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Abstract 

Educators have always been prominent as influential groups in social issues. 

The presence of educators during the eight years of Sacred Defense has been one of 

the areas of their active and extensive presence. In the present study, the lived 

experiences from participating of the cultural warriors of South Khorasan province 

in the eight years of sacred defense have been investigated in a qualitative and 

phenomenological way. According to the nature of the research, the purposeful 

sampling method of criterion type has been used and with the in-depth interview of 

10 people, the obtained data reached saturation. The data obtained from the lived 

experiences of the warriors of the Sacred Defense have been analyzed using the 

seven-step method of Colaizi (2002) and MAXQDA11 software has been used as a 

research data analysis tool. Findings from the lived experiences of the cultural 

warriors of the Sacred Defense in 6 main theme has been categorized: "Reason of 

Presence", "Consequences of War", "Role of Imam Khomeini (RA)", "Role of 

Educators and Students", " Mission of Warriors’ learning Complex" and "Role of 

Cultural Women". In general, the findings show that cultural warriors had a positive 

and influential role in different dimensions during the eight years of sacred defense. 

It can be concluded from the findings of the research that the warriors have 

participated in the war with valuable motivations and by taking advantage of their 

professional expertise in the field of education and training inside and outside the 

front, they have taken fundamental steps, as well as cultural warriors and women in 

the field of support and health issues have played a fundamental role in this era. 
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چکیده
اند. حضور فته(گیان در دوران هشت ع(وان اقشار تیثیتگ ار در مسائل اگتماعی مطتح بودهفته(گیان همیشه به

ها بوده است. در پژوهش حاضت تجارب زیسته های حضور فعال و گستتده آنسال دفاع مقدس یکی از عتصه

از حضور در هشت سال دفاع مقدس به شیوه کیفی و از نوع  یاتاسان گ(وباستان رزم(دگان فته(گی گ(  تحمیلی 

که با  از نوع معیار استفاده شد گیتی هدفم(دپدیدارش(اسی بترسی شد. با توگه به ماهیت پژوهش از روش نمونه

ان دفاع مقدس به های حاصل از تجارب زیسته رزم(دگهای اا شده به اشباع رسید. دادهنفت، داده 22مصاحبه عمین 

ع(وان ابزار به MAXQDA11افزار قتار گتفت(د و از نتم لیوتحلهیتجز  مورد 3223) یزیکاُلای روش هفت متحله

مضمون  7های حاصل از تجارب زیسته رزم(دگان فته(گی دفاع مقدس در ها پژوهش استفاده شد. یافتهتحلیل داده

رسالت مجتمع »، «آموزاننقش فته(گیان و دانش»، «ره ) ام امی(ینقش ام»، «پیامدهای گ( »، «علت حضور»اصلی 

دهد که رزم(دگان فته(گی نقش م بت ها نشان مییافته یاورکلبهشد.  یب(ددسته «نقش بانوان فته(گی»و  «رزم(دگان

ت که یجه گتفهای پژوهش نتتوان از یافتهدر ابعاد مختلف در دوران هشت سال دفاع مقدس داشت(د. می یتگ اریتیثو 

از تخصص شغلی در راستای امت  یتیگبهتهارزشم(د در گ(  حضور پیدا کتده و با  ایرزم(دگان با داشتن انگیزه

اند و همچ(ین رزم(دگان و بانوان فته(گی در های اساسی را بتداشتهآموزش و تتبیت در داال و اار  گبهه گام

اند.کتده ی(یآفتنقشن دوران حوزه پشتیبانی و مسائل بهداشتی و درمانی در ای

 .گ( ، دفاع مقدس، رزم(دگان، فته(گی، دانش آموزان :هادواژهیکل

دانشاکده  ،یدرسا یزیابتناماه ر یگتوه آموزش ،یدرس یزیبتنامه ر یدکتتا یدانشجومدرس دانشگاه فته(گیان و  -2

.m.alipour@birjand.ac.ir تان؛یا تگ(د،یب تگ(د،یدانشگاه ب ،یو روانش(اس یتیعلوم تتب

ناور مشاهد،  امیادانشاگاه پ ،یو معارف اسالم اتیدانشکده اله خ،یتار یگتوه آموزش ع،یتش خیارشد تار یکارش(اس -3

.تانیمشهد، ا
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 مقدمه

 ادآوریکه  تانیمعاصت ا خیتار یو فتاموش ناشدن سازتیهو ت،یاهم با یاز رادادها یکی

و  یااالقو  ی(ید یواال یهابخش ارزشمتزوبوم بوده و الهام نیفتزندان ا  ارگتانِ یا یهارشادت

 یهااز گلوه یتویپ یبتا یگامع یو عتضه الگو یرزم و حماسه ساز لیبدیب یهاسبک انگتینما

مسمن و مشتاق  یهانسل از انسان نیتتو مقاوم نیتتدر رفتار و عملکتد پاک یاسالم فته(  یعمل

امی عتاق به تهاگم نظ . 2233مله،  یمیاست )کت تانیدفاع مقدس ملت ا باشد،یگهاد درراه ادا م

از پیتوزی انقالب اسالمی به صورت رسمی آغاز و  دو سالدر کمتت از  2203شهتیور  22ایتان در 

 تان،یمعاصت ا خیتار یرادادها نیتتمیاز عظ یک . ی2922حاگتی، ) دیکشسال اول  8به مدت 

 یتوزیاز پ اپ میسال و ن کیعتاق، حدود  میوقت رژ ایرئ نیاست که صدام حس یگ(گ

ها و نوپای گمهوری اسالمی ایتان مشغول بازسازی سازمان دولت کهیدرحالی الب اسالمانق

و آمادگی کامل و الزم بتای مقابله با گ(   یدهسازمانتشکیالت دولتی بود و نیتوهای مسلح نیز 

 نیتتاز مهم یکی ایتان، یاسالم یعتاق با گمهور یبع  مینمود. گ(  رژ لیتحم تانیبت ا نداشت(د،

بزرگ و  یهاقدرت یبانیداالت و پشت لی. به دلآیدبه شمار میگهان  دوره معاصت در یهاگ( 

 تیگ( ، ماه نیآغاز یعتاق از روزها یبع  میاز رژ فارس،یم(طقه ال یعتب یهامیاز رژ یبتا

 نیبوده است و ا شتتیگهان ب یکشورها یهااز گ(  یاریمتاتب از بسگ( ، به نیا یالمللنیب

ها در گ(  نیتتییو است (ا نیتتسابقهاز کم یکی د،یاور انجامکه به مدت هشت سال بهگ(  

 سالههشتگ(   . 2922و نطاق پورنوری، شاهقلیان قهفتای،  2239 ،یبود )گمال یحوزه گهان

ها در وقوع گ(  تحمیلی عتاق این علت نیتتمهمیکی از  ؛های مختلفی داشتدفاع مقدس علت

 . تجاوز عتاق به ایتان و 2922بیات، باشد )المی ایتان، ماهیت انقالب اسالمی میبه گمهوری اس

ع(وان  گوارهمکشورهای  یهایالبتوسعهتوان آاتین مورد را می سالههشتگ(   یاندازراه

  .2922علیپور، سعادتی و رادمهت، کتد )

از  یبزرگ یهاحماسه تانیا دپتوریاول هشت سال دفاع مقدس، امّت مسلمان و شه در

نبتد بزرگ با رمز  نیا خی. تاردیو اعتقاد را آفت مانیا ،یآورو رزم یتیدل ،یفشانگان ،یداریپا

ستشار از عشن به  یشده که با قلب نوشته ینستوه  ارگتانیرزم(دگان و ا یتوزیو پ  اریمقاومت، ا

دشمن  یهاسالح نیتتنیسهمگراسخ به مقابله با  یمانیا و با وستهیگمع رزم(دگان اسالم پ بهادا 
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نژاد و  یسبحاناند )گ اشته ادگاریدفاع مقدس را به  نیرفته و با ن ار اون اود، ماندگارتت

 وشفتام یاحادثه تان،یملت بزرگوار و متعهد ا ی . هشت سال دفاع مقدس، بتا2239همکاران، 

ما  یت گامعه اسالمب است که در اول زمان زمانیعز هنیم بیپتفتازونش خیدر تار یناشدن

 . 2232و همکاران،  یتیمال م یاواهد بود )صادق تگ اریتیث

همتاه با  یتمدن بشت خیتار یهاگلوه نیباتتیاز ز یکیکه هشت سال دفاع مقدس  دوران

فته(  دفاع مقدس شده و  یتیگگ شت، شهادت، شهامت و... است، سبب شکل  ار،یحماسه ا

متادپیتی و ) شودیدر اول انقالب و بعدازآن محسوب م تانیا یاسالم یگمهور یتوزیرمز پ

و  یاساس میاز موضوعات و مفاه یکی . دفاع مقدس 2232و همکاران،  دیرشو 2237سهتابی، 

 تانیا یو عمل یفکت یهاهمه حوزه یاورکلفته( ، اقتصاد، علم و به یهامهم در حوزه اریبس

و پا از دفاع مقدس  شیرا به دو دوره پ تانیصت امعا خیتار توانیکه م یاگونهاست. به یاسالم

 انیم هیدوسو یاو رابطه تندیناپ ییگدا گتیکدیاز  یلیو گ(  تحم یکتد. انقالب اسالم میتقس

 الیدگتگون ساز در کشور در پتتو شتا یوقوع تحوالت سو،کیدو بتقتار است. درواقع از  نیا

 گتید یتحوالت را فتاهم ساات و از سو نیز امتضتر ا یتوهاین یهاتوائه یها(هیزم ،یتونیب

پور  یکمک نمود )ول یمانقالب اسال دنیبه عمن بخش ،یاوالن وستاریپ کیدر  ،یلیگ(  تحم

 وندیده(ده پهم نشان تانیا یبا انقالب اسالم یخیتار دادیرو نیا یبیتقت یزمان . هم2289 ،یزروم

 یمتدم یمفهوم دیدفاع مقدس را با ،دگاهید نیز ااست. ا تانیمتدم ا یبافته(  انقالب دادیرو نیا

اود  زین یمختلف اگتماع شارو مشارکت اق یمتدم ،یدانست. بس تانیو بتآمده از دل گامعه ا

اقشار  یگوان و تمام تویدر اول هشت سال دفاع مقدس، متد و زن، پ .مدعاست نیبت ا یگواه

کهن باز  نیستزم نیدر ا ییپا یند گادندامبارزه به صح(ه آمدند و به دشمن اگازه  یگامعه بتا

گ اشت(د که  یگابه یخیک((د. صدها هزار انسان عارف و مبارز، گانشان را فدا کتدند و تار

و  یمحتتم زاده،یو ... موگود است )مهد هالمیها، فاک(ون در اذهان، آثار مکتوب، عکاهم

مدارک مختلف در مورد دفاع مقدس،  اما متیسفانه با توگه به وگود اس(اد و؛  2237همکاران، 

بوده، به نقش و مشارکت اقشار مختلف در دفاع مقدس  ستهیو شا ستهیکه باچ(انتاک(ون آن

 یاندک است. بتا اریبس بارهنیو مست(د درا یعلم یهاپژوهش گتیدعبارتپتدااته نشده است. به

بوب به دفاع مقدس در نهادها و از اس(اد مت یاریبس میاست که بگو یمدعا ت(ها کاف نیاثبات ا
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سال  22از  شیبنهاد و...  ه(وز پا از گ شت متدم یهاسازمان تی)نظ یتدولتیو غ یادارات دولت

 .نشده است یآورگمع

وپتورش آموزش ان،یم نیکه در ا انددر دوران دفاع مقدس حضور داشته یمختلف اقشار

و کارک(ان  انیته است. فته(گداش یلیگ(  تحم نیگانبه در او همه ستهیحضور شا

 یها و ابعاد مختلف دوران دفاع مقدس حضور پترنگوپتورش و دانش آموزان، درصح(هآموزش

اور که مطتح اما همان؛ انداود دفاع نموده هنیاود از م یهایالورها و داند و با رشادتداشته

مقدس صورت گتفته  وپتورش در هشت سال دفاعدر حوزه نقش آموزش یاندک یهاشد پژوهش

و  زادهیبه پژوهش مهد توانیراستا صورت گتفته است م نیکه در ا ییهااست. ازگمله پژوهش

در هشت سال دفاع مقدس  تگ(دیشهتستان ب ن  که به نقش دانش آموزا2237همکاران )

وپتورش در از حضور آموزش یبخشپژوهش ت(ها ارائه ده(ده  نیا اما؛ اند اشاره نمودپتدااته

