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[1] Studying the satisfaction of war handicapped to health and treatment services and its 
impact on subjective well-being [2] Epidemiology of lower extremity injuries in veterans 
with ankle-foot neuromusculoskeletal disorders [3] “Instrumental activities of daily living” 
in veterans with monocular blindness [4] Instrumental activity of daily living in war 
related bilateral lower limb amputation [5] Quality of life in blind war survivors [6] Daily 
activity of adolescent victims of landmine and unexploded ordnance [7] The relationship 
between life satisfaction with quality of life and subjecting wellbeing in Tehran teachears 
[8] Health-related quality of life and the ability to perform activities of daily living: A cross-
sectional study on 1079 war veterans with ankle-foot disorders [9] Satisfaction of child 
victims of landmines with services of Veterans and Martyr Affair Foundation (VMAF) [10] 
Political-national satisfaction in globalization arena (analyzing the impact of exterritorial 
and inland media on political-national satisfaction in globalization era) [11] Health 
services satisfaction among chemical warfare survivors [12] Service satisfaction among 
war related bilateral lower limb amputation [13] Health care service satisfaction among 
chemical warfare survivors with severe ophthalmic complications [14] Assessing the of 
janbazan satisfaction form medical health services with demographic characteristic [15] 
he effect of chronic diseases on functional status of the elderly living in the city of São 
Paulo, Brazil [16] Life satisfaction in war veterans with ankle-foot neuromusculoskeletal 
disorders [17] Quality of life in chemical war victims with sever pulmonary damage [18] 
Satisfaction of the janbazan (veteran) from complemented insurance services and their 
connection with type and percentage of injury [19] Satisfaction of the janbazan (veterans) 
from services health that presenting by organization of shahid and issargar affair [20] 
Some influential factors on life satisfaction in Gorgan veterans [21] Comparative of mental 
health disabled people of athletic and non-athletic [22] Comparison of the quality of life of 
veterans and disabled people participating in public sports [23] The attitude of war 
handicaped toward the services recieved in terms of their needs

Aims Measuring the satisfaction of veterans from any kind of service can be considered as 
a good measure for the quality of service. The present study was conducted to evaluate the 
satisfaction of the services provided by Veterans and Martyrs Affair Foundation in veterans 
with unilateral blindness.
Instruments & Methods In this descriptive study, in 19 provinces across the country, 1843 
veterans with unilateral blindness were studied in 2017. In this study, a satisfaction of the 
services provided by Veterans and Martyrs Affair Foundation questionnaire was used, in 
which six services including housing, health-therapy and rehabilitation, sports, cultural, 
livelihood and welfare and education were measured. The data were analyzed by SPSS 23 
software using Pearson statistical test, ANOVA and t-test.
Findings The highest satisfaction was related to health-therapy and rehabilitation services 
and education with a mean score of 2.6±1.18 and 2.6±1.14, respectively, and the lowest 
satisfaction was related to sports services with a mean score of 2.0±1.1. The satisfaction 
level of services showed significant relationships with disability rate, employment and the 
province which provided (p<0.05); while there was no significant relationship between 
education and associated injuries with the level of satisfaction of the services (p>0.05).
Conclusion Veterans with unilateral blindness have a relative satisfaction with the services 
provided by Veterans and Martyrs Affair Foundation.
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شده توسط بنیاد شهید و رضایت از خدمات ارایه
  نابینا چشمامور ایثارگران در جانبازان یک
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  چکيده
تواند معیار مناسبی برای سنجش رضایت جانبازان از هر نوع خدمت می اهداف:

با  رسانی به آنها در نظر گرفته شود. بر این اساس مطالعه حاضرکیفیت خدمت
شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران در هدف بررسی رضایت از خدمات ارایه

  نابینا انجام شد. چشمجانبازان یک
 سراسر از استان ۱۹ در ۱۳۹۶ سال در توصیفی مطالعه در این ها:و روش ابزار

مورد مطالعه قرار  سرشماری روش به نابینا چشمیک جانباز نفر ۱۸۴۳کشور، 
شده توسط هایمندی از خدمات اررضایتنامه در این مطالعه از پرسش. گرفتند

مت شامل مسکن، استفاده شد که در آن شش خد بنیاد شهید و امور ایثارگران
بخشی، ورزشی، فرهنگی، معیشتی و رفاهی و تحصیلی درمانی و توان - بهداشتی

