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چکیده

این تحقیق که با عنوان «عوامل اجتماعی مرتبط با ارتقای منزلت اجتماعی معلمان مقطع متو عطه
مشکین شهر از دیدگاه خود معلمان» انجام شده ا ت .از نظر هعد؛ از نعو کعاربردی از نظعر زمعانی
مقطعی و از نظر کنترل شرایط پژوهش یک برر ی پیمایشی و همچنعین تویعی ی -همبسعتیی ا عت.
جامعه آماری این تحقیق معلمان مقط متو طه مشکین شهر در عال تحیعیلی  1393-94بعه ججعم
 670ن ر ججم نمونه طبق فرمول تعیین ججم نمونه کوکران برابر با  245ن عر و رو نمونعهگیعریا
تیادفی طبقهای بوده ا ت .در این تحقیق برای اندازهگیری متغیرها از وال (پر شنامه) و برای انعدازه-
گیری ازهها از ابزار (مقیاس) طیف لیکرت ا ت اده شده ا ت .طبق یافتههای تحقیق که بعا ا عت اده از
آزمون همبستیی پیر ون انجام شد مشخص شد که بین میزان جقوق و مزایای دریافتی معلمان میزان
د تر ی معلمان به امکانات رفاهی میزان عضویت معلمان در تشکلهای ین ی میعزان اعتمعاد اجتمعاعی
شهروندان به معلمان میزان توجه ر انهها به جاییاه معلم و افزایش مهارتهای معلمان با ارتقعای منزلعت
اجتماعی آنان رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین پیشبینی تغییرات متغیر وابسته و تعیین میزان تعاییر
هر یک از متغیرهای مستقل بر روی آن با ا ت اده از رگر یون چند متغیره نشعان داد کعه  79در یعد از
ارتقای منزلت اجتماعی معلمان ناشی از رابطه بین یک ترکیب خطی از متغیرهای مستقل ا عت و 0/21
درید باقیمانده که «ضریب عدم تعیین» نام دارد ناشی از ایر عواملی ا ت که در این تحقیعق منظعور
نشدهاند.
واژگان کلیدی :جقوق و مزایا تشکلهای ین ی اعتماد اجتماعی منزلت اجتماعی.

 .1کارشناسیارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز – ایران.
 .2استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -ایران (نویسنده مسئول).
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مقدمه

تعلیم و تربیت انسان از بدو پیدایش مورد توجه بوده اما اهمیت آن در قرون اخیر به طعور فزاینعدهای
آشکار شده ا ت .درجال جاضرآموز و پرور کلید تو عه جوام محسوب میشود و موفقیت و عادت
ملتها به کی یت تعلیم و تربیت آنها بستیی دارد .بدون تردید آینده هر کشوری را میتعوان از عیمای
کنونی آموز و پرور آن دریافت(گلشن  .)13 :1387اهمیت تعلیم و تربیت به عوامل آن قابل تعمعیم
ا ت و در میان عوامل تعلیم و تربیت «معلم» مهمترین عامل تلقی میشود .درک جسا یت این نقش و
ارز نهادن بر آن از وی عموم مردم جامعه به م هومی اشاره دارد که در جامعهشنا ی معادل منزلعت
اجتماعیا ت .منزلت یا پاییاه اجتماعی آن شأن یا مقام و موقعیتی ا ت که برای یعک فعرد در جامععه
قایلاند یا تلقی و ذهنیتی ا ت که دییران از آنچه شخص هست دارند(عالقهبند  .)26 :1388معلمعان
در فرایند آموز و پرور نقش کلیدی دارند و برای این که معلمان به عنوان رکعن ایعلی آمعوز و
پرور بتوانند نقش خود را در فرایند تعلیم و تربیت بعه در عتی ای عا کننعد بایعد از منزلعت و موقعیعت
اجتماعی شایستهای برخوردار باشند .معلمی که از منزلت اجتماعی واالیی برخوردار ا ت میتواند الیویی
مطلوب برای دانشآموزان باشد(محمدنیا  .)10 :1389درجامعه ایرانی ازگذشته های دور معلمان به خاطر
تاکیدات پیشوایان علمی مذهبی و  ...و نیز نقش ازندهشان در تعلیم و تربیت افراد جامعه همواره معورد
اجترام عامه مردم بوده و به رغم درآمد پایینتر از متو ط درآمد جامعه اجترام و منزلت اجتماعی واالیعی
داشتهاند .اما با توجه به تغییرات اجتماعی اقتیادی یا ی و فرهنیی که در الهعای اخیعر در جامععه
ایرانی به وجود آمده ا ت در جال جاضر عدهای از معلمان نه تنها به شغل خود افتخار نمیکننعد بلکعه
معلم بودن به آنها اجساس رشکستیی میدهد .همچنین این نیر در جامعه ایجاد شعده ا عت کعه
اغلب افرادی که به جرفه معلمی روی میآورند در تیدی مشاغل دییر توفیقی نیافته یا رمایهای برای
فعالیتهای اقتیادی و تجاری نداشتهاند .درچنین شرایطی من ی بودن نیر نسل جوان به شغل معلمی
چندان تعجبآور نیست.
باتوجه به وضیت موجود وال ا ا ی آن ا ت که چه عواملی می توانند منزلت اجتماعی معلمعان را
ارتقاء داده و به منزلت اجتماعی گذشته و جتی باالتر از آن بر انند؟ به بیانی دییرکدام عوامل اجتماعی با
ارتقای منزلت اجتماعی معلمان رابطه معنیداری دارند؟ این تحقیق نیز همان وال را به یورت ویعژه در
بین معلمان مقط متو طه مشکین شهر مطرح نموده و در پی د تیابی به پا خی به این عوال کلعی
ا تکه کدام عوامل اجتماعی با ارتقای منزلت اجتماعی معلمان مقط متو طه مشکینشهر رابطه دارند؟
در واق ارتقای منزلت اجتماعی متغیر وابسته و عوامل اجتماعی متغیرهای مستقل ایعن تحقیعق خواهنعد
بود.
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اهداف تحقیق

هدف کلی

 تعیین میزان منزلت اجتماعی معلمان مقط متو طه مشکین شهر. تعیین عوامل مرتبط با ارتقای منزلت اجتماعی معلمان مشکین شهر.اهداف جزئی

