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Aims Martyrs and sacrificers’ families have higher mental health problems than others due 
to their particular circumstances, and this makes clear the need to pay more attention to their 
health. The purpose of this study was to investigate the factors affecting the level of morale, 
happiness and life expectancy in martyrs and sacrificers’ families. 
Instruments & Methods In this descriptive-correlational study in 2014, 593 people from 
martyrs and sacrificers’ families in Fars province (Shiraz, Marvdasht, Kazeroun, Abadeh, Darab, 
Arsanjan, Lar and Neyriz cities) were selected through multistage cluster sampling. Research 
instruments were Miller’s Life Expectancy Questionnaire, Oxford Happiness Scale, Positive 
And Negative Affect Scales, and Psychosocial Factors Questionnaire. Data were analyzed by 
independent t-test, one way ANOVA, LSD test and Pearson correlation coefficient.
Findings The level of morale, happiness and life expectancy was negatively correlated with 
the age (p<0.01). The components of attitude toward exercise, amount of study, religious 
commitment, social support and the acceptance of the place of sacrifice and martyrdom had 
a positive and significant correlation with morale, happiness and life expectancy (p<0.05).
Conclusion Factors such as age, attitude towards sport, amount of study, religious commitment, 
social support, and the acceptance of the place of sacrifice and martyrdom have an impact on the 
level of morale, happiness and life expectancy in martyrs and sacrificers’ families.
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و امید به  شادکامیروحیه،  میزانعوامل موثر بر 
؛ مطالعه رهای شاهد و ایثارگزندگی در خانواده
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  چکيده

نسبت به که دارند، دلیل شرایط خاصی های شاهد و ایثارگر بهخانواده :فاهدا
هستند و همین امر ضرورت توجه  روحیدر معرض مشکالت  سایر افراد بیشتر

بررسی عوامل  ،پژوهش حاضرهدف  سازد.روشن میرا بیشتر به سالمت آنان 
های شاهد و ایثارگر و امید به زندگی در خانواده شادکامیروحیه،  میزانموثر بر 

  بود.
 ۵۹۳، تعداد ۱۳۹۳مبستگی در سال ه -در این پژوهش توصیفی ها:و روش ابزار
 شهرهای شیراز، مرودشت،(ایثارگر استان فارس شاهد و های انوادهافراد خاز نفر 

ای خوشهگیری نمونهروش هب )ریزکازرون، آباده، داراب، ارسنجان، الر و نی
، میلرنامه امید به زندگی پرسشهای پژوهش، ابزار ای انتخاب شدند.مرحلهچند

 و منفیمقیاس عاطفه مثبت و عاطفه ، نامه شادكامی آكسفوردپرسش
 T های آماریآزمونها توسط بود. داده نامه عوامل روانی اجتماعیپرسش
 ضریب همبستگی پیرسونو  LSDتعقیبی  ،راههتحلیل واریانس یک، مستقل

  تجزیه و تحلیل شدند.
های شادکامی و امید به زندگی با سن اعضای خانواده ،روحیهمیزان  ها:یافته

های ). مولفه>۰۱/۰pشت (داری دامنفی و معنی همبستگیشاهد و ایثارگر 
، حمایت اجتماعی و تقید به اعمال مذهبیگرایش به ورزش، میزان مطالعه، 

ایثار و شهادت با متغیرهای روحیه، شادکامی و امید به زندگی پذیرش جایگاه 
  ). >۰۵/۰pدار داشتند (همبستگی مثبت و معنی

ورزش، ميزان مطالعه، تقید به اعمال سن، گرایش به فاکتورهای  گیری:نتیجه
میزان بر شده و پذیرش جایگاه ایثار و شهادت مذهبی، حمایت اجتماعی ادراک

های شاهد و ایثارگر مختلف خانوادهاعضای امید به زندگی شادکامی و روحیه، 
  تاثیر دارند.
  شاهد و ایثارگر های، امید به زندگی، خانوادهشادکامیروحیه،  :هاهکلیدواژ
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  مقدمه

های رسیدن به خوشبختی بوده است آدمی از دیرباز جستجوگر شیوه
و در این جستجو سئوال اصلی این است كه چه چیز موجب 

شود. امروز میخشنودی، شادكامی و افزایش روحیه او در زندگی 
بودن اهمیت توجه به مسایل ذهنی و عینی در مورد احساس خوب

تا آنجا که برخی معتقدند انگیزه اصلی  ،زیادی پیدا كرده است
ن آ ییابی، حفظ و ارتقاها چگونگی دستها در همه زمانانسان
نظران بر بصاح رغم تاكید بسیاری ازعلی ،با این وجود. ]1[است

تاثیر آن بر عملكرد موثر افراد در زندگی، هنوز  اهمیت روحیه و
از دیدگاه  .تعریفی مورد قبول همگان، از این واژه نشده است

العملی عاطفی و ذهنی روحیه عبارت است از عکس ،شناسانروان
 .]2[که شخص در باب محیط و زندگی خود دارد

روحیه جمع کل حاالت عاطفی ما در هر لحظه از زمان  ،در مجموع
ست که غالب این حاالت بدون دخالت آگاهانه فرد ایجاد ا

گرفته در زمینه های اندک انجامبا مروری بر پژوهش. ]3[شودمی
ازخودگذشتگی ، ]4[های ورزشیشود كه فعالیتمشخص می ،روحیه

های ناتوانی، حمایت اجتماعی، مذهب و ویژگی، ]5[و بخشش
همدلی، ، ]6[جو باز محیط کار، سن و تحصیالت، شخصیتی

و رفاه  ]8[صمیمیت، نشاط و اعتماد، ]7[معقولیت و تعلق خاطر
با میزان روحیه افراد در  ]9[مالی، محیطی، تسهیالتی و آموزشی

  ارتباط است.
عالوه بر داشتن روحیه مثبت، یکی از عناصر ضروری در حفظ 

هایی است كه امید به زندگی است. امید یكی از سازه ،بهداشت روان
ن شاخص توانمندی در بهزیستی مثبت افراد مورد توجه واقع عنواهب

بهداشت و سالمت با شاخص نرخ امید به  ،شده است. در واقع
دانش با شاخص باسوادی و وضعیت اقتصادی با  زندگی، علم و

که سه ضلع شاخص  هستندشاخص درآمد سرانه، سه متغیر اصلی 
شت تشکیل توسعه انسانی را براساس نظر سازمان جهانی بهدا

ست و اتوانایی باور داشتن احساسی بهتر، در آینده  ،دهند. امیدمی
 .]10[گرداندها آرامش را به فرد باز میاین امید است که پس از بحران

 تاکیداهمیت امید در جمعیت بزرگساالن بر مطالعات بسیاری 
از د باالتر كه افراد دارای امی اندها نشان دادهپژوهشاین  اند.هشتدا

نفس بیشتری نسبت به تفكرات مثبت، عزت نفس و اعتمادبه
سطح امید باال  كسانی كه امید كمتری دارند، برخوردارند. افراد با

شكل خودشان را بهو كنند احساسات را با انرژی بیشتری گزارش می
اكثر تحقیقات گذشته در مورد  .]11[ندنمایتری معرفی میمثبت
رابطه آن را با متغیرهای مهمی از قبیل حمایت اجتماعی،  ،امید

امید  .]12 ,13[اندهای شخصیتی نشان دادهمشكالت رفتاری و ویژگی
با سالمت روانی و جسمی، خلق مثبت، پرهیز از رویدادهای پرفشار 

گشایی همبستگی زندگی، نشاط و شادكامی در امور زندگی و مساله
مطالعات همچنین نشان  .كندینی میبمثبت دارد و آنها را پیش

اند كه امید با درآمد باال و موقعیت اجتماعی بهتر، رابطه داده
   .]14[دارد

های ترین سازهشادکامی روی دیگر سکه افسردگی و یکی از مهم
 عبارت ]15[آرگایلمرتبط با امید به زندگی است. شادکامی بنا بر نظر 

ه "وجود هیجانات مثبت"، ست از حالتی ذهنی که شامل سه مولفا
"عدم وجود هیجانات منفی" و "رضایت از زندگی" است. 

