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: مورد مطالعه(زمینه اي موثر بر آنو عوامل  جوانان و نوجوانان هايالگو شناسایی

  )شهر شیراز

  1نرگس عرب مقدم

  2عباس گرگی

 3بهنام جمشیدي 

  4راضیه شیخ االسالمی

 
 ١٩/١١/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ

  ٣٠/٣/١٣٩۴:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 
 

، به شناسایی بهتر و الگوها این بررسی که جوانان و نوجوانان در معرض الگوهاي مختلفی قرار دارند

) سال18- 14( نوجوانانالگوهاي انتخابی  ،پیمایشیدراین پژوهش . خواهد کردکمک  آنانتر وضعیت  دقیق

در بین  .گرفت قرار عوامل زمینه اي موثر بر آنها مورد بررسی و نیزدختر و پسر ) سال29 - 19( جوانان و

  الگوپذیري روندز ا   توجهی  تبیین قابل اجتماعی بندورا -شناختی یادگیري روانشناسی، رویکرد  هاي نظریه

با استفاده از  ،حجم نمونه. شامل نوجوانان و جوانان شهر شیراز بوداین پژوهش جامعه آماري  .دهد ارائه می

سال  29- 14نوجوانان  جوانان ونفر از  895، درصد 3و پایایی  درصد 95جدول لین، با سطح اطمینان 

 الگوهايهاي  به منظور بررسی اولویت. شدنداي انتخاب  گیري خوشه براساس نمونه افرادبرآورد گردید که 

پس از  .عنوان الگوهاي داخلی و خارجی استفاده شد 26وانان و نوجوانان، از پرسشنامه محقق ساخته با ج

  .شهر توزیع گردیدسطح پرسشنامه در  ،پرسشنامه  توسط اساتید دانشگاه و مشاور طرح بازنگري

کل  واریانس درصد از72/60در مجموع  که نددسته تقسیم گردید 5بر  الگوها ،براساس تحلیل عاملی

اعضاي : ند ازا نتایج نشان داد الگوهاي انتخابی پاسخگویان به ترتیب عبارت .کردند پرسشنامه راتبیین می

 .اي افسانه -ورزشی - يآشنایان؛ الگوهاي اجتماعی و الگوهاي هنر -ادبی؛ دوستان -خانواده؛ الگوهاي علمی

، الگوهاي 84/0اي  افسانه -ورزشی -الگوهاي هنري، 90/0اجتماعی الگوهاي  کرونباخ براي  آلفاي  ضریب

                                           
 .E-mail: narabmoghaddam@yahoo.com                                           )نویسنده مسئول(جهاد دانشگاهی فارس ،پژوهش ،استادیار -1
  دکتراي جامعه شناسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -2
  دانشگاه شیراز ،دانشجوي دکتري روانشناسی تربیتی -3
 ازدانشگاه شیر ،روانشناسی تربیتیدانشیار،  -4
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 ،نتایجبر اساس  .باشد می49/0آشنایان - دوستانوالگوهاي  71/0، الگوهاي خانوادگی86/0ادبی- علمی

سطح  عوامل زمینه اي. مشاهده گردید یتجنس جوان و نوجوان و نیز گروه سنیهایی میان دو  تفاوت

یز برانتخاب نوع الگوها نتحصیالت مادر  و منزلت شغلی پدر تاهل،، وضعیت خانواده درآمدفرد،  تحصیالت

  .ندثیرگذار بودتأ

عوامـل   ي پسـران و الگوهـا ي دختـران ،  الگوهـا ، جوانـان ي ،  الگوهـا ي نوجوانانالگوها:  کلیدي گانواژ 

 اي زمینه
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 بیان مسئله

از طریق . پذیري مطرح است جامعه در جامعه اي به عنوان یک فرآیند مهم هر در برداريالگوها والگو

فرهنگی محیط خود را  -اجتماعی آیند، شخص درطول حیات خویش تمام یا قسمتی از عناصرراین ف

دار یگانه  تحت تاثیر تجارب وعوامل اجتماعی معنی سازد و ساخت شخصیت خود را درونی می گیرد، می

دسته دگرگونی اصطالح الگوبرداري را شامل یک ) 1977(بندورا . را بامحیط تطبیق دهد سازد تا خود می

اهمیت نقش  .شود یک یا چند الگو حاصل می و عاطفی می داند که از راه مشاهده هاي رفتاري، شناختی

هاي مختلف زندگی را  الگوهاي مثبت در رشد هویت فردي، سالمت روانی و پیشرفت و ترقی در جنبه

از طرف دیگر، نقش الگوهاي منفی در افزایش رفتارهاي بزهکارانه و . ها یافت توان در برخی از پژوهش می

  .جرم و جنایت نیز از جمله موضوعاتی است که نظر بسیاري از صاحب نظران را به خود جلب کرده است

 و ، همه از یک الگو تبعیت نمی کنندگردند ثر نمیأا الگوهاي مختلف به یک اندازه متافراد در مواجهه ب

 هاي جامعه و برخی در تضاد با استانداردهاي جامعه  انتخاب می کنند، و رخی الگوهاي متناسب با ارزشب

و  شناختی ، عوامل جمعیتجنسیت ،هاي مختلف رشد با توجه به دوران افراد برداريفرایند الگو ،همچنین

  . متفاوت می باشدبسیاري عوامل دیگر 

جوانان و جوانان به دلیل تغییرات نوالگوهاي . یکی از دوره هاي رشدي، دوره نوجوانی و جوانی است

ه دختر و چه چ -نوجوان امروزي رسد جوان و به نظر می. سریع جامعه، بسیار پیچیده و متنوع شده است

اران الگوهاي مختلف و برغم اینکه جامعه ما از الگوهاي بسیار غنی بهره می برد، چنان در معرض بمب - پسر

بعی از من به خود ،اغلب نامتناسب با شئونات فرهنگی و اجتماعی قرار دارد که انتخاب الگوي مناسب

و فرایند جهانی شدن، بسیاري از الگوهاي فرهنگ ملی را نشانه رفته . گردیده است بدل تعارض و تردید

... وسایل ارتباط جمعی، ماهواره، اینترنت و گسترش. نوین مواجه ساخته است نسل جدید را با الگوبرداري

همه و همه در ارائه الگوهاي تازه به نسل جدید بسیار مؤثر بوده و نمودهاي فرهنگی مدرن را در میان 

  . ز هر دوره دیگر متجلی ساخته استجوانان و نوجوانان بیشتر ا

معدودي از   تنها محدود به عده هااغلب اطالعات ما در مورد الگوبا وجود اهمیت موضوع،  با این حال

انگیزند؛ به  توجه منفی همگان را برمی ،است که با انتخاب الگوهاي نامتعارف و نامتداولو نوجوانان جوانان 

طالعات کمی در اکشور  و نوجوانانتوان گفت در مورد الگوهاي انتخابی اغلب جوانان  میطوري که 
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 .بسیار محدودتر است الگوهاي جوانان و نوجوانان شهر شیراز اطالعات پیرامونبویژه  و ،قرار دارددسترس 

دوره رشدي  زیرا ،جوانان و نوجوانان هستیم یانتخابالگوهاي  شناختبنابر این در این مقاله در صدد 

ورود  افراددوره است که در این . از دوره هاي حساس زندگی انسان محسوب می شوند ی،جوانی و نوجوان

