تاريخ دريافت مقاله9315/06/42 :
تاريخ بررسی مقاله9315/07/45 :
تاريخ پذيرش مقاله9316/90/91 :

مجلهی علوم تربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز
پاييز و زمستان  ،9316دورهی ششم ،سال 42
شمارهی  ،4صص901-941 :

چگونگی ادراک معلمان کردستان از رفاه خویش و عوامل مؤثر بر آن
بر پایه رویکرد داده بنیاد
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چکیده 
پژوهش حاضر باهدف مطالعه چگونگی ادراک معلمان استان کردستان از رفاه خويش ،شناسايی
عوامل مؤثر بر آن و پيشنهاد سازوکارهای بهبود وضعيت رفاه معلمان انجام گرديد .روش پژوهش
حاضر از نوع کيفی و داده بنياد میباشد .شرکتکنندگان در اين مطالعه  94تن از معلمان شهرستان
سنندج بودند که بهصورت هدفمند و با بهرهگيری از نمونهگيری نظری انتخاب گرديدند .بهمنظور
گردآوری دادهها نيز با شرکتکنندگان پژوهش مصاحبه عميق صورت يافتههای حاصل از آنها در
قالب کدگذاریهای باز ،محوری و انتخابی تحليل گرديد .نتايج کدگذاریهای چندگانه و تحليل
محتوای مصاحبهها نشان داد که اوالً رفاه از نگاه مشارکتکنندگان يک مفهوم جامع و دارای ابعاد مادی
و روانی میباشد؛ ثانياً اين مقوله متأثر از عوامل گوناگونی نظير سياسی مانند سياستهای دولت و
وضعيت توسعهی سياسی در جامعه ،اجتماعی مانند ارزشها ،نگرشها ،سرمايه اجتماعی و رسانههای
جمعی ،عوامل اقتصادی مانند نگرش هزينهای و کمی بهصرف منابع مالی در آموزشوپرورش ،عوامل
سازمانی مانند مديريت ،فرايندها و اقدامات اداری ،عوامل فردی مانند نقش خود معلمان و ويژگیهای
9

 .اين مقاله برگرفته از رساله دکتری در رشته مديريت آموزشی واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی میباشد.

 استاد ،دانشگاه کردستان
 دانشيار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران
 استاديار ،دانشگاه کردستان و مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران
 دانشجوی دکتری مديريت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران ( نويسنده مسؤل)
Slah.1394@gmail.com
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شخصيتی آنها ،عوامل حرفهای مانند هويت شغلی و پرستيژ حرفهای بر رفاه معلمان میباشد؛ ثالثاً
وضعيت رفاهی معلمان را میتوان از طرق مختلف منجمله اهتمام اجتماعی فراگير ،خواست و اقدام
خود معلمان ،توجه به کيفيت در آموزشوپرورش ،به رسميت شناختن و حمايت از کانونهای صنفی
معلمان ،استفاده از تجارب ساير سازمانها در امر رفاه کارکنان ،آگاهی از استانداردهای جهانی رفاه
معلمان و ارتباط مستقل و مستمر با نهادهای بينالمللی ذیربط بهبود بخشيد.

واژههایکلیدی:انتظارات و ادراکات از رفاه ،رفاه مادی و روانی ،استانداردهای جهانی رفاه،
رفاه معلمان

