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[1] Identifying the factors and barriers to promoting the culture of sacrifice and
martyrdom [Internet] [2] Sahifeh Noor [3] Collection of rules and regulations of the
General Directorate of Advertising and Cultural Centers  [4] Comprehensive quality
management in the public sector [5] Recognizing and introducing the physical appearance 
of Iranian-Islamic climatic architecture and the criteria for its use in designing and
organizing martyrs’ gulls [Research Project] [6] Investigating the state of organization
of the mosque and its relationship with the satisfaction of martyr families in Semnan
province [Research Project] [7] Reviewing the opinions and views of the great martyrs 
family and other social groups on how to preserve and organize the martyrs’ bully and 
turn it into cultural centers [Research Project] [8] Study of the Theoretical pattern and 
practical practices for designing the martyrs’ galleries based on the flowers of the
islamic countries of the world [Research Project] [9] A comparative study on the level
of satisfaction of martyrs and families among the ways of organizing golazar martyrs
of Mazandaran Province [Research Project] [10] Investigating the factors affecting job
satisfaction of shaheed foundation staff [Research Project] [11] Assessment of veteran’s 
satisfaction with welfare services of the Foundation and its relationship with the
individual and social factors of veterans [Research Project]

Aims Due to the importance of the martyr’s status and in order to transfer the culture of 
sacrifice and martyrdom to the next generation, the plan for organizing the martyrs’ cemetery 
has been implemented throughout the country. The purpose of this research was to evaluate 
the satisfaction rate of the sacrificers from the way of organizing the martyrs’ cemetery.
Instruments & Methods In this descriptive study, in 2013, 372 people from sacrificers 
in Golestan province (Gorgan, Bandar-e Turkaman and Aliabad Katoul) were selected by 
stratified random sampling and entered the study. The research instrument was a demographic 
questionnaire and a researcher-made questionnaire to assess the satisfaction of the sacrificers 
from the manner of organizing the martyrs’ cemetery. Data were analyzed by one-sample 
t-test, Pearson correlation coefficient, Spearman test, independent t test and one-way ANOVA.
Findings Considering the difference in average calculated from the hypothetical mean, the
sacrificers were satisfied with the architecture, materials, physical arrangement and the degree
of respecting the martyrs (p<0.05), but they were not satisfied with the facilities (p>0.05). The
sacrificers were also negatively affected by re-organizing the martyrs’ cemetery (p=0.0001).
The level of education with the three variables: the physical satisfaction, the effectiveness in
respecting the martyrs and the type of feeling toward re-organizing the martyrs’ cemetery had 
reversed relationship. Birthplace and type of religion also made a significant difference in the
evaluation of triple variables of satisfaction (p<0.05).
Conclusion Despite their satisfaction with the physical arrangement of the martyrs’ cemetery,
the sacrificers does not feel positive about the implementation of this plan, and this negative 
feeling is greater among followers of the Sunni religion compared to followers of the Shia religion.
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دهی ایثارگران از نحوه سامان مندیمیزان رضایت
  گلزار شهدا؛ مطالعه موردی استان گلستان
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  چکيده
در راستای انتقال فرهنگ ایثار و و با توجه به اهمیت مقام شهید  :اهداف

 دهیسامان طرحی آنان، هانهادن به ازخودگذشتگیآینده و ارجشهادت به نسل 
میزان  ارزیابی ،این پژوهش. هدف اجرا شده استگلزارهای شهدا در سراسر کشور 

  .بود گلزارهای شهدا دهیسامانایثارگران از نحوه  مندیرضایت
نفر از  ۳۷۲، تعداد ۱۳۹۲در سال  توصیفی این پژوهشدر  :هاو روش ابزار

 )آباد کتولترکمن و علی گرگان، بندر هایشهرستاناستان گلستان (ایثارگران 
انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار متناسب ای هگیری تصادفی طبقروش نمونهبه

 ارزیابیساخته نامه محققپرسشمشخصات دموگرافیک و نامه پرسشپژوهش، 
ها داده. بود گلزارهای شهدا دهیسامانایثارگران از نحوه  مندیرضایتمیزان 

 T ،اسپیرمن و ضریب همبستگی پیرسون، متغیرهتک Tهای آماری توسط آزمون
  طرفه تحلیل شدند.آنالیز واریانس یکو مستقل 
جامعه ، شده از میانگین فرضیبا توجه به تفاوت میانگین محاسبه :هایافته

