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 ٢/٢/١٣٩٨: تاریخ دریافت مقالھ
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هاي مرجع مـورد توجـه   در زمینه گروه با توجه به جمعیت جوان کشور، سنجش نگرش و تحوالت جوانان

بخشی به افـراد   ترین منابع هویت یکی از مهم ،گروه مرجع	.باشدگیران نظام میران و تصمیماجدي سیاستگذ

بـه تبـع اهمیتـی کـه گـروه مرجـع بـراي        . ها و هنجارها و در نهایت رفتار آنان استدهی به ارزش و شکل

در صورتی که گروه مرجع فرد یا افرادي تغییر  ،وه یا جامعه دارددهی به رفتار و کردار اعضاي یک گر جهت

ها و هنجارهاي مورد پذیرش گـروه  گیرد که با ارزشها و هنجارهایی مورد پذیرش آنان قرار میکند، ارزش

بـراي بررسـی   . کشاند گیرد و او را به رویارویی با گروه عضویتی می عضویتی او در تضاد و تخاصم قرار می

طـی   هاي ملی انجـام شـده در  با استفاده از پیمایش ،غییرات و تحوالت صورت گرفته در این تحقیقروند ت

اسـتخراج و   ،تاثیرگـذار باشـند  	توانستند در بررسی این مفهـوم  هایی که می، گویه1395الی  1386هاي سال

به این  .شده استروند تغییرات نگرشی جوانان در این بازه زمانی مشخص 	ها، سازي سنجهسپس با همسان

هایی که معـرف هـر    تقسیم و گویهصورت موضوعی در مقوالت مختلف هاي مرجع به منظور، مفهوم گروه

و در نهایت روند تغییرات نگرشی جوانان در این زمینـه ترسـیم    استخراج شدند ،ها بودند کدام از این مقوله

آماري مشابه، شیوه  جامعه با– هاي ملیوهشاست که به مقایسه نتایج پژتحلیل ثانویه  ،روش تحقیق. گردید

خـود را  نسل جوان دهد که نتایج تحقیق نشان می. پردازدمی -هاي مشابه گیري یکسان و داراي گویهنمونه

 تغییـر ها در برخی از حوزه شانهایها و نگرشارزشو  کند در چهارچوب هنجارهاي گذشتگان تعریف نمی

افراد موثر در الگوپذیري جوانان خانواده براي جوانان نقش بنیادین و مهمی داشته و با این حال است؛ یافته 

   .اي در محدوده اعضاي خانواده به ویژه والدین قرار دارندبه طور عمده

  هاي مرجعتغییرات نگرشی و گروه ،جوانان :واژگان کلیدي
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  مقدمه

اساس رویکردهاي تک علتـی   تواند بر حاضر نمیهاي اجتماعی و فرهنگی در دوران  مطالعه و بررسی پدیده

-نظامخرده. اي و چندوجهی دارند هاي اجتماعی در ایران خصلت منظومهافزون اینکه واقعیت. صورت گیرد

هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر یک در ساختن حوادث و رخدادهاي اجتماعی ایران معاصر 

هـا ارزیـابی وضـعیت     توجه و تأکید بر دریافت چندوجهی واقعیـت  باشند بدین لحاظ، ضمن آفرین مینقش

  .باشد نسلی در تحوالت مهم می

 ،به بیـان دیگـر   .هاي اصلی و پایدار آنان استها، و مهارتها، ارزشوجه تمایز مردم جوامع مختلف نگرش

سیاسـی،   -جتمـاعی در چند دهه گذشته تغییرات اقتصادي، تکنولوژیکی و ا. فرهنگ آنان با هم تفاوت دارد

یی که مـردم را  ها انگیزه. هاي بسیار مهم دگرگون ساخته است هاي جوامع پیشرفته صنعتی را از جنبهفرهنگ

تا بدان حـد کـه    شود همه دگرگون شده است سیاسی میمسائلی که سبب بروز برخورد  دارد و به کار وا می

  .از زندگی تغییر کرده است توان اظهار داشت در تمام کشورهاي پیشرفته خواست مردم می

هـاي مرجـع بـراي نوجوانـان و     ترین و کوچکترین واحد اجتماعی است که در تعیین گروه ابتدایی ،خانواده

شود و سهم زیـادي در شـکل    عملی می امر از طریق آموزش و تربیت اعضا این. جوانان نقش محوري دارد

هـا و هنجارهـاي   دادن به شخصیت روانی، اجتماعی و فرهنگی نوجوانان و جوانان و همچنین انتقـال ارزش 

  ).2008تاکانو و سوگون، ،1986ویولت و گارلند، (جامعه دارد 

هایی بـا   خود را در زمینه به طور عمده) نظیر نیاز به احترام، آبرو و فشار هنجاري(ها به دالیل مختلف  انسان

هاي دیگـر را   ها و استانداردهاي افراد یا گروهدر این فرآیند انسان، ارزش. کنند اي مقایسه و ارزیابی می عده

بـه  . نامنـد  مـی  »هاي مرجع گروه«در این صورت آن افراد را . گیرد اي و مرجع می به عنوان یک قالب مقایسه

که افـراد، خـود را بـا آن مقایسـه و بـا اسـتانداردهاي آن، خـود را        عبارت دیگر، گروه مرجع گروهی است 

  ).1378پور،  رفیع(کنند  ارزیابی می

. اخیر بسیار سریع بوده و جامعه را دستخوش تغییرات عمده و جدي کرده است  اثرات مدرنیته در چند دهه

هـاي گسـترده و    هـاجرت این تحوالت، تحت تأثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی از قبیل رشد جمعیت، م

هـاي جمعـی داخلـی و     شهرنشینی، گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش چشمگیر فعالیـت رسـانه    توسعه

هاي مختلف، از جمله جمعیت جوان جامعه فـراهم آورده   شرایط اجتماعی جدیدي براي گروه... خارجی و 
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ساز تغییرات مهمـی در میـان اقشـار     هاي اقتصادي و اجتماعی نیز خود زمینه این تحوالت و دگرگونی. است

  .جوان بوده تا جایی که صحبت از جهانی شدن فرهنگ جوانان شده است

. می باشـد ها، هنجارها و قوانین گروه  و اعمال و رفتارهاي او متأثر از ارزشاست انسان موجودي اجتماعی 

هاي اجتماعی  دیگري ساخت یکی فردیت جوان و: گیرد پذیري جوانان تحت تأثیر دو پدیده شکل می جامعه

شـفرز،  (هاي همسال و دیـن   خانواده، مدرسه، گروه :ند ازا گذارند که مهمترین آنها عبارت که بر او تأثیر می

امعه به نوجوانان و ها و هنجارهاي یک ج است که ارزش »پذیري جامعه«عنوان  بادر فرآیندي ). 137: 1383

شان شـکل   شوند و طی همین فرآیند است که هویت اجتماعی میو آنها به اصطالح اجتماعی  جوانان منتقل

  .گیرد می

هایشان آنهـا را   هاي اجراي نقش هاي مرجع، الگوهایی هستند که افراد در هنگام داوري و ارزیابی شیوه گروه

ود آیند که هر فردي هنگام ارزیابی رفتار نقـش خـ   ها، یکی از معیارهایی به شمار می این گروه. در نظر دارند

شیوة اجراي نقش هر فرد، در مقایسه با دیگرانی که همان نقش . کند در یک موقعیت معین از آنها استفاده می

تواند تشخیص دهد که آیا نقش خود را به  او از طریق این گونه مقایسه می. شود کنند، سنجیده می را ایفا می

هاي مرجعی که مبناي  شود، گروه گرگون میکه نقش فرد در جامعه د همچنان. درستی انجام داده است یا نه

هـاي   پـذیري افـراد، گـروه    در جریان جامعـه ). 63:1384 ،کوئن(ارزیابی او هستند، نیز دگرگون خواهند شد 

بر ایـن اسـاس   . گیري شخصیت آنها تأثیرات فراوانی دارند اي برخوردارند و در شکل مرجع از اهمیت ویژه

هـاي مرجـع   اصلی در این مقاله این است که گروه مرجع جوانان چه کسانی هستند؟ آیا گروه تمقاله سواال

   در میان جوانان در حال تغییر است؟

  پژوهشپیشینه 

هـاي مرجـع در دهـه    روند تغییرات نگرشی نسل سوم در گـروه « در پژوهشی با موضوعحاتمی و همکاران 

دهنـد  نتایج نشان مـی  .ندپرداخت 1385و  1382،1381هاي بررسی سه پیمایش ملی مربوط به سال هب» 1380

داشـته و  کاهشـی   رونـدي  اعتماد این قشر بـه روحـانیون  در هاي مرجع در بین جوانان روند تغییرات گروه

   )1395، حاتمی و همکاران( .انداساتید و ورزشکاران اقتباس نموده معلمان،از الگوهاي رفتاري خود را 

گـرایش جوانـان   نشان داد که  »هاي مرجع در شهر تهرانبررسی گروه«خسروشاهی در پژوهشی با موضوع 

همچنـین   .هاي مرجع غیرخـودي در حـال افـزایش اسـت    ساله برخی مناطق شهر تهران به گروه 29الی  15
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دوستان نزدیـک و   ها در زمینه دنبال کردن آرزوها و اهداف به ترتیب اعضاي خانواده وتاثیرگذارترین گروه

