
 

 

 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( و قدرت نرم اسالمی دانشکده علوم انسانیپژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی  - دوفصلنامة علمی

 61-63: ص 7396پاییز و زمستان ، 76شماره  ،پنجمسال 
 

 

بررسی رابطه ساماندهی گلزار شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و 

 های شاهد ادهشهادت در بین خانو
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 نسرین مرادی شهباز
 66/53/96تاریخ دریافت: 

 60/77/96: تاریخ پشیرش

 چکیده
بررسی رابطه ساماندهی گلزار شهدا و تروی  فرهنگ ای ار و شهادت در "حاضر  هدف مقاله

باشد. روش این پژوهش پیمایشی مقطعی  می"دراستان همدان های شاهد و غیر شاهد بین خانواده
باشد، که با استفاده از های شاهد و غیر شاهد استان همدان می آماری، خانواده باشد. جامعهمی

سایر اقشار مردم( نمونه به  نفر از 336شاهد، و های  نفر از خانواده 336نفر)  133فرمول کوکران، 
 ای از جامعه آماری انتخاب گردید. هگیری تصادفی طبق روش نمونه

دست آوردن  باشد. برای به ابزار مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه محقن ساخته می
اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوایی استفاده شده است و برای سنجش پایایی طی  لیکرت، از 

 فاده شده است. درصد( است 96/5)آلفای کل پرسشنامه   ضریب آلفای کرونباخ
 SPSS افزار کامپیوتری ها از نرم ها، جهت تجزیه و تحلیل داده ه آوری داد پ  از جمع

استفاده شده است. در سطح توصیفی از جداول یک بعدی، فراوانی، درصدستونی، انحراف معیار 
 های ضریب همبستگی و ترسیم نمودار و در سطح استنباطی نیز برای آزمون فرضیات از آزمون

والی ، تحلیل واریان  استفاده شده است. نتای  نشان دادکه بین متییر  -پیرسون، تی، کروسکال
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)ساماندهی گلزار  )تروی  فرهنگ ای ار و شهادت(و متییر مستقل اصلی ی این پژوهش وابسته
ی معناداری وجود دارد، بدین معنی که با اجرای ساماندهی گلزار شهدا فرهنگ ای ار  شهدا( رابطه

 باشد.  یابد و نگرش مردم به آن م بت می می و شهادت گسترش
 

 استان همدان.، فرهنگ ای ار و شهادت، ساماندهی گلزار شهدا :ها هکلیدواژ
 

 مقدمه -0
های مبارزه با رژیم ستم شاهی و ایام پیروزی انقالب اسـالمی   ملت مسلمان ایران در طول سال

قالب اسالمی نموده است. امـام خمینـی)ره( در پیـام    قدری تقدیم ان و جنگ تحمیلی، شهدای گران

ملـت شـری    »سی  بنیاد شهید انقالب اسـالمی فرمودنـد   یبه مناسبت ت 7303تاریخی خود در سال 

دانند که نهضت اسالمی و پیروزی انقالب اسالمی مرهون فداکاری قشرهای مختل  ملت  ایران می

علـیهم و کسـانی کـه در ایـن راه معلـول و       است که در ص  اول باید شهدای انقـالب رحمـت ا...  

ما برای درک کامل ارزش »فرمایند  می و در جای دیگری« اند، محسوب داشت... آسیب دیده شده

ی طوالنی را باید بپیماییم و در گشر زمان و تاریخ انقـالب اسـالمی و    مان فاصلهشهید و راه شهیدان

رو، قبور شهدا، زبان گویایی است کـه   (. ازاین6:96)صحیفه نور، ج «آیندگان آن را جستجو نماییم

فرماینـد:   مـی  امـام خمینـی)ره( در مـورد تربـت شـهدا      دهد. می به عظمت روب جاوید آنان شهادت

همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامـت مـزار عاشـقان، عارفـان و دلسـوختگان و دارالشـفای       »

شهدا در حقیقت به اعتالی فرهنگ جهـاد  (. ساخت و مرمت گلزار 93)همان:  آزادگان خواهد بود

کند تا نسل آینده به راحتی برای خود چراغ هدایتی پیدا کننـد )اداره گلـزار و    و شهادت کمک می

که حفظ و قداست و منزلت گلزار شهدا از جمله وظای  اساسی بنیاد شـهید   چرا .(7333ها، یادمان

 و امور ای ارگران است.  

، شهادت، شهدا در نظام اعتقادی ومبانی انقالب اسـالمی ایجـاب   اهمیت و جایگاه رفیع جهاد

خوانی داشـته باشـد. بـر ایـن      های انجام شده از هر حیث با این شین و منزلت هم نماید که فعالیت می

عنوان سمبل فرهنگ، جهاد و شـهادت، امـاکن    بایست به می مبنا با توجه به بازسازی گلزار شهدا که

دهندگان راه انقـالب اسـالمی قـرار گیـرد، حفـظ و       های آتی و ادامه نسلمقدس و تاریخی فراروی 

هـادی بازسـازی گلـزار شـهدا از      سازماندهی گلزار شهدا امری الزم است. با توجه به اجـرای طـرب  
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توانـد در   خانواده محترم شهدا و سایر افراد جامعه میهای  سوی بنیاد شهید و امور ای ارگران دیدگاه

 کننده باشد.   مر و هدایتؤریزی در مورد گلزار شهدا، بسیار م گیری و برنامه یمبهبود کیفیت، تصم

تـرین معیارهـای سـنجش     ارزیابی مردم از نحوه ساماندهی گلزار شهدا به عنوان یکـی از مهـم  

شـهدا کـه توسـط بنیـاد شـهید و      یزان موفقیت طرب ساماندهی گلزار دستیابی به اهداف و ارزیابی م

باشد. با شناسایی عوامل مومر در میـزان رضـایت و نارضـایتی مـردم در     فته میای ارگران صورت گر

تحلیل وضع موجود تصمیمات آتی به منظور ارتقاء و جلوگیری از تکرار نواقص مومر خواهد بـود.  

جوییم، چراکـه یکـی از مهـم     می لشا برای بررسی دیدگاه مردم از سنجش ضرورت ساماندهی بهره

و نظـرات   و نهادها با آن ارتباط دارنـد آگـاهی از دیـدگاه مشـتریان    ها  مانترین موضوعاتی که ساز

آنان در خصوص عملکرد سازمان و نهاد و خدمات آن است. قابلیت پایش لحظه به لحظه خـدمات  

سـازد و   مـی  مات بهتـر را فـراهم  گیرندگان زمینه اتخاذ سیاستی مناسب و تجدید نظـر در ارائـه خـد   

موسسات اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی یا غیـر انتفـاعی و دولتـی یـا      وها  موفقیت تمام سازمان

ترین آنها رضایتمندی مشتریان بـه  میر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهمیغیر دولتی، تحت ت

ها  منظور نیل به تعالی در کسب و کار است. به اعتقاد اندیشمندان علوم سیاسی و اداری، اگر دولت

مادی و معنوی و رضایت شـهروندان را بـرآورده سـازند،    های  نتوانند نیازها و خواسته ها و حکومت

مختلفی از قبیل بحران اعتماد عمـومی، مشـروعیت، مشـارکت عمـومی و همگرایـی در      های  بحران

موجـب بـروز    ،شـود کـه ضـمن تقلیـل کـارایی و امربخشـی نظـام سیاسـی و اداری         می جامعه ایجاد

