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  چکیده:
 گزینش نوع بر مؤثر عوامل شناختی جامعه تحلیل هدف اصلی این پژوهش

کرمانشاه است که با روش پیمایشی و استفاده  شهر شهروندان بین در مرجع هاي گروه
 کل شامل پژوهش این آماري ساخته انجام گرفت. جامعه  از ابزار پرسشنامه محقق

 اساس فرمول نفر بر 570که تعداد  است کرمانشاه شهر باالي به سال 15 شهروندان
شدند.  انتخاب اي خوشه تصادفی گیري نمونه از استفاده با و مشخص کوکران
انجام گرفت. نتایج  AMOSو  SPSS افزار نرمهاي آماري با استفاده از دو  تحلیل

، )r= 164/0(ایش به نوگرایی ، گر)r= 143/0(دهد که میزان تحصیالت  نشان می
با گزینش نوع  )r= 261/0(هاي جمعی  و میزان استفاده از رسانه )r= 351/0(دینداري 

 که دهد می نشان رگرسیون گام به گام . نتایجداردهاي مرجع ارتباط معنادار  گروه
 را مرجع هاي گزینش نوع گروه به مربوط تغییرات از 28/0دینداري توانسته است 

هاي مرجع  شود که در گزینش و انتخاب گروه در نهایت استدالل می .نماید تبیین
باشند. در بستر  توانند تأثیرگذار هاي تاریخی می نهتوسط افراد شرایط اجتماعی و زمی

هاي دینی در  توان شاهد مرجعیت گروه هاي غالب دینی می یک جامعه دینی با ارزش
  جامعه بود. 
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  مسأله یانب و دمهمق
 حیاتی اهمیت از رفتاري الگوهاي تغییر یا تداوم و گیري شکل نظر از مرجع هاي گروه
 موضوعات از مرجع هاي گروه به گرایش و گزینش درباره بحث ،رو نیا از. هستند برخوردار

 است گرفته قرار متفکرین اجتماعی توجه مورد مختلف عناوین تحت که است مهمی
)Zolfaghari, Soufi Zadeh, 2013:58.( سو کگروه مرجع با کارکردهاي خود از ی 

و از سوي دیگر با القاي  ردیگ یمي ذهنی قرار و الگومبناي مقایسه و ارزیابی رفتار جوانان 
 ,Sedigh Sarvestani( ستقیم داردم تأثیري آنان ریپذ جامعهبر فرایند  و هنجارها ها ارزش

Hashemi, 2002 .(1نگلهارتیاقول  و بهي اخیر بواسطه انقالب ارتباطات ها در سال 
ي جمعیتی، آموزشی، ها حوزهشاهد تغییراتی سریع در جامعه ایران در  »انقالب خاموش«

 کنار در و گفتماني قدرت ها نظامارتباطی، شهرنشینی، تغییرات در نظام کار، تحول در 
یی، گرا سنتي شخصیتی افراد جامعه به لحاظ نوگرایی، فردگرایی، ها یژگیودگرگونی در 

ویژه نسل جوان ایرانی به سمت اعضاي جامعه بهکه در نتیجه آن  میهستیی و ... گرا عقل
و  دیو تقلي آنان و هنجارها ها ارزشآن تغییر  تبع و به افتهی و توسعهجوامع غربی 

همگی ). Emamjome Zadeh & et. al, 2012:64( هاي غربی هستندي رفتارساز هیشب
که نوعی تحول کیفی در نسل جدید نسبت به نسل قبلی به  اند شدهاین عوامل موجب 

و  هاي مرجع دینی، سیاسی، خانوادگی، اقتصادي، فراغتی وجود آید که به تبع آن گروه
  قرار گیرد.افراد و بخصوص جوانان در معرض تغییر و تحول  آموزشیِ

جوانان نیز از این تغییرات مصون نمانده و به  خصوصاًکرمانشاه  شهر کالنساکنان 
دالیلی همچون گرایش به نوگرایی، تحصیالت، دینداري، شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و 
مهاجرت به دالیل داشتن امکانات پزشکی، بهداشتی و خدماتیِ بیشترِ اداري نسبت به 

 اشارهبراي دسترسی به موارد  جوار همي ها استانساکنان  آمد و  رفت ،جوار همي ها استان
 وسایل توسط بیگانه هاي فرهنگ از اثرپذیري نیز و بیتوته کردن براي مدت کوتاه و شده 

اینترنت و ... در معرض این تغییرات قرار گرفته است.  ماهواره، همچون گوناگون، ارتباطی
ت امروزه در شهر کرمانشاه نهادهاي اجتماعی دچار گف توان یمطور کلی بهبنابراین 

مرجع سنتی در  هاي گروهآن  تبع  بهو  اند شدهتغییرات و تحوالتی در کارکردهاي خود 
. در این میان، جوانان به دلیل شرایط اند دادهي جدیدي ها تیمرجعبه  خود راجامعه جاي 

 هاي گروهي از ریرپذیتأثی، آمادگی بیشتري براي تیو شخصسنی  اتیو مقتضاجتماعی 

                                                 
1 Inglhart 
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 سر گذاشتنبا پشت  خواهند یممرجع دارند. جوانان در جستجوي هویتی جدید هستند و 
بنابراین ؛ هویت اجتماعی جدیدي دست یابند و کسبدوران کودکی به استقالل شخصیتی 

مرجع  هاي گروهخود را دارند و نسبت به  هاي و نگرش ها دگاهیدآمادگی تغییر 
ویژه در شرایط جدید اجتماعی که نسل جوان عمدتاً داراي تجربه . بهدرنیپذ انعطاف

، آموزان دانشمراکز آموزشی با جماعت  و درگسترده شهري است  و روابطشهرنشینی 
از آن از  تر ؛ و مهممعلمین، اساتید و دیگر نهادها ارتباط نزدیک و مستمر داشته یا دارد

 و بالقوه شناسد یمه یافته است، مراجع گوناگونی ي جمعی به دنیاي جدید راها رسانهطریق 
و مرجع  هاي گروهبنابراین در شرایط فعلی شناخت ؛ ردیپذ یم تأثیر ها آنیا بالفعل از 

ي نسل و اتکاارجاع  زانیو مارزیابی نحوه  ،اهمیتی بسزایی دارد. در این شرایط ها آن لیتحل
ثانویه یا  هاي گروهاز  اش يریرپذیتأث ي آن با میزان سهیمقااولیه و  هاي گروهجوان به 

مرجع از  هاي گروهکه  از آنجاخواهد بود.  گشابیگانه در فهم رفتارهاي آنان راه هاي گروه
اقتباس  ها آنخود را از  هاي ارزشمنابع هویتی جامعه هستند که افراد رفتار و  ترین مهم

 ترین مهممرجع از  هاي گروهه ها در زمین به همین دلیل بررسی تغییرات نگرش آن کنند یم
هایی هدف  . با توجه به چنین دغدغهشود یماجتماعی محسوب  زانیر برنامهي ها دغدغه

 در مرجع هاي گروه نوع گزینش بر ثرؤم عوامل شناختی جامعه تحلیل اصلی پژوهش حاضر،
  کرمانشاه است. شهر شهروندان بین

  
  مبانی نظري پژوهش
  دیدگاه تغییرات نسلی

 بوده سیاسی و اجتماعی اقتصادي، هاي تحلیل در مهمی مسئله »نسلی اتتغییر«
 اجتماعی، ـ اقتصادي تغییرات دوره در نسل هر اعضاي ).Lasierra, 2019: 954( است

 با و دارند خود با را جهان از فردي به منحصر انداز و چشم کنند می رشد فناوري و فرهنگی
 اعتقادات، ها، ارزش در خاصی هاي تفاوت نمایانگر که دارند متفاوتی تعامل خود اطرافیان

در واقع، ). Mohr & et. al., 190; Duh, 2016: 135( آنان است ترجیحات و ها نگرش
 مقایسه، قابل بینی جهان مشابه، کودکی تجربیات که است اعضایی شامل نسلی گروه هر

تعاملی  انتظارات و ارتباطی ترجیحات یادگیري، و آموزش هاي سبک کاري، هاي ویژگی
در همین راستا،  ).Howe & Strauss, 2000: 52( دارند خود دنیاي با مشابه

McMullin (2007) اقتصادي، اوضاع نتیجه فردي هاي ارزش و ها نگرش که داشت اظهار 
 Schuman & Scott .اند کرده تجربه را آن افراد درگیر که است اي سیاسی و اجتماعی
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 گزینش خاطرات از توان می را نسلی هاي تفاوت این که کردند نشان نیز خاطر (1989)
 جمعی متفاوت هاي ارزش و فردي هاي نگرش به منجر که کرد مشاهده وقایع از برخی

  .شود می
بیکر معتقد است نسل گروهی از افراد هستند که در فاصله زمانی معینی به دنیا 

ها را از  ی آنستمیو سسطح فردي  خاص در و عالئقي تاریخی خاص ها تیموقعاند و  آمده
از منظر راجرز کسانی که اندیشه نویی را ). Bicker, 2004: 22-23( کند یم هم تفکیک

کسانی که دیر  و برعکس گذارند یم، مراحل فوق را نیز با سرعت پشت سر رندیپذ یمسریع 
فرادي که خیلی ا معموالً. به نظر او گذارند یم، مراحل را نیز به کندي پشت سر رندیپذ یم

