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 چکیده

هویت فرهنگي مقدس بر  هاي دفاع شناختي برنامه این پژوهش با هدف بررسي جامعه

 همبستگي و میداني از نوع روش تحقیق .است شهر شهرکرد انجام شدهآموزان دختر  دانش

استفاده گردید. جامعۀ آماري  اي تصادفي خوشهگیري  هگیري نیز از روش نمون براي نمونه

آموزان دختر مقطع متوسطه )دورۀ دوم( ناحیه یک و دو شهرستان شهرکرد  شامل تمامي دانش

نفر تعیین  257نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد  7152که تعداد آنها 

ساخته انجام شد. براي تجزیه و  نامۀ محقق سشاطالعات با استفاده از پر آوري گردید و جمع

و آزمون رگرسیون و ضریب همبستگي پیرسون  هاي آماري شامل تحلیل اطالعات از آزمون

بین عوامل که  نتایج پژوهش حاکي از آن است .استفاده شدتحلیل واریانس آزمون 

راهیان نور، تشییع مقدس شامل برگزاري یادوارۀ شهدا، برگزاري اردوهاي  شناختي دفاع جامعه

مقدس رابطۀ مثبت  هاي سینمایي و تلویزیوني مرتبط با دفاع پیکر شهداي گمنام و اکران فیلم

اي مشاهده نگردید.  وجود دارد، اما بین انتشار وصایاي شهدا و هویت فرهنگي دختران رابطه

 ند.هاي دموگرافیک شامل پایۀ تحصیلي در نتایج پژوهش تأثیري نداشت همچنین ویژگي

 .، شهرستان شهرکردآموزان دختر دانشي، فرهنگ هویتمقدس،  دفاع :واژگان کلیدی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 bahram.bayat@gmail.comدانشیار دانشگاه عالي دفاع ملي  1

 a.raisi@khuisf.ac.irوم انتظامي و مطالعات اجتماعي ناجا عضو هیئت علمي پژوهشگاه عل 2

    Jamshidmohabat@gmail.comدانشجو مقطع دکترا دانشگاه عالي دفاع ملي   3

mailto:Jamshidmohabat@gmail.com


 

 

 

 

 
 1395هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال ششم، شماره دوم، پايیز و زمستان  فصلنامه نظريه   228 

  

 

 مقدمه و بیان مسئله
اي  نماید. هویتت ستازه   هویت هر ملتي درواقع ساختار و شاکلۀ آن را تولید، حفظ و بازتولید مي

رد، انسجام چندبعدي است که تمام ابعاد وجودي یک ملت را دربرگرفته و با سازوکارهایي که دا

تترین بعتد از ابعتاد هویتت      نماید. شاید بتوان ادعا نمود که مهتم  اجتماعي و فرهنگي را حفظ مي

رسوم  ها، ارزش نظامي از باورها، توان مجموعه یا هویت فرهنگي را مي»است. « هویت فرهنگي»

یکتدیگر  نیتز بتا    جهانشتان و  ختود را بتا   تتا  بندند مي کار رفتاري دانست که اعضاي جامعه به و

اي از  هویتت فرهنگتي مجموعته   »توان گفت که  . همچنین مي(8: 1380 )اشرفي، «سازگار سازند

)محمدپور و « کند ها و جوامع تعریف مي عنوان افراد، گروه خصوصیات فرهنگي است که ما را به

 یتت، ساموئل هانتینگتون هویت فرهنگي در مقایسه با ابعاد دیگر هو(. از نظر 55: 1389نیا،  طیبي

کسي داراي چند هویت است کته ممکتن استت بتا هتم      هر» چراکه .است اي یافته اهمیت فزاینده

فرهنت    حرفته،  هاي ناشي از خویشاوندي، هویت ،تقویت کنند یکدیگر را رقابت داشته باشند یا

. در (8: 1380،)اشترفي ...« یک وژایتدئولو  اعتقتادي،  آموزشتي،  سترزمیني،  هاي نهتادي،  هویت و

معنتاي چته    شناختي است و تا حدودي بته  اي روان ي، واژۀ هویت متفاوت از برداشتهشناس جامعه

شناسي اجتماعي، مفهوم هویت با مفهوم  (. در روان73: 1390کسي بودن است )موسوي و کالنتر،

(. احساس کسي بودن یتا اینکته   202: 2004، 1شود )بریور و هوستون اجتماعي در نظر گرفته مي

ببریم که متا   دهد به این واقعیت پي نایي اجتماعي دارد، زیرا به ما اجازه ميما چه کسي هستیم مع

شناستان معتقدنتد کته هویتت      یابند. جامعه چگونه خودمان را دیده، یا دیگران چگونه ما را درمي

(. بستیاري از آنهتا بتر ایتن     54: 1389نیا،  شکل پویاي زندگي اجتماعي است )محمدپور و طیبي

هایي  ها، پدیده شود. بنابراین هویت فضا، موقعیت اجتماعي و مکان ایجاد مي باورند که هویت در

فراتاریخي، جدا از اقتصاد، مذهب، ایدئولوژي و تاریخ و جغرافیاي خاص خودشان نیستند، بلکه 

هاي اجتماعي با تکیه بر حافظۀ جمعي و تمامي منابع معرفتي، با در نظر گرفتن ستاختار   این سازه

شتوند.   طور مجدد تفستیر متي   شوند و طي زمان، به اند و تعریف مي وجود آمده به عیني اجتماعي

ها، ساختار عیني و مادي جامعه، تاریخ، جغرافیا، ساختار سیاستي،   بنابراین در ساخته شدن هویت

 (.256: 1379زمان تأثیر دارند )منتظر القائم،  فناوري، اقتصاد و ساختارهاي معرفتي هم

جوامع را فراهم هاي ملي  تهدید هویت هايزمینهسازي  جهانيجمله مسائل متعددي از 

پیش   از  جوامع نسبت به حفظ هویت ملي و فرهنگي خویش بیشاساس  اند و براین نموده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Brewer & Hewstone 
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هرقدر ملتي از گذشته و فرهن  خویش آگاهي بیشتر و اساس،  براین .اند شدهتر  حساس

مان بیشتري براي موجودیت و اعتبار خود و باقاطعیت و ای ،بدون شک ،تري داشته باشد عمیق

که  نظامي و اقتصادي، هاي سیاسي، وجود بحران مطرح بودنش در سطح جهاني خواهد کوشید.

 موجب شده است بیشتر ،ها را به خود جلب کرده از جهان توجه ملت بیشتريدر بخش 

رویدادهاي اجتماع را  ۀاعتباري هم فرهن  معطوف گردد زیرا به ۀشان به پدید اندیشمندان توجه

 دانند.  ن وابسته ميه آب

گیري هویت بسیار مؤثر است تاریخ هر جامعه و وقایع مهم  از جمله عواملي که در شکل

جن ، کنشي اجتماعي است که بعد از اتفاق افتادن آن، فرهن  و ویژه جن  است.  تاریخي به

هاي طوالني اثرات  گاه تا مدت يانسان ۀگرفته و ساختارهاي حاصل از این واقع هاي شکل منش

  .خود را خواهد داشت

تبع آن، فعال شدن سازوکارهاي فرهنگي و  جن  تحمیلي عراق علیه نظام نوپاي اسالمي و به

هاي اسالمي و ایراني  هایي مبتني بر آموزه جانبه در مقابل دشمن، شاخص اجتماعي دفاع همه

ن و حب وطن و... را پرورش داد که زمینۀ همچون ایثارو شهادت، حماسه و مردانگي، حب دی

گیري از این ظرفیت  مقدس را فراهم ساخت و جامعۀ اسالمي با بهره گیري فرهن  دفاع شکل

 توانست خطر جدي را دور گرداند.

و رهبر انقالب براي دفاع از تمامیت ارضي از جان و به فرمان بنیانگذار  مردمهشت سال  

ثار و گذشت قهرمانانه در برابر دشمن ایستادند. دامنۀ اثرات این مال خود دریغ نکردند و با ای

هاي  واقعه تاریخي فراتر از زمان و مکان بوده و امروزه شاهد تأثیرات جن  تحمیلي در بخش

 مختلف اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و فرهنگي هستیم. 

رسي است. قابل بحث و براجتماعي  ۀعنوان یک پدید جن  تحمیلي رژیم بعث عراق به»

بر حفظ و بقاي کشور و نظام جمهوري اسالمي، به خلق فرهن  دفاعي جدیدي  مقدس عالوه دفاع

: 1393)شعباني سارویي،« شود. مقدس یاد مي در تاریخ ایران منجر شد که از آن به فرهن  دفاع

گیري هویت فرهنگي  تواند پشتوانۀ فرهنگي قوي و مؤثري در شکل (. این فرهن  غني مي46

شدت در معرض  بریم که به سر مي اکنون در شرایطي به وجوانان باشد. این درحالي است که ما همن

هایي که در معرض تهاجم فرهنگي قرار دارند دختران  تهاجم فرهنگي قرار داریم. یکي از گروه

، اند اي است که در زمان جن  تحمیلي نبوده گونه جوان کشور هستند و عموماً شرایط سني آنها به

 یابي آنها بسیار مؤثر باشد. تواند در هویت اما آشنایي آنها با جن  تحمیلي مي
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هویت  مقدس بر شناختي دفاع هاي جامعه این پژوهش با هدف بررسي رابطه بین مؤلفه

گویي به این  دختر دورۀ متوسطۀ شهرستان شهرکرد انجام و در پي پاسخ آموزان فرهنگي دانش

مقدس تأثیري در هویت فرهنگي دختران دورۀ  ي اجتماعي دفاعسؤال است که آیا کارکردها

 دبیرستاني دارد؟

هویتت فرهنگتي   مقتدس بتر    هاي دفاع شناختي برنامه تبیین نقش جامعه «هدف کلي پژوهش»

