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    8حسن شیرعلیزاده
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 32/38/8233تاریخ دریافت مقاله: 

 52/32/8233 مقاله:تاریخ پذیرش                                                                                
 

های ارزشی جوانان  در سال مل اجتماعی مرتبط با اولویت نظاماین پژوهش با هدف بررسی عوا
های ضرورت اهمیت دادن به اولویت نظامانجام شد. در این پژوهش آنچه مورد توجه است،  1311

در جهت ارتقای روایی  گردید، اجرابه روش پیمایشی  که این پژوهشدر ارزشی جوانان است. 
گیری قابلیت اعتماد از ضریب آلفای کرونباخ مه از اعتبار صوری و برای اندازههای پرسشناسنجه

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه  به دست آمد. 72/2یرها باالتر از استفاده شد که برای کلیه متغ
 113326ثبت و احوال شهر اردبیل  هار ادارها طبق آمتعداد آن ـ ساله شهر اردبیل بود 21-11جوانان 

ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد دختر( گزارش شد که از بین آن 13224پسر و  11322نفر )
عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و ای بهای چندمرحلهگیری خوشهنفر به روش نمونه 113

پس از  spssر افزاگیری از نرماستنباطی و با بهره ـتوصیفی ها با استفاده از دو شیوه آمار تحلیل داده
وهش های پژ. یافتهگردیدبعدی و دوبعدی تنظیم تهیه جدول ماتریس، اطالعات در قالب جداول یک

های جمعی، دینداری، شبکه های ای مستقل میزان استفاده از رسانهکه بین متغیره دهدمینشان 
غیر های مرجع با متایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی و ارتباط با گروه، سرماجتماعی، سرمایه اجتماعی

را برای استفاده در  اشاراتی ،معنی داری وجود دارد. این نتایج هوابسته اولویت های ارزشی رابط
 به دنبال دارد. زمینه انتخاب نظام های ارزشی توسط جوانان

 اولویت های ارزشی، شبکه های اجتماعی و سرمایه فرهنگی.  :واژگان کلیدی
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 مقدمه 
فیلسوفان علوم اجتماعی، قوام فرهنگ را به ارزش ها می دانند؛ آنچه شکل دهنده پایه های نظام 

کردار فرد است، همان رفتاری افراد و یا به تعبیر جامعه شناسان، تعیین کننده حدود رفتار و 
تنها هویت فرهنگ،  بلکه هویت هر جامعه ای را شکل بخشیده و سمت هاست. ارزش ها نه ارزش

 و سو می دهد.
 هندکن معموالً منعکس ها اولویت این نیست، یکسان دهند می ها ارزش به افراد که هایی اولویت

 یرامونپ فرهنگ زندگی، به فرد منحصر های تجربه پذیری، جامعه تجربه های شخصیت، خو، و خلق
فهم و درک اولویت های ارزشی جوانان در جامعه  پژوهش،است. منظور از انجام این  آن مانند و

 مانند اىجامعه در و شوند مى محسوب جامعه سازان آینده عنوان به اى جامعه هر در جواناناست. 

 نظام به توجهى کم و داشته بیشترى اهمیت جوانان به توجه، دارد جوانى جمعیت ترکیب که ایران

 افراد کنش محرک، ها ارزش .خواهد داشت پى در را فروپاشی ارزش ها احتمال جوانان ارزشى

 تسریع ،توسعه سمت به را جوامع آهنگ حرکت تواند می جوامع های ارزش نظام و هستند جامعه

تبیین جامعه شناختی اولویت  ضرورت ،از این رو تلقی گردد. روند این در مانعی همنزل به  یا بخشد
 د. واحساس می شنظام های ارزشی جوانان در 

 اى جامعه در و شوند مى محسوب جامعه آن سازان آینده عنوان به اى جامعه هر در جوانان
 توجهى کم و داشته بیشترى اهمیت هاآن به توجه ،برخوردار است انجوان جمعیت از که ایران مانند

طبیعی است که  درواقع،. داشت پی خواهد در را فروپاشی ارزش ها احتمال ،جوانان ارزشى نظام به
ته باشد که این دستاورد گرانبهای خود باشد و از نسل بعد از خود توقع داش هر نسلی نگران

به نسل  بدارد و به ارزش ها و هنجارهای آن گردن نهد و بسان یک امانت آن را دستاوردها را پاس
 زیرااما همواره نسل های جدید، نسبت به ارزش ها و اهمیت آن دستاوردها ناآگاه اند،  ،بعد بسپارد
ها ه است و به همین دلیل نسبت به آناند چه سرمایه های گرانبهایی برای آن صرف شددرک نکرده

 ،از این رو .روندمی و به اقتضای جوانی به دنبال الگوها و ارزش های جدید هستند بی توجه
 د.وشاحساس می ،تبیین جامعه شناختی اولویت نظام های ارزشی جوانانضرورت 

رفتار، گفتار و کردار هر  هارزش ها، سازمان دهند دالیل اهمیت ارزش ها این است که ،بنابراین
استانداردهایی برای قضاوت  ،نوع دوستان و دشمنان ما را مشخص می کنند ،فرد، به حساب می آیند

 در مواقع حساس و ومسیر تصمیم گیری های ما را تغییر  ،رفتارهای ما و دیگران هستندپیرامون 
ساده  ها رادف ها و چگونگی رسیدن به آنانتخاب ه ،آسان می سازندرا تصمیم گیری بحرانی 

 (.1331)اسحاقی،  امور زندگی می شوند ةموجب باال رفتن سطح تمرکز ما در ادارو  کنندمی
بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اولویت  ،پژوهش این اصلی هدفبا توجه به مطالب مطرح شده 

و عالوه بر هدف  استساله شهر اردبیل  11-21نظام های ارزشی جوانان، مورد مطالعه: جوانان 
 از:ند اپژوهش عبارتاصلی اهداف فرعی این 

  اولویت های ارزشی جوانان  اب جمعی رسانه های از استفاده میزانبررسی رابطه بین
 های فرهنگی، ارزش های سیاسی، ارزش های اقتصادی و ارزش های اجتماعی( )ارزش

  استفاده از شبکه های اجتماعی )مجازی( با اولویت نظام های  میزانبررسی رابطه بین
 ارزشی جوانان

  اولویت نظام های ارزشی جوانان اجتماعی با  هسرمای میزانبررسی رابطه بین 
  اولویت نظام های ارزشی جوانان فرهنگی با هسرمای میزانبررسی رابطه بین 
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  اقتصادی با اولویت نظام های ارزشی جوانان هسرمای میزانبررسی رابطه بین 
  دینداری با اولویت نظام های ارزشی جوانان میزانبررسی رابطه بین 
  ران، ورزشکاران( با نقش گروه های مرجع )هنرمندان، بازیگ میزانبررسی رابطه بین

 اولویت نظام های ارزشی جوانان
 انیعلوم انس پردازان نظریه دیدگاه در ها ارزش اهمیت و پیشین هایپژوهشبه نتایج  توجه با 

 ذیل است: الدر پی پاسخ به سؤ حاضر پژوهش اجتماعی، های کنش بررسی در رفتاری و
عوامل اجتماعی مرتبط با اولویت نظام های ارزشی جوانان )ارزش های فرهنگی، ارزش های  

 ؟هستند سیاسی، ارزش های اقتصادی و ارزش های اجتماعی( کدام
 ل، دورکیم، بوردیو، وبر و مید بهاز نظریه پردازانی چون اینگلهارت، زیم ،پژوشادبیات  هدر زمین

 د. وشمیعنوان چارچوب نظری استفاده 
جهانی شدن ارتباطات می داند. وی  ،اینگلهارت یکی از عوامل تاثیر گذار بر شکاف ارزش ها را

( می پوشند و به موسیقی پاپ Jeansلباس جین ) ،می بینیم که جوانان در سراسر جهان»: کندمی بیان
اولویت های  جاییییر ارزش ها را که داللت بر جابهتغ ةنظری وی(. 1333)یوسفی،  «گوش می دهند

تغییر عه اقتصادی جوامع ارتباط می دهد و مادی به سمت اولویت های فرامادی دارد را به توس
اقتصادی افزایش یافته می داند. ـ  ها در جوامع غرب را پیامد غیر ارادی کامیابی اجتماعیارزش

 ،یرخانواده های فق کمتری را نسبت به گرامادیخانواده های ثروتمند جوانان معتقد است  نگلهارتیا
 پرورش می دهند.

