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[1] Religious identity components [2] Social identity [3] Century of information: the power 
of identity [4] esigning a pattern of various virtual social networking functions in ethnic
intercultural communication [5] Modernity and self-identity: self and society in the late
modern age [6] The position of national identity in Iran: a review of historical evolution of 
patterns and policies of national identity from time ancient to Pahlavi first period [7] 
Iranian national identity; foundations, challenges and needs [8] Representing national
identity in student publications (case study: Kurdestan University student publications [9] 
Television and its implications on Iranian cultural identity [10] A sociological analyze of
hiding sacrifice identity at the University of Mazandaran [11] A survey and explaining the
impact of mosques on martyrdom, sacrifice and tendency to Islamic values [12] Defense
management based on the values of the Holy Defense era [13] A survey the religious and
national identity of youth in Tehran City [14] Life and thoughts of sociologists [15]
Approaches, challenges and indicators of national identity [16] Social Psychology [17] 
National and ethnic identities case study: students of the University of Tehran [18] 
Interindividual behavior an intergroup behavior [19] A survey of relationship between
Internet use and religious identity of users [20] The impact of satellite on cultural identity 
in Iranian Kurdistan (case study: Kurdish students of Sanandaj Universities) [21] A survey 
of relationship between globalization tools and religious identity [22] The interaction of
cyberspace and its impact on youth religious identity (case study: facebook and youth in
the Isfahan City) [23] A survey of role of using new technologies (satellite and Internet) on 
students’ religious identity [24] Political ethnology [25] A survey of social, cultural factors 
effective on the collective identity of different ethnicities of khuzestan province (case
study: citizens of 15 years and over in the Ahvaz City)

Aims Sacrifice identity is defined as the level of cognition and awareness of the individual 
about her belonging and relationship to the sacrifice society along with the emotional and 
value considerations and consequences that follow it. The aim of this study was to measure 
sacrifice identity in the sacrifice society.
Instruments & Methods This descriptive study was performed on 11960 people of martyr 
and sacrifice families aged 18 years and over in Iran in 2017 who were selected using 
Daniel’s sample size estimation formula and stratified sampling method. Research tool was a 
researcher-made questionnaire adopted from the theoretical approach of Henry Tajfel. Data 
were analyzed by SPSS 23 software using Chi-square, Kruskal–Wallis, and Mann–Whitney 
tests.
Findings The level of the sacrifice identity in the statistical population was 29.49±4.92. 
Also there was a significant difference between sacrifice identity level of the martyr and the 
sacrificial families according to the current status and the desirable status (p<0.01).
Conclusion The sacrifice identity is desirable in sacrifice society.
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مقدمه 
آدمی همواره جویای کشف هویت خویش بوده و از موقعیت و 

وجو کرده است. لذا همواره با مساله جایگاه خود در این عالم پرس
این مساله در اش سروکار داشته و هویت در حیات فردی و اجتماعی

رفته تا آنجا های حیاتی بشر در طول تاریخ به شمار میزمره دغدغه
ها در طول تاریخ را ها و کشمکشتوان ریشه بسیاری از نزاعکه می

به جدال بر سر نحوه "آشکارگی هویت" یا "ابراز هویت" مربوط 
های گروهی لذا در شرایط امروزی جهان، مبنای حركت. [1]دانست
ای این امر مهم است كه به "دیگران" بفهمانند "ما" كیستیم. تالش بر
بخشد، شباهتی است كه باعث یك گروه انسانی را هویت می که آنچه

معناهایی  ،شود. شباهت و تفاوتهای دیگر میتفاوت آنها از گروه
سازند. فرهنگ جوامع بشری فرآیند تفاوت هستند كه افراد آنها را می
از این منظر هویت، فرآیند معناسازی  .بخشدو شباهت را عینیت می

دو معنای اصلی شود. های فرهنگی قلمداد میبراساس ویژگی
در کتاب "هویت  جنکینزهویت، تمایز و تشابه مطلق است. 

 Identityکند: هویت یا ن گونه تعریف میاجتماعی" هویت را ای
یعنی "مشابه و  idemکه از  identitiasریشه در زبان التین دارد؛ 

گیرد و دو معنای اصلی دارد: اولین معنی آن بیانگر یکسان" ریشه می
مفهوم تشابه مطلق است؛ این با آن مشابه است. معنی دوم آن به 

یرد. گاری و تداوم را فرض میمفهوم تمایز است که با مرور زمان سازگ
و  یابدبه این ترتیب، به مفهوم شباهت از دو زاویه مختلف راه می

طور همزمان میان افراد یا اشیا دو نسبت محتمل مفهوم هویت به
. اما این [2]سازد؛ از یک طرف شباهت و از طرف دیگر تفاوتبرقرار می
وان شناختن این تنهایی راهگشا نخواهد بود؛ چرا که بدون تدو به
یابد. پس فعل "شناسایی" ها هویت معنایی نمیها و تفاوتشباهت

به ضرورت الزمه هویت است. توان شناسایی تمایزات و تشابهات به 

های معین خواهد بود که هر بندی اشیا یا افراد در دستهمعنای دسته
 دسته دارای شباهت در اجزای خود و تمایز با دسته دیگری است؛ لذا

کند: اول دو معنای دیگر به آن اضافه می جنکینزدر ادامه 
 ساختن خود با چیز یا کسکردن اشیا و افراد و دوم مرتبطبندیطبقه

بودن هویت در روابط اجتماعی داللت دارد. آنچه دیگر که به بازتابی
که از تعریف باال قابل استنباط است این است که: 

جا که تشخیص تمایز و تشابه به ) هویت یک فرآیند است. از آن۱
معنایابی نزد فرد بستگی دارد، هویت همواره با معنا ارتباط دارد و 

ها نیست، بلکه در ارتباط با اشیا یا معنا نیز خصلت ذاتی اشیا و واژه
گوید: هویت باره میدر این  جنکینزآید. های دیگر به دست میواژه

ها و اشیا نیست، اتی واژهشود و معنا خصیصه ذبه معنا مربوط می
راك ای به اشتبلكه نتیجه توافق و عدم توافق است، همواره تا اندازه

شود. ای در باب آن چون و چرا میشود و تا اندازهگذاشته می
توان همچون یك فرآیند فهم كرد، همچنین هویت را صرفًا می

ی سازنیز هویت را فرآیند معنا کاستلز. [2]همچون بودن و شدن"
از  ایپیوستههمبه فرهنگی یا مجموعه ویژگی یك براساس
داده  دیگر اولویت معنایی بر منابع داند كهفرهنگی می هایویژگی
 هو ب است كنشگران معنا برای منبع شود. به اعتقاد او هویتمی
ر شود. به نظمی ساخته بخشیدنرهگذر فرآیند فردیت آنها از دست
ها نیز دهند، هویتها کارکردها را سازمان میمان گونه که نقشوی ه

