ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و عوامل مؤثر (مورد  :شهر دره شهر )
 ،3لیال یوسفوند2سیاوش خدایاری ١،دکتر غالم عباس توسلی
چكیده انجام گرفته است » .بررسي منزلت اجتماعي معلمان از دیدگاه خود آنان در شهر درهشهر «تحقیق حاضر به منظور به
این منظور نگرش معلمان سه مقطع ابتدایي ،راهنمایي و متوسطه نسبت به منزلت اجتماعي آنان در این شهر مورد سنجش قرار
گرفته است .هدف این پژوهش بررسي عوامل موثر در ارتقاي منزلت اجتماعي معلمان و ارائه راهكارهایي در این زمینه باشد.
كه حجم آنها  ،روش تحقیق از نوع توصیفي پیمایشي (زمینه یابي) است ،جامعه آماري معلمان مرد و زن شاغل سپس از طریق
نمونه  ،نفر برآرود شده است  222نفر بوده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران  108١گیري تصادفي طبقه اي
متناسب انتخاب شدهاند .متغیرهاي مستقل در این تحقیق اعتبار شغلي ،خدمات شغلي ،حقوق و مزایاي شغلي ،و متغیر وابسته نیز
منزلت اجتماعي معلمان میباشد .براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه تجزیه و تحلیل دادهها از روشهاي آماري توصیفي و
استبناطي  ،استفاده شده است .و به منظور تنظیم ،طبقهبندي (مدل سازي معادالت ساختاري) استفاده شده استAMOS .
وایموس  SPSSبه وسیله مجموعه هاي نرمافزاري نتایج استخراج شده نشان میدهد كه منزلت اجتماعي معلمان در جامعه پایین
ارزیابي مي شود .آن هم ناشي از سه عامل :پایین بودن حقوق و مزایاي شغلي ،پایین بودن اعتبار شغلي و كم اهمیت تلقي شدن
خدمات شغلي معلم است .داده ها و مقادیر به دست آمده در مدل تجربي و شاخص برازش كاي اسكوئر نشان مي دهد كه مدل
رگرسیوني تحلیل شده از نوع اشباع شده است .تفسیر فوق بیانگر آن است كه متغیر حقوق و مزایاي شغلي در میان ابعاد دیگر
كل واریانس سازه منزلت اجتماعي معلمان را تبیین نماید .و بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته 22/0توانسته است منزلت
اجتماعي معلمان داشته است .
کلید واژه ها :منزلت اجتماعي ،معلم ،اعتبار شغلي ،حقوق و مزایاي شغلي
 .1استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران ،تهران ،ایران . .دانشجوي دكتري جامعه شناسي مسائل اجتماعي  2دانشگاه آزاد واحد
دهاقانs9723877@gmail.com ،
 .كارشناسي و دبیر شیمي دبیرستان3
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مقﺪمه پایﺪاري و اسﺘﻤﺮار حﻴات فﺮهﻨگي و علﻤي یﻚ جامعه وابﺴﺘه به آمﻮزش و پﺮورش اسﺖ مع و لﻢ ایفا .كﻨﻨﺪه نقﺶ ویﮋه و
مﺤﻮري تعلﻴﻢ و تﺮبﻴﺖ اسﺖ آنها و در سایه تﻮانﻤﻨﺪي و اقﺘﺪار رشﺪ علﻤي حاصﻞ مي هﺮ شﻮد ،و بي گﻮنه به تﻮجهي انﺪازد آنها
دوام و بقاي جامعه را به خﻄﺮ  .به ﻃﻮر قﻄع ،كﺴاني كه در ایﻦ سﻄﺢ از اهﻤﻴﺖ و حﺴاسﻴﺖ قﺮار دارنﺪ ،بایﺪ از مﻮقعﻴﺖ و
مﻨﺰلﺖ باالیي در جامعه بﺮخﻮردار باشﻨﺪ تا از سﻮیي مقﺒﻮلﻴﺖ و مﺸﺮوعﻴﺖ الزم اجﺘﻤاعي را به دسﺖ آورنﺪ و با حﻤایﺖ و
پﺸﺘﻴﺒاني مﺮدمي بﺘﻮانﻨﺪ به وﻇایﻒ حﺴاس و خﻄﻴﺮ خﻮد به بهﺘﺮیﻦ وجه مﻤﻜﻦ عﻤﻞ كﻨﻨﺪ و از سﻮي دیگﺮ زمﻴﻨه الزم بﺮاي
پﻴﻮسﺘﻦ جﻮانان مﺴﺘعﺪ ،مﺘعهﺪ و كارآمﺪ را خ به صفﻮف ﻮد فﺮاهﻢ سازنﺪ باال بﺒﺮنﺪ .بﺮخﻮردار معلﻤي كه از مﻨﺰلﺖ واالیي باشﺪ
مي  ،تﻮانﺪ الگﻮیي مﻄلﻮب بﺮاي دانﺶ آمﻮزان باشﺪ .بﺮاساس مﻄالعات انﺠام شﺪه ،در كﺸﻮرهایي كه از نﻈﺮ آمﻮزش و پﺮورش
پﻴﺸﺮفﺘهانﺪ از معلﻤان از مﻨﺰلﺖ باالیي بﺮخﻮردارنﺪ ،شﻤار داوﻃلﺒان ایﻦ حﺮفه مﺸاغﻞ  ،بﺴﻴاري دیگﺮ بﻴﺸﺘﺮ اسﺖ  .بﻴان
مﺴأله در ابﺘﺪاي آخﺮیﻦ ربع قﺮن بﻴﺴﺘﻢ ،نﻤي جهانﻴان دریافﺘﻨﺪ كه آمﻮزش وپﺮروش نﺒای تﻮانﺪ و ﺪ از واقعﻴﺖ زنﺪگ هاي تازه ي
دور بﻤانﺪ .و نﻈام آمﻮزشي پي اي را شال ریﺨﺖ كه معلﻢ را در پایه و ﻮدة خﻮد قﺮار داد .جﺰ ایﻦ هﻢ نﻤيتﻮان باشﺪ ﺴﺖ نﻮشﺘه
.چﻮن در گفﺘه ها و ب ها و تﺤقﻴقات نﺘایﺠي ه دسﺖ آمﺪ كه اگﺮ ایﻦ پایه و شالﻮده مﺤﻜﻢ و اسﺘﻮار و قابﻞ اعﺘﻤاد نﺒاشﺪ هﺮ بﻨایي كه
بﺮ روي آن گﺬاش هﻢ ﺘه شﻮد مﺤﻜﻮم به فﺮوریﺰي و از كه پاشﻴﺪگي خﻮاهﺪ بﻮد و درك كﺮده بﻮدنﺪ دیﻮارهاي بﻨاي عﻈﻴﻢ آمﻮزش
هﺮ چﻨﺪ هﻢ اصﻮلي و م و ﺪبﺮانه حﺴاب شﺪه باشﻨﺪ وارد نﻜﺮدن معلﻢ در مهﻨﺪسي ایﻦ بﻨا به مﻨﺰلﺔ فﺮونﺸانﺪن اسﺘعﺪاد فﺮوپاشي
در آن اسﺖ .مع با دیﺪي جهاني تﺼﻮیﺮ لﻢ در ایﻦ زمان ،تﺼﻮیﺮي یﻚ بعﺪي اسﺖ كه هﻴﭻ عﻤقي نﺪارد در واقع ایﻦ تﺼﻮیﺮ،
دوران سﻜﻮن یا دوران تﻨهایي معلﻢ را به یاد مي در آورد .معلﻢ ایﻦ دوران شﺨﺼﻴﺘي مﻈلﻮم و بي پﻨاه دارد كه هﻤﻮاره هﻤﺴان
كارگﺮ معﺼﻮم كارخانه ورودي اي تﻮلﻴﺪي اسﺖ كه اﻃالع چﻨﺪاني از ها و خﺮوجي كارخانه هاي مي اي كه درآن كار امه كﻨﺪ
نﺪارد .ﻃﺒق بﺮن و هاي مﺪون مﺸﺨﺺ ،و در ﻃﻮل
( ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان و عﻮامﻞ مﺆثﺮ) مﻮرد :شهﺮ دره شهﺮ زماني
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تعﻴﻴﻦ شﺪه ،حﺮكات و رفﺘارهاي بﺮنامه ریﺰي شﺪه و ش از پﻴﺶ تعﻴﻴﻦ مي ﺪه مﻄﻴ كﻨﺪ ،ع و فﺮمانﺒﺮ دسﺘﻮرالعﻤﻞها مي .

