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Abstract: The present study was a model for shaping the social trust model of high 

school students. The present study was applied (qualitative-quantitative) of consecutive 

exploratory type in terms of purpose of application type, depending on the type of data. 

The method of the present study was qualitative content analysis and quantitative 

survey. The sample size in the qualitative part of the participants in the interview were 

14 experts, experts and specialists in the field of education who were purposefully 

selected and interviewed semi-structured. Also, a small part of the statistical population 

included the principals and deputies of secondary schools in Tehran, which numbered 

380 people. Data collection tools in the qualitative part of the interview were semi-

structured and in the quantitative part of the questionnaire including social trust of the 

interview results and the theoretical foundations of the research background were 

designed based on the 5-point Likert scale. To analyze the research data, exploratory 

factor analysis method and structural model were performed using AMOS software. 

Findings of this study include that in shaping students' social trust, factors such as 

positivity, social discipline, respect, social commitment, social participation, flexibility, 

social support, perfectionism, emotional stability, self-efficacy, self-confidence, work 

discipline, perseverance, kindness and Humility was identified and confirmed in 

quantitative terms based on inferential statistical analysis. Therefore, in order for the 

formation of students' social trust in schools to grow and develop, all the factors raised 

in schools must be developed in a coordinated manner. 
 Keywords: Social trust, loyalty to values, students, trust. 
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 مقدمه

ترین مسائلی که جوامع امررزز  ارا    یکی از اساسی     

انرر ا امادررات اجادررامی اسررا. ارره ماررا تی امادررات مواجه

 اجادامی یکی از ااعات اسیا  مهم زن گی اشر   ا تشرکی 

ادات اجادامی ترا ا ز  ام امرزز اشر  کهطو  اهته ؛ می

چه ح  زیات  قات  اه حیرا  اجادرامی نیسرا. اررااراین 

یاا  که ح اق  یکی از حیا  اجادامی زمانی اقا ز تزام می

ها  اساسی    )امادات اجادامی( ارقرا  ااشر . فرضپیش

ت  جامعه کرونی نیز پیشرفا ز ترقی زمانی میسر خواهر  

را  می افراتا امادرات ماقاار  ارقراوت که ت  تعامال  اجادا

 ااش . ت زاقع امادات اامث ت ازم کرش اقاصات ا سیاسریا

کرش ماقاا    هیچ شوت ز ا ز   اجادامی ز فرهرگی می

 .(1372 )ایرگلها  گیرتمطدئری صو   ندی

ایرگلهررا  ا امادررات اجادررامی ماقاارر ا یکرری از  ازنظررر

پایر ا  نیازها  فرهرر  مر نی ز ایدرات تموکراسری پیش

شوت. از معاق  اسا که امادات ماقاا  اخشری محسوب می

از نشانگا  فرهرگی پای ا   اسا که اه اقرا  تموکراسری 

  تدرامی . ارااراین مقوله امادات اجادامی ت شوت.مردر می

امصا  ز قرز  یکی از موضوما  مهم حیا  اشر  اروت  ز 

ن اسرا. ز اره ایر شر  افززت زما  ار اهدیا     ااگذشا

ها  لحاظ اسا که اگر امادات اجادرامی  ا یکری از  یشره

ها ا انیما  ا  اره خطرا تدام تعامال  انسانی ت  کلیه مرصه

 ایم.نگفاه گزافاهایم ز سخری نرفاه

ها  اجادامی اسا کره ت  پ ی   ازجدلهامادات اجادامی 

کر : از سطح  زااط ز تعامال  انسانی نقشی حیاتی ایفا می

گرفاه تا سطح کرال  )جامعره( ز حاری ت   خرت )خانوات (

ا  هایی فراتر از    )جهانی( امادات اجادامی پ ی  ساحا

تروا   زااط انسانی اسرا. امادرات  ا می تسهیلگراسا که 

فرت یا افرات ت ارا   چیرز  تا نر ؛  احساسی تلقی کرت که

یر   ت زاقرعالااه    چیز  که تأیی  ش   اسا. امادرات 

نگرش مثاا اه فرت یا امر  خا جی اسا ز مارین میرزا  

ایم. امادات تا ا  ا  اسا که اا    مواجها زیاایا از پ ی  

ااعات  مخالف اسا ز اای      ا ی  مقوله اجادامی تلقی 

شروت. پرذیر   موخاره میفرایر  جامعهکرت که ت  جریا  

ارااراین یکی از ااعات اماداتا اعر  اجادرامی    اسرا. ت  

شراسی اجادامیا امادراتا ت  سرطح ا تارا  مااحث  زا 

شروت. ها  ایرزنی سرردی   میافرات اا افرات تیگر یا پ ی  

تروا  امادرات اجادرامی  ا یر  فر یرر  اه هدین ملا می

 قلد ات کرت.

