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Abstract: The results of previous research showed that the trust culture 

facilitated school health, collaboration, student achievement, and school 

effectiveness. The purpose of this study was to identify the factors that make 

and develop the trust culture in Tehran schools in 2017-2018 and also was 

carried out in a qualitative method of a phenomenological type. The sample 

included 24 experts who were purposefully selected and interviewed with 

semi-structured questions so that the data gathered based on theoretical 

saturation. Hence, the “NVivo 10” software was used to analyze the data. 

Then, findings indicated that four factors played the most effective roles in the 

teachers' trust culture in schools including:  "awareness" was in the first place, 

"constructive interactions", "moral characteristics", "enabling structure", 

respectively. Therefore, all the identified factors must be developed in a 

coordinated way to grow the culture of trust in schools: in other word, 

achieving to teachers' trust culture requires the educational system carefully 

planned and intended to the needs of the community. 
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 مقدمه

 در تغییار  و توساهه  هرگوناه  زیربناا   و اساس مدرسه     

 شاافویای  و تربیاا  بااا زیاارا رود؛ماا  شااراربااه جامهااه

 در مسالهه  حا   قادر   و خالق تففر خالقی ، استهدادها،

 باهندگ  شفویای ، سر  به تدریج به جامهه آموزان،دانش

ساز زمینه پرورش و شود؛ زیرا آموزشم  رهنرون توسهه و

 یا   هاا  انساان  تربیتا   و یرهنگ  اخالق ، یفر ، درش

 نقاش  و مهناو   نفاو   باه  توجاه  با مهلم. اس  پویا جامهه

 در اصال   رکن عنوانبه آموزان،دانش میان در خود اهگوی 

 صفر  و سلیران ،)شود م  محسوب هاهدف این بردپیش

1398) . 

در آموزش و پارورش نیارو  انساان  بسایار مسام اسا ؛       

تارین نیارو  محار     ساازان و مسام  هلران، آیندهچراکه م

توسهه هر کشور هستند )هران(. از طری ، هرین مهلراان  

ها  انسان  مسم در توسهه و پیشری  کشورند، که سرمایه

توانند دارا  باورها  مشاترک  بارا  ایدااد یا  ناو       م 

یرهنگ جره  در مدارس باشند؛ وجود اعتراد میان مدیر، 

هاا بشاش مسراا  از   زان و واهادین آن آماو مهلراان، داناش  

 (. 2013هستند )هو  و میسف ، « یرهنگ مدرسه»

نظاااب باورهااا  ا  از، دارا  مدروعااههااا ]انسااان مااا هرااه

هستیم که دنیا  ما را سااختارمند کارده، باه تداارب ماا      

و ما بدون آنسا ساردرگم و سارگردان خاواهیم     ،داده مهن 

هساتند و   ی پویاا بود. بهض  از باورها نشاانگر یا  خاود    

باشند. ایان باورهاا ماا را    برا  تحول م  باهقوه دارا  توان

-اصالح و بسینه کنند تا در جستدو تشویق و ترغیب م 

 حا   ماان را برآمده و مسائ  کربودها ریع نقایص و ساز 

باورهاا   باشایم. ایان   کنندهکنند تا تهیینکر  م  کنیم و

کنناد  فپارچه م ی و منسدم ما را نظاب انگیزش  هرچنین

نیرومند  در انتشاب اهداف، مقاوما  و یهاهیا     طور به و

گذارنااد ماا  ثیرلتاا اهاادافآن بااه مااداوب باارا  دسااتیاب  

. هذا یف  از ایان  (1386؛ به نق  از امیر ، 2000 ،)دیوی 

آموزان و واهادین آنساا   ها به اعتراد مهلران به دانشنگرش

لرا  و پیشاری    تواند زمینه مویقیا  ع گردد که م برم 

 آموزان را رقم بزند.تحصیل  دانش

توان از هحاظ اعترااد کاادر   یرهنگ مدارس را م بنابراین، 

آموزش  )باورها  مشتر  جره  مهلراان( ترسایم کارد.    

