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  چكيده
فشاني  هاي ايثارگران و جانفرهنگ ايثار و شهادت ارمغان با ارزشي است كه از رشادت

حفظ و ترويج اين فرهنگ نه تنهـا يـك وظيفـه دينـي محسـوب      . جاي مانده استشهدا به 
سـازي فرهنـگ ايثـار و شـهادت موجـب       دينـه نها. شود بلكه ضامن امنيت ملي نيز هستمي

. هاي نظام جمهوري اسـالمي اسـت   هاي انقالب و ارزش پويايي جامعه و حراست از آرمان
رهنــگ ايثــار و شــهادت در جامعــه، ابتــدا بــه منظــور تعيــين موانــع و راهكارهــاي تــرويج ف

هاي پژوهشي و مقاالت نگاشته شده طي يك دوره سي ساله پس از پيـروزي انقـالب    طرح
اسالمي به روش فرا تحليـل بررسـي شـده اسـت و موانـع و راهكارهـاي مـذكور شناسـايي         

ي، از آن گاه طي يـك مطالعـه پيمايشـ   . اند و مبناي تهيه پرسشنامه قرار گرفته است گرديده
نفـر از خـانواده    80(نفـري   200بين جامعه آماري خانواده شهدا و مردم عادي، يك نمونـه  
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هـا، موانـع و    انتخـاب شـده اسـت و بـا پاسـخ بـه پرسشـنامه       ) نفر از مردم عادي 120شهدا و 
ســپس اطالعــات . انــد بنــدي نمــوده راهكارهــاي تــرويج فرهنــگ ايثــار و شــهادت را رتبــه

  .اند هاي آماري توصيف شده ه از روشها با استفاد پرسشنامه
ترين موانع ترويج فرهنـگ   نتايج فرا تحليل و پيمايش نشان داده است كه از جمله عمده

عملكـرد ضـعيف برخـي از مسـئولين و     ) 1اند از  ايثار و شهادت در جامعه به ترتيب عبارت
توانمند و  عدم گزينش افراد) 2مديران جامعه در خصوص ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، 

عدم همـاهنگي بـين   ) 3با استعداد علمي و اخالقي در زمينه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، 
تـرين راهكارهـاي   همچنين از جملـه عمـده  . نهادهاي ترويج كننده فرهنگ ايثار و شهادت
بكارگيري فنـاوري مناسـب ماننـد    ) 1اند از  ترويج فرهنگ ايثار و شهادت به ترتيب عبارت

سـازي و رفـع ابهـام ميـان      شفاف) 2ماهواره براي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، اينترنت و 
اسـتفاده هـر چـه بيشـتر از جوانـان جهـت تـرويج        ) 3ها براي جوانان، ها و ضد ارزشارزش

    فرهنگ ايثار و شهادت 
  فرهنگ، ايثار، شهادت، موانع، راهكار :كليد واژه

  مقدمه
طلبـي كسـاني    يران مديون ايثـارگري و شـهادت  ثبات انقالب و نظام جمهوري اسالمي ا

گيري از فرهنگ غنـي ايثـار و شـهادت در راه مكتـب و مـيهن خـود ايثـار        است كه با بهره
لذا ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نه تنها يك . اندنموده و به درجه رفيع شهادت نايل آمده

يـژه آن كـه پـس از    بـه و . ديني است بلكه با امنيت ملـي كشـور گـره خـورده اسـت      وظيفه
گذشت سـي سـال از عمـر بـا بركـت انقـالب اسـالمي، اكنـون جمعيـت عمـده كشـور را            

دهند كه به عنوان نسل سوم انقالب، بيش از پيش كودكان، نوجوانان و جواناني تشكيل مي
هاي بـه جـاي مانـده از شـهدا، جانبـازان و آزادگـان آشـنا         ضرورت دارد تا با ميراث ارزش
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يـابيم دشـمنان اسـالم و     نمايـد هنگـامي كـه درمـي    ن ضرورت دو چندان ميالبته اي. گردند
انقالب با تهاجم فرهنگي و در عرصه جنگ نرم هر روز سعي دارند به ترفندي جوانان ما را 