نقش  دنیکش تیتصو یدر راستا یعلم یهاپژوهش ازم(دیدوران دفاع مقدس است و ه(وز ن

کارک(ان  ان،یکه بتواند حضور فته(گ میدوران هست نیدر ا یوپتورش استان اتاسان گ(وبآموزش

 .بگ ارد شیبه نما یاوباستان را به یهاشهتستان یو دانش آموزان تمام

حال و  یهاارزش دفاع مقدس به نسل و با میال فته(  عظانتق یبتا مسثت یاز ابزارها یکی

اول و دوم انقالب با  یهانسل نیاز شکاف ب یتیارزشم(د آن و گلوگ اتیو ثبت تجتب (دهیآ

دفاع  یهابتدن ارزش نینمودن تالش دشم(ان که در گهت از ب یسوم و چهارم و ا(  یهانسل

ادراک  لی  و تحل2232و همکاران،  دیرشاس(اد مکتوب در حوزه دفاع مقدس ) نیتدو، مقدس

 یا. امام اام(هباشدیرزم(دگان از حضورشان در هشت سال دفاع مقدس م ستهیتجارب ز

هشت : »(دیفتمایها و انتقال فته(  دفاع مقدس م  در مورد ضتورت حفظ ارزشیالعال)مدظله

و  یاسالم یهافته(  و ارزشم(ظور انتقال  هزاران کتاب به دیولت تیظتف یسال دفاع مقدس دارا

م ای بزرگ و عظیدفاع مقدس به ع(وان گ(جی(ه  .2239 ،ی)گمال« به گامعه و گهان است یانقالب

دل بهتتین فتزندان این ستزمین به دست آمده، نیازم(د  و اون القدر از تجاربی که به بهای گان

و اسالم و گبهه حن، قابلیت است تا بتای امتوز و آی(ده ایتان  یپتدازهیو نظتثبت، تحلیل 

ادراک و  یترسببه پژوهش  نیدر ا از این رو .2922بیات، باشد )داشته  شیازپشیب یبتداربهته

 ها در دوران هشت سال دفاع مقدس پتدااته اواهد شد.آن ستهیتجارب ز
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 پژوهش سؤال

 ارند؟ای درزم(دگان فته(گی از دوران هشت سال دفاع مقدس چه ادراک و تجارب زیسته

 مبانی نظری و ادبیات پژوهش

 تعریف مفاهیم و اصطالحات-

رزم(دگان فته(گی: شامل افتادی هست(د که در دوران هشت سال دفاع مقدس به ع(وان یک 

 های مختلف اعزام شدند.به گبهه در زمان وپتورشآموزش یکادر ادارفته(گی از مدارس و 

به  کشور عتاقکه در این دوران  2278ا ت 2203دوران هشت سال دفاع مقدس: بازه زمانی 

 ایتان حمله کتد و رزم(دگان به دفاع از کشور پتداات(د.

 پیشینه پژوهش-

اما در حوزه نقش فته(گیان در  ؛های متعددی در حوزه دفاع مقدس انجام شده استپژوهش

ع(وان   در کتابی با 2237دفاع مقدس پژوهش اندکی صورت گتفته است. مهدیزاده و همکاران )

. اندپتدااتهآموزان آموزان شهتستان بیتگ(د در هشت سال دفاع مقدس به بترسی نقش دانشدانش

در دوران دفاع  آنانآموزان در گ( ، نقشحضور دانشدر این کتاب ضمن بترسی آماری 

آموزان به دانش ینقد تیغهای نقدی و مقدس تتسیم شده است. در این پژوهش میزان کمک

س(د به دست  22222 بت اساسدهد که های پژوهش نشان میآمده است و یافته صورت آماری

 32632903های گ(  آموزان مدارس داتتانه و پستانه شهتستان بیتگ(د در ای سالآمده، دانش

 اند.ریال به گبهه کمک کتده

  پژوهشی با ع(وان اقدام و عمل گهادی در بهداری رزمی 2238) یدریحصفایی هوادرق و 

دهد بهداری رزمی ضمن انجام وظیفه های پژوهش نشان میر دفاع مقدس انجام داده است. یافتهد

، حفظ و ابعاد مختلف بهداشتی سوکیبتای رسیدگی گامع به بیماران، مجتوحان و مصدومان از 

ها های علمی، گلسات، سمی(ارها و ک(فتانامورد نیاز دفاع مقدس با بتگزاری یک سلسله نشست

های علمی پزشکی ازم(دیهای مختلف توانست با انجام کاری بسیار عظیم و مجاهدانه نیهدر رد

زمان رساندن مجتوحان به بیمارستان صحتایی را به کمتت از یک ساعت توزرسانی ک(د؛ گ(  را ب

ها کمبود نیتوی انسانی گبهه را های آموزشی مورد نیاز گبههتقلیل دهد، با تدوین و اگتای دوره
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 ی بخش سالمت بپتدازد.هافع نیازم(دیها و ربا کاری مجاهدانه به توسعه بخش کتده و  نیتیم

ره  با ) ی(یام  در پژوهشی به تحلیل بتکات دفاع مقدس در اندیشه امام 2233) یاحمداان 

رویکتد کیفی و با روش تحلیل مضمون پتدااته است و این مضامین را در چهار مضمون بتکات 

کتده است. ارگی(ی و  یب(ددستهاسالم  یشمولگهانای، بتکات داالی و تکات م(طقه، بیالمللنیب

ره  در مدیتیت دفاع مقدس پتدااته است و ) ی(یام  به بترسی راهبتدهای امام 2239) یعبداله

این راهبتدهای را در قالب نظارت و اشتاف ااالعاتی به امت گ( ، نظارت بت عملکتد کارگزاران 

ی داالی، پشتیبانی مع(وی و ، مقابله با عوامل بازدارندهیتیگمیتصمرعایت اصول و مطبوعات، 

دهد در ها نشان میپژوهش این که اورهمان یاورکلبه. اندکتده یب(ددستهفته(گی رزم(دگان 

حوزه بترسی تجارب زیسته رزم(دگان فته(گی در دوران هشت سال دفاع مقدس پژوهشی 

 صورت نگتفته است.

 نظری مبانی -

 دفاع مقدس ا یلیتحمجنگ 

گ(گی است که صدام حسین رئیا وقت  ،تتین رادادهای تاریخ معاصت ایتانیکی از عظیم

رژیم عتاق حدود یک سال و نیم پا از پیتوزی انقالب اسالمی بت ایتان تحمیل نمود. گ(  

صت در گهان های دوره معاتتین گ( یکی از مهم ،رژیم بع ی عتاق با گمهوری اسالمی ایتان

فارس های عتبی م(طقه الی،های بزرگ و بتای از رژیماست. به دلیل داالت و پشتیبانی قدرت

متاتب از بسیاری از المللی این گ(  بهاز رژیم بع ی عتاق از روزهای آغازین گ(  ماهیت بین

یکی  ،سال به اول انجامید 8های کشورهای گهان بیشتت بوده است. این گ(  که به مدت گ( 

ها در عصت گهان دوقطبی و دوران گ(  ستد بوده که دو تتین گ( تتین و است (اییسابقهاز کم

صورت همگتا از رژیم بع ی عتاق حمایت ابتقدرت وقت دنیا عمالً در یک گبهه واحد و به

های ها به رژیم صدام متفاوت و در اول سالکتدند. البته نوع همکاری و میزان کمک آنمی

های وسیع فارس نیز با کمکان گ(  متغیت بوده است. اک ت کشورهای عتبی م(طقه الی،دور

مالی، رژیم بع ی عتاق را حمایت و همچ(ین کشورهایی مان(د مصت و اردن هم در ک(ار صدام 

  .2239حسین قتار داشت(د )گمالی، 

یم بع ی هجتی شمسی از سوی ارتش رژ 2203شهتیور سال  22گ(  تحمیلی در روز گمعه 
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عتاق با حمله ستاستی نیتوهای هوایی زمی(ی و دریایی آن کشور به ااک ایتان آغاز گتدید. 

پ(، استان ایتان را درگیت مستقیم گ(  نموده  ،ارتش بع ی عتاق توانست با تهاگم غافلگیتانه اود

اشغال  هزار کیلومتتمتبع از ااک ایتان را به تصتف و 20ماه اول گ(  حدود  9و درنهایت در 

های سخت ملت ایتان به وقوع پیوست که اود درآورد. در این وضعیت و شتایال یکی از آزمون

از  درپی نیتوهای مسلح ایتان توانست(د دشمن رانظیت و پا از یک سلسله عملیات پیبا مقاومت بی

ی ت(بیه بتالی، م(اان اشغاضمن آزادسازی   و 22 :2232)عالیی،  دستتسی به اهداف اود بازداشته

  .2239متجاوز در بعضی از م(اان عتاق دست به تهاگم بزند )گمالی، 

 انقالب اسالمی و دفاع مقدس

ریزی و اگتا های متعددی را بتنامهآمتیکا بتای گلوگیتی از پیتوزی انقالب اسالمی، توائه

ر نظام اسالمی نمود. با پیتوزی انقالب اسالمی این تالش بتای اگتای استتاتژی گلوگیتی از استقتا

 وسیله ع(اصت وابسته بهاصوص در م(اان متزی بهتوسال ایجاد بحتان و ناآرامی در تمامی کشور به

داده بودند، دست زد. نظام سلطه که با پیتوزی انقالب اسالمی، حکم رانی اود را بت ایتان ازدست

با حمایت و تحتیک  های ضدانقالبدر نتیجه بالفاصله پا از پیتوزی انقالب اسالمی، گتوهک

ند. تتور ت اواست و م(افع دشم(ان فعالیت کتددر گه ،بیگانگان و با شعارها و ع(اوین فتیب(ده

های ها بتای اودمختاری، فعالیت مسلحانه گتوهها قومیتهای بتگسته انقالبی، تحتیکشخصیت

م(ظور از بین که بهضدانقالب در بتای از شهتها و م(اان متزی کشور و... بخشی از حوادثی بود 

ره  و ) ها با رهبتی هوشم(دانه امام امی(یبتدن انقالب اسالمی صورت گتفت؛ ولی تمامی آن

صدام که وقوع انقالب  ،مقاومت و پایداری متدم ایتان با شکست مواگه شد. در چ(ین شتایطی

ک و دانست، با تحتیاسالمی در ایتان را تهدیدی گدی بتای حکومت دیکتاتوری اود می

کیلومتت از  2322گت، تهاگم و تجاوز ستاستی اود را در اول بیش از های سلطهحمایت قدرت

متزهای گ(وب و غتب ستزمین ما آغاز کتد. صدام با ارتش مجهزی که فتماندهی آن را اودش 

کتد که در مدت یک هفته با اشغال میهن ما بخشی از این ستزمین را به عهده داشت، گمان می بت

دانست(د که وقتی پای اعتقادات و استقالل صدام و حامیان او نمی کتد. عتاق ملحن اواهد کشور

ک(د. نشی(د و با تمام توان، ایستادگی و مقاومت میستزمین ایتان در میان باشد، ملت ما ساکت نمی
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آغاز شد، بخش وسیعی از  2203شهتیورماه  22ارتش بع ی در تهاگم نظامی به کشور ما که در 

 . 27-29: 2238(اان گ(وب و غتب ایتان را به اشغال اود درآورد )ابتاهیمی و همکاران، م

ساله را علیه انقالب آمتیکا هم صدام را تحتیک کتده و با نشان دادن چتاغ سبز، گ(  هشت

نظیت و های تاریخی بیهشت سال دفاع مقدس یکی از بتهه را مورد حمایت قتار داد.اسالمی 

ر تاریخ کشور و انقالب اسالمی است. متدم ایتان اسالمی در هشت سال دفاع ساز دستنوشت

در مقابل دو « هیهات من ال له»مقدس با الگو گیتی از قیام حسی(ی و فته(  عاشورایی با شعار 

قطب نظام سلطه آن زمان یع(ی آمتیکا و شوروی که علیه انقالب اسالمی با همه ااتالفات متحد 

و از انقالب اسالمی و گمهوری اسالمی ایتان دفاع  نظیتی الن کتدههای بی، حماسهشده بودند

  .2239نمودند )گمالی، 

 اهداف رژیم بعثی عراق از جنگ با ایران

ع(وان یک فارس را بهعتاق همواره افزایش سواحل دریایی و اعمال حاکمیت بت شمال الی،

ان و اروندرود و کویت سلال بت اوزستنمود و راه رسیدن به آن را تهدف استتاتژیک تلقی می

پا از پیتوزی انقالب اسالمی ایتان و در ادامه، تضعیف ارتش ایتان قوت  دانست. این تفکتمی

 توان بتداشتهگمهور و سایت مقامات عتاقی میاز اظهارات رئیا آنچه  .93: 2282گتفت )تهامی، 

