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چکیده
از عناصر مهم شکل گیری سرمايه  اعتماد عاملی مهم در توسعه جوامع و هم چنین 
اجتماعی است. سطح اعتماد در جامعه تا حدودی متأثر از سطح اعتماد درون نهادهای 
اجتماعی و فرهنگی آن جامعه است که در اين میان آموزش و پرورش و در رأس آن 
اعتماد الزمه شکل گیری روابط صحیح در  از اهمیت بسزايی برخوردار است.  مدرسه، 
محیط کار است و بدون اعتماد اعمال و رفتارهای افراد با يکديگر ساختگی بوده و از 
عمق الزم برخوردار نخواهد بود. لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی سطح اعتماد دبیران 
و ارائه راهکارهايی برای افزايش میزان اعتماد سازمانی می باشد. روش پژوهش، پیمايشی 
از نوع توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری اين پژوهش، دبیران مقطع 
متوسطه اول شهر بیرجند بودند که از اين تعداد 196 نفر )109 نفر دبیر مرد و 87 نفر 
انتخاب  دبیر زن( به عنوان گروه نمونه به روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفي ساده 
شدند. جهت جمع آوری اطالعات از پرسش نامه اعتماد سازمانی رودر )2003( استفاده 
اساتید مجرب  از نظر  بررسی روايی صوری و محتوايی،  شد. در تنظیم پرسش نامه  و 
استفاده و برای بررسی پايايی پرسش نامه آلفای کرونباخ برای اين پرسش نامه 0/88 
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با استفاده از شاخص های توصیفی  SPSS و  با نرم افزار  به دست آمد. تحلیل داده ها 
مانند میانگین و انحراف معیار و هم چنین آزمون T تک نمونه اي و مستقل انجام شد. 
نتايج پژوهش نشان داد که اعتماد نهادی، کمترين میزان و سپس اعتماد عمودی قرار 
دارد و اعتماد به همکاران، باالترين میانگین را دارا می باشد و در انتها، راهکار هايی برای 

افزايش اعتماد نهادی و عمودی ارائه  شده است.
واژگان کلیدی: اعتماد اجتماعی، اعتماد سازمانی، دبیران، آموزش  و پرورش بیرجند

مقدمه و بیان مسأله
جامعه شناسان به اين واقعیت ساده و مشخص پی برده اند که بدون اعتماد، زندگی 
روزمره اجتماعی که امری مسلم و بديهی به نظر می رسد، غیرممکن بوده و اعتماد مؤلفه 
اصلی همه روابط اجتماعی پايدار خواهد بود. از اين رو، اعتماد نوعی راهبرد در شرايط 
ناايمن و نامطمئن است )زتومکا، 1384: 3(. اعتماد به عنوان يک عنصر اساسی در همه 
جوامع وجود دارد و به دو روش می توان آن را فعال نمود يکی، توجه به گروه ها به عنوان 
منبع تقويت هويت مشترک و احساس تعلق فرد و ديگری، نهادهای جامعه که بر اساس 
توانمندی خود می توانند اعتماد را به سطح جامعه گسترش دهند )اوفه، 1384: 209(. 
يکی از مهم ترين نهادهای تأثیرگذار بر سطح جامعه، بی شک نهاد آموزش و پرورش و 
در رأس آن مدرسه است. آموزش و پرورش و مدرسه به مثابه يک  نهاد اجتماعی است 
که همانند ساير نهادهای اجتماعی، از جامعه تأثیر پذيرفته و می تواند بر جامعه اثرگذار 

باشد. 
مديريت بر مبنای اعتماد، بیانی نوين از انديشه ای کهن است که جای آن در روابط 
نمايان و آشکار است و به کارگیری سازوکارهای آن می تواند در راه  امروزی به خوبی 
اثربخشی فردی و سازمانی، مؤثر واقع شود )احمدی مهربانی، 1381: 38(. در  کسب 
افراد و گروه ها سست تر شده و به سرعت در حال تغییر است،  عصری که روابط بین 
اعتماد که عمدتاً مبتنی بر استنتاج ها و تفاسیر در مورد انگیزه ها و باطن ديگران است، 
موضوع محوری سازمان هاست که رشد و حیات آن ها را تضمین می نمايد. اهمیت اعتماد 
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به اين دلیل است که مديران به دنبال درک چگونگی ايجاد همکاری مؤثر در سازمان ها 
می باشند(Tyler, 2003: 559)، بنابراين، اعتماد در فضای سازمان به عنوان يکی از 

