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Aims As a proper criterion, the quality of life shows a person’s situation in the society and 
physical and spiritual facilities provided for her. The aim of the study was to investigate the 
correlation between the veterans’ acheievment of the services provided by the Martyrs and 
Veterans Foundation and the quality of life.
Instrument & Methods In the correlation cross-sectional study, 383 veterans of Shiraz City 
were studied in 2012. The subjects were selected via systematic random sampling method. 
Data was collected by the WHO Quality of Life Scale and a researcher-made  questionnaire 
assessing the achievement of the services provoded by the Martyrs and Veterans Foundation. 
Data was analyzed using Pearson correlation coefficient and Chi-square tests and the structural 
equations. . 
Findings The mean age and mean schooling years of the veterans were 52.7±7.7 and 
11.5±3.8 years, respectively. The achievement of total services provided by the Martyrs and 
Veterans Foundation and the health and care services negatively correlated with the quality 
of life. Nevertheless, the achievement of housing services and of livelihood services did not 
significantly correlate with the quality of life. Fitness of the structure model was confirmed 
based on the conducted investigations.  
Conclusion The utilization of housing, livelihood, and health and care services provided by the 
Martyrs and Veterans Foundations does not mainly affect the quality of life of the veterans of 
Shiraz City, Iran. 
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اد یرابطه خدمات سازمان بن یمدل معادله ساختار
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 دهیچک

 یو یگاه فرد در جامعه و برخورداریاز جا ی، شاخص مناسبیت زندگیفیك :فاهدا
رابطه  یپژوهش حاضر با هدف بررس. است یرمادیو غ یاز امكانات و مواهب ماد

 ثارگران وید و امور ایاد شهیثارگران از خدمات سازمان بنیا یمندزان بهرهین میب
 انجام شد. یت زندگیفیك

ثارگران جانباز و یت ایدر جمع یمقطع ین مطالعه همبستگیا ها:ابزار و روش
 یریگبه روش نمونهثارگر یا 383و  انجام شد 1391 سال راز دریآزاده شهر ش

اس یسنجش مق هایمطالعه انتخاب شدند. ابزار یك برایستماتیس یتصادف
سنجش  پژوهشگرساخته یانامهپرسشو  یسازمان بهداشت جهان یت زندگیفیك

ها با آزمون داده .بودند ثارگرانید و امور ایاد شهیاز خدمات سازمان بن یمندبهره
مورد بررسی  یو آزمون مجذور كا یساختارمدل معادالت رسون، یهمبستگی پ
  قرار گرفتند.

ن یانگیال و مس 7/52±7/7کننده جانبازان شرکت ین سنیانگیم ها:افتهی
از مجموع  یمندن بهرهیب سال بود. 5/11±8/3شان یالت ایتحص یهاسال

ن خدمات بهداشت و یثارگران و همچنید و امور ایاد شهیخدمات سازمان بن
رابطه  یوجود داشت، ول یو منف داریرابطه معن یت زندگیفیدرمان با ك

 یت زندگیفیشت با كیاز خدمات مسكن و خدمات مع یمندن بهرهیب یداریمعن
شده مورد انجام یهابا توجه به سنجش ساختاریبرازش مدل . مشاهده نشد

 .د قرار گرفتییتا
درمان سازمان شت و بهداشت و یاستفاده از خدمات مسکن، مع ری:یگجهینت
ثارگران یا یت زندگیفیدر ابعاد ک یر قابل توجهیثارگران، تاثید و امور ایاد شهیبن

 راز ندارد.یشهر ش
 ثارگرانیشت، بهداشت و درمان، ایمسكن، مع ،یت زندگیفیك ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ار سخت جنگ، یط بسیاز جامعه هستند که در شرا یثارگران، قشریا
ن یادیدر م ل حضوریاند. آنها به دلگران كردهید یخود را فدا یزندگ

خود را از  یزندگ یاز سالمت و امكانات ماد یجنگ، بخش مهم
رگران ثاید و امور ایاد شهیل، سازمان بنین دلیاند. به همدست داده

، یخدمات درمان یساختن برخاست که با فراهمتالش كرده 
برخودار  یمناسب و معقول یشان را از زندگیو مسكن، ا یشتیمع

 یت زندگیفیموثر است كه بتواند ك یها زمانن تالشیسازد. ا
 ثارگران را ارتقا بخشد. یا
گاه فرد در جامعه و یاز جا یشاخص مناسب، یت زندگیفیك

و  ]1[است یرمادیو غ یاهب ماداز امكانات و مو یو یبرخوردار
فرد بر  ییو توانا ی، اجتماعی، احساسیجسمان یستیت بهزیوضع

، تنها یت زندگیفی. ك]2[کندیف میروزمره را توص یانجام امور زندگ
 ست بلكه سالمت روان،ین یاز امكانات و مواهب ماد یبرخوردار

