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تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

6246 بهار، 6شماره ، 8دوره   

6421 -6414صفحات   

 شأن و منزلت معلم ارتقاءمعلمان در ، مردم، بررسی وظایف مسئوالن
 

 3مونا آریانژاد، 2شهین کاظمی، 1ناهید آریانژاد

 دبیر رسمی آموزش و پرورش آبادان  6

 دبیر رسمی آموزش و پرورش شوشتر 4

 اهشهرمدبیر رسمی آموزش و پرورش  3

 

 چکیده

 شأن حفظ مقدمات تأمین با همراه جوامع معاصر در چه اگر یادگیری دهیادی جریان اصلی کارگزار به عنوان معلم مهم شمردن

. است گردیده مواجه اجرایی حیطه در کمبود هایی با عمل در اما، گرفته آنها صورت اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی منزلت و

 ایجاد منظور همین به. شودمی تربیت و تعلیم کارآمدی نظام کاهش سبب اجتماع در معلم منزلت و اعتبار تدریجی سقوط

تحقیق حاضر . باشد تربیت و تعلیم رسمی کارگزاران دغدغه باید معلم واقعی منزلت شأن و به دستیابی جهت برابر فرصت هایی

روش تحقیق مبتنی بر مطالعات . معلم مورد بررسی قرار داده است منزلت و شأن ارتقاء در معلمان، مردم، مسئوالن وظایف

، جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را معلمان. باشدمصاحبه و تکمیل پرسشنامه ( می، اهده مستقیممیدانی ) مش

گیری با استفاده از روش نمونه. دهندمسئوالن و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان آبادان و والدین دانش آموزان تشکیل می

جهت ارزیابی دیدگاه کارکنان . شده است انتخاب، نفر 496تعداد  معلم شاغل در شهرستان آبادان 3444از تعداد  کوکران

ها از نرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده. نفر پرسشنامه تکمیل شده است 04نفر و والدین تعداد  34آموزش و پرورش تعداد 

Spss  وExcel و در ، و سپس تحلیل آنها دهیوزن، پس از تکمیل پرسشنامه توسط سه گروه مورد مطالعه. استفاده شده است

 . ارائه شده است، شأن و منزلت معلمان ارتقاءنهایت راهکارهای مناسبی جهت 

 

 . آبادان، معلمان، مردم، مسئوالن، شأن و منزلتهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه -1

 وقتی نقش دیگر عبارت به. است قایل اجتماعی نقش یك برای جامعه که است ارزشی، پایگاه اجتماعی یا شغلی منزلت

 حسب بر، شود معلوم مقایسه این در آن نقش اهمیت درجه و گیرد قرار ارزیابی مورد دیگر هاینقش با جامعه در فرد اجتماعی

 مثالٌ است متفاوت جامعه در افراد اجتماعی نقش آنجا که از. شودمی آن تعیین موقعیت و پایگاه، آن منزلت و اهمیت درجه

، متفاوت است ) نیك گوهر نیز آنها شغلی منزلت، دارد فرق هم با پزشك و دهقان، دانشگاه استاد ،آموزگار، راننده یك نقش

6316) . 

 میشود نیز اجتماعی تعامالت گیریباعث شکل و است شاغالن از جامعه انتظارات و متقابل رفتار یکننده تعیین شغلی منزلت

 (6383، پور کاظمی ؛ 6386، دارد ) محسنی بستگی لعام سه شغل به هر اجتماعی منزلت (6383، پور ) کاظمی

 فردی یاراده اعمال برای شغل قدرت. 6

 ثروت و درآمد کسب برای شغل امتیازات میزان. 4

 . کندمی ارائه جامعه به شغل که خدماتی اهمیت. 3

 (6993، )گورکان است آموزش یا کارگاه درس کالس در مهم متغیری مربی یا معلم شخصیت که اندداده نشان هاپژوهش

 دانش، واالی مربی و کامل شخصیت که است آن از حاکی استادان و مربیان، معلمان مورد در شده مطالعات انجام از بسیاری

 را آموز دانش یا دانشجو آنان ینایافته منزلت ناکامل و شخصیت و سازدمی مند عالقه یادگیری به را کارآموز یا و دانشجو، آموز

 معلمان نقش. دارد نیاز کارآمد و با انگیزه مربیان به آینده توانمند مهندسان و تربیت کارورزان و تعلیم.  سازدمی یگانهب درس با

 فراهم با کشورها گونه این و است شده درك دنیا خوب کشورهای از بسیاری توسط کشور یك انسانی منابع عنوان به مربیان و

 در مثال برای (6388، و رضایی علیزاده( انددیده تدارك حرفه این برای را باالیی اجتماعی منزلت، مناسب شرایط آوردن

 شمار و باالیی برخوردارند منزلت از مربیان و معلمان، دارند پیشرفته ای پرورش و آموزش سیستم که ژاپن کشورهایی مثل

 شایستگی یاندازه به آموزشی نظام شایستگی معتقدند که هاژاپنی. است بیشتر دیگر مشاغل بسیاری از حرفه این داوطلبان

 . (6319، ورزلی )امین است آن مربیان و معلمان

 هایبرنامه، پرداخت وضعیت، همکار، سرپرست، شغل از رضایت شامل بعدی چند ساختار بصورت را شغلی رضایت محققین

 بصورت شغلی رضایت مفهوم، ساده طور هب. می کنند تصور اجتماعی و وجهه شغلی امنیت احساس، شرکت سیاستهای، ترفیعی

 عوامل از و سرپرستان همکاران رفتارهای. دانندمی امنیت، ترفیع، پرداخت شامل خاص شغلی شرایط غالب کلی در رضایت یك

-عکس العمل و نگرش بر هاپاداش و ارتباطات، های مدیریتسبك همچنین. است کارمندان شغلی رضایت تأمین در اهمیتپر

 :شاخص دو اساس بر بندی آن طبقه و است گرفته قرار مطالعه مورد نیز ادبیات مختلف در که است مؤثر رمندانکا های

 عملکرد دلیل به است فوق ممکن موارد از غیر به شغل از رضایت. باشدمی جزئی رضایتهای از جمعی و کلی رضایت شغلی

به نقل  4441، 6دیتز، شود )پارك ایجاد فوق عامل دو هر اثر یا در و انسانی نیروی کاری روابط کیفیت یا و انسانی نیروی باالی

 (341از نیاز آذری و همکاران ص 

 (4440، کاکیر(، است حرفه به آن افراد دستیابی یکننده تعیین عامل مهمترین حرفه یك به نگرش که این به توجه با

نیست )  خوب،  باشد آن یشایسته که سطحی در مربیگری ای حرفه ی معلمی به نگرش ایران در که داده نشان اخیر تحقیقات

 منزلت و شأن از که برآید شایستگی و خوبی به خود آموزشی وظایف عهده از قادرخواهد بود زمانی معلم. (6320، خدیوی زند

                                                           
1 Park & Deitz 
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 سزایی به تأثیر آنها کارآئی و معلمین روحیه در باال اجتماعی پایگاه و منزلت، واضح است که موقعیت. باشد برخوردار واالئی

