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چکيده
این مقاله ،حاصل پژوهشی است که با هدف مقایسة نگرش دو گروه نسل سوم انقالب
( 81تا  92سال) و نسل اول و دوم انقالب ( 92سال به باال) نسبت به دفاع مقدس در پنج بعد
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ،نظامی و امنیتی ،هویتی و بینالمللی انجام شده است .در بخش
نظری از دیدگاهها و اندیشههای امام خمینی

رحمهاهللعلیه

و رهبر معظم انقالب ،رویکردها و

نظریههای حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس و دیدگاههای شکاف نسلی استفاده شده است.
روش مورد استفاده در این پژوهش ،پیمایش است .جامعة آماری شامل کل افراد باسواد 81
سال و باالتر مناطق  99گانة شهر تهران بوده و از نمونهگیری خوشهای سهمرحلهای استفاده
شده است .نتایج آزمون فرضیات این مطالعه نشان میدهد که :بین نگرش نسلهای انقالب
اسالمی و میزان تأثیر بعد سیاسی ،بعد فرهنگی و اجتماعی ،بعد نظامی و امنیتی و بعد هویتی
دفاع مقدس بر جامعه رابطه مثبت وجود دارد؛ یعنی با افزایش سن ،نظر پاسخگویان در
خصوص تأثیر مثبت این ابعاد بر جامعه افزایش مییابد .همچنین بین نگرش نسلهای انقالب
اسالمی و نگرش کلی نسبت به دفاع مقدس رابطه هست؛ یعنی با افزایش سن ،نگرش مثبت
نسبت به دفاع مقدس افزایش مییابد .البته بر اساس یافتههای پژوهش ،رابطهای میان نگرش
نسلهای انقالب اسالمی و میزان تأثیر بعد بینالمللی دفاع مقدس بر جامعه وجود نداشت.
کليد واژهها :دفاع مقدس و نسلهای انقالب اسالمی ،تفاوت نسلی در انتقال فرهنگی،
دفاع مقدس و گسست نسلی.

* عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (نویسنده مسئول).
** استادیار دانشکده صدا و سیما

bagheri@ricac.ac.ir
razavi_2011 @yahoo.com
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 4ـ مقدمه و بيان مسأله
همة اقوام و ملتها با هر رویکردی عالقهمندی فراوانی نبی ت بیه ویض و پی د دیید هیای
مختلف خود دارند که این امر باعث سربلندی و بالندگ آنان در بین سایر اقوام و ملتها م گردد
و با این بالندگ ها بر دیگر اقوام فخر م فروشند و به خود افتخار م کنند.
وجه تشابه و اشتراک اکثریت قریب به اتواق این بالندگ ها در بین اقوام و ملتهای گونیاگون
چه کوچک و چه بزرگ ،استقالل و چگونگ به استقالل رسیدن آنها و همچنین شیو های وض
این استقاللشان است.
ایجاد و

ریزی ارزشها در جامعه و نهادینهکیردن آن در مییان اعییای هیر ملیت ،و یویهای

یچید  ،دشوار و بهویژ زمانبر است؛ چه ببا در طول زمان ایین ارزشهیا کمرنی

تیر ،و ایمیان و

ا ترام مردم به این ارزشها و باورها کمتر شود و بهتدریج از بیین بیرود .ارزشآفرینی  ،کیار افیراد
جدا یا گرو خاص نم تواند باشد؛ بنابراین برای ایداربودن اعتقادات و ارزشها بایید همیة میردم
سهیم و بدان اعتقاد داشته باشند .دفاع مقدس از جملة این ارزشها و اتواقات نیادر در تیاریم ملیت
است .در طول دفاع مقدس ،کشور و ملت ما از جن ههای مختلف متحمل هزینههای زیادی شد ول
اتحاد ،اعتقاد و ایداری ملت توانبت این سخت ها را شت سر گذارد و بیه تعیال برسید .در یال
اپر وض این دستاوردها و انتقال ارزشهای آن دوران به نبلهای جدید به منظور جلیوگیری از
گببت نبل در این زمینه از اهمیت ببیاری برخوردار است.
برخ گببت نبل را به معنای اختالل و بحران در توال فرهنگ نبلها م داننید و معتقدنید
انقطاع نبلها به موهوم اختالل و بحران در توال فرهنگ نبلهیا بیه تییاد ارزشهیا و هنجارهیای
اجداد ،والدین و فرزندان اطالق م شود که در واقع ماهیت آن اختالل در عملکرد نهادهای اسیت
که انتقال ارزشها ،هنجارها و الگوهای توکر و عمل را در وزة فرهن

به نبلهای بعدی بر عهد

دارند .برخ معتقدند گببت نبل محصول انقطیاع فرهنگی اجتمیاع اسیت و منظیور از انقطیاع
فرهنگ اجتماع شکلگیری شکاف بنیادی به لحاظ فرهنگ (عیدم توافی معنیای و شیناخت ) و
اجتماع (عدم وفاق در ارزشها و هنجارهای اجتماع ) است کیه بیه رفتارهیای هیم جهیت منجیر
خواهد شد .در این صورت افراد جامعه در قالب گرو های فرهنگ ی اجتماع متویاوت بیه تواسییر
متیاد و متواوت از زندگ  ،آیند و تاریم خود م ردازند و از الگوهای رفتاری متویاوت

ییروی
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م کنند (آزاد ارمک .)182 :2831 ،
ایران کشوری در ال گیذار اسیت کیه یکی از عو امیل مهیم ایین گیذار ،تایییرات فرهنگی ی
اجتماع عمد در وزة روابد بین فرزندان و والدین است .یک از دالیل اصل اهمییت موپیوع
شکاف نبلها ،اشیدگ اجتماع ا تمال بر اثر شکاف نبل اسیت کیه می تیوان آثیار آن را در
ارت اطات میان افراد خیانواد مشیاهد کیرد .هیمچنیین اخیتالل در فراینید همانندسیازی و وقویه در
الگو ذیری نبل جوان و نوجوان ،کاهش فصل مشترکهای عاطو و کاهش دل بتگ نبل جوان
به فرهن

و ارزش های فرهنگ نبل بالغ ،کاهش وفاق و اجماع براساس سنتهای کهین و تییخیر

در جریان جامعه ذیری از جمله مواردی است که شکاف نبلها را به عنوان مبئلهای اصل مطیر
م سازند.
نکتة مهم اینکه فرایند انتقال فرهنگ نم تواند به صورت اییدار در نبیلهیای متیوال

یاد

شود ،بلکه انتقال فرهنگ  ،بین انتقال کامل (بدون هرگونه تواوت بین والدین و فرزنیدان) و انتقیال
کامالً ناقص (بدون هیچ گونه تشابه بین والدین و فرزندان) قرار دارد .یامد هر کیدام از ایین دو در
انتها م تواند برای جامعه مشکلزا باشد:
2ی انتقال کامل اجاز نوآوری و تاییر نم دهد و بنابراین توانای واکنش به موقعیتهای جدیید
را ندارد.
1ی شکبت در انتقال نیز امکان اجازة کنش هماهن

بیین نبیلهیا را از بیین می بیرد (اسیکن

فلوگ.)1002 :2
تاییرات عظیم و بعیاً سریع اجتماع در سطح اییران و جهیان موجیب ناکارآمید جلیو کیردن
بعی از عقاید و هنجارهای نبل گذشته و در نتیجه دور افتادن نبل امروز از عقایید و افکیار نبیل
گذشته م شود و ایههای خانوادة سنت و اصیل را متزلزل م سازد .مبیلم اسیت کیه جامعیة میا در
س و نج سال گذشته در ال تاییر بود است .انقیال خیود تایییری بیزرگ اسیت و جنی

نییز

همینطور و سپس برنامههای سازندگ و توسعه که اینهیا همیه تایییرات وسییع را در جامعیه بیه
وجود آورد است .بنابراین م توان دید که در اینجا ما با تواوت نبل روبهرو هبیتیم ( قیقتییان و
غواری.)271 :2839 ،
بررس

یشینة ژوهشها در وزة دفاع مقدس نشان م دهد که اغلب آنها ابعاد ارزش  ،دین
1 - Schonpflug
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و فرهنگ را در قالب مواهیم دوران دفاع مقدس (شهادت ،شهید ،ایثار و  )...مورد بررس قرار داد
و کمتر به وزة سیاس  ،نظام و امنیت  ،بینالملل و اجتماع دفاع مقدس وارد شد اند.
همچنین نتایج این ژوهشها فاصلة ارزش بین نبل جوان و نبلهای ق ل را در ابعیاد مختلیف
دفاع مقدس نشان م دهد و این خود اک است که این مواهیم از طری نهادهای مو ف و مبئول
مانند نهادهای آموزش  ،رسانهها و وسایل ارت اط جمع  ،خانواد ها و دیگر نهادها بهدرست منتقیل
نشد و در این وز فرهن

سازی الزم صورت نگرفته است.