دریافتند كه شادكامی با رضایت از  ]16[و همكاران دوستنشاط
بینی، رضایت از خانواده، شادكامی همسر، ورزش، زندگی، خوش

دادن، ایمان قلبی به خدا، رفتن و مهمانیرضایت شغلی، مهمانی
شناختی و سابقه فعالیت هنری، مطالعه، مسافرت، مشكالت روان

ای نیز در مطالعه ]17[و همکاران آزمودهبیماری جسمی ارتباط دارد. 
افراد  نسبت به یگیری مذهبی دروندریافتند كه افراد دارای جهت

ری رونی از سرسختی و شادكامی باالتگیری مذهبی بیدارای جهت
  برخوردار بودند. 

های دهد که پژوهشهای فوق نشان میمرور اجمالی پژوهش
داخلی و خارجی بسیاری به بررسی عوامل افزاینده میزان روحیه، 

اند. اما امید به زندگی و شادکامی در اقشار مختلف جامعه پرداخته
منظور بررسی عوامل موثر بر روحیه، امید به زندگی و پژوهشی به

های شاهد و ایثارگر صورت نگرفته است. نشاط و شادابی خانواده
دلیل شرایط های محترم شاهد و ایثارگر، بهحال آنکه خانواده
دادن واقعی یا تلویحی پدر خانواده یا تجربه خاصی چون ازدست

از اعضای خانواده در مشکل جسمی یا روحی توسط پدر یا بعضی 
معرض تجربه مشکالت بیشتری نسبت به سایر افراد هستند و 

سازد. روشن میرا همین امر ضرورت توجه بیشتر به سالمت آنان 
گرفته در زمینه سالمت رسد مطالعات صورتنظر میهمچنین به
شناسانه بر دیدگاه آسیب های شاهد و ایثارگر عمدتاً روان خانواده
و رحمانی  ،]18[و همکارانمکوندی برای مثال،  ؛اندهمتمرکز بود
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دریافتند که نشانگان بدنی،  ]20[و همکارانفخری و  ]19[همکاران
آموزان اضطراب، اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی در دانش

ها نیز میزان ت. سایر پژوهشسآموزان عادی اشاهد باالتر از دانش
فت س و ناامیدی و اُ او افسردگی، ی ]21 ,22[افسردگی جانبازان

اند. حال آنکه را مورد بررسی قرار داده ]23[عملكرد همسران رزمندگان
سالمت عبارت است از  ،براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت

روانی و اجتماعی و صرفًا عدم وجود  ،حالت رفاه کامل جسمی
، عواملی آل سالمت روانیبیماری نیست. در واقع در الگوهای ایده

شناسانه چون امید به زندگی و شادکامی جایگزین دیدگاه آسیب
اند. بنابراین بررسی میزان روحیه، متمرکز بر وجود بیماری شده

های شاهد و ایثارگر، نشاط و شادابی و امید به زندگی در خانواده
  رسد.نظر میضروری به

نه میهای یادشده در زنگاهی اجمالی به پژوهش ،از سوی دیگر
دهد که عوامل موثر بر روحیه، امید به زندگی و شادکامی نشان می

در هر پژوهش تنها به نقش یک یا چند عامل محدود اشاره شده و 
طور همزمان عوامل متعددی را که ها بههیچ کدام از پژوهش

در  ،دنتواند بر میزان روحیه، امید به زندگی و شادکامی موثر باشمی
مقایسه میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر سطح نظر نگرفته و به 

هدف اند. بنابراین روحیه، امید به زندگی و شادکامی افراد نپرداخته
و  شادکامیروحیه،  میزانبررسی عوامل موثر بر  ،پژوهش حاضر

  بود. های شاهد و ایثارگرامید به زندگی در خانواده

  
  ها و روش ابزار

کلیه افراد  در بین ۱۳۹۳ر سال دهمبستگی  -این پژوهش توصیفی
 که از میان آنان انجام شدایثارگر استان فارس شاهد و های خانواده
نفر در شهرهای شیراز، مرودشت، کازرون، آباده، داراب،  ۵۹۳

ای مرحلهچندای خوشهگیری نمونهروش هریز بارسنجان، الر و نی
مرحله اول بدین صورت بود كه در  گیریانتخاب شدند. روش نمونه

ابتدا چهار منطقه (شمال، جنوب، شرق و غرب) استان فارس 
ها با توجه به حجم جامعه انتخاب شد. در مرحله بعد این شهرستان

سازی شده و به دو گروه پرجمعیت و شاهد و ایثارگر همگون
از هر یك از این مناطق جغرافیایی  سپسجمعیت تقسیم شدند. کم
جمعیت انتخاب شد و با مراجعه به شهرستان پرجمعیت و کم دو

طور تصادفی از هر شهر ها بهآزمودنی ،بنیاد شهید این شهرها
انتخاب شدند. الزم به ذکر است حجم نمونه در هر شهرستان 
براساس میزان جمعیتی که افراد شاهد با توجه به کل جامعه شاهد 

  شد.  تعیینو ایثارگر استان فارس داشتند 
  عبارت بودند از:های پژوهش ابزار
، آزمونی از نوع میلرآزمون  :میلرندگی زنامه امید به پرسش - ۱

برای بیماران  ۱۹۹۸در سال اولین بار که  آزمون تشخیصی است
کار رفت تا میزان امید را در آنها نشان به ایاالت متحدهقلبی در 

های امید و درماندگی جنبه از حالت ۴۸نامه شامل دهد. پرسش
واالت آن به تظاهرات پنهان و آشکار رفتار در افراد است و سئ

  .]24[کندامیدوار یا ناامید اشاره می
را با روش ضریب  میلرنامه امید به زندگی پایایی پرسش ]25[رونیک

و  ۹۳/۰دست آورد که به ترتیب برابر آلفای کرونباخ و تنصیف به
نامه مذكور است. بود و بیانگر ضرایب پایایی مطلوب پرسش ۸۳/۰

نامه از دو نیز برای تعیین پایایی پرسش ]24[و همکاران حسینیان
كه به ترتیب ضرایب  ندروش آلفای كرونباخ و تنصیف استفاده كرد

کاظمیان در تحقیق همچنین . دست آمدبه ۹۰/۰و  ۸۹/۰آن برابر با 
نامه برای تعیین پایایی پرسش ]26[هنرمند زادهمهرابیو  مقدم

مذكور از دو روش آلفای كرونباخ و تنصیف استفاده شد که ضرایب 
  .بود ۶۵/۰و  ۶۹/۰ها آمده به ترتیب برای كل آزموندستبه