کا  باه آن زیااد    س ؛ های  ا اعتراد تا حدود  شبیه هوا

که الزب شود و وجود نداشاته باشاد.   کند مگر اینیفر نر 

چرا که هرفار   ؛اعتراد در مدارس مسم اس با این حال، 

باودن   پاذیرا ؛ (2001ماوران،  -)شاانن  کناد را تسسی  ما  

 (؛1994)هااو ،  دهاادنظاارا  دیگااران را ایاازایش ماا   

از تشصاص  (؛1997)زناد،   دهدپیوستگ  گروه را ارتقا م 

؛ ظرییا   (2009ماوران،  -)شاانن  کناد گرای  حرای  م 

(؛ باعاا  2009، )کاساان ردهااد سااازمان  را ایاازایش ماا  

شاود. هار کسا  ما     آموزان ما  پیشری  تحصیل  دانش

خواهد که اعتراد کند و باه او اعترااد کنناد. اماا اعترااد      

  ؛ ترجراه 2013)هاو  و میساف ،    مهان  متهدد  دارد

(. اما مسلهه این بود کاه  1392سلیران ، صفر ، و نظر ، 

ن آماوزا تصویر روشن  از وضهی  اعتراد مهلران به دانش«

عواما   »، «و واهدین آنسا در مدارس تسران وجاود نداشا   

آماوزان و  موثر بر توسهه یرهنگ اعتراد مهلران باه داناش  

مده  برا  توسهه اعترااد  »و « واهدین آنسا مششص نبودند

وه  از آندای  که ایان  «. مهلران در مدارس وجود نداش 

تحقیق تالش کرد تاا وضاهی  یرهناگ اعترااد مهلراان،      

ثر بر توسهه یرهنگ اعتراد مششص کند و مده  عوام  مو

در جس  توسهه این یرهنگ ارائه دهد، انداب ایان مااههاه   

 اهری  و ضرور  زیاد  پیدا کرد.  

شااودا اگرچااه اکنااون بااه پیشااینه پاااوهش پرداختااه ماا 

با هرین عنوان انداب شده باشد، وجاود   پاوهش  که دقیقا

صاور  گریتاه   های  کاه در ایان راساتا    ندارد، به پاوهش

 گردداطور خالصه اشاره م باشند به

 ( در پاوهشاا  دریایتنااد، اعتراااد1398ارساایا و ساااع  )

ها  اجتراع  در جامهه اس ، که یف  از سرمایه اجتراع 

 تالثیر  سیاسا   توساهه  باه  نساب   شسروندان نگرش رو 

دارد؛ هرچنین اعتراد اجتراع  مندر به بااال ریاتن    مثب 

 شود.جامهه م سرمایه اجتراع  در 

( در مااههه خود دریایتند که 1395صفر  و سلیران  )

آموزان و واهدین و بین اعتراد کادر آموزش  به دانش



                                                                                                                                                                42                                                                                                                                                           صفری و همکاران  

 99ویژه نامه ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_یی علمفصلنامه

آموزان راباه مثب  و مهنادار  پیشری  تحصیل  دانش

وجود دارد. و نیز دریایتند که ساح اعتراد مهلران در 

تر بوده و مدارس متوساه اول از حد متوسط پایین

 مالوب اس . نا

( در تحقیق خود دریایتند 1394میرکراه  و هرفاران )

که بین اعتراد مهلران و ساختار توانرندساز مدرسه راباه 

مثب  و مهنادار  حاکم اس . و نیز مااههه آنسا نشان داد 

که ساح یرهنگ اعتراد در مدارس ابتدای  شسر تسران از 

برخوردار  تر بوده و از مالوبی  الزبحد متوسط پایین

 نیس .

ا  که در مادارس شسرساتان   ( در مااههه1392مرشد  )

پاکدشاا  انداااب داد، دریایاا  کااه بااین اعتراااد ماادیر و  

آموزان راباه مهنادار وجود نادارد،  پیشری  تحصیل  دانش

آماوزان و واهادین   در حاه  که بین اعتراد مهلران به دانش

 راباه مثب  و مهنادار وجود دارد.