نتیجة ژوهش با عنوان بررس علل شکاف نبلها در بین دانیشآمیوزان متوسیطة شیهر المیرد
اک است که متایرهای عدم درک متقابل والدین و فرزندان ،نظارت ارزش والدین بر فرزنیدان،
میزان دسترس فرزندان به وسایل ارت اط جمع  ،وپعیت خاص جامعه ،نوگرای فرزنیدان ،جهیان
شدن و مدرنیته ،سنت شکن و افزایش سطح تحصیالت فرزندان با میزان شکاف نبل بین جوانان و
والدین آنها ارت اط معناداری دارد .به لحاظ اهمیت و رت هبنیدی ارزشهیا نییز مشیخص شید بیرای
بران و دختران به ترتیب ارزشهای سیاس  ،مذه  ،اجتماع  ،اقتصادی و فرهنگ دارای اهمیت
است ،اما برای والدین ارزشهای دین در باالترین رت یة ارزشهیا قیرار دارد ( قیقتییان و غویاری،
 271 :2839و .)278
با توجه به آنچه در مورد تواوت ارزش و خطر به وجود آمدن انقطاع بین نبلها ذکیر شید در
بررس وپعیت کنون به این مطلب م رسیم که در طول چند دهة گذشته در کشور ما ارزشهای
دفاع مقدس به عنوان رویدادی تاریمساز و یات در دوران انقیال اسیالم چنیدان میورد توجیه
کاف قرار نگرفته و بازتولید نشد است و نبل جوانتر کیه تجربیة اوپیاع سیخت دفیاع مقیدس و
مشکالت بعد از آن را ندارد ،همدل و نزدیک چندان با ارزشهیای دفیاع مقیدس نیدارد و آن را
س نم کند .سع مقاله این است که این مبئله را مورد آزمون قرار دهد؛ از این رو برای نزدیک
کییردن قشییرهای مختلییف در جامعییه بییه درک ارزشهییای ماننیید ارزشهییای دفییاع مقییدس ،باییید
راهکارهای اساس و روشن ارائه شود .ب اعتنا و ب ا باس شیدن تیدریج میردم در برابیر دفیاع
مقدس ،موهوم شهادت در دین اسالم ،مقام شهید در فرهن

ملت ما و کمتوجه بودن به تیثیر دفیاع

مقدس در وز های یشرفت و ترق جامعه در عرصههای مختلف ،موپوعات مهم و یات اسیت
که ن اید بهسادگ از کنار آن گذشت و باید هموار آن را فهمید و مورد یاالیش و سینجش قیرار
داد و نگا مردم در این موپوع ،مورد ارزیاب قرار گیرد و با مدیریت ،جهتگیری درست را یش
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بگیرد.
در این مطالعه وزة دفاع مقدس از نج بعد فرهنگ و اجتماع  ،سیاس  ،هیویت  ،بیینالمللی ،
نظام و امنیت مورد بررس قرار گرفته و به تواوت نگرش و مقایبة نگیرش دو نبیل (نبیل سیوم
( 23تا  19سال ) و نبل اول و دوم ( 19سال به باال) در این ابعاد رداخته شد است.

 2ـ ادبيات نظری
دیدگاههای مربوط به دفاع مقدس
در این بخش به برخ از دیدگا های مربوط به دفاع مقدس به طور خالصه رداخته م شود(:)2
رحمهاهللعليه

 2ـ  4ـ امام خمينی

دیدگا های امام دربار دفاع مقدس بخش مهم از مجموعه ارزشیمند اندیشیههیای ایین ره یر
اله دربار جن

است.

یرت امام خمین
«در جن

رحمهاهللعليه

دربار آثار ارزشمند دفاع مقدس اینگونه ا هیار نظیر می کننید:

یروزی از آن ملت ما گردید و دشمنان در تحمیل آن همیه خبیارات چییزی بیه دسیت
بیه اهیداف بلنیدتر و بیاالتری

نیاوردند .ال ته اگر همه علل و اس ا را در اختییار داشیتیم در جنی

م نگریبتیم و م رسیدیم ول این بدان معنا نیبت که در هدف اساس خود ،که همان دفع تجاوز
و اث ات صالبت اسالم بود ،مالو خصم شد ایم .هر روز ما در جن
صحنهها از آن بهر جبتهایم .ما انقالبمیان را در جنی
خویش و ستم متجاوزان را در جن
کنار زدیم .ما در جن
جن ی

بیه جهیان صیادر نمیود اییم .میا مظلومییت

ثابت نمود ایم .ما در جن

رد از چهر تزویر جهانخواران

دوستان و دشمنانمان را شناختهایم .ما در جن

باید روی ای خودمان بایبتیم .ما در جن
ریشییههییای انقییال

برکت داشتهایم که در همه

به این نتیجه رسید اییم کیه

ابهیت دو ابرقیدرت شیرق و غیر را شکبیتیم .میا در

ربییار اسییالم مییان را محکییم کییردیم .مییا در جن ی

وطندوست را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم .ما در جن

ییس بییرادری و

به مردم جهیان و خصوصیاً میردم

منطقه نشان دادیم که علیه تمام قدرتها و ابرقدرتها سالیان سال م توان م ارز کرد .جنی

میا

ما فتح فلبطین را به دن یال خواهید داشیت .جنی

میا

موجب شد که تمام سردمداران نظامهای فاسد در مقابیل اسیالم ا بیاس ذلیت کننید .جنی

میا

کمک به افاانبتان را به دن ال داشت .جن
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بیداری اکبتان و هندوستان را به دن ال داشت .تنها در جنی

بیود کیه صینایع نظیام میا از رشید

آنچنان برخوردار شد و از همه اینها مهمتر استمرار رو اسیالم انقالبی در رتیو جنی

تحقی

یافت» (خمین  ،2831 ،ج .)138 :12
 2ـ  2ـ آیتاهلل خامنهای
ایشان در دیدار جمع از فرماند های سپا دربارة دفاع مقدس فرمودند:
«اسالم یروان خود را به ع رت گرفتن عادت م دهید .ایین جنی

هشیت سیاله بیا مقیدمات و

مؤخراتش که تا امروز هم ادامه دارد ،یک از آن صحنههیای ع یرت اسیت .خیاطرات کیه جوانیان
م نویبند و گزارشهای که از آن روزها می دهنید ،خوانیدن و ع یرتآمیوز اسیت .در آن دور
خیل کارها انجام گرفت؛ لیکن یک جمعبندی وجود دارد کیه جلیوی چشیم همیه و ماییه ع یرت
است .یک از این جمعبندیها این است که در برههای از زمان ،تمام قدرتهای سر ای دنیا تقری یاً
علیه ایران اسالم دست به هم دادنید .هیر چنید در یاهر فقید ییک ارتیش عیراق بیود کیه بیا میا
م جنگید؛ اما کارشناسان و جاسوسان و ماهوار ها و سال های آمریکای و ارو ای بلوک شرق و
نیز ول دولت های اطراف خلیج فارس و نیروهای کارشناس غیرعر دست به هم داد بودنید و از
عراق جان داری م کردند .کبان که سر ا بودند در ج هه ارتش عراق قرار گرفتند؛ برای اینکه اگر
بتوانند بخش از ایران را جدا کنند و یا نیروهایشان را تا مرکز کشور برسانند و یا منابع نوت ایران را
در جنو کشور و خلیج فارس تصرف کنند و یا فشار اقتصادی را طوری بر ملت ما وارد کنند کیه
طاقت خود را از دست بدهد .خالصه اینکه با د را و از د جهت کاری کنند که کومت اسیالم
و قرآن سرنگون شود .این هدف آنها بود .یک روز و دو روز هم ایین کیار انجیام نگرفیت ،بلکیه
هشت سال طول کشید و با همین شدت و یکپارچگ جنا های مختلف ،علیه نظام اسیالم تیالش
کردند.
نتیجه همه اتحادشان این شد که نه یک وجب از خاک ایران را توانبتند جدا کنند و نه توانبند
نظام انقالب را تیعیف نمایند و نه توا نبتند بخشی از منیابع اییران را بگیرنید و نیه توانبیتند اییران
اسالم را دچار اپطرا فکری و عقیدت کننید ،بلکیه بیه عکیس ،اییران مبیتحکمتیر ،کومیت
ثابت تر و افکار دارای رشد بیشتر شد و همه چیز صد در صد در جهت خالف مییل و اراد دشیمن
یش رفت؛ این یک ع رت و تجربه است (امام خامنهای).
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 2ـ  9ـ سایرین
 2ـ  9ـ  4ـ رویکردها و نظریهها در حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس

رویکرد  :2رویکردی ارزش و فرهنگ بود است .از دستاوردهای ایین رویکیرد دیید آمیدن
رو یة شهادتطل  ،اسالمخواه و غیرت دین و مل است .این رویکرد از آغاز انقال و جن
شروع شد و تاکنون فعال بود است.
رویکرد  :1رویکردی تاریمنگاری و تاریمنویب بود است که از دریچههای مختلف تاریخ
به جن

رداخته و اکنون بیه شیکل مکتوبیات تیاریخ خیاطرات ،تیاریم شیواه و ییا بیازخوان

نوارهای ث ت و پ د شد در اختیار عموم قرار گرفته است.
رویکرد  :8رویکردی جارافیای بیود اسیت .ایین رویکیرد توانبیته بخشی از دفیاع مقیدس و
ارزشهای آن را وض کند و انتقال دهد .برگزاری مراسمهیای اسیتان و شهرسیتان  ،کنگیر هیا و
یادوار ها و ...از فعالیتهای این رویکرد بود است.
رویکرد  :1رویکردی انتقادی و نقادی است که بعد منو نگری و تخری

بر مث یتنگیری ایین

رویکرد برتری داشته است (سوداگر.)38 :2839 ،
 2ـ  9ـ  2ـ هویت و دفاع مقدس

هویت مل همان ا باس تعل و تعهد نب ت به اجتماع مل و کل جامعه است و م توان گوت
هویت مل به این معناست که افراد جامعه ،نوع منشی مشیترک را در خیود ا بیاس می کننید .در
یک تعریف ،هویت مل مجموعهای از نشانهها و آثار مادی ،زیبت  ،فرهنگ و روانی تلقی شید
اسییت کییه سی ب توییاوت جوامییع از یکییدیگر می شییود .هویییت ملی مجموعییهای از گییرایشهییا و
نگرش های مث ت نب ت به عوامل ،عناصر و الگوهای هویتبخش و یکپارچهکنند در سطح کشور
به عنوان وا د سیاس است (کارکنان نصرآبادی.)77-77 :2831 ،
«انقال اسالم » و «دفاع مقدس» دارای کارکرد همافزای برای یکدیگر در دهیة اول انقیال
اسالم بودند .هویت مل زنجیر ای بود که موجب انبجام و یوند این دو بیود .سیهم آمیوز هیای
مل و سرزمین در تعیین هویت مل جامعه در طول دفاع مقدس ببیار برجبته بود .انقال اسالم
و جن