مقﺮرات و قﻮانﻴﻨي اسﺖ كه به او تﺬكﺮ داده  ،شﻮنﺪ تﻮانایي » نﺒایﺪ فﺮامﻮش كﺮد كه مادر آسﺘانه ورود ح « به عﺼﺮ دانایي
سﺮشﺘه با هﺴﺘﻴﻢ و امﻞ دانایي سﺮشﺘه با تﻮانایي نﻴﺰ معلﻢ اسﺖ ،و بایﺪ باور داشﺖ كه معلﻢ سﺘﻮن تغﻴﻴﺮ ،مﺤﻜﻢ و تﻮسعه پﻴﺸﺮفﺖ
اجﺘﻤاعي هاي و اسﺖ سﺮمایه سﻮد آورتﺮیﻦ مي گﺬاري در اقﺘﺼاد ملي به حﺴاب پ آیﺪ  .ﺲ الزم اسﺖ كه تﻤهﻴﺪاتي بﺮاي یافﺘﻦ
شأن واقعي معلﻢ انﺪیﺸﻴﺪ گام و مﻨﺰ هایي در راسﺘاي ارتقاي لﺖ اجﺘﻤاعي معلﻢ بﺮداشﺘه شﻮد .ایﻦ تﺤقﻴق نﻴﺰگامي اسﺖ در جهﺖ
نﺸان م دادن عﻮامﻞ ﺆ ثﺮ در ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان و عﻮاملي كه مﻮجﺐ كاهﺶ مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻢ در جامعﺔ ما شﺪه
 .انﺪ مي باشﺪ معلﻤي كه از مﻨﺰلﺖ واالیي بﺮخﻮردارباشﺪ مي دانﺶ  ،تﻮانﺪ الگﻮیي مﻄلﻮب بﺮاي باشﺪ آمﻮزان  .بﺮاساس
مﻄالعات انﺠام شﺪه ،در كﺸﻮرهایي كه از نﻈﺮ آمﻮزش پﻴﺸﺮفﺘه و پﺮورش انﺪ ،معلﻤان از مﻨﺰلﺖ باالیي بﺮخﻮردارنﺪ ،شﻤار
داوﻃلﺒان ایﻦ حﺮفه از بﺴﻴاري مﺸاغﻞ دیگﺮ بﻴﺸﺘﺮ اسﺖ  .ژاپﻨي اسﺖ » ها اعﺘقاد دارنﺪ كه « شایﺴﺘگي نﻈام آمﻮزشي به انﺪازة
شایﺴﺘگي معلﻤان آن )امﻴﻦ ورزلي مي (. ،١331تﺤقﻴقات نﺸان كﺸﻮرها در هﻤﺔ ً دهﺪ كه تقﺮیﺒا ي اروپایي ،معلﻤان از مﻨﺰلﺖ
( ١331اجﺘﻤاعي باالیي بﺮخﻮردارنﺪ) بﺮاهﻨي ،معلﻤي كه نه تﻨها مانﻨﺪ كارمﻨﺪان بانﻚ و دیگﺮ و ادارات و نهادها ن ﻈامﻴان كﻤﻚ
هﺰیﻨه سفﺮ دریافﺖ نﻤي و كﻨﺪ ایام یا هﺘﻞ بﺮاي وي در سفﺮ رزرو نﻤي شﻮد و غﻴﺮ از حقﻮق ،مﺰایایي دریافﺖ نﻤي كﻨﺪ و
مﺠﺒﻮر اسﺖ به علﺖ عﺪم تﻤﻜﻦ مالي در سفﺮ تابﺴﺘاني شﺐ را در راهﺮو كالسهاي درس در مﻴان مﻴﺰ و صﻨﺪلﻴها بگﺬرانﺪ و آن هﻢ
اول هﺰیﻨه اقامﺖ در نﻤایﺪ مﺪرسه را پﺮداخﺖ نﻤيتﻮانﺪ از مﻨﺰلﺖ باالیي بﺮخﻮردار .باشﺪ معلﻢ  ،شﻜي نﻴﺴﺖ كه زنﺪگي اقﺘﺼادي
معلﻢ و سﺒﻚ آن و نگاه به بایﺪ تغﻴﻴﺮ ی شﻴﻢ ابﺪ تا آمﻮزش و پﺮورش پﻮیا داشﺘه با ملي .در مﺘﻮن و مﻨابع اسالمي و ا  ،عﻢ از
سﺨﻨان انﺒﻴاء بﺰرگان دیﻦ و اشعار شاعﺮان شﻮاهﺪ مﺘعﺪدي دربارة ضﺮورت بﺰرگﺪاشﺖ ،احﺘﺮام و ارتقاي جایگاه و مﻨﺰلﺖ معلﻢ
به چﺸﻢ مي مي ً »  :خﻮرد .حﻀﺮت علي) ع (فﺮمایﺪ مﻦ علﻤﻨي حﺮفا  « .فقﺪ سﻴﺮني عﺒﺪأ با ایﻦ حال ،با مﻄالعﺔ بﺮخي مﻨابع
و ﺘه نﻮش هﻢ ها و مي چﻨﻴﻦ شﻮاهﺪ مﻮجﻮد در یابﻴﻢ كه معلﻤان احﺘﺮام و دانﺶ مﻨﺰلﺖ شایﺴﺘه خﻮد را نﺰد آمﻮزان ،اولﻴاء دانﺶ
آمﻮزان ،صاحﺒان مﺸاغﻞ مﺨﺘلﻒ و عامﺔ مﺮدم تا حﺪودي از دسﺖ داده ب انﺪ هﻃﻮري تﺮحﻢ كه نگاه آمﻴﺰ به معلﻤان به صﻮرت
امﺮي
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ﻃﺒﻴعي درآمﺪه اسﺖ .هﺮ چﻨﺪ خﻮد معلﻤان نﻴﺰ در ایﻦ زمﻴﻨه بي تقﺼﻴﺮ نﻴﺴﺘﻨﺪ و در تعامالت روزانه با اقﺸار مﺨﺘلﻒ مﻈلﻮم
نﻤایي نﻤﻮده و شایﺴﺘ خﻮد را ﺔ مي تﺮحﻢ تلقي  .كﻨﻨﺪ امﺮوزه ایﻦ تﺼﻮر در جامعه شﻜﻞ گﺮفﺘه كه اغلﺐ ،افﺮادي به معلﻤي
روي مي تﺼﺪي آورنﺪ كه در شغلهاي دیگﺮ تﻮفﻴق نﻴافﺘه بﻨاب انﺪ .تﺤﺼﻴﻞ ﺮایﻦ نگﺮش مﻨفي نﺴﻞ جﻮان و به كﺮدگان شغﻞ
معلﻤي و مﺰایاي آن جایي بﺮاي ابهام باقي نﻤي  .گﺬارد ضﺮورت و اهﻤﻴﺖ مﺴﺌله -و معلﻤي كه از مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي واالیي
بﺮخﻮردار باشﺪ احﺴاس مﺴﺌﻮلﻴﺖ و تعهﺪ رضایﺖ شغلي در او افﺰایﺶ یافﺘه ،بهﺘﺮ مي  .تﻮانﺪ اهﺪاف تعلﻴﻢ و تﺮبﻴﺖ را تﺤقق
بﺒﺨﺸﺪ -دانﺶ معلﻤان از احﺘﺮام و مﻨﺰلﺖ شایﺴﺘه نﺰد آمﻮزان و اولﻴاء آنان ،افﺮاد جامعه و نﺴﺒﺖ به دیگﺮ كارمﻨﺪان بﺮخﻮردار
نﻴﺴﺘﻨﺪ .بﻨابﺮایﻦ ارائه راهﻜارهایي در ایﻦ زمﻴﻨه ضﺮوري بﻨﻈﺮ ميرسﺪ - .شایﺴﺘه ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان در جﺬب
افﺮاد مﺴﺘعﺪ و مي تﺮ به حﺮفﺔ معلﻤي ت ﻮانﺪ تأثﻴﺮ بﺴﺰایي داشﺘه و پﻮیایي نﻈام آمﻮزشي را ب ه  .دنﺒال دارد هﺪفهاي تﺤقﻴق
هﺪف كلي بﺮرسي و مﻄالعﺔ راهﻜارها و عﻮامﻞ مﺆثﺮ در ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان از دیﺪگاه آنان هﺪف كلي و اصلي
تﺤقﻴق اسﺖ  .هﺪف هاي جﺰعي  -نﺸان دادن عﻮامﻞ ناﻇﺮ بﺮ پایﻴﻦ بﻮدن مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان  -سﻨﺠﺶ تأثﻴﺮ اعﺘﺒار
شغلي در ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان -ا سﻨﺠﺶ تأثﻴﺮ  .فﺰایﺶ حقﻮق و مﺰایاي معلﻤان بﺮ ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي آنها . -
سﻨﺠﺶ تأثﻴﺮ خﺪمات شغلي بﺮ مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان
( ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان و عﻮامﻞ مﺆثﺮ) مﻮرد :شهﺮ دره شهﺮ پﻴﺸﻴﻨه و
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چارچﻮب نﻈﺮي تﺤقﻴق در آثار ماكﺲ و بﺮ ،پایگاه اجﺘﻤاعي به آن ارزیابي كه مﺮدم از یﻜﺪیگﺮ دارنﺪ اشاره ميكﻨ ﺪ و یﻚ گﺮوه
هﻢ پایگاه نﻴﺰ شامﻞ آن مﻮقع افﺮادي اسﺖ كه یﻚ ارزیابي مﺜﺒﺖ یا مﻨفي مﺸﺘﺮك از ( ١338: 230اجﺘﻤاعي دارنﺪ) .تﺮنﺮ،
البﻴگلي ،واساسا «پایگاه» بﺮ مفاهﻴﻢ گﺮوه پایگاه »و « هاي هﻢ را به مﻨﻈﻮر تﺸﺨﻴﺺ و تﻤایﺰ مﺮتﺒﺔارزیابي مﻮقع اجﺘﻤاعي
از مﻮقع عالي به كار مي وبﺮ ،بﺮد .به كالم ﻃﺒق در هﻢ سﻨﺠي با گﺮوه ات ،هاي هﻢ پایگاه گﺮوه مي هاي بهﻨﺠار مﺤﺴﻮب .
شﻮنﺪ بي هﺮ چﻨﺪ كه آنها از نﻮع مي شﻜﻞ و نامﻨﻈﻢ گﺮوه  .باشﻨﺪ به نﻈﺮ وبﺮ گﺮوه زنﺪگي » هاي مﻨﺰلﺖ اغلﺐ « سﺒﻚ یا
شﻴﻮة رفﺘاري دارنﺪ كه آنها را از بقﻴه افﺮاد جامعه مﺘﻤایﺰ مي  .گﺮوه مي » سازد هاي مﻨﺰلﺘي بﺮحﺴﺐ قﺪرتي تقﺴﻴﻢ آبﺮوي ١
شﻮنﺪ كه از مي  2اجﺘﻤاعي یا حﻴﺜﻴﺖ تﻮزیع شﺪه در نﻈام مﻨﺰلﺘي سﺮچﺸﻤه « .گﻴﺮد چارلﺰ هﻮرتﻦ كﻮلي معﺘقﺪ اسﺖ كه هﺮ
شﺨﺺ خﻮد را در مي آیﻨه دیگﺮان مي بﻴﻨﺪ و شﻨاسﺪ  .مفهﻮم خﻮد آیﻨه سان او بﻴا كه دارد » نگﺮ آنﺴﺖ هﺮ بﺮداشﺘي كه شﺨﺺ
از خﻮد  -در هﺮ ذهﻦ معﻴﻨي وجﻮد دارد و د نﻮع احﺴاسي كه شﺨﺺ از خﻮد ارد با مي  ،رویﻜﺮدي تعﻴﻦ شﻮد كه فﻜﺮ مي كﻨﻴﻢ
دیگﺮان نﺴﺒﺖ به خﻮد ما دارنﺪ .مي بﺪیﻦ سان ،تﺼﻮر كﻨﻴﻢ كه در اذهان دیگﺮان بﺮداشﺘي از قﻴافه ،رفﺘار هﺪفها  ،كﺮدار و
دوسﺘانﻤان وجﻮد دارد و ایﻦ ابعاد ،خﻮد به شﻴﻮه هاي گﻮناگﻮن تﺤﺖ تأثﻴﺮ  ،ایﻦ تﺼﻮر دارد ریﺘﺰر « ،ما قﺮار )(.200 :02 ١3
مﻄابق با نﻈﺮیه كﻮلي ،در پﮋوهﺶ حاضﺮ،آن ارزیابي و قﻀاوتي كه معلﻤان از خﻮد دارنﺪ حاصﻞ قﻀاوت دیگﺮان و جامعه در
مﻮرد آنهاسﺖ .مﻮر  3نﻈﺮیه قﺸﺮبﻨﺪي كاركﺮدي كﻴﻨگﺰلي دیﻮیﺲ و ویلﺒﺮت ایﻦ دو مﺤقق بﺮ ایﻦ باورنﺪ كه در نﻈام قﺸﺮبﻨﺪي

اجﺘﻤاعي ،مﻮقعﻴﺖ هاي اجﺘﻤاعي ،از مﻨﺰلﺖ و اهﻤﻴﺖ یﻜﺴاني بﺮخﻮردار نﻴﺴﺘﻨﺪ و بﺴﺘگي به سلﺴله مﺮاتﺐ ارزشي جامعه دارنﺪ .
