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چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکالت معلمان غیربومی منطقه تیکمهداش و میزان تاثیرگذاري آن
در کیفیت آموزشی به منظور جستجوي راهکارهایی براي برون رفت از شرایط کنونی و ارتقاء کیفیت
تدریس معلمان انجام شده است .جامعه آماري تحقیق متشکل از معلمان مدارس منطقه تیکمهداش است
که از میان آنها تعداد  521نفر معلم طبق فرمول نمونهگیري کوکران به شیوه نمونهگیري طبقهاي
متناسب با حجم نمونه انتخاب شده است .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و ابزار پژوهش
پرسشنامه محقق ساخته استکه اعتبار ابزار گردآوري اطالعات ازطریق اعتبار صوري و پایاییآن با آلفاي
کرونباخ اندازهگیري شد .نتایج نشان داد که به طور کلی میزان کیفیت آموزشی در معلمان بومی و غیر
بومی در حد متوسط میباشد .بینکیفیت آموزشی معلمان بارضایت شغلی و ارزشهاي جمعگرایانه همبستگی
مستقیم و معنیدار وجود دارد .بین متغیر بیگانگی اجتماعی و سنوات تدریس همبستگی معکوس به دست
آمد .براي سنجش کیفیت آموزشی براساس جنسیت ،مدرک تحصیلی و امکانات ایاب و ذهاب در معلمان
بومی و غیربومی از تحلیل واریانس دو راهه استفاده شد و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر
تقابلی جنسیت و گروه معنی دار است ولی اثر تقابلی بین مدرک تحصیلی و امکانات ایاب و ذهاب با گروه
معلمان معنیدار نمیباشد.
واژگان کلیدی :کیفیت آموزشی ،معلمان غیربومی ،رضایت شغلی ،بیگانگی اجتماعی.

 .5کارشناسارشد جامعهشناسی ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمی؛ تبريز -ايران.
 .2گروه علوم اجتماعی ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمی؛ تبريز -ايران (نويسنده مسئول).

پائیز
بیان مسئله

یکی از مهمترین معضالت که وزارت آموزش و پرورش همه ساله با آن مواجه است رجوع گسترده
معلمان غیربومی به ادارت کل آموزش و پرورش استانها به منظور انتقال به محل سکونت اصلی خودشان
به دالیل مختلف است .اما تعداد معلمانی که موفق به کسب موافقت براي انتقال به زادگاه و یا سکونتگاه
اصلی خودشان میشوند بسیار محدودند و تعداد قابل توجهی از آنان میبایست سالهایی چند روز از خانه
خدمت کنند .اما این احتمال وجود دارد که چنین معلمانی که سالهایی را دور از خانه میگذرانند به لحاظ
تاثیرات منفی که این دوري در روح و روان و جسم آنها میگذارد دچار نارضایتی شوند و این عامل نیز در
کیفیت آموزش مدارسی که آنها در آن تدریس میکنند و بالطبع در عملکرد شغلی معلمان نمودار شود .اما
میزان تاثیر منفی (در صورت بودن) چنین معلمانی در کیفیت تدریس ممکن است به صورت یکسان عمل
نکنند .بهعبارت دیگر عواملی همچون فاصله محل خدمت ازمحل سکونت ،وضعیت و یا وابستگی خانوادگی
مهم و میزان آن ،امکان و امکانات ایاب و ذهاب بین محل خدمت و محل سکونت و یا بیتوته کردن در
محل خدمت ،سازگاري یا عدم سازگاري معلمان غیربومی در محل جدید خدمت ،میزان محرومیت و یا
برخورداري محل خدمت از امکانات عمرانی و  ...در عملکرد آموزشی آنان و بالطبع در کیفیت آموزشی آنان
تاثیرات متفاوتی را بر جاي میگذارد .پژوهش درباره کیفیت تدریس در مدارس از جمله مهمترین مسایلی
است که از یک سو بازخورد مناسب براي تجزیه و تحلیل مسایل آموزشی ،تصمیمگیريهاي اساسی و
برنامهریزيهاي راهبردي در اختیار مسئوالن دستاندرکاران آموزش قرار میدهد .از سویی دیگر معلمان با
آگاهی از کیفیت عملکرد خود در جریان تدریس قادر خواهند بود به اصالح شیوهها و روشهاي آموزش و
در نتیجه افزایش کیفیت تدریس خود بپردازند(ذوالفقار .)5731 ،با در نظر گرفتن این که ،معلمان بومی و
غیربومی از لحاظ عوامل تاثیرگذار احتمال ذکر شده با یکدیگر تفاوتهایی دارند ،این مسئله قابل طرح
است که آیا عوامل مذکور به طور مستقیم و یا غیرمستقیم میتواند با کیفیت تدریس معلمان مدارس
مرتبط باشد یا خیر؟ همچنین اولویتهاي ارزشی معلمان نیز میتواند در مسائل و مشکالت معلمان مهم
باشد ،اصوالً بسته به اولویتهاي ارزشی و سلسله مراتب نظام ارزشها افراد نوع نگاه و نگرش آنها به
مسائل میتواند متفاوت باشد که زمینه را براي طرح پرسشهاي زیر فراهم میسازد :آیا کیفیت تدریس
در معلمان بومی و غیربومی که داراي اولویتهاي ارزش جمعگرایانه و فردگرایانه هستند متفاوت میباشد
یا خیر؟ در این رابطه بیگانگی اجتماعی و نارضایتی شغلی معلمان نیز میتواند مطرح شود .از نظر پارسونز
واقعیتنمایی یا همان کمال مطلوب که انسانها در قالب نمادها و سمبلها به دنبال آن میباشند ولی
هنوز آن را به دست نیاوردهاند .میتواند نگرش متفاوتی نسبت به مسائل و مشکالت براي افراد بدنبال
داشته باشد و درمواردي میتواند به بیگانگی اجتماعی و نارضایتی شغلی منجرگردد .به طور حتم این نکته
روشن میباشدکه رابطه بین نظام ارزشهاي افراد با نحوه نگرش آنها نسبت به مسائل و مشکالت خود
و جامعه ،مسألهاي است که قابلیت تبیین علمی داشته و میتوان آن را در یک منظومه قابل تحقیق مورد