 . داشت خواهد

 با مؤثر ارتباط برقراری، رودمی درس انتظار کالس یا کارگاه در معلم یا و مربی یك از آن داشتن که هاییمهارت جمله از

ی نژاد و به نقل از ابراهیم6316، )شعبانی برد نام را زیر موارد توان می ارتقای آن برای که است دانشجو یا، آموز دانش، کارآموز

 و مربیان احترام از اینشانه که حوصله و دقت با دانشجو یا، آموز دانش، کارآموز هایصحبت به دادن ( گوش6394همکاران 

 یا، کارآموران، آموزان دانش با مربیان یا و ن معلما بین احساسات تبادل و کالمی ارتباط ی برقرار. هاست آن به معلمان

 و مباحثه روش از استفاده. کنند بیان کارگاه یا و درس کالس در را نظرات خود آزادانه بتوانند خیرا گروه که بطوری دانشجویان

 که ) کالمی غیر ارتباط ( بدن زبان کارگیری ها بهبحث در دانشجو و آموز دانش، کارآموز دادن شرکت و تعلیم امر در گفتگو

 . ( 4440، ) هوتامانی است مؤثر کالمی ارتباطات تکمیل در

 معلمان مردم و، مسئوالن وظایف پژوهش به بررسی در این، با توجه به ارزش و اهمیت نقش معلمان در تعلیم و تربیت جامعه

 . های برای ارتقاء شأن منزلت معلم ارائه شده استایم و در آخر راهکارهمعلم پرداخته منزلت و شأن ارتقاء در

 

 بیان مسئله  -2

 با رویارویی برای.  بود خواهد و هست، بوده بشریت آینده و حال، گذشته مباحث در کلیدی نواژگا جمله از پرورش و آموزش

، حفظ. یافت تواننمی پرورش و آموزش نظام از تر مناسب بستری، اخالقی علمی و، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی های چالش

 علوم با همراهی و کافی و تخصص گیردمی صورت معلم نقش محوریت با آموزشی نظام به وسیله فرهنگ و علم و توسعه اشاعه

 و معلم نقش آفرینی و آموزشی نظام برای پویایی و تحرك آورنده فراهم، خارجی و داخلی ارتباطی فضاهای توسعه و رشد به رو

 سلول و کالن بافت ما بین نقشی و آینده و گذشته میان واسط، معلم. (89، 6384، شریف باشند )حمیدیآموزشی می فضاهای

 حدود، می کنیم حرکت حال سمت به گذشته از چه هر دهدمی نشان پرورش و آموزش تاریخ. است جوان جامعه های

 و ابعاد بر روزه هر و یافته افزایش معلمان و تربیتی آموزشی نقش فضای و آفرین تحول فرآیندهای و وظایف و مسئولیت

 بیشتر، ه نگرانهآیند و به روز هایآموخته و مناسب هایآموزش و تخصصی هایاتکای تربیت به اجتماعی هاینقش و هاشاخص

 . (94، 6384، شریف )حمیدی شده است

 در، آموزشی نظام متعالی نیز و اهداف اجرایی که آیدمی شمار به پرورش و آموزش اصلی عامل و کارگزار جهت آن از معلم

 تمام بازنمای به باید دارد که برتری نقش به واسطه معلم نتیجه در. رسدظهور می به منصه و می شود محقق وی توسط نهایت

 دو به عنوان دانش آموزان و به چهره معلم چهره تعامل. شود تبدیل آموزشی نظام هر مطلوب هایکیفیت و کمال خصوصیات و

 آن از آموزشی نظام عناصر از یك هیچ که دهدمی قرار فردی به و منحصر ممتاز موقعیت در را معلم، تربیتی نظام اصلی قطب

 خواهد باقی سطح نظری در با انگیزه و فعال معلمان بدون آموزشی برنامه ریزی های که بود خواهد پر واضح. نیستند برخوردار

 . گذاشت خواهد برجای آن توسعه و کشور بر پیکره را جبران غیرقابل زیان، کشوری کالن ی هایریزبرنامه سطح در و ماند

 با نیروهای انتقال موجب بلکه سازدنمی مهیا کیفیت با نیروی جذب برای را شرایط الزم تنها نه پرورش و آموزش فعلی شرایط

 . ( 614، 6381، شود )محمدیمی دستگاهها سایر و عالی آموزش به پرورش و آموزش کیفیت از

 حفظ مقدمات تأمین با همراه جوامع معاصر در چه اگر یادگیری یاد دهی جریان اصلی کارگزار به عنوان معلم مهم شمردن

 گردیده مواجه اجرایی حیطه در هاییکمبود با عمل در اما، گرفته آنها صورت اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی منزلت و شأن
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 این. است شده دوم انتخاب شغل با معیشتی نیازهای ترمیم و جبران جهت در معلمان تالش به منجر چنین کمبودهایی. است

 و آموزش نظام ناتوانی از بازتابی حقیقت در، شودمشاهده می آنها در غیرواقعی و پایین درآمدهای جبران برای که پدیده

بنیادین  تحول سند در وضعیت این زایمسئله پیامدهای و ابعاد به توجه با. است برای کارکنان مکفی درآمد تأمین در پرورش

 منزلت ارتقای :است گرفته نظر قرار مد معلمان کنونی وضعیت تغییر برای ارراهک دو هفتم فصل در، پرورش و آموزش

 رفاه تأمین و خدمت جبران الگوی برقراری و معلم جایگاه و نقش الگویی بر تأکید با انسانی منابع های حرف جایگاه و اجتماعی

 ناگفته (41، 6394، پرورش و آموزش یعال )شورای آنان شدن تمام وقت لزوم به توجه با منزلت فرهنگیان درخور انسانی

 منظور همین به. می شود تربیت و تعلیم کارآمدی نظام کاهش سبب اجتماع در معلم منزلت و اعتبار تدریجی سقوط پیداست

.  باشد تربیت و تعلیم رسمی کارگزاران دغدغه باید معلم واقعی منزلت شأن و به دستیابی جهت برابر فرصت هایی ایجاد

، معلم نقش الگویی تأثیر کاهش، فردی سطح در.  داد قرار بررسی مورد سطح سه در می توان را نارضایتی معلمان پیامدهای

 به اندازه آموزشی نظام شایستگی، سطح سازمانی در (9، 6388، رضایی و شغلی )علیزاده اضطراب و سرخوردگی احساس

 آموزشی نظام و سازمان متوجه بی رمق و انگیزه بی معلمان امدپی ( و14، 6384، و برزگر است ) نویدی آن معلمان شایستگی

 کشوری هر و آینده ملتها سعادت و موفقیت و شودمی محسوب جوامع توسعه کلید پرورش و آموزش، سطح ملی در. می باشد

 به دنبال گرایانهتفسیر رویکردی با حاضر ( پژوهش6، 6389، ملکی ( دریافت آن پرورش و آموزش کنونی سیمای از توانمی را

