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تأثیر برنامههای فرهنگی دفاع مقدس بر هویت فرهنگی دانشآموزان
(مورد مطالعه دبیرستانهای شهرستان شهرکرد)
تاریخ دریافت95/5/6 :

تاریخ پذیرش95/10/2 :
بهرام بیات

1

عباس رئیسي سرتشنیزي

2

جمشید محبت خاني

3

چکیده
این پژوهش با هدف بررسي جامعهشناختي برنامههاي دفاعمقدس بر هویت فرهنگي
دانشآموزان دختر شهر شهرکرد انجام شدهاست .روش تحقیق میداني از نوع همبستگي و
براي نمونهگیري نیز از روش نمونهگیري تصادفي خوشهاي استفاده گردید .جامعۀ آماري
شامل تمامي دانشآموزان دختر مقطع متوسطه (دورۀ دوم) ناحیه یک و دو شهرستان شهرکرد
که تعداد آنها  7152نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد  257نفر تعیین
گردید و جمعآوري اطالعات با استفاده از پرسشنامۀ محققساخته انجام شد .براي تجزیه و
تحلیل اطالعات از آزمونهاي آماري شامل ضریب همبستگي پیرسون و آزمون رگرسیون و
آزمون تحلیل واریانس استفاده شد .نتایج پژوهش حاکي از آن است که بین عوامل
جامعهشناختي دفاعمقدس شامل برگزاري یادوارۀ شهدا ،برگزاري اردوهاي راهیان نور ،تشییع
پیکر شهداي گمنام و اکران فیلمهاي سینمایي و تلویزیوني مرتبط با دفاعمقدس رابطۀ مثبت
وجود دارد ،اما بین انتشار وصایاي شهدا و هویت فرهنگي دختران رابطهاي مشاهده نگردید.
همچنین ویژگيهاي دموگرافیک شامل پایۀ تحصیلي در نتایج پژوهش تأثیري نداشتند.
واژگان کلیدی :دفاعمقدس ،هویت فرهنگي ،دانشآموزان دختر ،شهرستان شهرکرد.
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مقدمه و بیان مسئله
هویت هر ملتي درواقع ساختار و شاکلۀ آن را تولید ،حفظ و بازتولید مينماید .هویتت ستازهاي
چندبعدي است که تمام ابعاد وجودي یک ملت را دربرگرفته و با سازوکارهایي که دارد ،انسجام
اجتماعي و فرهنگي را حفظ مينماید .شاید بتوان ادعا نمود که مهتمتترین بعتد از ابعتاد هویتت
«هویت فرهنگي» است« .هویت فرهنگي را ميتوان مجموعه یا نظامي از باورها ،ارزشها ،رسوم
و رفتاري دانست که اعضاي جامعه بهکار ميبندند تتا ختود را بتا جهانشتان و نیتز بتا یکتدیگر
سازگار سازند» (اشرفي .)8 :1380 ،همچنین ميتوان گفت که «هویتت فرهنگتي مجموعتهاي از
خصوصیات فرهنگي است که ما را بهعنوان افراد ،گروهها و جوامع تعریف ميکند» (محمدپور و
طیبي نیا .)55 :1389 ،از نظر ساموئل هانتینگتون هویت فرهنگي در مقایسه با ابعاد دیگر هویتت،
اهمیت فزایندهاي یافتهاست .چراکه« هرکسي داراي چند هویت است کته ممکتن استت بتا هتم
رقابت داشته باشند یا یکدیگر را تقویت کنند ،هویتهاي ناشي از خویشاوندي ،حرفته ،فرهنت
و هویتهاي نهتادي ،سترزمیني ،آموزشتي ،اعتقتادي ،ایتدئولوژیک و( »...اشترفي .)8 :1380،در
جامعهشناسي ،واژۀ هویت متفاوت از برداشتهاي روانشناختي است و تا حدودي بتهمعنتاي چته
کسي بودن است (موسوي و کالنتر .)73 :1390،در روانشناسي اجتماعي ،مفهوم هویت با مفهوم
اجتماعي در نظر گرفته ميشود (بریور و هوستون .)202 :2004 ،1احساس کسي بودن یتا اینکته
ما چه کسي هستیم معنایي اجتماعي دارد ،زیرا به ما اجازه ميدهد به این واقعیت پيببریم که متا
چگونه خودمان را دیده ،یا دیگران چگونه ما را درميیابند .جامعهشناستان معتقدنتد کته هویتت
شکل پویاي زندگي اجتماعي است (محمدپور و طیبينیا .)54 :1389 ،بستیاري از آنهتا بتر ایتن
باورند که هویت در فضا ،موقعیت اجتماعي و مکان ایجاد ميشود .بنابراین هویتها ،پدیدههایي
فراتاریخي ،جدا از اقتصاد ،مذهب ،ایدئولوژي و تاریخ و جغرافیاي خاص خودشان نیستند ،بلکه
این سازههاي اجتماعي با تکیه بر حافظۀ جمعي و تمامي منابع معرفتي ،با در نظر گرفتن ستاختار
عیني اجتماعي بهوجود آمدهاند و تعریف ميشوند و طي زمان ،بهطور مجدد تفستیر متيشتوند.
بنابراین در ساخته شدن هویتها ،ساختار عیني و مادي جامعه ،تاریخ ،جغرافیا ،ساختار سیاستي،
فناوري ،اقتصاد و ساختارهاي معرفتي همزمان تأثیر دارند (منتظر القائم.)256 :1379 ،
زمینههاي تهدید هویتهاي ملي جوامع را فراهم

مسائل متعددي از جمله جهانيسازي
نمودهاند و برایناساس جوامع نسبت به حفظ هویت ملي و فرهنگي خویش بیش از پیش
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1 Brewer & Hewstone
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حساستر شدهاند .برایناساس ،هرقدر ملتي از گذشته و فرهن

خویش آگاهي بیشتر و

عمیقتري داشته باشد ،بدون شک ،باقاطعیت و ایمان بیشتري براي موجودیت و اعتبار خود و
مطرح بودنش در سطح جهاني خواهد کوشید .وجود بحرانهاي سیاسي ،نظامي و اقتصادي ،که
در بخش بیشتري از جهان توجه ملتها را به خود جلب کرده ،موجب شده است بیشتر
اندیشمندان توجهشان به پدیدۀ فرهن

معطوف گردد زیرا بهاعتباري همۀ رویدادهاي اجتماع را

به آن وابسته ميدانند.
از جمله عواملي که در شکلگیري هویت بسیار مؤثر است تاریخ هر جامعه و وقایع مهم
است .جن  ،کنشي اجتماعي است که بعد از اتفاق افتادن آن ،فرهن

تاریخي بهویژه جن

و

منشهاي شکلگرفته و ساختارهاي حاصل از این واقعۀ انساني گاه تا مدتهاي طوالني اثرات
خود را خواهد
جن

داشت.

تحمیلي عراق علیه نظام نوپاي اسالمي و بهتبع آن ،فعال شدن سازوکارهاي فرهنگي و

اجتماعي دفاع همهجانبه در مقابل دشمن ،شاخصهایي مبتني بر آموزههاي اسالمي و ایراني
همچون ایثارو شهادت ،حماسه و مردانگي ،حب دین و حب وطن و ...را پرورش داد که زمینۀ
دفاعمقدس را فراهم ساخت و جامعۀ اسالمي با بهرهگیري از این ظرفیت

شکلگیري فرهن

توانست خطر جدي را دور گرداند.
هشت سال مردم به فرمان بنیانگذار و رهبر انقالب براي دفاع از تمامیت ارضي از جان و
مال خود دریغ نکردند و با ایثار و گذشت قهرمانانه در برابر دشمن ایستادند .دامنۀ اثرات این
واقعه تاریخي فراتر از زمان و مکان بوده و امروزه شاهد تأثیرات جن

تحمیلي در بخشهاي

مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،سیاسي و فرهنگي هستیم.
«جن

تحمیلي رژیم بعث عراق بهعنوان یک پدیدۀ اجتماعي قابل بحث و بررسي است.

دفاعمقدس عالوهبر حفظ و بقاي کشور و نظام جمهوري اسالمي ،به خلق فرهن
در تاریخ ایران منجر شد که از آن به فرهن
 .)46این فرهن

دفاعي جدیدي

دفاعمقدس یاد ميشود( ».شعباني سارویي:1393،

غني ميتواند پشتوانۀ فرهنگي قوي و مؤثري در شکلگیري هویت فرهنگي

نوجوانان باشد .این درحالي است که ما هماکنون در شرایطي بهسر ميبریم که بهشدت در معرض
تهاجم فرهنگي قرار داریم .یکي از گروههایي که در معرض تهاجم فرهنگي قرار دارند دختران
جوان کشور هستند و عموماً شرایط سني آنها بهگونهاي است که در زمان جن
اما آشنایي آنها با جن

تحمیلي ميتواند در هویتیابي آنها بسیار مؤثر باشد.

