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Introduction 

In recent years, due to the developments taking place in Iranian society, we have 
witnessed transformations not only in the reference group of social members, especially 
the young generation, but also in social values and norms, which have resulted in doubts 

on traditional, religious, and political values. Such transformations have caused the new 
generation to approach political values with more reservation and to develop some sort of 
critical view compared to the first and second generations. As far as Kermanshah city is 
concerned, factors such as the imposed war, recent devastating earthquakes, climatic and 
environmental changes, high growth of urbanization and marginalization, increase in 
education level, expansion of communication networks and modernization process, and an 
increase in the activities of the political party in the city have brought about changes in the 
political, social, and religious values of the society in general and the third generation of 
the revolution in particular. Furthermore, the emergence of certain collective behavior 

such as street protests in recent years also indicates fundamental changes in the political 
attitudes of the new generation compared to the first and second. Hence, it seems that the 
third generation has developed a more critical political attitude and less political loyalty. 
Therefore, the objective of the present study is to develop an understanding of the 
generational changes in the political reference group and its effect on the level of political 
loyalty among Kermanshah citizens. The study seeks to answer two basic questions: 1) 
what is the status of political reference groups among the first, second, and third 
generations of the revolution? 2) What effects do the political reference groups have on 

the level of political loyalty of the three generations? 
Based on Mannheim theory, the process of socialization in the Islamic Republic of Iran 
has been different before and after the imposed war. In the pre-war era, socialization 
institutions of the people were the family, the Knowledge Corps, and the national media, 
while in the post-war era and due to the development of communication networks, young 
people are exposed to a variety of social norms spread because of the satellite and the 
World Wide Web. In addition, issues related to environment protection, nuclear crises, 
and the like have entered the evaluation process. This has led to the selection of different 

reference groups compared to the pre-war era. Hence, the rate of political loyalty has also 
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witnessed changes. Certain institutions, such as school, media and family, usually have 

taken a positive approach. That is, they have strived to internalize the dominant values of 
the society for younger generation in order to maintain the legitimacy of the political 
system. Some other institutions, however, such as political parties, virtual social networks 
and satellite media, with transnational goals, are trying to socialize young people based on 
their own goals, which sometimes contradicts the goals of the social and political system 
and causes a decrease in political loyalty among people. 

Diagram 1. Theoretical model of the research. 

 

Research Hypotheses 

There is a significant correlation between the generation group and the selection of 
reference groups.Political reference groups influence political loyalty.  
The average political loyalty differs among the three generations. 
There is a significant relationship between the desire for globalization, political awareness 
and political socialization on political loyalty. 

Methodology 

The current research is descriptive in terms of purpose, cross-sectional in time, and survey 
in terms of execution method.  The data has been collected through the structure 
researcher's questionnaire tool.  The statistical population of the current research was all 
people between 15 and 65 years old living in Kermanshah city in 1400, which was a 
population equal to 946,651 people.  According to the large size of the statistical 
population, using SPSS Sample Power software, the sample size obtained in this study 

with the default of 0.05 for alpha, 0.84 for power and the coefficient of determination or 
detectable effect size is 0.05, the number of 353 people. In this research, random sampling 
was done.  In order to measure the concept of the desire to become global from 14 items 
in the form of a 5-point Likert scale, to measure the concept of political awareness from 3 
items, political socialization including 4 dimensions, religious socialization index with 6 
items, citizenship rights with 3 items, political trust with 6 Political justice has been 
measured with 3 items.  Cronbach's alpha coefficient values show that most variables 
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have adequate reliability (more than 71%). 

Result and Discussion 

The results show that the average score of political loyalty is 85.47, which is lower than 
the expected average.  In relation to the political reference group, it can be said that the 

average expected scores have a statistically significant difference with the calculated 
average of all institutions under investigation, except for the religious institution.  Based 
on the results of the Tom Hines test, it can be concluded that the adherence of the second 
generation to the family group is more than that of the third generation.  The adherence of 
the third generation to the media reference group is higher.  Also, in order to determine 
the origin of the difference in the religious reference group, it can be said that it is caused 
by the difference between the average of the first and second generation and the third 
generation group, and the values show that the first generation has more adherence to 

religion;  Therefore, in general, it can be said that the first generation (over 50 years old) 
have taken the religious reference group as a model for their political beliefs, the second 
generation (30 to 50 years old) has been formed by those who have chosen the family 
reference group as a model for political activity and  Finally, the third generation (less 
than 30 years old) have been influenced by the media and their content in choosing a 
reference group for political role models. 
The results of the regression analysis show that the religious institution with a value of 110% 
and the educational institution with a value of 136% had the greatest effect on the level of 

political loyalty, and this means that for each unit of increase in the standard deviation of the 
independent variables, as much as their beta on the loyalty variable.  Politically, we will have 
an increase in the standard deviation.  The values of the institution of politics and media, which 
show a negative value, indicate the inverse relationship of these institutions with political 
loyalty.  Also, the results show that the average scores of political loyalty are different 
according to generational groups.  So the root of the differences in average political loyalty is 
the difference between the first and third generations, in such a way that the level of political 
loyalty of the first generation is by a large margin higher than that of the third generation.  In 

other words, the first generation (people over fifty years old) have more political loyalty 
compared to the third generation (people under 30 years old).  Also, the political awareness 
variable shows an inverse relationship between political awareness and political loyalty.  In the 
path analysis model, it can be said that the generational groups have an indirect effect on the 
political loyalty  

Diagram 2. Path analysis standard values. 
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Conclusion 

The research results show that generational differences and values and norms related to each 
generation in Kermanshah city have caused different generations to consider different reference 
groups for their socialization.  Since reference groups are organized for specific purposes, each 

reference group internalizes different values and norms in citizens.  Therefore, we are in 
contact with two reference groups, positive and negative.  In general, based on the results of the 
research, it was found that the first generation of the revolution (people over 50 years old) 
consider the religious reference group as their political actions and have high political loyalty; 
And the second generation (people between 30 and 50 years old) have chosen the family 
reference group and the third generation group (people less than 30 years old) have chosen the 
media reference group as a measure for their political actions.  Therefore, the level of political 
loyalty of the third generation is less than the previous two generation groups, which can be 
said to a large extent because of the content of satellite programs and virtual networks, and of 

course their influence on the political awareness of citizens, as well as their role in the 
transparency of the country's political scene and showing inefficiency.  It is people without 
expertise who are superior to all the elements of the country.  As much as the target group of 
people agrees with the ruling political system, it leads people to political participation and 
compliance with its moral principles. 
Through different classes and courses, children and teenagers should be taught about the 
media and how to recognize correct news.  In other words, people's media literacy should 
be improved.  On the other hand, socialization institutions should not only deal with the 

process of globalization, but also direct attention to these dimensions by familiarizing the 
generations with the constructive dimensions of globalization, such as specialization and 
the production of science.  Finally, due to the generational difference between the first and 
third generations and since the first generation group means people who are older, they 
adhere more to the religious reference groups and considering the change of reference 
groups among the first, second and third generations and reducing the institutional role as 
an influential reference, it is necessary to review the methods of promoting religion, 
especially the promotion of a certain type of religious attitude, and to avoid extremes and 

trends that cause generational tension. 

Keywords: Generation Groups, Reference Group, Political Loyalty, Political 

Socialization Index. 
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های مرجع سیاسی و تأثیر آن بر وفاداری نسلی گروهتغییرات بین
 سیاسی؛ مطالعۀ موردی شهر کرمانشاه

در سطح پااینی  ا  فاااداری سناسا  نا،ای    اگر اعضای یک جامعه
رف  پاوفش  ،ادد  ا ایا مشرفعنت ف نقای نظام سناس  ته یا  م 

شاای مرجا  نسای  در گرف حاضار ناا شا ن ،ایاغت تاننارا  نن 
سناس  ف تأثنر آن نر فااداری سناس  انجام ،   است. ایا  پاوفش  

فش اجارا  لحاظ ش ن  تدصنف   در نع   مان  مقطع  ف در نع  رنه
ساالۀ  60تاا  18پنمایش  است. جامعۀ آماری پوفش  ننز ،هرفن ان 

  حجا  نمدناۀ SPSSااازار ان  که نا اساففاد  ا  نرم،هر کرمانشا  ندد 
گنری  احفمااال  ا  نااد  ان . رفش نمدنااهنفاار انفباااه ،اا   353

ای است. نفایج ضریب آلفای کرفنباخ ف تحینل عامل تأینا ی  غد،ه
دشا   کی . نفایج پاوفش  نشاان م نامه را تأین  م  صالحنت پرس

شای مرج  نا تاننرا  نسی  در مدرد نهاد غانداد  ریشه اغفالن گرف 
شای نر نسل افل ف دفم  نهاد دی   نسل افل ف دفم نا نسل سدم  رساانه

جمع  نسال افل ف سادم اسات. در  منیاۀ فاااداری سناسا   ریشاۀ 
  شای افل ف سادم مرنادا اساتنسالنسی  ناه اغفالن منانگن  نن 

ای کااه نساال افل  فااااداری سناساا  ننشاافری دارناا . مقااادیر گدنااهنه
 426/0شای جمعا  ناا مقا ار دشا  کاه رساانهرگرسندن  نشاان م 

ان . مفانار آگااش  درص   ننشفری  تأثنر را نر فااداری سناس  دا،افه
عکدسا  ، ن نر فاااداری سناسا  تاأثنر مسناس  ف تمایل نه جهان 

پذیری سناس  نا فاااداری سناسا  دا،فه ف چهار نع  ،اغص جامعه
 شمبسفگ  مثبف  دارد. 
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 مقدمه

شاای نسابفاپ پایا اری ا،اار  دارد کاه اریاب در اراییا   تاننرا  نسی  در عیادم اجفمااع  ناه تفاف 
(. ناا تدجاه 8  1388کی  )سارفغان  ف شمکاران   شای سناس   اجفماع   ف ارشیگ  نرف  م  تقانل

گاذار ا   نه پنمدد  ، ن رفن  ندسا ی در رفانط اجفماع  ف سناس   تحدال  نزرگ عرصۀ ایافری  ف
شای گدنااگدن  شا ف نافرشای اکری ف سناس  در مناان نسال مراحل سیت نه م رننفه  در ایران  نگرش

ای ا  ااکاار ف  ،ا ن  مجمدعاه رف است که نا رفن  جهان  تاننر کرد  ف جامعه نا نسی  ا  جدانان رفنه
شای ج ی   سابب  نه(. ای  تجر718  1398کیی  )سجادی ف شمکاران   شای ج ی  را تجرنه م  ای  

شای پنشن  تدسط نسل ج ی  )ااالک  اارد  شا ف شیجارشای مدردتدااق نسل ع م پذیرش کامل ار ش
شای قبال ،ا   اسات  مففااف  نسابت ناه نسال 1(  ف انفباه گرف  مرج 219  1392ف شمکاران  

 (.35  1399)،کری ف شمکاران  

شاای ،بیا  ناا دف  ا  ف ار ششا عیدان میب  اصی  شیجارشا  نگرش شای مرج   نه گرف 
( 2شاا  ف نافرشاا ناه دیگاران   شا  ار ش ( القاکییا   شیجارشاا  دسافدرالعمل1رفیکرد عما   

،ادد   دن غدد  ،یاغفه م   میظدر محک مشبص کردن اسفان اردشا ف معنارشا نرای کیشگران نه
مااع  ف دش  ناه رافارشاای اجف شای مرجا  در ،اکل (. گرف 36  1399)،کری ف شمکاران  

ای را  کییا   شا  نقا  تعنن  یاا عا م آن در نان  نسال 2سناس   ا جمیه منزان فااداری سناسا 
  2008  3عیدان یاک امار دافبیباناه ف رنر،بیا  )دففل دارن . فااداری سناس   ناه  عه   نه

معیای تعه  ف پااشاری در نرانر یک امر یا ش ن سناس  است که نا گذ،ت  ماان دفام   (  نه49
شااای  دلنل دگرگدن  شای اغناار  نااه (. در سااال201  1400ار ف شمکاااران   آفرد )محماا ی ما 
فیو  نسال جادان  ف  داد  در جامعۀ ایران  ،اش  تاننرات  در گرف  مرج  اعضای جامعاه  ناه رخ

شاای سایف    ای  که دسافافرد آن  تردیا  درناار  ار ش شا ف شیجارشای جامعه ندد  تاننر ار ش
شا سبب ،   است که  (. ای  دگرگدن 30  1385  است )حاتم  ف شمکاران  مذشب   ف سناس

شای سناس  نا تردی  ننشفر ف ندع   شای افل ف دفم  در مدرد ار ش نسل ج ی  در مقایسه نا نسل
 نگا  انفقادی رافار کیی .

