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  بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد دانشجویان به استادان

  (مورد مطالعه: دانشگاه شهیدباهنر کرمان)

  

 2کاظم کاظمی ١مهدي امیرکافی،

  

  )15/07/98تاریخ پذیرش  ،15/01/98 (تاریخ دریافت

  

  چکیده

شاگردي است و ماهیت  اعتماد دانشجویان به استادان معرف کیفیت رابطۀ استادـ

هاي کلیدي سرمایۀ اجتماعی  دهد. اعتماد یکی از مؤلفه نسلی را نشان می پیوندهاي بین

کاري، پذیرش تصمیمات و پیروي از قواعد گروهی،  است که نقش بسزایی در تسهیل هم

فرآیند یاددهی و یادگیري، ارتقاي سطح عملکرد تحصیلی دانشجویان و افزایش  بهبود

اثربخشی و کارآمدي نظام دانشگاهی دارد. هدف مقالۀ حاضر، بررسی تأثیر عوامل 

شناختی بر اعتماد دانشجویان به استادان است. جامعۀ آماري تحقیق  اجتماعی و روان

مان در دو مقطع تحصیلی کارشناسی و حاضر را دانشجویان دانشگاه شهیدباهنر کر

نفر است که با روش  525اند. نمونۀ تحقیق برابر با  ارشد تشکیل داده کارشناسی

داري بین  ها نشان داد که رابطۀ معنی اند. یافته شده انتخاب شده بندي گیري طبقه نمونه

گاهی، ادراك متغیرهاي مستقل شامل تعامل استادان با دانشجویان، ارزیابی امکانات دانش

یافته) با  خواهی و انصاف استادان و تمایل به اعتمادکردن (اعتماد تعمیم از توانایی، نیک

براین، نتایج حاکی از آن است که متغیرهاي تعامل  متغیر وابسته وجود دارد. عالوه

طور غیرمستقیم و از طریق متغیرهاي میانجی  اجتماعی و ارزیابی امکانات دانشگاهی، به

گذارد. در نهایت، نتایج نشان داد  خواهی و انصاف، بر متغیر وابسته تأثیر می یی، نیکتوانا

متغیر تعامل اجتماعی در مقایسه با متغیرهاي مستقل دیگر، بیشترین تأثیر مستقیم و 

 غیرمستقیم را بر اعتماد دانشجویان به استادان دارد.                                         

اعتماد دانشجویان به استادان، تعامل اجتماعی، توانایی و صالحیت،  لیدي:واژگان ک

 خواهی و انصاف. نیک

_______________________________________________________ 
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  مقدمه و بیان مسئله

 طور که دانشگاه سازمانی است که اهداف و کارکردهاي گسترده، چندگانه و متنوعی دارد. همان

 2یا چندمحصولی 1ورههاي چندمنظ ها سازمان درستی بیان کرده است، دانشگاه ) به2013اندرز (

پردازند و به توسعۀ  هستند که به تولید، انتقال و کاربرد دانش و آموزش نیروي کار می

امروزه، از دانشگاه انتظار کنند.  اجتماعی جامعه و انتخاب و پرورش نخبگان کمک میـ  اقتصادي

بر  الوهرسانی، ع رود براي اثربخشی و کارآمدي در سه حوزة آموزش، پژوهش و خدمات می

مثابۀ یکی از  گذاري در منابع انسانی، به خلق سرمایۀ اجتماعی بپردازد. نقش دانشگاه، به سرمایه

  سازي براي سرمایۀ اجتماعی، بسیار پررنگ است. هاي اصلی ایجاد، توسعه و ظرفیت کانون

 هگذشت دهۀ پنج طول در توانسته که است هایی دانشگاه جمله از کرمان شهیدباهنر دانشگاه

. کند عرضه جامعه به عالی تحصیالت مختلف سطوح را در متخصص افراد از کثیري خیل

 در فناوري و علمی فعالیت موازات به کرمان، استان بومی متخصص افراد حضور میزان باالرفتن

 که طور همان اما،. است بوده محروم منطقۀ این توسعۀ ساز زمینه خصوصی، و دولتی بخش

 انتقال را انسانی سرمایۀ دانشگاه صرفاً و مدرسه کرده است، اشاره درستی به) 1384( فوکویاما

 يهنجارها یر(نظ اجتماعی هنجارهاي و قواعد شکل به را اجتماعی سرمایۀ بلکه دهند، نمی

  .کنند یوبستان و اعتماد) منتقل م بده

 حطر و پیشرفته فناوري مناسب، بودجۀ داشتن پایدار، صرف توسعۀ به رسیدن براي

 اي حرفه آموزش کیفیت سطح باالبردن بلکه نیست، کافی غنی و پرمایه هاي برنامه

. است اهمیت حائز نخبگان این بین در گروهی کاري هم روحیۀ تقویت و رتبه عالی ساالران دیوان

 اجتماعی، سرمایۀ نظیر اجتماعی منابع افزایش با مالی و مادي منابع چنانچه دیگر، عبارت به

 این تمام به توجه با. داشت خواهد ناچیزي منابع مالی اهمیت نشود، ترکیب کاري مه و اعتماد

 اعضاي در میان اعتماد بر مبتنی روابط تقویت و نیز اجتماعی سرمایۀ به پرداختن نکات، و ابعاد

 برخوردار زیادي اهمیت از اند، دانشگاه تولیدات زمرة در خود که دانشجویان، و علمی هیئت

 آموزشی هاي شاخص بهبود بر مستقیمی تأثیر تنها نه استادان، و دانشجویان میان داعتما. است

 در) اعتماد(فرهنگ  فرهنگ مثابۀ نوعی به بلکه داشت، خواهد فناوري آن محصول و پژوهشی و

)، هنجارها، 52: 1387از دیدگاه رامفل ( شود. می ارزیابی نیز دانشگاه توسعۀ عمومی محور

عالی، شالودة سرمایۀ اجتماعی  هاي آموزش و اصول اخالقی شایع در مؤسسه ها ها، گرایش ارزش

آید، بر کیفیت تعامل و  عالی پدید می دهد. روابط و هنجارهایی که از درون آموزش را تشکیل می

_______________________________________________________ 
١. Multi- Purpose 
٢. Multi-Product 
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هاي علمی و  گیري انجمن گذارد و زمینۀ مساعدي براي شکل کاري اجتماعی تأثیر می هم

  دهد. برنامه و نوآوري را توسعه می آورد و امکان یادگیري فوق م میهاي داوطلبانه فراه فعالیت

هاي  ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی را با ضمانت ها، ارزش فضاي ساختاري دانشگاه ایده

عالی در  نیافتن آموزش کند. آنچه مسلم است، توسعه اجرایی مؤثر به دانشگاهیان منتقل می

عالی  ت سرمایۀ اجتماعی جامعه، به ناکارآمدي نهاد آموزشمسیر ایجاد، تولید و افزایش کیفی

هاي توسعۀ اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نقش  برد برنامه منجر خواهد شد که در پیش

خالصه آنکه، سرمایۀ اجتماعی و اعتماد متقابل در میان  ).441: 1383خواهد داشت (مرجایی، 

هاي دیگر، بستري مناسب و مهم براي  ی سرمایهفعاالن نهاد دانشگاه، ضمن افزایش اثربخش

  آورد. توسعۀ سرمایۀ علمی کشور فراهم می

هاي آموزشی بحث و مجادله  هاي سرمایۀ اجتماعی در محیط اگرچه درباب ابعاد و مؤلفه

ها، تعامل و ارتباط میان دانشجو و استاد  ترین بعد سرمایۀ اجتماعی در دانشگاه وجود دارد، مهم

نها به یکدیگر است. دوام و ماندن دانشجو در دانشگاه و نیز رشد و توسعۀ فکري و اعتماد آ

: 1385ب، راد  (قانعیپذیرد  ها تأثیر می دانشجویان و توانایی علمی آنها از این روابط و تعامل

هاي توانمندسازي دانشگاه این است که  نظران، یکی از راه از دیدگاه بعضی صاحب .)11

گیري تعامل  هاي جدیدي براي شکل ریزي کند که فرصت اي برنامه گونه را به هاي خود فعالیت

اي تأکید  ) بر فضاي اجتماعی301: 1396اجتماعی و تقویت اعتماد فراهم سازد. فراستخواه (

هاي خودجوش، داوطلبانه و ارتباطات غیر رسمی دانشجو و استاد را  کرده است که فعالیت

جوش، روییده از روابط غیررسمی  عمال و ابتکارات درونکند. این فضا بر ا تضمین می

معتقد است، مقتضیات جامعۀ مدرن  )163: 1396وگویی و تعاملی متکی است. فاضلی ( گفت

سمت  عالی به باور او، ازآنجاکه نظام آموزش کند. به هاي مشارکتی را ایجاب می استفاده از روش

ترین مشتري آن دانشجو  یافته است و مهم محوري سوق استقالل اقتصادي و بازار و مشتري

) 229: 1395پور ( کند. رفیع خواهد بود، ناگزیر مشارکت بیشتر در کالس درس اولویت پیدا می

توصیف » استادپذیري«شاگردي را با استفاده از اصطالح  از موضعی متفاوت رابطۀ استادـ

ست که افراد باید از همان دوران معناي اعتماد به استاد و تحمل او ا کند. استادپذیري به می

پور، دانشجو باید طوري  اعتقاد رفیع پذیري آن را درونی کنند. به کودکی در فرآیند جامعه

پرورش یابد که به معلم و استادش عالقه و اعتماد داشته باشد و جایگاه استاد را بپذیرد. 

