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مطالعه چگونگی ادراک معلمان استان کردستان از رفاه خويش، شناسايی  باهدفپژوهش حاضر 
ن انجام گرديد. روش پژوهش و پيشنهاد سازوکارهای بهبود وضعيت رفاه معلما بر آن مؤثرعوامل 

تن از معلمان شهرستان  94در اين مطالعه  کنندگان شرکت. باشد یمحاضر از نوع کيفی و داده بنياد 
 منظور بهنظری انتخاب گرديدند.  يریگ نمونهاز  يریگ بهرههدفمند و با  صورت بهسنندج بودند که 

در  ها آنحاصل از  های يافتهق صورت پژوهش مصاحبه عمي کنندگان شرکتنيز با  ها دادهگردآوری 
چندگانه و تحليل  های کدگذارینتايج  باز، محوری و انتخابی تحليل گرديد. های کدگذاریقالب 

يک مفهوم جامع و دارای ابعاد مادی  کنندگان مشارکتاز نگاه  اوالً رفاهنشان داد که ها  محتوای مصاحبه
دولت و  های سياستسياسی مانند  يرنظز عوامل گوناگونی ا متأثرباشد؛ ثانياً اين مقوله  می و روانی

های  ، سرمايه اجتماعی و رسانهها نگرش، ها ارزشسياسی در جامعه، اجتماعی مانند ی  وضعيت توسعه
، عوامل وپرورش آموزشمنابع مالی در  صرف بهو کمی ای  جمعی، عوامل اقتصادی مانند نگرش هزينه

 های ويژگیا و اقدامات اداری، عوامل فردی مانند نقش خود معلمان و سازمانی مانند مديريت، فراينده

                                                      
 .باشد میته مديريت آموزشی واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی شدکتری در ر . اين مقاله برگرفته از رساله9

 دانشگاه کردستاناستاد ، 

 علوم و تحقيقات تهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد، دانشيار 

  مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهراناستاديار، دانشگاه کردستان و 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران ) نويسنده مسؤل( ،دکتری مديريت آموزشی دانشجوی 
Slah.1394@gmail.com 
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؛ ثالثاً باشد یمبر رفاه معلمان ای  مانند هويت شغلی و پرستيژ حرفهای  ، عوامل حرفهها آنشخصيتی 
اهتمام اجتماعی فراگير، خواست و اقدام  جمله مناز طرق مختلف  توان یموضعيت رفاهی معلمان را 

صنفی  های کانون، به رسميت شناختن و حمايت از وپرورش آموزشوجه به کيفيت در خود معلمان، ت
در امر رفاه کارکنان، آگاهی از استانداردهای جهانی رفاه  ها سازمانمعلمان، استفاده از تجارب ساير 

 بهبود بخشيد. ربط ذی المللی بينمعلمان و ارتباط مستقل و مستمر با نهادهای 
 

داردهای جهانی رفاه، و ادراکات از رفاه، رفاه مادی و روانی، استان نتظاراتاکلیدی:های هواژ
 رفاه معلمان

 

مقدمه
 تأمينتوسعه ناظر بر  یها برنامهدر  ها دولتاجتماعی  های سياستيکی از اهداف عمده 

 باشد یمآن در توسعه اجتماعی و اقتصادی  تأثيربه نقش و  و توجه ها انسانبهزيستی و سعادت 

يک مفهوم جامع دارای ابعاد گسترده  عنوان به 9رفاه ی ه. واژيابد یمبا نام رفاه در اذهان نمود که 

علمی مختلف در حوزه  های نظريهو همچنين  شناسی معرفتو خود، محصول مبانی فلسفی و 

بنابراين شناخت چنين متغيری در ؛ باشد یممديريت منابع انسانی و مديريت رفتار سازمانی 

هی از نظريات مختلف رفاه، مديريت، مديريت منابع انسانی، نيازها، انگيزش و عوامل گرو آگا

يکی از  وپرورش آموزش. بدون شک باشد یمبر آن و بسياری ديگر از نظريات مرتبط  مؤثر

پيشرفت آن در گرو  توسعه و رود که می نهادهای هر جامعه به شمار ترين حياتیو  ترين مهم

ن جامعه است. اگر بخواهيم تعليم و تربيت را از نگاه تفکر سيستمی کيفيت نظام آموزشی آ

مهم انسانی های  منابع اين سيستم و يکی از ورودی ترين یاساس، معلم يکی از ييمنمامطالعه 

. نگاهی به نظريات آنتونی گيدنز در بحث ساختار و عامليت گردد یمنظام آموزشی محسوب 

استنتاج کرد که  توان یمبر اين اساس (. 9313)گيدنز،  کند اين واقعيت را آشکار می یخوب به

 تأثيريک نظام آموزشی  های خروجیارتقای کيفيت زندگی معلمان در بهبود کيفيت 

 یها برنامهدر  ها دولتاجتماعی  های سياستيکی از اهداف عمده  الوصف معدارد.  توجهی قابل

آن در توسعه  تأثيرتوجه به نقش و  و ها انسانبهزيستی و سعادت  تأمينتوسعه ناظر بر 

 .يابد یمکه با نام رفاه در اذهان نمود  باشد یماجتماعی و اقتصادی 

 از نشاط پايدار، انسان اشاره دارد. اين  نوعی بهبيانگر حالتی از بهزيستی است و رفاه مفهوم 
 

                                                      
1-  welfare 
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و  گيرد برمیر امر همچنين حالتی است که عوامل ذهنی، فيزيکی، اخالقی و عاطفی هر فرد را د

 عنوان بهاز آن  طورکلی بهکه  دهند یمترکيب اين چهار عامل با همديگر ساختاری را تشکيل 

از قوانين، مقررات،  ای يافته سازمان. رفاه اجتماعی عبارت است از مجموعه شود یمرفاه، ياد 

پاسخگويی  منظور بهکه در قالب مؤسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی  هايی ياستسو  ها برنامه

تا زمينه رشد و تعالی او را فراهم آورد )زاهدی  شود یمبه نيازهای مادی و معنوی انسان ارائه 

اصطالح رفاه، درک و تلقی از اين عالوه بر اين به علت نسبی بودن  (.95ص  9311اصل، 

متفاوت  به منطقه ديگر و از کشوری به کشور ديگر، یا منطقهمفهوم از زمانی به زمان ديگر، از 

