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ــی داری  مشــارکت در تشــکل های صنفــی و سیاســی معلمــان و منزلــت اجتماعــی معلمــان رابطــه معن

وجــود دارد. و متغیرهــای ذکرشــده بــر منزلــت اجتماعــی تأثیرگذاربــوده انــد. هم چنیــن بیــن جنســیت و 

منزلــت اجتماعــی معلمــان تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد.

کلیدواژه ها: منزلت اجتماعی معلمان، آموزش وپرورش، معلمان، مطالبات معلمان.

مقدمه
منشــأ ایجــاد هرگونــه تحــول بنیادیــن در نظــام آمــوزش  و پــرورش را بایــد در جایــگاه و اعتبــار محــوری 

ــده و دور نمــای هــر کشــوری را  ــد آین ــدون تردی ــان1، 2۰۰۷، ص2(. ب ــم جســتجو کــرد. )رامانات معل

می تــوان از نــوع نــگاه افــراد آن جامعــه بــه آموزش وپــرورش آن دریافــت. اهمیــت معلــم به عنــوان رکــن 

اصلــی تعلیــم و تربیــت برکســی پوشــیده نیســت در ایــن رهگــذر منزلــت اجتماعــی معلمــان بــه معنــای 

موقعیــت و پایــگاه و اعتبــاری اجتماعــی کــه جامعــه بــرای آنــان قائلندمی توانــد در انجام شایســته وظایف 

شــغل خطیــر آنــان حائــز اهمیــت باشــد.

کیفیــت منزلــت اجتماعــی معلمــان به عنــوان نیــروی اصلی تعلیم و تربیــت حائز اهمیــت و به عوامل 

ومتغییرهــای زیــادی بســتگی دارد درک حساســیت نقــش معلــم و ارزش نهــادن بــر آن از ســوی عمــوم 

مــردم جامعــه، باعــث مطرح شــدن مفهــوم منزلــت اجتماعــی و اهمیت آن شــده اســت منزلــت اجتماعی، 

شــأن یــا مقــام و موقعیتــی اســت کــه بــرای یــک فــرد در جامعــه قائلنــد، یــا تلقــی و ذهنیتــی اســت کــه 

دیگــران ازآنچــه شــخص هســت، دارنــد. )عالقه بنــد، 13۸۸: 2۶( معلمــان در فراینــد آموزش وپــرورش 

نقــش کلیــدی دارنــد و بــرای این کــه معلمــان، به عنــوان رکــن اصلــی آموزش وپــرورش، بتواننــد نقــش 

خــود را در فراینــد تعلیــم و تربیــت به درســتی ایفــا کننــد، بایــد از منزلــت و موقعیت اجتماعی شایســته ای 

برخــوردار باشــند. معلمــی کــه از منزلــت اجتماعــی واالیــی برخــوردار اســت، می توانــد الگویــی مطلــوب 

ــا، 13۸۹: 1۰( در جامعــه ایرانــی، از گذشــته های دور معلمــان  بــرای دانش آمــوزان باشــد. )محمــد نی

بــه خاطــر تأکیــدات پیشــوایان علمــی، مذهبــی و... و نیــز نقــش سازنده شــان در تعلیــم و تربیــت افــراد 

ــر از متوســط درآمــد جامعــه،  ــوده و به رغــم درآمــد پایین ت ــرام عامــه مــردم ب جامعــه، همــواره مورداحت

احتــرام و منزلــت اجتماعــی واالیــی داشــته اند. )جهانگیــری، 13۹4: ۸( 

بــا توجــه بــه تغییــرات اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی کــه در ســال های اخیــر در جامعــه 

ایرانــی بــه وجــود آمــده اســت منزلــت اجتماعــی معلمــان نیــز متأثــر از ایــن تغییــرات همــواره موردتوجــه 
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بــوده و بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود، ایجــاب می کنــد عوامــل مهمــی کــه می تواننــد برمنزلــت اجتماعی 

معلمــان در جامعــه امــروز مؤثــر واقــع شــوند، مــورد کنــکاش و جســتجو قــرار گیرنــد. 

نظریــه پــردازان اجتماعــی مدعــی هســتند کــه موجــود بشــری همــواره دلواپــس نحــوه ارائــه »خــود« 

بــه »دیگــری« اســت. بدیــن ســان کــه همیشــه دیگــران را هم چــون آینــه ای در مقابــل خــود می بینــد و بــه 

تصویــر خــود در آن آینــه عکس العمــل نشــان می دهــد. ایــن فرآینــد در منزلتــی کــه انســان ها از رتبــه خــود 

در سلســله مراتــب اجتماعــی ادراک می کننــد بــاز نمــوده می شــود« )بقایــی ســرابی، 13۸5(. و می تــوان 

گفــت کــه عملکــرد شــغلی ایشــان تابــع ادارک منزلــت اجتماعــی شــان اســت در بیشــتر پژوهش هــای 

انجــام شــده تاکنــون بــه دیــدگاه ســایر افــراد جامعــه از جملــه دانــش آمــوزان در زمینــه منزلــت اجتماعــی 

پرداختــه شــده اســت و کمتــر بــه نظــرات، ادراک و تجربــه زیســته و شــخصی معلمــان نســبت بــه ایــن 

پدیــده مهــم اجتماعــی توجــه شــده اســت. مطالعــه نظــرات و ادراک خــود معلمــان از منزلــت اجتماعــی 

ــه ایــن پرســش اســت کــه معلمــان چــه درکــی از منزلــت اجتماعــی حرفــه  شــان در پــی پاســخگویی ب

خــود دارنــد و جایــگاه و وضعیــت کنونــی حرفــه خــود را در جامعــه چگونــه ارزیابــی می کننــد. و چــه 

عواملــی را بــر آن مؤثــر مــی داننــد. منزلــت اجتماعــی پدیــده ای چنــد بعــدی اســت کــه طــی آن عــالوه بــر 

اینکــه جامعــه بــرای یــک شــغل یــا یــک گــروه منزلــت و جایگاهــی قائــل اســت، هــر فــرد نیــز بــرای شــغل 

خــود، منزلــت و جایگاهــی در نظــر دارد کــه در رونــد اجــرای وظایــف شــغلی بســیار تأثیرگــذار اســت. 

ایــن اهمیــت و بــه ویــژه فقــدان توجــه کافــی در مطالعــات انجــام پذیرفتــه بــرای تحلیــل ادراک و تجربــه 

زیســته معلمــان در زمینــه تصویــر و تصــور شــان از جایــگاه معلمــی در جامعــه، پژوهشگــر را در مطالعــه 

حاضــر وا داشــت تــا بــه خــالف ســایر پژوهش هــا کــه تنهــا بــه دیــدگاه جامعــه و دیگــران دربــاره مشــاغل 

بــا اهمیــت توجــه نشــان داده شــده اســت، دیــدگاه خــود معلمــان نســبت بــه شــغل شــان را مــورد واکاوی 

قــرار دهــد. لــذا در ایــن پژوهــش تــالش شــده تــا نظــرات و ادراک معلمــان نســبت بــه منزلــت اجتماعــی 

حرفــه معلمــی و عوامــل مؤثــر بــر آن مــورد کنــکاش قــرار گیــرد و بــه ســواالت پژوهــش پاســخ داده شــود 

ایــن ســواالت عبارتنــد از: 1- معلمــان چــه درکــی از منزلــت اجتماعــی حرفــه خــود در جامعــه دارنــد و 

جایــگاه و منزلــت اجتماعــی خــود را چگونــه ارزیابــی می کننــد؟ 2- معلمــان منزلــت اجتماعــی خــود را 

متأثــر از چــه عواملــی می داننــد؟

 بیان مسئله

بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه انســان موجــودی اجتماعــی اســت و دارای خواســته ها و مطالباتــی بــرای 

بــرآورده شــدن نیازهــای اجتماعــی خــود اســت و بــرای رشــد و شــکوفایی شــخصیت و پایــگاه و طبقــه 
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اجتماعــی خــود در تکاپــو می باشــد. پدیــده منزلــت اجتماعــی مطــرح می شــود. به عبارت دیگــر وقتــی 

هــر انســان در طــول زندگــی جمعــی خــودداری یــک پایــگاه، شــأن و طبقــه اجتماعــی اســت، منزلــت 

ــرد. اجتماعــی شــکل می گی

نیــروی انســانی در هــر ســازمان از عوامــل مؤثــر در بقــای آن ســازمان بــه شــمار می آیــد. ســازمان آمــوزش 

و پــرورش و وســعت وظایــف آن، بــا گســترش علــوم و تجارب بشــری و توســعه فناوری و پیشــرفت های 

ــن  ــم ای ــه محســوب می شــود یکــی از وظایــف مه ــی، از شــاخص های مهــم رشــد در هــر جامع صنعت

ســازمان تربیــت نیــروی انســانی مولــد، کارآمــد و واجــد مهارتهــای فنــی اســت )صافــی، 13۹۰(. تأمیــن 

نیازهــای معلمــان بــه منزلــه مهم تریــن نیــروی انســانی آمــوزش و پــرورش بــرای بــاال بــردن کیفیــت کاری 

ایشــان از موضوعــات مهــم و مــورد توجــه مدیریــت نیــروی انســانی در ســازمان هاســت. 

طبــق نظــر آبراهــام مازلــو )1۹43( نیازهــای معلمــان هماننــد ســایر افــراد شــامل نیازهــای فــردی ماننــد 

ــرام، عــزت نفــس و احســاس  ــد داشــتن احت احســاس امنیــت در محیــط کار، نیازهــای اجتماعــی مانن

ارزشــمندی و نیازهــای عقالنــی اســت )میرزابیگــی، 13۸۹، بــه نقــل از مهدیــان و همــکاران، 13۹۶(. 

بــرآورده شــدن ایــن نیازهــا معلمــان را در اجــرای نقــش حرفــه ای خــود یــاری می رســاند.

