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اعتماد به ذينفعان (با ضريب بتاي  )0/28در سطح معناداري p > 0/05قراردارند .بنابراین مديران

و معلمان بايد از پيامدهاي مخرب عدم اعتماد در مدارس آگاهي يافته و دانش ايجاد اعتماد را
فراگرفته چرا که فرهنگ اعتماد نقش تعیین کننده ای در عملکرد اعضای مدرسه دارد.
کلید واژهها :فرهنگ اعتماد ،عملكرد فردي ،معلمان ،مدارس ابتدايي.

مقدمه

بولمن و دیل ( ، 2003به نقل از هوی و میسکل  )2007 ،معتقدند که تحليل مدارس
برحسب فرهنگ آنها ،توجه ما را به تعامالت اجتماعي در مدارس جلب ميکند .آنها فرهنگ
را به عنوان چارچوب نمادين سازمانها در نظر ميگيرند .برای تفسیر بسياري از رخدادهاي
سازمانهاي آموزشي بايد به فرهنگ مدارس توجه نمود .در قلمرو تعليم و تربيت ،فرهنگ
مدرسه با مفاهيمي مانند ج ّو ،رسوم ،سنت ،آیين و مانند آن مترادف است .اما باید دانست که
فرهنگ مفهوم وسيعي است كه به كمك آن روابط پيچيدة درون مدرسه بهتر درك میشود
و شناخت مسائل و مشكالت اعضاي مدرسه و دانشآموزان که خود فلسفة به وجود آمدن
مدرسه و تعليم و تربيت اند تسهيل ميگردد .فورت ونگلر 3فرهنگ مدرسه را شامل نگرشها،
ديدگاهها و باورهاي اعضاي مدرسه در زمينههاي مختلف از جمله روابط حمايتگرانه بين اعضا،
تشريك مساعي همه جانبه در حل مسائل مدرسه و  ...میدانند .از نظر فاالن 4سه مؤلفة اصلي
فرهنگ مدرسه عبارت است از رابطة متقابل و دروني بين اعتقادات فردي ،هنجارهاي فرهنگي
و اجتماعي موجود در مدرسه ،و روابط افراد در درون مدرسه .نظريهپردازان مختلف ،فرهنگ
سازمانها را به انواع متفاوتي تقسيم كردهاند .هوي و ميسكل به عنوان صاحب نظران حوزة
ِ
فرهنگ کارآمدی ،اعتماد ،خوشبینی علمیو کنترل در مدارس ياد مي كنند كه
آموزش ،از چهار
هر یک عقايد مشترکي از معلمان را در مدارس توصيف مينماید .مدارسي كه داراي فرهنگهاي
کارآمدی ،اعتماد و خوشبيني علمي هستند ،موجبات بهبود پيشرفت تحصيلي را فراهم خواهند
كرد (هوي و ميسكل .)2007،در بسياري از سازمانها ،از جمله مدرسه ،اعتماد نیز به عنوان یکی
از ابعاد مهم روابط مطرح است .رنسيس ليکرت )1967( 5اعتماد را به عنوان يکي از عناصر
حياتي در فرايند تعامل -نفوذ زندگيِ سازماني معرفی نمودِ .سر جيواني )1967( 6نيز به اين
بحث مهم میپردازد که فرهنگ اعتماد براي راهبري و هدایت اخالقي مديران مدارس الزم
و ضروري است .هوي و همکارانش نيز در تحقيق خود به اهميت آن در تالشهاي راهبري
مديران در دورههای ابتدايي و متوسطه پي بردند .سایر محققان سازمانی نیز دريافتند که فرهنگ
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يک ابزار اساسي در دست رهبر موفق است که میتواند در موقعيتهاي مختلف سازماني از
آن بهره جوید .به هر اندازه اعضا به رهبر خود اعتماد و دسترسي بيشتري داشته باشند ،دانش و
تعهد بيشتري را منتقل خواهند نمود (هوي و ميسكل .)2007،به گفته آنت بير )1985( 7اعتماد
در همه جا وجود دارد اما كمتر به آن توجه ميشود و تنها زماني كه از بين ميرود و يا آسيب
ميبيند مورد توجه قرار ميگيرد .وي اين موضوع را به هوا تشبيه ميكند كه وقتي كمياب يا
آلوده میشود ،اهمیت مییابد .فرهنگ موضوع مطالعة بسياري از رشتهها از جمله علوم اجتماعي
(کلمن ،)1990 ،8علوم اقتصادي (فوكوياما )1995، 9و علوم سازماني (گامبيتا ،1998 ،10كرامر 11و

تايلر ،1996 ،12شا )1997 ،13قرار گرفتهاست .اعتماد يك عامل اساسي در فعاليت سازمانهاست
و براي برقراری ارتباط و همكاري اثربخش الزم است و مبنايي است براي روابط پربارتر که
ميتواند پيچيدگيهاي سازماني را كاهش داده و بهتر ،اقتصاديتر و سريعتر از هر ابزار دیگری
معامالت و مذاكرات سازماني را تسهيل کند (به نقل از هوي ،اسميت و سويئيتلند )2002 ،14و
ارتباط مؤثر ،همكاري و سازگاري را كه زیربناي روابط پربار در سازمانها ميباشند ارتقا بخشد
(آرسن ،بل و پلنك .)2004، 15مطالعة تجربي درخصوص اعتماد اولين بار در اواخر دهة ،1950
به منظور حل مشكل رشد فزايندة بدگماني در جنگ سرد ،به عنوان عاملي كليدي در بهبود محيط
باز و سالم انجام گرفت.
روتر )1967( 16اعتماد را در زمينه ارتباطات تعريف کرده و معتقد است كه اعتماد ،انتظاري
است كه گفتار ،تعهد و بيانيههاي كتبي و شفاهي سایر افراد و گروهها تحت تاثیر آن قرار میگیرد
و ابزاري است كه به وسيلة آن قابليت اعتماد بازيگران صحنة اجتماعي (از جمله پزشكان،
سياستمداران و خانوادهها و )...مورد قضاوت واقع میشود .اين قضاوت همان نمرة اعتماد بين
شخصي است .زماني كه روتر مشغول بررسي کلی اين فرهنگ بود ،فراست )1978( 17آن را