 تعیین رابطه بین میزان جقوق و مزایای دریافتی معلمان و ارتقای منزلت اجتماعی آنان. تعیین رابطه بین میزان د تر ی معلمان به امکانات رفاهی و ارتقای منزلت اجتماعی آنان. تعیین رابطه بین میزان عضویت معلمان درتشکل های ین ی و ارتقای منزلت اجتماعی آنان. تعیین رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به معلمان و ارتقای منزلت اجتماعی آنان. تعیین رابطه بین میزان توجه ر انهها به جاییاه معلم و ارتقای منزلت اجتماعی آنان. تعیین رابطه بین میزان مهارتهای معلمان و ارتقای منزلت اجتماعی آنان.فرضیههای تحقیق

 بین عوامل اجتماعی و ارتقای منزلت اجتماعی معلمان مقط متو طه مشکین شعهر رابطعه وجعوددارد.
 بین میزان جقوق و مزایای دریافتی معلمان و ارتقای منزلت اجتماعی آنان رابطه وجود دارد. بین میزان د تر ی معلمان به امکانات رفاهی و ارتقای منزلت اجتماعی آنان رابطه وجود دارد. بین میزان عضویت معلمان در تشکلهای ین ی و ارتقای منزلت اجتماعی آنان رابطه وجود دارد. بین میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به معلمان و ارتقای منزلت اجتماعی آنان رابطه وجود دارد. بین میزان توجه ر انهها به جاییاه معلم و ارتقای منزلت اجتماعی آنان رابطه وجود دارد. بین میزان مهارتهای معلمان و ارتقای منزلت اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.پیشینه تحقیقات

