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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   1در بين فرزندان شاهد و ايثارگر» ي منزلت دلهره«شناختي  تحليل جامعه

  2احمد غياثوند

  چكيده

در ايـن مطالعـه وجـه       . باشـد   هـاي شـاهد و ايثـارگر مـي          شناسـي منزلـت اجتمـاعي خـانواده         ي حاضر درخصوص آسـيب      مقاله

چنـين    هـم . مورد تبيين و بررسي قرار گرفتـه اسـت        » ي منزلت   دلهره«كرد    ويها در قالب ر     شناسانه منزلت اجتماعي خانواده     آسيب

هـا بررسـي    ي ايثـارگري آن  آثار و تبعات اين دلهره بر نگرش فرزندان ايثارگر نسبت به وضعيت گسترش فرهنگ ايثارگري و روحيه 

آمـوزان و دانـشجويان سراسـر كـشور           نشي دا   را كليه   ي آماري آن    پژوهش حاضر به روش پيمايش انجام گرفته و جامعه        . شده است 

ي  در نهايـت، بـا اسـتفاده از شـيوه    . باشـد   نفـر مـي  681 هـزار و  4ي برآوردشده، برابر با       نحوي كه حجم نمونه     دهد؛ به   تشكيل مي 

صـل،  نتـايج حا  . هاي تهران، خراسان رضوي، لرستان و خوزستان مورد مطالعه قرار گرفته است             ، استان »اي  چندمرحله«گيري    نمونه

ي ايثـارگري آنـان       گويان با نگرش به فرهنگ ايثـارگري و روحيـه           اي معنادار بين ميزان منزلت اجتماعي پاسخ        نشان از وجود رابطه   

  .دارد

  .ي ايثارگري؛ فرزندان ايثارگر؛ دوران جنگ و صلح ي منزلت؛ وضعيت فرهنگ ايثارگري؛ روحيه منزلت اجتماعي؛ دلهره: ها كليدواژه
                                                 

هاي  كه با حمايتباشد  مي»  آن با نظرات فرزندان ايثارگري بررسي ميزان آگاهي و نگرش جوانان نسبت به عملكرد ايثارگران و مقايسه«با عنوان پژوهشي  اين مقاله برگرفته از -1
  . شده استانجامبنياد شهيد و امور ايثارگران معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي معنوي و مادي 

  طباطبايي شناسي دانشگاه عالمه  جامعهي  دكتري رشتهي  دانشجوي دوره-2
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  بيان موضوع. 1

اين رخداد، گرچه از يك ديدگاه مانعي       . وقوع پيوست    ماه به  20با پيروزي انقالب اسالمي در ايران، جنگ تحميلي بعد از حدود            

هـا و نهادهـاي       سـازي ارزش    ي انقالب اسالمي بود؛ ولي از جهتي، باعث تسهيل در نهادينه            بزرگ بر سر راه برخي از اهداف گسترده       

تـوان از     هاي ديني، انقالبي و ملي نويني گرديد كـه مـي            گيري ارزش    سال دفاع مقدس، موجب شكل     در واقع، هشت  . انقالبي گرديد 

گيـري انقـالب      كه ايثارگري و تثبيت فرهنگ آن، يكي از عوامل پايداري و شكل             طوري   ياد نمود؛ به    »فرهنگ ايثارگري «عنوان    آن به 

: كند  عنوان يك ارزش و هنجار ياد مي        ها به   اع و حضور جوانان در جبهه     ، از دف  »توسعه و تضاد  «در كتاب   » پور  رفيع«. اسالمي گرديد 

شـد، چنـان احـساسات ملـي را           ي مردم ناجوانمردانه و توهين بـه غـرور ملـي تلقـي مـي                ي عراق به ايران كه از سوي عامه         حمله«

سـوي    و حركت جوانان بـه    ) 137:1380پور،    رفيع(تبديل شد » ارزش اجتماعي «برانگيخت كه مقابله با آن و دفاع از وطن به يك            

ايـن  . ي قـشرها را فراگرفـت       وجود آورد كه تدريجاً همه      را به » هنجار دروني «هاي پرنفوذ رهبر نيز خود، يك جريان          ها با پيام    جبهه

هـا و     زشبنابراين، با تثبيـت ار    ). همان(ها ترك كنند    سوي جبهه   ها را به    فشار دروني هنجاري موجب شد كه بسياري از جوانان خانه         

هنجارهاي ديني و انقالبي، فرهنگ ايثارگري، جايگاه و مقام بااليي پيدا نمود و جامعـه بـه نقـش و اهميـت ايثـارگران و فـداكاري                    

  .ها، موجب مصونيت جامعه دربرابر تجاوز دشمن شد ي آن شان پي بردند؛ چرا كه كنش ايثارگرانه هاي خانواده

ترديد، هرچه    بي. ارگري در جامعه تغيير يافت و آثار و كاركردهاي آن نيز دگرگون شد            با پايان دوران جنگ، وضعيت فرهنگ ايث      

آيـد؛ تـا    ي نقد و عقالنيت مدرن گرفتار مـي         ها و هنجارهاي ايثارگري در بوته       گيريم، فضاي عملكرد ارزش     از دوران جنگ فاصله مي    

شـدن چنـين    در ايـن راسـتا، بـا تـاريخي    . گيرنـد  رار مـي شناسي قـ  آوردهاي جنگ مورد بازبيني و آسيب   جا كه بسياري از دست      آن

نگرد و با توجـه بـه         اي با نگاه خود به گذشته مي        كه، هر نسلي، در هر دوره       نخست اين : توان استنباط نمود    اي، دو نكته را مي      حادثه
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اه جديدي نسبت بـه گذشـته    گيري نگ   كند كه حاصل آن، شكل      برد گذشته را بازخواني و بازنويسي مي        سر مي   وضعيتي كه در آن به    

گـويي بـه نيازهـا را بـا           اي ويژگي آن، بر اين است كه توانايي پاسخ          ي بزرگ تاريخي و تا اندازه       كه، قابليت يك حادثه     دوم اين . است

جنـگ، جـاي خـود را بـه         » عقيـدتي   حماسـي «كـرد     پس شاهد هستيم كـه روي     . هاي گوناگون دارد    هاي متفاوت در وضعيت     روش

هاي گذشـته از      كردي، مدعي بازآفريني و انتقال تجربيات و ارزش         ي صلح سپرد؛ گرچه چنين روي       دوره» انتقادي  نيعقال«كرد    روي

  . اي نوين است زوايه

هاي ايثـارگر يـاد نمـود عمـدتاًَ بـه نظـر        شناسي منزلت اجتماعي خانواده   عنوان آسيب   توان از آن به     در اين مطالعه، امري كه مي     

ميـزان پـذيرش و     : عبـارتي   بـه . شـود   ها مربوط مـي     يز افراد جامعه نسبت به وضعيت كنوني منزلت اجتماعي آن         فرزندان ايثارگر و ن   

ي گسترش و ترويج فرهنـگ ايثـارگري از يـك سـو و      هاي ايثارگر در يك ارتباط معنايي و پيچيده با نحوه     منزلت اجتماعي خانواده  

قابـل  » ي منزلـت  دلهره«كرد  گيرد كه از طريق روي ناسانه به خود ميش وضعيت شرايط اجتماعي موجود از سوي ديگر، وجه آسيب      

اجتمـاعي فرزنـدان و       كه وجود بـسياري از مـسايل و مـشكالت روانـي             نحوي  خود اين امر، آثار و تبعاتي در پي دارد؛ به         . تبيين است 

ارهاي ايثارگري در دوران صـلح، از ايـن منظـر           ها و هنج    مندي از ارزش    كارگيري و بهره    ها موجود در به     هاي ايثارگر و چالش     خانواده

  .باشد قابل تحليل و تبيين مي

  

  مالحظات نظري. 2
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ويـژه از     هـاي مختلـف بـه       ي وضعيت منزلت اجتماعي با فرهنگ و كنش ايثارگري فرزندان ايثـارگر، از تئـوري                در بحث از رابطه   