	SPSS آماری افزارنرم ها ازمنظور تجزیه و تحلیل دادهسنجیده شدند. به و  23
  .استفاده شد Tهای آماری پیرسون، آنوا و آزمون آزمون
درمانی و  - بهداشتیمندی مربوط به خدمات بیشترین میزان رضایت ها:یافته
و  ۶۰/۲±۱۴/۱و  ۶۰/۲±۱۸/۱های بخشی و تحصیالت، به ترتیب با میانگینتوان

بود. سطح  ۰۰/۲±۱۰/۱کمترین رضایت مربوط به خدمات ورزشی با میانگین 
دهنده ارتباط مندی از خدمات با درصد جانبازی، اشتغال و استان ارایهرضایت
های ه میان تحصیالت و مصدومیت)؛ در حالی ک>۰۵/۰pداری داشت (معنی

داری مشاهده نشد مندی از خدمات ارتباط معنیهمراه با سطح رضایت
)۰۵/۰p>.(  

شده توسط بنیاد شهید و نابینا از خدمات ارایه چشمجانبازان یک گیری:نتیجه
  امور ایثارگران رضایت نسبی دارند.

  نابینایی، خدمات سالمت، جانباز ها:کلیدواژه
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	مقدمه
از  شیو عراق ب رانیساله اجنگ هشت خسارات انسانی ناشی از

عوارض اگرچه  ؛هزار مجروح برآورد شده است۵۵۰ و دیهزار شه۲۰۰
تنها در قالب خسارات انسانی خالصه  جامعه کیجنگ در 

های ایجادشده در حین جنگ غالبًا تا آخر مصدومیت .[1]شودنمی
عمر همراه فرد بوده و درجات مختلفی از ناتوانی را برای او به وجود 

توان به نابینایی اشاره ها میترین این آسیبآورد که از شایعمی
کرد. با توجه به این که چشم عضو بسیار حساسی است، 

متعدد میدان جنگ دور از انتظار دیدگی آن در اثر انفجارهای آسیب
ترین علل نابینایی شده از جنگ، مهمنیست. بر اساس اطالعات ثبت

جانبازان ایرانی در جنگ، اصابت ترکش و تیر، مین و موج انفجار 
تواند به یک چشم یا به هر دو چشم . این آسیب می[2]بوده است

شده از بنیاد اعالمصدمه زده و موجب نابینایی کامل شود. طبق آمار 
چشم نابینای کشور بیش شهید و امور ایثارگران، تعداد جانبازان یک

بر آسیب واردشده، بیشتر جانبازان متحمل نفر است. عالوه  ۶۰۰۰از 
دو یا چند آسیب همزمان هستند که خود بر وضعیت سالمت آنها 

  .[3]تاثیرگذار است
وانی را ایجاد های دایمی که درجات مختلفی از ناتمصدومیت

دهد و عالوه بر ایجاد کند، کل زندگی فرد را تحت تاثیر قرار میمی

های وابستگی به اطرافیان برای انجام امور روزمره، بر موقعیت
؛ برای مثال [4]اجتماعی مختلف زندگی فرد نیز تاثیرگذار است

های جسمی، بسیاری از این افراد از ادامه علت محدودیتبه
های مختلفی شده یا از تحصیل در رشته تحصیل منصرف

. همچنین بسیاری از آنها قادر به یافتن [5]کنندپوشی میچشم
شغل مناسب نبوده یا در محل کار امکانات متناسب با نوع ناتوانی 

شدن، نشین؛ همین مساله باعث خانه[6	,3]کنندخود را دریافت نمی
خانواده فرد نیز دچار شود. از سوی دیگر انزوا و دوری از جامعه می

	,3]کنداین مشکالت بوده و کیفیت زندگی آنها نیز کاهش پیدا می

. در نتیجه توجه به امور مختلف جانباز و خانواده او از جهات [7
  های پس از جنگ ضرورت دارد.مختلف در سال

بنیاد شهید و امور ایثارگران همواره خدمات مختلفی به جانبازان 
ساس درصد جانبازی فرد، نوع خدمات متفاوت ارایه کرده که برا

 - های مختلف مسکن، بهداشتی. این خدمات در گروه[8]است
بخشی، تحصیالت، رفاهی، ورزشی و فرهنگی درمانی و توان

