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پػٍّف حبضط ثب ّسف تجییي خبهؼِقٌبذتی تغییطات اٍلَیت ًظبمّبی اضظقی خَاًبى ،هَضز هغبلؼِ:
خَاًبى 15-29ؾبلِ قْط اضزثیل اًدبم قس .چبضچَة ًظطی ٍ هسل تحلیلی ثب اؾتفبزُ اظ ًظطیِ
ًظطیِ پطزاظاًی ّوچَى ایٌگلْبضت ،ظیول ،هیس ٍ ٍثط اضائِ قس .ایي پػٍّف ثِ ضٍـ پیوبیكی اًدبم قس ٍ
زض خْت اضتمبء ضٍایی ؾٌدِّبی پطؾكٌبهِ اظ اػتجبض نَضی ٍ لبثلیت اػتوبز ًیع ثب اؾتفبزُ اظ ضطیت آلفبی
وطًٍجبخ وِ ثطای ولیِ هتغیطّب ثبالتط اظ  0/70ثِ زؾت آهس .خبهؼِ آهبضی پػٍّف قبهل ولیِ خَاًبى
 15-29ؾبلِ قْط اضزثیل ّؿتٌس وِ تؼساز آىّب عجك آهبض ثجت ٍ احَال قْط اضزثیل 95822( 193826
پؿط ٍ  98004زذتط) ًفط گعاضـ قس وِ اظ ثیي آىّب ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى تؼساز ً 598فط ثِ ضٍـ
ًوًَِگیطی ذَقِای چٌسهطحلِای ثِػٌَاى ًوًَِ اًتربة گطزیس .ثطای تدعیِ ٍ تحلیل زازُّب اظ
ًطمافعاضّبی  Amos ٍ spssاؾتفبزُ قس .یبفتِّبی پػٍّف ًكبًگط ایي ثَزًس وِ هتغیطّبی هؿتمل هیعاى
اؾتفبزُ اظ ضؾبًِّبی خوؼی ،زیيزاضی ،قجىِّبی اختوبػی ٍ اضتجبط ثب گطٍُّبی هطخغ ثط هتغیط ٍاثؿتِ
اٍلَیتّبی اضظقی تأثیط هؼٌیزاضی زاضًسّ .نچٌیي ًتبیح آظهَى فطیسهي ًكبى زاز وِ اضظـ التهبزی ثب
هیبًگیي ضتجِ  3/97هْنتطیي اٍلَیت ًظبمّبی اضظقی خَاًبى اؾت ٍ پؽ اظ آى اضظـ اختوبػی ثب
هیبًگیي ضتجِ  3/02زض ضتجِ زٍم اّویت لطاض زاضزّ .نچٌیي اضظـ فطٌّگی ثب هیبًگیي ضتجِ  2/00زض ضتجِ
ؾَم اّویت لطاض زاضزًْ .بیتبً اضظـ ؾیبؾی ثب هیبًگیي ضتجِ  1/02زض ثیي ػَاهل هرتلف زض ضتجِ آذط لطاض
زاضز.
ياشگان کليدي :اٍلَیتّبی اضظقی ،ضؾبًِّبی خوؼی ،زیيزاضی ،قجىِّبی اختوبػی ٍ گطٍُّبی
هطخغ.
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مقدمٍ

