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Abstract
Introduction: soft war is a kind of war without any
aggression and bleeding and is based on the social
and cultural solutions, the aggressive powers utilize
terrorizing and the cultural and social crisis
establishment.This investigations concerns analyzing
the connection between soft war awareness, cultural
identity and life style based on cultural goods usage
in Teheran city
Method: in a descriptive-survey investigation, we
chose 300 Teheran residents between all the people
above 18, using several levels cluster sampling
method .Researchers gathered information by
questionnaires concerning the awareness of soft war
threats, cultural identity and life style based on
cultural goods usage and then analyzed datas by
statistical test of Pierson cohesion.
Results: The results indicated that the significant
relationship between the life style and the awareness
of soft war (P<0.05).Moreover, between cultural
identity and soft war awareness there was a
significant relationship (P<0.01). As well as there is
not significant relationship between the life style
based on cultural goods usage and cultural identity.
Discussion: The most important cultural threat to
Iranian families should be sought in the context of
lifestyle.Hence the need in today's cultural life style
based on the relevant institutions within the IranianIslamic values and promoting our cause.
Keywords: soft war awareness, cultural identity, life
style based on cultural goods
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چکیده
 رٌگ ًشم یک رٌگ تذٍى خًَشیضی ٍ هثتٌری ترش ساّرراس ّرای:مقدمه
 دس هشنیٌررذ نى قررذست ّررای هْررارن اص،ارتوررافی ٍ هشٌّگرری اػررت
هشفَبػراص ی ٍ ایزراد تررشاى ّرای هشٌّگری ٍ ارتورافی تْرشُ گیرشی

 تا تا یک ؿَک رلت تاس قذست ٍ هشٌّگ خَد سا تِ راهقِ ّذف،هیکٌٌذ
 پظٍّؾ حاضش تا ّذف تشسػی ساتغِ تیي نگراّی ترِ رٌرگ.غالة کٌٌذ
 َّیت هشٌّگی ٍ ػثک صًذگی هثتٌی تش هلشف کاالی هشٌّگری دس،ًشم
.ؿْشًٍذاى تْشاًی اًزام گشهت
 تررا اػررت ادُ اص سٍؽ، پیوایـرری- دس یررک پررظٍّؾ تَكرری ی:روش
 ػرا18 ًوًَِگیشی خَؿِ ای چٌذ هشحلِ ای اص تیي کلیِ اهرشاد تراالی
 اعالفرات ترِ ٍػریلِ پشػرؾ. ً ش اًتخاب ؿذًذ300 ػاکي ؿْش تْشاى
 َّیت هشٌّگی ٍ ػرثک صًرذگی،ًاهِّای نگاّی تِ تْذیذات رٌگ ًشم
 دادُ ّا تا اػت ادُ اص. روـ نٍسی گشدیذ،هثتٌی تش هلشف کاالی هشٌّگی
.نصهَى نهاسی ّوثؼتگی پیشػَى هَسد تزضیِ ٍ ترلیل قشاس گشهت
 ًتایذ پظٍّؾ حاکی اص نى تَد کرِ تریي ػرثک صًرذگی اهرشاد ترا:نتایج
 اهضٍى تش ایي.)P> 0/05(نگاّی اص رٌگ ًشم ساتغِ هقٌا داسی ٍرَد داسد
تیي دٍ هتغیش َّیت هشٌّگی ٍ نگاّی اص رٌگ ًشم ساتغِ هقٌاداسی ٍرَد
 ّوچٌیي تیي ػثک صًذگی هثتٌی تا هلرشف کاالّرای.)P>0/01( داسد
.هشٌّگی تا َّیت هشٌّگی ساتغِ هقٌا داسی ٍرَد ًذاسد
 هْوتشیي تْذیذ هشٌّگی تشای خاًَادُ ّرای ایشاًری سا دس ه ْرَم:بحث
 اص ایي سٍ تایرذ دس قالرة ّرای هشٌّگری،ػثک صًذگی تایذ رؼتزَ کشد
-ػثک صًذگی هتٌاػة تا ؿشایظ اهشٍص ایشاى ٍ هثتٌی تش اسصؿْای ایشاًری
.اػالهی دس ًْادّای ریشتظ چاسچَب هٌذ ؿذُ ٍ تثلیغ گشدد
 ػثک صًذگی هثتی، َّیت هشٌّگی، نگاّی یِ رٌگ ًشم:کلید واژه ها
تش کاالّای هشٌّگی
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مقدمه
تْذیذ ًشم اص قذست ًشم سیـِ هی گیشد ،قذست ًرشم ترِ
هقٌای تَاًایی تشغیة دیگشاى تِ خَاػتي چیضی اػرت