تحمیلي نبودهاند،

 230فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال ششم ،شماره دوم ،پايیز و زمستان 1395

این پژوهش با هدف بررسي رابطه بین مؤلفههاي جامعهشناختي دفاعمقدس بر هویت
فرهنگي دانشآموزان دختر دورۀ متوسطۀ شهرستان شهرکرد انجام و در پي پاسخگویي به این
سؤال است که آیا کارکردهاي اجتماعي دفاعمقدس تأثیري در هویت فرهنگي دختران دورۀ
دبیرستاني دارد؟
«هدف کلي پژوهش» تبیین نقش جامعهشناختي برنامههاي دفاعمقتدس بتر هویتت فرهنگتي
دانشآموزان دختر.

اهداف جزئی
 .1تبیین رابطه بین برگزاري یادوارۀ شهدا و هویت فرهنگي دانشآموزان.
 .2تبیین رابطه بین برگزاري اردوهاي راهیان نور و هویت فرهنگي دانشآموزان.
 .3تبیین رابطه بین تشییع شهداي گمنام و هویت فرهنگي دانشآموزان.
 .4تبیین رابطه بین انتشار وصایاي شهدا و هویت فرهنگي دانشآموزان.
 .5تبیین رابطه بین اکران فیلمهاي تلویزیوني و سینمایي بر هویت فرهنگي دانشآموزان.
سؤال کلي پژوهش :چه ارتباطي بین برنامههاي جامعهشناختي دفاعمقدس و هویت فرهنگتي
در دانشآموزان وجود دارد؟
 .1چه رابطهاي بین برگزاري یادوارۀ شهدا و هویت فرهنگي دانشآموزان وجود دارد؟
 .2چه رابطهاي بین برگزاري اردوهاي راهیان نور و هویت فرهنگي دانشآموزان وجود دارد؟
 .3چه رابطهاي بین تشییع شهداي گمنام و هویت فرهنگي دانشآموزان وجود دارد؟
 .4چه رابطهاي بین انتشار وصایاي شهدا و هویت فرهنگي دانشآموزان وجود دارد؟
 .5چه رابطهاي بین اکران فیلمهاي تلویزیوني و سینمایي و هویت فرهنگي دانشآموزان
وجود دارد؟

پیشینۀ تحقیق
تحقیقات و بررسيهاي زیادي در تبیین هویت فرهنگي ایران تاکنون مطرح شدهاست .دکتر علتي
شریعتي با طرح نظریۀ بازگشت به خویشتن ،این ایتده را پترورش دادهاستت کته استالم مبنتاي
بنیادین در شکلگیري هویت فرهنگي ایرانیان ایفا نمودهاست « .وقتتي متيگتوییم بازگشتت بته
خویش درواقع منظورمان بازگشت به فرهن

خویش است ...شاید اینطور نتیجه بگیرید کته متا
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ایرانیان باید به خویشتن نژادي(آریایي) برگردیم ،ولي من قطعاً چنین نتیجهگیري را رد ميکتنم...
خویشتن پیش از اسالم ما فقط بهوسیلۀ دانشمندان و متخصصین در موزهها و کتابخانتههتا قابتل
رؤیت و مطالعه است ،تودۀ ما هیچچیز از آنها یادش نیست .مردم ما هیچ ارتباطي بتا ایتن ستن
نبشتهها و آثار تاریخي پیدا نميکنند و قهرمانان ،شخصیتها ،نبوغهتا و افتختارات و استاطیر آن
دوره در میان مردم ما حیات و حرکت و تپش ندارند .مردم ما چیزي از این گذشتۀ دور بهختاطر
نميآورند و عالقهاي هم ندارند چیزي دربارۀ تمدنهتاي پتیش از استالم بیاموزنتد ...در نتیجته،
براي ما بازگشت به خویشتن نه به مفهتوم بازیتافتن ایتران پتیش از استالم ،بلکته بازگشتت بته
خویشتن فرهنگي اسالمي بهویژه شیعيمان است( ».شتریعتي« ) 30-11 :1382 ،در جامعتۀ متن،
اسالم هم ایمان توده است ،هم قدرت نیرومند اجتماعي است ،هم تتاریخ استت و هتم فرهنت
ملي و هم در ذات ،سازنده و آگاهيبخش و عدالتخواه و ضد استبداد و معتقد به عزت انستاني
و اجتماعي و مادي پیروانش .نفهمیدن این واقعیت یعنتي نفهمیتدن هتیچ چیتز » (همتان« .)95 :
اساساً یک نهضت عمیق فکري -اجتماعي از انبوه ذخایر فرهنگي و معنوياش تغذیه متيکنتد و
ميدانیم اسالم از این جهت بينهایت قوي و غني است .اسالم نه تنها بهعنوان مجموعه عناصري
که فرهن

و ایمان نام دارد بسیار سرمایه دارد ،بلکه بهویژه عناصر سازندۀ انقالبي و پیکتارجویي

که هم ایدئولوژي اسالم را و هم تاریخ استالم را شتکل دادهانتد ،کتامالً بتدان حتالتي استتثنائي
ميدهند و آن را از همۀ فرهن ها و مذهبهاي دیگر ممتاز ميکنند بهویژه اگر در تلقتي شتیعي
آن مطرح باشد ....پس از آنکه اسالم بعد از مرگ رهبرش ،بهصورت یک فلستفۀ قتدرت حتاکم
درآمد ،تشیع که بهصورت اعتراضي از آغاز به مقابله با این نهضت برخاست ،اسالم را از افتتادن
به این ورطه مانع شد و حالت انقالبي آن را نگاه داشت ....تشیع ادامۀ مستیر حرکتت و نهضتتي
بود که در متن فرهن

بشري و بهویژه در مسیر جریان تاریخي فرهن

ابراهیمي به نتام توحیتد،

همواره با تضاد طبقاتي ،استثمار و حکومت زور و پول و حقکشي و استضتعاف انستاني مبتارزه
ميکرد» (شریعتي.)23-22 :1389 ،
شایگان ( )1380بر این باور است که هویت ملي ایرانیان را ميتوان در سه ضلع تبیین کرد؛
هویت قبل از اسالم که بهصورت تاریخي هنوز در ذهنشان باقي مانده است .هویت اسالمي و
هویت جدید که از طریق تحوالت عظیم مدرنیته بدان تعلق گرفته است.
آشنا و روحاني ( )1389در پژوهشي با عنوان «هویت فرهنگي ایرانیان از رویکردهاي نظري تا
مؤلفههاي بنیادین ،معتقدند مؤلفههاي هویت فرهنگي ایرانیان متأثر از منابع سهگانۀ ایراني ،اسالمي
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و غربي است ،ولي تأثیر آن با توجه نسبت میان منابع و مؤلفههاي هویتي متفاوت است .بدین معنا،
رویکرد تجویزي یا همان سیاست هویتي نیز سطحي متفاوت از سیاست فرهنگي را متجلي
ميسازد؛ چه اینکه سیاست فرهنگي ناظر به عناصر جزئي و عیني فرهن

است ،اما سیاست هویتي

عناصر و مفاهیم انتزاعي ،کلي و عمومي را – که غالباً در چشمانداز سیاستي محفوظ ميشود-
مدّنظر قرار ميدهد .از این حیث ،ميتوان مؤلفههاي هویت فرهنگي ایرانیان را در  5حوزه با لحاظ
کردن زیرمؤلفههاي آنها تقسیمبندي کرد :زبان (زبان نوشتاري و گفتاري) ،دیانت (دین و مذهب)،
جغرافیاي فرهنگي ،تاریخ و حافظۀ فرهنگي (میراث مادي و معنوي) ،نظام اجتماعي (نظام
آموزشي ،نظام خانواده ،نظام اقتصادي ،نظام فرهنگي ،نظام فرهنگي و حقوقي) (آشنا و روحاني،
 .)184-182 :1389در میان رویکردهاي فرهنگي ،رویکرد فرهنگي رجایي با ظرافتي فرهنگي
همراه است .او درواقع سنت و عرف ایرانیان را در طول سه جریان فوق از لحاظ تاریخي ،مدّنظر
قرار ميدهد و دو مؤلفۀ اعتدال و جوانمردي را در این راستا و بر پایۀ ادله ،شواهد و قرائن تاریخي
در سنت و عرف ایرانیان برجسته ميسازد (رجایي.)53 :1382 ،
جمالي ( )1394در بررسي خود با عنوان «تأثیر دستاوردهاي فرهنگي دفاعمقدس بر استمرار
انقالباسالمي» بیان ميکند که ،بهطور کلي ،دستآوردهاي فرهنگي دفاعمقدس شامل اعتماد به
نفس و خودباوري ،رشد باورهاي دیني و فضایل اخالقي ،توسعۀ فرهن
فرهن

احساس تکلیف براي دفاع در مردم ،تحکیم وحدت ملي ،فرهن

منافع فردي ،تقویت فرهن
فرهن

اسالمخواهي و وطندوستي ،اشاعۀ فرهن

مبارزه با استکبار ،فرهن

ایثار و شهادت و فرهن

و تفکر بسیجي،
ترجیح منافع ملي بر

اسالمخواهي در جهان،

مقاومت و پایداري ميشود.

