
   

 (   شهر دره شهر:  مورد) مؤثر عوامل و معلمان اجتماعی منزلت ارتقای

  توسلی عباس غالم دکتر١، خدایاری سیاوش2یوسفوند لیال ،3  

 به منظور به حاضر تحقیق» درهشهر شهر در آنان خود دیدگاه از معلمان اجتماعي منزلت بررسي« . است گرفته انجام  چكیده

 قرار سنجش مورد شهر این در آنان اجتماعي منزلت به نسبت متوسطه و راهنمایي ابتدایي، مقطع سه معلمان نگرش منظور این

.  باشد زمینه این در راهكارهایي ارائه و معلمان اجتماعي منزلت ارتقاي در موثر عوامل بررسي پژوهش این هدف. است گرفته

 طریق از سپس  شاغل زن و مرد معلمان آماري جامعه   است،( یابي زمینه) پیمایشي توصیفي نوع از تحقیق روش ، آنها حجم كه

 اي طبقه تصادفي گیري 108١ كوكران فرمول از استفاده با نمونه حجم و است بوده نفر  222 است شده برآرود نفر ، نمونه

 نیز وابسته متغیر و شغلي، مزایاي و حقوق شغلي، خدمات شغلي، اعتبار تحقیق این در مستقل متغیرهاي. شدهاند انتخاب متناسب

 و توصیفي آماري روشهاي از دادهها تحلیل و تجزیه پرسشنامه از اطالعات گردآوري براي. میباشد معلمان اجتماعي منزلت

 AMOS. است شده استفاده( ساختاري معادالت سازي مدل)  طبقهبندي تنظیم، منظور به و. است شده استفاده ،  استبناطي

 پایین جامعه در معلمان اجتماعي منزلت كه میدهد نشان شده استخراج نتایج نرمافزاري هاي مجموعه وسیله به SPSS وایموس

 شدن تلقي اهمیت كم و شغلي اعتبار بودن پایین شغلي، مزایاي و حقوق بودن پایین: عامل سه از ناشي هم آن. شود مي ارزیابي

 مدل كه دهد مي نشان اسكوئر كاي برازش شاخص و تجربي مدل در آمده دست به مقادیر و ها داده. است معلم شغلي خدمات

  دیگر ابعاد میان در شغلي مزایاي و حقوق متغیر كه است آن بیانگر فوق تفسیر. است شده اشباع نوع از شده تحلیل رگرسیوني

 منزلت است توانسته0/22 وابسته متغیر بر را تأثیر بیشترین و. نماید تبیین را معلمان اجتماعي منزلت سازه واریانس كل

 .   است داشته معلمان اجتماعي

    شغلي مزایاي و حقوق شغلي، اعتبار معلم، اجتماعي، منزلت: ها واژه کلید

 واحد آزاد دانشگاه 2 اجتماعي مسائل شناسي جامعه دكتري دانشجوي. . ایران تهران، تهران، دانشگاه شناسي جامعه استاد. 1

 s9723877@gmail.com  دهاقان،

  3دبیرستان شیمي دبیر و كارشناسي. 
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 و هیژو نقش هكنند. یفاا لم  و مع ستا ورشپر و زشموآ به بستهوا جامعه یك علمي و فرهنگي تحيا ارستمرا و اريپاید  مقدمه

 نهاآ ازدندا  توجهي به گونه بي و د،شو هر مي حاصل علمي شدر  ارقتدا و ينمنداتو سایه در و نهاآ ستا تربيت و تعليم ريمحو

 و  موقعيت از باید ،نددار ارقر حساسيت و هميتا از سطح ینا در كه كساني ،قطع رطو به.   خطر به را جامعه يبقا و دوام

 و حمایت با و ندآور ستد به را جتماعيا زمال عيتومشر و مقبوليت سویي از تا باشند رداربرخو جامعه در باالیي منزلت

 ايبر زمال مينهز  یگرد يسو از و كنند عمل ممكن جهو بهترین به دخو خطير و سحسا ظایفو به نندابتو ميدمر پشتيباني

 باشد  الیيوا منزلت از كه معلمي رداربرخو. ببرند باال ندزسا همافر دو  فصفو به خ را مدرآكا و متعهد ،مستعد ننااجو پيوستن

 ورشپر و زشموآ نظر از كه هایيركشو در ه،شد منجاا تمطالعا سساابر. باشد زانموآ نشدا ايبر بمطلو لگویيا نداتو ، مي

 نبيا.     ستا بيشتر یگرد  ريبسيا ، مشاغل  حرفه ینا نطلباداو رشما ،ندرداربرخو باالیي منزلت از نمعلما از نداپيشرفته

 ي زهتا يها ندگز قعيتوا از د  و نداتو نبای روشپرو زشموآ كه یافتنددر نجهانيا نمي ،بيستم نقر بعر خرینآ ايبتدا در  مسأله

 نوشته ست باشد نانميتو هم ینا جز. داد ارقر دخو دةو  و پایه در را معلم كه یختر شال را اي پي شيزموآ منظا و. بماند دور

 كه بنایي هر  نباشد دعتماا قابل و ارستوا و محكم دهشالو و پایه ینا گرا كه مدآ ستد ه نتایجي تتحقيقا و ها ب و ها گفته در نچو.

 زشموآ عظيم يبنا يهااریود   نددبو دهكر درك و دبو هداخو پاشيدگي كه  از و يیزورفر به ممحكو دشو ته هم شاگذ آن روي بر

 پاشيوفر ادستعدا ننشاندوفر منزلة به بنا ینا مهندسي در معلم دننكر وارد باشند هشد بحسا   نهادبر و م و صوليا هم چند هر

  ،تصویر ینا قعوا در اردند عمقي هيچ كه ستا يبعد یك يتصویر ن،ماز ینا در لم  تصویر جهاني يیدد با مع. ستا آن در

 نهمسا ارههمو كه دارد هپنا بي و ممظلو شخصيتي دوران ینا   معلم. آورد در مي دیا به را معلم تنهایي دوران یا نسكو دوران

 كند امه ركا درآن كه اي مي يها خانهركا جيوخر و ها   از نياچند عطالا كه ستا يتوليد اي ورودي خانهركا ممعصو گرركا