 (.611 :7319 ،)کاظمی خواهد شد گسست در فرایند توسعه

طـرب سـاماندهی گلـزار شـهداو تـروی        در این پژوهش تالش شده است که ارتباط دو متییر

  فرهنگ ای ار و شهادت از منظر خانواده محترم شهدا و سایر اقشار جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

 

 پیشینه تحقیق -1

لـزار شـهدا، بـه طـور مجـزا پژوهشـهائی در       رابطه با فرهنگ ای ار و شهادت و ساماندهی گ در

لفـه بپـردازد مشـاهده    ؤای که به بررسی رابطـه ایـن دو م   داخل کشور انجام شده است، لیکن مطالعه

 .گردد نشد، لیکن اشاره مختصری به تحقیقات مشابه و مرتبط با موضوع در ذیل ارائه می

ه سازماندهی گلـزار شـهدای   بررسی میزان رضایتمندی جامعه هدف از نحو»تحقیقی با عنوان 
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 توسط جهاد دانشگاهی واحد اصفهان انجام شـده اسـت. نتـای  نشـان     7397در سال  «استان اصفهان

شهدا یک مکان خـاطره اسـت یعنـی ایـن مکـان، جـایی       های  که گلزار شهدا برای خانوادهدهد  می

و نـوعی هویـت    گردد که احساسات قوی م بت به آن دارنـد  می منحصر به فرد برای آنان محسوب

کنند. در این تحقین آمده اسـت، طبیعـی اسـت کـه عـدم توجـه بـه نظـرات          می مکانی از آن کسب

های شهدا در اعمال تیییرات درگلزار شهدا نـوعی دخالـت یـک جانبـه حـوزه عمـومی در       خانواده

هـای   حوزه خصوصی افراد است که نخستین پیامد منفی این امر تضییع حقـوق شـهروندی خـانواده   

دا خواهد بود. در مرتبه بعد احساسات شخصی و خانوادگی این افراد را جریحه دار خواهد کرد شه

و نتیجه این خواهد شد که اعضاء خانواده شهدا عیزیزان از دست رفته را تنها بـه عنـوان یـک نمـاد     

 عمومی و سرباز دولتی در نظر خواهند گرفت و نوعی جدا افتادگی گروهی را تجربه خواهند کرد.

مندی جامعه هدف از نحوه سازماندهی گلزار شهدای  بررسی میزان رضایت» تحقیقی با عنوان

پـژوهش  هـای   انجـام شـده اسـت. براسـاس یافتـه      7397توسط حسین عظیمی در سال  «استان گیالن

شهدا مشتمل بر همسران، فرزندان و والدین و اطرافیان آنهـا  های  میانگین میزان رضایتمندی خانواده

ب سازماندهی گلزار شهدای استان گیالن تفاوتی نـدارد. ضـمن اینکـه درصـد رضـایت زنـان       از طر

شهدا بـا سـطح تحصـیالت و بـازدهی سـنی      های  بیشتر از مردها بوده و میانگین رضایتمندی خانواده

از سـازماندهی  هـا   مختل  متفاوت بوده است. در نهایت جهـت بهبـود سـطح رضـایتمندی خـانواده     

 رهایی ارائه شده است.گلزارشهدا راهکا

بررسـی میـزان رضـایت خـانواده شـهدا از نحـوه سـازماندهی گلـزار         » تحقین دیگری با عنوان

های  انجام شده است. یافته 7397توسط محمود شیرازی در سال  «شهدای استان سیستان و بلوچستان

مـاعی  رضـایت از سـاماندهی گلـزار شـهدا در بعـد رضـایت عـاطفی و اجت        دهـد،  میپژوهش نشان 

خانواده محترم شهدا رابطه م بت و معنی دار وجود دراد. همچنین بین رضایت از سازماندهی گلزار 

 محترم شهدا و رضایت معنوی و روانی خانواده محترم شهدا رابطه م بت و معناداری وجود دارد.

 «بررسی میزان رضایتمندی جامعه هدف از نحـوه سـازماندهی گلـزار شـهدا    » تحقیقی با عنوان

( انجام شده است. نتای  7397-96توسط سجاد اجاقلو در سال ) شهدای استان زنجان(های  )خانواده

مندی در طرب سـازماندهی از گلـزار شـهدا در شهرسـتان ابهـر و       میزان رضایت دهد، میطرب نشان 

 ...وها در سطح باالتری قرار دارد، شهرسـتان خدابنـده، زنجـان     خرمدره در مقایسه با سایر شهرستان
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شهدا مورد بررسـی  های  بعدی میزان رضایتمندی قرار دارند. اک ریت خانواد ههای  به ترتیب در رده

% ( میزان رضایتمندی باالیی از طـرب سـازماندهی گلـزار شـهدا     6/31در شهرستان ابهر و خرمدره )

مدره در سـطح  شهرستان ابهر و خرهای  اند، در مقایسه با شهرستان زنجان رضایتمندی خانواده داشته

 باالتری قرار دارد.

ارزیابی تامیر اجتماعی و برنامه های توسـعه شـهری )ارائـه چـارچوب روش     » تحقیقی با عنوان

توسط رحیم سـرور   «میر اجتماعی، مورد: ساماندهی قطعات شهدای بهشت زهرا(یشناختی ارزیابی ت

میر یشـناختی ارزیـابی تـ    وشارچوب رهدف این مقاله ارائـه چـ  به انجام رسیده است.  7395در سال 

باشـد،   سازی آشنایی دانش آموختگان جیرافیاجهـت ورود بـه ایـن عرصـه مـی      اجتماعی برای زمینه

های محدوده منطقه شـهری تهـران و بـه     میر اجتماعی ساماندهی گورستانیبرای این منظورارزیابی ت

تواند مـورد   طالعات میویژه قطعات شهدای بهشت زهرا)س( انتخاب شده که نتای  آن برای سایر م

 استفاده قرار گیرد.

نشان داد از دیدگاه دانشجویان بین میانگین رتبه موانع و همچنین  (7395) نتای  تحقین عرفانی

شود. همچنین نتای  بیـانگر   می راهکارهای تروی  فرهنگ ای ار و شهادت تفاوت معناداری مشاهده

عی روبروسـت. بنـابراین الزم اسـت راهکارهـای     آن است که تروی  فرهنگ ای ار و شهادت با موان

تروی  فرهنگ ای ار و شهادت متناسب با شرایط روز و امکانات موجود و با رعایت اصـل جـشابیت   

 به ویژه برای جوانان و نوجوانان، بازنگری و اصالب شوند.

و بررسی راهبردهای تقویت فرهنگ ای ار »( در پژوهش خود به 7395) پور روئینن تن و حسن

کـه خـانواده اولـین و مهمتـرین     دهـد   مـی  اند. نتای  حاصل از تحقیقات آنها نشـان  پرداخته «شهادت

را در هـا   گیری رشد شخصیت و فرهنگ افراد بوده و جدی تـرین وظـای  و مسـئولیت    عامل شکل

 این عرصه به عهده دارد.  

در جامعـه  « دتراهکارهای تروی  و تقویت فرهنگ ای ار و شـها »( 7395) گلپرست و شاهنده

طلبـی   را مورد مطالعه قرار داده، به این نتیجه دست یافتند که با گسـترش فرهنـگ جهـاد و شـهادت    

 کند.  می امیدان را از نفوذ در دژهای اسالم ناافتد و آن می است که لرزه بر اندان دشمنان
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 های تحقیق فرضیه -3

 فرضیه اصلی تحقیق -3-0
دهی گلزار شهدا و تروی  فرهنـگ ای ـار و شـهادت رابطـه     رسد بین سامان به نظر می -3-7-7

 معناداری وجود دارد.