جمعبندي کلي از پژوهشهاي انجام شده در این حوزه نشان ميدهد که در حوزۀ
دفاعمقدس کارهاي ارزشمندي صورت پذیرفته است و هریک از پیشینهها از منظري خاص به
موضوع نگاه کردهاند و هریک از پیشینهها در شکلدهي این تحقیق از حیث نظري و تدوین
ابزارهاي پژوهش کمککار خوبي بودند ،ولي از حیث تمرکز موضوعي بر برنامههاي فرهنگي
دفاعمقدس و تأثیر آن بر هویت فرهنگي دانشآموزان ،بهویژه دانشآموزان دختر ،نقطۀ افتراق
این تحقیق با تحقیقات پیشین ميباشد.

مالحظات نظری
الف) تعریف مفاهیم
 -1فرهنگ :در لغتنامۀ دهخدا ،فرهن

را مرکب از «فر» که پیشاوند است و «هن » که از ریشۀ
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نظام

«ثن » اوستایي بهمعناي کشیدن و فرهختن آورده شده است (دهخدا .)228 :1341 ،فرهن

واژهاي است از باورها و مفروضات اساسي ،ارزشها ،آداب و الگوهاي رفتاري ریشهدار و دیرپا و
نمادها و مصنوعات که اداراکات ،رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل ميدهد و هویت آن را
ميسازد (نقشۀ مهندسي فرهنگي کشور.)16 :1392 ،
 -2هویت :عموميترین معناي هویت عبارت است از تعریف خود در ارتباط با دیگران
(اسکیوال .)2005 ،1اما در مفهومي کلي ،ميتوان گفت به ظرفیت یک فرد یا یک گروه در به
رسمیت شناختن خود و نیز به رسمیت شناخته شدن توسط دیگران (براون.)12 :1958 ،2
 -3هویت فرهنگی :آن بخش از هویت که ما را از هویتهاي دیگر جهان متمایز ميکند و
بیانگر تفاوتهاي ما نسبت به دیگران است ،نه اختالفمان با آنها .این نوع هویت که
گستردهترین و فراگیرترین نوع آن در بین شهروندان یک کشور است ،از مهمترین اجزاي هویت
ملي است که سبب توافق فرهنگي شده و شامل کلیۀ ابعاد فرهنگي است که بهنحوي خودآگاه یا
ناخودآگاه ما را تحتتأثیر قرار ميدهد (محمدپور و طیبينیا .)60 :1389 ،رابطه بین هویت و
فرهن

ناشي از ارتباط هر دو مفهوم با کنش اجتماعي است .هویت را ميتوان حاصل نسبتي

دیالکتیکي تلقي کرد که فرد بین شبکۀ معنایي ذهن خود و شبکۀ روابط اجتماعي برقرار ميکند
(آشنا و روحاني .)163 :1389 ،محیط فرهنگي نقش برجستهاي در تکوین ،حفظ ،تغییر و تحول
هویت دارد .اگرچه ساختارهاي عیني مستقل و بیرون از ارادۀ فرد به کنش کنشگران جهت
ميدهد ،اما همین ساختها نیز در خالل تکوین اجتماعي برآمده از رابطه میان فرد و اجتماع
عرضه ميشوند (توسلي .)5 :1383 ،پیوند میان هویت و فرهن

چنان عمیق است که اغلب

هویت را پدیدهاي فرهنگي ميدانند و براي فرهن

شأن مستقلي در هویت قائل ميشوند .در

تعریفي کاربردي ،مي توان گفت جوهرۀ اصلي فرهن

همان عالئم ،اندیشهها و روابط منطقي و

گفتماني است (چلبي .)58 :1375 ،با این رویکرد ،اشتراکات فرهنگي ،عناصر و اجزاي مشترك
بین جوامع هستند و هویت فرهنگي نیز بخشي از ویژگي جامعه است که آن را از سایر جوامع
متمایز ميسازد .در دیدگاه انسانشناسان ،هویت فرهنگي از مؤلفههایي چون ملت ،قلمرو
جغرافیاي سیاسي ،زبان و دین تشکیل شده است (روحاالمیني .)83 :1379 ،اندیشمندان حوزۀ
علوماجتماعي هرکدام ابعاد متفاوتي را براي هویت فرهنگي قائل هستند و دستهبنديهاي
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Sciolla
2 Brown
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متفاوتي را ارائه نموده اند .در این پژوهش ،هویت فرهنگي به مفهوم کلي مورد بررسي و در ادامه
به سه بُعد آن پرداخته شده است؛ هویت ملي :یکي از مباحث اصلي مطالعات فرهنگي «هویت
ملي» است .اصوالً هویت چه ملي و چه فرهنگي به رفتار ،اعمال و چگونگي بازیگري فرد در
مناسبات روزمره اطالق ميشود (میرفخرایي .)213 :1384 ،هویت فرهنگي برایند کنشهاي
متقابل گوناگوني که بین شخص و محیط اجتماعي دور و نزدیک او صورت ميگیرد ،را نشان
ميدهد .هویت ملي پدیدهاي سیاسي و اجتماعي تلقي ميشود که نوزاد عصر جدید است و
مفهومي علمي است که از ساختههاي تازۀ علوماجتماعي بهشمار ميرود و از نیمۀ دوم قرن
کنوني به جاي مفهوم «خلقوخوي ملي» رواج گرفته است (تاجیک .)161 :1384 ،هویت دیني:
از نیازهاي فطري آدمي ،گرایش به عشق و پرستش است .به این معنا که انسان مستقل از هرگونه
یادگیري در درونش تمایل به عبادت و بندگي خدا را احساس ميکند .تجلي چنین احساس و
تمایلي در اعمال و رفتار دیني آشکار ميگردد و بهطورکلي ،رابطۀ آدمي و دین و نسبتي که با آن
پیدا ميکند ،در مقولۀ هویت دیني قابل تبیین و توضیح است .به گفتۀ یکي از روانشناسان،
هدف ایدئولوژي ایجاد تصویري در ذهن شخص است که احساس فردي و جمعي را در او
تقویت نماید (شاملو .)67 :1388 ،هویت انقالبي :اعتقاد و التزام به تمام ارزشهاي انقالب
اسالمي و پیروي از رهبري و تمام اهداف انقالب (امیري.)19 :1388 ،
 -4دفاعمقدس :مجموعه مجاهدتها ،حماسهها ،پایمرديها و فعالیتهاي متنوعي که ملت
شریف و مسلمان ایران و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران در طول  8سال جن

تحمیلي

در برابر تهاجم استکبار جهاني و رژیم بعث عراق به خاك ایران اسالمي انجام دادند و در این
امتحان سربلند و پیروز بیرون آمدند (شعباني سارویي.)48 :1394 ،
شاخصهاي فرهن

سیاسي ایران که در روند جن

ایران و عراق تأثیر قابل توجهي بهجا

گذاشت ،متنوع بوده و هریک از آنان توانسته جلوههایي از قدرت و مقاومت را بازتولید نماید.
بهعبارتدیگر ،بسیاري از شاخصهاي فرهن

سیاسي ایران ماهیت هویتگرا ،عدالتجویانه و

شالودهشکن داشته است .این امر نشان ميدهد که انقالب ایران توانسته جلوههایي از
ساختارشکني بینالمللي را در برابر اقتدار بازیگران مسلط بینالمللي و قدرتهاي بزرگ بهوجود
آورد .چنین فرایندي در دوران جن

عراق علیه ایران بازتولید گردید .این امر نتایج مؤثرتري را

در شکلگیري جنبش اجتماعي کشورهاي خاورمیانه و همچنین جنبش مقاومت اسالمي از جمله
جنبشهاي اسالمي در لبنان ،مصر ،عراق ،کویت و بحرین ایفا نمود (متقي .)233 :1387 ،از بُعد
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داخلي نیز این فرهن

دفاعي تأثیرات شگرفي بر زندگي و نحوۀ کنش افراد در صیانت از

آرمانها ،ارزشها و مرز و بوم در برابر تهدیدات مرتبط با حوزۀ پایداري کشور داشته است
(شعباني سارویي .)48 :1394 ،بنابراین تحتتأثیر همین فرهن