( در مااههه خاود دریایتناد کاه باین     2012) ماه  و هات 

اعتراااد کااادر آموزشاا  و رضااای  شااغل  مهلرااان راباااه 

مهنادار  وجود ندارد، در حاه  که کیفی  روابط اجتراع  

مهلران در محیط کار موجب ارتقاا  رضاای  شاغل  آنساا     

 شود.  م 

 مواد و روش ها 

 ا هدف کاربرد  و از نظر روش اجر از نظراین تحقیق      

بود. هدف از این مااههه شناسای  عاوامل  باود کاه     کیف 

 موجب رشد و توسهه یرهنگ اعتراد کادر آموزش  در 

مدارس )از جرله؛ ابتدای ، متوسااه اول و متوسااه دوب(   

گردد. این مااههه به روش کیف  انداب شد. شسر تسران م 

نظران، خبرگان و کارشناسان نفر از صاحب 24حدم نرونه 

-پرداز باین تهلیم و تربی  بودند )از جرله سه نظریهحوزه 

نظار  صااحب  21ماوران( و  اهرلل ؛ هو ، دیپاائوال و شاانن  

داخل  در حوزه تهلیم و تربی  از جرله اساتید دانشگاه که 

شاوندگان دارا  کتااب و   طور هدف هدیرناد )مصااحبه  به

کاه در  مقاهه علر  در زمینه یرهنگ مدرسه بودند یاا ایان  

ه مشغول تدری  در حوزه مدیری  آموزش  بودناد  دانشگا

یا از مدیران نرونه مناطق آموزش  بودند( انتشاب شادند و  

سااختاریایته باا پرساش ساه ساوال      با آنسا مصاحبه نیراه 

صور  گری  که عبارتند ازا اهف( از نگااه خاود اعترااد را    

کنید؟ ب( وضاهی  اعترااد مهلراان باه     چگونه تهریف م 

بینیاد؟ (( چاه   واهدین آنساا را چگوناه ما    آموزان و دانش

آموزان و عوامل  بر توسهه یرهنگ اعتراد مهلران به دانش

هاا  الزب براسااس   واهدین آنسا موثر هساتند؟ ساپ  داده  

آور  گردیاد. باه منظاور تدزیاه و     جراع « اشبا  نظار  »

ها از کدگذار  باز، محور  و گزینش  بوسایله  تحلی  داده

 استفاده گردید.   NVivo 10ایزار نرب

 هایافته

اوهین یایته این پاوهش باه وضاهی  یرهناگ اعترااد          

نظااران و کااادر آموزشاا  در ماادارس از دیاادگاه صاااحب 

 پردازداکارشناسان آموزش و پرورش م 

 : وضعیت اعتماد کادر آموزشی در مدارس شهر تهران1جدول 

Table 1: Confidence status of educational staff in schools in Tehran 

 مولفه

 نمونه
 اعتماد کادر آموزشی

تعداد 

 فراوانی

درصد 

 فراوانی

وضعیت 

 موجود

 4نمونه 
خصوص درس و موفقیت در آموزان و اولیای آنها بین معلمان با دانش یتعامل کمچون کنم تصور می"

 "بخش نیست.وجود دارد، وضعیت اعتماد حاکم رضایت تحصیلی

 نامطلوب 62% 15

 11نمونه 

به نظرم اعتماد کادر آموزشی در مدارس با توجه به بافت اجتماعی متفاوت است. اما از آنجایی که پیوند "

توان دریافت که اعتماد شود، میفکری و حسی در امتداد اهدافی مشترک با یک زبان مشترک دیده نمی

 "حاکم مناسب نیست.
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 1نمونه 

ها وجود آموزان و والدین آنو تعامل خوبی میان معلمان، دانش از آنجا که در برخی مدارس رابطه"

توانم بگویم که وضعیت فرهنگ اعتماد راحتی نمیکنند، بهدارد و در کارهای معلم و مدرسه همکاری می

