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مقاله پژوهشی

بررسی نقش انگیزه بر مشارکت و حماسه آفرینی مردم در دفاع مقدس و تحقق اهداف جنگ
اسماعیل خان احمدی 1و مصطفی خودسیانی
تاریخ دریافت1893/07/11 :
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تاریخ پذیرش1200/02/42 :

چکیده :نظر به پیچیدگی صحنه نبرد و فراوانی متغیرها ،اهداف متعالی نظاماسلامی در دفاع مقدس و فراوانی
متغیرهای مؤثر بر رفتار رزمندگان (فرمانده و تکور) در فرایند نبرد ،در راستای سنجش تأثیر انگیزه در دفاع
(رحمة الله علیه)

مقدس از آموزهای دینی ،رهنمودهای حضرتامام

(مدظله العالی)

و فرماندهی معظم کلقوا

و صاحب

نظران این حوزه پنج مؤلفه :رسالت الهی ،تنبیه متجاوز ،دفاع همهجانبه ،احقاق حق و دریافت امتیازات مادی
احصاء و در پرسشنامه محقق ساخته بین جامعه تحقیق توزیع گردید .پس از جمعآوری تجزیه و تحلیل دادها
نظر به ضریب همبستگی ۰/۶۶۶و سطح معنیدار  ۰/۰۰۰فرضیه تحقیق تأیید گردید .نظربه تأثیر بالای
شاخصهای انگیزه بر مشارکت مردم در دفاع مقدس و تحقق اهداف جنگ ،طیف کاملی از گزینههای یک
دفاع لایهبندی شده تحت عنوان پنج ظرفیت برای نظام اسلامی شکل گرفت که در نتایج به آن اشاره شده است.
واژگان اصلی :دفاع مقدس ،اهداف ،انگیزه ،حماسه آفرینی.

 .1استادیار گروه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
e.khanahmadi92@gmail.com
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،تهران ،ایران.
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مقدمه
خلقت انسان به عنوان موجوودی برخووردار از ویژگویهوای چوون عقول ،تفکور ،تودبیر ،قودرت
تصمیمگیری ... ،منجر به شکلگیری دو جبهة حوق و باطول گردیود .قرآنکوریم رویکورد دو جبهوه و
ابرراهبرد آنها را چنین تبیین نموده :الف) جبهة حق...« :اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَو
النُّوُرِ-ترجمه :خدا دوست کسان است که ایمان آوردهاند و بیرون م آورد ایشان را از تاریکیها بسوى
روشنائ (قرآنکریم ،بقره :آیه )2۵۲ب) جبهة باطل ...«:وَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّونَ
النُّورِ إِلَ الظُّلُمَاتِ خَالِدُونَ-ترجمه :وآنانکه کفر ورزیدند دوستانشان گردنکشوانند آن طواغوت بیورون
م آورند کافران را از روشنائ بسوى تاریکیها» (همان) رهبران نظامسلطه در راسوتای تحقوق اهوداف
متصور راهبردهای را طراحی و اجراء مینمایند راهبردهای فوق را حضرت علی(علیه السلام) چنین ترسویم
میفرمایند :الف) راهبرد ترور (وحشت) :فَإَرادَ قَوْمُنا قَتْلَ نَبِیِّنا -آهنگ کشتن پیامبر ما کردند .ب) راهبرد
شورش (بحرانها اجتماعی) وَ اجْتِیاحَ أَصْلِنا-،و خواستند که ریشوه موا برکننود .ج) راهبورد تصوویب
قوانین(داماتو ،اسا :)... ،وَهَمُّوا بِنَاالْهُمُومَ -پس در باره ما بارها نشستند و رأى زدند .د) راهبردنفوذ :وَ فَعَلُوا
بِنَا الْأَفاعِیلَ-و بسا کارها کردند .د) راهبرد تحریم :وَ مَنَعُونَا الْعَذْبَ-از زندگ شیرین منعمان نمودنود .ه)
راهبرد تجزیه(جنگهای داخلی) وَأَحْلَسُونَا الْخَوْفَ -با وحشت دست به گریبانمان ساختند .و) راهبورد
اضوطَرُّونا إِلو جَبَولَ وَعْورَ :وادارموان کردنود کوه برکووهی صوعب زیسوتن گیوریم .ز)
جنگروانی :وَ ْ
راهبردنظامی :وَ أَوْ قَدُوا لَنانارَ الْحَرْبِ -سپس براى ما آتش جنگ افروختند(»...خاناحمدی)2۶۶ :1۶۳۵ ،
نظر به راهبردهای فوق نظامسلطه در راسوتای شکسوت انقلاباسولامی راهبردهوای :تصوویب قووانین
بینالمللی ،تحریماقتصادی ،شورشهای داخلی ،کودتا ،جنگروانی  ...طراحی و اجرا نمود در نهایت بوا
تجهیز و تحریک رژیم بعث عراق راهبرد نظامی را به عنوان مکمول سوایر راهبردهوا طراحوی و در ۶1
شهریور  1۶۵۳با اهداف :الف) جلوگیری از صدور انقلاباسلامی ب) سورنگونی جمهوریاسولامی ج)
احراز رهبری جهان عرب د) احراز ژاندارمی استکبار پس از سرنگونی رژیم پهلوی در ایران .ه)منحرف
کردن افکوار عموومی عوراق از مشوکلات داخلوی و)برداشوتن فشوار مضواعف از رژیوم صهیونیسوتی
(خاناحمدی )1۵1 :1۶۳۵ ،از هوا زمین و دریا به خاک جمهوری اسلامی تهاحم نمود .اما 2مواه بعوداز
شروع جنگ تحمیلی بدون تحقق یکی از اهداف فوق فقط موفق شدند  2۰هزار کیلومتر مربع از خاک
جمهوریاسلامی را اشغال نماید .کارشناسان مسائل نظامی در خصوو

شکسوت نظامسولطه در ایون

راهبرد نظرات متفاوتی را ارائه نمودند .حضرتامام(رحمة الله علیوه) بوا اشورافت بوه وضوعیت نظامسولطه و
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غلط به این پدیده الهی مینگرند و از ارزشهای اسلامی و حجم قدرت ایمان و تحولی که به خواست
خداوند قادر در ملت ایران پیدا شود خبوری ندارنود (»...صوحیفه ،ج )۲2 :1۶در دیودار ائموه جمعوه و
جماعات این مهم را چنین تبیین شده ...«:هیچ یک از اینها ایران را نمیشناختند ،یعنی ،ایران را خیال می
کردند مثل زمان سابق است .ایران را آنها نمیدانند که وقتی یک ملتی اسلامی شد یکدفعه فریاد اسلام را
سرزد این غیر آن چیزهایی که آنها میفهمند آنها اصلاْ از قدرت اسلام اطلواع ندارنود(»...صوحیفه ،ج:1۲
 )2۳۲در مناسبتی دیگر علت شکست راهبردفوق را چنین تبیین نمودند ...« :اینجا بچههای نارسشان هم،
بچههای کودکشان هم در مقابل او ایستادند و تا هستند نمی توانند اینها یک همچوو کارهوای را انجوام
دهند(»...صحیفه ،ج )۳1 :1۶در پیام حضرتامام(رحمة الله علیوه)به ملت این مهم چنین ترسویم شوده ...« :در
حقیقت در برابر همه جهانخواران ایستادند و متجاوزینی که به خود وعده فوتح سوه روزه خوزسوتان و
سقوط تهران را داده بودند به باتلاق مرگ و هلاکوت فرسوتادند .و واقعواْ ارتوش و نیروهوای سوپاهی و
بسیجیها مظلومانه و با کمترین امکانات جنگیدند و برگهوای زریون افتخوار و کراموت و شورافت و
شهادت را به اسلام عزیز هدیه نمودند(»...صحیفه ،ج )۶۵۶ :21براین اساس موضوع نوشتار شاخصهای
انگیزه مؤثر بر عملکرد رزمندگان سلام در ناکام گذاشتن نظامسلطه در تحقق اهداف شیطانیاش و تحقق
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روحیات ملت ایران علت شکست راهبرد فوق را چنین ترسیم میفرمایند ...«:با دید مادی و محاسوبات

اهداف نظاماسلامی در دفاع مقدس با بهرهگیری از روش آمیخته اکتشافی میباشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
الف) ارتقاء توانرزم و کارآئی رزمندگاناسلام با توجه به آیه  ۶۵سوره انفال
ب) توجه ویژه به نقش انگیزه در توانرزم بر مبنای دستورالعمل حضرتعلی(علیه السلام)در خطبه1۲۶
ج) تکمیل بخشی از استراتژی دفاع همهجانبه 1مورد تاکید حضرت امام(رحمة الله علیه)با محوریت انگیزه
ه) مهیا کردن زمینه نهادینه شدن اصل یازدهم دکترین نیروهای مسلح
ز) جلوگیری از شکلگیری حوادثی چون جنگ احد ،نبرد صفین....،

