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  دهچكي

ارزش هاي دفاع مقدس نه كردن تحليل جغرافيايي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادين مطالعه با هدف اي     

ي بوده، جامعه شتحليلي و از نوع پيماي -صورت گرفته است. مطالعه حاضر توصيفيراحمد كهگيلويه و بويدر استان 

ل داده آماري پژوهش را كليه فرماندهان و بسيجيان عضو پايگاه هاي مقاومت بسيج استان كهگيلويه و بويراحمد تشكي

نامه محقق ساخته اي كه روايي و پايايي آن تاييد و پرسشنفر بصورت تصادفي بعنوان نمونه انتخاب  250اند، كه تعداد

تك نمونه، رتبه بندي  tو تست هاي  SPSS23ل آماري به كمك نرم افزار ميان آنها توزيع شد، تجزيه و تحليگرديد 

نه كردن پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي نشان داد واريانس يكراهه صورت گرفت، نتايج مستقل و  t فريدمن،

). نتايج آزمون p<0. 05اسي و اقتصادي) نقش داشته اند(سينگي، اجتماعي، مقدس(معنوي، فرهارزش هاي دفاع 

، نقش پايگاه نه كردن ارزش هاي معنوي دفاع مقدس نشان داديدمن در خصوص نقش بسيج در نهاديرتبه بندي فر

نه نهاديج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسيتبه اول و زي در رنهادينه كردن روحيه استكبار ستيج در هاي مقاومت بسي

ن نه كرددر خصوص نقش بسيج در نهادي. )p<0. 05(كردن ارزش هاي اسالمي در رتبه پنجم قرار قرار گرفته اند

نهادينه كردن وطن پرستي و دفاع ج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج نشان داد، ارزش هاي فرهنگي دفاع مقدس نتاي

نه كردن ارزش هاي فرهنگي در نهاديج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسيگانگان در رتبه اول و در مقابل بياز ميهن 

نتايج  نه كردن ارزش هاي اجتماعي دفاع مقدسدر رابطه با نقش بسيج در نهادي. )p<0. 05(رتبه پنجم قرار دارند

نقش پايگاه گانگان در رتبه اول و ت در مقابله با بيه كردن اتحاد ملننهاديج در نشان داد، نقش پايگاه هاي مقاومت بسي

در ارتباط با نقش . )p<0. 05( ت ارضي در رتبه پنجم مي باشندنهاينه كردن دفاع از تماميج در هاي مقاومت بسي

نهادينه ج در فاع مقدس نتايج نشان داد، نقش پايگاه هاي مقاومت بسياسي دبسيج در نهادينه كردن ارزش هاي سي

ار اقوام نه كردن آماده سازي افكنهاديج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي ت مرزي در رتبه اول ورقراري امنيكردن ب

 نه كردنر نهاديج ددر رابطه با نقش بسي. )p<0. 05( گانه در رتبه پنجم قرار گرفته اندمختلف در برابر عوامل بي

نه كردن كاهش قاچاق كاال نهاديج در ارزش هاي اقتصادي دفاع مقدس نتايج نشان داد، نقش پايگاه هاي مقاومت بسي

 در رتبه پنجم قرار گرفته اند شه كني فقر در جامعهنهادينه كردن ريج در ت بسيگاه هاي مقاومنقش پاي در رتبه اول و

)p<0. 05(نه كردن ارزش نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي فته هاي مطالعه حاضر در خصوص تعيينا. ي
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). p<0. 05ج معني دار بود(بر اساس شهرستان محل سكونت، جنسيت، سن و نوع عضويت در بسي هاي دفاع مقدس

  ). p>0. 05الت و شغل معني دار نبوده است(ولي بر اساس وضعيت تاهل، تحصي

  

  راحمد و ارزشدفاع مقدس، استان كهگيلويه و بويبسيج، پايگاه مقاومت بسيج، نهادينه كردن،  :ديكلمات كلي
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  مقدمه 

 توان هشت سال حضور مقتدرانه ي بسيج در صحنه هاي مختلف جنگ، تحميلي و تقديم ده ها به جرأت مي     

جنگ شد را از مهمترين دستاورد  اسالمي در اينهزار شهيد و هزاران ايثارگر، جانباز و آزاده كه منجر به پيروزي ايران 

  ). 1380(نقي زاده،هاي اين نهاد مردمي دانست

 نيرو هاي مسلح و مسئول، به عنوان ذخيره تمام نشدني نيرو هاي مردمي، آنچنان در اين حضور بسيج در كنار ساير 

تمام معادالت نظامي و سياسي  واقع شد كه جنگ نابرابر كه تمام دنيا در مقابل جمهوري اسالمي قرار گرفته بود، مؤثر

نيرو هاي مسلح جمهوري اسالمي ايران با اتكا به قدرت  دشمنان اسالم را به شدت برهم زد، و اين در حالي بود كه

 مردم، با كمترين امكانات توانستند با پيروزي در اين جنگ، برگ زرين ديگري را بر الهي و پشتيباني خالصانه ي

در جهت ارتقاء روحيه ي سربازان  اين نقش آفريني نه تنها در بعد نظامي بلكه. نقالب اسالمي بيافزايندصفحات زرين ا

مردم كشورمان نيز بسيار مؤثر واقع شده و متقابالً باعث ايجاد  اسالم و ايجاد اميدواري و افزايش قدرت پايداري در

و  ايجاد وحدت و همدلي در مردم، بروزد. م گرديترديد از ادامه ي جنگ در دشمنان اسال يأس، ترس و در نهايت

ده ها و بلكه صد ها  ها، كسب كوله باري از تجارب بسيار ارزشمند و شكوفايي ابتكارات، خالقيت ها و نوآوري

 ). 1382جاني،نصوري الري(م دستاورد ديگر از آثار اين حضور تلقي مي شوند

و مبارزه و فرهنگ جاري كرده ان و متن هشت سال دفاع مقدس زندگي يول و دوم انقالب اسالمي كه در جرنسل ا 

ژه نسل سوم انقالب انتقال يهاي بعدي، به و فه دارند آن را به نسليوظ ،دفاع مقدس را با تمام وجود حس كرده اند

فرهنگ و هر دو از انتقال و گسترش فرهنگ دفاع مقدس در راستاي تداوم فرهنگ انقالب اسالمي مي باشد . هندد

م و جنبه ين اشاعة فرهنگي بكاهيها و موانع تحقق ا بين، هر چه از آسيت گرفته اند؛ بنابرااعة ما نشياسالمي جامعة ش

  ). 1383(مظفر، ميات و تداوم آن را جاودانه تر كنيم حيم، مي توانيت كنيهاي مثبت آن را تقو

كنند؛ جنبه هاي اخالقي اد مي يلي با عنوان جنبه هاي مثبت جنگ يهاي دوران جنگ تحم عموماً، از ارزش 

نة ظهور يتوانند، منكر آنها شوند. جنگ زم ز نميين انسانها نين افراد و ضد جنگ تريري كه حتي مخالف تريانكارناپذ

ر يرجه امكانپذن ديري است و ظهور آنها را در باالترثارگيي، مانند شجاعت، فداكاري، وفاداري، صداقت و ايها ارزش

گران ين فداكاري و گذشتي براي دير از صحنة جنگ، حاضر نبودند كمتريي كه در صحنه هاي غيها كند. انسان مي

زي را از خود ير مادي اعجاب انگيهاي غ ط جنگي ارزشير شرايبه محض آغاز دفاع مقدس، تحت تأث انجام دهند،

  ). 1392ند(نقي زاده،نشان مي داد

ا به عبارت يت قرار گرفتن در متن زندگي مردم عناصر مثبت و سازنده اي داشت كه در صور فرهنگ دفاع مقدس 

رات يستادگي كند و از تأثينست در مقابل تهاجم فرهنگي غرب اخته شدن آنها با زندگي روزمرة مردم، مي توايگر، آميد

م ين مورد انتخاب نكرديژه اي در ايي واستراتژي فرهنگي مشخص و متول سوء آن بكاهد؛ اما متأسفانه، از آنجا كه ما

هاي  م، به سرعت، تمامي ارزشياورديهاي دفاع مقدس به عمل ن ت براي زنده نگه داشتن ارزشيو تالش و جد

  ). 1389موري،(تيميها روبه رو مي باش مزبور به دست فراموشي سپرده شد و در حال حاضر، با استحالة ارزش

ه نهادهاي ين مقوله بر عهده كليت ايزي و سازماندهي دارد و مسؤوليراز به برنامهيجامعه، نها در نه كردن ارزشينهاد 

هاي د قدميرد. لذا بايي انجام پذيدي و مبنايد كار كلياست و با جپايگاه هاي مقاومت بسيفرهنگي در جامعه مخصوصاً 
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هاي انقالب را ازهاي متناسب با ارزشيد نسل جوان برداشته شود كه بتواناساسي در جهت ارائه الگوهاي درست به ن

  . )1392(عرفاني،جوابگو باشد

هاي ها و كشورها انتقال دادن ارزشخ در همه عصرها و همه تمدنيها در طول تارتيها و مسؤولكي از رسالتي 

ي رفتارهاي ني و باورهاي مطلوب اجتماعيهنگي و دل فريهاي اصط و اعتالء و انتقال ارزشحاكم بر جامعه است حف

هاي همگاني ن رسالتيتراستواري، عزم و تالش از اساسيي، عطوفت، يايالي فردي و جمعي مانند نشاط و پومتع

  . )1395دي و رضوان،(موياست

ف يفت تحرران باقي و از آيراثي گران سنگ در ذهن ملت ايد به عنوان ميحماسة بزرگ هشت سال دفاع مقدس با

توانند اند، ميس را درك نكردهندگان و كساني كه دوران پرافتخار دفاع مقديصورت است كه آن يمصون بماند. تنها در ا

 ما ملت است هيبديند. يبهاي آن سود جوانگر هاياندوخته از و دهند قرار شخوي دگاندي منظر در راث راين ميا

 كتئوري مباني ازمندني فرهنگي، الگوي نتدوي در مقدس دفاع دوران بهايگران دستاوردهاي و مفاخر داشتن با امروز

  . )1383ست(مظفر،ني گراندي از تحول، با متناسب

هاي راحمد در راستاي معرفي ارزش هاي دفاع مقدس به نسل پايگاه هاي مقاومت بسيج در استان كهگيلويه و بوي

است به ان جوانان الزم به نفوذ غرب از طريق جنگ نرم مي د، با توجهمختلف انقالب نقش موثري را ايفا مي نماي

ارزش هاي دفاع مقدس از طريق پايگاه هاي مقاومت بسيج توجه بيشتري گردد و از طرق مختلف پايگاه هاي مقاومت 

ي آنها از دفاع مقدس را براي جوانان تشريح نمايد و زمينه جذب جوانان در بسيج و آشنايج دستاوردهاي حاصل بسي

  ند. ا ارزش ها را فراهم نمايب

دفاع  يكردن ارزش ها نهيدر نهاد جيمقاومت بس يها گاهينقش پانكه تاكنون مطالعه اي در خصوص توجه به ايبا 