کِ ؿوا هی خَاّیذ (ٍیلؼَى2008 ،1؛ ًرای.)2009 ،2
دس حالی کِ قذست ػخت ترش هثٌرای هذاخلرِ ًؾراهی،
دیپلواػرری ارثرراسی ٍ ًیررشٍی ًؾرراهی اػررتَاس اػررت
(ٍیلؼَى2008 ،؛ گراالسٍتی ،)2011 ،3تْذیرذ ًرشم ترِ
دًثا اص پای دس نٍسدى اًذیـرِ ٍ ت ررش راهقرِ ّرذف
اػت تا حلقِ ّای هرشی ٍ هشٌّگی نى سا ػؼت کرشدُ
ٍ تا توثاساى خثشی ٍ تثلیغاتی تش اسادُ هرش ٍ رّي نًْرا
تاحیش تگزاسد (هاُ پیـراًیاى .)1386 ،اص ایري سٍ تْذیرذ
ًشم هـرتول ترش هزوَفرِ ترذاتیش ٍ اقرذاهات اص پریؾ
اًذیـیذُی هشٌّگی ،ػیاػی ٍ ارتوافی کـَس ّاػت
کررِ تررش ًؾررشاتً ،گررشؽ ّررا ،اًگیررضؽ ٍ اسصؽّررای
هخاعثاى نهاد افن اص حرَهت ّا ،دٍلت ّا ،گرشٍُّرا ٍ
هشدم کـَسّای خاسری تاحیش هیگزاسد ٍ دس تلٌذ هذت
هَرررة تغییررش هررٌؾ ،سهترراس ٍ کررٌؾّررای هررشدی ٍ
ارتوافی نًاى هیگشدد (الیاػی .)1387 ،تْذیذات ًشم
پذیذُّای ّوچَى تْارن هشٌّگی سا دس تش هریگیشًرذ
تِ عرَسی کرِ تؼریاسی اص هرققراى ( دػریٍ 2007 4
لَیي2008 5؛ کشیگ2010 ،6؛ ًای ،)2011 ،تْذیرذات
ًشم سا تِ تْذیذات هشٌّگی ،ػیاػی ٍ ارتوافی تقؼین
کشدُاًذ کِ اص تقذ هشٌّگری ترِ فٌرَاى هْوترشیي تقرذ
تْذیذ ًرشم یراد ؿرذُ اػرت (عراّشی1389 ،؛ لثراف،
 .)1390ایزاد یک حالت ترشاًی ،فذم تقاد  ،اغتـاؽ
ٍ اختال دس یرک ػیؼرتن کرِ دس ترش داسًرذُ ،نداب ٍ
سػَم ،اخالقیات ،فشف ،ػرثک صًرذگی ،صتراى ،ادتیرات
رٌثِّای ؿٌاختی ،اسصؽّا ٍ ٌّزاسّا اػت ،سا تْارن
هشٌّگی گَیٌذ (تٌی هاعوِ .)1379 ،تْرارن هشٌّگری
سا هیتَاى اص اتقراد گًَراگًَی تشسػری کرشد :دس قلورشٍ
ارتوافی تافج ػؼرت ؿرذى ًْراد خراًَادُ ،اهرضایؾ
هیضاى عالق ،دٍ قغثی ؿذى هشٌّگ ،هؼراد ٍ اتترزا ،
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تضاد تیي ًؼلّاً ،ااهٌی ،ایزاد فذم افتوراد دس هرشدم
هیؿَد ،دس اتقاد هشٌّگی تافج تِ ٍررَد نهرذى ًؾرام
نهَصؿی ٍاتؼرتِ ،هشاهرَؽ ؿرذى اسصؽّرای خرَدی،
هؼررف هشٌّگرری ،اضررورال َّیررت هشٌّگرری ،اص خررَد
تیگاًگی ،ػؼت ؿذى افتقادات ٍ ایواى هشدم ،ترقیش ٍ
ترشیف تراسیف ،تغییرش خرظ ٍ صتراى ،ترویرل هشٌّرگ
دلخَاُ تِ ؿرل هقالیتّرای صیشتٌرایی ٍ تشًاهرِسیرضی
هیگشدد ،دس اتقاد ػیاػی تافرج تقَیرت ًاػیًَالیؼرن،
ػرَالسیؼن ٍ هیلیتاسیؼن هیؿرَد( ،اؿرشاقیاػررَیی،
 .)1376دس فلش حاضش تِ یوري ٍقرَؿ پیـرشهتّرای
ؿگشف ٍ ؿگ ت اًگیض دس فشكِ ّرای حورل ٍ ًقرل ٍ
استثاعات چْشٓ رْاى ؽشف چٌذ دِّ گزؿرتِ چٌراى
هترَ گشدیذُ کِ سًٍق ترَالت هشٌّگری رَاهرـ دس
ػغری ٍػیـ هْیا ؿذُ اػت .هغاتق ترا ّوریي سًٍرذ
راهقِی ایرشاى دس ػرالیاى اخیرش ّورشاُ ترا گؼرتشؽ
ؿْشگشایی ،سؿذ كٌقت ،تَلیذ اًثَُ کاالّرا ٍ ترِ هرذد
سػاًِّای استثاعی ٍ هَد تثلیغات کاالّرا ترا پذیرذُی
هلشف گشایی تِ عَس فام ٍ هلشف کاالّرای هشٌّگری
تِ عَس خاف ،تِ اؿرا گًَراگَى هَاررِ ؿرذُ اػرت
(الیاػی ٍ ّوراساى .)1390 ،تا ػریغشُی سػراًِ ّرا ٍ
تثذیل ؿذى نًْا ترِ هْوترشیي اترضاس گزساًرذى اٍقرات
هشاغت ًِ ،تٌْا هشرقیت خراًَادُ ٍ هذسػرِ دس اًتقرا
اسصؽ ّا تِ ًؼل نتی سًگ تاختِ اػت ،تلرِ ٍالرذیي ٍ
هقلواى سػاًِ ّای هذسى سا تِ فٌَاى یری اص هْوتشیي
هٌاتـ خَد تشای نؿٌایی ترا ؿریَُ ّرای راهقرِ پرزیش
کررشدى هشصًررذاى تشگضیررذُ اًررذ .اص ایرري سٍ ،الگررَی
َّیتپزیشی ًؼل ًَ تا حذ صیادی اص کاال ّای هشٌّگی
هلشهی تاحیش هی پزیشد .اگش اهشٍصُ تا کراّؾ اًگیرضُی
اصدٍاد ٍ اهضایؾ ؿواس دختشاى ٍ پؼرشاى هزرشد سٍترشٍ
ؿذُ ایرن ،کرِ دس ًگراّی تقلیرل گشایاًرِ ترِ هـررالت
اقتلررادی تاصگشداًررذُ هرری ؿررَد ،ترریؾ اص ّشچیررض
ًـاىدٌّذُ تررَالت هشٌّگری ٍ راتزرایی اسصؽّرای
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رْرراى هررذسى ،یقٌرری هررشد گشایرری ٍ نصادی فوررل ،تررا

