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   ]1[ ي ایثارگري و انتظار از ایثارگرانبه روحیه ینگرش

  امیدعلی باپیري

  خلیل کمربیگی

  چکیده

و به ایـن   است،ي ایثارگري حفظ و تقویت روحیه موردپژوهش حاضر در پی سنجش نگرش مردم استان ایالم در 

با روش پیمایشـی و اسـتفاده از    تحقیقاین از ایثارگران دارند؟  که مردم استان ایالم چه انتظاريدهد سؤال پاسخ می

نتـایج   .ندنفر بـود 400ي مورد بررسـی تعــداد نمــونه. هاي مورد نیاز اقدام نمودفن پرسشنامه به جمع آوري داده

ي یارخوب بـه روحیـه  نگرشی در حد خوب و بس ،)درصد 8/68 (دهد که اغلب پاسخگویان نشان می دست آمدههب

پاسخگویان ضمن ستایش از عملکرد ایثـارگران در  . به این روحیه منفی بود ،درصد 8/11شو نگر ایثارگري داشتند

هـاي  ي خود را با مردم و نگرشو رابطه کنندند همچنان این روحیه را حفظ داشتانتظار  از آنان دوران دفاع مقدس،

از  را آنـان هـاي  گران و خـانواده ایثـار  ،ند که مشکالت اقتصـادي و اجتمـاعی  انتظار داشت ،چنینهم. قطع نکنند هاآن

ي هـاي ایثـار و روحیـه   کم جامعه از مفهوم و شـاخص پاسخگویان شناخت  ،البته .دپاسداشت ارزش ایثار دور نساز

ي ایثـارگران در جامعـه   ترین موانع تـرویج روحیـه  ایثارگري و عملکرد ضعیف نهادهاي نخستین و ثانویه را از مهم

  .انددانسته

 .ي ایثارگري، دفاع مقدس، انتظارروحیه رزش، ایثار،ا: واژگان کلیدي
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  لهأمس بیان

که از دیرباز مورد  آید به شمار می هاي بشريترین ارزشاز برجسته "ي ایثارگريروحیه"و داشتن  "ایثار"ارزش 
 اووستی است و روح همنوع د انساننماد و نمود دیگرخواهی  "ایثار". استتوجه ملل و ادیان مختلف قرار گرفته 

یگري و دیگران از را در راه د جان خود فردي یا جمع کثیري رود کهجا پیش میو گاه تا آن ؛گذارد را به نمایش می
ها و چنین افرادي  در نگاه ملت ،از این رو. در عمل تفسیر کننداز خود گذشتگی را ایثار و  دست می دهند تا
  .)3: 1385محمدي، (گردند  ی تبدیل میشدناهاي فراموش ناي به سمبلمردمان هر جامعه

. یابدمعنا مینمودن منزلت اجتماعی و گاهی نیز با فداکردن جان  ایثار، گاه در قالب هزینه کردن مادي، زمانی هزینه
ایثار یک هیجان «. گذرد و منافع غیر را بر منافع خود ترجیح می دهد فرد ایثارگر آزادانه و آگاهانه از خویش می

مرادي، ( »بلکه استکمال شعوري است که در یک انتخاب تجلی می یابد ،بروز آنی یک احساس نیست زودگذر و
  .اما نگاه کنشگر به آسمان است؛ پذیردکنش او در زمین  صورت می ).1389

ي ایثارگري در روحیه زیرا ندارد؛اختصاص سالم ي ایرانی و دین ابه جامعه ي وابسته به آن، ین ارزش و روحیها
برخی جوامع و ادیان متمایز  ي ما را ازي ایثارگري جامعهحیهروچه آن .دشوها ستوده میهنگي جوامع و فرمهه

و  محتواهدف،  .شودایثار توأم با اخالص، ارزش محسوب  شدهسازد، رنگ خدایی داشتن آن است که سبب  می
  .است تبدیل کردهارزش به یک  را آن ،ایثارماهیت 
هایی چون ایثار، افراد در جوامعی چون ایران با بافت فرهنگی گرایانه و ابزاري به ارزشي نگاه فایدهبا غلبه، امروزه

؟ قرار داردتوجه مردم  در کانونارزشی چون ایثار همچنان  اند که آیاو اجتماعی خاص، با این ابهام مواجه شده
ایثار در  يدربارهاست؟ و چه نگرشی  اه مردم چگونه، در نگ)با توجه به تغییرات کنونی(اصوالً جایگاه ارزش ایثار 
ال اساسی پاسخ دهد که مردم استان ایالم در این سؤ هخواهد ب این پژوهش می ،رواز اینعصر کنونی وجود دارد؟ 

تقویت این روحیه پیشنهاد می  کارهایی را در راستايدارند؟ چه راه ي ایثارگري در جامعه چه نظراتیروحیه مورد
  از ایثارگران دارند؟ يند؟ و چه انتظارکن
  

 اهداف تحقیق

سنجیده هاي حفظ و تقویت آن و شیوهي ایثارگري روحیه موردمردم در هدف اصلی این پژوهش آن است که نظر 
  :است به قرار زیر تريدر پی اهداف جزئی نیزاین پژوهش . مردم استان ایالم از ایثارگران شناخته شود و انتظار

  ؛ایثارگري ين میزان نگرش پاسخگویان نسبت به روحیهتعیی .1
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سن، جنس،  مانندایثارگري بر حسب متغیرهاي زمینه اي  ينگرش مردم استان ایالم نسبت به روحیه يمطالعه .2
هاي شهدا، هل و عضویت در خانوادهأمیزان تحصیالت، وضعیت اشتغال، میزان درآمد، محل سکونت، وضعیت ت

 ؛گان دوران دفاع مقدسجانبازان و آزاد

 ؛ي ایثارگري در جامعههاي حفظ و تقویت روحیهشناخت راه. 3

  ؛دفاع مقدسمردم شهر ایالم از جانبازان و آزادگان دوران  انتظارشناخت . 4

  .ایثارگري يحفظ و تقویت روحیه راستايپیشنهاد در ي ارایه .5
 تعریف لغوي ایثار

در فرهنگ واژگان فارسی و عربی، تشابه . هاي مختلف آمده استفرهنگدر ایثار از جمله واژگانی است که 
س فْو بیشتر به مفهوم ایثار نَ هاي ایثار دارد به برخی از شاخص و در فرهنگ لغات انگلیسی معنایی نزدیک، معنایی
 .است

او . ي سخاوت استاین مرحله، کمال درجه. شتنمقدم دا را برخودمنفعت دیگران یعنی  ؛معتقد است ایثار» دهخدا«
در فرهنگ فارسی معین ایثار  .)368: 1377دهخدا، (این واژه را به معناي عطا کردن و برگزیدن نیز معنا کرده است 

ي ایثار به معناي واژه» المنجد« در فرهنگ. )412 :1371معین، (  نیز به معناي دیگران را برخود برگزیدن آمده است
ي عربی از باب افعال و از ماده ي ایثار در زبانواژه .)10: 1373، معلوف(است دهآماشتن دیگران را برخود مقدم د

  1ي ایثارواژه ،در فرهنگ واژگان زبان انگلیسی). 1352قرشی، (باشد ثر و به معناي برگزیدن و اختیار کردن میؤی آثر
حتی اگر دوست (ن از چیزي در فرهنگ آکسفورد به معناي دست برداشت. بیشتر به معناي ایثار نفس آمده است