ۀ ان . تجرن ا  ،رایط غاص اجفماع  ف تاریب  غدد تأثنر پذیرافه  ،هرفن ان کرمانشا  ننز
                                                             

1. Reference Group 

2. Political Loyalty 

3. Dowell 
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محنط   ر،ا  نااالی ،هرنشانی    جیگ تحمنی    لزلۀ فیرانگار  تاننارا  اقینما  ف  یسات
شای ارتباب  ف رفن  ندسا ی ف ااازای   نشنی   اازای  سطح تحینال   گسفرش ،بکه حا،نه

شاای  شای سناس   اجفماع   ف مذشب  گرف  شای حزن  سبب ایجاد تاننرات  در ار ش اعالنت
دم انقاله در ای  ،هر ،   است. شمچین   رفی ادشای  مانی  تاننر رفیۀ فیو  نسل س نسی   نه

رتباۀ کشادر  تیامنما  مرنادا ناه حاد   سناسات  سناس  ف اقفیادی نرغ  ا  م یران عال 
غارج  ف تأثنر آن نر اقفیاد کشدر  تیاقض در گففار ف عمل مسئدالن  اسااد اقفیاادی نعضا  

شاا نناز نار اراییا  عا م پاذیرش ف کااش   ۀ اقفیادی آنمسئدالن ف فانسفگانشان  ف تاننر ببق
مشرفعنت ساغفارشای سناس  کشدر نرای نسل ج ی  مؤثر ندد  است. نرف  نرغا  رافارشاای 

شاای  شای اغنر  ننز ننانگر تاننرا  نیناادی  در نگرش شای غنانان  سال جمع   مانی  اعفراض
تدان گفات  نسال سادم  ای که م  گدنه هسناس  نسل ج ی  در مقایسه نا نسل افل ف دفم است  ن

تر ف فاااداری سناسا  کمفاری دارنا   نیاانرای   ،ایاغت  شای سناس  انفقادی انقاله  نگرش
شای مرجا  نار فاااداری سناسا   شا ف تأثنری که ای  گرف  تاننرا  ند  گرف  مرج  در نن  نسل

  حاضار ناا شا ن اساا،  پاوفش گذارن   ضارفرت  انکارناپاذیر اسات. نرای  ،هرفن ان م 
سناسا  در  ف تأثنر آن نر منزان فاااداری شای مرج  در نفنجه تاننرا  نسی  تاننر گرف ،یاغت 

شای اساسا  اسات  گدی  نه ای  پرس  نن  ،هرفن ان ،هر کرمانشا  انجام ،   ف در پ  پاسخ
« شای مرج  سناس  در نن  سه نسل افل  دفم  ف سدم انقاله چگدنه است؟ فضعنت گرف »که 
 «ان ؟ گانه دا،فه شای سه شای مرج  سناس  چه تأثنری نر منزان فااداری سناس  نسل گرف »ف 

تاننار ،ایاغت  شا  شا ن اصای  پاوفش  حاضار گدی  نه ای  پرس  در راسفای پاسخ
ن نر منزان فاااداری سناسا  ،اهرفن ان ،اهر آف تأثنر  شای مرج  در نفنجه تاننرا  نسی  گرف 

 ان  که عبارتی  ا : تری ننز دنبال ،   نرای   اش ان جزئ  اازفن کرمانشا  ندد  است ف
  شای مرج  ،یاغت تأثنر تاننرا  نسی  نر گزیی  گرف  
   نررس  منزان تأثنر گرف  مرج  نر فااداری سناس 
   یاغت تأثنر تاننرا  نسی  نر منزان فااداری سناس، 
  سناس  ، ن نر فااداری  تعنن  تأثنر تمایل نه جهان 
   تعنن  تأثنر آگاش  سناس  نر فااداری سناس 
 پذیری سناس  نر فااداری سناس . شای جامعه تعنن  تأثنر ،اغص 
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 . پیشینۀ پژوهش1

پاذیری سناسا  ف  نقا  جامعه»( در پوفششا  ناا عیادان 1400) نصراصفهانیف  فرمحمدی
انا   نشاان داد « دی ،هر اصفهانکارگزاران آن در منزان فااداری سناس  ،هرفن ان  مطالعۀ مدر

شای  پذیری سناس  ف کارگزاران آن )غاانداد   نظاام آمد ،ا   شمسااالن  رساانه که نن  جامعه
داری( نا منازان فاااداری سناسا  ،اهرفن ان  رانطاۀ معیااداری  جمع   احزاه سناس   ف دی 

 فجدد دارد.
تحینل عدامل مؤثر نار  نررس  ف»( در پوفشش  نا عیدان 1400ف شمکاران ) سرویخواجه

مشارکت سناس  ،اهرفن ان  مطالعاۀ مادردی مشاارکت قادم تارکم  در انفباناا  دفا دشا  
شای  ان  که معفم ان سناس  ف مذشب   تحدال  جهاان   ف ،ابکه نشان داد « جمهدری ریاست

 مجا ی  نر رافارشای سناس  ااراد تأثنرگذارن .
تحینل رفنا  دگرگادن  ارشیاگ سناسا  »ن ( در پوفشش  نا عیدا1398) مقصودیف  سجادی

شای اجفماع  ،اهر  ان  که ارشیگ سناس  نسل نه ای  نفنجه رسن  « شای اجفماع  ،هر سیی ج نسل
شای سناسا  دیگار  ا جمیاه ارشیاگ  سیی ج  درحال دگرگدن  ا  ارشیگ سناس  مح فد نه ارشیگ

رگساال  ننشافر نا نماای ارشیاگ شای نز ان  که نسال سناس  دمدکراتنک  است. شمچین   نشان داد 
گرا را نارف   اعفیاا ف عمال شای ن  شای منان   ارشیگ سناس  مح فد شسفی   اما جدانان  نن  ا  نسل

 ان . داد 
مشارکت سناس  ،هرفن ان تهران  نا »( در پوفشش  نا عیدان 1398ف شمکاران ) لورجب

اعفماد اجفماع   مشارکت ماذشب   شای    نر نق  مؤلفه«شای سرمایۀ اجفماع  تأکن  نر مؤلفه
 ان . گرف  شمساالن  ف پندن  اجفماع  نر رافارشای سناس  تأکن  کرد 

اجفماع   ا تعنن  نق  پایگا  اقفیادی»( در پوفشش  نا عیدان 1397ف شمکاران ) نصیری
انا  کاه ریشاۀ اسافحالۀ  نشاان داد « در تبنن  منزان مشارکت سناسا  ،اهرفن ان ،اهر مهانااد

شای اجفماع   تردی ااکی  درناار  مشارفعنت نظاام  نت نظام سناس  را نای  در ،کانمشرفع
 فجد کرد. سناس   ف ناکارآم ی آن جست

شای جمع  نار مشاارکت  نحد  تأثنر رسانه»( در پوفشش  نا عیدان 1397) نوربخشف  سروری
ان  که نان   ف نشان داد شا را در رافارشای سناس  نررس  کرد     نق  رسانه«سناس  ،هرفن ان تهران 

ای نار  شای مااشدار  ای کاه ،ابکه گدناه ای ف رافارشاای سناسا   رانطاه فجادد دارد  نه میرن رسانه
 شای تیدیزیدن داغی   تأثنر مسفقنم  دارن . ،بکه  رافارشای سناس  تأثنر معکد، ف
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  «شااای ار ،اا  گنری قشاارنی ی ساای  ف جهت»( در پوفششاا  نااا عیاادان 2020) 1یومااان 
 است.  شای نسی  را نا تان  ا  تاننر تکیدلدژیک  ف اجفماع  دانسفه شای مدجدد در قشرنی ی فاف ت

نررساا  تااأثنر اردگرایاا  ف »ای نااا عیاادان  ( در مطالعااه2019ف شمکاااران ) 2تریاناادی 
  پس ا  نررسا  ریشاۀ تفااف  در ارشیاگ )اردگرایا / «گرای  جدانان نر رفانط اجفماع  جم 

،اا ن  ف  اناا  کااه ،هرنشاانی   جهان  شای ج یاا  ف قاا ی   نشااان داد  ساالگرای ( در ن جماا 
ای کاه در  گدناه ان   نه گنری ارشیگ اردگرای  در نسل ج ی  ،ا   گرای   مدجب ،کل تبیص

شا ف اصدل اغالقا  مففاافت   نفنجۀ رافارشای سناس  ف اجفماعِ  مففاف  نا نسل پنشن   ار ش
 ،کل گرافه است.

« ارتباا نن  منزان تحینال  ف مشارکت سناسا »شش  نا عیدان ( در پوف2017) پرسون
گنری رافارشای سناس  تأکن  کرد  ف نفنجه گرافه است  نر اشمنت گرف  مرج  آمد ،  در ،کل

تحینال   که نا تان  ا  پایبی ی نه گرف  مرج  آمد ،  است  نار مشاارکت   که اازای  سطح
 سناس  تأثنر مثبف  دارد.

شاای  ننگاانگ  ا  دیا  در ندجداناان در غانداد »در پوفشش  نا عیادان ( 1978) 3دودلی
شاا   ان  که رفانط مسفب انۀ فال ی  نا ار ن ان ف تیاقض نن  حرن ف عمال آن نشان داد « مذشب 

شاای مرجا   سبب ،کان نسی  فال ی  ف جدانان ،ا   ف جداناان را مجااه ناه انفبااه گرف 
 مففافت  نسبت نه فال ی  کرد  است.

شا نر مفهدم رافارشای سناسا  ف  دش  که ننشفر آن ،   نشان م  شای انجام نررس  پوفش 
مشارکت سناس  اسفدار ندد  ف نه مفهادم فاااداری سناسا  ف عدامال تأثنرگاذار نار آن تادجه  

شا ف نناز  ان . شمچین   تأثنر گسست نسی  نر فااداری سناس  ف نررس  میشأ اغفالن آن ن ا،فه
 مرج  نر فااداری سناس   مدردتدجه نبدد  است. شای نق  گرف 

 مروری بر مبانی نظری. 2

نیناان « گنری شای ،اکل ساال»  افاغر ندجادان  ف افایال جادان   درفاقا   4ا  دی گا  مانهای 
شای اردی مجزا ف مفمایز درنار  سناست ف جامعاه  ،بینت اجفماع  شسفی  که در آن  دی گا 

                                                             

1. Youmans 

2. Triandis 

3. Dudley 

4. Mannheim 
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 ن   »رد ف تیها در ای  نقطه ا  چرغۀ  ن گ  است که نرغدردی گن ای ،کل م  در سطح گسفرد 
نا ر  تکارار  آی  که در بدل تاریخ  ن گ  اارد  نه فجدد م  سناس  نه ا نا جهان اجفماع « ف ند

تحادل تا ریج  ف ناپنا ا  ف بدر عادی  درحال تاننر نظر مانهای   جامعۀ نشری نه غداش  ، . نه
شای ج یا  اسات.  شا ف ان یشاه شای  نا ای   ل آن  ظهدر نسلاما نینادی  ف ج ی است که حاص

شاای  عیدان چنزی نرتر  نه ذغنار  اصادل ف ار ش شای غدد را نه شا ف ار ش شای ند که ای   نسل
تعبنر دیگر  دست نه نا تعریف  اازایی  ف نه شای مدجدد ای ئدلدژیک ف اکری م  مرندا نه جریان

 (.104  1395نواد    نی  )تدکل ف قاض  شای رایج م  ااکار ف ای ئدلدژی
شاِی پن  ف پس ا  جیگ نر ای  نظر اسات کاه  پذیری تاریب  نسل نا ا،ار  نه جامعه 1مید

