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بررسي نقش فرهنگ اعتماد در عملكرد معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران

چکیده
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه فرهنگ اعتماد وعملکرد معلمان مدارس ابتدايي 
شهر تهران" مي باشد.اين پژوهش در حیطه پژوهش هاي توصیفي و از نوع همبستگي است. 
جامعه آماري کلیه معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران و نمونه آماري شامل 150 نفر می باشد 
که به روش تصادفي چندمرحله اي انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه اعتماد هويو موران 
و پرسشنامه استاندارد ارزيابي عملکرد آموزش و پرورش ايرانمی باشد.نتايج تحقیق حاکی از 
رابطه ي مثبت و معني دار کلیه عوامل فرهنگ اعتماد با عملکرد معلمان است همچنین از میان 
عوامل فرهنگ اعتماد، عامل اعتماد معلمان به مديران باالترين همبستگي)0/63( را با عملکرد 
معلمان داشته و عامل اعتماد معلمان به همکاران داراي ضريب همبستگي0/51مي باشد. عامل 
اعتماد معلمان با ذي نفعان )اولیا و دانش آموزان( نیز رابطه متوسط اما معني داري با عملکرد 
معلمان دارد. میزان همبستگي نمره کل فرهنگ اعتماد با عملکرد معلمان 0/56 بدست آمد که 
نشان دهنده ارتباط مثبت و معني دار فرهنگ اعتماد با عملکرد می باشد.نتايج تحلیل رگرسیون 
نیز بیانگر آن است که با ورود همزمان کلیه عوامل اعتماد، حدود 0/42 تغییرات مربوط به 
عملکرد فردي معلمان را مي توان با آنها پیش بیني نمود و مابقي تغییرات)58درصد( مربوط به 
ساير عوامل است. همچنین مشاهده مي شود که از میان عوامل فرهنگ اعتماد، عامل اعتماد به 
مدير با ضريب بتاي 0/45 در سطح معناداري p  > 0/01 بیشترين نقش را در پیش بیني عملکرد 
معلمان داشته و پس از آن به ترتیب عوامل اعتماد به همکاران )با ضريب بتاي 0/37( و سپس 
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اعتماد به ذينفعان )با ضريب بتاي 0/28( در سطح معناداريp > 0/05 قراردارند. بنابراين مديران 
و معلمان بايد از پیامدهاي 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 واژه ها: فرهنگ اعتماد، عملکرد فردي، معلمان، مدارس ابتدايي.

مقدمه
مدارس  تحليل  كه  معتقدند   )2007 ميسكل2 ،  و  هوی  از  نقل  به   ،  2003( ديل1  و  بولمن 
برحسب فرهنگ آنها، توجه ما را به تعامالت اجتماعي در مدارس جلب مي كند. آنها فرهنگ 
از رخدادهاي  بسياري  تفسير  برای  نظر مي گيرند.  نمادين سازمان ها در  به عنوان چارچوب  را 
فرهنگ  تربيت،  و  تعليم  قلمرو  در  نمود.  توجه  مدارس  فرهنگ  به  بايد  آموزشي  سازمان هاي 
مدرسه با مفاهيمي مانند جّو، رسوم، سنت، آيين و مانند آن مترادف است. اما بايد دانست كه 
می شود  درك  بهتر  مدرسه  درون  پيچيدة  روابط  آن  كمك  به  كه  است  وسيعي  مفهوم  فرهنگ 
آمدن  به وجود  فلسفة  كه خود  دانش آموزان  و  مدرسه  اعضاي  و مشكالت  مسائل  شناخت  و 
مدرسه و تعليم و تربيت اند تسهيل مي گردد. فورت ونگلر3 فرهنگ مدرسه را شامل نگرش ها، 
ديدگاه ها و باورهاي اعضاي مدرسه در زمينه هاي مختلف از جمله روابط حمايتگرانه بين اعضا، 
تشريك مساعي همه جانبه در حل مسائل مدرسه و ... می دانند. از نظر فاالن4 سه 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. نظريه پردازان مختلف، فرهنگ 
نظران حوزة  عنوان صاحب  به  ميسكل  و  كرده اند. هوي  تقسيم  متفاوتي  انواع  به  را  سازمان ها 
آموزش، از چهار فرهنِگ كارآمدی، اعتماد، خوش بينی علمی و كنترل در مدارس ياد مي كنند كه 
هر يك عقايد مشتركي از معلمان را در مدارس توصيف مي نمايد. مدارسي كه داراي فرهنگ هاي 
كارآمدی، اعتماد و خوش بيني علمي هستند، موجبات بهبود پيشرفت تحصيلي را فراهم خواهند 
كرد )هوي و ميسكل،2007(. در بسياري از سازمان ها، از جمله مدرسه، اعتماد نيز به عنوان يكی 
از عناصر  به عنوان يكي  را  اعتماد  ليكرت5 )1967(  ابعاد مهم روابط مطرح است. رنسيس  از 
اين  به  نيز  ِسر جيواني6 )1967(  نمود.  معرفی  زندگِي سازماني  نفوذ  تعامل-  فرايند  در  حياتي 
الزم  مدارس  مديران  اخالقي  هدايت  و  راهبري  براي  اعتماد  فرهنگ  كه  می پردازد  مهم  بحث 
و ضروري است. هوي و همكارانش نيز در تحقيق خود به اهميت آن در تالش هاي راهبري 
مديران در دوره های ابتدايي و متوسطه پي بردند. ساير محققان سازمانی نيز دريافتند كه فرهنگ 
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از  ابزار اساسي در دست رهبر موفق است كه می تواند در موقعيت هاي مختلف سازماني  يك 
آن بهره جويد. 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 بير7 )1985( اعتماد 
در همه جا وجود دارد اما كمتر به آن توجه مي شود و تنها زماني كه از بين مي رود و يا آسيب 
مي بيند مورد توجه قرار مي گيرد. وي اين موضوع را به هوا تشبيه مي كند كه وقتي كمياب يا 
آلوده می شود، اهميت می يابد. فرهنگ موضوع مطالعة بسياري از رشته ها از جمله علوم اجتماعي 
)كلمن8، 1990(، علوم اقتصادي )فوكوياما9 ،1995( و علوم سازماني )گامبيتا10، 1998، كرامر11 و 
تايلر 12، 1996، شا13، 1997( قرار گرفته  است. اعتماد يك عامل اساسي در فعاليت سازمان هاست 
و براي برقراری ارتباط و همكاري اثربخش الزم است و مبنايي است براي روابط پربارتر كه 
مي تواند پيچيدگي هاي سازماني را كاهش داده و بهتر، اقتصادي تر و سريع تر از هر ابزار ديگری 
معامالت و مذاكرات سازماني را تسهيل كند )به نقل از هوي، اسميت و سويئيتلند14، 2002( و 
ارتباط مؤثر، همكاري و سازگاري را كه زيربناي روابط پربار در سازمان ها مي باشند ارتقا بخشد 
)آرسن، بل و پلنك15 ،2004(. مطالعة 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. 
روتر16 )1967( اعتماد را در زمينه ارتباطات تعريف كرده و معتقد است كه اعتماد، انتظاري 
است كه گفتار، تعهد و بيانيه هاي كتبي و شفاهي ساير افراد و گروه ها تحت تاثير آن قرار می گيرد 
پزشكان،  جمله  )از  اجتماعي  بازيگران صحنة  اعتماد  قابليت  آن  وسيلة  به  كه  است  ابزاري  و 
سياستمداران و خانواده ها و...( مورد قضاوت واقع می شود. اين قضاوت همان نمرة اعتماد بين  
بود، فراست17 )1978( آن را  اين فرهنگ  شخصي است. زماني كه روتر مشغول بررسي كلی 
به عنوان قضاوت دربارة ويژگي هاي شخص مورد اعتماد تعريف نموده و ادعا كردند كه افراد 
در صورت دوستانه بودن رفتار طرف مقابل تمايل دارند به يكديگر اعتماد نمايند و برخي از 
پيامدهاي شخصي را نيز كنترل مي كنند؛ ضمنًا آنها اعتماد را بيشتر به عنوان نگرش و قضاوت 
در نظر مي گيرند تا رفتار. بير )1985(، ابعاد ديگري را براي فهم بهتر اين سازه مطرح مي كند. او 
اعتماد را اتكا به صالحيت و رضايت از فرد مقابل براي مراقبت و توجه تعريف مي كند )موران و 
هوي، 1998(. گمبتا19 )1988( نيز آن را به عنوان تصميمي حساب شده برمبناي تسهيم اطالعات 
در خصوص ساير شايستگي هاي شخصي و محدوديت هاي محيطي با ديگران، تعريف مي نمايد 
)هوي، اسميت و سويئيتلند،2002(. ميشرا20 )1996( نيز معتقد است كه فرهنگ اعتماد شامل ابعاد 
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چندگانه اي است كه در ارتباط با شايستگي هاي شخص قابل اعتماد )از جمله صالحيت، قابليت 
 اطمينان، گشوده و عالقه مند(، تعريف مي شود. طی دو دهة اخير، محققان اجتماعي به قدرت اين 
سازه در روابط بين شخصي پي برده اند. دوين21 در مقالة خود از چهار مؤلفة اين فرهنگ نام مي برد 
كه شامل صالحيت و شايستگي، ثبات و پايداري، دلسوزي و ارتباطات می باشد )دوين، 2006(.
در زمينة سازماني، اعتماد كار گروهي است كه ساير گفتار، فعاليت ها و تعهدات شخصي 
براساس آن انجام پذيرد )هوي و كوپراسميت 22 ، 1985(. اين فرهنگ در مدرسه نيز در ارتباط با 
مراجع مختلف از جمله گروه هاي دانش آموزي، معلمان، مديران و سازمان قرار مي گيرد. اعضاي 
مدرسه از جمله مديران، معلمان و اوليا، با اعتماد و اتكا به يكديگر برای دستيابی به اهداف تعيين 

