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چکیده
پژوهش حاضر در حوزه تحقیقات کیفی و با بهرهگیری از روش نظرهی برخواسته از دادهها انجام شد.
مشارکت کنندگان این پژوهش 21 ،نفر از معلمان و  21نفر از مدیران بودند که با استفاده از روش نمونه
گیری هدفمند و با تاکید بر رویکرد اشباع نظری ،انتخاب گردیدند .گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه
های نیمه ساختارمند به عمل آمد .داده های پژوهش با استفاده از راهبردهای کدگذاری ،در سه سطح
کدگذاری باز ،محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج کدگذاریهای چندگانه و تحلیل محتوای
مصاحبهها نشان داد که اوالً رفاه از نگاه مشارکتکنندگان یک مفهوم جامع و دارای ابعاد مادی و روانی
میباشد؛ ثانیاً این مقوله متأثر از عوامل گوناگونی نظیر سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،عوامل سازمانی مانند
مدیریت ،فرایندها و اقدامات اداری ،نقش مدیر مدرسه به عنوان رهبر آموزشی ،عوامل فردی مانند نقش خود
معلمان و ویژگیهای شخصیتی آنها ،و همچنین صفات شخسیتی مدیران مدارس(،مهارت انسانی مدیران)،
عوامل حرفهای مانند هویت شغلی و پرستیژ حرفهای بر رفاه معلمان میباشد.
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مقدمه
امروزه آموزش و پرورش یکی از مهمترین و حیاتیترین نهاد اجتماعی هر جامعه به شمار
میرود .بدون شک یکی از اجزای کلیدی و هستهای هر نظام آموزشی عنصر معلم میباشد که
میتواند بسته به دانش ،توانایی ،مهارتها ،عالقه و میزان انگیختگی خود ،میزان تامین همه
جانبه وی از لحاظ رفاهی و معیشتی نقش موثری در کیفیت خروجیهای نظام آموزشی و
توسعه جامعه داشته باشد .تاریخ آموزش و پرورش نشان میدهد ،هر چه از گذشته به سمت
حال حرکت کردهایم ،حدود مسئولیت ،وظایف و فرایندهای تحول آفرین ،فضای نقش آموزشی و
تربیتی معلمان ،افزایش یافته است (.)Hamidi Sharif, 2003
تعامل چهره به چهره معلم و دانش آموزان به عنوان دو قطب اصلی نظام تربیتی ،معلم را در
موقعیت ممتاز و منحصر به فردی قرار داده است ،که هیچ یک از عناصر نظام آموزشی ،از آن
برخوردار نیستند .افزون بر این ،معلم از آن جهت کارگزار و عامل اصلی آموزش و پرورش به
شمار میآید که اهداف اجرایی و متعالی نظام آموزشی ،در نهایت توسط وی محقق میشود .در
نتیجه معلم به واسطه نقش برتری که دارد ،باید به بازنمایی تمام و کمال خصوصیات و کیفیت-
های مطلوب هر نظام آموزشی تبدیل شود (NzulwaJoyce, ( .)Ghaderzad & Faraji ,2014
 )2014نشان داد که جذب ،نگهداری و توسعه شغلی معلمان جزء وظایف دولت بوده و عناصری
چون تامین نیازهای اولیه معلمان ،فراهم ساختن محیط کاری با ارگونومی مناسب و حاکم شدن
رفتار و روابط توام با احترام میان معلمان و همکاران و مدیران را از مولفههای مهم رفاه معلم
ذکر کرده است.
در این میان ،مدیر مدرسه در کسوت یک رهبر آموزشی ،میتواند برای معلمان محیطی را
فراهم سازد ،که معلم نسبت به حرفه خویش به یک ارضاء درونی رسیده و از لحاظ رفاه روانی
احساس مثبتی داشته باشد .بنابراین مفروضات بنیادی مثبت مدیر مدرسه در مورد انسان ،می-
تواند احساس کامیابی حرفهای معلمان ،افزایش کیفیت تدریس وی ،و نهایتاً بهبود ادراک
معلمان از رفاه خویش را به دنبال داشته باشد .یکی از دالیلی که اهمیت رضایت شغلی مدیران
مدارس را نشان میدهد ،این است که مدیران بر محیط مدرسه تاثیر میگذارند .که این مساله به
نوبه خود بر رضایت شغلی معلمان نیز تاثیر بسزایی دارد ( Thekedam, 2010; Shen, Leslie
 )& Spybrook, 2011با عنایت به اینکه نقش مدیریت و رهبری در یک فضای آموزشی ،برای
اثربخشی کلی مدرسه ،تعیین کننده میباشد ،و رضایت شغلی مدیران مدارس ،نه تنها برای
بهبود رضایت شغلی معلمان حیاتی میباشد ،بلکه میتواند اثرات منفی تجارب آموزشی را
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کاهش دهد (Ma & Macmillan, 1999).مدیر میتواند با بهره گیری از تقویت سرمایه
اجتماعی ،ایجاد فضای صمیمی و توام با احترام در مدرسه ،استقرار نظام مشارکتی در انجام امور
مدرسه و فراهم نمودن یک محیط حرفهای ،در شکلگیری نگرش مثبت معلمان نسبت به رفاه
خویش ،تاثیر بسزایی داشته باشد .معلم به عنوان یک انسان ،دارای نیازها و خواستههای
گوناگونی میباشد که تامین بخش عمدهای از این نیازها بر عهده نظام رفاهی جامعه است و یکی
از زیرمجموعههای نظام رفاهی ،نظام رفاهی معلمان است .نظریه پردازان علوم انسانی تعاریف
متعدد و گوناگونی از مفهوم رفاه به دست دادهاند فیتزپاتریـک ،در یکـی از جـامعتـرین تعریـف-
هـا از رفـاه ،ضـمن برشمردن شادکامی ،تأمین توجیهـات ،نیازهـا ،اسـتحقاق و مقایـسه هـای
نسبی بهعنوان مؤلفههای مرتبط با رفاه ،نظام رفاهی را بـه عنـوان نظـامی اجتماعی -اقتصادی
قلمداد میکند که اصل رفاه را به خدمت میگیرد تـا باعث تحول اجتماعی شود .رفاه ،یک