دفاعي و دفاعمقدس الگوهاي

سمت گیري به موضوعات مختلف و مرتبط با استقالل ،پایداري و بالندگي کشور سامان یافته و
افراد و جامعه را براي اقدامات مختلف آماده کرده است .حس تعلق و مشارکت ایثارگرانۀ مردم
در دفاع از ارزشها ،هویت ،استقالل ملي ،دستاوردهاي انقالب ،بالندگي و پیشرفت کشور و
نحوۀ ورود افراد جامعه به آن از جمله اقدامات نشئت گرفته از آن است .ازاینرو ميتوان
دفاعمقدس را نظام ارزشي ،هنجاري و الگویي ناظر بر ادراك ،سمتگیري و پایدارسازي جامعه
در برابر تهدیدات و آسیبها و تالش براي ایجاد امنیت ،حس بالندگي ،امید و پیشرفت در
کشور مرتبط با حوزههاي مختلف تلقي کرد (عامري.)124 :1393 ،
 -5اردوهای راهیان نور :راهیان نور نامي است براي گروهي بزرگي از کاروانهاي سیاحتي
– مذهبي در ایران که به بازدید از مناطق جنگي بازمانده از جن

ایران و عراق در غرب و

جنوب غربي کشور ميپردازند .بیشتر این کاروانها همزمان با تعطیالت نوروزي و نیز تعطیالت
تابستاني ،براي مناطق غرب کشور ،فعال ميشوند و مناطق مرزي استان خوزستان ،بهویژه منطقۀ
شلمچه ،از مقصدهاي پرطرفدار این گروههاست .سازماندهنده و متولي اصلي اردوهاي
سراسري راهیان نور سازمان اردویي راهیان نور و گردشگري بسیج است که هر ساله گروههایي
از مردم مناطق مختلف ایران براي بازدید از مناطق جنگي غرب و جنوب غربي این کشور ،به
استانهاي هممرز با عراق ميبرد (مسعودي و نوغاني.)125 :1392 ،
 -6تشییع پیکر شهدای گمنام :پس از اتمام جن

تحمیلي ،تفحص در مناطق جنگي براي

پیدا کردن پیکر شهدا آغاز گردید و تعداد پیکرهاي زیادي که نام و نشاني آنها مشخص نبود در
این مناطق پیدا شد .این درحالي است که هنوز پس از حدود  27سال از اتمام جن

این روند

هنوز هم ادامه دارد و پیکر این عزیزان با نام شهداي گمنام در اقصي نقاط کشور اسالمي تشییع
ميگردد.
 -7فیلمهای سینمایی و تلوزیونی با محوریت دفاعمقدس :وقایع و اتفاقات دوران جن
تحمیلي در زمان جن

و پس از آن ،محوریت بسیاري از برنامههاي تلوزیوني و سینمایي قرار

گرفت به نحوي که از اصطالح سینماي جن

در بین اهالي سینما رواج یافت .تأثیر فیلمهاي

تلوزیوني و سینمایي تولید شده در این زمینه براي نوجوانان و جوانان بسیار حائز اهمیت است
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و ميتواند اطالعات زیادي در زمینۀ جن

تحمیلي و رشادتهاي رزمندگان به مخاطب خود

انتقال دهد.

چهارچوب نظری
 -1دیدگاه امامخمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
در بررسي سخنان و تحلیل محتواي سخنرانيها در دستنوشتههاي امام خمینتي (ره) هرچنتد واژۀ
هویت به شکل محدودي بهکار رفته که در آن موارد نیتز بته واژههتایي همچتون هویتت ایرانتي -
اسالمي ،هویت اسالمي اشاره شده اما استعمال واژۀ هویت به شکل غیرمستقیم بهطتور گستتردهاي
در ادبیات مورد استفادۀ وي بهکار گرفته شتده استت (اکبتر .)48 :1370 ،ایشتان در بحتث هویتت،
اسالم را نقطۀ اتکایي براي جامعۀ ایران ميداند و احیاي هویت فرهنگي را ،که از آن تحتت عنتوان
هویت اسالمي  -انساني یاد ميکند ،مهمترین راهکار حفتظ و تتداوم آرمتانهتاي انقتالب استالمي
ميداند .امام معتقد است احیاي این هویت انساني موجب ظهور انسانیت انسان ميشود کته تجلتي
آن را در حمایت چنین انساني از اهدافي همچون استقالل ،خودباوري ،اتکتاي بته نفتس ،امیتد بته
آینده ،عدم سلطهپذیري ،حمایت از پیشرفت واقعي و مظتاهر واقعتي تمتدن ،نفتي هرگونته تقلیتد
غیرعقالیي از دیگران ،نقد سنتهاي غیرعقالني خودي ،حفظ کرامت و ارزشهتاي اصتیل انستاني
و ...ميتوان دید که زمینۀ هرگونه حرکت مستقل و تکاملي جوامع ميباشد (جسمي.)22 :1386 ،
مقام معظم رهبري در بیانات خود ،تالش نمودهاند اهمیت موضوع هویت فرهنگي را نمایان
کرده و حتي آن را با همۀ حیات یک مجموعه و ملت مرتبط سازند .ایشان ميفرمایند :هویت
ملتها عبارت است از مشخصههاى فرهنگى آنها و مزیتهاى فرهنگى آنها .این هویت فرهنگى
یک ملت را تشکیل ميدهد .این هویت فرهنگى ،اصل است .اگر چنانچه این از یک ملتى گرفته
شود ،این ملت هضم خواهد شد؛ یعنى درواقع به معناى حقیقى کلمه ،نابود خواهد شد .حاال در
یک مشخصه جغرافیایى قرار ميگیرد ،اما چیزى نیست .هست ،اما بودن او مثل نبودن است.
هویت فرهنگى ،همۀ حیات یک مجموعه و یک ملت است (مقام معظم رهبري) .معظمله در
خصوص چیستي هویت فرهنگي ميفرمایند :هویت فرهنگي همان «عقالنیت معنوي» و «خرد
جمعي» است که اصل و منشأ حیات و امتیازات یک ملت است ( 21تیرماه  .)93مؤلفههاي
هویت فرهنگي نیز از نظر ایشان دور نمانده و هویت فرهنگي را داراي دو مؤلفه «مشخصههاي
فرهنگي» و «مزیتهاي فرهنگي» ميدانند که هویت فرهنگي یک ملت را تشکیل ميدهند .ایشان
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در فرازي از سخنان خود به شکلگیري هویت فرهنگي اشاره ميکند و به نقش بيبدیل رسانهها
در شکلگیري هویت فرهنگي ميپردازند« .امروز رسانهها در دنیا ،فکر ،فرهن  ،رفتار و در
حقیقت ،هویت فرهنگي انسانها را القا ميکنند و تعیینکننده هستند  ...ميتوانند ملتهایي را از
هویت انساني خودشان و هویت مليشان تهي کنند و ميتوانند احساس تبعیض را در انسانها
زنده کنند» ( 26اردیبهشت .)85

 -2دیدگاه سایر اندیشمندان
رویکردهاي نظري متعددي دربارۀ هویت مطرح شدهاست .چارچوب مورد استفاده بتا تأکیتد بتر
نقش جامعه و اجتماع در شکلگیري هویت فرهنگي است .فرایند جامعهپذیري (اجتماعيشتدن)
یکي از عناصر تشکیلدهندۀ هویت است و در برگیرندۀ اثرگذاريهاي متفاوتي است که در طول
زندگي بر فرد وارد مي آید .در جریان تعامتل اجتمتاعي استت کته فترد جامعتهپتذیر متيشتود.
بهعبارتدیگر ،با ارزشها و هنجارهاي گروه و جامعه خود آشنا ميشود (جنکینتز.)70 :1381 ،1
یکي از انواع جامعهپذیري جامعهپذیري فرهنگي است .در این خصتوص نظریتهپردازانتي ماننتد
پارسونز توجه خاصي به اهمیت جامعهپذیري فرهنگي داشتهاند.
پارسونز شرط شکلگیري «خود» را بیان ميکند که این «خود» راهي براي شناختن هویت را
فراهم ميکند .در این نگرش ميتوان با ساختار جامعه و چگونگي تأثیر آن در فرد آشنا شد
(شاهآبادي و دیگران .)212 :1390 ،پارسونز در الگوي خود ،فرهن
داده است و بر آن است که فرهن

