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جستارگشایی
مطالعه منزل نسبی مشاغل هه به معنا قپر و قیم یا وزن اجتماعی مشتاغل در نظتر متردم
اس و بررسی پایگاه اجتماعی مشاغل هه رتبهبنپ مشاغل براساس مالکها عینتی مضتمون
در وغل اس  ،اقبال تزاینپها داوته اس  .ورو این مطالعا ،در غترب بته ستالهتا 1940
برمیگردد هه نور ،و ها )1940( 1،آن را پایهریز هردنپ .سپس جامعهوناسان دیگر ماننپ
سیگل ،تریمن ،باس و راسی و لین 2آن را ادامته دادنتپ .ایتن گتروه بیشتتر بته منزلت مشتاغل
برمبنا بررسی اتکار توجه هردهانپ .دسته دوم از پژوهشگران در تالشانپ تا بر مبنتا توانتایی،
دانایی و هسب دارایی مضمون در هر وغل به سنج

پایگتاه مشتاغل مبتادر ،ورزنتپ .دانکتن،

گلپتروپ سورنسن و رای  3نمونها از این جامعهوناسانانتپ .بته هتر يتور ،اتتزای

مطالعته

منزل مشاغل در جوامع گوناگون مبنا مقایسها جهانی را تراهم هرده هه نهایتتا بته يتور،
مقیاس بینالمللی منزل مشاغل ظاهر وپه اس  .مسلما دستیابی به چنین مقیاسی بتر استاس
پیشرت

مشابه

چهارچوب تزکی

منزلت

مشتاغل در جوامتع متزتاو ،امکتان یاتتته است ؛ مشتابهتی هته در

اجتماعی ،بهمثابه تراینپ از ينعتی وپن و اتزای

وهرنشتینی جپیتپ یتا

نزوذ غرب تزسیر وپه اس ( .)Vernon, 2001,p.345با وجود این ،تأهیپ وپه اس هته وجتود
ترهنگها متزاو ،و حاهمی ایپئولوژیکی -سیاستی متزتاو ،در جتوامعی هته حتتی تراینتپ
ينعتی وپن را پش سر گذاردهانپ (ماننپ چین) باعث وپه اس منزل همه مشاغل با منزلت
مشاغل در غرب مساو نباوپ .بعضی از مشاغلی هه بار سیاستی ایتپئولوژیکی بیشتتر دارنتپ،
معنا متزاوتی پیپا میهننپ ( .)Dinham & Scott, 2000, p.51بنابراین ،رتبهبنپ آنهتا طبتق
قاعپه ا جهانومول امکان نپارد .پس نمیتوان نظریته تتریمن را بته طتور هتل پتذیرت هته
رتبهبنپ همه مشاغل از عناير ارزوی خاص رها وپه و به رتبهبنتپ جهتانوتمولی رستیپه
اس ( .)Heller,1999, p.25بنابراین موضو متورد توجته دربتاره جامعته ایتران ایتن است  :در
جامعها هه از نظام بسته قبل از مشروطی به تحوال ،وسیعی از نظتر يتنعتی و وهرنشتینی
نائل آمپ و در مجمو ساخ اجتماعی جپیپ یاتته اس  ،مشاغل برا مردم چه معنتی پیتپا
هرده اس ؟ بهخصوص هه بعپ از انقالب اسالمی تغییراتی بهوجود آمپه و ایپئولوژ استالمی بتا
حاهمی

سیاسی دوباره مجال بروز پیپا هرده اس و اولیا امور دربتاره مشتاغل دیتپگاههتایی
1. North and Hot
2. Siegel, Trymn, bass, Rassi and Lin
3. Duncan, Goldtrop Sorensen and Wright

وماره هزتاد و سوم  /سال بیس و سوم  /زمستان 1393

177

خاص را مستقیم ارائه هردهانپ .بایپ دیپ این تغییرا ،چه تأثیر بر نظتر متردم دربتاره مشتاغل
روونزکر یا مشاغل ذهنی داوته اس  .به عبار ،دیگر آیا میتوان درباره ایران نیز گزت هته
مشاغل مبتنی بر تحصیال ،رسمی یا در ايل روونزکر  ،به طور جهتانوتمول ارزش بتاالتر
دارنپ؟ برا پاسخ به این پرس ها و به دلیل واخصساز هه به آن اواره وپ ،بررسی منزلت
مشاغل سودمنپ اس و راه را برا مطالعا ،وسیعتر باز میهنپ .بهرغم مطالعا ،تراوانی هته در
هشورها دیگر و بهخصوص در غرب در زمینه منزل مشاغل انجام پذیرتته ،در ایران تحقیقا،
چنپانی در این مورد ،بهویژه منزل وغلی معلمان (البته با عمق زیتاد) انجتام نشتپه است هته
نیازمنپ تحقیقا ،بیشتر در این زمینه اس  .تحقیق حاضر در همین خصوص به دنبال پاستخ
به سؤاال ،زیر اس :
عوامل اجتماعی و ترهنگی مؤثر بر منزلت اجتمتاعی معلمتان بتا استتزاده از ادبیتا،
پژوه

هپام اس ؟

از نظر معلمان مهمترین عوامل اجتماعی و ترهنگی مؤثر بر منزل اجتماعی معلمتان
هپام اس ؟
اولوی بنپ عوامل اجتماعی و ترهنگی مؤثر بر منزل اجتماعی معلمان هپام اس ؟

 .1منزلت نهاد آموزش و پرورش
نهادها و سازمان ها اجتماعی مجموعه جامعه را تشکیل میدهنپ و نیترو انستانی و تیزیکتی
نیز این نهادها را تکمیل و تقوی

می هننپ .آنها در پیونپ با یکپیگرنپ و تعالی ها اجتمتاعی را

تح قاعپه و نظم در میآورنپ و از این راه به تثبی و تپام و هنترل جامعه نائتل متیوتونپ .بتا
وجود این ،نهادها جامعه همتراز نیستنپ یعنی همارزش و با یت
نظام آموزش و پرورش در مقام ی

منزلت تصتور نمتیوتونپ و

نهاد اجتماعی از منزل هم تراز با نهاد ها دیگتر برختوردار

نیس (عالقهبنپ ،1382 ،ص  .)4با توجه به اینکه نظام آموزوی وسیلها اس هه از طریتق آن
دسترسی و دستیابی به قپر ،،منزل  ،ثرو ،در جامعه ممکن میوود ،از این رو وایپ بتتوان از
نق

و اهمی آموزش و پرورش در نظام اجتماعی سخن به میان آورد .این امر در مجمو از دو

دیپگاه بررسی می وود ،نخس اینکه نظام آمتوزش و پترورش و هتارهرد اجتمتاعی و جامعته و
ترهنگ و تمپن آن بپون اتراد تعلیمدیپه و تربی یاتته نمیتوانپ به حیتا ،ختود ادامته دهتپ و
دیگر اینکه مالحظه میوود هه پایگاه و منزل آموزش و پرورش و ستازمان هتا آن بته دلیتل
موظف بودن این نهاد به هشف ،انتقال و مبادله دان

و معرت جپیپ ،ارتقا یاتته و حتتی ارزش

توق العاده ا نیز پیپا هرده اس  ،به ویژه به دلیل ناظر بودن اهپاب آن به مستائل پیشتین،پایگاه
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بسیار مهم و باالیی در جامعه هستب هترده است ؛ زیترا از طریتق اوتاعه دانت

هتا جپیتپ و

پروژهها علمی به توسعه تکنولوژیکی جامعته و تغییترا ،اجتمتاعی متپد متیرستانپ

(Hoyle,

( .2010, p.151از این رو به نظر میرسپ هه تأثیر نهادها آموزوی بتر نهادهتا دیگتر جامعته
روز اتزون وپه اس  .با وجود این منزل اجتماعی نهتاد آمتوزش و پترورش در ستازمان و نظتام
اجتماعی جامعه ما هم و بی

از اغلب جوامع تح الشعا نهاد ها دیگر چون نهاد ها دینتی-

سیاسی و سیاسی -اقتصاد یا سیاسی -ترهنگی و نظایر آن بوده اس .

