
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



اجتماعي مهسران شاهدجایگاه   
)شهر نیشابور(  

 

 طاهره جاویدی کالته جعفرآبادی
 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

tjavidi@um.ac.ir 

:چكیده  

با نظر به اینكه خانواده هاي شهداء و بویژه مهسران و فرزندان 
شاهد از سرمایه هاي ارمشند دفاع مقدس مي باشند از اینرو این 

توصیف مسائل و مشکالت اجتماعی مهسران شهید  و ،شناساییمقاله، 
از اینرو . شهر نیشابور را کانون توجه خویش قرار داده است

جایگاه : سواالت اصلی ما در این پژوهش عبارت است از اینکه
اجتماعی مهسران شهید در شهر نیشابور چگونه است؟ و ما در چنین 

داریم؟ به  موقعیتی، در قبال این گروه چه وظایفی بر عهده
. منظور بررسي سواالت اخري، پژوهشي توصیفي پیمایشي اجنام شده است
كه جامعه آماري در این پژوهش مهسران شهید شهرستان نیشابور می 

نفر از مهسران شهداء است که به  ٢٠باشد و منونه آماری تعداد 
ابزار مجع آوري . شیوه منونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است

ای پژوهش، مصاحبه با سواالت از قبل تعیین شده بوده یافته ه
.است  

از   %٦٠برخي از نتایج بدست آمده عبارتند از اینكه، بالغ بر 
از   %٧٠مهسران شهداء از زندگی خود کامال راضی نیستند، بیش از 

افراد منونه به گونه اي از بیماریهاي حسماني و رواني آزرده 
ن رضایت شان از بنیاد شهید در حد از مهسرا  %٨٠هستند، بیش از 

افراد منونه از   %٧٠متوسط تا خیلی کم می باشد، بیش از 
اقدامات واحد مدد كاري و مشاوره بنیاد شهید شهر نیشابور در 

 مشكالت مهسران شهدابیشرتین  حل مشكالت شان رضایت کامل نداشتند،
مصاحبه مشكالت اجتماعي است كه بر اساس یافته هاي بدست آمده از 

ها، جایگاه نا مطلوب مهسران شهدا در بني افراد جامعه و نگاه 
هاي ناروا و برخورد هاي ناشایست آنان از مجله مشكالت اجتماعي 

و بطور كلي مردم جامعه ما با بیش از  .این قشر بیان شده است
.از افراد منونه برخورد مناسبی ندارند  %٧٠  

باشد، ظهور سواالت نوینی نکته مهمی که برآیند این پژوهش می 
مثال این سوال که، چرا با وجود فعالیتهای گسرتده سازمان . است

بنباد شهید انقالب اسالمی و صرف هزینه های بسیار وضعیت زندگی 
مهسران شهداء اینچنین است؟ براستی علل این وضعیت به چه 
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موضوعاتی مربوط می شود؟ آیا سیاستها و برنامه ریزی های 
) شرایط واقعی زندگی مهسران شهداء(ا واقعیت های موجود مربوطه ب

تناسب منطقی ندارد؟ آیا کادر اجرایی در عملیاتی کردن سیاست 
ها و برنامه ریزی ها از  درایت و کفایت الزم برخوردار نیستند؟ 

آیا علل این مشکل به ضعف ارزیابی ها و نظارت دقیق بر 
ارتباط با خانواده های  فعالیتهای در حال اجنام این سازمان در

شهداء مربوط می شود؟ آیا واحدهای مشاوره و مددکاری بنیاد 
؟... و  شهید از برنامه های غنی برخوردار نیستند؟  

 

:مقدمه  

و  ١٣٥٩با شروع جنگ حتمیلي علیه مجهوري اسالمي ایران در سال 
ما  ،سلحشوران جان بر كف در جبهه هاي حق علیه باطل دفاع

عزیزاني كه  ،رتین افراد امت خود را از دست دادميگروهي از هب
و فرزنداني بودند كه با  مهسربسیاري از آا داراي خانواده، 

آنان  های در زندگي خانواده مشکالت فراوانیشهادت این افراد 
.ه استاجياد گردید  

مهسران شهدا نزدیک ترین افراد به شهدا بودند و شاهد زندگی 
در واقع  آا... جا و مهه حال بودندو مهراه آا در مهه 

آهنگر سالبنی، ( شهدا بودند  حلظات زندگی متامی ان مهیشگیشاهد
١٩٢، ١٣٨٦.(  

مهسران شهدا جزء آسیب پذیر ترین قشرهاي جامعه ، امروزه
زیرا با از دست دادن مهسر عالوه بر داشنت مسؤلیتهاي  .هستند

مادران شهدا، از خانوادگي در قبال فرزندان و بعضًا پدران و 
 با وجودی که. نظر معنوي نیز داراي مسؤلیت خطريي هستند

معموال این قشر برای مواجه با چنین شرایطی هیچ آموزشی 
اكثریت این زنان با حفظ وقار ندیده و هیچ جتربه ای ندارند، 

 مشکالت خویش خبوبی کنار آمدهو ارزش ادن به شخصیت شهید، با 
.) ٣٤فراست، ص(ا به اجنام مي رسانند خود رخطیر  و مسؤلیت   

دفاع مقدس پایان یافته و جامعه در آرامش و امنیت  که حال
به وضعیت زندگی  از سویی وظیفه ملی ماست کهبه سر مي برد، 

 که در این راستا .مناییماین عزیزان به حنو نیکویی رسیدگی 
این آگاهي و شناخت كايف از زمینه ها و شرایط خاص زندگي 

و مشکالت  دشواریهاریزی های مناسب جهت رفع  و برنامه، وهگر



در مهه ابعاد  زندگی آنان و هببود و ترقی وضعیت زندگی آنان
 مجله از ، اقتصادی و اجتماعی)بویژه روحی و روانی( فردی