ست. رژیم بع ی عتاق قصد داشت تا کتده ااین است که رژیم صدام چ(د هدف را دنبال می کتد

ع(وان کف اهداف اود بتواند تمامی اروندرود را به الجزایت به 2360با ملغی نمودن قتارداد متزی 

را در ااتیار بگیتد. دولت  ای از ارتفاعات ستکوب در غتب ایتانمالکیت اود درآورده و بت

زی گدیدی را با ایتان م(عقد نماید تا کتد تا با استفاده از فشار گ(  قتارداد متعتاق تالش می

فارس کسب بتواند ت(گ(اهای تاریخی و ژئوپلیتیکی اود را حل نموده و قدرت بیشتتی در الی،

هدف نهایی عتاق از حمله به ایتان که به تحتیک نظام سلطه  نیهمچ(  .32: 2263نماید )درودیان، 

می و درنهایت ستنگونی نظام نوپای مهار انقالب اسالصورت پ یتفت، و در گهت هدف آمتیکا 

گمهوری اسالمی و از بین رفتن انقالب اسالمی در ایتان بود که این هدف در اظهارات بسیاری از 

  .26: 2232شود )عالیی، مقامات عتاقی دیده می
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 پیامدها و دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس

 ایجاد و تداوم نهادهای اگتماعی -

اصوص بعدازآن، ناگزیت به  ساله با عتاق و بهز با آغاز گ(  هشتگمهوری اسالمی ایتان نی

این نهادها عمدتاً  یت آثار و پیامدهای مختب گ(  شد.نهادسازی و رویکتد سازمانی به مدیت

کتدند. در یک نوعی در راستای اهداف انقالب اسالمی نیز عمل می ماهیت تتمیمی داشت(د و به

 توان در دو قالب نهادهای تکاملی )گهاددوران بعد از گ(  را می ب(دی کلی، نهادسازی دوتقسیم

شهید، سازمان مدیتیت  بسی،، ب(یاد) سپاه پاسداران انقالب اسالمی  و نهادهای تیسیسی سازندگی،

 . م(ظور از 2232داد )استادحس(لو، چوپانی و حشمتی،  غیتعامل  موردمطالعه قتار بحتان، پداف(د

یافته، نهادهایی هست(د که یا در دوران پیش از گ(  تحمیلی  شدنهادهای تکاملی یا ر

کارکتد این نهادها عالوه بت وظایف سازمانی آغازین، اند یا ای(که گ(  باع  شد تا شدهاتیسی

 به اود بگیتد که عمدتاً نیز در ارتباب با مقوله گ(  بوده است. گهاد مهم دیگتی نیز ابعاد

، نهادهایی است که نیز م(ظور از نهادهای تیسیسی. ی تکاملی استای از نهادهاسازندگی نمونه

دیگت، پیامدهای گ(  باع  شده تا این قبیل عبارتها به ااات گ(  بوده است. بهتیسیا آن

اورکلی گ(   . به2232نهادها شکل گیتند )صبوری، نقل در استادحس(لو، چوپانی و حشمتی، 

های ویژه زیتسااتمختب آن در ابعاد گوناگون بهگیتی تحمیلی عالوه بت تیثیتات شکل

های گدیدی در کشورهای درگیت آن را گیتی نهادها و دستگاهبعضاً موگبات شکل ،کشورها

که شوند، بیش از آنفتاهم کتده است. این نهادها که زاییده مقوله تعارض و گ(  قلمداد می

تتمیمی و پوشش متتتب آن بوده است. ماهیت تداومی در مسیت گ(  را داشته باش(د، کارکتد 

ها که هم در سطح کالن و رسمی و هم در دیگت، فلسفه وگودی و تیسیا این سازمانعبارتبه

های ناشی از گ(  و اند بتای مدیتیت اسارت و بحتاننهاد تکوین یافتهسطح اتد و متدم

گیتی و تداوم نهادهای لباشد. گ(  تحمیلی م(جت به شکبازگتداندن شتایال به وضعیت عادی می

ها و بازگتداندن شتایال به حالت م(ظور تتمیم و بازسازی اتابیاگتماعی شد که بعد از گ(  به

توان به بسی،، ب(یاد شهید و امور ای ارگتان و... اشاره اول به فعالیت پتداات(د. ازگمله این نهادها می

  .2232استادحس(لو، چوپانی و حشمتی، ) نمود
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 رهای دی(ی و فضایل ااالقی در گامعهرشد باو -

ها بود. نیایش السالمهمیعل تیباهلمیادین نبتد و س(گتهای رزم(دگان، آک(ده از حضور ادا و 

و ائمه معصومین )ع  فضای  دپتوریشهها و توسل االصانه رزم(دگان و امت داریزندهو شب

زد؛ حتی یت در متدم مو  میکشور را به عطت ایمان و مع(ویت معطت کتده بود و روح عبود

ایجاد شد  هاآنگامعه در این فضای مع(وی به اود آمده و تحول عمین درونی در  یهاتفاوتیب

 . از بتکات دیگت دفاع مقدس، رشد فضایل ااالقی و مع(وی در افتاد و تقویت 2239)گمالی، 

رزم(دگان و فضایل انسانی همه اقشار ملت تحت تیثیت ااالق  کهیاوربههای اگتماعی بود؛ ارزش

همگان شتکت  ،شداانواده آنان قتار داشت(د؛ به ویژه موقعی که متاسم تشییع شهدا بتگزار می

  .382: 2283شدند )م(صوری الریجانی، م(د میفعال داشته و از فضای مع(وی آن بهته

 یش(ااتروانپیامدهای  -

امعه تحمیل شده است. پژوهش پیامدهای ناگواری به ااات رویداد گ(  بت کل سیستم گ

و روابال  و رفتار واوالندر  یو عالئمروانی  تاتیتیث گ(  دهد که  نشان می2237) دستجتی

شده است وهمچی(ن  هاآنزندگی  در و اللایجاد مشکالت  و باع باقی گ اشته است گانبازان 

ایجاد  هاآنه این موقعیت بت ک یو مشکالت و مسائل و فتزندان اانوادهزندگی با این افتاد بت  تیثیت

 .نداشت ممکن بود اتفاق نیفتد رااانواده این شتایال )گانبازی   و پدرکتده که اگت همست 

ذهن آگاهی و بهزیستی دهد که   نشان می2237) زادهخیشهمچ(ین پژوهش محمدرضائی 

توان ب(ابتاین می؛ قتار دارد تتینامطلوب تیدر وضعنسبت به افتاد عادی  گانبازان یش(ااتروان

م(فی  تیثیت گانبازان یش(ااتروانآگاهی و بهزیستی  بت ذهننتیجه گتفت که گ(  و پیامدهای آن 

 SCL یهااسیمقباالتتین میانگین در بین دهد که   نشان می2283) پژوهش کی نیا .گ اشته است

90R ن افزایش متبوب به مقیاس پتااشگتی، افستدگی و شکایات گسمانی بود. همچ(ین بی

و مدت حضور در گبهه و  یشیپتروانمقیاس شکایات گسمانی با درصد گانبازی، افزایش مقیاس 

وگود داشت. با توگه به میانگین باالتت  یداریمع(افزایش مقیاس تتس متضی و مجتد بودن رابطه 

با میانگین شدید در مورد  یهااسیمقو  SCL 90R یهااسیمقاز حد متوسال در اک ت 

نیاز مبتم به افزایش توگه مسئولین امت به وضعیت درمانی، روانی،  ،شگتی و افستدگیپتاا

بین سالمت  داد که  نشان 2283) نتای، ک(ونی .شودمیاحساس  گانبازان اانوادگی و اگتماعی
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شیمیایی گ(  ایتان و عتاق با پتااشگتی فتزندانشان رابطه م بت و مع(ادار وگود  گانبازان روان

با اضطتاب فتزندانشان رابطه م بت و  و عتاقگ(  ایتان  گانبازان چ(ین بین سالمت روانهم؛ دارد

رابطه م بت و مع(ادار  عد ناکامی پتااشگتی با تمامی ابعاد سالمت روانمع(ادار وگود دارد. بین بُ

 رابطه گانبازان ااتالل اضطتاب عدبُپتااشگتی بدنی فتزندان فقال با  عدبُهمچ(ین  ؛وگود دارد

روابال با متاگع قدرت فتزندان با ابعاد عالئم گسمانی و عالئم  عدبُم بت و مع(ادار دارد و 

یک از ابعاد با هیچ گانبازان کارکتد اگتماعی عدبُ .رابطه م بت دارد گانبازان افستدگی

 عدبُ با گانبازان یک از ابعاد سالمت روانهمچ(ین بین هیچ ؛شگتی رابطه م بت و مع(ادار نداردپتاا

نشان داد که بین تمام ابعاد سالمت  هایافتهروابال با همساالن فتزندان رابطه م بت وگود ندارد. 

روان با اضطتاب فتزندان رابطه م بت و مع(ادار وگود دارد. همچ(ین نتای، این پژوهش نشان داد 

می ابعاد که بین میزان اضطتاب داتتان و پستان تفاوت مع(اداری وگود ندارد و پستان در تما

  نشان 2232) باز از سوی دیگت پژوهش زارع .پتااشگتی میانگین باالتتی نسبت به داتتان دارند

 ابتالداشتن درد مزمن گسمی مستعد  لیبه دلدارای درد مزمن بتاالف ای(که  گانبازاندهد که می

هیجانات سبک ابتاز  به ااتالالت هیجانی و القی مان(د اشم و افستدگی هست(د، در ت(ظیم و

 .ده(دنمیبدون درد مزمن و افتاد عادی تفاوتی نشان  گانبازان و با سایتشته مشکلی ندا

دائم در معتض شتایال است (ایی  اوربه ،یاب(دهای گ(  حضور میافتادی که در گبهه

سالمت روانی قتار دارند. پا از بازگشت این ستبازان به شتایال عادی زندگی اود،  دک((دهیتهد

ک(د. حتی اگت مشکل حادی نیز بتوز نک(د، باز این افتاد در روانی گدیدی بتوز می مشکالت

البد. در بالی(ی را می یش(ااتروانهایی قتار دارند که مدااالت معتض اطت مواگهه با موقعیت

زمی(ه گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان، یکی از مسائل مهمی که کمتت به آن پتدااته شده، آثار و 

ها و نهادهای گامعه را درگیت کتده آن است. این گ(  بسیاری از اانواده یش(ااتروانی پیامدها

بود. در راستای ارتقای بهداشت و سالمت روان افتاد گامعه، توگه به مشکالت و نیازهای 

گ(   پتاستتسهای های شهدا، گانبازان و افتادی که در معتض آسیباانواده یش(ااتروان

است. گاهی در گتیان گ(  تحمیلی به سبب بتوز بتای حوادث ناگوار و عدم  اند، ضتوریبوده

که  بت روحیه رزم(دگان وگود داشت یدیام ناهای مقطعی، احتمال حاکم شدن یاس و موفقیت

اما ؛ های روانی بیشتت باشدهای کمتت و آسیبتوانست تالش کمتت و در نتیجه موفقیتپیامد آن می
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 مصونها آسیب گونهنیازاهای دی(ی و در مقام عمل به تکلیف، اود را زهآنان با الهام از آمو

ی مختلف سازگاری با استتس، روش سازگاری دی(ی از اهمیت زیادی هاداشت(د. از میان شیوهمی

در سازگاری گسمی و روانی بتاوردار است. به باور بسیاری از متخصصان بالی(ی، عوامل م هبی 

ماعی، فته(گی، روانی، بدنی و اانوادگی م بتی بت زندگی فتد هست(د و درونی دارای اثتات اگت

گهت کاهش  ک((دهیتیشگیپتقویت اعتقادات م هبی در تمامی متاحل زندگی یک اقدام 

توان گفت که می یاورکلبه . 2232نعمتی، سعیدی مقدم و پیتزادی، ) های روانی استااتالل

روانی هم بتای افتاد حضور یافته در گ(  شده است گ(  تحمیلی باع  مشکالتی و پیامدهای 

شده  هاآنبوده است و موگبات آسیب به  تگ اریتیثو همچ(ین این مشکالت بت اعضای اانواده 

های متتبال با گ(  ابیعی یک سیستم م(سجم و یکپارچه است که آسیب اوربهاست. اانواده 

هایی را در آن به وگود عارض و کشمکشهایی را در این سیستم ایجاد ک(د و تتواند ت(شمی

 بت اساسشوند. ها را در فتآی(د تحولی متحمل میآورد. در این راستا، کودکان بیشتتین آسیب

ها، بیشتتین مشکالت ناشی از گ(  که در کودکان مشاهده شده شامل ااتالالت نتای، پژوهش

و مزمن گانبازان و  شدید از مشکالت هتکدامرفتاری، مشکالت تحصیلی و بیش فعالی است. 

