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Abstract 

The purpose of this research is to investigate the attitude of different social 

groups towards the culture of sacrifice and martyrdom and strategies to strengthen it. 

The current research is descriptive-survey in terms of data collection method. The 

statistical population of this research included all the employees of education 

departments and all the employees of the General Directorate of Medical Sciences of 

North Khorasan Province, whose number is 986.  According to Cochran's formula, 

the sufficient sample size for the community is 277 people, which were determined 

by stratified random sampling. The means of collecting information in this research 

are two questionnaires: "Culture of Sacrifice and Martyrdom" and "Strategies to 

Promote the Culture of Sacrifice and Martyrdom". In the results of the research, 

eight items are identified among the various factors influencing the culture of 

sacrifice and martyrdom.  Also, the results of the research show that the strategies 

for promoting the culture of sacrifice and martyrdom are different according to 

different groups, and education is not the only pillar of promoting the culture of 

sacrifice and martyrdom, and other social institutions should also be used in the 

society. Changing people's attitude towards the issue of sacrifice and martyrdom is 

an opportunity for education, but the neglect of other institutions and organizations 

will become a threat to the society.
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 مقدمه

و  هاسالحعتاق با ایتان، رژیم بع  عتاق با داشتن تمامی امکانات و  سالههشتدر گ(  

پشتیبانی کشورهای بزرگ گهان، نتوانست بت ایتان پیتوز شود. نقطه اتکا ایتان در این گ(  نابتابت 

ی بود ی شیمیایی و ... نبود. اتکا ایتان بت چیزهاسالحگبهه مخالف، بتاورداری از انواع  بتاالف

. ما این میادهیش(آن را بسیار  «گهاد»، «یالبشهادتروحیه »، «ای ار»که ما در اصطالحاتی مان(د 

در گزء گزء اااتات و  ت(هانه. این روحیه میاوانیم «فته(  ای ار و شهادت»کلمات را وگود 

ی مقابل هااتف؛ بلکه باع  حیتت و تعجب اوردیمی شهدا و رزم(دگان به چشم هانوشتهدست

یکی از فتماندهان ارشد ارتش عتاق به نام ستلشکت رحیم ابوحیدر  در گ(  نیز شده است.

، من که دندیگ(گیمبا تمام توانشان  قتاًیحق هایتانیاکه  میدیدیمما در زمان گ(  » :دیگویم

ندیدم. گوانی را دیدم که لباس شخصی  هاآنگز شهادت و رشادت چیز دیگتی از  شخصهبه

. این کتدیمو شلیک  ستادیایمی هفت در دستش بود. رو به روی تانک گیآرپشیده بود. پو

، او از آن هایتانیاحتکت در نظت من به راستی نماد شجاعت بود. نمادی از شهامت و دالوری 

. ارتش عتاق بتای مقابله با این روحیه و  228: 2286ابوحیدر، ).« دیتتسینمتانک به آن عظمت 

ی اگتماعی اعم از هاگتوهمت دریای شوق و غیتت بتای دفاع از میهن که در میان تمام این عظ

و پیت وگود  بازاریان، دانشگاهیان، کارم(دان، کارگتان و... و تمام س(ین اعم از نوگوان، گوان

 گ(  به استفاده بیشتت از سالح و ابزار نظامی مدرن متوسل شود.در توانستیمداشت، ت(ها 

 و افتاد. گتفت شکل در ایتان نبود، تبیین قابل گتایانه مادی معیارهای با که عجیبی پدیده تحمیلی،

که  بودند آن اواهان مشتاقانه و آگاهانه و شدندیها مگبهه عازم داوالبانه صورت بهها گتوه

 و شدیم تلقی افتخار بلکه ،شدینم بازماندگان ناراحتی باع ت(ها نه آنان شدن کشته. شوند کشته

)رفیع پور،  کتدیم(د معالقه مسیت این تداوم به را آنان بلکه کتدینممییوس  را دیگتانت(ها نه

 گ(  نابتابت میدان در پیتوزی باع  ،شودیم نامیده شهادت و ای ار فته(  که پدیده . این 2267

 بزرگ یهاندایمدر  پیتوزی نیز امتوز. نمود تضمین را اسالمی گمهوری مسیت تداوم و گتدید

 دیگتی فته(  هت همان(د شهادت و ای ار فته( . است شهادت و ای ار اصیل فته(  مستلزم

ی هاگتوهبترسی نگتش  و تحلیل .شود م(تقل گدید نسل به و یابد انتقال باید زنده ماندن بتای

گهت تتوی، و  مسثتمختلف به فته(  ای ار و شهادت، شااص م(اسبی بتای یافتن راهبتدهای 
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 .باشدیمتقویت این فته(  

 مسئلهبیان 

 مجموعه»اندکتده تعتیف گونهنیا و دانسته تمدن از بخشی را فته(  اگتماعی، علوم در

 است انسان تالش حاصل یاها اندواته و دستاوردها این که بشتی مع(وی یهااندواته و دستاوردها

 فته(  تیتیث  .2273مشیتی،است ) شده اصلح انبیا تعالیم اثت در میتمستقیغ یا مستقیم اور به یا و

 آن اندازه چه که است این معلول گامعه یک متدم کتدار و رفتار در عقاید، و افکار ویژه به و

 .باشد اندازه چه تا آنان داشت باور میزان و دوانیده ریشه وگودشان عمن و متدم گان در فته( 

 و دهدینم دست از را اود هویت ختلف،م یهاتمدن و فته(  با بتاورد در پویا فته(  یک

 هت در تا نمای(د دفع را مهاگم فته(  و بپتدازند مقابله بهها آن با ابیعی صورت به تواندیم

 و اساس فته( ، . 2272، ره) ی(یام امامباشد ) داشته اویش بقای بتای را الزم شتایال، توانایی

 بشتی، گوامع تمام در. است ملت یک لتاصاده(ده نشان وها انسان تعالی و پیشتفت ب(یاد

 این گایگاه و اهمیت. ده(دیم شکل را گامعه آن فته(  اصلی ب(یان که دارد وگود ییهاارزش

 و ب(دی پای در را اود سیاسی و اگتماعی حیات و هویت ملتی، هت که است یاگونهها بهارزش

 این از یکی شهادت و ای ار فته( . داندیم آی(ده یهانسل به آن کامل انتقال وها آن به احتتام

 رشد فته(  یک ع(وان به و است یاژهیو گایگاه و ارزش دارای گوامع تمام در کههاست ارزش

 فتد یک که است ییهاارزش بهتتین و واالتتین جهیدرنت و الهی مفاهیم بتتتین گزء متتقی، و یافته

: 2280 رگبعلی،) یابد دست مقام آن به تواندیم ااالقی و انسانی یهامالک به ب(د پای و متعهد

93.  

 انتقال و است ایتان اسالمی گامعه ب(یادین یهاارزش گزء نیز شهادت و ای ار مقولهازآنجاکه 

 نظام از تتتیب بدین است، بوده کشور فته(گی کالن یهااستیس گزء همواره ییهاارزش چ(ین

 دارد، عهده بت را هاارزش و فته(  انتقال وظیفه هک نهادی نیتتبزرگ ع(وان به کشور آموزشی

؛ باشد نیز فته(گی حتکت این در پیشتو کشور، فته(گی یهااستیس از پیتوی ضمن رودمی انتظار

 داند،می مهم را کشور فته(گی فضای بت شهادت و ای ار گو حاکمیت یاگامعه چ(انچه ب(ابتاین

شده انجام یهاتالش و ها(هیهز اتوگی که ک(د یدهمانساز یاگونهبه را اود آموزشی نظام باید
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 به و ش(ااته را شهادت و ای ار فته(  اوبی به که باش(د هویتی با واودسااته  گوانان آن، در

بهالگتدی و ) نمای(د دفاع آن از گان پای تا و بوده آن راه در فداکاری و کوشش آماده نیکی

  .302: 2286 همکاران،

تت شااص آموزان دانش با مستقیم ارتباب داشتن دلیل به معلمان نقش و ایگاهگ میان، این در

 توان(دیم ،ده(دیم ارائه کالس در که آموزشی نوع و اود گفتار و رفتار باها . آناست بقیه از

 درها آن بتای م(اسبی الگوی و کتده ایجاد آموزان دانش وگود در را شگتفی و عظیم تحوالت

در  کشور آموزشی نظام ب(ابتاین ؛ 02: 2287 کارساالری، کمالی) باش(دها ارزش یتیگشکل زمی(ه

 تالش است باید ایتان اسالمی گامعه واالی هایارزش گزء که م کور فته(  گستتش راستای

 ی،توگهکم حتی یامسئله  این به توگه عدم . 302: 2287 اکبتپور، صالحی،) باشد داشته ایگستتده

 از را گامعه به بخشی هویت و بقا قوی یهالیپتانس از یکی تواندیم یبتنامگیب و الغل یزیربتنامه

 توگه لزوم بت حاضت یمطالعه ل ا. دهد تغییتارزش کم م(افع گهت در را آن ماهیت یا و بتده بین

 ،وپتورشآموزشکارک(ان مختلف ) اگتماعی یهاگتوه در شهادت و ای ار فته(  به بیشتت

  ، سازمان ورزش و گوانان، کارک(ان دانشگاه آزادانیجیبسشگاه علوم پزشکی، دان کارک(ان

 و احیا در مختلف اگتماعی یهاگتوه نگتش اهمیت و نقش به ع(ایت با گتفته است و صورت

 نگتش بین که آیا باشدیم مطتحسسال  این محقن بتای شهادت و ای ار فته( داشتن نگه زنده

 رابطه شهادت و ای ار فته(  و ی اگتماعی مختلفهاگتوه رد مختلف اگتماعی یهاگتوه

 دارد؟ وگود یداریمع(

 آزاده و گانباز مفقوداالثت، گم(ام، شهید، شهید هزاران داشتن با شمالی اتاسان در استان

 رونیازا .شودیم احساس شهادت و ای ار فته(  بستتسازی و ضتورت ،هااستان سایت از بیش

 این به مختلف اگتماعی یهاگتوه بودن مسلح و نگتش یهایژگیو بودن روشن و مشخص

 پویایی و رشد اود دنبال به که باشد پژوهش این انجام یهاضتورت گمله از تواندیم یهایژگیو

 یهاگتوه نگتش نقش و اهمیت به توگه با .داشت اواهد بت در را شهادت و ای ار فته( 

 موگود، آثار وضع کتدنتت روشن ، ضمنارتبابنیدرا هااهدگید مطالعه و ینظتاواه با اگتماعی،

ی این هاافتهی اواهد شد. مشخص شهادت و ای ارفته(   بت را مختلف یهاگتوه یهانگتش

 این بهتت باشد چتاکه ش(اات مسثت گامعه بت تگ اریتیث عوامل ش(اسایی در تواندیم پژوهش
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 نگتش تقویت بتای ییراهبتدهایافتن  و ایالشت بهبود بتای همچ(ین تالش ومسائل  و مشکالت

 این. نماید نهادی(ه و پایدارمسثت  اور به را شهادت و ای ار فته(  تواندیم اگتماعی یهاگتوه

 پژوهش اهمیت و ضتورت شد، اواهد مقدس دفاع یهاارزش بقای و رشد که باع  عوامل

 .دهدیم نشان بیشتت را حاضت

 پژوهشاهداف 

 :اصلی هدف

 و شهادت و ای ار فته(  بتمسثت  عوامل ش(اسایی» پژوهش، این ب(یادین و اصلی هدف 

 است.« م(تخب اگتماعی یهاگتوه دیدگاه از آن تقویت راهبتدهای

 :فرعی اهداف 

 ادارات کارک(ان دیدگاه از شهادت و ای ار فته(  بتمسثت  عوامل ییش(اسا .2

 شمالی؛ استان اتاسانوپتورش آموزش

 پزشکی علوم دانشگاه کارک(ان دیدگاه از شهادت و ای ار فته(  بتمسثت  عوامل یب(درتبه .3