 .2منزلت اجتماعی مدارس
آموزش و پرورش به مثابه نهاد اجتماعی اجزایی دارد هه هر ی

میتواننپ از منزل هل نظتام

متأثر وونپ و خود نیز بر منزل اجتماعی نظام خود تأثیرتأثیر بگذارنتپ .متپارس از جملته ایتن
اجزاس هه به منزل نظام آموزش و پرورش بستگی دارد  .مپارس خود از دو بخ
انسانی تشکیل میوود .بخ

انسانی همان معلمان انپ و دان آموزدان آموزان و بخ

تیزیکتی و
تیزیکی

هلیه امکانا ،ساختمانی ،آموزش و پرورش و رتاهی را وامل میوود .مپارسی هته جاذبته هتا
بسیار زیاد برا جلب دان آموز دارنپ ،قطعا در اتزای

وتأن و منزلت نظتام تتأثیر خواهنتپ

داو ( .)Lin, 2005, pp.25-27معلمان نیز میتواننپ با بهرهگیر بیشتتر از امکانتا ،رتتاهی و
آموزوی موجود در مپارس ضمن ایجاد انگیزه و رغب در اتراد برا ایجاد پایگاه مناستب نظتام
تأثیرتأثیر زیاد داوته باوتنپ .در حتال حاضتر بیشتتر متپارس موجتود در منتاطق وتهر و
روستایی دوراتتاده چنان جذابی الزم و امکانا ،آموزوی مناستبی نپارنتپ و بتر همتین استاس
قپر ،،نزوذ و حیثی همتر دارنپ و به همین دلیل هم ذهنیت نامناستبی در دانت آمتوزان،
اولیا و دیگر اتراد گذاوته انپ و این یعنی هاه

جایگاه اجتماعی متپارس و هتم وتپن ارزش و

منزل اجزا دیگر ماننپ معلمان (بهمنی ،1380 ،ص .)114

 .3منزلت اجتماعی معلمان
منشأ ایجاد ه ر گونه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش را بایپ در جایگاه و اعتبار محور
معلم جس وجو هرد ( .)Ramanathan, 2007, p.2پایگاه اجتماعی معلمتان در هتل از دو عامتل
متأثر میوونپ )1 :عواملی هه به دلیل قرار گرتتن اتراد در وغل مورد نظر یعنتی معلمتی متورد
نظر اس  ،یعنی منزل وغل و نظام یا نهاد آمتوزش و پترورش ختود متیتوانتپ پایگتاه منزلت
معلمان هه یکی از اجزا این مجموعه اس را تغییر دهپ یا حتی آن را تعیین هنپ .عامل دیگر
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ویژگی ها وخصی و وخصیتی معلم اس هه ذهنیتی خاص در اتراد جامعه دربتاره ایتن تترد
ایجاد میهنپ.
 .1-3عقیده معلم راجع به خودش
عقیپه معلم درباره وغل و خودش به چنپ عامل بر میگردد .از آن جمله میتوان متوارد زیتر را
نام برد :معلوما ،معلم ،دلیل انتخاب وغل ،تخصص در حرته معلمی و سن معلتم (رون،1391 ،
ص  .)23البته عوامل دیگر نیز در وکل گیر دیپگاه معلمان درباره خودوتان متؤثر است از
جمله :حقوق و درآمپ معلم ،نظر جامعه در خصوص وغل معلمی ،میزان ارزش معلم ،میزان ارج
نهادن به معلم از طرب ياحب نظران و موارد از این قبیل .در ادامه به برخی از این ویژگتی هتا
میپردازیم هه به ایجاد دیپگاه خاص معلم درباره خودش منجتر متیوتود (رون ،1391 ،يتص
.)21-27
معلومات .اگر معلم احساس هنپ هه به اتزای

معلوما ،نیاز دارد ،به دنبتال تحصتیل آن

خواهپ رت و مپارک بتاالتر هستب خواهتپ هترد .معلتم مراهتز دانشتگاهی وظیزته دارد هته
واگردان را در تحقیقا ،راهنمایی هنپ و معلم مپارس متوسطه میخواهپ واگردان را برا دنیا
و جامعه آماده هنپو ترقی نمیهنپ هه هنر درس بپهپ یا علوم .در هر يور ،خود را معلم یت
مپرسه عالی می دانپ .در مپارس معمولی بیشتر به ستاختن وخصتی و رتتتار وتاگردان دقت
میوود و معلم خود را بیشتر سازنپه انسانها حس میهنپ.
دلیل انتخاب شغل .یکی از تحقیقاتی هه دلیل انتخاب وغل معلمی را بررسی متیهنتپ،
در اسکاتلنپ انجام وپ .تحقیق بین  296واگرد دانشسرا عالی  20دلیل را برا انتخاب وتغل
معلمی تعیین هرد .دوس داوتن بچه ها ،عالقه به تپریس ،امنی در هتار ،تعالیت در روتته و
معلوما ،تخصصی خود ترد به ترتیب از جمله دالیل عمومی برا انتختاب وتغل معلمتی بتود.
حتی معنوی حاهم بر این وغل نیز یکی از دالیل ذهر وپه بود.
تخصص در حرفه معلمی .هارآموز تن تپریس یکی از ورو ايلی اس هته معلمتان
بایپ حائز آن باونپ .تعپاد عمپه معلمان این دوره را در مراهز مختلزی میگذراننپ هه به تربیت
معلمها میپردازد و در این يور ،اس هه تسلب معلم در هالس درس اتزای

مییابپ و ضمن

هنترل هامل هالس و به هار بردن روش هتا مختلتف تتپریس و هالستپار ختود را مزیتپتر و
مسلب تر احساس میهننپ .در این رابطه تحقیقی در جوامع امریکا و انگلیس انجام وپ هه نتایج
مشابهی داو  .معلمان دانشگاه دیپه از معلمان دیگر هوش و معلوما ،بیشتر داوتتنپ ولتی از
لحاظ اداره هتالس و رتتتار ،معلمتان دیگتر برتتر بودنتپ و رو هتم رتتته بایتپ گزت معلمتان
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دانشگاه نپیپه از لحاظ روش در رتتار ،نمره بهتر میگرتتنتپ تتا از لحتاظ موضتوعا ،علمتی و
درسی .بنابراین اگر معلمان دانشگاه دیپه دوره هارآموز ببیننتپ و چنتپ ستالی تتپریس هننتپ،
قطعا مزیپتر خواهنپ بود.
سن معلم .اثر سن در قضاو ،معلم درباره خودش بسیار مهم اس  .معلمان جوان ختود را
مزیپ تر میداننپ و آینپه خود را روونتر تلقی میهننپ .این متغیر در آلمان و هلنپ مطالعه وتپ
و نتایج آن به ورح زیر اس  :قضاو ،و دیپ معلم دربتاره طترز رتتتارش تحت تتأثیر ستن قترار
میگیرد و دلیل آن وضعی و موقعیتی اس هه او در آن روپ هرده و بزرگ وپه اس  .تلستزه
و روش اجتماعی هه در زمان تحصیل او حکمزرما بود ،بی