. ارایه خدمات برای باالتربردن هرچه بیشتر [9]اندبندی شدهدسته
ا حد توانایی و کیفیت زندگی جانبازان و خانواده آنها است که ت

  امکان به سطح زندگی عادی یک فرد طبیعی جامعه بازگردند.
مندی ارایه شده است، اما برخی از تعاریف مختلفی از کلمه رضایت

مندی شود. رضایتها در تمامی این تعاریف مشاهده میمولفه
شناختی، حالت یا شرایطی که با عبارت است از یک وضعیت روان

رضای نیاز، انتظارات، آرزوها و امیال خود ارزیابی و انتظار افراد از ا
مندی جانبازان نسبت به . سنجش میزان رضایت[10]دهدرخ می

دهنده چگونگی و کیفیت تواند نشانشده میانواع خدمات ارایه
مندی خدمات بوده و در ارایه هرچه بهتر خدمات مفید باشد. رضایت

نسبتًا  درمانی -یخدمات بهداشت جانبازان شیمیایی ریوی نسبت به
 شده بههیاز خدمات ارا تیرضا ی. بررس[11]گزارش شدخوب 

 نیشتریبنشان داد که  یدو اندام تحتان جانبازان با قطع هر
مربوط به  تیرضا نیکمتر و یبخشاز خدمات توان مندیرضایت
همچنین، این مطالعه نشان داد  بود. یورزش و یحیتفر التیتسه
درمانی و  -یبهداشت مسکن،از خدمات مندی رضایت که
 تیرضا زانیم ی. بررس[12]است ینسب یمال و یآموزش ،یبخشتوان

 ییایمیدر جانبازان ش یبخشو توان یدرمان - یاز خدمات بهداشت
نسبتًا  یافتیخدمات در یاز تماماگرچه  که نشان داد یچشم دیشد
 ثارگرانیو امور ا دیشه ادینقش بن ی از آنهامیاز ن شیب ،بودند یراض

  .[13]دانستند فیضعاین خدمات ه یرا در ارا
با توجه به گستردگی کشور، مسئولیت ارایه خدمات به جانبازان هر 
استان، بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران مرکز استان است. 

مندی دهه از پایان جنگ گذشته، رضایتاگرچه نزدیک به سه
ها و تنها در برخی از استانندرت شده بهجانبازان از خدمات ارایه

. از سوی دیگر سنجش رضایت جانبازان از 11]‐[13سنجیده شده است
رسانی تواند معیار مناسبی برای کیفیت خدمتهر نوع خدمت می

مندی از خدمات به آنها در نظر گرفته شود. همچنین مقایسه رضایت
جام های مختلف در یافتن الگوی مناسب در انشده در استانارایه

  این امر مهم موثر است.
شده توسط با هدف بررسی رضایت از خدمات ارایه مطالعه حاضر

  چشم نابینا انجام شد.بنیاد شهید و امور ایثارگران در جانبازان یک
  

  هاو روش ابزار
 کشور استان از سراسر ۱۹در  ۱۳۹۶این مطالعه توصیفی در سال 

چشم نابینا در این طرح نفر جانباز یک ۱۸۴۳طور کلی انجام شد. به
گیری به روش سرشماری صورت گرفت. شرکت کرده و نمونه
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نابینایی از یک چشم ناشی از  معیارهای ورود به مطالعه شامل
نابینایی چشم دیگر بود.  آسیب جنگی و تمایل به شرکت در مطالعه

جمله معیارهای خروج از مطالعه از  و انصراف از شرکت در مطالعه
  بودند.

شده هایمندی از خدمات اررضایتنامه در این مطالعه از پرسش
استفاده شد که دارای شش  توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران

درمانی و  -سئوال است. شش خدمت شامل مسکن، بهداشتی
بخشی، ورزشی، فرهنگی، معیشتی و رفاهی و تحصیلی با توان
مندی ای از باالترین سطح رضایتگزینهه از طیف لیکرت پنجاستفاد

مندی (بسیار کم) بررسی و (بسیار زیاد) تا کمترین سطح رضایت
در نظر گرفته شدند. ارزیابی نمرات  ۵امتیازات نیز از یک تا 