محمدی و راغب کارشنا ان انجمن اولیا و مربیان ازمان آموز وپرور ا تان ای هان( )1382در
زمینه منزلت اجتماعی معلمان تحقیقی باعنوان «برر ی شعأن و موقعیعت اجتمعاعی معلمعان از دیعدگاه
دانشآموزان مدارس راهنمائی و متو طه ا تان ای هان» انجام دادهاند .هد؛ کلی تحقیق جاضر برر ی
شأن و موقعیت اجتماعی معلمان از دیدگاه دانشآموزان معدارس راهنمعائی و متو عطه ا عتان ایع هان
میباشد که در این را تا اهدا؛ فرعی زیر نیز مورد برر ی قرار گرفتهاند:
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 .1برر ی شاخصهای موقعیت اجتماعی (جیثیت شعغلی وضععیت اقتیعادی ویژگیهعای اعاهری
م ید بودن قدرت اجتماعی معلم پیشینه خانوادگی ویژگیهای اخالقعی عابقه تعدریس عن و عال
مدرک تحییلی و نو تخیص معلمان ) از دیدگاه دانشآموزان.
 .2برر ی موقعیت اجتماعی و شاخصهای تشکیل دهنعده آن (جیثیعت شعغلی وضععیت اقتیعادی
ویژگیهای ااهری م ید بودن قدرت اجتماعی معلم پیشعینه خعانوادگی ویژگیهعای اخالقعی عابقه
تدریس ن و ال مدرک تحییلی و نو تخیص معلمان) از دیدگاه دانشآموزان مدارس راهنمایی و
متو طه.
 .3برر ی موقعیت اجتماعی و شاخصهای تشکیل دهنده آن از دیدگاه دانشآموزان دختر و پسر.
 .4برر ی موقعیت اجتماعی معلمان و شاخصهای تشکیل دهنده آن از دیدگاه دانشآموزان شعهر و
رو تا.
 .5برر ی موقعیعت اجتمعاعی معلمعان و شعاخصهای تشعکیل دهنعده آن از دیعدگاه دانشآمعوزان
دورههای راهنمایی تحییلی و متو طه با توجه به شغل والدین.
دراین تحقیق به منظور برر ی اهدا؛ موردنظر از پر شنامه محقق اخته ا ت اده شده ا ت .جامعه
آماری این تحقیق دانشآموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی تحییلی و متو طه ا تان ای هان در ال
تحییلی  1381-82بوده که بالغ بر  530113ن ر بودند که بارو نمونهگیری تیعادفی طبقعهای تععداد
 845ن ر از آنها انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند .برای تجزیه و تحلیل دادهها و تعیین نو رابطعه
بین متغیرهای تحقیق از آمار تویی ی (میانیین درید واریعانس) و آمارا عتنباطی (کایا عکور t-test
تک متغیره و کرو کال والیس) ا ت اده شده ا ت.
نتایج پژوهش نشان داده ا ت که:
 )1دانشآموزان مدارس (راهنمایی و متو عطه دختعر و پسعر شعهری و رو عتایی) شعان و منزلعت
اجتماعی معلمان را پایین ارزیابی کردند.
 )2بین دیدگاههای دانشآموزان درمورد شاخصهای منزلت اجتماعی معلمان (جیثیت شغلی وضعیت
اقتیادی مذهب ن ویژگیهای ااهری قدرت اجتماعی میزان تحییالت نو تخیص م ید بودن
پیشینه خانوادگی و ویژگیهای اخالقی معلمان) ت اوت معناداری وجود دارد.
 )3بین دیدگاههای دانشآموزان راهنمایی و متو طه نسبت به متغیر وضعیت اقتیادی معلمان ت اوت
معنادار بوده و طح معناداری آزمون فوق برابر با ی ر میباشد .دانشآموزان مدارس راهنمعایی وضععیت
اقتیادی (درآمد و جقوق) معلمان را کمتر از دانشآموزان مدارس متو طه ارزیابی کردهاند.
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 )4دانشآموزان مدارس متو طه به «داشتن اخالق خعوب در افعزایش منزلعت اجتمعاعی» بیشعتر از
دانشآموزان راهنمایی معتقدند .بین دیدگاههای دانشآموزان راهنمایی و متو طه نسبت به ایعن ویژگعی
ت اوت معنادار ا ت.
 )5دانشآموزان مدارس متو طه به «تعلق داشتن معلمان به خانوادههای معرو؛ و محترم» بیشتر از
دانشآموزان راهنمایی معتقدند.
علیزاده( )1388در پژوهش خود با عنوان «برر ی منزلت اجتماعی جرفعه معلمعی (دبیعر دبیر عتان و
آموزگار دبستان) و تغییرات آن در طول ه دهه گذشته» منزلت اجتماعی جرفه معلمی (دبیر دبیر تان و
آموزگار دبستان) و تغییرات آن را در میان مشاغل جامعه در طول عه دهعه گذشعته معورد برر عی قعرار
میدهد .برای این منظور با ا ت اده از رو نمونهگیری خوشهای  902ن ر ( 584مرد و  318زن) انتخاب شعده-
اند .نتایج پژوهش نشان داده ا ت که :از دیدگاه شهروندان تهرانی جرفه معلمی منزلت اجتماعی متو ط
رو به باال دارد و این جاییاه تحت تأییر پاییاه اقتیادی و اجتمعاعی آنعان نیسعت .مطالععه رونعد منزلعت
اجتماعی جرفه معلمی نشان میدهد جاییاه این جرفه در دورههای ی اله رو به کاهش بوده ا ت.
مقدس( )1384پژوهشی را تحت «عنوان نجش منزلت مشاغل شعهری در ایعران» (معورد مطالععه
شهر شیراز) انجام داده ا ت که هد؛ وی ارائه مقیا ی برای منزلت  97شغل انتخعابی ا عت کعه در آن
کوشش شده ا ت با کنترل ویژگیهای جمعیتعی -اجتمعاعی نظعر دهنعدگان ایعن مقیعاس از جسا عیت
باالتری برخوردار شود .ویژگیهای مورد کنترل عبارتند از :جنس گروه نی گروه شغلی محقق تعال
نموده مقیاس به د ت آمده را با مقیاسهای دییر مقایسه کند تعا موضعو ابععاد روشعنیرانهتری بیابعد.
محقق در نهایت با نظرخواهی از پا خیویان در مورد اولویت یک شغل و بر پایه فرضیاتی که از نظریهها
ا تنتاج کرده بود عی کرده ا ت شاخیی برای پاییعاه اجتمعاعی -اقتیعادی همعه مشعاغل در جامععه
شهری ایران اخته شود تا امکان مقایسههای بعدی فراهم آید میباشد.
جسنپور( )1390در پایاننامه کارشنا ی ارشد رشته جامعهشنا ی دانشیاه رودهن بعاعنوان «برر عی
عوامل مویربرارتقای پاییاه اجتماعی معلمان از دیدگاه معلمان شهر بومهن» که به رو پیمایشی انجعام
داده نتیجه گرفته ا ت که :هم عوامل فردی ( ن جعنس تحیعیالت و محعل عکونت) هعم عوامعل
اقتیادی (افزایش جقوق و مزایا و امکانات معیشتی و رفاهی) و هم عوامل اجتماعی (پشتیبانی و جمایعت
ر انهها از معلمان میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به معلمان و  ) ...بر ارتقای اجتمعاعی ایعن معلمعان
مویر ا ت.
رازقی( )1390در پایاننامه کارشنا ی ارشد رشته جامعهشنا ی دانشیاه شعیراز بعا عنعوان « عنجش
منزلت اجتماعی معلمان میرجاوه از شهرهای ا تان یستان» نتیجه گرفته ا عت کعه :منزلعت اجتمعاعی
معلمان این شهر علیرغم پایین بودن معا و امکانات رفاهیشان همچنان در طح باالیی قعرار دارد و
شهروندان با دیده اجترام به ایشان می نیرند و اکثر خانوادهها جاضرند فرزندانشان با معلم ازدواج نمایند.