 .آموزان دختر دانش

 اهداف جزئی
 ن.آموزا هویت فرهنگي دانش تبیین رابطه بین برگزاري یادوارۀ شهدا و .1

 .آموزان هویت فرهنگي دانش گزاري اردوهاي راهیان نور وتبیین رابطه بین بر .2

 آموزان. دانشهویت فرهنگي تبیین رابطه بین تشییع شهداي گمنام و  .3

 .آموزان هویت فرهنگي دانشتبیین رابطه بین انتشار وصایاي شهدا و  .4

 .آموزان هویت فرهنگي دانشهاي تلویزیوني و سینمایي بر  تبیین رابطه بین اکران فیلم .5

هویت فرهنگتي  مقدس و  شناختي دفاع هاي جامعه چه ارتباطي بین برنامه ال کلي پژوهش:سؤ

 وجود دارد؟آموزان  دانشدر 

 ن وجود دارد؟آموزا هویت فرهنگي دانش اي بین برگزاري یادوارۀ شهدا و چه رابطه .1

 وجود دارد؟ آموزان هویت فرهنگي دانش اي بین برگزاري اردوهاي راهیان نور و چه رابطه .2

 آموزان وجود دارد؟ دانشهویت فرهنگي اي بین تشییع شهداي گمنام و  چه رابطه .3

 وجود دارد؟ آموزان هویت فرهنگي دانشاي بین انتشار وصایاي شهدا و  چه رابطه .4

 آموزان هویت فرهنگي دانشهاي تلویزیوني و سینمایي و  اي بین اکران فیلم چه رابطه .5

 وجود دارد؟

 پیشینۀ تحقیق

است. دکتر علتي   هاي زیادي در تبیین هویت فرهنگي ایران تاکنون مطرح شده ررسيتحقیقات و ب

استت کته استالم مبنتاي      شریعتي با طرح نظریۀ بازگشت به خویشتن، این ایتده را پترورش داده  

گتوییم بازگشتت بته     وقتتي متي   »است.  گیري هویت فرهنگي ایرانیان ایفا نموده بنیادین در شکل

طور نتیجه بگیرید کته متا    بازگشت به فرهن  خویش است... شاید اینخویش درواقع منظورمان 
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 .کتنم..  گیري را رد مي چنین نتیجه ولي من قطعاً ،ایرانیان باید به خویشتن نژادي)آریایي( برگردیم

هتا قابتل    ها و کتابخانته  دانشمندان و متخصصین در موزه ۀوسیل هخویشتن پیش از اسالم ما فقط ب

چیز از آنها یادش نیست. مردم ما هیچ ارتباطي بتا ایتن ستن      ما هیچ ۀتود یت و مطالعه است،ؤر

هتا و افتختارات و استاطیر آن     ها، نبوغ کنند و قهرمانان، شخصیت ها و آثار تاریخي پیدا نمي نبشته

ختاطر   دور به ۀتپش ندارند. مردم ما چیزي از این گذشت دوره در میان مردم ما حیات و حرکت و

 ،در نتیجته  هتاي پتیش از استالم بیاموزنتد...     تمدن ۀاي هم ندارند چیزي دربار قهآورند و عال نمي

براي ما بازگشت به خویشتن نه به مفهتوم بازیتافتن ایتران پتیش از استالم، بلکته بازگشتت بته         

 ،متن  ۀدر جامعت ( » 30-11: 1382 )شتریعتي، « مان است. ویژه شیعي هخویشتن فرهنگي اسالمي ب

ست، هم قدرت نیرومند اجتماعي است، هم تتاریخ استت و هتم فرهنت      اسالم هم ایمان توده ا

خواه و ضد استبداد و معتقد به عزت انستاني   بخش و عدالت ملي و هم در ذات، سازنده و آگاهي

. » (95همتان:  « )و اجتماعي و مادي پیروانش. نفهمیدن این واقعیت یعنتي نفهمیتدن هتیچ چیتز     

کنتد و   ش تغذیه متي ا از انبوه ذخایر فرهنگي و معنوي اجتماعي -یک نهضت عمیق فکري اساساً

عنوان مجموعه عناصري  نهایت قوي و غني است. اسالم نه تنها به دانیم اسالم از این جهت بي مي

انقالبي و پیکتارجویي   ۀویژه عناصر سازند بلکه به ،که فرهن  و ایمان نام دارد بسیار سرمایه دارد

بتدان حتالتي استتثنائي     انتد، کتامالً   تاریخ استالم را شتکل داده   که هم ایدئولوژي اسالم را و هم

ویژه اگر در تلقتي شتیعي    کنند به هاي دیگر ممتاز مي ها و مذهب فرهن  ۀدهند و آن را از هم مي

قتدرت حتاکم    ۀصورت یک فلستف  به ،آن مطرح باشد.... پس از آنکه اسالم بعد از مرگ رهبرش

آغاز به مقابله با این نهضت برخاست، اسالم را از افتتادن   صورت اعتراضي از درآمد، تشیع که به

مستیر حرکتت و نهضتتي     ۀتشیع ادام به این ورطه مانع شد و حالت انقالبي آن را نگاه داشت....

ویژه در مسیر جریان تاریخي فرهن  ابراهیمي به نتام توحیتد،    بود که در متن فرهن  بشري و به

کشي و استضتعاف انستاني مبتارزه     حکومت زور و پول و حق همواره با تضاد طبقاتي، استثمار و

 .(23-22: 1389 )شریعتي،« کرد مي

توان در سه ضلع تبیین کرد؛  ( بر این باور است که هویت ملي ایرانیان را مي1380شایگان ) 

صورت تاریخي هنوز در ذهنشان باقي مانده است. هویت اسالمي و  هویت قبل از اسالم که به

 که از طریق تحوالت عظیم مدرنیته بدان تعلق گرفته است.هویت جدید 

هویت فرهنگي ایرانیان از رویکردهاي نظري تا »( در پژوهشي با عنوان 1389آشنا و روحاني )

گانۀ ایراني، اسالمي  هاي هویت فرهنگي ایرانیان متأثر از منابع سه هاي بنیادین، معتقدند مؤلفه مؤلفه
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هاي هویتي متفاوت است. بدین معنا،  با توجه نسبت میان منابع و مؤلفهو غربي است، ولي تأثیر آن 

رویکرد تجویزي یا همان سیاست هویتي نیز سطحي متفاوت از سیاست فرهنگي را متجلي 

سازد؛ چه اینکه سیاست فرهنگي ناظر به عناصر جزئي و عیني فرهن  است، اما سیاست هویتي  مي

 -شود انداز سیاستي محفوظ مي که غالباً در چشم –ومي را عناصر و مفاهیم انتزاعي، کلي و عم

حوزه با لحاظ  5هاي هویت فرهنگي ایرانیان را در  توان مؤلفه دهد. از این حیث، مي مدّنظر قرار مي

بندي کرد: زبان )زبان نوشتاري و گفتاري(، دیانت )دین و مذهب(،  هاي آنها تقسیم کردن زیرمؤلفه

و حافظۀ فرهنگي )میراث مادي و معنوي(، نظام اجتماعي )نظام  جغرافیاي فرهنگي، تاریخ

آموزشي، نظام خانواده، نظام اقتصادي، نظام فرهنگي، نظام فرهنگي و حقوقي( )آشنا و روحاني، 

(. در میان رویکردهاي فرهنگي، رویکرد فرهنگي رجایي با ظرافتي فرهنگي 182-184: 1389

انیان را در طول سه جریان فوق از لحاظ تاریخي، مدّنظر همراه است. او درواقع سنت و عرف ایر

دهد و دو مؤلفۀ اعتدال و جوانمردي را در این راستا و بر پایۀ ادله، شواهد و قرائن تاریخي  قرار مي

 (. 53: 1382سازد )رجایي،  در سنت و عرف ایرانیان برجسته مي

مقدس بر استمرار  فرهنگي دفاعتأثیر دستاوردهاي »( در بررسي خود با عنوان 1394جمالي )

مقدس شامل اعتماد به  آوردهاي فرهنگي دفاع طور کلي، دست کند که، به بیان مي« اسالمي انقالب

نفس و خودباوري، رشد باورهاي دیني و فضایل اخالقي، توسعۀ فرهن  و تفکر بسیجي، 

نافع ملي بر فرهن  احساس تکلیف براي دفاع در مردم، تحکیم وحدت ملي، فرهن  ترجیح م

خواهي در جهان،  دوستي، اشاعۀ فرهن  اسالم خواهي و وطن منافع فردي، تقویت فرهن  اسالم

 شود. فرهن  مبارزه با استکبار، فرهن  ایثار و شهادت و فرهن  مقاومت و پایداري مي

دهد که در حوزۀ  هاي انجام شده در این حوزه نشان مي بندي کلي از پژوهش جمع

ها از منظري خاص به  هاي ارزشمندي صورت پذیرفته است و هریک از پیشینهمقدس کار دفاع

دهي این تحقیق از حیث نظري و تدوین  ها در شکل اند و هریک از پیشینه موضوع نگاه کرده

هاي فرهنگي  کار خوبي بودند، ولي از حیث تمرکز موضوعي بر برنامه ابزارهاي پژوهش کمک

آموزان دختر، نقطۀ افتراق  ویژه دانش آموزان، به فرهنگي دانشمقدس و تأثیر آن بر هویت  دفاع

 باشد.  این تحقیق با تحقیقات پیشین مي

 مالحظات نظری

 تعریف مفاهیم  (الف

که از ریشۀ « هن »که پیشاوند است و « فر»نامۀ دهخدا، فرهن  را مرکب از  در لغتفرهنگ:  -1
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(. فرهن  نظام 228: 1341است )دهخدا،  معناي کشیدن و فرهختن آورده شده اوستایي به« ثن »

دار و دیرپا و  ها، آداب و الگوهاي رفتاري ریشه اي است از باورها و مفروضات اساسي، ارزش واژه

دهد و هویت آن را  نمادها و مصنوعات که اداراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل مي

