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  چكيده

ياد شهيد و امور از جنگ دارند، كميسيون پزشكي تنها مجراي ورودي به بنبراي افرادي كه مجروحيت ناشي مقدمه: 

درصد اين كميسيون دارد. لذا ارزيابي  تأييدشده و پس از ورود نيز كليه خدمات منوط به تخصيص و  ايثارگران محسوب

  شود. ميزان رضايت مراجعين و ارتقاء سطح رضايت ايشان يكي از اهداف بزرگ اين سازمان محسوب مي

اي   پرسشنامه ها ناهاي پزشكي تعيين درصد يا حالت اشتغال به است در هنگام اعزام تيمدر اين مطالعه : ها مواد و روش

هاي تكميل شده پس از تكميل به  فرم .فتقرار گر در اختيار جانبازان پرسنل اجرايي كميسيون از طريقمحقق ساخته، 

 .گرفتمورد تجزيه و تحليل قرار   SPSSبرنامه  با استفاده ازو  هتهران منتقل شد

هاي پزشكي سراسر كشور حضور يافته بودندكه بيشترين كننده در اين مطالعه در كميسيون جانبازان شركتها:  يافته

%) به خود اختصاص 7.4(%) و آذربايجان شرقي8.2(%)، خراسان9.8(ي گيالنها ناكننده را به ترتيب جانبازان است شركت

كننده در  جانبازان شركت سال) بود. 83تا  12(محدوده سني  سال39.9±6.6كنندگان  بودند. ميانگين سني شركت داده

برخورد مسئول پذيرش  روش% از جانبازان 87.8)؛ 25.8±8.6درصد داشتند (ميانگين  70تا  5مطالعه درصد جانبازي بين 

 توسط پذيرش هنگام در تقدم حق و نوبت جانبازان رعايت %88.7از نظر  و بودند استان را عالي يا خوب گزارش كرده

% از جانبازان از پذيرايي هنگام انجام كميسيون 59.2است.  شده صورت عالي يا خوب انجام مي هاستان ب كميسيون مسئوالن

 شان ميزاندرصد اي72دانستند.  % جانبازان فضاي فيزيكي محل برگزاري كميسيون را بد و ضعيف مي6.4اند و راضي بوده

 كلي رفتار و برخورد روشجانباز را عالي يا خوب ارزيابي كرده بودند.  ضايعات و پرونده به متخصصين دقت و توجه

 را بيشتري رضايتمندي درصد تعيين كميسيون است. % موارد عالي يا خوب گزارش شده84.2كميسيون نيز در  متخصصين

 ذكر مورد دو به نارضايتي بيشترين نيز شده ثبت موارد مجموع در كه ستا حالي در اين. اند داشته همراه به جانبازان در

  .گرديد يم مربوط شده

خانواده رساني به جانبازان، ايثارگران و  بنياد شهيد و امور ايثارگران بر اساس خدمت كه جايي : از آنگيري و نتيجه بحث

ظرفيت است، الزم است جهت ارتقاء ميزان رضايت جانبازان تا باالترين حد ممكن، از همه  شهدا طراحي و استوار شده

  برداري شود. علمي و اجرايي سازمان بهره

  

  .: جانباز، كميسيون پزشكي، رضايتمنديكليد واژه
  

  88/7/15تاريخ دريافت:

88/9/28:تاريخ پذيرش
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  مقدمه 

ترين وسيله حل  ترين و ابتدايي جنگ به عنوان قديمي
است به  كرده تداوم نقش خود را از دير باز حفظاختالف 

شوراي  سيس سازمان ملل متحد،أرغم ت نحوي كه علي
 ديوان داوري الهه، دادگستري بين المللي،ديوان  امنيت،

هاي مختلف براي وضع قوانين و مقررات  كنوانسيون
ه عنوان يكي از عوامل مؤثر متعدد، هنوز به جنگ ب

  )1.(شود ميدادن به اختالفات نگريسته  فيصله
يي جهت ها نادر تمامي كشورهاي دنيا سازمدر اين راستا 

به اين افراد را بر شده و وظيفه رسيدگي  اين كار تشكيل
نيز در جريان انقالب اسالمي  در كشور ما اند. عهده گرفته

عده كثيري مجروح و جانباز  ايران - و در طول جنگ عراق
ان بنياد همين منظور تشكيل سازماني تحت عنو به شدند.