و  یت درونی، رضایسالم، شادكام یت، فراغت، روابط اجتماعیامن
اد یخدمات سازمان بن ی. اثربخش]3 ,4[شودیز شامل میره را نیغ

ثارگران، كمتر مورد یا یت زندگیفیك یثارگران در ارتقاید و امور ایشه
ن یانگر ایز بیتوجه قرار گرفته است و معدود مطالعات موجود ن

 . ]5 ,6[ثارگران، در حال ُافت استیا یت زندگیفیهستند كه ك

عمومًا  یت زندگیفیک یات گسترده، معنیاز ادب یبا وجود برخوردار
و  ]7 ,8[ردیگیاست که در آن مورد استفاده قرار م یبر بستر یمبتن

 .]9[کند داردیف میکه آن را تعر یبه کس یادیز یوابستگ
که  یستیط زیط محیاشاره به شرا یرا برا یت زندگیفیک ]10[ونیپاس

ره( و یهوا و آب، فقر و غ یکنند )مانند آلودگیم یمردم در آن زندگ
و  یبهداشت یخود مردم )مانند دستاوردها یهایژگیو یبرخ

تن ارداشیرا دراخت یت زندگیفیک کاترکار برد. ره( بهیو غ یآموزش
الت، یها و تما، خواستیفرد یازهایت از نیرضا یمنابع الزم برا

و  ییو خودشکوفا یکه امکان رشد فرد ییهاتیشرکت در فعال
ف یسازد، تعریگران را مقدور مین خود و دیبخش بتیرضا سهیمقا

فرد  یشناخت یندهایرا شامل فرآ یت زندگیفیک نرید. ]11[کندیم
ها و واکنش یط زندگی)ادراکات، افکار و احساسات( در مورد شرا

ک با رفاه یو آن را در ارتباط نزد ]12[کندیف مینسبت به آن تعر
 یکل یابیمثبت و ارز یهاجنبه یریگداند که شامل اندازهیم یذهن
ف متفاوت و فراوان، اکثر ی. با وجود تعار]13[فرد است یزندگ

است  یچندبعد یساخت یت زندگیفیپژوهشگران توافق دارند که ک
 یو جسمان یو اجتماع ی، رفاه اقتصادیروان یهاکه شامل جنبه

شود. ها تعمیم داده تواند به تمام فرهنگو نمی ]14 ,15[ودشیم
یعنی درک بهتر کیفیت زندگی اجتماعی با تمرکز بر سئواالت "چه 
نوعی از کیفیت؟"، "برای چه نوعی از مردم؟" و "در چه نوع مکانی؟" 

شود. به عنوان مثال، در حالی که شادی و رضایت از بهتر دانسته می
اجزای مهم کیفیت زندگی در فرهنگ آمریکایی است، مردم چین بر 

. بر این اساس، کیفیت زندگی ]16[تقامت تاکید دارندشکیبایی و اس
دانست که  یت و استاندارد زندگی، رضاای از رفاهتوان درجهرا می

ت ی، رضای، شادیستیمانند رفاه و بهز یمیتواند مترادف با مفاهیم
 . ]9[خوب باشد یو زندگ یاز زندگ

 ی، متاثر از برخیت اجتماعیك واقعیبه عنوان  یت زندگیفیك
اند که پژوهشگران تالش كرده ی. برخ]17[است یعوامل اجتماع

ت یان وضعیشکاف م یعنی ،ازهایرا بر حسب ن یت زندگیفیك
دارند.  یانواع گوناگون که ]18[ن كنندییت مطلوب، تبیموجود با وضع

را  یستیز یازهاین ،یسلسله مراتب یازهایه نیدر قالب نظر مازلو
از  یداند كه بدون آنها زندگیمازها یر نیسا یریگشكل یمبنا

معتقد است که خدمات و  کاستانزا. ]19[ت برخوردار نخواهد بودیفیك
دارند و  یت زندگیفیبر ك یر آشكاریتاث یا اقتصادی یامكانات ماد

سر سازد، بر ید کاالها و خدمات را میکه خر یداشتن درآمد کاف
با طرح ز یر پژوهشگران نی. سا]2[رگذار استیتاث یت زندگیفیك
و آب سالم، مسکن  یمغذ ییهمچون مواد غذا یكیزیف یازهاین

 -یو مراقبت بهداشت یط کار بدون خطر، درآمد کافیمطمئن، مح
 ییربنایز یمناسب، آشكارا بر نقش امكانات و خدمات ماد یدرمان
 . ]20 ,21[د دارندیتاك یت زندگیفیدر ك

در خصوص رابطه استفاده از خدمات  یادیقات زیاگرچه، تحق
ثارگران انجام یا یت زندگیفیثارگران و کید و امور ایاد شهیسازمان بن