تحمیل بعد هویت اسالم را در جایگا ط یع خود در چارچوبة هویت مل کشور نشاند

و آن را از بیگانگ سیاس گذشته رهای بخشید (ول ور رزم .)229-212 :2831 ،
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شکاف نسلی در ایران
از آنجا که در این مطالعه به بررس نظر دو نبل (نبل کیه خیاطرات دورة دفیاع مقیدس را بیه
خاطر دارد و نبل که خاطر ای از آن دوران نیدارد ییا خیاطرات را خیلی کمرنی

بیه ییاد دارد)

دربارة دفاع مقدس رداخته شد است ،به شکاف نبل نیز رداخته م شیود .معییدفر دییدگا هیای
وجود یا عدم وجود شکاف نبل در ایران و عوامل مؤثر بر آن را به چهار دسته تقبیم کرد است:
 2ی دیدگاه که از وجود شکاف نبل در ایران دفاع می کنید :عید ای از متوکیران اجتمیاع
معتقدند در ایران شکاف نبل وجود دارد و بتدریج شدیدتر هم م شود .معتقدان به شکاف نبل ،
مدرنیته و تحوالت سریع اقتصادی ،اجتماع  ،فرایند جهان شدن ،تاییرات جمعیت  ،تیثیر نخ گان و
انقال اسالم را از یک سو و عدم اسم گیوی مناسیب نظیام سیاسی ی اجتمیاع کشیور بیه ایین
تحوالت را از سوی دیگر از جملة عوامل این مبئله در ایران دانبتهاند .معتقدان بیه وجیود شیکاف
نبل به دو دسته تقبیم م شوند :بدبین به شکاف نبل و خوشبین بیه شیکاف نبیل  .دسیتة اول،
تحت تیثیر از ارزش های انقال هبتند و این شکاف را موجب بحران هوییت ،گببیت جوانیان از
تاریم و فرهن

دین و مل خودی ارزیاب م کنند و دستة دوم ،این شیکاف را تحیول اساسی و

الزم جامعة رو به سوی آیند م دانند.
 1ی دیدگا دوم دیدگا کبان است که به تواوت نبل و نه شکاف نبل قائل هبتند .در ایین
زمر م توان برخ از نظریه ردازان روانشناس و نیز برخ از متوکران اجتماع و محققیان را قیرار
داد .دستة اول معتقدند تواوت نبلها ،دید ای بیولوژیک و روانشناخت است و دستة دوم ،معتقدند
اگرچه میان نبل جوان با سایر نبلها تواوتهای هبت از آن نم توان افیادة شیکاف ییا گببیت
نبل کرد .اما به هر ال هر دو دسته ،اصطال تواوت نبل را به کار م برند و نه شکاف نبل .
 8ی دیدگا سوم ،دیدگا کبان اسیت کیه مبیئله اصیل را گببیت فرهنگی می داننید و نیه
گببت نبل  .شکاف نبل نه مبئلهای اجتماع  ،بلکه مبئلهای بیولوژیک و ناش از اقتیای سن
است اما در عوض ،گببت فرهنگ هبت که براساس آن اختالف بین نبلها توپیح داد م شود.
از این نظر در موقعیت گببت فرهنگ  ،جامعه نه بر اساس سن ،بلکیه بیر اسیاس دو نیوع رویکیرد
سنت و جدید به دو گرو تقبیم م شود و در هر گرو یر و جوان در کنار هم قرار دارند اما شاید
دلیل فراوان بیشتر جوانان در یک از این گرو ها ،ناش از همرا شدن گببت فرهنگ و گببت
نبل باشد.
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 1ی عد ای از متوکران اجتماع با بییم و امیید بیه دییدة شیکاف نبیل نظیر دارنید و معتقدنید
وپعیت فعل اگر درست مدیریت نشود ،توان گبترش تویاوت نبیل را تیا سیر د شیکاف نبیل
دارد .این متوکران با توجیه بیه موقعییت انقیال در اییران و مشیکل نبیل انقالبی در افشیاری بیر
ارزشها و نیز انعطاف نا ذیری آنان نب ت به تحوالت جدید ،معتقدند چنانچه این انعطیافنا یذیری
تداوم یابد ،دیدة گببت نبل اتواق خواهد افتاد .این گرو نم توانند بیه وجیود ییا عیدم قطعی
شکاف یا گببت نبل رأی دهند؛ اما با تنا ر اوپاع ایران و انقال های اجتمیاع دیگیر ا تمیال
وقوع شکاف نبل را در موقعیت تداوم انعطافنا ذیری اکمان و نبل انقال م دهند (معییدفر،
 18 :2838و .)11
م توان به طور خالصه علل و عوامل شکاف نبل را به دو دسته تقبیم کرد:
اول ،در دنیای امروز فرزندان از طری وسایل ارت اط جمع و ماهوار ها به گبیترش ارت اطیات
درون اجتمییاع و بییرون اجتمییاع  ،م ییادرت م ی ورزنیید و همییوار بییه طییور فزاینیید ای در فراین ید
دگرگون قرار م گیرند و در نتیجه هویت فرد ،که ق الً بیشتر توسد خانواد شکل م گرفیت و از
طری آن ارزشها و هنجارهای جامعه به فرزندان منتقل م شد ،جای خود را بیه عقایید و باورهیای
تاز م دهد و در نتیجه نوع تیاد نبل به وجود م آید.
دوم ،تحوالت اجتمیاع  ،فرهنگی  ،اقتصیادی از جملیه فراینید جهیان شیدن و افیزایش سیطح
تحصیالت فرزندان نب ت به نبلهای گذشته و نیز اوپاع خاص جامعه نظیر جن

و آثار اقتصادی

ی اجتماع آن بهویژ موقعیت خاص که بر ارپای فرهنگ و روانی جامعیه تحمییل می شید ،نییز
واکنشهای را در جوانان نب ت به هنجارها و ارزشهای یشین ایجا م کند .فرایند جهان شدن
و نیز دسترس بیشتر و را تتر به انواع وسایل ارت اط جمع در یش گیرفتن مواپیع انتقیادی ییا
ت مخالوتآمیز با ارزشها و هنجارهای گذشته را برای آنان آسانتر م سازد؛ زیرا آنهیا نبی ت
به افراد بزرگسال سرمایهگذاری کمتری در وپع موجیود کیرد انید ( قیقتییان و غویاری:2839 ،
 230و .)232
دفاع مقدس برای نظام ما رویدادی تاریمساز و یات در شکلگیری جمهوری اسالم بود و
تیثیر آن در نبلهای بعدی از اهمیت خاص برخوردار است .با توجه به بروز دیدة تویاوت نبیل
در ارزشها و نگرشها مردم به عنوان واقعیت اجتماع  ،لزوم ژوهش در این وز و یرداختن بیه
مبائل و موپوعات مرت د با وزة دفاع مقدس و فرهن

و ارزشهای آن ،امری مهم و تیثیرگذار
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در برنامهریزی برای وض و تقویت ارزشهای مل و اسالم کشور است؛ بنابراین در ایین مطالعیه
قصد بر این است که نظر مردم شهر تهران را در زمینه آموز های دفاع مقدس و مبائل مرت د با آن
را در ابعاد فرهنگ و اجتماع  ،سیاس  ،نظام و امنیت  ،بینالملل و هویت و تیثیرات آن را س از
گذشت سالها در دو گرو نبل مختلف مورد ارزیاب و سنجش قرار دهیم.
نسلهای انقالب اسالمی
م توان با م نا قرار دادن انقال اسالم در ال اپر سه نبل را از یکدیگر جدا کرد:
الف) نبل که فرآیند جامعه ذیری آنان به دهههای س و چهیل بیاز می گیردد و تجربیههیای
مشترک چون کودتای  13مرداد ،دولت مل مصدق ،قییام یانزد خیرداد و ...را شیت سرگذاشیته
است.
) نبل که فرایند جامعه ذیری آنان به دهة نجا باز می گیردد و تجربیة انقیال
جن

اسیالم و

تحمیل از مهمترین تجربههای تاریخ این نبل به شمار م رود.
ج) نبل که فرایند جامعه ذیری آنان به سیالهیای بعید از انقیال اسیالم بیازم گیردد .اگیر

بخواهیم این سه نبل را به وسیلة گرو های سن مشخص کنیم به ترتیب زیر خواهد بود:
 2ی گرو سن  23تا  19سال (نبل سوم).
 1ی گرو سن  80تا  71سال (نبل انقال و جن

).