  )1390،خسروشاهی( .اندورزشکاران و روحانیون بوده کمترین به ترتیب هنرمندان،

» هاي گروه مرجع در بین دانشـجویان بررسی چرایی دگرگونی«فراتحلیلی با موضوع  هزارجریبی و شالی در

پـذیري بـراي   از والدین به عنوان گروه مرجع و موثرترین عامل جامعـه  الگوپذیرياند که گیري نمودهنتیجه

هاي مرجع و دیگران مهم اکثریت قابـل تـوجهی   همچنین گروه .پسران نسبت به دختران تضعیف شده است

هزارجریبی و ( .اندایران جامعه )دینی و ملی( نمایندگان فرهنگ بومی، هاي مختلفاز دانشجویان در عرصه

  )1395، یصفري شال

در  »هـاي مرجـع جوانـان   بندي گروهعوامل موثر بر اولویت«غیور باغبانی و اصغرپور پژوهشی را با موضوع 

تـاثیر جنسـیت، تحصـیالت و     .انـد دانشجوي دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد اجرا نموده 300بین 

 .مورد آزمون قرارگرفته اسـت  دانشجوهاي مرجع میان دختران و پسران بندي گروهلویتودرآمد خانواده بر ا

اصـلی تـاثیر نداشـته و     عهاي مرجـ ست که متغیر جنسیت در انتخاب گروها هاي پژوهش حاکی از آنیافته

غیورباغبـانی و  ( .انـد انتخاب دانشجویان بیشتر تحـت تـاثیر متغیرهـاي تحصـیالت و درآمـد معنـادار بـوده       

  )1392، اصغرپور

را مـورد   »هـاي مرجـع دانشـجویان دانشـگاه مازنـدران     شناختی گروهل جامعهتحلی«جانعلیزاده و همکاران  

درصد از پاسـخگویان   90هاي این پژوهش حاکی از آن است که بیش از یافته .اندبررسی و مطالعه قرارداده

معلمان اساتید دانشگاه و ، دوستان خانواده، .اندداشتن الگو و سرمشق را در زندگی خود مفید ارزیابی نموده

مندي به گروه و کسب منزلت عالقه .باشندهاي مرجع دانشجویان میدوران مدرسه به ترتیب مهمترین گروه

 .هاي مرجـع نـزد ایـن دانشـجویان بـوده اسـت      ها به عنوان گروهاجتماعی دو دلیل اصلی انتخاب این گروه

  )1392، جانعلیزاده چوب بستی و همکاران(

  در ادبیات گروه مرجع ها پردازيتعاریف و مفهوم

  جوانی به مثابه مهلت

اي طبیعـی و غیرقابـل اجتنـاب از سـن معـین زیسـتی اسـت؛         گوید که جوانی، مشخصه عقل سلیم به ما می

کننـد، امـا    بندي ارگانیک افرادي است که در اثر سن خـود، مواضـع اجتمـاعی خاصـی را اشـغال مـی       طبقه

اي جهـانی و زیسـتی    جـوانی، مقولـه   .اند ه را به چالش کشیدهشناسانی چون تالکوت پارسونز این اید جامعه
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 اي خاص از زمان تحت شرایطی مشخص، نیست، بلکه برساخته متغیر اجتماعی و فرهنگی است که در برهه

  ) 677: 2009،کریس بارکر( .شود ایجاد می

هـاي   بـا تغییـر نقـش   اي اجتماعی است کـه مقـارن    جوانی یا نوجوانی، مقوله) 1942،1963(از نظر پارسونز 

داري،  وي معتقـد اسـت در جوامـع پیشاسـرمایه    . داري، ظهـور کـرده اسـت    خانوادگی در اثر توسعه سرمایه

تغییـر از  . کـرد  خانواده همه کارکردهاي اصلی بیولوژیکی، اقتصادي و فرهنگی بازتولید اجتماعی را ایفاد می

. والنی جوانی یـا نوجـوانی وجـود نداشـت    کرد و دوره ط کودکی به بزرگسالی را مناسک گذار مشخص می

هـاي بزرگسـاالن در جوامـع     هاي تخصصی، عمومیـت یافتـه و عقالنـی شـده و نقـش      مقارن با ظهور نقش

چنین گسسـتی نیازمنـد فضـاي فرهنگـی     . داري، گسستی میان خانواده و جامعه بزرگتر به وجود آمد سرمایه

شـود، بلکـه    ن تغییر فقط با مقوله جـوانی مشـخص نمـی   ای. پذیري براي جوانان بود تغییر، آموزش و جامعه

در چنـین جـایی   . مسئولیتی ساختاریافته میان کودکی و بزرگسالی نیز هست همچنین به مثابه مهلتی براي بی

اي فرهنگـی طـی زمـان و در     معناي جوانی، بـه منزلـه برسـاخته    .بود که فرهنگ جوانان توانست ظهور کند

جوانی . کند بناي این که چه کسی به چه فرد دیگري جوان اطالق کند، تغییر میهاي مختلف و نیز بر م مکان

دهـد کـه دربـاره آن سـخن      اي آن را شـکل مـی   ساخته گفتمانی است که شیوه سازمانی و ساختار یافتـه  بر

ت در هاي سبک، ایماژ، تفاوت و هوی گفتمان. آوریم اي از افراد به وجود می گوییم و آن را به منزله مقوله می

  )683: 2009،کریس بارکر( .این زمینه از اهمیتی ویژه برخوردارند

  دردسر و خوش گذرانی

راي گذار اسـت، امـا جوانـان    اي ب نگرند که گویی فقط مرحله اي می بسیاري از بزرگساالن به جوانی به گونه

اي براي احسـاس   زمینهکنند تا آن را به صورت  گذاري می اي ممتاز سرمایه وانی خود به منزله عرصهبراي ج

هـایی اسـت کـه بـه مثابـه تکـرار       گذاري شامل امتناع از پذیرش هویـت  این سرمایه. تفاوت خود در آورند

جوانی به صورت دال ایدئولوژیکی در آمده است کـه  . رسند کننده به نظر می مکررات زندگی روزمره، خسته

ـ به منزلـه تهد تصویري لب از آن همینطور، اغ. شود با ایماژهاي یوتوپیایی آینده تغذیه می دي بـالقوه بـراي   ی

گذاري شده  جوانی به صورتی تردیدآمیز ارزش«بنابراین،  .شود می مترسیهاي موجود  مندي هنجارها و قاعده

  ).1992گراسبرگ، (» است
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  تغییرات جمعیتی

دون شک، تمامی ب. جمعیت کشور، طی دو دهه به دو برابر افزایش یافته و جامعه به شدت جوان شده است

. تشـناختی متـأثر شـده اسـ     هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي کشور از این متغیر جمعیـت  عرصه

 -خصـوص در زمینـۀ فرهنگـی   ب(ت و تقاضـاها  اافزایش جمعیت با خود، از یک سو، افزایش و تنوع مطالبـ 

این . را به همراه داشته است و از سوي دیگر، کاهش نظارت، کنترل و پاسخگویی به این مطالبات) اجتماعی

دقیقـاً در بسـتر همـین    . آوري به غریبه شده است ساز رویگردانی از خود و روي شرایط، به نوبۀ خود، زمینه

گسست و پیوست روحی و روانی است که قاچاق کاالهاي فرهنگی به مثابه یک حرفۀ بسیار پردرآمد بـروز  

 )148: 1386،تاجیک( .کند و ظهور می

اي که در گذار تاریخی خـود بـا    اجتماعی و تاریخی مربوط به ایران، جامعه ایران به عنوان جامعه در ادبیات

کودتـا، انقـالب،   . است، تعبیر شده است مواجه حوادث و مشکالتی اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی

ض در حوزه هاي اجتماعی، تعار هاي اجتماعی، اعتصاب، مهاجرت داخلی و خارجی، بحرانشورش، جنبش

هـاي   وجود تجربـه . قدرت و تحوالت فرهنگی هر کدام در مراحلی از تاریخ تحوالت ایران ثبت شده است

هاي داخلی و خارجی موجب شـده اسـت تـا تحـوالت ایـن       متعدد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در مقیاس

رفته یا در حال در این صورت داوري در مورد ماهیت حوادث شکل گ. جامعه خصلت چند وجهی پیدا کند

قتصـادي یـا فرهنگـی و    تأکید صرف بر اهمیـت عوامـل ا  . توان به یک عامل یا متغیر تقلیل داد وقوع را نمی

سده گذشته در مورد روند و ماهیت تغییرات در ایران در میان سیاستمداران و روشـنفکران   سیاسی، در طول

علمی باشد، سیاسـی و ایـدئولوژیک اسـت و بـه      ها بیش از اینکه این نوع ارزیابی. ایرانی وجود داشته است

هاي ارائه شده صرفاً در میان گروه طرفدار و در زمان خاص از اهمیـت برخـوردار بـوده     داوري دلیلهمین 

   )152: 1386،تاجیک( .است

نگاران بر این اعتقادند که ظاهراً در حدود هـر ده سـال    پردازان فرهنگ عامه و نیز تاریخ نظریه ،به نظر بالس

  ).6: 1380بالس، (کند  شکل جدیدي از ذهنیت نسلی ظهور می

هـاي خـاص،    اجتمـاعی، شـکاف   -هـاي سـاختاري   هاي سیاسی را بـه چهـار دسـته شـکاف     ورنون شکاف