شــأن و اعتبــار معلمــان و ارتقــای آن می توانــد نقــش مهمــی در تربیــت نســل جــوان و فرآینــد توســعه هــر 

جامعــه ای داشــته باشــد. معلمــان به عنــوان نیروهــای محرکــه چرخــه آمــوزش، نقــش برجســته و ویــژه ای 

در ایــن عرصــه دارنــد. لــذا توجــه بــه شــأن و پایــگاه اجتماعــی معلمــان و ارتقــای آن می توانــد کمــک 

شــایانی بــه حرکــت به ســوی توســعه و پیشــرفت همه جانبــه داشــته باشــد. یکــی از شــاخص های بهبــود 

شــرایط کار معلمــان از میــان برداشــتن گرفتاری هــای اقتصــادی -آموزشــی و توجــه بــه جایــگاه و منزلــت 

اجتماعــی آنــان و بهبــود و فراهــم کــردن شــرایط الزم و کافــی بــرای یــک زندگــی و کار آبرومندانــه اســت، 

نیــاز بــه منزلــت و احتــرام از نیازهــای اجتماعــی افراد اســت. منزلــت، پایگاه و موقعیت اجتماعی مناســب 

بــرای معلمــان بــه عنــوان رکــن اصلــی آمــوزش و پــرورش، نقشــی تعییــن کننــده بــرای ایفای نقــش معلمی 

در فراینــد آمــوزش و پــرورش دارد. اگــر بــاور داشــته باشــیم کــه »بهترین هــا، بهترین هــا را می ســازند«، بــه 

اهمیــت فوق العــاده منزلــت معلمــان در جامعــه پــی خواهیــم بــرد و بــه منزلــت اجتماعــی معلمــان توجــه 

بیشــتری خواهیــم کرد)نویــدی وبرزگــر، 13۸2(. منزلــت و پایــگاه اجتماعــی مقــام و موقعیتــی اســت کــه 

فــرد بــا ارزیابــی جامعــه در ســاختار اجتماعــی آن جامعــه بــه دســت مــی آورد )نیــک گوهــر، 13۸۷(. طبــق 

مطالعــه لینــدا هارگریــوز1 و همکارانــش )2۰۰۶(، منزلــت و موقعیــت بــاال بــه شــرایطی اطــالق می شــود 

1. Hargreaves
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کــه در آن دولــت حرفــه ای را ارزشــمند بشــمارد و فــرد از پــاداش مالــی بــاال، شــرایط کار بــا کیفیــت و ارائه 

تصاویــر مثبــت در رســانه ها لــذت ببــرد. )نقــل ازمهدیــان و همــکاران، 13۹۶( 

ماکــس وبــر1 جامعه شــناس آلمانــی در تحلیــل و تعریــف خــود از طبقــه عــالوه بــر مســائل اقتصــادی 

موردنظــر کارل مارکــس2 توجــه بــه شــأن و منزلــت اجتماعــی را از شــاخص های تعییــن طبقــه اجتماعــی 

برمی شــمارد بی گمــان افــزون بــر ســاماندهی دســتمزدها و مســائل اقتصــادی، بایــد بــه بهســازی ســاختار 

آموزشــی، بهبــود حقــوق شــهروندی و حقــوق انســانی و پایــگاه و منزلــت اجتماعــی معلمــان توجــه ویــژه 

نمــود و بــرای برداشــتن گام هــای بلنــد به ســوی شــرایط آموزشــی شایســته و درخــور تــالش کــرد.

منزلــت: در فرهنــگ لغــت دهخــدا یعنــی: مرتبــت و مقــام و رتبــه و حرمــت و احتــرام. پایــگاه. جایــگاه. 

مکانــت. مرتبــت. قــدر. ارج. شــأن. اعتبــار. حرمــت. بزرگــی )دهخــدا، 13۷۹(؛ و در فرهنــگ فارســی 

عمیــد یعنــی: جــاه و مقــام؛ قــدرت مرتبــه؛ رتبــه )عمیــد، 13۸۹(.

ازمنظــر جامعه شناســی، موقعیتــی اســت کــه یــک فــرد یــا خانــواده بــا ارجــاع بــه اســتانداردهای میانگیــن 

ــای  ــارکت در فعالیت ه ــادی و مش ــای م ــر، دارایی ه ــد مؤث ــی، درآم ــای فرهنگ ــاره ویژگی ه ــج درب رای

گروهــی اجتماعــی بــه دســت مــی آورد. )لیپســت3، 13۸1( 

ــه  ــی از معلمــان و توجــه ب ــرام و قدردان ــوی شــغل معلمــی و احت ــه معن ــه جنب مــراد از منزلــت، توجــه ب

اســتانداردهای مــادی یعنــی دســتمزد و مزایــای شــغلی مناســب، امنیــت شــغلی و تأمیــن اجتماعــی بــرای 

معلمــان اســت. )تریمــان4، 2۰۰4، 123( 

ارتقــای منزلــت اجتماعــی عبــارت اســت از بهبــود و حرکــت رو بــه بــاالی یــک فــرد یــا گــروه از نظــر 

منزلــت و موقعیــت اجتماعــی در مقایســه بــا افــراد و گروه هــای دیگــر کــه بــا ایشــان ازنظــر ویژگی هــای 

فرهنگــی، درآمــد مؤثــر، دارایی هــای مــادی و مشــارکت در فعالیت هــای گروهــی و اجتماعــی مشــابهت 

کامــل یــا نســبی دارنــد )کوئــن5، 13۹2: 1۷۹(.

ــود  ــدگاه خ ــان از دی ــی معلم ــت اجتماع ــر برمنزل ــل مؤث ــی عوام ــت برخ ــی آن اس ــش در پ ــن پژوه ای

ــن آن  ــر و چگونگــی رابطــه بی ــزان تأثی ــاره می ــرارداده و درب معلمــان، را مــورد شناســایی و آزمایشــب ق

عوامــل بامنزلــت اجتماعــی معلمــان بــه بحــث و گفتگــو بپــردازد، تــا شــاید از این رهگــذر بتوانــد دری بر 

1. Max Weber
2. Karl Marx
3. Lipset
4. Treiman
5. Kohen
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گفتگوهــای  بیشــتر درآینــده نســبت بــه ایــن موضــوع بازنمایــد. امیــد اســت کــه کنشــگران ایــن گســترده 

نیــز بــه ایــن جســتار مهــم واردشــده و بــا طــرح دیدگاه هــای خویــش بــر هــر چــه کارآمدتــر نمــودن ایــن 

مهــم یــاری رســانند.

ادبیات و پیشینه پژوهش

حســن پور )13۹۰( در پژوهــش خــود بــا اســتفاده از روش پیمایــش بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه: 

عواملــی مثــل ســن، جنــس، تحصیــالت و محــل ســکونت، افزایش حقــوق و مزایــا و امکانات معیشــتی 

و رفاهــی، پشــتیبانی و حمایــت رســانه ها از معلمــان، میــزان اعتمــاد اجتماعــی شــهروندان بــه معلمــان بر 

ارتقــای منزلــت اجتماعــی معلمــان مؤثر اســت.

محمــدی )13۸2( در زمینــه منزلــت اجتماعــی معلمــان، تحقیقــی انجــام داده اســت، کــه نتایــج آن 

نشــان مــی دهــد، دانــش آمــوزان مــدارس )راهنمایــی و متوســطه، دختــر و پســر شــهری و روســتایی( 

شــأن و منزلــت اجتماعــی معلمــان را پاییــن ارزیابــی کردنــد. هم چنیــن بیــن دیدگاه هــای دانش آمــوزان 

در موردشــاخص های منزلــت اجتماعــی معلمــان از حیثیــت شــغلی، وضعیــت اقتصــادی، ویژگی هــای 

ــودن، پیشــینه خانوادگــی و  ــد ب ــوع تخصــص، مفی ــزان تحصیــالت، ن ظاهــری، قــدرت اجتماعــی، می

ــاداری وجــود دارد. ویژگی هــای اخالقــی معلمــان تفــاوت معن

بهمئــی )13۸1( در تحقیقــی بــه ایــن نتایــج رســیده کــه: امکانــات مالــی، رشــته تحصیلــی و مــدرک 

تحصیلــی در تعییــن پایــگاه معلــم تأثیــر ویــژه ای دارنــد و ســن، جنــس و ســابقه کاری معلمــی تأثیــری در 

میــزان پایــگاه اجتماعــی آنــان نــدارد.

نویــدی و برزگــر )13۸2( در تحقیقــی دربــاره راه هــای ارتقــای منزلــت اجتماعی معلمــان به نتایجی 

ــد،  ــر در ارتقــای منزلــت اجتماعــی معلمــان مؤثرن دســت یافته اند کــه حاکــی از ایــن اســت عوامــل زی

تأمیــن امکانــات مالــی و رفاهــی و رفــع فقــر و محرومیــت از زندگــی معلمــان، تغییــر سیاســت های کالن 

کشــوری در جهــت اولویــت دادن بــه ســرمایه گذاری در تعلیــم و تربیــت، اجــرای سیاســت تمرکززدایــی 

ــش و  ــیوه گزین ــالح ش ــرورش، اص ــان در آموزش وپ ــه معلم ــارکت همه جانب ــه مش ــردن زمین ــم ک و فراه

تربیت معلــم و تــالش بــرای جــذب و پــرورش معلمــان شایســته و باکفایــت، اســتقرار انضبــاط اجتماعی 

و اقتصــادی و برقــراری عدالــت اجتماعــی، ایجــاد تشــکل های صنفــی بــرای دفــاع از حقــوق معلمــان 

و حریــم تعلیــم و تربیــت، افزایــش کارایــی نظــام آمــوزش از طریــق اصــالح مدیریــت نیــروی انســانی 

ــزش و  ــص و انگی ــش، تخص ــش دان ــرای افزای ــان ب ــالش معلم ــاالری و ت ــام شایسته س ــتقرار نظ و اس
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ــه ای. ــای حرف صالحیت ه

ــدی  ــدی و دســته بن ــع بن ــه جم ــب ب ــا اســتفاده از روش فراترکی ــژاد و همکاران)13۹۷(ب ــح ن صال

مطالعــات و نظریــه هــای مطــرح شــده مرتبــط بــا منزلــت کارکنــان پرداختنــد و بــرای منزلــت کارکنــان 

چهــار بعــد شــخصی، شــغلی، ســازمانی و اجتماعــی را برشــمردند.

نتایج پژوهش کاظمی پور )13۸۹( نشــان داد مردم ایران در ســـنجش مـــنزلتی مـــشاغل معیارهای 

صالحیــت، میــزان تخصــص، تحصیــالت و اهمیــت شــغل در جامعــه را درنظر مــی گیرند.

گورتو1)2۰1۹(ســه عامــل آثــار توانمندســازی، ارتبــاط کارفرمــا بــا کارمنــد و شــرایط کار را جداگانــه 

بــرای تأثیــر شــرایط شــغلی بــر منزلــت شــغلی، آزمایــش کرد. تأثیــر عوامــل از طریــق مدل های رگرســیون 

لجســتیک مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. نتایــج حاکــی از تأثیــر بیشــتر عوامــل ارتباطــی کارمنــدان 

کارفرمــا نســبت بــه شــرایط کار بــر منزلــت شــغلی کارگــران داخلــی اســت. عامــل ارتبــاط بــا کارمنــدان 

از عواملــی کــه معمــواًل بــا منزلــت شــغلی ماننــد مرخصــی هفتگــی، حقــوق منظــم و امنیــت شــغلی در 

ارتبــاط هســتند، برتــری دارنــد. 