را در رأس همۀ نظامها قرار

بهصورت ارزشها و هنجارها تجسم یافتهاست و در نظام

شخصیت ملکۀ ذهن کنشگران ميشود .بهعبارتدیگر ،در این فرایند ،کنشگران از لحاظ فرهنگي
جامعهپذیر ميشوند .بنابراین ميتوان این قضیۀ اساسي را استنباط کرد که هرچه جامعهپذیري
فرهنگي بیشتر شکل گرفته باشد ،هویت فرهنگي نیز بیشتر و قويتر شکل خواهد گرفت
(محمدپور و طیبينیا.)58 :1389 ،
ویلیام گالسر 2هویت را جز الینفک زندگي همۀ انسانها و در همۀ فرهن ها ميداند که از
لحظۀ تولد تا مرگ ادامه ميیابد .در اینجا هویت از دیدگاه درماني مورد بحث و بررسي قرار
گرفته است و منظور از هویت تصور فرد نسبت به خودش است که با آن احساس موفقیت یا
عدم موفقیت ميکند .از نظر گالسر ،هویت به طرق مختلفي تشکیل ميشود و رشد ميکند .یکي
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Jenkins
2 William Glasser
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از راههاي تکوین هویت داشتن ارتباط و درگیري عاطفي با خود و دیگران است .اساس تشکیل
هویت ،تالشها و فعالیتهایي است که عالقمند به تعقیب آنها هستیم و بر اثر تالشها و
فعالیتهاي خود متوجه ميشویم که ما که هستیم و چگونه عمل ميکنیم .برداشتها و نظرهاي
دیگران در روشن کردن هویت ما نقش عمدهاي دارند .ارزشیابيهاي ما از خودمان دربارۀ شرایط
زندگي ،اوضاع اجتماعي و اقتصادي نیز تعیینکنندۀ هویت ماست .همچنین تصور ما در مورد
وضع جسماني و شیوۀ لباس پوشیدن نوع هویت ما را در مقایسه با دیگران مشخص ميکند
(شفیعآبادي.)89 :1371 ،
هربرت بلومر 1در بحث اجتماعي شدن و کنش ،به نقش خانواده (والدین) و هویت پرداخته
است .برمبناي تئوري بلومر ،فرایند اجتماعي شدن با کمک عوامل ششگانه امکانپذیر است که
عبارتاند از :والدین ،گروه همساالن ،مدارس یا سازمانهاي رسمي مجامع عمومي ،رسانهها و
وسایل ارتباط جمعي .اجتماعي شدن فرایندي است که انسان در آغاز آن ،هنجارهاي اجتماعي
را یاد ميگیرد و با آنها تطبیق ميیابد .فرایند جامعهپذیري از نظر او در حقیقت به معناي یکي
شدن و جا افتادن در جامعۀ کالن است (سفیري و معمارباني.)11 :1389 ،
اریک اریکسون 2بیدار شدن میل و نیروي جنسي را در تحوالت دورۀ بلوغ دخیل ميداند و
عالوهبر آن به نقش عوامل اجتماعي هم اشاره ميکند .اما مهمتر از رشد جسمي و سر برآوردن
تکانههاي جنسي ،دغدغۀ عمدۀ نوجوان این است که نکند به نظر دیگران فرد خوبي نیاید؟ در
عرصۀ اجتماعي ،چه جایگاهي خواهد داشت؟ بهعبارتدیگر ،مسئلۀ اصلي نوجوان که دائم با آن
اشتغال خاطر دارد «هویت» است .او ميخواهد بداند کیست؟ و که خواهد شد؟ نوجوان در پي
پاسخ این سؤال دچار «تعلیق رواني –اجتماعي» ميشود و مضطربانه با افراد و گروههاي مختلف
همانندسازي ميکند .اما همۀ اینها ممکن است هویتهاي موقت و متزلزلي باشند ،بهطوري که
نوجوان براي حفظ آنها ممکن است روشهاي مختلفي در پیش بگیرد که راه انداختن دارودسته
یا پیوستن به یکي از دارودستههاي موجود و بيتحملي در برابر تفاوتهاي فردي دیگران از آن
جمله است (اریکسون .)66-65 :1382 ،او به این ترتیب هویتهاي مختلف را ميآزماید تا
سرانجام با عقاید و ارزشهاي یک گروه اجتماعي احساس وحدت دروني کند .البته فرایند
تشکیل هویت فرایندي مادامالعمر است .دستاوردها و فضایلي که فرد در مراحل پیشین کسب
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Herbert Blumer
2 Erik Erikson
3 Linguistic turne
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کرده ،در تحکیم بناي هویت سالم نقش دارند .همانندسازي و هویتیابي سالم نوجوان از میزان
توفیق او در کودکي در نیل به امید و اعتماد ،اراده و خودگرداني ،هدفمندي ،ابتکار عمل و
صالحیت و پشتکار متأثر است .عاشق شدن و همانندسازي مفرط با مشاهیر نیز طرق دیگري
براي نیل به تعریفي از خود بهشمار ميروند.
براي بررسي دقیقتر هویت فرهنگي رویکرد ساختارگرائي و تحلیل نشانهشناختي فرهن
(رویکرد تفسیرگرائي) لوي اشتراس ،روالن بارت ،فوکو و دریدا نوعي از تحلیل فرهن  ،که از
ساختارگرایي زبانشناختي تأثیر پذیرفته ،انتخاب شده است .در این رویکرد ،فرهن

بهمثابه

نظامي از نشانههاي داراي معناي عمیق تحلیل ميشود .جریان چرخشي زباني که در اغلب
دیسیپلینهاي فکري و علمي از جمله فلسفۀ زباني ویتگنشتاین و پدیدارشناسي آغاز شده بود در
رشتههاي دیگر از جمله اتنومتدلوژي به وجه خاصي ظهور کرد که راه را بر تکوین مطالعات
فرهنگي هموار کرد .رویکرد ساختارگرائي و تحلیل نشانهشناختي الگوي گفتار و زبان را
سرچشمۀ اصلي نظم و شناخت معرفي کرد که همۀ نظامهاي معنائي جامعه در عرصۀ زبان شکل
ميگیرند .در این رویکرد ،فرهن

به مثابه نظامي از معناست و از طریق تفسیرهاي زباني یا

«نظام عالئم» ميتوان به شناخت و تحلیل آن موفق شد (استریناتي .)128 :1380 ،این نظام
معنایي معموالً ماهیتي بیناالذهاني و گفتماني دارد که درك مشترکي را میان همۀ اعضا یک
فرهن

ممکن ميسازد .لوي اشتراس به ساختارهاي ژرفي تأکید ميکرد که پدیدهها را بهوجود

ميآورند .طبق نظر او ،این ژرفساختها به خصوصیات اساسي ذهن مربوط ميشوند و بهنوعي
ساختار ذهني هستند .اما روالن بارت از طریق تحلیل نشانههاي زباني ،معناي فرهنگي ،اجتماعي
و تاریخي آنها را توضیح داد .وي روابط دال و مدلول را که در زبانشناسي سوسوري بیان شده
بود یک توضیح جدیدي به آن افزود و این رابطۀ جدید را در معناي فرهنگي نشانهها معرفي
کرد .در اندیشۀ او ،نشانهها حامل معناهاي فرهنگي ،ایدئولوژیکي و اسطورهها هستند.
بهعبارتدیگر ،نشانهها را ميتوان سازندۀ نظامهاي ایدئولوژیک ،اسطوره و فرهن

دانست که

این نظام عالئم حامل معاني ذهني ویژهاي هستند .اساساً در نگاه نشانهشناختي فرهن  ،اسطوره
و ایدئولوژي ساختارها و نظامهاي زباني هستند که در زبان و با زبان برساخته ميشوند و ادامه
ميیابند .فوکو اگرچه تالش خود را به نقد و واسازي 1ساختارها معطوف کرده بود تا فیزیک
خرد و پراکندۀ قدرت را به دقت تمام بشناسد ،اما وي نیز «نظم گفتار» را ساختاري از قدرت
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Deconstruction
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معرفي کرد که بهطور بنیادین ،اراده و آزادي بشر کنوني را متعیّن ميسازد .ژاك دریدا نیز به
واسازي «نظم حاکم در متون» همت کرد تا نشان دهد چگونه متنهاي تولیدشده در جامعه به
بازتولید و گسترش اقتدار و سلطه ميانجامد .این مرحله از تفکر نظري فرهن

که همراه با نقد

ساختارگرائي ،بورژوازي و مدرنیته بود به تکوین و ظهور جریانهاي فکري همچون
پساساختارگرائي و پسامدرنیسم و تحلیل فرهن
فرهنگي ،فرهن

عامه کمک شایاني کرد .ظهور مطالعات

بهمثابه امري برساختي ،گفتماني و میان رشتهاي؛ جریان چرخش زباني و

همچنین چرخش فرهنگي شرایطي را بهوجود آورد که نشان ميداد فرهن

برسازندۀ سایر ابعاد

زندگي از جمله اقتصاد ،سیاست و اجتماع است و نظریههایي بهوجود آمد که بر فرهنگي بودن
همۀ جهان زندگي داللت ميکردند .ازاینمنظر ،همه چیز از فرهن

اشباع شده و جامعۀ امروزي

«جامعهاي فرهنگي شده» است .نظریههاي پدیدارشناسي و اتنومتدولوژي نیز بر این تأکید
ميکنند که فرهن

جریاني است که نه صرفاً توسط روشنفکران و فرهیختگان بلکه توسط مردم

عادي و تودهها در زندگي هر روزي برساخته ميشود و تأثیر گفتار و ذهنیت در برساخته شدن
فرهن

امري بنیادین است (بیات.)54:1395 ،

چارچوب نظري این پژوهش براساس تلفیقي از نظریات مختلف و گوناگون است .در بحث
اهمیت و ضرورت تداوم انقالب اسالمي ،هویت بهعنوان راهکار در نظر امام راحل (ره) است و
همچنین مقام معظم رهبري هم بر آن تأکید دارند .در باب تشکیل هویت فرهنگي نیز از نظرات
جامعهشناسان کارکردگرا و ساختارگرا استفاده شده است.
برمبناي چارچوب نظري تحقیق ،ميتوان بیان داشت که نشانههاي فرهنگي زیادي در فرایند
دفاعمقدس نقش تعیینکنندهاي داشته ،از تنوع قابل توجهي برخوردار بودهاست ،اما برخي از این
مؤلفهها آثار مؤثرتري در ارتباط با شکلگیري فرهن

ایران در فرایند جن

تحمیلي بهجا

گذاشته است .در این ارتباط ميتوان به شاخصهاي برگزاري یادوارۀ شهدا ،برگزاري اردوهاي
کاروان راهیان نور ،برگزاري مراسم تشییع شهداي گمنام ،اکران فیلمهاي تلویزیوني و سینمایي
دفاعمقدس و انتشار وصایاي شهدا اشاره داشت .هریک از این مؤلفهها ،شاخصههاي قدرت
مقاومت را تشکیل

ميدهند.