.)١٣٧٠،زوایان(اجنام شود كه باید درباره آنان  است وظایفي  
د که در قبال این از سوی دیگر وظیفه دینی ما ایجاب می کن

 هنگامي كه رزمنده زیرا، .قشر عظیم احساس مسئولیت مناییم
در خصوص توجه و رسیدگی به  ،مسلماني به شهادت مي رسد

:می فرمایند عزوجلخداوند  ،بازماندگان شهدا  

انا خلیفته يف اهله من أر ضا هم قدر أر ضاني و من استطعهم 
 فقد اسخطين

نش خواهم بود، هر كس آنان را من جانشني او در میان خاندا
خشنود سازد، مرا خشنود ساخته است و هر كس آنان را آزار 

).١٣ص ، حبار االنوار ج  ا( دهد مرا آزار داده است  
توصیف مسائل و  و ،شناسایی بررسی، حتقیق حاضر بر این اساس، 

شهر نیشابور را کانون توجه خویش مشکالت اجتماعی مهسران شهید 
اصلی ما در این پژوهش  تاز اینرو سواال .ستقرار داده ا

جایگاه اجتماعی مهسران شهید در شهر : اینکه از عبارت است
و ما در چنین موقعیتی، در قبال این  نیشابور چگونه است؟

 گروه چه وظایفی بر عهده داریم؟

:پیشینه پژوهش  
مهسر  ۵٣١٠٧، در کل کشور 1شهید انقالب اسالمی طبق آمار بنیاد

٢۴١٧۶جود دارد که از این تعداد شهید و نفر ازدواج جمدد  
نفر مهسر مفقود وجود دارد که از این تعداد  ۵١٨۵اند و  منوده

. اند نفر ازدواج ننموده ۴١٠٠نفر ازدواج جمدد منوده و  ١٠٨۵
علی رغم این ارقام زیاد، درصد حتقیقاتی که در باره چگونگی 

اجنام شده است، نسبت وضعیت زندگی و مسائل و مشکالت این گروه 
به کل حتقیقاتی که در باره موضوع شهادت و مقوله های وابسته 

% ١به آن صورت پذیرفته کمرت از تعدادی  جامی باشد که در این  
.می شود ارائه و بررسی از آنان  

شناس خانواده،  شناس اجتماعي و روان دكرت علريضا فرجاد، آسیب• 
داند و  خأل عاطفي شدید ميزندگي زنان شهدا را مهراه با یك 

خبشي از نیازهاي فكري، عاطفي و طبیعي زناني كه «: گوید مي
                                                             

اینترنتی معرفی شھدا و ھمرزمان آنان، نوشتھ مدیر ی ، اقتصادی خانواده ایثارگرانتحلیل وضعیت اجتماع :منبع  -١ http://www.mardanbeheshti.com/index.php/component/content/article/12-2008 پایگاه  -
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شوهران خود را در جنگ از دست دادند برآورده نشد كه منجر 
وضعیت زناني كه . به بروز اختالل فكري و رفتاري در آا شد

اند  شوهر خود را در حادثه یا بر اثر مرگ طبیعي از دست داده
اند متفاوت  كه شوهر خود را در جنگ از دست دادهبا زناني 

تنها نقطة اشرتاك آا احساس تنهایي است كه از عوارض . است
ی پذیري اجتماعي و روان آنچه بدیهي است آسیب. برند آن رنج مي

 این افراد است

(http://www.zanan.co.ir/social/000404.html ). 

هاي  ارزترین جنبهسكوت و مطرح نكردن مشكالت و موانع از ب
هایي  هنوز هم صحبت دربارة مشكالت و سخيت. زندگي مهسران شهداست

فرجاد ورود . كه زنان شهدا چشیدند غریب و دور از ذهن است
داند و  امهیت مي زنان شهدا به نظام مشاوره را بسیار با

باید با یك سیستم قوي و ختصصي مشاوره این زنان را «: گوید مي
توانستیم با تشكیل جلسات  مي. كردمي جدا مياز خاطرات خود 

عمومي، مثالً  هر سه ماه یك بار، شرایطي را فراهم آورمي تا 
نظرم باید ابتدا به  به. این زنان مشكالت خود را مطرح كنند

».كردمي دادمي و بعد رهایشان مي آا آگاهي مي  
وي دردهاي جسماني بعضي از این زنان را ناشي از فشار عصيب و 

هایي  اختالالت گوارشي ریشه در اسرتس«: افزاید داند و مي اسرتس مي
دارند كه به علت فشارهاي بريوني، در خودآگاه یا ناخودآگاه 

ترین  نیازهاي عاطفي و جنسي انسان از مهم. شوند مغز ثبت مي
نیازهاي بشري پس از تغذیه هستند و چنانچه سركوب شوند، 

اگر . كنند ردهاي عصيب اجياد ميعوارض فیزیولوژیكي و ایتًا د
گونه دردهاي عصيب است، براي جلوگريي از  امروز زني دچار این

).مهان( كوشیدمي ها مي اجياد آن، باید از ابتدا در كاهش اسرتس  
قول زنان شهدا بیشرتین موردي بود كه   نگاه و حرف مردم به

.كرد آا را اذیت مي  
كه در خبشي از آن به  پرینوش صنیعي، نویسندة كتاب سهم من

شرایط جامعه در زمان جنگ پرداخته، در مورد وضعیت مهسران 
اي سامل است كه بتواند افرادش را شاد  جامعه«: گوید شهدا مي

این . نگه دارد و شور و نشاط زندگي را در آنان اجياد كند
نكته در جامعة ما در نظر گرفته نشد و در مورد مهسران شهدا 
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این زنان در جواني جتربة تلخي را  .عكس آن عمل شد
شد متأسفانه چون در  هایي هم كه به آا مي كمك. اند گذرانده