در حال شکل  ،ندا مواجه کالن را تجربه می کنند و شخصیت آنها از طریق الگوهایی که با آنانبه جامعه 

زیرا جامعه  ،پرداختن به الگوهاي این دوره هاي رشدي از اهمیت ویژه اي بر خوردار است. گیري است

دهند و نوع را جوانان و نوجوانان تشکیل می  آناز جمعیت  زیاديصد  که درایران جامعه جوانی است و 

  .ه ارزش هاي جامعه استبرفتار و الگوهاي آنان بیانگر میزان اهمیت و توجه 

هاي  تفاوت و ستاجوانی و نوجوانی تحت تاثیر دوره هاي رشدي عالوه بر اینکه اب الگوها انتخ

بدین معنا که احتمال  ؛می تواند تحت تاثیر جنسیت نیز باشد، را نوجیه می کندالگوهاي جوانان و نوجوانان 

با توجه به موارد فوق سوالی که در این مقاله مطرح . دنمتفاوت باشدختران و پسران الگوهاي انتخابی  دارد

؟ آیا تفاوتی میان این دو را انتخاب می کنند چه الگوهایی نوجوان ان جوانو پسر اندختراست این است که 

  وجود دارد؟  آنان رده سنی و نیز جنسیت

عوامل  ،نشان می دهدخارج از کشور،  نیز تحقیقات در کشور ما و هاي محدود انجام شده شپژوه

یرد عوامل گمتعددي می تواند بر انتخاب نوع الگوها تاثیر گذار باشد، آنچه در این مقاله مورد توجه قرار می 

تاثیر موقعیت اجتماعی و اقتصادي بر انتخاب الگوها  زمینه اي است با این پیش فرض که بندورا معتقد است

: همچون عوامل زمینه ايبرخی سوال بعدي که به ذهن متبادر می گردد این است که آیا  بنابر این .می گذارد

بر انتخاب الگوهاي جوانان و نوجوانان  مد فرد یا خانوادهدرآو  وضعیت تاهل، فرد و خانواده تحصیالت

قشرهاي را در جهت شناسایی الگوهاي  شناخت تاثیر این عوامل مابدیهی است که ؟ نه یا تاثیر گذار است

  .مختلف کمک می کند

و  ها و چه الگوهایی تأثیر بیشتري بر جوانان روشن نمودن این موضوع که چه شخصیتدر مجموع، 

رخوردارمی باشد، چرا دارند و نیز شناخت عوامل موثر بر انتخاب نوع الگوها، از اهمیت بسزایی ب نوجوانان

ها  ها، ارزش می تواند نگرش ر وضعیت نوجوانان و جوانان،ت عالوه بر شناسایی بهتر و دقیق که به نوبه خود

و در پیش بینی بهتر تحوالت  و حتی معیارهاي جوانان را روشن نماید وعوامل موثر بر آن را نمایان سازد

  . جامعه و افراد تاثیر گذار باشد
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می تواند در بهبود وضعیت الگوهاي رفتاري، تحصیلی،  نیز بسیار ارزشمند اینگونه تحقیقاتکاربرد 

، تا بدین وسیله باشد از طریق کمک به ارائه الگوهاي مطلوب موثر و نوجوانان جوانان... اجتماعی و 

با  .شودادینه هایی که جامعه براي رسیدن به اهداف خود به آنها نیاز حیاتی دارد، در دراز مدت نه ارزش

د تا ضمن شناسایی الگوهاي انتخابی نوجوانان و یگرد در این پژوهش تالش ،توجه به اهمیت این موضوع

وضعیت تأهل،شاغل بودن، تحصیالت فرد، اي همچون  جنسیت و نیز برخی از عوامل زمینهامل عجوانان، 

  .گیرد ارمورد توجه  قرفرد یا خانواده و درآمد  مادر ، تحصیالتتحصیالت پدر

به اهداف جزئی  و بررسی الگوهاي جوانان و نوجوانان شهر شیراز ،این پژوهشکلی بدین ترتیب، هدف 

  :می باشدزیر قرار 

  ها با هم؛ الگوهاي گروه سنی جوانان و نوجوانان و مقایسه آن شناسایی-

  ؛جنسیتی در انتخاب الگوها هاي تفاوت شناسایی -

، حصیالت پدرت تحصیالت فرد، شاغل بودن، وضعیت تأهل،( اي زمینهي ها ویژگی تاثیرتعیین  - 

 .لگوهاا انتخاب بر  )درآمد و مادرتحصیالت 

  پژوهشادبیات 

ند ساخت شخصیت فرد روانشناسان ضمن تأکید بر نقش الگوپذیري در فرای شناسان و تقریباً همه جامعه

واده، گروه همسال، سیستم آموزشی، دیگران مهم، منابع الگوپذیري را در جامعه امروزي خان و رفتارهاي او،

هاي زندگی بخصوص دوره  تأثیر این منابع در همه دوره. دانند هاي جمعی می نظام فرهنگی جامعه و رسانه

  .نوجوانی و جوانی به دلیل وجود روابط و مناسبات همیشگی و مداوم بین فرد و جامعه طبیعی است

 روند) یادگیري مشاهده اي(اجتماعی بندورا -شناختی یادگیري رویکردروانشناسی،   هاي در بین نظریه

که براساس آن رفتارهاي  داند جریان مداومی می الگوبرداري رابندورا  .را به خوبی تبیین می کند  الگوپذیري

معموالً  -از نظر بندورا، یادگیري از طریق الگوهاي واقعی یا مصداقی  ).1973(شود آموخته می جدید

در جامعه  - نظایرآن افراد فامیل، معلمان و :همچون مهم دیگر برخی افراد دین، خانواده، دوستان ووال

است که از   در تربیت فرزندان توجه زیادي به استفاده والدین از الگوهاي مصداقی شده. گیرد صورت می
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ناخته شده باشد به گیرد و یا اگر رفتار یک الگو براي فرد ش طریق توصیف کالمی یا تصویري صورت می

  ).1964بندورا و والترز، (شود  الگو و یا  بعضی از خصوصیات آن ارجاع داده می

و  فناوريکنند، ولی امروزه با توجه به گسترش  گرچه الگوهاي واقعی نقش مهمی در یادگیري ایفا می

بندورا معتقد است . دگیرن وسایل صوتی و ارتباطات گسترده، الگوهاي نمادین بیشتر مورد استفاده قرارمی

گوناگونی الگوهاي نمادین از سوي تلویزیون، سینما و  اي، فراوانی و یکی از منابع نافذ در یادگیري مشاهده

ن، بسیاري از انگیزش ها، پاسخ هاي هیجانی و شیوه بدیهی است که مخاطبا. ي گروهی استدیگر رسانه ها

  ). 1372بندورا، (گیرند  و سینمایی فرا میرا از طریق الگوهاي تلویزیونی  يهاي جدید رفتار

هاي  که درسال  بدین معنی ؛باشد متفاوت می هاي مختلف رشد دوره الگوپذیري در فرایندا، بندور نظر از

 ،)1379، شولتزوشولتز(است  آنی و فوري محدود زیادي به تقلید حدود کودکان تا  اولیه رشد، الگوپذیري

یب کقالب آن امکان تر در  پذیرد که می  الگوپذیري به صورت متفاوتی انجام فرایند ،دوره نوجوانیاز  اما

 وجود  کننده سوي مشاهده از اي خالقانه بعضا و جدید رفتار ایجاد چند الگوي مختلف و رفتاري از عناصر