های جدید، جوانان ارزش های مادی جامعه را بیشتر در ربط  فناوریاز نظر زیمل در جوامع با 
ها، ه دامن فرقهجریانی، ب با سرمایه داری و پیشرفت های تکنیکی می بینند. بنابراین، در بازتاب چنین

های مادی حمایت ها در مقابل این ارزش ( افتاده اند که از آن1334قبایلی )باومن، ،یا به قول باومن
 ند. نکمی

 پیچیدگیبه  توجه با مدرنة جامع در است معتقد ارگانیک انسجام هواژ طرح ( با1311دورکیم )
 واسط هایحلقه نیاز به ،ارگان با ارتباط برقراری زیرا کند، پیدا تغییر باید اجتماعی روابط جامعه،
 و مشارکت ها نهاد در صورت عضویت به ارگانیک جامعة یک در ارتباط برقراری عبارتی بهدارد. 
 و دنیایی آزادی مانند فردگرایی، ها ارزش تغییرات این با همگام است معتقد همچنین وی است.
ه سرمای گیریشکل با که شودمطرح می فرض این ،بنابراین گیرد. می شکل مدرن جامعة در شدن

)دورکیم، به کند  حرکت نوین های سمت ارزش به نیز اجتماعی ها ارزش رود می انتظار اجتماعی
 .(211: 1312نقل از سهامی و همکاران، 

شده  فرهنگی درونی ةفرهنگی از نظر بوردیو به سه شکل قابل درک است: نخست سرمای ةسرمای
نی عی هدوم جنب تربیت دوران کودکی دارند؛تعلیم و در قالب عادت واره ها که ارتباط عمیقی با 

رهنگی ف هسوم سرمای ا و مقوالت فرهنگی عینیت می یابد؛فرهنگی که در بهره مندی از کااله هسرمای
 قابل حصول است و ،نهادینه شده که در قالب مهارت هایی که به صورت سازمان یافته توسط فرد

مختلف و مدرک قبولی در امتحانات به آنها رسمیت نهادهای فرهنگی در قالب دیپلم، گواهینامه های 
 (.2222می دهند )سیسیانین، 

فرهنگی است و این عوامل در ـ  ثر از عوامل ذهنیاز دیدگاه وبر، پیشرفت و توسعة جوامع متأ
اعتقادات مذهبی و ارزش های حاکم بر جوامع )مذهب پروتستان( نقش تعیین کننده ای در  زمینه

 ه، جنباقتصادی همعتقد است که روحی ویپیشرفت اقتصادی ممالک سرمایه داری غرب داشته است. 
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 ت انسان ها استناشی از میل به موفقیّ  ،اساسی طرز تفکر سرمایه داری است. این روحیه در واقع
 (.1371به عنوان یک ارزش مطرح شده است )وبر،  1مسلک پیوریتن هاکه در 

در  ثیر قابل مالحظه آنهستند، به تأمید با طرح اهمیت تعامل فرد با دیگرانی که برای وی مهم 
افراد از طریق این تعامالت  که دهدمیو نشان ه مراتب ارزش های فرد اشاره شکل گیری سلسل

را کسب می کنند و خویشتن خود را شکل داده و به فردی اجتماعی  ها، هنجارها و رفتارهاارزش
 از  تریاست تعداد بیش تبدیل می شوند. فرد در بزرگسالی با پذیرفتن نقش های گوناگون ممکن

گیرد و ها قرار می ثیر کدامیک از آناینکه فرد تحت تأ مورددر  ورد نظر قرار دهد ومهم را م افراد
ما را به بحث های گروه های مرجع وارد  دارد،اهمیت بیشتری در شکل گیری خود فرد  کدامیک
 می کند.

معموالً کارهایی صـــورت گرفته که قرابت معنایی نزدیکی با پژوهش  ،پژوهشـــی ةدر هر زمین
 .  شوددارد، که در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره میمحقق 
 هبررسی رابطه بین نظام های ارزشی و سرمای»ا عنوان ب پژوهشی( 1311) انعلی زاده و تاریج

اشد. پیمایشی می ب ـروش تحقیق توصیفی انجام داده اند.  ،«فکری با استفاده از دیدگاه آلپورت
حقیق قرار گیرد، یک ت همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طورعملی مورد استفاده

 عه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان و کارکنانپژوهشی کاربردی نیز می باشد. جام
نفر می باشد نمونه آماری نیز با استفاده از  222سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران به تعداد 

نفر تعیین گردید. ابزار  142جدول گرجس و مورگان و ازطریق نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 
ین روایی ا .ارزشی و سرمایه فکری بوده است پرسشنامه معتبر نظام های گرده آوری داده ها نیز دو

د مازندران مور پرسشنامه ها با نظرخواهی از استاتید و کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای استان
تأیید قرار گرفته است. به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. 

تحلیل داده های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و در ادامه  و برای تجزیه
ین که ب می دهدنشان پژوهش فنی و حرفه ای استان نتایج  جهت الویت بندی شاخص ها در سازمان

ارزش های دینی،  لفه های آن )ارزش های اخالقی، ارزش های، اقتصادی،ؤنظام های ارزشی و م
رابطه معنی داری  ،فکری هارزش های اجتماعی، ارزش های سیاسی( با سرمای ی،یارزش های زیبا

لفه ارزش های اجتماعی بیشترین امتیاز را در سلسله مراتب ارزش های و ؤهمچنین م وجود دارد.
 .داشته است فکری ةلفه های سرمایؤرتبه را در میان م سرمایه ارتباطی نیز باالترین

مقایسه بین نسلی رابطه نظام ارزشی افراد »با عنوان  در پژوهشی( 1317) افشار کهن و رضائیان
های  نفری از شهروندان متولد دهه 333به روش پیمایشی در نمونه  ،«و نگرش به پایداری خانواده

چهل تا هفتاد شمسی در شهر همدان انجام گرفته، به صورت بین نسلی، به مقایسه نظام ارزشی، 
. اندرابطه بین نظام ارزشی افراد و نگرش آنها به پایداری خانواده پرداختهنگرش به پایداری خانواده و 

برای سنجش نظام ارزشی از نظریه رونالد اینگلهارت استفاده شده و نگرش به پایداری خانواده نیز 
 ژوهشپبا تقسیم بندی به ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج 

های های مختلف به پایداری خانواده در نسلست که بین نظام ارزشی و نیز نگرش نسلحاکی از آن ا
بین ابعاد سنتی و بقای نظام ارزشی و نگرش به پایداری  ، اماتفاوت معناداری وجود ندارد ،مختلف
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نی و العق ـ رالرابطه معنادار وجود دارد، درحالی که بین ابعاد سکو ،های مختلف خانواده در نسل
 . ها رابطه معنادار وجود ندارد خود شکوفایی این نظام و نگرش به پایداری خانواده در این نسل

انجام  ،«تغییر ارزش های جوانان و عوامل مرتبط با آن» با عنوان در پژوهشی (1333) گودرزی
ساخته  محقق پرسشنامة ابزار از استفاده با و نگر گذشته پانل نوع از توصیفی، روش با داده است که

 می دادند تشکیل 1333 سال در همدان استان جوانان را تحقیق این آماری جامعة است. گرفته انجام
شدند.  انتخاب نمونه عنوان به آن ها از نفر 332تعداد خوشه ای نمونه گیری روش از با استفاده که

به 37/2مقدار که هشد استفاده کرونباخ آلفای روش از هاالؤس اعتماد قابلیت محاسبة میزان برای
 حدودی تا پاسخگویان درصد 32/21که  گفت باید ارزش ها تغییر مورد در ،طورکلی به دست آمد.

 ارزش هایشان پاسخگویان درصد 21/21 که است حالی در این .است کرده ارزش هایشان تغییر
 پاسخگویان درصد 21/1همچنین  .است کرده تغییر زیاد درصد 31/7درصدکم و  37/32 کم، خیلی
 32/76که  می دهند نشان نتایج ضمن در .است نیامده وجود ارزش هایشان به در تغییری گونه هیچ

 بوده اند. مادی درصد 13/16فرامادی و  درصد 11/7التقاطی،  گذشته زمان در پاسخگویان درصد
 درصد 13/42فرامادی و  درصد 63/3التقاطی،  درصد 71/11حال  زمان در که است حالی در این

 تغییرکرده مادی به فرامادی از ارزشی پاسخگویان سنخ که گفت می توان ،بنابراین .هستند مادی
 تأهل، وضعیت جنسیت، تحصیالت، متغیرهای با ارزش ها تغییر می دهد نشان تحقیق نتایج است.

 تقدیرگرایی، میزان جمعی، ارتباط وسایل از استفاده میزان خانواده، اعضای تعداد طبقة اجتماعی،
 عملکرد و پاسخگویان دید از جامعه در ارزشی تشتت میزان خانوادگی، تضاد گرایی، میزان فرد میزان

 این بیانگر نیز متغیری چند تحلیل از حاصل نتایج .دارد یمعنادار رابطة دید پاسخگویان از مسئولین
 می شوند. تبیین تحقیق این مستقل متغیرهای هوسیل به هاارزش تغییر واریانس متغیر 47/2که  است
 مطالعات نیازمند که است اجتماعی روانی عوامل از پیچیده ای هشبک معلول جوانان، ارزش های تغییر

ایرانی و  سنتی ارزش های دربارة جوانان آگاهی ارتقای و حمایتی نهادهای تقویت و تحلیلی بیشتر
 . اسالمی است

ها ش داوریپی کنندهبینییا اولویت ها می توانند پیشآ»( تحقیقی با عنوان 2213فلنگا و همکاران )
نوجوانان ایتالیایی انجام داده اند. در این تحقیق، اولویت های ارزشی، پیش  ةتحلیلی در زمین ،«باشند؟

نفر نوجوان ایتالیایی مورد  233داوری در مورد آفریقایی ها و روابط موجود مابین این ابعاد در 
(، برای 2221. معیارها: پرسشنامه ارزش های بازنمودی )کاپانا و همکاران، ه استبررسی قرار گرفت

 های: مساواتراد در گروهی اولویت های ارزشی، و معیار ساتل و بالتنت برای تشخیص افارزیاب
نوجوانانی که در خود برتری در مورد   پژوهش طلب ها، متعصب های کوتاه فکر، زیرک ها. نتایج

 12/11 حاکی از آن است کهگیرند، التری از خودافزایشی و مکالمه میبا ةنمر ،و آمادگی برای تغییر
درصد  1/6درصد به عنوان زیرک و  6/41 ،طلبان قرار گرفتندصد نوجوانان در طبقه بندی مساواترد