. Overwhelming Defense
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بیان مسئله
نظر به تعریف انگیزه که عبارتستاز :حالتی درونی که انسوان را بوه انجوام فعالیوت وا مویدارد
(رضائیان )211 :1۶۶۳ ،طراحان و هدایتگوران صوحنه نبورد هموواره مجاهودت میکردنود توا در
راستای بهرهگیری حداکثری از منابع -در حداقل(زمان ،تلفات و امکانات) -به منظور تحقق اهوداف
متصور و در راسوتای نهادیوه شودن فرهنوگ... «:کَوم مِّون فِئَوةَ قَلِیلَوةَ غَلَبَوتْ فِئَوةي کَثِیورَذي بِوإِذْنِ اللّوهِ
(»...قرآنکریم ،بقره :آیه )2۲۳زرمندگانی مصمم ،معتقد ،مقاوم ،با انگیزه الهوی بوه میودانرزم آورنود.
َاسوتَغْنِ
نظر به نقش انگیزه در موفقیت نبرد حضرتعلی(علیه السولام)به عثمان اینحنیف میفرمایند ...«:و ْ
ُوضوهِ-
بِمَنِ انْقَادَ مَعَکَ عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْکَ ،فَإِنَّ الْمُتَکَارِهَ مَغِیبُهُ خَیْرٌ مِنْ مَشْهَدِهِ وَ قُعُودُهُ أَغْنَ مِونْ نُه ِ
ترجمه :و به پایمردى آنکه مطیع توست از آنکه به یاریت برنم خیزد ،ب نیاز باش  .زیورا ،آنکوه بوه
اکراه همراه تو به نبرد م آید ،غیبت او بهتر از حضور اوست و در خانه نشستنش ،بهتر است از بوه
یارى برخاستن(»...شیروانی ،1۶۳1 ،نامه :۲فراز )2به عبارتی :تنها اجرای صوحیح تاکتیکهوای منجور
به پیروزی نمیگردد ،بلکه در یک تحزیه و تحلیل کلی متأثر از تجارب نظامی است میتووان گفوت
موفقیت در جنگ با میل به پیروزی که منبع عظیم قدرت است محقق خواهدشود کوه برخووردار از
شوواخصهای چووون :شووجاعت ،شووهامت ،رشووادت ،شایسووتگی ،لیاقووت ،جسووارت ،مهووارت...
میباشد(دانشگاه امامحسین(علیه السلام) )1۲ :1۶۲۶تجاربنظوامی تبیینکننوده ایون واقعیوت اسوت کوه
محور میل به پیروزی انگیزه است که در فرمانده ظرفیت قدرت أخذ تصومیمقاطع و انعطواففکری
کامل جهت طرحریزی ،کنترل و هدایت عملیات و در رزمنده (تکور) ظرفیت یک شولیک موؤثر
و برداشتن یک قدم مفید را فراهم ،و تحقق اهداف را تسریع مینماید .نظر بوه چنوین توأثیر معجوزه
آسای حضرتعلی(علیه السلام) در جمع رزمندگان نبرد صفین که سپاه شوام آب را بور روی آنهوا بسوته
السویُوفَ مِونَ الودِّمَاءِ
بود میفرمایند «:قَدِ اسْتَطْعَمُوکُمُ الْقِتَالَ فَأَقِرُّوا عَلَ مَذَلَّةَ ،وَتَأْخِیرِ مَحَلَّةَ ،أَوْ رَوُّوا ُّ
تَرْوَوْا مِنَ الْمَاءِ...ترجمه :سپاه معاویه با بستن آب بر شما ،شما را به پیکار دعوت کرده اسوت ،اکنوون
بر سر دو راه هستید یا به ذلت و خوارى بر جاى خود بنشینید ،و یا شمشیرها را از خون سویراب
سازید تا آب سیراب شوید (»...شیروانی :1۶۶1 ،خطبه )۵1حضورتعلوی(علیوه السولام) نقوش محووری
انگیزه اعتقادی در تمرکز تلاشها در راستای مقابله با تهاجم سپاه شام به عینالتمر را چنوین خطواب
می فرمایند ... « :أما دِینٌ یَجْمَعُکُمْ ،وَ لاحَمِیَّةَ تُحْمِشُکُمْ؟-ترجمه :دین نیست که شما را بوا یکودیگر
متحد سازد آیا غیرت و حمیّت نیست که شما را به خشم آورد(»...هموان :خطبوه  )۶۳نقوش انگیوزه
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الْحَقَائِقِ مِنْ أهْلِ الْحِفَاظِ؟ الْعَارُ وَرَأَکُمْ وَالْجَنَّةُ أَمَامَکُمْ -ترجمه :کجاست آن مودافع صواحب غیورت،
که به هنگام نزول حوادث ،نگهبان مردم خویش باشد .ننگ پشوت سور و بهشوت پویش رویتوان»...
(همان :خطبه )1۲1نقش انگیزه ملی در بسیج عمومی و دفع تهدیدات شام چنین خطواب شوده...« :
فَوَاللَّهِ مَا غُزِیَ قَوْمٌ قَطُّ فِی عُقْرِ دَارِهِمْ إِلا ذَلُّوا-ترجمه به خدا سوگند ،هیچ قووم در خواکش جنوگ
نکرد .مگر آنکه زبون خصم گشتند(».همان :خطبه )2۲نظر به چنین نقشی

حضورتامام(رحموة اللوه علیوه)

خطاب به رزمندگان اسلام میفرمایند«:اینجانب از دور دست و بازوی قدرتمنود شوما را کوه دسوت
خدا بالای آن است میبوسم و براین بوسه افتخار مویکنم» (مرادپیوری )11۶ :1۶۳۵ ،بوراین اسواس
موضوع نوشتار «بررسی نقش انگیزه برمشارکت و حماسوه آفرینوی موردم در دفاعمقودس و تحقوق
اهداف جنگ» میباشد.
سؤال تحقیق :شاخصهای انگیزه مؤثر مشارکت و حماسه آفرینی مردم در دفاع مقدس تحقوق
اهداف جنگ کدامند؟
فرضیه :بین شاخصهای انگیزه و مشارکت و حماسوه آفرینوی موردم در دفاعمقودس و تحقوق
اهداف جنگ رابطه معنیدار وجود دارد.
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اعتقادی در ارتقاء توانرزم ،نبرد صفین چنین تبیین شده... «:أَیْنَ الْمَوانِعُ لِلوذِّمَارِ ،وَالْغَوائِرُ عِنْودَ نُوزُولِ

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
الف)پیشینهتحقیق :طی مطالعات اکتشافی مشخص گردید موضووعی بوا عنووان بررسوی توأثیر
انگیزه در دوران دفاعمقدس به عنوان یک کار پژوهشی صورت نگرفته لوذا ایون اثور یوک فعالیوت
بدیع است .اما بخشی از پژوهشی صورت گرفته ،مرتبط با موضوع به شرحزیر است:
جدول :1پیشینه تحقیق
موضوع
بررسوووی نقوووش عامووول
بصیرت در توان رزم
انگیووزذ شووهدای اسووتان
کهگیلویووه و بویراحموود
برای حضور در جبههها

نویسنده
اسماعیل خاناحمدی
جواد شواکریان علوی
باقری دولت آبادی

بررسی عوامول موؤثر بور علی صلاحی

یافتهها
تأثیر بصویرت بوا میوانگین  ۲/۴۲و سوطح معنوی داری
 ۰/۰۰۰و درجه آزادی  ۴۲بر توانرزم تعیین گردید
طبق یافتههای پژوهش انگیزه دینی با رتبه ۲۰/۶۲بیشترین
و انگیووزه انقلووابی و  2۴/۵درصوود انگیووزذ ملووی1/1۶ ،
برحضور رزمندگان در دفاع مقدس نقش داشته است
در این نوشتار محقق اثبات نموده که بسیجیان برخلاف
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انگیووزش فووردی بوورای

سایر سازمانها نظامی و اداری ،با انگیوزههوای فوردی و

مشووووارکت مووووردم در

تمایلات درونی خود به جبهههای جنگ اعزام شدهاند.

جبهههای جنگ
انگیزه سونجی رزمنودگان
اسوولام بوورای حضووور در
دفاع مقدس

مسووولم خسوووروی
زارگز و سمیه بخشی

براساس یافتههای پژوهش انگیزههای دینی بوه نسوبت
انگیزههای ملی نقش مؤثرتری بور مشوارکت موردم در
دفاع مقدس داشته است.