 و یکیزیف دهیسامانشده، ، مصالح استفادهایثارگری نسبت به نحوه معماری
امکانات )، اما نسبت به >۰۵/۰pد (نهادن به مقام شهدا رضایت داشتنمیزان ارج
جامعه ایثارگری نسبت ). همچنین <۰۵/۰pرضایت نداشتند (در گلزارها  موجود

میزان  ).p=٠٠٠١/٠بودند ( گلزارها دارای احساس منفی مجدد دهیسامانبه 
نهادن به مقام در ارج یاثرگذار ،یکیزیت فیرضاگانه تحصیالت با متغیرهای سه

دار معکوس یرابطه معن مجدد گلزارها دهیساماننوع احساس نسبت به و  شهدا
ی را در ارزیابی دارمعنیتفاوت نیز متغیرهای محل تولد و نوع مذهب  شت.دا

  . )>۰۵/۰pکردند (ایجاد مندی رضایتگانه متغیرهای سه
ی فیزیکی گلزارها دهیساماناز جامعه ایثارگری با وجود رضایت  :گیرینتیجه
این احساس منفی در و نسبت به اجرای این طرح احساس مثبتی ندارند  شهدا،
  است.پیروان مذهب تسنن در مقایسه با پیروان مذهب شیعه بیشتر  بین

  یدهگلزار شهدا، سامان ،یمندتیرضا ها:کلیدواژه
  

  ۲۰/۰۸/۱۳۹۵ تاريخ دريافت:
  ۰۱/۰۲/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  chaleshjooyan@yahoo.comنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

، هافشانینظام جمهوری اسالمی مبتنی بر جان پایه و بنیان
ی شهدا بوده و شهدا با خون هاو ایثارگری ها، رشادتهادالوری

استوار و  خود توانستند درخت انقالب اسالمی را آبیاری و آن را
زیرا  ،است در اسالم شهید از منزلت باالیی برخوردار .پایدار نمایند

بر  ".شودمی شهید كسی است كه آگاهانه در راه پیكار الهی كشته"
زیرا او با  ،مصداق ایثارگری استترین این اساس شهید خود عالی

برگزیدن راه الهی و گذشتن از همه آمال و آرزوها تا مرحله 
لغویون عرب برای واژه . ]1[رودمی به پیشفدانمودن جان خویش 
شهید به كسی " نکهیااز جمله  ؛اندهكرد هیاراشهید معانی مختلفی 

شهید  ،عبارت دیگربه ".شود كه شاهد و ناظر بر اشیا استمی گفته
را مشاهده كند یا برای كسی یا چیزی  یئیشكسی كه شخص یا به 

همچنین شهید كسی  .شودمی دهد، اطالقمی یا علیه آن شهادت
بلكه بر  ،است كه هیچ امری از حیطه علم و دانایی وی خارج نیست

دادن امین است و كسی كه در راه همه چیز مطلع است، در گواهی
، با عنایت به اهمیت مقام شهید در اسالم. خدا كشته شده است

ی هاو کوشش هانهادن به تالشکه ارجرا پذیرفت این واقعیت  باید
ی انقالب بوده و باعث انتقال هامعنی پاسداری از ارزششهدا به

  . شودمی فرهنگ ایثارگری و شهادت به نسل آینده
در مورد  با توجه به مقام شهدا در ایران و فرمایش رهبر کبیر انقالب

و در راستای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل  ]2[مقام شهدا
ی آنان، بنیاد شهید و امور هانهادن به ازخودگذشتگیآینده و ارج

 .شدگلزارهای شهدا در سراسر کشور  دهیسامانایثارگران متولی 
بدین منظور در راستای حفظ قداست و منزلت گلزار شهدا، اداره 

دهی امر سامانمنظور به ۱۳۷۷ی شهدا در سال هاگلزارها و یادمان
و برای  تهیهرا دی گلزار شهدا هاعمران و بهسازی گلزار شهدا، طرح

اصول و  نمود.اجرا به بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور ابالغ 
ی اسالمی و هامحورهای حاکم بر این طرح مبتنی بر ارزش