مقدمه 
يکی از اهداف عمده سياستهای اجتماعی دولتها در برنامههای توسعه ناظر بر تأمين
بهزيستی و سعادت انسانها و توجه به نقش و تأثير آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی میباشد
که با نام رفاه در اذهان نمود میيابد .واژهی رفاه 9بهعنوان يک مفهوم جامع دارای ابعاد گسترده
و خود ،محصول مبانی فلسفی و معرفتشناسی و همچنين نظريههای علمی مختلف در حوزه
مديريت منابع انسانی و مديريت رفتار سازمانی میباشد؛ بنابراين شناخت چنين متغيری در
گرو آگاهی از نظريات مختلف رفاه ،مديريت ،مديريت منابع انسانی ،نيازها ،انگيزش و عوامل
مؤثر بر آن و بسياری ديگر از نظريات مرتبط میباشد .بدون شک آموزشوپرورش يکی از
مهمترين و حياتیترين نهادهای هر جامعه به شمار میرود که توسعه و پيشرفت آن در گرو
کيفيت نظام آموزشی آن جامعه است .اگر بخواهيم تعليم و تربيت را از نگاه تفکر سيستمی
مطالعه نماييم ،معلم يکی از اساسیترين منابع اين سيستم و يکی از ورودیهای مهم انسانی
نظام آموزشی محسوب میگردد .نگاهی به نظريات آنتونی گيدنز در بحث ساختار و عامليت
بهخوبی اين واقعيت را آشکار میکند (گيدنز .)9313 ،بر اين اساس میتوان استنتاج کرد که
ارتقای کيفيت زندگی معلمان در بهبود کيفيت خروجیهای يک نظام آموزشی تأثير
قابلتوجهی دارد .معالوصف يکی از اهداف عمده سياستهای اجتماعی دولتها در برنامههای
توسعه ناظر بر تأمين بهزيستی و سعادت انسانها و توجه به نقش و تأثير آن در توسعه
اجتماعی و اقتصادی میباشد که با نام رفاه در اذهان نمود میيابد.
مفهوم رفاه بيانگر حالتی از بهزيستی است و بهنوعی از نشاط پايدار ،انسان اشاره دارد .اين
1- welfare
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امر همچنين حالتی است که عوامل ذهنی ،فيزيکی ،اخالقی و عاطفی هر فرد را در برمیگيرد و
ترکيب اين چهار عامل با همديگر ساختاری را تشکيل میدهند که بهطورکلی از آن بهعنوان
رفاه ،ياد میشود .رفاه اجتماعی عبارت است از مجموعه سازمانيافتهای از قوانين ،مقررات،
برنامهها و سياستهايی که در قالب مؤسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی بهمنظور پاسخگويی
به نيازهای مادی و معنوی انسان ارائه میشود تا زمينه رشد و تعالی او را فراهم آورد (زاهدی
اصل 9311 ،ص  .)95عالوه بر اين به علت نسبی بودن اصطالح رفاه ،درک و تلقی از اين
مفهوم از زمانی به زمان ديگر ،از منطقهای به منطقه ديگر و از کشوری به کشور ديگر ،متفاوت
است (بابو ،واليس ،جواهر ،مستان و بوپاتی 4094 ،9ص .)453
بنابراين اگرچه رفاه عمومی بر بهزيستی عاطفی و روانی افراد داللت دارد که عملکرد
شغلی آنها را متأثر میسازد؛ اما در خصوص بهبود شرايط رفاهی و معيشتی معلمان در کشور
به داليل متعدد اقدام شايستهای صورت نگرفته است .با اين تفاسير وضعيت مبهم و نامناسب
محيط کاری و رفاه عمومی معلمان بر خلقيات ،انگيزش و عملکرد شغلی معلمان تأثير گذاشته
که درنهايت پيشرفت تحصيلی دانشآموزان را نيز تحت شعاع قرار داده است .معلمان در
زندگی خويش عالوه بر درگير شدن با مسائلی مانند مسئوليتهای آموزشی ،سوء رفتار
دانشآموزان و فقدان انگيزهی آنها برای يادگيری ،با مسائل شغلی و چگونگی غنی ساختن آن
نيز ،مواجه میباشند (دورکين ،گری ،ساها ،الورنس و آنتونتی .)4003 ،4بههرحال هرچند در
سالهای اخير توجه به غنای زندگی کاری معلمان افزايشيافته است؛ اما به همان ميزان بلکه
بيشتر مسئوليت آنان در کنار فرايند عادی تدريس ،افزايش بارکار اجرايی ،حضور در جلسات
متعدد ،درگير شدن در فعاليتهای غير تدريس و تأمين انتظارات عمومی ،افزايشيافته است.
در برخی موارد معلمان با مسائل محيطی از قبيل منابع ناکافی ،دشواری در وظايف کاری،
اندازه بزرگ کالسها ،خطرات امنيتی و بهداشتی و موضوعات تدريس غير مرتبط با رشته
تحصيلی ،مواجه بودهاند (اچينيستين .)4004 ،3در اين ميان متغيرهای ديگری نظير حمايت
اداری از معلمان ،امکانات مدرسه ،اندازه کالس ،حقوق ،اوقات فراغت ،منابع موردنياز
1- Babu, Jawahar, Valli, Masthan, & Bhupathi
2- Dworkin, Gary, Saha, Lawrence, & Antwanette
3- Achinstein
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دانشآموزان ،اوضاع اجتماعی-اقتصادی دانشآموزان ،قوميت دانشآموزان ،عملکرد دانشآموزان،
وجود دارند که کارکرد نهاد مدرسه ،فرايندهای سازمانی در محيط کاری و رفاه عمومی معلمان
را متأثر میسازند (هورنگ و سان.)4001 ،9
پیشینهنظریپژوهش 
مطالعه ادبيات موضوع نشان میدهد که بهطور عام برای رفاه کارکنان و بهصورت خاص
برای رفاه معلمان ،نظريه مستقل و مشخصی وجود ندارد .بهطورکلی میتوان گفت مجموعهای
از عوامل مانند فرهنگ سياسی -اجتماعی يک کشور ،سياست ملی آموزشی هر کشور ،متمرکز
يا غيرمتمرکز بودن نظام سياسی ،مقررات مدارس (خصوصی و دولتی) ،قدمت زيرساختها و
قدرت مالی مدارس ،تنوع جمعيتی و قدرت معلمان ،استقالل معلمان ،همسانی فرهنگی بين
مدرسه و دانشآموزان و زمينههای اقتصادی -اجتماعی ،بهصورت کلی با محيط کاری و رفاه
عمومی معلمان مرتبط هستند (دورکين و ساها .)4003 ،به نظر میرسد که ازنظر تئوری در
ميان نظريههای متعدد و گوناگون حوزه رفتار سازمانی ،نظريههای سلسلهمراتبی نيازهای مازلو،
نظريه دوعاملی هرزبرگ ،نظريه تقويت ،نظريه انتظار ،نظريه برابری ،نظريه حمايت سازمانی
ادراکشده ،نظريههای مرتبط با رضايت شغلی و کيفيت زندگی افراد دارای بيشترين ارتباط
مفهومی با رفاه هستند که میتوان در تبيين ابعاد گوناگون مادی ،معنوی ،اقتصادی ،اجتماعی،
سازمانی ،حرفهای رفاه کارکنان موردتوجه و استفاده قرار گيرند.
يکی از ابعاد مهم رفاه ،رفاه روانی میباشد که تحت تأثير عوامل زيادی ازجمله محيط
کاری و ويژگیهای مرتبط با شغل قرار میگيرد در اين خصوص ،فردريک هرز برگ در نظريه
مشهور دوعاملی خود عواملی چون خطمشی شرکت و شيوه اداره آن ،چگونگی سرپرستی و
موقعيتهای کار ،روابط ميان کارکنان ،حقوق ،امنيت شغلی و زندگی شخصی تحت عنوان
عوامل بهداشتی و دسته ديگری از عوامل شغلی نيز مانند کاميابی در کار ،ماهيت کار ،پيشرفت
و رشد فرد به سبب کار را عوامل انگيزاننده ناميد که شرايط مطلوب عوامل مذکور در مرحله
نخست موجبات رضايت فرد را فراهم نموده و در مرحله بعد باعث افزايش رفاه روانی وی
1- Horng & Sun
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میگردد .نظريه برابری که توسط استيسی آدامز مطرح گرديد بر اين پايه استوار است که
اشخاص میخواهند که با آنها بهصورت عادالنه برخورد شود .در اين نظريه ،برابری با عنوان
باوری که آيا با ما در ارتباط با ديگران به انصاف رفتار شده است؟ تعريف میشود .بدون شک
رعايت عدالت در هر جامعه و سازمان بستری را فراهم میسازد که امکانات ،منابع و
ظرفيتهای سازمان با توجه به لياقت و توانايی افراد توزيع گرديده و از بروز تبعيض و شکاف
بين افراد اجتناب گردد در چنين شرايطی بهطورمعمول افراد ازلحاظ روانی نيز از يک نوع
تأمين رفاهی برخوردار میشوند.