 شمالی؛ استان اتاسان

 فرضیات پژوهش

 دارند؛ تیتیث شهادت و ای ار فته(  بت مختلفی عوامل .2

 است؛ متفاوت مختلف یهاگتوه نظت شهادت، از و ای ار فته(  تتوی، راهبتدهای .3

 .باشدیم شهادت و ای ار فته(  تتوی، یاصل ستونوپتورش آموزش .2

 پژوهش یهاسؤال

 اند؟ کدام شهادت و ای ار فته( ، بتمسثت  عوامل. 2

 گایگاهی چه از مختلف اگتماعی یهاگتوه نگتش در شهادت و ای ار فته(  یها. مسلفه3

 است؟ بتاوردار

در  شهادت و ارای  فته(  تتوی، مسثت مختلف، راهبتدهای اگتماعی یهاگتوه نظت از. 2

 اند؟ کدام استان

 چیست؟ شهادت و ای ار فته(  تتوی، دروپتورش آموزش نقش .9
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 متغیرهای پژوهش

 :مستقل متغیت

 .باشدیم مطتح مستقل متغیت ع(وان اگتماعی به یهاگتوه نگتش حاضت پژوهش در

 :وابسته متغیت

 .است شهادت و ای ار فته(  ، مالکوابسته ) متغیت پژوهش، این در

 :ک((دهلیتعد متغیت

 ک((دهلیتعد متغیت و رشته تحصیلی کارک(ان، ادمت تحصیالت، سابقه سن، گ(ا، میزان 

 .باش(دیماین پژوهش 
 

 هاواژهتعاریف نظری و عملیاتی 

 تعاریف نظری

 گ شت دیگت؛ بعضی بت بعضی دادن تتگیح بخشش؛ و ب ل مع(ای به کلمه، این: 2ای ار 

 داشتن؛ مقدم اویش غتض بت را یگتان؛ غتض دیگتاند بتای اود حن از کتدن

 دفع و م(فعت به رساندن در را دیگتی داشتن؛ مقدم اود مصلحت بت را غیت م(فعت

  .2277:  2   ،2267 دهخدا،) است آمده داشتن مقدم اود بت مضتت

 گلوه نیتتکامل توانیم را آن و است «شهادت» ای ار، پایانی درگه و متحله: 3شهادت 

 تعبیت به که پاک و مقدس آرمانی راه در آگاهانه شدن کشته اسالم در. دانست  ارای

  .267: 2283 ی،اکبتی)عل دارد نام شهادت ،شودیم نامیده «اهلل سبیل فی» قتآن

  )یاگستتده ابعاد چ(ان معانی، وسعت و مفاهیم ت(وع نظت از فته(  اصطالح: 2فته 

 آن ابعاد به توگه با و گتدیده تممکنیغ عمالً  آن از گامع تعتیفی به دستیابی که دارد

  .903: 2286 نوروزی، شاه) استشده ارائه فته(  از تعتیف 322 از بیش تاک(ون شاید

  )امور و شهید ب(یاد تبلیغات و پژوهش معاونت فته(گی کمیته:  2شهادت و ای ار فته 

 شهادت و ای ار فته(  : است کتده تعتیف چ(ین را شهادت و ای ار فته(  ای ارگتان،

 

2. Sacrifice 

3.Martyrdom 

2.Culture 
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 وصل موگب که اعمالی و اعتقادات و آداب باورها، ،هایآگاه مجموعه از است عبارت

 ادا راه در آگاهانه متگ یع(ی کمال، و ای ار درگه واالتتین و نیتتیعال به انسان

 شهادت، ای ار، درباره ای ارگتان و شهدا از ماندهیباق آثار هتگونه همچ(ین و گتددیم

 این از بخشی آنان مقدس و پاک تتبت باألاته و شهیدان پیام و روش و سیته ید،شه

 و ای ار فته(  ،گتیدانیب . به282: 2286 ااکزاد، و هشجین غفاری) است فته( 

 یتیگشکل باع  که دانست ییهاآموزه و اعتقادات از یامجموعه توانیم را شهادت

 راه در شدن کشته نهایتاً و متعال ادای راه در گهاد و مبارزه ای ار، شجاعت، روحیه

 مقدسی و متقن یهازهیانگ همان نیز فته(  این اصلی محور. شودیم عقیده و ایمان

 بیدگلی، اعظمیان) دهدیم سوق یالبشهادت و البی ای ار سمت به را فتد که است

2283 :2.  

 مختلفی معانی سانش(او گامعه  اگتماعیازنظت روانش(اسان  نگتش: اصطالح  3نگتش 

 در؛ اما شدیم است(باب بدنیو حالت  وضع ،کلمه این کاربتد نیتتیمی. از قددارد

 دیگویم فتیدمن. شودیم ااالق فتد روانی و ذه(ی گ(به بیشتت به نگتش فعلی تعاریف

 .0عمل به تمایل و 9یع(صت احساس ،2یع(صت ش(اات شامل است بادوامی نظام نگتش

ع(صت  است. اندیشه یا و شی درباره شخصی باورهای و اعتقادات شامل ش(ااتی ع(صت

و  دینمایم ایجاد باورها با عاافی احساس نوعیمعموالً  که است آن عاافی یا یاحساس

 نگتش .شودیم ااالق ااص یاوهیش به پاسخگویی بتای آمادگی به عمل به لیتما

 آن به نسبت رفتار موگد دتوانیم اندیشه و شی یک به نسبت شخص یک م(فی یا م بت

 صورت دو بهرفتار باشد. نگتش  ک((دهنییتع توان(دیها منگتشباشد.  اندیشه یا شی

 . 2268 الیفه، عبدالطیف و 2260 پور، رفیعشوند )یم یب(ددسته م(فی و م بت

                                                                                                                                        
 

2.Sacrifice & Martyrdom Culture 

3. Attitude 

2. Cognitive 

9. Feeling 

0. Action tendency 
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 تعاریف عملیاتی متغیرها

 اجتماعی یهاگروه نگرش 

ته و مجموع نمتاتی که پاسخگو از پاسخ به گهت س(جش این متغیت از پتسش(امه محقن ساا

 این پتسش(امه به دست آورده، استفاده شده است. سساالت

  ایثار 

ی محقن سااته سسال 72 پتسش(امه گهت س(جش این متغیت از دو پتسش(امه استفاده شده است.

اندارد علی پتسش(امه است نیهمچ( قتار گتفته است. نظتانصاحب دیتائکه اعتبار و پایایی آن مورد 

 مورداستفادهبه دست آورده، سساالت  به پاسخ از پاسخگو که نمتاتی مجموع و  2232مقدم زاده )

 حداقل نمته .باشدمی 220آن  حداک ت و 72 محقن سااته، پتسش(امه حداقل نمته قتار گتفته است.

 .باشدمی 272آن  حداک ت و 23 علی مقدم زاده، پتسش(امه

 شهادت 

 سااته محقن یسسال 72 پتسش(امه .شده است استفاده پتسش(امه دو از تغیتم این س(جش گهت

 علی استاندارد پتسش(امه نی. همچ(است گتفته قتارنظتان صاحب دیتائ مورد آن پایایی و اعتبار که

 مورداستفادهبه دست آورده، سساالت  به پاسخ از پاسخگو که نمتاتی مجموع و  2232) زاده مقدم

 حداقل نمته .باشدمی 220آن  حداک ت و 72 محقن سااته، پتسش(امه حداقل نمته .قتار گتفته است

 .باشدمی 272آن  حداک ت و 23 علی مقدم زاده، پتسش(امه

 ایثار و شهادت 

 سااته محقن یسسال 72 پتسش(امه .شده است استفاده پتسش(امه دو از متغیت این س(جش گهت

 علی استاندارد پتسش(امه نی. همچ(است گتفته قتارنظتان صاحب دیتائ مورد آن پایایی و اعتبار که

به دست آورده، مورد استفاده سساالت  به پاسخ از پاسخگو که نمتاتی مجموع و  2232) زاده مقدم

 حداقل نمته .باشدمی 220آن  حداک ت و 72 محقن سااته، پتسش(امه ل نمتهحداق قتار گتفته است.

 .باشدمی 272آن  حداک ت و 23 علی مقدم زاده، پتسش(امه
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 پیشینه پژوهش
 ی اجتماعیهاگروه

 تعریف گروه:

 به Grouppo ایتالیایی واژه از اود که است فتانسه زبان در Groupe متتادف گتوه،

 یک در گتدآمده اشیای و افتاد مجموعه به ظاهتاً و است آمده بسته و عقده حلقه، گته، مع(ای

 ایمجموعه و گمعیت فتقه، گمع، دسته، مفاهیم دارای گتوه رسی،فا زبان در. شودمی گفته محله

 ااالق نیز...و موقع موضع، محل، یک در مستقت و واقع اشیاء و حیوانات درباره و است اشخاص از

هتحال به ندارند؛ توافن گتوه مفهوم تعتیف درباره ش(اسانگامعه  .2282)آراسته او، «گتددمی

 از تعدادی از متکب گتوه: »کتد ارائه زیت صورت به بتوان را گتوه تعتیف تتینپ یتفته شاید

 از آن اعضای کهگمع ) یک در اود عضویت از داشته و متقابل روابال یکدیگت با کههاست انسان

 اگتماعیگتوه   .2262کوین بتوس،. )«آگاه(د ، دارند مشتتکی رفتار و اعمال انتظار یکدیگت

 یکدیگت با  شبه وگه) وندبخشیپ نیتوی لهیوسبه بیشتت که است فتادا ایعده یا دو تجمع از عبارت

 .است بتقتار اگتماعی متقابل ک(شها آن میان و دارند ارتباب

 ی اجتماعیهاگروهمفهوم 

تعتیف  گونهنیا توانیمی اگتماعی را هاگتوهی کلی از تعاریف متعدد، ب(دگمعدر یک 

/  مشتتک هدف) دارند؛ مهم اشتتاک وگوه که افتادی زا است عبارت ی اگتماعیهاگتوه» نمود:

 یاااات تعلن احساس هم بهنسبت  ، متقابل ک(ش) دارند؛ مشتتک ، فعالیت...  و مشتتک دشمن

ی هاگتوه یتیگشکل«. باش(دیم یدهسازمان و ساات دارای و اندنموده پیدا «ما» احساس

 .هاستانسان فطتی نیاز رفع اساس بت گامعه تشکیل همان(د اگتماعی

 فرهنگ مفهوم
به مفهومی که بتااسته از ریشه کلمه باشد به  گاهچیهگتچه واژه فته(  در ادبیات فارسی 

شده است؛  ارائهولی در اصطالح بیش از سیصد تعتیف از آن «  فته( » کار نتفته است )دهخدا.