به منظور تحت پوشش قرار دادن شهيد و امور ايثارگران 
جسمي و يا رواني كه در جريان جنگ از نظر  افراداين 

. از سوي ديگر جهت ضرورت پيدا كرد دچار آسيب شدند،
اعم از  انارايه خدمات به جانبازسازماندهي به اين افراد، 

خدمات اقتصادي، رفاهي و درماني منوط به احراز 
مجروحيت و جانبازي ايشان در كميسيون تعيين درصد 

شهيد بنياد  درمانبهداشت و كه زير نظر معاونت  جانبازي
  .گرديد ،نمايد فعاليت مي ايثارگران و امور

ي ميزان رضايت مطالعات اندكي در ايران در زمينه بررس
هاي مختلف بنياد  كنندگان به قسمت جانبازان و مراجعه

درسال  پور) در يك مطالعه (كاظمي .است شهيد انجام شده
سنجي جانبازان از روند كار  عنوان رضايت با 1381

 60تا  27نفر از جانبازان  400بر روي كميسيون پزشكي
 روشد كه جانبازان از اد نتايج نشان ،صورت گرفتساله 

برخورد كاركنان آخرين كميسيون پزشكي تعيين درصد 
بيشتر از ساير موارد رضايت داشته و از نحوه راهنمايي و 

طول مدت  نحوه مصاحبه و دقت پزشكان، ،رساني اطالع
شده در اعالم  در زمان صرف انتظار جهت انجام كميسيون

نتيجه كميسيون پزشكي بيشتر از ساير موارد نارضايتي 
  )2(.اند داشته

بررسي ميزان رضايت جانبازان  ديگري نيز با هدفتحقيق 
 پور كاظميتوسط  ،1380خدمات بيمه تكميلي در سال  از

 پزشكي جانبازان انجامو علوم پژوهشكده مهندسي 
به بررسي عملكرد بيمه ايران  اين تحقيق .)3(است رفتهگ 

 نسبت به تعهداتش در مورد بيمه تكميلي پرداخته تا
كه  يازان نسبت به خدماتبضمن سنجش نگرش جان

. در دادرا مورد ارزيابي قرار  ها آنگيرند ميزان رضايت  مي

هاي  يافتهنفر مورد بررسي قرار گرفتند.  1273اين مطالعه 
از پاسخگويان از حدود يك سوم كه د اپژوهش نشان د

بيش از يك سوم در حد متوسط  زندگي خود راضي نبوده،
هار رضايت در حد زياد از زندگي خود اظ%26و فقط 

از پاسخگويان از سازمان  % 9.5در اين مطالعه  اند. نموده
در حد متوسط رضايت  %37 ،اند بوده امور جانبازان راضي

درصد افراد . ندبود كردهابراز نارضايتي % 54داشته و 
ناراضي از اين سازمان با گروه جانبازي پاسخگويان ارتباط 

تر  و افراد با درصد جانبازي كمتر، ناراضي شتهمعكوس دا
  )3.(ندا بوده
بررسي ميزان رضايتمندي هدف با  كه تحقيق ديگريدر 

جانبازان نسبت به خدمات رفاهي بنياد و رابطه آن با 
دانشگاه عالمه  درعوامل فردي و اجتماعي جانبازان 

جانبازان ناحيه  نفر از 5285، انجام گرفت طباطبايي،
درصد 25يش از ب ها آندرصد جانبازي كه شمال تهران 

 داد كه نتايج پژوهش نشان .مورد بررسي قرارگرفتندبود، 
 تسهيالت مسكن، بيشتر در زمينهجانبازان  يرضايتنا

است.  بوده خدمات جانبي و آموزش درمان، شغل،
هاي  د كه در مجموع بين ويژگيش  مشخصچنين هم

فردي و اجتماعي و ميزان رضايت رابطه معناداري وجود 
  )1.(است شتهندا
ميزان رضايتمندي  كه با هدف بررسيتحقيق ديگري در 

كننده به مراكز بهداشتي  جانبازان و آزادگان مراجعه
بر  ،شهرستان كرمان شهيد و امور ايثارگراندرماني بنياد 

نتايج پژوهش  ،صورت گرفت1382در سال  نفر 384 روي
بر اساس بيشترين ميانگين نمره رضايت  كهد اد نشان

در نحوه برخورد پزشكان در خدمات سرپايي معيار ليكرت 
درصد) از نتيجه  41.7ده و بيشترين درصد نارضايتي (بو

  )4.(اقدامات درماني توسط پزشكان بوده است
ي نگرش جانبازان نسبت تحقيق ديگري تحت عنوان بررس