و به دنبال بررسی عوامل موثر در ارتقاء شأن و منزلت معلم در . مردم و معلمان در قبال معلم می باشد، بررسی وظایف مسئوالن

 . ای که روز به روز این نقش و جایگاه کمرنگ می شود استجامعه

 

 پیشینه تحقیق -3

به ، ی مشاغل در شهر مشهد با تاکید بر منزلت اجتماعی معلمانبررسی منزلت اجتماعکالته رحمانی در تحقیقی تحت عنوان 

از نظر منزلتی مشاغل قاضی، استاد دانشگاه، وکیل و دندانپزشك منزلت باالیی دارند، مشاغل این نتیجه دست یافته اند که 

قق، فوتبالیست و . . . متوسط از نظر منزلت شامل کارمندان ادارات مختلف نظیر اموزش و پرورش، اداره راه و ترابری، مح

مشاغل پایین از نظر منزلت شامل مشاغل نظیر حسابدار شرکت، تایپیست، کارمند شهرداری و . . . است. اکثر دارندگان مشاغل 

 14. 2، مهارت شغلی باالیی در انجام کار خود داشته و میزان روابط اجتماعی دارندگان مشاغل متفاوت ارزیابی شده است. 

درصد نگرش  2. 3درصد نگرش بینابین و  8. 41گویان نگرش مثبت و بسیار مثبتی به شغل معلمی داشته اند و درصد از پاسخ

 منفی به این شغل دارند. 

، بررسی انتظارات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معلمان در شرف بازنشستگیدر پژوهشی تحت عنوان ، 6384موسمی، احمد، 

ی را خصوص رئوس اصلی انتظارت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معلمان در شرف بازنشستگنتایج اولویت بندی پاسخگویان در 

ارائه تسهیالت و تخصیص  - 3حفظ و ارتقاء منزلت و جایگاه معلمان -4.  . . افزایش توان مالی، معیشتی، تامین مسکن و -6

 . ذکر کرده است ص اولویت های فرهنگیارائه تسهیالت و تخصی -0حل مسائل و معضالت اجتماعی -2اولویت های اجتماعی

، گذشته دهه سه طول در تغییرات آن و معلمی حرفه اجتماعی منزلت رضایی در پژوهشی تحت عنوان بررسی و علیزاده

 این و دارد باال به رو متوسط اجتماعی منزلت معلمی حرفه، تهرانی شهروندان دیدگاه به این نتایج دست یافته اند که از، 6388

 دهد جایگاه می نشان معلمی حرفه اجتماعی منزلت روند مطالعه . نیست آنان اجتماعی و اقتصادی پایگاه تحت تأثیر اهجایگ

 . است بوده کاهش به رو، ساله سی ای دوره در حرفه این
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، رتی مربیانمنزلت سازمانی و سطح علمی و مها ارتقاءدر مقاله ای تحت عنوان روش های ، 6394، ابراهیمی نژاد و همکاران 

 مطالعه مورد و مربیان. است پایین نسبتاٌ کرمان استان ای و حرفه فنی مربیان سازمانی نتایج تحقیق نشان داد که منزلت

 . کردند ارزیابی پایین را متوسط خود منزلت

 

 دست به نتایج آموزان دانش بین در معلمان اجتماعی منزلت در تحقیقی تحت عنوان سنجش، 6394، پور  قائم، آرام  سام

 مهارت بین و باشد می متوسط سطح از بیش آموزان دانش بین در معلمان اجتماعی منزلت :داد نشان این پژوهش در آمده

 اجتماعی منزلت با معلمان رفتاری های ویژگی و جسمی ازصفات اعم معلمان فردی های وویژگی ای معلمان حرفه های

 در معلمان اجتماعی منزلت همچنین. باشد می دار معنی درصد 99 از بیش احتمال به رابطه این. وجود داشت رابطه معلمان

 99 از بیش احتمال به نیز تفاوت این. بود پسر آموزان دانش بین در معلمان اجتماعی منزلت از دختر بیش آموزان دانش بین

 . باشدمی دار معنی درصد

 با مشاغل جزء مربیگری و معلمی حرفه ی ایران جامعه ی در که است آن یدهنده نشان ایران در گرفته صورت هایپژوهش

 این که. است حرفه این از بیشتر مشاغل سایر اجتماعی منزلت بعد به شمسی 6314 دهه ی از و آید نمی حساب به باال اعتبار

، فرد اخالقی ؛ 6383، اعیلیاسم و نژاد قاسمی ؛ 6312، پور )کاظمی میباشد مربیان و معلمان از کافی حمایت از عدم ناشی امر

 در شعرا اشعار و دین بزرگان، انبیا و اطهار یسخنان ائمه از اعم ملی و اسالمی متون از بسیاری شواهد چند هر (6384

 شواهد و منابع برخی مطالعه ی اما. میخورد چشم به مربیان و معلمان منزلت جایگاه و ارتقاء و بزرگداشت، احترام خصوص

 عامه ی، اولیاء، کارآموزان، آموزاندانش نزد را خود شایسته ی احترام و منزلت مربیان و معلمان که است ادهنشان د موجود

 عدم باعث ایران در مربیگری و معلمی حرف کاهش منزلت. اند داده دست از حدودی تا مختلف مشاغل صاحبان و مردم

 کاظمی6384، عسگری و شغلی )کلدی انگیزش کاهش،  6384، فرد این حرفه ) افالك به مستعد و با هوش جوانان گرایش

)  شغلی اضطراب و ( احساس سرخوردگی، عسگری و کلدی 6384، فرد افالك ؛ 6383، اسماعیلی و نژاد قاسمی ؛ 6312، پور

 میشود یرانا اجتماعی سرمایه های و آینده نسل پرورش برای و تربیت تعلیم نهاد ناکارآمدی نهایت در و )6319، وفایی آگیالر

 (231، 6394، به نقل از ابراهیمی نژادو همکاران 6382، ذهانی و )معید فر

 

 هدف تحقیق -4

شأن  ارتقاءمعلمان در ، مردم، بررسی وظایف مسئوالن در خصوص و علمی دقیق شناخت آوردن بدست حاضر از پژوهش هدف

 . باشدو منزلت معلم می

 

 روش تحقیق -5

اطالعات مورد نیاز در . تحقیق حاضر از نوع کاربردی است، بر اساس هدف. تحلیلی است –روش تحقیق این پژوهش توصیفی 

آوری و مورد بررسی قرار گرفته ای )اسنادی( جمعمطالعات میدانی )پیمایشی( و مطالعات کتابخانه، مقاله حاضر به دو روش

پس از تکمیل . باشدمیل پرسشنامه ( میمصاحبه و تک، اساس مطالعه مبتنی بر مطالعات میدانی )مشاهده مستقیم. است

پس از تکمیل پرسشنامه توسط سه . استفاده شده است Excelو  Spssها از نرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده، پرسشنامه

ده ارائه ش، شأن و منزلت معلمان  ارتقاء و در نهایت راهکارهای مناسبی جهت، دهی و سپس تحلیل آنهاوزن، گروه مورد مطالعه
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مسئوالن و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان آبادان و والدین ، جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را معلمان. است