ه باالتری در مقایس ةمساوات طلب ها نمرهمچنین . باشندمی آن ها به عنوان متعصب های کوتاه فکر
در  یباالتر ةزیرک ها نمر ،که است در حالیدریافت کردند و این با سایرین در بخش خودبرتری 

 منفی بر پیش داوری ند، خودبرتری تأثیرهمین بخش در مقایسه با مساوات طلب ها کسب نمود
 تفاوت های مربوط به سنشود باعث می و خودبرتری نشانگر پیش داوری بوده و مکالمه و هداشت

 .گرددپدیدار و جنس 
خانواده ها، لویت های ارزشی تحلیلی بر او»با عنوان  پژوهشی( 2214مصطفا و دیگری )

ها و خانواده آن است کهانجام داده اند.  هدف از انجام این بررسی تعیین  «آموزان و آموزگاراندانش
را رعایت کنند یا نکنند، و  یان می خواهند که ارزش هایآموزگاران تا چه اندازه از دانش آموز

د مطالعه که از طریق مدل آموزان تا چه اندازه به آن ارزش ها اولویت می دهند. گروه موردانش
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نفر  141و  آموزین دانشنفر والد 136نفر آموزگار،  71گیری تصادفی انتخاب شدند شامل نمونه
دوم وابسته به هیئت  ةدانش آموز از کالس های پنجم، ششم، هفتم و هشتم بود که در مدارس دور

 17 هرست ارزشی شوارتز باتحقیق، فآموزش ملی آکسارای مشغول به تحصیل بودند. در این  ةمدیر
به ترکی  2222گرفته شد که در سال توسط شوارتز ابداع شده بود به کار  1112آیتم که در سال  

بار ها اعتعنوان ابزاری برای جمع آوری دادهترجمه شده بود و توسط کوشدیل و کاچیدش باشی به 
آمده از گروه تحت بررسی، از و قابلیت اعتماد آن بررسی شده بود. برای تحلیل داده های بدست 

هیچ که  رسیدند نتیجهبه این ها آن( کمک گرفته شد. ANOVAآزمون تحلیل واریانس یکطرفه )
مابین اولویت های آموزگاران  ،تفاوت قابل توجهی بر اساس تعاریف داده شده در فهرست شوارتز

وزان انتظار دارند، مشاهده و دانش آموزان و اولویت های ارزشی ای که خانواده ها از دانش آم
اما پس از اینکه آیتم ها یک به یک مورد تحلیل قرار گرفتند بعضی تفاوت های چشمگیر  نگردید،

 مابین والدین، آموزگاران و دانش آموزان از لحاظ بیان بعضی از اولویت ها دیده شد.
ها از کجا حاصل  تفاوت های مربوط به اولویت»با عنوان  در پژوهشی( 2211فیشر و شوارتز )

اولویت های ارزشی تا چه اندازه بیان کرده اند که  ،«می شود؟ از منابع فردی، فرهنگی یا ساختگی؟
 .ند و افراد در کشورهای مختلف دارای ارزش های مشترک می باشندادر کشورهای مختلف متفاوت

د توجه قرار می دهیم که هر ال ها را با استفاده از سه مجموعه داده ها مورؤما در این تحقیق این س
ررسی ارزشی شوارتز در مورد ها ارزش را به شکلی متفاوت اندازه گیری می کنند: بیک از آن

( پرسشنامه ارزش های بازنمودی در N=41163کشور ) 67های دانش آموزان و آموزگاران در نمونه
ارزش های جهانی در مورد  ( و بررسیN=42311مورد نمونه های نماینده از نوزده کشور اروپایی )

( تحلیل های انجام شده نشانگر وفاق بیشتری در مقایسه N=34337کشور ) 62نمونه های نماینده از 
نی تحکم مبداده های مس زیرا ،اولویت های ارزشی در کشورهای مختلف می باشد ةبا توافق در زمین

ارزش های همراه با خودمختاری،  کننده ارزش های است را رد می کند وبر اینکه فرهنگ، تعیین
ی ارزش ها ی برخوردارند ومرتبط بودن و قابلیت، یک الگوی جهانی از اهمیت زیاد و وفاق فراوان

آن ها داوطلبان مطلوبی برای است که  مبنی بر اینلگوهای ارزشی ای را نشان می دهند و همسانی، ا
بک ثیرات مربوط به سما گروه مرجع و تأ شترک می باشند.بخش فرهنگ به عنوان نظام های معنایی م

پاسخ را به عنوان توضیحات جایگزین در مورد نتایج منتفی می دانیم و توضیحات آن ها در مورد 
تئوری ارزش ها، تحقیقات چند فرهنگی و تضادهای بین گروهی مبتنی بر ارزش را مورد بحث قرار 

 می دهیم.
 طرح شدند:با توجه به چارچوب نظری، فرضیه های زیر م

با اولویت نظام های ارزشی جوانان )ارزش اجتماعی،  جمعیرسانه های  از استفاده میزانبین   -1
 فرهنگی، سیاسی و اقتصادی( رابطه معنی داری وجود دارد.

استفاده از شبکه های اجتماعی )مجازی( با اولویت نظام های ارزشی جوانان )ارزش  میزان بین -2
  سیاسی و اقتصادی( رابطه معنی داری وجود دارد.اجتماعی، فرهنگی، 

سرمایه اجتماعی با اولویت نظام های ارزشی جوانان )ارزش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی  میزانبین  -3
 و اقتصادی( رابطه معنی داری وجود دارد.

ی سیاسسرمایه فرهنگی با اولویت نظام های ارزشی جوانان )ارزش اجتماعی، فرهنگی،  میزان بین -4
 و اقتصادی( رابطه معنی داری وجود دارد.

سرمایه اقتصادی با اولویت نظام های ارزشی جوانان )ارزش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی  میزانبین  -1
 و اقتصادی( رابطه معنی داری وجود دارد.
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دینداری با اولویت نظام های ارزشی جوانان )ارزش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و  میزانبین   -6
 اقتصادی( رابطه معنی داری وجود دارد.

ارتباط با گروه های مرجع با اولویت نظام های ارزشی جوانان )ارزش اجتماعی،  میزان بین -7
 فرهنگی، سیاسی و اقتصادی( رابطه معنی داری وجود دارد.

 
 روش شناسی پژوهش
پژوهش از روش همبستگی و به صورت پیمایشی انجام شده است. در این  پژوهش حاضر از نوع

که با توجه به این  .است شدهدر پژوهش پیمایشی است، استفاده  ترین روشپرسشنامه که رایج
را مبنای دامنه سنی جوانی مشخص کرده است. بنابراین،  11-21سازمان ملی جوانان ایران، سن 

ها طبق آمار که تعداد آن ساله شهر اردبیل بودند 11-21جامعه آماری پژوهش شامل کلیه جوانان 
حجم  دختر( نفر گزارش شده است. 13224پسر و  11322) 113326ثبت و احوال شهر اردبیل 

 به شرح زیر تعیین ،باشد که با استفاده از فرمول کوکراننفر می 113شامل  پژوهشنمونه در این 
 گردید.

𝑛 =

𝑡2𝑝𝑞

𝑑2

1 +
1

𝑁
(

𝑡2𝑝𝑞

𝑑2 − 1)
 

113326=N )تعداد کلّ جامعه آماری( 
24/2=d  )خطای احتمالی مجاز( 
16/1= tشود( )ضریب اطمینان که در تحقیقات اجتماعی معموالً در نظر گرفته می 
1/2= P)احتمال وجود صفت( 
1/2= q.)احتمال عدم وجود صفت( 

به دست آمد،  3مقدماتی، میانگین متغیرهای مورد بررسی  هبا توجه به اینکه در مطالعبنابراین، 
 در نظر گرفتیم. 1/2را q و  pمقدار 
د. باشای میای چندمرحلهوشهگیری خگیری برای این پژوهش، نمونهترین روش نمونهمناسب 

اول با توجه به اینکه از زمان های  ةدر مرحل ای،ای چندمرحلهگیری خوشهاساس روش نمونهبر
 پیرزرگر، ، پیرمادر،محله های عالی قاپو ابتداگانه تقسیم شده است؛ شهر اردبیل به محالت ششقدیم 

ها هسپس با روش نمونه گیری سهمیه ای از هر کدام از  محل، پیرعبدالملک، اوچ دکان و طوی انتخاب
 21-11تصادفی اتفاقی یک فرد  ةچند کوچه انتخاب و از هر کوچه چند خانه و از هر خانه با شیو

 . گردیدساله برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب 
 

 نمونه گیری سهمیه ای محله ها. روش 8دول ج
 تعداد نمونه نام محله

 122 عالی قاپو

 122 پیرمادر

 122 پیرزرگر

 122 پیرعبدالملک

 11 اوچ دکان

 11 طوی

 113 مجموع
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ش سنج درشده  به کار گرفتههای روایی سنجه یاز اعتبار صوری برای ارتقا پژوهشدر این 
 .گردیدمتغیرهای تحقیق استفاده 

و داده شد  1شناسیاز اساتید خبره و برگزیده جامعهباره، پرسشنامه تهیه شده به تعدادی در این
ها، دلیل روشنی بر اعتبار پرسشنامه طراحی شده است. برای بررسی ها در مورد شاخصوفاق آن

 32مونه یک نای شامل سی پرسشنامه در بین ابتدا نمونه ،حاضر پژوهشآلفای کرونباخ پرسشنامه 
سال شهر اردبیل صورت گرفت و بعد از استخراج نمرات مربوط  11-21نفری از نوجوانان و جوانان 