 (.16: 1392سازد )نقشۀ مهندسي فرهنگي کشور،  مي

ترین معناي هویت عبارت است از تعریف خود در ارتباط با دیگران  عموميویت: ه -2

توان گفت به ظرفیت یک فرد یا یک گروه در به  (. اما در مفهومي کلي، مي2005، 1)اسکیوال

 (.12: 1958، 2رسمیت شناختن خود و نیز به رسمیت شناخته شدن توسط دیگران )براون

کند و  هاي دیگر جهان متمایز مي ه ما را از هویتآن بخش از هویت کهویت فرهنگی:  -3

هاي ما نسبت به دیگران است، نه اختالفمان با آنها. این نوع هویت که  بیانگر تفاوت

ترین اجزاي هویت  ترین و فراگیرترین نوع آن در بین شهروندان یک کشور است، از مهم گسترده

نحوي خودآگاه یا  د فرهنگي است که بهملي است که سبب توافق فرهنگي شده و شامل کلیۀ ابعا

(. رابطه بین هویت و 60: 1389نیا،  دهد )محمدپور و طیبي تأثیر قرار مي ناخودآگاه ما را تحت

توان حاصل نسبتي  فرهن  ناشي از ارتباط هر دو مفهوم با کنش اجتماعي است. هویت را مي

کند  کۀ روابط اجتماعي برقرار ميدیالکتیکي تلقي کرد که فرد بین شبکۀ معنایي ذهن خود و شب

اي در تکوین، حفظ، تغییر و تحول  (. محیط فرهنگي نقش برجسته163: 1389)آشنا و روحاني، 

هویت دارد. اگرچه ساختارهاي عیني مستقل و بیرون از ارادۀ فرد به کنش کنشگران جهت 

ه میان فرد و اجتماع ها نیز در خالل تکوین اجتماعي برآمده از رابط دهد، اما همین ساخت مي

(. پیوند میان هویت و فرهن  چنان عمیق است که اغلب 5: 1383شوند )توسلي،  عرضه مي

شوند. در  دانند و براي فرهن  شأن مستقلي در هویت قائل مي اي فرهنگي مي هویت را پدیده

طقي و ها و روابط من توان گفت جوهرۀ اصلي فرهن  همان عالئم، اندیشه تعریفي کاربردي، مي

(. با این رویکرد، اشتراکات فرهنگي، عناصر و اجزاي مشترك 58: 1375گفتماني است )چلبي، 

بین جوامع هستند و هویت فرهنگي نیز بخشي از ویژگي جامعه است که آن را از سایر جوامع 

هایي چون ملت، قلمرو  شناسان، هویت فرهنگي از مؤلفه سازد. در دیدگاه انسان متمایز مي

(. اندیشمندان حوزۀ 83: 1379االمیني،  اي سیاسي، زبان و دین تشکیل شده است )روحجغرافی

هاي  بندي اجتماعي هرکدام ابعاد متفاوتي را براي هویت فرهنگي قائل هستند و دسته علوم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Sciolla 

2 Brown  
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اند. در این پژوهش، هویت فرهنگي به مفهوم کلي مورد بررسي و در ادامه  متفاوتي را ارائه نموده

هویت »یکي از مباحث اصلي مطالعات فرهنگي  آن پرداخته شده است؛ هویت ملي: به سه بُعد

است. اصوالً هویت چه ملي و چه فرهنگي به رفتار، اعمال و چگونگي بازیگري فرد در « ملي

هاي  (. هویت فرهنگي برایند کنش213: 1384شود )میرفخرایي،  مناسبات روزمره اطالق مي

گیرد، را نشان  و محیط اجتماعي دور و نزدیک او صورت مي متقابل گوناگوني که بین شخص

شود که نوزاد عصر جدید است و  اي سیاسي و اجتماعي تلقي مي دهد. هویت ملي پدیده مي

رود و از نیمۀ دوم قرن  شمار مي اجتماعي به هاي تازۀ علوم مفهومي علمي است که از ساخته

(. هویت دیني: 161: 1384ته است )تاجیک، رواج گرف« وخوي ملي خلق»کنوني به جاي مفهوم 

از نیازهاي فطري آدمي، گرایش به عشق و پرستش است. به این معنا که انسان مستقل از هرگونه 

کند. تجلي چنین احساس و  یادگیري در درونش تمایل به عبادت و بندگي خدا را احساس مي

، رابطۀ آدمي و دین و نسبتي که با آن طورکلي گردد و به تمایلي در اعمال و رفتار دیني آشکار مي

شناسان،  کند، در مقولۀ هویت دیني قابل تبیین و توضیح است. به گفتۀ یکي از روان پیدا مي

هدف ایدئولوژي ایجاد تصویري در ذهن شخص است که احساس فردي و جمعي را در او 

هاي انقالب  تمام ارزش(. هویت انقالبي: اعتقاد و التزام به 67: 1388تقویت نماید )شاملو، 

 (.19: 1388اسالمي و پیروي از رهبري و تمام اهداف انقالب )امیري، 

هاي متنوعي که ملت  ها و فعالیت ها، پایمردي ها، حماسه مجموعه مجاهدتمقدس:  دفاع -4

سال جن  تحمیلي  8شریف و مسلمان ایران و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران در طول 

ستکبار جهاني و رژیم بعث عراق به خاك ایران اسالمي انجام دادند و در این در برابر تهاجم ا

 (.48: 1394امتحان سربلند و پیروز بیرون آمدند )شعباني سارویي، 

جا  توجهي به  ثیر قابلأهاي فرهن  سیاسي ایران که در روند جن  ایران و عراق ت شاخص

هایي از قدرت و مقاومت را بازتولید نماید.  گذاشت، متنوع بوده و هریک از آنان توانسته جلوه

جویانه و  گرا، عدالت هاي فرهن  سیاسي ایران ماهیت هویت دیگر، بسیاري از شاخص عبارت به

هایي از  دهد که انقالب ایران توانسته جلوه شکن داشته است. این امر نشان مي شالوده

وجود  هاي بزرگ به المللي و قدرت ط بینالمللي را در برابر اقتدار بازیگران مسل ساختارشکني بین

ثرتري را ؤیندي در دوران جن  عراق علیه ایران بازتولید گردید. این امر نتایج ماآورد. چنین فر

گیري جنبش اجتماعي کشورهاي خاورمیانه و همچنین جنبش مقاومت اسالمي از جمله  در شکل

(. از بُعد 233 :1387یفا نمود )متقي، هاي اسالمي در لبنان، مصر، عراق، کویت و بحرین ا جنبش
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داخلي نیز این فرهن  دفاعي تأثیرات شگرفي بر زندگي و نحوۀ کنش افراد در صیانت از 

ها و مرز و بوم در برابر تهدیدات مرتبط با حوزۀ پایداري کشور داشته است  ها، ارزش آرمان

مقدس الگوهاي  فاعي و دفاعتأثیر همین فرهن  د (. بنابراین تحت48: 1394)شعباني سارویي، 

گیري به موضوعات مختلف و مرتبط با استقالل، پایداري و بالندگي کشور سامان یافته و  سمت

افراد و جامعه را براي اقدامات مختلف آماده کرده است. حس تعلق و مشارکت ایثارگرانۀ مردم 

گي و پیشرفت کشور و ها، هویت، استقالل ملي، دستاوردهاي انقالب، بالند در دفاع از ارزش

توان  رو مي نحوۀ ورود افراد جامعه به آن از جمله اقدامات نشئت گرفته از آن است. ازاین

گیري و پایدارسازي جامعه  مقدس را نظام ارزشي، هنجاري و الگویي ناظر بر ادراك، سمت دفاع

پیشرفت در  ها و تالش براي ایجاد امنیت، حس بالندگي، امید و در برابر تهدیدات و آسیب

 (.124: 1393هاي مختلف تلقي کرد )عامري،  کشور مرتبط با حوزه

هاي سیاحتي  راهیان نور نامي است براي گروهي بزرگي از کارواناردوهای راهیان نور:  -5

مذهبي در ایران که به بازدید از مناطق جنگي بازمانده از جن  ایران و عراق در غرب و  –

زمان با تعطیالت نوروزي و نیز تعطیالت  ها هم بیشتر این کاروانپردازند.  جنوب غربي کشور مي

ویژه منطقۀ  شوند و مناطق مرزي استان خوزستان، به تابستاني، براي مناطق غرب کشور، فعال مي

دهنده و متولي اصلي اردوهاي  هاست. سازمان شلمچه، از مقصدهاي پرطرفدار این گروه

هایي  هیان نور و گردشگري بسیج است که هر ساله گروهسراسري راهیان نور سازمان اردویي را

از مردم مناطق مختلف ایران براي بازدید از مناطق جنگي غرب و جنوب غربي این کشور، به 

 (.125: 1392برد )مسعودي و نوغاني،  مرز با عراق مي هاي هم استان

گي براي پس از اتمام جن  تحمیلي، تفحص در مناطق جنتشییع پیکر شهدای گمنام:  -6

پیدا کردن پیکر شهدا آغاز گردید و تعداد پیکرهاي زیادي که نام و نشاني آنها مشخص نبود در 

سال از اتمام جن  این روند  27این مناطق پیدا شد. این درحالي است که هنوز پس از حدود 

تشییع  هنوز هم ادامه دارد و پیکر این عزیزان با نام شهداي گمنام در اقصي نقاط کشور اسالمي

 گردد.  مي

وقایع و اتفاقات دوران جن  مقدس:  های سینمایی و تلوزیونی با محوریت دفاع فیلم -7

هاي تلوزیوني و سینمایي قرار  تحمیلي در زمان جن  و پس از آن، محوریت بسیاري از برنامه

 هاي نحوي که از اصطالح سینماي جن  در بین اهالي سینما رواج یافت. تأثیر فیلم گرفت به

تلوزیوني و سینمایي تولید شده در این زمینه براي نوجوانان و جوانان بسیار حائز اهمیت است 
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هاي رزمندگان به مخاطب خود  تواند اطالعات زیادي در زمینۀ جن  تحمیلي و رشادت و مي

 انتقال دهد.

