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Abstract
This paper aims at sociologically studying and analyzing the intergenerational
changes in educational and religious reference groups in Kermanshah the city. It
was carried out through survey method and using a questionnaire. The statistical
population of the study includes all the citizens of this city with an age range of
15 years or more and according to the 2017 census it was 855,523. On the basis
of Cochran's formula and using cluster random sampling, 575 people were then
selected as the sample and the statistical analyses were performed through SPSS
software. Findings showed that the age, income, tendency towards modernity,
change of religious rites and rituals, migration, and use of mass media had a
significant relationship with the educational reference group. Also, the age, level
of education, amount of income, change of religious rituals, and use of mass
media had a significant relationship with the religious reference group. The
results of regression analysis also showed that the two variables of religious rites
and tendency towards modernity could explain 0.25 of the changes related to the
religious reference group and 0.31 of the changes of the educational reference
group.
Keywords: intergenerational changes, educational reference groups, religious
reference groups, mass media,the tendency towards modernity
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چكيده
هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل جامعهشناختی تغییرات بین نسلی گروههاي مرجع
آموزشی و دینی در شهر کرمانشاه است که با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه
انجام گرفت .جامعه آماري این پژوهش شامل کلل شلهروندا  15سلا بله بلاشي شلهر
کرمانشاه است که بر اساس سرشماري سا  1395برابر با  855523نفر بوده است .از این
جمعیت تعداد  575نفر بر اساس فرمو کوکرا مشلص

و بلا اسلتفاده از نمونلهگیلري

تصادفی خوشهاي انتصاب شدند و تحلیلهاي آماري با استفاده از نلرمافلزار  SPSSانجلام
گرفت .یافتههاي پژوهش نشا می دهد که سن ،میزا درآمد ،گرایش به نوگرایی ،تغییلر
مناسک دینی ،مهاجرت و استفاده از رسانه هاي جمعلی بلا گلروه مرجلع آموزشلی داراي
رابطه معنادار می باشند .همچنین سن ،میزا تحصیالت ،میلزا درآملد ،تغییلر مناسلک
دینی و استفاده از رسانه هاي جمعی با گروه مرجع دینی داراي رابطه معنادار میباشلند.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی نیز نشا می دهد که دو متغیر مناسک دینی و گلرایش
.1را ج ر جمریلس جشردآ هآجاریاادرمججزریدجکار CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ر
)licenses/by-nc-nd/4.0/راآز.
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به نوگرایی توانستهاند  0/25از تغییرات مربوط به گروه مرجع دینلی و  0/31از تغییلرات
گروه مرجع آموزشی را تبیین نمایند.

واژههای کليدی :تغییرات بین نسلی ،گروههاي مرجع آموزشی ،گروه هاي مرجع دینی،
رسانههاي جمعی ،گرایش به نوگرایی
تاریخ دریافت ٩٩/11/04 :تاریخ بازبينی ٩٩/12/03 :تاریخ پذیرش٩٩/12/20 :
فصلنامه راهبرد اجتماعی -فرهنگی ،سال  ،10شماره  ،37زمستان  ،13٩٩صص 62-33

مقدمه
یکی از موضوعات مهم در حموز اامهم شناسمی بررسمی تحموتت مربموب بم
گرو های مراع است ک ب عنوان منبع اصمیی هنجارهما نگمر هما و ارز همای
شخصی شناخت میشوند و مبنا و مهیار قضاوت و ارزیابی کنشگران ااتماعی قرار
میگیرند .گرو های مراع دو کارکرد عمد دارند :اوتً هنجارهما دسمتوراعهم هما
روی ها ارز ها و باورهایی را بم دیگمران اعقما ممیکننمد و بم اصمالح کمارکرد
هنجاری دارند ثانیاً استانداردها و مهیارهایی در اختیار کنشگران قرار می دهنمد کم
کنش و نگر

خود را بما آن محم

ممی زننمد و اصمالححاً کمارکرد مقایسم ای و

تالبیقی دارند .اساساً ب دعی اینک انسان ها در اامه و در ارتباب با دیگران زندگی
میکنند و نمیتوانند با محکهای عینی ب صحت رفتارها یا باورهمای خمود یقمی
پیدا کنند مقایس با گرو های مراع و ارااع ب آنها راهمی بمرای بمرون شمدن از
ای مهض و ب بست است (صدیقی سروستانی و هاشمی)150 :1381 ,
تحوتت ساختاری ایجادشد در اامه ایران طی سالهای اخیر در حوز های
امهیتی آموزشی نظام ارتباطی و شهرنشینی در کنمار دگرگمونی در ویژگمیهمای
شخصیتی افراد اامه ب عحاظ نوگرایی فردگرایی سنتگرایی عق گرایی و غیر
همگی مواب شد اند ک نوعی تغییر در گرو های مراعِ نسم ادیمد نسمبت بم
نس قبیی ب واود آید .ای تغییرات در گرو های مراع آموزشی و ب ویمژ دینمی
محسوس تر ب نظر می رسد چنانک ب دنبال زعزع ویرانگر کرمانشما تنمی چنمد از
چهر های ورزشی و هنری بودند ک از مردم درخواست کردند تا کم های نقمدی
خود را ب حساب آن ها واریز کنند تا آنان ب نمایندگی از مردم ای پول ها را بمرای
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زعزع زدگان صرف کنند .حج نسبتاً باتی کم های واریزشد ب حساب ای افراد
(درقیاس با گرو های دینی و آموزشی) نشان از تغییر گرو های مراع نس ادیمد
نسبت ب نس گذشت دارد.
بنابرای می توان گفت نس نواوان و اوان امروز متفماوت از نسم قبم از
خود است؛ گفتمان سب

زندگی ارز ها و گرو های مراع نس ادیمد بسمیار

متنوع و متکثر است .نس ادید؛ هنرپیش ها ورزشکاران موسیقیدانان و غیمر را
ب مراتب بیشتر از میراث فرهنگی و دینمی خمود ممیشناسمند .تغییمر گمرو مرامع
اعضای اامه و ب ویژ نس اوان را میتوان از روی تغییر ارز هما و هنجارهمای
آنان و تقیید و شبی سازی رفتارهای غربی مشاهد کرد .ای پدید ک در سالحیتری
بُهد ممک ؛ یهنی تقیید از ارز همای اواممع غربمی در سمب
عدمنفوذ ب تی های دیگمری از فرهنم

زنمدگی و درمقابم

آن اواممع نظیمر نظم تمح

و پشمتکار

سختکوشی و غیر صورت میپذیرد باید ب عنوان مهضیی مه برای اامه ایمران
تیقی کرد کم ممیتوانمد پیاممدهای نمامالیوبی نظیمر بحمرانهمای همویتی اوانمان
کجرویهای ااتماعی کاهش پایبنمدیهمای ااتمماعی و شمک گیمری گمرو همای
نامأنوس با فرهن

اامه را ب همرا داشت باشد .بنمابرای

تحییم و بررسمی ایم

موضوع از اهمیت ویژ ای برخوردار است تا با بازشناسی عوام مؤثر بر ایم تغییمر
در اهت اصح آن گام برداشت شود (هزاراریبی و صفری شاعی .)18 :1395
در ای میان ساکنان کحنشهر کرمانشما خصوصماً اوانمان نیمز از ایم تغییمرات
عمد در عصر مدرن مصون نماند اند و ب دتییی چون شرایط ان