از هر چیز بر او اثر میگتذارد و بته

همین دلیل قضاو ،و رتتار معلمان جوان در بسیار از موارد با معلمتان مستن متزتاو ،است .
معلمان جوان ايوال انضبا و مقررا ،را جپ تر تلقی میهننپ و در هلیته حرهتا ،هته از ستن
نشئ میگیرد ،این اختالب به چشم میخورد (رون ،1391 ،ص .)29
با توجه به پیچیپگی ترهنگی ،ادغام طبقا ،،مهاجر ،ها مختلف و عوامتل بستیار دیگتر
واقعا توجه به جایگاه معلم و وظایف ايلی و و درک تزاو ،ها ترد در هالس بسیار متؤثرتر
اس  .همچنین عوامل بسیار در جوامع ایجاد وپه اس هه بر دیتپگاه معلتم دربتاره ختودش
مؤثر اس  .قطعا عواملی هه نام برده وپ ،تقب عوامل مؤثر در وکل گیر دیتپگاه معلتم دربتاره
خودش نیس  .مقایسه منزل اجتماعی در غرب و اسالم :مزروض این اس هه علم و معلمی در
مکتب الهی جایگاه بسیار واال و رتیعی دارد و نگتاه الهتی بته معلتم در انستان ستاز و پترورش
جوانان و جامعه خپامحور اهمی

تراوانی دارد .پرداختن به مقوله منزل علم ،تتپریس و معلتم

بپون توجه به جایگاه این مقوله در جوامع قپیم و جپیپ ممکن نخواهپ بود .جامعه وناسی غربی
برا هر هس منزل و پایگاه اجتماعی خايی قائل اس و با توجه به آن منزلت اجتمتاعی هتر
وخصی مشخص می وود و تراخور آن از حقوق و مزایا اقتصاد و اجتمتاعی ماننتپ احتترام و
جایگاه اجتماعی بهره منپ می وود .پول ،طبقه اجتماعی ،قشر اجتمتاعی و قتپر ،از مؤلزتههتا
تشخیص منزل اجتماعی اس  .پایگاه اجتماعی بر دو نو اس  :انتسابی و اهتستابی .در جهتان
غرب هر وخصی هر قپر در طبقه باالتر از اجتما قرار گرتتته باوتپ و از امکانتا ،اقتصتاد ،
پول و ثرو ،،قپر ،و وهر ،بیشتر بهره منپ باوپ ،منزل بیشتتر دارد .ایتن ختود معیتار
برا ارزومنپ بودن و تبپیل وپن به الگوهتا نقت

است  .الگوهتا نقت

عبتار ،است از:

اوخايی هه در نظر ما ارزش خايی دارنپ و از رتتاروان سرمشق متی گیتریم .بترا همتین در
غرب اغلب اتراد سروناس ماننپ هنرپیشگان ،الگوها نق

جامعه هستنپ و مردم رتتار آنهتا را
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سرمشق خود قرار می دهنپ .حال اینکه آنان اتراد معمتولی هستتنپ هته بترا هستب درآمتپ
بیشتر به تعالی ها هنر می پردازنپ و برا رتتارها اخالقی ،اعتقاد و اجتمتاعی الگوهتا
مناسبی نیستنپ .دیپ انپیشهوران جامعهوناسی دربتاره منزلت اجتمتاعی در دیتپ متردم تتأثیر
تراوانی دارد .آنها منزل اجتماعی و دیگر مؤلزه ها اجتماعی ماننپ وأنی را از دیتپ متذهبی و
اعتقاد بررسی نمیهننپ و آن را در نظر نمیگیرنتپ (اتالهتی تترد ،1380 ،ص « .)95استالم»
برخالب غرب معیار ايلی منزل را آراستگی به تضایل و پرهیز از رذایتل قترار داده است  .هتر
هسی تقوا بیشتر داوته باوپ منزل بیشتر نیز دارد .الگوها نق
اوخاص نق

در رتتارها اجتماعی

مهمی دارنپ .هر وخصی با دیپ احترام و تقلیپ بته الگتو ختود نگتاه متی هنتپ و

می هووپ ماننپش وود .جوانان بایپ در انتخاب الگو بیشتر دقت هننتپ و معیتار انتختاب را بته
خوبی بشناسنپ و با توجه به معیارها اسالمی و ارزوی الگتو انتختاب هننتپ .امتروزه تبلیغتا،
رسانهها غرب به وکلها گوناگون در پی تغییر سلیقه مخاطب و جوانان است تتا بته جتا
انتخاب الگوهایی ماننپ ستیپعلی قاضتی (ره) ،وتیخ رجتب علتی خیتا  ،امتام راحتل (ره) و ،...
الگوها غربی ماننپ هنرپیشگان و خواننپگان را الگو قرار دهنپ .خود میدانیم هته مقصتود هتر
انسانی دربردارنپه ارزش و اس ؛ یعنی به انتپازه ارزش مقصتود و هتپب ،ارزش انپیشته تترد
مشخص می وود .وقتی ترد مسلمان ،امامان معصتوم( ) ،عارتتان ،يتالحان ،وتهپا و عالمتان را
الگو خود قرار میدهپ هه همگی بو الهی دارنپ ،ارزش خود را متیرستانپ و در مقتام بتاالیی
قرار میگیرد ،هر چنپ دقیقا ماننپ آنان نشود.
 .2-3شاخص جهانی جایگاه معلم در سال 2013
مؤسسه وارهی جمز 4در سال  ،2013پیمای
پاسخگو در هر هشور در این پیمای

وستیعی میتان  21هشتور انجتام داد هته 1000

وره هردنپ .این هشورها عبار ،بتود از :برزیتل ،چتین،

جمهور چ  ،مصر ،تنالنپ ،ترانسه ،آلمان ،یونان ،رژیم اوتغالگر قتپس ،ایتالیتا ،ژاپتن ،هلنتپ،
نیوزیلنپ ،پرتغال ،ترهیه ،سنگاپور ،هره جنوبی ،اسپانیا ،سوئپ ،بریتانیا و ایتاال ،متحتپه آمریکتا.
این هشورها براساس عملکردوان در ارزیابیها  PISAو  5TIMSSانتخاب وپنپ تا نماینتپها
از هر قاره و انوا نظامها آموزوی باونپ .ایجاد نمونها با نسب مرتبب با جمعیت بااهمیت
تلقی میوپ .دادهها این مطالعه را وره آمارگیر پاپیولوس 6از طریتق پیمتای

گتردآور

4. Varkey Gems
5. Trends in International Mathematics and Science Study
6. Populus
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هرد .این پیمای

سطح احترام و وأن معلمان را در هشورها مختلف بررسی هرد .این مطالعته

دریات هه متوسب رتبه بنپ احترام بترا معلتم در میتان ایتن  21هشتور رتبته هزتتم از 14
تخصص و حرته بود هه نشاندهنپه جایگاه متوسب این حرته است  .اجمتا بتینالمللتی بترا
قیاس حرته معلمی با حرتهها دیگر وجود نپاوت  .تزتاو ،معنتادار میتان هشتورها دربتاره
تشویق نسل جوانشان به حرته معلمی وجود داو  .در عین حال هه پنجاه دريپ از والتپین در
چین مشوق آن بودنپ ،این آمار در اسرائیل  8دريپ بود .والپین در چین ،هره جنوبی ،ترهیته و
مصر بیشتر تمایل داوتنپ هه ترزنپانشان به معلمی رو آورنپ .بته طتور مشتابه ،ایتن هشتورها
درباره احترام دان آموزان به معلمان باور عمیتقتتر داوتتنپ .در بیشتتر هشتورها اروپتایی،
بیشتر پاسخدهنپگان بر این باور بودنپ هه دان آموزان بترا معلمتان احترامتی قائتل نیستتنپ.
نتایج نشان داد چین ،هره جنوبی ،ترهیه ،مصتر و یونتان بتی