 دست آمد.، آلفای کرونباخ بهspssافزار به هر پرسشنامه و وارد نمودن آن در نرم
 

 ضریب آلفای کرونباخ .5جدول 
 مقدار آلفا متغیرها

 763/2 جمعی های رسانه از استفاده
 761/2 اجتماعیشبکه های 

 313/2 اجتماعی سرمایه
 731/2 فرهنگی سرمایه
 763/2 اقتصادی سرمایه

 711/2 دینداری
 724/2 مرجع های گروه نقش

 311/2 ارزشی های اولویت

 
 یافته های پژوهش
 یافته های توصیفی

اند. همچنین دارای بیشترین درصد بوده ،درصد از کل پاسخگویان مرد 7/17مطابق با نتایج تحقیق 
اسخگویان مجرد، درصد از پ 1/42باشند. ترین درصد میدارای کم ،درصد از پاسخگویان زن 3/42
نهضت  %(3/2)نفر  14از افراد نمونه بی سواد هستند،  (%2/1نفر ) 7هل هستند. درصد نیز متأ 1/17

( %6/22نفر )131( متوسطه و دیپلم، %1/31نفر )111( راهنمایی و سیکل، %1/23)نفر 163و ابتدایی، 
بیشترین فراوانی مربوط به . هستند فوق لیسانس و باالتر( %1/13نفر ) 33 فوق دیپلم و لیسانس،

 .سطح تحصیالت متوسطه و دیپلم می باشد
 

 یافته های استنباطی
با اولویت نظام های ارزشی جوانان )ارزش  جمعیرسانه های  از استفاده میزاناول: بین  فرضیه

 معنی داری وجود دارد. ، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی( رابطةاجتماعی
 

 . آزمون ام باکس8جدول 
 312/721 ام باکس

F 123/7 
 33 8 یدرجه آزاد

 822/883038 5 یآزاد درجه
 117/2 یداریمعن سطح

                                                           

 منصور حقیقتیان و اصغر محمدی -1
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 های کواریانس درواریانس این است که ماتریسکهای مهم آزمون تحلیل فرضیکی از پیش     

های کواریانس را آزمون ماتریسها باید همگن باشد. تشخیص همگن بودن این هر یک از گروه
شود که مقدار خطایی که محقق در این مشاهده می ،3جدول  با توجه بهدهد. باکس انجام میام

فرض صفر پذیرفته  ،بنابراین .است بوده درصد 21/2بیشتر از  sigیعنی  ؛شودآزمون مرتکب می
های تاولوی) کمی تحقیق های کواریانس مشاهده شده متغیرشود و این بدان معناست که ماتریسمی

 برابر هستند. جوانان با میزان استفاده از رسانه های جمعی مختلف( در بین ارزشی
 

 یارزش یها تیاولو نیانگیتفاوت م .2جدول 

 
ن در سطح اطمینان آزمو 4اساس هر براولویت های ارزشی تفاوت میانگین  ،4جدول نتایج طبق 

اده جوانان با میزان استفدر بین اولویت های ارزشی یعنی سازه  ؛قرار می گیرد ییدأدرصد مورد ت 11
میزان استفاده از تفاوت دارد. به صورت دیگر می توان گفت که  از رسانه های جمعی مختلف

 ثیر دارد.بر اولویت های ارزشی جوانان تأ های جمعیرسانه
 شخیصت برای آزمونی ایجا در لوین آزمون پرداخته شد.در بخش دیگر تفسیر ها به آزمون لوین 

 ت.  سم برابریواریانس خطاهاعد و برابری
 

 نیآزمون لو. 2جدول 
 F  داریسطح معنی 5درجه آزادی  8درجه آزادی 

 ارزش اجتماعی
 ارزش سیاسی
 ارزش فرهنگی
 ارزش اقتصادی

161/4 
216/4 
721/4 
262/4 

12 
12 
12 
12 

131 
131 
131 
131 

133/2 
132/2 
112/2 
112/2 

 
 2٫21 باالتر از اولویت هر چهاربرای  sigمشخص است که مقدار  ،1جدول نتایج با نگاهی به 

بدست آمده در این  Fبا توجه به مقدار  است. برابر هم با ها آن های خطا واریانس ،بنابراین .است
های های جمعی، جوانان به ترتیب ارزش آزمون می توان گفت که با افزایش میزان استفاده از رسانه

، به های جمعیبا کاهش میزان استفاده از رسانه انتخاب وسیاسی و اقتصادی را فرهنگی، اجتماعی، 
 .بر می گزینندترتیب ارزش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را 

 
استفاده از شبکه های اجتماعی )مجازی( با اولویت نظام های ارزشی  میزان دوم: بین فرضیة

 معنی داری وجود دارد. ، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی( رابطةجوانان )ارزش اجتماعی

 داریمعنیسطح  F ارزش اثر
 اثر پیالی

 المبدای ویلک
 اثر هتلینگ

 ترین ریشه رویبزرگ

176/2 
224/2 
111/42 
111/42 

714/1122 
714/1122 
714/1122 
714/1122 

222/2 
222/2 
222/2 
222/2 

 اثر پیالی
 المبدای ویلک

 اثر هتلینگ
 ترین ریشه رویبزرگ

433/2 
624/2 
111/2 
211/2 

111/1 
232/6 
232/6 
212/12 

222/2 
222/2 
222/2 
222/2 
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 باکس. آزمون ام 0جدول 
 312/1231 ام باکس

F 413/1 
 883 8 یدرجه آزاد

 388/23328 5 یآزاد درجه
 133/2 یداریمعن سطح

 
های کواریانس در هر این است که ماتریس ،واریانسکهای مهم آزمون تحلیل فرضیکی از پیش

کس باام های کواریانس را آزمونماتریسها باید همگن باشد. تشخیص همگن بودن این یک از گروه
شود که مقدار خطایی که محقق در این آزمون مرتکب مشاهده می، 6جدول  با توجه بهدهد. انجام می

دان شود و این بفرض صفر پذیرفته می ،بنابراین .است بوده درصد 21/2بیشتر از  sigیعنی  ؛شودمی
ن ( در بیی ارزشیهااولویت) کمی تحقیق های کواریانس مشاهده شده متغیرمعناست که ماتریس

 جوانان با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی )مجازی( برابر هستند.
 

 اولویت های ارزشیتفاوت میانگین  .2جدول 

 

آزمون در سطح اطمینان  4بر اساس هر اولویت های ارزشی تفاوت میانگین  ،7جدول نتایج طبق 
اده جوانان با میزان استفدر بین اولویت های ارزشی یعنی سازه  ؛یید قرار می گیردأمورد تدرصد  11

ده از میزان استفاتفاوت دارد. یا به صورت دیگر می توان گفت که از شبکه های اجتماعی )مجازی( 
 ثیر دارد.ی جوانان تأشبکه های اجتماعی )مجازی( بر اولویت های ارزش

 شخیصت برای آزمونی ایجا در لوین آزمون پرداخته شد.به آزمون لوین در بخش دیگر تفسیر ها 
 ست. اواریانس خطاه ،م برابریعد و برابری

 

 . جدول لوین3جدول 
 F  داریسطح معنی 5درجه آزادی  8درجه آزادی 

ارزش 
 اجتماعی
ارزش 
 سیاسی
ارزش 
 فرهنگی
ارزش 
 اقتصادی

317/1 
761/4 
221/6 
311/1 

16 
16 
16 
16 

131 
131 
131 
131 

162/2 
211/2 
113/2 
121/2 

 

 داریسطح معنی F ارزش اثر
 اثر پیالی

 المبدای ویلک
 اثر هتلینگ

 ترین ریشه رویبزرگ

171/2 
221/2 
112/41 
112/41 

141/6176 
141/6176 
141/6176 
141/6176 

222/2 
222/2 
222/2 
222/2 

 اثر پیالی
 المبدای ویلک

 اثر هتلینگ
 ترین ریشه رویبزرگ

126/2 
172/2 
621/2 
346/2 

262/2 
432/1 
116/1 
143/12 

222/2 
222/2 
222/2 
222/2 
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 2٫21 باالتر از اولویت هر چهاربرای  sigمشخص است که مقدار  ،3جدول  نتایج با نگاهی به
بدست آمده در این  Fبا توجه به مقدار  است. برابر هم با ها آن های خطا واریانس ،بنابراین .است

می توان گفت که با افزایش میزان استفاده از شبکه های اجتماعی )مجازی(، جوانان به ترتیب  ،آزمون
های با کاهش میزان استفاده از شبکه را انتخاب و ی، اقتصادی و سیاسیارزش های اجتماعی، فرهنگ

 .ینندگزمی  بر اجتماعی )مجازی(، به ترتیب ارزش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را 
 

، سرمایه اجتماعی با اولویت نظام های ارزشی جوانان )ارزش اجتماعی میزانسوم: بین  فرضیه
 معنی داری وجود دارد. فرهنگی، سیاسی و اقتصادی( رابطة

 
 باکس. ام3جدول 

 721/1322 ام باکس
F 376/1 

 883 8 یدرجه آزاد

 835/22233 5 یآزاد درجه
 213/2 یداریمعن سطح

 
های کواریانس در هر این است که ماتریس ،واریانسکهای مهم آزمون تحلیل فرضیکی از پیش

کس باهای کواریانس را آزمون امماتریسها باید همگن باشد. تشخیص همگن بودن این یک از گروه
شود که مقدار خطایی که محقق در این آزمون مرتکب مشاهده می، 1جدول  با توجه بهدهد. انجام می