شده تالش می كنند. مدير و همكاران عوامل اعتماد در هيئت آموزشي می باشند.
در اعتماد كردن به مدير، هيئت آموزشي اين اطمينان را مي دهد كه گفتار و رفتار مدير مورد 
عالقه و توجه بسيار زياد معلمان است. در اعتماد به همكاران نيز هيئت آموزشي باور دارد كه 
معلمان در موقعيت هاي دشوار به يكديگر تكيه مي كنند، در نتيجه آنها نيز مي توانند به اتحاد ميان 

همكاران تكيه نمايند )موران و هوی، 1998(
طبق نظر كانينگام و گريسو23 )1993( اعتماد در مدرسه زير بناي اثربخش بودن است. در 
سال ها  همكارانش  و  مي شود. هوي  مدارس  اثربخشي  موجب  كه  است  پربار  روابط  حقيقت 
پيرامون اين سازه در مدارس تحقيق كرده اند. آنها دريافتند كه اعتماد اعضای هيئت آموزشي 
به يكديگر و به مدير، عامل مهمي در ايجاد جو مثبت در مدرسه و اثربخشي و نوع دوستي 
چندگانه  جنبه هاي  دارای  اعتماد  كه  مي دهد  نشان  موضوع  ادبيات  بر  مروري  می باشد.  مدير 
اعتبار25، شايستگي26، صداقت27  كرامت24،  يعنی  اعتماد  مقدماتي  مدارس، جنبه هاي  در  است. 
نمايند  ايجاد  را  اعتماد  از  تا مفهوم يكپارچه اي  قرار مي گيرند  كنار يكديگر  و صراحت28، در 
اعتماد  نيز  دانش آموزان  به  واقع  در  اوليا،  به  اعتماد  با  معلمان   .)2007، هوي29  و  )اسميت 
مي كنند و بالعكس. در مدارس )ابتدايی و راهنمايی(، اعتماد به دانش آموزان و والدين يكي از 
ابعاد اعتماد است. تحقيقات نشان داده كه رفتار مدير و معلم بر كيفيت روابط اعتمادآميز در 
مدرسه اثرات متفاوتی مي گذارد. رهبرِي حمايتي يك مدير تا حدي اعتماد معلمان نسبت به 
مدير را تحت تأثير قرار مي دهد اما موجب ايجاد اعتماد ميان اعضای هيئت آموزشي نمی شود. 
تحقيقات فراوانی بر اهميت اعتماد، نه تنها به دليل تسهيل وظايف مدرسه، بلكه به عنوان يكی 