 

 فرعیهای  فرضیه -3-1
های فرهنگی ساخته شده و تروی  فرهنگ ای ار و شـهادت رابطـه وجـود     بین یادمان -3-6-7

 دارد.

 بین میزان دسترسی به قبور و تروی  فرهنگ ای ار و شهادت رابطه وجود دارد. -3-6-6

 بین امکانات رفاهی و بهداشتی و تروی  فرهنگ ای ار و شهادت رابطه وجود دارد. -3-6-3

 و تروی  فرهنگ ای ار و شهادت رابطه وجود دارد.سازی  بین محوطه -3-6-6

 میر اجتماعی طرب و تروی  فرهنگ ای ار و شهادت رابطه وجود دارد.یبین ت -3-6-0

 فرهنگ ای ار و شهادت رابطه وجود دارد.بین سن پاسخگویان و نگرش به تروی   -3-6-3

بین تحصیالت پاسخگویان و نگرش به تروی  فرهنگ ای ار و شهادت رابطـه وجـود    -3-6-1

 دارد.

 بین جن  پاسخگویان و نگرش به تروی  فرهنگ ای ار و شهادت رابطه وجود دارد. -3-6-3

 

 شناسی تحقیق روش -1

باشـد، کـه از    می شاهد و غیر شاهد استان همدان های آماری، خانواده  در تحقین حاضر جامعه

و نیمـی   شـاهد هـای   انتخاب شده است. نیمی از جامعه آمـاری را خـانواده   نفر نمونه 133تعداد کل 

دهنـد. بـرای بـرآورد حجـم نمونـه ابتـدا یـک مطالعـه          مـی  غیر شـاهد تشـکیل  های  دیگر را خانواده

صـورت جداگانـه انجـام گرفـت، تـا      ه شـاهد بـ   شـاهد و غیـر  هـای   نفر از خانواده 35مقدماتی روی 

گردد و سپ  با استفاده از فرمول کـوکران بـا سـطح اطمینـان      واریان  متییر مورد مطالعه مشخص

 336شاهد و غیر شـاهد  های  درصد، حجم نمونه برای مجموع خانواده 0درصد و دقت احتمالی  90

به نسبت جمعیت  طبقه ای حجم نمونهنفر مشخص گردید. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 
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 ،60 رزن ،35تویسـرکان   ،60بهـار   ،61اسـدآباد هـای   ها بـرای شهرسـتان،   تعداد نمونه ،هر شهرستان

ابزار مورد استفاده در ایـن   باشد. می 66 کبودرآهنگ ،761 ، همدان39 نهاوند ،11 مالیر ،75 فامنین

، SPSS ها از نرم افزار کـامپیوتری  لیل دادهمطالعه، پرسشنامه محقن ساخته است. جهت تجزیه و تح

اسـتفاده شـده اسـت. در سـطح توصـیفی از       Microsoft Excelافـزار   و برای ترسیم نمودارها از نرم

جداول یک بعدی، فراوانی، درصدستونی، انحراف معیار و ترسیم نمودار و در سطح اسـتنباطی نیـز   

والـی ، تحلیـل    -یرسون، تـی، کروسـکال  های ضریب همبستگی پ برای آزمون فرضیات از آزمون

 واریان  استفاده شده است.

دست آوردن اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوایی اسـتفاده شـده اسـت. بـه همـین       برای به

های تحقیقـات پیشـین    سنجند را از گویه هایی که متییرهای تحقین را می منظور، اوال  سعی شد گویه

هـا   اند، استفاده کنیم و یا برای انتخاب بهتـرین گویـه   اده و اجرا شدهکه زیر نظر اساتید مجرب، استف

برای متییرهای جدید از نظرات محققین و اساتید دیگر استفاده کنـیم. سـپ  در نهایـت، یـک بـار      

دیگر پرسشنامة تدوین شده را به اساتید و متخصصـان نشـان داده و از نظـرات آنهـا بـرای تصـحیح       

برای سنجش پایایی طی  لیکرت، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده  پرسشنامه کمک گرفته شد و

 شده است. که نتای  آن در ذیل گزارش شده است.

 
 هامقدار آلفای کرونباخ بر حسب تعداد گویه و میانگین همبستگی بین گویه -0جدول 

 تعداد گویه هاها و شاخصسازه
 ادرصد  مقدار آلفا

 نامهشسپر

 997/5 67 داساماندهی گلزار شه

 33/5 3 فرهنگ ای ار و شهادت

 

ها بـاال و بـه عبـارت دیگـر     توان گفت همبستگی درونی گویهبا توجه به نتای  جدول فوق می

ابزار تحقین از پایایی مطلوبی برخوردار بوده است. الزم بـه ذکـر اسـت کـه آلفـای کـل پرسشـنامه        

 باشد.  می درصد 967/5
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 شناسی واژه -5

 نگرش -5-0
یابـد و  داند که با تجربه سازمان می؛ نگرش را عبارت از آمادگی ذهنی و عصبی می7پورتآل

هـای وابسـته بـه نگـرش، تـیمیر مسـتقیم و       هـا و موقعیـت  های فرد نسبت به تمامی موضوعبر واکنش

 (.Gross, 1992: 515گشارد )پویایی به جای می

 

 فرهنگ -5-1
از فرهنـگ در   (Burentte Tylor) رنـت تـایلور  در تاریخ علوم اجتماعی، تعری  کالسـیک ب 

ای از  مجموعـه »کـه فرهنـگ را بـه سـادگی      (plimitive culture)(7317« )فرهنگ ابتدایی»کتاب 

هـا،   هـا، ارزش  ها و محصوالت انسانی، اعـم از اشـیاء مـادی، فنـون، سـنت      ها، رفتارها، عادت قابلیت

است و هرچند واقعیـت دارد امـا نیازمنـد تـدفین      کند، بیش از اندازه کلی تعری  می «باورها و غیره

شـناس   انسـان  (Bronislaw mallnouski) بیشتری است. این تدفین به وسیله برونیسالو مالینوفسـکی 

  (A Scientific Theory of Culture) (7966« )یـک نظریـه علمـی فرهنـگ    »لهسـتانی در کتـاب   

 (.7313، )فکوهی انجام گرفت

 

 شهادتفرهنگ ایثار و  -5-1-0

(. 7319)دهخدا، «دیگران را بر خویش مقدّم داشتن و مانند آن است  برگزیدن،»ای ار به معنای 

آمار باقی مانده از شهید، اعم از مادی و معنوی م ل باورها، اعتقادات و خلقیات و رفتارها و اهداف 

ر مـادی عبارتنـد از:   باشد و آما می و وجوه معنوی و الهی شهید که الهام گرفته از قرآن و معصومین

تربت پاک شهید، وسایل شخصی، اسامی خیابان، مراسم مربوط به شهدا، آمار مکتـوب و هـر چیـز    

 (.735: 7395پور،  دیگری که قابل مشاهده بوده و یادآور شهید باشد)روئین تن و حسن

 

 ساماندهی گلزار شهدا -5-3

گیـری از مشـارکت    رگران بـا بهـره  مجموعه اقداماتی است که از سوی بنیاد شهید و امور ای ـا 

 

1- G.V. Allport 
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گویـه   0ربط انجام شده است، برای انـدازه گیـری ایـن متییـر از      های ذی نهادها، سازمانها و دستگاه

 استفاده شده است.