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جهاد دانشیاهی دانشیاه فردو ی مشعهد( )1391پژوهشعی را بعا عنعوان «برر عی ت یعیلی منزلعت
اجتماعی مشاغل» در مشهد انجام داده ا ت که در این پژوهش پاییاه شغلی را به عنوان پاییاه اکتسابی
فرد در جامعه مورد نجش قرار داده ا ت که عمدهترین مقیاسهای مورد ا ت اده:
 .1مقیاس منزلتی  .2مقیاس شبکه اجتماعی  .3مقیاس اقتیادی  .4مقیاس مبتنی بعر کعل پادا هعا
که یک نمونه دهتایی از مشاغل مورد برر ی قرار گرفته ا ت.
عیوضی( )1391در پایاننامه کارشنا ی ارشد رشته جامعهشنا ی کعه در دانشعیاه آزاد واجعد تهعران
مرکزی باعنوان«تبیین رابطه بین وضعیت اقتیادی معلمعان دوره متو عطه نیشعابور و منزلعت اجتمعاعی
آنان» به رو پیمایشی برروی نمونهای  185ن ری از دبیران دوره متو طه آن شهر انجام داده دریافتعه
ا ت که :بین وضعیت اقتیادی معلمان دوره متو طه نیشابور و منزلت اجتماعی آنان رابطعه معنعیداری
وجود ندارد و ایر عوامل اجتماعی مانند طح علمی عضویت در تشکلهای ین ی اجساس م ید بودن
معلمان در نزد شهروندان و  ...در این رابطه مهمتر از وضعیت اقتیادی هستند.
زنینه( )1392در تحقیقی با عنوان «برر ی منزلت اجتماعی معلمان منطقه بزینه رود از توابع ا عتان
زنجان از دیدگاه دانشآموزان پسر و دختر دبیر تان در ال تحییلی  »1391-92که بعا بهعرهگیعری از
رو تویی ی -تحلیل و همچنین رو تکمیلی میعدانی و نظر عنجی از طریعق پر شعنامه از دانعش-
آموزان منطقه بزینهرود در ا تان زنجان انجام داده آورده ا ت« :یکی از عوامل مؤیر بر کارآمدی تربیت
و پرور نسل آینده هر کشور منزلت اجتماعی معلمان آن جامعه و برخورداری از جاییاه رفیععی در نعزد
جویندگان دانش ا ت .از آنجا که جامعه ایرانی در جال گذار از وضعیت نتی به مدرن ا ت به تب آن
ارز ها و باورها نیز در جال تغییر و دگرگونیاند به طوری که خوشبختی با م هومی که در عیعر عنت
مطرح بود ت اوت پیدا کرده و در این گذار موجب ست شدن منزلت اجتماعی معلمانی گردیعد .بعه نظعر
میر د که افت جاییاه معلم یکی از مهمترین آ یبهای فرهنیی جامعه امعروز ایعران ا عت و اگعر بعه
در تی درک نشود نه فقط برای معلمان بلکه برای نظام فرهنییکشور مشکلآفرین خواهد بود .برر ی-
های یورت گرفته در منطقه بزینهرود جاکی از آن ا ت که جاییاه و مزنلت معلمعان گرفتعار یعک رونعد
کاهشی قابل توجهی شده ا ت».
طیبینیا( )1393تحقیقی با عنوان «برر ی عوامل جامعهشناختی مرتبط با منزلت اجتماعی معلمان زن
ا تان همدان» انجام داه که هد؛ از این مقاله شنا ایی راهکارهای ارتقاء منزلعت اجتمعاعی معلمعان در
ا تان همدان میباشد .این پژوهش با ا ت اده از رو پیمایشی انجام شده ا ت .تکنیک معورد ا عت اده
برای گردآوری اطالعات پر شنامه محقق اخته بوده و اطالعات آن از  201ن ر از معلمان زن در هر ه
دوره ابتدایی راهنمایی و متو طه در مناطق برخوردار (شامل  2منطقه) نیمه برخوردار ( 3منطقه) و محعروم (4
منطقه) با ا ت اده از رو نمونهگیری خوشهای چند مرجلهای به د ت آمده ا ت.
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در این پژوهش بر ا اس یک رویکرد تل یقی از نظریات مختلف که از زوایای مت عاوت و بعر ا عاس
پاردایمهای خاص خود به منزلت اجتماعی میپردازند به چهارچوب طرح پرداخته شده ا ت .مهعمتعرین
این نظریات عبارتند از :نظریههای ماکس وبر بوردیو کعارکردگرایی (پار عونز دیعویس معور و معرتن)
کالینز آدامز محرویت نسبی و نظریه گافمن .نتعایج پعژوهش نشعان داد کعه افعزایش رفعاه اقتیعادی و
اجتماعی کارکردی بودن نظام آموزشی مشارکت معلمان در تیمیمگیریهای نظام آموزشعی د تر عی
عادالنه به مناب کمیاب یورتهای انضباط نمایشی و عدم فایله نقش به طور معنیداری باعث افزایش
منزلت اجتماعی معلمان میشوند.
معبودی( )1393در پژوهشی به برر ی عوامل مویر بر منزلت اجتماعی جرفه معلمی از دیدگاه معلمان
متو طه ا تان مازندران پرداخته ا ت .این پژوهش به دو رو مطالعه کتابخانهای و تحقیقعات میعدانی
انجام پذیرفته و از تعداد  7391ن ر از معلمان متو طه دوم ا تان با ا ت اده از جدول کرجسی و مورگعان
دیدگاه  367ن ر از معلمان بخش متو طه در پنج شهر تان از آموز و پرور ا تان مازندران کعه بعه
رو خوشهای چندمرجلهای انتخاب شدهاند را درزمینههای عوامل مویر برارتقاء منزلت اجتماعی معلمان
شامل عوامل اقتیادی اجتم اعی فرهنیی و فردی با ا ت اده از پر شنامه محقق اخته معورد برر عی
قرار داده ا ت .یافتهها نشان میدهد که مویرترین عامل ارتقاء منزلت اجتماعی معلمعان عامعل معادی و
معیشتی آنان نیست بلکه ایلی ترین عامل در بین عوامل اقتیادی متوازن بودن درآمد ماهیانعه معلمعان
نسبت به ایر ازمانها و در بین عوامل اجتماعی فراهم بودن امکانات اقامت و پذیرایی در مسافرتها
و در بین عوامل فرهنیی ارج نهادن به ارز های معلم در جامععه و در بعین عوامعل فعردی در عتکاری
معلمان بوده ا ت.
پرتیچارد( )2009در تحقیقی با عنوان «جاییاه معلمعین در آلمعان و ایرلنعد» دیعدگاه معلمعین را در
کشورهای اروپایی که درجات ینعتی مت اوتی دارند (جمهوری آلمان و ایرلند) نسبت به نقعش و وضععیت
اجتماعیشان برر ی نموده و به نتایج زیر ر یده ا ت :معلمین ایرلندی نسبت به معلمین آلمانی دریافعت
بهتری از وضعیت خود در جامعه دارند و از وی دییر معلمین ایرلندی نسبت به معلمعین آلمعانی اعاهرا
نسبت به آلمانها به وضعیت جرفهای اهمیت کمتری میدهند و رانجام معلمین ایرلندی اعتماد به ن س
بیشتری از معلمین آلمانی در آموز به عنوان تعالی وضعیت اجتماعی خود دارند .خالیه چنین بعه نظعر
میر د که معلمین در جمهوری فدرال آلمان در مقایسه با همکاران خعود در کشعورهای کمتعر یعنعتی
توهمات خود را درباره جرفه خودشان و نیز دربارة نحوه بهبود کارآیی و پر تیژ زمینه جرفه خود از د عت
دادهاند(زنینه .)16 :1392
ورنون( )2011تحقیقی با عنوان «برر ی پاییاه جرفهای و اجسعاس اجتمعاعی معلمعان در آمعوز و
