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 چکیده:
عی و کیفیت زندگی افراد جامعه از مهمافزایش ر ترین اهداف  فاه اجتما

عی می سیاست راي تحقق این منظور بیش و پیش از هر  گذاران اجتما باشد که ب
هاي این افراد داراي اهمیت است. هدف  اقدامی شناخت و سنجش نیازمندي

عبارت است از بررسی وضعیت موجود و همچنین سنجش  اصلی پژوهش حاضر 
عی  نیازهاي ستان اقتصادي و اجتما کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران ا

ست: خوزستان که  ستفاده شده ا روش  -1در آن از هر دو روش کمی و کیفی ا
رفی؛  مصاحبه هدفمند و شیوه نمونه غیر احتمالی گلوله ب روش پیمایش،  -2گیري 

شخص شد که  ک این پژوهش م قاکثر افراد مورد بررسی به کم ـ از نظر ا تصادي 
د. با این وجود  آن در شرایط خوبی قرار دارن عی در شرایط متوسط و پس از  اجتما

شتر از  هاي خود به بهره غالب کارکنان مورد نظر سطح نیازمندي منديِ بی
شته شاخص عنوان دا عی را زیاد و خیلی زیاد  ـ اجتما د ( هاي اقتصادي   5/86ان

آزمون فرضیات تحقیق نیز این موار شخص شد: درصد). با  عوامل تأثیرگذار  -1د م
عی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران  بر سطح نیازمندي ـ اجتما هاي اقتصادي 

ستان خوزستان دو متغیر میزان تحصیالت و وضعیت استخدامی این افراد  ا
عی کارکنان  -2باشد؛  می بین وضعیت موجود اقتصادي و وضعیت موجود اجتما

رقرا ر روي سطح  -3ر است؛ مورد بررسی رابطه ب وضعیت اقتصادي کارکنان ب
آنان تأثیرگذار می نیازمندي عی  عی این  -4؛  باشد هاي اجتما وضعیت اجتما

ر روي سطح نیازمندي ست. کارکنان ب آنان تأثیرگذار ا قتصادي   هاي ا
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 مسأله یانب و دمهمق
و زیست آحاد شهروندان ساکن در جامعه  2و کیفیت زندگی 1ایش رفاه اجتماعیافز

جمله معیارها و  گذاران اجتماعی بوده و این مقوله ازترین اهداف سیاستیکی از مهم
رود. غایت یافتگی یک جامعه به شمار میاهمیت براي سنجش میزان توسعه هاي پرشاخص

ها از راه یش، آرامش، بهزیستی و رضایتمندي انسانمین آساأتوان ترا می رفاه اجتماعی
هایی که براي رفاه که با مرور شاخصگوناگون بشري عنوان کرد، چنان 3تأمین نیازهاي

عنوان پاسخی به نیازهاي انسان و توان رفاه اجتماعی را بهشود میاجتماعی برشمرده می
ریفی از رفاه اجتماعی که در برآیند ارضاي این نیازها دانست، در همین راستا در تع

ه گردید رفاه اجتماعی به مجموعه اقدامات و خدمات ئهاي پایانی قرن بیستم ارا دهه
ل ئها در جامعه و غلبه بر مساگروه گوناگون اجتماعی در جهت ارضاي نیازهاي افراد و

اجتماعی و در نهایت ایجاد مجموعه شرایطی که در آن خشنودي انسان در زندگی مطرح 
رو نیازها در متون مربوط به ). از همینMacarov, 2000: 10( است تعریف گردیده است

سیاست اجتماعی جایگاهی شامخ دارند، سیاست اجتماعی به نیازهاي اساسی معطوف 
تواند گونه نیازها به معناي آن است که حیات آدمی نه میاست، زیرا برآورده نشدن این

بقا یابد. سیاست اجتماعی همچنین به نیازهایی که در ذات حتی  شکوفا شود و نه احتماالً
)، چرا که نیازهاي Fitz Patrick, 2005: 196خود اجتماعی هستند نیز معطوف است (

باشد و انواعِ تر میآن بسیار گسترده ي انسان محدود به نیازهاي بیولوژیکی نبوده بلکه دامنه
ف اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و روانی را نیز جمله نیازهاي متعار دیگر نیازهاي انسان، از

 شود.شامل می
هاي گوناگون ریزيجمله مقوالت مهم و مورد تأکید در برنامه در همین راستا از

آوري را فرآیند شناخت، سنجش و جمع توان آنباشد که میمی 4مبحث نیازسنجی
ها بندي آنت و اولویتسازمان ها و مؤسسانیازهاي افراد، گروه ها،  ي دربارهاطالعات 

 ,Atghiaالزم براي برطرف کردن این نیازها فراهم آید ( ي دانست تا از این رهگذر زمینه
) و جامعه و افراد ِ حاضر در آن از جهات مختلف به رشد، توسعه، بهزیستی و 2008:16

اي بررسی ترین ابزارهایی است که همواره برعنوان یکی از مهمرفاه نائل آیند. نیازسنجی به
اهداف و  ،هابا وضعیت مطلوب، تعیین ضرورت و شناخت وضعیت موجود در مقایسه

1 social welfare 
2 quality of life 
3 needs 
4 need assessment 
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هاي مختلف در ریزيبرنامه و برنامه ي نتیجه تهیه هاي رسیدن به این اهداف و دراستراتژي
ترین نیازها و هاي گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. طی فرآیند نیازسنجی مهمزمینه

شود براي رفع این نیازها هاي هدف مورد شناخت قرار گرفته و سعی میي جامعههااولویت
خدمات  ي عنوان مالك اصلی براي ارایهاقدامات الزم صورت گیرد بنابراین آگاهی از نیاز به

هاي متنوع درجهت رفاه و آسایش عمومی سبب شده است که گوناگون و اجراي برنامه
هاي مشخص کردن درخصوص جایگاه، اهمیت و روشاي تحقیقات و مطالعات گسترده

ها عامل نظران معتقدند که نیازها و شناخت آننیازها صورت پذیرد و بسیاري از صاحب
 ,Fathi Vajargahروند (اساسی جهت تعیین اهداف خدمات اجتماعی به شمار می

مورد جمله پژوهش در بررسی و تحقیق در شئون مختلف زندگی و منکه این،  ،)2014
بررسی، شناخت و نماید. البته، قطع به یقین، می نیازهاي اقشار مختلف اجتماع را ضروري

جمله کارکنان اداراتی همچون هایی همچون کارکنان، و منسنجش نیازهاي مختلف گروه
دهند، آماري تحقیق حاضر را تشکیل می ي ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران، که جامعه

که این گروه با خیل عظیمی از افراد جامعه  رتی مضاعف داشته باشد، چراتواند ضرومی
هاي آنان) در ارتباطند که به دلیل شرایط خاصی که از آن برخوردارند (ایثارگران و خانواده

آیند، بنابراین شناخت از هاي رفاه اجتماعی به شمار میجزء مخاطبین خاص سیاست
تواند در و سعی در مرتفع ساختن این نیازها می وضعیت نیازهاي مختلف این کارکنان

نتیجه کیفیت  کیفیت و سالمت زندگی فردي و اجتماعی آنان مؤثر بیفتد و در
 هدف را ارتقا بخشد. ي جامعه رسانی به خدمت

لذا پژوهش حاضر نیز در پی شناخت و سنجش نیازهاي گوناگونِ اقتصادي و 
امور ایثارگران استان خوزستان و عوامل مؤثر بر آن اجتماعیِ کارکنان ادارات بنیاد شهید و 

باشد، بنابراین سؤال اساسی و آغازین تحقیق حاضر بدین قرار است: نیازهاي اقتصادي و می
اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان چیست و عوامل مؤثر بر 

 باشد؟این احساس نیاز چه می
وق، در این پژوهش سعی شده است وضعیت موجود کارکنان ال فؤباتوجه به طرح س

تصادي و هاي اقبنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان از منظر برخورداري از شاخص
ترین نیازهاي اقتصادي و اجتماعی آنان و میزان این نیازمندي اجتماعی سنجیده شود، مهم

احساس نیاز مشخص گردد، تا بر اساس  شناسایی شده و در نهایت نیز عوامل مؤثر بر این
هایی که این دسته از افراد در نظر دارند بتوان به این شناخت و با توجه به اولویت

و ارتقاء بهزیستی، رفاه و نیازهاي آنان هاي مناسب جهت رفع ریزيبرنامه گذاري و سیاست
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د و در نهایت افزایش وري و کارایی این افراکیفیت زندگی آنان و به تبع آن افزایش بهره
 اقدام نمود. کارآمدي کل سازمان

 
  پژوهش اهداف

هداف پژوهش حاضر بدین اصلی و آغازین، ا سؤالنظرگرفتن عنوان تحقیق و  با در
 باشد:قرار می
-  کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران اجتماعی  ـ اقتصاديبررسی وضعیت موجود

 استان خوزستان.
گران کارکنان بنیاد شهید و امور ایثاري و اجتماعی سنجش نیازهاي اقتصاد -

 استان خوزستان. 
اجتماعی کارکنان بنیاد شهید  ـ ثر بر سطح نیازمندي اقتصاديؤبررسی عوامل م -

 و امور ایثارگران استان خوزستان.
 