ًؼررل گزؿررتِ «ترَیررل» گشهتررِ ًورری ؿررَد تلرررِ

اسصؽّای سیـِ داس پیـیي ،یقٌی توایرل ترِ پرزیشؽ

«پزیشهتِ» هی ؿَد .تِ ًؾش دیَیرذ چٌری ػرثکّرای

تقْذ ٍ ّوشاّی اػت؛ چٌاًچِ سؿذ سٍص اهرضٍى عرالق

صًذگی تش اػاع پیذایؾ ایذیَلَطی غیرش دیٌری غالرة

تیؾ اص ّش چیض ًـاى دٌّذُ ی ترَالت ّرَیتی ًؼرل

هـخق هی ؿَد کِ تش حؼرة دسررات ٍ گًَرِّرای

رذیذ ٍ غلثِ ی توایالت هشدگشایاًِ ٍ اػتقال علثاًرِ

هت اٍت نگاّی عثقراتی ،ػراصًذُ تضراد ارتورافیاًرذ

تش اسصؽ ّای گشٍّی ٍ تقذع خاًَادُ اػت .عثق ًؾش

(چٌی .)1996 ،تذیي تشتیة هی تَاى گ ت کرِ ػرثک

کاسؿٌاػراى هشٌّگری دس ایرري سًٍرذ دگشگرًَی کرراالی

صًذگی فثاستؼت اص عیف سهتاسیی کرِ اكرلی اًؼرزام

هشٌّگی اّویت تؼضایی داسد تا رایی کِ تشخری نى سا

تخؾ تش نى حاکن اػت ،فشكِ ای اص صًرذگی سا تررت

راًـرریي هشٌّررگ هرری داًٌررذ ( الیاػرری ٍ ّوررراساى،

پَؿؾ داسد ٍ دس هیاى گشٍّری اص اهرشاد راهقرِ قاترل

 .)1390تررا تَرررِ تررِ ایرري اهررشدس صًررذگی ارتوررافی

هـاّذُ اػت اها الضاهرا ترشای ّوگراى قاترل تـرخیق

اهشٍصیي ه َْم ؿیَُ یا ػثک صًذگی هقٌای خاكی تِ

ًیؼت(هاضررلیّ .)1382 ،ورراى گًَررِ کررِ هخاعثرراى،

خَد هی گیرشدّ .شچرِ ً رَر ٍ کـرؾ كرٌقت کوترش

هقَلِّای ارتوافی ایؼتا ًیؼتٌذ ،ػثکّرای صًرذگی

هی ؿرَد ٍ ّشچرِ صًرذگی سٍصهرشُ تیـرتش ترش حؼرة

ًیض ،كَستّایی اص َّیرت روقریاًرذ کرِ عری صهراى

ترراحیشات هتقاتررل فَاهررل هرلرری ٍ رْرراًی تاصػرراصی

ترَ هییاتٌرذ(چٌی .)1996 ،اص ایري سٍ ترا تَررِ ترِ

هیؿَد ،اهشاد تیـتش ًاچاس هی ؿًَذ ػثک صًذگی خَد

تَػقِی صًذگی ؿْشی ،ػثک صًذگی تیؾ اص گزؿرتِ

سا اص هیاى گضیٌِّای هختلرف اًتخراب کٌٌرذ .ترا ایري

اّویت یاهتِ اػت .اًؼراى ؿرْش ًـریي ترا ترراسگیشی

ٍكف تِ دلیل تاص ترَدى صًرذگی ارتورافی اهرشٍصیي ٍ

ػثک صًذگی تالؽ هیکٌذ هٌضلت ارتوافی خَد سا تِ

ّنچٌیي تِ فلت ترخش صهیٌِ ّای فول ٍ تٌَؿ هشاررـ

دیگشاى ًـاى دّذ ،کاسی کرِ دس رَاهرـ کَچرک الصم

اًتخاب ،ػثک صًذگی تیؾ اص پیؾ دس ػراخت َّیرت

ًثَد .یری دیگش اص اتقاد هْن هَسد تْارن دؿوي َّیت

ؿخلررری ٍ هقالیرررتّرررای سٍصهرررشُ اّویرررت یاهترررِ

هشٌّگی اػتَّ .یت هشٌّگی سا هی تَاى تِ هزوَفرِ

اػت(گیذًض .)1383 ،اص ایي سٍ ٍقتی دًیای ارتورافی

یا ًؾاهی اص تاٍسّا ،اسصؽ ّا ،سػَم سهتاسی داًؼت کرِ

هترررَ هرری ؿررَد ،تررِ ه رراّیوی ًررَ تررشای دسک نى

افضای راهقِ تراس هی تٌذًذ ترا خرَد سا ترا یررذیگش ٍ

ًیاصهٌذین .ػثک صًذگی اص رولِ ه اّیوی اػت کِ دس

رْرراًی کررِ دس نى صًررذگی هرری کٌٌررذ ػرراصگاس کٌٌررذ

دًیای اهشٍص صیراد اصنى اػرت ادُ هری ؿرَد .هغالقرِی

(فذلیپَس ٍ ّوراساى .)1393 ،اهرشٍصُ هشنیٌرذ رْراًی

ػررثک صًررذگی قاتلیررت صیررادی تررشای ؿررٌاخت دقیررق

ؿررذى ٍ گؼررتشؽ هٌرراٍسی ّررای ًررَیي استثرراعی ٍ

سهتاسّا ٍ پیؾ تیٌری نًْرا سا داسا هری تاؿرذ ،تٌراتشایي

اعالفاتی ًیض تِ چالؾ ّای َّیت هشٌّگ داهري صدُ،

هغالقِی ػثک صًذگی هی تَاًرذ ررایگضیٌی هٌاػرة

یا دػت کن تقذ تاصُ ای تِ نى اهضٍدُ اػت .ترِ فٌرَاى

تررشای ًگررشؽ ّررا ٍ اسصؽ ّررای یررک راهقررِ تاؿررذ

هخا صتاى یری اص فٌاكش َّیت ػاص اػاػی دس ّورِی

)هاضرررلی .(1382،اص نى ررررا کرررِ ػرررثک صًرررذگی،

هشٌّگ ّاػت کِ هی تَاًذ ترت تاحیش داهٌرِ ٍ فورق

اكغالحی اػت کِ دس هشٌّگ ػٌتی چٌذاى کراستشدی

اػت ادُ اص سػاًِ ّا ٍ هخلَكرا ایٌتشًرت ،ؿرثرِّرای

ًذاسد ،چرَى هرالصم ترا ًرَفی اًتخراب اص هیراى تقرذاد

ارتوافی ٍ هزاصی ٍ هاَّاسُ تِ چالؾ کـیذُ ؿَد .تِ

کخیشی اص اهراى ّای هَرَد اػت ٍ دس فول ًِ هقظ اص

عَسی کِ اگش سخٌِ ای دس هَرَدیت صتاى ایزاد ؿَد،
J. Military Psychology, Vol. 7, No. 26, Summer 2016

64

حمیدرضا حاتمی ،محمد حاتمی ،محمد باقر حبیَ ،ادی پرًَن ،کمال پرًَن

نى هشٌّگ یا َّیت نى تِ خغش هی اهتذ(کَسػرتلیٌا،7

ارتوافی ها تایذ تا تیض تیٌی کاسؿٌاػراًِ ترِ ٍاکراٍی ٍ

َّ .)2007یت دس ػغَح ٍ اتقاد هختلف ٍاکاٍی ؿرذُ

نػیة ؿٌاػری ایري هؼر لِ حیراتی دس راهقرِ ایرشاى

اػت؛ َّیت هلیَّ ،یت دیٌیَّ ،یت رٌؼیتیَّ ،یت

اػالهی تپرشداصین .اص ایري سٍ ترا تَررِ ترِ گؼرتشدگی

ؿخلی ٍ َّیت هشٌّگیَّ .یت هشٌّگی نى دسایتی اص

ترراحیشات رٌررگ ًررشم دس ػررغَح هختلررف ارتوررافی،

خَیـتي اػت کِ هـتق اص فضَیت (چِ سػوی ٍ چرِ

اقتلادی ،هشٌّگی راهقِ ٍ تا ًؾش تِ سؿرذ سٍص اهرضٍى

غیش سػوی) ،دس یک گشٍُ ارتوافی تش هثٌای اًتقرا ٍ

تثلیغات گؼتشدُ ٍ ٍػیقی کِ دؿروٌاى قؼرن خرَسدُ

پشٍسؽ داًؾ ،تاٍسّا ،اسصؽ ّاً ،گشؽ ّا ،ػرٌتّرا ٍ

اًقررالب تررشای تؼررخیش َّیررت هشٌّگرری ٍ تررِ کشػرری

ؿیَُّای صًذگی هقیي هـتشکی تیي افضاػت (داهٌی،

ًـاًذى هخذسّای ضذ اسصؽ ٍ ضذ هشٌّگ هَسد ًؾرش

2007؛ هتیَص .)2000 ،ؿرل گیشی َّیت هشٌّگی ترِ

خَد دس ارّاى هشدم کـَس ایشاى داسًذ تایذ تا چـرواى

ٍػیلِ ؿاخقّایی هاًٌذ ؿشکت دس نییيّای هزّثی،

تاص ٍ تا اًذیـِ ای ؿ اف تِ ایي هؼ لِ خاًواى ػرَص ٍ

ارشای نداب ٍ سػَم ػرٌتی ،گزساًرذى اٍقرات هشاغرت

اسصؽ اهري پشداختِ ؿَد .دس ٍاقـ اتضاس ّای رٌگ ًشم

هغاتق تا هشٌّگ راهقِ ،احؼاع تقلق خاعش تِ صتراى،

تا تثلیغات گؼتشدُ ٍ ٍػیقی کِ دس اختیاس داسًذ تا صیثا

هیشاث هشٌّگی ٍ پایثٌذی ترِ ترذاسکات هشاػرن اصدٍاد

رلَُ دادى ضذ اسصؽ ّای خَد ٍ کٌِْ ٍ اص هذ اهترادُ

كَست هری گیرشدّ .رن چٌریي َّیرت هشٌّگری یرک

رلَُ دادى اسصؽ ّای اكیل دیٌی ٍ هشٌّگی دس هیراى

ػشصهیي ،الْام گشهتِ اص ٍیظگی ّای هریظ رغشاهیایی،

هررشدم تررِ دًثررا تررِ کشػرری ًـرراًذى اّررذاف ؿررَم ٍ

رْاىتیٌی ،خَاػت ّرا ،نسصٍّرا ،غرن ّرای هـرتشک،

ًاهٌاػة خَد ٍ هرت خراهَؽ دط هشٌّرگ دس راهقرِ

احؼاػات ٍ افتقادات ٍ غیرشُ اػرت کرِ ترِ نى هلرت

ایشاى اػالهی ّؼتٌذ .تا تَرِ تِ اّویرت اًرراس ًاپرزیش

تـخق ٍ َّیت هشٌّگی هت اٍت تا دیگشاى هی تخـذ.