، پایگاه اجتماعی باالتري دارند ترند جواناز سایرین  رندیپذ یمزود تغییر یا رویه جدیدي را 
بیان  )وایت، در کتاب (خارج از جاده شخصیت ).Inglhart, 2016:75( ثروتمندترندو نیز 

اقعه و - 1شود نظیر:  پیدایش بعضی از وقایع و حوادث ساخته می به واسطهکه نسل  دارد یم
ی رهبر سیاسی یا خودکشفراموش نشدنی مثل جنگ شهري، مصیبت حوادث طبیعی یا 

عوامل سیاسی یا فرهنگی مهم که بیانگر واقعه فراموش نشدنی  -2 ؛هر حادثه سیاسی
 -4 ؛جدید در منابع جدید است ساز نهیزمتغییر ناگهانی در ساختار جمعیت که  - 3 ؛است
   ). Azad Armaki, 2007:46( دیجدگیري فاصله طبقاتی  شکل

 فرهنگی و فکري هاي گیري جهت تداوم نیز و ظهور محل نسل مانهایم، عقیده به
 رشد آن در معینی نسل هر که اي ویژه تاریخی ـ اجتماعی در زمینه که است جدیدي

هاي قدیم و جدید در هر دوره،  . مانهایم معتقد است که سنتز ارزشدارد ریشه کرده،
طوري که سیستم آموزشی جدیدي نیاز است تا  شود به دي نسلی میموجب تعارضات ج

  ).Rempel, 1963: 55( سازدهاي قبل را در برابر تغییرات فرهنگی تازه همنوا  نسل
کنیم آن  می اي جامعهنیز معتقد است زمانی که ما فناوري جدیدي را وارد  لوهانمک

ذیرش اي پل نوگرایی و آمادگی برایم و جوانان به دلی جامعه را براي همیشه عوض کرده
ها، بیشتر از افراد مسن که افکار و عقایدشان شکل گرفته، تحت تأثیر این تغییرات  تازگی
 . یعنی جذب تغییراتی چون نحوه ارتباطات، مد، سیاست و الگوپذیري غیرگیرند میقرار 

اطالعات و  گردند. بر اساس این رویکرد تحوالت سریع تکنولوژیکی در حوزه فرهنگی می
را در  ها آنهایی مانند ماهواره و اینترنت  ارتباطات و دسترسی گسترده نسل جوان به رسانه

این تحوالت، زندگی، رشد و بلوغ موقعیت متفاوتی با نسل پیشین قرار داده است. سرعت 
را کامالً دگرگون کرده است. اگر در  پذیري جامعهوان را تحت تأثیر قرار داده و روند ج

شد که  عمدتاً توسط خانواده، مدرسه و نهادهایی انجام می پذیري جامعهشته روند گذ
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عناصري از نسل پیشین همچون پدر، مادر، معلم، واعظ و معتمد در این انتقال فرهنگی 
کردند، دسترسی گسترده به امکانات نوین تکنولوژیکی، نسل جدید را در  نقش ایفا می

هاي ارزشی،  گزاره ه است؛ بدین ترتیب با تغییر مبانی وروداي قرار داد جریان تحوالت تازه
   ).Kouzer, 2013:208( ن نسل نیز متفاوت از نسل پیشین شده استنظام ارزشی ای

گیرد. یکی  هاي اجتماعی جوانان تحت تأثیر دو پدیده شکل می به اعتقاد شفرز، بنیان
 گیري شخصیت و شکلترین عوامل  هاي اجتماعی، مهم دیگري ساخت فردیت جوان و

دین هستند. خانواده براي  هاي هم سال، رسانه و هویت جوانان خانواده، مدارس، گروه
ترین گروه مرجع است. تأثیر خانواده بر جوانان اشکال مختلف دارد. محیط  جوانان مهم

گیرد، زبان که در محیط خانوادگی از آن  پذیري افراد در آن صورت می اجتماعی که جامعه
هاي والدین به فرهنگ،  نحوه عملی تربیت، سطح فرهنگی خانواده، نگرش شود، اده میاستف

 ,Schafers( حتی فضاي بحرانی در خانواده از عوامل مهم هستند و جامعه، سیاست، دین
2004:140.(   

  
   هاي مرجع دیدگاه گروه
ز برد. ا کار به رسمیطور  به را مرجع گروه اصطالح که بود محققی اولین هیمن

 ،ها نگرش کند یم فرض است که کلی مفهومی چارچوب دیدگاه وي نظریه گروه مرجع یک
 شکل مرجع يها گروه باها  آن مقایسه و شناسایی با حدي تا افراد خود ارزیابی وها  ارزش

خود بیش از آنکه به خود  هاي نگرشی به ده شکلدر  ها انساناز دیدگاه وي  .ردیگ یم
 ,Hyman & Singer( ، تکیه دارنداند ارتباطکه با آنان در  اییه گروهمتکی باشند، به 

ي را برابر اساس نظریات مرتن، گروه مرجع گروهی است که ما معیارهاي الزم  ).4 :1968
ها و  کنیم. گروهی که فرد ارزش گروه کسب می از آن گرانیو دسنجش رفتارهاي خود 

ي مرجع در فرآیندهاي ارزشیابی و ا ي مقایسهها چارچوبمعیارهاي آنان را به منزله 
گروه را بر اساس کارکرد  دو نوعمرتن  ).Merton, 1968: 283( بندد خودسنجی به کار می

و کند  و حفظ می استقرارکند: گروه مرجع هنجاري معیارهایی را براي فرد  ها معرفی می آن
راي نکات ها در جستجوي معیارهایی ب اي که افراد از طریق آن مرجع مقایسه گروه

شناسان عضویت در گروه را شامل چند نوع:  اساس جامعه نیبر هماي هستند.  مقایسه
 ریغطور کلی، دانند. به یم ي یا سطحیا هیحاش تیو عضو عضویت اسمی ،عضویت واقعی

به آن احساس عضویت  و نسبتاعضاي گروه تعامل ندارد  ریبا ساکسی است که  عضو
، انواع گوناگونی دارند: ممکن قرار دارنددي که خارج از گروه کنند. غیر عضوها یا افرا نمی
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قرار خارج از مرزهاي آن  صرفاًاست رقیب گروه باشند، به تخریب گروه بپردازند یا 
کرده، معتقد است گروه مرجع  مطرح زینی را و منف. مرتن گروه مرجع مثبت رندیگ یم

و مطابق برداشت  شیها يریگ وضعو م در رفتارکند  مثبت، گروهی است که فرد تالش می
مرجع منفی،  و گروهرا شبیه آنان سازد  و خودگروه دارد، رفتار نماید  از آني که تصور

ي اختصاصی ها نگرشي آنان ریگ موضعکند برخالف آنچه از  گروهی است که فرد تالش می
   ).Merton, 1968: 288( باشدشبیه آنان  خواهد ینمنماید و  و رفتارآنان دارد 

French & Raven (1959) شناسایی در گروه یک ارجاع قدرت که داشتند اظهار 
 به میل یا گروه با فرد یگانگی احساس معناي به اینجا در است. شناسایی گروه با آن فرد

 احساس افراد باشد، افراد براي جذاب گروه یک مرجع گروه یک اگر. است هویتی چنین
 که داشتند اظهار همچنین ها آن داشت. خواهنددر آن  عضویت به تمایل یا عضویت

گونه  همان افراد که شود یم حفظ یا است ریپذ امکان صورتی در تنها گروه با افراد شناسایی
 گروه این نتیجه، در. رفتار کنند و به آن اعتقاد داشته باشند ،کنند یم رفتار گروه این که

  باشند. نداشته آگاهی آن از افراد اگر حتی دارد، را افراد بر تأثیرگذاري توانایی
  

  پیشینه پژوهش
تر شدن محتواي مقاله حاضر به مطالعات داخلی و خارجی در جدول زیر جهت غنی

  شود. طور خالصه پرداخته میکه ارتباط تقربیاً نزدیکی با پژوهش حاضر دارند به
  

  اضرپیشینه داخلی و خارجی مطالعات صورت گرفته در زمینه پژوهش ح: 1جدول 
  نتایج  نام پژوهش  محققین

احمدي و 
پور  سنجري

)1399(  

 گزینش بر مجازي فضاي ریتأث
 مطالعه سیاسی مرجع يها گروه

 دانشگاه( دانشجویان موردي
  تلگرام کاربر) تهران

 کاربر ماهیت و مرجع يها گروه گزینش بین
منفعل بودن)  و فعال( تلگرامی يها گروه
 سیاسی يها شیگرا بین دارد، وجود تفاوت

 گزینش و) رادیکال وطلب  اصالح ،کار (محافظه
  .دارد وجود تفاوت مرجع گروه

کالشلو و عقیلی 
)1398(  

 به جوانان نگرشی تغییرات
  مرجع يها گروه

 مهمی و بنیادین نقش جوانان براي خانواده
 جوانان الگوپذیري درمؤثر  افراد و داشته

 خانواده اعضاي محدوده در يا طور عمده به
  .دارند قرار والدین ژهیو به

و حاتمی 
  )1395همکاران (

بررسی روند تغییرات نگرشی نسل 
هاي مرجع در  سوم در زمینه گروه

  1380ي  دهه

روند اعتماد نسل جوان به روحانیون در دهه 
روند کاهشی داشته است و جوانان  80

ي خود را بیشتر از و فکري رفتاري الگوها
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  نتایج  نام پژوهش  محققین
ورزشکاران اقتباس دانشگاه و  دیو اساتمعلمان 

