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 یرستانیدانش آموزان دب یاعتماد اجتماع یریگ شکل یبرا ییارائه الگو

 3یباقر یمهدو  2یاحمد هاشم یدس ،1یمحمود حسن

 چکیده

آموزان دوره دوم  گیری مدل اعتماد اجتماعی دانش هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای شکل
هدف کاربردی، از نوع آمیخته )کیفی  ازنظرروش تحقیق باشد.  می 1911متوسطه شهر تهران در سال 

نظران، خبرگان و کارشناساان حاوزه    نفر از صاحب 14کمی( انجام شد. حجم نمونه در بخش کیفی -
صاور    نیماه سااختاریافته  هاا ماااحبه    طور هدفمند انتخاب شدند و با آن تعلیم و تربیت بودند که به

آوری گردیاد و در بخاش کمای از     اشاباع نظاری جما     بار اساا   های الزم  داده که طوری بهگرفت. 
هاا ادادام شاد.     آوری داده گویه و به طیا  لیکار  نسابت باه جما       110با  محقق ساختهنامه پرسش
آموزان، عواملی همچون  گیری اعتماد اجتماعی دانش از اینکه در شکل اند عبار های این تحقیق  یافته
پاییری، حمایات    اندیشی، انضباط اجتماعی، احترام، تعهد اجتماعی، مشارکت اجتمااعی، انعطااف   مثبت

پییری باا محایم مدرساه،     گرایی، ثبا  هیجانی، خودکارآمدی، اعتماد به نفس، تطابق اجتماعی، کمال
ها، مامم بودن، انضباط کاری، پشاتکار، مهرباانی و تواضا  شناساایی      کنجکاوی، وفاداری به ارزش

ی اینکه تحلیل آماری استنباطی در بخش کمی مورد تأیید درار گرفتند. بنابراین برا بر اسا گردید و 
آموزان در مدار  رشد و توسعه پیدا کند، باید تمام عوامل مطروحه  گیری اعتماد اجتماعی دانش شکل

زیرا دستیابی به رشد و توسعه فرهنگ اعتماد اجتمااعی،  . پیدا کنندطور هماهنگ توسعه  در مدار  به
 امعه برخوردار باشد.ریزی ددیق با نیازهای ج از برنامه وپرورش آموزشمستلزم آن است که نظام 

 

 مدار  ،اعتماد اجتماعی ،اعتماد واژگان کلیدی:
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 .یرانالمرد، ا ی،نشگاه آزاد اسالمالمرد،دا یتی،واحدگروه علوم ترب یاردانش 2
 .یرانبندرعبا ، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،دانشکده علوم انسان ی،دولت یریتگروه مد یاردانش 9
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 قدمهم

اعتماد مقدمه ارتباط با دیگران و نگرش نسبت به خود و دنیای اطراف است که بر رفتار و اعماال  

اعتماد از تجربیا  اولیاه  »دارد:  گیارد. ریشه این نگرش نظریه اریکسون است که بیان می ما تأثیر می

رناگ  )به« ای اسات.  گیری هرگوناه رابطاه   شود و جزء ارکان ضروری شکل دوران کودکی حاصل می

ای دابل اعتماد عمل کرد یا رفتااری دابال اعتمااد داشات      ( برای تداوم یک رابطه باید به گونه1914

(. انسان به حکم اینکه موجودی اجتماعی است و تمایل به زنادگی اجتمااعی، ریشاه در    2011)بارون 

هاش  کال  و نارساییفطر  او دارد، ناگزیر از بردراری ارتباط با دیگران است، تا در پرتو آن بتواند مش

مؤثر باشد. اعتماد یکای  های متعدد دیگران  طور متقابل در رف  مشکال  و کاستی را برطرف کند و به

ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه اسات )کفاشای و    های مهم روابم انسانی و زمینه از جنبه

 (. 1988همکاران 

ادتاادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سرعت  های مختل  اعتماد اجتماعی، مشارکت را در زمینه