هشٌّگ ٍ اص نى را کِ ػالهت سٍح ٍ سٍاى یک هولرت

َّیت هشٌّگی هثٌای ؿخلیت هرشدی ٍ روقری یرک

دس گشٍ اكالت اسصؽ ّای هشٌّگی نى راهقرِ ٍ ح رؼ

راهقِ اػت .تش اػاع نى چِ رکش ؿذ تقشیف صیش سا تِ

نىّا اص گضًذ ًا اّرالى ٍ هقشضراى ترذخَاُ نى راهقرِ

فٌَاى تشایٌذی اص هزوَؿ ٍیظگی ّای گ تِ ؿذُ ترشای

هیتاؿذ ررا داسد کرِ ترا نػریة ؿٌاػری طسف ػرثک

َّیت هشٌّگی هی پزیشین :هزوَفِ ٍیظگی ّای پایذاس

صًذگی هشدم ٍ کاالّای هلشهی سایذ دس تیي نىّا ٍ ترا

تـررریل دٌّررذُ خلررق ٍ خررَی اهررشاد کررِ دس توررام

نگاّی اص دام ّای سًگاسًگی کِ دؿوٌاى تشای تِ یغورا

ًگشؽّای اًؼاى (افن اص دیٌی ٍ هلی ٍ غیرشُ) ،سیـرِ


تشدى اسصؽ ّا ٍ داؿتِ ّای هشٌّگی نى ّا گزاؿتِاًذ

داسد ٍ دس توام ػراحت ّرای صًرذگی اًؼراى ترِ عرَس

نػیةّای هَرَد سا تِ هشدم تـٌاػاًین .دس ایي صهیٌِ

هؼتقین یا غیش هؼتقین ؽَْس ٍ تشٍص پیذا هی کٌرذ .دس

سػالت کاسگضاساى هشٌّگی تغ دؿَاس ٍ حیاتی اػت .اص

ٍاقـ َّیت هشٌّگی دس تشگیشًذُ هؼایلی اص قثیل صتاى،

ایي سٍ تا تَرِ تِ پیـیٌِ کاٍی هتغیش ّای رکش ؿذُ،

ًَؿ پَؿؾ ،ػٌت ّا ،رـي ّرا ٍ هشاػروات نییٌری ٍ

پظٍّؾ حاضش تا ّذف تشسػی ساتغِ ی تیي نگاّی تِ

چیضّای اكیل ٍ اسصؿوٌذی اػت کرِ ًؼرل ترِ ًؼرل

رٌگ ًشمَّ ،یت هشٌّگی ٍ ػثک صًذگی هثتٌری ترش

هٌتقل هی ؿَد ٍ خویش هایِ ٍرَد اهشاد ػاکي دس یک

هلشف کراالی هشٌّگری دس ؿرْشًٍذاى تْشاًری اًزرام

کـَس سا ؿرل هی دّذ .تا تَرِ ترِ اّویرت ؿرگشف ٍ

گشهت.

حیاتی َّیت هشٌّگی دس ؿرل گیشی َّیرت هرشدی ٍ
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روش

تذیي كَست کِ تا الگَ تشداسی اص هقیاعّایی اص رولِ

پظٍّؾ حاضش اص ًَؿ هغالقرات تَكری ی – پیوایـری

اًذسػَى ٍ ّوراساى ( ،)1993کَالس ( ،)1980تشی

اػررت .راهقررِ نهرراسی پررظٍّؾ حاضررش ؿرراهل کلیررِ
ؿْشًٍذاى تاالی  18ػا ػاکي ؿرْش تْرشاى دس ػرا
 1392-93تَد .دس ایري پرظٍّؾ ترشای اًتخراب اهرشاد
گررشٍُ ًوًَررِ اص سٍؽ ًوًَررِ گیررشی خَؿررِ ای چٌررذ
هشحلِای اػت ادُ ؿذ ،تذیي كَست کِ دس هشحلرِ اٍ
ؿْش تْرشاى سا ترِ ػرِ تخرؾ تراال ،هتَػرظ ٍ پراییي
تقؼین ٍ اص تخؾ تاال هٌاعق ( ،)5ٍ1اص تخؾ هتَػرظ
هٌاعق ( ٍ ،)12ٍ 9اص تخؾ پراییي هٌراعق (،)22ٍ18
اًتخاب ؿذ ٍ اص تیي ایري هٌراعق  ً 300رش اص عشیرق
رذٍ گشرغ ٍ هَسگاى تِ فٌَاى حزرن گرشٍُ ًوًَرِ

( ٍ ،)2001حیذسی( ،)2011اقذام تِ تْیِ پشػؾ ًاهِ
هَسد ًؾش گشدیذ .ایي پشػؾ ًاهِ ؿاهل  18گَیِ هی
تاؿذ کِ سٍایی كَسی ٍ هرتَایی نى تَػظ  8تي اص
اػاتیذ هزشب داًـگاُ تْشاى ٍ خَاسصهی هَسد تشسػی
قشاس گشهت کِ اص ًؾش نًْا تَاًایی ػٌزؾ ػاصُ ی
هَسد ًؾش سا داساػت ٍ ّوچٌیي پایایی نى تا اػت ادُ اص
سٍؽ نل ای کشًٍثاخ ( )α ;%87تِ دػت نهذ .ؿیَُ
ًوشُ گزاسی پشػؾًاهِ دس عیف لیرشت ٍ تِ كَست
 (1کاهال هَاهقن)(2 ،هَاهقن)( 3،هتَػظ)( 4 ،هخال ن)،
( 5کاهال هَاهقن) هی تاؿذ.

