Journal of School Administration

دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه
دوره ششم – شماره اول – بهار و تابستان 7931

Vol 6, No 1, Spring & Summer 2018

مقایسه ارزشهای کاری و ویژگیهای رفتاری معلمان
نسل شبکه با نسل پیشین :رهیافتی برای مدیران آموزشی
الهام حیدری *1و ملیحه صحرانورد
دریافت مقاله1306/90/90 :
پذیرش مقاله1306/12/16 :

صفحات22-191 :

2

Received: 31/07/2017
Accepted: 07/03/2018

چکیده
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری نیز کلیه معلمان دوره اول متوسطه شهر
شیراز بودند که از بین آنها با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  023نفر بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .ابزارهای گردآوری دادهها مقیاس نمایه نسل شبکه (برک )2303 ،و ارزشهای کاری نسل
شبکه (گارسوی و همکاران )2300 ،بود که پس از محاسبه روایی آنها با تحلیل گویه و پایایی آنها با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،بین نمونه توزیع و دادهها با استفاده از آمارهای توصیفی مانند فراوانی و
میانگین و آمارهای استنباطی مانند تی تست مستقل ،تی تست تک نمونهای و تحلیل واریانس طرحهای
تکراری تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که بین ویژگیهای رفتاری معلمان نسل شبکه و نسل پیشین معلمان
تفاوت معناداری وجود دارد .بهعالوه ،بین ارزشهای کاری آنان نیز تفاوت معناداری مشاهده شد .بهگونهای
که در معلمان نسل شبکه ابعاد محوریت کار ،عدم انطباق با هنجارهای سازمان ،تعادل بین کار وزندگی،
رهبری و قدرت بیشترین میانگین و در معلمان نسل پیشین ،بعد چالش با فناوری دارای بیشترین میانگین
بودهاند .همچنین نتایج نشان داد که در هر نسل نیز بین ارزشهای کاری تفاوت معناداری وجود دارد.

