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  1394، 2 ةم، شمارانزدهش، سال 62؛ مطالعات ملي ةفصلنام

  
  
  

  سازي هويت ايثارگري شناختي از پنهان حليلي جامعهت
  1دانشگاه مازندراندر 

  
E-mail: hjc@umz.ac.ir              بستي حيدر جانعليزاده چوب *  
E-mial: zahrapazoki1464@gmail.com              نژاد يزهرا پازوك **  

  
  30/7/1393: پذيرشتاريخ                 29/2/1393: يافتتاريخ در

  
  چكيده
 برخـوردار  سـازي   مخفـي  بـراي  اجتماعي تالشي ايثارگري، هويت سازيِ  پنهان
اصـلي ايـن     هـدف  .است بودن ايثارگر به وابسته يا و ايثارگر ويژگي از بودن

 اعـضاي  و كاركنان كلية ايثارگري هويت سازي  پنهان وضعيت بررسيمطالعه  
 چرايـي   و 1391 سـال  در مازنـدران  دانـشگاه  ايثـارگر  يـا  و شاهد علمي هيأت

 هاي ايـن مطالعـه براسـاس نظريـة          داده. است آنها منظر از پديده اين اجتماعي
 .انـد   شـده  آوري  جمـع  سـاخته،  محقق پرسشنامه طريق از و اجتماعي همنوايي

 مطالعـه  ناي دهندگان  پاسخ درصد 66 حدود بنابر نتايج به دست آمده، ميانگين     
 مطالعـه،  مـورد  جامعـة  منظـر  از .اند    زده ايثارگري سازي هويت   دست به پنهان  

 ايـن . شـوند   مـي  ايثـارگري  هويـت  سـازي   پنهـان  باعث مختلفي و متعدد عوامل
  .شوند بندي دسته اجتماعي عوامل و ديني عوامل به ميتوانند عوامل
  
  
اري، عوامـل اجتمـاعي،     سازي هويت ايثارگري، همنوايي هنج     پنهان :ها   واژه كليد

  .عوامل ديني

                                                           
 بررسـيِ « مقالـه مـستخرج از طـرح پژوهـشي مـصوب شـوراي پژوهـشي دانـشگاه مازنـدران بـا عنـوان            ايـن . 1

ـ سازي هويت ايثارگري در ميان كاركنان و اعـضاي هي           شناختيِ پنهان   جامعه ت علمـي شـاهد و ايثـارگر دانـشگاه          ئ
 .باشد  مي1391در سال » مازندران

 ، نويسنده مسئوللوم انساني و اجتماعي، گروه علوم اجتماعيشناسي دانشگاه مازندران، دانشكده ع دانشيار جامعه *

   دانشگاه مازندرانارشد مطالعات جوانان، كارشناس **
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  ه و طرح مسألهقدمم
شـهادت بـارزترين و بـاالترين نمـاد     . ايثارگري از مقومات فرهنگ الهي ـ اسالمي است 

. تجلي اين ارزشِ متعالي است كه سبب حيـات و جـاودانگي ديـن اسـالم شـده اسـت                   
 بازدارنـدگي و    وجود روحية ايثارگري و رونق آن در جوامع اسالمي عاملي مهـم بـراي             

جنگ تحميلي عراق عليه ايران صحنة تجلي       . شود دفاع در مقابل مهاجمان محسوب مي     
  .ايثارگري بوده است

در زمان جنگ ايران وعراق و در طول هـشت سـال دفـاع مقـدس، براسـاس آيـين                    
 تن از ياران درس خوانده در مكتـب او، ارزش           72و  ) ع(آزادگي و فداكاري سيدالشهدا   

هـاي آنـان      جامعه بسيار نمايان بوده و منزلت اجتماعي ايثارگران و خانواده          ايثارگري در 
هاي آنـان    نزد عموم مردم بارز بوده است، كساني كه لباس رزم به تن پوشيدند، خانواده             

هاي آنـان بـا افتخـار بـه          اهميت و ارزش اجتماعي بااليي داشتند و ايثارگران و خانواده         
؛ 1389بستي،   ؛ جانعليزاده چوب  1388كريمي،  (دادند   امه مي ايثارگري به زندگي اجتماعي اد    

و ها بعـد از اتمـام جنـگ تحميلـي جامعـه ايـران        اما طي سال )1390فاضلي و همكاران،  
هاي اخير براساس تجربيات زيستة اين محققان و اندك تحقيقاتِ انجـام         خاصه طي سال  

 در  )1390لي و همكـاران،     ؛ فاض 1388؛ كريمي،   1386آهنگرسالبني،  (شده در اين خصوص     
هـاي شـهداء، فرزنـدان شـهيد و          اي از خانواده   هاي اجتماعي بخش قابل مالحظه     عرصه

ايثارگر، ايثارگران و اعضاي خانوادة آنان تمايلي بـه آشكارسـازي هويـت ايثـارگري از                
ورزنـد و از بيـان ايـن هويـت اكـراه              سازي آن مبادرت مـي     خود ندارند و حتي به پنهان     

ين در حالي است كه انتظار معقول و طبيعي آن اسـت كـه آنهـا نـه فقـط اكـراه                      دارند، ا 
جـانعليزاده  (نداشته باشند بلكه به آن افتخار كرده و به بازگو كـردن آن مبـادرت ورزنـد                  

  .)37 :1389بستي،  چوب
ممكن است اين باور در بين برخي از ايثارگران وجود داشته باشد كه اين امر نه يك         

هـاي دينـي مكتـب اسـالم         سرمايه است و نشاني از نهادينه شدن ارزش       نقص بلكه يك    
دوسـتي و    هـايي ماننـد اخـالص، گذشـت، نـوع          است، و وجود آن بـراي حفـظ ارزش        

كه ايـن اسـتدالل در خـصوص چرايـي           با وجود اين  . دوستي الزم و ضروري است     وطن
اقعي و معتبـر    سازي هويت ايثارگري نسبت به برخي از اعضاي جامعه ايثارگري و           پنهان

هاي بر جاي مانده از ايثارگران ماننـد   است، اما نسبت به برخي ديگر خاصه در بين نسل 
فرزندان جانباز و شهدا و حتي برخي از خود ايثارگران و ديگر اعضاي جامعة ايثارگري               

سازي  شايد از نظر آنها، پنهان    . سازي ممكن است ناشي از فشار اجتماعي باشد        اين پنهان 
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هـاي   گير جامعه ايثـارگر و ارزش      هاي ايثارگري واقعيتي باشد كه گريبان       ارزش هويت و 
 شدن اين امر در دراز مدت شـايد فراموشـي           تر  ايثارگري شده است و گسترش و عميق      

هاي بعد پديـد آورد      هاي وابسته به آن در نسل      تاريخي را دربارة جامعه ايثارگر و ارزش      
اي در خـصوص وضـعيت       هاي قابل مالحظه   پژوهشآيا  . )34: 1390فاضلي و همكاران،    (

سازي هويت ايثارگري و چرايي آن در ايران و ديگر كشورهاي جهان انجام شـده                 پنهان
  دهند؟ هاي مهمي را نشان مي است؟ مطالعات صورت گرفته چه يافته

. دهـد  بررسي پيشينة تحقيق در موضوع مورد بررسي مطالعات انـدكي را نـشان مـي              
سازي هويت ايثـارگري را در بـين بازمانـدگان            با رويكرد كيفي، پنهان    برخي از محققان  

 در تحقيــق خــود بــه بررســي علــل )1386(آهنگــر ســالبني. ايثــارگران بررســي كردنــد
روش بررسي اين محقق، مصاحبة     . سازي هويت ايثارگري همسران شاهد پرداخت      پنهان

 عدم واكـنش مثبـت مـردم بـه          نتايج مطالعة او نشان داد كه     . ساخت نيافته و اسنادي بود    
هاي حاوي فرهنگ ايثـار و شـهادت، تغييـر الگوهـاي زنـدگي در                عامل فرهنگي، كتاب  

هاي مسئوالن در بدو تشكيل بنياد شـهيد، سياسـي شـدن             تجربگي و ناپختگي   جامعه، بي 
هاي غلط از امتيازات اين قشر و بزرگنمايي امتيازات تخصيص داده            بنياد شهيد، برداشت  

  .سازي هويت ايثارگري همسران شهيد نقش داشته است انواده شهدا در پنهانشده به خ
هاي اجتمـاعي در      به بررسي ميزان حمايت اجتماعي ناشي از شبكه        )1387(پور شارع

هاي اجتماعي نشده بودنـد، وي دريافـت         بين فرزندان شاهدي پرداخت كه دچار آسيب      
دارنـد و شـبكه خـانوادگي تنهـا         كه اين گروه از سطح اعتمـاد اجتمـاعي انـدكي برخور           