غیر

تیکمه

کیفیت

بررسی ق رار داد و این موضوع ساخته و پرداخته ذهن نبوده بلکه یک واقعیت اجتماعی به شمار میآید.
بنابراین تحقیق حاضر در نظر دارد رابطه مسائل و مشکالت معلمان بومی و غیربومی را با کیفیت تدریس
آنها بسنجد.
اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت این تحقیق از دو بعد قابل بحث و بررسی است:
بعد اول کمک به پیشرفت علم است به عبارت دیگر با توجه به بکر بودن موضوع تحقیق و این که
تحقیقات انجام گرفته در رابطه با موضوع بسیار اندک و ناچیز است اجراي موضوع به حل مسئله کمک
خواهد کرد تا روشن شودکه آیا کیفیت آموزشی در مدارسیکه به وسیله معلمانبومی اداره میشوند تفاوت
معنیداري با معلمان غیر بومی دارند؟
بعد دوم به حل این معضل آموزش و پرورش استکه اگر نتایج طرح نشان دهنده این باشدکه کیفیت
آموزشی مدارس با معلمان بومی بهتر از معلمان غیر بومی است و یا حتی نشان دهنده این باشد که هیچ
تفاوت معنیداري بین کیفیت تدریس مدارس با معلمان بومی و غیر بومی نیست .بنابراین چه نیازي به
استخدام معلمان غیر بومی و ایجاد مشکالت عدیده بعدي در این مورد براي آموزش و پرورش هست و
می باید استخدام معلمان براساس نیازهاي هر منطقه و از نیروها و جوانان مستعد همان منطقه صورت
بگیرد .بنابراین اساس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ارتباط مستقیم با کیفیت تدریس معلمان دارد ،بدین
سبب باید موانع و مشکالت موجود بر سر راه معلمان شناسایی و براي از بین بردن آن اقدامات الزم
صورت می گیرد .پژوهش حاضر نیز در این راستا در نظر دارد میزان کیفیت تدریس معلمان مدارس منطقه
تیکمه داش را با معلمان بومی و غیر بومی با هم مقایسه کرده و به بوته آزمایش بگذارد.
هدف کلی

 تعیین مشکالت موجود در بین معلمان غیربومی منطقه تیکمهداش و میزان تاثیرگذاري آن در کیفیتآموزشی.
مفهوم کیفیت

در فرهنگ معین واژه کیفیت به معناي خاصیت ،چگونگی و وضعی که در یک چیز حاصل میباشد ،آمده
است .درفرهنگ انگلیسیـ فارسی آریانپور ،واژه کیفیت عالوه بر اینکه به معناي چگونگی ،ماهیت و خاصیت
یک چیزي دانسته شده ،تعریفی نیز بر آن ارائه شده است؛ کیفیت عبارت از چیزي که سبب شناسایی موضوع
ادراکی یا درک موضوع مورد بحث گردد .کیفیت به معناي جامع خصوصیات و مشخصات یک محصول و یا
یک خدمت میباشدکه باعث میشود نیازهاي تعیین شده را برآورده نماید .کیفیت یعنی درجه مقبولیت براساس

پائیز

آن چه در معیارها و هدفها مشخص شده است(میرکمالی و میرصنایع ،)3 :5731 ،و باالخره این که نظریه-
پردازان مسائل کیفیت ،آن را «عامل رضایت مشتري» تعریف کردهاند(کزاري.)53 :5733 ،
با این که از کیفیت تدریس و اهمیت آن بحثهاي زیادي مطرح بوده و هست ولی هنوز مفهوم آن تا
اندازهاي در حجاب ابهام بوده و میان صاحبنظران مسائل آموزشی ،اجتماعی و اقتصادي ،دراین خصوص
توافق قابل مالحظهاي حاصل نشده است .این ابهام و عدم توافق ،ناشی ازآن استکه هر یک از صاحب-
نظران ،کیفیت را برحسب اهدافیکه از نظامهاي آموزشی انتظار دارند ،تعبیر میکنند و چون در میان آن-
ها بر سر این اهداف اتفاقنظر وجود ندارد .تعابیري هم که از کیفیت ارائه میدهند یکسان نبوده و بر امور
متفاوتی اشاره مینماید(پاکسرشت .)22 :5733 ،کیفیت در حوزه تدریس ،چنان چه در بسیاري از تعاریف
تدریس آمده است ،به درجه انطباق و سازگاري هر یک از شاخصها و ویژگیهاي اصلی کیفیت تدریس
با استانداردها و خصوصیات مطلوب و متعالی که در نظریههاي گوناگون بدان اشاره شده است تعریف
میشود(ویدویچ.)2111 ،
چارچوب نظري

اولویتهای ارزشی

اگبرن و نیم کف میگویند :ارزش اجتماعی واقعه یا امري است که مورد اعتناي جامعه قرار دارد.
ارزش اجتماعی ،انگیزه گرایشهاي اجتماعی میشود و گرایشهاي اجتماعی تمایالت کلی هستند که در
فرد به وجود میآیند و ادراکات ،عواطف و افعال او را در جهتهاي معینی به جریان میاندازند .این
گرایش برحسب شخصیت افراد متفاوت است و به صورت شخصیتهاي قدرتگرا ،دانشگرا ،ثروتگرا،
احترامگرا و غیره متجلی میشود .ارزشهاي اجتماعی به عنوان پدیده برتر در فرد به عنوان چیزي بدیهی
و مطلق که عالیتر کردن آن ممکن ولی انکارکردن آن ناممکن است به افراد تحمیل میشود .ارزشهاي
اجتماعی شامل همه چیزهاي مطلوب یا نامطلوب که مورد عالقه انسان است میشود .هر امري مادي و
معنوي که در جامعه داراي قدرت و قیمت باشد و نیازهاي گوناگون انسان را برآورده کند و یا هر چیز
گرانبها و سودمند از جمله ارزشهاي اجتماعی است(به نقل از الماسی.)2 :5731 ،
ماگ دوگال و السول معتقدند که افراد براي رسیدن به هدف ،یعنی ارزشهاي اجتماعی از وسایل
موجود بهره میگیرند .لیکن شکل و زمان ارضاء خواستها تنها در چارچوب فرهنگ و سازمان اجتماعی و
شرایط و محدودیتهایی که در جامعه وجود دارد صورت میگیرد .انسان براي دستیابی به ارزش اجتماعی
از منابع موجود استفاده میکند و این استفاده در جهت و از طریق نهادهاي اجتماعی انجام میپذیرد .ارزش-
هاي اجتماعی ممکن است متکی بر اصول و پدیدههایی باشد که مصالح و مفاسد اجتماعی را در بر داشته
باشد .به همین جهت قابل تبیین است و میتوان ازطریق تحقیق و استدالل علل پیدایی آنها را توجیه کرد
و نشان دادکه چگونه پارهاي از ارزشهاي اجتماعی جدید با ارزشهاي قدیمی مغایرت پیدا میکند و با توجیه
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علل این تضادها و شناخت مسایل ناشی از آنها زمینه اجتماعی مساعدي جهت پذیرش ارزشهاي جدید
به وجود آورد(به نقل از الماسی.)51 :5731 ،
ارزشها ،از یک سو راهنما و تعیین کننده گرایشهاى اجتماعى و ایدئولوژىها و از سوى دیگر تعیین
کن نده رفتار و کنش اجتماعى است که در آداب و رسوم ،قوانین ،اعتقادات و اصول مقدس و شیوههاى
زندگى روزمره تجلى مىیابند .اولویتهایى که افراد به ارزشها مىدهند ،یکسان نیست ،این اولویتها
معموالً منعکسکننده خلق و خو ،شخصیت ،تجربههاى جامعهپذیرى ،تجربههاى منحصر به فرد زندگى،
فرهنگ پیرامون و مانند آن است(به نقل از آقامحمدي.)511-515 :5731 ،
مفهوم رضایت شغلی