ان    ن گ  غدد را در جهاان  ،ارف  کردنا  کاه  ،   که پس ا  جیگ جهان  دفم نزرگ  کسان 
رای تبنان  رفاناط نان  (. منا  نا83  1380کامالپ نا دننای پن  ا  آن مففاف  اسات )پیااش   

  ف «3گرا شمساال»  «2گرا نناکاان»پذیری  ا  سه ناد  ارشیاگ  لحاظ جامعه فال ی  ف ار ن ان نه
رف  ای رفناه گرا  جامعه ناا تحادال  عمناق ف گسافرد  نرد. در ارشیگ جدان نام م « 4گرا جدان»

جامعه نا، . نسال تدان  الگد ف معناری نرای  ن گ  اجفماع   ،دد ف نسل گذ،فه دیگر نم  م 
نظر  کی  ف در پ  ایجاد ،رایط ج ی ی است. ناه ج ی  ننز فضعنت حال ف گذ،فه را محکدم م 

 (.238  1368من   ای  آغری  مرحیۀ تطدر ارشیگ  است )کد ر  
نر ای  نظر است که تحدال  سری  ایافرانه در حد   ابالعا  ف ارتباباا  ف  5مکلوهان

شا را در مدقعنف  مففاف   شای  مانی  ماشدار  ف اییفرنت  آن رسانه دسفرس  گسفرد  نسل جدان نه
قرار داد  است. سرعت ای  تحدال  نر  ن گ   ر،   ف نیدغ جدانان تأثنر گذا،فه  نا نسل پنشن  
 (.208  1368پذیری را کامالپ دگرگدن کرد  است )کد ر   ف رفن  جامعه

سای  را در قالاب پارفرش اجفمااع  ( پ ی   ،اکان ن1927) 7الکمن( ف 1929) 6برگر
پذیرکییا   سارفکار  ان  که امرف   نا کثار  نهادشاای جامعه نامداق تبنن  کرد  ف نر ای  نظر ندد 

                                                             

1. Margaret Mead 

2. Ancestors Centered 

3. Peer-Oriented 

4. Youthful 

5. Marshall McLuhan  
6. Berger 

7. Lockman 
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دشی . فال ی   م رساه  شا  شیجارشا  ف سبک  ن گ  غاص  را ا،اعه م  داری  که شریک ار ش
شا  ف...( نهادشای  شسفی   نشریهف دانشگا   صیعت ارشیگ  )رادید  تیدیزیدن  سنیما  ماشدار   

ای  دشیا . در جامعاه شای گدناگدن  انجاام م  پذیری( را نه ،کل که شریک  ای  کارکرد )جامعه
شاا   شای مبفیف  سرفکار دارد که در شریک ا  آن که فح   ار ،  ا  نن  نرفد  انسان نا گرف 

 (.712  1377ریفزر  ندع  ار ش غاص حاک  است که گاش  در گرف  دیگر  ار ش ننست )
کییا    یارا   شای مرج   نق  نینادیی  در  ن گ  نشر نا ی م  گرف  ،1رابرتسونا  دی گا  

شای گدنااگدن اجفمااع   ناه ،ابکۀ رفاناط غادد رجاد   ااراد نرای مشدر  ف دریاات دیا گا 
  ارتبااا در بدر دائ  نا اعضای گرف  غدد ف دیگران کی  مفقانل دارن . ای  ند شا نه کیی . آن م 

 (.28  1395یان  )حنات  ف شمکاران   شای اجفماع   سا مان م  قالب ،بکه
  نقای یک نظام اجفماع  ف سناس   معیدل تدانای  در انجاام کارکردشاای  اسات 2مرتننظر  نه

شاا ف  کیی . یک  ا  ایا  ننا شاا  نناا  ناه انفقاال ار ش که ننا شای ضرفری نظام اجفماع  را تأمن  م 
پاذیری اسات کاه تدساط نهادشاای   ارشای ضرفری ف مدرد فااق جامعه  ا  بریق ارایی  جامعهشیج

 (.160  1381،دد )ص یق سرفسفان    مانی  غانداد   دفسفان  ف رسانه انجام م 
شای ای ئدلدژیک  که یک نظام سناس  ج ی  نا ار ش نر ای  نظر است که شیگام  3فلگایز

شای ج یا  را اجفمااع  کیا   نیکاه  تیها نسال  کیا  ناه ش م رسا   تاال مففافت  نه ق ر  م 
ندا کی   شای نظام سناس  ج ی  ش  شا را نا ار ش تر را ننز نا اجفماع  کرد  ف آن شای ق یم  نسل

ف ا  بریق ارایی  اجفماع  کردن پندسفه تدسط نظام آمد ،  ف رساانه  نارای کیفارل رافارشاای 
 (.110  1387کی  )راش   آنان  اق ام م سناس  کیشگران ف اازای  فااداری 

 . چارچوب نظری پژوهش3

شای مرج  سناسا  ف تاأثنر آن نار  حاضر  که در پ  تبنن  تاننرا  نسی  گرف   در پوفش 
شا را دا،افه  ای که ننشفری  پد،ا  ارضانه میظدر انفباه نظریه فااداری سناس  است  نه

ت. نرپایاۀ نظریاۀ مانهاای   جداناان  نا،   ا  چارچده نظری ترکنب  اساففاد  ،ا   اسا
ننی  پ ران ف نسل گذ،فۀ غدد دارن   نیانرای   ناد   ننی  مففافت  نا جهان شا ف جهان تجرنه

                                                             

1. Robertson 

2. Robert k. Merton 

3. Vulgaris 



ژپوهشناهم علوم سیاسی     

 

 ...های مرجع سیاسی و تأثیر آن بر وفاداری سیاسینسلی گروهتغییرات بین عباس پیروزمهر و همکاران/ 98

 85-118، صص 68، پیاپی 4، شماره 1401 پاییز

شای کشدر ننز مففاف  است. نراساا،  شای مرج  ف فااداری آنان نه سناست گزیی  گرف 
گ تحمنیا  پذیری در جمهادری اساالم   پان  ف پاس ا  جیا نظریۀ من   ارایی  جامعه

پاذیری اااراِد جامعاه   مففاف  ندد  است. در دفران پن  ا  جیگ  تیهاا نهادشاای جامعه
ان   حاال آنکاه در دفران پاس ا  جیاگ ف تدساعۀ  غانداد   سپا  دان   ف رسانۀ می  ندد 

شاای اجفمااع  میفشر،ا   ا  سادی  شای ارتباب   جدانان در معرض انادا  ار ش ،بکه
شااای  مانیاا  حفاا   ف اییفرنفاا  قاارار دارناا . شمچیاان   ار شای  شای ماااشدار  ،اابکه
ان  ف شمان   شا ،ا   گذاری ای  ف... ننز فارد ارایی  ار ش شای شسفه  یست  نحران محنط 

شای مرج  مففافت  نسبت نه دفران پن  ا  جیگ ،ا   اسات   امر  مدجب گزیی  گرف 
ظریۀ مک لدشان  نسل دفم ف  نراسا، ن نیانرای   سطح فااداری سناس  ننز مففاف  است.

شای سری  ایافرانه در    نا دگرگدن 1357فیو   نسل سدم در جامعۀ ایراِن پس ا  انقاله  نه
شای  مانیا  مااشدار  ف  حد   ابالعا  ف ارتبابا  ف دسفرس  گسفرد  نسل جدان نه رسانه

قارار داد  اسات.  شا را در مدقعنف  مففاف  ناا نسال پنشان  ان  که آن رف ندد  اییفرنت رفنه
پذیری را  شا نر  ن گ   ر،   ف نیدغ جدانان تأثنر گذا،فه ف رفن  جامعه سرعت ای  دگرگدن 

نرپایۀ نظریاۀ نرگار ف الکما   ناا (. 208  1368بدر کامل دگرگدن کرد  است )کد ر   نه
ف  شا  شیجارشا  شا ار ش ای سرفکار داری  که شریک ا  آن پذیرکیی   کثر  نهادشای جامعه

دشیا . فالا ی   م رساه ف دانشاگا   صایعت ارشیگا   سبک  ن گ  غاص  را ا،اعه م 
)رادید  تیدیزیدن  سنیما  ماشدار   نشاریا   ف...( نهادشاای  شسافی  کاه شاریاک ایاا  

دشیا . نرغا  ا  ایا  نهادشاا  شای گدناگدن  انجام م  پذیری( را نه ،کل کاارکرد )جامعه
انداد  معمدالپ رفیکرد اثبات  دارن   یعی  درصا د درفنا  کاردن مانی  م رسه  رسانه ف غ

شای مسیط جامعه در ار ن ان غدد شسفی  تا مشرفعنت نظام سناس  حف  ،ادد ف  ار ش
شای  شای اجفماااع  مجااا ی  ف رسااانه نرغاا  ا  نهادشااای دیگاار مانیاا  احاازاه  ،اابکه

جداناان نرپایاۀ اشا ان پاذیر کاردن  ای نا دا،ف  اشا ان ارامیا  درصا د جامعه ماشدار 
غدد،ان شسفی  که گاش  ماایر نا اش ان نظام اجفماع  ف سناس  است ف مدجب کاش  

شای افل ف  فیو  نسل اسا،  ،هرفن ان کرمانشا   نه ،دد. نرای  فااداری سناس  در ااراد م 
شاای قادم   ،اجاعت ف جادانمردی ننشافر  تحات تاأثنر  دلنل پایبی ی نه ار ش دفم  نه
شا  ننی  آن شای مرج  غاندادگ  ف مذشب  شسفی   نیانرای   جهان پذیری تدسط گرف  جامعه

شای سیف  ف مذشب  غاانداد  اسات.  نظام سناس  کشدر ننز ننشفر مفأثر ا  دی گا  در مدرد 



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                 

 
99 

 85-118، صص 68پیاپی  ،4، شماره 1401 پاییز

 ...های مرجع سیاسی و تأثیر آن بر وفاداری سیاسینسلی گروهتغییرات بین عباس پیروزمهر و همکاران/

شاای ج یا  در جداناان کاه ناا  دلنل ظهادر ار ش که در نسال سادم انقااله  ناه درحال 
شاای مرجا  ف فاااداری    مففاف  اسات  انفبااه گرف دار قدم شای سیف  ف ریشه ار ش

 شا  مففاف  غداش  ندد. سناس  مفیاسب نا ای  گرف 

 (. الگوی نظری پژوهش1نمودار شماره )

 

 های پژوهش . فرضیه4

  شای مرجا  )غاانداد   رساانه  ف دیا ( پندسافگ  معیااداری  نن  گرف  نسی  ف انفباه گرف
 فجدد دارد 
  ناس  نر فااداری سناس  تأثنرگذارن  شای مرج  س گرف 
 گانه مففاف  است  شای سه منانگن  فااداری سناس  در نن  نسل 
  ن ف فااداری سناس   رانطۀ معکدس  فجدد دارد  نن  تمایل نه جهان ، 
  نن  آگاش  سناس  ف فااداری سناس   رانطۀ معکدس  فجدد دارد 
 تأثنر مسفقن  ف مثبف  دارد.پذیری سناس  نر فااداری سناس   جامعه 

 . روش پژوهش5

لحاظ ،اند  اجارا   پوفش  حاضر در نع  ش ن  تدصنف   در نع   ماان   مقطعا  ف ناه
ان . جامعاۀ  ،ا   ساغفه گردآفری  نامۀ محقق شا ا  بریق انزار پرس  پنمایش  است. داد 

 1400در ساال سالۀ ساک  ،هر کرمانشا   65تا  18آماری پوفش  حاضر  شمۀ ااراد نن  
گرات. ناا تدجاه ناه حجا  گسافرد   نفر را درنر م  946651ان  که جمعنف  نرانر نا  ندد 

ناا   SPSS Sample Powerااازار  جامعاۀ آمااری  حجا  نمدناۀ پاوفش  ناا اساففاد  ا  نرم