تواند به ع(وان م(بعی بتای استتس عمل ک(د و به بتوز افستدگی در اعضای اانواده رزم(دگان می

سوء گ اشته و به بتوز مشکالت روانی و اگتماعی  تیتیثم(جت شود. چ(ین وضعی بت انسجام اانواده 

شود. روابال م(جت میاانواده و تضاد در ایفای نقش شود و حتی گاهی به بتوز ابهام م(جت می

یکی از  یدگیدبیآساست که  ییتودرتوهای زنجیت اعضای اانواده با یکدیگت همچون حلقه

تواند بت تمامی اعضا اثت بگ ارد. اعضای اانواده یک گانباز، به ویژه همست او که با ها میآن

تلفی مجبور است، نیز از این های مخبه ایفای نقش زمانهمای مواگه بوده و عوامل فشارزای ویژه

  .90: 2282مست (ی نیست )یمی(ی نیا،  قاعده

 گستتش فته(  مقاومت و پایداری در بتابت دشمن و مشکالت -

بود.  هشت سال دفاع مقدس تمتین عملی متدم بتای مقاومت و پایداری در بتابت دشمن

-میراده مستحکم ملت ایتان بخش این مقاومت، تسلیم نمودن دشم(ان در بتابت اهای نتیجهتجتبه

انهدام انقالب  ،. رژیم بع ی با حمایت استکبار گهانی با هدف تصتف گمهوری اسالمی ایتانباشد

ولی با پایداری ملت ایتان ت(ها به اهداف نتسید ؛ ریزی نموده بوداسالمی در مدت کوتاهی بتنامه
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  .2239بلکه اود م(هدم شد )گمالی، 

 های گ(  تحمیلیی مهاگتتاگتماع -پیامدهای گمعیتی -

 های گمعیتی بودیم.ها و حتکتدر گ(  تحمیلی نیز ما شاهد سیل عظیمی از مهاگتت

صورت گتفت، موگب شد تا مو   تختیب وسیعی که با تجاوز ارتش عتاق به ااک ایتان»

ند. ای از اهالی این م(اان با از دست دادن زندگی اود، آواره و ناگزیت به تتک دیار شوگستتده

هایی که از قبل و با عجله آماده شده بود، اسکان ها به صورت گتوهی یا اانوادگی، در شهتکآن

تت کشور مهاگتت کتدند. به دلیل این شتایال بحتانی، بیش یافت(د و به تدری، به سمت م(اان امن

ت به م(اان میلیون نفت مجبور به مهاگت 0/3میلیون نفت اانه و شغل اود را از دست دادند و  0از 

غیتگ(گی شدند. بت اساس آمارهای ب(یاد امور مهاگتان گ(  تحمیلی، یک میلیون و دویست هزار 

استان کشور ساکن شدند و قتیب به یک میلیون  36اردوگاه در  272نفت از مهاگتان مستقیماً در 

امین صارمی، های امن دیگتی با مساعدت آش(ایان و اویشاوندانشان گای گتفت(د )نفت نیز در محل

پیامدهایی اگتماعی، گمعیتی، فته(گی و اقتصادی مان(د  ل ا این مو  گستتده مهاگتت،  .2266

 گ ارد.ای شدن اگتماعی، مشکالت اانوادگی بت گا میاتو  نخبگان، حاشیه

اقتصادی و اگتماعی در م(اان  یثباتیبدر زمی(ه تبعات اگتماعی نیز گ(  تحمیلی باع  

این امت موگب بتون کوچی متخصصان و نخبگان هم به اار  از کشور و هم شد که  زدهگ( 

ای های توسعهتواند تعادل شااصمی درازمدتهای کشور شد. نتیجه این رویداد در در بین استان

در میان نخبگان م(اان گ(گی و ازگمله  ها را بتهم زند. ه(وز هم تمایل به بتون کوچیاستان

انزوای اگتماعی مهاگتان اگباری  ساز(هیزمهای گ(گی، چ(ین، مهاگتتاوزستان وگود دارد. هم

در مقصدها و عدم انطباق آنان با محیال گدید بوده است که این امت ااتالفات اگتماعی و فته(گی 

با بومیان را باع  شد. این انزوا و ااتالفات، اعتماد اگتماعی و ستمایه اگتماعی مهاگتان  هاآن

 تگ اریتیثدر آی(ده نیز  هاآنزندگی  تیفیک تیمسوده و عالوه بت این در گ(گی را تضعیف نم

ای شدن اگتماعی، فتآی(د مشارکت اگتماعی و اقتصادی را تضعیف انزوا و حاشیه چتاکه است.

  .2232رستم علیزاده و قاسمی اردهائی، ) سازدها را محدودتت مینموده و دستتسی به فتصت

 و اودباوری نفااعتمادبه -

. ما در کوران دفاع باشدمی یاودباورو  نفااعتمادبهتقویت  ،از بتکات مهم دفاع مقدس 
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های اود به ویژه مقدس به این نتیجه رسیدیم که باید اود را باور ک(یم و با تکیه بت توانم(دی

های مختلف تیثیت این اودباوری بعد از گ(  در عتصه .گوانان اداگو کشور را اداره نماییم

: 2283ای داشت )م(صوری الریجانی، نمود فزای(ده ،های نوین دفاعیماعی، اقتصادی و ف(اوریاگت

 . از بتکات هشت سال دفاع مقدس، ارائه الگوی از مبارزه بتای کشورهای اسالمی و گهان 382

های بزرگ در اذهان گهانیان شکسته شد ناپ یتی قدرتکابوس شکست کهنیامستضعفان است؛ 

ما در گ(  ابهت دو ابتقدرت »فتمای(د:  . امام راحل )ره  می2283 :230 ریجانی)م(صوری ال

 .«شتق و غتب را شکستیم

 تحکیم وحدت ملی -

ها و احزاب از بتکات مهم دفاع مقدس، تحکیم وحدت ملی بین آحاد ملت، به ویژه گتوه

الح نظام و همگان م(افع حزبی و ص(فی اود را در ادمت مص کهیاوربهسیاسی کشور بود؛ 

توانست به انقالب اسالمی ما مصونیت الزم را ببخشد، بتکات  آنچهام(یت کشور قتار داده بودند. 

که اداوند در سایه رهبتی حکیمانه و اتدم(دانه امام )ره  به  و اثتات م بت گ(  تحمیلی بود

شد پتداات میای بود که باید متدم ایتان ارزانی داشت و در حقیقت، هشت سال دفاع حن، بیمه

تمامی شهدای گ(   یبهااونتا انقالب اسالمی در مسیت اسالم ناب محمدی پایدار بماند و الحن 

  .2232م(صوری الریجانی، ) تحمیلی، تداوم و استمتار حتکت اصیل انقالب اسالمی بود

 اشاعه فته(  اسالمی اواهی در گهان -

معتفی کتد.  ساالرمتدمو البته  تگ اریتیث، دفاع مقدس، اسالم را به ع(وان مکتبی پویا انقالبی

شد. های بسیار زیاد تبلیغاتی هم شاید محقن نمیامت مهمی که تا سالیان متمادی و با صتف هزی(ه

ره  ضمن مخالفت صتیح با اشخاصی که دستاوردهای دوران دفاع مقدس را زیت ) امام امی(ی

هایی که ایال آن نظتندکوتهچه »فتمای(د:گهان میدر  یاواهاسالمبتدند با اشاره به مورد سسال می

رشادت و ای ار و  ایم، پا شهادت،ک((د چون ما در گبهه به آرمان نهایی نتسیدهمی

اواهی آفتیقا از گ(  صدای اسالم کهیدرحال .فایده استو صالبت بی یازاودگ شتگ

و آفتیقا یع(ی در کل گهان از  ش(اسی متدم در آمتیکا و اروپاماست. عالقه به اسالم سالههشت

  .2239ماست )گمالی،  سالههشتگ(  
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 فته(  تتگیح م(افع ملی بت م(افع شخصی -

همگان به ع(وان فته(  عمومی کشور قتار داشت، دفاع از  موردتوگهدر دفاع مقدس آنچه 

امور گ(  در رأس »کشور و تعقیب و ت(بیه دشمن متجاوز بع ی بود. وقتی امام راحل فتمودند: 

ها قتار داده بودند و م(افع شخصی گیتیهمگان گ(  را در اولویت کارها و تصمیم واقعبه. «است

بت افکار عمومی غالب  چ(انآنفته(  گهاد و مبارزه  .و فتدی همه فدای مصالح گ(  شده بود

تیف های دفاعی اود تعارزش و تیثیت اگتماعی و سیاسی اود را با توانایی یهتکسشده بود که 

  .333: 2232ها با حوادث دفاع مقدس پیوند داشت )بهداروند، کتد و همه توفیقات و موفقیتمی

 در نسل گوان یدوستوانو  یاواهاسالمتقویت فته(   -

 ؛سابقه در باورهای قشت گوان بودیکی از ثمتات بزرگ دفاع مقدس تغییت و دگتگونی بی

ی مع(وی و ته یب نفا فضاسازی مع(وی و روحی توان گفت اودسازمی گتئتکه به  یاگونهبه

 میمنهای گ(  پتگاذبه بتای نسل گوان از بارزتتین دستاوردهای دفاع مقدس بوده است. گبهه

  .2239گتفت(د )گمالی، عارفان گوانی بود که در میدان شهادت از همدیگت سبقت می

 تولد و توسعه فته(  و تفکت بسیجی در گامعه -

ولوژی کارآمد دفاع مقدس بود؛ بسی، یک اندیشه است، یک فکت است، تفکت بسیجی، ایدئ

، نخبه، کتدهلیتحصبی((د که علت این هم که همه می .یک م(طن است، یک م(ظومه فکتی است

شوند، این است که بسی، صتفاً یک حتکت احساسی های مختلف مجبور به بسی، مینابغه، از رشته

وگود دارد؛ این م(طن؛ این علم، وقتی با عمل همتاه نیست؛ یک م(طن قوی پشت ست بسی، 

تفکت بسیجی در مدرسه عشن و گهاد امام   .2239ک(د )گمالی، شود، این غوغا را درست میمی

های ای ار و شهادت را در این مدرسه، زیباتتین حماسه شدگانتیتتببه وگود آمد و  ره ) امی(ی

  .93: 2238همکاران، ابتاهیمی و ) دوران دفاع مقدس الن کتدند

 فته(  احساس تکلیف بتای دفاع در متدم -

داند. دفاع یک مسلمان، انجام تکالیفی م ل گهاد را که اداوند بتایش مقتر کتده، واگب می

اش با از موگودیت اسالم و انقالب اسالمی و حفظ تمامیت ارضی کشور و استکبار و ایادی

الب اسالمی را هدف قتار داده بودند. متدم ما که تحمیل گ( ، نابودی اسالم و موگودیت انق

آگاه به این توائه نظامی دشم(ان بودند، با حضورشان در گبهه، مانع تحقن آن شدند )م(صوری 
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  .388 :2238الریجانی، 

 پیشتفت در ص(ایع دفاعی کشور -

بتای  های گوانان مسمن میهن ما بود. ما در ابتدای گ( تتین بتکات گ( ، تالشیکی از مهم

ساات یک گلوله معمولی ناتوان بودیم؛ اما در اواات گ(  بسیاری از نیازهای دفاعی کشور را 

کتدیم. ادامه این سیت پیشتفت باع  شد که ما اک(ون توان ساات انواع اودمان تیمین می

ابتاهیمی و همکاران، ) را داشته باشیم دوربتدهای تجهیزات دفاعی بتای کشور، همچون موشک

2238 :93.  