تحمییمی زعزعم

تحصی و مهاارت رفتوآمد ساکنان استانهای ه اوار در مهرض تغییر و تحموتت
نسیی قرارگرفت اند .بنابرای ای پژوهش باتوا ب مباحث مالر شد ب دنبال پاسم بم
ای سؤال است ک وضهیت گمرو همای مرامع دینمی و آموزشمی در بمی سم نسم
پدربزرگها و مادربزرگها پدرها و مادرها و فرزندان در شهر کرمانشا چگون است؟
 .1پيشينه پژوهش
کنهانی و همکاران ( )1398در پژوهشی نشان دادند بمی ابمژ همای رسمان ای نسم هما
تفاوت مهنادار واود دارد و می توان تقسی بندی نس ها را براساس رسمان موردعحقم
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هر نس در نظام مهرفتی آنها شناسایی کرد؛ زیرا هر نس در انتخاب نوع رسانۀ خما
خود درگیر تجربۀ مشترک تاریخی است و ب صورت انتخابی و فهال عم میکند.
ترکی و احمدی شکو ( )1397در مالاعه ای ب ای نتمایج دسمت یافتنمد کم
متغیرهای دینداری میزان کاربرد وسمای ارتبماب امهمی و شمبک همای ااتمماعی
پشتوان فرهنگی و اقتصادی میزان تحصیحت واعدی و س ارتبماب مهنماداری بما
شکاف نسیی دارند.
ادهمی و همکاران ( )1396در پژوهشی نشان دادند ک میزان ترایحات ارزشی
افراد اوان و میانسال تفاوت مهناداری با ه ندارنمد امما میمزان ترایحمات ارزشمی
افراد اوان و پیر و افراد میانسال و پیر با یکمدیگر تفماوت مهنماداری دارد .همچنمی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد ک بی متغیرهمای سمرمای ااتمماعی و
دینداری با ترایحات ارزشی در دو نس اوان و میانسال و بمی متغیرهمای سمرمای
فرهنگی و ترایحات ارزشی در نس اوان و بی میزان استفاد از رسان های امهی
و ترایحات ارزشی در دو نس اوان و پیر همبستگی مهناداری واود دارد.
حاتمی و همکماران ( )1395در پژوهشمی بما عنموان «بررسمی رونمد تغییمرات
نگرشی نس سوم در زمین گرو های مراع در ده ی  »1380با مالاعه گرو مرامع
مذهبی در س پیمایش در سالهای  1385 -1382 -1381ب ای نتمایج رسمیدند کم
روند اعتماد نس اوان بم روحمانیون در ایم  5سمال رونمد کاهشمی داشمت اسمت.
داد های ای تحقیق نشاندهند ای مه است ک اوانان اعگوهای رفتماری و فکمری
خود را بیشتر از مهیمان و اساتید دانشگا و ورزشکاران اقتباس کرد اند.
شیری بیان و همکاران ( )1394در مالاعه ای نشان دادند کم سمرمای ااتمماعی
سب

زندگی میزان استفاد از فناوری اطحعات و ارتباطات و تجددگرایی از عوامم

اصیی شکاف نسیی بی واعدی و فرزندان در زمین های ارز های مادی (اقتصمادی)
و ارز های غیرمادی (سیاسی ااتماعی فرهنگی سنتی و دینی) هستند.
میکی دوآبی ( )1391در پژوهشی نشان داد بی رسمان همای امهمی سمرمای
فرهنگی نگر

ب اهانی شدن و گرو مراع با نموگرایی ارتبماب مهنمادار وامود

دارد .ای متغیرها  43درصد از واریانس نوگرایی را میتوانند تبیی کنند.
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اشتاینباخ و سییوراستای  )2020( 1در مقاع ای «رابال دی و همبستگی بی نسیی
در آعمان شرقی و غربی» را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد کم داشمت یم
فرق مذهبی با قدرتِ روابط بی نسیی در آعمان ارتباب مثبتی دارد .با ایم حمال ایم
ارتباب مثبت در بخش غربی مذهبی تر آعمان نسبت ب بخش شرقی ک بسیار سکوتر
است قوی تر است .ای نتایج بر اهمیمت در نظمر گمرفت زمینم ااتمماعی و تماری
سیاسی هنگام مالاعه نهادهای اصیی دی و خانواد تأکید میکنند.
ااکوب و کاعتر )2013( 2در پژوهشی ب بررسمی دینمداری در میمان کودکمان
مهاار در چهار کشور اروپایی؛ انگییس آعمان هیند و سمودد پرداختنمد .آن هما بما
استفاد از داد های دقیق و اامع از کودکان مهاار در ای چهمار کشمور اروپمایی
پایداری قاب تواهی از تهصب ممذهبی در بمی خمانواد همای مهماار مسمیمان در
مقایس با خانواد های مهماار مسمیحی کم تهصمب ممذهبی آنهما طمی نسم هما
کاهشیافت بود پیدا کردند.
رابرتس 3و همکاران ( )2001در پژوهشی ب ای نتیج رسیدند ک گرو همای
مراع و سایر افراد مه در شک گیری و تداوم یا تغییر اعگوهای رفتاری هنجماری
و انحرافی از اهمیت حیاتی برخوردار هستند .بنابرای باورها و رفتارهمای ممذهبی
اوعی فرد (یا فقدان آن) نشاندهند تأثیر ااتماعیشمدن خمانواد اسمت .از دیمدگا
آن ها اعتقادات مذهبی دانشجویان با اعتقادات مذهبی و عمیکرد واعدی و دوستان
رابال مثبت دارد.
کوعند )1994( 4در مقایس تفاوتهای فرهنگی بی نس ها ک روی سم نسم
پدر و مادربزرگها پدر و مادر و فرزندانشان انجام داد بود ب ایم نتیجم رسمید
ک پدر و مادربزرگها و واعدینی ک سنی آنها بمی  65تما  90سمال و  40تما 60
سال است اشتراک فرهنگی بیشتری با ه در مقایس با نس اوان  20تا  30سمال
دارند .ب عقید کوعند نس های متواعی در مقایس با نسم همایی کم فاصمی سمنی
Steinbach & Silversteinر1.
Jacob & Kalterر2.
Robertsر3.
Kollandر4.
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بیشتری نسبت ب ه دارند عحیق فرهنگی بیشتری دارند .کوعند همچنی یکمی از
عی تضاد در روابط دروننسیی را فردگرایی میداند .ب عقید وی فردگرایی باعث
تضهیف استحکام بی نسیی میشود.
 .3مبانی نظری پژوهش
 .1-2تغييرات نسلی

«تغییرات نسیی» مسئی مهمی در تحیی های اقتصادی ااتماعی و سیاسمی بمود و
در هر اامه ای ب تناسب تغییرات ااتنابناپمذیر ااتمماعی و فرهنگمی بم وقموع
میپیوندد ) .)Lasierra, 2019: 959بم عقیمد مانهمای همر نسمیی دارای تجربیمات
متفاوت از نس قب خود است (مث کسمانی کم در یم

دور انم

ممیکننمد)

هرچند در طبقات مختیف هستند و آگماهیهمای مختیفمی دارنمد وعمی رویکمرد و
موضع گیری مشترکی دارند ک از تجرب مشترک آن نس حاص میشود .وی بمی
همزیستها( 1آنهایی ک در ی

زمان زندگی میکنند) و ه زمانها( 2آنهایی کم

ه س هستند) تمایز قاد میشود .ه زممانهما چیمزی کم او از آن تحمتعنموان
واحد نسیی 3یاد می کند دارای ویژگی زیر هستند :دارای مح مشترک در اریمان
ااتماعی و تاریخی هستند .ای موقهیت تهیی کنند حموز کسمب تجربم ممکم
باتوا ب شرایط است مثحً ی

گرو سنی از افراد ک دور ی

انم

را سميری

میکنند سرنوشت و عحق مشترک یا واحد براساس تجرب مشمترک دارنمد .دارای
هویت واحد براساس تجرب مشترک هستند (مانهای .)79 :1380
ب نظر مانهای ارز های ادید فرآورد محتوم دو اریمان تغییمر ااتمماعی
کحن هستند )1 :اریمان ظهمور نسم همای ادیمد  )2اریمان توسمه و تحموتت
ااتماعی ک مساد پیشبینینشد و ادیدی را درمقاب اریانهای فکمری حماک
قرار میدهد و درواقع پارادای ادیدی را برای تحیی ممیطیبمد .ازنظمر مانهمای
ارز ها و تفکرات متغیری وابست و درعی حمال مسمتق بم شممار ممیآینمد .از
Coexistencesر1.
Contemporariesر2.
Generation Unitر3.
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ی سو وابسمت بم شمرایط ااتمماعی و تماریخی دور همای متفماوت هسمتند و از
سویدیگر ب عنوان متغیر مستق امکان نوسازی و ارز گذاری مجدد ب روی همای
فکر و عم مواود و توعید سب های زندگی ادیمدتر را بم صمورت تمدریجی و
ترکیبی فراه میسازند و از ایم طریمق را تغییمر ااتمماعی را همموار ممیکننمد.
مانهای مهتقد اسمت کم سمنتز ارز همای قمدی و ادیمد در همر دور موامب
تهارضات ادی نسیی میشود ب طوریک سیست آموزشی ادیدی نیماز اسمت تما
نس های قب را دربرابر تغییرات فرهنگی تاز ه نوا سازد