 چهارچوب نظری  

 خمینی )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( دیدگاه امام -1

ۀ هرچنتد واژ  )ره( هاي امام خمینتي  نوشته ها در دست سخنان و تحلیل محتواي سخنراني در بررسي

 -ي همچتون هویتت ایرانتي    یهتا  کار رفته که در آن موارد نیتز بته واژه   شکل محدودي به به هویت

اي  طتور گستترده   هویت به شکل غیرمستقیم بهۀ اشاره شده اما استعمال واژ اسالمي، هویت اسالمي

(. ایشتان در بحتث هویتت،    48: 1370)اکبتر،   کار گرفته شتده استت   هبوي  ۀمورد استفاددر ادبیات 

 نکه از آن تحتت عنتوا   ،احیاي هویت فرهنگي راداند و  اسالم را نقطۀ اتکایي براي جامعۀ ایران مي

هتاي انقتالب استالمي     کار حفتظ و تتداوم آرمتان    ترین راه مهم ،کند یاد مي انساني  -هویت اسالمي

شود کته تجلتي    احیاي این هویت انساني موجب ظهور انسانیت انسان مي . امام معتقد استداند مي

امیتد بته    ،اتکتاي بته نفتس    ،خودباوري ،آن را در حمایت چنین انساني از اهدافي همچون استقالل

نفتي هرگونته تقلیتد     ،پذیري، حمایت از پیشرفت واقعي و مظتاهر واقعتي تمتدن    عدم سلطه ،آینده

هتاي اصتیل انستاني     حفظ کرامت و ارزش ،هاي غیرعقالني خودي نقد سنت ،دیگران غیرعقالیي از

 (.22: 1386)جسمي،  باشد هرگونه حرکت مستقل و تکاملي جوامع مي ۀتوان دید که زمین مي ...و

اند اهمیت موضوع هویت فرهنگي را نمایان  تالش نموده خود،مقام معظم رهبري در بیانات 

هویت فرمایند:  ایشان مي مجموعه و ملت مرتبط سازند. یک حیات ۀمکرده و حتي آن را با ه

هاى فرهنگى آنها. این هویت فرهنگى  ا و مزیتههاى فرهنگى آن ها عبارت است از مشخصه ملت

دهد. این هویت فرهنگى، اصل است. اگر چنانچه این از یک ملتى گرفته  یک ملت را تشکیل مي

درواقع به معناى حقیقى کلمه، نابود خواهد شد. حاال در شود، این ملت هضم خواهد شد؛ یعنى 

گیرد، اما چیزى نیست. هست، اما بودن او مثل نبودن است.  جغرافیایى قرار مي  یک مشخصه

له در  . معظمحیات یک مجموعه و یک ملت است )مقام معظم رهبري( ۀهویت فرهنگى، هم

خرد »و « عقالنیت معنوي»مان فرمایند: هویت فرهنگي ه خصوص چیستي هویت فرهنگي مي

هاي  (. مؤلفه93تیرماه  21است که اصل و منشأ حیات و امتیازات یک ملت است )« جمعي

هاي  مشخصه»هویت فرهنگي نیز از نظر ایشان دور نمانده و هویت فرهنگي را داراي دو مؤلفه 

ایشان  دهند. يتشکیل م هویت فرهنگي یک ملت را دانند که مي «هاي فرهنگي مزیت»و « فرهنگي
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ها  بدیل رسانه کند و به نقش بي گیري هویت فرهنگي اشاره مي در فرازي از سخنان خود به شکل

 در و رفتار فرهن ، فکر، ها در دنیا، امروز رسانه»پردازند.  گیري هویت فرهنگي مي در شکل

 از هایي را ملت انندتو مي  ...کننده هستند تعیین و کنند ها را القا مي هویت فرهنگي انسان حقیقت،

ها  انسان در تبعیض را احساس توانند مي و شان تهي کنند هویت ملي هویت انساني خودشان و

 (.85اردیبهشت  26) «زنده کنند

 دیدگاه سایر اندیشمندان -2
است. چارچوب مورد استفاده بتا تأکیتد بتر     رویکردهاي نظري متعددي دربارۀ هویت مطرح شده

شتدن(   پذیري )اجتماعي گیري هویت فرهنگي است. فرایند جامعه در شکلنقش جامعه و اجتماع 

هاي متفاوتي است که در طول  دهندۀ هویت است و در برگیرندۀ اثرگذاري یکي از عناصر تشکیل

شتود.   پتذیر متي   آید. در جریان تعامتل اجتمتاعي استت کته فترد جامعته       زندگي بر فرد وارد مي

(. 70: 1381، 1شود )جنکینتز  رهاي گروه و جامعه خود آشنا ميها و هنجا دیگر، با ارزش عبارت به

پردازانتي ماننتد    پذیري فرهنگي است. در این خصتوص نظریته   پذیري جامعه یکي از انواع جامعه

 اند.  پذیري فرهنگي داشته پارسونز توجه خاصي به اهمیت جامعه

راي شناختن هویت را راهي ب« خود»کند که این  را بیان مي« خود»گیري  پارسونز شرط شکل

توان با ساختار جامعه و چگونگي تأثیر آن در فرد آشنا شد  کند. در این نگرش مي فراهم مي

ها قرار  (. پارسونز در الگوي خود، فرهن  را در رأس همۀ نظام212: 1390آبادي و دیگران،  )شاه

است و در نظام  ها و هنجارها تجسم یافته صورت ارزش داده است و بر آن است که فرهن  به

دیگر، در این فرایند، کنشگران از لحاظ فرهنگي  عبارت شود. به شخصیت ملکۀ ذهن کنشگران مي

پذیري  توان این قضیۀ اساسي را استنباط کرد که هرچه جامعه شوند. بنابراین مي پذیر مي جامعه

گرفت تر شکل خواهد  فرهنگي بیشتر شکل گرفته باشد، هویت فرهنگي نیز بیشتر و قوي

 (. 58: 1389نیا،  )محمدپور و طیبي

داند که از  ها مي فرهن  ۀهم در ها و انسان ۀالینفک زندگي هم جز هویت را 2ویلیام گالسر

بررسي قرار  در اینجا هویت از دیدگاه درماني مورد بحث و یابد. تولد تا مرگ ادامه مي ۀلحظ

احساس موفقیت یا  ا آنت که بمنظور از هویت تصور فرد نسبت به خودش اس گرفته است و

یکي  کند. رشد مي شود و هویت به طرق مختلفي تشکیل مياز نظر گالسر،  کند. عدم موفقیت مي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Jenkins 

2 William Glasser 
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اساس تشکیل  دیگران است. درگیري عاطفي با خود و هاي تکوین هویت داشتن ارتباط و راه از

 ها و بر اثر تالش هایي است که عالقمند به تعقیب آنها هستیم و فعالیت ها و تالش هویت،

نظرهاي  ها و برداشت کنیم. چگونه عمل مي شویم که ما که هستیم و هاي خود متوجه مي فعالیت

شرایط  ۀهاي ما از خودمان دربار ارزشیابي .اي دارند دیگران در روشن کردن هویت ما نقش عمده

ر ما در مورد همچنین تصو هویت ماست. ۀکنند اقتصادي نیز تعیین اوضاع اجتماعي و زندگي،

کند  پوشیدن نوع هویت ما را در مقایسه با دیگران مشخص مي لباس ۀشیو وضع جسماني و

 .(89: 1371 آبادي، )شفیع

هویت پرداخته  و به نقش خانواده )والدین( کنش، بحث اجتماعي شدن و در 1بلومرهربرت 

پذیر است که  ه امکانگان فرایند اجتماعي شدن با کمک عوامل شش وري بلومر،ئبرمبناي ت .است

 ها و رسانه هاي رسمي مجامع عمومي، یا سازمان مدارس گروه همساالن، دین،لوا ند از:ا عبارت

هنجارهاي اجتماعي  اجتماعي شدن فرایندي است که انسان در آغاز آن، وسایل ارتباط جمعي.

ر حقیقت به معناي یکي پذیري از نظر او د فرایند جامعه یابد. با آنها تطبیق مي گیرد و را یاد مي

 (.11: 1389 معمارباني،و  )سفیري کالن است ۀجا افتادن در جامع شدن و

و  داند بلوغ دخیل مي ۀنیروي جنسي را در تحوالت دور بیدار شدن میل و 2اریکسوناریک 

سر برآوردن  تر از رشد جسمي و اما مهم کند. بر آن به نقش عوامل اجتماعي هم اشاره مي عالوه

در  نوجوان این است که نکند به نظر دیگران فرد خوبي نیاید؟ ۀعمد ۀدغدغ هاي جنسي، تکانه

م با آن ئاصلي نوجوان که دا ئلۀمس ،دیگر عبارت به چه جایگاهي خواهد داشت؟ ،اجتماعي ۀعرص

 پي در نوجوان شد؟ خواهد کیست؟ و که بداند خواهد مي او است. «هویت»اشتغال خاطر دارد 

 مختلف هاي و گروه افراد با و مضطربانه شود مي «اجتماعي– رواني تعلیق» دچار سؤال این پاسخ

طوري که  به متزلزلي باشند، هاي موقت و اینها ممکن است هویت ۀهم اما .کند مي همانندسازي

دسته  هاي مختلفي در پیش بگیرد که راه انداختن دارو نوجوان براي حفظ آنها ممکن است روش

هاي فردي دیگران از آن  تحملي در برابر تفاوت بي هاي موجود و دسته و از دار پیوستن به یکي یا

آزماید تا  هاي مختلف را مي او به این ترتیب هویت. (66-65: 1382 )اریکسون، جمله است

هاي یک گروه اجتماعي احساس وحدت دروني کند. البته فرایند  ارزش سرانجام با عقاید و

فضایلي که فرد در مراحل پیشین کسب  دستاوردها و. العمر است فرایندي مادام تشکیل هویت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Herbert Blumer  
2 Erik Erikson 