 .(453ص  4094، 9بوپاتیو  جواهر، مستان واليس، ،بابو) است

که عملکرد داللت دارد بهزيستی عاطفی و روانی افراد  بررفاه عمومی بنابراين اگرچه 

در خصوص بهبود شرايط رفاهی و معيشتی معلمان در کشور  ؛ اماسازد یم متأثررا  ها آنشغلی 

وضعيت مبهم و نامناسب رت نگرفته است. با اين تفاسير صو ای يستهشابه داليل متعدد اقدام 

گذاشته  تأثيرعملکرد شغلی معلمان و انگيزش  ،محيط کاری و رفاه عمومی معلمان بر خلقيات

. معلمان در داده استان را نيز تحت شعاع قرار آموز دانشپيشرفت تحصيلی  درنهايتکه 

آموزشی، سوء رفتار  های مسئوليتزندگی خويش عالوه بر درگير شدن با مسائلی مانند 

برای يادگيری، با مسائل شغلی و چگونگی غنی ساختن آن  ها آن ی هان و فقدان انگيزآموز دانش

در هرچند  هرحال به (.4003، 4آنتونتیو  ، گری، ساها، الورنس)دورکين باشند مینيز، مواجه 

به همان ميزان بلکه  ؛ اماستا يافته يشافزا سالهای اخير توجه به غنای زندگی کاری معلمان

اجرايی، حضور در جلسات  بارکاردر کنار فرايند عادی تدريس، افزايش آنان  يتمسئولبيشتر 

. است يافته افزايشانتظارات عمومی،  تأمينو  غير تدريس های فعاليتمتعدد، درگير شدن در 

در وظايف کاری،  در برخی موارد معلمان با مسائل محيطی از قبيل منابع ناکافی، دشواری

و موضوعات تدريس غير مرتبط با رشته  ، خطرات امنيتی و بهداشتیها کالسبزرگ  اندازه

حمايت  در اين ميان متغيرهای ديگری نظير .(4004، 3)اچينيستين اند بودهتحصيلی، مواجه 

 يازموردنکالس، حقوق، اوقات فراغت، منابع  اندازهامکانات مدرسه، از معلمان، اداری 

                                                      
1-  Babu, Jawahar, Valli, Masthan, & Bhupathi 

2-  Dworkin, Gary, Saha, Lawrence, & Antwanette 

3-  Achinstein 
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 ان،آموز دانشان، عملکرد آموز دانشان، قوميت آموز دانشاقتصادی -ان، اوضاع اجتماعیآموز نشدا

محيط کاری و رفاه عمومی معلمان ، فرايندهای سازمانی در نهاد مدرسهوجود دارند که کارکرد 

 (.4001، 9و سان )هورنگ سازند یم متأثررا 

 

پیشینهنظریپژوهش

خاص  صورت بهعام برای رفاه کارکنان و  طور بهکه  دهد میمطالعه ادبيات موضوع نشان 

 یا مجموعه گفت توان یم یطورکل بهمستقل و مشخصی وجود ندارد.  يهنظربرای رفاه معلمان، 

اجتماعی يک کشور، سياست ملی آموزشی هر کشور، متمرکز  -فرهنگ سياسی ماننداز عوامل 

و  ها زيرساختوصی و دولتی(، قدمت بودن نظام سياسی، مقررات مدارس )خص يرمتمرکزغيا 

قدرت مالی مدارس، تنوع جمعيتی و قدرت معلمان، استقالل معلمان، همسانی فرهنگی بين 

کلی با محيط کاری و رفاه  صورت بهاجتماعی،  -اقتصادی های زمينهان و آموز دانشمدرسه و 

تئوری در  ازنظر که رسد یم(. به نظر 4003)دورکين و ساها، عمومی معلمان مرتبط هستند 

 ی نيازهای مازلو،مراتب سلسله های يهنظرمتعدد و گوناگون حوزه رفتار سازمانی،  های نظريهميان 

هرزبرگ، نظريه تقويت، نظريه انتظار، نظريه برابری، نظريه حمايت سازمانی  یدوعاملنظريه 

يشترين ارتباط مرتبط با رضايت شغلی و کيفيت زندگی افراد دارای ب های يهنظر، شده ادراک

در تبيين ابعاد گوناگون مادی، معنوی، اقتصادی، اجتماعی،  توان یممفهومی با رفاه هستند که 

 و استفاده قرار گيرند. موردتوجهرفاه کارکنان  یا حرفهسازمانی، 

محيط  ازجملهعوامل زيادی  تأثيرتحت  که باشد میيکی از ابعاد مهم رفاه، رفاه روانی 

در اين خصوص، فردريک هرز برگ در نظريه  گيرد یممرتبط با شغل قرار  های ويژگیو  کاری

آن، چگونگی سرپرستی و  اداره يوهششرکت و  مشی خطمشهور دوعاملی خود عواملی چون 

شخصی تحت عنوان  یزندگ وکار، روابط ميان کارکنان، حقوق، امنيت شغلی  های موقعيت

نيز مانند کاميابی در کار، ماهيت کار، پيشرفت عوامل بهداشتی و دسته ديگری از عوامل شغلی 

عوامل انگيزاننده ناميد که شرايط مطلوب عوامل مذکور در مرحله  و رشد فرد به سبب کار را

نخست موجبات رضايت فرد را فراهم نموده و در مرحله بعد باعث افزايش رفاه روانی وی 

                                                      
1-  Horng & Sun 



 331 ربرآنبرپایهرویکرددادهبنیادچگونگیادراکمعلمانکردستانازرفاهخویشوعواملموث

يد بر اين پايه استوار است که . نظريه برابری که توسط استيسی آدامز مطرح گردگردد یم

عادالنه برخورد شود. در اين نظريه، برابری با عنوان  صورت به ها آنکه با  خواهند یماشخاص 

. بدون شک شود یمباوری که آيا با ما در ارتباط با ديگران به انصاف رفتار شده است؟ تعريف 

که امکانات، منابع و  سازد یمرعايت عدالت در هر جامعه و سازمان بستری را فراهم 

لياقت و توانايی افراد توزيع گرديده و از بروز تبعيض و شکاف  سازمان با توجه به های ظرفيت