برای محاسبه روایی، نمره آن را با نمره سئوال  ]25[و همکاران غالمی
داری بین نمره مالک همبسته کرد و مشخص شد که رابطه معنی

 میلرنامه امید به زندگی آنها وجود دارد و بیانگر برخورداری پرسش
برای نیز  ]24[و همکاران حسینیان). r=۳۵/۰از روایی الزم است (

 ند،ه كردسئوال مالك استفادنامه، از نمره تعیین روایی این پرسش
نامه با نمره سئوال مالك همبسته به این ترتیب كه نمره كل پرسش
داری وجود رابطه مثبت معنی ،شد و مشخص شد كه بین این دو

 ،نامهبرای محاسبه روایی پرسش ]27[امینیو  پاشادارد. در پژوهش 
ز طور همزمان انامه با نمره سئوال مالك كه بهنمره كل پرسش

ن ، همبسته شد و مشخص شد كه بین ایه بودها پرسیده شدآزمون
  ). p=۰۰۲/۰و  r=۵۰/۰داری وجود دارد (دو رابطه مثبت معنی

هایی كه برای نامهدر بین پرسش :نامه شادكامی آكسفوردپرسش - ۲
نامه شادكامی آكسفورد جایگاه شود، پرسششادكامی استفاده می

این  .كار رفته استهای چندی بهو در پژوهش ردای داویژه
ا باست و  بکنامه افسردگی جمالت معکوس پرسش ،نامهپرسش
های پژوهش .]22[سنجدمیزان شادکامی ذهنی را می ،پرسش ۲۹

نامه در سطح قابل گوناگون حاکی از پایایی بازآزمایی پرسش
 ،ها پایایی بازآزماییبرای مثال در برخی از بررسی ،پذیرش هستند

ماه گزارش  ۶پس از  ۵۳/۰ماه و  ۵پس از  ۶۷/۰ماه،  ۴پس از  ۸۱/۰
از نظر روایی سازه نیز روشن شده است که همبستگی . ]22[اندشده

، رضایت از برادبورنقیاس عاطفه نامه شادکامی آکسفورد با مپرسش
 ۵۷/۰، ۳۲/۰به ترتیب برابر با  بکو فهرست افسردگی  آرگیلزندگی 

نامه شادکامی ریب آلفای کرونباخ پرسشبوده است. ض -۵۲/۰و 
 نورو  ۸۷/۰ بروتیکو  فارنهام، ۹۰/۰و همکاران  آرگایلآکسفورد را 

اند. در ایران ضریب پایایی با روش آلفای دست آوردهبه ۸۴/۰
  .]22[بود ۷۹/۰هفته،  ۳و با روش بازآزمایی پس از  ۹۲/۰کرونباخ، 

منظور بررسی پایایی و به ]۲۸[ هریسو  پورعلیدر پژوهشی که 
آلفای ضریب روایی فهرست شادکامی آکسفورد انجام دادند، 

بود. همبستگی پیرسون بین  ۹۱/۰کرونباخ برای کل فهرست برابر با 
و  بکفهـرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی 

نامه شخصیتی گرایی و نوروزگرایی پرسشهای برونزیرمقیاس
ود که روایی همگرا ب -۳۹/۰و  ۴۵/۰ ،-۴۸/۰به ترتیب برابر با  آیزنک

  و واگرای فهرست شادکامی آکسفورد را تایید کرد. 
عاطفه مثبت و  مقیاس: مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی - ۳

ای است که گویه۱۲دهی یک مقیاس خودگزارش ،عاطفه منفی
گیری حاالت روحی طراحی شده برای اندازه کوالرز و وزکمرتوسط 

ساختار عاملی و اعتبار  ،]29[و همکاران بخشیاست. در پژوهش 
های عاطفه مثبت و منفی در دانشجویان ایرانی بررسی سازه مقیاس

دانشجوی دانشگاه تهران عالوه بر  ۲۰۵د. بدین منظور ش
های بهزیستی های عاطفه مثبت و عاطفه منفی به مقیاسمقیاس
تحلیل پاسخ دادند.  کیزو و بهزیستی اجتماعی  ریفشناختی روان

بعدی هر دو مقیاس عاطفه عاملی اکتشافی، ساختار عاملی تک
گرا و واگرا با اعتبار هم .مثبت و عاطفه منفی را نشان داد

و  ۴۵/۰شناختی و بهزیستی اجتماعی های بهزیستی روانمقیاس
دست آمد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ را برای هر دو به /۵۰

د. در وردندست آبه ۸۵/۰مقیاس عاطفه مثبت و منفی برابر 
ضریب آلفای کرونباخ را برای  ]30[و همکاران دوستی ،پژوهشی

دست آوردند. در به ۸۳/۰و  ۹۰/۰ تیبعاطفه مثبت ومنفی به تر
 ضریب پایایی عاطفه مثبت ونیز  ]31[و همکاران نادریپژوهش 

اعتبار همزمان این  .دست آمدبه ۸۹/۰و  ۶۴/۰منفی به ترتیب 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمدرضا تقویو الله بابانظری   ۸۶

   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱دوره                                                نامه مطالعات فرهنگ ایثارصلف

نمودن آن با مقیاس شادکامی مقیاس نیز از طریق همبسته
و ضریب همبستگی آن با مقیاس  قرار گرفتآکسفورد موردارزیابی 

 ۰۰۱/۰در سطح  بود که ۵۵/۰ور محاسبه شد. ضریب اعتبار حاصله مذک
  دار بود.معنی
نامه عوامل روانی پرسش: نامه عوامل روانی اجتماعیسشپر - ۴

بخش است که بخش اول اطالعات  دواجتماعی شامل 
تحصیالت، میزان سطح شناختی (نظیر سن، جنسیت، جمعیت

) را مورد بررسی قرار غیره درآمد، وضعیت تاهل، درصد جانبازی و
منظور سنجش عوامل روانی اجتماعی تهیه داده و بخش دوم که به
های عمل به باورهای دینی، حمایت نامهشده شامل پرسش
، رزشنامه سنجش تمایل به وپرسششده، اجتماعی ادراک

نامه نگرش به نگ مطالعه و کتابخوانی و پرسشنامه فرهپرسش
  .]32 ,33[استایثار و شهادت 
های عوامل روانی اجتماعی، امید به زندگی، نامهتوزیع پرسش

ایثارگر شاهد و های شادکامی و عاطفه مثبت و منفی برای خانواده
از طرق مختلفی چون مدارس شاهد و ایثارگر، مراجعان به مراکز 

های فرهنگی ها، کانونمور ایثارگران شهرستانبنیاد شهید و ا
های راهنمایی و مشاوره مذهبی بنیاد شهید و امور ایثارگران، کالس

های شاهد و ایثارگر و مراجعه به گلزارهای شهدا و منازل خانواده
  شخصی ایثارگران صورت گرفت. 