اكثر موارد با احساس ترحم توأم بود، براي این زنان و 
كنم زناني  البته فكر مي. فرزندانشان بسیار آزاردهنده بود

تر  تر هستند و راحت كه زمینة مذهيب قوي داشته باشند آرام
البته چه آنان كه عقاید مذهيب قوي . پذیرند ط را ميشرای

دارند و چه آنان كه از اعتقادات حمكمي برخوردار نیستند، هر 
. ارتباط اینها با جامعه سخت است. اند هایي پرداخته دو هزینه

جنگند كه دائمًا زیر  در حايل با مسائل و مشكالت روزمره مي
».اند نگاه دیگران  

در یک کار اداره حتقیقات و مطالعات  هشدفرت حتقیق و پژو •  
بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و  به١٣٧٧ ، در سالپژوهشی

این  .است شهر هتران پرداخته خانوادگی مهسران شهدا و مفقودین
علیرغم تصور حتقیق نشان می دهد که، مسئوالن حمرتم بنیاد شهید  

های شهدا و مفقودین را از نظر که خانواده ضعیت و و مسکن 
ترین نگرانی و مشکل  دانستند، عمده فاقد مشکل می اقتصادی
دو زمینه است و در عین حال آنان خواستار  اینان در مهین

های شهدا اند که خانواده برخورد مناسب بوده و مفقودین را  
یکی دیگر از انتظارات مهسران شهدا و . وامدار خویش ندانند

فرزندان بودهبنیاد برای امر ازدواج  مفقودین کمک  است 

).http://www.mardanbeheshti.com/index.php/component/content/article( 
مهسران شهدا در زمینه  -١: یافته های این حتقیقمهچنین طبق 

گر چه تفاوت . اند اموال و ارثیه مهسر مشکالت بیشرتی داشته
.آا با مهسران مفقودین در این زمینه معنادار نبوده است  

درصد پاسخگویان، حضانت فرزندان خویش را بر عهده  ٩٧ -٢
اند و در نتیجه تفاوت  درصد فاقد این حق بوده ٣اند و  داشته

.معنادار میان دو گروه، تأیید نگردید  
مهسران شهدا و مفقودین در زمینه مشکالت حتصیلی فرزندان و  -٣

اند و عوامل نگرانی  مردودی آنان تفاوت معناداری نداشته
.ها کما بیش یکسان است  آن  
بررسي نگرش والدین، مهسران وفرزندان  :حتقیقی دیگر حتت عنوان •

فرهنگي بنیاد شهید  میزان اثرخبشي خدمات شهدا از حنوه توزیع و
اجنام شده  ١٣٨١در سال  شهره آمايل خامنهتوسط  در استان فارس

وضعیت موجود به منظور هبرت شدن  بررسي هدف اصلي پژوهش، .است
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در جهت  اجنام تغیرياتي یفیت حنوه ارائه خدمات ودرصورت لزوم،ك
پژوهش از نوع  .ه استكسب رضایت بیشرت افراد حتت پوشش بود

خانواده هاي شاهد استان فارس جامعه  .توصیفي پیمایشي است
عنوان منونه  نفربه١٢٦٥آماري این پژوهش را تشكیل مي دهند و

ر حتقیق شامل، دو ابزا. اند¬به روش تصاديف انتخاب شده
اطالعات به دست آمده توسط روشهاي . ساخته است پژوهشنامه حمقق

، آنالیزواریانس، t درصد، آزمون –فراواني ( آماري مناسب 
 مورد جتزیه و حتلیل قرار گرفت و نتایج) جمذورخي، آزمون توكي 

در كل استان جمموعَا مهسران، فرزندان، والدین شهدا : نشان داد
استقبال مسئولني بنیاد شهید پیگريي و رسیدگي : نظري از خدماتي

رشته حتصیلي با  به تقاضاي مراجعني، حمتواي آموزشي، نوع
استفاده از سهمیه شاهد و پیشرفت حتصیلي و محایتهاي بنیاد از 

در دانشگاه، آموزش خیاطي، بافندگي، آموزش قرآن، آموزش  حتصیل
اي و مددكاري و  فعالیتهاي مشاوره سرود، آموزش خانواده،

آموزش رایانه  اما از. روانپزشكي، امكانات مسكن، راضي بودند
وماشني نویسي چه از نظر حمتوا، كادرآموزش ونیز فضاي آموزشي 

مهسران : نتایج كلي مهچنني نشان داد. رضایتمندي وجود نداشت این
فرزندان و والدین از خدمات فرهنگي رضایت  درجمموع، بیشرت از

در . را نشان دادند فرزندان كمرتین میزان رضایتمنديداشتند و 
افرادي كه در . پسر تفاوتي مشاهده نشد فرزندان بني دخرت و

حتصیالت باال بودند برخي از این خدمات را نسبتَا رضایتخش  سطح
 .ارزیابي كردند

 نیازسنجي اقتصادي ـ اجتماعي و: پژوهشی دیگر حتت عنوان •
حسني دهستاني  ، توسطهدفرهنگي خانواده هاي معظم شا

جامعه ي آماري این . اجنام شده است ١٣٨٣در سال  اسفندآبادي
فرزندان شهداي سراسر كشور مي باشد  پژوهش، كلیه ي مهسران و

گريي طبقه اي  كه با استفاده از روش منونه) نفر ٥٦٣هزار و٢٠٥(
متناسب از استان هاي هتران، فارس، اصفهان، مهدان، زجنان و 

پرسشنامه ي . نفر به عنوان منونه انتخاب شده اند ١٢٠٠گیالن 
به كاررفته و جتزیه و حتلیل  حمقق ساخته، به عنوان ابزار حتقیق

