
 1400، تابستان 2ارهشم، دوازدهمسال  شاپور،ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

                      
           Jundishapur Education Development Journal 

Quarterly Journal of Medical Sciences Education and Development Center 

                         Year 12, No. 2, Summer 2021 

 

 

The Effect of New Methods of Investment Education in the Field of Health 

and Treatment on Social Trust from the Perspective of Economics and 

Social Science Students 

 

Hossein Mohammadi: PhD Student, Economic Sociology and Development, North Tehran 

Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

Abdolreza Adhami*: Faculty member, Sociology, North Tehran Branch of Islamic Azad 

University, Tehran, Iran. 

Mehrdad Nawabakhsh: Faculty member, Sociology, Tehran Science and Research Branch, 

Tehran, Iran. 
.

 

*Corresponding author: *: Faculty member, Sociology, North Tehran Branch of Islamic Azad 

University, Tehran, Iran. 
 

   Email: adhamiab@yahoo.com  

 

 

 

 

Abstract: The purpose of this study is the effect of new investment methods in the 

field of health and treatment on social trust from the perspective of economics and 

social science students. The research method is applied in terms of purpose, and the 

statistical population of this research is economics students who are taking an 

investment education course, Budget. The research sample was estimated based on 

Cochran's formula and by stratified sampling method, 240 people. Used to collect 

information about variable communication skills and social empowerment. Central 

tendency index and dispersion index were used to analyze the data descriptions. The 

results show that teaching through small groups increases the strength of students and 

also improves the level of communication skills and social trust of students. The 

results of this study showed that teaching in a new style increases grades and the rate 

of student acceptance increases capable students in other specialized fields, which is 

in line with your previous findings. 
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 مقدمه