پرور ابتدایی و راهنمایی ا ترالیا» انجام داده ا عت .هعد؛ عمعده در ایعن تحقیعق برر عی تیعورات
جرفه ای معلمان مقاط ابتدایی و راهنمایی ا ترالیا از جرفه خودشان نسبت به ایر مشعاغل ا عت .ایعن
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پژوهش یک جستجوی شخییتی ا ت که به برر ی مشکالت و انتظعارات شعغلی معلمعان میپعردازد و
هم آموز و پرور را در هدایت افراد به وی مشاغل منا ب مورد ارزیابی قرار میدهد .رو هعای
مختلف به کار برده شده که از طریق آن معلمان و دییر افراد هیم در امر آموز در رابطه با مشعکالت
روجی خود در جرفه معلمی گزار دادهاند .ارتباط بین گزار ها و مشاهدات از یک و و م اهیم شعغلی
معلمان از وی دییر موضو مورد برر ی تحقیق بوده به عقاید عامه تو ط ایعن تحقیقعات پا عا داده
شده ا ت .عالوه بر آن این مبحث شکل دهنده مراجل مختلف تحقیق پیرامعون مشعکالت معلمعان بعا
دییر مشاغل مرتبط با امر آموز و پرور ا ت(ورنون .)14 :2011
لی( )2012در تحقیقی با عنوان «پاییاه اجتماعی معلمان در تایوان» به نتایج زیعر ر عیده ا عت :در
این تحقیق محقق به برر ی پاییاه اجتماعی معلمان در کشور تایوان و مقایسه پاییاه اجتماعی معلمعان
تایوان و فعالیت کاری با دییر معلمان در عطح بینالمللعی میپعردازد .محقعق مهعارتهعای مختلعف و
شخییت اجتماعی معلمان تایوان را با مقایسه با ایر معلمان قرار داده ا عت و ایعن مسعلله را ناشعی از
عوامل متعددی نظیر رو های جکومتی دولت تایوان دانسته که ریشه در فرهنگ و یا ت و تاریا این
کشور دارد .مطالعات فراگیر محقق پیرامون ارز شغلی معلمی در انیلستان ا ترالیا و نیوزلند نشان داده
که معلمان از جنبه آموزشی که همان کمک به دانشآموزان جهت یادگیری و ایالح رفتعار آنعان ا عت
رضایت کامل داشته از عوامل خارجی آموز نظیر توانایی آموزشی پر دغدغه بودن شغل معلمی درآمعد
کم و زیاد بودن انتقاد به آموز و پرور و  ...ناراضی هستند .بسیاری از معلمان از افعزایش عالهعای
آموز رضایت نداشتند و فراهم نبودن امکانات منا ب شغلی را یادآور شدهاند .اما در تعایوان معلمعان از
جرفه خود رضایت کامل دارند و برر یهای عمده در مناطق شهری و رو عتایی تعایوان نشعان داده کعه
بیش از  80درید معلمان مدارس از شغل و جرفه خود رضایت کامل داشعته و دربعاره جقعوق و امکانعات
مالی خود نیز رضایت دارند .ا ترس شغلی کمتری داشته و همکاری و رابطه اجتماعی قوی بعا والعدین و
دانشآموزان دارند.
لذا با توجه به رضایت شغلی موجود در این جرفه عده زیادی از معلمان تمایعل دارنعد کعه در جرفعه
آموزشی خویش باقیمانده و به امر تدریس بپردازند .در عطح بینالمللعی معلمعان در مقایسعه بعا عایر
مشاغل از یک پاییاه پایین برخوردار هستند و این مسأله به مخال ت با نظام تعداد زیعاد نیعروی کعار یعا
کاهش کی یت توانایی آموزشی معلمان منجر گردیده و یک ناهمنوایی را در پاییعاه اجتمعاعی بعه وجعود
آورده ا ت .اما در تایوان توانایی آموزشی معلمان به طور عمده در عطح بعاالیی قعرار دارد .رو هعای
جکومتی تایوان بر روی معیارهای تحییالت ارزشیابی و تعلیم و آموز معلمان و ا تخدام و نیهعداری
وضعیت شغلی منا ب جهت آنان و  ...به طور غیر مستقیم بر پاییاه اجتماعی معلمان بعه کعار بعرده کعه
پذیر این معیارها بر ایر طح باالی منزلت اجتماعی طبقهبندیهای شغلی و تواناییهعای آموزشعی و
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نقش مثبت معلمان در تایوان ایجاد شده ا ت .لذا دولت با فراهم نمودن برنامههای تشویقی نظیر شهریه
منا ب فراغت از تحییل وبسید جهت کتابها و لباس و  ...قادر گردیده آموزشی را به کار گیعرد کعه
دانشآموزان را به معلمان تعلیم یافته آینده تبدیل ازد.
محقق ریشه پاییاه اجتماعی معلمان را در تایوان تحت تأییر عوامل مختل ی میداند که بعدان اشعاره
میگردد :پاییاه باالی اجتماعی معلمان تایوان ریشه در فرهنگ نتی چعین دارد .در ایعن فرهنعگ یعک
معلم مورد اجترام دانشآموزان قرار داشته ارز ها و مهعارتهعای فعردی زنعدگی بعه یعورت عمیعق و
ریشهای از وی معلمان به دانشآموزان انتقال مییابد و اجترام به معلمان عمیق بوده جتعی اگعر روابعط
معلم و شاگردی یک روزه باشد .ریشه عمیق این عقاید (اجترام و تکریم به معلم) ناشی از عقاید و اختار
نتی چین میباشد که در آن قشر تحییلکرده و دانشیاهی پر تیژ باالیی نسبت به ایر اقشار جامععه
دارد و جهت بزرگداشت مقام معلم به یورت قانونی در مجالس متعدد از معلمعان تقعدیر میگعردد .رشعد
اجسا ات جمعی که اشکال مختلعف فرهنعگ یا عی را بعه دنبعال داشعته تعایوان را بعه یعک جامععه
دموکراتیک واقعی تبدیل اخته ا ت .خالیه مطلب این که معلمان در جکومت تعایوان از یعک جاییعاه
قوی برخوردار بوده و به قدرت ملت کمک مینمایند نقش یک رهبر را در تو ععه ملعی ای عا کعرده و بعا
هدایت جامعه انسانی جکومتی یداقت پیشه را ایجاد میکنند .معلمان یک معیار موفقیت جهعت عاخت
ملت بوده و هنوز این عقیده در اذهان عامه مردم تایوان از معلمان وجود دارد« :نسلی فعال و عختکو
که در محیط اطرا؛ خود از طریق تعلیم و تربیت دانشآموزان و همکاری بعا والعدین آنعان امعرار مععا
مینمایند»(لی )8 :2012
هیرشان( )2012درپایاننامه دکتری خود در رشته جامعهشنا ی دانشیاه دهلی هند با عنوان «مقایسه
تطبیقی منزلت اجتماعی معلمان هند و پاکستان» مینویسد« :چون فرهنگ دو کشور نزدیعک بعه هعم و
دارای پیشینه تاریخی مشترک طوالنی مدت هستند ت اوت چنعدانی بعین منزلعت اجتمعاعی معلمعان دو
کشور هم فرهنگ وجود ندارد .در هر دو جامعه به علت بافت تقریبا نتی معلمان با وجود درآمد تقریبعا
پایین دارای منزلت باالیی هستند .فرضیه ایلی این پایاننامه با آزمون ت اوت  tگروههعا عنجش شعده
ا ت .از هر کشور  5شهرکه تقریبا فرهنگ و تعداد جمعیت مشابهی دارند .به عنوان نمونه انتخاب شعده-
اند .ججم نمونه نیز  500ن ر از شهروندان هنعدی و  500ن عر نیعز از شعهروندان پاکسعتانی معیباشعند».
(هیرشان . )122 :2012
روش پژوهش