روانی نيز از يک نوع  ازلحاظافراد  طورمعمول بهبين افراد اجتناب گردد در چنين شرايطی 

 .شوند یمرفاهی برخوردار  تأمين

يکی ديگر از  (9116) 1و سوا ينگتون، هاچينسونهانت ،آيزنبرگر شده ادراکحمايت سازمانی 

بر اساس اين  باشد میاجتماعی کارکنان  -نيازهای روانی تأميننظرياتی است که به دنبال 

سازمان در مورد  یگذار ارزشسازمانی، تلقی کارکنان نسبت به  شده ادراکحمايت  نظريه،

سازمانی  شده ادراک. حمايت اشدب یمبهزيستی افراد از طرف سازمان  تأمينو  ها آنمشارکت 

از: پاداش  اند عبارتکه  کند یممستقيم بر سه گروه از متغيرهای سازمانی داللت  صورت به

؛ سازمانی، شرايط مطلوب کاری و انصاف و حمايت مديران در خصوص رفتار با کارکنان

ايندهای سازمانی يکی از فر عنوان بهنيز  شده ادراکگفت که حمايت سازمانی  توان یمبنابراين 

 رفاه کارکنان نقش بسزايی دارد. تأميندر 

کيفيت زندگی را معادل ادراک فرد از رفاه معنی  در نظريه خود (9115) 4فرانس و پاورس

. بر اين اساس شود یمعمده زندگی ناشی  های يطهحاز رضايت در  رسد یمکه به نظر  اند کرده

 های فعاليتتوانايی انجام  ی از ابعاد مهم آنکيفيت زندگی يک حالت رفاه ويژه است که يک

کيفيت زندگی  رو ازاين. گردد برمیروزانه است که خود به رفاه جسمی، روانی و اجتماعی فرد 

تحت پوشش از تقارن و همپوشانی بااليی  یها حوزه، ابعاد و ها شاخص ازلحاظو رفاه 

ی سنجش رفاه هر جامعه کيفيت اصلی و کليد های مؤلفهيکی از  که طوری بهبرخوردار بوده 

 مراتب سلسلهمرتبط با نياز، نظريه  های يهنظر. يکی از مشهورترين باشد یمزندگی در آن جامعه 

جامعيت اين نظريه در لحاظ نمودن  که توسط آبراهام مازلو ارائه گرديده است. باشد یمنيازها 

 اين  ازحد بيشافراد بر اهميت نيازهای گوناگون انسان و توجه به ابعاد مادی و روانی نياز 
 

                                                      
1-  Eisenberger, Huntington, Hutchinson, & Sowa 

2-  Ferrance & powers 
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 دارد. تأکيدنظريه در تبيين رفتار سازمانی افراد 

. باشد یم نهادهاو  ها سازماناصلی کارفرمايان در بيشتر  های نگرانیرفاه کارکنان يکی از 

کارگری در اوايل قرن بيستم کارفرمايان توجه اندکی به رفاه  های يهاتحادپيش از جنبش 

در  تا حد ممکن بايست یمو عموماً بر اين باور بودند که رفاه کارکنان را  ندنمود یمکارکنان 

 های يهاتحادگسترش جنبش سنديکاها و  و يریگ شکل درواقعوضع آن نگهداشت.  ترين پايين

، ها سازمانکارگری سبب شد تا عالوه بر جا انداختن اولويت توجه به مقوله رفاه کارکنان در 

 (.4092، 1الجت، موتای و کاسگی)کنان و کارايی سازمانی فراهم گردد زمينه بهبود رفاه کار

کاهش عملکرد افراد  يجهدرنتمربوط به کار به کيفيت ضعيف زندگی کاری و  مسائل ازآنجاکه

 3و وفاداری 4نظير کارآمدی توجهی قابل، بر همين اساس و به دليل مزايای گردد یممنجر 

از مقوله رفاه کارکنان ن برای سازمان و مديران آن در پی دارد، سازمانی که اهتمام بر رفاه کارکنا

 صورت بهکارکنان  یور بهرهبهبود  منظور بهو  یاستراتژيک  منزله  به ها سازمانبيشتر  سوی

فراهم کردن  رو ينازا (4099، 2)مانزينی و جاندور است قرارگرفته موردتوجه یا گسترده

سازمانی بسيار مهم  یور بهرهای بهبود کارايی و خدمات رفاهی مناسب برای کارکنان بر

رفاهی را بر  های فعاليتاز طرف ديگر نبايد نقش  (4007، 5مانجو و ميشارا)است  شده يابیارز

سازمانی ناديده گرفت  یور بهرهنقش آن در افزايش کارايی و  واسطه بهارتقای توسعه اقتصادی 

و بنابه شواهد نظری و تجربی مربوط به رفاه  حال نيباا. (4092، 6گونجراو ، شوندو نياکوارا)

 است: شده مشخصرفاهی کارکنان در چهار حوزه کلی  یها اسيمق 9کارکنان در نمودار 

 

اهدافوسؤاالتپژوهش

مطالعه چگونگی ادراک معلمان از رفاه خويش، شناسايی عوامل  باهدفپژوهش حاضر 

انجام شد. براين  ها آنرفاهی معلمان از ديدگاه بهبود وضعيت  یسازوکارهابر آن و تعيين  مؤثر

 پژوهشی زير مبنای کار قرار گرفتند: سؤاالتاساس پاسخ به 

                                                      
1-  Lagat, Mutai, & Kosgey 

2-  Productivity 

3-  Loyalty 

4-  Manzini & Gwandure 

5-  Manju & Mishra 

6-  Nyakwara, Shiundu, & Gongera 
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 ادراک معلمان از رفاه خويش چگونه است؟ -9

 ؟گذارند یم تأثيرچه عواملی بر رفاه معلمان  -4

 وضعيت رفاه معلمان را بهبود بخشيد؟ توان یمبا استفاده از چه سازوکارهايی  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 چهارگانه رفاه کارکنان های ياسمق  .9نمودار 
 

یشناسروش
اين  با عنايت به ماهيت اکتشافی بودن موضوع و با توجه به اهداف و فرايند مطالعه،

است که به کشف زوايای  شده استفادهکيفی و از روش نظريه داده بنياد  صورت بهپژوهش 

ماهيت کيفی پژوهش و بررسی ابعاد  يلدلبه . در اين روش کند یمعميق فکری افراد کمک 

 تواند میمحدود بوده و با استناد به منابع علمی اين تعداد  ها نمونه، انتخاب مسئلهوسيعی از 