ب)مبانی نظری:
انگیزه :به عوامل زیستی ،یا اجتماعی یا آموختههای محیطی گفته میشوود کوه رفتوار مبتنوی بور
هدف را آغاز میکنند ،یوا از بوروز آن جلووگیری میکننود (پارسوا )۴۶ :1۶۴۰،و برخووردار از سوه
کارکرد میباشد :الف)انرژیزائی :منظور از این مفهوم انرژی یا نیوروی اسوت کوه در موجوود زنوده
وجود دارد و باعث فعالیت او میشود .ب) هدایتگری :رفتار در جهت خا

سوق پیودا میکنود.

ج) مداومت رفتار :یعنی در انسان توان و استقامت حرکت در مسیر را ایجاد میکند .آیتالله مکوارم
شیرازی معتقداست :انگیزه را میتوان به سه نوع تقسیم کرد :الف) انگیزه پنداری ب) انگیوزه موادی
ج) انگیزه معنووی .مهمتورین و نیرومنودترین انگیزهوا ،انگیزهوای معنووی اسوت .خوواه در شوکل
انگیزههای والای انسانی و مردمی باشد یا خواه انگیزه الهی که پشوتوانه آن عشوق بوه اللوه ،سوعادت
جاویدان ،آرامش عمیق روحی و وجدان است(.احسانی )۳۰ :1۶۴۴ ،انگیزه معنووی انگیوزه کارسواز
تلقی و سه عملکرد بر آن مترتب است :الف) قدرتزیاد ب)تداوم حرکات ج) روح متعالی.
در حوزه جنگ و دفاع انگیزه از عناصور تعیینکننوده موفقیوت در هور تلواش بازدارنوده و دفوع
تهدیدات خارجی و داخلی محسوب میشود .لذا هیچ نظامسیاسی بدون تکیه بر ایون عنصور مهوم،
در مقابل تجاوز توانایی دفاع از خود و نیز توانایی مقابله موؤثر در تهواجم را نخواهدداشوت .نظربوه
چنین نقشی حضرتعلی(علیه السلام) خطاب به عثمان ابنحنیف میفرمایند ...«:اسْتَغْنِ بِمَنِ انْقَوادَ مَعَوکَ
ُوضوهِ -ترجموه :بوه
َشوهَدِهِ وَ قُعُوودُهُ أَغْنَو مِونْ نُه ِ
عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْکَ ،فَإِنَّ الْمُتَکَارِهَ مَغِیبُهُ خَیْرٌ مِنْ م ْ
پایمردى آنکه مطیع توست از آنکه به یاریت برنم خیزد ،ب نیاز باش .زیرا ،آنکه به اکراه هموراه توو
به نبرد آید ،غیبت او بهتر از حضور اوست و در خانه نشستنش ،بهتر است از بوه یوارى برخاسوتن
(»...دشتی ،1۶۳۲ ،نامه :۲فراز )2در شرایط حاضر که فناوری ،در تمام عرصههای سیاسی ،اقتصوادی،
نظامی و اجتماعی گسترش پیدا کردهاست ،بوازهم ،در تحلیول نهوایی ،ایون پدیوده مهوم انسوانی را
نمیتوان انکار کرد .هیچگاه نمیتوان انسان را از صحنههای فعال اجتماعی حوذف کورد و تردیودی
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مؤثر انگیزه را در میزان کارآمدی فناوری یادآور شد .نظر به تأثیر انگیزه در ارتقواء تووانرزم و نقوش
آن در تحقق اهداف به چند تعریف انگیزه اشاره میشود.در کتواب اصوولجنگ و تووانرزم انگیوزه
چنین تعریف شده «:محرکی است که افراد را در انجام وظیفه و مأموریت تشویق و ترغیوب نمووده
و توانرزمی را افزایش میدهد ،که معنوی ،مادی یوا ملوی اسوت .ولوی بُعود معنووی اثورات تعیوین
کنندهای داشته که باید در ایجاد آن تلاش نمود(.دانشگاه امامحسین(علیوه السولام) )2 :1۶۲۶ ،در فرهنوگ
عمید انگیزه چنین تعریف شده« :سبب ،باعث ،علت و آنچه کسی را به کواری برانگیزانود (».عمیود،
 )2۵۰ :1۶۲۲در جای دیگر این عامل چنین تعریف شده « :سبب ،باعث ،علت ،آنچه که کسی را بوه
کاری برانگیزاند و برای انجام آن کار محرک او باشد هرچه قدر انجام عمل با دلایول مختلوف بورای
انسان توجیه شود میل او برای انجام آن بیشتر خواهدشد قوت و ضعف انگیزه با تلاش انسان بورای
انجام یک عمل نسبت مستقیم دارد و به دیگر سخن هیچ رفتاری را فرد انجام نمیدهد مگور اینکوه
انگیزهای محرک او باشد(.عبدی )2۶ :1۶۴1 ،دیگر کارشناس براین باور است« :انگیوزه ،یوک وضوع
روانی است ،که رفتار را در جهت هدف یا هدفهایی نیرو میدهد ،فعال میسوازد ،بوه حرکوت در
موویآورد ،هوودایت میکنوود و بالووأخره آن را در مسوویر هوودف قوورار میدهوود(نائینی)2۲۲ :1۶۴۵ ،

مقالۀ پژوهشی :بررسی نقش انگیزه بر  /...اسماعیل خان احمدی و مصطفی خودسیانی

نیست که به کارگیری فناوری نیز در نهایت ،به کارآیی انسانها باز میگردد و همینجا میتوان نقوش

حضرتامام(رحمة الله علیه) نظر به نقش انگیزه الهی بر حضور ملت حماسهسواز ایوران در جبهوههای و
تحقق اهداف میفرمایند« :من به جرأت مدعی هستم که ملت ایوران و تووده میلیوونی آن در عصور
حاضر بهتور از ملوت حجواز در عهود رسوولالله صولیالله علیوه و آلوه و کوفوه و عوراق در عهود
امیرالمؤمنین و حسوین ابنعلوی صولواتالله و سولامه علیهموا میباشوند آن حجوازی کوه در عهود
رسولالله صلیالله علیه و آله مسلمانان نیز اطاعت از ایشان نمیکردنود و بوه جبهوه نمیرفتنود .کوه
خداوند تعالی در سوره توبه با آیاتی آنها را توبیخ فرمود ...و موا اموروز مویبینیم کوه ملوت ایوران از
قوای مسلح نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج تا قووای مردموی از عشوایر و داوطلبوان و از قووای در
جبههها و مردم در پشت جبهه با کمال شوق و اشتیاق چه فوداکاریهای میکننود و چوه حماسوهها
میآفرینند  ...و اسلام باید افتخار کند که چنین فرزندانی تربیت نمووده( »...اموامخمینی(رحموة اللوه علیوه)،
 )2۶-22 :1۶۲۴در جمع میهمانان خارجی نقش انگیوزه در مشوارکت جوانوان در دفواع مقودس را
چنین تبیین میفرمایند ... «:جوانهای ایران با انگیزه دارنود خودشوان را بوه جبهوه میرسوانند و بوه
شهادت و شهادت را فوز عظیم میدانند  ...این انگیزه برای اسلام است وقتی انگیزه برای اسولام شود
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اهداف دفاعمقدس میفرمایند ...«:شوق ،شور ،ایمان ،انگیزه ،دشمنشناس و موقعشناس این ملوت،
نم گذارد دشمن در اهداف و مقاصد خود کامیاب شود (»...امامخامنهای(مدظلوه العوالی))1۶۲۲/12/۰1 :
پیرامون این نقش معظمله میفرمایند ...«:مهمترین سنگر یک انسان ،ایموان ،انگیوزه و عشوق اوسوت.
نباید اجازه دهید ایون سونگر را در دلهوا فورو بریزنود و از بوین ببرنود(»...امامخامنوهای(مدظلوه العوالی):
 )1۶۴۰/۰۲/۰۲براساس مطالعات اکتشافی رزمندگان اسلام ،در دوران دفاع مقودس بوا انگیزذخاصوی
که از نگاه کارشناسان و نظریه پردازان مادی قابل بررسی و تجزیه و تحلیل نبود آحاد ملت با فرموان
حضرتامام(رحمة الله علیوه) از همان روزهای اول جنگ به سووی جبهوههای شوتافتند و در مرحلوه اول
دشمن را موفق سپس نسبت به آزادسازی مناطق اشغالی اقدام و در نهایت با هودف تنبیوه متجواوز
نبرد را به داخل خاک عراق کشاندند .در این بخش از نوشتار شاخصهای عامول انگیوزه کوه زمینوه
چنین حرکت شگفت انگیزه و معجزه آسا را مهیا ساخت تشریح و تبیین میگردد.
الف) احساسرسالت الهی :نقش این شاخص انگیزه در اندیشه دفواعی