و  داده ها با استفاده از آمار توصیفي، شامل فراواني، درصد
یافته هاي پژوهش حاضر، حاكي از آن  .خي دو صورت گرفته است

دا نیاز فرهنگي باالیي خانواده هاي معظم شه درصد از ٨١، است
فرهنگي خود را در حد  درصد، نیاز٩دارند؛ در حايل كه تنها 

پایني اعالم كرده اند و نیاز سایرین در این مقوله درحد 
در جمموع، نیازهاي فرهنگي و اجتماعي در  .بوده است متوسط

اولویت اول نیازهاي خانواده ، اولویت باالتري قرار دارند
استان  ستان هاي مهدان و زجنان فرهنگي، درهاي معظم شاهد در ا



هاي فارس، اصفهان و گیالن اجتماعي و تنها در استان هتران 
 .اقتصادي بوده است اولویت خنست،

  مهسران در  افسردگي  میزان  بررسي مهچنین حتقیقی دیگر حتت عنوان، •
 نژاد رعیيت  مهدي معصومه علیپور، و توسط شرياز  شهید شهرستان

 بر  مشتمل  آماري  جامعه .دانشگاه شیراز اجنام شده استدر  است
نفر  ١٠٠٠تعداد آا   باشد كه شرياز مي  شاهدشهرستان  مهسران

  اجنام  جهت. اند شده  انتخاب  تصاديف گريي منونه  روش  نفر به ١٣٣.  است
در .  است  گردیده استفاده  بك  افسردگي  مزبور از پرسشنامه  پژوهش
  مهبستگي  و ضریب  تست t ، از آنالیز واریانس  آماري  حتلیلو   جتزیه

طور  به:  كه  است  از آن  حاكي  نتایج.  است  شده  استفاده  پريسون
  خفیف  دچار افسردگي نوعي  شهید به  از مهسران%) ٤/٧٢(حدود   كلي
شرياز  شهید شهرستان  در مهسران  افسردگي  شدید بودند و میزان تا

در   افسردگي  میزان  بني  مهچنني.  بیشرت است  كنرتل  گروه  به  نسبت
  نیستند، اختالف  شاغل  كه  كساني شاغلند و  كه  شهیدي مهسران

شهید و   در مهسران  افسردگي  میزان  بني مهچنني.  وجود داشت  داري معنا
آا در   ، سن مشرتك  زندگي مدت  مهسر، طول  از شهادت  گذشنت  ساهلاي

  نداشت وجود داري معنا  حاضر تفاوت  آا در حال  و سن  شهادت  مانز
  شهید، با این  مهسران  افسردگي  میزان  كه  است  آن  دهنده نشان  كه

 .ندارد  فاكتورهاارتباطي
به بررسي وضعیت رواني،   ١٣٧٠زهرا عباسپور نیز در سال  •

تفاده از اجتماعي مهسران متأهل و جمرد شهدا پرداخته و با اس
آزمون افسردگي آا را از این نظر مورد بررسي قرار داده 
است، او در حتقیق خود به این نتیجه رسید كه افسردگي در 
مهسران متأهل شاهد باالتر از مهسران جمرد شاهد مي باشد و متایل 
به جیغ و فریاد زدن، احساس بیزاري از زندگي و احساس خود 

 .حاالت رواني آنان مي باشد كم بیين  منود هایي از ضعف
شاهد از   مهسران  رضامندي  وضعیت  بررسيحتقیقی دیگر حتت عنوان  •

 شريین طتوس  زجنان  شهرستان بنیاد شهید  و مشاوره  واحد مددكاري
 ،  حتقیق  هدف. در دانشگاه شاهد اجنام گرفته است داودي زجناني

  دكاريشاهد از واحد مد  مهسران  رضامندي  وضعیت  شناخت
نظري   ارتباط متغريهایي  حنوه  بررسي و  زجنان  بنیادشهید شهرستان

  ، زندگي فرزندان  جنس  نوع فرزند،  ، داشنت ،شغل حتصیالت  ، میزان سن
و جمرد   متأهل ، ، تعداد افرادخانواده با مادران  فرزندان  كردن

 بوده شاهد  مهسران  رضامندي  با میزان... ، فرزندان  بودن
مورد   جامعه. باشد مي  پیمایشي  توصیفي واز نوع ، حتقیق.است
    شهید ساكن شهر زجنان  مهسران نفر ١٥٠    حتقیق،  در این  مطالعه

. باشد اند، مي كرده  مراجعه  و مشاوره  واحد مددكاري  هستند و به
  یعين  سرمشاري  طریق  به  كه  نفر بوده ١٥٠، حتقیق  در این  منونه  حجم

  آوري ابزار مجع.  است  قرار گرفته  مورد سنجش  افرادجامعه  متامي
در   باشد كه مي  پرسشنامه  با تكمیل  ، مهراه مصاحبهت اطالعا



مورد   آماري  روش. نامند مي  شده  ساخته  مصاحبه آن را  حتقیق روش
 و  فراواني  توزیع  ، جداول آماري  و حتلیل  جتزیه  جهت  استفاده

در مورد :  كه  است  بیانگر آن  حتقیق  هاي یافته. باشد ميدرصد 
  فرزندان  حتصیلي  با مشاوره  ي در رابطه  واحد مددكاري  خدمات

  در زمینه  اند و در مورد رضایت بوده  ها راضي خانواده) %٤٩(
از   و در مورد رضایت  ناراضي  مهسران (39/4%)  آمده پیش  مشكالت  رفع
و   ناراضي%)  ٤٠/٧(آا   منزل از  مددكاران  منزلبازدید   حنوه

