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 Purpose: The role of reference groups has been considered by 

many researchers today. One of the components that has been 

affected by reference groups is social trust. The purpose of this 

study is a sociological study of the effect of reference groups 

on students' social trust. 
Materials and Methods: The research method is quantitative 

and survey and the statistical population is all high school 

students in Tehran (7800 students), 366 of whom were 

selected using Cochran's formula and multi-stage cluster 

sampling method as a statistical sample. The data collection 

tool also includes a researcher-made questionnaire and the 

data were analyzed using SPSS software and descriptive and 

inferential statistics. According to the findings, the level of 

social trust of students is at a moderate level and the most 

important reference groups of students have been national 

artists and athletes and classmates. 
Findings: The inferential findings also show that there is a 

significant relationship between reference groups and 

students' social trust and a total of 43% of the variance of 

social trust is predicted by reference groups. 
Conclusion: Due to the increase in communication and 

facilitation of students' communication with all sections of 

society, it was found that today reference groups have the 

greatest impact on students. 
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 1398بهار ، 2، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

مرجع بر اعتماد  یهاگروه ریتأث یشناختجامعه یبررس

آموزان دوره متوسطه دانش ،ی)مطالعه مورد یاجتماع

 شهر تهران( زهوشانیمدارس ت

 
 1ینانیمز میمر

 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،شناسیجامعه گروه
 .رانیتهران، ا

 
 *2صومعه یحضرت زهرا
، میالاسدانشگاه آزاد  ،یواحد تهران مرکز ،شناسیجامعه گروه

 .مسئول( سندهی)نو رانیتهران، ا
 

 3یکاشان دیمج
اسالمی، دانشگاه آزاد  ،یواحد تهران مرکز ،لوم اجتماعیع گروه

 .رانیتهران، ا
 

 چکیده
 نیاز محقق یاریمرجع امروزه موردتوجه بس یها: نقش گروههدف

مرجع  یهاگروه ریکه تحت تأث ییهااز مؤلفه یکیقرارگرفته است. 
 یپژوهش، بررس نیهست. هدف ا یقرارگرفته است اعتماد اجتماع

 یمرجع بر اعتماد اجتماع یهاگروه ریتأث یشناختجامعه
  .آموزان هستدانش
بوده و جامعه  شیمایو پ یاز نوع کم قیروش تحق و روش ها: مواد
تهران  زهوشانیآموزان دوره متوسطه مدارس تدانش یتمام یآمار

نفر از آنان با استفاده از  366آموز( هست که تعداد دانش 7800)
عنوان به یاچندمرحله یاخوشه یریگفرمول کوکران و روش نمونه

شامل  زیها نداده یانتخاب شدند. ابزار گردآور ینمونه آمار
 افزاربا استفاده از نرم زیها نپرسشنامه محقق ساخته هست و داده

spss هاافتهیاند. طبق شده لیوتحلهیتجز یو استنباط یفیو آمار توص 
قرار دارد و  یآموزان در سطح متوسطدانش یاعتماد اجتماع زانیم

هنرمندان و  یهاز گروهیآموزان نمرجع دانش یهاگروه نیترمهم
 .اندبوده هایو همکالس یورزشکاران مل

 یداریکه رابطه معن دهندینشان م زین یاستنباط یهاافتهی ها: افتهی
آموزان وجود داشته و دانش یمرجع و اعتماد اجتماع یهاگروه نیب

 یهاتوسط گروه یدرصد از واریانس اعتماد اجتماع 43درمجموع 
 .گرددیم ینیبشیمرجع پ

طات در ارتبا لیارتباطات و تسه شیبا توجه به افزا :یریگ جهینت
اقشار جامعه، مشخص شد که امروزه  یدانش آموزان با تمام

دانش آموزان  یبر رو یرگذاریتأث نیشتریب یمرجع دارا یهاگروه
 .باشندیم

 
 .آموزانمرجع،  دانش یهاگروه ،یاعتماد اجتماع :هادواژهیکل
 

 10/01/1398: دریافت تاریخ
 20/3/1398:  پذیرش تاریخ

 
 :نویسنده مسئولhazrati14@yahoo.com 

 

 مقدمه
اعتماد اجتماعی درواقع سرآغاز شروع هر کنش جمعی موفق و سالم 

گردد. از سوی ارتباطات صمیمانه بین افراد میکه سبب تقویت 
صورت مستقل دیگر، دوران نوجوانی، دوران ورود فرد به جامعه، به

-رو، داشتن اعتماد اجتماعی صحیح و منطقی به افراد، بهاست. ازاین

تواند نقش بسزایی در چگونگی های مرجع، میویژه به گروه
وی داشته باشد. نیاز به های دیگر ارتباطات اجتماعی برداشتن گام

اجتناب برای انسان است. اجتماعی زندگی کردن، یک نیاز غیرقابل
الزمه این نیاز، داشتن سطح منطقی و معقول از اعتماد اجتماعی بین 
افراد جامعه هست. همین نیاز به زندگی اجتماعی، باعث گرایش 

داند ذاتی میآدلر عالقه اجتماعی را در انسان امری »ویژه در افراد، به
ای از روابط شبکهو معتقد است کــه انسان از بدو تولد در درون

 گیری شخصیت اوگیرد و شکلاجتماعی پیچیده و متقابل قرار می
در اثر همین ارتباطات متقابل است. رفتار اجتماعی در خأل صورت 

گیرد و شدیداً وابسته به این است که دیگران از آن رفتار چه نمی
های مرجع هستند. این کنند. ازجمله این دیگران گروهی میبرداشت
آموزان که در های مرجع برای قشرهای خاصی ازجمله دانشگروه

باشند. پذیری هستند بسیار مهم میوپرورش و جامعهدوره آموزش
 آموزان در جامعه،گیری رفتار، نگرش و کنش دانشدر فرایند شکل

تواند افراد یا ها میترین آنه مهمعوامل متعددی نقش دارند؛ ازجمل
های مرجع باشند که مبنا و معیار داوری و ارزیابی کار کنش گروه

 (.1گیرند.)گران اجتماعی قرار می
های مرجع در هر اجتماعی وجود دارند و از طرف دیگر، گروه

ها در جامعه، نقش بسزایی در تقویت چگونگی ایفای نقش آن
های گروه»ی جامعه به عهده دارد. الگوهای صحیح و هنجارها

-باشند که افراد برای تصمیمهایی میمرجع شامل اشخاص و یا گروه

 (.2«)ها اتکا دارندهایشان به آنگیری و ارزیابی رفتار و نگرش
های اخیر در جریان تحوالت فرهنگی و جامعه ایران در دهه

