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آنكه استفاده درست از روشهاي ترویج فرهنگ ایثار و

مقدمه
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان سرمایهاي

شهادت ميتواند نقش مطلوبي در سالمت جامعه از

غني و راهبردي براي حفظ هویت و فرهنگ ملي به

آسيبهاي اجتماعي داشته و اهداف عالي یک جامعه

شمار ميرود .این فرهنگ با هویت قدسي خود توانایي

ایدهآل را فراهم نماید.

سرشاري در متاثرساختن نهادهاي اجتماعي و
ساختارهاي سياسي به انضمام بافت فرهنگي جوامع را

بيان مساله

دارا ميباشد و از بنياديترین راهبردها براي رشد

فرهنگ ایثار و شهادت سرمایهي عظيم معنوي و

اجتماعي و جامعهپذیري محسوب ميشود .شناخت

راهبردي براي حفظ و صيانت و توسعه فرهنگ ملي

شيوههاي موثر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت امري

است .این فرهنگ با ظرفيت و قدرت ماهوي خود در

بدیهي و پيش نياز علمي و منطقي در تحقق اهداف آن

بقا و تداوم ارزشهاي ماندگار یک ملت نقش ممتاز و

خواهد بود .سياستگذاران عرصه فرهنگ و اجتماع

برجستهاي دارد .بنابراین شناخت و آشنایي جامعه با

براي دستیابي به این هدف عالوه بر تدوین قوانين

مفاهيم آن ميتواند در تبيين و ترویج این فرهنگ موثر

مورد نياز و تامين اعتبارات الزم شيوههایي را براي آن

باشد .از جمله مهمترین مفاهيم در حوزه فرهنگ ایثار و

ترسيم نمودهاند .شناخت روشها و شيوههاي ترویج

شهادت و جایگاه آن در جامعه عبارتند از:

این فرهنگ در توسعه فرهنگي نقش موثري خواهد

ایثــار :این كلمه در فرهنگ بزرگ سخن ،به معناي

داشت .این نقش زماني موثر واقع ميشود كه شيوهها به

بذل ،گذشتكردن از حق خود براي دیگران ،نفع

درستي درك و شناخته شوند و به درستي نيز از آنان

دیگري یا دیگران را بر خود ترجيحدادن آمدهاست ،در

استفاده گردد تا هدف مدنظر محقق گردد؛ هر چند با

لغتنامه دهخدا نيز این كلمه به معناي غرض دیگران را

بكارگيري و استفاده از شيوهها در طول زمان از

بر خود مقدمداشتن ،برگزیدن و منفعت غير را بر خود

اثربخشي و اثرگذاري آن كاسته خواهد شد .بنابراین

مقدم داشتن كه كمال درجه سخاوت است ،به كار رفته

براي تاثير مستمر و دائمي این فرهنگ حياتبخش،

است (انوري ،6986 ،ج )175 :5و در لغت به معني

شناسایي عوامل موثر بر شيوهها براي همه كساني كه به

برگزیدن ،غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم

اعتالي فرهنگي مياندیشند امري اجتنابناپذیر است.

داشتن و منفعت غير را بر مصلحت خود مقدم داشتن

هدف اصلي این پژوهش شناسایي عوامل و مولفههاي

(دهخدا ،6977 ،ص )9185 :و در فرهنگ اسالمي ایثار

تاثيرگذار بر ارتقا اثربخشي روشها و شيوههاي موجود

به معناي تالش ،فداكاري ،بخشش و اخالص در راه

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است ،حفظ و استمرار

خدا آمده است كه بيانگر رشد و معرفت الهي انسان

این فرهنگ در ساخت فرهنگ و تمدن ایراني -

است و با مفاهيمي همچون شهادت ،خيرخواهي و

اسالمي كه ریشه در باورها و اعتقادات عميق مردم در

دیگرخواهي همراه است.

ادوار و اعصار تاریخي دارد ،بيبدیل است .عوامل

شهـادت :كشته شدن در راه خدا و مرگ آگاهانه در

اثربخش ساختن شيوهها ،عالوه بر ارتقاء جایگاه این

راه هدفي مقدس است كه عملي آگاهانه و اختياري

فرهنگ به عنوان عامل بقاي فرهنگ و هویت ملي و

است و شهيدان شمع محفل بشریت هستند (انوري،

ایراني ،ميتواند در تحقق یک جامعه مطلوب براساس

 ،6986ج .)4157 :4

معيارهاي انساني و معنوي نقش موثري ایفا كند .ضمن
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ترویـج :ترویج در لغت به معني رایجكردن ،متداول

است؛ كه نمونه برجسته تاریخي آن واقعه جاودانه

كردن و روان كردن است و نوعي تغيير است در جهت

عاشوراست .این فرهنگ در سرزمين كهن ایران و پس

توسعه منابع انساني (انوري ،6986 ،ج .)6768 :9

از واقعه عاشورا هميشه سرمشق انسانها و مجاهدان

فرهنگ شهـادت :فرهنگ شهادت عبارت است از
مجموعه آگاهيها ،باورها ،آداب و اعتقادات و اعمالي

بزرگ تاریخ بوده و در مقاطع مختلف رمز پيروزي و
نجات ملت و مردم از تعدي بيگانگان بوده است.

كه موجب دستيابي انسان به عاليترین و واالترین

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بدون ایدئولوژي

درجۀ كمال ،یعني مرگ آگاهانه در راه خدا ميگردد.

مشروعيتبخش ،غيرممكن است؛ و نقش ایدئولوژيها

هرگونه آثار باقيمانده از شهدا درباره شهادت و شهيد،

در اشاعهي آن آنگاه كه سخن از نهادینهسازي این

سيره ،روش و پيام شهيدان و باالخره تربت پاك و

فرهنگ ميشود بيشتر آشكار ميگردد .ایدئولوژي و

مقدس آنان بخشي از این فرهنگ ميباشد؛ فرهنگ

توجيهگر ایثار و شهادت در جامعه ما توجهي به امور

شهادت عبارت است از تعيين عاشقانهاي كه انسان

دنيوي ندارد و در مقابل زهد اخروي را جایگزین آن

دنيوي را در عبور از حيات مادي به حيات معنوي

ساختهاست .مطابق با ایدئولوژي اسالمي اوج تجلي

لقاءا ...ميرساند( .معدني ،6978 ،ص.)55 :

رفتار ایثارگرانه جایي است كه انسان از عزیزترین

فرهنگ ایثـار و شهـادت :عنصرمبارزه با ظلم و

كاالي خود كه جان اوست درگذرد .در ایدئولوژي

تجاوز در تمام جوامع و فرهنگها كه مستلزم ایثار و

اسالمي این متعاليترین مرتبت ایثارگري در سلسله

ازخودگذشتگي و در مواقعي از جان گذشتن است،

مراتب ایثار است (اقبال ،6975 ،ص.)7 :

امري مقدس وضروري ميباشد و یكي ازعناصر مهم در

بر اساس آنچه ذكر گردید گسترش فرهنگ ایثار و

حفظ حيات حقيقي بشریت است كه انسان در طول

شهادت باعث افزایش روحيه تعاون و همكاري ميان

تاریخ به آن محتاج بوده ،ليكن در برهههایي از زمان و

مردم و عزت و عظمت جوامع اسالمي از بين جوامع

به دالیل و شرایط خاص ،این فرهنگ ظهور ،بروز و

انساني ميشود و تنها در این صورت است كه جامعه به

تجلي بيشتري پيدا ميكند .هر زمان كه ظالمي یا

سعادت به معناي تمام و كمال خود دست ميیابد .در

متجاوزي قد علم كردهاست مرداني غيور با ارادهاي

این صورت فرد هم نمادهاي مادي كار خود را در

پوالدین ،با فداكاري و از خودگذشتگي درمقابلشان

جامعه ميبيند و هم نمادهاي معنوي آن را؛ و هم آن را

ایستاده و با ظلم و تجاوز مبارزه كردهاند ،حال یا در راه

در وجود خود احساس كرده و به آرامش ميرسد و هم

هدف واالي خود كشته یا مصدوم و معلول شدهاند و

ميداند كه این فعاليت در جایي در محضر خدا ثبت

یا به فتح و پيروزي رسيده و ظلم و متجاوز را سركوب

ميشود.