این تحقیق از نظر هد؛ از نو کاربردی از نظر زمانی مقطعی از نظرکنترل شرایط پعژوهش یعک
برر ی پیمایشی و همچنین تویی ی -همبستیی ا ت.
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جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق معلمان مقط متو طه مشکین شهر در ال تحییلی 1393-94بعه ججعم
 670ن ر میباشد .ججم نمونه طبق فرمول تعیین ججم نمونه کوکران برابر با  245ن ر خواهد بود.

رو نمونهگیری تیادفی طبقهای ا ت و جامعه آماری به ه طبقه گروه تدریس (انسانی ریاضعی
وفنی و تجربی) د تهبندی شد تا د تیابی به معلمان در گروههای مجزای تدریس به راجتی امکان پذیر
گردد.
جدول شماره ( :)1طبقهبندی جامعه آماری و حجم نمونه
سهم درجامعه ()N

سهم درنمونه ()n

علوم انسانی

279

102

ریاضی وفنی

221

81

علوم تجربی

170

62

کل

670

245

عنوان طبقه

تعريف متغيرها

الف) متغیر مستقل (عوامل اجتماعی):
عواملی که جایل کنشهای متقابل اعضای گروه (جامعه) ا ت(گیدنز .)27 :1376
تعریف عملیاتی :عوامل اجتماعی مرتبط با ارتقای منزلت اجتماعی معلمان با متغیرهای افزایش جقوق
و مزایای دریافتی معلمان افزایش د تر ی معلمان بعه امکانعات رفعاهی افعزایش عضعویت معلمعان در
تشکلهای ین ی افزایش اعتماد اجتماعی شهروندان به معلمان افزایش توجه ر انهها به جاییاه معلعم
افزایش مهارتهای معلمان تعریف میشود.
این متغیرها نیز هر کدام با شاخصهایی به شرح ذیل تعریف میشوند:
 افزایش جقوق و مزایای معلمان: .1اجرای عملیاتی نظام هماهنگ پرداخت جقوق در ازمانهای دولتی
 .2افزایش جقوق متنا ب با تورم کاالهای ضروری مانند مسکن اتومبیل و جاملهای انرژی.
 افزایش امکانات رفاهی معلمان: .1افزایش جق همسر و جق اوالد
 .2افزایش جق مسکن هماهنگ با ایر ازمانها مثل بانکها
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 .3تخییص وامهای کمبهره با اقساط منا ب برای خرید مسکن جهیزیه یا ادامعه تحیعیل خعود و
اعضای خانواده
 .4راییان نمودن خانههای معلم در ایام مسافرت معلمان.
 افزایش عضویت معلمان در تشکلهای ین ی: .1افزایش عضویت در انجمن ین ی معلمان برای دفا از جقوق اقتیادی یا ی و اجتماعی خودشان
 .2افزایش عضویت در انجمنهای علمی برای ارتقاء دانش و مهارتهای خود.
 افزایش اعتماد اجتماعی شهروندان به معلمان:منظور از افزایش میزان اعتماد اجتماعی افزایش میزان اعتماد به جسن نیت اعتمعاد بعه شایسعتیی
اعتماد به یداقت و اعتماد به یراجت و ش افیت معلمان از وی شهروندان ا ت.
 افزایش توجه ر انهها به جاییاه معلم: .1برخورد منا ب با شان علمی معلم در ر انهها به ویژه تلویزیون
 .2برخورد منا ب با شان یا ی معلم در آگاهی بخشی به افراد جامعه
 .3فقیر و درمانده نشان ندادن بیش از جد معلم در فیلمها و ریالها.
 افزایش مهارتهای معلمان: .1مدرک تحییلی
 .2رشته و مهارت تحییلی
 .3ابقه خدمت
 .4ایرگذاری وی در رنوشت کنکوری دانشآموزان.
ب) متغیر وابسته (ارتقای منزلت اجتماعی)
ارتقاء یعنی یعودکردن و باال کشیدن خود در میان دییران .ارتقا در واق همان تحرک یعودی ا ت
که به تغییر و جرکت رو به باال (پیشرفت) از موقعیت موجود گ ته میشود .منزلت پاییاه اجتماعی ا عت
که فرد در میان یک گروه دارد .به بیان دییر موقعیتی که یک فرد یا خانواده با ارجا بعه ا عتانداردهای
میانیین رایج درباره ویژگیهای فرهنیی درآمد مؤیر دارایعیهعای معادی و مشعارکت در فعالیعتهعای
گروهی و اجتماعی به د ت میآورد.
بنابراین ارتقای منزلت اجتماعی عبارت ا ت از بهبود و جرکت رو به باالی یک فرد یا گعروه از نظعر
منزلت و موقعیت اجتماعی در مقایسه با افراد و گروههای دییر که با ایشان از نظر ویژگیهای فرهنیعی
درآمد مؤیر داراییهای مادی و مشارکت در فعالیتهای گروهی و اجتماعی مشابهت کامل یا نسبی دارند
(کوئن .)179 :1392
تعریف عملیاتی :در این تحقیق عبارت ا ت از مجمو نمراتیکه معلمان از واالت پر شنامه محقق
اخته که بر ا اس شاخصهای متغیرهای 6گانه مطرح در قسمت :العف) ( 2شعاخصهعای مربعوط بعه
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مول ههای افزایش جقوق و مزایای دریافتی معلمان افزایش د تر ی معلمان به امکانات رفاهی افزایش
عضویت معلمان در تشکلهای ین ی افزایش اعتماد اجتماعی شعهروندان بعه معلمعان افعزایش توجعه
ر انهها به جاییاه معلم افزایش مهارتهای معلمان) به د ت میآورند .برای برر ی اعتبار پر شعنامه از
رو اعتبار محتوا و برای محا به پایایی از ضریب آل ای کرونباخ ا ت اده شد.
يافتهها