، رفتارهای فتدی و هانیا، گهان ااتاف و نوع رابطه بین هاانساندقت علمی در شیوه زندگی 
ی اهیپای هاارزش . از اتفی، فته(  بیانگت سبک زندگی،ک(دیماگتماعی انسان را تعیین و تفسیت 

. این فته(  است که چگونگی  3222و ادمات انسانی است )چارلز الندری،  هاتیفعالو نوع 
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و حتی این  ک(دیمتعیین  . این فته(  است که کیفیت تعامل رازندیمارتباب با دیگتان را رقم 

 دیک(مبارزه  هاآنبا چه کسانی رقابت داشته و چگونه با  دیگویمفته(  است که به شما 
و باورهایی است  هاارزش، متکی به گهتکرفتارهای انسان از ی گتیدعبارتبه.  3227گورگیا، )

یی هاشهیاندی فکتی و هااستداللو از گهت دیگت، مست(د به  زدیایبتمکه از نوع نگاه به هستی 
. از اتف دیگت تدیگیمی بتااسته از شتایال و تجتبیات او شکل هاگزارهاست که بت اساس نوع 

ب(ابتاین ؛ باشدیمفته(  عامل هویت دهی رفتارها و تعامالت فتدی و اگتماعی انسان و گوامع 

شیوه زندگی  تعتیف فته(  بدون توگه به گهات ارزشی و فکتی عبارت اواهد بود از :
 بتااسته از اندیشه )عقل نظتی  و نظام ارزشی )عقل عملی .

ی فتدی و اگتماعی در ها(شیگزدر این تعتیف شیوه زندگی اشاره به کیفیت  
گفتارها، کتدارها و پ(دارها دارد. عقل نظتی اشاره به قوه عاقله  نوع ،تعامالت بتاوردها،

ی اوست و عقل عملی بیانگت بایدها و نبایدهایی هاشهیاندانسانی است که سازنده افکار و 
مست(د به  عموماًو  شدهانتخاباست که در زندگی بت اساس تجتبیات و الگوهای زندگی 

 . تفاوت شیوه 2273مطهتی،است )ی انسان (یبگهانتعبیت دیگت نوع  به نگتش انسان به گهان،
 اد است.ی فتدی و اگتماعی و مبین شخصیت افتهاتفاوتزندگی ریشه 

 شودیمکه از او به حیوان با فته(  یاد  گ اردیم تیتیثفته(  در انسان چ(ان 

ی رفتارهای او را شاکلهدارای فته(گی هست(د که  هاانسانهمه  رونیازا  2266ی،(یاالمروح)
ی مبانی فکتی و ارزشی هیپازندگی را بت  هاانسانهمه  چتاکه  .2263)کوین، سازدیم

و  دهدینمو بتای بقا و دوام آن تالش نموده و به راحتی تن به تغییتات آن  (دک(یمگزی(ش 
. همه این تغییتات به قدرت شگتف زدیایبتمی بیگانه هاارزشحتی به مقابله افکار و 

 . .2332تایلور، )شود  دارگهتکه چگونه تحتیک و  گتددیبتمفته(  و ع(اصت فته(گی 

 شهادت

 و ارزشم(دتتین تشیع، بخصوص و اسالم فته(  در. است انسان تعالی او  شهادت

 را اسالم درات اود، گان ن ار با که است کسی شهید .است شهادت حتکت، نیبهاتتگتان

 هویت به متعالی یدهشکل عامل در نیتتمهم . شهادتک(دیم کنشهیر را فساد و کتده آبیاری

 .رودیم شمار به ایتانی گوان
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 چیزی او علم از آنکه راستین، ابتده(ده شهادت، در امین گواه، ناظت، اضت،ح یع(ی لغت در شهید؛

 و عقیده راه در را آن ش(اات با آزاده انسان که است یو مقدس ستخ گان متگ نشود، فوت

 راه در آگاهانه متگ شهادت مطهتی شهید فتموده و به ادا راه در دادن« شهادت» مقدس یادهیا

 شاهد و است حضور و شهود مع(ای به لغت درو شهادت  شهید تب،ع لسان در. است مقدس هدف

 است آمده البحتین مجمع . در 327:  2282 اتمشاهی،شهداست ) آن گمع و حاضت یع(ی شهید و

 این به رحمت یمالئکه که است این ااات به اشهیتسموگه و ادا راه درشده کشتهیع(ی  شهید

  .002:   انیال   اتلجی فختالدیننگتند )یم شهدا

و  گواه ناظت، حاضت، مع(ای به لغت در شهید دارد؛ زیتا را مع(ی بار نیتتبزرگ شهید کلمه

 و محسوس مع(ی به نیز و آگاه مع(ی به نیو همچ( نیو ام ی راستینو ابتده(ده ده(ده یگواه

 شتیعتی،) است ستمشن و الگو نمونه، به مع(ی باالاته و اوست بهها چشم یهمه که کسی مشهود،

 ریشه از شهید. است آمده ادا راه درشده کشته و گواه شاهد، مع(ای به شهید  . واژه206 : 2269

 غایب مقابل نقطه) محل یک در بودن حاضت مع(ی اصل در متعدد مشتقات با عتب لغت در شهد

 بیان دیده را آنچه که کسی و دیده اود چشم با را چیزی که کسی مع(ی به همچ(ین. است  بودن

 به علم و گواهی محل، یک در حضور مع(ای به متتبه 90 کتیم قتآن در. است آمده ،ک(دیم

ادمت بهآماده و چیزی شدن حاصل و آمدن دست به دیدار، و مشاهده اعتتاف، و اقتار چیزی،

 ، 2233:  2278) انپوریآر لغات فته(  کتاب در لغوی نظت . از 2280:8میم(ه،) است آمده بودن

 زین سیاسی علوم فته(  در. است شده آورده ادا راه شهید و حن راه فدائی، شهید مع(ای به شهید

 .است ادشدهی «ادا راه در» و« آگاهانه انتخاب»رکن  دو با عملی ع(وان به از شهادت  333: 2260)

 وا . 2289معلوف،) است شاهد او پا ((دیبیم را او فتشتگان .دهدیم شهادتحن به عمالً شهید

 و نیو حقا الهی ملکوت بت ناظت و شاهد که است کسی شهید. است اسالم و ادا راه یکشته

 دیگت تعبیتی است. به رسیده باا(ی یمشاهده و شهود یمتتبه به و باالست گهان یهایشگفت

 با که است شخصی و است عتفانی فوق و مقامات عتفانی از که باشدیم ااصی مقام دارای شهید

 . 2287 ادایار،) شودیم شهادت فیض به و رسیدن اصغت گهاد در شتکت به موفن تاکب گهاد

 عالم و گتدیدن شهید ادا، راه در شدن کشته دادن، گواهی معانی، به لغت در شهادت

 از یکی حاضت، و غیب به عالم شاهد، حاضت، یع(ی شهید. آمده است غیب عالم مقابل در شهادت



 1011بهار و تابستان ، سال چهارم، شمارة ششم، نبردهای معاصرمطالعات دفاع مقدس و علمی  فصلنامهدو

32 

 . 3222: 3  2209 معین،است ) نیو د ادا راه در شدن کشته ستانجام و ادا حس(ای اسماء

 شمع شهیدان و است ااتیاری و آگاهانه عملی. است مقدس هدف راه در آگاهانه شهادت متگ

 شهادت بهکه آن ادا، راه در شدن کشته یع(ی . شهادت 2267مطهتی،هست(د ) بشتیت محفل

 هستی تمام یآگاهانه کتدن فدا . شهادت، 2282انوری،است ) شده کشته ادا راه در و افتهیدست

  82:  2203 مطهتی،است ) تکامل حد نیتتیو عال ارتقاءشهادت  است. مقدس هدف راه در اود

 آرزو را شهادت ما یهاگوان است، عظیمی فیض ما بتای فتمودند: شهادت  ره) ی(یام امام: 

 دارای شهید . 93 : 3   2279 می(ی،ا اماماست ) پیتوز دارد آرزو را شهادت که ملتی و دارند

 و ک(دیم پیدا را اداوند راه در شدن کشته شایستگی که است ییهایژگیو و اصایص القیات،

 اصوصیات گامعه افتاد اگت و بود اواهد ماندگار وگ اشته  تیتیث گامعه در القیات این آثار

 مفهومی «ااالقی و رفتاری الگوی» رسید. این اواه(د سعادت به ده(د، قتار الگو را ایشان رفتاری

 آیین و آرمان راه در شتافتن متگ استقبال به یع(ی ی،البشهادت .رساندیم را شهادت فته(  از

 نیتتیقو» :سدینویم مطهتی شهید. حاکمیت حن راه در ین ارگان و متگ از نهتاسیدن بتحن،

 و کوچک ،اندکتدهناتوانی  و عجز اظهار ،انددهید متگ مهیب چ(گال در را اود وقتی هم متدان

 آاتین و باالتتین . شهادت «2266 مطهتی،)است  شده عوض شاندهیعق و فکت ،اندگشته حقیت

 فدا هدف متعالی راه در و دادن قتار اود کف در را گان. است ای ار و یازاودگ شتگ متحله

 شهدا در متجلی صفات. است بودن هدفم(د و اراده با مختار، عاشن، آن گوهته و است نمودن

 عمل در صداقت و قدم ثبات البی، شهوت از پتهیز و ایمان ی،آزادم(ش شفقت، از متگ، نتتسیدن

  .2282 اسف(دیاری،باشد )یم

 شهادت فرهنگ تعریف

 از است عبارت شهادت فته( . است شده آورده شهادت فته(  از متعددی تعاریف

 و نیتتیعال به انسان وصل موگب که اعمالی و اداتاعتق و آداب باورها، ،هایآگاه مجموعه»

 شهدا از ماندهیباق آثارهتگونه .« گتددیم ادا راه در آگاهانه متگ یع(ی کمال، درگة واالتتین

 از بخشی آنان مقدس و پاک تتبت باالاته و شهیدان پیام و روش سیته، شهید، و شهادت درباره

 عبور دز را دنیوی انسان که یاعاشقانه تعیین: » از است عبارت شهادت است. فته(  فته(  این



 های اجتماعی مختلف بر فرهنگ ایثار و شهادت و راهبردهای تقویت آنمطالعه نگرش گروه

33 

  33:2286معدنی،.«)رساندیم لقاءاهلل مع(وی حیات به مادی حیات از

بعد از  و شهادت حین شهادت، از قبل:  داشت نگاه سه توانیم شهادت فته(  تعتیف در

 توانی. مداد ارائه فتعتی ،موردنظت زمان و آن یهایژگیو و مقااع آن بت اساس توانیم شهادت.