 تحت  را زندگی سطوح و سازمانی تمام نهادی اعتماد     

 اقتصتادی را اجتمتاعی و فراینتدهای می دهتد، قرار تأثیر

 و توستعه آمتوزش را ستازمانی کتارایی می کنتد، تسهیل

 موجت  کنتد،می تضمین را آنها مدت بلند بقای و تقوی 

 را دموکراتیک هایارزش و شده اجتماعی نظام وحدت در

 اثتر بششتی و مقبولیت  ترتیت  بتدین و دهدمی رشپرو

 شتودمی باعت  و دهدمی افزایش را دموکراتیک نهادهای

 جریتان در بطتور مطمت ن را ختود سرمایه شهروندان که

  (2013نماین)جستری  برداشت  را ختود ستود و بندازند

 جلت  بایتد بترای جامعه در فعال هایگروه و سازمان ها 

 قبتول متورد که بزنند دس  هاییفعالیّ  به مردم اعتماد

 بتوانند آنها اگر. باشدجامعه  هایارزش با منطبق و جامعه

 هتاییتوانا و هامهارت از و دهند قیتطب مهم نیا با را خود

 استتااده اثتربشش ختدمات ارائه جه  در خود استقالل و

 گترید عبتارت بته. بود خواهند موفق عمل عرصه در کنند،

 حاظ جامعه در را خود گاهیجا اهندبشو ها سازمان نیا اگر

 و توستعه یبقتا باعت  کته کننتد عمتل ینحتو به و کنند

 بته نستب  را تعهداتشتان کته اس  الزم شود، شانتیّموقع

 اگتر رایز (.2011)سینگ دهند انجام یدرست به شهروندان

 دهیتبر موجت  ندهنتد، انجتام یدرستت به را خود تعهدات

 و ستازمانهای ناکتام  یتنها در و هاستازمان از مردم شدن

،  توستعه محتور های اجتمتاعی . مس ولی شودیم نهادها

، پزشتکانبا تمامی ذیناعان از جمله  مهارت های ارتباطی 

جامعه، سهامداران و سرمایه گذاران، دولت  کارکنان، افراد 

اعتماد بته منتاب  می باشد که انعکاس دهنده رفتار  و رقبا 

جامعه، تعهد آنها به رعایت  در قبال  مالی در حوزه درمان 

در کس  و کتار، کمتک بته توستعه  جامعه پذیری اعتماد 

از  .اقتصادی و بهبود کیای  زندگی آحاد جامعه می باشتد

ها به عنتوان یکتی از مهمتترین نهادهتای  که بانکآنجایی

اقتصتتادی، دارای نقتتش انکارناپتتذیری در اجتمتتا  بتتوده و 

گذارد، لذا توجته آنهتا عملکرد آنها بر کل جامعه تأثیر می 

بستیار  اعتماد به مناب  مالی برای سرمایه گذاری به مقوله 

هتا متی تواننتد بتا  حائز اهمی  اس . در این راستا بانتک

فراهم کردن زمینه های رشتد تولیتد و اشتت ال موجبتات 

بهبود شرایط رفاهی و اقتصادی جامعه را فراهم آورنتد. بتر 

 تجربتهبا تکیه بتر  یر موسسات مالی سرمایه پذاین اساس 

، وستترمایه گتتذاری گتتزاری در عرصتته بانکتتداری  ختتدم 

های کالن و همسویی با برنامه  همواره در راستای سیاس 

و به عنوان یک  بوده در حوزه درمان پیشتازهای اقتصادی 

بانک دولتی، توجه به مس ولی  های اجتماعی در راستتای 

تولیتد را  توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور و رونق بشتش

 .مورد توجه ویژه قرار داده اس 

 بیمارستانی، توسعه و تجهیز ساخ ، یا توجه به بازسازی و

 هتای پایگتاه همچنتین و درمانی مراکز سایر و ها درمانگاه

سرمایه گذاری مناس   اقدامات ترین مهم از یکی اورژانس

حیطه مس ولی  های اجتماعی در حوزه حمایت  از نظتام 

آموزش صحیح سرمایه  به جامعه شناختی با توجه سالم 

بودجه در  تعیین اس .  گذاری در حوزه بهداش  ودرمان 

های توجه ویژه بته قال  مس ولی  های اجتماعی در سال 

بابت  کمتک هتای سالم  با خطر بیماری هتای بیشتمار 

 شامل بالعوض به حوزه سالم  اختصاص یافته اس  که 

س بتا تجهیتزات کامتل تشصیص اعتبار باب  خرید آمبوالن

 محروم مناطق های علوم پزشکی و دانشگاه به آن اهدای و

برای خرید تجهیزات پزشکی مورد  بودجه تشصیص کشورو

 و. …  نیاز اعم از دستگاه دیالیز، دستگاه ستنگ شتکن و

 مراکتز و ها بیمارستان ساخ  تأمین هزینه های عمرانی و

 رایبتت متتالی هتتای ومشتتارک  خوابگتتاه ستتاخ  درمتتانی،

قتا  ستطح ارت جهت  ستالم  حوزه های همایش برگزاری

بوده اس  .با توجه به موارد فوق آموزش به  سالم  جامعه

روشهای سنتی نمتواند پاسشگویی مناسبی در ایتن حتوزه 

ایجاد کند و توانمندی فارغ التحصیالن رشته های اقتصتاد 

کاهش پیدا کرده و باع  کاهش کارآیی سرمایه گذاری در 

 بهداش  و درمان خواهد گش .حوزره 

دس  بته  نیاز ا ییهاتوجه به موارد فوق، انجام پژوهش با

جامعته،  آموزشیو  یاجتماع یتوازن در نظام ها یطور کل

 شیاعتمتاد بته افتزا زانیتو علل موثر بر م یبا مطالعه مبان

در  ی و توسعه محوریاجتماع هیو سرما یمشارک  اجتماع



 ...موزشآ نوین های روش تاثیر                                                                                                                            545