در  جيمقاومت بس يها گاهينقش پا ييايجغراف ليتحلن مطالعه ، هدف از ايدر كشورمان صورت نگرفته است مقدس

  مي باشد.  راحمديو بو هيلوياستان كهگ يمطالعه مورددر  دفاع مقدس يكردن ارزش ها نهينهاد

  ت و ضرورت انجام پژوهشاهمي

لذا براي حفظ ». ران استياوج افتخارات ملت ا«معظم رهبري  ي مقامي دفاع مقدس به فرمودهدوران هشت ساله     

زي يرت در برنامهيجد ن فرهنگ بايستي اينده بايثار و شهادت به نسل آيهاي دفاع مقدس و فرهنگ اال ارزشو انتق

  رد. ينظر قرار گ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور مد
ازمند بررسي درست يز نيش از هر چيو شهادت كه در جنگ متبلور شد، ب ثاريگاه فرهنگ اين نقش و جاييبراي تب

رامون موضوع ضروري يقاتي و علمي پين ارتباط، حركت جدي تحقيم. در ايستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس هستد

  د. رسبه نظر مي

ثار و شهادت يبوده است، اما به هر حال فرهنگ ان حركت كند يان جنگ، ايرغم گذشت چند سال از پاگرچه علي

هاي را نشر ارزشيز ،ف مصون بمانديمانده و از آفت تحرران باقييراثي گران سنگ در ذهن ملت ايد به عنوان ميبا

مبارزه با  زه براييد و انگيدر اخالق جوانان داشته و ام يير به سزايدان تأثيشهم عطر خون يو اخالقي با شممعنوي 

  ي را به همراه دارد. يج فرهنگ عاشوراين تروياستكبار جهاني و همچن
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زش هاي دفاع مقدس كه حفظ وحدت و نه كردن اردر آگاه سازي نسل جوان جهت نهادي ن مطالعه مي تواندنتايج اي

از ان جوانان گسترش داده و مي تواند فرهنگ ايثار و شهادت را مي وثر باشد و اين مطالعهكپارچگي كشور بوده مي

  د. نفوذ فرهنگ غرب در جامعه جلوگيري مي نماي

ارزش هاي دفاع  زان وفاداري به آرمان هاي انقالب اسالمي وبا توجه به اينكه در استان كهگيلويه و بويراحمد مي

ز و خانواده شهدا ثارگر، جانباعيت استان تعداد زيادي ايو از طرفي نسبت به جم ي قرار داردمقدس در سطح باالي

اسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي موثر مي وجود دارد، نتايج اين مطالعه در بهبود وضعيت استان در زمينه هاي سي

  باشد.  

  اهداف پژوهش

  هدف اصلي:

  نه كردن ارزش هاي دفاع مقدستعيين نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي   

  اهداف جزئي:

  نه كردن ارزش هاي معنوي دفاع مقدس تعيين نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي -1

  نه كردن ارزش هاي فرهنگي دفاع مقدس تعيين نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي -2

  نه كردن ارزش هاي اجتماعي دفاع مقدس تعيين نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي -3

  اسي دفاع مقدس ين نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي سيتعي -4

  نه كردن ارزش هاي اقتصادي دفاع مقدستعيين نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي -5

  كموگرافينه كردن ارزش هاي دفاع مقدس بر حسب اطالعات دتعيين نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي -6

  

 نظريف تعاري

  مفهوم ارزش   

، هاي اجتماع ك از ساحتيبندگي است. ارزش در هر يستگي و زيمت، بهاء، ارج، شايارزش در لغت، به معناي ق     

ترده عبارت هاي اسالمي در مفهوم عام و گسداراي معناي خاص است. ارزش ،ن، حقوق، اخالقيتصاد، فرهنگ، دقا

ي اراده هاي اسالمي، معناي خاصوب و سودمند است؛ ولي گاه از ارزشن مقدس اسالم مطلياست از آنچه از نظر د

ها را در عرصه اخالق به دن آني كه اسالم مطلوب و ارزشمند بويهاعني آن ارزشيشود و در مفهوم خاصش مي

مقدس، عنوي و فرهنگي دفاع وامل مكي از عيهاي اسالمي به عنوان ور از ارزشن رو، منظيت شناخته است. از ايسمر

). 1383اراسته بودند(مظفر، ت كه رزمندگان اسالمي در دوران دفاع مقدس، به آنهاهاي اخالقي اسن ارزشيترمهم  

 

                                                                                                                               جبسي

دات بله با تهديته مي شود كه براي مقاران گفاسالمي اي روي مردمي نظام جمهورييج به بخشي از نيمنظور از بس     

                       .                                          ).                                           1389تيموري،(ن همواره آمادگي الزم را دارنددشم

                                        پايگاه مقاومت بسيج                                                                        
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ر يك محدوده پايگاه مقاومت اصلي ترين و صفي ترين رده و سلول حياتي سازمان بسيج مستضعفين مي باشد كه د     

نسجام جغرافيايي معين(محله هاي شهري ، روستايي و عشايري) با جذب، تربيت وآموزش، سازماندهي و حفظ و ا

    نمايد يي و حراست از دستاورد هاي آن ايفاي نقش مبسيجيان در جهت پيشبرد اهداف انقالب اسالم

                                                                              .                                                                            )1395(رمضاني،

  ارزش هاي معنوي

ر مقابل دت خود ج مي باشد كه شامل اعتقاد قلبي شخص نسبت به اعتقادااز اهداف بسي ارزش هاي معنوي يكي     

                       .                       .                                                                     باشد گانه ميعوامل بي

                                                                                                                 ارزش هاي فرهنگي

فرهنگ ص دهد. نسبت به فرهنگ جامعه دارد و ترجيح مي دهد فرهنگ درست را تشخي شناختي كه شخص     

 ني در جامعهيارزش هاي اسالمي و د ه دنبال حفظجي است كه بيروهاي بسيجي نماد رفتارهاي نيبس

                                                               .          .                                                      )1392است(عرفاني،

                                                                                                                  اجتماعيارزش هاي 

دا يه انتظام پت كردن آنها جامعيبا رعا ند ويبصورت هنجارهاي اجتماعي در مي آ جيهاي اجتماعي به تدر ارزش     

ان زندگي يرا جامعه متداول است وفرد در جيني است كه درگروه يمعوه هاي رفتاري يمي كند. هنجارهاي اجتماعي ش

وه حرف يام دهند. مثالً شجامعه آن را انجا يگر افراد گروه يكه ددارد  ز انتظارين به كار مي بندد و خود آن را مي آموزد،

ت فرا يم و تربيعلق تياز طرواعد و آدابي است كه افراد دست دادن جزئي از ق احترام كردن، سالم كردن، زدن با افراد،

                                     .)1392رفاني،مي دهند(ع ن هنجارها تحت كنترل قراريگر را هم در اجراي ايدرند و به كار مي بندند و افراد يمي گ

                                                                                                                اسي ارزش هاي سي

يگانه و حفظ بي دفاع از كشور در مقابل عوامل ج و اهداف آن براارزش ها محسوب مي گردد كه در بسي نوعي از     

                       .                                .                                   )1392(مويدي و رضواني،كشور تبيين گرديده است تماميت ارضي

                                       ارزش هاي اقتصادي                                                                          

قاومت در جانبه كشور و مشه كني فقر، توسعه اقتصادي و همه رزش كه بر اساس اهداف بسيج براي رينوعي ا     

                       .                                      ).                                                 1392انياست(عرف دهبرابر تحريم تبيين گردي

                                                                                        .                                                             

                                                                               سهاي دفاع مقدبروز ارزشهاي نهيزم

ن رزمندگان شكل گرفته و يهاي نبرد در بكه طي جنگ در جبهههاي دفاع مقدس ري و تداوم ارزشيگدر شكل     

گر دائمي، فطري و يآنها مقطعي و اعتباري و برخي دز افتند؛ علل و عوامل متعددي مؤثر بودند كه برخي ايتجلي 

  بندي كرد:ر دستهيتوان آنها را به صورت زاند و مينييد

  ) عامل زمان و مكان1	

اي نهياسي ـ اجتماعي و اقتصادي زميت سيثيت ملي و حيران و تعارض به امنيحملة عراق به جمهوري اسالمي ا     

ن از خود نشان ثار و گذشت را براي دفع خطر دشمين جانفشاني، ايترنقالبي بزرگروهاي ايآن، ن را فراهم كرد كه در



 2، شماره1،دوره 1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز 

 

1116 

 

 زمان و همزاد بودند. تجاوز نظاميگر هميكديژه، با يي ويهاط جنگي و ظهور ارزشيگر، شرايدادند. به عبارت د

ارهاي يبر اساس مع نند وير خطر ببت ملي و مذهبي؛ و هستي خود را ديثيت، حيگستردة عراق باعث شد تا مردم هو

ي، مانند مقاومت و يهاتوان آن را با واژههند كه ميني و عقلي براي مقابله با دشمن رفتار خاصي را از خود نشان ديد

ح مصالح يختي و مشقت و از خود گذشتگي، ترجستادگي و شجاعت، حمله به دشمن، تحمل سيدن از دشمن، اينهراس

  ف كرد.ين شكل توصيترح فردي در عاليملي و عمومي به مصال

  دتي ـ اخالقيي) اصول عق2	

اي ملل مسلمان افزون بر نند، اما بريآفرها را ميقوقي و انساني ارزشارهاي حيها، معتياري از اقوام و ملينزد بس     

اري از ينزد بساسي صرف يا سيهاي اقتصادي نند. ارزشيز، ارزش آفريني و فرهنگ اسالمي نيارهاي ديآنها، مع

ن يكند. ااع و اقسام آنها ارائه ميخ شواهد فراواني براي انويج است و تاريطلب راجو و متجاوز و جاهاي جنگكشوره

ت يد، حماييده و در صورت تأيارهاي واالتري سنجيها با محك و معن ارزشيحالي است كه در جوامع اسالمي، ا در

  شوند.مي

  ) رزمندگان3	

ثارگران و يها بودند. قهرمانان، اد به ارزشساله، افرادي مؤمن و معتقهاي جنگ هشتارزشنندگان يآفرعامالن و      

ت توان اقدام يار و با نهايدشمن مبارزه و از سر اخالق و اخته يمان عليده و ايلي از روي عقيمجاهدان جنگ تحم

 ارزش دل بست.نش يبه آفر ط زور و اجباريتوان در شراگاه، نميچيگر، هيكردند. به عبارت د

  غاتي) تبل4

ا بود؛ موضوعي ه آنهطزة قوي مبارزه علية باال و انگيه دشمن، داشتن روحيروهاي خودي عليروزي نيل پيكي از دالي     

زه، به رشد و يجاد انگيغات افزون بر اين نوع تبلير نبود. نكتة مهم آنكه، ايپذك امكانيدئولوژيغات ايكه جز در پناه تبل

  كردند.ها كمك ميارزشت يقوت

  

  

  ) رهبري5	

ت. در واقع دي داشيعنوان فرمانده كل قوا نقشي كل ني(ره) بهيهاي دوران دفاع مقدس، امام خمزشدر خلق ار     