 به ای(که یا و داد قتار مب(ا را مقطع یک توانیم همچ(ین وستهیپهمبه ای(که یا دید گدا را مقااع این

 معتفی باید که است محصولی نیز شهادت .شودیم شهادت به م(ت، که پتداات مواردی و عوامل

 که است معارفی و اصول آثار، مجموعه شهادتاند. فته(  فته(  آن معتف شهدا و گتدد

 فته(  در هاست.آن عملی سیتا مبین و ادا راه شهیدان مع(وی حیات از بتآمده و معتف

 شهید الگوی ع(وان به  ع) حسین امام حضتت است؛ مطتح شهید پیام و شهادت و شهید شهادت،

 نیز، شهادت فته(  بح  در. باشدیم شهادت رسالت پیام  س) زی(ب حضتت و شهادتو 

 موزا و مانده یگابه آثار و وسایل شهید، مقبته و تتبت همان(د فیزیکی وگهه) مادی ه( فت

 شهادت فته(  ،نی؛ ب(ابتااست مطتح  اعتقادات وها ارزش باورها،) مع(وی فته(  و  شهدا

. در تعتیفی دیگت «گامعه در آن اثتگ اری و شهدا سیته تیتیث نحوا شهدا، سیتا» از است عبارت

 از ماندهیباق آثار» از است عبارت شهادت فته( »چ(ین بیان نمود:  توانیمادت را فته(  شه

 وگوه دیگت و اهداف و رفتارها القیات، اعتقادات، باورها، م ل  مع(وی) غیتمادی از اعم شهید،

اند عبارت که او مادی آثار و باشدی  مع) نیمعصوم و قتآن از گتفته الهام که شهید الهی و مع(وی

 کالً  و مکتوب آثار شهید، به متبوب متاسم ،هاابانیا اسامی شخصی، وسایل شهید، پاک تتبت زا

 .«باشد شهید یادآور و بوده لما ومشاهده قابل که چیزی آن هت

 و شهادت ایثار فرهنگ ترویج راهکارهای

ر و ی فته(گی مطتح در کشور ایتان اسالمی، راهکارهای تتوی، فته(  ای اها(هیزمیکی از 

اهم  توانیمشهادت است. تتوی، فته(  ای ار و شهادت در گامعه، کارکتدهای چ(دی دارد که 

فته(  فدا  توانیم آن را به صورت زیت ع(وان کتد: با تتوی، فته(  ای ار و شهادت در گامعه،

هویت و هدف مشتتک  جادیا بخشیدن به افتاد گامعه، نفاعزت، هاارزشکتدن گان بتای حفظ 

ی در گامعه البعدالتی و زیستظلممیان افتاد یک گامعه، همبستگی اگتماعی و ایجاد روحیه در 

و  میتمستقیغی به صورت مستقیم و اورکلبه. تتوی،  22:  2283صفتزاده و محمدی،)را ارتقا داد 
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. تتوی، حضوری همچون سخ(تانی، بتگزاری تدیپ یمی انجام تحضوریغیا شکل رودررو یا 

با هم  رودرروی، تتویجی هست(د که متو  و مخااب اوانروضه، ک(گته و فتاناک( همایش،

و بازاورد و  رسدیمبه سمع و نظت مخااب  واسطهیب، شدهارائهو پیام و مفهوم  شوندیممواگه 

اما در تتوی، غیتحضوری، متو ، پیام و مفهوم اود را در قالب ؛ است مشاهدهقابلبازتاب این پیام 

، روزنامه و ونیزیتلو ، رادیو،لمیف مان(د کتاب، نمایش(امه،؛ رساندیمه سمع و نظت مخااب ی بارسانه

بازتاب  کهنیاو امکان  ابدییمبه شکل غیتمستقیم به مخااب انتقال  امیپ تتوی،، گونهنیادر  ...

 . 32: 2288نورانی، )به هم بتسد، وگود ندارد  زمانهمی مخاابان و متوگین هااحساسنظتها و 

 نوعی ی،وتت. ستا دنکت روان و دنکت اولمتد دن،کت ی،را مع(ی به لغت در ی،وتت: ی،وتت

 .ستا نسانیا م(ابع توسعه گهت در تغییت

 متتبه اات بخشش و لب  یهاره(جا وها ارزش دنکت ی،را: دتشها و ری اا فته(  ی،تتو

 عهاتوس ایتاب اشهد و انگتراای ا یهاالن و اشهد یفشانگان و گ شتگیداوازورسوم آداب ن،گا

 سملمو تغییت دیجاا با ری )غیتحضو تقیماغیتمس اای)رودررو   تقیمامسصورت به ،هاانسان المیاسا

 . 2232 دی،)مسعو داگوی( دتشهار و ی اا فته(  ی،وتت را گامعه در

 در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وپرورشآموزشنقش 

 مستضعفین بسی، سازمان فعالیتی هایحوزه ینتتاصلی از یکیوپتورش آموزش نظام

 نظام این در توانیم راو شهادت  ای ار فته(  تتوی، نیز و آن توسعه و مع(ویت تعمین. باشدیم

 بودهقدم ثابت ای ارگتان و شهیدان نام یک((دهیتداع همواره اسالم، تاریخ متور. داد گستتش

 نطفه در اسالم دعوت شاید نبود،ها آن یهایالبدتشها و های ارگتیا اگت که یآوران. ناماست

 ازشده ارائه مفهوم در تیمل و تعمن یتیگجهی. نترسیدنمی گهانیان گوش به گاهچیه وشده افه

 که بود امیدوار توانمی فته( ، این گستتش و رشدموازات به که دارد آن از حکایت شهادت،

 تحقیقات پژوهشکده. )رفت اواهد کاهش به رو معهگا در هایو نابه(جار معضالت از بسیاری

 شهادت فته(  با گوان، و گدید هاینسل اک تیت اگت حتی داشت اذعان بایستی  اسالمی

 تواندیم نیز اقلیت همین گیتند، شکل فته(  این مب(ای بتها آن از قلیلی ت(ها و نیافته پتورش

 است واقعیتی این. نمای(د گلوگیتی فساد و ظلم شدن تیگهمه از و کتده عمل ک(تتل اهتم همچون
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 هت کتدن اگتایی که مع(ی بدین. دهدیم نشانآن را  اسالم تاریخ اول در مسلمانان تجارب که

 به توگه با ب(ابتاین؛ باشدیم تتیگزئ و تتنیعم تحقیقات و مطالعات انجام مستلزم موارد از یک

 در شهادت و ای ار فته(  پتورش اصلی تتهایبس ع(وان به ذیل موارد و شهادت یپتدازمفهوم

 مقااع در شهادت فته(  هایمسلفه بت مبت(ی درسی بتنامه ، تدوینوپتورشآموزش نظام

 ای ار؛ و شهادت فته(  گ(به از پ(هان درسی بتنامه مختب اثتات بترسی تحصیلی؛ گوناگون

 بت مبت(ی ارزشیابی هاییوهش ش(اسایی شهادت؛ فته(  پتورش در ه(تی زبان از استفاده چگونگی

 هایفتصت ش(اسایی ؛ یاواهعدالت و ییگوحن گتوی، حن) شهادت ب(یادین هایمسلفه

در تتوی، فته(  ای ار و شهادت بسیار  تواندیم ای ار و شهادت فته(  گ(به از م(اسب یادگیتی

  .2283سبحانی فتد،)اثتگ ار بوده و مورد انتظار است 

 آموزان دانش در شهادت و ایثار فرهنگ قتعمی تربیتی یهاروش

 آن با مخااب آش(اسازی شهادت، و ای ار فته(  تعمین و آموزش بتای گام نخستین

 گتفته نظت در محتوا انتخاب بتای درسی بتنامه در که اصولی همان ااات، همین به. است موضوع

 مختب، فته(  تتوی، زهاندا به غلال یادگیتی. ک(دیم پیدا مصداق نیز اصوص این در ،شودیم

 آموزان دانش در شهادت و ای ار فته(  تعمین تتبیتی یهاروش از بتای. دارد تختیب توانایی

 :ازاند عبارت

 سازی الف  ملموس

 ملموس او بتای باید واقع شود، تشیآموز موردپ دانش سوی ازکه آن بتایمسئله  یک

 توگهمسئله  آن درک دشواری سطح به مختلف، مسائل آموزش در که داشت توگه باید. باشد

 توان(دیم زمانی نو، یهاهاست. نسلنسل آگاهی ،هاارزش مهجوریت موانع از یکی. شود ویژه

 زمانی، اگت. باش(دها آن لما به قادر مقتضی اتین به که باش(د داشتهها ارزش از درستی درک

 است دلیل این به هستیم، شهادت و ای ار نظیت اگتماعی و اسالمی یهاارزش شدنرن  کم شاهد

شود ینمنو، توگه کافی  نسل بتایها آن سازی ملموس و آن مفاهیم و مصادین بیان در که

  .732: 2286 محمودی،)

 سازی ب   تجربی

 یهاشکل به زندگی، در بارها اود که را مسائلی فتاگیت، که است اساسی اصل کینیا
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مسئله  ،آموزدانش کهنیا یع(ی بودن؛ تجتبی. تدیگیم فتا بهتت باشد، کتده تجتبه گوناگون

 بت راداد آن وقوع پیامدهای با و باشد دیده نوعی به اود دوستان و آش(ایان میان در راموردنظت 

 تجتبیات از توانیم ی،البشهادت و ای ارگتی آموزش زمی(ه در م الً  باشد؛ داشته آش(ایی افتاد، آن

اند کتده تجتبه رامسئله  این نزدیکان، یا اانواده اعضای از یکی اتین زا که گتفت بهته فتاگیتانی

  .337: 2283 فتهادیان،)

 همساالن زبان از ج  آموزش

 از یک هت آن، در که بتد کار به را ییهاروش از تلفیقی با ابتکار اود تواندیممعلم  یک

 از را پدرش اااتات که یموزآ. دانشک((د ایفا را متبی یک نقش همدیگت بتای آموزان، دانش

 و ای ار فته(  تتوی، ،ک(دیم تعتیف دوستانش بتای او شهادت و ای ار نحوه و گ(  یهاگبهه

 بتای همساالن و دوستان بیان با آموزشیمسئله  ارائه زیتا است؛ داده انجام نحو بهتتین به را شهادت

  .28: 2262 مصدقی،) دارد تتیافعا نگاهیمسئله موردنظت  به و استتت هضمقابل فتاگیتان،

 د  تصویرسازی

 ارائه عموماً. داشت اواهد بهتتی پ یتش شود، انجام تصویتسازی همتاه به که آموزشی

 اواهد دشوار فتاگیتان، بتای تئوریک، صورت به ی،البشهادت و ای ارگتی چون مهمی مسائل

 اود گان و ااسته پا به دشم(ان علیهها گبهه در که ای ارگتانی شجاعت از آموزشی فیلم یک. بود

 درس، کالس چ(دین که باشد مسثت بی((ده روی بت چ(ان تواندیم ،اندداده دست از راه این در را

  .23: 2282 بکائی،) بیافتی(د فتاگیتان اندیشه در را تیثیت این از یاگوشه نتواند

 کردار و گفتار ذ  تطابق

 همدیگت با مدرسه کادر و دبیتان کتدار و گفتار یدنبا که است آن اصطالح این از م(ظور

 الگوی تواندینم ک(د، عمل دیگویآنچه م به نتواند اود که آموزگاری. باشد داشته ت(اقض

 مدرسه کادر سایت و معلمان رفتار موارد، از بسیاری در. شود تلقی اود فتاگیتان بتای م(اسبی

 و یترسمیغ یهایگ ارارزش مدرسه، محیال در شتهنانو مقترات و قوانین آموزان، دانش به نسبت

 شخصیتی یتیگشکل در شگتفی بسیار تیثیت ،میتمستقیغ یهایتیادگی ایجاد ضمن آن، نظایت

  .88: 2339 آیزنت،) دارد آموزان دانش
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 گامبهگام س  آموزش

 دست از را اود گان انسان تا است نیاز زمان به چتا ک(د درک تواندینم که فتاگیتی به

 این بتای باید نخست وهله در. گفت ای ارگتی و یالبشهادت درک فواید از توانینم بدهد،

 ارائه را مفهوم این مختلف یهاگ(به وی بتای بایدازآن . پاکتد مفهومی بستتسازی ،آموزدانش

 تهنگتیس بزرگ کالس یک م ابه به فتاگیتان همه به که دیگویم ما بهگام بهگام آموزش. کتد

 یهاآموزش به نیاز ای ارگتی و یالبشهادت مفهوم درک بتای آنان، از یاعده کهبسا چه نشود؛

که . چ(انداشت توگه مختلف آموزان دانش توانایی به باید ب(ابتاین،. باش(د داشته ااص و ویژه

 این در نیز غزالی محمد امام. میک(ینم تکلیف توانش اندازه به گز کسی به ما:  دیفتمایم اداوند