دی فوق، معاونت ها طرحبراساس . معماری اسالمی بوده است
 ۱۳۸۵عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در سال 

خدماتی و تهیه دهی ساماناقدام به انتشار دستورالعمل اجرایی 
ی شهدا نمود و تمامی هامزار و گلزارها و ایجاد یادمان یراهنما
اهداف اجرای این طرح . این طرح شدند یموظف به اجرا هااستان

 دهیسامانبهسازی و  )۱: توان در دو هدف ذیل جستجو نمودمی را
و کوتاهی در  است یک وظیفه اخالقی و ملیمزار و گلزار شهدا که 

ی جدی و غیرقابل جبران به فرهنگ هااین امر موجب بروز آسیب
داشتن یاد و نام شهدا و زنده نگه )۲. شدایثار و شهادت خواهد 

تاکیدات حضرت امام براساس تجلیل و تکریم از مقام معنوی آنان 
  . ]3[و مقام عظمای والیت )ره(خمینی

  :توان در چهار مورد ذیل خالصه نمودمی اجرای این طرح رامنظور از 
عمران، آبادانی و زیباسازی در سراسر کشور با درنظرگرفتن اصول  )۱

 دی گلزار شهدا و متناسب با اصول معماری اسالمیها و مبانی طرح
  ریزی در جهت مرمت و بازسازی مزار شهدا برنامه) ۲
  یری از اعمال سلیقهایجاد وحدت رویه در اجرا و جلوگ )۳
شده با مشارکت سایر ی تعیینهااحداث بناهای یادمان در مکان )۴

  ربطو نهادهای ذی هاسازمان
گلزارهای دهی سامان شدمقرر  هادر راستای تحقق این دستورالعمل

گلزارهای شهری و روستایی دارای  ژهیوبهشهدا در استان گلستان 
 :اهمیت، طی سه فاز انجام گیرد

  .سازی گلزارهای شهداهمسطح و همسان :فاز اول
ی معماری اسالمی از قبیل ایجاد رواق، هااجرای المان :فاز دوم
مسیر ورودی و خروجی گلزارها، روشنایی دهی ساماننما، طاق

  غیره. گلزارها، احداث سکوهای نشیمن و 
 هیارااحداث مراکز فرهنگی در کنار گلزارها در جهت  :فاز سوم
  و غیره.ها و نشریات مرتبط ی شهدا، آثار شهدا، کتابهانامهوصیت

گرفته در استان گلستان ی انجامهابررسیبراساس در حال حاضر 
گلزار مربوط به مناطق شهری و مابقی  ۲۸گلزار وجود داشته که  ۲۷۱

گلزار شهدا در مناطق  ۲۸تاکنون  .در مناطق روستایی قرار دارند
گلزار مناطق روستایی در  ۱۵۰بوده و  شهید ۲۱۷۰شهری که مزار 

در تمامی  شدهمطالعات انجامبراساس  است.دستور کار قرار گرفته 
 ۳۰۰و تنها شده اجرا و فاز دوم در آنها انجام  ، فاز اول کامالً هاگلزار

فاز در  نشده است. دهیسامانشهیدی در مناطق روستایی مزار تک
اکنون هیچ اقدام اجرایی و دلیل عدم تامین اعتبار تسوم نیز به

مربوطه، این فاز  مسئوالنعملیاتی انجام نگرفته است و بنا به اظهار 
  . در صورت تامین اعتبار، عملیاتی و اجرایی خواهد شد

بایست این می گرفته در استان گلستان،مبا توجه به اقدامات انجا
انجام این اقدامات، رضایت مردم  واسطهبهکه  شودواقعیت متجلی 

یند اقدامات آی شهدا نسبت به فرهاایثارگران و خانواده خصوصبه
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 .شده، در راستای تجلیل از شهدا و گلزارهای آنها افزایش یابدانجام
تواند پشتوانه محکمی برای تداوم راه می افزایش رضایت ایثارگران

حی و روانی است که حالتی رو مندیرضایتزیرا  ،شده باشدانتخاب
به  یابیدستشدن نیاز اولیه یا ثانویه و در یک فرد پس از برطرف
یک حالت  عنوانبه مندیرضایت. دشومی هدف مورد نظر ایجاد

 .ی زندگی فرد را در بر گیردهاتواند تمامی جنبهمی روانی مثبت
تواند در می افراد از عمل و هدف مشخص، مندیرضایتیند آبر

