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Abstract: The aim of this study was to present a model for collective trust formation in 

schools of Tehran. This study is applied in purpose, and in terms of implementation 

method, it was a mixed-method (qualitative quantitative) study. The research population 

in the qualitative phase of the study included experts of the Ministry of Education as 

collective trust experts, and in the quantitative phase, the statistical population involved 

managers and teachers of Tehran schools in the academic year 2019-2020. The research 

sample size in the qualitative phase was estimated to be 12 according to the theoretical 

saturation principle of whom 7 were selected by purposeful sampling method and the 

other 5 were selected by snowball sampling method. In the quantitative phase, 385 

people were selected based on Cochran formula. The findings of the qualitative phase 

showed that collective trust in Tehran schools had 85 open codes, 17 central codes, and 

17 selected codes in 6 main categories. According to the findings of the quantitative 

phase, all these 6 main categories had good validity and reliability, and the model had a 

good fit, with all categories except the intervening conditions having a significant effect 

on the formation of collective trust in schools of Tehran (P <0.05). Based on the 

findings of the present study and other studies, education experts and planners can 

design programs to increase collective trust in schools of Tehran, which can achieve the 

goal of improving the status of the extracted codes. 
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 دمهمق

ترین مسائلی که جوامع امروزی باا ن  یکی از اساسی      

مواجه هستند، اعتماد جمعای اسات تاا  ادی کاه اداماه 

 یات اجتماعی برای انسا  اماروز بادو  اعتمااد جمعای 

بسیار دشوار است. زیرا زمانی  یات اجتماعی بقاا  و دوا  

هاای اساسای ن  فرضیابد که دست کا  یکای از شی می

جریبای و مروتای ماد جمعی برقارار باشاد زها اریعنی اعت

تواند بیشترین وشرورش می(. دولت از طریق نموزش1390

تاثیر را بر اف ای  اعتماد داشته باشد؛ به ایان واورت کاه 

هنجارهااا و قااوانین را در مرا ااف محتلاا  ت  اایلی بااه 

های گروهای را فراگیرا  انتقال دهد و رو یه انجا  فعالیت

های غیرمساتقی  و از چنین، دولت از شیوهتقویت کند. هم

ویژه در زمیناه راه تاثیرگذاری بر تهیه مای تاج عمومی باه

 قوق مالکیت، امنیات عماومی و ایجااد م یاای امان و 

باثبات برای تعامف عمومی، اعتمااد را باین افاراد افا ای  

(. اعتماااد جمعاای یکاای از 2016دهااد زلشااکو و ولیچکااو 

انی است که زمینه را برای ایجااد های مه  روابط انسجنبه

نورد. ارتباط و همکاری میاا  اعااای جامعاه فاراه  مای

بنااابراین، از اهمیاات زیااادی بر ااوردار بااوده و زناادگی 

اردکانی و شود ز لیلیاجتماعی بدو  ن  دچار ا تالل می

 (.1396همکارا  

اعتماااد از مشااتقات ساارمایه اجتماااعی اساات و بااا اینکااه 

ک مفهااو  انت اعای اساات و تعاااری  سارمایه اجتماااعی یا

متفاوتی از ن  شده، اما بعاد اعتمااد از ابعاادی اسات کاه 

نظرات بوده اسات زنن  و شرساو  مورد توافق همه وا ب

ای از شنا ت و اطمینا  نسابت باه (. اعتماد درجه2018

دیگرا  زفرد، سازما  یاا نهااد( اسات کاه رواباط متقاباف 

کند زتورنتاه هدفمندتر می تر وتر، سریعاجتماعی را نسا 

(. اعتمااااد دارای دو بعاااد شاااامف 2019و همکاااارا  

های طرف مقابف از یاک داشتن به مقاود و انگی هاطمینا 

رنگی و وامیمیت در گفتاار طارف مقاباف از طرف و یاک

(. اعتمااد 2016سوی دیگر است زاسکودنرک و بیگلیری 

  شود کاه کااههای مه  جامعه تلقی مییکی از شا ص

هاا و نظمیها، بیتواند زمینه را برای رشد نابسامانین  می

 (.2020ها در جامعه فراه  نورد زبوسکن  جرای  و ان راف

اعتمااااد جمعااای شاااامف ا سااااق امنیااات، تعلاااق و 

 اااطر فاارد بااه م اایط اجتماااعی، فرهنگاای و اطمینا 

(. ایان ساازه 1398اقت ادی است زلونادبر  و عبادل اده 

عناواار بنیااادی در برقااراری روابااط و یکاای از مقااونت و 

تعامالت اجتماعی است که در اثر ن  نهادهای مدنی شکف 

شااود گیرنااد و روابااط اجتماااعی در افااراد نهادینااه میمی

(. اعتمااااد جمعااای متقاباااف، یکااای از 2018زهوانااا  

نیازهاای اواالی فرهنا  ماادنی و ایجااد دموکراساای شی 

ی، مشاارکت های اجتمااعشایدار است و باعث تقویت شبکه

نمی ، تسااهیف هماااهنگی و ماادنی و همکاااری موفقیاات

هااای اقت ااادی، همکاااری و تسااریع مشااارکت در فعالیت

شود زدوشلوی  و همکارا  اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می

(. اعتماااد جمعاای ایجاااد ارتباااط بااا دیگااری و 2020

در واسااات شاااذیرش و  مایااات نشاااکار از دیگااارا ، 

ق با انتظارات دیگارا  اسات  ودتکمیلی در روابط و انابا

کرد ، دهنده ن  شامف وارا ت، ساهی که عناور تشکیف

جویانه و رفتاار مبتنای شذیرش،  مایت، تمایالت همکاری

(. در 1398شود زنورانی نسایابر و همکاارا  بر اعتماد می

واقع زندگی انسا  بدو  ا ساق اعتماد به  ود، اعتماد به 

   ود همراه با اضاارا  و نینده و اعتماد به جها  شیرامو

ناشذیری است که ممکن است باعث از های ت مفکشمک 

ه  شاشیدگی فرد و جامعاه شاود و اعتمااد جمعای باعاث 

رشد و شکوفایی اساتعدادها و زنادگی هماراه باا نراما ، 

امنیت، نزادی و اساتقالل در کناار دیگارا  و باا دیگارا  

 (.2011شود زهوان  و همکارا  می

های اقدا  به طرا ی مدل اعتمااد جمعای ژوه با اینکه ش

وشرورش ها کمتر در جامعه نماوزشکردند، اما این شژوه 

( 1398انجا  شده است. نتایج شژوه  فرجیا  و هاادی ز

نشا  داد که امنیت اجتماعی و تعهد اجتماعی بار اعتمااد 

جمعی اثر معناداری داشت، اما قومیت بر ن  اثر معناداری 

( ضمن شژوهشای باه ایان 2018و ابارسی زنداشت. بیاری 

نتیجه رسیدند که کیفیت اطالعات، شهرت و ارتباطات بار 
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اعتماد جمعای اثار معنااداری داشات. در شژوهشای دیگار 