معلم شاغل در شهرستان آبادان تعداد  3444از تعداد  4کوکرانگیری با استفاده از روش نمونه. دهنددانش آموزان تشکیل می

نفر پرسشنامه  04نفر و والدین تعداد  34زیابی دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش تعداد جهت ار. 3شده است انتخاب، نفر 496

 . تکمیل شده است

و در . نفر تست شد 34پرسشنامه تهیه گردید و از  34در تحقیقات مقدماتی تعداد ، برای بررسی ضریب روایی پرسشنامه 

 باشد:آنها به شرح زیر میضریب روایی ، انجام گرفت، نتیجه اصالحات جزیی که الزم بود

 ها: میزان آلفاي محاسبه شده براي پرسشنامه 1جدول

 پرسشنامه والدین پرسشنامه مسئوالن پرسشنامه معلمان مفاهیم

 94/4 96/4 88/4 کل پرسشنامه

 

-ین ترتیب میباشد و بدها در حد باال میضریب روایی کل طیف بدست آمده برای هریك از پرسشنامه، (6با توجه به )جدول 

 . توان گفت که تحقیق ما از قابلیت اعتماد و یا روایی برخوردار است

 34 با پرسشنامه ای. شدند قسمت طرح هم در سه پرسشنامه سؤاالت، است قسمتی سه، تحقیق موضوع اینکه به توجه با و

در ارتباط با وظایف  44تا  66سوالهای  ،شان و منزلت معلم ارتقاءبه وظایف مسئوالن در  مربوط آن 64تا  6سؤالهای که سؤال

. شان و منزلت معلم است ارتقاءمختص وظایف معلمان در  34تا  46شان و منزلت معلم می باشد و سواالت  ارتقاءوالدین در 

 به صورت پژوهش یپرسشنامه. کم استفاده شده است کم و خیلی، متوسط، زیاد، پاسخ خیلی زیاد پنج از پرسشنامه این در

 شده است تکمیل تصادفی صورت به درآمد و پرسشنامه ها اجرا مرحله ی به داجراییخو

 

                                                           
 ( از فرمول زیر تبعیت می کند:Cochran. روش کوکران)4

 
n– حجم نمونه مورد نیاز 

N–  = 3444تعداد کل جامعه آماری 

 باشد(. می 6091باشد مساوی  4040درصد احتمال صحت گفتار) در اینجا وقتی که سطح معنی داری آزمون برابر با  -

P– = )400احتمال وجود صفت = ) احتمال تأثیر مسئوالن، والدین و معلمان در جامعه آماری 

q- 400معلمان در جامعه آماری( =  احتمال  عدم وجود صفت = ) احتمال  عدم تأثیر مسئوالن، والدین و 

 404440=   4040خطای نمونه گیری یا سطح احتمالی مورد نظر درجه اطمینان =   -

 
راین طبق محاسبه انجام گرفته تعداد بنابنفر( اقدام شد.  3444گیری کوکران به تعین حجم نمونه از تعداد کل معلمان )ابتدا به وسیله روش نمونهبا توجه به بررسی مقدماتی به عمل آمده . 3

نفر پرسشنامه تهیه و تکمیل  34نفر کارکنان آموزش و پرورش شهرستان آبادان، برای تعداد  644از بین نفر برآورد گردید است. به دلیل محدودیت زمانی  496ها برای معلمان برابر با نمونه

 است.پرسشنامه توسط والدین تکمیل شده  04همچنین تعداد  شد.
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 ها تحقیق یافته -6

 هاي توصیفی تحقیقیافته 6-1

-وضعیت تأهل و سایر موارد می، سن، دهندگان که شامل : جنسیت های توصیفی تحقیق شامل ویژگیهای فردی پاسخیافته

 . شودمیباشد که در ذیل به شرح آنها پرداخته 

 

 جنسیت 6-1-1

بر اساس این جدول از کل نمونه . ( گردید 4دهندگان اقدام به تشکیل جدول )به منظور ارزیابی وضعیت جنسیت در بین پاسخ

اند و این درصد برای نفر زن تشکیل داده 1نفر مرد و  43را زنان با فراوانی 3. 43درصد را مردان و  1. 11 تحقیق برای مسئوالن

درصد  1. 32همچنین در بین معلمان . باشدنفر زن می 62درصد با فراوانی  4. 48نفر و  31درصد مرد با فراوانی 4. 14 والدین

 . گرددنفر زن مشاهده می 694درصد با فراوانی  3. 10نفر و  646مرد با فراوانی

 دهندگان بر حسب جنسیت: توزیع پاسخ 2جدول 

 معلمان والدین مسئوالن جنسیت

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد وانیفرا

1. 11 43 مرد  31 14 .4  646 32 .1  

3. 43 1 زن  62 48 .4  694 10 .3  

 644 496 644 04 644 34 جمع

 منبع: پرسشنامه

 

 دهندگانوضعیت سنی پاسخ 6-1-2

درصد  1. 11، 36-24 درصد بین1. 41، سال 44-34درصد بین 3. 3، از کل حجم نمونه برای مسئوالن بر حسب میزان سن

 44-34گردد که گروه سنی با توجه به مطالب ذکر شده مشاهده می، اندسال داشته 06-14درصد بین 3. 3سال و  26-04بین 

 . انددرصد در باالترین رده قرار داشته 1. 11با  26-04ترین رده و گروه سنی درصد در پایین 3. 3سال با  06-14و 

 4. 64سال و  26-04درصد بین  4. 44، 36-24درصد بین  4. 14، سال 44-34درصد بین 4. 64لدینها برای وااز کل نمونه

. 64سال با  06-14و  44-34با توجه به مطالب ذکر شده مشاهده می گردد که گروه سنی ، سال داشته اند 06-14درصد بین

 . اندن رده قرار داشتهدرصد در باالتری 4. 14با  36-24درصد در پایین ترین رده و گروه سنی  4

 36 -24بین ، درصد  4. 1سال 44-34دهندگان بدین صورت است که در گروه سنی بیندر گروه معلمان وضعیت سنی پاسخ

با توجه به مطالب ذکر شده ، اندسال داشته 06-14درصد بین 4. 6سال و  26-04درصد بین  8. 41، درصد  9. 13سال 

درصد در باالترین  9. 13با  36-24ترین رده و گروه سنی درصد در پایین 4. 6سال با  06-14گردد که گروه سنی مشاهده می

 . (3جدول)، اندرده قرار داشته
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 :توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سن 3جدول 

 دهندگانپاسخ

 سن

 معلمان والدین مسئوالن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

34-44 6 3 .3  0 64 .4  46 1 .4  

24-36 8 41 .1  34 14 .4  681 13 .9  

04-26 44 11 .1  64 44 .4  86 41 .8  

14-06 6 3 .3  0 64 .4  3 6 .4  

 644 496 644 04 644 34 جمع

 منبع: پرسشنامه

 