دان شود و این بفرض صفر پذیرفته می ،بنابراین .است بوده درصد 21/2بیشتر از  sigشود یعنی می
ن ( در بیهای ارزشیاولویت) کمی تحقیق های کواریانس مشاهده شده متغیرمعناست که ماتریس

 برابر هستند. اعی مختلفجوانان با میزان سرمایه اجتم
 

 یارزش یها تیاولو نیانگیتفاوت م .83جدول

 
ن در سطح اطمینان آزمو 4اساس هر براولویت های ارزشی تفاوت میانگین ، 12طبق نتایج جدول 

 جوانان با میزان سرمایهدر بین اولویت های ارزشی یعنی سازه  ؛دیید قرار می گیرأدرصد مورد ت 11
ر عی بمیزان سرمایه اجتماتفاوت دارد. یا به صورت دیگر می توان گفت که  اجتماعی مختلف

 ثیر دارد.های ارزشی جوانان تأاولویت
 یصتشخ برای آزمونی ایجا در لوین آزمون پرداخته شد.در بخش دیگر تفسیر ها به آزمون لوین 

 ست.  خطاهاواریانس  ،م برابریعد و برابری
 

 داریسطح معنی F ارزش اثر
 اثر پیالی

 المبدای ویلک
 اثر هتلینگ

 ترین ریشه رویبزرگ

131/2 
211/2 
131/37 
131/37 

166/12221 
166/12221 
166/12221 
166/12221 

222/2 
222/2 
222/2 
222/2 

 اثر پیالی
 المبدای ویلک

 اثر هتلینگ
 ترین ریشه رویبزرگ

133/1 
122/2 
112/2 
411/1 

416/1 
111/1 
612/12 
241/22 

222/2 
222/2 
222/2 
222/2 
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 . آزمون لوین88جدول
 F  داریسطح معنی 5درجه آزادی  8درجه آزادی 

 ارزش اجتماعی
 ارزش سیاسی
 ارزش فرهنگی
 ارزش اقتصادی

131/16 
723/11 
321/12 
423/11 

31 
31 
31 
31 

113 
113 
113 
113 

212/2 
121/2 
113/2 
123/2 

 
 2٫21 باالتر از اولویت هر چهاربرای  sigمشخص است که مقدار  ،11با نگاهی به نتایج جدول 

بدست آمده در این  Fبا توجه به مقدار  است. برابر هم با ها آن های خطا واریانس ،بنابراین .است
آزمون می توان گفت که با افزایش میزان سرمایه اجتماعی، جوانان به ترتیب ارزش های اجتماعی، 

یب ترت میزان سرمایه اجتماعی مختلف، بهو با کاهش ی، سیاسی و اقتصادی را انتخاب فرهنگ
 .گزینندمی  برهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را ارزش

 
سرمایه فرهنگی با اولویت نظام های ارزشی جوانان )ارزش اجتماعی،  میزان چهارم: بین فرضیه

 معنی داری وجود دارد. اقتصادی( رابطة فرهنگی، سیاسی و
 

 . ام باکس85جدول 
 161/1117 باکسام 

F 171/1 
 853 8 یدرجه آزاد

 322/32888 5 یآزاد درجه
 127/2 یداریمعن سطح

 
های کواریانس در هر واریانس این است که ماتریسکهای مهم آزمون تحلیل فرضیکی از پیش

کس باهای کواریانس را آزمون امها باید همگن باشد. تشخیص همگن بودن این ماتریسیک از گروه
شود که مقدار خطایی که محقق در این آزمون مشاهده می ،12جدول  با توجه بهدهد. انجام می

د و شوفرض صفر پذیرفته می ،بنابراین .است بوده درصد 21/2بیشتر از  sigشود یعنی مرتکب می
( شیزهای اراولویت) کمی تحقیق های کواریانس مشاهده شده متغیراین بدان معناست که ماتریس

 برابر هستند. جوانان با میزان سرمایه فرهنگی مختلفدر بین 
 

 یارزش یها تیاولو نیانگیتفاوت م .88جدول 

 داریسطح معنی F ارزش اثر
 اثر پیالی

 المبدای ویلک
 اثر هتلینگ

 ترین ریشه رویبزرگ

133/2 
217/2 
131/13 
131/13 

761/3311 
761/3311 
761/3311 
761/3311 

222/2 
222/2 
222/2 
222/2 

 اثر پیالی
 المبدای ویلک

 اثر هتلینگ
 ترین ریشه رویبزرگ

662/2 
473/2 
327/2 
311/2 

442/1 
131/1 
623/1 
312/1 

222/2 
222/2 
222/2 
222/2 



 8238 پاییز 22: شماره                                      ورزش و جوانان یمطالعات راهبرد  فصلنامه 

 

 

21 

 
آزمون در سطح اطمینان  4اساس هر براولویت های ارزشی تفاوت میانگین  ،13طبق نتایج جدول 

 جوانان با میزان سرمایهدر بین اولویت های ارزشی یعنی سازه  ؛قرار می گیرد ییدأرصد مورد تد 11
های ولویتگی بر امیزان سرمایه فرهنتفاوت دارد. به صورت دیگر می توان گفت که  فرهنگی مختلف
 ثیر دارد.ارزشی جوانان تأ

 یصتشخ برای آزمونی ایجا در لوین آزمون پرداخته شد.در بخش دیگر تفسیر ها به آزمون لوین 
 ست.  م برابری واریانس خطاهاعد و برابری

 

 . آزمون لوین82جدول 
 F  داریسطح معنی 5درجه آزادی  8درجه آزادی 

 ارزش اجتماعی
 ارزش سیاسی
 ارزش فرهنگی
 ارزش اقتصادی

634/6 
313/12 
164/17 
121/1 

21 
21 
21 
21 

176 
176 
176 
176 

231/2 
261/2 
112/2 
273/2 

 
 اولویــت هــر چهــاربــرای  sigمشــخص اســت کــه مقــدار  ،14جــدول نتــایج بــا نگــاهی بــه 

بــا توجــه بــه  اســت. برابــر هــم بــا هــا آن هــای خطــا واریــانس ،بنــابراین .اســت 2٫21 بــاالتر از
بدست آمده در ایـن آزمـون مـی تـوان گفـت کـه بـا افـزایش میـزان سـرمایه فرهنگـی،  Fمقدار 

ــی و  ــاعی، سیاس ــی، اجتم ــای فرهنگ ــب ارزش ه ــه ترتی ــان ب ــا جوان ــاب و ب ــادی را انتخ اقتص
هــای اقتصــادی، سیاســی، اجتمــاعی ترتیــب ارزش کــاهش میــزان ســرمایه فرهنگــی مختلــف، بــه

 .گزینندمی  برو فرهنگی را 
 

، سرمایه اقتصادی با اولویت نظام های ارزشی جوانان )ارزش اجتماعی میزانپنجم: بین  فرضیه
 معنی داری وجود دارد. فرهنگی، سیاسی و اقتصادی( رابطة

 
 . آزمون ام باکس82جدول 

 371/142 ام باکس
F 413/3 

 23 8 یدرجه آزاد

 330/28333 5 یآزاد درجه
 234/2 یداریمعن سطح

 

ــی از پیش ــل فرضیک ــون تحلی ــم آزم ــای مه ــه ماتریسکه ــت ک ــن اس ــانس ای ــای واری ه
هــا بایــد همگــن باشــد. تشــخیص همگــن بــودن ایــن کواریــانس در هــر یــک از گروه

مشــاهده  ،11جــدول  بــا توجــه بــهدهــد. هــای کواریــانس را آزمــون ام بــاکس انجــام میماتریس
بیشــتر از  sigیعنــی  ؛شــودشــود کــه مقــدار خطــایی کــه محقــق در ایــن آزمــون مرتکــب میمی
شــود و ایــن بــدان معناســت کــه فــرض صــفر پذیرفتــه می ،بنــابراین .اســت بــوده ددرصــ 21/2

ــرماتریس ــانس مشــاهده شــده متغی ــق هــای کواری ــت) کمــی تحقی ــین هــای ارزشــیاولوی ( در ب
 برابر هستند. جوانان با میزان سرمایه اقتصادی مختلف
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 یارزش یها تیاولو نیانگیتفاوت م. 80جدول

 
آزمون در سطح اطمینان  4اساس هر براولویت های ارزشی تفاوت میانگین  ،16طبق نتایج جدول 

 جوانان با میزان سرمایهدر بین اولویت های ارزشی یعنی سازه  ؛قرار می گیرد ییدأمورد ت درصد 11
ر دی باقتصامیزان سرمایه تفاوت دارد. به صورت دیگر می توان گفت که  اقتصادی مختلف

 ثیر دارد.های ارزشی جوانان تأاولویت
 یصتشخ برای آزمونی ایجا در لوین آزمون پرداخته شد.در بخش دیگر تفسیر ها به آزمون لوین 

 ست.  خطاهاواریانس  م برابریعد و برابری
 

 . آزمون لوین82جدول 
 F  داریسطح معنی 2درجه آزادی  1درجه آزادی 

 ارزش اجتماعی
 سیاسیارزش 

 ارزش فرهنگی
 ارزش اقتصادی

612/2 
233/1 
313/2 
127/2 

4 
4 
4 
4 

113 
113 
113 
113 

627/2 
364/2 
213/2 
213/2 

 
 2٫21 باالتر از اولویت هر چهاربرای  sigمشخص است که مقدار ، 17 با نگاهی به نتایج جدول