ان در دانشگاه تهران شهيد و امور ايثارگربه عملكرد بنياد 
 ددانتايج پژوهش نشان  است. انجام گرفته نفر50بر روي 

برخورد كنندگان در مطالعه از  شركت% 50در حدود  كه
رسيدگي به نحوه و  ها آنمسئولين بنياد و عملكرد 

ز ا اند. تهداش رضايتجانبازان در حد متوسط و معمولي 
خود ناراضي  موجود% از وضعيت 28اين جامعه تنها 

  )5.(بود
دو مطالعه مورد زمينه رضايت شغلي جانبازان نيز در 

رضايت  ;شد دادهنشان  كه) 6و7(است بررسي قرار گرفته
حركتي با رضايت شغلي همكاران -شغلي جانبازان جسمي
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شغلي به سالم خود برابر بوده و افراد جانباز در زمينه 
 ند.ودنم مندي مييتاندازه همكاران خود احساس رضا

ي تأثيرهمچنين درصد جانبازي بر ميزان رضايت شغلي 
  )6.(است شتهندا

اعم از خدمات  انجانباز ت بهارايه خدماكه  از آنجايي
منوط به احراز مجروحيت و ، اقتصادي، رفاهي و درماني

عالوه  ،شدبا جانبازي ايشان در كميسيون تعيين درصد مي
 كه به عللي نظير نقص مدارك، يا قبالًي افراد، بر اين

اند و يا نسبت به مقدار درصد  نداشته مراجعه به كميسيون
نيز جزو  باشند تعيين شده از سوي كميسيون معترض مي

. همچنين باشند تعيين درصد مي مراجعين به كميسيون
تشديد با توجه به گذشت زمان برخي از ضايعات جانبازان 

است.  شده و يا عوارض  ثانويه جديدي بر آن حادث شده
ين درصد يلذا كميسيون پزشكي همچنان به كار تع

تعيين  مبر انجا دهد و در اين ميان عالوه جانبازان ادامه مي
درصد از كار افتادگي جانبازان به اموري نظير حق 

  باشد.  مشغول مي 45همطراز ماده  و شغل ،پرستاري
در واقع كميسيون پزشكي  كه با توجه به اين اين رواز 

هر  ،باشد دروازه ورود به بنياد شهيد و امور ايثارگران مي
ها  علتي كه منجر به نارضايتي در مراجعين اين كميسيون

داشت و موجب  ديدگاهي منفي به همراه خواهد ،شود
تسري اين امر در جامعه خواهدگرديد. لذا در اين مطالعه 

كنندگان به اين  كه ميزان رضايت مراجعه است تالش شده
كميسيون مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان با استفاده از 

ريزي بهتري در زمينه برگزاري اين  نتايج آن برنامه
  ها بكار برد. كميسيون

  

  ها مواد و روش
ها و  ها ديدگاه و نگرش بوده مقطعياز نوع اين مطالعه 

هاي مختلف مربوط به اهداف  نظرات پاسخگويان در زمينه
مورد پرسش  محقق ساختهپرسشنامه بر اساس تحقيق 

اين پرسشنامه بر اساس معيار ليكرت  واقع گرديد.
، 2، خوب=1گرديده بود كه بر اساس آن عالي=دهي  نمره

  بود. 5و بد= 4، ضعيف=3متوسط=
احي پرسشنامه در هنگام اعزام در اين طرح پس از طر

 ها نان درصد يا حالت اشتغال به استهاي پزشكي تعيي تيم
. فتگرختيار پرسنل اجرايي كميسيون قرارها در ا اين فرم

ويزيت متخصصين از در زمان برگزاري كميسيون و پس 
در هنگام خروج جانبازان از جلسه مسئول اجرايي 

ربوطه فرم كميسيون و يا يكي از پرسنل اجرايي استان م

جانباز بدون دخالت و  داددر اختيار جانباز قراررا 
 نمودند.اقدام به تكميل فرم ، مسئولين برگزاري كميسيون

د مسئول وقادر به خواندن و نوشتن نبي چنانچه جانباز
مربوطه ضمن توضيح موارد از يك جانباز ديگر و يا 

د تا فرم را تكميل نمايد. رك درخواست ميوي ن هاهمرا
و  هشد منتقلشده پس از تكميل به تهران  هاي تكميل فرم

  .گرفتمورد تجزيه و تحليل قرار   SPSSتوسط برنامه 
كننده در كميسيون  افراد شركت ضوابط ورود به مطالعه:

پزشكي تعيين درصد و حالت اشتغال كه كميسيون ماده 
صد و را در كميسيون تعيين در ها آناحراز شركت  3

و در كميسيون تعيين  بود حالت اشتغال بالمانع دانسته
  .كردند درصد و يا حالت اشتغال شركت مي

  

  جينتا

هاي كننده در اين مطالعه در كميسيون جانبازان شركت
كه بيشترين  بودند پزشكي سراسر كشور حضور يافته

ي ها ناكننده را به ترتيب جانبازان است شركت
%) 7.4(%) و آذربايجان شرقي8.2(%)، خراسان9.8(گيالن

%) 66.6(بودند. دو سوم جانبازان اختصاص دادهبه خود 
كننده در مطالعه جهت شركت در كميسيون  شركت

%) به منظور شركت در 33.3اشتغال و يك سوم ايشان(
بودند.  صد در مطالعه حاضر شدهكميسيون تعيين در
سال (محدوده 39.9±6.6كنندگان  ميانگين سني شركت

جانبازان %44.3 ).1 جدول شماره(سال) بود. 83تا 12سني
اند.  ه% ايشان شاغل بود55.7در هنگام مطالعه بيكار و 

تا  5كننده در مطالعه درصد جانبازي بين  جانبازان شركت
درصد از  5حدود ). 25.8±8.6درصد داشتند(ميانگين  70

جانبازان شركت كننده در مطالعه بعد از جنگ مجروح 
جانبازي نائل جنگ به درجه از  % نيز قبل1.3بودند و  شده

  ). 1(جدول بودند گرديده
استان را برخورد مسئول پذيرش  شيوه% از جانبازان 87.8

%) طرز 3.4نفر (47و  بودند عالي يا خوب گزارش كرده
بودند. از نظر  برخورد ايشان را بد يا ضعيف ذكر كرده

 پذيرش هنگام در تقدم حق و نوبت % جانبازان رعايت88.7

صورت عالي يا خوب  هاستان ب كميسيون مسئوالن توسط
آن را بد %) 4.3نفر ( 51كه  است درحالي شده انجام مي

. طول مدت انتظار جهت انجام كميسيون به كردند اعالم
درصد ايشان  72% جانبازان بد و ضعيف بوده و 8.4نظر 

% از جانبازان 59.2بودند.  را عالي يا خوب ارزيابي كرده آن
% 6.4و  نديسيون راضي بوديي هنگام انجام كماز پذيرا
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برگزاري كميسيون را بد و جانبازان فضاي فيزيكي محل 
برخورد  شيوه% از جانبازان از 91.7دانستند.  ضعيف مي

 درصد ايشان ميزان72و  پرسنل مركز كميسيون راضي

جانباز را  ضايعات و پرونده به متخصصين دقت و توجه
 كلي رفتار و برخورد بودند. طرز كرده عالي يا خوب ارزيابي

% موارد عالي يا خوب 84.2كميسيون نيز در  متخصصين
 است. گزارش شده

  
كننده در نظرسنجي  : مشخصات دموگرافيك جانبازان شركت1جدول 

  (برحسب درصد)

  درصد سن

20 ≤ 0.8 

21-30 2.8 

31-40 60.7 

41-50 31.1 

50 ≥ 4.6 

    شغل

 44.3 بيكار

 55.7 شاغل

   جانبازيدرصد 

5 1.9 

6-24 18.6 

25-49  77.9 

50-69  1.4 

70  0.2 

   زمان مجروحيت

  1.3  قبل از جنگ

  93.8  زمان جنگ

  4.9  بعد از جنگ

    تحصيالت

  4.9  سواد بي

  53  زير ديپلم

  23.9  ديپلم

  19.2  باالتر از ديپلم

  
روي نحوه نگرش  بر  Mann-Whitney Uبر اساس تست

مختلف بر اساس نوع كميسيون  هاي جانبازان در جنبه
مورد  درداري  شد كه اختالف معني خص كرده مش شركت

 ،رعايت نوبت و پذيرايي بين دو نوع كميسيون برگزارشده
 تعيين كميسيون در موارد اين و )P >0.001(داشتهوجود
 همراه به جانبازان در را بيشتري رضايتمندي درصد
 موارد مجموع در كه ستا حالي در اين). 2 جدول(ندداشت
 شده ذكر مورد دو به نارضايتي بيشترين نيز شده ثبت

  ).3 جدول( گرديد مي مربوط
  

رابطه بين نحوه نگرش جانبازان و نوع كميسيون پزشكي بر اساس تست  -2جدول 
Mann-Whitney  