شاذیری، ( گ ارش کرد که ساحاوت، جامعه2018تمیلینا ز

دینداری، سن، ت  یالت و وضعیت اساتحدا  بار اعتمااد 

ر ن ، بناادورشور عااالوه بااجمعاای اثاار معناااداری داشاات. 

( ضمن شژوهشی عواماف ماوثر بار میا ا  اعتمااد 1398ز

 -جمعی در معلماا  ز  را شاامف سان، شایگااه اجتمااعی

ها معرفای کارد. نتاایج اقت ادی، وضاعیت تههاف و رساانه

( نشا  داد که عوامف ماوثر 1397فرد ززادهشژوه  عبداهلل

گیری و افا ای  اعتمااد جمعای شاامف ترفیات در شکف

، وساطت اجتمااعی، همیااری، همکااری،  مایات شذیرش

اجتماعی، ا ساق اثرگذاری، مشارکت اجتمااعی، قابلیات 

اعتماد، ا ساق و کیفیت روابط و م یط بود. در شژوهشی 

( گ ارش کردند که 2017اردکانی و همکارا  زدیگر  لیلی

عوامااف ماارتبط بااا اعتماااد جمعاای شااامف میاا ا  روابااط 

ردگرایای  ود واهاناه باود. اجتماعی، ا ساق عدالت و ف

( عوامف موثر در 2014شور و همکارا  زجواهریهمچنین، 

ای و گیری اعتماااد جمعاای را بااه دو مولفااه زمینااهشااکف

ای شاامف سان، اجتماعی تقسی  کردند که مولفاه زمیناه

 -جنسایت، ت  ایالت، وضااعیت تههاف، شایگااه اقت ااادی

یت اجتماعی و م ف سکونت و مولفه اجتماعی شامف رضاا

های جمعای، از زندگی، ا ساق امنیت، استفاده از رساانه

های ا القای و دگر واهی، دینداری، ریسک اعتماد، ارزش

عساگری و ا ساق عدالت اجتماعی باود. نتاایج شاژوه  

( نشا  داد که ت  یالت، مشارکت، شایگاه 2014شرافتی ز

اجتماعی، سن و طرد اجتماعی عوامف ماوثر بار  -اقت ادی

اعتماد جمعی بودند. در شژوهشای دیگار ها ار گیری شکف

( گا ارش کردناد کاه جنسایت، 2011جریبی و مروتای ز

های میاا ا  اسااتفاده از اینترناات و مشااارکت در شاابکه

های علمای، ادبای و اجتماعی مجازی، مشارکت در انجمن

فرهنگی و شایگاه اقت ادی و اجتماعی بر اعتماد جمعی اثر 

( ضمن شژوهشی عواماف 2007معناداری داشتند. قدیمی ز

گیری اعتمااد جمعای دانشاجویا  را شاامف موثر در شکف

اقتدار اجتماعی، من لت اجتماعی، تعهد اجتماعی،  مایت 

از نظاا  موجااود، امیاادواری بااه ارضااای نیاااز، بیگااانگی 

اجتماعی، ننومی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت 

 اجتماعی، گرای  باه ریساک و امنیات اجتمااعی معرفای

 کرد.

شواهد بسیاری دال بر کاه  اعتماد جمعی در تما  ابعااد 

و سوگیری عاطفی در رواباط کنشاگرا  در هماه سااو  

(. 1396جامعااه ایاارا  وجااود دارد ز لیلاای و همکااارا  

اعتماد جمعی به من لاه یاک مقولاه اجتمااعی از مساائف 

اساسی بوده و نمود ن  در تماامی سااو  جامعاه متبلاور 

های اوال ی ، یک ت برای اجرای برنامهشود. یک دولمی

کارفرما برای بان برد  تولید م  ونت ، یاک سرشرسات 

اداره برای موفقیت در کارش، یاک ش شاک بارای معالجاه 

بیمااارش و یااک اسااتاد باارای افاا ای  کااارایی نموزشاا  

نیازمند جلب اعتماد کسانی هستند که ت ت نظاارت ننهاا 

نها در گروه جلب اعتمااد شردازند و موفقیت نبه فعالیت می

(. هر گونه تالش بارای 1386زیردستانشا  است زقدیمی 

گذاری در جهاات ارتقااای اعتماااد ری ی و سیاسااتبرنامااه

گیری ن  و جمعی مستل   شنا ت عوامف ماوثر بار شاکف

گیری اعتماد جمعی است. باا اینکاه استفاده از مدل شکف

بار اعتمااد ها اقدا  به شناسایی عوامف موثر بر ی شژوه 

ها کمتار یاک مادل جاامع جمعی کردند، اما این شژوه 

وتربیات ارائه دادند و با توجاه باه نقا  مادارق در تعلی 

نسف نینده، شژوهشگرا  شس از مرور شیشینه به این نتیجه 

های قبلی به بررسی اعتماد جمعای در رسیدند که شژوه 

دل ارائه مهدف این شژوه  مدارق نپردا تند. در نتیجه، 

 بود.گیری اعتماد جمعی در مدارق شهر تهرا  شکف

 کار روش

این ماالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجارا      

در بحا   ترکیبی زکیفی و کمای( باود. جامعاه شاژوه 

 برگا  اعتمااد جمعای شاامف متح  اا  وزارت  کیفی

وشرورش و در بح  کمی مدیرا  و معلما  مدارق نموزش

بودناد. نموناه  1398-99در ساال ت  ایلی شهر تهارا  

نفار  12شژوه  در بح  کیفی طبق اوف اشابا  نظاری 

گیری هدفمند و ساپس نفر با روش نمونه 7برنورد شد که 

گیری گلوله برفی انتحاا  شادند و در نفر با روش نمونه 5
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نفر برنورد شد کاه  385بح  کمی طبق فرمول کوکرا  