ــی  ــل توجه ــور قاب ــه ط ــازمانی ب ــت س ــد منزل ــان دادن ــی نش ــران)2۰1۹(، در پژوهش ــم2و دیگ کی

ارزش هــای عملکــردی، رضایت اقتصادی،اجتماعی و مالــی را تحریک می کند. ارزش های)عملکردی، 

رضایــت اقتصــادی، مالــی و اجتماعــی( نیــز بــر وفــاداری تأثیــر مــی گــذارد. نتایــج پژوهش پیتســا3، تائو4 

و پیلوتــال5)2۰1۷(، نشــان داد منزلــت پاییــن کارکنــان، باعــث جلوگیــری از اعتمــاد ســازمانی ایشــان 

ــا۶ و  مــی شــود. آنــان در ایــن پژوهــش چگونگــی رابطــه متقابــل ایــن دو متغیــر را بررســی کردنــد. تون

ــار ناهنجــار ســازمانی، رابطــه  دیگــران)2۰1۶( در پژوهشــی نشــان دادنــد بیــن رضایــت شــغلی و رفت

منفــی وجــود دارد. 

ــه  ــغل را تهی ــتی از ۹۰ ش ــی فهرس ــت اجتماع ــی منزل ــدف بررس ــی باه ــت۷ در تحقیق ــورث و ه ن

کردنــد. دالیلــی کــه غالبــًا یــک شــغل را بــا امتیــاز عالــی مشــخص می کننــد عبارتنــداز: 1۸ درصــد بــه 

خاطــر حقوقــش، 1۶ درصــد بــه دلیــل خدمــت بــه بشــریت، 14 درصــد بــه دلیــل منزلــت اجتماعــی آن 
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و 14 درصــد بــه دلیــل تحصیــالت، کار و پــول موردنیــاز بــرای ایــن دو )ریزمــن و ماریانــوف، 13۸3(. 

گلیفــورد1 )1۹۹4( در تحقیــق خــود در بررســی عوامــل مؤثــر در رضایــت شــغلی معلمــان اوهایــو، 

ــق وی  ــد. نتایــج تحقی ــر در رضایــت شــغلی معلمــان را منزلــت اجتماعــی می دان یکــی از عوامــل مؤث

نشــان داد کــه معلمــان مــدارس دولتــی اوهایــو از شــغل خــود درمجمــوع راضــی هســتند ولــی ســه عامــل 

جایــگاه و منزلــت اجتماعــی، ارزش هــای اخالقــی و خالقیــت بیشــترین رضایــت را ایجــاد می کننــد. 

وایــس و فرشــمن2 )1۹۹۸( در تحقیقــی بــا عنــوان منزلــت اجتماعــی و عملکــرد اقتصــادی درصــد 

اندازه گیــری تأثیــر مالحظــات و نفــوذ اجتماعــی روی فرآیندهــا و بروندادهــای اقتصــادی برآمدنــد. آن هــا 

معتقدنــد کــه کنشــگران انســانی بــه دلیــل کســب پاداش هــای اجتماعــی و افــزودن برمنزلــت اجتماعــی 

خــود در گروه هــای اجتماعــی عضــو می شــوند، دارایی هــای خــود را )اعــم از ســرمایه بشــری و 

ــد.  ــش مناســبی را انتخــاب می کنن ــد و کن اجتماعــی( ســرمایه گذاری می کنن

ــا  ــد ب ــی هن ــری خــود در رشــته جامعه شناســی دانشــگاه دهل ــه دکت هیرشــان3 )2۰12( در پایان نام

عنــوان »مقایســه تطبیقــی منزلــت اجتماعــی معلمــان هنــد و پاکســتان« می نویســد: »چــون فرهنــگ دو 

کشــور نزدیــک بــه هــم و دارای پیشــینه تاریخــی مشــترک طوالنی مــدت هســتند، تفــاوت چندانــی بیــن 

منزلــت اجتماعــی معلمــان دو کشــور هــم فرهنــگ وجــود نــدارد. در هــر دو جامعــه، بــه علــت بافــت 

تقریبــًا ســنتی، معلمــان باوجــود درآمــد تقریبــًا پاییــن، دارای منزلــت باالیــی هســتند. فرضیــه اصلــی ایــن 

ــا آزمــون تفــاوتt گروه هــا ســنجش شــده اســت.« )هیرشــان، 2۰12: 122(. پایان نامــه ب

ــوان »نظــرات  ــا عن ــی ب ــی۶ )2۰15( در تحقیق ــر5 و اوزگ اردمل ــر دمی ــا گون ــن4، توب ــات آیدی اینای

ــج  ــه نتای ــد ب ــام داده ان ــه انج ــه در ترکی ــه ای« ک ــوزش حرف ــی آم ــت  اجتماع ــورد وضعی ــان در م معلم

زیــر رســیده انــد: ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی نظــرات معلمــان نســل های مختلــف )XY( شــاغل 

در مــدارس ابتدایــی دولتــی، بویــژه در ســطوح مختلــف وضعیــت اجتماعــی انجــام شــده اســت.  در 

ایــن مطالعــه از روش تحقیــق کیفــی بــه نــام طراحــی پدیدارشــناختی اســتفاده شــده اســت.  گــروه مــورد 

مطالعــه شــامل 2۰ معلــم شــاغل در مــدارس ابتدایــی دولتــی اســت، 1۰ نفــر از آنهــا از نســل X و 1۰ 

ــوا  ــل محت ــا اســتفاده از تحلی ــه جمــع آوری شــده ب ــا از نســل Y هســتند. داده هــای مصاحب نفــر از آنه

1. Gillford
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5. Tugba Guner Demir
6. Ozge Erdemli
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مــورد تجزیــه و تحلیــل قرارگرفــت. طبــق یافته هــای تحقیــق، معلمــان حرفــه تدریــس را در مقایســه بــا 

ســایر حرفه هــا )۸۸٪( و ســالهای گذشــته )1۰۰٪( از وضعیــت پایین تــری می داننــد.  معلمــان نشــان 

ــد کــه دالیــل ایــن نگــرش سیاســت های جدیــد مدیریــت عالــی )24.4٪( و دســتمزد پاییــن  مــی  دهن

است.   )٪14/۶(

دانشــنامه  بریتانیــکا1 )2۰15(منزلــت2 اجتماعــی را کــه گاهــی منزلــت نیــز نامیــده مــی شــود، درجــه 

ای مــی دانــد کــه فــرد بــا توجــه بــه حقــوق قانونــی، وظایــف و ســبک زندگــی خــود در سلســله مراتــب 

اجتماعــی، بــر پایــه آن، احتــرام یــا اعتبــار کســب مــی کنــد. 

نظریه نیاز3

برانگیختــه  نیازهــا  پنجگانــه  ســطوح  پایــه  بــر  اســت کارکنــان  معتقــد  مازلــو4  زمینــه  ایــن  در 

ــا توجــه موقعیتــی کــه دارنــد بــرآورده شــوند، رضایــت  ــان چــه ایــن نیازهــا ب می شــوند)جدول1( و چن

می شــود.  ایجــاد  شــغلی 

ــا  ــر پایــه ایــن نظریــه فهرســتی از نیازهــا تهیه کرده انــد کــه ســازمان می توانــد ب الوســون5 و شــن۶ ب

توجــه بــه ســطحی کــه افــراد در آن قــرار دارنــد موجبــات رضایــت شــغلی آنــان را فراهــم آورد. )الوســون 

و شــن، 11۹:1۹۹۸( 

جدول شماره 1. سطوح پنجگانه نیازها

ارضاکننده های سازمانیارضاکننده های کلیسطح نیاز

دستمزد، پاداش، منافع جنبیغذا، آب، استراحتنیازهای فیزیولوژیک

موقعیت های کاری ایمنی، امنیت شغلیایمنی، اطمینان، ثباتنیاز به امنیت

کار به هم پیوسته گروهی، عضویت در گروهمحبت، عاطفه، تعلقنیازهای اجتماعی

بازخورد ارباب رجوعاحترام به خود، احترام به دیگرانعزت نفس

فرصت برای خالقیت، ارتقا، پیشرفت در کارمقام، وجهه، اعتبار، پیشرفتنیاز به خود شکوفایی

بــر اســاس ایــن نظریــه می تــوان توقــع و انتظــار معلمــان را در محیــط کار و جامعــه از شــغل خــودرادردو 

1. Britannica
2. Prestige
3. Need Theory
4. Maslow
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دســته عمــده جــای داد: 

ــر، 141،  ــته. )معیدف ــی شایس ــت اجتماع ــأن ومنزل ــورداری ازش ــتی 2. برخ ــای معیش ــن نیازه 1.تأمی

 )13۸4

بــر طبــق ایــن جــدول می تــوان درآمــد و مســائل رفاهــی را در حیطــه نیازهــای فیزیولوژیــک، عضویــت در 

تشــکل ها را جــزء نیازهــای اجتماعــی، تحصیــالت، توســعه مهارت هــا و آموزش هــای ضمــن خدمــت 

را در جهــت بــرآورده کــردن نیــاز بــه خودشــکوفایی قلمــداد کرد.بــر اســاس ایــن نظریــه می تــوان توقــع 

و انتظــار معلمــان از شــغل خــود را در قالــب رفــع نیازهــا، ازجملــه نیازهــای معیشــتی و شــأن و منزلــت 

اجتماعــی ارزیابــی نمــود. تأمیــن نیازهــای معیشــتی و فراهــم نمــودن شــرایط ایجــاد منزلــت اجتماعــی 

بــرای معلمــان می توانــد زمینــه انگیــزش و رضایــت شــغلی آن هــا را فراهــم نمایــد.

نظریه نظام اجتماعی تالکوت پارسونز1

پارســونز بــرای هــر نظــام اجتماعــی، چهــار خــرده نظــام اقتصــاد، سیاســت، اجتماعــی و فرهنگــی بــا 

کارکردهــای متفــاوت قایــل اســت.