 کسب تجارب مه(دسی و ص(عتی -

در دوران دفاع مقدس با حضور کارش(اسان ف(ی و مه(دسی در حوزه پشتیبانی گ(  از ارتش، 

و ... تجارب پشتیبانی و مه(دسی رزم(دگان اسالم مان(د س(گتهای  یگهاد سازندگسپاه، 

قدس با این تجتبیات، ها و... م(جت شد تا پا از دوران دفاع م، کانالزهایرااکچ(دم(ظوره، 

ها و... بتاتف ها، پاالیشگاهها، فتودگاهکشور مان(د سدها، بزرگتاه یتسااتیزنیازهای اساسی و 

  93: 2238ابتاهیمی و همکاران، ) شود

 یازاودگ شتگو  یالبشهادتگستتش فته(  ای ار و  -

شم(د انقالب های آن در سطح گامعه از ذاایت ارزفته(  ای ار و شهادت و نمود و گلوه

ها، باورها و اعتقادات و رفتارهای است که اسالمی است. فته(  شهادت، مجموعه آگاهی

شود. فته(  ای ار و شهادت مفهومی است که تتین درگه کمال میموگب رسیدن انسان به عالی

ت اس شده(هینهادبه دلیل وقوع انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس در فته(  گامعه، رای، و 

دالور با فداکاری و ای ار در راه ادا، فته(  دفاعی و  رزم(دگان  .290: 2233)ضتغام بتوگ(ی، 

مبارز و  یهاانسانبتای  یازاودگ شتگرا در گامعه گاودانه کتدند و الگوی  یاواهیآزاد

با شعار و « نیحس ای»، «یازهتا» شدند و به گهانیان ثابت نمودند که با ایمان به ادا و ستب(د البحن

  .92: 2238ابتاهیمی و همکاران، ) توان در مقابل هت متجاوزی ایستادگی کتدمی« اکبتاهلل»
 

 در دفاع مقدس فرهنگیاننقش 

 نیتتوگود داشته باشد که مهم یمتفاوت یهامتدم در گ(  ممکن است به شکل مشارکت

 :از اندعبارت هاآن
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 ؛ههبه صورت حضور در گب ی  مشارکت نظامالف

 ؛به گبهه یو کمک مال ی  مشارکت اقتصادب

 ؛یو فته(گ یغیتبل یهاتیبه صورت فعال ی  مشارکت اگتماع 

  .2232 ،یزیگ(  )عز دگانید بیبا آس یو همدرد یبه صورت همدل ی  مشارکت رواند

 هیقدرت و ستما ده(دهلیتشک یاضالع اصل ،آموزانکارک(ان و دانش ن،یمعلم

سال دفاع مقدس  8ع(اصت در اول  نیاز ا کیهت ی(یآفتنقش. ندشویمحسوب م وپتورشآموزش

به صورت  گهتنیازابا هم بود.  یتفاوت صور یدارا یو از گهات گتیکدیمشتتک با  یاز گهات

گ(   انیگت در .میپتدازیدفاع مقدس م یخیاز اقشار در الن حماسه تار کیمجزا به نقش هت 

و  ییزازهیگ(  نتم و انگ ،یاتیدر م(اان عمل میحضور مستق یهابه شکل نیمعلم ،یلیتحم

به  ل دفاع مقدس پتداات(د که ادامه نقش در هشت سا یفایدر دانش آموزان به ا یزیشورانگ

 .شودیپتدااته م بتای از این مجاهدت ها

 یاتیدر م(اان عمل میحضور مستق -

از  2277تا  2203 یهاسال یگ(  ا یهادر گبهه نیآماره م(تشته، حضور معلم بت اساس

که بتابت آمار موگود در  یاگونهبه ؛عتصه بود نیدر ا یحضور اص(اف و اقشار متدم نیتتتیچشمگ

نفت از  3986 تیگ(  اعزام شده و در نها یهانفت معلم به گبهه 873333ها مجموعاً سال نیا یا

تن  379 ده،یرس یانبازتن از معلمان رزم(ده به درگه گ 3862اند. درگه شهادت نائل آمده هب هاآن

حضور  نی . ا78-73: 2283 ،یو صدر یزبانینفت مفقوداالثت شدند )م 363به اسارت در آمده و 

بود، اثتات  تگ اریتیث اریبس یانسان یتویگ(  به لحاظ ن یهادر پوشش گبهه (کهیمسثت ضمن ا

و  یم هب یهاموزهاز آ یعمل ییآموزان و ارائه الگودر دانش زهیانگ جادیداشت. ا زین یگتید

 نیبود. ضمن آنکه ا تاتیتیث نیا نیتتاود از گمله مهم تامونیو متدم پ الیبه مح یاگتماع

گ( ،  یهاگبهه بیتتت نیو بد افتییتداوم و گستتش م زیها نتا اطوب مقدم گبهه یتگ اریتیث

 . 2232 ،یزیشده بود )عز لیاقشار مختلف، تبد یبتا ایو تدر لیادامه تحص یبتا یم(ااق

 مقابله با گ(  نتم -

کاربتده شد و به یدشمن بع  یکتات از سوبه یلیسال دفاع تحم 8 یگ(  نتم در ا کیتاکت

 رو،نیها بود. ازاتهاگمات بودند، مدارس و دانشگاه نیکه آما  و هدف ا ییازگمله س(گتها
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مدارس،  ابیدرس، ح یهادر گامعه، کالس تتیو بص یآگاه قتاوالنشیع(وان پبه نیمعلم

و  هیتوگ یبتا یافزارتالش مجدانه و نتم یبتا یارا به صح(ه ابانیکوچه و ا د،مساگ یهاگاهیپا

 یهاشهیو ر ها(هیآموزان نسبت به ابعاد، زماصوص افکار دانشبه یافکار عموم یروشن گت

وسعت  به یس(گت لهیوسنیکتدند. بد لیتبد تانیدفاع مقدس ملت ا تیو حقان تیگ(  و مشتوع

 نیاز مقاومت در بتابت دشمن متجاوز گشوده شد. متگع بودن معلم یافزاردفاع نتم یبتا تانیهمه ا

توائه  ییکارا زانیداده، از م شیقشت را افزا نیا انیسخن و ب یتگ اریتیث یدر نزد افکار عموم

 . 2232 ،یزیکاسته شد )عز یتوگهقابل زانیدشمن به م

 آموزانر دانشد یزیو شورانگ ییهازهیانگ -

بود  یآموزان پتشور و نشااشاهد حضور دانش ،سال دفاع مقدس 8گ(  در اول  یهاگبهه

 نیاز ا یتوگهکتدند. بخش قابل دایها حضور پمقدس، از س(گت مدرسه در گبهه یتیکه با ن

ن در گوانان به حضور مسثت آنا یزیشورانگ نیبود. ا نیمعلم ییزازهیانگ حضور، متهون زحمات و

 . 2232 ،یزی)عز دیانجامیها مدر گبهه

 رزم(دگان داال و اار  از گ(  یهامجتمع تیهدا -

و ادامه  فت(دیدور ب لیها از محل تحصکه آن شدیآموزان در گ(  باع  مدانش حضور

 یبتا یاوپتورش آن بود که چارهآموزش نیمسئول یهااز رسالت یکی .فتدیها عقب بآن لیتحص

ن شد که در داال و اار  آبت میتصم ،یآموزعلم تیکه با توگه به اهم ش(دی(دیبمشکل  نیرفع ا

 یداال گ(  بتا یهاشود. مجتمع ایبا ع(وان مجتمع رزم(دگان تیس یمدارس ،گ(  الیاز مح

 یمعلم در همان نقطه کیاز زمان اود را با حضور  یگ(  بودند و بخش تیبود که درگ یافتاد

بود  یافتاد یرزم(دگان اار  از گ( ، بتا یهااما مجتمع؛ دادندیمه مآموزش اود را ادا ،یگ(گ

 یهاتت و بتنامهاود را فشتده التیبتوان(د، تحص گشت(دیبه م(طقه اود بتم یمدت ازکه اگت بعد 

هم دانش آموزان و هم  انیم نیبتگتدند. ل ا در ا یلیتحص یعاد الیادامه ده(د تا به شتا یااص

هم با حضور  انیگت نیع(وان محصل و مدرس بت عهده داشت(د. معلمان در ابه ینقش انیفته(گ

مهم و  یهارزم(دگان، نقش یهادر مجتمع یگ(  و هم حضور آموزش دراود  یدانیم

 .نمودندیم فایرا ا یابتگسته
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 روش پژوهش
ب(ا به ماهیت موضوع موردمطالعه، رویکتد پژوهش حاضت کیفی از نوع پدیدارش(اسی است. 

که در دوران هشت سال دفاع  آموزدانشک((دگان پژوهش را رزم(دگان فته(گی و ارکتمش

نفت، با  22. نمونه پژوهش به حجم هدداند، تشکیل میمقدس حضور داشت(د و آن را تجتبه کتده
ک((دگان، از میان مشارکت کهیاوربهگیتی هدفم(د از نوع معیار انتخاب شد. استفاده از نمونه

که قادر و مایل به صحبت کتدن در مورد تجاربشان در مورد دفاع مقدس بودند، انتخاب هایی آن
 گیتی معیار همه موردهایی که معیارها ادامه داشت. در نمونهشدند. حجم نمونه تا اشباع نظتی داده

 ابزار شوند.  استفاده می2237، 2ااصی را دارا هست(د؛ بتای تضمین کیفیت م(اسب هست(د )کتسول
 نیمه فتدی بین یهامصاحبه نیها از اتداده یآورگمع ، مصاحبه نیمه سااتاریافته بود.پژوهش

ک((دگان در ها ااتیاری بودن ورود و اتو  شتکتدر انجام مصاحبه .انجام گتفت سااتاریافته
از  با استفاده ازیموردنهای بود. داده گتیان مصاحبه به ع(وان یک شتب الزامی بتای شتوع مصاحبه

پژوهش در ااتیار  سساالتآوری شد. قبل از مصاحبه های عمین نیمه سااتاریافته گمعمصاحبه

ک((دگان قتار داده شده بود و ضمن اامی(ان از محتمانه بودن ااالعات، مجوز ورود در شتکت
ک((دگان تمایل شتکت بت اساسدقیقه  20-32گتیان مصاحبه اا  گتدید. اول مدت مصاحبه بین 

 بت اساسکلی آغاز و به تدری،  سساالتابتدا با  ک((دهمشارکتت بود و هت گلسه بتای هت متغی
ها صورت ها تحلیل دادهاکتشافی ادامه یافت. بعد از پایان یافتن مصاحبه سساالتها با تحلیل داده

ر   استفاده شد. د3223) 3ای کالیزیها از راهبتد هفت متحلهوتحلیل دادهگتفت. بتای تجزیه
ها از بخشی به دادهم(ظور اامی(انبه استفاده شد. 22مکا کیودا  افزارنتمها از داده لیوتحلهیتجز

ها )بتای این م(ظور پژوهشگت ف(ونی همچون تائید صالحیت پژوهشگت بتای گتفتن مصاحبه
ت الزم شونده، در شیوه مصاحبه نکاو پا از دریافت نظت مصاحبه ای با استادش انجام دادمصاحبه

صورت صوتی و به هامصاحبهاستفاده شد. ثبت و ضبال  2از روش ک(تتل اعضا  را رعایت کتد

با استفاده از نوار و کیفیت ضبال، پایایی پژوهش تقویت شود. همچ(ین  تامکتوب صورت گتفت 
 ها استفاده شد.ها از بازبی(ی اعضا و توافن بین آنداده لیوتحلهیتجزدر فتآی(د 

 

2- Creswell, John W 

3- Colaizzi 

3- Member checking 
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 پژوهش و تحلی( هاییافته
کدها در پژوهش، ادراک  لیوتحلهیتجزو  ک((دگانهای شتکتبا بترسی و تحلیل مصاحبه

مقوله: علت حضور، پیامدهای گ( ،  7رزم(دگان فته(گی از هشت سال دفاع مقدس در قالب 

آموزان، نقش مجتمع رزم(دگان و نقش بانوان ره ، نقش فته(گیان و دانش) ی(یامنقش امام 

 هایی هست(د.ها دارای مسلفهاز این مقوله هتکدامب(دی گتدید که ابقه
 

 
 از تجارب زیسته رزم(دگان فته(گی از دفاع مقدس آمدهدستبه : مضامین اصلی2شکل 

 به همتاه مضامین فتعی بترسی مضامین اصلی -

 
 به همتاه مضامین فتعی مضامین اصلی :3شکل 

 علت حضور در دفاع مقدس -

نشان داد که  فته(گی از علت حضور در هشت سال دفاع مقدس ادراک رزم(دگان

هایی همچون حمایت از شهدا، پیتوی از علت ریشه درمعتقد هست(د که حضورشان  رزم(دگان



 مطالعه تجارب زیسته رزمندگان فرهنگی از دوران هشت سال دفاع مقدس

139 

 دارد. و اعتقادات، دفاع از مظلومین و مقابله با دشمن هارهبتی، دفاع از کشور، حمایت از ارزش

بیان  اورنیا حضورشدر مورد علت  0 رهشما شوندهمصاحبهدر مورد این مضامین 
. «حفاظت از دستاوردهای شهیدان انقالب اسالمی بود ،هدف از حضور من در گبهه»که:  داردیم

 که ایوظیفه بت اساس حضور»بیان داشت که: اورنیادر مورد این موضوع  2شماره  شوندهمصاحبه
 فتمودند که گ(  آغاز زمان در ادنددمی امام حضتت اود که بیاناتی و است واگب فتد هت بت
بگیتند و  رودشمن گلوی گ(  هایگبهه در اودشان با حضور که ماست گوانان همه وظیفه که