 

 امکانات رفاهی و بهداشتی -5-1
گیـری از مشـارکت    مجموعه اقداماتی است که از سوی بنیاد شهید و امور ای ـارگران بـا بهـره   

گویه اسـتفاده   3ربط انجام شده است. برای بررسی این متییر از  های ذی ها و دستگاه زماننهادها، سا

 ال شده است.ؤشده است که با استفاده از طی  لیکرت کیفیت رسیدگی به امور س

 

 میزان دسترسی به قبور -5-5
 هبه مجموعه امکاناتی که موجب سهولت در دسترسی به قبور برای زیارت برای زائـرین گفتـ  

هـا، پارکینـگ، شناسـایی مزارهـا و گلـزار شـهدا پرداختـه شـده و ترسـیم           شود. شامل ایجـاد راه  می

گویـه اسـتفاده شـده     3برای بررسـی ایـن متییـر از     ....بندی اسامی شهدای گلزار کروکی و فهرست

 ال شده است.ؤاست که با استفاده از طی  لیکرت کیفیت رسیدگی به امور س

 

 سازی محوطه -5-6
است که از سوی بنیاد شهید و امور ای ارگران با بهره گیری از مشارکت هایی  وعه فعالیتمجم

سـازی، مرمـت و بازسـازی مـزار شـهدا،       ربـط بـرای مسـق     هـای ذی  هـا و دسـتگاه   نهادها، سازمان

 6شود. بـرای بررسـی ایـن متییـر از      می ها انجام گلزار شهدا، طراحی و احداث یادمانسازی  محوطه

 .فاده شده استگویه است

 

 یادمانهای فرهنگی ساخته شده -5-7
در تحقین حاضـر   اداره کل تبلییات و مراکز اسالمی.های  و دستورالعملها  نامه مجموعه آیین

های فرهنگی ساخته شده تـا   های فرهنگی پرداخته شده است. به این معنی که یادمان بیشتر به یادمان

باشد. برای بررسی ایـن   می مرؤی و ارزش واالی شهادت مچه حد کاربردی با فرهنگ ایرانی اسالم

 گویه استفاده شده است. 3متییر از 
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 ارزیابی تاثیر اجتماعی طرح 5-8
و در پـی بـروز    7915رویکردی کاربردی مهم در علوم اجتمـاعی اسـت کـه از ابتـدای دهـد      

از شناسـایی  شـکوفا شـد و در واقـع هـدف اصـلی آن      ایـی   عوارض منفی ناشی از اقـدامات توسـعه  

 (.Vanclay, 2003: 5توانـد باشـد )   می پیامدهای منفی تا کمک به مدیران برای تصمیم گیری بهتر

در تحقین حاضر، تامیر اجتماعی طرب ساماندهی گلزار شهدا در استان همدان از نظر جامعـه هـدف   

ی عملیـاتی کـردن   ریزی آتی مدیران و برنامه ریزان مفید باشـد. بـرا   سنجیده شده است، تا در برنامه

 گویه طراحی شده است.   0این مفهوم، 
 

 چارچوب نظری تحقیق -6

از آنجا که نظریه واحدی که بتواند بحث سـاماندهی گلـزار شـهدا و تـروی  فرهنـگ ای ـار و       

شهادت را مفصل تبیین نماید وجود ندارد. بنابراین از یـک چـارچوب نظـری ترکیبـی بـه تفکیـک       

تبیین رابطه این متییرها با تروی  فرهنگ ای ار و شهادت استفاده شـده   متییرهای مستقل تحقین برای

 .خالصه شده است (6)است. چارچوب نظری تحقین حاضر در جدول 
 

 های پژوهش یافته -7

 توصیفیهای  یافته  -7-0
 05نفـر)  336پاسخگویان این تحقین،  133از مجموع  دهد، میتوصیفی تحقین نشان های  یافته

 باشند. می غیر شاهدهای  درصد( از خانواده 05نفر) 336نواده شاهد و درصد( از خا

( نفر مرد 7/05)319( نفر زن از خانواده شاهد و 3/69)313نفر از پاسخگویان  100از مجموع 

 دهند.  از خانواده غیر شاهد را تشکیل می

 شد. با نفر می 336و تعداد پاسخگویان غیر شاهد  330تعداد پاسخگویان گروه شاهد 

و گـروه غیـر    30، گـروه شـاهد   36بر اساس نتای  بدست آمده، میانگین سن کل پاسخگویان 

و گـروه غیـر    33/75، گـروه شـاهد   16/77باشد؛ انحراف معیار کل پاسـخگویان   می سال 69شاهد 

باشـد،   مـی  37و حـداک ر سـن کـل آنهـا      73باشد. حداقل سـن کـل پاسـخگویان     می 66/75شاهد، 

باشد. دامنه تییرات هـم   می 37حداقل گروه غیر شاهد ،13و حداک ر آن 73اهد حداقل سن گروه ش

 باشد. می 30و برای گروه غیر شاهد  33، برای گروه شاهد 36برای کل پاسخگویان 
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 چارچوب نظری تحقیق -1جدول 

 پردازننظریه متغیر

 6، هالک وگلیزر7گلیگان سن

 3اسپلبرگ جن 

 گلیگان، هوک، گلیزر تحصیالت

 6های ساماندهی شهری های توسعه، نظریه نظریه ساماندهی گلزار شهدا

 0فرهنگ گرایان، بلومر یادمانهای فرهنگی ساخته شده

 های توسعه شهری و ساماندهی نظریه امکانات رفاهی و بهداشتی

 های توسعه و ساماندهی نظریه سازی محوطه

 های توسعه و ساماندهی نظریه میزان دسترسی به قبور

 1فرانک ونکلی 3ارزیابی تامیر اجتماعی

 ، اشاعه9، دورکیم، پارسونز، دو راهی اجتماعی3وبر فرهنگ ای ار و شهادت

 

( غیـر شـاغل   6/63پاسخگو از گروه شاهد ) 713(درصد شاغل؛ 3/05نفر از گروه شاهد) 790

( درصـد از  3/00نفـر)  670( درصد از پاسخگویان گروه غیـر شـاهد شـاغل،    6/33نفر ) 763هستند. 

 .باشند می پاسخگویان غیر شاهد غیر شاغل

 

1- Gilligan (1936) 

2- Hulk  & Glaser (1986) 
3- Spielberg 

4- Theories of urban organization 
5- Herbert Blumer (1900) 

6- Social Impact Assessment 
7- Frank Vanclay 

8- Weber (1864) 

9- Social choice theory 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwiNoeW0687IAhVJn5QKHYMsAbo&url=http%3A%2F%2Fwww.pajoohe.com%2Ffa%2Findex.php%3FPage%3Ddefinition%26UID%3D38960&usg=AFQjCNH0P6oN8f5FBRZN_311y1bQdVF1-Q&sig2=MFMhk0OIgb4U4nf_qY-VOw
http://www.umic.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3205:%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-(Social-Impact-Assessment-(SIA&catid=298:%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C&Itemid=350
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( 7/30نفـر از پاسـخگویان)   615( تحصـیالت زیـر دیـپلم،    3/63نفر از کـل پاسـخگویان)   673

نفر از کل پاسـخگویان   703( تحصیالت فوق دیپلم، 6/75نفر از پاسخگویان) 35تحصیالت دیپلم، 

 1( درصد فوق لیسان  و باالتر، 3/0یان)نفر از کل پاسخگو 67( درصد تحصیالت لیسان ، 9/79)