حوزه ویژه در اجتماعی وسیعی قرارگرفته است. این تحوالت به
آموزان مشهود بوده است. ویژه دانشتغییر گروه مرجع جوانان به

های مرجع بر افراد و نحوه رفتار اجتماعی آنان امروزه نقش گروه
های بر کسی پوشیده نیست و الگوبرداری از رفتار و عملکرد گروه

آموزان و وپرورش دانشپذیری و آموزشتواند بر جامعهمرجع می
حصیلی، میزان اعتماد و مشارکت اجتماعی و .... همچنین پیشرفت ت

سازان در کشور تأثیرگذار باشد. یکی از عنوان آیندهها  بهآن
اعتماد باشد. آموزان میاجتماعی دانش اعتمادها، ترین این حوزهمهم

و  گرددعنوان منبعی جهت تسهیل کنش جمعی تلقی میاجتماعی به
 -اجتماعی نسبت به امور عمومیاین منبع عالوه بر آگاهی و توجه 

نگرانی مندی و دلکه موجب عالقه سیاسی )شناخت(، یعنی آگاهی
 -یافته و اعتماد نهادیاست، شامل اعتماد )اعتماد عمومی یا تعمیم

ی متقابل )همیاری( که در مدنی(، هنجارها و یا رفتارهای معامله
ا هری شبکهکنند و عناصر ساختاهای اجتماعی عمل میدرون شبکه

تی شناخو مشارکت است. بنابراین این تحقیق باهدف بررسی جامعه
آموزان در مدارس اجتماعی دانش اعتمادهای مرجع بر تأثیر گروه

 شده در اینبا توجه به موارد مطرح. تیزهوشان انجام پذیرفته است
های مرجع چه تأثیری بر اصلی این است که: گروه سؤالتحقیق 

آموزان دوره متوسطه مدارس تیزهوشان شهر اعتماد اجتماعی دانش
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 تهران دارند؟
 پیشینه تجربی پژوهش

 حاکی از تأثیر (، با عنوان،3های پژوهش همتی راد و همکاران)یافته

 سرمایه اجتماعی، تقویت سالمت بر اجتماعی سرمایه مستقیم

بر اساس نتایج  هست. آموزان دانش برای ویژهبه جامعه عیاجتما
رابطه سرمایه اجتماعی »با عنوان ، دهقان و سراجیانپژوهش 

خانوادگی و مشارکت والدین در امور مدرسه با موفقیت تحصیلی 
تغییر سرمایه اجتماعی تأثیری مستقیم بر عملکرد ، «آموزاندانش

به سبب مشارکت والدین در آموزان دارد و همچنین تحصیلی دانش
امور مدرسه، سرمایه اجتماعی سهم دیگری از واریانس موفقیت 

با ( 4نادری معتمد )های پژوهش یافته دهد.تحصیلی را توضیح می
گیری و رفتار های مرجع در تصمیمبررسی نقش گروه» عنوان،

های مرجع سه تأثیر مهم بر رفتار ؛ گروهدهد کهمینشان ، «اجتماعی
ع های مرجراد دارند. اولین تأثیر اطالعاتی است، تأثیر دوم گروهاف

و رهبران عقیده، منفعت یا تأثیر سودمندگرایانِ است. نقش یا 
های مرجع و رهبران عقیده تأثیر ارزش بیانی کارکرد سوم گروه

ی فرد برای ارتقاء و یا است. بدین معنی که این منفعت به انگیزه
های مرجع با ایجاد همچنین گروه .است حمایت من درونی مربوط

ها و رفتار اجتماعی گیریها بر تصمیمهای الگوبرداری از آنزمینه
( 5)1ویژه جوانان تأثیرگذار است. پال گودرهامافراد در جامعه به

در یک تحقیق کیفی با عنوان نظریه گروه مرجع و آموزش 
ن است که ساالن انجام داده است. هدف تحقیق مطالعه ایبزرگ

طور خاص نظریه گروه شناسی و بهنشان دهد چگونه نظریه جامعه
رشته باهم تلفیق شوند. مرجع ممکن است، در بسط و توسعه یک

هایی که شود که تغییرات مشارکت در برنامهاستدالل می
ساالن به طریق داوطلبانه در آن مشارکت دارند، ممکن است بزرگ

ن اقتصادی ای -رهنگی و اثرات اجتماعیف -از دیدگاه زمینه اجتماعی
ها فهمیده شود. برای تشریح این نظریه از یک آزمایش برنامه
 ساالن استفاده شده است. دار برنامه آموزشی بزرگجهت

 رفتار و اجتماعی (، با عنوان، اعتماد6و همکاران) 2نودر پژوهش سل
 52فردی،  بین خشونت معرض در نوجوان دختران میان در متقابل
 بازی از دور چند اقتباس یک سال 17 تا 11 سنین بین نوجوان دختر
 یک توسط که همسال یک با هاآن آن در که دادند انجام را اعتماد
 نقش بین متناوب ،. داشتند تعامل شدمی اجرا ایرایانه برنامه

 هایرفتار کردن عملیاتی برای کار این. پذیر سرمایه و گذارسرمایه
 میزان آن در که بود، شدهطراحی متقابل اعتماد و اعتماد اجتماعی
 رد کنفدراسیون شرکت در کنندگانشرکت پولی گذاریسرمایه

 نسبت کهدرحالی بود اعتماد دهندهنشان گذارسرمایه نقش طول
 رپذی سرمایه نقش در کنفدراسیون به بازگشتی گذاریسرمایه

 و گروه آزمایش در کنندگانشرکت. است متقابل اعتماد دهندهنشان
 عنوانبه مثال،عنوانبه) نداشتند تفاوتی اعتماد در کنترل

 بدون معرض آزمایش در کنندگانشرکت حال،بااین(. گذارسرمایه
 ضطرابا تشخیص با افراد به نسبت کمتری اعتماد اضطراب تشخیص

_________________________________ 
1Gooderham ,Paul  
2 Sellnow 
3 Coven 

 عنوانبه مثال،عنوانبه) متقابل اعتماد برای. دادند نشان
 عرضم در کنندگانشرکت بین تفاوتی هیچ دوباره ،(گذارانسرمایه
 در کنندگانشرکت حال،بااین. نداشت وجود کنترل و آزمایش
 اب مقایسه در را متقابل اعتماد اضطراب تشخیص با آزمایش معرض

( نیز تحقیقی را با عنوان 7)3کوئن. دادند افزایش دیگر گروه دو هر
انجام داده است. محقق عنوان « نوجوانان های تأثیرگذار برگروه» 