 8ی گرو سن  77سال و بیشتر (نبل ق ل از انقال ).
با اندک تبامح م توان گوت این سه نبل در ال اپر نبلهای جوان ،میانبال و کهنبال را
نمایندگ م کنند (چیتساز قم .)91 :2831 ،
چارچوب نظری و الگوی تحليل
در این مطالعه با استواد از دیدگا معیدفر و دیدگا ارسونز به مقولة دفاع مقدس در ینج بعید
سیاس  ،فرهنگ و اجتماع  ،هویت  ،امنیت و نظیام و بیینالمللی و تویاوت نگرشی دونبیل (دو
گرو سن  23تا  19سال و  19سال به باال) در این ابعاد رداخته م شود.
با توجه به این م ا ث دربارة دیدگا معیدفر ،م توان یشبین کرد در جوامع که:
 2ی در مر لة شکوفای اقتصادی قرار دارند.
 1ی به دی از توسعة اجتماع گبترد دست یافته باشند که در آن دید تمایزیافتگ نقشها،
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گرو ها و نهادها اتواق افتاد باشد.
 8ی در معرض تاییرات فرهنگ شدید مانند انقال قرار گرفته باشند ،مبئله شکاف نبل الاقل
تا مدت اجتنا نا ذیر است.
در بررس شکاف نبل در ایران نیز چهار دیدگا مطر شد .در ایران به نظر می رسید از مییان
این دیدگا های زمینهساز شکاف نبل  ،دیدگا سوم (دیدگا کبان که مبیئله اصیل را گببیت
فرهنگ م دانند نه گببت نبل  ).دارای اهمیت باشد .در واقع در ایران اگرچه گامهای مهم در
جهت توسعة اقتصیادی و اجتمیاع برداشیته شید  ،هنیوز بیه مر لیة شیکوفای اقتصیادی و توسیعة
اجتماع ببان کشورهای ارو ای دهة  10وارد نشد است .در مقابل در ایران به دلیل اوپاع انقالب
و دید جهان شدن ،ط دهههای اخیر تاییرات فرهنگ شدیدی بهوجود آمد است .این تاییرات
ممکن است موجب شکاف نبل در ایران شد باشد (معیدفر 77 :2838 ،و.)71
جن

عراق و ایران به عنوان دید ای اجتماع  ،که آثار و یامدهای آن جوامع اییران و عیراق

را به طور مبتقیم و برخ جوامع دیگر را به طور غیرمبتقیم دربر م گرفت ،کارکردهیای مث یت و
منو فراوان داشته است که از دیدگا جامعیهشیناخت می تیوان آن را در قالیب الگیوی تیالکوت
ارسونز بررس کرد.
ارسونز از کارکردگ رایان ساخت  ،معتقید اسیت دو نیوع رفتیار و کینش اجتمیاع را در افیراد
م توان سراغ گرفت که یک براساس انگیز های شخص و دیگری براساس منافع جمع است .در
تحلیل نهای  ،فرد هموار رفتار و اقدام را در نظر م گیرد که بیا خواسیت نظیام اجتمیاع منط ی
باشد.
تحلیل ارسونز از علیت اجتماع ببیار یچید است؛ زیرا نهادهیای چهارگانیة دینی  ،سیاسی ،
اقتصادی و فرهنگ که او آنها را چهار خرد نظام اجتماع م نامد در یکدیگر تیثیر همزمان دارد
و بنابراین با برخ علتهای گوناگون روبهرو هبتیم؛ چون جریان کنش متقابل ویژگی اجتمیاع
دارد و ارزشهای را که در آن مؤثر است ،نم دانیم .ارسونز در نظریة کنش ،کینش اجتمیاع را
بدون درنظر گرفتن نظام اجتماع ی که خود مرکب از نظامهای فرهنگ و شخصیت اسیت ی میورد
مطالعه قرار داد (توسل .)117 :2819 ،
الگییوی ارسییونز از چهییار خییرد نظییام تشییکیل م ی شییود کییه هییر خییرد نظییام دارای نهادهییا و
سازمانهای است که خرد نظام را در تحق اهیداف از ییش تعییین شید اش ییاری می کنید .ایین
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خرد نظامها ع ارت است از:
1

 2ی خرد نظام زیبت  :2کارکرد اصل این خرد نظام در جامعه ،تط ی ییا سیازگاری اسیت کیه
این کارکرد برعهدة بخش اقتصاد است و از طری کار و تولید جامعه با محید یرامونش در ارت اط
است .از نظر او ،ارگانیبم رفتاری اولین مرجع یا منشی کنش و رابد بین انبیان و محیید اسیت؛ بیه
ع ارت دیگر ما از طری

واس و ارگانیبم با محید ط یع رابطه برقرار کنیم.
8

 1ی خرد نظام شخصیت  :از نظر ارسونز ،کارکرد اصل این خرد نظام ،دستیاب بیه اهیداف

1

است که از طری تعیین دود اهداف نظام و مهیا نمودن زمینة ببیج نیروها به منظور تحق اهداف
عمل م کند .مهمترین نهادی که با این خرد نظام در ارت اط است ،نهاد سیاست و کومت اسیت،
به بیان دیگر ،انبان از طری اجتماع شدن و تعلیم و تربیت در جریان عقاید ،ارزشهیا و هنجارهیا
قرار م گیرد و بخش از آنها را درون م کند که این بخیش درونی شید  ،نظیام شخصییت او را
تشکیل م دهد و در این صورت است که فرد در جهت دستیاب بیه اهیداف بیه جیای ییروی از
غرایز از نظام شخصیت خود استواد م کند.
 8ی خیرد نظیام اجتمیاع  :7ایین خیرد نظیام ،و یویة نظیارت بیر کارهیا را دارد و باعیث ایجیاد
یکپارچگ در جامعه م شود و نهادهای مثل نهادهای قانون دستگا قیای و مجلس در زمرة این
خرد نظام قرار م گیرد .توپیح اینکه از نظر ارسونز زمان که نظام شخصیت فیرد شیکل گرفیت،
رفتارها یا به ع ارت کنشهای افراد با یکدیگر همسو و همجهت م شود؛ یعن الگو م ذیرد و از
برایند کنشهای متقابل همسو و همجهت ،نظام اجتماع شکل م گیرد که کارکرد اصل آن ایجاد
یگانگ و و دت بین افراد است.
 1ی خرد نظام فرهنگ  :1این خرد نظام با تجهییز و آمیاد نمیودن کنشیگران و نیروهیای بیالقوة
انبان به ارزش ها و هنجارهای جاری در جامعه ،کارکرد وض الگیو را انجیام می دهید و بیر ایین
اساس فرهن

و ارزشهای جامعه ملکة ذهن افراد م گردد .نهادهای خیانواد و دیین ،آمیوزش و

رورش ،اطالعات و ...زیرمجموعه این خرد نظام دستهبندی م شود .از نظر ارسیونز تشیکیل نظیام
1 - Behavioral Organism Subsystem
2 - Adaptation
3 - Personality Subsystem
4 - Goal Attainment
5 - Socioal Subsystem
6 - Cultural Subsystem
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جامعه صورت م گییرد؛ یعنی فرهنی

عامل شخصیت ،همبوی کنش و نظم اجتماع است.
از نظر ارسونز ،این خرد نظامها در رابطهای سی رنتیک قرار م گیرد کیه ایین سلبیله مراتیب و
سی رنتیک خاص ،عمل م ادله و گردش ب وقوة انرژی و اطالعات است و خرد نظام فرهنگی  ،کیه
بر سایر خرد نظامها تبلد دارد و در رأس آنها قرار م گیرد با دریافت انرژی از سایر خرد نظامها
اطالعات مورد نیاز را برای آنها م فرستد .ال ته عالو بر ت ادل انرژی و اطالعات ،نوع نظیام داد
ی ستاند  2نیز بین این خرد نظامها هبت .هر خرد نظام که برای تداوم کارکردش به امکانات نییاز
داشته باشد ،از خرد نظامهای دیگر دریافت م کند و ستاند را در اختیار سایر خیرد نظیامهیا قیرار
م دهد (کارکنان نصرآبادی.)79-32 :2831 ،
با توجه به چهارچو نظری الگوی ذیل و رابطة بین سن (نبیلهیای انقیال اسیالم ) و ابعیاد
دفاع مقدس بررس شد است:

نمودار شماره  :4الگوی تحليل
1 - Input-Output
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فرضيههای پژوهش
 2ی بین نگرش نبل های انقال اسالم و میزان تیثیر بعد سیاس دفاع مقدس بیر جامعیه رابطیه
هبت.
 1ی بین نگرش نبلهای انقال اسالم و میزان تیثیر بعد فرهنگ و اجتماع دفیاع مقیدس بیر
جامعه رابطه وجود دارد.
 8ی بین نگرش نبل های انقال اسالم و میزان تیثیر بعد امنیت و نظام دفاع مقدس بر جامعیه
رابطه هبت.
 1ی بین نگرش نبل های انقال اسالم و میزان تیثیر بعد هویت دفاع مقدس بر جامعیه رابطیه
هبت.
 7ی بین نگرش نبلهای انقال اسالم و میزان تیثیر بعد بینالملل دفاع مقدس بر جامعه رابطه
وجود دارد.
 1ی بین نگرش نبل های انقال اسالم و نگرش کل نب ت به دفاع مقدس رابطه هبت.