حضورتامام(رحموة اللوه

علیه) چنین تبیین شده ...« :انگیزه قدرتهایی که ما داریم ،انگیزه این است کوه موا بورای خودا جنوگ
میکنیم ... .این انگیزه لشگر اسلام است .در صدر اسلام هم همین انگیزه بوده ،الآن هم همین انگیوزه
است( »...صحیفهامام ،ج )2۵۰ :1۶در فراز دیگر اندیشه دفاعی حضورتامام(رحموة اللوه علیوه) ایون مهوم
چنین ترسیم شده ... « :انگیزه ملت و قوای مسولح ایوران از اسولام و قرآنکوریم بوه نفوع ملتهوای
اسلامی و مستضعفان جهان است (»...صحیفهامام ،ج )2۶۳ :1۵در مناسبتی دیگر پیراموون نقوش ایون
شاخص میفرمایند ...« :امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بوزرگ اسوت
(»...صحیفهامام(رحمة الله علیه)  ،ج )۶۳ :1۵پیراموون نقوش ایون شواخص در بسویج شووندگی و ارتقواء
روحیه پیشبرندگی رزمندگان اسلام میفرمایند ...«:بر قوای مسلح اسلامی ،اعم از ارتش ،سوپاه ،بسویج
و سایر قوای نظامی و انتظامی تا نیروهای مردمی در جبهه و پشوت جبهوه اسوت کوه چوون سویلی
خروشان مزدوران جبهه را از کشور اسلامیشان برانند و ایوران عزیوز را از ایون خوس و خاشواکها
پاک نمایند ،و بدانند که نیروی ایمان پیوروز اسوت(»...صوحیفهامام ،ج )2۲۰ :1۵در جموع مسوئولین
صدا و سیما و اقشار ملت حضرتامام(رحمة الله علیه) پیرامون نقش این شاخص در حرکت سیل آسوای
ملت در دفاع از نظامسلامی می فرمایند .... «:از اول من گفتهام که ما به شرط اینکه پیوروز بشوویم در
میدان نیامدهایم ما برای ادای یک وظیفه اسلامی ،و وجودانی ملوی وارد شودهایم در ایون میودان »...
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اندیشه دفاعی حضرتامام(رحمة الله علیه) چنین تبیین شده ... «:بدانید که اسلام در خطر کفور اسوت اگور
چنانچه امروز یک کلمه عقبنشینی کنویم اگور ملوت یوک کلموه سسوتی بوه خوودش راه بدهود و
عقبنشینی کنند ،نووامیسش ،امووالش ،جانهوای جوانهوایش هموهاش بوه بواد خواهودرفت »...
(صحیفهامام ،ج)۲۳۲ :1۲
ب) دفاع همهجانبه :استکبار جهانی در راستای شکست جمهوریاسلامی در جنوگ همهجانبوه
به نبرد با نظاماسلامی مبادرت نمود این رویکرد در اندیشه دفاعی حضورتاموام(رحموة اللوه علیوه) چنوین
ترسیم شده ...« :استکبار از همه کمینگاههای سیاسی و نظامی و فرهنگوی و اقتصوادی بوه موا حملوه
کردهاست (»...صحیفهامام ج)۴۳ :21بر این اساس خطاب به موردم و مسوئولین میفرماینود ... «:بایود
در دفاع از اسلام محکمتر از همیشه بوا تموام تووان در مقابول تجواوز نظوامی ،سیاسوی و فرهنگوی
جهانخواران بایستید ،چرا که امروز دنیای استکبار خصوصاْ غرب خطر رشد اسلام نواب محمودی-
صلی الله علیه و آله و سولم -را علیوه منوافع نامشوروع خوود درک کردهاسوت»(صوحیفهامام ،ج:21
)۶2۶در فراز دیگر اندیشه دفاعی

حضرتامام(رحمة الله علیه)

نقش این شواخص بور حضوور چشومگیر

مردم در دفاع چنین تبیین شده ... «:ما دفاع داریم میکنیم از شما و از کشور خودمان .موا از نووامیس

مقالۀ پژوهشی :بررسی نقش انگیزه بر  /...اسماعیل خان احمدی و مصطفی خودسیانی

(صحیفهامام ،ج )۲۰۵ :1۶نقش این شاخص بر حضور منسجم ،ملوت در دفوع تهواجم اسوتکبار در

شما دفاع میکنیم .ما دفاع از علمای شما میکنیم .ما دفاع از متدین شما مویکنیم .موا دفواع از ملوت
شما میکنیم ( » ...صحیفهامام ،ج)۲۰ :1۴در دیگر مناسبت پیرامون نقوش ایون شواخص در حضوور
مجاهدانه رزمندگان در جبههها و تحقق اهداف میفرماینود ... «:حضورات آقایوان در هور نقطوه کوه
هستند مردم را برای جنگ و درگیری با امریکا و اذناب خونخووارش چوون عوراق آمواده کننود کوه
جنگ جنگ است و عزت و شرف و میهن و دین ما در گروه همین مبارزات است و میهن از جوان
عزیزتر ما ،منتظر تا یکایک فرزندان خود را برای نبرد با باطل مهیا سازد»(صحیفهامام ،ج)2۲۶ :1۶
ج) تنبیهمتجاوز :پیرامون این شاخص حضرت امام(رحمة الله علیه) میفرماینود ...« :تکلیوف موا ایون
است که در مقابل ظلم بایستیم و این کسی که تعدی به ما کردهاست تو دهنی به او بوزنیم و توا ایون
قضیه را دنیا قبول نکند این جنگ هست(»...صحیفهامام ،ج )1۳۳ :1۳در مناسبتی دیگور ایون مهوم را
چنین مورد خطاب قرار میدهند ... « :در میدان جنگ تحمیلی متجاوز جسور را که با کمال جهالوت
از وعدهها و نویدهای امریکا اغفال و خود را در این دام انداخت آنچنان ادب کرد که اینوک بوه هور
دولتی پناه برده و به هردری میزند که خود را از این دام خود ساخته نجات دهد ولی بوه حمداللوه
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موفق نخواهدشد(»...صحیفهامام ،ج )1۲۲ :1۴در جمع خطبا پیرامون نقوش ایون شواخص در دفواع
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مقدس و تحقق اهداف میفرمایند ... « :باید این فتح را تا آنجا دنبال کنیم و ادامه دهویم کوه متجواوز
سرجای خودش بنشیند یعنی متجاوز از بین برود» (صحیفهامام ،ج)۲۲ :1۴
د) احقاق حق :پیرامون نقش این شاخص منطبق با فطرت انسان و مؤثر در بسویج شووندگی و
مشارکت حداکثری مردم در جبههها و تحقق اهداف حضرتامام(رحمة اللوه علیوه) در جموع دانشوجویان
دانشکده افسری و کادر نیروی هوائی ارتوش میفرماینود ...«:در حوین اینکوه موا از جنوگ گریوزان
هستیم ،لکن دفاع که حق هر انسانی است و واجب است بر هر انسانی از دفواع از خوود و دفواع از
کشور خود و دفاع از دین خود ،ما به عنوان دفاع در مقابل این قدرتها ایستادهایم  ...جنوگ دفواعی
از تکلیفهای شرعی و وجدانی و انسانی همه است» (صوحیفهامام ،ج )۲۰۰ :1۵رویکورد راهبوردی
این شاخص در فرازی از اندیشه دفاعی حضرتامام(رحمة الله علیه) چنین تبیین شده ...« :ما برای احقواق
حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیمکرد ( »...صحیفهامام ،ج )۴۲ :21
ه) دریافت امتیازات مادی :نقش ایون شواخص بور حضوور منسوجم آحواد موردم در نبورد را
حضرت علی(علیه السلام) به بزرگ سردار سپاه اسلام مالکاشتر چنین ابلوا میفرماینود ...«:وَ لْویَکُنْ آثَورُ
رُؤُوسِ جُنْدِکَ عِنْدَکَ مَنْ وَاسَاهُمْ فِی مَعُونَتِه -برگزیدهترین فرماندهان سپاه توو کسوی باشود کوه از
همووه بیشووتر بووه سووربازان کمووک نمایوود و از امکانووات مووالی خووود بیشووتر در اختیارشووان
گذارد(»...خاناحمدی )1۰۳ :1۶۳۳ ،نظربه نقش این شاخص بر مشارکت و حماسوه آفرینوی موردم
در نبرد حضرت امام(رحمة الله علیوه) به مسئولین چنین خطاب میفرمایند ...« :ولی وظیفه ماسوت کوه در
حد توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشویم و مون میول نودارم ایون قدرشناسوی در حود
تعریف و تمجید ظاهری خلاصه شوود بلکوه بایود در هموه نووع امتیوازات اجتمواعی ،اقتصوادی و
فرهنگوی بوه آنوان بهوا داده شوود(»...صووحیفهنور )۶۴ :21 ،براسواس مباحوث فووق مودل مفهووومی
شاخصهای انگیزه به شرح زیر ترسیم میگردد:
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روشناسی پژوهش:
نوع و روش تحقیق :پژوهش حاضر ،نوعی تحقیق آمیختة اکتشوافی اسوت زیورا آمیختوهای از
تحقیق پیمایشی و تحقیوق مبتنوی بور نظرخوواهی از متخصصوان و خبرگوان بووده و در آن ،هوم از
ابزارهای روش تحقیق کمّی (پرسشنامه) و هم از ابزارهوای روش تحقیوق کیفی(مصواحبه) اسوتفاده