هـاي اجتمـاعي ماننـد       كنـد و نقـش سـاير شـبكه         اي است كه از آنها حمايت مـي        شبكه
خويشاوندان، دوستان و همسايگان در ارائه كمـك و حمايـت بـه آنـان بـسيار ضـعيف          

از ديد اين محقق، اين امر نشان دهنده نوعي غفلت جمعي و عدم درك مسئوليت            . است
  .ين افراد در سطح سازماني و فردي بوده استعمومي در قبال ا

سـازي هويـت دانـشجويان شـاهد و           به بررسي عوامل مؤثر بر پنهـان       )1388(كريمي
در ايـن مطالعـه، روش تحقيـق از نـوع           . هاي استان مازنـدران پرداخـت      ايثارگر دانشگاه 

 275ر  جامعه نمونه تحقيق مشتمل ب    . پيمايشي و ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه بود      
الگـوي نظـري ايـن      . هاي استان مازندران بود    نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه      

هـا و    سـازمان نـامقبول   كـه رفتـار     «نتـايج تحقيـق وي نـشان داد         . پژوهش تلفيقـي بـود    
ربط در امور ايثارگران عدم احساس حمايت اجتماعي را موجب    اجرايي ذي هاي   دستگاه

ي و نارضايتي از عضويت در       اجتماع ياعتماد بروز مظاهر بي  شده كه به نوبه خود باعث       
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جامعه ايثارگري و تأثيرات منفي بر پيشرفت تحصيلي و كم و بيش تضعيف اعتمـاد بـه                 
 شـهادت و    سـازي هويـت    پنهـان نفس جامعه نمونه شده كه در نهايت اين امر موجـب            

  .)7: 1388كريمي، (» شود ايثارگري در نمونه مورد مطالعه مي
 به بررسي ميزان سرمايه اجتماعي جانبـازان اعـصاب،          )1389(بستي ليزاده چوب جانع

 نفر از جانبـازان     269در تحقيق وي    . روان و ضايعه نخاعي در استان مازندران پرداخت       
صـورت   عنـوان نمونـه بـه    بـه ) ناشـي از اعـصاب و روان     ( درصد جانبازي    25با حداقل   

ايـن  . لعه كمي و از نوع پيمايـشي بـود        روش تحقيق در اين مطا    . تصادفي انتخاب شدند  
محقق دريافت كه به لحاظ فراواني و نوع شبكة اجتماعي قابـل اتكـاء بـراي جانبـازان،                  

طور متوسط خويشاوندان در مرتبه اول، دوستان صميمي در مرتبـة دوم و همـسايگان                 به
  درصد جمعيت مورد بررسي معتقدنـد كـه جـو          75 حدود   .گيرند در مرتبة آخر قرار مي    

  .آميز با آنها ندارند جامعه قابل اعتماد نيست و رفتار احترام
 به بررسي وضعيت صـيانت اجتمـاعي جامعـه ايثـارگر و             )1390(فاضلي و همكاران  

شيراز، ساري، مشهد، زنجـان،     ( شهرستان   9اين بررسي در    . هاي شاهد پرداختند   خانواده
في و با انجام مصاحبه با بيش از     صورت كي  و به ) تهران، تبريز، كرمانشاه، اروميه و بوشهر     

هاي مرتبط بـا امـور اجتمـاعي         هاي شاهد، كاركنان بخش     نفر از ايثارگران، خانواده    100
نتايج اين بررسي نشان داد، پيوند اجتماعي اين        . سازمان بنياد شهيد و جانبازان انجام شد      

بين ايـن  گروه با جامعه مطلوب نيست، ضعف در سطوح اعتماد و حمايت اجتماعي در         
قشر از جامعه و جامعه بزرگتر وجود داشته و بـه لحـاظ پايگـاه اجتمـاعي و اقتـصادي                    

  .وضعيت مطلوبي بر آنها حاكم نيست
تحليلي نظـري    در بررسي خود با عنوان       )1392(نژاد بستي و پازوكي   جانعليزاده چوب 

هاي نظـري    ، بنيان عنوان سبك زندگي    سازي هويت ايثارگري به     شناختي بر پنهان    ـ جامعه 
روش بررسي در   . سازي هويت ايثارگري را مورد بررسي قرار دادند        شناختي پنهان  جامعه

گيري از ديـدگاه برخـي       شناختي ضمن بهره   هاي جامعه  اين مقاله، مطالعه و تحليل نظريه     
هـاي طـرد    تحليـل نظـري نظريـه   . هاي اكتـشافي بـود   متخصصان خبره با انجام مصاحبه   

زنـي و    اعي، مبادله، همنوايي اجتماعي، انتخاب عقالني، برچسب      اجتماعي، سرمايه اجتم  
ها و تفاوت بين نسلي نشان داد كه با وجود برخي تمـايزات، وجـوه                نظريه تغيير ارزش  

سـازي   دهـي بـه چرايـي پنهـان        ها از حيث پاسخ    اي بين اين نظريه    مشترك قابل مالحظه  
دند سطح كارآمدي تجربي اين اين محققان معتقد بو. هويت ايثارگري وجود داشته است
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سازي هويت ايثارگري بـه كـارگيري آنهـا در           ها در خصوص چرايي جريان پنهان      نظريه
  .هاي علمي معتبر وابسته است محيط اجتماعي واقعي با استفاده از روش

توان  در خصوص موضوع مورد بررسي در اين مقاله در خارج از ايران به ندرت مي              
 اشـاره   )2003(توان به تحقيق كوئينين و همكارانش      وان نمونه مي  عن به. پژوهشي پيدا كرد  

. كرد كه به بررسي اختالالت رواني بعد از جنگ در كهنه سربازان جنگ ويتنام پرداختند              
 ساله در جنـگ ويتنـام شـركت         14 نفر از سربازان اياالت متحده كه در يك دوره           1377

 .روش تحقيق اين مطالعه پيمايـشي بـود  . عنوان نمونه مورد بررسي انتخاب شدند  داشتند، به 
نتايج نشان داد كه عدم حمايت اجتماعي، نگرش منفي جامعه نسبت به آنها و در نتيجـه     

چنـين، طـرد كهنـه       هم. انزواي اجتماعي در بروز اختالالت رواني آنان تأثير داشته است         
يـن محققـان    ا. سازي آنها در جامعـه داشـت       سربازان از اجتماع نقش مهمي را در پنهان       

هـا، صـحبت     يـادواره راهكارهايي مانند حضور بيشتر در جامعه به خصوص شـركت در            
 در جنـگ بـراي      دربارة تجربيات، ارزش بخشيدن ساختار سياسي جامعه به اقـدامات آنهـا           

  .جلوگيري از اين مشكالت و انزواي اجتماعي اين كهنه سربازان پيشنهاد كردند
دهد كه چند دسته مطالعات   و خارجي نشان ميتحليل تحقيقات داخليبندي و  جمع

دسـته اول، مطالعـاتي     . در خصوص موضوع مورد مطالعـه در ايـن تحقيـق وجـود دارد             
. سـازي هويـت ايثـارگري پرداختنـد        طور مستقيم به بررسي چرايـي پنهـان        هستند كه به  

ژگـي  اما وي .  در اين دسته قرار مي گيرد      )1387( و كريمي  )1386(مطالعات آهنگر سالبني  
مشترك هر دوي اين مطالعات آن است كه نوع جامعه آمـاري آنهـا شـامل همـة انـواع                    
جامعه ايثارگري نبود و صرفاً يا همسران شاهد يا دانشجويان شاهد يا ايثارگر را مد نظر                

دسـته دوم مطالعـات انجـام    . قرار دادند و ساير جامعه ايثارگر مورد مطالعه قرار نگرفتند       
 كه به بررسي مسايل و مشكالت جامعه ايثـارگري ماننـد كـاهش              شده مطالعاتي هستند  

در بـين جامعـه ايثــارگر و   » حمايـت اجتمـاعي، سـرمايه اجتمـاعي، اعتمــاد اجتمـاعي     «
وابستگان به آنها توجه داشتند كه نتيجة آن، ضعيف شـدن تعلقـات و تعـامالت جامعـه                  

ي هويـت ايثـارگري اثـر       ساز وجود چنين مسايلي بر پنهان    . ايثارگر و جامعه بزرگتر بود    
، )1390(، فاضلي و همكـاران    )1387(پور تحقيقات انجام شده توسط شارع    . گذاشته است 

دسـته سـوم ايـن      . هايي از اين نوع مطالعات هستند       مثال )2003(و كوئينين و همكارانش   
سـازي هويـت ايثـارگري       مطالعات تحقيقاتي هستند كه به تحليـل صـرفاً نظـري پنهـان            