  .اند نموده

جهانبخش 
)1395(  

 هاي ارزش در نسلی شکاف عوامل
 و والدین فرهنگی و اجتماعی
  اصفهان استان در فرزندان

 مادي ارزشی يها شیگرا داراي فرزندان نسل
 داراي والدین نسل اما ،)اجتماعی ـ اقتصادي(

) سنتی ـ مذهبی( معنوي ارزشی يها شیگرا
  .اند بوده

یی مرتضا
)1393(  

 هاي برنامه ریتأث میزان بررسی
 هاي گروه انتخاب بر اي ماهواره

  تهرانی جوانان مرجع

 دوستان خانواده، اعضاي استادان، و معلمان
 ها، هنرپیشه و هنرمندان آشنایان، و نزدیک

روحانیون  و ورزشکاران همکاران، و کالسی هم
 که هستند هایی گروه بیشترین ترتیب به

 انتخاب جوانان سوي از مرجع وهگرعنوان  به
  .اند شده

زاده و  قلی
  )1392همکاران (

با  بررسی عوامل اجتماعی مرتبط 
  آموزان به نوع گروه گرایش دانش

مرجع در دوره متوسطه در 
  شهرستان اردبیل

 پایگاه تحصیلی، پیشرفت ي،دار نید متغیرهاي
 به گرایش با آموزان دانش جنسیت و اجتماعی

  اند. داشته داري معنی تفاوتی جعمر گروه نوع

(Gomez & et. 
al., 2021) 

 مرجع گروه چند از تقلید چگونه
 ها شرکت استراتژي باعث تحول در

  شود؟ می

 از تقلید به تمایل ها شرکت زمان، گذشت با
ي ها شرکتدر  ي مرجعها گروه استراتژي

  موفق دارند.

)Bashi & et. 
al., 2021(  

 تشکیل درون شناسی جامعه توضیح
 تأثیر و جدید مرجع يها گروه
 اخالق يریگ شکل درها  آن

 دهه سه طی ایران در شهروندي
  اخیر

 و مجازي فضاي درونی و بیرونی جامعه، عوامل
 يریگ شکل در بسزایی تأثیر جمعی يها رسانه
 در گذشته دهه سه طی جدید مرجع يها گروه

  .دارد ایران

(Khandelwal 
& et. al., 

2019) 

 در مرجع يها گروه از تحمای
: کودك غذاي از والدین انتخاب

  هنديانداز  چشم

 نقش دوستان و خانواده مرجع يها گروه
 کودك، غذاي براي والدین انتخاب در مهمی

 والدین و يا هسته يها خانواده براي ژهیو به
  دارند. جوان

Chen (2019) 

 چه مرجع گروه انتخاب نحوه
 اقتصادي ادغام: دارد اهمیتی
 در شهر به روستایی مهاجران

  چین

 در که اقتصادي ادغام براي مهاجران آرزوي
 براي است، نهفتهها  آن انتخاب مرجع گروه

 ادغام سمت بهها  آن مسیر آنچه درك
  .است ضروري ،دهد یم شکل را اقتصادي

(Roberts & et. 
al., 2001) 

 تداوم و دینی مرجع يها گروه
  بیتجر آزمون یک: هنجاري رفتار

 فقدان یا( فرد اولیه مذهبی رفتارهاي و باورها
 خانواده شدن اجتماعی تأثیردهنده  ) نشانآن

  .یک گروه مرجع است عنوان به



1400زمستان  ،2 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  164  

تري  طور نسبتاً جامعاز نکات بدیع پژوهش حاضر این است که براي نخستین بار به
رت، مهاج، هاي جمعی رسانهنسبت به تحقیقات صورت گرفته، نقش متغیرهایی چون 

دینداري را در گزینش و  مواجهه یا عدم مواجهه با جنگ، تحصیالت، گرایش به نوگرایی
آموزشی) مورد بررسی  و فراغتی اقتصادي، خانوادگی، سیاسی، هاي مرجع (دینی، انواع گروه

  دهد. قرار می
  

  چارچوب نظري پژوهش
سل از نظریات براي ن .است تلفیقی رویکرد از برگرفته نظري چارچوب مطالعه این در

هاي مرجع از نظریات  و شفرز و براي گروه لوهان، رایزمن، راجرزمانهایم، اینگلهارت، مک
هاي جدید آغازگر خودخواهی  مرتن استفاده شده است. به نظر مانهایم همیشه نسل

نیستند؛ بلکه برعکس پدیده گسست نسلی عمدتاً در  هاي پیشین اي و متمایز از نسل ریشه
اینگلهارت معتقد است که وجه تمایز شود.  از تغییرات فرهنگی سریع ایجاد میپی دورانی 

هاي اصلی و پایدار آنان است، به بیان دیگر  ها و مهارت ها، ارزش مردم جوامع مختلف نگرش
شناسی کارکردي  ي گروه مرجع مرتن در سنت جامعه نظریهفرهنگ آنان با هم تفاوت دارد. 

کارکردي، وجود و بقاي یک نهاد یا ساخت اجتماعی، معلول قرار دارد. بر اساس مکتب 
استعداد و نقش آن در تأمین کارکردهایی است که نیازهاي ضروري نظام اجتماعی را 

پذیري به  ها، جامعه ترین این ضرورت کند. یکی از مهم تأمین و بقا و دوام آن را تضمین می
فرایند، توسط نهادهایی از قبیل  ها و هنجارهاي جامعه است. این معناي انتقال ارزش

آید. گروه مرجع نیز در همین  . به اجرا در می.. ها، دوستان و خانواده، مدرسه، رسانه
 هاي مرجع در نهایت متولی انتقال برخی هنجارها گیرد، زیرا گروه چارچوب قرار می

محک زدن  ها و معیارهاي الزم براي ارزیابی و و تأمین مالك هاي مرجع هنجاري)؛ گروه(
ها براي ارزیابی و داوري  هاي مرجع تطبیقی). انسان گروه( رفتارها و باورهاي افراد هستند

کنند که چه بسا عضو آن نیستند، اما به دلیل  هایی مراجعه می رفتار و نگرش خود به گروه
کارکردهایی که براي افراد و ساختار اجتماعی دارند، الگوي ذهنی و عملی آنان قرار 

هایی  ي گروه مرجع، اذعان دارد که از نظر اجتماعی افراد تحت تأثیر گروه یرند. نظریهگ می
عنوان  هاي مشخصی را به ها گروه ها اهمیت زیادي دارند. آن گیرند که به گمان آن قرار می

هایی را  هاي مرجع هنجاري). افراد گروه گروه( کنند راهنما و الگوي رفتار خود انتخاب می
هاي مرجع  گروه( گیرند ها در نظر می بنایی براي مقایسه خود با دیگر افراد و گروهعنوان م به

  تطبیقی). 



  165شناختی عوامل مؤثر بر گزینش نوع ... تحلیل جامعه 

  هاي پژوهش چارچوب نظري و ارتباط آن با فرضیه :2جدول 

تعمیم ایده با موضوع   ایده نظري  پرداز هینظر
  متغیرها  ارائه فرضیه  تحقیق

  مانهایم

 و قدیم هاي ارزش سنتز
 دوره، هر در جدید

 جدي تعارضات بموج
  شود. می بین نسلی

تحصیالت نقش مهمی در 
همنوا ساختن افراد با 
تغییرات فرهنگی بین 

  هاي مرجع دارد.گروه

 و تحصیالت بین
 هاي گروه نوع گزینش
 معنادار رابطه مرجع

  .دارد وجود

  تحصیالت

  اینگلهارت

 جوانان فاصله همان نسل
 مبناي بر ساالن بزرگ و

. است نسلی اقتضائات
 تقابل از نسلی شکاف
 و مادي هاي ارزش

 به فرامادي هاي ارزش
  .آید می وجود

 درگیر بیشتر جوان نسل
. است فرامادي هاي ارزش

 قبل نسل که  حالی در
 مادي هاي ارزش درگیر

  .باشد می

 نمره میانگین
 مرجع هاي گروه

 آموزشی، خانوادگی،(
 سیاسی، دینی،
) فراغتی و اقتصادي

 هاي نسل حسب بر
 .است متفاوت انهگ سه

 مادي هاي ارزش
 فرامادي و

  وایت

 پیدایش واسطه به نسل
 حوادث و وقایع از بعضی
و  مهاجرت جنگ، مانند
  شود. می ساخته... 