 "ایثار"ي د که واژهتوان عنوان کربه طور کلی می .)Oxford,2005:3(ترجمه شده است )دارید آن را داشته باشید
جمعی بر منفعت فردي و شخصی، دیگران را بر خویش مقدم منافع در زبان فارسی و عربی با عناوین ترجیح 

پوشی از و در فرهنگ واژگان انگلیسی نیز با چشم بیان شده است ،داريخود بدان نیاز  کهداشتن، بخشیدن آن چه 
  .است ذکر شدهو حداقل خواستن  ،چه خود دوست داريهاي خود، دست برداشتن از آنخواسته

 تعریف اصطالحی ایثار

هاي فرهنگچه را که در آن ،براین اساس .هاي مختلف تعاریف متفاوتی داردها و فرهنگالمعارفایثار در دایره
 "ایثار"که یک عارف  را چههاي فارسی تفاوت معنایی دارد و آنزبان انگلیسی تحت عنوان ایثار آمده، با فرهنگ

هاي متفاوت نیز تلقی خاصی از جوامع مختلف با ایدئولوژي. کندفرق می "ایثار"داند با تلقی یک سیاستمدار از می
عبارت است  برترین درجات جود و سخاء است وایثار : معتقد است ي کتاب جامع السعادتنویسنده. ایثار دارند

به معناي "ایثار"در دایره المعارف قرآن،  .)163: 1384نراقی، (و احتیاج به آن جود و بخشش مال با وجود نیاز :از

                                                             
1  - at negation 
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وستی بین د برادري و به معناي نهایت و در، در کسب سود و منفعتی یا پرهیز از ضرر و زیانی مقدم داشتن دیگران
گذشت از جان، مال، خویشاوند، امنیت شخصی،  به معناي در علوم سیاسی نیز ایثار). 167: 1382(آمده استدونفر 

علی « .)12: 1375راد ، افشاري/ آقابخشی(است آمدهآسودگی مقام به خاطر عدالت، حق و حقیقت و منافع جامعه 
خود را ذره ذره، اندك اندك به دیگران ایثار کردن، : کرده استین توصیف نهم ایثار را با زبانی شاعرانه چ» شریعتی

خود راستینت پی می بري  کنی، به آن رسی، خود را کشف مییبه امت فدا کردن که ذره ذره، اندك اندك به خود م
یت ترین مظاهر انسانداند که یکی از باشکوهایثار را یک اصل قرآنی می» مرتضی مطهري« .)118: 1378رضایی، (

شناسی ایثار را انکار کردن یا نپذیرفتن چیزي مانند انکار نفس و سایت بین المللی جامعه). 1385مطهري، (است 
هاي آنالین نامهو واژه لغات بسیاري دیگر از فرهنگدر  .(Isa-sociology,2012) داندمی خواهش خود

  .ه استهاي درونی آمدانگلیسی، با عنوان تَرك نفس و به اصطالح خواهش
در فرهنگ و گذشتن از خود است که  ،بر منفعت خود ترجیح دادنرا  منفعت دیگران به معنايایثار  بنابراین، 
  .باید رنگ الهی و به قصد و نیت خدایی صورت گیرد، این گذشت و دست برداشتن از خود اسالمی 

  تحقیقات پیشین
از سوي پژوهشگران انجام گرفته، و نتایج قابل توجهی  هاي مختلفیي ایثارگري پژوهشي ایثار و روحیهدر زمینه

  . دست آمده استنیز به
هاي  هاي شهدا و ایثارگر نسبت به ارزش که با عنوان بررسی نگرش خانواده) 1386(نتایج پژوهش محمدي    

در سطح نسبتاً هاي شاهد و ایثارگر  دهد پاسخگویان خانوادهایثارگري در استان کردستان انجام گرفته، نشان می
  .نگرش مثبتی دارند آنهاي ایثارگري آشنا هستند، و نسبت به باالیی با ارزش

ي ایثارگري هاي اعمال عبادي و عبادت بر روحیهدر پژوهش خود به بررسی تاثیر انگیزه) 1387(فوالدچنگ   
ترین عامل مهم ،)نماز(ادينوجوانان شاهد و غیرشاهد شهر شیراز پرداخته، و معتقد بوده که انجام اعمال عب

ي کننده بینیتواند پیشهاي اعمال عبادي نمیي کل انگیزهي تمایل به ایثارگري است؛ اما نمرهبینی کننده پیش
هاي اعمال عبادي، فقط عبادت به قصد پرستش است که به طور از بین انگیزه. معناداري از رفتار ایثارگرانه باشد

  .نماید بینی میگري را پیشداري تمایل به ایثارمعنا
هاي منبعث از فرهنگ ایثار و ي ارزشدر پژوهش خود به بررسی و شناسایی موانع رشد و توسعه) 1382(حیدري  

ي رفاه و کاهش مشکالت ي عدالت در جامعه، توسعهتوسعهبه نتیجه رسیده که شهادت در جامعه پرداخته و 
ي امور کشور، اعتماد مردم، افزایش کارآمدي دولت اسالمی در ادارهي مسئوالن، اقتصادي مردم، بهبود رابطه

هاي مورد نیاز آنان براي رشد در جامعه، پاسخ به شبهات نسل جوان،  ي نسل جوان و تأمین فرصتپذیرش صادقانه
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یثار و کارهاي ترویج فرهنگ اترین راهرا مهم... افزایش کارآمدي نظام آموزش و پرورش در تربیت نسل جوان و 
  .  اندشهادت دانسته

 شناسی فرهنگ ایثار و شهادت در پژوهشی با عنوان درآمدي بر آسیب) 1389(جنتی بوداغی و سرسختجنت 
جا که ممکن است فرهنگ ایثار و شهادت را در مقام نشر نباید از آن قشر خاصی دانست؛ بلکه تا آناند که آورده

هرچند ایثارگران به صورت عملیاتی قشر منحصر و محدودي هستند؛ اما . مخاطبان آن باید عموم مردم باشند
هاي ذکر شده با پژوهش حاضر در موضوع، داراي تشابهاتی البته پژوهش .فرهنگ ایثارگري مخاطب عام دارد

رو، از این  .ها هم به لحاظ عنوان، هم محتوا و ابزار، کامالً مشابه پژوهش حاضر نیستندکدام از آنهیچ ولیهستند؛ 
در پژوهش حاضر، محقق ابتدا خود . الذکر متفاوت استها کامالً با تحقیقات فوقتحقیق حاضر از لحاظ یافته

دست  هاي اصلی این روحیهبه شاخص ،هاي ایثارگري زا تعیین کرده؛ آنگاه با اعتبارسنجی آنهاي روحیهشاخص
 ،چنین و هم شده؛هاي ایثار تعیین علمی، شاخصايبه شیوه یافته که از این حیث پژوهشی نو و براي نخستین بار

  .انتظار جامعه را از ایثارگران مطرح نموده است
  شناسی روش

ي متون مختلف و در روش اسنادي، محقق با مطالعه. است 2اسنادي و پیمایشی روش پژوهش، در این مطالعه 
ي ایثار در اسالم و ساله، و پیشینهویژه دوران جنگ هشتهایثارگري در طول تاریخ و ب مورداسناد انتشار یافته در 