اصطالح جامع است که به بهزیستی افراد از لحاظ فیزیکی ،ذهنی ،اخالقی و عاطفی ،اشاره
دارد(.)Fitzpatrick, 2003
تحقیقات ( )dworkin & Saha, 2003نشان میدهد که وضعیت مبهم و نامناسب محیط
کاری و رفاه عمومی معلمان بر خلقیات و انگیزش معلمان تاثیر گذاشته و این تاثیر عملکرد
شغلی معلم و نهایتاً پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را نیز تحت شعاع قرار میدهد .معلمان در
زندگی خویش عالوه بر درگیر شدن با مسائلی مانند مسئولیتهای آموزشی ،سوء رفتار دانش
آموزان و فقدان انگیزة آنها برای یادگیری ،با مسائل شغلی و چگونگی غنی ساختن آن نیز،
مواجه میباشند( .)Dworkin, Gary, Saha, Lawrence, & Antwanette, 2003یافتههای
برخی از پژوهشها نشان میدهد معلمان با مسائل محیطی از قبیل منابع ناکافی ،دشواری در
وظایف کاری ،اندازة بزرگ کالسها ،خطرات امنیتی و بهداشتی ،و موضوعات تدریس غیر مرتبط
با رشته تحصیلی ،مواجه بودهاند( .)Achinstein, 2002محیط فیزیکی کار ،شامل محیط مطبوع
و دلنشین ،وسایل و امکانات مناسب ،مبلمان کاری و غیره ،یکی از عواملی است که تاثیر بسیار
زیادی بر احساس رضایت و رفاه افراد میگذارد( .)Mir Kamali et al, 2015از جمله
شاخصهای رفاهی سازمانی دیگری که میتواند به ادراک مطلوب معلمان از رفاه خویش کمک
نماید میتوان به مواردی چون :حمایت اداری ،اندازة کالس ،حقوق ،اوقات فراغت ،منابع مورد
نیاز دانش آموزان ،اوضاع اجتماعی-اقتصادی دانش آموزان ،قومیت دانش آموزان ،عملکرد دانش
آموزان ،نهادهای مدرسه و تمام تصمیماتی که محیط کاری و رفاه عمومی معلمان را متاثر می-
سازد ،اشاره نمود(.)Horng & Sun, 2009
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قشر زحمتکش و مهم معلمان از نظر دسترسی به شاخصهای استاندارد کیفیت زندگی و
امکانات رفاهی اکثراً در مضیقه میباشند .عدم دریافت حقوق مکفی ،عدم برخورداری از نظام
بهداشتی و سالمت با کیفیت و جامع ،عدم دسترسی به امکانات مسافرتی و گردشگری مناسب،
و نهایتاً محرومیت از داشتن یک تشکل صنفی مستقل که مدافع حقوق حرفهای آنها باشد ،همه
و همه دست به دست هم داده اند که معلمان از وضعیت رفاه خویش ،تصویر مطلوبی نداشته
باشند .عدم رضایت شغلی معلمان و ادراک آنها از رفاه خویش به عنوان یک پدیدهی نامطلوب،
در سطح فردی کاهش تاثیر نقش الگویی معلم ،احساس سرخوردگی و اضطراب شغلی آنها را به
دنبال داشته است( .)Alizadeh & Rezaei, 2009و در سطح سازمانی بیانگر این واقعیت است
که شایستگی نظام آموزشی به اندازه شایستگی معلمان آن است( Navidi & Barzegar,
 .)2002وضعیت فعلی نظام آموزش و پرورش نه تنها شرایط الزم را برای جذب نیروی با
کیفیت مهیا نمیسازد ،بلکه موجب انتقال نی رو های با کیفیت از آموزش و پرورش به آموزش
عالی و سایر دستگاه ها میشود( .)Mohammadi, 2008با یک جستجوی ساده در میان
تحقیقات حوزه تعلیم و تربیت ،با حجم زیادی از تحقیقاتی مواجه میشویم که کلید واژه هایی
چون انگیزه ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،عملکرد شغلی ،اثربخشی ،ترک خدمت ،جابجایی و
غیبت معلمان را مورد مطالعه قرار دادهاند .اهمیت این واقعیت هنگامی برجسته میگردد که
بدانیم در اکثر این تحقیقات همواره عامل تامین مادی و شرایط کاری مناسب و نظامهای
گوناگون جبران و حقوق و دستمزد یکی از عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بوده
است( ;daolatkhahan, 2000; Dehghani Ahmadabad, 2000; Mohamadi, 2002
 .)Mohammadi, 2007; Mirkamali, Biranvand, and Porkarimi, 2015حجم زیاد
اینگونه تحقیقات در حوزهی ادبیات پژوهشی تعلیم و تربیت ،و گرایش بیشتر به انجام چنین
پژوهشهایی در نظام آموزشی ،همه گویای عدم ارضای نیازهای گوناگون مادی ،معنوی ،مدنی،
اجتماعی ،حرفهای ،تحصیلی و غیرهی معلمان است.
علیرغم تعداد زیاد مطالعات و تحقیقاتی که پیرامون معیشت و کیفیت زندگی حرفهای معلمان
انجام پذیرفته است ،اما هیچ کدام از آنها به صورت مستقل به مطالعه دقیق رفاه معلمان
نپرداختهاند و هر کدام از آنها به تنهایی زاویهای از این مساله را دیده و بخشی از آن را مورد
تحقیق قرار دادهاند .ویژگی خاص این پژوهش نسبت به تحقیقات قبلی ،تمرکز کامل و تخصصی
روی رفاه معلمان و جنبههای گوناگون آن میباشد .عالوه بر این مشارکت مدیران مدارس در
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کنار معلمان ،و واکاوی مساله رفاه معلمان از دیدگاه آنها نیز ،یکی دیگر از مزیتهای این مطالعه
به شمار میرود.
جامعه پژوهش حاضر معلمان استان کردستان میباشد که بنا به اعالم رسمی اداره کل آموزش و
پرورش استان در سال  2331تعداد  11323نفر به عنوان معلم مشغول به خدمت هستند و این
تعداد مسئولیت آموزش و آماده ساختن حدود دویست و هشتاد و سه هزار نفر( )103111از
دانش آموزان استان را بر عهده دارند .با یک نگاه ساده به آمار معلمان و دانشآموزان و احتساب