پارســونز از پیش نیازهــای کارکــردی اجــزاء و عناصــر نظــام اجتماعــی ســخن بــه میــان مــی آورد، یکی 

ــی در  ــر نظــام آموزشــی و ســازمان های تربیت ــی اســت. اگ ــن عناصــر، نظام هــای آموزشــی و تربیت از ای

تأمیــن ایــن پیش نیازهــای کارکــردی، نقــش غیرفعــال یــا ناموفــق داشــته باشــند، دچــار کاهــش منزلــت 

ــد ســایر نظام هــای  ــر نظــام آموزشــی نتوان ــال اگ ــد شــد. به عنوان مث ــان خواهن اجتماعــی خــود و معلم

اجتماعــی را بــه پشــتیبانی ازخودترغیــب نمایــدو یــا نتوانــد نیازهــای مهــم معلمــان را بــرآورده ســازد، 

ــان مشــترکی نداشــته باشــد، در  ــد و زب ــد مشــارکت کافــی اعضــای خــود را جلــب نمای ــن نتوان هم چنی

ایــن صــورت باعــث کاهــش منزلــت اجتماعــی خــود و کنشــگرانش کــه یکــی از مهم تریــن آن هــا معلمــان 

ــا، 13۹3(. اســت خواهــد شــد. )طیبی نی

نکتــه دیگــری کــه از خــرده نظام هــای کارکــردی پارســونز اســتنباط می شــود آن اســت کــه اگــر نظــام 

آموزشــی در زمینــه انطبــاق بــا محیــط)کار وتولیــدو رفــع نیازهــای مــادی معلمــان(، دســتیابی بــه اهداف 

)بســیج معلمــان در جهــت تحقــق اهــداف اجتماعــی( تحکیــم یکپارچگــی )حفــظ وحــدت و انســجام 

اجتماعــی بیــن کنشــگران خــود( و حفــظ الگوهــای فرهنگــی )انتقــال ارزش هــا و هنجارهــای فرهنگــی 

بــه نســل دانش آمــوزی( غیرفعــال یــا ناموفــق عمــل کنــد منزلــت اجتماعــی نظــام آموزشــی و به تبــع آن 

1. Tolcot Parsons
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منزلــت اجتماعــی معلمــان تنــزل خواهــد یافــت )محمــدی، 13۸4(.

متغیرهای تئوری )AGIL( تالکوت پارسونز )افالکی فرد،5۹:13۸۰( 

دورکیــم1 جوامــع ماقبــل صنعتــی را دارای یــک ســری منزلت هــای موروثــی می دانســت. درحالی کــه 

معتقــد بــود: در جامعــه مــدرن ثــروت و قــدرت بــه اهدافــی فــی النفســه بــدل می شــوند و اغلــب مــردم 

ناتــوان از دســت یابی بــه اعتبــار و پرســتیژ بــاال، زندگی شــان در تضــاد بــا هنجارهــای اجتماعــی می یابنــد 

ــی  ــه وضعیت ــیختگی و اخــالل در نظــم می شــود ک ــه هنجــار گس ــا، منجــر ب ــن تضــادی باارزش ه چنی

وخیــم در جامعــه صنعتــی اســت. )لیپســت، 13۸1، لهســائی زاده، 13۷4، نقــل از ســام آرام( 

ــات  ــدن طبق ــه وجــود آم ــوال باعــث ب ــت ام ــاوت در برخــورداری از مالکی ــر2، تف ازنظرماکــس وب

اجتماعــی کــه گروه هــای منزلتــی هســتند می شــود، تقســیم نابرابــر قــدرت بــه تشــکیل احــزاب سیاســی 

می انجامــد و درجــات مختلــف حیثیــت منشــأ پیدایــش قشــرهای اجتماعــی بــا پایگاه هــای اجتماعــی 

مشــابه می گــردد. بــا توجــه بــه نظریــه وبــر می تــوان دریافت کــه اگر معلمــان از مالکیــت )درآمــد و ثروت( 

و قــدرت کافــی برخــوردار باشــند در گروه هــای منزلتــی باالتــری قرارگرفتــه و منزلــت اجتماعی شــان بــاال 

خواهدبود.)همان( 

وبــر نهــادی شــده را در 3 عرصــه اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی بــه تفکیــک موردبحــث قرارمــی 

دهــد. در ایــن راســتا بــه عقیــده

وی در عرصــه اقتصــادی، طبقــه، در عرصــه اجتماعــی، پایــگاه ودرعرصــه سیاســی، حــزب )ارتبــاط 

سیاســی( نشــانه وتبلورقدرت اســت.

ماکــس وبــر، طبقــه اجتماعــی را مفهــوم چندبعــدی می دانــد و ســه عامــل اساســی را در ایجــاد آن 

مؤثــر می دانــد کــه عبارتنــداز ثــروت، قــدرت و حیثیــت )وجهــه و منزلت اجتماعــی(. )کوئــن، 13۹2(. 

کارل مارکــس3 )1۸44( عامــل اقتصــادی را عمده تریــن عامــل در رتبــه بندی منزلــت اجتماعی قلمداد 

کــرد. مارکــس منشــأ منزلــت اجتماعــی را در میــزان مالکیــت ابزار تولیــد و میــزان مهارت های فنــی می داند. 

بــه عقیــده مارکــس منزلــت اجتماعــی از موقعیت اقتصادی فرد نشــأت می گیــرد. )خوشــرو، 13۹3( 

1. Durkheim
2. Max Weber
3. Karl Marx

پایگاه اجتماعی L دانش I نفوذ اجتماعی G قدرت A پول+ + +
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بوردیــو1، مشــخص می ســازد کــه منزلــت اجتماعــی به وســیله ســه اصــل و قاعــده متمایــز متداخــل یعنــی 

ســرمایه اقتصــادی و ســرمایه فرهنگــی و ســرمایه اجتماعی ســامان داده می شــود. )بوردیــو،1۰1:1۹۸4( 

گیدنــز2 جامعه شــناس انگلیســی عصــر حاضــر می باشــد کــه بــا ترکیــب و اصــالح نظــرات دانشــمندان 

کالســیک نظیــر مارکــس، دورکیــم و وبــر نظریــه ســاخت یابــی را مطــرح نمــوده اســت. او در تحلیــل 

ــر  ــر و دقیق ت ــر، به صــورت انعطاف پذیرت ــری از وب ــا تأثیرپذی نظــرات خــود از قشــربندی اجتماعــی ب

بــا ایــن مســئله برخــورد نمــوده اســت او عــالوه بــر پذیــرش ایــده مارکــس مبنــی بــر ماهیــت دوگانــه 

ســاختار طبقــه ای، مفهــوم طبقــه متوســط را وارد ســاختار طبقــه ای نمــوده و آن را از حالــت ماهیــت 

دوگانــه خــارج ســاخته اســت. جایــگاه معلمــان در ســاختار طبقاتــی موردنظــر گیدنــز در طبقــه 

متوســط پاییــن می باشــد )گیدنــز، 23۸:13۷5و 24۷ نقــل از ســام آرام، 13۹۰(. گیدنــز اســتدالل 

می کنــد کــه ســه حقــوق، قــدرت یــا ظرفیــت یعنــی دارائــی، آمــوزش یــا مهــارت ونیــروی کاریــدی، 

بنیان«ســاختاری طبقاتــی ســه گانه ای« اســت کــه در تمــام جوامــع ســرمایه داری یافــت می شــود. 

ــرب،2۰5:13۷2(  )گ

جمع بندی نظریه ها: 

قشــربندی اجتماعــی فرآینــدی اســت کــه از طریــق آن جایــگاه اعتبــار و حیثیــت افــراد هر جامعه متناســب 

ــر  ــع مختلفــی نظی ــت از مناب ــار و حیثی ــن و مشــخص می شــود. کســب اعتب ــگ آن جامعــه تعیی بافرهن

سیاســت، اقتصــاد، اجتمــاع ویــا فرهنــگ بــه دســت می آیــد. منزلــت اجتماعــی یــا پایــگاه اجتماعــی یکی 

از ابعــاد قشــربندی اجتماعــی اســت. )ســام آرام، 13۹۰( 

ازایــن رو بــا توجــه بــه برخــی نظریه هــای کــه مطــرح شــد. در قالــب جــدول زیــر بــا یکدیگــر مقایســه 

شــده و وجــوه اشــترک آن هــا جهــت فرضیه هــای حاصــل از آن هــا به صــورت زیــر آورده شــده اســت.

جدول شماره 2: مقایسه ابعاد گوناگون قشربندی اجتماعی از دیدگاه برخی از جامعه شناسان

ردیف
نام 

صاحب نظر
ساخت طبقهشاخص هاعمودیافقی

دوگانه )باال، پایین( دارائی ثروت، زمینمالکیتاقتصادیمارکس1

ماکس وبر2
اقتصادی-

سیاسی-اجتماعی- 
فرهنگی

مالکیت، قدرت، 
منزلت اجتماعی

دارائی ثروت، وابستگی حزبی و 
گروهی، مذهب، سن، شغل، نژاد، 

قومیت و جنسیت
دوگانه )باال، پایین( 

1. Bourdieu
2. Giddens
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دورکیم3
اقتصادی-

سیاسی-اجتماعی

مالکیت، قدرت، 
بعد کارکردی 

منزلت

پایبندی به بعد کارکردی همه موارد 
فوق

موردتوجه قرار نگرفت

پارسونز4
اقتصادی-

سیاسی-اجتماعی- 
فرهنگی

مالکیت، قدرت، 
منزلت نظام 
شخصیت

ثروت، شغل، سن، مذهب، نژاد، 
قومیت، جنسیت

موردتوجه قرار نگرفت

گیدنز5
اقتصادی-

سیاسی-اجتماعی- 
فرهنگی

ثروت، قدرت، 
منزلت اجتماعی، 
آموزشی و مهارت

ثروت، شغل، سن، مذهب، نژاد، 
جنسیت، تحصیالت، مهارت

باال، متوسط، متوسط 
قدیم، متوسط باال، 
متوسط پایین، کارگر 
باال، کارگر پایین، فقیر

منبع: )سام آرام، 13۹۰( 

مدل نظری پژوهش: 

فرضیه های تحقیق

- بین میزان سطح تحصیالت معلمان و منزلت اجتماعی معلمان رابطه معناداری وجوددارد.

-بیــن میــزان کارکــردی بــودن نظــام آموزشــی و منزلــت اجتماعــی معلمــان رابطــه معنــاداری وجــود 

دارد.

-بیــن میــزان ســطح امکانــات اقتصــادی و رفاهــی معلمــان و منزلــت اجتماعــی معلمــان رابطــه 

ــاداری وجــود دارد؛  معن

- بیــن میــزان توســعه مهارت هــای حرفــه ای معلمــان و منزلــت اجتماعــی معلمــان رابطــه معناداری 

دارد؛  وجود 

کارکردی بودن نظام 
آموزشی

تحصیالت
امکانات اقتصادی و 

رفاهی 

توسعه مهارت های 
حرفه ای معلمان

شیوه جذب و گزینش 
معلمان

منزلت اجتماعی

عضویت در 
تشکل های سیاسی 

وصنفی

جنسیت
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- بیــن شــیوه جــذب و گزینــش تربیت معلــم و منزلــت اجتماعــی معلمــان رابطــه معنــاداری وجــود 

دارد؛ 

- بیــن میــزان عضویــت ومشــارکت معلمــان در تشــکل های صنفــی و سیاســی و منزلــت اجتماعــی 

معلمــان رابطــه معنــاداری وجــود دارد؛ 

- بین جنسیت و منزلت اجتماعی معلمان تفاوت معناداری وجود دارد.