مهم ترين عناصر شکل گیری روابط سالم در محیط کار است.
اعتماد در جامعه پذيری موفق، همکاری، کارگروهی مؤثر و کمک های بلندمدت برای حداقل کردن 
.(Lamsa & Pucetaite, 2006: 130) خطرات و کاهش هزينه های عملیاتی مهم است

و  اثربخشی  که  هست  نیز  آموزشی  سازمان های  و  مدارس  در  ضروری  عاملی  اعتماد 
کلیه  اعتماد  مدارس،  در  افزايش می دهد.  نیز  را  آموزشی  سازمان های  در  سودمندی 
مبادالت اجتماعی معلمان با دانش آموزان و والدين و با معلمان ديگر و با همه گروه های 
درگیر درون مدرسه را تحت تأثیر قرار می دهد و بر اثربخشی مدارس تأثیر مثبتی به جای 
خواهد گذاشت (Van Maele & Van Houtte, 2009: 560). وجود اعتماد در 
دانش آموزان،  و  دبیران  فعالیت  بر  مستقیم  تأثیر  ضمن  آموزشی،  نظام  کارکنان  بین 
رابطه  اين که به دلیل  بود، ضمن  تأثیرگذار خواهد  بر سرنوشت دانش آموزان و جامعه 
تنگاتنگ بین مدرسه و جامعه، فرهنگ حاکم بر مدرسه مستقیم بر فرهنگ جامعه اثر 
گذاشته و می تواند به افزايش سرمايه اجتماعی کمک کند. با توجه به اهمیت موضوع 
اعتماد در بین دبیران و سازمان و تأثیرات آن بر سرنوشت جامعه، پژوهش حاضر با هدف 
بررسی وضعیت اعتماد در سطح فردی، گروهی و سازمانی در جامعه مورد نظر به دنبال 
ارائه راهکارهايی برای افزايش سطح اعتماد و رسیدن به محیط مطلوب برای کارکنان و 
در نتیجه برای دانش آموزان است و با توجه به اهداف پژوهش به سؤال هايی در رابطه 
با وضعیت اعتماد، ابعاد آن و تفاوت های آن در دبیران مرد و زن پاسخ داده خواهد شد.

مفهوم و نتایج اعتماد
مورد  آنچه  که  گفت  می توان  است،  کلی  مفهوم  يک  که  اعتماد  مفاهیم  بررسی  با 
است  سازمان  ارزش های  و  اهداف  و  سازمان  خود  يا  گروه  فرد،  قرار می گیرد  اعتماد 
و اگر اين اعتماد در سازمان میان افراد يا بین فرد و خود سازمان وجود داشته باشد، 
وينوگراد  و  الیس  زاالباک،  سازمانی شاکلی-  اعتماد  تعريف  در  است.  سازمانی  اعتماد 
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می کنند  عنوان   (Shockley-Zalabak, Ellis & Winograd, 2000: 39)
رفتارهای  و  محتوا  درباره  افراد  است که  مثبتی  فردی  ادراکات  سازمانی،  اعتماد  که 
اعضای سازمان دارند و برپايه نقش ها، ارتباطات، تجارب و وابستگی های سازمانی شکل 
می گیرد. اعتماد را تمايل به تعامل داوطلبانه با فرد يا گروه ديگر نیز تعريف کرده اند و در 
 (Ronald & Lawrence, 2007: 170) يک تعريف کلی از اعتماد، رونالد و لورنس
اعتماد سازمانی در توجه به جنبه های نظامند سازمان به معنی پذيرش  معتقدند که 

ارزش ها و اهداف سازمان و تمايل قوی به مشارکت با سازمان است. 
باال بودن اعتماد، مساوی با بهبود رضايت، تعهد سازمانی، افزايش بین کارکنان، افزايش 
افزايش  افزايش عدالت سازمانی و ديگر عواملی که موجب  و  بین کارکنان،  هم فکری 
نقش ها،  مداوم  تغییرات  انجام  سازمانی،  موفقیت  برای  می شود.  سازمانی  بهره وری 
روش ها و ابزار و هم چنین طراحی مشاغل و مسؤولیت ها، وجود اعتماد ضروری است 
(Hart & Cooper, 2001: 101) و می توان گفت که پايین بودن اعتماد  سازمانی، 
افزايش تعارضات، ترک خدمت، افزايش شايعات و اعتصابات و مانع تراشی بر سر تحقق 

اهداف را در پی خواهد داشت )همان: 109(.