 لطو در و ،مشخص   ونمد يها و برن طبق. اردند
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.   مي لعملهاراستود فرمانبر و ع  ،كند مطي هد مي تعيين پيش از ش و هشد يیزر  برنامه يهارفتار و تحركا ه،شد تعيين



 نایيدا عصر به»  ح ورود ستانهآ درما كه دكر شموافر نباید«  نایياتو  شوند ، داده تذكر او به كه ستا نينياقو و راتمقر

 پيشرفت  توسعه و  محكم ،تغيير نستو معلم كه شتدا وربا باید و ،ستا معلم نيز نایياتو با سرشته نایيدا امل  و هستيم با سرشته

 یافتن ايبر تياتمهيد كه ستا زمال س.  یدآ پ بحسا به ملي دقتصاا در اريگذ مي ترینآور دسو سرمایه  ستا و  يها جتماعيا

 جهت در ستا نيزگامي تحقيق ینا.  دشو شتهدابر معلم جتماعيا لت  يتقاار يستارا در هایي منز و مگا ندیشيدا معلم قعيوا نشأ

 هشد ما  جامعة در معلم جتماعيا منزلت كاهش موجب كه ملياعو و نمعلما جتماعيا منزلت يتقاار در ثر ؤ ملاعو دادن م ننشا

 سساابر.   زانموآ باشد ايبر بمطلو لگویيا نداتو ، نشدا مي باشدرداربرخو الیيوا منزلت از كه معلمي  باشد مي ندا. 

 رشما ،ندرداربرخو باالیي منزلت از نمعلما ،ندا  ورشپر و پيشرفته زشموآ نظر از كه هایيركشو در ه،شد منجاا تمطالعا

 ازةندا به شيزموآ منظا شایستگي»   كه نددار دعتقاا ها«  ستا پنيژا.   ستا بيشتر یگرد مشاغل ريبسيا از حرفه ینا نطلباداو

   منزلت از نمعلما ،پایيارو ي تقریبا كه هددً   همة در   هاركشو ننشا تتحقيقا.) ،١331 مي ليورز مينا( آن نمعلما شایستگي

 كمك نظاميا ن  هادنها و ادارات و یگرد و بانك انمندركا مانند تنها نه كه معلمي ،هنيابر( ندرداربرخو باالیي جتماعيا ١331)

 و كند نمي یافتدر یایيامز ق،حقو از غير و دشو نمي رزرو سفر   در وي ايبر هتل یا میاا  كند و نمي یافتدر سفر هزینه

 هم آن و ندرابگذ صندليها و ميز نميا در درس يسهاكال وهررا در را شب تابستاني سفر در مالي تمكن معد علت به ستا رمجبو

 ديقتصاا ندگيز كه نيست شكي ، معلم باشد. رداربرخو باالیي منزلت از ندانميتو  ختداپر را سهرمد نماید در قامتا هزینه اول

 از عم ، ا و سالميا عمناب و نمتو در. ملي با شتهدا پویا ورشپر و زشموآ تا ابد شيم ی تغيير باید به هنگا و آن سبك و معلم

 معلم منزلت و هجایگا يتقاار و امحترا ،شتاگدربز ورتضر رةبادر ديمتعد هداشو انشاعر رشعاا و یند نگاربز ءنبياا نسخنا

 منابع برخي مطالعة با ل،حا ینا با أعبد سيرني فقد» .    حرفا علمني من فرماید) ع( علي تحضر. ردخو: « ً   مي مي چشم به

 نشدا  ءليااو زان،موآ دنز را دخو شایسته منزلت نشدا و امحترا نمعلما كه یابيم  در دموجو هداشو چنين مي و ها هم نوش ته و

 رتصو به نمعلما به ميزآ  هنگا كه ترحم ريهطو  ندا ب داده ستد از وديحد تا دممر عامة و مختلف مشاغل نصاحبا زان،موآ

 يمرا
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 ممظلو مختلف رقشاا با نهروزا تتعامال در و نيستند تقصير بي مينهز ینا در نيز نمعلما دخو چند هر.  ستا همددرآ طبيعي

 معلمي به اديفرا ،غلبا كه گرفته شكل جامعه در رتصو ینا وزهمرا  كنند.     تلقي ترحم مي ة را دخو شایست و دهنمو نمایي

 شغل   نگادكر به و انجو نسل منفي شنگر ینار تحصيل. ندا بناب نيافته توفيق یگرد يشغلها  در كه ندآور يتصد مي روي

 الیيوا جتماعيا منزلت از كه معلمي و-   مسئله هميتا و ورتضر    اردگذ.  نمي باقي مبهاا ايبر جایي آن يیاامز و معلمي

 تحقق را  تربيت و تعليم افهدا نداتو.  مي بهتر ،یافته یشافزا او در شغلي ضایتر   تعهد و مسئوليت سحساا باشد رداربرخو

 رداربرخو انمندركا یگرد به نسبت و جامعه ادفرا ن،ناآ ءليااو و زانموآ  دنز شایسته منزلت و امحترا از نمعلما نشدا-   ببخشد

 بجذ در نمعلما جتماعيا منزلت يتقاار شایسته-.    سدرمي بنظر وريضر مينهز ینا در هایيرهكارا ئهارا ینابنابر. نيستند

  تحقيق يهافهد    دارد لنباد.  ه ب را شيزموآ منظا پویایي و شتهدا یيابسز تأثير نداو ت معلمي حرفة به تر مي و مستعد ادفرا

 صليا و كلي فهد نناآ هیدگاد از نمعلما جتماعيا منزلت يتقاار در مؤثر ملاعو و هارهكارا مطالعة و سيربر   كلي فهد

 رعتباا تأثير سنجش -   نمعلما جتماعيا منزلت دنبو پایين بر ناظر ملاعو دادن ننشا -   جزعي يها فهد.     ستا تحقيق

.  -   نهاآ جتماعيا منزلت يتقاار بر نمعلما يیاامز و قحقو یشافز.   تأثير سنجش ا-   نمعلما جتماعيا منزلت يتقاار در شغلي

      نمعلما جتماعيا منزلت بر شغلي تخدما تأثير سنجش
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 وهگر یك و د ميكن رهشاا نددار یكدیگر از دممر كه یابيارز آن به جتماعيا هایگاپ ،بر و ماكس رثاآ در   تحقيق ينظر بچورچا