ازعوامل افزايش پيشرفت تحصيلي، تأكيد مي كنند )آرسن، بل و پلنك،2004(. 
متوسطه  اول  دورة  مدارس  در  اعتماد  فرهنگ   )2009( مايك30  و  دميتري  تحقيق  براساس 
همچنين  است.  كاركنان  اعتماد  تعيين كنندة  مدرسه،  اقتصادي  اجتماعي  موقعيت  و  دارد  وجود 
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اعتماد در مدارس خصوصي بيشتر از مدارس دولتي است.
سوك ژئونگ31 )2007( در تحقيق خود با عنوان »رابطه ميان اعتماد متقابل معلم و دانش آموزان 
و  معلم  ميان  اعتماد  كه  يافت  نتيجه دست  اين  به  كره«  متوسطه  اول  دورة  مدارس  موفقيت  با 
دانش آموزان، عملكرد بهتر آنها را از طريق اصالح مدرسه و انگيزش علمي در پی خواهد داشت. 
تحقيق ديگری كه در سال 2006 توسط هوي، گيج و تارتر32 انجام شد  نيز وجود رابطة مثبت 
اين تحقيق، آگاهي  نتايج  براساس  نمود.  تأييد  اعتماد هيئت معلمان و آگاهي33 مدرسه را  ميان 
مفهومي است كه هر مدير مدرسه اي بايد آن را درك نموده و به آن عمل نمايد و به نظر می رسد 
كه فرهنگ اعتماد الزمه دستيابي به آن است )هوي، گيج و تارتر، 2006(. تحقيق دوين )2006( نيز 
نشان داد كه اعتماد معلم به مدير با عملكرد آنها ارتباط داشته و موجب اعتماد بيشتر در ذينفعان 
می شود. بريك اشنايدر34 )2002( در يك مطالعة طولي كه ظرف سه سال در 12 مدرسه ابتدايي 
در شيكاگو انجام داد به اين نتيجه رسيد كه اعتماد ميان معلم، دانش آموزان و اوليا تا حد زيادي 
وضعيت پيشرفت تحصيلي را بهبود می بخشد، در صورتی كه وقتي اعتماد ضعيف است اين بهبود 
مشاهده نمي شود )اسميت و هوي، 2007(. نتايج تحقيق ديگری نشان مي دهد كه معلمان مدارس 
موفق، اعتماد و احترام دو جانبه را حدود 20 درصد بيش از معلمان مدارس با عملكرد ضعيف، در 
موفقيت خود مؤثر می دانستند. حدود 66 درصد از معلماني نيز كه تمايل داشتند در مدرسة خود 
باقي  بمانند اعتقاد داشتند كه جو اعتماد در مدارس آنها مناسب است )ريوس، اِمِريك و هيرش35، 
2007(. نتايج 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 می كنند )نينگ، يانگ و مينگسوان36 ، 2007(. براساس نتايج تحقيق 
زولين، فراچتر و هيندز37 )2003( اعتماد فرايند عملكرد كار را در اعتماد كننده و اعتماد شونده 
بهبود مي بخشد. در تيم هايي كه از نظر جغرافيايي پراكنده بوده و افراد ارتباطات شخصي كمتري 
)2001(نيز  هوي38  و  موران  گودارد،  است.  داشته  وجود  اعتماد ضعيفي  نيز  داشتند  يكديگر  با 
طی تحقيقاتی نشان دادند كه اعتماد معلمان به دانش آموزان و اوليا، عاملی كليدي براي پيشرفت 
تحصيلي به شمار می رود. همچنين اين سازه درسطح وسيع، در مدارس ابتدايي، با موقعيت های 
مختلف اجتماعي اقتصادي مدارس ارتباط دارد. تحقيق پترسون و بفارد39 )2003( نيز نشان داد 
كه عدم وجود اعتماد باال در گروه ها و دريافت بازخورد منفي، موجب ايجاد تعارض و عملكرد 
ضعيف مي شود. در تحقيق موران )2001( نيز وجود رابطة مثبت ميان اعتماد و مشاركت تاييد 
گرديده 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 دانش آموزان، موجب افزايش اعتماد می گردد )هملس و رمپل 1989، 
از گودارد و همكاران، 1988(. تحقيق گودارد  نقل  به  پالناپ، روترفولد و هانی كات، 1988، 
)2001( نشان داد كه رابطه مثبتي ميان اعتماد هيأت آموزشي به دانش آموزان و اوليا )ذينفعان39( و 
پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس ابتدايي وجود دارد )گودارد و همكاران،2001(. نيز وجود 
چنين رابطه اي را در دبيرستان تأييد كرده است. اعتماد ميان اوليا و معلمان عنصری اساسي در ايجاد 
و حفظ رابطه ميان مدرسه و خانواده است. نتايج تحقيق آدامز و كريستن سن40 )1999( نيز نشان 
داد كه اعتماد اوليا و معلمان در مدارس ابتدايي بيشتر از مدارس متوسطه است. همچنين ارتباط 
بيشتر مدرسه با خانواده ها موجب افزايش اعتماد مي شود. در ضمن اعتماد با سه شاخص عملكرد 
مدرسه ارتباط دارد. طبق تحقيق جاسما و كوپر41 )1999( اعتماد با رضايت شغلي دانش آموزان 
و ارزيابي مثبت معلم ارتباط مثبت دارد. يافته هاي تحقيق تجربي موران و هوی در سال 1998 
در يك دبيرستان، نشان مي دهد كه ميان عوامل جّو سازماني و اعتبار مدير با اعتماد مدرسه رابطه 
وجود دارد. اعتماد به مدير در ابتدا با رفتار او تعيين مي شود. به عالوه اعتماد مدرسه به همكاران، 
از طريق ارزيابی ارتباط معلمان با يكديگر تعيين  مي گردد. به  نظر می رسد نقش و تاثير مدير در 
ايجاد اين فرهنگ ميان همكاران محدود باشد. در واقع رفتار مدير تاثير اندكی بر اعتماد معلمان به 
يكديگر مي گذارد. 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 همچنين با جو گشودگي، 
همكارانه، حرفه اي 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 مي شود اما به نظر نمي رسد بر 
اعتمادي كه معلمان به يكديگر دارند تأثيری داشته باشد. در حقيقت اعتماد معلمان به يكديگر، به 