  كميسيوننوع  تعداد ميانگين نمرات  آزمون نتيجه

 درصد كميسيون 390 596.99 0.23

 مسئول برخورد طرز

 اشتغال كميسيون 773 574.44  استان پذيرش

 جمع 1163  

 تقدم حق و نوبت رعايت درصد كميسيون 382 623.17 0.001

 توسط پذيرش هنگام در

 كميسيون مسئوالن

 استان

 اشتغال كميسيون 776 558.00 

 جمع 1158  

 جهت انتظار مدت طول درصد كميسيون 392 592.63 0.684

 روز در كمسيون انجام

 برگزاري

 اشتغال كميسيون 782 584.93 

 جمع 1174  

 درصد كميسيون 357 594.61 0.001

 انجام هنگام پذيرايي

 كميسيون
 اشتغال كميسيون 743 529.31 

 جمع 1100  

 درصد كميسيون 389 610.17 0.080

 محل فيزيكي فضاي

 كميسيون برگزاري
 اشتغال كميسيون 785 576.26 

 جمع 1174  

 درصد كميسيون 391 594.97 0.551

 پرسنل برخورد طرز

 كميسيون مركز
 اشتغال كميسيون 783 583.77 

 جمع 1174  

 دقت و توجه ميزان درصد كميسيون 389 599.35 0.187

 و پرونده به متخصصين
 جانباز ضايعات

 اشتغال كميسيون 774 573.28 

 جمع 1163  

 رفتار و برخورد طرز درصد كميسيون 390 588.59 0.810

 متخصصين كلي

 كميسيون

 اشتغال كميسيون 780 583.95 

 جمع 1170  

  
نحوه نگرش جانبازان برحسب ميانگين نمرات : 3جدول 

 رضايتمندي

 تعداد ميانگين
 

 پذيرايي هنگام انجام كميسيون 1291 2.4795

2.11 1355 
هنگام پذيرش توسط رعايت نوبت و حق تقدم در 
 مسئوالن كميسيون استان

2.0892 1357 
ميزان توجه و دقت متخصصين به پرونده و ضايعات 

 جانباز

 فضاي فيزيكي محل برگزاري كميسيون 1368 2.008

 طرز برخورد و رفتار كلي متخصصين كميسيون 1367 1.831

1.7773 1374 
طول مدت انتظار جهت انجام كمسيون در روز 

 برگزاري

 طرز برخورد مسئول پذيرش استان 1358 1.7482

 طرز برخورد پرسنل مركز كميسيون 1372 1.688

  

  بحث و نتيجه گيري

ايثارگران پاسخگوي نيازهاي جانبازان  ربنياد شهيد و امو
هاي اقتصادي، رفاهي، و بهداشتي و درماني  در زمينه

نقالب اسالمي به كه جانبازان ا باشد. نكته مهم اين مي
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جامعه از احترام و منزلت وااليي  رگعنوان قشر ايثار
برخوردارند و ضرورت توجه به نيازهاي اقتصادي و 
اجتماعي و بخصوص درماني و توانبخشي آنان از اهميت 

بنياد شهيد و امور  خاصي برخوردار است. وقتي فعاليت
منابع  زتواند مفيد، موثر و كارآمد باشد كه ا ايثارگران مي

نموده و موانع را به خوبي  موجود به نحو مناسب استفاده
نمايد و از  و انتظارات جانبازان را شناسايي شناخته، نيازها

انتظارات جانبازان باخبر باشد. براي افرادي كه ميزان 
ادعاي مجروحيت ناشي از جنگ را دارند، كميسيون 
پزشكي تنها مجراي ورودي به بنياد شهيد و امور 

شود و پس از ورود نيز كليه  يثارگران محسوب ميا
درصد اين كميسيون  تأييدخدمات منوط به تخصيص و 

دارد. لذا ارزيابي ميزان رضايت مراجعين و ارتقاء سطح 
اهداف بزرگ اين سازمان محسوب  رضايت ايشان يكي از

  شود. مي
شده ولي  ستا تا كنون اقدامات زيادي انجامدر اين را

نشده و گزارش آن مكتوب  رت علمي انجامكدام بصو هيچ
هاي  است. تنها موردي كه ميزان رضايت از فعاليت نشده

داده گزارش كميسيون پزشكي بنياد را مورد بررسي قرار
عنوان  بااست. در اين طرح كه  1381پور در سال  كاظمي
با سنجي جانبازان از روند كار كميسيون پزشكي  رضايت