نقش مهمی داشته ) ایثارگران(حی و روانی کنشگران تسلی رو
  .]4[باشد

خانواده شهدا و  مندیرضایتشده در حوزه میزان تحقیقات انجام
گلزار شهدا بسیار ناچیز بوده  دهیسامانسایر اقشار مردم از نحوه 

بررسی طرح : در این پژوهش تحقیقاتی مانند ،همهبا این . است
اقلیمی معماری  كالبدیسیمای و معرفی پژوهشی شناخت 

 دهیسامانو در طراحی از آن استفاده  و معیارهای اسالمی -ایرانی
گلزار شهدا و رابطه آن با  دهیسامانوضعیت  ،]5[شهداگلزارهای 

نظرات و  بررسی ،]6[ی شهدای استان سمنانهارضایت خانواده
اقشار جامعه در خصوص  ی خانواده معظم شهدا و سایرهادیدگاه

شهدا و تبدیل آن به مراكز  گلزار دهیساماننحوه حفظ و 
تئوریک و راهکارهای عملی در جهت  بررسی الگویی، ]7[فرهنگی

طراحی گلزارهای شهدا براساس گلزارهای کشورهای اسالمی 
مردم  خانواده شهدا و مندیرضایتبررسی تطبیقی میزان  ،]8[جهان

بررسی عوامل  ،]9[گلزار شهدای استان مازندران دهیساماناز نحوه 
بررسی میزان  و ]10[بر رضایت شغلی كاركنان بنیاد شهید موثر

جانبازان نسبت به خدمات رفاهی بنیاد و رابطه آن با  مندیرضایت
  .دانگرفتهمورد بررسی قرار  ]11[نعوامل فردی و اجتماعی جانبازا

توان به دو قسمت می شده در حوزه گلزار شهدا راتحقیقات انجام
   :تقسیم کرد

بررسی الگوهای نظری و عملی در زمینه گلزار شهدا که در این  )الف
اسالمی نظیر گنبد،  –زمینه به بررسی شناخت معماری ایرانی

، كاریگره ،كاریكاشی ؛شامل ها و تزییناتها، منارهقوس ها وطاق
بری پرداخته شده و همچنین به گچ و ، مقرنس، كاربندیكاریآینه

گلزارهای شهدای  تیموفقبررسی تئوریک در زمینه چگونگی 
های کشورهای کشورهای اسالمی و غیراسالمی و حتی گورستان

  . اندمان پرداختهدیگر و مقایسه آن با کشور اسالمی
 دهیساماناز طرح  مندیرضایتی که به بررسی میزان تحقیقات )ب

 - صورت پیمایشیاغلب این تحقیقات به که اندگلزار پرداخته
های اند و همچنین میزان رضایت بین خانوادهانجام شده توصیفی

همراه مقایسه و بیان تفاوت آنها شهدا و سایر اقشار جامعه را به
  . اندمورد بررسی قرار داده

نماید عبارت گری که در تحقیقات پیشین خود را باز مینکته دی
 دهیسامانهای شهدا نسبت به است از این امر که اکثر خانواده

گلزارها و خصوصًا گلزار شهدا تمایل نشان داده و این شیوه را امری 
های اسالمی و فرهنگ الزم و ضروری برای حفظ و بقای ارزش

 افراد جامعه نیز بر این امر صحهمضاف بر این،  .اندایرانی دانسته
 .گذارندمی

پرسش اساسی تحقیق این  ،شدهدر مجموع با عنایت به موارد مطرح
گلزارهای شهدای استان  دهیسامانکه ایثارگران از نحوه  است

اساسی،  سئوالگلستان تا چه میزان رضایت دارند؟ بر مبنای این 
نماید دریابد که بنیاد شهید و ایثارگران استان می این تحقیق تالش

گلستان تاکنون چه اقداماتی را انجام داده است؟ میزان 
؟ است گرفته تا چه میزانایثارگران از اقدامات انجام مندیرضایت

گلزارهای شهدا تا چه میزان باعث  دهیساماناجرای عملیات طرح 

یات طرح ه است؟ اجرای عملشدنهادن به مقام شهدا ارج
گلزار شهدا تا چه میزان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  دهیسامان