از تمتامی هشتورها اروپتایی و

انگلوساهسون برا معلمان احترام و وأن قائلانپ.
 .3-3مقام و منزلت معلم از دیدگاه یونسکو
سازمان آموزوی ،علمی و ترهنگی ملل متحپ (یونسکو )7در اهتبر  1966تويیه نامه ا برا ارج
نهادن به مقام و منزل معلم تپوین هرد .این تويیه نامه در  13تصل و  146ماده تنظیم وپه و
تقریبا به همه جنبهها زنپگی و هار معلمان توجه هرده اس  .هرچنپ اجرا ایتن تويتیهنامته
ماننپ تعهپنامهها بینالمللی برا دول ها الزامآور نیس  ،دول ها عضو یونسکو نمتیتواننتپ
به این تويیهها بیاعتنا باونپ .نماینپگان هشتورها در جلستا ،عمتومی بایتپ میتزان پیشترت
دول متبوعشان را در جه اجرا مزاد آن گزارش هننپ .برخالب تصتور رایتج ،سیاست هتا و
برنامه ها یونسکو در مجمع عمومی این سازمان و با رأ برابر اعضا تصویب میوود (هر هیئ
ی

رأ ) .در میان  191هشور عضو این سازمان ،هشورها موسوم به غیرمتعهپ اهثری مطلق

اعضا را تشکیل میدهنپ و جایگاهی اساسی در تپوین سیاس ها و برنامتههتا یونستکو دارنتپ.
برخی هشورها غربی یونسکو را پایگاه همونیس ها و هشورها جهتان ستوم بترا حملته بته
جهان غرب میدانستنپ .ایاال ،متحپه و انگلتیس بتا همتین تحلیتل در دهته  80متیالد و در
اعتراض به برخی تصمیما ،یونسکو از این ستازمان ختارج وتپنپ .انگلستتان در ستال  1997و
امریکا در سال  2003مجپدا به عضوی یونسکو در آمپنپ .عالوه بر این تويیهها یونسکو جنبه
سیاسی نپارد و تنو نظام ها آموزوتی و تزتاو ،هتا ترهنگتی در هشتورها مختلتف را بته
)7. United Nations Educational, Scientific and Cultural United Nations (UNESCO
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میوناسپ .ایران عضو رسمی یونسکو اس و وورا عتالی آمتوزش و پترورش بایتپ در

تپوین اسناد تحولی مزاد این تويیه نامه و دیگر تويیه هتا ایتن نهتاد آموزوتی و ترهنگتی را
لحاظ هنپ .تويیه نامه مقام و منزل معلم از دیپگاه یونسکو را نمیتوان به بهانه تعارض سیاسی
و حتی ترهنگی بایگانی هرد؛ چون ايوال تارغ از جنبه ها ترهنگی و سیاسی و با نگاه حرتته ا
و تخصصی نووته وپه اس  .تويیه ها عمپتا وامل پیشنهادهایی بترا بهبتود وضتعی هتار و
زنپگی معلمان اس  .مراد از منزل  ،توجه به جنبه معنو وغل معلمی و احتترام و قتپردانی از
معلمان و توجه به استانپارد ها

ماد یعنی دستمزد و مزایا وغلی مناسب ،امنیت وتغلی و

تأمین اجتماعی برا معلمان اس ( .)Treiman, 2004, p.123در این تويیهنامته آمتپه است ؛
بایپ به معلمی هماننپ ی

حرته توجه هرد .این وغل خپمتی عمتومی است هته بته معلمتانی

دانشمنپ و خبره نیاز دارد هه از روحیه الزم ،هوش ،ستالم جستمی ،مهتار ،و دانت
بهرهمنپ باونپ و با استزاده از مطالعا ،روزمره دان

وتغلی

و مهار ،خود را باال ببرنپ .ورود بته حرتته

معلمی بایپ از هرگونه تبعیض نژاد  ،رنگ ،جنس ،متذهب ،عقیتپه سیاستی ،خاستتگاه ملتی و
اجتماعی و وضعی اقتصاد مبرا باوپ .برنامته تربیت معلتم بایتپ وتامل دوره آمتوزش عتالی،
آموزش اختصايی و هسب مهار ،ها

تربیتی به يور ،مواز یا متوالی باوپ .وجتود ستازمان

معلمان به عنوان تشکلی حرته ا و غیردولتی برا پیگیر مطالبا ،معلمان ضرور اس  .ایتن
سازمان و دستگاه آموزش و پرورش در تعیین سیاس ها آموزوی مناسب بترا دستتیابی بته
آموزش و پرورش پیشرتته به طور متحپ عمل میهنپ .داوتن معلمانی مجرب و باانگیزه ،ایجتاد
جاذبه برا جذب نیروها برتر و يیان از حرته معلمی اساس توستعه هیزتی نیترو انستانی
آموزش و پرورش اس  .اگر میخواهیپ بهترین ها برا ورود به وتغل معلمتی مقابتل آمتوزش و
پرورش يف بکشنپ ،به تبلیغا ،نیاز نیس

(یونسکو .)1994 ،توجه به رتاه و تأمین معیشت

معلمان و بهبود موقعی هار و زنپگی معلم بهترین راهکار بترا جتذب نخبته هتا دانشتگاهی
اس .
پرتیچارد )2003( 8در تحقیقی با عنوان«جایگاه معلمان در آلمان و ایرلنپ» به نتتایج زیتر
رسیپه اس  :معلمان ایرلنپ در مقایسه با معلمان آلمانی دریات بهتتر از وضتعی ختود در
جامعه دارنپ .همچنین معلمان ایرلنپ در مقایسه با معلمان آلمانی ظاهرا به وضعی حرتته ا
اهمی همتر می دهنپ و سرانجام معلمان ایرلنپ اعتمتاد بته نزتس بیشتتر در مقایسته بتا
معلمان آلمانی در آموزش بهعنوان تعالی وضعی اجتماعی خود دارنپ .از پژوه

جنکینسون و
8. Prtychard
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چپمن )2002( 9در 190مپرسه دولتی و 100مپرسه غیردولتی جامائیکا چنین بر متیآیتپ هته
قپردانی والپین و جامعه از معلمان به انضمام جو مناسب مپرسه و اجتما در عملکترد معلمتان
تأثیر دارد ،هرچنپ معلمان نیز انتظار دارنپ مپرسه و والپین و جامعه جایگتاه آنتان را ارج بنهتپ.
لی )2002( 10به بررسی پایگاه اجتماعی معلمان در هشتور تتایوان و مقایسته پایگتاه اجتمتاعی
معلمان تایوان و تعالی هار با دیگر معلمان در ستطح بتین المللتی متی پتردازد .نتتایج نشتان
می دهپ معلمان از حرته خود رضای هامتل دارنتپ و بررستی هتا عمتپه در منتاطق وتهر و
روستایی تایوان نشان می دهپ هه بیشتر معلمان مپارس از وغل خود و حقوق و امکانتا ،متالی
خود رضای دارنپ ،استرس وغلی همتر دارنپ و با والپین و دانت

آمتوزان همکتار و رابطته

اجتماعی قو تر دارنپ .بنابراین ،با توجه به رضای وغلی موجود در این حرته ،عپه زیتاد از
معلمان تمایل دارنپ در حرته آموزوی خوی

باقی بماننپ و تتپریس هننتپ .در تتایوان ،توانتایی

آموزوی معلمان بهطتور عمتپه ستطح بتاالیی دارد .روشهتا حکتومتی تتایوان بتر معیارهتا
تحصیال ،،ارزویابی و تعلیم و آموزش معلمان و استخپام و نگهپار وضتعی وتغلی مناستب
برا آنان و ....غیر مستقیم بر پایگاه اجتماعی معلمان تأثیر داوته اس

و پذیرش ایتن معیارهتا

بر اثر سطح باال منزل اجتماعی ،طبقه بنپ ها وغلی و توانایی ها آموزوی و نق

مثبت

معلمان در تایوان ایجاد وپه اس  .ازاین رو دول بتا تتراهم هتردن برنامتههتا تشتویقی نظیتر
وهریه مناسب ،تراغ از تحصیل ،یارانه برا خریپ هتاب و لباس و ...قادر وپه است آموزوتی
را بههار گیرد هه دان آموزان را به معلمان تعلتیمیاتتته آینتپه تبتپیل هنتپ