خانواده آنها به راحتی میتوان حدس زد که حدود نیمی از جمعیت کل استان مستقیماً با مقوله
آموزش و پرورش در ارتباط میباشند که نگرشها ،عملکرد و انگیزه آنها میتواند متاثر از یک
نظام آموزشی با کیفیت باشد و این کیفیت نیز خود به میزان انگیزه و تامین همه جانبه معلمان
آموزش و پرورش استان برمیگردد.
بنابراین با عنایت به مطالب پیش گفته مسئله پژوهش حاضر از سه بعد قابل طرح است:
الف – ابهام کلی در مورد وضعیت و کیفیت رفاه معلمان
ب -فقدان تصویر روشن از ابعاد ،شاخصها و عوامل موثر بر رفاه معلمان
ج -تبیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی معلمان در ادراک رفاه خویش
پیشینه نظری پژوهش
مطالعه ادبیات موضوع نشان می دهد که به طور عام برای رفاه کارکنان و به صورت خاص برای
رفاه معلمان ،نظریه مستقل و مشخصی وجود ندارد .به نظر میرسد در میان نظریه های متعدد و
گوناگونی که به نحوی با رفاه ارتباط پیدا میکنند ،نظریههای سلسله مراتبی نیازهای مازلو،
نظریه دو عاملی هرزبرگ ،نظریه تقویت ،نظریه انتظار ،نظریه برابری ،نظریه حمایت سازمانی
ادراک شده ،نظریههای مرتبط با رضایت شغلی و کیفیت زندگی افراد دارای بیشترین ارتباط
مفهومی با رفاه هستند .به عبارت دیگر با استفاده از این تئوریها ،میتوان ابعاد گوناگون مادی،
معنوی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سازمانی ،حرفهای و غیره رفاه کارکنان را تبیین نمود.
یکی از ابعاد مهم رفاه ،رفاه روانی میباشد که تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله محیط کاری ،و
ویژگیهای مرتبط با شغل قرار میگیرد .در این خصوص ،فردریک هرز برگ در نظریه مشهور
دوعاملی خود عواملی که این جنبه از رفاه راه بهبود میبخشند عوامل انگیزاننده نامیده که
عبارتند از کامیابی در کار ،ماهیت کار ،پیشرفت و رشد فرد به سبب کار را عوامل انگیزاننده
نامید که شرایط مطلوب عوامل مذکور در مرحله نخست موجبات رضایت فرد را فراهم نموده و
در مرحله بعد باعث افزایش رفاه روانی وی میگردد .نظریه برابری که توسط استیسی آدامز
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مطرح گردید بر این پایه استوار است که اشخاص میخواهند که با آنها به صورت عادالنه برخورد
شود در این نظریه برابری با عنوان باوری که آیا با ما در ارتباط با دیگران به انصاف رفتار شده
است؟ تعریف میشود  .بدون شک رعایت عدالت در هر جامعه و سازمان بستری را فراهم می-
سازد که امکانات ،منابع و ظرفیتهای سازمان با توجه به لیاقت و توانایی افراد توزیع گردیده و
از بروز تبعیض و شکاف بین افراد اجتناب گردد در چنین شرایطی به طور معمول افراد از لحاظ
روانی نیز از یک نوع تامین رفاهی برخوردار میشوند .از دیگر نظریاتی که حمایت سازمانی
ادراک شده به دنبال تامین نیازهای روانی -اجتماعی کارکنان است نظریه حمایت
سازمانی( )Eisenberger, Huntington, Hutchinson, & Sowa, 1986میباشد که بر اساس
آن حمایت ادراک شده سازمانی را ،تلقی کارکنان نسبت به ارزشگذاری سازمان در مورد
مشارکت آنها ،در سازمان و تامین بهزیستی افراد از طرف سازمان ،میداند.
حمایت ادراک شده سازمانی به صورت مستقیم بر سه گروه از متغیرهای سازمانی داللت می-
کند که عبارتند از :پاداش سازمانی ،شرایط مطلوب کاری و انصاف و حمایت مدیران در خصوص
رفتار با کارکنان .بنابراین میتوان گفت که حمایت سازمانی ادراک شده نیز به عنوان یکی از
فرایندهای سازمانی در تامین رفاه کارکنان نقش بسزایی دارد )Franc and Pavers, 1985( .در
نظریه خود کیفیت زندگی را معادل ادراک فرد از رفاه معنی کردهاند که به نظر میرسد از
رضایت در حیطههای عمده زندگی ناشی میشود .بر این اساس کیفیت زندگی یک حالت رفاه
ویژه است که یکی از ابعاد مهم آن توانایی انجام فعالیتهای روزانه است که خود به رفاه جسمی،
روانی و اجتماعی فرد بر میگردد .از اینرو کیفیت زندگی و رفاه از لحاظ شاخصها ،ابعاد و
حوزه های تحت پوشش از تقارن و همپوشانی باالیی برخوردار بوده به طوری که یکی از مولفه
های اصلی و کلیدی سنجش رفاه هر جامعه کیفیت زندگی در آن جامعه میباشد .یکی از
مشهورترین نظریههای مرتبط با نیاز نظریه سلسله مراتب نیازها میباشد که توسط آبراهام مازلو
ارائه گردیده است .جامعیت این نظریه در لحاظ نمودن نیازهای گوناگون انسان و توجه به ابعاد
مادی و روانی نیاز افراد بر اهمیت بیش از حد این نظریه در تبیین رفتار سازمانی افراد تاکید
دارد .از اینرو فراهم کردن خدمات رفاهی مناسب برای کارکنان برای بهبود کارایی و بهرهوری
سازمانی بسیار مهم ارزیابی شده است( .)Manju & Mishra, 2007با عنایت به مطالب پیشین
جهت رسیدن به هدف غایی پژوهش یعنی تبیین ادراک و ارزیابی معلمان و مدیران مدارس شهر
سنندج از وضعیت رفاهی معلمان ،سواالت ذیل مبنای انجام پژوهش قرار گرفت:
 -2ابعاد و شاخصهای رفاه از دیدگاه معلمان و مدیران آنها کدامند؟

دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه

دوره ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1  7931

 -1از دیدگاه معلمان و مدیران ،چه عواملی در ایجاد رفاه معلم دخیل میباشد؟
 -3آثار و عواقب ناشی از رفاه معلمان کدام است؟
روش شناسی
با عنایت به ماهیت ،موضوع و هدف نهایی از انجام پژوهش حاضر ،و همچنین با توجه به نوع
دادهها ،روش گردآوری آنها و فرایند انجام کار ،به نظر میرسد که مناسبترین روش جهت انجام
این پژوهش تحقیق کیفی و بهره گیری از راهبرد نظریه برخواسته از داده ها میباشد .جامعه
پژوهش حاضر ،عبارت است از تمام معلمان و مدیران مدارس شهرستان سنندج که در سال
تحصیلی  2331-2334مشغول به خدمت بودند نمونه پژوهش 21 ،نفر معلم و  21نفر از مدیران
مدارس بودند به منظور انتخاب نمونه مکفی ،مطلع و مشرف به مساله پژوهش ،از راهبرد نمونه
گیری هدفمند با تاکید بر رویکرد اشباع نظری استفاده شد و اعضای نمونه یکی پس از دیگری
انتخاب گردیدند .جهت گردآوری دادههای پژوهش ،از مصاحبههای نیمه ساختارمند استفاده
شد .به منظور تضمین قابلیت اعتماد و اطمینان از اعتبار ابزار ،تالش شد که سواالت و مفاهیمی
که در مصاحبهها مورد استفاده و واکاوی قرار میگیرند ،همه از ادبیات علمی موضوع و مبانی
نظری حوزه رفاه و نظریههای مرتبط با انگیزش و نیازهای انسان انتخاب گردند .عالوه بر این ،به
منظور بیشینه ساختن دقت و اعتبار ابزار ،سواالت ،مفاهیم ،مسائل و اصطالحات مطروحه در
مصاحبه ها جهت مقایسه و انطباق با اصول و مفاهیم علمی حوزه موضوع مورد پژوهش ،به نظر
گروهی از اساتید فن و متخصصان موضوع پژوهش رسید .و نهایتاً اعتبار ابزار و محتوای حاصل از
آن مورد تایید قرار گرفت .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و جهت دستیابی به یافتههای نهایی،
متناسب با روش نظریه داده بنیاد از روشهای کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری
انتخابی استفاده و نتایج حاصل نیز در همین قالب در بخش یافتههای تحقیق ارائه شده است.
متن دوازده مصاحبه انفرادی به صورت دقیق مورد تجزیه و تحلیل و بازبینی قرار گرفت؛ که در
مرحله اول حدود  122کد باز در مرحله دوم به  422کد و  34مقوله عمده کاهش یافت در
مرحله سوم پس از مشاوره و بهرهگیری از نظرات و راهنماییهای اساتید و صاحب نظران موضوع
پژوهش مشاور تعداد کدهای باز و گزاره ها به  322کد و  31مقوله تقلیل یافت در مرحله چهارم
پس از انجام مقایسههای نهایی 4 ،مقوله دیگر به خاطر تشابه زیاد و همپوشانی باال ،با سایر
مقولهها ادغام گردید و تعداد کدهای اصلی و گزاره ها به  362کد و تعداد مقولهها نیز به 16
مقوله رسید .و در مرحله نهایی پس از انجام مقایسههای ثابت و تعیین دقیق فضای مفهومی
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مقولهها  226کد به عنوان مفاهیم اولیه و  20مقوله تعیین گردیدند الزم به ذکر است مقاله
حاضر بر اساس  12مفهوم و  2مقوله کلیدی مرتبط با موضوع نگاشته شده است.
مفاهیم و مقولههای مستخرج از داده های کیفی مطالعه بر اساس روش نظریه زمینهای

درآمد ،مسکن ،بهداشت،
شرایط فیزیک محیط کار

رفاه مادی

منظور جنبه های عینی رفاه میباشد که در تامین
نیازهای زیستی انسان دخالت مستقیم دارند

امنیت ،عدالت ،پرستیژ ،هویت
شغلی معلم

رفاه روانی

منظور شرایطی است که بیانگر آسودگی خاطر و رضایت
انسان از زندگی میباشد

برنامههای سیاسی ،آزادی،
دموکراسی ،وضعیت اقتصادی
دولت ،برنامه های دولت

عامل
سیاسی

این مقوله بیانگر نگاه مسئولین و دولتمردان به امر تعلیم و
تربیت و میزان امکان مشارکت سیاسی و فعالیتهای مدنی
معلمان است

مدیریت ،فرایند و اقدامات
اداری ،کانونهای صنفی،
کارایی نظام آموزشی

عامل
سازمانی

تمام ساز و کارهای سازمانی است که به نحوی در ارتقای
کیفیت زندگی معلمان دخیل است

ارزشها ،نگرشها ،سرمایه
اجتماعی ،ویژگیهای فردی
معلم

عامل
اجتماعی

این مقوله بیانگر نظام اعتقادات ،باورداشتها ،ارزشها و
نگرشهای جامعه در مورد تعلیم و تربیت و جایگاه معلمان
در آن است

رابطه صمیمانه مدیر با
معلمان ،همدلی و پیگیری
امور حرفهای معلمان

رهبری
آموزشی

منظور از این مقوله نحوه و سبک مدیریت یک مدیر در
مدرسه می باشد به گونه ای که از حالت رسمی خارج
شده و به ایجاد یک نوع ارتباط عاطفی میان مدیر و
معلمان منجر شود