اين بستگي دارد كه آنها با يكديگر چگونه رفتار مي كنند. 
رفتار هيئت آموزشي، فرهنگ اعتماد را ميان همكاران و رفتار مدير اعتماد را در رابطه با مدير 
ايجاد مي نمايد )موران و هوي، 1998(. تحقيق ليزا، گوگان، اسپرچر و استريت متر43)1933( بر 
رابطة  آنها  مناسب و عملكرد علمي  رفتارهاي  ميان  داد كه  نشان  دانش آموزان  از  تعدادي  روی 
مثبت وجود دارد. در تحقيق هافمن43 )1993( شش بعد جو سازماني در دبيرستان ها، در حيطة دو 
عامل كلي قرار گرفت، يعنی گشودگي در ميان روابط معلمان )همكاري، تعهد، عدم  مشغوليت( 
نتايج تحقيق  و گشودگي در ميان روابط مدير- معلم )حمايتي، محدودكننده و رفتار مستقيم(. 
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 پيش بيني مي كند. از سوی ديگر گشودگي در رفتار معلم، اعتبار و 
اعتماد معلم در ميان ساير معلمان را نشان مي دهد. داده ها همچنين وجود رابطة قوي وجوه اعتبار 
از  پيترسون و مك گيور44 )1988( دريافتند دانش آموزاني كه  نايت،  اعتماد را نشان می دهد.  و 
روش هاي 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 دانش آموزان هستند و 
اين ميسر نخواهد بود مگر اينكه عملكرد آنها ارتقا يابد. عملكرد معلمان در كالس درس، يك 
عامل حياتي در مؤسسات آموزشي است. معلمان تركيبي از دانش، مهارت و توانايي هاي خود 
را با توجه به صالحيت هاي عملكردی به كار مي برند تا موجبات پيشرفت تحصيلي و يادگيري 
توسط  معلمان  افزايش عملكرد  براي  زيادي  مدل هاي  و  فراهم  آورند. روش ها  را  دانش آموزان 
صاحب نظران مختلف پيشنهاد شده است، كه يكي از مؤلفه هاي مشترك در همه آنها بهبود رابطة 
شاخص هاي   .)2009 كمبل45،  و  هربارت  )ميالنووسكي،هننمن،  است  دانش آموزان  با  شخصي 
عملكرد با توجه به اهداف، درون دادها، فعاليت ها و پيامدهاي برنامه استراتژيك تدوين مي شوند. 
در واقع هر فعاليتي كه معلم يا مدير خواهان انجام آن باشند، بدون وجود اعتماد ميان افراد قابل 

اجرا نخواهد بود. 
پژوهش حاضر به بررسي رابطه ميان فرهنگ اعتماد و عملكرد در مدارس ابتدايي شهر تهران 
اعتماد ميان اعضای هيئت آموزشي  قابل  اين تحقيق مي تواند نقش روابط شفاف و  می پردازد. 
مدارس ايران را نشان دهد. قابل ذكر است كه تاكنون در اين راستا در ايران تحقيقي انجام نشده 
ابتدايی به  بنابراين دوره  ابتدايي بيشتر است؛  است. به نظر مي رسد فرهنگ اعتماد در مدارس 
عنوان جامعة آماري در اين تحقيق انتخاب گرديده است. با پاسخ به سؤاالت پژوهشي اين تحقيق 
می توان  آگاه شد. همچنين  تهران  ابتدايي شهر  مدارس  در  اعتماد  فرهنگ  از وضعيت  مي توان 
به بررسي شاخص هاي عملكرد معلمان در اين مدارس پرداخت و نشان داد كه آيا بين آن دو 

رابطه اي وجود دارد يا خير.

روش پژوهش
جامعة آماري و نمونة پژوهش

پژوهش حاضر در حيطة پژوهش هاي توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعة آماري مورد 
نظر كليه معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران و نمونة آماري شامل 150 نفر می باشد كه به روش 

طبقه اي از ميان پنج منطقه )3،7،10،13 و16( انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. 
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ابزار پژوهش
ابزار اندازه گيري شامل دو پرسش نامة استاندارد است. يك پرسش نامه به منظور ارزيابي فرهنگ 
اعتماد در ميان معلمان استفاده شده كه شامل 26 سؤال بوده و اعتماد معلم به مدير، همكاران و ذينفعان 
)اوليا و دانش آموزان( را با توجه به مؤلفه هاي نيكوكاري، صالحيت، صداقت، راستگويي و گشودگي 
مورد بررسي قرار می دهد. پرسش نامة متغير وابسته نيز عملكرد معلمان را ارزيابي مي كند. شاخص هاي 
اين پرسش نامه عبارتند از: مديريت كالس و آموزش، شاخص توسعه اي و شغلي. اين پرسش نامه در 
دو مرحله اجرا می شود. مرحلة اول فرم مالك ها و شاخص هاي بازديد از كالس درس است كه توسط 
مدير و يا معاونين تكميل مي گردد. شاخص هاي 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 تفاوت های فردي، توجه به حضور و غياب، 
تقويت مهارت هاي اجتماعي، مديريت زمان، برنامه ريزي براي دانش آموزان ضعيف، انجام فعاليت هاي 
گروهي، ارزشيابي تشخيصي و پايانی، رضايت مدرسه از معلم و مدرك تحصيلي است. مرحله دوم 
نيز يك فرم شامل حدود توقعات و انتظارات آموزشگاه از همكاران است كه طي دوره توسط معلم 
پيگيري مي شود. 20 شاخص نيز 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 گزارش ها. نمره عملكرد معلمان در مدارس موجود بود و اجازه دسترسي به آن توسط مدير انجام 
گرفت. در بخش توصيفي، در راستاي تجزيه و تحليل داده ها نيز از شاخص هاي ميانگين و انحراف 

معيار و در تحليل استنباطي نيز از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شده است. 