حوادث و وقایع مهم مانند 
جنگ و مهاجرت، تغییرات 

 راتییتغجمعیتی و 
اجتماعی ـ  اقتصادي

ي ها تجربه توانند یم
ها  اجتماعی در اختیار نسل

  دهند. قرار

بین مهاجرت و تغییر 
گروه مرجع رابطه 

  وجود دارد.
  مهاجرت

  راجرز

 باعث نوگرایی، اشاعه
 حالت از ها نگرش تغییر

 شده توسعه به سنتی
  .است

 هاي نگرش که کرمانشاه در
 سنتی بیشتر قدیم نسل

 اما اند بوده توسعه مانع بود
 نو هاي نگرش گیري شکل
 در اساسی تغییرات باعث

  .است هشد دیدگاه

 به گرایش بین
 نوع گزینش و نوگرایی

 رابطه مرجع هاي گروه
  .دارد وجود معنادار

  نوگرایی

  رایزمن

 جمعی هاي رسانه امروزه
 و کرده پیدا توسعه
 رفتن بین از موجب
 جوامع فیزیکی مرزهاي

  .اند شده

 شکاف اصلی عامل ها رسانه
 از استفاده میزان بین  .هستند دنیا در نسلی

 و جمعی هاي رسانه
 هاي گروه نوع گزینش
 معنادار رابطه مرجع

  .دارد وجود

 هاي رسانه
  جمعی

  لوهانمک

تحوالت سریع 
تکنولوژیکی در حوزه 
ارتباطات و دسترسی 
گسترده نسل جوان به 

 دسترسی گسترده
به امکانات نوین وندان شهر

، نسل جدید را در ارتباطی
اي قرار  جریان تحوالت تازه
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تعمیم ایده با موضوع   ایده نظري  پرداز هینظر
  متغیرها  ارائه فرضیه  تحقیق

هایی مانند ماهواره  رسانه
را در  ها آنو اینترنت 

موقعیت متفاوتی با نسل 
  پیشین قرار داده است.

، نظام که در نتیجه آنداده 
ارزشی ایـن نسـل نیز 
متفاوت از نسل پیشین 

  .است

  بیکر

 با مقارن که هایی گروه
 تاریخی رویداد یک

 نسل عنوان تحت اند بوده
. برند می نام رویداد آن

 تجربه که کسانی مثل
  اند. داشته نگج

هاي  در کرمانشاه گروه
نسلی متفاوت تجربیات 
تاریخی متفاوتی دارند از 
جمله جنگ یکی از این 

  هاي نسلی است. تفاوت

وضعیت مواجهه با 
 نوع گزینش جنگ بر

تأثیر  هاي مرجع گروه
  معنادار دارد.

  جنگ

  شفرز

ترین عوامل  مهم
 گیري شخصیت و شکل

هویت جوانان خانواده، 
هاي  گروهمدارس، 

دین  همسال، رسانه و
  هستند.

خانواده، مدرسه، همساالن، 
رسانه و دین از عواملی 

هستند که باعث تغییر در 
هاي رفتاري افراد الگوها

  شوند یم

 و دینداري میزان بین
 هاي گروه نوع گزینش
 معنادار رابطه مرجع

  .دارد وجود

  دینداري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومی پژوهش: 1شکل 

روه
ع گ

انوا
 

جع
 مر

اي
ه

 

  ها استفاده از رسانه

 مهاجرت

 مواجهه یا عدم مواجهه با جنگ

 تحصیالت

  گرایش به نوگرایی

  دینداري

نی (روحانیون، امام هاي مرجع دی گروه
 جماعت، پیر و مرشد و درویش)

سیاسی (مسئولین سیاسی، مرجع  يها گروه
 نمایندگان مجلس)

(والدین، پدربزرگ و  خانوادگیمرجع  يها گروه
 تر) مادربزرگ، خواهر و برادر بزرگ

 جع اقتصادي (ثروتمندان، افرادمر يها گروه
 اقتصادي) امور در موفق

(هنرمندان،  غتیهاي مرجع فرا گروه
 دانان، خوانندگان) بازیگران، موسیقی

(معلمان، اساتید  هاي مرجع آموزشی گروه
 دانشگاه، نویسندگان، دانشمندان)
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  پژوهش  شناسیروش
جامعه آماري . ها از روش پیمایش استفاده شد براي گردآوري داده در این پژوهش

که مطابق آمار  دهند یمسال به باالي شهر کرمانشاه تشکیل  15پژوهش را تمام شهروندان 
باشد که این تعداد  نفر می 855523تعداد  1395سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

جامعه آماري و حجم نمونه  3ي شدند. جدول بند طبقهیانسال و مسن در سه نسل جوان، م
و  ها پدربزرگدهد. نسل اول هاي مذکور را به تفکیک نشان میهر کدام از نسل

ي دبیرستانی (دختر و پسر) در ها بچه، نسل دوم پدرها و مادرها و نسل سوم ها مادربزرگ
شد. با توجه به  ي انجام ا خوشهتصادفی  گیري به شیوه در این پژوهش نمونه نظر گرفته شد.

که جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش همگن نبود، به ناچار باید در ابتدا جامعه آماري این
این  حجم نمونه در ي مناسب انتخاب گردد. ا نمونهتقسیم شود و از درون هر قسمت 

به این که جامعه آماري باشد. با توجه  نفر می 575تحقیق بر اساس فرمول کوکران برابر با 
در نظر گرفته شد و بنابراین  40/2ناهمگن بودند براي دقت بیشتر احتمال درصد صحت را 

   به دست آمد. 575تعداد نمونه 
  

  جامعه آماري و حجم نمونه :3 جدول
  حجم نمونه  جامعه آماري  گروه سنی  نسل

  191  283628  سال 19-25  سوم (مسن)
  280  417705  سال 30-54  دوم (میانسال)
  104  154190  سال به باال 55  اول (جوان)

  575  855523  ها کل گروه
  

575
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2
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شد. براي انجام توأم با مصاحبه  نامه از طریق پرسش هاداده يآور جمعدر این پژوهش 

هاي  آزمون 4جدول استفاده گردید.  1محاسبه روایی ابزار پژوهش از تکنیک تحلیل عاملی
دهد. قاعده کیزر براي همه متغیرها  زم براي روایی با استفاده از تحلیل عاملی نشان میال

                                                 
1 factor analysis 
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ها بیشتر از یک است. در این  دهد که مقادیر ویژه هر کدام از آن معنادار است و نشان می
بوده و بنابراین پایا بودن ابزار  7/0جدول مقادیر آلفاي کرونباخ براي اکثر متغیرها بیشتر از 

  دهد. گیري را نشان می زهاندا
  

  قاعده کیزر و آزمون بارتلت :4 جدول

تعداد   مؤلفهمتغیر/
  ها گویه

مقدار وریانس   تحلیل عاملی  پایایی
  معناداري  آزادي  بارتلت KMO  کرونباخ  تبیین یافته

  555/0  000/0  36  203/16789  904/0  911/0  54  گروه مرجع کل
  513/0  000/0  12  75/2371  893/0  708/0  4  هاي دینیفعالیت

  620/0  000/0  18  129/1357  840/0  75/0  6  نوگراییمیزان 
  

 دارد، اختصاص عاملی چه به اي گویه چه عمدتاً هاي مرجع این کهبراي متغیر گروه
 دوران« و با استفاده از گردید استفاده» 1عامل دوران« از کار این تشخیص براي

. کند می مشخص ما براي را عامل یک به گویه هر تعلق روش این. انجام گرفت» واریماکس
 وضوح به را ها عامل به متغیرها تعلق  یافته، دوران ماتریس و زیاد کم  ضرایب روش این در

 و اند شده سنجش گویه نه از استفاده با متغیر گروه مرجع ابعاد از کدام هر. دهد می نشان
گویه مطرح شده  54یج نشان می دهد که نتا .اند شده گرد باهم ها گویه این بعد هر براي

اي هاي مرجع بر روي شش عامل اصلی متمرکز شدند و از روایی سازهبراي سنجش گروه
  قابل قبولی برخوردار است.

  
  سنجش مفاهیم و تعریف عملیاتی متغیرهاي پژوهش: 5 جدول

  تعریف عملیاتی  تعریف مفهومی  متغیرها

تغییر 
گروه 
  مرجع

  خانوادگی

 در فرد که شود می اطالق گروهی به عمرج گروه
 و منش رفتار، و کند می مراجعه آن به مقایسه

 جهت در چه و مثبت جهت در چه را آن کردار
 و سروستانی صدیق( دهد می قرار مالك منفی

  ).1381 هاشمی،

 9 از استفاده با این متغیر
 طیف البق در گویه
  .گردید سنجش لیکرت

  دینی
 در فرد که شود می طالقا گروهی به مرجع گروه

 و منش رفتار، و کند می مراجعه آن به مقایسه
 جهت در چه و مثبت جهت در چه را آن کردار

 9 از استفاده با این متغیر
 طیف قالب در گویه
  .گردید سنجش لیکرت

                                                 
1 factor rotation 
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  تعریف عملیاتی  تعریف مفهومی  متغیرها
 و سروستانی صدیق( دهد می قرار مالك منفی

  ).1381 هاشمی،

  آموزشی

 در فرد که دشو می اطالق گروهی به مرجع گروه
 و منش رفتار، و کند می مراجعه آن به مقایسه

 جهت در چه و مثبت جهت در چه را آن کردار
 و سروستانی صدیق( دهد می قرار مالك منفی

  ).1381 هاشمی،

 9 از استفاده با این متغیر
 طیف قالب در گویه
  .گردید سنجش لیکرت

  سیاسی

 در فرد که شود می اطالق گروهی به مرجع گروه
 و منش رفتار، و کند می مراجعه آن به مقایسه

