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Aims In order to achieve social welfare and provide needs of people of the society, at first it is 
necessary to carry out a need assessment in order to achieve a comprehensive understanding 
of the most important needs and priorities of the society. The purpose of this study was to 
evaluate the present situation and to investigate the needs of staffs of the martyrs and 
sacrificers foundation in four dimensions: economic, social, cultural and psychological and 
factors affecting it.  
Instruments & Methods In this descriptive study, in  2014, 230 people of staffs of the martyrs 
and sacrifices foundation in Khuzestan province were randomly selected. The research tool 
was a researcher-made questionnaire to assess the present situation and level of needs. Data 
were analyzed by Pearson correlation coefficient, independent T-test and one-way analysis of 
variance.
Findings In most of staffs, the economic, social and cultural situation was at a moderate level 
and the psychological situation was at a good level. In %87.8, economic, social, cultural and 
psychological needs were at a high level, in %10.0 at an average level and in %1.7 at a very high 
level. There was a significant relationship between education level (p=0.006) and employment 
status (p=0.0001) with need level of staffs. As well as, there was a significant and reversed 
correlation between the economic situation (r=0.774), social situation (r=0.439), cultural 
situation (r=0.253) and psychological situation (r=0.487) with the general level of needs 
(p=0.0001).
Conclusion In most of staffs, the economic, social and cultural situation is at a moderate level 
and the psychological situation is at a good level. The economic, social, cultural and psychological 
needs of most people are high. The level of education, employment status and economic, social, 
cultural and psychological situation affect the level of needs  
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   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱دوره                                                نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

 نیازسنجی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی
؛ مطالعه ان بنیاد شهید و امور ایثارگرانکارکن
  استان خوزستان موردی

  

  ScM *وندیامیر فرخ

علوم و دانشگاه ی، و اجتماع یعلوم انسانی، دانشکده شناسجامعهگروه 
  ، تهران، ایرانقاتیتحق

  MSc فاطمه پارسی

ی، دانشگاه عالمه علوم اجتماعی، دانشکده رفاه اجتماع یزیربرنامهگروه 
  طباطبایی، تهران، ایران

  
  چکيده
برای تحقق رفاه اجتماعی و تامین نیازهای افراد جامعه، نخست باید به  اهداف:

نیازسنجی اقدام نمود تا از طریق آن بتوان به شناخت و دیدی جامع نسبت به 
هدف تحقیق حاضر، سنجش  دست یافت. های جامعهترین نیازها و اولویتمهم

ایثارگران در چهار وضعیت موجود و بررسی نیازهای کارکنان بنیاد شهید و امور 
  .ُبعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی و عوامل موثر بر آن بود

کارکنان  نفر از ٢٣٠، تعداد ١٣٩٣در این پژوهش توصیفی در سال  ها:ابزار و روش
صورت تصادفی هب شاغل در ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان

ساخته ارزیابی وضعیت موجود و نامه محققبزار پژوهش، پرسشا .شدندانتخاب 
 Tهای ضریب همبستگی پیرسون، ها توسط آزموندادهبود. سطح نیازمندی 

  طرفه آنالیز شدند. تحلیل واریانس یکمستقل و 
، اجتماعی و فرهنگی در وضعیت اقتصادیاز نظر کارکنان اکثریت  ها:یافته

های اقتصادی، نیازمندی قرار داشتند.در وضعیت خوب متوسط و از نظر روانی 
در سطح متوسط و  %٠/١٠، دزیادر سطح  %٨/٨٧اجتماعی، فرهنگی و روانی 

) و وضعیت استخدامی p=۰۰۶/۰( میزان تحصیالت. بودزیاد خیلیدر سطح  %٧/١
)۰۰۰۱/۰=p( بین وضعیت دار داشت. همچنین رابطه معنیسطح نیازمندی  با

روانی ) و r=- ۲۵۳/۰(فرهنگی )، r=-۴۳۹/۰(اجتماعی )، r=-۷۷۴/۰( اقتصادی
)۴۸۷/۰ -=r ( دار همبستگی معکوس و معنیکارکنان و سطح کلی نیازمندی آنها

   ).p=۰۰۰۱/۰مشاهده شد (
، اجتماعی و فرهنگی در وضعیت اقتصادیاز نظر کارکنان اکثریت گیری: نتیجه

های اقتصادی، نیازمندیقرار دارند. در وضعیت خوب متوسط و از نظر روانی 
است. میزان تحصیالت، زیاد افراد در سطح اجتماعی، فرهنگی و روانی اکثر 

وضعیت استخدامی و وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی از عوامل 
  موثر بر سطح نیازمندی کارکنان هستند.

 ادیکارکنان بن ،یروان ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یازسنجین ،یرفاه اجتماع ها:کلیدواژه
  ثارگرانیو امور ا دیشه

  
  ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تاريخ دريافت:
  ۱۷/۰۱/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  amir_farokhvandi@yahoo.comنويسنده مسئول: *

  
   مقدمه

و زیست آحاد شهروندان  افزایش رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی
اجتماعی اران زترین اهداف سیاستگساکن در جامعه یکی از مهم

های پراهمیت برای جمله معیارها و شاخص بوده و این مقوله از
  رود.شمار مییافتگی یک جامعه بهسنجش میزان توسعه

توان تامین آسایش، آرامش، بهزیستی و غایت رفاه اجتماعی را می
ها از راه تامین نیازهای گوناگون بشری عنوان مندی انسانرضایت

هایی که برای رفاه اجتماعی برشمرده صکرد، چنانکه با مرور شاخ
عنوان پاسخی به نیازهای توان رفاه اجتماعی را بهشود میمی

در تعریفی از رفاه  .انسان و برآیند ارضای این نیازها دانست
رفاه اجتماعی  ،های پایانی قرن بیستم ارایه شداجتماعی که در دهه

اعی در جهت مجموعه اقدامات و خدمات گوناگون اجتم عنوانبه
ها در جامعه و غلبه بر مسایل اجتماعی ارضای نیازهای افراد و گروه

و در نهایت ایجاد مجموعه شرایطی که در آن خشنودی انسان در 
. پس باید گفت که نیازها ]1[زندگی مطرح است تعریف شده است

متون مربوط به سیاست اجتماعی جایگاهی شامخ دارند و  در

چیز به نیازهای اساسی معطوف  ز هرسیاست اجتماعی بیش ا
معنی آن است که حیات گونه نیازها به نشدن ایناست، زیرا برآورده

سیاست اجتماعی  .تواند شکوفا شود و نه حتی بقا یابدمیآدمی نه 
، ]2[اجتماعی هستند نیز معطوف است ،به نیازهایی که در ذات خود

بلکه  یست،ژیک نچرا که نیازهای انسان محدود به نیازهای بیولو
تر است و انواع دیگر نیازهای انسان، از دامنه آن بسیار گسترده