 کمتت از و ک(د متاعات را تتتیب بلکه نتود، فتو علم ف(ون در بارهکی متعلم:  دیگویم اصوص

  .233: 2269 اوسی، غزالی) بی(جامد مهم بیشتت به و بیاغازد مهم،

 یساز ندیخوشاش  

 ،شودیم داده وی به که ییهاآموزش از که باشد چ(ان بایدآموز دانش بتای یادگیتی محیال

 تئاتت، از استفاده. ک(د بیگانگی احساس ،آموزدیآنچه م با نبایدآموز . دانشک(د ل ت احساس

 مخااب ش(ااتی بعدت(ها نه که هست(د م(اسبی یهاروش همگی آن نظایت و موسیقی نقاشی، فیلم،

 از بسیاریکه چ(ان هم صورت، این در. سازندیم درگیت نیز را وی عاافی گ(بهزمان هم بلکه را،

 تدیگیم صورت تتنیعم و بهتت یادگیتی ،اندشده مت کت درسی بتنامه حوزه متخصصان

  .22: 2282 مهتمحمدی،)

 مصداق و مثال از یریگبهرهص  

 و ای ار مفهوم تفهیم در شگتفی بسیار نقش معاصت، و تاریخی مصادین وها م ال معتفی

 آن ازکتات به نیز قتآن که است روشی مصداق، و م ال یتیکارگ. بهدارد آن تتوی، و شهادت

 که الهی پیامبتان زندگی فلسفهها آن در که است قتآنی قصص آن بارز نمونه. است کتده استفاده

  .20: 2267 باقتی،) است شده توصیف و تشتیح یاوببه است، شهادت و ای ار فته(  بت م(طبن
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 شهادت و ای ار فته(  تعمین تتبیتی یهاروش -2شکل 

 تحقیق روش
 :آماری جامعه

 که فتضی یا واقعی اعضایهمه  از است عبارت آماری گامعه محققان، اغلب نظت به ب(ا 

 کلیه شامل پژوهش این آماری گامعه. دهیم تعمیمها آن به را پژوهش یهاافتهی هستیمم(د عالقه

 نفت 387 آنان دادتع کهاند بوده شمالی اتاسان پزشکی علوم ووپتورش آموزش ادارات کارک(ان

 فتمول. ابن است شده استفاده کوکتان فتمول از آماری نمونه حجم محاسبه بتای. باش(دیم

 یتیگنمونه شیوه لهیوسبه تعداد این که شد نفت 366 گامعه بتای مکفی نمونه حجم کوکتان

 .شدند مشخص زیت گدول ابن مت(اسب یاابقه تصادفی

 دمطالعهمور نمونه و گامعه حجم -2 گدول

 حجم نمونه حجم گامعه نام شهتستان ردیف

 27 222 بج(ورد وپتورشآموزش 2

 33 82 شیتوان وپتورشآموزش 3

 27 72 مانه و سملقان وپتورشآموزش 2

 3 22 راز و گتگالن وپتورشآموزش 9
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 3 22 گتمه وپتورشآموزش 0

 22 92 گاگتم وپتورشآموزش 7

 33 82 اسفتاین وپتورشآموزش 6

 3 22 آبادیصفبام و  وپتورشآموزش 8

 3 22 فارو  وپتورشآموزش 3

 229 967 علوم پزشکی بج(ورد 22

 366 387 گمع کل 

 

 :هاداده گردآوری ابزارهای و روش

 :است شده انجام اتین دو به پژوهش این در هاداده گتدآوری

 میدانی: ب ایکتابخانه: الف

 ای:هکتابخان روش 

 به متاگعه و ایکتابخانه مطالعات اتین از ااالعات آوریگمع پژوهش؛ روش این در

 .است بوده معتبت علمی هایسایت همچ(ین و هاماه(امه ها،نامهفصل

 میدانی روش: 

 پتسش(امه دو از پژوهش نیدر ا مشاهده. پتسش(امه، مصاحبه، از استفاده یع(ی میدانی روش

 دو تحقین این در ااالعات گتدآوری ابزار .است شده استفاده تااالعا یآورگمع گهت

 :است بوده« شهادت و ای ار فته(  تتوی، راهبتدهای» و« شهادت و ای ار فته( » پتسش(امه

 شیوه. است بودهسسال  72 دارای و سااته محقن« شهادت و ای ار فته(  پتسش(امه»

. است بوده موافقمکامالً  تا مخالفمکامالً  از یا(هیگز 0 لیکتت ایف اساس بت آن یگ ارنمته

 این در هایآزمودن توسالشده کسب نمته حداقل. باشدیم 0 حداک ت و 2 گزاره هت نمته حداقل

 بوده فتعی مقیاس فاقد پتسش(امه این. باشدیم 283 آن میانگین و 220 حداک ت و 72 پتسش(امه

 .باشدیم آن بتای یابعاد کتدن مشخص پژوهش این اهداف از یکی که است

 شیوه. است بودهسسال  23 دارای« شهادت و ای ار فته(  تتوی، راهبتدهای» پتسش(امه

 حداقل. است بوده زیاد ایلی تا کم ایلی از یا(هیگز 0 لیکتت ایف اساس بت آن یگ ارنمته
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 پتسش(امه این در هایآزمودن توسالشده کسب نمته حداقل. باشدیم 0 حداک ت و 2 گزاره هت نمته

: ع(اوین با فتعی مقیاس چهار دارای پتسش(امه این. باشدیم 33 آن میانگین و 272 حداک ت و 23

 ، 27 الی 22 یها)سساالت شماره یپژوهش راهبتد ، 3 الی 2 یها)سساالت شماره یآموزش راهبتد

  23 الی 37 یها)سساالت شماره ه(تی راهبتد و  30 الی 26 یها)سساالت شماره یفته(گ راهبتد

 .باشدیم

 شهادت و ایثار فرهنگ پرسشنامه

 گویه 72 و  ه(تی فته(گی، پژوهشی، آموزشی،) حوزه چهار شامل م کور پتسش(امه

 شده اواسته پاسخگویان از پژوهش، هدف اصوص در توضیحات ارائه از پا آن در که باشدیم

 شهتستان تحصیالت، سطح ی،تحصیل رشته سابقه، گ(سیت،) اود عمومی ااالعات بتای تا است

 این .نمای(د ارائه باش(د، ده(ده کمک حاصل، یهاداده تحلیل در تواندیم که را  ادمت محل

 72 دارای مجموعاً  که و شهادت ای ار و شهادت ای ار،:  ع(اوین با فتعی مقیاس سه دارای پتسش(امه

 متوسال، مع(ای به سه کم، (ایمع به دو کم، ایلی مع(ای به یک) یادرگه 0 لیکتت ایف در ماده

 .باشدی  مزیاد ایلی مع(ای به پ(، و زیاد مع(ای به چهار

 ایگزی(ه پ(، روش در مختلف هایگزی(ه امتیاز - 3گدول 

 ایلی کم کم متوسال زیاد ایلی زیاد گزی(ه

 2 3 2 9 0 امتیاز

 باشد.می 220آن  حداک ت و 72 م کور پتسش(امه حداقل نمته

 :شهادت و ایثار فرهنگ تقویت هبردهایرا پرسشنامه

 به دو مخالفم، کامالً مع(ای به یک) یادرگه 0 لیکتت ایف در ماده 23 دارای پتسش(امه این

  موافقم کامالً مع(ای به پ(، و موافقم مع(ای به چهار ی،تا حدود مع(ای به سه مخالفم، مع(ای

 .باشدیم

 ایگزی(ه پ(، روش در مختلف هایگزی(ه امتیاز -2گدول 

 مخالفم کامالً مخالفم تا حدودی موافقم موافقم کامالً گزی(ه

 2 3 2 9 0 امتیاز

 .باشدمی 272 آن حداک ت و 23 م کور پتسش(امه نمته حداقل
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 پرسشنامه پایایی و روایی

 هاپرسشنامه روایی

 که هساات محقن پتسش(امه از شهادت و ای ار فته(  به کارک(ان نگتش میزان س(جش بتای

 تقویت راهبتدهای س(جش بتای. شد استفاده ،دهدیم قتارموردس(جش  را کارک(ان نگتش میزان

 میزان که  2232) زاده مقدم علی شهادت و ای ار فته(  پتسش(امه از شهادت و ای ار فته( 

 .شد استفاده ،دهدیم قتارموردس(جش  را شهادت و ای ار فته(  راهبتدهای در کارک(ان نگتش

 هاپرسشنامه ییپایا

ی پتسش(امه پا از توزیع در بین گامعه آماری و وارد نمودن ااالعات آن در هاداده 

 .گتدید ضتیب پایایی )آلفای کتونباخ  محاسبه، 2210نسخه  SPSS افزار نتم

  پایایی) اامی(ان قابلیت دارایها سساالت پتسش(امه آیا ای(که دانستن بتای پژوهش این در

 تعداد مقدماتی اتح اگتای اتین از و کتد استفاده نباخوکت آلفای روش ازنه  یا ستاقبول قابل

 و کتد توزیعموردنظت  گامعه افتاد میان تصادفیاور به را پتسش(امه نمونه هت از پتسش(امه بتگ 20

 کتونباخ آلفای ضتیب و واقع لیوتحلهیتجز مورد SPSSافزار نتم از استفاده با را حاصل نتای،

 فته(  تتوی، راهبتدهای پتسش(امه بتای و  α=2/ 32) شهادت و ای ار فته(  پتسش(امه بتای

 ازها سساالت پتسش(امه که است آن بیانگت ضتایب این که آمد  به دست α=2/ 36) شهادت و ای ار

 .است بتاوردار اگتا گهت الزم پایایی

 کتونباخ آلفای بیمقدار ضت -9گدول 

 تعداد پتسش(امه ضتیب آلفای کتونباخ

39/2 20 

بتای پتسش(امه راهبتدهای تقویت فته(  ای ار و شهادت، علی مقدم زاده نیز مقدار ضتیب 

 آمد. به دست 36/2پتسش(امه  20آلفای کتونباخ 

 پتسش(امه راهبتدهای تقویت فته(  ای ار و شهادت آلفای کتونباخ بیمقدار ضت -0گدول 

 امهتعداد پتسش( ضتیب آلفای کتونباخ

36/2 20 
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 موردمطالعه کارکنان شناختی جمعیت خصوصیات

به توصیف اصوصیات گمعیت ش(ااتی کارک(ان از نظت رشته  22الی  7گداول شماره 

 پتدازد:تحصیلی، سطح تحصیالت، گ(سیت، سابقه کار و محل ادمت آنان به شتح ذیل می

 سطح تحصیالت کارکنان 

 سطح تحصیالت آنان بتحسب مطالعهمورد توزیع فتاوانی کارک(ان -7گدول 

 هاشاخص                         
 متغیر اسطح تحصیالت 

 درصد فراوانی
درصد 

 واقعی

درصد 

 تجمعی

 9.0 9.0 9.0 30 پلمیدفوق

 70.4 61.4 61.4 262 ش(اسیرکا

 96.4 26.0 26.0 63 ارشد کارش(اسی

 100.0 3.6 3.6 22 دکتتی

  100.0 100.0 366 گمع

 

دهد، بیشتتین فتاوانی متبوب به گتوه تحصیالت کارش(اسی با نشان می 7که گدول  گونهانهم

 7/2 درصد و کمتتین فتاوانی تحصیالت متبوب به گتوه دارندگان تحصیالت دکتتی با 9/72

 درصد بوده است.