(.)Rempel, 1963: 55

اینگیهارت در کتاب خود «تحول فرهنگی در اامه پیشرفت صنهتی» درممورد
تفاوت نسیی چهار فرضی اساسی دارد ک دربار امکان یا عمدمامکمان شمکاف یما
گسست نسیی سخ گفت است:
 )1فرضی چرخ زندگی یا ساعخوردگی :تفاوت نس ها یا تفاوت ارز همای
گرو های سنی مختیف امری طبیهی و مربوب ب اقتضادات روانشناختی همر دور
از زندگی است و تفاوت در ارز ها ب اقتضای شرایط سنی مربوب میشود.
 )2فرضی دور ای :تفاوت نس ها ب فرآیند تدریجی تغییر ارز هما در همم
گرو های سنی با کمی متفاوت از یکدیگر مربوب میشمود و بما انجمام اصمححات
بنیادی در ساختارهای اقتصادی و ااتماعی و تغییر شمرایط زیسمت بم تمدریج در
ارز ها نیز تغییری حاص میشود و افراد در مسیر تحوتت ارز ها باتوام بم
دوری یا نزدیکی از آن تغییر میکنند.
 )3فرضی گرو سنی :تفاوت نس ها ناشی از تفاوت ارز های نس ادید با
ارز های نس قب است ک بما ورود نسم ادیمد بم عرصم حیمات ااتمماعی
اامه ارز های ادید اایگزی ارز های نس قب میشود.
 )4فرضی ترکیبی :تفاوت نس ها ناشی از چرخ زنمدگی اقتضمادات سمنی و
تغییرات بنیادی در ارز های هم گرو های سنی با کمی تغییر از یکدیگر و نیز با
تغییر در ارز های نس ادید اایگزی ارز های نس های قب میشود.
نظریم اینگیهممارت درخصممو

دگرگممونی ارزشممی پممیشبینممی مممیکنممد کم

اایگزینی امهیت نس ادید ب تدریج ب ااب اایی بیندمدت ارز همای ممادی
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ب ارز های فراممادی منجرخواهدشمد (آزادارمکمی  .)25 :1383در دهم هشمتاد
اینگیهارت ای اید را مالمر ممیکنمد کم در اواممع صمنهتی مواام بما نموعی
دگرگونی ارزشی هستی  .گرایش نسبت ب ارز های فرامادی تقویت شد و نس
ادید ب ارز های فرامادی اوعویت بیشمتری ممیدهمد .در تبیمی ایم دگرگمونی
ارزشی و نسیی ب طراحی دو فرضی پیشبینیکنند میپمردازد کم عبارتنمد از-1 :
فرضی کمیابی ک بنا بر آن اوعویتهمای فمرد بازتماب محمیط ااتمماعیاقتصمادی
اوست -2.فرضی ااتماعیشدن ک اص را بر ای قمرار ممیدهمد کم ارز همای
اساسی فرد ب شک گسترد منهکسکنند شرایالی است ک طی سالهمای قبم از
بیوغش فراه شد است .ب نظمر اینگیهمارت فرضمی کمیمابی بم دگرگمونیهمای
کوتا مدت با آثار دور ای اشار دارد .دور های رونق ب افزایش فراممادیگرایمی و
دور های کمیابی ب مادیگرایی میانجامد .فرضی ااتماعیشدن دتعت بمر وامود
آثار بیندمدت نسیی دارد (اینگیهارت و آبرامسون .)62:1378
م

عوهان نیز مهتقد است زمانی ک مما فنماوری ادیمدی را وارد اامهم ای

میکنی

آن اامه را برای همیش عوض کرد ایم و اوانمان بم دعیم نموگرایی و

آمادگی برای پممذیر

تمازگی هما بیشمتر از افمراد مسم کم افکمار و عقایدشمان

شک گرفت تحتتأثیر ای تغییرات قرار می گیرند .یهنمی امذب تغییراتمی چممون
نحو ارتباطمات مد سیاست و اعگوپذیری غیرفرهنگی میشوند .ب طوریکم ایم
اعگوپذیری ک مغایر با ارز ها و هنجارها و ب طورکیی فرهن

اامهم خودشمان

است در آنها مواب ایجاد بحران هویت و درنهایت منجر ب بمروز شمکاف بمی
نس ها میشود .اگر در گذشت روند اامه پذیری عمدتاً توسط خانواد مدرسم و
نهادهایی انجام می شد ک عناصری از نس پیشی همچون پدر مادر مهی واعم
و مهتمد در ای انتقال فرهنگی نقش ایفا میکردند دسترسی گسترد بم امکانمات
نوی تکنوعوژیکی نسم ادیمد را دراریمان تحموتت تماز ای قمرار داد اسمت؛
بدی ترتیب با تغییر مبانی ورود گزار های ارزشی نظمام ارزشمی ایمم نسمم نیمز
متفاوت از نس پیشی شد است (کوزر .)208 :1392
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برگر و عوکمان 1پدید شکاف نسیی را در قاعب پرور

ااتماعی ناموفق تبیمی

کرد اند و مهتقدند ای امر زمانی ب ظهورمیرسد کم اخمتحفهمایی بممی پممرور
ااتماعی اوعی و ثانوی واود داشت باشد .بم عقیمد آن هما خمرد اهمان همایی کم
دراریان پرور

ااتماعی ثانوی درونی ممی شموند عمومماً واقهیمت همایی هسمتند

ازدی درمقاب «اهان پای ای» ک در پرور

ااتمماعی اوعیم تحصمی شممد اسمت

(برگر و عوکمان  .)189 :1387برخی از بحران هایی کم پمس از پمرور

ااتمماعی

اوعی روی می دهند درواقع مهیول پی بردن ب ای نکت است ک دنیمای واعمدی تنهما
دنیای مواود نیست بیک دارای موقهیت ااتماعی بسمیار مشخصمی اسمت و شماید
حتممی مفهممومی تحقیرآمیممز نیممز در آن نهفتمم باشممد .امممروز بمما کثممرت نهادهممای
اامه پذیرکنند سروکار داری ک هری
را اشاع می دهند .واعدی

ارز ها هنجارها و سب

زندگی خاصمی

مدرس و دانشمگا صمنهت فرهنگمی (رادیمو تیویزیمون

سممینما مممماهوار نشممریات و )...نهادهممایی هسممتند کمم هریمم

ایمم کممارکرد

(اامه پذیری) را ب صورتهای مختیف انجام میدهند .بنابرای در چنمی اامهم ای
وحدت ارزشی از بی می رود و کثرت ارزشی اایگزی آن می شود .در اامه ای ک
وحدت ارزشی از بی برود انسان با گرو های مختیفی سروکار دارد ک در هری
آن ها ی

نوع ارز

خاصی حاک اسمت کم گما در گمرو دیگمر ارز

ارز های رقیب بر پذیر

از

نیسمت و

ارز های واعدی تأثیر دارد (ریتزر .)712 :1382

رایزم تفاوتهای نسیی ارز ها را متأثر از رسان ها ممیدانمد؛ ازنظمر او اممروز
رسان های امهی توسه پیدا کمرد و موامب ازبمی رفمت مرزهمای فیزیکمی اواممع
شد اند .مالابق نظری رایزم

در دور ای از تاری

سنتها حاکمیمت داشمتند و پیونمد

بی نس ها با نس های پیشی خود و ازطریق سنتها برقرار میشد درحاعیک اممروز
در تمماری زنممدگی بشممر دور ای حمماک شممد کم دور حاکمیممت قمموی رسممان هممای
ارتبابامهی است .در ی

اامه در حال گذار مهموتً اوانمان ارز همای سمنتی را

تغییر میدهند.در ای دور اوانان با تأثیرپذیری از رسان ها ارز های پیشی خمود را
کنار گذاشت و ارز های ادید را اایگزی آنها میکنند (ساروخانی .)53:1378
Berger & Luckmanر1.
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 .2-2گروههای مرجع

مفهوم گرو مراع را اوعی بار هیم در سال  1942ب کار برد .او در مقدم کتمابی
ک همرا با سینگر تحتعنوان مالاعهاتی دربار نظری گمرو مرامع تمدوی کمرد
آورد است :انسانها در شک دهی ب نگر های خود بیش از آنک ب خود متکمی
باشند ب گرو هایی ک با آنان در ارتباباند تکی دارند (
 .)4ازنظر مرت

Hyman & Singer, 1968:

گرو مراع گروهی است ک ما مهیارهای تزم را بمرای سمنجش

رفتارهای خود و دیگران از آن گرو کسب میکنی ؛ گروهی کم فمرد ارز هما و
مهیارهای آنان را ب منزع چارچوبهای مقایس ای مراع در فرآیندهای ارزشیابی و
خودسنجی ب کارمیبنمدد ( .)Merton, 1968: 283از دیمدگا ترنمر اصمالح گمرو
مراع ب ی