کند که از منظر شبکه اجتماعی، گروه همساالن در کنار خانواده می
عنوان یکی از عوامل اجتماعی شدن ، بیشترین نفوذ را بر شبکه به

شدن اجتماعی نوجوانان دارد. در این دوره موردپسند دیگران واقع
، بسیاری بر این باورند هدف اصلی نوجوانان است. به اعتقاد کوئن

سازند. که نوجوانان و جوانان جامعه کوچکی برای خودشان می
ازآنجاکه نوجوانان عمومًا وقت بیشتری را به گروه همساالن 

سال های متفاوت با جامعه بزرگدهند، غالباً ارزشاختصاص می
ترین نوجوانان همیشه کارآمدترین و کنند. محبوبپیدا می

آموزان نیستند، بلکه برعکس، نوجوانانی که دانشترین کوشسخت
های گروه همساالن های موردپسند و ارزشاصطالحات زبانی، لباس

برند، بیشترین پذیرش را دارند و بیش از همه خود را به کار می
 کنند.توجه دوستان را به خود جلب می

 
 مبانی نظری

سه »در خصوص اعتماد اجتماعی این است که،  4ربرنارد بارباز نظر 
د. سازنوع انتظار وجود دارد که بخشی از صفات اساسی اعتماد را می

ترین انتظار، انتظار پایداری و تحقق نظم اجتماعی اخالقی و کلی
طبیعی است، دومین انتظار، انتظار اجرای نقش تکنیکی کسانی است 

اند، و اجتماعی وارد شدههای که همراه با ما در روابط و نظام
باالخره سومین آن انتظاراتی است که طرفین تعامل وظایف و 

دهند. یعنی تکالیف و وظایفی که های خود را انجام میمسئولیت
کند عالیق دیگران را بر عالیق فردی ترجیح افراد را موظف می

 .بدهند

 :اشدب تواند ابعاد متفاوتی به شرح ذیل داشتهاز نظر وی اعتماد می

 الف( اعتماد به صداقت و درستی، پایبندی بر اصول اخالقی؛

ب( اعتماد به کارایی و کارآمدی یا توانایی اجرای وظایف محوله 
 نقش؛

؛ در 5لومان (. نیکالس8«)ج( ترجیح منافع جمعی به منافع فردی
 در اعتماد نبود » است معتقد اعتماد اجتماعی کارکرد خصوص

 ایدب افراد که کرده تأکید بدین خاطر وی. است آفرینمشکل جامعه
. دکنن اعتماد دیگران به ضرورت و زمان مقتضایبه و ارادی طوربه

 رد که است اجتماعی سازوکار یک اعتماد لومان منظر از بنابراین
 تنهای و شودمی تنظیم و هدایت هاانسان رفتار و اعمال انتظارات، آن
 جامعه در قوانین درست اجرای صورت در لومان اعتقاد به اینکه امر

 و همکاری مربوطه، متصدیان سوی از مشروع قدرت اعمال و
 که بود خواهیم شاهد سطوح کلیه در را جامعه اعضای مشارکت

4 Bernard Barber 
5 Niklas Luhmann 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 10

http://islamiclifej.com/article-1-1061-fa.html


  و همکاران                 ینانیمز میمر  226

 1398بهار ، 2، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 عتمادا کنندهتقویت خود و است یکدیگر به اعتماد تبعات از امر این
 (.9«)است دیگران به

توان به چهار را می اجتماعی آنتونی گیدنز؛ در مورد اعتمادنظرات 
 :بخش تقسیم کرد

الف( اعتماد و امنیت وجودی: که مربوط به دوران کودکی است و 
نامد، مطابقت دارد. گیدنز با آنچه اریکسون آن را اعتماد بنیادی می

داند که موجود انسانی اعتماد را عامل احساس امنیت وجودی می
ها و در حال و هوای آکنده از نها در بحراوانتقالمنفرد را در نقل

مرتن  (.10«)بردپیش میبخشد و بهخطرهای احتمالی قوت قلب می
خود، انواع گروه مرجع که شامل عضویتی  1در تئوری گروه مرجع

ی خوبای است، بهو غیر عضویتی، مثبت و منفی، هنجاری و مقایسه
های تشریح کرده و همچنین عوامل ساختاری مؤثر در گزینش گروه

های مرجع غیر مرجع و نیز فرضیاتی در خصوص گزینش گروه
ط ای با برد متوسعضویتی ارائه کرده است. نظریه گروه مرجع نظریه

است. این نظریه حاصل کار و تالش رابرت مرتن در راستای تقویت 
شناسی کارکردگرایی ساختی است. این نوع و گسترش جامعه

ای برخوردارند، قابلیت نظری قویحال که از مبانی ها درعیننظریه
آزمون تجربی را نیز دارند و به همین علت هم از محسنات نظریات 

  های خرد برخوردارند.کالن و هم نظریه
اگرچه با نظریه گروه « 2لئون فستینگر»نظریه مقایسه اجتماعی 

د باشباشد اما دارای مفهوم و مضامین مشترکی میمرجع متفاوت می
ضوع مشترک تأثیر گروه بر فرد اشاره دارند. بنابراین و هردو به مو

ی فستینگر استفاده شده در نظریهمطالعه حاضر از قضایای مطرح
کند که پایه و اساس تأثیر کند. وی نه قضیه اصلی را بیان میمی

باشند؛ در این های مرجع بر فرد میگروه بر فرد یا همان گروه
شده توسط فستینگر ارائه مطالعه سه قضیه از مجموع قضایای

ی اول به بررسی افکار و گیرند؛ قضیهمورداستفاده قرار می
ه شود بلکهای خود فرد اشاره دارد و فرد باکسی مقایسه نمیتوانایی

شود و فرد برای موفقیت باید به تنها از روی افکار خود مقایسه می
ین های خود برسد در غیر اشناخت صحیحی از افکار و توانایی

صورت با مشکل مواجه خواهد شد و ممکن است درنهایت این 
مشکالت به شکست بیانجامد. در قضیه دوم، فستینگر معتقد است 

 شود وهای دیگران سنجیده میکه فرد با معیارهای عینی و توانایی
در صورتی که معیار عینی وجود نداشته باشد باید از قدرت تفکر 

توان بیان داشت که اگر امکان یه میاستفاده کرد. بر اساس این قض
های عینی یا اجتماعی وجود نداشته باشد، مقایسه بر اساس شاخص

شود که ناچار بر اساس افکار و مشاهدات خود قضاوت میبه
شده ترین قضیه مطرحاعتماد خواهد بود. و اما مهمثبات و غیرقابلبی

ر حاضی ی مقالهگیری فرضیهتوسط فستینگر که موجب شکل
ی سوم است ها و ...( گردید، قضیه)مقایسه باهمساالن، همکالسی

ها و افکار خود را باکسی که شده است، فرد تواناییکه در آن بیان
د دهسنجد و ترجیح میتر باشد نمیایتر و حرفهبسیار از وی قوی

اندازه خود او باشند، پایه و همخود را با افرادی مقایسه کند که هم
به همین دلیل باشد که بسیاری از دانش آموزان ، خود را بر  شاید

 سنجند. های خود میاساس همساالن و همکالسی

_________________________________ 
1 Refrence group theory 

عنوان نظریه اصلی ای به، باید نظریههای موجود پس از مرور نظریه
ریه که نظبنابراین، ازآنجاییدر این مطالعه مورداستفاده قرار گیرد. 