نامه همراه با  محقق از تکنیک پرسش. هاي خاصی براي ایثار نموده استعلوم مختلف، اقدام به تنظیم شاخص
آماري این پژوهش شامل   يجامعه. است پرداختهمصاحبه استفاده کرده و از این طریق به سنجش نظر پاسخگویان 

نفر  69هزار و  407برابر با   آنانتعداد کل  1385بر اساس سرشماري سال  است کهساکنان استان  ایالم  تمامی
براي تعیین حجم نمونه، از طریق فرمول کوکران . بوداي چند مرحلهي در این پژوهش گیر نمونه يشیوه. ه استبود

  :  با فرض. شدو به روش زیر عمل 

                                  d=./05     q=./5       p=./5          t=1/96    N =130000 
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جهت باال بردن اعتبار، رفع اشتباهات و افزایش دقت احتمالی،  آماري، يحجم نمونه نفر به عنوان 384پس از تعیین
  . افزایش یافتنفر  400نمونه به

براي طراحی پرسشنامه، ابتدا . گرفت انجاممحقق ساخته  ي پرسشنامهطریق از نیز هاي پژوهش گردآوري داده
- آنگاه با توجه به معانی ایثار در قرآن و حدیث، روان .اند، مطالعه شدون مفهوم ایثار انتشار یافتهمتونی که پیرام

 تاپرداخت، هاي مفهوم ایثارتعریف سازمانی ایثار و ایثارگر به طرح شاخص ،هم چنینشناسی و شناسی، جامعه

                                                             
2 - Survey 
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از میان (محقق با رجوع و مصاحبه با داوران ي بعد،لهدر مرح. اي پرسشنامه انجام گیردار سازهاعتب ،گونهاین
هاي دفاع مقدس، النی در  بنیاد حفظ آثار و ارزشئومس ،هم چنین ،حوزه و دانشگاه نفرماندهان جنگ، استادا

نفر از  30ها در اختیار تعداد شاخص ،پایاندر  .ح کردرا اصالهاي تعیین شده شاخص )...ي شهدا وکنگره
مرزبانی نیروي انتظامی  ،)ع(حضرت امیریازده  ماندهان جنگ در تیپحوزه و دانشگاه، فر متشکل از استادان(داوران

ي حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس و کنگره بنیاد شهید و امور ایثارگران، مسئوالنی از سازمان بنیاد ،هم چنینو 
نتایج قضاوت داوران . گردد تأییدتا اعتبار صوري پرسشنامه  قرار گرفت )هاشهدا، و چند نفر از پیشکسوتان جبهه

گین باالتري برخوردار ني میاشاخصی را که از نمره دهتعداد  ،سپس .شد مشخص   spssافزار با استفاده از نرم
هاي تعیین شده و توجه به شاخص و با ؛ندشدگري تعیین ي ایثارهاي اصلی مفهوم روحیهبه عنوان شاخص ،بودند

هاي شاخص موردنتایج قضاوت داوران در  )1(شماره جدول .ي اصلی طرح گردیدنامه االت پژوهش، پرسشسؤ
را نشان  ها ي ایثارگري به همراه رتبه و میانگین آن برتر روحیه هاي شاخص) 2(و جدول شماره  ي ایثارگريروحیه

  .دهدمی
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  )1(  ول شمارهجد
 رتبه میانگین شاخص ردیف

 8 67/4 )دگرخواهی(شخصی و حزبی جمعی بر منافعدادن منافع ترجیح 1

 4 78/4 )خداجویی(کسب رضاي خداوند برايتالش  2

 6 69/4 شجاعت، دلیري و خطرپذیري 3

 3 83/4 ظلم ستیزي و دفاع از مظلوم 4

 18 38/3 تالش مضاعف براي ساختن ایران 5

 1 17/5 )طلبیشهادت(نهراسیدن از مرگ و استقبال از شهادت 6

 10 47/4 گرایی مطلقکاري و نتیجهعمل به تکلیف بدون مالحظه 7

 12 33/4 هاپایداري و استقامت در برابر مشکالت، نامالیمات و سختی 8

 2 84/4 مصالح جامعه راستايدر  ازخودگذشتگی و انجام رفتارداوطلبانه 9

 11 43/4 نیتاقت و حسنصد 10

 16 73/3 )پذیريوالیت(اعتقاد به اصل والیت فقیه 11

 7 70/4 با تبعیضخواهی و مقابله عدالت 12

 17 52/3 هاي مختلف ملی و مذهبیمشارکت در عرصه 13

 15 79/3 بندي به انجام مناسک دینی و مذهبیپاي 14

 14 17/4 ع مقدسحفظ و نشر نمادها و ارزش هاي انقالب و دفا 15

 5 77/4 )خواهیآزادي(ها اعتقاد به حق آزادي و آزادگی انسان 16

 13 25/4 زیستیدوري از دنیاطلبی و ساده 17

 9 66/4 آمادگی جهت دفاع از استقالل کشور و تمامیت ارضی آن 18

 19 07/3 شناسیسیاسی و دشمنبصیرت 19

 20 97/2 اصلی آن نظام سیاسی و ارکاناعتماد به عملکرد  20
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  هاایثارگري به همراه رتبه و میانگین آن يبرتر روحیه هايشاخص): 2(شماره جدول
 رتبه میانگین شاخص

 1 17/5 )طلبیشهادت(نهراسیدن از مرگ و استقبال از شهادت 

 2 84/4 مصالح جامعه راستايدر  ازخودگذشتگی و انجام رفتارداوطلبانه

 3 83/4 مظلوم ظلم ستیزي و دفاع از

 4 78/4 )خداجویی(کسب رضاي خداوند  برايتالش 

 5 77/4 )خواهیآزادي(ها اعتقاد به حق آزادي و آزادگی انسان

 6 69/4 شجاعت، دلیري و خطرپذیري

 7 70/4 با تبعیضخواهی و مقابله عدالت

 8 67/4 )دگرخواهی(شخصی و حزبی جمعی بر منافعدادن نفعترجیح

 9 66/4 جهت دفاع از استقالل کشور و تمامیت ارضی آنآمادگی 

 10 47/4 گرایی مطلقکاري و نتیجهعمل به تکلیف بدون مالحظه

  
از  را) نگـرش بـه ایثـار   ( االت مربوط به متغیـر اصـلی تحقیـق   سؤ) پایایی(قابلیت اعتماد) 3(هاي جدول شماره داده

هـاي  نامه پرسشاطالعات  ابتدا،  .دهدنشان می SPSSآماري  ينامهآلفاي کرونباخ و با استفاده از بر يطریق محاسبه
االت حذف یـا اصـالح   ؤپس از گرفتن آلفاي کرونباخ متغیر اصلی، برخی دیگر از س ؛شد  spssاولیه و ثانویه  وارد

  :استزیر  يشیوهشرح این مرحله به  .توزیع و اصالحات نهایی به عمل آمد دوباره نامه پرسش ،سپس. گردید
  قابلیت اعتماد متغیر اصلی تحقیق):3(شماره جدول

 التعداد سؤ متغیر
ضریب اعتبار آلفاي 

 کرونباخ اولیه

حذف و یا  هايگویه
 اصالح شده

  ضریب اعتبار آلفاي
 کرونباخ نهایی

 S41,s49 76/0 69/0 9 نگرش به ایثار

فی و ها از آمار توصیپردازش داده براي که از نوع نظرسنجی است،وهش و اینبا توجه به ماهیت توصیفی بودن پژ
عیار، میانگین و انواع پراکندگی همچون واریانس، انحراف م هاي مرکزي، متغیره شامل شاخص تک (هاي تحلیل