 55/1درید از پا خیویان را مردان و  44/9درید را زنان تشکیل میدهند 41/6 .درید از
پا خیویان در گروه علوم انسانی  33/1درید در گروه علوم ریاضی و  25/3درید در گروه علوم تجربی
تدریس میکنند .گروه کمتر از  5ال با  6/9درید پایینترین درید و گروه  11تا  15ال با 30/6
درید باالترین درید پا خیویان را به خود اختیاص دادهاند 12/6 .درید از پا خیویان دریافتی کمتر
ازیک میلیون  73/9درید دریافتی بین یک تا دو میلیون و  13/5درید دریافتی باالی دو میلیون در ماه
دارند .کونت در خانههای ازمانی با  2/9درید کمترین و کونت در منزل شخیی یک طبقه با 56/7
درید باالترین درید مسکن را به خود اختیاص دادهاند .ازنظر  13/3درید از پا خیویان معلمان مقط
متو طه مشکین شهر از منزلت پایین از نظر  52/6درید پا خیویان معلمان دارای منزلت متو ط و از
نظر  34/1درید پا خیویان معلمان دارای منزلت اجتماعی باالیی هستند.
 بین میزان جقوق و مزایای دریافتی معلمان و ارتقای منزلت اجتماعی آنان رابطه معنعیداری وجعود دارد.شدت این رابطه با توجه به عدد مقابل ضریب همبستیی پیر ون ( )./762مستقیم و قوی میباشد .بعه طعوری
که می توان گ ت :با افزایش میزان جقوق و مزایای دریافتی معلمان منزلت اجتماعی آنان افزایش مییابد.
 بین میزان د تر ی معلمان به امکانات رفاهی و ارتقای منزلت اجتماعی آنعان رابطعه معنعیداری وجعوددارد و شدت این رابطه با توجه به عدد مقابل ضریب همبستیی پیر ون ( )./674مستقیم و قوی معیباشعد .بعه
طوری که با افزایش میزان د تر ی معلمان به امکانات رفاهی منزلت اجتماعی آنان افزایش مییابد.
 بین میزان عضویت معلمان در تشکلهای ین ی و ارتقای منزلت اجتماعی آنان رابطه معنعیداریوجود دارد .و شدت این رابطه با توجه به عدد مقابل ضریب همبستیی پیر ون ( )./619مسعتقیم و قعوی
میباشد .به طوری که با افزایش میزان عضویت معلمان در تشکلهعای یعن ی منزلعت اجتمعاعی آنعان
افزایش مییابد.
 بین میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به معلمان و ارتقای منزلت اجتماعی آنان رابطه معنعیداری وجعوددارد .و شدت این رابطه با توجه به عدد مقابل ضریب همبستیی پیر ون ( )./749مستقیم و قوی میباشعد .بعه
طوری که با افزایش میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به معلمان منزلت اجتماعی آنان افزایش مییابد.
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 بین میزان توجه ر انهها به جاییاه معلم و ارتقای منزلت اجتماعی آنعان رابطعه معنعیداری وجعوددارد .و شدت این رابطه با توجه به عدد مقابل ضریب همبستیی پیر ون ( )./737مستقیم و قعوی معی-
باشد .به طوری که با افزایش میزان توجه ر انهها به جاییاه معلم منزلت اجتماعی آنان افزایش مییابد.
 در این تحقیق  R2=0/790میباشد .این عدد نشان میدهد در این تحقیق  0/79در ید از واریانسارتقای منزلت اجتماعی معلمان تو ط متغیرهای مستقل تحقیق به جساب آمده ا ت .یعنی  79در ید از
ارتقای منزلت اجتماعی معلمان ناشی از رابطه بین یک ترکیب خطی از متغیرهای مستقل ا عت و 0/21
درید باقیمانده که«ضریب عدم تعیین» نام دارد و ناشی از ایر عواملی ا ت که در این تحقیق منظعور
نشدهاند.
بحث و نتيجهگيری