 اند. جواب بوده مورد بی

ــر از گــروه شــاهد  91 ــپلم،  3/60) نف ــر دی ــاهد )  761( تحصــیالت زی ــر از گــروه ش ( 3/33نف

نفـر از کـل گـروه شـاهد      33( تحصیالت فوق دیپلم، 3/3نفر از گروه شاهد ) 36تحصیالت دیپلم، 

 6( درصـد فـوق لیسـان  و بـاالتر،     6/0روه شـاهد ) نفر از گ 65( درصد تحصیالت لیسان ، 6/66)

( تحصیالت زیـر  3/37) نفر از گروه غیر شاهد 767 اند.در گروه غیر شاهد نیز؛ مورد بی جواب بوده

( 0/76نفـر از گـروه غیـر شـاهد )     63( تحصـیالت دیـپلم،   9/37نفر از گروه غیر شاهد ) 763دیپلم، 

نفـر از   67( درصد تحصیالت لیسان ، 6/71شاهد ) نفر از کل گروه غیر 31تحصیالت فوق دیپلم، 

 مورد بی جواب بوده اند. 6( درصد فوق لیسان  و باالتر، 0/0گروه غیر شاهد )

درصـد در   (6/3) نفـر از کـل پاسـخگویان    33( در شـهر و  3/96نفر از کل پاسـخگویان)  175

 روستا سکونت داشتند.

(درصـد در  1/6پاسخگویان گـروه شـاهد)   نفر از 73( در شهر و 1/96نفر از گروه شاهد) 309

نفـر از پاسـخگویان گـروه     70( در شهر و 9/97نفر از گروه غیر شاهد) 306روستا سکونت داشتند. 

 اند، که تقریبـا   مورد بی جواب بوده 63درصد در روستا سکونت داشتند. و در کل  (9/3) غیر شاهد

  دهد. می را تشکیلها  درصد کل داداه 1

مـورد   070رونـد،   مـی  ( درصد روزانه به زیارت قبور6/6نفر) 71اسخگویان، از مجموع کل پ

 مـورد  3(فصلی به زیارت میروند، 6/3مورد ) 63(درصد، 6/63) نفر ماهانه 735(درصد، 31هفتگی)

 مورد بیشتر از یکسـال  0( درصد، 3/5نفر سالی یکبار) 6ماه یکبار به زیارت میروند،  3(درصد 3/5)

 اند. ورد هم بی جواب بودهم 73درصد و  (1/5)

 619رونـد،   می ( درصد روزانه به زیارت قبور3/3نفر) 76از مجموع پاسخگویان گروه شاهد، 

رونـد،   فصلی به زیارت می (7/3مورد ) 76درصد،  (73) نفر ماهانه 39درصد،  (1/16) مورد هفتگی

مورد بیشـتر   6( درصد، 0/5) نفر سالی یکبار 6روند،  ماه یکبار به زیارت می 3مورد، یک درصد  6

طور، از مجموع پاسـخگویان گـروه    مورد هم بی جواب بوده اند. همان 6درصد و  (0/5) از یکسال
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درصـد،   (3/07) مـورد هفتگـی   669روند،  می ( درصد روزانه به زیارت قبور3/5) نفر 3غیر شاهد، 

ماه  3مورد، یک درصد  6، روند فصلی به زیارت می (3/3مورد ) 76درصد،  (3/63) نفر ماهانه 777

مـورد   73( درصد، صفر مورد بیشتر از یکسـال و  0/70) نفر سالی یکبار 33یکبار به زیارت میروند، 

 اند. جواب بوده ( درصد هم بی6/6)

 

 های استنباطی یافته -7-1
ای  در سـطح فاصـله   3تـا   7فرضـیات فرعـی    با توجه بـه اینکـه هـر دو متییـر فرضـیه اصـلی و      

اند از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی این فرضـیه اسـتفاده شـده اسـت کـه       ی شدهگیر اندازه

 نشان داده شده است: (3)خروجی آن در جدول 

بین ساماندهی گلزار شهدا و تروی  فرهنگ ای ـار و شـهادت ارتبـاط بـه لحـاظ       :فرضیه اصلی

 آماری وجود دارد.

 
 ماندهی خروجی ضریب همبستگی برای آزمون رابطه سا -3جدول 

 و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پاسخگویان

 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ساماندهی آزمون

 66/5 ضریب پیرسون

 557/5 داری سطح معنی

 165 تعداد

 

در  (=r 66/5و ) (p < 0/001دار )شـود رابطـه معنـی    همانگونه که در جدول فوق مالحظه می

تروی  فرهنـگ ای ـار و شـهادت در بـین کـل       لزار شهدا ونمونه مورد بررسی شده بین ساماندهی گ

دار بـین سـاماندهی   شود. بنابراین فرضیه شماره یـک مبنـی بـر رابطـه معنـی      می پاسخگویان مشاهده

گـردد کـه رابطـه     مـی  ییـد یشود و فرضیه ت می گلزار شهدا و تروی  فرهنگ ای ار و شهادت مشاهده

 مستقیم و متوسط است.
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 همبستگی برای آزمون رابطه متغیرهای فرعی ساماندهی خروجی ضریب -1جدول 

 و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پاسخگویان

 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و یادمانهای فرهنگی افرضیه فرعی یک  آزمون

 79/5 ضریب پیرسون

 557/5 داری سطح معنی

 165 تعداد

 زان دسترسیتروی  فرهنگ ای ار و شهادت و می آزمون)فرضیه فرعی دو(

 - 70/5 ضریب پیرسون

 557/5 داری سطح معنی

 165 تعداد

 تروی  فرهنگ ای ار و شهادت و امکانات رفاهی و بهداشتی آزمون)فرضیه فرعی سه(

 70/5 ضریب پیرسون

 557/5 داری سطح معنی

 165 تعداد

 تروی  فرهنگ ای ار و شهادت و محوطه سازی آزمون)فرضیه فرعی چهارم(

 -73/5 پیرسون ضریب

 557/5 داری سطح معنی

 165 تعداد

 تروی  فرهنگ ای ار و شهادت و تامیر اجتماعی طرب آزمون)فرضیه فرعی پنجم(

 71/5 ضریب پیرسون

 003/5 داری سطح معنی

 165 تعداد

 تروی  فرهنگ ای ار و شهادت و سن آزمون)فرضیه فرعی ششم(

 7 ضریب پیرسون

 593/5 داری سطح معنی

 165 تعداد
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 دارشـود رابطـه معنـی    ها، همانگونه کـه در جـدول فـوق مالحظـه مـی     در رابطه با سایر فرضیه

(p < 0/001( و )79/5 r=) تـروی    در نمونه مورد بررسی شده بین یادمانهای فرهنگی ساخته شده و

ی بـر رابطـه   شود. بنابراین این فرضیه مبن می فرهنگ ای ار و شهادت در بین کل پاسخگویان مشاهده

شـود و فرضـیه    می های فرهنگی گلزار و تروی  فرهنگ ای ار و شهادت مشاهده دار بین یادمانمعنی

 گردد که رابطه مستقیم و ضعی  است. می تایید

در  (=r - 70/5و معکوسـی )  (p < 0/001دار )رابطـه معنـی   نتایج آزمون فرضهیه فرعهی دوم،  

نگرش به فرهنگ ای ار و شـهادت آنهـا رابطـه     به قبور و نمونه مورد بررسی شده بین میزان دسترسی