وضهیت دست امهی اشار دارد ک افراد ن تنهما آن را بمرای ارزیمابی

موقهیتشان ب کار میبرنمد (یم

گمرو مقایسم ای) بیکم هنجارهما و اعگوهمای

رفتاری را از آنها اخذ میکنند (گرو های هنجماری) ( .)Turner, 2006: 500اساسماً
ب دعی اینک انسانها در اامه و در ارتباب با دیگران زندگی میکنند و نمیتواننمد
با محکهای عینی ب صحت رفتارها یا باورهای خود یقی پیمدا کننمد مقایسم بما
گرو های مراع و ارااع ب آنها راهی برای برون شدن از ای مهض و بم بسمت
است .ای ارااع حتی اگمر خودآگاهانم نباشمد نقمش انکارناپمذیر و بسمزایی در
تصمی گیریها و رفتارهای اعضای اامه ایفا میکند (.)Kuper, 2013: 723
نیوکمب اوعی کسی است ک ب صورت تجربی تأثیرات گرو های مرامع را
موردبررسی قرار داد است .او نقش گرو های مراع را در شک گیری دریافتها و
تغییر نگر های افراد مه و تهیی کنند ممیدانمد و بمر انبم همای هنجماری ایم
گرو ها تأکید میکند .وی دو مفهوم ادید نیز دربار گرو های مراع عرض کمرد
است :گرو مراع مثبت و گرو مراع منفی .گرو مراع مثبت گروهی است کم
فرد تمای ب حضور و عضویت در آن دارد و نگر ها و رفتارهمای اماری در آن
را مالیوب میانگارد .مراع منفی درمقاب گروهی است کم ااذبم ای بمرای فمرد
ندارد وسهی میکند ک خود را از آن دور نگ دارد و از هنجارها و روی های حاک
در آن تبری اوید

(.)Newcomb, 1958: 268
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بحث مید دربار «دیگری تهمی یافتم » حموز نظمری دیگمری اسمت کم ارتبماب
نزدیکی با بحث گرو مراع دارد .ب اعتقاد او فرد گرو ااتماعی خود
ی

را بم عنموان

مجموع سازمانیافت از گرایشها هنجارها ارز ها و هدفهایی ک بم رفتمار او

و دیگری شک میدهد فرض میکند« .فرآیند ااتماعی از را دیگری تهممی یافتم بمر
رفتار گرو تأثیر میگذارد زیرا از ای را است ک فرآیند ااتماعی یا گمرو بم عنموان
عام تهیی کنند در ذه فرد نفموذ ممیکنمد» (دوچ و کمراوس  .)202 :1374میمد در
ساخت (خود) ب دو عام ( Iم فردی) و( meم ااتماعی) اشار ممیکنمد و هویمت
کنشگر را برآوردی از ای دو عنصر میداند .ازنظر مید شخص بمرای ارزیمابی خمود
هنجارها یا ارز هایی از دیگران مه یا تهمی یافت را درونی و سيس بما ایم توانمایی
شروع ب ارزیابی از خود

میکند (دوچ وکراوس .)205 :1395

 .3چارچوب نظری پژوهش
در ای مالاعه چارچوب نظری برگرفت از رویکرد تیفیقی اسمت کم از مجموعم ای از
نظری ها اخذ شد است .برای نس از نظریات مانهای اینگیهارت م
عوکمان و رایزم و برای گرو های مراع از نظریمات همیم

عوهمان برگمر و

نیوکممب میمد و ممرت

استفاد شد است .ب نظر مانهای همیش نس های ادید آغازگر خودخواهی ریشم ای
و متمایز از نس های پیشی نیستند؛ بیک برعکس پدید گسست نسمیی عممدتاً در پمی
دورانی از تغییرات فرهنگی سریع ایجاد میشود .اینگیهارت مهتقد است ک وا تممایز
مردم اوامع مختیف نگر ها ارز ها و مهارتهای اصیی و پایمدار آنمان اسمت بم
بیان دیگر فرهن

آنان با ه تفاوت دارد .در چنمد دهم گذشمت تغییمرات اقتصمادی

تکنوعوژیکی و ااتماعی م سیاسی فرهن های اوامع پیشرفت صنهتی را از انبم همای
بسیارمه دگرگون ساخت است .ای تغییرات از انب های مختیف زندگی تما بمدان حمد
بود ک میتوان اظهار داشت ک در مقام کشورهای پیشرفت صنهتی خواسمت ممردم از
زندگی تغییر کرد اسمت .وی درممورد تفماوت نسمیی چهمار فرضمی اساسمی دارد-1:
فرضی چرخ زندگی یما سماعخوردگی -2فرضمی دور ای -3فرضمی سمنی -4فرضمی
ترکیبی .نظری گرو مراع مرت در سنت اامه شناسی کمارکردی قمرار دارد .براسماس
مکتب کارکردی واود و بقای ی

نهاد یا ساخت ااتماعی مهیمول اسمتهداد و نقمش
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آن در تأمی کارکردهایی است ک نیازهای ضروری نظمام ااتمماعی را تمأمی و بقما و
دوام آن را تضمی میکند .یکی از مه تری ای ضرورتها اامهم پمذیری بم مهنمای
انتقال ارز ها و هنجارهای اامه است .ای فرآیند توسط نهادهایی ازقبیم خمانواد
مدرس رسان ها دوستان و ....ب اارا در میآید .گرو مراع نیز در هممی چمارچوب
قرار میگیرد زیرا گرو های مراع درنهایت متوعی انتقال برخی هنجارهما (گمرو همای
مراع هنجاری) و تأمی محکها و مهیارهای تزم برای ارزیمابی و محم زدن رفتارهما
و باورهای افراد هستند (گرو های مراع تالبیقی) .نظری گرو مرامع اذعمان ممیدارد
ک ازنظر ااتماعی افراد تحتتأثیر گرو هایی قرار میگیرند ک ب گممان آنهما اهمیمت
زیادی دارند .آنها گرو های مشخصی را ب عنوان راهنما و اعگوی رفتار خمود انتخماب
میکنند (گرو های مراع هنجاری) .افراد گرو هایی را ب عنموان مبنمایی بمرای مقایسم
خود با دیگر افراد و گرو ها در نظر میگیرند (گرو همای مرامع تالبیقمی) .افمراد غاعبماً
بیش از ی

گرو را ب عنوان گرو مراع خود انتخماب ممیکننمد (گمرو همای مرامع

چندگان ) .گرو های مشخصی ک ب عنوان مبنای مقایس و مرااه توسط افراد انتخماب
میشوند قدرت نفوذ و تاثیرگذاری بر گمرایشهما و رفتارهمای آنهما را دارنمد حتمی
درصورتیک عضو آنها نباشند ( .)Dawson & Chatman,2001مرت گمرو همای مرامع
را ب دو دست مثبمت و منفمی تقسمی کمرد .منظمور وی از گمرو همای مرامع مثبمت
گرو هایی است ک هنجارهای آنها پذیرفت میشود و گرو مراع منفمی گمرو همایی
است ک هنجارهای آن طرد میشود.

مدل  .1مدل تحليلي پژوهش
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 .4فرضيههای تحقيق
گرو های مراع دینی در بی س نس شهروندان کرمانشاهی با ه متفاوت است.
گرو های مراع آموزشی در بمی سم نسم شمهروندان کرمانشماهی بما هم
متفاوت است.
بی متغیرهای زمین ای (س

انسیت تحصیحت درآمد) و گرو های مرامع

آموزشی و دینی رابال مهنادار واود دارد.
بی میزان استفاد از رسان های امهی و گرو های مرامع آموزشمی و دینمی
رابال مهنادار واود دارد.
بی گرایش ب نوگرایی و گرو های مراع آموزشمی و دینمی رابالم مهنمادار
واود دارد.
بی تغییر مناس

دینی و گرو های مراع آموزشمی و دینمی رابالم مهنمادار

واود دارد.
وضهیت موااه با ان

بر گرو های مراع آموزشی و دینی تأثیر مهنادار دارد.

 .5روش پژوهش
در ای پژوهش برای گردآوری داد ها از رو

پیمایش استفاد شمد .اامهم آمماری

پژوهش را تمام شهروندان  15سال ب باتی شمهر کرمانشما تشمکی ممیدهنمد کم
مالابق آمار سرشماری عمومی نفوس و مسک سال  1395تهداد  855523نفر اسمت
ک ای تهداد در س نس اوان میانسال و مس طبق بندی شدند .ب تفکیم

حجم

نمون امهیت نس اوان  19-25ساع  283628نفمر نسم میانسمال  54-30سماع
 417705نفر و نس مس  55سال ب بات  154190نفر هستند .نس اول پدربزرگهما
و مادربزرگها نس دوم پدرها و مادرها و نس سوم بچ های دبیرسمتانی (دختمر و
پسر) در نظر گرفت شدند .در ای پژوهش نمون گیمری بم شمیو تصمادفی خوشم ای
انجام شد .با توا ب اینک امهیت موردمالاعه در ایم پمژوهش همگم نبمود بم
ناچار باید درابتدا اامهم آمماری تقسمی و از درون همر قسممت نمونم ای مناسمب
انتخاب شود .بدی طریق ک در هر منالق نشانی خیابانها مشخص شد و سميس از
بی آنها نمون گیری صورت گرفت .در هر خیابان نیز از بیوکها ب شیو نمون گیری
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تصادفی نظاممند و از بی خان ها و افراد خان نمون گیری تصادفی ساد ب عمم آممد.
حج نمون در ای تحقیق براساس فرمول کوکران برابر با  575نفمر اسمت .باتوام
ب اینک اامه آماری ناهمگ بودند برای دقت بیشتر احتمال درصد صمحت 2/40
در نظر گرفت شد و بنابرای تهداد نمون  575ب دستآمد.