آمده توسط آمار توصیفی و دستهای بهتجزیه و تحلیل داده
، شادکامی و برای بررسی تفاوت میزان روحیهانجام شد. استنباطی 

متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و  بر حسبامید به زندگی 
برای بررسی تفاوت میزان روحیه، ، مستقل Tاز آزمون تفاوت نسل 

های شاهد و اعضای خانوادهبراساس شادکامی و امید به زندگی 

فرزند  و همسر جانبازایثارگر (همسر شهید، فرزند شهید، جانباز، 
داری و در صورت معنیراهه تحلیل واریانس یکآزمون جانباز) از 

استفاده  LSDها از آزمون تعقیبی دوی گروهمنظور مقایسه دوبهبه
درآمد میزان  ،سن همبستگی متغیرهایبرای بررسی شد. همچنین 

تقید به  ،میزان مطالعه ،ورزشگرایش به میزان ، تحصیالتسطح و 
میزان پذیرش جایگاه ایثار و و حمایت اجتماعی ، ال مذهبیاعم

های شهادت با میزان روحیه، شادکامی و امید به زندگی خانواده
قرار استفاده مورد آزمون ضریب همبستگی پیرسون  ،ایثارگرشاهد و 
  .گرفت

  
  هایافته

 ١٥ نهبا دام ٣٠/٣٧±٦٤/٧ کنندگان در پژوهششرکتمیانگین سنی 
  بود.سال  ٦٥تا 

های شاهد و خانواده دربین میانگین نمرات روحیه زنان و مردان 
داری طور معنیو مردان به شتداری وجود داایثارگر تفاوت معنی
شادکامی و امید به زندگی  نمراتاما  ،ندشتروحیه باالتری دا

با  داریهای شاهد و ایثارگر تفاوت معنیاعضای زن و مرد خانواده
روحیه، شادکامی و امید به نمرات . بین میانگین شتندیکدیگر ندا

تفاوت نیز های ایثارگر زندگی اعضای مجرد و متاهل خانواده
بین میانگین نمرات روحیه، در حالی که . شتوجود ندا یدارمعنی

های شادکامی و امید به زندگی نسل قدیم و نسل جدید خانواده
طور نسل جدید به و شتداری وجود داشاهد و ایثارگر تفاوت معنی

 ندشتشادکامی و امید به زندگی باالتری دا ،داری روحیهمعنی
  . )۱(جدول 

  
بر حسب متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، تفاوت نسل و  ایثارگرشاهد و های خانوادهدر  ی و امید به زندگیکامروحیه، شاد مقایسه میانگین آماری نمرات ) ۱ جدول

  نفر) ۵۹۳(تعداد= اعضای خانواده 
  امید به زندگینمره   یکامشاد نمره   نمره روحیه  تعداد  متغیرها

  جنسیت
  ۶۷/۱۰۸±۹۷/۲۴  ۵۹/۶۹±۹۹/۱۶  ۱۶/۲۵±۶۷/۵  ۳۵۹  زن
  ۸۸/۱۱۱±۹۳/۲۳  ۱۹/۷۲±۲۰/۱۷  ۱۷/۲۶±۵۳/۶  ۲۳۴  مرد

  ۲۲/۰  ۰۷/۰  ۰۴/۰  -   داریمعنیسطح 
  وضعیت تاهل

  ۷۸/۱۱۱±۵۰/۲۶  ۱۱/۷۰±۴۰/۱۷  ۵۲/۲۵±۹۷/۵  ۱۲۷  مجرد
  ۰۹/۱۰۹±۹۴/۲۳  ۷۵/۷۰±۰۳/۱۶  ۵۷/۲۵±۰۷/۶  ۴۶۶  متاهل

  ۲۷/۰  ۷۱/۰  ۹۴/۰  -  داریسطح معنی
  تفاوت نسل
  ۵۰/۱۰۷±۹۰/۲۳  ۱۷/۶۹±۷۴/۱۶  ۹۰/۲۴±۴۲/۵  ۳۷۵  نسل قدیم
  ۳۹/۱۱۳±۳۲/۲۵  ۰۹/۷۳±۴۷/۱۷  ۶۸/۲۶±۸۵/۶  ۲۱۸  نسل جدید
  ۰۰۵/۰  ۰۰۷/۰  ۰۰۱/۰  -  داریسطح معنی

  اعضای خانواده
  ۹۵/۱۰۷±۲۴/۲۴  ۴۳/۷۰±۹۸/۱۶  ۶۸/۲۴±۶۵/۵  ۱۳۲  جانبازان

  ۸۳/۱۰۸±۹۰/۲۵  ۱۸/۷۰±۳۰/۱۶  ۴۶/۲۵±۷۴/۵  ۱۵۶  همسران جانبازان
  ۰۷/۱۱۶±۸۹/۲۱  ۲۸/۷۴±۸۷/۱۶  ۶۲/۲۷±۴۴/۷  ۱۴۳  فرزندان جانبازان
  ۴۰/۱۰۴±۰۹/۲۳  ۴۴/۶۵±۸۲/۱۶  ۲۴/۲۴±۳۲/۴  ۸۷  همسران شهدا
  ۲۳/۱۰۸±۷۰/۲۶  ۸۱/۷۰±۴۶/۱۸  ۹۰/۲۴±۱۲/۵  ۷۵  فرزندان شهدا
  ۰۰۵/۰  ۰۰۵/۰  ۰۰۰۱/۰  -  داریسطح معنی

  
بین و امید به زندگی در  روحیه، شادکامی همچنین میانگین نمرات

 بود،داری متفاوت طور معنیهای شاهد و ایثارگر بهاعضای خانواده
طور به انروحیه فرزندان جانبازمیانگین نمرات  به این صورت که

فرزندان از  p( ،۷۱/۲=۰۰۰۱/۰( از همسران شهدا ۳۸/۳داری معنی
همسران از  ۱۵/۲و  )p=۰۰۰۱/۰(جانبازان از  ۹۳/۲، )p=۰۰۱/۰( شهدا

نمرات روحیه در سایر اعضای بود، بیشتر ) p=۰۰۲/۰(جانباز 

 داری با یکدیگر نداشتهای شاهد و ایثارگر تفاوت معنیخانواده
)۰۵/۰p>( .  

 ۳۶/۵داری طور معنیهمسران شهدا، بهمیانگین نمرات شادکامی 
 p،( ۸۳/۴=۰۳۳/۰(جانبازان از  ۹۹/۴، )p=۰۰۰۱/۰( از فرزندان شهدا

فرزندان جانباز از  ۸۳/۸و ) p=۰۳۷/۰(همسران جانباز  از
)۰۴۵/۰=p ( همچنین نمرات شادکامی همسران جانباز  بود.کمتر
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). p=۰۳۷/۰( بودکمتر  از فرزندان جانباز ۱۵/۲داری طور معنیبه
های شاهد و ایثارگر تفاوت نمرات شادکامی در سایر اعضای خانواده

  . )<۰۵/۰p( یکدیگر نداشتداری با معنی
داری طور معنیبه انامید به زندگی فرزندان جانبازمیانگین نمرات 

 فرزندان شهدااز  p( ،۷۸/۷=۰۰۲/۰( از همسران شهدا ۶۳/۱۱
)۰۴/۰=p( ،۱۱/۸  جانبازان از)۰۰۶/۰=p(  ان همسران جانبازاز  ۲۳/۷و
)۰۲۱/۰=p(  اعضا اما بین نمرات امید به زندگی سایر  بود،بیشتر

  .)۱؛ جدول <۰۵/۰p( داری وجود نداشتتفاوت معنی
های شادکامی و امید به زندگی با سن اعضای خانواده ،روحیهمیزان 