جامعه بﺮاساس هﻤﻴﻦ نﻈامهاي ارزشي به افﺮاد جهﺖ تﺼﺪي مﻮقعﻴﺖ هاي مﺨﺘلﻒ ،پاداش هاي مﺘفاوتي مي دهﺪ جامعه به
مﺸاغلي كه بﺮ عهﺪه گﺮفﺘﻦ آنها ناخﻮشایﻨﺪتﺮ دشﻮارتﺮ و پاداش اسﺖ اما بﺮاي بقاي جامعه ضﺮورت دارنﺪ ،بﻴﺸﺘ هاي ﺮي را
اخﺘﺼاص مي دهﺪ تا افﺮاد با اسﺘعﺪاد ،شایﺴﺘه ،تﻮانا و الیق ،انگﻴﺰه كافي بﺮاي بﺮعهﺪه گﺮفﺘﻦ
2. prestig .١

honor

kingsley Davis .3
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ایﻦ سﻤﺖ مهﻢ هاي دشﻮار را پﻴﺪا كﻨﻨﺪ .پاداش تﺮیﻦ ایﻦ ها عﺒارتﻨﺪ از :درآمﺪ باالتﺮ ،فﺮاغﺖ افﺰون تﺮ و مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي بﻴﺸﺘﺮ.
بﺮ مي اساس ایﻦ نﻈﺮیه ،تﻮان اسﺘﻨﺒاط كﺮد كه اگﺮ مﺮدم احﺴاس كﻨﻨﺪ معلﻤي شغﻞ شغلي آسان ،كﻢ مﺴﺌﻮلﻴﺖ و بي نﻴاز از
تﺨﺼﺺ اسﺖ و بﺮاي بقا و دوام جامعه ضﺮورت چﻨﺪاني نﺪارد ،مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي ایﻦ مﺸاغﻞ تﻨﺰل خﻮاهﺪ یافﺖ ملﻚ.(١301) ،
سامﻮئﻞ هانﺘﻴﻨگﺘﻮن مﻨﺰلﺖ ﻃﺒقاتي را باالتﺮ زمﻴﻨه شﻜﻞ گﻴﺮي مﺸاركﺖ اجﺘﻤاعي و سﻴاسي ( ،١318: 218مي دانﺪ) عﻨﺒﺮي
ﻃﺒق نﻈﺮیه دارد آبﺮاهام مازلﻮ آدمي پﻨج نﻮع نﻴاز مﺨﺘلﻒ باال و نﻴازهاي مﻨﺰلﺖ و احﺘﺮام در ي هﺮم ﻃﺒقه بﻨﺪي نﻴازها قﺮار
ميگﻴﺮنﺪ مي كه به ﻃﺮیق سلﺴله مﺮاتﺒي فعال صﻮ شﻮنﺪ به ایﻦ رت كه ابﺘﺪا پایﻴﻦ نﻴاز مﺮتﺒه مي تﺮ ارضا زماني شﻮد ،تا نﻴاز
مﺮتﺒه باالتﺮ بعﺪي بﺘﻮانﺪ ﻇهﻮر كﻨﺪ و تا ك ه نﻴازي بﺮ رفﺘار غلﺒه و چﻴﺮگي دارد و انﺪازه اي ارضاء نﺸﺪه زمﻴﻨه بﺮوز و فعالﻴﺖ
نﻴاز باالتﺮ فﺮاهﻢ نﻤي  .شﻮد به نﻈﺮ اتﺰیﻮني :در صﻮرتي كه حﺮمﺖ ،مﻨﺰلﺖ و حﻴﺜﻴﺖ افﺮاد از ﻃﺮیق ت مﺜﺒﺖ ﺪبﻴﺮ الگﻮهاي
نﻈﻴﺮ گﺮامي داشﺖ مﺮتﺒه ها ،احﺼاي ت ها و ﻮصﻴه شﻮد ها تﺤﺖ تأثﻴﺮ قﺮار داده در آنان درگﻴﺮي  ،شﺪیﺪ و مﺜﺒﺖ یعﻨي تعهﺪ به
وجﻮد خﻮاهﺪ آمﺪ و در غﻴﺮ ایﻦ صﻮرت در كاركﻨان ،درگﻴﺮي مﻨفي 02(.ـ ١332: 0١یا از خﻮد بﻴگانگي ایﺠاد خﻮاهﺪ شﺪ) .به
نقﻞ از هﻮي و مﻴﻜﻞ ،گﻮرل و داهﺮ ماداسا با مﻄالعﺔ وضعﻴﺖ معلﻤان سﺮي النﻜا در یافﺘه كه مﺴائﻞ شﻨاخﺘه شﺪه آنها بﻨﻈﺮ مي
رسﺪ كه غﻴﺮعادي باشﻨﺪ :از جﻤله :كالسهاي بﺰرگ ،دسﺘﻤﺰد ناچﻴﺰ ،احﺘﺮام پائﻴﻦ ،نفﻮذ كﻢ ،و به عﻨﻮان حﺮفه انﺘﺨابي مﺮدان دیﺪه
نﺸﺪه اسﺖ .هﻨﻮز انﺘﻈارات اجﺘﻤاعي حاكي از آن ا ارج سﺖ كه :معلﻤان انﺘﻈار دارنﺪ درك شﻮنﺪ ،شایﺴﺘه تلقي شﻮنﺪ ،سﺮمﺸق
نهاده شﻮنﺪ ،و ه اي بﺮاي دانﺶ  ،خﻮب رفﺘاري ( ١111 : 23آمﻮزان باشﻨﺪ) .گﻮرل و داهﺮ ماداسا ،شﻴﻤاهارا خاﻃﺮ نﺸان
كﺮد كه دسﺘﻤﺰد معلﻤان ژاپﻨي نﺴﺒﺖ به دیگﺮ كارمﻨﺪان عﻤﻮمي بﺴﻴار بﻴﺸﺘﺮ اسﺖ و با بﺨ مﺸاغﻞ مي ﺶ خﺼﻮصي بﺮابﺮي
جامعﺔ كﻨﺪ .در هﻤﻜاري معلﻤان ً ژاپﻨي غالﺒا آن به تﺼﻮر فﺮهﻨگي احﺘﺮامﺸان وابﺴﺘه اسﺖ .شﻴﻤاهارا )( 228: ١11١ ،
دالﻴﻜاسﻢ انگﻴﺰه هاي پﻮلي و غﻴﺮ پﻮلي به وسﻴله بعﻀي از كﺸﻮرها بﺮاي بهﺒﻮد مﻨﺰلﺖ معلﻤان مﻮرد بﺮرسي قﺮار داده اسﺖ .ایﻦ
مﻮارد شامﻞ :درمان ر ایگان ،بﻴﻤه كﻤﻚ هﺰیﻨه تﺤﺼﻴلي بﺮاي
( ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان و عﻮامﻞ مﺆثﺮ) مﻮرد :شهﺮ دره شهﺮ فﺮزنﺪان
23
آنها ،مﺴﻜﻦ رایگان ،فﻮق العاده سﺨﺘي كار ،یارانه وام مﺴﻜﻦ ،كﻤﻚ هﺰیﻨه سفﺮ ،مﺮخﺼي اسﺘعالجي ،فﺮصﺖ مﻄالعاتي ،دورة
شغلي) حﺮفه( اي  .و حقﻮق بازنﺸﺴﺘگي اسﺖ تﺤقﻴقات به مي عﻤﻞ آمﺪه در چﻨﺪ دهﺔ اخﻴﺮ نﺸان دهﺪ كه معلﻤي به عﻨﻮان یﻚ
شغﻞ مهﻢ و حﺴاس ،به عﻨﻮان چﻨﺪمﻴﻦ انﺘﺨاب افﺮاد قﺮار مي  .گﻴﺮد تﺤقﻴقي كه در ارتﺒاط دقﻴق با مﻮضﻮع انﺠام شﺪه و
تﺸابهات زیادي از لﺤاظ روششﻨاخﺘي و مﻮضﻮع چارچﻮب نﻈﺮي ایﻦ پﮋوهﺶ دارد تﺤقﻴقي اسﺖ كه با عﻨﻮان سﻨﺠﺶ مﻨﺰلﺖ
اجﺘﻤاعي معلﻤان در بﻴﻦ دانﺶ سام آمﻮزان ،تﻮسﻂ قائﻢ آرام و )  ١318پﻮر (مﻮرد پﮋوهﺶ قﺮار گﺮفﺘه اسﺖ و ﻃﺒق نﺘایج به
نﻤﻮده دسﺖ آمﺪه از آن ،دانﺶ آمﻮزان مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻢ را مﺘﻮسﻂ ارزیابي ان .ﺪ ﻃﺒق نﺘایج به)  ١300دسﺖ آمﺪه از پﮋوهﺶ
رضایي و علﻴﺰاده (مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي حﺮفه معلﻤي در گﺬشﺘه  38سال اقﺘﺼاد كاهﺶ یافﺘه و عامﻞ عﻤﺪه آن مﺸﻜالت اسﺖ بﻮده
.به عالوه مﻨﺰلﺖ معلﻤي پائﻴﻦ ورزش تﺮ از مﺸاغﻞ حﺮفه هاي اي ،تاجﺮ كارخانه بﻨگاه  ) ،هﻨﺮي ،تﺠاري و تﻮلﻴﺪي دار ،دار
اتﻮمﺒﻴﻞ (و مﺸاغﻞ نﻈامي افﺴﺮ )پلﻴﺲ ،اسﺖ پاسﺪار ( ارزیابي شﺪه تﺤقﻴقات .نﺘایج ) ك اﻇﻤي پﻮر ١331 ،قاسﻤي اسﻤاعﻴلي(، ،
مي  ١303نﮋاد و (نﺸان ح دهﺪ كه جامعه ایﺮان اعﺘﺒار باالیي بﺮاي ﺮ فه معلﻤي قائﻞ نﻴﺴﺖ .نﺘایج ب ه هﺶ دسﺖ آمﺪه از پﮋو)
 2881هاي لﻴﻨﺪا و هارگﺮیﻮز (و سﺮمﺪ و مﺰ  )١318هﻤﻜاران (بﻴﻨگﺮ تأثﻴﺮ حﺘﻤي شﺮایﻂ مادي) حقﻮق و ایا (بﺮ مﻨﺰلﺖ
اجﺘﻤاعي معلﻤان ا راهها معلﻤان » سﺖ .و ب « ي ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي ه وسﻴله احﺪ نﻮیﺪي عﻀﻮ هﻴأت علﻤي پﮋوهﺸﻜﺪه تعلﻴﻢ