نقش داشته است؟ و سرانجام مجریان طرح در راستای افزایش 
گلزارهای شهدای استان  دهیسامانرضایت ایثارگران از نحوه 

این بنابراین هدف  بایست انجام دهند؟می گلستان چه اقداماتی را
 دهیسامانایثارگران از نحوه  مندیرضایتان میز ارزیابی ،پژوهش

  .بود گلزارهای شهدا
  

  هاو روش ابزار
در  ۱۳۹۲در سال روش پیمایشی و اسنادی به توصیفی این پژوهش

آباد کتول ترکمن و علی كلیه ایثارگران سه شهرستان گرگان، بندر بین
با توجه به جامعه آماری مورد  انجام شد.نفر  ۱۲۳۳۱تعداد به

برای تعیین حجم نمونه از فرمول منطقی كوكران استفاده  ،مطالعه
ایثارگر بود که برای  ۳۷۲ شده برابر باو حجم نمونه محاسبهشد 

مورد متناسب  یاطبقهگیری تصادفی روش نمونه ،هاانتخاب نمونه
  .قرار گرفت استفاده

نامه پرسشمشخصات دموگرافیک و نامه پرسشابزار پژوهش، 
ایثارگران از نحوه  مندیرضایتمیزان  ارزیابیساخته محقق
میزان مولفه  نامه،پرسشدر این . بود گلزارهای شهدا دهیسامان
فیزیکی طرح گلزارهای  دهیسامانجامعه ایثارگری از  مندیرضایت
 دهیساماناز معماری طرح  مندیرضایت؛ سه شاخص باشهدا 

از امکانات موجود در  یمندرضایت، گویه) ۱۱(با  گلزارهای شهدا
شده از مصالح استفاده مندیرضایتو گویه)  ۱۰(با گلزارهای شهدا 
نهادن به ارج مولفهدو همچنین و  گویه) ۸(با  در گلزارهای شهدا

و  گویه) ۶(با  گلزارها دهیساماناجرای طرح  واسطهبهمقام شهدا 
مجدد  دهیساماننوع احساس جامعه ایثارگری نسبت به ارزیابی 
میزان رضایت ایثارگران را مورد سنجش قرار  گویه)، ۹(با  گلزار شهدا

ها ها و شاخصدهی برای هر یک از مولفهداد. همچنین نمرهمی
  در نظر گرفته شد.  ۴براساس مقیاس لیکرت بوده و از صفر تا 

از تكنیك اعتبار صوری و با استفاده نامه تعیین اعتبار پرسش
 صورت گرفت.نباخ وضریب آلفای كر توسطاالت تعیین پاپایی سئو

و شد نامه توسط جامعه هدف تکمیل پرسش ۳۴ منظوربرای این 
نامه از های پرسسها و شاخصبرای مولفه نباخویب آلفای کراضر
نتایج محاسبات ضریب آلفای کرونباخ  دست آمد.به ۸۲/۰تا  ۸۰/۰

 پایاییه دارای بیانگر این واقعیت مهم بود که ابزار مورد استفاد
  .است مناسب و قابل قبول

 Tهای آماری آمده توسط آمار توصیفی و آزموندستهای بهداده
 ،اسپیرمن و ضریب همبستگی پیرسون های، آزمونمتغیرهتک

  استفاده شد. طرفهتحلیل واریانس یک و آزمونمستقل  T آزمون
  

  هایافته
سال بود. از بین  ۶/۴۸±۲۲/۵میانگین سنی ایثارگران مورد مطالعه 

  ) مرد بودند.%۳/۶۲نفر ( ۲۴۵) زن و %۷/۲۷نفر ( ۱۴۸این افراد 
ایثارگران مورد مطالعه از معماری طرح  %۶/۷۳ مندیرضایتمیزان 
از  %۵/۷۴، امکانات موجود در گلزارهااز  %۱/۵۰، گلزارها دهیسامان

فیزیکی  دهیساماناز  %۰/۷۴ ،شده در گلزارهامصالح استفاده
اجرای  واسطهبهنهادن به مقام شهدا میزان ارجاز  %۹/۶۹ و گلزارها
نوع بود. همچنین  "زیادخیلی"و  "زیاد" گلزارها دهیسامانطرح 