 1400، تابستان 2شماره، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

وافتر   یّبا توجه به اهم نیشد. همچن اهدجامعه منجر خو

 ییشناستا یبترا ییهتاپژوهش نیانجام چن ،یاعتماد نهاد

که موجت   یرگذاریو عوامل تأث هازمیو درس  مکان قیدق

کتتاهش اعتمتتاد متتردم بتته نهادهتتا و ستتازمانها  ایتت شیافتتزا

هتا بته عنتوان  امتروزه بیمارستتان .اس ی ضرور شود،یم

در مباحت  بشش های اصلی نظام سالم  اهمی  خاصتی 

اقتصاد بهداش  و درمان دارند. هزینه هتا و مشتارب بطتور 

روزافزون در حال صعود اس  و تتامین منتاب  متالی بترای 

ادامه حیتات و جلتوگیری ازوقاته در رونتد ارایته ختدمات 

دغدغه زاس  لذا مراکز درمانی بعنوان یک بنگاه اقتصتادی 

ستتااده باید از هزینه یابی و تحلیل هزینه ها در راستتای ا

.لتذا  اثربشش از مناب  و ارتقای بهره وری استتااده نماینتد

جامعه شناختی آموزش سترمایه هدف تحقیق حاضر تاثیر 

اعتماد اجتماعی به مناب  مالی با تاکید بر توسعه  بر گذاری

در پژوهشی  کته محوری در حوزه بهداش  ودرمان  اس . 

بته  با عنوان عوامتل مترتبط بتا اعتمتاد اجتمتاعی مربتو 

دانشجویان علوم پزشکی استان کردستان بته ایتن نتیجته 

رسیدند که تمایالت همکاری جویانه صراح  وصتداق  در 

اطمینتتان ختتاطر در اولویتت  هتتای اول اعتمتتاد  و رفتتتار

اجتماعی ورشد ان برپایه آموزش اجتما  محور بوده است  

( در پژوهشی مشابه بتا عنتوان 1398. )کریمی وهمکاران 

عوامل مرتبط بتا جوانتان شتهر مشتهد  ی واعتماد اجتماع

اعتمتاد اجتمتاعی نتیجه ای حاصل شد بدین صتورت کته 

یکی از جنبه های مهم روابط انسانی، است  کته زمینته را 

برای ایجاد ارتبا  و همکاری میان اعضتای جامعته فتراهم 

می کند. از این روی اعتماد اجتمتاعی همتواره از اهمیت  

جوام  مدرن ایجاد ت ییرات  زیادی برخوردار بوده اس . در

گستتترده در شتتیوه ستتاماندهی اجتمتتاعی، تقستتیم کتتار 

گسترده، افزایش فاصله زمانی و مکتانی روابتط، و افتزایش 

عدم تعین در حیات اجتماعی موج  شده اس  که اعتماد 

اجتماعی به ویژه دو بعد اعتماد تعمیم یافتته و نهتادی آن 

 یه هتایفرضت .بیش از پیش اهمی  و ضترورت پیتدا کنتد

تحقیق مستشرب از مدل نظری، داللت  بتر وجتود رابطته 

مت یرهای گستردگی روابط اجتماعی، احستاس عتدال ، و 

فردگرایی خودخواهانه با اعتماد اجتماعی دارد. مت یرهتای 

گستتردگی روابتط اجتمتاعی و احستاس عتدال  در متتدل 

نهایی باقی ماندند و مت یر فردگرایی خودخواهانته اگرچته 

گی معناداری با اعتماد اجتماعی دارد اما به عنتوان همبست

متدل  در د.پیش بتین از متدل نهتایی ختارب گردیت مت یر

نهایی، ت ییرات اعتماد اجتماعی توسط دو مت یر احستاس 

 .عدال  و گستتردگی روابتط اجتمتاعی تبیتین متی شتود

( در 1399(. شتیشی و همکتاران )1396)خلیلی اردکتانی 

لعته جامعته شتناختی راهبردهتا و مطامقاله ای به بررسی 

 پیامتتدهای کتتنش اعتراضتتی غیررادیکتتال در ستتازمان

ین پژوهش از نتو  پتژوهش هتای کیاتی و بتا ا پرداختند.