های مختل  جامعه افزایش می دهد. اعتمااد را مای    بخشد و تمایل افراد را برای همکاری با گروه می

 شمار آورد. توان هسته و خیرمایه اصلی سرمایه اجتماعی به

ا تربیات و  رود. زیارا با   شامار مای   مدرسه، اسا  و زیربنای هرگونه توسعه و تغییار در جامعاه باه   

آموزان، جامعه باه تادریب باه     شکوفایی استعدادها، خالدیت، تفکر خالق و ددر  حل مسأله در دانش

سااز رشاد فکاری،     ، زمیناه وپارورش  آموزششود. زیرا  سمت شکوفایی، بالندگی و توسعه رهنمون می

 (.1918های یک جامعه پویا است )صفری و سلیمانی  اخالدی، فرهنگی و تربیتی انسان

ای از نظام باورها هستیم که دنیاای ماا را سااختارمند کارده، باه       ها، دارای مجموعه همه ما انسان

ها سردرگم و سرگردان خواهیم بود. بعضی از باورها نشاانگر یاک    تجارب ما معنی داده و ما بدون آن

کنند  و ترغیب میباشند. این باورها ما را تشویق  خودپویایی هستند و دارای توان بالقوه برای تحول می

ماان را حال کنایم و     سازی نقایص و رف  کمبودها برآمده و مساائل  وجوی اصالح و بهینه تا در جست

کننده باشیم. این باورها همچنین نظاام انگیزشای ماا را منساجم و یکهار اه       کنند تا تعیین کمک می

ای دساتیابی باه آن اهاداف    طور نیرومندی در انتخاب اهداف، مقاومت و فعالیت مداوم بر کنند و به می

گاردد کاه    آماوزان برمای   ها به اعتماد در دانش (. لیا یکی از این نگرش2000گیارند )دیویک  تأثیر می

 آموزان را ردم بزند. پیشرفت تحایلی دانشتواند زمینه موفقیت علمی و  می
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ا کاادر    آماوزان  توان از لحاا  اعتمااد )باورهاای مشاترن داناش      بنابراین، فرهنگ مدار  را می

کند؛ مگر اینکه  آموزشی( ترسیم کرد. اعتماد تا حدودی شبیه هوا است؛ هیچ کس به آن زیاد فکر نمی

آموزان مهم است؛  راکه همکاری  الزم شود وجود نداشته باشد. با این حال، اعتماد در مدار  و دانش

(؛ از 1111هد )زند  میزایش پییرا بودن نظرا  دیگران را اف؛ (2001موران   اکند )شانن   را تسهیل می

 اعتمااد ؛ دهاد  (؛ ظرفیت سازمانی را افازایش مای  2001کند )شانن ا موران   گرایی حمایت می تخاص

خواهد که اعتماد کند و به او اعتماد کنند.  شود و هر کسی می آموزان می باعث پیشرفت تحایلی دانش

 (1912لیمانی، صفری و نظری ؛ ترجمه س2019اما اعتماد معانی متعددی دارد. )هوی و میکل 

باشد. این مقوله تاکنون در ادبیا  سازمان و  یکی از مباحث مهم در بحث اعتماد، اعتماد جمعی می

های اندکی را به خود اختااص داده است. همچنین وضعیت اعتماد جمعی و پیامدهای  مدیریت بحث

آموزان ممکن اسات ایان    و دانش آن در مدار  همچنان مبهم است. گاهی مدیران، معلمان و والدین

ها به اندازه کافی مورد اعتماد دیگران نیستند و این امر ساط  تعهادا     احسا  را داشته باشند که آن

تواناد   گیری اعتماد جمعای و پیامادهای آن در مادار  مای     آورد. لیا شکل آنان را به شد  پایین می

اساسی در پژوهش حاضر آن اسات کاه مادل    تاویر روشنی از علل احتمالی را نشان دهد. لیا سؤال 

ست؟ و  ه روابطی باین  گیری اعتماد جمعی و پیامدهای آن در مدرسه  گونه است؟ دارای  ه ا شکل

 اجزای این مدل وجود دارد؟ انجام این مطالعه اهمیت و ضرور  زیادی پیدا کرده است.