رو فرهنـگ غـرب   هويـت كننـد و دنبـال    از باورهاي ارزشي خود دور سـازند، آنـان را بـي   
رسـد كـه تـرويج فرهنـگ ايثـار و شـهادت يـك        بنابراين كامالً منطقي بـه نظـر مـي   . نمايند

  .ضرورت اجتناب ناپذير است
تـرويج، نـوعي   . ترويج در لغت به معني رايج كردن، متداول كردن، روان كـردن اسـت  

ترويج به طور كلي بـه صـورت   ). 1381انوري، (ترغيب در جهت توسعه منابع انساني است 
تـرويج  . پـذيرد يـر حضـوري انجـام مـي    مستقيم يا غير مستقيم و يا بـه شـكل رو در رو يـا غ   

-ها و روضه خوانيها، كنگره ها، كنفرانسها، برگزاري همايشحضوري همچون سخنراني

شـوند و پيـام و مفهـوم    ها، ترويجي هستند كه مروج و مخاطب رو در رو با هم مواجـه مـي  
قابـل   رسـد و بـازخورد و بازتـاب ايـن پيـام     واسطه به سمع و نظر مخاطـب مـي   ارائه شده بي
اي بـه  اما در ترويج غير حضوري مروج، پيام و مفهوم خود را در قالب رسانه. مشاهده است

. همچون كتاب، نمايشنامه، فيلم، راديو، تلويزيـون، روزنامـه  . رساند سمع و نظر مخاطب مي
يابـد، امكـان اينكـه    در اين گونه ترويج، پيام كه به شكل غير مستقيم به مخاطب انتقال مـي 

نـوراني،  (هم زمان نظرات و احساسـات مخاطبـان و مـروجين برسـد، وجـود نـدارد        بازتاب
1388.(  

شناختي تعريـف شـده    اي و روانهاي تاريخي، توصيفي، هنجاري، سازهفرهنگ از جنبه
از نظـر او فرهنـگ عبـارت    . است 1ترين اين تعاريف، تعريف تايلور يكي از معروف. است

ها، هنجارها، آداب و رسوم، اخالقيـات، قـانون و   ارزش اي ازاست از مجموعه در هم تنيده
بـه  ). 1386به نقل از آشوري، (كند  هر آنچه كه انسان به عنوان عضوي از جامعه كسب مي

                                                            
١ . Taylor 
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عبارت ديگر، فرهنگ فعل و انفعاالتي است كه مبتنـي بـر فطـرت در روان انسـان صـورت      
  ).1386شهرويي؛ به نقل از مطهري، (گيرد مي

ديگري يـا ديگـران را    اي بذل، گذشت كردن از حق خود براي ديگران، نفعايثار به معن
همچنين به معنـاي غـرض ديگـران را بـر خـود      ). 1381انوري، (بر خود ترجيح دادن است 

مقدم داشتن، برگزيدن و منفعت غير را بر خـود مقـدم داشـتن كـه كمـال درجـه سـخاوت        
  ). 1352دهخدا، (است، بكار رفته است 

كه به شهادت دست يافته و در راه خدا كشـته    كشته شدن در راه خدا، آن شهادت يعني
عملـي  . شـهادت مـرگ آگاهانـه در راه هـدف مقـدس اسـت      ). 1381انـوري، (شده اسـت  

شـهادت  ). 1376مطهـري،  (آگاهانه و اختياري است و شهيدان شمع محفل بشريت هسـتند  
ان را در كف خود قرار دادن و ج. باالترين و آخرين مرحله از خود گذشتگي و ايثار است

مند بـودن   در راه هدف متعالي فدا نمودن است و جوهره آن عاشق، مختار، با اراده و هدف
صفات متجلي در شهدا نترسـيدن از مـرگ، شـفقت، آزاد منشـي، ايمـان و پرهيـز از       . است