هاي اجتماعي، شخصيتي، فرهنگـي       ي كنش پارسونز، نظام     ظريهي ن   اجزاي اصلي سازنده  . گردد  ي تالكوت پارسونز استفاده مي      نظريه

اش را از طريق سازگاري و تغيير         شناختي، نوعي نظام كنش است كه كاركرد تطبيقي         ارگانيسم زيست . باشند  و ارگانيسم رفتاري مي   

ي نظـام و بـسيج منـابع    هـا  يابي به هدف را از طريق تعيين هدف      نظام شخصيتي، كاركرد دست   . دهد  شكل جهان خارجي انجام مي    

پـارچگي را انجـام       اش كـاركرد يـك      درآوردن اجـزاي سـازنده      نظام اجتماعي، با تحت نظارت    . دهد  ها انجام مي    يابي به آن    براي دست 

انگيزنـد،   ها را به كنش برمي هايي كه آن دهد و سرانجام، نظام فرهنگي، كاركرد سكون را با تجهيز كنشگران به هنجارها و ارزش               مي

  ). 140-120: 1375ريتزر،(دهد ام ميانج

يابد و هنجارهـا، كـنش فـرد را در جهـت              هاي اجتماعي سازمان مي     از منظر پارسونز، كنش اجتماعي در قالب هنجارها و ارزش         

و گر چه افراد از نتايج رفتار خود آگـاه نيـستند؛ ولـي هـدف                . دهد  دهد؛ يعني، فرد را با خواست نظام انطباق مي          نوايي سوق مي    هم

طـور ارادي و داوطلبانـه، كـنش خـود را در يـك قالـب اجتمـاعي انجـام                      درمجموع، فرد به  . غايت دارند؛ يعني، همان عقالني بودن     

از سويي، پارسونز معتقد است كه نظام فرهنگي، ميانجي كنش متقابل ميان كنشگران است و شخصيت و نظام اجتمـاعي                    . دهد  مي

ي ذهـن     يابد و در نظام شخصيتي ملكـه        ها تجسم مي    صورت هنجارها و ارزش     ام اجتماعي به  فرهنگ در نظ  . كند  را با هم تركيب مي    

  ). 139: همان(شود كنشگران مي

عنـوان واحـد بنيـادي در     ي نقش ـ منزلت را به  آميزه«. از اين رو، كنش، ناشي از موقعيت و نقش اجتماعي فرد در جامعه است

منزلـت،  . آيـد   شمار مي   ي ساختاري در نظام اجتماعي به       اي از يك عنصر سازنده      ه جنبه كار برد ك    بررسي نظام اجتماعي مي توان به     
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شود و نقش همان كاري است كه كنشگر در يك چنين موقعيتي انجام               به يك جايگاه ساختاري در داخل نظام اجتماعي اطالق مي         

  ).1373توسلي،(»ا در كنش متقابل هستنده ي نقش دهنده ها عناصر تشكيل سه عامل اننظارات، هنجارها و تضمين. دهد مي

. ي قشربندي اجتماعي، ماركس بيش از هر چيـز بـر بعـد اقتـصادي طبقـه تكيـه نمـود                      كردهاي مختلف درباره    در بحث از روي   

ي اساسي ديگر قشربندي را عـالوه بـر طبقـه تـشخيص      ي تحليل ماركس بنا گرديد؛ اما وي دو جنبه       وبر نيز بر پايه     ي ماكس   نظريه

  ).225: 1385گيدنز، (نامد مي) Party(و ديگري را حزب) Status(ها را پايگاه او يكي از آن. دهد مي

شـوند، اطـالق    هـا قايـل مـي    هاي اجتماعي از نظر احترام يا اعتبار اجتماعي كه ديگران براي آن       هاي ميان گروه    پايگاه، به تفاوت  

اگرچـه طبقـه   . تواند مثبت يا منفي باشد قل است و احترام اجتماعي مياي مست تمايزات پايگاهي اغلب از تقسيمات طبقه   . گردد  مي

طبقات از عوامل اقتصادي مربـوط بـه دارايـي و درآمـد             . هاي ذهني افراد بستگي دارد      شود، پايگاه به ارزيابي     طور عيني معين مي     به

پايگاه ). 226: 1385گيدنز،  (گردد   تعيين مي  كنند  ها دنبال مي    هاي زندگي گوناگوني كه گروه      گيرد؛ پايگاه بوسيله شيوه     نشأت مي 

هـا   از سـويي پايگـاه  . توانـد در جامعـه يـا در يـك گـروه اجتمـاعي اشـغال كنـد                معني موقعيت و جايگاهي است كه يك فرد مي          به

هـا وابـسته بـا پايگاهنـد و رفتارهـاي خاصـي هـستند كـه از                    پـس، نقـش   . نامنـد    مي (Role)ها را نقش    كاركردهايي دارند كه آن   

  ).35: 1386ببي، (رود كنندگان يك پايگاه انتظار مي اشغال

طور متفاوت ارزيابي شوند؛ يعنـي، از نظـر اهميـت و     هاي اجتماعي به  موقعيت(Social system)اگر در يك نظام اجتماعي

 بـه نقـل از   383 :1998برگر،(آيد  وجود مي  به(Social status)صورت مقام يا پايگاه اجتماعي بندي شوند، در آن ارزش درجه

يك ارزيابي اجتماعي مثبت يا منفي از عزت نفس يك فرد براساس يكي از خصوصيات مشترك اعـضاي         «از طريق پايگاه    ). پور  رفيع
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 (Prestige)مراتب درون يك گروه براساس منزلت       پايگاه، جايگاه يك فرد را در سلسله      ). 683: 1976وبر،(گيرد  انجام مي ) گروه(

بـا صـراحت منزلـت را    » مارشـال «. (Lovaglia& Houser,1996:868)كنـد  ت او با ديگر اعضا تعيين ميو امتيازات و تفاو

نفوذ و اعتباري است كه ديگران به شـخص بـه جهـت             ) منزلت(اعتبار اجتماعي   : دارد  بيان مي » آلن بيرو «. داند  معنا با پايگاه مي     هم

اي   آن را پديـده   ) 1950(زيمـل ). 293: 1366بيـرو، (»بخـشد   د، مي دارن  وبيش واقعي كه به او منتسب مي        خصايص گوناگون و كم   

. انــد ي پايگــاه توســط جامعــه توصــيف كــرده كننــده نــسبي و مبتنــي بــر ارزش نهــادن و بــه رســميت شــناختن مــدعي اشــغال 

س، پـ ). 8: 1383ملـك، (كنـد   منزلت را يك پاداش اجتماعي بنيادي و نماد پايگاه فرد مورد نظـر تعريـف مـي                ) 1968(آيزنشتات

دهند كه برخاسته از ميـزان        گردد كه افراد جامعه به يك نقش مي         ها اطالق مي    اي از امتيازات و پاداش      منزلت اجتماعي به مجموعه   

توان گفت كه منزلت اجتماعي، مـوقعيتي اسـت           بنابراين، مي . باشد  مؤثر و مفيدبودن آن نقش با توجه به فضاي حاكم و موجود مي            

  .آورد جتماعي در رابطه با اهميت و ارزشي كه نقش اجتماعي وي در جامعه دارد، به دست ميمراتب ا كه فرد در سلسله

گردنـد، براسـاس سـه نـوع مرجـع سـاختاري ارزيـابي                هـا مـي     شدن موقعيت   به نظر برگر و همكاران، عواملي كه موجب باارزش        

شان بـه يـك گـروه برتـر      ها براساس تعلق  كه در آن انسان(Categorical structure) ساختار وابستگي گروهي-1: شوند مي

شـان   هاي ها براساس توانايي  وقتي كه انسان(Ability structure) ساختار توانايي-2. شوند نژادي، شغلي يا مذهبي ارزيابي مي

ــوند  ــابي ش ــايج -3. ارزي ــاختار نت ــسان (Outcome structure) س ــي ان ــابي       وقت ــان ارزي ــايج كارش ــاس نت ــر اس ــا ب ه