ارکان اعتماد
نگاه  از  و  عنصر شکل می گیرد  يا  ويژگی  چند  مبنای  بر  که  است  پديده ای  اعتماد 
محققین، اين عناصر تا حدودی با هم هم پوشانی دارند  که در ادامه به مهم ترين ارکان 

شکل گیری اعتماد پرداخته خواهد شد.
شایستگی: شايستگی به قابلیت های ديگران برمی گردد که بر اساس آن می توانند 

وظايف خود را انجام دهند.
انجام  داده،  را که قول  آنچه  يا سازمان،  فرد  اين که يک  به  اعتقاد  به معنی  اعتبار: 

خواهد داد و بی تناقض با آن عمل خواهد کرد.
خیرخواهی: به معنای انگیزه های مهربانانه و میزان محبت يک شخص نسبت به گروه 
مقابل و توجه صادقانه به رفاه ديگران است (Dietz & Hartog, 2006: 560). در 
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واقع، به درجه باور فرد مورد اعتماد در اين  ارتباط اشاره دارد که بدون در نظر گرفتن 
منفعت شخصی بايد به دنبال انجام دادن کارهای خوبی برای فرد اعتمادکننده باشد که 

.(Tan & Lim, 2009: 56) مستلزم دل بستگی فرد مورد اعتماد است
صداقت: بر درستی و شرافت داللت دارد که در ارزيابی میزان قابل  اعتماد بودن، از 

.(Robbins, 2003: 337) ديگر ابعاد اعتماد با اهمیت تر باشد
ثبات: به پايايی، پیش بینی پذيری و قضاوت مناسب در برخورد با وضعیت ها داللت 
دارد. نداشتن ثبات در گفتار و عمل، از اعتماد می کاهد که تأثیر اين بعد در مديريت 

.(Robbins, 2003: 33) بسیار زياد است

ابعاد اعتماد
اتکینسون و بوچر (Atkinson &  Butcher, 2003: 292) معتقدند که اعتماد در 
سه سطح بروز می کند در سطح فردی، سطح گروهی و سطح کل نظام يا سازمان. اعتماد 
است.  مدير  يا  و سرپرست  ديگران  و  کارکنان  افراد، شامل  بین  رابطه  به  فردی  در سطح 
اعتماد در سطح گروهی، يک پديده جمعی است که گروه ها، ارزش ها و هويت های جمعی 
به نمايش می گذارند. اعتماد در سطح سیستم، نهادی است و مبتنی بر نقش ها، دستگاه ها 
يا شهرت است که از طريق آن استنباط هايی درباره قابلیت اعتماد يک فرد انجام می شود. 
 (Ellonen, Blomqvist, & Puumalainen, 2008: 168) الونن، بلمکوست و پوماالين
اعتماد سازمانی را به دو بعد اعتماد بین شخصی )ارتباطی( و غیرشخصی تفکیک کرده اند 
که اعتماد شخصی به دو بعد اعتماد افقی )اعتماد بین کارکنان( و اعتماد عمودی )اعتماد 
بین کارکنان و مديران شان( اشاره دارد و اعتماد غیرشخصی يا نهادی بر اعتماد افراد 
نسبت به راهبرد و چشم انداز سازمان، شايستگی ها، ساختارها و فرايندهای منصفانه و 
سیاست های منابع انسانی تأکید می کند که در ادامه به بررسی انواع اعتماد در سازمان 

پرداخته شده است. 
الف( اعتماد کارمند به مدیر

شیوه های ارتباطی رهبران، بر اعتماد پیروان نسبت به آنان تأثیر می گذارد. اعتماد به 
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مدير، حاصل يک فرايند مبادله اجتماعی است که در آن کارمندان مديريت را به  منزله 
انجام می دهند  اولیه اعمال سازمانی تلقی می کنند و عمل متقابل آن را  آذوقه رسان 
(Whitener, 2001: 540). به عقیده محققان، مديران يک نقش محوری در تعیین 
سطح کلی اعتماد در درون سازمان ايفا می کنند. برای مثال، مديران، سیستم کنترل 
اعتماد  عدم  يا  اعتماد  باالی  در سطوح  بارز  جلوه های  که  طراحی می کنند  پاداش  و 
در درون سازمان ها را متأثر می سازد. باورها و اقدامات مديران نیز به طور مستقیم يا 