اضظـ ثِ هثبثِ یه پسیسُ اختوبػی اظ ظهبى تكىیل اختوبػبت اٍلیِ تبوٌَى زض ظًسگی اًؿبى ًمكی
هْن زاقتِ اؾت .ثِ ظػن هبوؽ ٍثط ،ظًسگی ثكط اظ یه ضقتِ اًتربة ّب تكىیل قسُ اؾت وِ افطاز اظ
عطیك آًْب ًظبهی اظ اضظـّب ضا ثطپب هیوٌٌس .اضظـّب پبیِ ٍ اؾبؼ ثیٌف ٍ وٌف اًؿبى ضا تكىیل
هی زٌّس ٍ زض اًتربة گعیٌف ٍ اًدبم وٌف اختوبػی ٍ ضفتبض ًمف زاضًس ،اظ ًظط ضٍقًِ ،گطـ ثٌیبزی
ًبظط ثط اّساف ٍ ،اظ ًظط گیسًع ،آضهبىّبی اًتعاػی ،هحؿَة هیقًَس (لٌجطی ٍ ّوىبضاى.)24 :1390 ،
ثٌبثطایي ،اظ خولِ ػَاهل هْن زض هجبحث هطتجظ ثب تَؾؼِ التهبزی ٍ اختوبػی ٍ ٍضؼیت خَاهغ زض حبل
گصاضٍ ،ضؼیت اذاللی ٍ اضظقی افطاز زض ایي خَاهغ اؾت وِ زض زِّّبی اذیط ،ؾجت اًدبم هغبلؼبت
هتؼسزی زض ظهیٌِ ًظبم اضظقی آحبز ٍ الكبض هرتلف ٍ ثبالذم خَاًبى ٍ اضتجبط اٍلَیتّبی اضظقی ثب
ضفتبض اختوبػی ،التهبزی ٍ ؾیبؾی گطزیسُ اؾت ٍ ایي اهط ثبػث قسُ اؾت تب ًظبم اضظقی ثِػٌَاى یه
هؿبلِ اختوبػی ٍ فطٌّگی هغطح قَز.
پبضُای اظ ثبٍضّب ٍ اضظـّبی اختوبػی هوىي اؾت نسّب ٍ ثلىِ ّعاضاى ؾبل زض اختوبع ثكطی
پبثطخب ثوبًس ٍ پبضُای زیگط زؾترَـ تغییطات خعئی یب زگطگًَیّبی اؾبؾی قَز .خٌگّب ،وكَض
گكبییّب ،ثبظضگبًیّبی ثیي الوللی ،ظَْض پیبهجطاى ٍ ههلحبى ،اضازُّبی فطزی ٍ اختوبػی ٍ هبًٌس آى ثِ
تغییطات ٍ تحَالت فطٌّگی ٍ اضظقی خَاهغ هٌدط قسُ اؾت .خَاهغ ثكطی زض لطٍى اذیط ثِعَض ولی ٍ
زِّّبی اذیط ثِ عَض ٍیػُ ،تغییطات ثیفتطی ضا زض ایي ظهیٌِ تدطثِ وطزُاًس .ثؿتِ ثِ ثؿتطّبی فىطی
ٍ فطٌّگی ،ایي تغییطات هیتَاًس هغلَة یب ًبهغلَة اضظیبثی قَز .زض ّط نَضت ،ثطضؾی ،تحلیل ٍ ضنس
ضًٍس تغییطات اضظقی خبهؼِ اظ ضطٍضیبت اٍلیِ زض خْت قٌبؾبیی هؿبئل ٍ ثطًبهِضیعی ضاّجطزی زض
حَظُّبی هرتلف زیٌی ،ؾیبؾی ،اختوبػی ،فطٌّگی ٍ تطثیتی اؾت (خلیلًٍس.)123 :1388 ،
اٍلَیتّبیی وِ افطاز ثِ اضظـّب هیزٌّس یىؿبى ًیؿت،ایي اٍلَیتّب هؼوَالً هٌؼىؽ وٌٌسُ ذلكٍذَ،
قرهیت ،تدطثِّبی خبهؼِپصیطی ،تدطثِّبی هٌحهط ثِ فطز ظًسگی ،فطٌّگ پیطاهَى ٍ هبًٌس آى اؾت.
هٌظَض اظ اًدبم ایي تحمیك فْن ٍ زضن اٍلَیتّبی اضظقی خَاًبى زض خبهؼِ اؾت .خَاًبى زض ّط خبهؼِاى
ثِػٌَاى آیٌسُؾبظاى خبهؼِ هحؿَة هىقًَس ٍ زض خبهؼِاى هبًٌس ایطاى وِ تطویت خوؼیت خَاًى زاضز
تَخِ ثِ خَاًبى اّویت ثیفتطى ًیع زاقتِ ٍ ون تَخْى ثِ ًظبم اضظقى خَاًبى احتوبل فطٍپبقی
اضظـّب ضا زض پى زاضز .اضظـّب هحطن ػول افطاز خبهؼِ ّؿتٌس ٍ ًظبم اضظـّبی خَاهغ هیتَاًس
آٌّگ حطوت خَاهغ ضا ثِ ؾوت تَؾؼِ تؿطیغ ثركس یب ایي وِ ثِ هٌعلۀ هبًؼی زض ایي ضًٍس تلمی گطزز.
اظ ایي ضٍ ضطٍضت تجییي خبهؼِقٌبذتی اٍلَیت ًظبمّبی اضظقی خَاًبى احؿبؼ هیقس.
زض تحمیمبت پیكیي اظ خولِ هغبلؼِای وِ ضحیوی ٍ ّوىبضاى ( )1390ثبػٌَاى ثطضؾی ػَاهل اختوبػی
هَثط ثط قىبف ثیيًؿلی ٍالسیي ٍ فطظًساى  20تب  24ؾبلِ اًدبم زازُ ثَزًس ،ثیفتطیي هیعاى قىبف زض
اضظـّبی فطٌّگی ٍ زض هطاتت ثؼسی زض اضظـّبی اختوبػی ٍ ؾپؽ زض اضظـّبی ؾیبؾی ثَزّ .نچٌیي
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انالًی ( )1391زض هغبلؼِای ثب ػٌَاى ثطضؾی خبهؼِقٌبذتی تأثیط ایٌتطًت ثط َّیت اختوبػی خَاًبى
ًكبى زاز وِ هیبًگیي اثؼبز َّیت اختوبػی خَاًبى وبّف یبفتِ اؾت .ثٌبثطایي ،ثب تَخِ ثِ ًتبیح تحمیمبت
پیكیي ٍ اّویت اضظـّب زض زیسگبُ ًظطیِپطزاظاى ػلَم اًؿبًی ٍ ضفتبضی زض ثطضؾی وٌفّبی اختوبػی،
تحمیك حبضط ؾؼی زاضز تب ثِ ایي ؾَال اؾبؾی پبؾد زّس وِ ػَاهل خبهؼِقٌبذتی (ضؾبًِّبی خوؼی،
زیيزاضی ،قجىِّبی اختوبػی ٍ ًمف گطٍُّبی هطخغ) هؤثط ثط اٍلَیت ًظبمّبی اضظقی خَاًبى زض قْط
اضزثیل وساهٌس؟
ّسف ولی ایي پػٍّف تجییي خبهؼِقٌبذتی تغییطات اٍلَیت ًظبمّبی اضظقی خَاًبى (اضظـّبی
فطٌّگی ،اضظـّبی ؾیبؾی ،اضظـّبی التهبزی ٍ اضظـّبی اختوبػی) ،قْط اضزثیل اؾت ٍ زض لبلت
ایي ّسف انلی ،اّساف اذتهبنی شیط ًیع زًجبل هیقَز:
 -1قٌبذت تأثیط هیعاى اؾتفبزُ اظ ضؾبًِّبی خوؼی ثط اٍلَیتّبی اضظقی خَاًبى.
 -2قٌبذت تأثیط هیعاى اؾتفبزُ اظ قجىِّبی اختوبػی (هدبظی) ثط اٍلَیتّبی اضظقی خَاًبى.
 -3قٌبذت تأثیط هیعاى زیيزاضی ثط اٍلَیتّبی اضظقی خَاًبى.
 -4قٌبذت تأثیط هیعاى ًمف گطٍُّبی هطخغ (ٌّطهٌساى ،ثبظیگطاىٍ ،ضظقىبضاى) ثط اٍلَیتّبی
اضظقی خَاًبى.
هطٍضی ثط ازثیبت تدطثی پػٍّف ثیبًگط ایي اؾت وِ ثطذی تحمیمبت زاذلی ٍ ذبضخی زض ایي ظهیٌِ
اًدبم قسُ اؾت وِ زض ظیط ثِ ثطذی اظ آىّب اقبضُ هیقَز.
فیكط ٍ قَاضتع ( )2011تحمیمی ثب ػٌَاى تفبٍتّبی هطثَط ثِ اٍلَیتّب اظ ودب حبنل هیقَز؟ اظ
هٌبثغ فطزی ،فطٌّگی یب ؾبذتگی؟ اًدبم زازُاًس .اٍلَیتّبی اضظقی تب چِ اًساظُ زض وكَضّبی هرتلف
هتفبٍتٌس ٍ افطاز زض وكَضّبی هرتلف زاضای اضظـّبی هكتطن هیثبقٌس؟ زض ایي تحمیك ایي ؾَالّب ضا
ثب اؾتفبزُ اظ ؾِ هدوَػِ زازُّب هَضز تَخِ لطاض زازُاًس وِ ّط یه اظ آًْب اضظـ ضا ثِ قىلی هتفبٍت
اًساظُ گیطی هیوٌٌس :ثطضؾی اضظقی قَاضتع زض هَضز ًوًَِّبی زاًفآهَظاى ٍ آهَظگبضاى زض  67وكَض
( )N;41968پطؾكٌبهِ اضظـّبی ثبظًوَزی زض هَضز ًوًَِّبی ًوبیٌسُ اظ ًَظزُ وكَض اضٍپبیی
( ٍ )N;42359ثطضؾی اضظـّبی خْبًی زض هَضز ًوًَِّبی ًوبیٌسُ اظ  62وكَض (.)N;84887
تحلیلّبی اًدبم قسُ ًكبًگط ٍفبق ثیفتطی زض همبیؿِ ثب تَافك زض ظهیٌِ اٍلَیتّبی اضظقی زض
وكَضّبی هرتلف هیثبقس وِ زازُّبی هؿتحىن هجٌی ثط ایٌىِ فطٌّگ ،تؼییي وٌٌسُ اضظـّبی هیثبقس
ضا ضز هیوٌس .اضظـّبی ّوطاُ ثب ذَزهرتبضی ،هطتجظ ثَزى ٍ لبثلیت ،یه الگَی خْبًی اظ اّویت ظیبز ٍ
ٍفبق فطاٍاى ضا ًكبى هیزٌّس .تٌْب اضظـّبی ّوؿبًی ،الگَّبی اضظقی ضا ًكبى هیزٌّس هجٌی ثط ایٌىِ
آىّب زاٍعلجبى هغلَثی ثطای ثرف فطٌّگ ثِ ػٌَاى ًظبمّبی هؼٌبیی هكتطن هیثبقٌسّ .نچٌیي
ههغفب ٍ ّوىبضاى ( )2014تحمیمی ثب ػٌَاى تحلیلی ثط اٍلَیتّبی اضظقی ذبًَازُّب ،زاًفآهَظاى ٍ
آهَظگبضاى اًدبم زازُاًس .زض ایي تحمیك ،فْطؾت اضظقی قَاضتع ثب  57آیتن وِ زض ؾبل  1992تَؾظ
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قَاضتع اثساع قسُ ثَز ثِوبض گطفتِ قس وِ زض ؾبل  2000ثِ تطوی تطخوِ قسُ ثَز ٍ تَؾظ وَقسیل ٍ
وبچیسـ ثبقی ثِػٌَاى اثعاضی ثطای خوغآٍضی زازُّب اػتجبض ٍ لبثلیت اػتوبز آى ثطضؾی قسُ ثَز .ثطای
تحلیل زازُّبی ثسؾت آهسُ اظ گطٍُ تحت ثطضؾی ،اظ آظهَى تحلیل ٍاضیبًؽ یهعطفِ ووه گطفتِ قس.
زض ًتیدِ ّیچ تفبٍت لبثل تَخْی ثط اؾبؼ تؼبضیف زازُ قسُ زض فْطؾت قَاضتع هبثیي اٍلَیتّبی
آهَظگبضاى ٍ زاًفآهَظاى ٍ اٍلَیتّبی اضظقی وِ ذبًَازُّب اظ زاًفآهَظاى اًتظبض زاضًس هكبّسُ ًگطزیس.
اهب پؽ اظ ایٌىِ آیتنّب یه ثِ یه هَضز تحلیل لطاض گطفتٌس ثطذی تفبٍتّبی چكوگیط هبثیي ٍالسیي،
آهَظگبضاى ٍ زاًفآهَظاى اظ لحبػ ثیبى ثؼضی اظ اٍلَیتّب زیسُ قس.
ثب تَخِ ثِ هغبلت شوط قسُ زض ایي تحمیك اظ ًظطیِ ًظطیِپطزاظاًی چَى زٍضوین ،ظیولٍ ،ثط ،هیس،
ایٌگلْبضت ثِ ػٌَاى چبضچَة ًظطی اؾتفبزُ قسٍ .ثط یىی اظ ثطخؿتِتطیي اًسیكوٌساًی اؾت وِ زض حَظُ
فطٌّگ ،اضظـّب ٍ تَؾؼِ خَاهغً ،ظطات اضظقوٌسی ضا ضائِ وطزُ اؾتٍ .ثط ثب قٌبذت ػویك ٍ تحلیل
ؾبذتبضی زلیك ذَز اظ ًْبزّبی اختوبػی ثِ نَضت تغجیمی تَاًؿت ًمف اضظـّب زض تؼییي وٌف افطاز
ضا زض یه چبضچَة ًظطی لطاض زّس .اّویت وبض اٍ زض ضٍـ تحلیل ًظبم وٌفّبی اختوبػی اؾت وِ زض
زضٍى آىّب ثبٍضّب ،اضظـ ٍ ًیع ًیطٍّبی التهبزی ثط وٌف تأثیط هیگصاضًس (غفبضی .)1386 ،ثِ ظػن ٍثط،
پیكطفت ٍ تَؾؼِ خَاهغ هتأثط اظ ػَاهل شٌّی -فطٌّگی اؾت ٍ ایي ػَاهل زض ذهَل اػتمبزات هصّجی
ٍ اضظـّبی حبون ثط خَاهغ (هصّت پطٍتؿتبى) ًمف تؼییي وٌٌسُای زض پیكطفت التهبزی هوبله
ؾطهبیِزاضی غطة زاقتِ اؾت (ٍثط.)1371 ،
هیس ثب عطح اّویت تؼبهل فطز ثب زیگطاًی وِ ثطای ٍی هْن اًس ،ثِ تبثیط لبثل هالحظِ آى زض
قىلگیطی ؾلؿلِ هطاتت اضظـّبی فطز اقبضُ وطزُ اؾت ٍ ًكبى زاز وِ افطاز اظ عطیك ایي تؼبهالت
اضظـّبٌّ ،دبضّب ٍ ضفتبضّب ضا وؿت هیوٌٌس ٍ عطیك ذَیكتي ذَز ضا ًیع قىل زازُ ٍ ثِ فطزی
اختوبػی تجسیل هیقًَس .فطز زض ثعضگؿبلی ثب پصیطفتي ًمفّبی گًَبگَى هوىي اؾت تؼساز ثیفتطی
زیگطاى هْن ضا هس ًظط لطاض زّس ،ایٌىِ فطز تحت تأثیط وساهیه اظ آىّب لطاض هیگیطز ٍ وساهیه ،اّویت
ثیفتطی زض قىلگیطی ذَز فطز ایفب وٌس هب ضا ثِ ثحثّبی گطٍُّبی هطخغ ٍاضز هیوٌس .ذَز اختوبػی
فطز هحهَل گطایف ّبی اقربنی اؾت وِ زض اعطاف اٍ ثطای ٍی هؼٌبیی زاضًسّ .وچٌبىوِ هیس ًیع
هسػی ثَز وِ ذَیكتي فطز ثغَض غیط هؿتمین اظ ًمغِ ًظطات زیگطاًی وِ ثطای فطز هْن هیثبقٌس ٍ یب اظ
ًمغِ ًظط زیگطی تؼوینیبفتِ ،گطٍُ اختوبػیای وِ فطز ثِ آى تؼلك زاضز ،تأثیط هیپصیطز .زض هَضز خَاًبى،
زیگطاى هْن ،اػضبی ذبًَازُ اٍ ٍ گطٍُّبی آهَظقی ٍ زٍؾتبىٍ ،ضظقىبضاىٌّ ،طهٌساى ٍ ثبظیگطاى ّوبى
گطٍُ اختوبػیاًس وِ ثساى تؼلك زاضًس.
اظ ًظط ظیول زض خَاهغ ثب تىٌَلَغیّبی خسیس ،خَاًبى اضظـّبی هبزی خبهؼِ ضا ثیفتط زض اضتجبط ثب
ؾطهبیِزاضی ٍ پیكطفت ّبی تىٌیىی هیثیٌٌس .ثٌبثطایي ،زض ثبظتبة ًؿجت ثِ چٌیي خطیبًی ،ثِ زاهي
فطلِّب ،یب ثِ لَل ثبٍهي لجبیلی (ثبٍهي )1992 ،افتبزُاًس وِ اظ آىّب زض همبثل ایي اضظـّبی هبزی حوبیت