شده بررسیسه با نظریات مرتن در خصوص گروه مرجع در مقای
 ینا اصلی هایپرسش تواندمی خوبیبه تر بوده،بسیار جامع دیگر

شده در هرچند که یکی از فرضیات مطرح دهد، پوشش را پژوهش
نابراین باشد؛ بی فستینگر میمطالعه حاضر بر اساس قضیه سوم نظریه

 و نظریه فستینگر مرتن مرجع گروه در مطالعه حاضر از تئوری
 پژوهش استفاده شده است.  نظری رهیافت عنوانبه

های مرجع)معلمان، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر گروه
همساالن، اولیای مدرسه، ورزشکاران ملی، هنرمندان، روحانیت و 

آموزان دوره متوسطه خانواده( بر اعتماد اجتماعی در بین دانش
داف جزئی و اه 1396مدارس تیزهوشان شهر تهران در سال 

 اند از:عبارت
آموزان دوره متوسطه مدارس های مرجع دانش.گونه شناسی گروه1

 تیزهوشان شهر تهران .
آموزان دوره متوسطه مدارس . سنجش اعتماد اجتماعی دانش2

 تیزهوشان شهر تهران.
آموزان های مرجع بر اعتماد اجتماعی دانش. سنجش تأثیر گروه3

 ان شهر تهران.دوره متوسطه مدارس تیزهوش
منظور افزایش اعتماد ترین راهکارهای کاربردی به. ارائه مهم4

 آموزان دوره متوسطه مدارس تیزهوشان شهر تهران.اجتماعی دانش
های مرجع و اعتماد اجتماعی رسد بین گروهفرضیه اصلی: به نظر می

آموزان دوره متوسطه مدارس تیزهوشان شهر تهران در بین دانش
 داری وجود دارد.نیرابطه مع

 اند از: های فرعی عبارتفرضیه
آموزان دوره های مرجع دانشترین گروهرسد مهم. به نظر می1

متوسطه مدارس تیزهوشان شهر تهران گروه )معلمان، همساالن، 
اولیای مدرسه، ورزشکاران ملی، هنرمندان، روحانیت و خانواده( 

 باشند.می
آموزان دوره متوسطه اد اجتماعی دانشرسد میزان اعتم. به نظر می2

 باشد.مدارس تیزهوشان شهر تهران در حد باالیی می
آموزان های مرجع بر اعتماد اجتماعی دانشرسد گروه. به نظر می3

 دوره متوسطه مدارس تیزهوشان شهر تهران تأثیر دارند.

 
 مواد و روش ها

با  تبیینی بوده و از روش تحقیق پیمایشی -این تحقیق از نوع توصیفی
استفاده از ابزار پرسشنامه، هست. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 

آموزان دوره متوسطه دوم مدارس تیزهوشان شهر تهران دانش
باشند. برای تعیین حجم عنوان جامعه آماری تحقیق مدنظر میبه

 366،  «کوکران»نظر با استفاده از فرمول نمونه جامعه آماری مورد
ای گیری خوشهنفر به دست آمد. در این تحقیق از روش نمونه

گردد. بدین منظور ابتدا شهر تهران به ای استفاده میچندمرحله
عنوان خوشه اول)به شرح جدول زیر( گانه شهرداری به 22مناطق 
 گردد. بندی میتقسیم

2 Leon Festinger 
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 ایگیری خوشه(: خوشه اول در نمونه1جدول )
منطقه 

21 
 منطقه

10 
 1منطقه  2منطقه  3منطقه  4منطقه  5منطقه  6منطقه  7منطقه  8منطقه  9منطقه 

منطقه 
22 

 منطقه
20 

منطقه 
19 

منطقه 
18 

منطقه 
17 

منطقه 
16 

منطقه 
15 

منطقه 
14 

منطقه 
13 

منطقه 
12 

منطقه 
11 

صورت تصادفی ساده از بین سپس نسبت به انتخاب چهار منطقه به
شده گیری انجامگردد. که بر اساس نمونهگانه اقدام می 22مناطق 
ده شانتخاب گردید. سپس در منطقه انتخاب 17و  14و  6و  2منطقه 

بندی دوم یعنی تعیین مدارس تیزهوشان اقدام گردید نسبت به خوشه
و از بین مدارس در هر منطقه نیز سه مدرسه با استفاده از روش 

 گیری تصادفی ساده به شرح زیر انتخاب گردید. نمونه
 

 ایگیری خوشه(: خوشه دوم در نمونه2جدول )
 17مدارس انتخابی منطقه  14مدارس انتخابی منطقه  6رس انتخابی منطقه مدا 2مدارس انتخابی منطقه 

تیزهوشان تهران پسرانه عالمه 
 6حلی

 8تیزهوشان دخترانه فرزانگان  4تیزهوشان پسرانه عالمه حلی تیزهوشان دخترانه فرزانگان

تیزهوشان تهران پسرانه عالمه  9حلی  تیزهوشان پسرانه عالمه تیزهوشان دخترانه فرزانگان 7تیزهوشان دخترانه فرزانگان 
 9حلی 

تیزهوشان تهران پسرانه عالمه  4تیزهوشان پسرانه عالمه حلی 
 5حلی 

تیزهوشان پسرانه عالمه حلی  9تیزهوشان دخترانه فرزانگان 
11 

 هایافته
 80وسیله پرسشنامه و با طرح در این تحقیق اطالعات موردنیاز به

آمده برای دستآوری گردیده است. بر اساس آمار بهجمعسؤال 
 توان عنوان نمود که :ای)سیمای پاسخگویان( میمتغیرهای زمینه

 %53آموزان پسر با بیشترین فراوانی جنسیت مربوط به دانش
 باشد.ها میفراوانی

 آموزان پایه دومبیشترین فراوانی پایه تحصیلی مربوط به دانش
باشد. یکسانی فراوانی پایه تحصیلی ها میفراوانی %36متوسطه دوم با 