 "چنین نباشد.معلمان در مدارس شهر تهران بد است، اگرچه ممکن است در برخی مدارس این

 خنثی 38% 9

 100 24 مجموع

نفاار از  9دهااد نشااان ماا   1طااور کااه جاادول  هرااان

ها مهتقدناد کاه   درصد از آن %38شوندگان یهن  مصاحبه

توانند مالاوب باودن یاا نباودن وضاهی       طور قاع نر به

نفار از   15کاه  اعتراد در مدارس را مششص کنند. درحاه 

ها ا عاان دارناد   درصد از آن 62مصاحبه شوندگان یهن  %

اسا  و  « ترحد متوسط پایین»موزش  از که اعتراد کادر آ

-این ابراز نظرها حاک  از آن اس  کاه در ایان مقوهاه با     

توجس  صور  گریته و نیازمناد توجاه ویااه اسا ؛ زیارا      

مسرترین رکن هر سازمان  نیرو  انسان  کارامد آن اسا   

و از آنداااای  کاااه مهلراااان نقاااش بسااایار مسرااا  در  

هاا   فار و اندیشاه  وپرورش دارند و از طریا ، باا ی  آموزش

کودکان، نوجوانان و جوانان سروکار دارند و باید بتوانند در 

تار  وتربی  به درسات  و زیباای  هرچاه ترااب    عرصه تهلیم

آیرین  نرایناد، الزب اسا  کاه مسا والن آماوزش و      نقش

پرورش هره اهتراب خود را به کار گیرند تا زمیناه رشاد و   

نرایناد؛ چراکاه   توسهه اعترادساز  در مادارس را یاراهم   

-ا  را مهلران آن جامهه تربی  ما  سازان هر جامههآینده

 کنند.  

پردازد که موجب رشاد  دومین یایته پاوهش به عوامل  م 

 گردد.و توسهه یرهنگ اعتراد کادر آموزش  در مداس م 

هااا  هااا  مصاااحبه نتااایج حاصاا  پاا  از کدگااذار   

یرهنگ  ساختاریایته چسار عام  موجب رشد و توسههنیره

گردد، کاه عبارتناد ازا   اعتراد کادر آموزش  در مدارس م 

با بیشترین امتیااز در جایگااه نشسا ،    « تهامال  سازنده»

در « هاا  اخالقا   ویاگا  »در رتبه دوب، « بشش آگاه »

در رتبااه چسااارب. « ساااختار توانرندساااز»جایگاااه سااوب و 

 پردازیم.طور مشتصر م اکنون به هر ی  آنسا به

اس ؛ « تهامال  سازنده»عام  مسم در اعترادساز   اوهین

اعترااد مهلراان باه    "ماارح نراودا    1زیرا نروناه شاراره   

 تهامال  »توان از طریق آموزان و واهدین آنسا را م دانش

باین واهادین و مهلراان بسباود     « مفید رسر  و غیررسر 

در "بیااان داشاا ا  2هرچنااین نرونااه شااراره  "بششااید.

آموزان و واهدین آنسا بیشتر مهلم، دانشصورت  اعتراد بین 

و دوسات  باین آنساا برقارار      صاریری   حا   شود کهم 

از آندای  که اعتراد ریشاه در رواباط دارد، بادون     "گردد.

شود. بنابراین، مدیران وجود ارتباط هرگز اعتراد ایداد نر 

ا  را یاراهم نرایناد   و رهبران آموزش  مدارس باید زمینه

با خیال راح  و آرامش بیشتر  باا مهلراان   ها که خانواده

در ارتباط باشند تا هم شناخ  بیشتر  نسب  به هم پیدا 

کنند و هم بتوانند با هرفار  هم در جس  رشاد علرا  و   

شان گاب بردارند؛ زیرا هر چاه تهاما    ها  یرزندانمویقی 

آماوزان و واهادین آنساا بیشاتر     سازنده بین مهلران، داناش 

آموزان و واهدین آنسا و تراد مهلران به دانشباشد، میزان اع

 شود.باههف  بیشتر م 

« بششا  آگااه  »تواند مسم باشد دومین عامل  هم که م 

هار چاه   "اس ؛ چون نرونه شاراره چناین اباراز داشا ا     

هااا  علراا  مهلرااان  هااا از دانااش و توانرنااد  خااانواده

بیشتر  داشاته باشان بستار اعترااد     « اطالعا  و آگاه »

بارا   "ماارح کاردا    8هرچنین نروناه شاراره    "نن.کم 

چراکه پ  از برقرار   "الزب اس .« آگاه »اعتراد کردن 

ارتباط، بدون داشتن آگاه ، اعتراد مهنا نادارد، پا  هار    

تاوان  تار ما   تار و عاقالناه  چه شناخ  بیشتر باشد، راح 

اعتراد کرد. بنابراین، عوام  اجرایا  مدرساه بایاد تاالش     

ها  مهلراان را  ها و دهسوز ها، یداکار نرند کنند تا توا

شاان تبیاین نرایناد و    هاس  برا که دور از چشم خانواده

 آنسا را در جریان بگذارند.