 -3فرضیههای پژوهش
 -1بین برگزاري یادوارۀ شهدا و هویت فرهنگي دانشآموزان رابطۀ معنادار وجود دارد.
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 -2بین برگزاري اردوهاي راهیان نور و هویت فرهنگي دانشآموزان رابطۀ معنادار وجود
دارد.
 -3بین تشیع شهداي گمنام و هویت فرهنگي دانشآموزان رابطۀ معنادار وجود دارد.
 -4بین انتشار وصایاي شهدا و هویت فرهنگي دانشآموزان رابطۀ معنادار وجود دارد.
 -5بین اکران فیلمهاي تلوزیوني و سینمایي بر هویت فرهنگي دانشآموزان رابطۀ معنادار
وجود دارد.

روششناسی پژوهش
در این پژوهش ،روش تحقیق میداني از نوع تحقیقات همبستگي بوده استت .بتراي جمتعآوري
اطالعات نیز از ابزار پرسشنامۀ محققساخته که شامل  50گویته براستاس طیتف پتنجدرجتهاي
لیکرت استفاده شدهاست .گویههاي پرسش نامته براستاس اهتداف پتژوهش تتدوین گردیتد .در
پرسشنامۀ طراحيشدۀ هویت فرهنگي ،بهصورت کلي ،مورد سنجش قرار گرفته و به مؤلفههتاي
خردتر تبدیل نگردید .براي تعیین روایي از نظر  5نفر از صاحبنظران و اهل فن استفاده گردیتد
و براي تعیین پایایي از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایي کل آن  0/92محاستبه
شد (مقدار الفاي کرونباخ هرکدام از مؤلفههاي کارکردهاي اجتماعي در جتدول شتمارۀ  1آورده
شده است) .جامعۀ آماري پژوهش نیز شامل کلیۀ دانشآموزان دختر مقطتع متوستطه (دورۀ دوم)
شهرستان شهرکرد که تعداد آنها برابر آمار سازمان آموزش و پرورش  7152نفر ميباشد و حجم
نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان  257نفر تعیین گردید .براي تجزیه و تحلیل اطالعات نیتز
از نرمافزار  SPSSو آمار استنباطي شامل ضریب همبستگي اسپیرمن ،تحلیل رگرسیون گامبهگتام
و آزمون  fاستفاده شده است.

یافتههای تحقیق
 تجزیه و تحلیل آماری دادههای جمعیتشناختیتوزیع فراواني پایۀ تحصیلي پاسخگویان نشتان متيدهتد از مجمتوع  257نفتر پاستخگویان22 ،
درصتد در کتتالس دهتتم (اول) 26 ،درصتتد در کتالس یتتازدهم (دوم) 27/2 ،درصتتد در کتتالس
دوازدهم (سوم) و  24/8در کالس پیشدانشگاهي مشغول به تحصیل بودند.
بهمنظور بررسي تأثیر پایۀ تحصیلي دانشآموزان در نتایج تحقیق از آزمون تحلیل واریانس
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استفاده گردید که نتایج در جدول شمارۀ  1آورده شدهاست.
جدول شمارۀ  . 1تحلیل واریانس تأثیر پایۀ تحصیلی و نتایج پژوهش
منابع پراکندگي

مجموعه مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

بین گروهي

703/613

2

351.806

درون گروهي

520/577

248

1.920

کل

5910/190

250

مقدارF

سطح معناداري

/031

6/554

با توجه به نتایج بهدست آمده ،مقدار محاسبهشدۀ  )6/55( Fميباشد که این مقدار با درجۀ
آزادي  2و  248از مقدار جدول در سطح ( )/031بزرگتراست؛ بنابراین با  90درصد اطمینان
ميتوان گفت پایۀ تحصیلي دانشآموزان در نتایج پژوهش تأثیري ندارد و فرضیۀ صفر مبني بر عدم
تفاوت پذیرفته ميشود .براساس این یافته برنامههاي فرهنگي شامل برگزاري یادوارۀ شهدا،
برگزاري اردوهاي راهیان نور ،تشییع پیکر شهداي گمنام ،انتشار وصایاي شهدا و اکران فیلمهاي
سینمایي و تلویزیوني در بین تمام پایههاي تحصیلي نمونۀ مورد بررسي تأثیر یکساني داشته است.

 تجزیه و تحلیل سایر دادهها و ارائۀ یافتههای تحقیقجدول شمارۀ  . 2همبستگی متغییرها
شاخصهای مرکزی و پراکندگی
متغییر

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف

ضریب همبستگی
R

P.Value

Sig

معیار

برگزاري یادوارۀ شهدا

29

44

39.5

5.5

0,425

0/01

>P

0,048

برگزاري اردوهاي راهیان نور

27

56

41.5

2 .6

0,496

0/01

>P

0,001

تشیع پیکر شهداي گمنام

22

50

41.9

4.8

0,626

0/01

>P

0,001

انتشار وصایاي شهدا

19

52

42

4,4

0,05

0/01

>P

0,070

20

48

38

4,6

0,67

0/01

>P

0,004

35

140

112

20.14

اکران فیلمهاي سینمایي و
تلویزیوني
هویت فرهنگي
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در بررسي فرضیۀ اول که به بررسي رابطه بین برگزاري یادوارۀ شهدا و هویت فرهنگي
دانشآموزان ميپردازد ،با توجه به جدول فوق و مقدار  r=0/425و  Sig=0/048چون این مقدار
از  0/05کمتر است ،بنابراین بین برگزاري یادوارۀ شهدا و هویت فرهنگي دانشآموزان دختر
رابطه وجود دارد و فرضیۀ پژوهش پذیرفته ميشود و این رابطه رابطۀ مثبتي است .برگزاري
یادوارۀ شهدا یکي از برنامههایي است که باعث ميشود نسل جوان و نوجوان که وقایع دوران
جن

تحمیلي را تجربه نکردهاند ،هم در بعد عقلي ،عاطفي و هم اجتماعي تحتتأثیر وقایع

جن

و بهویژه شهدا قرار گیرند و این عمل ميتواند در بُعد احساسي و عقالني آنها مؤثر باشد.
یادوارههاي شهدا یکي از مؤثرترین روشهاي ترویج ارزشهاي اسالمي بزرگداشت افرادي

است که در آن ارزشها پیشرو بوده و ميتوانند براي دیگران الگو باشند .بهعبارتي ،با معرفي و
تقدیر از قهرمانان واقعي ميتوان آنان را الگو معرفي کرد تا عموم افراد ترغیب شوند که سبک
زندگي خود را با آنان تطبیق دهند و در نتیجه ،جریانسازي مناسبي در جامعه انجام شود.
برگزاري یادوارۀ شهدا با همین هدف انجام ميشود .با بزرگداشت یاد و خاطره شهدا ميتوان
آنان را به عنوان الگوي واقعي شناساند و فطرت نسل جوان را بیدارتر و ترغیبشان به سمت
ارزشهاي شهدایي را بیشتر نمود و با بیان خاطرات دوران دفاعمقدس و بیان ابعاد مختلف
زندگي شهدا ،ارزشهاي الهي را ترویج داد (وبسایت کالک .)1در تعریفي کلي ،ميتوان گفت
یادوارۀ شهدا به فعالیتهایي اطالق ميشود که با برنامهریزي قبلي و در زمان و مکان مشخص و
عموماً با هدف بزرگداشت و حفظ یاد و خاطرۀ شهدا و ارائۀ الگوهاي ارزشي (شهدا) انجام
ميشود .یادوارهها بهعنوان مناسکي فرهنگي درواقع وظیفۀ انتقال فرهنگي را عهدهدار هستند و
این انتقال بهواسطۀ بهرهگیري از ابزراهاي نوین و همچنین با بهکارگیري سازوکارهاي روایي
آموزههاي فرهنگي دفاعمقدس را به نسل جدید منتقل مينمایند.
در بررسي فرضیۀ دوم ،مقدار  r=0/496و  Sig=0/001چون این مقدار از  0/05کمتر است،
پس ميتوان گفت بین برگزاري اردوهاي راهیان نور و هویت فرهنگي دانشآموزان دختر رابطه
وجود دارد و فرضیۀ پژوهش پذیرفته ميشود و این رابطه رابطۀ مثبتي است.
اردوهاي فرهنگي با هر هدف و برنامه و محتوایي بر افراد شرکتکننده تأثیر جدي ميگذارد و
این تأثیر به واسطۀ درگیري همهجانبۀ افراد شرکتکننده بسیار عمیق است .حال اگر این اردوها
در جایي و منطقهاي برقرار باشد که واجد ویژگيهایي از ایثار ،جانفشاني ،شجاعت ،شهامت و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Kalk Website
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حماسۀ همهجانبه باشد ،بهویژه در نسل جدید ،اثرات شخصیتي عمیقي برجاي ميگذارد و از این
رهگذر ،دو کارکرد ویژه را به منصه ظهور ميرساند .اولین کارکرد در این حوزه ،کارکرد
جامعهپذیري این ویژگيها در نسل جدید و دومین کارکرد آن زنده نگهداشتن و انتقال فرهنگي
آموزههاي دفاعمقدس در طول تاریخ ميباشد که باعث تداوم و استمرار آنها ميشود.
کارکرد دیگر اردوهاي راهیان نور الگوسازي شخصیت و عملکرد شهدا و ایثارگران در دوران
دفاعمقدس است که این الگوها بنا به شرایط دوران جن