انتخاب گروه 
 مرجع

تغییرات 
 نسلیبین

وفاداری 

 سیاسی

 پذیری سیاسیجامعه

 آگاهی سیاسی
 های نسلیگروه

 شدنتمایل به جهانی
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تشابنص  نرای تدان  ف ضریب تعنن  یا ان ا   اثار قانل 84/0نرای آلفا   05/0ارض  پن 
صادر  تیاادا   گنری نه در ای  پوفش   نمدناهنفر ندد  است.  353ع اد   ت05/0نرانر 

پوفش   کل ،هر کرمانشا    انجام ،   است. نا تدجه نه اییکه جمعنت مدردمطالعه در ای 
ناچار  گانه ندد  نه ندد  که دارای دف فیوگ  ناشمگی  جمعنت ف مشبص نددن میابق ششت

میطقاه تقسان   ف ا  درفن شار  8نی ی ،هرداری نه  قهنای  در انف ا جامعۀ آماری نرپایۀ بب
بدر  ای(. در مرحیاۀ دفم  ناه ،ا  )تیاادا  ببقاه ای میاساب انفبااه م  میطقه  نمدنه

شااای  مشاابص ،اا  ف پااس ا  مشاابص ،اا ن نشااان   تیااادا  ا  شاار میطقااه  نید 
فاقا   ای(. در گنری انجام ،  )تیادا  غد،ه شا نمدنه شای شر نید   ا  نن  آن ساغفمان

 گنری تیادا  اسففاد  ،   است. در ای  پوفش  ا  ندع  نمدنه

 (. جمعیت شهر کرمانشاه و حجم نمونۀ متناسب با آن1جدول شماره )
 حجم نمونه کل نام منطقه منطقه

 35 93376 چقاگالن، چقامیرزا، برق، حافظیه، مرکزی، گذرنامه، نوبهار، گلریزان، گلستان ـ  بهمن 22 1

2 
آباد، شهرک اسالمی، شهرک امام  ن فاز یک، سنجابی، شهرک تاکسیرانی، دیزلفرهنگیا

 آباد خمینی، مسیر نفت، دولت
120381 45 

3 
آباد، دانشکده کشاورزی،  کیانشهر، جعفرآباد، آریاشهر، رسالت، رشیدی، کهریز، باریکه، فیض

 شهرک بسیج، آزادی، خیابان مدرس، خیابان سیلو، چهارراه ارشاد
166192 62 

4 
سراب قنبر، شهرک صادقیه، شهرک شهید نامجو، شریعتی، بهار، خیام، فردوسی، منزه، 

 گمرک، مصدق، دبیر اعظم، شهرداری
75486 28 

 65 173837 بستان، کارمندان، جهاد، فرهنگیان فاز دو، صیاد شیرازی شهرک دانش، مسکن، طاق 5
 35 93372 ، بهدارینهالستان، رودکی، معلم، تعاون، الهیه، دادگستری 6
 49 131421 دانشگاه، آناهیتا، سرخه لیزه، باغ ابریشم، رودکی، شهرک معلم 7
 34 92586 آقا پردیس، کسری، صدرا، زیباشهر، ژاندارمری، نقلیه، ترمینال، صابونی، وکیل 8

 353 946651 جمع کل

نا ی ف نارای نارآفرد میظدر سیج  رفای  انزار پوفش  ا  رفای  صدری ف تحینل عاامی  تأی نه
پایای  انزار پاوفش  ا  آلفاای کرفنبااخ اساففاد  ،ا   اسات. در اداماه ناه تعریاف عمیناات  

 شا پرداغفه ،   است. مفانرشای اصی  پوفش  ف نحد  سیج  آن
معیای تعه  یک ارد یاا گارف  ناه اشا ان  مقاررا    فااداری سناس  نه وفاداری سیاسی:

،   تدسط ناا یگران سناسا  )رشباران سناسا  یاا کاارگزاران  مشای اعال شا  ف ای ئدلدژی ار ش
میظدر سایج  مفهادم فاااداری سناسا    (. ناه86  2017سناس ( است )پدپدا ف ریانشاکد  

گدیه درناار  منازان مشاارکت در مراسا   31ای نا  درجه شای  در قالب بنف لنکر  پیج پرس 
اقنه  ماذشب(  تمایال     نظام )فالیتمی   ،رکت اعال در انفبانا   منزان پذیرش اصدل کی

نظام  نگرش درنار  نمایی گان   میظدر پنشبرد اش ان نه ایثار ف ا غددگذ،فگ  ف غنر شمگان  نه
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 ،   است. شای سناس  ف مذشب  دیگر ت فی   مجیس ،درای اسالم  ف ،بینت
ای یک رسافۀ معی ،یاغف   نه گا   یسف  ف ،جر  در معیای عام یا ا  نظر« نسل»فاژ   نسل:

،ادد )جااجرم    گنرنا   اباالق م   مان ا  یاک دنناای مشافر  نهار  م   دفر  که در یک ش 
  نیا ی شاای سای  در ساه دسافۀ نسای  ببقه در نع  عمینات  مفهدم نسل  گرف (. 188  1375

ساال(  ف نسال  50تا  30سال(  نسل دفم )گرف  سی   30تا  18نسل سدم )گرف  سی  ان .  ،  
 سال(. 50  سی  ننشفر ا  افل )گرف

شای  است که میب  ف معناار قضااف  ف  گرف  مرج   درنردارن   ااراد یا گرف  گروه مرجع:
شاا  ف حفاا   شا  کی  گنری گنرنا  ف در جریاان تیامن  ار یاان  کیشاگران اجفمااع  قارار م 

در  (.36  1390گنری نگرش ااراد در جامعه  نق  نسزای  دارن  )صبدری غسرف،اش    ،کل
شا ف شیجارشای مدجدد  شای  درنار  منزان پذیرش ار ش پوفش  حاضر  گرف  مرج   نا پرس 

المیال  در نهادشای  مانی  نهاد غانداد   م رسه  سناست  دی   شمفایان  رسانه ف نهادشاای نن 
 ای  براح  ف سیجن   ،   است. درجه تدسط ااراد در قالب بنف لنکر  پیج

،دد کاه با  آن  جریاان  ، ن نه ارایی ی گففه م  تمایل نه جهان  شدن: تمایل به جهانی
آ اد ان یشه  انسان  کاال  غ ما   ف سارمایه در دنناا منسر ف محقق ،ادد ف کیشاگران درناار  

 (.155  1391، ن نر عرصۀ  ن گ   نگرش مثبفا  دا،افه نا،ای  )معماار   تأثنر ارایی  جهان 
،   است که نظر غادد را  گدیان غداسفه  ، ن  ا  پاسخ ن میظدر سیج  مفهدم تمایل نه جها نه

شای  حدل محدر نگرش درناار  تحادال  اجفمااع   ارشیگا  ف سناسا  ف  در پاسخ نه پرس 
،ا   در قالاب بناف لنکار   شای مطرح نگرش درنار  انفقال ابالعا  مطرح کییا . پرسا 

 گدیه براح  ، ن . 14ای ف نا  درجه پیج
گاهی سیاسی: شا ف ار یان  ارد ا  مسائل غااص سناسا   سناس  درنرگنرن   نردا،ت آگاش  آ

میظدر  (. نااه138  1389ننا ف شمکاااران   شا ف رفیاا ادشای سناساا  اساات )،ااهرام یااا ا  ،بیاانت
شای  درنار  منزان آ،ایای  ناا مساائل ف رفیا ادشای سناسا    آگاش  سناس   پرس سیج  مفهدم 

شاا  المیی   ف ق ر  تحینل آن نت آن  آ،یای  نا رفی ادشای نن آ،یای  نا مفهدم نرجام ف آغری  فضع
 گدیه براح  ، . 3در قالب 

 پذیری سیاسی های جامعه شاخص  .6

شاا نظاام سناسا   شای  ا،ار  دارد که اارد نرپایاۀ آن پذیری سناس  نه مؤلفه شای جامعه ،اغص
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کیا  کاه درنردارنا    ظن  م شای  را در نرانر رفی ادشای سناس  تی ،یاس  ف فاکی  غدد را م 
  1396سه فیوگا  ،ایاغت  احساساا   ف حاس اثرنبشا  اسات )کشنشانان ف شمکااران  

گدیه  حقدق ،هرفن ی ناا  6پذیری مذشب  نا  نع  ،اغص جامعه 4(. در پوفش  حاضر 152
 گدیه سیج  ،   است. 3گدیه  ف ع الت سناس  نا  6گدیه  اعفماد سناس  نا  3

نامۀ پاوفش  ا  ضاریب آلفاای  میظدر نررسا  پایاای  پرسا  ناه :زار پاژوه روایی و پایاایی ابا
دشا  کاه ننشافر مفانرشاا ا  پایاای   ،   است. مقادیر ضریب آلفای کرفنباخ نشان م  کرفنباخ اسففاد  

( نرغدردارن   شرچی  نرای نع  حقادق ،اهرفن ی ف اعفمااد سناسا  ا  درص  71/0میاسب  )ننشفر ا  
سطح آلفاای کال   که ندد  است  اما  مان  درص  70/0ی سناس   سطح آلفا کمفر ا  پذیر مفانر جامعه
  پایا نددن انزار سایج  درص  86/0پذیری سناس   سیج  ،   است  نا پد،  مق ار  مفانر جامعه

 دش . را نشان م 

 (. ضریب پایایی متغیرهای پژوهش2جدول شمارۀ )
 تعداد گویه

 گویه
آلفای 
 کرونباخ

تعداد  بعد گویه
 گویه

آلفای 
 کرونباخ

 71/0 3 آگاهی سیاسی

سی
سیا

ع 
رج

ه م
رو

گ
 

 84/0 5 خانواده
 81/0 5 همساالن 90/0 14 شدن یجهانتمایل به 

 79/0 6 آموزش 93/0 31 وفاداری سیاسی
ص

اخ
ش

ها 
ی 

عه
جام

ریپذ 
ی 

سی
سیا

 
 75/0 4 رسانه 86/0 18 مقدار کل

 86/0 3 نهاد سیاست 63/0 3 حقوق شهروندی
 93/0 4 دین 91/0 6 مذهب

 84/0 7 الملل ینبنهاد  61/0 6 اعتماد سیاسی
 94/0 34 مقدار کل 74/0 3 عدالت اجتماعی

( مقااادیر تحیناال عاماال تأیناا ی ناارای دف مفاناار گاارف  مرجاا  سناساا  ف 2جاا فل ،اامار  )
نارای   درص 000دش . سطح معیاداری پنرسدن  پذیری سناس  را نشان م  شای جامعه ،اغص

دش   اماا مقا ار ریشاۀ مناانگن  مرنعاا  گارف  مرجا   دف مفانر  نفنجۀ مطیدن  را نشان نم 
(  نرا نا گ  ما ل را تأینا  درصا  87/0پذیری سناس  ) شای جامعه ( ف ،اغصدرص  88/0)

نارای دف  )(CMIN/DFدف  ف ،ااغص کاای )(CFIکرد  است. شمچین   ،اغص نرا ش تطبنق  
 را نشان داد  است. مفانر  نفایج مطیدن 
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 پذیری سیاسی (. روایی متغیرهای گروه مرجع و شاخص جامعه3جدول شمارۀ )
 مقادیر آماره مؤلفه مقادیر آماره مؤلفه

سی
سیا

ع 
رج

ه م
رو

گ
 

 000/0 (P) رسونیپمقدار 

عه
جام

ریپذ 
سی

سیا
ی 

 

 000/0 (P) رسونیپمقدار 
 742/3 (CMIN/DFدو )شاخص کای  742/3 (CMIN/DFدو )ِشاخص کای 

 89/0 (CFI) یقیتطبشاخص برازش  83/0 (CFI) یقیتطبشاخص برازش 
 85/0 (NFIشده )شاخص برازش هنجار  78/0 (NFIشده )شاخص برازش هنجار 

ریشه میانگین مربعات خطای 
 (RMSEAبرآورد )

برآورد ریشه میانگین مربعات خطای  88/0
(RMSEA) 

87/0 

 افتهی شاخص برازش تعدیل
(PCFI) 

 73/0 (PCFI) افتهی شاخص برازش تعدیل 70/0

  نهاد (F1)شای مرج  است که نهاد غانداد   ( مقادیر اسفان ارد،   مفانر گرف 2نمددار ،مار  )
ف نهااد  (F6)  نهااد دیا  (F5)  نهاد سناست (F4)  نهاد رسانه (F3)  نهاد شمفایان (F2)آمد ،  