 9ـ روش پژوهش
در این مطالعه از روش یمایش استواد شد است .برای دستیافتن به مقایبة بهتری از نگیرش
به دفاع مقدس بین نبلهای مختلف ،نمونة آماری ژوهش به دو گرو تقبیم شد؛ بهطوریکه ییک
گرو از سنین 23سال تا 19سال (نبل که در دوران کودک در دوران جن

زنیدگ کیرد انید و

خاطرات کم از آن به یاد دارد ).و گرو دیگر از سنین 19سال به باال (نبل کیه در دوران جنی
زندگ کرد و به طور مبتقیم یا غیرمبیتقیم درگییر آن بیود انید و خیاطرات آن دوران را بیه ییاد
دارند ).انتخا شد اند .برای به دست آوردن جم نمونه از فرمول کوکران با در نظر گرفتن مقدار
خطای  8/1درصد استواد شد است.
برای نمونیهگییری در ایین مطالعیه بیا ت وجیه بیه عیدم دسترسی بیه همیة اسیمگوییان از روش
نمونهگیری خوشهای سه مر لهای استواد شد است.
نمونه گیری این مطالعه متناسب با جم جمعیت هر منطقه و به تناسب جمعییت دو گیرو سین
 23تا 19سال و  19سال به باال و با رعایت تناسب جنبیت و سن انجام شد است .تحلیلهای آماری
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در مورد  331رسشنامه ( 111نور  23تا  19سال و  110نور  19سال به باال) انجام شد است.
به منظور شاخصسازی ،ابتیدا گوییههیا بیا کدگیذاری دوبیار هیمجهیت شید .سیطح سینجش
شاخصها نیز به دلیل یکبان بودن مورد بررس قرار گرفت .دود ابعاد دفاع مقدس مشخص شد،
میانگین جایگزین گویههای بدون اسم ،و سپس شاخصها ساخته شد.
در این مطالعه برای سنجش متایرها با اعت ار صوری بیهطیور خیاص بیر نظیر داوران تکییه ،و از
مشاور و راهنمای متخصصان علوم اجتماع نیز کمک گرفته شد است.
مبئله دیگر ،موپوع روای  2است که از روش آزمون کرون اخ آلوا 1استواد شد است .در این
پریب گویه های نامناسب ،که س ب کاهش روای طیف م شیود ،یذف شید اسیت و گوییههیا
روای قابل ق ول را نشان م دهد .در این مطالعه پریب روای ابعاد دفاع مقدس بیه ترتییب زییر بیه
دست آمد است:
بعد سیاس  ،0/10بعد فرهنگ ی اجتماع  ،0/77بعد نظام و امنیتی  ،0/30بعید هیویت ،0/71
بعد بینالملل  0/17و نگرش کل به دفاع مقدس .0/77
تعریف و چگونگی سنجش متغيرها
در این مطالعه با توجه به ادبیات و چ ارچو نظری ،ابعیاد دفیاع مقیدس بیه ایین شیر تعرییف
عملیات شد است:
2ی بعد سیاس دفاع مقدس :در این مطالعه با توجه به ادبیات نظری ژوهش ،بعید سیاسی دفیاع
مقدس ع ارت است از :تحکیم و دت مل  ،شیناخت دوسیت از دشیمن ،تث ییت اقتیدار جمهیوری
اسالم ایران ،تیمین استقالل کشور ،رشد روابد سیاس و دیپلماس با کشورها ،اث ات کارآمدی
دین اسالم .شاخص بعد سیاس دفاع مقدس از  3گویة ترتی

ساخته شد.

این شاخص در اسخگوی به فرپیه اول این ژوهش مورد استواد قرار گرفت.
1ی بعد فرهنگ ی اجتماع دفاع مقدس :بعد فرهنگ ی اجتمیاع ع یارت اسیت از :تولید توکیر
ببیج  ،رشد فیایل اخالق و معنوی ،تزکیة نظام اداری کشور ،یور داوطل انة مردم در ج ههها
(ا باس تکلیف برای دفاع ،دفاع از موجودیت اسالم و انقیال اسیالم و ویض تمامییت ارپی
کشور) ،تیثیر در نگرشهای علم و ژوهش دانشگا ها و مراکز عال کشور ،مشارکت فعال زنان،
1 - Reliability
2 - Cronbach alpha method
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تیثیر در تحکیم روابد اجتماع و رو برادری ،تحکیم بنیان خانواد ها ،تیثیر در فرهنی

عمیوم

کشور ،شهادت در را ایمان و اعتقاد ،مقاومت دین  .شاخص بعد فرهنگ و اجتماع دفاع مقیدس
از  27گویه که در سطح سنجش ترتی

بود ،ساخته شد.

این شاخص در اسمگوی به فرپیه دوم این ژوهش مورد استواد قرار گرفت.
 8ی بعد نظام و امنیت دفاع مقدس  :بعد نظام و امنیت در این مطالعه با معرفهای ذیل میورد
سنجش قرار گرفت:
تحول در صینایع دفیاع کشیور  ،مقاومیت در برابیر تجیاوز دشیمنان ،ایجیاد الگیوی م یارز بیا
قدرتهای بزرگ ،اعتقاد به نقش ایران درتیمین امنیت منطقه .شیاخص بعید نظیام و امنیتی دفیاع
مقدس از  3گویه که در سطح سنجش ترتی

بود ،ساخته شد .مجموع نمر ها ،بین  3تا  11بود کیه

با کدگذاری دوبار به سطح سنجش ترتی

شد .این شاخص در اسمگیوی بیه فرپییه سیوم ایین

ژوهش مورد استواد قرار گرفت.
 1ی بعد هویت دفاع مقدس :بعد هویت در این مطالعه ع ارت است از :رابطة جنی
آگاه و خودآگاه  ،رابطة جن
موهوم ملت ،رابطة جن

و تدوین رواییتهیای تیاریخ دفیاع ،رابطیة جنی

و تحرییک
و تیداوم

و تجهیز افظة جمع  ،مقاومت مل .

شاخص بعد هویت دفاع مقدس از نج گویه ،که در سطح سنجش ترتی

بودنید ،سیاخته شید.

مجموع نمر ها بین  7تا  27بود که با کدگذاری دوبار به سطح سنجش ترتی

شد .این شاخص در

اسمگوی به فرپیه چهارم این ژوهش مورد استواد قرار گرفت.
 7ی بعد بینالملل دفاع مقدس :در این بعد چند عامل مد نظر بیود و منظیور از بعید بیینالمللی
دفاع مقدس این موارد است :بیداری جهان اسیالم ،مطیر شیدن بیشیتر انقیال اسیالم در سیطح
جهان  ،آزمون قیوق بشیر ،شکبیت اهیداف زمیانبنیدی شیدة اسیرائیل در خاورمیانیه ،شکبیت
استراتژی مهار دو جان ة آمریکا .شاخص بعد بینالملل دفاع مقیدس از چهیار گوییه کیه در سیطح
سنجش ترتی

بود ،ساخته شد .مجموع نمر ها بین  1تا  21بود که بیا کدگیذاری دوبیار بیه سیطح

سنجش ترتی

شد.

این شاخص در اسمگوی به فرپیه نجم این ژوهش مورد استواد قرار گرفت.
 1ی نگرش کل به دفاع مقدس :در بررس نگرش کل به دفاع مقدس ،نظر اسمگویان دربیارة
دلیل وقوع جن

 ،بازماندگان جن

 ،ا باسشان نب ت بیه جنی

 ،طیوالن بیودن جنی

 ،مقایبیة

مقایسه نگرش نسلهای انقالب اسالمی به ابعاد دفاع مقدس (مطالعه موردی ،شهروندان شهر تهران)

جن

اییران بیا جنی

رزمندگان دوران جن
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هیای کیه در کشیورهای دیگیر رخ داد اسیت ،ارزشهیای دوران جنی
 ،یروز جن

 ،اثر بیداریبخش جن

،

بر ملتهای دیگر در دو قطب منو

و مث ت بررس م شود .شاخص نگرش نب ت به دفاع مقدس از نیه سیؤال دو گوییهای (دارای دو
قطب مث ت و منو ) و در مجموع  23گویه که در سطح سینجش فاصیلهای بیود ،سیاخته شید .ایین
شاخص در اسمگوی به فرپیة ششم این ژوهش مورد استواد قرار گرفت.

 1ـ یافتههای پژوهش
یافتههای توصيفی
مهمترین یافتههای توصیو

ژوهش به این شر است:

 78/8درصد اسخگویان را مردان و  11/7درصد را زنان تشکیل م دهنید .اسیمگوییان در دو
گرو نبل سوم ( 23تا  19سال) ( 71/1درصد) و نبل اول و دوم ( 19سال بیه بیاال) ( 71/1درصید)
مورد بررس قرار گرفتند و میانگین سن

اسخگویان  88سال بود است.

 71/9درصد متیهل و  17/3درصد مجرد و بیشتر اسمگویان (17/7درصید) دارای شیال آزاد
بود اند .بعد از شال آزاد ،خانهداری با  10/8درصد بیشترین فراوان را در میان مشاغل داشته است.
 82/1درصد از اسمگویان دارای تحصیالت دییپلم و ییشدانشیگاه  11/1 ،درصید کارشناسی ،
 27/7درصد کاردان  21/3 ،درصد راهنمای و دبیرستان 3/7 ،درصد دارای تحصیالت کارشناسی
ارشد و دکترا و نهایتاً  7/7درصد ب سواد و دارای تحصیالت ابتدای بود انید .از مییان افیرادی کیه
درآمدشان مشخص شد است 1/8 ،درصد کمتر از  100هزار تومان و  12/1درصد بین  100تا 100
هزار تومان درآمد داشتهاند در یال کیه  0/7درصید بیشیتر از  8700000تومیان درآمید داشیتهانید.
مهمترین یافتههای توصیو ع ارت است از:
دو سوم اسمگویان ( 11درصد) به میزان زیاد با گویة «بعد از دفاع مقدس ،کشور میا از لحیاظ
صنایع دفاع

یشرفت زیادی کرد و آسیب ذیری کشور کمتر شد است» ،مواف بود اند.