شان را رهبر و يكردند، بلكه امام(ره) اطاعت نميباشند، از اشان فرمانده كل قوا ميينكه ايل ايرزمندگان، تنها به دل

 كيزماتيبرخوردار بودند و هم، رهبري كار ت قانوني و سنتييدند؛ رهبري كه هم، از مشروعيدخود ميمقتداي 

  .)1389(جمالي،ها نقش مهمي داشتندق ارزشيجاد و تعمين نظر، در اين، از ايشدند؛ بنابرا(فرهمند) محسوب مي

ري يهاي اخالقي انكارپذكنند؛ جنبهياد ميهاي مثبت جنگ لي با عنوان جنبهيهاي دوران جنگ تحموماً، از ارزشعم  

ي يهانة ظهور ارزشيتوانند، منكر آنها شوند. جنگ زمز نمييها نن انسانيترن افراد و ضدجنگيتركه حتي مخالف

كند. ر مييپذن درجه امكانيري است و ظهور آنها را در باالترثارگيعت، فداكاري، وفاداري، صداقت و امانند شجا

 گران انجام دهند،ين فداكاري و گذشتي براي دير از صحنة جنگ، حاضر نبودند كمتريهاي غكه در صحنه ييهاانسان
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زي را از خود نشان يانگرمادي اعجابيهاي غط جنگي ارزشير شرايبه محض آغاز دفاع مقدس، تحت تأث

  .)1392(عرفاني،دادندمي

ر خودي كه نقش يهاي غاز گروه گروهك درونيودي در نقش خ ل، گروهين تمامي اقوام و قبايها و در بدر تمام تمدن

شناسند؛ حالت رواني گر بازمييكديمندگان، جبهة دوست و دشمن را از شوند. رزز مييرا دارند، متما گروهك بروني

و مفهوم دوست «د: يگونامد. وي ميمي ت روانشناختيينوتشناس فرانسوي، آن را جامعه اي كه گاستون بوتولژهيو

دن و آمادگي براي نبرد در يژگي جنگيد وياند؛ مفهومي كه شاگر متفاوتيكديمن در زمان جنگ و صلح كامالً از دش

ن فرد يه و خطرناكي است، اما هميجبهة جنگ، دشمن فرد فرومار از يي غيهاكند. در مكانآن را دگرگون ميها جبهه

د به سرعت او يگردد كه بادي منفور و خطرناك ميد و به حشوده مييگي و پستي ديفروما تيدر جبهة جنگ، در نها

م كه يقدر فداكاري كند آنيز بايبرد. براي دولت و همرزم نن ميين صورت، او ما را از بير ايرا در غيم؛ زين ببريرا از ب

م. هر چند يفدا كن او د خود را با تمام وجود در راهيگر، بايد. به عبارت ديش او فراهم آيسالمت كامل و راحتي و آسا

ن اقدام اصول ين ببرد، اما، ايت ما را از بيثيرا، او قصد دارد هستي و حيك ارزش است؛ زيكشتن و نابودي دشمن 

واني ينباشند، ممكن است همچون ح يبندات و اصول انساني پايي به اخالقيهاساني دارد و اگر اقوام و گروهاخالقي و ان

امي حقوق در گردان نباشند و تميراني رويي و تجاوز و ويخوت و درندهيچ جنايهاز واني وحشي يچ حيوحشي از ه

  ).1393كخواه، ني(»هاي جنگي دست بزنند.تيجنگ را نقض و به جنا

  علل و موانع گسترش فرهنگ دفاع مقدس

بروز دادند.  اي را از خودژهيهاي وها رشد كردند و جلوهجبهه هاي متعددي دردر دوران دفاع مقدس، ارزش     

ها رشد كنند و به كار گرفته ها و مكانت آن را دارند كه در تمامي زمانيباشند و قابلها عام مين ارزشياري از ايبس

تر كند و لف نظام را اخالقيگر و اركان مختيكديتواند روابط مردم با رش آنها ميرواج و گست شوند. افزون برآن،

ج يترو ان جنگ،يتر كنند، اما پس از پاصي را سهلد و روند امورات عمومي و خصودهش مييي جامعه را افزايكارآ

  رو شد:ن موانع روبهيها در جامعه با ان ارزشيا

ر جامعه است. هاي دفاع مقدس دن مانع گسترش فرهنگ و ارزشيغ، نخستين تبليري از ابزارهاي نويگعدم بهره   -1

شرفته ارتباطي يهاي پري فناورييكارگخود بر همه آشكار است و به به نفع شتر افكار عمومييامروز، ضرورت جلب ب

اند، از عوامل دهياي بخشژهيت ويغات اهميي اجتماعي و رواني كه به امر تبلهاو استفاده از دستاوردهاي علمي دانش

غي يست كه در هر امر تبلا معتقد غات،يكارشناس تبل ،كورانيشوند. درها محسوب ميكردن ارزش نهيت در نهاديموفق

  گيرد:ر مورد توجه قرار مييموارد ز

  ش و نهادها؛ير، نمايالف) ابزار: سخن، چاپ، تصو

  ل ارتباط جمعي؛ير وسايها و ساون، آگهييزيو، تلويب) ابزار فني: مطبوعات، راد

  استمداران؛ياني: سخنان راهبران، سخنوران و سج) ابزار انس

  ولوژي، شعار، ارائه اطالعات با مقاصد خاص؛ دئين: ايد) محتوا و مضام

  اد در برابر هر نوع خودكامگييا انقيوستي، وفاداري، اطاعت كوركورانه دهنيه) اهداف: م
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راي نشر فرهنگ دفاع مقدس باشد؛ تواند مانعي جدي بهاي هنري و ابزار كارآمد روز مين، عدم استفاده از جنبهيبنابرا

  هاي معمول كمتر عالقه دارند.وهيسنتي از جمله سخنراني صرف و شد به ابزار يرا، نسل جديز

امعه وجود داشته است. هاي دور، در جان خواص و مسئوالن جامعه كه از گذشتهين عمل و بيتفاوت و شكاف ب   -2

عمل و  نيوان در جامعه برخوردار شوند كه بتوانند از نفوذ فراگر، مسئوالن و رهبران جامعه زماني مييبه عبارت د

  ت دارند.يكنند و نسبت به آن حساسي درك مياي كه مردم آن را به خوباي نباشد؛ نكتهد آنها فاصلهيعقا

گر برشمرد؛ يتوان مانع دمبلغان فرهنگي را ميژه مسئوالن و يوستي مسئوالن و خواص جامعه، بهيزعدم ساده   -3

بدان دعوت شان آن را گوشزد و مسئوالن را يها امي، در پقالبنكته مهمي كه بارها، حضرت امام(ره) و رهبر معظم ان

اع مقدس مورد اقبال جمعي هاي انقالب اسالمي و دفت آن موجب شده است كه نه تنها ارزشياند، اما عدم رعاكرده

و رش مسائل فرهنگي ينة اعتقادي و پذيفرهنگي محسوب شود و هرگونه زم رد، بلكه ارائه آنها حركتي ضديقرار نگ

  ن برود.يهاي دفاع مقدس از بشارز

  تر خواهد شد.رنگهاي معنوي كمگسترش فقر و شكاف طبقاتي در جامعه، كه با افزايش آن ارزش   -4

گسترش فقر و شكاف  شة هر اعتقادي را نابود و بهيتواند رضابطه در جامعه، كه مييض و اعمال بيرواج تبغ   -5

ت و اعتقاد يشود و معنور جامعه مييگآن، انواع و اقسام فسادها دامنكه به دنبال اني كند؛ موضوعي يطبقاتي كمك شا

  ).1390بي،(خطيرودن مييبه مسائل معنوي از ب

مقدس) و مجموعة ت موضوع در مقولة نظري (نشر و گسترش فرهنگ دفاع ين اهميت، بين است كه در نهايت ايواقع

ك كالم، عملكرد يشود و در ده مييادي ديته است، فاصلة زورت گرفن باره صيدگاه عملي در اياقداماتي كه از د

ان ت برخي از مسئوالن در ادارة جامعه، سوء استفاده و فساد مالي برخي از عناصر و وابستگيرينادرست و ضعف مد

منافع فردي ح مصالح و يده گرفتن افكار عمومي و ترجيازهاي مردم، نادياصولي به ني يگوبه مسئوالن نظام، عدم پاسخ

ر يو دلسردي مردم نسبت به نظام تأث اعتمادي، بدگمانيبرخي از مسئوالن بر مصالح و منافع عمومي متأسفانه، در بي

ر يگ دفاع مقدس و انقالب اسالمي تأثان در نشر فرهنيغات و تالش مسئوالن و متوليمي داشته است؛ و بر تبليمستق

ز در برابر گسترش فرهنگ دفاع مقدس وجود دارند. يروني نيبموانع  افزون بر موانع داخلي، منفي گذاشته است.

هاي گوناگون مقدس به توطئهن نظام يه ايروزي انقالب اسالمي عليگر غربي از فرداي پنخوار و سلطهكشورهاي جها

با آن  مقابله اسي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي و فرهنگي دست زدند و با تمامي توان و ابزار ممكن بهيهاي سنهيدر زم

گزارش، تهاجم فرهنگي با  لم، خبر ويق فير واقعي از طريغات منفي و غيهاي گوناگون، تبل عهيبرخاستند. رواج شا

م اقتصادي در يم، محاصره و تحريهاي مستق ه، تهاجم نظامي و علني از راهيانه، كتاب و نشريدئو، رايلم، ويابزار ف

المللي، از جمله اقدامات و نياسي بيها در مجامع رسمي سكارشكنيدها و يهدهاي نفتي و محصوالت صنعتي، تهنيزم

  .)1391(جعفري،شوندژه فرهنگ دفاع مقدس محسوب مييوگسترش فرهنگ انقالب اسالمي، بهموانع فرا مرزي 

بالندگي گانگان بود و رشد و يي بيجون و مخالف استعمار و سلطهيآفرهاي فرهنگ دفاع مقدس كه وحدتژگييو

متجاوزان توانست براي جهانخواران و هاي صنعتي، نظامي و كشاورزي به دنبال داشت، نمينهيوهاي داخلي را در زمرين

ت قرار اي داشت كه در صورفرهنگ دفاع مقدس عناصر مثبت و سازنده رفتني باشد.يبه حقوق ملل تحت ستم پذ

نست در مقابل تهاجم تواه شدن آنها با زندگي روزمرة مردم، ميختيگر، آميا به عبارت ديگرفتن در متن زندگي مردم 
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استراتژي فرهنگي مشخص و  رات سوء آن بكاهد؛ اما متأسفانه، از آنجا كه مايستادگي كند و از تأثيفرهنگي غرب ا

عمل  هاي دفاع مقدس بهشتن ارزشنگه دا ت براي زندهيم و تالش و جدين مورد انتخاب نكردياي در اژهيمتولي و

ها هاي مزبور به دست فراموشي سپرده شد و در حال حاضر، با استحالة ارزشم، به سرعت، تمامي ارزشياوردين

  ).1388د(جعفري،باشرو ميروبه

  هاي دفاع مقدس لزوم ماندگاري ارزش

انديشه يا به ما چگونه انديشيدن درباره تاريخ و آگاهي از آن، عامل روشن شدن خواست هاي ما مي شود. اين      