ش به یوبها نام برد که کمپژوهش یتوان از برخینشده است، اما م
ت مصدومان یاند. پژوهش در جمعن موضوع تمرکز کردهیا

مواجه  یت زندگیفیشان با ُافت كینشان داده است که ا ییایمیش
، مفهوم یماریت بیشان متاثر از ماهیا یت زندگیفیك و ]5[هستند
 یو همکاران با بررس ینیام. ]22[است یو عوامل سازگار یتندرست

ت یاند که تعداد مجروحنا نشان دادهیجانبازان ناب یت زندگیفیک
ثارگران یا یت زندگیفیُافت ک یبرا یگری، عامل دیینایعالوه بر ناب

مرتبط با  یت زندگیفیك یو همكاران با بررس یپناه. ]23[است
 یاند که مشكالت پوستجانبازان نشان داده یمشكالت پوست

جامانده از مواجهه با گاز خردل، همچون خارش و سوزش پوست، به
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ن یدهد و با كنترل ایر قرار میجانبازان را تحت تاث یت زندگیفیك
و  ییتوال. ]6[ابدیین افراد ارتقا میا یت زندگیفیمشكالت، ك

اند نشان داده ییایمیجانبازان ش یت زندگیفیک یهمکاران با بررس
. ]24[دانندیشان را نامناسب میت زندگیفیشان کیا %85که 

دگان بمباران یدبیآس یت زندگیفیسه کیو همکاران با مقا یبرهمن
در  یت زندگیفیاند که کنشان داده یسردشت و مردم عاد ییایمیش

 ییایمیدگان شیدبیسردشت، باالتر از آس یگروه مردم عاد
 .]25[است

ثارگران بر ید و امور ایاد شهیخدمات بن یسنجش اثربخشاز آنجا که 
ن خدمات و یا یاصالح و ارتقا تواند بهیثارگران میا یت زندگیفیك

د، از یثارگران كمك نمایا یت زندگیوضع یبهبود و ارتقا نیهمچن
ن اساس، پژوهش یبر ابرخوردار است.  یادیضرورت زت و یاهم

ثارگران از یا یمندزان بهرهین میبرابطه  یحاضر با هدف بررس
انجام  یت زندگیفیثارگران و كید و امور ایاد شهیخدمات سازمان بن

 شد. 

 
 هاابزار و روش

ثارگران جانباز و آزاده یت ایمعجدر  یمقطع ین مطالعه همبستگیا
انجام  1391ز بودند( در ینفر آزاده ن 910جانباز كه  5495)راز یشهر ش

، حداقل  ]26[و مورگان یكرجس یریگشد. با استناد به جدول نمونه
ن شد، اما ییتع 359، یمتناسب با جامعه آمار یتعداد نمونه آمار

 383ك جامعه همگن بود، ی ین تعداد حداقل الزم برایاز آنجا که ا
مطالعه  یك برایستماتیس یتصادف یریگروش نمونهثارگر به یا

 انتخاب شدند. 
سازمان بهداشت  یت زندگیفیاس كی، مقیت زندگیفیابزار سنجش ك

 6) یسئوال(، سالمت روان 7) یُبعد سالمت جسمان 4با  ]27[یجهان
سئوال(  8ط )یسئوال( و سالمت مح 3) یسئوال(، روابط اجتماع

 4-20نمرات استاندارد  اس بهیمقبود. نمرات خام حاصل از هر خرده
اس توسط نجات و ین مقیل شده و مورد استفاده قرار گرفتند. ایتبد

 یهایژگیران مورد استفاده قرار گرفته و ویدر ا ]28[همكاران
نامه پرسش ییایقرار گرفته است. پا یریگآن مورد اندازه یسنجروان
 یمانسالمت جسابعاد  یکرونباخ برا ین مطالعه با روش آلفایدر ا

( و سالمت 75/0) ی(، روابط اجتماع77/0) ی(، سالمت روان77/0)
   محاسبه شد. (84/0ط )یمح

د و امور یاد شهیاز خدمات سازمان بن یمندابزار سنجش بهره
 18ُبعد مسكن ) 3 یپژوهشگرساخته دارا یانامهثارگران، پرسشیا

بود سئوال(  36سئوال( و بهداشت و درمان ) 37شت )یسئوال(، مع
نمره( و  1" )ی"بل یانهیدوگز یکه در قالب سطح سنجش اسم

براساس نظرات  ییمحتوا ییم شده بود. روایر" )صفر نمره( تنظی"خ

 38ان یدر م یید شد. در مطالعه ابتداییطه تاینفر از خبرگان ح 10
ن یب 63/0معادل  یدرون یب همبستگینفر از افراد جامعه، ضر

ثارگران براساس پرونده موجود در یشده توسط اخدمات استفاده
نامه شان در پرسشیثارگران  و آنچه اید و امور ایاد شهیسازمان بن

ز با استفاده از روش یابزار ن ییایپاسخ داده بودند به دست آمد. پا
، 72/0خدمات مسكن  یبرا ییت ابتدایآزمون مجدد در همان جمع

محاسبه  65/0و خدمات بهداشت و درمان  58/0 یشتیخدمات مع
 شد.