مقالۀ پژوهشی :بررسی نقش انگیزه بر  /...اسماعیل خان احمدی و مصطفی خودسیانی

مدل مفهومی 1شاخصهای انگیزه(نگارندگان)1۹۱۱ :

شد .لذا ،تحقیق در دو مرحلة متوالی انجام گرفت :در گام اول از اسناد و مدارک بورای جموع آوری
اطلاعات استفاده شد .در این مرحله از طرح ،روش پژوهش از نوع تحلیل مفهومی و محتووایی بوود
که در آن پژوهشگر تلاش میکند با اسوتفاده از دادههوای نظوری ،مورور ادبیوات و پیشوینة تحقیوق،
مصادیق هر شاخص را شناسایی و به صورت یک سواختار مفهوومی تودوین کنود .در مرحلوة دوم،
اعتباربخشی چارچوب تدوین شده برای مطالعة میدانی در دستور کار بوود کوه در آن از روشهوای
کیفی(مصاحبة عمیق) و کمی (پرسشنامه) استفاده گردید .جهت سنجش توأثیر شواخصهای انگیوزه
بر عملکرد رزمندگان اسلام در دفاع مقدس و تحقق اهداف از پرسشنامه محقق ساخته ،بوا  ۵سوؤال
بسته در پنج سطح لیکرت و یک سؤال باز استفاده گردید.
نمونهآماری روش نمونهگیری :نمونهآماری عبارتست از بخشی از جامعه که معرف کل اسوت.
به عبارتی نمونهگیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد ،حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شوده بوه
عنوان نماینده آن جامعه .جامعة تحقیق را جمعی از فرماندهان عالی دفاعمقدس ،کوه بوا اسوتفاده از
فرمول نسبت صفت تعداد  ۳۶نفر تعیین گردید.
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=n

۳۶
روایی و پایایی تحقیق:

* .روایی :منظور از روایی 1این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابوزار و روش
تحقیق ،دقیقاي متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد(.حافظنیا )1۴2 :1۶۴۵ ،برای تعیین روایوی از
روش والتزوباسل با محاسبه شواخص  CVIاسوتفاده گردیود .خبرگوان ،وضوعیت هور مضومون را
براساس پرسشنامه با طیف چهار 2قسمتی لیکرتی تعیین نمودند که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیول
دادهها از طریق فرمول  CVIبه شرح جدول ذیل میباشد:

جدول :۲ضریب لاوشه
گویهها

CVI
 CVIکُل

احقاق حق

1

تنبیه متجاوز

1

رسالت الهی

۰/۴

دفاع همهجانبه

۰/۳

امتیازات مادی

۰/۳

/۳2

براساس ارقام مندرج در جدول روایی کل پرسشنامه  ۰/۳2و خرده مقیاسهوای پرسشونامه بوین
 ۰/۴تا  1بهدست آمده است .نظر به اینکه ضریب تمامی ابعاد نزدیک به یک میباشود پرسشونامه از
روایی بالائی برخوردار است.
* .پایایی ۶ابزار که از آن به اعتبار ،دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر میشوود .عبوارت اسوت از اینکوه

1 . Validity
« . ۲مربوط نیست»با عدد«۱نسبت ًا مرتبطاست» باعدد «۲مربوط است»با عدد « ۳کاملاً مرتبط است» با

عدد۴مشخص گردید
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3 . Reliability

مکان دیگری مورد استفاده قرار گیرد ،نتایج مشابهی از آن حاصول شوود(.حافظنیا )1۴۶ :1۶۴۳ ،بوه
منظور سنجش اعتبار ،دقت و اعتمادپذیری پرسشنامهها بوهطوری کوه از خاصویت تکرارپوذیری و
سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد ،یک مرحله پیشآزمون انجام میگیرد .معمولاي آلفوای کمتور از
 ۰/۶پایایی ضعیف ۰/۶ ،تا  ۰/۴قابلقبول و بالاتر از  ۰/۴نشاندهنده پایایی بالوا هسوت .پوس از وارد
کردن دادهها ،در نرمافزار  Spssپایایی (آلفای کرونباخ )1پرسشنامه  ۰/۴۵۲تعیین گردید
تجزیه و تحلیل یافتهها
جمعیت شناسی:
جدول :۹مشخصات جامعه
تحصیلات
درجه
جبهه

مدرک دکترا

کارشناسی ارشد

کارشناسی فوق دیپلم

درصد

2۲۲

22۲

۵۰۲

۲۲

درجه

سرلشگر

سرتیپ

سرتیپ۲

سرهنگ

سرهنگ ۲

درصد

1۲

2۲

2۲۲

۶۳۲

1۲

ماه

۲۲ماه

۹۲ماه

۰۲ماه

۰۲ماه وبالاتر

درصد

1۰۲

2۰۲

2۰۲

۵۰۲

مقالۀ پژوهشی :بررسی نقش انگیزه بر  /...اسماعیل خان احمدی و مصطفی خودسیانی

اگر یک وسیله اندازهگیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساختهشده ،در شرایط مشابه در زمان یوا

ارقام مندرج در جدول پیرامون جمعیتشناسوی تحقیوق اعوم از :تحصویلات ،سوابقه ،تجربوه و
درجه پاسخگویان مؤید آشونایی و تسولط کامول آنوان بوه موضووع تحقیوق میباشود .لوذا موجوب
اعتباربخشی نظرات آنها میگردد .همچنین توزیع سابقه ،تجربه سوازمان خودمتی جامعوه نشوان از
همهگیر بودن جامعه دارد لذا به نتایج آن میتوان اعتماد کامل داشت.
تحلیلدادهها:
الف) شاخصهای آمار توصیفی( :شاخصهای تمایل مرکزی و پراکندگی)
تأثیر شاخصها بر عامل انگیزه :تأثیر عامل غیرفیزیکوی انگیوزه در دفاعمقودس بوا  ۵شواخص
مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج تجزیه و تحلیل دادهها به شرح زیر میباشد:

1 . Cronbach,s Aipha Coefficient
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شاخص

حداقل

حداکثر

میانگین

انحرافمعیار

احساسرسالت الهی

2

( ۵خیلیزیاد)

۲/۶

. /۵۳۲۳

تنبیهمتجاوز

1

۶/۳

. /۴۴۲۰

دفاع همهجانبه از نظاماسلامی

۶

( ۵خیلیزیاد)

۲/۵

. /۵۴۳1

احقاق حق

1

( ۵خیلیزیاد)

۲/2

. /۲۴۳۵

دریافت امتیازات مادی

1

( ۵خیلیزیاد)

1/۴

. /۴۳۴۳

( ۵خیلوووووی
زیاد)

طبق اطلاعات مندرج در جدول ،۲شاخصها به دو سوطح دسوتهبندی میشووند .سوطح اول آن
متغیرهاییکه میانگین بدست آمده آنها بالای چهار است و سطح دوم ،متغیرهایی هستند که میوانگین
آنها از عدد چهار پایینتر است .همانطور که مشواهده مویگوردد میوانگین تموام شواخصهوا بجوز
گویههای  2و ۵پرسشنامه ،بالای ( ۲زیاد) میانگین تمام متغیرهوا بجوز گویوه  ۵بالوای ( ۲زیواد) موی
باشد .براساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته تأثیر به شرحزیر است
جدول :۰تأثیر عامل انگیزه در دفاع مقدس
فراوانی

حداقلپاسخ

حداکثرپاسخ

میانگین

انحرافمعیار

 ۳۶نفر

۶/۶۴

۵

۲/۵۲۶۲

. /۲۰۵2

براساس ارقام مندرج در جدول انگیزه اهمیت بسیار بسزایی برمشارکت مردم در دفاع مقودس و
تحقق اهداف داشته است.
ب) آزمون توزیع دادهها نمودار -بافتنگار(هیستوگرام) :نمودار بافتنگار نمایش مناسوب از
الگوی توزیع ارائه و نشان میدهد که آیا دادهها دارای توزیع نرمال هستند یا خیر؟
HH