اًتخاب ؿذًذ .پغ اصاًتخراب ًوًَرِ ٍ ّوراٌّگیّرای

پزسشىامٍ سبک سودگی مبتىی بز مصزف کاای

الصم تررا تـررشی اّررذاف پررظٍّؾٍ ،ؽررایف ٍ تقْررذات

فزَىگی :ترشای ػرٌزؾ ػرثک صًرذگی هثتٌری ترش

هزشیاى عشح ٍ اًتؾاسات نىّا تشای اهشاد ؿشکتکٌٌذُ

هلشف کاالی هشٌّگی اص پشػؾ ًاهرِ هرقرق ػراختِ

دس پظٍّؾ تا دس ًؾش گشهتي هالکّای اخالقری ًؾیرش

اػت ادُ ؿذ .ایي اتضاس ؿاهل  20گَیِ اػت کرِ ؿرذت

هـاسکت نصاداًِ دس پظٍّؾ ،هرشهاًِ هاًذى اعالفات ٍ

دسگیش تَدى هشد دس الگَّرای هلرشهی ٍ غشتری سا هری

تاهیي اهٌیت هیضیری ٍ سٍاًی نىّا ؿشٍؿ تِ روـنٍسی

ػٌزذ .تشای تْیِ اتضاس هَسد ًؾش تقذ اص هغالقرِ هرٌؾن

دادُّای هَسد ًیاص ؿذ .تذیي كَست کِ پشػؾ ًاهِّا

پظٍّؾّا ٍ کتابّای هَرَد ٍ رورـ نٍسی ًؾشّرای

تِ كَست اً شادی تِ تکتک اهشاد ًوًَِ دادُ ؿرذ ٍ دس

اػاتیذ ٍ كراحة ًؾرشاى ٍ هتخللراى اهرش ٍ ترا الگرَ

كَست لضٍم ساٌّواییّای الصم تِ فورل نهرذ ٍ ررَاب

تشداسی اص پشػؾًاهِّای هَرَد اقذام ترِ تْیرِ گَیرِ

هَسد ًؾش حثت ؿذ .پغ اص روـنٍسی پشػؾ ًاهرِّرا،

ّای هٌاػة تشای ػرٌزؾ ػرثک صًرذگی هثتٌری ترش

دادُّا دس دٍ تخؾ نهراس تَكری ی ٍ اػرتٌثاعی هرَسد

هلشف کاالی هشٌّگی ؿذ ٍ پشػؾ ًاهِ اٍلیرِ تْیرِ

تزضیررِ ٍ ترلیررل قررشاس گشهتٌررذ .دس تخررؾ تَكرری ی

گشدیذ ٍ سٍایی ػَاالت تشسػی ؿذ .دس اداهِ پشػـٌاهِ

ترلیلّای نهاسی اص قثیل؛ هشاٍاًی ،هیاًگیيٍ ،اسیراًغ

دس قالة یک هغالقِ پرایلَت ترش سٍی  ً 50رش اص اهرشاد

ٍ اًرشاف هقیاس ٍ ،دس تخؾ اػتٌثاعی ،تا کورک سٍؽ

تاالی  18ػا ؿْش تْشاى ارشا ٍ گَیِ ّرای ًاهٌاػرة

نهاسی ،ضشیة ّوثؼتگی پیشػَى تا کوک ًشم اهضاس21

حزف گشدیذ .تقذ اص تاییرذ سٍایری كرَسی ٍ هرترَایی

 SPSSهررَسد هراػررثِ قررشاس گشهررت.اتضاسّررای هررَسد

پشػؾًاهرِ ،پایرایی نى ترا اػرت ادُ اص سٍؽّرای تراص

اػت ادُ دس ایي پظٍّؾ ؿاهل:

نصهایی  ٍ 0/86نل ای کشًٍثاخ ( )α ;%83تِ دػت نهذ.

پزسشىامٍ ًَیت فزَىگی :تشای ػٌزؾ َّیت

ؿیَُ ًوشُگزاسی پشػؾ ًاهِ دس عیرف لیررشت ٍ ترِ

هشٌّگی اص پشػؾ ًاهِ هرقق ػاختِ اػت ادُ ؿذ.
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كررَست (1کرراهال هررَاهقن)(2 ،هررَاهقن)( 3 ،هتَػررظ)،

ًؾشات اػاتیذ هَسد ترلیل قشاس گشهت ٍ پغ اص چٌذیي

(4هخال ن)(5 ،کاهال هَاهقن) هی تاؿذ.

تاس تشسػی ػَاالت اكالحات الصم اًزام ٍ پشػؾًاهِ

پزسشىامٍ آگاَی بٍ تُدیدات جىگ وزم:ایي

ًْایی تٌؾین ٍ دس تیي افضای ًوًَِ نهاسی تَصیـ

هتغیش هیضاى نگْی ٍ ًگشؽ ّای هشد سا تِ ه َْم ٍ

گشدیذّ .وچٌیي تشای تشسػی پایایی ایي اتضاس اص سٍؽ

الگَّای تْارن هشٌّگی هی ػٌزذ .تشای ػٌزؾ ایي

نل ای کشًٍثاخ اػت ادُ ؿذ کِ ( )α ;%78تِ دػت

هتغیش اص  10گَیِ تْشُ گشهتین .گَیِ ّا ؿذت ٍ هیضاى

نهذ.

اگاّی ؿْشًٍذاى تِ الگَّای تْارن هشٌّگی سا

یافتهها

هیػٌزٌذ ٍ سٍی عیف  5دسرِ ای لیرشت هشتة

دس اتترررذای اهرررش هـخلرررات تَكررری ی هتغیشّرررای

ؿذُاًذ .تشای تشسػی سٍایی هرتَایی دس ایي پظٍّؾ

روقیتؿٌاختی دس رذٍ  1گضاسؽ ؿذُ اػت.

اتتذا هتغیشّای پظٍّؾ تش اػاع هغالقات پیـیي ٍ

جدول  -1ضاخصهای توصیفی برای متغیرهای جمعیت ضناختی جنسیت ،سن ،قومیت و سطح تحصیالت
متغیز
جىسیت

سه

قًمیت

تحصیالت

فزاياوی

درصد فزاياوی

فزاياوی تزاکمی

هشد

144

48

48

صى

156

52

100

18 -30

130

43

43

30-40

86

29

72

40-50

54

18

90

50-60

22

8

98

60-70

8

2

100

هاسع

127

42

42

تشک

89

29

71

کشد

20

7

78

لش

24

8

86

فشب

11

4

900

ػایش

29

10

100

دیپلن ٍ پاییي تش

143

48

48

کاسؿٌاػی

96

32

80

کاسؿٌاػی اسؿذ ٍ تاالتش

61

20

100
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ّواًغَس کِ دس رذٍ  1هـاّذُ هی ؿرَد  48دسكرذ

( ً 8ش) دس سدُ ػٌی  60-70ػا قشاس داسًرذ .حرذٍد

گشٍُ ًوًَِ هشد ٍ  52دسكذ نى صى هی تاؿذّ .وچٌیي

 30دسكذ گشٍُ ًوًَِ تشک ،حذٍد  43دسكذ هاسع ٍ

یاهتِ ّای پظٍّـی حاکی اص نى اػت کرِ 130( % 43

تقیِ ی ًوًَِ تیي قَهیت ّای دیگش تَصیـ ؿذُ اػرت.

ً ش) اص نصهَدًی ّا دس سدُ ػرٌی  18-30ػرا ؛ % 29

ّوچٌیي  ً 143( %48رش) اص نصهرَدًی ّرا ترلریالت

( ً 86ش) دس سدُ ػٌی  30-40ػا ؛ ً 54( % 18ش) دس

دیپلن ٍ پاییي تش؛  ً 96( %32ش) کاسؿٌاػی؛ 61( %20

سدُ  40-50ػا ؛  ً 22( % 8ش) دس سدُ % 2 ٍ 50-60

ً ش) داسای ترلیالت کاسؿٌاػی اسؿذ ٍ تاالتش تَدًذ.