تبییه جامعٍشىاختی ايلًیت وظامَای ارزشی جًاوان (مًرد مطالعٍ ...

وٌس .زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ًیع ،تمبثلّبی زاًفآهَظ -هؼلن ،خَاًبى -پیطاى ٍ ،فطظًساىٍ -السیي اظ
ًوًَِ ّبی تضبز اضظقی اؾت وِ ًِ تٌْب خَاهغ قْطی وِ ضٍؾتبّب ضا ًیع زضگیط وطزُ اؾت .چَى
تىٌَلَغی اعالػبتی چیعی ًیؿت وِ وؿی اظ آى فطاض وٌس .اهطٍظُ ّط تبضن زًیبیی زض هٌغمِای زٍض
افتبزُ ًیع یه ّوطاُ ٍ ضازیَ زیدیتبلی ثب ذَز زاضز .ظیول یىی اظ هؿبئل هْن خبهؼِقٌبؾی ضا تَخِ ثِ
قطایظ ٍ ضذسازّبی ضٍاثظ اضظقی ثیي ضفتبض وٌف ٍ اًسیكِّبی خوؼی ٍ فطزی هیزاًس (ظیول.)1950 ،
ایٌگلْبضت یىی اظ ػَاهل تأثیط گصاض ثط قىبف اضظـّب ضا خْبًی قسى اضتجبعبت هیزاًسٍ .ی هیگَیس:
هیثیٌین وِ خَاًبى زض ؾطاؾط خْبى لجبؼ خیي هیپَقٌس ٍ ثِ هَؾیمی پبح گَـ هیزٌّس (یَؾفی،
 .)1383ایٌگلْبضت ًظطیِ تغییط اضظـّب ضا وِ زاللت ثط خبثِ خبیی اٍلَیتّبی هبزی ثِ ؾوت اٍلَیتّبی
فطاهبزی زاضز ضا ثِ تَؾؼِ التهبزی خَاهغ اضتجبط هیزّس .ایٌگلْبضت تغییط اضظـّب زض خَاهغ غطة ضا
پیبهس غیطاضازی وبهیبثی اختوبػی -التهبزی افعایفیبفتِ هیزاًس .ایٌگلْبضت هیگَیس :ذبًَازُّبی ثطٍتوٌس
خَاًبى هبتطیبلیؿت ونتطی ضا ًؿجت ثِ ذبًَازُ ّبی فمیط پطٍضـ هیزٌّس.
ثب تَخِ ثِ چبضچَة ًظطی تحمیك ،ایي پػٍّف ثِ زًجبل آظهَى فطضیِّبی ظیط هیثبقس:
 -1هیعاى اؾتفبزُ اظ ضؾبًِّبی خوؼی ثط اٍلَیتّبی اضظقی خَاًبى تأثیط زاضز.
 -2هیعاى اؾتفبزُ اظ قجىِّبی اختوبػی (هدبظی) ثط اٍلَیتّبی اضظقی خَاًبى تأثیط زاضز.
 -3هیعاى زیيزاضی ثط اٍلَیتّبی اضظقی خَاًبى تأثیط زاضز.
 -4هیعاى اضتجبط ثب گطٍُّبی هطخغ ثط اٍلَیتّبی اضظقی خَاًبى تأثیط زاضز.
ريش