1

حمايت سازمانی ادراکشده آيزنبرگر ،هانتينگتون ،هاچينسون و سوا ( )9116يکی ديگر از
نظرياتی است که به دنبال تأمين نيازهای روانی -اجتماعی کارکنان میباشد بر اساس اين
نظريه ،حمايت ادراکشده سازمانی ،تلقی کارکنان نسبت به ارزشگذاری سازمان در مورد
مشارکت آنها و تأمين بهزيستی افراد از طرف سازمان میباشد .حمايت ادراکشده سازمانی
بهصورت مستقيم بر سه گروه از متغيرهای سازمانی داللت میکند که عبارتاند از :پاداش
سازمانی ،شرايط مطلوب کاری و انصاف و حمايت مديران در خصوص رفتار با کارکنان؛
بنابراين میتوان گفت که حمايت سازمانی ادراکشده نيز بهعنوان يکی از فرايندهای سازمانی
در تأمين رفاه کارکنان نقش بسزايی دارد.
فرانس و پاورس )9115( 4در نظريه خود کيفيت زندگی را معادل ادراک فرد از رفاه معنی
کردهاند که به نظر میرسد از رضايت در حيطههای عمده زندگی ناشی میشود .بر اين اساس
کيفيت زندگی يک حالت رفاه ويژه است که يکی از ابعاد مهم آن توانايی انجام فعاليتهای
روزانه است که خود به رفاه جسمی ،روانی و اجتماعی فرد برمیگردد .ازاينرو کيفيت زندگی
و رفاه ازلحاظ شاخصها ،ابعاد و حوزههای تحت پوشش از تقارن و همپوشانی بااليی
برخوردار بوده بهطوریکه يکی از مؤلفههای اصلی و کليدی سنجش رفاه هر جامعه کيفيت
زندگی در آن جامعه میباشد .يکی از مشهورترين نظريههای مرتبط با نياز ،نظريه سلسلهمراتب
نيازها میباشد که توسط آبراهام مازلو ارائه گرديده است .جامعيت اين نظريه در لحاظ نمودن
نيازهای گوناگون انسان و توجه به ابعاد مادی و روانی نياز افراد بر اهميت بيشازحد اين
1- Eisenberger, Huntington, Hutchinson, & Sowa
2- Ferrance & powers
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نظريه در تبيين رفتار سازمانی افراد تأکيد دارد.
رفاه کارکنان يکی از نگرانیهای اصلی کارفرمايان در بيشتر سازمانها و نهادها میباشد.
پيش از جنبش اتحاديههای کارگری در اوايل قرن بيستم کارفرمايان توجه اندکی به رفاه
کارکنان مینمودند و عموماً بر اين باور بودند که رفاه کارکنان را میبايست تا حد ممکن در
پايينترين وضع آن نگهداشت .درواقع شکلگيری و گسترش جنبش سنديکاها و اتحاديههای
کارگری سبب شد تا عالوه بر جا انداختن اولويت توجه به مقوله رفاه کارکنان در سازمانها،

زمينه بهبود رفاه کارکنان و کارايی سازمانی فراهم گردد (الجت ،موتای و کاسگی.)4092 ،1
ازآنجاکه مسائل مربوط به کار به کيفيت ضعيف زندگی کاری و درنتيجه کاهش عملکرد افراد
منجر میگردد ،بر همين اساس و به دليل مزايای قابلتوجهی نظير کارآمدی 4و وفاداری

3

سازمانی که اهتمام بر رفاه کارکنان برای سازمان و مديران آن در پی دارد ،مقوله رفاه کارکنان از
سوی بيشتر سازمانها به منزله يک استراتژی و بهمنظور بهبود بهرهوری کارکنان بهصورت
گستردهای موردتوجه قرارگرفته است (مانزينی و جاندور )4099 ،2ازاينرو فراهم کردن
خدمات رفاهی مناسب برای کارکنان برای بهبود کارايی و بهرهوری سازمانی بسيار مهم
ارزيابیشده است (مانجو و ميشارا )4007 ،5از طرف ديگر نبايد نقش فعاليتهای رفاهی را بر
ارتقای توسعه اقتصادی بهواسطه نقش آن در افزايش کارايی و بهرهوری سازمانی ناديده گرفت
(نياکوارا ،شوندو و گونجرا .)4092 ،6بااينحال و بنابه شواهد نظری و تجربی مربوط به رفاه
کارکنان در نمودار  9مقياسهای رفاهی کارکنان در چهار حوزه کلی مشخصشده است:
اهدافوسؤاالتپژوهش 
پژوهش حاضر باهدف مطالعه چگونگی ادراک معلمان از رفاه خويش ،شناسايی عوامل
مؤثر بر آن و تعيين سازوکارهای بهبود وضعيت رفاهی معلمان از ديدگاه آنها انجام شد .براين
اساس پاسخ به سؤاالت پژوهشی زير مبنای کار قرار گرفتند:
Lagat, Mutai, & Kosgey
Productivity
Loyalty
Manzini & Gwandure
Manju & Mishra
Nyakwara, Shiundu, & Gongera

123456-
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 -9ادراک معلمان از رفاه خويش چگونه است؟
 -4چه عواملی بر رفاه معلمان تأثير میگذارند؟
 -3با استفاده از چه سازوکارهايی میتوان وضعيت رفاه معلمان را بهبود بخشيد؟
ایمنی 
تجهيزات ايمنی

شاخصهای

رفاهعمومی 
امکانات پزشکی و درمانی،
رستوران ،محل استراحت،
آموزش فرزندان ،امکانات اوقات
فراغت ،ایاب و ذهاب و ....