بخشند. از این دیدگاه هویت مفهومی است که به معنا سازمان می
دنیای درونی یا شخصی را با فضای جمعی َاشکال فرهنگی و روابط 

 شامل انسانی گروهی زندگی منظر، این . از[3]کنداجتماعی ترکیب می
. است گروه در کنندگانشرکت کردارهای مجموعه هماهنگی
 نندکمی تعدیل و تنظیم را کردارهایی چنین که کنندگانیشرکت
 قابل،م در و کنند عمل باید چگونه که دهندمی نشان دیگران به عمدتاً 
 عمل .کنندمی تعبیر و تفسیر رسدمی دیگران از که را هایینشانه
 و رتعبی مالحظه، وی آنچه براساس کنندهعمل فرد وسیلهبه انسان
. [4]شودمی ساخته کرده، ارزیابی و تفسیر

یابی مفروض پنداشته شده؛ چرا که ) وجود دیگری در فرآیند هویت۲ 
شباهت و تفاوت در میان حداقل دو شیء یا دو فرد معنا دارد یا به 

یابی خود نسبت به رابطه با دیگری میسر عبارتی دیگر، هویت
ای ای دوطرفه است، به گونهیان خود و دیگری رابطهشود. رابطه ممی

که در غیاب یکی، دیگری معنا نخواهد داشت. نتیجه تمایز میان خود 
های هویتی در جهان اجتماعی است. این و دیگری ایجاد مرزبندی

های دارای هویت متفاوت ایجاد مرزها در تعامل میان اعضای گروه
 پردازد تا به خودی مرزبندی میشود. "هویت بیشتر به فرآیندهامی

های انسانی بودن هویتمرزها". نکته حایز اهمیت در اینجا، اجتماعی
های انسانی، اجتماعی هستند. لذا هویت هویت است؛ یعنی همه

ای از اطالعات بنیادین و ذاتی نیست که مستقل از اجتماع مجموعه
شود. ع کسب میوجود داشته باشد، بلکه در فرآیند ارتباط با اجتما

گوید: اگر هویت شرط ضروری حیات اجتماعی است، می جنکینز
عکس آن نیز صادق است؛ یعنی هویت فردی كه در خویشتنی تجسم 

دار نیست. افراد یگانه و یافته جدا از سپهر اجتماعی دیگران معنی
؛ شودطور کامل در اجتماع ساخته میمتفاوتند، اما خویشتنی به

شدن اولیه و متعاقب آن در فرآیند های اجتماعییعنی در فرآیند
جاری تعامل اجتماعی که در چهارچوب آنها افراد در طول عمرشان 

. [2]کنندخود و دیگران را بازتعریف می
 یابی) این فرآیند بازاندیشانه است. فرد در این فرآیند هویت۳

موجودی منفعل نیست، بلکه عاملی فعال در معنادهی و تفسیر 
برونی  -فرآیند هویتمندی را براساس دیالکتیک درونی جنکینز. است

 -کند که فرآیندی بازاندیشانه است. دیالكتیك درونیتحلیل می
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شود، بیانگر برونی، كه توامان شناخت خود و دیگران را باعث می
طوری كه از یك سو، رابطه دوسویه میان هویت و اجتماع است، به

شود و تعامل اجتماعی محسوب میهویت شرط ضروری برای حیات 
ی یابی امرو از سوی دیگر بدون مشاركت در تعامالت اجتماعی هویت

ر داناممكن است و هویت جدا از سپهر اجتماعی دیگران اصوًال معنی
عاالنه داند که فنیز هویت را امری کامالً بازاندیشانه می گیدنزنیست. 

ن عنوارخالف "خود" بهشود. به نظر او: "هویت" شخصی، بساخته می
ای عام، مستلزم آگاهی بازتابی است. "هویت" در واقع همان پدیده

آگاهی آمده است، به چیزی است که فرد، چنان که در اصطالح خود
عبارت دیگر، هویت شخصی چیزی نیست که در "آن" آگاهی دارد. به 
 های اجتماعی فرد به او تفویض شده باشد، بلکهنتیجه تداوم کنش

طور مداوم و روزمره ایجاد کند و در چیزی است که فرد باید آن را به
  . [5]های بازتابی خویش مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهدفعالیت

 ردف چیستی و كیستی به پاسخ گفت هویت، توانمی طور كلیبه
ردی ف ذاتی و ی اكتسابیهاویژگی براساس فردی سطح در كه است
 و دیگران و دیگری متمایز با اشتراكات براساس جمعی سطح در و

 تباطو ار تعامل فرآیند در كه اشتراكات، این به تعهد و تعلق احساس
 تر، هویتبه بیان دقیق .[6]شودمی تعریف گیرد،می شكل اجتماعی
 یهاگونهترین عملی از یکی کهاست  مختلف سطوحی وها الیه دارای
 یا فردی هویت دوگانه سطوح در هویت بحث هویتی،بندی الیه

: شخصی هویت الف) ترتیب؛ بدین است. اجتماعی و شخصی
 خویش شناخت انسان، هویتی آگاهی نخستین وترین بنیادی
 به یشخص هویت بنابراین. است جنسیت و خانواده با رابطه براساس
 جنسیت به دوم درجه در و خویشاوندان و خانواده با فرد میان رابطه
 جامعه در هویتی سطحترین رایج و نخستین این. گرددمیبر خود
 نیست برخوردار گوناگونی از شخصی هویت ترتیب بدین. است بشری

 یا زن(جنسیتی  هویت یک و خانوادگی هویت یک تنها دارای فرد و
 دومین واقع به اجتماعی هویت :اجتماعی هویت . ب)[7]است) مرد

 سطح نخست، سطح برخالف. است هویتی عمل و شناختی مرحله
 در .است بسیاری گوناگونی دارای اجتماعی هویت یعنی هویت دوم
 نکانو شهر، محله، نظیر هویتی دیگر یهاالیه با انسان مرحله این

 آشنا ملیت و مذهب قومیت، همچون دیگر یهاگونه و آموزشی
هویت جمعی  گفت توانمی اجتماعی هویت تعریف در. شودمی
انتساب یا عضویت فرد به یک جمع یا گروه و در طور عمده به به

به این  .[8]شودنتیجه شباهت او با سایر اعضای جمع مربوط می
های ترتیب اگر اعضای گروه روی معانی رفتارها به توافق و برداشت

های گروهی مطلوب خویش را توانند هویتمشترک نرسند، نمی
  .[9]ایجاد نمایند

توان روح و اساس جامعه تلقی کرد، زیرا بدون هویت جمعی را می
ای برای هویت جمعی نه اجتماعی وجود خواهد داشت و نه زمینه