  .استفاده شده است ) نمودارها
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  ي ایثارگريي آماري برحسب نگرش پاسخگویان به روحیه توزیع نمونه) : 4( شماره جدول
  مقادیر

 به ایثار نگرش
 فراوانی

درصد ناخالص 
 فراوانی

درصد فراوانی 
 تجمعی

 3/3 3/3 13 خیلی بد

 8/11 5/8 34 بد

 3/31 5/19 78 متوسط

 5/68 3/37 149 خوب

 100 5/31 126 بسیار خوب

  100 400 جمع
 نگرش ، نگرش خوب و پس از آن)درصد3/37(که اغلب پاسخگویان دهدمینشان  )4(شماره  هاي جدولداده

از پاسخگویان نگرش  درصد 8/68که :گفتتوان می .اندي ایثارگري داشتهنسبت به روحیه )درصد5/31(بسیارخوبی
  .ي ایثارگري دارندمثبتی به روحیه

  ها به ابعاد مختلف ایثارگريي آماري برحسب اولویت آن توزیع نمونه) : 5( شماره جدول
 میانگین ابعاد روحیه ایثارگري ردیف

 03/4 د عاطفیبع 1

 64/3 بعد اعتقادي 2

 59/3 بعد رفتاري 3

ي ایثارگري تري به روحیهدهد که پاسخگویان از لحاظ عاطفی نگرش مثبتنشان می) 5(جدول شمارههاي داده
. اندي ایثارگري اعتقاد داشته و به انجام رفتارهاي ایثارگرانه تمایل نشان دادهبه روحیه عالوه بر آن، .اندداشته

  ).دبو 5 نمره و بیشترین 1 ،میانگین يکمترین نمره(
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  توزیع نگرش پاسخگویان به روحیه ایثارگري برحسب جنسیت): 6( شماره جدول
  جنس

 نگرش به ایثار

 جمع مرد زن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 3/3 13 8/2 11 5/0 2 بسیار بد

 5/8 34 3/6 25 3/2 9 بد

 5/19 78 5/11 46 0/8 32 طدرحد متوس

 3/37 149 0/18 72 3/19 77 خوب

 5/31 126 8/12 51 8/18 75 بسیار خوب

 100 400 3/51 205 8/48 195 جمع

  نگرش پاسخگویان به روحیه ایثارگري برحسب جنسیتمیانگین و انحراف معیار ) 7(شماره جدول
 انحراف استاندارد تعداد میانگین جنس

 727/0 195 854/3 زن

 877/0 205 471/3 مرد

 829/0 400 659/3 جمع

  
ي ایثارگري روحیهاغلب پاسخگویان وجود  دهد که اوالًنشان می) 7( جدول شماره و) 6(شماره ولجدهايداده

بد  اریسمی وجود آن را براي جامعه بد و بده و تعداد ککردر حدخوب و بسیارخوب ارزیابی براي جامعه را 
ي میانگین زنان بیشتر از که نمره دهدمیي پاسخگویان در میان دو جنس نشان میانگین نمره ،ثانیاً .اندارزیابی نموده

  .باشدمردان می
 هاي سنیي ایثارگري درمیان گروهمعیار میزان نگرش پاسخگویان به روحیهمیانگین و انحراف):8(شماره جدول

 انحراف استاندارد تعداد میانگین هاي سنیگروه

 202/1 83 434/3 سال و پایین تر 20

 053/0 164 957/3 سال 21-30

 946/0 110 882/3 سال 31-40

 756/0 32 406/4 سال 41-50

 916/0 8 625/3 سال 50باالتر از 

 062/1 397 856/3 جمع
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سبت به ن ،سال دارند 50-21که میانگین سنی بین  یهایکه نگرش گروه دهدنشان می )8(جدول شمارههاي داده
اما  ؛ي ایثارگري در حد خوب و بسیارخوب بوده استسال به روحیه 50تر و باالتر از سال و پایین20هاي گروه

هاي سنی میانگین گروه ينمره. ها بوده استتر بیشتر از سایر گروهساله و پایین20سنی  نگرش بد و بسیاربد گروه
 ،چنین هم. باشدها میساله بیشتر از سایر گروه 50- 41ه سنی میانگین گرو يه نمرهدهد کنشان میمختلف نیز 
  .تر از آن بوده استساله و پایین 20ي میانگین مربوط به گروه سنی کمترین نمره

 ایثارگري برحسب میزان تحصیالت میانگین و انحراف معیار میزان نگرش پاسخگویان به روحیه):9(جدول 

 اف استانداردانحر تعداد میانگین میزان تحصیالت

 983/0 6 167/3 بیسواد

 833/0 29 862/3 سیکل و پایین تر

 137/1 165 782/3 متوسطه و دیپلم

 023/1 63 933/3 فوق دیپلم و لیسانس

 817/0 15 333/3 فوق لیسانس و باالتر

 817/0 7 000/3 جواببی

 060/1 400 853/3 جمع

نگرشی در حدخوب و  کارشناسیدیپلم و د باتحصیالت فوقافرا کهدهدنشان می )9(جدول شمارههاي داده
دهد که پاسخگویان هاي سنی مختلف نیز نشان میي میانگین گروهنمره. اندي ایثارگري داشتهبسیارخوب به روحیه

  .  اندتري داشتهي میانگین پایینو باالتر نمره ارشدکارشناسیبا تحصیالت 
  

 ي ایثارگري بر حسب محل سکونتمعیار میزان نگرش پاسخگویان به روحیهفمیانگین و انحرا):10(شمارهجدول 

 انحراف استاندارد تعداد میانگین محل سکونت

 051/1 324 877/3 شهر

 097/1 76 750/3 روستا

 060/1 400 853/3 جمع

 

ارخوب به دهد که اوالً اغلب ساکنان شهر، نگرشی در حد خوب و بسینشان می )10(جدول شمارههاي داده
ي میانگین ساکنان در دهد که نمرهي میانگین ساکنان شهر و روستا نشان مینمره ثانیاً ؛اندي ایثارگري داشتهروحیه

  . روستا بوده است ي میانگین ساکنان ز نمرهشهر بیشتر ا
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 هلوضعیت تأ ي ایثارگري بر حسبروحیهمیانگین و انحراف معیار میزان نگرش پاسخگویان به  ):11(شماره جدول

 انحراف استاندارد تعداد میانگین هلوضعیت تأ

 994/0 183 989/3 هلمتأ

 101/1 217 837/3 مجرد

 060/1 400 853/3 جمع

 

ي بسیارخوب به روحیه دهد که اغلب افراد متاهل نگرشی در حد خوب ونشان می)11(جدول شمارههاي داده
دهد که  ها نیز نشان میمیانگین ينمره. اندیه را خوب ارزیابی نمودهشتر افراد مجرد این روحیایثارگري داشته و ب

 .هل بیشتر از افراد مجرد بوده استي میانگین افراد متأنمره

  
  ایثارگري بر حسب وضعیت اشتغال میانگین و انحراف معیار میزان نگرش پاسخگویان به روحیه):12(شماره جدول

