
 

 گزارش کوتاه 

فرهنگی و  ،میزان پایبندی دانشجویان به هویت ملی، اجتماعی

 اثرپذیری از جنگ نرم

 2طامهاحمد ایزدی ، 1سهراب امیری*

 چکیده

و فرهنگ    مخرات موجب تش ی  تأثیرگسیینرش ابعییید جنیی  نییرم، تیر   اهیلط  سی مقدمههه:

ملّ   تغییر هوی  دین ، فرهنگ ، بوم  ودرص د جن  نرم  و ش هاد فرر افنیش و رنگردر جنمیع  ا

ه ف پژوهش حیضر بررس  روابیط بیین هویی  ملی ، اجنمییع  و فرهنگی  و        .اس افراد جیمع  

 .اس  گیر  مذهب اثرپذیر  از جن  نرم بی توج  ب  صفیت شخصین  و جه میزان 

پیذیر   پژوهش حیضر توصیف  از نوع همبسنگ  اس . مقییس ارزییب  آسییب  روش بررسی:

، پن  عیمیل بیزرگ   فرهنگ هوی  ، اجنمیع هوی  ، هوی  مل  پرسشنیم شنیتن  جن  نرم، روان

 کنن گین پژوهش توزیع ش .ده  بین شرک منظور پیسخگیر  مذهب  ب  شخصی  و جه 

بی   گر این بود ک  بین ابعید هوی  و اثرپذیر  از جن  نرم رابط  وجود دارد بیین ننیی  ها:یافته

. ه ش  دیو ابعید جن  نرم ملّ   طور  ک  رابط  منف  بین هوی  فرهنگ ، هوی  اجنمیع  و هوی 

دهن ه وجود روابیط منفی  بیین    ثرپذیر  جن  نرم نشینبررس  روابط بین صفیت شخصین  و ا

پن  عیمل بزرگ شخصی  و ابعید جن  نرم بود. امی تنهی رابط  صف  شخصین  بیوج ان بودن بیی  

 (.>70/7pدار بود   بُع  فرهنگ  معن

گییر   رس  منغیرهی  هوین  و نیز منغیرهی  مرتبط بی جه ب  نظر م  گیری:بحث و نتیجه

بینی  اثرپیذیر  از جنی     مقییس  بی ابعید شخصین  نقش بیشنر  در شنیسیی  و پیشمذهب  در 
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 مقدمه