 ،ترنر( .نددار جتماعيا ١338: 230)     از كمشتر منفي یا مثبت یابيارز یك كه ستا اديفرا موقع آن شامل نيز هپایگا هم

ا   ،بيگليال  جتماعيا موقع یابيارزمرتبة تمایز و تشخيص رمنظو به را هم يها»   و« هپایگا وهگر مفاهيم بر «هپایگا»  ساساو 

.  بمحسو ربهنجا يها مي وهگر هپایگا هم يها  ت،ا وهگر با سنجي هم در طبق  مكال به. دبر ،برو مي ركا به عالي موقع از

 یا سبك»   غلبا منزلت يها«  ندگيز وهگر برو نظر به  باشند.   وهگر نامنظم و شكل مي عنو از نهاآ كه چند هر بي شوند

 ١ ويبرآ تقسيم تيرقد برحسب منزلتي يها زدسا«  مي وهگر.  مي متمایز جامعه ادفرا بقيه از را نهاآ كه نددار ريفتار ةشيو

 هر كه ستا معتقد كولي تنرهو لزرچا دگير».    سرچشمه منزلتي منظا در هشد یعزتو حيثيت یا جتماعيا 2 مي از كه شوند

 شخص كه شتيدابر هر نستآ نگر«   دارد كه بيا او نسا ینهآ دخو ممفهو.  شناسد و بيند مي انیگرد ینهآ مي در را دخو شخص

 كنيم مي فكر كه دشو  تعين ديیكررو ، مي  با ارد دخو از شخص كه حساسيا عنو د و دارد دجوو معيني هنذ هر در - دخو از

 و داركر  ، هدفها رفتار ،قيافه از شتيدابر انیگرد نهااذ در كه كنيم  رتصو ن،سا بدین مي. نددار ما دخو به نسبت انیگرد

.)  200: 02 ١3( ارقر ما»  ر،یتزر دارد رتصو ینا ، تأثير تحت نگوناگو يها هشيو به دخو د،بعاا ینا و دارد دجوو نستانمادو

 در جامعه و انیگرد وتقضا حاصل نددار دخو از نمعلما كه تيوقضا و یابيارز ،آنحاضر هشوپژ در ،كولي نظریه با مطابق

 يقشربند منظا در كه ندوربا ینا بر محقق دو ینا   تیلبرو و یویسد كينگزلي ديكرركا يقشربند نظریه 3 رمو.   نهاستآ ردمو



.  نددار جامعه شيارز تبامر سلسله به بستگي و نيستند رداربرخو یكساني هميتا و منزلت از ،جتماعيا يها موقعيت ،جتماعيا

 به جامعه  هدد مي تيومتفا يها داشپا ،مختلف يها موقعيت يتصد جهت ادفرا به شيارز ينظامها همين سساابر جامعه

 را ير  يها بيشت ،نددار ورتضر جامعه يبقا ايبر ماا ستا داشپا  و ترارشود ناخوشایندتر نهاآ گرفتن هعهد بر كه مشاغلي

 گرفتن هبرعهد ايبر كافي هنگيزا ،الیق و نااتو ،شایسته اد،ستعدا با ادفرا تا هدد مي صختصاا

                                                           ١ .honor     2. prestig   

3 .kingsley Davis     
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.  بيشتر جتماعيا منزلت و تر ونفزا غتافر ،باالتر مددرآ: از تندرعبا ها  ینا ترین داشپا. كنند اپيد را ارشود يها مهم سمت ینا

 از زنيا بي و مسئوليت كم ن،ساآ شغلي  شغل معلمي كنند سحساا دممر گرا كه دكر طستنباا انتو  ،نظریه ینا سساا مي بر

).  ١301( ،ملك یافت هداخو لتنز مشاغل ینا جتماعيا منزلت   ارد،ند نياچند ورتضر جامعه دوام و بقا ايبر و ستا تخصص

 يعنبر( نددا مي ،١318: 218)  سياسي و جتماعيا كترمشا يگير شكل مينهز   باالتر را طبقاتي منزلت نهانتينگتو ساموئل

 ارقر هازنيا يبند طبقه مهر ي  در امحترا و منزلت يهازنيا و باال  مختلف زنيا عنو پنج ميآد لوزما مهاابرآ دارد نظریه طبق

 زنيا تا د،شو مانيز ضاار تر مي مرتبه زنيا پایين ابتدا كه رت  ینا به شوند صو لفعا تبيامر سلسله طریق به كه مي ميگيرند

 فعاليت و وزبر مينهز هنشد ءضاار اي ازهندا و دارد چيرگي و غلبه رفتار بر زينيا ه ك  تا و كند رظهو ندابتو يبعد باالتر مرتبه

  يلگوهاا دبير مثبت ت طریق از ادفرا حيثيت و منزلت ،حرمت كه تيرصو در: تزیونيا نظر به  دشو.  نمي همافر باالتر زنيا

 به تعهد یعني مثبت و شدید ، يگيردر نناآ در   داده ارقر تأثير تحت ها دشو وصيه و ها ت يحصاا ،ها مرتبه شتدا مياگر نظير

 به( .شد هداخو دیجاا بيگانگي دخو از یا ١332: 0١ـ02.)   منفي يگيردر ن،كناركا در رتصو ینا غير در و مدآ هداخو دجوو

 مي بنظر نهاآ هشد شناخته مسائل كه یافته در النكا يسر نمعلما ضعيتو  مطالعة با ساداما هردا و رلگو ،ميكل و يهو از نقل

 هیدد دانمر نتخابيا حرفه انعنو به و ،كم ذنفو ،پائين امحترا ،ناچيز دستمزد رگ،بز يكالسها: جمله از: باشند ديغيرعا كه سدر

 سرمشق ،شوند تلقي شایسته ،شوند درك نددار رنتظاا نمعلما: كه ست ارج ا آن از حاكي جتماعيا راتنتظاا زهنو. ستا هنشد

 ننشا خاطر راشيماها ،ساداما هردا و رلگو( .ندباش زانموآ ١111:  23)   ريفتار بخو ، نشدا ايبر  يا ه و ،شوند دهنها

 يبرابر خصوصي ش مي مشاغل بخ با و ستا بيشتر ربسيا عمومي انمندركا یگرد به نسبت پنيژا نمعلما دستمزد كه دكر