به عنوان قضاوت دربارة ويژگيهاي شخص مورد اعتماد تعريف نموده و ادعا کردند كه افراد
در صورت دوستانه بودن رفتار طرف مقابل تمایل دارند به یکدیگر اعتماد نمایند و برخي از
پيامدهاي شخصي را نيز كنترل ميكنند؛ ضمن ًا آنها اعتماد را بيشتر به عنوان نگرش و قضاوت
در نظر ميگيرند تا رفتار .بير ( ،)1985ابعاد ديگري را براي فهم بهتر اين سازه مطرح ميكند .او
اعتماد را اتكا به صالحيت و رضايت از فرد مقابل براي مراقبت و توجه تعريف ميكند (موران و
هوي .)1998 ،گمبتا )1988( 19نيز آن را به عنوان تصميمي حساب شده برمبناي تسهيم اطالعات
در خصوص سایر شايستگيهاي شخصي و محدوديتهاي محيطي با ديگران ،تعريف مينماید
(هوي ،اسميت و سويئيتلند .)2002،ميشرا )1996( 20نیز معتقد است كه فرهنگ اعتماد شامل ابعاد
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چندگانهاي است كه در ارتباط با شايستگيهاي شخص قابلاعتماد (از جمله صالحيت ،قابليت
اطمينان ،گشوده و عالقهمند) ،تعريف ميشود .طی دو دهة اخير ،محققان اجتماعي به قدرت اين
سازه در روابط بينشخصي پي بردهاند .دوين 21در مقالة خود از چهار مؤلفة اين فرهنگ نام ميبرد
كه شامل صالحيت و شايستگي ،ثبات و پايداري ،دلسوزي و ارتباطات میباشد (دوين.)2006 ،
در زمينة سازماني ،اعتماد كار گروهي است كه سایر گفتار ،فعاليتها و تعهدات شخصي
براساس آن انجام پذیرد (هوي و كوپراسميت  .)1985 ، 22این فرهنگ در مدرسه نيز در ارتباط با
مراجع مختلف از جمله گروههاي دانشآموزي ،معلمان ،مديران و سازمان قرار ميگيرد .اعضاي
مدرسه از جمله مديران ،معلمان و اوليا ،با اعتماد و اتکا به يكديگر برای دستیابی به اهداف تعيين
شده تالش میکنند .مدیر و همکاران عوامل اعتماد در هيئت آموزشي میباشند.
در اعتماد کردن به مدير ،هيئت آموزشي اين اطمينان را ميدهد كه گفتار و رفتار مدير مورد
عالقه و توجه بسيار زياد معلمان است .در اعتماد به همكاران نیز هيئت آموزشي باور دارد كه
معلمان در موقعيتهاي دشوار به يكديگر تكيه ميكنند ،در نتیجه آنها نیز ميتوانند به اتحاد ميان
همكاران تكيه نمایند (موران و هوی)1998 ،
طبق نظر كانينگام و گريسو )1993( 23اعتماد در مدرسه زیر بناي اثربخش بودن است .در
حقيقت روابط پربار است که موجب اثربخشي مدارس ميشود .هوي و همكارانش سالها
پيرامون اين سازه در مدارس تحقیق كردهاند .آنها دريافتند كه اعتماد اعضای هيئت آموزشي
به یکدیگر و به مدير ،عامل مهمي در ایجاد جو مثبت در مدرسه و اثربخشي و نوع دوستي
مدير میباشد .مروري بر ادبيات موضوع نشان ميدهد كه اعتماد دارای جنبههاي چندگانه
27
است .در مدارس ،جنبههاي مقدماتي اعتماد یعنی كرامت ،24اعتبار ،25شايستگي ،26صداقت
و صراحت ،28در كنار يكديگر قرار ميگيرند تا مفهوم يكپارچهاي از اعتماد را ایجاد نمایند
(اسميت و هوي .)2007، 29معلمان با اعتماد به اوليا ،در واقع به دانشآموزان نيز اعتماد
ميكنند و بالعكس .در مدارس (ابتدایی و راهنمایی) ،اعتماد به دانشآموزان و والدين يكي از
ابعاد اعتماد است .تحقيقات نشان داده كه رفتار مدير و معلم بر كيفيت روابط اعتمادآمیز در
ِ
رهبري حمايتي يك مدير تا حدي اعتماد معلمان نسبت به
مدرسه اثرات متفاوتی ميگذارد.
مدير را تحت تأثير قرار ميدهد اما موجب ایجاد اعتماد ميان اعضای هيئت آموزشي نمیشود.
تحقيقات فراوانی بر اهميت اعتماد ،نه تنها به دليل تسهيل وظايف مدرسه ،بلكه بهعنوان یکی
ازعوامل افزايش پيشرفت تحصيلي ،تأکید ميكنند (آرسن ،بل و پلنك.)2004،
براساس تحقيق دميتري و مايك )2009( 30فرهنگ اعتماد در مدارس دورة اول متوسطه
وجود دارد و موقعيت اجتماعي اقتصادي مدرسه ،تعيينكنندة اعتماد كاركنان است .همچنين
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اعتماد در مدارس خصوصي بيشتر از مدارس دولتي است.
سوك ژئونگ )2007( 31در تحقيق خود با عنوان «رابطه ميان اعتماد متقابل معلم و دانشآموزان
با موفقيت مدارس دورة اول متوسطه كره» به اين نتيجه دست يافت كه اعتماد ميان معلم و
دانشآموزان ،عملكرد بهتر آنها را از طريق اصالح مدرسه و انگيزش علمي در پی خواهد داشت.
تحقيق ديگری كه در سال  2006توسط هوي ،گيج و تارتر 32انجام شد نيز وجود رابطة مثبت