روش شناسی

روش تحقیق و ابزار آن
ــی مقطعــی،  ــردی، ازنظــر زمان ــوع کارب ــوع کمــی، ازنظــر هــدف از ن ــن پژوهــش ازنظــر ماهیــت از ن ای

ازنظــر روش توصیفــی -پیمایشــی اســت. در روش پیمایــش1 از بســیاری از افــراد )کــه پاســخگو نامیــده 

ــد  ــئوال می کنن ــان س ــا حالش ــته ی ــار گذش ــات و رفت ــا، خصوصی ــد، ایده ه ــه عقای ــع ب ــوند( راج می ش

)نائومــن22۸:1۹۷۷،2(. بــرای آگاهــی بیشــتر و مطلــع شــدن از پیشــینه موضــوع موردتحقیــق 

وســیرتحول در بررســی منزلــت اجتماعــی معلمــان و نظــرات دانشــمندان، دیــدگاه جامعــه شناســان و 

صاحب نظــران و توضیــح بعضــی از مفاهیــم و اصطالحــات بــکار رفتــه شــده در امــر پژوهــش، از شــیوه 

کتابخانــه ای، بــا مراجعــه بــه مقــاالت و پایان نامه هــا، کتــب متعــدد و کتابخانه هــا بهــره قرارگرفتــه شــده 

اســت. ابــزار بــکار بــرده شــده در پژوهــش پرسشــنامه می باشــد کــه از مجموعــه ســئواالتی تشکیل شــده 

ــد. ــاز را از پاســخگو کســب می کن اســت کــه به وســیله آن هــا محقــق اطالعــات موردنی

جامعه آماری و حجم نمونه
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش، معلمــان شــهر تهــران در ســال تحصیلــی ۹۸-13۹۷ می باشــند. کــه تعداد 

آنهــا حــدود 4۶۰۰۰ نفــر بــوده اســت حجــم نمونــه طبــق فرمــول تعییــن حجــم نمونــه کوکــران برابــر بــا 

 )z=1/۹۶ ،q=p=۰/5 ،d=۰/۰5( .3۸2 نفــر خواهــد بــود

روش نمونه گیری
ــا اســتفاده از روش  ــوب تقســیم شــد. ســپس ب ــه شــمال، مرکــز و جن ــه ســه ناحی ــران ب ــدا شــهر ته ابت

نمونه گیــری تصادفــی ســاده و روش نمونــه گیــر ی خوشــه ای چنــد مرحلــه ای تعــدادی ازمناطــق و مدارس 

آن هــا، انتخــاب و از هــر مدرســه بــه روش نمونه گیــری تصادفــی، حجــم نمونــه مــورد نظــر از معلمــان 

انتخاب شــده اند.

1. Survey
2. Nauman
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اعتبار1 و روایی2 پژوهش
در ایــن پژوهــش در طراحــی پرســش نامه ازنظــر کارشناســان و متخصصــان و اســاتید مشــاور و راهنمــا 

بــرای تأییــد اعتبــار آن استفاده شــده اســت؛ و بــرای پایایــی آن از آلفــای کرونبــاخ استفاده شــده اســت؛ 

کــه بــا اســتفاده از نرم افــزار spss مقــدار آن بــرای ســئواالت ســئواالت پرســش نامه، بــرای معرف هــای 

مربــوط بــه هرمتغیــر در تســت مقدماتــی محاســبه گردیــده اســت کــه آلفــای کرونبــاخ بــرای همــه متغیرهــا 

بــاالی ۰/۷5 بــوده اســت.

روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها

تجزیه وتحلیــل داده هــای جمع آوری شــده به منزلــه پــل ارتباطــی بــرای رســیدن بــه نتایــج پژوهــش می باشــد 

کــه در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از نرم افــزار spss در دو ســطح توصیفــی و اســتنباطی بــه تجزیه وتحلیــل 

داده هــای به دســت آمده پرداخته شــده اســت و ســعی شــده اســت نتایــج حاصــل از پرســش نامه به صــورت 

ــی، درصــد  ــه شــود. در ســطح توصیفــی از جدول هــا، فراوان ــا جــداول مربوطــه ارائ ــد ب خالصــه و مفی

فراوانــی و میانگیــن و... بــرای توصیــف داده هــا استفاده شــده اســت و در ســطح اســتنباطی بــرای رابطــه و 

همبســتگی بیــن متغیرهــا از آزمــون پیرســون استفاده شــده اســت.

یافته ها

یافته هــای توصیفــی پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه ازتعــداد 3۸2 نفــر پاســخگویان 1۸4 نفــر 

)4۸/2 درصــد( زن و 1۹۸ نفــر )51/۸ درصــد( مــرد بــوده انــد. همچنیــن ازنظــر تحصیــالت 13 نفــر 

)3/4درصــد( دیپلــم، 4۷نفــر )12/3درصــد( فــوق دیپلــم، 232نفــر )۶۰/۷درصــد( لیســانس، ۹۰نفــر 

)23/۶درصــد( فــوق لیســانس و باالتــر بــوده انــد و از لحــاظ درآمــد 25 نفــر )۶/5درصــد( درآمــدی 

ــراز 2 میلیــون تومــان، 1۸۹نفــر )4۹/5درصــد( درآمــدی بیــن 2 تا3/5میلیــون تومــان، 15۸نفــر  کمت

ــتراز 5  ــدی بیش ــد( درآم ــر )2/۶درص ــان، 1۰نف ــون توم ــا 5 میلی ــن 3/5ت ــدی بی ــد( درآم )41/4درص

میلیــون تومــان داشــته انــد.

ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغییر وابسته: 

در جــدول زیــر )جــدول شــماره 3( ضریــب همبســتگی پیرســون بیــن متغیرهــای مســتقل بــا یــک دیگــر و 

همچنین ضرایب همبســتگی بین متغییر وابســته با هریک از متغییر های مســتقل نشــان داده شــده اســت.

1. Validity
2. Reliability
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جدول شماره 3: جدول ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و وابسته
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تحصیالت
r=1r=۰/422

sig=۰/۰۰۰

r=۰/۶۰2

sig=۰/۰۰۰

r=۰/5۹1

sig=۰/۰۰۰

r=۰/۶15

sig=۰/۰۰۰

r=۰/23۹

sig=۰/۰۰۰

r=۰/۶2۰

sig=۰/۰۰۰

کارکردی بودن 
نظام آموزشی

r=۰/422

sig=۰/۰۰۰

r=1r=۰/45۹

sig=۰/۰۰۰

r=۰/5۷۸

sig=۰/۰۰۰

r=۰/52۸

sig=۰/۰۰۰

r=۰/341

sig=۰/۰۰۰

r=۰/۷۰1

sig=۰/۰۰۰

توسعه 
مهارت های 

حرفه ای

r=۰/۶۰2

sig=۰/۰۰۰

r=۰/45۹

sig=۰/۰۰۰

r=1r=۰/55۰

sig=۰/۰۰۰

r=۰/553

sig=۰/۰۰۰

r=۰/2۸۹

sig=۰/۰۰۰

r=۰/433

sig=۰/۰12

امکانات 
اقتصادی و 

رفاهی

r=۰/5۹1

sig=۰/۰۰۰

r=۰/5۷۸

sig=۰/۰۰۰

r=۰/55۰

sig=۰/۰۰۰

r=1r=۰/۶55

sig=۰/۰۰۰

r=۰/321

sig=۰/۰۰۰

r=۰/5۹2

sig=۰/۰۰۰

عضویت و 
مشارکت در 

تشکل ها

r=۰/۶15

sig=۰/۰۰۰

r=۰/52۸

sig=۰/۰۰۰

r=۰/553

sig=۰/۰۰۰

r=۰/۶55

sig=۰/۰۰۰

r=1r=۰/33۰

sig=۰/۰۰۰

r=۰/4۰۶

sig=۰/۰۰2

شیوه جذب و 
گزینش تربیت 

معلم

r=۰/23۹

sig=۰/۰۰۰

r=۰/341

sig=۰/۰۰۰

r=۰/2۸۹

sig=۰/۰۰۰

r=۰/321

sig=۰/۰۰۰

r=۰/33۰

sig=۰/۰۰۰

r=1r=۰/42۷

sig=۰/۰۰۰

منزلت اجتماعی
r=۰/۶2۰

sig=۰/۰۰۰

r=۰/۷۰1

sig=۰/۰۰۰

r=۰/433

sig=۰/۰12

r=۰/5۹2

sig=۰/۰۰۰

r=۰/4۰۶

sig=۰/۰۰2

r=۰/42۷

sig=۰/۰۰۰

r=1

آزمون فرضیه ها

فرضیه 1: بین میزان سطح تحصیالت معلمان و منزلت اجتماعی معلمان رابطه معناداری وجود دارد.

نتایــج حاصــل از آزمــون پیرســون نشــان می دهددرفاصلــه اطمینــان ۹5٪ســطح معنــاداری رابطــه بیــن 

تحصیــالت معلمــان و ارتقــای منزلــت اجتماعــی معلمــان برابراســت بــا Sig=۰/۰۰۰ و چــون از ۰/۰5 

کوچک تــر اســت؛ یعنــی بــا اطالعــات موجــود فرضیــه H0 ابطــال و H1 تائیدمی گــردد بــه عبارتــی بیــن 
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میــزان ســطح تحصیــالت معلمــان و منزلــت اجتماعــی آنــان رابطــه معنــاداری وجــودارد؛ و ایــن رابطــه با 

توجــه بــه مقدارضریــب همبســتگیr=۰/۶2۰ مســتقیم بــوده اســت یعنــی معلمــان بــا تحصیــالت باالتــر 

از منزلــت اجتماعــی باالتــری برخــوردار بوده انــد.

فرضیــه 2: بیــن کارکــردی بــودن نظــام آموزشــی معلمــان و منزلــت اجتماعــی معلمــان رابطــه معنــاداری 

وجــود دارد.

نتایــج حاصــل از آزمــون پیرســون نشــان می دهددرفاصلــه اطمینــان ۹5٪ســطح معنــاداری رابطــه بیــن 

متغیرهــای ایــن فرضیــه برابراســت بــا Sig=۰/۰۰۰ ؛ یعنــی فرضیــه تائیدمــی گــردد ورابطــه معناداربــوده 

ــا  ــا توجــه بــه مقدارضریــب همبســتگیr=۰/۷۰1 مســتقیم بــوده اســت یعنــی ب اســت؛ و ایــن رابطــه ب

افزایــش کارکــرد نظــام آموزشــی برمنزلــت اجتماعــی معلمــان افــزوده خواهــد شــد.

ــان رابطــه  ــت اجتماعــی معلم ــان و منزل ــات اقتصــادی و رفاهــی معلم ــد وامکان ــن در آم ــه 3: بی فرضی

ــود دارد. ــاداری وج معن

بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری حاصــل از آزمــون پیرســون یعنــی Sig=۰/۰۰۰، نشــان از تاییــد فرضیــه 

دارد. یعنــی بیــن درآمــد وســطح امکانــات رفاهــی و اقتصــادی معلمــان و منزلــت اجتماعــی آنــان رابطــه 

معنــاداری وجــود دارد و ایــن رابطــه بــا توجــه بــه مقدارضریب همبســتگیr=۰/5۹2 مســتقیم بوده اســت 

یعنــی بــاال بــودن درآمــد و ســطح امکانــات رفاهــی و اقتصــادی معلمــان باعــث افزایش منزلــت اجتماعی 

آنــان خواهــد شــد.