نمودهاند .مصادیق حقيقي چنين مبارزاتي درتاریخ ملل
مختلف با هر كيش و آئيني فراوان یافت ميشود كه

ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

بعضي ازنمونههاي آن حتي درقصهها ،داستانها و اشعار

فرهنگ ایثار وشهادت به عنوان سرمایه مادي و

سينه به سينه نقل شده است .در دین مبين اسالم و به

معنوي و ذخيرهاي پایانناپذیر در حفظ و حراست از

ویژه در تاریخ مكتب تشيع به دليل ویژگيهاي خاص

فرهنگ ملي نقش بسزایي دارد تا جایي كه همه ملتها

بر حفظ حيات معنوي و عزت مسلمين در خصوص

براي بقا و صيانت از هویت خود به جانفشاني و ایثار

مبارزه با ظلم ،تجاوز و فساد به جهاد امر و تأكيد شده

اسطورهها و الگوهاي جاودان تاریخ خود در منابع
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تاریخي و درسي متوسل شده و تالش خواهند كرد این

بزرگ و كوچک جنگ در مركز و مناطق كشور و

عنصر ساختاري را نسل به نسل به آیندگان منتقل كنند.

ساختن بناهاي یادبود و حفظ اسناد و آثار و نيز تدوین

بنابراین توجه و اهميت دادن به فرهنگ ایثار و از

و تكميل تاریخ دفاع مقدس" كه راهكاري در راستاي

خودگذشتگي یک راهبرد حياتي براي بقاي هر ملت و

ترویج فرهنگ ایثار وشهادت است.

هویت آن است .اصليترین عامل حفظ و تقویت هویت

تاثير شگرف فرهنگ پر بار ایثار و مقاومت در

ملي ،دیني و تاریخي مردم یک كشور در گرو توسعه

گستره جهاني نيز از جلوه ممتازي برخوردار است این

فرهنگ ایثار و از خودگذشتن انسانهاي ماندگار است.

فرهنگ در متاثر ساختن نهادهاي اجتماعي و

با این دیدگاه فرهنگ از حيث ویژگيها و كاركردهاي

ساختارهاي سياسي به انضمام بافت فرهنگي جوامع

آن در دو سطح مادي و معنوي قابل بررسي است.

نقش و تاثير فراواني دارد .بنابراین فرهنگ ایثار و

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان راهبردي

شهادت منبع قوي و غني فرهنگي است كه هر

تعيينكننده براي حفظ هویت و فرهنگ ملي به شمار

جامعهاي ميتواند با بهرهگيري از ظرفيت آن براي

ميرود .در این راستا سياستگذاران براي دستيابي به

سعادت ،استقالل و هویتبخشي استفاده نماید .در این

این هدف عالوه بر تدوین قوانين مورد نياز و تامين

راستا شناخت شيوههاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

اعتبارات الزم شيوههایي را براي آن ترسيم نمودهاند .كه

اولين گام خواهد بود.

از جمله احداث موزه هاي جنگ ،یادمانهاي جنگي،
چاپ كتاب خاطرات و حمایتهاي مادي از كهنه
سربازان در همين راستا تبيين شده است.

شيوههاي ترويج فرهنگ ايثار وشهادت
حوزه فرهنگ ایثار با پيشبيني امكانات و ابزار،

شوراي عالي انقالب فرهنگي به عنوان عاليترین

جایگاه خود را در نظام برنامهریزي حفظ كردهاست .در

مرجع سياستگذار فرهنگي در جلسه شماره  588خود

قوانين برنامههاي توسعه نيز این مهم دیده ميشود .در

در تاریخ  6976/5/55براي نخستينبار سياستهاي

برنامههاي توسعه جمهوري اسالمي ایران تقویت و

فرهنگي جمهوري اسالمي ایران را به تصویب رسانيد.

ترویج فرهنگ ایراني اسالمي با تكيه بر آرمانهاي

در بند  9اهداف سياست فرهنگي جمهوري اسالمي

اخالقي و ارزشهاي انساني از توجه و اولویت خاصي

ایران چنين آمده است" :تكيه و تاكيد بر آرمانها و

بر خوردار است .براي تحقق و دستيابي به اهداف

ارزشهاي معنوي و فرهنگ اسالمي و حفظ و ترویج

مدنظر و از جمله ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

فرهنگ بسيجي و تقویت روحيه ایثار و فداكاري در راه

مواردي در متن برنامههاي دستگاهها و نهادهایي كه به

ارزشهاي اسالمي با توجه به لزوم درك مقتضيات و

نحوي از اعتبارات و بودجه عمومي دولت استفاده

تحوالت زمان و همچنين تقویت نقاط قوت و رفع

ميكنند ،قرار داده شده است كه به موارد زیر ميتوان

نقاط ضعف و مهيا شدن براي مواجه صحيح و همه

اشاره نمود:

جانبه با ضرورتها و تحوالت" (شوراي عالي انقالب

 -انجام مطالعات مستمر و همهجانبه در زمينه

فرهنگي ،6976 ،مصوبه  .)588در ادامه این مصوبه به

بهرهگيري از علوم و فنآوريهاي نو در تحكيم

منظور تحقق اهداف سياستهاي فرهنگي كشور ابزار و

مباني فرهنگ ایثار و شهادت (ماده  653قانون

امكانات مورد نياز را پيشبيني نمودهاست .همچنين در

برنامه سوم).

بند  44امكانات آمده است" :تاسيس وتقویت موزههاي
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 -ایجاد زمينه مشاركت دانشجویان دورههاي تحصيالت

 -احداث موزه و برپایي نمایشگاههاي دفاع مقدس به

تكميلي در پژوهشهاي مرتبط با فرهنگ ایثار (ماده

منظور شناسایي شيوههاي موجود ترویج فرهنگ

.)653

ایثار و شهادت.

 افزایش اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي با بهرهگيري ازانواع هنرها (ماده .)653

پيشينه تحقيق

 -تحقيق و ارزیابي مستمر اثربخشي فعاليتهاي

زینالي ( )6934در پژوهشي با عنوان بررسي و

فرهنگي به منظور ارتقاي بهرهوري منابع و امكانات

تحليل تاثير دفاع مقدس بر روي ادبيات كودك و

موجود (ماده .)653

نوجوان كه به روش كيفي و تحليل محتوایي انجام داده

 -ساخت و توليد برنامههاي مستند ،سریال و فيلمهاي

است .ضمن بررسي پنجاه مجموعه داستان و مجموعه

سينمایي توسط صدا و سيما و نهادهاي سينمایي

شعر براي گروههاي سني مختلف چنين نتيجهگيري

(ماده .)653

نموده است كه شهادت و شهادتطلبي ،ایثار ،جانبازي،

 -برگزاري یادوارهها و یادمانهاي شهيدان و تجليل و

وطنپرستي ،همت براي وحدت و یكپارچگي،

تكریم از خانوادههاي معظم شاهد و ایثارگر (ماده

ایستادگي در برابر ظلم و ستم بيگانگان ،به عنوان

.)653

محوريترین موضوعات مورد توجه بوده است .سالمي

 شناساندن دشمنان داخلي و خارجي و تقویت روحيهمقاومت (مجموعه قوانين :6984 ،ص.)695.

( )6935تحقيقي با عنوان تحليل محتوي سينماي دفاع
مقدس و بررسي موضوع فيلمهاي اكران شده و تقویت

 -اولویت دادن به ایثارگران و خانوادههاي شاهد،

فرهنگ ایثار و شهادت انجام داده است .در پژوهش

آزادگان و بسيجيان در استفاده از تسهيالت عمومي.

وي متغيرهاي "موضوع فيلمهاي دفاع مقدس" و

 -فراهم نمودن امكان حضور بيشتر ایثارگران در

"فرصتهاي تقویت فرهنگ ایثار و شهادت" و

عرصههاي سياسي ،قضایي و اجرایي كشور

"آسيبهاي تقویت فرهنگ ایثار و شهادت" و

(مجموعه قوانين :6984 ،ص.)644.

"راهكارهاي تقویت فرهنگ ایثار و شهادت" و

 -تامين نيازمنديهاي خانوادههاي شاهد و ایثارگر و

"سازمان یا كشور مورد نكوهش" كه بعنوان متغيرهاي

ارتقا سطح زندگي ایشان (مجموعه قوانين:6984،

وابسته در مقابل تغيير وتحوالت دههاي ،مورد بررسي

ص.)644.

قرار گرفته شده بود .كه تاثير و نقش موثر سينما در

 -حمایت مادي و معنوي و قضایي از ایثارگران در كليه

ترویج پرداخته است .شمخاني ،یوسفي و یوسف

صحنههاي انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي

صنيعي ( )6983در پژوهشي با عنوان تبيين راهكارهاي

ایران.

ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در جامعه ،به آثار و

 گسترش فعاليتهاي رسانههاي ملي و ارتباط جمعيدر بسط آگاهيهاي عمومي.

كاركردهاي این فرهنگ در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي،
سياسي و فرهنگي پرداختهاند .یافتههاي پژوهش بيان

 -تهيه و تدوین طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

ميدارد كه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ميتواند به

 -كاربرد نمادها و نشانههاي فرهنگ ایثار و شهادت در

كاهش منازعات اجتماعي ،سياسي و بزههاي فرهنگي و

جامعه (ماده  669برنامه چهارم).

اخالقي منجر شود .همچنين چنين نتيجهگيري شده
است كه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مستلزم
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بهرهگيري از روشهاي صحيح همراه با ظرافتهاي

كه به صورت پيمایشي و نمونهگيري تصادفي 5555

خالقانه و هنري بوده و بایستي در تدوین سياستها

نفراز شهروندان استانهاي مختلف كشور انجام شده

وبرنامهریزيهاي كالن كشور مورد استفاده قرار گيرد.

است .یافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه تصاویر شهدا

شيخي ( )6987در طرح پژوهشي خود با عنوان ميزان

بيشترین سهم را در جذب مخاطب داشته ولي این تاثير

اثربخشي مراسم تكریم شهدا در جامعه و نوع نگرش

بر رفتار نبوده بلكه بيشتر بر ابعاد عاطفي و احساسي و

مردم نسبت به این مراسم پرداختهاست .در این پژوهش

شناختي تاثير داشته است .یافتههاي مذكور همچنين

پيمایشي ،نقش این مراسمها و كيفيت بخشي آن در

تاكيد دارد كه بایستي تبليغات شهري و دیواري تصاویر

ارتقا سطح بينش و دانش نسل جوان و اثربخشي آن

شهدا و دفاع مقدس با جنبههاي هنري و جذاب و

مورد بررسي قرار گرفته است كه نتایج این پژوهش

خالقيت همراه بوده تا اثربخشي آن افزایش یابد.

نشان ميدهد كه برگزاري مراسم تكریم در نگرش مردم

قدمپور ( )6985در تحقيقي با عنوان بررسي راهكارهاي

نقش بسيار زیادي داشته است .حميدي ( )6987در

انتقال و ترویج فرهنگ ایثار وشهادت به نسل سوم،

بررسي الگوهاي بكارگيري شده در كشور فرانسه براي

ضمن بررسي عوامل آموزشي ،اجتماعي و تربيتي با

تكریم رزمندگان و سربازاني كه براي كشورشان

ترویج فرهنگ ایثار وشهادت ،عوامل موثر را در معرفي

جنگيدهاند و نقش هستههاي مقاومت در زمان اشغال

چهرههاي ماندگار ایثار در كتب درسي ،كاربرد

توسط آلمان ،به مقوله جنگ ،ایثار ،شهادت و جانبازي

داستانها ،نمایشها و فيلمها و نقاشيهاي حاوي

در كشور فرانسه پرداخته است .در این تحقيق ،تكریم و

مفاهيم ایثار و شهادت كه مبين عمل به رفتارهاي

توجه ایثارگري به عنوان یک موضوع ملي در فرانسه

مناسب با فرهنگ است ،را مرتبط به ارتقا سطح این

است و شيوههایي چون بناي یادبود سرباز گمنام،

فرهنگ ميداند .البرس و ملومن ( )5561در تحقيقي

تندیس رزمندگان ،بناهاي یادبود ،تاسيس موزههاي

با عنوان نقش و جایگاه اجتماعي بناهاي یادبود جنگ

جنگ ،راهاندازي سایتهاي جنگ ،حمایتهاي مادي و

كه بصورت كيفي و انجام مصاحبه در پایتخت هلند و

معنوي از رزمندگان و سربازان را در راستاي ترویج و

بين تعدادي از دانشآموزان و اولياي ایشان انجام داده

تكریم از مقاومت مردم فرانسه موثر دانسته است.

است ،ضمن بررسي نقش این بناها به كاربرد

طبسي ( )6981در طرح پژوهشي با عنوان ميزان

مليگرایانه آن نيز پرداختهاند .نتایج یافتههاي آنان نشان

اثربخشي تبليغات محيطي در ترویج فرهنگ ایثار و

داده كه بناهاي یادبود در شهر توانسته است نگرش

شهادت و عوامل موثر بر آن به نقش و تاثير تصاویر

بازدید كنندگان را تحت تاثير قرار دهد و در نگرش

دیواري در محيطهاي آموزشي در مقایسه با سایر موارد

دانشآموزان و متعاقب آن رفتار آنان به منظور تثبيت

پرداخته كه نتایج تحقيق بيان از اثربخشي بيشتر تبليغات

هویت ملي و مشاركت همه جانبه براي پاسداشت این

محيطي در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بوده است.

روز اثر بگذارد و احساس وطنپرستي را افزایش دهد.

معنويپور ()6981در پژوهشي با عنوان بررسي

دراوزسكي ( )5565در پژوهشي با عنوان پيامدهاي

تاثيرگذاري تبليغات انجام شده بر افكار ،احساسات و

پنهان باقي مانده از جنگ ،در دوران جنگ جهاني در

رفتارهاي افراد جامعه پيرامون شهيد و شهادت ،زمينه

كشور لهستان به منظور اخذ درجه دكتراي خود و براي

اثرگذاري آن به منظور ارائه راهكارهاي اثربخشي بر

ثبت و ضبط خاطرات دوران جنگ با استفاده از روش

افكار مخاطيبن را مورد بررسي قرارداده ،در این تحقيق

كيفي و انجام مصاحبه به بررسي نتایج پنهان و آثار
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باقيمانده از جنگ در افكار و اندیشههاي مردم كشورش

برنامههاي تخصصي) ،چه حداقلي از درونداد

پرداخت .یافتههاي پژوهش نشان داده كه این خاطرات

(ویژگيهاي مخاطب ،ویژگيهاي برنامهها ،بودجه و

بخشي از فرهنگ و هویت فرهنگي یک كشور است و

غيره) و چه فرایند (روشها ،اثرگذاريها و غيره)

خاطره نيست بلكه تجربهاي براي زیستن بهتر و فرهنگ

كفایت ميكند .به عبارتي ،منظور از كارایي ترویج آن

متعالي است كه بایستي حفظ شود.

است كه براي سطح معيني از عوامل درونداد ،برونداد
ترویج به حداكثر رسانده شود (سلطاني ،6985 ،ص:
.)46

مباني نظري
حال با توجه به ميزان شناخت جامعه از هر يک

برخي مطالعات و پژوهشهاي تحقيقي در داخل و

از شيوههاي مذكور و بررسي پيشينههاي پژوهش

خارج نشان ميدهد كه اقدامات كشورها در بزرگداشت

مرتبط ،پرسش اصلي آنست كه كدام عوامل و مولفه بر

و ساخت تندیس و یادمانها به همراه دیگر برنامهها در

اثربخشي شيوههاي ترویج موثر است .به همين دليل در

ترویج فرهنگ مقاومت و پایداري نقش تاثيرگذاري

ادامه ،نخست مفهوم اثربخشي توضيح داده شده و

دارد .بنایراین نخست باید دانست كه عوامل موثر بر

سپس به عوامل و مولفههاي اثربخشي پرداخته ميشود.

اثربخشي شيوههاي ترویج كدامند؟

اثربخشي :اثربخشي در مدیریت با تغيير ميزان
موفقيت نتایج حاصل از كار باید مهمترین هدف مدیر

عواملي که بر شاخصهاي اثربخشي اثر ميگذارند:

باشد .تعریف اثربخشي عبارت است از ميزان موفقيت

عوامل مختلفي وجود دارند كه تعيينكننده

مدیر در زمينه بازدهي و نتایج كاري كه به او محول

شاخصها در سازمان هستند و این عوامل ميتوانند بر

شدهاست .اگر اهداف به صورت وضع مطلوب سازمان

شاخصهاي اثربخشي در یک سازمان موثر باشند كه

در آینده تعریف شود ،اثربخشي سازمان عبارت خواهد

عمده آنها اعمال نفوذ مدیران ،قابل سنجش بودن هدف

بود از درجه یا ميزاني كه سازمان به هدفهاي مورد

و شرایط محيطي است( .رضایيان)6981 ،

نظر خود نایل ميآید (دفت .)6977 ،منظور از اثربخشي

 -6اعمال نفوذ مدیران :مدیران رده باالي هر سازمان با

در واقع بررسي ميزان موثر بودن اقدامات انجام شده

توجه به اهداف و نگرشهاي فردي آنهاو

براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده است .به

ارزشگذاري به موضوعات مورد عالقه خود در

عبارتي سادهتر در یک مطالعه اثربخشي ،ميزان تحقق

جهتگيري سازمان از نفوذ بسيار باالیي برخوردار

اهداف اندازهگيري ميشود (زارعي ،6985 ،ص.)15 :

هستند.