اون زمان احساس »بیان داشت که: اورنیا 9شماره  شوندهمصاحبه «این بیانات بتای ما انگیزه بود.
گه به ای(که تازه انقالب اسالمی ما تازه به تو و بابه تجاوزی که به کشور انجام شده  با توگهشد می

کتده بودند که این انقالب نوپا رو به زانو  یکیبهدستهای گهانی پیتوزی رسیده بود و کل قدرت
شد که همه عزیزان هت آنچه در توانشان بود بزارند و ادمت تکلیف می احساس ،در بیاوردند

 اساس بت انقالب کالً»دارد که:بیان می اورنیاوع در مورد این موض 3شماره  شوندهمصاحبه .«ک((د
 و بک((د استیفا رو مستضعفین حقوق بتوان(د ای(که و بود شده ایجاد قتآن آیات بت مبت(ی آرمان
 پیاده گامعه در بتوان(د ها راآن. هست الزم انسان زندگی بتای که آن چیزی و عدالت بتوان(د
. «میده آزار را متدم این ،داشت وگود که هاییشکاف و یابقات فاصله بح  در ویژه به و بک((د؛

هدف اصلی هم این بود که اون حا »بیان داشت که:  اورنیا 9مصاحبه شونده شماره 
و اعتقاداتی که به نظام و مقدسات بود باع  شد که همتاه بقیه دوستان در گبهه  یدوستوان

 .«حضور پیدا ک(یم
دارای می باشد که علت حضور  ،جارب زیسته رزم(دگاناز ت شدهاستختا یکی از مضامین 

و اعتقادات، دفاع  هامضامین حمایت از شهدا، پیتوی از رهبتی، دفاع از کشور، حمایت از ارزش

نسب   و رستمی 2922) یومجدانهای پژوهش عبدالملکی از مظلومین و مقابله با دشمن است. یافته

توان بیان داشت می اورنیاش است. در تبیین این مضمون های این پژوهک((ده یافته دیتائ  2232)

در دوران هشت سال دفاع مقدس شده  هاآنهای مختلفی باع  حضور که از نگاه رزم(دگان علت

، پیتوی از رهبتی، دفاع هاآنبت این اعتقاد هست(د که داشتن دوستان شهید و حمایت از  هاآن .است

به گبهه و دفاع از کشورشان در ک(ار سایت رزم(دگان  هاآنرود بتای و ییهازهیانگاز کشور و... 

 در دوران گ(  تحمیلی شده است. هاآن
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 پیامدهای جنگ -

معتقد هست(د که  از پیامدهای دفاع مقدس نشان داد که رزم(دگان ادراک رزم(دگان فته(گی

ایش قدرت فته(گی و انسجام اگتماعی، افز تاتیتیثیی همچون گ(  تحمیلی دارای پیامدها

نظامی، مسائل بهداشتی و درمانی، توگه به توان درونی، کشف نخبگان و مدیتان، از دست دادن 

دارای  یهامسلفهدر اقتصاد و سازندگی دارد که هتکدام از این  یماندگعقبنخبگان و متدم و 

 هست(د که در ادامه مورد بح  قتار اواه(د گتفت. ییهامسلفهزیت 

یکی از پیامدهای م بت گ(  تحمیلی این بود »که بیان داشت  2 شماره شوندهمصاحبه
بشود و مطلب  روروبهتواند ایتان نمی و متدمکه دشمن متوگه شد که از نظت نظامی با گوانان ما 

ما به کشورهای مستضعف م(طقه و گهان نشان دادیم که اگه روی پای اودمان بایستیم  کهنیادوم 
ها و به ویژه استکبار گهانی آمتیکا صهیونیسم و م در بتابت تمامی قدرتتوانیمی ،و مقاومت بک(یم

 به بتدن پی یکی»که دارد بیان می اورنیا 3شماره  شوندهمصاحبه .«های گهان بایستیمتمام قدرت
 ما که باشه همین میتونه گ(  م بت پیامدهای از یکی. هست اگتماع توان و هست افتاد توان

همچ(ین  «.شد تبدیل فعل به ما بالقوه هایتوانم(دی اون و داریم رو هاییدیتوانم( یک باالاته
بیان داشت  اورنیادر راستای افزایش توان مدیتیتی نیتوهای انسانی  2شماره  شوندهمصاحبه

پیامدهای م بتش یکی  پیامدهای م بت و پیامدهای م(فی. ؛داشت پیامدهای ایلی زیادی گ( »که:
دی(ی بود که ما داشتیم بح   یرشد باورهاو یکی  نفااعتمادبه، وریتقویت روحیه اودبا

ما به این  مدیتیت بود یع(ی آثار م بت آن این بود یع(ی واقعاً مدیتیت در دفاع مقدس بود.
 میدانستیمتوانیم ما واقعاً یع(ی با توگه به اون شعار ما می .اعتقاد داریم که ما میتونیم اصطالحبه
ما ه(وزواقعا از نظت تسلیحات نظامی  03 درست است در اون زمان اول گ(  سال توانیم حاالمی

ممک(ه از نظت نیتوی و قوا همون بح  بسی، متدمی بود که توانست گ(  رو به آات  حاال شاید،
بتساند نتیجه اوبی بگیتیم اما واقعاً ما از نظت تسلیحات نظامی چیزی نداشتیم و یکی از آثار م بت 

توانیم و اگه اواسته باشیم واقعاً اون ما می (کهیو اکه ما حضور پیدا کتدیم در گ(  این بود 
کما ای(که ما در زمان  ،بعد بح  شکوفایی استعدادها هست ؛تقویت روحیه اودباوری در ما است

گ(  همین گوانان ما دانشجویان و دانش آموزان ما همین فته(گیان ما با وگود س(ین کمی که 
بیان  7شماره  شوندهمصاحبه. «انجام دادند لی از کارهای بزرگی رو در زمان گ( ای دداشت(
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یکی از ثمتات حضور در گ(  است.  نفاعزتاودکفایی، اوداتکایی و افزایش »دارد که می
توان(د در تمامی مسائل روی پای اود بایست(د و در افتاد با حضور در میدان گ(  پی بتدند که می

 نفاعزتو  نفااعتمادبهگ شت که از گ(  می هتروزایستادگی ک((د و  مقابل از دشم(ی
 .«کتدرزم(دگان افزایش پیدا می

تتین کار این بود که تعداد نگاه ک(ین مهم»دارد که:بیان می 0شماره  شوندهمصاحبه
م اقتصادی مسائل فته(گی و اگتماعی سهی مسائلتوی ایلی از  توانست(دیمها که زیادی از گوان

شاید امتوزه ما ایلی از بود، گ(  نمیدر امورات گ(گی اگت  د.باشن بیشتت در گیت شدن
. «کشورهای م(طقه م ل چین م ل تایل(د م ل ژاپن تو بح  مسائل اقتصادی گلوتت بودیم

بیان  اورنیادر راستای از دست دادن ستمایه انسانی و آثار روانی گ(   3شماره  شوندهمصاحبه
 اگتماعی هایآسیب. بگیتم نادیده توانیمنمی ما را افتاد روی بت گ(  روانی آثار» دارد که:می

 به ما کشور غتب و گ(وب بخش. گتفتمی صورت هک هاییمهاگتت. داشت را اود گای
 را اود به متبوب مشکالت یکستی مهاگتتی هت و کتدندمی مهاگتت دیگت شهتهای و هااستان
 را هاارزش و گتاییآرمان کلیت ما اگت شدند شهید ما هایبچه گتچه ای(که همه از تتمهم. دارد
 ما و است مملکت این بتای ستمایه یک رسدمی شهادت به که انسانی هت ،بگ اریم ک(ار

 وگود اک(ون اگت که دادیم دست از را هاییستمایه ما. دادیم دست از را اود انسانی هایستمایه
 بزرگی آسیب دادن دست از را انسانی ستمایه. اوردمی رقم یگتد گور ما کشور ستنوشت داشت(د
 نگاه از ما کهوقتی ولی. شوندمی شهید ادا راه در هاآن که است این بت ما اعتقاد هتچ(د ،هست
 و پزشکان و معلمان ما. دادیم دست از را انسانی ستمایه که گوییممی ک(یممی نگاه مدیت یک

 مه(دس پزشک، معلم، یک که بک(د هزی(ه باید چقدر گامعه و دادیم دست از را بسیاری مه(دستان
 بوده ستمایه یک شده شهید و داشته سواد هم کالس پ(، شخصی اگت حتی .ک(د تتبیت را...  و

 .«توانسته به فعل تبدیل شودای بوده است که بعداً میاو نیز بتای گامعه ستمایه بالقوه. است
رزم(دگان پیامدهای گ(  است. رزم(دگان فته(گی بت از محورهای تجارب  گتید یکی

فته(گی و انسجام اگتماعی، افزایش قدرت نظامی،  تاتیتیثاین باور هست(د که گ(  تحمیلی 

مسائل بهداشتی و درمانی، توگه به توان درونی، کشف نخبگان و مدیتان، از دست دادن نخبگان و 

 یومجدانهای پژوهش عبدالملکی است. یافته در اقتصاد و سازندگی داشته یماندگعقبمتدم و 
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 ، 2237) ینهاد ، فاضلی کبتیا و 2922) زادیپت ، اوالد، الهی م(ش و 2232نسب ) ، رستمی 2922)

صفت  ، رمضانی و حافظی 2922) این ، التیامی 2922) یسلطانثمتی صفا، کاظمیان، پوردل و 

توان می اورنیااست. در تبیین این یافته  های پژوهشیافته دک((دهییتی  2239) یگمال  و 2233)

پیامدهایی  ،بعدازآنبیان داشت که رزم(دگان فته(گی بت این اعتقاد هست(د که دوران گ(  و 

توان بیان داشت که می اورنیاها و گامعه ایجاد کتده است. در تبیین این یافته بتای انسان

ه رسیده بودند که حضور رزم(دگان در رزم(دگان حاضت در هشت سال دفاع مقدس به این تجتب

باع  ایجاد همدلی و همبستگی بین  ،را داشت(د یبانیپشت نقش صح(هپشتدر که گ(  و افتادی 

بت این اعتقاد هست(د که گ(  باع  شد  هاآنرزم(دگان و متدم گامعه شده است و از سوی دیگت 

 نائل شوند.به شهادت  ،که بتای از افتاد که شاید نخبگان گامعه بودند

 آموزاننقش فرهنگیان و دانش -

آموزان در دفاع مقدس از نقش فته(گیان و دانش های رزم(دگان فته(گیادراک و تجتبه

ر آموزان ضمن حضور مستمت اود دو دانش معتقد هست(د که فته(گیان نشان داد که رزم(دگان

تبلیغی، امورات  و مهمی از قبیل کارهای فته(گی و های مختلفمیدان اصلی گ( ، نقش

های مالی و نقدی را چه در و کمک و نجاتهای متدمی، امداد کمک یآورگمعآموزشی، 

 اند.میدان اصلی گ(  و چه در پشت گبهه داشته

 گفتاورنیاانجام کارهای فته(گی در گ(   در مورد 22شماره  شوندهمصاحبه
کار تبلیغی و هم  ،دادندیمانجام  یکار فته(گ بعضی از رزم(دگان و بعضی از فته(گیان هم»که:

در  دانشجو معلماننقش فته(گیان و  اهللحزباتق مختلف م ل تمام امت  به هتحالبه .فته(گی
آموزان در امت کارهای فته(گی و تبلیغی و تشوین دانش 3شماره  شوندهمصاحبه. «پترن  بود آنجا

 که بودند الگو ع(وانبه یکی. داشت عمده تیثیت دو معلمان حضور کل در»که: داردیمبیان  اورنیا
 بتای رو افتاد ،بودن الگو بت عالوه ای(که دیگت و شدمی آموزاندانش تشوین و تقویت باع 
 نقش گ(  به رفتن بتای آموزاندانش سازیآماده در آنها .کتدندمی تشوین هاگبهه در حضور
 شده گبهه عازم همگی و بودند کتده تعطیل را مدرسه ابوذر ه(تستان م الع(وانبه ؛داشت(د ایعمده
. «داشت رو اعزامی آمار بیشتتین که بود هاییدبیتستان گمله از شتیعتی دبیتستان و بودند
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ی گ(  هاگبههدر  »در مورد تعلیم و تتبیت در گبهه بیان داشت که:  2شماره  شوندهمصاحبه
و در س(گتها هم  کتدندیمکه حضور پیدا  در آنجا معلمی(ی بودند ی رزم(دگانی بود کههامجتمع
و در گبهه حتی  اواندنددند و درس میآمرزم(دگان از گاهای مختلف می .دادندیمدرس 