  )14سازد (دوران افتخار، ص يروشنايي ميدهد و يا ما را از راه به در كرده و از واقعيات غافل م

 دامنه تأثيرگذاري فرهنگ و معنويات جبهه با پيچيدن آوازه اش در ميان ديگر جوامع مسلمين، خاصه در لبنان و

 أثير عميق فرهنگ دفاع مقدس در زندگي مردم و در كنهافغانستان و كشورهاي منطقه خليج فارس گسترده گرديد. ت

 كه باور و اعتقادات مذهبي امت مقاوم و حزب اهللا انكارپذير نيست. اهميت اين موضوع وقتي بيشتر نمايان مي شود 

 بايست اين فرهنگ بامي  ببينيم مقام معظم رهبري نيز در فرمايشات گوهربارشان مدام بر اين موضوع تأكيد دارند

 هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور لحاظ و تثبيت گردد . بر همين يو برنامه ريزديت تمام در سياست ها ج

 دنياخواهي است اساس، بايد با آفت ها و ضد ارزش هاي فرهنگ دفاع مقدس كه همانا رفاه طلبي و راحت طلبي

  .) 20( همان، ص مقابله كرد

  ه پژوهشسابق

ج بر امر به معروف و نهي از منكر و پايگاه هاي مقاومت بسي جمطالعه اي به بررسي تاثير بسي) در 1386اخالقي(     

ج وف و نهي از منكر موثر بوده و بسيج در تحقق امر به معردرصد از راهكارهاي بسي 65شان داد ج نيپرداخت و نتا

  د. كه الگوهاي مورد نظر جامعه را پياده سازي نماي بخوبي توانسته است

ج مي تواند در بعنوان رسانه پرداخته است و نتايج نشان داد كه بسي جنقش بسي ) در مطالعه اي به بررسي1388ي(نبو

ب هاي اجتماعي در ي شهادت و جوانمردي به نسل هاي آينده ايفاي نقش نمايد و در كاهش آسيارائه ارزش ها

  جامعه قدم مثبت بردارد. 

 ان جوانان شهر تهرانيا تهاجم فرهنگي در مج در مقابله بينقش بسبه بررسي ) در مطالعه اي 1390ي و همكاران(باباي

ح در مقابله با تهاجم فرهنگي غرب، در يهاي فرهنگي بستيق تالش بر آن است تا نقش فعالين تحقيدر اپرداختند، 

ر مورد آزمون قرار يز هايهين منظور فرضيرد. به هميابي قرار گيها، مورد ارزها، هنجارها و نگرشي ارزشسه حوزه

 -2ش باشد. تواند اثربخهاي جوانان ميت ارزشيج در تقويهاي فرهنگي بستيفعال -1 عبارتند از:گرفت كه 

ت يج در تقويهاي فرهنگي بستيفعال  -3ت هنجارهاي جوانان اثربخش است. يج در تقويهاي فرهنگي بستيفعال

ابي ينهيفي زميق از روش توصين تحقيبر مبناي هدف كاربردي است. در ا قيهاي جوانان اثربخش است. نوع تحقنگرش

كننده جي شركتيه جوانان دختر و پسر بسيق شامل كلين تحقياستفاده شده است. جامعه آماري ا شي)يمايقات پي(تحق

براساس فرمول  باشد. حجم نمونهنفر مي 4980تهران است كه تعداد آنها  6هاي منطقه گاهيج پايهاي بستيدر فعال

ج يهاي بسگاهيروه جامعه آماري با مراجعه به پان گيصورت تصادفي از بنمونه آماري بهباشد و نفر مي 356كوكران 

ني شده از يبشيهاي پهيآوري اطالعات در جهت آزمون فرضعق براي جمين تحقيمنطقه انتخاب شده است. در ا
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مورد محاسبه  SPSS افزاردر نرم "آلفاي كرونباخ"ق آزمون يشده است. اعتبار پرسشنامه از طر پرسشنامه بسته استفاده

في يهاي آمار توصها، از روشز نمونهآمده ادستهاي بهل دادهيه و تحليبود. براي تجز 96/0زان آن يقرار گرفت كه م

ده است. با توجه ياستفاده گرد spss افزارز نرمل اطالعات، ايه و تحلياستفاده شده است و به منظور تجز و استنباطي

 رهاي مورد بررسي از نوعيهاي افراد است و متغهاي پاسخنيانگيل ميها عمدتاً مستلزم تحلهيون فرضنكه آزميبه ا

انس دروني استفاده شده است و يل واريو تحل t طور عمده، از روش آزمونها بههياي هستند، براي آزمون فرضفاصله

هاي جوانان ر هنجار و نگرشيست اما در تغيموثر ن هاي جوانانر ارزشيج در تغيهاي بستيي نشان داد فعاليج نهاينتا

  .موثر است

جي تفكري است كه نه يتفكر بسجي و نقش آن در توسعه كشور معتقد است )در خصوص تفكر بسي1393شهبازي(

، ن مردمانش اشاعه دهدين تفكري را در بياي اگر بتواند چنمعهل كند. هرجاتواند متحواي را ميتنها فرد، بلكه جامعه

ن يط برآنها لبخند خواهد زد. بنابراروزي و نشايهاي پن گشوده خواهند شد و شكوفهشرفت و تمدن برآيهاي پدروازه

و توسعه  شرفتيجدي براي همه جوامع كه به سمت پ ازيك نيجي به عنوان يتوان گفت اشاعه و بسط تفكر بسمي

ي خوبي دركشور هاي علمشرفتيجي پيشه جوانان بسيدات است. اكنون به بركت تفكر و انيدارند از ضرورگام برمي

ز دستاوردهاي شگرفي به ارمغان آورده يي نيها در راستاي توسعه روستاانمندين تويري از ايگحاصل شده و بهره

ت نمود و سبب يريهاي بزرگ را مدتيتوان فعالج مييبس ه جهادييكمك گرفتن از فرهنگ تالش، و روح است. با

گانگان ياز شدن از بينيي كشور و بيتواند در رشد و شكوفامييج م فكري و تجربي بسيپشتوانه عظد. توسعه اشتغال ش

ران دارد لذا در هر يكري به عظمت ملت ايج پيرد. بسيي اقتصادي آنان مورد توجه قرار گهاميو مقابله جدي با تحر

  .رديبگ ها كمكگر بخشيتوانند از توان دكه وارد شود ميبخشي از جامعه 

ج ن اقتصاد مقاومتي پرداختند و نتايج در عملي شد) به بررسي نقش پايگاه هاي مقاومت بسي1391و همكاران(ب ادي

نه اقتصادي قرار يشــتر دولت در زميبت يگي و مردمي بودن آن اگر مورد حماج با توجه به گستردينهاد بسنشان داد 

تعامالت گوناگون و عرصه گاه هاي متعدد و يج و داشتن پاياد بســهاي نه ها و گستردگي ژگييرد، با توجه به ويگ

ت هاي قابل توجهي دست يي اقتصادي در سطوح مختلف به موفقجاد شبكه هايتواند در ا ت متنوع ، مييهاي فعال

د يجد رش نقش اقتصاديياعــي ، آماده كردن مردم براي پذف مهم نهادهاي واســط اجتميز وظاكي اين ، يابد. بنابراي

ن نهادهاي يــن و كارآمدتريكي از مهم تريج يران ، بســيعرصه اقتصادي اســت. در كشــور اخود و ورود به 

ه هاي يده اســت. ســرماخود را ثابت كر ييدوران هــاي مختلف انقالب ، كارااجتماعي واســط اســت كه در 

زهوش ســاخته اســت. يت و تينهادي باتوان ، بادران مجموعه ، يج از ايـاني ، اجتماعي و معنوي باالي بسانسـ

ن هاي خاص خود، تــوا ژگييت و ويري از هويقــدرت ملــي با بهره گكي از منابع موثر در يج به عنوان يبســ

تواند نسبت به  جي نمييج و بسين بسيدهاي نرم را داراست ؛ بنابراياز جمله تهد داتيبازدارندگي در مقابل انواع تهد

  .تفاوت باشد دهاي نرم اقتصادي بييت انواع تهديريخت و مدشنا

 در بسيج مقاومت هاي پايگاه يكپارچه و تجمعي ساختار بررسي) در مطالعه اي به 1395ان نژاد(رمضان زاده و آري

 رو پيش تهديدهاي در مقابل شده گرفته نظر ت هاي درماموريج نشان داد كه پرداختند، نتاي آينده با تهديدهاي مقابله

 گو پاسخ كمي ميزان به تهديدهاي از برخي مقابل در شده گرفته نظر امكانات در و ابزار و ها آموزش اما زياد، ميزان به
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 تحقيق اهداف به تا شد سعي موجود وضعيت شدن بهتر جهت به مبسوط گيري نتيجه ارائه پايان با در نبنابراي بود خواهد

  شود.  پوشانده جامه عمل

هاي و بررسي متون و محتواي مطالب و نيز روشاي هاي مطالعه كتابخانهفي عموماً از روشهاي توصيشدر پژوه

توان به سه گروه ميهاي توصيفي را طوركلي پژوهششود. بهمير پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده ميداني نظي

فات ها و صژگيپيمايشي به مطالعه وي –توصيفي م كرد. پژوهش پيمايشي يا زمينه ياب، ژرفانگر و تحليل محتوا تقسي

حافظ ( دهدر مورد بررسي قرار ميجامعه آماري را در قالب چند صفت يا متغيت فعلي پردازد و وضعيافراد جامعه مي

  ). 1384،120ا ني

هاي مقاومت گاه تحليلي و از نوع پيمايشي بوده و هدف از آن بررسي تحليل جغرافيايي نقش پاي -صيفياين مطالعه تو

  راحمد) مي باشد.لويه و بويفاع مقدس(مطالعه موردي استان كهگينه كردن ارزش هاي دبسيج در نهادي

  قنوع تحقي

  ق حاضر كاربردي مي باشد.از نظر نوع تحقيق، تحقي     

   روش تحقيق

تحليلي و از نوع پيمايشي بوده و هدف از آن بررسي تحليل جغرافيايي نقش پايگاه هاي  -اين مطالعه توصيفي   

    مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي دفاع مقدس(مطالعه موردي استان كهگيلويه و بويراحمد) مي باشد.

در اين مطالعه ارزش هاي دفاع مقدس بعنوان متغير وابسته، متعيرهاي ارزش هاي معنوي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي   

و اقتصادي بعنوان متغير مستقل و اطالعات دموگرافيك، سن، تحصيالت، وضعيت تاهل، نوع عضويت در بسيج، 

 مدرك تحصيلي و شغل بعنوان متغير ميانجي مي باشند. 