 )  228: ١11١ ،( راشيماها. ستا بستهوا نمشااحترا فرهنگي رتصو به آن غالبا پنيژاً   نمعلما ريهمكا    در. كند جامعة

 ینا. ستا داده ارقر سيربر ردمو نمعلما منزلت دبهبو ايبر هاركشو از بعضي سيلهو به پولي غير و پولي يها هنگيزا ليكاسمدا

 ايبر تحصيلي هزینه كمك بيمه ن،یگاا ر نمادر: شامل اردمو
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 دورة ،مطالعاتي فرصت ،ستعالجيا مرخصي ،سفر هزینه كمك ،مسكن وام نهرایا ر،كا سختي دهلعاا قفو ن،یگارا مسكن ،نهاآ

 یك انعنو به معلمي كه هدد  ننشا خيرا هةد چند در همدآ عمل مي به تتحقيقا  ستا نشستگيزبا قحقو و.    اي) حرفه( شغلي

 و هشد منجاا عموضو با قيقد طتباار در كه تحقيقي  دگير.  مي ارقر ادفرا بنتخاا چندمين انعنو به س،حسا  و مهم شغل

 منزلت سنجش  انعنو با كه ستا تحقيقي دارد هشوپژ ینا ينظر بچورچا عموضو  و  شناختيروش ظلحا از ديیاز تتشابها

 به نتایج طبق و ستا گرفته ارقر هشوپژ ردمو) رپو ١318(   و آرام قائم توسط زان،موآ مسا نشدا بين در نمعلما جتماعيا

 هشوپژ از همدآ ستد ١300(  به نتایج طبق د. نا یابيارز متوسط را معلم جتماعيا منزلت زانموآ نشدا آن، از همدآ ستد دهنمو

  دهبو ستا  تمشكال آن هعمد عامل و یافته كاهش دقتصاا  لسا 38 گذشته در معلمي حرفه جتماعيا منزلت) ادهعليز و ضایير

 دار   دار، يتوليد و ريتجا ي،هنر(  ، هبنگا خانهركا تاجر اي، يها حرفه مشاغل از تر ورزش پائين معلمي منزلت وهعال  به.

) ، ،سماعيليا قاسمي ١331 ر،پو اظمي ك(  نتایج. تتحقيقا هشد یابيارز)  ارپاسد ستا ،پليس( فسرا نظامي مشاغل و) تومبيلا

(  وپژ از همدآ ستد هش ه ب نتایج. نيست قائل معلمي فه ر ايبر باالیي رعتباا انیرا جامعه كه هدد ح ننشا) و ادنژ  ١303 مي

 منزلت بر) یاا  و قحقو( ديما یطاشر حتمي تأثير بينگر) رانهمكا( ١318 مز و سرمد و) زگریورها و اليند يها 2881

 تعليم ههشكدوپژ علمي تهيأ عضو ينوید حدا سيلهو ه جتماعيا منزلت يتقاار ي»  ب و. ست«  نمعلما ههارا ا نمعلما جتماعيا

 رتصو شيزموآ يیزر.  برنامه و هشوپژ نا سا سيدر يها مز برنامه شيابيارز ولمسؤ سشناركا گرزبر دمحمو و تربيت و

 نمعلما. ستا پایين.   عي  نزلت جتماا م كه گرفتند نتيجه هشوپژ هداشو سایر و دخو هشوپژ يمبنا بر ننویسندگا  ستا گرفته

 نددار دعتقاا نيز تربيت و تعليم اننظر شایسته صاحب د نسبتا انتهر نمعلماً   ندهاكر یابيارز پایين را دخو منزلت مطالعه ردمو

 كميته پشتيباني با«  ههد در تروار سيلهو به كه هشيوپژ در. نيستند ١138  ردارخو  اي بر جتماعيا منزلت از نمعلما كه

 بستگيوا و ديقتصاا ضعو يها  از شد منجاا جتماعيا منزلت رةبادر رواردها هنشگادا»  شاخص صنعتي نشناسيروا



 بر 30 شتهر فيدتصا١ روي يگير  با كه نمونه  تحقيق یك در ،ملك( .شد دهبر منا منزلت انعنو به سياسي ١331 نظرسنجي.)

 سيو  هنشگادا دفر در تربيتي معلو و بيرد تربيت يها   ننشجویادا از نفر

                                                           ١ .Casual sampling 2 .یيابتدا زشموآ   میوزسمپو تمقاال مجموعه نقش 

  جامعه در آن بمطلو هجایگا و

  نتابستا ،هفتم و بيست رهشما ،هفتم لاس ،جتماعيا ١311      22 هشوپژ فصلنامة                                 

 یزر و برنامه ،پزشك ه،نشگادا دستاا. یددگر بنتخاا ششم بدیل انعنو به ريگازموآ دي،پيشنها شغل ده بين از پذیرفت رتصو

 ،توليد مدیر و رگازموآ از قبل تبيامر در ،لتيدو رگبز نمازسا یك ئيسر ،نظامي نمازسا یك فسرا ،جتماعيا   ديقتصاا

 تا١١  بين انندزفر از نفر 2  از یگرد سنجي نظر تحقيق یك در 13  گرفتند.2  ارقر   از عد وي ب هنرمند و ورزكشا ،صنعتگر

 در مایلند نناآ از نفر تنها كه یددگر مشخص نفرهنگيا خدمت ضمن عالي زشموآ در تحصيل ١١    به شاغل نمعلما سالة

 بعصاا ،لدینوا پایين ديقتصاا ضعو را، ل شغ ینا بنتخاا معد الیلد نهاآ. باشند دخو لدینوا شغل ةهندد مهادا گساليربز

 و جتماعيا يیاامز و قحقو از نمعلما جتماعيا منزلت یاآ -   تحقيق  يها السؤ    ندا.  دهكر حمطر را نهاآ خستگي و حترانا

 یاآ مي -  دپذیر.   تأثير نناآ شغلي رعتباا از نمعلما جتماعيا منزلت یاآ مي-   دپذیر.  مي تأثير نناآ فاهير تمكاناا دنكر همافر

.     ستا پائين شهر دره نشهرستا در نمعلما جتماعيا منزلت یاآ ـ  دپذیر.   تأثير نناآ شغلي تخدمااز نمعلما جتماعيا منزلت