  ).1380اسفندياري، (باشد طلبي، ثبات قدم و صداقت در عمل مي شهوت
كند كه در آن بايد ايثار و از خود گذشتگي در تـار و پـود   را ترويج مي شهيد، فرهنگي

ها و در نظر گرفتن منـافع جمـع در راسـتاي    زندگي نمايان گردد و گمنامي و فارغ از منيت
فرهنگي كه با خودخواهي و خودكامگي سـر سـتيز   . ايمان ديني به يك وظيفه تبديل گردد
اسـت كـه الگـو از     فرهنگـي . خاكي سر وفـاق دارد  دارد و با حريت و آزادمنشي در دنياي

چون سرمشـقي تابنـاك   ) ع(گيرد و در اين وادي حريت حسين ابن علي شهداي تاريخ مي
  ).1388نوراني، (است 
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  روش
به منظور تعيـين موانـع و راهكارهـاي تـرويج فرهنـگ ايثـار و شـهادت از دو روش فـرا         

منـد   دقيـق بـراي تركيـب هـدف     يا ليل، شيوهفرا تح. استفاده شده است 3و پيمايش 2تحليل
نتايج مطالعات متعدد انجام شده در يـك حـوزه بـراي دسـتيابي بـه بـرآوردي بهتـر دربـاره         

هـاي انجـام   واقعيت مورد مطالعه است كه با هدف مقايسه، تلخيص و تلفيق نتـايج پـژوهش  
شناسـايي  بر اسـاس ايـن روش بـه منظـور     . گيردشده در ارتباط با يك موضوع صورت مي

هـاي پژوهشـي انجـام شـده و      موانع و راهكارهاي تـرويج فرهنـگ ايثـار و شـهادت، طـرح     
مقاالت علمي نگاشته شده طي دوره سي ساله پس از پيروزي انقـالب اسـالمي گـردآوري    

  .شده و مطالعه گرديده است
در اين روش . ها در حوزه مطالعات انساني استروش پيمايشي، از پر كاربردترين روش

شود تا با بررسي يـك جامعـه   قابل انجام است، تالش مي 5و تبيين 4ه با دو هدف توصيفك
بـر  . ها و نظرات افراد آن جامعه حاصل گـردد آماري، تصويري از وضعيت موجود، نگرش

اي كه بر مبناي عوامل شناسايي شده بـه روش فـرا تحليـل تهيـه      اساس اين روش، پرسشنامه
ونه قرار داده شده است تا موانع و راهكارهاي ترويج فرهنـگ  شده بود، در اختيار گروه نم

  .بندي كنند ايثار و شهادت در جامعه را رتبه
نفـر از   120و ) درصـد  40(نفر از خانواده شـهدا   80نفر شامل  200افراد گروه نمونه را  

هـا بـه طـور عمـده افـراد       پاسـخگويان پرسشـنامه   .انـد  تشـكيل داده ) درصد 60(مردم عادي 
 57(بيش از نيمـي از افـراد گـروه نمونـه را زنـان      . اند سال بوده 41سال با ميانگين سني  ميان

از نظر سطح تحصيالت، بيشترين درصد فراواني مربوط به مـدرك  . اند تشكيل داده) درصد

                                                            
٢ . metanalysis                  
٣ . survey      
٤ . description  
٥ . explanation  
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. انـد  افراد شاغل تشكيل دادهحدود يك سوم گروه نمونه را . ديپلم و كارشناسي بوده است
  .اند هاي آماري، توصيف شده ها با استفاده از روش اطالعات پرسشنامه

  ها يافته
در اين قسمت ابتدا نتايج روش فرا تحليل كه بـه شناسـايي موانـع و راهكارهـاي تـرويج      