  .گيرد  در اين دسته قرار مي)1392(نژاد بستي و پازوكي ة جانعليزاده چوبمطالع. پرداختند
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اي در خــصوص ســطح  بنــدي ارائــه شــده، تحقيقــات قابــل مالحظــه مطــابق جمــع
سازي هويت ايثارگري، چرايي اجتماعي اين وضعيت و نيز چگـونگي جلـوگيري              پنهان

ام نـشده اسـت و ايـن        يا كاهش آن و رفع موانع در اين جريان در بـين ايثـارگران انجـ               
هدف اصلي اين مطالعه طـرح      . ها و خألهاي تحقيقاتي نياز به كاوش علمي دارند         محور

شـناختي بـود و بـر ايـن اسـاس،            برخي از اين خألها و پاسخ به آن بـا نگـاهي جامعـه             
  .هاي زير مطرح گرديد پرسش

  
  هاي پژوهش پرسش

اعضاي هيئت علمي و كاركنان   سازي هويت ايثارگري در ميان       تا چه حد جريان پنهان     -
  شاهد و يا ايثارگر دانشگاه مازندران شيوع داشته است؟

  سازي هويت ايثارگري آنها مؤثر بودند؟ چه عوامل اجتماعي بر وضعيت پنهان -
  

  چارچوب نظري تحقيق
سـازي هويـت ايثـارگري توسـط         هاي زندگي اجتماعي در ايـران پنهـان        يكي از واقعيت  

با بررسي مطالعات انجام شده و قابل دسترس،        .  ايثارگري است  بعضي از اعضاي جامعة   
بنابراين، ايـن  . شود شناختي در اين خصوص احساس مي هاي نظري ـ جامعه  خأل تحليل

سـازي   شناختي چه پاسخي به چرايـي پنهـان        هاي جامعه  شود كه نظريه   پرسش مطرح مي  
 چنـد نظريـه     )1392(ادنـژ  بـستي و پـازوكي     جانعليزاده چـوب  . دهند هويت ايثارگري مي  

نظريه طرد اجتمـاعي، نظريـه      (شناسي اجتماعي    شناسي و روان   اجتماعي در حوزة جامعه   
سرمايه اجتماعي، نظريه مبادله، نظريه همنوايي اجتماعي، نظريه انتخاب عقالني، نظريـه            

. را در اين مورد مد نظر قـرار دادنـد  ) ها و تفاوت نسلي زني، نظريه تغيير ارزش    برچسب
ها و عمليـاتي كـردن آنهـا بـراي بررسـي موضـوع              آنجا كه بكارگيري همة اين نظريه     از  

هاي فكري و زماني زيادي نيـاز        گذاري ها و سرمايه   سازي هويت ايثارگري به دقت     پنهان
/ همنـوايي هنجـاري   (داشته است و از طرفي ديگر، محتواي نظريه همنـوايي اجتمـاعي             

هاي بيان شده را پوشش دهد،       عناصر ديگر نظريه  هايي از    تواند بخش  مي) فشار اجتماعي 
  .عنوان چارچوب نظري اين تحقيق در نظر گرفته شد از اين جهات اين نظريه به

همنـوايي نـوعي    . شناسي اجتماعي اسـت    هاي روان  همنوايي اجتماعي يكي از نظريه    
ي تغيير در رفتار يا عقايد شخص در نتيجه اعمال فشار واقعي يا خيـالي از طـرف فـرد                   

همنـوايي اجتمـاعي داراي انـواعي       . )55: 1388جواهري،  ( ديگر يا گروهي از مردم است     
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در . دو نـوع همنـوايي اجتمـاعي اسـت         هنموايي اطالعاتي و همنـوايي هنجـاري      . است
شوند بـدان دليـل كـه نظـر جمـع را             همنوايي اطالعاتي، افراد با گروه و جمع همنوا مي        

اما در همنوايي هنجاري، همنوايي بـه       . شوند ع مي دانند و لذا تسليم منطق جم      درست مي 
افتد و فرد همنوا بـه ظـاهر         دليل ترس از پيامدهاي منفي مخالفت با نظر جمع، اتفاق مي          

پذيرد و از انجام هرگونه نظر و كنشي كه مخالفـت وي را بـا نظـر جمـع           نظر آنها را مي   
 به درستيِ نظـر خـود و        يعني در اينجا درواقع شخص    ... «. كند نشان دهد، خودداري مي   

دهـد تـا     نادرست بودن نظر جمع اطمينان دارد، اما عمداً بـا جمـع همرنگـي نـشان مـي                 
شـايد بتـوان بـه      . )117: 1373كريمـي،   (تصوري منفي از خود در افراد گروه ايجاد نكند          

 نـوع دوم را     همنوايي نوع اول، همنوايي از روي ارادة توام بـا اقنـاع نـام نهـاد و همنـوايي                  
در ايـن نـوع همنـوايي، مـردم بـه دليـل فـشار        . وايي اجباري و از سر اضطرار ناميد  همن

شوند اما قلبـاً نظـر جمـع را          اجتماعي باال و مصون ماندن از خطرات احتمالي تسليم مي         
المثـل معـروف در      اين نوع همنوايي مطابق همـان ضـرب       . قبول ندارند و با آن مخالفند     

  .»خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو«: دگوي فرهنگ و ادب فارسي است كه مي
سازي هويت ايثارگري توسط جامعه ايثارگري   مطابق نظرية همنوايي اجتماعي، پنهان    

كنـد كـه     وقتي جامعة ايثارگري در اجتمـاعي زنـدگي مـي         . به دليل فشار اجتماعي است    
ي شهيد و ها كه ايثارگران و خانواده  ) يا حتي معتقدند  (اغلب آنها تصورشان بر اين است       

وابستگان آنها از امتيازات نابحقي برخوردارند، و حق ديگران و عمـوم مـردم جامعـه را               
اند و معموالً به دفعات فراوان خود جامعه ايثارگري اين نوع برخوردها را ديده و  خورده

اند، در چنين محيطي كه مبتني بر فشار اجتماعي است، ممكن اسـت برخـي                تجربه كرده 
اي بــراي دفــاع از خــود تفــسير كننــد؛ چــون  ت ايثــارگري را شــيوهعــدم افــشاي هويــ

آشكارسازيِ هويت ايثارگري به احتمال قوي با پيامـدهايي منفـي مثـل بـه جاگذاشـتن                 
بنـابراين  . تصوري منفي از خود در ذهن ديگران و طرد اجتمـاعي همـراه خواهـد بـود                

  .ددهند همنوايي هنجاري انجام دهند و حداقل سكوت كنن ترجيح مي
  

  روش تحقيق
 نفـر از    115جامعـه آمـاري ايـن مطالعـه را          . نوع تحقيق حاضر توصيفي و تبييني است      

اعضاي هيأت علمي و كاركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه مازندران تشكيل دادنـد كـه بـه                 
عنوان نمونه آماري انتخاب      دليل پايين بودن حجم جامعه آماري، همه جمعيت حاضر به         

. آوري شدند   صورت خود اجرا جمع     طريق پرسشنامه محقق ساخته و به     ها از     داده. شدند
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طور كامل پاسخ داده نشد و لذا ايـن           پرسشنامه به  3 پرسشنامه دريافتي، به     77از مجموع   
ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه محقق     . ها از روند تحليل خارج شدند       سه پرسشنامه 

. ها براساس تمايل شخـصي افـراد بـود    هساخته و شركت در مطالعه و پر كردن پرسشنام     
 پاسـخگو،   74سؤاالت پرسشنامه در دو بخش سؤاالت بسته و باز طرح شد كه از مجمـوع                

كه از    براي معتبرسازي بيشتر پرسشنامه ضمن اين     .  نفر به سؤاالت باز نيز پاسخ دادند       41
 نظـران   ببهره گرفته شد، نظر متخصصان و صـاح       ) اي  اعتبار سازه (چارچوب نظري تحقيق    

هـاي مـورد انتظـار        در حوزة موضوع مورد مطالعه در مورد انطباق پرسشنامه با ويژگـي           
هاي مفاهيم مورد بررسـي از آلفـاي          براي سنجش ميزان پايايي مقياس    . لحاظ شده است  

كه با سه گويه سنجيده     (سازي هويت ايثارگري      آلفاي مقياس پنهان  . كرونباخ استفاده شد  
  . بدست آمد95/0)  گويه26سنجش شده با (ايي هنجاري  و براي همنو90/0) شد

عنـوان تالشـي اجتمـاعي بـراي          سـازي هويـت ايثـارگري بـه         در اين پژوهش، پنهان   
بـودن، تعريـف    » ايثارگر و يا وابسته به ايثـارگر      «سازي برخوردار بودن از ويژگي        مخفي