 مجدد گلزار شهدا، دهیسامانایثارگران نسبت به  %۸/۴۹احساس 
  ارزیابی شد.مثبت  مثبت و کامالً 

از  ۵/۲(میانگین فرضی  شده ازبا توجه به تفاوت میانگین محاسبه
، نسبت به نحوه معماریاستان گلستان جامعه ایثارگری ، )۴



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران ییمحمد رضا اکبریعل  ۶۴

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

نهادن به میزان ارج و یکیزیف دهیسامانشده، مصالح استفاده
 امکانات موجود)، اما نسبت به >۰۵/۰pمقام شهدا رضایت داشتند (

  ). <۰۵/۰pرضایت نداشتند ( شهدا یدر گلزارها

گلزارهای  مجدد دهیسامانجامعه ایثارگری نسبت به همچنین 
  ).۱جدول  ؛p=٠٠٠١/٠( بودند شهدا دارای احساس منفی

 

  گلزارها دهیسامانطرح  یاجرااز  مندیرضایتمیزان  هایمولفهها و به شاخص مقایسه میانگین نمرات ارزیابی ایثارگران نسبت )۱ جدول
  داریسطح معنی  تفاوت میانگین  نمرات  مندیرضایتهای میزان مولفه ها وشاخص

  ۰۰۰۱/۰  ۳۷۱/۰  ۸۷/۲±۹۷/۰  ی شهداگلزارها دهیسامانطرح  یاز معمار مندیرضایت زانیمشاخص 
  ۷۰۴/۰  - ۰۳۶/۰  ۴۷/۲±۸۴/۰  شهدا یاز امکانات موجود در گلزارها مندیرضایت زانیمشاخص 
  ۰۰۰۱/۰  ۵۸۱/۰  ۰۸/۳±۳۲/۱  شده در گلزارهااز مصالح استفاده مندیرضایت زانیمشاخص 
  ۰۵/۰  ۴۲۱/۰  ۹۲/۲±۰۹/۱ یکیزیف دهیساماناز  یثارگریاجامعه  مندیرضایت زانیم مولفه
  ۰۰۰۱/۰  ۲۶۱/۰  ۷۶/۲±۹۰/۰  گلزارها دهیسامانطرح  یاجرا واسطهبهنهادن به مقام شهدا ارج زانیم مولفه
  ۰۰۰۱/۰  - ۰۱۱/۰  ۴۹/۲±۱۱/۱  مجدد گلزار شهدا دهیساماننسبت به  یثارگریانوع احساس جامعه  مولفه

 
بین سن و میزان درآمد ماهیانه جامعه ایثارگری  ایرابطههیچ 

از طرح  یکیزیف تیرضاگانه مورد مطالعه با متغیرهای سه
م نهادن به مقادر ارج دهیسامانطرح  یاثرگذار ،گلزارها دهیسامان
مجدد گلزارها وجود  دهیساماننوع احساس نسبت به و شهدا 
میزان تحصیالت با متغیرهای  اما بین متغیر )،<۰۵/۰pشت (ندا
نهادن به مقام در ارج یاثرگذار ،)r=-۱۲۱/۰(ی کیزیف تیرضاگانه سه
مجدد  دهیساماننوع احساس نسبت به ) و r=-۱۴۹/۰( شهدا
 مشاهده شدمعکوس  داریمعنرابطه  )r=- ۱۳۲/۰( گلزارها

)۰۵/۰p<.(  
در ارزیابی نسبت به  دارمعنیتفاوت ایجاد متغیر جنسیت باعث 

اما متغیرهای محل تولد و نوع  )،<۰۵/۰pنشد (گانه سهمتغیرهای 
  . )>۰۵/۰pکردند (ی را در ارزیابی آنان ایجاد دارمعنیمذهب تفاوت 

متغیر وضعیت تاهل باعث ایجاد تفاوت در ارزیابی پاسخگویان 
گلزارها و متغیر  دهیساماننسبت به متغیر رضایت فیزیکی از طرح 

شد مجدد گلزارها  دهیساماننوع احساس آنان نسبت به 
)۰۵/۰p<( ی در ارزیابی پاسخگویان نسبت به دارمعنی تفاوت، اما

نهادن به مقام گلزارها در ارج یدهسامانمتغیر میزان اثرگذاری طرح 
  . )<۰۵/۰pایجاد نکرد (شهدا 