ها  مهررم  زااررط انسررانی اسررا ز یکرری از جرارره امادررات

 .اسرامیا  امضا  جامعه  ز هدکا  مرشا کا  ساززمیره

اقاصررات ا  مخالرررف ها زمیرررهامادررات مشررا کا  ا ت  

سیاسیا اجادامی ز فرهرگری سررما اخشری   ز تدایرر  

فزایش امخالف جامعه  ها گرز هدکا   اا  افررات  ا اررا 

نهرات   مروا اره زپرز شوزش مرت  ایرن میرا   .ته می

امی پیونر  اجادر ها هسراه تررینمهمیکری از اجادامیا 

از نیازهررا   ا مددومهز اا تأمین  نه میاریا   انرسا   ا

اسرا.   ا زیره کا کرتهرا   ز هرانقشانرسانیا مهر   تا  

یکرری از  مروا اررهترروا   ا می زپرز ش مرروزشارررااراین 

 نیرا ارره   ی.  سرتانسرااق  تدرر  جامعره  ها ساخا

 اسا. ریسازما  امکا  پذ نیا مؤثر ایریه ف ت  پرتو م 

امادرات جدعری مااحث مهرم ت  ماحرث امادراتا یکی از 

 زسررازما   را یرمقولره ترا کرررو  ت  اتا رنیااشر . امی

. سرا ا اه خوت اخاصاص تات  اان کی ها  احث ایریمر 

   ت   پیامرر ها ز  جدعرری امادرررات ایزضرررع هدچرررین

ا معلدرا ا را یمر  یهدچررا  مراهم اسرا. گراهم ا س 

اشاه تاحساس  ا  نیا مدکرن اسرا  موزا زال ین ز تانش

 تیگررا  اتمررو ت امادرر یکرراف انر از اه هرا  که  ااشر 

 نییپررا شر  اه نرا   ا ا  امر سطح تعه  نیز ا سار ین

    پیامر ها ز جدعری امادرات شک  گیر   لرذا  ز ت.می

 ا  یاحادرال از ملرر  ی زشرر ریتوانر  تصرومیت  م ا س 

 امادرات اجادرامی گیر شرک چه مواملی ارر . نشا  ته 

گرزا   ترأثیرتز   تزم ماوسطه شرهر تهررا    موزا تانش 

 ؟  پیشرهات کرت ارا   توا میاسا ز چه الگویی  ا 

 امادرات ز ت  پهزهشی اا مروا   موزش 2021زز ت  سال 

  اگسرارت  جهانی ایرا  کررت اتایرا  تی گا  از اجادامی

 اراتتر امادرات اره مردرر  مروزش کره اسرا    از حاکی

 ا تارا  چگرونگی کره شر  احرث مقالره ایرن ت . شوتیم
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 سرطح اره اسرا مدکرن فرت  سطح ت  امادات ز  موزش