شود انسان شود. هنگامی که عنوان میتعامالت اجتماعی فراهم می
های موجودی اجتماعی است، این بدین معنی است که بدون هویت

ز دست خواهد داد. هر چند برخی جمعی، انسان موجودیت خود را ا
 بر اهمیت هویت شخصی آنتونی گیدنزشناسان معاصر نظیر از جامعه

شدن بحث هویت در در دوران مدرنیته تاکید دارند، اما برجسته
های طور عمده ناشی از اهمیت روزافزون هویتهای اخیر، بهدهه

ای از ادبیات جمعی بوده است. به همین جهت، بخش عمده
های مختلف هویت شگاهی در حوزه علوم اجتماعی به جنبهدان

 دوم سطح نخست، سطح برخالف. [8]جمعی اختصاص یافته است
 از که است بسیاری گوناگونی دارای جمعی، هویت یعنی هویت؛
دینی و از جمله  و قومی ملی، یهاهویت به توانمی آنها ترینمهم

 پژوهش حاضر است، اشارههویت ایثارگری که موضوع مورد مطالعه 

   .کرد
اسالمی است. شهادت بارزترین  -ایثارگری از مقوالت فرهنگ الهی

نماد تجلی این ارزش متعالی است که سبب حیات و جاودانگی دین 
اسالم شده است. وجود روحیه ایثارگری و رونق آن در جوامع اسالمی 

حسوب عاملی مهم برای بازدارندگی و دفاع در مقابل مهاجمان م
شود. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران صحنه تجلی ایثارگری بوده می
ای از افکار، های دفاع مقدس مجموعهفرهنگ و ارزش. [10]است

ها، روابط، ها، پسندها، عالیق، دلبستگیاعتقادات، باورها و ارزش
است که در جریان دفاع مقدس متجلی شده که خود  عرف و عاداتی

ای دینی و نیز فرهنگ ایثار است. مقصود از هبرگرفته از ارزش
واسطه های دینی، هر چیزی است که خداوند سبحان بهارزش
های خود در زمین و در مجموعه دین به آن امر کرده است یا حجت

آن را مقدس شمرده است و از آنجا که مالک بایدها و نبایدهای 
ی سعادت انسانشرعی، مصالح و مفاسد انسان و تاثیر آنها در کمال و 

بودن هر چیز در دین اسالم، توان گفت مالک ارزشاست، پس می
صورت مستقیم و چه تاثیر آن شیء یا افعال مربوط به آن چه به

خواه  اش است؛صورت غیرمستقیم در رساندن انسان به کمال نهاییبه
های انسان یا حالت، صفت، روحیه و آن شیء از مقوله افعال یا نیت

منظر دین باشد، خواه این که امری از اوامر خدای تعالی یا غیره از 
توان گفت عالوه بر های اولیا باشد. بنابراین میسنتی از سنت

مجموعه دین با تمام ابعاد و قلمرو آن، تمام آنچه را که به هر جهتی 
زش شوند، اراند و شعائرهللا نامیده میبه خدای سبحان منتسب شده

 توانند موثره نحوی در سیر عبادی انسان میهستند؛ چون هر یک ب
های عنوان یکی از ارزشباورهای دینی در دفاع مقدس به [11].باشند

های دفاع مقدس جای دارند. رزمندگان متعالی در فرهنگ و ارزش
اسالم، خداوند متعال و قدرت بیکران او را از عمق جان باور کرده 

 جنگند و دشمندر جبهه حق می بودند. آنان بر این اعتقاد بودند که
آنها در جبهه باطل و ستم و خداوند متعال جبهه حق را با امداد و 

رساند. رزمندگان اسالم، نصرت و پیروزی را از نصرت غیبش مدد می
دانستند و باور کرده بودند که شکست در قاموس دفاع آن خدا می

اعتقاد راسخ  (ع)معنی است. آنان همچنین به والیت معصومانبی
ورزیدند و به سیره جهادی آنان تاسی داشتند، به آنان عشق می

   .[12]جستندمی
 های متعالی در فرهنگعنوان یکی از ارزشطلبی نیز بهایثار و شهادت

معنای بذل،  در لغت به ایثارهای دفاع مقدس مطرح است. و ارزش
گران را بر نفع دیگری یا دی و كردن از حق خود برای دیگرانگذشت

ترین مظاهر جمال و جالل ایثار از پرشکوه .دادن استخود ترجیح
های بزرگ به این قله شامخ صعود انسانیت است و تنها انسان

کنند. ایثار شامل گذشتن از جان، مال، مقام، شخصیت و مانند می
داشتن دیگران در امور اگرچه بیشتر در مقدم ،شودخدا می هآن در را
ین باالتر شود.داشتن خواسته دیگران به کار برده میقدممالی یا م

درجه ایثار، ایثار جان است که تحت عنوان شهادت برای خدا و در راه 
   وطن است.

  

در رابطه با هویت اجتماعی رویکردهای نظری مختلفی ارایه شده 
توان به رویکردهای نظری کنش متقابل است که از جمله آن می

   اشاره کرد: هنری تاجفلنمادین و تئوری هویت اجتماعی 
 هر است معتقد اجتماعی، هویت پردازنظریهترین مهم ،مید هربرت
 فردی هاینگرش سازماندهی طریق از را خود خویشتن یا هویت فرد

 شكل گروهی یا اجتماعی یافتهسازمان یهانگرش قالب در دیگران
 یعنی خود نوع دو كردنمطرح با هویت از بحث در او واقع در دهد،می
 در .بخشید بیشتری عمق مساله این به فاعلی من و مفعولی من
 ام فردیت كه داندمی خود ای ازجنبه را آن مید فاعلی، من با رابطه
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 ایستارهای از یامجموعه مفعولی دهد. منمی تشكیل را
شناسد. می خودش عنوانبه را آنها فرد كه است دیگرانی یافتهسازمان

های ایستارهای معینی، مناسب موقعیت كه گیریممی یاد دیگران از
  . [13]معینی هستند

اجتماعی  آنچنان كه در تجربه ،خود، جورج هربرت مید به عقیده
ری در دیگ شدههای تثبیتتركیبی است از بازتاب ،شودمتجلی می

ناپذیر من. پس این خود، خودی باز خودم و خودانگیختگی محاسبه
است و قادر است ضمن واكنش در برابر جهان اجتماعی آن را دگرگون 

   .[14]نماید
ن به مفهوم هویت پرداخته سابا مفهوم خود آینه چارلز هورتون کولی
توان گفت که هویت یک فرد، همان خود می کولیاست. مطابق نظر 

گیرد. سان او است که در جریان تعامالت فرد با دیگران شکل میآینه
واسطه تعامالتش با بر این اساس، هویت تعریفی است که فرد به