 پیشینه پژوهش
 الف) تحقیقات داخلی

ي کارکنان بررسی و شناخت نیازها«در تحقیقی تحت عنوان ، )1390( حسینیان
، با ذکر این مطلب که نشناختن و ارضا نکردن نیازهاي »پایور دانشگاه علوم انتظامی

دهی ناچیز و عدم تحقق اهداف ارتباط مستقیم ان یک سازمان، با بازدهی کم، سودکارکن
گیرد که جهت برانگیختن افراد باید نیازهاي آنان را مورد بررسی قرار داد. دارد، نتیجه می

کارکنان پایور دانشگاه علوم انتظامی  ي آماري آن را کلیه ي پژوهش که جامعهدر این 
عنوان مبناي نظري به Maslow گانهسلسله مراتب نیازهاي پنج ي دادند، نظریهتشکیل می

گیرد که اولویت سطوح نیازهاي کارکنان گرفته شده است اما در نهایت نتیجه می در نظر
طور کامل برعکس مثلث سلسله مراتب نیازهاي مازلو ناجا به ور دانشگاه علوم انتظامیپای

 باشد. می
در پژوهشی تحت عنوان نیازسنجی اقتصادي،  ،)1384دهستانی اسفندآبادي (
با هدف شناسایی و تعیین اولویت نیازهاي هاي شاهد که اجتماعی و فرهنگی خانواده

ها را بدست آورده است: یافتهفرزندان و همسران شاهد سراسر کشور انجام پذیرفته، این 
 76درصد در حد متوسط و  16هاي شاهد در سطح پایین، درصد از خانواده 6نیاز اقتصادي

هاي شاهد در سطح درصد از خانواده 9باشد. نیازهاي اجتماعی درصد در سطح باال می
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باشد. این تحقیق همچنین درصد در سطح باال می 81درصد در حد متوسط و  9پایین، 
هاي شهدا نیاز فرهنگی باالیی دارند؛ در حالی که درصد از خانواده 81که  گیردنتیجه می

 اند و نیاز سایرین در این مقولهرصد نیاز فرهنگی خود را در حد پایین اعالم کردهد 9 تنها
قرار  در مجموع، نیازهاي فرهنگی و اجتماعی در اولویت باالتري. تحد متوسط بوده اس در

فرهنگی،  هاي همدان و زنجانهاي شاهد در استانهاي خانوادهلویت اول نیازمنديدارند. او
هاي فارس، اصفهان و گیالن اجتماعی و تنها در استان تهران اولویت نخست، در استان

 اقتصادي بوده است.
بررسی نیازهاي اجتماعی، فرهنگی «در پژوهشی با عنوان  ،)1387صدیق سروستانی (

به بررسی و شناخت نیازهاي اجتماعی، » آموز سراسر کشوردانش و آموزشی دختران
هاي مختلف فرهنگی و آموزشی دختران نوجوان مقاطع راهنمایی و متوسطه در استان

آموز مقاطع نفر از دختران دانش 4500حقیق را آماري این ت يپرداخته است. نمونه
فارس، سیستان و بلوچستان و  راهنمایی و متوسطه در مراکز پنج استان تهران، اصفهان،

دهد که در مقطع راهنمایی اند. نتایج مطالعه نشان میآذربایجان غربی تشکیل داده
آموزان دختر به ترتیب نیازهاي امنیت هستی ترین نیازهاي اجتماعی و فرهنگی دانش مهم

ترین بخش زندگی، برابري و عدالت جنسیتی است و مهمرضایت ي شناختی، فلسفه
باشد. در تحصیل، پیامی و تکنولوژي آموزشی می ي ها نیز شامل ادامههاي آموزشی آننیاز

آموزان شامل نیازهاي امنیت ترین نیازهاي اجتماعی و فرهنگی دانشمقطع متوسطه مهم
بخش از زندگی و لت جنسیتی و نیاز به فلسفه رضایتهستی شناختی، برابري و عدا

 ادامه تحصیل، پیامی و تکنولوژي آموزشی بوده است.ها ترین نیازهاي آموزشی آن مهم
 

 ب) تحقیقات خارجی
برنامه رسیدگی به کارکنانِ بیمارستان کاالفونگ: این پژوهش  ي نیازسنجی براي تهیه

 2در بیمارستان کاالفونگ 1رسیدگی به کارکنان ي با هدف شناخت نیازها و تهیه یک برنامه
وان عنهاي نیمه ساختارمند که بهاز طریق مصاحبههاي پژوهش صورت پذیرفته است. داده

آوري رفت جمعیکنندگان در طول زمان مصاحبه به کار ماي براي هدایت مصاحبهبرنامه
ها شرکت کردند. نتایج بدست آمده از این بررسی دهنده در مصاحبهپاسخ 20شد. تعداد

ي در محیط کار بودند که نشان داد که کارکنان این بیمارستان داراي برخی مشکالت فرد

1 employee assisstance program 
2 Kalafong hospital 
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گذاشت. همچنین مشخص شد اثرات منفی بر عملکرد شغلی آنان میها توجه نمیاگر بدان
دهند کمک کمی به سایر هایی که معموالً کارکنان خدمات اجتماعی ارایه میگردید روش

ر کرد. از سوي دیگر سرپرستان و نمایندگان اتحادیه نیز بطوکارکنان این بیمارستان می
رو کمک رسمی براي کمک به کارکنانی که داراي مشکل بودند آموزش ندیده بودند. از این

توانستند فراهم سازند. نتایج نظرسنجی نشان داد که در گونه کارکنان میناچیزي براي این
به آنان وجود  ي هئسیدگی و کمک به کارکنان براي ارار ي این بیمارستان نیاز به یک برنامه

 ).Molefe, 2003دارد (
Bodor, 2000  دهد که اگر انجام داد، نشان می 2000در تحقیقی که در سال

ها را درك و شناسایی کنیم. این بخواهیم بازده کاري کارکنان را باال ببریم باید نیازهاي آن
مستقیم با ارضاي  ي محقق معتقد است که افت تولید و نتایج کار کارکنان در رابطه

عملکرد کارکنان اثر منفی  ي ست و اگر این نیازها ارضا نشوند بر نتیجهنیازهاي آنان ا
  .گذارد می

White, 1969 کند که مستقیماً  بندي خود از نیازها، به نیازهایی توجه می در طبقه
 -2نیاز به امنیت،  -1باشند از:  شوند. نیازهاي مورد نظر وي عبارت می در سازمان ارضا می
نیاز به استقالل و وابستگی،  -4نیاز به عدالت و رفتار صحیح،  -3ی، نیاز به تعلق و دوست

 نیاز به تحقق وجودي. -5
گردد که توجه و ارضاي نیازهاي با تدقیق در سوابق تجربی مورد اشاره مشخص می

هاي گوناگون داراي اهمیت بسیار جمله کارکنان سازمان هاي مختلف انسانی و ازگروه
وري آنان در ارتباط مستقیم با این کارکنان و افزایش کارایی و بهره باالیی بوده و انگیزش

ه بررسی وضعیت موجود باشد. در این راستا پژوهش حاضر بارضاي نیازهایشان می
طور خاص کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، با توجه به کارکنان، به

وضعیت  ي پس از حصول اطالعات الزم در زمینهابعاد اقتصادي و اجتماعی پرداخته است و 
بعد مورد نظر و همچنین  2هاي آنان در موجود این کارکنان، به بررسی انواع نیازمندي

هاي این ابعاد پرداخته و عوامل دخیل در این احساس نیاز را نیز مورد بررسی زیرشاخص
 قرار داده است.

 
 پژوهش مبانی نظري

 ي نظران مختلف با توجه به حوزهمباحثی است که صاحبجمله اصطالحات و  نیاز از
اند، چه مورد بررسی خود تعاریف و نظرات گوناگون و بعضاً متناقضی از آن به دست داده



 نیازسنجی اقتصادي ـ اجتماعی کارکنان ... 

 
123 

زیستی و فیزیولوژیک، اقتصادي،  هاي مختلفتوان از دیدگاها میاینکه این اصطالح ر
 دیگر مورد بررسی قرار داد. هاياجتماعی، فرهنگی و روانی و همچنین بسیاري حوزه

در اینجا براي برشمردن رویکردهاي نظري مربوط به موضوع مورد بررسی به نظریاتی 
 اند:هاي مختلف به این مبحث ورود کردهشود که از جنبهاشاره می

مازلو اساس فرض خود را بر این گذاشت که در درون هر انسان پنج دسته نیاز  مازلو:
نیازهاي زیستی: شامل گرسنگی، تشنگی،  -1شده) وجود دارد:  بندي(به صورت طبقه

نیازهاي  -Robbins, 2015:328(، 3ایمنی ( -2پناهگاه و سایر نیازهاي فیزیکی، 
 :Feizi, 2011اجتماعی: شامل نیاز به دوست داشتن، مصاحبت، دوستی و وابستگی (

نی و بیرونی: احترام شود: درواحترام: این نیاز به دو بخش تقسیم می -4 ،)250-251
ه، مقام، درونی شامل حرمت نفس، خودمختاري و پیشرفت و احترام بیرونی شامل پایگا

 ).Eghlima, 2009:50خودشکوفایی ( -5 ،شودشهرت و جلب توجه می
ارضاي نیازها به شرایط و  يمعتقد است، نوع نیاز و شیوه 1فروم اریک فروم:

اما با این  ؛)Schultz, 2013:201ا بستگی دارد (ههاي فرهنگی و اجتماعی انسان فرصت
 ،2نیاز به تعالی -1عبارتند از ها را برشمرده است که اصی انسانوجود وي نیازهاي اختص

نیاز به وسایل  -5 ،5نیاز رجوع به اصل -4 ،4نیاز به همانندي -3 ،3نیاز به وابستگی -2
 ).Sedigh Sarvestani, 2006:47( 6یابی راه

اند: یا عمومی  نیازهاي انسانی بر دو گونه Sullivan نظر در سالی وان:هري استک 
باشند، مانند احتیاج به افراد آدمی دارا می يهستند یا خصوصی. نیازهاي عمومی را همه

... اما  هوا، آب، خوراك، استراحت، مسکن، شرایط مادي مناسب، ارضاء تمایل جنسی و
تی در افراد یک قوم در جامعه متفاوت هستند، نیازهاي خصوصی، در اقوام مختلف و ح

 Sedighمانند احتیاج به صرف نوعی خاص از غذا یا انجام یک بازي بخصوص (
Sarvestani, 2006:26.( 

1 erich fromm 
2 trancendence 
3 relatedness 
4 identity 
5 rootedness 
6 orientation  