 استانداردانحراف  تعداد میانگین وضعیت اشتغال

 000/1 176 994/3 شاغل

 094/1 221 751/3 بیکار

 060/1 397 859/3 جمع

دهد که اغلب افراد شاغل نگرش بسیارخوب و اغلب افراد بیکار نگرش خوبی نشان می)12(جدول شمارههاي داده
ي میانگین افراد شاغل ه نمرهدهد کي میانگین افراد شاغل و بیکار نیز نشان مینمره. اندي ایثارگري داشتهبه روحیه
 .ي ایثارگري بیشتر از افراد بیکار بوده استبه روحیه

 ي ایثارگري بر حسب میزان درآمدمیانگین و انحراف معیار میزان نگرش پاسخگویان به روحیه): 13( شماره جدول

 انحراف استاندارد تعداد میانگین میزان درآمد

 761/0 24 167/4 )ترینهزار تومان و پای 250(پایین پایین 

 028/1 71 000/4 )1/250- 500(تر از متوسط پایین

 894/0 51 961/3 )1/500-750(متوسط 

 033/1 10 200/4 )1/750-میلیونیک(باالتر از متوسط 

 095/1 6 000/4 )باالتر از میلیون تومان(باالي باال 

 945/0 162 025/4 جمع
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 ،اندهاي درآمدي مختلف قرار داشتهگروه در دهد افرادي که شاغل بوده ونشان می )13(جدول شمارههاي داده
نشان هاي درآمدي مختلف نیز ي میانگین گروهنمره. اندي ایثارگري داشتهنگرش خوب و بسیارخوبی به روحیه

راي میانگین دا) هزار تا یک میلیون تومان در ماه 750درآمدي بین(که افراد با درآمد باالتر از متوسط  دهدمی
  .باشندهاي درآمدي میبیشتري از سایر گروه

  
ي ایثارگري بر حسب عضویت میانگین و انحراف معیار میزان نگرش پاسخگویان به روحیه): 14(شمارهجدول 

 هاي شهداء، جانبازان و آزادگان در خانواده

 انحراف استاندارد تعداد میانگین ...عضویت در خانواده 

 891/0 100 210/4 )بلی(دارند

 086/1 300 733/3 )خیر(ندارند

 060/1 400 853/3 جمع

هاي شهداء، جانبازان و آزادگان دوران که عضو خانوادهدهد اغلب پاسخگویانینشان می)14(جدول شمارههاي داده
شی در حد نگر ،اندها نبودهکه عضو این خانوادهنگرشی در حد بسیارخوب و پاسخگویانی ،انددفاع مقدس بوده

هاي شهداء، جانبازان و آزادگان دوران ي میانگین عضو خانوادهنمره چنین،هم. اندخوب به روحیه ایثارگري داشته
  .دفاع مقدس بیشتر از سایر پاسخگویان بوده است

   گیرينتیجه

 8/68به طوري که  ؛داني ایثارگري داشته هاي تحقیق، اغلب پاسخگویان نگرش مثبتی به ایثار و روحیه براساس یافته
 شودسبب می این نگرش مثبت. انددانستهیار خوب ي ایثار و ایثارگري را خوب و بسها داشتن روحیه درصد از آن

هاي  با به کارگیري روش ي مناسب در جامعه را براي ترویج آن داشته باشند و تا متولیان ترویج این روحیه، زمینه
د در این زمانه کسی به دنبال که افراد و تفکراتی که معتقدن دهدنشان میاین یافته . مختلف به ترویج آن بپردازند
هاي حاصل از پژوهش نشان داده. دهند درصد از پاسخگویان را تشکیل می 8/11 فقطایثار نیست، در اقلیت بوده و 

، از لحاظ اعتقاد به دارندي ایثارگري تري به روحیه ز لحاظ عاطفی، نگرش مثبتدهد که اغلب پاسخگویان امی
  .،به انجام رفتارهاي ایثارگرانه تمایل دارندآناني بعدي و در آخر هم خود  ي ایثارگري، در مرتبه روحیه

زنان یانگین ي م نمرهکه  دهد مینشان ها،  هاي پاسخگویان بر حسب جنسیت آن نتایج حاصل از جدول میانگین -
مردان ي میانگین  نمرهبین . باالتر بوده استي ایثارگري  نگرش به روحیهدر مردان نمره میانگین در جامعه نسبت به 

ي باالتري  نمره درصد 25/4زنان با میانگین  یابیم که در می در بعد عاطفی ي ایثارگري و زنان در نگرش به روحیه
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این اختالف تفاوت در  البته،. است درصد 58/0میزان این اختالف و دارند  درصد 67/3مردان با میانگین  نسبت به
باشد  می درصد 47/3و در مردان  درصد 93/3که میانگین نگرش در زنان ايگونهبه ؛است درصد 46/0بعد رفتاري 

  .باشد می درصد 39/0و در بعد اعتقادي نیز 
اند با  ساله قرار گرفته 50تا  41ویانی که در گروه سنی دهد پاسخگ تحقیق نشان می هاينتایج حاصل از جدول -

چنین گروه سنی هم .اند ي ایثارگري بوده میانگین نگرش مثبت به روحیه بیشترین، داراي 5از  درصد 41/4میانگین 
که  اغلب کسانی شاید بتوان گفت. تري هستند داراي میانگین پایینیثارگري ي ا تر، نسبت به روحیه سال و پایین 20

و آغاز  ینوجوانسنین تري به این روحیه داشته و افراد اند، نگرش مثبت سال دفاع مقدس را تجربه نموده 8شرایط 
  .اند تري بوده نسبت به سایر گروه هاي سنی داراي میانگین پاییندر نگرش مثبت به این روحیه جوانی، 

و باالتر تا افراد داراي تحصیالت لیسانس، نسبت به دهد که افراد با تحصیالت سیکل  هاي پژوهش نشان می یافته -
میانگین نگرش مثبت به این ارزش، در دو گروه  .اند برخوردار بودهاز میانگین باالیی ه ي ایثار در جامع روحیه

با توجه به تعداد کم . استها پایین  چنین فوق لیسانس و باالتر نسبت به سایر گروهسواد و همتحصیلی بی
االت ؤو یا عدم تفهیم درست س آنانسواد، شاید بتوان میزان پایین بودن این میانگین را در تعداد کم بی پاسخگویان

دانست؛ اما پایین بودن میانگین ارزش ایثار در افراد با تحصیالت فوق لیسانس و باالتر معنایی خاص داشته  آنانبه 
  .باشد نسبت به این ارزش اجتماعی می آناني نگرش  دهنده و نشان

ي ایثار داراي  نگرش به روحیه مورددهد که ساکنان شهر و روستا در استان ایالم در  نتایج تحقیق نشان می -
 75/3و در روستا  درصد 88/3شهر  ساکنانبه طوري که میانگین این ارزش در  باشند، اختالف میانگین زیادي نمی

  .نیستزیاد  آنانباشد و اختالف بین  می درصد
هاي  براساس یافته .اي بود که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت تأهل نیز از دیگر متغیرهاي زمینهوضعیت  

به  ؛ي ایثار در افراد متأهل و مجرد دیده نشده است نگرش به روحیهي  میانگین نمرهتحقیق تفاوت زیادي در 
  .استبوده  درصد 84/3مجرد  و در افراد درصد 99/3افراد متأهل  درطوري که میانگین نگرش به ایثار 