کلید واژگان :نسل شبکه ،ارزشهای کاری نسل شبکه ،مطالعات نسل شناسی ،آموزشوپرورش.
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مقدمه
در طول تاریخ ،همیشه افرادی از نسلهای مختلف در کنار یکدیگر زندگی نموده و به کار و
فعالیت میپرداختهاند .بهگونهای که این تنوع نسلی در کوچکترین نهاد جامعه یعنی خانواده تا
بزرگترین نهادها و سازمانها وجود داشته است .اما به نظر میرسد که امروزه به دلیل تغییرات
سریعی که تحت تأثیر انقالب اطالعات و رشد فزاینده فناوری در جهان به وقوع پیوسته است،
این تنوع و تفاوت دیدگاههای بین نسلی به نحو بسیار بارز و بیشتری به چشم میآید و اهمیت
پیداکرده است .بر اساس مطالعات نسل شناسی ،0هر «نسل» به گروهی از افراد اطالق میشود
که در طول یک دوره زمانی مشخص متولدشده و به دلیل وقوع وقایع تاریخی و اجتماعی در
طول دوران زندگی آنها ،تجارب و ویژگیهای تقریباً یکسانی وجود دارد ( Shirish et al,
 .)2016 Boughzala &Srivastavaاز این منظر میتوان گفت که حدوداً هر بیست سال
یکبار نسل جدید با ویژگیهای منحصربهفرد شکل میگیرد و این ویژگیها ،ارزشها و نگرشها
و درنتیجه اقدام و عمل آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .این گروه جدید که به عرصههای کاری
و سازمانی نیز ورود میکنند ،اغلب ویژگیهای مشترکی دارند و مدیران سازمانها تالش
میکنند تا این افراد را درک نموده و بتوانند آنها را بهدرستی مدیریت نمایند .نسل جدیدی که
اکنون وارد سازمانها میشوند ،به آنها «نسل شبکه» 2اطالق میشود ( & Gelbart
 .)Komninos, 2012دراینباره میتوان گفت که تاکنون سه نسل وارد سازمانها شدهاند.
نسل اول با پیوندهای خانوادگی گسترده 0و یا نسل بی 4که شامل متولدین بین  0441تا 0414
هستند ،نسل اکس 5که متولدین بین سالهای  0415تا  0493و نسل وای  1یا نسل شبکه که
متولدین بین  0490تا  2333را تشکیل میدهند ( .)Cahill & Sedrak, 2012البته در
رابطه با دامنه سنی نسل شبکه محققان نظرات مختلفی ارائه نمودهاند اما آنچه اکثریت به آن
معتقدند این است که این نسل دربرگیرنده متولدین سالهای  0492تا  2332میباشد
(.)Crumpacker & Crumpacker, 2007
همانگونه که بیان گردید ،آنچه باید مدیران سازمانها برای مدیریت نسل شبکه انجام دهند،
فهم دیدگاه آنها به دنیای اطراف از دریچه نگاه آنان است ( .)Sheahan, 2005دیدگاه نسل
1 . Generational Studies
2. Net Generation
3. Baby Boomers / Boomerang Generation
4 . B Generation
5 . X Generation
6. Y Generation
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شبکه به جهان نیز کامالً متفاوت از نسلهای پیشین بوده و قاعدتاً روشهای مدیریت آنها نیز
بایستی با نسلهای گذشته تفاوت داشته باشد ،بهگونهای که منطبق با ویژگیهای آنان باشد
( .)Bannon, Ford, & Meltzer, 2011اما به نظر میرسد که تاکنون اغلب نگرش چندان
مثبتی در ارتباط با این نسل وجود ندارد .موضوع اصلی دراینباره این است که برخی مدیران،
این نسل را تنبل و فاقد شایستگی میدانند .اما باید دید که آیا شیوه مدیریتی مدیران سازمان
متناسب با ویژگیهای این نسل است یا خیر و آیا اینکه این نسل توانستهاند خود را با شرایط
کاری نسل پیشین انطباق دهند یا خیر؟ (Tapscott, ( .)Gelbart&Komninos, 2012
 )2009معتقد است نگاهی که نسل پیشین به «نسل شبکه» دارد این است که این نسل نسبت
به نسل قبل بسیار خونسرد و غیراجتماعی هستند .ازآنجاکه دیدگاهها و فضای فکری این نسل با
نسلهای پیشین در برخی موارد متفاوت است ،الزم است که سازمانها سیاستهای خود را با
این موج جدید از کارکنان انطباق یابد .البته انطباق و بازتعریف سیاستهای سازمانها نیز منوط
به شناخت دقیق این نسل از ابعاد مختلف است .چراکه عدم توجه به تفاوتهای بین نسلی در
سازمانها و مدیریت صحیح آنها میتواند منجر به تنش و تعارض سازمانی گردد و درنتیجه
بهرهوری سازمانها را کاهش دهد (.)Angeline, 2011
بررسیها نشان میدهد که پژوهشگران مختلفی مانند پژوهشهای (Mee et al, 2016؛
Çelikdemir & Tukel, 2015؛ Hillman, 2014؛ Gursoy et al, 2013؛ Costanza
et al, 2011؛  )Fernandes et al, 2012به بررسی ویژگیهای نسل شبکه و ارزشهای
کاری آنان پرداختهاند و انطباق ویژگیهای مطرحشده را با کارکنان خود ،برای مدیریت بهتر
آنان موردبررسی قرار دادهاند .اما در کشور ما تاکنون پژوهشی که به بررسی ویژگیهای این
نسل و ارزشهای کاری آنها پرداخته باشد ،وجود ندارد .در این راستا بایستی این مسئله را
مدنظر قرارداد که ورود نسل شبکه بهنظام آموزشوپرورش کشور در کسوت معلمی و فراهم
نبودن بسترهای متناسب با ویژگیهای این نسل میتواند مشکالت عدیدهای را برای مدارس
ایجاد کند .شاید بتوان گفت کمترین مشکل ،تعارضات بین نسلی خواهد بود که به دلیل
تفاوتهای ارزشی ،دانشی و مهارتی بین معلمان نسل شبکه و معلمان نسلهای پیشین ایجاد
میشود .به نظر میرسد که راهحل عمده این مسئله شناخت ارزشها و مهارتهای این نسل و
نسلهای پیشین و مدیریت صحیح آنها در راستای استفاده هرچه بهتر از قابلیتهای هر نسل
در جهت تعالی مدارس و جلوگیری از تعارضات احتمالی است .لذا انجام این پژوهش میتواند از
یکسو به شناخت فاصله معلمان نسلهای مختلف با ویژگیهای رفتاری و فکری نسل شبکه و
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دانش آموزان کمک کرده و با کاهش این فاصله به بهبود و اثربخشی تدریس خود کمک کنند.
که در این صورت از طریق کاهش شکاف بین نسلی به فضای فکری و ویژگیهای رفتاری دانش
آموزان نیز تا حدودی نزدیک شده و با روشهای مناسبتر به نیازهای آنها پاسخ میدهند .از
سوی دیگر ،شناخت ارزش های کاری معلمان نسل شبکه و میزان انطباق معلمان باارزشهای
این نسل میتواند به مدیریت بهتر آنها کمک نماید .براین اساس محقق به دنبال رسیدن به
پاسخ این موارد است که آیا بین معلمان نسل شبکه و نسل پیشین ازلحاظ انطباق با ویژگیهای
رفتاری نسل شبکه تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین آیا بین ارزشهای کاری معلمان نسل
شبکه و نسل پیشین تفاوت معناداری وجود دارد و در این بین آیا بین ارزشهای کاری معلمان
در هر نسل تفاوت معناداری وجود دارد
مبانی نظری
نسل شبکه  :اولین فردی که اصطالح «نسل شبکه» را به کاربرد محققی به نام ( Don
 )Topsket, 1998بود .دلیل این نامگذاری محدوده زمانی تولد این نسل یعنی زمانی که
اینترنت گسترش یافت ،بود .)Leung & Lee, 2012; Worley, 2011( .برخی از
ویژگی های نسل شبکه شامل ادراک و دانش فنی باال ،تمایل به انجام کار گروهی ،مستقل و
خودمختار ،خودمحور ،بلندپرواز ،تمایل به موقعیتها و ظواهر غیررسمی و تمایل به کار و لذت
از فعالیت های شغلی بر اساس برداشت خود از کار و فعالیت ،میباشد (Bannon et al, 2011
 .)Beekman, 2011 ،این نسل معتقد است تحصیالت بیشتر و آموزشهای تخصصی نقش
مهمی در تحقق اهداف آنها دارد ،لذا اکثراً تمایل به ادامه تحصیل و دستیابی به مشاغل