اما، باید تأکید کرد که  توان شرطی مهم براي پیشرفت فردي قلمداد کرد. استادپذیري را می

یافته نیز درست به همین عامل وابسته  برآن، ایجاد و پیشرفت یک نظام علمی سازمان عالوه

  است.
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)، مشخص شده است که اعتماد نگرش افراد را درباب 1996مطابق پژوهش تایلر و دیگویی (

یگر، عامل دهد و از سوي د مشروعیت و حقانیت مسئوالن (استادان) تحت تأثیر قرار می

گذارد.  ها و اطاعت از قواعد گروهی تأثیر مثبت می مشروعیت بر پذیرش داوطلبانۀ تصمیم

شود (میتچل و همکاران،  شاگرد تلقی میـ  اعتماد دانشجو به استاد، که معرف کیفیت رابطۀ معلم

 گذارد. روابط مبتنی بر اعتماد بین )، بر موفقیت تحصیلی دانشجویان نیز تأثیر می2018

شناختی و احساس مثبت  به توسعۀ ادراك روان 1اي، منزلۀ منبع انگیزه آموزان و معلمان، به دانش

کند. هنگامی که  آموزان کمک می دربارة خود، و ارتقاي سازگاري با محیط آموزشی در دانش

هاي مثبت  کنند، گرایش شوند، کسانی که به معلم اعتماد می آموزان دچار فشار روحی می دانش

). نتایج تحقیقات 210: 2007کنند (لی،  تري دارند و موفقیت بیشتري کسب می سازندهو 

اعتماد،  ) نشان داد که دانشجویان با اعتماد زیاد، در مقایسه با دانشجویان کم2001( 2یاماگیشی

در دورة تحصیلی عملکرد بهتري دارند و از هوش اجتماعی باالتري برخوردارند (روثستاین، 

1393 :171(.  

با وجود اهمیت اعتماد در رابطۀ دانشجو و استاد در سطوح مختلف فردي و جمعی، 

دهد که اکثر  گرفته در این زمینه محدود است. بررسی ادبیات نشان می تحقیقات صورت

اند. قطعاً این مطالعات بر دانش  مطالعات، اعتماد معلم و شاگرد را در سطح مدرسه بررسی کرده

اند، اما مشکلی که  هاي آموزشی افزوده یامدهاي مثبت اعتماد در مؤسسهما دربارة عوامل و پ

سادگی به  توان به آمده از بررسی مدرسه را نمی دست ماند این است که نتایج به همچنان باقی می

  دانشگاه تعمیم داد.

در مطالعۀ حاضر تالش شده است با بررسی اعتماد دانشجویان به استادان، ضمن پرکردن 

با  عالی و دانشگاه گسترش یابد. هاي آموزش ف، دامنۀ تحقیق دربارة اعتماد به مؤسسهاین شکا

توان به این صورت بیان کرد: میزان اعتماد  گفته، پرسش اساسی مقاله را می توجه به نکات پیش

گذارد. براي این منظور،  دانشجویان به استادان چقدر است و چه عواملی بر اعتماد آنها تأثیر می

آوري اطالعات و سنجش متغیرها  پردازیم؛ سپس، نحوة جمع دا به واکاوي ادبیات موضوع میابت

 ها خواهیم پرداخت. کنیم، و در پایان به تحلیل داده را مطالعه می

  

  بی پژوهشتجر پیشینۀ

_______________________________________________________ 
١. Motivational Resources 
٢ . Yamagishi 
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 قابل کلی مسیر سه عرصه در این که دهد می نشان آموزش حوزة در اعتماد ادبیات بررسی

 آموزشی هاي محیط در اعتماد مفهومی هاي بنیان کشف شامل مسیر است: اولین شناسایی

 را کسی چه است؟ هایی مؤلفه و ابعاد چه داراي معناست؟ چه به اعتماد مثال، براي است؛

؟ ...و گرفت نظر در معتمد توان می را کسی چه و اعتمادکننده دانشگاه، مدرسه یا در توان، می

 شود، داده می تشخیص اعتماد ادبیات در که مسیري دومین ).3: 2014 همکاران، و(مائل 

 ،1یچلو م یویچمک( است آموزشی هاي محیط در اعتماد) آیندهاي یش(پ علل دربارة تحقیق

  ).1388 ی،زمان یو عل ی؛ قاسم2014

تا  اند کرده تالش »مدیر به معلم اعتماد« عنوان با پژوهشی در) 2014( میچل و مکیویچ

 که کنند احساس معلمان چنانچه دریافتند، آنها. را به آزمایش بگذارند سازمانی اداعتم الگوي

 آنها رفاه به)، ي(توانمند برخوردارند امور انجام براي الزم شایستگی و مهارت از آنها مدیران

)، انسجام( کنند می عمل آنها پذیرش مورد اخالقیِ اصول طبق بر و ،)خواهی یک(ن دارند توجه

 تمایل که داده است نشان تحقیق نتایج .کنند می اعتماد آنها به و ارزیابی اعتماد قابل ار مدیران

 قابل آنها از ادراك بر زیادي تأثیر مدیران، با تعاملشان فراوانی و) یافته تعمیم( اعتماد به معلمان

  .گذارد می مدیران بودن اعتماد

 به دانشجویان اعتماد میزان یبررس«عنوان  ی با) در پژوهش1388( یزمان یو عل قاسمی

آنها نشان داد که  هاي یافتهبر اعتماد پرداختند.  یرگذارثأبه عوامل ت ،»دانشگاه... استادان

 و استادان، با غیررسمی مناسبات و روابط یان،دانشجو ياقتصاد یتمستقل وضع یرهايمتغ

  .دارند داري معنی رابطۀ دانشگاه استادان به اعتماد میزان با دانشجویان تحصیلی مقطع

 براي اعتماد پیامدهاي و نتایج به که است هایی پژوهش شامل تحقیق، مسیر سومین

 ی،؛ ل2018و همکاران،  یچل(م اند پرداخته آن اعضاي و آموزشی هاي مؤسسه و ها سازمان

  ).1385 الف ، راد ی؛ قانع2007

آموزان به معلمان،  اعتماد دانش یرهايمتغ ۀرابط ی) با بررس2018و همکاران ( میچل

 که رسیدند نتیجه این به 2،آموزان با مدرسه دانش يپندار ذات در مدرسه و هم یتاحساس امن

الگوي  نتایجدارد.  )71/0(پنداري  ذات هم و) 57/0( امنیت احساس با اي قوي بستگی هم اعتماد

 به تعلق ساساح بر معلمان به آموزان دانش اعتماد تأثیر که داد نشان مراتبی سلسله خطی

  .است) 09/0( امنیت احساس از بیش) 35/0( مدرسه

_______________________________________________________ 
١ . Makiewicz, M and D. Mitchell 

٢. Student  Identification with  School 
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 داد نشان تحصیلی، موفقیت و معلمان به آموزان دانش اعتماد رابطۀ بررسی با) 2007( لی

 با آموزان دانش سازگاري سطح افزایش طریق از معلمان و آموزان دانش اعتمادآمیز روابط که

 بر) 64/0( آموزان دانش درونی و بیرونی لیتحصی انگیزش تقویت و) 54/0( مدرسه محیط

  .گذارد می مثبت تأثیر آنها تحصیلی عملکرد

 کنشگري و انگیزش دانشجویان، تعامالت« عنوان با پژوهشی در) الف1385( راد قانعی

. پرداخت آموزشی و اجتماعی زمینۀ در دانشجویان هاي تعامل و مناسبات ارزیابی به »اي رشته

 هاي گردش خوب، دوستان بعد سه از مرکب اجتماعی پارچگی یک داد، شانن تحقیق هاي یافته

 موفقیت و خوداثربخشی استادان، و تحصیلی رشتۀ از رضایت بر دوستان، به اعتماد و دوستانه

  .دارد توجهی درخور تأثیر تحصیلی

  

  واکاوي ادبیات موضوع

شان، اعتماد را  شناختی عرفتاندیشمندان و محققان اجتماعی با توجه به رشتۀ علمی و عالیق م

). برخی اعتماد را 2013؛ هولتز، 2014اند (مائل و همکاران،  هاي متفاوتی تعریف کرده به شکل

سازي  )، و برخی دیگر آن را چندبعدي مفهوم1962اند (دویچ،  بعدي در نظر گرفته مفهومی یک

ها را  سازي اگر این مفهوم). 1393؛ چلبی، 1995الیستر،  ؛ مک1985اند (لویس و ویگرت،  کرده

سوي آن، وجوه اجتماعی،  اي است که در یک گونه ها به بندي روي یک طیف تصور کنیم، صورت

اخالقی و عاطفی اعتماد برجسته شده است و در سوي دیگر طیف، بر ابعاد شناختی، عقالنی و 

  ).571: 1999 هاي اجتماعی و سازمانی تأکید شده است (کرامر، حسابگرانۀ اعتماد در محیط

) ارزشمند است که اعتماد را 1985با نگاهی به این طیف، بازگویی نظر لویس و ویگرت (

دانند که در یک  و چندبعدي مرکب از عناصر شناختی، احساسی و رفتاري می  اي پیچیده سازه

طور  شوند. آنچه مسلم است این ابعاد به پارچه در هم ادغام می تجربۀ اجتماعی واحد و یک

ساز اعتماد هستند و اساس رویکردهاي  ریح یا ضمنی حاوي مفروضاتی دربارة عوامل سببص

  دهند. نظري مختلف را تشکیل می

دهد یک دیدگاه  هاي گوناگونی که در چند دهۀ گذشته انجام شده است، نشان می پژوهش

ود دارد که نظري جامع در زمینۀ تبیین اعتماد وجود ندارد، بلکه رویکردهاي نظري متفاوتی وج

گرفتن یک یا چند بعد از مفهوم اعتماد، علل متفاوتی را در ایجاد آن  هریک از آنها با مفروض

دانند. در پژوهش حاضر، عوامل ایجادکنندة اعتماد را، با توجه به موضوع تحقیق، که  دخیل می

اي ه کنیم و در این میان، به ویژگی است، محدود می» اعتماد دانشجویان به استادان«

دانشجویان (اعتمادکنندگان)، استادان (امین یا معتمدان) و رابطۀ آنها با یکدیگر در بافت 
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هاي  پردازیم. با توجه به ماهیت موضوع، نقطۀ عزیمت نظري ما دیدگاه سازمانی دانشگاه می

  محور، نظریۀ اکتشافی عدالت و نظریۀ سرمایۀ اجتماعی خواهد بود. محور، رابطه شخصیت

  

 1محور خصیتدیدگاه ش

در این دیدگاه، سه الگوي نظري قابل شناسایی است: اولین الگوي نظري در تبیین اعتماد، بر 