اما با سطح  شت،داری دامنفی و معنی همبستگی شاهد و ایثارگر
  . شتندا همبستگیدرآمد میزان تحصیالت و 
گرایش به ورزش در جز مولفه بههای گرایش به ورزش تمامی مولفه

و شادکامی و همچنین  با میزان روحیهاثر نقش محیط و اطرافیان 
گرایش به ورزش در جز مولفه های گرایش به ورزش بهتمامی مولفه

با میزان امید به زندگی همبستگی مثبت اثر نقش فرهنگ و رسانه 
جز مولفه های میزان مطالعه بهتمامی مولفهدار داشتند. و معنی
با میزان روحیه، تمام  بیت عمومی کتابخوانی و کتابخانهمحبو
با میزان  انگیزش به مطالعه و کتابخوانیجز مولفه ها بهمولفه

انگیزش به مطالعه و های جز مولفهها بهشادکامی و تمام مولفه
با میزان  بندی زمان برای مطالعه و کتابخوانیتقسیمو  کتابخوانی

  دار داشتند.ت و معنیمثب همبستگیامید به زندگی 
  

با  و حمایت اجتماعیهای تقید به اعمال مذهبی مولفهبین تمامی 
های متغیرهای روحیه، شادکامی و امید به زندگی اعضای خانواده

  . شتدار وجود دامعنی همبستگیایثارگر شاهد و 
  

میزان و حمایت اجتماعی ، تقید به اعمال مذهبی ،میزان مطالعه ،ورزشگرایش به میزان ، تحصیالتسطح درآمد و میزان  ،سنمتغیرهای  بینبستگی مهضرایب ) ۲جدول 
  نفر) ۵۹۳(تعداد= ایثارگرشاهد و های خانوادهدر و امید به زندگی  کامیپذیرش جایگاه ایثار و شهادت با میزان روحیه، شاد 

  امید به زندگیمیزان   شادکامیمیزان   روحیهمیزان   متغیرها
  های دموگرافیکویژگی

  - ۱۱۴/۰**  - ۱۰۷/۰**  - ۱۵/۰**  سن -۱
  ۰۷/۰  ۰۳/۰  ۰۴/۰  درآمدمیزان  -۲
  ۰۰۹/۰  ۰۴/۰  ۰۶/۰  تحصیالتسطح  -۳

  ورزشمیزان گرایش به 
  ۰۸۲/۰*  ۰۷/۰  ۰۶/۰  گرایش به ورزش در اثر نقش محیط و اطرافیان-۱
  ۰۸/۰  ۰۹/۰*  ۱۲/۰**  اثر نقش فرهنگ و رسانهگرایش به ورزش در  -۲
  ۲۲/۰**  ۱۷/۰**  ۱۲/۰**  در سالمتین آگرایش به ورزش در اثر نقش -۳
  ۱۹/۰**  ۱۶/۰**  ۱۰/۰*  رکردن اوقات فراغتاثر نقش در پُ  گرایش به ورزش در -۴
  ۲۵/۰**  ۲۲/۰**  ۱۸/۰**  گرایش کلی فرد به ورزش -۵

  میزان مطالعه
  ۱۱/۰**  ۱۱/۰**  ۳۵/۰**  کتابخوانیعادت به مطالعه و  -۱
  ۰۶/۰  ۰۷/۰  ۳۰/۰**  انگیزش به مطالعه و کتابخوانی -۲
  ۰۲/۰  ۱۰/۰*  ۶۰/۰**  بندی زمان برای مطالعه و کتابخوانیتقسیم -۳
  ۰۸/۰*  ۰۹/۰*  ۰۵/۰  محبوبیت عمومی کتابخوانی و کتابخانه -۴
  ۱۲/۰**  ۱۶/۰**  ۳۶/۰**  تمایل کلی به مطالعه -۵

  به اعمال مذهبیتقید میزان 
  ۱۱/۰**  ۱۴/۰**  ۱۵/۰**  عمل به واجبات -۱
  ۱۰/۰*  ۱۱/۰**  ۱۶/۰**  عمل به مستحبات -۲
  ۰۹/۰*  ۱۲/۰**  ۱۷/۰**  های مذهبیفعالیت -۳
  ۱۳/۰**  ۱۳/۰**  ۱۶/۰**  هاها و انتخابگیریدرنظرگرفتن مذهب در تصمیم -۴
  ۱۷/۰**  ۲۰/۰**  ۲۶/۰**  تقید کلی به اعمال مذهبی -۵

  حمایت اجتماعی
  ۱۶/۰**  ۴۷/۰**  ۳۷/۰**  شده از سوی خانوادهحمایت اجتماعی دریافت -۱
  ۱۵/۰**  ۰۹/۰*  ۲۰/۰**  شده از سوی دوستانحمایت اجتماعی دریافت -۲
  ۱۴/۰**  ۱۶/۰**  ۲۸/۰**  شده از سوی دیگرانحمایت اجتماعی دریافت -۳
  ۲۲/۰**  ۱۱/۰**  ۴۰/۰**  شده کلیشده ادراکحمایت اجتماعی دریافت -۴

  میزان پذیرش جایگاه ایثار و شهادت
  ۰۵/۰  ۱۶/۰**  ۰۶/۰  و شهادت بعد اعتقادی نگرش به ایثار -۱
  ۱۱/۰**  ۲۰/۰**  ۰۶/۰  و شهادت بعد رفتاری نگرش به ایثار -۲
  ۰۵/۰  ۱۳/۰**  ۲۴/۰**  و شهادت بعد عاطفی نگرش به ایثار -۳
  ۱۲/۰**  ۲۷/۰**  ۲۰/۰**  نگرش به ایثار و شهادتنمره کلی  -۴

*۰۵/۰<p ۰۱/۰**؛<p  

  
متغیر روحیه با بعد ، میزان پذیرش جایگاه ایثار و شهادتدر مورد 

مثبت و  همبستگیعاطفی و نمره کلی نگرش به ایثار و شهادت 
اما با ابعاد اعتقادی و رفتاری نگرش به ایثار و  شت،دار دامعنی

. میزان شادکامی اعضای شتداری ندامعنی همبستگیشهادت 
های ایثارگر با ابعاد اعتقادی، رفتاری، عاطفی و نمره کلی خانواده

. همچنین میزان امید به همبستگی داشتنگرش به ایثار و شهادت 
زندگی نیز با بعد رفتاری و نمره کلی نگرش به ایثار و شهادت 

و عاطفی نگرش به ایثار و  اما با ابعاد اعتقادیهمبستگی داشت، 

  .)۲اشت (جدول داری ندمعنی همبستگیشهادت 
  

  بحث 
 شادکامیروحیه،  میزانبررسی عوامل موثر بر  ،هدف پژوهش حاضر

های شاهد و ایثارگر بود. نتایج نشان داد و امید به زندگی در خانواده
بین میانگین نمرات روحیه، شادکامی و امید به زندگی نسل جدید 

داری وجود های شاهد و ایثارگر تفاوت معنیو نسل قدیم خانواده
داری روحیه، شادکامی و امید به طور معنیداشت و نسل جدید به
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و  مودیهای ها با نتایج پژوهشداشتند. این یافتهزندگی باالتری 
و  صفوی هایهمسو و با یافته ]35[وفاییانو  کشاورزو  ]34[همکاران
 ،هاناهمسو است. همچنین همسو با این یافته ]36[همکاران
میانسالی را دوران حساسی از زندگی بشر پردازان بسیاری نظریه
های روانی همراه ناتواناییاند که با افزایش احتمال شیوع دانسته