جمله نیازهای متعارف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی را نیز 
  شود.شامل می

جمله مقوالت مهم و مورد تاکید در  نیازسنجی نیز از
فرآیند را  توان آنآید که میشمار میهای گوناگون بهریزیبرنامه

آوری اطالعات درباره نیازهای افراد، شناخت و سنجش و جمع
بندی آنها دانست تا از این ها و موسسات و اولویتها، سازمانگروه

و  ]3[کردن این نیازها فراهم آیدرهگذر زمینه الزم برای برطرف
آن از جهات مختلف به رشد، توسعه،  جامعه و افراد حاضر در

  آیند.  لیبهزیستی و رفاه نا
ترین ابزارهایی است که همواره برای عنوان یکی از مهمنیازسنجی به

بررسی و شناخت وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت مطلوب، 
های رسیدن به این اهداف و اهداف و استراتژی ها،تعیین ضرورت

های های مختلف در زمینهریزیدر نتیجه تهیه برنامه و برنامه
 ،اده قرار گرفته است. طی فرآیند نیازسنجیگوناگون مورد استف

های هدف مورد شناخت قرار های جامعهترین نیازها و اولویتمهم
شود برای رفع این نیازها اقدامات الزم صورت گرفته و سعی می

عنوان مالک اصلی برای ارایه خدمات به نیاز بنابراین آگاهی از .گیرد
آسایش عمومی  جهت رفاه و های متنوع دراجرای برنامه گوناگون و

خصوص  ای درمطالعات گسترده سبب شده است که تحقیقات و
کردن نیازها صورت پذیرد و های مشخصاهمیت و روش جایگاه،

نظران معتقدند که نیازها و شناخت آنها عامل بسیاری از صاحب
که  ]4[روندشمار میتعیین اهداف خدمات اجتماعی به برایاساسی 

جمله پژوهش  از و تحقیق در شئون مختلف زندگی وبررسی این، 
نماید. البته در مورد نیازهای اقشار مختلف اجتماع را ضروری می

قطع به یقین، بررسی، شناخت و سنجش نیازهای مختلف 
جمله کارکنان اداراتی همچون  ازهایی همچون کارکنان و گروه

تواند ضرورتی مضاعف ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران می
 که این گروه با خیل عظیمی از افراد جامعه داشته باشد، چرا

دلیل شرایط خاصی های آنان) در ارتباطند که بهخانواده (ایثارگران و
 های رفاهن خاص سیاستاکه از آن برخوردارند جزء مخاطب

بنابراین شناخت از وضعیت نیازهای  .آیندشمار میاجتماعی به
تواند ساختن این نیازها میمختلف این کارکنان و سعی در مرتفع

 در کیفیت و سالمت زندگی فردی و اجتماعی آنان موثر بیفتد و در
  رسانی به جامعه هدف را ارتقا بخشد.نتیجه کیفیت خدمت

 نظران مختلف بای است که صاحبجمله اصطالحات و مباحث نیاز از
 توجه به حوزه مورد بررسی خود تعاریف و نظرات گوناگون و بعضاً 

توان اند، چه اینکه این اصطالح را میدست دادهمتناقضی از آن به
های مختلف زیستی و فیزیولوژیک، اقتصادی، اجتماعی، از دیدگاه

د بررسی های دیگر مورفرهنگی و روانی و همچنین بسیاری حوزه
  قرار داد.

در اینجا برای برشمردن رویکردهای نظری مربوط به موضوع مورد 
های مختلف به شود که از دیدگاهبررسی به نظریاتی اشاره می
  : اندموضوع مورد مطالعه اشاره کرده

اساس فرض خود را بر این  مازلو :مازلومراتب نیازهای سلسله
صورت (به گذاشت که در درون هر انسان پنج دسته نیاز

 فیزیولوژیک - ۱ ؛شده) وجود دارد. این نیازها عبارتند ازبندیطبقه



 ۶۹  استان خوزستان یمطالعه مورد ثارگران؛یو امور ا دیشه ادیکارکنان بن یو روان یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یازسنجینــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(نیازهای زیستی) شامل گرسنگی، تشنگی، پناهگاه و سایر نیازهای 
ماندن (نیازهای ایمنی) شامل امنیت و محفوظ ایمنی -۲ ،فیزیکی

 نیازهای اجتماعی -۳ ،]5[برابر خطرات فیزیکی و عاطفیدر 
داشتن، مصاحبت، دوستی و (وابستگی) شامل نیاز به دوست

بودن انسان و عالقه او به تعلق و ناشی از اجتماعیکه  وابستگی
 احترام - ۴ ،]6[تهای گوناگون اسپذیرش از جانب دیگران و گروه

امل حرمت نفس، ش(به دو بخش درونی  که (نیازهای احترام)
شامل پایگاه، مقام، شهرت و (و بیرونی  )خودمختاری و پیشرفت

در این نیاز  که خودشکوفایی -۵، شودتقسیم می) جلب توجه
را دارد و  کوشد تا همان چیزی شود که استعداد آنشخص می

صورت یابی به همان چیزهایی است که فرد بهشامل رشد و دست
اصطالح خودشکوفا نها را دارد و بهبالقوه استعداد رسیدن به آ

  شود.می
 اریك فرومنیازهای اختصاصی انسان از نظر  :اریك فرومنظریه 

نیاز به 	-۳ ،نیاز به وابستگی	-۲، نیاز به تعالی	-۱ ؛عبارتند از
  .]7[یابینیاز به وسایل راه -۵ و نیاز رجوع به اصل	-۴ ،همانندی

طریق زیر انجام داده نیازها را بهبندی تقسیم مان :نورمن ماننظریه 
نیازهای فیزیولوژیك: گرسنگی، تشنگی، عالیق جنسی و  -١ ؛است

های تحریك: نیاز به تحریك و احتیاج به انگیزه - ۲ ،انگیزه مادری
جویی گروه ؛عبارتند از که اجتماعی - نیازهای شخصی - ٣ و جستجو

  .]8[صاحبتو  یا احتیاج به پیوستگی، انگیزه تحقیق، خودنمایی
زندگی توام با کیفیت را در یك  هورنكوئیست :هورنكوئیستنظریه 

نماید: تعداد از ابعاد اصلی زندگی در رابطه با پنج نیاز زیر تعریف می
قلمرو نیازهای  -۲، قلمرو نیازهای فیزیكی شامل سالمت بدنی -۱

روانی و عاطفی شامل احساس رضایت از زندگی، احساس 
، فكری و عقالنی و همچنین اعتقادات شخص بودن و عملكردخوب
قلمرو نیازهای اجتماعی شامل تماس اجتماعی و ارتباط  -۳

 - ۴ ،طور ویژهطور عموم و با خانواده و همسر بهمناسب با دیگران به
فعالیتی شامل ظرفیت پذیرش مراقبت از  - قلمرو نیازهای رفتاری