کرنی و همکاران(5222؛ به نقل از معیدفر و ذهانی ،)573 :5731 ،معتقدند اگرچه تعاریف بسیار متعددي
از رضایت یا نارضایتی شغلی بیان شده است ،اما یک توافق روشن و آشکاري در تعریف رضایت شغلی
وجود دارد .آنها رضایت شغلی را این گونه تعریف میکنند« :واکنش عاطفی فرد نسبت به شغل خود ،که
ناشی از مقایسه نتایج شغل با آن چیزي است که انتظارش را دارد».
لوک(5233؛ به نقل از معیدفر و ذهانی ،)573 :5731 ،رضایت شغلی را «حالت عاطفی لذتبخشی
میداند که از ارزیابی شغلی شخص یا تجربه شغلی او منتج می شود و نارضایتی شغلی را حالت عاطفی
غیر لذتبخشی میداند که ناشی از ارزیابی شغل خویش در نرسیدن به اهداف یا ناکام شدن در نیل به
ارزشهاي شغلی است».
هوارد ویس( ،)537 :2112با تلفیق تعاریف رضایت و نارضایتی شغلی لوک ،به تعریف دیگري رسیده
است « :رضایت شغلی قضاوت ارزشی مثبت یا منفی است که فرد از شغل خود یا موقعیت شغلیش دارد».
پس ،رضایت شغلی نگرش کلی فرد است نسبت به شغل معین یا حالتی است که شخص از شغل خود
راضی است و نسبت به آن احساس مثبت یا منفی ابراز میدارد .شغل در این حالت میتواند براي فرد هم
منبع جذب و وابستگی باشد (در صورت رسیدن به اهداف و ارزشهاي شغلی) و هم منبع دفع وابستگی (در
صورت ناکام ماندن در رسیدن به اهداف شغلی).
نظریه عدالت سازمانی

بنابر نظر آدامز ،نارضایتی شغلی زمانی به وقوع میپیوندد که نسبت بازده فردي یک فرد (هدف) به
درون دادهها و نسبت بازدهها به درون دادههاي افراد دیگر مورد مقایسه قرار گیرد و کمتر از آن برآورده و
تأمین شود .درون دادهها یا دادهها یعنی آن چه فرد به سازمان میدهد (مانند تحصیالت ،تجربه ،کوشش و
وفاداري) ،و ستادهها یا بازدهها ،دریافتهاي فرد از سازمان در قبال دادههایش را نشان میدهد (مانند حقوق
و دستمزد ،شهرت ،روابط اجتماعی ،پاداشهاي درونی و  .)...از نظر وي ،شخص آگاهانه یا ناخودآگاهانه
دادههاي خود را با آنچه دیگران با خود به سازمان میآورند مقایسه میکند .بااین وصف ،وقتی برابري وجود

پائیز

دارد که نسبت دادههاي شخصی با دادههاي اشخاص دیگر برابر باشد .عدم برابري نیز هنگامی وجود دارد
که نسبت دادههاي فرد با آن چه دیگران به سازمان میآورند برابر نباشد(هومن .)21 :5735 ،در بحث
نابرابري یا برابري در سازمان ،مفهوم ادراک نابرابري بسیار مهم است .زیرا با آن که شواهد تجربی در مورد
نظریه برابري تا اندازهاي در هم آمیخته است ،اما بسیار بدیهی است که اعضاي سازمان اعمال و پیامدهاي
ناشی از آن را در دیگري مشاهده و آن را با کنشها و نتایج خود مقایسه کنند .از این رو ،در مورد رضایت
شغلی ،ادراک فرد نسبت به نابرابري از آن چه واقعاً در محیط کار روي میدهد مهمتر است.
نظریه محرومیت نسبی

از نظریههایی که تاکنون در سطوح متعدد در بررسی پدیده نارضایتی مورد بهرهبرداري قرار گرفته
است نظریه محرومیت نسبی است .افرادي چون مرتون ،گور ،دیویس ،از این نظریه در تبیین نارضایتیها،
شورشها و انقالبها استفاده کردهاند .گور معتقد است شکاف ناگهانی و فزاینده میان توقعات و بهرهمنديها،
قطع نظر از این که واقعی یا واهی باشند ،باعث بروز احساس محرومیت نسبی میشود(گور.)511 :5732 ،
اما به نظر مرتون احساس محرومیت نسبی حالتی است روانی و احساس کمبودي است که فرد با گروه
یا فردي که براي او الگو و مرجع است بروز میکند .چنان چه فرد خود را با افراد یا گروهی که شخص
دوست دارد شرایط مشابهی با وي داشته باشند مقایسه نموده و به این پنداشت و ارزیابی ذهنی برسد که
شرایط وي نسبت به م رجع مقایسه ناهمانند است ،دچار احساس محرومیت نسبی شده و در صورت تداوم
و تعمیم این احساس به نارضایتی ،انحراف و شورش میانجامد(ماروین5231 ،؛ به نقل از معیدفر و
ذهانی .)512 :5731 ،با این وصف ،علت نارضایتی شغلی معلمان در این نظریه مقایسهاي است که آنان
میان وضع یت ،امکانات و مزایاي شغلی خود با وضعیت ،امکانات و مزایاي شغلی مشاغل دیگر مانند
کارمندان بانک و شرکت نفتکه ازلحاظ وضعیت معیشتی و رفاهی در وضعیتی مناسبترند انجام میدهند
و براساس آن احساس نارضایتی میکنند.
ملوین سیمن