تعاریف دیگري همچون اصالح رویههاي مدیریت،

آنچه را مدیران انتخاب ميكنند تعيينكننده تفاوتي

كسب موفقيت ،توليد ایدههاي جدید ،تقویت

است كه بين هدفها و شاخصهاي اثربخشي سازمان

ارزشهاي سازماني ،تفكر گروهي ،مشاركت و مواردي

وجود دارد( .رضایيان)6981 ،

از این قبيل از جمله تعابيري هستند كه در مدیریت
معادل با اثربخشي به كار ميروند.

قابل سنجش بودن هدف :قابل سنجش بودن هدف
و این كه بتوان هدفهاي تامين شده را به راحتي

ارزیابي اثربخشي :منظور از ارزیابي اثربخشي،

اندازهگيري كرد از عوامل تعيينكننده شاخص اثربخشي

كارایي ترویج و قضاوت درباره آن است كه براي سطح

در سازمان هستند .مسير هدف سازمان باید در جهت

مطلوب برونداد (فعاليتها ،اقدامات و خدمات و

بازده قابل سنجش قرار گيرد .اهداف مورد نظر در
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ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بایستي به شاخصهاي

خودمحوري و خودخواهي را گسترش دهد و توجه به

كمي تبدیل تا امكان سنجش آن و اثربخشي آن ميسر

فردیت انسان راگسترش دهد در نقطهي مقابل با

گردد در غير اینصورت به دليل انتزاعي بودن آن

فرهنگ ایثار و شهادت است .بنابراین با در نظر گرفتن

اثربخشي واقعي شكل نميگيرد.

عوامل موثر بر اثربخشي در حوزهي فرهنگ ایثار و

 -5شرایط محيطي :محيطها به دالیل مختلف و متفاوت

شهادت ميتوان عوامل و زمينههاي دیگري را در نظر

ميتوانند بر اثربخشي تاثيرگذار باشند .محيط پویا و

داشت.

در حال رشد با محيط منفعل و راكد در اثربخشي

 -6زمينههاي موثر بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

یک هدف و شاخص مورد نظر نقش دارد .محيط

الف) :گسترش روحيهي فرهنگ خدمت رساني به نظام

منطبق با باورهاي فرهنگ ایثار و شهادت در مقایسه

و مردم كه یادآور فرهنگ جهادي خالصانه و

با محيطهایي كه واكنش كمتري به موضوعات ایثار

بيریاي حاكم بر جبههها خواهد بود.

و شهادت دارند ،نقش متفاوتي در اثربخشي
شيوههاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارند.

ب) :ترجيح منافع و اهداف بلند مدت ملي بر منافع
زودگذر گروهي.

شيوهاي كه توانسته در یک محيط موثر و اثربخش

ج) :نفي یک جانبهگرایي و تاكيد بر اتحاد ملي و

بوده در محيط دیگر ناكارآمد باشد .البته عوامل

استفاده از تمامي نيروهاي دلسوز نظام در راه توسعه

دیگري را نيز ميتوان در تاثيرگذاري بر

و آباداني كشور (فياض ،6985 ،ص.) 54 :

شاخصهاي اثربخشي در نظر گرفت كه ميتوان به

استراتژي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

عوامل و عناصر درون فرهنگي و برون فرهنگي و یا

متأثر از عوامل فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و

سطح باورهاي اجتماعي و همچنين نقش مقابل

تمدن و فرهنگ است .براي ترویج این فرهنگ باید

عناصر احساسي ،تبليغي و رسانهاي اشاره كرد.

نقش هریک از این عوامل مورد توجه جدي قرار داد و

حال با توجه به عوامل موثر بر شاخصهاي

همچنين به روابط بين این عوامل اهميت قائل شد.

اثربخشي مي توان آنها را درد و سطح به شرح جدول 6
ارائه نمود.

حوزه چهار بستر فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي و

جدول  - 1عوامل موثر برشاخصهاي اثربخشي (شاهنوروزي،
اسماعيلي ،1931 ،ص)39 :
عوامل

مولفهها
اعمال نفوذ مدیران

مدیریتي

نگرش و سالیق مدیران
قابل سنجش نبودن اهداف
پویایي محيط

محيطي

در بررسي همه جانبهي عوامل مؤثر بر ترویج این

تطابق محتوا با ابورها و اعتقادات
تطابق شيوهها با شرایط محيطي

بسترها و عوامل موثر بر ترویج فرهنگ ایثار و

بينالمللي واضح است عوامل مطرح شدهي ذیل چه به
شكل مستقيم و چه غيرمستقيم ميتواند فضایي را به
وجود آورد كه زمينههاي از خودگذشتگي و ایثار را
تقویت یا نفي كند (رحيمي.)6983 ،
 -5زمينههاي فرهنگي مؤثر بر ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت.
فرهنگ به عنوان مجموعهي باورها ،اعتقادات و
امكانات مادي كه قابليت انتقال از نسلي به نسل دیگر
را دارد ميتواند بسترهایي در جهت بروز یک پدیده به
وجود آورد .نمونههایي كه درذیل اشاره خواهد شد

شهادت :به طور كلي هر زمينه و پدیدهاي كه بستر
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عوامل موثر بر ارتقا اثربخشی شيوههاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

برآیندشان نقش و عملكرد ترویج ایثار و شهادت را در

است ،چرا كه انسان گرسنه ایمان ندارد چه رسد به

جامعه مخدوش مينماید.

آن كه شأن و قداست شهدا را پاسداري نماید

الف) احساس تمایز و تفاوت بين خانوادهي شهدا و

(رحيمي.)6983 ،
 -4زمينههاي سياسي مؤثر بر ترویج فرهنگ ایثار و

مردم عادي.
ب) احساس این كه اهداف شهدا در جنگ تحميلي و
انقالب اسالمي تحقق نيافته است.

شهادت
الف) سياست بياخالق ،حوزهي سياست را به تنازعات

ج) به رسميت شناختن برتري فرهنگ رابطه برضابطه.

و مناقشات جناحي و باندي كشانده و از این

د) قانونگریزي.

تنازعات ،تجلي روحيهي از خودگذشتگي بعيد

هـ) عادي شدن سياسي كاري ،جناح بندي و

است (فهيمي.)6983 ،
ب) خویشاوند ساالري به جاي شایسته ساالري :این

قوميتمداري.
و) به رسميت شناختن تنازع بقا در عرصهي تجارت و
بازرگاني و حتي در حوزهي سياست.
ز) حضور فرهنگ ریا و تملق كه در واقع در راستاي
حفظ مطامع فردي است.
 -9زمينههاي اقتصادي مؤثر بر ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت.

امر موجب آن ميشود كه جامعه از مدیران شایسته
كمتر برخوردار گردد .این عمل نوعي ظلم و
بيعدالتي بر ملت است و نتایج این عمل تضعيف
روحيهي عدالتپيشگي و دور ماندن از انصاف
است كه البته برخالف اهداف شهداست.
 -5زمينههاي بينالمللي مؤثر بر ترویج فرهنگ ایثار و

الف) حضور پدیده رانت اقتصادي ،كه به نوعي تمایز و

شهادت

تفاوت داشتن شهروندان را تداعي ميكند كه البته

الف) جهانيشدن :فرآیند جهانيشدن همهي حوزههاي

منافي فرهنگ از خودگذشتگي و در نظر گرفتن

زندگي فردي و اجتماعي را تحتتأثير قرار ميدهد

منافع جمع است.