)(2 / 40) 2 (0 / 5)(0 / 5
t 2 pq
(0 / 05) 2
d2
n

 575
1 t 2 pq
1
)(2 / 40) 2 (0 / 5)(0 / 5
1  ( 2  1) 1 
(
) 1
N d
855523
(0 / 05) 2

در ای پژوهش امعآوری داد ها ازطریق پرسشنام توأم با مصاحب انجام میگیرد.
در ای پژوهش احتمما ًت تهمدادی از کارکنمان در سمالص تحصمیحت زیمردیيی قمرار
داشت باشند و ای احتمال میرود ک نتوانند ب برخی سؤاتت پاس دهند و یا برخمی
سؤاتت برای ای پاسخگویان مبه یا غیرقاب فه باشد عذا از پرسمشنامم تموأم بما
مصاحب استفاد ب عم میآید .در پژوهش حاضمر بمرای پایمایی ابمزار پمژوهش از
تکنی

آعفای کرونباخ استفاد شد است .در ای ادول مقادیر آعفای کرونبماخ بمرای

اکثر متغیرها بیشتر از  0/7بود و بنابرای پایا بودن ابزار انداز گیری را نشان میدهد.
جدول  .1قاعده کيزر و آزمون بارتلت
یغهر

ی غ ه/ریؤ فش
گه شریهاعرد ها ر
گه شریهاعرییکااا ر
ی زا رف،س زرهسترد ها ر
ی زا رگها شرنشرنکگها ا ر
ی زا ردآ هآارنشرییکاش ر

م ،ادرگک شرهس
9ر
9ر
4ر
5ر
4ر

ی فستریه نبسخ
 0/88ر
 0/82ر
 0/70ر
 0/65ر
 0/71ر

 .6یافتههای پژوهش
داد های ای پژوهش حاص استخراج پرسشنام هایی است ک توسط  470نفمر از
شهروندان باتی  15سال شهر کرمانشا تکمی شد و اساس تجزی و تحییم قمرار
گرفتند .نتایج توصیفی ای مالاعه نشان میدهد ک میانگی سنی پاسخگویان برابمر
با  37/17است .ازعحاظ انسیت  61/8درصد پاسخگویان را مردان و  38/1درصد
آنها را زنان تشکی می دهند .ازعحاظ سالص تحصیحت  4/7درصد افراد زیردیيی
 11/9درصد دیيی  8/4درصد فوق دیميی  44/4درصمد عیسمانس و  26/5درصمد
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فوقعیسانس بودند و از عحاظ وضهیت درآمد نیمز یافتم همای حاصم از پمژوهش
نشان میدهد ک میانگی میزان درآمد ماهیان افراد برابر  5200000تومان است.
ادول  2ضریب همبستگی بی متغیرهای مستق و گمرو همای مرامع دینمی و
آموزشی را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد ک تحصیحت پاسخگویان با گرو مرامع
آموزشی با مقدار ( )r=0/073همبستگی مهنماداری نمدارد .از ایم نتیجم چنمی تفسمیر
میشود ک افزایش تحصیحت تأثیری در تغییرات گرو مراع آموزشی ندارد .از طرف
دیگر تحصیحت با گرو مراع دینی ( )r=0/229رابال مهنادار دارد؛ ب ای مهنا کم بما
افزایش تحصیحت تغییرات نسمیی در گمرو مرامع دینمی بیشمتر ممیشمود .یکمی از
متغیرهای مؤثر در تغییرات گرو های مراع آموزشی و دینی گرایش افراد ب نموگرایی
است ک با مقدار ( )r=0/112با گرو مراع آموزشی و با مقدار ( )r= -0/015بما گمرو
مراع دینی ارتباب مهنادار دارد .گرایش افراد بم نموگرایی منجمر بم تغییمر و تهموی
گرو های مراع آموزشی و دینی میشود و هر انداز ای تمای ب نوگرایی بیشتر باشد
ای تغییرات نیز باتتر میرود .تغییر مناس

دینی افراد با تغییر در گرو مراع آموزشمی

( )r=0/230و تغییر در گرو مراع دینمی ( )r=0/557هممرا اسمت .وقتمی ارز همای
ااتماعی در ی

اامه برای افراد و در ذه افراد تغییر پیدا میکند افمراد گمرو همای

مراع دینی و آموزشی خود را نیز ااب اا میکنند .براساس داد های ادول مهماارت
با گرو مراع آموزشی با مقدار ( )r=0/783همبستگی قوی و مهنادار دارد؛ ب ای مهنما
ک با مهاارت گرو های مراع آموزشی افراد نیز تغییر میکنمد .ایم نتیجم بما پدیمد
مهاارت قاب انتظار است چراک زمانی ک افراد نق مکان میکنند ممک است در مکان
ادید با گرو های مراع آموزشی دیگری روب رو شوند و آنها را ب عنوان گرو مراع
خود انتخاب کنند .براساس نتایج پژوهش مهاارت بما گمرو مرامع دینمی بما مقمدار
( )r=0/126همبستگی مهناداری ندارد ب ای مهنا ک افراد بما مهماارت گمرو مرامع
دینی خود را تغییر نمیدهند ک ای مسئی ممک است با اعتقادات دینمی افمراد ممرتبط
باشد .س پاسخگویان با گرو های مراع آموزشی بما مقمدار ( )r=0/086و گمرو همای
مراع آموزشی با مقدار همبستگی ( )r=0/126دارای رابال مهنادار است ب ای مهنا کم
با افزایش س افراد گرو های مراع آموزشی و دینی آنها نیز تغییر ممیکنمد کم ایم
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مسئی میتواند ب دعی تغییر نس ها یا همان شکاف نسیی باشد .میزان درآممد بما گمرو
مراع آموزشی با مقدار ( )r=0/972دارای رابال مهنادار است ب ایم مهنما کم هرچم
میزان درآمد افراد بیشتر باشد گرو مراع آموزشی آنها نیز تغییر میکند ک ای نتیجم
نیز طبیهی است چراک با افزایش میزان درآمد امکانات بیشتری درزمین آموزشی بمرای
افراد مهیاست ک ای مسئی میتواند باعث تغییر گرو مراع آنها شود .درنهایت میمزان

استفاد از رسان های امهی با مقدار همبستگی ( )r=0/198با گرو مرامع آموزشمی دارای
رابال مهنادار است ب ای مهنا ک هرچ میزان استفاد پاسخگویان از رسان های امهمی
بیشتر باشد گرو مراع آموزشی آنها نیز تغییر میکند.
جدول  .2ضريب همبستگي بين متغيرهاي مستقل و گروههاي مرجع
ی غ هریس لل
ی زا رمجص ت
گها شرنشرنکگها ا ر
مغ هریهسآمرد ها ر
یهساهت
آ ر
ی زا ردریی
اآ فسدشرااررآسنشرهسترام،ا ر

ی غ هر انس ش
گه شریهاعرییکااا
گه شریهاعرد ها
گه شریهاعرییکااا
گه شریهاعرد ها
گه شریهاعرییکااا
گه شریهاعرد ها
گه شریهاعرییکااا
گه شریهاعرد ها
گه شریهاعرییکااا
گه شریهاعرد ها
گه شریهاعرییکااا
گه شریهاعرد ها
گه شریهاعرییکااا
گه شریهاعرد ها

ا تررانطش
0/073
0/229
0/112
-0/015
0/230
0/557
0/783
0/126
0/086
0/088
0/972
0/271
0/198
0/030

ی،هسدارت
0/098
0/000
0/011
0/729
0/000
0/000
0/037
0/812
0/049
0/041
0/028
0/659
0/000
0/613