بیر  گیذاری  تثییرترین سطم، قدرت به معنای توانایی درکلی

منظور رسیدن به نتیایج دلخیواه خیویش اسیت.     رفتار دیگران به

مورگنتیا، کنیور و    مطالعیات تیوان در  که می 1مفهوم قدرت نرم

ای اجتمیاعی و محیطیی اسیت و    [ پدییده 1] کالین ردیابی کرد

جیای تطمییع    خواهید، از طریق جاذبه بهیابی به آنچه میدست

د جنییگ نییرم، گسییترش ابعییاخیر ی اهالطی سادر [. 2] اسییت

ش و نگردر جتماعی و افرهنگی ب مخرات موجب تشدید تثییر

پردازان، بسیاری از نظریه. سته ایددگرن نااجو ویژهبهاد فرر افتار

هیای اجتمیاعی و   تهاجم فرهنگی غرب را موجب تخریب هویت

بومی و به نفع فرهنگ آمریکایی و درنهایت یکسیانی فرهنگیی   

رسد هید  کیالن طراحیان    نظر می رو، به این [. از3] دانندمی

ی اسیت.  جنگ نرم تغییر هوییت دینیی، فرهنگیی، بیومی و ملّی     

تیرین مؤلفیه انسیجام اجتمیاعی در     عنوان اساسیبهملّی  هویت

اخیر میورد توجیه اندیشیمندان حیوزه علیوم رفتیاری و        قرنمین

احسیاس و ادراک  ملّیی   [. هوییت 4] اجتماعی قرار گرفته اسیت 

است. از ابعیاد مهیم هوییت، هوییت     لّی م عضویت فرد به گروه

 [.5] فرهنگی است

هییای هویییت در دوره معاصییر عوامییل مختلفییی بییه چییالش

ای به آنها افیزوده اسیت.   عد تازهبُ کمدستفرهنگی دامن زده یا 

عنصر قدرت نرم یک کشیور در   تریناصلی و شوارتز زعم نایبه

ر شخصیت ساختا[. 6] عنصییر فرهنگییی اسییت ،دنیییای کنییونی

 شیده تعرییف  مختلف  هایصورت بهست که ا ایپیچیدهفرضی 

ت و تمایالاز  بایبییات ایمجموعییهرا شخصیت  [7] یمد. ستا

معتقدنید میدل پینج عیاملی      کرا و کوستامک. داندمیها یژگیو

شخصیت، دید جامعی نسبت به انسان دارد و تقریباً تمام صفات 

های علمی شخصییت را  نظریه مورد اشاره در میان عامه مردم و

معتقد است شخصیت از عوامل اصلی  [. شوارتز8] گیرددر برمی

[. میذهب  9] هیای هوییت اسیت   کننده وضعیتدر الگوی تبیین

بخشیی در جهیان   یهمچنان منبع مهمیی بیرای هوییت و معنی    

                                                 
1. soft war 

 [.11] رودمتجدد و آشفته به شمار می

بیه  له هویت ثدرواقع، شرایط کنونی باعف شده است که مس

شیناختی تبیدیل   های اجتمیاعی و روان موضوع اصلی در بررسی

ن مازهشی ساوپژ هاییافتهبه  توجه با مینهز ینا در[. 11] گردد

ری و فتا، رنیر رواساختادر  تییوجهیقابییل خألهییای ننااملّی جو

ترین وجوه از مهم. د داردجوونی ایرن انااجون و نااجتماعی نوجوا

ملّی  هویت آن با های قومی و ارتباطتفاوت ،تمایز جوامع کنونی

رد و تیرک نییز   [. در این میان هویت فرهنگی اقوام ک12ُ] است

[. این امر در ابتدا به بحران هویت 13] متثیر از این عوامل است

هید   بیر ایین اسیاس    [. 14] انجامید و سرس تغییر هویت میی 

و ملّیی   بینی بین ابعیاد هوییت  پژوهش حاضر ترسیم مدل پیش

اجتمییاعی و فرهنگییی و ایرپییذیری از جنییگ نییرم بییر اسییاس   

 ی مذهبی بود.ریگجهتو بین صفات شخصیتی متغیرهای پیش

 بررسی روش

پژوهش حاضر با توجه به نیوع متغیرهیا و شییوه گیردآوری     

تعیداد  های توصیفی از نوع همبستگی تعلق دارد. ها به طرحداده

شیرکت در   جهیت  ایگییری خوشیه  نفر بر اسیاس نمونیه   341

 .انتخاب شدندمطالعه 

. ستای اجمله 61 شنامهپرس یک 2شخصیتی نئو پرسشنامه

 68/1کرون باخ  یآلفایب اضر 1992ل سادر کاستا ی و کرمک

ای آن بررا  ییخییورنجییورای روانبر 86/1تا دن فق بواموای بر

ا و ریی جشیناس ا حقتوسط ان یرن در اموآزین ا. ندادهکرارش گز

 [.15] سته اشدابی ییرهنجا

 ایینیه گز 21 سمقیا یک 3گییری میذهبی  جهت پرسشنامه

 گزینیه  9 و نیوبر مذهبی یریگجهت به آن گزینه 11 کهاست 

 ینا رعتباکردنیید. ایمیی رهشاا نیدرو مذهبی یییریگجهییت به آن

 یلفاآ سساا بر 73/1ر عتباا با [16] ییگربزنایج توسط سمقیا

 .ستا گرفته ارقر نموآز ردمو خنباوکر

                                                 
2. Neo Personality Questionnaire 

3. Religious orientation questionnaire 
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 27دارای  1پیذیری جنیگ نیرم   مقیاس ارزیابی ابعاد آسییب 

سؤال بوده و سه خرده مقیاس فرهنگی، اجتمیاعی و سیاسیی را   

شود و هد  آن ارزیابی ابعاد مختلف جنگ نرم است. شامل می

بیه   فرهنگی، اجتماعی و سیاسیی  سه خرده مقیاس آلفاضرایب 

 [.17] است آمده دستبه 77/1و  91/1، 81/1ترتیب 

 ،2هوییت ملیی   پرسشینامه از  یشناخت هوییت ملّی   منظوربه

اسیت. ضیرایب    سیؤال  84حاوی  پرسشنامه ایناستفاده گردید. 