يافته ها
آمار توصيفي پژوهش نشان مي دهد كه از 150 معلمي كه به پرسش نامه پاسخ داده اند، 53 
درصد )با فراواني  83 نفر( زن و 47 درصد )با فراواني 67 نفر( مرد بوده اند. همچنين از نظر 
مدرك  دارای  درصد  ديپلم،26/67  مدرك  داراي  پاسخ دهندگان  از  درصد   10 تحصيلی  مدرك 
فوق ديپلم و 63/33 درصد ليسانسيه و باالتر بوده اند. بنابراين عدة اخير بيشترين پاسخ  دهندگان 
را تشكيل مي دهند بيشترين تعداد پاسخ دهندگان بين دارای 11 تا 20 سال سابقة خدمت بودند 

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

فرهنگ اعتماداعتماد به ذينفعاعتماد به همکاراعتماد به مديرشاخص آماریجنسیت

معلمان زن

40 /064 /604 /534 /4ميانگين

83838383تعداد

0/800/790/700/63انحراف استاندارد

معلمان مرد

56 /184 / 704 /814 /4ميانگين

67676767تعداد

0/900/980/890/81انحراف استاندارد

کل

47/  114 /654 /664/ 4ميانگين

150150150150تعداد

0/860/880/790/72انحراف استاندارد

بر اساس جدول شماره 1، اعتماد 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 ميانگين4/53( می باشد. اعتماد به ذينفعان داراي 
كمترين ميانگين )يعني 4/06( است. به طور كلي فرهنگ اعتماد با ميانگين 4/56 باالتر از ميانگين 

فرضي قرار دارد كه ميزان نسبتًا مطلوبي است.

سؤال 2: شاخص هاي عملکرد معلمان در مدارس ابتدايي شهر تهران چگونه است؟
ابتدايي  مدارس  معلمان  عملكرد  كل  نمرة  مي دهد  نشان   2 شماره  جدول  كه  همان گونه 
شهرتهران 17/26 است و شاخص هاي مديريت كالس داراي باالترين ميانگين )8/84 ( می باشد 

و بعد از آن شاخص هاي شغلي و عملكردي قرار دارند.

جدول شماره 2: ضريب همبستگی بین اعتماد معلمان به مديران با عملکرد فردی معلمان

تعداد افرادانحراف معیارمیانیگنشاخص های عملکرد معلمان

8/840/98150شاخص های مديريت کالس و آموزش )از 10 نمره(

3/781/1150شاخص های توسعه ای )از 5 نمره(

4/560/87150شاخص های شغلی )از 5 نمره(

17/260/96150نمره کل عملکرد )از 20 نمره(
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سوال 3: آيا بین اعتماد معلمان به مديران با عملکرد فردي آنها رابطه ای وجود دارد؟
همان طور كه از نتايج جدول 3 استنباط مي شود، ميزان همبستگي ميان اعتماد معلمان به مديران 

و عملكرد فردي آنها برابر با 0/63 می باشد كه اين ميزان در سطح P> 0/01  معنا دار است.

جدول شماره 3. ضريب همبستگی بین اعتماد معلمان به مديران با عملکرد فردی معلمان

سطح معني داريتعدادمیزان همبستگينوع همبستگي

P> 0/01 0/63150پيرسون

همان طور كه از نتايج جدول 3 استنباط مي شود، ميزان همبستگي ميان اعتماد معلمان به مديران 
و عملكرد فردي آنها برابر با 0/63 می باشد كه اين ميزان در سطح P> 0/01  معنا دار است.

سوال 4: آيا بین اعتماد معلمان به همکاران با عملکرد فردی آنها رابطه ای وجود دارد؟ 

جدول شماره 4. ضريب همبستگی بین اعتماد معلمان به همکاران با عملکرد فردی معلمان

سطح معني داريتعدادمیزان همبستگينوع همبستگي

P >0/01 0/51150پيرسون

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

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

 سوال 5: آيا بین اعتماد معلمان به دانش آموزان و والدين)ذينفعان( با عملکرد فردي آن ها
رابطه وجود دارد؟

جدول شماره 5. ضريب همبستگی بین اعتماد معلمان به ذينفعان با عملکرد فردی معلمان

سطح معني داريتعدادمیزان همبستگينوع همبستگي

P >0/01 0/46150پيرسون

براساس جدول شماره 5 ضريب همبستگي ميان اعتماد به ذينفعان با عملكرد فردي آنها، برابر 
با 0/46 در سطح معناداري P >0/01 است.
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سوال6: آيا متغیرهاي جنسیت، سابقه خدمت و سطح  تحصیالت بر فرهنگ اعتماد تأثیر دارند؟
همان طور كه جدول شماره 6 نشان مي دهد، 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 معنا دار نيست.

جدول شماره6. نتايج آزمون t بین ديدگاه معلمان مرد و زن مدارس ابتدايي در مورد فرهنگ 
اعتماد و مؤلفه هاي مربوطه

آزمون های آماری

فرهنگ اعتماد 
و خرده مقیاس های آن

t آزمونآزمون لوين

FSigtDfSigتفاوت میانگین ها
تفاوت خطاي 

استاندارد

2/30/122/051480/040/280/14اعتماد به مدير

5/10/060/701480/480/100/14اعتماد به همکار

3/40/090/931480/350/120/13اعتماد به ذينفع

4/40/071/441480/150/170/12فرهنگ اعتماد )کل(

       
در ادامه، به منظور بررسِي تأثيِر سابقة خدمت در عملكرد فردي معلمان، از تحليل واريانس 
بين ميانگين ها بر اساس سابقة  يك راهه استفاده شده است. براساس جدول شماره 7 تفاوت 
خدمت معنا دار است. زيرا F محاسبه شده برابر با 6/25 و در سطح معنا داري p > 0/01 می باشد 
كه حاكي از معنا دار بودن آنهاست. به عبارت ديگر بين سابقه خدمت معلمان و فرهنگ اعتماد 

تفاوت معناداري مشاهده مي شود. 

جدول 7. نتايج تحلیل واريانس بین ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي در مورد فرهنگ اعتماد بر 
اساس سابقه خدمت

سطح معني داريFمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمنابع تغییرات

12/1834/066/25P> 0/01بین گروه ها

94/251450/65درون گروه ها

106/43149کل
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براي بررسی تأثير مدرك تحصيلي بر فرهنگ اعتماد نيز از تحليل واريانس يك راهه استفاده 
نتايج آن در جدول شماره 8 آمده است. همان طور كه مشاهده مي شود ميان مدرك  شده كه 
تحصيلي و فرهنگ اعتماد تفاوت معنا داري وجود ندارد. زيرا F به دست آمده )1/212( در سطح 

P> 0/05 معنا دار نيست.

جدول 8. نتايج تحلیل واريانس تاثیر ديدگاه معلمان مدارس ابتدايی در مورد فرهنگ اعتماد بر مدرک تحصیلی

سطح معني داريFمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمنابع تغییرات

1/10320/5511/212P < 0/05بین گروه ها

66/8691470/455درون گروه ها

67/971149کل

سؤال کلي: آيا بین فرهنگ اعتماد و عملکرد فردی معلمان رابطه ای وجود دارد؟
همان گونه كه جدول زير نشان مي دهد در سطح معنا داري P> 0/01 ، ضريب همبستگي ميان 

فرهنگ اعتماد و عملكرد فردي معلمان برابر با 0/56 است.