پػٍّف حبضط اظ ًَع ووّی ٍ ثِ نَضت پیوبیكی اًدبم قسُ اؾت .زض ایي تحمیك اظ تىٌیه پطؾكٌبهِ
وِ ضایحتطیي تىٌیه هَضز اؾتفبزُ زض تحمیك پیوبیكی اؾت اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ؾبظهبى
هلّی خَاًبى ایطاى ،ؾي  15-29ضا هجٌبی زاهٌِ ؾٌی خَاًی هكرم وطزُ اؾت .ثٌبثطایي خبهؼِ آهبضی
پػٍّف قبهل ولیِ خَاًبى  15-29ؾبلِ قْط اضزثیل ّؿتٌس وِ تؼساز آىّب عجك آهبض ثجت ٍ احَال قْط
اضزثیل  95822( 193826پؿط ٍ  98004زذتط) ًفط گعاضـ قسُ اؾت .حدن ًوًَِ زض ایي تحمیك قبهل
ً 598فط هیثبقس وِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى ٍ ثِ قطح ظیط تؼییي گطزیس.
( N;193826تؼساز ولّ خبهؼِ آهبضی)
( d;0/04ذغبی احتوبلی هدبظ)
( t;1/96ضطیت اعویٌبى وِ زض تحمیمبت اختوبػی هؼوَالً زض ًظط گطفتِ هیقَز)
( P;0/5احتوبل ٍخَز نفت)
( q;0/5احتوبل ػسم ٍخَز نفت).
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ثب تَخِ ثِ ایٌىِ زض هغبلؼِ همسهبتی ،هیبًگیي هتغیطّبی هَضز ثطضؾی  3ثِ زؾت آهس ،ثٌبثطایي ثب تَخِ
ثِ ایي هیبًگیي همساض  q ٍ pضا  0/5زض ًظط گطفتین .هٌبؾتتطیي ضٍـ ًوًَِگیطی ثطای ایي پػٍّف،
ًوًَِگیطی ذَقِای چٌسهطحلِای هیثبقس .زض ایي تحمیك اظ اػتجبض نَضی ثطای اضتمب ضٍایی ؾٌدِّبی
ا ؾتفبزُ قسُ ثطای ؾٌدف هتغیطّبی تحمیك اؾتفبزُ قس .ثطای ثطضؾی آلفبی وطًٍجبخ پطؾكٌبهِ تحمیك
حبضط اثتسا ًوًَِای قبهل ؾی پطؾكٌبهِ زض ثیي خَاًبى  15-29ؾبل قْط اضزثیل نَضت گطفت ٍ ثؼس اظ
اؾترطاج ًوطات هطثَط ثِ ّط پطؾكٌبهِ ٍ ٍاضز ًوَزى آى زض ًطمافعاض  ،spssآلفبی وطًٍجبخ ثطای ّوِ
هتغیطّب ثبالتط اظ  0/70ثسؾت آهس.
یافتٍَا

فرضيٍ ايل :هیعاى اؾتفبزُ اظ ضؾبًِّبی خوؼی ثط اٍلَیتّبی اضظقی خَاًبى (اضظـّبی اختوبػی،
فطٌّگی ،ؾیبؾی ٍ التهبزی) تأثیط زاضز.
جديل ( :)5آزمًن باکس برای بررسی َمگىی ماتریس ياریاوس-کًاریاوس
ام باکس
F
درجه آزادی 7
درجه آزادی 2
سطح معنیداری

787/858
7/525
98
778697/545
8/757

یىی اظ پیففطوّبی هْن آظهَى تحلیل وَاضیبًؽ ایي اؾت وِ هبتطیؽّبی وَاضیبًؽ زض ّط یه
اظ گطٍُّب ثبیس ّوگي ثبقس .تكریم ّوگي ثَزى ایي هبتطیؽّبی وَاضیبًؽ ضا آظهَى ام ثبوؽ اًدبم
هیزّس .ثب تَخِ ثِ خسٍل ثبال وِ آظهَى ام ثبوؽ زض آى اًدبم قسُ ،هكبّسُ هیقَز وِ همساض ذغبیی
وِ هحمك زض ایي آظهَى هطتىت هیقَز یؼٌی  sigثیفتط اظ  0/05زضنس ثَزُ اؾت ثٌبثطایي فطو نفط
پصیطفتِ هیقَز ٍ ایي ثساى هؼٌبؾت وِ هبتطیؽّبی وَاضیبًؽ هكبّسُ قسُ هتغیط ووّی تحمیك
(اٍلَیتّبی اضظقی) زض ثیي خَاًبى ثب هیعاى اؾتفبزُ اظ ضؾبًِّبی خوؼی هرتلف ثطاثط ّؿتٌس.
جديل ( :)9آزمًن تحلیل ياریاوس چىدمتغیرٌ تفايت میاوگیه ايلًیتَای ارزشی جًاوان بر اساس استفادٌ از رساوٍَای جمعی
اثر

ارزش

F

سطح معنیداری

اثر پیالی

8/976

5988/774

8/888

المبدای ویلکس

8/824

5988/774

8/888

اثر هتلینگ

48/555

5988/774

8/888

بسرگترین ریشه روی

48/555

5988/774

8/888

اثر پیالی

8/455

5/977

8/888

المبدای ویلکس

8/624

6/882

8/888

اثر هتلینگ

8/575

6/258

8/888

بسرگترین ریشه روی

8/257

72/252

8/888

عجك ًتبیح خسٍل ثبال تفبٍت هیبًگیي اٍلَیتّبی اضظقی ثط اؾبؼ ّط  4آظهَى زض ؾغح اعویٌبى 95
زضنس هَضز تأییس لطاض هیگیطز .یؼٌی ؾبظُ اٍلَیتّبی اضظقی زض ثیي خَاًبى ثب هیعاى اؾتفبزُ اظ
ضؾبًِّبی خوؼی هرتلف تفبٍت زاضز .یب ثِ نَضت زیگط هیتَاى گفت وِ هیعاى اؾتفبزُ اظ ضؾبًِّبی

تبییه جامعٍشىاختی ايلًیت وظامَای ارزشی جًاوان (مًرد مطالعٍ ...

خوؼی ثط اٍلَیتّبی اضظقی خَاًبى تأثیط زاضز .زض ثرف زیگط تفؿیطّب ثِ آظهَى لَیي پطزاذتِ قس .آظهَى
لَیي زض ایدب آظهًَی ثطای تكریم ثطاثطی ٍ ػسم ثطاثطی ٍاضیبًؽ ذغبّب اؾت.
جديل ( :)3آزمًن لًیه برای بررسی َمگىی ياریاوسَا
ارزشها