و كشمكشهاي اقتصادي در كنار انگيزههاي

ب) عدم امنيت شغلي كه سوق دهندهي روحيهي تملق،

پيشرفت جایگاه اقتصادي در اولویت اهداف جوامع

چاپلوسي و محافظهكاري زیردستان است ،كه این

قرار ميگيرد و به تبع آن روح و جوهرهي ایثار و

خود درآنسوي مرز حریت و آزادمنشي ایثارگران و

شهادت كم فروغ ميگردد.
ب) گسترش رسانههاي ارتباطي :گسترش ماهوارهاي و

شهداست.
ج) ارجحيت دارایي بر دانایي كه البته این خود موجب

شبكههاي اطالعرساني و ارتباطي و سرعت انتقال

تضعيف ارزشهاي اخالقي و انساني ميشود و

اطالعات در جوامع ميتواند استحالهي فرهنگي،

فزوني شأن صاحبان ثروت و بر دانایان عرصه را بر

تغيير ارزش و هنجارهاي اجتماعي را ممكن

سودجویي و خودمحوري باز ميكند.

ميسازد و به تب این تغيير فرهنگي ،همزمان با

د) وضعيت معيشتي نامناسب اكثریت جامعه در تقابل

افزایش عقالنيت ،دیگران پدیدهي شک و تردید

باحداقل افرادي كه زندگي بسيار مرفهي دارند،

مفاهيم را به چالش ميكشانند كه در این مورد ایثار

عالوه بر ایجاد فاصلهي طبقاتي شدید عمالً در

و از خودگذشتگي و نهایت آن فلسفهي شهادت

تضاد با اهداف شهداست .تداوم چنين وضعيت

همرنگ ميگردد.

اقتصادي ،كمرنگ شدن ارزشها و تباهي اخالق
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در جمعبندي ميتوان عوامل موثر بر ترویج فرهنگ

موضوعي دستهبندي گردید .در بخش دوم جامعه

ایثار و شهادت را در چهار حوزهي فرهنگي ،اقتصادي،

آماري كارشناسان و مجریان حوزه فرهنگ ایثار و

سياسي و بينالمللي دستهبندي نمود كه این دستهبندي

شهادت در شهر اصفهان كه حدود  555نفر برآورد شد؛

به شرح جدول شماره  5ارائه ميگردد.

 555نفر به عنوان حجم نمونه به صورت هدفمند
انتخاب و پرسشنامه توزیع گردید .ابزار جمعآوري

جدول  - 2عوامل موثر بر ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
(شاهنوروزي ،اسماعيلي،1931 ،ص)31 :
مولفهها

عوامل

اعتقادات و باورها
قانونگرایي و ضابطهمندي
فرهنگي

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به روش دلفي اثربخشي

پرهيز از سياسي كاري

بخش كيفي پس از ارائه هر مرحله به نخبگان به اثبات

صداقت و راستگویي

رسيد و در بخش كمي روایي با ارا ئه پرسشنامه تائيد

امنيت شغلي

اساتيد و پایایي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ % 85
تایيد شد.

برتري دانایي بر دارایي
وضعيت مناسب معيشتي
رفاه اجتماعي
اخالق مداري
پرهيز از مناقشات سياسي
شایسته ساالري

بين المللي

همچنين با استفاده از نظرات نخبگان حوزه مدیریت و

برتري منافع جمعي بر منافع فردي

عدالت اقتصادي

سياسي

پرسشنامه محقق ساخته مبتني بر مرحله كيفي بود.

شيوهها مورد ارزیابي قرار گرفته است .روایي و پایایي

تقویت ارزشها و هنجارها

اقتصادي

پژوهش در بخش كيفي مصاحبه و در بخش كمي

يافتههاي پژوهش
با انجام مطالعه ميداني ،با مراجعه به كارشناسان
حوزه فرهنگ ایثار و شهادت فعال درسازمانها و
موسسات فرهنگي و اشخاص عالقهمند كه از روشها

جهانيشدن

و شيوهها و ابزارهاي مختلف جهت ترویج فرهنگ ایثار

ارتباطات و تعامالت جهاني

و شهادت و برخوردار از تجربه مناسب هستند ،مراجعه

گسترش رسانه هاي نوین ارتباطي و جهاني

شد .بر اساس مطالعه مذكور جامعه آماري كارشناسان

گسترش گردشگري و توریسم فرهنگي

حوزه فرهنگ ایثار و شهادت به تعداد برآورد شده 555
نفر با حجم نمونه  555نفر بر اساس جدول مورگان

روش تحقيق
براي دستيابي به اهداف پژوهش حاضر عالوه بر
مرور آرا و نظریات و مستندات موضوع اثربخشي و
شيوههاي موجود ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و
بررسي تحقيقات انجام شده در مقاالت علمي -
پژوهشي از روش تركيبي (كيفي و كمي) استفاده شد.
جامعه پژوهش در بخش كيفي خبرگان بودند كه تا حد
اشباع  95نفر از طریق مصاحبه نيمهساختار یافته

نتایج ذیل در مورد آشنایي با شيوههاي فرهنگ ایثار و
شهادت بدست آمده است.
پــس ازطــرح مفــاهيم فرهنــگ ایثــار و شــهادت و
شيوههاي ترویج آن و بيان مفهـوم اثربخشـي ،عوامـل و
مولفه هاي اثربخشي بر اساس یافتههاي تحقيق روشهـا
و رویكردهاي اثربخشي فرهنگ ایثار و شهادت طراحي
شده است.

اطالعات جمعآوري و با استفاده از تجزیه و تحليل
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عوامل موثر بر ارتقا اثربخشی شيوههاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
جدول  - 9گويههاي مربوط به آشنايي با شيوههاي فرهنگ ايثار و شهادت (شاه نوروزي و اسماعيلي ،1931 ،ص)121 :
فراواني

درصد شناخت

ردیف

گویهها

6

برگزاري یادوارههاي شهدا

691

78/5

5

بازدید از مناطق جنگي (اردوهاي راهيان نور)

655

75/6

9

نامگذاري اسامي شهدا بر اماكن و ابنيهها

661

11/7

4

توليد و پخش سریالهاي تلویزیوني دفاع مقدس

665

14/4

5

ایجاد یادمانهاي شهدا در مناسبتها و اماكن مختلف

654

16/5

1

برگزاري نمایشگاه دفاع مقدس

31

55/8

7

توليد و پخش مستندهاي تلویزیوني دفاع مقدس

35

59/5

8

برگزاري جشنواره فيلم دفاع مقدس

35

55/3

3

چاپ وصایاي شهدا

35

55/3

65

معرفي سرداران دوران دفاع مقدس

88

56/8

66

توجه به سينماي دفاع مقدس

81

55

65

بيان سخنان و خاطرات دفاع مقدس توسط رهبران و مقامات ارشد انقالب

84

55

69

ساخت فيلم و سریال زندگي نامه شهداي دفاع مقدس

71

44/5

64

چاپ كتاب خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس

71

49/7

65

تاكيد به ورزشهاي جانبازان و ایثارگران

74

49

61

ساخت نمادهاي ایثار و شهادت

75

46/4

67

گسترش و ایجاد مدارس شاهد

75

45/5

68

احداث موزههاي دفاع مقدس

18

93/5

63

تبليغ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در فضاي مجازي و سایبر

15

91/5

55

انتشارروزنامهها و نشریات تخصصي دفاع مقدس

58

94/5

56

سایتهاي فرهنگ ایثار و شهادت

15

94/5

55

برگزاري جشنواره موسيقي و سرودهاي دفاع مقدس

51

95/1

59

برگزاري سخنرانيهاي تخصصي با حضورو صاحبنظران در محافل و مراكز مختلف

54

96/8

54

درج حقایق و مستندات دفاع مقدس در كتب درسي مدارس

55

53/3

55

برگزاري شب خاطره دفاع مقدس

55

53/3

51

برگزاري آئين شعر دفاع مقدس

55

53/4

57

ایجاد كرسي تدریس درس دفاع مقدس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

48

58/3

58

برگزاري جشنواره تئاتر دفاع مقدس

98

55/4

53

احداث شهركهاي دفاع مقدس

95

67/5

95

توليد بازيهاي رایانهاي دفاع مقدس

58

61/9

عوامل و شاخصههاي اثرربخش در تررويج فرهنرگ

با انجام تحليل یافتههاي آنان نتایج اوليه در جدول زیـر

ايثار و شهادت

درآمد با این حال با طراحي پرسشنامه محقق سـاخته و

به منظور دریافت پاسخ بـه سـوال فـوق عـالوه بـر
بهرهگيري از مقـاالت علمـي پژوهشـي مـرتبط بـا ایـن

توزیع آن بين جامعه آماري هدفمند نتایج كمي حاصـله
به شرح جدول  4ارائه ميگردد.