رفاهی کارکنان
بهداشت 
آب آشاميدنی

تأمیناجتماعی 
مزايای خروج ازسازمان
مزايای بازنشستگی

نمودار  .9مقياسهای چهارگانه رفاه کارکنان

روششناسی 

با عنايت به ماهيت اکتشافی بودن موضوع و با توجه به اهداف و فرايند مطالعه ،اين
پژوهش بهصورت کيفی و از روش نظريه داده بنياد استفادهشده است که به کشف زوايای
عميق فکری افراد کمک میکند .در اين روش به دليل ماهيت کيفی پژوهش و بررسی ابعاد
وسيعی از مسئله ،انتخاب نمونهها محدود بوده و با استناد به منابع علمی اين تعداد میتواند
بين  1تا  40نفر باشد (هومن ،9315 ،ص .)900
بر مبنای نمونهگيری نظری که روش رايج نمونهگيری در مطالعات کيفی است ،بهمنظور
گردآوری دادههای پژوهشی و بهمنظور تعيين ابعاد مسئله تحقيق حاضر ،ابتدا با چهار نفر از
معلمان آموزشوپرورش مصاحبههای اوليه و مقدماتی صورت گرفت و در مرحله بعد  94تن
از معلمان استان کردستان با زمينههای علمی متفاوت و آشنا با امور رفاهی معلمان که در مقاطع
مختلف آموزشی نيز به تدريس اشتغال داشتند بهصورت هدفمند انتخاب و با آنها
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مصاحبههای عميق صورت گرفت و ديدگاه آنها در خصوص مسئله پژوهش مورد واکاوی و
تحليل قرار گرفت .از ميان  94نفر مشارکتکننده در اين مطالعه  1نفر مرد و چهار نفر زن
بودند .مصاحبه با کسب اجازه از مشارکتکنندگان ضبط و بالفاصله پياده و تحليل میشد.
برای تجزيهوتحليل يافته نيز متناسب با روش نظريه داده بنياد از روشهای کدگذاری باز،
کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده و نتايج حاصل نيز در همين قالب در بخش
يافتههای تحقيق ارائه گرديد.
یافتههایتحقیق 