ميان اعتماد هيئت معلمان و آگاهي 33مدرسه را تأیید نمود .براساس نتایج این تحقیق ،آگاهي
مفهومي است كه هر مدير مدرسهاي بايد آن را درك نموده و به آن عمل نمايد و به نظر میرسد
كه فرهنگ اعتماد الزمه دستيابي به آن است (هوي ،گيج و تارتر .)2006 ،تحقيق دوين ( )2006نيز
نشان داد كه اعتماد معلم به مدير با عملكرد آنها ارتباط داشته و موجب اعتماد بيشتر در ذينفعان
میشود .بريك اشنايدر )2002( 34در یک مطالعة طولي كه ظرف سه سال در  12مدرسه ابتدايي
در شيكاگو انجام داد به اين نتيجه رسيد كه اعتماد ميان معلم ،دانشآموزان و اوليا تا حد زيادي
وضعيت پيشرفت تحصيلي را بهبود میبخشد ،در صورتی که وقتي اعتماد ضعيف است اين بهبود
مشاهده نميشود (اسميت و هوي .)2007 ،نتايج تحقيق ديگری نشان ميدهد كه معلمان مدارس
موفق ،اعتماد و احترام دو جانبه را حدود  20درصد بيش از معلمان مدارس با عملكرد ضعيف ،در
موفقيت خود مؤثر میدانستند .حدود  66درصد از معلماني نیز كه تمايل داشتند در مدرسة خود
باقيبمانند اعتقاد داشتند که جو اعتماد در مدارس آنها مناسب است (ريوس ،اِمِریک و هیرش،35
 .)2007نتايج تحقيق نينگ و همكارانش نشان داد كه اعتماد كاركنان به مافوق مياني ،همكاران و
مديران عالي سازمان همگي تأثير مثبتي بر عملكرد كاري داشته و اين اعتماد آنها را به هم وابسته
نموده و آنها يكديگر را كامل میكنند (نينگ ،يانگ و مينگسوان .)2007 ، 36براساس نتايج تحقيق
زولين ،فراچتر و هیندز )2003( 37اعتماد فرايند عملكرد كار را در اعتماد كننده و اعتماد شونده
بهبود ميبخشد .در تيمهايي كه از نظر جغرافيايي پراكنده بوده و افراد ارتباطات شخصي كمتري
با يكديگر داشتند نيز اعتماد ضعيفي وجود داشته است .گودارد ،موران و هوي)2001( 38نيز
طی تحقیقاتی نشان دادند كه اعتماد معلمان به دانشآموزان و اوليا ،عاملی كليدي براي پيشرفت
تحصيلي به شمار میرود .همچنين اين سازه درسطح وسيع ،در مدارس ابتدايي ،با موقعيتهای
مختلف اجتماعي اقتصادي مدارس ارتباط دارد .تحقيق پترسون و بفارد )2003( 39نيز نشان داد

كه عدم وجود اعتماد باال در گروهها و دریافت بازخورد منفي ،موجب ایجاد تعارض و عملكرد

ضعيف ميشود .در تحقيق موران ( )2001نيز وجود رابطة مثبت ميان اعتماد و مشاركت تایید

گردیده است .براساس اين تحقيق رابطة معناداري ميان همكاري با مدير و اعتماد به او ،همكاري
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با اوليا و اعتماد به آنها و همكاري با همكاران و اعتماد به آنها وجود دارد .تحقيقات ديگري نيز
نشان داده كه ارتباط بيشتر با دانشآموزان ،موجب افزایش اعتماد میگردد (هملس و رمپل ،1989
پالناپ ،روترفولد و هانی کات ،1988 ،به نقل از گودارد و همکاران .)1988 ،تحقيق گودارد
( )2001نشان داد كه رابطه مثبتي ميان اعتماد هيأت آموزشي به دانش آموزان و اوليا (ذينفعان )39و
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان مدارس ابتدايي وجود دارد (گودارد و همكاران .)2001،نيز وجود
چنين رابطهاي را در دبيرستان تأييد كرده است .اعتماد ميان اوليا و معلمان عنصری اساسي در ايجاد
و حفظ رابطه میان مدرسه و خانوادهاست .نتايج تحقيق آدامز و كريستن سن )1999( 40نيز نشان