تحقيق و مصاحبه عميق با تيم نخبگان این پژوهش كـه
مجله مدیریت فرهنگی سال یازدهم /شماره  35و  /36بهار و تابستان 9316

63

مهدي شاه نوروزي ،رضا اسماعيلی ،سهيال پرستگاري و سيدجواد امام جمعه زاده
جدول  - 1امتياز مولفههاي مربوط به شاخصههاي موثر در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت (شاهنوروزي ،اسماعيلي ،1931 ،ص)181 :
رديف

فراواني

درصد تاثير

6

كيفيت بخشي به آثار ترویجي فرهنگ ایثار و شهادت

655

83/9

4.9

5

مستندسازي و واقعگرایي در آثار

655

81/5

4.5

9

توليدات فرهنگي ایثار براي كودكان و نوجوانان

648

81

4.9

4

هنر و بهرهمندي از ظرفيتهاي هنر

641

85/3

4.9

5

ایجاد تحول و نوآوري در شيوههاي موجود

641

89/3

4.9

1

كاهش تعصب در بيان خاطرات دفاع مقدس

644

89/7

4.6

7

ارتقاء احساس وفاداري و تعهد به خاك و ميهن

645

89/9

4.9

8

بهرهگيري از رسانههاي نوین اینترنت و لوحهاي فشرده

645

86/4

4.5

3

ارتباط بين ارزشهاي دفاع مقدس با مباني دیني و مذهبي

691

85

4.5

65

افزایش آگاهي از اخبار و اطالعات و وقایع آشكار و نهان دوران دفاع مقدس

691

73/6

4.6

66

بيان نقش همه اقشار و اقليتها در دوران دفاع مقدس

695

77/1

4.6

65

تقدیر و تجليل از نقش آفرینان در دوران دفاع مقدس

694

77

4.5

69

افزایش ارتباط مداوم نخبگان فرهنگي ایثار با جامعه

695

71/5

4.6

64

كاهش موازيكاري فعاليتهاي فرهنگي در سازمانها و نهادهاي متولي

654

75/1

4.5

65

در دسترس بودن به خدمات فرهنگ ایثار

651

75

4.6

61

آموزش مدیران و متوليان ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

695

74/7

4.5

651

74/6

4.5

68

افزایش قلمرو و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

654

75/6

4.5

63

امكان توسعه و ترویج نظرات ،نظریهها یافتههاي پژوهشي و نقدها در سطح جامعه

655

76/8

9.3

55

افزایش توليدات تبليغي فرهنگي ایثار و شهادت

655

75/3

4.5

56

بسترسازي پژوهشهاي تطبيقي براي گروههاي متفاوت جامعه

664

17/6

9.8

55

بيان نقش كشورهاي متخاصم با ایران در دوران دفاع مقدس

665

15/5

9.7

59

بيان احادیث و روایات دیني در مورد جهاد

665

14/4

9.3

54

استفاده از تجربيات سایر كشورها

651

15/5

9.8

55

ایجاد سازمانهاي فرهنگي جدید فعال در عرصه معرفي فرهنگ ایثار و شهادت

655

58/8

9.1

51

افزایش استفاده از كتابخانه تخصصي فرهنگ ایثار و شهادت

655

58/6

9.7

57

اسطورهپروري در دفاع مقدس

35

54/6

9.1

67

مولفهها

شاخص

افزایش دانش و آگاهي جامعه نسبت به مسائل تاریخ كشور و جنگهاي قبلي در
مقایسه تطبيقي آن

ميانگين تاثير

ده مورد از موثرترین مولفهها و شاخصههاي

آثار) ،توليدات فرهنگي ایثار براي كودكان و نوجوانان،

اثربخش ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از نظر

(هنر و بهرهمندي از ظرفيتهاي هنر ،ایجاد تحول و

شركتكنندگان در پژوهش با استناد به جدول فوق ،به

نوآوري در شيوههاي موجود) ،كاهش تعصب در بيان

ترتيب عبارت بودند از( :كيفيتبخشي به آثار ترویجي

خاطرات دفاع مقدس( ،بهرهگيري از رسانههاي نوین

فرهنگ ایثار و شهادت ،مستندسازي و واقعگرایي در

اینترنت و لوحهاي فشرده ،ارتقاء احساس وفاداري و
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عوامل موثر بر ارتقا اثربخشی شيوههاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

تعهد به خاك و ميهن)( ،افزایش آگاهي از اخبار و

د -عوامل محيطي و پيراموني :در این بخش عواملي

اطالعات و وقایع آشكار و نهان دوران دفاع مقدس،

چون افزایش قلمرو ترویج ،در دسترس قرار گرفتن

ارتباط بين ارزشهاي دفاع مقدس با مباني دیني و

خدمات ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،بيان نقش

مذهبي) ،تقدیر و تجليل از نقشآفرینان در دوران دفاع

كشورهاي متخاصم و استفاده از تجربيات سایر كشورها

مقدس ،بيان نقش همه اقشار و اقليتها در دوران دفاع

را ميتوان برشمرد.

مقدس( ،افزایش ارتباط مداوم نخبگان فرهنگي ایثار با

با توجه به یافته هاي پژوهش در جدول  4و سطوح

جامعه ،آموزش مدیران و متوليان ترویج فرهنگ ایثار و

تقسيمبندي شده ،این عوامل در جدول  5همراه با

شهادت)( ،در دسترس بودن به خدمات فرهنگ ایثار،

درصد تاثير و شاخص ميانگين اثر ارائه ميگردد.

افزایش دانش و آگاهي جامعه نسبت به مسائل تاریخ
كشور و جنگهاي قبلي و مقایسه تطبيقي آن) كه
ميتوان مجموع این عوامل را در چند بخش تفكيک
نمود.

بحث و نتيجهگيري
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان راهبردي
تاثيرگذار براي اشاعه و گسترش باورها واعتقادات نقش

الف -عوامل ديني و مذهبي :عواملي چون بيان

تعيينكننده در عرصه آینده فرهنگ و جامعه به سایر

احادیث و روایات دیني ،ارتباط بين ارزشهاي دفاع

بخشها و حفظ و تحكيم هویت و فرهنگ ملي بر

مقدس با مباني دیني از جمله این عوامل به شمار

عهده دارد .توسعه باورها و اعتقادات جامعه براي نيل

ميروند.

به اهداف مطلوب و استقاللطلبانه است تا جایي كه

ب -عوامل فرهنگي :این عوامل كه از جمله عوامل

ملتها و جوامع سوابق مبارزات استقاللطلبانه و

بسيار تاثيرگذار در اثربخشي شيوهها محسوب ميگردند

آزاديخواهانه خود را به عنوان سند افتخار در تاریخ

به بهرهگيري از هنر ،خالقيت ،تحول و نوآوري،

برجسته ميسازند .سياستگذاران براي ترویج و اشاعه

بهرهگيري از رسانههاي نوین ارتباطي ،توسعه قلمرو

این فرهنگ در ادوار مختلف دروننسلي و بروننسلي و

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بيان نقش ادیان و

دستيابي به این هدف ،عالوه بر تدوین قوانين و تامين

مذاهب دیگر ،یافتههاي پژوهش و تحقيقاتي بهرهگيري

منابع نرمافزاري و سختافزاري الزم ،شيوههایي را براي

از كتابخانههاي تخصصي و اسطورهپروري ،افزایش

آن ترسيم نمودهاند .مطالعات موجود بيانگر آنست كه

توليدات تبليغي ،آموزش مدیران و عوامل اجرایي طرح

برخي اقدامات و شيوههاي ترویج در مقایسه با سایر

ترویج را ميتوان در این گروه حساس تعریف نمود.

شيوهها از اثربخشي و كارآمدي متفاوتي برخوردار است

ج -عوامل اجتماعي :در این گروه از عوامل كه

كه بدون بهرهگيري از نتایج علمي نميتوان به ميزان

حساسيت قابل اعتنایي دارد ميتوان به واقعگرایي در

اثربخشي شيوهها پي برد .بدیهي است شيوههاي ترویج

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،پرهيز ازبيان تعصبآميز

فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نيز كه امروزه متداول

و غلو ،ارتقا حس تعهد به وطن در جامعه ،افزایش

و مرسوم است از این امر مستثني نخواهد بود كه غالباً

اطالعات و اگاهي عمومي ،ایجاد سازمانهاي جدید،

بدون در نظر گرفتن عوامل و مولفهها و محتواي كيفي

كاهش موازيكاري در سازمانها ،بيان نقش سایر اقوام،

انجام ميپذیرد كه این مهم صرفنظر از هزینههاي

توجه به نسل كودك و نوجوان اشاره نمود.