است. انسان در دوران میانسالی در آماج فشارها و تصمیمات قرار 
پردازان برای اشاره به این عقیده که عقیده بعضی نظریهگیرد و بهمی

تر از خود افراد میانسال باید همزمان از چند نسل باالتر و پایین
ایفای  .شودیمراقبت کنند، از اصطالح نسل ساندویچ استفاده م

کردن مقدمات ازدواج و مادری، پرورش فرزندان، فراهم نقش پدر
چگونگی تداوم زندگی زن و  ها به جمع خانوادگی،آنها، ورود نوه

شوهر، گاهی وجود اختالفات شدید بین زن و شوهر، گاهی طالق یا 
جوان،  فوت همسر، اختالف نظرهای والدین با فرزندان نوجوان و

کاری، ری از والدین سالخورده یا تحمل نبود آنها، بیداضرورت نگه
های ای، کاهش توان جسمی و گاهی بیماریهای حرفهمشغولیت

بودن میانسال و همگی نشان از مثل ساندویچ ،شایع این دوره
   .]37[تجربه مشکالت روانی اجتماعی آنان دارد

میزان روحیه،  ،راههنتایج آزمون تحلیل واریانس یک سبراسا
های شاهد و ایثارگر شادکامی و امید به زندگی در اعضای خانواده

داری طور معنیداری متفاوت بود و همسران شهدا بهطور معنیبه
شادکامی کمتری از سایر اعضا و روحیه و امید به زندگی کمتری از 

شده در پایگاه فرزندان جانباز داشتند. این نتایج با پژوهش گزارش
طور وید شاهد که طی آن همسران شهید استان زنجان بهن

داری سالمت روان کمتری از همسران جانباز و آزاده معنی
توان گفت ها میهمسو است. بر پایه این یافته ،]38[داشتند

های مادی و استرسفشارهای روانی ناشی از فقدان واقعی همسر 
به فقدان  تاثیر شدیدتری نسبتو غیرمادی سرپرستی خانوار، 

تلویحی و مراقبت از همسر دارای عالیم جسمی و روحی، بر 
نیز رابطه منفی  ]39[و همکاران كارینشادکامی همسران شهید دارد. 

در مطالعات خود گزارش شادكامی زای زندگی را با وقایع تنش
شایان ذکر است همسران شاهد نسبت به سایر اعضا اند. داده

تجربه مشکالت جسمی و روحی میانگین سنی باالتری داشته و 
تواند منجر به تفاوت شادکامی ایشان ناشی از افزایش سن نیز می

  در مقایسه با دیگران شود.
چند بین میانگین نمرات روحیه زنان و مردان اعضای  همچنین هر

داری وجود داشت و ایثارگر تفاوت معنی های شاهد وخانواده
اما متغیرهای  ،داری روحیه باالتری داشتندطور معنیمردان به

های شاهد و شادکامی و امید به زندگی اعضای زن و مرد خانواده
 هایبا یکدیگر نداشتند. این یافته با یافته داریایثارگر تفاوت معنی

 ]41[کنگرلو و ]17[و همکاران آزموده ،]40[و همکاران گروسی فرشی
که معتقدند میزان سالمت روان و شادکامی زنان و مردان برابر 

 و ]42[امیدیان، ]35[وفاییانو  کشاورزهای است، هماهنگ و با یافته
به این نیز  ]44[محمدخانیو  یوسفیاست. ناهماهنگ  ]43[دانش

ای غیرفعال بیشتری را در های مقابلهنتیجه رسیدند که زنان پاسخ
اند و سالمت روحی و عواطف مثبت مواجهه با رویدادها گزارش کرده
 جهانیاند. براساس گزارش سازمان کمتری را نسبت به مردان داشته

كنند و زنان دوبرابر مردان افسردگی دوقطبی را تجربه می ،بهداشت
های خانوادگی، اضطراب روانی، فشارهای مربوط به نیز از خشونت

های چندگانه رنج های جنسیتی و اجبار در ایفای نقشسوگیری
تر سالمت روحی و روانی در زنان ممکن است سطوح پایینبرند. می

ن نقش جنسیتی آنها در های فیزیولوژیک و همچنیبه ویژگی
زنان  فردی مربوط باشد. همچنینکارکرد اجتماعی و روابط بین

علت متاثرشدن بیشتر از محیط خانوادگی و اجتماعی، بیشتر در به
شرکت در فعالیت فیزیکی  برایموانع زنان  معرض خطر هستند.

های فیزیکی و کننده همانند مشوقبیش از مردان و عوامل تشویق
   .]45[تر بوده استمحیط نیز در مردان قویاجتماعی 

بین میانگین روحیه، شادکامی و امید به زندگی اعضای مجرد و 
. این شتدار وجود ندامعنی های ایثارگر تفاوتمتاهل خانواده

ند افراد که معتقد ]46[لوکاسو  دانیرها با نتایج پژوهش یافته
اند یا متاهل نسبت به کسانی که هرگز ازدواج نکرده یا جداشده

شادکامی و  دی واند، بیشتر احساس شاخود را از دست داده همسر
و  کشاورزهای اما با یافته .کنند، ناهماهنگ استسالمت ذهن می

که تفاوت سالمت و شادکامی را در افراد  ]41[کنگرلوو  ]35[وفاییان
 ]47[حسینی. همچنین مجرد و متاهل گزارش ننمودند همسو است

بهداشت روانی و شادکامی باالتری را در افراد متاهل گزارش نیز 
شایان ذکر است در جمعیت پژوهش حاضر همسران شهدا  نمود.

سران هم .انددادن همسر را داشتهکه تجربه ازدستحضور داشتند 
وپنجه نرم کرده جانباز با شرایط فیزیولوژیک ویژه همسر خود دست

دلیل نقایص ولیت سرپرست خانوار را که بهئو بخشی از مس
در فرزندان متاهل  .عهده دارندجسمانی همسر دچار اختالل شده به

دادن یکی از شاهد و جانباز ترس و غمگینی ناشی از تجربه ازدست
راب ناشی از مشاهده عالیم جسمانی پدر و خانواده یا اضط یاعضا

تواند از دالیل پیامدهای احتمالی ناشی از آن در زندگی جدید می
عدم تفاوت میزان روحیه، شادکامی و امید به زندگی اعضای 

این یافته با  سوییمهای شاهد و ایثارگر و ناهمتاهل خانواده
  جمعیت عادی باشد.