استااده از نظریه داده بنیاد و مدل پارادایمی سیستماتیک 

استتتراوس و کتتوربین انجتتام شتتده استت . در ایتتن راستتتا، 

ی نظتری بتا مصاحبه های عمیق با استااده از نمونته گیتر

تکنیتتک گلولتته برفتتی بتتا متشصصتتان و نشبگتتان جامعتته 

شناسی، مدیرانی که در معرض عصیان سازمانی بوده اند و 

همچنین خود عصیانگران صورت گرف . تعداد نمونه ها تتا 

زمانی ادامه پیدا کرد که پاسخ ها به مرحلته اشتبا  رستید 

 مصاحبه(. تجزیه و تحلیل داده ها، طتی سته 12)با تعداد 

مرحلتته کدگتتذاری بتتاز، کدگتتذاری محتتوری و کدگتتذاری 

انتشابی انجام و سپس بر استاس متدل نظریته داده بنیتاد، 

راهبردهتتا و پیامتتدهای حاصتتل از کتتنش هتتای اعتراضتتی 

 "غیررادیکال تبیین شتد. راهبردهتا در پتنع بعتد شتامل 

اعتراض نمادین، نقش هنجارها، اعتراض پنهتان، شکستتن 

و پیامدهای حاصل،  "سازمانیمشروعی  سازمان و سکوت 

کاهش بهتره وری، رفتتار ضتد تولیتد، "شامل چهار محور 

 .متی باشتد "خشون  مشای و سو رفتار شهروند ستازمانی

مطالعه جامعه  ( در مقاله ای به1399درویشی و همکاران )

شناختی تأثیر مؤلاه های سترمایه اجتمتاعی بتر عملکترد 

 -و روستتا مدیری  هتای محلی)شتوراهای استالمی شتهر 

  به تحقیق پرداختند. شهرداری و دهیاری(

چتتارچون نظتتری ایتتن پتتژوهش بتتا استتتااده از نظریتته، 

و  پردازانی ماننتد پاتنتام، پاکستتون، کلمتن، مورهتدنظریه

و فوکویامتتا طراحتتی شتتد. روش پتتژوهش از نتتو   گتتریان
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تلایقتتی استت  کتته در بشتتش کمتتی پیمایشتتی و از نتتو  