 اسراگی نهرات  شررایط از ی  هر اطدیرا  م م ز  یس 

  یسر  توانرایی ز تدای  شام  ترها نه امادات. ااش  تاشاه

 یررا نررامطدئن زضررعیا از هررا   ت ک الکرره افرررات پرذیر 

 اا  ا کال -خرت تعاملی  زیکرت  زش این ز . اسا پرخطر

 جهرانیا  هراا زش سرردی ازنظرر هاتات  تحلی  ز تدزیه

. کررت  زمرایش جهرانی اانر  ز ا زپرا اجادامی نظرسردی

 اره پاسر  ت  امادرات ز  موزش انددن که تات نشا  ناایج

 مثارا از توان یم کال  سطح ت  سیاسی ز اجادامی ثاا 

 الدللریاین  هارهیزم ت  هم ز ملی سطح ت  هم مرفی اه

 ارین ا تارا  تعرا ضا کرم ز پایر ا  جوامع ت . کر  تغییر

 ا تاا  این حالا این اا. اسا مثاا اسیا  امادات ز  موزش

 سیاسری ز اجادرامی خطررا  که گذا  حال ت  جوامع ت 

 از حدایرا ارا هدچررین ز . شوتیم مرفی اسا گسارت 

 زیرارا  که  یس  از  گاهی ز پذیر   یس  ساززکا ها 

 تررأثیرا   مرروزش کرره تام نشررا  اسرراا تعرراملی فر یررر 

 ت   یسر  از  گاهی ز پذیر   یس  اه تدای  ار مافازتی

 .تا ت نهات  مخالف  هارهیزم

پهزهشری  ا ارا مرروا   2021زاکر ز هدکا انش ت  سرال 

اجادررامی اندررام  امادررات  گرراهی از گونرراگو   هاهیتوصرر

 از کره موجروت مطالعرا  ایرا  تاشرار  اکثرر ها  تاتن ا 

 پراکرر گی مسرئله حر  اررا  اجادرامی امادات اطالما 

 تصرو  اکرر یم اسافات  پیشرهات   هاسامیس ت  هاتات 

 ارر مسراز  ترأثیر اجادرا  اره ماص  کا ارا  که کرر یم

 زیررا نیسرا مدلری فررض این حالا این اا. تا ن  یک یگر

 ن اشراه مشااهی مالیق تزساانشا  ز کا ارا  اسا مدکن

 نقرا  ز اسرا زجهری چر  اجادامی ا تااطا  زیرا ااشر 

 نشرا  خروت از مخالرف سررا یوها  ت   ا ناهدگونی قو 

 میرا  ت  نفرو  ماررو  سرطو  ارر ز ت اررااراین. تهر یم

 پیشررفا ت ( اجادرامی ا تااطرا  /مروا ت /کا ارا )نهاتها

 م ل. اسا مهم اسیا  اجادامی کرر   توصیه  هاسامیس

 اسرافات  گرافیکری توجه شاکه  ها یتکر از ها   ج ی 

 پیچیر   تعامر  الگوهرا  ز نفو  مخالف سطو  تا کر یم

. کرر  ار سی جامع ز جدعی طو اه  ا نهاتها هده میا  ت 

 یکپا چره طو اره هاایموجوت میا  ت  ناهدگری کا  این اا

 از که تاشار  اخایا  ت   ا ییهایر گیندا که  م  تسا اه

    ت  ز اوتنر  ارخرو تا  نفساماداتاه اا اجادامی  گاهی

 اازندرایی این اساس ار اع ا. ش  اتغام مراسب تأثیر سطح

  گراهی ازلرین قرو ا نفساماداتاره اا اجادامی  گا  اقالم

 .کرتن  ت زین  ا اوت اتایا  ت  قاالً که اجادامی "امادات"

 سراخا مرروا  طری ۲۰۲۱ سرال ت   ا پهزهشی گوتزمن

 ز مرفری سراززکا ها  نقرش: اجادرامی امادات  هاالوک

 مروام مران ت  اجادرامی امادات ظهو  ارا  مالکانه  زااط

 اجادرامی امادات که کر یم اسا تل مقاله این .تات اندام

 مالکانره  زاارط از پیچیر   سیسرام ی  ارجساه محصول

 پشرایاانی ماقاار  نظرا   سیسرام زیرر توسرط که اسا

 زمیرره ایرن ت  اجادامی امادات که تات نشا  ز . شوتیم

  ا افررات کره اسرا نهرات  ساخاا  ی  زیرا اکر یم ظهو 

 اثررا  کررت  ت زنری اررا  کلی تدای  ی  سازتیم قات 

 .کرر  ایدات خوت امدال خا جی

 مرروا  تحا  ا پهزهشی ۲۰۲۱ سال ت  تامیلیرا ز تامیلیرا

 م ل از اسافات : کا  مح  ت  اجادامی امادات گیر  شک 

 اجادرامی امادات سطح ت  تفاز  توضیح ارا  شغلی فشا 

 فشا  م ل از مطالعه این. ان تات  اندام شاغ ا افرات این ت 

 کرر  تحلیر  ترا کرت اسافات  اجادامی امادات ارا  شغلی

 گیرر  شرک  الگوهرا  ار کا  مح   هایهگیز چگونه که

 مروا اره کرا  کره محر . گذا تیم تأثیر اجادامی امادات

 حدایررا( ج)ز کرارررل(ب) کررا ا حدم(الررف) از ماشررک 

 تقاضا  که کر یم ایری پیش شغلی فشا  م ل اجادامیا

 ت  ااشر ا تاشراه اجادامی امادات اا معکوس  ااطه شغلی

 ارر مثارا تأثیر اجادامی حدایا ز شغ  کرارل که حالی

 شرواه  هرا   تحلیر  ز تدزیره. تا ت شاغلین این امادات

 امادرات ارا ترها نه مام  سه این که تات نشا  قو  تدرای

 اره نیرز هرا   تأثیر الکه تا ن ا ا تاا  شاغ  افرات این ت 

 .تا ت اساگی تهر گا  پاس  سن ز جرس

 شراسرایی مرروا  طی  ا پهزهشی ت  هدکا انش ز اتحات 

    پیامر ها  ز ته یم شک   ا جدعی امادات که مواملی

 ارا مطالعره ایرن اان تات  اندام ۲۰۲۰ سال ت  م ا سا ت 
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 تات  اریرات تئو   از اسافات  اا کیفی  زش ی  از اسافات 