اند  هایی دانستههاي ساختاري را شکاف شکاف. م نموده استهاي رفتاري تقسی هاي وضعی و شکاف شکاف

هاي طبقاتی، جنسی و  شکاف. ضاي وجود جامعه وجود دارند و ناشی از طبع جامعه بشري هستندتکه به مق

  )268: 1381تاجیک، ( .اند اجتماعی قرار داده -هاي ساختارينسلی را در زیرمجموعه شکاف
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گیرد تـا تقـابلی یـا     تقابلی صورت می/ دنیاي معاصر بیشتر در فرآیند تعاملیآید که سنخ تحوالت  به نظر می

از طرف دیگر، روند تحوالت در دنیاي معاصر و ایران بیشـتر فرهنگـی براسـاس کـارگزاري     . تعاملی صرف

هـاي   روهنسلی در کنار تفکیـک گـ   -تفکیک جنسی. جنسی تا طبقاتی و ایدئولوژیکی است -هاي سنی گروه

  .توجه است منزلتی در خوراي و  حرفه

به خوبی نشان داده که درك هـر نسـل از    نموده،ها ارائه  ها و روابط بین نسلایزنشتاد در تحلیلی که از نسل

ـ  کـه  جامعه، اشیاء و زندگی مبتنـی بـر شـرایطی اسـت کـه در آن رشـد یافتـه، تجـاربی         دسـت آورده و  ه ب

ر شرایط جنگ و محرومیت رشد یافته بـا نسـلی کـه    رفتار نسلی که د. متحمل گردیده استکه  هایی مرارت

هـا  در جوامع پیچیده مبتنی بر تحـوالت سـریع، تضـاد نسـل    . متفاوت است ،جز صلح و رفاه به خود ندیده

  ).136: 1368روشه، (است غیرقابل اجتناب 

و از  داد مـانی ده سـاله مـورد توجـه قـرار     توان در مقاطع ز ها را میکه نسلنظران معتقدند  برخی از صاحب

نمایـد حـدوداً در هـر ده سـال، مـا از فرهنـگ،        مـی  بیانکه بالس  چنان آن ؛مفهوم دهه نسلی استفاده نمود

. کنـیم  هاي اجتماعی خود تعریفی جدید ارائه می هاي سیاسی و قهرمان ها، پندها، عالیق هنري، دیدگاه ارزش

تـوان عناصـر آن را بـه نحـو معنـادار       می شود و لذا هر یک دهه به نحوي بارز دگرگون میدر این مجموعه 

رسد که دهه، تقریباً کوچکترین واحد زمانی است که به عنوان شاخص براي تعیین  به نظر می. مشخص کرد

  ).7: 1380بالس، (توان به کار برد  فرهنگ جمعی می

جریان تغییـر  . تمعنا و سریع در حوزه اجتماع و فرهنگ نیس تجربه تحقیق در ایران نشان دهنده تغییرات بی

 -زیرا نسل جدیـد در جهـت اخـذ فرهنـگ بیرونـی      ،رساند فرهنگی درگیري مستمر نسلی با فرهنگ را می

از طرف دیگر، فرهنـگ بـومی نیـز در جریـان     . یا فرهنگ شهري بدون توجه به فرهنگ خود نیست -غربی

اه بـا تغییـر فرهنگـی    توان مدعی شد ورود نسل جدید همـر  با این توضیح است که می. تحول مستمر است

   )1383، و غفاري ارمکیآزاد ( .است

در  ؛گرا و تغییر طلـب اسـت   بلکه نسل تحول ،به لحاظ روانی و اجتماعی، نسل جدید، نسل ویرانگر نیست

که رویکرد سوم این نسل را نسل ویرانگـر و رویکـرد اول نسـل جدیـد را نسـل گـیج و بالتکلیـف         حالی

تحصـیالت، آشـنایی بـا جهـان،     (دهد، نسل جدید با امکاناتی که در اختیـار دارد   میتجربه نشان . شناسد می

خواهان و ...) اجتماعی ناشی از تحوالت و -آرزوها و آمال جدید، تجربه جنگ و انقالب، نارسایی اقتصادي

  )74: 1386 ،تاجیک( .هاي فرهنگی اجتماعی است ها و واقعیت طالب تغییر با توجه به ظرفیت
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جهانی قرار گرفته و عامل تغییر فرهنگی بـه سـوي    -یران در فضاي فرهنگی در سطوح ملیاان در نسل جو

هـایش تـالش دارد تـا    ایشاین نسل با طرح عالئق، نیازها و گـر . باشد جهانی می -جهانی نو با ویژگی ملی

است به سـهم ایـن    بهتراز این رو . تر به فرهنگ بدهد مدرنو ساختار  ایدار تکاپوي بیشتر نمفرهنگ را دچ

 -هاي سنتی به مدرن در چارچوب فرهنگ ملـی اساس الگوي اینگلهارت از ارزش نسل در تغییر فرهنگی بر

   )95: 1378 ،عبدي و گودرزي( .جهانی اشاره شود

  :توان با توجه به نکات زیر توضیح داد براساس مطالعات صورت گرفته، در کل جامعه ایرانی را می

اي که آن را تبدیل به یک جمعیت  به گونه ؛ی چند دهه اخیر تغییر نموده استهرم جمعیتی ایران ط .1

 .جوان نموده است

میزان افراد باسواد در مقایسه با گذشته . نوسازي فرهنگی و آموزشی در جامعه صورت گرفته است .2

مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی جدید دایر شده و افراد بسـیاري در آن موسسـات   . بیشتر شده است

بـه عبـارت دیگـر، جامعـه در جریـان و تجربـه نمـودن تغییـرات متعـدد          . باشند مشغول به کار می

 .اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی قرار دارد

در  ایـن دوگـانگی  . شده اسـت ) بین ساختار سنتی و مدرن(جامعه دچار نوعی دوگانگی ساختاري  .3

 .ستسطوح اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و سازمانی نمودار شده ا

کاالهـا و مصـنوعات   (هـاي مـادي    میل به مصـرف در حـوزه  . اي مصرفی است جامعه ایران، جامعه .4

 .تافزایش یافته اس...) مطبوعات، کتابخوانی، فیلم و (و مصرف فرهنگی ) تکنولوژیکی

هـاي   یکی دیگر از صفات و ویژگی ،گیري به هم ریختگی ساختار قدرت و یا بالتکلیفی در تصمیم .5

 . قدرت دارد) و بعضاً نامشخص( ی شناخته شده است که ریشه در توزیع نامناسب جامعه ایران

هاي داخلی و خارجی یکی از مشخصات اصلی جمعیتی، اجتماعی و  نرخ باالي مهاجرت در مقیاس .6

 .فرهنگی است

تالش در جهت برقرار ساختن نسبت خود با جهان و تعریف موقعیت خود در صحنه جهانی مـورد   .7

 )52: 1383،و غفاري آزاد ارمکی( .توجه است

  هاي مرجعگروه

هـا و هنجارهـا و در نهایـت    دهی به ارزش بخشی به افراد و شکل ترین منابع هویت گروه مرجع یکی از مهم

هـایی   در رشـته هایی است کـه  از این رو، بحث دربارة گروه مرجع، یکی از مهمترین بحث. رفتار آنان است
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شناسی اجتماعی مورد توجه بوده  اي مانند روان هاي بین رشتهشناسی و نیز گرایش جامعهشناسی،  مانند روان

در  ،دهی به رفتار و کردار اعضاي یک گروه یـا جامعـه دارد   به تبع اهمیتی که گروه مرجع براي جهت. است

گیرد کـه  ار میها و هنجارهایی مورد پذیرش آنان قرصورتی که گروه مرجع فرد یا افرادي تغییر کند، ارزش

گیـرد و او را بـه    ها و هنجارهاي مورد پذیرش گـروه عضـویتی او در تضـاد و تخاصـم قـرار مـی      با ارزش

این امر به ویژه از سوي جامعه یا گروه عضـویتی فـرد و اعضـاي آن    . کشاند رویارویی با گروه عضویتی می

یـد آنـان نـوعی کجـروي و     و از د مـی کشـد  هـاي آن را بـه چـالش    چـرا کـه ارزش   ،غیرقابل تحمل است

تر براي یک گروه، زمانی است که طیف وسـیعی از اعضـاي    حالت نامطلوب. آید هنجارشکنی به حساب می

  . آن در این مسیر قدم بگذارند

مورد بررسی قرار گرفته است و داللت بر افـراد یـا    »گروه مرجع«عنوان  باها  شناسی مبحث مرجع در جامعه

ها و افکـار معینـی را    ها، ایدئولوژي هایی دارد که به عنوان الگو و سرمشق قرار گرفته و رفتارها، آگاهی گروه

هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی     هاي افراد به عنوان شاخص براي دگرگـونی  تغییر در مرجع .کنند به افراد القا می

  )70:1383، و غفاري آزاد ارمکی( .شود لحاظ می

هـاي اجتمـاعی، مشـارکت     اندیشه مدرنیته در قالب نوگرایی، فردگرایی، مالکیت خصوصی، مشارکت گـروه 

نسلی که بیشتر در جریـان مدرنیتـه    ،از این رو. استقالل و آزادي در جامعه نمود یافته استزنان و جوانان، 

یابی بـه آنهـا اقـدام    و سعی دارد تا جهت دسـت  می دهدبیشتري هاي فوق اهمیت  قرار گرفته است، به مؤلفه