و تﺮبﻴﺖ و مﺤﻤﻮد بﺮزگﺮ كارشﻨاس مﺴﺆول ارزشﻴابي بﺮنامه زم هاي درسي سا ان پﮋوهﺶ و بﺮنامه  .ریﺰي آمﻮزشي صﻮرت
گﺮفﺘه اسﺖ نﻮیﺴﻨﺪگان بﺮ مﺒﻨاي پﮋوهﺶ خﻮد و سایﺮ شﻮاهﺪ پﮋوهﺶ نﺘﻴﺠه گﺮفﺘﻨﺪ كه م اجﺘﻤا ﻨﺰلﺖ عي  .پایﻴﻦ اسﺖ .معلﻤان
مﻮرد مﻄالعه مﻨﺰلﺖ خﻮد را پایﻴﻦ ارزیابي كﺮدهان ً معلﻤان تهﺮان نﺴﺒﺘا ﺪ صاحﺐ شایﺴﺘه نﻈﺮان تعلﻴﻢ و تﺮبﻴﺖ نﻴﺰ اعﺘقاد دارنﺪ
كه معلﻤان از مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي بﺮ اي خﻮردار  ١138نﻴﺴﺘﻨﺪ .در پﮋوهﺸي كه به وسﻴله وارتﺮ در دهه » با پﺸﺘﻴﺒاني كﻤﻴﺘه
روانﺸﻨاسي صﻨعﺘي شاخﺺ « دانﺸگاه هاروارد دربارة مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي انﺠام شﺪ از هاي وضع اقﺘﺼادي و وابﺴﺘگي

(.نﻈﺮسﻨﺠي  ١331سﻴاسي به عﻨﻮان مﻨﺰلﺖ نام بﺮده شﺪ) .ملﻚ ،در یﻚ تﺤقﻴق نﻤﻮنه كه با گﻴﺮي روي ١تﺼادفي رشﺘه  30بﺮ
نفﺮ از دانﺸﺠﻮیان هاي تﺮبﻴﺖ دبﻴﺮ و علﻮم تﺮبﻴﺘي در فﺮد دانﺸگاه وسي
. Casual sampling 2 .١نقﺶ مﺠﻤﻮعه مقاالت سﻤﭙﻮزیﻮم آمﻮزش ابﺘﺪایي
و جایگاه مﻄلﻮب آن در جامعه
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صﻮرت پﺬیﺮفﺖ از بﻴﻦ ده شغﻞ پﻴﺸﻨهادي ،آمﻮزگاري به عﻨﻮان بﺪیﻞ شﺸﻢ انﺘﺨاب گﺮدیﺪ .اسﺘاد دانﺸگاه ،پﺰشﻚ ،بﺮنامه و ریﺰ
اقﺘﺼادي اجﺘﻤاعي ،افﺴﺮ یﻚ سازمان نﻈامي ،رئﻴﺲ یﻚ سازمان بﺰرگ دولﺘي ،در مﺮاتﺒي قﺒﻞ از آمﻮزگار و مﺪیﺮ تﻮلﻴﺪ،
صﻨعﺘگﺮ ،كﺸاورز و هﻨﺮمﻨﺪ ب وي عﺪ از قﺮار .2گﺮفﺘﻨﺪ  13در یﻚ تﺤقﻴق نﻈﺮ سﻨﺠي دیگﺮ از  2نفﺮ از فﺮزنﺪان بﻴﻦ ١١تا
سالﺔ معلﻤان شاغﻞ به  ١١تﺤﺼﻴﻞ در آمﻮزش عالي ضﻤﻦ خﺪمﺖ فﺮهﻨگﻴان مﺸﺨﺺ گﺮدیﺪ كه تﻨها نفﺮ از آنان مایلﻨﺪ در
بﺰرگﺴالي ادامه دهﻨﺪة شغﻞ والﺪیﻦ خﻮد باشﻨﺪ .آنها دالیﻞ عﺪم انﺘﺨاب ایﻦ شغ ﻞ را ،وضع اقﺘﺼادي پایﻴﻦ والﺪیﻦ ،اعﺼاب
ناراحﺖ و خﺴﺘگي آنها را مﻄﺮح كﺮده  .انﺪ سﺆال هاي تﺤقﻴق  -آیا مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان از حقﻮق و مﺰایاي اجﺘﻤاعي و
فﺮاهﻢ كﺮدن امﻜانات رفاهي آنان تأثﻴﺮ مي  .پﺬیﺮد -مي آیا مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان از اعﺘﺒار شغلي آنان تأثﻴﺮ  .پﺬیﺮد  -مي آیا
مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان ازخﺪمات شغلي آنان تأثﻴﺮ  .پﺬیﺮد ـ آیا مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان در شهﺮسﺘان دره شهﺮ پائﻴﻦ اسﺖ .
فﺮضﻴ ه ه ا يتﺤقﻴق فﺮضﻴ هاي ه اصلي و  ١-بﻴﻦ مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان اعﺘﺒار .شغلي آنان رابﻄﺔ معﻨادار وجﻮد دارد و
 2مﻴان مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان با مﻴﺰان حقﻮق مﺰایاي شغلي آنها رابﻄه معﻨادار وجﻮد دارد .3- .بﻴﻦ خﺪمات شغلي معلﻤانبا مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي آنها رابﻄﺔ معﻨادار وجﻮد دارد مي  1-مﻴﺰان مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان از نﻈﺮ آنها پائﻴﻦ باشﺪ .روش تﺤقﻴق
با تﻮجه به ماهﻴﺖ و اهﺪاف تﺤقﻴق و مﻴﺰان امﻜانات ...زمﻴﻨه از روش تﺤقﻴق پﻴﻤایﺸي) یاب ( ي اسﺘفاده مي نﻤﻮنه شﻮد .شﻴﻮه ﻃﺒقه
گﻴﺮي ،احﺘﻤالي) تﺼادفي (جامع اي مﺘﻨاسﺐ اسﺖ .ابﺘﺪا حﺠﻢ ﺔ
( ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان و عﻮامﻞ مﺆثﺮ) مﻮرد :شهﺮ دره شهﺮ آماري
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تعﻴﻴﻦ و سﭙﺲ حﺠﻢ نﻤﻮنه به تفﻜﻴﻚ جﻨﺲ و مقﻄع تﺤﺼﻴلي و نﻮع زیﺮ گﺮوه معﻴﻦو آزمﻮدنﻴها به وداده صﻮرت تﺼادفي بﺮاي
گﺮدآوري اﻃالعات مي هاي پﮋوهﺸي تعﻴﻴﻦ مﻨﻈ شﻮنﺪ به ﻮر گﺮدآوري اﻃالعات از پﺮسﺸﻨامه كه از معﻤﻮل و تﺮیﻦ مﻨاسﺐ
داده تﺮیﻦ ابﺰار گﺮدآوري ها در تﺤق مي ﻴقات پﻴﻤایﺸي اسﺖ اسﺘفاده شﻮد داده .بﺮاي تﺠﺰیه و تﺤلﻴﻞ آمار هاي تﺤقﻴق از روشهاي
ي تﻮصﻴفي و اسﺘﻨﺒاﻃي و مﺠﻤﻮعه نﺮم و  SPSSافﺰاري (  AMOSایﻤﻮس )معادالت ساخﺘاري اسﺘفاده مي داده شﻮد .بﺮاي
تﺠﺰیه و تﺤلﻴﻞ آزمﻮن هاي آماري به تﻨاسﺐ از هاي آماري مﻨاسﺐ و شاخﺺ )  CMIN،RMR ،RMSEA ..( .هاي بﺮازش
مﺪل اسﺘفاده خﻮاهﺪ شﺪ تعاریﻒ مﺘغﻴﺮها معلﻤان  ١:جﺪول تعﻴﻴﻦ مﺘغﻴﺮهاي مﺴﺘقﻞ و وابﺴﺘه و تعﺮیﻒ عﻤلﻴاتي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي
مﺘغﻴﺮوابﺴﺘه مﺴﺘقﻞ مﺘغﻴﺮهاي معﺮف مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان اعﺘﺒار شغلي شغلي ،احﺘﺮام اجﺘﻤاعي ،حﻤایﺖ تﺤﺼﻴالت ،مﻴﺰان
م تأثﻴﺮ حﺮفه معلﻤي بﺮ جاعه ،احﺴاس مهﻢ بﻮدن مقایﺴ  (،پﺮهﻴﺰ از كار سﻴاه) پﺪیﺪه دو شغلي شغﻞ معلﻤي ،ه شغﻞ معلﻤي با
مﺸاغﻞ دیگﺮ .حقﻮق و مﺰایاي شغلي حقﻮق ماهﻴانه ،نﻮع مﻨﺰل مﺴﻜﻮني،دریافﺖ مﺴﻜﻦ كﻤﻚ هﺰیﻨه مﺴﻜﻦ یا وام از آمﻮزش و
پﺮورش اتﻮمﺒﻴﻞ نﻮع گﺬران  ، ،فﺮاهﻢ بﻮدن امﻜانات رفاهي بﺮاي اوقات فﺮاغﺖ.