مادي و معنوي ،كارآمدي این فرهنگ را نيز خدشهدار
ميسازد.
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جدول  - 1عوامل و مولفههاي موثر بر ترويج فرهنگ ايثار و شهادت بر اساس يافتههاي پژوهشي (شاهنوروزي ،اسماعيلي،1931 ،
ص) 139 :
عوامل
ديني و مذهبي

درصد تاثير

مولفهها
بيان احادیث و روایت دیني در مورد جهاد
ارتباط بين ارزشهاي دفاع مقدس مباني دیني و مذهبي

شاخص ميانگين

12/2

تاثير
9/ 8

بهرهمندي از هنر و خالقيت
تحول و نوآوري در شيوهها
بهرهگيري از رسانههاي نوین
كيفيتبخشي به آثار ترویجي فرهنگ ایثار و شهادت
كاهش تعصب در بيان خاطرات
افزایش آگاهي از اخبار و وقایع آشكار و نهان دوران دفاع مقدس دفاع مقدس
فرهنگي

تقدیر و تجليل از نقشآفرینان در دوران دفاع مقدس

11/1

1/91

آموزش مدیران و متوليان ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
توسعه و ترویج نظرات ،نظریه ها یافتههاي پژوهشي و نقدها در سطح جامعه
افزایش استفاده از كتابخانه تخصصي فرهنگ ایثار و شهادت
افزایش دانش و آگاهي جامعه نسبت به مسائل تاریخ كشورو جنگهاي قبلي
ومقایسه تطبيقي آن
افزایش توليدات تبليغي فرهنگي ایثار و شهادت
مستند سازي و واقعگرایي در آثار
ارتقاء احساس وفاداري و تعهد به خاك و ميهن
ایجاد سازمانهاي فرهنگي جدید فعال در عرصه معرفي فرهنگ ایثار و شهادت
اجتماعي

توليدات فرهنگي ایثار براي كودكان و نوجوانان
بيان نقش همه اقشار و اقليتها در دوران دفاع مقدس

11/1

1/92

افزایش ارتباط مداوم نخبگان فرهنگي ایثار با جامعه
كاهش موازيكاري فعاليتهاي فرهنگي در سازمانها و نهادهاي متولي
اسطورهپروري در دفاع مقدس
در دسترس بودن خدمات فرهنگ ایثار
محيطي و پيراموني

افزایش قلمرو و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
بيان نقش كشورهاي متخاصم با ایران در دوران دفاع مقدس

88/9

9/ 3

استفاده از تجربيات سایر كشورها

انواع هنرها و تحقيق و ارزیابي مستمر اثربخشي

با توجه به سياستهاي فرهنگي جمهوري اسالمي

فعاليتهاي فرهنگي به منظور ارتقاي بهرهوري منابع و

ایران كه تحقق اهداف و طرحها و روشهاي ترویج

امكانات موجود" مورد تاكيد قرار گيرد .شيوههاي

فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان راهبردي براي حفظ و

مرسوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت كه امروزه مورد

هویت و فرهنگ ملي تعریف شده و با استناد به ماده

استفاده نهادها و سازمانهاي كارگزاري این فرهنگ

 653برنامه سوم توسعه جمهوري اسالمي ایران كه

ميباشد ،مسيري براي دستيابي به اهداف عاليه طرح

"افزایش اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي با بهرهگيري از
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عوامل موثر بر ارتقا اثربخشی شيوههاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

حضور و ارتباط با نخبگان ایثارگري و افـزایش ارتبـاط

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است .بيتردید بيتوجهي

جامعه بـا بازمانـدگان دفـاع مقـدس را مـوثر مـيدانـد

به مولفههاي اثربخش شيوهها و راهبردهاي طرحهاي

هماهنگي وجود دارد ،سعيدي و شـاهرخي ( )6987در

موجود نه تنها عامل تقویت و ترویج نيست كه گاهي

تحقيق خود به الگوسازي و اسطورهپروري مردان دوران

ضد تبليغ و ترویج است .اهميت توجه به شيوههاي

دفاع مقدس به عنوان عامل اثرگذار پرداختـهانـد كـه در

مورد استفاده متناسب با اهداف ،مخاطب ،رویكردها و

نتایج پژوهش حاضر توجه به اسطورهپروري بـه عنـوان

فرایند آن امري حياتي و اجتنابناپذیر است .اثربخش

مولفه اثرگذار مورد تاكيد اسـت .در تحقيـق شـمخاني،

نمودن شيوهها با شناخت عوامل و مولفههاي تاثيرگذار

یوسفي و یوسف صنيعي ( )6983كـه در یافتـههـاي آن

براي دستيابي به همان اهداف از عواملي است تا

به نقـش بهـرهگيـري از روشهـاي نـوین و تحليـل در

متوليان و كارگزاران طرحهاي ترویج قبل از انجام و

شيوهها و بهرهگيري از ظرافتهـاي هنـري و خالقيـت

اقدامات عملي به این نكات مهم توجه نمایند؛ راز

اشاره گردیده با یافتـههـاي تحقيـق و بنـد  9هـمراسـتا

ماندگاري فرهنگ ایثار و شهادت در استفاده درست و

ميباشد .همچنين با توجه به تحقيـق البـرس و ملـومن

منطقي و اثربخش از شيوههاست.

( )5561كه به تاثيرگذاري بر كودكان تاكيد ميكند با بند

نتایج یافتههاي پژوهش در جدول  4نشان مـيدهـد

سوم جدول و همچنين تحقيق دراوزسكي كه اهميت و

عالوه بر همراستا بودن یافتهها با تاكيدات شوراي عالي

نقش ثبت و ضبط خاطرات رزمندگان جنگـي و اثـرات

انقالب فرهنگي و با استناد به ماده  53و همچنين طـرح

آن بر آحاد جامعه تاكيد ميكند بـا بنـد  65 ، 1 ،5و 67

تــرویج و تحقيقــات انجــام گرفتــه همــاهنگي و تطبيــق

تحقيق هماهنگي نشان ميدهد .نتـایج جـدول  5نشـان

وجود دارد .پژوهش قدمپور( )6985كـه یافتـههـاي آن

ميدهد كه عوامل فرهنگي در مقایسه با سایر عوامـل از

تاكيد به استفاده از هنر و خالقيتهـاي هنـري ،تـاثير و

جمله دینـي ،مـذهبي ،اجتمـاعي وپيرامـوني و محيطـي

نقش آموزش آحاد جامعه دارد با بند  9و  61جـدول 4

بيشــترین درصــد تاثيرگــذاري را دارا بــوده و مجموعــه

تطابق دارد ،همچنـين بـا توجـه بـه بنـد  9جـدول  4و

عوامل فرهنگي ميتواند در باورپذیري وهمچنين تعميق

تحقيق رمضاني ( )6981كه نتایج یافتههاي آن به نقـش

اندیشههاي ایثار و شهادت نقـش اصـلي را ایفـا نمایـد

و گسترش خدمات فرهنـگ ایثـار و شـهادت در نسـل

همانگونه كه در بخش ادبيات تحقيق به آن تاكيد شـده

جوان و نوجوان تاكيد دارد و پـژوهش شـيخي ()6987

است.

كه به نقش تكریم ایثارگران و تقویت قوانين حمـایتي و

بيتردید ارتقا و افزایش اثربخشي شيوههاي تـرویج

توجه خاص به قشر جوان اهميت داده شده ،همـاهنگي

فرهنگ ایثار و شهادت بدون توجه به مولفهها و عوامـل

دارد .تحقيق حميدي ( )6987كه نتایج پـژوهش آن بـه

موثر نميتواند از كارآمدي قابل قبولي برخوردار باشـد.

توسعه سـایتهـاي دفـاع مقـدس و حمایـت مـادي و

بنابراین متوليـان و كـارگزاران تـرویج فرهنـگ ایثـار و

معنوي از طریق قوانين و مقررات و تكریم از ایثـارگران

شهادت ميتواننـد همـانگونـه كـه در یافتـههـاي ایـن

تاكيد ميكند با بند  9و  65هـمراستاسـت .در پـژوهش

پژوهش نشان داد با استفاده از ظرفيتهـاي آموزشـي و

معنـــويپـــور ( )6981بهـــرهگيـــري از جـــذابيت و

بهرهگيري از تمـامي عوامـل بـه افـزایش ایـن فرهنـگ

خالقيتهاي هنري را عامل موثر در ترویج دانسته كه با

ماندگار كمک نمایند تا جامعـه بـه سـمت كمـال خـود

بند چهار جدول  4هماهنگي دارد .در بند  69بـا توجـه

هدایت شود.