منزلت پاییاه اجتماعی ا ت که فرد در میان یک گروه دارد .یا بعه مرتبعه اجتمعاعی یعک گعروه در
مقایسه با گروههای دییر گ ته میشود .به بیان دییر موقعیتی که یعک فعرد یعا خعانواده بعا ارجعا بعه
ا تانداردهای میانیین رایج درباره ویژگیهای فرهنیی درآمد معؤیر دارایعیهعای معادی و مشعارکت در
فعالیتهای گروهی -اجتماعی به د ت میآورد .منزلت را برآوردی مثبت یا من عی از اجتعرام یعا پر عتیژ
پذیرفته شده از وی افراد یا موقعیتها تعریف کردهاند  . ...منزلت بازتاب دهنده عواملی همچعون منشعا
خانوادگی رفتار تحییالت و ویژگیهای مشابه ا ت که د تیابی به آنها یا از د ت دادنشان خت-
تر از به د ت آوردن یا از د ت دادن یروت اقتیادی ا ت .به طور کلی عوامل مویر در منزلت اجتمعاعی
و ارتقای آن را میتوان در ه د ته کلی عوامل اقتیادی یا ی و اجتماعی تقسیمبندی کرد.
برای منزلت اجتماعی منابعی به این شرح برشمردهاند:
 .1موقعیت اجتماعی نهادی شده همچون شغل که میتواند منبعی بعرای قعدرت و یعروت نیعز باشعد.
میزان منزلت مربوط به نقش به عواملی مانند درآمد قدرت مهارت و اهمیت آن برای جامعه و همچنعین
فداکاریها و کوششهای الزم برای به د ت آوردن آن بستیی دارد.
 .2دارائی که مربوط به جوامعی ا ت که نابرابریهای فاجشی در یروت دارند .دلیلش نیز آن ا ت که
یروت مستلزم شایستیی فعالیت و کوشش میباشد.
 .3قدرت نیز میتواند منب منزلت و اجترام باشد.
 .4ویژگیهای شخیی مانند زیبائی قدرت جسمانی شهامت و شجاعت و هو گاه چنعین منزلتعی
به گروهی که فرد به آن متعلق ا ت میبخشد .در این یورت منزلت اجتماعی با عواملی همچعون عن
نژاد دین یا ملیت مرتبط ا ت.
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 .5ارز دییر علم و دانش ا ت .به میزانی که فرد الهای بیشتر یر؛ کسعب علعم کعرده باشعد
اجترام بیشتری خواهد داشت به ویژه اگر با ارز های دینی و مذهبی همراه شوند و جالت تقدس به خود
بییرند.
 .6خدمات و موفقیتهای بزرگ منب دییر منزلت ا ت.
مارکس منشاء منزلت اجتماعی را در میزان مالکیت ابزار تولید و میزان مهارتهای فنی میداند.
پار ونز برای این که جای انسانها را در نظام قشربندی اجتماعی مشخص کند نقشها را بر ا عاس
اجترامی که مردم در جامعه دارند از باال به پایین ردهبندی میکند .در نظریه پار ونز آنهایی که خود را
با ارز های نهادهای ایلی (اقتیاد دولت نظامی قانونی مذهب خانواده مدر ه و نهادهای فرهنیعی)
هماهنگ میکنند باالترین پاییاه و یروت بسیاری به د ت میآورند.
گورویچ پس از مطرح نمودن تعاریف متعددی از جامعهشنا عان مختلعف خعود تعریعف زیعرا را ارائعه
میدهد:
«طبقات اجتماعی گروههای خاص واقعی فایلهداری هستند که خیائص آنهعا عبارتنعد از «معاوراء
کارها بودن گرایش شدید به شالودهپذیری مقاومت در برابر ن وذ جامعه کل و تباین ا ا عی نسعبت بعه
یکدییر»(گورویچ .)312 :1352
پارکین همانند وبر معتقد ا ت که اختار کلی نابرابری در جامعه از مبارزه کلی و همیشعیی بعر عر
قدرت رچشمه میگیرد .پارکین اختار طبقاتی جوام را شامل ه طبقه میداند طبقه اول مسلط ا ت
و طبقه دوم کارگران بدون دارایی یا مدرک که طبقه تحت لطه را تشکیل میدهد و بین ایعن دو طبقعه
یعنی مسلط و تحت لطه یک طبقه میانی وجود دارد که خود از ه رده تشکیل میگردد .ردههای طبقه
میانی شامل رده باال که شامل پزشکان و وکال و رده میانی را افراد نیمه جرفهای یقه پید که ترکیبی از
معلمان پر تاران مددکاران اجتماعی میباشد را تشکیل معیدهنعد و رده پعایینی شعامل تجعار معاهر و
کارگرانی که متحد شده و دورههای کارآموزی را دیده و مدارکی گرفتهاند میگردد.
بوردیو مشخص می ازد که منزلت اجتماعی به و یله عه ایعل و قاععده متمعایز متعداخل یعنعی
رمایه اقتیادی و رمایه فرهنیی و رمایه اجتماعی امان داده میشود:
 .1رمایه مادی (اقتیادی) به مثابه درآمدها و داراییهای مالی یا زیر اختهای مادی تعریف معی-
شود.
 .2رمایه فرهنیی در یک یستم مبادلهای که شامل دانش فرهنیی انباشته و فعالیعتهعای معدنی
ا ت که بب اجترام میشود مانند یک رابطه اجتماعی کار میکند .رمایه فرهنیعی خعود را بیشعتر در
عادات و نیر های افراد جامعه نمایان می عازد .در ایعن معنعا عرمایه فرهنیعی تمعایالت ععادات و
نیر هایی را در بر میگیرد که ا تعداد ا ت اده از شرایط و تواناییهای بالقوه را به افراد میدهعد تعا بعر
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وجوهشناختی و معرفتی خود بی زایند .تمام مهارتهعا و آمادگیهعایی را کعه میتعوان در محعیط خانعه و
مدر ه به کودکان آموخت .مثل اجساس م ید بودن توانایی ابراز وجود و ااهار نظر و مهارتهعای دییعر
از این د تهاند.
 .3رمایه اجتماعی که در روابط میان افراد تجسم مییابد و موقعی به وجود میآید که روابعط میعان
افراد به شیوهای دگرگون شود که کنش را تسهیل کند .ابعاد رمایه اجتماعی عبارتند از:
 .1میزان شبکه ارتباطات اجتماعی ( اختار)
 .2میزان اعتماد اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی (محتوی)
 .3عمل متقابل اجتماعی (کارکرد)
هومنز قضایی در نظریه مبادله دارد که از آنها به عنوان قضایای عام نام میبرد .بعه طعور خالیعه
هومنز عی دارد قضایای نظریه مبادله را در تبیین انوا رفتارهای اجتماعی اعم از رفتارهای عاده بعین
دو ن ر یا رفتارهای نهادی شده بسیار پیچیده گروهی به کار گیرد و از طریق ا تنتاج منطقی پدیعدههایی
مانند تاییر افراد بر یکدییر قدرت اجترام رقابت و همنوایی را تبیین کند .همچنین او با تکیه برتحقیقات
محققین قضایای ا تنتاجی خود را معتبر می ازد و اعتبار رو خود را در تحلیل اخت گروههای ویژه
نشان میدهد .نتایج این تحقیق نشان دادند:
 بین میزان جقوق و مزایای دریافتی معلمان و ارتقای منزلت اجتماعی آنان رابطه معنیداری وجعوددارد.
این نتیجه با نتایج تحقیقات محمعدی و دییعری( )1382معبعودی( )1393و هیرشعان( )2012کعامال
همخوانی دارد.
 بین میزان د تر ی معلمان به امکانات رفاهی و ارتقای منزلت اجتمعاعی آنعان رابطعه معنعیداریوجود دارد.
ایععن نتیجععه بانتععایج تحقیقععات محمععدی و دییععری( )1382جسععنپععور( )1390عیوضععی()1391
معبودی( )1393رازقی( )1390جهاد دانشیاهی دانشیاه فردو ی مشهد( )1391پرتیچارد( )2009ورنون
( )2011و لی( )2012همخوان ا ت.
 بین میزان عضویت معلمان در تشکلهای ین ی و ارتقای منزلت اجتماعی آنان رابطه معنعیداریوجود دارد.
این نتیجه با نتایج تحقیقات عیوضعی( )1391معبعودی( )1393هیرشعان( )2012جهعاد دانشعیاهی
دانشیاه فردو ی مشهد( )1391زنینه( )1392و لی( )2012همخوان ا ت.
 بین میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به معلمان و ارتقای منزلت اجتماعی آنان رابطعه معنعیداریوجود دارد.
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این نتیجه با نتایج تحقیقات محمدی و دییری( )1382جسنپور( )1390عیوضعی( )1391معبعودی
( )1393هیرشان( )2012زنینه( )1392طیبینیا( )1393پرتیچعارد( )2009ورنعون( )2011و لعی()2012
همخوان ا ت.
 بین میزان توجه ر انهها به جاییاه معلم و ارتقای منزلت اجتماعی آنان معنیداری وجود دارد.این نتیجه با نتایج تحقیقات عیوضی( )1391معبودی( )1393و هیرشعان( )2012پرتیچعارد( )2009و
ورنون( )2011همخوان ا ت.
 بین میزان مهارتهای معلمان و ارتقای منزلت اجتماعی آنان رابطه معنیداری وجود دارد.این نتیجه با نتایج تحقیقات جسنپعور( )1390معبعودی( )1393و هیرشعان( )2012علیعزاده()1388
مقدس( )1384رازقی( )1390جهاد دانشیاهی دانشیاه فردو ی مشهد( )1391زنینه( )1392طیبعینیعا
( )1393پرتیچارد( )2009ورنون( )2011و لی( )2012همخوان ا ت.
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