ي افراد شاغل  ي ایثار، هر چند میانگین نمره در مورد وضعیت اشتغال، و نگرش افراد شاغل و بیکار به روحیه 
نتایج در این زمینه نشان . نیستنیز بسیار زیاد  آناناما اختالف  ؛است باالتري ایثار  نسبت به افراد بیکار به روحیه

. باشد می درصد 75/3و در افراد بیکار  درصد 99/3ي ایثار در افراد شاغل  گرش به روحیهدهد که میانگین ن می
دیده اختالف زیادي میانگین نگرش به ایثار، ي  نمرهاز لحاظ در میان طبقات درآمدي مختلف،  دهدمیها نشان  یافته
  .رسد میرصد د 20/0میانگین در بین طبقات مختلف به  ي نمره به طوري که اختالف ؛شود نمی

وران دفاع هاي شهداء، جانبازان و آزادگان د یکی از متغیرهاي مورد سنجش در پژوهش حاضر عضویت در خانواده 
با توجه به شرایط و نظام فرهنگی حاکم بر  ي ایثارگري ا به ایثار و روحیهه نگرش این خانواده. مقدس بوده است
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ي ایثارگران به  ها، از مصادیق واقعی خانوادهاین خانواده که چرا ؛از اهمیت خاصی برخوردار است ي ایرانی جامعه
در این زمینه بسیار با  آناندستیابی به نگرش  ي ایرانی، جامعهآیند، و با توجه به تغییرات نگرشی و ارزشی  شمار می
به سایر ها عضویت داشته، نسبت  هاي تحقیق، پاسخگویانی که در این خانواده براساس یافته. استاهمیت 

هاي  اعضاي خانواده به طوري که میانگین نگرش به ایثار در ؛اند پاسخگویان از میانگین باالتري برخوردار بوده
  .بوده است درصد 73/3سایر پاسخگویان  و در درصد 21/4شهداء، جانبازان و آزادگان 

اغلب پاسخگویان کنش  ین زمینهدر ا .ي آماري از ایثارگران بوده است یکی از سؤاالت تحقیق انتظار جامعه 
از : يکه جملهايبه گونه ؛اندکردهرا در دفاع از آب و خاك این سرزمین، تکریم  جانبازان و آزادگاني  ایثارگرانه

جمالت مشابهی چون ما نباید . خورد ها به چشم می نامه زحمات ایثارگران کمال تشکر را داریم در اغلب پرسش
را تکریم  آنانهمیشه  ،باشیم آناني راه  دهنده باید ادامه ،را برآورده سازیم آنانباید انتظار انتظاري داشته باشیم و 

نموده و .... برخی نیز توصیه به صبر، گذشت، داشتن امید، توکل و. شد نامه دیده می در جاي جاي پرسش ... .و کنیم
خود را  انتظاربرخی نیز  .عذرخواهی نموده بودند ،پاسداري نماید آناناگر جامعه نتوانسته به خوبی از دستاوردهاي 

 ،انتقال و آموزش آن به نسل جدید ،تداوم آن در زمان فعلی ،ي ایثارگري در قالب جمالتی چون حفظ روحیه
        .خواستار شده بودند... ي آن با ذکر خاطرات و اشاعه

تکریم ایثار، ایثارگران و ستایش  از  نشان ،اي مختلف هاي سنی، جنسی و طبقه ي گروه هانامه بررسی اغلب پرسش
نموده و ایثارگران را به  آنانبرخی از پاسخگویان نیز توصیه به حفاظت از دستاوردهاي ایثار . اشتها د کنش آن

اطاعت از فرامین دین اسالم، مذهب شیعه، پیرو خط امام و رهبري، همگامی با مردم، حفاظت از آب و خاك کشور 
  .ندفراخوانده بود

ي خود را با ایثارگران عنوان نموده بودند، ضمن سپاس از زحمات  پاسخگویان که احساس همدالنهبرخی دیگر از 
ي  هایی نموده بودند که ممکن است عمل ایثارگرانه ، توصیه به جدا نشدن از مردم و پرهیز از ورود به عرصهآنان

حس نوع دوستی و ، ستآنان اي  چنان نیازمند عمل ایثاگرانهجامعه هم: معتقدند هانآ. را تحت شعاع قرار دهد انآن
عالوه بر . جوانان حفظ نمایند ویژهبهي خود را با مردم و  و ارتباط صمیمانه نندجامعه خواهی خود را فراموش نک

ام نجرا از ا آنانهاي مختلف، نظامهایی از خردهسفارش کرده بودند که وضعیت جامعه و فضاي حاکم بر بخش آن،
   .نسازدپشیمان آن و از انجام  ندکنش ایثارگرانه مأیوس نک

امروز . نگیرد آناني ایثار را از  اند مشکالت اقتصادي و اجتماعی، روحیه پاسخگویان اظهار داشتهاز این دسته 
ک که این تصور کنندکار خود را تمام شده  نگ، محتاج این روحیه است و نبایدي ایرانی بیش از زمان ج جامعه
ي خویش باشند و در وضعیت فعلی نیز  در هر زمان و مکانی حافظ کشور و جامعهباید  آنان .دیگران استنوبت 

، و در انجام حفظ کنندثر و مفیدي در جامعه ؤخود را فرد م اکنونباید  هاآن. پایبندي و اعتقاد خود را نشان دهند
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بودند که این رفتارها و  کردهپیشنهاد  پایاندر . ندشوم پیشقد سترفتارهایی که خیر عموم و رضاي خداوند در آنها
  .را در قالب تنگ مادي نبینند آناني  عمل ایثارگرانه ،فرزنداند، تا کنندان خود نیز منتقل روحیه را به فرزن

اي هنظامي کنونی خرده گویان از دیدگاه انتقادي به رفتارها د که برخی از پاسخدهها نشان می نامه بررسی پرسش
 آنانهاي انجام گرفته توسط خود مختلف جامعه در قبال جانبازان و آزادگان دوران دفاع مقدس یا برخی از کنش

انتقاداتی اي از تاریخ این سرزمین، به روند فعلی  در برهه ي آنان هداشته و در عین ستایش عمل ایثارگرانگالیه 
نادرستی این ي درستی یا  فارغ از داوري در زمینه این دسته، انعکاس احترام به پیشنهادهايجهت  انمحقق .اند داشته

و امیدوار است در صورت مفید بودن، بتواند مدنظر قرار کرده اقدام  آنبه انعکاس نسبت  ها،پیشنهادها و انتقاد
  .گیرد

هاي  گران و خانوادهبه ایثار آناني  بود که به عقیده ايمربوط به امتیازات و مزایاي اجتماعی هابخش اصلی این انتقاد
محوري است،  ی و جامعهمعتقد بودند که ذات عمل ایثارگرانه، قصد و نیت اله آنانبرخی از . تعلق گرفته است آنان

مردم را در نظر گرفته، همواره حافظ کشور  عموممنافع  ، ي خود که ایثارگران در انجام عمل ایثارگرانه به این معنا
ي مردم، درگیر مسائل  را همانند بیشتر عامه اننباید مشکالت اقتصادي آن حال،اند؛  دهبوده و به قصد قربت انجام دا