آا )  % ٦٠/٧(  واحد مشاوره  از خدمات  مورد رضایت در
از   توجهي  قابل  رضایت  كه  گفت  توان مي  در كل. اند بوده راضي
 .اند داشته بنیاد شهید  مشاوره و  واحد مددكاري  خدمات  متامي

حتقیقاتی که بطور مستقیم  از سویی مهچنانکه مالحظه می شود
وضعیت زندگی مهسران شهدا را مورد بررسی قرار داده باشد 

علیپور نظر به اینکه حتقیق  و از سوی دیگر، .بسیار اندک است
%  ٧٢  نشان می دهد نژاد و رعیيت از مهسران شهدا به نوعی دچار  

افسردگی هستند، ضرورت اجنام حتقیقاتی که چگونگی زندگی مهسران 
حبث  و ، بررسیاز اینرو. دا را ترسیم مناید، حمرز می گرددشه

از امهیت ویژه ای برخوردار  پژوهش حاضر در باره یافته های 
.می باشد  

 :روش حتقیق
زیرا پژوهشگر  .است این حتقیق از نوع حتقیقات توصیفی پیمایشی

صرفًا به توصیف وضعیت موجود مبادرت منوده و دخل و تصريف را 
سرمد و مهکاران، (ي مورد پژوهش اجنام مني دهددر متغريها

)١٣٧٦(.  
از حیث هدف این حتقیق كاربردي است چرا كه در حتقیقات 

كاربردي هدف پژوهشگر حل مشكل و هبینه منودن شرایط موجود 
 مهسران شهید شهرستان نیشابور این پژوهش جامعه آماري. است

شهداء است که نفر از مهسران  ٢٠می باشد و منونه آماری تعداد 
ابزار مجع .به شیوه منونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است

با سواالت از قبل تعیین شده  پژوهش مصاحبه یافته هایآوري 
.بوده است  

:خی از سواالت مصاحبه عبارت بود ازبر  

 .توضیح دهید آیا از وضعیت كنوني خود راضي هستید؟ .١
 در حال حاضر مشكل اساسي مشا چیست؟ .٢

 ماري خاصي دارید؟آیا بی .٣



براي  آیا ارگان بنیاد شهید انقالب اسالمي شهر نیشابور، .٤
 ت؟سخانواده مشا در حل مشكالتتان موثرا

آیا از واحد مدد كاري و مشاوره بنیاد شهید كه در حل  .٥
 اقدام مي كند رضایت دارید؟ ءمشكالت خانواده هاي شهدا

 ؟کندزندگي چه كسي به كمك مشا مي  رهدر كارهاي روزم .٦
 با خا نواده مشا رفتار مي كنند؟ چگونه جامعه .٧

 

:یافته های پژوهش  
پس از امتام مصاحبه با افراد منونه و بررسی پاسخ ها 

و طبقه بندی داده ها، یافته هایی به شرح ذیل بدست  
:ه استآمد  

آیا از وضعیت كنوني خود راضي  در خصوص سوال اول، که
نفر  ٥می دهد،  مهانطور که جدول مشاره یک نشان هستید؟

 ٨از مصاحبه شوندگان از وضعیت زندگی خود ناراضی، 
.نفر راضی بودند ٧نفر نسبتا راضی، و   

 

میزان رضایت مهسران شاهد از زندگي خود): ١(ه مشار منودار  

اگر افراد گروه یک ) ١(در یک نگاه کلی بر اساس منودار مشاره 
 %٦٠بالغ بر  و دو را با هم در نظر بگیریم، مشخص می شود که

بعضي از . از زندگی خود کامال راضی نیستند ءاز مهسران شهدا 
ما باید خود به عنوان یك مهسر شهید، هم  کهآا بیان كردند 

دي امشكالت زیا و نقش پدر را داشته باشیم و هم نقش مادر ر
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مهچنني آا  .حل مني شودما در خانه وجود دارد كه فقط به دست 
ه با شرایط فعلي خود تا حدودي كنار آمد ابیان كردند كه م

موقعیيت م ويل هیچگاه در یو با مشكالت دست وپنجه نرم مي كن امي
به نظر می  بنابراین. یممشكلي نداشته باشهیچ كه  نبوده امي 

طي  ،و چگونگي حل این مشكل این نارضایيترسد بررسی دالیل 
.باشد اجنام حتقیقات دقیق علمي، حائز امهیت  

 در حال حاضر مشكل اساسي مشا چیست؟صوص سوال دوم که، ر خد
نشان می دهند، )  ٣(و ) ٢(مهانگونه که منودار های مشاره 

نفر اقتصادی،  ٢نفر از افراد منونه اجتماعی،  ٩مشکل اساسی 
نفر خانوادگی بوده است و فقط یک نفر اعالم منوده که مشکل  ٤

.اساسی ندارد  

 

 

ءت اساسس مهسران شهدامشكال :)٢(مشاره  منودار   
 

ت؟ سي شما چیس شكل اسا سوال دوم:  در حال حاضر م
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ءمشكالت اساسس مهسران شهدا :)٣(مشاره  منودار   
نشان مي دهد، بیشرتین مشكالت ) ٣(و ) ٢(مهانطور كه منودارهاي 

بدست مهسران شهدا مشكالت اجتماعي است كه بر اساس یافته هاي 
مصاحبه ها، جایگاه نا مطلوب مهسران شهدا در بني آمده از 

اه هاي ناروا و برخورد هاي ناشایست آنان افراد جامعه و نگ
.بیان شده استاز مجله مشكالت اجتماعي این قشر   
 و مردم نارواي نگاهعالوه بر  بطور كلي، بر اساس مصاحبه ها،

عدم رفت و  ،یك سر پناه امن نداشنت ،حرفها و زخم زبااي آا
كه بچه ها احساس كنند خانواده پدري آا  شوهرآمد خانواده 