نامه با ضریب بود. این پرسشهر خدمت  نمرهمیانگین  صورتبه
  .[9]قبلی تایید شده استدر مطالعات  ۷۶/۰آلفای کرونباخ 

قبل از آغاز مطالعه به جانبازان توضیح داده شد که اطالعات آنها 
طور کامًال محرمانه نزد بنیاد شهید و امور ایثارگران حفظ خواهد به

کنندگان با رضایت کامل در طرح شرکت شد. همچنین همه شرکت
دیده آموزشکردند. برای ورود اطالعات جانبازان از دو پرسشگر 

  استفاده شد.
استفاده  23	SPSS آماری افزارنرم ها ازبرای تجزیه و تحلیل داده

همبستگی پیرسون و مربع کای برای بررسی ارتباط  های. آزمونشد
مقایسه میانگین حاصل از برای میان متغیرها به کار گرفته شدند. 

و نمونه با د T از آزمون نامه با متغیرهای کیفی دموگرافیکپرسش
  استفاده شد. آنواو مستقل 

	

  هایافته
مرد و  )%۰/۹۸نفر ( ۱۸۰۶چشم نابینا، جانباز یک ۱۸۴۳از مجموع 

کنندگان در زمان زن بودند. میانگین سن شرکت )%۰/۲نفر ( ۳۷
سال بود. از نظر ۸۸سال و حداکثر ۱۰با حداقل  ۹۰/۴۵±۹۰/۷مطالعه 

کرده یا جداشده از (ازدواجمجرد ) %۸/۲نفر ( ۵۱وضعیت تاهل، 
 ۱۵۱۴متاهل بودند.  )%۲/۹۷نفر ( ۱۷۹۲شده)و همسر یا همسر فوت

جز نابینایی از یک چشم، مجروحیت از جانبازان به) %۱/۸۲نفر (
تنها نابینایی از )، %۹/۱۷نفر ( ۳۲۹دیگری نیز داشتند و مصدومیت 

یپلم تحصیالت زیرد) %۸/۵۰یک چشم بود. بیش از نیمی از افراد (
  ).۱آنها بیکار بودند (جدول  %۶/۵۴داشتند و 

بخشی بیش از سایر درمانی و توان - خدمات مسکن و بهداشتی
خدمات استفاده شده بود. از سوی دیگر کمترین فراوانی مربوط به 
استفاده از خدمات ورزشی بود. همچنین بیشترین میزان 

و بخشی درمانی و توان -مندی از خدمات بهداشتیرضایت
بود.  ۶۰/۲±۱۴/۱و  ۶۰/۲±۱۸/۱های تحصیالت، به ترتیب با میانگین

همچنین کمترین رضایت مربوط به خدمات ورزشی با میانگین 
  ).۲بود (جدول  ۱۰/۱±۰۰/۲

شده مندی از شش خدمت ارایهسن مصدومین با سطح رضایت
 شتندا یداریمعنهمبستگی ایثارگران توسط بنیاد شهید و امور 

)۲۲/۰ -=r ۵۴۷/۰؛=pمندی از خدمات با درصد ). سطح رضایت
داری داشت دهنده ارتباط معنیجانبازی، اشتغال و استان ارایه

)۰۵/۰p<های همراه با )؛ در حالی که میان تحصیالت و مصدومیت
داری مشاهده نشد مندی از خدمات ارتباط معنیسطح رضایت

)۰۵/۰p> .(غربی از آذربایجانمندی در استان میانگین نمره رضایت
، بوشهر، لرستان پس از آن به ترتیب استان هرمزگان، همه بیشتر و

  ).۳همدان و مرکزی قرار داشتند (جدول 

  
(اعداد داخل پرانتز توزیع فراوانی مطلق و نسبی اطالعات دموگرافیک  )۱جدول 

  نفر) ۱۸۴۳نابینا (چشممربوط به جانبازان یکدرصد هستند) 
  (درصد)تعداد   مشخصات 

  (سال) سن
  ٢٥٠) ٦/١٣(  و کمتر ٤٠
١٢٩١) ٠/٧٠(  ٤١-٥٠  
٢٢٧) ٣/١٢(  ٥١-٦٠  
٤٩) ٧/٢(  ٦١-٧٠  