جدول -2آماره های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهص
میاوگیه

اوحزاف معیار

حداقل ومزٌ

حداکثز ومزٌ

متغیزَا
آگاَی اس جىگ وزم

26/23

5/97

10

50

ًَیت فزَىگی

50/25

5/95

28

66

سبک سودگی (مدرن)

59/25

16/05

22

98

رذٍ  2حاکی اص نى اػت کِ هیاًگیي ًورشُی نگراّی

هتَػظ اػت .هیاًگیي ًوشُ َّیت هشٌّگی ( 50/25اص

تِ رٌگ ًشم تِ فٌَاى هتغیرش هؼرتقل ترقیرق 26/23

حذاکخش  )90اػت کِ تاالتش اص حذ ٍػظ تزشتی هقیاع

اػت کِ اًذکی تراالتش اص حرذ ٍػرظ تزشتری هقیراع

( )45اػت .ػثک صًذگی هذسى  59/25اػت (اص )100

( )25اػت .ایي ًوشُ ترذاى هقٌرا اػرت کرِ نگراّی اص

کِ ًـاًگش توا تاالتش اص حذ هتَػظ تِ ػرثک صًرذگی

تْذیذات رٌگ ًرشم دس ًوًَرِ هرَسد پرظٍّؾ دس حرذ

هذسى اػت.

جدول  -3ضریب همبستگی بین آگاهی به جنگ نرم ،هویت فرهنگی و سبک زندگی
متغیز
آگاَی بٍ جىگ وزم
ًَیت فزَىگی

ًَیت فزَىگی

سبک سودگی
R

sig

R

Sig

* - 0/33

0/05

** 0/66

0/01

0/05

0/47

1

0/001

ّواًغَس کِ ًتایذ ررذٍ ً 3ـراى هری دّرذ تریي دٍ

اص رٌگ ًشم ّوثؼتگی هقٌاداسی ٍرَد ًذاسد ،ضشیة

هتغیش ػرثک صًرذگی هثتٌری ترش کاالّرای هشٌّگری ٍ

ّوثؼررتگی ترریي دٍ هتغیررش  0/05اػررت کررِ هقٌرراداس

نگاّی اص رٌگ ًشم ّوثؼتگی هٌ ی ٍ هقٌراداس ٍررَد

ًیؼت .اهضٍى تش ایي ًتایذ ًـاى داد کِ تیي دٍ هتغیرش

داسد .تِ عَسی کِ ضرشیة ّوثؼرتگی تریي دٍ هتغیرش

َّیررت هشٌّگرری ٍ نگرراّی اص رٌررگ ًررشم ّوثؼررتگی

 -0/33اػت کِ دس ػغ  0/05هقٌاداس اػت .یقٌی ّش

هخثت ٍ هقٌاداس ٍ 0/66ررَد داسد کرِ دس ػرغ 0/01

چِ قذس ػثک صًذگ هشد هذسى تش هی ؿرَد نگراّی اٍ

هقٌا داس هی تاؿذ ،ایي تذیي هقٌی اػت کِ تراال سهرتي

اص تْذیذات رٌگ ًشم کاّؾ هییاتذّ .وچٌریي ًترایذ

هیضاى َّیت هشٌّگی ،هیضاى نگراّی اص رٌرگ ًرشم سا

ًـاى هی دّذ تیي دٍ هتغیش َّیت هشٌّگری ٍ نگراّی

تاالتش هی تشد.
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جدول -4یافتههای جانبی
سه

درآمد

تحصیالت

آگاَی اس جىگ وزم

متغیز
آگاَی اس جىگ وزم

-/065

-/116

0/07

1

تحصیالت

-/246

-/076

1

درآمد

-/44

1

سه

1

یاهتِّای راًثی ًـاى هی دّذ کِ تا تاال سهتي دسنهرذ

ًشم هـاّذُ ًـذ ٍ تٌْا ساتغِ ی دسنهذ ترا نگراّی اص

هیضاى نگاّی اص رٌگ ًشم کاّؾ هی یاتذ .اهرا چٌریي

رٌگ ًشم هقرَع تَد ترِ ًؾرش هریسػرذ هْوترشیي

ساتغررِای دس هررَسد ترلرریالت ٍ ػرري هـرراّذُ ًـررذ.

فاهررل دس ترریي هتغیشّررای صهیٌررِ سا تایررذ دس ًؾررام

ضشیة ّوثؼتگی تیي دسنهرذ ٍ نگراّی اص رٌرگ ًرشم

قـشتٌذی ارتوافی رؼتزَ کرشد .فرذالت ارتورافی

 -0/116اػررتّ .وچٌرریي ترریي رٌؼرریت ٍ قَهیررت ٍ

هیتَاًذ نگاّی تِ تْذیذات رٌگ ًشم سا تراالتش تثرشد.

نگاّی اص رٌگ ًشم ًیض ساتغِ هقٌاداسی هـاّذُ ًـذ.

اهشاد تا دسنهذ تاالتش نگاّی کوتشی تِ تْذیذات رٌگ

بحث و نتیجه گیری

ًشم داسًذ ٍ دس فیي حا ًقؾ تیـرتشی دس تَلیرذات
هشٌّگی ٍ الگَػاصی هشٌّگی داسًذ لزا تا کرن کرشدى

پظٍّؾ حاضش تا ّذف تشسػی ساتغِی تیي نگاّی ترِ

ؿراف ارتوافی اهراى هذاخلِ ی عثقرات پراییي ترش

رٌگ ًشمَّ ،یت هشٌّگی ٍ ػثک صًذگی هثتٌری ترش

کِ نگاّی تیـتشی دس ایي صهیٌِ داسًذ سا تایذ هرشاّن

هلشف کاالی هشٌّگری دس ؿرْشًٍذاى تْشاًری اًزرام

نٍسد .ایي یاهتِ سا هی تَاى تِ ایي كَست تثییي کشد

گشهتً .تایذ حاكرل اص تزضیرِ ٍ ترلیرل یاهترِّرای

کِ قث تؼریاسی اص هؾراّش هشٌّرگ غشتری دس دسٍى

پظٍّؾ حاکی اص نى تَد کِ تیي ػثک صًرذگی اهرشاد

ػثک صًذگی هذسى -غشتی تشای هلشف کٌٌذگاى نى

تا نگاّی اص رٌگ ًشم ساتغِ هقٌری داسی ٍررَد داسد.