  ).420: 1382،پور رفيع(شوند
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ايـن  . كننـد  هاي گوناگون تغيير مي دارند كه روابط ميان ابعاد مختلف قشربندي در جوامع و در دوره ليپست و همكاران بيان مي   

ايـن نـوع تغييـرات      . تـرين وضـعيت را دارنـد        سـست ) مانند وضعيت پس از جنـگ     (هاي تغيير اجتماعي سريع       روابط در طول دوره   

جايي در هرم قدرت و تغييـر در پايگـاه اجتمـاعي افـراد                هاي اجتماعي، پيدايش مشاغل جديد، جابه       ارزشتواند شامل تغيير در       مي

دنبال آن ناسازگاري منزلتي اجتماعي در بين قـشر           شود كه نتيجتاً باعث پديدآمدن عدم تناسب در ابعاد پايگاه اجتماعي شده و به             

هـا در اثـر       دهد، بسياري از افـراد يـا گـروه          ها نشان مي    چه بعضي از يافته     انچن). 1381ليپست،  (خاصي از افراد جامعه بروز نمايد       

صـورت نگرشـي و    ها به شوند كه در برابر آن هايي مي فقدان تناسب در ابعاد پايگاه اجتماعي يا ناسازگاري منزلتي دچار فشار و تنش     

هـاي موجـود در       چنين بررسـي يافتـه      هم). 1992گر،بر(دهند  آفريني از خود نشان مي      ساز و بحران    هاي مشكل   العمل  رفتاري عكس 

دهد كه نوع نگرش و برداشت ذهني افراد نسبت به جايگـاه              هاي جنگ نشان مي     اجتماعي بازماندگان جبهه    ي مشكالت رواني    زمينه

  (Self-concept)، عالوه بر عوامل مؤثري كه در طول رشد و در زماني كه تصور از خويشتن               )منزلت اجتماعي (اجتماعي خويش   

ساالن، استقالل، خودكفايي، وضعيت مادي، تحصيالت، تأهل، روابط بـا اعـضاي    گيرد، به عوامل ديگري مانند، روابط با هم    شكل مي 

بنـابراين، وقتـي سـاختار اجتمـاعي        ). 1995؛ كلمـن،  1997كـوهن، (ي مردم بـستگي دارد      خانواده و نوع نگرش مسؤولين و توده      

ي منزلـت   شـود، موجـب دلهـره    كه مورد انتظارات است، بـرآورده نمـي   چنان لت اجتماعي افراد گروه آناي تغيير يابد كه منز گونه  به

ها و هنجارهاي حاكم بر جامعه را مـورد ارزش گـذاري قـرار                باشد كه ارزش    پس، در واقع، اين افراد و فضاي اجتماعي مي        . گردد  مي

  .دهد مي
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هـاي فـرد تـضاد     ي منزلـت  دهد كه در مجموعه واني است كه هنگامي رخ ميي مقام، نوعي اضطراب ر ي منزلت يا دلهره  دلهره«

). 161: 1372الور،(»كنـد   محيط اجتماعي وي، اعتباري را كه حقاً به او تعلق دارد نـسبت بـه او ادا نمـي                  : عبارتي  به. موجود باشد 

  : ي منزلت شامل موارد زير است دلهره

اي بودن عبارت است از زنـدگي فـرد در            حاشيه: عبارت ديگر   به. اي بودن است    شيهيكي از انواع منزلت، حا    : اي بودن   حاشيه) الف

اي بودن منزلـت، بـراي گـروه اضـطراب            حاشيه. ها كامالً تعلق داشته باشد      يك از آن    كه به هيچ    دو يا چند دنياي اجتماعي بدون آن      

  :اي بودن خود را تقليل دهد بكوشد حاشيهدارد كه فرد ممكن است از پنج طريق  بيان مي» هيوز«. كند رواني توليد مي

عنـوان   هاي وي به كه دست از مبارزه شسته و به منزلت قبلي خود رجعت كند، دوم اين است كه بگذارد يكي از منزلت                يكي اين 

ي گيـر   كنـد، كنـاره     ي سوم اين است كه وي از منزلتي كه بـا سـاير اهـداف منزلتـي او تـداخل مـي                       طريقه. يك منزلت نابود گردد   

شـده بيابـد    صورتي بـازتعريف  كه، فرد ممكن است يك يا چند منزلت خود را به چهارم اين. (Everett, 1949: 405-13)كند

اي   نحوي تغيير كند يا تغيير داده شـود كـه گـروه حاشـيه               باألخره، نظام اجتماعي ممكن است به     . كه موجب حل تضاد مزبور گردد     

چـه در سـطح   (بندي هيوز، نوعي از دگرگوني  ترتيب، طبق فرمول بدين. ي اجتماعي گردد اي در مجموعه   شده  تبديل به بخش ادغام   

هيوز مـدعي اسـت كـه چنـين         ).65-58: 1949هيوز،(اي بودن ضروري است     براي تقليل حاشيه  ) فردي و چه در سطح اجتماعي     

  .آيد يحساب م عنوان عامل دگرگوني به ي دگرگوني سريع است؛ اگرچه خود نيز به منزلتي، نتيجه

ها يـا   گرايي منزلت چه كه غالباً به نام تبلور منزلت، يا هم ي مقام و منزلت از نبود آن نوع دوم دلهره: ها آهنگي در منزلت  ناهم) ب

بعـد  «هـا     آهنگـي منزلـت     استدالل كـرده اسـت، نـاهم      » لنسكي«طور كه     همان. گردد  شود، ناشي مي    ها عنوان مي    آهنگي منزلت   هم
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اي از    مجموعـه «اي يك بعدي نيست؛ بلكـه         بدين معني كه منزلت پديده    ). 413-405: 1954لنسكي،(استمنزلت  » غيرعمودي

  .است» مراتب مربوطه اي از سلسله ها در مجموعه موقعيت

او تأكيد شديدي بر اين امـر داشـت         . مشخص گرديده است  » هيگن«ي منزلت، توسط      نوع سوم دلهره  : گيري از منزلت    كناره) ج

خصوصي اسـت   رفتن منزلت گروه به معني ازدست اين به. گيري از منزلت گردد    در يك جامعه، ممكن است دچار كناره      كه يك گروه    

ي منزلـت بـا       اين نوع از دلهره   . مرور زمان تحرك رو به پاييني خواهد داشت         در واقع، اين گروه به    . اند  كه زماني از آن برخوردار بوده     

 بـه   اشـاره اي  كـه   ) ها  آهنگي منزلت   ناهم(ن كوششي براي تحرك رو به باالست و با نوع دوم          كه مضمون آ  ) اي بودن   حاشيه(نوع اول 

  ).162:همان(تحرك ندارد متفاوت است 

سان در    ي منزلت در بين فرزندان ايثارگر از اين حيث قابل مطالعه است كه نوعي برداشت متفاوت و ناهم                   از اين رو، بحث دلهره    

گردد؛ در واقع از يك سـو، فرزنـدان ايثـارگر احـساس               ها مشاهده مي    يت منزلت اجتماعي خانواده   گويان نسبت به وضع     نگرش پاسخ 

تري نسبت به ميزان منزلت اجتماعي خود در مقايسه با افراد عادي جامعه دارند و از سـوي ديگـر، شـرايط اجتمـاعي دوران                           منفي

كـه بـين احـساس و     نحـوي  ص منزلت اجتماعي برآورده سازد؛ بـه ها را درخصو اي نيست كه انتظارات و توقعات خانواده     گونه  صلح به 

ساني در نگرش را، هم در ايفاي         اين ناهم . گردد  آهنگي مشاهده مي    ها نوعي ناهم    عمل افراد عادي نسبت به منزلت اجتماعي خانواده       

 نهايت، با توجه به استدالل نظري فـوق،         در. خوبي مالحظه نمود    توان به   نقش ايثارگرانه و هم در دادن امتياز به فرزندان ايثارگر مي          