ــه  ــان رابط ــی معلم ــت اجتماع ــان و منزل ــه ای معلم ــای حرف ــعه مهارت ه ــزان توس ــن می ــه 4: بی فرضی

معنــاداری وجــودارد.

ســطح معنــاداری حاصــل از آزمــون پیرســون بــرای ایــن فرضیــه نیــز برابراســت بــا Sig=۰/۰12، و ایــن 

ــت  ــان و منزل ــه ای معلم ــزان توســعه مهارت هــای حرف ــن می ــاداری بی ــده وجــود رابطــه معن نشــان دهن

اجتماعــی معلمــان اســت و ایــن رابطــه بــا توجــه بــه مقدارضریــب همبســتگیr=۰/433 مســتقیم بــوده 

اســت یعنــی بــا افزایــش مهارت هــای حرفــه ای معلمــان، منزلــت اجتماعــی آنــان نیــز افزایــش مــی یابــد.

ــاداری  فرضیــه 5: بیــن شــیوه جــذب و گزینــش تربیــت معلــم و منزلــت اجتماعــی معلمــان رابطــه معن

ــودارد. وج

نتایــج حاصــل از آزمــون پیرســون نشــان مــی دهــد درفاصلــه اطمینــان ۹5٪ســطح معنــاداری رابطــه بیــن 
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شــیوه جــذب و تربیت معلــم و منزلــت اجتماعــی معلمــان برابراســت بــا Sig=۰/۰۰۰، یعنــی ایــن رابطــه 

معناداربــوده و بــا توجــه بــه مقدارضریــب همبســتگیr=۰/42۷ مســتقیم بــوده اســت. یعنــی هرچه شــیوه 

جــذب تخصصــی تــر و از ســطح امتیــازات باالتــری برخــوردار باشــد باعــث افزایــش منزلــت اجتماعــی 

معلمــان مــی شــود.

فرضیــه 6: بیــن میــزان مشــارکت و فعالیــت تشــکل های صنفــی و سیاســی و منزلــت اجتماعــی معلمــان 

رابطــه معنــاداری وجــودارد.

نتایــج حاصــل از آزمــون پیرســون نشــان مــی دهددرفاصلــه اطمینــان ۹5٪ســطح معنــاداری رابطــه بیــن 

متغیرهــای ایــن فرضیــه برابراســت بــاSig=۰/۰۰2، و ایــن نشــان ازوجــود رابطــه معنــاداری بیــن میــزان 

مشــارکت و فعالیــت تشــکل های صنفــی و سیاســی معلمــان و منزلــت اجتماعــی آنــان دارد؛ بــا توجــه بــه 

مقدارضریــب همبســتگیr=۰/4۰۶ ایــن رابطــه مســتقیم بــوده اســت یعنــی هرچــه مشــارکت و فعالیــت 

تشــکل های معلمــان بیشــتر باشــد باعــث افزایــش منزلــت اجتماعــی معلمــان خواهــد شــد.

فرضیه 7: بین جنسیت و منزلت اجتماعی معلمان تفاوت معناداری وجود دارد.

بــا توجــه بــه آزمــون t مســتقل، ســطح معنــاداری میــان جنســیت و منزلــت اجتماعــی برابــر اســت بــا 

ــاداری وجــود نــدارد  ــاوت معن ــان تف ــان جنســیت و منزلــت اجتماعــی معلم Sig=۰/412 یعنــی می

به عبارت دیگــر زن و مــرد بــه لحــاظ منزلــت اجتماعــی مشــابه می باشــند.

جدول شماره4: جدول آزمون t مستقل

آزمون t برای برابری میانگین هاآزمون لون برای برابری متغیرها

FSig سطح معناداریt  مقدار
درجه آزادی

df

Sig.

)2-tailed(

اختالف 

میانگین

فاصله اطمینان 

۰/۰۹5اختالف

کرانه باالکرانه پائین

فرض واریانس 

برابراست

واریانس برابر 

فرض نمی شود

۰/312۰/423

-1/1۰۷

-1/1۰۷

3۸۰

3۷۸/۷2

۰/2۷۷

۰/2۷۸

-۰/۰۰۸31

-۰/۰۰۸31

-۰/1۸53۰

-۰/1۸542

۰/1۰213

۰/1۰21۸

رگرسیون: 
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ــم.  ــرار می دهی ــن متغیرهــا را موردبررســی ق ــی بی ــت و معلول ــط عل ــه کمــک رگرســیون رواب ــع ب درواق

و اینکــه پیش بینــی کنیــم تغییــر در یــک یــا چنــد متغیــر )متغیرهــای مســتقل(، چــه تغییــری در متغیــر 

دیگــر )متغیــر وابســته( دارد؛ و تغییــر متغیــر وابســته از روی متغیــر مســتقل بــه کمــک معادلــه آن قابــل 

ــت. ــی اس پیش بین

بــا توجــه بــه ضریــب همبســتگی بیــن هریــک از متغییرهای مســتقل با وابســته کــه همگی در ســطح ٪۹5 

معنــادار بــوده اســت. می خواهیــم پیش بینــی تغییــر متغیــر وابســته را در اثــر تغییــر متغیرهــای مســتقل 

موردبررســی قــرار دهیــم.

ــی ایــن  ــا R^2=/51۹ یعن ــه دســتور رگرســیون مقــدار واریانــس تبییــن شــده برابراســت ب ــا توجــه ب ب

متغیرهــای مســتقل تــا ۰/51۹ می تواننــد متغیــر وابســته را تبییــن کننــد. و طبق جــدول ANOVA چون 

ســطح معنــاداری برابراســت بــا Sig=۰/۰۰۰ بنابرایــن باتوجــه بــه جــدول شــماره Coefficients( 5( و 

بــر اســاس ســتون B معادلــه پیش بینــی خــط رگرســیون به صــورت زیــر می باشــد.

بنابرایــن بــه میــزان 1/114 تحصیــالت، 1/22۷کارکــردی بــودن نظام آموزشــی،۰/44۶ توســعه مهارت 

ــکل ها  ــارکت در تش ــت و مش ــی، 1/۰4۷ عضوی ــادی و رفاه ــات اقتص ــه ای، 1/121امکان ــای حرف ه

۰/51۰ شــیوه جــذب و گزینــش تربیــت معلــم، تغییــرات متغیــر وابســته قابــل پیش بینــی اســت. امــا در 

مــورد اهمیــت و نقــش متغیرهــای مســتقل در پیش گویــی معادلــه رگرســیون بایــد از مقادیــر ســتون بتــا 

)Beta( اســتفاده کــرد. ازآنجاکــه مقادیــر بتــا استانداردشــده می باشــند؛ بنابرایــن از طریــق آن می تــوان 

در مــورد اهمیــت نســبی متغیرهــا قضــاوت کــرد. بــزرگ بــودن مقــدار بتــا نشــان دهنده اهمیــت نســبی و 

نقــش آن در پیش گویــی متغیــر وابســته می باشــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه ســتون بتــا در جــدول می تــوان 

معادلــه استانداردشــده را به صــورت زیــر نوشــت.

در اینجــا می تــوان قضــاوت کــرد کــه متغیــر تحصیــالت  به مراتــب ســهم بیشــتری در مقایســه بــا ســایر 

متغیرهــا در پیــش گویــی متغیروابســته یعنــی منزلــت اجتماعــی دارد.
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Coefficientsجدول شماره5: جدول ضرایب

ضرایب استانداردضرایب غیراستانداردمدل
tSig

BStd. ErrorBeta

ضریب ثابت
تحصیالت

کارکردی بودن نظام آموزشی
توسعه مهارت های حرفه ای

عضویت و مشارکت در تشکل ها
شیوه جذب وتربیت معلم

امکانات اقتصادی و رفاهی

2/1۰4
1/114
1/22۷
۰/44۶
1/4۰۷
۰/51۰
1/121

۰/1۹۸
۰/۰۷3
۰/۰۷۹
۰/123
۰/۰۹3
۰/۰۶۷
۰/۰۷۹

۰/32۷
۰/3۰2
۰/25۰
۰/1۰۷
۰/۰۹3
۰/2۷۷

۹/325
۶/۷۸1
۹/2۰4

1۶/114
۹/341
5/۷12

12/1۰1

۰/۰۰۰
۰/۰۰۰
۰/۰۰۰
۰/۰۰۰
۰/۰۰۰
۰/۰۰1
۰/۰۰۰

بحث ونتیجه گیر ی

نتایــج حاصــل از اطالعــات جمع آوری شــده در بخــش توصیفــی حاکــی از آن اســت کــه 5۰/۸ درصــد از 

پاســخگویان را مــردان و 4۹/2 درصــد را زنــان تشــکیل می دهنداکثرمعلمــان دارای تحصیالت لیســانس 

بوده انــد )۶۰.۷ درصــد(. ســن اکثــر پاســخگویان بیــن 3۰ تــا 5۰ ســال بــوده اســت )۶۹.4 درصــد(، 

درآمــد اکثــر پاســخگویان بیــن 2 تــا 3.5 میلیــون تومــان بــوده اســت )4۹.5 درصــد(.

نتایج و یافته های حاصل از این تحقیق در بخش استنباطی حاکی از آن است که: 

- بیــن میــزان تحصیــالت و منزلــت اجتماعــی معلمــان رابطه معنــی داری وجــود دارد، شــدت این رابطه 

بــا توجــه بــه عــدد مقابــل ضریــب همبســتگی بیــن متغیرهــا مســتقیم بوده اســت. کــه ایــن نتیجه بــا نتایج 

بهمئــی )13۸1(، حســن پور )13۹۰(، محمــدی )13۸2( و نــورث و هــت، همخوانــی داردو منطبــق 

بــر نظــرات بوردیــو در بحــث ســرمایه فرهنگــی اســت. تحصیــالت بنابــه اظهــار نظــر اکثــر اندیشــمندان 

و صاحــب نظــران یکــی از مهمتریــن آیتــم هــای مؤثــر در ارتقــای منزلــت اجتماعــی اســت کــه در ایــن 

تحقیــق نیــز مــورد تأییــد قرارگرفتــه اســت بنابرایــن دولــت و مســوالن ذیربط بایــد مقدمات و تســهیالت 

الزم را در جهــت تســهیل و ادامــه تحصیــل معلمــان فراهــم نماینــد.   

- بین کارکردی بودن نظام آموزشی معلمان و منزلت اجتماعی معلمان رابطه معناداری وجود دارد.