ملوین سیمن در زمره نخستین روانشناسان اجتماعی استکه کوشید ،مفهوم بیگانگی روانی را در قالبی
منظم و منسجم تدوین و تعریف کند .او براي این پندار که بیگانگی معلول عقلی واحد است خط بطالن
میکشد .سیمن کوشید ضمن ارائه تعریف مفهومی از بیگانگی و مشخص نمودن تیپولوژي الیناسیون ،صدور
انواع تظاهرات رفتار بیمارگونه را در پنج نوع قابل تمیز که به نظر او رایجترین و متداولترین صور کاربرد
مفهومی واژه در ادبیات ،جامعهشناسی و روانشناسی است نشان دهد .اشکال پنجگانه سیمن درباره از خود
بیگانگی عبارتند از :بیهنجاري یا نابهنجاري ،بیتوانی یا ناتوانی یا بیقدرتی ،بیهودگی یا پوچی یا بیهدفی
(احساس بیفعالیتی یا احساس بیمحتوایی) ،احساس بیگانگی ازجامعه یا احساس انزواياجتماعی و احساس
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بیگانگی از خود یا احساس تنفر از خویشتن .چنان چه از این تقسیمبندي بر میآید «از خود بیگانگی» یکی
از اشکال پیدایی «بیخود شدن» یا الیناسیون است نه تمام آن .ملوین سیمن به حوزه روانشناسی و روان-
شناسی اجتماعی تعلق دارد و علل بیگانگی را بروکراسی و ساختار دیوانساالري مدرن ،عدم تجانس بین
رفتار فرد و سیستم پاداش جامعه میداند موضوع بیگانگی او مثل سایر روانشناسان «خود» است .سیمن در
نهایت از خود بیگانگی را انتخابی میداند(محسنیتبریزي.)77 :5731 ،
پیشینه تحقیق

پارکیز و کارتارین( ،) 5233مطالعه در زمینه عوامل مختلفی که روي عملکرد معلمان و دبیران اثر دارد
انجام دادند .نتایج این مطالعه نشان دادکه عالقه انگیزه و احساس تعهد معلمان نسبت به شغلخود ارتباط
معنی داري با موفقیت آنان در تدریس دارد .به عبارت دیگر ،افرادي که حرفه معلمی را با عالقه انتخاب
کردهاند و داراي احساس تعهد و انگیزه نسبت به کار خود باشند عمالً موفقتر از معلمانی خواهند بود که
بدون انگیزه حرفه معلمی را انتخاب کردهاند.
اینگرسول( ،)2115گزارش میکند ،عواملی که باعث نارضایتی شغلی معلمین در تحقیق وي شدهاند،
عبارتنداز :دستمزد پایین حمایت ناکافی ازسوي سازمانهاي ادارهکننده مدارس ،مشکالت انطباقی دانش-
آموزان و محدود بودن کاربرد توانایی معلمان در تصمیمگیريهاي مدارس.
مطالعات روکو و کاستانسکی( ،)2115نشان داد که مهمترین عواملی که موجب رضایت شغلی می-
گردند شامل کارهایی که به لحاظ ذهنی چالش برانگیزند ،پاداشهاي منصفانه ،وضعیتهايکاري حمایت
شده و حمایت همکاران است.
مرتلر( ،)2112بیان میدارد بین سنوات تدریس و رضایت شغلی و عملکرد معلمان رابطه وجود دارد به
عبارتی معلمان با سابقه تدریسکمتر درمقایسه با معلمان با سنوات تدریس بیشتر ازرضایت شغلی بیشتري
برخوردارند.
تورنتون( ،)2111نارضایتی شغلی را یکی از عوامل پیشبینی کننده ثبات معلم میداند .در این تحقیق
دالیل نارضایتی عبارتند از :فقدان مواد و منابع آموزشی ،تصمیمگیري ،دستمزد پایین ،فقدان انگیزش
دانشآموزان و کمبود محیط آموزشگاهی است.
رضوي اسکندانی( ،)5737در تحقیقی تحت عنوان ضرورت شناخت نیازهاي معلمین و تأثیر آن بر
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نشان داد که  31/3درصد معلمین عمدتاً نقش حقوق متناسب و کافی را
در باال بردن عالیق شغلیشان موثر میدانند 31 .درصد از معلمان اظهار داشتند که معلمان از ارزش
اجتماعی مناسب برخوردار نیستند و  12درصد از معلمان ،داشتن شغل دوم را باعث پایین آمدن کارایی
دانستند و  31درصد معلمان تأثیر مشکالت اقتصادي و اثر سود آن را در کیفیت تعلیم و تربیت مورد تأیید
قرار دادند.
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انتظارات معلم بر عملکرد دانشآموزان یکی دیگر از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی آنان است .برخی
از محققان از جمله روزنتال و جاکوبسن اظهار داشتهاند که عملکرد بهتر دانشآموزان ناشی از انتظارات
بیشتر معلمان از آنان بوده است و بنابراین انتظاراتی که معلم از دانشآموزان دارد بر چگونگی پیشرفت تحصیلی
آنان تأثیر دارد و بنا به تحقیقات دانشمندان انتظارات معلم از دانشآموزان و انتظارات دانشآموزان ازعملکرد
معلمان بر افزایش کیفیت نتایج فعالیت و کار همدیگر تأثیر دارد(کدیور5732 ،؛ به نقل از عبداللهی.)5733 ،
نتایج تحقیق نخودچی( ،)5731درمورد بررسی رابطه بین عملکرد تحصیلی دانشآموزان با معلمان بومی،
نیمهبومی و غیربومی نمایانگر این واقعیت است که عملکرد تحصیلی دانشآموزان با معلمان بومی به طور
معناداري بیشتر از عملکرد تحصیلی دانشآموزان با معلمان غیربومی است .همچنین یافتههاي به دست آمده
نشان داد ،عملکرد تحصیلی دانشآموزان با معلمان غیربومی که معلم آنان در محل خدمت و یا نزدیکی آن
سکونت میکنند بیشتر از عملکرد تحصیلی دانشآموزانی بوده که معلم آنها همه روزه بین محل سکونت
اصلی و مخل خدمت در ایاب و ذهاب بودهاند .نتایج دیگر این تحقیق نشان میدهد ،تمایل معلمان براي
ترک روستاي محل خدمت خود در مناطق محروم به طور معناداري بیشتر از مناطق برخوردار است .اما این
تمایل بر میانگین نمرات کالسی دانشآموزان تأثیر معناداري ندارد و آموزش و پرورش با افزایش حقوق و
مزایاي مادي و تأمین مسکن معلمان در مناطق محروم میتواند تمایل آنان را براي خدمت در این مناطق
افزایش دهد.
رحمانی درتحقیق خود ،کیفیت آموزش و پرورش را تابعی ازمجموع کیفیتهاي دانشآموز ،معلم ،امکانات
و خدمات میداند که در این میان کیفیت دانشآموز و معلم را دو عامل مستقل ،مهم و جمعناپذیر توصیف
کرده است(رحمانی .)52 :5735 ،نصر اصفهانی به نقل از «فیلیپ کویز» اهداف آموزش ،برنامههاي درسی،
معلمان ،روشهاي تدریس و تکنولوژي آموزشی را  1عامل مهم تأثیرگذار برکیفیت آموزشی دانسته و دراین
میان معلمان را اصلیترین عامل در فرایند تدریس و یادگیري معرفی کرده است(نصر اصفهانی.)72 :5735 ،
مشکالت معلمان غیربومی و تأثیر آن بر وضعیت تحصیلی دانشآموزان ،بدون شک دوري از وطن و
کانونگرم خانواده ،اجارهنشینی و پرداخت اجاره بهاي سنگین ،نبود مسکن مناسب ،وجود مشکالت مربوط
به ازدواج و مسئله انتقال ،نگرانیها و دغدغههايفکري فراوانی را براي معلمان غیربومی به وجود میآورد
و موجب می شود که معلم نتواند با تمام توان و عالقه درکالس درس حضور یافته و به آموزش بپردازد ،و
بدون شک این امر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان آنان تأثیر منفی گذاشته و معلم نمیتواند به اهداف
مورد نظر که الزمه تعلیم و تربیت است ،دست یابد.
فرضیههاي تحقیق