 و ن، آزادگان، همـسر   صفت ايثارگر و وابسته به ايثارگر شامل رزمندگان، جانبازا        . شده است 
اعـم از فرزنـد، همـسر، پـدر و          (فرزندان جانبازان و آزادگان، و اعضاي خانواده شهداء         

 همنوايي هنجاري به محـيط اجتمـاعي اشـاره           مفهوم .است) مادر، خواهر و برادر شهيد    
دارد كه بر نگرش و رفتار عامل اجتماعي اثر منفي و بازدارنده دارد؛ بـه طـوري كـه آن                    

خيالي يا واقعي، رفتار    » محيط اجتماعي نامناسب و فشارآورِ    «ماعي به دليل آن     عامل اجت 
در ايـن معنـا، مفهـوم همنـواي هنجـاري در پـژوهش              . دهد حقيقي خودش را تغيير مي    

هاي مربوطه در    و گويه تعريف عملياتي شده است كه گويه       ) عامل(حاضر با چند مؤلفه     
  :ها عبارت بودنداز گويهها و  اين مؤلفه.  آمده است1جدول شماره 

، 5 تـا    1هاي   گويه( نگاه بدبينانه و توهم اجتماعي به تجليل از ايثارگران در جامعه             -
 ).21 و 20، 15، 13 تا 11

 ).22 و 19، 7، 6هاي  گويه(احترامي و تحقير ايثارگران در جامعه   جو بي-
 ).24 و 23هاي  گويه(زني   سركوفت و انگ-
 ).18 و 10 تا 8هاي  گويه(ارگري در جامعه  پايين بودن ارزش ايث-
 ).14گويه ( عدم درك مسايل و مشكالت جامعه ايثارگري -
 ).17گويه (استفاده از نام و منزلت جامعه ايثارگري   سوء-
 ).26 و 25هاي  گويه( ترس از طرد اجتماعي -
  ).16گويه ( بزرگنمايي خدمات به جامعه ايثارگري -
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  هاي تحقيق يافته
 در  ) درصـد  67حـدود   ( نفر   77 نفر عضو جامعة ايثارگري دانشگاه مازندران،        115از كل   

 درصـد   9/93اي نـشان داد كـه         بررسـي متغيرهـاي زمينـه     . اين تحقيـق شـركت كردنـد      
كننده در اين مطالعـه كـه          مشاركت 74 درصد نيز زن بودند؛ از       1/6دهندگان مرد و      پاسخ

 درصـد   1/4 درصد رزمنـده؛     19:  ايثارگري به لحاظ نوع  . به پرسشنامه پاسخ كامل دادند    
 5/9 درصد فرزند جانباز؛     8/6 درصد خواهر شهيد؛     4/1 درصد برادر شهيد؛     7/2جانباز؛  

 درصـد   8/6 درصد رزمنـده و جانبـاز؛        9/14 درصد پدر شهيد؛     5/9درصد فرزند شهيد؛    
بـاز و    درصـد رزمنـده، جان     4/5 درصد جانباز و برادر شهيد؛       7/2رزمنده و برادر شهيد؛     

 نيـز نـوع     ) درصـد  4/6( درصد رزمنده، جانباز و برادر شـهيد بودنـد و بقيـه              8/10آزاده؛  
 درصـد كارمنـد     9/54به لحـاظ شـغل سـازماني،        . ايثارگري خويش را مشخص نكردند    

 . درصد نيز پاسخي ندادنـد 1/8 درصد عضو هيئت علمي بودند و       8/37دانشگاه مازندران و    
 درصـد   1/37 اعضاي هيئت علمي در مرتبه استادياري،         درصد 7/45از نظر مرتبة علمي     

  . درصد نيز پاسخي ندادند6/8 درصد داراي مرتبة استادي بودند و 6/8نيز دانشيار، 
سـازي    اي از جمعيت مورد بررسي در اين مطالعه دست به پنهان            بخش قابل مالحظه  

 درصـد از    61 و   65هاي بدسـت آمـده، حـدود          مطابق داده . هويت ايثارگري خود زدند   
هاي مختلف اجتماعي هويت ايثارگري خود        در محيط «) عبارت(پاسخگويان با دو گويه     

كنم كه اطرافيان و      اغلب در زندگي اجتماعي طوري عمل مي      « و  » دارم  را مخفي نگه مي   
افراد جامعه متوجه نشوند كه من ايثارگر و يا از اعـضاي خـانواده شـاهد و يـا ايثـارگر                     

سـازي    درصد موافقـان نـشان داد كـه سـطح پنهـان           . يا موافق بودند  بسيار موافق   » هستم
البته اگر  . هويت ايثارگري جامعه ايثارگر دانشگاه مازندران در حد متوسط رو به باال بود            

نيز با مـسامحه در مقولـه موافقـان قـرار           » نه موافق و نه مخالف    «درصد مربوط به گروه     
گيرنـد كـه دسـت بـه      ء كساني قرار مي  درصد جامعة مورد بررسي جز     70گيرد، بيش از    

در «دهندگان فقط در خـصوص گويـة          درصورتي كه نظر پاسخ   . سازي هويت زدند    پنهان
مد نظـر قـرار   » دارم  هاي مختلف اجتماعي هويت ايثارگري خود را مخفي نگه مي           محيط

تـر، تنهـا حـدود        به عبـارت دقيـق    . شود   درصد نزديك مي   80گيرد، اين ميزان به حدود      
اي   ميانگين رتبه . دهندگان هويت ايثارگري خودشان را پنهان نساختند        درصد پاسخ  6/21
ها پـايين بـود       از آنجا كه مقدار انحراف معيار گويه      . كند  نيز اين يافته را تأييد مي     ) 56/3(
  .كنندگان در مطالعه همگن بود ، پاسخِ مشاركت)3/1(
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ها، محاسبة مجمـوع      ودنيسازي هويت ايثارگري آزم     روش ديگر بررسي ميزان پنهان    
سـازي هويـت      ها براي هر پاسخگو و سپس محاسـبه ميـانگين ميـزان پنهـان               امتياز گويه 

 بـا انحـراف معيـار     51/10سازي هويـت ايثـارگري        ميانگين ميزان پنهان  . ايثارگري است 
 گويه با   3كه اين شاخص براساس     با توجه به عدد ميانگين و با توجه به اين         .  است 91/3

 و  3توان بيان كرد كـه حـداقل امتيـاز هـر پاسـخگو                 ساخته شده است، مي    5 تا   1امتياز  
تـوان نتيجـه گرفـت كـه ميـزان       بنابراين مي.  است9 و ميانگين نظري نيز    15حداكثر آن   

  .سازي هويت ايثارگري باالتر از متوسط است پنهان
 60 گويـه داراي امتيـاز بـاالي         10،  1براساس ستون درصد موافقان جـدول شـماره         

درصد بودند كه نشان دهنـدة فـشار اجتمـاعي بـاالتر از حـد متوسـط اسـت و جامعـه                      
كـه تأييـد كـرد كـه در محـيط اجتمـاعيِ               ها ضمن ايـن     ايثارگري با موافقت با اين گويه     

سازي هويت ايثارگري خود را       كند، عالوه بر اين، آنها علت پنهان        فشارآوري زندگي مي  
هـاي دهگانـه، بيـشترين درصـدهاي          در ميان گويه  . دندنيز به انواع اين فشارها نسبت دا      

اي   ستون ميانگين رتبه  .  اختصاص يافت  17 و   20،  13،  1هاي    موافقت به ترتيب به گويه    
 است كه نشان    4، و باالتر از     4،  4 و حتي برخي نزديك به       3 گويه باالي    26 گويه از    24

سازي هويـت     وان عامل پنهان  عن  دهندة اعتقاد به وجود فشار اجتماعي و مؤثر بودن آن به          
  .ايثارگري است

روش ديگر بررسي ميزان همنوايي هنجاري از منظر جامعة مورد مطالعه و اثر آن بـر                
هـا بـراي هـر پاسـخگو و           سازي هويت ايثارگري آنها، محاسبة مجموع امتياز گويه         پنهان

هنجـاري  ميانگين ميزان همنـوايي     . سپس محاسبة ميانگين ميزان همنوايي هنجاري است      
كـه ايـن      با توجه به عدد ميانگين و با توجه به ايـن          .  است 20/2 با انحراف معيار     59/88

توان گفت كـه حـداقل         ساخته شده است، مي    5 تا   1 گويه با امتياز     26شاخص براساس   
بنـابراين  .  اسـت  78 است و ميانگين نظري نيز       130 و حداكثر آن     26امتياز هر پاسخگو    

  .باالتر از متوسط است ميزان همنوايي هنجاري توان نتيجه گرفت كه مي
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  هاي توصيفي همنوايي هنجاري توزيع فراواني و آماره: 1 ةجدول شمار
 ها ها و آماره گويه