 به دستکردن در آینه دیگران از خود دیگران یا به عبارتی با نگاه
است  میدسان، همان من مفعولی مورد نظر آورد. این خود آینهمی

که بیانگر هویت فرد است. این هویت ضرورتًا اجتماعی است و در 
جریان تعامالت و ارتباطات اجتماعی شکل گرفته و فرد از آن آگاهی 

  . [15]یابدمی
هویت اجتماعی برداشت افراد  ترنرو  تاجفلعالوه بر آن، طبق تعریف 

های اجتماعی ناشی شده در گروهاز خود است كه از عضویت ادراك
گیری هویت را ترکیبی از دو نیز شکل هنری تاجفل [16].شودمی

احساس متضاد تعلق به گروه خودی از یک سو و احساس تمایز در 
هویت  تاجفل. [17]دهدهای غیرخودی از سوی دیگر قرار میبرابر گروه

زند و عضویت گروهی را اجتماعی را با عضویت گروهی پیوند می
) عنصر شناختی: آگاهی از این كه فرد ۱داند: متشكل از سه عنصر می
هایی درباره پیامدهای ) عنصر ارزشی: فرض۲به یك گروه تعلق دارد؛ 

) عنصر احساسی: ۳ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهی؛ 
خاص  اینسبت به افراد دیگری كه رابطه احساسات نسبت به گروه و

گیری یك مجموع این عناصر منجر به شكل با آن گروه دارند.
بندی، افزایش شود. مقولهبندی از عضویت گروهی میمقوله
شود كه در درون گروه مطلوب و در بیرون هایی را موجب میشیوه

ه بردار هستند. بعد از این كه عضویت در یك گروگروه هزینه
گذاری قاطعانه، درون گروهشان بندی شد، افراد از طریق تفاوتمقوله

را در مقایسه با بیرون گروه نسبت به یك سری ابعاد ارزشی متمایز 
نفس مثبت هستند. این کنند و در صدد دستیابی به اعتمادبهمی

تالش برای تمایزگذاری مثبت بدین معنی است كه احساس مردم در 
ا با شود ت"ما" تعریف می هكسی هستند" با كلمخصوص این كه "چه 

بندی این است كه هویت اصلی تئوری مقوله فرضیه. "من" كلمه
اجتماعی در بسیاری موارد قادر است فرد را از سوگیری به هویت 
شخصی باز دارد، بنابراین بر این قضیه تاكید دارد كه افراد در بسیاری 

بندی های اجتماعی مقولهخصهكنند خود را با مشمواقع سعی می
های بندی فرد با مشخصهمقوله -این امر كنند و نه شخصی.

گروه متفاوت گروه مشابه و برونباعث ایجاد درون -اجتماعی
و  تاجفلتوان گفت كه فرضیه مركزی طور كلی میبه .شودمی

در ذهن خود به وجود  كه هایی راهمكاران او این بود كه ما مقوله
را در بین  هاكردن موضوعات در آنها، تفاوتآوریم، با مرتبمی
ای) و در مقولهی بینهادهیم (افزایش تفاوتها افزایش میمقوله

گویند ما دهیم. به عبارت دیگر آنها میها را كاهش مینداخل گروه آ
ها ولهقتمایل داریم بر شباهت بین اعضای یك مقوله و تفاوت بین م

روه) گها؛ فرد آنهایی را كه بدان تعلق خاطر دارد (دروندر بین این گروه
یز گروه) نیز تمشناسد و آنهایی را كه بدان متعلق نیست (برونمی
بندی اجتماعی شرط كافی توان گفت كه مقولهبنابراین می. دهدمی

 مقولهگروه است. گروه در مقابل برونوجودآمدن جانبداری از درونبه
شود كه در این فرآیند سه عامل مهم را طی فرآیندی ساخته می

كه افرادی كه اعضای آن را  توان دخیل دانست؛ نخست اینمی
دهند از تعلق به گروه، نوعی رضایت یا احساس عاطفی تشكیل می

آورند. دوم این كه، اعضای گروه در مورد خاستگاه گرمی به دست می
های قادی مشترك دارند و این اعتقاد مرزبندیخود یا تاریخ گروه اعت
كند. نكته سوم این است كه اعضای گروه روابط گروه را مشخص می

ند كنكنند "مقدس" تلقی میاجتماعی را كه در چارچوب آن زندگی می
. لذا [18]داننده افراد زنده بلكه مردگان نیز میتنها دربرگیرندرا نه و آن

ویت ایثارگری را براساس رویکرد نظری فوق، توان هاز این منظر می
به میزان شناخت و آگاهی ایثارگران از تعلق و نسبتشان به جامعه 

همراه پیامدها و مالحظات احساسی و ارزشی مترتب بر ایثارگری به
  آن لحاظ کرد. 

های جمعی (ملی، دینی، قومی و غیره) جملگی از سوی دیگر، هویت
زمان از طرف افراد مورد اکتساب قرار شوند و به مرور ساخته می

ی های مختلف با هویتهاگیرند. امروزه همه ما در موقعیتمی
متعددی سروكار داریم و به تبع موقعیت و شرایطی كه در آن قرار 

كنیم. مرزهای نفوذناپذیر بین مقوالت و داریم خود را تعریف می
پذیر و آسیبشدت ی هویتی دیگر مستحكم نیستند، بلكه بههاگروه

آهنگ این تغییرات است. احساس اند. دنیای ارتباطات پیششكننده
هویت، فرآیند معنابخشی و معناسازی در زندگی است. این معنا 

كشیدن و به بحران دچارشدن را دارد. منابع و چالشقابلیت به
ها عبارتند از: مکان و فضا، ابزارهای اصلی ساخت و حفظ هویت

ترین منبع هویتی به ترین و غنیو فرهنگ که مهم زمان، دین، زبان
خوبی از عهده انجام کار رود. در گذشته این منابع بهشمار می
آمدند، ولی امروزه وسایل نوین ارتباطی و سازی افراد بر میهویت

ساختن فضا و زمان و جداکردن آنها از شدن با متحولفرآیند جهانی
ها بود تا ر جوامع و فرهنگمکان، فضای انحصاری که در اختیا

سازی کنند را از بین برده و در نتیجه توانایی جوامع در هویت
یابی افراد به میزان بسیار زیادی کاهش یافته سازی و هویتهویت

است. به بیان دیگر در گذشته با پیوند تنگاتنگ فضا، زمان و فرهنگ 
تامین  خوبیبا مکان و سرزمین معین، نیازهای هویتی افراد به

ها در درون دنیای کوچک، محدود، پایدار و منسجم شد و انسانمی
یافتند، ولی فضای مجازی به هویت و معنای مورد نیاز خود دست می