 .باشدآموزان میها در بین دانشدهنده توزیع مناسب پرسشنامهنشان
لوم آموزان رشته عبیشترین فراوانی رشته تحصیلی مربوط به دانش

های پزشکی و باشد. به نظر وجود رشتهها میفراوانی %54تجربی با 
عداد ها دلیلی بر تکار مناسب در سایر رشته پیراپزشکی و عدم بازار

 زیاد متقاضیان رشته علوم تجربی در مدارس باشد.
درصد  45آموزان مدارس فرزانگان در خصوص نوع مدارس، دانش

درصد فراوانی را  55آموزان مدارس عالمه حلی ها و دانشفراوانی
 اند.به خود اختصاص داده

 %31ساله با  17آموزان شبیشترین فراوانی سن مربوط به دان
 باشد.ها میفراوانی

تا  4آموزان با درآمد خانوار بیشترین درآمد خانوار مربوط به دانش
 باشد.ها میفراوانی % 56میلیون با  5

درصد فقط  1در خصوص زندگی با والدین توسط پاسخگویان نیز 
 درصد با 91درصد فقط با مادر و  8کنند و با پدر خود زندگی می

 کنند.پدر و مادر خود زندگی می
ن آموزان ساکبیشترین فراوانی منطقه محل زندگی مربوط به دانش

 باشد.ها میفراوانی %31با  6در منطقه 
به نظر » ها و در پاسخ به سؤالبندی نتایج مصاحبهدرنتیجه جمع

آموزان دوره متوسطه های مرجع دانشگروه ترینعالی مهمحضرت

توان گفت که هنرمندان دارای بیشترین فراوانی می« اند؟کدم
باشند و در رتبه دوم آموزان میعنوان گروه مرجع دانشبه

عنوان گروه ها بهورزشکاران قرار داشته و در رتبه سوم همکالسی
 آموزان قرارگرفته است. مرجع دانش

عالی وضعیت اعتماد اجتماعی به نظر حضرت» در پاسخ به سؤال دوم
 توان گفت:می« باشدوزان در مدرسه چگونه میآمدانش

 %43آموزان در حد متوسطی با کسب میزان اعتماد اجتماعی دانش
 باشد.ها میفراوانی

های مرجع چه عالی گروهبه نظر حضرت»در پاسخ به سؤال سوم
توان می« آموزان در مدرسه دارند؟تأثیری بر اعتماد اجتماعی دانش

 گفت:
آموزان در حد مرجع بر میزان اعتماد اجتماعی دانشهای تأثیر گروه

 باشد.ها میفراوانی %57متوسطی با کسب 
ترین راهکارهای عالی مهمبه نظر حضرت» در پاسخ به سؤال چهارم

آموزان دوره منظور افزایش اعتماد اجتماعی دانشکاربردی به
 توان گفت کهمی« اند؟متوسطه مدارس تیزهوشان شهر تهران کدم

آموزان دارای بیشترین های دانشعامل افزایش مراودات بین خانواده
عنوان عامل افزایش اعتماد اجتماعی از منظر پاسخگویان فراوانی به

باشد و در رتبه دوم عامل افزایش تعداد مشاوران تربیتی مدرسه می
آموزان با قرار داشته و در رتبه سوم عامل اعتمادسازی بین دانش

 سه قرارگرفته است.اولیای مدر
اند که فرضیه به شرح زیر مطرح گردیده 5همچنین در این تحقیق 
 آمده است:دستها نتایج به شرح زیر بهدرنتیجه آزمون فرضیه

های رسد بین گروهشده است: به نظر میفرضیه اول بدین شرح مطرح
آموزان دوره متوسطه مدارس مرجع و اعتماد اجتماعی در بین دانش

 داری وجود دارد.رابطه معنی 1396وشان شهر تهران در سال تیزه
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منظور بررسی این فرضیه با توجه به جدول مستطیلی شکل و به
ای بودن سطوح سنجش هر دو متغیر مستقل و وابسته از آزمون فاصله

 کنیم.ضریب همبستگی پیرسون استفاده می
 

 اجتماعیهای مرجع و اعتماد (: رابطه بین گروه4جدول )
انحراف 
 معیار خطا

ضریب تعیین 
 شدهتعدیل

ضریب 
 تعیین

ضریب 
 همبستگی

635/0 029/0 034/0 612/0 
 

شده محاسبه Fوسیله آزمون دار بودن رگرسیون بهمعنی 5در جدول 
شده برای این آماره داری محاسبهاست. با توجه جدول سطح معنی

 95/0دار بودن رگرسیون در سطح بوده و نشان از معنی 000/0برابر 
 دارد. 

 
 )آنالیز واریانس( جهت معنادار بودن رگرسیون F(: آزمون5جدول )

Sig  آمارهF 
میانگین مجموع 

 مدل مجموع مربعات درجات آزادی مربعات

000/0 448/6 598/2 1 598/2 
 ماندهرگرسیون باقی

  423/0 365 138/74 

 کل 736/76 366   
 متغیر وابسته : اعتماد اجتماعی

تر و سطح خطای کوچک 99/0با توجه به نتایج آزمون با اطمینان 
های مرجع و اعتماد اجتماعی داری بین گروهرابطه معنی 01/0از 

گردد. همچنین مقدار این رابطه وجود دارد. بنابراین فرضیه تائید می
 است که داللت بر همبستگی قوی بین دو متغیر دارد.  612/0

های مرجع و داری بین گروهن رابطه معنیبا توجه به نتایج آزمو
 گردد. همچنیناعتماد اجتماعی وجود دارد. بنابراین فرضیه تائید می

است که داللت بر همبستگی قوی بین دو  612/0مقدار این رابطه 
شده در متغیر دارد. این نتیجه همسو با نظریه رابرت مرتن ارائه

 باشد. چارچوب نظری می
ترین رسد مهمشده است: به نظر میرح مطرحفرضیه دوم بدین ش

آموزان دوره متوسطه مدارس تیزهوشان شهر های مرجع دانشگروه

تهران گروه )معلمان، همساالن، اولیای مدرسه، ورزشکاران ملی، 
منظور بررسی این باشند. بههنرمندان، روحانیت و خانواده( می

 ی بودن سطوحافرضیه با توجه به جدول مستطیلی شکل و فاصله
سنجش هر دو متغیر مستقل و وابسته از آزمون پیرسون و استفاده 

 کنیم.می
 (: همبستگی بین متغیرها6جدول )

انحراف 
 معیار خطا

ضریب تعیین 
 شدهتعدیل

ضریب 
 تعیین

ضریب 
 همبستگی

703/0 011/0 062/0 498/0 

 
 )آنالیز واریانس( جهت معنادار بودن رگرسیون Fآزمون (: 7جدول )

Sig  آمارهF 
میانگین مجموع  

 مدل مجموع مربعات درجات آزادی مربعات

رگرسیون  612/2 1 612/2  412/6 003/0
 012/71 365 409/0    ماندهباقی

 کل 624/73 366    
 های مرجعمتغیر وابسته : گروه 

تر و سطح خطای کوچک 95/0نتایج آزمون با اطمینان  با توجه به
آموزان های مرجع انتخابی دانشداری بین گروهرابطه معنی 05/0از 

های )معلمان، همساالن، اولیای مدرسه، ورزشکاران ملی، با گروه
هنرمندان، روحانیت و خانواده( وجود دارد. بنابراین فرضیه تائید 

است، داللت بر  498/0رابطه گردد. همچنین مقدار این می
 همبستگی بسیار متوسط بین متغیرها دارد.