 آن گاه نتايج روش پيمايشي كـه بـه  . گرددفرهنگ ايثار و شهادت انجاميده است، ارائه مي
  . بندي موانع و راهكارهاي ترويج ايثار و شهادت پرداخته است، ارائه خواهد شد رتبه

  شناسايي موانع ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه: 1جدول شماره 

ف
ردي

 

 مانع

منابع مورد 
 درصد فراواني مطالعه

طرح
 مقاله پژوهشي

ها و ضعف شناخت و اطالعات خانواده 1
فرهنگ ايثار و شهادت جوانان در زمينه  16 21 17 85 

سازي مناسب و عامه پسند از  عدم الگوي 2
نشهدا و ايثارگرا  17 14 14 70 

ها و عدم معرفي درست جنگ انقالب در فيلم 3
هاسريال  12 23 14 70 

4 
عملكرد ضعيف برخي از مسئولين و مديران 
جامعه در خصوص ترويج فرهنگ ايثار و 

 شهادت
18 13 13 65 

كمبود اعتبارات براي ترويج فرهنگ ايثار و  5
 65 13 18 14 شهادت

عدم ثبات و افراط و تفريط در امر ترويج  6
 65 13 9 16 فرهنگ ايثار و شهادت
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هاي گيري از علوم و فنون و  تكنيكعدم بهره 7
 60 12 11 15 روز در امر ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

8 

مردم نسبت به ايجاد ذهنيت منفي در عامه 
حاصل و  نمايي بي شهدا و ايثارگران با بزرگ

مانور تبليغاتي غير واقعي در خصوص مزايا و 
تسهيالتي كه به حق ولي اندك به آنها تعلق 

گيرد مي  

12 7 12 60 

هاي فرهنگ ايثار و از ارزش استفاده ابزاري 9
 60 12 15 13 شهادت

سياسي هاي جاه طلبي و مسابقه قدرت جريان 10
 55 11 20 8 مدعي انقالب، جنگ و اسالم

عدم هماهنگي بين نهادهاي ترويج كننده  11
 50 10 8 10 فرهنگ ايثار و شهادت

12 
عدم گزينش افراد توانمند و با استعداد علمي 
 و اخالقي در زمينه ترويج فرهنگ ايثار و

 شهادت
12 9 9 45 

 ريزي دقيق علمي براي عدم مديريت و برنامه 13
 45 9 13 10 گسترش فرهنگ ايثار و شهادت

گرايي گرايي و مصرف گرايش مردم به تجمل 14  8 14 8 40 

15 
سازي وظايف و پاسخگويي در  عدم شفاف

هاي نهادهاي مختلف ترويج  برابر مسئوليت
 دهنده فرهنگ ايثار و شهادت

9 15 8 40 

تكرار مكررات و تك بعدي عمل كردن در  16
ايثار و شهادتترويج فرهنگ   7 17 8 40 

هاي اجتماعي نظير اعتياد، افزايش آسيب 17
 35 7 12 6 طالق و افسردگي در جوانان
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هاي مختلف رويكرد  مخاطب خاص برنامه 18
 35 7 9 5 در حوزه ايثار و شهادت

انگيزگي بسياري از متوليان فرهنگي از  بي 19
 35 7 11 9 جمله معلمان و اساتيد دانشگاه