و بهویژه با قالب حماسي و هیجاني آن

در نسل جدید ،عمیقترین تأثیرها را برجاي ميگذارد .مقام معظم رهبري از این حرکت با عنوان
ثروت فرهنگي یاد و اعتقاد دارند که «اردوهاي راهیان نور» فناوري استخراج این ثروت است« .من
ميگویم این راهیان نور یک فناوري است؛ این یک فناوري است براي استفاده از این ثروت
عظیم ».همچنین ایشان نتیجۀ عملي اردوها را در جان و دل زوّار با عبارت «زیارت با معرفت» یاد
نموده و معتقدند که «آن کساني که به این سفرهاي راهیان نور ميآیند و برميگردند ،حتماً باید
چیزي به آنها اضافه شده باشد؛ باید بین آنها و بین حادثۀ مهم دفاعمقدس یک پیوند و ارتباط
ناگسستني به وجود بیاید (دیدار با مسئولین برگزاري اردوهاي راهیان نور .)92/12/26
این نکته را نیز باید ذکر کرد در این تحقیق همۀ دانشآموزان دورۀ متوسطه که در اردوهاي
راهیان نور شرکت نکردهاند نیز مدّنظر بوده و در تدوین پرسشنامه لحاظ گردید .بااینحال،
یافتهها بیانگر این است که حتي دانشآموزاني که صحنههایي از اردوهاي راهیان نور را از
رسانهها دیده یا از دیگران شنیدهاند و همچنین برنامههاي مستندي که پخش شدهاند را تماشا
کردهاند تحتتأثیر اردوهاي راهیان نور قرار گرفتهاند ،اما حضور نوجوانان در مناطق جنگي قطعاً
تأثیر شگرفتر و عمیقتري خواهد داشت .نتایج پژوهش مسعودي و نوغاني ( )1392نیز نشان
داد حضور دانشجویان در اردوي راهیان نور ،باعث بهبود نگرش رفتاري و شناختي آنها به
شهادت ميشود که بهنوعي با نتایج این فرضیه همسو و همراستا ميباشد.
فرضیۀ سوم پژوهش به بررسي رابطه بین تشیع پیکر شهداي گمنام با هویت فرهنگي دختران
ميپردازد که با توجه به جدول باال و مقدار  r=0/626و  Sig=0/001چون این مقدار از 0.05
کمتر است ،ميتوان گفت بین تشیع پیکر شهداي گمنام و هویت فرهنگي دانشآموزان دختر
رابطه وجود دارد و فرضیه پژوهش پذیرفته مي شود .این رابطه رابطۀ مثبتي است .تشییع پیکر
شهداي گمنام تأثیر احساسي و عاطفي شدیدي در جامعه ،بهویژه جوانان ،دارد و از این جهت
در هویتبخشي نوجوانان تأثیر زیادي دارد که نتایج ضریب همبستگي بهدست آمده نیز گویاي
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این تأثیر ميباشد .مراسم تشییع پیکر شهدا با ویژگيهایي چون شورمندي ،شعورگرایي ،هیجان
جمعي و ...داراي کارکردهایي چون انسجامبخشي ،وحدت و یکپارچگي ،هویتبخشي نقشي
بيبدیل در تحکیم آموزههاي انقالب اسالمي ایفا مينماید .حضور همهجانبۀ مردم در مراسم
تشییع شهدا منابع و مباني مشروعیت و قدرت نظام را افزایش داده و ميتواند نسل جدید را به
عنوان نیروي عظیم پیشران پشتوانۀ نظام قرار دهد و از این منظر هم فرد و هم جامعه در کل از
این ثروت بهرهمند گردند.
در بررسي فرضیه چهارم به موضوع انتشار وصایاي شهدا ارتباط دارد .با توجه به جدول
شمارۀ  ،1مقدار  r=0/05و  Sig=0/070مقدار  rمحاسبهشده بیانگر این است که بین انتشار
وصایاي شهدا و هویت فرهنگي دانشآموزان دختر رابطه مشاهده نگردید .بنابراین فرضیه
پژوهش رد ميشود .البته این یافته جاي بسي تأمل دارد چراکه یکي از ثروتهاي فرهنگي غني
در دفاعمقدس ،وصیّتنامههاي شهدا ميباشد که سرشار از معرفت ،احساسات و عواطف و
نشاندهندۀ عمق شخصیتي شهداي دفاعمقدس ميباشد .در کار تحقیق ،در موضوع تحلیل
وصیّتنامۀ شهدا در دانشگاه اصفهان نوزده محور کالن بهدست آمده است که تبیین هر محور
ميتواند بنیانها و افقهاي تربیتي نسل جدید را به سمت اهداف تربیتي دیني روشن نماید .این
نوزده محور عبارتاند از« :مناجات رزمندگان و شهدا ،دشمنستیزي ،مواعظ و نصایح شهدا،
طلب حاللیت ،پشتیباني از امامخمیني(ره) و والیت فقیه ،عشق به شهادت ،توجه به مرگ و جهان
آخرت ،جایگاه پدر و مادر ،آیندهنگري ،ترغیب به دفاع و جن  ،جایگاه حجاب و همسران شهدا
در وصیّتنامههاي شهدا ،توصیه به همرزمان شهید ،نقش امامخمیني در پیوستگي صفوف جبهه،
استقامت ،اعتراف به گناهان ،اقتدا به امام حسین و نهضت عاشورا ،آرزوي شهدا و فلسفۀ شهادت
و حضور در جبههها .در تحلیل ساختاري تکیه بر نکات بیاني ،بدیعي و دستوري بوده و در تحلیل
محتوایي تکیه بر مضامین عرفاني و اخالقي ،انقالبي و سیاسي است .از این بیست عنوان کلي در
وصیّتنامهها پنج عنوان که عبارت از زمینهسازي براي ظهور حضرت مهدي(عج) ،پشتیباني از
امامخمیني ،ترغیب به دفاع و جن

و عشق به شهادت و اقتدا به امامحسین و نهضت عاشورا

ميباشد در وصیّتنامههاي شهدا و شعر شعراي دفاعمقدس نقشي اساسي و محوري دارد»
(آقایي .)27 :1390،با توجه به این که دسترسي دانشآموزان به وصایاي شهدا اندك است ،لذا
براي دستیابي و شناخت وصایاي شهدا ميتوان از مدرسه و کتب درسي بهره گرفت.
در بررسي فرضیه آخر و پنجم پژوهش ،که به اکران فیلمهاي سینمایي و تلویزیوني مربوط
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ميشود ،با توجه به جدول شمارۀ  ،1مقدار  r=0/67و ( Sig=0/004چون این مقدار از 0.05
کمتر است) و مقدار  rمحاسبه شده ميتوان گفت بین استفاده از وسایل ارتباط جمعي و هویت
فرهنگي دانشآموزان دختر رابطه وجود دارد .بنابراین فرضیه پژوهش پذیرفته ميشود .این رابطه
رابطۀ مثبتي است .این درحالي است که مقام معظم رهبري نیز در بیانات خود به نقش رسانهها
در هویت جوانان نیز اشاره کردهاند که نتایج بررسي میداني نیز همسو با بیانات معظمله ميباشد.
واقعیت این است که هنر بهطور کلي و سینما به صورت خاص قويترین ،ماندگارترین و
اثرگذارترین ابزار انتقال فرهنگي محسوب ميشود چراکه قابلیت رسوخ در دل و جان مخاطب
را دارد و این فرصت را به مخاطب ميدهد که در قالب نظریه «تولد مخاطب »1به اعماق
دفاعمقدس رفته و ابعاد و زوایاي پیدا و پنهان آن را مکشوف نماید.
نتایج ضریب همبستگي کارکردهاي اجتماعي بر هویت فرهنگي در شکل شمارۀ  2آورده
شده است.