 و  دارد دجوو دارمعنا بطةرا نناآ شغلي. رعتباا   نمعلما جتماعيا منزلت بين ١- و  صليا  ه يها فرضي  تحقيقي ا ه ه فرضي

 نمعلما شغلي تخدما بين. 3-.   دارد دجوو دارمعنا بطهرا نهاآ شغلي يیاامز   قحقو انميز با نمعلما جتماعيا منزلت نميا 2-

   تحقيق روش.    باشد پائين نهاآ نظر از نمعلما جتماعيا منزلت انميز 1- مي  دارد دجوو دارمعنا بطةرا نهاآ جتماعيا منزلت با

 طبقه هشيو. دشو نمونه مي دهستفاا ي)  یاب(  پيمایشي تحقيق روش از مينهز... تمكاناا انميز و تحقيق افهدا و ماهيت به توجه با

  ة حجم ابتدا. ستا متناسب اي جامع) فيدتصا( حتماليا ي،گير
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 ايبر فيدتصا رتصو وداده به نيهادموآز ومعين وهگر یرز عنو  و تحصيلي مقطع و جنس تفكيك به نمونه حجم سپس و تعيين

 مناسب  ترین و لمعمو از كه پرسشنامه از تطالعاا دآوريگر رو  به شوند منظ تعيين هشيوپژ يها مي تطالعاا دآوريگر

 يشهارو از تحقيق يها رماآ تحليل و تجزیه ايبر. داده دشو دهستفاا ستا پيمایشي تيقا مي تحق در ها  دآوريگر اربزا ترین داده

 ايبر. دشو داده مي دهستفاا ريساختا تالدمعا( سیموا AMOS)  اريفزا SPSS و    منر مجموعه و ستنباطيا و توصيفي ي

 ازشبر يها RMSEA ،RMR ،CMIN(  . )..  شاخص و مناسب ريماآ يها  از تناسب به ريماآ يها نموآز تحليل و تجزیه

   جتماعيا منزلت عملياتي تعریف و بستهوا و مستقل يمتغيرها تعيين ولجد ١: نمعلما  متغيرها یفرتعا    شد هداخو دهستفاا لمد

  انميز ت،تحصيال حمایت ،جتماعيا امحترا ،شغلي شغلي رعتباا  نمعلما جتماعيا منزلت فمعر  يمتغيرها مستقل  بستهوامتغير

 با معلمي شغل ه ،معلمي شغل شغلي دو هپدید( هسيا ركا از پرهيز) ، مقایس دنبو مهم سحساا ،جاعه بر معلمي حرفه تأثير م

 و زشموآ از وام یا مسكن هزینه كمك مسكن یافت،درمسكوني لمنز عنو ،ماهيانه قحقو  شغلي يیاامز و قحقو. یگرد مشاغل

 .   غتافر تقااو ايبر فاهير تمكاناا دنبو همافر ، ، رانگذ  عنو تومبيلا ورشپر

   شغلي تخدما

 يیزر برنامه و يگير تصميم ن،كال یندآفر معلم ش در ن ق  و تعليم يمدرآكا ،تربيت ن،معلما لگویيا نقش، شغلي ضایتر

 سسترا ونبد نقش زي،موآ علم دنبو مهم ،گرفتن ارقر زموآ نشدا امحترا ردمو يیفاا ،سيدر ن كتب یوتد تربيتي و شيزموآ

 یا ممقا ،معلم یدافو با ستا طتباار در همچنين نبيا منزلت.   زانموآ نشدا در يگيردیا به تمایل د،شاگر به معلم نسبت نشد بدتر،

 ري،كا یطاشر و آن، يیفاا نهاآ شایستگي و ن،شادكرركا هميتا از نيرداقد سيلهو در ه  دشو ب مي رشكاآ ،نهاآ اهلخود امحترا

   ت.    شغلي ي سا هاوهگر یگرد با نهاآ نسبي مطابقت زان،موآ نشدا تربيت و تعليم لقبا در مسئوليت ديما یدافو یگرد و داشپا

       

  نتابستا ،هفتم و بيست رهشما ،هفتم لسا ،جتماعيا ١311      20 هشوپژ فصلنامة                                 

 دهستفاا ابي)  ی(  پيمایشي تحقيق روش از تمكاناا و تحقيق يها ، مينهز السو هافهد ،ماهيت به توجه با   تحقيق ايجرا روش

 مباني و  تحقيق و يهافهد و هاالؤ با متناسب كه باشد ، هها فرضي  س گویه هشوپژ ینا پرسشنامه  22 مي ويحا. دميشو

 ینا در پاسخ ستا هشد ینوتد و تهيه تحقيق عموضو ،.  با مرتبط تتحقيقا به طمربو يها  نيز پرسشنامه  تحقيق ينظر

 مطالعه ینا در ريماآ جامعة   ريماآ جامعه.    ستا هشد داريلگوبرا تليكر بخشي  طيف از گویه هر يها پنج ايبر پرسشنامه



 لتيدو ارسمد در كه ستا نتا ، غير و هنمایيرا بيرسد یيابتدا مقطع سه در ورشپر و زشمو آ در سمير شاغل نناز و دانمر

 فيدتصا يگير: نمونه  يگير نمونه روش    باشد.   نفر نهاآ ادتعد عمجمودر و ١801 مي باشند  یسرتد لمشغو نتفاعيا مي و

 ازهد جامع نا به نمونه ادتعد آن در و هشد بنتخاا ريماآ جامعه تركيب و تحقيق ماهيت به توجه با روش ینا  متناسب اي طبقه

 با   شهر نشهرستا ارسمد نمعلما كل ادتعد دره   نمونه حجم تعيين  رپو فيعر( ،١332)   ستا ريماآ. ة كل در طبقه آن نسبت

  از دهستفاا با لفرمو كه باشند مي دمر معلم نفر زنو 212   معلم نفر عمجمو 313  در ستا برابر  ١801نفر   لسا در 12-13

 اربزا مقدماتي نموآز پایائي.    ستد مدآ ه دعد ستا نمونه حجم آوردبر ايبر 222ب   ها روش ترین قيقد ز اكه  انكوكر