های مرجع داری بین گروهبا توجه به نتایج آزمون رابطه معنی
های )معلمان، همساالن، اولیای مدرسه، آموزان با گروهانتخابی دانش

ورزشکاران ملی، هنرمندان، روحانیت و خانواده( وجود دارد. 
 498/0گردد. همچنین مقدار این رابطه ائید میبنابراین فرضیه ت

است، داللت بر همبستگی بسیار متوسط بین متغیرها دارد. بر این 
های مرجع ترین گروهتوان گفت مهماساسی می

آموزان)معلمان، همساالن، اولیای مدرسه، ورزشکاران ملی، دانش
 باشند.هنرمندان، روحانیت و خانواده( می

شده در ا نظریه رابرت مرتن و رابرتسون ارائهاین نتیجه همسو ب
آمده نتیجه عملباشد. و با بررسی بهچارچوب نظری می
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سد رشده است: به نظر میآمده. فرضیه سوم بدین شرح مطرحدستبه
آموزان دوره متوسطه مدارس تیزهوشان میزان اعتماد اجتماعی دانش

 باشد.شهر تهران در حد باالیی می
باشد که نشان می 545/0بین متغیرها  (Rهمبستگی) مقدار ضریب 

دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق)اعتماد می
اجتماعی( همبستگی متوسطی وجود دارد. اما مقدار ضریب 

 2/43دهد باشد که نشان میمی 432/0( که برابر با R2شده)تعدیل
 ه به متغیرهای مستقلدرصد از کل تغییرات اعتماد اجتماعی وابست

درصد از  43توان گفت باشد. بنابراین درمجموع میتحقیق می

واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل)معلمان، همساالن، 
اولیای مدرسه، ورزشکاران ملی، هنرمندان، روحانیت و خانواده( 

 گردد.بینی)برآورد( میپیش
 خطای سطح درF (287/3 ) آزمون مقدار داریمعنی به توجه با 

 رگرسیونی مدل که گرفت نتیجه توانمی ،01/0 از ترکوچک
 اًنسبت مدل وابسته متغیر یک و مستقل متغیر 7 از مرکب تحقیق
 اعتماد تغییرات قادرند مستقل متغیرهای مجموع و بوده خوبی

 .کنند تبیین را اجتماعی

 
 طرفهیک(: آنالیز واریانس 8جدول )

 (Fآزمون ) میانگین مربعات (dfدرجه آزادی) جمع مربعات مدل
 287/3 456/2 7 564/15 رگرسیون

  338/1 359 746/106 هاماندهباقی

   366 310/122 جمع

 

 545/0 متغیرها بین( R)همبستگی ضریب مقدار نتایج اساس بر
 متغیر و مستقل متغیرهای مجموعه بین دهدمی نشان که باشدمی

 اما. دارد وجود متوسطی همبستگی( اجتماعی اعتماد)تحقیق وابسته
 نشان که باشدمی 432/0 با برابر که( R2)شدهتعدیل ضریب مقدار

 به وابسته اجتماعی اعتماد تغییرات کل از درصد 2/43 دهدمی
 فتگ توانمی درمجموع بنابراین. باشدمی تحقیق مستقل متغیرهای

 لمان،مع)مستقل متغیرهای توسط وابسته متغیر واریانس از درصد 43
 و روحانیت هنرمندان، ملی، ورزشکاران مدرسه، اولیای همساالن،

 اننش متغیرها مقایسه همچنین. گرددمی( برآورد)بینیپیش( خانواده
 اجتماعی اعتماد  بر مرجع هایگروه همه تأثیر: که دهدمی

 با ضریب هنرمندان مرجع گروه و است دارمعنی آموزاندانش
 با ملی ورزشکاران مرجع گروه و 571/0 برابر( Beta)رگرسیونی

 تأثیر باالترین ترتیب به 568/0 برابر( Beta)رگرسیونی ضریب
 جدول مدو بخش در. اندداشته تحقیق وابسته متغیر بر را رگرسیونی

 دونب متغیرها بین همبستگی یعنی صفر مرتبه همبستگی میزان
 پس متغیرها بین همبستگی یعنی جزئی/ تفکیکی همبستگی کنترل،

 و مستقل، متغیرهای سایر با متغیر دو همبستگی اثر حذف از
 از پس غیرهامت بین همبستگی سنجش یعنی تفکیکی نیمه همبستگی

 آمده مستقل، متغیر بر مستقل متغیرهای بقیه خطی اثر حذف
 مرجع هایگروه همبستگی میزان همبستگی نوع سه هر در.است

. باشدمی هاگروه سایر از بیشتر را ملی ورزشکاران و هنرمندان
 به دست منظوربه مختلف مراحل در مسیر تحلیل نتایج بندیجمع

 أثیرت میزان باید وابسته بر مستقل متغیرهای کل تأثیرات آوردن
 .کنیم محاسبه را مستقل متغیر هر غیرمستقیم و مستقیم

 و کنیممی مشخص 1 شماره جدول برابر را مستقیم تأثیرات بنابراین
 مسیرهای تمامی بتای ابتدا غیرمستقیم تأثیر آوردن به دست منظوربه

 و نموده ضرب هم در را هاآن سپس و مشخص را غیرمستقیم
 تأثیر کل سپس و نماییممی جمع باهم را مسیرها ضربحاصل

 .نماییممی جمع مستقیم تأثیر با را آمدهدستبه غیرمستقیم

 متغیر رب متغیرها غیرمستقیم و مستقیم اثرات و مسیر تحلیل نتایج
 :باشدمی زیر جدول شرح به( اجتماعی اعتماد) وابسته