تخصصی و حرفهای دارند ( .)Kilber et al, 2014افراد وابسته به نسل شبکه معتقدند ،که
یادگیری و دسترسی به اطالعات آزاد حق اساسی آنان است و استفاده از رسانههای دیجیتال
پیشرفته در قلب فرهنگ آنها جای گرفته است ( .)Leung & Zheng, 2012به همین
دلیل نیز ،نسل شبکه بیش از نسلها ی دیگر مستعد وابستگی به والدین و دیگران در هدایت و
راهنمایی آنها در مسیرهای مختلف زندگیشان هستند .بااینحال ،مسائل خصوصی برای این
نسل اهمیت اندکی دارد بهطوریکه این گروه با استفاده از وبالگها و سایتها اطالعات زندگی
شخصی و عقاید خود را با دیگران در اینترنت به اشتراک میگذارند ( .)Oblinger, 2003یک
دستهبندی کلی ازنظر ( )Frand, 2000ویژگیهای نسل شبکه که بیانگر طرز فکر این نسل
است شامل این موارد است:
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.0ازنظر آنان رایانهها صرفاٌ فناوری نیستند .2 .اینترنت بهتر از تلویزیون است .0.واقعیت تنها
واقعیت عینی نیست ،بلکه واقعیت جنبه مجازی نیز دارد .4 .انجام دادن مهمتر از دانستن
است .5.یادگیری بیش از آنکه یک فرآیند منطقی داشته باشد ،شبیه بازی رایانهای و سیال
است .1.انجام همزمان چند کار ،یک شیوهای از زندگی است .7.تایپ کردن برنوشتن با قلم و
کاغذ ترجیح دارد .9 .اتصال مداوم به اینترنت یک ضرورت است .4 .تأخیر در دریافت دادهها از
اینترنت قابلتحمل نیست .03 .مرز میان مصرفکننده و تولیدکننده نامشخص و به همآمیخته
است.
بهطورکلی میتوان گفت که نسل شبکه ،نسلی است که در برهه زمانی خاصی متولد گردیده
است؛ تحت تأثیر تجارب مشترک درزمینهی رویدادهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
ویژگیهای رفتاری در آنها شکلگرفته و ارزشها و تفکرات خاصی بر زندگیشان حاکم شده
است ( .)Wong et al, 2008دراینباره میتوان گفت که هر نسلی ازجمله نسل شبکه
ارزشهای کاری خاص خود را دارد که برخی از باورها و ارزشهای کاری نسل شبکه شامل خود
راهبری ،لذتگرایی و تهیج میباشد .بهعالوه این نسل باور شدیدی به نقش فناوری در زندگی
کاریشان دارد و انجام چند کار بهصورت همزمان و تیم محوری را ارزش میدانند
( .)Crumpacker and Crumpacker, 2007یکی دیگر از ارزشهای کاری افراد نسل
شبکه توجه به ارزشهای اخالقی است .بهعبارتدیگر ،ارزشهای اخالقی بر این گروه اهمیت
زیادی دارد و آنان سعی میکنند تا از کدها ،اصول و رهنمودهای اخالقی پیروی کنند
( .)Çelikdemir & Tukel, 2015بهعالوه ،نسل شبکه انتظار دارند که در محیط کار
بهعنوان سرمایههای انسانی ،و به عبارتی کارکنان دانشی نگریسته شوند .آنها خواهان ایجاد
قراردادهای اجتماعی درزمینهی شفافسازی انتظارات ،رفتار منصفانه ،حمایت متقابل ،اعتماد و
تعهد هستند ( .)Kupperschmidt, 2001بهطورکلی میتوان گفت که دیدگاه نسل شبکه
درباره مسائل سازمانی در پنج محور کلی یعنی شرایط استخدام ،رویکرد مدیریتی،
فرهنگسازمانی ،توسعه شغلی ،ارزشهای فردی با نسل پیشین خود تفاوت دارند ( Maxwell
 .)& Broadbridge, 2014به همین دلیل نیز نسل شبکه تحت تأثیر ویژگیهای خاص خود،
به ارزش های کاری خاصی مانند محوریت کار ،عدم انطباق با شرایط سازمان ،چالش با فناوری،
تعادل کار وزندگی ،رهبری ،پاداش و قدرت پایبند هستند.
پیشینه پژوهش
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بررسی پیشینه نشان میدهد که در کشور ما تاکنون تفاوت بین نسلها در سازمانها
موردپژوهش قرار نگرفته است .پژوهشهای خارجی نیز نشان میدهد که بین نسلهای مختلف
در ویژگیهای رفتاری و ارزشهای کاری تفاوت وجود دارد .بهعنوانمثال ،پژوهش ( Mee et
 )al, 2016نشان داد که بین ارزشهای کاری نسل شبکه و نسل پیشین آنها در زمینهی
شرایط کاری ،ارتباطات کاری ،نفوذ و استفاده از اختیار تفاوت معناداری وجود دارد.
( )Çelikdemir &Tukel, 2015در پژوهشی به این نتیجه دستیافت که کارکنان نسل
شبکه نسبت به کارکنان نسلهای پیشین به ارزشهای اخالقی بیشتر پایبند بوده و برای آنها
نقش محوریتری دارد )Hillman, 2014( .در پژوهش خود نشان داد که بین ارزشهای کاری
کارکنان نسلهای مختلف سازمان تفاوت معناداری وجود دارد که میتواند باعث افزایش
اختالفات و تعارضات در سازمان گردد .نتایج پژوهشهای ( Gursoy, Chi & Karadag,
 )2013نشان داد که بین ارزشهای کاری سه نسل بی ،وای و زد 0در سازمانها تفاوت
معناداری وجود دارد .اما فرا تحلیل ( )Costanza et al, 2012نشان داد که نسل شبکه با
نسل پیشین در زمینهی رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و اهداف مالی تفاوت خاصی ندارند.
بهعالوه ،بررسیهای ( )Fernandes et al, 2012نشان داد که بین ارزشهای کاری نسل
شبکه و نسل پیشین آنها تفاوت معناداری وجود ندارد .بررسیهای ( Hansen&Leuty,
 )2012نشان داد که بین ارزشهای کاری سه نسل مشغول به کار در سازمانها تفاوت
معناداری وجود ندارد .درحالیکه نتایج پژوهش ( )Hendryx, 2013نشان داد که بین نگرش
دانشجویان نسلهای مختلف نسبت به استفاده از فناوری تفاوت معناداری وجود دارد
( )Murray, Toulson & Legg, 2011نشان داد که بین نسل شبکه و نسل پیشین در
برخی ابعاد مرتبط با ویژگیهای رفتاری تفاوت وجود دارد .نتایج پژوهش ( Twenge et al,
 )2010حاکی از آن است که نسل شبکه نسبت به نسل قبل به ارزشهای نوعدوستانه مانند
کمک و ارزشهای اجتماعی عالقه چندانی ندارد .نتایج پژوهش ( )Jones et al, 2010حاکی
از آن است که بین نسلهای مختلف ازنظر استفاده و باارزش دانستن فناوری تفاوت
قابلمالحظهای وجود دارد و نسلهای مختلف از این نظر همگن نیستند ،و تفاوت معناداری بین
نسل شبکه و نسل پیشین ازنظر ویژگیهای رفتاری وجود دارد.همچنین ،پژوهش ( Leung,
 )2004نشان داد که نسل شبکه و نسل پیشین ازلحاظ اعتیاد به اینترنت ،انجام بازیهای
آنالین ،استفاده از چت روم و به عبارتی کاربرد اینترنت با یکدیگر تفاوت دارند.
1. B ,Y & Z Generations
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بررسی پیشینههای پژوهشی نشان میدهد که نسل شبکه مشخصه و ویژگیهای رفتاری خاصی
دارد که با نسل قبل متفاوت است .در برخی از پژوهشها به تفاوت ارزشهای کاری نسل شبکه
با نسلهای قبل اشارهشده است اما در برخی دیگر به عدم وجود تفاوت معنادار بین ارزشهای
کاری نسل شبکه با نسلهای قبل دستیافتهاند که تعیین دقیقتر وجود و یا عدم وجود
تفاوتهای بین نسلی نیازمند انجام پژوهشهای بیشتری است .بهعالوه بررسیها نشان میدهد
که در کشور ما تاکنون پژوهشی به بررسی ویژگیهای این نسل و ارزشهای کاری آنها
نپرداخته است .به همین دلیل نیز شناخت کافی از ویژگیها و ارزشهای کاری این نسل در
کشور ما وجود ندارد .درحالیکه بررسی ویژگیها و ارزشهای نسل شبکه میتواند رهنمودهای
مفیدی برای مدیریت این نسل بهویژه در آموزشوپرورش داشته باشد.
روششناسی
روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی است.
چراکه هدف پژوهش بررسی و مقایسه ویژگیهای رفتاری و ارزشهای کاری معلمان نسل شبکه