بین روحیه و امید به  ،ونبراساس نتایج آزمون همبستگی پیرس
های شاهد و ایثارگر زندگی و شادکامی با سن اعضای خانواده

داری وجود داشت و با باالرفتن سن همبستگی منفی و معنی
داری کاهش طور معنیمیزان روحیه و امید به زندگی و شادکامی به

و  ]34[و همکاران مودیهای هشیافت. این یافته با نتایج پژومی
 ]36[و همکاران صفویهای همسو و با یافته ]35[وفاییانو  کشاورز

داری بین سن با شادکامی و امید به زندگی مشاهده که رابطه معنی
توان نتیجه گرفت از ها مینکردند، ناهمسو است. براساس این یافته

و توان مقابله شده آنجا که با باالرفتن سن مشکالت جسمی بیشتر 
های اجتماعی با فشارهای روانی، همچنین توانایی برقراری ارتباط

د، کنمیپیدا و استفاده از منابع موجود در محیط زندگی کاهش 
داری کاهش شکل معنیروحیه، امید به زندگی و شادکامی به

  یابد.می
بین نمرات روحیه، شادکامی و امید به زندگی با سطح تحصیالت و 

داری های ایثارگر همبستگی معنیدرآمد اعضای خانواده میزان
همسو و  ]48[دیانفردها نتایج پژوهش ها باوجود نداشت. این یافته

 و ]35[وفاییانو  کشاورز، ]34[و همکاران مودیهای نتایج پژوهش با
که ارتباط تحصیالت با امید به زندگی و  ]49[مالزادهو  ناطقیان

های براساس یافته بوده است.سو اند، ناهمنمودهشادکامی را گزارش 
های مورد تحصیالت باال مهارت چند رسد هرنظر میبهاین پژوهش 

دهد مواجهه با مشکالت و تغییرات زندگی افزایش می براینیاز را 
، اما سازدطرف میبرای درآمد نیازهای مادی افراد را تا اندازهو 

دینی، تمایل به ورزش و عوامل دیگری همچون سن، نگرش 
روحیه،  یارتقا برایتری های قویبینحمایت اجتماعی پیش

های ایثارگر هستند. عدم ارتباط شادکامی و امید به زندگی خانواده
متغیرهایی چون بین نمرات روحیه، شادکامی و امید به زندگی با 

 جنسیت، وضعیت تاهل، سن، سطح تحصیالت و میزان درآمد
گرایی (هدونیک) و همسو با دیدگاه دگاه لذتناهمسو با دی
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گرا را یک آرمان گرا (ایدایمونیک) است که شادکامی لذتسعادت
کنندگان امیال وار تعقیبها را بندهداند که انسانپست نمی

بلکه معتقد است شادکامی واقعی تجلی فضیلت است و  ،سازدمی
 .]50[شوددادن اعمال ارزشمند حاصل میبا انجام

های گرایش به ورزش با متغیرهای روحیه، همچنین بین مولفه
و  همبستگی مثبت های ایثارگرشادکامی و امید به زندگی خانواده

و  اشنایدرهای ها با پژوهشیافته داری وجود داشت. اینمعنی
و  ]35[وفاییانو  کشاورز ،]4[و همکاران لریک، ]14[همکاران
های حركتی همسو است. نقش فعالیت ]16[و همكاران دوستنشاط

و ورزشی منظم و مستمر در اصالح شیوه زندگی و ایجاد شادابی، 
طوری كه به ،سالمت روانی و افزایش امید به زندگی مشهود است

ورزشكاران از پایداری هیجانی و  كوپر اسمیتاعتقاد به
نفس باالیی برخوردارند و نسبت به خود و زندگی تصورات اعتمادبه

نحو بارزی رشد یافته مثبتی دارند و عوامل شخصیتی آنان نیز به
  است.

بین میزان مطالعه با میزان روحیه، شادکامی و امید به زندگی 
 مشاهدهداری همبستگی معنی های ایثارگر استان فارسخانواده

همبستگی میزان  ]35[وفاییانو  کشاورز ،شد. همسو با این یافته
های شیوهافراد  ،از طریق مطالعه. مطالعه و شادکامی را نشان دادند

الگوهای رفتاری الزم را كسب  یهامهارت و زندگی جمعی و دانش
تواند بر روابط بین افراد از یك سو و كنند كه رشد آنها میمی

جتماعی آنان و نیز عملكرد مفید و موثر در اجتماع از سوی سالمت ا
  .دیگر، تاثیر داشته باشد
های عمل به واجبات، عمل به مستحبات، بین تمامی مولفه

ها و گیریهب در تصمیمهای مذهبی، درنظرگرفتن مذفعالیت
های زندگی و تقید کلی به اعمال مذهبی با متغیرهای انتخاب

های ایثارگر امید به زندگی اعضای خانوادهروحیه، شادکامی و 
 ت. این یافته با نتایج پژوهشداری وجود داشهمبستگی معنی

و  دوستنشاط، ]35[وفاییانو  کشاورز ،]51[و همکاران والوروپالی
 ]43[دانشو  ]26[زاده هنرمندمهرابیو كاظمیان مقدم ، ]16[همكاران

مذهب با سالمت روان پژوهشگران در تبیین رابطه هماهنگ است. 
مذهب احساس  )١اند: چندین امكان را مورد توجه قرار داده

شود. دهد و باعث امیدواری میداربودن زندگی را به انسان میمعنی
عنوان مروج رفتار مثبت یك سبك سالم برای زندگی مذهب به )٢

ق و اجتماعی را تشوی هكند، هنجارهای شایستپیشنهاد می
از آنجا كه بسیاری از  )٣شمرد. رفتارهای ناپسند را زشت می

دهند، مذهب های مذهبی رخ میهای مذهبی در گردهماییآیین
شود. باعث پدیدآمدن روابط نزدیك و صمیمی با افراد دیگر می

اند فراوانی روابط نزدیك با دیگران از ها نشان دادهپژوهش
اس ذهنی روحیه و شادکامی و امید به زندگی های احسهمبسته

  است.
شده از سوی های حمایت اجتماعی دریافتبین تمامی مولفه

حمایت  شده از سوی دوستان،خانواده، حمایت اجتماعی دریافت
شده از سوی دیگران و حمایت اجتماعی اجتماعی دریافت

زندگی شده با میزان روحیه، شادکامی و امید به شده ادراکدریافت
داری های ایثارگر استان فارس همبستگی مثبت و معنیخانواده
و  نالودهای ها با نتایج پژوهش. این یافتهشتوجود دا
و  ]54[و همکاران مسلم ،]53[و همکاران متیولی ،]52[همکاران
اعتقاد بر این است كه  هماهنگ است. ]55[صالحو  اصلزاهدی

برخورد با رویدادهای فشارزا و  حمایت اجتماعی به سه طریق در
اوًال اعضای خانواده، دوستان  ؛كندافزایش بهزیستی ذهنی كمك می

شكل منابع توانند مستقیمًا حمایت ملموسی بهو سایر افراد می

مادی در اختیار شخص قرار دهند. ثانیًا اعضای شبكه اجتماعی فرد 
اتی خود توانند با ارایه پیشنهادات وی را از حمایت اطالعمی

تواند به حل مشكالتی كه برخوردار سازند و این اقدامات متنوع می
موجب فشار شده است كمك كند. این پیشنهادات به فرد كمك 
خواهد كرد تا به مشكل از دیدگاه جدیدی نگاه كند، بدین ترتیب آن 

رساند. ثالثًا حداقل میهای ناشی از آن را بهرا حل كرده یا آسیب
بخشی دوباره به فرد در توانند با اطمیناناجتماعی میافراد شبكه 

باارزش و محترم است از وی حمایت  ،خصوص اینكه مورد عالقه
موجب افزایش عزت نفس و  عمل آورند و نهایتاً عاطفی به

 .]56[خودپنداره در او شوند
های متغیرهای روحیه، شادکامی و امید به زندگی اعضای خانواده

عاطفی و نمره کلی نگرش به ایثار  ،اعتقادی، رفتاری ایثارگر با ابعاد
در بررسی همسویی  .نددار داشتو شهادت همبستگی مثبت و معنی