داد كه اعتماد اوليا و معلمان در مدارس ابتدايي بيشتر از مدارس متوسطه است .همچنین ارتباط
بيشتر مدرسه با خانوادهها موجب افزايش اعتماد ميشود .در ضمن اعتماد با سه شاخص عملكرد
مدرسه ارتباط دارد .طبق تحقيق جاسما و كوپر )1999( 41اعتماد با رضايت شغلي دانشآموزان
و ارزيابي مثبت معلم ارتباط مثبت دارد .يافتههاي تحقيق تجربي موران و هوی در سال 1998
در یک دبيرستان ،نشان ميدهد كه ميان عوامل ج ّو سازماني و اعتبار مدير با اعتماد مدرسه رابطه
وجود دارد .اعتماد به مدير در ابتدا با رفتار او تعيين ميشود .بهعالوه اعتماد مدرسه به همكاران،
ن ميگردد .بهنظر میرسد نقش و تاثیر مدير در
از طریق ارزیابی ارتباط معلمان با يكديگر تعيي 
ايجاد اين فرهنگ ميان همكاران محدود باشد .در واقع رفتار مدير تاثیر اندکی بر اعتماد معلمان به
يكديگر ميگذارد .اعتبار رهبر ،ارتباط مستقيمي با اعتماد مدير دارد ،اما اعتبار معلم با اعتماد مدير
و همچنين اعتبار رهبر با اعتماد ميان معلمان ارتباطي ندارد .اين سازه همچنین با جو گشودگي،
همكارانه ،حرفهاي و درستكارانه ارتباط دارد .به عبارت ديگر ميان اعتماد و جو باز مدرسه رابطة
مثبت وجود دارد .رفتار باز و صحيح مدير موجب ايجاد اعتماد ميشود اما به نظر نميرسد بر
اعتمادي كه معلمان به يكديگر دارند تأثيری داشته باشد .در حقيقت اعتماد معلمان به یکدیگر ،به
اين بستگي دارد كه آنها با يكديگر چگونه رفتار ميكنند.
رفتار هيئت آموزشي ،فرهنگ اعتماد را میان همكاران و رفتار مدير اعتماد را در رابطه با مدير
ايجاد مينماید (موران و هوي .)1998 ،تحقيق ليزا ،گوگان ،اسپرچر و استریت متر )1933(43بر
روی تعدادي از دانشآموزان نشان داد كه ميان رفتارهاي مناسب و عملكرد علمي آنها رابطة
مثبت وجود دارد .در تحقيق هافمن )1993( 43شش بعد جو سازماني در دبيرستانها ،در حیطة دو
عامل كلي قرار گرفت ،یعنی گشودگي در ميان روابط معلمان (همكاري ،تعهد ،عد م مشغوليت)
و گشودگي در ميان روابط مدير -معلم (حمايتي ،محدودكننده و رفتار مستقيم) .نتايج تحقيق
نشان داد كه گشودگي در جو مدرسه با اعتبار و اعتماد ارتباط مستقيم دارد .گشودگي در رفتار
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مدير ،اعتبار و اعتماد مدير را پيشبيني ميكند .از سوی ديگر گشودگي در رفتار معلم ،اعتبار و
اعتماد معلم در ميان سایر معلمان را نشان ميدهد .دادهها همچنین وجود رابطة قوي وجوه اعتبار
و اعتماد را نشان میدهد .نايت ،پيترسون و مك گيور )1988( 44دريافتند دانشآموزاني كه از
روشهاي يادگيري جمعي استفاده مي كنند ،تمايل دارند تا اعتماد و عزت نفس خود را بهبود
بخشند .هيئت آموزشي اعم از معلمان و مديران ،همگي مسئول موفقيت دانشآموزان هستند و
اين ميسر نخواهد بود مگر اینکه عملكرد آنها ارتقا يابد .عملكرد معلمان در كالس درس ،يك
عامل حياتي در مؤسسات آموزشي است .معلمان تركيبي از دانش ،مهارت و تواناييهاي خود
را با توجه به صالحيتهاي عملكردی به كار ميبرند تا موجبات پيشرفت تحصيلي و يادگيري
دانشآموزان را فراهم آورند .روشها و مدلهاي زيادي براي افزايش عملكرد معلمان توسط
صاحب نظران مختلف پيشنهاد شده است ،که يكي از مؤلفههاي مشترک در همه آنها بهبود رابطة
شخصي با دانشآموزان است (ميالنووسكي،هننمن ،هربارت و کمبل .)2009 ،45شاخصهاي

عملكرد با توجه به اهداف ،دروندادها ،فعاليتها و پيامدهاي برنامه استراتژيك تدوين ميشوند.
در واقع هر فعاليتي كه معلم يا مدير خواهان انجام آن باشند ،بدون وجود اعتماد میان افراد قابل
اجرا نخواهد بود.
پژوهش حاضر به بررسي رابطه ميان فرهنگ اعتماد و عملكرد در مدارس ابتدايي شهر تهران
میپردازد .این تحقیق ميتواند نقش روابط شفاف و قابل اعتماد ميان اعضای هيئت آموزشي
مدارس ايران را نشان دهد .قابل ذكر است که تاکنون در اين راستا در ايران تحقيقي انجام نشده
است .به نظر ميرسد فرهنگ اعتماد در مدارس ابتدايي بيشتر است؛ بنابراین دوره ابتدایی به
عنوان جامعة آماري در این تحقیق انتخاب گرديده است .با پاسخ به سؤاالت پژوهشي اين تحقيق
ميتوان از وضعيت فرهنگ اعتماد در مدارس ابتدايي شهر تهران آگاه شد .همچنين میتوان
به بررسي شاخصهاي عملكرد معلمان در اين مدارس پرداخت و نشان داد كه آيا بين آن دو
رابطهاي وجود دارد يا خير.

روش پژوهش
جامعة آماري و نمونة پژوهش

پژوهش حاضر در حيطة پژوهشهاي توصيفي و از نوع همبستگي است .جامعة آماري مورد
نظر کلیه معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران و نمونة آماري شامل  150نفر میباشد كه به روش
طبقهاي از ميان پنج منطقه ( 3،7،10،13و )16انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند.
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ابزار پژوهش

ابزار اندازهگيري شامل دو پرسشنامة استاندارد است .يك پرسشنامه به منظور ارزيابي فرهنگ

اعتماد در ميان معلمان استفاده شده كه شامل  26سؤال بوده و اعتماد معلم به مدير ،همكاران و ذينفعان

(اوليا و دانشآموزان) را با توجه به مؤلفههاي نيكوكاري ،صالحيت ،صداقت ،راستگويي و گشودگي

مورد بررسي قرار میدهد .پرسشنامة متغير وابسته نيز عملكرد معلمان را ارزيابي ميكند .شاخصهاي

این پرسشنامه عبارتند از :مديريت كالس و آموزش ،شاخص توسعهاي و شغلي .اين پرسشنامه در

دو مرحله اجرا میشود .مرحلة اول فرم مالكها و شاخصهاي بازديد از كالس درس است كه توسط
مدير و يا معاونين تكميل ميگردد .شاخصهاي بازديد از كالس درس شامل نظم و انضباط ،مهارت
و تسلط بر شيوه تدريس ،فنون كالسداري ،طرح درس مناسب ،ارزشيابي تكويني ،تكاليف درسي