 

 پیشینه پژوهش

اگر ه پژوهشی که ددیق به همین عنوان انجاام داده   .شود اکنون به پیشینه پژوهشی پرداخته می

طاور خالصاه اشااره     هایی که در این راساتا صاور  گرفتاه باشاند باه       ، به پژوهشباشند وجود ندارد

 گردد: می

های اجتمااعی   ( در پژوهشی دریافتند: اعتماد اجتماعی که یکی از سرمایه1918ارسیا و ساعی ) -

ان نسبت به توسعه سیاسی تاأثیر مثبات دارد. همچناین اعتمااد     در جامعه است، روی نگرش شهروند

 شود. اجتماعی منجر به باال رفتن سرمایه اجتماعی در جامعه می

آموزان  ( در مطالعه خود دریافتند که بین اعتماد کادر آموزشی به دانش1912صفری و سلیمانی ) -

اری وجود دارد و نیز دریافتند که سط  د آموزان رابطه مثبت و معنی و والدین و پیشرفت تحایلی دانش
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 تر بوده و نامطلوب است. اعتماد معلمان در مدار  متوسطه اول از حد متوسم پایین

( در تحقیاق خاود دریافتناد کاه باین اعتمااد معلماان و سااختار         1914میرکمالی و همکاران ) -

ان نشان داد که سط  فرهنگ داری حاکم است. و نیز مطالعه آن توانمندساز مدرسه رابطه مثبت و معنی

 تر بوده و از مطلوبیت الزم برخوردار نیست. اعتماد در مدار  ابتدایی شهر تهران از حد متوسم پایین

ای که در مدار  شهرستان پاکدشت انجاام داد، دریافات کاه باین      در مطالعه( 1912مرشدی ) -

ود ندارد؛ در حالی کاه باین اعتمااد    داری وج آموزان رابطه معنی اعتماد مدیر و پیشرفت تحایلی دانش

 دار وجود دارد. آموزان و والدین رابطه مثبت و معنی معلمان به دانش

( در مطالعه خود دریافتند که بین اعتماد کاادر آموزشای و رضاایت شاغلی     2012مالی و هاتی ) -

حیم کار موجب داری وجود ندارد؛ در حالی که کیفیت روابم اجتماعی معلمان در م معلمان رابطه معنی

 شود. ها می ارتقاء رضایت شغلی آن

هاای   ( در تحقیقی تأثیر سرمایه اجتماعی ا ادتاادی و فرهنگی بر دسترسی خانواده 2014فان ) -

تحقیاق فاان، سارمایه ادتااادی ا       بر اساا   ینی به مناب  آموزشی را مورد بررسی درار داده است. 

ت بیشتر اسا آموزان تأثیر دارند و تأثیر سرمایه فرهنگی  فرهنگی و اجتماعی بر عملکرد تحایلی دانش

 (.1918)به نقل از کرمی 

کاهش اعتماد به دیگران و عدم اطمینان به نهادها در بین »( در تحقیقی با عنوان 2012کا  ) -

طور معنااداری،   نشان داد که به« 2012و  1112های  افراد بزرگسال و نوجوانان آمریکایی در بین سال

هاای خباری و    ی به نهادهایی  ون رسانهها اطمینان کم ها به همدیگر کم شده و آن اعتماد آمریکایی

 (.1918دینی دارند )به نقل از کرمی 

 

 ها روش

روش از ناوع اکتشاافی و از روش    ازنظار هادف کااربردی و    ازنظار پژوهش حاضر، روش تحقیق 

هاای کیفای از نتاایب     از روش دلفی استفاده خواهد شاد. داده  شود. در بخش کیفی آمیخته استفاده می

اجارا   ازنظرهای کمی نیز با استفاده از پرسشنامه استخراج و  شود و داده ان حاصل میمااحبه با خبرگ