هاي گذشته مشارکت، تغییر در شـکل، میـزان و   روست که براي نسل جدید در مقایسه با نسل از این. نماید

و  آزاد ارمکـی ( .هاي دوسـتان و همسـاالن داراي اهمیـت بیشـتري اسـت      نوع گذران اوقات فراغت و گروه

  )108: 1383، غفاري

ها در جامعه نقـش بسـزایی   گیري نگرش انسان ها و حتی شکلها، کنشگیري ه مرجع در جریان تصمیمگرو

که مبنا و معیار قضاوت و ارزیابی کنشگران اجتماعی قرار  هایی هستند گروه مرجع شامل افراد یا گروه. دارد

  . هاي مرجع به ویژه براي جوانان از جایگاه خاصی برخوردارند گروه. گیرند می

هـا و باورهـایی را بـه     ها، ارزش ها، رویه اوالً هنجارها، دستورالعمل :هاي مرجع دو کارکرد عمده دارند گروه

ثانیاً استاندارها و معیارهـایی در اختیـار کنشـگران    ؛ کارکرد هنجاري دارند کنند و به اصطالح دیگران القا می

اي و تطبیقـی   اصـطالح کـارکرد مقایسـه   در زننـد و   دهند که کنش و نگرش خود را با آن محک می قرار می

ـ   کننـد و نمـی   ها در جامعه و در ارتبـاط بـا دیگـران زنـدگی مـی     اساساً به دلیل اینکه انسان. دارند ا تواننـد ب

هاي مرجـع و ارجـاع بـه     هاي عینی به صحت رفتارها یا باورهاي خود یقین پیدا کنند، مقایسه با گروه مالك
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این ارجاع حتی اگر خودآگاهانه نباشد، نقش انکارناپـذیر و  . آنها راهی براي برون شدن از این معضل است

  .)150:1381و هاشمی، سروستانی  صدیق(کند  میها و رفتارهاي اعضاي جامعه ایفا گیري بسزایی در تصمیم

تر، در یک جامعه اسـت و تـأثیر    یکی مهمترین منابع هویتی افراد یک گروه و در ابعاد گسترده ،گروه مرجع

. دهی بـه هنجارهـا و رفتارهـاي افـراد جامعـه دارد      ها و جهت ها و ارزش گیري نگرش بسیار مهمی در شکل

 ).52: 1390هزار جریبی و آقابیگی، (

واقع افراد براي برگزیدن یک رفتار، رضایت و برآوردن خواسته افرادي که براي آنان اهمیت قائل هستند در 

کنند که در این مسیر گام بردارند تا نظر آنها را تأمین کـرده   دهد و بدان گونه عمل می را مورد توجه قرار می

هـاي  شناسـی، گـروه   المعارف فرهنگ جامعه دائره. شود باشند و این مسئله به عنوان گروه مرجع نام برده می

دهی به تمایالت و عقایـد خودشـان و انجـام رفتارشـان،      مردم در شکل«: کند گونه تعریف می مرجع را این

شان، عقایدشـان و رفتارشـان داراي   هاي مردمی دیگر، کسانی که تمایالت خودشان را با دیگر مردم یا گروه

شـرما،  (» .شـوند  هاي مرجع نامیده می ها گروهاین گروه .کنند همسان میي مناسبی است، مقایسه و یا مقایسه

1999 :775.(  

-اصطالح گروه مرجع به یک وضعیت دسته جمعی اشاره دارد که افراد نه تنها آن را براي ارزیابی موقعیـت 

د نـ کن خـذ مـی  بلکه هنجارها و الگوهاي رفتاري را از آنها ا) اي یک گروه مرجع مقایسه(برند  شان به کار می

  ).288: 2006ترنر، ) (هاي مرجع هنجاري گروه(

  پژوهش چارچوب نظري

  شناسیجامعهرویکرد 

 نظریۀ کولی

پـردازي پرداختـه اسـت، چـارلر      شناس صاحب نامی که دربارة تعامالت گروه و فرد، به نظریـه  اولین جامعه

مباحثی ارائه کرد که » طبع انسان و نظم اجتماعی«در کتاب معروفش  1902وي در سال  .هورتن کولی است

کولی معتقد است تصور افراد دربارة خودشان بر اسـاس تعریفـی   . ارتباط نزدیکی با مفهوم گروه مرجع دارد

آیینۀ تصـورات   ما در. سان است خود اجتماعی بازتابی از خود آیینه«: گیرد که دیگران از آنها دارند شکل می

چیزي که ما را به غرور و مباهات یا . پذیریم یابیم و از آن تأثیر می هاي خود را می دیگران، حاالت و ویژگی

کشاند تصویري ذهنی اسـت کـه از تصـورات دیگـران دربـارة خودمـان        عکس شرمندگی و نارضایتی میرب

  ).183: 1902کولی، . (»داریم
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 نظریۀ مرتون

گـروه  «پردازي است که به شـرح و بسـط مفهـوم     ترین نظریه رابرت مرتون شاخص ،یشناس در حوزة جامعه

وي در مقـاالت مفصـلی   . او این مفهوم را در قالب نظریۀ برد متوسط ارائه کرده است. پرداخته است» مرجع

تۀ شناسان دیگري از قبیل الزارسفلد، روسی و کیت به رش با همکاري جامعه 1957تا  1950هاي که طی سال

هاي مرجع ارائه  تحریر درآورد، تالش کرد که تئوري کامل و جامعی دربارة کارکردها و عوامل انتخاب گروه

هـاي تحقیـق    شناسانی از قبیل کولی و مید و به ویـژه از یافتـه   مرتون در این راه از دستاوردهاي جامعه. دهد

تئـوري گـروه   «هـاي علمـی آنـان     وم تالشاستفاده کرد و در تدا »سرباز آمریکایی«عنوان  بامعروف استوفر 

اما مرتون اذعان دارد که خاستگاه . شناختی در عرصۀ این علم ارائه داد را به عنوان یک تئوري جامعه» مرجع

رابـرت مرتـون، تغییـري اساسـی در نظریـۀ      . شـناختی اجتمـاعی اسـت    در روان» گروه مرجع«اصلی مفهوم 

شـود   هایی است که هنجارهاي آنها پذیرفته می مرجع مثبت، گروه هاي وي گروهاز نظر . هاي مرجع داد گروه

یک گروه مرجـع ممکـن اسـت بـراي     . شود هایی است که هنجارهاي آن طرد می و گروه مرجع منفی، گروه

  ).1381صدیق سروستانی، (برخی افراد نقش مثبت و همان گروه براي افراد دیگر نقشی منفی داشته باشد 

 انینظریه شیبوت

وي سـه  . نظر دیگري است که به بحث دربارة مفهوم گروه مرجع پرداخته اسـت و شیبوتانی، صاحبستاموت

) 2 گیـرد؛  مقایسه و ارزیابی قـرار مـی   گروهی که به عنوان مبناي) 1: کاربرد براي این مفهوم بیان کرده است

ردهـاي آن را  گروهـی کـه کنشـگران رویک   ) 3گروهی که افراد میل به عضویت و مشـارکت در آن دارنـد؛   

کند، معتقد است  شیبوتانی که این موضوع را در چهارچوب نظریۀ کنش متقابل نمادین تحلیل می. پذیرند می

تعریف فرد از موقعیت نیز . » دهد، به تعریفی که او از موقعیت دارد، وابسته است آنچه یک فرد انجام می«که 

صـدیق  (گیـرد   جریان ارتباطات اجتماعی شکل مـی ناشی از رویکرد سازمان یافتۀ اوست و این رویکرد در 

هـاي ارتبـاطی    ها و رویکردها ناشی از تفـاوت کانـال   بنابراین تنوع در دیدگاه .)1372و هاشمی،  سروستانی

است و از آنجا که گروه مرجع گروهی است که رویکرد و دیـدگاهش چهـارچوب مرجـع افـراد را شـکل      

اي مدرن است و   ر نوع ارتباطات اجتماعی به ویژه در جامعۀ تودهدهد، انتخاب گروه مرجع نیز تحت تأثی می

هـاي افـراد نیـز     هـا و نگـرش   کنند و به تبع آن دیـدگاه  هاي مرجع نیز تغییر می با تغییر شبکۀ ارتباطی، گروه

  .شود دستخوش تغییر می
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  رابرتسون یان 

هـا  حیاتی در زنـدگی اجتمـاعی انسـان   ها نقشی  هاي مرجع مانند شبکه بر این باور است که گروهرابرتسون 

افراد به طور دائم بـا سـایر   . کنند دارند و افراد براي مشورت و اخذ نظرات به شبکۀ روابط خود مراجعه می

شـبکه   ؛یابنـد  هاي اجتماعی سازمان مـی  این نوع ارتباط به صورت شبکه. ها کنش متقابل دارند مردم و گروه

توان به شـبکۀ   می به عنوان مثال، .زند غیرمستقیم به سایر مردم پیوند می روابطی که فرد را به طور مستقیم و

البته الزم به ذکر اسـت کـه شـبکۀ یـک     . ها و همکاران اشاره کرد کلوپیها، هم خویشان، دوستان، همکالسی

شخص دقیقاً یک گروه نیست، زیرا اعضاي آن همگی بـا یکـدیگر کـنش متقابـل ندارنـد، لـیکن شـبکه در        