 
 

                                                 



 124 99بهار  ،3شماره ،چهاردهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

 بندي نیازها را به طریق زیر انجام داده است:  تقسیم Norman Mann نورمن مان:
 -2 ،مادري ينگیزهنیازهاي فیزیولوژیک: گرسنگی، تشنگی، عالیق جنسی و ا -1
اجتماعی: ـ  نیازهاي شخصی -3 ،نیاز به تحریک و احتیاج به جستجوهاي تحریک:  انگیزه

تحقیق، خودنمایی و تصاحب  يجویی و یا احتیاج به پیوستگی، انگیزهعبارتند از گروه
)Rahimi Nik, 1996: 43.( 

اسخگویی مناسب به ندگی توأم با کیفیت را در رابطه با پز Hornquist هورنکوئیست:
نیازهاي روانی و  -2، نیازهاي فیزیکی، شامل سالمت بدنی -1نماید: پنج نیاز زیر تعریف می

و عقالنی و  عاطفی، شامل احساس رضایت از زندگی، احساس خوب بودن و عملکرد فکري
نیازهاي اجتماعی، شامل تماس اجتماعی و ارتباط مناسب  -3، همچنین اعتقادات شخص

فعالیتی،  ـ نیازهاي رفتاري -4 ،طور ویژهو با خانواده و همسر بهطور عموم ان بهبا دیگر
نیازهاي مادي،  -5 ،خود و انجام کار و فعالیت و حرکتشامل ظرفیت پذیرش مراقبت از 

 ).Hornquist, 1996: 227شامل وضعیت اقتصادي و مالی فرد (
هاي کارکنان پرداخته خصوص نیاز که به تحقیق در Herzberg فردریک هرزبرگ:

نیازهاي بهداشتی شامل ایمنی و امنیت شغلی،  -1گوید: است از دو دسته نیاز سخن می
مدیریت و  يپایگاه سازمانی، سطح حقوق و درآمد، شرایط محیط کار، روابط سازمانی، نحوه

نیازهاي انگیزشی شامل پیشرفت، مورد شناخت  -2 ،هاي سازمانی سرپرستی و خط مشی
 .)Rahimi Nik, 1996: 49گرفتن، نفس کار، مسئولیت، ارتقاء در شغل و رشد (قرار 

مین زندگی همراه أترین نیازها و ملزومات برجسته براي تبه معرفی مهم Dube دیوب:
 :دهد که عبارتند ازها را در دو سطح فردي و جمعی نشان میپردازد و آنبا کیفیت می

نیازهاي فرهنگی و روانی، نیازهاي رفاهی، نیازهاي نیازهاي حیاتی، نیازهاي اجتماعی، 
بخش و نیازهاي مترقی. دیوب براي هرکدام از این موارد، به ذکر انطباقی و سازش

پردازد، براي مثال وي توجه به خانه و مسکن کافی و مناسب، بهداشت و مصادیقی می
مالی، اشتغال  گیري کننده و شفابخش، امنیت جانی ودسترسی به دارو و درمان پیش

داند. سودمند و نافع را در دو سطح فردي و اجتماعی از جمله مصادیق نیازهاي حیاتی می
ها براي پیشرفت و و یا آزادي شخصی سازگار و در توافق با نیازهاي اجتماعی و فرصت

,Dube شمرد (ترقی شخصی را ازجمله مصادیق نیازهاي فرهنگی و روانی افراد برمی
810-1999: 101.( 

کند که مستقیماً در  بندي خود از نیازها، به نیازهایی توجه می وایت در طبقه وایت:
نیاز به تعلق  -2 ،نیاز به امنیت -1شوند. نیازهاي مورد نظر وي عبارتند از:  سازمان ارضا می
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نیاز به  -5 ،نیاز به استقالل و وابستگی -4 ،نیاز به عدالت و رفتار صحیح -3 ،و دوستی
 ).White, 1969: 135جودي (تحقق و

کید بر تأبا  ،شان پیرامون نیازهاي اجتماعی هاي نظریهکرچ و همکاران در  کرچ:
نیاز به همبستگی با  -1شمرند:  این دسته نیازها را برمی ،نیازهاي اجتماعی در غرب

نیاز به  -5 ،دوستی به نوعنیاز  -4 ،طلبی نیاز به قدرت -3 ،نیاز به تملک -2 ،دیگران
 ).Krech, 1999:65-66نجکاوي (ک

نماید: ملزومات زندگی توأم با کیفیت را در دو سطح بررسی می Brown براون:
هاي کالن: درآمد، اشتغال، مسکن، آموزش و پرورش و سایر شرایط زندگی و شاخص

هاي فرد و زندگی، تجارب و ارزشهاي خرد: ادراکات کلی کیفیتمحیطی. شاخص
 ,Farokhvandiند رفاه، خوشبختی و رضایت از زندگی (هاي مرتبط مان معرف

2013:156.( 
نیازهاي آدمی را بدین  ،گانهبندي بیستدر یک دسته Henry Murray هنري موري:

یشرفت (نیاز به پیشرفت و پ -2 ،(نیاز به حقارت و رضا) 1طلبیخواري -1 شمرد:قرار برمی
 ،خودمختاري -5 ،پرخاشگري -4 ،انگیزي)یی (نیاز به ارتباط و مهرپیوندجو -3 ،موفقیت)

 -7 ،دن حرمت نفس و غرور در سطح باال)مقابله (نیاز به جبران شکست و حفظ کر -6
گري (نیاز به تسلط سلطه -9 ،2رويدنباله -8 ،پایی (نیاز به حفظ حیثیت)خویشتن

 -12 ،)ریزي (نیاز به دوراندیشیگآسیب -11 ،نمایش (نیاز به خودنمایی) -10 )،داشتن
و  5بازي -15، 4نظم -14 ،نوازي)هرورزي (نیاز به همدردي و ناتوانم -13 ،3تحقیرگریزي

 -18 ،(نیاز به لذت حسی) 6شناخت حسی -17 ،طرد (نیاز به دور افکندن) -16 ،تفریح
فهم (نیاز  -20 ،پشتیبانی و حمایت از طرف دیگران)مهرطلبی (نیاز به  -19 ،میل جنسی

 ).Schultz, 2013:221-223به درك حقایق) (
اصلی تقسیم کرد: نیازهاي  ينیازها را به دو طبقه Harold Leavit لیویت: هارولد 

دوم نیازهاي روانی همچون  يطبقه ؛جسمانی و اولیه مانند غذا، آب، حرارت و موارد مشابه
 شدن.  نیاز به پیشرفت، کسب اعتبار، نیاز به تعلق و مورد قبول واقع

1 abasement 
2 deference 
3 infavoidance 
4 order 
5 play 
6 sentience 
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معتقد است که پول  کند و عنوان عاملی انگیزشی یاد مین از پول بهلیویت همچنی
روانی هم حایز مقام و  يگونه که از نظر مادي و اقتصادي اهمیت دارد، از جنبههمان

داند که عاملی سمبولیک است  اهمیت روانی پول را از آن جهت میوي منزلتی عالی است. 
 .)Rahimi Nik, 1996:43-44باشد ( اي براي تحصیل آسایش می و وسیله

نیاز  -2نیاز به محبت،  -1عبارتند از  Cronbachبندي نیازها از نظر  طبقه باخ:نکرو
نیاز به  -5، 2نیاز به استقالل و عدم وابستگی -4، 1یید همگنانأنیاز به ت -3به مقبولیت، 

  ).Cronbach, 1954:99-110( احترام به نفس
ارکردگراي ساختی، انواع نیازهاي اقتصادي، شناس کپارسونز، جامعه پارسونز:

سازد. به زعم او، محور نیازهاي اقتصادي، پول، اجتماعی و فرهنگی را از یکدیگر متمایز می
ها، و بندي به ارزشمحور نیازهاي فرهنگی و اجتماعی، نفوذ در تعامالت و اندیشه و پاي

ها را و نفوذ به ارزش باشد. وي کسب پول و قدرتمحور نیازهاي سیاسی، قدرت می
 داند.هاي مطلوب یک جامعه میرین خواستهت مهم

 -1پارسونز بر این باور است که بقاي جامعه در برطرف کردن چهار نیاز اصلی است:
یکپارچگی:  -3 ،دستیابی به هدف: نیازهاي سیاسی -2 ،انطباق با محیط: نیازهاي اقتصادي

 ي فرهنگی.حفظ الگو: نیازها -4 ،نیازهاي اجتماعی
از نظر پارسونز، شیوه یا طریق ارضاي نیازها توسط نظام هنجاري جامعه وضع 

هاي مختلف اجتماعی، شود؛ به همین دلیل، در عین تشابه نیازهاي انسانی در نظام می
 ).Esmaeili, 2008:107-108تأمین نیازها با یکدیگر تفاوت دارد ( يطریقه
 

 پژوهش چارچوب نظري
هاي مورد نظر در توان با توجه به شاخصحقیق حاضر را میچارچوب نظري ت

پردازان شوندگان و نظریهتوجه به دیدگاه مصاحبه نیازهاي اقتصادي و اجتماعی (با ي حیطه
 .آورد 1مربوطه) در جدول 

 
 
 
 

1 need for affection from authority-figures 
2 need for independence 
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 چارچوب نظري تحقیق :1 جدول
Table1: Theoretical Framework of Research 