بخشی از آن توصیفی و پیمایشی و بخشی دیگر به روش همبستگی ا علی اسات کاه باا اساتفاده از      

سازی معادال  ساختاری میزان و نوع تاأثیرا  )مساتقیم و غیرمساتقیم( تعادادی از متغیرهاای       مدل
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 مطالعه درار خواهند گرفت. مستقل مورد

نفر از اعضای هیئت علمی مرتبم با موضوع که  12جامعه آماری پژوهش حاضر در دسمت کیفی، 

گیارد و در   اند مااحبه انجام مای  های مرتبم را داشته دارای تجربه تدریس و دارای تألیفا  و پژوهش

نفار انتخااب شادند و     980 جدول مورگان بر اسا شهر تهران  وپرورش آموزشبخش کمی، مدیران 

گیاری اعتمااد    و الگاوی شاکل  آوری اطالعا  بعد از انجام مااحبه و مشخص شدن ابعاد   برای جم 

گویه به طی  لیکر  تنظیم شده  110ی شود که این پرسشنامه دارا ای تنظیم می اجتماعی، پرسشنامه

 است. 

ساختار یافته کاه باا طارح     مااحبه نیمهها در بخش کیفی پس از انجام  برای تجزیه و تحلیل داده

از: )ال ( از نگاه خودتان، اعتماد ا اجتماد اجتماعی را تعری  کنید.   اند عبار پرسش صور  گرفته که 

بینید؟ )ج(  ه عاواملی بار    آموزان را  گونه می گیری اعتماد اجتماعی در بین دانش )ب( وضعیت شکل

آوری  جم « اشباع نظری» بر اسا های الزم  س دادهسه ؟آموزان مؤثر است گیری اعتماد دانش شکل

افازار   وسایله نارم   ها از کدگایاری بااز، محاوری و گزینشای باه      گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده

AMOS .استفاده گردید 

تکنیک  بر اساسهای حاصل از پرسشنامه ابعاد اعتماد اجتماعی  : یافته1جدول 

 آنتروپی شانون

 دسته
شاخص/ 
 متخااین

جم  
 نمره

 میانگین
میانگین 
 دسته

بار 
اطالعاتی 
 شاخص

وزن 
 شاخص

میانگین 
 وزن
 دسته 

 عوامل فردی
 

 2/4 21 مثبت اندیشی

19/9 
 

262/1 022/0 

021/0 
 

 020/0 220/1 4 20 صدادت

 022/0 262/1 6/9 18 کمال گرایی

 022/0 262/1 2/4 21 روشن فکری

 022/0 262/1 2/4 21 خودکارامدی

 041/0 291/1 2/4 21 کنترل هیجان

 022/0 212/1 4/4 22 اعتماد به نفس

 092/0 212/1 8/2 14 خردورزی

 022/0 112/1 2/4 21 کنجکاوی

 020/0 262/1 4 20 مامم بودن

 022/0 220/1 9 12 انضباط کاری
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 دسته
شاخص/ 
 متخااین

جم  
 نمره

 میانگین
میانگین 
 دسته

بار 
اطالعاتی 
 شاخص

وزن 
 شاخص

میانگین 
 وزن
 دسته 

 022/0 262/1 4 20 پشتکار

 020/0 212/1 2/4 21 مهربانی

 022/0 220/1 4/4 22 تواض 

 042/0 262/1 2/4 21 پیشرفت

 022/0 212/1 8/2 14 استناد گرایی

 092/0 212/1 2/4 21 داطعیت

  022/0 112/1  4 20 خود کنترلی

عوامل 
 اجتماعی

 8/9 11 احترام به ارزش ها

04/4 

222/1 091/0 

044/0 

 022/0 181/1 2/4 21 اعتماد اجتماعی

 041/0 262/1 8/9 11 تعهد کاری

وفاداری به ارزش 
 ها

22 4/4 291/1 02/0 

صحت پییری 
 اطالعا 

20 4 220/1 096/0 

 