اين پژوهش را كليه فرماندهان و بسيجيان عضو پايگاه هاي مقاومت بسيج استان كهگيلويه و بويراحمد  جامعه آماري

نفر بعنوان نمونه بصورت خوشه اي انتخاب و ابزار پژوهش ميان آنها  250تشكيل مي دهند، بوسيله فرمول كوكران 

شهرستان مي باشد به هشت ناحيه تقسيم و  8ي توزيع گرديد. در اين مطالعه استان كهگيلويه و بويراحمد را كه دارا

  پايگاه مقاومت بسيج بعنوان نمونه انتخاب گرديد.  3از هر ناحيه 

  شود:آوري ميطوركلي اطالعات مورد نياز براي انجام پژوهش از دو روش جمعبه

  روش ميداني -اي          بروش كتابخانه -الف                 

  ينه تحقيق استفاده شده و در خصوصآوري مباني نظري و پيشاي براي جمعتابخانهدر اين پژوهش از روش ك

  از روش ميداني استفاده شده است طور عمدههاي پژوهش بهآوري اطالعات مربوط به آزمون فرضيهجمع

  تحقيق پاياييروايي و 

منظور از روايي اين است كه مقياس و محتواي ابزار يا سؤاالت مندرج در ابزار دقيقاً متغيرها و موضوع مورد      

  ). 64، 1386سرمد و ديگران، (مطالعه را بسنجد 

گيري كه براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط پايايي عبارت است از اينكه اگر يك وسيله اندازه     

). مطابق 1384،154حافظ نيا ( ان يا مكان ديگر مورد استفاده قرار گيرد نتايج مشابهي از آن حاصل شودمشابه در زم
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مي  زير به ترتيب يپايايهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي براي خرده مقياس هاي ارزش معنوي، فر )1(جدول

  باشد. 

  اخته ارزش هاي دفاع مقدس: پايايي پرسشنامه محقق س1جدول                              

  

  پايايي(آلفاي كرونباخ)  نام مولفه

  84/0  ارزش معنوي

  79/0  ارزش فرهنگي

  83/0  ارزش اجتماعي

  78/0  ارزش سياسي

  82/0  ارزش اقتصادي

  

    محيط تحقيق 

  مي دهد.  لپايگاه هاي مقاومت بسيج استان كهگيلويه و بويراحمد تشكيط پژوهش را محي

هزار و  16حدود و با مساحتي مي باشدمركز آن شهر ياسوج ، استان هاي كشور ايراناحمد از ركهگيلويه وبوياستان 

درجه  50دقيقه تا  57درجه و  49دقيقه عرض شمال  و 32درجه و  31دقيقه تا  9درجه و  30كيلومتر مربع، بين  249

متر بلندترين  4409دنا با ارتفاع  لهقكه  ،كوهستانيسرزميني نسبتاً مرتفع و و  دقيقه طول شرق واقع شده است 42و 

  . باشد يمتر از سطح دريا م 500آن ليشتر با ارتفاع  يهاستان و پستترين ناحنقطه 

  ايران به شمار مي رود كه با پنج استان همسايه است : غربي استان كهگيلويه و بويراحمد از جمله استان هاي جنوب 

  بختياري.  فارس، از جنوب با استان بوشهر، از غرب با خوزستان و از شمال با چهارمحال واز شرق با استان اصفهان و 

) لويهير احمد) و گرمسيرى (كهگيبه دو ناحيه وسيع سردسيرى (بو ييويه و بويراحمد از نظر جغرافيالگياستان كه

در را  28اين استان از نظر جمعيت و مساحت از استان هاي كوچك ايران و درهر دو مورد رتبه  شود. يتقسيم م

مي باشد . بزرگترين و پرجمعيت ترين شهرستان استان، شهرستان بويراحمد به مركزيت  دارا كشور استان 32بين

  ن ان شهرستان باشت مي باشد.و كوچكتريياسوج 

 713ا برابر ب 1395يه و بويراحمد بر پايه سرشماري مركز آمار ايران در سال كهگيلواستان جمعيت ت، از نظر جمعي

  .تقسيم شده استبخش  16و شهرستان  8اين استان به و نفر بوده  52هزار و 

                                       

  شهرستان هاي اين استان عبارتند از: (مركز شهرستان) 

  نفر 885هزار و 299تي بالغ  بر با جمعي شهرستان بويراحمد (ياسوج)

  نفر 351هزار و  131 بر  بالغ يتيشهرستان كهگيلويه (دهدشت) با جمع 

  نفر 96هزار و  124بر  بالغ  يتيگچساران (دوگنبدان) با جمع شهرستان

  نفر 136هزار 38 بر بالغ  يتيشهرستان بهمئي (ليكك) با جمع

  نفر 539هزار و  42بر  بالغ يتيشهرستان دنا (سي سخت) با جمع
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  نفر 543هزار و  33بر   بالغ يتيشهرستان چرام (چرام) با جمع

  نفر 690هزار و  21بر بالغ  يتيشهرستان باشت (باشت) با جمع

  نفر  812هزار و  21بر  بالغ يتيبا جمعتان لنده (لنده) سشهر

    مالحظات اخالقي

ه، چرام، بهمئي، كهگيلويراحمد، مقاومت بسيج شهرستان هاي بوي تن مجوز از سپاه فتح استان و ناحيه هايبا گرف     

مشخصات آنها  ل كنندگان پرسشنامه ها جهت محرمانه ماندندنا، باشت و گچساران و ارائه تضمين به تكميلنده، 

  د. مالحظات اخالقي رعايت گردي

    هاي آماريل و استداللتحلي

توان آوري شده، عمدتاً شامل دو نوع داده هستند كه براي هر كدام ميهاي جمعت پژوهش، دادهبا توجه به ماهي     

وند، كرت جمع آوري مي شهايي كه به كمك سؤاالت بسته نظير طيف ليل خاص خود استفاده كرد. دادهاز روش تحلي

نگين و استنباطي هاي توصيفي نظير فراواني، درصد، مياتوان از آمارهها مين دادهمعموالً كمي بوده، براي تحليل اي

  ن منظور مناسب مي باشد. براي اي SPSSون استفاده كرد. لذا نرم افزار و رگرسي هاني ميانگيسهشامل مقاي

  ل آماريتجزيه و تحلي

صورت گرفته است و تجزيه و تحليل آماري در قالب آمار  SPSS23ل آماري به كمك نرم افزار تجزيه و تحلي 

ه ها ي در قالب اثبات يا رد فرضيار، فرواني و درصد فراواني و آمار استنباطتوصيفي كه شامل ميانگين، انحراف معي

ل استفاده دلي صورت گرفته است.  كراههمستقل و واريانس ي tدمن، ، رتبه بندي فريتك نمونه tبه كمك تست هاي 

سواالت بصورت پرسش و پاسخ و همچنين وجود يك متغير در هر فرضيه مي باشد. تك نمونه طرح  tاز آزمون 

مستقل زماني كاربرد  Tت آنها كاربرد دارد. دي گويه ها و متغيرها بر اساس اهميت بنرتبه بندي فريدمن براي اولوي

ر ببريم و واريانس يكراهه مقايسه يك متغير كمي در بيش از دارد كه يك متغير كمي را در دو گروه مي خواهيم بكا

  د.دو گروه را بررسي مي نماي

  فيآمار توصي

    تجنسي

درصد زن بوده  2/33اري مرد و درصد از نمونه آم 8/66ج نشان داد، ايت پرسش شوندگان نتبررسي وضعيت جنسي 

  ). 2اند(جدول

  تفراواني نمونه آماري بر حسب جنسي ع فراواني و درصد: توزي2جدول

  

  درصد فراواني  فراواني  تجنسي

  8/66  167  مرد

  2/33  83  زن
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  ت تاهلوضعي

درصد متاهل بوده  2/67 درصد از نمونه آماري مجرد و 8/32ت تاهل پرسش شوندگان نشان داد، بررسي وضعي

  ). 3اند(جدول

  ت تاهلفراواني نمونه آماري بر حسب وضعي ع فراواني و درصد: توزي3جدول 

  درصد فراواني  فراواني  ت تاهلوضعي

  8/32  82    مجرد

  2/67  168  متاهل

  

  

  ت سني نمونه آماريوضعي

 -35درصد سن  6/43سال،  25ر درصد نمونه آماري سن زي 4/20ت سن پرسش شوندگان نشان داد، بررسي وضعي

  ). 4سال داشته اند(جدول  45درصد سن باالي  6/11سال و  36-45درصد سن  4/24سال،  26

  ع فراواني و درصد فراواني نمونه آماري بر حسب سنتوزي :4جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  الت نمونه آماريتحصي

درصد  4/14پلم، درصد دي 6/27درصد زير ديپلم،  4/32ش شوندگان نشان داد، الت پرسبررسي وضعيت تحصي

  ). 5درصد دكتري بوده اند(جدول 6/5درصد ارشد و  2/7درصد كارشناسي، 8/12كارداني،

  التفراواني نمونه آماري بر حسب تحصي ع فراواني و درصدتوزي :5جدول 

  

  

 

 

  

 

 

  

  درصد فراواني  فراواني  سن

  4/20  51  سال 25ر زي

  6/43  109  سال 35-26

  4/24  61  سال 45-36

6/11  29  سال 45باالي   

  درصد فراواني  فراواني  ليمدرك تحصي

  4/32  81  پلمزير دي

  6/27  69  پلمدي

  4/14  36  كارداني

  8/12  32  كارشناسي

  2/7  18  ارشد

  6/5  14  دكتري
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  شغل نمونه آماري

درصد  4/16، درصد كارگر 8/26كارمند، درصد از نمونه آماري  44ت شغلي پرسش شوندگان نشان داد، بررسي وضعي

  ). 6ر شغل ها را داشته اند(جدولدرصد ساي 8/12آزاد و 

  ع فراواني و درصد فراواني نمونه آماري بر حسب شغل: توزي6جدول 

  

  

  

  

  

  

  

    جعضويت در بسينوع 

ت درصد عضوي 5/77درصد عضويت عادي و  5/22دگان نشان داد، كه ت پرسش شونبررسي وضعيت نوع عضوي

  ). 7فعال داشته اند(جدول 

  واني نمونه آماري بر حسب نوع عضويت در بسيجع فراواني و درصد فرا: توزي7جدول 

  درصد فراواني  فراواني  تنوع عضوي

  5/22  89  عادي

  5/77  161  فعال

    استنباطيآمار 

  

    ه اول: فرضي

  نه كردن ارزش هاي معنوي دفاع مقدس نقش موثري دارند. پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي 

نه كردن سواالت مرتبط با نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادين درصد در ارتباط با نتايج نشان داد، كه بيشتري

  ). 8كامال مخالفم بوده است(جدولف ميانگين مربوط به طيوافق و كمترين ف ممربوط به طيارزش هاي معنوي 

  

  

  

  

  

  درصد فراواني  فراواني  شغل

  44  110  كارمند

  8/26  67  كارگر

  4/16  41  آزاد

  8/12  32  رساي
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نه كردن ارزش هاي معنوي : درصد فراواني گويه هاي مرتبط با نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي8جدول

  دفاع مقدس
      هگوي

فم
خال

ال م
كام

  

فم
خال

م
  

رم
دا

ي ن
ظر

ن
  

قم
واف

م
  

قم
واف

ال م
كام

  

  2/11  4/50  4/20  8/14  2/3  ري كردن شناخت نقش واليت پذيت بسيج در نهادينه گاه هاي مقاومنقش پاي