ی در ارزیابی دارمعنیمتغیر وضعیت پاسخگویان تفاوت همچنین 
 دهیسامانپاسخگویان نسبت به متغیر میزان اثرگذاری طرح 

ت به مقام شهدا و متغیر نوع احساس آنان نسبنهادن ارجگلزارها در 
اما باعث تفاوت  )،>۰۵/۰pکرد (مجدد گلزارها ایجاد  دهیسامانبه 

در ارزیابی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت فیزیکی آنان از طرح 
  ).<۰۵/۰pنشد (گلزارها  دهیسامان

ایجاد تفاوت در ارزیابی پاسخگویان نیز باعث متغیر محل سکونت 
  ).>۰۵/۰pشد (مورد مطالعه گانه سهنسبت به متغیرهای 

  
  بحث

جامعه ایثارگری مورد  ،آمدهعملنظرسنجی و ارزیابی بهبراساس 
فیزیکی گلزارها رضایت داشت و  دهیسامانمطالعه نسبت به 
رضایت از (شده شده برای سه شاخص درنظرگرفتهمیانگین محاسبه

) شده و متغیر رضایت فیزیکینحوه معماری، مصالح استفاده
تنها میانگین رضایت از شاخص  .بیشتر از میانگین حد متوسط بود

   ارزیابی شد.امکانات ایجادشده کمتر از حد متوسط 
توان گفت که جامعه ایثارگری مورد می با توجه به نتایج حاصله لذا

گرفته رضایت مطالعه از اقدامات عملیاتی، اجرایی و فیزیکی انجام
 مندیرضایتدهد که میزان می اما نتایج حاصله نشان ،دارند
در  دهیساماناثر طرح (گویان نسبت به دو متغیر دیگر پاسخ
مجدد  دهیسامانبه مقام شهدا و نوع احساس نسبت به نهادن ارج

نسبت به متغیر  مندیرضایتی که این طوربه ،کمتر بود )گلزارها

مجدد گلزارها نزول نمود و کمتر  دهیساماننوع احساس نسبت به 
که پاسخگویان از منظر فیزیکی  توان گفتمی لذا. شداز حد متوسط 
اما از منظر ذهنیت، نگرش و نوع احساس نسبت به  ،رضایت داشته

و ارزیابی آنان به  داشتندمجدد گلزارها رضایت کمتر  دهیسامان
  . بودسمت برخورداری از ذهنیت و احساس منفی حرکت نموده 

 با توجه به ساختار فرهنگی و مذهبی حاکم بر استان گلستان مبنی
نتایج محاسبات گویای  ،بر وجود پیروان دو مذهب شیعه و سنی

این واقعیت بود که پیروان مذهب تسنن نسبت به طرح 
دارای رضایت  ،در مقایسه با پیروان مذهب تشیع دهیسامان

و این مهم در ارزیابی آنان نسبت به دو متغیر اثر  ندکمتری بود
به مقام شهدا و نوع احساس نسبت نهادن ارجدر  دهیسامانطرح 

اهل تسنن نسبت  .بود دارمعنیمجدد گلزارها بسیار  دهیسامانبه 
شده دارای اخص دو متغیر مطرح طوربهگرفته و به اقدامات انجام

و نوع احساس آنان نیز به سمت منفی حرکت بودند ارزیابی منفی 
و باورهای  الزم به ذکر است که با توجه به اعتقادات بود.نموده 
قال، مانع انجام عملیات علما و خانواده شهدا در شهر آق ،مذهبی
همچنین این نتایج در محاسبات . ندبود شده دهیسامان
مورد گانه سهپذیری متغیرهای گرفته در زمینه میزان تفاوتانجام

مطالعه از شهر محل سکونت پاسخگویان نیز در سطح ضریب 
   .ته اسشداثبات  %۹۵اطمینان 
بین سطح تحصیالت با  دارمعنیرابطه معکوس  وجود با توجه به

توان گفت که با حرکت از می ،ارزیابی جامعه ایثارگری مورد مطالعه
سواد به از بی(سطح تحصیالت پایین به سمت تحصیالت باالتر 

آنان نسبت به  مندیرضایتمیزان ) ارشد و باالترسمت کارشناسی
و این مهم نسبت به  فتیامی ه کاهششدسه متغیر اصلی مطرح