جدول شماره 9. ضريب همبستگی بین نمره کل فرهنگ اعتماد با عملکرد فردی معلمان

RR2R2تعديل شدهFFسطح معنا داري

0/650/420/395/25p >0/01

به طور كلي بر اساس نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين فرهنگ اعتماد و عملكرد معلمان، 
معناداري  و  مثبت  رابطة  معلمان  عملكرد  با  اعتماد  فرهنگ  عوامل  كليه  ميان  می رسد  نظر  به 
باالترين  مديران  به  معلمان  اعتماد  عامل  اعتماد،  فرهنگ  عوامل  ميان  از  همچنين  دارد.  وجود 
همبستگي )0/63( را با عملكرد معلمان داشته است. عامل اعتماد معلمان به همكاران )با ضريب 
همبستگي0/51( در رده بعد قرار دارد. اعتماد معلمان به ذينفعان نيز رابطه ای متوسط اما معنا دار 
با عملكرد معلمان دارد. در محاسبه ميزان همبستگي نمره كل فرهنگ اعتماد با عملكرد معلمان 
نيز برابر 0/56 به دست آمد كه نشان  دهنده ارتباط مثبت و معنا دار اعتماد با عملكرد می باشد. با 
توجه به وجود همبستگي مثبت و معنا دار ميان عوامل اعتماد و عملكرد معلمان، اين سؤال مطرح 
مي شود كه كدام يك از اين عوامل قادر به پيش بينی تغييرات مربوط به عملكرد فردي معلمان 

می باشند؟ به منظور پاسخ به اين سؤال از تحليل رگرسيون همزمان استفاده شده است.
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جدول شماره 10. خالصه جدول ضرايب حاصل از تحلیل رگرسیون )همزمان( در پیش بینی عملکرد فردی 
معلمان )مالک( براساس فرهنگ اعتماد 

معنا داريTضرايبβمتغیرهاي پیش بین

0/453/68p> 0/01اعتماد به مدير

0/372/75p> 0/05اعتماد به همکار

0/281/98p> 0/05اعتماد به ذينفع

و  اعتماد  فرهنگ  بين  چندگانه  همبستگي  فوق، ضريب  از جدول  نتايج حاصل  اساس  بر 
عملكرد معلمان، 0/65 مي باشد كه نشان دهنده همبستگي باال ميان اعتماد و عملكرد است. اندازة 
R2 بيانگر آن است كه با ورود همزمان كليه عوامل اعتماد حدود 0/42 تغييرات مربوط به عملكرد 

به ساير  تغييرات )58 درصد( مربوط  مابقي  نمود و  آنها پيش بيني  با  فردي معلمان را مي توان 
عوامل است. همچنين با توجه به جدول شماره 10، مشاهده مي شود كه از ميان عوامل فرهنگ 
اعتماد، عامل اعتماد به مدير )با ضريب بتاي 0/45( در سطح معنا داري p >0/01 بيشترين نقش 
را در پيش بيني 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 0/28( در سطح معنا داري p >0/05 داراي 

كمترين قدرت پيش بيني می باشد.

بحث و نتیجه گیري
اعتماد مدرسه به اوليا و دانش آموزان عامل بسيار مهمي است كه اغلب ناديده گرفته می شود. 
يكي از عواملي كه بيشتر مدارس را با مشكل مواجه مي كند عدم اعتماد است. پيامد از بين رفتن 
شناختي،  رشد  بهبود  مخرب  عامل  خود  كه  است  بدگماني  دانش آموزان،  و  معلم  ميان  اعتماد 
عاطفي و اجتماعي می باشد. همچنين پيامد احتمالی عدم اعتماد ميان معلم و مدير نيز گوش به 
زنگ بودن براي مچ گيري، تنبيه و ايجاد نيروهاي مخربي است كه اثربخشي مدرسه را كاهش 
می دهد و منجر به ايجاد جو انتقام و كينه توزي در مدرسه مي گردد. اين پژوهش به منظور بررسي 
اعتماد  كه  داد  نشان  نتايج حاصله  است.  گرفته  انجام  معلمان  عملكرد  با  اعتماد  فرهنگ  رابطه 
معلمان مرد به مدير، همكاران و ذينفعان بيش از معلمان زن است. همچنين باالترين ميانگين 
مربوط به اعتماد به همكاران )با ميانگين 4/60( و پس از آن با اختالف اندكي اعتماد به مدير 
به طور  است.  )يعني 4/06(  ميانگين  كمترين  داراي  ذينفعان  به  اعتماد  است.  ميانگين4/53(  )با 
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كلي فرهنگ اعتماد با نمره 4/56 باالتر از ميانگين فرضي قرار دارد و ميزان نسبتا مطلوبي است. 
همچنين شاخص هاي عملكرد معلمان شامل مديريت كالس، توسعه اي و شغلي است. شاخص  
مديريت كالس داراي باالترين ميانگين )برابر با 8/84( است و بعد از آن شاخص هاي شغلي و 
سپس عملكردي قرار دارند. ميزان همبستگي بين اعتماد معلمان به مديران و عملكرد فردي آنها 
برابر با 0/63 مي باشد كه اين ميزان در سطح P> 0/01  معنا دار است؛ به اين معنا كه اعتماد 
معلمان به مديران با عملكرد فردي آنها ارتباط دارد. دوين )2006( نيز به اين نتيجه رسيد كه ميان 
اعتماد معلم به مدير با عملكرد مثبت وي ارتباط وجود دارد. نتايج تحقيق هوي و موران)2003( 
نيز نشان داد كه رفتار مدير بر اعتماد معلمان به يكديگر تاثير اندكی دارد و اعتبار معلم ارتباطي 