ملّیی   های هویت دینی، هویتبرای خرده مقیاس کرونباخآلفای 

گزارش  79/1و  86/1، 81/1به ترتیب  شدنیجهانو نگرش به 

 [.18] شده است

[ 19] و روشین نیا توسط صفاری 3اجتماعیهویت  پرسشنامه

با استفاده از  پرسشنامهپایایی  آنهاساخته شده است. در پژوهش 

و بیرای   74/1برابر با  پرسشنامهروش آلفای کرونباخ برای کل 

بییه دسییت آمیید کییه میییزان    58/1تییا  51/1هییا بییین گویییه

 بخشی است.رضایت

ارزیابی هوییت فرهنگیی    جهت 4فرهنگیهویت  پرسشنامه

ای از کامالً درجهگویی آن از نوع لیکرت پنجو پاسخ استفاده شد

دسیت آوردن   ( اسیت؛ بیرای بیه   5( تا کامالً موافقم )1مخالفم )

االت مربوط به آن متیازات سؤعد، مجموع اامتیاز مربوط به هر بُ

 [.21] دننمایمیهم جمع  عد را بابُ

 هایافته

 یهیا کننیده شیرکت  یشناختتیو جمع یفیتوص اتیخصوص

 نشان داده شده است. 1در جدول  پژوهش

بییه منظییور آزمییون روابییط از ضییریب همبسییتگی پیرسییون 

نتیایج   ارائه شده اسیت.  2استفاده گردید که نتایج آن در جدول 

دار بیین متغییر ابعیاد    یدهنده وجیود روابیط معنی   نشان 2جدول 

پیذیری  گیری مذهبی با آسیبهویتی، صفات شخصیتی و جهت

 از جنگ نرم است.

                                                 
1. Scale for Assessment of Soft War Vulnerability 

2. National Identity Questionnaire 

3. Social Identity Questionnaire 

4. Cultural Identity Questionnaire 

در مییورد متغیییر   3نتییایج معادلییه رگرسیییون در جییدول   

مقیاس فرهنگی، اجتمیاعی و سیاسیی جنیگ نیرم نشیان      خرده

بییین هییویتی، صییفات شخصیییتی و دهیید متغیرهییای پیییشمییی

واریانس  194/1و  174/1، 117/1گیری مذهبی به ترتیب جهت

 کنند.های جنگ نرم را تبیین میمؤلفه

 یریگبحث و نتیجه

بینی ایرپذیری از جنیگ نیرم بیر    هد  پژوهش حاضر پیش

ی، اجتماعی، فرهنگی و متغیرهای صیفات  اساس ابعاد هویت ملّ

همچنان که نتایج حاصیل  گیری مذهبی بود. و جهتشخصیتی 

هیای جیدی   ها و چالشحاکی از بروز آسیب زیادی،از تحقیقات 

کیه  چنیدان  ؛صد سال اخیر استجامعه ایرانی در ملّی  در هویت

گییری هوییت   [. شیکل 21] اندبرخی آن را بحران هویت نامیده

های هایی مانند شرکت در آیینفرهنگی بومی به وسیله شاخص

مذهبی، اجرای آداب و رسوم سینتی، گذرانیدن اوقیات فراغیت     

مطابق با فرهنگ جامعه، احساس تعلق خاطر به زبیان، مییرات   

 گییرد واج صیورت میی  فرهنگی و پایبندی به تدارک مراسیم ازد 

فرهنگی ار پایدو پویا ور باش و نگرن از نااه جویییییچنانچ[. 22]

و  هاارزشبا د را ی خویهنو ذی ینی درونیادنند انتوو تهی شوند 

وا، زیییینل، اایییینفعر ااییییچد ،دییییتجهیز کنندوام بای هارهنجا

هویت ان بحرو  شیوند میبدبینی نسبت به جامعه و  انگیزگیبی

ر منظو. شودمیفرهنگی ناسالم ی ندهاروسلط سبب تو  دادهرخ 

با د بطه خود از رایابی فرر و ارزتصو، درک، جتماعیاهویت از 

ه یی بت بیی جامعه نساد در فراهنی ی ذر فضایگا .تیسی ارییگد

 هیویتی بیی رت ویی ن صیی ید، در اویی ابی شییارزی یمنفان رییگد

اعی یی جتمام جایی نسو ام یافتن نظیاهش ییر کییدر ااعی یجتما

هنیت و ذیش اقالب گرن در نااجو یییابیهویییتو  دهییدمیییرخ 

 آبادیشود. لطفمی)غربی( تشدید دی غیرخوی لگوهاامثبت به 

 وهگرکه  کننید میی  گیرینتیجهد هش خووپژر [ د23] روزینوو 

 پژوهش هایکنندهشرکت یشناختیتجمع و توصیفی خصوصیات -1 جدول

 سن درصد تعداد گروه

 تأهلوضعیت 

 متأهل مجرد

 (%7/7) 14 (%3/92) 168 32/23±48/2 (%5/53) 182 زن
 (%4/11) 18 (%6/88) 141 56/22±52/2 (%5/46) 158 مرد