مناسب ،استفاده از مواد آموزشي ،تشويق و تنبيه ،توجه به تفاوتهای فردي ،توجه به حضور و غياب،
تقويت مهارتهاي اجتماعي ،مديريت زمان ،برنامهريزي براي دانشآموزان ضعيف ،انجام فعاليتهاي
گروهي ،ارزشيابي تشخيصي و پايانی ،رضايت مدرسه از معلم و مدرك تحصيلي است .مرحله دوم

نیز یک فرم شامل حدود توقعات و انتظارات آموزشگاه از همكاران است كه طي دوره توسط معلم
پيگيري ميشود 20 .شاخص نیز برای حدود توقعات آموزشگاه از معلمان وجود دارد كه برخي از
آنها عبارتند از :ورود و خروج به موقع از كالس ،مشاركت فعال در شوراها و انتقال به موقع نمرات

و گزارشها .نمره عملكرد معلمان در مدارس موجود بود و اجازه دسترسي به آن توسط مدير انجام

گرفت .در بخش توصيفي ،در راستاي تجزيه و تحليل دادهها نيز از شاخصهاي ميانگين و انحراف
معيار و در تحليل استنباطي نيز از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شده است.

يافتهها

آمار توصيفي پژوهش نشان ميدهد كه از  150معلمي كه به پرسشنامه پاسخ دادهاند53 ،

درصد (با فراواني  83نفر) زن و  47درصد (با فراواني  67نفر) مرد بودهاند .همچنين از نظر

مدرک تحصیلی  10درصد از پاسخدهندگان داراي مدرك ديپلم 26/67،درصد دارای مدرک

فوق ديپلم و  63/33درصد ليسانسیه و باالتر بودهاند .بنابراین عدة اخیر بيشترين پاسخدهندگان
را تشكيل ميدهند بيشترين تعداد پاسخدهندگان بين دارای  11تا  20سال سابقة خدمت بودند

(44درصد) و پس از آن افرادي با سابقه باالي  20سال ( 33/34درصد) قرارداشتهاند.
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سؤال  :1وضعيت عوامل فرهنگ اعتماد در مدارس ابتدايي شهر تهران چگونه است؟
جدول شماره  .1بررسی فرهنگ اعتماد در مدارس شهر تهران

شاخص آماری

جنسیت
معلمان زن

معلمان مرد

کل

اعتماد به مدیر اعتماد به همکار اعتماد به ذینفع

فرهنگ اعتماد

میانگین

534/

604/

064/

404/

تعداد

83

83

83

83

انحراف استاندارد

0/80

0/79

0/70

0/63

میانگین

814/

704/

/184

564/

تعداد

67

67

67

67

انحراف استاندارد

0/90

0/98

0/89

0/81

میانگین

/664

654/

114/

/474

تعداد

150

150

150

150

انحراف استاندارد

0/86

0/88

0/79

0/72

بر اساس جدول شماره  ،1اعتماد معلمان مرد به مدير ،همكاران و ذينفعان بيش از اعتماد در
ميان معلمان زن است .همچنين باالترين ميانگين ،مربوط به اعتماد همكاران (با ميانگين )4/60
و پس از آن با اختالف اندكي اعتماد به مدير (با ميانگين )4/53میباشد .اعتماد به ذينفعان داراي
كمترين ميانگين (يعني  )4/06است .بهطور كلي فرهنگ اعتماد با ميانگين  4/56باالتر از ميانگين
فرضي قرار دارد که ميزان نسبت ًا مطلوبي است.
سؤال  :2شاخصهاي عملكرد معلمان در مدارس ابتدايي شهر تهران چگونه است؟
همانگونه كه جدول شماره  2نشان ميدهد نمرة كل عملكرد معلمان مدارس ابتدايي
شهرتهران  17/26است و شاخصهاي مديريت كالس داراي باالترين ميانگين ( ) 8/84میباشد
و بعد از آن شاخصهاي شغلي و عملكردي قرار دارند.
جدول شماره  :2ضریب همبستگی بین اعتماد معلمان به مدیران با عملکرد فردی معلمان
شاخصهای عملکرد معلمان

میانیگن

انحراف معیار

تعداد افراد

شاخصهای مدیریت کالس و آموزش (از  10نمره)

8/84

0/98

150

شاخصهای توسعهای (از  5نمره)

3/78

1/1

150

شاخصهای شغلی (از  5نمره)

4/56

0/87

150

نمره کل عملکرد (از  20نمره)

17/26

0/96

150
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سوال  :3آيا بين اعتماد معلمان به مديران با عملكرد فردي آنها رابطهای وجود دارد؟
همانطور كه از نتايج جدول  3استنباط ميشود ،ميزان همبستگي میان اعتماد معلمان به مديران
و عملكرد فردي آنها برابر با  0/63میباشد كه اين ميزان در سطح  P> 0/01معنادار است.
جدول شماره  .3ضریب همبستگی بین اعتماد معلمان به مدیران با عملکرد فردی معلمان
نوع همبستگي

ميزان همبستگي

تعداد

سطح معنيداري

پيرسون

0/63

150

P> 0/01

همانطور كه از نتايج جدول  3استنباط ميشود ،ميزان همبستگي میان اعتماد معلمان به مديران

و عملكرد فردي آنها برابر با  0/63میباشد كه اين ميزان در سطح  P> 0/01معنادار است.

سوال  :4آیا بین اعتماد معلمان به همکاران با عملکرد فردی آنها رابطهای وجود دارد؟
جدول شماره  .4ضریب همبستگی بین اعتماد معلمان به همکاران با عملکرد فردی معلمان
نوع همبستگي

ميزان همبستگي

تعداد

سطح معنيداري

پيرسون

0/51

150

P >0/01

همان گونه كه جدول شماره  4نشان ميدهد ميزان همبستگي ميان اعتماد معلمان به همكاران

و عملكرد فردي آنها 0/51،میباشد كه اين ميزان در سطح  P >0/01معنا دار است.