کند و مفهوم تمایل به اعتمادکردن را محور  هاي اعتمادکننده (دانشجویان) تأکید می ویژگی

به  کند و دهد. دومین الگوي نظري، خصایص امین (استادان) را برجسته می بحث خود قرار می

کند  پردازد که چگونه این خصایص، دانشجویان را به اعتماد ترغیب می تبیین این مسئله می

). 2012؛ فالمر و جلفند، 2011؛ سیرلی و همکاران، 2009؛ تان و لیم، 2006(دایتز و هارتاگ، 

در نهایت، الگوي سومی وجود دارد که عوامل پیشنهادي دو الگوي یادشده را در چارچوب 

ترتیب، در  آورد. بدین ترکیبی، زیر عنوان الگوي منسجم اعتماد سازمانی، گرد هم می دیدگاهی

منزلۀ عوامل اثرگذار بر اعتماد  هاي اعتمادکننده، خصایص امین نیز به بر ویژگی این الگو، عالوه

؛ اسکورمن و 1999؛ مایر و دیویس، 1995گیرد (مایر و همکاران،  در کانون توجه قرار می

 ).2007 همکاران،

  

  3)اعتمادکننده هاي یژگی(و 2اعتمادکردنبه  تمایل

هاي  گذارد، خصلت و ویژگی یک عامل مهم که بر اعتماد یک فرد به طرف دیگر اثر می

اعتمادکننده است؛ براي مثال، برخی از افراد به دیگران اعتماد زیادي دارند و برخی دیگر در 

ها شخصی هستند. محققان  اعتمادند. این گرایش  بیکنند یا  هاي مشابه کمتر اعتماد می موقعیت

اند (مایر  به اعتمادکردن به دیگران بررسی کرده 4اعتماد را از دیدگاه میل و اشتیاق کلی شخص

  ).714: 1995و همکاران، 

مثابۀ  را به 5شخصی بود که اعتماد بین) 1967راتر (پردازان اولیۀ اعتماد، این  در میان نظریه

کار گرفته  اي به طور گسترده فردي او، که بعداً به فرد مطرح کرد. مقیاس اعتماد بین انتظار کلی

که شخص قاعدتاً از  1تمرکز دارد؛ چیزي شبیه به ویژگی شخصیتی 6یافته شد، بر اعتماد تعمیم

  ).715کند (همان،  یک موقعیت به موقعیت دیگر منتقل می

_______________________________________________________ 
١. Character-Based Perspective 
٢. Propensity to Trust   
٣. Characteristics of the Trustor   
٤. Person’s General Willingness  
٥. Interpersonal Trust 
٦. Generalized Trust 
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اد. او بیان کرد که ما اعتماد را در زندگی، ابتدا، بعدها، اریک اوسالنر این رهیافت را توسعه د

دهد  آموزیم. شواهد او مبتنی بر نتایج مطالعات پانل در آمریکاست که نشان می از والدین می

هاي پیمایش در طول زمان قرار دارند  ترین بخش شخصی در میان باثبات سطوح اعتماد بین

وابسته  2وبستان اعتماد اجتماعی به تجربۀ بده ). او نتیجه گرفت که95: 2003(دلهی و نیوتون، 

کنندة عمل خوب دیگران در گذشته نیستند. کسانی که در  نیست. اعتمادکنندگان بازپرداخت

اند اعتمادشان بیشتر از اعتماد کسانی نیست  مند شده جوانی از کمک و مساعدت دیگران بهره

شناختی اعتماد، استدالل  روانـ  اجتماعی اند. اوسالنر براي تقویت منشأ که کمکی دریافت نکرده

بینی و توانایی کنترل  کرد که این رهیافت مبتنی بر دو ویژگی مرکزي شخصیت است: خوش

بینی به اعتماد  رسید که خوش اند. او در نهایت به این نتیجه  اموري که در زندگی فرد مهم

  انجامد.  یافته می تعمیم

  

  3قابل اعتماد بودن هاي امین (معتمد): مفهوم ویژگی

گذارد، همۀ این  یافته) بر اعتماد فرد به دیگران تأثیر می با اینکه تمایل به اعتمادکردن (تعمیم

ترین زمینه براي  ترین و عمومی فرآیند به فرد اعتمادکننده مربوط نیست. بدون تردید، مهم

اعتماد کنیم یا از اعتماد به خواهیم به آنها  اعتماد، برآورد قابلیت اعتماد کسانی است که ما می

مثابۀ مجموعۀ  ). در اینجا، اعتمادکننده، اعتماد را به1386آنها خودداري کنیم (زتومکا، 

کند (دایتز و  ها دربارة خصایص مختلف معتمد ادراك می اي از انتظارات و قضاوت پیچیده

قالب اصطالحات مختلفی  ها و در ). اندیشمندان اعتماد، این انتظارات را به شیوه2006هارتاگ، 

  گرایی دارند. طورکلی در موضوعات مشترکی هم که به اند، درحالی سازي کرده مفهوم

کند که باورها دربارة قابل اعتماد بودن دیگران باید در امتداد  ) بیان می1995الیستر ( مک

و مراقبت) و محور (توجه   هاي اعتماد عاطفه دو بعد سنجیده شود. بر این اساس، او بین بنیان

الیستر، استدالل  )، مشابه مک1386شود. زتومکا ( محور (صالحیت) تمایز قائل می شناخت

کند که ما بر مبناي سه پایۀ شهرت، عملکرد و ظاهر، قابلیت اعتماد دیگران را تعیین  می

ها را به ده شرط جدا از هم افزایش داده است که از فرد  ) این مؤلفه1991کنیم. باتلر ( می

                                                                                                                                               
١. Personality Trait 
٢. Experience of Reciprocity  
٣. The Concept of Trustworthiness  
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 1پارچگی، تداوم و پایداري، بصیرت، رود آنها را برآورده کند: صالحیت، یک معتمد انتظار می

  بودن، بازبودن، پذیرندگی، و وفاداري. عمل به وعده، دردسترس 2انصاف،

دانند و به  ها و ابعاد قابل اعتماد بودن را متعدد و متنوع می اگرچه محققان مؤلفه

کنند، همگی در این نکته اشتراك نظر دارند که نگرانی و  خصوصیات مختلف امین اشاره می

اي ارتباط دارد که از  مشغولی اصلی فرد اعتمادکننده دربارة آسیبی است که با زیان بالقوه دل

اعتقاد آنها، با توجه به این دغدغه، هر چقدر خصوصیات امین  شود. به اعتمادکردن ناشی می

رد، احتمال بیشتري وجود دارد که اعتماد شکل بگیرد و ادراك مثبتی در اعتمادکننده پدید آو

 تقویت شود. 

  

  3الگوي اعتماد سازمانی

) با مرور ادبیات اعتماد به این نتیجه رسیدند که تفکیک روشنی میان 1995مایر و همکاران (

شود. در نتیجه، بدون این تمایزها، تفاوت  عوامل ایجادکننده و پیامدهاي اعتماد مشاهده نمی

بینی و...) مبهم و  کاري، اطمینان، قابلیت پیش هاي مشابه (براي مثال هم ان اعتماد و سازهمی

  ماند. نامشخص باقی می

اند که در آن بین  ) در تالش براي حل این مسئله، الگویی ارائه کرده1995مایر و همکاران (

گو، که تمرکزش بر تمایز آشکاري وجود دارد. در این ال5 و قابل اعتماد بودن، 4اعتمادکردن

محیط سازمانی است، به هر دو عامل اعتمادکننده و اعتمادشونده اشاره شده است. دربارة 

یافته دربارة قابل اعتماد  منزلۀ انتظارات تعمیم اعتماد به )،1967راتر (اعتمادکننده، به پیروي از 

عامل درونی و باثبات  شود. در این برداشت، تمایل به اعتمادکردن، یک بودن دیگران مطالعه می

  شود که بر احتمال اینکه او به دیگران اعتماد کند تأثیر خواهد داشت. در فرد در نظر گرفته می

براین، آنها اعتقاد دارند که قابل اعتماد بودن طرف مقابل نیز بر اعتماد اثرگذار است.  عالوه

از سوي افراد، که  6تماد ذاتیاستدالل آنها مبتنی بر این فرض است که ابراز سطح مشابهی از اع

)، افراد 1393گفتۀ روثستاین ( افتد. به مستقل از موقعیت و مرجع مشخص باشد، کمتر اتفاق می

است  "ایمان کور"اي  ها اعتماد کنند؛ چنین پدیده معدودي حاضرند به همۀ مردم در همۀ موقعیت

هاي اجتماعی با توجه به تجربۀ  تکه با اعتماد تفاوت دارد. در عوض، فرد اعتمادکننده در موقعی

_______________________________________________________ 
١. Discreetness 
٢. Fairness 
٣. Model of Organizational Trust 
٤. Trusting 
٥. Trustworthiness 
٦. Innate Trust 
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هاي مختلف (معتمدان مختلف)  فردي و اطالعات در دسترس، سطوح متفاوتی از اعتماد به مرجع

  شود. کننده تبدیل می هاي معتمد به عامل تعیین کند. با پذیرش چنین فرضی، ویژگی ابراز می

ه توسط محققان هاي پیشنهادي ک کردن ویژگی مایر و همکاران، ضمن بررسی و فهرست

خواهی و انسجام، انگشت  دیگر مطرح شده بود، بر روي سه خصیصۀ معتمد، یعنی توانایی، نیک

  باور آنها بیشترین نقش را در ایجاد اعتماد بر عهده دارند.  گذارند که به می

 1محور رویکرد رابطه

هاي  تأثیر تجربه)، که بر چگونگی 2002؛ اوسالنر، 1967محور (راتر،  بر خالف رویکرد شخصیت

کند، و در مقابل، به قابل اعتماد بودن دیگران کاري  اولیۀ زندگی بر توسعۀ اعتماد تأکید می

اي اعتماد قرار دارد. در این  ندارد، تحقیق دربارة قابل اعتماد بودن دیگران در مرکز دیدگاه رابطه

/کنشگر در نظر گرفته دو یا چند فرد 2رویکرد، اعتماد در وهلۀ اول ویژگی رابطۀ اجتماعی