هاا   ویاگا  »سومین عام  مسم در اعترادساز  داشاتن  

 از اعترااد "اس ؛ چون نرونه شراره اظسار نرودا « اخالق 

 "شود.م  اص ح اشتیاق و «دل به دل پیرای  راه» طریق

 طریاق  از اعترادسااز  "بیاان کاردا    17هرچنین نروناه  

از  ".گیارد م  صور  «رازدار » و «دهسوز » ،«صداق »
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آندای  که اعتراد در سایه داشاتن ارتبااط ساازنده ایدااد     

هاا  اخالقا    شود، هر دو طرف رابااه بایاد از ویاگا    م 

، برخوردار باشند؛ زیرا هی  ارتباط  بادون رعایا  اخاالق   

صااداق ، رازدار ، دهسااوز ، خیرخااواه  و قاباا  اعتراااد 

مانااد. بنااابراین، هاار چااه طااریین از  بااودن پایاادار نراا  

تار  برخاوردار باشاند، یقیناا     خصوصیا  اخالق  مناسب

 شود.اعترادساز  با اطرینان بیشتر  ایداد م 

تواناد مندار باه اعترادسااز  در     چسارمین عامل  که ما  

مدرساه اسا ؛ زیارا    « انرندسازساختار تو»مدارس گردد، 

 مقاررا   و قاوانین  اگر"چنین مارح کردا  1نرونه شراره 

 بیشاتر  مهلراان  و باشاد  کنندهحرای  و گرتسسی  مدرسه

 مادارس  در اعترااد  یرهناگ  ساح نرایند، هرفار  هم با

اباراز   10هرچناین نروناه شاراره     ".کناد م  پیدا ایزایش

 کاه  باشاد  ا گوناه  باه  مدرسه ساختار اگر نظرب به"نرودا 

 تنساا  ناه  شاوند  داده مشاارک   هاگیر تصریم در مهلران

 یرهناگ  سااح  بلفه کنند،م  بیشتر  مس وهی  احساس

بناابراین متوهیاان آموزشا  بایاد      ".رودما   باال نیز اعتراد

گیار  از مشاارک  مهلراان    قوانین و مقرراتا  را باا بساره   

ود و هام  تدوین نرایند که هم ضران  اجرایا  آن بااال بار   

مهلران احساس مسم بودن نرایند. از طری  سااختار بایاد   

گار  گار کاار مهلرا  و حرایا     ا  باشد که تسسی به گونه

مهلم باشد، باور  که بتوانند هار تسدیاد  را باه یرصا      

تبدی  نرایند. هر گاه ساازمان  از کارکناان خاود حرایا      

  ها  آنسا توجه کناد، زمیناه اعترادسااز   غهکند و به دغه

گردد. در حااه  کاه، اماروزه سااختار آماوزش و      یراهم م 

ا  اس  که نه تنسا پرورش به ویاه ساختار مدارس به گونه

در راستا  حرای  از مهلام قارار نادارد، بلفاه مهلراان را      

کناد و چاون مادیران  در مادارس     نسب  به کار دهزده م 

کنند که توانای  و داناش الزب را بارا  تادوین    یهاهی  م 

توانناد  وانین و مقررا  توانرندساز در مدارس ندارند، نر ق

 اعترادساز  را مدارس ایداد نرایند.