سوال  :5آيا بين اعتماد معلمان به دانش آموزان و والدين(ذينفعان) با عملکرد فردي آن ها
رابطه وجود دارد؟
جدول شماره  .5ضریب همبستگی بین اعتماد معلمان به ذینفعان با عملکرد فردی معلمان
نوع همبستگي

ميزان همبستگي

تعداد

سطح معنيداري

پيرسون

0/46

150

P >0/01

براساس جدول شماره  5ضريب همبستگي ميان اعتماد به ذينفعان با عملكرد فردي آنها ،برابر
با  0/46در سطح معناداري >0/01 Pاست.
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سوال :6آيا متغيرهاي جنسيت ،سابقه خدمت و سطحتحصيالت بر فرهنگ اعتماد تأثير دارند؟
همانطور كه جدول شماره  6نشان ميدهد ،از نظر تفاوت بين نظرات كارشناسان مرد و زن
در مورد فرهنگ اعتماد ،تنها در اعتماد معلم به مدير تفاوت معناداري وجود دارد ولی در اعتماد
معلم به همكاران و ذينفعان تفاوت معنادار نیست.
جدول شماره .6نتايج آزمون  tبين ديدگاه معلمان مرد و زن مدارس ابتدايي در مورد فرهنگ
اعتماد و مؤلفههاي مربوطه
آزمونهای آماری

 tآزمون

آزمون لوین
F

Sig

تفاوت ميانگينها

اعتماد به مدیر

2/3

0/12

2/05

148

0/04

0/28

0/14

اعتماد به همکار

5/1

0/06

0/70

148

0/48

0/10

0/14

اعتماد به ذینفع

3/4

0/09

0/93

148

0/35

0/12

0/13

فرهنگ اعتماد (کل)

4/4

0/07

1/44

148

0/15

0/17

0/12

فرهنگاعتماد

Sig

Df

t

تفاوت خطاي

و خرده مقیاسهای آن

استاندارد

							
در ادامه ،به منظور بررسيِ تأثي ِر سابقة خدمت در عملكرد فردي معلمان ،از تحليل واريانس
يك راهه استفاده شده است .براساس جدول شماره  7تفاوت بين ميانگينها بر اساس سابقة
خدمت معنادار است .زيرا  Fمحاسبه شده برابر با  6/25و در سطح معناداري  p > 0/01میباشد
كه حاكي از معنادار بودن آنهاست .به عبارت ديگر بين سابقه خدمت معلمان و فرهنگ اعتماد
تفاوت معناداري مشاهده ميشود.
جدول  .7نتايج تحليل واريانس بين ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي در مورد فرهنگ اعتماد بر
اساس سابقه خدمت
منابع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح معنيداري

بين گروهها

12/18

3

4/06

6/25

P> 0/01

درون گروهها

94/25

145

0/65

کل

106/43

149
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براي بررسی تأثير مدرك تحصيلي بر فرهنگ اعتماد نيز از تحليل واريانس يك راهه استفاده
شده كه نتایج آن در جدول شماره  8آمده است .همان طور كه مشاهده ميشود ميان مدرك
تحصيلي و فرهنگ اعتماد تفاوت معناداري وجود ندارد .زيرا  Fبه دست آمده ( )1/212در سطح
 P> 0/05معنادار نیست.
جدول  .8نتايج تحليل واريانس تاثیر دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی در مورد فرهنگ اعتماد بر مدرک تحصیلی
منابع تغييرات

مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات

بين گروهها

1/103

2

0/551

درون گروهها

66/869

147

0/455

کل

67/971

149

F

سطح معنيداري

1/212

P < 0/05

سؤال كلي :آيا بین فرهنگ اعتماد و عملکرد فردی معلمان رابطهای وجود دارد؟
همانگونه كه جدول زير نشان ميدهد در سطح معناداري  ،P> 0/01ضريب همبستگي ميان
فرهنگ اعتماد و عملكرد فردي معلمان برابر با  0/56است.
جدول شماره  .9ضریب همبستگی بین نمره کل فرهنگ اعتماد با عملکرد فردی معلمان
R

R2

تعديل شدهR2

F

سطح معناداريF

0/65

0/42

0/39

5/25

p >0/01

بهطور كلي بر اساس نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين فرهنگ اعتماد و عملكرد معلمان،
به نظر میرسد میان کلیه عوامل فرهنگ اعتماد با عملكرد معلمان رابطة مثبت و معناداري
وجود دارد .همچنين از ميان عوامل فرهنگ اعتماد ،عامل اعتماد معلمان به مديران باالترين
همبستگي ( )0/63را با عملكرد معلمان داشته است .عامل اعتماد معلمان به همكاران (با ضريب
همبستگي )0/51در رده بعد قرار دارد .اعتماد معلمان به ذينفعان نیز رابطهای متوسط اما معنادار
با عملكرد معلمان دارد .در محاسبه ميزان همبستگي نمره كل فرهنگ اعتماد با عملكرد معلمان
نیز برابر  0/56به دست آمد که نشاندهنده ارتباط مثبت و معنادار اعتماد با عملكرد میباشد .با
توجه به وجود همبستگي مثبت و معنادار میان عوامل اعتماد و عملكرد معلمان ،اين سؤال مطرح
ميشود كه كداميك از اين عوامل قادر به پیشبینی تغييرات مربوط به عملكرد فردي معلمان
میباشند؟ به منظور پاسخ به اين سؤال از تحليل رگرسيون همزمان استفاده شده است.
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جدول شماره  .10خالصه جدول ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون (همزمان) در پیشبینی عملکرد فردی
معلمان (مالک) براساس فرهنگ اعتماد