در مورد نقش زنان فته(گی به زیبایی تمام  6شماره  شوندهمصاحبه. «شدیمامتحان هم گتفته 
 که آن چیزی ولی. امندیده گیگ( م(اان در را فته(گی زنان ب(ده»دارد که:بیان می اورنیا

 در کل در و نجات و امداد بهداری، بخش در بیشتت گبهه پشت هایپایگاه در بعضاً دیدیممی
 در. کتدندمی کمک هاپایگاه در مایحتا  تهیه در عمدتاً زنان. داشت(د فعالیت پشتیبانی بخش
 یک ع(وانبه زن معلم یک که نقشی کل در. داشت(د فتاوانی نقش هاکمک ب(دیبسته و آوریگمع
 نادیده شودنمی را باشد داشته اود همست و فتزندان از حمایت در تواندمی همست یک و مادر

بیان  اورنیاهای فته(گیان و دانش آموزان در مورد کمک 3شماره  شوندهمصاحبه. «گتفت
 و بود هاگبهه در حضور به آموزاندانش تشوین و فته(گیان اود حضور بح  یکی»دارد که:می

 کمک انفتادی صورتبه ای(که بت عالوه. دندکتمی اهدا که بود نقدی هایکمک دیگت بخش
 این. گتفتمی صورت کمک اودگوش هایگتوه ع(وان تحت هم مدارس در ،کتدندمی

 درمانی، هایکمک پوشاک، ،ییمواد غ ا قبیل از ضتوری مایحتا  تهیه همچ(ین هاکمک
 .«شدمی شامل نیز را غیته...  و بهداشتی

که این مضمون باشد میمضامین اصلی پژوهش  آموزان یکی ازو دانشنقش فته(گیان 

 یآورگمعدارای مضامین فتعی همچون انجام کارهای فته(گی و تبلیغی، امورات آموزشی، 

های پژوهش حا  احدی، نویدی، و امداد و نجات است. یافته ینقدتیغهای نقدی و کمک

های یافته دک((دهییتی  2238) ییدرپورشهتضایحصفایی هوادرق و    و2282لقاسمی و محبی )ابوا

آموزان توان بیان داشت که فته(گیان و دانشمی اورنیااین پژوهش است. در تبیین این یافته 

گبهه حضور داشت(د و عالوه بت حضور در میدان اصلی  ن(د سایت اقشار گامعه در اال مقدمهما

، انجام امورات آموزشی بتای یغیو تبلمتعددی همچون انجام کارهای فته(گی  یهاشنقگ( ، 

 هااز این نقش هتکدامکه  داشت(د بت عهدهآموزان و سایت رزم(دگان و امداد و نجات را دانش

و اثتات اوبی را  ادهو تمام امورات را تحت شعاع قتار د هدوب تگ اریتیثد در روند گ(  توانمی

 د.داشته باش
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 نقش بانوان فرهنگی -

از نقش زنان فته(گی در دفاع مقدس نشان داد که  های رزم(دگان فته(گیادراک و تجتبه

ها و کمک یآورگمع، و نجاتامداد  هانقشمعتقد هست(د که بانوان فته(گی دارای  رزم(دگان

 کتدند.مادرانه وهمستانه را ایفا می هاینقش

 ؛بود عالی ایلی»بیان داشت که:  اورنیان موضوع در مورد ای 7شماره  شوندهمصاحبه
 اانواده در متدان اگت. بود زنان حمایت دلیل به مقدس دفاع در ما متدان موفقیت اعظم قسمت
 با را اود فتزند مادری اگت. ک((د پیدا حضور گبهه در توانست(دنمی ،شدندنمی روحی حمایت
 توانست(دنمی هاآن ،کتدنمی موافقت گبهه در شوهتش حضور با همستی و کتدنمی اعزام رضایت

. «داشت وگود اانواده حمایت و گ(  در موفقیت میان ت(گات(گی ارتباب .یاب(د حضور گبهه در
 متدمی هایکمک از بسیاری»بیان داشت که: اورنیادر مورد این موضوع  7شماره  شوندهمصاحبه
 زنان عهده بت بیشتت پشتیبانی درواقع. دادندمی امانج زنان را...  و اقتصادی و مالی هایکمک شامل
در مورد امداد و نجات  3شماره  شوندهمصاحبه. «بودیم گامعه زنان مدیون را هاکمک این ما. بود

که دانشجو  ما مشهدهمچ(ین یادم هست »بیان داشت که:  اورنیاتوسال فته(گیان  به مجتوحین
دانشجویان داتت هم در  ،کتدندبتهه از زمان کمک می در یک پست کهبودیم عالوه بت دانشجویان 

چون پتستار کم بود و مجتوحین گ(  رو میاوردند به شدند؛ مشغول پتستاری میها بیمارستان
ها وگود رساندند به رزم(دگان و مجتوحی(ی که در بیمارستانهای امدادی میکمک .هابیمارستان
 .«داشت

دگان در هشت سال دوران دفاع مقدس در راستای بانوان فته(گی همان(د سایت رزم(

مختلفی ایفا کتدند. یکی از مضامین این پژوهش نقش بانوان  هایبه رزم(دگان نقش یرسانادمت

ها، امداد و نجات و نقش مادرانه و همستانه کمک یآورگمعهای فتعی است که دارای مضمون

پژوهش حا  احدی، نویدی، ابوالقاسمی و  هایک((ده یافته دیتائاین پژوهش  یهااست. یافته

 اورنیا  است. در تبیین این مضمون 2238) ییدرپورشهتضایحصفایی هوادرق و    و2282محبی )

توان بیان داشت که با آغاز گ(  تحمیلی، زنان از گمله کسانی بودند که در گ(  دوشادوش می

  و در ک(ار 2283تیف پور و لشکتی، شپتداات(د ) ی(یآفتحماسههای نبتد، به متدان، در صح(ه

سایت رزم(دگان نقشی به ع(وان امدادونجات داشت(د و از ظتفیت بانوان در راستای ارائه ادمات 
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های کمک یدهسازمانو از سوی دیگت در پشت گبهه به دنبال  شدیمدرمانی و بهداشتی استفاده 

ها را به اال مقدم گبهه بفتست(د تا مکبودند تا بتوان(د این ک هامکانمتدمی در مساگد و سایت 

استفاده ک((د. همستان و مادران رزم(دگان با ایفا نقش اود و بودن در  هاآنسایت رزم(دگان از 

 اند.بوده هاآن ک((دهتیحماهمیشه  ،ک(ار رزم(دگان

 ره ا ینیخمنقش امام  -

فاع مقدس نشان ره  در د) ی(یاماز نقش امام  ادراک و تجارب زیسته رزم(دگان فته(گی

، یو راهبتهمچون مدیتیت  ییهانقشره  دارای ) ی(یاممعتقد هست(د که امام  داد که رزم(دگان

گیتی در گ( ، هدایت افکار، داشتن روحیه مع(وی و انتقال به رزم(دگان، نماد رصد و تصمیم

 کتدند.وحدت و انسجام متدم و حمایت از اانواده رزم(دگان ایفا می

امام امت »که: داشتیمبیان  اورنیادر مورد نقش امام امی(ی )ره   2شماره  شوندهمصاحبه
های نقش بسیار بزرگی در عملیات ،ایتان و متدمو پدربزرگ امت اسالمی  کدهیم تیپبه ع(وان 

چه از ابتدای گ(  چه قبل از گ(  چه در  ؛کتدند ی(یآفتنقشمختلف در کل اول دفاع مقدس 
داشت(د و با تسلطی که بت  که با روحیه مع(وی .ها به عهده امام بودلی گبههمدیتیت اص ،پایان گ( 

از مسئولین به ااالع امام  یو بعضگ(   فتماندهانها و ابتهای گ(  و گبهه .رزم(دگان داشت(د
 در هادر گبههدادند به ع(وان فتمانده کل قوا که چه تصمیمی شد و ایشون دستور میرسانده می

با مدیتیتی که داشت(د با ارتباای که به ع(وان نائب  چ(ینهم .های مختلف انجام بگیتدمورد عملیات
دند هشت سال دفاع هدایت کت ،بتحن امام زمان با امام زمان داشت(د و با روحیه مع(وی که داشت(د

به ع(وان نمونه هم محاصته شهت پاوه و عملیات سوس(گتد بود که ایشون دستور دادند که  مقدس.
گمهوری اسالمی  های سپاه و بسی، محاصته شدند دستور دادند به ارتشدر پاوه بچه (کهیزابعدا

ها به کمک بچه سپاه و بسی، که ظتف یه هفته شما باید محاصته پاوه رو به پایان بتسان(د و این
بود و فتماندهی امام امت شاید این امت امت صورت گتفت اگت غیت این امت می نیو ادرآمدند 

 بود اوری کشور موقعیت»دارد که: بیان می اورنیا 3شماره  شوندهمصاحبه .«گتفتت نمیصور
 درک و کتدندمی حا را مملکت شتایال و بودند؛ ایشان فتمانبهگوش هاگتوه همه که
 کتدندمی عمل ایشان فتمان به ودلگان با متدم دادمی فتمانی یک ایشان کهوقتی واقعاً. کتدندمی
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 از حاکی بی(یممی کتب در که هم چیزی آن. کتد انکار متدم هدایت در را نقششان شودینم یع(ی
 ایشان از فتماندهان و کتدندمی هماه(  ایشان با را هاعملیات راهبتی از ایلی که است آن

 و پ یتیاااعت. است بوده بدیلیبی نقش گ(  در امی(ی امام نقش. گتفت(دمی دستور
 .«شود م(کت تواندنمی کسی را امام حضتت از نظامی فتماندهان بودن فتمانبهگوش

ره  در هشت سال دوران دفاع مقدس بود. ) ی(یامنقش امام  ،یکی دیگت از مضامین پژوهش

ضامن حمایات از رزم(ادگان،  ،ایشان با مدیتیت عالمانه و هوشم(دانه اود به ع(اوان رهبات گامعاه

 اورهماانکتدند و در ابعاد مختلاف رصد و هدایت میدفاعی کشور را  یهااستیسو  هایمشاال

های پاژوهش قیصاتیان فاتد و کتدناد. یافتاهو نقش حیاتی را ایفاا می تگ اریتیثکه بیان شده است 

 ، 2922) یومجادان ، عبادالملکی 2922) یزرقاان ، 2232نساب ) ، رساتمی 2922ما(ش )صالحی 

نقش امام امی(ی )ره  در دوران هشت ساال   به تبیین 2230محسن )دشتکوهی،    و2230) یفتوت(

توان بیان می اورنیاک((ده این مضمون است. در تبیین این موضوع  دیتائو  اندپتدااتهدفاع مقدس 

ایشان همیشاه  .در گامعه و بین متدم بوده است لیبدیبره  یک نقش ) ی(یامداشت که نقش امام 

دوران هشات  در کتدناد وادتم(دی هادایت میبا ره(مودهای اود متدم را در مسیت زندگی و ساع

 بود. موفقیت رزم(دگان  یهاعاملره(مودهای ایشان یکی از  ،سال دفاع مقدس

 رسالت مجتمع رزمندگان -

معتقد هست(د  از رسالت مجتمع رزم(دگان نشان داد که رزم(دگان ادراک رزم(دگان فته(گی

تگزاری امتحانات، مدیتیت اوقات هایی همچون تداوم آموزش، بکه مجتمع رزم(دگان رسالت

 داشته است. آموزشی و بتگزاری ک(کور یاألها، گبتان سوادانیبفتاغت، هدایت 

در بح  »بیان داشت که: اورنیادر مورد نقش مجتمع رزم(دگان  2شماره  شوندهمصاحبه 
ام های رزم(دگان قشت فته(گی که به گبهه اعزیکی از رسالت ،های رزم(دگان اسالممجتمع

های داال شهت و حاال چه تفاوتی بین مجتمع .کتدند بح  آموزش دانش آموزان بودمی
که به گبهه  یآموزاندانشهای داال گبهه بتای زمانی بود که مجتمع های توی گبهه بوده؟مجتمع
 آنهااز د،نزدیک امتحاناتشون که میش د واونجا هست( زمان کهدر اونجا در اول اون  دمیومدن
 ،رو داشت آموزدانشهایی که بیشتتین به یگان دفتستادنمعلمی(ی رو می چ(ینهم د.بگیتن امتحان
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ا بتای زمانی بود های( .بیشتت در اواات گ(  شکل گتفت ،هایی که در داال شهت بودولی مجتمع
واست از ابتای متاصی یا استتاحت و می گشتیبتمبه شهت اودش  ای کهون رزم(دهکه ا