 الگوپذیري درسنین نوجوانی وجوانی ،به طورکلی). 1379گنهان والسون، ره ؛1964بندوراووالترز،(دارد 

معلمان، قهرمانان، اسطوره ها،  ،همساالن اعضاي خانواده و عالوه بر و گیرد جنبه وسیعی را دربرمی

جوانان و نوجوانان  .دشو شامل می رانظایرآن  ان، ورزشکاران وگهاي مذهبی، هنرپیشه ها، خوانند شخصیت

در این پژوهش براي شناخت بیشتر وضعیت الگویی . از میان الگوهاي فوق بر بعضی بیشتر تاکید می کنند

  .دهیم جوانان در صدد بر آمدیم تا الگوهاي جوانان و نوجوانان را مورد بررسی قرار

از . است عوامل متفاوت ه برخی ازالگوها با توجه ب از به عقیده بندورا، میزان تاثیر پذیري افراد همچنین 

پذیري افراد را محدود  تا حد زیادي میزان الگو -مانند سن، جنس -کننده  شخص مشاهدههاي  ویژگی نظر او

معموال انتخاب نوع الگوها و میزان تاثیر  و)1964؛ بندورا و والترز، 1372 بندورا،(دهد یا گسترش می و

مچنین ه. ران و در گروه هاي سنی جوانان و نوجوانان متفاوت استپذیري از الگوها در میان دختران و پس

تواند در نوع انتخاب الگوها و میزان تاثیر پذیري از آنان  از عواملی است که می اقتصادي- عوامل اجتماعی

، در این پژوهش مورد توجه رسی تاثیر آنها بر انتخاب الگوهاعوامل مذکور به منظور بر. دخالت کنند

  .است قرارگرفته
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در بررسی ) 1373(لطیفیان .است  گرفته صورت انتخاب الگوها الگوپذیري و در موردتحقیقات مختلفی 

قهرمانان  هاي مذهبی، دانشمندان، که والدین، معلمان، دوستان، شخصیت  سال دریافت 18تا 14نوجوانان 

 صنعتگران به ترتیب بیشترین و ان، شاعران، نویسندگان، هنرمندانهاي تاریخی، هنرپیشگ داستان یا شخصیت

 ها جنبه  برخی که نوجوانان در آن بود از  حاکی نیز) 1375(دیره   تحقیقج نتای. اند الگو داشته به عنوان  را تأثیر 

زمینه نحوه  در  تحقیقی یادگارزاده در. دارند  از گروه دوستان تأثیرپذیري بیشتري دیگر  برخی در و  والدین از

 را  جوانان  سويزانتخاب شده ا  ترین الگوهاي همدان، عمده شهر  فرهنگی جوانان  - اعیاجتم  زینیگالگو

داري بین  ارتباط معنی ، این پژوهش در. داند هنري می و  ورزشی  آن الگوهاي از  پس و  لگوهاي مذهبیا

 الگوهاي نوع اط بدرارتبا). 1379یادگارزاده، (داشت  وجود الگوها نوع   انتخاب و فرد میزان تحصیالت

 :آموزان به ترتیب دانش  الگوي  ترین تهران، مهم در  دبیرستانی دختر  آموزان دانشپیرامون  پژوهشی رد  انتخابی 

ردید گ  گزارش  ورزشی و ،مذهبی، علمی، ادبی، سیاسی  الگوهاي روه همساالن، معلمان،گالگوهاي خانوادگی، 

  ). 1378روایی، (

که بیشتر دانشجویان تحت بررسی آنان،  نددریافت) 1996(1گالبو و دمترولیاسدر بین مطالعات خارجی، 

هاي بعدي  و معلمان و دوستان در رده والدین و خویشاوندان نزدیک خود را به عنوان الگو معرفی کردند

متعدد، بیشتر  نوجوانان از میان الگوهايکه مشخص شد  دراموند و همکارانشدر بررسی . قرار داشتند

دراموند و همکارانش  .و خوانندگان را به عنوان سه الگوي مهم خود انتخاب کردند کاران، مادرانورزش

مادران  ،بدین معنا که هر چه سن باالتر بود ؛انتخاب الگوها یافتند باجنسیت  و رابطه معنی داري بین سن

همچنین  .کردند و انتخاب میرا به عنوان الگ و نوجوانان دوستان خود شدند کمتر به عنوان الگو انتخاب می

، 2دراموند، سنترفیت و فانتین(دادند  پسران، ورزشکاران و دختران، خوانندگان را به عنوان الگو ترجیح می

 دو در یک مطالعه تطبیقی با تفکیک گرایش افراد نسبت به الگوها در)  2000( 3دانگ وچانگ. )1999

 تحصیالت افراد، مکان زندگی و وضعیت طبقاتی آنان با که بین میزان دادند  کنگ نشان کشور چین و هنگ

 ند کهدریافت) 2002(یانسی و همکاران  .ها تفاوت معناداري وجود دارد گرایش به الگو و تبعیت ازآن

پسران . الگوهاي نوجوانان به ترتیب والدین، ورزشکاران و سپس خواهران و برادران و خوانندگان بوده اند

و نوجوانان با سطح درآمد  هاي جمعی توجه داشتند الگوهاي معرفی شده ازسوي رسانهبیشتر از دختران به 

                                           
1- Galbo & Demetrulias 
2- Drummond, Senterfitt & Fountain 
3- Dong & Cheung 
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که نوجوانان امریکایی  نیز دریافتند) 2011(یانسی و همکاران . کردند کمتر از این نوع الگوها یاد می باال

توجه  خوداز نوجوانان کم درآمد به الگوبرداري ازالگوهاي مختلف درزندگی  باسطح درآمد باال بیشتر

  .کنند  می

موجود  ،توجه به اینکه مستندات پژوهشی و علمی خاصی که بتواند جهت فرضیه ها را مشخص کند اب

اینجا به طرح سواالت پژوهش اکتفا  در ،و نتایج پژوهش ها در زمینه الگوها متناقض به نظر می رسد نیست

ند ا الت پژوهش عبارتاسوگفته شد تا بحال آنچه  با توجه به. و از بیان فرضیات خودداري می شود شود می

  :از

  جوانان و نوجوانان دختر و پسر کدام الگوها را بیشتر انتخاب می کنند؟ -

 و مادر، تحصیالت حصیالت پدرت تحصیالت فرد، شاغل بودن، ضعیت تأهل،و(اي  زمینهتغیرهاي م آیا -

  ؟باشد انتخاب نوع الگوها میبرداري  پیش بین معنی )درآمد

  شناسی پژوهش روش

اطالعات   ابزارگردآوري اطالعات، میدانی و  گردآوري  و شیوه انجام شد پژوهش حاضربه شیوه پیمایشی

طبق سرشماري  .ز بودشیرا ساله شهر 29-14 و نوجوانان جامعه آماري این تحقیق جوانان. پرسشنامه بود

عنوان دوره نوجوانی و   هسال ب 18تا  14سن  ،این تحقیق .نفر می باشد 639496کل این افراد  1385سال 

براي ) 1976( حجم نمونه این تحقیق، طبق جدول لین . نظرگرفته شد دوره جوانی دربه عنوان  29تا  19

که  فر برآوردگردیدن 895 درصد اطمینان 95 گیري و خطاي نمونه درصد3با نفر  500000جمعیت باالي 