متغيرهاي پيش بين

ضرايبβ

T

معناداري

اعتماد به مدير

0/45

3/68

p> 0/01

اعتماد به همکار

0/37

2/75

p> 0/05

اعتماد به ذينفع

0/28

1/98

p> 0/05

بر اساس نتايج حاصل از جدول فوق ،ضريب همبستگي چندگانه بين فرهنگ اعتماد و
عملكرد معلمان 0/65 ،ميباشد كه نشاندهنده همبستگي باال میان اعتماد و عملكرد است .اندازة
 R2بيانگر آن است كه با ورود همزمان كليه عوامل اعتماد حدود  0/42تغييرات مربوط به عملكرد
فردي معلمان را ميتوان با آنها پيشبيني نمود و مابقي تغييرات ( 58درصد) مربوط به سایر
عوامل است .همچنين با توجه به جدول شماره  ،10مشاهده ميشود كه از ميان عوامل فرهنگ
اعتماد ،عامل اعتماد به مدير (با ضريب بتاي  )0/45در سطح معناداري  p >0/01بيشترين نقش
را در پيشبيني عملكرد معلمان دارد و پس از آن عامل اعتماد به همكاران (با ضريب بتاي )0/37
قرار دارد و در آخر اعتماد به ذينفعان (با ضريب بتاي  )0/28در سطح معناداري  p >0/05داراي
كمترين قدرت پيشبيني میباشد.

بحث و نتيجهگيري

اعتماد مدرسه به اوليا و دانشآموزان عامل بسيار مهمي است كه اغلب ناديده گرفته میشود.
يكي از عواملي كه بیشتر مدارس را با مشكل مواجه ميكند عدماعتماد است .پیامد از بین رفتن
اعتماد ميان معلم و دانشآموزان ،بدگماني است که خود عامل مخرب بهبود رشد شناختي،
عاطفي و اجتماعي میباشد .همچنين پیامد احتمالی عدم اعتماد ميان معلم و مدير نیز گوش به
زنگ بودن براي مچگيري ،تنبيه و ايجاد نيروهاي مخربي است كه اثربخشي مدرسه را كاهش
میدهد و منجر به ایجاد جو انتقام و كينهتوزي در مدرسه ميگردد .اين پژوهش به منظور بررسي
رابطه فرهنگ اعتماد با عملكرد معلمان انجام گرفته است .نتايج حاصله نشان داد كه اعتماد
معلمان مرد به مدير ،همكاران و ذينفعان بيش از معلمان زن است .همچنين باالترين ميانگين
مربوط به اعتماد به همكاران (با ميانگين  )4/60و پس از آن با اختالف اندكي اعتماد به مدير
(با ميانگين )4/53است .اعتماد به ذينفعان داراي كمترين ميانگين (يعني  )4/06است .بهطور
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كلي فرهنگ اعتماد با نمره  4/56باالتر از ميانگين فرضي قرار دارد و ميزان نسبتا مطلوبي است.
همچنين شاخصهاي عملكرد معلمان شامل مديريت كالس ،توسعهاي و شغلي است .شاخص
مديريت كالس داراي باالترين ميانگين (برابر با  )8/84است و بعد از آن شاخصهاي شغلي و
سپس عملكردي قرار دارند .ميزان همبستگي بين اعتماد معلمان به مديران و عملكرد فردي آنها
برابر با  0/63ميباشد كه اين ميزان در سطح  P> 0/01معنا دار است؛ به اين معنا كه اعتماد
معلمان به مديران با عملكرد فردي آنها ارتباط دارد .دوين ( )2006نيز به این نتيجه رسيد كه ميان
اعتماد معلم به مدير با عملكرد مثبت وي ارتباط وجود دارد .نتايج تحقيق هوي و موران()2003
نیز نشان داد كه رفتار مدير بر اعتماد معلمان به يكديگر تاثیر اندکی دارد و اعتبار معلم ارتباطي
با اعتماد مدير ندارد (هافمن ( )1993نيز اين نتيجه را تأييد ميكنند).
از سوی دیگر ميزان همبستگي ميان اعتماد معلمان به همكاران و عملكرد فردي آنها 0/51
ميباشد كه اين ميزان در سطح  P> 0/01معنادار است .یعنی اعتماد معلمان به همكاران با
عملكرد فردي آنها ارتباط دارد .در حقيقت اعتماد معلمان به اين بستگي دارد كه آنها با يكديگر
چگونه رفتار ميكنند .رفتار هيئت آموزشي ،فرهنگ اعتماد را در بين همكاران و رفتار مدير،
اعتماد را در بين معلمان ايجاد ميكند (موران و هوي ،)1998 ،هافمن و ديويد نيز اين نتايج را
تأييد ميكنند .همانگونه كه مشاهده شد ضريب همبستگي ميان اعتماد به ذينفعان با عملكرد
فردي آنها در سطح معناداري P >0/01برابر با  0/46است كه در مقايسه با سایرعوامل ب ه نظر
ميرسد کمترين ارتباط را با عملكرد دارد .دوين ( )2006نيز معتقد است كه اعتماد معلم به مدير
به ایجاد اعتماد بيشتر در ذينفعان خواهد انجامید .نتايج تحقيق آدامز و كريستنسن ( )1999نيز
نشان داد كه اعتماد اوليا و معلمان در مدارس ابتدايي بيشتر از مدارس راهنمايي و متوسطه است.
همچنين ارتباط بيشتر مدرسه و خانوادهها اعتماد را افزایش میدهد .تحقيقات نشان داده است
كه ارتباط بيشتر با دانشآموزان ،موجب افزایش اعتماد میگردد (هملس و رمپل ،1989،پالنالپ،
روترفولد و هانيكات .)1988،گودارد و همکارانش ( )2001نيز نشان دادند كه رابطة مثبتي ميان
اعتماد هيئت آموزشي به دانشآموزان و اوليا و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان دورة ابتدايي
وجود دارد .هوي ( )2002نيز وجود این رابطه را در دبيرستان تأیید نمود.
همانطور كه مشاهده میشود ميانگين نظر كارشناسان زن  4/65و ميانگين نظر كارشناسان
مرد  4/44میباشد .ميزان  tبه دست آمده نیز برابر با  1/82میباشد كه اين ميزان حتي در سطح
 0/06نيز معنادار نیست .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تفاوت بين نظرات كارشناسان مرد و
زن در مورد عملكرد فردي معنادار نیست .همچنين تفاوت بين نظرات كارشناسان مرد و زن در
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مورد فرهنگ اعتماد تنها در اعتماد معلم به مدير معنادار است و در اعتماد معلم به همكاران و
ذينفعان تفاوت معناداری وجود ندارد ،اما تفاوت بين ميانگينها بر اساس سابقةخدمت معنادار
است ،زيرا  Fمحاسبه شده برابر با  6/25در سطح معناداري  p >0/01میباشد؛ بنابراین  Fبه
دست آمده معنادار است .به عبارت ديگر بين سابقة خدمت معلمان و فرهنگ اعتماد ميان آنها
تفاوت معناداري مشاهده ميشود در حاليكه ميان مدرك تحصيلي معلمان و فرهنگ اعتماد این
معناداري وجود ندارد .ضريب همبستگي ميان فرهنگ اعتماد با عملكرد فردي معلمان نيز برابر
با  0/56و ضريب همبستگي چندگانه بين فرهنگ اعتماد و عملكرد معلمان 0/65 ،میباشد كه
وجود همبستگي باال میان اعتماد و عملكرد را تأیید میکند .نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان
ميدهد كه با ورود همزمان كلية عوامل اعتماد ،در حدود  0/42تغييرات مربوط به عملكرد فردي
معلمان را ميتوان با آنها پيشبيني کرد و مابقي تغييرات ( 58درصد) مربوط به سایر عوامل
میباشد .نتايج تحقيق ريوس و همكارانش ( )2007نيز نشان ميدهد كه معلمان مدارس موفق،
اعتماد و احترام دو جانبه را حدود  20درصد بيش از معلماني كه در مدارس با عملكرد ضعيف
بودند ،در موفقيت خود مؤثر ميدانستند .نتايج تحقيق نينگ و همكارانش نشان داد كه اعتماد
كاركنان به مافوق مياني ،همكاران و مديران عالي سازمان ،همگي تأثير مثبتي بر عملكرد كاري
آنها دارد و اين اعتمادها به هم وابسته بوده و يكديگر را كامل ميكنند (نينگ ،يانگ و مينگسوان،
 .)2007تحقيقات زولين و همكارانش( ،)2003پترسون و بفارد ( )2003نيز نتايج فوق را تأييد
ميكند .دركس )2001( 47بيان ميكند كه نتیجة اعتماد باال رضايت شغلي است .مديران و معلمان