نتايج کدگذاری باز از ديدگاه معلمان مشارکتکننده در اين مطالعه مبين آن است که حدود
 369گزاره در توصيف ادراک آنان از مقوله رفاه ،عوامل مؤثر بر آن و سازوکارهای بهبود
وضعيت رفاهی معلمان توسط مشارکتکنندگان ارائهشده است .اين گزارهها درنهايت در 46
مقوله محوری و پنج عامل اصلی (کد انتخابی) مشتمل بر عوامل سياسی ،عوامل اقتصادی،
عوامل اجتماعی و فرهنگی ،عوامل سازمانی و عوامل حرفهای و فردی خالصه گرديد .در
جريان کدگذاریهای سهگانه (باز ،محوری و انتخابی)(رفاه نامطلوب معلمان) بهعنوان مقوله
اصلی يا پديده مرکزی پژوهش مشخص شد .درنهايت تمام مقولههای مرتبط با پديده مرکزی
در پنج محور شامل (شرايط علی ،زمينه ،استراتژی ،عوامل مداخلهگر و پيامد) سامان يافتند که
در ادامه اين بخش گزارششده است.
بههرحال بخشی از مفاهيم و مقولههای عمدهای که از مصاحبهها استخراج گرديدند بيانگر
چگونگی ادراک معلمان از رفاه خويش (پاسخ به سؤال اول تحقيق) میباشد بهعبارتديگر اين
کدها و مقولهها نشاندهنده مفهوم رفاه از ديدگاه معلمان و مهمترين شاخصهای آن است.
ازآنجاکه شاخصهای رفاه تا حد زيادی مشخص و روشن میباشند لذا در اين قسمت بهمنظور
اجتناب از اطاله کالم از ذکر شرحواره های آنها و استناد به نمونه مصاحبهها خودداری نموده
و تنها به ذکر مقولههای عمده میپردازيم که به شرح زير است:
 :9جنبههای مادی رفاه :4 ،جنبههای روانی رفاه :3 ،حقوق و درآمد :2 ،خدمات بهداشت و
سالمت :5 ،مسکن :6 ،خدمات فرهنگی و اوقات فراغت :7 ،امنيت :1 ،عدالت  :1شرايط
فيزيکی محيط کار و مزايای شغلی :90 ،پرستيژ اجتماعی معلم و  :99هويت شغلی معلم.
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در پاسخ به سؤال دوم پژوهش که چه عواملی در ايجاد و بهبود رفاه معلمان مؤثر
میباشند؟ مقولههای دوازدهگانه زير بهدستآمده است که میتوان آنها را در يک طبقهبندی
کلی به عوامل سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سازمانی و فردی تقسيمبندی نمود.
 :9برنامهها ،اقدامات و الزامات سياسی :4 ،ويژگیهای و نقش معلم :3 ،استقالل حرفهای،
 :2کانونهای صنفی معلمان :5 ،نقش مديريت :6 ،فرايند و اقدامات اداری :7 ،کارايی نظام
آموزشی :1 ،نگرشهای حاکم بر جامعه :1 ،ارزشها :90 ،سرمايه اجتماعی :99 ،رسانههای
جمعی و  :94الزامات اقتصادی
تبیینمدلمفهومیازرفاهمعلمان 
شرایطعلّی 
در اين پژوهش پديدهی کانونی و هستهای ،درواقع «وضعیت نامطلوب رفاه معلمان»
میباشد که به توضيح علل ،زمينهها ،عوامل ميانجی ،مؤثر بر اين مفهوم ،تعامالت ،راهبردها و
فرايند شکلگيری آن و آثار ،نتايج و پيامدهای ناشی از آن میپردازيم.
همانطور که در مدل نهايی (نمودار  )4مشاهده میشود ،دودسته از عوامل اصلی شرايط
علی پديده رفاه نامطلوب معلمان را بهصورت مستقيم تحت تأثير قرار داده است.
الف)عواملسیاسی 
بنا به اظهارات معلمان اين عامل يکی از اصلیترين علل کيفيت رفاه معلمان به شمار
میرود؛ و بهطورکلی میتوان تأثيرگذاری اين عامل را در سه بعد تحليل نمود.
 -9فقدان برنامهريزی راهبردی در خصوص آموزشوپرورش و عدم ثبات سياستهای
کالن در اين مورد :به اين معنا که چون برنامههای راهبردی و بلندمدت در نظام آموزشی وجود
ندارد و با تغيير دولتها ،برنامهها کالً تغيير کرده و اکثر برنامهها بدون دستيابی به اهداف
تعيينشده متوقف میشوند ،اين بیثباتی و فقدان برنامههای کارشناسی شده به بخشهای
مختلف نظام آموزشی ازجمله رفاه معلمان آسيب میرساند.
 -4وضعيت توسعه سياسی و مشارکت مدنی در جامعه :در ارتباط با معلمان میتوان گفت
که اگر آنها اين امکان را داشته باشند که از طريق يک نظام مشارکتی در تصميمگيریهای
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مربوط به خود دخالت نمايند ،برای دفاع از حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،روانی و حرفهای
خويش کانونهای مستقل داشته باشند و نهايتاً به وضعيت نامطلوب خود در چارچوب
فعاليتهای مدنی اعتراض کنند و اين اطمينان را حاصل نمايند که به خاطر اين اعتراض مدنی
بهای سنگينی نخواهند پرداخت ،شايد وضعيت رفاه معلمان بهتر از امروز میبود.
 -3ديدگاه سياستگذاران در مورد تعليم و تربيت :يافتههای حاصل از مصاحبه با معلمان
بيانگر اين واقعيت است که اگر ديدگاه مسئولين کشوری و سياستگذاران در مورد تعليم و
تربيت مثبت باشد ،برای آن ارزش قائل باشند ،به توليد سرمايهی فکری و انسانی و تربيت انسان
آگاه اهميت بدهند و بهطورکلی به تعليم و تربيت بها بدهند ،نتيجهی طبيعی آن فراهم ساختن
منابع مالی درخور و موردنياز آن میباشد که اين خود نيز بر رفاه معلمان تأثير بسزايی دارد.
ب)عاملاقتصادی 
آموزشوپرورش يکی از نظامهای حياتی هر جامعه است که منابع مالی و وضعيت معيشتی
اصلیترين منابع انسانی آن يعنی معلمان تعيينکننده ميزان کيفيت خروجی آن سيستم است.
تأثير عامل اقتصاد بر رفاه معلم را نيز میتوان از چند بعد تحليل نمود.
 .9ضعف بنيادين در ساختار اقتصاد و توليد کشور تأثير نامطلوبی بر تمام بخشهای ديگر
ازجمله تعليم و تربيت داشته است.
 .4تسلط تفکر ليبراليستی بر يک نظام اقتصادی ،عامل اصلی در سياستگذاری رياضتی در
اقتصاد محسوب شده و در چنين وضعيتی تزريق منابع مالی در تمام بخشها با محدوديتهای
جدی روبرو میشود که يکی از نامزدهای اصلی در کاهش بودجه آن ،نظام آموزشی میباشد.
 .3نگرش بهصرف هزينهها و منابع در آموزشوپرورش :تا زمانی که نگرش و نگاه
بهصرف منابع در آموزشوپرورش يک ديدگاه مصرفی و هزينهای باشد و نظام آموزشی را
يکنهاد پرهزينه قلمداد نمايند ،وضعيت معيشت اصلیترين منابع انسانی آن يعنی معلمان نيز
در چنين تفکری در پايينترين سطح خود خواهد ماند و تغييری نخواهد کرد.
ینهای 
شرایطزم 
رفاه نامطلوب معلمان بهعنوان پديده اصلی اين تحقيق مضاف بر اينکه محصول اصلی
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عوامل سياسی و اقتصادی میباشد ،در بافت و زمينهای نيز قرار دارد که عواملی چون ارزشها،
نگرشها و سرمايه اجتماعی و بسياری از عوامل ديگر در وضعيت فعلی آن دخيل بودهاند.
ارزشها :امروزه ارزشهای اجتماعی و فرهنگی در مورد علم و علمآموزی نسبت به

.3
گذشته کمرنگتر شدهاند و ارزشهای معنوی جای خود را به ارزشهای مادی دادهاند ،معلم
نيز در چنين نظام ارزشی از جايگاه بااليی برخوردار نيست و وضعيت معيشتی و رفاهی او نيز
برای ديگران زياد مهم نيست
نگرشها :ازآنجاکه جامعه به نهاد آموزشوپرورش بهعنوان يکنهاد پرنيرو و هزينهبر

.4
نگاه میکند و درواقع بهجای نگاه کيفی و سرمايهای يک نگرش کمی و مصرفی در مورد
آموزشوپرورش در جامعه حاکم است ،طبيعی است که تزريق منابع مالی به اين نظام دچار
مشکل شده و درنتيجه رفاه معلمان با مشکالت عديده و جدی مواجه میگردد.
.1سرمایهاجتماعی :مؤلفههای سرمايه اجتماعی با شاخصهای رفاه روانی دارای همپوشانی
مفهومی بااليی میباشد؛ بهعبارتديگر اعتماد به معلم ،ارتباط توأم با احترام با او ،قدرشناسی نسبت
به مسئوليت خطير معلمی ،امکان مشارکت وی در تصميمات مربوط به خويش و اعتماد و
مشارکت مردم در نظام آموزشی ،بستری را فراهم میسازد که هم ازلحاظ مادی و هم از بعد روانی
به تأمين رفاه معلمان میانجامد؛ اما با ابراز تأسف زياد میتوان گفت که وضعيت اين عامل نيز در
حال حاضر زياد مناسب نيست و اين وضعيت به کاهش ارج و احترام مقام معنوی معلم در جامعه،
سلب اعتماد نسبت به آموزشوپرورش و خروجیهای آن و فقدان مشارکت مردم در تعليم و
تربيت گرديده است که نتيجه چنين شرايطی نيز رفاه نامطلوب معلمان است.
شرایطمیانجی 
در ارتباط با وضعيت نامطلوب رفاه معلمان عواملی مانند ويژگیهای و صفات فردی
معلمان ،وضعيت رفاه دانشآموزان و رسانههای جمعی میتوانند بهعنوان شرايط ميانجی عمل
نموده و وضعيت آن را تحت تأثير قرار دهند.
ویژگیهای وصفاتشخصیتیمعلمان(عواملفردی) :خصوصيات فردی از قبيل