و نسل پیشین در دوره اول متوسطه شهر شیراز بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان
دوره اول متوسطه شهر شیراز ( 0403نفر) بوده است که در سال تحصیلی 0041 -0045
مشغول به کار بودهاند .روش نمونهگیری تصادفی ساده بود که بر اساس آن و با استفاده از جدول
مورگان ( )0445تعداد  023نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .در این پژوهش بهمنظور سنجش
ویژگی های رفتاری معلمان نسل شبکه و نسل پیشین از مقیاس نیمرخ رفتاری نسل شبکه 0که
بهوسیله ( )Berk, 2010ساختهشده بود ،استفاده گردید .این مقیاس شامل  05گویه دو گزینه
بلی و خیر میباشد که پانزده نوع از شایعترین رفتارهای نسل شبکه را مطرح نموده و انطباق
افراد را با ویژگیهای این نسل موردسنجش قرار میدهد .بر اساس پژوهش ()Berk, 2010
روایی و پایایی این مقیاس مطلوب گزارششده است ( .)Berk, 2010در این پژوهش نیز روایی
و پایایی این مقیاس محاسبه گردید .روایی این مقیاس بر اساس تحلیل گویه موردبررسی قرار
گرفت و بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن ،همبستگی هر سؤال با نمره کل موردبررسی قرار
گرفت و نتایج حاکی از ضریب روایی بین  3/04تا  3/51با سطح معناداری بین  3/32تا 3/3330
بود .نتایج حاصل بررسی پایایی نیز نشاندهنده مطلوبیت ضریب آلفای کرونباخ در حدود 3/95
بوده است.
1. Net Generation Profile (NGPS) Scale
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بهمنظور بررسی و مقایسه ارزشهای کاری معلمان نسل شبکه و نسل پیشین از پرسشنامه
سنجش ارزشها و نگرشهای کاری که توسط ( )Gursoy et al, 2013ساختهشده بود،
استفاده گردید .سؤاالت این پرسشنامه از نوع طیف لیکرت پنج گزینهای بود که از ابعاد محوریت
کار 5( 0سؤال) ،عدم انطباق با شرایط سازمان 4( 2سؤال) ،چالش با فناوری 0( 0سؤال) ،تعادل
کار وزندگی 5( 4سؤال) ،رهبری 2( 5سؤال) و قدرت 4( 1سؤال) آن استفاده گردید .بر اساس
پژوهش گارسوی و همکاران ( )2300روایی آن مطلوب و پایایی این مقیاس بر اساس ضریب
آلفای کرونباخ  3/93گزارششده است .در این پژوهش نیز روایی و پایایی این مقیاس محاسبه
گردید .الزم به ذکر است که روایی این مقیاس نیز بر اساس تحلیل گویه موردبررسی قرار گرفت
و بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن همبستگی هر سؤال با نمره کل موردبررسی قرار گرفت و
نتایج حاکی از ضریب روایی بین  3/00تا  3/57و سطح معناداری  3/34تا  3/3330میباشد و
ضریب آلفای کروباخ جهت بررسی پایایی نیز  3/75بوده است .الزم به ذکر است که پس از اخذ
مجوزهای الزم ،پرسشنامه بین افراد نمونه توزیع گردید و با اطمینان به آنها در زمینه محرمانه
ماندن اطالعات آنان و استفاده از پاسخهای آنان بدون ذکر نام آنها ،به هر یک از معلمان دو روز
زمان برای پاسخدهی به سؤاالت داده شد و سپس پرسشنامهها جمعآوری گردید .بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  spssنسخه  20و روشهای آماری توصیفی شامل میانگین و
انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل تی تست تک نمونهای و مستقل و همچنین تحلیل
واریانس طرحهای تکراری استفاده گردید.
یافتهها
فرضیه اول :بین معلمان نسل شبکه و نسل پیشین ازلحاظ انطباق با ویژگیهای رفتاری نسل
شبکه تفاوت معناداری وجود دارد .بر اساس نتایج بهدستآمده در اغلب ویژگیهای رفتاری،
درصد انتخاب گزینه بلی بین معلمان نسل شبکه نسبت به نسل پیشین بیشتر بود و متولدین
بین سالهای  0010تا  0090شمسی ( 0492تا  2332میالدی) انطباق بیشتری با ویژگیهای
نسل شبکه دارند .الزم به ذکر است که باالترین درصد پاسخ مثبت به ویژگیهای رفتاری مربوط
1. Work centrality
2 . Non-compliance
3 . Technology challenge
4 . Work-life balance
5 . Leadership
6 . Power
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به داشتن وبسایت و وبالگ شخصی و نمایش برنامههای ویدئویی در یوتیوب 0میباشد (جدول
شماره .)0
جدول ( :)1فراوانی ویژگیهای رفتارهای نسل شبکه در بین معلمان نسل شبکه و نسل پیشین
گویه
همه فعالیت های روزمره را با سرعت و در اولین فرصت انجام
میدهم
از کامپیوتر ،لپ تاب ،iPhone ،پخش  MP3و سایر تجهیزات
با فناوری پیشرفته استفاده میکنم
به آسانی چند کار را با استفاده از تجهیزات و فناوریهای
گوناگون انجام میدهم
از موتورهای جستجو مانند گوگل و مانند اینها برای یافتن هر
اطالعاتی که نیاز دارم استفاده میکنم
بهسرعت به پیامهای ارسالی بهوسیله تلفن همراه ،ایمیل و غیره
پاسخ میدهم
از فیس بوک ،تویتر و یا سایر شبکههای اجتماعی آنالین برای
ارتباط با خانواده و دوستان استفاده میکنم
ترجیح میدهم که با شیوه آزمونوخطا یکچیز را یاد بگیرم تا
اینکه از دستورالعمل راهنما استفاده کنم
هر چیزی را بهصورت عملی بهتر از مطالعه و مشاهده یاد
میگیرم
ترجیح میدهم در انجام یک پروژه با دیگران مشارکت داشته
باشم تا اینکه بهصورت انفرادی کارکنم
فعالیتهایم را در خانه راحتتر از رفتن بهجای دیگر مانند
کتابخانه انجام میدهم
گاهی اوقات موسیقی ،فیلم و نرمافزارهای مختلف را بهصورت
رایگان دانلود و پیاده سازی میکنم
وبسایت و وبالگ شخصی دارم و گاهی برنامههای ویدئویی را
در یوتیوب به نمایش میگذارم
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اگر نتوانم کارهایم را بهطور فعال و کامل انجام دهم ،ناراحت و
بیحوصله میشوم
از بودن در کنار افراد با نژاد ،فرهنگ و قومیتهای مختلف لذت
میبرم
مشاهده تصاویر و گرافیک ها را به خواندن صرف یک متن بدون
داشتن گرافیک و تصاویر ترجیح میدهم
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در ادامه نتایج نشان داد که اکثریت معلمان یعنی  90/4درصد آنها تا حد متوسطی از
ویژگیهای رفتاری نسل شبکه برخوردارند و با ویژگیهای این نسل انطباق دارند .نتایج حاصل از
تحلیلهای صورت گرفته نشان داد که باالترین میانگین درزمینهی انطباق با ویژگیهای رفتاری
نسل شبکه مربوط به معلمان متولد سالهای بین سالهای  0010تا  0090شمسی که اصطالحاً
به آنها نسل شبکه گفته میشود ،میباشد و بر اساس  )09/20( Tبهدستآمده در درجه آزادی
 009تفاوت بین میانگین معلمان نسل شبکه و نسل پیشین آنها معنادار است.
فرضیه دوم :بین ارزشهای کاری معلمان نسل شبکه و نسل پیشین تفاوت معناداری وجود دارد.
بر اساس نتایج بهدستآمده باالترین میانگین در بین ابعاد مختلف ارزشهای کاری مربوط به
تعادل کار وزندگی ،و کمترین آنها مربوط میشود به تمایل به رهبری است .این در حالی است
که میانگین هر یک از ابعاد محوریت کار ،رهبری و قدرت از میانگین نظری کمتر بود و تفاوت
بین این میانگین ها و میانگین نظری معنادار است .این در حالی است که میانگین ابعاد عدم
انطباق با هنجارهای سازمانی ،چالش با فناوری و تعادل بین کار وزندگی از میانگین نظری
بیشتر است و تفاوت بین این میانگینها و میانگین نظری نیز معنادار است (جدول شماره .)2
جدول ( :)2وضعیت موجود ارزشهای کاری معلمان
متغیر