3 Linguistic turne 
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یابي سالم نوجوان از میزان  هویت همانندسازي و در تحکیم بناي هویت سالم نقش دارند. کرده،

 و ابتکار عمل، هدفمندي خودگرداني، اراده و اعتماد، توفیق او در کودکي در نیل به امید و

همانندسازي مفرط با مشاهیر نیز طرق دیگري  ق شدن وعاش .ثر استأپشتکار مت الحیت وص

 .روند شمار مي براي نیل به تعریفي از خود به

شناختي فرهن   تر هویت فرهنگي رویکرد ساختارگرائي و تحلیل نشانه براي بررسي دقیق

)رویکرد تفسیرگرائي( لوي اشتراس، روالن بارت، فوکو و دریدا نوعي از تحلیل فرهن ، که از 

مثابه  پذیرفته، انتخاب شده است. در این رویکرد، فرهن  به شناختي تأثیر  ارگرایي زبانساخت

شود. جریان چرخشي زباني که در اغلب  هاي داراي معناي عمیق تحلیل مي نظامي از نشانه

هاي فکري و علمي از جمله فلسفۀ زباني ویتگنشتاین و پدیدارشناسي آغاز شده بود در  دیسیپلین

دیگر از جمله اتنومتدلوژي به وجه خاصي ظهور کرد که راه را بر تکوین مطالعات هاي  رشته

شناختي الگوي گفتار و زبان را  فرهنگي هموار کرد. رویکرد ساختارگرائي و تحلیل نشانه

هاي معنائي جامعه در عرصۀ زبان شکل  سرچشمۀ اصلي نظم و شناخت معرفي کرد که همۀ نظام

، فرهن  به مثابه نظامي از معناست و از طریق تفسیرهاي زباني یا گیرند. در این رویکرد مي

(. این نظام 128: 1380توان به شناخت و تحلیل آن موفق شد )استریناتي،  مي« نظام عالئم»

االذهاني و گفتماني دارد که درك مشترکي را میان همۀ اعضا یک  معنایي معموالً ماهیتي بین

وجود  ها را به کرد که پدیده س به ساختارهاي ژرفي تأکید ميسازد. لوي اشترا فرهن  ممکن مي

نوعي  شوند و به ها به خصوصیات اساسي ذهن مربوط مي ساخت آورند. طبق نظر او، این ژرف مي

هاي زباني، معناي فرهنگي، اجتماعي  ساختار ذهني هستند. اما روالن بارت از طریق تحلیل نشانه

شناسي سوسوري بیان شده  روابط دال و مدلول را که در زبان و تاریخي آنها را توضیح داد. وي

ها معرفي  بود یک توضیح جدیدي به آن افزود و این رابطۀ جدید را در معناي فرهنگي نشانه

ها هستند.  ها حامل معناهاي فرهنگي، ایدئولوژیکي و اسطوره کرد. در اندیشۀ او، نشانه

و فرهن  دانست که   هاي ایدئولوژیک، اسطوره دۀ نظامتوان سازن ها را مي دیگر، نشانه عبارت به

شناختي فرهن ، اسطوره  اي هستند. اساساً در نگاه نشانه این نظام عالئم حامل معاني ذهني ویژه

شوند و ادامه  هاي زباني هستند که در زبان و با زبان برساخته مي و ایدئولوژي ساختارها و نظام

ساختارها معطوف کرده بود تا فیزیک  1را به نقد و واسازيیابند. فوکو اگرچه تالش خود  مي

را ساختاري از قدرت « نظم گفتار»خرد و پراکندۀ قدرت را به دقت تمام بشناسد، اما وي نیز 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Deconstruction  
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سازد. ژاك دریدا نیز به  طور بنیادین، اراده و آزادي بشر کنوني را متعیّن مي معرفي کرد که به

هاي تولیدشده در جامعه به  کرد تا نشان دهد چگونه متنهمت « نظم حاکم در متون»واسازي 

انجامد. این مرحله از تفکر نظري فرهن  که همراه با نقد  بازتولید و گسترش اقتدار و سلطه مي

هاي فکري همچون  ساختارگرائي، بورژوازي و مدرنیته بود به تکوین و ظهور جریان

مه کمک شایاني کرد. ظهور مطالعات مدرنیسم و تحلیل فرهن  عا پساساختارگرائي و پسا

اي؛ جریان چرخش زباني و  مثابه امري برساختي، گفتماني و میان رشته فرهنگي، فرهن  به

داد فرهن  برسازندۀ سایر ابعاد  وجود آورد که نشان مي همچنین چرخش فرهنگي شرایطي را به

آمد که بر فرهنگي بودن  وجود هایي به زندگي از جمله اقتصاد، سیاست و اجتماع است و نظریه

و جامعۀ امروزي   منظر، همه چیز از فرهن  اشباع شده کردند. ازاین همۀ جهان زندگي داللت مي

هاي پدیدارشناسي و اتنومتدولوژي نیز بر این تأکید  است. نظریه« اي فرهنگي شده جامعه»

بلکه توسط مردم  کنند که فرهن  جریاني است که نه صرفاً توسط روشنفکران و فرهیختگان مي

شود و تأثیر گفتار و ذهنیت در برساخته شدن  ها در زندگي هر روزي برساخته مي عادي و توده

 (.54:1395فرهن  امري بنیادین است )بیات، 

چارچوب نظري این پژوهش براساس تلفیقي از نظریات مختلف و گوناگون است. در بحث 

عنوان راهکار در نظر امام راحل )ره( است و  اهمیت و ضرورت تداوم انقالب اسالمي، هویت به

همچنین مقام معظم رهبري هم بر آن تأکید دارند. در باب تشکیل هویت فرهنگي نیز از نظرات 

 شناسان کارکردگرا و ساختارگرا استفاده شده است. جامعه

د ینادر فر زیادي هاي فرهنگي نشانهتوان بیان داشت که  برمبناي چارچوب نظري تحقیق، مي

اما برخي از این  ،است توجهي برخوردار بوده  اي داشته، از تنوع قابل کننده مقدس نقش تعیین دفاع

جا  فرهن  ایران در فرایند جن  تحمیلي به گیري ثرتري در ارتباط با شکلؤها آثار م لفهؤم

هاي برگزاري اردو هاي برگزاري یادوارۀ شهدا، توان به شاخص گذاشته است. در این ارتباط مي

هاي تلویزیوني و سینمایي  کاروان راهیان نور، برگزاري مراسم تشییع شهداي گمنام، اکران فیلم

هاي قدرت  ها، شاخصه لفهؤاشاره داشت. هریک از این ممقدس و انتشار وصایاي شهدا  دفاع

  .دهند مقاومت را تشکیل مي

 ژوهش   های پ فرضیه -3

 ن رابطۀ معنادار وجود دارد.آموزا نگي دانشهویت فره برگزاري یادوارۀ شهدا و بین -1
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رابطۀ معنادار وجود  آموزان هویت فرهنگي دانش بین برگزاري اردوهاي راهیان نور و -2

 دارد.

 آموزان رابطۀ معنادار وجود دارد. دانشهویت فرهنگي بین تشیع شهداي گمنام و  -3

 طۀ معنادار وجود دارد.رابآموزان  هویت فرهنگي دانشبین انتشار وصایاي شهدا و  -4

رابطۀ معنادار آموزان  هویت فرهنگي دانشهاي تلوزیوني و سینمایي بر  بین اکران فیلم -5

 وجود دارد.

 شناسی پژوهش روش  

آوري  بتراي جمتع   .استت  بوده از نوع تحقیقات همبستگيمیداني روش تحقیق  ،وهشژدر این پ

اي  درجته  گویته براستاس طیتف پتنج     50امل ساخته که ش نامۀ محقق اطالعات نیز از ابزار پرسش

نامته براستاس اهتداف پتژوهش تتدوین گردیتد. در        هاي پرسش است. گویه لیکرت استفاده شده

هتاي   صورت کلي، مورد سنجش قرار گرفته و به مؤلفه شدۀ هویت فرهنگي، به نامۀ طراحي پرسش

ن و اهل فن استفاده گردیتد  نظرا نفر از صاحب 5خردتر تبدیل نگردید. براي تعیین روایي از نظر 

محاستبه   92/0و براي تعیین پایایي از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایي کل آن 

آورده  1هاي کارکردهاي اجتماعي در جتدول شتمارۀ    شد )مقدار الفاي کرونباخ هرکدام از مؤلفه

قطتع متوستطه )دورۀ دوم(   آموزان دختر م شده است(. جامعۀ آماري پژوهش نیز شامل کلیۀ دانش

باشد و حجم  نفر مي 7152شهرستان شهرکرد که تعداد آنها برابر آمار سازمان آموزش و پرورش 

نفر تعیین گردید. براي تجزیه و تحلیل اطالعات نیتز   257نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان 

گتام   به حلیل رگرسیون گام، تمنرضریب همبستگي اسپیشامل آمار استنباطي و  SPSSافزار  از نرم

 .  استفاده شده است fو آزمون 

 های تحقیق یافته

 شناختی های جمعیت تجزیه و تحلیل آماری داده -

 22نفتر پاستخگویان،    257دهتد از مجمتوع    توزیع فراواني پایۀ تحصیلي پاسخگویان نشتان متي  

ر کتتالس درصتتد د 2/27درصتتد در کتالس یتتازدهم )دوم(،   26درصتد در کتتالس دهتتم )اول(،  

 دانشگاهي مشغول به تحصیل بودند.  در کالس پیش 8/24دوازدهم )سوم( و 

آموزان در نتایج تحقیق از آزمون تحلیل واریانس  منظور بررسي تأثیر پایۀ تحصیلي دانش به
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 است. آورده شده 1استفاده گردید که نتایج در جدول شمارۀ 