  2/13  2/45  4/14  20  2/7  رگرانثانقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن حفظ جايگاه شهدا و اي

  8/20  4/48  6/17  8  2/5  زينقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن روحيه استكبار ستي

  10  4/30  22  4/24  2/13  نيبسيج در نهادينه كردن ارزش هاي دييگاه هاي مقاومت نقش پا

  12  6/37  2/21  4/22  8/6  نه كردن ارزش هاي اسالمي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  

ي دفاع نه كردن ارزش هاي معنوبا توجه به اينكه ميانگين گويه هاي مرتبط با نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

محاسبه گرديده است، بنابراين فرضيه اول مبني  05/0ني داري كمتر از شتر شده اند و سطح معبي 5/2از  مقدس همگي

  ). p<0. 05د مي گردد(دن ارزش هاي معنوي دفاع مقدس تايينه كربر پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  دن ارزش هاي معنوي دفاع مقدسنه كربسيج در نهاديگاه هاي مقاومت نقش پاي تك نمونه براي tآزمون  :9جدول 
    هگوي

گي
يان

م
معي  ن

ف 
حرا

ان
  ار

t
 

ي
دار

ي 
معن

ح 
سط

  

  00/0  3/16  1  5/3  ري نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن شناخت نقش واليت پذي

  00/0  12  2/1  4/3  ثارگراننقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن حفظ جايگاه شهدا و اي

  00/0  4/18  1  7/3  زيهاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن روحيه استكبار ستينقش پايگاه 

  00/0  1/20  1  8/3  نينقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي دي

  00/0  5/10  1/1  3/3  نه كردن ارزش هاي اسالمي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  

زي، نهادينه كردن روحيه استكبار ستيج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي داد، كه دمن نشانبندي فريج آزمون رتبه نتاي

نهادينه كردن ج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسيني، نهادينه كردن ارزش هاي ديج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي

نقش ثارگران و و ايحفظ جايگاه شهدا نه كردن نهاديج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسيري، شناخت نقش واليت پذي

ب كاي اسكوئر رتبه اول تا پنجم قرار دارند، ضرينه كردن ارزش هاي اسالمي در نهاديج در بسيگاه هاي مقاومت پاي

  ). 10بدست آمده است(جدول 00/0ي داري نو سطح مع 3/49
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ارزش هاي نه كردن در نهادي جنقش پايگاه هاي مقاومت بسي در خصوص دمن: آزمون رتبه بندي فري10جدول 

  معنوي دفاع مقدس

  هگوي

تبه
ر

  

كي
 رن

ين
نگ

ميا
گ

ن
  

وئر
سك

ي ا
كا

  

ي
دار

ي 
معن

ح 
سط

  

  00/0  3/49  99/2  3  ري نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن شناخت نقش واليت پذي

  80/2  4  ثارگراننقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن حفظ جايگاه شهدا و اي

  30/3  1  زيج در نهادينه كردن روحيه استكبار ستيمقاومت بسينقش پايگاه هاي 

  26/3  2  نينقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي دي

  65/2  5  نه كردن ارزش هاي اسالمي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  

    فرضيه دوم: 

  پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي فرهنگي دفاع مقدس نقش موثري دارند.  

نه كردن سواالت مرتبط با نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادين درصد در ارتباط با نتايج نشان داد، كه بيشتري

  ). 11جدولكامال مخالفم بوده است(ف مربوط به طيف موافق و كمترين ميانگين مربوط به طيارزش هاي فرهنگي 

نه كردن ارزش هاي فرهنگي دفاع : درصد فراواني گويه هاي مرتبط با نقش پايگاه هاي بسيج در نهادي11جدول

  مقدس
  هگوي

فم
خال

ال م
كام

  

فم
خال

م
  

رم
دا

ي ن
ظر

ن
  

قم
واف

م
  

قم
واف

ال م
كام

  

  6  6/33  2/39  12  2/9  م آنهامرسون نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن شناخت اقوام و آيي

  6/29  2/41  4/16  4/10  4/2  نه كردن ارزش هاي فرهنگينقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  4/6  8/30  2/43  26/5  12  ثار و شهادتنقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن فرهنگ اي

ي در راناقوام اينقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن شناخت فرهنگ 

  جبهه

6/3  6/1  4/4  6/31  8/58  

هن در نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن وطن پرستي و دفاع از مي

  گانگانمقابل بي

6  6/9  22  6/29  8/32  

  

  

فرهنگي  نه كردن ارزش هايبا توجه به اينكه ميانگين گويه هاي مرتبط با نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

محاسبه گرديده است، بنابراين فرضيه  05/0ني داري كمتر از شتر شده اند  و سطح معبي 5/2دفاع مقدس همگي از 

  ).p<0. 05د مي گردد(ن ارزش هاي فرهنگي دفاع مقدس تايينه كرددوم مبني بر پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي
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نه كردن ارزش هاي فرهنگي دفاع نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي تك نمونه در خصوص t: آزمون 12جدول 

  مقدس
    هگوي

گي
يان

م
معي  ن

ف 
حرا

ان
  ار

t
 

 
طح

س
ي 

معن

ي
دار

  

  00/0  6/26  9/0  4  ن مرسوم آنهانقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن شناخت اقوام و آيي

  00/0  6/20  1  9/3  فرهنگينه كردن ارزش هاي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  00/0  5/17  3/1  4  ثار و شهادتنقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن فرهنگ اي

  00/0  4/29  2/1  64/4  ههراني در جبنقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن شناخت فرهنگ اقوام اي

قابل دفاع از ميهن در منقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن وطن پرستي و 

  گانگانبي

67/4  3/1  7/25  00/0  

  

نهادينه كردن وطن پرستي و دفاع از ج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي دمن نشان داد، كهنتايج آزمون رتبه بندي فري

، نقش راني در جبههنهادينه كردن شناخت فرهنگ اقوام ايج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي گانگان،ميهن در مقابل بي

نهادينه كردن ج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي ثار و شهادت،اينه كردن فرهنگ نهاديج در پايگاه هاي مقاومت بسي

رتبه اول در  نه كردن ارزش هاي فرهنگينهاديج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي ن مرسوم آنها وشناخت اقوام و آيي

  ). 13بدست آمده است(جدول 00/0ي داري عنسطح مو  8/167ب كاي اسكوئر تا پنجم قرار دارند، ضري

نه كردن ارزش هاي فرهنگي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهاديبررسي  دمن: آزمون رتبه بندي فري13جدول      

  دفاع مقدس
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  00/0  8/167  63/2  4  ن مرسوم آنهااقوام و آيينقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن شناخت 

  39/2  5  نه كردن ارزش هاي فرهنگيه هاي مقاومت بسيج در نهاديگانقش پاي

  80/2  3  ثار و شهادتنقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن فرهنگ اي

  55/3  2  جبههراني در نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن شناخت فرهنگ اقوام اي

  64/3  1  گانگانبل بيكردن وطن پرستي و دفاع از ميهن در مقا نهنقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  

    فرضيه سوم: 

  پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي اجتماعي دفاع مقدس نقش موثري دارند.  

نه كردن سواالت مرتبط با نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادين درصد در ارتباط با نتايج نشان داد، كه بيشتري

  ). 14ف كامال مخالفم بوده است(جدولمربوط به طيف موافق و كمترين ميانگين مربوط به طيارزش هاي اجتماعي 
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اجتماعي نه كردن ارزش هاي : درصد فراواني گويه هاي مرتبط با نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي14جدول  

  دفاع مقدس
    هگوي
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كام
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م
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  8  2/31  46  6/11  2/3  ي نه كردن ارزش اجتماعي محبت و دوستنقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  4/36  8/32  8/10  4  4  گانگانيه كردن اتحاد ملت در مقابله با بننقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

وادث لت در مقابله با حنه كردن اتحاد منقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  عي طبي

4/4  4/4  8/0  4/42  48  

  14  8/34  4/38  8/4  4  رانينقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن وحدت اقوام اي

  8/40  32  14  4/8  8/4  ت ارضي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن دفاع از تمامي

  

اجتماعي نه كردن ارزش هاي با نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهاديه هاي مرتبط با توجه به اينكه ميانگين گوي

محاسبه گرديده است، بنابراين فرضيه  05/0ني داري كمتر از شتر شده اند و سطح معبي 5/2دفاع مقدس همگي از 

 .p<0د مي گردد(ارزش هاي اجتماعي دفاع مقدس تايي نه كردننهادي سوم مبني بر پايگاه هاي مقاومت بسيج در

نه كردن ارزش هاي اجتماعي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي تك نمونه در خصوص t: آزمون 15جدول). 05

  دفاع مقدس
    هگوي

گي
يان

م
معي  ن

ف 
حرا
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  ار

t
 

ي 
معن

 
طح

س

ي
دار

  

  00/0  8/31  8/1  3/4  نه كردن ارزش اجتماعي محبت و دوستي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  00/0  30  2  5/4  نگانگاه كردن اتحاد ملت در مقابله با بيناه هاي مقاومت بسيج در نهاديگنقش پاي

بيعي طاتحاد ملت در مقابله با حوادث نه كردن نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  رمترقبهغي

3/4  8/1  1/24  00/0  

  00/0  25  9/1  4/4  رانيپايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن وحدت اقوام اينقش 

  00/0  4/19  5/1  4  ت ارضي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن دفاع از تمامي

  

  

مقابله با ه كردن اتحاد ملت در ننهاديج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي دمن نشان داد، كهنتايج آزمون رتبه بندي فري

ج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي راني،دت اقوام اينه كردن وحنهاديج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي گانگان،بي

نه كردن ارزش نهاديج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي رمترقبه،اتحاد ملت در مقابله با حوادث طبيعي غينه كردن نهادي

ت ارضي در رتبه اول تا نهادينه كردن دفاع از تماميج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي اجتماعي محبت و دوستي و

  ). 16بدست آمده است(جدول 00/0ني داري و سطح مع9/46ب كاي اسكوئر نجم قرار دارند، ضريپ
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اجتماعي دفاع نه كردن ارزش هاي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي براي دمن: آزمون رتبه بندي فري16جدول 

  مقدس

  هگوي

تبه
ر

  

كي
 رن

ين
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ميا
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وئر
سك
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ي
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ي 
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ح 
سط

  

  00/0  9/46  87/2  4  نه كردن ارزش اجتماعي محبت و دوستي ي مقاومت بسيج در نهاديگاه هانقش پاي

  39/3  1  گانگانه كردن اتحاد ملت در مقابله با بيننقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

يعي اتحاد ملت در مقابله با حوادث طبنه كردن مقاومت بسيج در نهادي نقش پايگاه هاي

  رمترقبهغي

3  96/2  

  13/3  2  رانينقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن وحدت اقوام اي

  64/2  5  ت ارضي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن دفاع از تمامي

 

    : چهارمفرضيه 

  پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي سياسي دفاع مقدس نقش موثري دارند.  