.(Creed & Milez, 1996: 17) غیرمستقیم، باعث اعتماد در سازمان ها می شود
ب( اعتماد به همکاران

الزمه ايجاد اعتماد، درک مشترک همکاران از يکديگر و خواسته های طرف مقابل و همچنین 
ارزش قائل شدن برای امیال يکديگر است (Robbins, 2003: 134). اگر کارکنان معتقد 
باشند که می توانند به همکاران خود اعتماد کنند، آن ها می توانند انرژي خود را صرف بهبود 
عملکردشان کنند. اعتماد به همکاران، هم چنین برقراری روابط صمیمانه را تسهیل می کند 
و موجب درک صحت اطالعات می شود. اين اعتماد به فرايند کار کمک می کند و در نتیجه 

.(Tan & Lim, 2009: 52) موجب عملکرد بهتر می شود
 ج( اعتماد به سازمان

ابالغ  را  نقش هايشان  نیز  و  کارکنان  به  سازمان  ديدگاه های  سازمانی،  فرايندهای 
می کند و کارکنان به روابط ابالغ  شده توسط سازمان، با اعتماد واکنش نشان می دهند 
(Tan & Tan, 2000: 245). اعتماد به سازمان تا حد زيادی در گرو اعتماد افراد 
به مديران و مديران ارشد است و وجود رفتارهای با ثبات در مديران ارشد، بر میزان 
اهداف،  به  اعتماد  سازمان،  به  اعتماد  است.  تأثیرگذار  سازمان  به  نسبت  افراد  اعتماد 
خط مشی ها و احکام سازمانی يا اعتماد به سازمان، شامل اعتماد کارکنان به رويه های 
 Krot &) سازمان، فناوری، مديريت، اهداف، چشم انداز، شايستگی ها و عدالت است
که  است  معتقد   (Whitener, 1997: 393) وايتنر   .(Lewicka, 2012: 230
اعتماد کارمندان در يک سطح، بر اعتماد آن ها بر سطح يا سطوح ديگر نیز اثر می گذارد. 
برای مثال، اعتماد کارمندان  به سرپرست، بر اعتماد آن ها به سازمان نیز تأثیر می گذارد. 
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اعتمادسازی در سازمان 
اعتماد در سازمان زمانی ايجاد می شود که کارکنان اطمینان داشته باشند که نتايج 
تالش هايشان برای آن ها مؤثر است و اهداف فرد و سازمان در يک راستا قرار می گیرد. 
وجود  سازمان  استراتژيک  اهداف  تحقق  برای  شانسی  هیچ گونه  اعتمادسازی  بدون 
يابد بايد در همه سازمان ها توسعه  انسانی اساسی است که  ندارد. اعتماد، يک ارزش 

.(Smith, Birney, 2005: 474)
در  و  روابط  در  اعتمادسازی  برای  مرحله  سه   ،(Robbins, 2003: 145) رابینز 

سازمان پیشنهاد می کند:

ارزش های  مبنای  بر  فرهنگ  يک  نیازمند  اعتمادسازی  فرهنگ سازی:  اول،  گام 
اعتماد دو طرفه در محیطی  باشند.  مشترک در بین کارکناني است که به آن معتقد 
می تواند توسعه پیدا کند که در آن ارزش های مشترک، صداقت و انسجام، پايه و اساس 

اعتماد در بین افراد قلمداد شوند.
گام دوم، رهبری: رهبری بر اساس ارزش ها و ديد مشترک است که در صورت نبود 
اين ارزش ها، رهبر بايد از کنترل تحمیلی خارجی، قوانین و رسمیت زياد استفاده  کند. 
اگر يک سازمان بر مبنای ارزش های مشترک ايجاد شده باشد، کارکنان بیشتر به آن 

متعهد خواهند شد.
گام سوم، ايجاد ارتباطات: مديريت و کارکنان در رابطه با ايجاد يک فرهنگ بر مبنای 
زيربنای صداقت،  با  ارتباطات  ايجاد  به  کارکنان،  توانمند کردن  و  ارزش های مشترک 