 و نتایج پژوهشتأثیر پایۀ تحصیلی  تحلیل واریانس.  1جدول شمارۀ 

 سطح معناداري F مقدار میانگین مجذورات درجه آزادي مجموعه مجذورات منابع پراکندگي

 351.806 2 613/703 يبین گروه

 1.920 248 577/520 يدرون گروه /031 554/6

  250 190/5910 کل

 ۀمقدار با درجباشد که این مي F (55/6)ۀ شد محاسبه مقدار ،دست آمده هبا توجه به نتایج ب

درصد اطمینان  90بنابراین با  بزرگتراست؛ /(031) جدول در سطح مقدار از 248 و 2آزادي 

مبني بر عدم صفر  ۀو فرضی داردن آموزان در نتایج پژوهش تأثیري پایۀ تحصیلي دانشتوان گفت  مي

، شهدا ۀوارادی يبرگزارهاي فرهنگي شامل  . براساس این یافته برنامهشودميتفاوت پذیرفته 

 يها لمیف اکرانو  شهدا يایوصا انتشار، گمنام يشهدا کریپ عییتش، نور انیاردوهاي راه يبرگزار

 هاي تحصیلي نمونۀ مورد بررسي تأثیر یکساني داشته است. ي در بین تمام پایهونیو تلویز یينمایس

 های تحقیق ها و ارائۀ یافته تجزیه و تحلیل سایر داده -
 همبستگی متغییرها .  2جدول شمارۀ 

 

 متغییر

 ضریب همبستگی های مرکزی و پراکندگی شاخص

 میانگین بیشترین کمترین
انحراف 

 معیار
R P.Value Sig 

 P 048,0< 01/0 425,0 5.5 39.5 44 29 برگزاري یادوارۀ شهدا

 P 001,0< 01/0 496,0 2. 6 41.5 56 27 برگزاري اردوهاي راهیان نور

 P 001,0< 01/0 626,0 4.8 41.9 50 22 منامتشیع پیکر شهداي گ

 P 070,0< 01/0 05,0 4,4 42 52 19 انتشار وصایاي شهدا

هاي سینمایي و  اکران فیلم

 تلویزیوني
20 48 38 6,4 67,0 01/0 >P 004,0 

   20.14 112 140 35 هویت فرهنگي
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هویت فرهنگي  و در بررسي فرضیۀ اول که به بررسي رابطه بین برگزاري یادوارۀ شهدا

چون این مقدار  Sig=048/0و  r=425/0 و مقدار فوق با توجه به جدولپردازد،  ميآموزان  دانش

آموزان دختر  و هویت فرهنگي دانش برگزاري یادوارۀ شهدابین  ، بنابراینکمتر است 05/0از 

رگزاري ب است. يمثبت ۀو این رابطه رابط شود پذیرفته مي یۀ پژوهشفرض و رابطه وجود دارد

شود نسل جوان و نوجوان که وقایع دوران  هایي است که باعث مي یادوارۀ شهدا یکي از برنامه

تأثیر وقایع  اند، هم در بعد عقلي، عاطفي و هم اجتماعي تحت جن  تحمیلي را تجربه نکرده

 باشد. تواند در بُعد احساسي و عقالني آنها مؤثر  ویژه شهدا قرار گیرند و این عمل مي جن  و به

هاي اسالمي بزرگداشت افرادي یکي از مؤثرترین روشهاي ترویج ارزش هاي شهدا یادواره

عبارتي، با معرفي و  توانند براي دیگران الگو باشند. بهها پیشرو بوده و مي است که در آن ارزش

ه سبک توان آنان را الگو معرفي کرد تا عموم افراد ترغیب شوند ک تقدیر از قهرمانان واقعي مي

سازي مناسبي در جامعه انجام شود.  زندگي خود را با آنان تطبیق دهند و در نتیجه، جریان

توان  شود. با بزرگداشت یاد و خاطره شهدا ميبرگزاري یادوارۀ شهدا با همین هدف انجام مي

عنوان الگوي واقعي شناساند و فطرت نسل جوان را بیدارتر و ترغیبشان به سمت  آنان را به

مقدس و بیان ابعاد مختلف  هاي شهدایي را بیشتر نمود و با بیان خاطرات دوران دفاع زشار

توان گفت  (. در تعریفي کلي، مي1سایت کالک هاي الهي را ترویج داد )وب زندگي شهدا، ارزش

ریزي قبلي و در زمان و مکان مشخص و  شود که با برنامه هایي اطالق مي یادوارۀ شهدا به فعالیت

با هدف بزرگداشت و حفظ یاد و خاطرۀ شهدا و ارائۀ الگوهاي ارزشي )شهدا( انجام  عموماً

دار هستند و  عنوان مناسکي فرهنگي درواقع وظیفۀ انتقال فرهنگي را عهده ها به شود. یادواره مي

کارگیري سازوکارهاي روایي  گیري از ابزراهاي نوین و همچنین با به واسطۀ بهره این انتقال به

 نمایند. مقدس را به نسل جدید منتقل مي هاي فرهنگي دفاع هآموز

، متر استک 05/0 چون این مقدار از Sig=001/0و  r=496/0 مقداردر بررسي فرضیۀ دوم، 

آموزان دختر رابطه  و هویت فرهنگي دانش برگزاري اردوهاي راهیان نوربین  توان گفت پس مي

 . است يمثبت ۀاین رابطه رابط و شود پذیرفته مي یۀ پژوهشفرضو  وجود دارد

گذارد و  کننده تأثیر جدي مي اردوهاي فرهنگي با هر هدف و برنامه و محتوایي بر افراد شرکت

کننده  بسیار عمیق است. حال اگر این اردوها  جانبۀ افراد شرکت این تأثیر به واسطۀ درگیري همه

فشاني، شجاعت، شهامت و  ایثار، جانهایي از  اي برقرار باشد که واجد ویژگي در جایي و منطقه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Kalk Website 
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گذارد و از این  ویژه در نسل جدید، اثرات شخصیتي عمیقي برجاي مي جانبه باشد، به حماسۀ همه

رساند. اولین کارکرد در این حوزه، کارکرد  رهگذر، دو کارکرد ویژه را به منصه ظهور مي

نده نگهداشتن و انتقال فرهنگي ها در نسل جدید و دومین کارکرد آن ز پذیري این ویژگي جامعه

 شود.  باشد که باعث تداوم و استمرار آنها مي مقدس در طول تاریخ مي هاي دفاع آموزه

کارکرد دیگر اردوهاي راهیان نور الگوسازي شخصیت و عملکرد شهدا و ایثارگران در دوران  

لب حماسي و هیجاني آن ویژه با قا مقدس است که این الگوها بنا به شرایط دوران جن  و به دفاع

گذارد. مقام معظم رهبري از این حرکت با عنوان  ترین تأثیرها را برجاي مي در نسل جدید، عمیق

من »فناوري استخراج این ثروت است. « اردوهاي راهیان نور»ثروت فرهنگي یاد و اعتقاد دارند که 

از این ثروت   استفاده گویم این راهیان نور یک فناوري است؛ این یک فناوري است براي مي

یاد « زیارت با معرفت»همچنین ایشان نتیجۀ عملي اردوها را در جان و دل زوّار با عبارت « عظیم.

گردند، حتماً باید  آیند و برمي کساني که به این سفرهاي راهیان نور مي  آن»نموده و معتقدند که 

 ارتباط و پیوند یک مقدس دفاع مهم ۀچیزي به آنها اضافه شده باشد؛ باید بین آنها و بین حادث

 (.26/12/92)دیدار با مسئولین برگزاري اردوهاي راهیان نور  بیاید وجود  به ناگسستني

آموزان دورۀ متوسطه که در اردوهاي  این نکته را نیز باید ذکر کرد در این تحقیق همۀ دانش

حال،  امه لحاظ گردید. بااینن اند نیز مدّنظر بوده و در تدوین پرسش راهیان نور شرکت نکرده

هایي از اردوهاي راهیان نور را از  آموزاني که صحنه ها بیانگر این است که حتي دانش یافته

اند را تماشا  هاي مستندي که پخش شده اند و همچنین برنامه ها دیده یا از دیگران شنیده رسانه

ا حضور نوجوانان در مناطق جنگي قطعاً اند، ام تأثیر اردوهاي راهیان نور قرار گرفته اند تحت کرده

( نیز نشان 1392تري خواهد داشت. نتایج پژوهش مسعودي و نوغاني ) تر و عمیق تأثیر شگرف

داد حضور دانشجویان در اردوي راهیان نور، باعث بهبود نگرش رفتاري و شناختي آنها به 

 باشد. ميراستا  نوعي با نتایج این فرضیه همسو و هم شود که به شهادت مي

فرضیۀ سوم پژوهش به بررسي رابطه بین تشیع پیکر شهداي گمنام با هویت فرهنگي دختران 

 0.05چون این مقدار از  Sig=001/0و  r=626/0 با توجه به جدول باال و مقدارپردازد که  مي

آموزان دختر  و هویت فرهنگي دانش تشیع پیکر شهداي گمنامبین  توان گفت ، ميکمتر است

ت. تشییع پیکر اس يمثبت ۀاین رابطه رابط .پذیرفته مي شودیه پژوهش فرضو  وجود دارد رابطه

ویژه جوانان، دارد و از این جهت  شهداي گمنام تأثیر احساسي و عاطفي شدیدي در جامعه، به

دست آمده نیز گویاي  بخشي نوجوانان تأثیر زیادي دارد که نتایج ضریب همبستگي به در هویت



 

 

 

 

 
 245آموزان ...     هاي فرهنگي دفاع مقدس بر هويت فرهنگي دانش تأثیر برنامه

  

 

هایي چون شورمندي، شعورگرایي، هیجان  باشد. مراسم تشییع پیکر شهدا با ویژگي ياین تأثیر م

بخشي نقشي  بخشي، وحدت و یکپارچگي، هویت جمعي و... داراي کارکردهایي چون انسجام

جانبۀ مردم در مراسم  نماید. حضور همه هاي انقالب اسالمي ایفا مي بدیل در تحکیم آموزه بي

تواند نسل جدید را به  اني مشروعیت و قدرت نظام را افزایش داده و ميتشییع شهدا منابع و مب

عنوان  نیروي عظیم پیشران پشتوانۀ نظام قرار دهد و از این منظر هم فرد و هم جامعه در کل از 

 مند گردند. این ثروت بهره

با توجه به جدول در بررسي فرضیه چهارم به موضوع انتشار وصایاي شهدا ارتباط دارد. 