 45/0ا آنجاکه نارشای عامی  ننشفر مفانرشا  مق اری نن  ا   گنرد. را درنر م  (F78)المیل  نن 
شای گارف  مرجا   نناانگر  تدان گفت  الگدی تحینل عامی  نرای ،ااغص ان   م  درص  دا،فه

 نامه نرای سیج  ای  ،اغص ف انعاد آن است. میاسب نددن سطح رفای  پرس 

 های مرجع غیر گروه(. الگوی استاندارد تحلیل عامل تأییدی مت2نمودار شمارۀ )

 
شای  ( مقادیر اسفان ارد،   تحینل عامال تأینا ی نارای مفانار ،ااغص2شمچین   الگدی ،مار  )

درصا   40/0دش  که نرپایۀ مق ار نار عامی  شر مفانر کاه ننشافر ا   پذیری سناس  را نشان م  جامعه
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اس   نناانگر میاساب پذیری سن شای جامعه تدان گفت  الگدی تحینل عامی  نرای ،اغص است  م 
 نامه نرای سیج  ای  ،اغص ف انعاد آن است. نددن سطح رفای  پرس 

 پذیری سیاسی (. الگوی استاندارد تحلیل عامل تأییدی متغیر شاخص جامعه3نمودار شمارۀ )

 
دشا . نرپایاۀ مقاادیر جا فل   ( مقادیر آمار تدصنف  مفانرشای پوفش  را نشاان م 4ج فل ،مار  )

( ف ساطح 011/6) tاست که نراسا، مق ار آ مدن  47/85شای فااداری سناس  نرانر نا  ر منانگن  نم
شااای  ( ف نمر 93شااای مدردانفظااار ) تاادان گفاات  ناان  منااانگن  نمر  درصاا ( م  000معیاااداری )

ساا ی نارای  کاه نرپایاۀ مقاادیر غددگردان ای  گدناه  ،    تفاف  معیادار آماری فجدد دارد  نه محاسبه
 82/82درصا  ا  حا اقل  95منانگن  منزان فااداری سناس   جامعۀ آماری نا ااصیۀ ابمنیان  مؤلفۀ

تر ا  ح  مناانگن  مدردانفظاار دارنا . درناار  گارف   درص   فااداری سناس  پاین  24/88تا ح اکثر 
 ،ا   شماۀ نهادشاای شای مدردانفظار ناا مناانگن  محاسبه تدان گفت  منانگن  نمر  مرج  سناس  م 

جز نهاد مذشب  نا ش  تفاف  معیادار آماری دارنا . شمچیان   نفاایج جا فل نشاان  مدردنررس   نه
نا سطح ابمنیاان  t،   نرحسب آ مدن  شای مدردانفظار ف منانگن  محاسبه دش   نن  منانگن  نمر  م 
امعاۀ تعمن  ناه ج درص   تفاف  معیادار آماری فجدد دارد ف قانال 000درص  ف سطح معیاداری  95

 مدردنررس  است.
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 های آماری متغیرهای پژوهش (. نتایج شاخص4جدول شمارۀ )

 شاخص و میانگین مورد انتظار

 آمار استنباطی آمار توصیفی

 انحراف معیار میانگین
  ٪95فاصله اطمینان  آزمون 

 معناداری tآماره 
کران 
 پایین

 کران باال

 000/0 0111/6 810/24 471/85 (93) یاسیسوفاداری 
 خودگردان سازی

82/82 24/88 

ع 
رج

ه م
رو

گ
 

 

 74/15 72/14 000/0 538/10 856/4 22/15 (15خانواده )نهاد 

 66/18 62/17 000/0 846/11 027/5 17/18 (18) یآموزشنهاد 

 39/16 59/15 000/0 48/39 041/4 98/15 (9) استیسنهاد 

 52/10 83/9 36/0 917/0 42/3 16/10 (12) نیدنهاد 
 10/10 45/9 000/0 -06/16 18/3 77/9 (15همساالن )نهاد 

 04/15 08/14 000/0 71/18 58/4 56/14 (12رسانه )نهاد 

عه
جام

ریپذ 
سی

سیا
ی 

 

 

 یشهروندحقوق 
(9) 

35/8 433/3 37/18 000/0 04/11 36/11 

 94/21 93/20 000/0 37/25 73/4 49/21 (18) یاسیساعتماد 

 87/20 74/19 000/0 20/27 38/5 33/20 (9) یعاجتماعدالت 

 69/26 57/24 000/0 65/5 17/10 57/25 (18مذهب )
 -33/5 000/0 000/0 -58/8 48/9 66/30 (42شدن ) تمایل به جهانی

 36/11 000/0 000/0 317/43 606/1 213/11 (9) یاسیسآگاهی 
 10/2 000/0 000/0 66/56 675/0 026/2 (2) ینسلگروه 

   شای مرج  )غانداد   رسانه ف دی ( پندسافگ   : نن  گرف  نسی  ف انفباه گرف 1ارضنۀ ،مار
 معیاداری فجدد دارد.
شاای  شاای نسای  ف گرف  ( مقادیر آمار اسافیباب  نارای مفانرشاای گرف 5ج فل ،مار  )

 دش . مرج  را نشان م 
تحینال فاریاانس )نارای شاای مرجا  سناسا  ا   میظدر نررس  تفااف  مناانگن  نان  گرف  نه

،ا   کاه نرپایاۀ مقاادیر آ مادن لادن  شای شمگ ( ف آ مدن فلچ )ع م نرانری فاریانس( اساففاد   داد 
شاای مرجا  سناسا   نهادشاای  دشا  کاه ا  نان  گرف  ،   است. مقادیر آ مادن نشاان م   محاسبه

رای نهادشاای آمد ،ا   شاا ا  آ مادن فلاچ ف نا انا  کاه نارای آن غانداد   دی   ف رسانه شمگ  نبدد 
،   اسات. نفاایج  اسففاد   fشا ا  آ مدن  دلنل شمگی  فاریانس المیل نه سناست  شمفایان ف رفانط نن 

شاای گارف  مرجا  غاانداد   دیا   ف  دش   منانگن  نمر  ( نشان م 5،   در ج فل ،مار  ) گیجان  
  Fندد  است. نرپایۀ مقاادیر آ مادن  درص  معیادار 5رسانه نرپایۀ آ مدن فلچ نا سطح غطای کمفر ا  



ژپوهشناهم علوم سیاسی     

 

 ...های مرجع سیاسی و تأثیر آن بر وفاداری سیاسینسلی گروهتغییرات بین عباس پیروزمهر و همکاران/ 106

 85-118، صص 68، پیاپی 4، شماره 1401 پاییز

 شای دیگر گرف  مرج  سناس  معیادار نبدد  است. گدیه

 های مختلف نسلی (. نتایج میزان متغیرهای اصلی گروه مرجع سیاسی با گروه5جدول شمارۀ )
 گروه
 مرجع

تحلیل  همگنی واریانس گروه نسلی آماره
 واریانس/ولچ

آزمون 
 تعقیبی

معنادار مقدار معناداری مقدار سوم دوم اول
 ی

/069 58/15 64/15 میانگین خانواده
14 

486/
13 

000/0 
 ناهمگن

707/3 026/
0 

تام 
 هینس

 45/4 128/5 411/4 انحراف معیار

/177 85/18 میانگین آموزشی
18 

57/17 930/3 48/0 
 همگن

 بونفرونی 27/0 922/1

 98/4 29/5 305/4 انحراف معیار

 379/0 ٪775 28/15 25/16 08/16 نگینمیا سیاست
 همگن

 بونفرونی 17/0 753/1

 49/3 27/4 97/3 انحراف معیار

 000/0 89/74 77/10 18/10 415/9 میانگین دین
 ناهمگن

218/3 043/
0 

تام 
 14/3 43/3 603/3 انحراف معیار هینس

نهاد 
 رسانه

 000/0 08/25 26/13 81/14 44/15 میانگین
 نناهمگ

تام  03/0 065/6
 32/4 83/4 89/3 انحراف معیار هینس

آم   نا،ا  ا  تفااف  کا ام  دسات تدان  مشبص کی  که معیااداری نه نا تدجه نه اییکه آ مدن فلچ نم 
،ا   اسات.  شنیس اساففاد   تعقنب  تام  میظدر مشبص ، ن میشأ اغفالن  ا  آ مدن شا است  نه گرف 

تدان گفات  معیااداری آ مادن فلاچ نا،ا  ا   شنیس نرای گرف  مرج  غانداد  م  منرپایۀ نفایج آ مدن تا
تدان اسفیباا کرد  پایبی ی نسل دفم نه گرف  غانداد  ننشفر ا   تفاف  منانگن  نسل دفم ف سدم است ف م 

دش  کاه ایا   نسل سدم است. نفایج شمن  آ مدن نرای مشبص ، ن میشأ گرف  مرج  رسانه نشان م 
تدان اسفیباا کرد که پایبی ی نسل سدم ناه  نا،  ا  اغفالن منانگن  نسل افل ف سدم است ف م  تفاف  

تادان  گرف  مرج  رسانه ننشفر است. نرای مشبص ، ن میشأ اغفالن در گارف  مرجا  دییا  نناز م 
دشا  کاه  گفت  نا،  ا  اغفالن منانگن  نسل افل ف دفم نا گرف  نسی  سدم اسات ف مقاادیر نشاان م 

ساال(  50تدان گفت  نسل افل )نااالی  بدرکی  م  دارن   نیانرای   نه نسل افل  پایبی ی ننشفری نه دی  
سال( را کسان  تشکنل  50تا  30ان   نسل دفم ) گرف  مرج  دیی  را نرای عقای  سناس  غدد الگد گرافه

انا  ف سارانجام  نسال  باه کرد عیدان الگد نرای اعالنت سناس  انف ان  که گرف  مرج  غانداد  را نه داد 
شا ف  سال( در انفباه گارف  مرجا  نارای الگدپاذیری سناسا   تحات تاأثنر رساانه 30سدم )کمفر ا  



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                 

 
107 

 85-118، صص 68پیاپی  ،4، شماره 1401 پاییز

 ...های مرجع سیاسی و تأثیر آن بر وفاداری سیاسینسلی گروهتغییرات بین عباس پیروزمهر و همکاران/

شای مرج  سناس  نرای  ان . درنفنجه  ش ن نبست پوفش  که مشبص کردن گرف  شا ندد  محفدای آن
 ت.تعمن  نه جامعه آماری اس گانه است  محقق ،  ف قانل شای سه نسل

 های مرجع برپایۀ آزمون تعقیبی تام هینس (. مقایسۀ میانگین گروه6جدول شمارۀ )
آزمون 
 تعقیبی

گروه  مرجعیت
 مبنا

ابعاد 
 مورد

 مقایسه

 اختالف
 میانگین

 خطای
 استاندارد

 95فاصله اطمینان  معناداری
 درصد

کران 
 پایین

 کران باال

س
هین

م 
تا

 

ده
نوا

خا
اد 

 نه
ت

جعی
مر

ن 
یزا

م
 

نسل 
 ولا

 59/1 -46/1 99/0 632/0 0653/0 نسل دوم
نسل 
 سوم

579/1 7005/0 075/0 111/0- 27/3 

نسل 
 دوم

 46/1 -59/1 99/0 632/0 -065/0 نسل اول
نسل 
 سوم

51/1 603/0 038/0 059/0 96/2 

نسل 
 سوم

 112/0 -27/3 075/0 700/0 -57/1 نسل اول
 -059/0 -96/2 038/0 603/0 -51/1 نسل دوم

س
هین

م 
تا

 

انه
رس

اد 
 نه

ت
جعی

مر
ن 

یزا
م

 