 ).154: 1372رابرتسون، . (سازد ها را فراهم می هاست و دسترسی غیرمستقیم به سایر گروه ة گروهبرگیرند

  روانشناسی اجتماعیرویکرد 

  نظریه هایمن

 بـا  کتابی کـه همـراه بـا سـینگر      او در مقدمه. بکار برد 1942یمن مفهوم گروه مرجع را اولین بار در سال اه

هـاي  دهی به نگرش ها در شکلانسان«: تدوین کرد، آورده است» تئوري گروه مرجع  مطالعاتی درباره«عنوان 

 ،هـیمن و سـینگر  (» اند، تکیه دارندهایی که با آنان در ارتباط خود بیش از آنکه به خود متکی باشند، به گروه

مفهوم منزلت ذهنی را به عنوان یک بعد از  »روانشناسی منزلت«عنوان  بااي  وي همچنین در مقاله). 4 :1968

 .رفتار بشر معرفی کرد و آن را به عنوان تصور فرد از موقعیت خود در مقایسه با سایرین تعریف نمود

 نظریه مید

حوزة نظري دیگري است که ارتباط نزدیکی بـا بحـث گـروه مرجـع     » یافته دیگري تعمیم«بحث مید دربارة 

مرتـون،  (ه عنوان یکی از مهمترین پیشگامان نظریۀ گروه مرجع معرفی کـرده اسـت   مرتون نیز مید را ب. دارد

طبق نظریۀ مید، فرد از منظر دیگر اعضاي گروه یا از منظر گروه اجتماعی که به آن تعلق دارد، ). 238: 1975

وعـۀ  به اعتقاد او، فرد گروه اجتمـاعی خـودش را بـه عنـوان یـک مجم     . کند خودش را تجربه و ارزیابی می

دهـد، فـرض    هایی که به رفتار او و دیگري شـکل مـی   ها و هدف ، ارزش ها، هنجارها یافته از گرایش سازمان

گذارد، زیـرا از ایـن راه اسـت کـه      یافته بر رفتار گروه تأثیر می فرآیند اجتماعی از راه دیگري تعمیم«. کند می

  ).202: 1374دوچ و کراس، (» کند فرد نفوذ می کننده در ذهن فرآیند اجتماعی یا گروه، به عنوان عامل تعیین
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  نظریۀ فستینگر

ایـن نظریـه اگرچـه بـا     . نظریه فستینگر خاستگاه مفهوم و تئوري گروه مرجع در روانشناسی اجتماعی است

تـأثیر گـروه بـر    «تئوري گروه مرجع متفاوت است، اما مضمون مشابهی دارد و به موضوع واحدي که همان 

دادها و افکار خود در گروه، کند که تمایل افراد به مقایسه و ارزیابی استع تأکید میوي . پردازد است می» فرد

گیري گروه و تغییر اعضاي آن نیـز مـؤثر خواهـد     گذارد، بلکه در شکل نه تنها بر رفتار گروهی آنان تأثیر می

هاي مشابه و هماهنگ با خودشان  هایی شوند که افکار و تواناییند وارد گروها به اعتقاد وي مردم مایل. بود

شوند یـا افکـار و رفتـار خـود را بـه       هایی نباشند خارج می اي چنین ویژگیهایی که دار آنها از گروه. دارند

  . دهند که با الگوهاي رایج در گروه تطابق پیدا کند اي تغییر می گونه

  نظریه شریف

هـاي  او در تعریف گـروه . هاي مرجع پرداخته استاتش، به بررسی ابعاد هنجاري گروهقتحقیدر شریف نیز 

ست یا حداقل د که فرد در صدد کسب عضویت آنهاهایی هستنهاي مرجع، گروهگروه: گوید مرجع چنین می

هاي مرجـع از مهمتـرین منـابع هـویتی جامعـه       گروه. کند آرزو میرا از حیث ذهنی و روانی پیوستن به آنها 

ـ      . کنند هاي خود را از آنها اقتباس می هستند که افراد رفتار و ارزش رات بـه همـین دلیـل بررسـی رونـد تغیی

ریـزان اجتمـاعی محسـوب     هـاي برنامـه   هاي مرجع از مهمتـرین دغدغـه   نگرشی نسل جوان در زمینه گروه

هاي مرجع نیز اتفاق روهبه ویژه در جامعۀ ما، تغییر در گ با توجه به تغییرات سریع در جوامع بشري. شود می

  .افتاده است

 نظریه نیوکمب

کمب نیو. ، نیوکمب استپردازد هاي مرجع میاجتماعی به گروهشناسی  یکی از افراد دیگري که با نگاه روان

داند و بـر   کننده می هاي افراد، مهم و تعیین ها و تغییر نگرش گیري دریافت هاي مرجع را در شکل نقش گروه

  .کند ها تاکید میجنبه هنجاري این گروه

گـروه مرجـع   مرجع مثبـت و   گروه :هاي مرجع عرضه کرده استکمب دو مفهوم جدید نیز درباره گروهنیو

هـا و  گروهی است که فـرد بـه حضـور و عضـویت در آن تمایـل دارد و نگـرش       گروه مرجع مثبت، .منفی

اي بـراي   گروه مرجع منفی، در مقابل گروهی است کـه جاذبـه  . انگارد رفتارهاي جاري در آن را مطلوب می

هـاي حـاکم در آن تبـري     از هنجارها و رویـه کند که خود را از آن دور نگه دارد و  فرد ندارد و او سعی می

  ).329: 1392غیور باغبانی، (جوید 
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. هاي عضویت فـرد باشـند   هاي غیرعضویت یا گروه گروه توانند هاي مرجع می است که گروه نیوکمب معتقد

 د کـه رضـایت  نتوانند براي فرد، گروه مرجع مثبت به شمار رو هاي عضویت به میزانی می گروه ،به اعتقاد او

صدیق سروسـتانی،  (د نخاطر او از عضویت در آنها حاصل شود و مطلوبیت و جذابیتی براي وي داشته باش

1381.( 

  پژوهش شناسی روش

-در ابتدا پژوهش. هاي ملی استاز پژوهش استخراج شدههاي تحلیل ثانویه داده ،روش تحقیق در این مقاله

انتخاب و سـپس   ،اي در آنها بررسی شده استگونههاي مرجع به هایی که در سطح ملی اجرا شده و گروه

در  .گزینش شدنداند هاي مشابه بودهگیري یکسان و داراي گویههایی که جامعه آماري و شیوه نمونهپژوهش

جهت مقایسـه آن اسـتفاده   دهی یا رتبهاز میانگین وزنی  ،باشندهاي مشترك که داراي طیف لیکرت میگویه

  . گردیده است

  هاي استفاده شده در این مقالهخالصه پژوهش :1 جدول

  سازمان مربوطه  حجم نمونه  جامعه آماري  سال اجرا  عنوان

سنجش سرمایه اجتماعی 

  جوانان در ایران
1385  

ها، سال در مراکز استان 29تا  15جوانان 

  شهرها و روستاها
4500  

سازمان ملی 

  جوانان

ها و پیمایش ملی ارزش

  هاي جوانان ایراننگرش
1386  

ها، مراکز استانسال در  29تا  15جوانان 

  شهرها و روستاها
7000  

سازمان ملی 

  جوانان

  ها و الگوهاي جوانانآرمان
1387  

ها، مراکز استانسال در  29تا  15جوانان 

  شهرها و روستاها
4500  

سازمان ملی 

  جوانان

ها و پیمایش ملی ارزش

  1389  هاي جوانان ایراننگرش
ها، مراکز استانسال در  29تا  15جوانان 

  شهرها و روستاها
6500  

سازمان ملی 

  جوانان

- ها، نگرشپیمایش ملی ارزش

  ها و رفتارهاي جوانان ایران
1392  

ها، مراکز استانسال در  29تا  15جوانان 

  شهرها و روستاها
15000  

وزارت ورزش و 

  جوانان

پیمایش ملی سنجش سرمایه 

  1393-94  اجتماعی کشور
سال خانوارهاي شهري و  18افراد باالي 

  استان کشور 31روستایی ساکن در 

حجم نمونه (نفر  14200

سال  29تا  18جوانان 

4591(  

وزارت فرهنگ 

  و ارشاد اسالمی

ها و پیمایش ملی ارزش

  1394-95  )موج سوم(هاي ایرانیان نگرش
سال خانوارهاي شهري و  15افراد باالي 

  استان کشور 31در روستایی ساکن 

حجم نمونه (نفر  14906

سال  29تا  15جوانان 

5160(  

وزارت فرهنگ 

  و ارشاد اسالمی
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  ي پژوهشهایافته

  جوانان ینگرشتغییرات 

  بیشترین نگرانی شما در حال حاضر چیست؟ :2جدول 

  
اشتغال 

  مناسب

مسائل مالی 

  اقتصادي –

مسائل 

  خانوادگی

تحصیل و 

قبولی در 

  کنکور

  ازدواج

ارضاء 

غریزه 

  جنسی

مشکالت 

جسمانی و 

  سالمتی

مشکالت 

روحی و 

  رفتاري

نبودن چشم انداز 

روشن و ثبات براي 

  برنامه ریزي آینده

مشکل 

خاصی 

  ندارم

سایر 

  موارد

1386  28  1/22  3/9  17  8/8  -  6/14  6/3  -  3/7  8/1  

1389  5/33  1/24  7  1/12  4/9  7/1  1/2  2  -  5/7  5/0  

1392  1/29  8/30  8/3  8/10  6/7    3/1  6/2  2/6  5/7  4/0  

اقتصادي در رتبـه   –، اشتغال مناسب و مسائل مالی 92تا  86هاي بیشترین نگرانی جوانان طی سال مورددر 