 .5بین میزان کیفیت آموزشی و میزان ارزشهاي جمعگرایانه در معلمان بومی و غیربومی همبستگی
وجود دارد.
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 .2بین میزان کیفیت آموزشی و میزان بیگانگی اجتماعی درمعلمان بومی و غیربومی همبستگی وجود
دارد.
 . 7بین میزان کیفیت آموزشی و میزان رضایت شغلی در معلمان بومی و غیربومی همبستگی وجود
دارد.
 . 1میزان کیفیت آموزشی براساس امکانات ایاب و ذهاب معلمان بومی و غیربومی متفاوت است.
 .1میزان کیفیت آموزشی براساس جنسیت معلمان بومی و غیربومی متفاوت است.
 . 3بین میزان کیفیت آموزشی و سنوات تدریس معلمان بومی و غیربومی همبستگی وجود دارد.
 . 3میزان کیفیت آموزشی براساس مدرک تحصیلی معلمان بومی و غیربومی متفاوت است.
تعریف نظري و عملیاتی متغیرهاي تحقیق

کیفیت آموزشی:

یعنی درجه مقبولیت بر اساس آن چه در معیارها و هدفهاي آموزشی مشخص شده است(میرکمالی و
میرصنایع .)5731 ،کیفیت بستگی به کیفیت عوامل داردکه در تولید این خدمت مشارکت مینمایند ،این
عوامل عبارتند از :کیفیت فراگیران به عنوان دریافت کنندگان آموزشی(والکر5232 ،؛ به نقل از صالحی
عمران.)17 :5731 ،
کیفیت معلمین به عنوان عرضه کنندگان خدمات آموزشی.
کیفیت امکانات و تجهیزات ضروري براي فراهم آوردن محیطی مطلوب براي عمل آموزشی.
کیفیت خدمات اداري و سازمانهاي هدایت کننده و برنامهریزان آموزشی(ساچاروپولوس و وودهال،
 ،5231به نقل از صالحی عمران.)11 :5731 ،
در این پژوهش کیفیت آموزشی براساس میانگین نمرات کسب شده پرسشنامه محقق ساخته بدست
آمد.
رضایت شغلی:

«واکنش عاطفی فرد نسبت به شغل خود ،که ناشی از مقایسه نتایج شغل با آن چیزي است که انتظارش را
دارد»(کرنی و همکاران5222 ،؛ به نقل از معیدفر و ذهانی .)573 :5731 ،در این پژوهش رضایت شغلی براساس
معرفهاي ادامه فعالیت در آن سازمان ،استخدام در آن سازمان ،افتخار به معلم بودن ،کافی بودن درآمد ،خدمات
تفریحی و فرهنگی ،خدمات بهداشتی و درمانی ،روابط صمیمی ،مشکل بودن شغل معلمی ،باز نشسته شدن
سنجیده میشود.
اولویتهای ارزشی:

ازنظر آلن بیرو ،ارزش ،میزان توانایى یک شىء ،اندیشه یا شخص ،در ارضاى یک میل ،نیاز یا تمناى
انسان است(بیرو .)111 :5733 ،راکیچ ،معتقد استکه ارزش ،عقیده پایدارى درباره شیوه خاصى از رفتار یا
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هدف نهایى وجود است که از نظر فردى یا اجتماعى در برابر شیوه رفتار یا هدف دیگرى قابل توجیه است
(به نقل از داریاپور .)33 :5735 ،شوارتز ،ارزشهاى بشرى را عبارت از اهداف فراموقعیتى مىداند که به
مثابه اصول راهنما در زندگى فرد یا گروه بهکار رفته و از نظر اهمیت تفاوت دارند .معناى هر ارزش در
الگوى تجربى ،پیوسته با سایر ارزشها و از جایگاه آن ارزش درساختار روابط میان تمام ارزشها ،منعکس
مىگردد)به نقل از داریاپور.)33 :5735 ،
بیگانگی اجتماعی:

از نظر اریک فروم بیگانگی اجتماعی ،حالتی است که در آن شخص خود را غریبهاي حس میکند .دیگر
خود را مرکز عالم به حساب نمیآورد و خالق اعمال خود نیست ،بلکه اعمال و نتایج ،بروي حاکم هستند ،از
آنها اطاعت میکند یا حتی آنها را ستایش مینماید(فروم .)513 :5731 ،سیمن میزان و درجه هر رفتاري را
براساس پاداشهاي مورد نظر آتی میبیند و چون مارکس معتقد است که پاداش منحصراً در خود عمل نهفته
نیست بلکه به کار امري خارجی است .کارگر کار میکند بدون این که به ارزش کار خود واقف باشد و از نتایج
کار خود مطلع گردد(محسنی تبریزي .)33 :5731 ،در این تحقیق براي سنجش بیگانگی اجتماعی معلمان پنج
بعد بیگانگی اجتماعی ملوین سیمن استفاده شده است .سیمن پنج متغیر را به عنوان ابعاد بیگانگی معرفی
میکند که عبارتند از :احساس بی قدرتی ،احساس بیهنجاري ،احساس انزواي اجتماعی ،احساس بیمعنایی و
احساس بیگانگی از خود.
معلمان بومی و غیربومی:

در این تحقیق منظور از معلمان بومی معلمانی هستند که منطقه آموزشی آنها محل تولد آنها
میباشد و در همان منطقه آموزشی استخدام شدهاند و به خدمت آموزشی مشغول هستند .معلمان
غیربومی :معلمانی هستندکه در مناطق آموزشی دیگر استخدام شدهاند و به صورت انتقال موقت و یا
جهت گذراندن تعهد خدمت ،به صورت رسمی و غیررسمی در منطقه آموزشی فعلی مشغول هستند.
روش تحقیق

ای ن تحقیق از لحاظ معیار اجرایی ،تحقیق کاربردي است .در این پژوهش سعی برآن است تا مسائل و
مشکالت اجتماعی و فرهنگی معلمان بومی و غیربومی منطقه تیکمهداش و رابطه آن با کیفیت تدریس
آنان مورد بررسی قرار گیرد .از لحاظ زمانی این پژوهش جزو تحقیقات مقطعی است ،زیرا فقط در یک
مقطع زمانی انجام میگیرد.

غیر

کیفیت

تیکمه

ابزار گردآوري اطالعات

براي گردآوري اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شد ،براي سنجش مشکالت و مسائل معلمان بومی
و غیربومی از پرسشنامه محققساخته و سنجش کیفیت آموزشی معلمان مدارس نیز پرسشنامهاي طراحی
گردید.
جامعه آماري ،حجم نمونه و شیوه نمونهگیري

جامعه آماري شامل معلمان بومی و غیربومی منطقه تیکمه داش به تعداد  735نفر که در مدارس سه
گانه مشغول به تدریس هستند .ازاین تعداد  522نفر مرد و  532نفر زن بودند .در این تحقیق براي برآورد
حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که به شرح زیر میباشد:
Nt 2 p q
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n 

در این فرمول :n :حجم نمونه  :Nجامعه آماري  :t=5 /23ضریب اطمینان %21
 :=d1/11دقت احتمالی مطلوب  :p =1/1نسبت صفت در جامعهq=5-p .
اگر نسبت  nبر  Nمساوي یا کمتر از  1/11باشد ،برآورد حاصل از مرحله اول کـافی اسـت ولـی اگـر
نسبت مزبور بزرگتر از  1/11باشد n ،باید براي محدودیت جمعیت تصحیح شود فرمول تصحیح  nاز این
قرار است(سرایی:.)571 :5732 ،
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n
n
N

n 

1

براین اساس حجم نمونه برابر  521نفر شدکه از این تعداد  12نفر معلم بومی و  37نفر معلم غیربومی
و  13نفر معلم زن و  33نفر معلم مرد میباشند .نمونهها به شیوه نمونهگیري تصادفی طبقهاي متناسب با
حجم نمونه انتخاب گردیدند.
اعتبار و پایایی تحقیق

اعتبار ابزار اندازه گیري با استفاده از اعتبار صوري سنجیده شد به طوريکه سواالت پرسشنامه توسط
اساتید محترم راهنما و مشاور مورد بررسی قرار گرفت .پایایی سؤاالت پرسشنامه به تفکیک هر یک از
عاملها ،با استفاده از تکنیک آلفاي کرونباخ به دست آمد .نتایج آزمون آلفاي کرونباخ براي هریک از
متغیرها در جدول ( )5آورده شده است.
جدول ( :)1پایایی متغیرهاي مورد مطالعه

متغيرها
رضايت شغلي
بيگانگي اجتماعي
اولويتهاي ارزشي
كيفيت آموزشي

مقدار پايايي محاسبه شده

تعداد گويهها

7/0617
7/8619
7/1169
7/9657

67
67
4
55

پائیز
نتایج یافتهها
جدول ( :)2توزیع فراوانی وضعیت جنسی معلمان مورد مطالعه

جنسيت
وضعيت جنسي

بومي يا غيربومي بودن

فراواني

درصد فراواني

زن

69

41/4

مرد

10

66/1

كل

656

677

بومي

65

69/4

غيربومي

06

46/1

كل

656

677

جدول ( :)3آمارههاي توصیفی مربوط به متغیر مستقل

گروه

تعداد

ميانگين

بومي

65

66/45

غيربومي

06

9/71

6/85

بومي

65

46/05

56/07

غيربومي

06

48/96

68/96

بومي

65

67/01

57/99

غيربومي

06

17/55

56/11

-7/465

بومي

65

66/74

68/59

7/677

غيربومي

06

49/57

61/67

7/689

سابقه تدريس
رضايت شغلي
ارزشهاي جمعگرايانه
بيگانگي اجتماعي

انحراف

ضريب

حداقل

حداكثر

استاندارد

كجي

6/98

7/066

6

56

6/66

5

57

6/76

64/60

86

7/556

6/66

85/67

7/546

66

677

66

677

57

677

66

98/60

آزمون

سطح

كالموگروف

معنيداري

6/540

7/798

6/789

7/608

6/766

7/566

آمارههای توصیفی مربوط به متغیر میزان کیفیت آموزشی

میانگین و انحراف استاندارد این متغیر در بین معلمان بومی و غیر بومی به ترتیب ،11/55±52/72
 13/12±25/77به دست آمده است .هم چنانکه مالحظه میشود میانگین کیفیت آموزشی دربین معلمان
غیربومی بهتر از معلمان بومی بوده است.
جدول ( :)4آمارههاي مربوط به متغیر میزان کیفیت آموزشی

تعداد

ميانگين

انحراف

ضريب

استاندارد

كجي

حداقل

حداكثر

بومي

65

47/66

68/68

6/750

1/95

86

غيربومي

06

40/68

56/66

7/870

5/50

677

آزمون

سطح

كالموگروف

معنيداري

6/461

7/58

غیر

کیفیت

تیکمه

120.0

100.0
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2
2
1
3
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8
81
6
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2