بیش از نیم از اسمگویان ( 73/9درصد) به میزان زیاد با گویة «من تع یر دفاع مقدس را برای
جن

هشت ساله ترجیح م دهم» ،مواف بود اند.
بیش از یک سوم اسمگویان ( 89/2درصد) به میزان کم با گویة «مردم بیرای خیانواد شیهدا،

رزمندگان و جان ازان ،ارج ،عزت و ا ترام زیادی قائل نیبتند» ،مواف بود اند.
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نزدیک به نیم از اسمگویان ( 17/1درصد) به مییزان زییاد بیا گوییة «گیرو هیا و جنیا هیای
سیاس مختلف کشور را م توان در نقطه مشترک مثل دفاع مقیدس دور هیم جمیع کیرد» ،موافی
بود اند.
11/3درصد اسمگویان اصالً با این گزینه که «دفاع مقدس کمک به تقویت و یدت ملی در
سطح سیاس جامعه نکرد است» ،مواف ن ود اند.
بیش از نیم از اسمگویان ( 77/8درصد) با گزینة «دفاع مقدس باعث شد که در سطح فردی،
رو برادری و روابد اجتماع در جامعه مبتحکمتر و با ث اتتر شود» ،مواف بود اند.
نیم از اسمگویان ( 70/8درصد) به میزان زیاد با گویة «ارزشهیای ماننید ییروی از والییت
فقیه و شهادت در دوران دفاع مقدس در فرهن

عمیوم جامعیه تییثیر ببییاری گذاشیت و تث ییت

شد» ،مواف بود اند.
بیش از نیم از اسیمگوییان ( 71/7درصید) بیا گزینیة «دفیاع مقیدس موجیب شید در عرصیه
بینالملل  ،اقتدار جمهوری اسالم تیعیف شود» ،اصالً مواف ن ود اند.
 12/7درصد اسمگوییان بیه مییزان زییاد بیا گوییة «دفیاع مقیدس میردم اییران ،الگیوی بیرای
کشورهای دیگر برای مقابله و م ارز با قدرتهیای بیزرگ و اسیتعماری دنییا شید اسیت» ،موافی
بود اند.
 71درصد اسمگویان به میزان زیاد با این گویه مواف بود اند« :به دلیل دفاع مقدس ،ببیاری از
کشورهای دنیا اعتقاد یدا کردند که ایران به عنوان قویترین قدرت منطقه مطر است».
 73/3درصد اسمگویان به میزان زیاد با گویة «با دفاع مقدس نشان دادیم کیه اهیداف آمریکیا
در خاورمیانه شکبت خورد است» ،مواف بود اند.
بیش از دو سوم اسمگویان ( 17/8درصد) به میزان زیاد با «دفاع مقدس باعث شد که اعتماد به
نوس مل و ایمان به داشتههای خود بیشتر شود» ،مواف بود اند.
دربارة دلیل وقوع جن

هشت ساله ،سه چهارم اسمگویان ( 77/1درصد) با گویة «این جن

برای نابودی انقال بر کشور تحمیل شد» ،مواف بود اند.
دربارة ارزشهای دوران جن

هشت سیاله ،بییش از سیه چهیارم اسیمگوییان ( 71/7درصید)

اعتقاد داشتند که این ارزش ها باید هموار تداوم داشته باشد و به دوران جن
نظر بیش از دو سوم اسمگویان ( 13/8درصد) دربارة رزمندگان جن

محدود نشود.
هشت ساله این بود که

مقایسه نگرش نسلهای انقالب اسالمی به ابعاد دفاع مقدس (مطالعه موردی ،شهروندان شهر تهران)

آنان م توانند الگوی مناس

44/

برای نبل امروز بویژ جوانان باشند.

نظر  19درصد اسخگویان دربار اثر بیداریبخش جن
ملتهای مبلمان این بود که جن

هشت ساله بر ملتهای دیگر بهوییژ

ایران به ملتها نشان داد با و دت و اتکای به خدا م تیوان از

استقالل کشور دفاع کرد.
یافتههای تحليلی و بررسی فرضيههای پژوهش
فرپیه 2ی بین نبل های انقال اسالم و میزان تیثیر بعد سیاس دفیاع مقیدس بیر جامعیه رابطیه
هبت:
جدول زیر نشان م دهد که بین نبلهای انقال اسالم و میزان تیثیر بعد سیاس دفاع مقیدس
بر جامعه رابطه وجود دارد بهطوریکه نبل سوم ی گرو سن 23تا 19سال ی (27/7درصید) بییش از
نبل اول و دوم ی گرو سن  19سال به باال ی (9/7درصد) اعتقاد داشتند که بعد سیاس دفاع مقدس
بر جامعه به میزان کم تیثیرگذار بود است.
جدول شماره  :2رابطة بين نسلهای انقالب اسالمی با ميزان تأثير بعد سياسی دفاع مقدس بر جامعه
نسل

نسل سوم

نسل اول و دوم

درصد

04/8

01/3

باقیمانده استاندارد

-8/3

8/3

درصد

00/0

09/8

باقیمانده استاندارد

4/0

-4/0

درصد

85/5

2/5

باقیمانده استاندارد

8/7

-8/1

فراوانی

044

094

درصد

844

844

بعد سياسی دفاع مقدس
زیاد
متوسط
کم
مجموع
*r= 4/80

Tc =4/84

Sig= 4/44

df=9

 2  2/71

* برای محاسبة ضریب همبستگی پیرسون ،سطح سنجش فاصلهای متغیرها در نظر گرفته شد.
2
آزمون آماری  نشان م دهد که تواوتهای بین نبلهای انقال اسالم در سطح اطمینیان

 97درصد معن دار ،و قابل تعمیم به جامعة آماری است.
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تحلیل باق ماند های استاندارد نیز نشان م دهد که در اسم »کم» قدرمطل باق مانید هیای دو
نبل بیش از  2/1است؛ بنابراین تواوتهای که باعث معن دار شیدن آزمیون در اسیم «کیم» شید
است به هر دو گرو نبل مرت د م شود.
همچنین نتایج رگرسیون خط درخصوص تیثیر سن بر بعد سیاس تییید کنندة رابطیه بیین ایین
دو متایییر ،و بیییانگر اییین اسییت کییه بییه ازای  2وا یید تاییییر در سیین 21 ،درصیید نظییر اسییخگویان
درخصوص تیثیرگذاری بعد سیاس دفاع مقدس در جامعیه تایییر می کنید و بیا افیزایش سین نظیر
اسمگویان درخصوص تیثیر بعد سیاس دفیاع مقیدس بیر جامعیه افیزایش می یابید .در مجمیوع 1
درصد از تاییرات تیثیرگذاری بعد سیاس دفاع مقدس در جامعه توسد سن توپیح داد م شود و
 93درصد به عوامل دیگر ببتگ دارد.
فرپیه 1ی بین نبل های انقال اسالم و میزان تیثیر بعد فرهنگ و اجتمیاع دفیاع مقیدس بیر
جامعه رابطه وجود دارد:
نتایج نشان م دهد که بین سن اسمگویان و تیثیرگذاری بعد فرهنگ و اجتماع دفاع مقدس
بر جامعه رابطه هبت بهطوریکه نبل اول و دوم ( 11/1درصید) بییش از نبیل سیوم ( 17درصید)
اعتقاد داشتند که بعد فرهنگ و اجتماع دفاع مقدس بر جامعه به میزان زیاد تیثیرگذار بود است.
جدول شماره  :9رابطة نسل های انقالب اسالمی و ميزان تأثير بعد فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس بر جامعه
نسل

نسل سوم

نسل اول و دوم

درصد

97

16/2

باقیمانده استاندارد

-3/3

9/ 1

درصد

52/0

17/3

باقیمانده استاندارد

8/4

- 4/ 7

درصد

83/5

6

باقیمانده استاندارد

9/5

- 2/ 6

فراوانی

044

124

درصد

844

444

بعد فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس
زیاد
متوسط
کم
مجموع
r= 4/84

Tc =4/99

Sig= 4/44

df=9

 2  04/44

مقایسه نگرش نسلهای انقالب اسالمی به ابعاد دفاع مقدس (مطالعه موردی ،شهروندان شهر تهران)
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2
آزمون آماری  نشان م دهد که تواوتهای دو گیرو نبیل در سیطح اطمینیان  97درصید

معن دار ،و قابل تعمیم به جامعة آماری است.
تحلیل باق ماند های استاندارد نیز نشان م دهد که قدرمطل باق ماند های دو گیرو نبیل در
اسمهای »زیاد»« ،متوسد» و «کم» بین  2/1و  8/7است .بنابراین تویاوتهیای کیه باعیث معنی دار
شدن آزمون در اسمهای «زیاد»« ،متوسد» و «کم» شد است به هر دو گرو نبل مرت د م شود.
هم چنین نتایج رگرسیون خط درخصوص تیثیر سن بر بعد فرهنگی و اجتمیاع تیییید کننیدة
رابطه بین این دو متاییر ،و بییانگر ایین اسیت کیه بیه ازای  2وا ید تایییر در سین 17 ،درصید نظیر
اسمگویان درخصوص تیثیرگذاری بعد فرهنگ و اجتماع دفاع مقدس در جامعه تاییر م کند و
با افزایش سن نظر اسمگویان درخصوص تیثیر بعد فرهنگی و اجتمیاع دفیاع مقیدس بیر جامعیه
افزایش م یابد .در مجموع  7درصد از تاییرات تیثیرگذاری بعد فرهنگ و اجتماع دفیاع مقیدس
در جامعه با سن توپیح داد م شود و  98درصد به عوامل دیگر ببتگ دارد.
فرپیه 8ی بین نبل های انقال اسالم و میزان تیثیر بعد امنیت و نظام دفاع مقدس بیر جامعیه
رابطه هبت:
جدول نشان م دهد که بین نبلهای انقال اسالم و میزان موافقت با تیثیرگذاری بعد امنیت
و نظام دفاع مقدس بر جامعه رابطه وجود دارد بهطوری که نبل اول و دوم ( 78/2درصد) بیش از
نبل سوم ( 18/2درصد) اعتقاد داشتند که بعد امنیت و نظام دفاع مقدس بر جامعه بیه مییزان زییاد
تیثیرگذار بود است.
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جدول شماره  :1رابطة نسلهای انقالب اسالمی و ميزان تأثير بعد امنيتی و نظامی دفاع مقدس بر جامعه
نسل