یازهای مادی قلمرو ن -۵، و خود و انجام كار و فعالیت و حركت
  .]9[شامل وضعیت اقتصادی و مالی فرد

ترین نیازها و ملزومات برجسته به معرفی مهم دیوب :دیوبنظریه 
پردازد و آنها را در دو سطح برای تامین زندگی همراه با کیفیت می

دهد و معتقد است برای تامین یک زندگی فردی و جمعی نشان می
و مطلوبی به این نیازها پاسخ نحتوام با بهزیستی و رفاه باید به

  عبارتند از: دیوبنیازهای مورد نظر  .گفت
تغذیه کافی و  شامل در سطح فردی بقا (نیازهای حیاتی): - ۱

مناسب مشتمل بر مواردی چون دسترسی آسان به منابع آب 
 ،پوشاک کافی و مناسب ،خانه و مسکن کافی و مناسب ،غیرآلوده

امنیت جانی  ،کننده و شفابخشدسترسی به دارو و درمان پیشگیری
 شامل در سطح اجتماعیو  ،اشتغال سودمند و نافع ،و مالی
عرضه آب  ،های امنیت غذایی/تولید و توزیع آندهی نظامسامان
های دارای درآمد سازی برای گروههای خانهطرح و برنامه ،پاکیزه
دهی سامان ،ولید/توزیع برای پوشاکهای تدهی نظامسامان ،پایین

های طرح و برنامه ،امنیت و پلیس ،شبکه تسهیالت پزشکی
های دربرگیرنده تغذیه، مصرف آب، ای حوزهآموزش توده ،اشتغال
	مدیریت محیط زیست. و های بهداشتیکودک و مراقبت مهد
تامین معاش از  شامل در سطح فردی نیازهای اجتماعی: - ۲

کردن و راهکارهای اجتماعی ،بلوغ و جوانی کودکی تا دوره
ها برای فرصت ،حس مشارکت ،راهکارهای کنترل ،پذیریجامعه

کردن نیازهای هماهنگ ،دریافت پاسخ مثبت، پاداش و شناسایی
دسترسی همگان به  شامل در سطح اجتماعی ، وفردی و اجتماعی

بودن و ثبات و استحکام مناسب و کافی ،حداقل نیازهای معیشتی
جانبه و اجرای هنجارهای همگون و یک ،پذیریفرآیندهای جامعه
نظام  ،میزآرشد ساختار نهادی مشارکت ،هانعام و همگانی آ

پاداش/شناسایی چندسطحی برای اکتساب فردی و تعاون و 
طلبانه و روحیات مساوات یترویج و ارتقا ،همیاری با جامعه

	شناختن تقدم نیازهای اجتماعی.سمیتربه
آزادی شخصی،  شامل در سطح فردی نیازهای فرهنگی و روانی: - ۳

فراغت و فرصت برای  ،سازگار و در توافق با نیازهای اجتماعی
وری از دسترسی به بهره ،نحوی مولداستفاده از آن به

ها برای تسهیل کمک و فرصت ،تولیدات/دستاوردهای فرهنگی
 ،احساس قدر و ارزش شخصی ،دی افراد در نکته باالشراکت فر
 در سطح اجتماعی، و ها برای پیشرفت و ترقی شخصیفرصت
ترویج و ارتقای روحیات مبتنی بر تساهل و مدارا نسبت به  شامل
 ،های فرهنگی و مذهبی و حمایت از آزادی شخصی مشروعتفاوت
مشی اذ خطاتخ ،های سودمند در اوقات فراغتدهی فعالیتسازمان

 ،ارتقا/شناسایی فضیلت ،و سیاست نشر و ترویج فرهنگ و هنرها
	لعمر.اهای چندسطحی و چندجانبه آموزش مادامفرصت

یافتن توانایی غلبه شامل در سطح فردی رفاه (نیازهای رفاهی): - ۴
توانایی رهبری  ،ها و تبعیضات ساخته دست بشربر محرومیت

، نقص و ناتوانی طبیعی یا تصادفیرغم زندگی مفید و سودمند علی
آمیز های تبعیضکردن رویهمنسوخ شامل در سطح اجتماعیو 

های مبتنی بر جنسیت، نژاد، مذهب، با توجه ویژه به گروه
های تحقیرشده و فرومانده و از نظر فرهنگی محروم، طرح و برنامه

	.اقدام مثبت برای دو نکته باال و ن ذهنی و بدنیویژه برای معلوال
حس  شامل در سطح فردی بخش:نیازهای انطباقی و سازش - ۵

آگاهی و هوشیاری نسبت به نیروهای  ،(درک تاریخ) تاریخی
آمادگی و گرایش به سازگاری و انطباق  ،دهنده دنیای نوینشکل

 و اجتماعی –سریع و روان با تغییرات در محیط فیزیکی و فرهنگی 
آموزش برای  شامل تماعیدر سطح اج، و انتقاد اجتماعی سازنده

برای تغییر  آراهبردهای ارتباطاتی موثر و کار ،هاارتقای آگاهی
های اجتماعی و رهبری و هدایت دادن شاخصتوسعه ،بخشسازش

های هشداردهنده پیشرفته در نظام ،حسابرسی اجتماعی منظم
جرح و تعدیل مداوم  و های در شرف وقوعرابطه با بحران

	ساختارهای نهادی.
انگیزش برای کاوش و  شامل در سطح فردی نیازهای مترقی: - ۶

در ، و کشف، رسیدن به شناخت جدید و نشر آثار این درک و دانش
کشف مرزهای جدید دانش در علم و  شامل سطح اجتماعی

ها برای تکنولوژی، علوم انسانی و اجتماعی با تاکید بر کاربرد یافته
  .]10[ترقی و پیشرفت

بندی خود از نیازها، به نیازهایی توجه در طبقه وایت :وایتنظریه 
شوند. نیازهای مورد نظر كند كه مستقیمًا در سازمان ارضا میمی

 - ۳ ،نیاز به تعلق و دوستی -۲ ،نیاز به امنیت -۱ ؛از ندوی عبارت
 - ۵ و نیاز به استقالل و وابستگی - ۴ ،نیاز به عدالت و رفتار صحیح

  .]11[نیاز به تحقق وجودی
در  بالكیو  كراچفلید، كرچ :بالكیو  كراچفلید، كرچنظریه 
با تاکید بر نیازهای  ،هایشان پیرامون نیازهای اجتماعینظریه

نیاز به  -۱شمرند: این دسته نیازها را برمی ،اجتماعی در غرب
 - ۴ ،طلبینیاز به قدرت - ۳ ،نیاز به تملك - ۲ ،همبستگی با دیگران

  . ]12[نیاز به كنجكاوی - ۵ و دوستینیاز به نوع
اعتقاد سازمان جهانی بهداشت به نظر سازمان جهانی بهداشت:

دسته نیاز  چهارعد و بُ  چهارکیفیت زندگی افراد را باید با توجه به 
عد تاثیرگذار بر کیفیت بُ  چهارمورد سنجش و ارزیابی قرار داد. این 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یفاطمه پارسو  یوندفرخ ریام  ۷۰

   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱دوره                                                نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

سالمت فیزیکی، سالمت روانی، روابط و  ؛زندگی عبارتند از
  .]13[سالمت محیط و ارتباطات اجتماعی

بندی نیازهای آدمی در زمینه طبقه دیویس :كیت دیویسنظریه 
های گوناگونی وجود دارد، از بندی نیازها راهگوید: برای طبقهمی
 - ٢و  احتیاجات بنیادی فیزیولوژیك یا نیازهای اولیه -١ ؛جمله

اجتماعی و روانی كه به نیازهای ثانویه معروفند. وی احتیاجات 
احتیاجات اولیه را شامل غذا، آب، خواب، میل جنسی، درجه 

بودن این امكانات در آینده حرارت مناسب و اطمینان از آماده
داند. رقابت، (چیزی كه مازاد نیازهای ایمنی نامیده است) می

ادله محبت و شناسی، خودپسندی، مباحترام به خود، وظیفه
	. ]8[ندشواحساس تعلق در شمار نیازهای روحی ثانویه محسوب می

ملزومات زندگی توام با کیفیت را در دو سطح  براون :براوننظریه 
درآمد، اشتغال، مسکن،  شامل های کالننماید: شاخصبررسی می

 های خردآموزش و پرورش و سایر شرایط زندگی و محیطی. شاخص
های فرد و ادراکات کلی کیفیت زندگی، تجارب و ارزش شامل
  .]14[های مرتبط مانند رفاه، خوشبختی و رضایت از زندگیمعرف

گانه بندی بیستیک دسته در هنری موری :هنری مورینظریه 
طلبی (نیاز به خواری - ١ شمرد:نیازهای آدمی را بدین قرار برمی

 - ٣ ،پیشرفت و موفقیت)(نیاز به  پیشرفت - ٢ ،حقارت و رضا)
 - ٥ ،پرخاشگری -٤ ،پیوندجویی (نیاز به ارتباط و مهرانگیزی)

کردن حرمت مقابله (نیاز به جبران شکست و حفظ -٦ ،خودمختاری
پایی (نیاز به حفظ خویشتن - ٧ ،نفس و غرور در سطح باال)

 - ١٠ ،داشتن)گری (نیاز به تسلطسلطه -٩ ،رویدنباله -٨ ،حیثیت)
 ،(نیاز به دوراندیشی) گریزیآسیب - ١١ ،یاز به خودنمایی)نمایش (ن

 ،نوازی)مهرورزی (نیاز به همدردی و ناتوان -١٣ ،تحقیرگریزی - ١٢
 - ١٧ ،طرد (نیاز به دورافکندن) - ١٦ ،و تفریح بازی - ۱۵ ،نظم - ١٤

(نیاز به لذت  میل جنسی -١٨ ،شناخت حسی (نیاز به لذت حسی)
ه پشتیبانی و حمایت از طرف مهرطلبی (نیاز ب - ١٩ ،جنسی)
  . 	]15[فهم (نیاز به درک حقایق) - ٢٠ و دیگران)
و همكاران، كیفیت زندگی افراد انسانی را  برگر :برگربندی تقسیم

تحت تاثیر نیازها و عملکردهای جسمی، روانی و اجتماعی تقسیم 
طبق این  .دهستناند كه هر یك از این ابعاد خود دارای اجزایی كرده

بندی، اجزای عملكرد جسمی شامل سالمت کامل و توانایی تقسیم
انجام كارهای عادی روزمره است. اجزای عملكرد روانی مشتمل بر 
وجود یا عدم وجود اضطراب، افسردگی، سازش با بیماری و درمان 

شده به بیمار است. اجزای عملكرد هیآن و رضایت از مراقبت ارا
ها، ارتباطات، تعامالت خانوادگی، ارتباط قشنحوه ننیز اجتماعی 

  .]16[گیردمی بر دررا با دوستان و توانایی كار در خارج از منزل 
نیاز به  - ۲ ،نیاز به محبت -۱: باخنكروبندی نیازها از نظر طبقه

نیاز به استقالل و عدم  -۴ ،نیاز به تایید همگنان - ۳، مقبولیت
  . ]17[نفسنیاز به احترام به  - ٥و  وابستگی

، در این پژوهش سعی شده است شدهمطالب مطرحتوجه به  با
ترین نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی کارکنان مهم

تا  ودبنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان شناسایی ش
هایی که این دسته از براساس این شناخت و با توجه به اولویت

های ریزیاری و برنامهزسیاستگ در جهتافراد در نظر دارند بتوان 
بهزیستی، رفاه و  یو ارتقارفع نیازهای آنان  منظوربهمناسب 

یی این افراد آوری و کارتبع آن افزایش بهرهکیفیت زندگی آنان و به
بنابراین هدف  اقدام نمود. زایش کارآمدی کل سازمانو در نهایت اف

از انجام تحقیق حاضر، سنجش وضعیت موجود و همچنین بررسی 
نیازهای کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران در چهار ُبعد اقتصادی، 

  .اجتماعی، فرهنگی و روانی و عوامل موثر بر آن بود

  هاابزار و روش
کلیه کارکنان شاغل در در بین  ۱۳۹۳ این پژوهش توصیفی در سال

 ٥٧١ تعدادبهادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان 
 تعییننفر  ٢٣٠توجه به فرمول کوکران  . حجم نمونه باانجام شدنفر 
  شد.
شده به بهترین وجه گیری نیز برای اینکه نمونه انتخابنمونه برای

ه باشد و بیشترین قابلیت ممکن نماینده کل جمعیت مورد مطالع
هر کدام از  کارکنانپذیری را داشته باشد به نسبت تعداد تعمیم

 های استان خوزستانادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان
حسب جنسیت) حجم نمونه آن اداره مشخص شده و  (بر

صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار ههای مورد نظر بنمونه
  گرفتند.