سیختِ هی ؿرَد ٍ اص ایري حیرج ایري هَضرَؿ ترشای

ایي یاهتِ ترا اًتؾراسات پظٍّـرگش ٍ هثراًی تزشتری ٍ

اهشادی کِ دس دسٍى ایي ػثک صًذگی ّؼرتٌذ دیگرش

ًؾشی هغشح ؿذُ دس ایي پظٍّؾ ّوؼَػرت .ترذیي

هلررذاق ٍ ًوررَد تْذیررذ ًیؼررتٌذ ،تلرررِ ًوررَد توررایض

كَست کِ ّشچِ اهشاد اص لراػ هادی دس ٍضقیت تْتش

ارتوافی ٍ تِ اكغالح رایگراُ ٍ هَققیرت ارتورافی

ٍ هتوَ تشی قشاس داؿتِ تاؿٌذ ٍ کلیِ اهراًات هرادی

تاالتش ٍ تشتش اػت .لزا ایي یاهتِ ًـاى هیدّذ کرِ ترِ

نىّا تاهیي تاؿذ دیگش ًؼثت تِ هؼایل تْذیذکٌٌرذُ

هیضاًی کرِ ایري ػرثک دس دسٍى خراًَادُ ّرا ؿریَؿ

ٍ تْررارن هشٌّگرری کررِ اص عررشق هختلررف تررِ ٍػرریلِ

هییاتذ نگاّی خاًَادُ اص ایٌرِ ایي ػثک صًذگی یک

سػاًِّای تیگاًِ تثلیغ هیؿَد تَرِ کوتشی داؿرتِ

تْذیذ ٍ یا یک رٌگ هشٌّگی اػت اص تیي هریسٍد ٍ

ٍ دس ٍاقـ تِ ایي هؼرایل ترِ فٌرَاى تْذیرذی ررذی

حتی اؽْراس ًؾرش دس هرَسد تْذیرذات رٌرگ ًرشم سا

تَرِ خاكی ًذاسًذ .تا تَرِ تِ ایٌرِ ساتغِ هـخلری

چٌذاى ٍاققی ًویداًذ .خغش ایي الگرَ ایٌزاػرت کرِ

تیي قَهیت ،ػي ٍ یا ترلیالت تا نگراّی ترِ رٌرگ

کاس سػاًِای ٍ تثلیغاتی تذٍى دس ًؾش گرشهتي رْراى
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هقٌررایی ٍ الگررَی هقٌاتخـرری تررِ صًررذگی دس دسٍى

گزاؿتي ٍ اسصؽ دّی تِ ًوَدّای هشٌّگ خرَدی ٍ

خاًَادُ ٍ ػاختاس تغییش یاهتِ ی ًیاصّا چٌرذاى احرشی

نگاّی تِ تْذیذات رٌگ ًشم ًؼثت داسد ٍ دس هقاترل

دس پی ًخَاّذ داؿت چرشا کرِ ایري اهرشاد پیـراپیؾ

َّیت هشٌّگی پاییي تش ترا احؼراع خرَد کرنتیٌری

هخاعة سػاًِ ّای داخلی ًیؼتٌذ ٍ الگَی ًیاصّرای

هشٌّگی ،هرشٍهیت هشٌّگی ٍ گشیض اص هؾاّش هشٌّگ

نًْا تغییش تٌیرادیي کرشدُ اػرت .اٍد ایري هقضرل سا

خَدی ساتغِ داسد ٍ ایي گشیض اهرراى احرش اهپشیالیؼرن

هیتَاى دس پذیرذُ ی حزراب هـراّذُ کرشد .تغییرش

هشٌّگی ٍ افوا احش رٌگ ًشم سا تیـتش هیکٌرذ .لرزا

ادساک اهشاد ٍ خاًَادُ ّایی کِ ػثک صًذگی هرذسى-

هَارِْی اهپشیالیؼرن هشٌّگری ترا هشٌّرگ ترَهی ٍ

غشتی داسًذ اص ه َْم تذى ٍ صیثایی تافج ؿرذُ اػرت

دیٌی سا تایذ دس قالة دگشدیؼی َّیتی هْن کرشد کرِ

کِ تؼیاسی اص هؾاّش ٍ الگَّای پَؿؾ تَهی ٍ دیٌی

دس دسٍى خاًَادُ ّرا ٍ هلرشف هرلرَالت هشٌّگری

سا هلشف ًرٌٌرذ ٍ دس فرَم ترِ پَؿرؾ ّرایی سٍی

تیيالوللی هاًٌذ ایٌتشًت ،هاَّاسُ كَست هیتٌرذد .اص

تیاٍسًذ کرِ رایگراُ نى ّرا سا دس ػراختاس عثقراتی ٍ

ایي سٍ تایذ تش فٌاكرش َّیرت تخرؾ ترَهی -هلری ٍ

ػثک صًرذگی ًـراى دّرذ .الگرَی صیثرایی صًاًرِ دس

تاسیخی تا دس ًؾش گشهتي گًَراگًَی قرَهی -هشٌّگری

هشٌّگ غشب دس دسٍى ػثک صًذگی تزَیضی الگرَیی

ایشاى توشکض ٍیظُ ای کشد ٍ دس تشاتش هرلَالت َّیتی

سا تِ خراًَادُ ّرا فشضرِ هیرٌرذ کرِ َّیرت ٍ فرضت

تیگاًِ ،هرلَالت َّیتی تَهی ٍ هلری سا دس هقیاػری

ارتوافی صًاى ٍ دختشاى سا تِ صیثرایی ٍ ترذى پیًَرذ

گؼرتشدُ ٍدس ػررغ رْرراًی فشضرِ کررشد ،تررا اهررراى

هیضًذ لزا هقٌا ،فضت ً غ ٍ َّیت صى سا ترِ الگرَیی

َّیتیاتی ترشای خراًَادُ ّرا ٍ رَاًراى دس هقیاػری

خاف اص پَؿؾ گشُ هیضًذ کرِ هشافرات ًررشدى ایري

ٍػیـتش هشاّن ؿَدّ .واًغَس کِ یاهتِّرا ًـراى داد،

الگَ تافج پاییي نهرذى ؿراى ٍ رایگراُ ارتورافی دس

ػررثک صًررذگی هررذسى -غشترری تررا هلررشف کاالّررای

ترریي اهررشادی اػررت کررِ ػررثک صًررذگی غشترری سا

هشٌّگرری هثتٌرری تررش هشٌّررگ غررشب ٍ دس ساتغررِ تررا

تشگضیذُاًذ .تا ایي ٍكف ایري ػرثک دس فورل رْراى

تْذیذات رٌگ ًشم تیـتش استثاط داسد .تایرذ دس ًؾرش

رٌّی ،اسصؿی ٍ هقٌایی خاًَادُ ّا سا تِ ً رـ فٌاكرش

داؿت کِ ًؾام تَلیرذ كرٌایـ هشٌّگری هاقرذ الگرَی

هشٌّگ غرشب دس قالرة اهپشیالیؼرن هشٌّگری تغییرش

هـخلی اػت ٍ اص ایي حیج ػاهاًذّی ًؾرام تَلیرذ

هیدّذّ .وچٌیي ًترایذ حاكرل اص تزضیرِ ٍ ترلیرل

هشٌّگی ترا ًؾرش ترِ هـراسکت ارتورافی گؼرتشدُ ٍ

یاهتِّای پظٍّؾ ًـاى داد کِ تا تراال سهرتي هیرضاى

کاّؾ ًقؾ تلذی گرشی دٍلتری ٍ تاکیرذ ترش ٍررِ

َّیت هشٌّگی دس تیي هشدم هیضاى نگراّی اص رٌرگ

ًؾاستی هی تَاًذ اهراى تَلیذ کاالی هتٌرَؿ ٍ هثتٌری

ًشم ًیض دس تیي نى ّا تاالتش هی سٍدً .ؼثت َّیرت ترا

تررا اسصؿررْا سا تیـررتش هررشاّن کٌررذ .تخررؾ تضسگرری اص

نگرراّی تررِ تْذیررذات رٌررگ ًررشم سا تایررذ دس ًؼررثت

کاالّای هشٌّگی اص کاًرا ّرای غیرش سػروی هاًٌرذ

اسصؽّاً ،وادّا ٍ َّیت تَهی -هلی -دیٌی هْن کشد.