). اعتماد ناشی از داشتن اطالعات دربارة معتمد 173: 2009شود (اُسکارسون و همکاران،  می

بینی رفتار شخصی دیگر است. اعتماد من به  (امین) و تجربۀ گذشته با او است. اعتماد پیش

  (همان). شما منوط به باور من است مبنی بر اینکه شما مطابق منافع من عمل خواهید کرد

)، 2001). هاردین (1386اي اعتماد به نظریۀ انتخاب عقالنی ارجاع دارد (زتومکا،  بعد رابطه

هاي پرنفوذ این دیدگاه، معتقد است اعتماد را باید همچون برآیند انتظارات  یکی از شخصیت

گراي هاردین، چیزي شبیه به اعتماد  محور تلقی کرد. مطابق موضع عقل عقالنی فایده

یافته وجود ندارد؛ چراکه غیرممکن است به اکثر مردم جامعه، اجتماع یا گروهی اعتماد  یمتعم

توان به عموم مردم  که اطالعات کافی دربارة همۀ مردم نداریم. در نتیجه، نمی کنیم، درحالی

توانیم دربارة قابل اعتماد  اعتماد کرد؛ زیرا ما هیچ رابطۀ مکرري با عموم مردم نداریم و نمی

  ).113: 1393ودن آنها قضاوت کنیم (روثستاین، ب

اگرچه هاردین در تبیین اعتماد به نظریۀ انتخاب عقالنی متوسل شد، تعداد زیادي از 

بخشی از اعتماد نیست؛  سازند که این رویکرد قادر به تبیین رضایت محققان خاطرنشان می

اي شناختی و عاطفی اعتماد ه چراکه این رویکرد در تبیین نقش ادراکات، خصوصیات و بنیان

براین، زندگی واقعی افراد شاهد این  ). عالوه286: 2007ماند (سیکس،  ناکام می 3اي رابطه

واسطۀ عوامل اجتماعی و دگرخواهانه برانگیخته شوند و در  مدعاست که ممکن است آنها به

  جهت منافع دیگران عمل کنند.  

  

_______________________________________________________ 
١. Relationship-Based Perspective 
٢. Property of a Social Relation 
٣. Relational Trust 
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  انصاف یاکتشاف نظریۀ

اند  و انصاف را یکی از ابعاد مهم قابل اعتماد بودن دیگران در نظر گرفتهبرخی محققان عدالت 

)، رعایت انصاف از سوي 2001(لیند،  1). طبق نظریۀ اکتشافی انصاف1384؛ اُفه، 1991(باتلر، 

). این نظریه 2012شود (فالمر و جلفند،  طرف مقابل، معرف کلیدي قابل اعتماد بودن تلقی می

مواجه  2فرد در برقراري رابطه با دیگران با یک معماي اجتماعی اساسیبر این فرض است که 

تنهایی قادر به  خواهد با گروه اجتماعی براي رسیدن به اهدافی که به طرف، می است: ازیک

کاري کند. از طرف دیگر، نگران است که با توسعۀ رابطه با اعضاي گروه،  تحقق آن نیست، هم

گیرد. افراد در چنین وضعیتی براي حل معما به اطالعات مربوط کشی و طرد قرار  در خطر بهره

کند تا موقعیتشان را در رابطه با دیگران  کنند. این اطالعات به آنها کمک می به عدالت توجه می

  ).234: 2013ارزیابی کنند و دربارة اعتماد به دیگران تصمیم بگیرند (لم و همکاران، 

منزلۀ یک ابزار  افراد از اطالعات مربوط به عدالت به نظریۀ اکتشافی عدالت مدعی است که

گیرند؛ براي مثال، هنگامی که  ها و رفتارشان بهره می اي براي هدایت گرایش اکتشافی یا نشانه

شود، احساس تردید و عدم  کنند در رابطۀ اجتماعی با آنها ناعادالنه رفتار می افراد احساس می

  کنند (همان). مقابل اعتماد نمی اطمینان دارند و در نتیجه به طرف

اند، به دو نوع  )، که رابطۀ این دو متغیر را موشکافی کرده1075: 2011سیرلی و همکاران (

اي  ویژه عدالت رویه اند: اول اینکه، عدالت به تأثیر عدالت بر اعتماد در سطح سازمان اشاره کرده

هاي رسمی،  یل که رعایت قواعد و رویهکند. به این دل عمل می 3مثابۀ سازوکار کاهش مخاطره به

 4وکتاب حساب کند، فرد را از خودسري و بی درستی بیان می طور که ماکس وبر به همان

شود. دوم آنکه،  دیدگی او می کند و به این ترتیب، مانع زیان کردن در نظام محافظت می عمل

رسانی  ي یا جمعی) اطالعاي دربارة قابل اعتماد بودن طرف مقابل (کنشگران فرد عدالت رویه

  شود. دهد و بدین ترتیب باعث افزایش اعتماد می پذیري را کاهش می کند و نگرانی از آسیب می

شخصی  دهد که روابط عادالنه با اعتماد بین هاي آموزشی نشان می ها درباب سازمان مطالعه

بطۀ معلم و شاگرد به ) دریافت که تجربۀ انصاف و عدالت در را2011رابطۀ مثبت دارد. گورارد (

هاي  ها از جانب معلمان و رویه کند، و تجربۀ توزیع منصفانۀ پاداش تقویت اعتماد کمک می

  دهد.  فرد را به معلمان افزایش می 6بینی و حسن ظن احتمال خوش 5طرف و عینی دهی بی پاداش

_______________________________________________________ 
١. Fairness Heuristic Theory 
٢. Fundamental Social Dilemma 
٣. Risk-Reducing Mechanism  
٤. Arbitrariness  
٥. Unbiased Procedures of Rewarding  
٦. Trustfulness 
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  اجتماعی سرمایه نظریۀ

فیزیکی، انسانی و اجتماعی معتقد  ) در بحث ارتباط بین سه نوع سرمایۀ464: 1386کلمن (

هاي دیگر مولد است؛ مثالً، گروه یا سازمانی که اعضایش  است، سرمایۀ اجتماعی همانند سرمایه

کنند، کارآیی بسیار بیشتري نسبت به گروه یا  دهند و به هم اعتماد می قابلیت اعتماد نشان می

  سازمانی خواهد داشت که فاقد آن قابلیت اعتماد است.

طبق نظریۀ مزبور، اعتماد جنبۀ مهمی از میزان سرمایۀ اجتماعی موجود در سطح گروه  بر

توصیف  1اي مثابۀ منبع واقعی و بالقوه طورکلی به شود. این سرمایه به یا سازمان محسوب می

هاي  شده است. سرمایۀ اجتماعی در درون سازمان 2شود که در روابط میان اعضا حک می

توان از منظر هر دو بعد ساختار و محتواي روابط  ، دانشگاه و...) را میآموزشی (مدارس، کالج

  ).15: 2014میان اعضاي آن تعریف کرد (مائل و همکاران، 

ي (شناختی) سازمان در نظر گرفت  ا توان جنبۀ کلیدي سرمایۀ اجتماعی رابطه اعتماد را می

ت. هنگامی که این روابط بر که به کیفیت روابط اجتماعی در میان اعضاي سازمان معطوف اس

گیرند، احتمال بیشتري وجود دارد که اطالعات ارزشمندي به اشتراك  پایۀ اعتماد شکل می

دیگران و رفتارشان اطمینان بیشتري پیدا  3هاي مثبت برآن، افراد به نیت گذاشته شود و عالوه

اي پذیرش مخاطرة ناشی دلیل وجود اعتماد، افراد میل و اشتیاق بیشتري بر کنند. از طرفی، به

  دهند (همان). پذیرساختن خود در برابر اعضاي سازمان نشان می از آسیب

توانند اعتماد را از طریق تعامل مستمر با دیگران  مطالعات نشان داده است که افراد می

سازد تا اطالعات بیشتري دربارة دیگران  ). تعامل آنها را قادر می1384توسعه دهند (اُفه، 

هاي احتمالی آنها را مطابق با سابقه و پیشینه تعامل در  وري کنند و بهتر بتوانند کنشآ جمع

  بینی کنند. گذشته، پیش

اعتقاد او، هر گاه  )، اعتماد در وابستگی عاطفی ریشه دارد. به1375بر طبق دیدگاه چلبی (

و معتقد است د. اشو عواطف مثبت زمینۀ رشد و انتقال پیداکنند، اعتماد ایجاد و تقویت می

  تعامالت اظهاري در زمینۀ چگونگی انتقال عواطف نقش کلیدي دارد.

ادبیات نظریۀ سرمایۀ اجتماعی، شواهدي تجربی در حمایت از ارتباط بین تعامل اجتماعی 

شخصی (بعد شناختی سرمایۀ اجتماعی) ارائه  (بعد ساختاري سرمایۀ اجتماعی) و اعتماد بین

_______________________________________________________ 
١. Actual and Potential Resources  
٢. Embedded 
٣. Positive Intentions  
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در هر دو شکل پیوندهاي رسمی و غیررسمی، رشد و توسعۀ  1کند. ارتباطات اجتماعی می

طورکلی، فرض بر این است که پیوندهاي اجتماعی یا تعامالت مکرر  دنبال دارد. به اعتماد را به

ها، استادان و... رشد و توسعۀ اعتماد  کالسی هم ها، سایه با اعضاي خانواده، دوستان، هم

شود.  حاصل می 2چنین اعتمادي از تجربیات اجتماعی جاريکند؛ زیرا  یافته را تقویت می تعمیم

کند. گیلسپی  یقیناً، داشتن تجربۀ مثبت دربارة فردي خاص، اعتماد به آن فرد را آسان می

را  4که روابط و مناسبات آموزشیاست  3چسبی عاطفی ) معتقد است که اعتماد214: 2005(

تأثیر مهمی بر توسعۀ  5او، شناخت متقابلباور  . بهمیان طرف هاي ذي نفع مستحکم می سازد 

کند. دانشجویان براي اینکه بتوانند به استادان اعتماد  استاد اعمال می-اعتماد در روابط دانشجو