 و عموضو  با بطهرا در پيشين تتحقيقا يها  تركيب از تجربي يها پرسشنامه آوري داده اي جمع بر تحقيق ینا در  تحقيق

 نموآز طي.دگير ارقر يگير پرسش ازهندا ردمو معلم جتماعيا منزلت طریق ینا از تا شد دهستفاا ساخته محقق پرسشنامه

   حجم) صددر بين در نامه 33نفر(  28%     مقدماتي
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 323 ب  يلفاآ  از نامه روش پرسش پایایي نموآز ايبر  و گرفت ارقر یابيارز ردمو پرسشنامه كلو ها. گویه و شد اجرا

 Reliability  تحليل به طمربو يها رهماآ ولجد 2: پایایي   مدآ ستد. ه./  آن هشد اردستاندا قمر كه شد دهستفاا  خنباوكر

Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .721 .727 26    

.  زيهمسا و پایایي انميز از منزلت شاخص به طمربو گویه كه هدد مي ننشا 22  انميز به هشد اردستاندا يلفاآ ارمقد 0/727

 تطالعاا نمونه حجم تعيين از پس   يها یافته تحليل تحقيق و تجزیه  ندرداربرخو شاخص ینا سنجش جهت مناسبي نيدرو

 صددر و نياوافر محاسبه از بعد از و تنظيم اولجد در و اجستخرا گانهاجد رطو به پرسشنامه يها  از یك ر گویه ه به طمربو

  هها با متناسب يها فرضي به توجه با تفرضيا نموآز به امقدا نهایت در نموآز. شد امقدا ها گویه  یك هر دارنمو سمر به نسبت

   شد لمد ازشبر يها تالدمعا و) ر،سكوا يكا نموآز amos شاخص و.  نموآز( جمله از t ريساختا

 شكل گر لمد( نمعلما جتماعيا منزلت تبيين ايبر هشد همشاهد متغير رچها ايبر هشد عشباا لمد در آزاد مترراپا شكل ١    

 و نيوبير متغير سه با كه ستا آن لنباد به هشگروپژ آن يمبنا بر كه ستا هشد حطر گرسيونير لمد   قفو لمد در)رسيوني

 متغير یك. كند تبيين را بستهوا و نيدرو متغير نقش در جتماعيا منزلت متغير شغلي تخدما و شغلي قحقو ،شغلي رعتباا مستقل

 يها  شد كرذ كه رطو لمد نهما ستا حاضر لمد.  در ريساختا يخطا نقش در نيز نيوبير

  نتابستا ،هفتم و بيست رهشما ،هفتم لسا ،جتماعيا ١311      38 هشوپژ فصلنامة                                 

 عنو از ١8)  .  دارد دجوو خطا نيوبير متغير یك و صليا نيوبير متغير چند یا یك و نيدرو متغير یك نهاآ در كه(  گرسيونير

  از تندرا: عب شد هنداخو آوردبر گرسيونير لمد ینا در كه آزاد مترراپا ستا صفر آزادي جهدر داراي ارههمو و دهبو هشد عشباا

 متغير سه اتثرا شامل گاما ١  مترراپا نهاآ نميا یانسواركو و نيوبير متغير سه ايبر یانسوار سه شامل في مترراپا  3   2 و

 آوردبر رمنظو به برنامه ايجرا از پس متن.   ريساختا يخطا متغير یانسوار یا يسا مترراپا و نيدرو متغير یك بر نيوبير

 عنو از هشد تحليل گرسيونير لمد كه دشو مي مشخص سكوئرا يكا ازشبر شاخص ايبر ي  جيوخر همشاهد و مترهاراپا

 یانسوار كل ستا نستهاتو یگرد دبعاا نميا در نقش قحقو متغير كه ستا آن بيانگر قفو تجربي 8/12   لمد تفسير. ستا عشباا

 منزلت زهسا یانسوار كل/ 8 31 با ستا  ه شغلي رعتباا متغير آن از پس و. نماید تبيين را نستاتو نمعلما جتماعيا منزلت

 منزلت انميز: ال ؟ستا سؤ. ندا شتهدا نمعلما جتماعيا منزلت بستهوا متغير بر را تأثير بيشترین نماید تبيين امعلمانر جتماعيا

 اي بر  باشد.  پائين نهاآ نظر از نمعلما جتماعيا منزلت انميز: رهشما فرضيه ١ مي   چگونه نهاآ نظر از نمعلما جتماعيا

  پاشا ،شریفي. شد محاسبه یرز لفرمو از دهستفاا با معلم جتماعيا منزلت سمقيا ينظر ميانگين نسخت مگا در قفو فرضيه نموآز

)١333  ( 

2 3     : 

   دشو سمقيا ينظر ميانگين قفو لفرمو در یردمقا جایگزیني با 23/3مي. 

2 (3 )322  

 معلم جتماعيا منزلت سمقيا ينظر ميانگين ینكها ليلد به 23/3مي     جتماعيا منزلت سمقيا ينظر ميانگين= :23/3 معلم 

 نمعلما جتماعيا منزلت ميانگين  ١3مي.    . دشو مي ینوتد یرز رتصو به) محقق ضفر( فخال ضفر و صفر ضفر باشد

   ١ باشد:  H تر باال نمعلما تماعي  ١3مي       از جا منزلت ميانگين   باشد از تر پائين
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 دشو معلم مي  كه گونه مالحظه نهما   ١: ١3 باشد  از تر.  ١3:  مي پائيتن نمعلما جتماعيا منزلت ميانگين

 به. ستا بيشتر ربسيا یعني١3 مي    ردمو ارمقد از كه ستا 23/3 ن،موآز   جتماعيا منزلت انميز ايبر همدآ ستد به ميانگين

 منزلت انميز كه دشو  گرفته مي و دشو نتيجه تائيد فرضيه نطميناا صددر  Ң مي با 11 محقق گفت انتو  یگرد رتعبا

 رعتباا انميز و نمعلما جتماعيا منزلت نميا: رهشما فرضيه 2 م  باشد. مي پائين نهاآ دخو نظر از جامعه در  نمعلما جتماعيا

 Model لمد  نمعلما جتماعيا منزلت با شغلي رعتباا بين همبستگي ضریب: ولجد 3.    . دارد دجوو دارعنا  بطهرا نهاآ شغلي