خﺪمات شغلي
رضایﺖ شغلي ،نقﺶ الگﻮیي معلﻤان ،تﺮبﻴﺖ ،كارآمﺪي تعلﻴﻢ و ق ن در ﺶ معلﻢ فﺮآیﻨﺪ كالن ،تﺼﻤﻴﻢ گﻴﺮي و بﺮنامه ریﺰي
آمﻮزشي و تﺮبﻴﺘي تﺪوی كﺘﺐ ﻦ درسي ،ایفاي مﻮرد احﺘﺮام دانﺶ آمﻮز قﺮار گﺮفﺘﻦ ،مهﻢ بﻮدن علﻢ آمﻮزي ،نقﺶ بﺪون اسﺘﺮس
،بﺪتﺮ شﺪن نﺴﺒﺖ معلﻢ به شاگﺮد ،تﻤایﻞ به یادگﻴﺮي در دانﺶ آمﻮزان .مﻨﺰلﺖ بﻴان هﻤﭽﻨﻴﻦ در ارتﺒاط اسﺖ با فﻮایﺪ معلﻢ ،مقام یا
احﺘﺮام دلﺨﻮاه آنها ،آشﻜار مي ب شﻮد ه در وسﻴله قﺪرداني از اهﻤﻴﺖ كاركﺮدشان ،و شایﺴﺘگي آنها ایفاي آن ،و شﺮایﻂ كاري،
پاداش و دیگﺮ فﻮایﺪ مادي مﺴﺌﻮلﻴﺖ در قﺒال تعلﻴﻢ و تﺮبﻴﺖ دانﺶ آمﻮزان ،مﻄابقﺖ نﺴﺒي آنها با دیگﺮ گﺮوهها اس ي شغلي  .ﺖ
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روش اجﺮاي تﺤقﻴق با تﻮجه به ماهﻴﺖ ،هﺪفها سﻮال زمﻴﻨه  ،هاي تﺤقﻴق و امﻜانات از روش تﺤقﻴق پﻴﻤایﺸي) ی ( ابي اسﺘفاده
ميشﻮد .حاوي مي  22پﺮسﺸﻨامه ایﻦ پﮋوهﺶ گﻮیه س فﺮضﻴ هها  ،باشﺪ كه مﺘﻨاسﺐ با ﺆالها و هﺪفهاي و تﺤقﻴق و مﺒاني
نﻈﺮي تﺤقﻴق پﺮسﺸﻨامه نﻴﺰ هاي مﺮبﻮط به تﺤقﻴقات مﺮتﺒﻂ با  ، .مﻮضﻮع تﺤقﻴق تهﻴه و تﺪویﻦ شﺪه اسﺖ پاسﺦ در ایﻦ
پﺮسﺸﻨامه بﺮاي پﻨج هاي هﺮ گﻮیه از ﻃﻴﻒ بﺨﺸي لﻴﻜﺮت الگﻮبﺮداري شﺪه اسﺖ .جامعه آماري جامعﺔ آماري در ایﻦ مﻄالعه

مﺮدان و زنان شاغﻞ رسﻤي در آ مﻮزش و پﺮورش در سه مقﻄع ابﺘﺪایي دبﻴﺮس راهﻨﻤایي و غﻴﺮ  ،ﺘان اسﺖ كه در مﺪارس دولﺘي
و مي انﺘفاعي مﺸغﻮل تﺪریﺲ باشﻨﺪ مي  ١801و درمﺠﻤﻮع تعﺪاد آنها نفﺮ  .باشﺪ روش نﻤﻮنه گﻴﺮي نﻤﻮنه :گﻴﺮي تﺼادفي
ﻃﺒقه اي مﺘﻨاسﺐ ایﻦ روش با تﻮجه به ماهﻴﺖ تﺤقﻴق و تﺮكﻴﺐ جامعه آماري انﺘﺨاب شﺪه و در آن تعﺪاد نﻤﻮنه به ان جامع ﺪازه
نﺴﺒﺖ آن ﻃﺒقه در كﻞ ﺔ .آماري اسﺖ () ،١332رفﻴع پﻮر تعﻴﻴﻦ حﺠﻢ نﻤﻮنه دره تعﺪاد كﻞ معلﻤان مﺪارس شهﺮسﺘان شهﺮ با
 13-12در سال نفﺮ ١801بﺮابﺮ اسﺖ در  313مﺠﻤﻮع نفﺮ معلﻢ  212زنو نفﺮ معلﻢ مﺮد مي باشﻨﺪ كه فﺮمﻮل با اسﺘفاده از
كﻮكﺮان كها ز دقﻴق تﺮیﻦ روش ها ب 222بﺮاي بﺮآورد حﺠﻢ نﻤﻮنه اسﺖ عﺪد ه آمﺪ دسﺖ  .پایائي آزمﻮن مقﺪماتي ابﺰار
تﺤقﻴق در ایﻦ تﺤقﻴق بﺮ جﻤع اي داده آوري پﺮسﺸﻨامه هاي تﺠﺮبي از تﺮكﻴﺐ هاي تﺤقﻴقات پﻴﺸﻴﻦ در رابﻄه با مﻮضﻮع و
پﺮسﺸﻨامه مﺤقق ساخﺘه اسﺘفاده شﺪ تا از ایﻦ ﻃﺮیق مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻢ مﻮرد انﺪازه پﺮسﺶ گﻴﺮي قﺮار گﻴﺮد.ﻃي آزمﻮن
مقﺪماتي  )28 %نفﺮ 33نامه در بﻴﻦ درصﺪ (حﺠﻢ
( ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان و عﻮامﻞ مﺆثﺮ) مﻮرد :شهﺮ دره شهﺮ نﻤﻮنه
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اجﺮا شﺪ و گﻮیه .ها وكﻞ پﺮسﺸﻨامه مﻮرد ارزیابي قﺮار گﺮفﺖ و بﺮاي آزمﻮن پایایي پﺮسﺶ روش نامه از آلفاي ب 323
كﺮونﺒاخ اسﺘفاده شﺪ كه رقﻢ اسﺘانﺪارد شﺪه آن  /.ه .دسﺖ آمﺪ پایایي  2:جﺪول آماره هاي مﺮبﻮط به تﺤلﻴﻞ Reliability
Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .721 .727 26
 0/727مقﺪار آلفاي اسﺘانﺪارد شﺪه به مﻴﺰان  22نﺸان مي دهﺪ كه گﻮیه مﺮبﻮط به شاخﺺ مﻨﺰلﺖ از مﻴﺰان پایایي و هﻤﺴازي .
دروني مﻨاسﺒي جهﺖ سﻨﺠﺶ ایﻦ شاخﺺ بﺮخﻮردارنﺪ تﺠﺰیه و تﺤقﻴق تﺤلﻴﻞ یافﺘه هاي پﺲ از تعﻴﻴﻦ حﺠﻢ نﻤﻮنه اﻃالعات
مﺮبﻮط به ه گﻮیه ﺮ یﻚ از هاي پﺮسﺸﻨامه به ﻃﻮر جﺪاگانه اسﺘﺨﺮاج و در جﺪاول تﻨﻈﻴﻢ و از بعﺪ از مﺤاسﺒه فﺮاواني و درصﺪ
نﺴﺒﺖ به رسﻢ نﻤﻮدار هﺮ یﻚ گﻮیه ها اقﺪام شﺪ .آزمﻮن در نهایﺖ اقﺪام به آزمﻮن فﺮضﻴات با تﻮجه به فﺮضﻴ هاي مﺘﻨاسﺐ با هها
ساخﺘاري  tاز جﻤله) آزمﻮن  .و شاخﺺ  amosآزمﻮن كاي اسﻜﻮر( ،و معادالت هاي بﺮازش مﺪل شﺪ
 ١شﻜﻞ پارامﺘﺮ آزاد در مﺪل اشﺒاع شﺪه بﺮاي چهار مﺘغﻴﺮ مﺸاهﺪه شﺪه بﺮاي تﺒﻴﻴﻦ مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان) مﺪل رگ شﻜﻞ
ﺮسﻴﻮني(در مﺪل فﻮق مﺪل رگﺮسﻴﻮني ﻃﺮح شﺪه اسﺖ كه بﺮ مﺒﻨاي آن پﮋوهﺸگﺮ به دنﺒال آن اسﺖ كه با سه مﺘغﻴﺮ بﻴﺮوني و
مﺴﺘقﻞ اعﺘﺒار شغلي ،حقﻮق شغلي و خﺪمات شغلي مﺘغﻴﺮ مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي در نقﺶ مﺘغﻴﺮ دروني و وابﺴﺘه را تﺒﻴﻴﻦ كﻨﺪ .یﻚ مﺘغﻴﺮ
بﻴﺮوني نﻴﺰ در نقﺶ خﻄاي ساخﺘاري در  .مﺪل حاضﺮ اسﺖ هﻤان مﺪل ﻃﻮر كه ذكﺮ شﺪ هاي
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رگﺮسﻴﻮني )كه در آنها یﻚ مﺘغﻴﺮ دروني و یﻚ یا چﻨﺪ مﺘغﻴﺮ بﻴﺮوني اصلي و یﻚ مﺘغﻴﺮ بﻴﺮوني خﻄا وجﻮد دارد(  ١8 .از نﻮع
اشﺒاع شﺪه بﻮده و هﻤﻮاره داراي درجه آزادي صفﺮ اسﺖ پارامﺘﺮ آزاد كه در ایﻦ مﺪل رگﺮسﻴﻮني بﺮآورد خﻮاهﻨﺪ شﺪ عﺒ :ارتﻨﺪ از
و  3 2پارامﺘﺮ في شامﻞ سه واریانﺲ بﺮاي سه مﺘغﻴﺮ بﻴﺮوني و كﻮواریانﺲ مﻴان آنها پارامﺘﺮ  ١گاما شامﻞ اثﺮات سه مﺘغﻴﺮ
بﻴﺮوني بﺮ یﻚ مﺘغﻴﺮ دروني و پارامﺘﺮ ساي یا واریانﺲ مﺘغﻴﺮ خﻄاي ساخﺘاري .مﺘﻨ پﺲ از اجﺮاي بﺮنامه به مﻨﻈﻮر بﺮآورد
پارامﺘﺮها و مﺸاهﺪه خﺮوجي ي بﺮاي شاخﺺ بﺮازش كاي اسﻜﻮئﺮ مﺸﺨﺺ مي شﻮد كه مﺪل رگﺮسﻴﻮني تﺤلﻴﻞ شﺪه از نﻮع
اشﺒاع اسﺖ .تفﺴﻴﺮ مﺪل  12/8تﺠﺮبي فﻮق بﻴانگﺮ آن اسﺖ كه مﺘغﻴﺮ حقﻮق نقﺶ در مﻴان ابعاد دیگﺮ تﻮانﺴﺘه اسﺖ كﻞ واریانﺲ
مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان تﻮانﺴﺘ را تﺒﻴﻴﻦ نﻤایﺪ .و پﺲ از آن مﺘغﻴﺮ اعﺘﺒار شغلي ه اسﺖ با  /8 31كﻞ واریانﺲ سازه مﻨﺰلﺖ
اجﺘﻤاعي معلﻤانﺮا تﺒﻴﻴﻦ نﻤایﺪ بﻴﺸﺘﺮیﻦ تأثﻴﺮ را بﺮ مﺘغﻴﺮ وابﺴﺘه مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان داشﺘه انﺪ .سﺆ اسﺖ؟ ال :مﻴﺰان مﻨﺰلﺖ
اجﺘﻤاعي معلﻤان از نﻈﺮ آنها چگﻮنه مي  ١فﺮضﻴه شﻤاره :مﻴﺰان مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان از نﻈﺮ آنها پائﻴﻦ  .باشﺪ بﺮ اي
آزمﻮن فﺮضﻴه فﻮق در گام نﺴﺨﺖ مﻴانگﻴﻦ نﻈﺮي مقﻴاس مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻢ با اسﺘفاده از فﺮمﻮل زیﺮ مﺤاسﺒه شﺪ .شﺮیفي ،پاشا
)(١333
32

:

 .مي 3/23با جایگﺰیﻨي مقادیﺮ در فﺮمﻮل فﻮق مﻴانگﻴﻦ نﻈﺮي مقﻴاس شﻮد
322 )3( 2
معلﻢ : =3/23مﻴانگﻴﻦ نﻈﺮي مقﻴاس مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي مي 3/23به دلﻴﻞ ایﻨﻜه مﻴانگﻴﻦ نﻈﺮي مقﻴاس مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻢ
باشﺪ فﺮض صفﺮ و فﺮض خالف) فﺮض مﺤقق (به صﻮرت زیﺮ تﺪویﻦ مي شﻮد . .مي ١3مﻴانگﻴﻦ مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان
مي ١3ﺘﻤاعي معلﻤان باال تﺮ  : Hباشﺪ ١
مﻴانگﻴﻦ مﻨﺰلﺖ اج از
پائﻴﻦ تﺮ از باشﺪ
3١

( ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان و عﻮامﻞ مﺆثﺮ) مﻮرد :شهﺮ دره شهﺮ

هﻤان مالحﻈه گﻮنه كه مي معلﻢ شﻮد
مﻴانگﻴﻦ مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان پائﻴﺘﻦ مي  . ١3 :تﺮ از باشﺪ ١ :١3
مﻴانگﻴﻦ به دسﺖ آمﺪه بﺮاي مﻴﺰان مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي آزمﻮن 3/23 ،اسﺖ كه از مقﺪار مﻮرد مي ١3یعﻨي بﺴﻴار بﻴﺸﺘﺮ اسﺖ .به