گیری و با بهره ی و کیفی استفاده شددر پژوهش از هر دو روش کمّ 
گیری غیراحتمالی از روش مصاحبه هدفمند و شیوه نمونه

های نیازهای ها و زیرشاخصترین شاخصبرفی، مهمگلوله
مورد شوندگان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی از نظر مصاحبه

دیدگاه آنان با دیدگاه وسیله تطبیق و به قرار گرفتشناسایی 
در نهایت  .شدپردازان مربوطه، چارچوب نظری تحقیق آماده نظریه

نامه، با استفاده از روش پیمایش نسبت به نیز پس از تهیه پرسش
یعنی  ها، از نظر نمونه مورد بررسیآوری اطالعات و دادهجمع

دام اق کارکنان ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان
  .)١(جدول  شد
  

  چارچوب نظری تحقیق )۱جدول 
  پرداز مربوطهنظریه	ها در حیطه نیاز مربوطهشاخص

  نیازهای اقتصادی
	هورنکوئیست، دیوب	نیازهای مالی و معیشتی افراد

	دیوبنیازهای مربوط به اشتغال و استخدام افراد
	، دیوبمازلو	نیازهای مربوط به مسکن افراد

	دیوب، سازمان جهانی بهداشت	بهداشتی و درمانینیازهای 
  نیازهای اجتماعی

کرچ، برگر، هورنکوئیست، مازلو،   نیاز به ارتباطات اجتماعی
	ماندیویس، فروم، نورمن

	مازلو	نیاز به امنیت اجتماعی
	، هنری موریدیوب	نیاز به پیشرفت و ترقی

	دیوب، هنری موری	نیاز به آزادی
	کرونباخ	شدنمورد قبول واقعنیاز به تایید و 
  نیازهای فرهنگی

وری از دستاوردهای نیاز به دسترسی و بهره
	دیوب  فرهنگی

  هنری موری دیوب،	نیاز به فراغت
  نیازهای روانی

	هورنکوئیست	نیاز به احساس رضایت از زندگی

  نیاز به احترام و عزت نفس
مازلو، دیوب، کرونباخ، هنری 

	موری، کیت دیویس
های نیازهای مربوط به اعتقادات و ارزش

	هورنکوئیست	شخصی

نیاز به عدم وجود افسردگی (نشاط و 
  برگر  شادی)

مازلو، کیت دیویس، کرونباخ، اریک   نیاز به محبت متقابل
	فروم، هنری موری

  هنری موری	نیاز به همدردی
	مازلو، کرونباخ، هنری موری	نیاز به خودمختاری و استقالل

	مازلو	خودشکوفایی نیاز به
  

نامه نامه اطالعات دموگرافیک و پرسشابزار پژوهش، پرسش
ساخته ارزیابی وضعیت و سطح نیازمندی کارکنان بنیاد محقق
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ساخته، وضعیت نامه محققشهید و امور ایثارگران بود. این پرسش
موجود و سطح نیازمندی کارکنان ادارات بنیاد شهید و امور 

چهار ُبعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی مورد ایثارگران را در 
های مربوطه داد و پاسخگو نظر خود در مورد شاخصارزیابی قرار می

کم"، "، "خیلیای شامل "اصالً گزینهرا در یک طیف لیکرت شش
کرد. بیان میزیاد" "کم"، "تاحدی/متوسط"، "زیاد" و "خیلی

 نهیبه گزت بود که نامه به این صوردهی در این پرسشنمره
 "ادیز"، ٣نمره  "/متوسطیتاحد"، ٢نمره  "کم"، یکنمره  "کمیلیخ"

 یمعناصًال به نهیگز گرفت.تعلق می ٥نمره  "ادیزیلیخ"و  ٤نمره 
و  بیبا ترک تیدر نهابود. در شاخص مربوطه  ازیعدم احساس ن

واالت مربوط به هر ئکه از س یمجدد نمرات ینمرات و کدگذار عیتجم
 زانیم نهیافراد در زم تیوضع آمد،یدست مهها بکدام از شاخص

  .گرفتیقرار م یبررس دبه آن شاخص مور یازمندین
نامه، پیش از اقدام به پرسش روایی یا اعتبارآوردن دستهبرای ب
شده در اختیار اساتید اهل نامه طراحیآوری اطالعات، پرسشجمع

انجام برخی اصالحات،  گرفت که پس از اعمال نظر و فن قرار
وسیله اعتبار هنامه نهایی آماده شده و روایی یا اعتبار آن بپرسش
ن و اکه عبارت است از تایید و اجماع نظر متخصص( صوری

 دست آمد.هب )گیریکارشناسان اهل فن در مورد روابودن ابزار اندازه
استفاده از آزمون و با یابی به پایایی نیز با انجام پیشبرای دست

ها و سازگاری درونی همسازی گویه ،آماره آلفای کرونباخ
صورت که ضریب  نامه بررسی و در نهایت تایید شد، بدینپرسش

 نظر باالی ها و متغیرهای موردآلفای کرونباخ برای همه شاخص
  دست آمد.به ۷۰/۰
آمده، از آمار توصیفی و دستهای بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهبه
آزمون مستقل و  Tهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، مونآز

  طرفه استفاده شد.تحلیل واریانس یک
  

  هایافته
از نظر  کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستاناکثریت 
، اجتماعی و فرهنگی در وضعیت متوسط و از نظر روانی اقتصادی

  ).۲قرار داشتند (جدول در وضعیت خوب و مطلوب 
  

توزیع فراوانی مطلق و نسبی (اعداد درون پرانتز درصد هستند) پاسخ  )۲جدول 
وضعیت نفر) در مورد  ٢٣٠(کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان 
  موجود اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی

  خیلی خوب  خوب  متوسط  بد  خیلی بد  هاشاخص
وضعیت 
  اقتصادی

۴ )۷/۱(  ۵۰ )۷/۲۱(  ۱۲۱   )۶/۵۲(  ۵۲ )۶/۲۲(  ۳ )۳/۱(  

وضعیت 
  )۴/۰( ۱  )۵/۳۶( ۸۴  )۵/۵۶( ۱۳۰  )۵/۶( ۱۵  ۰  اجتماعی

وضعیت 
  فرهنگی

۹ )۹/۳(  ۴۴ )۱/۱۹(  ۹۷ )۲/۴۲(  ۶۱ )۵/۲۶(  ۱۹ )۳/۸(  

وضعیت 
  )۷/۱( ۴  )۱/۶۶( ۱۵۲  )۷/۲۸( ۶۶  )۵/۳( ۸  ۰  روانی

  
های عالیق و نیازمندی )%٨/٨٧(مورد بررسی  هایاکثر نمونه

این  %٠/١٠ند، شتاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی زیادی دا
عد مورد نظر، در سطح بُ چهار هایشان با توجه به نیازمندی افراد،

  . بودزیاد هایشان خیلینیز نیازمندی %٧/١و  شتمتوسط قرار دا
عد بُ  چهارکدام از افراد مورد بررسی نیازهایشان با توجه به  هیچ

که بیانگر سطح و شدت زیاد نیازمندی  بودکم نکلی، کم و خیلی
های اقتصادی، اجتماعی، بررسی از منظر شاخصگروه مورد 

  .)٣بود (جدول فرهنگی و روانی 
  

  نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی نفر) در مورد سطح  ٢٣٠( گران استان خوزستانکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارهای فراوانی نسبی (درصد) پاسخ )۳جدول 
  زیادخیلی  زیاد  متوسط  کم  کمخیلی  بدون نیاز  نامشخص	های نیاز مربوطهشاخص