ل عدم یبه دل یانامهچ پرسشیها، هنامهپرسش یآورپس از جمع
 یافزار آمارها به نرما نقص از مطالعه خارج نشد و دادهیل یتکم

SPSS 19 یبرا رسونیپ یها با آزمون همبستگوارد شد. داده 
 یبرا قرار گرفتند. یمورد بررس یرهایمتغ یب همبستگیسنجش ضر

از خدمات  یمندو ابعاد آن براساس بهره  یزندگ تیفیك ینیبشیپ
 یبرا زرل ویافزار لبه كمك نرم یسازمان، از مدل معادالت ساختار

 استفاده شد. یبرازش مدل از آزمون مجذور كا ییكوین یبررس

 
 هایافته

 یدرصد جانباز 25ك درصدشان كمتر از یثارگران، یاز مجموع كل ا
 15دارند و  یدرصد جانباز %49 تا %25ن یدرصدشان ب 84دارند، 

 دارند. یجانباز %50ش از یدرصدشان ب
ن یانگیسال و م 7/52±7/7کننده جانبازان شرکت ین سنیانگیم

جانباز  365سال بود.  5/11±8/3شان یالت ایتحص یهاسال
( %1/9نفر ) 35( مجرد بودند. %7/4جانباز ) 18( متاهل و 3/95%)

و  %49تا  25ن ی( ب%9/62نفر ) 241، %25كمتر از  یجانباز یدارا
( شاغل بخش %30نفر ) 115بودند.  %50ش از ی( ب%9/27نفر ) 107

( %5/41نفر ) 159، ی( شاغل بخش خصوص%4/14نفر ) 55، یدولت
كار ی( ب%8/0نفر ) 3( حالت اشتغال و %3/13نفر ) 51بازنشسته، 

 بودند. 
براساس نمرات  یت زندگیفیك یهااسیمقن خردهیانگیم

، سالمت 4/11±0/2 یسالمت جسم ینمره( برا 4-20استانداردشده )
ط یو سالمت مح 5/12±2/3 ی، روابط اجتماع7/11±2/2 یروان

اد یاز مجموع خدمات سازمان بن یمندن بهرهیبود. ب 3/2±8/11
ن خدمات بهداشت و درمان با یثارگران و همچنید و امور ایشه

رابطه  یوجود داشت، ول یدار و منفیرابطه معن یت زندگیفیك
شت با یاز خدمات مسكن و خدمات مع یمندن بهرهیب یداریمعن

 (. 1مشاهده نشد )جدول  یت زندگیفیك
آمده است. برازش  1در شکل  یمورد بررس یرهایمتغ یمدل ساختار

د قرار گرفت ییشده مورد تاانجام یها[ با توجه به سنجش32مدل ]

(2/50=χ2092/0 ؛=AGFI 96/0؛=GFI 086/0؛=RMSEA 001/0؛<p .) 

 
 پژوهش یمتغيرها یماتريس همبستگ( 1جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 شاخص
        - كيفيت زندگي كل -1
       - 83/0** یسالمت جسم -2
      - 75/0** 89/0** یسالمت روان -3
     - 64/0** 57/0** 87/0** یروابط اجتماع -4
    - 72/0** 82/0** 70/0** 91/0** سالمت محيط -5
   - -13/0* -12/0 -13/0 -13/0 -15/0** مجموع خدمات بنياد -6
  - 57/0** 08/0 01/0 05/0 03/0 03/0 خدمات مسكن -7
 - 30/0** 83/0** 06/0 -11/0 08/0 07/0 09/0 خدمات معيشت -8
 51/0** 28/0** 85/0** -15/0** -13/0* -16/0** -19/0** -17/0** خدمات بهداشت و درمان -9

 05/0داری در سطح معنی*؛ 01/0داری در سطح معنی**
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  1398، زمستان 1، شماره 1دوره                                  نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

متغیر آشكار سالمت جسمی، سالمت روانی،  4مندی از خدمات سازمان و كیفیت زندگی با استفاده از مدل معادله ساختاری. این مدل با استفاده از مسیر رابطه بهره( 1شکل 
متغیر آشكار معیشتی، مسكن و بهداشت و درمان، تعریف  3مندی از خدمات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با استفاده از محیط زندگی و بهرهروابط اجتماعی، سالمت 