  سازد. کنند، نیاز دارند آنها را بشناسند. روابط و تعامالت اجتماعی این امکان را فراهم می

  

  و الگوي تحلیلی پژوهش ينظر چارچوب

هاي  ا توجه به تبیین رابطۀ متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته بر طبق دیدگاهاکنون، ب

شده در بخش واکاوي ادبیات موضوع، الگویی تحلیلی براي تحقیق حاضر طراحی شده  مطرح

است. قبل از آنکه به بررسی علل و عوامل مؤثر بر اعتماد دانشجویان به استادان بپردازیم، ذکر 

ول اینکه، چارچوب نظري تحقیق حاضر یک نظریۀ تلفیقی است؛ دو نکته ضروري است: ا

ترین آنها به این شرح  اند که مهم بنابراین، متغیرهاي موجود در الگو از چند نظریه استخراج شده

محور، نظریۀ اکتشافی انصاف، و نظریۀ سرمایۀ  محور، دیدگاه رابطه است: رویکرد شخصیت

سویه میان متغیرها تأکید شده است، اما  لی بر رابطۀ یکاجتماعی. دوم اینکه، در الگوي تحلی

اند؛  شده غالباً به رابطۀ دوسویه و متقابل متغیرها توجه نشان داده رویکردهاي نظري بررسی

ها بر این نکته تأکید شده است که اعتماد در رابطۀ دانشجو و  که براي مثال، در این نظریه چنان

اي دوجانبه و پویاست که در آن هم دانشجو و هم  لکه تجربهسویه نیست، ب اي یک استاد تجربه

رو، اعتماد براي هر  پردازند. ازاین استاد به ارزیابی و قضاوت درباب قابل اعتماد بودن یکدیگر می

دو طرف در زمینۀ کاهش عدم اطمینان و قطعیت و پذیرش مخاطرات حائز اهمیت است. درباب 

هاي نظري بر روابط متقابل این دو  عی و اعتماد، دیدگاهدو متغیر تعامل و پیوندهاي اجتما

کند  سو، روابط اجتماعی بستر مناسبی براي اعتمادسازي فراهم می کنند. ازیک متغیر تأکید می

_______________________________________________________ 
١. Social Connections  
٢. Ongoing Social Experience  
٣. Affective Glue  
٤. Educational Relationships 
٥. Mutual Knowing  
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سازد و روند رشد آن را  پذیر می گیري روابط اجتماعی را امکان و از سوي دیگر، اعتماد شکل

  هاي دیگر نیز صادق است.کند. این وضعیت درباب متغیر تسهیل می

در ادامه، رابطۀ متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته (اعتماد دانشجویان به استادان) تشریح 

مثابۀ عامل و  یافته) به شود، تمایل به اعتماد (تعمیم که در الگوي اول مالحظه می شود. چنان می

گذارد. بر  استادان تأثیر مینماي اخالقی بر احتمال اعتماد دانشجویان به  هنجار درونی و قطب

طورکلی به عموم مردم، میزان  طبق دیدگاه راتر و اوسالنر، اعتماد دانشجویان به افراد ناآشنا یا به

دهد. متغیر مزبور قبل از تعامل دانشجویان با  اعتماد آنها را به استادان تحت تأثیر قرار می

یابی به سوابق علمی  تی قبل از دستاستادان و کسب تجربه در روابط آموزشی و پژوهشی، و ح

شود. فرض بر این است این تمایل یا گرایش غالباً در  کننده محسوب می استادان، عاملی تعیین

ماند. این  صورت خصلتی ثابت در فرد باقی می سالی به گیرد و در بزرگ اوایل زندگی شکل می

فاوت است، اغلب تحت تأثیر طور معمول در افراد (دانشجویان) مت تمایل یا گرایش، که به

تجربیات دوران رشد و کودکی، نوع شخصیت، نوع و تنوع شبکۀ اجتماعی و پیشینۀ فرهنگی 

  گیرد. دانشجویان قرار می

هاي محیطی و موقعیتی نیز نقش مهمی  یافته)، نشانه بر متغیر تمایل به اعتماد (تعمیم عالوه

 1طور که در الگوي  کند. همان دان ایفا میگیري اعتماد دانشجویان به استا در تکوین و شکل

نشان داده شده است، ادراك دانشجویان درباب قابل اعتماد بودن استادان بر اعتماد آنها اثر 

معناي آن است که دانشجویان تا چه حد باور دارند که  گذارد. در اینجا، قابل اعتماد بودن به می

  خواهی، عدالت و انصاف برخوردارند. انایی، نیکهاي متمایزي مانند تو استادان آنها از ویژگی

طبق الگوي اعتماد سازمانی، دانشجویان براي برآورد و تخمین میزان قابل اعتماد بودن 

کار  اي براي تضمین اعتماد به مثابۀ زمینه خواهی و انصاف آنها را به استادان، توانایی، نیک

مستلزم داشتن شناخت و اطالعات دربارة گیرند. هر سه بعد قابل اعتماد بودن استادان،  می

مشاهده  1طور که در الگوي  شود. همان آنهاست که اغلب از طریق تعامل اجتماعی حاصل می

ها و پیوندهاي اجتماعی بر متغیر وابسته به دو شکل مستقیم و  شود، تأثیر متغیر تعامل می

  شود. غیرمستقیم اعمال می

شود و توسعه  شافی عدالت، اعتماد هنگامی ایجاد میمحور و نظریۀ اکت طبق دیدگاه رابطه

کند که دانشجویان در روابط آموزشی درگیر شوند. رشد تدریجی تعامل دانشجویان با  پیدا می

ها و رفتار  استادان در حوزة آموزش و پژوهش، امکان دسترسی به اطالعات را درباب نیت

دهد؛  شجویان به استادان را تحت تأثیر قرار میکند و این امر میزان اعتماد دان استادان فراهم می

دادن به ادراك  وکیف تعامل میان دانشجویان و استادان عاملی براي شکل بنابراین، کم
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شود. از  خواهی، انصاف) تلقی می دانشجویان دربارة قابل اعتماد بودن استادان (توانایی، نیک

ظریۀ سرمایۀ اجتماعی بیان شده است. سوي دیگر، اهمیت حیاتی روابط و تعامل اجتماعی در ن

هاي اجتماعی تأکید  پردازان سرمایۀ اجتماعی بر هر دو بعد کمیت و کیفیت روابط و شبکه نظریه

کند تا  ورزند که روابط متنوع و متفاوت به افراد کمک می کنند. آنها بر این نکته اصرار می می

شناختی  ن نوع ارتباطات، منابع روانپیوندهاي احساسی را در میان خودشان توسعه دهند. ای

  کند.   مهمی هستند که اعتماد اجتماعی را در میان افراد تقویت می

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . الگوي تحلیلی1نمودار

  

در نهایت، ارزیابی افراد از چگونگی امکانات دانشگاهی، متغیر دیگري است که همانند روابط 

گذارد. امکانات دانشگاهی  ر متغیر وابسته تأثیر میطور مستقیم و غیرمستقیم، ب اجتماعی، به

دهد و این خود اعتماد  سو توانایی استادان را در انجام امور آموزشی و پژوهشی افزایش می ازیک

کند. از سوي دیگر، امکانات دانشگاهی (رفاهی، آموزشی و  دانشجویان به استادان را تقویت می

رسانی مناسب و مؤثر را  برد و امکان خدمت باال می پژوهشی) کارآیی و اثربخشی سازمانی را

بر اینکه سطح رضایت دانشجویان را از نهاد دانشگاه افزایش  سازد. این امر، عالوه فراهم می

 

 

 

 

 

  یافته اعتماد تعمیم

  کردن)ماداعت به تمایل( 

توانایی و 

 صالحیت

 به اعتماد
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شوند، جلب  دهد، اعتماد آنها را به مسئوالن و استادان، که نمایندگان دانشگاه محسوب می می

  دنبال دارد. بیشتر را به کند. خالصه آنکه، عملکرد بهتر اعتماد می

   

  هاي پژوهش فرضیه

قرار  یرثأبه استادان را تحت ت یاناعتماد دانشجو ی،از امکانات دانشگاه یابیو ارز یاجتماع تعامل

و  خواهی یکن یی،توانا میانجی متغیرهاي طریق از و یممستقیرطور غ هب یراتثأت یندهد. ا یم

  د.شو یانصاف اعمال م

  انایی (صالحیت) و اعتماد به استادان رابطه وجود دارد؛بین ادراك از تو -

  خواهی و اعتماد به استادان رابطه وجود دارد؛ بین ادراك از نیک -

  بین ادراك از عدالت (انصاف) و اعتماد به استادان رابطه وجود دارد؛ -

  د دارد؛یافته (تمایل به اعتمادکردن) و اعتماد به استادان رابطه وجو بین اعتماد تعمیم -

  بین پیوندها و تعامل اجتماعی و اعتماد به استادان رابطه وجود دارد؛  -

  بین ارزیابی از امکانات دانشگاهی و اعتماد به استادان رابطه وجود دارد.  -

  

  روش پژوهش

  پژوهش جامعۀ آماري و نمونۀ

کارشناسی، هاي  جامعۀ آماري تحقیق حاضر را کلیۀ دانشجویان مشغول به تحصیل دوره

اند. تعداد دانشجویان بالغ  ارشد و دکتري در دانشگاه شهیدباهنر کرمان تشکیل داده کارشناسی

نفر است. براي انتخاب حجم نمونه از میان افراد جامعۀ آماري، با استفاده از فرمول  15000بر 

ه، براي نفر تعیین شد. البت 375درصد،  95درصد و سطح اطمینان  5کوکران با حاشیۀ خطاي 

نفر  525نفر اضافه کردیم و در مجموع، حجم نمونه معادل  150اطمینان بیشتر، به این تعداد 

شده صورت گرفت.  بندي گیري طبقه نمونهگیري در پژوهش حاضر مطابق روش  شد. شیوة نمونه

 دانشکده متغیر سه برحسب زمان هم طور به گیري نمونه چارچوب بندي طبقه منظور، این براي

 فیزیک، و پایه علوم کامپیوتر، علوم و ریاضی پزشکی، دام بدنی، تربیت انسانی، و علوم دبیاتا(