 -3
بلوغ شناختی ،عاطفی و اجتماعی ،سطح درک و آگاهی فرد ،وقوف افراد به حقوق خويش،
احساس ارزشمندی و عزتنفس ،اعتمادبهنفس ،تلقی از خود بهعنوان شهروند شايسته،
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حقطلبی ،جسارت ،احساس مسئوليت در قبال خود و حرفه خويش ،درک اهميت حرفه
خويش و اهميت آن در جامعه ،مواردی هستند که در قالب عوامل فردی معلمان میتواند در
بهبود يا تضعيف رفاه آنها بسيار مهم باشند.
دانشآموزی :بهطورکلی پايگاه اقتصادی و اجتماعی دانشآموزان ،ميزان
  -4رفاه  
بهرهمندی آنها از امکانات و تسهيالت آموزشی در خانواده ،برخورداری دانشآموز از يک
محيط يادگيری آرام ،جذاب و بانشاط و همچنين عملکرد تحصيلی آنها در بسياری از موارد
بخصوص ازلحاظ رفاه روانی میتواند بر معلمان تأثير بسزايی داشته باشند.
-1نقشرسانههایجمعی :میتوان با استفاده از اين ظرفيت مهم به هر پديدهای ارزش و
اهميتی را بخشيد که برای جامعه يک دغدغه و مسئله جدی به شمار برود و توجه مسئولين را
به آن پديده معطوف ساخت .نتيجه اين ايجاد حساسيت نسبت به پديده ،توجه جدی به آن،
مطالعه علمی آن ،تخصيص امکانات و منابع جهت تغيير و بهبود آن میباشد.

پدیده
فرايند کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و تعيين مقولههای عمده واصلی و فضای مفهومی
کدها و مقولهها نشان میدهد که وضعيت نامطلوب رفاه معلمان ،پديده اصلی و هستهای
پژوهش به شمار میرود که در تمام کدها و مقولهها به نحوی به آن پرداختهشده است و
هرکدام از آنها بخشی از علل ،زمينه ،فرايند ،راهبرد ،تعامالت مربوط به آن را تبيين نموده و
گروهی ديگر نيز بيانگر آثار و نتايج آن هستند .ازاينرو با استناد به يافتههای تحقيق ،وضعيت
نامطلوب رفاه معلمان بهعنوان پديده کانونی بخش کيفی پژوهش انتخاب گرديد و شرايط علی
زمينهای و شرايط ميانجی آن ،چگونگی فرايند شکلگيری ،راهبردها و تعامالت مربوط به آن و
پيامدهای حاصل از آن از ديدگاه معلمان و در قالب مدل نهايی بخش کيفی تحقيق ترسيم گرديد.
تعامالت،فرایندوراهبردها 
وضعيت نامطلوب رفاه معلمان بهعنوان پديده کانونی اين پژوهش ،در تعامل با عواملی
مانند جايگاه نظام آموزشی در جامعه ،احترام و ارزشی که جامعه برای معلم قائل است ،سطح
مشارکت معلمان در مسائل و تصميمات حرفهای خود و حق آنها برای تشکيل کانونهای
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صنفی مدافع حقوق معلمان شکل میگيرد .همچنين وضعيت فعلی رفاه معلمان محصول فرايند
پردازش منابع و ورودیهای نظام آموزشی در قالب مديريت ،تصويب و اجرای قوانين،
مقررات ،سياستها ،برنامهها ،بخشنامهها و آييننامههای درونسازمانی میباشد که متأسفانه
مديريت در سطوح عالی ،ارشد و حتی پايه ،وضعيت مناسبی ندارد؛ چراکه نه وزير آموزشوپرورش
از ميان معلمان و نه از کانال نظرات آنها انتخاب میشود ،اين حقيقت از يکسو و ترکيب و
پردازش منابع از سوی ديگر به دست همين گروه مديريتی و کيفيت فرايندها و اقدامات اداری
از سوی ديگر به وضعيت فعلی رفاه معلمان منجر شده است.
عالوه بر تعامالت و فرايندها ،عامل ديگری نيز در به وجود آمدن وضعيت فعلی رفاه
معلمان دخيل است که میتوان از آن بهعنوان راهبردها نام برد .بدون شک در هر سازمانی در
قالب مديريت منابع انسانی ،مديريت پاداش ،نظام جبران خدمت کارکنان و پرداخت حقوق و
مزايای کارکنان ،اقداماتی انجام میگيرد که اولين نتيجه آن کيفيت رفاه منابع انسانی آن سازمان
میباشد .در آموزشوپرورش نيز با استفاده از راهبردهای باال در جهت تأمين رفاه معلمان
تالشهايی صورت گرفته است که بسيار محدود و تا حد زيادی با استانداردهای کيفيت
زندگی فاصلهدارند .از اين راهبردها میتوان بهعنوان رفاه مادی :حقوق و درآمد ،مسکن،
خدمات بهداشتی و درمانی (جسمی و روانی) ،بهرهمندی از اوقات فراغت و مسافرت ،تأمين
رفاه روانی –امنيت ،عدالت درون و برونسازمانی ،تکريم مقام معنوی معلم ،حفظ پرستيژ
اجتماعی و فراهم نمودن هويت شغلی مثبت و پايدار برای معلمان ،يادکرد
پیامدها 
شرايط نامطلوب رفاه معلمان میتواند به بخشهای گوناگون نظام آموزشی آسيب برساند
بههرحال پيامدهای رفاه نامطلوب معلمان در سه سطح زير قابلتحليل است:
آنها،کیفیتبعدعلمی
الف)وضعیتانگیزهوعالقهمعلمان،دویاچندشغله شدن 
معلموفرایندتدریس :معلمی که از رفاه مطلوب و قابلقبول برخوردار نيست ديگر انگيزه
زيادی در شغل خود نخواهد داشت و عالقه وی نيز هرچند که زياد باشد درنبرد با مشکالت
رفاهی مغلوب شده و کاهش میيابد ،اين معلم برای تأمين نيازهای خويش به شغلهای دوم و
سوم روی میآورد و اين مسئله نيز به تضعيف بعد علمی معلم و کاهش کيفيت فرايند تدريس
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شرایطعلی :
عواملسیاسی (وضعيت ثبات در برنامههای راهبردی و سياستهای
کالن ،توسعهی سياسی و مشارکت مدنی در سطح جامعه ،ديدگاه
و نگرش مسئولين و سياستگذاران در مورد تعليم و تربيت)