80.0

60.0

40.0

20.0

52

بومي

73

TADRIS

44

0. 0

-20.0
= N

غيربومي

نمودار ( :)1آمارههاي مربوط به متغیر میزان کیفیت آموزشی

 همبستگی بین میزان کیفیت آموزشی با متغیرهاي پیشبین (ارزشهاي جمعگرایانه ،بیگانگیاجتماعی ،رضایت شغلی و سنوات تدریس) در معلمان بومی و غیربومی
براي سنجش همبستگی بین میزان کیفیت آموزشی با متغیرهاي پیشبین ذکر شده در جدول شماره
( )1از آزمون پارامتري ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید ،که نتایج یافتهها در جدول مذکور آمده
است.
جدول ( :)5همبستگی بین میزان کیفیت آموزشی با متغیرهاي پیشبین

گروه مورد مطالعه
معلمان بومي

متغيرها
ارزشهاي جمعگرايانه

معلمان غيربومي
معلمان بومي

بيگانگي اجتماعي

معلمان غيربومي
معلمان بومي

رضايت شغلي

معلمان غيربومي
معلمان بومي
معلمان غيربومي

سنوات تدريس

كيفيت آموزشي
r= 7/689
P=7/777
n= 65
r= 7/650
P=7/777
n= 06
r= - 7/646
P=7/765
n= 65
r= - 7/446
P=7/777
n= 06
r= 7/689
P=7/777
n= 65
r= 7/196
P=7/777
n= 06
r= -7/766
P=7/078
n= 65
r= -7/656
P=7/777
n= 06

پائیز

 تفاوت میزان کیفیت آموزشی براساس امکانات ایاب و ذهاب معلمان بومی و غیربومیبراي آزمون این فرضیه که دو متغیر مستقلکیفی یعنی امکانات ایاب و ذهاب و گروه معلمان بومی و
غیربومی و متغیر وابسته کیفیت آموزشی تشکیل شده بودکه از آزمون تحلیل واریانس دوراهه بینگروهی
استفاده شد .درجدول شماره ( )3مقدار آزمون و سطح معنیداري گزارش شده است .مقدار  sigبراي عامل
گروه معلمان بومی و غیربومی برابر  1/113استکه نشان ازعدم اختالف میانگینکیفیت آموزشی براساس
معلمان بومی و غیربومی دارد .این مقدار براي امکانات ایاب و ذهاب نیز  1/113به دست آمده استکه
این نیز عدم اختالف را نشان میدهد .ولی دراثر متقابل گروه معلمان بومی و غیربومی و امکانات ایاب و
ذهاب سطح معنیداري آزمون برابر  1/277است که میتوان گفت اثر متقابل بین دو عامل وجود ندارد.
جدول ( :)6مقایسه کیفیت آموزشی براساس امکانات معلمان بومی و غیربومی

اثر اصلي اثر تعاملي

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

نسبت F

سطح معنيداري

گروه

6597/607

6

6597/607

9/489

7/769

امکانات

60798/061

5

9644/191

57/694

7/740

گروه * امکانات

941/108

5

456/647

6/406

7/566

خطا

64681/675

668

590/614

 تفاوت میزان کیفیت آموزشی براساس جنسیت معلمان بومی و غیربومیبراي آزمون این فرضیه که دو متغیر مستقل کیفی یعنی جنسیت و گروه معلمان بومی و غیربومی و
متغیر وابسته کیفیت آموزشی تشکیل شده بود که از آزمون تحلیل واریانس دوراهه بین گروهی استفاده
شد .درجدول شماره ( )3مقدار آزمون و سطح معنیداريگزارش شده است .مقدار  sigبراي عامل جنسیت
برابر  1/177است که نشان از عدم اختالف میانگین کیفیت تدریس براساس جنسیت پاسخگویان دارد.
این مقدار براي دو گروه بومی و غیربومی نیز  1/113به دست آمده استکه این نیز عدم اختالف را نشان
میدهد .ولی در اثر متقابل جنسیت و گروه سطح معنیداري آزمون برابر  1/113است که میتوان گفت
اثر متقابل بین دو عامل وجود دارد.
جدول ( :)7مقایسه کیفیت آموزشی براساس جنسیت معلمان بومی و غیربومی

اثر اصلي اثر تعاملي

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

نسبت F

سطح معنيداري

5646/86

6

5646/86

7/966

7/666

گروه

5768/68

6

5768/68

7/076

7/661

جنسيت * گروه

5904/690

6

5904/69

0/194

7/771

خطا

46517/57

656

60/766

منبع تغييرات
جنسيت

غیر

کیفیت

تیکمه

 تفاوت میزان کیفیت آموزشی براساس مدرک تحصیلی معلمان بومی و غیربومیبراي آزمون این فرضیه که دو متغیر مستقل کیفی یعنی مدرک تحصیلی و گروه معلمان بومی و غیر
بومی و متغیر وابسته کیفیت آموزشی معلمان تشکیل شده بود که از آزمون تحلیل واریانس دو راهه بین
گروهی استفاده شد .در جدول شماره ( )3مقدار آزمون و سطح معنیداري گزارش شده است .مقدار sig
براي عامل گروه معلمان بومی و غیربومی برابر  1/733است که نشان از عدم اختالف میانگین کیفیت
آموزشی براساس گروه معلمان بومی و غیربومی دارد .این مقدار براي مدرک تحصیلی نیز  1/172بدست
آمده است ،که این نیز عدم اختالف را نشان میدهد .همچنین در اثر متقابل مدرک تحصیلی و گروه
سطح معنیداري آزمون برابر  1/221است که میتوان گفت اثر متقابل بین دو عامل وجود ندارد.
جدول ( :)8مقایسه کیفیت آموزشی براساس مدرک تحصیلی معلمان بومی و غیربومی