(Vernon, 2001,

) .p.349تحقیقی با عنوان بررسی پایگتاه حرتتها و احستاس اجتمتاعی معلمتان در آمتوزش و
پرورش ابتپایی و راهنمایی استرالیا انجام داد .هپب عمپه این تحقیق ،بررسی تصورا ،حرته ا
معلمان مقاطع ابتپایی و راهنمایی استرالیا از حرته خودوان در مقایسه با مشاغل دیگتر است .
معلمان استرالیایی از نظر نگاه به آینپه ،اعتقاد به تکنولوژ بهعنوان عامل تغییر ،خود را پتایین
ارزیابی میهننپ و نیازمنپ آن هستنپ هه از مزایا تکنولوژیت

در دستترس ،مبتادال ،و دیگتر

امکانا ،مشابه بترا آمتوزش استتزاده هننتپ .تپراستیون معلمتان امریکتایی()1999( 11)AFT
تحقیقی را تح عنوان «مقایسه معلمان ایاال ،متحپه در ستطح بتینالملتل ،بررستی تطبیقتی
حقوق معلمان ،تربی معلم و ورایب آن» انجام داده اس  .نتایج نشان داد میزان حقوقی هه بته

9. Jenkinson and Chapman
10. Lee
11. American Federation Teachers
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معلمان ابتپایی میپردازنپ ،آموزوی هه به آنها میدهنپ و احترامی هه برا آنها قائلانتپ بستیار
همتر از معلمان متوسطه و حقوق همتر بازتاب تحصیال ،همتر معلمان اس  .مزهتوم واضتح آن
ناچیز ومردن نق

معلمان ابتپایی نسب به معلمان متوسطه است  .بررستی جتپاول حقتوقی

هشورها مطالعه وپه این پژوه

نشان میدهپ ایاال ،متحتپه و ترانسته در پرداخت حقتوق

معلمان ابتپایی پایین تر از میانگین قرار دادنپ .ژاپتن در مقایسته بتا هزتپه هشتور بررستیوتپه
باالترین حقوق را دارد .مسئوالن آموزوی ایاال ،متحپه در مقایسه با همتایان ختارجی ختود از
معلمان ابتپایی انتظار هار بیشتر دارنپ ،در حالی هه حقوق آنان در پایینتترین ستطح ممکتن
قرار دارد ولی مجمو ساعا ،تپریس هزتگی آنان طوالنی تر از حتپ میتانگین است  .تحقیقتا،
تلوز  )1993( 12نشان داده اس هه معلمان هر چقپر بیشتر احساس هننپ هه به حرتته آنهتا
اهمی داده میوود ،روحیه بهتر پیپا میهننپ و هرچه روحیه معلم بتاال باوتپ ،جتو روانتی و
اجتماعی هالس مثب تر می وود و این عامل در مجمو سبب می وود دان آمتوزان در هتالس
مشاره

هننپ و رابطه مثب و يمیمی بین آنها ایجتاد متی وتود و در نهایت بته انجتام دادن

تکالیف و تالش بیشتر منجر میوود.
تیروز ثانی ( )1389تحقیقی با عنوان بررسی راه ها اتزای
دیپگاه معلمان و دان

منزل اجتماعی معلمان از

آموزان مقطع متوسطه وهر مرنپ بته ثمتر رستانپه است .ستؤال ايتلی

تحقیق این بود هه واخص منزل اجتماعی بین معلمان و دان

آموزان هشور ما چگونه است ؟

این تحقیق در نمونه ا با حجم 150نزر از جامعه معلمان و دان آموزان وهر مرنپ اجرا وتپه و
مهم ترین نتایج آن به ورح زیر اس  :دان

آموزان بی

از معلمان بر پایگاه واال معلمان تأهیپ

هرده انپ .بین حقوق معلمان و پایگاه اجتماعی آنان رابطته وجتود دارد .بتین گتزین

معلمتان و

پایگاه اجتماعی آنان رابطه وجود دارد .بین ایجاد تشکل ها ينزی معلمان و منزلت اجتمتاعی
معلمان رابطه وجود دارد .بین مپیری منابع انسانی در آموزش و پترورش بتا منزلت اجتمتاعی
معلمان رابطته وجتود دارد .رودبتار و حکیمتی ( )1388تحقیقتی بتا عنتوان مقایسته جایگتاه
اجتماعی معلمان ابتپایی ،راهنمتایی و متوستطه استتان سیستتان و بلوچستتان انجتام دادنتپ و
راهکارهایی برا ارتقا منزل اجتماعی آنان ارائه هردنپ .این تحقیق در نمونه ا با حجم 372
نزر از جامعه معلمان مقاطع مختلف تحصیلی (11018نزر) به وستیله تصتادتی خووته ا اجترا
وپه اس  .مهم ترین نتایج تحقیق به ورح زیر اس  :دغپغه بزرگ معلمان رتع نیازها ماد و
معیشتی آنهاس و از این نظر بین مقاطع مختلف تزاو ،معنی دار وجود نپارد .از نظر امنیت
12. G. Felouzie
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وغلی نیمی از معلمان مورد مطالعه خود را تاقپ امنی وغلی دانسته انپ و این امر بین دارنپگان
مپارک باالتر ،بیشتر محستوس بتود .دالیتل نتاامنی معلمتان بته ترتیتب :تترس از بیتان و نقتپ
انپیشه ها مختلف ،ترس از بیان ضعف ها احتمالی حاهم بر سازمان و ترس از عواقتب انتقتاد
يحیح و منطقی از مپیری آموزوگاه بیان وپه بود .از نظر نیازها اجتماعی معلمان ،بین آنان
در مقاطع مختلف تزاو ،معنی دار وجود نپاو  .میانگین نیازها ماد  ،امنیتتی و اجتمتاعی
معلمان ابتپایی و راهنمایی تزاو ،معنی دار نپاو اما میانگین مربو به معلمان متوستطه از
دو گروه دیگر پایین تر بود .قائم پور ( )1388تحقیقی با عنوان بررسی منزل اجتماعی معلمان از
دیپگاه دان آموزان و دان پژوهان پی دانشگاهی انجام داد .نتایج تحقیق به وترح زیتر است :
بین ویژگی ها ترد معلمان و منزل اجتماعی آنان و بتین مهتار ،هتا حرتته ا معلمتان و
منزل اجتماعی آنان و نیز بین نق

وغلی معلمان و منزلت اجتمتاعی آنهتا را بطته مستتقیم

وجود دارد .سطح منزل اجتماعی معلمان از نظر دو گروه دان آمتوزان دختتر و پستر متزتاو،
بوده اس و نتیجه حاهی از آن اس هه سطح منزل اجتماعی معلمان نزد دان

آموزان دختتر

بیشتر از دان آموزان پسر اس  .بین پایگاه اجتمتاعی دانت آمتوزان و ارزیتابی آنتان از منزلت
اجتماعی معلمان رابطه ا معکوس وجود داو  .رضایی و علیزاده ( )1387تحقیقتی بتا عنتوان
بررسی منزل اجتماعی حرته معلمی (دبیر دبیرستان و آموزگار دبستان) و تغییرا ،آن در سته
دهه گذوته به ثمر رسانپه انپ .این تحقیق در نمونها با حجتم  902نزتر از جامعته وتهرونپان
تهرانی به وسیله نمونه گیر تصادتی اجرا وپه اس  .مهم ترین نتایج تحقیق به ورح زیر است :
از دیپگاه وهرونپان تهرانی حرته معلمی منزل اجتماعی متوسب رو به باال دارد .در ایتن میتان
دبیر دبیرستان در مقایسه با آموزگار دبستان ،جایگاه باالتر را به خود اختصاص داده اس هته
با توجه به سطح تحصیال ،مورد نیاز برا وغل دبیر  ،این مسئله توجیه پذیر به نظر میرستپ.
همچنین حرته معلمی از مشاغل پیشهور ماننپ بقال ،عطار ،قصاب ،سمسار ،هلهپز ،قهتوهچتی،
دستزروش و نیز مشاغل مهارتی ماننپ نجار ،آهنگر ،جووکار ،برقکار و تراوکار ،هزتاش ،خیتا ،
لولهه  ،سلمانی ،نانوا و همچنین مشاغل هارگر ماننپ هتارگر ،پستتچی ،نگهبتان ،تلزنچتی و
مشاغل راننپگیماننپ راننپه تاهسی و مشاغل هشاورز