بدست آمده در این  Fبا توجه به مقدار  است. برابر هم با ها آن های خطا واریانس ،بنابراین .است
آزمون می توان گفت که با افزایش میزان سرمایه اقتصادی، جوانان به ترتیب ارزش های اقتصادی، 

یب ترت و با کاهش میزان سرمایه اقتصادی مختلف، به و اجتماعی را انتخاب فرهنگی، سیاسی
 .گزینندمی  برهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را ارزش

 
، فرهنگی، دینداری با اولویت نظام های ارزشی جوانان )ارزش اجتماعی میزانششم: بین  فرضیه

 معنی داری وجود دارد. سیاسی و اقتصادی( رابطة
 

 باکس. آزمون ام83جدول 
 134/1244 ام باکس

F 232/3 
 883 8 یدرجه آزاد

 127/17337 5 یآزاد درجه
 217/2 یداریمعن سطح

 داریسطح معنی F ارزش اثر
 اثر پیالی

 المبدای ویلک
 اثر هتلینگ

 ترین ریشه رویبزرگ

133/2 
217/2 
334/16 
334/16 

264/3321 
264/3321 
264/3321 
264/3321 

222/2 
222/2 
222/2 
222/2 

 اثر پیالی
 المبدای ویلک

 اثر هتلینگ
 ترین ریشه رویبزرگ

113/2 
321/2 
227/2 
173/2 

731/7 
211/3 
333/3 
431/26 

222/2 
222/2 
222/2 
222/2 
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های کواریانس در هر واریانس این است که ماتریسکهای مهم آزمون تحلیل فرضیکی از پیش
کس باآزمون امهای کواریانس را ها باید همگن باشد. تشخیص همگن بودن این ماتریسیک از گروه

شود که مقدار خطایی که محقق در این آزمون مشاهده می ،13جدول  با توجه بهدهد. انجام می
د و شوفرض صفر پذیرفته می ،بنابراین .است بوده درصد 21/2بیشتر از  sigیعنی  شودمرتکب می

( های ارزشیاولویت) کمی تحقیق های کواریانس مشاهده شده متغیراین بدان معناست که ماتریس
 برابر هستند.تلف مخ جوانان با میزان دینداریدر بین 

 
 اولویت های ارزشیتفاوت میانگین  .83جدول

 
آزمون در سطح اطمینان  4اساس هر براولویت های ارزشی تفاوت میانگین  ،11طبق نتایج جدول 

 جوانان با میزان دینداریدر بین اولویت های ارزشی یعنی سازه  ؛قرار می گیرد ییدأتدرصد مورد  11
وانان های ارزشی جمیزان دینداری بر اولویتمختلف تفاوت دارد. به صورت دیگر می توان گفت که 

 ثیر دارد.تأ
 شخیصت برای آزمونی ایجا در لوین آزمون پرداخته شد.در بخش دیگر تفسیر ها به آزمون لوین 

 ست.  م برابری واریانس خطاهاعد و برابری
 

 آزمون  لوین .53جدول 
 F  داریسطح معنی 5درجه آزادی  8درجه آزادی 

 ارزش اجتماعی
 ارزش سیاسی
 ارزش فرهنگی
 ارزش اقتصادی

111/4 
233/3 
161/3 
643/2 

114 
114 
114 
114 

433 
433 
433 
433 

213/2 
112/2 
127/2 
232/2 

 
 2٫21 باالتر از اولویت چهارهر برای  sigمشخص است که مقدار  ،22با نگاهی به نتایج جدول 

بدست آمده در این  Fبا توجه به مقدار  است. برابر هم با ها آن های خطا واریانس ،بنابراین .است
آزمون می توان گفت که با افزایش میزان دینداری، جوانان به ترتیب ارزش های اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی را انتخاب و با کاهش میزان دینداری، جوانان به ترتیب ارزش های اقتصادی، 

 .گزینندمی  برسیاسی، فرهنگی و اجتماعی را 
 

 داریسطح معنی F ارزش اثر
 اثر پیالی

 المبدای ویلک
 اثر هتلینگ

 ترین ریشه رویبزرگ

116/2 
224/2 
211/263 
211/263 

117/32111 
117/32111 
117/32111 
117/32111 

222/2 
222/2 
222/2 
222/2 

 اثر پیالی
 المبدای ویلک

 هتلینگاثر 
 ترین ریشه رویبزرگ

133/1 
241/2 
371/6 
123/1 

222/416 
222/416 
222/416 
222/114 

222/2 
222/2 
222/2 
222/2 



 ساله شهر  53-82جوانان )مورد مطالعه: جوانان  یارزش ینظام ها تیمرتبط با اولو یعوامل اجتماع یبررس

 (لیاردب

 

24 

ارتباط با گروه های مرجع با اولویت نظام های ارزشی جوانان )ارزش  میزان هفتم: بین هفرضی
 معنی داری وجود دارد. ، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی( رابطةاجتماعی

 

 . آزمون ام باکس58جدول
 412/436 ام باکس

F 211/1 
 33 8 یدرجه آزاد

 221/27271 5 یآزاد درجه
 114/2 یداریمعن سطح

 
های کواریانس در هر واریانس این است که ماتریسکهای مهم آزمون تحلیل فرضیکی از پیش

کس باهای کواریانس را آزمون امماتریسها باید همگن باشد. تشخیص همگن بودن این یک از گروه
شود که مقدار خطایی که محقق در این آزمون مشاهده می ،21جدول  با توجه بهدهد. انجام می

د و شوفرض صفر پذیرفته می ،بنابراین .است بوده درصد 21/2بیشتر از  sigیعنی  شودب میمرتک
( یهای ارزشاولویت) کمی تحقیق های کواریانس مشاهده شده متغیراین بدان معناست که ماتریس

 جوانان با میزان ارتباط با گروه های مرجع برابر هستند.در بین 
 

 

 یارزش یها تیاولو نیانگیتفاوت م. 55جدول 

 
ن در سطح اطمینان آزمو 4اساس هر براولویت های ارزشی تفاوت میانگین  ،22طبق نتایج جدول 

 جوانان با میزان ارتباطدر بین اولویت های ارزشی یعنی سازه  ؛قرار می گیرد ییدأدرصد مورد ت 11
ع جمیزان ارتباط با گروه های مرتفاوت دارد. به صورت دیگر می توان گفت که با گروه های مرجع 

 ثیر دارد.بر اولویت های ارزشی جوانان تأ
 یصتشخ برای آزمونی ایجا در لوین آزمون پرداخته شد.در بخش دیگر تفسیر ها به آزمون لوین 

 ست.  م برابری واریانس خطاهاعد و برابری
 

 . آزمون لوین58 جدول
 F  داریسطح معنی 5درجه آزادی  8درجه آزادی 

 ارزش اجتماعی
 ارزش سیاسی
 ارزش فرهنگی
 ارزش اقتصادی

131/12 
121/2 
211/1 
371/2 

11 
11 
11 
11 

136 
136 
136 
136 

113/2 
121/2 
121/2 
123/2 

 داریسطح معنی F ارزش اثر
 اثر پیالی

 المبدای ویلک
 اثر هتلینگ

 ترین ریشه رویبزرگ

171/2 
221/2 
661/41 
661/41 

627/6611 
627/6611 
627/6611 
627/6611 

222/2 
222/2 
222/2 
222/2 

 اثر پیالی
 المبدای ویلک

 اثر هتلینگ
 ترین ریشه رویبزرگ

112/2 
417/2 
343/2 
622/2 

217/1 
131/12 
226/11 
243/33 

222/2 
222/2 
222/2 
222/2 
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 2٫21 باالتر از اولویت هر چهاربرای  sigمشخص است که مقدار  ،23 با نگاهی به نتایج جدول
بدست آمده در این  Fبا توجه به مقدار  است. برابر هم با ها آن های خطا واریانس ،بنابراین .است

آزمون می توان گفت که با افزایش میزان ارتباط با گروه های مرجع، جوانان به ترتیب ارزش های 
ه ب اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را انتخاب و با کاهش میزان ارتباط با گروه های مرجع،

 .گزینندمی  برترتیب ارزش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را 
 

 بحث و نتیجه گیری
انجام  و گزینش انتخاب، در و دهند می تشکیل را انسان کنش و بینش و اساس پایه ها، ارزش     
نبوده  میزان یک به ها ارزش اهمیت هستند. اجتماعی کنش و رفتار کنندهتعیین و دارند نقش کنش

  شود.می ارزشی نامیده که نظام دارند جای های مجموع در ها آن اهمیت مراتب سلسله براساس و
 اساسبر پیوستاری در ترجیحی ةشیو به هاارزش که است عقاید از پایداری سازمان ارزشی، نظام

های دیدگاه وتحقیق  ادبیات بررسی با ابتدا پژوهش این گیرند. در می قرار و شده مرتب نسبی اهمیت
مورد  و شده آوری جمع اطالعات ،آلپورت دیدگاه براساس اجتماعی شناسان جامعه شناسان و روان

 است. گرفته قرار بررسی و تحلیل
با اولویت های ارزشی جوانان  جمعیرسانه های  از استفاده میزاناول )بین  نتایج آزمون فرضیة -   

که با افزایش میزان استفاده از رسانه های جمعی، جوانان  دهدمیمعنی داری وجود دارد( نشان  رابطة
ه از و با کاهش میزان استفاد ماعی، سیاسی و اقتصادی را انتخاببه ترتیب ارزش های فرهنگی، اجت

 .نندگزیمی  بررسانه های جمعی، به ترتیب ارزش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را 
گذار بر  ثیرکند. اینگلهارت یکی از عوامل تأ یید میاینگلهارت نتیجه این فرضیه را تأ هنظری

می بینیم که جوانان در سراسر »: می کند بیانجهانی شدن ارتباطات می داند. وی  ،شکاف ارزش ها را
(. همچنین 1333)یوسفی،  «( می پوشند و به موسیقی پاپ گوش می دهندJeans) جهان لباس جین

با  پژوهشی گودرزی ( همسو می باشد.1333یج بدست آمده با این فرضیه با تحقیق گودرزی )نتا
دست آمده است. ه انجام داده و نتایج زیر ب «تغییر ارزش های جوانان و عوامل مرتبط با آن» عنوان

 هایشانارزش حدودی تا پاسخگویان درصد 32/21 که گفت باید ارزش ها تغییر مورد در، طورکلی به
 کرده تغییر مادی به فرامادی از ارزشی پاسخگویان سنخ که گفت می توان ،بنابراین .است کرده تغییر

 تأهل، وضعیت جنسیت، تحصیالت، متغیرهای با ارزش ها تغییر می دهد نشان تحقیق نتایج است.