ای ای چندمر لااهگیری ت ااادفی  وشااهبااا روش نمونااه

گیری در بح  کیفای باه ایان انتحا  شدند. روش نمونه

گیری هدفمنااد، وااورت انجااا  شااد کااه در روش نمونااه

نفر  7شنا تند تعداد شژوهشگرا  از میا   برگانی که می

عنوا  نمونه انتحا  کردند و سپس از ننها را شناسایی و به

را   واستند تاا دیگار  برگاا  در زمیناه اعتمااد جمعای

هاای محتلا  نناا  معرفی کنند که شس از بررسی ویژگی

نفار  12نفر دیگار باه ننهاا اضاافه و در مجماو   5تعداد 

عنوا  نمونااه در بحاا  کیفاای انتحااا  شاادند. روش بااه

گیری در بح  کمی به این واورت انجاا  شاد کاه نمونه

ابتدا شهر تهرا  به شانج نا یاه شامالی، جناوبی، شارقی، 

  و سااپس سااه نا یااه بااه روش غرباای و مرکاا ی تقساای

ت ادفی انتحا  و شس از ن  از هر نا یه تعادادی مدرساه 

به روش ت اادفی انتحاا  و مادیرا  و هماه معلماا  ن  

 عنوا  نمونه انتحا  شدند.مدارق به

برای انجا  این شژوه  ابتدا اقدا  به بررسی اسناد و متو  

معتبر درباره اعتماد جمعای کارد و ساپس بار اسااق ن  

عدادی شرس  جهت م ا به با  برگا  طرا ای و هماه ت

ساا تاریافته قارار  برگا  یک به یک ت ت م ا به نیمه

گرفتند و ماالب مه   اوف نی  یادداشت شد. در نتیجاه 

گیری اعتمااد جمعای طرا ای و نظار مدل ابتدایی شاکف

 برگا  درباره ن  بررسی و اعمال شد تا همه  برگا  باا 

کننااد. سااپس، باار اساااق ن  عوامااف مااوثر موافقاات 

ای توسط م ققا  طرا ی و مادیرا  و معلماا  شرسشنامه

مدارق شهر تهرا  به ن  شاسخ دادند. ایان شرسشانامه بار 

 5اهمیت( الای زبی 1ای از اساق طی  لیکرت شنج درجه

گذاری شد. سوال های م ا به به شار  زبسیار مه ( نمره

 اعتمااد یریگشاکف موضاو  باا که زمانی. 1 مقابف است:

 عاواملی شود،می مواجه مدرسه در ن  شیامدهای و جمعی

 شاما نظر به. 2نمایید؟  تشریح را دهیدمی قرار نظر مد که

 و جمعای اعتماد گیریشکف در معلولی و علت شرایط چه

 در شاما نظار باه. 3اسات؟  موثر مدرسه در ن  شیامدهای

 و جمعای اعتمااد گیریشاکف بر شرایای چه  اضر  ال

 چاه شاما نظار به. 4است؟  موثر مدرسه در ن  یامدهایش

 و جمعاای اعتماااد گیریشااکف باار گریمدا لااه شاارایط

 چاه شاما نظار به. 5است؟  موثر مدرسه در ن  شیامدهای

 و جمعای اعتمااد گیریشاکف اثار در شیامادهایی و نتایج

 شارایط. 6شاد؟   واهاد ایجااد مدرساه در ن  شیامدهای

 و جمعای اعتمااد گیریشاکف جهات ایزمینه و م یای

 چاه شاما نظار باه. 7چیسات؟  مدرساه در ن  شیامدهای

 اعتمااد گیریشاکف بار هاییکن  چه یا تعامالتی شرایط

. 8اسااات؟  ماااوثر مدرساااه در ن  شیامااادهای و جمعااای

 گیریشااکف بااا ماارتبط اقاادامات و راهبردهااا ها،سیاساات

 ابعاد. 9چیست؟  مدرسه در ن  شیامدهای و جمعی اعتماد

 در ن  شیامادهای و جمعی اعتماد گیریشکف هایفهمول و

 اعتمااد گیریشاکف ارزیاابی شایوه. 10چیسات؟  مدرسه

 است؟ چگونه مدرسه در ن  شیامدهای و جمعی

باارداری، هااای فی هااا بااا روشدر ایاان شااژوه  داده

سااا ته م ااا به سااا تاریافته و شرسشاانامه م ققنیمه

ییاد شادند. در های روانسنجی ننها تانوری و شا صجمع

باارداری بااه ماارور اسااناد و متااو  چاااشی و روش فی 

های مارتبط باا اعتمااد جمعای ویژه مقالاهالکترونیکی باه

های م اا به را شردا ته شد. ساپس شژوهشاگرا  ساوال

طرا ی و اقدا  به انجا  م ا به انفارادی کردناد. ن ارین 

هااای هااای  اوااف از روشبحاا  کیفاای ت لیااف داده

 ااا به بااود. همچنااین، در روش کماای، باارداری و مفی 

شده بر اساق نتاایج بحا  شژوهشگرا  شرسشنامه طرا ی

کیفی را بار روی افاراد نموناه اجارا و ساپس باه ت لیاف 

های  اوف از اجرای ن  شردا تناد. روایای واوری و داده

اساتاد  36م توایی م ا به و شرسشنامه از طریق بررسی 

شایایی م ا به از طریق غیر از افراد نمونه شژوه  تایید و 

موضوعی کاشا تایید و شایایی همه عوامف ضریب توافق درو 

و با روش  60/0شرسشنامه با روش نلفای کرونباخ بانتر از 

م اسبه شاد. بارای ت لیاف  80/0شایایی ترکیبی بانتر از 

هاای کدگاذاری بااز، م اوری و انتحاابی و ها از روشداده

و  SPSSاف ارهاای ر نر سازی معادنت ساا تاری دمدل

PLS .استفاده شد 
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 هایافته

نفار از  برگاا   12در بح  کیفای شاژوه   اضار      

نفر دکتری تح  ی  5 اور داشتند که مدرک ت  یلی 

نفر  5نفر کارشناسی ارشد ز 7زهمگی استادا  دانشگاه( و 

نفاار  2وشرورش و ماادیرا  و کارشناسااا  وزارت نمااوزش

اساتاد غیار عااو در  36چناین، مدیرا  مدارق( بود. هم

هاای گاردنوری شژوه  که روایی ووری و م توایی روش

نفار  12ها را بررسی کردند از نظار مادرک ت  ایلی داده

نفار  13ننها دکتری تح  ی زهمگی استادا  دانشاگاه(، 

نفاار کارشناسااا  نموزشاای  7ننهااا کارشناساای ارشااد ز

نفار  7و نفر مادیرا  مادارق(  6 انه و اداره کف و وزارت

 اناه و نفر کارشناسا  نموزشای وزارت 3ننها کارشناسی ز

نفر مدیرا  مادارق( باود. عاالوه بار ن ، در  4اداره کف و 

نفار  ااور داشاتند کاه  385بح  کمی شژوه   اضر 

نفار ز  و از میاا  ننهاا ت  ایالت  135نفر مرد و  250

نفار  54نفر کارشناسی ارشد و  185نفر کارشناسی،  146

و  م ااوری ،کدگاذاری باااز تح  اای باود. نتااایجدکتاری 

گیری اعتمااد جمعای در انتحابی بارای ارائاه مادل شاکف

 گ ارش شد. 2جدول 

 

 گیری اعتماد جمعیارائه مدل شکلبرای  و انتخابی محوری ،. نتایج کدگذاری باز1جدول 

Table 1. Results of open, axial and selective coding to present the model of collective trust formation 

 مقوله اصلی
 انتخابیکدگذاری 

 (تم اصلی)

 کدگذری محوری

 ای()مقوله هسته

 کدگذاری باز

 )مقوله عمده(

 انگیزه و پویایی آورندهعوامل پدید
تحول در دانش و 

 اطالعات بنیادی

. تحول در اهداف عالی 2وتربیت، . تحول در فلسفه تعلیم1

 های جدید در زمینه مدیریت آموزشی. یافته3وپرورش و آموزش

 های شخصیتیویژگی 
های اخالقی و ویژگی

 ایحرفه

. داشتن صداقت، 2آموزان، . خوش اخالقی و خوش رفتاری با دانش1

. رازداری و وفاداری 4. داشتن تجربه، 3مهربانی، دلسوزی و انرژی باال، 

 . شنونده خوب بودن5و 

 یتگر و پشتیبانحما حمایت مدیران ارشد 

. توجه به شرایط 2پذیری مدیر در قبال تصمیمات اتخاذشده، . مسئولیت1

. توجه به 3آموزان، اجتماعی، اقتصادی و جایگاه خانوادگی دانش

های اجتماعی و زندگی و . آموزش مهارت4های متفاوت معلمان، دیدگاه

 . جذب حمایت خیرین5

 دوستیروحیه نوع اعتماد و درک پدیده محوری

. همدلی و همدردی و همکاری و همفکری با 2. پذیرش و درک دیگران، 1

. ایجاد محیط امن و قابل 4پذیری در رفتار و گفتار و . انعطاف3دیگران، 

 اعتماد

 تعهد و مسئولیت 
بینش اعتماد جمعی و 

 مشارکتی

. نیازسنجی، تعیین 2. تشکیل کمیته تخصصی با مشارکت مدیران، 1

های آموزشی . تهیه برنامه3های اعتماد جمعی، و تدوین شاخصها اولویت

. ارزیابی و بازنگری مسئولیت 5. انتخاب محتوی مناسب و 4مناسب، 

 معلمان

 نیاب به بهبود مستمر برنامه اثربخش ایشرایط زمینه

. حل 3. انتقال دانش بین خود و دیگران، 2. نارضایتی از وضع موجود، 1

. همسویی با تحوالت 4قانه با استفاده از خر دانش، مساله اثربخش و خال

 . ترجیح تغییرات تدریجی بر تغییرات ناگهانی5نوین و 

 فرهنگ مشارکتی 
جلب مشارکت جامعه 

 در مدرسه

های منابع . تعهد به توسعه قابلیت2. ظرفیت ایجاد تغییر در سازمان، 1

رکت کارکنان در . تهیه زمینه مشا4های کاری و . تشکیل گروه3انسانی، 

 هاگیریتصمیم

 نوآوری 
روز بودن دانش و به

 مهارت

. آموزش کارکنان در زمینه 2. وجود امکانات و تجهیزات مناسب، 1

. استفاده صحیح 4. دسترسی آسان به اینترنت و 3افزار، افزار و نرمسخت

 از فناوری ارتباطات

. 3های انسانی، . تاکید بر ارزش2. توسعه و توانمندی شایستگی معلمان، 1 مقبولیت اجتماعی شایستگی مدرسان گرشرایط مداخله
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. اخالق و رفتار 5. توانایی انتقال مفاهیم، 4شایستگی علمی مدرسان، 