ن دشریایک
ردرفهض ش
مأ رفهض ش
مأ رفهض ش
ردرفهض ش
مأ رفهض ش
مأ رفهض ش
مأ رفهض ش
ردرفهض ش
مأ رفهض ش
مأ رفهض ش
مأ رفهض ش
ردرفهض ش
مأ رفهض ش
مأ رفهض ش

نکعررانطش
یس ل م
یس ل م
یس ل م
ی،ککس
یس ل م
یس ل م
یس ل م
یس ل م
یس ل م
یس ل م
یس ل م
یس ل م
یس ل م
یس ل م

ادول  3میانگی و انحراف مهیار گرو مراع دینی و آموزشی در گمرو زنمان و
مردان را نشان می دهد .برای گرو مراع دینمی میمانگی نممر گمرو زنمان برابمر
 21/72و میانگی گرو مردان برابر  23/46است .نتایج حاص از آزمون تمی نشمان
میدهد ک میانگی گرو ها با ه تفاوت مهنادار داشت و اختحف میانگی هما برابمر
 1/74است .برای اساس میتوان گفت فرض  H0رد و  H1ممورد تأییمد و درنتیجم
قابییت تهمی ب ک اامه آماری را دارد .برای گمرو مرامع آموزشمی میمانگی
نمر گرو زنان برابر  25/36و میمانگی گمرو ممردان برابمر  24/36اسمت .نتمایج
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حاص از آزمون تی نشان میدهد ک میانگی گرو ها با ه تفاوت مهنادار داشت و
اختحف میانگی ها برابر  0/631است .برای اساس میتوان گفت فرض  H0تاییمد و
 H1رد و درنتیج ای فرضی قابییت تهمی ب ک اامه آماری را ندارد.
جدول  .3ميانگين و انحراف گروه مرجع ديني و آموزشي در گروه مردان و زنان
یغهر
گه شریهاعرد ها ر
گه شریهاعرییکااا ر

گه شرهس ر

یهدا ر
انس ر
انس ر
یهدا ر

ی سن ر
نمهات ر
 23/46ر
 21/72ر
 25/36ر
 24/36ر

انجهافر
ی ،سر ر
 6/43ر
 5/79ر
 7/73ر
 7/38ر

ی،هاردارتریایک ر Tر
یایک ر ک ر
یل ار Fی،هسدارت ر یل ار ر ی،هسدارت ر
 3/063ر

 0/081ر  3/093ر

 0/002ر

 1/43ر

 0/231ر  1/477ر

 0/140ر

ادول  4میانگی و انحراف مهیار گرو مراع دینی و آموزشی در گمرو افمرادی
ک مهاارت کردند و آنهایی را ک مهاارت نکردند نشان ممیدهمد .بمرای گمرو
مراع دینی میانگی نمر گرو مهااران برابر  22/20و میانگی گرو غیرمهااران
برابر  22/85است .نتایج حاص از آزمون تی نشان میدهد ک میانگی گرو هما بما
ه تفاوت مهنادار داشت و اختحف میانگی هما برابمر  -1/65اسمت .بمرای اسماس
میتوان گفت فرض  H0تایید و  H1رد و درنتیجم قابییمت تهممی بم کم اامهم
آماری را ندارد .برای گرو مراع آموزشی نیز میانگی نمر گمرو مهمااران برابمر
 24/24و میانگی گرو غیرمهااران برابر  25/14است .نتایج حاص از آزمون تمی
نشان میدهد ک میانگی گرو ها با ه تفاوت مهنادار داشت و اختحف میانگی هما
برابر  0/896است .برای اساس میتوان گفت فمرض  H0تاییمد و  H1رد و درنتیجم
قابییت تهمی ب ک اامه آماری را ندارد.
جدول  .4ميانگين و انحراف گروه مرجع ديني در گروه مهاجر و غيرمهاجر
یغهر
گه شریهاعرد ها ر
گه شریهاعرییکااا ر

گه شرهس ر

یهساه ر
هیهساه ر
یهساه ر
هیهساه ر

ی سن ر
نمهات ر
 22/20ر
 22/85ر
 24/24ر
 25/14ر

انجهافر
ی ،سر ر
 5/93ر
 6/46ر
 6/94ر
 7/71ر

یایک ر ک ر
یل ار Fی،هسدارت ر

ی،هاردارتریایک ر Tر
یل ار ر ی،هسدارت ر

 0/281ر

 0/597ر

 -2/113ر

 0/324ر

 2/371ر

 0/125ر

 -0/987ر

 0/324ر

ادول  5میانگی و انحراف مهیار گرو مراع دینی و آموزشی در گمرو افمرادی
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ک تجرب ان

داشتند و آنهایی را ک تجرب ان

نداشتند نشان میدهمد .بمرای

گرو مراع دینی میانگی نمر گروهی کم تجربم انم
میانگی گروهی ک تجرب ان

داشمت برابمر  23/09و

نداشت برابر  22/76است .نتایج حاص از آزممون

تی نشان میدهد ک میانگی گمرو هما بما هم تفماوت مهنمادار داشمت و اخمتحف
میانگی ها برابر  0/333است .برای اساس میتوان گفت فرض  H0موردتأیید اسمت
و  H1رد می شود و درنتیج قابییت تهمی ب ک اامه آماری را ندارد .برای گرو
مراع آموزشی میانگی نمر گروهی ک تجرب ان
گروهی ک تجرب ان

داشت برابر  24/21و میانگی

نداشت برابر  25/28است .نتایج حاص از آزمون تی نشان

میدهد ک میانگی گرو ها با ه تفاوت مهنادار داشت و اختحف میانگی هما برابمر
 -1/07است .برای اساس ممیتموان گفمت فمرض  H0ممورد تاییمد اسمت و  H1رد
میشود و درنتیج قابییت تهمی ب ک اامه آماری را ندارد.
جدول  .5ميانگين و انحراف گروه مرجع ديني در گروه داشتن تجربه جنگ و عدم داشتن تجربه جنگ
یغهر

گه شرهس ر

گه شریهاعر
د ها ر
گه شریهاعر
ییکااا ر

داا رمدهنشراهگ ر
ع مرداا رمدهنشراهگ ر
داا رمدهنشراهگ ر
ع مرداا رمدهنشراهگ ر

ی سن ر
نمهات ر
 23/09ر
 22/76ر
 24/21ر
 25/28ر

انجهافر
ی ،سر ر
 6/79ر
 6/79ر
 7/59ر
 6/54ر

یایک ر ک ر
یل ار Fی،هسدارت ر

ی،هاردارتریایک ر Tر
یل ار ر ی،هسدارت ر

 4/772ر

 0/029ر

 0/540ر

 0/589ر

 22/75ر

 0/000ر

 -1/457ر

 0/146ر

 .1-6رگرسيون چندگانه

تحیی رگرسیون ب صورت گسترد برای پمیشبینمی و شمناخت ارتبماب میمان متغیمر
مستق و وابست و شک ای روابط اسمتفاد شمد اسمت .اوعمی مهادعم رگرسمیونی
مربوب ب گرو مراع دینی است .مه تری پیشفمرضهمای رگرسمیون کم در ایم
مدل ب شر زیر موردبررسی قرار گرفتند :نتایج حاص از آزمون دوربی واتسون بما
مقدار  1/61نشان میدهد ک باقیماند های ه اوار ب هم ارتبماب ندارنمد و مقمادیر
مستق از ه هستند و ای پیشفرض بمرای رگرسمیون موردقبمول اسمت .شماخص
تحم و عام تورم واریانس ب ترتیب با مقادیر  0/849و  1/187موردتأییمد هسمتند.
مقدار شاخص تحم ب سمت ی

نزدی

بود و موردقبول است .شماخص تحمم
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ک بی صفر تا ی

است؛ ب سمت ی

می دارد و ای نشان میدهد ک عام تمورم

واریانس در اینجا نسبتی از تغییرات متغیر مستق است ک ب وسمیی سمایر متغیرهمای
مستق مدل رگرسیون خالی تبیی نمیشود .نتایج مندرج در ادول  6نشان میدهند
دینمی اسمت.