ماننپ هشتاورز ،دامتپار جایگتاه بتاالتر

دارد .از طرب دیگر ،آنان بر این باورنپ هه جایگاه مشاغل ورزشها حرته ا ماننتپ توتبالیست
حرتها  ،هشتیگیر حرتها  ،رزمیهار حرتها و مشاغل هنر ماننپ هنرپیشه سینما ،خواننپه،
موسیقی دان و مشاغل تجار تولیپ ماننپ هارخانه دار بزرگ ،هارخانهدار هوچت  ،تتاجر بتازار،
بنگاه دار اتومبیل ،جواهر تروش ،مشاغل نظامی و انتظامی ماننپ اتسر پلیس ،پاسپار ،اتسر ارتت
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به ترتیب از حرته معلمی باالتر اس  .بنابراین منزل اجتماعی حرته معلمی هم ردیف با مشاغل
هارمنپ ماننپ هارمنپان ادارا ،دولتی ،هارمنپ بان  ،هارمنپ وره نز  ،هارمنپ وره بیمته
اس و جایگاه این حرته در دورهها سی ساله رو به هاه
مشکال ،اقتصاد در پپیپ آمپن این وضتعی نقت

بوده است هته بته نظتر متیرستپ

مهمتی دارد .يتادقی هلیشتاد ()1384

تحقیقی با عنوان بررسی موقعی اجتماعی دبیران از دیپگاه دان

آموزان دختتر دوره متوستطه

وهر ايزهان اجرا هرد .این تحقیق در نمونها با حجم  300نزر از جامعته هلیته دانت آمتوزان
دختر واخه متوسطه نظر و تنی و حرتها وهر ايزهان از طریق نمونهگیر چنپمرحلها و
متناسب با حجم اجرا وپه اس  .مهمترین نتایج تحقیق از این قرار اس  :خصويیا ،اخالقتی و
روابب انسانی ،خصويیا ،تخصصی و حرتها  ،خصويیا ،ظاهر و نیز عوامل ماد در پایگتاه
اجتماعی دبیران مؤثر بوده اس  .یاتته ها تحقیق تزاو ،نظرا ،دان آموزان مپارس دولتتی را
با غیرانتزاعی ،واخه تنی و حرتها را با واخه نظر و روتهها علوم پایه (ریاضتی و تجربتی)
را با روتهها ادبیا ،و تنی نشان داد .نویپ و برزگر ( )1382تحقیقی با عنوان مطالعته وضتع
موجود منزل اجتماعی معلم در وهر تهران و وناسایی راه هتا ارتقتا آن اجترا هردنتپ .ایتن
تحقیق در نمونه ا با حجم  200نزر از معلمان ،مپیران و معاونان واحپها آموزوی از منتاطق
آموزش و پرورش وهر تهران از جامعه معلمان ،مپیران و معاونتان واحتپها آموزوتی منتاطق
نوزدهگانه آموزش و پرورش وهر تهران به وسیله مقیاس سنج

منزل اجتمتاعی معلتم اجترا

وپه اس  .دادهها گردآور وپه با استزاده از روش همّی و هیزی تحلیتل وتپه است  .نتتایج
نشان داد منزل اجتماعی معلمان تهران پایین اس  .معلمان مورد مطالعه منزل خود را پایین
ارزیابی هردهانپ .ياحبنظران تعلیم و تربی نیز اعتقتاد دارنتپ هته معلمتان منزلت اجتمتاعی
وایستها نپارنپ .محمپ ( )1382تحقیقی با عنوان بررسی وأن و موقعی اجتماعی معلمتان
از دیپگاه دان

آموزان مپارس راهنمایی و متوسطه استان ايزهان انجام داد .مهتم تترین نتتایج

تحقیق به ورح زیر اس  )1 :دان

آموزان مپارس(راهنمایی و متوسطه ،دختر و پسر ،وتهر و

روستایی) وتأن و منزلت اجتمتاعی معلمتان را پتایین ارزیتابی هردنتپ )2 .بتین دیتپگاه هتا
دان

آموزان در خصتوص وتاخص هتا منزلت

اجتمتاعی معلمتان(حیثیت وتغلی ،وضتعی

اقتصاد  ،مذهب ،سن ،ویژگی ها ظاهر  ،قپر ،اجتماعی ،میتزان تحصتیال ،،نتو تخصتص،
مزیپ بودن ،پیشینه خانوادگی و ویژگی ها اخالقی معلمان) تزتاو ،معنتادار وجتود دارد)3 .
بین دیپگاه ها دان آموزان راهنمایی و متوسطه درباره متغیر وضعی

اقتصاد معلمان تزاو،

معنادار بوده اس  .دان آموزان مپارس راهنمایی وضعی اقتصاد (درآمپ و حقتوق) معلمتان
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را همتر از دان

آموزان مپارس متوسطه ارزیابی هردهانپ )4 .دان

آموزان مپارس متوستطه بته

منزل اجتماعی» بیشتر از دان

آمتوزان راهنمتایی معتقپنتپ،

«داوتن اخالق خوب در اتزای
بین دیپگاه ها دان

آموزان راهنمایی و متوسطه درباره این ویژگتی ،تزتاو ،معنتادار وجتود

دارد.
روش پژوهش .تحقیق حاضر از نظر ماهی

جزو پژوه ها همّی ،از نظر هپب در زمره

تحقیقا ،هاربرد  ،از نظر میزان هنترل متغیرها از نو غیر آزمایشی و از نظر روش ،تويتیزی-
پیمایشی محسوب میوود .جامعة آمار تحقیق هلیه معلمان مپارس مقطع ابتپایی و متوسطه
وهر تهران در سال تحصیلی  92-93با نمونة آمار وامل  384نزر (طبق جپول مورگان) اس
هه به روش تصادتی خووها

از میان پنج منطقه « »16،13،10،7،3انتخاب و بررسی وتپهانتپ.

ابزار ايلی تحقیق برا جمع آور اطالعا ،،پرسشنامه محقق ساخته بوده است  .پتس از مترور
هتابخانه ا و اینترنتی اسناد و منابع مربو بته پیشتینه منزلت اجتمتاعی در ایتران و جهتان،
مؤلزهها وناسایی وپه تهرس وپ و از معلمان خواسته وپ بر اساس طیف لیکر ،و با توجته
به اهمی آنها به منزله عوامل تأثیرگتذار بتر منزلت اجتمتاعی ،امتیتاز بتین  1تتا  5بته آنهتا
اختصاص دهنپ .روایی پرسشنامه با استزاده از روش روایی محتوا 13و با نظر چنپین ياحبنظتر
در حوزه مپیری آموزوی و تعلیم و تربی پس از اعمال ايالحا ،تأییپ وتپ .بترا حصتول از
پایایی 14پرسشنامه تحقیق نیز از آزمون آلزتا هرونبتاخ بهتره گرتتته وتپ هته ضتریب آلزتا
هرونباخ برابر  0/85به دس آمپ و بپینگونه ابزار تحقیق تأییتپ و در اختیتار پاستخگویان قترار
داده وپ .پس از گردآور و ورود دادهها به رایانه با هم
tت