توان گفت با وجود تاکید نظری ها میو ناهمسویی این یافته
 پژوهش عملی که مستقیماً  ،فراوان بر نقش جایگاه ایثار و شهادت

شادکامی و امید به  رابطه این فرهنگ غنی را با سالمت روان،
های چند پژوهش هر ،زندگی مورد بررسی قرار داده باشد یافت نشد

رابطه مفاهیم واالی اجتماعی نظیر ایثار و ازخودگذشتگی  متعددی
با بررسی  ]57[و همکاران نویین .اندرا با سالمت روان نشان داده

شهروندان اصفهانی دریافتند میان سطح استدالل اخالقی و میزان 
داری وجود دارد. رفتارهای مطلوب اجتماعی همبستگی معنی

همچنین سطح استدالل اخالقی و میزان رفتارهای مطلوب 
اجتماعی در ایثارگران (جانبازان و آزادگان) هشت سال دفاع مقدس 

در . بود باالتر داریطور معنیاز دیگر شهروندان اصفهانی به
ی و سالمت بروز رفتارهای مطلوب اجتماع ،های رفتار انسانینظریه
تعارض با رفتارهای خودخواهانه قرار دارد. هدف نهایی  روان در

کاستن از درد و رنج شخصی دیگر  ،واکنش اجتماعی مطلوب
هایی که در زندگی ولو اینکه برایشان گران تمام . انسان]58[است

. دوست دارندشود مایلند به دیگران کمک کنند، شخصیت نوع
های زیر دوست یا شخصیت مثبت اجتماعی با ویژگیشخصیت نوع
شود: گرایش مستمر و بادوام نسبت به رفاه و حقوق تعریف می

ای که منافع گونهکردن با آنان، رفتار بهافراد دیگر، احساس همدلی
دوستی و دیگرخواهی، آنان را تامین کند. از آنجا که صفات انسان

عزت نفس هیجاناتی آنی و زودگذر شجاعت، ازخودگذشتگی و 
یابی به سالمت روحی و نیستند منجر به تحقق و شکوفایی و دست

های نظری همچنین دیدگاه .]59[دنشوشادکامی در این افراد می
اهداف واال در زندگی و خصایص انسانی مشترک با  ،متعددی

 فرانکلاند. فرهنگ ایثار را مرتبط با افزایش امید به زندگی دانسته
ترین انگیزه انسان است كه او را از دیگر معتقد بود معناجویی، مهم
 تواند با تزریقسازد. معنای زندگی میموجودات متمایز می

ولیت به زندگی، توان مقابله با مشكالت زندگی را افزایش دهد ئمس
  و موجب بهبود امید به زندگی در وی شود.
مبین رابطه میزان روحیه، براساس نتایج حاصل از این پژوهش که 
های شاهد و ایثارگر با نشاط و شادابی و امید به زندگی خانواده
توان دریافت یکی از می ،پذیرش جایگاه ایثار و شهادت است

های اجتماعی، ایجاد و ترین طرق پیشگیری از آسیبباارزش
تقویت هنجارهای فرهنگی نظیر ایثار است که با استفاده از آنها 

ن به اصالح فرد و جامعه و متعاقب آن کاهش توامی
های اجتماعی و افزایش سالمت پرداخت. افرادی که ناهنجاری

پذیرش بیشتری از جایگاه ایثار و شهادت دارند، دارای عزت نفس 
باالتر و در نتیجه قدرت خودابرازی و استقالل بیشتری هستند. 

ان همراه با بودن و درک احساسات دیگرحس همدلی و توانایی آگاه
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فردی ولیت اجتماعی در آنها باال بوده و روابط بینئمس
بخشی دارند و روحیه، شادکامی و امید به زندگی را تجربه رضایت
بنابراین استفاده از هنجارهای فرهنگی ایثار و مفاهیم  .نمایندمی

تواند از بسیاری از اخالقی با کارکردهایی که در فرد و جامعه دارد می
کارکردهای  و انحرافات جامعه جلوگیری و پیشگیری کند. هاجرم

آل و در مسیر کمال قدری ایدههنجار فرهنگی ایثار و شهادت به
راحتی با آموزش، توسعه و ترویج آن به سمت توان بهاست که می

گونه انحرافات اجتماعی حرکت نمود  ای سالم و عاری از هرجامعه
و افزایش امید به زندگی افراد  و در جهت ارتقای روحیه و شادابی

 کوشید. 
 از عمدتاً  گیرینمونه که بود این مطالعه این های محدودیت از

 گرفت،می صورت ایثارگران امور و شهید بنیاد مراکز و مدارس طریق
 قرار عوامل این تاثیر تحت دهندگانپاسخ صداقت است ممکن لذا

. گیرد صورت احتیاط با نتایج تعمیم است الزم بنابراین. باشد گرفته
 با شناختیجمعیت عوامل نامهپرسش در درآمد ماده ذکر همچنین
 از بسیاری پاسخگویی عدم و نشده مواجه دهندگانپاسخ استقبال
 از وسیعی حجم رفتنازدست موجب ماده این به کنندگانشرکت
 و امید روحیه، به مربوط منابع كمبود. شد زمینه این در اطالعات
 عدم نتيجه در و ایثارگر و شاهد محترم هایخانواده شادابی و نشاط
 شدهانجام تحقيقات ساير با پژوهش نتايج دقيق مقايسه امكان
  .بود پژوهش هایمحدوديت ديگر از كشور داخل در خصوصبه

از آنجا که پژوهش حاضر یک پژوهش همبستگی بود، پیشنهاد 
ای و های مداخلهبرنامههای آتی نقش انواع شود در پژوهشمی

آموزشی در افزایش روحیه، افزایش نشاط و شادابی و امید به 
همچنین  ارگر مورد بررسی قرار گیرد.های محترم ایثزندگی خانواده

مثبت پذیرش جایگاه ایثار و شهادت با  همبستگیبا توجه به 
روحیه، نشاط و شادابی و امید به زندگی اعضای محترم 

ن نسبت به والئهد و ایثارگر الزم است مسهای شاخانواده
عنوان سازی فرهنگ ایثار و شهادت بهنمودن امکانات نهادینهفراهم

ای ها، نظام آموزشی و نظام رسانهبخشی از وظایف خانواده
فرهنگ متعالی ایثار و  چرا که، عمل آورنداقدامات الزم را به
اری منبعث از رفتها، الگوهای اخالقی و اندیشه شهادت با ارایه

قرآن، روایات و احادیث، تالش برای خدمت به مردم، همبستگی و 
  سالمت روان افراد دارد. یخواهی تاثیر بسزایی در ارتقاعدالت

  
  گیرینتیجه

سن، گرایش به ورزش، ميزان مطالعه، تقید به اعمال فاکتورهای 
ان میزبر مذهبی، حمایت اجتماعی و پذیرش جایگاه ایثار و شهادت 

های مختلف خانوادهاعضای امید به زندگی شادکامی و روحیه، 
  تاثیر دارند.شاهد و ایثارگر 

  
از تمامی کسانی که در انجام این پژوهش  تشکر و قدردانی:

  شود.همکاری و مشارکت کردند تشکر و قدردانی می
نظارت اخالقی بر این پژوهش توسط معاونت  تاییدیه اخالقی:

فارس صورت استان پژوهشی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
  گرفته است.

  موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است. تعارض منافع:
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