خارج از مطالعه(. میزان تاثیرگذاری ها هستند )یعنی تاثیرپذیری آنها از عوامل مقیاساند نشانگر خطای هر کدام از خردهها وارد شدهشد. اعدادی که از دو سمت به مستطیل
بودند که نشان داد روابط متغیرها  3/0اند نمایش داده شده است که همگی بزرگتر از هایی که از داخل به آن وارد شدهفلشمقیاس در حیطه خود )بار عاملی( با هر خرده

مندی از خدمات، به چه میزان در نشان داد به ازای هر واحد تغییر در میزان بهره که (t=8/2)بود  -18/0مندی از خدمات بر كیفیت زندگی بااهمیت بودند. ضریب عّلی بهره
توجهی از تغییرات كیفیت زندگی ایثارگران ناشی از متغیرهایی بود كه نشان داد بخش قابل 96/0آید. میزان خطای متغیر كیفیت زندگی كیفیت زندگی، تغییر به وجود می

 از خدمات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران است. مندیبه غیر از بهره
 

 بحث
از خدمات  یمندرابطه بهره ین پژوهش بررسیا یهدف اساس

ج یثارگران بود. براساس نتایا یت زندگیفید و كیاد شهیسازمان بن
ُبعد  4راز در هر یثارگران شهر شیا یت زندگیفیپژوهش حاضر، ك

ط یو سالمت مح یروابط اجتماع، ی، سالمت روانیسالمت جسم
ت یز با مطالعه جمعین ]28[و همكاران نجاتدر سطح متوسط بود. 

سه با یشان را در مقایا یت زندگیفیثارگران شهر تهران، كیا
افته پژوهش یاند. به عالوه، تر گزارش کردهنیی، پایشهروندان عاد

و  یبرهمنو  ]24[و همكاران ییتوال، ]5[و همکاران زادهیمهدحاضر با 
اس مورد یثارگران را بر حسب مقیا یت زندگیفیكه ك ]25[همكاران

ا توجه به بافته، ین یاند، همسو است. ان گزارش کردهییاستفاده پا
 50ن یه عمدتًا بكکننده در پژوهش ثارگران شرکتیت خاص ایوضع

را نقص عضو یرسد. زیبه نظر م یعیاند، طبداشته یجانباز %70تا 
سالمت  یعنی یت زندگیفیك یاز ابعاد اساس یكیفقدان  یبه معنا

مانند سالمت  یت زندگیفیر ابعاد كیتواند بر سایاست كه م یجسم
 ر بگذارد. یز تاثین یط زندگیو سالمت مح ی، روابط اجتماعیروان

از  یثارگران به نوعیاز ا %71پژوهش حاضر،  یهاافتهیبراساس 
از خدمات  %9/67و  شتیاز خدمات مع %5/69خدمات مسكن، 

 %30بًا یاند و تقرد استفاده كردهیاد شهیبهداشت و درمان سازمان بن
ن كه خدمات یااند. با توجه به ن امكانات استفاده نكردهیز از این

ثارگران یا یزان جانبازید معمواًل بر حسب میاد شهیسازمان بن
سازمان ثارگران از امكانات یاز ا %30شود، عدم استفاده یف میتعر

اد یاز خدمات سازمان بن یاریه است، اما بسید، قابل توجیاد شهیبن
ثارگران قرار یشت، چندان مورد استقبال ایژه در بخش معیود، بهیشه

مورد توجه  یتواند به عنوان سئوال پژوهشینگرفته است كه خود م
  رد.یثارگران قرار گید و امور ایاد شهیمسئوالن سازمان بن

 یت زندگیفیشت با كیاز خدمات مسكن و مع یمندبهرهزان ین میب
گر، با یوجود نداشت. به عبارت د یداریو ابعاد آن رابطه معن

اد یشت سازمان بنیا معیزان استفاده از خدمات مسكن یش میافزا
زان ین میجاد نشده است. اما بیا یت زندگیفیدر ك یریید، تغیشه

د با یاد شهیاز خدمات بهداشت و درمان سازمان بن یمندبهره
مشاهده شد و با  یداریو ابعاد آن رابطه معن یت زندگیفیك

د یاد شهیاز خدمات بهداشت و درمان سازمان بن یمندش بهرهیافزا
 یمندكاهش نشان داد. اگرچه بهره یت زندگیفیثارگران، كیو امور ا

رات ییتغ %4ثارگران تنها ید و امور ایاد شهیاز خدمات سازمان بن
 5ن پژوهش از یج این کرد، اما نتاییرا تب یت زندگیفیكاهش ك

  رسد:یجنبه قابل تامل به نظر م

و  ]3 ,4[ستین یاز امكانات اقتصاد یصرفًا ناش یت زندگیفیك -1
و ابعاد  یت زندگیفیتواند به كیلزومًا نم یش امكانات اقتصادیافزا

