصد هاالتر هاشد ،زیرا هرچه درصد

خانواده خود ،هستند از زندگی خود راضیترند (.)23

جانبازی ،هاالتر هاشد ،حقوق ،هیمه ،خدمات رفاهی،

نتیجهگیری

فرهنگی و اجتماعی که توسط هنیاد شهید ارائهمیشود،

نتایج این مطالعه نشانداد که درکل ،سطح رضایت از

هیشتر است؛ ههعالوه ،وجود این معلولیتها هه جنگ

زندگی در قرهانیان مین و مهمات عملنکرده زیر 18

عراق ضد ایران منتسب هوده و افزونهر موارد هاال،

سال کشور ،هسیار پایین است .مهمترین قدم ،پیشگیری

قرهانی ،مجروح جنگی تلقیشده و جایگاه وی در منطقه

از رخدادهای مشاهه است .آموزش همگانی در

محل سکونت و حتی در فرهنگ ما دارای ارزش و
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روستاهای مرزی این پنج استان که مناطق اصلی آلوده

مقامی محترم و واالتر در مقایسه ها معلولیتهای دیگر

هه مین و مهمات عملنکردهاند ،جزو اولویتهای

است.

ههداشتی است و حدود یکسوم آنان مطرحکردهاند که

قطع اندام نیز از عوامل مؤثر هر سطح رضایت از

از زندگی خود ،هسیار ناراضی هستند .ههنظرمیرسد

زندگی شناختهشدهاست ( )18و هیش از یکسوم قرهانیان

شناسایی عواملی که موجب افرایش عزتنفس در این

مین هه قطع اندام ،دچار شدههودند و میزان رضایت آنها

گروه از نوجوانان میشوند و هرگزاری کالسهای

پایین گزارششده اما ارتباطی معنیدار میان قطع عضو و

آموزش خانواده درخصوص چگونگی رفتار ها کودکان

میزان رضایت ههدستنیامد که حجم نمونه کم میتواند

آسیبدیده میتوانند در افزایش سطح رضایت از زندگی

این مسئله را توجیهکند.

مؤثر هاشند؛ درضمن شناسایی سایر عواملی که هر سطح

آزمونهای آماری انجامشده ،وجود ارتباط معنیدار

رضایت کودکان قرهانی مین تأثیرگذارند ،میتواند

میان میزان رضایت از زندگی و ناهینایی را نشاندادند.

کمککننده هاشد و هرنامهریزی مناسب در این زمینه

قرهانیانی که هر اثر انفجار مین یا مهمات عملنکرده هه

میتواند هه هاالرفتن سطح رضایت از زندگی در حد

ناهینایی ،دچار شدهاند ،سطح رضایتی هاالتر ،نسبتهه

مطلوب کمککند.

قرهانیان هینا دارند .ناتوانی و واهستگی قرهانیان ناهینا هه
نزدیکان خود هرای انجام امور روزانه و کاهش ارتباطات
اجتماعی آنان میتواند شرایط حمایت هیشتر خانواده از

6
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 سال18 تعیین راا ا از زندگی هر میا مصدوما مین و مهمات عم نکده ز د
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Abstract:
Background and Objective: Landmine and unexploded ordnance casualties
usually accompany with physical and mental health problem. The aim of this
study was to evaluate life satisfaction in children survivors of landmine and
unexploded ordnance.
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Life satisfaction in children survivors of
landmine and unexploded ordnance

Materials and Methods: Children with post war injuries due to landmine or
unexploded ordnance were invited to participate in the study. The population
was selected from provinces close to the Iran-Iraq border. Life satisfaction was
measured by using a questionnaire. Data were analyzed using SPSS software
(version 15.0).
Results: The mean age of children was 16.11±1.99 years. The majority of the
cases (85.9 %, n=67) were boys. About two-third of the cases were student, and
more than one-third were living in one province. Half of the study population
(47.4%, n=37) were at high school level. The mean score of life satisfaction was
15.55±7.62. More than two-third of injured children (69.3%, n=54) reported that
they are not satisfied with their life. Age, severity of disability and eye injury
were significantly associated with life satisfaction.
Conclusion: Results of this study showed poor life satisfaction in children
survivors of landmine and unexploded ordnance.
Key words: Children, Landmine, Mutilation, life Satisfaction
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