عوامل اقتصادی (ضعف بنيادين در ساختار اقتصادی ،رسوخ
منطق بازار در نظام آموزشی ،نگرش مصرفی به صرف منابع
در آموزش و پرورش ،تامين بودجه واقعی آموزش و پرورش)










شرایطزمینهای :



عوامل اجتماعی و



فرهنگی (جايگاه


تعليم و تربيت در

پدیده :
ادراک معلمان از وضعيت نامطلوب رفاهی خويش



نسبت به آموزش و





تعامالت،راهبردهاوفرایند :
تامینرفاهمادی :حقوق و درآمد کافی ،مسکن ،خدمات
بهداشتی و درمانی ،بهره مندی از اوقات فراغت
تامینرفاهروانی:امنيت همه جانبه ،عدالت درون و برون
سازمانی ،احترام به معلم ،حفظ پرستيژ اجتماعی و
هويت شغلی مثبت و پايدار برای معلمان

عواملسازمانی–مدیریتی:اقدامات و فرايند اداری ،محيط
کاری جذاب ،حق داشتن کانونهای صنفی مستقل معلمان
و امکان مشارکت معلمان در امور مربوط به خود









خلقيات فردی
دانشآموزی و

باور و نگرش

اجتماعی)

ويژگیها و
معلمان ،رفاه

ارزشهای جامعه،


پرورش  -سرمايه


شرایطمداخلهگر :

پیامدها :

الف -انگيزه و عالقهی پايين معلمان ،دو يا چند شغله شدن
آنها ،تضعيف بعد علمی معلم و کاهش کيفيت فرايند تدريس
ب -عملکرد تحصيلی دانش آموزان
ج -کيفيت و کارايی نهايی نظام آموزشی

نمودار  .4مدل مفهومی از رفاه معلمان

نقش رسانههای
جمعی
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وی میانجامد (معلم شماره .)90
ب) متأسفانه آسيبهای ناشی از رفاه نامطلوب معلمان بالفاصله در کالس درس معلم
ظهور کرده و کيفيت و عملکرد تحصيلی و يادگيری دانشآموزان را با چالشهای جدی مواجه
میسازد( .مشارکتکنندگان شماره  94 ،5و .)6
ج)کاراییوعملکردنهایی نظامآموزشی :ترکيب و به هم آميختن دو آسيب قبلی ،به
پيامد نامطلوبتر و گستردهتری منجر میگردد که فقدان کارايی نهايی نظام آموزشی میباشد.
شايد نتوان عامل اصلی کيفيت کارايی نظام آموزشی را بهتنهايی رفاه نامطلوب معلمان تلقی
نمود ،اما نقش اين عامل در به وجود آمدن چنين سطحی از کيفيت و کارايی نظام آموزشی
غيرقابلانکار است( .مشارکتکنندگان شماره  1و .)94