کردن این پیوند و نفوذپذیرکردن و فروریختن زندگی اجتماعی، با پاره
  شدت متزلزل ساخته است. آن دنیاها را به
های تاثیرات عمیقی بر بازارهای جهانی، شرکتتنها ها نهاین دگرگونی
بلکه  ،های اجتماعی گذاشتها و نظامملت -دولت ،چندملیتی
 اعتقادات مذهبی ،ل زندگی فرد (مانند دوستییترین مساخصوصی
 و گیدنزای نظیر ) را تحت تاثیر قرار داد. محققان برجستهو غیره
وجودآمده هعاِت بتغییر ماهیت زمان و مکان در فضای اطال کاستلز

را یکی از علل مهم این  (Cyberspace) ناشی از فضای مجازی
مکان،  زمان به جدایی گیدنز زمینه همین در. [19]دانندتغییرات می

غیرمکان غیرزمان  مفهوم به ریتزر و مکان زمان فشردگی به رویها
 های زندگی فردترین الیهاین تغییرات در عمیق. [20]دارند اشاره

 ،روابط جنسی ،دوستی ،روابط زناشویی ،(مانند روابط خانوادگی
باورها و اعتقادات مذهبی و  ،شغل و رضایت ناشی از آن ،مصرف

گرایشات سیاسی) نفوذ کرده است و در کل هویت فرد را که ناشی از 
ییر طور جدی تغای خود است را بهنامهتفسیر فرد از ترتیبات زندگی

های دنیای مدرن که سنت و طبیعت چالش لذا در متنداده است. 
اند، فرد در یک فضای مرجعیت خود را تا حد زیادی از دست داده
تواند یکی از بسترهای آن آکنده از اطالعات که فضای مجازی می
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پردازد. در باشد، دائمًا به تامل در مورد هستی و هویت خویش می
و  سفیری ،[19]قادی عباسیتوان به مطالعات این رابطه می

 	[23]زاده و همکارانشریف و [22]و همکاران قاسمی ،[21]اللهینعمت
اند که تعامل با فضای مجازی های فوق نشان دادهاشاره کرد. پژوهش

های دینی متفاوت، هویت دینی بازتابی و در قرائتاینترنت موجب 
جه ن با توبنابراینهایت تاثیر بر شیوه و سبک دینداری آنها بوده است. 

ی هابه مطالب فوق، در این فضا، شناسایی وضعیت و میزان هویت
جمعی، خاصه هویت ایثارگری جامعه ایثارگری و نیز عوامل و 
متغیرهای تاثیرگذار بر آن، بااهمیت و ضروری است. از این منظر 

سنجش هویت ایثارگری در میان جامعه هدف پژوهش حاضر، 
  ایثارگری بود. 

  

  هاابزار و روش
های نفر از خانواده ۱۱۹۶۰روی  ۱۳۹۶این پژوهش توصیفی در سال 

سال و باالتر در سطح کشور که با  ۱۸شاهد و ایثارگر واقع در سن 
 گیریو نیز روش نمونه دانیلاستفاده از فرمول برآورد حجم نمونه 

ین گیری به اای نسبتی انتخاب شده بودند، انجام شد. نمونهطبقه
 همچون هاییمالک بر حسب کل آماری جامعه صورت بود که ابتدا

 بقاتیط به ایثارگری نوع نیز و روستا شهرستان، استان، مرکز استان،
 از ادهس تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با آنگاه شد؛ تقسیم
 طبقه، هر آماری نمونه حجم با متناسب طبقات این از یک هر درون
 ریپرسشگ فرآیند انجام برای تحقیق هاینمونه انتخاب به مبادرت
  . شد
۸ساخته نامه محققابزار پرسش های پژوهش با استفاده ازداده

بود، گردآوری شد.  تاجفل هنریکه مأخوذ از رویکرد نظری  سئوالی
با  که نامه شامل ابعاد شناختی، احساسی و ارزشی بوداین پرسش

)، "کم" ١های "خیلی کم" (با نمره ای با گزینهگزینهطیف لیکرت پنج
) و "خیلی ٤)، "زیاد" (با نمره ٣)، "تا حدودی" (با نمره ٢(با نمره 

) میزان هویت ایثارگری جامعه ایثارگران را ٥زیاد" (با نمره 
  سنجید.می
رجوع به  ابمنظور اعتبارسنجی ابزار از اعتبار محتوایی صوری کیفی به

شناسی استفاده نظران مدیریت فرهنگی و جامعهخبرگان و صاحب
شد. همچنین برای تعیین پایایی ابزار از روش همسانی درونی 

ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با دامنه صفر تا یک، روی گویه
ها استفاده شد و میزان آلفای کرونباخ کل سئواالت نفر از خانواده ۳۰
  به دست آمد.  ۸۱۶/۰ابر با بر

	SPSSافزار های پژوهش با استفاده از نرمداده در دو بخش  23
منظور توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا به

 -کولموگروفبودن توزیع متغیرهای پژوهش از آزمون بررسی نرمال
اسمیرنوف استفاده شد که مشخص شد توزیع متغیرها، نرمال 

های ناپارامتریک مورد نیست؛ بنابراین برای تحلیل نتایج، آزمون
یت هو میزان استفاده قرار گرفتند؛ به این صورت که برای مقایسه

 عوض با موجود وضع برحسب ابعاد آن ایثارگری جامعه ایثارگران و
هویت ایثارگری برای بررسی میزان مطلوب از آزمون مجذور کای و 
ت، سن، میزان تحصیالت و وضعیت برحسب استان محل سکون

شغلی از آزمون کروسکال والیس و برحسب شهرهای محل سکونت 
 ویتنی(مرکز و غیرمرکز استان)، جنس و وضعیت تاهل از آزمون من

  استفاده شد.
  

  هایافته
 %۳۹٫۹ زن بودند. %۵۰٫۴جامعه آماری مورد مطالعه مرد و  ۴۹٫۶%

را ساکنان  %۶۰٫۱استان و پاسخگویان را ساکنان شهرهای مرکز 
 ۱۸-۲۹در سنین  %۲۵٫۸شهرهای غیرمرکز استان تشکیل دادند. 