 زپرز ش موزش ماخصصا  شام   ما   جامعه. ش  اندام

 گیرر  شرک   هامؤلفره. اروت اریرا  تانش  هاشرکا ز

 اعر  شرش ارا م  سره ت     پیامر ها  ز جدعری امادات

 شراسرایی ک گرذا   85 ز محرو   لفه مؤلفه 17 اصلیا

 کره اساسری شررایط ز م  سه جامعه پویایی ز انگیز . ش 

 ج یر ا فراز   ز نو ز  : از اوتن  ماا   سازتیم  ا ها  

 م  سرها هدکا ا  ز معلدا  ارا  مؤثر  موزشی ارنامه ی 

 اهاروت: از انر ماا   مر ا س جدعری امادرات پیام ها  ز

 تحصریلی موفقیرا مر یرا ا ز معلدرا  اجادامی زضعیا

  مروزش مراسرب ز  موزشری اهر اف تعیین ا موزا  تانش

. م  سره جامعه ت  مراقاا ایرش توسعه ز ایدات ز مطالب

 جدعری امادرات ز ملیرا موام  که تات نشا  مطالعه ناایج

 مر ا س م یرا  از حدایا: از ان ماا   م ا س ت  اساسی

 ز انگیرز  ز شغلی ز شخصیای  هایهگیز سازما ا ز ا ش 

 فرراز   ز نرو ز   اساسری شررایط. م  سه جامعه پویایی

 کا کررا  ز معلدرا  اررا  مرؤثر ت سی ارنامه ی  ج ی ا

 .اسا م  سه

 مررروا  اررا پهزهشرری ت ( 1395) هدکررا ا  ز نیرراظهیر 

 اجادررامی مشررا کا اررر    تررأثیر ز اجادررامی امادررات»

 ت صر  27 که تاتن  نشا  «هرمزگا  تانشگا  تانشدویا 

 تامادرا) پهزهش مساق  ماغیر اا زااساه ماغیر تغییرا  از

 ینهررای نایدرره. شرروتمی ایررریپیش ز تایررین( اجادررامی

 اجادررامی مشررا کا تایررین ت  کرره اسررا ایررن پررهزهش

 از اریش تانشرگا  مسرئولین اره امادرات سهم تانشدویا ا

 ا  ترأثیر کداررین اسراتی  اره امادات ز اوت  ماغیرها تیگر

 .اسا تاشاه

 کارروش 

   زکرا ارتیر  تحقیرق ه ف مطالعه حاضر از حیث      

مااری ار معاتت  ز  پیدایشی -یفیازنظر  زش از نو  توص

کدرری جامعرره  مررا   شررام   اخررش ت سرراخاا   اسررا. 

م یرا   ز معازنین م ا س ماوسطه  تزم شهر تهرا  اروت  

جر زل کرجسری  ار اسراسنفر اوتن  .  380که تع ات    

اا تخصری    اطاقهندونه گیر  تصاتفی  ز  زشمو گا  

 .ان شر  حدرم ندونره اناخراب  مروا اهنفر 220ماراسب 

ت اجادرامی   از گرذا  ارر امادرا ریترأث  سردش ااعرات ارا

ا اجادررامی  اعرر  فرررت  4ت   سررؤال 54اررا  نامهپرسررش

گرتی    اسافات  مؤلفه19  ز شام ز اخالقی  شراخای زا 

 هاپرسشررامه زایری محارو  ز صرو     یرتائ  ارا اسا.

اساتی  ز خارگا ا  زایی هدگرا  از نظرا مالز  ار اسافات  

محاساه گرتی . ارا  تسا یازی   اه این ه ف از شاخ  

( یکری از مفیر ترین AVEمیانگین زا یانس تایین ش   )

گرتیر   اسرا.  ها ت  ایرن زمیرره اسراا اسرافات شاخ 

ها ز سرازگا   ت زنری مرظو  سردش پایایی پرسشررامهاه

رزنارا  ز پایرایی ها   لفرا  کها شراخ هر ی  از سراز 

 ش    ز جدع  هاتات اسا.  ش  محاساه( CRترکیای )

ارا  زجروت یرا مر م ) رسو یپاز طریق ضریب هداساگی 

  سرازم ل   ت  ارین ماغیرهرا( ز  ز شر  زجوت  ااطه 

 ت  محاسرراهتحلیرر  شرر .  (SEMمعرراتت  سرراخاا   )

ز ارررا   SPSS افررزا نرما  ورسرریپضررریب هداسرراگی 

اره کرا   AMOS افزا نرم  معاتت  ساخاا  ا سازم ل

  گرفاه ش .