 جهت در چه و مثبت جهت در چه را آن کردار
 و سروستانی صدیق( دهد می قرار مالك منفی

  ).1381 هاشمی،

 9 از استفاده با این متغیر
 طیف قالب در گویه
  .گردید سنجش لیکرت

  اقتصادي

 در فرد که شود می اطالق گروهی به مرجع گروه
 و منش رفتار، و کند می مراجعه آن هب مقایسه

 جهت در چه و مثبت جهت در چه را آن کردار
 و سروستانی صدیق( دهد می قرار مالك منفی

  ).1381 هاشمی،

 9 از استفاده با این متغیر
 طیف قالب در گویه
  .گردید سنجش لیکرت

  فراغتی

 در فرد که شود می اطالق گروهی به مرجع گروه
 و منش رفتار، و کند می همراجع آن به مقایسه

 جهت در چه و مثبت جهت در چه را آن کردار
 و سروستانی صدیق( دهد می قرار مالك منفی

  ).1381 هاشمی،

 9 از استفاده با این متغیر
 طیف قالب در گویه
  .گردید سنجش لیکرت

  نوگرایی
 قرار و زندگی به نوین نگرش معناي به نوگرایی
 نو انسان تاريرف و فکري چارچوب ر د گرفتن

  ).1381: 97 زاده،مهدي( باشد می

 در گویه 4 از با این متغیر
 لیکرت طیف قالب

  .گردید سنجش

  دینداري

 داشتن و دینی پایبندي بودن، یعنی داري دین
 داشتن یعنی داري دین کلی، بیان به. دینی التزام

 و گرایش نگرش، که نحوي به دینی، التزام
 زند، شجاعی( سازد می متأثر را فرد هاي کنش

36-35: 1384.(  

 4 از استفاده با این متغیر
 طیف قالب در گویه
  .گردید سنجش لیکرت
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  هاي پژوهش یافته
  

  اسارت و آوارگی جنگ، در شرکتبر حسب  پاسخگویان فراوانی توزیع: 6 جدول

  شهادت، اسارت یا جانبازي  آوارگی  شرکت در جنگ  وضعیت
  خیر  بله  خیر  بله  خیر  بله

  478  88  293  276  474  95  فراوانی
  9/83  4/15  4/51  4/48  2/83  7/16  درصد فراوانی

  
 جنگ، در شرکت توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرهاي دهنده نشان 6جدول 

درصد) از  7/16نفر ( 95ي جدول زیر، ها داده. بر اساس باشد یم اسارت و آوارگی
در جنگ شرکت  ها آندرصد) از  2/83فر (ن 474پاسخگویان در جنگ شرکت داشته و 

و  اند کردهوضعیت آوارگی را تجربه  ها آندرصد) از  4/48نفر ( 276. از طرفی اند نداشته
 ها آندرصد) از  4/15نفر ( 88. از طرفی اند نکردهاین وضعیت را تجربه  ها آننفر از  293

این وضعیت را تجربه  ها آننفر از  478را تجربه کرده ولی  جانبازي یا اسارت شهادت،
  . اند نکرده

  ي توصیفیها شاخص حسب بر متغیرهاي پژوهش وضعیت توزیع :7جدول 

میانگین   نام متغیر
  واقعی

انحراف 
  معیار

میانگین 
  مورد انتظار

بر مبناي برآوردهاي  95/0فاصله اطمینان 
  خودگردان

  معناداري Tمقدار   کران پایین  کران پایین
  000/0  - 201/2  - 043/0  - 767/0  12  187/0  59/11  دینی وضعیت

  000/0  87/21  43/3  87/2  15  140/0  15/18  نوگرایی میزان
  001/0  - 25/8  - 43/7  - 94/8  27  372/0  74/18  مرجع خانوادگی

  001/0  - 017/4  - 43/3  - 59/4  27  299/0  98/22  دینی مرجع
  001/0  - 150/2  - 42/1  - 86/2  27  370/0  84/24  آموزشی مرجع

  001/0  152/2  - 412/0  901/0  27  337/0  21/27  یاسیمرجع س
  001/0  641/2  212/3  067/2  27  283/0  64/29  مرجع اقتصادي
  32/0  - 405/0  510/0  - 047/1  27  327/0  59/26  مرجع فراغتی

  
ي توصیفی را نشان ها شاخص حسب بر متغیرهاي پژوهش وضعیت توزیع 7جدول 

دینی برابر  وضعیت د که میانگین متغیر میزانده یمدهد. نتایج مندرج در جدول نشان  یم
) در حد پایینی است. 12است که این نمره در مقایسه با میانگین مورد انتظار ( 59/11با 

است که این نمره در مقایسه با میانگین مورد  15/18نوگرایی برابر با  میانگین متغیر میزان
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است  74/18خانوادگی برابر با  مرجع ) در حد باالیی است. میانگین متغیر گروه15انتظار (
) در حد پایینی است. میانگین متغیر 27که این نمره در مقایسه با میانگین مورد انتظار (

) 27است که این نمره در مقایسه با میانگین مورد انتظار ( 98/22دینی برابر با  مرجع گروه
است که این نمره  84/24ا آموزشی برابر ب مرجع در حد پایینی است. میانگین متغیر گروه

 مرجع ) در حد پایینی است. میانگین متغیر گروه27در مقایسه با میانگین مورد انتظار (
) در حد 27است که این نمره در مقایسه با میانگین مورد انتظار ( 21/27سیاسی برابر با 

نمره در است که این  64/29اقتصادي برابر با  مرجع باالتري است. میانگین متغیر گروه
 مرجع ) در حد باالیی است. میانگین متغیر گروه27مقایسه با میانگین مورد انتظار (

) در حد 27است که این نمره در مقایسه با میانگین مورد انتظار ( 59/26برابر با  فراغتی
دهد که تفاوت نمرات دو میانگین در فاصله  یمي نشان ا نمونهپایینی است. آزمون تی تک 

  درصد معنادار بوده و قابلیت تعمیم به کل جامعه آماري را دارد. 95اطمینان 
  

  ها آزمون فرضیه
هاي مرجع (خانوادگی، آموزشی، دینی، سیاسی،  میانگین نمره گروه :1فرضیه 

  متفاوت است. گانه سهي مختلف ها نسلاقتصادي و فراغتی) بر حسب 
  

  نسلیلف مخت يها گروه ینب متغیرهاي اصلی یزانم یجنتا :8 جدول
 گروه
نتیجه   تحلیل واریانس/ولچ  همگنی واریانس  گروه نسلی  آماره  مرجع

  فرضیه
آزمون 
  معناداري  مقدار  معناداري  مقدار  سوم  دوم  اول  تعقیبی

مرجع 
  خانوادگی

  349/1  57/19  49/19  60/17  میانگین
  تأیید  021/0  915/3  260/0  همگن

H1 
  60/7  22/7  02/8  انحراف  بونفرونی

مرجع 
  آموزشی

  698/1  90/24  49/22  53/22  میانگین
  تأیید  009/0  743/4  184/0  همگن

H1 
  21/6  27/6  18/6  انحراف  بونفرونی

مرجع 
  دینی

  32/20  33/26  80/24  67/24  میانگین
  تأیید  225/0  495/1  000/0  ناهمگن

H0 
  25/7  60/8  95/5  انحراف  ندارد

مرجع 
  سیاسی

  730/3  22/29  45/26  72/27  میانگین
  تأیید  003/0  733/5  025/0  ناهمگن

H1 

تام 
  28/6  35/7  32/6  انحراف  هینس

 مرجع
  قتصاديا

  235/2  86/29  74/29  51/29  میانگین
  تأیید  880/0  127/0  108/0  همگن

H0 
  28/5  25/6  75/5  انحراف  ندارد

مرجع 
  فراغتی

  245/2  90/27  75/28  56/23  میانگین
  تأیید  000/0  482/35  107/0  همگن

H1 
  08/6  34/6  01/7  انحراف  بونفرونی
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ي مرجع ها گروههاي اصلی این مطالعه مقایسه میانگین نمرات  یهفرضیکی از اهداف و 
سال به  29تا  15در سه گروه سنی  ها نسل. در این مطالعه بود ي مختلفها نسلبراي 

سال به باال  55عنوان نسل دوم و از سنین هسال ب 55تا  30عنوان نسل سوم، گروه سنی 
مرجع  میانگین نمره متغیرهاي گروه 8عنوان نسل اول مورد بررسی قرار گرفتند. جدول به

ي مختلف نسلی را ها گروهخانوادگی، آموزشی، دینی، سیاسی، اقتصادي و فراغتی براساس 
فرض همگنی  یشپواریانس، دهد. از آنجا که الزم شد قبل از انجام آزمون تحلیل  یمنشان 

ي مرجع خانوادگی، ها گروهها براي  ها بررسی شود، معناداري همگنی واریانس واریانس
نتایج ؛ یید ولی براي گروه مرجع دینی و سیاسی رد شدتأآموزشی، اقتصادي و فراغتی 

 خانوادگی، مرجع دهد که میانگین نمرات چهار گروه یمنشان  ها آزمونحاصل از همه این 
ي نسلی متفاوت بود و این تفاوت مشاهده شده ها گروهدر  فراغتی و سیاسی موزشی،آ