كامالً 
  موافقم

تا حدي 
  موافقم

نه موافق 
  نه مخالف

تا حدي 
  مخالفم

كامالً 
  مخالفم

درصد 
  موافقان

ميانگين 
  اي رتبه

انحراف 
  ها معيار رتبه

هـاي شـاهد و ايثـارگر     كنند كه دولت و جامعه به ايثارگران و خانواده       لي از افراد جامعه فكر مي      خي -1
  .دهد حق و حقوقِ زيادي مي

4/51  27  8/6  8/6  1/8  4/78  06/4  26/1  
  .هاي شاهد و ايثارگر سربار جامعه هستند كنند كه ايثارگران و خانواده  خيلي از افراد جامعه فكر مي- 2

6/21  7/29  2/12  6/17  9/18  3/51  17/3  34/1  
  .خورند هاي شاهد و ايثارگر دارند حق مردم را مي كنند كه ايثارگران و خانواده  خيلي از افراد جامعه فكر مي-3

4/28  1/31  2/12  2/12  2/16  5/59  43/3  49/1  
انـد   ر سر گنج نشستههاي شاهد و ايثارگر ب كنند كه ايثارگران و خانواده  خيلي از افراد جامعه فكر مي   -4

  .و هيچ مشكلي ندارند
33  23  5/13  2/12  6/17  55  43/3  49/1  

كنند و جامعه ايثارگري    هاي شاهد و ايثارگر طور ديگري نگاه مي         افراد جامعه به ايثارگران و خانواده      -5
  .كند ها هويت ايثارگري خود را مخفي مي براي رهايي از زخم زبان

23  8/37  5/13  1/8  6/17  8/60  40/3  39/1  
شود چون بـا افـشاي آن،        هاي شاهد و ايثارگر پنهان مي       هويت ايثارگري توسط ايثارگران و خانواده      -6

  .گيرند آنها تحت كنترل و فشار اجتماعي قرار مي
8/10  5/40  6/21  9/14  2/12  1/62  22/3  19/1  
 و ابـراز هويـت ايثـارگري خـود          هاي اجتماعي به افشا    تواند در محيط    نمي  جامعه ايثارگري معموالً   -7

  .گيرند بپردازد چون با افشاي آن مورد تحقير و تمسخر قرار مي
1/8  8/33  9/18  9/18  9/18  9/41  90/2  29/1  

توان هويـت      خيلي از افراد جامعه باور به ايثارگري ندارند و ارزشي براي آن قايل نيستند و لذا نمي                 -8
  .ايثارگري خود را نزد آنها بازگو كرد

9/18  4/32  23  8/10  9/14  3/51  29/3  31/1  
ها كلمات و جمالت نامناسبي در خصوص ايثارگران و يا            اي از افراد جامعه خيلي وقت        سهم قابل مالحظه   -9

  .توان هويت ايثارگري خود را نزد آنها ابراز كرد برند لذا نمي اعضاي خانوادة شاهد و ايثارگر به كار مي
2/12  9/45  2/16  5/13  2/12  1/58  32/3  21/1  
تـوان    خيلي از افراد جامعه ارزش اجتماعي مناسبي براي جامعه ايثارگري قايل نيستند و لـذا نمـي                 -10

  .هويت ايثارگري خود را نزد آنها بازگو كرد
6/17  2/43  2/12  2/16  8/10  8/60  40/3  25/1  
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هاي شاهد و ايثـارگر و افـراد    كنند كه دولت بين ايثارگران و خانواده     خيلي از افراد جامعه فكر مي      -11
  .عادي جامعه تبعيض اجتماعي فاحش و ناروايي قايل شده است

4/31  27  5/13  2/12  9/14  4/59  50/3  43/1  
 شـهيد و يـا ايثـارگر        ةو يا خـانواد   ) رزمنده، يا جانباز يا آزاده    ( همين كه جامعه بفهمد ما ايثارگر        -12
  .رود كه شغل ما به آساني و بدون دغدغه به دست آمده است يم نگاه به اين سمت ميهست
1/35  8/37  5/9  1/8  5/9  9/72  81/3  26/1  
  .كند كه ما خيلي در رفاه هستيم و همة نيازهاي ما برآورده شده است  جامعه فكر مي-13
8/33  2/43  1/8  1/4  8/10  77  85/3  24/1  
 ايثارگري خاصه جانبازان و فرزنـدان شـهيد را   ةيل و مشكالت اعضاي جامع   اكثر افراد جامعه مسا    -14

  .كنند درك مي
5/9  3/20  5/13  2/39  6/17  8/56  35/3  25/1  
هـاي شـاهد و       ايثارگري و خانواده   ةكنند تنها اعضاي جامع     جو جامعه طوري شده كه همه فكر مي        -15

  .شوند مند مي رهايثارگر از پول و ديگر امكانات و امتيازات مملكت به
7/25  9/41  8/10  2/16  4/5  6/66  66/3  18/1  
اي است كه تنها با پنهـان كـردن هويـت      بزرگنمايي خدمات به جامعه ايثارگري در جامعه به گونه        -16

  .توان از دريافت اتهام نادرست در امان ماند ايثارگري مي
6/17  8/37  23  2/12  5/9  3/55  41/3  19/1  
يت ايثارگري بدان دليـل اسـت كـه برخـي از اسـم و جايگـاه جامعـه ايثـارگري             سازي هو   پنهان -17
هايي دست يافتند كـه حقـشان        اند و به امتيازات نابحق، و يا مال و منال و يا موقعيت              استفاده كرده  ءسو

اند و فضاي اجتماعي را آلوده       چنين كساني به آبروي اجتماعي جامعه ايثارگري ضربه زنده        . نبوده است 
  .دهد هويت خويش را پنهان نگهدارد اند و لذا جامعه ايثارگري ترجيح مي كرده

4/32  9/41  6/17  4/1  8/6  3/74  91/3  08/1  
اي از افراد جامعه ارزش زيادي براي جامعه ايثارگري قايل نيـستند،    در مجموع بخش قابل مالحظه  -18

  .سازي هويت ايثارگري شده است چنين بينشي موجب پنهان
1/8  6/44  5/13  6/21  2/12  7/54  14/3  21/1  
 شـاهد و ايثـارگر      ة خيلي از افراد جامعه اگر متوجه شوند كه شما ايثارگر يـا از اعـضاي خـانواد                 -19

  .گذارند گيرند و به شما احترام نمي هستيد، شما را تحويل نمي
4/5  27  7/25  6/21  3/20  4/32  75/2  47/1  
كنند كـه جامعـه ايثـارگري         بسياري از مردم تصور مي      معتقدم فضاي جامعه طوري شده است كه       -20
 مثل شـغل، تحـصيل، وام زيـاد و بـا          (اي از بسياري از امكانات و امتيازات اجتماعي          طور غيرعادالنه  هب

  .اند برخوردار گشته) درصد سود پايين
2/43  4/32  1/8  5/13  7/2  6/75  4  14/1  
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درصد سود پايين، سـهميه ورود   زاتي مثل اشتغال، وام باگويند امتيا شود كه مردم مي  ديده مي غالباً -21
  .رسد شود و به افراد عادي جامعه نمي هاي شاهد و ايثارگر داده مي به دانشگاه صرفاً به ايثارگران و خانواده

5/36  8/33  8/10  5/9  5/9  3/70  78/3  29/1  
رگري را به دليل ايثارگر بودن       اغلب و به كرات مشاهده كردم كه برخي از مردم اعضاي جامعه ايثا             -22

  .اند در زندگي روزمره تحقير و مذمت كرده) هويت ايثارگري(و يا اعضاي خانوادة شاهد و ايثارگر بودن
9/14  1/35  9/18  9/14  2/16  50  17/3  31/1  
 فضاي اجتماعي و فرهنگي جامعه طوري شده است كه جامعه ايثارگري در صورت ابـراز هويـت                  -23

  .شود ها به آنها زده مي لياقتي در كسب موقعيت شود و انگ بي رد نكوهش واقع ميايثارگري، مو
6/17  7/29  6/17  9/18  2/16  3/47  13/3  35/1  
خواهـد از بـسياري از        معتقدم جامعه ايثارگري از طريق مخفي نگه داشتن هويت ايثـارگري، مـي             -24

دسـت دادن احتـرام اجتمـاعي و عـدم          هاي ناروا، تحقير شخصيتي، از       هاي اجتماعي مثل انگ    خسارت
  .كفايتي رهايي پيدا كند دريافت برچسب بي

9/14  2/39  6/17  9/18  5/9  1/54  31/3  21/1  
زننـد كـه در      سازي هويت ايثارگري مـي      معتقدم اعضاي جامعه ايثارگري بدان دليل دست به پنهان         -25