 ها ائ ز تیگرا   فا  اه توجه ا نرسان    سیب ز سوتمر  

 تدامیارره پررهزهش چگررونگی ت اررا   کررافی اطالمررا 

 کااری نامره  ضرایا کسرب کررر  ا شرکا  های زموتن

  مایرا جهرا. شر ن   مایا پهزهش ت  شرکا مرظو اه

 ۲۲۸۲۱۲۱۲۹۷۱۰۰۷ پرزپروزال ثاا ک  پهزهشیا اخالق

 ش . ثاا تانشگا  اخالق  اهیکد ت 

 هایافته 

  هراتات ارا  ها  ارا  ار سی ارازش ماغیرها ز ااعات      

اررا   اسرافات  گرتیر . AMOS افزا نرم ش    ز جدع

ساز  معاتت  ساخاا   ز م ل   تحقیقهاهیفرض زمو  

تحلی  مسیر فری اسا کره  زاارط تحلی  مسیر اجرا ش . 

ته . تز خرزجری زما  نشا  میطو  هماین ماغیرها  ا اه

افزا ا م ل ت  حالا تخدین اسراان ا ت ز مر ل ت  مهم نرم

حالا ضرایب معراتا   اسا. ت  حالا تخدین اسراان ا ت 

میررزا  تایررین اسرراان ا ت زا یررانس هررر ماغیررر توسررط 

ی ضررایب معرراتا  ا ت  خرزج ز  زااساه اه    رهایماغ
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امر ات  ز   شوت.معراتا  اوت   زااط ماغیرها مشخ  می

ضرررایب مسرریر ز امرر ات  ز  فلررش  تهر  نشررا مسرریرها 

سا. ضرایب اا ها  ماملی ا تهر  نشا ماغیرها  مکرو  

اثرر مثارا ز معرراتا  ارین  تهر  نشرا مسیرها نیرز کره 

ا معررراتا   ضرررایب 1شررک   ماغیرهررا  تحقیررق اسررا.

ته . اگر مقراتیر ساگی ماغیرها  تحقیق  ا نشا  میهدا

ز یرا  96/1از  ترراز گت  ایرن خرزجری   م  تسرااهتی 

 ااش ا ضرایب مسیر معراتا ن .  -96/1از  ترکوچ 

 
 تحقیق متغیرهای همبستگی ضرایب معناداری .1 شکل

Figure 1. Significance of correlation coefficients of research variables 
 

( اسراان ا ت حالرا ت  تحقیرق ساخاا   م ل) 2 شک  ت 

 ارا راارا اجادامی امادات ااعات تأثیر میزا  شوتمی مشاه  

 .اسا969/0
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 استاندارد حالت در تحقیق ساختاری . مدل2 شکل

Figure 2. Structural model of standard research 
 

درام تمعیا   ارا  سرردش  PLSساز  مسیر  ت  م ل

زجوت ی  معیا  کلی ارا  نیکرویی م ل زجوت ن ا ت. اااین

ارره نررام  (2005هدکررا ا  )زسرریله تررهررازس ز اه ارررازش

GOF اسررا. ایررن شرراخ  هررر تز مرر ل  شرهاتشرر  یپ

مروا  تهر  ز ارهگیر  ز ساخاا    ا م نظر قرا  میان از 

 زت.   مریایری مدلکرت کلی م ل اه کرامعیا   ارا  پیش

گیر  از ها  انر از  زت که م لاین معیا  زمانی اه کا  می

ز  2Rمیرانگین هر سری  صرو  ز اه نو  انعکاسری ااشر 

 گرتت. مقاتیر صو   زیر محاساه میماوسط اشاراک اه

 

 

 

تهر   کیفیا مراسب ز مطلوب مر ل نشا  36/0ااتتر از 

 (1391)    ز تیگرا   اسا.

 

=GOF 

  GOF= 0/71 امادات اجادامی 

 

اا توجه اه میزا  اثر ماغیرها ار یک یگر ز اا ت  نظر گرفان 

 ا مرو ت  هاهیفرضرتروا  ضرایب معراتا   ایرن  زاارط می

اثر مثارا ز معرراتا   تهر  نشا  1 ج زل .قرا تات زمو  

ها  اصرلی ز اررااراین فرضریه؛ اساامادات اجادامی ااعات 

 شوت.فرمی تائی  می

 

 

 



 470                                                                                                                                                            و همکاران سنیح

 

 1400ویژه نامه ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 های تحقیق. نتایج آزمون فرضیه1جدول 