  :توان سؤاالت اساسي مورد مطالعه را چنين برشمرد مي
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فرزندان ايثارگر نسبت به وضعيت منزلت اجتماعي خود چه برداشتي دارند؟ اين وضعيت در مقايسه با نگـرش افـراد عـادي                      . 1

  گيرد؟ شناسي قرار مي گونه قابل تبيين و مورد آسيب چه

هـاي    هـا دارد؟ جنبـه      ي ايثـارگري آن     اي با فرهنگ ايثـارگري و روحيـه         زلت اجتماعي از منظر فرزندان چه رابطه      وضعيت من . 2

 گونه قابل تحليل و تبيين است؟ ي اين تأثيرگذاري چه شناسانه آسيب

  

  روش شناسي پژوهش. 3

آموز و دانشجوي     ي جوانان دانش    يهكل«ي آماري اين تحقيق شامل        جامعه. انجام گرفته است  » پيمايش«پژوهش حاضر به روش     

گيـري كـوكران،      با استفاده از فرمول نمونـه     . باشد   مي 1386 و   1385هاي    در سال ) اعم از فرزندان ايثارگر و عادي     (سراسر كشور   

 اسـت؛ » اي    گيـري چندمرحلـه     نمونـه «گيـري از نـوع        ي نمونـه    شـيوه . باشند   نفر مي  681 هزار و  4ي برآوردشده حدود      تعداد نمونه 

هـاي    هاي تهران، خوزستان، لرستان و خراسـان رضـوي، داده           هاي دولتي استان    كه در نهايت، از مدارس متوسطه و دانشگاه         نحوي  به

  . الزم گردآوري شده است

  

  هاي پژوهش يافته. 4

  گويان هاي فردي پاسخ ويژگي. 4-1
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 نفر افراد   780هزار و   2 فرزندان ايثارگر و     1901(فر   ن 681هزار و   4آموزان و دانشجويان مورد مطالعه برابر با          تعداد كل دانش  

آمـده،    دسـت   هاي بـه    طبق يافته . دهند   درصد را پسران تشكيل مي     5/45 درصد را دختران و      5/54از اين تعداد،    . باشند  مي) عادي

 17 تـا    16د   درصـ  1/26 سـال،    15 تـا    14 درصد   5/25در اين ميان، حدود     . باشد   سال مي  18ميانگين سن افراد نمونه حدود      

 43چنـين     هـم . تر سن دارنـد      سال يا بيش   22 درصد   1/20 سال و    21 تا   20 درصد   8/14 سال،   19 تا   18 درصد   5/13سال،  

دهد كه    گويان نشان مي    آمده درخصوص محل تحصيل پاسخ      دست  هاي به   يافته. آموز هستند    درصد دانش  57ها دانشجو و      درصد آن 

 5/3مـدرس،      درصـد از دانـشگاه تربيـت       5/1طباطبـايي،      درصد از دانشگاه عالمـه     6/4هد،   درصد دانشجويان از دانشگاه شا     1/12

 درصد از دانـشجويان دانـشگاه فردوسـي مـشهد و         8/7 درصد از دانشگاه شهيد چمران اهواز،        4/9درصد از دانشگاه علم و صنعت،       

 3/10آبـاد،      درصـد از شـهر خـرم       4/8ي متوسطه،     آموزان دوره   در بين دانش  . باشند   درصد از دانشجويان دانشگاه لرستان مي      4/6

  .اند  درصد از شهر تهران انتخاب شده9/28 درصد از شهر اهواز و 4/9درصد از شهر مشهد، 

  هاي ايثارگر وضعيت منزلت اجتماعي خانواده. 4-2

آمـده بيـانگر آن       دسـت   هنتايج ب . هاي ايثارگر، سه شاخص در نظر گرفته شده است          جهت بررسي ميزان منزلت اجتماعي خانواده     

 درصـد از  7/4 درصد در حد زياد و در مقابل    23 درصد در حد خيلي زياد و        5/15 درصد كامالً ،     11است كه در بين افراد عادي       

هـاي ايثـارگر،    اند كـه خـانواده    درصد در حد زياد اذعان نموده    5/10 درصد در حد خيلي زياد و        5/5طور كامل،     فرزندان ايثارگر به  

كنيد افراد جامعه نـسبت بـه فرزنـد شـاهد و ايثـارگر،       تا چه حد فكر مي   «نتايج سؤال   . حترام و استقبال مردم جامعه هستند     مورد ا 

 درصـد در    4/11 درصد در حد خيلي زياد و        9/6طور كامل،     گويان عادي به     درصد پاسخ  3دهد كه     نشان مي » نگرش منفي دارند؟  
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 درصـد   4/13طـور كامـل،        درصد از فرزندان ايثـارگر بـه       7/4اند و در مقابل،       معه نموده بيني افراد جا    حد زياد اذعان به عدم خوش     

» )شهيد، جانبـاز يـا آزاده     (عنوان فرزند ايثارگر    شدن به   معرفي«ي    درباره. اند   درصد در حد زياد آن را تأييد كرده        4/19خيلي زياد و    

 درصـد در حـد زيـاد و در          9/10 درصد در حد خيلي زياد و        5/10 درصد بطوركامل ،     3/8ها بيانگر آن است كه افراد عادي          يافته

  .اند  درصد در حد زياد بدان اشاره نموده3/16 درصد در حد خيلي زياد و 4/13 درصد بطوركامل ، 6/24مقابل فرزندان ايثارگر 

  

  ها گويان بر حسب ميزان منزلت اجتماعي خانواده توزيع پاسخ: 2-4جدول

  سؤاالت

نوع 

 پاسخ

  گو

  اصالً
خيلي 

  كم
  زياد تاحدودي  كم

خيلي 

  زياد
 جمع  كامالً

هاي  به نظر شما خانواده 100  7/4  5/5 5/10  9/33  22 8/16  6/6  ايثارگر

شاهد، جانباز يا آزاده تا 

چه حد مورد احترام و 

پذيرش مردم جامعه 

  باشند؟ مي

 100  11 5/15  23  9/32 5/10  8/4  3/2  عادي
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كنيد  تا چه حد فكر مي 100  7/4 4/13 4/19  7/26 1/16 2/11  4/8  ايثارگر

عه نسبت به افراد جام

فرزندان شاهد و ايثارگر، 

  نگرش منفي دارند؟

 100  3  9/6 4/11  9/29 3/18 1/20 5/10  عادي

تا چه اندازه دوست  100 6/24 4/13 3/16  9/21  5/9  4/7  7  ايثارگر

عنوان فرزند  داشتيد به

شهيد، جانباز يا (ايثارگر 

  شديد؟ شناخته مي) آزاده

 100  3/8 5/10 9/10  9/18 5/12 1/10 9/28  عادي

  

  هاي ايثارگر گو با ميزان منزلت اجتماعي خانواده ي نوع پاسخ رابطه. 4-3

هـاي ايثـارگر، بيـانگر آن اسـت كـه             گويان نـسبت بـه خـانواده        شدن پاسخ   ي ميزان احترام قايل      درباره tنتايج استفاده از آزمون     

با عنايت به كميـت آزمـون مربوطـه و نيـز            . باشد   مي 6/4 و در بين افراد عادي برابر با         6/3رزندان ايثارگر برابر با     ميانگين نگرش ف  

آمـوزان و دانـشجويان عـادي در مقايـسه بـا فرزنـدان ايثـارگر، نگـرش                    توان نتيجه گرفـت كـه دانـش         سطح معناداري متناظر، مي   

  . هاي ايثارگر دارند تري نسبت به خانواده مطلوب
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دهد كه ميـانگين نگـرش فرزنـدان ايثـارگر           گرفته پيرامون ارزيابي افراد جامعه نسبت به فرزندان ايثارگر نشان مي            بررسي صورت 

بـاره فرزنـدان      تـوان نتيجـه گرفـت كـه در ايـن            براين اساس، مي  . باشد   مي 03/3گويان مساوي با       و براي ديگر پاسخ    96/3برابر با   

  كرامـر Vدو و  هـاي خـي    و نيـز آزمـون  tها، از طريق آزمـون   اين تفاوت در نگرش. نسبت به خود دارندتري  ايثارگر، ارزيابي منفي