 کارکنان جنسیت 

 گ(سیت آنان بتحسب موردمطالعه توزیع فتاوانی کارک(ان -6گدول 

 هاشاخص              
 متغیر اجنسیت 

 درصد تجمعی درصد واقعی درصد فراوانی

 65.0 65.0 65.0 180 متد

 100.0 35.0 35.0 97 زن

  100.0 100.0 277 گمع

درصد و  70گتوه متدان با متبوب به  یفتاوانبیشتتین  ،دهدینشان م 6گونه که گدول همان

 .باشدیمصد در 20گتوه زنان با متبوب به کمتتین فتاوانی 
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 کارکنان تحصیلی رشته 

 رشته تحصیلی آنان بتحسب موردمطالعه توزیع فتاوانی کارک(ان -8گدول 

 هاشاخص                         
 متغیر ارشته تحصیلی 

 درصد تجمعی درصد واقعی درصد فراوانی

 55.2 55.2 55.2 153 انسانی علوم

 68.6 13.4 13.4 37 پایه علوم

 77.6 9.0 9.0 25 یمه(دس ف(ی

 80.1 2.5 2.5 7 ه(ت

 100.0 19.9 19.9 55 پزشکی علوم

  100.0 100.0 277 گمع

گتوه دارندگان رشته متبوب به  یفتاوانبیشتتین  ،دهدینشان م 8گونه که گدول همان

گتوه دارندگان رشته تحصیلی متبوب به درصد و کمتتین فتاوانی  0013با  تحصیلی علوم انسانی

 .باشدیمدرصد  0/3با  ه(ت

 کارکنان کار سابقه 

 آنان کار سابقهموردمطالعه بتحسب  کارک(ان فتاوانی توزیع -3 گدول

 هاشاخص                           
 به سال اکارمتغیر سابقه 

 درصد فراوانی
درصد 

 واقعی

درصد 

 تجمعی

 11.6 11.6 11.6 32 سال 7 زیت

 41.2 29.6 29.6 82 سال 14 تا 7

 62.8 21.7 21.7 60 سال 32تا  14

 100.0 37.2 37.2 103 باال به سال 21

  100.0 100.0 277 گمع

 از باالتت کار سابقه با گتوه به متبوب فتاوانی بیشتتین ،دهدیم نشان 3 گدول کهگونه همان

 7/22 اب سال 6 از کمتت کار سابقه با گتوه به متبوب فتاوانی کمتتین و درصد 2613 با سال 32

 .است بوده درصد
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 )کارکنان خدمت مح 

 محل ادمت آنان بتحسب موردمطالعه توزیع فتاوانی کارک(ان -22گدول 

 هاشاخص                               

 متغیر امح( خدمت 
 درصد واقعی درصد فراوانی

درصد 

 تجمعی

 13.0 13.0 13.0 36 بج(ورد وپتورشآموزش

 20.9 7.9 7.9 22 شیتوان وپتورشآموزش

 26.7 5.8 5.8 16 سملقان مانه وپتورشآموزش

 30.0 3.2 3.2 9 فارو  وپتورشآموزش

 37.9 7.9 7.9 22 اسفتاین وپتورشآموزش

 41.2 3.2 3.2 9 آبادیصف و بام وپتورشآموزش

 44.4 3.2 3.2 9 گالن گت و راز وپتورشآموزش

 48.4 4.0 4.0 11 گاگتم وپتورشآموزش

 51.6 3.2 3.2 9 گتمه وپتورششآموز

 100.0 48.4 48.4 134 بج(ورد پزشکی علوم

  100.0 100.0 277 گمع

متبوب به  محل ادمت بیشتتین کارک(ان نمونه آماری ،دهدینشان م 22گونه که گدول همان

شهتهای  وپتورشآموزشبه متبوب درصد و کمتتین فتاوانی نیز  9819علوم پزشکی بج(ورد با 

 .باشدیمدرصد  3/2و فارو  با  آبادیصف، راز، بام و گتمه

 های اصلی موردمطالعهمؤلفهنرمال بودن بررسی وضعیت 

بت فته(  ای ار و شهادت و راهبتدهای تقویت آن از  مسثتهدف این تحقین ش(اسایی عوامل 

، روش . در چ(ین شتایطی بهتتین روش آماری م(اسبباشدیمی اگتماعی م(تخب هاگتوهدیدگاه 

دارای دو مفتوضه اساسی  هانیانگیم. مقایسه باشدیممقایسه میانگین نظتی با میانگین اکتسابی 

مفتوضات دوگانه رعایت شوند از  کهیدرصورت. شودیمپتدااته  هاآنکه ابتدا به بترسی  باشدیم

رت از استودنت یا تحلیل واریانا استفاده اواهد شد، در غیت این صو tآزمون پارامتتیک 

از: کمی بودن  اندعبارت t. دو مفتوضه اساسی آزمون شودیمی ناپارامتتیک استفاده هاآزمون

 :شودیمپتدااته  هاآنکه ابتدا به بترسی ها دادهو نتمال بودن   ی یا نسبیا)فاصلهمتغیتها 
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 .باشدیمکمی  صورتبهکلیه متغیتهای تحقین  -1

 هادادهبترسی نتمال بودن  -1

. گتددیماز آزمون کلموگتوف اسمیتونف استفاده  هادادهتمال بودن گهت بترسی ن

درصد شود، از  0اسمیتنوف بیشتت از  -سطح مع(اداری آزمون کلموگتوف کهیدرصورت

ی گتوه ناپارامتتیک هاآزمونپارامتتیک استفاده اواهد شد و در غیت این صورت از  یهاآزمون

 استفاده اواهد شد.

 های متغیتهای پژوهشیداده ال بودن توزیعبترسی نتم -22گدول 

 یتهامتغ                     

 فته(  ای ار و شهادت هاشااص

راهبتدهای تتوی، فته(  ای ار 

 و شهادت

کلموگتوف مقدار آماره 

 اسمیتنوف
1.417 1.454 

 029. 036. سطح مع(اداری

 ناپارامتتیک ناپارامتتیک نوع آزمون انتخابی

ی(که سطح مع(اداری آزمون کلموگتوف اسمیتونف در کلیه متغیتهای پژوهشی با توگه به ا

توان گفت توزیع نمتات درصد اامی(ان می 30باشد، ل ا با می  Sig < 0.05)کمتت از پ(، درصد 

های گتوه وتحلیل آماری از آزمونباشد؛ ب(ابتاین باید در ه(گام تجزیهدر این متغیتها نتمال نمی

 شود. من ویت(ی و کتوسکال والیا  استفادهناپارامتتیک )

 آزمون فرضیه اول

 تیتیثعوامل مختلفی بت فته(  ای ار و شهادت »فتضیه اول این تحقین عبارت است از: 

 «.دارند

گامع اثتگ ار بت فته(  ای ار و شهادت  نسبتاًدر پژوهش حاضت گهت دستیابی به عوامل 

، از چهار متحله تشکیل شده ی پتسش(امهابیاعتبار مبادرت به ساات پتسش(امه گتدید. ساات و 

آوری ی متغیتهای اثتگ ار بت فته(  ای ار و شهادت را گمعی اول مجموعهاست: در متحله

ی فته(  ای ار و شهادت پتدااته شد. بترسی گتدید. بتای این م(ظور به بترسی متون در حوزه
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هایی ارائه شد و گهت س(جش تها در قالب گویهمتغیت شد. این متغی 82آوری متون، م(جت به گمع

این حوزه قتار گتفت. پا از  نظتانصاحبی و علمئتیهتن از اعضای  2روایی صوری در ااتیار 

ها به ی این تغییتات کاهش تعداد گویهها، تغییتات مورد نیاز اعمال شد. نتیجهدریافت نظتات آن

ی اول به صورت های حاصل از متحلهی دوم گویهلهها بود. در متحپوشانی بعضی از آندلیل هم

 9نمته، موافقم  0 موافقمکامالً )ی ارائه شد ا(هیگز 0ای با ایف لیکتت گویه 72ی یک پتسش(امه

 ی سوم، فتم اولیهدر متحله نمته . 2نمته و کامالً مخالفم  3نمته، مخالفم  2نمته، نظتی ندارم 

ک(ان عضو گامعه آماری توزیع شد تا هم پایایی پتسش(امه محاسبه و از کار نفت 92پتسش(امه در بین 

های هت بودن عبارت درکقابلهم از کارک(ان پاسخگو اواسته شود نظتات اود را در اصوص 

  32/2گویه بیان ک((د. با س(جش پایایی اولیه مشخص شد که پتسش(امه از پایایی مطلوب )

پا  شدهاصالحی پتسش(امه)میانی پتسش(امه اتاحی شد  ی چهارم، فتمبتاوردار است. در متحله

از گتفتن پایایی و بتاوردار بودن پتسش(امه از پایایی مطلوب  و با توزیع آن در بین دیگت اعضای 

آغاز گتدید. در بترسی روایی سازه، از تحلیل  ی پتسش(امهابیاعتبار ی ی پژوهش، متحلهگامعه

ی اصلی و چتاش، از نوع چتاش واریماکا استفاده شد. پیش هاعاملی اکتشافی به روش مسلفه

 ها رعایت شود:از تحلیل عاملی، الزم است این مفتوضه

 تتبزرگوالکین باید  –میت  –کیزر  آزمون KMO یبتدارنمونهمقدار شااص کفایت    2

 باشد. 7/2از 

گامعه بتابت ی تحلیل عاملی در تب(ایزبتای اامی(ان از این موضوع که ماتتیا همبستگی   3

 شود.م(ظور بترسی آن، از آزمون کتویت بارتلت استفاده میصفت نیست و به 

و تتگیحاً بیشتت از آن  2/2بار عاملی هت سسال در ماتتیا عاملی و چتاش یافته حداقل   2

 باشد.

 کم باید متعلن به سه سسال باشد.ها دستهتیک از عامل  9

یل عاملی اکتشافی، اامی(ان از مطلوب بودن تتین کارها گهت انجام تحلیکی از ابتدایی

های ی پژوهش است. به همین دلیل گهت تییید بس(دگی نمونه، از یکی از روشی نمونهاندازه

و از آزمون بارتلت گهت   اولکین -میت -آزمون کیزر) KMOتییید بس(دگی نمونه، یع(ی شااص 

دهد، در این نشان می  23)گدول  که اورهمانها استفاده شد. ش(اسایی همبستگی بین گویه
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ب(دی عاملی ها را بتای دستهکفایت حجم نمونه و قابلیت گویه KMO=  323/2پژوهش، آزمون 

درصد مع(اداری  0از  تتکم  sigتییید کتده است. همچ(ین آزمون بارتلت با سطح مع(اداری )

 ماتتیا همبستگی را ش(اسایی کتده است.
 