 شیوه .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتپرسشنامه  871 ،نهایتپرسشنامه توزیع شد و در  900تعداد 

ز انتخاب و از هر شیرا رو، مناطق مختلف شهر این از . تصادفی بود اي اي چند مرحله گیري، خوشه نمونه

آنگاه افراد نمونه به صورت تصادفی سیستماتیک با . چند بلوك بر اساس تصادف برگزیده شدند ،منطقه

  . مورد پرسش قرار گرفتند) واحدي 2فاصله (بین منازل رعایت فاصله منظم 

 سؤاالتی به جز. محقق ساخته استفاده شد  این پژوهش، ازپرسشنامه به منظورکسب اطالعات مورد نیاز

 فهرستی ازالگوهاي متداولشد،  اي می برخی از متغیرهاي زمینه مشخصات و مورد که شامل اطالعات در 

این الگوها شامل والدین، خواهران، برادران، . ردیدگاکتشافی تهیه  مطالعه راساس مطالعات پیشین وب
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هاي انقالبی،  غیرایرانی، شخصیت هاي مذهبی ایرانی و ایرانی، آموزگاران، شخصیت غیر هنرمندان ایرانی و 

زاساتید توسط دو تن ا پرسشنامه  پس از بازنگري ،در نهایت .بود غیرایرانی و نظایرآن دانشمندان ایرانی و

 6الگو، دریک طیف لیکرتی 26در قالب  نهایی این تحقیق  ، پرسشنامهدانشگاه و مشاور طرح

بود تا   ه خواسته شد افراد از .گردید  ظیمتن و  تهیه) کم، و اصال زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی خیلی(اي درجه

  . کنند استفاده می شخصیتی فوق به عنوان الگوي خود هاي  مقوله از حد  چه کنند تا مشخص

نتایج تحلیل عاملی . گردید الگوها استفاده  عاملی جهت بررسی روایی پرسشنامهاز تحلیل  پژوهشدراین 

توان به پنج  که انواع الگوها را می آن بود از  چرخش واریماکس حاکی هاي اصلی و روش مؤلفه به

هاي  شامل شخصیت(هاي اجتماعی  شخصیت-1 :از عوامل به ترتیب عبارت بودند  این. کاهش داد گروه

؛ اي افسانه-ورزشی -هاي هنري شخصیت-2).انقالبی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی وتاریخی ایرانی وغیر ایرانی

این پنج عامل در مجموع . آشنایان -دوستان-5؛ خانواده عضايا- 4؛ ادبی-علمی هاي شخصیت-3

 89/0 کفایت نمونه  براي KMOمقدار  ، درضمن. کردند کل پرسشنامه راتبیین می  واریانس درصد از72/60

 روش از پرسشنامه نیز  پایایی براي سنجش. بود دار معنی 0001/0آزمون بارتلت نیز درسطح  و بود

 الگوهاي  :به قرار زیر بود گانه الگوها پنج هاي گروه کرونباخ براي  آلفاي  ضریب. گردید  استفاده کرونباخ آلفاي

، الگوهاي 86/0ادبی -، الگوهاي علمی84/0اي  افسانه -ورزشی - الگوهاي هنري، 90/0اجتماعی

  .49/0آشنایان  - دوستانالگوهاي  و 71/0خانوادگی

  پژوهش هاي یافته

از این تعداد، . پرسشنامه صورت گرفت 871تجزیه و تحلیل داده ها براساس پرسشنامه، 895از میان 

تعداد پرسشنامه ها بر حسب جنس و . تحلیل حذف گردیدندعلت تکمیل نبودن پرسشنامه از ه برخی ب

  :نوجوان در جدول زیر درج شده است گروه سنی جوان و

  تعداد پاسخگویان بر حسب جنس و گروه سنی: 1جدول 

  کل  پسر  دختر  گروه

  451  261  190  نوجوان       

  420  259  161  جوان       

  871  520  351  کل        
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  :دست آمده براي هر کدام از سواالت پژوهش گزارش می شوده بر اساس نتایج بهاي پژوهش  یافته

  جوانان و نوجوانان دختر و پسر کدام الگوها را بیشتر انتخاب می کنند؟  .1

جوانان و (انحراف استاندارد مربوط  به متغیر انواع الگوها به تفکیک گروه سنی  میانگین و 2جدول

   :را نشان می دهد)پسراندختران و (و جنسیت ) نوجوانان

 میانگین و انحراف استاندارد الگوهاي نوجوانان و جوانان به تفکیک جنسیت: 2جدول

  آشنایان -دوستان ادبی -علمی  اي فسانها - ورزشی -هنري   خانواده   اجتماعی   الگوها  

  نوجوان

 پسر
73/2= 

17/1=SD  

05/4=  

99/0=SD  

16/3= 

28/1=SD  

44/3= 

27/1=SD  

38/3= 

13/1=SD  

  دختر
7/2=  

05/1=SD  

16/4=  

03/1=SD  

58/2=  

15/1=SD  

58/3=  

31/1=SD  

48/3=  

18/1=SD  

  کل
71/2=  

1/1=SD  

12/4=  

01/1=SD  

82/2=  

24/1=SD  

52/3=  

29/1=SD  

44/3=  

16/1=SD  

  جوان

  پسر
82/2=  

1/1=SD  

96/3=  

15/1=SD  

67/2=  

09/1=SD  

65/3=  

3/1=SD  

23/3=  

14/1=SD  

  دختر
73/2=  

16/1=SD  

05/4=  

03/1=SD  

38/2=  

11/1=SD  

37/3=  

4/1=SD  

14/3=  

19/1=SD  

  کل
76/2=  

14/1=SD  

02/4=  

07/1=SD  

48/2=  

11/1=SD  

47/3=  

37/1=SD  

17/3=  

17/1=SD  

  کل

  پسر
77/2=  

14/1=SD  

01/4=  

07/1=SD  

93/2=  

22/1=SD  

54/3=  

28/1=SD  

31/3=  

14/1=SD  

  دختر
72/2=  

11/1=SD  

01/4=  

03/1=SD  

48/2=  

33/1=SD  

47/3=  

36/1=SD  

31/3=  

20/1=SD  

  کل
74/2=  

12/1=SD  

07/4=  

04/1=SD  

65/2=  

19/1=SD  

50/3=  

33/1=SD  

31/3=  

17/1=SD  

  

الگوهاي  -2 ؛اعضاي خانواده -1 :هاي این تحقیق به ترتیب از با توجه به ردیف آخر جدول، آزمودنی

افسانه اي  - ورزشی -الگوهاي هنري -5 ؛الگوهاي اجتماعی -4 ؛آشنایان -دوستان -3. ادبی - علمی

گروه سنی به تفکیک جنسیت  تفاوت هایی میان الگوهاي دو ،طرفی از. اند ترین الگوبرداري را داشته بیش

بستگان و الگوهاي  ،، دوستان در گروه نوجوانان، پسران در مقایسه با دختران از خانواده. مشاهده می شود

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX
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این امر به ویژه در . دهند توجه بیشتري نشان می گیرند و از سایر انواع الگوها ادبی کمتر الگو می - علمی

در گروه جوانان، پسران در مقایسه با . خورد افسانه اي بیشتر به چشم می -ورزشی - مورد الگوهاي هنري

نشان   توجهسایر انواع الگوها بیش از دختران  بهو  گیرند دختران تنها از اعضاي خانواده کمتر الگو می