، و ی، روابط اجتماعیسالمت روان، یسالمت جسم یعنیآن 
در  یدر پژوهش ]9[نزینه، آرین زمیط، كمك كند. در همیسالمت مح

 یاقتصاد یهار شاخصیاالت متحده نشان داده است که تاثیا
و  ی، جزئیداری، باوجود معنیت زندگیفی)درآمد سرانه( بر ك

 ف است. یضع
ازمان ساز خدمات بهداشت و درمان  یمندرابطه بهره یبررس -2
ر یبا كنترل متغ یت زندگیفیثارگران و كاهش كید و امور ایاد شهیبن

ر به واسطه یدو متغ یانگر آنست كه رابطه منفی، بیدرصد جانباز
ر در یدو متغ یبود و رابطه منف یجانباز %50تا  25جانبازان گروه 

 %50ش از یثارگران بیز ایو ن یجانباز %25ثارگران كمتر از یگروه ا
 یاز عدم دسترس ین امر احتمااًل ناشیمشاهده نشد. ا یجانباز

را بخش یاست، ز یخدمات درمان یبه برخ %50تا  25جانبازان 
 یجانباز %50ش از یثارگران با بی، مربوط به ایعمده خدمات درمان

 است. 
ز خدمات ثارگران در قالب دو گروه "برخوردار ایا یبندمیتقس -3

ربرخوردار از خدمات بهداشت و درمان" یبهداشت و درمان" و "غ
ك از یچ ین دو گروه )در هیب یداریشود که تفاوت معنیباعث م

ن امر به آن معناست كه ی( مشاهده نشود. ایجانباز یهاگروه
 از خدمات بهداشت یمندثارگران لزومًا متاثر از بهرهیا یت زندگیفیك

 ست. یثارگران نید و امور ایاد شهیو درمان سازمان بن
ازها و ین ی، افراد هر جامعه دارا]30[سیویده یبا استناد به نظر -4

ازها و انتظارات را ین نیكنند ایها تالش مهستند و دولت یانتظارات
ها دولت یین انتظارات افراد و پاسخگویشه بیپاسخ دهند. هم

به شكاف قابل تحّمل  یط عادیوجود دارد كه در شرا یافاصله
ها نتوانند به كه دولت ییهاتیط و وضعیمعروف است. در شرا

ن سطح یپاسخ دهند، شكاف ب یازها و انتظارات، به نحو مناسبین
ابد و باعث ییش میدولت افزا ییانتظارات و سطح پاسخگو

د و یاد شهیبن، سازمان سیویده یگردد. براساس نظریم یتینارضا
ر تالش كرده است که انتظارات و یان اخیسال یثارگران طیامور ا

مختلف در سطح معقول برآورده  یهاثارگران را در حوزهیا یازهاین
تورم در دوران  یهان نرخیترسابقهیاز ب یكی 1391سازد، اما در سال 

 یآن سطح زندگ یران شكل گرفت و طی، در ایپس از انقالب اسالم
ن سال از یافت. در ایثارگران تنّزل یار وابسته به دولت از جمله ااقش

د و امور یاد شهیشده توسط سازمان بنهیك طرف، خدمات ارای
گر، توان و ید ید و از سویها مواجه گردتیمحدود یثارگران با برخیا
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ن امر باعث شد که یافت. ایثارگران به شدت كاهش ید ایقدرت خر
سازمان  ییپاسخگو ییثارگران و توانایانتظارات ان سطح یشكاف ب

شان از یمندتیابد و رضایش یثارگران افزاید و امور ایاد شهیبن
ش ینكه، چرا با افزایابد. اما ایتنّزل  یمختلف زندگ یهاجنبه

ن یاز ا یافته، احتمااًل ناشیتنزل  یت زندگیفیاستفاده از خدمات، ك
ثارگران ید و امور ایاد شهیخدمات بنشتر از یكه ب یثارگرانیاست كه ا
كنند، در مقابل یترند، احساس ماد وابستهیكنند و به بنیاستفاده م

 یتوانند به خودشان متكیترند و نمفیدادها، ضعیحوادث و رو
 باشند. 