کاهش عالقه و انگیزه معلم،
تضعیف بعد علمی معلم،
شکست یا موفقیت تحصیلی
دانش آموز

پیامدهای
رفاه
نامطلوب
معلمان

منظور حوزه ها و حیطه هایی است که بر اثر رفاه نامطلوب
معلمان به صورت جدی دچار آسیب میگردد

رفاه نامطلوب معلمان

مفاهیم

مقولههای
عمده

توضیحات

مقوله
هسته-
ایی
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یافتههای تحقیق
بر حسب سنت تحقیقات کیفی و روش نظریه برخاسته از دادهها ،تعیین کدهای اولیه و
مقولههای عمده با استفاده از راهبرد مقایسه های ثابت و در طول فرایندهای رفت و برگشت
متعدد و مقایسه اطالعات انجام پذیرفت .که در حین انجام این مقایسهها سعی گردید تا جایی
که امکان دارد کدهای اولیه که دارای بار معنایی مشابه و متداخل بودند تحت عنوان یک مقوله
واحد سازمان دهی شده و با لحاظ نمودن معیارهای مشخص مرز بین مقوله ها را از ابعاد مختلف
تعیین نموده و مقولههای دیگری خلق گردد.
سوال اول  :ابعاد و شاخصهای رفاه از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس کدامند؟
در راستای پاسخگویی به سوال اول پژوهش مقوله های شماره  1تا  ( 11جنبههای عینی و
فیزیکی رفاه ،جنبه های روانی و معنوی رفاه ،حقوق و مزایای مالی ،خدمات بهداشتی و درمانی،
مسکن ،مزایای فرهنگی و مسافرتی ،امنیت ،عدالت ،شرایط فیزیکی محیط کار و مزایای حرفه-
ای ،پایگاه و پرستیژ معلم ،هویت شغلی معلم) استخراج و تجزیه و تحلیل گردید .این مقولهها،
شامل ادراک معلمان و مدیران مدارس از مفهوم رفاه و ابعاد و شاخصهای آن از نظر آنها می
باشد .به عبارت دیگر ،پاسخ به سوال اول به این شکل است که اوالً مفهوم رفاه از دیدگاه
معلمان و مدیران ،یک مفهوم جامع بوده و شامل دو بعد رفاه مادی و رفاه معنوی میباشد (ابعاد
کمی یا عینی و کیفی یا ذهنی) ثانیاً اینکه ،در رفاه معلمان عالوه بر شاخصهای معمولی هر
نظام رفاهی مانند درآمد و حقوق ،خدمات بهداشت و درمان و مسکن ،شاخصهای دیگری نیز
ضروری و دارای اهمیت میباشد که از جمله آنها میتوان به امکانات و تکنولوژی استاندارد و
مورد نیاز برای آموزش( ،رفاه آموزشی) پایگاه و پرستیژ اجتماعی معلمان ،هویت شغلی آنها،
مزایای حرفهای ،شرایط مناسب محیط کار ،خدمات فرهنگی و اوقات فراغت مناسب ،و حتی
امنیت و عدالت نیز اشاره نمود.
سوال دوم :چه عواملی در ایجاد رفاه معلمان دخیل میباشد؟
در خصوص این مساله که چه عواملی در ایجاد رفاه معلمان دخیل میباشد؟ تجزیه و تحلیل،
سازماندهی و طبقه بندی دادههای پژوهش ،نشان میدهد که عوامل متعدد و متنوعی در شکل
گیری وضعیت فعلی رفاه معلمان دخیل میباشد .این عوامل که در قالب مقولههای عمده طبقه
بندی شدهاند از دیدگاه معلمان ،عبارتند از  -2برنامهها ،اقدامات و الزامات سیاسی -1 ،ویژگیها
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و نقش معلم -3 ،استقالل حرفهای -4 ،کانونهای صنفی معلمان -1 ،مدیریت -6 ،فرایند و
اقدامات اداری -2 ،کارایی نظام آموزشی -0 ،نگرشها -3 ،ارزشها -21 ،سرمایه اجتماعی-22 ،
نقش رسانههای جمعی -21 ،رفاه دانشآموزان و  -23الزامات اقتصادی .شایان ذکر است که
مدیران مدارس نیز مقولههای مشابهی را از جمله عوامل اصلی تاثیر گذار بر رفاه معلمان می-
دانند و آنها را در قالب شرایط سیاسی و بستر های قانونی ،اقدامات سازمانی و مقررات اداری،
ویژگیهای فردی معلم و نظام اعتقادی و باورداشت های اجتماعی ،مدیر مدرسه به عنوان رهبر
آموزشی و نقش سازمانی وی سازماندهی نمودهاند .لذا از دیدگاه معلمان و مدیران آنها ،موارد
مذکور از جمله عواملی تشخیص داده شدهاند که بازنگری و بهرهگیری صحیح از آنها میتواند به
بهبود رفاه معلمان منجر گردد .از نظر ماهیت ،این عوامل به گونهای هستند که میتوان آنها را
در قالب عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فردی ،سازمانی و حرفهای طبقهبندی نمود.
سوال سوم  :آثار و عواقب ناشی از رفاه معلمان کدام است؟
هر چند عواقب و آثار ناشی از وضعیت نامطلوب رفاه در هر جامعه ،بر کسی پوشیده نیست،
اما به منظور پی بردن دقیقتر به آن و دستیابی به یک تصویر علمی از سطح و عمق آثار و پیامد
های رفاه نامطلوب معلمان یک سوال به شرح زیر مطرح گردید و به آن پاسخ داده شد .آثار و
عواقب ناشی از رفاه معلمان کدام است؟
بررسی اطالعات به دست آمده از معلمان و مدیران آنها و همچنین تحلیل دادههای پژوهش،
نشان میدهد که عامل بسیاری از ناکارامدیهای آموزش و پرورش به ویژه در حوزه عملکرد
حرفه ای معلمان و موفقیت و شکست تحصیلی دانش آموزان ،به صورت مستقیم و غیر مستقیم
به کیفیت رفاه معلمان بر می گردد .الزم به ذکر است با وجود آنکه رفاه معلمان خود معلول
مجموعه متکثری از عوامل است ،به نوبه خود میتواند پیامدهای مختلفی را نیز بسته به رضایت