عﺒارت دیگﺮ تﻮان گفﺖ مﺤقق  11با مي  Ңدرصﺪ اﻃﻤﻴﻨان فﺮضﻴه تائﻴﺪ نﺘﻴﺠه شﻮد و مي گﺮفﺘه شﻮد كه مﻴﺰان مﻨﺰلﺖ
اجﺘﻤاعي معلﻤان در جامعه از نﻈﺮ خﻮد آنها پائﻴﻦ مي .باشﺪ م  2فﺮضﻴه شﻤاره :مﻴان مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان و مﻴﺰان اعﺘﺒار
شغلي آنها رابﻄه عﻨادار وجﻮد دارد 3 . .جﺪول :ضﺮیﺐ هﻤﺒﺴﺘگي بﻴﻦ اعﺘﺒار شغلي با مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان مﺪل Model
 Fit Summaryخالصه بﺮازش مﺪل  Model Summaryخالصه
Model R R Square
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
 a .776 .602 .601 3.18142 ١شغلي  ,)a. Predictors: (Constantاعﺘﺒار
هﻤان ﻃﻮري مي كه در جﺪول فﻮق مالحﻈه شﻮد معﻨ رابﻄه ا اعﺘﺒار داري بﻴﻦ شغلي و مﻨﺰلﺖ  Rاجﺘﻤاعي معلﻤان وجﻮد دارد
چﻮن  33/8بﺮابﺮ با اسﺖ بﻨابﺮ ایﻦ هﻤﺒﺴﺘگي مﺜﺒﺖ و قﻮي بﻴﻦ دو مﺘغﻴﺮ وجﻮد دارد .یعﻨي با افﺰایﺶ اعﺘﺒار شغلي ،مﻨﺰلﺖ
اجﺘﻤاعي معلﻤان نﻴﺰ باالمي و رود یﻚ رابﻄه مﺴﺘقﻴﻢ بﻴﻦ دو مﺘغﻴﺮ وجﻮد دارد 1: .جﺪول  tضﺮایﺐ اسﺘانﺪارد شﺪه بﺘا و
Model
Unstandardized Coefficients
 Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 49.459 4.222 11.714 .000اعﺘﺒار شغلي
a. Dependent Variable: status 888. 281882 332. 81١. ١10١1
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نﺘایج جﺪول فﻮق در خﺼﻮص ضﺮیﺐ تأثﻴﺮ مﺘغﻴﺮ مﺴﺘقﻞ شغلي اعﺘﺒار م بﺮ مﺘغﻴﺮ وابﺴﺘه ﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان نﺸان مي
 332/8دهﺪ كه مﺘغﻴﺮ اعﺘﺒار شغلي با ضﺮیﺐ اسﺘانﺪارد شﺪه بﺘا بﺮابﺮ با  sigو با تﻮجه به ≤ 8١/8ومعﻨا  tداري مقﺪار آزمﻮن
بﺮ روي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻢ تأثﻴﺮ گﺬاشﺘه اسﺖ .مي یعﻨي با افﺰایﺶ اعﺘﺒار شغلي ،مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان افﺰایﺶ  .یابﺪ با ایﻦ
نﺘﻴﺠه نﻈﺮیه اتﺰیﻮني :در صﻮرتي كه حﺮمﺖ ،مﻨﺰلﺖ و حﻴﺜﻴﺖ افﺮاد از ﻃﺮیق تﺪبﻴﺮ الگﻮهاي مﺜﺒﺖ نﻈﻴﺮ گﺮامي داشﺖ مﺮتﺒه
ها ،احﺼاي تﻮصﻴه ها و ها تﺤﺖ تأثﻴﺮ قﺮار داده شﻮد ،در آنان درگﻴﺮي شﺪیﺪ و مﺜﺒﺖ یعﻨي تعهﺪ به وجﻮد خﻮاهﺪ آمﺪ هﻤاهﻨگي
دارد 3 . .جﺪول :ضﺮیﺐ هﻤﺒﺴﺘگي بﻴﻦ حقﻮق و مﺰایاي شغلي با مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان مﺪل  Model Summaryخالصه
 Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate a .787 .619 .618 3.11467شغلي a.
 ,)Predictors: (Constantحقﻮق و مﺰایاي مﻴان 3فﺮضﻴه :ومﻴﺰان مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان شغلي حقﻮق ومﺰایاي رابﻄه
آنها  .معﻨادار وجﻮد دارد هﻤان ﻃﻮري مي كه در جﺪول فﻮق مالحﻈه معﻨ شﻮدرابﻄه ا داري بﻴﻦ مﻴﺰان حقﻮق و مﺰایاي sig
شغلي و مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان وجﻮد دارد چﻮن ≤ 8١/8اسﺖ  Rو  303/8بﺮابﺮ با اسﺖ بﻨابﺮ ایﻦ هﻤﺒﺴﺘگي مﺜﺒﺖ و قﻮي
بﻴﻦ دو مﺘغﻴﺮ وجﻮد دارد .شغل یعﻨي با افﺰایﺶ حقﻮق و مﺰایاي ي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان نﻴﺰ باال مي رود و یﻚ رابﻄه مﺴﺘقﻴﻢ
بﻴﻦ دو مﺘغﻴﺮ وجﻮد دارد.كه ایﻦ نﺘﻴﺠه با نﺘایج ب ه) )  2881دسﺖ آمﺪه از پﮋوهﺶ لﻴﻨﺪا و هارگﺮیﻮز  ١318سﺮمﺪ و هﻤﻜاران (،
:مﺒﻨي معﻨ
(كه بﻴانگﺮ تأثﻴﺮ حﺘﻤي شﺮایﻂ مادي) حقﻮق و مﺰایا(  .بﺮ مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان اسﺖ هﻤﺨﻮاني دارد بﺮ
)رابﻄه ا م دار بﻴﻦ حقﻮق و نﺪار ﺰایاي شغلي وجﻮد د مي (رد  .شﻮد :بﺮ ) H1فﺮض مﺤقق (:مﺒﻨي معﻨ )وجﻮد رابﻄه ا دار
بﻴﻦ حقﻮق و مﺰایاي شغلي با مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻢ (تایﻴﺪ مي .شﻮد
( ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان و عﻮامﻞ مﺆثﺮ) مﻮرد :شهﺮ دره شهﺮ  2جﺪول
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: tضﺮایﺐ اسﺘانﺪارد شﺪه بﺘا و Coefficientsaضﺮایﺐ
Model
Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta
 Constant) 55.142 3.804 14.495 .000( ١حقﻮق و مﺰایاي شغلي  888. 281380 303. 81١. ١1018معلﻤي a.
 :Dependent Variableمﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي نﺘایج جﺪول زیﺮ در خﺼﻮص ضﺮیﺐ تأثﻴﺮ مﺘغﻴﺮ مﺴﺘقﻞ شغلي حقﻮق و مﺰایاي
مﺘغﻴ بﺮ ﺮ وابﺴﺘه مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان نﺸان مي  sigدهﺪ كه ≤ 8١/8اسﺖو مﺘغﻴﺮ حقﻮق و مﺰایاي شغلي با معﻨ  30ضﺮیﺐ
اسﺘانﺪارد شﺪه بﺘا و با تﻮجه به ا /. ،بﻴﺸﺘﺮیﻦ مﻴﺰان تأثﻴﺮ  tداري مقﺪار آزمﻮن بﺮ روي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻢ تأثﻴﺮ گﺬاشﺘه
اسﺖ 3 .جﺪول :ضﺮیﺐ هﻤﺒﺴﺘگي بﻴﻦخﺪمات  .شغلي با مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان مﺪل  Model Summaryخالصه Model
 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 a .723 .522 .521 3.48721شغلي a.
 ,)Predictors: (Constantخﺪمات معﻨادار  1فﺮضﻴه :بﻴﻦ خﺪمات شغلي معلﻤان با مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي آنها رابﻄﺔ  .وجﻮد دارد
هﻤانﻃﻮري مي كه در جﺪول فﻮق مالحﻈه شﻮد معﻨ رابﻄه ا بﻴﻦ داري شغلي خﺪمات و مﻨﺰلﺖ  Rاجﺘﻤاعي معلﻤان وجﻮد دارد
چﻮن  323/8بﺮابﺮ با اسﺖ بﻨابﺮ ایﻦ هﻤﺒﺴﺘگي مﺜﺒﺖ و قﻮي بﻴﻦ دو مﺘغﻴﺮ وجﻮد دارد .یعﻨي با ارائه بهﺘﺮ ،خﺪمات شغلي مي
مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان نﻴﺰ باال ر ود و یﻚ رابﻄه مﺴﺘقﻴﻢ بﻴﻦ دو مﺘغﻴﺮ وجﻮد دارد .نﻈﺮیه ایﻦ نﺘایج با انگﻴﺰه دالﻴﻜاسﻢ كه هاي
پﻮلي و غﻴﺮپﻮلي به وسﻴله بعﻀي از كﺸﻮرها بﺮاي بهﺒﻮد مﻨﺰلﺖ معلﻤان مﻮرد بﺮرسي قﺮار داده اسﺖ .و آنها را شامﻞ :درمان
رایگان ،بﻴﻤه كﻤﻚ هﺰیﻨه تﺤﺼﻴلي بﺮاي فﺮزنﺪان آنها ،مﺴﻜﻦ رایگان ،فﻮق العاده
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سﺨﺘي كار ،یارانه وام مﺴﻜﻦ ،كﻤﻚ هﺰیﻨه سفﺮ ،مﺮخﺼي اسﺘعالجي ،فﺮصﺖ مﻄالعاتي ،دورة شغلي) حﺮفه( اي  .و حقﻮق
بازنﺸﺴﺘگي دانﺴﺘه اسﺖ هﻤﺨﻮاني دارد  0جﺪول : tضﺮایﺐ اسﺘانﺪارد شﺪه بﺘا و Coefficientsaضﺮایﺐ
Model
Unstandardized Coefficients
 Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 61.735 4.248 14.534 .000خﺪمات شغلي
 888. ١21112 323. ١38. 212١3معلﻤي  :a. Dependent Variableمﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي نﺘایج جﺪول زیﺮ در خﺼﻮص
ضﺮیﺐ تأثﻴﺮ مﺘغﻴﺮ مﺴﺘقﻞ شغلي خﺪمات م بﺮ مﺘغﻴﺮ وابﺴﺘه ﻨﺰلﺖ  sigاجﺘﻤاعي معلﻤان نﺸان مي دهﺪ كه و ≤ 8١/8اسﺖ
مﺘغﻴﺮ شغلي خﺪمات با ضﺮیﺐ اسﺘانﺪارد معﻨ  323شﺪه بﺘا /.تأثﻴﺮ كﻤﺘﺮي نﺴﺒﺖ به دو مﺘغﻴﺮ مﺴﺘقﻞ دیگﺮ داشﺘه اسﺖ ،و با تﻮجه
به ا داري  tمقﺪار آزمﻮن بﺮ روي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻢ ،با بهﺒﻮد خﺪمات شغلي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان نﻴﺰ افﺰایﺶ مي یابﺪ.