به تحقيق هاشمي ( )6973كـه نتـایج یافتـههـاي آن بـه
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انتشارات سروش.

پيشنهادها

انوري ،حسن .)6986( ،فرهنگ بزرگ سخن ،جلـد
اول ،تهران :انتشارات سخن.

با توجه به یافتههاي پژوهش پيشنهادهاي ذیل
مطرح ميشود

حميدي ،نفيسه )6987( ،مطالعات فرهنگي ،نظریّه و
عملكرد

 -6آثار توليد شده جهت ترویج و تحكيم فرهنگ ایثار
و شهادت از كيفيت باالتري برخوردار شود.

دفت ،ریچاردال .)6977( ،تئوري وطراحي سـازمان.

دستيابي به استانداردها در زمينه توليدات و

مترجمان :علي پارسائيان ،محمد اعرابي ،چاپ اول .دفتر

شاخصهاي آثار توليدي شرط الزم كيفيتبخشي

پژوهشهاي فرهنگي.

است.

دهخدا ،علياكبر .)6977( ،لغتنامه .تهران :دانشگاه
تهران.

 -5پوشش و فراگيري اجتماعي آثار توليد شده
گستردهتر شده و جوانان و نوجوانان و كودكان را

رابينز ،ا .)6985( ،تئوري سـازمان .ترجمـه مهــدي
الـواني و حــسن دانــایي فــرد ،چــاپ دوم ،تهــران:
دفتـر پژوهشهاي فرهنگي.

هم شامل شود.
 -9استفاده از هنر و ظرفيتهاي هنري و عناصر
زیبائيشناسانه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

رحيمي ،محمود ،احمد .)6983( ،مجموعه مقـاالت
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

 -4تقویت عناصر تعهد سرزميني و وفاداري دیني در
توليد برنامههاي فرهنگي ایثار محور و شهادت

رضــائيان ،ع .)6981 (،مبــاني ســازمان و مــدیریت:
انتشارات سمت.

محور.
 -5در نظر گرفتن جایگاه وسيعتر براي اقليتهاي دیني

زارعي ،خدیجه .)6985( ،اثربخشي آموزشي .مجلـه
تدبير ،شماره .611

و اقشار اجتماعي در توليدات برنامههاي ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت.

زینالي ،الهام ،)6934( ،بررسي و تحليل تـاثير دفـاع
مقدس بر روي ادبيـات كـودك و نوجـوان ،پایـاننامـه
كارشناسيارشـد ،دانشـگاه محقـق اردبيلـي  -دانشـكده
ادبيات و زبانهاي خارجي

 -1توسعه برنامههاي نكوداشتها و تكریمهاي
ایثارگران.
 -7تقویت بعد موردي برنامهها در فعاليتهاي ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت.

سالمي مياندهي ،شـادي .)6935( ،تحليـل محتـوي
سينماي دفاع مقدس با توجه به فرهنگ ایثار و شـهادت
پایان نامـه كارشناسـيارشـد ،دانشـجویي ،دانشـگاه آزاد
اسالمي واحد خلخال  -پژوهشكده علوم اجتماعي.
ســلطاني ،ایــرج .)6985( ،اثربخشــي آمــوزش در
سازمانهاي صنعتي و توليدي ،مجله تدبير ،شماره .663

 -8تشریح جامع و دقيق ابعاد فرهنگي و علمي دفاع
مقدس.
 -3استفاده از تجارب دیگر كشورها و جوامع در زمينه
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.
 -65توسعه تشكلها و سازمانهاي مردم نهاد توسعه و
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

شــاهنــوروزي ،م .)6934( ،ارزیــابي و اثربخشــي
شيوههاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و طراحي مـدل
مطلوب .پایاننامه دكتري ویرایش نخست ،دانشگاه آزاد
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منابع
اقبــال ،زهــرا .)6975( ،جنــگ و شــهادت ،تهــران:
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عوامل موثر بر ارتقا اثربخشی شيوههاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

مجموعه قوانين برنامه اول ،دوم ،سوم و چهارم
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
ایران .)6984( ،تهران :انتشارات جنگل.

اسالمي واحد اصفهان.
شمخاني ،اژدر ،یوسفي ،مجيد ،یوسف صنيعي،
حسين .)6983( ،تبيين راهكارهاي ترویج فرهنگ ایثار

معدني ،سعيد .)6978( ،مقدمهاي بر فرهنگ شهادت

وشهادت در جامعه ،مجموعه مقاالت همایش ملي ادب،

و شيوههاي ترویج آن زیرنظر دكتر مسعود حاجيزاده

ایثار ،هنر شهادت ،دانشگاه آزاد اسالمي اراك و بنياد

ميمندي ،دفتر تحقيق و پژوهش اداره تحقيقات و

شهيد وامور ایثارگران استان مركزي.

مطالعات بنيادشهيد انقالب اسالمي.
معنويپور ،داود ،)6981( ،بررسي اثربخشي و
تاثيرگذاري تبليغات انجام شده بر افكار ،احساسات و

شوراي عالي انقالب فرهنگي .)6976( ،مجموعه
مصوبات ،تهران :دبيرخانه شوراي عالي انقالب
فرهنگي.

رفتارهاي اراد جامعه ،مجموعه مقاالت همایش ملي

شيخي ،غفور .)6987( ،جوانان و ابعاد و مولفههاي

ایثار و شهادت ،استان فارس دانشگاه شيراز و بنياد

هویت ایراني ،همایش ملي جوانان و هویت ایراني،

شهيد و امور ایثارگران فارس.

جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران ،دانشكده ادبيات و علوم

هانتيگتون ،س و الرسن هریسون .)6985( ،اهميت
فرهنگ ،ترجمه انجمن توسعه ،تهران :انتشارات امير

انساني ،كتاب مجموعه مقاالت همایش ،ص .64
فهيمي ،محمدصادق .)6983( ،شاخصهاي فرهنگ

كبير.

ایثار و شهادت ،مجموعه مقاالت همایش ملي ایثار و

Drozdzewski, Danielle, (2015) Emotion,
Space and Society, Volume 17, November 2015,
Pages 30 - 36
Featherston.M (2000). Globalization the
Reader, London athlone press.
Gedqes-Tom (1992). Cultural Development
and Enviranment- Pans unesco.
Lubbers, Marcel, Meuleman, Roza,(2016),
Social Role of Nationalism in Dutch Social
Science Research, Volume 55, January 2016,
Pages 111 – 121.
Wallerstein, I. (1984). The politics of the
world - economy: The states, the movements and
the civilizations. Cambridge University Press.
Quinn, R. E, Rhraugh, J. (1983). A spatial
model of effectiveness criteria: Towards a
competing values approach to organizational
 analysis. Management Science, 29 (4) , 363377.
Turner,B. S. (2000) Globalization and the
postmodernization of culture" in J.Beyn and
D.Dunkerley
)(eds.
globalization
the
reader.london athlone press.
Winter, Caroline, (2015) Annals of Tourism
Research, Volume 54, September 2015, Pages 16
- 29
Williams - Williams, Raymond, (1976), key
word, A Vocabulary of Culture and society,
London Fontana

شهادت.
فياض ،ابراهيم .)6985( ،ارزششناسي و فرهنگ
عمومي ،فصلنامه فرهنگ عمومي.
قانون برنامه اول توسعه ،اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي .)6918 ( ،سازمان مدیریت و برنامهریزي.
قانون برنامه دوم توسعه ،اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي .)6974( ،سازمان مدیریت و برنامهریزي.
قانون برنامه سوم توسعه ،اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي .)6975( ،سازمان مدیریت و برنامهریزي.
قانون برنامه چهارم توسعه ،اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي .)6984( ،سازمان مدیریت و برنامهریزي.
قدمپور ،عزتاهلل .)6985( ،تأثير تعاملي روشهاي
مختلف سنجش و سبکهاي یادگيري شناختي بر
راهبردهاي یادگيري خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان پایه دوم متوسطه رشته علوم تجربي در
درس زیستشناسي (رساله دكتري) دانشگاه عالمه
طباطبایي ،تهران.
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