 گیریبحث و نتیجه

دهاد،  جای  که نتایج تحقیقا  پیشین نشان م  از آن     

یرهنگ اعترااد باا عرلفارد مهلراان، اثربششا  مدرساه،       

هاا  علرا    آماوزان و مویقیا   پیشری  تحصایل  داناش  

آموزان در ارتباط اس ، شناساای  عاوامل    انشمهلران و د

که موجب رشد و توسهه یرهنگ اعتراد در مدارس گاردد  

باید مورد مااههه قرار گیرد تا زمینه ایدااد و توساهه ایان    

یرهنگ در مدارس یراهم گردد. هرچناین از آنداای  کاه    

هدف اصل  این تحقیق شناسای  عوامل  اس  که موجاب  

شود؛ سه ساوال اساسا    عتراد م ایداد و توسهه یرهنگ ا

وجود دارد که ابتادا وضاهی  موجاود یرهناگ اعترااد در      

مدارس چگونه اس ؟ ثانیاا چاه عاوامل  موجاب ایدااد و      

شاود؟ در نسایا    توسهه یرهناگ اعترااد در مادارس ما     

که براساس عوام  شناسای  شاده چاه مادل مناساب      این

 توان ارائه داد؟ م 

نظاران و  ا  نظارا  صااحب  اوهین یایتاه تحقیاق بار مبنا    

خبرگان آموزش  نشان داد که وضهی  یرهنگ اعترااد در  

مدارس تسران در ساح نامالوب  قرار دارد، در حااه  کاه   

آموزان رابااه مثبا  و مهناادار    با مویقی  تحصیل  دانش

هاا   هاا  حاصا  از ایان تحقیاق باا یایتاه      دارد که یایته

ها  میرکرااه  و  (، یایته1395مااههه صفر  و سلیران  )

( 1392هاا  مااههاه مرشاد  )   ( و یایته1394هرفاران )

هرسو بوده و حفای  از پایین بودن ساح یرهنگ اعترااد  

در مدارس دارد. از آندای  که وضاهی  موجاود آماوزش و    

ا  اسا  کاه مهلراان باه دالیا       پرورش کشور باه گوناه  

و متهدد  که وجود دارد، انگیزه الزب را در یرایند تدری  

یادگیر  که هسته ین  و اصال  مدرساه اسا ، از دسا      

انااد. و از طریاا  شااان و منزهاا   انااد و دهساارد شاادهداده

دار شده و با رناج از تبهیضا  کاه    اجتراع  مهلران خدشه

رود اند، هذا انتظار م وجود دارد دچار نارضایت  شدید شده

ها  مهلران را مورد توجه قرار که نظاب اجرای  باید دغدغه

دهد تا زمینه دهگرم  مهلران در محیط کار یراهم شاود و  

به تبع آن دهگرم  زمینه اعترادساز  تاا حادود  یاراهم    

شده و چراغ  شاود بارا  روشان نراودن یضاا  سارد و       

 تاری  محیط مدرسه. 

دومین یایته این مااههه حاک  از آن اس  که چسار عاما   

توجاه   مسم وجود دارد که اگر نظاب مدیریت  کشاور ماورد  
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ساز ایداد و توسهه یرهنگ اعتراد تواند زمینهقرار دهد م 

در مدارس را یراهم نراید. نشستین عام  مسم به تهاامال   

گاردد کاه جاو و یضاا  مدرساه باه       سازنده مهلران برم 

ا  شود که دغدغه اصل  مهلراان مویقیا  تحصایل     گونه

شان گردد، آنسا با دل و جان در جسا  پیشاری    شاگردان

راگیران حرک  خواهند نرود، در حااه  کاه خاود دارا     ی

هااا  تواننااد بااه دغدغااههااای  هسااتند کااه نراا دغدغااه

شان یفر کنند. از طری  نظاب آماوزش و پارورش   شاگردان

باید یرصت  را در اختیار مهلران باور موظف قارار دهناد   

آموزان و واهدین آنساا وقا  بگذرانناد و    که بتوانند با دانش

 ا  با آنسا داشته باشند.  نبهتهام  دوجا

گردد که زمان  بر م « بشش آگاه »دومین عام  به 

کند که دانش و اعتراد در مدارس ایداد و توسهه پیدا م 

آموزان و واهدین آنسا حاکم آگاه  الزب بین مهلران، دانش

ها و شود، باور  که هم مهلران بتوانند توانرند 

ئه کنند و هم مدیران و ها  برجسته خود را ارایهاهی 

آموزان و ها  مهلران را با دانشمهاونان مدارس توانرند 

 واهدین آنسا در میان بگذارند. 