نسل 
 اول

 395/0 -95/1 29/0 486/0 -782/0 نسل دوم
نسل 
 سوم

364/1- 537/0 036/0 66/2- 066/0- 

نسل 
 دوم

 959/1 -395/0 296/0 486/0 782/0 نسل اول
نسل 
 سوم

582/0- 418/0 419/0 59/1- 425/0 

نسل 
 سوم

 66/2 66/0 036/0 537/0 364/1 نسل اول
 59/1 -425/0 419/0 418/0 582/0 نسل دوم

 ت

ین
د د

نها
ت 

جعی
مر

ن 
یزا

م
 

نسل 
 اول

 006/2 -750/0 616/0 571/0 628/0 نسل دوم
نسل 
 سوم

181/2 647/0 003/0 617/0 745/3 

نسل 
 دوم

 750/0 -006/2 616/0 571/0 -628/0 نسل اول
نسل 
 سوم

553/1 580/0 024/0 155/0 951/2 

نسل 
 سوم

 617/0 -745/3 003/0 647/0 -181/2 نسل اول
 -155/0 -95/2 024/0 580/0 -553/1 نسل دوم

   شای مرج  سناس  نر فااداری سناس  تأثنرگذارن . : گرف 2ارضنۀ ،مار 
دشا . نارای  ( تأثنر گرف  مرج  سناس  را نر فااداری سناسا  نشاان م 7ج فل ،مار  )

،ا   اسات.  اسففاد   1 مان انطۀ نن  دف مفانر  ا  ضریب رگرسندن  ف رفش فرفد ش رسن ن نه ر
تادان گفات   دش . نرپایاۀ مقاادیر جا فل م  ای  ج فل  مقادیر مرندا نه دف مؤلفه را نشان م 

                                                             

1. Enter 
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،ا    است. مقادیر ضریب تعنن  تع یل R=855/0رانطۀ نن  دف مفانر نرپایۀ ضریب شمبسفگ  
نعا  گارف   6درص  ا  تاننرا  مفانار فاااداری سناسا  تدساط  5/72ر دش  که مق ا نشان م 

 5( ناا غطاای کمفار ا  309/132)Fمرج  سناس  تبنن  ،   است. نا تدجه نه مقا ار آ مادن 
تادان گفات  ما ل رگرساندن  ما ل غادن  اسات ف  درص  م  000درص  ف مق ار معیاداری 

،ا   در  نرآفرد کی . نرپایۀ مقادیر نفاای ارائه غدن  تدان  تاننرا  مفانر فااداری سناس  را نه م 
دشا    ج فل که ضرایب اسفان ارد رگرسندن  شر مفانار مسافقل نار مفانار فانسافه را نشاان م 

درص   ننشافری  تاأثنر را  136ف نهاد آمد ش نا مق ار  136/0تدان گفت  نهاد دی  نا مق ار  م 
ا ای شر یک فاح  اازای  انحران اسافان ارد  که نه معیا ای  ان   نه نر منزان فااداری سناس  دا،فه

شاا نار مفانار فاااداری سناسا  ااازای  انحاران  ان ا   منزان نفاای آن در مفانرشای مسفقل  نه
دشا    اسفان ارد غداشن  دا،ت. مقادیر نهاد سناست ف رسانه ننز کاه مقا ار میفا  را نشاان م 

تر  نارای شار فاحا   ننان رف،ا  اس  اسات  ناهننانگر رانطۀ معکد، ای  نهادشا نا فااداری سن
شاا در مفانار فاااداری  انا ا   منازان نفاای آن کاش  انحران اسفان ارد در مفانرشای مسفقل  نه
 سناس  اازای  انحران اسفان ارد غداشن  دا،ت.

 های مرجع بر وفاداری سیاسی (. مقادیر رگرسیونی تأثیر گروه7جدول شمارۀ )

 مربعاتمجذو.ر  ضریب همبستگی
ضریب تعیین 

 شده تعدیل
 f Sigمقدار آزمون  خطای برآورد

855/0 730/0 725/0 015/13 309/132 000/0 

 مدل
 همبستگی ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

B  انحراف Beta  آمارهt معناداری 
مرتبه 
 صفر

 تفکیکی
نیمه 

 تفکیکی
نهاد 
 خانواده

531/0 206/0 103/0 57/2 010/0 611/0 138/0 072/0 

 نهاد
 آموزشی

678/0 207/0 136/0 269/3 001/0 547/0 174/0 0922/0 

نهاد 
 سیاست

043/1- 245/0 169/0- 263/4- 000/0 250/0 225/0- 120/0- 

 086/0 164/0 077/0 002/0 065/3 110/0 260/0 798/0 نهاد دین
 -267/0 -457/0 783/0 000/0 -499/9 -426/0 243/0 -310/2 نهاد رسانه

   گانه مففاف  است. شای سه : منانگن  فااداری سناس  در نن  نسل3ارضنه ،مار 
شاای نسای  را نشاان  شای فااداری سناس  نرحسب گرف  ( منانگن  نمر 8ج فل ،مار  )

شاای نسای  ا   میظدر نررس  تفاف  منانگن  منزان فااداری سناسا  نرحساب گرف  دش . نه م 
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 آم   ا  بریق آ مدن لدن ناا مقا ار دست ،   است. ا آنجاکه مقادیر نه  د تحینل فاریانس اسففا
شاا  دش  که منزان فاریاانس گرف  آم   ف نشان م  دست درص  نه 000ف سطح معیاداری  088/0

شاا ا   نرانر ننست  نرای نررس  منزان تفاف  منانگن   ا  آ مدن فلچ ف نرای نررس  ریشۀ تفاف 
ناا ساطح غطاای  34/3،   است. نفایج آ مدن فلچ نا مقا ار   س اسففاد شنی آ مدن تعقنب  تام

دشا   مناانگن  نمارا  منازان فاااداری  نشاان م  038/0 درص  ف منزان معیااداری 5کمفر ا  
شای نسی  مففاف  است. شمچین   نرپایۀ نفایج جا فل ف مقا ار آ مادن  سناس  نرحسب گرف 

  آ مدن فلچ در فااداری سناسا   ریشاه در تفااف  تدان گفت  اغفالاا  منانگن شنیس م  تام
که منزان فااداری سناس  نسال افل ناا اغافالن  یاادی ا   ای  گدنه نن  نسل افل ف سدم دارد  نه

تر  نسل افل )ااراد ناالتر ا  پیجا  ساال( فاااداری سناسا   ننان رف،  نسل سدم ننشفر است. نه
تادان ناه  آم   را م  دسات ساال( دارنا . نفاایج نه 30ننشفری در مقایسه نا نسل سدم )ااراد  یر 

 جامعۀ مدردمطالعه ،هر کرمانشا  تعمن  داد.

 های نسلی (. مقادیر آزمون ولچ برای تفاوت میانگین وفاداری سیاسی برحسب گروه8جدول شمارۀ )

مقدار آزمون  وضعیت سطح معناداری مقدار آزمون لون
 ولچ

 وضعیت فرضیه سطح معناداری

 H1تائید فرض  038/0 341/3 ناهمگن 000/0 088/0

گروه  مؤلفه آزمون
 نسلی

ابعاد 
 کران باال کران پایین معناداری انحراف  اختالف  نسلی

تام 
 هینس

وفاداری 
 سیاسی

 نسل اول
 51/11 -619/3 507/0 135/3 946/3 دوم

 62/17 ٪591 032/0 52/3 107/9 سوم

 نسل دوم

 619/3 -511/11 507/0 135/3 -946/3 اول

 77/12 -499/2 281/0 158/3 161/5 سوم

 نسل سوم
 -591/0 -62/17 032/0 528/3 -107/9 اول

 44/2 -77/12 281/0 158/3 -161/5 دوم

   ا ن ف آگااش  سناسا  ناا فاااداری سناسا   رانطاۀ  : نن  تمایل ناه جهان 4ارضنۀ ،مار،
 معکدس  فجدد دارد.
،ا ن ف  ر ضریب شمبسفگ  پنرسدن مفانرشای تمایال ناه جهان ( مقادی9ج فل ،مار  )

دشا . نفاایج ضاریب شمبسافگ  پنرسادن نشاان  آگاش  سناس  نا فااداری سناس  را نشان م 
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درص  ف  5درص  نا سطح غطای کمفر ا   -169/0، ن نا مق ار  دش   نن  تمایل نه جهان  م 
ننان  گ  معکدسا  فجادد دارد  ناهنا فااداری سناسا   شمبساف درص  001/0سطح معیاداری 

،ادد. شمچیان   مفانار  ، ن سبب کاش  منزان فااداری سناس  م  تر  تمایل نه جهان  رف، 
درصا  ف ساطح معیااداری  5درص  نا سطح غطای کمفر ا   -820/0آگاش  سناس  نا مق ار 

ت. دشی   رانطۀ معکد، نن  آگاش  سناسا  ف فاااداری سناسا  اسا درص  ننز نشان -036/0
 تعمن  نه جامعۀ آماری است. شا  تأین  ،   ف قانل ای  یاافه

شدن و آگاهی سیاسی با وفاداری  (. مقادیر ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای تمایل به جهانی9جدول شمارۀ )

 سیاسی
 وضعیت فرضیه درجه اطمینان سطح معناداری مقدار آزمون پیرسون متغیر مستقل
 H1تائید فرضیه 95/0 001/0 -169/0 شدن گرایش به جهانی

 H1تائید فرضیه  95/0 036/0 -820/0 آگاهی سیاسی

   پذیری سناس  نر فااداری سناس  تأثنر مسفقن  ف مثبفا   شای جامعه : ،اغص5ارضنۀ ،مار
 دارن .

پذیری سناس  را نار فاااداری سناسا   شای جامعه ( تأثنر ،اغص10ج فل ،مار  )
پذیری سناس  نر  شای جامعه ضر  نرای نررس  تأثنر ،اغصدش . در پوفش  حا نشان م 

،ا   اسات.   مان اساففاد   فااداری سناس  ا  م ل رگرسندن چی مفانر  ف رفش فرفد ش 
شمبسافگ   R=907/0دش   نن  مفانرشای پوفش  نا مقا ار  آم   نشان م  دست نفایج نه

دشا   ما ل تدانسافه اسات  ،   نشان م  ای فجدد دارد. مقادیر ضریب تعنن  تع یل قدی
درص  ا  تاننرا  مفانار فاااداری سناسا  را نارآفرد کیا . نرپایاۀ مقاادیر آ مادن  1/82
F(058/398 ف سطح معیاداری )کاررافه  م ل میاسب   تدان گفت  م ل نه درص  م  000

در سطح غطای کمفر  Tتدان  تاننرا  مفانر فانسفه را تبنن  کی . نفایج آ مدن  است که م 
پذیری سناسا  ناا فاااداری  گدیۀ ،اغص جامعه 4دش   نن  شر  درص  ننز نشان م  5 ا 

ف گدیۀ ع الت  592/0ای که گدیۀ مذشب  نا مق ار نفای  گدنه سناس   رانطه فجدد دارد  نه
ان . ایا     ننشفری  تأثنر را نر منزان فااداری سناس  دا،فه205/0اجفماع  نا مق ار نفای 

 ان نه ،هرفن ان کرمانشا  تعمن  داد.تد شا را م  یاافه
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 پذیری سیاسی بر وفاداری سیاسی های جامعه (. مقادیر رگرسیونی برای برآورد تأثیر شاخص10جدول شمارۀ )
 معناداری Fمقدار آزمون  خطای برآورد ضریب تعیین مقدار همبستگی 

 درصد 000 058/398 506/10 درصد 821 درصد 823 درصد 907

 مدل
 ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب 

 معناداری tمقدار آزمون 
B انحراف معیار BETA 

محرومیت حقوق 
 شهروندی

 درصد 002 -180/3 درصد -087 درصد 197 درصد -626

 درصد 000 789/3 درصد 137 درصد 190 درصد 718 اعتماد سیاسی

 درصد 000 073/5 درصد 205 درصد 187 درصد 951 عدالت اجتماعی

 درصد 000 845/16 درصد 592 درصد 086 445/1 بعد شناختی مذهب

 . تحلیل مسیر7

در پوفش  حاضر ا  م ل تحینل مسنر نرای مشبص کردن رفانط مسافقن  ف رنرمسافقن  نان  
تادان  ،ا   اسات م  شای م ل کاه در جا فل ارائاه  ،   است. نرپایۀ غرفج  مفانرشا اسففاد  