میانگین عملی

انحراف

میانگین نظری

استانداد

()Q=3

T

Df

Sig

محوریت کار

2/31

3/70

0

22/19

004

3/3330

عدم انطباق

0/00

3/54

0

0/4

004

3/3330

چالش با فناوری

0/04

3/10

0

4

004

3/3330

تعادل کار و زندگی

0/2

3/12

0

1

004

3/3330

رهبری

0/92

3/45

0

22/30

004

3/3330

قدرت

2/90

3/10

0

5/2

004

3/3330
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بهعالوه ،یافتهها نشان داد که بین ارزشهای کاری معلمان نسل شبکه و نسل پیشین آنها
تفاوت معناداری وجود دارد .بهگونهای که در هر یک از ابعاد محوریت کار ،عدم انطباق با
هنجارهای سازمان ،تعادل بین کار وزندگی ،رهبری و قدرت بیشترین میانگین متعلق به نسل
شبکه و در بعد چالش با فناوری بیشترین میانگین متعلق به نسل پیشین بوده است .بر اساس T
بهدستآمده در درجه آزادی  009تفاوت بین میانگین نسل شبکه و نسل پیشین آنها در
هریک از ابعاد ارزشهای کاری بهجز چالش با فناوری معنادار است (جدول شماره .)0
جدول ( :)3تفاوت بین ارزشهای کاری معلمان نسل شبکه و نسل پیشین آنها
متغیر

نسل

میانگین

انحراف استانداد

T

df

Sig

ارزشهای کاری

نسل پیشین
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3/24

4/5
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نسل شبکه
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رهبری
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3/14

نسل شبکه

0/22

3/5

نسل پیشین

0/01

3/59

نسل شبکه

0/34

3/15

نسل پیشین

1/72

009

3/3330

2/09

009

3/32

3/40

009

3/00

0/39

3/59

4/03

009

3/3330

نسل شبکه

0/04

3/10

نسل پیشین

0/10

3/92

4/4

009

3/3330

نسل شبکه

2/05

0/30

نسل پیشین

2/17

3/14

نسل شبکه

0/32

3/55
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009
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فرضیه سوم :بین ارزشهای کاری معلمان در هر نسل تفاوت معناداری وجود دارد .بر اساس
نتایج بهدستآمده بیشترین میانگین در بین معلمان نسل پیشین مربوط به چالش با فناوری
است و کمترین میانگین متعلق به رهبری است و این در حالی است که بر اساس  Fبهدستآمده
در درجه آزادی  0و  040تفاوت بین میانگین ارزشهای کاری معلمان نسل پیشین معنادار
است .همچنین تحلیل ها نشان داد که در بین معلمان نسل شبکه بیشترین میانگین مربوط به
تعادل کار وزندگی است و کمترین میانگین مربوط به رهبری است و این در حالی است که بر
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اساس  Fبهدستآمده در درجه آزادی  5و  027تفاوت بین میانگین ارزشهای کاری معلمان
نسل شبکه معنادار است (جدول شماره .)4
جدول( :)4مقایسه ارزشهای کاری معلمان در هر نسل
گروه