ایٌتشًت ٍ هاَّاسُ تَلیذ هیؿًَذ ٍ دس هقاتل کاالّای

َّیت هشٌّگی ٍارذ الگَیی اص هقٌا تخـی دس ًؼرثت

تَلیذ ؿرذُ ترذٍى اًزرام پرظٍّؾ ّرا ًٍیراص ػرٌزی

تا صیؼت رْاى تَهی ٍ تاسیخی اػت ٍ اص ایري حیرج

خاًَاسّا تَلیذ هیؿًَذ ٍ اص ایي حیج کاسنهذی کوی

هیتَاًذ احؼاع اهتخاس ٍ فرضت هلری ٍ یرا احؼراع

داسًذ .اهضٍى تش ایي ًتایذ حاكرل اص تزضیرِ ٍ ترلیرل

حقاست هلی سا تَلیذ کٌذَّ .یت هشٌّگی تاالتش تا اسد

یاهتِّای پظٍّؾ ًـاى داد کرِ تریي ػرثک صًرذگی
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هثتٌی تا هلشف کاالّای هشٌّگی تا َّیت هشٌّگری

تَهی ،هلی ٍ هشٌّگی هشاٍاًی کِ دس حاؿیِّا ٍ هشکض

ساتغِ هقٌا داسی ٍرَد ًذاسد .فذم هقٌاداسی ایي یاهتِ

ٍرررَد داسد هرری تررَاى تْررشُ تررشدّ .وچٌرریي تَكرریِ

تذیي هقٌا اػت کِ اگش اهشاد تِ ػَی ػرثک صًرذگی

هیؿَد الگَّای رذیذ َّیت یاتی تا ًؾرش ترِ ػرثک

هذسى سٍی نٍسًرذ لضهرا اص هؾراّش هشٌّگری ٍ َّیرت

صًذگی خاًَادُ ّرای ایشاًری دس قالرة پرظٍّؾّرای

هشٌّگ تَهی دػت ًوی ؿررٌذ ،تلررِ هورري اػرت

کی ی ٍ قَم ًگاساًِ ؿٌاػایی ؿرَد ترا الگرَیی ترذیل

ٍارذ َّیتی چٌذ ٍرْی ؿرًَذ کرِ هؾراّش هشٌّرگ

تشای ػثک صًذگی تا ًؾش تِ تغییشات ٍ دگشدیؼریْای

هذسى سا تا هشٌّگ تَهی -دیٌی -هلی تل یق ًوایٌذ ٍ

هشٌّگی ایشاى هذسى حاكل ؿَد دس ایي ساػتا تا ًؾرش

َّیت هشٌّگی هغاتق تا ؿشایظ ٍ دس فیي حا ٍهاداس

تِ ایٌرِ َّیت هشٌّگی هتغیشی کلیذی اػت تَكریِ

تِ اكَ ٍ اسصؽ ّرا سا تَلیرذ ًوایٌرذ .ؿرٌاخت ایري

هیؿَد َّیرت هشٌّگری ایشاًیراى دس ترخرش قرَهی ٍ

الگَّررای رذیررذ َّیررت تخـرری دس صًررذگی سٍصهررشُ

ًیاصّای خاًَادُ ایشاًی دس گؼرتشُ ی هشٌّگری ایرشاى

ایشاًیاى هیتَاًذ اتضاس هْوی تشای هقاتلِ ترا تْذیرذات

هذ ًؾش قرشاس گیرشد ٍ اص پتاًؼریل ّرای قرَهی ترشای

رٌگ ًشم اص یک ػَ ٍ هقشهی الگَّای َّیرت ترَهی

َّیتیاتی هلی تْرشُ گشهترِ ؿرَد ترا اهرراى اًتقرا

تِ رْاًیاى ًیض تاؿذ .لزا ًیاص اػرت ترا قرَم ًگراسی ٍ

اسصؿی تا ًؾش تِ هشٌّگ ترَهی اص عشیرق خراًَادُّرا

هغالقات کی ی دقیق ایي الگَّا دس دسٍى ػثکّرای

هوري گشدد .دس پایاى تا ًؾش تِ اسصؽ هلرشف کراالی

سایذ صًذگی دس ایشاى ؿٌاػایی ؿَد ٍ تِ فٌرَاى یرک

هشٌّگی الصم اػت تِ هشایٌذ تَلیذ کاالّای هشٌّگری

پتاًؼیل هشٌّگری ًگشیؼرتِ ؿرَد .ترا تَررِ ترِ احرش

تا هـاسکت ارتوافی ٍ هشدهی ًؾش ٍیظُ ای داؿت .تِ

هقٌاداس ػثک صًرذگی پیـرٌْاد هری ؿرَد هؼر لِی

هیضاًی کرِ هـراسکت ارتورافی -هشٌّگری دس تَلیرذ

ػثکّای صًذگی کِ دغذغِ ی هشٌّگی تؼیاس هْوی

کاالی هشٌّگی هذ ًؾش قشاس گیرشد اهرراى پرش کرشدى

اػت تیـتش هَسد تَررِ قرشاس گیرشد ٍ دس قالرةّرای

ؿراف تیي هرلَالت فشضِ ؿرذُ ترِ خراًَادُ ّرا ٍ

هشٌّگی ػثک صًذگی هتٌاػة تا ؿشایظ اهشٍص ایرشاى

ًیاصّای خاًَادُ ّا تیـرتش هری ؿرَد .کراّؾ ًقرؾ

ٍ هثتٌی ترش اسصؿرْای ایشاًری -اػرالهی دس ًْادّرای

تلذیگشی ٍ اهضایؾ ًقؾ ًؾاستی ًْادّرای ریرشتظ

ریشتظ چاسچَب هٌذ ؿذُ ٍ تثلیغ ؿَدّ .وچٌریي ترا

اهراى هـاسکت ارتورافی دس تَلیرذ کراالی هشٌّگری

تَرِ تِ ایٌرِ احؼراع اص ّرن گؼریختگی ٌّزراسی

هثتٌی تش ًیاصّای خاًَادُ ّرا دس چراسچَب اكرَ ٍ

(نًَهی) دس تؼیاسی اص اقـاس راهقِ احؼاع هیؿرَد

اسصؿْا سا هشاّن هیکٌذ.

ٍ تخؾ فوذُای اص نى هرلَ ًاّواٌّگی ًْادّرای
هشٌّگی تا ًیاصّای هشٌّگی اػت تَكیِ هی ؿرَد ترا
ؿٌاخت دقیق ػرثرْای هَررَد دس راهقرِ ٍ ایزراد
كٌایـ هشٌّگی خرالق اص یرک ػرَ کراالی هشٌّگری
هثتٌی تش ًیاصّای خاًَاسّا اسایِ ؿَد ٍ اص دیگش ػَ ترا
کوک كٌایـ هشٌّگی خالق الگَیی رذیذ اص هقالیرت
اقتلادی دس ػغ هلی -هٌغقرِ ای ٍ حتری رْراًی
تذاسک دیذُ ؿَد .تشای ایي کاس اص پتاًؼیلْای قرَهی،
فصلىامٍ رياوشىاسی وظامی ديرٌ  ،7شمارٌ  ،66تابستان 9395
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