 رداز پنظریه هاشاخص نوع نیاز
Type of Need Indexes Theorist 

 نیازهاي اقتصادي

 نیازهاي مالی و معیشتی
 ،پارسونز ،دیوب ،براون، هورنکوئیست

 هارولد لیویت ،سالی وان ،هرزبرگ

 دیوب ،براون ،فریدریک هرزبرگ نیازهاي مربوط به اشتغال و استخدام

 نسالی وا ،دیوب ،براون ،مازلو نیازهاي مربوط به مسکن

 دیوب نیازهاي بهداشتی و درمانی

 نیازهاي اجتماعی

 نیاز به ارتباطات اجتماعی
 ،مازلو ،وایت، هورنکوئیست ،کرچ

 هرزبرگ ،نورمن مان ،فروم ،دیویس

 هرزبرگ ،مازلو ،وایت ،سالی وان نیاز به امنیت

 نیاز به پیشرفت و ترقی
هارولد  ،هرزبرگ ،موري ،هنري ،دیوب

 لیویت
 هنري موري ،دیوب آزادي نیاز به

 هارولد لیویت ،کرونباخ نیاز به تأیید و مورد قبول واقع شدن

 
حسب شرایط هستی، زمان، مکان، مراحلی از  همچنین باید بیان داشت که نیازها بر

) و Khamse, 2008:45ها و غیره متنوع هستند (تمدن، شرایط فنی، سطوح فرهنگ
متفاوتی که شخص در آن حضور دارد، بر نوع، میزان و  عوامل مختلف و شرایط گوناگون و

پردازانی که به بدین سبب در میان نظریهارضاي نیازهاي وي تأثیرگذار است.  يشیوه
اند که شرایط اند، بسیاري بر این نکته تأکید ورزیدهمبحث نیازهاي افراد انسانی پرداخته

به برخی خصوصیات فردي، سیستم گوناگونی که افراد در آن حضور دارند و با توجه 
ها و همچنین هاي مختلف، نوع و اولویت نیازمنديارزشی، اجتماعی و فرهنگی افراد و گروه

توان به ت از همدیگر باشد؛ براي نمونه میتواند متفاوپاسخگویی به این نیازها می ينحوه
 نظریات افراد زیر اشاره نمود:

ي نیازها، توسط نظام هنجاري جامعه وضع از نظر پارسونز، شیوه یا طریق ارضا
هاي مختلف اجتماعی، همین دلیل، در عین تشابه نیازهاي انسانی در نظامشود؛ به می

 .)Esmaeili, 2008:107-108طریقه تأمین نیازها با یکدیگر تفاوت دارد (
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 نیازهايکه  یا عمومی هستند یا خصوصی :اند به اعتقاد سالی وان نیازها بر دو گونه
 Sedighخصوصی در اقوام مختلف و حتی در افراد یک قوم در جامعه متفاوت هستند (

Sarvestani, 2006:26(. 
هایی ارضا شوند، به شناختی با چه شیوهفروم نیز معتقد است این که نیازهاي روان

 ).Schultz, 2013:201هاي فرهنگی و اجتماعی ما بستگی دارد (شرایط و فرصت
پردازان فوق که شرایط گوناگونی که افراد در آن به ه به سخن نظریهتوج بنابراین با

دانند، در این ثیرگذار میأآنان و احساسشان در این زمینه ت برند را بر نیازهايسر می
پژوهش موارد و شرایط مختلفی، از جمله سن، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، 

ت موجود اقتصادي و وضعیت موجود وضعیت استخدامی، شهرستان محل خدمت، وضعی
عنوان عوامل مؤثر بر اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان به

 اجتماعی آنان مورد بررسی قرار گرفته است. ـ سطح نیازهاي اقتصادي
 

 پژوهش اتفرضی
ستان و ایثارگران استان خوز رسد بین سن کارکنان بنیاد شهید و اموربه نظر می -1

 ها رابطه برقرار است.اجتماعی آن ـ هاي اقتصادينیازمندي
رسد بین جنسیت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان به نظر می -2

 ها رابطه برقرار است.اجتماعی آن ـ هاي اقتصاديخوزستان و نیازمندي
ثارگران استان رسد بین وضعیت تأهل کارکنان بنیاد شهید و امور ایبه نظر می -3

 ها رابطه برقرار است.اجتماعی آن ـ هاي اقتصاديخوزستان و نیازمندي
رسد بین میزان تحصیالت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان به نظر می -4

 ها رابطه برقرار است.اجتماعی آن ـ هاي اقتصاديخوزستان و نیازمندي
کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران  رسد بین وضعیت استخدامیبه نظر می -5

 ها رابطه برقرار است.اجتماعی آن ـ هاي اقتصادياستان خوزستان و نیازمندي
رسد بین شهرستان محل خدمت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران به نظر می -6

 ها رابطه برقرار است.اجتماعی آن ـ هاي اقتصادياستان خوزستان و نیازمندي
رسد بین وضعیت موجود اقتصادي و وضعیت موجود اجتماعی کارکنان به نظر می -7

 اي برقرار است.بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان رابطه دو طرفه
رسد بین وضعیت موجود اقتصادي کارکنان بنیاد شهید و امور به نظر می -8

 ها رابطه برقرار است.هاي اجتماعی آنایثارگران استان خوزستان و نیازمندي



 نیازسنجی اقتصادي ـ اجتماعی کارکنان ... 

 
129 

رسد بین وضعیت موجود اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور به نظر می -9
 ها رابطه برقرار است.هاي اقتصادي آنایثارگران استان خوزستان و نیازمندي

 
 پژوهش شناسیروش

گیري از در این پژوهش از هر دو روش کمی و کیفی استفاده گردیده است و با بهره
ها ترین شاخصاحتمالی گلوله برفی، مهم گیري غیرنمونه ياحبه هدفمند و شیوهروش مص

شوندگان که مدیران، اقتصادي و اجتماعی از نظر مصاحبههاي نیازهاي و زیرشاخص
باشند شناسایی گردید و معاونین مدیرکل و کارشناسان مسئول و مطلعین اصلی می

پردازان مربوطه، چارچوب نظري تحقیق آماده ظریهتطبیق دیدگاه آنان با دیدگاه ن يبوسیله
پرسشنامه، با استفاده از روش پیمایش نسبت به  يگشت. در نهایت نیز پس از تهیه

 ها، از نظر نمونه مورد بررسی اقدام گردیده است.آوري اطالعات و داده جمع
 

 گیريجمعیت مورد مطالعه، حجم نمونه و روش نمونه
کارکنان شاغل در ادارات بنیاد شهید و  ياین تحقیق را کلیه جمعیت مورد مطالعه در

ها با توجه به اطالعات دهند که تعداد آنامور ایثارگران استان خوزستان تشکیل می
باشد. نفر می 571کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان  يمکتسبه از اداره

گیري نیز ید. جهت نمونهنفر انتخاب گرد 230حجم نمونه نیز با توجه به فرمول کوکران 
که نمونه انتخاب شده به بهترین وجه ممکن نماینده کل جمعیت مورد مطالعه براي این

پذیري را داشته باشد به نسبت تعداد پرسنل هر کدام از باشد و بیشترین قابلیت تعمیم
هاي مونهحسب جنسیت) حجم نمونه آن اداره مشخص شده و ن ها (برادارات شهرستان

 اند.مورد نظر بصورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته
 

 پژوهش روایی و پایایی
آوري در این تحقیق، پیش از اقدام به جمع 1روایی یا اعتباربراي بدست آوردن 

گرفت، که پس از اعمال  طراحی شده در اختیار اساتید اهل فن قرار ياطالعات، پرسشنامه
نهایی آماده گردیده و روایی یا اعتبار آن  يی اصالحات، پرسشنامهنظر و انجام برخ

1 validity 
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که عبارت است از تأیید و اجماع نظر متخصصین و کارشناسان ـ  اعتبار صوري ي بوسیله
 بدست آمد. ـ گیرياهل فن در مورد روا بودن ابزار اندازه

آلفاي  ي آماره و با استفاده از 2آزموننیز با انجام پیش 1براي دستیابی به پایایی
ها و سازگاري درونی پرسشنامه بررسی و در نهایت تأیید گردید، ، همسازي گویه3کرونباخ

% 70نظر باالي ها و متغیرهاي موردصورت که ضریب آلفاي کرونباخ براي همه شاخصبدین
 ) بدست آمد.7/0(

کرونباخ به آلفاي  ي پایایی ابزار مورد استفاده را با توجه به مقدار آماره 2جدول 
 گذارد:نمایش می

 
اجتماعی کارکنان بنیاد شهید ـ  نیازسنجی اقتصادي ي نتایج آزمون آلفاي کرونباخ درباره :2 جدول

 و امور ایثارگران استان خوزستان
Table 2: Cronbach's Alpha Test Results on the Socio-Economic Needs 

Assessment of the Staff of the Martyr and Veterans Affairs Foundation of 
Khuzestan Province 

 مقدار آلفا تعداد گویه هاشاخص
Indexes Number of Items Alpha Value 

 0/798 19 وضعیت موجود اقتصادي
 0/7 13 وضعیت موجود اجتماعی

 0/759 15 نیازهاي اقتصادي
 0/704 14 اجتماعینیازهاي 

 0/726 29 اجتماعی ـ نیازهاي اقتصادي
 )هاي تحقیقیافته(منبع: 

 
 شناختیهاي جمعیتیافته

ترین سال و مسن 21ترین آنها کم سنسال،  12/42میانگین سنی پاسخگویان  -1
 باشد.سال می 48و مد سن گروه مورد بررسی  45سال سن دارند. میانه  60

1 reliability 
2 pre-test 
3 Cronbach's Alpha 
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خصوص حجم جمعیت مورد بررسی، روش  توجه به مطالب مطروحه در با -2
نفر از پاسخگویان به تحقیق حاضر زن و  48نهایت جنسیت  گیري و حجم نمونه، در ونهنم

 باشد.نفر از آنان مرد می 182جنسیت 
غالب کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان که مورد بررسی قرار  -3
 1/9( نفر 21د، باشنها، از نظر وضعیت زناشویی متأهل میدرصد آن 1/86 اند، یعنیگرفته

همسر درصد) نیز بی 9/0نفر ( 2 همسر بدلیل طالق ودرصد) بی 4/0نفر ( 1درصد) مجرد، 
 باشند.به دلیل فوت همسر می

درصد) از کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان که  2/2( نفر 5 -4
درصد)  3/1نفر ( 3) دیپلم، درصد 7/28نفر ( 66اند زیر دیپلم بوده، مورد بررسی قرار گرفته
درصد) دانشجوي  1/6نفر ( 14درصد) فوق دیپلم،  9/10نفر ( 25دانشجوي فوق دیپلم، 

درصد) دانشجوي فوق لیسانس و  2/5( نفر 12درصد) لیسانس،  8/37( نفر 87لیسانس، 
بنابراین سطح  ؛باشندمدرك تحصیلی فوق لیسانس میدرصد) نیز داراي  8/4نفر ( 11

 ست.ا لیسانس بیشترین فراوانی را داراتحصیلی 
اند، از نظر وضعیت هاي تحقیق حاضر پاسخ گفتهغالب افرادي که به پرسشنامه -5

درصد  7/71نفر ( 165باشند، فراوانی این دسته کارکنان استخدامی، رسمی می
شد: باقرار می باشد، وضعیت استخدامی سایرین نیز به ترتیب فراوانی بدینپاسخگویان) می

نفر  10درصد) پیمانی هستند و  7نفر ( 16باشند، درصد) قراردادي می 3/14نفر ( 33
...) اعالم  اي ود را سایر (از جمله ساعتی، پروژهدرصد) نیز وضعیت استخدامی خو 3/4(

 نموده بودند.
 