رابطــه بیــن کارکــردی بــودن نظــام آموزشــی معلمــان و ارتقــای منزلــت اجتماعیبا توجــه به آزمــون فرضیه، 

معنــادار و مســتقیم بــوده اســت یعنــی هرچــه نظــام آموزشــی از کارکــرد آموزشــی باالیــی برخوردارباشــد، 

باعــث ارتقــای منزلــت اجتماعــی معلمــان می شــود. ایــن یافتــه مطابــق نتایــج نویــدی و برزگــر )13۸2( 



151 بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر برمنزلت اجتماعی معلمان

اســت، و منطبــق برنظریــات مازلــو دربحــث نیــاز بــه پیشــرفت وارتقــاءدرکار و پارســونز در زمینــه خــرده 

نظــام فرهنگــی اســت. کــه در راس مــدل او قــراردارد. هرچــه آمــوزش و پــرورش از نظــام آموزشــی قــوی 

برخوردارباشــد و بــه ســمت کاربــردی کــردن و نــوآوری در آمــوزش پیــش رود باعــث افزایــش رضایــت 

معلمــان و در نهایــت بــاال رفتــن منزلــت اجتماعــی معلمــان مــی شــود.

ــی داری وجــود  ــت اجتماعــی معلمــان رابطــه معن ــات اقتصــادی و رفاهــی و منزل ــزان امکان ــن می - بی

ــادار بــوده اســت و  ــاداری، در آزمــون فرضیه هــا، ایــن رابطــه معن ــه مقــدار ســطح معن ــا توجــه ب دارد، ب

شــدت ایــن رابطــه بــا توجــه بــه عــدد مقابــل ضریــب همبســتگیr بیــن متغییرهــا مســتقیم بــوده اســت. 

وجــود ایــن رابطــه بــا نتایجــی کــه بهمئــی )13۸1(،حســن پور )13۹۰(، محمــدی )13۸2(، نویــدی 

و برزگــر )13۸2(، وایــس و فرشــمن )1۹۹۸(، هیرشــان )2۰12( و نــورث و هــت همخوانــی داردو 

منطبــق بــر آراء و نظــرات اکثرجامعه شناســان از جملــه وبــر و مارکــس اســت چــون هــردوی آن هــا بعــد 

ــای  ــتای نیازی ه ــد و درراس ــی می دانن ــه اجتماع ــیم بندی از طبق ــر در تقس ــل مؤث ــادی را از عوام اقتص

فیزیولوژیــک »مازلــو« اســت کــه دســتمزد و پــاداش را در رفــع ایــن نیازهــا مهــم می دانــد. بــر طبــق یافتــه 

هــای پژوهــش، یکــی از دغدغــه هــای معلمــان کــه باعــث اعتراضــات گســترده آنــان در طــی ســال هــای 

اخیرشــده نارضایتــی از میــزان درآمــد و بهــره مندنشــدن از امکانــات و رفاهیــات در خــور شــغل معلمــی 

اســت.همچنین بــر اســاس یافتــه هــا و طبــق نظــر بســیاری از صاحــب نظــران یکــی از عوامــل ارتقــای 

منزلــت اجتماعــی برخــورداری از درآمــد و امکانــات اقتصــادی اســت ایــن واقعــت را نمــی تــوان نادیــده 

گرفــت کــه حقــوق معلمــان کفــاف یــک زندگــی آبرومندانــه را نمــی دهــد و مــی تــوان آن را در احــکام 

حقوقــی و اعتراضــات گســترده آنــان در ســال هــای اخیــر مشــاهده کــرد. یکــی از خواســته هــای معلمــان 

در ایــن خصــوص اجــرای طــرح رتبــه بنــدی معلمــان اســت کــه تابحــال مســکوت و حالــت اجرایــی بــه 

خــود ندیــده اســت. بنابرایــن انتظــار ایــن اســت کــه منابــع مالــی و اقتصــادی و تخصیــص بودجــه کافی به 

آمــوزش و پــرورش، در رأس تصمیــم گیــری هــای مســئوالن و دولــت قرارگیــرد تــا دغدغــه هــای آمــوزش 

ــرورش از لحــاظ  ــق مســتندات موجــود آمــوزش و پ ــر طب ــه حداقــل برســد ب ــه ب و پــروش در ایــن زمین

ــده  ــه ســیزدهم را در الیحــه دولــت  دارد)حاجــی بابایــی، نماین تخصیــص بودجــه درســال13۹۷، رتب

مجلــس نطــق میــان دســتور،۷مرداد13۹۷( وایــن حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه دغدغــه هــای مالــی 

و اقتصــادی و اعتراضــات معلمــان بحــق بــوده کــه مــورد توجــه و اولویــت دولــت نبــوده اســت بنابرایــن 

الزم اســت کــه تدابیــر الزم در ایــن خصــوص بــرای ســال هــای آتــی اندیشــیده شــود.  

- بیــن توســعه مهارت هــای حرفــه ای معلمــان و منزلــت اجتماعــی آنــان رابطــه معنــی داری وجــود دارد. 

ایــن فرضیــه نیــز پــس از آزمــون ، مــورد تأییــد قرارگرفــت و رابطــه معنــادار و مســتقیم بــوده اســت. بــا 
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ــر دوره هــای ضمــن خدمــت و مهارت هــای  ــه اینکــه افزایــش مهــارت و دانــش معلمــان، نظی توجــه ب

پژوهشــی، ســبب آشــنایی آنــان بادانــش روز می شــودبنابر نتایــج به دســت آمده کســب مهــارت و دانــش 

ــال معلمــان و باعــث رضایــت و افزایــش منزلــت اجتماعــی آنــان می باشــد. نتیجــه ایــن  روز مــورد اقب

رابطــه بــا نتایجــی کــه نویــدی و برزگــر )13۸2(، حســن پور )13۹۰(، پرتیچــارد )2۰۰۹( و هیرشــان 

)2۰12( در بحــث کســب میــزان مهارت هــای معلمــان و نیــاز هــای خودشــکوفایی مازلــو هم خوانــی 

ــن  ــا جدیدتری ــق ب ــد مطاب ــا بای ــوزش ه ــن آم ــه ای ــرد ک ــوش ک ــوع را فرام ــن موض ــد ای ــه نبای دارد. البت

دســتاوردهای علمــی و روش هــای نویــن آموزشــی  باشــد و از کیفیــت الزم و اقبــال معلمــان برخــودار 

باشــند زیــرا ممکــن اســت ایــن مســئله تحــت الشــعاع صرفــًا کســب امتیــاز بــرای مراتــب باالتــر بــدون 

توجــه بــه محتویــات و کارکرهــای آموزشــی قرارگیــرد. 

- بین شیوه جذب و گزینش تربیت معلم و منزلت اجتماعی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

بــا توجــه بــه مقــدار ســطح معنــاداری کــه در آزمــون فرضیه هــا بــه آن اشــاره شــد ایــن رابطــه نیــز معنــادار 

و رابطــه مســتقیم بــوده اســت یکــی از متغییرهــای تأثیرگــذار در ایــن فرضیــه نقــش دانشــگاه مخصــوص 

تربیت معلــم )فرهنگیــان( بــوده اســت ایــن فرضیــه از فرضیــات جدیــد و از نوآوری هایــی اســت کــه در 

ــی  ــا ســاختار کنون ــان ب ــه این کــه دانشــگاه فرهنگی ــا توجــه ب ــه آن پرداخته شــده اســت، ب ــق ب ایــن تحقی

ــاز آموزش وپــرورش می باشــد و دانشــگاهی  ــا در جهــت تربیــت نیــروی انســانی موردنی دانشــگاهی نوپ

ــور و  ــی درخ ــد و تربیت معلمان ــد و کارآم ــان متعه ــذب داوطلب ــرای ج ــی ب ــرا و تخصص ــت گ مأموری

شایســته و عالقه منــد و دارای صالحیت هــای عمومــی و تخصصــی خــاص شــغل واالی معلمــی، 

می باشــد، بنابرایــن مــی تــوان بــه کمــک ایــن دانشــگاه  و گزینــش تخصصــی تربیت معلمــان از طریــق 

آن بــه ایــن مهــم دســت پیداکــرد. همانگونــه کــه کشــورهای پیشــرفته و توســعه یافتــه هماننــد ژاپــن و کــره 

جنوبــی در ایــن زمینــه توفیقاتــی داشــته انــد. مــی تــوان بــه ایــن امرمهــم پرداخت.البتــه ایــن امــر منــوط بــه 

ایجــاد و تهیــه شــرایط ایــده آل و برخــوردار از ســاختاری اداری و آموزشــی مطلــوب و بــه دور از دســته 

ــره مندشــدن از  ــاز وبه ــرای جــذب دانشــجویان واجــد شــرایط و ممت ــدی ب ــدی هــای سیاســی و بان بن

اســاتید مجــرب و کارآمــد، کــه از ســئواالت ایــن تحقیــق نیــز بــوده اســت، می باشــد. نتیجــه ایــن فرضیــه 

بــا نتایــج نویــدی و برزگــر )13۸2( هــم خوانــی دارد.

- بیــن عضویــت ،مشــارکت و کارکــرد معلمــان در تشــکل های سیاســی وصنفــی و منزلــت اجتماعــی 

معلمــان رابطــه معنــی داری وجــود دارد، 

یکــی از فرضیــات و ســئواالت ایــن پژوهــش فعالیــت و کارکردهــای تشــکل هــا بــر منزلــت اجتماعــی 



153 بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر برمنزلت اجتماعی معلمان

معلمــان بــود کــه نتیجــه آن مــورد تاییــد قرارگرفــت. ایــن نتیجــه بــا نتایجــی کــه توســط نویــدی و برزگــر 

ــر  ــق ب ــی داردو منطب ــده، همخوان ــان )2۰12( کسب ش ــمن )1۹۹۸(، هیرش ــس و فرش )13۸2(، وای

نظــرات و آراء بوردیــو و تأثیــر عضویــت در شــبکه اجتماعــی کنشــگران یــا ســازمان ها در بحــث ســرمایه 

اجتماعــی و مباحــث مطرح شــده در آراء » وبــر« از تعریــف قــدرت منطبــق اســت زیــرا در نــزد وبــر طبقــه 

و گروه هــای پایــگاه اجتماعــی و احــزاب سیاســی ارتبــاط تنگاتنگــی باهــم دارنــد، وی آن را درایــن قالــب 

بیــان می کنــد کــه، احــزاب ممکــن اســت نماینــده منافــع وضعیــت طبقــه یــا وضعیــت پایــگاه باشــند و 

می تواننــد از میــان افــراد متعلــق بــه طبقــه یــا متعلــق بــه گــروه پایــگاه اجتماعــی عضوگیــری کننــد، 

بدیهــی اســت تــا یــک جریــان فکــری قــوی در میــان معلمــان شــکل نگیــرد و معلمــان بــه یــک آگاهــی 