50

40

30

20

Std. Dev = .47
Mean = 4.13
N = 100.00

0
5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

HH

نمودار( )۰هیستوگرام :تأثیر انگیزه در دفاعمقدس
112

Frequency

10

تحلیلاستنباطی (تست فرضیات تحقیق):
 )1تحلیلواریانس ( :)ANOVAتحلیلی برای آزمون تفاوت میوانگین یوک متغیور در بویش از دو
گروه بهکار میرود .در این تحقیق از آنجاییکه پونج سوطح داریوم (طیوف لیکورت) لوذا از تحلیول
واریانس استفاده میکنیم.
الف) رابطه نظرپاسخگویان بر اساس درجه
جدول  :6تحلیل واریانس یکطرفه براساس درجة
درجه

فراوانی

میانگین

انحرافمعیار

حداقل

حداکثر

سرلشکر

1

22/۰۰۰۰

-----

22/۰۰

۶۶/۰۰

سرتیپ

2

1۳/۰۰۰۰

. /۰۰۰

1۳/۰۰

۶۳/۰۰

سرتیپ2

2۲

1۳/2۵۰۰

1/۳1۶۲

1۶/۰۰

۲۰/۰۰

سرهنگ

۶۳

1۳/1۴۴۲

2/۵۵11

12/۰۰

۲۰/۰۰

سرهنگ2

۲

1۴/۲۵۰۰

2/۳۴۶1

1۵/۰۰

۲۰/۰۰

جمع کل

1۰۰

1۳/21۰۰

2/۶۴۶۴

12/۰۰

۲۰/۰۰

مقالۀ پژوهشی :بررسی نقش انگیزه بر  /...اسماعیل خان احمدی و مصطفی خودسیانی

ارقام مندرج در نمودار نرمال بودن تأثیر انگیزه در دفاعمقدس را نشان میدهد.

براساس ارقام مندرج در جدول ۶تأثیر انگیزه در دفاعمقودس بور حسوب درجوه و تحصویلات
تفاوت معناداری وجود دارد .یعنی هرچه درجة نظامی افراد بیشتر باشد ،تفاوت معنادارتر است.
تحلیلواریانس (( )ANOVAآزمون مقایسه میانگین چند جامعوه) بورای مقایسوه میوانگین دو یوا
چند جامعه از این آزمون استفاده میشود.
جدول  :7نتایج مربوط به تحلیل واریانس دو متغیره بر اساس درجة جامعه
دوم تیمارها

آزادی

میانگین تووان مقدار
دوم تیمارها
F

1۲/۴۶2

۲

۲/۲۶۵

درون گروهها ۶2۳۴/۲2۴

۳۵

۶۲/۲2۶

۶۶1۶/۵۳۰

۳۳

-----

جامعه
بین گروهها
کل

مجموع تووان درجه

. /12۳

سوووووط
معنیداری
. /۳۲2

براسا ارقام مندرج در جدول ۲سطح معنویداری ( )sigبزرگتور از  ۵۲اسوت .یعنوی بوین نظور
جامعه مبنی بر تأثیر انگیزه در دفاعمقدس و درجة نظامی آنان رابطه وجود ندارد.
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ب)رابطه بین نظرپاسخگویان براساس تحصیلات
جدول :8مربوط به تحلیل سط معنیداری براساس تحصیلات
تحصیلات

فراوانی

میانگین

انحرافمعیار

حداقل

حداکثر

دکترا

2۲

1۳/۲1۶۲

2/12۲۲

1۵/۰۰

2۶/۰۰

فوقلیسانس

۵۰

1۳/۰۶۰۰

2/۲2۲۴

12/۰۰

2۵/۰۰

لیسانس

22

1۳/2۲2۲

2/۲۴۰۶

1۲/۰۰

2۶/۰۰

فوقدیپلم

۲

1۳/۵۰۰۰

1/2۳1۰

1۴/۰۰

21/۰۰

جمع کل

1۰۰

1۳/21/۰۰

2/۶۴۶۴

12/۰۰

2۵/۰۰

براساس ارقام مندرج در جدول( )۲سطح معنیداری( )sigبزرگتر از  ۵۲است .یعنی بوین نظور
جامعه مبنی بر تأثیر عامل انگیزه در دفاعمقدس و تحصیلات آنان رابطه وجود ندارد.
جدول :۱نتایج مربوط به تحلیل واریانس دو متغیره بر اساس تحصیلات جامعه
جامعه
بین گروهها
درون
گروهها
کل

دوم تیمارها

آزادی

میانگین تووان مقوودار سوووووط
معنیداری
دوم تیمارها
F

مجموع تووان درجه
۲۴2۳۲

۶

۶2/۲۳۲

۶21۳/1۰۴

۳۶

۶۶/۵۶2

۶۶1۶/۵۳۰

۳۳

-----

۰/۳۶۳

. /۲11

بر اساس ارقام مندرج در جدول( )۴سطح معنیداری( )sigبزرگتر از  ۵۲است .بدین معنوا کوه
بین نظر جامعه مبنی بر تأثیر انگیزه در دفاعمقدس و تحصیلات آنان رابطهای وجود ندارد.
تحلیل همبستگی پیرسون :ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کموی بوا متغیور
کمی دیگر است .ضریبهمبستگی یکی از معیارهوای موورد اسوتفاده در تعیوین همبسوتگی دو متغیور
است .ضریبهمبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهود .ایون
ضریب بین  1تا  -1است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر میباشد.
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الهی

رسالت

تنبیه متجاوز
دفاعهمه جانبه احقاقحق
امتیازات مادی تحصیلات
درجه

همبستگی

1۰۰۰۰

.۶2۳

.1۳۴

.1۰۵

.1۶۶

-.۰۲۰

-.۰2۰

معنیداری

.

.۰۰1

.۰۲۴

.2۳۳

.۰۳۴

.۶۳۶

.۴۲۵

فراوانی

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

همبستگی

.۶2۳

1۰۰۰۰

.2۶۵

.1۳۲

.1۲۵

.۰۶۶

.۰۶۲

معنیداری

.۰۰1

.

۰۰۰۴

.۰۵۶

.1۵۰

.۲2۶

.۲۶۲

فراوانی

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

همبستگی

.1۳۴

.2۶۵

1۰۰۰۰

.1۲۵

.۰۶1

-.۰۲۶

-.121

معنیداری

.۰۴۲

.۰۰۴

.

.1۵1

۲۶۶

.۲۵۵

.2۶2

فراوانی

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

همبستگی

.1۰۵

.1۳۲

.1۲۵

1۰۰۰۰

.۰۲۰

.11۶

.۰2۴

معنیداری

.2۳۳

.۰۵۶

.1۵1

.

.۶۳1

.2۵2

.۲۴2

فراوانی

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

همبستگی

.1۶۶

.1۲۵

۰۶1

.۰۲۰

1۰۰۰۰

.۰۶1

-.۰۲۲

معنیداری

۰۳۴

.1۵۰

۲۶۶

.۶۳1

.

.۲۵۲

.۶۶۶

فراوانی

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

همبستگی

-.۰۲۰

.۰۶۶

-.۰۲۶

.11۶

.۰۶1

1۰۰۰۰

.۲2۶

معنیداری

.۶۳۶

.۲2۶

.۲۵۵

.2۵2

.۲۵۲

.

.۰۰۰

فراوانی

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

همبستگی

-.۰2۰

.۰۶۲

-.121

.۰2۴

-.۰۲۲

.۲2۴

1۰۰۰۰

معنیداری

.۴۲۵

.۲۶۲

.2۶2

.۲۴2

.۶۶۶

.۰۰۰

.

فراوانی

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

مقالۀ پژوهشی :بررسی نقش انگیزه بر  /...اسماعیل خان احمدی و مصطفی خودسیانی

رسالت الهی

تنبیه متجاوز

دفاع همهجانبه

احقاقحق

تحصیلات

درجه

شاخصها

امتیازات مادی

جدول  :1۲بررسی رابطه بین مؤلفههای انگیزه مؤثر در دفاعمقدس

براساس ارقام مندرج در جدول 1۰بین نظرات جامعه با محوریت تحصیلات و درجوه و نقوش
شاخصهای انگیزه بر مشارکت و حماسه آفرینی مردم در دفواع مقودس و تحقوق اهوداف جنوگ
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رابطه معنی دار وجوودارد بوه عبوارتی نقوش انگیوزه در دفواع مقودس و تحقوق اهوداف را از روی
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،2شماره پیاپی ( ،)26تابستان 1044

شاخصهای فوق میتوان تعریف و سنجش نمود.
بررسی رابطه (همبستگی) دو متغیر(:مقایسة زوجی) آزموون مقایسوة زوجوی دو متغیور کموی
مربوط به یک جامعه را مقایسه میکند .نظر به اینکه در این تحقیق یک جامعوة آمواری بوا دو متغیور
کمی (تأثیر انگیزه و مشارکت در دوران دفاعمقودس) داریوم لوذا ایون تحلیول در سوه سوطح آموار
توصیفی ،ضریب همبستگی و آزمون  Tصورت گرفت .که نتایج تجزیه وتحلیل به شرحزیر است:
الف)خروجی اول:
جدول  :11شاخصهای آماری
میانگین