افسانه اي در  -ورزشی -رسد میزان الگوگیري پسران جوان از الگوهاي هنري به نظر می ،همچنین .دهند می

با این . نزدیک تر شده است  نان کمتر شده و به میزان الگوپذیري دختران از الگوهاي فوقمقایسه با نوجوا

دختران و پسران نوجوان از نظر میزان الگو برداري از انواع الگوها از طریق اجراي آزمون تفاوت میان  ،حال

که درگروه  ، نتایج آزمون تی مستقل حاکی از آن بود3طبق جدول. بررسی قرارگرفت تی مستقل مورد

باالتر از داري  اي به طور معنی افسانه - ورزشی -نوجوانان، پسران تنها در الگوبرداري از الگوهاي هنري

  .دختران هستند

  نظرمیزان الگوبرداري از انواع الگوها دختران و پسران نوجوان از  آزمون تی مستقل براي مقایسه: 3جدول

 ≥N  x̅  SD  T  DF  P جنسیت  انواع الگوها

  اجتماعی
 13/1  66/2  168  پسر

36/0  413  72/0  
  07/1  7/2 247  دختر

  خانواده
 99/0  07/4  148  پسر

68/0  351  49/0  
 04/1  15/4  205  دختر

 آشنایان -دوستان
 14/1 37/3  179  پسر

12/0  38/385 9/0  
  15/1  38/3  255  دختر

  اي افسانه -ورزشی - هنري
 26/1  11/3  176  پسر

60/4  424  0001/0  
  15/1  56/2  250  دختر

  ادبی-علمی
  24/1  43/3  170  پسر

45/1  420  15/0  
  34/1  62/3  252  دختر

  

مســتقل  آزمــون تــی نتــایج. ن را نشــان مــی دهــدیج مربــوط بــه  دختــران و پســران جــوانتــا 4،جــدول 

ــاکی از  ــان ح ــروه جوان ــود درگ ــم در  آن ب ــران ه ــه پس ــوبرداري  ک ــري  الگ ــاي هن ــی-از الگوه -ورزش

ــاي علمــی و هــم در الگــوبرداري   اي افســانه ــ -از الگوه ــی ب ــی  هادب ــران  صــورت معن ــاالتراز دخت داري ب

  .هستند
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  دختران و پسران جوان از نظر میزان الگوبرداري از انواع الگوها مقایسهآزمون تی مستقل براي : 4جدول  

 ≥N  x̅  SD  T  DF  P جنسیت  انواع الگوها

  اجتماعی
 12/1  73/2  143  پسر

43/0  73/306  67/0  
  16/1  68/2 236  دختر

  خانواده
 19/1  99/3  130  پسر

33/0-  348  74/0  
 06/1  03/4  220  دختر

 آشنایان -دوستان
 17/1 31/3  152  پسر

09/1  395 28/0  
  18/1  17/3  245  دختر

  اي افسانه -ورزشی- هنري
 17/1  65/2  147  پسر

10/2  383  04/0  
  13/1  4/2  238  دختر

  ادبی -علمی
  35/1  63/3  149  پسر

07/2  389  04/0  
  4/1  33/3  242  دختر

 

     ) و درآمد مادر و اغل بودن، تحصیالت فرد، تحصیالت پدر، شوضعیت تأهل(زمینه اي  آیا متغیرهاي .2

  ؟انتخاب نوع الگوها می باشدبرپیش بین معنی داري 

 مختلـف الگوهـا، تنهـا    هـاي  ازگـروه  برمیـزان الگـوبرداري افـراد   زمینـه اي  بررسی تاثیرمتغیرهـاي  براي 

ــته از آن ــایی دس ــ متغیره ــتگ  ه درک ــاتریس همبس ــهی م ــی رابط ــتند داري معن ــق  ،داش ــاب و از طری   انتخ

  .گردیدند آماري مناسب بررسی  هاي آزمون

 خـود   خـانواده، تحصـیالت   درآمـد هـاي خـانوادگی و    بـین الگو ، مـاتریس همبسـتگی   بر اساس نتـایج 

 درآمــدزمینــه اي  متغیرهــاي رابطــه "بررســی بــه منظــور. رابطــه وجــود داشــت مــادر  تحصــیالت و فــرد

روش  از "اعضـاي خـانواده   میـزان الگـوبرداري از   مـادر بـا    تحصـیالت  و فـرد  خـود   تحصـیالت خانواده، 

ــا ــیون ب ــتفاده  ورود رگرس ــدم اس ــه ق ــدم ب ــد  ق ــاس. گردی ــدول   براس ــد، 5ج ــاي درآم ــانواده  متغیره خ

   )11/0- B (ــیالت و ــود  تحص ــرد خ ــب  )B -09/0(ف ــه ترتی ــوي  ب ــرین ق ــیش  ت ــین پ ــوبرداري  ب  از الگ

 پایگـاه   افـزایش  یـا  خـانواده  درآمـد  وفـرد   درسـطح تحصـیالت   افـزایش  با کهچنان ؛خانواده بودند  اعضاي

ــادي  ــاعی -اقتص ــراد  اجتم ــوبرداري از  ،اف ــزان الگ ــانواده  می ــاي خ ــاهش  اعض ــی  ک ــت م ــمن. یاف   درض

  . مالك نبود متغیر  براي داري بین معنی پیش تحصیالت مادر
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  و میزان الگوبرداري از اعضاي خانواده زمینه ايمتغیرهاي  رابطهرگرسیون براي بررسی :  5جدول

 ≥B SE β Constant R R2 P  مدل

  003/0  01/0  11/0  34/17  -11/0  11/0  -33/0  درآمد خانواده  1

2  
  درآمد خانواده

  تحصیالت فرد

27/0-  

16/0-  

11/0  

07/0  

09/0-  

09/0-  
1/19  15/0  02/0  02/0  

  

ــه    ــوط ب ــایج مرب ــاس نت ــر اس ــودنی  ب ــل آزم ــعیت تاه ــط وض ــتگی، فق ــاتریس همبس ــزان   م ــا می ــا ب ه

ــی  ــاي علم ــوبرداري از الگوه ــت  -الگ ــه داش ــی رابط ــی  . ادب ــور بررس ــه منظ ــه اي  "ب ــر زمین ــه متغی رابط

اسـتفاده گردیـد؛   ) 6جـدول  (از آزمـون تـی مسـتقل    "ادبـی  -وضعیت تاهل بـا انتخـاب الگوهـاي علمـی     

هــاي متأهــل و مجــرد از نظــر میــزان الگــوبرداري از الگوهــاي  آزمــودنی مقایســه بــدین معنــی کــه بــراي

نتـایج ایـن تحلیـل حـاکی     . هـاي مسـتقل مـورد اسـتفاده قرارگرفـت      ادبی، آزمون تـی بـراي نمونـه   -علمی

بــه  دارد؛ داري وجــود تفــاوت معنــی هــاي مجــرد و متأهــل در بعــد مــذکور کــه بــین آزمــودنی از آن بــود

  .کنند ادبی الگوبرداري می -جرد به میزان بیشتري از الگوهاي علمیهاي م آزمودنی ،عبارت دیگر

  ادبی -الگوبرداري ازالگوهاي علمی هاي متأهل ومجردازنظرمیزان آزمودنی مقایسهآزمون تی مستقل براي : 6جدول