بخش بودن یا نارضایت بخش بودن آن در پی داشته باشد با این حال نتایج حاصل از دیدگاه
مشارکت کنندگان مبین آن است که معلمان وضعیت رفاهی خویش را بشدت بر انگیزه و
عملکرد حرفهای خود اثر گذار میدانند .به عبارت دیگر کدهای به دست آمده برای این مقوله
نشان داد که به باور معلمان ،وضعیت رفاهی آنها به صورت کلی و مستقیم میتواند بر انگیزه و
عالقه حرفهای معلمان ،کیفیت فرایند تدریس و بعد علمی معلم ،عملکرد تحصیلی دانش آموزان
و نهایتاً کارایی نظام آموزشی تاثیر گستردهای داشته باشد .مدیران مدارس نیز در یک تحلیل
مشابه ،بیشترین تاثیرگذاری وضعیت رفاه معلم را در کارایی مدرسه دیده ،و معتقد هستند که
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بیتردید یکی از حوزههایی که تحت تاثیر رفاه نامطلوب معلمان آسیب جدی خواهد دید ،کارایی
سازمانی مدارس میباشد.
نتیجهگیری و بحث
به طور کلی یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از این واقعیت است که اصطالح رفاه از دیدگاه
معلمان و مدیران آنها ،یک مفهوم جامع بوده که دارای ابعاد و شاخصهای گوناگونی میباشد.
معلمان معتقد هستند که عوامل متعددی باعث شکلگیری وضعیت فعلی رفاه آنها شده است و
خود این وضعیت نیز ،پیامدهای منفی زیادی را در نظام آموزشی رقم زده است.
ابعاد و شاخصهای رفاه معلمان:
در پاسخ به این مساله که ابعاد و شاخصهای رفاهی معلمان کدامند ،تحلیل دادههای پژوهش و
بررسی پاسخهای معلمان و مدیران آنها به این سوال نشان میدهد که آنها مفهوم رفاه را به طور
کلی دارای دو بعد مادی (جنبههای عینی و فیزیکی) و معنوی (جنبههای ذهنی و روانی) می-
دانند .کدگزاری و تعیین مقولههای عمده در تحلیل دادههای کیفی حاکی از این واقعیت است
که از دیدگاه معلمان و مدیران ،رفاه دارای شاخصهای گوناگونی میباشد که از بین مقولههای
به دست آمده  3مقوله زیر در زمرهی شاخصهای رفاهی معلمان میباشد -2 .حقوق و مزایای
مالی -1 ،خدمات بهداشتی و درمانی -3 ،مسکن -4 ،مزایای فرهنگی و مسافرتی -1 ،امنیت-6 ،
عدالت -2 ،شرایط فیزیکی محیط کار و مزایای حرفهای -0 ،پایگاه و پرستیژ معلم -3 ،هویت
شغلی معلم.
مطالعه ادبیات و متون علمی مربوط به رفاه نشان میدهد که برای توصیف ابعاد آن از مفاهیم
گوناگونی استفاده شده است .که همواره دو مفهوم مادی و معنوی یا اصطالحات مشابه با آن از
قبیل عینی-ذهنی و فیزیکی و روانی به عنوان دو بعد مهم و غیر قابل تفکیک رفاه مطرح
گردیده است .این یافته از تحقیق یعنی ابعاد مادی و معنوی رفاه به ترتیب با اصول 43-32-10
و  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (بعد مادی) همسو میباشد .در همین رابطه یافته
بعد معنوی نیز با اصول  13-11-11-0و  34قانون اساسی نیز همخوانی دارد.
شایان ذکر است مواردی که در این تحقیق به عنوان شاخصهای رفاه معلمان شناسایی شده
اند از لحاظ مفهومی و بار معنایی ،با شاخصهای رفاهی موجود در ادبیات و سازمانهای بین
المللی چون سازمان بین المللی کار ،سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل دارای همپوشانی
بوده و همسو میباشد .نکته دیگری که در مورد شاخصهای رفاهی معلمان قابل ذکر است،
اینکه در رفاه معلمان عالوه بر شاخصهای معمولی هر نظام رفاهی مانند درآمد و حقوق،
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خدمات بهداشت و درمان و مسکن ،شاخصهای دیگری نیز در رفاه معلمان ضروری و دارای
اهمیت است که از جمله آنها میتوان به امکانات و تکنولوژی استاندارد و مورد نیاز برای
آموزش(رفاه آموزشی) ،پایگاه و پرستیژ اجتماعی معلمان ،هویت شغلی آنها ،مزایای حرفهای،
شرایط مناسب م حیط کار ،خدمات و کاالهای فرهنگی و اوقات فراغت مناسب ،و حتی امنیت و
عدالت نیز اشاره نمود.
برای مثال ( )Darwish & Ahmadineia, 2011در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که
حقوق و دستمزد همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز بین معلمان و سیاست گذاران است.
اهمیت می زان و مقدار آن همیشه یکی از مسائل کلیدی محافل بوده که گاه به اعتصاب و نا
آرامی نیز کشیده شده است .یافتههای مربوط به این سوال با تحقیقات مشابه قبلی سازگار می-
باشد برای نمونه ( )Baroni, 2013در تحقیق خود با عنوان تاثیر کمی گسترش آموزش بر رشد
اقتصادی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی در ایران به این نتیجه رسیده که سرمایه انسانی از
طریق افزایش کیفیت و افزایش مهارتهای نیروی کار باعث افزایش میزان دریافتی نیروی کار و
متعاقب آن افزایش رشد اقتصادی میگردد )Rugher, Mousavi & Azeri Bani, 2015( .نیز
در پژوهش خود به ای ن نتیجه رسید که میزان دسترسی افراد به تحصیالت و آموزش رابطه
مستقیمی با افزایش رفاه آنها دارد.
عوامل موثر بر رفاه معلمان:
در خصوص این مساله که چه عواملی در ایجاد رفاه معلمان دخیل میباشد؟ تجزیه و تحلیل،
سازماندهی و طبقه بندی دادههای پژوهش ،نشان میدهد که عوامل متعدد و متنوعی در شکل
گیری وضعیت فعلی رفاه معلمان دخیل می باشد .این عوامل که در قالب مقولههای عمده طبقه
بندی شده اند عبارتند از  -2برنامه ها ،اقدامات و الزامات سیاسی -1 ،ویژگیها و نقش معلم-3 ،
استقالل حرفهای -4 ،کانونهای صنفی معلمان -1 ،مدیریت -6 ،فرایند و اقدامات اداری-2 ،
کارایی نظام آموزشی -0 ،نگرشها -3 ،ارزشها -21 ،سرمایه اجتماعی -22 ،نقش رسانههای
جمعی -21 ،رفاه دانشآموزان و  -23الزامات اقتصادی.
شایان ذکر است که مدیران مدارس نیز مقولههای مشابهی را از جمله عوامل اصلی تاثیر گذار
بر رفاه معلمان می دانند و آنها را در قالب شرایط سیاسی و بستر های قانونی ،اقدامات سازمانی و
مقررات اداری ،ویژگیهای فردی معلم و نظام اعتقادی و باورداشتهای اجتماعی ،مدیر مدرسه
به عنوان رهبر آموزشی و نقش سازمانی وی سازماندهی نمودهاند.
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لذا از دیدگاه م علمان و مدیران مدارس ،موارد مذکور از جمله عواملی تشخیص داده شدهاند که
بهرهگیری صحیح از آنها میتواند به بهبود رفاه معلمان بیانجامد .از نظر ماهیت این عوامل به
گونهای هستند که میتوان آنها را در قالب عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فردی ،سازمانی،
و حرفهای طبقهبندی نمود .در ارتباط با تفسیر و تبیین این یافته میتوان گفت از آنجا که
اصطالح رفاه یک مفهوم جامع و دارای ابعاد گوناگون میباشد و همچنین درک افراد ،گروه ها و
جوامع مختلف بسته به زمان و مکان در مورد این مفهوم ،نسبی میباشد؛ لذا در ایجاد ،تغییر و
بهبو د آن نیز معتقد به عوامل گوناگونی هستند .گاه این اعتقاد به گونهای است که هر چیزی را
بدون تعیین مرز و حدود مشخصی عامل ایجاد و تغییر رفاه میدانند .چنانچه یافتههای این
تحقیق نیز حاکی از این واقعیت است.
نتایج این سوال با نتایج تحقیقات مشابه همسو میباشد .برای مثال نتایج تحقیق (Pour
) Ashraf & Tolabee, 2009نشان داد که کیفیت زندگی کاری معلمان ،ویژگیهای حرفه
معلمی ،ویژگیهای فردی ،محیط اجتماعی -اقتصادی و تخصصی کردن یا حرفهای کردن شغل
معلمان ،از عوامل اساسی تأثیرگذار بر ماندگاری با انگیزه معلمان و تمایل آنها برای تالش بیشتر
و تداوم همکاری در حرفه معلمی است .حال اگر ماندگاری معلمان در شغل خود و انگیزه و
تالش بیشتر آنها را محصول رضایت آنها از وضعیت رفاه و شغل خود بدانیم و رضایت معلمان را
بخشی از نتیجه وضعیت معیشتی و رفاه مطلوب آنها تلقی نماییم ،به این نتیجه میرسیم که
عوامل فوق الذکر به صورت غیر مستقیم با رفاه معلمان مرتبط میباشد .مطالعه دیگری نشان
داد که میزان احساس محرومیت ،میزان نیازهای ارضاء نشده ،بیعدالتی سازمانی منزلت
اجتماعی شغل و تحصیالت معلمان ،جمعاً حدود  63درصد تغییرات نارضایتی شغلی معلمان را
پیشبینی نموده اند( .)Moeidfar & zahani, 2005; Hazar jaribi, 2011نیز در تحقیق خود
که پیرامون عوامل موثر بر رفاه در شهر تهران انجام داده است به این نتیجه رسید که عواملی
چون اعتماد به مسئوالن ،دینداری ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد و احساس عدالت اجتماعی،
دارای رابطه مثبت(مستقیم) با میزان رفاه اجتماعی در بین افراد میباشد.
پیامدهای رفاه معلمان:
بررسی اطالعات به دست آمده از معلمان و مدیران و همچنین تحلیل دادههای تحقیق ،نشان
میدهد که عامل بسیاری از ناکارامدیهای آموزش و پرورش به ویژه در حوزه عملکرد حرفهای
معلمان و موفقیت و شکست تحصیلی دانش آموزان ،به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کیفیت
رفاه معلمان بر میگردد .الزم به ذکر است با وجود آنکه رفاه معلمان خود معلول جمع کثیری از
عوامل است ،به نوبه خود میتواند پیامدهای مختلفی را نیز بسته به رضایت بخش بودن یا
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نارضایت بخش بودن آن در پی داشته باشد با این حال نتایج حاصل از دیدگاه مدیران و معلمان
مبین آن است که وضعیت رفاهی معلمان میتواند بشدت بر انگیزه و عملکرد حرفهای معلمان
اثر بگذارد .اطالعات استخراج شده از مصاحبهها و تاکید بیش از حد مشارکت کنندگان بر آثار و
عواقب ناشی از وضعیت رفاه بیانگر اهمیت این مقوله میباشد به عبارت دیگر تحلیل دادههای
حاصل از مصاحبه های معلمان نشان داد که وضعیت رفاه معلمان به صورت کلی و مستقیم می-
تواند بر انگیزه و عالقه حرفهای آنها ،کیفیت فرایند تدریس و بعد علمی معلم ،عملکرد تحصیلی
دانش آموزان و نهایتاً کارایی نظام آموزشی تاثیر گستردهای داشته باشد.
مدیران مدارس نیز در یک تحلیل مشابه ،بیشترین تاثیرگذاری وضعیت رفاه معلم را در کارایی