  ٢٦) ٤/١(  ٧٠بیشتر از 
  اشتغال
  ٦٢٤) ٨/٣٣(  شاغل

  ٢١٤) ٦/١١(  بازنشسته
  ١٠٠٥) ٦/٥٤(  بیکار

  (درصد) میزان جانبازی
  -  ٢٥کمتر از 

٩٢٦) ٢/٥٠(  ٢٥-٤٩  
٦٥٤) ٠/٣٥(  ٥٠-٦٩  
٢٧٢) ٨/١٤(  ٧٠  

  تحصیالتسطح 
  ٩٣٧) ٨/٥٠(  زیردیپلم
  ٥٠٨) ٦/٢٧(  دیپلم

  ٣٩٨) ٦/٢١(  دانشگاهی
  استان

  ١٠٨) ٩/٥(  شرقیآذربایجان
  ١٦٧) ٠/٩(  غربیآذربایجان
  ٧٨) ٢/٤(  اردبیل
  ١٨٠) ٨/٩(  اصفهان
  ٣٥) ٩/١(  بوشهر

  ٤٤) ٤/٢(  تهران (شرق)
  ٤٢) ٣/٢(  زنجان
  ٣٥) ٩/١(  سمنان
  ١٩٣) ٥/١٠(  فارس
  ٥٩) ٢/٣(  قم
  ٧٧) ٢/٤(  کرج
  ١٢٦) ٨/٦(  کرمان

  ١٨٦) ١/١٠(  کرمانشاه
  ١٤٤) ٨/٧(  گیالن
  ٤٧) ٦/٢(  لرستان
  ٨٧) ٧/٤(  مازندران
  ٨٠) ٣/٤(  مرکزی
  ٣٤) ٨/١(  هرمزگان
  ١٢١) ٦/٦(  همدان

  
  )نفر ۱۸۴۳( نابیناچشماز خدمات (اعداد داخل پرانتز درصد هستند) در جانبازان یک میزان رضایت) ۲جدول 

  عدم استفاده  بسیار ناراضی  ناراضی  متوسط  راضی  بسیار راضی  میانگین  نوع خدمت
  ٢٠٧) ٢/١١(  ٣٩٨) ٣/٢٤(  ٤٢٠) ٧/٢٥(  ٥٠٣) ٧/٣٠(  ٢٧٢) ٦/١٦(  ٤٣) ٦/٢(  ٥٠/٢±١٠/١  مسکن
  ٣٠٦) ٦/١٦(  ٣٤٤) ٤/٢٢(  ٣٢٨) ٣/٢١(  ٤٨٢) ٤/٣١(  ٣٠٦) ٩/١٩(  ٧٧) ٠/٥(  ٦٠/٢±١٨/١  بخشیتواندرمانی و  - بهداشتی
  ٣٩٨) ٦/٢١(  ٤٦٣) ٠/٣٢(  ٤٥٠) ١/٣١(  ٣٦٢) ١/٢٥(  ١٥٦) ٨/١٠(  ١٤) ٠/١(  ٢٠/٢±٠٠/١  رفاهی

  ٨٥٠) ١/٤٦(  ٢٢٤) ٦/٢٢(  ٢٥٨) ٠/٢٦(  ٢٥٢) ٤/٢٥(  ٢٣٨) ٠/٢٤(  ٢١) ١/٢(  ٦٠/٢±١٤/١  تحصیالت
  ٩٠٤) ١/٤٩(  ٣٨٢) ٧/٤٠(  ٢٦٨) ٥/٢٨(  ١٦٢) ٣/١٧(  ١١٧) ٥/١٢(  ١٠) ١/١(  ٠٠/٢±١٠/١  ورزش
  ٥٥٣) ٠/٣٠(  ٣٨٠) ٥/٢٩(  ٤٢٥) ٩/٣٢(  ٢٩٣) ٧/٢٢(  ١٧٦) ٦/١٣(  ١٦) ٢/١(  ٢٠/٢±٦٠/١  فرهنگی
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حسب نابینا بر چشممیانگین رضایت از خدمات در جانبازان یک) ۳جدول 
  )نفر ۱۸۴۳( متغیرهای کیفی