 اجتماعیِ کارکنانـ  وضعیت موجود اقتصادي
یثارگران استان خوزستان، از نظر درصد از کارکنان بنیاد شهید و امور ا 6/52 -1

درصد آنان وضعیت اقتصادي خوبی دارند،  6/22متوسط جاي دارند،  ي اقتصادي در طبقه
درصد  3/1بد و  درصد خیلی 7/1اند، اعالم داشته درصد وضعیت اقتصادي بدي را 7/21

داراي خوبی برخوردارند. بنابراین وضعیت اقتصادي متوسط،  نیز از وضعیت اقتصادي خیلی
 باشد.بیشترین فراوانی در میان کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان می

اکثر کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، که غالب آنان از نظر  -2
اقتصادي در وضعیت متوسطی قرار داشتند، از نظر وضعیت موجود اجتماعی نیز بیشترین 

درصد) از  5/56نفر ( 130صورت که  اند، بدینمتوسط اختصاص داده ي ه گزینهفراوانی را ب
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درصد) از آنان از  5/36نفر ( 84گروه مورد بررسی وضعیت اجتماعی متوسطی دارند، 
 1درصد) وضعیت اجتماعی بدي دارند و  5/6نفر ( 15وضعیت اجتماعی خوبی برخوردارند، 

بنابراین ؛ ی قرار داردخوب اعی در موقعیت خیلیدرصد) نیز از نظر وضعیت اجتم 4/0نفر (
 توان بیان داشت که کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، از نظرمی

هاي اجتماعی در وضعیت متوسط رو به وضعیت موجود اجتماعی و برخورداري از شاخص
 باالیی قرار دارند.

کنان بنیاد شهید و امور ایثارگران اجتماعی کار ـ در مجموع وضعیت اقتصادي -3
خوب)  بد تا خیلی اي (از خیلیگزینه 5استان خوزستان به ترتیب فراوانی در یک طیف 

 باشد:قرار می بدین
اجتماعی در ـ  مورد بررسی از نظر اقتصادي ينفر) از افراد نمونه 102درصد ( 7/44

ر در شرایط خوب قرار دارند، درصد) از این نظ 43نفر ( 98وضعیت متوسطی قرار دارند، 
خوب و  درصد خیلی 3/1اجتماعی بدي دارند،  ـ نفر) وضعیت اقتصادي 25درصد ( 11

بدي نداشتند.  اجتماعی خیلی ـ مورد بررسی وضعیت اقتصادي يهیچکدام از نمونه
اجتماعی در شرایط متوسط و پس از آن  -بنابراین اکثر افراد مورد بررسی از نظر اقتصادي

 رایط خوبی قرار دارند.در ش
 باشد:آید نیز قابل مشاهده میاطالعات فوق در جدول و نموداري که در پی می

 
 اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان ـ وضعیت اقتصادي :3 جدول

Table 3: Socio-Economic Situation of the Staff of the Martyr and 
Veterans Affairs Foundation of Khuzestan Province 
 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 

 Frequency Percentage Valid 
Percentage 

Cumulative 
Percentage 

وضعیت 
ـ  اقتصادي

 اجتماعی

 0 0 0 0 خیلی بد
 11 11 10/9 25 بد

 55/7 44/7 44/3 102 متوسط
 98/7 43 42/6 98 خوب

 100 1/3 1/3 3 خیلی خوب
  100 99/1 228 جمع

   0/9 2 نامعلوم مقادیر
   100 230 جمع کل
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 اجتماعی آنان ـ وضعیت اقتصاديحسب  توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه بر: 1نمودار 

Diagram 1: Frequency Distribution of the Studied Population According 
to Their Socio-Economic Situation 

 
 اجتماعی کارکنانـ  نیازهاي اقتصادي

این پژوهش، از نیازمندي اکثر قریب به اتفاق کارکنان بنیاد  نتایج بدست آمده از -1
مالی و معیشتی حکایت دارد، بدین  ي شهید و امور ایثارگران استان خوزستان از جنبه

ر خود را اصأل نیازمند مورد بررسی از این نظ ي درصد) از نمونه 7/1نفر ( 4ترتیب که تنها 
درصد) خود را نیازمند  8/94نفر ( 218اند، یعنی اند و مابقی افرادي که پاسخ گفتهندانسته
باشد، که به ترتیب اند، البته شدت این نیازمندي در میان پاسخگویان متفاوت میدانسته

در سطح درصد از پاسخگویان  4/40قرار است: نیازهاي مالی و معیشتی  فراوانی بدین
درصد نیازشان در این  9/20درصد از آنان نیاز مالی زیادي دارند،  23متوسطی قرار دارد، 

کم  شان خیلیدرصد نیز نیاز مالی و معیشتی 2/2درصد کم و  3/8زیاد است،  زمینه خیلی
 است.

مورد بررسی خود را به پیشرفت و ارتقاي شغلی نیازمند  ي درصد از نمونه 8/84 -2
اند. البته شدت فراوانی نیاز از این مسئله دانستهدرصد از آنان نیز خود را بی 13و دانند می

صورت که سطح باشد، بدیناین نیاز در بین اغلب جمعیت مورد مطالعه چندان زیاد نمی
درصد)، پس از آن، کارکنان مورد بررسی  7/28نیازِ کم، بیشترین تعداد فراوانی را داراست (
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درصد نیز  7/11درصد)،  5/23اند (کم عنوان داشته به این مطلب را خیلیمیزان نیاز خود 
 10درصد در سطح زیاد و  9/10نیازشان به ارتقاي شغلی در سطح متوسطی قرار دارد، 

 زیادي دارند. درصد نیز نیاز به پیشرفت و ترقی خیلی
درصد از کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان که مورد  7/95 -3

ها و نیازهاي خود تري را یکی از دغدغهمسکن مناسب ي اند، تهیهبررسی قرار گرفته
درصد از آنان همچین نیازي را حس نکرده و از شرایط مسکن موجود  3/4دانند و تنها  می

اند. سطح این نیازمندي نیز به ترتیب فراوانی به قرار زیر خود ابراز رضایت کامل داشته
 باشد: می

اند، تري داشتهمسکن مناسب ي درصد، سطح نیاز متوسطی نسبت به تهیه 3/41
درصد از پاسخگویان نیاز  9/13مسکن مناسب زیاد است،  ي درصد، نیازشان به تهیه 4/17

زیادي در این درصد نیاز خیلی 9/10کم و  درصد خیلی 2/12کمی در این خصوص دارند، 
 زمینه دارند.

درصد آنان، نیازمند تأمین  8/94اکثر قریب به اتفاق افراد مورد بررسی، یعنی  -4
درصد نیز خود را در این مسئله  3/1هاي بهداشتی و درمانی ِ خود و خانواده هستند، هزینه

نان مورد بررسی نیز سطح اند. بیشترین سطح نیازمندي در میان کارکنیاز دانستهبی
باشد، پس از آن نیز افراد مورد بررسی به میزان کمی در درصد می 7/31متوسط، با فراوانی 

درصد نیز به مقدار زیادي نیازمند  3/24درصد)،  27اند (این خصوص احساس نیاز کرده
زمینه  درصد از افراد، در این 4/10باشند، هاي بهداشتی و درمانی خود میتأمین هزینه

 باشند.کم نیازمند می درصد نیز خیلی 3/1زیاد نیازمند بوده و  خیلی
هاي مورد نظر براي سنجش با توجه به آنچه تاکنون در مورد شاخصمجموع  در -5

سطح نیازهاي اقتصادي کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان بیان گردید، 
صورت توصیف  مورد نظر را به ترتیب فراوانی، بدین توان سطح این نیازمندي کارکنانمی

مورد بررسی در سطح متوسطی قرار دارد،  ي درصد از نمونه 7/38نمود: نیازهاي اقتصادي 
درصد از این کارکنان مورد بررسی  6/19درصد از آنان نیازهاي اقتصادي کمی دارند،  9/23

 7/1زیاد و  صادي خود را خیلیدرصد نیازهاي اقت 9/3نیازهاي اقتصادي زیادي دارند، 
 اند.کم عنوان داشته درصد خیلی
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 توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه برحسب سطح نیازهاي اقتصادي آنان :2 نمودار

Diagram 2: The Frequency Distribution of the Studied Population 
According to Their Level of Economic Needs 

 
درصد پاسخگویان خود را نیازمند پیوستگی با دیگران و  100 در این پژوهش -6

دانند، شدت این احساس نیاز نیز نزد آنان باالست، ارتباطات اجتماعی با آنان می
ت اجتماعی را در درصد از پاسخگویان نیاز به پیوستگی و ارتباطا 4/97صورت که  بدین

هاي مورد نظر ها و گویهها به شاخصسخدانند. مقدار فراوانی پازیاد می خود زیاد و خیلی
براي سنجش سطح نیاز به پیوستگی و ارتباطات اجتماعی، به ترتیب فراوانی به این شرح 

درصد متوسط و  9/0درصد کم،  3/1درصد زیاد،  9/30زیاد،  صد خیلیدر 5/66باشد: می
 کم.درصد خیلی 4/0

ها و اجتماعی را یکی از دغدغهدرصد از افراد مورد بررسی، افزایش امنیت  1/96 -7
نیاز از درصد نیز امنیت خود را کامل دانسته و خود را بی 6/2دانند، نیازهاي خود می

دانند. البته غالب آنانی که نیازمند به افزایش سطح امنیت افزایش امنیت اجتماعی می
اس ط و پس از آن در سطح کم احساجتماعی خود هستند، این نیاز را در سطح متوس

درصد از پاسخگویان نیاز به افزایش امنیت اجتماعی خود را  7/35صورت:  نمایند. بدین می
کنند، درصد از آنان نیاز کمی به این افزایش حس می 3/31دانند، در سطح متوسطی می

زیاد احساس نیاز به افزایش  درصد خیلی 2/2کم و  درصد خیلی 2/2درصد زیاد،  8/24
 امنیت اجتماعی دارند.