نرماتزار  SPSSنسخه  ،11/5از آزمون

نمونها و آزمون تریپمن برا تحلیل دادهها استزاده وپ.
یافتهها .یاتتهها تويیزی نشان میدهپ از نظتر ستطح تحصتیال 8/5 ،دريتپ از اتتراد

نمونه توق دیپلم 77 ،دريپ معلمان دارا مپرک لیسانس و  13/7دريپ توق لیستانس بودنتپ.
از نظر توزیع سنی ،اهثری معلمان ( 48/4دريپ) بین  31تتا 40ستال را داوتتنپ و بتاال 40
سال  33/9دريپ و زیر  30سالهها برابر با  17/7دريپ بودنپ .از نظتر ستابقه ختپم  ،اهثریت
معلمان را اتراد تشکیل دادهانپ هه سابقه خپم باال  11ستال داوتتهانتپ ( 72/2دريتپ) و
 25/8دريپ اتراد نمونه همتر از  10سال ستابقه هتار داوتتهانتپ .بته منظتور وناستایی عوامتل
اجتماعی و ترهنگی مؤثر بر منزل اجتماعی معلمان ،محقتق بتا استتزاده از ادبیتا ،و پیشتینه
13. Content Validity
14. Reliability
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تحقیق 11 ،عامل مهم را وناسایی هرد و از معلمتان متورد مطالعته خواست تتا دربتاره درجتة
اهمی این عوامل اجتماعی-ترهنگی در جامعه قضاو ،هننپ .به منظتور تحلیتل دادههتا نیتز از
آزمون  tت

نمونه ا استزاده وتپ و بتا تعیتین میتانگین نظتر  )µ - 3( 3بته مقایسته آن بتا

میانگینها تجربی حايله اقپام وپ .جپول وماره  ،1نتایج آزمون  tت

نمونتها مربتو بته

 11عامل تأثیرگذار در منزل اجتماعی معلمان را نشان میدهپ.
نگاره شماره ( -)1نتایج آزمون  tتك نمونهای در خصوص عوامل تأثیرگذار در منزلت
اجتماعی معلمان
ردیف
1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

عوامل تأثیرگذار
ایجتتاد و تقوی ت تشتتکلهتتا
ينزی معلمان
تراهم هردن زمینه مشتاره
معلمتتتان در تعالیتتت هتتتا
اجتماعی-ترهنگی جامعه
جذب نیروهتا عالقمنتپ بته
وغل معلمتی و تتالش بترا
حزظ و نگهپار از آنها
احیا نق الگویی و تربیتتی
معلم در جامعه
رووتتن بتتودن اهمیتت هتتار
معلمان برا جامعه
اتزای اعتمتاد عمتومی بتین
معلمان و مسئوالن آمتوزش و
پرورش
تراهم هردن زمینه دستتیابی
معلمان به مپارج علمی باالتر
اولویت ت دادن بتتته تعلتتتیم و
تربی درهنار موضوعا ،مهتم
و هالن هشور
ايالح نگترش جامعته دربتاره
مصرب هننپه بودن آموزش و
پرورش
ارج نهادن به ارزش ها حرته
معلمی در جامعته و قتپردانی
ماد و معنو از معلمان
تقوی خود باور و استتقالل
در معلمان

میزان t

سطح
معنیداری
0/000

میانگین
نظری

میانگین
تجربی

اختالف
میانگین

3

3/65

0/65

12/38

3

3/73

0/73

14/48

0/000

3

3/65

0/65

13/06

0/000

3

3/53

0/53

11/61

0/000

3

2/89

 0/11ت

 1/67ت

0/096

3

2/88

 0/12ت

 1/82ت

0/07

3

3/41

0/41

7/82

0/000

3

3/72

0/72

14/2

0/000

3

3/84

0/84

17/52

0/000

3

3/76

0/76

16/04

0/000

3

2/87

 0/13ت

 1/94ت

0/053

(منبع :یاتتهها تحقیق)
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با توجه به میزان  tبه دس آمپه و سطح معنیدار  ،پاسخها نمونهها پتژوه

نشتان

متتیدهتتپ هتته میتتانگین نمتترا ،عوامتتل  9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1و  10بتتا میتتانگین نظتتر تزتتاو،
بتودن میتانگین

معنیدار دارد .البته  3عامل دیگر (عوامل  6 ،5و  )11نیز با توجه به نزدیت

نمرا ،با میانگین نظر در نظر گرتتهوپه متوسب ارزیابی میوود .نگارهها وتماره ( )2و ()3
نتایج آزمون تریپمن و رتبة هر ی

از  8عامل تأثیرگذار بر منزلت اجتمتاعی معلمتان را نشتان

میدهپ.
نگاره شماره ( -)2نتایج آزمون فریدمن و سطح معنیداری
تعداد نمونهها

نمره کای اسکوئر

درجه آزادی

سطح معنیداری

384

478/84

383

0/000

(منبع :یاتتهها تحقیق)
نگاره شماره ( -)3رتبه هر یك از عوامل بر اساس آزمون فریدمن
ردیف

عوامل تأثیرگذار بر منزلت اجتماعی معلمان

میانگین رتبه

1

ايالح نگرش جامعه درباره مصربهننپه بودن آموزش و پرورش

2

ارج نهادن به ارزشها حرته معلمی در جامعه و قپردانی ماد
و معنو از معلمان
تراهم هردن زمینه مشاره معلمان در تعالی ها اجتمتاعی-
ترهنگی جامعه
اولوی دادن به تعلیم و تربی در هنار موضوعا ،مهتم و هتالن
هشور
ایجاد و تقوی تشکلها ينزی معلمان

8/46
8/13

6
7

جذب نیروها عالقمنپ به وغل معلمی و تالش بترا حزتظ و
نگهپار از آنها
احیا نق الگویی و تربیتی معلم در جامعه

7/32

8

تراهم هردن زمینه دستیابی معلمان به مپارج علمی باالتر

7/01

3
4
5

8/13
8/03
7/86
7/79

(منبع :یاتتهها تحقیق)
نتایج آزمون تریپمن نشان داد هه بین رتبهها عوامتل تتأثیرگتذار بتر منزلت اجتمتاعی
معلمان تزاو ،معنی دار وجود دارد .از طرب دیگر ايالح نگرش جامعه دربتاره مصتربهننتپه
بودن آموزش و پرورش با میانگین  ،8/46ارج نهادن بته ارزشهتا حرتته معلمتی در جامعته و
قپردانی ماد و معنو از معلمان با میانگین  ،8/13تراهم هردن زمینته مشتاره معلمتان در
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تعالی ها اجتماعی -ترهنگی جامعه با میانگین  8/13و اولویت دادن بته تعلتیم و تربیت در
هنار موضوعا ،مهم و هالن هشور با میانگین  8/03جزو مهمترین عوامل ترهنگی و اجتماعی
تأثیرگذار بر منزل اجتماعی معلمان بودنپ.