 (.900، ص 9315 نفر باشد )هومن، 40تا  1بين 

 منظور بهدر مطالعات کيفی است،  گيری نمونهکه روش رايج  نظری گيری نمونهبر مبنای 

تعيين ابعاد مسئله تحقيق حاضر، ابتدا با چهار نفر از  منظور بهپژوهشی و  های دادهگردآوری 

تن  94اوليه و مقدماتی صورت گرفت و در مرحله بعد  های مصاحبه وپرورش آموزشمعلمان 

علمی متفاوت و آشنا با امور رفاهی معلمان که در مقاطع  های ينهزماز معلمان استان کردستان با 

 ها آنهدفمند انتخاب و با  صورت بهز به تدريس اشتغال داشتند مختلف آموزشی ني

ایمنی
 تجهيزات ايمنی

رفاهعمومی
امکانات پزشکی و درمانی، 
رستوران، محل استراحت، 

آموزش فرزندان، امکانات اوقات 
 .... ایاب و ذهاب وفراغت، 

بهداشت
 آب آشاميدنی

 

تأمیناجتماعی
 مزايای خروج ازسازمان

 مزايای بازنشستگی

شاخصهای 

 کارکنان رفاهی
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پژوهش مورد واکاوی و  مسئلهدر خصوص  ها آنعميق صورت گرفت و ديدگاه  یها مصاحبه

نفر مرد و چهار نفر زن  1در اين مطالعه  کننده مشارکتنفر  94تحليل قرار گرفت. از ميان 

. شد یمضبط و بالفاصله پياده و تحليل  دگانکنن مشارکتبودند. مصاحبه با کسب اجازه از 

کدگذاری باز،  های روشيافته نيز متناسب با روش نظريه داده بنياد از  وتحليل تجزيهبرای 

کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده و نتايج حاصل نيز در همين قالب در بخش 

 تحقيق ارائه گرديد. های يافته

 

تحقیقهاییافته

در اين مطالعه مبين آن است که حدود  کننده مشارکتباز از ديدگاه معلمان  ذاریکدگنتايج 

گزاره در توصيف ادراک آنان از مقوله رفاه، عوامل مؤثر بر آن و سازوکارهای بهبود  369

 46در  درنهايت ها گزارهاست. اين  شده ارائه کنندگان مشارکتوضعيت رفاهی معلمان توسط 

ل اصلی )کد انتخابی( مشتمل بر عوامل سياسی، عوامل اقتصادی، مقوله محوری و پنج عام

در و فردی خالصه گرديد.  یا حرفهعوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل سازمانی و عوامل 

مقوله  عنوان به)باز، محوری و انتخابی()رفاه نامطلوب معلمان(  گانه سه های یکدگذارجريان 

مرتبط با پديده مرکزی  های مقولهتمام  نهايتدراصلی يا پديده مرکزی پژوهش مشخص شد. 

و پيامد( سامان يافتند که  گر مداخله، استراتژی، عوامل ينهزم شرايط علی،شامل )در پنج محور 

 است. شده گزارشاين بخش  در ادامه

استخراج گرديدند بيانگر  ها مصاحبهکه از  یا عمده های مقولهبخشی از مفاهيم و  هرحال به

اين  ديگر عبارت به باشد یماول تحقيق(  سؤالپاسخ به )معلمان از رفاه خويش  چگونگی ادراک

آن است.  ای شاخصه ترين مهممفهوم رفاه از ديدگاه معلمان و  دهنده نشان ها مقولهکدها و 

 منظور بهلذا در اين قسمت  باشند میرفاه تا حد زيادی مشخص و روشن  ای شاخصه ازآنجاکه

خودداری نموده  ها مصاحبهو استناد به نمونه  ها آناز ذکر شرحواره های  اجتناب از اطاله کالم

 که به شرح زير است: پردازيم میعمده  های مقولهو تنها به ذکر 

بهداشت و  خدمات :2: حقوق و درآمد، 3روانی رفاه،  های جنبه: 4مادی رفاه،  های جنبه: 9

: شرايط 1 : عدالت1: امنيت، 7: خدمات فرهنگی و اوقات فراغت، 6: مسکن، 5سالمت، 

 : هويت شغلی معلم.99: پرستيژ اجتماعی معلم و 90شغلی،  فيزيکی محيط کار و مزايای
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 مؤثرچه عواملی در ايجاد و بهبود رفاه معلمان دوم پژوهش که  سؤالدر پاسخ به 

 یبند طبقهرا در يک  ها آن توان یماست که  آمده دست بهزير  گانه دوازده های مقوله ؟باشند می

 نمود. بندی يمتقسکلی به عوامل سياسی، اقتصادی، اجتماعی، سازمانی و فردی 

، یا حرفه: استقالل 3 و نقش معلم، های يژگیو: 4، اقدامات و الزامات سياسی، ها برنامه: 9

: کارايی نظام 7: فرايند و اقدامات اداری، 6: نقش مديريت، 5، صنفی معلمان های کانون: 2

 یها رسانه: 99: سرمايه اجتماعی، 90، ها ارزش: 1حاکم بر جامعه،  یها نگرش: 1آموزشی، 

 : الزامات اقتصادی94جمعی و 
 

تبیینمدلمفهومیازرفاهمعلمان

یشرایطعلّ
معلمان» درواقع، یا هستهکانونی و  ی پديدهاين پژوهش در  رفاه نامطلوب « وضعیت

بر اين مفهوم، تعامالت، راهبردها و  مؤثرل ميانجی، ، عوامها زمينهکه به توضيح علل،  باشد یم

 .پردازيم میآن و آثار، نتايج و پيامدهای ناشی از آن  گيری شکلفرايند 

از عوامل اصلی شرايط  دودسته، شود یم( مشاهده 4که در مدل نهايی )نمودار  طور همان

 داده است. قرار تأثيرمستقيم تحت  صورت بهعلی پديده رفاه نامطلوب معلمان را 

 