 وضعیت تحصیالت 6-1-3

گان در بین مسئوالن دهنددهد که از کل تعداد پاسخدهندگان نشان مینتایج بدست آمده از ارزیابی وضعیت تحصیالت پاسخ 

، 4. 44در بین والدین مقطع دیپلم و زیر دیپلم . انددرصد فوق لیسانس و باالتر بوده 1. 1درصد فوق دیپلم/ لیسانس و  3. 93

درصد فوق دیپلم/ لیسانس و  2. 86و در بین معلمان . فوق لیسانس و باالتر هستند 4. 61درصد و 4. 12فوق دیپلم/ لیسانس با 

 . (2جدول )، اند د فوق لیسانس و باالتر بودهدرص 1. 68

 : توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیالت 4جدول 

 دهندگانپاسخ

 

 تحصیالت

 معلمان والدین مسئوالن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

4. 44 64 - - دیپلم و زیر دیپلم  - - 

3. 93 48 فوق دیپلم/ لیسانس  34 12 .4  431 86. 2  

1. 1 4 فوق لیسانس و باالتر  8 61 .4  02 68 .1  

 644 496 644 04 644 34 جمع

 منبع: پرسشنامه

 

 وضعیت تأهل 6-1-4 

درصد متأهل و  3. 3، های مسئوالن بر حسب درصددهندگان از نمونهاز تعداد پاسخ، (0ها در جدول )با توجه به توزیع فراوانی

درصد مجرد  1. 1درصد معلمان متأهل و  2. 94باشند و همچنین درصد متأهل می644ین درصد مجرد بوده و برای والد 3. 3

 . باشندمی
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 وضعیت تأهل : توزیع پاسخ دهندگان بر حسب 5جدول 

 دهندگانپاسخ

 

 وضعیت تأهل

 معلمان والدین مسئوالن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

3. 3 1 مجرد  - - 44 1 .1  

1. 91 49 متأهل  04 644 419 94 .2  

 644 496 644 04 644 34 جمع

 منبع : پرسشنامه 

 

 هاي تحلیلی تحقیقیافته 6-2

سواالت در سه قسمت مطرح شده اند و همچنین از سه دیدگاه ، ( نشان داده شده است 1-1-8همانطوریکه در جداول )

 ارتقاء در مسئوالن وظایف 64تا  6بدین ترتیب سواالت . ستوالدین و معلمان مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته ا، مسئوالن

 در معلمان وظایف 34تا  46معلم و سواالت  منزلت و شأن ارتقاء در والدین وظایف 44تا  66سواالت ، معلم  منزلت و شأن

شده بر روی این نظرات  با توجه به نظرات ارائه شده و محاسبات انجام. معلم مورد بررسی قرار گرفته است منزلت و شأن ارتقاء

ی میانگین وزنها و رتبه، ( گردید که بیانگر مجموع وزنهای داده شده 1-1-8بندی آنها اقدام به تشکیل جداول )بمنظور اولویت

 . باشدوالدین و معلمان( می، دهنده )مسئوالنهریك از سواالت پرسشنامه از دیدگاه سه گروه پاسخ

 

 مسئوالن 6-2-1

 منظور به معلمان معیشت بهبود جهت در موقع به و بهره کم تسهیالت دهد که از نظر مسئوالن ارائهنشان مینتایج تحلیل 

 جهت سازی بستر بعنوان مهمترین وظیفه مسئوالن و پس از آن 84. 6میانگین وزنی با دوم  شغل به آوردن روی از جلوگیری

)  جانبه همه مشارکت با خیریه نهادهای تشکیل در اولویت دوم و 11. 6معلمان با میانگین وزنی آموزشی و علمی سطح ارتقاء

در ، و منزلت معلم قرار دارد شأن ارتقاءدر اهمیت بعدی در  11. 6با میانگین وزنی معلمان. . ( و ای مشاوره، فرهنگی، آموزشی

بعنوان  34. 6میانگین وزنی با  . . ( و همشاور و ذهاب و ایاب،  کودك مهد)  معلم مادران به رایگان و مناسب خدمات مقابل ارائه

 . باشدو منزلت معلم می شأن ارتقاءترین وظیفه مسئوالن در کم اهمیت

تقدیر والدین از معلمان نمونه با مسئوالن بر این عقیده هستند که ، معلم منزلت و شأن ارتقاء در والدین در مورد وظایف

. 6 با میانگین وزنی اموز دانش از معلم انتظارات به والدین دادن ین و اهمیتنقش والد بعنوان مهمترین 24. 6میانگین وزنی

، فوق دیپلم، متوسطه ( و مدرك تحصیلی معلم ) دیپلم، تحصیلی مختلف )ابتدایی وسپس تدریس در مقاطع در اولویت دوم04

تربیت ، رشته تحصیلی معلم )ریاضیهمچنین ، در رتبه بعدی قرار دارند23. 6 دکتری( با میانگین وزنی، فوق لیسانس، لیسانس

 (. . . . هنر و ، ادبیات، شیمی ، بدنی

کمترین اولویت را در میان 11. 6همراهی والدین با دانش آموز در انجام تکالیف با میانگین وزنی و 11. 6 با میانگین وزنی

 . دارندو منزلت معلم  شأن ارتقاءوظایف والدین در 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 6421-6414، صفحات 6246 بهار ،6 شماره ،8 دوره

6400 

 

مطرح نمودن مسایل و مشکالت مرتبط با شغل خود با  معلم از نظر مسئوالن منزلت و شأن ارتقاء در معلمان در مورد وظایف

بعنوان مهمترین وظیفه معلمان و بعد از آن به ترتیب به روز کردن دانش معلم در  44. 3مسئولین مربوطه با میانگین وزنی

. 4با میانگین وزنی  خاطی آموزان دانش با معلم سنجیده دبرخورو  14. 4رشته خود و باال بردن سطح علمی با میانگین وزنی

روش تدریس معلم و استفاده از ابزار نوین کمك آموزشی و احترام متقابل در حالیکه ، های بعدی قرار دارنددر اولویت 43

 . باشدمی معلم منزلت و شأن ارتقاء درترین وظیفه معلمان اهمیتبعنوان کم24. 6 معلمان نسبت به یکدیگر با میانگین وزنی

 

 والدین 6-2-2

بعنوان مهمترین  14. 4میانگین وزنی با  تفریحی، علمی اردوهای با توجه به بررسی های صورت گرفته از نظر والدین برگزاری

 ) جانبه همه مشارکت با خیریه نهادهای و تشکیل آنان تشویق و برتر معلمان معرفی و شناسایی وظیفه مسئوالن و پس از آن

با  معلمان برای ویژه ای بیمه تسهیالت ارائه در اولویت دوم و 48. 4معلمان با میانگین وزنی. . ( و ای مشاوره، فرهنگی، آموزشی

 62. 4با میانگین وزنی( فرهنگیان مسکونی شهرك ایجاد:  مثال طور به)  معلمان مسکن مشکالت و رفع 68. 4میانگین وزنی 