سواالت مرتبط با نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ن درصد در ارتباط با ن داد، كه بيشتريج نشانتاي

  ). 17مخالفم بوده است(جدول ف كامالمربوط به طيف موافق و كمترين ميانگين مربوط به طياسي ارزش هاي سي

اسي بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي سي گاه هاي مقاومت: درصد فراواني گويه هاي مرتبط با نقش پاي17جدول  

  دفاع مقدس
    هگوي
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خال

ال م
كام
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خال

م
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ن
  

قم
واف

م
  

قم
واف
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در برابر  اقوامزي افكار نه كردن آماده سانقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  گانهعوامل بي

4/14  4/10  8/12  6/29  8/32  

ردم نه كردن انتخاب اصلح از جانب منقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  براي قانون گذاري و اجراي قانون 

4/4  18  8/36  4/36  6/3  

  4/38  8/36  4/12  2/9  2/3  ت مرزي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن برقراري امني

  2/43  2/41  6/3  2/3  8/8  ت ارضي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن دفاع از تمامي

  8/42  2/41  2/5  2/1  6/9  الميداري اسنقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن تبليغ وترويج بي

 

  

بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي سياسي دفاع با توجه به اينكه ميانگين گويه هاي مرتبط با نقش پايگاه هاي مقاومت 

محاسبه گرديده است، بنابراين فرضيه چهارم  05/0ز شتر شده اند و سطح معني داري كمتر ابي 5/2مقدس همگي از 

  ). p<0. 05د مي گردد(مبني بر پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي سياسي دفاع مقدس تايي
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سي دفاع نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي سيا تك نمونه در خصوص t: آزمون 18جدول

  مقدس

  

             هگوي
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ي 
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ف در برابر ار اقوام مختلنه كردن آماده سازي افكنقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  گانهعوامل بي

62/3  5/1  90/11  00/0  

اي قانون نه كردن انتخاب اصلح از جانب مردم برنقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  گذاري و اجراي قانون 

14/4  1  11/27  00/0  

  00/0  15/20  4/1  3/4  ت مرزي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن برقراري امني

  00/0  23/20  3/1  16/4  ت ارضي تمامينقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن دفاع از 

  00/0  43/20  3/1  14/4  داري اسالمينقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن تبليغ وترويج بي

 ت مرزي،نهادينه كردن برقراري امنيج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي دمن نشان داد، كهنتايج آزمون رتبه بندي فري

ج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي داري اسالمي،نهادينه كردن تبليغ وترويج بيج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي

نه كردن انتخاب اصلح از جانب مردم نهاديج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسيت ارضي، نهادينه كردن دفاع از تمامي

ار اقوام مختلف اده سازي افكنه كردن آمنهاديج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي براي قانون گذاري و اجراي قانون و

دست ب 00/0و سطح معني داري  34/60ب كاي اسكوئر رتبه اول تا پنجم قرار دارند، ضريدر  گانهدر برابر عوامل بي

  ). 19آمده است(جدول

اسي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي سي در خصوص دمن: آزمون رتبه بندي فري19جدول 
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ر برابر ار اقوام مختلف دنه كردن آماده سازي افكيگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينقش پا

  گانهعوامل بي

5  49/2  34/60  00/0  

انون قنه كردن انتخاب اصلح از جانب مردم براي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  گذاري و اجراي قانون 

4  93/2  

  34/3  1  ت مرزي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن برقراري امني

  07/3  3  ت ارضي هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن دفاع از تمامي گاهنقش پاي

  17/3  2  داري اسالمينهادينه كردن تبليغ وترويج بينقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در 
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    : پنجمفرضيه 

  پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي اقتصادي دفاع مقدس نقش موثري دارند.  

نه كردن سواالت مرتبط با نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادين درصد در ارتباط با تايج نشان داد، كه بيشترين

). 20ف كامال مخالفم بوده است(جدولمربوط به طيف موافق و كمترين ميانگين مربوط به طيارزش هاي اقتصادي 

  نه كردن ارزش هاي اقتصاديهاي مقاومت بسيج در نهاديگاه : درصد فراواني گويه هاي مرتبط با نقش پاي20جدول
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  6/31  6/53  6/11  4/2  8/0  شه كني فقر در جامعهنقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ري

مناطق  وي در روستاها نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن استغال زاي

  محروم

2/9  6/3  8/6  4/40  40  

  10  8/48  6/21  14  6/5  تياقتصاد مقاومنه كردن برنامه هاي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  16  6/53  8/11  6  6/11  نه كردن كاهش قاچاق كاالنقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  3/11  3/40  2/25  12  2/11  رانييجهت حمايت از توليد انه كردن در نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

اقتصادي نه كردن ارزش هاي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهاديبا توجه به اينكه ميانگين گويه هاي مرتبط با 

ه محاسبه گرديده است، بنابراين فرضي 05/0ني داري كمتر از شتر شده اند و سطح معبي 5/2دفاع مقدس همگي از 

 .p<0د مي گردد(ارزش هاي اقتصادي دفاع مقدس تايي نه كردنمبني بر پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي پنجم

05 .(  

نه كردن ارزش هاي اقتصادي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي تك نمونه در خصوص t: آزمون 21جدول        
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  00/0  9/30  9/0  1/4  شه كني فقر در جامعهپايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ري نقش

  00/0  19  3/1  2/4  طق محرومي در روستاها و مناپايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن استغال زاينقش 

  00/0  69/30  1  23/4  نه كردن برنامه هاي اقتصاد مقاومتينقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  00/0  64/20  3/1  2/4  نه كردن كاهش قاچاق كاالنقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

  00/0  22/19  3/1  06/4  رانينقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن در جهت حمايت از توليد اي

  

  

نقش  نه كردن كاهش قاچاق كاال،ادينهج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي دمن نشان داد، كهنتايج آزمون رتبه بندي فري

نهادينه ج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي اقتصاد مقاومتي، نه كردن برنامه هاينهاديج در پايگاه هاي مقاومت بسي
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نهادينه كردن در جهت حمايت ج در نقش پايگاه هاي مقاومت بسي ي در روستاها و مناطق محروم،كردن استغال زاي

قرار  رتبه اول تا پنجمشه كني فقر در جامعه در نهادينه كردن ريج در پايگاه هاي مقاومت بسي نقش راني واز توليد اي

  ). 23جدولبدست آمده است( 00/0و سطح معني داري  32/8ب كاي اسكوئر دارند، ضري

نه كردن ارزش هاي نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي در خصوص دمن: آزمون رتبه بندي فري22جدول   
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  00/0  32/8  83/2  5  شه كني فقر در جامعه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن رينقش پايگاه 

  99/2  3  ق محرومي در روستاها و مناطنقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن استغال زاي

  07/3  2  نه كردن برنامه هاي اقتصاد مقاومتيهاي مقاومت بسيج در نهاديگاه نقش پاي

  16/3  1  نه كردن كاهش قاچاق كاالمقاومت بسيج در نهادي نقش پايگاه هاي

  95/2  4  رانينقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن در جهت حمايت از توليد اي

  تارزش هاي دفاع مقدس بر اساس جنسي نه كردنتعيين نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

ج آزمون مي باشد. نتاي 8/85و در مردان  1/78ر زنان ارزش هاي دفاع مقدس د ن مولفه هاينشان داد، كه ميانگيج نتاي 

t وت نه كردن ارزش هاي دفاع مقدس تفانهاديج در نان و مردان در ارتباط با نقش بسيان زمستقل نشان داد كه مي

 =tشتر مي باشد ( ردان بينه كردن ارزش هاي دفاع مقدس از جانب ممعني داري مشاهده شد و نقش بسيج در نهادي

  ). sig=0/00و  5/16-

  تارزش هاي دفاع مقدس بر اساس جنسي نه كردنتعيين نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي: 23جدول      

  سطح معني داري t  نميانگي  تنوع جنسي

  00/0  -16/5  1/78  زن

  8/85  مرد

  

  ت تاهل ارزش هاي دفاع مقدس بر اساس وضعي نه كردنتعيين نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

مي باشد.  3/80ر افراد متاهل و د  4/81ر افراد مجرد ن مولفه هاي ارزش هاي دفاع مقدس دنشان داد، كه ميانگيج نتاي

نه كردن ارزش هاي دفاع نهاديج در اط با نقش بسين در ارتبمستقل نشان داد كه ميان مجردين و متاهلي tج آزمون نتاي

  ). sig=0/156و  t= 0. 652مقدس تفاوت معني داري مشاهده نشد ( 
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  ت تاهلارزش هاي دفاع مقدس بر اساس وضعي نه كردنتعيين نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي: 24جدول  

  سطح معني داري t  نميانگي  ت تاهلوضعي

  156/0  652/0  4/81  مجرد

  3/80  متاهل

  

  جش هاي دفاع مقدس بر اساس نوع عضويت در بسينه كردن ارزتعيين نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

فراد عضو فعال و در در ا 7/78ر افراد عضو عادي ن مولفه هاي ارزش هاي دفاع مقدس دنشان داد، كه ميانگيج نتاي

نه كردن ارزش هاي نهاديج در مستقل نشان داد كه ميان نمونه در ارتباط با نقش بسي tج آزمون مي باشد. نتاي 8/84

ع مقدس از جانب افراد نه كردن ارزش هاي دفاوت معني داري مشاهده شد و نقش بسيج در نهاديدفاع مقدس تفا

  ). sig=0/004و  t= -2. 91شتر مي باشد ( عضو فعال بي

  تش هاي دفاع مقدس بر اساس نوع عضوينه كردن ارزبسيج در نهاديگاه هاي مقاومت نقش پاي: 25جدول      

  سطح معني داري t  نميانگي    تنوع عضوي  

  004/0  -91/2  7/78    عادي

  8/84  فعال

 

  

  نه كردن ارزش هاي دفاع مقدس بر اساس سنتعيين نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

 84، 5/80، 3/78ب سال به ترتي 45سال و باالي  36-45سال،  26-35سال،  25ر افراد زينتايج نشان داد، كه ميانگين 

مي باشد. نتايج آزمون واريانس يكراهه و تست توكي نشان داد بين گروه هاي سني از نظر نقش بسيج در  4/78و 

  ). Sig=0. 038. و  F=2. 84نه كردن ارزش هاي دفاع مقدس تفاوت معني داري مشاهده شد(نهادي

  نه كردن ارزش هاي دفاع مقدس بر اساس سن: نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي26جدول 

  سطح معني داري F  نميانگي  دسته سني

  038/0  84/2  3/78   سال 25ر زي

  5/80  سال 35-26

  84  سال 45-36

  4/78  سال 45باالي 
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  ارزش هاي دفاع مقدس بر اساس شغل نه كردنتعيين نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

نتايج نشان داد، كه ميانگين افراد كارمند،كارگر، آزاد و ساير به ترتيب مي باشد. نتايج آزمون واريانس يكراهه و تست 

نه كردن ارزش هاي دفاع مقدس تفاوت معني داري توكي نشان داد بين گروه هاي شغلي از نظر نقش بسيج در نهادي