و  ی(کارشناس تحصیلی مقطع ،)هنر و اقتصاد و مدیریت کشاورزي، مهندسی، و فنی

درصد و سهم  ها، یهشدن طبقات و ال . با مشخصانجام شدارشد) و جنس (مرد و زن)  یکارشناس

 ۀبا توجه به سهم هر طبقه در جامع یت،و در نها شدمشخص  يآمار ۀل جامعاز آنها در ک یکهر

 برحسب نمونه حجم تعیین براي .شد یینافراد نمونه تع میان نسبت سهم آن طبقه در ي،آمار

  :شد استفاده زیر فرمول از مزبور متغیرهاي
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ni= (Ni/ Ni)×n 

ni =و جنس)  یلیطع تحصمق یکتفک (به تعداد نمونه در هر دانشکده   

Ni=و جنس) یلیمقطع تحص یکتفک به(دانشکده  هر در دانشجویان تعداد  

  )دانشگاه در دانشجویان کل تعداد(  

525 n= )کل نمونه) تعداد   

 طبقات و ها هیال برحسب آنها يبند دسته و دانشکده هر در ها نمونه تعداد شدن مشخص با

 دانشکده هر انیدانشجو اریاخت در قیتحق يها نامهپرسش جنس، و یلیتحص مقطع يرهایمتغ

 یۀبا ته ي،ریگ نمونه نیاست در ا گفتنی. دننک لیتکم را آن اجرا-خود صورت به تا شد هقرار داد

در رشته و  انیانتخاب دانشجو امکانها، تالش شد تا  متعلق به دانشکده يها از رشته یفهرست

  د. شوفراهم  یمختلف علم يهاشیگرا

  

  تعریف نظري و عملیاتی متغیرها

ظن دانشجویان به  مبین حسن (متغیر وابسته) در تحقیق حاضر، اعتماد دانشجویان به استادان

هاي استادان  معناي انتظارات مثبت دانشجویان از کنش عبارت دیگر، اعتماد به به استادان است.

  است.

معناي آن است که دانشجو تا چه حد باور دارد که  وانایی: توانایی (توانمندي علمی) بهت

استادش در زمینۀ کاري خود از صالحیت، مهارت و دانش الزم برخوردار است تا بتواند کارها را 

  به بهترین نحو انجام دهد.

تاد تا چه حد به خواهی (نیت خیر) مبتنی بر این باور دانشجو است که اس خواهی: نیک نیک

طلبانه به منافع دانشجو توجه دارد و به رفاه آنها  دور از هر گونه انگیزة خودخواهانه و منفعت

اند که  ترتیب با پنج و چهار گویه سنجیده شده خواهی به اندیشد. متغیرهاي توانایی و نیک می

  ) است.1999هاي مایر و دیویس ( شدة گویه ها شکل اصالح همۀ گویه

  هایی که به سنجش ادراك از توانایی (توانمندي) اساتید می پردازد، به شرح زیر است:گویه 

  اساتید در رشته تحصیلی خود بخوبی آموزش دیده اند و صاحب صالحیت هستند. -

اساتید داراي شایستگی ها و صالحیت هاي تخصصی اند که می تواند عملکرد دانشجویان  -

  را بهبود بخشد.

  نم، در باره مهارت هاي اساتید خیلی اطمینان دارم.من احساس می ک -

  اساتید در انجام وظایف خود موفق نیستند. -

  اساتید در انجام امور مربوط به شغل شان توانا نیستند. -



  بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد دانشجویان به استادان(مورد مطالعه: دانشگاه شهیدباهنر کرمان)

21  

  گویه هایی که به سنجش ادراك از نیکخواهی اساتید می پردازد، به شرح زیر است:

  اساتید به رفاه و سعادت دانشجویان عالقه دارند. -

  نیازها و خواسته هاي دانشجویان براي اساتید خیلی اهمیت دارد. -

  قعا به آنچه براي دانشجویان مهم است توجه دارند.اساتید وا -

  اساتید حقیقتا خیر دانشجویان را می خواهند. -

بودن برخورد استادان با آنها  عدالت و انصاف: این متغیر ادراك دانشجویان را درباب منصفانه

ه گویه کند. این متغیر با دوازد رفتاري دانشجویان را درباب چنین ادراکی توصیف می  و واکنش

اي  ها)، عدالت رویه هنگام توزیع منابع و پاداش در سه بعد عدالت توزیعی (رعایت انصاف به

شود)، و عدالت  گیري می (شامل فرآیندهایی که از طریق آن دربارة تخصیص منابع تصمیم

شود) سنجیده  تعاملی (توجه و احترامی که در هنگام تعامل از جانب استاد به دانشجو ابراز می

) مبناي کار قرار گرفت و متناسب با 1991نامۀ مورمن ( ها، پرسش ده است. در طرح این گویهش

  موضوع تحقیق تغییراتی در آن ایجاد شد.

به : این متغیر میل و اشتیاق دانشجویان را یافته کردن یا اعتماد تعمیمتمایل به اعتماد

سنجد. این نوع اعتماد بر شناخت دانشجویان  ها می افراد ناآشنا و غریبه پذیرش خطر اعتماد به 

طورکلی است. متغیر مزبور با هفت گویه  از افراد خاص مبتنی نیست، بلکه منظور مردم به

  ) تعلق دارند. 1384ها همگی به مقیاس قابل اعتمادبودن مردم (میلر،  سنجیده شده است. گویه

  اعتماد تعمیم یافته می پردازد، به شرح زیر است: گویه هایی که به سنجش

  این روزها نمی توان روي قول و قرار کسی حساب کرد. -

  ظاهر و باطن مردم خیلی با هم فرق می کند. -

  در این دوران رقابت جویی، باید مراقب بود تا دیگران از آدم سوء استفاده نکنند. -

  عموما می توان به غریبه ها اعتماد کرد. -

  اکثر مردم در معامله با دیگران درستکار و بی شیله و پیله هستند. -

  اغلب مقامات دولتی واقعا به وعده هاي انتخاباتی شان عمل می کنند. -

  اغلب فروشندگان در توصیف محصوالتشان صادق هستند. -

  

سنجد که اغلب پیرامون فرآیند  دانشجو: این متغیر ارتباطاتی را می- تعامل اجتماعی استاد

دهی آن نیز معموالً بر عهدة استاد است.  گیرد و هدایت و سازمان یادگیري شکل می-یاددهی

این روابط ممکن است در کالس یا خارج از آن شکل بگیرد. در تحقیق حاضر، براي سنجش 

ن متغیر از چهار گویه استفاده شده است که موارد مختلفی، از جمله میزان دسترسی دانشجو ای
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هاي غیرکالس براي راهنمایی دانشجو اختصاص  به استاد، میزان وقتی که استاد در ساعت

وگوي استاد با دانشجو در خارج از کالس، و میزان رابطۀ گرم و  دهد، میزان بحث و گفت می

  گیرد. با دانشجو، را دربرمیصمیمانۀ استاد 

گذاري و قضاوت دانشجویان در  توان ارزش ارزیابی از امکانات دانشگاهی: این متغیر را می

خصوص امکانات رفاهی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه تعریف کرد. این متغیر با هفت سؤال 

مجالت علمی و هاي جدید،  اي، دسترسی به کتاب دربارة امکانات خوابگاهی، ورزشی، کتابخانه

  اینترنت سنجیده شده است.

  

  روایی ابزار سنجش

دانشجو)  30منظور تعیین روایی ابزار سنجش، ابتدا، در مرحلۀ آزمون مقدماتی (مصاحبه با  به

روایی متغیرهاي اصلی تحقیق محاسبه شد. در این مرحله، با توجه به ضریب آلفاي کرونباخ، 

پس، در آزمون نهایی، ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي هاي نامناسب حذف شد. س برخی از گویه

 آمده است. 1اصلی تحقیق محاسبه شد که نتایج آن در جدول 

  )N=525. تحلیل روایی متغیرهاي اصلی تحقیق (1جدول 

  ضریب روایی  ها تعداد گویه  متغیرها  ردیف

  84/0  5  توانایی  1

  81/0  4  خواهی نیک  2

  86/0  12  عدالت و انصاف  3

  74/0  4  مالت و ارتباطاتتعا  4

  71/0  7  یافته اعتماد تعمیم  5

  /.83  7  ارزیابی از امکانات دانشگاه  6

) و 86/0شود، باالترین ضریب روایی متعلق به متغیر عدالت و انصاف ( که مالحظه می چنان

ده ش ) است. با توجه به اینکه ضرایب محاسبه71/0یافته ( ترین آن مربوط به اعتماد تعمیم پایین

  شود.  است، پذیرفتنی ارزیابی می 70/0همگی بیش از 

  

  هاي پژوهش یافته

  پاسخگویان سیماي

درصد زن هستند و میانگین سنی آنان  6/60درصد مرد و  4/39نفر)،  525از کل پاسخگویان (

درصد مجردند.  4/88درصد پاسخگویان متأهل و  6/11سال است. از نظر وضعیت تأهل،  6/23

درصد) در مقطع تحصیلی لیسانس مشغول به  7/77تحصیلی، اکثر پاسخگویان ( از لحاظ مقطع
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 8/19ترتیب، کسانی قرار دارند که در مقطع تحصیلی فوق لیسانس ( اند و پس از آن، به تحصیل

 کنند.  درصد) تحصیل می 5/2پزشکی،  درصد) و دکتري (مربوط به رشتۀ دام

  

  مستقل یرهايو متغ وابسته متغیر

(چقدر به  مستقیمحقیق، متغیر وابسته اعتماد دانشجو به استاد است که با یک سؤال در این ت

زیاد  کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی استادان خود اعتماد دارید؟) با امکان هفت پاسخ (اصالً، خیلی

وابسته (اعتماد به استاد)  ریمتغ یفیتوص يها شاخص ،2 جدول درو کامالً) سنجیده شده است. 