نسل پیشین
نسل شبکه

متغیر

میانگین

انحراف استانداد

محوریت کار

0/90

3/34

عدم انطباق

0/31

3/34

چالش با فناوری

0/01

3/34

تعادل کار وزندگی

0/39

3/30

رهبری

0/10

3/31

قدرت

2/17

3/34

محوریت کار

2/4

3/37

عدم انطباق

0/22

3/34

چالش با فناوری

0/34

3/35

تعادل کار وزندگی

0/04

3/35

رهبری

2/05

3/34

قدرت

0/32

3/34

بهمنظور بررسی فرض کرویت که یکی از پیش فرضهای آزمون تحلیل واریانس طرحهای
تکراری است ،از آزمون کرویت موخلی 0استفاده شد .نتایج این آزمون حاکی از معنادار
( ) 3/3330بودن این آزمون است .با توجه به معنادار بودن آزمون موخلی به برآوردهای
تصحیحی گرینهوس گیسر ،2هوینه و فلدت 0و دامنه پایین تر 4رجوع شد که نتایج حاکی از
معنادار بودن هر سه برآورد و تایید آزمون تحلیل واریانس طرح های تکراری است (جدول
شماره .)5
جدول ( :)0برآوردهای تصحیحی آزمون موخلی
متغیر
ارزش های کاری

برآودهای تصحیحی

F

درجه آزادی

سطح معناداری

گرینهوس گیسر

205/39

0/72

3/3330

هوینه و فلدت

205/39

0/79

3/3330
1 . Mauchly's sphericity test
2 . Greenhouse-Geisser
3 . Huynh-Feldt
4 . ower-bound
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ارزش های کاری و
جنسیت