  متغیر وابسته
وضعیت 

 تأهل
N  x̅  SD  T  DF  P≤ 

 ادبی- الگوهاي علمی
 32/5  34/14  640  مجرد

16/3  806  002/0  
  41/5  88/12 168  متأهل

  

هـا بـا    بر اساس نتایج مربوط به مـاتریس همبسـتگی، متغیرهـاي سـن و منزلـت شـغلی پـدر آزمـودنی        

اي  متغیرهــاي زمینــه رابطــه"بــه منظــور بررســی . رابطــه داشــت آشــنایان -میــزان الگــوبرداري از دوســتان

، از روش رگرســیون بــا ورود "آشــنایان -دوســتان ســن و منزلــت شــغلی پــدر بــا میــزان الگــوبرداري از 

 -11/0(کـه متغیرهـاي سـن    آن بـود  تـایج ایـن تحلیـل حـاکی از    ن). 7جـدول  (گردیـد   قدم به قدم اسـتفاده 

B= (ــدر ــت شــغلی پ ــوي) =B-09/0(1و منزل ــب ق ــه ترتی ــیش ب ــرین پ ــتان ت ــین الگــوبرداري از دوس  -ب

کــاهش و  بــا افــزایش منزلــت   ،بــا افــزایش ســن آشــنایان -میــزان الگــوبرداري از دوســتان. آشــنایان بــود

                                           
 .براي شغل افراد محاسبه گردید) 1374مقدس، (که بر اساس پرسشنامه رتبه بندي مشاغل  منزلت شغلی به رتبه اي اطالق می شود -1
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مــدل بــا اضــافه شــدن متغیــر   ه وســیلهدرصــد واریــانس تبیــین شــده بــ. یافــت افــزایش مــی، شـغلی پــدر 

  .درصد افزایش یافت 1منزلت شغلی، به میزان 

  آشنایان - متغیرهاي زمینه اي ومیزان الگوبرداري دوستان رابطهرگرسیون براي بررسی : 7جدول

 ≥B SE β Constant R  R2 P  مدل

  002/0  01/0  11/0  96/7  -11/0  11/0  -33/0  )به سال(سن   1

2  
 )به سال(سن

  منزلت شغلی پدر

27/0-  

16/0-  

11/0  

07/0  

09/0-  

09/0-  
53/7  14/0  02/0  02/0  

تحصـیالت   و متغیرهـاي درآمـد خـانواده، تحصـیالت خـود فـرد      مـاتریس همبسـتگی،   بر اسـاس نتـایج    

متغیرهـاي   رابطـه "بـه منظـور بررسـی     .رابطـه داشـت   اجتمـاعی الگوهـاي  بـا میـزان الگـوبرداري از     مادر

الگوهـاي   بـا میـزان الگـوبرداري از   درآمـد خـانواده، تحصـیالت خـود فـرد و تحصـیالت مـادر          زمینه اي

متغیرهـاي درآمـد   ، 8طبـق جـدول   . ردیـد گ اسـتفاده  ورود قـدم بـه قـدم    از روش رگرسیون بـا  "اجتماعی

بــه  )  B =-09/0(وتحصــیالت مــادر   )B =-12/0(، تحصــیالت خــود فــرد   )B =-15/0(خــانواده 

کـه افـزایش در ایـن     طـوري بـه   ؛بـین الگـوبرداري از الگوهـاي اجتمـاعی بودنـد      تـرین پـیش   ترتیب قـوي 

داري بـراي   بـین معنـی   در ضـمن تحصـیالت پـدر پـیش    . همـراه بـود   یاد شـده با کاهش در متغیر  ،متغیرها

 . مالك نبودمتغیر 

  میزان الگوبرداري از الگوهاي اجتماعی زمینه اي بامتغیرهاي  رابطه رگرسیون قدم به قدم براي بررسی:  8جدول

 ≥B SE β Constant  R  R2  P  مدل

  0001/0  02/0  15/0  42/30  -15/0  27/0  -09/1 درآمد خانواده  1

2  
  درآمد خانواده

  تحصیالت خود فرد

9/0-  

54/0-  

27/0  

17/0  

12/0- 

12/0-  
67/36  19/0  04/0  001/0  

3  

  درآمد خانواده

 تحصیالت خود فرد

  تحصیالت مادر

69/0-  

48/0-  

26/0-  

29/0  

17/0  

1/0  

01/0- 

1/0-  

09/0- 

51/37  21/0  042/0  02/0  

  

ــر ســطح  تحصــیالت  ،بــر اســاس نتــایج مــاتریس همبســتگی  الگــوبرداري از الگوهــاي بــاتنهــا متغی  

متغیرهــاي زمینــه اي بــا میــزان   رابطــه" بــه منظــور بررســی .رابطــه داشــت اي افســانه -ورزشــی -هنــري
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ــوبرداري ــري   الگ ــاي هن ــی-از الگوه ــانه -ورزش ــدم    "اي افس ــه ق ــدم ب ــا ورود ق ــیون ب ، از روش رگرس

کـه تنهـا متغیـر سـطح       آن بـود  اسـت، حـاکی از   آمـده   9جـدول  کـه در   تحلیـل  ایـن   نتـایج . گردید استفاده

ــیالت  ــیش)B =-29/0(تحص ــاي   ، پ ــوبرداري از الگوه ــین الگ ــري  ب ــی -هن ــود افســانه -ورزش . اي  ب

  .یافت کاهش می  ز الگوهاي فوقباافزایش میزان تحصیالت فرد، الگوبرداري ا

  

  اي افسانه -ورزشی -هنريالگوبرداري ازالگوهاي   متغیرهاي زمینه اي با میزان  رگرسیون براي رابطه: 9جدول

  ≥B SE β  Constant  R R2 P  مدل

  0001/0  08/0  29/0  33/26  -29/0  1/0  -85/0  تحصیالت فرد  1

 وفـرد   سـطح تحصـیالت    افـزایش  بـا کـه  دهـد   مـی نشـان   هاي فـوق  نتایج تحلیل رگرسیون ،به طور کلی

هـاي مجـرد بـه میـزان      آزمـودنی .بـد یا مـی   کـاهش   اعضـاي خـانواده   میـزان الگـوبرداري از   ،خانواده درآمد

آشــنایان بــا  -میــزان الگــوبرداري از دوســتان .کننــد ادبــی الگــوبرداري مــی -بیشــتري از الگوهــاي علمــی

متغیرهـاي درآمـد خـانواده،     .بـد یا افـزایش مـی   ،کـاهش و  بـا افـزایش منزلـت شـغلی پـدر        ،افزایش سـن 

الگــوبرداري از الگوهــاي  بــین تــرین پــیش تحصــیالت مــادر  بــه ترتیــب قــوي و ،تحصــیالت خــود فــرد

تحصـیالت مـادر     درآمـد خـانواده، تحصـیالت خـود فـرد و     کـه افـزایش در    اي گونـه به  ؛ندهستاجتماعی 

سـطح    تنهـا متغیـر  همچنـین   .ه اسـت همـراه بـود   الگـوبرداري از الگوهـاي اجتمـاعی   با کـاهش در متغیـر   

بــا افــزایش  ،یعنـی  ؛اســتاي   افســانه -ورزشـی  -هنــري  بــین الگـوبرداري از الگوهــاي  ، پــیشتحصـیالت 