از مصتاحبه متمرکتز  توصیای، تبیینی و در بشتش کیاتی

ستال  18استااده شد. جامعه آماری در بشش کمی افتراد 

به باال ساکن در شهرستان دماوند اس  که حجم نمونه بتا 

ناتر بته دست   382استااده از جدول کرجسی و مورگان 

ای و تصتادفی اطالعتات گیری طبقتهآمد و با روش نمونته

آوری شتتتد و در بشتتتش مصتتتاحبه نیتتتز از روش جمتتت 

گیری هدفمنتتد تتتا اشتتبا  نظتتری، مصتتاحبه بتتا نمونتته

نظران و متشصصتتین انجتتام شتتد. ابتتزار گتتردآوری صتتاح 

اطالعات پرسشنامه محقق ساخته و تکنیک مصاحبه اس  

که پرسشنامه دارای اعتبار محتوایی صوری و مقدار آلاای 

هتا بتا بترآورد گردیتد. تحلیتل داده 0.809کرونباخ حدود 

هتتتای توصتتتیای و آماره هتتتای آمتتتاریاستتتتااده از روش

انجام شتد. در روش  23spss  افزاراستنباطی با کمک نرم

ها نشتان بندی اطالعات انجام شد. تحلیل دادهکیای دسته

دهد کته بتین مجموعته مت یرهتای مستتقل و مت یتر می

وابسته تحقیق همبستتگی متوستطی وجتود دارد. میتزان 

رد های ستترمایه اجتمتتاعی بتتر عملکتتتأثیرگتتذاری مؤلاتته

درصتتد استت . مت یتتر مشتتارک   52های محلتتی متتدیری 

طور مستتقیم و هتم اجتماعی و اعتماد اجتمتاعی هتم بته

های محلتی( عملکرد مدیری )غیرمستقیم بر مت یر وابسته

تأثیرگتتذار استت . بیشتتترین تتتأثیر مت یتتر روابتتط متقابتتل 

اجتماعی و در مرتبه بعدی مشتارک  و اعتمتاد اجتمتاعی 

 .قرار دارد

( در مقالتته ای بتته بررستتی 1397فتتر و همکتتاران )مینتتی ا

شناختی دانشگاه و نحوه تأثیر آن بر امنیت  مطالعه جامعه

 بتته تحقیتتق پرداختنتتد. یافتتتهو اعتمتتاد اجتمتتاعی تعمیم

های اساسی سترمایه اجتمتاعی است . اعتمادیکی از مؤلاه

ساختار و کارکرد توسعه پایدار و انستانی در هتر کشتوری 

ه مشتتارک  فعتتال و میتتزان اعتمتتاد بتتیش از هتتر چیتتز بتت

های گونتاگون وابستته اجتماعی متؤثر افتراد آن در زمینته

 اس .

ی و اودوجت( 2020همچنین در پژوهشی دیگتر در ستال )

همکاران به بررسی تاثیر جامعه شناختی آموزش بر اعتماد 

 اجتماعی با تاکید بر توسعه آموزش در نیجریته پرداختنتد.

تجزیته و  برآورد گردید. 800 نمونه گیری به روش ساده و

. نتتایع انجتام گرفت  SPSSتحلیل داده ها با استتااده از 

نشان از تاثیر مثب  جامعته شتناختی آمتوزش بتر اعتمتاد 

ادگیری فعال به ی اجتماعی با تاکید بر توسعه آموزش دارد.

شیوه های مشتلای امکان پذیر اس  و یکتی از متوارد آن، 

 Inquiry د کاوشگرانه یاتدریس در گروه کوچک با رویکر

Based Learning  اس . یادگیری مبتنتی برکاوشتگری

یک روش آموزشتی است  کته در آن یتادگیری از طریتق 

گتروه هتای کوچتک . کاویدن و جستجو صورت می گیترد

بهتر از گروه های بزرگ در ارتقای تاکر و توسعه نگرش ها 

و ارزش ها عمل می کنند. ویژگی عمومی این نو  تدریس 

بتا (Tutor) ن اس  که در این نو  آمتوزش یتک مربتیآ

تعداد کمی از دانشجویان به صورت گروهی پیرامتون یتک 

وجه به متوارد ت . باموضو  یا حل یک مس له کار می کنند

فوق در این پژوهش بر ان شدیم تا به بررسی تاثیر آموزش 

 یتا و بازستازی بته با روش گروه کوچتک بپتردازیم. توجته

 ستایر و هتا درمانگتاه بیمارستانی، توسعه و تجهیز ساخ ،

 مهتم از یکی اورژانس های پایگاه همچنین و درمانی مراکز

 مست ولی  حیطته مناست  گتذاری سرمایه اقدامات ترین

 به توجه با سالم  نظام از حمای  حوزه در اجتماعی های

 حتوزه در گتذاری سترمایه صحیح آموزش شناختی جامعه

شتده  مطترح مباحت  بته وجهت اس . با و درمان بهداش 

 حتوزه در گتذاری سترمایه امتوزش نتوین های روش تاثیر

 بتاالیی اهمیت  از اجتمتاعی اعتمتاد بتر ودرمتان بهداش 

 تتاثیر درصتدد بررستی حاضتر پژوهش لذا. اس  برخوردار

 بهداشت  حوزه در گذاری سرمایه اموزش نوین های روش

 و قتصادا دانشجویان دیدگاه از اجتماعی اعتماد بر درمان و

 اجتماعی اس . علوم

 رکاوش ر

و جامعه آماری این  این پژوهش از نظر هدف کاربردی     

اجتماعی به تعتداد  علوم و اقتصاد تحقیق کلیه دانشجویان

نار بودند، این تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در  140

رشته اقتصاد در دانشگاه تهران بودند . نمونته تحقیتق  بتر 
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کوکران و با روش نمونته گیتری طبقته ای ،  مبنای فرمول

ناتتر بتترآورد گردیتتد. نمونتته هتتای ایتتن تحقیتتق   140

 "سرمایه گتذاری  "دانشجویان که در حال تحصیل درس 

 بودند.