شرايط فرهنگي،سياسي،اجتماعي واقتصادي  20
 35 7 13 10 جامعه

 35 7 16 8 رواج فرهنگ فردگرايي در جامعه 21

22 
عدم وجود يك نهاد مركزي هدايت كننده 

هاي مرتبط با ترويج فرهنگ ايثار و  فعاليت
 شهادت سازمانهاي مختلف

8 10 6 30 

ارائه چهره نامطلوب و خشن از اسالم و  23
اسالميهاي  ارزش  9 13 6 30 

 30 6 17 5 عدم آگاهي جوانان از انقالب و جنگ 24

نهادينه نشدن فرهنگ ايثار و شهادت در سطح  25
 30 6 16 7 كالن

26 
اي از تكرار بيهوده و ارائه گزارشات كليشه

سر تكليف صرفاً به جهت ارائه گزارش به 
 مقامات مافوق

8 7 6 30 

امر ترويج  عوام فريبي و عوام زدگي در 27
 30 6 11 6 فرهنگ ايثار و شهادت

تالش دشمنان اسالم در راستاي كمرنگ  28
هاي انقالب و جنگ نمودن ارزش  4 18 5 25 

هاي مقاومت و ايثار پس از متفرق شدن اسوه 29
 25 5 12 3 جنگ ودرگير شدن در مسائل دنيوي وسياسي
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30 
عدم برخوداري برخي از مسئولين و نهادهاي 

گسترش فرهنگ ايثار و شهادت از  متولي
هاي فرهنگ ايثار و شهادت شاخص  

5 9 4 20 

31 
عدم تداوم فرهنگ ايثار و شهادت در آينده، 
ماندن در گذشته و عدم پاسخگويي به حال و 

 آينده
4 8 4 20 

 20 4 15 6 فقدان انسجام فرهنگي در جامعه 32

وجود خالء تئوريك در امر ترويج فرهنگ  33
شهادت ايثار و  5 6 3 15 

  

  

  شناسايي راهكارهاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت: 2جدول شماره 

ف
ردي

 

 راهكار

 منابع مورد مطالعه

 طرح درصد فراواني
 پژوهشي

 مقاله

مزين شدن انديشه و رفتار مسئوالن به فرهنگ  1
 ايثار و شهادت

20 11 17 85 

و  ها هاي ثابت در شهرها، خيابان ايجاد يادمان 2
 اماكن عمومي

19 21 17 85 

3 
تصويري عامه پسند از  -هاي صوتيتهيه برنامه

هاي راديويي و  جمله فيلم، تئاتر، برنامه
 نماهنگ

21 14 16 80 

4 
هاي جديد و مناسب مانند  بكارگيري فناوري

اينترنت، ماهواره و پيام كوتاه در ترويج 
 فرهنگ ايثار و شهادت

15 18 16 80 
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5 
بندي و انتشار اسناد، دستهآوري، جمع

هاي مربوط به مدارك، اطالعات و نشانه
 دوران دفاع مقدس

16 10 14 70 

پردازي در ارائه مسائل ايثار و  پرهيز از انحراف 6
 شهادت

14 15 13 65 

7 
ايجاد هماهنگي بين خانواده و مدرسه و ديگر 

هاي آموزشي و تربيتي در ترويج محيط
 فرهنگ ايثار و شهادت

16 11 12 60 

تأمين اعتبارات الزم براي ترويج فرهنگ ايثار  8
 و شهادت

15 9 12 60 

هاي فرهنگ  ممانعت از ابزاري شدن ارزش 9
 ايثار و شهادت

12 7 9 45 

 45 9 6 14 حفظ و بازسازي مناطق جنگي 10

هاي مختلف در خصوص ترويج  ايجاد سايت 11
 فرهنگ ايثار و شهادت

11 15 9 45 

هاي شهدا با تكريم ايثارگران و خانواده 12
هاي مقبول اجتماعي روش  

8 18 8 40 

هاي  ارزيابي مستمر عملكرد نهادها و دستگاه 13
 مختلف ترويج دهنده فرهنگ ايثار و شهادت

10 12 8 40 

ها و اندازي هر چه بيشتر موزهتأسيس و راه 14
هاي مربوط به آثار شهدا و ايثارگرانگنجينه  

8 11 8 40 

محدود نكردن فرهنگ ايثار و شهادت به  15
  قشري خاص

12 5 8 40 

 40 8 15 9هاي نامهحمايت هر چه بيشتر از پايان 16
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 دانشجويي مرتبط با فرهنگ ايثار و شهادت