دار بـین میـزان دسترسـی بـه قبـور و تـروی        وجود دارد. بنابراین فرضیه مشکور مبنی بر رابطه معنـی 

 باشد، اما این رابطه ضعی  و معکوس بوده است.   می فرهنگ ای ار و شهادت رابطه معنادار

در  (=r 70/5و ) (p < 0/001دار )رابطـه معنـی   هد،د مینشان  نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم،

تـروی  فرهنـگ ای ـار و شـهادت در بـین       نمونه مورد بررسی شده بین امکانات رفاهی و بهداشتی و

دار بین امکانات رفاهی شود. بنابراین فرضیه مشکور مبنی بر رابطه معنی می کل پاسخگویان مشاهده

 گردد. می ییدیشود و فرضیه ت می ت مشاهدهو بهداشتی و تروی  فرهنگ ای ار و شهاد

 بین میزان دسترسی به قبور و (=r - 57/5و ) (p < 0/001دار )رابطه معنی فرضیه فرعی چهارم،

بنابراین فرضیه مشکور مبنـی بـر    دهد. می نگرش به فرهنگ ای ار و شهادت در گروه غیر شاهد نشان

شـود و فرضـیه    نمی فرهنگ ای ار و شهادت مشاهدهو تروی  سازی  دار بین میزان محوطهرابطه معنی

گونه که در جدول فوق مالحظـه   نتای  در رابطه با آزمون فرضیه فرعی پنجم، همان گردد. می تایید

در نمونـه مـورد بررسـی شـده بـین میـزان تـامیر         (=r 71/5و ) (p < 0/001دار )شود رابطه معنـی  می

شـود. بنـابراین    نمی در بین کل پاسخگویان مشاهده تروی  فرهنگ ای ار و شهادت اجتماعی طرب و

 شود. می دار بین دو متییر رد این فرضیه مبنی بر رابطه معنی

 (=7rو معکوسـی )  (p < 0/001دار )شود رابطه معنی همانگونه که در جدول فوق مالحظه می

هـا رابطـه   در نمونه مورد بررسی شده بین سن پاسخگویان و نگرش بـه فرهنـگ ای ـار و شـهادت آن    

دار بین سن پاسخگویان و نگرش به تـروی   وجود ندارد. بنابراین فرضیه مشکور مبنی بر رابطه معنی

 شود. فرهنگ ای ار و شهادت آنها رد می
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  بین تحصیالت پاسخگویان و نگرش به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت رابطه 7فرضیه فرعی 

 وجود دارد.

تحصیالت به لحـاظ نگـرش بـه فرهنـگ ای ـار و شـهادت       این فرضیه مدعی تفاوت بین میزان 

 استفاده شده است. 7است.برای بررسی صحت وسقم این فرضیه از آزمون تحلیل واریان 

 
 با فرهنگ ایثار و شهادت برای آزمون رابطه تحصیالت خروجی آزمون اسپیرمن -5جدول 

 داری سطح معنی F میانگین سطوب متییر

 میزان تحصیالت

 60/366 زیر دیپلم

77/5 557/5 

 13/363 دیپلم

 63/363 فوق دیپلم

 33/379 لیسان 

 35/693 فوق لیسان  و باالتر

 

( p < 0/001داری ) ( و سـطح معنـی  =637/6Fبـا توجـه بـه اطالعـات جـدول فـوق، مقـدار )       

ونِ تعقیبـی  دار اسـت. آزمـ  ها، معنیشود که حداقل اختالف دو تا از میانگینباشد، مشخص می نمی

 دهد. توکی این نکته را بهتر نشان می

  بین جنس پاسخگویان و نگرش به تهرویج فرهنهگ ایثهار و شههادت     8فرضیه فرعی شماره 

 .رابطه وجود دارد

 
 خروجی ضریب همبستگی برای آزمون رابطه جنس  -6جدول 

 و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای کل پاسخگویان

 ایثار و شهادت و جنسترویج فرهنگ  Etaآزمون 

 736 ضریب آزمون

 510/5 داری سطح معنی

 137 تعداد

 

1- One-Way ANOVA 
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( و بـا اطمینـان   736)eta با توجه به اطالعات جدول فوق، با توجه به مقـدار ضـریب هبسـتگی   

باشـد، رابطـه آمـاری معنـاداری بـین دو متییـر        ( مـی  p < 0/001داری ) درصد و سـطح معنـی   90/5

 ار و شهادت وجود ندارد.  جنسیت و نگرش به فرهنگ ای 

 

 گیری نتیجه -8

ترین فرضیه این تحقین، بررسی رابطه ساماندهی گلـزار شـهدا و تـروی  فرهنـگ ای ـار و      مهم

 شاهد و غیر شـاهد در اسـتان همـدان   های  شهادت از دیدگاه جامعه هدف تحقین که شامل خانواده

ساماندهی گلزار شـهدا و تـروی  فرهنـگ     دار بینباشد، همانطور که نتای  نشان داد، رابطه معنی می

شود و فرضیه تایید گردید و نتیجـه نشـان داد، رابطـه مسـتقیم و متوسـط       می ای ار و شهادت مشاهده

است، یعنی هرچه ساماندهی گلزار شهدا بیشتر و بهتر باشد، تامیری افزایشی بر تروی  فرهنگ ای ـار  

 و شهادت دارد.

ر معنادار شدن رابطه بین دو متییر یادمانهای فرهنگـی گلـزار   در تبین فرضیه فرعی اول، مبنی ب

دهنـد، یعنـی بـا     و تروی  فرهنگ ای ار و شهادت، نتای  یک رابطه مستقیم ولی ضعی  را نشان مـی 

 شـود. نتـای  ایـن فرضـیه را     های ساخته شده، فرهنگ ای ار و شهادت هم تـروی  مـی   افزایش یادمان

تطبین داد، همچنـین بـا توجـه بـه نتـای  تحقیـن،        7336زاده در سال توان، با نتای  تحقین نوروز  می

با مرمت و بازسازی گلـزار شـهدا، انجـا بـه یـک مکـان       توان  می (،7397) جهاد دانشگاهی اصفهان

هـا   منحصر به فرد تبدیل کرد، که برای خانواده شهدا و غیر شـاهد تـداعی خـاطرات و جـان فشـانی     

هـای   اده در استان اصفهان نشان داده اسـت کـه، بازنمـایی ارزش   باشد.همچنین نتای  تحقین واعظ ز

 دفاع مقدس در مطابقت مزارها با فرهنگ ایرانی و ملی م بت ارزیابی شده است.