انتشار بین  شده بیانگر این است که محاسبه rمقدار  Sig=070/0و  r=05/0 مقدار، 1شمارۀ 

بنابراین فرضیه  .مشاهده نگردیدآموزان دختر رابطه  و هویت فرهنگي دانش وصایاي شهدا

هاي فرهنگي غني  شود. البته این یافته جاي بسي تأمل دارد چراکه یکي از ثروت پژوهش رد مي

باشد که سرشار از معرفت، احساسات و عواطف و  هاي شهدا مي نامه س، وصیّتمقد در دفاع

باشد. در کار تحقیق، در موضوع تحلیل  مقدس مي دهندۀ عمق شخصیتي شهداي دفاع نشان

دست آمده است که  تبیین هر محور  نامۀ شهدا در دانشگاه اصفهان نوزده محور کالن بهوصیّت

ربیتي نسل جدید را به سمت اهداف تربیتي دیني روشن نماید. این هاي ت تواند بنیانها و افق مي

 شهدا، نصایح و مواعظ ستیزي، دشمن شهدا، و مناجات رزمندگان»اند از:  نوزده محور عبارت

 جهان و مرگ به توجه شهادت، به عشق فقیه، والیت و خمیني)ره( امام از حاللیت، پشتیباني طلب

 شهدا همسران و حجاب جایگاه جن ، و دفاع به ترغیب نگري، هآیند مادر، و پدر جایگاه آخرت،

 جبهه، صفوف پیوستگي در خمیني امام شهید، نقش رزمان هم به توصیه شهدا، هاي نامه وصیّت در

 فلسفۀ شهادت و آرزوي شهدا عاشورا، نهضت و حسین امام به اقتدا گناهان، به اعتراف استقامت،

 در تحلیل و بوده دستوري و بدیعي بیاني، نکات بر تکیه ختاريسا تحلیل در .ها جبهه در حضور و

 در کلي عنوان بیست این از است. سیاسي و انقالبي اخالقي، و عرفاني مضامین بر تکیه محتوایي

 از پشتیباني مهدي)عج(، حضرت ظهور براي سازي زمینه از عبارت که عنوان ها پنج نامه وصیّت

 عاشورا نهضت و امامحسین به اقتدا و شهادت به و عشق ن ج و دفاع به ترغیب خمیني، امام

« دارد محوري و اساسي مقدس نقشي دفاع شعراي شعر و شهدا هاي نامه وصیّت در باشد مي

آموزان به وصایاي شهدا اندك است، لذا  (. با توجه به این که دسترسي دانش27: 1390)آقایي،

 از مدرسه و کتب درسي بهره گرفت.توان  یابي و شناخت وصایاي شهدا مي براي دست

هاي سینمایي و تلویزیوني مربوط  در بررسي فرضیه آخر و پنجم پژوهش، که به اکران فیلم
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 0.05این مقدار از  چون) Sig=004/0و  r=67/0 مقدار، 1شمارۀ با توجه به جدول شود،  مي

ارتباط جمعي و هویت بین استفاده از وسایل  توان گفت محاسبه شده مي r( و مقدار کمتر است

شود. این رابطه  پذیرفته ميیه پژوهش بنابراین فرض آموزان دختر رابطه وجود دارد. فرهنگي دانش

ها  این درحالي است که مقام معظم رهبري نیز در بیانات خود به نقش رسانه است. مثبتي ۀرابط

 باشد.  له مي با بیانات معظم اند که نتایج بررسي میداني نیز همسو در هویت جوانان نیز اشاره کرده

ترین، ماندگارترین و  طور کلي و سینما به صورت خاص قوي واقعیت این است که هنر به

شود چراکه قابلیت رسوخ در دل و جان مخاطب  اثرگذارترین ابزار انتقال فرهنگي محسوب مي

به اعماق « 1تولد مخاطب»دهد که در قالب نظریه  را دارد و این فرصت را به مخاطب مي

 مقدس رفته و ابعاد و زوایاي پیدا و پنهان آن را مکشوف نماید. دفاع

آورده  2نتایج ضریب همبستگي کارکردهاي اجتماعي بر هویت فرهنگي در شکل شمارۀ 

 شده است. 
 

 
 تحلیل رگرسیون چندمتغیره 1شکل شمارۀ 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
این نظریه اعتقاد بر این دارد که با تولید هر اثر و ارائۀ آن به مخاطب پرندۀ ذهن مخاطب در افق و اعماق اثر  1

 نماید. صورت بیکران به پرواز در آمده و برداشت و درك منحصر به خود را حاصل مي به
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 تحلیل رگرسیون.  3جدول شمارۀ 

 سطح معناداری B Beta R R2 F متغیر

 188/0 420/0 470/0 86/8 یادوارۀ شهدا

05/15 001/0 
 258/0 469/0 284/0 02/3 اردوهاي راهیان نور

 312/0 528/0 185/0 006/1 هاي تلوزیوني اکران فیلم

 386/0 562/0 142/0 45/2 تشیع پیکر شهدا

سنجید شیوۀ رگرسیون زمان  توان تأثیر بیش از دو متغییر را هم هایي که با آن مي یکي از شیوه

گام است. در این شیوه، متغییرهایي که بیشترین تأثیر را دارند انتخاب و به ترتیب اهمیت  به گام

ترین عوامل تأثیرگذار بر هویت فرهنگي را  اساس، مهم شوند. برهمین آنها وارد معادله مي

دمتغییره به تبیین ، با استفاده از معادلۀ رگرسیون چن2مشخص خواهیم کرد. در جدول شمارۀ 

متغییر وابسته )هویت فرهنگي( پرداخته شده است. از میان پنج متغییر وارد شده در معادله، چهار 

اند از  متغییر در معادله باقي ماندند. چهار متغییر که در معادله باقي ماندند به ترتیب عبارت

مایي و تلوزیوني و تشییع پیکر هاي سین برگذاري یادواره شهدا، اردوهاي راهیان نور، اکران فیلم

Rشهداي گمنام. مقدار 
 39رسید که حکایت از آن دارد که حدوداً  386/0در مرحلۀ چهارم به  2

شود.  درصد از متغییر وابسته )هویت فرهنگي( توسط چهار متغییر وارد شده در معادله تبیین مي

دهد که  چهارم نشان مي شده در مراحل اول تا با توجه به مقادیر ضریب رگرسیون محاسبه

هاي سینمایي و تلوزیوني و  متغییرهاي برگذاري یادوارۀ شهدا، اردوهاي راهیان نور، اکران فیلم

 تشییع پیکر شهداي گمنام رابطۀ مستقیم و مثبتي با متغییر وابسته دارد.

 گیری و پیشنهادات نتیجه  

 آمتوزان  هویت فرهنگي دانتش  س برمقد شناختي دفاع هاي جامعه این مقاله به بررسي نقش برنامه

است. بتدین منظتور در مبتاني نظتري پتژوهش تلفیقتي از نظترات         دختر دورۀ دبیرستان پرداخته

شناسي بیتان گردیتد. بتا بررستي      خمیني)ره( و مقام معظم رهبري و اندیشمندان حوزۀ جامعه امام

وین کته هرکتدام در یتک    مؤلفه تتد  5هاي اجتماعي آن در  مقدس مؤلفه هاي مرتبط با دفاعبرنامه

هاي پژوهش بیانگر وجود رابطته بتین    طورکلي، یافته هدف پژوهشي مورد بررسي قرار گرفت. به

 مقدس و هویت فرهنگي دختران است.   شناختي دفاع هاي جامعه مؤلفه

آموزان امروز که  مورد انتظار در دانش گیري هویت آرماني و بدیهي است که عدم شکل
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-بي فردا به همراه آورد و ۀهویتي را در جامع تواند بي بوم هستند مي ن مرز وهاي عظیم ای سرمایه

لذا  .سیاسي و... خواهد بود فرهنگي، اقتصادي، هاي علمي،تمام وابستگي أهویتي خود منش

ریزي  آموزان طرح بخشي دانش با هدف هویت تواند مي مقدس اجتماعي آثار دفاعهاي  فعالیت

اقدام یابي نوجوانان  هویت ۀدر زمینریزي مناسب  توانند با برنامه مي هاي اجتماعي نهاد شود و

آموزان دورۀ این درحالي است که محیط مدرسه و مقتضیات سني دانش .انجام دهندمناسبي را 

اي را در پي دارد که ضرورت پرداختن به  یابي( شرایط ویژه دبیرستاني )بلوغ و هویت

کند. نتایج این پژوهش بیانگر این است که استفاده  چندان ميآموزان را دو  بخشي به دانش هویت

بخشي فرهنگي  تواند در هویت مقدس با محوریت مدرسه مي از کارکردهاي اجتماعي دفاع

 آموزان مؤثر باشد.  دانش

 پیشنهادات

هتا   که صتحنه  مقدس جریان و نهضت فرهنگي ناشي از تحمیل جن  بر مردم ایران ضمن آن دفاع

یار تلخي براي کشور داشت ولي در سایۀ ویژگي دفتاعي بتودن آن و تقتدس ایتن     و حوادث بس

هاي متعدد تبدیل شده است که بر حوزۀ فرهنگي کشور  دفاع  به فرهنگي غني و سرشار از آموزه

است که تا حد توان ابعاد و زوایاي پنهان و نامکشوف این ثروت فرهنگي را روشن، تبیتین و بتا   

نسلي ساري و جاري ستازد. در ایتن میتان، ستازوکارهاي      صورت بین ي بهسازوکار انتقال فرهنگ