 وضعیت اقتصادي احساس تنهایي، ،را تنها نگذاشته اند
ت، از مجله مشكالت اساسي مهسران عصبانی ،افسردگينامطلوب، 

.بیان شده استشهداء   

یا خري؟  آیا بیماري خاصي داریددر ارتباط با سوال سوم، كه 
نفر از مهسران شهداء دچار  ٨، )٤(منودار مشاره بر اساس 

 ٥درگري بیماریهاي رواني بودند و   نفر ٧بیماریهاي جسماني، 
بنابراین مهانطور كه مشاهده مي . نفر از سالمت برخودار بودند

از افراد منونه به گونه اي از   %٧٠شود بیش از 
.بیماریهاي حسماني و رواني آزرده مي گردند  

 

ساس ي ش ما چیس  ت؟    س   وال دوم: مش كالت ا

مشکالت روانی
مشکالت اجتماعی
مشکالت اقتصادی
مشکالت خانوادگی
عدم مشکل 



ءچگونگي سالمت و یا بیماري مهسران شهدا): ٤(منودار مشاره           

 

سرد ، سردرد میگرنته هاي مستخرج از مصاحبه ها بر اساس یاف
دست ، پا درد ،كمردرد، سر گیجه و فشار پایني هاي عصيب، درد
از شایع ترین  تپش قلب، ضعیفي دید چشمان، و زانو درد ،درد

روحیه زدن، از دست دادن  داد انیت وعصببیمارهاي جسماني و  
رواني اي هیماریاز مهمرتین ب وسواس، و احساس نا امیدي ،خود

.مهسران شهداء عنوان شده است  
ارگان بنیاد شهید  اقدامات آیادر خصوص سوال چهارم كه، 

 موثرخانواده مشا  در حل مشكالت انقالب اسالمي شهر نیشابور،
نفر  ٢فقط نشان مي دهد، ) ٥(مهانگونه كه منودار مشاره  است؟
 نفر از فعالیتهای بنیاد شهید شهر نیشابور کامال ٢٠از 

حد نفر دیگر رضایت شان از بنیاد شهید در  ١٨راضی بودند و 
.متوسط تا خیلی کم می باشد  

 

س وال س وم  :  آی ا بیم اري خاص ي داری  د؟   
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آیا از اقدامات بنیاد شھید شھر نیشابور در حل مشکالت : سوال چھارم
تان راضی ھستید؟                      



میزان رضایت مهسران شاهد از اقدامات بنیاد  ):٥(منودار مشاره 
 شهید شهر نیشابور

 

مهسران شهداء در رابطه با حنوه عملکرد بنیاد شهید  ،بطور کلی
هبرت از اكنون  ارگان این ابتداشهر نیشابور بیان منودند که  

اما االن این رسیدگي ها كمرت شده . به خانواده ها مي رسیدند
مشكالت ما را كمرت حل مي كنند و مي گویند باید دستور . است

فقط  .منایدحل را را از مراكز باالتر یعين مركز بیاید تا آن 
طي مراسم بزرگداشت و حتلیل از فرزندان ما را دعوت مي كنند 

آیند ببیند مشكالت واقعي ما در زندگي مان چیست؟ و از ويل مني 
یاد واره هاي شهدا و مراسم  یا اینکه، .چه چیز رنج مي برمي

سال دفاع مقدس ما را دعوت كردند در  ٨بزرگداشت از شهداي 
این جتلیل باید  دفرهنگسراي سیمرغ و جتلیل كردند اما نگفتن
ان باشد نه فقط جان یك سري مصاحبه هایي از ما در باب مشكالمت

این ستاد بنیاد شهید آنطور كه باید به  .فشاني شهداي ما
خانواده هاي شهدا رسیدگي كنند مني كنند و مسائل و مشكالت ما 

در حايل كه خود حيت فكرش هم . را بسیار جزئي و كوچك مي مشارند
یا اینکه بعضی از مهسران اظهار . برایشان غري قابل حتمل است

تا مي تواند در برابر مشكالمتان شانه ین ارگان کردند که ا
بیشرت اسم شهید را یدك مي كشند  که و ادي  است خايل مي كند

عوامل اجرایي در این  .و رنج این مهسران شاهد را مني بینند
ستاد كار خود را به خوبي اجنام مني دهند و احساس مسؤلیت مني 

هبا دهند، مني  آن طور كه باید به این خانواده ها .كنند 
دهند، آا مي گویند كه خانواده هاي شهدا زیاد هستند و 

.بودجه كايف نیست تا مشكالتتان را حل كنیم  
واحد مدد كاري و اقدامات آیا از در خصوص سوال پنجم که، 

رضایت  تان در حل مشكالتشهر نیشابور  مشاوره بنیاد شهید
اقدامات از  ی دهد،نشان م) ٦(مهانطور که منودار مشاره  دارید؟

در حل شهر نیشابور  واحد مدد كاري و مشاوره بنیاد شهید
نفر  ٦نفر از مهسران شهداء مورد مطالعه راضی،  ٥ ،مشكالت

که در جمموع می توان . نفر نسبتا راضی بودند ٩ناراضی، و 
اقدامات از افراد منونه از   %٧٠اذعان منود که بیش از 

در حل شهر نیشابور  اد شهیدواحد مدد كاري و مشاوره بنی
.کامل نداشتند رضایت شان مشكالت  



 

میزان رضایت مهسران شاهد از واحد مددکاری و مشاوره بنیاد شهید  ):٦(منودار مشاره 
 شهر نیشابور

واحد بعضی از اظهارات مهسران شاهد در باره چگونگی عملکرد 
 تدر حل مشكالشهر نیشابور  مدد كاري و مشاوره بنیاد شهید

 واحد مدد كاري و مشاوره بنیاد شهید: عبارت بودند از اینکه
فقط مشكالت ما را یاد داشت مي كنند و مي گویند  شهر نیشابور