 (%4/9) 32 (%6/91) 318 97/22±53/2 (%111) 341 کل
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آن را  رمذکو انهشگروپژ که مشکلی با نیایرا ننااجواز  یدیاز

 .[23]هستند  جهامو نامند،یم ملّیو  ینید هویتدر  یرشدکم

نتیجییه دیگییر پییژوهش حاضییر نشییان داد کییه متغیرهییای  

بینیی  چنیدانی در پییش  شناختی صیفات شخصییتی نقیش    روان

ایرپذیری از جنگ نرم ندارند؛ اما روابیط همبسیتگی بیین ابعیاد     

پذیری، گشیودگی و  گرایی، توافقرنجوری، برونشخصیت )روان

هیر چنید    ؛منفی بیود  ،با وجدان بودن( با ایرپذیری از جنگ نرم

دار نبود. بیا توجیه بیه    یاین روابط به جز بُعد باوجدان بودن معن

پذیری جنیگ  ابطه بین این بُعد از شخصیت با آسیباینکه نوع ر

اظهار داشت که با افزایش بُعید   گونهنیاتوان نرم منفی بود، می

یابید.  پذیری آنها کاهش میباوجدان بودن در افراد میزان آسیب

منظور بررسی رابطه مدل پینج عیاملی   در این راستا تحقیقاتی به

رنجورخیویی،  ، روانگراییپذیری، برونشخصیت )شامل انعطا 

شیده   [ با سیازه هوییت انجیام   15] دلرذیر بودن، باوجدان بودن(

 است.

شود، به دلیل مربوط میآن محدودیت مطالعه حاضر به نوع 

یرهای مطالعه، پژوهش حاضر یک مطالعه توصییفی  متغماهیت 

ی کاردستاز نوع همبستگی بود که در آن متغیرها بدون اینکه 

اند؛ بنابراین امکان تبیین یا کنترل شوند، مورد مطالعه قرار گرفته

 متغیرها وجود نداشت.ی مشاهده شده بین روابط علّ

 تشکر و قدردانی

کنندگانی کیه میا را در انجیام ایین پیژوهش      یه شرکتکلاز 

 نماییم.یاری رساندند تشکر می

 

  

 ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش -2جدول

 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

             1 بُعد فرهنگی جنگ نرم .1
            1 71/1** بُعد اجتماعی جنگ نرم .2
           1 79/1** 65/1** بُعد سیاسی جنگ نرم .3
          1 -17/1** -13/1* -22/1** هویت فرهنگی .4
         1 27/1** 16/1 -11/1 -5/1 هویت اجتماعی .5
        1 41/1** 38/1** -13/1 -15/1 -18/1** هویت ملی .6
       1 13/1 -13/1 18/1 -11/1 15/1 3/1 گشودگی .7
      1 -14/1* 18/1 14/1** 12/1* -18/1 -19/1 -11/1* با وجدان بودن .8
     1 15/1 -51/1** 11/1* -12/1 -11/1 13/1 -11/1 -12/1 گراییبرون .9
    1 -15/1 14/1* 14/1 11/1* 17/1 11/1 -14/1 12/1 -17/1 موافق بودن .11
   1 -16/1** -16/1 -14/1 18/1 -11/1 -14/1* -17/1 -15/1 -13/1 -14/1 رنجوریروان .11
  1 17/1 -16/1 11/1 17/1 -16/1 14/1 -16/1** -13/1* 12/1* 11/1 15/1** نیوبر مذهبی یریگجهت .12
 1 11/1 4/1 -11/1* 14/1 -19/1 19/1 -18/1 -17/1 -22/1** 21/1** 21/1** 17/1** نیدرو مذهبی گیریجهت .13

 **11/1p< * ،15/1p< 

پذیری جنگ نرم بر اساس متغیرهای هویت نتایج تحلیل رگرسیون و آسیب -3جدول 

 گیری مذهبیملی، اجتماعی، فرهنگی، شخصیت و جهت

 p R R² Fمقدار  B SE Beta T بینمتغیر پیش متغیر وابسته

بُعد 
گ نرم

ی جن
فرهنگ

 