 تحلیل عاملی تأییدی حالت تخمین استاندارد: 2جدول 
 نتیجه (sigعددمعناداری ) عددمعناداری سواال  مولفه مفهوم

 
 
 
 
 
 

 ابعاد اعتماد اجتماعی

 
 

 مثبت اندیشی

 تائید 000/0 11/0 1سؤال 

 تائید 000/0 12/0 2سؤال 

 تائید 000/0 60/0 9سؤال 

 تائید 000/0 12/0 4سؤال 

 تائید 000/0 68/0 2سؤال 

 تائید 000/0 86/0 6سؤال 

 تائید 000/0 80/0 1سؤال 

 
 انظباط اجتماعی

 تائید 000/0 12/0 8سؤال 

 تائید 000/0 16/0 1سؤال 

 تائید 000/0 81/0 10سؤال 

 تائید 000/0 18/0 11سؤال 

 تائید 000/0 11/0 12سؤال 

 احترام
 تائید 000/0 81/0 19سؤال 

 تائید 000/0 89/0 14سؤال 
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 نتیجه (sigعددمعناداری ) عددمعناداری سواال  مولفه مفهوم

 تائید 000/0 81/0 12سؤال 

 تائید 000/0 61/0 16سؤال 

 
 تعهد اجتماعی

 تائید 000/0 81/0 11سؤال 

 تائید 000/0 81/0 18سؤال 

 تائید 000/0 12/0 11سؤال 

 تائید 000/0 12/0 20سؤال 

 تائید 000/0 81/0 21 سؤال

 
 مشارکت اجتماعی

 تائید 000/0 16/0 22سؤال 

 تائید 000/0 80/0 29سؤال 

 تائید 000/0 16/0 24سؤال 

 تائید 000/0 84/0 22سؤال 

 تائید 000/0 12/0 26سؤال 

 تائید 000/0 12/0 21سؤال 

 انعطاف پییری

 تائید 000/0 12/0 28سؤال 

 تائید 000/0 12/0 21سؤال 

 تائید 000/0 60/0 90سؤال 

 حمایت اجتماعی

 تائید 000/0 89/0 91سؤال 

 تائید 000/0 10/0 92سؤال 

 تائید 000/0 12/0 99سؤال 

 کمال گرایی

 تائید 000/0 11/0 94سؤال 

 تائید 000/0 12/0 92سؤال 

 تائید 000/0 66/0 96سؤال 

 ثبا  هیجانی

 تائید 000/0 12/0 91سؤال 

 تائید 000/0 12/0 98سؤال 

 تائید 000/0 18/0 91سؤال 

 تائید 000/0 12/0 40سؤال 

 خودکارامدی

 تائید 000/0 60/0 41سؤال 

 تائید 000/0 88/0 42سؤال 

 تائید 000/0 10/0 49سؤال 

 
 

 اعتماد به نفس

 تائید 000/0 19/0 44سؤال 

 تائید 000/0 84/0 42سؤال 

 تائید 000/0 19/0 46سؤال 

 تائید 000/0 19/0 41سؤال 
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 نتیجه (sigعددمعناداری ) عددمعناداری سواال  مولفه مفهوم

 تائید 000/0 84/0 48سؤال 

 تائید 000/0 19/0 41سؤال 

 تائید 000/0 21/0 20سؤال 

 