F

ارزش اجتماعی

درجه آزادی 2

درجه آزادی

سطح معنیداری

7
4/565

72

585

8/758

ارزش سیاسی

4/256

72

585

8/752

ارزش فرهنگی

4/727

72

585

8/792

ارزش اقتصادی

4/862

72

585

8/772

ثب ًگبّی ثِ ًتبیح خسٍل لَیي هكرم اؾت وِ همساض  sigثطای ّط چْبض اٍلَیت ثبالتط اظ 0/05
اؾت ثٌبثطایي ٍاضیبًؽ ذغبّبی آىّب ثب ّن ثطاثط اؾت .ثب تَخِ ثِ همساض  Fثسؾت آهسُ زض ایي آظهَى
هیتَاى گفت وِ ثب افعایف هیعاى اؾتفبزُ اظ ضؾبًِّبی خوؼی ،خَاًبى ثِ تطتیت اضظـّبی فطٌّگی،
اختوبػی ،ؾیبؾی ٍ التهبزی ضا اًتربة هیوٌٌس ٍ ثب وبّف هیعاى اؾتفبزُ اظ ضؾبًِّبی خوؼی ،خَاًبى
ثِ تطتیت اضظـّبی التهبزی ،ؾیبؾی ،اختوبػی ٍ فطٌّگی ضا اًتربة هیوٌٌس.
فرضيٍ ديم :ميسان استفادٌ از شبکٍَاي اجتماعی مجازي بر ايلًیتَاي ارزشی
جًاوان (ارزشَاي اجتماعی ،فرَىگی ،سياسی ي اقتصادي) تأثير دارد.
جديل ( :)4آزمًن باکس برای بررسی َمگىی ماتریس ياریاوس-کًاریاوس
ام باکس
F
درجه آزادی 7
درجه آزادی 2
سطح معنیداری

7889/578
9/455
778
79875/875
8/758

یىی اظ پیففطوّبی هْن آظهَى تحلیل وَاضیبًؽ ایي اؾت وِ هبتطیؽّبی وَاضیبًؽ زض ّط یه
اظ گطٍُّب ثبیس ّوگي ثبقس .تكریم ّوگي ثَزى ایي هبتطیؽّبی وَاضیبًؽ ضا آظهَى ام ثبوؽ اًدبم
هیزّس .ثب تَخِ ثِ خسٍل ثبال وِ آظهَى ام ثبوؽ زض آى اًدبم قسُ ،هكبّسُ هیقَز وِ همساض ذغبیی
وِ هحمك زض ایي آظهَى هطتىت هیقَز یؼٌی  sigثیكتط اظ  0/05زضنس ثَزُ اؾت ثٌبثطایي فطو نفط
پصیطفتِ هیقَز ٍ ایي ثساى هؼٌبؾت وِ هبتطیؽّبی وَاضیبًؽ هكبّسُ قسُ هتغیط ووّی تحمیك
(اٍلَیتّبی اضظقی) زض ثیي خَاًبى ثب هیعاى اؾتفبزُ اظ قجىِّبی اختوبػی (هدبظی) ثطاثط ّؿتٌس.
جديل( :)5آزمًن تحلیل ياریاوس چىدمتغیرٌ تفايت میاوگیه ايلًیتَایارزشی جًاوان بر اساس استفادٌ از شبکٍَایاجتماعی مجازی
اثر

ارزش

F

سطح معنیداری

اثر پیالی

8/979

6576/549

8/888

المبدای ویلک س

8/827

6576/549

8/888

اثر هتلینگ

45/572

6576/549

8/888

بسرگترین ریشه روی

45/572

6576/549

8/888

اثر پیالی

8/586

8/268

8/888

المبدای ویلک س

8/572

5/458

8/888

اثر هتلینگ

8/627

5/596

8/888

بسرگترین ریشه روی

8/546

72/548

8/888
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عجك ًتبیح خسٍل ثبال تفبٍت هیبًگیي اٍلَیتّبی اضظقی ثط اؾبؼ ّط  4آظهَى زض ؾغح اعویٌبى 95
زضنس هَضز تأییس لطاض هیگیطز .یؼٌی ؾبظُ اٍلَیتّبی اضظقی زض ثیي خَاًبى ثب هیعاى اؾتفبزُ اظ
قجىِّبی اختوبػی هدبظی تفبٍت زاضز .یب ثِ نَضت زیگط هیتَاى گفت وِ هیعاى اؾتفبزُ اظ قجىِ ّبی
اختوبػی هدبظی ثط اٍلَیت ّبی اضظقی خَاًبى تبثیط زاضز .زض ثرف زیگط تفؿیط ّب ثِ آظهَى لَیي
پطزاذتِ قس .آظهَى لَیي زض ایدب آظهًَی ثطای تكریم ثطاثطی ٍ ػسم ثطاثطی ٍاضیبًؽ ذغبّب اؾت.
جديل ( :)6آزمًن لًیه برای بررسی َمگىی ياریاوسَا
ارزشها

F

ارزش اجتماعی

درجه آزادی 2

درجه آزادی

سطح معنیداری

7
9/557

76

587

8/762

ارزش سیاسی

4/767

76

587

8/859

ارزش فرهنگی

6/287

76

587

8/755

ارزش اقتصادی

5/559

76

587

8/787

ثب ًگبّی ثِ ًتبیح خسٍل لَیي هكرم اؾت وِ همساض  sigثطای ّط چْبض اٍلَیت ثبالتط اظ 0/05
اؾت ثٌبثطایي ٍاضیبًؽ ذغبّبی آىّب ثب ّن ثطاثط اؾت .ثب تَخِ ثِ همساض  Fثسؾت آهسُ زض ایي آظهَى
هیتَاى گفت وِ ثب افعایف هیعاى اؾتفبزُ اظ قجىِّبی اختوبػی هدبظی ،خَاًبى ثِ تطتیت اضظـّبی
اختوبػی ،فطٌّگی ،التهبزی ٍ ؾیبؾی ضا اًتربة هیوٌٌس ٍ ثب وبّف هیعاى اؾتفبزُ اظ قجىِّبی
اختوبػی هدبظی ،خَاًبى ثِ تطتیت اضظـّبی ؾیبؾی ،التهبزی ،فطٌّگی ٍ اختوبػی ضا اًتربة هیوٌٌس.
فرضيٍ سًم :ميسان دیهداري جًاوان بر ايلًیتَاي ارزشی آوان تأثير دارد.
جديل ( :)7آزمًن باکس برای بررسی َمگىی ماتریس ياریاوس-کًاریاوس
ام باکس
F
درجه آزادی 7
درجه آزادی 2
سطح معنیداری

7244/554
5/258
578
77587/927
8/857

یىی اظ پیففطوّبی هْن آظهَى تحلیل وَاضیبًؽ ایي اؾت وِ هبتطیؽّبی وَاضیبًؽ زض ّط یه
اظ گطٍُّب ثبیس ّوگي ثبقس .تكریم ّوگي ثَزى ایي هبتطیؽّبی وَاضیبًؽ ضا آظهَى ام ثبوؽ اًدبم
هیزّس .ثب تَخِ ثِ خسٍل ثبال وِ آظهَى ام ثبوؽ زض آى اًدبم قسُ ،هكبّسُ هیقَز وِ همساض ذغبیی
وِ هحمك زض ایي آظهَى هطتىت هیقَز یؼٌی  sigثیكتط اظ  0/05زضنس ثَزُ اؾت ثٌبثطایي فطو نفط
پصیطفتِ هیقَز ٍ ایي ثساى هؼٌبؾت وِ هبتطیؽّبی وَاضیبًؽ هكبّسُ قسُ هتغیط ووّی تحمیك
(اٍلَیتّبی اضظقی) زض ثیي خَاًبى ثب هیعاى زیيزاضی هرتلف ثطاثط ّؿتٌس.

تبییه جامعٍشىاختی ايلًیت وظامَای ارزشی جًاوان (مًرد مطالعٍ ...