واگذاري نشر و توزيع كتب حوزه ايثار و  17
 شهادت به بخش خصوصي

6 13 7 35 

فرهنگ ايثار و درج آثار شهدا و آثار مرتبط با  18
 شهادت در كتب درسي

10 11 7 35 

19 
ايجاد مراكز اسناد و بانك اطالعاتي آثار 

مرتبط با ايثار و شهادت و فراهم آوردن امكان 
 استفاده عموم از اين آثار

8 16 7 35 

رفتارسازي غير مستقيم و ارائه الگوهاي عيني  20
 ايثار در بين عامه مردم

5 7 6 30 

21 
هاي مربوط به ترويج  كردن فعاليتمتمركز 

فرهنگ ايثار و شهادت در يك سازمان متولي 
جويي در تخصيص بودجهاين امر و صرفه  

4 15 6 30 

22 
-تشكيل جلسات سخنراني، سمينارها و همايش

هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي ايثار و شهادت 
 با جلب مشاركت عامه مردم

8 8 6 30 

و تبليغات كاذب  مبارزه با تهاجم فرهنگي 23
 دشمنان انقالب و اسالم

3 12 6 30 

معرفي شهدا، ايثارگران و نخبگان شاخص  24
هاي مختلفعلمي، فرهنگي و هنري در برنامه  

4 16 5 25 

هاي سياسيبندي عدم ورود ايثارگران به جناح 25  5 10 5 25 

آشناسازي خانواده شهدا و ايثارگران با عامه  26
 مردم

3 9 4 20 
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27 
برگزاري اردوهايي براي عموم مردم جهت 

هاي سياحتي و زيارتي مربوط بازديد از جاذبه
 به مناطق جنگي

6 11 4 20 

برگزاري جلسات پرسش و پاسخ در زمينه ايثار  28
 و شهادت با حضور جوانان و ايثارگران

2 7 4 20 

29 
هاي فرهنگي به ايثارگران به عنوان  اعطاي نقش

فرهنگي جامعه و رابطان ميان مردم هاي واسطه
 و حكومت

5 15 4 20 

افزايش تعامل و همكاري ميان حوزويان و  30
 دانشگاهيان در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

6 13 4 20 

31 
ريزي راهبردي جهت ترويج فرهنگ برنامه

ايثار و شهادت توسط نهادهاي مسئول اين امر 
 مهم

4 12 4 20 

32 
ديوار (هاي گرافيك محيطي  روشاستفاده از 

نما، تابلوها و نوشته، نقاشي ديواري، آب
)هاي گرافيكي، پوستر و پرده بيلبوردها، حجم  

1 12 3 15 

33 
استفاده از مشاوران و روانشناسان اجتماعي 
براي بهبود ذهنيت مردم نسبت به ايثار و 

 شهادت
5 7 3 15 

ضد  ها و سازي و رفع ابهام ميان ارزششفاف 34
ها براي جوانان ارزش  

4 15 3 15 

هاي مردمي جهت  ها و انجمن تشكيل هيأت 35
 ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

1 8 3 15 

36 
هاي متولي ترويج  تغيير رويه عملكرد سازمان

فرهنگ ايثار و شهادت از حالت نظري به 
 عملي

2 12 2 10 
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هاي عملي  ارائه نمادهاي رفتاري و سمبل 37
ايثار و شهادت به جوانانفرهنگ   

1 16 2 10 

استفاده از اعياد و ايام سوگواري جهت ترويج  38
 فرهنگ ايثار و شهادت

3 9 1 5 

  

  ترين موانع ترويج فرهنگ ايثار و شهادتبندي عمده رتبه: 3جدول شماره 

ف
ردي

 