ها بیشتت بعد از گ(  رونن پیدا کتد بتای رزم(دگانی مجتمع استفاده ک(د، بتواند. های درسکالس
رو  هانیاکه در هشت سال دفاع مقدس در گبهه شتکت کتدند چه ارتشی چه سپاهی چه بسیجی 

 چه بسیجی چه سپاهی چه ارتشی ما ایلی از افتاد رو داشتیم کهچون .دادندتحت پوشش قتار می
ها و این مجتمع عقب مانده بودند از تحصیالتشون ت در هشت سال دفاع مقدسبه ااات شتک که

 .«تت صورت بگیتدکمک کتدند به ادامه تحصیل اونها که فتآی(د آموزشی اونها ستیع
که گفتم مجتمع  اورنیهم»دارد که:بیان می اورنیادر مورد این موضوع  8شماره  شوندهمصاحبه

پشت گبهه م الً بیتگ(د  فعال بود هم پشت گبهه. اشاره کتدمرزم(دگان هم داال اود گبهه 
کتدند. در اود األ درسیشون رو گبتان میگشت(د، از گبهه بتمیبود که وقتی  نیتالمسم(یاممجتمع 

م الً در م(اان گ(گی در قالب چادری بود یا در قالب سااتمان  .هاگبهه هم بود این مجتمع
گا یه اتاق سالمتتی رو پیدا آن ،ها زده بودندسااتمانی که عتاقی ،ای بودمختوبه ،ای بودمتتوکه

دوتا همس(گت  کتدند و اون ساعتگا رو به ع(وان کالس درس انتخاب میکتدند و آنمی
ویا چادر بود که من اودم تو  ؛پتدااتتحصیل می و به آموزدانشیکی معلم بود یکی  .آمدندمی

 .«دادمچادر درس می
الت مجتمع رزم(دگان در دوران هشت سال دفاع مقدس در داال و اار  از در تبیین رس

دقین بتوان(د  یزیربتنامهبا  تا ندبودهای در تالش بیان داشت که این مجتمع توانیم اورنیاگبهه 

های آموزشی گبتان آموزشی و تتبیتی رزم(دگان را با بتگزاری کالس یهایماندگعقبو  األها

های مختلف درگیتی فکتی رزم(دگان دیگت با بتگزاری امتحانات در نوبت نمای(د و از سوی

 ها را فتاهم نمای(د.و موگبات پیشتفت آن ودهآموزان را در این حوزه کم نمدانش

 گیرینتیجه
دانست(د در گ(  حضور پیدا همه اقشار گامعه در دوران دفاع مقدس بت اود وظیفه می

غلی و فتدی ایفا نقش نمای(د. رزم(دگان فته(گی در دوران هشت های شو با توگه به ظتفیت هدتک

و ثبت این  بسیار مهمی داشت(د. کسب تجارب متعدد رزم(دگان هاینقش ،سال دفاع مقدس
 بت آندر این پژوهش سعی  ل ا ؛تواند بتای نسل گوان و آی(ده بسیار حائز اهمیت باشدتجارب می
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(گی در دوران هشت سال دفاع مقدس به تصویت شده است که تجارب زیسته رزم(دگان فته

کشیده شود تا ضمن توگه به این تجارب، زمی(ه استفاده از این تجارب در گامعه ک(ونی فتاهم و 
های استختا  شده از تجارب که مطتح شد و یافته اورهمان باع  رشد و تعالی نسل آی(ده شود.

 ی(یآفتنقشای در داال و اار  از گ(  تتدهفته(گیان در ابعاد گس ،دهدها نشان میزیسته آن
ها بوده است و بتای از ادمات ارائه شده گ(به های مت(اسب با شغل آنبتای از نقش .اندکتده

موضوعاتی همچون علت  توان بهسته رزم(دگان فته(گی میاز تجارب زی یاورکلبهفتدی دارد. 

آموزان، نقش مجتمع ه(گیان و دانشره ، نقش فت) ی(یامحضور، پیامدهای گ( ، نقش امام 
. رزم(دگان فته(گی مت(اسب به شغل و تخصص اود در راستای بتد یپرزم(دگان و نقش بانوان 

های آموزشی و امتحانات آموز و فته(گی به بتگزاری کالسآموزش و تتبیت رزم(دگان دانش
را داال و اار  از گ(   و تداوم مسائل آموزشی را در هایماندگعقباند تا بتوان(د پتدااته

تا زمی(ه آرامش رزم(دگان در این حوزه فتاهم نمای(د. همچ(ین بانوان فته(گی با گبتان کتده 
در ک(ار رزم(دگان  ، هموارهدر حوزه اانواده و پشتیبانی و مسائل بهداشتی و درمانی ی(یآفتنقش
 .اندع  دلگتمی رزم(دگان بودهبا ،با ایفای نقش اود به ع(وان یک همست و مادر هاآن. اندبوده

در راستای  کهیاوربه ؛کتدندها به ع(وان یک بازوی اساسی در گ(  عمل میعالوه بت این نقش
های و همچ(ین مسائل بهداشتی و درمانی قدم ینقد تیغهای نقدی و پشتیبانی و مدیتیت کمک

 اند.بزرگی را در میدان اصلی گ(  بتداشته
ن فته(گی بت این باور بودند که امام امی(ی )ره  به ع(وان یک رهبت از سوی دیگت رزم(دگا

بین رزم(دگان و متدم در راستای هدایت گ(  و  ییافزا تتیبصبا بصیتت اود و  ،مقتدر
ها و کتدارهای گیتی در میدان گ(  نقش، نقش اساسی را ایفا کتدند و همیشه با صحبتتصمیم

 ی(یامشدند. از نگاه رزم(دگان امام (وی رزم(دگان میاود باع  دلگتمی و افزایش روحیه مع
شدند و ها میره  عالوه بت هدایت گ( ، با روحیه دادن به اانواده رزم(دگان موگب آرامش آن)

 این امت باع  افزایش توان رزم(دگان در میدان گ(گی شده است.
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ره  ) ی(یام . بترسی و تبیین راهبتدهای دفاعی حضتت امام 2922) یهاد دیسزرقانی،  -32
 .78-22 ، 2)6در دفاع مقدس. فصل(امه علمی مطالعات دفاع مقدس، 

مقایسه سبک ابتاز هیجان دوسوگتایی، اشم و افستدگی  . 2232) زارع، مجید -33
نامه کارش(اسی ارشد . )پایاندارای در مزمن، بدون درد و افتاد عادی گانبازان بین

 ایتان. م(تشتنشده . دانشگاه شیتاز،
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 . تحلیل میزان 2239) نژاد، مهدی؛ صالحی عمتانی، ابتاهیم و فتهیخته، حسینسبحانی -32
های شهدا و ای ارگتان دفاع مقدس در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی. توگه به مولفه
 ، 7)33های آموزشی و یادگیتی دانشگاه شاهد، پژوهشی پژوهش-علمی دو فصل(امه

329-322. 
 . بترسی نقش زنان در چ(د داستان 2283ی، فاامه )و لشکت اهللتیع(اشتیف پور،  -39

 .288-273 ، 3)2کوتاه دفاع مقدس. نشتیه ادبیات پایداری، 
صادقی مال میتی، م(صور؛ نیکوکار، غالمحسین؛ عالیی، حسین ومحمدنژاد،  -30

گیتی راهبتدی فتماندهان سپاه در  . اتاحی و تبیین الگوی تصمیم2232) سیدمهتعلی
 .83-220 ، 68)33سیاست دفاعی، دفاع مقدس. مجله 

 . اقدام و عمل گهادی در 2238عوض )صفایی هوادرق، مه(از و حیدرپورشهتضایی،  -37
ویژه ایتان،  یهامتاقبتبهداری رزمی در دفاع مقدس. مجله انجمن آنستزیولوژی و 

3(228 ، 02-06. 
ن و نقش ش(اسی بازدیدک((دگان م(اان گ(گی ایتاگونه  .2233) ضتغام بتوگ(ی، حمید -36

پاسدارای فته(گی انقالب  دو فصل(امهآن در انتقال فته(  پایداری دفاع مقدس. 
 اسالمی، شماره هفتم.

فتد دفاع مقدس نسبت به سایت ویژگی م(حصتبه  .2922) یومجدانعبدالملکی  -38
های معاصت . فصل(امه پژوهشهای ایتان و گهان با تیکید بت ویژگی دفاع تمدنیگ( 

 .322-232 ، 3)2 انقالب اسالمی،
 . تحلیل مشارکت اقشار مختلف در دفاع مقدس. فصل(امه 2232) عزیزی، محمد -33

 .36-223 ، 2)2، تانیو امطالعات گ(  عتاق 
 . تبیین ژئوپلیتیکی عوامل 2922محسن )، عباس؛ سعادتی، حسن و رادمهت، پور یعل -22

مطالعات دفاع مقدس  دو فصل(امهت(ش و م(ازعه در بتوز گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان. 
 .22-2 ، 7)9و نبتدهای معاصت، 

 .متزوبوم. تهتان: انتشارات و عتاق . روند گ(  ایتان 2232) عالیی، حسین -22
دفاع مقدس بت ارتقا ستمایه  تیتیث . بترسی 2237) یهادنهادی،  حامد وفاضلی کبتیا،  -23

 .22-3 ، 3)2اگتماعی. فصل(امه مطالعات دفاع مقدس، 
ره  در دفاع مقدس. مجله ) ی(یام . تحلیل سیاست دفاعی امام 2230زهتا )فتوت(ی،  -22

 .229-82 ، 36)39سیاست دفاعی، 
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 . مدیتیت راهبتدی امام 2922) محمدصادققیصتیان فتد، هادی و صالحی م(ش،  -29
 .73-92 ، 3)2معاصت انقالب اسالمی،  یهاپژوهشره  در دوران دفاع مقدس. ) ی(یام

ره . فصل(امه ) دفاع مقدس از دیدگاه امام امی(ی یش(اسیتهس . 2233) کتیمی مله، علی -20
 .6-29 ، 6)3مطالعات گ(  عتاق و ایتان، 

و معلولین  گانبازان نی انواع ااتالالت روانی دربترسی فتاوا . 2283) کی نیا، فتزین -27
دانشگاه علوم پزشکی و ادمات بهداشتی نامه دکتتی م(تشتنشده . . )پایانشهت کتمان

 ایتان. ،دانشکده پزشکی افضلی پور درمانی کتمان،
 . 2237) ، ایت ؛ محتتمی، ریحانه؛ پورسلطانی، سمیه و کتیم زاده، محمدعلیزاده یمهد -26

ان شهتستان بیتگ(د در هشت سال دفاع مقدس. بیتگ(د: سپاه پاسداران انقالب آموزدانش
 اسالمی اتاسان گ(وبی.

ایسه ذهن آگاهی، ت(ظیم هیجانی و بهزیستی مق . 2237) محمدرضائی شیخ زاده، حسین -28
نامه کارش(اسی ارشد . )پایانو افتاد عادی شهتستان انار گانبازان روان ش(ااتی
 ایتان. ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد انارم(تشتنشده . 

، ارائه مدل و یش(اسبیآس . تتوی، فته(  دفاع مقدس، 2237) یسهتابمتادپیتی و  -23
 .203-223 ، 33)30ت دفاعی، راهکارها. مجله سیاس

 . آش(ایی با دفاع مقدس. تهتان: انتشارات ب(یاد 2283) م(صوری الریجانی، اسماعیل -92
 های دفاع مقدس.حفظ آثار و ارزش

  . آش(ایی با دفاع مقدس. قم: انتشارات اادم التضا2232) م(صوری الریجانی، اسماعیل -92
 ع .)
 . گ(  تحمیلی عتاق علیه 2922ضا )رنطاق پور نوری، مهدی و شاهقلیان قهفتای،  -93

مطالعات دفاع مقدس و  دو فصل(امهایتان در نگتش اندیشم(دان دفاعی و ام(یتی. 
 .236-222 ، 0)2نبتدهای معاصت، 

 . پیامدهای 2232) نعمتی، شهتوز؛ سعیدی مقدم، متضیه و پیتزادی، حجت -92
-32 ، 2)2، تانیو اگ(  عتاق علیه ایتان. فصل(امه مطالعات گ(  عتاق  یش(ااتروان
82. 

 . هویت ملی و دفاع مقدس. فصل(امه مطالعات ملی. 2289) ولی پور زرومی، سیدحسین -99
32(7 ، 239-222. 

 . بترسی صفات شخصیتی همستان قطع نخاع و اعصاب و روان 2282) یمی(ی نیا، نستین -90
 ایتان. ،معلمتیتتبدانشگاه  نامه دکتتی م(تشتنشده .و همستان افتاد بدون آسیب. )پایان
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