مدرسه دیده ،و معتقد هستند که بیتردید یکی از حوزه هایی که تحت تاثیر رفاه نامطلوب
معلمان آسیب جدی خواهد دید ،کارایی سازمانی مدارس میباشد .به نظر می رسد که تحلیل
تفسیر معلمان و مدیران از آثار نامطلوب رفاه معلمان ،تا حدود زیادی دارای همپوشانی معنایی
بوده و تنها تفاوت تحلیل این دو گروه را در سطح و حوزه آسیب ،میتوان یافت .به عبارت
روشنتر معلمان عالقه و انگیزه حرفهای خویش ،عملکرد تحصیلی دانش آموزان و نهایتاً کارایی
نظام آموزشی را قربانی رفاه نامطلوب خود میدانند .در صورتی که مدیران دامنه آسیب ناشی از
رفاه نامطلوب معلم را به حوزه حرفهای خویش ،یعنی کارایی مدرسه ،محدود ساخته اند .در
نتیجه به صورت منطقی ،اینکه افزایش و بهبود رفاه معلمان احتماالً کیفیت موارد مذکور را
تقویت بخشیده و ارتقا میدهد و برعکس ،رفاه نامطلوب آنها میتواند در تضعیف و کاهش
کیفیت موارد باال تاثیر مستقیم داشته باشد
نتیجه این سوال نیز با یافتههای تحقیقات قبلی سازگار است به عنوان نمونه علیزاده و رضایی
( )Alizadeh & Rezaei, 2009در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رفاه نامطلوب معلمان
در سطح فردی ،کاهش تاثیر نقش الگویی معلم ،احساس سرخوردگی و اضطراب شغلی را به
دنبال دارد ( .)Alizadeh & Rezaei, 2009یافته تحقیق دیگری نشان میدهد که پیآمد
معلمان بی انگیزه و بیرمغ متوجه سازمان و نظام آموزشی میگردد و در سطح سازمانی بیانگر
این واقعیت است که شایستگی نظام آموزشی به اندازه شایستگی معلمان آن است ( & Navidi
 .)barzegar, 2003همچنین در راستای تایید نتیجه این سوال ( )Maleki, 2003در پژوهش
خود به این نتیجه رسید که در سطح ملی ،آموزش و پرورش کلید توسعه محسوب می شود .و
موفقیت و سعادت ملتها و آیندهی هر کشوری را می توان از سیمای کنونی آموزش و پرورش و
کیفیت زندگی معلمان آن دریافت(.)Maleki, 2009
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به هر حال از آنجا که کارکنان توانمند ،با انگیزه ،مسؤلیتپذیر ،خالق و برخوردار از رفتارهای
مناسب شهروند سازمانی ثروت و مزیت رقابتی هر سازمانی به حساب میآیند ،از اینرو تردیدی
نیست که خدمات ،فعالیتها و امکانات رفاهی که سازمانها برای پرسنل خود فراهم میکنند می-
بایست به منزله یک سرمایهگذاری عقالیی و راهبردی در نظر گرفته شود( Singla & Goyal,
 .)2015بر همین اساس نتایج مطالعات انجام شده در خصوص نقش و اهمیت رفاه کارکنان در
حیات سازمانی نشان می دهد که تسهیالت رفاهی در سازمانها نه تنها به سازمانها کمک میکند
تا بسوی تأمین رضایت شغلی کارکنان حرکت نمایند بلکه آن همچنین یکی از با ارزشترین و
بهترین فعالیتهای یک سازمان ارزیابی میشود .به هر حال از جمله دالیلی که ضرورت پرداختن
به مسائل رفاهی معلمان را همانند سایر کارکنان به یک اقدام فراگیر مبدل و در کانون توجه
مدیران سازمانها و همینطور اندیشمندان حوزه مدیریت رفتار سازمانی در آموزش و پرورش قرار
داده است ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 .2وجود شرایط رفاهی مناسب سبب بهبود کارایی معلمان شده و بهرهوری آنان را به طور
قابل توجهی افزایش میدهد؛
 .1زمینه بهبود روحیه کاری آنان را فراهم میکند .این امر سبب تقویت این احساس می
گردد که به آنها به طور مناسبی توجه میگردد؛
 .3در کاهش غیبت و خروج معلمان از سازمان مؤثر است؛
 .4به بهبود فضای انسانی و احترام متقابل میان افراد و کاهش مناقشات سازمانی کمک
میکند؛
 .1تغییرات قابل توجهی در در دیدگاه معلمان نسبت به سازمان ایجاد می کند و سبب
بهبود ایمان و اعتماد کارکنان نسبت به مدیریت سازمان و همچنین فعالیت مشتاقانه و
مسؤالنه آنان در سازمان می گردد؛ و
 .6از آسیبها و بیماریهای سازمانی در سازمان می کاهد و بهداشت روانی و جسمی
معلمان را بهبود میبخشد.
با این حال نتایج مطالعه( )Singla & Goyal, 2015نشان میدهد که اکثریت کارکنان از
بیشتر خدمات رفاهی و شاخصهای آن که توسط سازمانها ارائه میشود رضایت ندارند .و نتایج
مطالعه ( )Moss, 1999در ایاالت متحده آمریکا نیز نشان میدهد که فعالیت تحت فشار و تنش
کارکنان به طور چشمگیری بر توانایی و اثربخشی عملکرد آنها اثر منفی میگذارد .معالوصف و
نظر به اهمیت و نقش وضعیت رفاهی معلمان در بهبود عملکرد حرفهای آنها ،سطح و کیفیت
یادگیری دانش آموزان و در نهایت کارایی و اثربخشی نظام آموزشی ،مدیران و دستاندرکاران
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نظام آموزشی کشور میبایست بهبود وضعیت رفاهی معلمان را به عنوان یک رسالت راهبردی در
اولویت برنامههای خود قرار دهند و در اندیشه بهرهگیری از سازوکارهایی باشند که برایند آن
.خوشنودی روانی و مادی معلمان را در پی داشته باشد
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