سیاســی وصنفــی دســت نیابنــد و

حقــوق اساســی و فراموش شــده خــود را از طریــق تشــکل های سیاســی وصنفــی را از جامعــه و نهادهــای 

ــد و درک درســتی از حقــوق پایمال شــده خــود نداشــته  ــه نکنن ــد مجلــس و دولــت مطالب مســئول مانن

باشــند، گرفتــار پراکنده گویــی و جزیــی نگــری خواهنــد شــد و صــدای آن هــا را کســی نخواهــد شــنید 

ــم  ــوق و معلمــان و حری ــاع از حق ــرای دف ــی ب ــن ضــرورت تشــکیل تشــکل های سیاســی وصنف بنابرای

تعلیــم و تربیــت امــری ضــروری و مهــم بــه نظرمــی رســد چنان کــه ســازمان نظــام پزشــکی می توانــد از 

ــد از حریــم شــغلی معلمــی دفــاع کننــدو  ــد. ایــن تشــکل های معلمــان می توانن شــغل پزشــکی دفــاع کن

ــت  ــا منزل ــه شــغل معلمــی شــوند و باعــث ارتق ــه ای ب ــط علمــی و حرف ــدون ضواب ــراد ب ــع ورود اف مان

ــرب و  ــص و مج ــای متخص ــذب نیروه ــه ج ــوند. اگرچ ــت ش ــم و تربی ــاد تعلی ــم و نه ــی معل اجتماع

ارتقــای ســطح آموزش هــای دانشــگاهی و حیــن خدمــت و همچنیــن افزایــش حقــوق و مزایــای ایــن 

شــغل، از عوامــل مؤثــر در ارتقــای جایــگاه و منزلــت معلــم به نظــر می رســند امــا اگــر همیــن اقدامــات 

و فعالیت هــا بــا مشــارکت فعــال و مداخلــه جــدی خــود معلمــان و انجمن هــا و تشــکل های اجتماعــی 

ــه کــه در ســال های  ــود. همــان گون ــر خواهدب ــر و نتیجــه بخــش ت ــی بهت ــرد خیل و سیاســی صــورت گی

اخیــر نقــش ایــن تشــکل ها از منظــر و دیــدگاه معلمــان مؤثــر و مشــهود بــوده اســت. تجربــه کشــورهای 

ــا و انجمن هــای  ــه اتحادیه ه ــن اســت ک ــر ای ــق بیانگ ــژه نظام هــای آموزشــی موف ــان به وی ــف جه مختل

علمــی و صنفــی می تواننــد ازمهــم تریــن عامــل در حرفــه ای شــدن شــغل معلمــی و فراینــد ارتقــا در آن 

و همچنیــن بــاال بــردن دانــش، توانایی هــا و مهارت هــای علمــی و آمــوزش معلمــان باشــند؛ همچنیــن 

تشــکل های سیاســی معلمــان می تواننــد بــا تأثیرگــذاری بــر دولــت و ســاختارقدرت نســبت بــه بــرآورده 

شــدن مطالبــات معیشــتی و منزلتــی معلمــان نقــش مهمــی را ایفــا کننــد. 
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یکــی از نقــات قــوت و تــازه ایــن تحقیــق پرداختــن بــه نقطــه نظــرات معلمــان شــهر تهــران کــه بیشــترین 

ــت  ــر منزل ــر ب ــل مؤث ــه عوام ــان نســبت ب ــد،در خصــوص نظــرات آن ــی را در ســطح کشــور دارن فراوان

معلمــان و نقــش وتأثیــر تشــکل هــا در بــرآورده شــدن آن  بــوده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه دنیــای امــروزی 

دنیــای ارتباطــات انســانی اســت و تشــکیل گــروه هــا و ســازمان هــای اجتماعــی در جهــت صیقــل دادن و 

طبقــه بنــدی کــردن خواســته هــای مشــترک و تــالش در جهــت نیــل بــه آن خواســته هــا، بــه عنــوان حلقــه 

اتصــال بیــن بدنــه اجتماعــی و ســاختار قــدرت امــری ضــروری و مــورد اتفــاق بیشــتر صاحــب نظــران 

حــوزه هــای جامعــه شناســی سیاســی اســت.بنابراین وجــود ایــن تشــکل هــا ،پــل ارتباطــی اســت کــه مــی 

توانــد خواســته هــا و مطالبــات معلمــان را بــه گــوش مســئوالن رســانده ودر جهــت عملیاتــی کــردن آن 

هــا گام بردارنــد. محقــق کــه خــود یکــی از معلمیــن رســمی و از اعضــای شــورای مرکــزی یکــی از تشــکل 

ــه ایــن نقــش  هــا و احــزاب رســمی و شــناخته شــده معلمــان و مــورد تأییــد وزارت کشــور می باشــد ب

واقــف بــوده و و از طریــق همیــن تشــکل هــا در جلســات متعــددی کــه بــا مســئوالن و نماینــدگان مجلس 

در جهــت دفــاع از حقــوق معلمــان برگــزار شــده حضــور داشــته، و لــذا در ایــن پژوهــش محقــق بــرآن 

بــوده کــه بــه ایــن مهــم دامــن زده و راه را بــرای محققیــن بعــدی بــرای پرداختــن بــه تحقیقاتــی در ایــن 

خصــوص در آینــده، هموارکــرده باشــد، تــا شــاید در ایــن رهگــذر خدمــات پژوهشــی مفیــدی بــه منصــه 

ظهــور و بــه انجــام برســد. متاســفانه یکــی از مســائل و مشــکالت جهــان ســوم نبــود نظــام واقعــی حزبــی 

و عــدم توجــه واقعــی بــه تشــکل هــا و گــروه هــای اجتماعــی و نقــش آن هــا در تصمیمــات مهــم کشــوری 

گاه تریــن قشــرهای جامعــه مــی باشــند بایــد برایــن موضــوع واقف باشــند که  اســت. معلمــان نیــز کــه از آ

بــا اعتراضــات پراکنــده و ســازمان نیافتــه در جهــت رســیدن بــه منزلــت اجتماعــی خــود نتیجــه مطلــوب 

حاصــل نخواهنــد شــد و راه رســیدن بــه خواســته هــا و مطالبــات خــود را مــی تواننــد از طریــق عضویت، 

مشــارکت و حمایــت از تشــکل هــای برخواســته از خــود جســتجو کننــد ولــی متاســفانه در کشــور مــا 

حرکــت بــه ســوی نظــام حزبــی و حمایــت از تشــکل هــا و نقــش و تأثیــر آن هــا در راه  پیشــرفت توســعه 

همــه جانبــه و تقویــت آن هــا مغفــول مانــده و هنوز شــکل واقعی در بیــن جامعه، دولت و ســاختارقدرت 

گاهــی بخشــی  بــه خــود نگرفتــه اســت. لــذا در ایــن تحقیــق بــر آن بــودم کــه نقــش ایــن تشــکل هــا را در آ

و در راه رســیدن بــه ایــن خواســته هــا مــورد کنــکاش و بررســی قــرار داده کــه نتایــج حاصــل نیــز مبیــن 

ضــرورت و وجــود ایــن تشــکل هــا در جهــت بــرآورده کــردن مطالبــات و ارتقــای منزلــت اجتماعــی بــوده 

اســت. مارکــس نیــز از بــه هــم پیوســتن افــرادی صحبــت مــی کنــد کــه در جریــان  ایــن بــه هــم پیوســتن 

بــه خــود آگاهــی مــی رســند و بــرای خودحــس مشــترک ایجــاد مــی کننــدودر قالــب ایــن حــس مشــترک 

اهــداف پیــدا مــی شــوند. بنابرایــن، در ایــن روابــط حــس مشــترک مــورد تقلیــد قرارمــی گیــرد. همچنیــن، 
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از نظرتــارد شــکل گیــری اجتمــاع انســانی بــر اســاس تقلیــد اســت و تقلیــد اســت کــه باعــث شــکل گیــری 

اجتمــاع مــی شــود )تــارد، 3:1۹۰3، همچنیــن نــگاه کنیــد بــه طاهــری کیــا، 13۹3(. ایــن تقلیــد توســط 

ــل و آگاهــی هســتند. آگاهــی، آن  ــز دارای دو قــدرت می ــرد کــه آن هــا نی ســوژه هایــی صــورت مــی گی

چیــزی اســت کــه مارکــس آن را بــه عنــوان کارکــرد شــکل گیــری گــروه هــا در نظــر مــی گیــرد، بنابرایــن، 

شــکل گیــری تشــکل هــا بــا روابــط میــان فــردی رو بــه رو اســت کــه افــراد شــرکت کننــده درآن هویــت 

گروهــی و سیاســی کســب مــی کننــدو از موقعیــت خــود بــه شــناخت و آگاهــی مــی رســند. همچنیــن، 

ســازوکارکارکرداین تشــکل هــا بــر اســاس تقلیــد اســت، یعنــی، آرام آرام شــبکه های دوســتی درآن شــکل 

پیــدا مــی کننــد، هویــت هــا ســاخته مــی شــوند و آرمــان هــا در آن معنــا پیــدا مــی کننــد.

پیشنهادها

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش موارد زیرپیشنهاد می شود:

- فراهم نمودن بستر الزم جهت ادامه تحصیل معلمان؛ 

-بــه رســمیت شــناخته شــدن تولیــدی و کارکــردی بــودن نظــام آموزشــی و در اولویــت اول قــرار دادن 

ــت؛  ــب دول ــدار ازجان ــی توســعه پای ــوان عامــل اصل ــرورش به عن آموزش وپ

ــا، ایجــاد  ــه: افزایــش حقــوق و مزای ــه مســائل و مشــکالت معیشــتی معلمــان ازجمل ــژه ب - توجــه وی

ــه مســکن و اعطــای تســهیالت  ــه بنــدی معلمــان، تهی امکانــات رفاهــی و تفریحــی، اجــرای نظــام رتب

ــت.  ــب دول بانکــی از جان

ــق  ــن از طری ــش معلمی ــاء ســطح دان ــش تخصصــی وارتق ــش دان  - تــالش و کوشــش در جهــت افزای

ــه ای  ــای حرف ــت ه ــا و صالحی ــارت ه ــش مه ــت و افزای ــای آموزشــی ضمــن خدم ــزاری کالس ه برگ

ــش روز؛  ــق بادان ــان مطاب معلم

- اصــالح و تقویــت شــیوه های جــذب و گزینــش افــراد واجدشــرایط شــغل معلمــی ومدیریتــی و تأمیــن 

نیــروی انســانی موردنیــاز و توجــه بــه شایسته ســاالری در جهــت ارتقــای منزلــت اجتماعــی معلمــان؛ 

- تقویت تشکل های سیاسی وصنفی برای دفاع هدفمندانه از مطالبات معلمان؛ 
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