  .بدیا اهش میاي ک افسانه -ورزشی -هنري  الگوبرداري از الگوهاي میزان تحصیالت فرد،

  نتیجه گیري بحث و

ــژوهش حاضــر    وعوامــل ) ســال 29-19( جوانــان و) ســال 18-14( نوجوانــانالگوهاي ،در پ

نتـایج عمـده درایـن تحقیـق، انتخـاب       از  یکـی  .توجـه قرارگرفـت   مـورد انتخاب الگوهـا   مؤثر بر اي زمینه

نتـایج ایـن پـژوهش بـا نتـایج لطیفیـان       . افـراد مـی باشـد    عنـوان اولویـت نخسـت   ه الگوهاي خانوادگی ب

ــن امــر. ســتهمسو) 2002(همکــاران  ویانســی و) 1996(، گــالبو و دمترولیــاس )1373( ــانگر، ای ــن  بی ای

 بـر  اغلـب  ایـن دوره نیـز   هـاي خـانواده در   ارزش رفتارهـا و  تبعیـت از  و افـراد  والـدین بـر   تأثیر که است

ــري دارد  الگوهــاي خــارج از  ــد).  1964بنــدورا و والتــرز،  (خــانواده برت  اهمیــت خــانواده در  هرچن

  شناســی گیــري شخصــیت افــراد غیرقابــل انکــار اســت، امـا بــا توجــه بــه تأکیــد اغلــب متــون روان   شـکل 
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هـاي نوجـوان    گـروه  رفـت  هـاي نوجـوانی و جـوانی، انتظـار مـی      در سـال   اهمیت گروه همساالن رشدي بر

ــه نظــر. داشــته باشــند  و جــوان، بیشــتر از همســاالن الگــوبرداري  ــی ب ــی رســد در مــی ول  ،فرهنــگ ایران

 افـراد حتـی درطـی    والـدین بـر   تـأثیر . رشـد نوجوانـان وجوانـان بسـیار پـر رنـگ اسـت        خانواده در نقش

باشـند، هنـوز   خـانواده دسـت یافتـه     رود افـراد بـه اسـتقالل نسـبی از     کـه انتظـار مـی    هاي جوانی نیز سال

خـورد، ایـن    گیـري مکـرر بـه چشـم مـی      جـالبی کـه در نتـایج تحلیـل انـدازه       نکتـه . هم محسـوس اسـت  

بـا  . نـد ا ادبـی داشـته   -است که پاسخگویان بعـد از خـانواده، بیشـترین الگـوبرداري را از الگوهـاي علمـی      

ادبـی اغلـب الگوهـاي نمـادینی هسـتند کـه در کتـب         -در نظر گـرفتن ایـن مطلـب کـه الگوهـاي علمـی      

شـی بـه عنـوان یکـی از     اند، این یافتـه تلویحـاً حـاکی از اهمیـت مـدارس و مـواد آموز       درسی معرفی شده

  .باشد نوجوانان و جوانان می الگوپذیري  منابع

ــایج ــأثیر جنســیت  مالحظــه گردیــد کــه میــز  ،در ادامــه نت ان الگــوبرداري از الگوهــاي مختلــف تحــت ت

بــدین معنــا کــه میــزان الگــوبرداري  گیــرد؛ قــرار مــی) نوجــوان، جــوان(ســنی و گــروه ) دختــر و پســر(

افسـانه اي بــیش از میــزان الگـوبرداري دختــران نوجــوان    -ورزشــی -الگوهـاي هنــري  نوجوانـان پســر از 

نیــز نوجوانــان پســر نســبت بــه )  2002(همکــاران در بررســی یانســی و . از الگوهــاي ذکــر شــده اســت

. دختران بیشتر به الگوهایی که معمـوال از طریـق رسـانه هـاي جمعـی معرفـی مـی شـوند، تمایـل داشـتند          

ــرغم  ــیتی در دوره ب ــاوت جنس ــن تف ــه ای ــی   اینک ــاهش م ــوانی ک ــین    ج ــان چن ــران همچن ــا پس ــد، ام یاب

توانــد ناشــی از دو  مــی ســران بــه ایـن الگوهــا گــرایش بیشــتر پ. الگوهـایی را بیشــتر انتخــاب مــی کردنـد  

هـاي ایـران، اغلـب مـرد هسـتند و       کـه الگوهـاي ورزشـی ارائـه شـده در رسـانه        نخسـت آن  :مسئله باشد

هـاي جنسـیتی پسـران بـا ایـن الگوهـا موجـب توجـه و الگـوبرداري           هـاي جنسـی و نقـش    طبعاً شـباهت 

دختـران از هنرمنـدان زن کـه از طریـق مبـادي      در مـورد هنرمنـدان نیـز الگـوبرداري      -شـود  آنان میبیشتر 

بنــابراین . شــوند، واکــنش منفــی اجتمــاعی را ایجــاد خواهــد نمــود  غیررســمی نظیــر مــاهواره ارائــه مــی

اسـت؛ دوم    افسـانه اي در مجمـوع بـراي دختـران جـذابیت کمتـري داشـته        -ورزشـی  -الگوهـاي هنـري   

هــاي  و مســؤلیت شــدند مــیات زنــدگی آشــنا بیشــتر بــا واقعیــ ،جــوانی  پســران بــا ورود بــه دوره آن کــه

افســانه اي کــه  -ورزشــی-هــا بــه الگوهــاي هنــري گــرایش آن ،بنــابراین. گیرنــد بیشــتري را برعهــده مــی

دیگـري کـه در ایـن بخـش      مهـم  نکتـه . شـود  گرایانه و غیرقابـل دسـترس هسـتند، کمتـر مـی      اغلب آرمان

ادبـی   -دختـران جـوان از الگوهـاي علمـی     خورد، ایـن اسـت کـه میـزان الگـوبرداري      از نتایج به چشم می
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باشـد کـه دختـران بـا      ایـن توانـد   تبیـین احتمـالی ایـن پدیـده مـی     . از پسران است کمترداري  به طورمعنی

 ســبب خــروجهــاي خــانوادگی  و پــذیرش مســؤلیت شــوند مــیتأهــل ماغلــب  ،ورود بــه دوران جــوانی

در تأییــد ایــن ادعــا در یــک تحلیــل جــانبی، . گــردد مــیهــا  ادبــی از کــانون توجــه آن -الگوهــاي علمــی

جنسـیت و وضـعیت تأهـل در گـروه جوانـان حـاکی از آن بـود         رابطـه دو بـراي بررسـی    نتایج آزمون خی

 ،از طرفــی. داري بــیش از پســران اســت ي معنــی کــه تعــداد دختــران متأهــل در گــروه جوانــان بــه گونــه

هـاي جنسـیتی    آن اسـت کـه بخشـی از تفـاوت    هـا و نمودارهـاي تعـاملی حـاکی از      بررسی دقیق میـانگین 

مطالعـات  . ادبـی ناشـی از گـرایش بیشـتر پسـران بـه ایـن الگوهاسـت         -جوانان از نظـر الگوهـاي علمـی   

ــه مع   ــانگر رابط ــز بی ــارانش نی ــد و همک ــاب الگوها  درامون ــنس و انتخ ــان ج ــادار می ــت ن ــد و (س درامون

  ).1999همکاران، 

هــاي مختلــف الگوهــا در ایــن طــرح  الگــوبرداري از گــروهبررســی تــأثیر متغیرهــاي زمینــه اي بــر میــزان 