با  معلمان آموزشی و علمی سطح ارتقاء جهت سازی در مقابل بستر، و منزلت معلم قرار دارد شأن ارتقاءدر اهمیت بعدی در 

 . باشدو منزلت معلم می شأن ارتقاءترین وظیفه مسئوالن در بعنوان کم اهمیت 18. 6میانگین وزنی 

 دیدگاه گیری شکل در الدینو معلم بر این عقیده هستند که نقش منزلت و شأن ارتقاء خودشان در والدین در مورد وظایف

، ابتدایی) مختلف تحصیلی مقاطع در تدریسعامل و  بعنوان مهمترین 21. 4با میانگین وزنیمعلم  مقام به نسبت آموز دانش

 با میانگین وزنی آموز دانش از معلم انتظارات به والدین دادن اهمیتوسپس  در اولویت دوم68. 4 با میانگین وزنی ( متوسطه

ورشته  38. 6 با میانگین وزنیمعلم  شأن به نگرش نوع در خانواده اقتصادی همچنین وضعیت، رتبه بعدی قرار دارنددر  61. 4

وظایف کمترین اولویت را در میان  28. 6با میانگین وزنی . . . . ( و هنر، ادبیات،  شیمی، بدنی تربیت، ریاضی)تحصیلی معلم 

 . ددارنو منزلت معلم  شأن ارتقاءوالدین در 

خاطی با میانگین  آموزان دانش با معلم سنجیده برخورد والدین معلم از نظر منزلت و شأن ارتقاء در معلمان در مورد وظایف

نیازمند و  آموزان دانش برای برنامه فوق رایگان های کالس بعنوان مهمترین وظیفه معلمان و بعد از آن برگزاری 88. 4وزنی

با میانگین  مدرسه مدیر به ارجاع و معلم توسط. . . (  و خانوادگی، بیماری، درسی، مالی)  آموزان دانش مشکالت پیگیری

احترام متقابل در حالیکه ، های بعدی قرار دارنددر اولویت 44. 4معلم با میانگین وزنی  پوشش در اولویت دوم و نوع 44. 4وزنی

و باال بردن سطح علمی و روش تدریس معلم و استفاده از به روز کردن دانش معلم در رشته خود ، معلمان نسبت به یکدیگر

 . باشدمی معلم منزلت و شأن ارتقاء درترین وظیفه معلمان اهمیتبعنوان کم 18. 6 ابزار نوین کمك آموزشی با میانگین وزنی

 

 معلمان 6-2-3

میانگین وزنی با  معلمان مشکالت رفع هتج در اقدام و بندی اولویت، سنجی دهد که از نظر معلمان نیازنتایج تحلیل نشان می

 ذهاب و ایاب،  کودك مهد)  معلم مادران به رایگان و مناسب خدمات بعنوان مهمترین وظیفه مسئوالن و پس از آن ارائه 49. 4

در  11. 6با میانگین وزنی( فرهنگیان مسکونی شهرك ایجاد: مثال طور به)  معلمان مسکن مشکالت و رفع . . ( و مشاوره و

دوم  شغل به آوردن روی از جلوگیری منظور به معلمان معیشت بهبود جهت در موقع به و بهره کم تسهیالت ارائه اولویت دوم و

 و شأن حفظ با معلمان از مالی در مقابل حمایت، و منزلت معلم قرار دارد شأن ارتقاءدر اولویت سوم در  12. 6با میانگین وزنی
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-بعنوان کم اهمیت 36. 6 میانگین وزنیبا  آنان تشویق و برتر معلمان معرفی و و شناسایی 38. 6ی میانگین وزنبا  آنان منزلت

 . باشدو منزلت معلم می شأن ارتقاءترین وظیفه مسئوالن در 

نقش والدین در شکل گیری دیدگاه  بر این عقیده هستند که معلمان، معلم منزلت و شأن ارتقاء در والدین در مورد وظایف

نقش والدین و تقدیر والدین از معلمان نمونه با میانگین  بعنوان مهمترین 02. 4ش آموز نسبت به مقام معلم با میانگین وزنیدان

در رتبه بعدی قرار 31. 4با میانگین وزنی اموز دانش از معلم انتظارات به والدین دادن سپس اهمیت، در اولویت دوم 21. 4وزنی

و وضعیت  04. 6دکتری( با میانگین وزنی، فوق لیسانس، لیسانس، فوق دیپلم، لم ) دیپلممدرك تحصیلی مع همچنین. دارد

و  شأن ارتقاءوظایف والدین در کمترین اولویت را در میان  08. 6اقتصادی خانواده در نوع نگرش به شأن معلم با میانگین وزنی

 . دارندمنزلت معلم 

نحوه برخورد معلم با دانش ، منزلتشان به ترتیب اولویت و شأن ارتقاء ود را درخ با توجه به بررسی انجام گرفته معلمان وظایف

بعد از آن مطرح نمودن مسایل و مشکالت مرتبط ، بعنوان مهمترین وظیفه معلمان 91. 4آموزان و والدین آنان با میانگین وزنی

ایگان فوق برنامه برای دانش آموزان نیازمند با های رو برگزاری کالس 44. 4با شغل خود با مسئولین مربوطه با میانگین وزنی

روش تدریس معلم و استفاده از ابزار نوین کمك آموزشی با در حالیکه ، های بعدی قرار دارنددر اولویت81. 6میانگین وزنی

 . بیان کردند معلم منزلت و شأن ارتقاء درترین وظیفه معلمان اهمیتبعنوان کم41. 6 میانگین وزنی

 والدین و معلمان (، رتبه بندي و اولویت سنجی ) از دیدگاه مسئوالن:  6جدول

 و منزلت معلم شأن ارتقاءوظایف مسئوالن در 

 معلمان والدین مسئوالن

مجموع 

 هاوزن

میانگین 

 هاوزن

مجموع  رتبه

 هاوزن

میانگین 

 هاوزن

مجموع  رتبه

 هاوزن

میانگین 

 هاوزن

 رتبه

S1جهت در اقدام و بندی اولویت، سنجی = نیاز 

  معلمان مشکالت رفع
24 6 .24 

 

8 
89 6 .18  1 148 4 .49 6 

S2و علمی سطح ارتقاء جهت سازی = بستر 

  معلمان آموزشی
03 6 .11 4 82 6 .18  8 214 6 .09 0 

S3جهت در موقع به و بهره کم تسهیالت = ارائه 

 روی از جلوگیری منظور به معلمان معیشت بهبود

 مدو شغل به آوردن

02 6 .84 6 643 4 .41  0 218 6 .12 2 

S4منزلت و شأن حفظ با معلمان از مالی = حمایت 

  آنان
20 6 .04 0 644 4 .42  1 244 6 .38 8 

S5جانبه همه مشارکت با خیریه نهادهای = تشکیل 

 معلمان. . ( و ای مشاوره، فرهنگی، آموزشی) 
04 6 .11 3 662 4 .48  4 214 6 .09 0 

S6آنان تشویق و برتر معلمان معرفی و ی= شناسای  
28 6 .14 2 662 4 .48  4 384 6 .36 

 