باشد و ازدواج در رتبه بعد از تحصیل و قبولی در کنکور در رتبه سوم نگرانی جوانان می. اول و دوم هستند

انـد کـه   ها اذعان داشتهدرصد جوانان در طی این سال 5/7تا  7نکته جالب توجه این که . تحصیل قرار دارد

  .مشکل خاصی ندارند

  میزان اهمیت هر یک از موارد زیر براي آینده جواناندرصد  : 3 جدول

  درآمد باال  دوستان خوب  تشویق کنندهگر و حمایت والدین  همسر خوب  داشتن شغل مناسب 

1386  8/95 6/94 6/90  2/86 6/77 

1389  4/95 1/95  9/88 6/84 7/74  

  
 به نظر شما کدام یک از موارد زیر بیانگر یک زندگی موفق است؟ :4جدول

  داشتن همسر زیبا   

  و خوش تیپ  

درآمد 

  باال  

موقعیت اجتماعی و 

  منصب شغلی  باال  

  داشتن خانواده و دوستان 

  دلسوز و صمیمی  

  سایر

1392  8/3  1/24  5/37  2/32  5/2  

به ترتیب داشـتن   1389و 1386هاي میزان اهمیت موارد مختلف براي آینده جوانان از نظر آنان در طی سال

میـزان  داشتن ماشین و رفتن بـه دانشـگاه در کمتـرین رتبـه     . باشدشغل مناسب، سالمتی و همسر خوب می

» کننـده گـر و تشـویق  والدین حمایـت «نکته جالب توجه اینکه اهمیت  .اهمیت براي آینده جوانان قرار دارد

دهد که مرجعیـت خـانواده   می این نشان .باشدمی» داشتن مشاوران امین«و » دوستان خوب«بیشتر از داشتن 
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هایشـان را  وابسـتگی خـود بـه خـانواده    ن بیشتر از دوستان و مشاوران است و جوانان همچنان در نزد جوانا

  . اندحفظ کرده

، »موقعیت اجتماعی و منصب شغلی باال«یک زندگی موفق از نظر جوانان به ترتیب  1392طبق پیمایش سال 

    .  است» تیپداشتن همسر زیبا و خوش«و » درآمد باال«، »داشتن خانواده و دوستان دلسوز و صمیمی«

 دوستی دختر و پسر موافق هستید؟تا چه اندازه با :5جدول 

 میانگین وزنی اصالً کم اي تااندازه کامالً 

1386 4/10 4/30 4/18 4/39 09/2 

1389 9/11 2/30 8/18 5/35 11/2 

1392  3/20  9/33  3/16  6/29  44/2  

  

 توزیع درصدي پاسخ به سوال  :6جدول 

  )1394سال (»یا مخالفید؟با معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج چقدر موافق «

 کامال موافق و موافق فرقی ندارد کامالً مخالف و مخالف موارد

 31 3/15 6/53 درصد

  

  )1394(هاي مربوط به برخورد با ناهمنوایی اجتماعی توزیع درصدي پاسخ به گویه:7جدول 

  موارد
  اشکالی ندارد

مخالفم ولی 

  کاري ندارم
  دهمتذکر می

صالح به مراجع ذي

  دهماطالع می

برخورد 

  کنممی

معاشرت و دوستی 

  غیرشرعی دختر و پسر
17  9/62  7/13  6/2  8/3  

  

  توزیع درصدي پاسخ به سوال  :8جدول 

  )1394سال (»چقدر موافق یا مخالفید؟) قانونی(با زندگی دختر و پسر بدون ازدواج رسمی «

  موافقکامالً موافق و   فرقی ندارد  مخالف کامالً مخالف و  موارد

  2/3  3/5  4/91  درصد

تا  1386هاي دهد که طی سالمیزان موافقت جوانان با دوستی دختر و پسر نشان می موردمیانگین وزنی در 

و این نشان از تغییر نگرش جوانان نسبت به این موضـوع   بر میزان موافقت جوانان افزوده شده است 1392
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درصد جوانان معاشرت و دوسـتی غیرشـرعی دختـر و پسـر      17از نظر  1394در سال اي که به گونه ؛است

از میزان موافقت جوانان نسبت بـه زنـدگی دختـر و     1394وقتی در سال اشکالی ندارد و حتی فراتر از این 

درصد مخالف و کامالً مخالف ایـن   4/91با وجود اینکه  ،شودپرسیده می) قانونی(پسر بدون ازدواج رسمی 

درصد نظر صریحی نداده و برایشـان   3/5درصد موافق و کامالً موافق بوده و  2/3ولی  ،یوه زندگی هستندش

و در حـال تغییـر   ها و هنجارهاي فرهنگی جامعه در طول زمان تغییر کـرده  به عبارتی ارزش .کندفرقی نمی

با  -یک دهه قبل –هاي پیش در سال ،بسیاري از هنجارهایی که اکنون براي جوانان امري بدیهی است. است

  .هاي عموم مردم تناقض داشته استارزش

  الگوهاي غیرعضویتی

 )1392( اي براي شما در زندگی اهمیت دارد؟موارد زیر تا چه اندازه :9 جدول

خیلی  موارد

  زیاد

تا  زیاد

 حدودي

خیلی   کم

 کم

  نسبت ارزیابی مثبت

 100به منفی در تراز عدد 

  رتبه

  1 67/240  9/8 1/9 1/27 26 9/28 هاي مذهبی الگو بودن شخصیت

 21/201 6/6  11 2/34 4/30  8/17 هاي ملیالگو بودن شخصیت
2  

 28/104 5/11  2/19 1/37 6/19  6/12 هاي هنريالگو بودن شخصیت
4  

 18/116 4/14  1/17 6/30 2/20  8/17 هاي ورزشیالگو بودن شخصیت
3  

هـاي  اهمیت الگو بودن گـروه  ،1392هاي جوانان در سال نگرشها و طبق نتایج آخرین پیمایش ملی ارزش

هاي ورزشی هاي ملی، شخصیتهاي مذهبی، شخصیتمختلف از نظر جوانان به ترتیب مربوط به شخصیت

   .هاي هنري استو شخصیت

 هاي اجتماعی مقایسه نظرات پاسخگویان در اعتماد به گروه: 10جدول 

 موارد

منفی در تراز نسبت ارزیابی مثبت به 

  100عدد 

  )1385سال (

نسبت ارزیابی مثبت به منفی در تراز 

  100عدد 

  )1393سال (

04/105 قضات  35/111  

07/68 مسئولین و مدیران اداري  06/69  

71/121 نظامیان  54/134  

20/95 نمایندگان مجلس  68/73  

60/114 روحانیون  47/103  

35/246 پرستاران و پزشکان  06/158  

18/91 ايمهندسان و صاحبان مشاغل فنی حرفه  98/78  
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95/336 معلمان  18/199  

07/221 هااساتید دانشگاه  08/170  

83/92 نگارانخبرنگاران و روزنامه  32/90  

، اعتمـاد  1393تـا  1385هاي هاي اجتماعی مختلف بیانگر آن است که طی سالمیزان اعتماد جوانان به گروه

ن و مدیران اداري افزایش یافته و نسبت به نمایندگان مجلس، روحانیون، قضات، مسئوالجوانان به نظامیان، 

اي، معلمـان و اسـاتید دانشـگاه، خبرنگـاران و     پرستاران و پزشکان، مهندسان و صاحبان مشاغل فنی حرفـه 

ي فـرد  نتایج گویاي این است که گروه مرجع و الگوهـاي رفتـار   .نگارن اعتمادشان کمتر شده استروزنامه

  . شودزمانی که مشروعیت گروه مرجع کاهش یابد، موجب تغییر گروه مرجع می .قابل تغییر است

 الگوي نوع پوشش

  گیرید؟ در خصوص انتخاب پوشش خود از کدام یک از افراد زیر الگو می:11جدول 

  سال 
 خانواده

دوستان و 

 همساالن

معلمان و 

 اساتید 
 ها هنرپیشه ورزشکاران

تلویزیون 

 ایران
 ماهواره

عالقه 

 شخصی

  سایر  اقوام  مشاور

1386  60 7/13 4/5 9/1 3/2 - - -  -  -  7/10  

1387  7/30  5/6  8/0  5/0  1/1  8/1  1/55  6/0  3/1  5/1  

1389  3/54 5/17 9/3 7/1 2/2 8/1 2/2 -  -  -  10  

- هارسانه 

یافتـه و از دوسـتان افـزایش    در انتخاب نوع پوشش الگوگیري جوانان از خانواده، معلمان و اساتید کـاهش  

تأثیرپـذیري   ،گذراننـد از آنجایی که جوانان وقت بیشتري را در معاشرت با همساالن خـود مـی   .داشته است

مطـابق بـا   . یابـد و بدین ترتیب از میزان تأثیرپذیري از والدین کاهش مـی  رندبیشتري نیز از دوستان خود دا

 اغلببنابراین افراد در یک جامعه بزرگ . نزدیکان آنها هستند از میاناغلب گروه مرجع افراد  ،نظریه هایمن