سي مي كنند رسي مي كنیم اما ما مني دانیم كه آا را برربر
آا فقط راه حل مي دهند و گاه راه یا اینکه  .خدا مي داند

 .و بیشرت مشكل را زیاد مي كند حل هاي آا درست جواب مني دهد
خود را بازگو مي كنند تا  یبیشرت مسائل شخصبعضی از آا 

.اینكه مسائل و رنج هاي مهسران شاهد را حل منایند  
 زندگي چه كسي به رهكارهاي روزم پاسخ به این سوال که در در
 ٨ نشان می دهد،) ٧(مهانطور که منودار مشاره  ؟کندكمك مي  مشا

راد منونه خودشان به تنهایی کارهای خویش را اجنام نفر از اف
نفر از  آنان فرزندانشان کمک می کنند، و به  ٨می دهند، به 

.نفر از مهسران شهداء اقوام و خویشان کمک می کنند ٦  
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 آیا از واحد مددکاری و مشاوره بنیاد شھید راضی ھستید؟: سوال پنجم

ناراضی

نسبتا راضی

راضی



 

در کارهای روزمره زندگی چه کسی به مشا کمک می کند؟ ):٧(ودار مشاره من  

با خا نواده مشا رفتار  چگونه جامعهدر خصوص این سوال که 
نشان می دهد، افراد ) ٨(مهچنانکه منودار مشاره  مي كنند؟

نفر از  مهسران شاهد و خانواده های آنان  ١٣جامعه با 
نفر  ٤برخوردی نامناسب، با سه نفر تا حدودی مناسب، و با 

افراد جامعه با به عبارت دیگر، . برخوردی مناسب دارند
.نه برخورد مناسبی ندارنداز افراد منو  %٧٠بیش از   

 

 
حنوه برخورد افراد جامعه با مهسران شاهد ):٨(منودار مشاره   

 

برخی از اظهارات مهسران شهداء از این قرار  ،در این رابطه
جامعه و دیگران هیچگاه  انتظارات ما را بر بود که، 

م و هر كس یك یاین كه سر پناهي ندار ،آورده نكرده اند
مي ماند كه ... چشمان مردم به مانند صحبيت مي كند و 
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در کارھای روزمره تان چھ کسی بھ شما کمک : سوال ششم
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نحوه برخورد

افراد جامعھ چگونھ با شما برخورد می کند؟: سوال ھفتم



؟  تعقیب مي كند كه از صبح به كجا مي روي و چه مي كين
خانواده هاي شهید بسیار معمويل  با در جامعهبطور کلی، 

برخورد مي شود حيت در مواقعي بدتر از آدمهاي معمويل و 
.عادي  

:نتیجه گیری و حبث  
شهر نیشابور   ءاین مقاله بررسی جایگاه اجتماعی مهسران شهدا

نفر از  ٢٠بدین منظور . را  کانون توجه خویش قرار داده است
مهسران شهداء را به شیوه تصادفی بعنوان افراد منونه انتخاب 

در خبش پیشین  و مصاحبه شد که اهم یافته های بدست آمده 
.ارائه شد  

از مهسران   %٦٠بالغ بر این پژوهش نشان داد که بطور کلی 
از   %٧٠بیش از  ،دگی خود کامال راضی نیستنداز زن ءشهدا

افراد منونه به گونه اي از بیماریهاي حسماني و رواني آزرده 
رضایت شان از بنیاد شهید در  از مهسران  %٨٠بیش از  هستند،

افراد منونه از   %٧٠بیش از  حد متوسط تا خیلی کم می باشد،
نیشابور  شهر واحد مدد كاري و مشاوره بنیاد شهیداقدامات 

افراد جامعه با  کامل نداشتند، و رضایت شان در حل مشكالت
.از افراد منونه برخورد مناسبی ندارند  %٧٠بیش از   

الزم به ذکر است نتایج این پژوهش، با نتایج پژوهش های 
  مهدي معصومه علیپور، و پرینوش صنیعي، علريضا فرجاد،

با نظر به نتایج  .مهخوانی دارد زهرا عباسپور، و نژاد رعیيت
این پژوهش ها و پژوهش حاضر، می توان به صراحت اذعان منود، 

از جایگاه اجتماعی مناسبی  مهسران شهدا مادر جامعه 
و به عبارت دیگر، علی رغم دغه های فکری . برخوردار نیستد

الن در زمینه خدمت رسانی به این قشر، تالش های بی دریغ مسئو
ران شهداء در وضعیت روحی مطلوبی مهچنان درصد زیادی از مهس

بسر منی برند و این گروه با مشکالت زیادی در زندگی شان 
.مواجه هستند  

ظهور بنابراین، نکته مهمی که برآیند این پژوهش می باشد، 
این سوال که، چرا با وجود فعالیتهای  مثال .نوینی است تسواال

ینه های گسرتده سازمان بنباد شهید انقالب اسالمی و صرف هز
بسیار وضعیت زندگی مهسران شهداء اینچنین است؟ براستی علل 



این وضعیت به چه موضوعاتی مربوط می شود؟ آیا سیاستها و 
شرایط واقعی (ریزی های مربوطه با واقعیت های موجود  برنامه

تناسب منطقی ندارد؟ آیا کادر اجرایی ) زندگی مهسران شهداء
نامه ریزی ها از  درایت و در عملیاتی کردن سیاست ها و بر

این مشکل به ضعف کفایت الزم برخوردار نیستند؟ آیا علل 
ارزیابی ها و نظارت دقیق بر فعالیتهای در حال اجنام این 

سازمان در ارتباط با خانواده های شهداء مربوط می شود؟ آیا 
واحدهای مشاوره و مددکاری بنیاد شهید از برنامه های غنی 