 بارتلت  ،KMOاتی تحلیل عوامل )های مقدمآزمون -23 گدول

  KMOگیری اشاخص کفایت نمونه 912/1

  مج ور کای 292/3327

 درگه آزادی 2302 آزمون بارتلت

 سطح مع(اداری 222/2
 

 آزمون فرضیه دوم

راهبتدهای تتوی، فته(  ای ار و شهادت، از نظت »فتضیه دوم این تحقین عبارت است از: 

 .«استی مختلف متفاوت هاگتوه

 در فتضیه دوم هارتبهتوزیع فتاوانی و میانگین  -22 گدول

 متغیت

محل  بت اساسی کارک(ان هاگتوه

 میانگین تعداد ادمت

 سطح مع(اداری

آزمون کتوسکال 

 والیا

 

 

 

 

 

راهبتد 

 آموزشی

 96.99 36 بج(ورد وپتورشآموزش

 

222/2 Si g= 

 

 

 

 162.07 22 شیتوان وپتورشآموزش

 118.91 16 سملقان مانه رشوپتوآموزش

 139.28 9 فارو  وپتورشآموزش

 183.43 22 اسفتاین وپتورشآموزش

 190.94 9 آبادیصف و بام وپتورشآموزش

 75.28 9 گالن گت و راز وپتورشآموزش

 118.95 11 گاگتم وپتورشآموزش

 75.67 9 وپتورش گتمهآموزش

 148.28 134 بج(ورد پزشکی علوم
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راهبتد 

 پژوهشی

 98.58 36 وپتورش بج(وردآموزش

 

222/2 Si g= 

 153.91 22 وپتورش شیتوانآموزش

 142.69 16 سملقان مانه وپتورشآموزش

 163.17 9 فارو  وپتورشآموزش

 177.57 22 اسفتاین وپتورشآموزش

 182.17 9 آبادیصف و وپتورش بامآموزش

 86.33 9 گالن گت و راز شوپتورآموزش

 133.45 11 وپتورش گاگتمآموزش

 102.78 9 وپتورش گتمهآموزش

 142.54 134 بج(ورد پزشکی علوم

 

 

 

 

 

راهبتد 

 فته(گی

 113.92 36 بج(ورد وپتورشآموزش

 

222/2 Si g= 

 165.75 22 وپتورش شیتوانآموزش

 126.53 16 سملقان وپتورش مانهآموزش

 139.39 9 وپتورش فارو وزشآم

 165.55 22 وپتورش اسفتاینآموزش

 187.11 9 آبادیصف و وپتورش بامآموزش

 78.06 9 گالن گت و راز وپتورشآموزش

 147.09 11 وپتورش گاگتمآموزش

 84.78 9 وپتورش گتمهآموزش

 142.29 134 بج(ورد پزشکی علوم

 

 

 

 

 

 

 117.86 36 وپتورش بج(وردآموزش

 

222/2 Si g= 

 154.45 22 وپتورش شیتوانآموزش

 129.97 16 سملقان وپتورش مانهآموزش

 142.78 9 وپتورش فارو آموزش

 177.84 22 وپتورش اسفتاینآموزش

 189.67 9 آبادیصف و وپتورش بامآموزش
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راهبتد 

 ه(تی

 77.94 9 گالن گت و راز وپتورشآموزش

 147.00 11 وپتورش گاگتمزشآمو

 70.00 9 وپتورش گتمهآموزش

 141.26 134 بج(ورد پزشکی علوم
 

در راهبتدهای تتوی، فته(  ای ار  هارتبهبین میانگین  که دهدیمنشان   22ی گدول )هاداده

محل ادمت کارک(ان    بتحسبراهبتدهای آموزشی، پژوهشی، فته(گی و ه(تی)و شهادت 

 . sig <0/05)مع(ادار است  از لحاظ آماری ود دارد که این مقدار تفاوتتفاوت وگ

ی مختلف هاگتوهباید گفت راهبتدهای تتوی، فته(  ای ار و شهادت، از نظت  گتیدعبارتبه

 متفاوت است.

 آزمون فرضیه سوم

وپتورش، ستون اصلی تتوی، فته(  ای ار و آموزش»فتضیه سوم این تحقین عبارت است از  

 .«باشدیمهادت ش

 فته(  ای ار و شهادت در بین دو گتوه مسلفهدر  هارتبهمقایسه میانگین و مجموع  -29گدول 

 فته(  ای ار و شهادت مسلفهمفتوضات آزمون من ویت(ی در  -20 گدول

 متغیت                        

 فته(  ای ار و شهادت هاشااص

 9528.000 من ویت(ی

 19824.000 ویلکاکسون

 Z -.080مقدار 

 937. سطح مع(اداری

 

 هارتبهمجموع  هارتبهمیانگین  فتاوانی هاگتوه متغیت

 

 فته(  ای ار و شهادت

 19824.00 138.63 143 وپتورشآموزش

 18679.00 139.40 134 علوم پزشکی

   277 گمع
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ی فته(  ای ار و مسلفه در هارتبهکه بین میانگین و مجموع  دهدیم  نشان 29ی گدول )هاداده

گتوه علوم پزشکی تفاوت ناچیزی وگود دارد ولی این  با وپتورشآموزشگتوه  شهادت در بین

 . sig>0/05)مع(ادار نیست    از لحاظ آماری20ی گدول )هادادهمقدار تفاوت ابن 

 .دباشینموپتورش ستون اصلی تتوی، فته(  ای ار و شهادت آموزش باید گفت گتیدعبارتبه
 

 کننده(یتعدو مالک با متغیرهای  نیبشیپبررسی رابطه بین متغیرهای 

 پژوهش

پژوهش بترسی  ک((دهلیتعدو مالک با متغیتهای  نیبشیپدر این قسمت رابطه بین متغیتهای 

 .شودیم

و گدول  باشدیم هادادهی پارامتتیک، نتمال بودن هاآزمونبا توگه به ای(که شتب استفاده از 

ی گتوه هاآزمون، پا باید از  Sig < 0.05)این شتب بتقتار نیست  دهدیمنشان   22)

 ناپارامتتیک بتای آزمون این متغیتها استفاده نمود.

فته(  ای ار و شهادت، راهبتدهای تتوی، )ی پژوهشی هامسلفهمقایسه میانگین نمته   27گدول )

 یت آنانبتحسب گ(س موردمطالعهدر افتاد   فته(  ای ار و شهادت

 هارتبهمجموع  هارتبهمیانگین  فتاوانی گ(سیت متغیت

 سطح مع(اداری

 من ویت(ی آزمون

فته(  ای ار و 

 شهادت

  22905.00 127.25 180 متد

222/2 Si g= 15598.00 160.80 97 زن 

راهبتدهای تتوی، 

 فته(  ای ار

  23779.00 132.11 180 متد

20/2 Si g= 14724.00 151.79 97 زن 

ی فته(  ای ار و هامسلفهدر  هارتبهکه بین میانگین  دهدیم  نشان 27ی گدول )هاداده

کارک(ان زن و متد تفاوت وگود دارد  شهادت و راهبتدهای تتوی، فته(  ای ار و شهادت در بین

بین دیدگاه زنان  گتیدعبارتبه.  sig <0/05)مع(ادار است  که این مقدار تفاوت از لحاظ آماری

 از لحاظ آماری تفاوت مع(اداری وگود دارد. هامسلفهمتدان در این  و

ی پژوهشی )فته(  ای ار و شهادت، راهبتدهای هامسلفه  مقایسه میانگین نمته 26گدول )

 بتحسب میزان تحصیالت آنان موردمطالعهتتوی، فته(  ای ار و شهادت  در افتاد 
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هاهرتبمیانگین  تعداد تحصیالتسطح  متغیت  

آزمون  ح مع(اداریسط

 کتوسکال والیا

 

 فته(  ای ار

 و شهادت

 

 154.92 25 پلمیدفوق

 

226/2 Si g= 

 142.21 170 یکارش(اس

 122.19 72 ارشد کارش(اسی

 165.60 10 دکتتی

راهبتدهای تتوی، 

 فته(  ای ار

 133.18 25 پلمیدفوق

 

720/2 Si g= 

 142.48 170 یکارش(اس

 130.24 72 ارشد کارش(اسی

 157.50 10 دکتتی

ی پژوهشی )فته(  هامسلفهدر  هارتبهبین میانگین  که دهدیمنشان   26ی گدول )هاداده

سطح تحصیالت کارک(ان  بتحسب ای ار و شهادت، راهبتدهای تتوی، فته(  ای ار و شهادت 

  sig >0/05) مع(ادار نیست. از لحاظ آماری تفاوت وگود دارد اما این مقدار تفاوت
 

ی پژوهشی )فته(  ای ار و شهادت، راهبتدهای هامسلفهمقایسه میانگین نمته  -28گدول 

 بتحسب رشته تحصیلی آنان موردمطالعهتتوی، فته(  ای ار و شهادت  در افتاد 

اهرتبه میانگین تعداد رشته تحصیلی متغیت  

 سطح مع(اداری

 آزمون کتوسکال

 والیا

 

 فته(  ای ار

 و شهادت

 

 142.46 153 انسانی ومعل

782/2 Si g= 

 124.28 37 پایه علوم

 136.90 25 مه(دسی ف(ی

 115.79 7 ه(ت

 143.17 55 پزشکی علوم

 

راهبتدهای تتوی، 

 فته(  ای ار

 133.86 153 انسانی علوم
 

682/2 Si g= 
 139.03 37 پایه علوم

 148.00 25 مه(دسی ف(ی
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 143.93 7 ه(ت

 148.55 55 شکیپز علوم

ی پژوهشی )فته(  هامسلفهدر  هارتبهبین میانگین  که دهدیم  نشان 28ی گدول )هاداده

رشته تحصیلی کارک(ان    بتحسبای ار و شهادت، راهبتدهای تتوی، فته(  ای ار و شهادت

 . sig >0/05) مع(ادار نیست. آماری ازلحاظ تفاوت وگود دارد اما این مقدار تفاوت

ی پژوهشی )فته(  ای ار و شهادت، راهبتدهای هامسلفه  مقایسه میانگین نمته 23)گدول 

 بتحسب سابقه کار آنان موردمطالعهتتوی، فته(  ای ار و شهادت  در افتاد 

هاهرتبمیانگین  تعداد سابقه کار متغیت  

آزمون  سطح مع(اداری

 کتوسکال والیا

 

 فته(  ای ار

 و شهادت

 141.03 32 سال 7 زیت

 

900/2 Si g= 

 136.13 82 سال 14 تا 7

 152.94 60 سال 32تا  14

 132.53 103 باال به سال 21

 

 راهبتدهای تتوی،

 فته(  ای ار

 120.16 32 سال 7 زیت

 

273/2 Si g= 

 140.37 82 سال 14 تا 7

 160.53 60 سال 32تا  14

 131.22 103 باال به سال 21

ی پژوهشی )فته(  هامسلفهدر  هارتبهبین میانگین  که دهدیمن نشا  23ی گدول )هاداده

سابقه کار کارک(ان تفاوت  بتحسب ای ار و شهادت، راهبتدهای تتوی، فته(  ای ار و شهادت 

 . sig >0/05) مع(ادار نیست. آماری ازلحاظ وگود دارد اما این مقدار تفاوت

 هاهیفرضنتایج بررسی آزمون 

 آزمون فرضیه اول

 ساات به مبادرت شهادت، و ای ار فته(  بت اثتگ ار گامعنسبتاً  عوامل به دستیابی تگه

ی قتار گتفت تا موردبترس شهادت و ای ار فته(  یحوزه در متون . ابتداگتدید پتسش(امه

متغیت در این  82حدود  در احصاء شود. شهادت و ای ار فته(  بت اثتگ ار متغیتهای یمجموعه
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 نظتانصاحبی و در ااتیار سه تن از ب(ددستهمتغیتها در قالب گویه هایی  نیا مد.زمی(ه به دست آ

عامل تقلیل یافت. بعد از توزیع  72ی به پوشانهممتغیت به دلیل  82 نیا و اساتید قتار داده شد.