شکل شمارۀ  1تحلیل رگرسیون چندمتغیره
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1این نظریه اعتقاد بر این دارد که با تولید هر اثر و ارائۀ آن به مخاطب پرندۀ ذهن مخاطب در افق و اعماق اثر
به صورت بیکران به پرواز در آمده و برداشت و درك منحصر به خود را حاصل مينماید.
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جدول شمارۀ  . 3تحلیل رگرسیون
متغیر

B

Beta

R

R2

یادوارۀ شهدا

8/86

0/470

0/420

0/188

اردوهاي راهیان نور

3/02

0/284

0/469

0/258

اکران فیلمهاي تلوزیوني

1/006

0/185

0/528

0/312

تشیع پیکر شهدا

2/45

0/142

0/562

0/386

F

15/05

سطح معناداری

0/001

یکي از شیوههایي که با آن ميتوان تأثیر بیش از دو متغییر را همزمان سنجید شیوۀ رگرسیون
گامبهگام است .در این شیوه ،متغییرهایي که بیشترین تأثیر را دارند انتخاب و به ترتیب اهمیت
آنها وارد معادله ميشوند .برهمیناساس ،مهمترین عوامل تأثیرگذار بر هویت فرهنگي را
مشخص خواهیم کرد .در جدول شمارۀ  ،2با استفاده از معادلۀ رگرسیون چندمتغییره به تبیین
متغییر وابسته (هویت فرهنگي) پرداخته شده است .از میان پنج متغییر وارد شده در معادله ،چهار
متغییر در معادله باقي ماندند .چهار متغییر که در معادله باقي ماندند به ترتیب عبارتاند از
برگذاري یادواره شهدا ،اردوهاي راهیان نور ،اکران فیلمهاي سینمایي و تلوزیوني و تشییع پیکر
شهداي گمنام .مقدار  R2در مرحلۀ چهارم به  0/386رسید که حکایت از آن دارد که حدوداً 39
درصد از متغییر وابسته (هویت فرهنگي) توسط چهار متغییر وارد شده در معادله تبیین ميشود.
با توجه به مقادیر ضریب رگرسیون محاسبهشده در مراحل اول تا چهارم نشان ميدهد که
متغییرهاي برگذاري یادوارۀ شهدا ،اردوهاي راهیان نور ،اکران فیلمهاي سینمایي و تلوزیوني و
تشییع پیکر شهداي گمنام رابطۀ مستقیم و مثبتي با متغییر وابسته دارد.

نتیجهگیری و پیشنهادات
این مقاله به بررسي نقش برنامههاي جامعهشناختي دفاعمقدس بر هویت فرهنگي دانتشآمتوزان
دختر دورۀ دبیرستان پرداخته است .بتدین منظتور در مبتاني نظتري پتژوهش تلفیقتي از نظترات
امامخمیني(ره) و مقام معظم رهبري و اندیشمندان حوزۀ جامعهشناسي بیتان گردیتد .بتا بررستي
برنامههاي مرتبط با دفاعمقدس مؤلفههاي اجتماعي آن در  5مؤلفه تتدوین کته هرکتدام در یتک
هدف پژوهشي مورد بررسي قرار گرفت .بهطورکلي ،یافتههاي پژوهش بیانگر وجود رابطته بتین
مؤلفههاي جامعهشناختي دفاعمقدس و هویت فرهنگي دختران است.
بدیهي است که عدم شکلگیري هویت آرماني و مورد انتظار در دانشآموزان امروز که
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سرمایههاي عظیم این مرز و بوم هستند ميتواند بيهویتي را در جامعۀ فردا به همراه آورد و بي-
هویتي خود منشأ تمام وابستگيهاي علمي ،اقتصادي ،فرهنگي ،سیاسي و ...خواهد بود .لذا
فعالیتهاي اجتماعي آثار دفاعمقدس ميتواند با هدف هویتبخشي دانشآموزان طرحریزي
شود و نهادهاي اجتماعي ميتوانند با برنامهریزي مناسب در زمینۀ هویتیابي نوجوانان اقدام
مناسبي را انجام دهند .این درحالي است که محیط مدرسه و مقتضیات سني دانشآموزان دورۀ
دبیرستاني (بلوغ و هویتیابي) شرایط ویژهاي را در پي دارد که ضرورت پرداختن به
هویتبخشي به دانشآموزان را دو چندان ميکند .نتایج این پژوهش بیانگر این است که استفاده
از کارکردهاي اجتماعي دفاعمقدس با محوریت مدرسه ميتواند در هویتبخشي فرهنگي
دانشآموزان مؤثر باشد.

پیشنهادات
دفاعمقدس جریان و نهضت فرهنگي ناشي از تحمیل جن

بر مردم ایران ضمن آنکه صتحنههتا

و حوادث بسیار تلخي براي کشور داشت ولي در سایۀ ویژگي دفتاعي بتودن آن و تقتدس ایتن
دفاع به فرهنگي غني و سرشار از آموزههاي متعدد تبدیل شده است که بر حوزۀ فرهنگي کشور
است که تا حد توان ابعاد و زوایاي پنهان و نامکشوف این ثروت فرهنگي را روشن ،تبیتین و بتا
سازوکار انتقال فرهنگي بهصورت بین نسلي ساري و جاري ستازد .در ایتن میتان ،ستازوکارهاي
متعددي وجود دارد که برگزاري یادوارۀ شتهدا ،برگتزاري اردوهتاي راهیتان نتور ،تشتییع پیکتر
شهداي گمنام  ،انتشار وصایاي شهدا و اکران فیلمهتاي ستینمایي و تلویزیتوني و تتأثیر آنهتا بتر
دانشآموزان در این مقاله بررسي شد و اثر ماندگار آنها بر دانشآموزان تا حدودي روشن گردید.
با توجه به یافتههاي تحقیق و در راستاي گسترش و تعمیق آن پیشنهادات زیر مورد تأکید است:
 -1برگزاري یادوارههاي شهدا برگزاري اردوهاي راهیان نور ،تشییع پیکر شهداي گمنام ،انتشار
وصایاي شهدا و اکران فیلمهاي سینمایي و تلویزیوني اثر قابل توجهي بر دانشآموزان دارد و
الزم است از یکسو این نوع برنامهها با روشهاي متعدد هنري و فرهنگي غني گردد و از
سوي دیگر ،اینگونه برنامهها به برنامههاي رویهاي مدارس براي دانشآموزان تبدیل شود و
همچنین تا حدامکان ،از دولتيسازي و اجباريسازي این برنامهها پرهیز و بر ارادي و
اختیاري بودن آنها تأکید و مشارکت دانشآموزان بهعنوان محوريترین رکن برنامهها تبدیل
شود.

تأثیر برنامههاي فرهنگي دفاع مقدس بر هويت فرهنگي دانشآموزان 249 ...

 -2شمولیت و همهگیري اینگونه برنامهها فارغ از هرگونه تن

نظريها و مالحظات گروهي و

حزبي از دیگر راهبردهاي تعمیق اثر اینگونه برنامه به حساب ميآید چراکه دفاعمقدس را
همۀ آحاد مردم رقم زدند و این ثروت فرهنگي به همۀ مردم ایران تعلق دارد.
 -3یکي از مؤلفههاي اجتماعي ،که نقش زیادي در اشاعۀ فرهن

دفاعمقدس دارد ،رسانهها

هستند .فیلمهاي سینمایي و مستندهاي تلوزیوني ميتواند عامل مهمي براي انتقال فرهن

و

شکلگیري هویت فرهنگي باشد .لذا با ساخت فیلمهاي غني از دوران دفاعمقدس و
همچنین اکران این فیلمها در سینما با بها و قیمت کمتر و در زمان مناسب ،ميتوان اقدامات
مؤثري انجام داد.
 -4در هنگام برگزاري یادوارۀ شهدا و تشییع پیکر شهداي گمنام تدابیري اندیشیده شود که
تمامي دانشآموزان در این مراسم شرکت کنند .براساس نتایج پژوهش شرکت در مراسم
یادوارۀ شهدا و شهداي گمنام نقش مثبتي در هویتیابي دانشآموزان دارد و کارگزاران
اجتماعي ميتوانند از این مهم استفاده نمایند.
 -5همچنین پیشنهاد ميگردد تدابیري اتخاذ گردد که براي همۀ دانشآموزان فرصت شرکت در
اردوهاي راهیان نور فراهم شود.
 -6در خصوص انتشار وصایاي شهدا نیز ميتوان از کتب درسي استفاده کرد .همچنین
فعالیتهاي فوق برنامه در مدرسه فرصت مناسبي براي انتشار وصیّتنامه شهدا و آشنایي با
زندگي آنان است و ميتوان از آن بهرهبرد.
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