9 

S7- 68. 4 649 1 21. 6 22  معلمان برای ویژه ای بیمه تسهیالت ارائه  3 240 6 .39 1 

S8مثال طور به)  معلمان مسکن مشکالت = رفع  :

 ( فرهنگیان مسکونی شهرك ایجاد
23 6 .23 1 641 4 .62  2 284 6 .11 3 

S914. 4 636 1 23. 6 23  تفریحی، علمی اردوهای = برگزاری  6 242 6 .39 1 

S10- 68. 4 649  34. 6 39 مادران به رایگان و مناسب خدمات ارائه  3 283 6 .11 4 
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 9 . . ( و مشاوره و ذهاب و ایاب،  کودك مهد)  معلم

 منبع: نتایج بررسی های میدانی

 والدین و معلمان (، سنجی ) از دیدگاه مسئوالن : رتبه بندي و اولویت 7جدول

 و منزلت معلم شأن ارتقاءوظایف والدین در 

 معلمان والدین مسئوالن

مجمو

ع 

 هاوزن

میانگ

ین 

 هاوزن

ر

ت

 به

مجم

وع 

-وزن

 ها

میانگ

ین 

 هاوزن

مجمو رتبه

ع 

 هاوزن

میانگین 

 هاوزن

 رتبه

S11 وضعیت اقتصادی خانواده در نوع نگرش به =

 علمشأن م
13 6 .34 0 19 6 .38  9 209 6 .08 9 

S1241. 4 643 1 84. 6 14 مثبت والدین به شأن و منزلت معلم = نگرش  0 044 6 .13 1 

S13 همراهی والدین با دانش آموز در انجام =

 تکالیف
22 6 .11 

6

4 
84 6 .14  1 141 4 .60 0 

S14از معلم انتظارات به والدین دادن = اهمیت 

  اموز دانش
11 6 .04 4 648 4 .61  3 181 4 .31 3 

S15با ارتباط در معلم نظر از والدین = استقبال 

 آموز دانش
04 6 .14 8 98 6 .91  1 214 6 .09 8 

S16 نقش والدین در شکل گیری دیدگاه دانش =

 آموز نسبت به مقام معلم
14 6 .21 1 643 4 .21  6 124 4 .02 6 

S17=ت بدنیتربی، معلم)ریاضیتحصیلیرشته ،

 (. . . . هنر و ، ادبیات، شیمی 
04 6 .11 9 12 6 .28  8 106 4 .42 2 

S18تحصیلی مختلف  = تدریس در مقاطع

 متوسطه (، )ابتدایی

11 6 .23 3 649 4 .68  4 164 4 .64 1 

S19فوق دیپلم، = مدرك تحصیلی معلم ) دیپلم ،

 دکتری(، فوق لیسانس، لیسانس

12 6 .23 2 640 4 .64  2 231 6 .04 64 

S20= 91. 6 98 6 24. 6 14 تقدیر والدین ار معلمان نمونه  1 161 4 .21 4 

 منبع: نتایج بررسی های میدانی

 والدین و معلمان (، : رتبه بندي و اولویت سنجی ) از دیدگاه مسئوالن 8جدول

و منزلت  شأن ارتقاءوظایف معلمان در 

 معلم

 معلمان والدین مسئوالن

مجمو

ع 

 اهوزن

میانگین 

 هاوزن

مجمو رتبه

ع 

 هاوزن

میانگین 

 هاوزن

مجمو رتبه

ع 

 هاوزن

میانگین 

 هاوزن

 رتبه

S21 84. 6 94 6 44. 3 94= مطرح نمودن مسایل و مشکالت  0 081 4 .44 4 
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 مرتبط با شغل خود با مسئولین مربوطه

S22 نحوه برخورد معلم با دانش آموزان و =

 والدین آنان
21 6 .03 1 89 6 .18  1 814 4 .91 6 

S23 اهمیت دادن به وقت دانش آموزان =

 و استفاده بهینه از زمان کالس
01 6 .94 0 90 6 .94  2 214 6 .09 1 

S24دانش با معلم سنجیده = برخورد 

 خاطی آموزان
11 4 .43 3 622 4 .88  6 232 6 .29 1 

S25 روش تدریس معلم و استفاده از ابزار =

 نوین کمك آموزشی
24 6 .24 8 82 6 .18  1 311 6 .41 64 

S26 احترام متقابل معلمان نسبت به =

 یکدیگر
24 6 .24 8 82 6 .18  1 240 6 .39 8 

S27- 44. 4 644 1 03. 6 21 نوع پوشش معلم  3 213 6 .13 2 

S28 برگزاری کالس های رایگان فوق =

 برنامه برای دانش آموزان نیازمند
29 6 .13 1 664 4 .44  4 024 6 .81 3 

S29 ( پیگیری مشکالت دانش آموزان =

( . . . خانوادگی و ، بیماری، درسی، مالی

   توسط معلم و ارجاع به مدیر مدرسه

09 6 .91 2 664 4 .44  4 211 6 .14 0 

S30 = به روز کردن دانش معلم در رشته

 خود و باال بردن سطح علمی
86 4 .14 4 82 6 .18  1 386 6 .36 9 

 یج بررسی های میدانیمنبع: نتا

 

 هاي نهایی ها و ارائه اولویتبندي دیدگاهجمع -7

ها و نظرات سه بندی و رتبه بندی دیدگاهدر این جدول اولویت، ( تشکیل گردید9جدول )، (  1-1- 8بر اساس نتایج جداول )

از مجموع ، گروه مورد بررسی جهت اولویت بندی نهایی نقش وتاثیرسه. والدین و معلمان( ذکر شده است، گروه )مسئوالن

 . میانگین وزنی نظرات سه گروه مشارکت کننده استفاده شده است

 مشاوره، فرهنگی، آموزشی)  جانبه همه مشارکت با خیریه نهادهای به ترتیب تشکیل، ( 9با توجه به نتایج ذکر شده در) جدول 

،  کودك مهد)  معلم مادران به رایگان و مناسب خدمات ارائه، آنان تشویق و برتر معلمان معرفی و شناسایی، معلمان. . ( و ای

 روی از جلوگیری منظور به معلمان معیشت بهبود جهت در موقع به و بهره کم تسهیالت ارائه. . (،  و مشاوره و ذهاب و ایاب

ه عنوان مهمترین ب (فرهنگیان مسکونی شهرك ایجاد:  مثال طور به)  معلمان مسکن مشکالت دوم و رفع شغل به آوردن

 بر اساس تحلیل انجام گرفته مهمترین وظایف. و منزلت معلم مورد شناسایی قرارگرفته است شأن ارتقاءوظایف مسئوالن در 

 در والدین نقش، اموز دانش از معلم انتظارات به والدین دادن اهمیت، معلم به ترتیب اولویت منزلت و شأن ارتقاء در والدین

 . نمونه می باشد معلمان از والدین معلم و تقدیر مقام به نسبت آموز انشد دیدگاه گیری شکل
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، خاطی آموزاندانش با معلم سنجیده برخورد، و منزلت خودشان به ترتیب اولویت شأن ارتقاءمهمترین وظایف معلمان در 