نسبت به كار كميسيون  هدف سنجش نگرش جانبازان
ميزان رضايت  بود، يين درصد صورت گرفتهپزشكي تع

  )2(.بود گزارش شدهها  از عملكرد اين كميسيون ها آن
هاي  شود، ويژگي مي  مشاهده 4 كه در جدول طور همان

دموگرافيك در جمعيت آن مطالعه و جمعيت فعلي تقريباً 
انتقادات پور، مهمترين  كاظميباشد. در مطالعه  به ميمشا

جانبازان پاسخگو نسبت به نحوه عملكرد كميسيون 
   است: گزارش شدهزير  شرح پزشكي تعيين درصد به

نبود متخصص  رسيدگي نكردن و ظلم در حق جانبازان،
نظمي در كميسيون و كندي  وجود بي در تعيين درصد،

در  نكردن جانبازان، درك توجهي پزشكان، بي، كارها
و  بودن روند كارها طوالني ها، نظرنگرفتن برخي مجروحيت

كدام از مشكالت  در مطالعه اخير هيچ؛ بازي پارتي
نتايج  .شده در آن مطالعه مورد بررسي قرار نگرفتند مطرح

د كه جانبازان از طرز برخورد كاركنان اد نشانآن مطالعه 
درصد بيشتر از ساير  آخرين كميسيون پزشكي تعيين

 رساني، و اطالعداشته و از نحوه راهنمايي  ضايتموارد ر
طول مدت انتظار جهت  نحوه مصاحبه و دقت پزشكان،

شده در اعالم نتيجه  در زمان صرف انجام كميسيون

كميسيون پزشكي بيشتر از ساير موارد نارضايتي 
درضمن از نحوه عملكرد كميسيون پزشكي  اند. داشته

ياد و زياد در حد خيلي ز %7.8تعيين درصد فقط 
از اين عملكرد  ها آناز  درصد3.4داشته و حدود  رضايت

  )2(.اند رضايتي نداشته
  

پور و  هاي دموگرافيك جمعيت مطالعه دكتر كاظمي مقايسه ويژگي: 4جدول 

  جمعيت مطالعه فعلي

  
پور  مطالعه دكتر كاظمي

  1381در سال 
  مطالعه اخير

  1401  400  تعداد شركت كنندگان

  39.9±6.6  ---   ميانگين سن

محدوده سني 
  كنندگان شركت

60 -27  80-12  

  تحصيالت
  %57.9  23  زير ديپلم

  %42.1  77  ديپلم و باالتر

  25.8  6/25  ميانگين درصد جانبازي

  
شد كه بيشترين ميزان  در مطالعه اخير نيز نشان داده

مركز كميسيون و رضايت جانبازان از طرز برخورد پرسنل 
است و طول مدت انتظار جهت  پرسنل استان بوده

كميسيون و توجه و دقت متخصصان در مراحل مختلف 
ن رضايت كمتري برخوردار كميسيون همچنان از ميزا

  است. بوده
رسد اين است كه در  ميچه در اين ميان مهم به نظر آن

كه اين دو مطالعه انجام  1384تا 1381هاي فاصله سال
انبازان با يتمندي جهاي مختلف رضا گرديد، محدوده

، كه 81بوده و در واقع بعد از مطالعه سال يكديگر مشابه
يك مطالعه كاربردي محسوب شده و نتايج آن بايد توسط 

يثارگران مورد بررسي جدي مسئوالن بنياد شهيد و امور ا
گرفت، اقدامي براي ارتقاء رضايتمندي جانبازان  قرار مي

ين هاي مختلف صورت نگرفته و حتي در ا در زمينه
هاي مورد بحث قبلي، لحاظ  بهمطالعه تمامي نيز، جن

  است.  نشده
دهد كه متأسفانه ديد مسئوالن  اين موضوع نشان مي

نسبت به پژوهش به عنوان بخشي از فرايند مديريت 
ده كنن گشاي مشكالت و برطرف تواند راه سازمان كه مي

گيرندگان باشد، هنوز  فاصله بين ارباب رجوع و تصميم
ست و هنوز در حد شعار منطقي و كاربردي ني يك ديد

  است. باقي مانده
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  تقدير و تشكر

دريغ  دانند از زحمات بي نويسندگان بر خود الزم مي
كاركنان و دبيران كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور 

يي كه ها Ĥنايثارگران و همچنين كادر اجرايي بنياد در است
است كمال تشكر را  به اجرا در آمده ها آناين طرح در 

  ابراز نمايند.
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