  .كند صورت ابراز هويت ايثارگري جامعه آنها را طرد مي
2/12  27  3/20  23  6/17  2/39  93/2  30/1  
كنند، چون با افشاي آن،  هاي شاهد و ايثارگر هويت ايثارگري خود را پنهان مي ايثارگران و خانواده -26
هـا، از آن     هاي اجتماعي شوند و يا در صورت عضو بودن در آن شبكه            توانند وارد برخي شبكه     نمي آنها

  .شوند ها رانده مي شبكه
1/4  5/40  4/32  5/13  5/9  6/44  16/3  03/1  

  
  هاي توصيفي هويت ايثارگري و همنوايي هنجاري توزيع فراواني و آماره: 2جدول شماره 

  همنوايي هنجاري  سازي هويت ايثارگري پنهان
  سطح سنجش

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  27  20  8/37  28   موافقمكامالً

  4/28  21  موافقم
2/66  

33  6/44  
6/71  

  3/24  18  5/13  10  نه مخالفنه موافق 
  1/4  3  5/9  7  مخالفم

  9/10  8   مخالفمكامالً
4/20  

0  0  
1/4  

  100  74  100  74  جمع
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 درصـد جامعـة مـورد مطالعـه و     66دهد، حـدود      نشان مي  2هاي جدول شماره      داده
بـه عبـارت   . كنند مشغول به كار در دانشگاه مازندران، هويت ايثارگري خود را پنهان مي       

 پاسـخ دهنـده بـه       74 از   ) درصـد  4/20( درصـد    20طور ميانگين صرفاً حدود       ، به تر  دقيق
سازي هويت ايثارگري، هويت ايثارگري خود را         هاي سنجش كنندة وضعيت پنهان      گويه

 درصد آنها به نامناسب بودن محيط اجتماعي اذعان داشتند و         70پنهان نكردند و بيش از      
  .نواع فشارهاي اجتماعي نسبت دادندسازي هويت ايثارگري را به ا علت پنهان

ها نيز نشان داد كه هشت متغيـر مربـوط بـه سـازه همنـوايي                  تحليل رگرسيوني داده  
 تغييـرات متغيـر     )1ضـريب تعيـين    = 596/0( درصـد    60طور همزمان حـدود       هنجاري به 

در ميـان ايـن عوامـل       . را توضـيح دادنـد    ) سازي هويـت ايثـارگري      سطح پنهان (وابسته  
، صـرفاً دو  )كه در بخش روش تحقيق ـ تعريف عمليـاتي آمـده اسـت     نچنانآ(هشتگانه 

 نگاه بدبينانـه    -2و  ) 689/0= بتا(احترامي و تحقير ايثارگران در جامعه          جو بي  -1: عامل
طـور معنـادار      بـه ) 573/0= بتا(و توهم اجتماعي نسبت به تجليل از ايثارگران در جامعه           

  .ازي هويت ايثارگري بودندس ترين عوامل اثرگذار بر پنهان مهم
هـاي بـسته بـراي كـسب پاسـخ در             در مطالعة حاضر عالوه بـر اسـتفاده از پرسـش          

به نظـر شـما چـرا        (سازي هويت ايثارگري، در قالب پرسشي باز        خصوص چرايي پنهان  
تـالش  نيز  ) نمايند؟ برخي از اعضاي جامعه ايثارگري هويت ايثارگري خود را پنهان مي          

مطالعـه و تحليـل     . ازي هويت ايثـارگري مـورد بررسـي قـرار گيـرد           س  شد تا علل پنهان   
در پاسخ بـه پرسـش بـاز        ) دهندگان   در صد از پاسخ    40حدود  ( آزمودني   30هاي    نوشته

دهد كه آنها به عوامل مختلف و متعددي اشاره كردند، اما نوع ايـن           اشاره شده، نشان مي   
ريف هر يك از عوامـل دينـي و         ضمن اشاره به تع   . عوامل بيشتر ديني يا اجتماعي است     

  .شود طور مشخص اشاره مي عوامل اجتماعي، به برخي از اين عوامل نيز به
  

  عوامل ديني
منظور از عوامل ديني آن عناصري است كه به اعتقادات، احكام و اخالق الهـي مربـوط                 

 و شامل مواردي است كه يا نشان از تدين و دينداري است يا جزء مـواردي                 )1(شود  مي
بر اين اسـاس، ممكـن      . ت كه نشان از دورافتادگي ديني و فاصله گرفتن از دين دارد           اس

سازيِ هويت ايثارگري به جهت پايبندي بـه ديـن انجـام گيـرد و در برخـي                    است پنهان 
                                                           
1. Coefficient of determination (R 2) 
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كسب پاداش معنوي و اجر اخروي، . موارد نيز از كمرنگ شدن تعهد به دين ناشي گردد       
هاي غيراخالقي در     آغشته به برخي ويژگي    يا محيطي ورزي، كسب رضاي خدا،       اخالص

  . از جملة اين عوامل هستندصداقتي جامعه مثل دورنگي، ريا و بي
  

  عوامل اجتماعي
منظور از عوامل اجتماعي آن مواردي است كه ناشـي از شـرايط اجتمـاعي اسـت و در                   

 هـاي   كند و شامل تصور اجتماعي مـردم و عملكـرد عامـل             روابط اجتماعي معنا پيدا مي    
براساس اين تعريـف، برخـي از       . شود  مي) ها، نهادها، فرهنگ    مثل افراد، گروه  (اجتماعي  

سـازي     پاسخ دهنده به پرسش بازِ اين تحقيق باعث پنهان         30عوامل اجتماعي كه از نظر      
هـاي مختلـف،     انـگ هـا و      ها، سـركوفت    زبان  زخم: شود، عبارتند از    هويت ايثارگري مي  

اجتمـاعي در تجليـل از جامعـة ايثـارگري در بخـش قابـل               وجود نگاه بدبينانه و توهم      
هـا، ناكارآمـدي مـديريتي و بـد عمـل كـردن برخـي                احترامـي  اي از جامعه، بي    مالحظه

مسئوالن، غلو و بزرگنمايي در ارائة خدمات بـه جامعـه ايثـارگري توسـط مـسئوالن و                   
از اسـم و جايگـاه      استفاده برخي ايثارگران و نيز ايثارگرنماهـا         هاي جمعي، و سوء    رسانه

  .جامعه ايثارگري
  

  گيري خالصه و نتيجه
  :اين مطالعه دو هدف مشخص دارد

سازي هويت ايثارگري اعضاي شاهد و ايثـارگر كارمنـد يـا              تعيين وضعيت پنهان   -1
  ،عضو هيئت علمي مشغول به كار در دانشگاه مازندران

  .اعضاي اين جامعهسازي هويت ايثارگري از منظر   علل اجتماعي مؤثر بر پنهان-2
هاي محققانه پيرامون طـرح موضـوعات اشـاره شـده و تـالش بـراي كـسب                   تالش

هاي صـورت   هاي علمي در خصوص آنها گرچه بسيار اندك است ولي در پژوهش          يافته
ــه توســط آهنگرســالبني ــور ، شــارع)1386(گرفت ، جــانعليزاده )1388(، كريمــي)1387(پ

نـژاد   بـستي و پـازوكي     ، جانعليزاده چوب  )1390(، فاضلي و همكاران   )1389(بستي چوب
سـازي هويـت ايثـارگري        يك يا هر دو هدف اشاره شده، خاصه چرايـي پنهـان            )1392(
در پيـشينة خـارجي     . صورت مستقيم يا غيرمستقيم مد نظر و موردِ تحليل قرار گرفت            به

  .نيز به برخي تحقيقات مربوط به مسايل و مشكالت كهنه سربازان اشاره شد
دهد كه اين مطالعات در    هاي داخلي و خارجي نشان مي      بندي و تحليل پژوهش    جمع
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طـور مـستقل و      دستة نخست تحقيقاتي هستند كـه بـه       : بندي هستند  سه دسته قابل طبقه   
سازي هويت ايثارگري پرداختنـد، امـا تنهـا بخـش كـوچكي از               مستقيم به چرايي پنهان   

دسـتة دوم   . را پوشش دادنـد   ) ا ايثارگر همسران شهدا يا فرزند شهيد ي     (جامعة ايثارگري   
طـور مـستقل و مـستقيم بـه چرايـي            شـود كـه بـه      هايي مـي   مطالعات مربوط به پژوهش   

سازي هويت ايثارگري نپرداختند، امـا بـه بررسـي مـسايل و مـشكالت اجتمـاعي                  پنهان
جامعه ايثارگري پرداختند و به تأثيرات اين مشكالت بر وضعيت پيوند جامعه ايثارگري             

دستة سـوم ايـن     . سازي هويت ايثارگري اشاره كردند      جامعه، انزواي اجتماعي و پنهان     با
  .شوند هاي نظري محسوب مي مطالعات صرفاً تالش