 
 مسیر تحلیل نتایج بندیجمع(: 9) جدول

 
 متغیرها

 انواع تأثیر
 کل غیرمستقیم مستقیم

 571/0 - 571/0 هنرمندان

 568/0 - 568/0 ورزشکاران ملی
 176/0 - 176/0 اولیای مدرسه

 179/0 - 179/0 روحانیت
 285/0 071/0 214/0 معلمان

 581/0 283/0 298/0 همساالن
 466/0 225/0 241/0 خانواده
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 1398بهار ، 2، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 
 (: نمودار تحلیل مسیر1شکل)

 نتایج تحلیل مسیر:
 توان عنوان نمود:آمده موارد زیر را میدستبهبا توجه به نتایج 

.متغیرهای گروه معلمان، گروه همساالن و گروه خانواده هم 1
طور مستقیم و هم به شکل غیرمستقیم بر متغیر وابسته)اعتماد به

 باشند.اجتماعی( تأثیرگذار می
. متغیرهای گروه هنرمندان، ورزشکاران ملی، اولیای مدرسه و 2

طور مستقیم بر متغیر وابسته)اعتماد اجتماعی( به روحانیت فقط
 باشند.تأثیرگذار می

. میزان تأثیر کل هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته عبارت است 3
 از جمع تأثیرات مستقیم با غیرمستقیم هر متغیر.

. در بین متغیرهای مستقل بیشترین تأثیر را متغیر گروه مرج 4
نش آموزان دارد. همچنین متغیر گروه همساالن بر اعتماد اجتماعی دا

هنرمندان در رتبه دوم قرار دارد و متغیر گروه ورزشکاران ملی در 
رتبه سوم قرار دارد. کمترین تأثیر را نیز گروه مرجع اولیای مدرسه 

 و روحانیت بر اعتماد اجتماعی دانش آموزان دارند.
 آموزاندانشهای مرجع بر اعتماد اجتماعی بر این اساس متغیر گروه

 گردد.باشد. بنابراین فرضیه تحقیق تائید میتأثیرگذار می
ت در توان گفهمچنین بر اساس نتایج تحلیل مسیر در این تحقیق می

بین متغیرهای مستقل بیشترین تأثیر را متغیر گروه مرجع همساالن 
بر اعتماد اجتماعی دانش آموزان دارد. همچنین متغیر گروه 

ه دوم قرار دارد و متغیر گروه ورزشکاران ملی در هنرمندان در رتب
رتبه سوم قرار دارد. کمترین تأثیر را نیز گروه مرجع اولیای مدرسه 

 و روحانیت بر اعتماد  اجتماعی دانش آموزان دارند.
 

 گیرینتیجه
با توجه به افزایش ارتباطات و تسهیل در ارتباطات دانش آموزان »

های بتوان ادعا کرد که امروزه گروهبا تمامی اقشار جامعه، شاید 
د. باشنمرجع دارای بیشترین تأثیرگذاری بر روی دانش آموزان می

 های مرجع قرارتواند تحت تأثیر گروهیکی از مواردی که شدیداً می
گزینش از بین باشد. گیرد، اعتماد اجتماعی دانش آموزان می

روه ومی، این گهای مرجع عضویتی و غیر عضویتی، بومی و غیربگروه

 قرار مرجع و آن گروه مرجع نیز تحت تعیین ساختارهای اجتماعی
ر و اقتدا ژساختارهای اجتماعی که درجات متفاوتی از پرستی دارد.

هایی کند، تمایل دارد این گزینش را برای آنیین میبها ترا برای گروه
( 11) «اند، الگومند نمایدکه در جامعه به طرز متفاوتی استقراریافته

های مرجع دانش آموزان مدارس ترین گروهدر این تحقیق مهم
ها و همچنین رابطه بین تیزهوش و میزان اعتماد اجتماعی آن

های مرجع و اعتماد اجتماعی موردبررسی و کنکاش علمی قرار گروه
 گرفت. 

دانش آموزان از وضعیت اعتماد اجتماعی نسبتاً پایینی قرار دارند که 
عدم اعتماد دانش آموزان به اولیای مدرسه، معلمان و  دهندهنشان

ها و حتی به اعضای خانواده است. همچنین میزان همکالسی
مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه و خانه و خانواده و میزان 

ها در سطح متوسطی اعتماد اجتماعی و روابط متقابل اجتماعی آن
سطح اعتماد اجتماعی دهنده متوسط بودن بوده است که خود نشان

دانش آموزان است. بخشی از این مسئله مرتبط با پایین بودن میزان 
صورت عمومی در کشور است و بخش دیگری به اعتماد اجتماعی به

ریزی دقیق اثر مخرب عضویت در فضاهای مجازی و عدم برنامه
ها و مدارس برای افزایش میزان اعتماد اجتماعی در بین دانش خانواده

آمده در هر دو دستباشد. درمجموع بر اساس نتایج بهوزان میآم
های هنرمندان و ورزشکاران بخش کمی و کیفی در این تحقیق گروه

های مرجع دانش آموزان ترین گروهعنوان مهمبه ترتیب اولویت به
های مرجع اند که تطابق نتایج هر دو بخش را در گروهشدهمطرح

عنوان الگوهای رفتاری ها بهکه این گروه دهددانش آموزان نشان می
و اخالقی دانش آموزان قرار دارند. همچنین بر اساس نتایج 

 داری بینها در بخش کمی رابطه معنیآمده از آزمون فرضیهدستبه
های های مرجع و اعتماد اجتماعی وجود دارد که بر اساس یافتهگروه

بر این اساس متغیر  آمده است.دستبخش کیفی نیز این نتیجه به
 د. باشآموزان تأثیرگذار میهای مرجع بر اعتماد اجتماعی دانشگروه

 
 پیشنهادهای پژوهش

های تحقیق به همچنین پیشنهادهای زیر بر اساس یافته
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های مختلف کشور اندرکاران و برنامه ریزان در سازماندست
 گردد:طورکلی ارائه میبه

وه عنوان گرگروه همساالن به یشتر. با توجه به تأثیرگذاری ب1 
ها بر اعتماد اجتماعی دانش آموزان مرجع نسبت به سایر گروه

منظور افزایش ها بهگردد که اولیای مدرسه و خانوادهپیشنهاد می
گزینش دوستان و میزان اعتماد اجتماعی دانش آموزان نسبت به

ها و انجام همساالن دانش آموزان و نظارت بر روابط آن
های همسال از گیری مناسب گروه های الزم برای الگوآموزش

 همدیگر اقدام کنند.
عنوان دومین گروه مرجع . با توجه به تأثیرگذاری هنرمندان به2

ها بر اعتماد اجتماعی دانش آموزان مؤثر نسبت به سایر گروه
گردد والدین نسبت به معرفی هنرمندان دارای الگوهای پیشنهاد می

مناسب و بدون حاشیه به دانش آموزان اقدام کنند و اولیای رفتاری 
های اخالقی مدرسه نیز در معرفی این گروه هنرمندان دارای ویژگی

های آنان و دعوت از آنان برای حضور و رفتاری مناسب با پخش فیلم
 در مدارس اقدام کنند.