تعداد

انحرافمعیار

1۳/21۰۰

1۰۰

2/۶۴۶۴

برای بررسی رابطه (همبستگی) دو متغیر میتوان فرضیههای آماری را به صورت زیر تعریف کرد:
همبستگی معنیداری بین دو متغیر وجود ندارد H0 :همبسوتگی معنویداری بوین دو متغیور وجوود
داردH1:
ب)خروجی دوم:
جدول :1۲ضریبهمبستگی
تعداد

ضریبهمبستگی

سط معنیداری

1۰۰

. /۶۶۶

۰/۰۰۰

با توجه به ارقام مندرج در جدول( )11مقدار سطح معنیداری ( )sig=۰/۰۰۰میباشود H0 ،رد
میشود .یعنی بین متغیر انگیزه و دفاعمقدس همبستگی معنیداری وجود دارد.
ج)خروجی سوم :نتایج تجزیه و تحلیل دادهها برای آزمون  Tشرحزیر است
جدول  :1۹آزمون T
t Df
۳۳
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Paired Differences

Std.
Deviation -۲/۶۵2
1/۳۲۵۰

Mean
-1/۲۶۰۰

SiG(2)tailed
۰/۰۰۰

 ۵۲اسوت بنوابراین ( )H0: d =0رد و ( )H1:  d ≠0پذیرفتوه میشوود .بوه عبوارتی تفواوت
معنیداری بین شاخصهای انگیزه و مشارکت مردم در دفاعمقدس وجود دارد.
آزمون میانگین یک جامعه( :تست :)Tاین آزمون بورای متغیرهوای کموی بوهکار مویرود و در
مواردی برای تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر یک متغیر(ها) در وضعیت مورد بررسی اسوتفاده میشوود.
بطوریکه اگر میانگین هر متغیر از حد معینی (در این تحقیوق از متوسوط) بیشوتر بوود ،آن متغیور در
پدیده مورد نظر مؤثر تلقی میشود .نتیجة این تحلیل در دو سطح زیر میباشد.
الف)خروجیاول :آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارایه میکند و اعوداد محاسوبه شوده
به ترتیب تعداد دادهها ،میانگین و انحراف معیار را نشان میدهد.
جدول  :1۰آزمون فرض
تعداد دادهها

میانگین

انحرافمعیار

1۰۰

۶/۳۲2۰

1 /1۵۶۲

براساس ارقام مندرج در جدول1۲تأثیر عامل در دفاعمقودس از حود متوسوط( )۶بیشوتر اسوت.
بدین معنا که از نظر جامعة ،انگیزه در دفاعمقدس نیز تأثیر زیاد دارد.

مقالۀ پژوهشی :بررسی نقش انگیزه بر  /...اسماعیل خان احمدی و مصطفی خودسیانی

براساس ارقام مندرج در جدول 1۶سطح معنیداری ( )۰/۰۰۰میباشد sig .آزمون کوچوکتر از

الف)خروجیدوم :تجزیه وتحلیل مربوط به آمار استنباطی است
جدول  :1۰آمار استنباطی
مقدار آماره T

درجةآزادی

سط معنیداری

اختلافمیانگین

۴/1۶۴

۳۳

۰/۰۰۰

. /۳۲2۰

نظر به ارقام مندرج در جدول 1۵که سطح معنیداری کمتر از  ۵۲میباشد فرضیة تحقیق تأیید میشود.
نقش انگیزه در تحقق اهداف دفاع مقدس
نظر به نقش انگیزه بر مشارکت مردم در دفاع مقدس و حماسه آفرینی رزمندگان اسولام هشوت
سال دفاع مقدس مستخرجه از مبانی ارزشی و اندیشه دفاعی حضورت اموام(رحموة اللوه علیوه) و نظورات
جامعه پیرامون شاخصهای پنجگانه کوه بوا درجوه آزادی  ۳۳سوطح معنویداری  ۰/۰۰۰و میوانگین
رتبهای بالاتر  ۶تأیید گردید .این واقعیت قابل استنباط است که به دلیل اثربخشی شاخصهای عامول
انگیزه بر مشارکت مردم در دفاع مقدس و حماسه آفرینی رزمندگان اسلام ،مضاف بر محقوق شودن
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اهداف عملیاتی و تاکتیکی :متوقف کردن ،دفوع کوردن و بیورون رانودن دشومن متجواوز از منواطق
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،2شماره پیاپی ( ،)26تابستان 1044

اشغالی سه سطح اهداف راهبردی جنگ به شرح زیر محقق گردید:
الف) اهداف ملی :این اهداف در اندیشه دفاعی حضرت امام(رحمة الله علیه) چنین ترسیم شده:
اعتماد به نفس :ما در جنگ به این نتیجه رسیدهایم که باید روی پای خودمان بایستیم وطن دوستی :ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم، اثبات مظلومیت :ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نمودهایم،رشد صنایع نظامی :تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آن چنانی برخوردار شد شناخت :ما در جنگ ،دوستان و دشمنانمان را شناختهایم( .صحیفهامام ،ج)2۳۶-2۲۶ : 21تحقق کَم مِّن فِّئَةٍ قَلِّیلَةٍ غَلَبَتْ فِّئَةً کَثِّیرَةً :حالی کردند به آنها که ما در حین حالی که یک جمعیوتکمی هستیم ،لکن توانائی این را داریم که با هر قدرتی مقابله بکنیم( .خاناحمدی )12۵ :1۶۳۴
 همدلی ملی :یکی از الطاف الهی و برکات جنگ است که این چنین موردم را بوه هوم نزدیوک ومهربان نموده و در غم شادی یکدیگر شریک ساختهاست(خان احمدی )12۵ :1۶۳۴
ب) اهداف منطقهای :این اهداف در اندیشه دفاعی حضرت امام(رحمة الله علیه) چنین ترسیم شده:
 الگوسازی مبارزه :ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاي مردم منطقه نشان دادیم که علیه تموامیقدرتها و ابرقدرتها سالیان سال میتوان مبارزه کرد.
فت افغانستان :جنگ ما کمک به افغانستان را به دنبال داشت. فت فلسطین :جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت. بیداری :جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال داشت( .صحیفهامام ،ج)2۳۶-2۲۶ : 21ج) اهداف بین المللی :این اهداف در اندیشه دفاعی حضرت امام(رحمة الله علیه) چنین ترسیم شده:
شکوه عظمت ایران و اسلام :این جنگ تحمیلی شکوه ،عظمت ایران و اسلام را در پهناور جهوانمنتشر نمود( .خان احمدی )12۲ :1۶۳۴
ظهور قدرت اسلام و ایران :هرچوه از ایون جنوگ ناخواسوته تحمیلوی میگوذرد قدرتاسولام وجمهوری اسلامی و قوای نظامی و انتظامی ایران و پایداری ملوت متعهود آشوکارتر و روز افزونتور
میگردد (خان احمدی )12۲ :1۶۳۴
 -استحکام بخشی انقلاب :ما در جنگ ریشههای انقلاب پر بار اسلامیمان را محکم کردیم.
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 صدور انقلاب :ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نمودهایم. شکست ابهت ابرقدرتها :ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم.ذلت استکبار :جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظامهای فاسد در مقابل اسولام احسواسذلت کنند.
 استمرار اسلام انقلابی :از همه اینها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت همهاینها از برکت خونهای پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود( .صحیفه امام ،ج)2۳۶-2۲۶ :21
نتیجهگیری
به طورکلی تدوین گزارش تحقیق آخرین مرحله فرایند پژوهشی به شمار مویرود زیورا اغلوب
پژوهشهای علوم رفتاری به منظوور هودفهای بنیوادی و کواربردی در زمینوههای مختلوف انجوام
میشود .اگر پژوهشگر نتواند نظرات و نتایج تحقیق خود را به صورت روشن و قابل فهم بیان کنود،
به کار علمی وی لطمه خواهد خورد(سرمد )۵۴ :1۶۲۶ ،براین اساس محقق بوراین باوراسوت نظور
به شاخصهای عامل انگیزه احصاء شده از مبانی ارزشی (آیات و روایات) و نظور جامعوه پیراموون

مقالۀ پژوهشی :بررسی نقش انگیزه بر  /...اسماعیل خان احمدی و مصطفی خودسیانی

 -رسوایی جهانخواران :ما در جنگ ،پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم.