انسجام و توجه واقعی به افراد و ديگران متعهد می شوند.
توسعه اعتماد نیازمند اين است که مديريت و کارکنان هر دو، از انتظارات يکديگر آگاه 
باشند و خود را برای ساختن محیط آکنده از اعتماد، مسؤول بدانند. اعتماد سازمانی 
و اعتماد در روابط بین کارکنان، تأثیر مستقیمی بر میزان اعتماد اجتماعی دارد و اين 
بیشتر  تأثیرگذاری  به دلیل  )مانند نظام آموزشی(  نهادها  از  رابطه مستقیم، در بعضی 
بر جامعه، از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به مطالب فوق، تحقیق حاضر به 
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بررسی وضعیت اعتماد و ابعاد آن در بین دبیران و هم چنین تفاوت  آن در بین دبیران 
بین  اعتماد  سطح  افزايش  جهت  در  را  راهکارهايی  نهايت،  در  و  پرداخته  زن  و  مرد 

کارکنان و در کل سازمان ارائه کرده است.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر، پیمايشي از نوع توصیفي و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری 
مورد مطالعه در اين پژوهش، شامل تمامی دبیران مقطع متوسطه اول مديريت آموزش و 
پرورش شهر بیرجند است که در سال تحصیلی 94-1393 به خدمت اشتغال داشته اند 
که از اين بین، 196 نفر )109 نفر دبیر مرد و 87 نفر دبیر زن( با روش طبقه ای و تصادفی 
ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب  شده اند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسش نامه  
 (Ruder & et al., 2003) اعتماد سازمانی اسکات1 بوده که به وسیله رودر و همکاران
استفاده  شده است که نگارندگان سه مؤلفه اعتماد به سازمان )اعتماد نهادی(، اعتماد به 
مديران و سرپرستان )اعتماد عمودی( و اعتماد به همکاران )اعتماد افقی( را مورد مطالعه 
و بررسی قرار خواهند داد. ابزار مورد استفاده با اين که در داخل کشور استفاده  شده و 
استاندارد می باشد، اما جهت بررسی روايی محتوايی و صوری آن، از نظر اساتید رشته 
مديريت استفاده شده و برای بررسی پايايی ابزار، ضريب آلفای کرونباخ مورد سنجش 
و  افقی، عمودی  اعتماد  برای  و  آن برای کل پرسش نامه 0/88  که مقدار  قرار گرفت 
نهادی به ترتیب 0/87، 0/79 و 0/74 به دست آمد، لذا پايايی پرسش نامه و مؤلفه های 

آن مورد تأيید قرار گرفت.
برای گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و پیشینه پژوهش، از منابع کتابخانه ای 
و نیز شبکه جهانی اطالعات و جهت جمع آوری اطالعات میدانی، از پرسش نامه استفاده 
شده است. بعد از جمع آوری پرسش نامه ها، به تجزيه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار  
تک نمونه اي   T آزمون  هم چنین  و  توصیفی  آزمون های  به  توجه  با   SPSS آماری 

پرداخته شد.

1. Scote
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یافته های پژوهش
نمونه مورد پژوهش، تقريباً شامل 56% دبیر مرد و 44% دبیر زن می باشد. هم چنین 
طبق داده هاي به دست آمده از نمونه، تقريباً 90% افراد حاضر در مطالعه، سابقه ای بیش 

از ده سال داشتند )جدول 1(.

جدول 1( توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش بر حسب جنسیت و سابقه

درصد نمونه نمونه آماری متغیر متغیر

%55/6 109 مرد

44/4%جنسیت 87 زن

%10/1 16 کمتر از ده سال

18/4%سابقه خدمت 29 ده تا بیست سال

%71/5 113 بیشتر از بیست سال

در جدول 2، وضعیت میانگین و انحراف معیار متغیر اعتماد سازمانی و ابعاد آن، شامل 
اعتماد افقی، عمودی و نهادی را نمايش می دهد و در ادامه از آزمون T تک نمونه اي 

برای سنجش وضعیت میانگین اين متغیر استفاده  شده است.
جدول 2( میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر اعتماد سازمانی و ابعاد آن

میانگین خطای انحراف استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

0/044 0/60 3/43 196 اعتماد سازمانی

0/057 0/79 3/73 196 اعتماد افقی

0/047 0/65 3/41 196 اعتماد عمودی

0/054 0/75 3/22 196 اعتماد نهادی

با توجه به جدول 2، در بین ابعاد اعتماد سازمانی، اعتماد افقی با میانگین 3/73 از 
میانگین باالتری نسبت به ساير ابعاد اعتماد برخوردار بوده و اعتماد عمودی با میانگین 