با اعتماد مدير ندارد )هافمن )1993( نيز اين نتيجه را تأييد مي كنند(.
از سوی ديگر ميزان همبستگي ميان اعتماد معلمان به همكاران و عملكرد فردي آنها 0/51 
با  همكاران  به  معلمان  اعتماد  يعنی  است.  معنا دار   P>  0/01 در سطح  ميزان  اين  كه  مي باشد 
عملكرد فردي آنها ارتباط دارد. در حقيقت اعتماد معلمان به اين بستگي دارد كه آنها با يكديگر 
چگونه رفتار مي كنند. رفتار هيئت آموزشي، فرهنگ اعتماد را در بين همكاران و رفتار مدير، 
اعتماد را در بين معلمان ايجاد مي كند )موران و هوي، 1998(، هافمن و ديويد نيز اين نتايج را 
تأييد مي كنند. همان گونه كه مشاهده شد ضريب همبستگي ميان اعتماد به ذينفعان با عملكرد 
فردي آنها در سطح معناداريP >0/01 برابر با 0/46 است كه در مقايسه با سايرعوامل به  نظر 
مي رسد كمترين ارتباط را با عملكرد دارد. دوين )2006( نيز معتقد است كه اعتماد معلم به مدير 
به ايجاد اعتماد بيشتر در ذينفعان خواهد انجاميد. نتايج تحقيق آدامز و كريستن سن )1999( نيز 
نشان داد كه اعتماد اوليا و معلمان در مدارس ابتدايي بيشتر از مدارس راهنمايي و متوسطه است. 
همچنين ارتباط بيشتر مدرسه و خانواده ها اعتماد را افزايش می دهد. تحقيقات نشان داده  است 
كه ارتباط بيشتر با دانش آموزان، موجب افزايش اعتماد می  گردد )هملس و رمپل،1989، پالنالپ، 
روترفولد و هاني كات،1988(. گودارد و همكارانش )2001( نيز نشان دادند كه رابطة مثبتي ميان 
ابتدايي  دورة  دانش آموزان  تحصيلي  پيشرفت  و  اوليا  و  دانش آموزان  به  آموزشي  هيئت  اعتماد 

وجود دارد. هوي )2002( نيز وجود اين رابطه را در دبيرستان تأييد نمود. 
همان طور كه مشاهده می شود ميانگين نظر كارشناسان زن 4/65 و ميانگين نظر كارشناسان 
مرد 4/44 می باشد. ميزان t به دست آمده نيز برابر با 1/82 می باشد كه اين ميزان حتي در سطح 
0/06 نيز معنا دار نيست. بنابراين می توان نتيجه گرفت كه تفاوت بين نظرات كارشناسان مرد و 
زن در مورد عملكرد فردي معنا دار نيست. 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 معنا داری وجود ندارد، اما تفاوت بين ميانگين ها بر اساس سابقة  خدمت معنا دار 
است، زيرا F محاسبه شده برابر با 6/25 در سطح معنا داري p >0/01 می باشد؛ بنابراين F به 
دست آمده معنا دار است. به عبارت ديگر بين سابقة خدمت معلمان و فرهنگ اعتماد ميان آنها 
تفاوت معنا داري مشاهده مي شود در حالي كه ميان مدرك تحصيلي معلمان و فرهنگ اعتماد اين 
معناداري وجود ندارد. ضريب همبستگي ميان فرهنگ اعتماد با عملكرد فردي معلمان نيز برابر 
با 0/56 و ضريب همبستگي چندگانه بين فرهنگ اعتماد و عملكرد معلمان، 0/65 می باشد كه 
نيز نشان  نتايج تحليل رگرسيون  تأييد می كند.  اعتماد و عملكرد را  ميان  باال  وجود همبستگي 
مي دهد كه با ورود همزمان كلية عوامل اعتماد، در حدود 0/42 تغييرات مربوط به عملكرد فردي 
به ساير عوامل  مربوط  تغييرات )58 درصد(  مابقي  پيش بيني كرد و  آنها  با  را مي توان  معلمان 
می باشد. نتايج تحقيق ريوس و همكارانش )2007( نيز نشان مي دهد كه معلمان مدارس موفق، 
اعتماد و احترام دو جانبه را حدود 20 درصد  بيش از معلماني كه در مدارس با عملكرد ضعيف 
بودند، در موفقيت خود مؤثر مي دانستند. 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 مي كنند )نينگ، يانگ و مينگسوان، 
2007(. تحقيقات زولين و همكارانش)2003(، پترسون و بفارد )2003( نيز نتايج فوق را تأييد 
مي كند. دركس47 )2001( بيان مي كند كه نتيجة اعتماد باال رضايت شغلي است. مديران و معلمان 
بايد از پيامدهاي مخرب عدم اعتماد در مدارس آگاهي يافته و دانش ايجاد اعتماد را فراگيرند 
و گشودگي و همكاري را در مدرسه تشويق نمايند. مديران به معلمان و معلمان نيز به مديران 
وابسته اند. اين روابط را مي توان به صورت مشابه به روابط ميان دانش آموزان و معلمان و همچنين 
معلمان و اوليا نيز تعميم داد. اما وابستگي متقابل گاهی ايجاد حساسيت می كند كه اين حساسيت 
نيز يك ابزار معمول برای كسب ايجاد اعتماد است )بير،1986؛ بيگلي و پيرس، 1998؛ كلمن، 

1990؛ مير، ديويس و اسچورمن، 1995؛ ميشرا، 1996(. 
مطالعه در زمينه 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 فرهنگ هاي 
مدارس نيز می تواند مفيد باشد. همچنين ترسيم مفروضات زيربنايي و ارزش هاي مشترك فرهنگ 
به  )مانند مصاحبه( می توان  از ساير روش ها  استفاده  با  نيازمند تحقيقات  كيفي است.  مدرسه 

چگونگي ايجاد اعتماد در ميان افراد پي برد. 
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در خاتمه پيشنهاد مي شود در اين زمينه تحقيقاتي در مقاطع ديگر تحصيلي نيز انجام پذيرد. 
محققان آموزشي بايد مدرسه را به عنوان يك كل در نظر گيرند و عملكرد، اعتقادات و ساير 
اجزاي فرهنگي مرتبط با فرهنگ اجتماعي را به اندازه اي كه به زندگي اجتماعي معنا مي بخشد 
افراد  كه  نمادها  از  پيچيده اي  مجموعه  در  بايد  مدرسه  يك  فرهنگ  درك  براي  نمايند.  تحليل 
براي معنابخشي به جهان از آنها استفاده مي كنند غوطه ور شد. بهبود عملكرد مدرسه به تغييراتي 
در سازماندهي مدارس و چگونگی رفتار معلمان با يكديگر نيازدارد. اين تغييرات ممكن است 
به صورت تغيير قدرت و اختيار مدير و تفويض آن به معلمان و اوليا، برگزاري جلسات مختلف 
براي بحث و گفت وگو، ايجاد كارگاه هاي مهارت هاي ارتباطي و ايجاد راه هاي خالقانه برقراري 
به مدارس كمك  اعتماد،  اوليا صورت پذيرد. وجود فرهنگ  با معلمان، دانش آموزان و  ارتباط 
مي كند تا كارها را بهتر انجام دهند. كارهاي جديد و چالشي را نمي توان بدون وجود اعتماد به 