  نیازهای اقتصادی
	۹/۲۰	۰/۲۳	۴/۴۰	۳/۸	۲/۲	۷/۱  ۵/۳	نیازهای مالی و معیشتی افراد

	۰/۱۰	۹/۱۰	۷/۱۱	۷/۲۸	۵/۲۳	۰/۱۳  ۲/۲	نیازهای مربوط به اشتغال و استخدام افراد
	۹/۱۰	۴/۱۷	۳/۴۱	۹/۱۳	۲/۱۲	۳/۴  ۰	نیازهای مربوط به مسکن افراد

	۴/۱۰	۳/۲۴	۷/۳۱	۰/۲۷	۳/۱	۳/۱  ۰/۴	درمانینیازهای بهداشتی و 
  نیازهای اجتماعی

	۵/۶۶	۹/۳۰	۹/۰	۳/۱	۴/۰	۰  ۰  نیاز به ارتباطات اجتماعی
	۲/۲	۸/۲۴	۷/۳۵	۳/۳۱	۲/۲	۶/۲  ۲/۱	امنیت اجتماعیافزایش سطح نیاز به 

	۶/۱۲	۳/۲۱	۱/۴۶	۵/۱۶	۹/۰	۰  ۶/۲	نیاز به پیشرفت و ترقی
	۷/۲۱	۵/۴۳	۴/۲۰	۵/۳	۱/۳	۷/۱  ۱/۶	نیاز به آزادی

	۸/۷	۲/۳۵	۳/۴۱	۳/۵	۹/۳	۰  ۵/۶	شدننیاز به تایید و مورد قبول واقع
  نیازهای فرهنگی
	٩/٣	٣/١١	٩/٣٣	٥/٢٣	٠/٢٠	٤/٧  ٠  های هنرینیاز به فراغت
  ٥/٦  ٣/١١  ٧/٢١  ٩/٢٠  ٩/٢٣  ٩/١٣  ٨/١  های عملینیاز به فراغت

  ٠/١٠  ٥/٣٣  ٧/٤١  ٠/٧  ٤/٧  ٤/٠  ٠  های فکریفراغتنیاز به 
  ۵/۳  ۳/۱۸  ۸/۳۴  ۸/۱۷  ۷/۱۵  ۷/۸  ۲/۱  های فرهنگیسایر فعالیتنیاز به 

  نیازهای روانی
	۴/۲۷	۲/۴۵	۲/۲۲	۳/۴	۰	۹/۰  ۰	نیاز به احساس رضایت از زندگی

	۰/۳۳	۳/۳۸	۲/۲۲	۳/۴	۴/۰	۰  ۷/۱  نیاز به احترام و عزت نفس
	۲/۷۲	۶/۲۲	۹/۳	۰	۰	۰  ۳/۱	های شخصیبه داشتن اعتقادات و ارزش یازن

  ۲/۳۵  ۸/۴۴  ۰/۱۷  ۴/۰  ۰  ۰  ۶/۲  نیاز به عدم افسردگی (نشاط و شادی)
	۵/۶۶	۹/۳۰	۹/۰	۳/۱	۴/۰	۰	۰  نیاز به محبت متقابل

  ۷/۳۱  ۸/۵۴  ۲/۱۲  ۹/۰  ۰  ۰  ۴/۰	نیاز به همدردی
	۰	۴/۷	۸/۳۷	۸/۴۴	۱/۶	۹/۰	٠/٣	نیاز به خودمختاری و استقالل

	۹/۱۳	۴/۴۰	۳/۴۱	۹/۰	۰	۰	۵/۳	نیاز به خودشکوفایی
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   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱دوره                                                نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

سال  ۶۰تا  ۲۱در دامنه  سال ۱۲/۴۲±۰۹/۷میانگین سنی پاسخگویان 
های مورد مطالعه، مرد، متاهل، دارای تحصیالت اکثر نمونه بود.

جنسیت ، بین سنلیسانس و در وضعیت استخدامی رسمی بودند. 
سطح کلی نیازمندی کارکنان بنیاد شهید و امور وضعیت تاهل با  و

)، اما <۰۵/۰p( ای مشاهده نشدایثارگران استان خوزستان رابطه
 )p=۰۰۰۱/۰) و وضعیت استخدامی (p=۰۰۶/۰( بین میزان تحصیالت

دار وجود داشت، به این رابطه معنی سطح نیازمندی کارکنان با
زان تحصیالت، سطح نیازمندی افزایش صورت که با افزایش می

که از نظر وضعیت استخدامی در مراتب  یافت و کسانیمی
  ).۴داشتند (جدول ند، احساس نیاز بیشتری شتتری قرار داپایین

  
های دموگرافیک و میانگین آماری نمرات سطح توزیع فراوانی ویژگی )۴جدول 

تفکیک به استان خوزستانکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران نیازمندی 
  نفر) ۲۳۰های دموگرافیک (ویژگی
  نمرات سطح نیازمندی  درصد  تعداد  متغیرهای دموگرافیک

  گروه سنی
  ۱۴/۲۳۲±۱۰/۲۲  ۳/۱۸  ۴۲  سال ۲۰- ۳۰
  ۰۶/۲۴۲±۰۱/۱۲  ۵/۲۳  ۵۴  سال ۴۰-۳۰
  ۷۰/۲۳۸±۳۰/۳۸  ۱/۳۶  ۸۳  سال ۴۰- ۵۰
  ۴۵/۲۳۰±۱۱/۲۹  ۲/۲۲  ۵۱  سال ۶۰-۵۰

  جنسیت
  ۶۰/۲۳۴±۰۸/۱۶  ۹/۲۰  ۴۸  زن
  ۲۷/۲۳۵±۳۸/۱۶  ۱/۷۹  ۱۸۲  مرد

  وضعیت تاهل
  ۱۱/۲۳۲±۳۰/۱۶  ۶/۸۹  ۲۰۶  متاهل
  ۳۶/۲۳۵±۶۳/۲۱  ۴/۱۰  ۲۴  مجرد

  سطح تحصیالت
  ۹۷/۲۲۹±۲۸/۱۷  ۳/۴  ۱۰  زیر دیپلم
  ۴۷/۲۴۰±۳۰/۱۳  ۷/۲۸  ۶۶  دیپلم

  ۰۰/۲۲۴±۲۸/۱۶  ۳/۱  ۳  دیپلمدانشجوی فوق
  ۹۶/۲۲۴±۲۵/۱۰  ۹/۱۰  ۲۵  دیپلمفوق

  ۲۳/۲۳۱±۲۳/۱۹  ۱/۶  ۱۴  دانشجوی لیسانس
  ۰۳/۲۳۵±۱۱/۱۱  ۸/۳۷  ۸۷  لیسانس

  ۵۴/۲۳۵±۲۴/۱۵  ۲/۵  ۱۲  لیسانسدانشجوی فوق
  ۹۶/۲۳۳±۷۴/۳۲  ۶/۵  ۱۳  و باالتر لیسانسفوق