الف(عواملسیاسی

علل کيفيت رفاه معلمان به شمار  ترين اصلیبه اظهارات معلمان اين عامل يکی از  بنا

 اين عامل را در سه بعد تحليل نمود. تأثيرگذاری توان می طورکلی به ؛ ورود یم

 های سياستو عدم ثبات  وپرورش آموزشراهبردی در خصوص  ريزی برنامهفقدان  -9

در نظام آموزشی وجود  بلندمدتراهبردی و  های برنامهدر اين مورد: به اين معنا که چون کالن 

بدون دستيابی به اهداف  ها برنامهکالً تغيير کرده و اکثر  ها برنامه ،ها دولتندارد و با تغيير 

کارشناسی شده به بخشهای  های برنامهو فقدان  ثباتی یب، اين شوند میمتوقف  شده تعيين

 .رساند یمرفاه معلمان آسيب  ازجملهف نظام آموزشی مختل

گفت  توان یمدر ارتباط با معلمان  سياسی و مشارکت مدنی در جامعه: توسعهوضعيت  -4

 های گيری يمتصماين امکان را داشته باشند که از طريق يک نظام مشارکتی در  ها آنکه اگر 
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 یا حرفهو  صادی، اجتماعی، روانیمربوط به خود دخالت نمايند، برای دفاع از حقوق اقت

به وضعيت نامطلوب خود در چارچوب  يتاًنهامستقل داشته باشند و  های کانونخويش 

و اين اطمينان را حاصل نمايند که به خاطر اين اعتراض مدنی  مدنی اعتراض کنند های فعاليت

 .بود یمبهای سنگينی نخواهند پرداخت، شايد وضعيت رفاه معلمان بهتر از امروز 

 حاصل از مصاحبه با معلمان های يافتهدر مورد تعليم و تربيت:  گذاران ياستسديدگاه  -3

در مورد تعليم و  گذاران ياستسبيانگر اين واقعيت است که اگر ديدگاه مسئولين کشوری و 

فکری و انسانی و تربيت انسان  ی يهسرماتربيت مثبت باشد، برای آن ارزش قائل باشند، به توليد 

طبيعی آن فراهم ساختن  ی يجهنتبه تعليم و تربيت بها بدهند،  طورکلی بهبدهند و  آگاه اهميت

 بسزايی دارد. تأثيرکه اين خود نيز بر رفاه معلمان  باشد میآن  يازموردنمنابع مالی درخور و 

 

ب(عاملاقتصادی

ضعيت معيشتی و و منابع مالی حياتی هر جامعه است که یها نظاميکی از  وپرورش آموزش

ميزان کيفيت خروجی آن سيستم است.  کننده يينتعمنابع انسانی آن يعنی معلمان  ترين یاصل

 از چند بعد تحليل نمود. توان یمعامل اقتصاد بر رفاه معلم را نيز  تأثير

نامطلوبی بر تمام بخشهای ديگر  تأثيرضعف بنيادين در ساختار اقتصاد و توليد کشور .  9

 و تربيت داشته است. تعليم ازجمله

رياضتی در  گذاری ياستستسلط تفکر ليبراليستی بر يک نظام اقتصادی، عامل اصلی در .  4

 های يتمحدودبا  ها بخشاقتصاد محسوب شده و در چنين وضعيتی تزريق منابع مالی در تمام 

 .اشدب میآن، نظام آموزشی  بودجهکه يکی از نامزدهای اصلی در کاهش  شود یمجدی روبرو 

: تا زمانی که نگرش و نگاه وپرورش آموزشو منابع در  ها ينههز صرف بهنگرش .  3

باشد و نظام آموزشی را  ای ينههزيک ديدگاه مصرفی و  وپرورش آموزشمنابع در  صرف به

منابع انسانی آن يعنی معلمان نيز  ترين یاصلقلمداد نمايند، وضعيت معيشت  ينهپرهز نهاد يک

 سطح خود خواهد ماند و تغييری نخواهد کرد. ترين پاييندر در چنين تفکری 

 

ایینهزمشرایط

 پديده اصلی اين تحقيق مضاف بر اينکه محصول اصلی  عنوان بهرفاه نامطلوب معلمان 
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، ها ارزشعواملی چون  نيز قرار دارد که ای ينهزم، در بافت و باشد یمعوامل سياسی و اقتصادی 

 .اند بودهعی و بسياری از عوامل ديگر در وضعيت فعلی آن دخيل و سرمايه اجتما ها نگرش

نسبت به  یآموز علماجتماعی و فرهنگی در مورد علم و  های ارزشامروزه  :هاارزش.3

، معلم اند دادهمادی  های ارزشمعنوی جای خود را به  های ارزشو  اند شده تر رنگ کمگذشته 

يی برخوردار نيست و وضعيت معيشتی و رفاهی او نيز نيز در چنين نظام ارزشی از جايگاه باال

 برای ديگران زياد مهم نيست

 بر هزينهپرنيرو و  نهاد يک عنوان به وپرورش آموزشجامعه به نهاد  ازآنجاکه :هانگرش.4

يک نگرش کمی و مصرفی در مورد  ای سرمايهنگاه کيفی و  جای به درواقعو  کند مینگاه 

در جامعه حاکم است، طبيعی است که تزريق منابع مالی به اين نظام دچار  وپرورش آموزش

 .گردد یمرفاه معلمان با مشکالت عديده و جدی مواجه  درنتيجهمشکل شده و 

1 رفاه روانی دارای همپوشانی  ای شاخصه سرمايه اجتماعی با های مؤلفه سرمایهاجتماعی:.