)000/0=S   ، 49/0 V= & 1100=2X ( نتايج استفاده از آزمون     . است  ثابت شدهt         جهت بررسي نظرات افراد نمونـه درخـصوص 

ها بدان معناست كه فرزندان ايثـارگر، بـيش از افـراد               يافته اين). S=000/0(عنوان فرزند ايثارگر معنادار شده است         شدن به   معرفي

  .عنوان فرزند ايثارگر شناخته شوند عادي مورد مطالعه دوست داشتند در سطح جامعه به

ي آن اسـت   گويان نشان دهنـده  هاي ايثارگر از منظر پاسخ     ي ميزان منزلت اجتماعي خانواده      هاي حاصل درباره    در مجموع، يافته  

تري نسبت به منزلت خود در مقايسه با افراد عادي دارند و از سوي افراد عادي نيز تمايل                   مراتب منفي    ايثارگر، نگرش به   كه فرزندان 

  ). S=000/0(گردد تري براي ايفاي نقش يك فرزند ايثارگر مشاهده مي كم

  

  گو ي وضعيت فرهنگ ايثارگري بر حسب نوع پاسخ  دربارهtنتايج آزمون : 3-4جدول 

  آزمون  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گويان پاسخ  اه شاخص

ها توسط  احترام و پذيرش خانواده t = 3/23  44/1  6/3  1889  ايثارگر

= 000/0  41/1  6/4  2748  عادي  مردم
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S 

 t = 7/20  58/1  96/3  1858  ايثارگر

  نگرش منفي افراد جامعه
  35/1  03/3  2676  عادي

000/0 =

S 

 = 06/23  84/1  72/4  1871  ايثارگر

t 

  ايثارگرعنوان فرزند  شدن به معرفي

= 000/0  2  37/3  2737  عادي

S  

 t = 8/5  47/3  34/12  2843  ايثارگر

  ها منزلت اجتماعي خانواده
  23/3  94/12  2617  عادي

000/0 =

S  

  

  وضعيت فرهنگ ايثارگري در جامعه) 4-4

نتـايج  . طح جامعه از سه شاخص استفاده شـده اسـت         گويان نسبت به وضعيت فرهنگ ايثارگري در س         براي بررسي نگرش پاسخ   

طور كامل و      درصد به  5/6 درصد در حد خيلي زياد و        9/12 درصد در حد زياد،      2/17دهد كه در بين افراد عادي       حاصل نشان مي  
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انـد    ن نمـوده  طور كامل بيا     درصد به  2/2 درصد در حد خيلي زياد و        6 درصد در حد زياد،      5/11در مقابل در بين فرزندان ايثارگر       

هـاي    كنيـد ارزش    تـا چـه انـدازه فكـر مـي         «ي سـؤال      چنين دربـاره    هم. هاي دفاع مقدس اهميت قايلند      كه مردم براي آثار و ارزش     

آمـده از نظـرات افـراد عـادي نـشان       دسـت  نتـايج بـه  » شدن هـستند؟  رنگ تدريج در حال كم طلبي در جامعه به  ايثارگري و شهادت  

انـد و     طور كامل آن را تأييـدكرده        درصد به  9/5 درصد در حد خيلي زياد و        2/18صد در حد زياد،      در 7/27ي آن است كه       دهنده

طور كامل موافقـت خـود     درصد به9 درصد در حد خيلي زياد و 9/26   درصد در حد زياد،4/29در مقابل در بين فرزندان ايثارگر  

دهـد كـه در بـين         ها نشان مـي     دفاع و فداكاري مردم در موقع جنگ، بررسي       ي ميزان     در زمينه . اند  ي مذكور بيان داشته     را با گزاره  

 1/11 درصد در حد خيلي زياد و        6/18ي دفاع در حد زياد و          درصد ميزان حضور و فداكاري مردم را در عرصه         5/22افراد عادي   

 درصـد در حـد خيلـي        1/15حد زياد و     درصد در    5/23اند و همين گويه در بين فرزندان ايثارگر           طور كامل برآورد كرده     درصد به 

  .طور كامل برآورد شده است  درصد به3/9زياد و 
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  هاي وضعيت فرهنگ ايثارگري در جامعه گويان بر حسب شاخص توزيع پاسخ: 4-4جدول 

  وضعيت فرهنگ ايثارگري

سخ  در جامعه
ع پا

نو
  گو 

صال
ا

كم  
ي 

خيل
  

دي  كم
دو

تاح
  

ياد
ز

ياد  
ي ز

خيل
  

مال
كا

مع  
ج

  

كنيــد  دازه فكــر مــيتــا چــه انــ 100  9  9/26  4/29  20  5/7  5/5 7/1  ايثارگر

-هاي ايثارگري و شهادت     ارزش

تـدريج در     طلبي در جامعـه بـه     

  شدن هستند؟ رنگ حال كم

 100  9/5  2/18  7/27  2/24  1/12  9/7 1/4  عادي

تا چه حد افراد جامعه براي آثار        100  2/2  6  5/11  6/27  2/23  2/23 3/6  ايثارگر

آوردهاي جنگ و دفـاع       و دست 

  مقدس ارزش و اهميت قايلند؟
 100  5/6  9/12  2/17  30  8/16  9/12 7/3  عادي

چه جنگ شود، تا چه حد        چنان 100  3/9  1/15  5/23  6/26  7/10  6/10 3/4  ايثارگر

كنيــد مــردم جامعــه  فكــر مــي

ــداكاري    ــاع و ف ــه دف ــر ب حاض

  هستند؟

 100  1/11  6/18  5/22  2/23  8/9  1/10 6/4  عادي
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  گو با وضعيت فرهنگ ايثارگري ي نوع پاسخ رابطه. 4-5

آوردهـاي جنـگ برابـر بـا          شدن مردم جامعه نسبت به آثار و دسـت          ي ميزان اهميت قايل     ميانگين نظرات فرزندان ايثارگر درباره    

 tاز طريـق آزمـون      شـده     با توجه به نتايج محاسـبه     . باشد   مي 09/4گويان عادي مساوي با        و در مقابل ميانگين نظرات پاسخ      42/3

اين نتايج از   . باشد  هاي دفاع مقدس مي     تر نسبت به اهميت مردم به ارزش        مراتب مثبت   توان بيان داشت كه نظرات افراد عادي به         مي

هـا نـشان    چنـين بررسـي   هـم . نيز ثابت شـده اسـت  ) S ، 22/0 V= & 230=2X=000/0(  كرامرVدو و  هاي خي طريق آزمون

طلبـي و ايثـارگري در جامعـه اشـاره            هـاي شـهادت     شدن ارزش   رنگ  تر به كم    رگر نسبت به افراد عادي بيش     دهد كه فرزندان ايثا     مي

 و در سـطح  5/22 برابـر بـا   tچنين مقدار آزمون  هم. باشد  مي90/3 و87/4ترتيب  ها به كه ميانگين نظرات آن    اي  گونه  اند، به   داشته

ي دفاع مردم در صـورت رخـداد جنـگ، حـاكي از آن اسـت كـه                     در زمينه  آمده  دست  توصيف آماري به  . مطلوبي معنادار شده است   

 در سـطح معنـاداري      tي آزمـون      نتيجه. باشد   مي 49/4 و در بين افراد عادي برابر با         37/4ميانگين نظرات فرزندان ايثارگر برابر با       

  . مورد تأييد قرار گرفته است

تري در مقايـسه بـا فرزنـدان         نشجويان عادي مورد مطالعه نگرش مثبت     آموزان و دا    دهد كه دانش    ها نشان مي    در مجموع، بررسي  

گيرد كه اين افراد بر اين اعتقادند كـه           جا ريشه مي    اين امر از آن   . ايثارگر نسبت به وضعيت و جايگاه كنوني فرهنگ ايثارگري دارند         

تـر   آوردهاي دفاع مقـدس كـم    و گرنه دستها و هنجارهاي كنوني حاكم بر جامعه بايستي عمدتاً مبتني بر فضاي جنگ باشد     ارزش