  درصد معنادار بودند.  95ي به عمل آمده و در سطح اطمینان ها آزمونبراساس 
  

  ي تعقیبی بونفرونی و تام هینسها آزمونبراساس  ها گروهمقایسه  :9جدول 

آزمون 
گروه   مرجعیت  تعقیبی

  مبنا

ابعاد 
 مورد

  سهمقای

 اختالف
  میانگین

 خطاي
  معناداري  استاندارد

  95فاصله اطمینان 
کران 
  کران باال  پایین

گروه مرجع   بونفرونی
  خانوادگی

  - 178/0  - 60/3  - 025/0  71/0  - 89/1  دوم  اولنسل 
  460/0  - 40/4  156/0  01/1  - 97/1  سوم

  60/3  178/0  025/0  71/0  89/1  اول  نسل دوم
  21/2  - 37/2  000/1  95/0  - 08/0  سوم

نسل 
  سوم

  40/4  - 46/0  156/0  01/1  97/1  اول
  37/2  - 21/2  000/1  95/0  08/0  دوم

گروه مرجع   بونفرونی
  آموزشی

  49/1  - 40/1  000/1  60/0  04/0  دوم  نسل اول
  - 306/0  - 42/4  018/0  85/0  - 36/2  سوم

  40/1  - 49/1  000/1  60/0  - /04  اول  نسل دوم
  - 45/0  - 37/4  010/0  81/0  - 41/2  سوم

نسل 
  سوم

  42/4  30/0  018/0  85/0  36/2  اول
  37/4  45/0  010/0  81/0  41/2  دوم

گروه مرجع   تام هینس
  سیاسی

  82/2  - 286/0  146/0  64/0  27/1  دوم  نسل اول
  51/0  - 53/3  206/0  83/0  - 50/1  سوم

  28/0  - 82/2  146/0  64/0  - 27/1  اول  نسل دوم
  - 80/0  - 75/4  003/0  81/0  - 77/2  سوم
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آزمون 
گروه   مرجعیت  تعقیبی

  مبنا

ابعاد 
 مورد

  سهمقای

 اختالف
  میانگین

 خطاي
  معناداري  استاندارد

  95فاصله اطمینان 
کران 
  کران باال  پایین

نسل 
  سوم

  53/3  - 51/0  206/0  83/0  50/1  اول
  75/4  80/0  003/0  81/0  77/2  دوم

گروه مرجع   بونفرونی
  فراغتی

  - 68/3  - 69/6  000/0  62/0  - 19/5  دوم  نسل اول
  - 26/2  - 41/6  000/0  86/0  - 34/4  سوم

  69/6  68/3  000/0  62/0  19/5  اول  نسل دوم
  80/2  - 10/1  890/0  81/0  5/0  سوم

نسل 
  سوم

  41/6  26/2  000/0  86/0  34/4  اول
  10/1  - 80/2  890/0  81/0  - 85/0  دوم

  
ي تحلیل واریانس و آزمون ولچ، این سؤال مطرح است ها آزمونبا توجه به معناداري 

 ي نسلی است؛ براي اینها هوگرناشی از اختالف کدام یک از  ها آزمونکه معناداري این 
ها بودند، از آزمون تعقیبی تام  وضعیت براي متغیرهایی که داراي ناهمگنی در واریانس

همگن بودند، از آزمون تعقیبی بونفرونی  ها گروههینس و براي متغیرهایی که واریانس بین 
ي گروهی استفاده گردید. جدول ها سهیمقاي تعقیبی براي ها آزمون نیتر مناسبتعنوان به
  . دهد یمهینس را نشان  تام و بونفرونی تعقیبی يها آزمونبراساس  ها گروهمقایسه  9

  
رابطه معنادار وجود  مرجع هاي گزینش نوع گروه و متغیرهاي مستقل بین :2فرضیه 

  دارد.
  

  مرجع هاي گزینش نوع گروه و ضریب همبستگی بین تحصیالت :10 جدول
 طهنوع راب نتیجه آزمون معناداري شدت رابطه وابسته مستقل

  میزان تحصیالت

  مرجع  گروه

  مستقیم  تأیید فرضیه  003/0  143/0
  مستقیم  تأیید فرضیه  001/0  164/0  نوگرایی به گرایش

  مستقیم  تأیید فرضیه  000/0  351/0  دینداري
  مستقیم  تأیید فرضیه  000/0  261/0  جمعی رسانه

  
ي مرجع را ها گروه نوع ضریب همبستگی بین متغیرهاي مستقل و گزینش 10جدول 

 دهد که تحصیالت پاسخگویان با مقدار همبستگی دهد. نتایج نشان می نشان می



1400زمستان  ،2 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  174  

)143/0=rبه هاي مرجع ارتباط معناداري دارد. ضریب همبستگی بین گرایش ) با گروه 
هاي مرجع ارتباط  ) با کل گروهr=164/0( هاي مرجع با مقدار و گزینش نوع گروه نوگرایی

هاي مرجع با  و گزینش نوع گروه بستگی بین میزان دینداريمعناداري دارد. ضریب هم
هاي مرجع ارتباط معناداري دارد. ضریب همبستگی بین  ) با کل گروهr=351/0( مقدار
) با r=261/0( هاي مرجع با مقدار و گزینش نوع گروه جمعی هاي رسانه از استفاده میزان
  هاي مرجع ارتباط معناداري دارد.  گروه

  

  تأثیر معنادار دارد. هاي مرجع گروه نوع گزینش ضعیت مهاجرت برو :3فرضیه 
  

  مهاجر در گروه مهاجر و غیر هاي مرجعیانگین و انحراف گروهم: 11 جدول

 میانگین  ها گروه  متغیر
  نمرات

 انحراف
  معیار

  Tداري آزمون  معنی  آزمون لیون
  معناداري  مقدار  معناداري F مقدار

  87/7  46/19  مهاجر غیر  230/0  - 202/1  788/0  073/0  84/7  34/18  مهاجر  مرجع خانوادگی

  46/6  85/22  مهاجر غیر  324/0  - 113/2  597/0  281/0  93/5  20/22  مهاجر  مرجع دینی

  71/7  14/25  مهاجر غیر  324/0  - 987/0  125/0  371/2  94/6  24/24  مهاجر  آموزشی مرجع

  69/6  17/27  مهاجر غیر  286/0  06/1  221/0  504/1  08/6  00/28  مهاجر  سیاسی مرجع

  19/6  81/29  مهاجر غیر  202/0  - 280/1  203/0  627/1  97/4  92/28  مهاجر  اقتصادي مرجع

  88/6  29/27  مهاجر غیر  073/0  - 797/1  140/0  194/2  30/7  75/25  مهاجر  فراغتی مرجع

  62/31  99/151  مهاجر غیر  153/0  - 434/1  634/0  227/0  804/28  08/146  مهاجر  )کل( مرجع
  

افرادي که مهاجرت  گروه در هاي مرجعگروه معیار انحراف و میانگین 11جدول 
دهد. میانگین نمره گروه مهاجران برابر  هایی که مهاجرت نکردند را نشان می آن و کردند

ها  که میانگین گروهدهد  است. نتایج می 46/19مهاجران برابر  و میانگین گروه غیر 34/18
 گروه باشد. نتایج در مورد می - 127/1ها برابر  با هم تفاوت معنادار داشته و اختالف میانگین

مهاجران برابر  و میانگین گروه غیر 20/22میانگین نمره گروه مهاجران برابر  دینی مرجع
تفاوت  ها با هم دهد که میانگین گروه نشان می Tاست. نتایج حاصل از آزمون  85/22
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 انحراف و میانگین نتایج در مورد باشد. می - 65/1ها برابر  معنادار داشته و اختالف میانگین
 و میانگین گروه غیر 24/24میانگین نمره گروه مهاجران برابر  آموزشی مرجع گروه معیار

میانگین نمره گروه مهاجران برابر  سیاسی مرجع گروه است. در مورد 14/25مهاجران برابر 
نشان  Tاست. نتایج حاصل از آزمون  17/27مهاجران برابر  و میانگین گروه غیر 00/28
 مرجع گروه باشد. نتایج در مورد ها با هم تفاوت معنادار می دهد که میانگین گروه می

مهاجران برابر  و میانگین گروه غیر 92/28میانگین نمره گروه مهاجران برابر  اقتصادي
ها با هم تفاوت  دهد که میانگین گروه ز آزمون تی نشان میاست. نتایج حاصل ا 81/29

و  75/25میانگین نمره گروه مهاجران برابر  فراغتی مرجع گروه باشد. در مورد معنادار می
دهد که  نشان می Tاست. نتایج حاصل از آزمون  29/27مهاجران برابر  میانگین گروه غیر

باشد. در  می - 53/1ها برابر  و اختالف میانگین ها با هم تفاوت معنادار داشته میانگین گروه
مهاجران  و میانگین گروه غیر 08/146نمره گروه مهاجران برابر ) کل( مرجع گروه مورد
ها با هم  دهد که میانگین گروه نشان می Tاست. نتایج حاصل از آزمون  99/151برابر 