جديل( :)8آزمًن تحلیل ياریاوس چىدمتغیرٌ تفايت میاوگیه ايلًیتَایارزشی جًاوان بر اساس استفادٌ از میسان دیهداری
ارزش

F

سطح معنیداری

اثر پیالی

8/996

52795/977

8/888

المبدای ویلک س

8/884

52795/977

8/888

اثر هتلینگ

268/299

52795/977

8/888

بسرگترین ریشه روی

268/299

52795/977

8/888

اثر پیالی

7/958

456/888

8/888

المبدای ویلک س

8/847

456/888

8/888

اثر هتلینگ

6/877

456/888

8/888

بسرگترین ریشه روی

5/788

774/888

8/888

اثر

عجك ًتبیح خسٍل ثبال تفبٍت هیبًگیي اٍلَیتّبی اضظقی ثط اؾبؼ ّط  4آظهَى زض ؾغح اعویٌبى 95
زضنس هَضز تأییس لطاض هیگیطز .یؼٌی ؾبظُ اٍلَیتّبی اضظقی زض ثیي خَاًبى ثب هیعاى زیيزاضی هرتلف
تفبٍت زاضز .یب ثِ نَضت زیگط هیتَاى گفت وِ هیعاى زیيزاضی ثط اٍلَیتّبی اضظقی خَاًبى تأثیط زاضز.
زض ثرف زیگط تفؿیطّب ثِ آظهَى لَیي پطزاذتِ قس .آظهَى لَیي زض ایدب آظهًَی ثطای تكریم ثطاثطی ٍ
ػسم ثطاثطی ٍاضیبًؽّب ذغبّب اؾت.
جديل ( :)9آزمًن لًیه برای بررسی َمگىی ياریاوسَا
ارزشها

F

درجه آزادی 7

درجه آزادی 2

سطح معنیداری

ارزش اجتماعی

4/979

774

485

8/858

ارزش سیاسی

5/858

774

485

8/752

ارزش فرهنگی

5/567

774

485

8/727

ارزش اقتصادی

2/648

774

485

8/252

ثب ًگبّی ثِ ًتبیح خسٍل لَیي هكرم اؾت وِ همساض  sigثطای ّط چْبض اٍلَیت ثبالتط اظ 0/05
اؾت ثٌبثطایي ٍاضیبًؽ ذغبّبی آى ّب ثب ّن ثطاثط اؾت .ثب تَخِ ثِ همساض  Fثسؾت آهسُ زض ایي آظهَى
هیتَاى گفت وِ ثب افعایف هیعاى زیيزاضی ،خَاًبى ثِ تطتیت اضظـّبی اختوبػی ،فطٌّگی ،ؾیبؾی ٍ
التهبزی ضا اًتربة هیوٌٌس ٍ ثب وبّف هیعاى زیيزاضی ،خَاًبى ثِ تطتیت اضظـّبی التهبزی ،ؾیبؾی،
فطٌّگی ٍ اختوبػی ضا اًتربة هیوٌٌس.
فرضيٍ چُارم :ميسان ارتباط با گريٌَاي مرجع بر ايلًیتَاي ارزشی جًاوان تأثير
دارد.
جديل ( :)51آزمًن باکس برای بررسی َمگىی ماتریس ياریاوس-کًاریاوس
ام باکس
F
درجه آزادی 7
درجه آزادی 2
سطح معنیداری

486/478
5/899
98
27277/825
8/774

یىی اظ پیففطوّبی هْن آظهَى تحلیل وَاضیبًؽ ایي اؾت وِ هبتطیؽّبی وَاضیبًؽ زض ّط یه
اظ گطٍُّب ثبیس ّوگي ثبقس .تكریم ّوگي ثَزى ایي هبتطیؽّبی وَاضیبًؽ ضا آظهَى ام ثبوؽ اًدبم

تغییرات اجتماعی -فرَىگی ،سال َفدَم ،شمارٌ شصت ي چُارم ،بُار 9911

هیزّس .ثب تَخِ ثِ خسٍل ثبال وِ آظهَى ام ثبوؽ زض آى اًدبم قسُ ،هكبّسُ هیقَز وِ همساض ذغبیی
وِ هحمك زض ایي آظهَى هطتىت هیقَز یؼٌی  sigثیفتط اظ  0/05زضنس ثَزُ اؾت ثٌبثطایي فطو نفط
پصیطفتِ هیقَز ٍ ایي ثساى هؼٌبؾت وِ هبتطیؽّبی وَاضیبًؽ هكبّسُ قسُ هتغیط ووّی تحمیك
(اٍلَیتّبی اضظقی) زض ثیي خَاًبى ثب هیعاى اضتجبط ثب گطٍُّبی هطخغ ثطاثط ّؿتٌس.
جديل( :)55آزمًن تحلیل ياریاوس چىدمتغیرٌ تفايت میاوگیه ايلًیتَایارزشی جًاوان بر اساس میسان ارتباط با گريٌَای مرجع
اثر

ارزش

F

سطح معنیداری

اثر پیالی

8/979

6655/627

8/888

المبدای ویلک س

8/827

6655/627

8/888

اثر هتلینگ

45/665

6655/627

8/888

بسرگترین ریشه روی

45/665

6655/627

8/888

اثر پیالی

8/598

9/277

8/888

المبدای ویلک س

8/497

78/787

8/888

اثر هتلینگ

8/848

77/286

8/888

بسرگترین ریشه روی

8/628

55/845

8/888

عجك ًتبیح خسٍل ثبال تفبٍت هیبًگیي اٍلَیتّبی اضظقی ثط اؾبؼ ّط  4آظهَى زض ؾغح اعویٌبى 95
زضنس هَضز تأییس لطاض هیگیطز .یؼٌی ؾبظُ اٍلَیتّبی اضظقی زض ثیي خَاًبى ثب هیعاى اضتجبط ثب گطٍُّبی
هطخغ تفبٍت زاضز .یب ثِ نَضت زیگط هیتَاى گفت وِ هیعاى اضتجبط ثب گطٍُّبی هطخغ ثط اٍلَیتّبی
اضظقی خَاًبى تأثیط زاضز .زض ثرف زیگط تفؿیطّب ثِ آظهَى لَیي پطزاذتِ قس .آظهَى لَیي زض ایدب آظهًَی
ثطای تكریم ثطاثطی ٍ ػسم ثطاثطی ٍاضیبًؽ ذغبّب اؾت.
جديل ( :)59آزمًن لًیه برای بررسی َمگىی ياریاوسَا
ارزشها

F

درجه آزادی 7

درجه آزادی 2

سطح معنیداری

ارزش اجتماعی

78/789

77

586

8/795

ارزش سیاسی

2/987

77

586

8/785

ارزش فرهنگی

5/297

77

586

8/725

ارزش اقتصادی

2/879

77

586

8/788

ثب ًگبّی ثِ ًتبیح خسٍل لَیي هكرم اؾت وِ همساض  sigثطای ّط چْبض اٍلَیت ثبالتط اظ 0/05
اؾت ثٌبثطایي ٍاضیبًؽ ذغبّبی آى ّب ثب ّن ثطاثط اؾت .ثب تَخِ ثِ همساض  Fثسؾت آهسُ زض ایي آظهَى
هیتَاى گفت وِ ثب افعایف هیعاى اضتجبط ثب گطٍُّبی هطخغ ،خَاًبى ثِ تطتیت اضظـّبی اختوبػی،
فطٌّگی ،التهبزی ٍ ؾیبؾی ضا اًتربة هیوٌٌس ٍ ثب وبّف هیعاى اضتجبط ثب گطٍُّبی هطخغ ،خَاًبى ثِ
تطتیت اضظـّبی ؾیبؾی ،التهبزی ،فطٌّگی ٍ اختوبػی ضا اًتربة هیوٌٌس.
شىاسایی ي رتبٍبىدي ايلًیت وظامَاي ارزشی جًاوان :ثِ هٌظَض قٌبؾبیی ٍ ضتجِثٌسی
اٍلَیت ًظبم ّبی اضظقی خَاًبى اظ آظهَى فطیسهي اؾتفبزُ قس .عجك ًتبیح ثسؾت آهسُ ،اضظـ التهبزی

تبییه جامعٍشىاختی ايلًیت وظامَای ارزشی جًاوان (مًرد مطالعٍ ...