عتماد به معلم، ارتباط توأم با احترام با او، قدرشناسی نسبت ا ديگر عبارت به؛ باشد یممفهومی بااليی 

به مسئوليت خطير معلمی، امکان مشارکت وی در تصميمات مربوط به خويش و اعتماد و 

مادی و هم از بعد روانی  ازلحاظکه هم  سازد میمشارکت مردم در نظام آموزشی، بستری را فراهم 

گفت که وضعيت اين عامل نيز در  توان یمزياد  تأسفبا ابراز اما ؛ انجامد یمرفاه معلمان  تأمينبه 

حال حاضر زياد مناسب نيست و اين وضعيت به کاهش ارج و احترام مقام معنوی معلم در جامعه، 

آن و فقدان مشارکت مردم در تعليم و  های خروجیو  وپرورش آموزشسلب اعتماد نسبت به 

 نيز رفاه نامطلوب معلمان است.تربيت گرديده است که نتيجه چنين شرايطی 
 

شرایطمیانجی

و صفات فردی  های ويژگیدر ارتباط با وضعيت نامطلوب رفاه معلمان عواملی مانند 

شرايط ميانجی عمل  عنوان به توانند یمجمعی  یها رسانهو  آموزان دانشمعلمان، وضعيت رفاه 

 قرار دهند. تأثيرنموده و وضعيت آن را تحت 

: خصوصيات فردی از قبيل عواملفردی(معلمان)وصفاتشخصیتیهایویژگی-3

بلوغ شناختی، عاطفی و اجتماعی، سطح درک و آگاهی فرد، وقوف افراد به حقوق خويش، 

شهروند شايسته،  عنوان به، تلقی از خود نفس اعتمادبه، نفس عزتاحساس ارزشمندی و 
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خويش، درک اهميت حرفه  ، جسارت، احساس مسئوليت در قبال خود و حرفهطلبی حق

در  تواند یمخويش و اهميت آن در جامعه، مواردی هستند که در قالب عوامل فردی معلمان 

 بسيار مهم باشند. ها آنبهبود يا تضعيف رفاه 

4-  ان، ميزان آموز دانشپايگاه اقتصادی و اجتماعی  طورکلی به: آموزیدانشرفاه

از يک  آموز دانشآموزشی در خانواده، برخورداری  از امکانات و تسهيالت ها آن یمند بهره

در بسياری از موارد  ها آنو همچنين عملکرد تحصيلی  بانشاطمحيط يادگيری آرام، جذاب و 

 بسزايی داشته باشند. تأثيربر معلمان  تواند میرفاه روانی  ازلحاظبخصوص 

ارزش و  ای پديدهبه هر با استفاده از اين ظرفيت مهم  توان یم :جمعیهایرسانهنقش-1

جدی به شمار برود و توجه مسئولين را  مسئلهاهميتی را بخشيد که برای جامعه يک دغدغه و 

. نتيجه اين ايجاد حساسيت نسبت به پديده، توجه جدی به آن، ختبه آن پديده معطوف سا

 .باشد یممطالعه علمی آن، تخصيص امکانات و منابع جهت تغيير و بهبود آن 

 

 پدیده

و فضای مفهومی  واصلیعمده  های مقولهفرايند کدگذاری باز، کدگذاری محوری و تعيين 

 یا هستهکه وضعيت نامطلوب رفاه معلمان، پديده اصلی و  دهد یمنشان  ها مقولهکدها و 

است و  شده پرداختهبه نحوی به آن  ها مقولهکه در تمام کدها و  رود یمپژوهش به شمار 

ی از علل، زمينه، فرايند، راهبرد، تعامالت مربوط به آن را تبيين نموده و بخش ها آناز  هرکدام

تحقيق، وضعيت  های يافتهبا استناد به  رو ازاينگروهی ديگر نيز بيانگر آثار و نتايج آن هستند. 

پديده کانونی بخش کيفی پژوهش انتخاب گرديد و شرايط علی  عنوان بهنامطلوب رفاه معلمان 

و  ، راهبردها و تعامالت مربوط به آنيریگ شکليط ميانجی آن، چگونگی فرايند و شرا ای ينهزم

 پيامدهای حاصل از آن از ديدگاه معلمان و در قالب مدل نهايی بخش کيفی تحقيق ترسيم گرديد.
 

تعامالت،فرایندوراهبردها

واملی پديده کانونی اين پژوهش، در تعامل با ع عنوان بهوضعيت نامطلوب رفاه معلمان 

است، سطح  قائلمانند جايگاه نظام آموزشی در جامعه، احترام و ارزشی که جامعه برای معلم 

 های کانونبرای تشکيل  ها آنحق و  خود یا حرفهمشارکت معلمان در مسائل و تصميمات 
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. همچنين وضعيت فعلی رفاه معلمان محصول فرايند گيرد یمصنفی مدافع حقوق معلمان شکل 

نظام آموزشی در قالب مديريت، تصويب و اجرای قوانين،  های یورودع و پردازش مناب

 متأسفانهکه  باشد یم سازمانی درون های نامه آيينو  ها بخشنامه، ها برنامه، ها سياستمقررات، 

 وپرورش آموزشنه وزير  چراکه مديريت در سطوح عالی، ارشد و حتی پايه، وضعيت مناسبی ندارد؛

و ترکيب و  سو يک، اين حقيقت از شود میانتخاب  ها آنه از کانال نظرات از ميان معلمان و ن

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.

آمدن وضعيت فعلی رفاه  عالوه بر تعامالت و فرايندها، عامل ديگری نيز در به وجود

راهبردها نام برد. بدون شک در هر سازمانی در  عنوان بهاز آن  توان میمعلمان دخيل است که 

قالب مديريت منابع انسانی، مديريت پاداش، نظام جبران خدمت کارکنان و پرداخت حقوق و 

نابع انسانی آن سازمان که اولين نتيجه آن کيفيت رفاه م گيرد یممزايای کارکنان، اقداماتی انجام 

رفاه معلمان  تأميننيز با استفاده از راهبردهای باال در جهت  وپرورش آموزش. در باشد یم

صورت گرفته است که بسيار محدود و تا حد زيادی با استانداردهای کيفيت  هايی تالش

، مسکن، رفاه مادی: حقوق و درآمد عنوان به توان یم. از اين راهبردها دارند فاصلهزندگی 

 تأميناز اوقات فراغت و مسافرت،  مندی بهرهجسمی و روانی(، ) یدرمانخدمات بهداشتی و 

، تکريم مقام معنوی معلم، حفظ پرستيژ سازمانی برونعدالت درون و  امنيت،–رفاه روانی 

 يادکرداجتماعی و فراهم نمودن هويت شغلی مثبت و پايدار برای معلمان، 
 

پیامدها

به بخشهای گوناگون نظام آموزشی آسيب برساند  تواند یمرفاه معلمان  شرايط نامطلوب

 است: يلتحل قابلپيامدهای رفاه نامطلوب معلمان در سه سطح زير  هرحال به

 دویا کیفیتبعدعلمیهاآنشدنچندشغلهالف(وضعیتانگیزهوعالقهمعلمان، ،

برخوردار نيست ديگر انگيزه  قبول قابلمعلمی که از رفاه مطلوب و  معلموفرایندتدریس:

با مشکالت  درنبردکه زياد باشد  هرچندزيادی در شغل خود نخواهد داشت و عالقه وی نيز 

دوم و  یها شغلخويش به  نيازهای تأمين، اين معلم برای يابد یمرفاهی مغلوب شده و کاهش 

 کيفيت فرايند تدريس نيز به تضعيف بعد علمی معلم و کاهش  مسئلهو اين  آورد یمی سوم رو
 



 344 (4ی،شماره3169ستانپاییزوزم،42یششم،سال)دورهتربیتیدانشگاهشهیدچمراناهواز،علومیمجله































 

 

 











 

 مدل مفهومی از رفاه معلمان  .4نمودار 

شرایطعلی:
های راهبردی و سياستهای  )وضعيت ثبات در برنامه عواملسیاسی
ی سياسی و مشارکت مدنی در سطح جامعه، ديدگاه  کالن، توسعه

 و نگرش مسئولين و سياستگذاران در مورد تعليم و تربيت(
 

اقتصادی رسوخ  )ضعف بنيادين در ساختار اقتصادی، عوامل
آموزشی، نگرش مصرفی به صرف منابع منطق بازار در نظام 

 در آموزش و پرورش، تامين بودجه واقعی آموزش و پرورش(



پدیده:
 ادراک معلمان از وضعيت نامطلوب رفاهی خويش

تعامالت،راهبردهاوفرایند:
: حقوق و درآمد کافی، مسکن، خدمات تامینرفاهمادی

 بهداشتی و درمانی، بهره مندی از اوقات فراغت
امنيت همه جانبه، عدالت درون و برون ینرفاهروانی:تام

سازمانی، احترام به معلم، حفظ پرستيژ اجتماعی و 
 هويت شغلی مثبت و پايدار برای معلمان

اقدامات و فرايند اداری، محيط مدیریتی:–عواملسازمانی
کاری جذاب، حق داشتن کانونهای صنفی مستقل معلمان 

 امور مربوط به خود و امکان مشارکت معلمان در

:پیامدها
ی پايين معلمان، دو يا چند شغله شدن  انگيزه و عالقه -الف

 آنها، تضعيف بعد علمی معلم و کاهش کيفيت فرايند تدريس
 عملکرد تحصيلی دانش آموزان -ب

 کيفيت و کارايی نهايی نظام آموزشی -ج



ای: شرایطزمینه
عوامل اجتماعی و 
فرهنگی )جايگاه 

و تربيت در تعليم 
ارزشهای جامعه، 

 باور و نگرش
نسبت به آموزش و  

سرمايه  -پرورش 
 اجتماعی(



گر: شرایطمداخله

و  ها ويژگی
خلقيات فردی 
معلمان، رفاه 

و آموزی  دانش
 های رسانهنقش 

 جمعی
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 (.90)معلم شماره  انجامد یموی 

ناشی از رفاه نامطلوب معلمان بالفاصله در کالس درس معلم  های يبآس متأسفانه ب(

جدی مواجه  یها چالشرا با  آموزان دانشظهور کرده و کيفيت و عملکرد تحصيلی و يادگيری 

 (.6و  94، 5شماره  کنندگان مشارکت. )سازد یم

: ترکيب و به هم آميختن دو آسيب قبلی، به نظامآموزشیج(کاراییوعملکردنهایی

. باشد میکه فقدان کارايی نهايی نظام آموزشی  گردد یممنجر  یتر گستردهو  تر نامطلوبپيامد 

رفاه نامطلوب معلمان تلقی  يیتنها بهم آموزشی را شايد نتوان عامل اصلی کيفيت کارايی نظا

نمود، اما نقش اين عامل در به وجود آمدن چنين سطحی از کيفيت و کارايی نظام آموزشی 

 (.94و  1شماره  کنندگان مشارکتاست. ) انکار يرقابلغ
 

گیرییجهنتبحثو

اهی خويش، مطالعه ادراک معلمان استان کردستان از وضعيت رف باهدفپژوهش حاضر 

بر آن و سازوکارهای بهبود رفاه معلمان انجام گرديد. نتايج اين مطالعه  مؤثرعوامل  ترين مهم

پديده کانونی اين  عنوان بهمبين آن است که ادراک معلمان از وضعيت نامطلوب رفاه خويش 

 اين پديده در. باشد یمتحقيق، محصول شرايط علی مانند شرايط سياسی و عوامل اقتصادی 

آن جامعه مناسب نيست،  های ارزشکه جايگاه تعليم و تربيت در  گيرد یمشکل  ای ينهزم

نگرش مردم در مورد تعليم و تربيت مثبت نبوده و وضعيت سرمايه اجتماعی نيز در چنين 

خلقی و شخصيتی  های ويژگیبه کمک عواملی مانند مذکور . پديده باشد ینممطلوب  یا جامعه

. کند یمشرايط ميانجی رشد  عنوان بهجمعی  یها رسانهو همچنين  یآموز دانشمعلمان، رفاه 

فرهادی راد، حميد؛ پارسا، باشد  می نتيجه اين بخش از پژوهش همسو با نتايج تحقيقات مشابه

توانند با  می مسئوالن آموزش و پرورشنشان دادند که ( 9312عبداهلل و نظری، شيرزاد )

انه های جمعی و با تاکيد بر اهميت، شان و جايگاه حرفه تبليغات مناسب و استفاده از رس

در جامعه ای  ادراکی مبتنی بر افتخار و غرور حرفهگيری  معلمی در جامعه، باعث شکل

پديده رفاه  فرهنگيان شده، عملکردهای خودجوش، غير رسمی و فراتر از نقش را ترويج دهند

 ها آنکه از اهم  يابد یمهبردهايی ظهور تعامالت، فرايندها و را نتيجه درنامطلوب معلمان 
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صنفی مستقل،  های کانونبرای داشتن  ها آنمعلمان، حق  یا حرفهبه احترام به استقالل  توان یم

در امور مربوط به خويش، در قالب تعامالت، کيفيت مديريت و اقدامات و  ها آنمشارکت 

راهبردها،  عنوان بهی و روانی معلمان رفاه ماد تأمينفرايندهای اداری در قالب فرايند و کيفيت 

پيامدهای رفاه نامطلوب معلمان که پس از تعامالت، فرايند و راهبردها،  نتيجه دراشاره نمود. 