انجام رسانيد.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

47 بررسي نقش فرهنگ اعتماد در عملكرد معلمان مدارس ابتدایي شهر تهران

زيرنويس

1. Bolman & Deal

2. Hoy & Miskel

3. Fort & Negler

4. Fullan

5. Rensis  Likert 

6. Sergiovanni 

7. Annette Baier

8. Coleman

9. Fukuyama

10. Gambetta

11. Kramer

12. Tyler

13. Shaw

14. Hoy, Smith & Sweetland 

15. Arsen, Bel & Plank 

16. Rotter

17. Frost

18. Moran & Hoy

19. Gambetta

20. Mishra

21. Devin 

22. Kupersmith

23. Cunningham & Griso

24. benevolence

25. reliability

26. competence

27. honesty

28. openness

29. Smith & Hoy

30. Dimitri & Mieke

31. Sook Jeong

32. Gage & Tarter

33. mindfulness

34. Bryk Schneider

35. Reeves, Emerick & Hirsch

36. Ning, yan & minxuang

37. Zolin, Fruchter, Hinds

38. Goddard, .,Moran-Tschannen &Hoy

39. Peterson & Behfar

40. Client

41. Adams & Christenson 

42. Jassma & Koper

43. Lisa , Logan, Sprecher & Streitmatter

44. Hoffman 

45. Knight, Peterson & McGuire

46. Milanowski, Henenman, Herbert & Kamball 

47. Dirks

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

فصلنامه نوآوری های آموزشی. شمارة42، سال یازدهم، تابستان481391

Adams S.K.,& Christenson, l.S. (1999). Trust and the family–school relationship 
examination of parent–teacher differences in elementary and secondary grades, Journal of 
School Psychology, 38,(5),477-497.

Arsen D., Bel, C.& David N. Plank(2004).Who Will Turn Around Failing Schools? A 
Framework for Institutional Choice,NCLB failing schools & the roles of ESAs, Perspectives, 
10,1-20.

Devin, V.(2006). The four elements of trust, Principal Leadership,7(3),27-30.
Dimitri, V., &Mieke, V.(2009). Faculty trust & organizational school characteristics: an 

exploration across secondary in flanders, Educational Administration Quarterly, 45(4),556-
589.

Dirks K.T., &D.L. Ferrin.(2001).The role of trust in organizational settings.Organization 
Science,12(4),450-467.

Goddard, R. D.,MoranTschannen,M.&W.K.Hoy(2001). A multilevel examination of the 
distribution and effects of teacher trust in students and parents in urban elementary schools, 
The Elementary School Journal, 102(1),3-17.

Hoffman, J.D.(1993).The organizational climate of middle schools and dimensions of 
authenticity and trustRutgers(unpublishedDoctoral dissertation), University of Routgers, New 
Jersey.

Hoy,W.K., Gage, C.&John C. Tarter(2006). School mindfulness and faculty trust: Necessary 
conditions for each other?,Educational Administration Quarterly,42(2), 425-446.

Hoy, W.K., Smith, A.P.& Scott R. Sweetland(2002). Development of the organizational 
climate index for high schools, The High School Journal,82(2),38-49.

Hoy, W.K.& Miskel, C. (2007).Educational Administration: Theory, Research & Practice, 
New York:McGraw-Hill.

Hoy, W.K.,Kupersmith, W.J. (1986). Principal authenticity and faculty trust: key elements 
in organizational behavior, Planning and Change,15,1-10.

Jaasma, M.A.,&Koper, R.J.(1999).The relationship of student-faculty out-of-class 
communication to instructor immediacy and trust and to student motivation.Communication-
Education,48,41-47.

Lisa, Ch., Logan, K., Sprecher, Sh.& Barbara Streitmatter(1997).Improving age appropriate 
social skills to enhance academic performance (unpublished Master’sthesis), university of saint 
Xavier, Chicago, Illinois.

Milanowski, A., Heneman, G.Herbert & Steven M. Kimball(2009).Review of teaching per-
formance assessments for use in human capital management (working paper 2009-48)Strategic 
Management of Human Capital, a Project of consortium for policy research in education.

Moran Tschannen, M.(2001). Collaboration and the need for trust, Journal ofEducational 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

49 بررسي نقش فرهنگ اعتماد در عملكرد معلمان مدارس ابتدایي شهر تهران

Administration,39(4),309-313.
Mishra, A.K. (1996). Organizational responses to crisis: the centrality of trust. In: Kramer, 

R. & Tyler, T.R.(Eds). Trust in organizations (pp 261-287). Thousand oaks,CA: Sage.
Ning,L., Jin, Y., & Mingxuan. J. (2007). How does organizational trust benefit work 

performance?,Frontiers of Business Research in China,1(4),622-637.
Peterson, S. R.& Behfar. J. (2003). The dynamic relationship between performance 

feedback, trust and conflict in groups: A longitudinal study, Organizational Behavior and 
Human Decision Processes, 92,102-112.

Reeves, C., Emerick, S., & Hirsch. E. (2007).Creating an atmosphere of trust lessons from 
exemplary schools. North Carolina: Southeast Center for Teaching Quality, Chapel Hill, NC.

Smith, A. P. &W.K. Hoy (2007). Academic optimistic & student achievement in urban 
elementary schools, Journal of Educational Administration, 45(5),556-568.

Sook, J.(2007). The relations betweenthe student-teacher trust & school success in the case 
of Korean middle school,Educational Studies,33(2),8-15.

MoranTschannen, M.&W.K. Hoy(1998). Trust in schools: a conceptual and empirical 
analysis, Journal of Educational Administration, Armidale,36(4),334-352.

 Zolin, R., Renate, F.& Pamela Hinds (2003). Communication, trust & performance: The 
influence of trust on performance. California: Center For Integrated Facility Engineering.

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