تواند منشا اعترادساز  در مدارس سومین عامل  که م 

شود؛ ها  اخالق  کادر آموزش  مربوط م شود به ویاگ 

  ااز آندای  که اعتراد ریشه در روابط دارد، هی  راباه

دوست ، گذش  و هم بدون وجود صداق ، خیرخواه ، نو 

دار نشواهد شد. بنابراین، نظاب آموزش و ادامه یداکار  و

گیر  از اساتید برتر انگیزش  و تواند با بسرهپرورش م 

ها  علر  انگیزش  هم برا  علر  با برگزار  کارگاه

ه یرهنگ ها زمینه ایداد و توسهمهلران و هم برا  خانواده

ها  اخالق  و بشش  و برشرردن ویاگ اعتراد را با آگاه 

 اثرا  مثب  آنسا یراهم نرایند. 

   چسارمین عام  مسم به ساختار توانرندساز مدرسه بر

ها باید با حرای  ماه  و تفویض گردد که باالدست م 

اختیارا  بیشتر به مدیران مدارس قوانین و مقررات  در 

که این قوانین ضرن حرای  از  مدارس حفرفرما شود

طور  که مدیران گر کار مهلر  شوند، بهمهلران، تسسی 

هم بتوانند با اختیارات  که دارند هم از مهلران حرای  

کنند و هم شرایا  یراهم نرایند که مهلران در جس  

آموزان و آموزان با هرفاران، دانشمویقی  تحصیل  دانش

انرند  الزب برا  ریع موانع ها با آگاه  و توواهدین آن

طور اعتراد و توسهه آن با صرف وق ، یفر و هر  واال به

 گیر  از مدل ارائه شده بفوشند. جره  با بسره

گردد در نسای ، آموزش و پرورش زمان  پویا و اثربشش م 

-که اوهوی  اصل  تراب مس والن نظاب باشد، آن وق  م 

ای  که صرف ها  گزتوان انتظار داش  که هزینه

شود روز به روز کرتر و ها م ها و زندانها، دادگاهکالنتر 

کرتر شود؛ زیرا مدرسه کانون زهزهه جامهه اس  که اگر به 

گر عواقب بد درست  هدای  و مدیری  نشود، باید نظاره

 ناش  از آن باشیم.
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پیشاری   نتایج تحقیقا  پیشین حاک  از آن اس  کاه اعترااد در مادارس هرفاار ، ساالم  مدرساه،       : چکیده

کند. هدف از این مااههه شناسای  عوامل  اس  که موجاب  آموزان و اثربشش  مدرسه را تسسی  م تحصیل  دانش

گردد. این مااههه به روش کیف  انداب شاد. حدام   رشد و توسهه یرهنگ اعتراد مهلران در مدارس شسر تسران م 

مند انتشاب شدند و طور هدفیم و تربی  بودند که بهنظران، خبرگان و کارشناسان حوزه تهلنفر از صاحب 24نرونه 

آور  گردید. به ها  الزب براساس اشبا  نظر  جرعساختاریایته صور  گری ، باور  که دادهبا آنسا مصاحبه نیره

 4ها  این تحقیق حاک  از آن اس  که استفاده گردید. یایته NVivo 10ایزار ها از نربمنظور تدزیه و تحلی  داده

نرایند. ایان عواما  عبارتناد ازا    عام  بیشترین نقش را در رشد و توسهه یرهنگ اعتراد مهلران در مدارس ایفا م 

در « ها  اخالق ویاگ »در جایگاه دوب، « بشش آگاه »دارا  بیشترین امتیاز و در جایگاه اول، « تهامال  سازنده»

فه یرهناگ اعترااد مهلراان در    این برا  قرار گریتند. بنابرایندر جایگاه چسارب « ساختار توانرندساز»جایگاه سوب، 

مدارس رشد و توسهه پیدا کند، باید تراب عوام  ماروحه در مدارس باور هراهنگ توسهه پیدا کنند؛ زیرا دستیاب  

اسب ریز  دقیق و متنبه رشد و توسهه یرهنگ اعتراد مهلران مستلزب آن اس  که نظاب آموزش و پرورش از برنامه

 با نیاز جامهه برخوردار باشد.
 یرهنگ مدرسه، مهلم. ،اعتراد مهلم یرهنگ واژگان كلیدی:
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