اوعی متغیری ک وارد مهادع رگرسیونی شد است میزان تغییر مناس

مقدار  Tبرای ایم متغیمر برابمر ( )T= 6/648و ضمریب مهنمیداری ()Sig.T=0/000
است .متغیر دیگری ک وارد مهادع شد است میزان گرایش ب نوگرایی است .مقمدار
 Tبرای ای متغیمر برابمر ( )T= 2/754اسمت کم بما خالمای ( )Sig.T= 0/006ممورد
پذیر

است .با ورود ای متغیر میزان ضریب تهیی برابر با R 2 =0/250بم دسمت

آمد .ای دو متغیر رویه رفت توانست انمد  0/250درصمد از تغییمرات درونمی متغیمر
وابست یهنی مراهیت دی را تبیی کنند.
جدول  .6رگرسيون چندگانه و آمارههاي مرتبط با آن براي مرجعيت دين
ضه بری ،سرنش ش ر
شن ر
ی غ هرپ ر
انس ش ر
خطستری ،سر
B
 0/409ر
 0/08ر
مغ هریهسآمرد ها ر  0/546ر
گه شریهاعرد ها ر
 0/170ر
 0/05ر
گها شرنشرنکگها ا ر  0/153ر
یهممه راسخصرهسترارا سنار رنهااشررگهآ ک رچه گسنش ر
ر
ی،سدلرالم ر
نسمراسخص ر
یل ار ر
ی،سدلرالم ر
نسمراسخص ر
یل اررثسنز ر
 38/87ر
مجل لر ار سنس ر
 Constantر
Fر
د رن ر امسک ر
 0/000ر
ی،هسدارتر ار سنس
 Durbin-Watsonر
 Sig. Fر
ضه برم ،ر
 0/50ر
همبس ارپ هآک ر
 R-Squareر
Rر
اسخصرعسیلرمکرمر ار سنس ر
 0/849ر
اسخصرمجمل ر
 VIFر
 Toleranceر
ضه بری ،سرا شر
Beta

یایک ر
ر tر
 6/648ر
 2/754ر

ی،هسدارت
 Sig.ر
 0/000ر
 0/006ر
یل ار ر
 11/01ر
 1/613ر
 0/250ر
 1/187ر

دومی مهادع رگرسیونی مربوب ب گرو مراع آموزشمی اسمت .نتمایج حاصم از
آزمون دوربی واتسون با مقدار  1/607نشان میدهد ک باقیماند های ه اموار بم
ه ارتباب ندارند و مقادیر مستق از ه هستند و ای پیشفرض بمرای رگرسمیون
موردقبول است .شاخص تحم و عام تورم واریانس ب ترتیب با مقادیر  0/884و
 1/131موردتأیید هستند .مقدار شماخص تحمم بم سممت یم
موردقبول است .شاخص تحم ک بی صفر تا ی

نزدیم

است؛ ب سمت ی

بمود و
میم دارد

و ای نشان می دهد ک عام تمورم واریمانس در اینجما نسمبتی از تغییمرات متغیمر
مستق است ک ب وسیی سمایر متغیرهمای مسمتق ممدل رگرسمیون خالمی تبیمی

54

راهبرد اجتماعي – فرهنگي ♦ سال  ♦ 10شماره  ♦ 37زمستان 1399

نمیشود .نتایج مندرج در ادول  7نشان میدهند اوعمی متغیمری کم وارد مهادعم
رگرسیونی شد است گرایش ب نوگرایی است .مقمدار  Tبمرای ایم متغیمر برابمر
( )T= 8/05و ضریب مهنمیداری ( )Sig.T=0/000اسمت .متغیمر دیگمری کم وارد
مهادع شد است میزان تغییر مناس

دینی است .مقمدار  Tبمرای ایم متغیمر برابمر

( )T= 3/45است ک با خالای ( )Sig.T= 0/001مورد پذیر
2

اسمت .بما ورود ایم

متغیر میزان ضمریب تهیمی برابمر بما  R =0/317بم دسمت آممد .ایم دو متغیمر
رویه رفت توانسمت انمد  0/317درصمد از تغییمرات درونمی متغیمر وابسمت یهنمی
مراهیت آموز

را تبیی کنند.

جدول  .7رگرسيون چندگانه و آمارههاي مرتبط با آن براي مرجعيت آموزش
ضه بری ،سرا شر

ضه بری ،سرنش ش ر
شن ر
ی غ هرپ ر
انس ش ر
B
خطستری ،سر
 0/464ر
 0/09ر
گها شرنشرنکگها ا ر  0/795ر
گه شریهاعر
ییکااا ر
 0/199ر
 0/08ر
مغ هریهسآمرد ها ر  0/284ر
یهممه راسخصرهسترارا سنار رنهااشررگهآ ک رچه گسنش ر
ر
نسمراسخص ر
یل ار ر
ی،سدلرالم ر
نسمراسخص ر
Fر
یل اررثسنز ر
 54/108ر
مجل لر ار سنس ر
 Sig. Fر
د رن ر امسک ر
 0/000ر
ی،هسدارتر ار سنس
Rر
ضه برم ،ر
 0/563ر
همبس ارپ هآک ر
 Toleranceر
اسخصرعسیلرمکرمر ار سنس ر
 0/884ر
اسخصرمجمل ر
Beta

یایک
tر
 8/05ر
 3/45ر

ی،هسدارت
 Sig.ر
 0/000ر
 0/001ر

ی،سدلرالم ر
 Constantر

یل ار ر
 11/181ر
 1/607ر
 0/317ر
 1/131ر

 Durbin-Watsonر
 R-Squareر
 VIFر

نتيجهگيری
گرو های مراع یکی از مه تمری مفماهی اامهم شناسمی هسمتند کم ارز هما
هنجارها افکار و رفتارهای فردی ما را در ارتباب با گرو ها و بم طمورکیی اامهم
شک داد و مبنا و مهیار قضاوت و ارزیمابی کنشمگران ااتمماعی قمرار ممیگیرنمد.
تحوتت ساختاری ایجادشد در اوامع باعث شد ک نوعی تغییمر در گمرو همای
مراعِ نس ادید نسبت ب نس پیشی ب واود آیمد کم ایم مسمئی پیاممدهای
نامالیوبی نظیر بحرانهای هویتی اوانان کجرویهای ااتماعی کاهش پایبندیهای
ااتماعی و شک گیری گرو های نامأنوس با فرهن

اامه ب همرا خواهد داشت.

برای اساس هدف اصیی ایم مقاعم بررسمی و تحییم اامهم شمناختی تغییمرات
بی نسیی گرو های مراع آموزشی و دینی بود.
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براساس یافت های پژوهش س ( )r=0/086میزان درآمد ( )r=0/972گمرایش
ب نوگرایی ( )r=0/112تغییمر مناسم

دینمی ( )r=0/230مهماارت ( )r=0/783و

استفاد از رسمان همای امهمی ( )r=0/198دارای رابالم مهنمادار بما گمرو مرامع
آموزشی هستند .همچنی سم ( )r=0/088میمزان تحصمیحت ( )r=0/229میمزان
درآمد ( )r=0/271تغییر مناس

دینی ( )r=0/557و استفاد از رسان همای امهمی

( )r=0/030با گرو مراع دینی دارای رابال مهنادار هستند.
ای نتایج تاحدودی با پیشین تجربی تحقیق ه راسمتا اسمت .یافتم همای ایم
پژوهش در مورد رابال مهناداری بی س و میزان تحصیحت با گرو های مراع با
پممژوهش ترکممی و احمممدیشممکو ( )1397تاحممدودی هم راسممتا اسممت .افممزایش
تحصیحت باعث می شود ک فرد در مهرض ارتباب بیشتر با گرو همای دیگمر قمرار
گیرد و گرو های غیرعضویت و متنوعتر را ب عنوان گرو عضویت انتخاب کند.
نتایج حاص از ای پژوهش نشان می دهمد کم میمزان نموگرایی بما تغییمر در
گرو های مراع ارتباب مهناداری دارد .ای نتیج با مالاعهات شیری بیان ( )1390و
میکی دوآبی ( )1391همسو است .نواوانان و اوانان اعگوپذیر هسمتند امما نبایمد
نقش تأثیرگذار آن ها را در اامه فرامو
شروع ب گستر

کرد .آن ها اعگوهایی را انتخاب و سميس

دیدگا های تاز می کنند و ای هممان چیمزی اسمت کم باعمث

حرکت رو ب ایو و تغییر اوامع در طول تاری شد است.
عام دیگری ک تأثیر مهناداری بمر تغییمر در گمرو همای مرامع دارد تغییمر
مناس