در خصوص  ]31 ,32[هرزبرگه ینظر ، با استناد بهیاز منظر سازمان -5
آنها،  یو ناخشنود یل خشنودیها و دالرفتار كاركنان در سازمان

ا نگهدارنده، ی یافراد به عنوان عوامل بهداشت یط مادین شرایتام
تواند منجر به یصرفًا مشود، بلكه یت نمیش رضایلزومًا باعث افزا

 یمندتین رضایتام یها در راستاگردد و سازمان یتیكاهش نارضا
 ت، شناخت،ی)مانند موفق یزشید به عوامل انگیشتر بایب

ره( توجه كنند. بر یربودن رشد و ارتقاء و غی، امكانپذیریپذتیمسئول
 یط مادین شراین تامیدار بین اساس، عدم وجود رابطه معنیا
افراد،  یت زندگیفیشت و درمان( و كیثارگران )مانند مسكن، معیا

د و امور یاد شهیزان توجه )كمتر( سازمان بنید برحسب میشا
 ن باشد. یی، قابل تبیزشیثارگران به عوامل انگیا

ها مواجه بوده تیمحدود یانجام با برخ ندیپژوهش حاضر در فرآ
. در رندیمورد نظر قرار گ جینتا نییاست که ضرورت دارد در تب

افراد بهره گرفته شده  یااز قدرت حافظه سنجش خدمات اساساً 
 نکهیاند و احتمال اها قبل بودهاز آنها مربوط به سال یاست که برخ

وجود  اورندیاز آنها را به خاطر ب ینتوانسته باشند برخ انیپاسخگو
چندان گسترده  ثارگرانیجامعه ا نکهیا رغمیعل گرید یدارد. از سو

امر  نیو هم ستیشده از آنها به روز ناما اطالعات ثبت ست،ین
که در  یثارگریبه ا یامکان دسترس ،یدر موارد متعدد دیدباعث گر

ناچار ه باشد و ب تهانتخاب شده بودند وجود نداش ستیل درابتدا 
 یرهایر متغیالت، سایر تحصیمتغ ی. به استثناگردند نیگزیجا

 یثارگریمختلف ا یهاشامل سن، گروه یانهیو زم یتیجمع
 یمختلف جانباز یها)آزادگان، جانبازان و آزادگان جانباز(، گروه

 یها، گروه(%50شتر از یو ب %49تا  25ن ی، ب%25)كمتر از 
، بازنشسته، حالت اشتغال، و ی، خصوصی)دولت یمختلف شغل

 یت زندگیفیبا ك یداریت تاهل، ارتباط معنیكار( و وضعیب
 یاصل یرهاین معناست كه رابطه متغین امر به اینداشتند. ا

مزاحم قرار ندارد، گرچه با توجه به  یرهایر متغیپژوهش تحت تاث
، یت زندگیفیالت و كیزان تحصین میدار بیرابطه مثبت و معن
نمودن  یر و خنثین متغی، كنترل ایقات آتیضرورت دارد در تحق

 رد. یاثرات آن، مورد توجه قرار گ
 

 گیرینتیجه
شت و بهداشت و درمان سازمان یاستفاده از خدمات مسکن، مع

ت یفیدر ابعاد ک یر قابل توجهیثارگران، تاثید و امور ایاد شهیبن
 راز ندارد.یشهر ش ثارگرانیا یزندگ

 

و امور  دیشه ادیاز مسئوالن محترم سازمان بن :یتشکر و قدردان
 یمختلف با مجر یهامحترم که در قسمت ثارگرانیا زیو ن ثارگرانیا

 .دیآیبه عمل م یقدردان مانهینمودند صم یطرح همکار
 تیشده با رضایآورجمع یهاداده هیکل :یاخالق یهاهیدییتا

 .به دست آمده است پژوهشکنندگان در و مشارکت انیپاسخگو
 .وجود ندارد سندگانینو نیتعارض منافع ب تعارض منافع:

 (اول سندهینو) یاحمد روسیسسندگان در مقاله: یسهم نو
 سندهینو) یروزیمحمدرضا ف(؛ %50پژوهشگر اصلی/نگارش مقاله )

 (%50پژوهشگر کمکی/نگارش مقاله ) (دوم
 ادیسازمان بن یمال تیپژوهش با حما نیا ها:تیحما/یمنابع مال