Fit Summary لمد   ازشبر خالصه Model Summary خالصه   

Model R R Square 

Adjusted R Square Std. Error of the Estimate  

 ١ a .776 .602 .601 3.18142 شغلي a. Predictors: (Constant) ,رعتباا     

 دارد دجوو نمعلما جتماعيا R  منزلت و شغلي   بين داري رعتباا ا بطهرا معن دشو مالحظه قوف ولجد در كه مي ريطو نهما

 منزلت ،شغلي رعتباا یشافزا با یعني.  دارد دجوو متغير دو بين يقو و مثبت همبستگي ینا بنابر ستا با برابر 8/33  نچو

 و بتا هشد اردستاندا یباضر t ولجد 1.    :دارد دجوو متغير دو بين مستقيم بطهرا یك   رود و باالمي نيز نمعلما جتماعيا

Model  

Unstandardized Coefficients  

Standardized Coefficients  t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 49.459 4.222 11.714 .000 شغلي رعتباا 

١10١1 .81١ .332 281882 .888 a. Dependent Variable: status  

  نتابستا ،هفتم و بيست رهشما ،هفتم لسا ،جتماعيا ١311      32 هشوپژ فصلنامة                                 

   مي ننشا نمعلما جتماعيا نزلت بستهوا متغير بر م  رعتباا شغلي مستقل متغير تأثير ضریب صخصو در قفو ولجد نتایج

 نموآز ارمقد داري t   معناو  8/8١≥ به توجه با و sig با برابر بتا هشد ارداندستا ضریب با شغلي رعتباا متغير كه هدد 8/332

 ینا با یابد.  یشافزا نمعلما جتماعيا منزلت ،شغلي رعتباا یشافزا با یعني مي. ستا شتهاگذ تأثير معلم جتماعيا منزلت روي بر

 مرتبه شتدا مياگر نظير مثبت يلگوهاا تدبير طریق از ادفرا حيثيت و منزلت ،حرمت كه تيرصو در: تزیونيا نظریه  نتيجه

 هماهنگي مدآ هداخو دجوو به تعهد یعني مثبت و شدید يگيردر نناآ در د،شو داده ارقر تأثير تحت ها  و ها توصيه يحصاا ،ها

   خالصه Model Summary لمد نمعلما جتماعيا منزلت با شغلي يیاامز و قحقو بين همبستگي ضریب: ولجد 3.  . دارد

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate a .787 .619 .618 3.11467 شغلي a. 

Predictors: (Constant) ,بطهرا يیاامزو قحقو شغلي نمعلما جتماعيا منزلت انميزو: فرضيه3 نميا    يیاامز و قحقو 

 sig يیاامز و قحقو انميز بين داري ا بطهدراشو معن مالحظه قفو ولجد در كه مي ريطو نهما  دارد دجوو دارمعنا.  نهاآ

 يقو و مثبت همبستگي ینا بنابر ستا با برابر 8/303  و R   ستا  8/8١≥ نچو دارد دجوو نمعلما جتماعيا منزلت و شغلي

 مستقيم بطهرا یك و رود مي باال نيز نمعلما جتماعيا منزلت ي  يیاامز و قحقو یشافزا با یعني شغل. دارد دجوو متغير دو بين

) ، رانهمكا و سرمد ١318 زگریورها و اليند هشوپژ از همدآ ستد 2881( ( ه ب نتایج با نتيجه ینا كه.دارد دجوو متغير دو بين

 معن  مبني:  بر  دارد نياهمخو ستا نمعلما جتماعيا منزلت بر)  . یاامز و قحقو( ديما یطاشر حتمي تأثير بيانگر كه)

 دار ا بطهرا دجوو( معن  مبني:) محقق ضفر( H1 بر:   دشو.  رد) مي د دجوو شغلي يیااز ارند و قحقو بين دار م ا بطهرا(

         دشو. مي تایيد) معلم جتماعيا منزلت با شغلي يیاامز و قحقو بين
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t :و بتا هشد اردستاندا یباضر Coefficientsaیباضر 

Model  

Unstandardized Coefficients  



Standardized Coefficients  t Sig. B Std. Error Beta  

١ (Constant) 55.142 3.804  14.495 .000 معلمي 888. 281380 303. 81١. ١1018 شغلي  يیاامز و قحقو a. 

Dependent Variable :يیاامز و قحقو شغلي مستقل متغير تأثير ضریب صخصو در یرز ولجد نتایج  جتماعيا منزلت  

 ضریب 30 معن با شغلي يیاامز و قحقو متغير  وستا  8/8١≥ كه هدد sig مي ننشا نمعلما جتماعيا منزلت بستهوا ر  بر متغي

 شتهاگذ تأثير معلم جتماعيا منزلت روي بر نموآز ارمقد داري t   تأثير انميز بيشترین./  ، ا به توجه با و  بتا هشد اردستاندا

 Model  خالصه Model Summary لمد نمعلما جتماعيا منزلت با شغلي.  تبينخدما همبستگي ضریب: ولجد 3.    ستا

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 a .723 .522 .521 3.48721 شغلي a. 

Predictors: (Constant) ,دارد دجوو.  بطةرا نهاآ جتماعيا منزلت با نمعلما شغلي تخدما بين: فرضيه 1 دارمعنا    تخدما  

 دارد دجوو نمعلما جتماعيا R  منزلت و   تخدما شغلي  داري بين ا طهبرا معن دشو مالحظه قفو ولجد در كه مي ريطونهما

 مي  شغلي تخدما ،بهتر ئهارا با یعني.  دارد دجوو متغير دو بين يقو و مثبت همبستگي ینا بنابر ستا با برابر 8/323  نچو

 يها  كه ليكاسمدا هنگيزا  با نتایج ینا نظریه. دارد دجوو متغير دو بين مستقيم بطهرا یك و ود ر باال نيز نمعلما جتماعيا منزلت

 نمادر: شامل را نهاآ و. ستا داده ارقر سيربر ردمو نمعلما منزلت دبهبو ايبر هاركشو از بعضي سيلهو به غيرپولي و پولي