 . تعامل مستمر با فراگیران6شایسته مدرسان و 

 امور مالی و رفاهی منابع مالی 

های مادی ها و مشوق. ارائه پاداش2ها، . تدوین بودجه برای اجرا برنامه1

ها در مکان و زمان . اجرای برنامه4. تدارک امکانات رفاهی، 3و معنوی، 

 الزحمه مدیران بر اساس توانایی و شایستگی. پرداخت حق5مناسب و 

 ایجاد امنیت و نشاط راهبردها و اقدامات
ایجاد و پرورش محیط 

 امن و شاد

. تهیه امکانات رفاهی و 2های جامعه محلی، . توجه به فرهنگ و ارزش1

. ایجاد محیط 4. ایجاد فضای فیزیکی و آموزش جذاب و شاد، 3تفریحی، 

 . انجام کارهای گروهی و عملی در مدرسه5امن یادگیری و 

 اتخاذ رهبری موثر 
رهبری مبتنی بر درک و 

 اعتماد جمعی

. انتخاب درست 2آموزان و والدین، . ایجاد رابطه صمیمی با دانش1

. توجه 5. برگزاری اردوی تفریحی، 4. کمک و مساعدت مالی، 3ان، معلم

. توجه به نیازهای اجتماعی و 6آموزان و والدین، های دانشبه خواسته

 آموزان. ایجاد انگیزه در معلمان و دانش7فرهنگی و 

 های اجراییروش مدیریت فرایندها 

. 3کار، . تحصیل همزمان با 2های ضمن خدمت، . شرکت در آموزش1

. 5های رسمی و غیررسمی، . عضویت در گروه4مطالعه مرتبط با شغل 

ها و . شرکت در کنفرانس6های پژوهشی، مشارکت فعال در برنامه تیم

های . شرکت در موقعیت9ها و . شرکت در جلسه8. مربیگری، 7ها، کارگاه

 شدهسازیشبیه

 پیشرفت تحصیلی موفقیت تحصیلی پیامدها
شدن با التحصیل. فارغ2های قابل قبول در پایان سال، ره. کسب نم1

 . توانایی ادامه تحصیل در مقاطع علمی باالتر3درجه علمی مناسب و 

 ارتقای جایگاه 
ای شخصیت حرفه

 مدیران

. هدایت 2. رهبری مبتنی بر ارتقای مدرسه با بینش و نگرش مدیریتی، 1

نگری، . آینده4ی معلمان، ا. کمک به توسعه حرفه3تغییرات آموزشی، 

. 5های استراتژیک با مشارکت شوراهای مدرسه و طراحی و اجرای برنامه

 ارتباط مستمر و شایسته بین مدرسه، خانواده و اجتماع

 اهداف آموزشی 
تبدیل مدرسه به سازمان 

 یادگیرنده

. توزیع دانش به صورت موثر و 2. حاکمیت روحیه یادگیری مداوم، 1

. توجه به 4رورش و ترویج تفکر راهبردی، تیمی و تعاملی و . پ3وسیع، 

 خالقیت و نوآوری

 بینش مراقبتی 

ها و نیازهای خواسته

تحصیلی، اجتماعی و 

 عاطفی

. همواره در 3. خالقیت و تفکر بدیع، 2. استقالل فکری و آزادی اندیشه، 1

از  انداز روشن. چشم6گرایی و . تخصص5. خودکنترلی، 4حال آموختن، 

 اهداف آتی

گیری اعتمااد دهد که مدل شکفنشا  می 1نتایج جدول 

کاد م اوری یاا  17کد بااز یاا عماده،  85جمعی دارای 

مقولاه اوالی  6کد انتحابی یا ت  اولی در  17ای و هسته

نورنده شاامف ساه کاد طوری که مقوله عوامف شدیدبود؛ به

مایات های شح ایتی و  انتحابی انگی ه و شویایی، ویژگی

مدیرا  ارشد، مقوله شدیده م وری شامف دو کاد انتحاابی 

ای اعتماد و درک و تعهد و مسئولیت، مقوله شرایط زمیناه

شامف سه کد انتحابی برنامه اثربح ، فرهن  مشارکتی و 

گر شاامف دو کاد انتحاابی نونوری، مقوله شارایط مدا لاه

شایسااتگی مدرسااا  و منااابع مااالی، مقولااه راهبردهااا و 

مات شامف سه کد انتحابی ایجاد امنیت و نشاط، اتحاذ اقدا

رهبری موثر و مدیریت فرایندها و مقولاه شیامادها شاامف 

چهار کد انتحابی موفقیت ت  یلی، ارتقای جایگاه، اهداف 

روایی همگرا باا روش  نموزشی و بین  مراقبتی بود. نتایج

 Average Varianceمیااانگین واریااانس اسااتحراج ز

Extracted: AVE ) هااای نلفااای روشو شایااایی بااا

گ ارش شد. متغییر هاای عواماف شدیاد  ترکیبی و کرونباخ

نورنده، شدیده م وری، شرایط زمینه ای، شارایط مدا لاه 

 AVEگر، راهبرد ها و اقدامات، شیامد ها به ترتیاب دارای 

 577/0و  649/0، 542/0، 613/0، 586/0، 675/0

، 823/0بااه ترتیااب بودنااد. نلفااای کرونباااخ متغییاار هااا 

گ ارش شد و  702/0و  829/0، 607/0، 726/0، 663/0
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، 894/0همچنین شایایی ترکیبای متغییار هاا باه ترتیاب 

 گ ارش شد. 817/0و  898/0، 801/0، 847/0، 821/0

گیری های مادل شاکفبا توجه به داده های فاوق، مقولاه

مناسبی بودناد.  شایاییدارای روایی همگرا و اعتماد جمعی 

 هااو مقاادیر شایایی 50/0از  باانترهای و  مقادیر رواییچ

های برازنادگی همچنین، نتایج شا ص بود. 70/0ز ا بانتر

شااا ص ریشااه میااانگین مربعااات ماادل نشااا  داد کااه 

بااه  05/0( باا مقادار SRMRماناده استانداردشاده زباقی

( NFIو شا ص برازش هنجارشاده ز 08/0دلیف کمتر از 

 ااکی از بارازش  80/0ه دلیف بیشاتر از ب 81/0با مقدار 

یابی معادنت ساا تاری باه مدل مناسب مدل بودند. نتایج

در  tو باه هماراه نمااره  1همراه ضریب مسیرها در شکف 

 گ ارش شد. 2و نتایج اثرها در جدول  2شکف 

 

 گیری اعتماد جمعیلارائه مدل شکبرای  به همراه ضریب مسیرها یابی معادالت ساختاری. نتایج مدل1شکل 

Figure 1. Results of structural equation modeling along with path coefficients to provide the model for 

collective trust formation 
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 گیری اعتماد جمعیارائه مدل شکلبرای  tبه همراه آماره  یابی معادالت ساختارینتایج مدل .2شکل 

Figure 2. Structural equation modeling results with t-statistic to present the model for collective trust 

formation 

 