های نظران در حوزههای آموزشی با حضور صاحب. کارگاه3
منظور معرفی و نحوه الگوبرداری اسی و روانشناسی بهشنجامعه

های مرجع مفید و مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از گروه
 و آینده شغلی دانش آموزان برگزار گردد.

ریزی دقیق برای ای و با برنامهصورت دوره. جلسات سخنرانی به4
ع و های مرجمنظور شناخت بهتر گروهوالدین دانش آموزان به

های افزایش اعتماد اجتماعی دانش آموزان برای کاهش زمینه
های احتمالی در زمینه پایین بودن میزان اعتماد اجتماعی و آسیب

 های مرجع توسط دانش آموزان برگزار گردد.انتخاب نادرست گروه
های مرجع مفید و مناسب . اولیای مدرسه نسبت به معرفی گروه5

سط دانش آموزان در قالب جلسات برای الگوبرداری صحیح تو
طور مثال: سخنرانی و برخوردهای چهره به چهره اقدام نمایند. به

 های ایثارگرارائه الگوهای رفتاری معلمان و اساتید دانشگاه و چهره
های مرجع، جلوگیری منظور افزایش اعتماد به این دسته از گروهبه

ای دینی در زندگی هاز تضاد در حرف و عمل و کاربردی شدن آموزه
منظور افزایش اعتماد اجتماعی به مسئوالن تربیتی اجتماعی به

 مدارس.
های مرجع منظور شناخت بهتر گروهشناسی بههای آسیب. دوره6

کار و ... در آور و باندهای خالفهای مرجع زیانمفید و گروه
الخصوص پلیس فتا( و مدارس و ارتباط مستمر بین پلیس ) علی

سازی دانش آموزان راجع به شناخت در خصوص آگاه مدارس
آور جهت جلوگیری از مشکالت و معضالت های مرجع زیانگروه

 اجتماعی جامعه.
وپرورش و نیروی انتظامی . هماهنگی بین وزارت آموزش7

جمهوری اسالمی تحت عنوان پلیس یار در مقطع متوسطه مشابه 
دینه کردن امنیت اجتماعی منظور نهاطرح همیار پلیس در ابتدایی به

و افزایش اعتماد اجتماعی در این مقطع تحصیلی حساس، که دانش 
 یابی هستند. آموزان نوجوان در تالش کسب هویت جدید و الگو

های های مرجع، چه درون مدرسه، گروه. تشکیل انواع گروه9 
های علمی،گروه تئاتر، مربوط به پژوهش و تحقیقات علمی و گردش

های ی ورزشی و ........ و چه در بیرون از آن مانند گروههاگروه

تنها موجب زیست و منابع طبیعی و .......که نهحفاظت از محیط
اعتماد دانش آموزان به مدرسه شده، بلکه متعاقباً به گسترش اعتماد 

ها و شرکت و ها و انجمناجتماعی یاری رسانند. تشکیل این گروه
میت دارد که پاتنام نشاط حاصل حضور ها چنان اهعضویت در آن

ها را بیشتر از کسب مدرک دانشگاهی و یا دو برابر شدن در آن
 داند.درآمد می

های مرتبط مانند . نتایج تحقیق به نهادها و ارگان10
طورکلی به وپرورش در مناطق مختلف شهر تهران و بهآموزش

امی وپرورش و نیروی انتظوزارت ورزش و جوانان و آموزش
منظور برداری بهجمهوری اسالمی ایران جهت هرگونه بهره

 تر برای دانش آموزان ارسال گردد.ریزی دقیقبرنامه

 
References 
1. Song Lijun (2015), Social capital, 

comparative reference group, and 

depression in two societies, Social Science 

& Medicine, Volumes 136–137, July 2015, 

Pages 117-127. 

2. Radmehr, Hossein. (1390). Assessing 

the internal and external motivation of 

progress and attitude of students of 

different educational levels towards 

educational issues and the role of these 

variables in explaining their academic 

progress, Quarterly Journal of Educational 

Innovations, Vol. 18, 202-171. 

3. Hemmati Rad, Farzaneh, Keshavarz, 

Amrullah, Mo'meni, Hassan (1397). The 

Relationship between Social Capital and 

Social Health in Secondary High School 

Students, Social Work, Volume 7, Number 

2, Consecutive, 24: 14-8. 

4. Naderi Motamed, Morteza (2017), 

Sociology of Family, Tehran, Danjeh 

Publishing. 

5. Paul N. Gooderham (2018), Reference 

Group theory and adult education, Adult 

education quarterly, vol.37, No.3. 

6. Sellnow, Kyrie & Karyan, Esbensen & 

Josh M. Cisler (2019). Social Trust and 

Reciprocity Among Adolescent Girls 

Exposed to Interpersonal Violence, 

University of Wisconsin – Madison, USA, 

Journal of Interpersonal Violence, vol. 36, 

21-22: pp. 9977-9995. , First Published 

October 14, 2019. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 10

http://islamiclifej.com/article-1-1061-fa.html


  و همکاران                 ینانیمز میمر  232

 1398بهار ، 2، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

7. Coven, J. (2004). Social capital in the 

creation of human capital. American 

Journal of Sociology, 94: 95–120. 

8. Hezar Jaribi, Jafar and Safari Shali, 

Reza. (1388). Investigating the Factors 

Affecting Citizens' Social Trust, Quarterly 

Journal of Applied Sociology, Scientific-

Research Journal of the University of 

Isfahan, Year 20, Issue 4. 

9. Abbaszadeh, Mohammad (1383). 

Factors Affecting the Formation of 

Students' Social Trust, Social Welfare 

Quarterly, Fourth Year, No. 15. 

10. Alipour, Parvin et al. (1388). Trust and 

Participation, A Study of the Relationship 

between Trust and Participation in Tehran, 

Iranian Journal of Sociology, Summer 

2009, Volume 10, Number 2. 

11. Dawson, E. & Chatman, E. (2001) 

Reference Group Theory with Implication 

for Information Studies: A Theoretical 

Essay, Florida State University: 

Tallahassee, Florida, USA. 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://islamiclifej.com/article-1-1061-fa.html
http://www.tcpdf.org