3/41 و اعتماد نهادی با میانگین 3/22 در مرتبه های بعدی قرار دارند.
در جدول3، نتايج آزمون T تک نمونه ای برای متغیر اعتماد سازمانی و ابعاد آن ارائه  شده 
است. بر اساس اين جدول که با میانگین نظری )3( مقايسه شده است میزان آزمون 
برای  بین میانگین نظری و مقدار محاسبه  شده  تفاوت معناداری  يعنی  بوده،  معنادار 
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متغیر اعتماد سازمانی و ابعاد آن وجود دارد. بنابراين می توان گفت تمام میانگین های 
محاسبه  شده برای اعتماد، بیش از میانگین نظری در نظر گرفته  شده است. در میان 
ابعاد اعتماد سازمانی، اعتماد نهادی با میانگین 3/22 پايین ترين میزان را دارا می باشد، 
يا می توان گفت هر چه از محیط مدرسه به سمت باالی هرم سازمان حرکت می کنیم، 

میزان اعتماد کاهش پیدا می کند.
جدول 3( آزمون  T  تک نمونه اي متغیر اعتماد سازمانی و ابعاد آن

نام متغیر

3= میانگین نظری

T

درجه آزادی

Df

سطح معناداری

Sig
 تفاوت

میانگین
95% فاصله اطمینان

حد پايینحد باال

9/741950/0010/430/510/34اعتماد سازمانی

8/731950/0010/410/500/31اعتماد عمودی

4/111950/0010/220/330/12اعتماد نهادی

12/501950/0010/730/850/62اعتماد افقی

برای مقايسه میزان اعتماد بر حسب جنسیت از آزمون T مستقل استفاده شده است. 
در جدول 4، نتايج میانگین بر حسب جنسیت و جدول 5، نتايج آزمون T  مستقل در 

مورد تفاوت سطح اعتماد در دبیران زن و مرد را نشان می دهد.
جدول4( میانگین و انحراف معیار بر حسب جنسیت

انحراف معیارمیانگینفراوانیجنسیتمتغیر
میانگین خطای

انحراف استاندارد

اعتماد سازمانی
1073/250/600/058مرد

803/670/520/058زن
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جدول 5( نتایج آزمون T درباره تفاوت اعتماد سازمانی بر حسب جنسیت

Tنتايج آزمون 
آزمون لوين برای

برابری واريانس ها
متغیرها

سطح معناداری درجه آزادی Tمقدار سطح معناداری Fمقدار

0/001 185 -5/09 0/14 2/24
 برابری
 واريانس

نی
زما

سا
اد 

تم
اع

ت
سی

جن

0/001 180/89 -5/19  نابرابری
 واريانس

بر اساس نتايج حاصل از آزمون لوين1 برای سنجش برابری يا عدم برابری واريانس ها 
برابری  فرض   ،0/05 معناداری  سطح  در  آمده  به دست  مقدار  سازمانی  اعتماد  برای 
واريانس ها پذيرفته می شود. با در نظر گرفتن فرض برابری واريانس ها، فرضیه صفر رد 
و فرضیه پژوهش، مبنی بر اين که بین میانگین دو جامعه دبیران زن و مرد از اعتماد 
میانگین  گفت  می توان  ديگر  بیان  به  می شود.  پذيرفته  دارد،  وجود  تفاوت  سازمانی 

اعتماد در دبیران زن نسبت به دبیران مرد، بیشتر است. 

نتیجه گیری
اعتماد مهم ترين شاخص سرمايه اجتماعی است که به میزان زيادی به اعتماد گروهی 
اعتماد  بر سطح  تأثیرگذار  نهادهای  از  يکی  و  است  وابسته  درون سازمان ها  اعتماد  و 
جامعه، آموزش و پرورش است که در رأس آن، مدرسه به عنوان مرکز مهم فرهنگی 
که  است  سازمانی  و سالمت  تعامالت صحیح  الزمه شکل گیری  اعتماد،  است.  جامعه 
سبب ايجاد محیطی مناسب و امن برای فعالیت در راستای اهداف فردی و سازمانی است 
و شکل گیری آن، نیازمند رابطه بلندمدت و باثبات فرد و سازمان است. بررسی ها نشان 
می دهد میزان اعتماد نهادی و عمودی، نسبت به اعتماد افقی در سطح پايین تری قرار 
دارد و از آن جايی که اعتماد در يک سطح بر اعتماد در سطح ديگر نیز اثر می گذارد، 
بايد تالش شود تا اعتماد به مديران و هم چنین اعتماد نسبت به سازمان بهبود يابد که 

1. Levene
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