  . مورد توجه مردم هستند
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  گو هاي فرهنگ ايثارگري بر حسب نوع پاسخ ي شاخص  دربارهtنتايج آزمون : 5-4جدول

  آزمون انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گويان پاسخ  ها شاخص

t = 5/15  39/1  42/3  1871  ايثارگر

 آوردهاي جنگ ميزان اهميت دست
  51/1  09/4  2760  عادي

000/0 =

S 

t = 5/22  37/1  87/4  1876  ايثارگر

  ها شدن ارزش رنگ كم
  51/1  90/3  2761  عادي

000/0 =

S 

 t = 6/2  56/1  37/4  1875  ايثارگر

نگرش به دفاع در صورت وقوع 

  62/1  49/4  2764  عادي  جنگ
009/0 =

S 

t = 1/10  18/3  91/10  1854  ايثارگر  وضعيت فرهنگ ايثارگري
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  33/3  68/12  2737  عادي
000/0 =

S  

  

  گويان ي ايثارگري پاسخ وضعيت روحيه. 4-6

توان آن را نوعي آمادگي براي عمل ايثارگري دانست كه بر حسب فضاي جامعـه و نيـز افـرادي                      در بحث از كنش ايثارگرانه، مي     

حسب شرايط مورد تعريف، اهداف و ابزار رسـيدن         توان براي عمل ايثارگري بر      مي: عبارتي  به. دهند، متفاوت است    كه آن را انجام مي    

مـرتن  » هنجاري  بي«ي    ي ايثارگري فرزندان ايثارگر، از نظريه       جهت سنجش روحيه  . بيني نمود   به اهداف، روحيات مختلفي را پيش     

گـردد و در كنـار آن،    كرد تبديل به روحيه و آمادگي مـي  كه رفتار و انجام عمل در اين روي البته با توجه به اين. استفاده شده است  

ي   گيرد؛ بنابراين، پنج نوع روحيه      كرد فاصله مي    گردد كه تا حدودي از الگوي اصلي اين روي          شرايط و فضاي عملكردي نيز طرح مي      

  :گردد ايثارگري حاصل مي

ف فرهنـگ و    كـه اهـدا     نوعي آمادگي براي عمل است كه فرد در عين ايـن          ): تقيدگرايانه(ي احساس تقيد به ايثارگري      روحيه. 1

طور داوطلبانه و اختياري قبـول        طلبانه، جانبازي و اسارت را نيز به        عملكرد ايثارگري را پذيرفته است، ابزار آن؛ يعني، كنش شهادت         

  . دارد
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نوعي آمادگي براي عمـل اسـت كـه در نظـر كنـشگر، اهـداف                ): گرايانه  تكليف(ي احساس تكليف نسبت به ايثارگري       روحيه. 2 

 پذيرش واقع شده؛ اما ابزار آن متكي بر نوعي تكليف اجتماعي، ديني و فردي است كه موجب داشـتن ايـن روحيـه                        ايثارگري مورد 

  .گردد مي

ي مورد نظـر را       نوعي آمادگي براي عمل است كه اهداف ايثارگرانه       ): گرايانه  تداوم(ي احساس تداوم نسبت به ايثارگري       روحيه. 3

ني بر اجبار و قرارگرفتن در شرايط است ـ كه اسـتمرار و پـشتيباني از هـدف كلـي را نـشان       قبول داشته و ابزار رسيدن بدان، مبت

  .دهد مي

نوعي احساس ترديد در آمادگي براي عمـل اسـت كـه در عـين               ): ترديدگرايانه(ي احساس ترديد نسبت به ايثارگري       روحيه. 4 

  . براي انجام آن بايستي از ديگران كمك گرفته شودكه نسبت به انجام اهداف ايثاگري و پرداختن به جنگ مردد است، اين

نوعي احساس مخالفت نسبت به اهداف ايثارگرانه در عمل و          ): گرايانه  تضعيف(ي احساس تضعيف نسبت به ايثارگري         روحيه. 5 

  .باشد؛ بلكه مانع و مخلّ حل و رفع مسايل است تنها موافق عملكرد ايثارگران نمي هدف است كه نه

 و افـراد    76/7طلبيِ فرزندان ايثارگر برابر با        ي شهادت   ي تقيدگرايي، ميانگين روحيه     آمده در بعد روحيه     دست  هاي به  طبق يافته 

 و در   41/6ي اسارت آنان برابر بـا         ، و روحيه  84/5 و در بين افراد عادي       13/7ي جانبازي آنان برابر با        ، روحيه 78/6عادي برابر با    

ي  دهد كه ميانگين روحيـه  گرايي نشان مي ي فرزندان ايثارگر و عادي در بعد تكليف         مقايسه. باشد   مي 24/5بين افراد عادي برابر با      

 و نيـز    6/5 و   36/7، احـساس تكليـف دينـي برابـر بـا            3/6 و   29/7ترتيب برابر بـا       توجه به احساس تكليف فردي در بين آنان به        

گرايـي نيـز، ميـانگين برخـورداري از           ي تـداوم    درخصوص روحيه . باشد  مي 65/5 در مقابل    12/6احساس تكليف اجتماعي برابر با      
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ي   و ميـانگين روحيـه  6 و 89/6ترتيـب برابـر اسـت بـا      ي همكاري و تحمل مشكالت در بين فرزندان ايثـارگر و عـادي بـه                روحيه

 04/7 و 63/7رابـر بـا   ي همكاري با تشويق مـردم در بـين آنـان ب     و روحيه09/7 و 41/7ترتيب  همكاري در پشت جبهه آنان به     

ترتيـب برابـر بـا     ها در بين فرزندان ايثارگر و عادي بـه       ي استفاده از داوطلب     در بعد ترديدگرايي، ميانگين روحيه    . گزارش شده است  

 گرايانه نيـز    ي تضعيف   در بعد روحيه  . باشد   مي 4/7 و   61/6ها در جنگ برابر با        ي استفاده از شركت نكرده       و روحيه  65/3 و   75/3

 01/3ي ممانعت از دفاع برابر با         ، روحيه 81/2 و   38/2ترتيب    ي عدم مسؤوليت در بين فرزندان ايثارگر و عادي به           ميانگين روحيه 

  . گزارش شده است49/3 و 7/2ترتيب برابر با  ي مخالفت به  و روحيه34/3و 

 76/7بـا ميـانگين   » طلبـي  ي شـهادت  هروحيـ « شاخص مورد پرسش، 15در مجموع، نتايج حاصل بيانگر آن است كه از ميان           

در مقابـل،   . دهنـد   كه جنگ در كشور ما اتفاق بيفتد، انجام مي          ترين اقدام و كنشي است كه فرزندان شاهد و ايثارگر درصورتي            بيش

ي در ي همكـار   و داشتن روحيـه  4/7ي استفاده از شركت نكرده در جنگ          داشتن روحيه : هايي از قبيل    در بين افراد عادي، آمادگي    

ايـن تفـاوت در نتـايج، از        . باشند  ترين ميانگين مي     داراي بيش  04/7ي همكاري با تشويق مردم        ، داشتن روحيه  09/7پشت جبهه   

  ).=000/0s(ي ايثارگري باالتري هستند كه فرزندان ايثارگر داراي روحيه نحوي  معنادار شده است؛ بهtطريق آزمون 
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  ها ي بر حسب انواع شاخصي ايثارگر ميانگين روحيه: 6-4جدول