 ). Sig=0. 081. و  F=2. 26مشاهده نشد(

  نه كردن ارزش هاي دفاع مقدس بر اساس شغل: نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي27جدول 

  سطح معني داري F  نميانگي  گروه شغلي

  081/0  26/2  6/82   كارمند

  3/80  كارگر

  1/79  آزاد

  2/77  رساي

  

  التارزش هاي دفاع مقدس بر اساس تحصي نه كردنتعيين نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

، 3/79، 6/78ب، كارشناسي، ارشد و دكتري به ترتيپلم، كاردانينتايج نشان داد، كه ميانگين افراد با مدرك زير ديپلم، دي

ن گروه هاي شغلي از نظر مي باشد. نتايج آزمون واريانس يكراهه و تست توكي نشان داد بي 7/72و  4/73، 9/75 ،76

  ). Sig=0. 63. و  F=0. 692نه كردن ارزش هاي دفاع مقدس تفاوت معني داري مشاهده نشد(نقش بسيج در نهادي

  التارزش هاي دفاع مقدس بر اساس تحصي نه كردننقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي :28جدول 

  سطح معني داري F  نميانگي  التتحصي

  63/0  692/0  6/78      پلمزير دي

  3/79  پلمدي

  76  كارداني

  9/75  كارشناسي

  4/73  ارشد

  7/72  دكتري

  

  

  نه كردن ارزش هاي دفاع مقدس بر اساس نام شهرستانتعيين نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادي

ميانگين مربوط به شهرستان نتايج نشان داد، كه بيشترين نمره ميانگين مربوط به شهرستان باشت و كمترين نمره 

ن نظر نمونه آماري بر حسب حمد بوده است، مي باشد. نتايج آزمون واريانس يكراهه و تست توكي نشان داد بيرابوي

نه كردن ارزش هاي دفاع مقدس تفاوت معني داري مشاهده شهرستان محل سكونت از نظر نقش بسيج در نهادي

  ). Sig=0. 01. و  F=14. 5شد(
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  نه كردن ارزش هاي دفاع مقدس بر اساس شهرستان محل سكونت: نقش پايگاهاي مقاومت بسيج در نهادي29جدول

  

  سطح معني داري F  نميانگي  شهرستان

  01/0  5/14  2/75      راحمدبوي

  3/77  هكهگيلوي

  4/80  چرام

  9/85  لنده

  4/76  بهمئي

  37/86  باشت

  4/81  دنا

  2/79  گچساران

   نتايج

نشان داد اكثر نتايج  در ارتباط با نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي معنوي دفاع مقدس     

پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه نشان داد كه  tنمونه آماري ميانگين موافق يا كامال موافق بوده اند. نتايج آزمون 

  ). p<0. 05ي داري داشته اند(كردن ارزش هاي معنوي دفاع مقدس تاثير معن

پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي معنوي در تبيين يافته هاي مطالعه حاضر در ارتباط با نقش  

دفاع مقدس مي توان چنين استنباط نمود كه حفظ جايگاه شهدا و ايثارگران، واليت پذيري، روحيه استكبار ستيزي، 

ذا نهادينه كردن ارزش هاي اسالمي و ديني از مهمترين اهدافي است كه پايگاه هاي مقاومت بسيج دنبال مي كنند، ل

  براي تقويت ارزش هاي معنوي دفاع مقدس استفاده از اين مولفه ها مي تواند موثر باشد. 

نشان داد اكثر نتايج  در ارتباط با نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي فرهنگي دفاع مقدس

پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه داد كه نشان  tنمونه آماري ميانگين موافق يا كامال موافق بوده اند. نتايج آزمون 

  ). p<0. 05كردن ارزش هاي فرهنگي دفاع مقدس تاثير معني داري داشته اند(

پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي فرهنگي در تبيين يافته هاي مطالعه حاضر در ارتباط با نقش 

ايثار و شهادت، نهادينه كردن فرهنگ شناخت اقوام و آيين مرسوم  دفاع مقدس مي توان چنين استنباط نمود كه فرهنگ

آنها، اتحاد مردم ايران در مقابله با استكبار با توجه به حضور موثر آنها در جبهه بدون توجه به ديدگاه هاي قوميتي، 

قاومت بسيج دنبال مي تبيين وطن پرستي و دفاع از ميهن در مقابل بيگانگان از مهمترين اهدافي است كه پايگاه هاي م

كنند، لذا براي تقويت ارزش هاي معنوي دفاع مقدس استفاده از اين مولفه ها مي تواند موثر باشد. ارزش هاي فرهنگي 

  نشانگر رشد هر جامعه مي باشد و آموزش صحيح فرهنگ مي تواند در تمايل افراد به بسيج موثر باشد. 

نشان داد اكثر نتايج  در نهادينه كردن ارزش هاي اجتماعي دفاع مقدس در ارتباط با نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج

پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه نشان داد كه  tنمونه آماري ميانگين موافق يا كامال موافق بوده اند. نتايج آزمون 

  ). p<0. 05كردن ارزش هاي اجتماعي دفاع مقدس تاثير معني داري داشته اند(
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پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي اجتماعي ته هاي مطالعه حاضر در ارتباط با نقش در تبيين ياف

دفاع مقدس مي توان گفت كه اتحاد اجتماعي در مقابل بيگانگان از جمله عوامل موثر در نهادينه كردن ارزش هاي 

دس ميان مردم در دفاع از كوي و برزن در دفاع مقدس مي باشد، با توجه به اتحاد و همدلي كه در دوران دفاع مق

مقابل رژيم بعث عراق وجود داشت ضروري است كه ارزش هاي اجتماعي در جامعه تقويت و در راس حكومت به 

  تمامي اقوام و مذاهب ديدگاه يكسان وجود داشته باشد و توسعه اجتماعي مورد توجه قرار بگيرد. 

نشان داد اكثر نتايج  يج در نهادينه كردن ارزش هاي سياسي دفاع مقدسدر ارتباط با نقش پايگاه هاي مقاومت بس

پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه نشان داد كه  tنمونه آماري ميانگين موافق يا كامال موافق بوده اند. نتايج آزمون 

  ). p<0. 05كردن ارزش هاي سياسي دفاع مقدس تاثير معني داري داشته اند(

پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي سياسي در تبيين يافته هاي مطالعه حاضر در ارتباط با نقش 

دفاع مقدس مي توان گفت كه بسيج خود يك نهاد مستقل از سياست مي باشد و از تمام گروه هاي سياسي بدون 

ستاي تبيين ارزش هاي دفاع مقدس بوده و توجه به نوع گرايش آنها عضويت مي پذيرد، سياست هاي بسيج در را

مرزهاي سياسي آن همواره توجه به محرومان و مستضعفان جهان بوده و برقراري امنيت مرزي، تماميت ارضي،ترويج 

   و تبليغ بيداري اسالمي از اهداف واالي اين نهاد مي باشد. 

نشان داد اكثر نتايج  اي اقتصادي دفاع مقدسدر ارتباط با نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش ه

پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه نشان داد كه  tنمونه آماري ميانگين موافق يا كامال موافق بوده اند. نتايج آزمون 

  ). p<0. 05كردن ارزش هاي اقتصادي دفاع مقدس تاثير معني داري داشته اند(

پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي اقتصادي رتباط با نقش در تبيين يافته هاي مطالعه حاضر در ا

رش نقش يف مهم نهادهاي واســط اجتماعــي، آماده كردن مردم براي پذيكي از وظادفاع مقدس مي توان گفت كه ي

ن يو كارآمدتر ــنيكي از مهم تريج يران، بســيد خود و ورود به عرصه اقتصادي اســت. در كشــور اياقتصادي جد

ه يي خود را ثابت كرده اســت. ســرماينهادهاي اجتماعي واســط اســت كه در دوران هــاي مختلف انقالب، كارا

زهوش ســاخته اســت. يت و تين مجموعه، نهادي باتوان، بادرايج از ايهاي انســاني، اجتماعي و معنوي باالي بس

هاي خاص خود، تــوان  ژگييت و ويري از هويـدرت ملــي با بهره گكي از منابع موثر در قـيج به عنوان يبســ

تواند نسبت به  جي نمييج و بسين بسيدهاي نرم را داراست ؛ بنابرايدات از جمله تهديبازدارندگي در مقابل انواع تهد

  تفاوت باشد.  دهاي نرم اقتصادي بييت انواع تهديريشناخت و مد

گاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي دفاع مقدس بر اساس نوع نتايج نشان داد كه تعيين نقش پاي

تعيين  . در خصوصاوت معني داري مششاهده شدشهرستان محل سكونت، جنسيت، نوع عضويت در بسيج و سن تف

شغل  وضعيت تاهل، تحصيالت و نقش پايگاه هاي مقاومت بسيج در نهادينه كردن ارزش هاي دفاع مقدس بر اساس

  .تفاوت معني داري مشاهده نشد
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  شنهادات پي

گردد تا ن با توجه به يافته هاي حاصل از فرضيه اول پيشنهاد مي گردد ارزش هاي معنوي بسيج براي اعضا تبيي  -1

به  در زمينه توجهن ارزش ها قدم موثر بر داشته و ارزش هاي دفاع مقدس هر كدام از اعضا در نهادينه كردن اي

 ات محقق گردد. معنوي

وري هاي ثار و شهادت، رشادت و دالبا توجه به يافته هاي حاصل از فرضيه دوم پيشنهاد مي گردد كه فرهنگ اي  -2

 ت گردد. رزمندگان در دفاع مقدس بيان گردند تا روحيه استكبار ستيزي اعضاي بسيج تقوي

اجتماعي دفاع مقدس  ت ارزش هايمي گردد كه براي تقوي با توجه به يافته هاي حاصل از فرضيه سوم پيشنهاد  -3

ن نظام به اقوام و مذاهب توجه جدي برابر استكبار مورد توجه قرار بگيرد و مسئوليكپارچگي ملت در حفظ اتحاد و ي

 تري داشته باشند. 

گان و گاندر مقابل بيتماميت ارضي  شنهاد مي گردد كه دفاع ازبا توجه به يافته هاي حاصل از فرضيه چهارم پي  -4

باشد به خوبي براي  ر ميمبارزه با اشرار و عوامل بيگانه كه از جمله مهمترين دستاوردهاي بسيج طي سال هاي اخي

 افته و از دستاوردهاي دفاع مقدس محافظت گردد. نسل جوان تبيين گردد تا نسبت به تهديدات موجود آگاهي ي

ه يه پنجم پيشنهاد مي گردد با توجه به تحريم هاي همه جانبه استكبار عليي حاصل از فرضافته هابا توجه به ي  -5

اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش بنيان بيشتر توجه گردد و بسيج در اداره اقتصاد كشور  نظام مقدس جمهوري اسالمي به

  شتر بكارگرفته شود. بي

دفاع مقدس پايگاه هاي مقاومت بسيج در گسترش فرهنگ  نه كردن ارزش هايپيشنهاد مي گردد براي نهادي  -6

  ند.  االت مرتبط با دفاع مقدس عمل نمايجي و ارائه كتاب ها و مقبسي
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