 و دانشجويان   )195: 1386آهنگرسالبني،  (كه در مطالعات قبلي همسران شهيد        درحالي
لعه قرار گرفتنـد، در     عنوان جامعه آماري مورد مطا      به )54: 1388كريمي،  (شاهد و ايثارگر    

اين پژوهش، كل كارمندان و اعضاي هيئت علمي شاهد و يا ايثارگر دانـشگاه مازنـدران           
مثل رزمندگان، جانبازان، آزادگان، ( جمعيت مورد مطالعه بودند و انواع ايثارگران     ) نفر 115(

 نفر 115تعداد از .  را نيز دربرگرفتند)فرزند شهيد و ايثارگر، خواهر و برادر شهيد، پدر شهيد
طور كامل پاسخ      نفر به پرسشنامة تحقيق به     74عضو جامعه ايثارگري دانشگاه مازندران،      

سـازي هويـت ايثـارگري        درصد آنها دست به پنهـان      66طور ميانگين بيش از       دادند و به  
در تحقيـق  .  بـسيار مـشابه اسـت   )1388(هـاي تحقيـاتي كريمـي      اين يافته با يافته   . زدند

 درصد مشاركت كنندگان در تحقيق، در حد متوسط و بـاالتر     60 بيش از    )1388( كريمي
  .از متوسط هويت ايثارگري خود را مخفي كردند

هاي مطالعة حاضـر بـا       سازي هويت ايثارگري، يافته    به لحاظ نوع علل مؤثر در پنهان      
ايـن  . هاي تحقيقات گذشته در برخي موارد مشابه و در برخي موارد متمـايز اسـت               يافته

هاي تحقيقات قبلي قابل تأييد و استناد        دعا با بررسي و مقايسة نتايج اين مطالعه با يافته         ا
 و كريمـي    )1386(كه در مطالعات گذشته خاصه تحقيقـات آهنگرسـالبني         درحالي. است

سازي هويت ايثارگري اشاره شده است،        صرفاً به تأثير عوامل اجتماعي بر پنهان       )1388(
 داد كـه در موضـوع مخفـي نمـودن هويـت ايثـارگري عوامـل                 نتايج اين مطالعه نـشان    

بنابراين ضروري اسـت در تحليـل چرايـي         . اجتماعي و عوامل ديني اثرگذار بوده است      
سازي هويت ايثارگري به عوامـل دينـي و معنـوي مثـل كـسب پـاداش اخـروي،                    پنهان

تـوان   بـدين ترتيـب، نمـي    . ورزي و كـسب رضـاي الهـي دقـت و توجـه كـرد               اخالص
عنوان امري ناصواب تلقي و تفـسير كـرد، بلكـه        سازي هويت ايثارگري را صرفاً به      انپنه
عنوان يك سرمايه معنوي ياد كرد كه برخي از اعضاي جامعه ايثـارگري              شود از آن به    مي
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ــسياري از . اهللا قــدم بردارنــد خواهنــد در مــسير قــرب الــي از ايــن طريــق مــي البتــه ب
سازي هويت ايثارگري    ير عوامل اجتماعي نيز به پنهان     دهندگان مطالعة حاضر بر تأث     پاسخ

 درصد آنها قايـل بـه ايـن بودنـد كـه در شـرايط و          70كه بيش از     طوري  به. اشاره كردند 
سازي هويت  كنند و چنين فضايي بر پنهان فضاي اجتماعي نامناسب و فشارزا زندگي مي

  .شان اثرگذار بوده است  ايثارگري
پور   ، شارع )1388(هاي تحقيقاتي كريمي    يق حاضر با يافته   هاي تحق   وجه مشترك يافته  

 پـايين بـودن سـطح       )1389(بستي   و جانعليزاده چوب   )1390(، فاضلي و همكاران   )1387(
برخورداري جامعة ايثارگري از سرمايه اجتماعي در جامعه است كه اين خود بر پديـدة               

 نـشان داد    )1387(پـور   شارعهاي مطالعة     يافته. سازي هويت ايثارگري اثرگذار است      پنهان
هـاي   شـبكه كه سطح اعتماد اجتماعي فرزنـدان شـهيد پـايين اسـت و سـطح حمايـت                  

اي   چنـين يافتـه   . آنها ضعيف است  اجتماعي مانند خويشاوندان، دوستان و همسايگان به        
از نگاه اين محقق، بيانگر نوعي غفلت عمـومي و عـدم ادراك اجتمـاعي قـشر ايثـارگر                   

عنوان عامـل اثرگـذار       اي كه در تحقيق حاضر نيز به        دهد؛ يافته   ن مي توسط جامعه را نشا   
بـستي نيـز      تحقيـق جـانعليزاده چـوب     . سازي هويت ايثارگري آمده است      بر پديدة پنهان  
 درصد جانبازان مورد مطالعه بر ايـن باورنـد كـه جامعـه مـورد اعتمـاد           75نشان داد كه    

 نيز مـشخص  )1390(تة فاضلي و همكارانشياف. آميزي ندارد نيست و با آنها رفتار احترام  
كرد كه پيوند اجتماعي جانبازان مورد مطالعه با جامعه ضعيف است و بين آنها و جامعه                

آميـز بـا      ها نشان داد كه رفتار احترام       در اين مطالعه نيز يافته    . فاصله اجتماعي وجود دارد   
 پـايين بـودن سـطح       هـا داللـت بـر       همة اين گزاره  . اعضاي جامعه ايثارگري پايين است    

مندي اعضاي جامعه ايثارگري اين مطالعه از سـرمايه اجتمـاعي در محـيط زنـدگي                  بهره
دهد كه با نتايج تحقيقات  هاي مطالعه حاضر نشان مي از سويي ديگر، بررسي يافته  . است

  .قبلي تمايزاتي نيز دارد
 و متعددي بر دهد كه عوامل مختلف نشان ميهاي اين تحقيق    ها و يافته    دقت در داده  

تـوان ايـن عوامـل را بـه دو      سازي هويت ايثارگري تأثير دارند، اما در مجموع مـي          پنهان
توان به عناصـري    در دستة نخست مي   . دستة عوامل ديني و عوامل اجتماعي تقسيم نمود       

چون كسب پاداش معنوي و اخروي، دوري از ريا و تظاهر ديني، كسب رضاي خداوند               
، )عوامل اجتمـاعي  (خالقي در جامعه اشاره كرد و در دستة دوم          هاي ا   و فرسايش ارزش  

  :گيرند كه برخي از آنها عبارتند از هاي فراوان و متنوعي قرار مي عامل
 .استفادة برخي از ايثارگران و ايثارگرنماها از اسم و جايگاه ايثارگر  سوء-
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 .ايثارگران بزرگنمايي در ارائه خدمات و امتيازات به -
 .به جامعة ايثارگريها،  ها، زخم زبان ها، انگ واع سركوفت وجود ان-
 وجود نگاه بدبينانه، تصور غلط و توهم اجتماعي به تجليل از جامعه ايثـارگري و                -

 .اختصاص امكانات و امتيازات زياد و غيرعادالنه به آنها در جامعه
 جانبازان  پايين بودن ادراك اجتماعي به مسايل و مشكالت جامعه ايثارگري خاصه-

 .و فرزندان شهيد
 .احترامي و تحقير ايثارگران در جامعه  وجود جو بي-
 . ترس از طرد اجتماعي-
  . ناكارآمدي برخي مديران و عملكرد نامناسب برخي مسئوالن-

سازي هويت ايثارگري را بـه يـك عامـل ارجـاع داد،              توان چرايي پنهان   بنابراين نمي 
البته قدرت اثرگذاري همة اين     .  و مختلفي نقش دارند    بلكه در اين جريان عوامل فراوان     

از منظــر . تــري دارنــد عوامــل يكــسان نيــست و برخــي از ايــن عوامــل نقــش اساســي
كنندگان اين مطالعه، با مالك قـرار دادن ميـانگين درصـد موافقـان بـه عوامـل                   مشاركت

  :تر بودند هشتگانة مربوط به سازة همنوايي هنجاري، دو عامل مهم
 توسط برخي از ايثـارگران و ايثـارگر         استفاده از نام و منزلت جامعة ايثارگري        سوء -
 درصد جمعيت مورد بررسي موافق وجود اين واقعيت و اثربخـشي آن          74حدود  (نماها  

 ).سازي هويت ايثارگري بودند بر پنهان
 نگاه بدبينانه و وجود تـوهم اجتمـاعي در تجليـل از جامعـه ايثـارگري و اعطـاي                    -
 درصـد   66طـور ميـانگين حـدود         بـه (و حـصر امتيـازات و امكانـات بـه آنهـا             حـد    بي