Table 1. Results of testing research hypotheses

 نتیجه ریتأثضریب  مقادیر تی فرضیه

 قبول 75/0 22/11 فردی

 قبول 83/0 36/25 اخالقی

 قبول 66/0 02/7 اجتماعی

 قبول 77/0 60/5 شناختیروان

 

 گیریبحث و نتیجه
ها  توسرعه مؤلفره تررینمهمامادات اجادامی یکی از      

اجادامی ز گسارش م  نیاه اسا. هدچرا  که از شرواه  

ها ز مقات  اسیا   که اخیراً ت  مو ت مفهوم امادات کااب

 ی ا امادرات  ا ها  مراو  اه    نوشاه ش   ارمیز نظریه

ا  نچره موضرو   ا مالز ارهتوا  تعریف کررت. ندی ی ساناه

ها  اسیا   اسا که ارا  کر ا ماراتفایشار پیچی   می

اشاراکا هد لیا تحد  ز اررات  ا  ازجدله   زجوت تا ت. 

زااساگیا اطدیرا ا اماقاتا زثوقا ااز ا ایدا ا اره تیگرر  

تکیه کرت  ز غیر . امادات ت  زاا  فا سی ماراتف اا تکیره 

کسریا اطدیررا ا زثروقا اراز  ز کرت ا زاگذاشان کا  اره 

(. ت  فرهرر  1369 شروت )مدیر اماقات اه کا  گرفاه می

لغا  کسفو تا امادرات اره معرری اطدیررا  اره اعضری از 

صفا  یا زیهگی ی  شخ  ز یا حای ت سرای ز حقانیرا 

ایرکرره ترراکرو   اررازجوتیرر  نظریرره تعریررف شرر   اسررا. 

مادرات ان یشدر ا  اجادامی تعا یف مفهومی اسریا   از ا

ها  زیات  اسا ز هدگری ان  که تا ا  تفاز مطر  کرت 

 ت  مو ت تعریف این مفهوم زفاق ن ا ن . ها  

مام  فرت  ز مام  اجادامی؛ مام  فررت  شرام  مثارا 

تعهرر  اجادررامیا  احاررراما انضرراا  اجادررامیا ان یشرریا

پررذیر ا حدایررا اجادررامیا مشررا کا اجادررامیا انعطاف

؛ نفساماداتارهانی ز خوتکا  م   گراییا ثاا  هیدکدال

پرررذیر  اررا محررریطا ز مامرر  اجادرررامی شررام  تطااق

هرراا مصرردم ارروت ا پررذیر ا زفرراتا   ارره ا زشم الا

 فارا  ا  یر صحا پرذپذیر ا مهراانیا تواضعا مسئولیا

 ش  اجادامیا اساراتگراییا  زاارط تزسراانها قاطعیرا ز 

 طریرق از ز نخاگرا  ازنظر اسافات  اا ااا ا ت  خوتکرارلی.

  پرسشرامه سؤات  ز هامؤلفه ازلیه گیر شک  مصاحاها

 

 از اسرافات  ارا. اسرا شر  اندام الگو  امادرات اجادرامی

 از هاگویره تصرفیه اررا  ز( CVR) خارگا  امااا سردی

 لوشره جر زل ار اسراس. اسا ش  اسافات   لوشه شاخ 

 110 از کره قررا  گرفاره مو ت پذیرش سؤات  ت ص  61

 پرهزهش ت  ااقیدانر   ها گویه. ااش می پرسشرامه سؤال

 مرااع امادات اجادامی ا تقا  جها ت  تالش شام  ایشار

 گیرن گا تصردیم ز م یرا  پاسخگویی یکپا چگی انسانیا

 تصرردیدا  ارره اهدیررا  مرروزشا از حدایررا جهررا ت 

 ت  سرازن   سرازمانی  زاارط  یز اارنامه تاشان سازمانیا

 کا کرا   گاهی افزایش مشارکا   ما  ایرش ا تقاء جها

 سررازمانیا ا تااطررا  پایرره اررر هاتسرراو العد  ارره نسرراا

الگو  مر ز  انضراا   طراحی احارام ماقاا  ز از اسافات 

 از ت سرای ت ک پرذیر  زمیزا  تطااق شراخا اجادامیا

 تقویرا نخاگا ا گیر تصدیم ت  ناایج اهاوت  هاافرصا

 ثارا  جهرا ت  هراح  ا  تیدریا کرا  ز مشا کا  زحیه

 ز خرالق کا کررا  تعالی ز  ش  اه توجه امادات اجادامیا

 ز نظرررا  ازلویررا پایرره اررر  یز ارنامرره ز اوتجرره نررو ز ا

 شررفافیا ا احرفرره  مرروزش گیر تصرردیم هااپیشرررهات

  مروزش حوز  ت  هافعالیا سازگا   ز هدسویی زضعیاا

 سراز  یا ااعات کشف ز شراسایی مرظو اه. ااش می کا کرا 

 میرزا . اسا ش  اسافات   اکاشافی ماملی تحلی  از اصلی

 مانرر   ارراقی سررؤات  ارره مراررو  کشرری گی ز چررولگی

 .ااش می ها   ماقا   تقریااً توزیع تهر  نشا 

جرواهر  هایی مانر  پهزهش این یافاه پهزهشی اا پهزهش

گیر  امادرات اجادرامی ز شرک  ت  خصوص( 1393) پو 

 ت  خصروص( 1396(ا ناصر  )1393موام  مؤثر ار    )