برای جم  آوری میزان پایایی پرسشنامه ها بتا استتااده از 

برآورد شده است .   793/0و 759/0ضرای  آلاای کرونباخ 

درس به شکل نوین از روش آموزش  در دوره آموزشی این

در گروه های کوچک استااده شد و برای بررسی نتایع کار 

نیز نمره پایان ترم دانشتجویان و همچنتین میتزان ت ییتر 

مهارتهای ارتباطی و توانمد ستازی اجتمتاعی آنتان متورد 

ارزیابی قرار گرف . داده های مربو  به مت یر مهارت های 

پرسشتنامه استتاندارد  از تماعیارتباطی وتوانمندسازی اج

ستؤال وپرسشتنامه  22پرسشنامه اول دارای  استااده شد.

س وال با طیف لیکرت پنع تایی است  کته سته  19دوم با 

بُعد مشتلف مهارت های ارتباطی را اندازه گیری می کنتد. 

در این مقاله بترای تجزیته و تحلیتل توصتیای داده هتا از 

استااده شد. همچنین شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی 

جه  تایید فرضیه ها از روش معتادالت ستاختاری و نترم 

استتتااده  (Smart pls3) 3افتتزار استتمارت پتتی ال اس 

به دانشجویان در ابتدای و انتهای ترم )بته صتورت گردید. 

پرسشنامه ها داده شتد و همچنتین از  (یش و پس آزمونپ

ش ستنتی متوسط نمرات دانشجویان ترم قبتل کته بته رو

آموزش میدیند ، برای مقایسه تاثیر آموزش به روش نوین 

 اختذ شتامل اخالقتی موازین پژوهش این در استااده شد.

 رعایت  رازداری و خصوصی حریم تضمین آگاهانه، رضای 

 بته تأکیتد ضمن ها پرسشنامه تکمیل زمان همچنین. شد

 ختروب متورد در کنندگان شرک  ها، سؤال تمامی تکمیل

 بودنتد مشتار فردی اطالعات ارائه و زمان هر در پژوهش از

 مانتد می محرمانه اطالعات که شد داده اطمینان آنها به و

 اخالق کد با حاضر پژوهش. شد رعای  کامالً نیز امر این و

IR.IAU.TMU.REC.1399.212  شد ثب. 

 یافته ها

نتایع پژوهش نشان داد که نمرات دانشجویانی کته بتا      

وه کوچک آمتوزش دیدنتد نستب  بته روش آموزش در گر

دانشجویان ترم قبل به صتورت معنتا داری افتزایش یافتته 

تاتاوت جنستیتی و  ، در مقایسه دانشتجویان دو تترمس ا

وضعی  تاهل و تجرد تاتاوت معنتی داری وجتود نداشتته 

 (.1اس )جدول 

 های اپیدمیولوژیک دو گروه و نمره پایان ترم . بررسی تفاوت1جدول

Table1. Investigation of epidemiological differences between the two groups and end-of-semester score 
 نمره پایان ترم سن جنس متغیر

 گروه نمونه
 %51.5مرد: 

 %48.5زن:
0.74=P 

 
21±2.2 P=0.12 15±1.2 P=0.021 

 گروه شاهد
 % 49مرد 

 %51زن :
 22±0.87  12±.45  

 

ی ارتبتتاطی مهتتارت هتتا شتتنامه هتتایتحلیتتل نتتتایع پرس

کته بته صتورت پتیش و پتس از  وتوانمندسازی اجتمتاعی

نشتان داد کته ایتن  دانشجویان داده شد آزمون در اختیار

های ارتبتاطی و توانمنتدی اجتمتاعی آنهتا بعتد از  مهارت

ت ییر نو  آموزش به صورت معنی داری افزایش پیدا کترد 

 (.2)جدول 
 های نمرات پرسشنامه های مهارتهای ارتباطی و توانمند سازی اجتماعی در دو گروه . بررسی تفاوت2جدول

Table2. Investigating the differences in the scores of communication skills and social empowerment 

questionnaires in the two groups 
 P Value متوسط نمره متغیر

 تباطیمهارت های ار پرسشنامه های
 51±11.8پس آزمون:

P<0.000 
 41±13.9پیش آزمون:

 پرسشنامه توانمندسازی اجتماعی
 58±17.1پس آزمون:

P<.0000 
 44±12.3پیش آزمون: 
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 نتیجه گیری بح  و

اعتماد اجتمتاعی  سدر واق  زندگی انسان، بدون احسا     

و اعتماد به ستازمان هتای پیرامتون ختود، تحمتل ناپتذیر 

و ستازمانی  نهتادی اعتماد که آنجا نین از. همچخواهد بود

 فرایندهای می دهد، قرار تأثیر تح  را زندگی سطوح تمام

  ستازمانی کارایی می کند، تسهیل اقتصادی را اجتماعی و

 را آنهتا متدت بلنتد بقتای و تقویت  و توسعه آمتوزش را

 و شتده اجتماعی نظام وحدت در موج  کند،می تضمین

 ترتیت  بتدین و دهدمی پرورش را دموکراتیک هایارزش

 افتزایش را دموکراتیتک نهادهتای اثر بششتی و مقبولی 

 را ختود سترمایه شتهروندان که شودمی باع   و دهدمی

 برداشت  را ختود ستود و بندازند جریان در بطور مطم ن

 باید برای جامعه در فعال هایگروه و سازمان ها   نماینند.

 متورد کته بزنند دس  هاییفعالیّ  به مردم اعتماد جل 

 آنهتا اگتر. باشدجامعه  هایارزش با منطبق و جامعه قبول

 و هتامهارت از و دهنتد قیتتطب مهم نیا با را خود بتوانند

 اثتربشش ختدمات ارائه جه  در خود استقالل و هاییتوانا

 عبارت به. بود خواهند موفق عمل عرصه در کنند، استااده

 جامعته در را ختود گاهیجا بشواهند سازمانها نیا اگر گرید

 و توستعه یبقا باع  که کنند عمل ینحو به و کنند حاظ

 بته نستب  را تعهداتشان که اس  الزم شود، شان یّموقع

 را ختود تعهدات اگر رایز دهند انجام یدرست به شهروندان

 از متردم شتدن دهیتبر موجت  ندهنتد، انجتام یدرستت به

. شتودیم نهادهتا و ستازمانهای ناکام  ینها در و هاسازمان

 و هاستازمان به مردم اعتماد سل  که اس  یهیبد نیبنابرا

 هیستترما جهتت  از جامعتته شتتدن ریتتفق موجتت  نهادهتتا،

 .شودیم یاجتماع

در گروه کوچک گاتگویی اس  سنجیده و متنظم  آموزش

از هم به فعالیت  متی  که در آن هریک از گروه ها مستقل

ه نقش خاصی را برعهده پردازند و هر کدام از اعضا  درگرو

. دارای ارتبتا  مستتقیم و رودر رو متی باشتندمی گیرنتد

متتدرس . ناریتا کمتتتر در هتر گتروه متتی باشتند10تعتداد 

درچنین موقعیتی نقش هماهنگ کننده فعالی  هتا را بتر 

استتااده از  دارد و صرفا انتقال دهنده دانش نیست  عهده

لتوم روشهای نوین آمتوزش در سیستتم آموزشتی وزارت ع

یکتتی از راهبردهتتای اساستتی و سیاستتتهای ایتتن وزارت 

میباشد، که با استااده از این راهبرد ها میتتوان بته ارتقتا  

آموزش کمک نمود و در نهای  این ارتقتا  میتوانتد باعت  

سودمندی ذی ناعان چه در عرصه عمومی و چه در عرصه 

آموزشی گردد. دانشجویان رشته های مربو  به اقتصاد بتا 

یش بهره وری آموزشی در حوزه علمی خود میتواننتد ، افزا

باع  نا  فراوانی در سطوح مشتلف ذی ناعان بشوند . این 

نا  هم در مصرف کنندگان و هتم در تولیتد کننتدگان در 

اقتصاد کشور خواهد شد. نتایع این مطالعه نشان داد ت ییر 

در نحتتوه آمتتوزش میتوانتتد باعتت  افتتزایش توانمنتتدی 

ن حوزه گردد کته ایتن ختود میتوانتد باعت  دانشجویان ای

نتایع  افزایش بهره وری در قسمتهای مشتلف جامعه گردد.