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

نسبت F

سطح معنيداري

گروه

686/669

6

686/669

7/066

7/690

تحصيالت

5676/658

6

966/746

65/087

7/765

گروه * تحصيالت

686/906

6

16/586

7/669

7/854

خطا

40477/606

666

465/600

منبع تغييرات

اثر اصلي
اثر تعاملي

نتایج تحقیق

با توجه به این که نتایج تحقیق حاضر با بیشتر یافتههاي تحقیقات قبلی که در پیشینه تحقیق به آن-
ها اشاره گردید همخوانی دارد میتوان گفت که تحقیق حاضر از پشتوانه تئوریکی قوي برخوردار بوده و
نتایج حاصل از آن را میتوان به جامعهي آماري تعمیم داد ،از این رو به برخی از نتایج تحقیقات قبلی
اشاره میگردد.
یافتهها حاکی از آن بود که رضایت شغلی به عنوان یک فاکتور مهم میتواند نقش مهمی در افول یا
عملکرد معلمان و کیفیت تدریس آنها داشته باشد .این یافته با یافتههاي تحقیقات پیشین از جمله اینگرسول
( ،)2115پارکیز و کارتارین( ،)5233مرتلر( )2112و تورنتون( ،)2111همسو میباشد.
بیگانگی اجتماعی نیز به عنوان یکی از متغیرهاي مستقل همبستگی معکوسی با کیفیت آموزشی
داشت .مطالعات هافمن( ،)2111نیز حاکی از آن بود که کارکنانی که احساس بیگانگی و نابرابري میکنند
از عملکرد پایینی برخوردار بودند .مارکس دور ماندن کارگر از محصوالت کارش را موجب بیگانگی وي
میداند .افراد در این نظام روابط تبدیل به جزئی کوچک میشوند که دستورات را بدون اندیشه در ماهیت
آنها انجام میدهند .بنابراین در قاموس مارکس انسان خود را سازنده جهانش نمیداند و روحیه آفرینشگري
را از دست میدهد و تمامی نهادهاي عمده جامعه سرمایهداري ،از این دولت گرفته تا اقتصادي سیاسی
دچار از خود بیگانگیاند.

پائیز

پیتربالو درنظریات خود به روابط غیررسمی درکار توجه کرده و براي کاهش احساس بیگانگی راهحلی
ارائه میدهد و آن این که اموراتی که ازطریق روابط رسمی قابل حل نیستند با ایجاد جو صمیمی و روابط
انسانی قابل حل میشوند و در پیچ و خمهاي سازمانی باقی نمیمانند.
نظریه عقالنیت وبر بیگانه شدن آدمی از خود و از کار را با توجه به ویژگیهاي نظام اجتماعی که این
تئوري بر آنها صحه میگذارد توجیه میکند .از ویژگیهاي نظام بوروکراتیک ،روابط رسمی ،انعطاف-
ناپذیري و عدم توجه به احساسات شخصی است .در این نظام بوروکراتیک ،هر فرد وظیفهاي تخصصی
برعهده دارد و فقط ملزم به انجام آن است و از روند کار در دیگر بخشها آگاهی ندارد .او تبدیل به جزي
مکانیکی از سیستم بزرگ یک ماشین تولید میشود که سیستم ،در صورت فقدان یک جزء کارش را با
جزئی همانند آن ادامه می دهد .در روند صنعتی شدن جوامع و پذیرش نگرش بوروکراتیک ،پیامدهاي آن
تبدیل شد به بیگانه شدن آدمی از خود ،و ایجاد نگرش شیءگرایی نسبت به انسان که بر طبق این
نگرش انسانها در نظام کاري که دارند به راحتی قابل تعویض هستند و آن ویژگی منحصر به فرد بودن
و یکتا بودن خود را از دست دادهاند .بنابراین یافتههاي تحقیق همسو با نظریههاي پیشین میباشد.
در میان یافته هاي پژوهش ،تفاوت کیفیت تدریس معلمان داراي سوابق مختلف از برجستگی خاصی
برخوردار است و آن این که شاهد افول کیفیت تدریس معلمان به دنبال افزایش سنوات تدریس هستیم.
براین اساس میتوانگفت سابقه تدریس معلمان نه تنها تواناییهاي بنیادي تدریس آنها را غنا نمیبخشد
و ارتقا نمیدهد ،بلکه به دالیل ناشناخته باعث افت عملکردهايشان نیز میشود .با افزایش سنوات
تدریس ،نمرات کیفیت تدریس معلمان روند کاهندهاي داشته است .نتایج تحقیق مرتلر( ،)2112نیز نشان
دادکه معلمان با سابقه تدریس کمتر در مقایسه با معلمان با سنوات تدریس بیشتر عملکرد بهتري داشتند،
که یافتههاي تحقیق حاضر نیز این را تایید میکند.
در یک جمعبندي کلی میتوان چنین گفت که میزان کیفیت آموزشی مورد مطالعه در تحقیق حاضر
در حد مطلوب نبوده است .شاید این نارساییها معلول شرایط شغلی معلمان و انگیزهها و میزان رضایت
ایشان در ارتقاي حرفهاي است .چنان که شاهد افول عملکرد تدریس معلمان به دنبال افزایش سنوات
تدریس و احساس بیگانگی در آنها هستیم .این یافتهها بدان معنی است که محیط مدرسه و مجموع
شرایط شغلی ،حرفهاي ،اجتماعی و  ...به گونهاي بودند که نتوانستند حداقل عملکرد مطلوب معلمان را
حفظ کنند و از تواناییهاي تدریس با کیفیت بهتر فاصله گرفتهاند.
پیشنهادهاي کاربردي تحقیق

با توجه به این که میزان بیگانگی اجتماعی بر میزان کیفیت آموزشی تاثیر معکوس می گذارد ،بنابراین شایسته است که
با سیاستگذاريها و برنامهریزيهاي اساسی از میزان بیگانگی اجتماعی معلمان کاست که این خود موجب کیفیت بهتر
آموزش در مدارس و تعالی جامعه آموزشی میگردد.

غیر

تیکمه

کیفیت

باتوجه به رابطه رضایت شغلی و ارزشهاي جمعگرایانه با کیفیت آموزشی ،شایسته استکه مسئولین امر با تمهیداتی
موجبات رضایت خاطر معلمان را فراهم کرده و احساس تعلق به محل خدمت را با برنامههاي معنوي در آنان تقویت
نمایند.
همچنین سنوات تدریس باال موجب افول کیفیت آموزشی بود که الزم است مسئولین آموزش و پرورش با برگزاري
کالسهاي ضمن خدمت و ایجاد انگیزه براي شرکت در این کالسها روحیه جستجو ،پژوهش و تعلیم و تربیت را در
معلمان با سنوات تدریس بیشتر فراهم آورند تا از رخوت و بیانگیزه بودن آنان کاسته شود که این موجب بهبود کیفیت
آموزشی خواهد شد.
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