هررا  گرزهرری ها  مشررا کا ز فعالیاار سرری زمیررره

تررأثیر  ت  خصرروص( 1395 مرروزا ا صررفر  شررالی )تانش
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موام  اجادامی ش   ار هویا اجادامی نوجوانا ا  اش  ز 

ار سرری میررزا  امادررات  ت  خصرروص( 1394هدکررا ا  )

سردش  ت  خصوص( 1389امیا کااای ز هدکا ا  )اجاد

ت  ( 1389امادات اجادامی ز موام  مؤثر ار   ا کفرایای )

مقیرراس سررردش امادررات اجادررامی   زا سرراز  خصرروص

ت  ( 1389تانشرررگا   زات اسرررالمیا حضررررتی صرررومعه )

امادرات اجادرامی ت  میرا  مررتم شرهر تهررا ا  خصوص

موامر   ار سری ت  خصروص( 1389اتهدی ز هدکرا ا  )

اجادرامی مرؤثر ارر میرزا  امادرات اجادرامیا نصرریرپو  ز 

موام  اجادرامی مرؤثر ارر  ت  خصوص( 1388هدکا ا  )

ت  ( 1388سطح تعامر  اجادرامیا قریشری ز هدکرا ا  )

گیر  نقش موام  فرهرگی ر اجادرامی ارر شرک  خصوص

 شوت. امادات اجادامی هدسو ز پشایاانی می

 تز  انرر  پرهزهش اهرا  خرا جی مهدچرین ارا پهزهش

تأثیر امادات اجادرامی ارر پیشررفا  ت  خصوص( 2009)

( 2017(ا فرالکو  )2007(ا  یارز )2000جوامعا پاترام )

(ا تیررر  2013(ا اسرررلر   )2014ز تلهررری ز نیررروتن )

 (ا2000(ا اسرررارایکر ز ارررو ک )2013(ا فیلرر  )2009)

( 2000( ز کاسررالز )2019(ا شلسرریرگر )2000ززتزا ت )