 گیری اعتماد جمعیارائه مدل شکلبرای  یابی معادالت ساختارینتایج اثرها در مدل. 2جدول 

Table 2. Results of effects in structural equation modeling to provide a model for collective trust 

formation 
 معناداری tآماره  ضریب مسیر اثرها

 P<05/0 731/16 755/0 اثر عوامل پدیدآورنده بر پدیده محوری

 P<05/0 561/3 359/0 اثر پدیده محوری بر راهبردها و اقدامات

 P<05/0 126/5 479/0 ای بر راهبردها و اقداماتاثر شرایط زمینه

 P>05/0 497/0 052/0 گر بر راهبردها و اقداماتر شرایط مداخلهاث

 P<05/0 577/14 718/0 اثر راهبردها و اقدامات بر پیامدها

 

دهاد کاه هماه نشاا  می 2و جادول  2و  1نتایج شاکف 

گر اثار معناااداری در ها باه غیار از شارایط مدا لاهمقولاه

 ندگیری اعتماد جمعی در مدارق شهر تهارا  داشاتشکف

 (.P<05/0ز

 

 

 نتیجه گیریبحث و 

اعتماد جمعی نقا  ماوثری در شارو  و تاداو  یاک      

فعالیت دارد و برای ارتقای ن  ابتدا باید عوامف مارتبط باا 

ن  را شناسایی و برای ن  یک مدل منسج  طرا ی کارد. 
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گیری اعتمااد ارائه مدل شکفهدف این شژوه  در نتیجه، 

 ود.بجمعی در مدارق شهر تهرا  

اعتماد جمعی در مدارق شاهر تهارا  نشا  داد که  نتایج

دارای هفده کد م وری و هفده انتحاابی در شا  مقولاه 

نورنده شامف سه طوری که مقوله عوامف شدیداولی بود؛ به

هااای شح اایتی و کااد انتحااابی انگیاا ه و شویااایی، ویژگی

 مایت مدیرا  ارشد، مقوله شدیده م وری شاامف دو کاد 

اعتماد و درک و تعهد و مسئولیت، مقولاه شارایط انتحابی 

ای شامف سه کد انتحابی برناماه اثاربح ، فرهنا  زمینه

گر شامف دو کاد مشارکتی و نونوری، مقوله شرایط مدا له

انتحابی شایستگی مدرسا  و منابع مالی، مقوله راهبردهاا 

و اقدامات شامف سه کد انتحاابی ایجااد امنیات و نشااط، 

موثر و مادیریت فراینادها و مقولاه شیامادها اتحاذ رهبری 

شامف چهار کد انتحابی موفقیت ت  یلی، ارتقای جایگااه، 

اهداف نموزشی و بین  مراقبتی بود. دیگر نتایج نشا  داد 

گر اثر معنااداری ها به غیر از شرایط مدا لهکه همه مقوله

گیری اعتماااد جمعاای در ماادارق شااهر تهاارا  در شااکف

ه شژوهشی درباره اعتماد جمعی در مادارق با اینک .داشتند

هااای اناادکی بااه بررساای ماادل یافاات نشااد و شژوه 

گیری اعتمااد جمعای شردا تناد، اماا ایان نتاایج از شکف

(، 1398فرجیاا  و هادیاا زهاای جهاتی با نتایج شژوه 

 (،بناادورشور2018تمیلینااا ز(، 2018بیاااری و ابرساای ز

اردکااانی و ی(،  لیلاا2018فاارد ززادهعبااداهلل، (1398ز

(، 1393شااور و همکااارا  زجااواهری(، 1396همکااارا  ز

 (1390(، ه ارجریبی و مروتی ز2014عسگری و شرافت ز

 همسو بود. (1386ز و قدیمی

نورنده اعتماد جمعی در مادارق شاهر تهارا  مقوله شدید

های شح ایتی و شامف سه متغیر انگی ه و شویایی، ویژگی

انگی ه و شویایی نق  مهمای در  مایت مدیرا  ارشد بود. 

بهبود کیفیت و وضعیت نموزش در مادارق دارد و سابب 

ت ول در دان  و اطالعات بنیادی از طریق تغییر و ت اول 

های شح ایتی شود. ویژگیوشرورش میدر اهداف نموزش

چو   وش ا القی،  اوش رفتااری، واداقت، مهرباانی، 

شانوندگی دلسوزی، رازداری، وفااداری، داشاتن تجرباه و 

فاردی در  و  نی  از طریق دلگرمای و بهباود رواباط بین

شود. نکته مه  دیگر مدرسه باعث ایجاد اعتماد جمعی می

ها، بهباود شذیری مادیر در برابار ت امی اینکه مسائولیت

ها و هااای اجتماااعی و زناادگی و توجااه بااه دیاادگاهمهارت

هاای تواناد مادیر را در زمیناه مهارتنظرهای متفاوت می

مدیریتی تقویت کند و از طریاق جاذ   مایات  یارین 

اعتماد دیگرا  را جلب نماید. در نتیجه، سه متغیر انگیا ه 

های شح یتی و  مایات مادیرا  ارشاد و شویایی، ویژگی

گیری توانند نق  موثری در شاکفطبق توضی ات بان می

 اعتماد جمعی در مدارق داشته باشند.

ی در مدارق شهر تهرا  مقوله شدیده م وری اعتماد جمع

شامف دو متغیر اعتمااد و درک و تعهاد و مسائولیت باود. 

اعتماد و درک از طریق ایجاد م یط امان و قاباف اعتمااد 

برای بیا  نظرهای شح ای زاعا  از درسات و نادرسات(، 

شذیرش دیگرا ، همدردی، همادلی و همکااری باا نناا  و 

ت دیگرا  شذیری در گفتار و رفتار باعث جلب  مایانعااف

شود و ننا  را مانناد افارادی مامائن و رازدار در نظار می

هاای  اود را باا گیرند و با ورا ت و به را تای  رفمی

کنند. تعهد و مسئولیت زنند و  تی ننها را نقد میننا  می

گیری اعتمااد جمعای توانند نق  موثری در شاکفنی  می

اقادا   های تح  یداشته باشند، در وورتی که در کمیته

های نموزشی بندی م تواها و برنامهبه نیازسنجی و اولویت

مناسب شود. در نتیجه، دو متغیر اعتماد و درک و تعهاد و 

توانناد مسئولیت از طریق فرایندهای توضیح داده شده می

گیری اعتماد جمعی در مدارق ایفاا نق  موثری در شکف

 کنند.