به سمت کسب مسائل  ،اند انجام داده عموماي که به خاطر رضاي خداوند و نفع  مادي گرداند و از عمل ایثارگرانه
ها که زمانی حاضر به آن. گنجد مین چرا که انتظار پاداش در قاموس عمل ایثارگرانه ؛ مادي و امتیازات آن سوق دهد

، اینک نباید به خاطر انجام همان رفتار ایثارگرانه، حقوق اندفداي جان خویش براي اعتالي کشور و مردم ایران بوده
  .همان افرادي که برایشان از خویش گذشتند، پایمال گردد

گرایی  قانون بایدایثارگران  ،بنابراین است؛مند اي قانون ي ایرانی جامعه جا که جامعه از آن اعتقاد داشتندبرخی دیگر 
اند که رعایت اصول و  از ایثارگران انتظار داشته .ندي ایثارگري بدان ی از روحیهکنند و آن را شاخصرا ارزش تلقی 

باید حرکت  آنان ایثارگران باشد،مدنظر  ام به اصول آن بایدقوانین حاکم بر جامعه و حرکت در مسیر قانون و احتر
حرکت  ؛ زیرااي برنتابند شکنی را از سوي هر فرد، گروه و دسته و قانون مداري را تشویق کننده سمت قانونجامعه ب

تواند به حفظ نظم در جامعه، انسجام و همبستگی بیشتر اعضاي  الگوهاي جامعه به سمت قانون و پیروي از آن، می
  .آن کمک نماید

 یاشود، مسئولی قصد دارد آگاهانه  ن است که گاهی اوقات دیده میاز جمله پیشنهادهاي دیگر این دسته، ای
ها و صدور فرامینی،  ها، دستورالعمل نامهناآگاهانه خود را حامی ایثارگران در جامعه معرفی نماید و با وضع بخش

در . یثارگران باشددبینی از اد، تا کارکرد پنهان آن ایجاد بکنحقوق بخشی از افراد جامعه را به نفع ایثارگران ضایع 
ي  ترویج روحیهراستاي و خواستار لغو چنین دستوراتی، در  شوندگونه موارد، ایثارگران باید خود پیشقدم این

که خود حامی مردم بوده و در جهت امنیت و آسایش، حاضر به فداي جان خویش  آنانایثارگري در جامعه گردند، 
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 ایثار، بخشی از جامعه را يلهي ابزاري از مسأ ند که با استفادهفتاي بینباید به دام دستورات مدیر ،حالاند،  بوده
یض در جامعه قراول مقابله با تبعپیش آنانخود از ایثارگران این بوده که  آنانانتظار . بدبین سازد آنانبه  نسبت

ننمایند تا هیچ  گردد، طرفداريث ضایع شدن حقوق بخشی از مردم میباشند و از هیچ رفتار یا دستوري که باع
که توسط  يدیگر انتظار. نیابد ي ابزاري و لوث کردن ارزش ایثار در جامعه استفاده فرصتفرد، گروه و سازمانی 

هایی  دست بودند برخی از این دسته معتقد. ي جدا شدن ایثارگران از مردم عادي است لهاین گروه مطرح شده مسأ
د بودن معتقد ؛و را از مردم عادي دور سازند از مردم به حساب آورند  بافتهجدا ي  در کار است تا ایثارگران را تافته

ارتباط  نباید ،بنابراین .استاز جان خود گذشته  ، فرد ایثارگر از میان همین مردم برخاسته و براي حفاظت از مردم
ش معقوالنه، منطقی و و واکنن مردم و شنیدن نظرات و انتقاد مانند همیزندگی کردن . ردم قطع گرددمداوم با م

ي ایثارگري را در جامعه فراهم  ي ترویج بیشتر روحیه بینجامد و زمینه آنان تواند به ارتباط بیشتر می ،همدالنه به آنها
ي  در پی اشاعهاگر ایثارگران ؛ معتقد بودند )اند از میان نسل نو برخاسته آنانکه اغلب (برخی از پاسخگویان . آورد

ي  هدور از اغراق توضیح دهند، ارایه و ببینانه  را واقع ودي خ هستند باید اعمال ایثارگرانهي ایثارگري  روحیه
گنجد، در  نمی آناندور از دسترس، یا ذکر خاطراتی که در باور ه الگوهایی از خود، به عنوان افرادي غیرزمینی و ب

باید در گفتار و رفتار خود همانند دوران جنگ  آنان. آورد به وجود میذهنیتی منفی آنها، نسبت به ایثار و ایثارگري 
  .پرهیز نمایند ،شود می تعبیر به ریاپیشه کنند و از انجام رفتارهایی که صداقت

اي  که ایثارگران در زمانی بدون وابستگی به حزب، گروه و دسته اند با توجه به این برخی از پاسخگویان انتظار داشته
اند؛ ارزش ایثار را فراتر از حزب و گروه بدانند و پاسداري نمایند تا این  پرداخته  هخاص، به انجام اعمال ایثارگران

  .ي خاصی از جامعه اختصاص نیابد گروه یا طبقه ،ارزش به حزب، دسته
انتظار دارند با توجه به  آنان. این دسته بود هاي جامعه نیز از دیگر انتظارقدرت درك گذشت زمان و تغییر ارزش

ایثارگران افکار خود را با این  ،رهنگی و اجتماعی که در جامعه بر اثر تأثیرات عوامل مختلف پدید آمدهتغییرات ف
. هستنداي به جامعه القا نگردد که مظهر مخالفت با نوآوري و تغییر در جامعه  تغییرات هماهنگ سازند، تا به گونه

را مخالف با شور و نشاط دوران جوانی در زمان حاضر  برخی از جوانان این دسته، انتظار داشتند که ایثارگران خود
  .معرفی ننمایند

  
  هاپیشنهاد

ي آماري این  متعددي از سوي جامعه ي ایثارگري در جامعه، پیشنهادهاي هکارهاي تقویت روحی ي راه در زمینه
اصل از تحقیق به آنها هاي حو یافتهآماري ي با نمونه ،تحقیق و مصاحبه یندفرادر  انتحقیق عنوان گردید و محقق

  :شوندمیه ارایدر دو بخش  کهند دست یافت
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  ي آماريپیشنهادهاي جامعه) الف
پیشنهادها  سعی شدهي آماري پژوهش، ه شده از سوي جامعهدن و نرخ فراوانی پیشنهادهاي ارایبه سبب متنوع بو

  :شوده ارای در جامعه آنانو تأثیرگذاري براساس میزان اهمیت 
با ارزش ایثار و  متضاد ين جامعه به پیگیري آرمان ایثار و پرهیز آنان از انجام رفتارهاالئومس عملیو التزام اعتقاد   

  آن؛هاي  شاخص
هاي آن و پرهیز از تنزل ارزش ایثار به یک و ملی کردن این ارزش و شاخصي ایثار،  نگرانه به مقوله نگاه کالن 

  اي خاص از جامعه؛ ش گروهی یا طبقهارز
ترویج صحیح  راستاياصالح نظام آموزشی و تربیتی کشور و بازنگري در اهداف آموزش و محتواي یادگیري در  

  زدگی و شعارگرایی در این مسیر؛ امي ایثار و پرهیز از عو و روزآمد مقوله
  ؛ایثارگري يها ار و جلوهشناساندن ارزش ایث راستايهاي اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه در  گسترش آگاهی 
 ... هاي آموزشی، فرهنگی، ورزشی و جوان با برگزاري دوره ،هاي ایثار به نسل نوجوان معرفی و شناساندن اسوه 