 رتبه ميانگين مانع

1 
عملكرد ضعيف برخي از مسئولين و مديران جامعه در خصوص 

 ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
52/4  1 

2 
عدم گزينش افراد توانمند و با استعداد علمي و اخالقي در زمينه 

 ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
43/4  2 

39/4 عدم هماهنگي بين نهادهاي ترويج كننده فرهنگ ايثار و شهادت 3  3 

4 
و ريزي دقيق علمي براي گسترش فرهنگ ايثار  عدم مديريت و برنامه

 شهادت
38/4  4 

هاي سياسي مدعي انقالب و اسالم جاه طلبي و مسابقه قدرت جريان 5  26/4  5 

19/4 عدم آگاهي جوانان از انقالب و جنگ 6  6 

06/4 عدم ثبات و افراط و تفريط در امر ترويج فرهنگ ايثار و شهادت 7  7 

هاي فرهنگ و ايثار و شهادتاستفاده ابزاري از ارزش 8  04/4  8 

هاي اجتماعي نظير اعتياد، طالق و افسردگي جوانانافزايش آسيب 9  01/4  9 

10 
انگيزگي بسياري از متوليان فرهنگي از جمله معلمان و اساتيد  بي

 دانشگاه
99/3  10 
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هاي اسالميارائه چهره نامطلوب و خشن از اسالم و ارزش 11  94/3  11 

هاسريالها و عدم معرفي درست جنگ و انقالب در فيلم 12  84/3  12 

13 
هاي انقالب و تالش دشمنان اسالم در راستاي كمرنگ كردن ارزش

 جنگ
83/3  13 

گرايي گرايي و مصرف گرايش مردم به تجمل 14  80/3  14 

62/3 فقدان انسجام فرهنگي در جامعه 15  15 
  

  

  ترين راهكارهاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادتبندي عمده رتبه: 4جدول شماره 

 رتبه ميانگين راهكار رديف

بكارگيري فناوري مناسب مانند اينترنت و ماهواره براي ترويج  1
44/4 فرهنگ ايثار و شهادت  1 

ها براي جوانانها و ضد ارزشسازي و رفع ابهام ميان ارزش شفاف 2  37/4  2 

29/4 استفاده هر چه بيشتر از جوانان جهت ترويج فرهنگ ايثار و شهادت 3  3 

21/4 محدود نكردن فرهنگ ايثار و شهادت به قشر و گروه خاص 4  4 

هاي عملي فرهنگ ايثار و شهادت به ارائه نمادهاي رفتاري و سمبل 5
18/4 جوانان  5 

درج آثار شهدا و آثار مرتبط با فرهنگ ايثار و شهادت در كتب  6
08/4 درسي  6 

بهبود ذهنيت مردم استفاده از مشاوران و روانشناسان اجتماعي براي  7
06/4 نسبت به ايثار و شهادت  7 

برگزاري جلسات پرسش و پاسخ در زمينه شهيد و شهادت با حضور  8
04/4 جوانان و ايثارگران  8 
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هاي كاربردي علمي و پژوهشي در زمينه ترويج فرهنگ انجام طرح 9
03/4 ايثار و شهادت  9 

ترويج فرهنگ ايثار و هاي مردمي براي ها و انجمنتشكيل هيأت 10
96/3 شهادت  10 

افزايش تعامل و همكاري بين حوزويان و دانشگاهيان در ترويج  11
95/3 فرهنگ ايثار و شهادت  11 

ها و اماكن عموميهاي ثابت در شهرها، خيابانايجاد يادمان 12  91/3  12 

هاي سياسيبندي عدم ورود ايثارگران به جناح 13  77/3  13 

نشر و توزيع كتب حوزه ايثار و شهادت به بخش واگذاري  14
59/3 خصوصي  14 

  گيريبحث و نتيجه
به منظور تعيين موانع و راهكارهاي ترويج فرهنگ ايثـار و شـهادت، ابتـدا بـا اسـتفاده از      

هاي پژوهشي انجام شده و مقاالت علمي نگاشته شـده در طـي دوره    روش فرا تحليل، طرح
-اسالمي گردآوري و مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفـت و عمـده   سي ساله پس از انقالب 