، درسی، آموزان ) مالیپیگیری مشکالت دانش، مطرح نمودن مسایل و مشکالت مرتبط با شغل خود با مسئولین مربوطه

برگزاری کالس های رایگان فوق برنامه برای دانش آموزان ، ( توسط معلم و ارجاع به مدیر مدرسه. . . خانوادگی و ، بیماری

 .نیازمند و نوع پوشش معلم مورد شناسایی قرار گرفته است

 از دیدگاه سه گروه مشارکت کننده شأن و منزلت معلمان ارتقاءهاي نهایی عوامل مؤثر در : اولویت بندي 9جدول 

 اولویت و منزلت معلم شأن ارتقاءبندی وظایف مسئوالن در اولویت

. . ( و ای مشاوره، فرهنگی، آموزشی)  جانبه همه مشارکت با خیریه نهادهای تشکیل

 معلمان
6 

 4 آنان تشویق و برتر معلمان معرفی و شناسایی

.  و مشاوره و ذهاب و ایاب،  کودك مهد)  معلم انمادر به رایگان و مناسب خدمات ارائه

) . 
3 

 جلوگیری منظور به معلمان معیشت بهبود جهت در موقع به و بهره کم تسهیالت ارائه

 دوم شغل به آوردن روی از
2 

 0 (فرهنگیان مسکونی شهرك ایجاد:  مثال طور به)  معلمان مسکن مشکالت رفع

  و منزلت معلم شأن قاءارتبندی وظایف والدین در اولویت

 6  اموز دانش از معلم انتظارات به والدین دادن اهمیت

 4 نقش والدین در شکل گیری دیدگاه دانش آموز نسبت به مقام معلم

 3 تقدیر والدین از معلمان نمونه

  و منزلت معلم شأن ارتقاءبندی وظایف معلمان در اولویت

 6 خاطی آموزان دانش با معلم سنجیده برخورد

 4 مطرح نمودن مسایل و مشکالت مرتبط با شغل خود با مسئولین مربوطه

( توسط معلم و . . . خانوادگی و ، بیماری، درسی، پیگیری مشکالت دانش آموزان ) مالی

   ارجاع به مدیر مدرسه
3 

 2 برگزاری کالس های رایگان فوق برنامه برای دانش آموزان نیازمند

 0 نوع پوشش معلم

 لعات نگارندهمآخذ : مطا         

 گیري و پیشنهادها نتیجه -8

 و تحصیل به آموز دانش رغبت نیز میزان همان به، کند پیدا ارتقاء جامعه در پرورش و آموزش و معلم منزلت و جایگاه چه هر

 پدیده یك عنوان به معلم منزلت ارتقای به باید جامعه افراد همه و ها نهاد، ها رسانه بنابراین. شود می بیشتر تحصیلی پیشرفت

پیشرفت علمی و نتیجه آن ، باشندارزش و منزلت اجتماعی باال برای معلمان قائل در هر جامعه ای که . کنند نگاه اجتماعی

 میان دانش آموزان در بیشتری معنوی نفوذ از او که شود می باعث معلم باال بردن شأن و منزلت. استفرهنگی آن جامعه 

هزینه سنگین در مقایسه با معلمان  سطح درآمد متأسفانه. میگیرد صورت راحت تر و بهتر هاارزش انتقال و ودش برخوردار

اگر معلم از مسائل و . ده کنندرا برآور مادی زندگی خود تا نیازباشند اکثر معلمان به دنبال شغل دومی  باعث شده استزندگی 
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و . تمرکز داشته باشد دانش آموزانآموزش و تربیت  برایتوانند شد نمیو مشکالت مادی و رفاهی زندگی آسوده خاطر نبا

( 9با توجه به بررسی های انجام گرفته و موارد ذکر شده در جدول ). استتمرکز حواس شرط اساسی گسترش دانش و اندیشه 

جهت ارتقاء نتیجه . در ار باشندشأن و منزلت معلمین می توانند تاثیر گذ ارتقاءوالدین و معلمان جهت ، هر کدام از مسئوالن

 تحقیق ارائه میشود: پایگاه اجتماعی معلمان راهکارهای به عنوان پیشنهادهای 

 

 پیشنهادات 8-1

 تبلیغات؛ و انتشارات، ای رسانه ابزارهای طریق از منزلت اجتماعی معلمان تقویت در جهت سازی فرهنگ .6

 پرورش؛ و آموزش در معلمان جانبه همه رکتمشا زمینه آوردن فراهم و تمرکززدایی سیاست اجرای  .4

 ؛کارایی نظام آموزشی از طریق اصالح مدیریت نیروی انسانی و استقرار نظام شایسته ساالری افزایش  .3

 دوم؛ شغل به آوردن روی از جلوگیری منظور به معلمان معیشت بهبود جهت در موقع به و بهره کم تسهیالت ارائه .2

 ؛. . ( و مشاوره و ذهاب و ایاب،  کودك مهد)  معلم مادران به رایگان و مناسب خدمات ارائه .0

 آنان؛ تشویق و برتر معلمان معرفی و شناسایی .1

 ؛(فرهنگیان مسکونی شهرك ایجاد:  مثال طور به)  معلمان مسکن مشکالت رفع .1

 معلمان مسایل و مشکالت مرتبط با شغل خود را با مسئولین مربوطه مطرح کنند؛ .8

  ( توسط معلم و ارجاع به مدیر مدرسه ؛. . . خانوادگی و ، بیماری، درسی، نش آموزان ) مالیپیگیری مشکالت دا .9

 به دلیل الگو قرار دادن معلم توسط دانش آموز معلمان با پوشش مناسب در جامعه و بخصوص مدرسه حضور یابند؛ .64

 داشته باشد؛ و روابط دوستانهسنجیده  و اولیاء برخورد آموزان دانش با معلم .66

 دانش از معلم انتظارات والدین در شکل گیری دیدگاه دانش آموز نسبت به مقام معلم نقش موثری دارند و همچنین به .64

 اهمیت دهند؛ اموز

 تقدیر والدین از معلمان نمونه؛ .63

 ارجاع مسایل و مشکالت معلمان؛ و معلمان حقوق از دفاع برای صنفی تشکلهای ایجاد  .62

 داشته باشند؛ ی ابتداییمعلمان دوره یش سطح درآمد بهمسئولین توجه ویژه از نظرافزا  .60

، باید در سطح باالتری نسبت به حقوق کارکنان سایر مسئولیت سنگینی که بر عهده دارندحقوق معلمان با توجه به  .61

 ؛مشاغل باشد

 ؛ معلم تربیت مراکز و کشور دانشگاههای در معلمان تحصیل ادامه در تسهیل .61

 ؛ درمان تکمیلی بیمه در الخصبا بیمه ای خدمات افزایش .68

 . بازنشسته و شاغل معلمان ویژه وکارآفرینی نوآوری مراکز از حمایت و تشکیل .69
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