 ،بـه عنـوان نمونـه    .هاي کوچک ارتباط نزدیکی با آنان دارندتحت تأثیر کسانی قرار دارند که در قالب گروه

  .گذارندها بیشترین تأثیر را در فرایند خودارزیابی بر افراد به جاي میدوستان و همکالسی

و  1386هـاي  در سال. حجاب دارد زمینهنشان از تغییر فرهنگ جوانان در  1394در سال هاي پژوهش یافته

رعایت حجاب، ارتباط بین پوشش افراد و عفـاف  اهمیت باالي  14تا  12هاي مطابق با جداول شماره 1389

ها بایـد  نمدرصد از جوانان بر این نظرند که همه خا 7/48با وجود اینکه  1394در سال . را می توان دریافت

درصد مخالف این نظـر هسـتند و بـه همـین     7/25، حجاب داشته باشند حتی اگر به آن اعتقاد نداشته باشند
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درصد نیز نظر صریحی در این خصوص نداده و میزان موافقت یا مخالفت خـود را اعـالم    7/25میزان یعنی 

  .اشکالی نداردها درصد از جوانان بدحجابی خانم 4/15حتی از نظر  .اندنکرده

 .اي است اي فردي و سلیقهرعایت حجاب و عفاف مسأله :12جدول

 میانگین وزنی کامالً مخالف مخالف بینابین موافق کامالً موافق 

1386 5/17 33 - 7/32 4/15 12/3 

1389 5/14 5/29 3/22 6/23 2/9 14/3 

  

 .قلب پاك مهم است نه رعایت حجاب :13جدول 

 میانگین وزنی کامالً مخالف مخالف بینابین موافق کامالً موافق 

1386 8/15 3/21 - 38 9/23 83/2 

1389 1/12 6/16 6/21 31 7/17 71/2 

  

 .حفظ عفاف ربطی به نوع پوشش افراد در جامعه ندارد :14 جدول

 میانگین وزنی کامالً مخالف مخالف بینابین موافق کامالً موافق 

1386 5/12 5/24 - 8/40 8/19 93/2 

1389 5/9 1/21 2/23 4/32 5/12 78/2 

  

 )1394(ها توزیع درصدي پاسخ نسبت به حجاب خانم :15جدول 

 کامالً مخالف موارد

 مخالف

نه موافق، نه 

 مخالف

  کامالً موافق و

 موافق

ها باید حجاب داشته همه خانم«تا چه اندازه با این نظر که 

 موافق یا مخالفید؟» نداشته باشندباشند، حتی اگر به آن اعتقاد 
7/25 7/25 7/48 

  

  )1394(ها هاي مربوط به برخورد با بدحجابی خانمتوزیع درصدي پاسخ به گویه :16جدول 

  موارد
  اشکالی ندارد

مخالفم ولی 

  کاري ندارم
  دهمتذکر می

صالح به مراجع ذي

  دهماطالع می

برخورد 

  کنممی

  3  2/1  3/13  2/67  4/15  هابدحجابی خانم
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  الگوي فراغتی

  »گذرانید؟هایی میاوقات فراغت خود را با چه کسانی یا گروه« :17 جدول

با اعضاي سال 

 خانواده

با فامیل و 

 اقوام

با  با دوستان

 همکاران

با 

 همسایگان

به 

 تنهایی

هاي با شبکه

 مجازي

 سایر موارد 

1389 2/50 6/3 9/31 21/2 - 6 - 6/0 

1392 3/56 - 29 2/2 - 9/11 - 6/0 

1394 3/61 10 8/31 9/0 5/1 9/6 4/8 - 

اغت با خانواده افـزایش یافتـه اسـت و اهمیـت     در زمینه اوقات فراغت تمایل جوانان به گذراندن اوقات فر

نشـان از   18میانگین وزنی جدول شـماره  . گذران فراغت با دوستان در درجه دوم بعد از خانواده قرار دارد

الزم بـه ذکـر   . دارد» دوست دارم وقتم را بیشتر با دوستانم باشم تا با خانواده«میزان مخالفت جوانان با گویه 

کاهش یافته است؛ یعنی تمایل جوانان در همراه بـا خـانواده    1389است میزان موافقت با این گویه در سال 

انی همچون پارسونز، رابرتسون و لنسـکی بـر   رنظصاحب ،مطابق با نتایج تحقیقات .بودن افزایش یافته است

پـذیري و  در جامعـه و  رنـد ترین عامل واسط میان فرد و جامعه تأکید دانقش خانواده به عنوان اولین و مهم

    .می نماینددرون خانواده اشاره به هاي الگوهاي کنش متقابل اجتماعی مدل

 م باشم تا با خانوادهدوست دارم وقتم را بیشتر با دوستان :18جدول 

 میانگین وزنی کامالً مخالف مخالف بینابین موافق کامالً موافق 

1386 4/10 7/24 - 3/44 1/19 79/2 

1389 3/8 5/15 4/28 7/32 6/14 68/2 

  

  الگوي انتخاب همسر

  در انتخاب همسر نظر کدام یک از اعضاي خانواده برایتان مهم است؟ :19جدول 

 مادر پدر سال

پدر 

و 

 مادر

 مشاور دوستان برادر خواهر
هیچ 

 کس

عالقه 

 شخصی

معلم 

و 

 استاد

 سایر  هارسانه  ورزشکاران  هنرمندان اقوام

1386 4/37 36 - 7/2 2/2 - 8/4 1/6 - -        8/0 

1387  1/18  7/23  -  2  2/1  9/0  4/2  -  7/47  4/0 2/1  1/0  1/0  03/0  9/0  

1389 9/30 5/22 5/14 2/3 9/1 7/1 7/5 5/5 - 1/8        6 
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و  نقـش خـواهر  و در انتخاب همسر نقش پدر و مـادر و بـرادر کـاهش یافتـه      1389تا  1386هاي طی سال

میـزان   1389تـا  1386هـاي  در سـال  22تا  20هاي ول شمارهامطابق با نتایج جد. است مشاور افزایش یافته

انتخاب همسر افزایش یافته و نقش فرد در انتخـاب همسـر طـی    موافقت جوانان در قبول نظر بزرگترها در 

افزایش نقش مشاور در الگوگزینی جوانـان در مسـئله انتخـاب همسـر را      .ها افزایش داشته استهمین سال

 ،بر این اسـاس . شناسی اجتماعی مرتبط دانستتوان با مفهوم همانندسازي در مبحث الگوگزینی در روانمی

هاي زنـدگی، تقلیـد از رفتـار    هاي متناسب با وضعیت و شرایط دورهطرق اتخاذ نگرش ترینیکی از متداول

 .هاي مورد نیاز افراد را دارندرسد آگاهی و تجربه و سایر ویژگیآنهایی است که به نظر می

 .در انتخاب همسر باید نظر بزرگترها را قبول کرد :20جدول 

 میانگین وزنی مخالفکامالً  مخالف بینابین موافق کامالً موافق 

1386 8/35 8/4848,8 - 11 9/3 94/3 

1389 2/31 5/41 8/21 7/3 4/1 4 

 
 .کنند و من هیچ نقشی ندارم ام را انتخاب می پدر و مادرم همسر آینده :21جدول 

 میانگین وزنی کامالً مخالف مخالف بینابین موافق کامالً موافق 

1386 9/4 2/8 - 49 9/36 23/2 

1389 7/2 9/5 4/15 4/41 2/34 02/2 

  

 .در خانوادة ما رسم است که والدین براي پسرانشان همسر انتخاب کنند :22جدول 

 میانگین وزنی کامالً مخالف مخالف بینابین موافق کامالً موافق 

1386 5/12 2/33 - 36 2/17 98/2 

1389 2/9 6/19 8/26 1/27 2/16 75/2 

  

  مسائل سیاسیرسانه و 

  »تر است؟در مسائل و موضوعات مهم سیاسی نظر چه فرد یاگروهی براي شما مهم«توزیع درصدي پاسخ به  :جدول 

 
 خانواده

عالقه 

  شخصی

و  علما

 روحانیون

مراجع 

 تقلید

اساتید 

 دانشگاه
 معلمان

مسئوالن 

 کشور

-گروه

هاي 

 سیاسی

-روزنامه

 نگاران

بزرگان 

و 

-ریش

  سفیدها

  مشاور  ماقوا  دوستان  ورزشکاران  هنرمندان
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1387 5/25 47   -  - 7/4  -  -  -  - 8/0 1/1 3/5 3/2  7/2  

1394 6/40  -  9/8 1/9 3/8 9/1 1/13 7/7 4/1 1/3 7/0 7/0 6,8  -   -  

  

  هاي داخلی و خارجی در بین جوانانمیزان مرجع بودن رسانه:24جدول 

موارد 

  سال
  صدا و سیما

هاي تلویزیون

  ايماهواره

هاي سایت

  اینترنتی

روزنامه و 

  مجالت

رادیو 

  داخلی

رادیو 

  خارجی

هاي شبکه

  اجتماعی مجازي
  هیچکدام

1386  6/60  4/8  9/8  7,2  2/9  2/2  -  -  

1389  
7/55  

9/14 

  
2/7  7,8  2/5  3/2  -  -  

1392  8/45  4/13  9/10  7,1  -  -  -  9/22  

1394  6/50  3/14  4/34  -  -  4/15  -  

      - هاي خبري داخلیها و سایتروزنامه  
       - هاي مجازياینترنت و شبکه  

و  مـاهواره و اعتماد بـه اخبـار   داشته  یکاهشروندي هاي مختلف، اعتماد به صدا و سیما در اعتماد به رسانه