 
تطابق پییری با محیم 

 مدرسه

 تائید 000/0 84/0 21سؤال 

 تائید 000/0 88/0 22سؤال 

 تائید 000/0 10/0 29سؤال 

 تائید 000/0 88/0 24سؤال 

 تائید 000/0 10/0 22سؤال 

 تائید 000/0 18/0 26سؤال 

 تائید 000/0 16/0 21سؤال 

 تائید 000/0 16/0 28سؤال 

 تائید 000/0 16/0 21سؤال 

 کنجکاوی

 تائید 000/0 80/0 60سؤال 

 تائید 000/0 16/0 61سؤال 

 تائید 000/0 81/0 62سؤال 

 وفاداری به ارزش ها

 تائید 000/0 81/0 69سؤال 

 تائید 000/0 61/0 64سؤال 

 تائید 000/0 81/0 62سؤال 

 مامم بودن

 تائید 000/0 62/0 66سؤال 

 تائید 000/0 81/0 61سؤال 

 تائید 000/0 81/0 68سؤال 

 تائید 000/0 81/0 61سؤال 

 خودکارامدی

 تائید 000/0 81/0 10سؤال 

 تائید 000/0 81/0 11سؤال 

 تائید 000/0 81/0 12سؤال 

 تائید 000/0 81/0 19سؤال 

 پشتکار

 تائید 000/0 14/0 14سؤال 

 تائید 000/0 22/0 12سؤال 

 تائید 000/0 22/0 16سؤال 

 
 مهربانی

 تائید 000/0 14/0 11سؤال 

 تائید 000/0 22/0 18سؤال 

 تائید 000/0 14/0 11سؤال 

 تائید 000/0 16/0 80سؤال 
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 نتیجه (sigعددمعناداری ) عددمعناداری سواال  مولفه مفهوم

 تائید 000/0 10/0 81سؤال 

 
 تواض 

 تائید 000/0 81/0 82سؤال 

 تائید 000/0 11/0 89سؤال 

 تائید 000/0 12/0 84سؤال

 تائید 000/0 60/0 86سؤال

 صحت پییری رفتاری

 تائید 000/0 12/0 81سؤال 

 تائید 000/0 68/0 88سؤال 

 تائید 000/0 86/0 81سؤال 

 تائید 000/0 80/0 10سؤال 

 رشد اجتماعی

 تائید 000/0 12/0 11سؤال 

 تائید 000/0 16/0 12سؤال 

 تائید 000/0 81/0 19سؤال 

 
 استنادگرایی

 تائید 000/0 18/0 14سؤال 

 تائید 000/0 11/0 12سؤال 

 تائید 000/0 81/0 16سؤال 

 تائید 000/0 89/0 11سؤال 

 
 روابم دوستانه

 تائید 000/0 81/0 18سؤال 

 تائید 000/0 61/0 11سؤال 

 تائید 000/0 81/0 100سؤال 

 تائید 000/0 81/0 101سؤال 

 تائید 000/0 12/0 102سؤال 

 تائید 000/0 12/0 109سؤال 

 
 داطعیت

 تائید 000/0 81/0 104سؤال 

 تائید 000/0 16/0 102سؤال 

 تائید 000/0 80/0 106سؤال 

 تائید 000/0 16/0 101سؤال 

 خودکنترلی

 تائید 000/0 84/0 108سؤال 

 تائید 000/0 12/0 101سؤال 

 تائید 000/0 12/0 110سؤال 

 
 
 
 

 تائید 000/0 12/0 111سؤال 

 تائید 000/0 12/0 112سؤال 

 تائید 000/0 60/0 119سؤال 

 تائید 000/0 89/0 114سؤال 



232 0211تابستان ،چهارم، شماره دوازدهمسال  - پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي -فصلنامه علمي 
 

 نتیجه (sigعددمعناداری ) عددمعناداری سواال  مولفه مفهوم

 
 
 
 

 ارتباطا  اجتماعی

 تائید 000/0 10/0 112سؤال 

 تائید 000/0 12/0 116سؤال 

 تائید 000/0 11/0 111سؤال 

 تائید 000/0 12/0 118سؤال 

 تائید 000/0 66/0 111سؤال 

 تائید 000/0 12/0 120سؤال 

 تائید 000/0 12/0 121سؤال 

 تائید 000/0 18/0 122سؤال 

 تائید 000/0 12/0 129سؤال 

 تائید 000/0 60/0 124سؤال 

 تائید 000/0 88/0 122سؤال 

 تائید 000/0 10/0 126سؤال 

 تائید 000/0 19/0 121سؤال 

 تائید 000/0 84/0 128سؤال 

 تائید 000/0 19/0 121سؤال 

 تائید 000/0 19/0 190سؤال 

 تائید 000/0 84/0 191سؤال 

 تائید 000/0 19/0 192سؤال 
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 های ابعاد اعتماد اجتماعی : مدل آزمون شده مؤلفه1شکل 
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 ها )آلفای کرونباخ و ترکیبی( بعدی بودن معرف بررسی تک: 3جدول 
 آلفای کرونباخ cρپایایی مرکب  متغیر