درصد) که پاسخ مشخصی به نیاز به  6/2نفر از پاسخگویان ( 6به استثناي  -8
جمله  درصد، نیاز به پیشرفت و ترقی را از 4/97اند، مابقی آنان یعنی پیشرفت و ترقی نداده
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درصد از  1/46اند: گونه ابراز داشتهدانند و شدت نیاز خود را بدینهاي خود مینیازمندي
درصد نیازشان زیاد است،  3/21باشد، یشرفت و ترقی در حد متوسط میآنان نیازشان به پ

درصد از این کارکنان نیازشان به  6/12درصد نیاز کمی به پیشرفت و ترقی دارند،  5/16
کمی در این زمینه احساس  درصد نیز نیاز خیلی 9/0زیاد است و  پیشرفت و ترقی خیلی

 کنند.می
حاضر، آنانی که به شاخص نیاز به آزادي پاسخ از میان پاسخگویان به تحقیق  -9

آزادي و افزایش آن هم در سطح  ي درصد به مقوله 2/92اند، معلوم و قابل قبولی داده
درصد از آنان خود را نیازمند  7/1اند و تنها سازمان و هم در سطح جامعه اعالم نیاز کرده

مده نیز از نیاز باالي کارکنان بنیاد هاي بدست آاند. دادههاي بیشتر برنشمردهافزایش آزادي
شهید و امور ایثارگران استان خوزستان به برخورداري از آزادي بیشتر (در محیط کار و در 

اند و درصد آنان این نیاز خود را زیاد دانسته 5/43اي که گونه دارد، به کل جامعه) حکایت
ز را در خود در سطح متوسط درصد این نیا 4/20اند، زیاد دانسته درصد نیز خیلی 7/21

 کم است. درصد نیز این نیازشان خیلی 3م و درصد، ک 5/3دانند، می
هاي مورد نظر براي نیاز به کسانی که در این پژوهش با توجه به شاخص يهمه -10

اند، این نیاز را در شدن از جانب دیگران، مورد ارزیابی قرار گرفته تأیید و مورد قبول واقع
هاي مربوط به این درصد از افراد مورد بررسی به گویه 5/6نمایند. تنها می خود احساس

شدن  درصد مابقی خود را به مورد تأیید و قبول واقع 5/93اند و نیاز پاسخ مشخصی نداده
توان دانند. سطح نیاز احساس شده در این زمینه را نیز میاز جانب دیگران نیازمند می

درصد از پاسخگویان به این مقوله،  3/41که سطح نیازمندي  چرا متوسط رو به باال دانست،
درصد بیشترین  2/35باشد و پس از آن نیز سطح نیازمندي زیاد، با سطح متوسطی می

درصد از پاسخگویان خود را به این مقوله بسیار زیاد نیازمند  8/7فراوانی را داراست، 
 اند.نیازمند دانسته کم درصد نیز خیلی 9/3درصد کم و  2/5دانند،  می

هاي مورد نظر براي سنجش مجموع با توجه به آنچه تاکنون در مورد شاخص در -11
سطح نیازهاي اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان بیان گردید، 

صورت توصیف  د نظر را به ترتیب فراوانی، بدینتوان سطح این نیازمندي کارکنان مورمی
 40مورد بررسی در سطح زیادي قرار دارد، يدرصد از نمونه 7/41ود: نیازهاي اجتماعینم

درصد از این کارکنان 7/1شان درسطح متوسط قرار دارد، درصد از آنان نیازهاي اجتماعی
درصد هم کم عنوان  7/1زیاد و هاي اجتماعی مورد نظر را خیلینیازهایشان به شاخص

 .نیز مشخص است 3اند که در نمودار داشته
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 حسب سطح نیازهاي اجتماعی آنان توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه بر :3 نمودار

Diagram 3: Frequency Distribution of the Studied Population According 
to Their Level of Social Needs 

 
 به هرهاي مربوط با بررسی نیازهاي اقتصادي و اجتماعی و همچنین شاخص -12

اجتماعی کارمندان بنیاد  ـ هاي اقتصاديها، در نهایت سطح کلی نیازمنديکدام از آن
 گردد:گونه توصیف میشهید و امور ایثارگران استان خوزستان بدین

اجتماعی متوسط و پس از آن  ـ رغم اینکه اکثر پاسخگویان در وضعیت اقتصادي به
اجتماعی خود را،  ـ هاي اقتصاديو نیازمندي در وضعیت خوبی قرار دارند، اما سطح عالیق

درصد از  6/72اند (هاي مورد بررسی، اکثراً زیاد اعالم داشتهبا توجه به شاخص
درصد  6/12زیاد،  درصد از آنان در سطح خیلی 9/13ي هانیازمنديعالیق و پاسخگویان)، 

 ندي خود را خیلیکدام از آنان سطح نیازمدرصد کم اعالم شده است و هیچ 9/0متوسط، 
 کم بیان نداشته است.
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اجتماعی  ـ هاي اقتصاديحسب سطح نیازمندي توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه بر :4 جدول
 آنان

Table 4: The Frequency Distribution of the Studied Population 
According to the Level of Their Socio-Economic Needs 

 درصد تجمعی درصد معتبر ددرص فراوانی 

 Frequency Percentage Valid 
Percentage 

Cumulative 
Percentage 

 سطح نیازهاي
ـ  اقتصادي

 اجتماعی

 0 0 0 0 خیلی کم
 0/9 0/9 0/9 2 کم

 13/5 12/6 12/6 29 متوسط
 86/1 72/6 72/6 167 زیاد

 100 13/9 13/9 32 خیلی زیاد
  100 100 230 جمع

 

 
اجتماعی  ـ هاي اقتصاديحسب سطح نیازمندي توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه بر :4 نمودار

 آنان
Diagram 4: The Frequency Distribution of the Studied Population 

According to the Level of Their Socio-Economic Needs 
 

 هاآزمون فرضیه
ایثارگران استان خوزستان  رکنان بنیاد و اموررسد بین سن کابه نظر می :1 ي فرضیه
 ها رابطه برقرار است. اجتماعی آن ـ هاي اقتصاديو نیازمندي

اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران  ـ بین سن و سطح نیازهاي اقتصادي
داري بدست آمده از انجام اي مشاهده نگردید، زیرا سطح معنیاستان خوزستان رابطه
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بیشتر است، بنابراین  05/0باشد که از می 847/0براي این رابطه  Pearsonن آزمو
 گردد.تحقیق تأیید نمی 1 ي فرضیه

 

سطح سن و  ي رابطهجهت بررسی  شدت همبستگی پیرسوننتایج حاصله از آزمون : 5 جدول
 اجتماعی کارکنانـ  نیازهاي اقتصادي

Table 5: The Results of Pearson Correlation Intensity Test to Examine 
the Relationship between Age and the Level of Socio-Economic Needs of 

Employees 

  
 سطح نیازمندي
Level of Need 

 سن

 Pearson( همبستگی پیرسون
Correlation( 0/013 

 0/847 (Sig) سطح معناداري
 216 تعداد

 

نسیت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان رسد بین جبه نظر می :2 ي فرضیه
 ها رابطه برقرار است.اجتماعی آن ـ هاي اقتصاديخوزستان و نیازمندي

اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور  ـ بین جنسیت و سطح نیازهاي اقتصادي
راي دو دست آمده بکه میانگین به اي مشاهده نگردید، چراایثارگران استان خوزستان رابطه

داري بدست آمده براي این رابطه نیز جنسیت زن و مرد تقریباً یکسان است و سطح معنی
 گردد.تحقیق نیز تأیید نمی 2ي  بیشتر است، بنابراین فرضیه 05/0باشد که از می 985/0

 

دو نمونه مستقل پیرامون سطح نیازمندي کارکنان بنیاد شهید و امور  tنتایج آزمون : 6 جدول
 هاحسب جنسیت آن گران استان خوزستان برایثار

Table 6: The Results of T-Test about the Level of Need of the Staff of the 
Martyr and Veterans Affairs Foundation of Khuzestan Province 

According to Their Gender 
 انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت

 خطاي معیار
 میانگین

T 
ح سط
 داري  معنی

Gender Number Average Standard 
Deviation 

Mean Standard 
Error T Sig 

 1/65381 11/45794 109/8356 48 زن
 0/81859 11/04345 109/8689 182 مرد 0/985 0/018-
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رسد بین وضعیت تأهل کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران به نظر می :3 ي فرضیه
 ها رابطه برقرار است.اجتماعی آن ـ هاي اقتصادينیازمندي استان خوزستان و

طرفه معنادار نگردیده است، سوم تحقیق نیز آزمون تحلیل واریانس یک ي در فرضیه
 ي ). پس رابطهSig=0/137باشد (می 05/0که سطح معناداري برآورد شده بیشتر از  چرا

ـ  هاي اقتصاديو سطح نیازمنديتوان گفت بین وضعیت تأهل گردد و نمییید نمیأفوق ت
 اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان رابطه برقرار است.