 سسال 8ی داشته و اوانهمبا یکدیگت  سسال spss 00افزار نتمدر  هاآن واردکتدنو  هاپتسش(امه

ی با یکدیگت ح ف شدند. پوشانهمبه دلیل داشتن  افزارنتم لهیوسبهاودکار  صورتبهیگت د

 .شدند یب(دگتوهیا مقیاس  عامل 8 قالب در گویه 00 کالً گویه 72 مجموع از گتیدعبارتبه

 بارتلت آزمون و است نمونه اندازه یتکفاکه بیانگت  است 323/2بتابت  KMO آزمون

 پژوهش پیشی(ه و ادبیات به ع(ایت با. است یکدیگت ازها عامل درستی تفکیک تبیانگ  292/3327)

 با شهادت و و ای ار فته(  و تتبیتی علوم یهانظتان حوزهصاحب و متخصصان نظت به توگه با و

 و ای ار فته(  بت تگ اریتیثمفهومی  یهامسلفه و عوامل به فتضیه اول پژوهش چارچوب توگه

 گتدید. وینتد و شهادت اتاحی

 بت تگ اریتیث مفهومی یهامسلفه و عوامل ی نهایی چارچوبب(دگمع. 32گدول شماره 

 شهادت و ای ار فته( 

 مؤلفه عام( ردیف

 اداگویی 2
توکل بت ادا، تتگیح رضای ادا، انجام تکالیف الهی، پتهیز 

 ییگتاحناز دنیاپتستی، 

 ی از والیتتیپ اااعت 3
 فقیه، مطلقه والیت به اعتقاد ،اسالمی حکومت به اعتقاد

 شخصی م(افع بت نظام م(افع تتگیح

 نگتش اگتماعی 2
 کار درمشارکت  ایستادگی، و مقاومت سازندگی، و تالش

 یش(اسفهیوظ نظم، رعایت گتوهی،

 ای ارگتی مسلکی 9
 ی،ازاودگ شتگمیهن،  از دفاع م هبی، و ملی غتور احساس

 یدگت اواه

 یزیستظلم 0
 با مبارزه ی،الباشونت با معارضه ی،عدالتیب لیهع مبارزه

 م(کت از نهی ،معتوفامتبه ظلم، و تجاوزگتی

 ای ارگتی دی(ی 7
 دادن، انجام وظیفه از باالتت کاری ادا، راه در شدن کشته

 تقوا شایسته، عمل
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 م هبی و ملی غتور ، احساسهاارزش هویت، نگتش اعتقادی 6

 گ( ، عدالت اارگی، سیاست نگتش سیاسی 8

عامل اول، اداگویی با بیشتتین بار عاملی، بیشتتین تیثیتگ اری بت فته(  ای ار و شهادت را 
تتین تیثیتگ اری را بت فته(  ای ار و شهادت سیاسی کم نگتش عامل هشتم، کهیدرحالدارد؛ 

 دارد.
گویه  8یت ، ی از والتیپ دوم )اااعتگویه بت عامل  22گویه بت عامل اول )اداگویی ،  23
گویه بت روی  0ای ارگتی مسلکی ، چهارم )گویه بت عامل  8نگتش اگتماعی ، سوم )بت عامل 

نگتش هفتم )گویه بت عامل  9گویه بت عامل ششم )ای ارگتی دی(ی ،  9ی ، زیستظلمعامل پ(جم )

در هت  نگتش سیاسی  قتارگتفته که علت قتارگیتی هت گویههشتم )گویه بت عامل  2اعتقادی  و 
ی قتارگیتی آن در عامل ااص است. در ک((دهضتیب همبستگی آن گویه است که تعیین عامل،

این پژوهش حداقل و حداک ت بار عاملی بتای تییید و قتارگیتی گویه در هت عامل داشتن ضتیب 
 است. 2/2 -2ی بین همبستگی در محدوده

 آزمون فرضیه دوم
راهبتدهای تتوی، فته(  ای ار و شهادت، از نظت » فتضیه دوم این تحقین عبارت است از:

 .«ی مختلف متفاوت استهاگتوه
راهبتدهای آموزشی، )راهبتدهای تتوی، فته(  ای ار و شهادت در  هارتبهبین میانگین 

محل ادمت کارک(ان تفاوت وگود دارد که این مقدار  بتحسب  پژوهشی، فته(گی و ه(تی

 .شودیمپژوهش پ یتفته فتضیه صفت رد و فتضیه ست، در نتیجه مع(ادار ا از لحاظ آماری تفاوت
ی مختلف هاگتوهباید گفت که راهبتدهای تتوی، فته(  ای ار و شهادت، از نظت  گتیدعبارتبه

 تاریخی ی دارد و سوابناوانهمی محققین زیت هاپژوهش. نتیجه این فتضیه با متفاوت است
 حفظ و اهداف پیشبتد ع(صت مسثتتتین یالبشهادت و ای ار فته(  که دارد آن از حکایت

 .باشدیم اسالمی ی عالیهاارزش

 سوم فرضیه آزمون
 و ای ار فته(  تتوی، اصلی ستون وپتورشآموزش» از است عبارت تحقین این سوم فتضیه

 «.باشدیم شهادت



 های اجتماعی مختلف بر فرهنگ ایثار و شهادت و راهبردهای تقویت آنمطالعه نگرش گروه

55 

 گتوه بین در شهادت و ای ار فته(  یمسلفه درها رتبه مجموع و میانگین بین

ازلحاظ  تفاوت مقدار این ولی دارد؛ وگود ناچیزی تفاوت پزشکی علوم گتوه با وپتورشوزشآم
 گتیدعبارتبه .شودیم رد پژوهش فتضیه و پ یتفته صفت فتضیه نتیجه در نیست؛ مع(ادار آماری
 .باشدینم شهادت و ای ار فته(  تتوی، اصلی ستون وپتورشآموزش که گفت باید

 انتقال مهم، اهداف از یکى ایتان، اسالمى گمهورى وپتورشموزشآ نظام درازآنجاکه 
 یهاارزش که رفتیم انتظار است، آموزان دانش به ایتانی - اسالمى اصیل فته(  وها ارزش

 اما باشد؛ بتاوردار این گتوه اگتماعی در واالتتی گایگاه از شهادت و ای ار فته(  با متتبال
 دالیلی به دارد، قتار که حدی این تا شهادت و ای ار فته(  اهگایگ که رسدیم نظت بهدرمجموع 
 .باشد شده و ... بیان اهداف تعداد در محدودیت آموزشی، گ اراناستیس نگتش همچون

 پژوهش علمی یهاتیمحدود
 موانعی و هاتیمحدود یکستی دارای آن انجام روش و نوع به توگه با پژوهشی و تحقین هت

 در. نماید مواگهه مشکل با م(اسب و انتظار مورد نتای، به دستیابی در را نمحق تواندیم که است
 : شودیم هاتیمحدود و مشکالت این از بتای به یااشاره زیت

 مختلف،نظتان صاحب م(ظت از فته(  ای ار و شهادت اصوص در دیدگاه تک ت-2
 .است سااته دشوار را مخااب به م(سجمارائه  و مطالب یسامانده
 یدقتکم و یانگارسهل و راهبتدهای تتوی، فته(  ای ار و شهادت با افتاد آش(ایی دمع-3

 .دیگتدیم بیشتت و مجدد دیتیک و توضیح نیازم(د کهسساالت  به پاسخگویی در کارک(ان از بعضی
 شغلی وضعیت به دلیل نگتانی از پتسش(امه تکمیل بتای پاسخگویان از بتای اامی(ان عدم-2
 اود.

 یریگجهینت
 یهاحتکت و انقالب آفت نیتتبزرگ و گامعه تکاملی روندبازدارنده  عوامل نیتتمهم از
 و حن. است بتحن و پاک و اصیل یهاهیما با م(فی گتیانات انحتافی و اطوب آمیزش سازنده،

 و سیل ایجاد به محتا  یکدیگت ازها آنگدایی  و دادن تمیز که زدیآمیم هم بهچ(ان آن گاه باال
 وها متگان گوهتها و و ک(د پتتاب بیتون به گامعه دریای درون از راها الشه تا است قوی مو 

 آنان گدائی و تشخیص که هست(د آب و کف مان(د گاه باال و حن. بپتورد درون در را هااقوتی
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 داگ هم ازپتحتارت  و ت(د یهاحتکت با باید کهاند شده مخلوبچ(ان به هم آن گاه است و ساده

 ،ک(دیم ایفا را اود نقش مواردی چ(ین در صحیح تفکت هیدر سا شهادت آگاهانه انتخاب .شوند
 و حن که آوردیبه وگود م را تکانی و حتکت چ(ان و (دیآفتیمسوزی  و حتارت چ(ان شهادت

 و کتدن گدا نقش شجاعانه. شهادت شوندیم گدا اوبی به پیتوانش و باال از اتفدارانش
 ک(دیم ایفادر گامعه  اکمل و احسن اور به را باال نابودی و حن نمو و رشد ستانجام و ش(اساندن

 بال(دگی و پویائی عمین، تصفیه با و سازدیم اار  انزوا و گمود و رکود از را اگتماع اثت، این با و

 زا گتیزی و آمد اواهد همه ستاغ به متگ که است این نه مگت. ک(دیم تضمین را گامعه و کمال
 قتبانی و حیات ستمایه دادن بتابت در و شود انجام یامعامله متدن بابهتت آنکه چه پا. نیست آن

ای ار و  فته(  با اسالمی نظام که گفت توانیم قااعیت با .شود عائد بزرگ یاجهینت و سود شدن،
 هویت ،یتدربه باان ولی در بماند است ممکن نیز صورت این غیت در. ماندیم پایدار شهادت

 در شهید. است بتین عتوگی و عظیم فوزی اسالم، در ای ار و شهادت. شودیم محو دی(ی اصیل
 پیوسته حن به چون است، م(عم پتوردگار نزد و است کتده قیام حن راه به چون است، اسالم زنده

 داکاریف با اویش، گان ای ار با شهید. است عتفانی و دی(ی تیبت اصوص مبت(ی اندیشه این و است
. ک(دیم عدل و قسال به قیام و آگاهی به اود، قیام کتدن ااکستت و سواتن با یازاودگ شتگ و
 به اما رودیم گهان ااکی از اود. بخشدیم حیات و گان عظمت، و فتاموشی در حقیقت به

ی هاارزش ت بیت یزهیباانگ اسالم عالی یهاهدف راه در که کسی. دیآیدرم معقول و بتین حیاتی
 اوست و است افتهیدست ممکن کمال درگه باالتتین به ک(د، فدا را اویش گان انسانی و اسالمی

 بت لتزه ی،البشهادت و گهاد فته(  گستتش . بارودیم شمار به اسالم و حقیقی الین ستباز که
 سیارب چه و ک(دیم دیناام و مییوس اسالم دژهای در نفوذ از راها آن و افتدیم دشم(ان اندام

 روا  و گستتش ت(ها پا .اسالم دشم(ان بتای است وحشت(اک چه و مسلمانان بتای استپتبتکت 
 فاصله و داشت اواهدبه دنبال  را گهانی عدل استقتار که است شهادت و  اریا گهاد، فته( 
 و تیمل. هدایت و نور قافله از ماندن دور و گوامع ضاللت و ذلت یع(ی فته( ، نیاز ا گتفتن

 یامقوله شهادت. اندینمایم را انسان تکامل و راه تعالی یاوببه شهادت فته(  در یتتدب

 در مطلوب و شایسته نحو به این فته(  از باید است. ایتانی تیو هو به یدهشکل در تگ اریتیث
. دینمایم را دشوار یابیتیهو کار شهادت، فته(  از غفلت گتفت. بهته بخشی هویت گهت

 .بدهد قتار شهادت گاده مسیت در را ما گتفتن قتار توفین اداوند هک میدواریام
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