 32/4 117/1 342/1 957/1 154/1 113/1 14/1 112/1 یگشودگ
    184/1 -73/1 -194/1 12/1 -146/1 وجدان بودن با

    221/1 -22/1 -175/1 14/1 -158/1 ییگرابرون

    719/1 136/1 -119/1 14/1 -117/1 بودن موافق

    194/1 -31/1 -171/1 13/1 -148/1 یرنجورروان

    111/1 22/3 175/1 19/1 298/1 نیوبر مذهبی یریگجهت

    122/1 31/2 125/1 11/1 273/1 نیدرو مذهبی یریگجهت

    126/1 -23/2 -132/1 19/1 -443/1 یفرهنگ تیهو

    119/1 56/1 193/1 19/1 311/1 یاجتماع تیهو

    118/1 -64/2 -162/1 15/1 -141/1 یمل تیهو

بُعد
 

گ نرم
ی جن

اجتماع
 

 62/2 174/1 273/1 619/1 49/1 132/1 14/1 123/1 یگشودگ
    115/1 -62/1 -191/1 12/1 -145/1 وجدان بودن با

    738/1 -33/1 -121/1 15/1 -116/1 ییگرابرون
    281/1 8/1 161/1 15/1 152/1 بودن موافق
    459/1 -74/1 -141/1 14/1 -128/1 یرنجورروان
    133/1 13/2 119/1 19/1 214/1 نیوبر مذهبی یریگجهت
    111/1 32/3 185/1 12/1 418/1 نیدرو مذهبی یریگجهت
    195/1 -29/1 -178/1 21/1 -267/1 یفرهنگ تیهو
    332/1 97/1 159/1 21/1 211/1 یاجتماع تیهو
    539/1 -61/1 -138/1 15/1 -134/1 یمل تیهو

بُعد 
گ نرم

ی جن
سیاس

 

 39/3 194/1 317/1 779/1 -281/1 -118/1 15/1 -115/1 یگشودگ
    128/1 -52/1 -183/1 13/1 -146/1 وجدان بودن با

    771/1 -292/1 -118/1 15/1 -116/1 ییگرابرون
    989/1 -114/1 -111/1 15/1 -111/1 بودن موافق
    226/1 -21/1 -166/1 14/1 -151/1 یرنجورروان
    117/1 39/2 132/1 11/1 252/1 نیوبر مذهبی یریگجهت

    112/1 11/3 171/1 13/1 421/1 نیدرو مذهبی یریگجهت
    117/1 -41/2 -143/1 23/1 -544/1 یفرهنگ تیهو
    117/1 39/2 144/1 23/1 542/1 یاجتماع تیهو
    656/1 -44/1 -128/1 16/1 -127/1 یمل تیهو



 طامه یزدیاحمد ا ی وریسهراب ام از جنگ نرم یریو اثرپذ یفرهنگ ،یاجتماع ،یمل تیبه هو یبندیپا

 72 
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Students adherence to the social, cultural 

and national identity and impressionability 

of the soft war 

*Amiri S1, Izadi Tame A2 

Abstract 

Background: In recent years, the expansion of soft war dimensions has 

exacerbated the destructive cultural and social effects on the 

behavior of people and the soft war aims to change the religious, 

cultural, indigenous and national identity of the people. This study 

has investigated the relationship between national, social and 

cultural identity and impressionability of soft war based on 

personality traits and religious orientation.  

Materials and methods: The present research is descriptive-correlational 

study. The Scale of evaluating the soft war psychological 

vulnerability, national identity, social identity and cultural identity 

Questionnaire, Five-factor model of personality and religious 

orientation were distributed among the participants to respond.  

Results: Results indicated that there is a relationship between identity 

dimensions and impressionability of soft war, so that there was a 

negative correlation between cultural, social and national identity 

with dimensions of the soft war. Also assessment of the relationship 

between personality traits with impressionability of soft war showed 

a negative correlation between five-factor model of personality and 

dimensions of soft war, however, only the correlation between 

conscientious and cultural dimension of soft war was significant 

(p<0.05).  

Conclusion: It seems that identity and religious orientation variables 

compared with the dimensions of personality play a greater role in 

identifying and predicting the impressionability of the soft war. 

Keywords: Social Identification, Ethnicity, Culture, Religion, 

Personality 
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