 داریسطح معنی میانگین متغیرها
 اشتغال
 ٧٠/١٤±٠١/٥ شاغل

 ٤٣/١٣±٨٠/٤ بیکار ٠٠١/٠
 ٣٠/١٤±٨٠/٤ بازنشسته

 مجروحیت همراه
 ٧٠/١٤±٦٢/٥ ندارد ٩٥٨/٠ ٣٠/١٤±٦٣/٤ دارد

 سطح تحصیالت
 ٩٨/١٣±٢٦/٥ زیردیپلم

 ١٤/١٤±٨٨/٤ دیپلم ٨٣٠/٠
 ٨٠/١٣±٣٨/٤ دانشگاهی
  استان

 ٢١/١٢±٠٨/٥ شرقیآذربایجان

<٠٠١/٠ 

 ٣٢/١٨±٦٦/٦ غربیآذربایجان
 ٧٢/١٣±٣٢/٥ اردبیل
 ٣٠/١٢±٩٥/٣ اصفهان
 ٨٠/١٢±٩٨/٣ البرز
 ٦٠/١٦±٥٠/٣ بوشهر

 ٣٣/١٣±٦٣/٥ تهران (شرق)
 ٠٠/١٢±٣٢/٤ زنجان
 ٤٥/١٣±٥٠/٤ سمنان
 ٠٩/١٤±٧٠/٣ فارس
 ٢١/١٥±٨٥/٤ قم

 ٦٢/١٤±٦٢/٥ کرمان
 ٤٧/١٣±٨٨/٣ کرمانشاه
 ٥٩/١٢±٨٠/٤ گیالن
 ٨٨/١٦±٣٧/٣ لرستان
 ٢٦/١٣±١٣/٣  مازندران
 ٠٥/١٦±٣٦/٥  مرکزی
 ٦٦/١٧±٢٤/٥  هرمزگان
 ٠٥/١٦±٥٢/٥  همدان

  
  بحث

شده چشم نابینا از خدمات ارایهدر مطالعه حاضر جانبازان یک
ایثارگران رضایت نسبی داشتند. بیشترین توسط بنیاد شهید و امور 

بخشی و خدمات درمانی و توان -سطح رضایت از خدمات بهداشتی
تحصیلی بود که بیش از نیمی از جانبازان از این خدمات رضایت 
داشتند؛ در حالی که کمترین سطح رضایت از خدمات ورزشی و در 

میزان  رتبه بعدی خدمات فرهنگی و رفاهی بود. از لحاظ بیشترین
بخشی درمان و توان - استفاده از خدمات، مسکن و سپس بهداشت

قرار داشتند؛ اما خدمات ورزشی و تحصیلی کمتر از سایر خدمات 
استفاده شده بودند. مطالعه مشابهی که در گروه جانبازان با قطع 
عضو هر دو اندام تحتانی از زیر زانو انجام شد، نشان داد که 

بخشی بیشترین رضایت و ات توانتسهیالت آموزشی و خدم
درمانی کمترین سطح  - ورزشی و بهداشتی - خدمات تفریحی

. در این مطالعه تقریبًا [12]رضایت را به خود اختصاص داده است
جز تسهیالت آموزشی استفاده کرده همه جانبازان از خدمات به

چشم نابینا از بودند. در مطالعه حاضر حدود نیمی از جانبازان یک
اند. استفاده از خدمات آموزشی و مات ورزشی استفاده نکردهخد

تحصیلی در گروه مورد مطالعه، مانند جانبازان قطع عضو زیر زانو 
سال نشان ۱۸بسیار محدود بود. مطالعه دیگری در قربانیان مین زیر 

درمانی و  -مندی از خدمات بهداشتیداد که باالترین میزان رضایت
ی مربوط به خدمات ورزشی بود که با مندکمترین سطح رضایت

ای همخوان با . در مطالعه[9]نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت
مطالعه حاضر، بیش از نیمی از جانبازان شیمیایی شدید چشمی از 

  .[13]بخشی رضایت داشتنددرمانی و توان -خدمات بهداشتی
مندی از خدمات با درصد جانبازی رابطه مستقیم و سطح رضایت

داری داشت. با توجه به این که با افزایش درصد جانبازی، معنی
شود، احتماًال باالتربودن خدمات بیشتری به جانبازان ارایه می

مندی از خدمات در جانبازان با درصد جانبازی باالتر میزان رضایت
ناشی از دریافت خدمات بیشتر است. ارتباط مشابهی میان 