اد جمعای در ای اعتماعالوه بر ن ، مقولاه شارایط زمیناه

مدارق شهر تهارا  شاامف ساه متغیار برناماه اثاربح ، 

فرهن  مشارکتی و نونوری باود. برناماه اثاربح  زماانی 

یابد که که افراد از وضع موجود ناراضی و تاالش ت قق می

نمایند تا  ود و سازما  مربوطاه را باا ت اونت ناوین باه 

زده( هماهنا  کنناد وورت تدریجی زنه ناگهانی و شتا 

شاود. ه در چنین شرایای بستر برای اعتمااد فاراه  میک

گیری از نظارات دیگارا  فرهن  مشارکتی به معنای بهره
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یابااد کااه ها اساات و زمااانی ت قااق میگیریدر ت اامی 

هااای کاااری تشااکیف، زمینااه مشااارکت کارکنااا  در گروه

ها فراه  و افراد متعهاد باه توساعه مناابع انساانی ت می 

گار اینکاه ناونوری یعنای اساتفاده از باشند. نکته مه  دی

های برای قرار داد  ماالب به یک شایوه ها و مهارتدان 

هاا باه هاا و مهارتجدید در کنار ها  و اساتفاده از دان 

وورتی که تا ان  از ننهاا اساتفاده نشاده اسات. ناونوری 

نیازمند وجاود امکاناات و تجهیا ات مناساب، نماوزش در 

وجاود، دسترسای باه اینترنات زمینه وسایف و اب ارهاای م

باشد که شرسرعت و استفاده و یح از فناوری اطالعات می

دهنده انگیا ه بارای انجاا  کاار تواناد نشاا این موارد می

تواند زمیناه وادقانه و  داکثر اثربحشی باشد که  ود می

اعتماد را فراه  نورد. بنابراین، سه متغیر برناماه اثاربح ، 

هاای توانند از طریق ویژگیی میفرهن  مشارکتی و نونور

گیری و جلب اعتماد جمعی دیگرا  در محتل  باعث شکف

 مدارق شوند.

گر اعتمااد جمعای در مادارق شاهر مقوله شرایط مدا له

تهرا  شامف دو متغیر شایستگی مدرساا  و مناابع ماالی 

ها بود. شایستگی مدرسا  یعنی اینکه ننا  از ل اظ ویژگی

و غیرت  یلی در وضعیت  وبی قرار و رفتارهای ت  یلی 

تااوا  از شایسااتگی مدرسااا  داشااته باشااند و زمااانی می

و بت کرد که از نظر علمی در وضع  اوبی قارار داشاته 

ای داشته باشند و ضمن تعامف باشند، ا الق و رفتار  رفه

مستمر باا فراگیارا  بتوانناد مفااهی  و ماالاب را انتقاال 

د نقا  ماوثری در تادارک توانادهند. منابع مالی نیا  می

های مااادی و هااا و مشااوقامکانااات رفاااهی و ارائااه شاداش

های محتلا  و معنوی، تدوین بودجه برای اجارای برناماه

اجاارای ننهااا در زمااا  و مکااا  مناسااب داشااته باشااد. 

شایستگی مدرسا  و منابع ماالی شااید بتواناد و ا تماان 

تاوا  یتواند باعث بهبود کیفیت نماوزش شاود، اماا نممی

گیری اعتماد جمعی باا اطمیناا  درباره نق  ن  در شکف

ب ث کرد. چو  ممکن اسات مدرساا  شایساته باشاند و 

مدرسه دارای منابع مالی مناسبی ه  باشد، اماا باه دلیاف 

نمااوزش م تواهااای بساایار زیاااد و عماادتا غیرکاااربردی و 

رعایت ضوابط و قوانین به وورت  شک و غیرقابف انعااف 

یاری از مدارق رایج است، نتوانند زمینه اعتمااد که در بس

جمعی را فاراه  نورناد. در نتیجاه، دو متغیار شایساتگی 

گیری اعتمااد مدرسا  و منابع مالی نق  موثری در شکف

 جمعی در مدارق نداشتند.

همچنین، مقولاه راهبردهاا و اقادامات اعتمااد جمعای در 

نشاط،  مدارق شهر تهرا  شامف سه متغیر ایجاد امنیت و

اتحاذ رهبری موثر و مدیریت فرایندها بود. ایجاد امنیات و 

توانند سبب دلگرمی و جلب نشاط از اقداماتی است که می

اعتماد همه افراد سازما  شود و این امار از طریاق اتحااذ 

رهبری موثر همراه با درک و اعتمااد و مادیریت فراینادها 

یاباد. می برای ت قق راهکارهای در نظر گرفته شده ت قق

امنیت و نشاط از طریق ایجاد فاای فی یکی و روانی امن، 

یاباد و ها ت قق میشاد و مفر  با توجه به فرهن  و ارزش

زمانی رهبری موثر و اثربح  است که رهبار بتواناد یاک 

راباه ومیمی باا دیگارا  برقارار ساازد و ضامن انتحاا  

و درست و کمک و مساعدت به اعاای سازما  باه نیازهاا 

های ننها توجه و برای ننها اردوهای تفری ی برگ ار  واسته

های اتحاذشاده نیااز نماید. برای اجرای فرایندها و ت می 

به مدیریت فرایندها است که این امر از طریق بهبود ساح 

های ضمن  دمت، ت  یالت دانشگاهی و شرکت در دوره

گاری و شارکت در هاای مربیهای نموزشی، کالقکارگاه

افتد. در نتیجاه، ها اتفاق میها و کنفرانسلسات، همای ج

سه متغیر ایجااد امنیات و نشااط، اتحااذ رهباری ماوثر و 

توانناد نقا  مدیریت فراینادها طباق توضای ات باان می

گیری اعتمااد جمعای در مادارق داشاته موثری در شکف

 باشند.