 کتر یپ عییتشت ، نتور  انیت اردوهتاي راه  يبرگتزار ، شتهدا  ۀادواری يبرگزارمتعددي وجود دارد که 

ي و تتأثیر آنهتا بتر    ونیت و تلویز یينمایست  يهتا  لمیف اکرانو  شهدا يایوصا انتشار،  گمنام يشهدا

آموزان تا حدودي روشن گردید.  سي شد و اثر ماندگار آنها بر دانشآموزان در این مقاله برر دانش

 هاي تحقیق و در راستاي گسترش و تعمیق آن پیشنهادات زیر مورد تأکید است: با توجه به یافته

 انتشار، گمنام يشهدا کریپ عییتش، نور انیاردوهاي راه يبرگزارهاي شهدا  برگزاري یادواره  -1

آموزان دارد و  ي اثر قابل توجهي بر دانشونیو تلویز یينمایس يها لمیف اکرانو  شهدا يایوصا

هاي متعدد هنري و فرهنگي غني گردد و از  ها با روش سو این نوع برنامه الزم است از یک

آموزان تبدیل شود و  اي مدارس براي دانش هاي رویه ها به برنامه سوي دیگر، اینگونه برنامه

ها پرهیز و بر ارادي و  سازي این برنامه سازي و اجباري تيهمچنین تا حدامکان، از دول

ها تبدیل  ترین رکن برنامه عنوان محوري آموزان به اختیاري بودن آنها تأکید و مشارکت دانش

 شود.
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ها و مالحظات گروهي و  ها فارغ از هرگونه تن  نظري گیري اینگونه برنامه شمولیت و همه -2

مقدس را  آید چراکه دفاع ثر اینگونه برنامه به حساب ميحزبي از دیگر راهبردهاي تعمیق ا

 همۀ آحاد مردم رقم زدند و این ثروت فرهنگي  به همۀ مردم ایران تعلق دارد.

 

ها  مقدس دارد، رسانه هاي اجتماعي، که نقش زیادي در اشاعۀ فرهن  دفاع یکي از مؤلفه -3

عامل مهمي براي انتقال فرهن  و تواند  هاي سینمایي و مستندهاي تلوزیوني مي هستند. فیلم

مقدس و  هاي غني از دوران دفاع گیري هویت فرهنگي باشد. لذا با ساخت فیلم شکل

توان اقدامات  ها در سینما با بها و قیمت کمتر و در زمان مناسب، مي همچنین اکران این فیلم

 مؤثري انجام داد.

منام تدابیري اندیشیده شود که در هنگام برگزاري یادوارۀ شهدا و تشییع پیکر شهداي گ -4

آموزان در این مراسم شرکت کنند. براساس نتایج پژوهش شرکت در مراسم  تمامي دانش

آموزان دارد و کارگزاران  یابي دانش یادوارۀ شهدا و شهداي گمنام نقش مثبتي در هویت

 توانند از این مهم استفاده نمایند.  اجتماعي مي

آموزان فرصت شرکت در  یري اتخاذ گردد که براي همۀ دانشگردد تداب همچنین پیشنهاد مي -5

 اردوهاي راهیان نور فراهم شود. 

توان از کتب درسي استفاده کرد. همچنین  در خصوص انتشار وصایاي شهدا نیز مي -6

نامه شهدا و آشنایي با  هاي فوق برنامه در مدرسه فرصت مناسبي براي انتشار وصیّت فعالیت

 برد.  توان از آن بهره زندگي آنان است و مي

 منابع
 ( 1390آقایي، حسین ،)اصفهان: دانشکده ادبیات و مقدس هاي شهداي دفاع نامه تحلیل وصیّت ،

 انساني دانشگاه اصفهان. علوم

 ،22-23 ۀشمار ،نامه پژوهش، «هویت فرهنگي در عصر مشروطه»، (1380اکبر ) اشرفي. 

 ( 1389آشنا، حسام الدین و روحاني، محمدرضا،) « هویت فرهنگي ایرانیان از رویکردهاي نظري تا

 . 157-185: 4، دورۀ سوم، شمارۀ فصلنامه تحقیقات فرهنگي، «هاي بنیادي مؤلفه

 ( 1370اکبر، علي ،)تهران: الست فردا.سیري در اندیشه سیاسي معاصر ، 

 هتهران: نشر دانژ حسن رفیعي، ، ترجمۀفرزند خود معمار هویت، (1381)، اریک اریکسون. 

 ( 1388امیري، حسن ،)«هاي ادبیات فارسي و تاریخ مقطع متوسطۀ  ترسیم هویت ایراني در کتاب
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 نامه کارشناسي ارشد.  شناسي و دانشگاه شهید بهشتي، پایان ، بنیاد ایران«1344تا  1320ایران از سال 

 رهنگي.، تهران: دبیرخانه شوراي عالي انقالب فنقشه مهندسي فرهنگي کشور(، 1392نام ) بي 

 ( 1384تاجیک، محمدرضا ،)هاي  ، تهران: مرکز بررسيروایت غیرت و هویت در میان ایرانیان

 راهبردي. 

 ( 1383توسلي، غالمعباس ،)«آمیز اجتماعي و  هاي پیتر بوردیو دربارۀ فضاي منازعه تحلیلي از اندیشه

 .23، شماره اجتماعي نامه علوم، «شناسي نقش جامعه

  تهران: دفتر مطالعات  ،چاپ اول ،مباحثي در باب نظریه انتخاب عمومي (،1386)جسمي، یوسف

 .برنامه و بودجه مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي

 ( 1381جنکینز، ریچارد ،)ترجمۀ تورج یاراحمدي، تهران: نشر شیرازه.هویت اجتماعي ، 

 ( 1394جمالي، علي ،)«اسالمي مرار انقالبمقدس بر حفظ و است آوردهاي فرهنگي دفاع تأثیر دست» ،

 -100: 11، دانشگاه امام حسین)ع(، سال پنجم شمارۀ اسالمي دو فصلنامه پاسداري فرهنگي انقالب

63 . 

 ( 1375چلبي، مسعود ،)تهران: نشر ني.شناسي نظم جامعه ، 

 سیروس انتشارات :، تهراننامه دهخدا لغت (،1341) اکبر دهخدا، علي. 

 بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با بحران هویت »(، 1389یم آبادي، مهدي )آبادي، اکبر و ابراه زارع شاه

: 4، دورۀ چهارم، شمارۀ فصلنامه تحقیقات فرهنگي، «آموزان دبیرستاني تبریز فرهنگي در بین دانش

228 –207. 

 (  1382رجایي، فرهن ،) مشکل هویت ایرانیان امروز؛ ایفاي نقش در عصر یک تمدن و چند
 شر ني.، تهران: نفرهن 

 ( 1379روح االمیني، محمود ،)تهران: عطار.زمینه فرهن  شناسي ، 

 ،بررسي هویت )دیني و ملي( دختران و پسران مقطع »(، 1389) زهره معماریاني، و خدیجه سفیري

، «متوسطه با تأکید بر پایگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده )مطالۀ موردي مناطق دو و یازده تهران(

 .7 -32: 11، شمارۀ پژوهشي خانواده و پژوهش –مه علمي فصلنا

 ( 1388شاملو، سعید ،)تهران: رشد. شناسي شخصیت، ها در روان مکاتب و نظریه 

 ( 1382شریعتي، علي ،)قلمتهران:  ،به خویشتن بازگشت. 

 الهام تهران:، تولد دوباره اسالم(، 1389، علي )شریعتي.  

 ،نشر ني تهران: اهلل راسخ، کرامت ۀترجم ،شناسي جوانان عهمباني جام، (1383) برنهارد شفرز. 

 نشر ترجمه تهران: ،هاي مشاوره روش فنون و ،(1371عبداهلل ) آبادي، شفیع. 

 ( 1394شعباني سارویي، رمضان ،)«نامه مطالعه  فصل، «مقدس طراحي و تدوین الگوي فرهن  دفاع
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 251آموزان ...     هاي فرهنگي دفاع مقدس بر هويت فرهنگي دانش تأثیر برنامه

  

 

 . 45-63: 3، سال شانزدهم، شمارۀ ملي

 ( 1393عامري، داود ،)تهران: معاونت فرهنگي ستاد کل نیروهاي مسلح. پیوست فرهنگي ، 

 ،انساني و علوم ۀپژوهشکد تهران:، بحران هویت مباني نظري هویت و ،(1383اکبر ) علي علیخاني 

 .دانشگاهي اجتماعي جهاد

 ،رشد تهران: ساده حمزه، ۀترجم ،مدارس بدون شکست ،(1373ویلیام ) گالسر. 

 سازمان ملي جوانان تهران:، عواطف و هویت جوانان و نوجوانان، (1380) نحسی آبادي، لطف. 

 ( 1387متقي، ابراهیم)، ۀتهران: پژوهشگاه فرهن  و اندیش ،رویارویي غرب معاصر با جهان اسالم 

 .اسالمي

 4، سال دوم، شمارۀ ملي مطالعات فصلنامه، «هویت و جمعي هاي رسانه»(، 1379مهدي ) قائم، منتظر :

24-2. 

 ( 1392مسعودي، حمید، نوغاني محسن ،)« تأثیر اردوي راهیان نور بر نگرش رفتاري شناختي

، شمارۀ 8، سال پژوهشي تربیت اسالمي –دو فصلنامه علمي ، «دانشجویان نسبت به مقولۀ شهادت

17 :144- 123 . 

 ( 1390موسوي، محمد و کالنتري، مونا ،)«جویان از راهکارهاي تقویت هویت اسالمي و ملي دانش

: 5م، شمارۀ  ، سال دوقدرت نرم مطالعات، «خمیني )ره( و مقام معظم رهبري دیدگاه حضرت امام

94- 71. 
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  .53-74: 5، شمارۀ تخصصي پژوهش جوانان، فرهن  و جامعه-دو فصلنامه علمي
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