 .دارد معنادار هرابط جمعی ارتباط وسایل از استفاده میزان خانواده، اعضای تعداد طبقة اجتماعی،
( با اولویت های استفاده از شبکه های اجتماعی )مجازی میزان دوم )بین ةنتایج آزمون فرضی -    

معنی داری وجود دارد( نشان داد که با افزایش میزان استفاده از شبکه های اجتماعی  هارزشی رابط
 سی را انتخاب و با کاهش)مجازی(، جوانان به ترتیب ارزش های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیا

به ترتیب ارزش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و  ده از شبکه های اجتماعی )مجازی(،میزان استفا
 .گزینندمی  براجتماعی را 

د، های جدی فناورییید می کند. از نظر زیمل در جوامع با نظریه زیمل نتیجه این فرضیه را تأ
ر ربط با سرمایه داری و پیشرفت های تکنیکی می بینند. جوانان ارزش های مادی جامعه را بیشتر د

د که از یا به قول باومن قبایلی افتاده ان به چنین جریانی، به دامن فرقه هابنابراین، در بازتاب نسبت 
ند. زیمل یکی از مسائل مهم جامعه شناسی را توجه نآن ها در مقابل این ارزش های مادی حمایت ک

وابط ارزشی بین رفتار کنش و اندیشه های جمعی و فردی می داند )زیمل، به شرایط و رخدادهای ر
1112.) 
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 هسرمایه اجتماعی با اولویت های ارزشی جوانان رابط میزانسوم )بین  ةنتایج آزمون فرضی -     
های اجتماعی، جوانان به ترتیب ارزش همعنی داری وجود دارد( نشان داد که با افزایش میزان سرمای

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را انتخاب و با کاهش میزان سرمایه اجتماعی مختلف، به 
 .گزینندمی  برترتیب ارزش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را 

 ارگانیک انسجام هواژ طرح ( با1311دورکیم ) یید می کند.دورکیم نتیجه این فرضیه را تأ هنظری
 زیرا کند، پیدا تغییر باید اجتماعی روابط جامعه، به پیچیدگی توجه با مدرن جامعه در است معتقد

ه جامع یک در ارتباط برقراری عبارتی به ؛دارد واسط های حلقه نیاز به ارگان با ارتباط برقراری
 ،تغییرات این با همگام دورکیم اعتقاد به است. و مشارکت ها نهاد در صورت عضویت به ارگانیک

 فرض این ،بنابراین. گیرد می شکل مدرن هجامع در شدن و دنیایی آزادی مانند فردگرایی، ها ارزش
سمت  به نیز اجتماعی ها ارزش رود می انتظار اجتماعی سرمایة شکل گیری با که شود مطرح می

آمده با این همچنین نتایج بدست  (.211: 1312کند )سهامی و همکاران،  حرکت نوین های ارزش
مقاله ای با  کلدی و سرایی سهامی، همسو می باشد. (1312) با تحقیق سهامی و همکارانفرضیه 
 اصلی السؤانجام داده اند.  «زنان توسعه به معطوف های ارزش با اجتماعی هسرمای رابطه»عنوان 
 سمت به را زنان گیریجهت است توانسته سرمایة اجتماعی به زنان دستیابی آیا که است این تحقیق

 هایارزش و اجتماعی هسرمای بین که می دهد نشان دهد؟ نتایج سوق توسعه ارزش های

 .دارد وجود معنی داری رابطة ،عقالنیت و عام گرایی، علم گرایی گرایی،جهانی
 هسرمایه فرهنگی با اولویت های ارزشی جوانان رابط میزان چهارم )بین هنتایج آزمون فرضی -     

های یه فرهنگی، جوانان به ترتیب ارزشمعنی داری وجود دارد( نشان داد که با افزایش میزان سرما
و با کاهش میزان سرمایه فرهنگی مختلف، به ی، سیاسی و اقتصادی را انتخاب فرهنگی، اجتماع

 .گزینندمی  برترتیب ارزش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را 
 ل قابلفرهنگی از نظر بوردیو به سه شک هسرمای یید می کند.بوردیو نتیجه این فرضیه را تأ هنظری     

یم تعلفرهنگی درونی شده در قالب عادت واره ها که ارتباط عمیقی با  هدرک است: نخست سرمای
ت الا و مقوفرهنگی که در بهره مندی از کااله هو تربیت دوران کودکی دارند؛ دوم جنبه عینی سرمای

فرهنگی نهادینه شده که در قالب مهارت هایی که به صورت  هفرهنگی عینیت می یابد؛ سوم سرمای
سازمان یافته توسط فرد قابل حصول است و نهادهای فرهنگی در قالب دیپلم، گواهینامه های مختلف 

ست همچنین نتایج بد(. 2222ها رسمیت می دهند )سیسیانین،  و مدرک قبولی در امتحانات به آن
 ،نیاباشد. آزاد ارمکی و ظهیری( همسو می1331رمکی و ظهیری نیا )آمده با این فرضیه با تحقیق آزاد ا

ه انجام داده اند و نتیج «بررسی سنخ های ارزشی و تغییرات فرهنگی در خانواده»با عنوان  پژوهشی
گرفته اند که میزان رضایت از زندگی، تعامل اجتماعی و احساس خوشبختی فرزندان، بیشتر از 

 د. این مسئلهوالدین است و در مقابل والدین بیشتر به ارزش های مذهبی و خانوادگی توجه دارن
ز، تحت انوداگی باشد که خود نیخکید بیشتر والدین بر ارزش های سنتی، مذهبی و احتماالً به دلیل تأ

 ثیر شرایط اجتماعی شدن افراد در دوران اولیه زندگی شان است.تأ
 هاقتصادی با اولویت های ارزشی جوانان رابط هسرمای میزانپنجم )بین  هنتایج آزمون فرضی -     

های تیب ارزشاقتصادی، جوانان به تر همعنی داری وجود دارد.( نشان داد که با افزایش میزان سرمای
وانان اقتصادی مختلف، ج هاقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را انتخاب و با کاهش میزان سرمای

 .گزینندمی  بربه ترتیب ارزش های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را 
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لت بر ه دالییر ارزش ها را کتغ ةیید می کند. اینگلهارت نظریاینگلهارت نتیجه این فرضیه را تأ هنظری
اقتصادی جوامع  ةجایی اولویت های مادی به سمت اولویت های فرامادی دارد را به توسعجابه

 ـ ارتباط می دهد. اینگلهارت تغییر ارزش ها در جوامع غرب را پیامد غیر ارادی کامیابی اجتماعی
تری مک مادیگرایخانواده های ثروتمند جوانان »گوید: ایش یافته می داند. اینگلهارت میاقتصادی افز

  «را نسبت به خانواده های فقیر پرورش می دهند.
 باشد.( همسو می1312یرفردی و همکاران )همچنین نتایج بدست آمده با این فرضیه با تحقیق م

 ارتباط و معلمان ارزشی های اولویت بررسی» با عنوان پژوهشی بلداجی رفیعی و احمدی میرفردی،
 انجام دادند. این ( بروجن شهرستان معلمان: مطالعه مورد) اقتصادی و عوامل اجتماعی برخی با آن

 معلمان ارزشی اولویت های شناخت درصدد فرهنگی اینگلهارت، تحول هنظری از استفاده با مطالعه
 نشان پژوهش یافته های از است. نتایج حاصل اجتماعی ـ عوامل اقتصادی برخی با آن ارتباط و

 ارزشی اولویت های در تفاوتی و هستند گرایانه ـ مادی ارزشی هایاولویت دارای معلمان که دهدمی
 امنیت احساس" تحقیق مستقل متغیرهای بین از. نگردیدمشاهده  معلمان بین مختلف سنی هایگروه

 .داشتند ارزشی اولویت های با معناداری رابطة  "درآمد" و " جنسیت" ،" اجتماع
معنی داری  ةدینداری با اولویت های ارزشی جوانان رابط میزانششم )بین  هنتایج آزمون فرضی -   

وجود دارد.( نشان داد که با افزایش میزان دینداری، جوانان به ترتیب ارزش های اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی را انتخاب و با کاهش میزان دینداری، به ترتیب ارزش های اقتصادی، سیاسی، 