نتايج فرا تحليـل  . ترين موانع و راهكارهاي ترويج فرهنگ و ايثار و شهادت شناسايي شدند
انـد   ترين موانع ترويج فرهنگ ايثار و شهادت به ترتيب عبـارت و پيمايش نشان دادند عمده

ن جامعه در خصوص ترويج فرهنگ ايثـار  عملكرد ضعيف برخي از مسئولين و مديرا) 1از 
عدم گزينش افراد توانمند و بـا اسـتعداد علمـي و اخالقـي در زمينـه تـرويج       ) 2و شهادت، 

عـدم همـاهنگي بـين نهادهـاي تـرويج كننـده فرهنـگ ايثـار و         ) 3فرهنگ ايثار و شهادت، 
شـهادت  ريزي دقيق علمي براي گسترش فرهنگ ايثار و  عدم مديريت و برنامه) 4شهادت، 

عدم آگـاهي  ) 6هاي سياسي مدعي انقالب و اسالم،  جاه طلبي و مسابقه قدرت جريان) 5و 
عدم ثبات و افراط و تفريط در امـر تـرويج فرهنـگ ايثـار و     ) 7جوانان از انقالب و جنگ، 
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هـاي  افزايش آسيب) 9هاي فرهنگ و ايثار و شهادت، استفاده ابزاري از ارزش) 8شهادت، 
انگيزگـي بسـياري از متوليـان     بـي ) 10عتيـاد، طـالق و افسـردگي جوانـان و     اجتماعي نظير ا

  .   فرهنگي از جمله معلمان و اساتيد دانشگاه
تـرين راهكارهـاي   در ضمن نتايج فرا تحليل و پيمـايش حـاكي از آن اسـت كـه عمـده      

 بكارگيري فنـاوري مناسـب ماننـد   ) 1اند از  ترويج فرهنگ ايثار و شهادت به ترتيب عبارت
سـازي و رفـع ابهـام ميـان      شفاف) 2اينترنت و ماهواره براي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، 

اسـتفاده هـر چـه بيشـتر از جوانـان جهـت تـرويج        ) 3ها براي جوانان، ها و ضد ارزشارزش
محدود نكردن فرهنگ ايثار و شهادت به قشر و گـروه خـاص،   ) 4فرهنگ ايثار و شهادت، 

درج ) 6هاي عملي فرهنگ ايثـار و شـهادت بـه جوانـان،     و سمبل ارائه نمادهاي رفتاري) 5
اسـتفاده از مشـاوران   ) 7آثار شهدا و آثار مرتبط با فرهنگ ايثار و شهادت در كتب درسي، 

برگـزاري  ) 8و روانشناسان اجتماعي براي بهبود ذهنيت مـردم نسـبت بـه ايثـار و شـهادت،      
انجـام  ) 9حضور جوانـان و ايثـارگران،   جلسات پرسش و پاسخ در زمينه شهيد و شهادت با 

تشكيل ) 10هاي كاربردي علمي و پژوهشي در زمينه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و طرح
  .  هاي مردمي براي ترويج فرهنگ ايثار و شهادتها و انجمنهيأت

گيـري نمـود تـرويج فرهنـگ ايثـار و       تـوان نتيجـه  با توجه به نتايجي كه ارائه گرديد مي
در ايـن راسـتا آنچـه حـائز     . يك وظيفه ديني و هم يـك ضـرورت ملـي اسـت     شهادت هم

چرا كـه مـروري بـر    . باشدهاي مناسب و كارآمد مي اهميت و تاكيد است استفاده از روش
ــي    ــان م ــهادت نش ــار و ش ــگ ايث ــرويج فرهن ــاي ت ــه   راهكاره ــده مشــكالت جنب ــد عم ده

رهنگ ايثار و شهادت متناسب بنابراين الزم است راهكارهاي ترويج ف. شناختي دارند روش
بــا شــرايط روز و امكانــات موجــود و بــا رعايــت اصــل جــذابيت بــه ويــژه بــراي جوانــان و 

  .نوجوانان، بازنگري و اصالح شوند
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