سال و  ۵۰در سنین  %۲۳٫۵سال و  ۳۰-۴۹در سنین  %۳۹٫۹سال، 
 %۵٫۴دارای مذهب تشیع و  %۹۴٫۶باالتر قرار داشتند. عالوه بر آن 
 %۶٫۰متاهل و  %۷۵٫۸مجرد،  %۱۸٫۲نیز اهل تسنن بودند. همچنین 

دارای تحصیالت زیر دیپلم،  %۲۵٫۴شده بودند. یا همسر فوت مطلقه
دارای تحصیالت عالی  %۵۲٫۱دارای تحصیالت دیپلم و  ۲۲٫۵%

 شاغل، %۳۸٫۵ ترتیب به مطالعه مورد آماری جامعه از بودند. در نهایت

 بدون درآمد دارای %۱۰٫۹ و محصل %۹٫۶ دار،خانه %۲۶٫۹ بیکار، ۱۴٫۱%

  بودند.  اشتغال) حالت بگیران،مستمری و بازنشسته (شامل کار
در جامعه آماری مورد بررسی با هویت ایثارگری ایثارگران میزان 

) در سطح ٢٤(با میانگین آزمون یا خط برش  ٤٩/٢٩±٩٢/٤میانگین 
مطلوبی قرار داشت؛ چرا که این میزان باالتر از سطح استاندارد 

شده براساس مجموع سئواالت مورد سنجش متغیر بود. این تعیین
امر در رابطه با دو بعد هویت ایثارگری یعنی بعد احساسی و بعد 

و  تر از خط برشایینارزشی نیز صادق بود، اما بعد شناختی اندکی پ
  ). ١لذا در سطح نسبتًا مطلوبی بود (جدول 

  
هویت ایثارگری جامعه میانگین آماری و آمار توصیفی مربوط به میزان  )۱ جدول

	همراه ابعاد آننفر) به ۱۱۹۶۰ایثارگری (

  میانگین  متغیر و ابعاد آن
خط برش 
(میانگین 

  آزمون)
  بیشینه  کمینه

  ۴۰  ۸	۲۴	۴۹/۲۹±۹۲/۴  هویت ایثارگری
  ۵  ۱  ۳  ۷۹/۲±۳۹/۱  بعد شناختی
  ۱۰  ۲  ۶  ۱۶/۹±۲۳/۱  بعد احساسی
  ۲۵  ۵  ۱۵  ۵۳/۱۷±۵۹/۳  بعد ارزشی

  
بین میزان هویت ایثارگری ایثارگران و ابعاد آن برحسب وضع موجود 

بنابراین  ).>۰۱/۰pداری وجود داشت (و وضع مطلوب تفاوت معنی
هویت ایثارگری ایثارگران برحسب وضع موجود با وضع مطلوب 

ات شده در طبقیکسان نبود. در مورد هویت ایثارگری، فراوانی مشاهده
شده در سایر طبقات "زیاد" و "خیلی زیاد" بیشتر از فراوانی مشاهده

لذا میزان هویت ایثارگری ایثارگران در سطح مطلوبی بود. در مورد  بود؛
شده در طبقه "خیلی زیاد" و در مورد عد احساسی فراوانی مشاهدهب

شده در طبقات "تا حدودی"، "زیاد" و بعد ارزشی فراوانی مشاهده
لذا این ابعاد نیز در سطح مطلوبی بودند. اما  "خیلی زیاد" بیشتر بود؛

شده در طبقات "تا حدودی" و در مورد بعد شناختی، فراوانی مشاهده
یشتر بود که میزان بعد شناختی هویت ایثارگری "خیلی کم" ب

  ).۲ایثارگران را در سطح نسبتًا مطلوبی قرار داد (جدول 
بین میزان هویت ایثارگری برحسب استان محل سکونت تفاوت 

 به بیان دیگر، میزان هویت .)>۰۱/۰pداری وجود داشت (معنی
بود نایثارگری ایثارگران برحسب استان محل سکونت آنها یکسان 

  ). ٣(جدول 
بین هویت ایثارگری ایثارگران برحسب شهرهای محل سکونت (مرکز 
و غیرمرکز استان)، جنس، سن، میزان تحصیالت و وضعیت شغلی 

)؛ به این صورت که میزان >۰۱/۰pداری وجود داشت (نیز تفاوت معنی
 ۱۸-۲۹هویت ایثارگری در شهرهای غیرمرکز استان، مردان، سنین 

یالت زیر دیپلم و دارای وضعیت شغلی بیکار بیشتر سال، با تحص
بود، اما بین میزان هویت ایثارگری ایثارگران برحسب وضعیت تاهل 

) و میزان هویت ایثارگری <۰۵/۰pداری وجود نداشت (تفاوت معنی
   ).۴ایثارگران بر حسب وضعیت تاهل تقریبًا یکسان بود (جدول 
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ایثارگران و ابعاد آن برحسب وضع موجود مقایسه میزان هویت ایثارگری ) ۲جدول 
	با وضع مطلوب

  مانده)اختالف (باقی  فراوانی مورد انتظار  شدهفراوانی مشاهده  متغیرها
  هویت ایثارگری

  -۲۳۷۷  ۲۳۹۲  ۱۵  خیلی کم
  -۲۲۴۹  ۲۳۹۲  ۱۴۳  کم

  -۸۱۹  ۲۳۹۲  ۱۵۷۳  تا حدودی
  ۴۶۵۱  ۲۳۹۲  ۷۰۴۳  زیاد

  ۷۹۴  ۲۳۹۲  ۳۱۸۶  خیلی زیاد
  بعد شناختی
  ۵۷۷  ۲۳۹۲  ۲۹۶۹  خیلی کم

  -۲۲۲  ۲۳۹۲  ۲۱۷۰  کم
  ۸۱۱  ۲۳۹۲  ۳۲۰۳  تا حدودی

  -۷۷۸  ۲۳۹۲  ۱۶۱۴  زیاد
  -۳۸۸  ۲۳۹۲  ۲۰۰۴  خیلی زیاد

  بعد احساسی
  -۲۳۶۱  ۲۳۹۲  ۳۱  خیلی کم

  -۲۳۳۰  ۲۳۹۲  ۶۲  کم
  -۱۹۶۱  ۲۳۹۲  ۴۳۱  تا حدودی

  -۱۶۹  ۲۳۹۲  ۲۲۲۳  زیاد
  ۶۸۲۱  ۲۳۹۲  ۹۲۱۳  خیلی زیاد
  بعد ارزشی

  -۲۳۵۲  ۲۳۹۲  ۴۰  کمخیلی 
  ۱۹۶۳  ۲۳۹۲  ۴۲۹  کم

  ۲۹۸  ۲۳۹۲  ۲۶۹۰  تا حدودی
  ۳۷۸۰  ۲۳۹۲  ۶۱۷۲  زیاد

  ۲۳۷  ۲۳۹۲  ۲۶۲۹  خیلی زیاد
  >۰۱/۰pدر تمامی موارد 

  
 رحسبب ایثارگران ایثارگری هویت میزانتوزیع فراوانی و میانگین رتبه ) ۳جدول 
	سکونت محل استان

  هامیانگین رتبه  تعداد  استان محل سکونت
  ٥٧/٦١٣٥  ٣٣٧  شرقی	آذربایجان
  ٠٨/٦٧٤٢  ٣٧٠  غربی 	آذربایجان