مﺪل  1:جﺪول  CMINمقﺪار كاي اسﻜﻮئﺮ ) (Model NPA R CMIN DF P CMIN/DF Default modelمﺪل مفﺮوض ١8
 ()Saturated model 8 888.مﺪل اشﺒاع شﺪه ) Independence model 8 888. ١8مﺪل (اسﺘقالل 2 3131300 1
 ١211323 888.در تفﺴﻴﺮ جﺪول فﻮق اولﻴﻦ نﻜﺘه اي كه در مﻮرد تفﺴﻴﺮ مقﺪار كاي اسﻜﻮئﺮ مي تﻮان اﻇهار كﺮد ایﻦ اسﺖ كه
هﺮچه مقﺪار آن كﻮچﻜﺘﺮ باشﺪ بﺮازش داده ها به مﺪل بهﺘﺮ اسﺖ تا جایي كه مقﺪار
( ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان و عﻮامﻞ مﺆثﺮ) مﻮرد :شهﺮ دره شهﺮ صفﺮ
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بﺮاي آن نﺸانﺔ بﺮازش كامﻞ مي اسﺖ هﻤﭽﻨﻴﻦ تﻮان گفﺖ در مﺪل سازي و در یﻚ مﻮقﻴﺖ پﮋوهﺸي خاص مق .ﺪار كاي اسﻜﻮئﺮ
مﺪل اشﺒاع شﺪه تا كاي اسﻜﻮئﺮ مﺪل اسﺘقالل تغﻴﻴﺮ مي كﻨﺪ قاسﻤي (١33: ١312) ،در تﻮضﻴﺢ مقﺪار كاي اسﻜﻮئﺮ مﺪل و سﻄﺢ
معﻨاداري آن الزم اسﺖ ذكﺮ شﻮد كه هﺮ چه مقﺪار آن كﻮچﻜﺘﺮ باشﺪ بﺮازش مﺪل تﺪویﻦ شﺪه تﻮسﻂ پﮋوهﺸگﺮ رضایﺖ بﺨﺶ تﺮ و
بهﺘﺮ اسﺖ .با تﻮجه به مق ادیﺮ جﺪول فﻮق مي تﻮان نﺘﻴﺠه گﺮفﺖ كه ساخﺘار كﻮواریانﺲ مﺪل به ﻃﻮر معﻨاداري از ساخﺘار
كﻮواریانﺲ مﺸاهﺪه شﺪه مﺘفاوت نﺒﻮده ،و مﺪل تﺪویﻦ شﺪه ت ﻮسﻂ پﮋوهﺸگﺮ به ﻃﻮر كلي تأیﻴﺪ مي شﻮد هﺮ چﻨﺪ مﻤﻜﻦ اسﺖ بﺮخي
از بﺨﺸهاي جﺰئي مﺪل به لﺤاظ آماري قابﻞ قﺒﻮل نﺒاشﻨﺪ ١8: .جﺪول ارائه شاخﺼهاي بﺮازش مﻄلق مﺪل)شاخﺺ ریﺸه دوم
مﻴانگﻴﻦ مﺮبعات باقﻴﻤانﺪه یا  ()RMR ( Model RMR GFI AGFI PGFI Default modelمﺪل مفﺮوض ١1888 ١1888
 ()Saturated modelمﺪل اشﺒاع شﺪه ) (Independence model ١1888 888.مﺪل اسﺘقالل 220. 833. 112. 11382
 RMRریﺸه دوم مﻴانگﻴﻦ مﺮبعات باقﻴﻤانﺪه یا ماتﺮیﺲ باقﻴﻤانﺪه یﻜي از ماتﺮیﺲ هاي مهﻤي اسﺖ مي كه هﻢ تﻮانﺪ بﺮاي ارزیابي
بﺮازش كلي )مﺪل تﺪویﻦ شﺪه (و هﻢ بﺮازش جﺰئي) پارامﺘﺮ تعﺮیﻒ شﺪه بﻴﻦ دو مﺘغﻴﺮ (مﻮرد اسﺘفاده قﺮار گﻴﺮد ایﻦ شاخﺺ یﻜي
از شاخﺼهاي بﺮازش اسﺖ كه از آن بﺮاي مقایﺴه دو مﺪل مﺘفاوت با داده هاي یﻜﺴان اسﺘفاده مي شﻮد .ب حﺪ اقﻞ مقﺪار حالﺘي
ﺮاي ایﻦ شاخﺺ صفﺮ اسﺖ یعﻨي بﺮاز كه ش كامﻞ و ماتﺮیﺲ باقﻴﻤانﺪه یﻚ ماتﺮیﺲ صفﺮ) ماتﺮیﺴي درایه كه هﻤه ( هاي آن
صفﺮ هﺴﺘﻨﺪ ا .سﺖ اما حﺪ اكﺜﺮ آن با تﻮجه به مقادیﺮ كﻮواریانﺲ ها در ماتﺮیﺲ با قﻴﻤانه مي تﻮانﺪ عﺪدي كﻮچﻚ یا  RMRبﺰرگ

باشﺪ .در هﺮ حال كﻮچﻜﺘﺮ بﻮدن مقﺪار بﺮاي یﻚ مﺪل در مقایﺴه با مﺪل دیگﺮ مي تﻮانﺪ به عﻨﻮان یﻜي از معﻴارهاي بهﺘﺮ بﻮدن آن
مﺪل تلقي شﻮد .در خﺼﻮص مﺪل تﺤقﻴق مقﺪار  RMR 1,000بﺮابﺮ با گﺰارش شﺪه اسﺖ كه حاكي از مﻄلﻮبﻴﺖ مﺪل تﺤقﻴق.
اسﺖ
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)  ١١جﺪول بﻨﺘلﺮ : normed fit indexشاخﺺ بﺮازش هﻨﺠار شﺪه (  NFIبﻮنﺖ یا Baseline Comparisons Model
) (NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default modelمﺪل مفﺮوض ١1888 ١1888 ١1888
) Saturated modelمﺪل اشﺒاع (شﺪه ) Independence model ١1888 ١1888 ١1888مﺪل (اسﺘقالل 888. 888.
 18 888. 888. 888.حﺪاقﻞ NFIمقﺪار قابﻞ قﺒﻮل بﺮاي شاخﺺ /.و مقﺪاري كه نﺸان دهﻨﺪه یﻚ بﺮازش خﻮب ب  13اسﺖ حﺪاقﻞ
/.در نﻈﺮ گﺮفﺘه شﺪه اسﺖ .در مﺪل تﺤقﻴق مقﺪار ه دسﺖ آمﺪه بﺮاي آن در  ١0888 .جﺪول فﻮق اسﺖ كه نﺸان دهﻨﺪه یﻚ مﺪل
بﺴﻴار خﻮب اسﺖ  RFI :شاخﺺ بﺮازش نﺴﺒي یا  ١مقﺪار ایﻦ شاخﺺ بﻴﻦ صفﺮ تا تغﻴﻴﺮ مي كﻨﺪ به نﺤﻮي كه  ١ .مقادیﺮ
نﺰدیﻚ تﺮ به به عﻨﻮان بﺮازش بهﺘﺮ داد ها به مﺪل تفﺴﻴﺮ مي شﻮد نام  IFIشاخﺺ بﺮازش افﺰایﺸي  Delta2كه به نﻴﺰ خﻮانﺪه
مي شﻮد :مقﺪار ایﻦ شاخﺺ در ب  ١جﺪول فﻮق بﺮاي مﺪل تﺪویﻦ شﺪه بﺮابﺮ ه  13دسﺖ آمﺪه اسﺖ مقادیﺮ باالتﺮ از /.به عﻨﻮان
بﺮازش بﺴﻴار خﻮب داد ها به مﺪل تفﺴﻴﺮ مي شﻮد .شاخﺺ بﺮازش تﻮكﺮ -نام  Rho 2 :لﻮیﺴﻜه به نﻴﺰ خﻮانﺪه مي شﻮد ایﻦ
شاخﺺ بﺮ مﺒﻨاي مﺘﻮسﻂ ضﺮایﺐ هﻤﺒﺴﺘگي بﻴﻦ مﺘغﻴﺮها در مﺪل قﺮار دارد هﺮ چه ایﻦ ضﺮایﺐ كﻮچﻜﺘﺮ باشﻨﺪ شاخﺺ بﺮازش
تﻮكﺮ  .-لﻮیﺲ نﻴﺰ مقﺪار كﻮچﻜﺘﺮي را نﺸان مي دهﺪ مقﺪار ایﻦ شاخﺺ بﻴﻦ صفﺮ  ١تا  13تغﻴﻴﺮ مي كﻨﺪ و مقﺪار /. ١یا بﻴﺸﺘﺮ
مﻨعﻜﺲ كﻨﻨﺪه یﻚ مﺪل خﻮب اسﺖ اگﺮ بﻴﺸﺘﺮ از م  ١باشﺪ بﺮابﺮ با قﺮار داده  .ي شﻮد  CFIشاخﺺ بﺮازش تﻄﺒﻴقي یا :مقﺪار
ایﻦ شاخﺺ در جﺪول فﻮق بﺮاي مﺪل تﺪویﻦ شﺪه از  ١0888بﺮابﺮ با  ١اسﺖ اگﺮ مقﺪار ایﻦ شاخﺺ بﻴﺸﺘﺮ مي  ١باشﺪ بﺮابﺮ با
قﺮار دهﻴﻢ .ایﻦ شاخﺺ بﺮ مﺒﻨاي هﻤﺒﺴﺘگي بﻴﻦ مﺘغﻴﺮهاي حاضﺮ در مﺪل قﺮار دارد به نﺤﻮي كه ضﺮایﺐ باالي هﻤﺒﺴﺘگي بﻴﻦ .
آنها به مقادیﺮ باالي شاخﺺ بﺮازش تﻄﺒﻴقي مي انﺠامﺪ
( ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان و عﻮامﻞ مﺆثﺮ) مﻮرد :شهﺮ دره شهﺮ مقﺘﺼﺪ
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 ١2:جﺪول  Parsimony-Adjusted Measuresشاخﺺ هاي بﺮازش (Model PRATIO PNFI PCFI Default model
).مﺪل مفﺮوض ) (Saturated model 038 . 038 . 038مﺪل اشﺒاع شﺪه (Independence model 888. 888. 888.