نسل سوم

نسل اول و دوم

درصد

03/8

53/8

باقیمانده استاندارد

-8/5

8/4

درصد

32/2

30

باقیمانده استاندارد

8

-8

درصد

87

89/2

باقیمانده استاندارد

8/8

-8/8

فراوانی

044

094

درصد

844

844

بعد امنيتی و نظامی دفاع مقدس
زیاد
متوسط
کم
مجموع
r= 4/84

Tc =4/84

Sig= 4/48

df=9

 2  2/42

2
آزمون آماری  نشان م دهد که تواوتهای دو گیرو نبیل در سیطح اطمینیان  97درصید

معن دار ،و قابل تعمیم به جامعة آماری است.
تحلیل باق ماند های استاندارد نیز نشان م دهد که در اسم «زیاد» قدرمطل باق ماند هیای دو
گرو نبل بین  2/7و  2/1است .بنابراین تواوتهای کیه باعیث معنی دار شیدن آزمیون در اسیم
«زیاد» شد است به هر دو گرو نبل مرت د م شود.
همچنین نتایج ر گرسیون خط درخصوص تیثیر سن بر بعد نظام و امنیت تیییید کننیدة رابطیه
بین این دو متایر ،و بیانگر این است که به ازای  2وا د تاییر در سن21 ،درصید نظیر اسیمگوییان
درخصوص تیثیرگذاری بعد نظام و امنیت دفاع مقدس در جامعه تاییر م کنید و بیا افیزایش سین
نظر اسم گویان درخصوص تیثیر بعد نظام و امنیت دفاع مقیدس بیر جامعیه افیزایش می یابید .در
مجموع  1درصد از تاییرات تیثیرگذاری بعد نظام و امنیت دفاع مقدس در جامعه با سین توپییح
داد م شود و  93درصد به عوامل دیگر ببتگ دارد.
فرپیه1ی بین نبلهای انقال اسالم و میزان تیثیر بعد هویت دفیاع مقیدس بیر جامعیه رابطیه
وجود دارد:
جدول نشان م دهد که بین نبل های انقال اسیالم و مییزان تیثیرگیذاری بعید هیویت دفیاع

41/
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مقدس بر جامعیه رابطیه هبیت بیه طیوری کیه نبیل اول و دوم ( 3/8درصید) بیشیتر از نبیل سیوم
(0/1درصد) اعتقاد داشتند که بعد هویت دفاع مقدس بر جامعه به میزان زیاد تیثیرگذار بود است.
جدول شماره  :5رابطة نسلهای انقالب اسالمی و ميزان تأثير بعد هویتی دفاع مقدس بر جامعه
نسل

نسل سوم

نسل اول و دوم

درصد

4/4

1/3

باقیمانده استاندارد

-3/1

0

درصد

54/7

73/3

باقیمانده استاندارد

-9/8

9/9

درصد

09/7

81/3

باقیمانده استاندارد

0/5

-0/7

فراوانی

044

094

درصد

844

844

بعد هویتی دفاع مقدس
زیاد
متوسط
کم
مجموع

Tc =4/91

r =4/04

Sig= 4/44

df=9

 2  19/42

آزمون آماری  نشان م دهد که تواوتهای دو گیرو نبیل در سیطح اطمینیان  97درصید
2

معن دار ،و قابل تعمیم به جامعة آماری است.
تحلیل باق ماند های استاندارد نیز نشان م دهید کیه در اسیمهیای «زییاد»« ،متوسید» و «کیم»
قدرمطل باق ماند های دو گرو نبل بین  1/2و  1/7است؛ بنابراین تواوتهای که باعث معن دار
شدن آزمون در اسمهای «زیاد»« ،متوسد» و«کم» شد است به هر دو گرو نبل مرت د م شود.
همچنین نتایج رگرسیون خط درخصوص تیثیر سن بر بعد هویت تییید کنندة رابطه بین این دو
متایر ،و بیانگر این است که به ازای  2وا د تاییر در سن 81 ،درصد نظر اسمگوییان درخصیوص
تیثیرگذاری بعد هویت دفاع مقدس در جامعه تایییر می کنید و بیا افیزایش سین نظیر اسیمگوییان
درخصوص تیثیر بعد هویت دفاع مقدس بر جامعه افزایش م یابد .در مجموع 28درصد از تاییرات
تیثیرگذاری بعد هویت دفاع مقدس در جامعه با سن توپیح داد م شیود و  37درصید بیه عوامیل
دیگر ببتگ دارد.
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جدول شماره  :6رگرسيون خطی بررسی تأثير متغيرهای مستقل (سن ،تحصيالت ،هزینههای ماهانه خانوار)
بر متغير وابسته (بعد هویتی) به روش اینتر(تعداد = )886
بعد هویتی دفاع مقدس

رگرسيون خطی
ساده

ضریب

مقدار

زاویه ()b

F

سن

4/34

4/45

830/14

4/44

تحصیالت

-4/80

-4/47

81/77

4/44

4/49

هزینه ماهانه خانوار -4/40

-4/40

8/04

4/93

4/44

بعد هویتی

Beta

معناداری

ضریب

ضریب

درجه

عرض از

تعيين ()R2

R

آزادی ()df

مبدأ ()a

4/83

4/34

8

1/83

4/80

8

88/45

4/40

8

84/94

فرپیه 7ی بین نبلهای انقال اسالم و میزان تیثیر بعد بینالملل دفاع مقدس بر جامعه رابطیه
وجود دارد:
جدول ذیل نشان م دهد که بین نبلهای انقال اسالم و میزان موافقت با تیثیرگیذاری بعید
بینالملل دفاع مقدس بر جامعه رابطهای نیبت و این فرپیه تییید نشد .اسمگویان دو گرو تقری اً
به طور یکبان با این گویه مواف بود اند به طوریکه اسمگویان نبل اول و دوم (71/1درصید) و
اسمگویان نبل سوم (71/2درصد) اعتقاد داشتند که بعد بینالملل دفاع مقدس بر جامعه به مییزان
زیاد تیثیرگذار بود است.
جدول شماره  :7رابطه نسلهای انقالب اسالمی و ميزان تأثير بعد بينالمللی دفاع مقدس برجامعه
نسل

نسل سوم

نسل اول و دوم

درصد

79/8

74/9

باقیمانده استاندارد

-4/5

4/5

درصد

99/5

94

باقیمانده استاندارد

4/4

-4/4

درصد

5/0

3/1

باقیمانده استاندارد

4/7

-4/1

فراوانی

044

094

درصد

844

844

بعد بينالمللی دفاع مقدس
زیاد
متوسط
کم
مجموع
r= 4/42

Tc =4/40

Sig= 4/38

df=9

 2  9/38
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2
آزمون آماری  نشان م دهد که تواوتهای دو گیرو نبیل در سیطح اطمینیان  97درصید

معن دار نیبت و قابل تعمیم به جامعة آماری نیبت .تحلیل باقیماند های استاندارد نیز نشان م دهد
که تواوت بین دو گرو نبل در اسمها وجود ندارد.
هم چنین نتایج رگرسیون خط درخصوص تیثیر سن بر بعد هویت تییید کنندة ن ودن رابطه بین
این دو متایر است.
فرپیه 1ی بین نبلهای انقال اسالم و نگرش کل نب ت به دفاع مقدس رابطه هبت:
جدول نشان م دهد که بین نبلهای انقال اسالم و نگرش آنها درمورد دفاع مقدس رابطه
هبت؛ به طوری که نبل سوم (12/7درصد) بیشتر از نبیل اول و دوم (27/1درصید) نگیرش منوی
نب ت به دفاع مقدس داشتند.
جدول شماره  : 8رابطة نسلهای انقالب اسالمی و نگرش کلی نسبت به دفاع مقدس
نسل

نسل سوم

نسل اول و دوم

درصد

71/3

10/1

باقیمانده استاندارد

-4/7

4/1

درصد

98/7

85/9

باقیمانده استاندارد

8/5

-8/4

فراوانی

044

094

درصد

844

844

نگرش کلی نسبت به دفاع مقدس
مثبت
منفی
مجموع
r= 4/80

Somers' d =4/41

Sig= 4/48

df=8

 2  4/43

2
آزمون آماری  نشان م دهد که تواوتهای دو گیرو نبیل در سیطح اطمینیان  97درصید

معن دار ،و قابل تعمیم به جامعة آماری است و با افزایش سن نگرش مث ت نبی ت بیه دفیاع مقیدس
افزایش م یابد.
تحلیییل بییاق مانیید هییای اسییتاندارد نیییز نشییان م ی دهیید کییه در اسییمهییای «منو ی » قییدرمطل
باق ماند های دو گرو نبل

دود  2/7و  2/1است؛ بنابراین تواوتهای که باعث معن دار شیدن
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آزمون در اسمهای «منو » شد است به هر دو گرو نبل مرت د م شود.