  وضعیت استخدامی
  ۲۰/۲۳۲±۶۵/۱۷  ۷/۷۱  ۱۶۵  رسمی
  ۶۱/۲۵۱±۳۳/۱۴  ۳/۱۴  ۳۳  قراردادی
  ۲۸/۲۳۴±۷۰/۱۶  ۰/۷  ۱۶  پیمانی

  ۱۶/۲۳۴±۷۳/۱۶  ۰/۷  ۱۶  )غیره ای و(ساعتی، پروژهسایر 
  

وضعیت اجتماعی )، r=-۷۷۴/۰( بین وضعیت اقتصادیهمچنین 
)۴۳۹/۰-=r ،( وضعیت فرهنگی)۲۵۳/۰-=r وضعیت روانی ) و
)۴۸۷/۰ -=r ( کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان

دار مشاهده معنیهمبستگی معکوس و و سطح کلی نیازمندی آنها 
چه کارکنان بنیاد شهید و امور  هربدین ترتیب  ).p=۰۰۰۱/۰شد (

، اجتماعی، فرهنگی ایثارگران استان خوزستان، از وضعیت اقتصادی
های کلی آنها کمتر تری برخوردار باشند، نیازمندیمناسب و روانی
، اجتماعی، فرهنگی و چه وضعیت اقتصادی و بالعکس، هر است،
سطح  چهارتر باشد، نیازهای کلی آنان در آنان ضعیف روانی

  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی نیز باالتر است. 
  

  بحث
دسته نیاز اقتصادی، اجتماعی،  ٤، پس از بررسی مجموع در

و امور ایثارگران استان  فرهنگی و روانی کارکنان بنیاد شهید
ها و مصادیق و و توصیف و تحلیل هر دسته از این نیاز خوزستان

های این نظر آنها، در نهایت سطح نیازمندی های موردزیرشاخص
  د:شافراد را به بدین صورت توصیف 

نیازهای  نمونه مورد بررسی از نظر %۷/۱تنها  نیازهای اقتصادی:
نیازمند ندانستند و مابقی افراد،  خود را اصالً  مالی و معیشتی،

خود را به پیشرفت  %۸/۸۴ .خود را نیازمند دانستند %۸/۹۴یعنی 
له انیاز از این مسخود را بی %۰/۱۳و ارتقای شغلی نیازمند و 

البته شدت فراوانی این نیاز در بین اغلب جمعیت مورد ، دندانست
کم، بیشترین فراوانی را  سطح نیاز بود ومطالعه چندان زیاد ن

کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان  %۷/۹۵ .تشدا
ها و نیازهای خود تر را یکی از دغدغهتان، تهیه مسکن مناسبخوزس

ین نیازی را حس نکرده و از شرایط نچ %۳/۴و تنها  معرفی کردند
مسکن موجود خود ابراز رضایت کامل داشتند. اکثر قریب به اتفاق 

های ، نیازمند تامین هزینه%۷/۹۴افراد مورد بررسی، یعنی 
نیز خود را در این  %۳/۱، بودندده بهداشتی و درمانی خود و خانوا

مجموع سطح نیازهای اقتصادی کارکنان  در .نیاز دانستندله بیامس
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان به ترتیب فراوانی 

در  %۶/۱۹کم، در سطح  %۹/۲۳در سطح متوسط،  %۷/۳۸صورت به
 کمخیلیدر سطح  %۷/۱زیاد و خیلیدر سطح  %۹/۳زیاد، سطح 

  .ارزیابی شد
پاسخگویان خود را نیازمند پیوستگی با  %۱۰۰ نیازهای اجتماعی:

شدت این احساس نیاز  ذکر کردند ودیگران و ارتباطات اجتماعی 
پاسخگویان نیاز به  %۴/۹۷، بدین صورت که بود نزد آنان باال

زیاد پیوستگی و ارتباطات اجتماعی را در خود زیاد و خیلی
ها افراد افزایش امنیت اجتماعی را یکی از دغدغه %۲/۹۶. دانستند

نیز امنیت خود را کامل دانسته و  %۶/۲، بیان کردندو نیازهای خود 
البته معرفی نمودند. نیاز از افزایش امنیت اجتماعی خود را بی

غالب آنانی که نیازمند به افزایش سطح امنیت اجتماعی خود 
س از آن در سطح کم ، این نیاز را در سطح متوسط و پبودند

پاسخگویان که پاسخ  %۶/۲استثنای ند. بهکرداحساس می
مشخصی به نیاز به پیشرفت و ترقی ندادند، مابقی آنان یعنی 

های خود جمله نیازمندی ، نیاز به پیشرفت و ترقی را از۴/۹۷%
به مقوله آزادی و  %۲/۹۲. از میان پاسخگویان، گزارش کردند

ازمان و هم در سطح جامعه اعالم نیاز افزایش آن هم در سطح س
های بیشتر خود را نیازمند افزایش آزادی %۷/۱کردند و تنها 

های مورد نظر برای همه کسانی که با توجه به شاخص برنشمردند.
شدن از جانب دیگران مورد ارزیابی نیاز به تایید و مورد قبول واقع

افراد  %۵/۶ند. تنها ودنمقرار گرفتند، این نیاز را در خود احساس می
 %۵/۹۳های مربوط به این نیاز پاسخ مشخصی ندادند و به گویه

شدن از جانب دیگران مابقی خود را به مورد تایید و قبول واقع
شده در این زمینه نیز متوسط د. سطح نیاز احساسدانستننیازمند 

سطح نیازهای اجتماعی کارکنان بنیاد  ،مجموع دربود. رو به باال 
صورت ههید و امور ایثارگران استان خوزستان به ترتیب فراوانی بش
 در سطح %۷/۱سطح متوسط،  در %۰/۴۰ در سطح زیاد، ۷/۴۱%

  .ارزیابی شدکم در سطح  %۷/۱زیاد و خیلی
ها، تولیدات و دستاوردهای فرهنگی با شاخص نیازهای فرهنگی:
نری های هن فراغتیواتحت عن دومازدیربندی توجه به تقسیم

شامل مواردی چون بازدید از مناظر طبیعی و آثار تاریخی، (
های مختلف، ها و بناهای یادبود، شرکت در جشنها، موزهنمایشگاه

کردن، نواختن و رفتن به سینما، تئاتر، کنسرت موسیقی، نقاشی
شامل مواردی چون کارهای (های عملی فراغت )،موارد مشابه

) و دوزی و موارد مشابهوزنسازی، سدستی، باغبانی، سفال
شامل مواردی چون مطالعه روزنامه، مجالت، (های فکری فراغت



 ۷۳  استان خوزستان یمطالعه مورد ثارگران؛یو امور ا دیشه ادیکارکنان بن یو روان یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یازسنجینــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Iranian Journal of Isaar Studies                                                                                                                                                  Volume 1, Issue 2, Spring 2020 