دامنه پایین تر

205/39

0

3/3330

گرین هوس گیسر

4/49

0/72

3/3330

هوینه و فلدت

4/49

0/79

3/3330

دامنه پایین تر

4/49

0

3/332

بحث و نتیجه گیری:
به نظر میرسد که تقریباً هر بیست سال یکبار نسل جدیدی از افراد باارزشها ،باورها و
ویژگیهای منحصربهفرد شکل میگیرند .آخرین نسل قرن بیستم و اولین نسلی که بافرهنگ
اینترنت و محیطهای چندرسانهای رشد یافتهاند ،نسل شبکه است (.)Prensky, 2001
دیدگاهها و فضای فکری این نسل با نسلهای پیشین در برخی موارد متفاوت است .لذا الزم
است که سازمانها به بازتعریف رویکردهای خود بپردازند و با این موج جدید از کارکنان انطباق
یابد .انطباق و بازتعریف رویکردهای سازمانها نیز منوط به شناخت دقیق این نسل ازجمله
ویژگیهای رفتاری و ارزشهای کاری آنان است .بهمنظور دستیابی به چنین شناختی نیز
پژوهش حاضر انجام گردید.
نتایج حاصل از تحلیلها نشان داد که در همه ویژگیهای رفتاری ،میانگین نمرات معلمان متولد
بین سالهای  10تا  90نسبت به متولدین سالهای قبل از  10بیشتر بوده و انطباق بیشتری با
ویژگیهای نسل شبکهدارند و تفاوت بین میانگین نمرات این رده سنی یا بهاصطالح نسل شبکه
با نسل پیشین خود نیز معنادار است .این یافته به این معنا است که معلمان متولد بین سالهای
 10تا  90همان معلمان نسل شبکه هستند و در کشور مانیز ویژگیهای رفتاری متولدین بین
سالهای  0492تا  2332با ویژگیهای نسل شبکه مطابقت دارد .یعنی این افراد بافرهنگ
اینترنت و محیطهای چندرسانهای رشد یافتهاند و در دنیای دیجیتال غوطهور شدهاند .آنها
بخش عمدهای از زمان خود را با فناوریهای دیجیتال مانند رایانه ،بازیهای ویدئویی ،پخش
موسیقی دیجیتال ،تلفن همراه ،دوربینهای ویدئویی و ابزارهای دیگر عصر دیجیتال سپری
میکنند ( .)Prensky, 2001بنابراین ،دلیل احتمالی این یافته به دلیل تفاوت نسلی بین این
افراد است .اما ،مطمئناٌ این تفاوت باید کاهش یابد چراکه معلمانی موفق هستند که بهتر بتوانند
نیازهای دانش آموزان خود را پاسخ دهند و این شرایط هنگامی مهیا میشود که شکاف بین
معلم و دانشآموز کاهش یابد .زیرا همانگونه که قبالً بیان شد نسل بعد از نسل شبکه (که
اصطالحاً به آنها نسل اینترنت نیز گفته میشود) نسل  Zنامیده میشود که سواد فناوری آنها
بهشدت زیاد است و درگیری آنها با شبکههای اجتماعی آنقدر زیاد است که از آنها در همه
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فعالیتهایی که انجام میدهند ،استفاده میکنند ( .)Leung & Lee, 2012بنابراین دانش
آموزان کنونی که نسل  Zتلقی میشوند ،بسیار بیشتر از نسل شبکه یا نسل  Xبا فناوری درگیر
هستند .لذا ،اگر برخی معلمان با ویژگیهای نسل شبکه فاصله داشته باشند و چالششان با
فناوری زیاد باشد ،شکاف فناوری آنها بادانش آموزان زیاد میگردد و شاید نتوانند به نیازهای
آنها با روشهای معمولی بهدرستی پاسخ دهند .این یافته با پژوهشهای ( Hendryx,
 )Jones et al, 2010( ،)Murray et al, 2011( ،)2013و ( )Leung, 2004همسو
میباشد.
یافتههای پژوهش نشان داد که باالترین میزان میانگین در نسل شبکه مربوط به داشتن وب
سایت و وبالگ شخصی و نمایش برنامههای ویدئویی ،در یوتیوب میباشد .این یافته نیز منطقی
به نظر میرسد ،چراکه نسل شبکه که گاهی به آنها نسل گوگل نیز گفته میشود ،کلیه
اطالعات موردنیاز خود را از طریق اینترنت جستجو میکند که نتیجه آن ایجاد و راهاندازی وب
سایتها هستند ( .)Hricko, 2008بهعالوه ،آنان نسلی هستند که فرآیند ارتباطات آنها به
جای صحبت با یکدیگر ،به ارسال پیام ،فیلم و تصویر از رویدادهایی که برایشان اتفاق میافتد،
لذا توصیف وقایع صرفاٌ بهصورت کالمی خالصه میشود ( .)Hricko, 2008از سوی دیگر،
مسائل خصوصی برای این نسل اهمیت اندکی دارد ،بهطوریکه این گروه با استفاده از وبالگها و
سایتها اطالعات زندگی شخصی و عقاید خود را با دیگران در اینترنت به اشتراک میگذارند
( .)Oblinger, 2003از دیگر یافتههای این پژوهش آن است که اکثریت معلمان تا حد
متوسطی از ویژگیهای رفتاری نسل شبکه برخوردارند .دلیل احتمالی این یافته نیز میتواند به
شرایط کشور مربوط باشد .چراکه به نظر میرسد که جامعه ما در عرصه فناوری نسبت به سایر
کشور عقبتر باشد و موج ورود فناوریه ا و درگیری افراد با آن نسبت به سایر کشورها دیرتر
اتفاق افتاده است درواقع کشورما رتبه  94در فناوری اطالعات و ارتباطات و رتبه  74در
دسترسی افراد به اینترنت را دارد (ایسنا )0045 ،و ازآنجاکه ابزار مورداستفاده نیز در ایران
طراحی نشدهاند ،تبیین یافتههای این پژوهش تا حدودی منطقی به نظر میرسد .این یافته با
پژوهشهای ( )Jones et al, 2010( ،)Murray et al, 2011( ،)Hendryx, 2013و
( )Leung, 2004همراستا میباشد .از دیگر یافتههای این پژوهش آن است که در بین
ارزشها ی کاری معلمان ،میانگین هر یک از ابعاد محوریت کار ،رهبری و قدرت از میانگین
نظری کمتر بود .درحالیکه میانگین ابعاد عدم انطباق با هنجارهای سازمانی ،چالش با فناوری و
تعادل بین کار وزندگی از میانگین نظری بیشتر است و تفاوت بین این میانگینها و میانگین
نظری معنادار است .این یافته به این معنی است که در شرایط موجود تمایل معلمان به رهبری
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و انجام اقدامات گروهی ،قدرتطلبی و کنترل دیگران کم بوده و ترجیح میدهند که کمتر
کارکرده و بیشتر به امور شخصی بپردازند .همچنین ،تمایل به تعادل بیشتر بین کار وزندگی
شخصی داشته و ترجیح میدهند که زمان کاری ،ارتباطات بین همکاران و پوشش آنها تا
حدودی غیررسمی بوده و مقررات کلیشهای کم شود .همچنین ،با فناوری چالش داشته و برای
آنان استفاده از فناوری با دشواری همراه است .دلیل احتمالی این یافته میتواند تحت تأثیر
شرایط شغلی آنان باشد .درواقع ،پایین بودن ابعاد محوریت کار ،رهبری و قدرت و باال بودن عدم
انطباق با هنجارهای سازمانی و تعادل بین کار وزندگی میتواند به دلیل شرایط شغلی ،تمرکز و
بروکراسی زیاد نظام آموزشی و مشکالت معیشتی آنان باشد .درعینحال نیز باال بودن میانگین
چالش با فناوری میتواند تحت تأثیر تعداد زیاد معلمان نسل قبل نسبت به نسل سایبری و نمره
باالی چالش آنان با فناوری باشد .این یافته با پژوهشهای (،)Mee et al, 2016
( )Hillman, 2014( ،)Çelikdemir & Tukel, 2015و ()Gursoy et al, 2013
همراستا میباشد.
یافته دیگر پژوهش نشان داد که بیشترین میانگین در بین ابعاد مختلف ارزشهای کاری مربوط
به تعادل کار وزندگی است و بین ارزشهای کاری معلمان نسل شبکه و نسل پیشین آنها
تفاوت معناداری وجود دارد .بهگونهای که در هر یک از ابعاد محوریت کار ،عدم انطباق با
هنجارهای سازمان ،تعادل بین کار وزندگی ،رهبری و قدرت بیشترین میانگین متعلق به نسل
شبکه و در بعد چالش با فناوری بیشترین میانگین متعلق به نسل پیشین بوده است .در تبیین