ف  179/1دف ناا مقا ار  ای که ،اغص کاای گدنه است  نه ردار گفت  م ل ا  نرا ش غدن  نرغد
( 11  معیادار ندد  است. سایر مقاادیر نارا ش ما ل در جا فل ،امار  )03/0سطح معیاداری 

 ،   است.  مشبص

 (. مقادیر برازش مدل تحلیل مسیر برای متغیر وفاداری سیاسی11جدول شمارۀ )
 وضعیت مادهمقادیر به دست آ مقادیر معناداری پارامتر
 قوی 179/1 5تا 1بین  CMIN/DFشاخص کای دو

 قوی 031/0 50/0کمتر از  Pمقدار پیرسون
 قوی 99/0  1تا  0بین  NFAبرازش هنجارشده 

 قوی 99/0  1تا  0بین  GFIنیکوئی برازش
 قوی 99/0  1تا  0بین  AGFIشده نیکوئی برازش اصالح

 ضعیف 28/0  5/0کمتر از  PNFIشاخص برازش هنجارشده مقتصد
 ضعیف 28/0  5/0کمتر از  PCFIشاخص برازش تطبیقی مقتصد

 قوی 99/0  1تا  0بین  CFIشاخص برازش تطبیقی
 قوی 023/0 5/0کمتر از  شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 دشی   مطیدننت م ل مسنر ندد  است  نرپایاۀ مقاادیر نا تدجه نه اییکه مقادیر نرا ش م ل نشان
فتحینل کارد. نراساا، مقاادیر  تدان رفانط مسفقن  ف رنرمسافقن  مفانرشاا را تجزیاه نمددار م 

درص  ا  فاریانس مفانر فااداری سناس  تدسط ساه  80تدان گفت   ،   در نمددار م  گیجان  
پاذیری سناسا   ف تمایال ناه  شای جامعه شاای مرجا  سناسا   ،ااغص مفانر مناانجِ  گرف 

شای نسی  ف آگاش  سناس  تبنن  ،ا   اسات. شمچیان    فانر مسفقِل گرف ، ن ف دف م جهان 
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پاذیری سناسا    درص  ا  فاریانس ،ااغص جامعه 51ان   مفانرشای منانج  ف مسفقل تدانسفه
درصا  ا  فاریاانس تمایال ناه  05/0شاای مرجا  سناسا  ف  درصا  ا  فاریاانس گرف  011/0

تادان گفات  تیهاا  فقن  مفانرشاای پاوفش  م ، ن را تبنان  کییا . درناار  رفاناط مسا جهان 
پذیری سناس  ناا مقا ار  درص  ف ،اغص جامعه 23/0مفانرشای گرف  مرج  سناس  نا مق ار 

درص  نر مفانار فاااداری سناسا  تاأثنر مسافقن   -05/0درص  ف آگاش  سناس  نا مق ار  73
ناسا  نادد  اسات. پاذیری س ان  که ننشفری  تاأثنر مسافقن   مرنادا ناه ،ااغص جامعه دا،فه
پذیری سناس  نر فاااداری سناسا   نرای   دف مفانر گرف  مرج  سناس  ف ،اغص جامعه اازفن

تأثنر مثبت ف مفانر آگاش  سناس  نر مفانر فااداری سناس  تأثنر میف  دا،فه اسات کاه نناانگر 
 رانطۀ معکد، نن  دف مفانر آگاش  سناس  ف فااداری سناس  است.

شای مرجا   تدان گفت  گرف    مفانرشای مسفقل نر مفانرشای منانج  ننز م درنار  تأثنر مسفقن
درصا  نار مفانار ،ااغص  -33،ا ن ناا مقا ار  درصا  ف تمایال ناه جهان  68سناس  نا مقا ار 

درصا  نار مفانار مناانج   12،ا ن ناا مقا ار  ان . تمایل نه جهان  پذیری سناس  تأثنر دا،فه جامعه
درصا  ف آگااش   11شاای نسای  ناا مقا ار  دا،فه اسات. مفانار گرف  شای مرج  تأثنر مسفقن  گرف 

 ، ن تأثنر مسفقنم  دا،فه است. درص  ننز نر مفانر منانج  تمایل نه جهان  -15سناس  نا مق ار 
،    ( ارائه 12مقادیر تأثنرا  مسفقن  مفانرشای مسفقل نر مفانر فانسفه در ج فل ،مار  )

 است.

 معناداری برای برآورد اثر مستقیم متغیرهای پژوهش (. مقادیر12جدول شمارۀ )
 پارامترهای برآورد مدل و سطوح معناداری

 معناداری Estimate S.E C.R متغیر وابسته متغیر مستقل
اثر 

 مستقیم
 113/0 041/0 047/2 773/0 581/1 شدن تمایل به جهانی های نسلی گروه

 -154/0 005/0 -802/2 326/0 -912/0 شدن تمایل به جهانی آگاهی سیاسی

 شدن تمایل به جهانی
های مرجع  گروه

 سیاسی
290/0 133/0 189/2 029/0 12/0 

 33/0 000/0 -916/8 066/0 -587/0 پذیری سیاسی جامعه شدن تمایل به جهانی
 68/0 000/0 030/18 026/0 474/0 پذیری سیاسی جامعه گروه مرجع سیاسی
 23/0 000/0 422/7 033/0 245/0 وفاداری سیاسی گروه مرجع سیاسی

 73/0 000/0 141/23 047/0 088/1 وفاداری سیاسی پذیری سیاسی جامعه
 053/0 030/0 -171/2 378/0 -820/0 وفاداری سیاسی آگاهی سیاسی

شاای نسای  ف آگااش  سناسا  را نشاان  ( مق ار کدفاریاانس دف مفانار گرف 13ج فل ،مار  )
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شای نسی  ف آگاش  سناسا    تدان گفت  نن  دف مفانر گرف  ل م شای ج ف دش . نرپایۀ داد  م 
 درص  فجدد دارد. 000درص  ف مق ار معیاداری  -35غط  ا  ند  میف  نا مق ار تأثنر  ش 

 (. مقادیر کوواریانس متغیرهای مستقل پژوهش13جدول شمارۀ )
 پارامترهای برآورد مدل و سطوح معناداری

 وضعیت ناداریمع Estimate S.E C.R مؤلفه
 تائید 000/0 66/56 036/0 037/2 های نسلی گروه

 تائید 000/0 804/130 086/0 210/11 آگاهی سیاسی
 تائید  000/0 -75/5 061/0 -43/0 کوواریانس مشترک

 . اثرات غیرمستقیم و اثر کل8

ف نار نررسا  رفاناط مسافقن  ف ضاریب تاأثنر مفانرشاای مسافقل  در م ل تحینل مسنر  اازفن
غط  نان  مفانرشاای مسافقل  منانج  نر مفانر فانسفه ف نررس  مقادیر کدفاریانس ف رفانط ش 

تدان مقادیر رنرمسفقن  ف اثر کل مفانرشا نر مفانر فانسفه را نناز تبنان  کارد کاه در  پوفش   م 
شاای نسای   تدان گفت  گرف  شای ای  ج فل م  ،   است. نرپایۀ داد  ( ارائه 14ج فل ،مار  )

درصا   -025مسنر نا مق ار  3مفانر آگاش  سناس  ا  بریق  -018/0مسنر مق ار  3ا  بریق 
نر مفانر فااداری سناسا  اثار  -159/0مسنر نا مق ار  3، ن ا  بریق  ف مفانر تمایل نه جهان 

نارای مفانار  -018/0شای نسی  نرانار ناا  ان . اثر کل مفانرشا ننز نرای گرف  رنرمسفقنم  دا،فه
 ندد  است. -159/0، ن نرانر نا    ف نرای تمایل نه جهان 025/0  سناس  آگاش

 (. مقادیر اثرات غیرمستقیم و اثر کل متغیرهای پژوهش14جدول شمارۀ )

اثر  اثر تفکیکی مسیر و مقادیر مؤلفه
 اثر کل غیرمستقیم

های  گروه
 نسلی

شدن  های نسلی به تمایل به جهانی گروه
(113/0) 

مرجع های  شدن به گروه تمایل به جهانی
(116/0) 

 (233/0) یاسیسهای مرجع به وفاداری  گروه

00301/0 

018٪- 
018/0

- 

شدن  های نسلی به تمایل به جهانی گروه
(113/0) 

مرجع های  شدن به گروه تمایل به جهانی
(116/0) 

های  های مرجع به شاخص گروه
پذیری  های جامعه ( شاخص675/0) یریپذ جامعه

 727/0ی سیاسیبه وفادار

00645/0 

شدن  های نسلی به تمایل به جهانی گروه
شده به شاخص  ( تمایل به جهانی113/0)

پذیری  ( شاخص جامعه-334/0پذیری ) جامعه
 (727/0) یاسیسسیاسی به وفاداری 

0273/0- 
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آگاهی 
 سیاسی

شدن  آگاهی سیاسی به تمایل به جهانی
(154/0-) 

های  صشدن به شاخ تمایل به جهانی
پذیری  ( شاخص جامعه-334/0) یریپذ جامعه

 (727/0) یاسیسسیاسی به وفاداری 

0373/0 

025٪- 
028/0

- 

شدن  آگاهی سیاسی به تمایل جهانی
(154/0-) 

مرجع های  شدن به گروه تمایل به جهانی
(116/0) 

 (233/0) یاسیسهای مرجع به وفاداری  گروه
 

00416/0- 

شدن  ه جهانیآگاهی سیاسی به تمایل ب
(154/0-) 

مرجع های  شدن به  گروه تمایل به جهانی
(116/0) 

 یریپذ های مرجع به شاخص جامعه گروه
(675/0) 
 یاسیسپذیری به وفاداری  شاخص جامعه
(727/0) 

00873/0- 

تمایل به 
 شدن جهانی

مرجع های  شدن به گروه تمایل به جهانی
(116/0) 

 (233/0) یاسیسهای مرجع به وفاداری  گروه
0270/0 

159/0- 159/0
- 

مرجع های  شدن به گروه تمایل به جهانی
(116/0) 

 یریپذ های مرجع به شاخص جامعه گروه
(675/0) 
 یاسیسپذیری به وفاداری  شاخص جامعه
(727/0) 

0569/0 

شدن به شاخص  تمایل به جهانی
پذیری به  ( شاخص جامعه-334/0) یریپذ جامعه

 (727/0) یاسیسوفاداری 
242/0- 

 (. مقادیر استاندارد تحلیل مسیر4نمودار شمارۀ )
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 گیری نتیجه

شای مرج  سناس  ف تأثنر آن نر فاااداری  نسی  گرف  پوفش  حاضر نا ش ن تبنن  تاننرا  نن 
،   است. رفش پوفش   پنماای  ف انازار گاردآفری   سناس  ،هرفن ان ،هر کرمانشا  انجام

شاای  دشا  کاه تفاف  ساغفه ندد  است. نفایج پاوفش  نشاان م  ققنامۀ مح ابالعا   پرس 
شای  شا ف شیجارشای مرتبط نا شر نسل در ،هر کرمانشا  سبب ،   است که نسل نسی  ف ار ش
شای  پذیری غدد درنظر نگنرن . ا آنجاکه گرف  شای مرج  مففافت  را نرای جامعه مبفیف  گرف 

شاا ف شیجارشاای  ان   شار گارف  مرجا   ار ش ،ا  دش   مرج  نرپایۀ اش ان غاص  سا مان
رف  کی   نیاانرای   ناا دف گارف  مرجا  مثبات ف میفا  رفناه مففافت  را در ،هرفن ان درفن  م 

 50بدرکی   نرپایۀ نفایج پوفش  مشبص ،  کاه نسال افل انقااله )اااراد نااالی  شسفن . نه
غادد درنظار گرافاه ف فاااداری  شای سناسا  عیدان الگدی کی  سال( گرف  مرج  مذشب  را نه

سال( گرف  مرج  غانداد  ف گارف  نسای   50تا  30سناس  ناالی  دارن   ف نسل دفم )ااراد نن  
شای سناس  غادد  عیدان معناری نرای کی  سال( گرف  مرج  رسانه را نه 30سدم )ااراد کمفر ا  