نتـایج نشـان داد هـر چـه سـطح تحصـیالت و       . جنبه دیگري بود که مـورد توجـه قـرار گرفـت     ،پژوهشی

هـاي   یکـی از تبیـین  . شـود  یابـد، الگـوبرداري از اعضـاي خـانواده کمتـر مـی       درآمد خـانواده افـزایش مـی   

) اسـت کـه همسـو بـا افـزایش سـن      (زایش سـطح تحصـیالت   تواند بدین نحو باشد که بـا افـ   احتمالی می

افــزایش . شــود فــرد بــه ســمت اســتقالل نســبی از خــانواده و ســایر الگوهــاي تأثیرگــذار  ســوق داده مــی

درآمد خانواده نیـز نتـایج تقریبـاً مشـابهی داشـته اسـت و تـأثیر درآمـد خـانواده برکـاهش الگـوبرداري را             

تحصـیالت فـرد   همچنـین  . افـزایش اسـتقالل مـالی افـراد توجیـه کـرد       توان با تأثیر احتمـالی آن در  نیز می

هـر چـه تحصـیالت فـرد      افسـانه اي نیـز مـؤثر بـود؛     -ورزشـی  -بر میزان الگوبرداري از الگوهاي هنـري 

نیــز تــأثیر ) 1379(یادگــار زاده. بیشــتر شــود، میــزان الگــوبرداري از الگوهــاي مــذکور کمتــر خواهــد بــود

ــرد  ــرده اســت   عــواملی همچــون تحصــیالت ف ــا مشــاهده ک ــوع الگوه ــر انتخــاب ن ــل . را ب از کــل تحلی

شـود   توان نتیجه گرفـت کـه بـاال رفـتن تحصـیالت بـر انتخـاب نـوع الگوهـا تـأثیر دارد و باعـث مـی             می

و خـانوادگی داشـته باشـند و     افسـانه اي  -ورزشـی  -اجتمـاعی، هنـري  افراد اقبـال کمتـري بـه الگوهـاي     

تحصـیالت فـرد، تحصـیالت والـدین،     (اجتمـاعی   -ایگـاه اقتصـادي  رسـد هـر چـه پ    بطور کلی به نظر می

ــغلی    ــه ش ــد و رتب ــزان درآم ــد ) می ــاالتر باش ــري   ،ب ــاعی، هن ــاي اجتم ــی -الگوه ــانه اي، -ورزش  افس

  . آشنایان کمتر انتخاب می شوند -دوستان خانوادگی و
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طـول   در فـرد  رآینـده ، هـ   زنـدگی حـال و   هـا در  باتوجه به اهمیت الگوها ونقـش هـدایت گـرآن   بنابراین 

رفتارهـا و شـیوه زنـدگی خـود را بـا برخـی از الگوهـاي مهـم منطبـق           کنـد تـا   زندگی خویش تالش مـی 

نقـش مهمـی در رونـد     ،کـه ایـن فراینـد    یابـد  مـی شناخت فرایند الگوپـذیري از آن جهـت اهمیـت    . سازد

جـه بـه ایـن    بـا تو . هـا در یـک جامعـه دارد    هویت یابی و همچنـین اجتمـاعی شـدن فـرد و انتقـال ارزش     

هاي ایـن تحقیـق نشـان مـی دهـد کـه انتخـاب نـوع الگوهـا و میـزان الگـوبرداري از             امر در مجموع یافته

  .اقتصادي متفاوت یکسان نمی باشد -هاي اجتماعی آن در بین نوجوانان و جوانان با وضعیت

انتخــاب الگوهــاي خــانوادگی  بــه عنــوان اولــین الگــو از ســوي جوانــان و نوجوانــان بیــانگر   ،همچنــین

ــت    ــذیري اس ــانواده در الگوپ ــش خ ــت نق ــا   . اهمی ــدین و ارتق ــتمر وال ــوزش مس ــابراین آم ــطح  يبن س

. بـا الگوهـاي مختلـف ضـروري مـی باشـد       رویـارویی آنان بـه منظـور کمـک بـه فرزنـدان در       هاي آگاهی

دانــش و  يجــوان جامعــه و وجــود طیــف وســیعی از الگوهــاي مختلــف، ارتقــا از ســویی ســاختار ســنی

  . هاي اجتماعی الگوپذیران را امري حائز اهمیت  می سازد مهارت

ــهر    ــن ش ــان ای ــان و نوجوان ــردد جوان ــی الزم اســت مشــخص گ ــد تحقیق ــوب  ارزش ،از بع ــاي مطل -ه

ــانون ــودن، احســاس مســئولیت، پشــت  صــداقت، صــمیمیت، ق ــودن، متفکرب ــد ب ــایر آن من ا از ر -کار و نظ

ــی  ــت م ــایی دریاف ــه الگوه ــد چ ــین .کنن ــف   ،همچن ــاي مختل ــأثیر الگوه ــی ت ــی(بررس ــت و منف ــر ) مثب ب

. هـاي آتـی مـورد توجـه قـرار گیـرد       در پـژوهش  بایـد رفتارهاي الگوگیرنده نیـز جنبـه مهمـی اسـت کـه      

هـایی باشـد مـا را     یشناخت این نکته که از نظـر جوانـان الگوهـاي آنـان بایـد چـه ویژگـ        بدیهی است که

 ،هـا  بررسـی راه . دهـد  در آگاهی هر چه بیشتر از نیازهـاي جوانـان و نوجوانـان بـه الگـوبرداري یـاري مـی       

ــأثیر الگــو قرارمــی  و مؤلفــه گیرنــد نیــز  هــا و فراینــدهایی کــه از طریــق آن جوانــان و نوجوانــان تحــت ت

  .واقع شودوانان مؤثر تواند در شناخت  هرچه بهتر فرایند الگوبرداري نوجوانان و ج می
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 Youths and adolesences are exposed to different role models. Having 

information about types of role models that youth and adolescences choose, 

helps to more understading about youth and adolescnces situation in the 

society.This research was conducted to investigate the perceived significant role 

models of adolescents (14-18years old) and youth (19-29 years old) to examine 

how much youths and adolescents are influenced by role models, and to figure 

out how these relate to contextual characteristics. Among different theoretical 

perspective, Bandura’s social-cognitive theory is the best theoretical base which 

is used in this reseach. Statistical population was adolescents and youths of 

Shiraz city. Sample size using Lin Table, with confident level of 95% and 

validity of 3%was 895of youths andadolescents which were randomly selected 

basedon cluster sampling procedure. A questionnaire consisted of a list of 26 

categories of role models had been used. Factor analysis was conducted for the 

26 categories which explained 60.72 % of overall variance. The rotated 

component matrix resulted in 5 categories. The results showed that youths and 

adolescents chose family members as their first role models. Scientific-literary 

role models, friends-relatives and acquaintances role models, social role models 

and artistic-athletic-fictional role models were next, respectively. 

Chronbach’salphafor role models were as follows: Social role models 

0.90,artistic-athletic-fictional role models 0.84, Scientific-literary role models 
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0.86, family members 0.71, and relatives and acquaintances role models 

0.49.The results also showed that the sample differences were observed by age 

groups, sex, mother and person’s education, family income,marital status, and 

father’s scoi-economic occupation status. 

  

Keywords: Adolecences’ Role Models, Youths’Role Models, Girls’ Role 

Models, Boys’ Role Models and Contextual Factors 

 