این یافته باید بیان نمود که کسب چنین نتیجهای در تفاوت بین نسلی و ویژگیهای
منحصربهفرد هر نسل نهفته است .چالش بیشتر نسل قبل نسبت به نسل شبکه با فناوری به
دلیل فرار آنها از فناوری است .درحالیکه نسل شبکه نسبت به نسل قبل احساس راحتی
بیشتری در استفاده از فناوری داشته و ارتباط بیشتری با دنیای مجازی و جامعه الکترونیک
برقرار میکنند ( .)Leung&Zheng, 2012بنابراین ،فناوری برای نسل شبکه نهتنها چالش
محسوب نمیشود ،بلکه بهعنوان یک فرصت نگریسته میشود .از سوی دیگر در نسل شبکه
تمایل به کار و لذت از فعالیت های شغلی بر اساس معنای خود از کار و فعالیت ،تمایل به
موقعیت ها و ظواهر غیررسمی ،تمایل به انجام کار گروهی ،استقالل و خودمختاری ،خودمحوری
و بلندپروازی وجود دارد ( .)Bannon et al, 2011; Beekman, 2011همچنین ،آنها
بهشدت دنبال تحقق اهداف شخصی خود و رضایت درونی هستند و درعینحال به تعادل بین
کار وزندگی اهمیت میدهند و برای زندگی ارزش زیادی قائل هستند ( & Crumpacker
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 .)Crumpacker, 2007بنابراین منطقی است که در هر یک از ابعاد محوریت کار ،عدم
انطباق با هنجارهای سازمان ،تعادل بین کار وزندگی ،رهبری و قدرت بیشترین میانگین را
کسب کنند .این یافته با پژوهشهای (Çelikdemir & Tukel, ( ،)Mee et al, 2016
 )Hillman, 2014( ،)2015و ( )Gursoy et al, 2013همسو میباشد ،اما با پژوهشهای
( )Costanza et al, 2011و ( )Fernandes et al, 2012همسو نیست .دلیل این
ناهمسویی میتواند به شرایط و زمینههای متفاوت اجتماعی پژوهشها باشد.
بر اساس نتایج بهدستآمده ،بیشترین میانگین ارزش کاری در بین معلمان نسل پیشین مربوط
به چالش با فناوری است و کمترین میانگین متعلق به رهبری میباشد و در بین معلمان نسل
شبکه نیز بیشترین میانگین مربوط به تعادل کار وزندگی است و کمترین میانگین مربوط به
رهبری است و این در حالی است که تفاوت بین میانگین ارزشهای کاری هر دو گروه از معلمان
معنادار است .همانگونه که قبالً بیان شد دلیل احتمالی این یافته در ویژگیهای هر دو نسل
است که تحت تأثیر شرایط و رویدادهای دوران زندگی آنها شکلگرفته است .چراکه ،قسمت
عمده زندگی نسل شبکه در عصر فناوری و در دورانی که فناوری بر همه ابعاد زندگی بشر سایه
افکنده ،سپریشده است .بنابراین ،با فناوری بیشتر ارتباط برقرار نموده و تمایل دارند که از
فناوری در همه ابعاد حتی زندگی کاری نیز استفاده نموده و بهواسطه قابلیت فناوری از زندگی
شخصی خود در ساعات کاری دور نباشند .لذا بیشتر در پی تعادل کار وزندگی میباشند.
درحالیکه معلمین نسل قبل در دورانی رشد کردهاند که فناوری نقش کمرنگی در زندگی آنها
داشته و در شرایط کنونی که فناوری بر زندگی بشر غالب شده است ،فناوری را عاملی تحمیلی
دانسته و جز در شرایط اجبار تمایلی به استفاده از آن ندارند .بنابراین ،عمدتاً با فناوری چالش
دارند .اما نکته مهم در این یافته ،پایین بودن میانگین رهبری در هر دو گروه است .به نظر
میرسد که با توجه به ویژگی های شغلی و جایگاه معلمان در مدارس این یافته منطقی باشد.
چراکه ،بر اساس پژوهشهای انجامشده میزان مشارکت و آزادی عمل معلمان در شرایط موجود
بسیار اندک میباشد ( )Kazempour, Haghparast, Hedayati, 2011و همین شرایط
باعث کاهش تمایل آنها به رهبری گردد .این یافته با پژوهشهای (،)Mee et al, 2016
( )Hillman, 2014( ،)Çelikdemir & Tukel, 2015و ()Gursoy et al, 2013
همراستا میباشد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که بین ویژگیهای معلمان نسل شبکه و نسل
پیشین چه در ویژگیهای رفتاری و چه در ارزشهای شغلی شکاف وجود دارد .بر اساس این
نتیجه اوالً ،باید توجه نمود که برخی از معلمان آموزشوپرورش ارتباط چندانی با فناوری برقرار
نمیکنند و مشکل زمانی بیشتر میشود که دانش آموزان این معلمان بهشدت غرق در فناوری و
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دنیای دیجیتال هستند .درواقع چنین معلمانی با رویکردهای سنتی و باورهای خود تدریس
میکنند درحالیکه دانش آموزان آنان با چنین روشی ارتباط برقرار نمیکنند ،و همین موضوع
میتواند منجر به کاهش اثربخشی معلم و ضعف در بدنه نظام آموزشوپرورش گردد .ثانیاً ،تفاوت
بین نسل شبکه و نسل پیشین درزمینهٔ ویژگیهای رفتاری و ارزشهای شغلی رهیافت مهمی
برای مدیران منابع انسانی و مدیران آموزشی مدارس به همراه دارد و میتواند به هدایت و
مدیریت بهتر معلمان نسل شبکه کمک نموده و با مدیریت صحیح و متناسب با ویژگیهای آنان،
از همه توان و ظرفیت آنها برای بهبود عملکرد و ارتقاء سطح اثربخشی نظام آموزشوپرورش
استفاده نمود .ایجاد چنین شرایطی میتواند شرایط کاری معلمان را بهبود بخشیده و بسترهای
همکاری و مشارکت آنان را بیشتر کند و درنهایت بهبود عملکرد آنان را به همراه داشته باشد
(.)Ashrafi, S., Zaynabadi, 2017
با توجه به یافتههای بهدستآمده ،پیشنهاد میشود که مدیران آموزشی در برنامهریزیهای خود
به تمایالت و ارزش ها کاری هر دو نسل توجه کنند و انتظارات خود را متناسب با ویژگیهای هر
دو نسل تعدیل نمایند .همچنین ،با توجه به ارزشهای هر نسل از سبکهای مختلف رهبری و
ارتباط با آنها استفاده کنند .بهعالوه ،مدیران بایستی به تنوع نسلی در سازمان به دلیل تنوع
مهارتها و نگرشها ارزش داده و از آن بهعنوان یک فرصت استفاده کنند .همچنین ،مدیران
می توانند با استفاده از ایجاد فرهنگ پذیرش تنوع نسلی و ایجاد جو صمیمانه ،بستری برای
کاهش تعارضات و توسعه یادگیری و تسهیم دانش بین نسلهای مختلف فراهم کنند ،بهگونهای
که نسلهای پیشین بهراحتی تجارب خود را در اختیار جوانان قرار دهند و جوانان نیز دانش و
مهارت خود را بهویژه در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در کمک و توسعه معلمان نسل قبل
بهکارگیرند .در این راستا پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی به بررسی تفاوتهای
عملکردی معلمان هر دو نسل و تأثیر ارزشها و ویژگیهای رفتاری هر دو نسل بر عملکرد آنان
بپردازند .همچنین ،ارزشهای کاری و ویژگیهای رفتاری سایر کارکنان آموزشوپرورش
موردبررسی قرار گیرد .بهعالوه ،تفاوتهای ارزشی و انتظارات متفاوت معلمان و دانش آموزان که
متعلق به نسل  zمیباشند ،بررسی شود تا در جهت بهبود کیفیت آموزش مورداستفاده قرار
گیرد .در پایان الزم به ذکر است که ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر نبود پژوهشهای
داخلی در ارتباط با موضوع پژوهش بود که البته این محدودیت نقطه قوت پژوهش حاضر نیز
بود .از دیگر محدودیت این بود که این بررسی تنها بر روی معلمان دوره اول متوسطه شهر
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 لذا قابلیت تعمیم آن بهطور کارکنان آموزش پرورش و یا حتی کارکنان سایر.شیراز انجام شد
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