مجدد در مقایسه با سایر  دهیسامانمتغیر نوع احساس نسبت به 
  . نشان داد افزایش چشمگیری ،متغیرها

بودن سطح توان به پایینمی های این مطالعهاز محدودیت
دلیل مراجعه مکرر و بیش از حد پاسخگویان به همکاری

زدگی آنها نامهدانشجویان و محققان به آنها و به تعبیر دیگر پرسش
بودن همکاری مسئوالن و کارکنان استانی و شهرستانی و پایین

	اطالعی و غیره اشاره کرد. دلیل بیبه
آمده مبنی بر رضایت فیزیکی جامعه دستهبا توجه به نتایج ب

رضایت بیشتر از میانگین حد (گلزارها  دهیسامانایثارگری از طرح 
ریزان اجرایی طرح و برنامه مسئوالند شومی پیشنهاد ،)متوسط
رضایت از نحوه (نسبت به سه شاخص رضایت فیزیکی  دهیسامان

ش و همت تال) شده و امکانات موجودمعماری، مصالح استفاده
ی افزایش هازمینه ،بیشتری نمایند و با ایجاد امکانات متناسب

گلزارهای شهدا  دهیسامان جامعه ایثارگری را از طرح مندیرضایت
ریزان و برنامه مسئوالند شومی پیشنهادهمچنین . فراهم آورند

نشین دقت و مجدد گلزارها در مناطق سنی دهیساماننسبت به 
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ی هانمودن باورها و ارزشو با لحاظ آورندعمل توجه بیشتری به
اعتقادی آنان و جلب نظر جامعه ایثارگری اهل تسنن و علمای آنان 

یند آبسترهای رضایت آنان را در فر ،ی اقناییهابا استفاده از مکانیزم
مجدد گلزارها فراهم آورند تا از بروز و گسترش نگرش و  دهیسامان

عمل گرفته پیشگیری بهت انجاماحساس منفی نسبت به اقداما
 . دیآ

صورت کامل و مطابق با بایست بهمی از آنجا که اجرای یک پروژه
برنامه انجام گیرد و با عنایت به این واقعیت که در استان گلستان 

دلیل عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز تاکنون اقدامی عملی به
 گلزارها انجام دهیساماناجرای فاز سوم و تکمیل طرح  منظوربه

در ارزیابی جامعه ایثارگری تاثیرگذار بوده، لذا  مسالهنگرفته و این 
ریزان بنیاد شهید و امور و برنامه مسئوالند شومی پیشنهاد

ایثارگران نسبت به تامین اعتبار مورد نظر و تکمیل طرح اقدام 
جامعه ایثارگری را از  مندیرضایتی افزایش هانمایند تا زمینه

  . گلزارها فراهم آورند دهیسامانای طرح اجر
با عنایت به این واقعیت که جامعه ایثارگری مورد مطالعه همچنین 

احساس  ،فیزیکی گلزارها دهیسامانبا وجود رضایت نسبی از 
و  مسئوالند شومی پیشنهاد ،مثبتی نسبت به طرح فوق ندارند

ی هاآموزش هیاراریزان بنیاد شهید و امور ایثارگران با برنامه
مناسب، بسترهای افزایش سطح آگاهی جامعه ایثارگری را فراهم 

ی تغییر در نگرش و احساس جامعه هاواسطه آن زمینهبه نمایند تا
تبع و بهنموده گلزارها مهیا  دهیسامانایثارگری را نسبت به طرح 

  . آنان را نسبت به طرح مورد نظر افزایش دهند مندیرضایتآن 
  

  ریگینتیجه
 دهیساماناز جامعه ایثارگری مورد مطالعه با وجود رضایت 

نسبت به اجرای این طرح ذهنیت و  ی شهدا،فیزیکی گلزارها
در اهل سنت  این احساس منفی در بینو احساس مثبتی ندارند 

  است.بیشتر  شيعيانمقایسه با 
  

از تمام کسانی که در اجرای این پژوهش ما را  :تشکر و قدردانی
	شود. یاری کردند، تشکر و قدردانی می

 اخذ پژوهش در کنندهشرکت افراد تمام تیرضا :تاییدیه اخالقی
 .شد

  .موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است :تعارض منافع
 .موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است :منابع مالی
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