این مطالعه نشان داد که آموزش به سبک نوین عتالوه بتر 

افزایش نمرات و درصد قبولی دانشتجویانی باعت  افتزایش 

توانمندی دانشجویان در سایر حوزه های تشصصی میگردد 

های پژوهش هتای قبلتی میباشتد.  که این مطابق با یافته

همچنین یافته های این پژوهش بتا یافتته هتای پتژوهش 

 همکتاران و فتر ، امینتی(1399) همکاران و های درویشی

 و و شتتتیشی (2020)همکتتتاران و اودوجتتتی( ،  (1397)

 همسو اس .  (1399) همکاران

های آن تاسیر  نتایع این پژوهش باید در سایه محدودی  

عداد نمونه کم ، نمرات دوره قبل بتا اینکته کرد از قبیل ، ت

کاهش داش  نمیتوان کامال به عل  ت ییر نحتوه آمتوزش 

نسب  داد . آموزش در گروه های کوچک احتیاب به زمتان 

بیشتری هم دارد که این با توجه به محدوده زمانی هر ترم 

پیشتنهاد  باشتد. از دیگر محتدودینهای ایتن مطالعته متی

فراگیتران را دو گتروه کترده و دو میشود محققان آینتده  

گروه را با یکدیگر مقایسه نمایند همچنیین زمان بیشتری 

برای ین روش آموزش از مدیران دانشتگاه خواستته شتود. 

 این ضعف نقا  از ماری و نمونه کوچکآجامعه  از استااده

 روش سایر از استااده با هایی پژوهش انجام اس . پژوهش

 و بزرگتتتر هتتای نمونتته در و هتتا داده وریآجمتت   هتتای

 شدن روشن به تواند می ذیناعان سایر دیدگاه از همچنین
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 بهبتود برای ای زمینه و همچنین ایجاد ضعف و قوت نقا 

 و کارامتد یافتته هتا و نتتایع ارائته همچنین. انجامدبی آنها

 سترمایه امتوزش نوین های روش تاثیر راستای در مناس 

 از اجتمتاعی اعتمتاد بتر و درمان بهداش  حوزه در گذاری

 قتوت نقتا  از اجتماعی و علوم اقتصاد دانشجویان دیدگاه

 .باشد می پژوهش این
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 بتر درمتان و بهداشت  حتوزه در گتذاری سرمایه اموزش نوین های روش دف از پژوهش حاضر، تاثیره چکیده:

و  روش تحقیق از نظتر هتدف کتاربردی باشد. اجتماعی می علوم و اقتصاد دانشجویان دیدگاه از اجتماعی اعتماد

 ، بتود.ه گذاری بودندایجامعه آماری این تحقیق دانشجویان رشته اقتصاد که در حال گذراندن درس آموزش سرم

برای جم  آوری  نار برآورد گردید. 240بر مبنای فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه ای ،  نمونه تحقیق

پرسشنامه استاندارد استااده شد. برای  توانمندسازی اجتماعی از داده های مربو  به مت یر مهارت های ارتباطی و

 نتتایع نشتان متی دهنتد اخص گرایش مرکزی و پراکنتدگی استتااده شتد.تجزیه و تحلیل توصیای داده ها از ش

وزش از طریق گروه ها کوچک باع  افزایش توانمندی درسی دانشجویان و همچنتین  ارتقتا ستطح مهارتهتای آم

 افزایش بر عالوه نوین سبک به آموزش که داد نشان مطالعه این نتایع ارتباطی و اعتماد اجتماعی دانشجویان شد.

 کته میگتردد تشصصتی های حوزه سایر در دانشجویان توانمندی افزایش باع  دانشجویانی قبولی درصد و تنمرا

 .باشد می قبلی های پژوهش های یافته با مطابق این
 

 آموزش نوین، مهارت ارتباطی، توانمند سازی در اعتماد اجتماعی.  :واژگان کلیدی
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