)مﺪل اسﺘقالل  888. 888. ١1888ایﻦ شاخﺺ به خﻮدي خﻮد یﻚ شاخﺺ بﺮازش مﺤﺴﻮب نﻤي شﻮد اما نﺸان مي دهﺪ كه
پﮋوهﺸگﺮ تا چه حﺪ در تعﺮیﻒ پارامﺘﺮهاي آزاد هﺰیﻨه كﺮده اسﺖ  .شاخﺺ هاي بﺮازش مقﺘﺼﺪ در واقع معﻴاري به دسﺖ مﺤقق
مﻴﺪهﻨﺪ كه آیا پاداش بﺪسﺖ آمﺪه در مقایﺴه با هﺰیﻨه از دسﺖ رفﺘه تﻮجﻴه دارد یا خﻴﺮ . ١ .ایﻦ شاخﺺ نﻴﺰ مقﺪاري بﻴﻦ صفﺮ تا به
خﻮد مي گﻴﺮد یا  ١3:جﺪول  RMSEAریﺸه دوم مﻴانگﻴﻦ مﺮبعات خﻄاي بﺮآورد Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE
) Independence modelمﺪل اسﺘقالل(  888. 323. 212. 888.هﻤان ﻃﻮري كه در جﺪول مالحﻈه مي شﻮد مقﺪار ب ه
دسﺖ آمﺪه ایﻦ شاخﺺ بﺮاي مﺪل  888/8 .تﺪویﻦ شﺪه بﺮابﺮ با گﺰارش شﺪه اسﺖ  83/8مﺪلهاي قابﻞ قﺒﻮل داراي مقﺪار یا
كﻮچﻜﺘﺮ بﺮاي ایﻦ شاخﺺ هﺴﺘﻨﺪ .مقﺪار ایﻦ شاخﺺ بﺮابﺮ با صفﺮ تﻨها نﺸان مي دهﺪ كه كاي اسﻜﻮئﺮ مﺪل  .كاي اسﻜﻮئﺮ بﺮابﺮ
ً از در جه آزادي مﺪل كﻮچﻜﺘﺮ اسﺖ نه آنﻜه لﺰوما با صفﺮ باشﺪ پ چﻨانﭽه حﺪ ایﻴﻦ شﻮد  83/8آن كﻮچﻜﺘﺮ از باشﺪ مﺪل تﺪویﻦ
شﺪه به واقعﻴﺖ جامعه آماري نﺰدیﻚ تلقي مي  .در حالﺖ آرماني انﺘﻈار داریﻢ كه حﺪ پایﻴﻦ ایﻦ شاخﺺ بﺮابﺮ با صفﺮ باشﺪ .د ر
هﺮ حال وجﻮد حﺠﻢ نﻤﻮنه انﺪك مي تﻮانﺪ به حالﺘي بغﺮنج بﻴانﺠامﺪ كه حﺪ پایﻴﻦ شاخﺺ 83/8از .كﻮچﻜﺘﺮ و حﺪ باالي  ١8/8 .آن
از بﺰرگﺘﺮ باشﺪ قاسﻤي، ١2١( ،ص ) ١312نﺘﻴﺠهگﻴ ﺮي مﻄالعﺔ بﺮرسي و راهﻜارها و عﻮامﻞ مﺆثﺮ در ارتقاي مﻨﺰلﺖ
اجﺘﻤاعي معلﻤان از دیﺪگاه آنان هﺪف كلي و اصلي تﺤقﻴق بﻮد یافﺘه هاي پﮋوهﺶ حاضﺮ بﻴانگﺮ ایﻦ اسﺖ كه امﺮوزه شغﻞ مع لﻤي
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جﺰو مﺸاغﻞ داراي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي مﺘﻮسﻂ پایﻴﻦ ارزیابي مي شﻮد .ب ایﻦ نﺘﻴﺠه با نﺘایج ه دسﺖ )  )١331آمﺪه از پﮋوهﺶ
كاﻇﻤي پﻮر ) (؛ ١318سام آرام و قائﻢ پﻮر  ١300( (،رضایي و علﻴﺰاده هﻤﺨﻮاني دارد .نﺘایج ب ه مي دسﺖ آمﺪه از ایﻦ
پﮋوهﺶ نﺸان حق  0/08دهﺪ كه درصﺪ پاسﺨگﻮیان ﻮق و مﺰایاي دریافﺘي خﻮد را بﺮاي تأ هﺰیﻨه مﻴﻦ نﺪا هاي ضﺮوري
زنﺪگي كافي نﺴﺘه  1/30انﺪ درصﺪ پاسﺨگﻮیان حقﻮق و مﺰایاي خﻮد را از كاركﻨان هﻤﺘاي خﻮد در سایﺮ سازمانه و مﺆ سﺴات
دولﺘي كﻤﺘﺮ دانﺴﺘه .انﺪ را  18/8بﻴﺶ از اعﺘقاد داشﺘﻨﺪ كه جامعه اعﺘﺒار شغلي و خﺪمات شغلي آنها پایﻴﻦ تﺮ از دیگﺮ مﺸاغﻞ
ارزیابي مي .كﻨﺪ تفﺴﻴﺮ مﺪل تﺠﺮبي وشاخﺼهاي بﺮازش مﺪل بﻴانگﺮ آن اسﺖ كه مﺘغﻴﺮ حقﻮق و مﺰایاي شغلي  12/8 .در مﻴان
ابعاد دیگﺮ تﻮانﺴﺘه اسﺖ كﻞ واریانﺲ سازه مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان را تﺒﻴﻴﻦ نﻤایﺪ و بﻴﺸﺘﺮیﻦ تأثﻴﺮ را بﺮ مﺘغﻴﺮ وابﺴﺘه مﻨﺰلﺖ
اجﺘﻤاعي نﺘ معلﻤان داشﺘه اسﺖ كه ایﻦ نﺘﻴﺠه با ایج ب ه) )  2881دسﺖ آمﺪه از پﮋوهﺶ لﻴﻨﺪا و هارگﺮیﻮز تأثﻴ  ١318سﺮمﺪ و

هﻤﻜاران ( ( ،كه بﻴانگﺮ ﺮ حﺘﻤي شﺮایﻂ مادي) حقﻮق و مﺰایا(  .بﺮ مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان اسﺖ هﻤﺨﻮاني دارد پﻴﺸﻨهاد و
راهﻜارها با تﻮجه به نﺘایج به دسﺖ آمﺪه سﻄﺢ رضایﺖ مﻨ معلﻤان از ﺰ لﺖ اجﺘﻤاعي خﻮد در سﻄﺢ پائﻴﻨي قﺮار دارد ،بﻨابﺮایﻦ،
انﺠﻤﻦ حﻜﻮمﺘها ،بﻴﻦ هاي معلﻤان ،وحﺘي بﺨﺶ خﺼﻮصي و سازمانهاي الﻤلل ي بایﺪ بﺮ نقﺶ مهﻢ معلﻤان و نﻴاز به بهﺒﻮد مﻮقعﻴﺖ
اجﺘﻤاعي آنان در جامعه اذعان كﻨﻨﺪو در مﻮرد مﻮقعﻴﺖ و مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان گام ب هاي  .ﻨﻴادیﻦ بﺮدارنﺪ جﻤله از - :
فﺮصﺖ دادن معلﻤان هاي مﻄالعاتي بﺮاي ي و كه مﻄالعات تﺤقﻴقي ب پﮋوهﺸي ه خﺼﻮص در رشﺘﺔ تﺨﺼﺼي خﻮد دارنﺪ- .
باانگﻴﺰ جﺬب افﺮاد مﺴﺘعﺪ ،ه معلﻤي ،ویﮋگﻴهاي فﺮدي و حﺲ مﺴﺌﻮلﻴﺖ پﺬیﺮي بﺮاي شغﻞ معلﻤي  -معلﻤان در انﺠﻤﻦ هاي حﺮفه
اي و اتﺤادیه هاي صﻨفي معلﻤان مﻨﺰلﺖ حﻀﻮر فعال داشﺘه باشﻨﺪ و در هﺮ شهﺮسﺘاني صﻨﻒ معلﻤان را تﺸﻜﻴﻞ دهﻨﺪ- .حﺮفه
تأسﻴﺲ سازمانهاي گﻴﺮنﺪ اي كه مﺴﺌﻮلﻴﺖ خاص ارتقاي مﻨﺰلﺖ معلﻤان را بﺮ عهﺪه -پﮋوهﺶ دولﺖ بﺮاي ب هاي معلﻤان وانﺘﺸار
تﺠﺮبه هاي آنان  .ﻮدجه اي در نﻈﺮ بگﻴﺮد
( ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان و عﻮامﻞ مﺆثﺮ) مﻮرد :شهﺮ دره شهﺮ -پﺮداخﺖ
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قانﻮن نﻈام و هﻤاهﻨﮓ حقﻮق م مﺰایاي كاركﻨان دولﺖ و ﺆ سﺴات دولﺘي مﻮرد بﺮرسي و به اجﺮا درآیﺪ - .افﺰیﺶ حقﻮق و
مﺰایاي معلﻤان به نﺤﻮي كه قادر به تهﻴﺔ امﻜانات ضﺮوري زنﺪگي مانﻨﺪ مﺴﻜﻦ  ...باشﺪ و نﻴازي به داشﺘﻦ شغﻞ دوم بﺮاي تامﻴﻦ
معﻴﺸﺖ خﻮد .نﺪاشﺘه باشﻨﺪ -نامه تﻤهﻤﻴﺪات و بﺮ هایي از سﻮي دولﺖ و رسانه هاي جﻤعي تﺪارك دیﺪه شﻮد كه نگﺮش جامعه به
شغﻞ معلﻤي تغﻴﻴﺮ یابﺪ و ایﻦ را درك نﻤایﻨﺪ كه اهﻤﻴﺖ كار معلﻢ از كار یﻚ پﺰشﻚ یا قاض درجامعه ي كﻤﺘﺮ .نﻴﺴﺖ -تﺨﺼﺺ
مﺴﺌﻮلﻴﺖ گﺮایي شایﺴﺘه ساالري در اعﻄاي ها پاداشها تﺸﻮیق  ،و ها ب به معلﻤان ه عﻨﻮان راهﺒﺮد مالك عﻤﻞ قﺮار گﻴﺮنﺪ- .با
بﺮگﺰاري هﻤایﺸها و سﻤﻴﻨارهایي مﻮضﻮع ارتقاي مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻤان تﺪارك دیﺪه شﻮد- .ایﺠاد انگﻴﺰه بﻴﺸﺘﺮ ،هاي علﻤي
بﺮاي معلﻤان از ﻃﺮیق فﺮصﺖ تﺤﺼﻴلي ف تقﺪیﺮ رسﻤي و ﺮصﺖ شغلي بﺮتﺮ- .بﻴﻦ هﻤﻜاریهاي ملي و و الﻤللي و هﻤﭽﻨﻴﻦ
( .اجﺘﻤاعي . )١33١
سازمانهاي بﻴﻦ الﻤللي) كارویﻮنﺴﻜﻮ (بﺮاي تعالي افﺰایﺶ مﻨﺰلﺖ اجﺘﻤاعي معلﻢ .مﻨابع فارسي
اتﺴلﻨﺪر،پ كاﻇﻢ  ،روشهاي تﺠﺮبي تﺤقﻴق تﺮجﻤﺔ بﻴﮋن زاده ،مﺸهﺪ :رضﻮي نﺸﺮ معاونﺖ فﺮهﻨگي آسﺘان قﺪس اول  .چاپ،
الﻴاسي ،م ،تﺸﻜﻞ معلﻤان  ،هاي صﻨفي ،جﺮیاناتسﻴاسي -معلﻢ سازمان .هﺮان ،ت  2شﻤاره 31.خﺮداد (معلﻢ. )١330، ،
بﻴاني ،ف مﻨایع قﺪرت هﺠﺪهﻢ ،مﺠلﺔ رشﺪ معلﻢ ،سال  .سافﻨﺪ شﺮیفي. ( ،آزمایي  . )١333پاشا ح اصﻮل روانﺴﻨﺠي و
روان  .ص نگارش و تﺮجﻤه( .1١1 ،جامعه قﺸﺮها  .)١331،تامﻴﻦ،م شﻨاسي اجﺘﻤاعي و نابﺮابﺮهاي ،تﺮجﻤه عﺒﺪالﺤﺴﻴﻦ
نﻴﻚ گهﺮ . ،نﺸﺮ تﻮتﻴا ،چاپ دوم