 .گزینندمی  براعی را فرهنگی و اجتم
ر از ثوبر، پیشرفت و توسعه جوامع متأ یید می کند. از دیدگاهیه را تأنظریه وبر نتیجه این فرض

اعتقادات مذهبی و ارزش های حاکم بر جوامع  زمینهفرهنگی است و این عوامل در  ـ عوامل ذهنی
)مذهب پروتستان( نقش تعیین کننده ای در پیشرفت اقتصادی ممالک سرمایه داری غرب داشته 

اساسی طرز تفکر سرمایه داری است. این روحیه  ةاقتصادی، جنب هروحیاست. وبر معتقد است که 
لک پیوریتن ها به عنوان یک ارزش مطرح ست که در مسناشی از میل به موفقیت انسان ها ،در واقع

د. زیو باشاین فرضیه با تحقیق زیو همسو می (. همچنین نتایج بدست آمده با1371شده است )وبر، 
. اثر تری بر استقالل دارندکید کمقدرت بیشتری بر ارزش سازگاری و تأدریافت که مذهبی بودن 

 دلیلارزش های استقالل ممکن است به  مثبت مذهب بر ارزش های سازگاری و اثر منفی آن بر
ر بوالد باشد که در شکل های سنتی آن بیشتر  ـ فرزند ةخانواده و رابط ةآموزش مذهبی دربار

 (.416: 1331کید داشتند )معدنی پور، شنوی فرزندان از والدین تأحرف
ارتباط با گروه های مرجع با اولویت های ارزشی جوانان  میزان هفتم )بین هنتایج آزمون فرضی -    
( نشان داد که با افزایش میزان ارتباط با گروه های مرجع، جوانان به ه معنی داری وجود داردرابط

و با کاهش میزان ارتباط با  ترتیب ارزش های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را انتخاب
 گزینند.می برای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را های مرجع، به ترتیب ارزش هگروه

ی که برای یگرانیید می کند. مید با طرح اهمیت تعامل فرد با دمید نتیجه این فرضیه را تأ هنظری
ثیر قابل مالحظه آن در شکل گیری سلسله مراتب ارزش های فرد اشاره کرده ، به تأهستندوی مهم 

کنند ا را کسب میز طریق این تعامالت ارزش ها، هنجارها و رفتارهکه افراد ا می دهداست و نشان 
و طریق خویشتن خود را نیز شکل داده و به فردی اجتماعی تبدیل می شوند. فرد در بزرگسالی با 

د نظر قرار دهد، اینکه ورپذیرفتن نقش های گوناگون ممکن است تعداد بیشتری دیگران مهم را م
ها قرار می گیرد و کدامیک، اهمیت بیشتری در شکل گیری خود فرد  آنثیر کدامیک از فرد تحت تأ
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ما را به بحث های گروه های مرجع وارد می کند. همچنین نتایج بدست آمده با این فرضیه  ،ایفا کند
نیوکمب از محققانی است که در ارتباط با گروه مرجع دست  - با تحقیق نیوکمب همسو می باشد

با مطالعه تغییر ارزش ها و گرایش های دانشجویان دختر یک کالج  وی - به تحقیق زده است
دریافت که تعداد زیادی از این دختران که متعلق به خانواده های محافظه کار بودند، در  ،خصوصی

طول اقامت در کالج به ارزش های آزادی خواهانه گرایش پیدا کرده اند. این تحول همچنین با شبکه 
 (.31: 1334)سفیری و شریفی،  نشجویان دختر در کالج مرتبط بوداارتباطات اجتماعی د

بندی اولویت نظام های ارزشی جوانان از آزمون فریدمن استفاده به منظور شناسایی و رتبه -     
ترین اولویت نظام های ارزشی مهم 17/3شد. طبق نتایج بدست آمده، ارزش اقتصادی با میانگین رتبه 

قرار دارد.  ،دوم اهمیت هدر رتب 22/3آن ارزش اجتماعی با میانگین رتبه جوانان است و پس از 
ارزش  در نهایتقرار دارد.  ،سوم اهمیت ةدر رتب 22/2همچنین ارزش فرهنگی با میانگین رتبه 

با اهمیت خر قرار دارد. آزمون کای دو آ ةدر بین عوامل مختلف در رتب 22/1سیاسی با میانگین رتبه 
با درجه  2X= 236/1713. مقدار نشان می دهداز نظر پاسخگویان  را  ام های ارزشیبودن اولویت نظ

می توان گفت که از نظر پاسخگویان ترتیب  ،بنابراین معنی دار است. a=222/2در سطح  3آزادی 
 و اولویتی در نظام های ارزشی جوانان به ترتیبی که ذکر شد، وجود دارد.

 ( همسو نمی باشد. آن ها در بررسی1312یخانی و همکاران )این یافته ها با نتایج تحقیق ول
نشان  آلپورت هایارزش براساس شهرکرد پزشکی دانشگاه علوم کارکنان ارزش های های لفهمؤ
 ارزش ترینکم و مقبولیت درصد 36/23با  اجتماعی ارزش به لفهمؤ ارزش بیشترین که دندهمی

 ارزش علمی، ارزش های لفهمؤ بود. میانگین مقبولیت درصد 3/76ارزش اقتصادی  لفهمؤ به مربوط
 بیشتر از شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه در کارکنان ارزش اجتماعی و دینی ارزش زیباشناختی،

 بودند. کمتر 3  متوسط از سیاسی ارزش و اقتصادی ارزش و 3 متوسط

 
 پیشنهادها

های جمعی و گرایش به اولویتسانه های باتوجه به نتایج پژوهش، بین میزان استفاده از ر .1
د خود را وکیل و قیم جوانان ارزشی رابطه وجود دارد. بنابراین، رسانه های جمعی بای

بین بدانند، موضوعات و مقوالت را بی طرفانه انتخاب کنند و در جهت پذیرای روشن
 دغدغه ها و پیشنهادهای آنها باشند.

یز نفراد، گرایش به اولویت های ارزشی دینداری اهای پژوهش، با افزایش با توجه به یافته .2
 را آن حضور بتوان که است سازنده زمانی دینی اصیل باورهای و عقایدشود.  بیشتر می

 داشتن صرف دهدمی نشان امر این کرد. لمس اجتماعی و فردی هایتمامی عرصه در
 روشنی اندازچشم تواندنمی مختلف( علل جامعه )به در آن زاییعدم حرکت با اعتقاد
 در اعتقادات کردنعملی و بروز سازوکارهای رسدمی نظر به ترسیم کند. جامعه برای

 تالش ضرورت موضوع است. این نیفتاده جریان به است، که شایسته چندان ایران جامعة
 لذا ،کندمی گوشزد را شهروندان بین دینی در فرهنگ تعمیق و ارتقا برای بیشتر فرهنگی
 الزم بارهاین در کنند. تالش زمینه در این پیش از بیش باید امر متولیان و فرهنگی مسئوالن

 مورد و جدید هایرسانه و از ابزارها جوانان، عالیق به توجه با فرهنگی مسئوالن است

 کنند.  استفاده بیشتر آنان عالقة
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ای اجتماعی و گرایش به اولویت ه حقیق و رابطه معنی دار بین سرمایةبا توجه به نتایج ت .3
ارزشی، پیشنهاد می شود به واسطه سازوکارهای مختلف، اعم از سطح ارتقای دانش و 
آگاهی جوانان نسبت به مسائلی چون حقوق، توانمندی ها و استعدادهای خود، سالمت، 

یط راشمشارکت اجتماعی و در نهایت افزایش میزان تعامل و اعتماد اجتماعی میان جوانان، 
 اجتماعی را فراهم کرد. هالزم برای بهبود سطح سرمای

 به را میانگین بیشترین اجتماعی ارزش چهارگانه، های ارزش توصیفی بررسی نتیجه در .4
 در مهم، این به توجه ضمن مسئوالن و متولیان امور جوانان باید لذا ،داد خود اختصاص

 داشته را مدنظر اجتماعی ارزش به جوانان عمومی اقبال خود، موضوع های گیری تصمیم
 بشر صمیمت، ایثار، صفات دارای که از افراد گروه این خصوصیات به توجه با و باشند

 نمایند. استفاده ها از آن باشند، می همنوع به عشق و انسانی روابط به دوستی، عالقمند
 .ستا آوری داده پرداختهه به جمعاین پژوهش به روش پیمایشی و با تکنیک پرسشنام .1

های دیگری نظیر مصاحبه، موردپژوهی و یا ها و تکنیکتوانند از روشن بعدی میمحققا
چرا که متغیرهای زیادی بر  ین پدیده اجتماعی استفاده نمایند،طولی نیز برای بررسی ا

 کنند.گذارند و تجزیه و تحلیل را با مشکل مواجه مییکدیگر تأثیر می
باشد، بعدی و پیچیده میهای ارزشی دارای متغیرهایی چندبه این دلیل که متغیر اولویت  .6

 پیشنهاد این پژوهش این است که مطالعات آتی روی یکی از ابعاد متمرکز شود.
های جنسیتی ها، عالیق و ارزشجایی که دو جنس پسران و دختران دارای نگرشاز آن .7

 دو جنس انجام شود. شود مطالعات آتی روی یکی از این لذا پیشنهاد می ،خاصی هستند
ر، تاندازی وسیعمطالعه حاضر در شهر اردبیل انجام شده است. جهت دستیابی به چشم .3

ا ها بتوانند در سایر شهرها و یا در سطح کشور انجام شده و نتایج آنمطالعات مکمل می
 تحقیق حاضر مقایسه شود.
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