 
جهت بررسی تأثیر وضعیت تأهل کارکنان مورد  طرفهتحلیل واریانس یکنتایج آزمون  :7 جدول

 اجتماعی آنها ـ هاي اقتصاديبررسی بر سطح نیازمندي
Table 7: One-Way Analysis of Variance Test Results to Examine the 

Effect of Marital Situation of Employees on Their Level of Socio-
Economic Needs 

 
مجموع 
 مجذورات

 F مربع مجذورات آزادي ي درجه
 سطح

 داري معنی

 Total Squares Degree of 
Freedom 

Square 
Squares F Sig 

 0/137 1/862 226/001 3 678/004 یگروه بین واریانس
   121/380 218 26460/830 گروهی دورن واریانس

    221 27138/834 جمع
 

رسد بین میزان تحصیالت کارکنان بنیاد شهید و امور به نظر می :4 ي فرضیه
 ها رابطه برقرار است.اجتماعی آن ـ هاي اقتصاديایثارگران استان خوزستان و نیازمندي

باشد، کسانی می0304/103زیر دیپلم هستند نیازمندي کسانی که  ي ن نمرهمیانگی
، 3333/96اند دیپلم بوده هایی که دانشجوي فوق، آن2052/113که دیپلم هستند برابر با 

، کسانی که داراي مدرك 1688/107، دانشجویان لیسانس 6124/102ها دیپلم فوق
 2713/110لیسانس هستند  دانشجوي فوقها که آن ،5276/110 تحصیلی لیسانس بودند

لیسانس بوده است میانگین سطح  ها فوقسانی که میزان تحصیالت آنو ک
بوده است. که بیانگر وجود رابطه بین میزان تحصیالت و  6295/108هایشان  نیازمندي

اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان  ـ هاي اقتصاديسطح نیازمندي
 001/0دو متغیر فوق نیز  ي دست آمده براي رابطهداري بهباشد. سطح معنین میخوزستا

 گردد. تأیید میتحقیق  4 ي است فرضیه 05/0باشد و از آنجا که کمتر از می
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جهت بررسی تأثیر وضعیت تحصیلی کارکنان بر  طرفهتحلیل واریانس یکنتایج آزمون : 8 جدول
 اعی آنهااجتم ـ هاي اقتصاديسطح نیازمندي

Table 8: One-Way Analysis of Variance Test Results to Examine the 
Effect of Employees' Educational Situation on the Level of Their Socio-

Economic Needs 

 
مجموع 
 مجذورات

 ي درجه
 آزادي

مربع 
 F مجذورات

 سطح
 داري معنی

 Total 
Squares 

Degree of 
Freedom 

Square 
Squares F Sig 

 0/001 3/730 427/183 7 2990/280 گروهی بین واریانس
   114/515 215 24620/718 گروهی دورن واریانس

    222 27610/998 جمع
 

رسد بین وضعیت استخدامی کارکنان بنیاد شهید و امور به نظر می: 5 ي فرضیه
 ها رابطه برقرار است.تماعی آناج ـ هاي اقتصاديخوزستان و نیازمندي ایثارگران استان
 طرفه معنادار گردیده است، چراپنجم تحقیق آزمون تحلیل واریانس یک ي در فرضیه

فوق  ي پس رابطه ).Sig=0/000باشد (می 05/0که سطح معناداري برآورد شده کمتر از 
 ـ هاي اقتصاديتوان گفت بین وضعیت استخدامی و سطح نیازمنديگردد و میتأیید می

 اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان رابطه برقرار است. بدین
هاي مورد نظر مورد بررسی به شاخص ي صورت که میانگین سطح نیازمندي و عالیق نمونه 

و براي  1408/109 باشد، نزد کارکنان پیمانیمی 9393/107 پژوهش، نزد کارکنان رسمی
است. کسانی  5984/119تخدامیشان قراردادي است این میانگین کارکنانی که وضعیت اس

سایر (از جمله ساعتی،  ي کارمند اصلی بنیاد شهید و امور ایثارگران نبوده و گزینهکه 
 باشد.می1467/111نیز میانگین سطح نیازمندیشان  ،اندرا انتخاب نموده...)  اي وپروژه

گونه بیان نمود که آنانی که از نظر توان اینپنجم تحقیق می ي بنابراین با تأیید فرضیه
اجتماعی نیز احساس  ـ تري قرار دارند، از نظر اقتصاديوضعیت استخدامی در مراتب پایین

 نمایند.نیاز بیشتري می
گردد که میزان نیز مشخص می Scheffeو  Duncanهاي گیري از آزمونبا بهره

مورد بررسی، از کمترین میزان تا بیشترین اجتماعی کارکنان  ـ هاي اقتصادي نیازمندي
سایر  -3کارکنان پیمانی،  -2کارکنان رسمی،  -1باشد: میزان نیازمندي، بدین ترتیب می

 کارکنان قراردادي. -4کارکنان، 
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جهت بررسی تأثیر وضعیت استخدامی کارکنان بر  طرفهتحلیل واریانس یکنتایج آزمون  :9 جدول
 اجتماعی آنها ـ يهاي اقتصادسطح نیازمندي

Table 9: One-Way Analysis of Variance Test Results to Examine the 
Effect of Employees' Employment Situation on the Level of Their Socio-

Economic Needs 

 
مجموع 
 مجذورات

 ي درجه
 آزادي

مربع 
 F مجذورات

 سطح
 داري معنی

 Total 
Squares 

Degree of 
Freedom 

Square 
Squares F Sig 

 0/000 11/568 1254/336 3 3763/008 گروهی بین واریانس
   108/434 220 23855/420 گروهی دورن واریانس

    223 27618/429 جمع
 

رسد بین شهرستان محل خدمت کارکنان بنیاد شهید و امور به نظر می: 6 يفرضیه
 ها رابطه برقرار است.اجتماعی آن ـ قتصاديهاي اایثارگران استان خوزستان و نیازمندي

که سطح  طرفه معنادار نگردیده است، چرادر این فرضیه آزمون تحلیل واریانس یک
فوق تأیید  ي ). پس رابطهSig =0/271باشد (می 05/0معناداري برآورد شده بیشتر از 

ان بنیاد توان گفت بین شهرستان محل خدمت و سطح نیازمندي کارکنگردد و نمینمی
 شهید و امور ایثارگران استان خوزستان رابطه برقرار است.

هاي مختلف بنیاد توان گفت که سطح نیازمندي کارکنان شهرستانبه تعبیري می
 نزدیک به هم است. استان تقریباً ي شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، در همه

 
شهرستان محل خدمت  ثیرأت بررسی تجه طرفهتحلیل واریانس یکنتایج آزمون : 10 جدول

 اجتماعی آنها ـ هاي اقتصاديسطح نیازمندي کارکنان بر
Table 10: One-Way Analysis of Variance Test Results to Examine the 

Impact of Employees' City on the Level of Their Socio-Economic Needs 

 
مجموع 
 مجذورات

 ي درجه
 آزادي

مربع 
 F اتمجذور

 سطح
 داري معنی

 Total 
Squares 

Degree of 
Freedom 

Square 
Squares F Sig 

 0/271 1/165 140/970 27 3806/181 گروهی بین واریانس
   120/983 202 24438/584 گروهی دورن واریانس

    229 28244/765 جمع
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اجتماعی رسد بین وضعیت موجود اقتصادي و وضعیت موجود به نظر می :7 ي فرضیه
 اي برقرار است.دو طرفه ي کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان رابطه

دهد که بین وضعیت موجود نتایج بدست آمده از انجام آزمون پیرسون نشان می
اقتصادي و وضعیت موجود اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان 

)، Sig= 0/000باشد (می 05/0داري آن کمتر از سطح معنیرا که رابطه برقرار است چ
باشد نیز بیانگر آن است که شدت همبستگی بین این دو می 447/0 ضریب همبستگی که

واحد در هر کدام از متغیرها،  1متغیر متوسط است و بدین معناست که با افزایش هر 
 توان گفت هراشیم. بنابراین میبواحد در متغیر دیگر می 447/0شاهد افزایشی معادل 

تري برخوردار باشند، وضعیت چقدر کارکنان مورد بررسی از وضعیت اقتصادي مناسب
چقدر وضعیت اجتماعی آنان  باشد و به همین منوال، هرتر میاجتماعی آنان نیز مناسب

 تر است.شان نیز مناسبتر باشد، وضعیت اقتصاديمناسب
 

وضعیت موجود اقتصادي و  ي رابطهجهت بررسی  ت همبستگی پیرسونشدنتایج آزمون  :11 جدول
 وضعیت موجود اجتماعی کارکنان

Table 11: The Results of Pearson Correlation Intensity Test to Examine 
the Relationship between Economic Situation and Social Situation of 

Employees 

  
 اجتماعیوضعیت  وضعیت اقتصادي

Economic Situation Social Situation 

وضعیت موجود 
 اقتصادي

 0/447 1 همبستگی پیرسون
 0/000  (Sig) سطح معناداري
 230 230 تعداد

وضعیت موجود 
 اجتماعی

 1 0/447 همبستگی پیرسون
  0/000 (Sig) سطح معناداري
 230 230 تعداد

 
عیت موجود اقتصادي کارکنان بنیاد شهید و امور رسد بین وضبه نظر می: 8 ي فرضیه

 ها رابطه برقرار است.هاي اجتماعی آنایثارگران استان خوزستان و نیازمندي
دهد که بین وضعیت موجود نتایج بدست آمده از انجام آزمون پیرسون نشان می