هـا و موضـوعات   همچنین، با توجه به نظریه بلومر واکنش افراد انسانی در مقابل اشیاء، پدیـده 

افراد انسانی همه در مقابل اشیاء و  -7تقد است: گیرد. او معمختل  بر اساس معنای آنها صورت می

دهند. ایـن موضـوعات   ها دارند، واکنش نشان میموضوعات بر اساس معنایی که آن اشیاء برای آن

شوند، اشیاء فیزیکـی، سـایر   گیرد شامل میهر چیزی را که در جهان مورد مالحظه و توجه قرار می

.. همـه در زمـره شـیء    .خـواهی و طلبـی، آزادی ن استقاللهایی چوهای انسانی و آرمانافراد، گروه

معـانی مـشکور در جریـان     -3گیـرد.  معنی اشیاء از کنش متقابل سرچشـمه مـی   -6گردند. می تلقی
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(. 371: 7336کنـد )توسـلی،   کنش و برخورد فرد با چیزها مورد تفسیر و تعبیر قرار گرفته، تیییر می

کـه فرهنـگ را   هـایی   اطرات شهدا و نگاه نمادین به اشیا و پدیدهیادآوری خ وها  لشا، با ایجاد موزه

توانند همانند یک رسانه عمل کنند و اهداف و آرمانهای شهدا را عینـی و ذهنـی    می دهند انتقال می

هـای   میری عمیقی داشته باشند. همچنـین، طبـن دیـدگاه فرهنـگ گرایـان در نظریـه      یانتقال دهند و ت

نگـی، جلـوگیری از نـابودی تـاریخ گششـته، توجـه بـه فرهنـگ ملـی و          توسعه، توجه به میراث فره

های قـدیمی، بازسـازی موبـه مـو و     های قدیمی در توسعه شهری بویژه احیا و ساماندهی بافت سنت

: 7310باشد )حبیبـی،   می ای برای توسعه موفن ضروریتکمیل بناها به سبک گششته، کاربری موزه

 ، ریمون آنون، اوژن ویوله، لودوک، جان راسکین(.( )کامیلوسیت، ابنزرهاورد761-733

دار بین میزان دسترسی به قبور و تروی  فرهنگ مشکور مبنی بر رابطه معنی فرضیه فرعی دوم،

باشد، اما ایـن رابطـه ضـعی  و معکـوس بـوده اسـت. نتـای  طـرب          می ای ار و شهادت رابطه معنادار

شهید که توسط شرکت اندیشه سازان انجام گرفته نیز وابسته به سازمان بنیاد  7333تحقیقی در سال 

 35داننـد. کـه    مـی  خانواده شهدا از میزان دسترسی به قبور رضـایت دارنـد و مناسـب    دهد، مینشان 

وقتی که دسترسی به قبور آسان  درصد از پاسخگویان، از نحوه دسترسی به قبور رضایت داشته اند.

مشکالت کمتری داشته باشند و یا اطالعات کافی در مـورد  باشد، یعنی از لحاظ عبور و مرور مردم 

کنند. همچنین از نتای  ایـن   می قبور در دسترس مردم قرار گیرد، مردم تمایل بیشتری به زیارت پیدا

دانند که این  شهدا نیاز به مرمت و بازسازی را الزم میهای  شود که، خانواده می تحقین نیز مشخص

 پیشین دارد.های  ای طربنشان از کیفییت پایین اجر

دار بین امکانات رفـاهی و بهداشـتی و تـروی  فرهنـگ     مبنی بر رابطه معنی فرضیه فرعی سوم،

که در  7333گردد. در تحقین دیگری نیز در سال  می ییدیشود و فرضیه ت می ای ار و شهادت مشاهده

اشتی و سالن سربسته جهت شهدا بررسی شده است، نیاز به فضاهای بهدهای  بین مسئولین و خانواده

کـه از  دهـد   مـی  نشـان  (7395) مراسم و استراحت تشخیص داده شده است، همچنین تحقین نیکدل

باشد.  می ..ضروری.ها و آبخوری و و احداث استراحتگاهسازی  شهدا در حوزه زیباهای  نظر خانواده

بهداشتی اهمیت خاصی  در اغلب کشورها به امکانات رفاهی و دهد، میتحقیقات خارجی نیز نشان 

)گورسـتان ملـی در    تبـدیل شـدند  هـایی   های جنگی به پـارک  میدهند، و در بعضی موارد گورستان

 .و...( لندن، گورستان هیل در انگلستان، آرامگاه سربازان کمان در کانادا



 ...و های شاهدبررسی رابطه ساماندهی گلزار شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین خانواده

10 

و تروی  فرهنـگ ای ـار و   سازی  دار بین میزان محوطهمبنی بر رابطه معنی فرضیه فرعی چهارم،

هـای   گردد. با توجـه بـه نظریـه کـارکرد گرایـی از نظریـه       شود و فرضیه رد می ت مشاهده نمیشهاد

توسعه، توجه به نقش و کارکرد فضاها در هر مقطع زمانی و متناسـب کـردن کارکردهـای فضـا بـا      

)والتر کریستلد، هارتشـورن، کـارل سـاور،     باشد می نیازهای روز یکی از نیازهای توسعه و پیشرفت

مناسب به جشب مردم به گلزارهـا خصوصـا جوانـان    های  (، با گسترش محوطه793: 7339شکویی، 

تطبیـن داد، نتـای     7395با نتای  تحقین نیکدل در سـال  توان  می گردد. نتای  این تحقین را می منجر

شهدا در مجموع نسبت به طرب ساماندهی گلـزار شـهدا رضـایت    های  این تحقین نشان داد، خانواده

 دانند. می رسیدگی به این مورد را ضروریسازی  صوصا در بعد محوطهدارند. خ

تروی  فرهنگ ای ار و شهادت در  میر اجتماعی طرب ویدر نمونه مورد بررسی شده بین میزان ت

دار بین دو متییـر  شود. بنابراین این فرعی پنجم مبنی بر رابطه معنی نمی بین کل پاسخگویان مشاهده

مقایسـه نمـود. نتـای      7395با نتای  تحقیـن سـرور در سـال    توان  می فرضیه را شود. نتای  این می رد

سـاختاری، فضـایی و   هـای   میر اجتمـاعی طـرب؛ در تحلیـل   یارزیـابی تـ   دهـد،  میتحقین سرور نشان 

هـای   شهری ظرفیت باالیی دارد، این طـرب بیشـتر در جهـت هـدایت پـروژه     های  اجتماعی از پدیده

و هـا   ، و یکی از هدفهای اساسی آن آن نگرش شهروندان نسبت به طربباشد ایی می شهری و منطقه

هاست. در این تحقین سعی شده پروژه انجام شده از نظر مردم ارزیابی شـود، نتـای  نشـان داد     پروژه

انـد و ایـن عـدم رضـایت در      نیمی از پاسـخگویان از تـامیر اجتمـاعی طـرب راضـی نبـوده       که تقریبا 

از سایر اقشار مردم بوده است، به عبارتی انتظارتی که مـردم از اجـرای ایـن     شهدا بیشترهای  خانواده

تری را در این رابطه انجـام   تحقیقات عمینتوان  می اند برآورده نشده است. در این زمینه طرب داشته

 شود.

در نمونه مورد بررسی شده بین سن پاسخگویان و نگـرش بـه فرهنـگ ای ـار و شـهادت آنهـا       

دار بـین سـن پاسـخگویان و    ارد. بنابراین فرضیه فرعی ششـم، مبنـی بـر رابطـه معنـی     رابطه وجود ند

این نتیجه را بانتای  تحقین ترابیان توان  می شود.نگرش به تروی  فرهنگ ای ار و شهادت آنها رد می

سطوب مختل  مراکز آموزشی بستر مناسیبی بـرای ایجـاد    دهد، مینشان  (7395) خاوری و دیگران

باشد، زیرا هر سنی یـک خصوصـیت روانشناسـی ویـژه      می کردن فرهنگ ای ار و شهادتو نهادینه 

خود دارد. سن معموال  بر اساس دوره کودکی، نوجوانی، بزرگسالی، والدینی و بازنشستگی شناخته 
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شود. چون سن بـر اسـاس درآمـد و زمـان فراغـت در مقـاطع مختلـ  متفـاوت اسـت، بنـابراین            می

 ز در مراحل مختل  سنی متفاوت اسـت. البتـه بـه علـت هـم تیییـری سـن       مشارکت فرهنگی فرد نی