بايد از پيامدهاي مخرب عدم اعتماد در مدارس آگاهي يافته و دانش ايجاد اعتماد را فراگیرند
و گشودگي و همكاري را در مدرسه تشويق نمایند .مديران به معلمان و معلمان نیز به مديران
وابستهاند .اين روابط را ميتوان بهصورت مشابه به روابط میان دانشآموزان و معلمان و همچنين
معلمان و اولیا نيز تعمیم داد .اما وابستگي متقابل گاهی ایجاد حساسيت میکند که اين حساسيت
نیز يک ابزار معمول برای کسب ایجاد اعتماد است (بير1986،؛ بيگلي و پيرس1998 ،؛ کلمن،
1990؛ مير ،ديويس و اسچورمن1995 ،؛ ميشرا.)1996 ،
مطالعه در زمینه اعتماد در مدارس بايد ادامه يابد تا دربارة اين عامل كليدي و مهم در سازمان،
اطالعات بيشتري به دست آيد .انجام مطالعات انسان شناختی و جامعه شناختی در فرهنگهاي
مدارس نیز میتواند مفید باشد .همچنين ترسیم مفروضات زيربنايي و ارزشهاي مشترک فرهنگ
مدرسه نیازمند تحقيقات کيفي است .با استفاده از سایر روشها (مانند مصاحبه) میتوان به
چگونگي ايجاد اعتماد در ميان افراد پيبرد.
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در خاتمه پيشنهاد ميشود در این زمینه تحقيقاتي در مقاطع ديگر تحصيلي نيز انجام پذیرد.
محققان آموزشي بايد مدرسه را به عنوان يک کل در نظر گیرند و عملکرد ،اعتقادات و ساير
اجزاي فرهنگي مرتبط با فرهنگ اجتماعي را به اندازهاي که به زندگي اجتماعي معنا ميبخشد
تحليل نمایند .براي درک فرهنگ يک مدرسه بايد در مجموعه پيچيدهاي از نمادها که افراد
براي معنابخشي به جهان از آنها استفاده ميکنند غوطهور شد .بهبود عملكرد مدرسه به تغييراتي
در سازماندهي مدارس و چگونگی رفتار معلمان با يكديگر نیازدارد .اين تغييرات ممكن است
بهصورت تغيير قدرت و اختيار مدير و تفويض آن به معلمان و اوليا ،برگزاري جلسات مختلف
براي بحث و گفت وگو ،ايجاد كارگاههاي مهارتهاي ارتباطي و ايجاد راههاي خالقانه برقراري
ارتباط با معلمان ،دانشآموزان و اوليا صورت پذیرد .وجود فرهنگ اعتماد ،به مدارس كمك
ميكند تا كارها را بهتر انجام دهند .كارهاي جديد و چالشي را نميتوان بدون وجود اعتماد به
انجام رسانيد.
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