  ز هدسویی تا ت.هدروایی 

ایدات اسارها  فرهرگی ز ملدی مراسرب جهرا افرزایش 

 موزا  ت  محریط م  سره ز جامعره نظیرر مشا کا تانش

هرا  ملدریا هدچررین ها  شرعر ز قصره ز انددنانددن

هررا  مررالی ز کررا   ارخررو تا  کرررت   نررا  از حدایا

ها  ایدرات افرزایش زمیررها ت  ثاا اخارامرا  خصوصاه

 مرروزا  ز تزلررا از طریررق ماقاارر  اررین تانشامادررات 

ها  مثاا ت  جامعه جهرا ا تقراء ز اهاروت گذا  سرمایه

 یزا  اای  ت  ترالش ااشرر  ترا ارنامه ا مشا کا اجادامی

ها  موجوتا تعاتل ارقرا  شوت تا افررات این نیازها ز فرصا

تغ غه خاطر کدار  اررا  ترأمین نیازهرا  خروت تاشراه 

ها  موجروت جوااگرو  نیازهرا  فرصرا ااشر . زمانی که

ها  مح زت اه جامعه نااش ا افرات ارا  تسایاای اه فرصا

اراز ا انوا  ز اقسام  فاا هرا  غیراخالقری از قایر  پا تی

هرا کراهش هردا   ز ن  که این ایحیلها زز  ز...  ز  می

ها  اراتترا کراهش امادات ز انسدام اجادامی ز ت  مرتاره

 ی  ا اه تناال خواه  تاشا.سرمایه اجادام

هرا  ماررومی ایدرات ها ز انددنت  محیط م  سها تشک 

ها  ها ز تواناییمر   موزا  اا توجه اه مالقهشوت تا تانش

ترغیرب شرون  ز فعالیرا تاشراه  ها  خوت اه مضویا ت  

ت   هررا  ها  مشررا کا ااشررر . ارره ایررن ترتیرربا زمیررره

اهم شوت. اه ایانی تیگرا رها  گرزهی ز اجادامی ففعالیا

ها ز ها  تشکی  انددناهار اسا ت  محیط م  سه زمیره

طررف ز ای  مروز محرو تانشهایی فرراهم شروت کره گرز 

هررا  ز زشرریا مثررال مضررویا ت  تیم مروا اررهااشررر ؛ 

گیر  مشا کا اجادرامی ز گرزهری سرالم  ا تحقرق شک 

طراحی ریا ز نیز اه صو تی م ی کاااخانهااش . محیط می

شوت که امکا  ارخو تا   از فضا  مطلروب ز   ام جهرا 

 موزا  فراهم گرتت. نرو  موضرو  ز محاروا  مطالعه تانش

مر   ز اساع ات ها نیز لحاظ شوت تا اا توجه اه مالقهکااب

 خوت ترغیب اه مشا کا شون . 

افزایش مشو   ز اهدیرا تات  اره نظرر هدره امضراء ت  

هرا اررا    کره خانوات وت؛ طو ساز  شها فرهر خانوات 

 زیرر  انسرا  ز مضررو  از خانرره  مروا ارهفرزنر ا  خرروت 

ها ز هاا ایر  مرر  جامعها اهدیا قائ  شرون  ز اره مالقه

ها  گوناگو  توجه کرر  تا ت  ت  زمیره ها  اساع اتها  

ها  هداسراگی ز انگیز  ز امادات ایدات شوت ز زمیره ها  

هررا  گرزهرری ز ا کا ت  فعالیاانسرردام ز ت  نهایررا مشرر

 اجادامی فراهم گرتت.

 مرروزا  ت  فررراهم کرررت  زمیررره ارررا  مشررا کا تانش

 موز  ها  تانشها  ملدی ر ز زشی ز سایر تشک انددن

ز معرفری نداتهرا   توجه گیر  هویا  نا شک  مرظو اه

 .هویا اسالمی ر ایرانی ت  محاوا  ت زس
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. تز   تزم ماوسطه اروت  موزا گیر  م ل امادات اجادامی تانشا ائه الگویی ارا  شک پهزهش حاضر  چکیده:

اکاشافی ماروالی  از نو کدی( -اترکیای )کیفی هاتات ارحسب نو   اه ف از نو  کا ارت   ازلحاظاضر ح پهزهش

حدرم ندونره ت  اخرش کدی پیدایشی اوت.  ت  اخش  زش پهزهش حاضر ت  اخش کیفی تحلی  محاوایی ز .اوت

تعلیم ز ترایا اوتن  که  نظرا ا خارگا  ز کا شراسا  حوز نفر از صاحب14ت  مصاحاه  کرر گا مشا کاکیفی 

کدی جامعره  ت  اخش. هدچرین صو   گرفا نیده ساخاا یافاهمصاحاه  ها  طو  ه فدر  اناخاب ش ن  ز اا اه

نفر اوتن . اازا  گرتاز    380وت  که تع ات     ما   شام  م یرا   ز معازنین م ا س ماوسطه تزم شهر تهرا  ا

شام  امادات اجادامی  از ناایج   هاپرسشرامه کدی ت  اخش ز اخاا یافاهسکیفی مصاحاه  نیده  ت  اخش هاتات 

لیکرر   طراحری شر   اروت.  اررا  تحلیر   ا گزیره5مارا  مقیاس  نظر  پیشیره پهزهش ار ز ماانیمصاحاه 

. اجررا شر  AMOSافرزا نرم  پهزهش از  زش تحلی  ماملی اکاشافی ز م ل سراخاا    ارا اسرافات  از هاتات 

 مرروزا ا مررواملی هدچررو  گیر  امادررات اجادررامی تانشاز ایرکرره ت  شررک  انرر ماا  ها  ایررن تحقیررق یافارره

پرذیر ا حدایرا اجادرامیا ان یشیا انضاا  اجادامیا احاراما تعه  اجادامیا مشا کا اجادامیا انعطافمثاا

گرتی   ییشراساا ا مهراانی ز تواضع انضاا  کا  ا پشاک انفساماداتاهگراییا ثاا  هیدانیا خوتکا  م  ا کدال

گیر  امادات ارااراین ارا  ایرکه شک  تحلی   ما   اسارااطی ت  اخش کدی مو ت تأیی  قرا  گرفار . ار اساسز 

طو  هداهرر   موزا  ت  م ا س  ش  ز توسعه پی ا کر ا اای  تدام موام  مطرزحه ت  م ا س ارهاجادامی تانش

  .پی ا کرر توسعه 

 .ا امادات موزا  ا تانشهاا زش زفاتا   اهادات اجادامیا ام کلیدی: اژگانو
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