شاخصها که با رتبه بالا مورد تأکید قرار گرفت و سطوح اهداف تاکتیکی ،عملیاتی و راهبوردی کوه
به دلیل تأثیرپذیری مشارکت مردم از انگیزه شاخصهای مترتب بور آن محقوق گردیود بورای ایون
نوشتار دو نتیجه زیر مترتب است
*  .تأیید فرضیه :براساس نتایج مندرج در جدول  1۵باتوجه به اینکه سطح معنیداری از  ۵۲کمتور
است ،لذا بین تأثیر شاخصهای انگیزه و تحقق اهداف دفاعمقدس تفاوت معنیداری وجوود دارد و
از آنجاییکه تأثیر این فاکتورها از متوسط بیشتر است لذا فرضیة تحقیق تأیید میشود.
* .ظرفیتسازی :نظربه رتبه بالا جامعه به شاخصهای انگیزه در دفاعمقدس

طیف کاملی از گزینههوا1

یک دفاع لایهبندی شده 2تحت عنوان پنج ظرفیت به شرح زیر برای نظاماسلامی شکل گرفتهاست:
)1ظرفیتسازی مقابله با تهدیداتسخت :نظربوه شواخصتنبوهمتجاوز بوا میوانگین ۶/۳و انحوراف
معیار  ۴۴۲۰۲و تحقق سه هدف ملی :وطن دوستی ،اعتماد بوه نفوس و شناخت(صوحیفهنور ،ج:21
1. Full Range Of 0ptions.
2. Layered Integrity.
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 )2۴۶مستخرجه از اندیشه دفاعی اموام خمینوی(رحموة اللوه علیوه) و ایون فوراز از هنمودهوای فرمانودهی
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،2شماره پیاپی ( ،)26تابستان 1044

کلقوا(مدظله العالی) مبنی براینکه ...«:مسئولین جمهورىاسلام با همان روحیه شوهادتطلبو کوه بوا آن
روحیه وارد میدان انقلاب شدند ،با همان روحیهاى که بوا آن روحیوه وارد میودان جنوگ شودند ،بوا
روحیه آمادگ براى کشته شدن در راه خدا تا آخرین قطره خون در راه آرمانهاى انقلاباسولام بوا
قاطعیت و قودرت ایسوتادند( ».امامخامنوهای(مدظلوه العوالی) )1۶۶۲/۰۳/۰۶ :بهتورین ظرفیوت مقابلوه بوا
تهدیدات سخت دشمنان برای نظاماسلامی شکل میگیرد.
)۲ظرفیتسازی مقابله با تهدیدات نیمهسخت :نظربه شاخصدفاع همهجانبه با میانگین  ۲/۵و انحراف
معیار ۵۴۳1۲و سه اهداف ملی جنگ یعنی :رشد صنایع نظوامی ،اثبوات مظلومیوت و تحکویم و تثبیوت
انقلاب(صحیفهنور ،ج )2۴۶ :21مسوتخرجه از اندیشوه دفواعی اموامخمینی(رحموة اللوه علیوه)و ایون فوراز از
هنمودهای فرماندهی کلقوا(مدظله العالی) مبنی براینکه ...«:یکی از این برکات این بود که چون ما بوه سولاح
احتیاج داشتیم و دیگران به ما نمیدادند مجبور شدیم روی استعدادها و موجودی خودمان حساب کنیم
و همینکار را هم کردیم و نتیجه هم گرفتیم .بنابراین ما جرأت اقودام و خلاقیوت و ابتکوار را هوم پیودا
کردهایم و این از برکات جنگ بود( »...امامخامنهای(مدظله العوالی) )1۶۴۲/۰۲/۰1 :بهترین ظرفیوت مقابلوه بوا
تهدیدات نیمهسخت دشمنان ،برای نظام اسلامی شکل گرفته است.
)۹ظرفیتسازی مقابله با تهدیداتنرم :با توجه به شاخص رسالتالهی با میوانگین  ۲/۶و انحوراف
معیار  ۵۳۲۳۲و تحقق سه هدف بینالمللی جنگ با رویکرد فرهنگی :ذلت استکبار ،اسوتمرار اسولام
انقلووابی و رسوووایی جهووانخواران (صووحیفهنور ،ج )2۴۶ :21مسووتخرجه از اندیشووه دفوواعی امووام
خمینی(رحمة الله علیه) و رهنمودهای فرماندهی کلقوا(مدظله العالی) مبنی براینکه ...«:امتحان جنوگ تحمیلو ،
یک امتحان بزرگ بود ملت در این امتحان پیروز شد .نه فقوط پیوروزى در جنوگ  -کوه آن بوود -
مهمتر از آن ،پیروزى در معیارهاى معنوى و اله بود چون صبرِ خوود را نشوان داد ،ایثوارِ خوود را
نشان داد ،بصیرتِ خود را ،فداکارىِ خود را ،آمادگ ِ خود را بوراى حرکوت در راه خودا نشوان داد.
خداى متعال این ملت را ترق داد و بالوا بورد ،توا اموروز( ».امامخامنوهای(مدظلوه العوالی))1۶۴۳/1۰/1۳ :
بهترین ظرفیت مقابله با تهدیداتنرم دشمنان ،برای نظاماسلامی شکل گرفتهاست.
)۰ظرفیتسازی عمقبخشی داخلی :نظربوه شواخص دریافوت امتیواز بوا میوانگین  1/۴انحرافمعیوار
 ۴۳۴۳۲و تحقق سه هدف ملی جنگ یعنی :وطن دوستی ،اثبات مظلومیت و استحکام بخشی انقلواب
(صحیفهنور ،ج )2۴۶ :21مستخرجه از اندیشه دفاعی امام خمینی(رحمة الله علیوه) و رهنمود فرمانوده کولقوا
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آنها ببالد و از جوانان خودش انتظار داشته باشد .یعنی دفاع مقدس مظهر حماسه است ،مظهر معنویوت
و دینداری است ،مظهر آرمان خواهی است ،مظهر ایثار و از خودگذشوتگی اسوت ،مظهور ایسوتادگی و
پایداری و مقاومت است ،مظهور تودبیر و حکموت اسوت( »...امامخامنوهای(مدظلوه العوالی))1۶۴۴/۰۶/2۲ :
بهترین ظرفیت عمق بخشی داخلی برای نظاماسلامی شکل گرفته است.
)۰ظرفیتسازی عمقبخشی خارجی :نظر به مؤلفه احقاقحق با میانگین ۲/2انحرافمعیوار ۲۴۳۵۲
و تحقق دو هدف بینالمللی جنوگ یعنوی :صودور انقلواب ،شکسوت ابهوت ابرقودرتها و هودف
منطقهای جنگ یعنی :الگوسازی مبارزه (صحیفهنور ،ج )2۴۶ :21مستخرجه از اندیشوه دفواعی اموام
خمینی(رحمة الله علیه)و این فراز از رهنمودهای فرمانده کلقوا (مدظله العالی) مبنی براینکوه ...«:دفواع مقودس
در اوج حملات رسانهای دشمنان ایران ،خود به یک «رسانهی رسا و صدای بلند» تبودیل شود و بوا
نشان دادن شجاعت ،وحدت ،همت و مقاومت ملوی ایرانیوان ،بورای ایون ملوت در جهوان ارزش و
وجهه درست کرد ( »....امامخامنهای(مدظله العوالی) )1۶۳۳/۰۶/۶1 :بهترین ظرفیت عمقبخشوی خوارجی
برای نظاماسلامی شکل گرفتهاست.
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(مدظله العالی) مبنی براینکه ...«:این هشت سال ،مظهری از برترین صفاتی است که یوک جامعوه میتوانود بوه

شکل ( :)1مدل مفهومی برگرفته از نتایج تحقیق(نگارندگان)1۹۱۱ :

پیشنهادات
با توجه به تأثیر مؤلفههای انگیزه برعملکرد رزمندگاناسلام در دفواع و مقودس و دسوتاوردهای
عظیمی که به آن اشاره گردید پیشنهاداتی زیر ارائه میشود:
 رسانه ملی با تشکیل میزگردهای به مناسبات عملیاتهای دفواع مقودس بوه صوورت فصولی بوهدستاوردهای آن عملیاتها که با محوریت انگیزه محقق گردید پرداخته شود تا از این گنج بی بودیل
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 نیروهای مسلح با برگزاری همایشهای ملوی بورای موضووع بوا جموع آوری اخبوار و اطلاعواتپیرامون موضوع فوق فقر ادبیاتی موضوع را مرتفع نمایند.
 حمایت از پروژههای تحقیقاتی با موضوعات دفاعمقدس و عوامول موؤثر در پیوروزی رزمنودگاناسلام در نبردهای آینده.
 با توجه به نقشی که انگیزه رزمندگاناسلام در تحقق اهداف دفاعمقودس داشوت کوه در مباحوثگذشته به آن اشاره شد .جرائد و روزنامهها با ترویج دسوتاورها در ارتقواء انگیوزه ملوی در راسوتای
تحقق منافع ملی نظام را یاری رسانند.
ک هُم اَلغالِّبُون(قمی)۵۰ :1۶۴۲،
اَللهُمَ َاجعَلنی ِّمن جُنِّدک َفِّانَ جُنِّد َ
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