ثب هیبًگیي ضتجِ  3/97هْنتطیي اٍلَیت ًظبمّبی اضظقی خَاًبى اؾت ٍ پؽ اظ آى اضظـ اختوبػی ثب
هیبًگیي ضتجِ  3/02زض ضتجِ زٍم اّویت لطاض زاضزّ .نچٌیي اضظـ فطٌّگی ثب هیبًگیي ضتجِ  2/00زض ضتجِ
ؾَم اّویت لطاض زاضزًْ .بیتبً اضظـ ؾیبؾی ثب هیبًگیي ضتجِ  1/02زض ثیي ػَاهل هرتلف زض ضتجِ آذط لطاض
زاضز.
جديل ( :)53آزمًن فریدمه جُت رتبٍبىدی ايلًیت وظامَای ارزشی جًاوان
عامل

میانگین رتبه

رتبه

اقتصادی

5/97

7

اجتماعی

5/82

2

فرهنگی

2/88

5

سیاسی

7/82

4

آظهَى وبی زٍ ًكبى زٌّسُ ثب اّویت ثَزى اٍلَیت ًظبمّبی اضظقی اظ ًظط پبؾرگَیبى اؾت .همساض
 X2 ;1758/086ثب زضخِ آظازی  3زض ؾغح  a;0/000هؼٌیزاض اؾت ،ثٌبثطایي هیتَاى گفت وِ اظ ًظط
پبؾرگَیبى تطتیت ٍ اٍلَیتی زض ًظبمّبی اضظقی خَاًبى ثِ تطتیجی وِ شوط قسٍ ،خَز زاضز.
جديل ( :)54آزمًن کای دي جُت سىجش معىاداری تفايت ايلًیتَای ارزشی جًاوان
تعداد
X2

598
7758/886

درجه آزادی

5

سطح معنیداری

8/888

الگًسازي معادالت ساختاري :هسل شیل ثِ آظهَى اػتجبض ؾبظُای هتغیطّبی هؿتمل ضؾبًِّبی
خوؼی ،زیيزاضی ٍ اثؼبز ؾطهبیِ ثب هتغیط ٍاثؿتِ ًگطـ ثِ اٍلَیتّبی اضظقی ٍ آظهَى ًیىَیی ثطاظـ
ؾبذتبض آى پطزاذتِ اؾت .زض ثرف اًساظُگیطی ّنچٌبىوِ اظ هسل ثط هیآیس ،ثیفتط هؼطفّبی هتغیطّبی
هىٌَى ثِعَض ًؿجتبً هٌبؾت ضٍی آىّب ثبض قسُاًس .قبذمّبی هسل ،آظهَى ًیىَیی ثطاظـ ؾبذتبض ًظطی
هغطح قسُ ثب زازُّبی هكبّسُ قسُ ٍ اػتجبض ؾبظُای ٍؾیلۀ اًساظُگیطی هَضز ثحث ضا ًكبى هیزّس .ولیِ
قبذمّبی تغجیمی هسل ًیع همبزیط ثبالتط اظ  0/90ضا ًكبى هیزٌّس وِ ثِ هؼٌبی تَاى هسل اظ فبنلِ
گطفتي اظیه هسل اؾتمالل ٍ ًعزیه قسى ثِ یه هسل اقجبع قسُ ثط هجٌبی هؼیبضّبی تؼطیف قسُ ثطای
آىّب اؾت .اظ آًدب وِ هؼیبضّبی ً IFI=0/912 ٍ TLI;0/908 ،AGFI;0/902عزیه ثِ یه هیثبقٌس،
حبوی اظ ثطاظـ ظیبز هسل ٍ هؼیبض  ،RMSEA;0/079حبوی اظ ػولىطز ضؼیف ثبلیوبًسُّب زض هسل اؾت.
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شکل ( :)5مدل معادالت ساختاری در ورمافسار Amos
جديل ( :)55شاخصَای جسئی برازش مدل
CMIN/D
F
9/572

LI

NFI

IFI

RMSEA

AGFI

Chi-square

p

DF

0/205

0/209

0/212

0/072

0/202

515/555

0/000

65

بحث ي وتیجٍگیری

اضظـّب ،پبیِ ٍ اؾبؼ ثیٌف ٍ وٌف اًؿبى ضا تكىیل هیزٌّس ٍ زض اًتربة ،گعیٌف ٍ اًدبم وٌف
ًمف زاضًس ٍ تؼییي وٌٌسُ ضفتبض ٍ وٌف اختوبػی ّؿتٌس .اّویت اضظـّب ثِ یه هیعاى ًجَزُ ٍ ثط اؾبؼ
ؾلؿلِ هطاتت اّویت آىّب زض هدوَعّب خبی زاضًس وِ ًظبم اضظقی ًبهیسُ هیقَزً .ظبم اضظقی ،ؾبظهبى
پبیساضی اظ ػمبیس اؾت وِ اضظـّب ثِ قیَُی تطخیحی زض پیَؾتبضی ثط اؾبؼ اّویت ًؿجی هطتت قسُ ٍ
لطاض هیگیطًس .زض ایي تحمیك اثتسا ثب ثطضؾی ازثیبت تحمیك ٍزیسگبُّبی خبهؼِقٌبؾبى ٍ ضٍاىقٌبؾبى
اختوبػی ثطاؾبؼ زیسگبُ آلپَضت اعالػبت خوغآٍضی قسُ ٍ هَضز تحلیل ٍ ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت.
ًتبیح آظهَى فطضیِ اٍل ًكبى زاز وِ ثب افعایف هیعاى اؾتفبزُ اظ ضؾبًِ ّبی خوؼی ،خَاًبى ثِ تطتیت
اضظـّبی فطٌّگی ،اختوبػی ،ؾیبؾی ٍ التهبزی ضا اًتربة هیوٌٌس ٍ ثب وبّف هیعاى اؾتفبزُ اظ ضؾبًِّبی
خوؼی ،خَاًبى ثِ تطتیت اضظـّبی التهبزی ،ؾیبؾی ،اختوبػی ٍ فطٌّگی ضا اًتربة هیوٌٌسً .ظطیِ
ایٌگلْبضت ًتیدِ ایي فطضیِ ضا تأییس هیوٌس .ایٌگلْبضت یىی اظ ػَاهل تأثیط گصاض ثط قىبف اضظـّب ضا
خْبًی قسى اضتجبعبت هیزاًسٍ .ی هیگَیس :هیثیٌین وِ خَاًبى زض ؾطاؾط خْبى لجبؼ خیي هیپَقٌس ٍ
ثِ هَؾیمی پبح گَـ هیزٌّس (یَؾفی.)1383 ،

تبییه جامعٍشىاختی ايلًیت وظامَای ارزشی جًاوان (مًرد مطالعٍ ...