ي  انواع روحيه

  ايثارگري
  )10 تا 1برحسب طيف (هاي روحيه ايثارگري  شاخص

فرزندان 

  ايثارگر

افراد 

  عادي

كل افراد 

  نمونه

  18/7  78/6  76/7  .طلبي كنم حاضرم جانفشاني و شهادت

  37/6  84/5  13/7  .حاضرم جانبازي كنم
ي  روحيه

  تقيدگرايانه

  71/5  24/5  41/6  .ج اسارت را تحمل كنمحاضرم مشكالت و رن

  9/5  6/5  36/6  .روم براي رفع تكليف ديني هم كه شده، مدتي به جبهه مي

  7/6  3/6  29/7  .روم براي اداي دين به شهدا و ايثارگران مدتي به جبهه مي
ي  روحيه

  گرايانه تكليف

  84/5  65/5  12/6  .شود كه مدتي بايستي به جبهه بروم فضاي جامعه طوري مي

  36/6  6  89/6  .حاضرم مشكالت و سختي دوران جنگ را تحمل كنم

  22/7  09/7  41/7  .ام در پشت جبهه كمك كنم آماده
ي  روحيه

  گرايانه تداوم

  28/7  04/7  63/7  .حاضرم به تشويق مردم براي دفاع از كشور بپردازم
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  03/3  13/3  88/2  .بايستي نيروهاي نظامي از كشور دفاع كنند

  69/3  65/3  75/3  .كساني كه داوطلب هستند، به جبهه بروند
ي  روحيه

  ترديدگرايانه

  08/7  4/7  61/6  .اند، بروند بايستي كساني كه در جنگ با عراق شركت نداشته

  17/3  49/3  7/2  .كنم چندان احساس مسؤوليت نمي

تگان دهم و مانع رفتن اعضاي خانواده و بس اهميتي نمي

  .شوم مي
01/3  34/3  21/3  

ي  روحيه

  گرايانه تضعيف

  63/2  81/2  38/2  .كنم براي مدتي از كشور خارج شوم سعي مي

  96  93  101  ي ايثارگري مجموع روحيه

  

  ي منزلت اجتماعي با فرهنگ ايثارگري  رابطه. 4-7

ته، بدين معناست كه    اين ياف .  معنادار گرديده است   r=336/0ي آماري بين وضعيت منزلت اجتماعي و فرهنگ ايثارگري            رابطه

اند، عمدتاً وضعيت كنوني گـسترش فرهنـگ ايثـار و             فرزندان ايثارگري كه ميزان منزلت اجتماعي خود را در حد پايين بيان داشته            

رفـتن    ها و هنجارهاي دفاع مقدس در حال ازبين         كنند ارزش   احساس مي : عبارتي  به. اند  تري ارزيابي نموده    شهادت را در سطح پايين    

از سـوي ديگـر   . تر نسبت به اين فرهنگ، منزلت اجتماعي باالتري را بـراي خـود قايلنـد    و برعكس با داشتن نگرش مطلوب    هستند  
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باشـد   شان تحت تاثير نظرشان درباره وضعيت گسترش فرهنگ ايثارگري مي    نگرش فرزندان ايثارگر در قبال ميزان منزلت اجتماعي       

بديهي است كه هرگاه ايـن نگـرش تحـت تـأثير شـرايط اجتمـاعي                . كند  باط پيدا مي  بخش با آن ارت     طور نمادين و مشروعيت     كه به 

  .گردد پذير مي ها آسيب قرارگيرد، منزلت اجتماعي خانواده

  

  ي منزلت اجتماعي با فرهنگ ايثارگري آزمون همبستگي درخصوص رابطه: 7-4جدول

  منزلت اجتماعي  ضريب پيرسون

 فرهنگ ايثارگري
312/0=r 000/0=s 

1546=N 

  

  ي ايثارگري  ي منزلت اجتماعي با روحيه رابطه. 4-8

گويـان   ي آن اسـت كـه هرچـه پاسـخ     دهنـده  ي ايثارگري نشان ي منزلت اجتماعي با روحيه   آمده درخصوص رابطه    دست  نتايج به 

  .وردارند و برعكسي ايثارگري باالتري برخ تري ارزيابي نمايند، عمدتاً از روحيه ميزان منزلت اجتماعي خود را در حد پايين

  

  ي ايثارگري ي منزلت اجتماعي با روحيه آزمون همبستگي درخصوص رابطه: 8-4جدول 
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  منزلت اجتماعي  ضريب پيرسون

  ي ايثارگري روحيه
336/0=r 000/0=s 

1539=N  
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  بحث و نتيجه گيري 

از اين رو،   . همراه دارد    بسياري را به   ي فردي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي       آمدهاي گسترده   عنوان يك رخداد مهم، پي      جنگ به 

در بستر فرهنگ، هـر     «. ها و هنجارهاي نويني در قالب فرهنگ ايثارگري نهادينه شوند           هشت سال دفاع مقدس باعث شد كه ارزش       

فردي كـه   توان از     كنند كه مي    اين انتظارات، رفتارهايي را مشخص مي     . شود  اي از هنجارها يا انتظارات مربوط مي        موضع به مجموعه  

مفهـوم نقـش بـه ايـن انتظـارات مربـوط            . موضعي دارد در برابر فرد ديگـري كـه موضـع ديگـري دارد و بـرعكس، انتظـار داشـت                    

گيـرد    در واقع، بخش اعظم رفتار انسان در متن ساختي كه رفتار فوق در آن صورت مـي                ). 189: 1374دوچ و كراوس،    (»شود  مي

؛ اما با اتمام جنگ، فضاي حاكم بر جامعه در چالش بـا             )155: 1372الور،(ورد نظر قابل درك است و نه برحسب شخصيت افراد م        

كه شاهد نوعي تحول از نگاه حماسي، احساسي و عقيدتي نسبت             اي  گونه  ها و هنجارهاي گذشته قرارگرفت؛ به       نقش و كاركرد ارزش   

هـاي   هـا و هنجـاري    بر ايـن اعتقادنـد كـه ارزش      كرد ارزشي نخست،    طرفداران روي . كرد عقالني و انتقادي هستيم      به جنگ به روي   

كرد دوم، با نقد اوضاع گذشته؛        در مقابل، روي  . توان در دوران صلح مورد بازخواني، توليد و نمايش مستقيم قرار داد             ايثارگرانه را مي  

آمـوزان و     صـل از نظـرات دانـش      توجه به اين دو برداشت در قالب نتايج حا        . اما با برداشتي نوين، سعي در فهم بهتر آن دوران دارند          

هـا در قالـب       آموزان و دانشجويان عادي سراسر كشور پيرامون منزلت اجتماعي خـانواده            دانشجويان شاهد و ايثارگر در مقابل دانش      

  . ي منزلت، در سازوكار روابط نظام فرهنگي و ساختار اجتماعي جامعه و تأثيرش بر كنش افراد قابل تحليل و تبيين گرديد دلهره

تري نسبت به ميزان پذيرش و احترام         ي منزلت از اين حيث تحليل گرديد كه فرزندان ايثارگر نگرش منفي             در واقع، بحث دلهره   

نيز با اين   » وضعيت منزلت اجتماعي جانبازان   «نتايج تحقيق آقاي احدي بيگلو پيرامون       . كنند  اجتماعي خود در جامعه احساس مي     
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دهد كه جوانان سطح منزلت جانبـازان را در حـد بلندمرتبـه               ي ديدگاه جوانان با جانبازان نشان مي       مقايسه«. باشد  سو مي   يافته هم 

پس، از لحـاظ سـطح      . كنند  مرتبه ارزيابي مي    كه جانبازان سطح منزلت خود را در حد ميان          دانند؛ درحالي   مرتبه مي   متمايل به ميان  

حـق بـه    از سوي ديگر شرايط اجتماعي، اعتبـاري كـه بـه       ). 135: 1386احدي بيگلو، (»شود  منزلت، يك طبقه تفاوت مشاهده مي     

گيرند؛ چراكه، گرچه     و عمل كنشگران اجتماعي در تناقض با هم قرار مي         ) احساس(باور  : عبارتي  به. كند  فرزندان تعلق دارد، ادا نمي    

آيد، بـا عـدم ايفـاي نقـش و نيـز        ميافراد عادي در بعد احساسي منزلت گرايش مثبتي دارند؛ ولي وقتي پاي الزام و عمل در پيش            

عنوان فرزند شهيد، جانباز      شدن افراد به    ي معرفي   در اين راستا، نتايج حاصل در زمينه      . شويم  رو مي   شان روبه   ي انتفاع   گيري حوزه   پي