. آنچه روشن است و نيازمند تفسير نيست اين باشند می، بسيار عميق و گسترده کند یمظهور 

معلم،  یا حرفهر سطوح عملکرد است که پيامدهای ناشی از وضعيت نامناسب رفاه معلمان د

 .يابد یمو نهايتاً کارايی نظام آموزشی نمود  آموز دانشعملکرد تحصيلی 

يک مفهوم جامع  کنندگان مشارکتاز نگاه  اوالً رفاهنتايج اين مطالعه همچنين نشان داد که 

سياسی  يرنظاز عوامل گوناگونی  متأثر؛ ثانياً اين مقوله باشد میو دارای ابعاد مادی و روانی 

، ها ارزشدولت و وضعيت توسعه سياسی در جامعه، اجتماعی مانند  های سياستمانند 

و کمی  ای ينههزجمعی، عوامل اقتصادی مانند نگرش  های رسانه، سرمايه اجتماعی و ها نگرش

، عوامل سازمانی مانند مديريت، فرايندها و اقدامات وپرورش آموزشمنابع مالی در  صرف به

 یا حرفه، عوامل ها آنشخصيتی  های ويژگیعوامل فردی مانند نقش خود معلمان و اداری، 

نتيجه اين بخش از پژوهش مويد  باشد یمبر رفاه معلمان  یا حرفهمانند هويت شغلی و پرستيژ 

قنبری، سيروس؛ عسگری، علی اکبر و سرمدی انصار، حسن  نتايج پژوهشهای قبلی است

انگيزشی و -رفاهی، فردی–ساختاری، امکاناتی  –مديريتی ( نشان دادند که عوامل 9313)

انگيزشی به ترتيب بيشترين اهميت را در ايجاد انگيزش شغلی مديران مدارس ابتدايی –روانی 

ساختاری بيشترين تاثير را –به خود اختصاص دادند که از ميان عوامل مذکور، عوامل مديريتی 

از طرق مختلف  توان یميت رفاهی معلمان را ثالثاً وضعبر انگيزش مديران داشته است. 

اهتمام اجتماعی فراگير، خواست و اقدام خود معلمان، توجه به کيفيت در  جمله من

صنفی معلمان، استفاده از  های کانون، به رسميت شناختن و حمايت از وپرورش آموزش

نی رفاه معلمان و در امر رفاه کارکنان، آگاهی از استانداردهای جها ها سازمانتجارب ساير 

 بهبود بخشيد. ربط ذی المللی بينارتباط مستقل و مستمر با نهادهای 

، خالق و برخوردار از رفتارهای پذير يتمسئول، يزهباانگکارکنان توانمند،  ازآنجاکه هرحال به

 رو ازاين، آيند یم حساب بهمناسب شهروند سازمانی ثروت و مزيت رقابتی هر سازمانی 
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برای پرسنل خود فراهم  ها سازمانو امکانات رفاهی که  ها يتفعالکه خدمات، ترديدی نيست 

)سينگال و عقاليی و راهبردی در نظر گرفته شود  گذاری يهسرمايک  منزله به بايست یم کنند یم

رفاه  يتو اهمنقش  در خصوص شده انجامبر همين اساس نتايج مطالعات  (4095، 9گويال

 ها سازمانبه  تنها نه ها سازمانکه تسهيالت رفاهی در  دهد مینشان کارکنان در حيات سازمانی 

رضايت شغلی کارکنان حرکت نمايند بلکه آن همچنين يکی از  تأمين یسو بهتا  کند یمکمک 

داليلی که  ازجمله هرحال به. شود یميک سازمان ارزيابی  های فعاليتو بهترين  ينتر باارزش

 به موارد زير اشاره نمود: توان یم ،کند یمتوجيه معلمان را ضرورت پرداختن به مسائل رفاهی 

 ؛شود یممعلمان  یا حرفه وجود شرايط رفاهی مناسب سبب بهبود کارايی -9

 .کند یمزمينه بهبود روحيه کاری آنان را فراهم  -4

 در کاهش غيبت و خروج معلمان از سازمان مؤثر است؛ -3

 ؛کند یمقابل ميان افراد و کاهش مناقشات سازمانی کمک به بهبود فضای انسانی و احترام مت -2

 ؛ ورا به دنبال داردسرمايه اجتماعی بين معلم و سازمان  افزايش -5

و بهداشت روانی و جسمی معلمان  کاهد یمسازمانی در سازمان  های يماریبو  ها يبآساز  -6

 .بخشد یمرا بهبود 

دهد که اکثريت کارکنان از بيشتر  می ( نشان4095)ال ينگال و گوينتايج مطالعه س حال ينباا

، الوصف معرضايت ندارند.  شود یمارائه  ها سازمانتوسط  که آن ای شاخصهخدمات رفاهی و 

سطح و کيفيت يادگيری ، یا حرفهبهبود عملکرد  نظر به اهميت وضعيت رفاهی معلمان در

بهبود وضعيت رفاهی  ايستب یم ،کارايی و اثربخشی نظام آموزشی درنهايتو  آموزان دانش

د و در گيرقرار  وپرورش آموزش یها برنامهيک رسالت راهبردی در اولويت  عنوان بهمعلمان را 

آن خوشنودی روانی و مادی معلمان را در پی  يندبرآ بود کهاز سازوکارهايی  يریگ بهرهانديشه 

در اين مطالعه استفاده از  گانکنند مشارکتآرا و نظرات  بر يهتکداشته باشد. به همين منظور و با 

 کارگشا باشد:تواند در نيل به اين مقصود  می سازوکارهای زير

بازتعريف نقش و  -3عمومی،  ی ارادهعزم جدی و  -4اقدام و خواست خود معلمان،   -9

رفاه اساتيد  استفاده از تجارب -5صنفی مستقل معلمان،  های کانونتشکيل  -2جايگاه معلم، 

                                                      
1-  Singla & Goyal 
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 ربط ذی المللی بينارتباط مستمر و مستقل با نهادهای  -6برای بهبود رفاه معلمان،  ها دانشگاهدر 

 آگاهی از استانداردهای رفاه معلمان در کشورهای ديگر -7 و
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