  ٢٢/٦٩٢٠  ٢٢٥  اردبیل 
  ٦١/٥١٠٦  ٨٩٠  اصفهان 

  ٣٠/٤٩٤٤  ٢٥١  البرز 
  ٣٢/٧٥٥٧  ٢٢٨  ایالم 

  ٣٣/٦٧٠٩  ٢٤٨  بوشهر 
  ٣٥/٥٢٠٥  ١١٨٣  تهران 

  ٣٠/٦٢٦٩  ٢٣١  بختیاری	و	چهارمحال
  ٦٥/٥٦٧٧  ٢١٣  خراسانی جنوبی 
  ٤١/٥٨٣٩  ٧٤٥  خراسانی رضوی 
  ١١/٦١٤٨  ٢٤٥  خراسانی شمالی 

  ٧٢/٦٦٢٥  ٤٨١  خوزستان 
  ٧٧/٥٦٦٤  ٢٤٧  زنجان 
  ٠٨/٥٢٩٦  ٢٠٩  سمنان 

  ٤٧/٦٨٦٦  ٣٢٣  سیستان و بلوچستان 
  ٦٤/٦٢٣٠  ٧٢٠  فارس 
  ٠٣/٥٦٣٥  ٢٥٣  قزوین 

  ٨٧/٥٦٦٢  ٢٤٧  قم 
  ٤٨/٦٩٩٦  ٣١٤  کردستان 

  ٥٦/٦٠٢٢  ٤٣٣  کرمان 
  ٩٨/٦٩٩٨  ٣٩١  کرمانشاه
  ٨٤/٧٠٩٣  ٢٩٤  بویراحمد	و	کهگیلویه
  ٠٥/٥٩٥٣  ٣٠٣  گلستان 

  ١٩/٥٤٨٩  ٤٤٧  گیالن 
  ٨٢/٦٤٣٧  ٢٩٦  لرستان 

  ٤٠/٥٦٤١  ٧٣٣  مازندران 
  ٦٦/٥٦١٩  ٣١٥  مرکزی 

  ٢٦/٧١٦٠  ١٤٠  هرمزگان 
  ٥٩/٥٨٧١  ٣٤٣  همدان 

  ٥٠/٥٣٤٢  ٣٠٥  یزد 
۰۱/۰p<  

رحسب ب ایثارگران ایثارگری هویت میزانتوزیع فراوانی و میانگین رتبه ) ۴جدول 
 زانمی تاهل، وضعیت سن، جنس، ،)استان غیرمرکز و مرکز( سکونت محل شهرهای
  شغلی وضعیت و تحصیالت
  هامیانگین رتبه  تعداد  متغیرها
  سکونت محل شهرهای

  ۲۹/۵۶۵۱  ۴۷۶۹  شهرهای مرکز استان
  ۸۳/۶۱۹۸  ۷۱۹۱  شهرهای غیرمرکز استان

  جنس
  ۶/۶۱۶۷  ۵۹۲۸  مرد
  ۰۶/۵۷۹۷  ۶۰۳۲  زن

  وضعیت تاهل
  ۰۴/۵۷۱۶  ۹۰۶۷  متاهل

  ۵۴/۵۷۳۷  ۲۳۷۳  غیرمتاهل
  سن
  ۶۳/۵۵۰۸  ۳۰۸۳  سال ۲۹-۱۸
  ۴۶/۵۲۰۱  ۴۷۷۶  سال ۴۹-۳۰
  ۹۳/۵۳۶۳  ۲۸۰۶  سال و باالتر ۵۰

  تحصیالت میزان
  ۱۳/۵۹۵۳  ۲۸۷۴  تحصیالت زیر دیپلم
  ۱۹/۵۶۱۱  ۲۵۵۴  تحصیالت دیپلم
  ۸۶/۵۵۵۲  ۵۹۰۶  تحصیالت عالی
  وضعیت شغلی

  ۵۳/۵۳۸۴  ۲۹۴۲  دارخانه
  ۸۳/۵۵۹۰  ۱۰۶۷  محصل و دانشجو

  ۳۵/۵۸۵۱  ۱۵۴۳  بیکار
  ۹۳/۵۳۹۲  ۴۲۲۱  شاغل

  ۷۵/۵۵۰۳  ۱۱۹۹  حالت اشتغال
  

  بحث 
در اندیشه و  مفاهیمترین محوری " ازدیگری" و "خود"دو مفهوم 

اند كه ها همواره بر آن بودهانسانشوند. قلمداد میفرهنگ انسانی 
از  را با سایر همنوعان خود بشناسند و "هاتفاوت"و  "هاشباهت"

جایگاه خود را در جهان اجتماعی  دیگران،طریق مقایسه خود با 
گونه  نیاز هرو پیش روانی انسان مجسم كنند. هویت از نیازهای

 گوناگون یهاجنبه از هویت مساله امروزه .[24]زندگی اجتماعی است
 شرایط و است مطرح بسیاری پردازاننظریه و متفکران سوی از و

 ستا افزوده موضوع اهمیت بر نیز فرهنگ رویارویی و و ارتباط فعلی
 بیگانگی اجتماعی، یا هویتیبی هویت، بحران قبیل از مسایلی و

. است گرفته قرار هویت محور همگی غیره و ملی هویت قومی، هویت
 رد تعبیری و تصویر خویش انسان از هر که این است مشخص آنچه
 این قبال در آدمی موضع به. بیندمی طوری را جهان و دارد ذهن

 انسجام و وحدت از اوالً  که )هاارزش (انسان، جهان، موضوعات
ثالثًا  د،کن جلوه واقعیت مطابق و معتبر آدمی نزد ثانیاً  باشد، برخوردار
 شئون و وجوه همه در را خویش اثرات رابعاً  باشد، واضح و شفاف
بدون . [25]توان "هویت" نام نهادمی دهد، نشان آدمی اجتماعی فردی

همانند یكدیگر خواهند بود و هیچ  افراد ،چارچوبی برای تعیین هویت
 دار و پایدار با دیگران ارتباط ویصورتی معنتوانند بهكدام از آنها نمی

شمه رچاز این منظر، هویت ایثارگری دارای دو منبع و س پیوند یابند.
های دینی ها و آموزهاساسی است؛ از یک طرف متصف به ارزش

است و از سوی دیگر ریشه در فرهنگ و  (ع)و ائمه (ص)قرآن، پیامبر
های ایثارگری دارد که به معنای تقدم دیگران بر خود با وجود ارزش

نیاز خود به آن تعریف شده است که دارای مراتبی است که در این 
خاطر خداوند و در راه طلبی و گذشتن از جان خود بهمیان شهادت

  .شودوطن باالترین مرتبه آن در نظر گرفته می
منظور توصیف نظری و تجربی هویت ایثارگری از عالوه بر آن، به