 توانـد  هـای خـانوادگی و تیهـل مـی     هـای شـیلی، موقعیـت    با متییرهای درآمـد، آمـوزش، موقعیـت   

 تیییـــر در میـــزان تـــروی  فرهنـــگ ای ـــار و شـــهادت در مقـــاطع مختلـــ  ســـنی تحلیـــل نمـــود 

(Glaeser 2002, Pargan نتای  تحقین ترابیان خـاور.)  (نیـز نشـان   7395ی و چهـره پـور ) دهـد،  مـی 

بردنـد،   آموزشـی بـه سـر مـی    های  دانش آموزان و دانشجویان با توجه به سن انها که بیشتر در مکان

مومرترین گروه جهت تروی  فرهنگ ای ار و شـهادت و درونـی شـده ایـن اصـل در آنهـا حکایـت        

ا بـه میـزان قابـل قبـولی بـاال بـرد.       فرهنـگ ای ـار و شـهادت ر   تـوان   مـی  دارد، با توجه به ایـن زمینـه  

مـاعی و  نتای  تحلیل محتوای کتب دوره راهنمایی)تعلیمات دینـی، فارسـی، تعلیمـات اجت    همچنین؛

د این مطلب بود که محتوای ایـن  یؤ( انجام شده است، م7397حسن) پور تاریخ( که توسط شهرکی

هـای   یـادگری و ویژگـی   کتیب، در درونی کردن فرهنگ ای ار و شهادت با توجه بـه سـن حسـاس   

 باشد. می گشار و آموزندهمیریروانشناسی این سن، بسیار ت

نشان داد که بین جن  پاسخگویان و نگرش به تروی  فرهنگ ای ـار  نتایج فرضیه فرعی هفتم، 

درصد  دهد، می(، نیز نشان 7397) و شهادت رابطه در گروه شاهد وجود دارد، نتای  تحقین عظیمی

 گلزار شهدا بیشتر از مردان بوده است. ماندهیرضایت زنان از سا

بین تحصیالت و تـروی  فرهنـگ ای ـار و شـهادت      گفت،توان  می در مورد نتایج فرعی هشتم

های جهـانی در اک ـر کشـورها، تحصـیالت از      رابطه معناداری وجود دارد، بر اساس پیمایش ارزش

متییر بـا سـایر متییرهـای اجتمـاعی در     همچنین این  باشد، می متییرهای تیمیرگشار بر تروی  فرهنگ

ارتباط است. به زعم مطالعـات گلیـزر، الیبسـون و سـاکردوت، افـزایش حضـور در کلیسـا، میـزان         

فرهنگی در بین افراد با تحصـیالت دانشـگاهی و ارتبـاط اجتمـاعی در بـین      های  مشارکت در برنامه

(، نیز 7395) نتای  تحقین عرفانی(. Laibson and, Glaeser 2002افراد تحصیل کرده بیشتر است )

برای تروی  فرهنگ ای ار و شـهادت بایـد بـا شـرایط      دهد، میکه در دانشگاه انجام شده است نشان 

تحقیقـاتی بـرای تحصـیلکردگان، ایـن     هـای   روز و امکانات موجود و اصل جـشابیت و ایجـاد فضـا   

د بیان میدارد که میانگین ( نیز در نتای  خو7397) فرهنگ بازنگری و عرضه شود، همچنین عظیمی

 شهدا با سطح تحصیالت و بازده سنی مختل  بوده است.های  رضایتمندی خانواده
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 های تحقیق یافته پیشنهادات بر اساس -1
ساماندهی گلزار شهدا در تروی  فرهنگ ای ار و شهادت که از مهمتـرین   باتوجه به نقش مؤمر

ای  این طرب برای مسئولین بنیاد شهید و متولیـان ایـن   بر همین اساس نت ؛نتای  تحقین این بوده است

جاری را با قوت قلب بیشتر ادامه دهند، البته باید در نظـر  های  تواند امید بخش باشد که طربامر می

توانند با در نظر گرفتن نـواقص موجـود    می داشت که با صرف هزینه و وقت برای اجرای این طرب

 نائل آیند. در اجرای طرب به موفقیت بیشتری

با توجه به اینکه در اک ر تحقیقات، زائرین از وضعیت و امکانات بهداشتی و رفـاهی رضـایت   

نداشته اند و همچنین در این تحقین نیز رسیدگی به امور رفاهی و بهداشتی گلزار تامیر مستقیمی بـر  

امکانـاتی فـراهم    گردد که بـرای زائـرین   می تروی  فرهنگ ای ار و شهادت داشته است، لشا پیشنهاد

گردد که حتی با توجه به اقلیم مناطن مناسب باشد تا عوامل جوی عاملی برای عدم حضور زائـرین  

 نگردد.

کننـدگان بـرای برگـزاری     در فرهنگ ایرانی، مرسوم است که خانواده هـا، زائـرین و مراجعـه   

هـای   شدن رابطـه یادمـان   گردد، با توجه به معنادار روند، لشا پیشنهاد می می مراسم مختل  به گلزار

هـا   اجتماعات، مـوزه های  فرهنگی ساخته و تروی  فرهنگ ای ار و شهادت، به ایجاد و احداث سالن

تواننـد، بـه احـداث و توسـعه فضـای سـبز،        مـی  ها و وصیای شهدا اقدام نمایند. متناسب با آرمان ...و

جوانا  بیشتر مردم، خصوصا احداث حسینه، یا مجموعه فرهنگی در نزدیکی یا محل گلزار به جشب 

 منجر شود که به عنوان یک رسانه عمل نماید و مفهوم ای ار و شهادت را عینی نمایند. 

هـای داوطلبـی از جملـه    با توجه به رابطه تحصیالت و فرهنگ ای ار و شهادت، تقویـت گـروه  

ه مشـارکت  تواند در تشوین مردم بآموزشی در مراکز فرهنگی و آموزشی، می -های علمی انجمن

 مــردم بــه عمــومی هــای آمـوزش  هــای فرهنگــی و فــوق برنامـه مــومر واقــع شــوند. ارائــه در فعالیـت 

نقش واهمیت ایـن مفهـوم درحفـظ هویـت      شهید، شهادت و آرمانهای شهادت درخصوص معرفی

 اجتماعی، فردی و ملی.

ان اسـت.  یکی از نتای  تحقین این بود که گسترش فرهنگ ای ار و شهادت زنان کمتر از مـرد 

های مختل  ریزی و اقدامات جهت گسترش مشارکت و به کارگیری زنان در عرصهلشا باید برنامه

 فعالیت اجتماعی صورت پشیرد.  
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میر م بت اجتماعی طرب از دیـدگاه مـردم   ییکی از نتای  تحقین در مورد ارزیابی طرب، عدم ت

انـد، و   ز تامیر اجتماعی طرب راضی نبـوده بوده است. نتای  نشان داد که تقریبا نیمی از پاسخگویان ا

و بـه عبـارتی انتظـارتی     شتر از سایر اقشار مردم بوده اسـت شهدا بیهای  این عدم رضایت در خانواده

شـود کـه ایـن     مـی  ورده نشده است. لشا به مسئولین پیشنهاداند برا دم از اجرای این طرب داشتهکه مر

مایند تا دالیل این نگرش برای ادامـه طـرب سـاماندهی و    متییر از تحقین را به طور گسترده بررسی ن

 دیگر مفید باشد و نقاط قوت و ضع  طرب مشخص گردد.های  حتی طرب
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