 12/0 12/0 مثبت اندیشی

 10/0 11/0 انضباط

 12/0 89/0 احترام

 11/0 84/0 تعهد اجتماعی

 11/0 84/0 مشارکت اجتماعی

 11/0 18/0 انعطاف پییری

 18/0 11/0 صدادت

 11/0 82/0 کمال گرایی

 19/0 14/0 ثبا  هیجانی

 81/0 81/0 خودکارامدی

 81/0 82/0 اعتماد به نفس

 12/0 12/0 تطابق پییری با محیم

 10/0 11/0 کنجکاوی

 12/0 89/0 وفاداری به ارزش ها

 11/0 84/0 مامم بودن

 11/0 84/0 انضباط کاری

 11/0 18/0 پشتکار

 18/0 11/0 مهربانی

 11/0 82/0 تواض 

 19/0 14/0 صحت پییری رفتاری

 81/0 81/0 رشد اجتماعی

 81/0 82/0 استناد گرایی

 11/0 84/0 روابم دوستانه

 11/0 18/0 داطعیت

 18/0 11/0 خود کنترلی

 86/0 11/0 ارتباطا  اجتماعی

 
 

 

 



 292یرستانیدانش آموزان دب یاعتماد اجتماع یریگ شکل یبرا ییارائه الگو

 

 

 گیری بحث و نتیجه

آماوزان باعاث    گیاری اعتمااد اجتمااعی داناش     دهد، شکل از آنجایی که نتایب تحقیقا  نشان می

آموزان در ارتباط اسات. شناساایی    دانشهای علمی معلمان،  آموزان و موفقیت پیشرفت تحایلی دانش

گردد باید مورد بررسی تا زمینه ایجاد  آموزان می گیری فرهنگ اعتماد در دانش عواملی که موجب شکل

و توسعه این فرهنگ در مدار  فراهم گردد. همچنین از آنجایی که هدف اصلی این تحقیق شناسایی 

شود، سه ساؤال   آموزان متوسطه می ر بین دانشگیری اعتماد اجتماعی د عواملی است که موجب شکل

ثانیااً،   آموزان متأثر از  ه عواملی است؟ وضعیت اعتماد اجتماعی در بین دانش اوالً :اساسی وجود دارد

توان  آموزان مؤثر است؟ ثالثاً،  ه مدل مناسبی را می گیری اعتماد اجتماعی دانش  ه عواملی در شکل

 ارائه کرد؟

 :نظاران و خبرگاان آموزشای نشاان داد     بر مبنای نظرا  متخااان و صاحب اولین یافته تحقیق

مااری کیفای   آموزان شناسایی و مورد تأیید این جامعاه آ  گیری اعتماد اجتماعی دانش عواملی در شکل

اندیشای، انضاباط اجتمااعی، احتارام، تعهاد اجتمااعی، مشاارکت         از: مثبت اند عبار درار گرفته است 

ثبا  هیجانی، خودکارآمدی، اعتماد به نفس،   گرایی، ی، حمایت اجتماعی، کمالپییر اجتماعی، انعطاف

پاییری، پشاتکار،    ها، مامم بودن، مسائولیت  پییری، وفاداری به ارزش پییری با محیم، عدالت تطابق

پاییری رفتااری، رشاد اجتمااعی، اساتنادگرایی، روابام دوساتانه، داطعیات،          مهربانی، تواض ، صحت

و از طریاق ماااحبه   نخبگاان   ازنظر در ابتدا با استفاده وبعاد اجتماعی مشخص شدند خودکنترلی از ا