ًتبیح آظهَى فطضیِ زٍم ًكبى زاز وِ ثب افعایف هیعاى اؾتفبزُ اظ قجىِّبی اختوبػی هدبظی ،خَاًبى
ثِ تطتیت اضظـّبی اختوبػی ،فطٌّگی ،التهبزی ٍ ؾیبؾی ضا اًتربة هیًٌس ٍ ثب وبّف هیعاى اؾتفبزُ
اظ قجىِّبی اختوبػی هدبظی ،خَاًبى ثِ تطتیت اضظـّبی ؾیبؾی ،التهبزی ،فطٌّگی ٍ اختوبػی ضا
اًتربة هیوٌٌسً .ظطیِ ظیول ًتیدِ ایي فطضیِ ضا تأییس هیوٌس .اظ ًظط ظیول زض خَاهغ ثب تىٌَلَغیّبی
خسیس ،خَاًبى اضظـّبی هبزی خبهؼِ ضا ثیفتط زض ضثظ ثب ؾطهبیِزاضی ٍ پیكطفتّبی تىٌیىی هیثیٌٌس.
ثٌبثطایي ،زض ثبظتبة ًؿجت ثِ چٌیي خطیبًی ،ثِ زاهي فطلِّب ،یب ثِ لَل ثبٍهي لجبیلی افتبزُاًس وِ اظ آىّب
زض همبثل ایي اضظـّبی هبزی حوبیت وٌس .ظیول یىی اظ هؿبئل هْن خبهؼِقٌبؾی ضا تَخِ ثِ قطایظ ٍ
ضذسازّبی ضٍاثظ اضظقی ثیي ضفتبض وٌف ٍ اًسیكِّبی خوؼی ٍ فطزی هیزاًس (ظیول.)1950 ،
ًتبیح آظهَى فطضیِ ؾَم ًكبى زاز وِ ثب افعایف هیعاى زیيزاضی ،خَاًبى ثِ تطتیت اضظـّبی
اختوبػی ،فطٌّگی ،ؾیبؾی ٍ التهبزی ضا اًتربة هیوٌٌس ٍ ثب وبّف هیعاى زیيزاضی ،خَاًبى ثِ تطتیت
اضظـّبی التهبزی ،ؾیبؾی ،فطٌّگی ٍ اختوبػی ضا اًتربة هیوٌٌس ًظطیِ ٍثط ًتیدِ ایي فطضیِ ضا تأییس
هیوٌس .ثِ ظػن ٍثط ،پیكطفت ٍ تَؾؼِ خَاهغ هتأثط اظ ػَاهل شٌّی -فطٌّگی اؾت ٍ ایي ػَاهل زض
ذهَل اػتمبزات هصّجی ٍ اضظـّبی حبون ثط خَاهغ (هصّت پطٍتؿتبى) ًمف تؼییي وٌٌسُای زض
پیكطفت التهبزی هوبله ؾطهبیِزاضی غطة زاقتِ اؾتٍ .ثط هؼتمس اؾت وِ ضٍحیِ التهبزی ،خٌجِ
اؾبؾی عطظ تفىط ؾطهبی ِ زاضی اؾت .ایي ضٍحیِ زض ٍالغ ًبقی اظ هیل ثِ هَفمیت اًؿبىّب اؾت وِ زض
هؿله پیَضیتيّب ثِ ػٌَاى یه اضظـ هغطح قسُ اؾت (ٍثط.)1371 ،
ًتبیح آظهَى فطضیِ چْبضم ًكبى زاز وِ ثب افعایف هیعاى اضتجبط ثب گطٍُّبی هطخغ ،خَاًبى ثِ تطتیت
اضظـّبی اختوبػی ،فطٌّگی ،التهبزی ٍ ؾیبؾی ضا اًتربة هیوٌٌس ٍ ثب وبّف هیعاى اضتجبط ثب
گطٍُّبی هطخغ ،خَاًبى ثِ تطتیت اضظـّبی ؾیبؾی ،التهبزی ،فطٌّگی ٍ اختوبػی ضا اًتربة هیوٌٌس
ًظطیِ هیس ًتیدِ ایي فطضیِ ضا تأییس هیوٌس .هیس ثب عطح اّویت تؼبهل فطز ثب زیگطاًی وِ ثطای ٍی
هْناًس ،ثِ تأثیط لبثل هالحظِ آى زض قىلگیطی ؾلؿلِ هطاتت اضظـّبی فطز اقبضُ وطزُ اؾت ٍ ًكبى
زاز وِ افطاز اظ عطیك ایي تؼبهالت اضظـّبٌّ ،دبضّب ٍ ضفتبضّب ضا وؿت هیوٌٌس ٍ عطیك ذَیكتي ذَز ضا
ًیع قىل زازُ ٍ ثِ فطزی اختوبػی تجسیل هیقًَس .فطز زض ثعضگؿبلی ثب پصیطفتي ًمفّبی گًَبگَى
هوىي اؾت تؼساز ثیفتطی زیگطاى هْن ضا هس ًظط لطاض زّس ،ایٌىِ فطز تحت تأثیط وساهیه اظ آىّب لطاض
هیگیطز ٍ وساهیه ،اّویت ثیفتطی زض قىلگیطی ذَز فطز ایفب وٌس هب ضا ثِ ثحثّبی گطٍُّبی هطخغ
ٍاضز هیوٌس (ؾفیطی ٍ قطیفی.)81 :1384 ،
ثط اؾبؼ ًتبیح تحمیك ،پیكٌْبزّبی ظیط خْت هسیطیت تغییطات ًظبم اضظقی خَاًبى اضائِ هیگطزز:
 ثبتَخِ ثِ ًتبیح پػٍّف ،ثیي هیعاى اؾتفبزُ اظ ضؾبًِّبی خوؼی ٍ اٍلَیتّبی اضظقی ضاثغِ ٍخَززاضز .ثٌبثطایي ،ضؾبًِّبی خوؼی ثبیس ذَز ضا ٍویل ٍ لین خَاًبى ضٍقيثیي ثساًٌس ،هَضَػبت ٍ همَالت ضا
ثیعطفبًِ اًتربة وٌٌس ٍ زض خْت پصیطای زغسغِّب ٍ پیكٌْبزّبی آىّب ثبقٌس.
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ـ ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی پػٍّف ،افعایف هیعاى زیيزاضی خَاًبى ،ثط اٍلَیتّبی اضظقی آًبى تأثیطگصاض
اؾت .ػمبیس ٍ ثبٍضّبی انیل زیٌی ظهبًی ؾبظًسُ اؾت وِ ثتَاى حضَض آى ضا زض توبهی ػطنِّبی فطزی ٍ
اختوبػی لوؽ وطز .ایي اهط ًكبى هیزّس نطف زاقتي اػتمبز ثب ػسم حطوتظایی آى زض خبهؼِ (ثِ ػلل
هرتلف) ًویتَاًس چكناًساظ ضٍقٌی ثطای خبهؼِ تطؾین وٌس .ثِ ًظط هیضؾس ؾبظٍوبضّبی ثطٍظ ٍ
ػولیوطزى اػتمبزات زض خبهؼۀ ایطاى چٌساى وِ قبیؿتِ اؾت ،ثِ خطیبى ًیفتبزُ اؾت .ایي هَضَع ضطٍضت
تالـ فطٌّگی ثیفتط ثطای اضتمبء ٍ تؼویك فطٌّگ زیٌی زض ثیي قْطًٍساى ضا گَقعز هیوٌس .لصا
هؿئَالى فطٌّگی ٍ هتَلیبى اهط ثبیس ثیف اظ پیف زض ایي ظهیٌِ تالـ وٌٌس .زض ایيثبضُ الظم اؾت
هؿئَالى فطٌّگی ثب تَخِ ثِ ػالیك خَاًبى ،اظ اثعاضّب ٍ ضؾبًِّبی خسیس ٍ هَضز ػاللۀ آًبى ثیفتط
اؾتفبزُ وٌٌس.
 اظ خولِ اّساف ّط ًظبم اختوبػی ،ایدبز ٍفبق اختوبػی زض هیبى ػبهالى وٌف زض آى ًظبم اؾت،ثٌبثطایي آگبّی اظ اٍلَیتّبی اضظقی زض ثیي وٌكگطاى اختوبػی ،ثِ ٍیػُ خَاًبى وِ ػوسُتطیي لكط ٌّدبض
فطؾت خبهؼِ هحؿَة هیقًَس ،ؾجت اتربش ٍ اػوبل ؾیبؾتّبی فطٌّگی هٌبؾت ثطای ایدبز ٍ تمَیت
ٍفبق اختوبػی هیقَز.
 زض ًتیدِ ثطضؾی تَنیفی اضظـّبی چْبضگبًِ ،اضظـ اختوبػی ثیفتطیي هیبًگیي ضا ثِ ذَز اذتهبلزاز؛ لصا هؿئَلیي ٍ هتَلیبى اهَض خَاًبى ثبیؿتی ضوي تَخِ ثِ ایي هْن ،زض تهوینگیطیّبی ذَز ،هَضَع
الجبل ػوَهی خَاًبى ثِ اضظـ اختوبػی ضا هسًظط زاقتِ ثبقٌس ٍ ثب تَخِ ثِ ذهَنیبت ایي گطٍُ اظ افطاز وِ
زاضای نفبت ایثبض ،نویوت ،ثكط زٍؾتی ،ػاللوٌس ثِ ضٍاثظ اًؿبًی ٍ ػكك ثِ ّنًَع هیثبقٌس ،اظ آىّب
اؾتفبزُ ًوبیٌس.
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