 .استان فارس انجام شده است ثارگرانیو امور ا دیشه

 
 منابع

1- Phillips D. Quality of life: Concept, policy and practice. 
London: Routledge; 2006. 
2- Costanza R. Quality of life: An approach integrating 
opportunities, human needs and subjective well-being. 
Ecol Econ. 2007;61(2-3):267-76. 
3- Schalock RL. The concept of quality of life: What we 
know and don’t know. J Intellect Disabil Res. 2004;48(Pt 
3):203-16. 
4- Hagerty MR, Cummins RA, Abbott LF, Kennethland AC, 
Michalos M, Peterson A, et al. Quality of life indexes for 
national policy: Review and agenda for research. Soc 
Indic Res. 2001;55(1):1-96.
5- Mahdizadeh S, Salaree M, Ebadi A, Aslan J, Jafari, N 
Health-related quality of life in chemical warfare victims 
with bronchiolitis obliterans. Iran J Nurs Res. 
2011;6(21):6-14. [Persian] 
6- Panahi Y, Davoodi M, Naghizadeh MM, Sadr B, 
Mohammadi Monfared M, et al. Dermatology related 
quality of life in sulfur mustard exposed veterans. J 
Behav Sci. 2008;2(3):237-44. [Persian] 
7- Coverdill JE, López CA, Petrie MA. Race, ethnicity and 
the quality of life in America, 1972-2008. Soc Forces. 
2011;89(3):783-806. 
8- Zokaei MS, Roshanfekr P. Relationship between social 
capital and quality of life in urban areas. J Soc Sci. 
2005;22(32):1-37. [Persian] 
9- Arinez I. The development of a quality of life index at a 
county level: Quality of life index for Arkansas counties 
(QLAC) [Dissertation]. Arkansas: University of Arkansas; 
2009.
10- Pacione M. Urban environmental quality and human 
well being--A social geographical perspective. Landsc 
Urban Plann. 2003;65(1-2):19-30. 
11- Fahy F, Cinnéide MO. Developing and testing an 
operational framework for assessing quality of life. 
Environ Impact Assess Rev. 2008;28(6):366-79.
12- Malkoc A. Quality of life and subjective well-being in 
undergraduate students. Procedia Soc Behav Sci. 
2006;15:2843-7. 
13- Camfield L, Skevington SM. On subjective well-being 
and quality of life. J Health Psychol. 2008;13(6):764-75. 
14- Li G, Weng Q. Measuring the quality of life in city of 
Indianapolis by integration of remote sensing and census 
data. Int J Remote Sens. 2007;28(2):249-67. 
15- Zhao B. Perceptions of quality of life and use of 
human services by households: A model [Dissertation]. 
Kentucky: University of Kentucky; 2004.
16- Shek DTL, Chan YK, Lee PS. Quality of life in the 
global context: A Chinese response. Soc Indic Res. 
2005;71(1):1-10.   
17- Noghani M, Asgharpour AR, Safa Sh, Kermani M. The 
quality of life and its relation with social capital in the 
city of Mashhad. Soc Sciences J. 2008;5(1):111-40. 
[Persian] 
18- Faraji Mallaei A, Azimi A, Ziari K. Analysis of the 
dimension of the quality of life in the urban areas of Iran. 
Res Urban Plann. 2010;1(2):1-16. [Persian] 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی محمدرضا فيروزو  یسيروس احمد  10

  1398، زمستان 1، شماره 1دوره                                  نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

19- Maslow AH. Motivation and personality. NewYork: 
Harper and Row; 1954.  
20- Ghaffari GR, Omidi A. Quality of life as a social 
development indicator. Tehran: Shirazeh Pulication; 
2009. [Persian] 
21- Tambyah SK, Tan SJ, Kau AK. The quality of life in 
Singapore. Soc Indic Res. 2009;92:337-76.
22- Ebadi A, Ahmadi F, Ghanei M, Kazemnejad A. Concept 
and quality of life construct elements in chemical 
injured: A qualitative study. J Mil Med. 2010;12(1):7-12. 
[Persian] 
23- Amini R, Haghaei H, Masoumi M. Quality of life in 
blind war survivors. Iran J War Public Health. 
2009;1(2):24-35. [Persian] 
24- Tavallaei A, Habibi M, Asari Sh, Ghanee M, Naderi Z, 
Khateri Sh, et al. Quality of life in chemical victims 15 
years after exposure to mustard gas. J Behav Sci. 
2007;1(1):17-25. [Persian] 
25- Brahmani G, Abed Saeidi J, Kheiri AA. Study of quality 
of life among Sardasht chemical bombardment damage. 
Med J Tabriz Univ Med Sci. 2004;38(62):9-13. [Persian] 

26- Morgan DW, Krijcie RV. Determining sample size for 
research activities. Educ Psychol Meas. 1970;30(3):607-
10. 
27- World Health Organization. WHOQOL-BREF: 
introduction, administration, scoring and generic version 
of the assessment. Geneva: World Health Organization; 
1996.  
28- Nejat S, Montazeri A, Holakooei K, Mohammad K, 
Majdzadeh R. The World Health Organization quality of 
Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and 
validation study of the Iranian version. J Sch Public 
Health Inst Public Health Res. 2006;4(4):1-12. [Persian] 
29- MacCallam RC, Browne MW, Sugawara HM. Power 
analysis and determination of sample size for covariance 
structure modeling. Psychol Methods. 1996;1(2):130-49.
30- Davis JC. Toward a theory of revolution. Am Soc Rev. 
1962;27(1):5-19. 
31- Robbins S. Organizational behavior. San Diego: 
Prentice Hall; 1996. 
32- Moorhead G, Griffin W. Organizational behavior. 
Austrailia: CENGAGE Learning; 2004. 


	1-Ahmadi
	Text-Ahmadi1