فرجام
مزروض این اس هه علم و معلمی در مکتب الهی جایگاه بسیار واال و رتیعی دارد و نگتاه الهتی
به معلم در انسان ساز و پرورش جوانان و جامعه ختپامحور تزستیر وتپه است  .پترداختن بته
مقوله منزل علم ،تپریس و معلم بپون توجه به جایگاه ایتن مقولته در جوامتع قتپیم و جپیتپ
ممکن نخواهپ بود .جامعه ایران ،جامعه ا

در حال گذار از وضعی سنتی به مپرن اس هه بته

تبع آن ارزش ها و باورها نیز در حال تغییر و دگرگونی اس  .همچنین حاهم بتودن ارزش هتایی
چون قناع باعث میوپ اتراد هه با عشق به دانایی تپریس میهردنپ در مقایسته بتا هستانی
هه درآمپ برایشان مهمتر بود ،جایگاهی رتیع تر نتزد جامعته داوتته باوتنپ .ایتن تراینتپ عامتل
خووبختی و منزل باال معلم بود ،زیرا ارزش ها

جامعه جایگاه معلتم را در جامعته تضتمین

میهرد .اما با ورود به دوران جپیپ ،خووبختی با مزهومی سنتی تزاو ،پیپا هرد .حال با توجته
به گذر جامعه ما به مپرنیته هه گاه با تغییر پارها ارزشها و هنجارهتا ستنتی همتراه است ،
چنین جوامعی نه مپرن انپ نه ستنتی .سست وتپن پایگتاه معلمتان را نیتز متیتتوان یکتی از
پیامپها این گذار تلقی هرد .بنتابراین ايتالح نگترش جامعته بته آمتوزش و پترورش یکتی از
مهمترین راهبردها برا اتزای

منزل اجتماعی معلمان قلمپاد میوود.

با نگاهی به سلسله مراتب مازلو میتوان پی برد هه هنوز بسیار از معلمان جامعه از عهپه
نیاز ها تیزیولوژیکی خود بر نیامپه انپ و در تهیه نان و مسکن و پوواک خود عاجزنپ؛ بنتابراین
انتظار نمی رود هه انگیزه ا برا رسیپن به مرحله باالتر از تأمین نیازهتا اولیته ختود داوتته
باونپ .مشکال ،معیشتی باعث می وود او و خانواده اش احستاس حقتار ،هننتپ .معلتم محتتاج
مجبور اس وغل دوم و سوم پیپا هنپ .چنین وخصی وق نیز حويله هاتی برا وغل ايتلی
خود نخواهپ داو و نیز دس زدن به وغل هایی دون وتأن او باعتث تضتعیف عتز ،درونتی و
منزل اجتماعی او خواهپ وپ .تحقیق حاضتر نیتز نشتان داد ارج نهتادن بته ارزشهتا حرتته
معلمی در جامعه و قپردانی متاد و معنتو از معلمتان یکتی از عوامتل تأثیرگتذار بتر منزلت
معلمان اس  .عالوه بر این از نظر معلمان ،تراهم هردن زمینه مشاره معلمان در تعالیت هتا
اجتماعی -ترهنگی جامعه و اولوی دادن به تعلتیم و تربیت درهنتار موضتوعا ،مهتم و هتالن
هشور نیز در اتزای

منزل اجتماعی معلمان تأثیر زیاد دارد.
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آموزش و پروش به منزله قلب پیکره جامعه اس هه موجتب متیوتود بخت هتا دیگتر
جامعه روپ و پیشرت هننپ .با مطالعه سرنوو هشورها پیشترتته متوجته نقت

آمتوزش و

پرورش در ارتقا بخ ها دیگر هشور می وویم اما نکته مهم این اس هته اهمیت تعلتیم و
تربی به عوامل آن بر میگردد و در میان عوامل آموزش و پترورش «معلتم» مهتمتترین عامتل
تلقی میوود .در واقع مهم ترین وسیله رسیپن بته اهتپاب آمتوزش و پترورش معلتم پویاست .
معلمان هه در تراینپ تعلیم و تربی ،مجریان خب مقپم برنامهها آموزش و پرورش هستنپ ،با
دان

و مهارتی هه هسب هترده انتپ موجبتا ،روتپ و بالنتپگی تراگیتران را تتراهم متیآورنتپ.

همانگونه هه پیامبر اهرم (ص) معلمان را ستارگان آسمان میدانتپ هته راه را بته متردم نشتان
می دهپ .اما یکی از عوامل مهم در اجرا وایسته نق

معلمان انگیزه قو آنهاس و از عوامتل

مهم در برانگیخته وپن انگیزه معلمان این اس هه معلمتان منزلت

اجتمتاعی بتاالیی داوتته

باونپ .در واقتع در رهگتذر تعلتیم و تربیت  ،هرقتپر معلتم محبوبیت بیشتتر داوتته باوتپ،
تأثیرگذار پایپارتر نیز خواهپ داو  .همچنتین تقویت منزلت اجتمتاعی معلمتان یکتی از
حساس ترین وظایف آموزش و پرورش اس  .با توجته بته تتأثیر تتراوان متغیترهتا ترهنگتی-
اجتماعی در منزل اجتماعی معلمان پیشنهاد می وود هه زمینه مشاره بیشتر معلمان بهویژه
معلمان با میزان تحصیال ،باالتر در تعالی ها ترهنگتی و اجتمتاعی جامعته مثتل حضتور در
سمینارها و همای ها و نیز ارج نهادن ماد و معنو به حرته معلمی بی

از گذوتته در نظتر

گرتته وود.
منابع فارسی
اتالهی ترد ،حسین( ،)1380بررسی منزلت اجتماعی معلم در نظام تعلییم و تربییت اسیالمی از
آرمان تا واقعیت ،پایاننامه هاروناسی اروپ ،دانشگاه ویراز ،دانشکپه علوم تربیتی.

بهمنی ،ش ،)1380( .بررسی پایگاه اجتماعی معلمان در مقایسه بیا سیایر مشیالل از دییدگاه
اولیای دانشآموزان (گزارش تحقیق) ،اهواز ،اداره هل آموزش و پرورش استان خوزستان.
رضایی ،علی محمپ و ابراهیم علیزاده (" ،)1387بررسی منزل اجتماعی حرته معلمی (دبیر دبیرستان و
آموزگار دبستان) و تغییرا ،آن در طول سه دهه گذوته" ،نوآوریهیای آموزشیی ،وتماره،29
يص.7-26
رودبار  ،مسعود و رضا حکیمی (" ،)1388بررسی مقایسها جایگاه اجتماعی معلمان ابتپایی ،راهنمایی
و متوسطه استان سیستان و بلوچستان" ،مجله علوم تربیتی و روانشناسی ،سال سی و ستوم،
وماره.3
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رون ،سیپ امیر (" ،)1391در ضرور ،ارتقا جایگاه اجتماعی معلمان" ،مجله رشد معلم ،وماره.8

هلیشاد  ،زهرا ( ،)1384بررسی موقعیت اجتماعی دبیران از دیدگاه دانشآمیوزان دختیر دوره
متوسطه شهر اصفهان ،پایاننامه هاروناسی اروپ ،دانشگاه ايزهان.
عالقهبنپ ،علی ( ،)1382جامعهشناسی آموزش و پرورش ،تهران :انتشارا ،امیرهبیر.

تیروز ثانی ،حسن( ،)1389بررسی راههای افزایش منزلت اجتماعی معلمان از دیدگاه معلمان و
دانشآموزان شهر مرند ،پایاننامه هاروناسی اروپ ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران ومال.

قائمپور ،محمپعلی ( ،)1388بررسیی منزلیت اجتمیاعی معلمیان از دییدگاه دانیش آمیوزان و
دانشپژوهان پیشدانشگاهی ،معاون برنامهریز اداره هل آموزش و پرورش استان قم.

محمپ  ،علی ( ،)1382بررسی شأن و موقعیت اجتماعی معلمان از دیدگاه دانشآموزان مدارس
راهنمایی و متوسطه استان اصفهان ،دانشگاه ايزهان.

نویپ  ،احمپ و محمود برزگر (" ،)1382راهها ارتقا منزل اجتماعی معلمان" ،مجله روانشناسیی
علوم تربیتی ،وماره.74
ورنون ،جوزب ( ،)1379بررسی پایگاه حرفهای و احساس اجتماعی معلمان در آموزش و پرورش،
ترجمه رضا محمپ  ،تهران :انتشارا ،سازمان پژوه .
یونسکو (  ،) 1994اندیشمندان تعلیم و تربیت ،جلپ  ،4ترجمه محمپتقی سبزوار ( ،)1385تهران:
دانشگاه تربی

معلم.
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