 5ـ بحث و نتيجهگيری
جن

عراق و ایران به عنوان دید ای اجتماع  ،که آثار و یامدهای آن جوامع اییران و عیراق

را به طور مبتقیم و برخ جوامع دیگر را به طور غیرمبتقیم دربر م گرفت ،کارکردهیای فراوانی
داشته است .همانطورکه مطر شد ،ط نظر معیدفر به نظر م رسد در ایران از میان سه عامل ذکر
شدة زمینهساز شکاف نبل « ،دیدگا کبان که مبئله اصیل را گببیت فرهنگی می داننید و نیه
گببت نبل » دارای اهمیت بیشتری باشد .در واقع ،اگرچه ایران گامهای مهم در جهیت توسیعة
اقتصادی و اجتماع برداشته ،هنوز به مر لة شکوفای اقتصادی و توسعه اجتماع ببان کشورهای
ارو ای دهة  10وارد نشد است .در مقابل در ایران به دلیل اوپاع انقیال اسیالم طی دهیههیای
اخیر تاییرات فرهنگ شدیدی بهوجود آمد است .این تاییرات ممکن است موجب شکاف نبیل
در ایران شد باشد (معیدفر 77 :2838 ،و .)71
ارسونزاعتقاد دارد که جامعه از چهار خرد نظام اقتصادی ،سیاس  ،فرهنگ و اجتماع تشکیل
شد است که هرکدام از این خرد نظامها نهادها و سازمانهای دارند کیه خیرد نظیام را در تحقی
اهداف تعیین شد اش یاری م کند .این خرد نظامهیا دارای رابطیة سیی رنتیک ،و همیوار در یال
ت ادل اطالعات و انرژی است و بر هم تیثیر همزمان دارد.
سیاست به عنوان رکن اساس خرد نظام شخصیت از جن

تیثیر م ذیرد .امکانات و وسیایل

تحق اهداف این خرد نظام از خرد نظام اقتصادی دریافت م شود (فاپل.)113 :2873 ،
در خرد نظام اجتماع  ،فرهنگ و هویت نیز تواوتهای ببیاری بین دورة دفاع مقدس و دورة
بعد از آن (دورة نوسازی) وجود داشت:
در دوران دفاع مقدس در خرد نظام اجتماع  ،که انبجام و یکپارچگ جامعه مهم است ،بروز
جن

باعث شد تا اوپاع ط یع جامعه کامالً مختل شود که اگر کنترل نم شد ،یات به مخیاطر

م افتاد .در زمینة جن

 ،رو یة ن رد ،جنگجوی و دفاع از جامعه و کشور در مقابل تهاجم بیگانه و

مواهیم ارزش مانند ایثار ،مقاومت و دفاع ،در فرهن

هر جامعهای ریشه دارد و این امر در جوامیع

مختلف به صورتهای گوناگون دید م شود و نشان دهندة این است که جن
جزو جدا ناشدن فرهن

هر جامعهای است.

و دفیاع از کشیور

مقایسه نگرش نسلهای انقالب اسالمی به ابعاد دفاع مقدس (مطالعه موردی ،شهروندان شهر تهران)

با طوالن شدن جن

68/

 ،این خرد نظام فرهنگ به گبترش سیایر مویاهیم ارزشی مثیل قناعیت،

تعهد فردی ،رهیز از مصرفگرای و رفا گرایی

رداخیت؛ لییکن افیزایش زمیان جنی

اختالالت در خرد نظام فرهنگ شد که تحلیل ارزشها ،کمرن

 ،موجیب

شدن آنها و نییز آسییب یذیری

انبجام جمع و هم بتگ فردی از نمونههای آن است.
هویت ایران در طول جن

با شدت و پعف خاص روبیهرو بیود اسیت .ایرانییان در جنی

فقد با تکیه بر اصل ایران بودن (ایران مبلمان) و داشتن هویت وا د و مل ی دین در برابر هجوم
عراق ایبتادند و با وجود مشکالت اقتصادی ،اجتماع  ،روانشناخت و نیز بیا وجیود داشیتن انیواع
عقاید دین و قوم با انبجام و هم بتگ کامل بیه مقابلیه بیا هجیوم دشیمنان رداختنید (کارکنیان
نصرآبادی 38 :2831 ،ی.)32
نوسازی در قالب برنامههای توسعه و به موهوم مدرن شدن ،در سالهیای بعید از جنی

شیروع

شد .رشد صنعت شدن ،تحول در انگار های تود مردم ،تایییر در نگیرشهیا ،ارزشهیا و باورهیای
مبتول شد بر جامعة سنت  ،میل به مصرف زییاد ،رشید شهرنشیین  ،گبیترش آمیوزش عیال و...
شاخصهای چنین روندی بود و تحوالت عمیق را در ساخت جمعیت ی اجتماع کشور به وجیود
آورد و بییه ت ییع آن در نهادهییای سیاسیی  ،فرهنگیی  ،اجتمییاع  ،آمییوزش ،فرهنیی

و ...تاییییرات

چشمگیری ایجاد شد (فاپل 119 :2873 ،و .)113
از طرف دیگر با گبیترش فنیاوریهیای اطالعیات و ارت اطیات ،رسیانههیای هماننید اینترنیت،
ماهوار و تلویزیون های بیگانه ،که امروز در دسیترس همگیان قیرار دارد و مهییا شیدن زمینیه بیرای
گبترش ارت اطات درون اجتماع و برون اجتماع  ،جامعه را بهطور فزاینید ای در معیرض فراینید
دگرگون عقاید و ارزشها قرار م دهد.
در این مطالعه اوپاع سیاس  ،اجتماع  ،فرهنگ و  ...اکم بیر جامعیه بیین نبیلهیای انقیال
اسالم در ابعاد مختلف دفیاع مقیدس (سیاسی  ،فرهنگی و اجتمیاع  ،نظیام و امنیتی  ،هیویت و
بینالملل ) مورد بررس و مقایبه قرار گرفته است.
نتایج آزمون فرپیات در این مطالعه نشان داد:
ی بین نگرش نبل های انقال اسالم و میزان تیثیر بعد سیاسی دفیاع مقیدس بیر جامعیه رابطیه
مث ت هبت ،یعن با افزایش سن ،نظر اسمگویان درخصوص تیثیر مث ت بعد سیاس دفاع مقیدس
بر جامعه افزایش م یابد.
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ی بین نگرش نبل های انقال اسالم و میزان تیثیر بعید فرهنگی و اجتمیاع دفیاع مقیدس بیر
جامعه رابطه مث ت وجود دارد؛ یعن با افزایش سن ،نظر اسمگویان درخصیوص تییثیر مث یت بعید
فرهنگ و اجتماع دفاع مقدس بر جامعه افزایش م یابد.
ی ب ین نگرش نبلهای انقال اسالم و میزان تیثیر بعد امنیت و نظیام دفیاع مقیدس بیر جامعیه
رابطه مث ت هبت؛ یعن با افزایش سن ،نظر اسمگویان درخصوص تیثیر مث ت بعد نظام و امنیت
دفاع مقدس بر جامعه افزایش م یابد.
ی بین نگرش نبلهای انقال اسالم و میزان تیثیر بعد هیویت دفیاع مقیدس بیر جامعیه رابطیه
مث ت وجود دارد؛ یعن با افزایش سن ،نظر اسمگویان درخصوص تییثیر مث یت بعید هیویت دفیاع
مقدس بر جامعه افزایش م یابد.
ی بین نگرش نبلهای انقال اسالم و میزان تیثیر بعد بینالملل دفاع مقدس بر جامعه رابطهای
نیبت.
ی بین نگرش نبل های انقال اسالم و نگرش کل نب ت به دفاع مقیدس رابطیه وجیود دارد؛
یعن با افزایش سن ،نگرش مث ت نب ت به دفع مقدس افزایش م یابد.
همچنین مقایبة نتایج نبل سوم « 23تا 19سال» و نبلهای اول و دوم «19سال به باال» نشیان داد
که بین نظر اسمگویان در دو گرو نبل ذکر شد  ،تواوت معن داری هبت و ایین تویاوت نشیان
م دهد تواوت نگرش و ارزش بین این دو گرو نبل  ،بیانگر این است که ارزشها و نگرشهای
دورة دفاع مقدس بهطور کامل توسد خانواد ها و نهادهای مبئول جامعه به نبل جوان جامعه انتقال
داد نشد است.
ال ته الزم به ذکر است این تواوت خیل زیاد ن ود و شدت رابطیه از طریی پیریب هم بیتگ
کندال تای س بین  0/01تا  0/13متایر بود که رابطهای نب تاً پعیف را نشان م دهد.
نتایج نشان م دهد در برخ از گویهها بین نظر اسمگویان در دو گرو نبل تواوت معنی دار
وجود ندارد و هر دو نبل با درصد فراوان تقری اً نزدیک بههم ،میزان مخالوت یا موافقیت خیود را
نب ت به گویهها اعالم کرد اند که این تشابه و نزدیک نظر اسمگویان در بعد فرهنگ و اجتماع
نب ت به ارزشها و مواهیم مانند شهادت و یروی از والیت فقیه ببیار محبوس بیود  ،و در بعید
نظام و امنیت نب ت به دفاع از کشور ،الگو شدن م ارز و مقابلة ایران با قدرتهای استعماری دنیا
و در بعد بینالملل نب ت به نمود قدرت ایران در عرصة بینالملل محبوس بود است.
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به طور کل با توجه به نتایج و یافتههای این ژوهش ،دییدگا تواوتهیای بیین دو نبیل ی (نبیل
سوم انقال ( 23تا 19سال) و نبل اول و دوم (19سال به باال) ی و همچنین آثار و یامدهای جنی
بین ایران و عراق (هشت سال دفاع مقدس) ،علل و عوامل شکاف و تویاوت بیین نبیلهیا در قالیب
نظریههای مطر شد  ،بررس و تییید شد است.
یادداشتها
 8ـ این دیدگاهها در پژوهش به صورت تفصیلی مورد بحث قرار گرفته است که عالقهمندان میتوانند برای مطالعه
بیشتر به اصل پژوهش مراجعه کنند.
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