 جیارائه شده است. نتا ی،دگیو کش یچولگ ار،یانحراف مع ن،یانگیاز جمله م ،مستقل يرهایو متغ

و  ی) است. بررس72/2به استادان در حد متوسط ( انیاز آن است که اعتماد دانشجو یحاک

 يتوانمند ریمتغ نیانگیکه م دهد یمستقل نشان م يرهایمتغ انیدر م ها نیانگیم ۀسیمقا

) در 03/2( افتهی میاعتماد تعم نیانگیم ،است و در مقابل ي دیگررهایاز متغ شی) ب31/3(

  رتبه قرار دارد. نیتر نییدر پا رهایمتغ گریبا د سهیمقا

 است؛ ترکوچک 10 از یدوم و 3 از یاول مطلق قدر ،یدگیکش و یچولگ يها شاخص بدربا

  .رفتیپذ توان یم را ي،ریمتغ تک بودنهنجار یعنی ی،علّ یابی مدل فرض شیپ ،نیبنابرا

  هاي توصیفی متغیرهاي اصلی پژوهش . شاخص2جدول 

  M  SD Skew  kurt  متغیرها

  45/0  -32/0  43/1  72/2  اعتماد به استادان

  32/0  -30/0  75/0  31/3  توانایی (توانمندي)

  -02/0  -13/0  78/0  95/2  خواهی نیک

  33/0  -13/0  64/0  15/3  عدالت و انصاف

  -28/0  -04/0  82/0  76/2  تعامالت و ارتباطات

  - 36/0  22/0  56/0  03/2  یافته اعتماد تعمیم

  -30/0  -14/0  76/0  65/2  ارزیابی از امکانات دانشگاه

  

  ها آزمون فرضیه

دهد. میان متغیرهاي  بستگی متغیرهاي مستقل را با متغیر وابسته نشان می هم 3جدول 

رد. جهت رابطۀ کلیۀ متغیرها مثبت مستقل و متغیر وابسته (اعتماد به استادان) رابطه وجود دا

بستگی میان ادراك از عدالت و اعتماد به  ). بیشترین میزان هم000/0و معنادار است (در سطح 

) قرار دارد. در مقابل، کمترین 38/0خواهانه ( است و پس از آن متغیر انگیزة نیک 40/0استادان 
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(تمایل به اعتمادکردن) و اعتماد به  یافته بستگی مربوط به دو متغیر اعتماد تعمیم میزان هم

  استادان است.

توان نتیجه گرفت که اگر دانشجویان بر این باور  ها، می بستگی با توجه به مقادیر و جهت هم

باشند که استادانشان مهارت و صالحیت الزم را براي انجام وظایف آموزشی و پژوهشی دارند 

کنند و در جهت منافع آنها عمل  شجویان نیز توجه می(ادراك از توانایی استادان)، و به رفاه دان

خواهی استادان)،  گیرند (ادراك از نیک کم منافع متقابل را در نظر می کنند، یا دست می

  خطر اعتماد کردن به استاد را می پذیرند. شود و  اعتمادشان به استادان بیشتر می

  )N=525بستگی متغیرهاي مستقل و وابسته ( . ماتریس هم3جدول 

  توانایی  
 نیک

  خواهی 

عدالت 

  و انصاف

اعتماد 

  یافته تعمیم

تعامالت اجتماعی 

  دانشجو- استاد

اعتماد به 

  تاداس

            1  توانایی

          1  53/0**  خواهی نیک

        1  59/0**  52/0**  عدالت و انصاف

      1  21/0**  26/0**  19/0**  افتهی اعتماد تعمیم

تعامالت اجتماعی 

  دانشجو- استاد
**41/0  **46/0  **58/0  **20/0  1    

ارزیابی از امکانات و 

  تجهیزات دانشگاهی
**24/0  **29/0  **26/0  **25/0  **16/0  1  

  27/0**  36/0**  22/0**  40/0**  38/0**  35/0**  تاداس اعتماد به

*p<٠٫٠١     **p<٠٫٠٠١     ***p<٠٫٠٠٠١ 

نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادراك دانشجویان از عدالت و انصاف استادان بر اعتماد 

ها  عبارت دیگر، دانشجویانی که معتقدند استادانشان در توزیع پاداش گذارد. به آنها تأثیر می

دالت دانند (ع کنند (عدالت توزیعی)، تصمیم استادان را نیز عادالنه می انصاف را رعایت می

کنند (عدالت  اي)، نحوة برخورد استاد را با دانشجویان مناسب و محترمانه ارزیابی می رویه

  ظن و اعتمادشان به استادان بیشتر است. عکس این قضایا نیز صادق است. تعاملی)، حسن

دهد که هرچقدر میزان  دانشجو، نتایج نشان می- در زمینۀ متغیر تعامالت اجتماعی استاد

وگو با استاد فراهم باشد و روابط میان  شجو به استاد بیشتر باشد و امکان بحث و گفتدسترسی دان

  یابد و برعکس این قضایا نیز صادق است. تر باشد، اعتماد به استاد افزایش می آن دو صمیمانه

یافتۀ باالیی دارند یا اعتمادشان به عموم مردم  نتایج نشان داد دانشجویانی که اعتماد تعمیم

کنند، به استادان نیز اعتماد بیشتري دارند. برعکس،  ها اعتماد می آسانی به غریبه ر است و بهبیشت

  اعتمادند، اعتمادشان به استادان نیز کمتر است. ها و افراد ناآشنا بی دانشجویانی که به غریبه
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د سرانجام، درباب رابطۀ متغیر ارزیابی از امکانات و تجهیزات دانشگاهی، نتایج نشان دا

تبع آن عملکرد  دانند و به دانشجویانی که امکانات رفاهی، آموزشی و پژوهشی را مناسب می

منزلۀ نمایندگان دانشگاه  کنند، اعتمادشان به استادان به مسئوالن دانشگاه را مثبت ارزیابی می

ن دانند، اعتمادشا بیشتر است. برعکس، کسانی که امکانات و تجهیزات را نامناسب و ناکافی می

بستگی متغیر ارزیابی از امکانات و تجهیزات دانشگاهی با بقیۀ  به استادان کمتر است. هم

دهد که این متغیر ادراك از توانایی استادان را تحت تأثیر قرار  متغیرهاي مستقل نیز نشان می

  شود.  دهد و سبب افزایش سطح اعتماد دانشجویان به استادان می می

  

  تقل در تبیین اعتماد به استادانمشارکت نسبی متغیرهاي مس

زمان متغیرهاي مستقل را بر  گیري از رگرسیون چندمتغیره، تأثیر هم در این بخش، با بهره

کنیم.  متغیر وابسته، و تأثیر خالصی را که هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته دارد مشخص می

ابسته (اعتماد دانشجویان به دهد، تأثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر و ) نشان می4نتایج (جدول 

دار است. از میان متغیرهاي مستقل، تعامالت اجتماعی  ) و معنی05/0استادان) مثبت (در سطح 

) بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته 14/0) و ادراك از انصاف استادان (14/0دانشجو (-استاد

  مربوط است. ) 08/0یافته ( اند و کمترین تأثیر به متغیر اعتماد تعمیم داشته

  زمان متغیرهاي مستقل بر اعتماد به استادان . میزان تأثیرات هم4جدول 

  داري معنی  تی  بتا  متغیرها

  018/0  38/2  113/0  توانایی

  022/0  30/2  118/0  خواهی نیک

  010/0  59/2  141/0  عدالت سازمانی

  048/0  98/1  080/0  یافته اعتماد تعمیم

  003/0  95/2  142/0  دانشجو- تعامالت اجتماعی استاد

ارزیابی از امکانات رفاهی، آموزشی و پژوهشی 

  دانشگاه
128/0  13/3  002/0  

  

محاسبه شده است. مقدار  11/28دست آمده و نسبت اف برابر با  به 25/0معادل  مجذور آر

درصد از کل واریانس متغیر وابسته با یک ترکیب خطی از  25دهد که  مجذور آر نشان می

یافته  خواهی، عدالت (انصاف)، تعامالت اجتماعی، اعتماد تعمیم اك از توانایی، نیکمتغیرهاي ادر

  شود. و ارزیابی از امکانات دانشگاهی تبیین می
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  مسیر تحلیل

تحلیل مسیر روشی است براي مطالعۀ تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهایی که علت فرض 

کار  براي آزمون الگوهاي علی به تحلیل مسیر اند. اند در متغیرهایی که معلول دانسته شده شده

است. در این الگو، متغیرهاي تعامالت  2صورت نمودار  رود و مستلزم تنظیم الگویی به می

زاد در  یافته)، متغیرهاي برون ارزیابی از امکانات دانشگاهی و تمایل به اعتماد (تعمیم اجتماعی،

رو، واریانس آنها ناشی  الگوي تحلیل مسیرند. ازاینهاي علی در  اند و فاقد فرضیه نظر گرفته شده

زاد، یعنی یک  از عواملی است که بیرون از الگو قرار دارند. این الگو شامل چهار متغیر درون

متغیر وابسته (اعتماد دانشجویان به استادان) و سه متغیر میانجی (ادراك از توانایی، 

بر اثر مستقیم متغیرهاي  دهد که عالوه ازه میخواهی و انصاف)، است. این الگو به ما اج نیک

که در نمودار مسیر  مستقل، تأثیر غیرمستقیم آنها را بر متغیر وابسته بررسی کنیم. چنان

تنها مستقیماً  کنید، دو متغیر تعامالت اجتماعی و ارزیابی از امکانات دانشگاهی، نه مشاهده می

هاي تحقیق، از طریق  د، بلکه بر طبق فرضیهگذار بر اعتماد دانشجویان به استادان اثر می

  خواهی و انصاف نیز بر متغیر وابسته تأثیر غیرمستقیم دارد. متغیرهاي ادراك از توانایی، نیک

که مجموع  است، درحالی 14/0تأثیر متغیر تعامالت اجتماعی بر متغیر وابسته معادل 

خواهی و انصاف اعمال  ایی، نیکتأثیرات غیرمستقیم آن، که از طریق سه متغیر میانجی توان

کند که اثر غیرمستقیم متغیر  است. تحلیل این موضوع مشخص می 18/0شود، برابر با  می

تر آنکه، مجموع تأثیرات  تر از اثر مستقیم آن بر متغیر وابسته است و مهم تعامالت اجتماعی قوي