کمفار ا  دف گارف  نسای  پنشان  نن   منزان فااداری سناس  نسل سدم    ای  ان . در انفباه کرد 
شای مجا ی  ای ف ،بکه شای ماشدار  دلنل محفدای نرنامه تدان گفت  تا ح   یادی نه است که م 

شاا در ،افاانت صاحیۀ  شا نر آگااش  سناسا  ،اهرفن ان ف شمچیان   نقا  آن ف البفه تأثنر آن
کاان کشادر اسافنال تبیی  است که نر شمۀ ار سناس  کشدر ف نشان دادن ناکارآم ی ااراد ن 

،ا ن ناا فاااداری  دش  که آگاش  سناسا  ف تمایال ناه جهان  دارن . شمچین   نفایج نشان م 
سارفی ف  غداجه   سناس   شمبسفگ  معکدس  دا،فه است. نفاایج پاوفش  ناا نفاایج پاوفش 

، ن ف آگاش  سناس  نر مشارکت سناسا  تأکنا   ( که نر تأثنر مسفقن  جهان 1400شمکاران )
( در 1400ار ف نیار اصافهان  ) شای محما ی ان   شمسدی  ن ا،فه  اما نا نفایج پوفش  کرد 

( درنار  تفاف  نسای  1397 منیۀ تأثنر آگاش  سناس  نر فااداری سناس   نیری ف شمکاران )
شای مرج   ( در مدرد تأثنر گرف 2017( ف پرسدن )2019شای تریان یس ف شمکاران ) ف پوفش 

راسفا نندکمب نر ای  نظر است که ااراد نا تدجه نه  ای    شمسد ندد  است. درنر رافارشای سناس 
کیی  ف غدد را میازم  شا ف رافارشای شمسد نا آن را درفن  م  شای مرج   نگرش شیجارشای گرف 
ننی  غاص  را در اعضای  شا  ف جهان شای مرج   اش ان  ،ند  دانی . ای  گرف  نه رعایت آن م 

کیی   نیانرای   اگر گرف  مرجِ  مدردنظِر ااراد نا نظام سناس  حاک  تداااق دا،افه  غدد ایجاد م 
دش . فلگاایز در نررسا   نا،   ااراد را نه مشارکت سناس  ف رعایت اصدل اغالق  آن سدق م 
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نسی   نر نق  ای ئدلدژی نظام سناس  تأکن  کارد  اسات ف نار ایا   تأثنر رافارشای سناس  نن 
لحاظ  شای سناس  ندظهدری مانی  ایران که نا نظام سناس  پن  ا  غددش نه منظر است که نظا

شای  ساد  نسال ای ئدلدژیک تفاف  آ،کاری دارن   نرای نقاای غادد ف نظا  در جامعاه  ا یک
ای  گدناه شای آییا   را نه دیگر  نسال سدی کیی  ف ا  شای ند نا اجفماع  م  پنشن  را نرپایۀ ار ش

نظر مانهاای    شای سناس  دا،فه نا، . ناه ای شمسد نا ار ش ننت سناس دشی  که تر آمد ش م 
شر نسای  در اراییا  اجفمااع  ف تااریب   یسات غادد  دارای مدقعنات مشافرک  اسات کاه 

شا  کی  ف دارای عالیق مشفرک  شسفی   نیانرای   نسال شای کسب تجرنۀ نسی  را تعنن  م  حد  
شاا را  فر   ف غددآگاش  مشفرک  شسفی  کاه در  آنشای مشفر   کی  مفقانل مش دارای ار ش

شاا   ماان  رخ  نارای   ایا  شمیدای  کیا . اازفن ا  رفی ادشای سناس  ف اجفماع  شا ایت م 
غدن  انجام دش   داد غدد را نه داد ف نرفن  ع  آلمدن   فظایف درفن دش  که نظام سناس   نه م 

شا ف انجام فظایفشان در مقانل دفلت ن انی . نا تا ،هرفن ان ننز غدد را مکیف نه رعایت شیجار
 ،دد. تدجه نه نفایج پوفش   پنشیهادشای  یر مطرح م 

  شاای مرجا  نان  ساه نسال افل  دفم  ف سادم ف شمچیان    ا آنجاکه در انفبااه گرف
شا تفاف  فجدد دارد ف نق  رسانه در گارف  نسای  سادم  اشمنات ننشافری  فااداری سناس  آن

شای گدناگدن نه کددکان ف ندجدانان درنار  رسانه  شا ف دفر  ،دد ا  بریق کال، اد م دارد  پنشیه
تر  ساداد  ننان رف،  شای  داد  ،دد یا نه ف چگدنگ  تشبنص اغبار درست ا  نادرست  آمد ش

 ای ااراد ارتقا پن ا کی   رسانه
  ه است  پنشیهاد ، ن نا فااداری سناس  رانطۀ معکدس  دا،ف ا آنجاکه تمایل نه جهان

، ن مقانیه نکییا   نیکاه ناا آ،یاساا ی  تیها نا ارایی  جهان  پذیری نه ،دد  نهادشای جامعه م 
سدی ای  انعااد  گرای  ف تدلن  عی   تدجه را نه ، ن مانی  تبیص شا نا انعاد سا ن   جهان  نسل

 ش ایت کیی  

 که گرف  نسی  افل  یعی   آنجاشای افل ف سدم ف ا  نا تدجه نه اغفالن نسی  در نن  نسل
شای مرج  مذشب  پایبی ی دارن  ف ناا عیایات ناه  تر شسفی   ننشفر نه گرف  اارادی که سالبدرد 

عیدان یاک  شای مرج  در نن  سه نسل افل  دفم  ف سدم ف کاش  نق  نهااد دیا  ناه تاننر گرف 
تبیناغ ناد  غاصا  ا  نگارش فیو   شای تبینغ دی  ف نه مرج  تأثنرگذار  ال م است درنار  رفش

  ای نسی  پرشنز ،دد. شای  تی  گنری دیی   نا نگری ،دد ف ا  ااراا ف جهت
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 منابع
(. ،کان نسای  ف 1392ارد  حسن   منر ا جعفری  انراشن   سعادتمی    شر   کشف   نرگس ) ااالک 

پژوهشیاصاناامهلنمیفانفزا  انعاد ترننت نن  نسی  در قی  ف نرناماه درسا   یاک مطالعاه کنفا . 
 .15(  پناپ  3)4  رهیافتنودرمدیریتآموزشی

فصاناامه(. ااصیه نسی  ف اغفالاا  غاندادگ  ف چگدنگ  نرغدرد نا آن. 1380پیاش   محم حسن  )
 (. 37)11  لنومانسانی

ف  ،یاغف : نررس  (. ،کان نسی  در رفیکردشای کالن جامعه1395نواد  مری  ) تدکل  محم   قاض 
کن  نار نظارا  مانهاای  ف ندردیاد.  نق  رشناات   ناما لناوماجاماالیشای نسل تاریب  ف تضاد  نا تأ

(27.) 
 . تهران: نیناد مطالعا  آسنای .هایساخاارینسلنونسلجوان؛ویژگی (.1377جاجرم   کاظ  )

نسل سادم  (. نررس  رفن  تاننرا  نگر، 1395حاتم   محم رضا  قادری  عی   جمشن ی  عی  )
 (.3  )هایسیاسیجهاناسالمفصناام پژوهش. 1380شای مرج  در دشۀ  در  منیه گرف 

(. نررس  رفن  تاننرا  نگر،  نسال سادم 1395حنات   محم رضا  قادری  عی   جمشن ی  عی  )
 (.3)6  هایسیاسیجهاناسالمفصناام پژوهش. 1380شای مرج  در دشۀ  در  منیۀ گرف 

رالمرضااا  غرمشااا   محماا ناقر  عباسااعی   رشباار  محمااددی رجااای   ساان  کریا  ساارفی  غداجه
(. نررس  ف تحینل عدامل مؤثر نر مشارکت سناس  ،هرفن ان: مطالعۀ مادردی مشاارکت قادم 1400)

 (.37  )هایراهبردیسیاستپژوهشجمهدری   ترکم  در انفبانا  دفا دش  ریاست
. ترجمۀ میدچهر صبدری. شااسیسیاسیایبرجامعهدمهجامعهوسیاست:مق(. 1387راش  مایکل )

 تهران: انفشارا  سمت.
(. نررسا  مشاارکت سناسا  1398لد  جعفر  اسالم   محم حسان   داففدغاان   محسا  ) رجب

کن  نر مؤلفه  (.45) 11  پژوهشاجامالیشای سرمایۀ اجفماع .  ،هرفن ان تهران  نا تأ

. ترجمۀ محس  ثالث . چاپ سادم. شااسیدردورانمعاصرعههایجامنظریه(. 1377ریفزر  جدرج )
 تهران: انفشارا  عیم .

شا.  شا  ف ننی  (. ،کان نسی  در غانداد  ایران   دی گا 1388ارد  مجفب  ) سارفغان   ناقر  ص اقف 
 (.4)3  نامهلنوماجامالیپژوهش

شای  گ سناسا  نسال(. تحینال رفنا  دگرگادن  ارشیا1398سجادی  رریاب  مقیاددی  مجفبا  )
 (.4)9  مطالعاتوتحقیقاتاجامالیدرایراناجفماع  ،هر سیی ج. 

شای جمع  در مشارکت سناس   (. نحد  تأثنر رسانه1397سرفری  رالمرضا  ندرنب   سن مسعدد )
 (.28) 2  جساارهایسیاسیمعاصر،هرفن ان تهران . 

(. نررساا  ف تحیناال 1399عیاا  ) احماا ی  امناار  ماارادی  عیاا   رف،اایای   ،ااکری  عظاان   عی 
شای مرج  آمد ،  ف دییا   مطالعاۀ مادردی ،اهر کرمانشاا .  نسی  گرف  ،یاغف  تاننرا  نن  جامعه

 (.37)10  فرهاگیافصناامهراهبردهایاجامالی
گاش  سناس  معیمان نر ،ارکت در انفباناا   مطالعاۀ 1389ننا  امنرمسعدد ) ،هرام (. تحینل تأثنر آ
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 (.1) 6  پژوهشاامهلنومسیاسی،هر اصفهان.  2ف  1 مدردی نداح 
فصاناامهپاژوهششای مرج  جدانان ،هر تهران.  (. نررس  گرف 1390صبدری غسرف،اش   حبنب )

 (.11)4  اجامالی
،یاسا  ف  شاای مرجا  در جامعه (. گرف 1381الیاه  شا،ام   سن ضانا  ) ص یق سرفسفان   رحمت

کن  نر  رفان  .20  ،مار  نام لنوماجامالیشای مرت  ف انسفیگر.  نظریه،یاس  اجفماع  نا تأ
شای  (. نقاا  ایااافری ابالعااا  ناار ،اااغص1396نواد  محماا جداد ) کشنشاانان  گارییااه  مدساادی

 یک . ف . ،مار  ننستفصناامهپژوهشدرسیاستپذیری سناس .  جامعه
  ثالث . تهران: انفشاارا  . ترجمۀ محسشااسیزندگیواندیشهبزرگانجامعه(. 1368کد ر  لدیس )

 عیم .
پاذیری سناسا  ف کاارگزاران آن در  (. نقا  جامعه1400ار  نجا   نیر اصفهان   محس  ) محم ی

پژوهشیجسااارهایافصناامهلنمیمنزان فااداری سناس  ،هرفن ان  مطالعۀ مدردی ،هر اصفهان. 
 .(2)12  پوفششگا  عیدم انسان  ف مطالعا  ارشیگ   سیاسیمعاصر

شای اجفماع  مجا ی ف نحاران شدیات  (. ،بکه1391پدر  صم   غاکسار  اائز  ) معمار  ثریا  ع ل 
کن  نر نحران شدیف  ایران(.    پژوهشیمطالعاتوتحقیقااتاجاماالیدرایارانافصناامهلنمی)نا تأ

1(4.) 
اجفماع  در  اادی(. تعنن  نق  پایگا  اقفی1397پدر  ،هال ) نینری  حسام  کفا،   مجن   کاظم 

 .3  ،مار  شااخایهایجامعهپژوهشتبنن  منزان مشارکت سناس  ،هرفن ان ،هر مهاناد. 
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