، مشاهیر و بزرگان تاریخ و مواجه نمودن )ع(ی ایثار در زندگی ائمهلمآشنایی آنان با مصادیق عینی و ع ،چنینهم
  و بازدید از اماکن محل ایثارگري؛ ن نمادهاي فرهنگ ایثارآنها با افراد مؤثر در دفاع مقدس به عنوا

  تأکید بر فرهنگ عاشورا؛ ویژهبه ،ي ایثارگري معرفی نقش دین و مذهب در ایجاد تقویت روحیه 
ي ایثار با برگزاري مسابقات هنري، استفاده از هنرهاي تجسمی  استفاده از ظرفیت هنر و هنرمندان در ترویج روحیه 

  ؛...وو نمایشی 
  ایثارگران با ادبیات و زبان روز؛ هاي ایثار و پاسخ به سؤاالت نسل نو در زمینه 
ي ایثارگري در  روحیه براي نهادینه کردنب و سایر اقالم فرهنگی اها و مراکز فرهنگی از کتخانه سازي کتاب غنی 

  ؛جامعه
  اي مختلف؛ه سازمان و نهادهاه، نکوداشت ایثار و ایثارگري در میان طبقات مختلف جامع 
هاي آن و حمایت از آثار علمی، هنري و  ي ایثار و شاخص زمینه هاي مختلف در انجام تحقیقات و پژوهش 

  هاي دانشجویی؛ نامه پایان
هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي توسط اقشار  ها و نهادهاي خودجوش در عرصه ها، تشکل انجمنسیس تأ 

  هاي دواطلبانه؛ ن جامعه با سازمانمودمختلف جامعه و آشنا ن
هاي مختلف از ایثارگران در  هاي ایثارگرانه و نصب تندیس ن عمومی به عنوان ایثارگران و کنشاکگذاري ام نام 

  و مناطق مختلف استان؛ هامیدان
  ي ایثارگري؛ ترویج روحیه برايهاي نوین و مناسب  آوري به کارگیري فن 
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  ي ایثارگري؛ رویج روحیهبراي ت تأمین اعتبارات الزم 
اد، گروه ها و محدود نکردن آن به نه هاي آن توسط افراد، احزاب، گروه جلوگیري از ابزاري شدن ایثار و شاخص 

  اي خاص ؛ و طبقه
ي  مقوله بهبود ذهنیت مردم نسبت به راستايدر  ...شناسان و  شناسان اجتماعی، جامعه استفاده از مشاوران و روان 
  ثار و ایثارگران؛ای

  انحققپیشنهادهاي م) ب
هاي احترام به ي ایثارگران تشریح گردد و شیوهارزش واقعی مفهوم ایثار براي طبقات گوناگون جامعه و خانواده 

و ) ع(ي معصومین هاي رفتار ائمهشیوه عالوه بر آن،. ي ایثار و ایثارگران در جوامع مختلف عنوان گرددمقوله
ي ایرانی و حتی در جوامع مختلف توضیح داده شود تا مردم عادي در جامعه هاي ر و رفتار خانوادهالگوهاي ایثا

ها اعطاي برخی مزایاي اجتماعی به این خانواده موردو در  کنندتري به ایثار و ایثارگران پیدا معقوالنه دیدگاهجامعه 
ي اعضاي خود ، به اهمیت واقعی رفتار ایثارگرانههاي محترم ایثارگران نیزاصالح گردد و خانوادهذهنیت منفی 

 .پدید آید توازنی و آن را در قالب تنگ مادي نبینند تا در این زمینه شوندواقف 

- با رفع کاستی )لئوهاي مسسازمان(و ثانویه ... ) وسایل ارتباط جمعی و خانواده، نظام آموزشی،(نخستیننهادهاي  

  .ایفا نمایند .. هاي ایثار و ایثارگري وایثارگري و نهادینه نمودن ارزش ي هروحی نقش خود را در تقویت ها
- هاي مدیریت، برنامهي ایثارگري با رفع نقاط ضعف خود در زمینهها و نهادهاي مرتبط با ترویج روحیهسازمان 

هاي ي گزارشهیاهاي متعدد، عدم ارکاريریزي، کنترل، نظارت، آموزش، تبلیغ و غیره و برطرف نمودن موازي
ي ایثارگري و تقویت اعتبارات مالی به ترویج این زدگی در امر ترویج روحیهاي و در پیش نگرفتن عوامکلیشه

  .روحیه همت گمارند
ي ایثارگري در جامعه کمک به بهبود وضعیت روحیه مردمهاي مادي ایثارگران و مشکالت اقتصادي رفع دغدغه 

  .نمایدمی
ي ایثارگري را در پی تواند تقویت روحیهمی ي دشمنان این مرز و بومهاو هوشمندانه با هجمهي علمی مقابله 

  .داشته باشد
هاي آنان و تشریح ي ایثارگران و خانوادهها با نشان دادن رفتارهاي ایثارگرانهانجام کار فرهنگی و اصالح ذهنیت 

- ه تاکنون از این مزایا استفاده ننمودهک هاییاري از خانوادهي زندگی بسیواقعی مزایاي اعطا شده و نشان دادن شیوه

  .اند
هاي منفی ي از ذهنیتتا با ایجاد همدلی دوطرفه بسیار شود هاي ارتباط بین ایثارگران و نسل نو برقرارزمینه  

  .اصالح گردد
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ي ایثارگري در جامعه ا روحیهت کنندهاي ایجاد انگیزه در میان نخبگان مختلف جامعه را جستجو امر راه مسئوالن 
  .بیشتر تقویت گردد
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A general enquiry into keeping and strengthening the self-devotion spirit and 
expectations from the self-devotees 

Case study: Ilam 
omidali bapiri 
    Khalil Kamarbeigi  

Abstract 
The current study taking this concept into consideration tries to investigate Ilami’s 
viewpoint about keeping up and strengthening the spirit of self-devotion and answers 
this question that what Ilami people expect from the self-devotees and their families? 
After probing the concept of self-devotion, its functions, how Islam regards it, and its 
sociological parameters, the study deals with assessing the Ilami people’s viewpoint 
about self-devotion spirit and what they expect from the self-devotees. The researcher 
collected the required data by the means of survey and questionnaire. A total of 400 
questionnaires were analyzed and the findings reveal that majority of respondents 
(68%) thought of self-devotion spirit as good and very good while 11.8 percent 
showed negative viewpoint toward the concept. 82.23 percent of the respondents 
emphasized the role of the family in extending the self-devotion spirit by selecting 
the much and very much options of the responses. After family, the respondents laid 
stress on the role of educational system, mass media, and organizations and those 
responsible institutions in extending the self-devotion spirit, respectively. While 
admiring the performance of the self-devotees during the Holy Defense, the 
respondents expect the self-devotees to keep the spirit and to keep the contact with 
people and their viewpoints. The respondents, furthermore; expect that the 
socioeconomic problems of the self-devotees and their families do not prevent them 
from keeping the self-devotion value. The respondents realized the society’s scanty 
knowledge of self-devotion concept and its criteria as well as self-devotion spirit, and 
the weak performance of primary and secondary institutions as the main obstacles for 
extending the self-devotion spirit in the society.  
Keywords: value, self-devotion, self-devotion spirit, Holy Defense, expectations  

 