استفاده شده است و لذا  هنری تاجفلتئوری هویت اجتماعی 
براساس این رویکرد نظری، هویت ایثارگری را به میزان شناخت و 
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راه همآگاهی ایثارگران از تعلق و نسبتشان به جامعه ایثارگری به
و ارزشی مترتب بر آن تعریف  مالحظات و پیامدهای احساسی

عنوان نمودیم و بر این اساس، سه بعد شناختی، احساسی و ارزشی به
های اصلی سنجش هویت ایثارگری پژوهش حاضر قلمداد مولفه
  شدند.
های تحلیل توصیفی پژوهش حاضر نشان داد که طور کلی یافتهبه

با میانگین ( ٤٩/٢٩±٩٢/٤برابر با هویت ایثارگری ایثارگران میانگین 
) است که در سطح مطلوبی قرار دارد. این امر ٢٤آزمون یا خط برش 

در رابطه با دو بعد هویت ایثارگری یعنی بعد احساسی و بعد ارزشی 
ر تر از خط برش و لذا دنیز صادق بود. اما بعد شناختی اندکی پایین

سطح نسبتًا مطلوبی بود. همچنین در ذیل تحلیل استنباطی و در 
رگری بین میزان هویت ایثات تحلیل توصیفی نشان داده شد که تقوی

در  داریایثارگران برحسب وضع موجود با وضع مطلوب تفاوت معنی
به نفع طبقات "زیاد" و "خیلی زیاد" مشاهده شده  ۰۱/۰سطح خطای 

بنابراین بین میزان هویت ایثارگری ایثارگران برحسب وضع . است
عالوه بر آن،  داری وجود داشت.نیموجود و وضع مطلوب تفاوت مع
های جمعیتی نظیر استان و شهرهای هویت ایثارگری برحسب ویژگی

محل سکونت، جنس، سن، تحصیالت و وضعیت شغلی تفاوت 
بدین ترتیب که میزان  .نشان داد ۰۱/۰داری را در سطح خطای معنی

های های کوچک نسبت به استانهویت ایثارگری ایثارگران استان
های استان نسبت به مراکز استان، بیشتر رجمعیت و نیز شهرستانپ

بود. همچنین میزان هویت ایثارگری مردان نسبت به زنان و نیز 
سال) نسبت به میانساالن  ۵۰) و بزرگساالن (باالی ۱۸-۲۹جوانان (

سال) بیشتر بود. عالوه بر آن، میزان هویت ایثارگری با  ۴۹-۳۰(
اهش نسبتًا ملموسی را نشان داد؛ به افزایش میزان تحصیالت ک

ای که ایثارگران دارای تحصیالت زیر دیپلم دارای بیشترین گونه
میزان هویت ایثارگری و ایثارگران با تحصیالت عالی از کمترین 
میزان هویت ایثارگری برخوردار بودند. الزم به ذکر است که میزان 

 بود کههویت ایثارگری از حیث وضعیت اشتغال بدین صورت 
دار به بیکاران، محصل و دانشجو، حالت اشتغال، شاغلین و خانه

  ترتیب بیشترین تا کمترین میزان هویت ایثارگری را نشان دادند. 
در نهایت بین هویت ایثارگری برحسب ویژگی جمعیتی وضعیت 

میزان هویت ایثارگری  و لذانشد  داری نشان دادهتاهل تفاوت معنی
  ب وضعیت تاهل تقریبًا یکسان بود. ایثارگران بر حس

نین توان چهای تجربی پژوهش حاضر میبنابراین با توجه به یاقته
استنباط کرد که اوًال بعد احساسی و ارزشی هویت ایثارگری در سطح 
مطلوب و بعد شناختی در سطح متوسط و نسبتًا مطلوب است و لذا 

ه واسطبهبایستی به تقویت بعد شناختی هویت ایثارگری می
سازی هویت ایثارگری مبادرت ورزید. عالوه بر شناسایی دالیل پنهان

آن با توجه به این که میزان هویت ایثارگری ایثارگران با تحصیالت 
مراکز استان و نیز در سنین اشتغال و  شهرها،عالی، ساکن کالن

سال) از سایر طبقات مرتبط، کاهش نسبتًا  ۳۰-۴۹فعالیت (سنین 
های ها و رویهدهد، لذا درنظرگرفتن مکانیزمرا نشان میملموسی 

 شود. همچنینهای اجتماعی توصیه میقانونی برای تقویت حمایت
ت به دار نسببا توجه به این که زنان نسبت به مردان و نیز زنان خانه

اند؛ های شغلی، میزان هویت ایثارگری کمتری را نشان دادهسایر گروه
شناسی این وضعیت، نسبت به پیوندهای سیبالزم است که ضمن آ

  در دستور کار قرار گیرد. اجتماعی این قشر اقدامات مقتضی
 کارگیریبه عدم به توانمی مطالعه این هایمحدودیت ترینمهم از

  .کرد اشاره جمعیتی هایویژگی از غیربه تبیینی متغیرهای
 :همچون پژوهشی موضوعات به آتی مطالعات که شودمی پیشنهاد

 ری،ایثارگ جامعه میان در ایثارگری هویت بر موثر عوامل الف) بررسی

 )ج ایثارگری، هویت بر اینترنت مجازی فضای تاثیر بررسی ب)
 یبررس د) و مجازی، اجتماعی هایشبکه در ایثارگری هویت بازنمایی
  . بپردازند ایثارگری هویت تقویت بر آموزش نهاد نقش

  

  گیرینتیجه
   در سطح مطلوبی است.هویت ایثارگری در میان جامعه ایثارگری 

	
اداره کل حراست  از مسئوالن و همکاران محترمتشکر و قدردانی: 

 هیدش مرکزی و نیز پژوهشکده فنی و مهندسی و علوم پزشکی بنیاد
ایثارگران که در این پژوهش مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی  امور و
  شود.می

پژوهش پیمایش ملی  ها در انجامرضایت آزمودنیتاییدیه اخالقی: 
های جامعه ایثارگری جلب شد و این ها و نگرشسنجش ارزش

شده محرمانه خواهد بود و آوریاطمینان داده شد که اطالعات جمع
توانند از مطالعه در صورت عدم تمایل، در هر مرحله از پژوهش، می

  خارج شوند. 
  تعارض منافع با شخص یا سازمانی وجود ندارد. :تعارض منافع

مجتبی عباسی قادی (نویسنده اول)، نگارنده سهم نویسندگان: 
)؛ علی %۶۰مقدمه/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (

  )%۴۰شناس/پژوهشگر اصلی (آزادیان (نویسنده دوم)، روش
نجش های پیمایش ملی ساین پژوهش براساس داده منابع مالی:

و با حمایت  ۱۳۹۶های جامعه ایثارگری در سال ها و نگرشارزش
   مالی بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام گرفته است.
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