بخـش كننـده ايـن       گويـه    11از بين   ). دهندگان موافق وجود توهم اجتماعي بودند      پاسخ
توجه به ميانگين درصد موافقان با برخي از آنها خاصه سه گويه زير اهميت ايـن               مؤلفه،  

كنند كه دولـت و جامعـه         راد جامعه فكر مي   خيلي از اف   -1: دهد  گزاره را بيشتر نشان مي    
 78حـدود   (دهنـد  هاي شاهد و ايثارگر حق و حقوقِ زيـادي مـي        به ايثارگران و خانواده   

كند كه ما خيلي در رفاه هستيم و نيازهاي ما بـرآورده               جامعه فكر مي   -2،  )درصد موافق 
ه بـسياري از    اي است ك     گونه  معتقدم فضاي جامعه به    -3،  ) درصد موافق  77 (شده است 

اي از بـسياري از امكانـات و    طور غيرعادالنـه  كنند كه جامعه ايثارگري به    مردم تصور مي  
برخوردار شـده   ) مثل شغل، تحصيل، وام زياد و با درصد سود پايين         (امتيازات اجتماعي   

  ). درصد موافق76حدود (است 
پـور،    مثل شـارع  (آثار توهم اجتماعي در تجليل از ايثارگران در برخي تحقيقات قبلي            
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آنهـا بـه موضـوع       . نيز آمـده اسـت     )320: 1386نوده و همكاران،      رضاييمحمد؛  228: 1386
توهم اجتماعي در تجليل از ايثارگران اشاره كردند و پيامدهاي منفـي آن را نيـز متـذكر                  

از ) هاي شهدا، جانبازان، و آزادگـان       خانواده( مردم، جامعه ايثارگر     بعضيدر نظر   «: شدند
كنند كه در مواردي، اين نگـرش باعـث ايجـاد             حد و حصر نظام استفاده مي       نات بي امكا

هاي منفي در جامعه شده است و حتي براي خود اعضاي جامعـه ايثـارگري نيـز                   ديدگاه
ــدان شــهيد، خــود تالشــگراني  . آفــرين اســت مــشكل ايــن در حــالي اســت كــه فرزن
ر بـا واقعيـت در مـورد جامعـه          توان گفت كـه بـين تـصو         اند؛ اما مي    ناپذير بوده   خستگي

تـوجهي بـه جامعـه        ايثارگري، تفاوت معنادار وجود دارد كه همين تصورات غلط و كم          
و ...) اعتيـاد و  (ايثارگري، باعث گرفتار شدن بعضي از ايثارگران به انحرافات اجتمـاعي            

 پـور نيـز در ايـن        شـارع . )320: 1386نوده،    رضاييمحمد(» شده است ... مشكالت رواني و  
پس از گذشت حدود دو دهه از پايان دوره دفاع مقدس به مـرور              «: نويسد  صوص مي خ

زمان، نوعي توهم اجتماعي در خصوص تجليل از ايثارگران پديد آمد و تصور برخي از               
مردم جامعـه بـر ايـن اسـت كـه ايـن گـروه از تـسهيالت و امكانـات بـيش از حـدي                          

ائه خدمات به ايثارگران و جانبازان      عدم نگرش صحيح و مثبت در مورد ار       . برخوردارند
بروز چنين آسيبي نـه تنهـا       . هاي متعددي به فرهنگ ايثارگري وارد نمايد        تواند آسيب   مي

توانـد بـراي      شود؛ بلكه حتـي مـي       سبب شكاف اجتماعي بين توده مردم و ايثارگران مي        
صي اسـت   سو ناشي از عوامل خا      تفاهم از يك    بروز اين سوء  . آينده كشور نيز مضر باشد    

از سوي ديگـر ماننـد      . كنند  گيري آن در طول زمان كمك مي        كه در تعامل با هم به شكل      
توان با مطالعه و شناسايي آن به رفع يا اصـالح             هاي اجتماعي مي    بسياري ديگر از پديده   

از جمله عواملي كـه سـبب بـروز تـوهم اجتمـاعي در نحـوه تجليـل از                   . آن كمك كرد  
هـاي    رساني شفاف و صـادقانه از طريـق رسـانه           ا فقدان اطالع  همان. ايثارگران شده است  

هايي است كه در كشورهاي ديگـر نـسبت بـه ايـن               جمعي در مورد خدمات و سرويس     
وجود چنين توهم اجتمـاعي در جامعـه بـه          . )228: 1386پور،    شارع(» شود  گروه ارائه مي  

 خـود باعـث   توسعه احساس تبعيض اجتماعي كمك خواهد كرد و اين احساس به نوبة         
تحقق چنين احساسي   . گيري منفي و احساس تنفر به جامعة ايثارگري خواهد شد           موضع

جـانعليزاده  (به تحقق شكاف اجتماعي كمك كرده و به امنيت جامعه صـدمه خواهـد زد            
  .سازي هويت ايثارگري اثري اساسي دارد  اين جريان بر پنهان.)117: 1388بستي،  چوب

هاي شهداء و ايثارگران، خدمات    عه ما نه فقط به خانواده     واقعيت آن است كه در جام     
اي،   شـود، بلكـه در مـوارد قابـل مالحظـه            اي داده نمـي     العـاده   و تسهيالت فراوان و فوق    
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ايـن مهـم وقتـي      . هاي ضروري و حياتي نيز محروم هستند        مجموعه مذكور از نيازمندي   
هاي آنها در تعامل   نيز خانواده شود كه انسان از نزديك با جامعة ايثارگري و            تر مي   روشن

كه اين مهم با آگاهي از        باشد، مسايل و مشكالت آنها را مشاهده و حس كند، ضمن اين           
هاي شـهداء و ايثـارگران ارائـه          ميزان و نوع تسهيالت و خدماتي كه در ايران به خانواده          

شود،   ه و مي  شود با آنچه در كشورهاي جهان به رزمندگان و بازماندگان آنها ارائه شد              مي
  .گردد تر مي و مقايسه آنها با يكديگر، روشن

كه انجام مطالعات ملي و تطبيقـي بـراي درك           هاي اين مطالعه، ضمن اين     مطابق يافته 
 سازي هويت ايثارگري در جامعه ايثارگري و چرايـي وقـوع و شـيوع    تر از سطح پنهان    دقيق

د غيرشـاهد و ايثـارگر بـه        آن و نيز انجام پژوهش درخصوص نگرش عموم مردم و افرا          
سازي هويـت ايثـارگري      براي رفع عوامل مؤثر بر پنهان     . جامعه ايثارگري ضروري است   

خاصه توهم اجتماعي در تجليل از ايثارگران نياز است سطح آگـاهي واقعـي جامعـه از                 
. هاي آنان و نيز چرايي احترام و فوايد تكريم آنها ارتقا يابـد             زندگي ايثارگران و خانواده   

هاي مستند از زندگي و مـشكالت        هايي مثل ساخت فيلم    براي تحقق چنين راهبردي راه    
مختلف ايثارگران خاصه آزادگان و جانبازان و نـشان دادن آن بـه عمـوم افـراد جامعـه،                   

هـا در    هـا و دولـت     هاي مستند از چگونگي برخورد و احترام ساير ملت         نشان دادن فيلم  
 جنگ در كشورهاي مختلف، ترسيم واقعي، دقيـق و مـستند            تجليل از قربانيان و بازماندگان    

  .شود هاي جنگ هشت ساله آفريدند، پيشنهاد مي كارهاي بزرگي كه رزمندگان در جبهه
سازي هويت ايثارگري در جامعه چـه هـستند و    كه پيامدهاي منفي يا مثبت پنهان  اين

هـاي مثبـت آن كمـك    توان اثرات منفي آن را كاهش داد و به افزايش كاركرد   چگونه مي 
نمود، موضوعاتي هستند كه به تحقيقات مستقل و بيشتري نياز دارند و مناسب است كه               

اي به موضوع نگريسته شود و مطابق ايـن          صورت بين رشته   با رويكردهاي مختلف و به    
  .جوهاي علمي صورت گيردو رويكردها، جست

  
  

  ها يادداشت
 خداونـد   ند كـه ا كرده   تعريف  و احكاميقيات عقايد، اخال  را مجموعة»ندي«  ، اسالم علمايقريب به اتفاق   اكثر   -1

  ، اسالم  علماي امروزه در عرف   كه دينتعريف  از   سنتي  مدل اين.   است  بشر فرستاده  هدايت  براي  پيامبرانش توسط
: دهـد    را از همديگر تمييز مـي       اصلييا سه بعد     عنصر     سه   در دين   رايج و تا اعصار بسيار دوري قابل رديابي است        

  ).3: 1388طالبان، (» احكام« و »قاخال«، »عقايد«
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