مقوله شیامدهای اعتمااد جمعای در مادارق شاهر تهارا  

متغیار موفقیات ت  ایلی، ارتقاای جایگااه، شامف چهاار 

اهداف نموزشی و بین  مراقبتی بود. موفقیت ت  ایلی از 

هاای مناساب، اتماا  دوره ت  ایلی و طریق کساب نمره

شاود و فراگیاارا  ت  ایف در مقااطع باانتر مشاحص می

ای کااه در ن  دارای موفقیاات ت  اایلی غالبااا از مدرسااه

دارند و معماون  مشغول به ت  یف بودند، ا ساق رضایت



 24                                                                                                                                                           و همکاران اتحادی

 

 1400ویژه نامه ، زدهمدواشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_میی علفصلنامه

م ایط مدرسااه را م یاای اماان و قاباف اعتماااد ارزیااابی 

تواند زمینه را برای اف ای  کنند. ارتقای جایگاه نی  میمی

اعتماد از طریق افا ای  ارتبااط مساتمر و شایساته باین 

م اور، توساعه مدرسه،  انواده و اجتماعی، رهباری بین 

یت تغییارات نگری هماراه باا هاداای معلما  و نینده رفه

نموزشی فراه  نورد. نکته  ائ  اهمیت دیگر اینکه اهاداف 

تواند سبب اف ای  اعتماد شود و این امار نموزشی ه  می

یاباد کاه در ساازما  رو  یاادگیری در وورتی ت قق می

مداو   اک  باشد و ضمن توجه به  القیت و نونوری تفکر 

راهبااردی، تیماای و تعاااملی نمااوزش داده شااود. بیاان  

ها و نیازهای ت  ایلی، مراقبتی از طریق توجه به  واسته

شاود و چناین توجهااتی اجتماعی و عاطفی مشاحص می

گاردد و اساتقالل فکاری و نزادی باعث اف ای  اعتماد می

نگری اندیشااه،  القیاات،  ااودکنترلی، تح ااص و نینااده

نورند. در نتیجه، چهار متغیار زمینه ت قق ن  را فراه  می

ی، ارتقای جایگاه، اهداف نموزشی و بین  موفقیت ت  یل

توانناد مراقبتی از طریق فرایندهای توضیح داده شاده می

گیری اعتماد جمعی در مدارق ایفاا نق  موثری در شکف

 کنند.

هایی در زمینااه شیشااینه شااژوه   اضاار بااا م اادودیت

گیری اعتمااد جمعای، شژوهشی اندک درباره مادل شاکف

جمعاای در ماادارق، عااد  شژوهشاای درباااره اعتماااد 

م دودشد  شژوه  به مادارق شاهر تهارا  و همکااری 

شایین بر ی  برگا  در بح  کیفای و بر ای مادیرا  و 

معلمااا  در بحاا  کماای مواجااه بااود. بنااابراین، انجااا  

گیری اعتماد جمعای های بیشتر درباره مدل شکفشژوه 

ها و نهادهای محتل ، انجا  ن  بر روی ها، سازما در گروه

ق شهرهای محتل  و  تی بررسی نظرات اولیا بارای مدار

گیری اعتمااد جمعای و های موثر در شکفشناسایی مقوله

برگ اری جلسات توجیهی برای مادیرا  و معلماا  جهات 

شاود. بار تر در شاژوه  تووایه میشرکت بهتر و مناسب

شااود کااه اساااق نتااایج شااژوه   اضاار شیشاانهاد می

شرورش اقدا  به طرا ای وری ا  نموزشمتح  ا  و برنامه

هایی جهت اف ای  اعتماد جمعی در مادارق شاهر برنامه

تهرا  و  تی سایر شاهرها کنناد کاه بارای ایان منظاور 

ها و کدهای موثر در اف ای  اعتماد جمعی توانند مقولهمی

را با توجه به اهمیت ننها زضرایب مسیرها( نموزش دهند و 

دیرا  ارشااد ارتقااا  بحشااند. شیشاانهاد دیگاار اینکااه ماا

وشرورش و  تی مادیرا  های نموزش انه و سازما وزارت

تر برای بهباود وضاعیت های شایینوشرورش در ردهنموزش

اعتماد جمعی به وورت مساتقی  و بهباود کیفیات نظاا  

نموزشی به واورت غیرمساتقی  از مادل شاژوه   اضار 

 استفاده کنند.
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ایان  باود.گیری اعتماد جمعی در مدارق شهر تهارا  ارائه مدل شکف  اضر هدف شژوه  چکیده:

در بح   را ترکیبی زکیفی و کمی( بود. جامعه شژوه ماالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اج

وشرورش و در بحا  کمای مادیرا  و  برگا  اعتماد جمعی شامف متح  اا  وزارت نماوزش کیفی

بودند. نمونه شژوه  در بح  کیفای طباق  1398-99معلما  مدارق شهر تهرا  در سال ت  یلی 

نفار باا روش  5گیری هدفمند و ساپس نهنفر با روش نمو 7نفر برنورد شد که  12اوف اشبا  نظری 

نفر برنورد شد که باا  385گیری گلوله برفی انتحا  شدند. در بح  کمی طبق فرمول کوکرا  نمونه

هاای هاا از روشای انتحا  شادند. بارای ت لیاف دادهای چندمر لهگیری ت ادفی  وشهروش نمونه

 PLSو  SPSSاف ارهاای  تاری در نر ساازی معاادنت سااکدگذاری باز، م وری و انتحاابی و مدل

کاد  85اعتماد جمعی در مدارق شهر تهارا  دارای های بح  کیفی نشا  داد که یافته استفاده شد.

 6های بحا  کمای نشاا  داد هار مقوله اولی بود. یافته 6کد انتحابی در  17کد م وری و  17باز، 

ها به غیر از رازش مناسبی داشت و همه مقولهمقوله اولی دارای روایی و شایایی مناسبی بودند، مدل ب

 گیری اعتماااد جمعای در ماادارق شاهر تهاارا  داشااتندگر اثار معناااداری در شاکفشارایط مدا لااه

ری ا  متح  ااا  و برنامااه هااا،های شااژوه   اضاار و سااایر شژوه ر اساااق یافتااهباا (.P<05/0ز

 ای  اعتماد جمعای در مادارق شاهر هایی جهت افتوانند اقدا  به طرا ی برنامهوشرورش مینموزش

 شده را بهبود ببحشند.توانند وضعیت کدهای استحراجتهرا  کنند که برای ت قق این هدف می

 

 .ارائه مدل، اعتماد جمعی، مدارق کلیدی: واژگان 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