سال از خدمات و درصد ۱۸مین زیر  مندی جانبازان قربانیرضایت
. رضایت جانبازان شهر تهران از خدمات [9]جانبازی مشاهده شد

بخشی، با نوع مصدومیت ارتباط درمانی و توان - بهداشتی
داری نشان داری داشت، اما با درصد جانبازی ارتباط معنیمعنی
  .[14]نداد

و بیکار  میانگین رضایت از خدمات میان سه گروه شاغل، بازنشسته
از لحاظ آماری متفاوت بود. همچنین میزان رضایت از خدمات در 

داری طور معنیچشم نابینای بیکار از دو گروه دیگر بهجانبازان یک
تر بود. مطالعات گذشته نشان داده است که میان وضعیت پایین

اشتغال و میزان وابستگی در امور روزمره، رضایت از زندگی و 
. در مطالعه 15]‐[17داری وجود داردباط معنیکیفیت زندگی ارت

های مختلف، میان وضعیت جانبازان استان تهران با مصدومیت
درمانی و  - مندی از خدمات بهداشتیاشتغال و میزان رضایت

  .[14]داری وجود نداشتبخشی ارتباط معنیتوان
شده توسط بنیاد شهید و امور مندی از خدمات ارایهسطح رضایت

استان دیگر باالتر بود.  ۱۸غربی نسبت به ان استان آذربایجانایثارگر
های های هرمزگان، لرستان، بوشهر، همدان و مرکزی در رتبهاستان

مندی از خدمات بودند. بعدی دارای بیشترین سطح رضایت
های مندی از خدمات در استانهمچنین کمترین سطح رضایت

و البرز گزارش شد. در زنجان، آذربایجان شرقی، اصفهان، گیالن 
نکرده، مطالعه مشابهی در مورد جانبازان قربانی مین و مهمات عمل

غربی در سطح متوسط مندی از خدمات در استان آذربایجانرضایت
. در مطالعه حاضر، بنیاد شهید و امور ایثارگران در [9]قرار داشت
تر وفقها مها در امر ارایه خدمات نسبت به سایر استانبرخی استان
مندی جانبازان طوری که منجر به افزایش رضایت، بهعمل کرده
ها شده بود. این مساله های مذکور در مقایسه با سایر استاناستان
های موجود در سازمان و تواند بر اثر استفاده از تمام ظرفیتمی

  های مربوطه باشد.رسانی بهتر در سازمانالگوی خدمات
ا سن جانبازان ارتباطی مشاهده نشد. در مندی ببین سطح رضایت

مطالعه مشابهی، میان سن جانبازان شیمیایی ریوی و 
شده توسط بنیاد درمانی ارایه - مندی از خدمات بهداشتیرضایت

. در برخی [11]داری وجود نداشتشهید و امور ایثارگران ارتباط معنی
ت مندی از خدمااز مطالعات گذشته، میان سن و میزان رضایت

  .[14	,9]داری وجود داشته استارتباط معنی
چشم نابینا را خدمات تحصیلی نیز بیشترین رضایت جانبازان یک

مندی از خدمات همچنین بین سطح رضایتبه خود اختصاص داد. 
چشم نابینا با سطح تحصیلی متفاوت اختالف در جانبازان یک

جانبازان شهر داری وجود نداشت. در بررسی میزان رضایت معنی
تهران از خدمات بیمه تکمیلی، میان تحصیالت و سطح 

داری مشاهده نشد که با مطالعه حاضر مندی ارتباط معنیرضایت
. رابطه مشابهی در بررسی ارتباط میان سطح [18]همخوانی داشت

شده توسط بنیاد شهید و امور درمانی ارایه مندی از خدماترضایت
  .[19	,14]نبازان شهر تهران مشاهده شدایثارگران و تحصیالت جا

مسکن محل آسایش و آرامش و جزء نیازهای اولیه زندگی بشر 
ای با موضوع رضایت از زندگی جانبازان شهرستان است. در مطالعه

گرگان، جانبازان دارای مسکن مناسب نسبت به جانبازان ساکن در 
. [20]منازل استیجاری از سطح رضایت باالتری برخوردار بودند

رفتن کیفیت بودن سطح رضایت از زندگی متناسب با باالباالتر
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. در [17]زندگی و افزایش احساس آرامش و آسایش جانبازان است
چشم نابینا این مطالعه رضایت از خدمات مسکن در جانبازان یک