  اشد. ب می - 91/5ها برابر  تفاوت معنادار داشته و اختالف میانگین
  

  تأثیر معنادار دارد. هاي مرجع گروه نوع گزینش وضعیت مواجهه با جنگ بر :4فرضیه 
  

  تجربه جنگیا نداشتن در داشتن  مرجع یانگین و انحراف گروهم :12 جدول

 میانگین  ها گروه  متغیر
  نمرات

  Tداري آزمون  معنی  آزمون لیون
  معناداري  مقدار  معناداري F مقدار

  36/18  نداشتن تجربه  010/0  602/2  640/0  219/0  25/20  تجربه جنگ  مرجع خانوادگی

  76/22  نداشتن تجربه  589/0  540/0  029/0  772/4  09/23  تجربه جنگ  مرجع دینی

  28/25  نداشتن تجربه  146/0  - 457/1  000/0  75/22  21/24  تجربه جنگ  آموزشی مرجع

  00/28  نداشتن تجربه  000/0  - 99/3  040/0  219/4  35/25  تجربه جنگ  سیاسی مرجع

  49/29  نداشتن تجربه  207/0  264/1  000/0  461/20  22/30  تجربه جنگ  اقتصادي مرجع

  42/26  نداشتن تجربه  008/0  671/2  000/0  22/13  22/28  تجربه جنگ  فراغتی مرجع

  81/149  اشتن تجربهند  800/0  253/0  369/0  808/0  64/150  تجربه جنگ  )کل( مرجع
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افرادي که  گروه در جنگ با مواجهه وضعیت معیار انحراف و میانگین 12جدول 
دهد. در مورد گروه  هایی که تجربه جنگ نداشتند را نشان می آن و تجربه جنگ داشتند

دهد که میانگین نمره گروهی که تجربه جنگ داشته برابر مرجع کل نتایج نشان می
است. نتایج حاصل از  81/149ین گروهی که تجربه جنگ نداشته برابر و میانگ 64/150

ها با هم تفاوت معنادار داشته و اختالف  دهد که میانگین گروه نشان می Tآزمون 
رد  H1مورد تایید و  H0توان گفت فرض  این اساس می باشد. بر می 835/0ها برابر  میانگین

  ري را ندارد.و در نتیجه قابلیت تعمیم به کل جامعه آما
  

  رگرسیون چندگانه
 هر تغییر با وابسته متغیر مقدار چگونه اینکه فهم در کند می کمک رگرسیون تحلیل

نتایج . کند می تغییر مستقل متغیرهاي دیگر بودن ثابت با و مستقل متغیرهاي از کدام
جوار به  مهاي ه دهد که باقیمانده نشان می 628/1حاصل از آزمون دوربین واتسون با مقدار 

شاخص تحمل و عامل تورم واریانس به  .هم ارتباط ندارند و مقادیر مستقل از هم هستند
مورد تأیید هستند. مقدار شاخص تحمل به سمت یک  135/1و  881/0ترتیب با مقادیر 

  نزدیک بوده و مورد قبول است. 
  

  هاي مرتبط با آن رگرسیون چندگانه و آماره :13جدول 

  نیب شیپمتغیر   وابسته
ضریب   ضریب معیار نشده

معیار شده 
Beta 

 آزمون
t  

 معناداري
Sig.  B خطاي معیار 

  000/0  467/4  285/0  419/0  874/1  دینداري  هاي مرجع گروه
  ي ارزیابی و برازش رگرسیون چندگانهها شاخص نیتر مهم

  مقدار  نام شاخص  مقدار  معادل التین  نام شاخص
  Constant  07/121ار ثابت                 مقد  F  95/19  تحلیل واریانس

  Durbin-Watson  567/1دوربین واتسون        Sig. F  000/0 معناداري واریانس
  R-Square  081/0                 ضریب تعیین  R  285/0  همبستگی پیرسون

  VIF  10/1شاخص عامل تورم واریانس           Tolerance  881/0  شاخص تحمل
  

متغیر دینداري وارد معادله رگرسیونی شده  دهند یمنشان  13در جدول  نتایج مندرج
) Sig.T=000/0ي (دار یمعن) و ضریب T =467/4براي این متغیر برابر ( Tمقدار است 
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به دست آمد. این متغیر  2R=081/0. میزان ضریب تعیین در این مرحله برابر با باشد یم
گروه مرجع را تبیین یر وابسته یعنی تغییر در درصد از تغییرات درونی متغ 285/0 توانسته
  نمایند.
  

  يمدل معادالت ساختار
تا الگوي نظري را به صورت جزئی و خاص  کند یمي به پژوهشگر کمک ساز مدل

هاي مرجع را با  توان گروهدهد که می ها نشان می. تحلیل دادهدهدمورد وارسی قرار 
 گانه ششکرد. بر این اساس، هر یک از ابعاد استفاده از یک مدل عاملی مرتبه دوم سنجش 

خود در نقش  نوبه  بهیک سازه یا متغیر پنهان تعریف شدند و این شش متغیر  عنوان بهآن 
سازه پنهان و وابسته در مدل ساختاري قرار گرفتند.  عنوان به مرجع هاي هاي گروهمعرف

براي هر یک  شده فیتعرهاي که عالوه بر هماهنگی درونی آیتم دهد یمنتایج حاصل نشان 
هاي  هاي فرعی، روایی واگرا نیز برقرار است. معیارهاي برازش مدل عاملی گروهاز مقیاس

  . باشد یمي از برازش نسبتاً مناسبی برخوردار ریگ اندازهدهد که مدل  مرجع نشان می
  

  مرجع هاي ي کلی برازش براي مدل عاملی گروهها شاخص: 14 جدول
  مدل اصلی  شاخص  مدل اصلی  شاخص
CMIN 014/6307  RMSEA 082/0  
RMR 139/0  CMIN/DF 81/4  
CFI 686/0      

  
و  014/6307) برابر با CMINمعنادار ( در پژوهش حاضر مقدار کاي اسکوئر غیر

یا ریشه میانگین  RMRدهد. شاخص  نتیجه مطلوبی را نشان نمی 000/0سطح معناداري 
تر باشد، داللت بر برازش بهتر مدل پژوهش دارد.  نزدیک ها، هر چه به صفر مجذور باقیمانده

کند.  که نسبتاً برازندگی مدل را تأیید می ؛است 139/0در مدل مذکور مقدار آن برابر 
دهد.  است که نتایج نسبتاً مطلوبی را نشان می 686/0برابر  CFIشاخص برازش تطبیقی 

در مورد مدل تدوین شده  براي قضاوت CMIN/DFنسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي 
 ها به مدل بهتر است تر باشد، برازش داده است. هر چه مقدار این شاخص کوچک

)Ghasemi, 2013:135 .( باشد که در مجموع وضعیت  می 81/4این مقدار در مدل برابر
 شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده یا  دهد. بهبودي را براي مدل نشان می
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RMSEAتوان پذیرفت یا نه؟ در این پژوهش  دهد که آیا مدل تدوین شده را می نشان می
کند.  که نزدیک به صفر بوده و برازندگی مدل را تأیید می 082/0مقدار این شاخص برابر 

  بیان شده است.  2شکل ي متغیر وابسته (گروه مرجع) در ریگ اندازهنتایج حاصل از مدل 
  

 
 یري استاندارد نشده گروه مرجعگ اندازه مدل استخراج شده: 2شکل 
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  يریگ جهینت
ایران و به تبع آن در استان  جامعه سطح در که تحوالتی دلیل به اخیر هاي سال در

 نسل ویژه به جامعه اعضاي هاي مرجع گروه تغییر است شاهد پیوسته وقوع به کرمانشاه
 و آنان هنجارهاي و اه ارزش تغییر آن تبع به و یافته توسعه و غربی جوامع سوي به جوان
 هستیم بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل غربی رفتارهاي سازي شبیه و تقلید

شهر  شهروندان بین در مرجع هاي گروه نوع گزینش برمؤثر  عوامل شناختی جامعه
میزان شناختی همچون  دهد که عوامل جامعه هاي پژوهش نشان می یافته کرمانشاه بود.