 درصـد از    6/24نيز   درصد از افراد عادي در سطح اصالً و          9/28 درصد از فرزندان ايثارگر در مقابل        7يا آزاده، نشان داد كه حدود       

سـاير نتـايج نيـز درخـصوص     . انـد   درصد از افراد عـادي در سـطح كـامالً بـدين موضـوع اشـاره كـرده               3/8فرزندان ايثارگر دربرابر    

 درصد كامالً مخالف و     2/34گويان    دهد كه از ميان پاسخ      نشان مي » درنظرگرفتن سهميه در كنكور دانشگاه براي فرزندان ايثارگر       «

در مجمـوع   ( درصـد موافـق    2/13 درصد كامالً موافق و      3/26و در مقابل،    )  درصد 9/44در مجموع   (اند    لف بوده  درصد مخا  7/10

دهـد كـه      ها نـشان مـي      يافته» دادن امتياز و سهميه براي استخدام فرزندان ايثارگر       «چنين درخصوص     هم. باشند  مي)  درصد 5/39

 درصـد   9/11 درصد كامالً مخالف و      4/28و در مقابل،    )  درصد 6/41در مجموع   ( درصد موافق  2/15 درصد كامالً موافق و      4/26

هـا و     ي سـهميه    گردد كه يك نگرش قطبي نسبت به ارايـه و ادامـه             بنابراين، مالحظه مي  . هستند)  درصد 3/40در مجموع   (مخالف

  . خدمات به فرزندان ايثارگر از سوي افراد عادي وجود دارد

رداشت منفي نسبت به منزلت اجتماعي خود از سوي فرزندان ايثارگر و داشتن نگـرش            گردد كه وجود ب     در مجموع، مالحظه مي   

در بـين   » ي منزلـت    دلهـره «هـا باعـث       ها و امتيـازات بـه خـانواده         متناقض از سوي افراد عادي مبني بر عدم تمايل به دادن پاداش           
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آهنگـي   نـاهم «: تـوان گفـت     ي منزلـت مـي      ه نـوع دلهـره    البته با توجه به س    . گردد  هاي شاهد و ايثارگر و حتي ايثارگران مي         خانواده

 -هـا   تر در بين اعـضاي خـانواده        بيش» كنارگيري منزلت «و  » شدن منزلت   اي  حاشيه«تر در بين ايثارگران و در مقابل          بيش» منزلت

  . گردد  مشاهده مي-ويژه فرزندان ايثارگر به

كـرد كـه اگـر چـه          مالينوفـسكي اسـتدالل مـي     . گيرد   نشأت مي  ي منزلت   ي اين قضيه، از كاركردهاي دلهره       شناسانه  وجه آسيب 

هـا   ي آن سوي پشتيباني از تغيير دارد؛ ولي از سويي، بين افرادي كه مشخـصه   ها واقعاً گرايش به هدايت مردم به        آهنگي منزلت   ناهم

كه به    جاي آن   ي منزلت، به    د، دلهره ترتيب، در برخي موار     بدين. است  جسمي افزايش يافته    هاي رواني   هاست، نشانه   آهنگي منزلت   ناهم

شوند، ممكن اسـت      ي منزلت مي    هايي كه دچار دلهره     عالوه، آن   به. شود  دگرگوني بينجامد، صرفاً موجب افزايش اختالالت رواني مي       

التـون،  (انجامـد، نـه بـه ابتكـاري از نـوع خـالق          سازماني اجتماعي مي    هنجاري شوند و حامالن روندهايي گردند كه به بي          تسليم بي 

  ).158 و 157: 1964 و برت، 469-480: 1962

ي منزلت اجتماعي در بين فرزندان ايثارگر از دو جنبه قابـل تحليـل اسـت؛           در اين ميان، آثار و كاركردهاي مختلف بحث دلهره        

ت شرايط اجتماعي   بر اين اساس، وضعي   . گردد  هاي رواني و مسايل اجتماعي مي       ي منزلت منجر به آسيب      كه وجود دلهره    نخست اين 

هـاي روانـي و    كند كه درصـورت پيونـد بـا آسـيب     ها از نظر حيثيت اجتماعي ايجاد مي    و طرز تلقي فرد شرايط متفاوتي را براي آن        

هـا    ي خود منجر به پديد آمدن تنش        نوبه  گردد كه اين امر به       باعث بروز ناسازگاري پايگاهي مي     -ويژه در بين ايثارگران      به –جسمي  

ي   بنـابراين، بخـشي از آثـار دلهـره    .Brown,1988 & Strora,1991)(گـردد  ي رواني مخرب و غيرقابل كنترل ميو فشارها

تـوان مـشاهده      هنجاري رفتاري در بين فرزندان ايثـارگر مـي          ها را در قالب مسايل رواني، ازخودبيگانگي و بي          منزلت در بين خانواده   
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هـاي    هـاي مختلـف منزلـت و بـين منزلـت            فرزندان ايثارگر انتظار دارند بين جنبـه      اي از     اين نكته، بدين معني است كه عده      . نمود

هـاي ايثـارگر معرفـي و     عنـوان خـانواده   اگرچه در شرايطي دوسـت دارنـد بـه     : عبارتي  به. آهنگي وجود داشته باشد     شان هم   گوناگون

گـرفتن از فـضاي       با تغيير فضاي جامعه و فاصـله      پذيرند؛ اما     شناخته شوند و حتي خودشان نيز بيش از افراد عادي اين نقش را مي             

ها تحت برخي از شـرايط        توان عنوان نمود كه بسياري از آن        پس، مي . هايي ميسر نيست    كنند ايفاي چنين نقش     جنگ، احساس مي  

  . يابي نمايند تر دوست دارند در مقام و منزلت يك فرزند شهيد، جانباز يا آزاده نقش بازي كنند و هويت اجتماعي كم

هـا نـسبت بـه     هاي ايثـارگر بـا نگـرش آن    ي منزلت، به ارتباط معنايي و نمادين منزلت اجتماعي خانواده ي دوم آثار دلهره   جنبه

چه مشاهده گرديد، فرزندان ايثارگر نگرش چنـدان مثبتـي نـسبت بـه      گردد؛ چنان وضعيت كنوني گسترش فرهنگ ايثارگري برمي    

ي   ها و هنجارهـاي ايثارگرانـه       پس، سعي بر اين دارند كه ارزش      . هادت در جامعه نداشتند   وضعيت كنوني گسترش فرهنگ ايثار و ش      

ها و هنجارهاي مذكور نيز، اهميت، كاركرد و نقش گذشته را داشـته باشـند                 ي جنگ در فضاي صلح نيز حفظ كنند و و ارزش            دوره

گويـان نيـز      ي ايثـارگري پاسـخ       اين راستا، درخصوص روحيه    در. سازد  ها را با چالش مواجه مي       ي خود عملكرد آن     نوبه  كه اين امر به   

در دوران صـلح دارنـد و در        » گرايانـه   تـداوم «ي ايثارگري از نـوع        تري به روحيه    مشاهده گرديد كه افراد عادي جامعه، گرايش بيش       

در واقع داشـتن آمـادگي      . دهند نشان مي » ي تقيدگرايانه   روحيه«تري به     مقابل، فرزندان ايثارگر حتي در دوران كنوني، تمايل بيش        

تر مورد انتظاري است كه در بـين فرزنـدان ايثـارگر مـشاهده              هاي مهم و كم      شاخص ازجمله يافته   15طلبي از ميان      از نوع شهادت  

 منزلـه نارضـايتي      در فضاي صـلح، بـه      -هم از نوع تقيدگرايانه      آن -ها و هنجارهاي جنگ       بنابراين، توجه و پرداختن به ارزش     . گرديد

خود » ي منزلت   دلهره«باشد تا بتوانند      ها و هنجارهاي ايثارگرانه مي      برخي از فرزندان شاهد و ايثارگراز فضاي كنوني حاكم بر ارزش          

  .تبديل نمايند» ارتقاي منزلت«را به 
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