الزم به ذکر است با توجه به افزایش میزان استفاده از فضـاي مجـازي    .ها اینترنتی افزایش داشته استسایت

درصد آنان اخبار و اطالعات دنیاي مجازي در حد زیاد و خیلی زیاد بـا واقعیـات    14در بین جوانان از نظر 

هـاي  کهلی زیاد تحت تـأثیر شـب  شان به میزان زیاد و خیدرصد از جوانان زندگی 9/9 .بیرونی سازگاري دارد

شـوند در دنیـاي   هاي اجتماعی آشنا میدرصد با کسانی که در شبکه 9/7و  اجتماعی و فضاي مجازي است

   .کنندواقعی نیز به میزان زیاد و خیلی زیاد رابطه برقرار می

  )1394( توزیع درصدي پاسخ به سواالت دنیاي مجازي :25جدول 

  موارد
  خیلی زیاد و زیاد  متوسط  خیلی کم و کم

هاي کسب شده از دنیاي چقدر اطالعات و اخبار و آگاهی

با واقعیات بیرونی ) هاي مجازياینترنت و شبکه(مجازي 

  سازگار است؟

8/50  2/35  14  

هاي اجتماعی و فضاي زندگی شما چقدر تحت تأثیر شبکه

  مجازي است؟
1/68  1/22  9/9  

  9/6  2/27  9/65  دارید؟ها اعتماد تا چه اندازه به این شبکه

شوید در هاي اجتماعی آشنا میچقدر با کسانی که در شبکه

  کنید؟دنیاي واقعی رابطه برقرار می
4/73  7/18  9/7  
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  گیريبحث و نتیجه

هاي مختلف شکل اي است که به نسل هاي سازنده دگرگونی فرهنگی تدریجی و بازتاب دگرگونی در تجربه

انـد در حـالی کـه     هاي گذشته کامالً گستردهها و هنجارهاي سنتی در میان نسلارزش ،از این رو .داده است

هـاي  با جانشین شـدن نسـل   .استتر اهمیت داشتههاي جوانهاي جدید تا حد زیادي در میان نسلگرایش

 . بینی متداول در این جوامع دگرگون شده است هاي بزرگتر، جهانتر به جاي نسلجوان

هـاي  کند و به دنبال گـروه  چندان خود را در چهارچوب هنجارهاي گذشتگان تعریف نمی نسل جوان دیگر

مرجع جدید و الگوهاي جدید زندگی براي خود است، تا جایی که در جامعـه میـان جوانـان و بزرگسـاالن     

، فرهنگ عمومی نظیر معاشـرت قبـل از ازدواج، ازدواج بـا خویشـاوندان      شاهد کمترین اتفاق نظر در زمینه

 )62: 1378عبدي گودرزي، (گذران اوقات فراغت و رفتارهاي مذهبی هستیم   نحوه

جوانان در نقطه اوج تنش و فشار بین دو نظام ارزشـی جامعـۀ سـنتی و جامعـۀ      ،تالکوت پارسونزبه اعتقاد 

ه وي در هاي بزرگسالی ک گیرد، دیگر با نقش هایی که کودك در خانواده قرار می مدرن قرار دارند، زیرا نقش

ی هاي جوانان ممکن است حـاک فرهنگدهاز نظر او، خر. جامعۀ بزرگتر و مدرن باید ایفا نماید تناسب ندارد

ها داراي کارکردهاي مهم و مثبتی در جهت تسهیل فرهنگاین خرده اغلبهاي سنتی باشد، اما  از طرد ارزش

. در قالب ازدواج و احراز جایگاه شغلی هستندانتقال از امنیت کودکی به امنیت بزرگسالی تمام عیار و کامل 

ها همچنین ممکن اسـت  به هر حال، در فرآیند تأمین پل ارتباطی از کودکی به بزرگسالی، این خرده فرهنگ

بنابراین، نـه  . نظام ارزشی سنتی را در مواردي که کهنه و منسوخ شده است، مورد تغییر و اصالح قرار دهند

شود، بلکه همچنین  پذیري نسبت به دنیاي موجود بزرگساالن می باعث انجام جامعهها تنها این خرده فرهنگ

 )145: 1386، تاجیک. (نماید آیندة آن را از طریق فرآیند انطباق و سازگاري تضمین می

در شرایط کنونی، جامعۀ . جوانان مقدار زیادي وقت آزاد و عالقۀ شدیدي به مصرف کردن و سرگرمی دارند

شکاف میان صـنعت فرهنگـی قـدیم و    : تجربه شکافی دیگر در عرصه فرهنگ قرار گرفته استما در مسیر 

را از یک سـو، بایـد در پوسـیدگی و خمـودگی صـنعت      » شکاف«علل بروز این . تقاضاهاي فرهنگی جدید

اي که در زمانـه مـا در    فرهنگی جامعه جست و جو کرد و از جانب دیگر، باید به تحوالت سریع و گسترده

 )150: 1386، تاجیک( .ه فرهنگ ایجاد شده، توجه کردعرص

جوانان با توجه به جریان جهانی شدن فرهنگ همواره نسبت بـه سـایر اقشـار بیشـتر در معـرض تغییـرات       

عالقه به پذیرش افکار جدید، مد و . اند در تمامی جوامع جوانان پیشگام استقبال از تغییرات. فرهنگی هستند



٢٤ 
 

هایی براي گسست  ی که این تغییرات زمینههاي جوان همراه هستند تا جای فرهنگ خردههاي جدید با  ارزش

شـاهد   ،هاي اخیر به دلیل تحوالتی که در سطح جامعه ایران به وقـوع پیوسـته اسـت    در سال .کنند ایجاد می

غییـر  تغییر گروه مرجع اعضاي جامعه به ویژه نسل جوان به سوي جوامع غربی و توسعه یافته و به تبع آن ت

 . سازي رفتارهاي غربی هستیم ها و هنجارهاي آنان و تقلید و شبیه ارزش

افراد مـوثر در  شود و خانواده براي جوانان مهمترین گروه مرجع محسوب می نتایج این تحقیق نشان داد که

واده در نقش خان. اي در محدوده اعضاي خانواده به ویژه والدین قرار دارندالگوپذیري جوانان به طور عمده

. اول اینکه، خانواده بر زندگی فرد نقش تقریبـاً انحصـاري دارد  : شودپذیري از دو عامل مهم ناشی میجامعه

هایی اسـت کـه خـانواده در رشـد و     کند معموالً گرایشهایی که فرد در مراحل اولیه رشد کسب میگرایش

-هاي اولیه شکلها از جانب فرد در سالتها و شناخاین برداشت. کنداستمرار آنها نقش اساسی را بازي می

دومـین عامـل، پیونـد    . شـود هاي بعدي، بر آن بنا میآید که یادگیريگیري خود به مثابه ستونی به شمار می

محکمی است که بین اعضاي خانواده و روابط بین آنها وجود دارد که آکنده از احساسات و عواطف انسانی 

هر اندازه روابط عاطفی بین اعضاي خـانواده و بـه ویـژه    . شوددیده نمی است که در سایر نهادهاي نخستین

. تر باشد، تأثیر خانواده در مراحل رشد اجتماعی و رفتار او بیشـتر خواهـد بـود   بین والدین و فرزندان عمیق

هاي حساس رشد اجتماعی و وجود پیونـدهاي محکـم   وجود این دو عامل، انحصار خانواده بر فرد در سال

خانواده . بخشداي میپذیري مقام ارزندهگیري شخصیت به نقش خانواده در جامعههاي شکلی در سالعاطف

هاي جوانان ایفا کنـد بایـد بـا    امروزین براي اینکه بتواند نقش با اهمیت خود را در الگودهی و ارزشگذاري

 . شرایط گوناگون سازگار شود

 ،ها هستندریزي در مورد جواناجتماعی عالقمند به برنامه گیرانی که در سطوح کالنسیاستگذاران و تصمیم

اي از تمـامی  توجـه ویـژه   و هنـد عنوان یک پدیده اجتماعی مد نظـر قـرار د  ه را ب» سن« ،در اولین گام باید

ریزان اجتماعی نیز نهادینه کردن و بهنجار نمودن دوره جـوانی را  برنامهو جوانب و ابعاد به آن داشته باشند 

  .  وجه قرار دهندمورد ت
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Regarding the young population of the country, measuring the attitudes and 
developments of young people in the reference groups is a matter of serious 
concern to policymakers and decision-makers in the system. In order to study 
the changes and developments, using national surveys conducted during the 
years ١٣٨٦ to ١٣٩٥ in this research, the items that could have influenced the 
study of this concept were extracted. Then, the trend of youth changes during 
this time interval is set through matching the measures. The concept of 
reference groups was categorized in a variety of categories, and the terms 
representing each of these categories were extracted, and the process of youth 
change was drawn in this direction. The research methodology is a secondary 
analysis that compares the results of the national researches, which holds the 
same statistical population of the same sampling method with similar ones. The 
results of the research showed that the young generation does not define itself in 
the framework of the norms of the past, and their values and attitudes have 
changed in some areas; however, the family has a fundamental role for young 
people, and the influential people in Young people's modeling is mainly within 
the family, especially the parents. 
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