که  بود )کردن به رادیو و تماشای تلویزیونکتب مختلف و گوش
کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، از منظر 

وضعیت  در و عملی های هنریفراغت برخورداری از شاخص
فکری از  هایدر زمینه فراغتقرار داشتند، ولی چندان مطلوب نه

برخوردار تری نسبت به دو مقوله هنری و عملی وضعیت مطلوب
  .بودند

شده توسط کارکنان بنیاد شهید و نیازهای فرهنگی و هنری احساس
امور ایثارگران استان خوزستان، به ترتیب اولویت و میزان فراوانی 

دادن تماشای تلویزیون، گوش -۱ :بودقرار  پاسخ پاسخگویان بدین
طبیعی، آثار  بازدیداز مناظر -۲، به رادیو و استفاده از اینترنت

مطالعه کتب مختلف،  - ۳، و بناهای یادبود هاتاریخی، موزه
ها شرکت در جشن - ۴، های فکریو سایر فعالیت روزنامه، مجالت

تاب و مراجعه های کشرکت در نمایشگاه - ۵، های مختلفو مراسم
، انجام کارهای دستی، باغبانی و موارد مشابه -۶، هابه کتابفروشی

های مختلف فرهنگی، هنری و علمی و شرکت در نمایشگاه -۷
 - ۹، نواختن و موارد هنری مشابهموسیقی کردن،نقاشی -٨، ادبی

 - ۱۰، های علمی و ادبیو کنفرانس ها، سمینارهاشرکت در سخنرانی
  تئاتر و سینما و کنسرت موسیقی.رفتن به 

افراد مورد بررسی، احساس رضایت از زندگی  %۱/۹۹ نیازهای روانی:
و تنها  دانستندها و نیازهای خود و افزایش آن را یکی از دغدغه

پاسخ افراد،  %۷/۱چنین نیازی را در خود حس نکردند.  ۹/۰%
ت نفس بررسی نیاز به احترام و عز مربوط بههای مشخصی به گویه

ند و همه افرادی که به این مقوله پاسخ گفتند، خود را به مورد دندا
شدت  که دنشدن و داشتن عزت نفس نیازمند دانستاحترام واقع

نیازمندی خود را در این زمینه زیاد و  %۳/۷۱ بود واین نیاز باال 
های نیاز به داشتن اعتقادات و ارزش گزارش نمودند.زیاد خیلی

که کارکنان  بودجمله شدیدترین نیازهایی  ، ازشخصی و مذهبی
را جزء  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان آن

های خود احساس و اعالم نمودند، بدین صورت که نیازمندی
مابقی نیز جزء  %۳/۱به این مقوله احساس نیاز کرده و  ۷/۹۸%

ان نیز . بیشترین فراوانی در میان پاسخگویبودندمقادیر نامعلوم 
هیچ بود. پس از آن نیز گزینه زیاد و زیاد مربوط به گزینه خیلی

های شخصی و کدام از پاسخگویان، نیاز به اعتقادات و ارزش
همه پاسخگویانی که به  ند.دانستن و اصالً  کممذهبی را کم، خیلی

مقوله نیاز به شادی و نشاط بیشتر پاسخ مشخص دادند، خود را به 
افزایش آن نیازمند دانستند. هیچ کدام از نشاط و شادی و 

 .بیان نکردند کم و اصالً سطح خیلی پاسخگویان این نیازمندی را در
 گزارش کردند وپاسخگویان خود را به محبت متقابل نیازمند  ۱۰۰%

، بدین داشتمیزان و شدت این نیازمندی در سطح باالیی قرار 
 زیادو خیلیآنان، سطح نیاز خود را زیاد  %۴/۹۷ که صورت
به  %۱/۹۶ .بودندبه همدردی متقابل نیازمند نیز  %۶/۹۹ .دانستند

این  %۹/۰خودمختاری و داشتن استقالل احساس نیاز کرده و فقط 
گزینه کم، بیشترین فراوانی را در . ندکردنیاز را در خود حس نمی

و پس از آن نیز گزینه متوسط دارای بیشترین  شتها دامیان پاسخ
همه پاسخگویانی که پاسخ صحیح و روشنی ارایه  بود. فراوانی

(تحقق و  دادند، خود را به خودشکوفایی و تحقق خویشتن
های خویش) نیازمند اعالم شکوفاساختن استعدادها و توانایی

نیاز کدام از پاسخگویان خود را به این مقوله بی و هیچ کردند
کارکنان بنیاد  سطح نیازهای روانی و معنوی ،مجموع در .دانستندن

در سطح  %۰/۸۰صورت بهشهید و امور ایثارگران استان خوزستان 
در سطح متوسط ارزیابی  %۴/۷زیاد و در سطح خیلی %۶/۱۲زیاد، 
  شد. 

یند آشدن فرتوان به طوالنیهای این مطالعه میاز محدودیت
رغم انعقاد قرارداِد دریافت آمار تعداد کارکنان اشاره نمود که علی

انجام پژوهش با اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان، 
توان به تعدد سهولت انجام نشد. همچنین میدریافت این آمار به

بربودن انجام پیمایش و دریافت های استان و زمانشهرستان
	اطالعات اشاره کرد.

آمده در زمینه سطح دستبا توجه به نتایج به شودپیشنهاد می
در ابعاد مختلف،  ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبنی کارکنان نیازها

نمودن نیازهای تدابیر الزم و مقتضی توسط مسئوالن برای برطرف
  مندی اتخاذ شود.این افراد و رسیدن به سطح مطلوب رضایت

  
  گیرینتیجه

، اقتصادیاز نظر کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران اکثریت 
در وضعیت اجتماعی و فرهنگی در وضعیت متوسط و از نظر روانی 

های اقتصادی، اجتماعی، نیازمندیقرار دارند. خوب و مطلوب 
کدام از افراد  هیچ افراد در سطح زیاد است وفرهنگی و روانی اکثر 

که بیانگر سطح و شدت زیاد  یستکم ننیازهایشان کم و خیلی
های اقتصادی، منظر شاخص نیازمندی گروه مورد بررسی از

میزان تحصیالت، وضعیت  .استاجتماعی، فرهنگی و روانی 
استخدامی و وضعیت موجود اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی 

  از عوامل موثر بر سطح نیازمندی کارکنان هستند.
  

از تمامی افرادی که در انجام این پژوهش به ما  تشکر و قدردانی:
  شود.تشکر می کمک کردند، قدردانی و

قبل از انجام پژوهش، رضایت تمامی  تاییدیه اخالقی:
  کنندگان اخذ شد.شرکت

  موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است. تعارض منافع:
پژوهش حاضر با حمایت مالی اداره کل بنیاد شهید و  منابع مالی:

  امور ایثارگران استان خوزستان انجام شده است.
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