یجهگیری 
بحثونت 
پژوهش حاضر باهدف مطالعه ادراک معلمان استان کردستان از وضعيت رفاهی خويش،
مهمترين عوامل مؤثر بر آن و سازوکارهای بهبود رفاه معلمان انجام گرديد .نتايج اين مطالعه
مبين آن است که ادراک معلمان از وضعيت نامطلوب رفاه خويش بهعنوان پديده کانونی اين
تحقيق ،محصول شرايط علی مانند شرايط سياسی و عوامل اقتصادی میباشد .اين پديده در
زمينهای شکل میگيرد که جايگاه تعليم و تربيت در ارزشهای آن جامعه مناسب نيست،
نگرش مردم در مورد تعليم و تربيت مثبت نبوده و وضعيت سرمايه اجتماعی نيز در چنين
جامعهای مطلوب نمیباشد .پديده مذکور به کمک عواملی مانند ويژگیهای خلقی و شخصيتی
معلمان ،رفاه دانشآموزی و همچنين رسانههای جمعی بهعنوان شرايط ميانجی رشد میکند.
نتيجه اين بخش از پژوهش همسو با نتايج تحقيقات مشابه میباشد فرهادی راد ،حميد؛ پارسا،
عبداهلل و نظری ،شيرزاد ( )9312نشان دادند که مسئوالن آموزش و پرورش میتوانند با
تبليغات مناسب و استفاده از رسانه های جمعی و با تاکيد بر اهميت ،شان و جايگاه حرفه
معلمی در جامعه ،باعث شکلگيری ادراکی مبتنی بر افتخار و غرور حرفهای در جامعه
فرهنگيان شده ،عملکردهای خودجوش ،غير رسمی و فراتر از نقش را ترويج دهند پديده رفاه
نامطلوب معلمان در نتيجه تعامالت ،فرايندها و راهبردهايی ظهور میيابد که از اهم آنها
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میتوان به احترام به استقالل حرفهای معلمان ،حق آنها برای داشتن کانونهای صنفی مستقل،
مشارکت آنها در امور مربوط به خويش ،در قالب تعامالت ،کيفيت مديريت و اقدامات و
فرايندهای اداری در قالب فرايند و کيفيت تأمين رفاه مادی و روانی معلمان بهعنوان راهبردها،
اشاره نمود .در نتيجه پيامدهای رفاه نامطلوب معلمان که پس از تعامالت ،فرايند و راهبردها،
ظهور میکند ،بسيار عميق و گسترده میباشند .آنچه روشن است و نيازمند تفسير نيست اين
است که پيامدهای ناشی از وضعيت نامناسب رفاه معلمان در سطوح عملکرد حرفهای معلم،
عملکرد تحصيلی دانشآموز و نهايتاً کارايی نظام آموزشی نمود میيابد.
نتايج اين مطالعه همچنين نشان داد که اوالً رفاه از نگاه مشارکتکنندگان يک مفهوم جامع
و دارای ابعاد مادی و روانی میباشد؛ ثانياً اين مقوله متأثر از عوامل گوناگونی نظير سياسی
مانند سياستهای دولت و وضعيت توسعه سياسی در جامعه ،اجتماعی مانند ارزشها،
نگرشها ،سرمايه اجتماعی و رسانههای جمعی ،عوامل اقتصادی مانند نگرش هزينهای و کمی
بهصرف منابع مالی در آموزشوپرورش ،عوامل سازمانی مانند مديريت ،فرايندها و اقدامات
اداری ،عوامل فردی مانند نقش خود معلمان و ويژگیهای شخصيتی آنها ،عوامل حرفهای
مانند هويت شغلی و پرستيژ حرفهای بر رفاه معلمان میباشد نتيجه اين بخش از پژوهش مويد
نتايج پژوهشهای قبلی است قنبری ،سيروس؛ عسگری ،علی اکبر و سرمدی انصار ،حسن
( )9313نشان دادند که عوامل مديريتی – ساختاری ،امکاناتی –رفاهی ،فردی-انگيزشی و
روانی –انگيزشی به ترتيب بيشترين اهميت را در ايجاد انگيزش شغلی مديران مدارس ابتدايی
به خود اختصاص دادند که از ميان عوامل مذکور ،عوامل مديريتی –ساختاری بيشترين تاثير را
بر انگيزش مديران داشته است .ثالثاً وضعيت رفاهی معلمان را میتوان از طرق مختلف
منجمله اهتمام اجتماعی فراگير ،خواست و اقدام خود معلمان ،توجه به کيفيت در
آموزشوپرورش ،به رسميت شناختن و حمايت از کانونهای صنفی معلمان ،استفاده از
تجارب ساير سازمانها در امر رفاه کارکنان ،آگاهی از استانداردهای جهانی رفاه معلمان و
ارتباط مستقل و مستمر با نهادهای بينالمللی ذیربط بهبود بخشيد.
بههرحال ازآنجاکه کارکنان توانمند ،باانگيزه ،مسئوليتپذير ،خالق و برخوردار از رفتارهای
مناسب شهروند سازمانی ثروت و مزيت رقابتی هر سازمانی بهحساب میآيند ،ازاينرو
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ترديدی نيست که خدمات ،فعاليتها و امکانات رفاهی که سازمانها برای پرسنل خود فراهم
میکنند میبايست بهمنزله يک سرمايهگذاری عقاليی و راهبردی در نظر گرفته شود (سينگال و
گويال )4095 ،9بر همين اساس نتايج مطالعات انجامشده در خصوص نقش و اهميت رفاه
کارکنان در حيات سازمانی نشان میدهد که تسهيالت رفاهی در سازمانها نهتنها به سازمانها
کمک میکند تا بهسوی تأمين رضايت شغلی کارکنان حرکت نمايند بلکه آن همچنين يکی از
باارزشترين و بهترين فعاليتهای يک سازمان ارزيابی میشود .بههرحال ازجمله داليلی که
ضرورت پرداختن به مسائل رفاهی معلمان را توجيه میکند ،میتوان به موارد زير اشاره نمود:
 -9وجود شرايط رفاهی مناسب سبب بهبود کارايی حرفهای معلمان میشود؛
 -4زمينه بهبود روحيه کاری آنان را فراهم میکند.
 -3در کاهش غيبت و خروج معلمان از سازمان مؤثر است؛
 -2به بهبود فضای انسانی و احترام متقابل ميان افراد و کاهش مناقشات سازمانی کمک میکند؛
 -5افزايش سرمايه اجتماعی بين معلم و سازمان را به دنبال دارد؛ و
 -6از آسيبها و بيماریهای سازمانی در سازمان میکاهد و بهداشت روانی و جسمی معلمان
را بهبود میبخشد.
بااينحال نتايج مطالعه سينگال و گويال ( )4095نشان میدهد که اکثريت کارکنان از بيشتر
خدمات رفاهی و شاخصهای آنکه توسط سازمانها ارائه میشود رضايت ندارند .معالوصف،
نظر به اهميت وضعيت رفاهی معلمان در بهبود عملکرد حرفهای ،سطح و کيفيت يادگيری
دانشآموزان و درنهايت کارايی و اثربخشی نظام آموزشی ،میبايست بهبود وضعيت رفاهی
معلمان را بهعنوان يک رسالت راهبردی در اولويت برنامههای آموزشوپرورش قرار گيرد و در
انديشه بهرهگيری از سازوکارهايی بود که برآيند آن خوشنودی روانی و مادی معلمان را در پی
داشته باشد .به همين منظور و با تکيهبر آرا و نظرات مشارکتکنندگان در اين مطالعه استفاده از
سازوکارهای زير میتواند در نيل به اين مقصود کارگشا باشد:
 -9اقدام و خواست خود معلمان -4 ،عزم جدی و ارادهی عمومی -3 ،بازتعريف نقش و
جايگاه معلم -2 ،تشکيل کانونهای صنفی مستقل معلمان -5 ،استفاده از تجارب رفاه اساتيد
1- Singla & Goyal
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در دانشگاهها برای بهبود رفاه معلمان -6 ،ارتباط مستمر و مستقل با نهادهای بينالمللی ذیربط
و  -7آگاهی از استانداردهای رفاه معلمان در کشورهای ديگر








منابع 
مقدمهای بر خدمات اجتماعی در اسالم ،تهران .چاپ دوم،

زاهدی اصل ،محمد (.)9316
انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايی.
زاهدی اصل ،محمد ( .)9311مبانیرفاهاجتماعی ،تهران .چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه عالمه
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