  ) است.32/0درخور تأمل ( مستقیم و غیرمستقیم آن نیز
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  . الگوي تحلیلی2 نمودار

  

نتایج نشان داد که هر دو تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیر ارزیابی از امکانات دانشگاهی، 

دار است.  شود، معنی که از طریق متغیر میانجی ادراك از توانایی بر متغیر وابسته اعمال می

هاي پژوهش نشان  در مجموع، یافتهحال، تأثیر مستقیم آن بیش از تأثیر غیرمستقیم است.  بااین

بستگی  بستگی (هم بستگی متغیرهاي مستقل با یکدیگر، ضرایب هم دلیل هم دهد که به می

دوي متغیرهاي مستقل با وابسته) با ضرایب بتا و مسیر متفاوت است. این تفاوت در جهت  دوبه

  ند.ک کاهش تأثیر خالص هریک از متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته عمل می

  

  گیري نتیجه

هدف این تحقیق بررسی نقش و تأثیر عوامل اجتماعی و شخصیتی بر اعتماد دانشجویان به 

محور، نظریۀ  محور، رابطه هاي نظري شخصیت استادان بود. مطالعۀ این عوامل بر طبق دیدگاه

 

 

 

 

14/0 

37/0

یافته اعتماد تعمیم  

 ( تمایل به اعتماد)

توانایی و 

 صالحیت

 تعامالت اجتماعی  استاد اعتماد به

ارزیابی امکانات 

 دانشگاهی

خواهی کنی  

عدالت و 

 انصاف

08/

12/0

14/058/0

46/0/0  

18/0/0  

13/0

11/0
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الگو، اکتشافی انصاف و نظریۀ سرمایۀ اجتماعی و در قالب الگویی مفهومی صورت گرفت. در این 

بر دو نوع رابطۀ مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته تأکید شده است. 

بر رابطۀ مستقیم  متغیرهاي تعامل دانشجویان با استادان، و ارزیابی از امکانات دانشگاهی، عالوه

اهی و خو طور غیرمستقیم و از طریق تقویت ادراك از توانایی، نیک با اعتماد به استادان، به

  دهد. عدالت و انصاف، سطح اعتماد دانشجویان را به استادان ارتقا می

هاي تحقیق را  ها تا حد زیادي از الگوي مفهومی حمایت و فرضیه نتایج نشان داد که داده

داري با  یافته) رابطۀ معنی ها آشکار ساختند که تمایل به اعتماد (تعمیم کنند. یافته تأیید می

یافته گرایشی  محور، اعتماد تعمیم به استادان دارد. بر طبق دیدگاه شخصیت اعتماد دانشجویان

فردي است که حاصل تجربیات دوران اولیۀ زندگی دانشجویان است. این تمایل مستقل از 

شود. البته،  مالحظات عقالنی و بدون دراختیارداشتن اطالعات مشخص دربارة استادان اظهار می

دهد، صرفاً بخشی از واقعیت اعتماد دانشجویان را  ایج نشان میاین دیدگاه، همچنان که نت

  دهد. بازتاب می

دهد که بخش مهمی از  بررسی ارتباط متغیرهاي مستقل دیگر با متغیر وابسته نشان می

اعتماد دانشجویان به استادان مبتنی بر اطالعاتی است که آنها در طول زمان از طریق تعامل 

هاي عاطفی روابط اجتماعی  برآن، جنبه کنند. عالوه ها کسب می اجتماعی یا از دیگر راه

  غیررسمی نیز حائز اهمیت است.

نتایج حاکی از آن است که اعتماد از طریق روابط و تعامل اجتماعی مستمر استادان با 

وگو میان آنها، روابط  شود. دسترسی دانشجویان به استادان، بحث و گفت دانشجویان ایجاد می

دهد. این یافته کفایت نظریۀ سرمایۀ  و... همگی اعتماد دانشجو را به استاد افزایش میگرم آنها 

براین، دانشجویان در طول دوران دانشجویی، در برخورد با  کند. عالوه اجتماعی را تأیید می

دهد. آنها در  اعتمادي آنها را شکل می کنند که اساس اعتماد یا بی استادان تجربیاتی کسب می

خواهی و انصاف استادان شناخت و  روابط و تعامالت اجتماعی، دربارة توانایی، نیک فرآیند

توانند به ارزیابی قابل اعتماد بودن  کنند. بر مبناي این اطالعات است که می اطالعات کسب می

  اعتماد باشند. استادان بپردازند و در نتیجه، به آنها اعتماد کنند یا بی

داري با  هاي مربوط به قابل اعتماد بودن استادان رابطۀ معنی فهها نشان داد که مؤل یافته

خواهی و رعایت عدالت و  دار متغیرهاي توانایی، نیک اعتماد دانشجویان دارد. تأثیر مثبت و معنی

دهد که در زمینۀ اعتماد دانشجویان به استادان، هر دو دسته  انصاف بر متغیر وابسته، نشان می

قی (دگرخواهانه یا ارزشی) دخالت دارند. دانشجویانی که احساس مالحظات ابزاري و اخال

کنند استادان آنها از توانایی، صالحیت و کارآیی زیادي برخوردارند و عملکرد آنها را در  می
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کنند، اعتمادشان نیز به استادان بیشتر است  زمینۀ آموزش و پژوهش مطلوب ارزیابی می

نشجویانی که بر این باورند که استادان براي رفاه آنها تالش براین، دا (مالحظات ابزاري). عالوه

اند و  هاي دانشجویان حساس دنبال تأمین منافع آنها هستند، درباب گرفتاري کنند و به می

کنند (مالحظات اخالقی و  خالصه آنکه خیرخواه آنها هستند، بیشتر به استادان اعتماد می

کنند،  تادان در توزیع پاداش انصاف را رعایت میکنند اس ارزشی). دانشجویانی که فکر می

کنند و...  کنند، محترمانه رفتار می گیرند، منصفانه قضاوت می کار می معیارها و قواعد عام را به

هاي مربوط به الگوي اعتماد سازمانی و نظریۀ  به استادان اعتماد بیشتري دارند. این یافته فرضیه

  کند. اکتشافی عدالت را تأیید می

گذارد، قضاوت  سرانجام، عامل مهم دیگري که بر ارزیابی قابل اعتماد بودن استادان تأثیر می

دهد که  دانشجویان دربارة امکانات رفاهی، آموزشی و پژوهشی است. نتایج تحقیق نشان می

سو، بر  متغیر ارزیابی از امکانات دانشگاهی، که مبین عملکرد مسئوالن دانشگاه است، ازیک

گذارد و از سوي دیگر، اعتماد دانشجویان به استادان را تحت  از توانایی استادان اثر میادراك 

عبارت دیگر، توانایی مسئوالن در پاسخ به تقاضاهاي فزایندة دانشجویان در  دهد. به تأثیر قرار می

دهد.  زمینۀ امکانات رفاهی، آموزشی و پژوهشی، کارآیی و اثربخشی سازمانی را افزایش می

ربخشی سازمانی نیز توانایی و صالحیت استادان را در انجام امور آموزشی و پژوهشی تقویت اث

منزلۀ نمایندگان نهاد دانشگاه، افزایش  تر آنکه، اعتماد دانشجویان را به استادان، به کند و مهم می

  دهد. می

برخی از درستی بیان کرده است، بین اعتماد اعطاشده به  ) به1386طور که زتومکا ( همان

مندي وجود دارد. اشاعۀ اعتماد یا  موضوعات و اعتماد اعطاشده به موضوعات دیگر روابط نظام

اعتمادي به هم سرایت  اعتمادي از یک سطح به سطح دیگر معمول است؛ زیرا اعتماد و بی بی

تر  دهد که اعتماد از سطوح باال (دانشگاه) به سطوح پایین کنند. نتایج این تحقیق نشان می می

ترتیب، ارزیابی مثبت از امکانات و تجهیزات دانشگاه  کند. بدین (استادان) بسط و سرایت پیدا می

  )، اعتماد به نظام1377تعبیر گیدنز ( زمینۀ مساعدي براي تقویت اعتماد به نهاد دانشگاه، یا به

ی اعتماد دهد که اگرچه در بررس آورد. یافتۀ اخیر نشان می انتزاعی و اعضاي آن فراهم می

هاي اعتمادکننده (دانشجو) و امین (استاد) مهم است، در تبیین  دانشجویان به استادان، ویژگی

رسد. در مجموع، نتایج تحقیق مؤید  نظر می تر ضروري به هاي وسیع آن، توجه به زمینه و بافت

دگاه نظري تر از آن است که بتوان آن را با یک دی این نکتۀ مهم است که موضوع اعتماد پیچیده

  تري از این موضوع ارائه خواهد کرد.    تردید، ترکیب نظري تبیین دقیق توضیح داد. بدون 
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  منابع  

اعتماد، : اجتماعی سرمایۀ، در: »توان به شهروندان اعتماد داشت؟ چگونه می) «1384اُفه، کالوس (

  تهران: شیرازه. پویان،  ، کیان تاجبخش، ترجمۀ افشین خاکباز و حسنتوسعه و دموکراسی

  ، تهران: نی.اجتماعی نظم نظري تحلیل و تشریح: نظم شناسی جامعه) 1375چلبی، مسعود (

و  نظري تحلیل، در: »به طرف یک نظریۀ عمومی اولیۀ سرمایۀ اجتماعی) «1393چلبی، مسعود (

  ، تهران: نی.شناسی جامعه در تطبیقی

، ترجمۀ مرضیه عالی آموزش براي جدید يها چالش: محور دانش جوامع) 1387رامفل، مامفال (

  پور و مصطفی عمادزاده، اصفهان: جهاد دانشگاهی. مختاري

 پردازي، نظریه هاي ضمیمۀ کرسی به آن، هاي حل راه و ایران علمی رشد موانع) 1395پور، فرامرز ( رفیع

  محدودیت، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.  و کاربرد

  ، ترجمۀ الدن رهبري و همکاران، تهران: آگه. اعتماد مسئلۀ و اجتماعی هاي دام) 1393روثستاین، بو (
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