ان استان هاي اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگراقتصادي و عالیق و نیازمندي
 =Sigباشد (می 05/0داري آن کمتر از سطح معنیخوزستان رابطه برقرار است چرا که 
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باشد نیز بیانگر آن است که شدت همبستگی می -621/0)، ضریب همبستگی که 0/000
این  ي بین این دو متغیر قوي است، البته به دلیل منفی بودن این شدت همبستگی، رابطه

یابد (دیگري باشد، یعنی با افزایش یکی، دیگري کاهش میمی دو متغیر بصورت معکوس
چقدر  بایست انتظار داشت که هریابد)، و بالعکس. بنابراین میدر جهت منفی افزایش می

تري برخوردار باشند، کارکنان مورد بررسی از نظر اقتصادي از وضعیت مناسب
 تر باشد و بالعکس.شان پایینهاي اجتماعی نیازمندي

 
وضعیت  ي رابطهجهت بررسی  شدت همبستگی پیرسوننتایج حاصله از آزمون : 12 دولج

 اجتماعی کارکناناقتصادي و نیازهاي 
Table 12: The Results of Pearson Correlation Intensity Test to Examine 

the Relationship between Economic Situation and Social Needs of 
Employees 

 زهاي اجتماعینیا  
Social Needs 

 وضعیت اقتصادي
 0/621- همبستگی پیرسون

 0/000 (Sig) سطح معناداري
 196 تعداد

 
رسد بین وضعیت موجود اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور به نظر می :9 ي فرضیه

 ها رابطه برقرار است.هاي اقتصادي آنایثارگران استان خوزستان و نیازمندي
دهد که بین وضعیت موجود یج بدست آمده از انجام آزمون پیرسون نشان مینتا

هاي اقتصادي کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان اجتماعی و نیازمندي
)، Sig= 0/000باشد (می 05/0داري آن کمتر از سطح معنیرابطه برقرار است چرا که 

ز بیانگر آن است که شدت همبستگی بین این دو باشد نیمی -506/0ضریب همبستگی که 
این دو  ي متغیر نسبتاً قوي است، البته به دلیل منفی بودن این شدت همبستگی، رابطه

یابد (دیگري در باشد، یعنی با افزایش یکی، دیگري کاهش میمتغیر بصورت معکوس می
چقدر  داشت که هر بایست انتظاریابد)، و بالعکس. بنابراین میجهت منفی افزایش می

تري برخوردار باشند، کارکنان مورد بررسی از نظر اجتماعی از وضعیت مناسب
 تر باشد و بالعکس.شان پایینهاي اقتصادي نیازمندي
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وضعیت  ي رابطهجهت بررسی  شدت همبستگی پیرسوننتایج حاصله از آزمون  :13 جدول
 اقتصادي کارکناناجتماعی و نیازهاي 

Table 13: The Results of Pearson Correlation Intensity Test to Examine 
the Relationship between Social Situationand Economic Needs of 

Employees 
 نیازهاي اقتصادي  
  Economic Needs 

 وضعیت اجتماعی
 0/506- همبستگی پیرسون

 0/000 (Sig) سطح معناداري
 202 تعداد

 
 گیرينتیجه

آید که ریزي به شمار میجمله مقوالت مهم و مورد تأکید در انواع برنامه نیازسنجی از
نیازهاي افراد،  ي آوري اطالعات دربارهرا فرآیند شناخت، سنجش و جمع توان آن می

الزم  ي ها دانست تا از این رهگذر زمینهبندي آنها و مؤسسات و اولویتها، سازمان گروه
این نیازها فراهم آید و جامعه و افراد ِحاضر در آن از جهات مختلف به براي برطرف کردن 

 نظران مختلف هر کدام باصاحبرشد، توسعه، بهزیستی و رفاه نائل آیند. به همین سبب 
رود کرده و تعاریف، نظرات و مورد بررسی خود به این مبحث و ي توجه به حوزه

و همچنین عواملی را که سبب بروز انواع اند دست دادههاي گوناگونی براي آن به شاخص
 اند.گردند را ذکر نمودهمختلف نیازها در شرایط گوناگون می

در همین راستا پژوهش حاضر نیز به دنبال شناخت و سنجش نیازهاي گوناگونِ 
اقتصادي و اجتماعی کارکنان ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان و بررسی 

اجتماعی آنان بوده است که در نهایت نتایج زیر از آن  ـ بر نیازهاي اقتصاديعوامل مؤثر 
 گردد:استخراج می

اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان  ـ وضعیت اقتصادي
درصد بد،  11خوب،  درصد 43درصد متوسط،  7/44باشد: به ترتیب فراوانی بدین قرار می

اجتماعی  ـ مورد بررسی وضعیت اقتصادي ي ب و هیچکدام از نمونهخو درصد خیلی 3/1
اجتماعی در شرایط  ـ بدي نداشتند. بنابراین اکثر افراد مورد بررسی از نظر اقتصادي خیلی

 متوسط و پس از آن در شرایط خوبی قرار دارند.
بارتند هاي اقتصادي کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان عنیازمندي

مسکن  ي تر، نیاز به ارتقاي شغلی، نیاز به تهیهاز نیاز به وضعیت مالی و معیشتی مناسب
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توان در مجموع سطح هاي بهداشتی و درمانی که میتر و نیاز به تأمین هزینهمناسب
درصد  7/38نیازمندي اقتصادي آنان را به ترتیب فراوانی بدین صورت توصیف نمود: 

 کم. درصد خیلی 7/1زیاد و  درصد خیلی 9/3درصد زیاد،  6/19، کمدرصد  9/23متوسط، 
هاي اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان نیازمندي

عبارتند از نیاز به پیوستگی و ارتباطات اجتماعی، نیاز به افزایش امنیت اجتماعی، نیاز به 
یط کاري و در کل جامعه)، نیاز به تأیید و پیشرفت و ترقی، نیاز به آزادي بیشتر (در مح

ی آنان را به ترتیب توان در مجموع سطح نیازمندي اجتماعمورد قبول واقع شدن که می
 درصد خیلی 7/1درصد متوسط،  40درصد زیاد، 7/41صورت توصیف نمود:  فراوانی بدین

 بررسی خیلیمورد  يدرصد کم و سطح نیازمندي اجتماعی هیچکدام از نمونه 7/1زیاد، 
 باشد.نمی کم

کدام از  هاي مربوط به هربا بررسی نیازهاي اقتصادي و اجتماعی و همچنین شاخص
اجتماعی کارمندان بنیاد شهید و امور  ـ هاي اقتصاديها، در نهایت سطح کلی نیازمنديآن

در رغم اینکه اکثر پاسخگویان بهگردد: گونه توصیف میایثارگران استان خوزستان بدین
اجتماعی متوسط و پس از آن در وضعیت خوبی قرار دارند، اما سطح  ـ وضعیت اقتصادي

هاي مورد بررسی، اجتماعی خود را، با توجه به شاخص ـ هاي اقتصاديعالیق و نیازمندي
درصد  9/13هاي نیازمنديعالیق و درصد از پاسخگویان)،  6/72اند (اکثراً زیاد اعالم داشته

درصد کم اعالم شده است و هیچ  9/0درصد متوسط،  6/12زیاد،  خیلی از آنان در سطح
 کم بیان نداشته است. کدام از آنان سطح نیازمندي خود را خیلی

متغیر مورد بررسی یعنی  6با آزمون فرضیات تحقیق نیز مشخص شد که از میان 
سن، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، وضعیت استخدامی و شهرستان محل 

متغیر میزان تحصیالت و وضعیت استخدامی و سطح  2دمت کارکنان مورد نظر، بین خ
متغیر سن، جنس،  4اجتماعی آنان رابطه وجود دارد و بین  ـ هاي اقتصادينیازمندي

اجتماعی این  ـ هاي اقتصاديوضعیت تأهل و شهرستان محل خدمت و سطح نیازمندي
 اي مشاهده نگردید. کارکنان رابطه

اجتماعی کارکنان بنیاد  ـ هاي اقتصاديثیرگذار بر سطح نیازمنديأین عوامل تبنابرا
متغیر میزان تحصیالت و وضعیت استخدامی این  2شهید و امور ایثارگران استان خوزستان 

 باشد.افراد می
با بررسی سایر فرضیات تحقیق نیز مشخص گردید که بین وضعیت موجود اقتصادي 

 توان گفت هرمیکارکنان مورد بررسی رابطه برقرار است و و وضعیت موجود اجتماعی 
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تري برخوردار باشند، وضعیت اجتماعی آنان چقدر این کارکنان از وضعیت اقتصادي مناسب
تر باشد، چقدر وضعیت اجتماعی آنان مناسب باشد و به همین منوال، هرتر مینیز مناسب

 تر است.شان نیز مناسبوضعیت اقتصادي
شخص گردید که وضعیت اقتصادي کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین م

باشد و به همین هاي اجتماعی آنان تأثیرگذار میاستان خوزستان بر روي سطح نیازمندي
هاي اقتصادي آنان ترتیب نیز وضعیت اجتماعی این کارکنان بر روي سطح نیازمندي

 تأثیرگذار است.
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Abstract: 
 

To achieve social welfare and development in human communities 
and groups, attention to needs of those is necessary and important. To do 
this, first, must accomplish to needs assessment than achieve 
comprehensive insight to the most important needs and of the 
community. The aim of the present study was to assess of current 
condition and needs of employees of martyr organization of Khuzestan 
province according to the two dimensions of economic and social. Their 
research was accomplished by both quantitative and qualitative research 
methods (Purpose interview, Snowball Sampling and Survey). In this 
study it was found that the majority of those surveyed in terms of socio-
economic, are average and then are in good condition. Nevertheless, 
most of them are believed that level of their neediness to benefit more 
from the socio-economic indicators is high and very high (86/5 percent). 
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