و  (CVR)ها و سؤاال  انجام شده است. با استفاده از اعتبارسنجی خبرگاان   گیری اولیه مؤلفه شکل

درصد سؤاال  مورد  61جدول لوشه  بر اسا ها از شاخص لوشه استفاده شده است.  برای تافیه گویه

باشد که برای تعیین مادل کلای اعتمااد اجتمااعی      سؤال پرسشنامه می 110که از درار گرفته پییرش 

( و مطالعه صافری و  1911آموزان مشخص شده است. این یافته با پژوهش صفری و همکاران ) دانش

( همساو باوده و حکایات از    1912( و مرشدی )1914( و یافته میرکمالی و همکاران )1912سلیمانی )

 گردد. های مختلفی که مطرح شده تشکیل می تماد اجتماعی از مؤلفهاینکه اع

آموزان عواملی  گیری اعتماد اجتماعی دانش دومین یافته این مطالعه حاکی از آن است که در شکل

از: عدالت محوری و مسئولیت محوری ا توجه به مسائل حمایت   اند عبار ساز باشد که  تواند زمینه می

در حوزه  وفاداری پییری، بهسازی مناب  اخالدی، بهسازی  و بهسازی، مسئولیتگرایی  اجتماعی، کمال
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ها، انضباط، بهسازی در حوزه عملکرد سازنده و بهسازی در حوزه فرهنگ و تعهاد اجتمااعی    به ارزش

های کااربردی پاژوهش    کشور  هار عامل که از نتایب و یافتهاگر نظام مدیریتی باشد و  مورد توجه می

گیری اعتماد اجتماعی در مادار    ساز ایجاد و شکل اشد مورد توجه و تأکید درار دهد زمینهب حاضر می

گردد که جو و  آموزان برمی نماید. نخستین عامل مهم به تعامال  سازنده معلمان و دانش را فراهم می

ل آموزان باشد و دوماین عاما   ای شود که دغدغه اصلی موفقیت تحایلی دانش فضای مدرسه به گونه

کناد کاه داناش و     اعتماد در مدار  ایجاد و توسعه پیدا مای گردد که زمانی  برمی« بخشی آگاهی»به 

هاا و   هم معلمان بتوانند توانمندی که طوری بهآموزان، معلم، والدین حاکم شود،  آگاهی الزم بین دانش

امل و به دنبال بهسازی آموزان با ارکان مدرسه در تع های برجسته خود را ارائه کنند و هم دانش فعالیت

گیاری اعتمادساازی در مادار  در باین      تواناد منشااء شاکل    و توانمندی باشند. سومین عامل که می

شود. از آنجاایی کاه اعتمااد ریشاه در      های اخالدی کادر آموزشی مربوط می آموزان شود ویژگی دانش

دار  ، گیشت و فداکاری ادامهدوستی ای هم بدون وجود صدادت، خیرخواهی، نوع روابم دارد، هیچ رابطه

گیری از اساتید برتر انگیزشی و علمی و باا   تواند با بهره می وپرورش آموزش  نخواهد شد. بنابراین نظام

گیاری و فرهناگ    در شاکل  ای برای معلمان، خانواده، زمیناه  های علمی انگیزشی هم برگزاری کارگاه

 ها فراهم نماید. های اخالدی و اثرا  مثبت آن بخشی و برشمردن ویژگی اعتماد و با آگاهی

ها با حمایت مالی و تفویض  گردد که باالدستی  هارمین عامل، به ساختار توانمندساز مدرسه برمی

شاود کاه ضامن حمایات از     اختیارا  بیشتر به مدیران مدار  دوانین و مقرراتی در مدرسه حکمفرما 

معلمان در جهات موفقیات تحاایلی     که طوری بهگر کار معلمی شوند،  آموزان و معلمان، تسهیل دانش

ها با آگاهی و توانمندسازی الزم برای رف  موان  اعتمااد و توساعه آن صارف     آموزان، والدین آن دانش

 .ده بکوشندگیری از مدل ارائه ش طور جمعی با بهره ودت، فکر و همت واال به
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