در سطح متوسط بود. ارتقای سطح خدمات مسکن به این گروه از 
ستقیمی در افزایش رضایت از زندگی و تواند تاثیر مجانبازان می

  کیفیت زندگی آنها داشته باشد.
چشم نابینا مربوط در مطالعه حاضر بیشترین رضایت جانبازان یک

بخشی و تحصیالت بود. در درمانی و توان -به خدمات بهداشتی
سوم جانبازان شیمیایی چشمی از مطالعه مشابهی بیش از یک

با  .[13]بخشی رضایت داشتندندرمانی و توا -خدمات بهداشتی
 بنیاد شهید و امور ایثارگرانتوجه به این که یکی از اهداف مهم 

است، انتظار  به جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا ارایه خدمات
 یجهت ارتقاهای علمی و اجرایی سازمان در رود از ظرفیتمی

ه احترام و جامعد. ایثارگران در شو استفادهمیزان رضایت جانبازان 
شناسایی و توجه به انتظارات و  د؛ بنابرایندارنخاصی منزلت 

ها بخشی آنخصوص درمانی و توانهاجتماعی و ب ی،نیازهای اقتصاد
  ی است.ضرور

در  ورزشیچشم نابینا از خدمات مندی جانبازان یکسطح رضایت
ورزش نقش بسیار مهمی در سالمت ترین سطح قرار داشت. پایین

کند. ایفا می افراد ناتوانجانبازان و  خصوصبه دم جامعهعمومی مر
های بدنی ، ورزش و فعالیتاین افرادشرایط جسمی با توجه به 

کیفیت  در نتیجه روانی و ی،سالمت جسمتواند باعث ارتقای می
تحرکی خطر ابتال به طبق مطالعات گذشته بی .[21]آنها شود زندگی
 افزایش را عروقی -قلبی هایبیماری مانندها بیماری انواع
رسانی از ؛ در نتیجه ارایه خدمات ورزشی همراه با اطالع[22]دهدمی

وجود اماکن ورزشی موجود در استان از سوی بنیاد شهید و امور 
  کند.ایثارگران اهمیت دوچندانی پیدا می

مندی از دو گروه خدمات فرهنگی و رفاهی نیز کمتر از حد رضایت
مندی سایر جانبازان از ای دیگر در مورد رضایتالعهمتوسط بود. مط

  .[23]این گروه خدمات نتایج مشابهی را نشان داده است
بار میزان رضایت گروهی از جانبازان نسبت این مطالعه برای اولین

استان)  ۱۹های کشور (شده مختلف را در اکثر استانبه خدمات ارایه
چشم نابینای از جانبازان یکسوم طوری که حدود یکبررسی کرد؛ به

توان های این مطالعه میکشور به مطالعه وارد شدند. از محدودیت
  های کشور اشاره کرد.به عدم تکمیل طرح در تمامی استان

شده مندی جانبازان از خدمات ارایهمقایسه میان سطح رضایت
 ها در انجام این امرنشان داد که بنیاد شهید مراکز برخی از استان

منظور اند؛ مطالعه عوامل موثر در این موفقیت بهتر عمل کردهموفق
شود. های دیگر پیشنهاد میالگوقرارگرفتن آنها برای مراکز استان

چشم نابینا از خدمات همچنین درصد قابل توجهی از جانبازان یک
شده استفاده نکرده بودند. بررسی علل عدم استفاده و نحوه ارایه
شده یا محل ارایه خدمات ضروری به ز خدمات ارایهرسانی ااطالع
  رسد.نظر می

  
  گیرینتیجه

شده توسط بنیاد شهید و چشم نابینا از خدمات ارایهجانبازان یک
  امور ایثارگران رضایت نسبی دارند.

  
های از بنیاد شهید و امور ایثارگران مراکز استان تشکر و قدردانی:

کننده در مطالعه و مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی شرکت
  شود.جانبازان برای همکاری تشکر و قدردانی می

این مطالعه به تایید کمیته اخالق مرکز تحقیقات اخالقی: تاییدیه 
  مهندسی و علوم پزشکی جانبازان رسیده است.

گونه تعارض منافعی از طرف نویسندگان اعالم هیچمنافع: تعارض 
  نشده است.
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