جمعی با گزینش و  هاي رسانه از استفاده نوگرایی، دینداري و میزان به شتحصیالت، گرای
  هاي مرجع شهروندان در شهر کرمانشاه ارتباط معناداري داشتند. تغییر گروه

ي مرجع ها گروهکه بین تحصیالت و گرایش به  دهد یمنتایج حاصل از پژوهش نشان 
ي مرجع خانوادگی، ها گروهیش به دینی، سیاسی، اقتصادي و فراغتی؛ بین نوگرایی و گرا

ي مرجع خانوادگی، ها گروهآموزشی، اقتصادي و فراغتی؛ بین دینداري و گرایش به 
ي جمعی و ها رسانهآموزشی، دینی، سیاسی، اقتصادي و فراغتی و بین میزان استفاده از 

ود ي مرجع خانوادگی، آموزشی، اقتصادي و فراغتی ارتباط معنادار وجها گروهگرایش به 
) 1395مطالعه جهانبخش ( نمونهعنوان  بهدارد. این نتایج با مطالعات تجربی پژوهش (

)؛ 1393بر گروه مرجع؛ مطالعه مرتضایی ( ها رسانهتحصیالت و استفاده از  ریتأثمبنی بر 
ي ها رسانه ریتأثمبنی بر  )Bashi & et. al., 2021(و  )1399( پور سنجري و احمدي

ي مرجع؛ مطالعه ها گروههاي اجتماعی بر انتخاب  واره) و شبکهي ماهها برنامهجمعی (
 با تحصیلی پیشرفت متغیرهاي دینداري و ریتأثمبنی بر ) 1392( همکاران و زاده قلی

 و باورها ریتأثمبنی بر  )Roberts & et. al., 2001( مرجع؛ مطالعه گروه نوع به گرایش
  .باشد یممخوان بر نوع گروه مرجع) تا حدودي ه مذهبی رفتارهاي

. بر باشد یمهمچنین این نتایج بر مبناي چارچوب نظري پژوهش نیز قابل تفسیر 
 اقتصادي، اوضاع نتیجه فردي هاي ارزش و ها نگرش McMullin (2007)مبناي دیدگاه 

بر  تواند یماند که این مسئله  کرده تجربه را آن درگیر افراد که است اي سیاسی و اجتماعی
 & Schumanباشد. در همین راستا  مؤثري مرجع از سوي افراد جامعه ها وهگرگزینش نوع 

Scott (1989) از برخی خاطرات گزینش از نسلی هاي تفاوت که کردند خاطرنشان نیز 
شود که این  در افراد می جمعی متفاوت هاي ارزش و فردي هاي نگرش به منجر وقایع

  . باشد یم رگذاریتأثي مرجع افراد ها گروهمسئله نیز در تغییر 
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 کنند یمي جمعی و نوگرایی اشاره ها رسانهبه نقش فناوري، نیز و رایزمن  لوهانمک
ي بین نسلی شود که به تبع آن این مسئله ها ارزشو  ها نگرشمنجر بر تغییر  تواند یمکه 

زمانی از این دیدگاه  ي مرجع خاصی شود.ها گروهباعث تغییر یا گرایش افراد به  تواند یم
ایم و  کنیم آن جامعه را براي همیشه عوض کرده می اي جامعهکه ما فناوري جدیدي را وارد 

ها، بیشتر از افراد مسن که افکار و  ذیرش تازگیبه دلیل نوگرایی و آمادگی براي پجوانان 
 ترین مهم شفرز، اعتقاد به. گیرند میعقایدشان شکل گرفته، تحت تأثیر این تغییرات قرار 

 و رسانه ،سال هم هاي گروه مدارس، خانواده، جوانان هویت و شخصیت گیري شکل عوامل
 خانواده در جوانان بیشتر. است مرجع گروه ترین مهم جوانان براي خانواده. هستند دین

 و ها انگیزه رفتارها، ها، کنش در زیادي تأثیر مرجع گروه عنوان به خانواده. کنند می زندگی
 French & Raven (1959)از دیدگاه . دارد جوانان هاي یريگ جهت و ها داوري تصورات،

 احساس معناي به است. شناسایی گروه با آن فرد شناسایی در گروه یک ارجاع قدرت
 جذاب گروه یک مرجع گروه یک اگر. است هویتی چنین به میل یا گروه با فرد یگانگی

   داشت. آن خواهند در عضویت به تمایل یا عضویت احساس افراد باشد، افراد براي
 توسعه است؛ در در حالي در حال گذار یا ا جامعهبا توجه به اینکه جامعه ایران، 

ساختارهاي سنتی نظیر اجتماعات عشایري و روستایی با  و ها نظامي ا جامعهچنین 
، اقوام ها فرهنگگسترش شهرنشینی، تحرکات جمعیتی و اجتماعی و تشدید تعامالت بین 

ویژه جوانان در برابر الگوهاي محلی و جهانی متفاوت و بعضاً اغلب مردم بهو ملل متفاوت، 
ي سنتی و در ضعف ادهایبن. بسیاري از این جوانان با کنده شدن از رندیگ یممتعارض قرار 

ي مناسب، به تعارض، سردرگمی و الگوهایا نبود ساختارهاي نوین مدنی یا تشخیص ندادن 
 معموالً جوامع. نندیب یمد را بین سنت و مدرنیته سرگردان و خو شوند یمبالتکلیفی دچار 

 جوامعی که با تحوالت سریع اجتماعی و تقابالت سیاسی ایو  گذار در این وضعیت در حال
ي خود ها نسل، بیشتر مستعد پدیداري شکاف در میان گردند یم اجتماعی مواجه ـ
اق بارزي از یک جامعه در حال قاعده عام، در مورد کشور ایران که مصد نیو ا گردند یم

کند. شهر  در مورد کرمانشاه نیز صدق پیدا می عبور از مظاهر سنت به اشکال مدرن است
کرمانشاه در گذار تاریخی خود در چند دهه اخیر با حوادث و مسائل گوناگون سیاسی، 

هاي سیاسی معاند، جنگ تحمیلی  اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی مانند فعالیت گروهک
شت ساله و تهاجم منافقین، افزایش جمعیت، مهاجرت، بیکاري شدید، سیل، زلزله و غیره ه

 نظیر ارتباطی مدرن هاي تکنولوژي روزافزون هجوم . از طرف دیگر،و هستبوده  رو روبه
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طور کلی و در ایران به را جدید نسل اطالعاتی، و افزاري نرم هاي شبکه و اینترنت ماهواره،
 کرده تجهیز متنوعی و متعدد تفاسیر قدرت و امکانات طور خاص بهبه در شهر کرمانشاه

 لحن اي کهکرده به گونه رو روبه متعددي هاي فرهنگ خرده با را جامعه امر است که این
 هنجارهاي و ها ارزش ي دهنده نشان غیره و موسیقی نوع سر، موي اصالح پوشش، کالم،
رفته همه این تغییر و تحوالت صورت  هم  ست. روياین مرز و بوم ا جوانان و نوجوانان خاص

ها و الگوهاي رفتاري نسل جدید نسبت به  ها، هنجارها، نگرش گرفته باعث شده است ارزش
هاي مرجع به  هاي پیشین تفاوت معناداري پیدا کند که به تبع، این امر در تغییر گروه نسل

هاي پیشین بیشتر  جع نسلهاي مر خصوص در جوانان منجر شده است. یعنی اگر گروه
هاي مرجع نسل  هاي سنتی بودند امروزه گروه خانواده، روحانیون، معلمان و دیگر شخصیت
هاي اجتماعی جدیدي  دانان، بازیگران و شبکه جدید بیشتر هنرمندان، ورزشکاران، موسیقی

  کنند. ها و سبک زندگی غربی را ترویج می هستند که بیشتر ارزش
  

  پیشنهادات پژوهش
  دهد:هاي بدست آمده پیشنهادهاي زیر را ارائه میاین پژوهش بر اساس یافته

ي ها گروهبا توجه به این که قدرت در خانواده یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییر  - 1
ي ها آرمانو  ها باارزشمدیریت در خانواده متناسب  شود یممرجع است، بنابراین پیشنهاد 
ي جوان توسط بانیان فرهنگی و اجتماعی در جامعه ها نسل جامعه انجام گیرد و الگوهاي

  مدیریت و هدایت شوند.
با توجه به این که میزان روابط اجتماعی در خانواده یکی از عوامل تأثیرگذار در  - 2
روابط درون خانواده با توجه به  شود یمي مرجع است، بنابراین پیشنهاد ها گروهتغییر 

ي ها نسلمشارکتی باشد و  ها آني ریپذ جامعهماعی و بستر شرایط حاکم بر رفتارهاي اجت
  سوم در مدیریت خانواده مشارکت داده شوند.

ي مرجع ها گروهبا توجه به این که دینداري یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییر  - 3
در تبیین مسائل دینی باید با استفاده از کاراترین ابزارهاي  شود یماست، بنابراین پیشنهاد 

بتوانند  ها گروهي مرجع ارائه گردند به نحوي که در عمل این ها گروهرد قبول جوانان مو
  خود را به زندگی نسل جدید نزدیک و سازگار نمایند.
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ي مرجع ها گروهتحصیالت یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییر  که نیابا توجه به  - 4
رایط حاکم براي تعریف الگوهاي از افراد آگاه و دانا بر ش شود یماست، بنابراین پیشنهاد 

 استفاده به عمل آید. ها آنمرجع و معرفی 
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Abstract: 
 

The main purpose of this article is a sociological analysis of the 
factors affecting the selection of the type of reference groups among the 
citizens of Kermanshah, which was done by survey method and using a 
questionnaire. The statistical population of this study includes all citizens 
aged 15 and over in Kermanshah, which according to the 2016 census 
was equal to 855,523 people. From this population, 570 people were 
selected based on Cochran's formula and selected using cluster random 
sampling. Statistical analyzes were performed using SPSS and AMOS 
software. Findings show that the level of education (r =0.143), tendency 
to modernity (r =0.164), religiosity (r =0.351) and the use of mass media 
(r =0.261) by selecting the type Reference groups had a significant 
relationship, but migration and exposure or non-exposure to war did not 
affect the choice of type of reference groups. The results of regression 
analysis also show that the variable of religiosity could explain 0.28 of 
the changes related to the selection of the type of reference groups. 

 
Key Concepts: Reference Groups, Mass Media, Tendency to Modernity, 
Education, Religiosity 
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