دینی و باورهای مذهبی است .نتیج ایم مالاعهم نشمان ممیدهمد کم بما

تغییرات ایجادشد در باورهای دینی افراد میزان تغییمر در گمرو همای مرامع نیمز
افزایش پیدا میکند .ای نتیج با پمژوهش همای ترکمی و احممدیشمکو ()1397
ادهمی و همکاران ( )1396اشمتاینباخ و سییوراسمتای ( )2019اماکوب و کماعتر
( )2013و رابرتس و همکاران ( )2001همسو است .افمراد دینمدار بم گمرو همای
مراع خودی بیشتر پایبند هستند؛ یهنی دینداری و تهیقات دینداری باعث می شمود
ک ب گرو های مراهی ک مورداعتماد است بیشتر تمای پیدا کنی .
نتایج حاص از مهاارتها نشمان ممیدهمد کم مهماارت باعمث تغییمرات در
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گرو های مراع شد است .ای نتیج بما نتمایج مالاعهمات اماکوب و کماعتر ()2013
همسو است .متغیر دیگری ک در تغییرات گرو های مراع تأثیر مهناداری دارد سم
پاسخگویان است .با افزایش س افراد تغییر در گرو های مرامع بیشمتر خواهدشمد.
ای نتیج با نتایج مالاعهات ترکمی و احممدیشمکو ( )1397و شمیری بیمان ()1390
همسو است .عموماً گرو های مراع نواوانان بما اوانمان و سماعخورد هما متفماوت
هستند .نس سوم انقحب ب دنبال ی

نوع سنتز و ترکیب ادیدی از سمنت و تجمدد

یا ب عبارتی تفسمیر ادیمدی از سمنت در اهمان اممروز اسمت کم ریشم در هممان
سنتزهای قبیی دارد؛ وعی آنچ ای نس را در رسیدن ب ای مقصود و سمنتز حیمران
ساخت از سویی ریز

سی وار اطحعات دستکاریشد توسمط رسمان همایی مثم

ماهوار ها و اینترنت در سالص اهانی و از سوی دیگر نبود افمراد متفکمر بمرای اامم
عم پوشاندن ب ای سنتز است .نس سوم انقحب اممروز در پمی آن اسمت کم از
سنتهای خود تفسیری دقیق و اهانفه اراد دهد؛ ب طوریک در بستر رسان همای
اهانی نیز قابعدرک باشد .بی میزان درآمد و تغییر در گرو های مرامع نیمز رابالم
واود دارد .نتایج حاص نشان میدهد ک تغییرات در میزان درآمدی افراد ممیتوانمد
نوع انتخاب گرو های مراع را تحتتأثیر قرار دهد .ایم نتیجم بما نتمایج مالاعهمات
شیری بیان ( )1390و تیتس و راموس ( )2019همسو است.
یکی از متغیرهای اصیی ک منجر ب افزایش تغییر در گرو های مراع ممیشمود
رسان های امهی و شبک های ااتماعی است .ای نتیج با نتایج مالاعهات کنهمانی و
همکمماران ( )1398ترکممی و احمممدیشممکو ( )1397ادهمممی و همکمماران ()1396
حاتمی و همکاران ( )1395میکیدوآبی ( )1391و شیری بیان ( )1390همسو است.
رسان های امهی با اراد اعگوهای متهدد و گونماگون بسمتری بمرای تغییمر سمریع و
تنوعطیبی در گرو های مراع را ب خصو

برای نس اوان فراه میکننمد .گرچم

میزان تأثیرپذیری از رسان های امهی دقیقاً مشخص نیست اما ای رسان هما ازطریمق
انتقال انواع اطحعات و تصاویر عمیقاً شیو زندگی ممردم [ازامیم تغییمر در گمرو
مراع] را تحت تأثیر قرار می دهند .بمدون شم
ب خصو

فمیی همای سمینمایی و تیویزیمونی و

نوارهای ویددویی نقش تهیی کنند ای در اهمتگیمری افکمار اوانمان
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دارند و طبها درزمین گرایش اوانان ب تغییر در گرو های مراع نیز بیتأثیر نیسمتند.
برخی رسان های امهی داخیی نیز درراستای مالر کمردن اعگوهمای غربمی حرکمت
میکنند .از آنجا ک برای ای گون رسان ها شهرت چهر های ورزشی و هنری غرب
عامیی برای مالر ساخت آن هاست شاهد هستی ک کسانی ب صرف مالر شدن در
تبییغات غرب ازسوی اریمان داخیمی ممذکور موردتوام قمرار گرفتم و در رونمد
مراهیتشان برای اوانان ب آنها متمس

میشوند.

نتایج ای پژوهش ممیتوانمد در اختیمار نهادهمای دینمی و آموزشمی ازامیم
آموز وپرور

سازمان تبییغات اسحمی سازمان میی اوانان و  ...قرار گیرد.

درای راستا پیشنهادهای زیر قاب اراد هستند:
 -1باتوا ب اینک قمدرت در خمانواد یکمی از عوامم تأثیرگمذار در تغییمر
گرو های مراع است بنابرای پیشنهاد میشود ممدیریت در خمانواد متناسمب بما
ارز ها و آرمانهای اامه انجام گیرد و اعگوهای نس های اموان توسمط بانیمان
فرهنگی و ااتماعی در اامه مدیریت و هدایت شوند.
 -2باتوا ب اینک میزان روابط ااتماعی در خانواد یکی از عوام تأثیرگذار
در تغییر گرو های مراع است بنابرای پیشنهاد ممیشمود روابمط درونخمانوادگی
باتوا ب شرایط حاک بر رفتارهای ااتماعی و بستر اامه پذیری آنها مشمارکتی
باشد و نس های سوم در مدیریت خانواد مشارکت داد شوند.
 -3باتوا ب اینک تغییر مناس

دینمی یکمی از عوامم تأثیرگمذار در تغییمر

گرو های مراع است بنابرای پیشنهاد میشود تبیی مساد دینمی بما اسمتفاد از
کاراتری ابزارهای موردقبول اوانان گرو همای مرامع ارادم شموند بم نحمویکم
درعم ای گرو ها بتوانند خود را ب زندگی نس ادید نزدی

و سازگار کنند.

 -4باتوا ب اینک تحصیحت یکی از عوام تأثیرگذار در تغییمر گمرو همای
مراع است بنابرای پیشنهاد میشود از افراد آگا و دانما بمر شمرایط حماک بمرای
تهریف اعگوهای مراع و مهرفی آنها استفاد ب عم آید.

منابع و ماخذ
ادهمی امال؛ احمدی یهقوب؛ و اهفری ابراهی  .)1396( .بررسی ترایحات بی نسیی
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ترکی رو اهلل و احمدیشکو عیی .)1397( .شکاف نسیی و عوام تأثیرگمذار درمیمان
دانش آموزان آموزشگا های زبان انگییسی منالق انموبشمرقی تهمران .فصمینام
پژوهش می .118-105 34
حاتمی محمدرضا؛ قادری عیمی و امشمیدی عیمی .)1395( .بررسمی رونمد تغییمرات
نگرشی نس سوم درزمین گرو های مراع در ده  .1380پژوهش همای سیاسمی
اهان اسحم .42-25 )3(6
دوچ موتون و کراوس روبرت .)1395( .نظریم هما در روانشناسمی ااتمماعی (ترامم
مرتضی کتبی) .تهران :دانشگا تهران.
ریتزر اورج .)1382( .نظری اامه شناسی در دوران مهاصمر (ترامم محسم ثحثمی).
تهران :عیمی.
ساروخانی باقر .)1378( .اامه شناسی ارتباطات .تهران :اطحعات.
شیری بیان اعظ ؛ فتحی سرو و پیراهری نیر .)1394( .شکاف نسیی در ایران (ممورد
مالاعه خانواد های شهر گرمسار) .فصینام پژوهش ااتماعی .151-125 )29(8
صمدیقی سروسممتانی رحمممت اعم و هاشمممی سیدضممیا .)1381( .گمرو هممای مراممع در
اامه شناسی و روانشناسی ااتماعی با تأکید بر نظری های مرت و فستینگر .نام
عیوم ااتماعی .150
کنهانی محمدامی ؛ موسوی سیدهاش و بی زاد زهمرا .)1398( .رسمان بم مثابم ابمژ
نسیی :بررسی نقش مصرف رسان بر هویت نسیی .پژوهشهای راهبردی مسماد
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.56-35 )3(8 ااتماعی ایران
.) زندگی و اندیش بزرگان اامه شناسی (ترامم محسم ثحثمی.)1392( .کوزر عودیس
. عیمی:تهران
 مقدم ای بر اامه شناسی شمناخت (ترامم: ایددوعوژی و اتوپیا.)1380( .مانهای کارل
. سمت: تهران.)فریبرز مجیدی
 بررسی عوام ااتماعی موثر بر نگر دانشجویان ب پدید.)1391( . میکیدوآبی فاطم
 دانشمگا.نوگرایی پایان نام کارشناسی ارشد دانشکد اقتصاد و عیوم ااتمماعی
.شهید چمران اهواز
 بررسی چرایمی دگرگمونیهمای گمرو.)1395( .هزاراریبی اهفر و صفری شاعی رضا
.44-17 )1(6  فصینام فرهن در دانشگا اسحمی.مراع در بی دانشجویان
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