؟...؟ برخوردار نیستند  
سخ مؤید این مطلب است که بنیاد شهید ظهور سواالتی از این 

انقالب اسالمی مسئولیت خطیر دارد که اوال واحدهای حتقیات خود 
را تا جایی که ممکن است به اجنام پژوهشهای دقیق علمی به 

دوما، . منظور پاسخگویی به این قبیل سواالت ملزم مناید
دهای مشاوره و مددکاری حپیشنهاد می شود، فعالیتهای وا

بنیاد شهید حتت سرپرستی و نظارت دقیق مراکز دانشگاهی و 
چرا که مهچنانکه نتایج این پژوهش و . موسسات علمی درآید

سایر پژوهش ها نشان می دهد، مهسران شاهد از چگونگی 
فعالیتهای واحدهای مشاوره و مددکاری بنیاد شهید خیلی راضی 

در . مشکالت خود خیلی مؤثر منی دانندنیستند و آا را در حل 
مشاوره ای حالی که به نظر می رسد بسیاری از فعالیتهای 

علمی از قبیل مشاوره های گروهی در رفع و یا حداقل در 
.تسکین آالم بسیار این قشر مؤثر واقع گردد  

با توجه به این نکته که، مشار حتقیقات در باره چگونگی وضعیت 
نگشت مشار است؛ سوما پیشنهاد می شود که زندگی مهسران شاهد ا

شهید انقالب اسالمی، پرداخنت به این موضوع و خبش حتقیقات بنیاد 
اجنام حتقیات متعدد و گسرتده در خصوص چگونگی وضعیت زندگی 

مهسران شاهد؛ در ابعاد خمتلف جسمی، روانی، معنوی، اقتصادی، 
.اجتماعی، خانوادگی را وجهه مهت خویش قرار دهد  

رسانه های گروهی و بویژه فعالیتهای مهچنین، به نظر می رسد، 
بردن سطح شعور و درک مردم در خصوص قدر صدا و سیما در  باال 

شناسی از خانواده های شهداء، بویژه مهسران شاهد،و چگونگی 
می تواند مؤثر واقع  برخورد شایسته و بایسته با این قشر،

.شود  



 

:بعامنفهرست   

مهسران شهدا، مروجان اصلی فرهنگ ایثار و شهادت، ) ١٣٨٦(اعظمآهنگر سالبنی، 
 جمموعه مقاالت مهایش آسیب شناسی ترویج فرهنگ و شهادت، دانشگاه مازندران

، بررسي مؤلفه هاي بنیادین سازش یافتگي در آزادگان )١٣٧٨(هبرامي، احسان
ان ، ، هتر ١١ایراني ، جمله روانشناسي علمي پژوهشي، قسمت اول ، مشاره 

.انتشارات مسپاد  

.هفت بن ، حوضه هنري هتران)١٣٧٦(جتار، راضیه   

پایگاه ، نوشته مدیر حتلیل وضعیت اجتماعی ، اقتصادی خانواده ایثارگران
.اینرتنتی معرفی شهدا و مهرزمان آنان  

ده سال داستان نویسي انقالب اسالمي، تصویر زن در ) ١٣٧٠(زوایان، زهرا 
.سازمان تبلیغات اسالمي حوزه هنري، هتران  

روشهاي حتقبق در علوم ) ١٣٧٦(بازرگان عباس و حجازي اهله / سرمد، زهره
 رفتاري، چاب اول، نشر آگه

عاطفي زنان سرپرست   -اجتماعي-بررسي آسیب هاي رواني) ١٣٨٠(سروي، زهره
،  ٣٩مشاره) س(ژوهشي علوم انسا ني دانشگاه الزهراخانواده، فصل نامه علمي پ

.سال یازدهم  

جامعه شناسي  ترمجه محید الیاسي ،هتران، انتشارات نشر ) ١٣٧٠(سگالن،مارتني 
.مركز   

فقر زنان  سرپرست خانوار، فصلنامه ) ١٣٨٣(شادي طلب، ژاله و گرایي نژاد
.دوره دوم، ١مركز مطالعات و حتقیقات زنان دانشگاه هتران، مشاره  

.دو میلیون زن بي حامي،نشریه فرهنگ آشيت) ١٣٨٣(فرجي مژگان   

.روانشناسي و تربیت كودكان شاهد ، هتران، انتشارات هبار )١٣٧٠(قائمي،علي   

جمله  –اجتماعي زنان سرپرست خانوار  –بررسي مشكالت رواني )  ١٣٧٧(كتيب، مرتضي
.حقوقي و قضایي دادگسرتي   

بررسي ازدواج جمدد مهسران شاهد و تأثري آن بر وضعیت ) ١٣٧٣(مؤید، علي اكرب
رواني اجتماعي آنان بر وضعیت سازگاري و مشكالت حتصیلي فرزندان شاهد ، پایان 

.نامه كارشناسي رشته روان شناسي، دانشكده ادبیات و علوم انساني شاهد  

.ارات ژرفنقش تربیيت پدر در خانواده، چاپ دوم، هتران، انتش) ١٣٧١(جناتي، حسني  

، هتران ،بنیاد شهید انقالب ٢٢٧غیبت پدر،نشریه شاهد، مشاره)١٣٧٢(نرميان، حممد 
.اسالمي  



شاهدان شهادت، پژوهشي در دیدگاه قرآن سريه نظري و عملي )١٣٧٨( ولوي، حممد
.در باره باز ماندگان شهدا، وایتام، هتران، انتشارات نشر شاهد). ع(معصومني   

یق موردي، دكرت علي پارسیان و دكرت سید علي اعرابي، حتق)١٣٧٦(ین،ك،رابرت 
.هتران، دفرت پژوهش هاي فرهنگي  
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