 دهلعاا قفو ن،یگارا مسكن ،نهاآ انندزفر ايبر تحصيلي  هزینه كمك بيمه ن،یگارا

  نتابستا ،هفتم و بيست رهشما ،هفتم لسا ،جتماعيا ١311      31 هشوپژ فصلنامة                                 

 قحقو و.    اي) حرفه( شغلي دورة ،مطالعاتي فرصت ،ستعالجيا مرخصي ،سفر هزینه كمك ،مسكن وام نهرایا ر،كا سختي

 یباضرCoefficientsa و بتا هشد اردستاندا یباضر: t ولجد 0     دارد نياهمخو ستا نستهدا نشستگيزبا

Model  

Unstandardized Coefficients  

Standardized Coefficients  t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 61.735 4.248  14.534 .000 شغلي تخدما 

 صخصو در یرز ولجد نتایج    يجتماعا منزلت: a. Dependent Variable معلمي 888. ١21112 323. ١38. 212١3

   ستا 8/8١≥ و كه هدد مي ننشا نمعلما جتماعيا sig نزلت  بستهوا متغير بر م  تخدما شغلي مستقل متغير تأثير ضریب

 توجه با و ،ستا شتهدا یگرد مستقل متغير دو به نسبت يكمتر تأثير./ بتا هشد 323 معن اردستاندا ضریب با   تخدما شغلي متغير

.    یابد مي یشافزا نيز نمعلما جتماعيا منزلت شغلي تخدما دبهبو با ،معلم جتماعيا منزلت روي بر نموآز ارمقد t  داري ا به

 ١8 وضمفر لمد)  (Model NPA R CMIN DF P CMIN/DF Default model سكوئرا يكا ارمقد CMIN  ولجد 1: لمد

.888 8   Saturated model ()8 888. ١8 هشد عشباا لمد   Independence model )2 3131300 1 لستقالا) لمد 

 كه ستا ینا دكر رظهاا انتو مي سكوئرا يكا ارمقد تفسير ردمو در كه اي نكته ليناو قفو ولجد تفسير  در   ١211323 888.

  ارمقد كه جایي تا ستا بهتر لمد به ها داده ازشبر باشد كوچكتر آن ارمقد هرچه
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 سكوئرا يكا ارد. مق صخا هشيوپژ موقيت یك در و زيسا لمد در گفت انتو  همچنين ستا مي كامل ازشبر  نشانة آن ايبر

 سطح و لمد سكوئرا يكا ارمقد توضيح  در)   ١33:  ١312( ،قاسمي كند مي تغيير لستقالا لمد سكوئرا يكا تا هشد عشباا لمد

 و تر بخش ضایتر هشگروپژ توسط هشد ینوتد لمد ازشبر باشد كوچكتر آن ارمقد چه هر كه دشو كرذ ستا زمال آن داريمعنا

 رساختا از داريمعنا رطو به لمد یانسرواكو رساختا كه گرفت نتيجه انتو مي قفو ولجد یردا مق به توجه با. ستا بهتر

 برخي ستا ممكن چند هر دشو مي تأیيد كلي رطو به هشگروپژ وسط ت هشد ینوتد لمد و ده،نبو وتمتفا هشد همشاهد یانسواركو

 دوم یشهر شاخص(لمد مطلق ازشبر يشاخصها ئهارا ولجد ١8.    :نباشند لقبو قابل ريماآ ظلحا به لمد جزئي يبخشها از

   ١1888 ١1888 وضمفر لمد()  RMR ( Model RMR GFI AGFI PGFI Default model یا هباقيماند تمربعا گينميان

Saturated model ()١1888 888. هشد عشباا لمد   Independence model) (220. 833. 112. 11382 لستقالا لمد  

RMR یابيارز ايبر نداتو  هم كه مي ستا مهمي يها ماتریس از یكي هباقيماند ماتریس  یا هباقيماند تمربعا ميانگين دوم یشهر 

 یكي شاخص ینا دگير ارقر دهستفاا ردمو) متغير دو بين هشد تعریف مترراپا( جزئي ازشبر هم و) هشد ینوتد لمد( كلي ازشبر

 حالتي ارمقد قلا حد ب. دشو مي دهستفاا نیكسا يها داده با وتمتفا لمد دو مقایسه ايبر  آن از كه ستا ازشبر يشاخصها از

 آن يها)  همه كه یهدرا ماتریسي( صفر ماتریس یك هباقيماند ماتریس و كامل ش  كه ازبر یعني ستا صفر شاخص ینا اير

 رگبز RMR  یا كوچك ديعد نداتو مي قيمانه با ماتریس در ها یانسواركو یردمقا به توجه با آن كثرا حد ماا ست. ا هستند صفر



 آن دنبو بهتر يهارمعيا از یكي انعنو به نداتو مي یگرد لمد با مقایسه در لمد یك ايبر ارمقد دنبو كوچكتر لحا هر در. باشد

. تحقيق لمد مطلوبيت از حاكي كه  ستا هشد ارشگز با برابر RMR     1,000 ارمقد تحقيق لمد صخصو در.   دشو تلقي لمد

     ستا

  نتابستا ،هفتم و بيست رهشما ،هفتم لسا ،جتماعيا ١311      32 هشوپژ فصلنامة                                 

 Baseline Comparisons Model یا بونت NFI)     هشد رهنجا ازشبر شاخص: normed fit index بنتلر ولجد ١١(  

NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model)  (١1888 ١1888   ١1888 وضمفر لمد 

Saturated model )عشباا لمد (١1888 ١1888   ١1888 هشد Independence model )888. 888. لستقالا) لمد 

 قلاحد ستا 13 ب بخو ازشبر یك ههندد ننشا كه اريمقد و./ شاخص ايبر لقبو قابل ارمقد NFIقلاحد 18  888. 888. 888.

 لمد یك ههندد ننشا كه ستا قفو ولجد ١0888.   در آن ايبر همدآ ستد ه  ارمقد تحقيق لمد در. ستا هشد گرفته نظر در./

 یردمقا ١.  كه ينحو به كند مي تغيير تا صفر بين شاخص ینا ارمقد ١  یا نسبي ازشبر شاخص  RFI:    ستا بخو ربسيا

 هنداخو نيز به كه  Delta2  یشيافزا ازشبر شاخص IFI منا   دشو مي تفسير لمد به ها داد بهتر ازشبر انعنو به به تر یكدنز

 انعنو به./ از باالتر یردمقا ستا همدآ ستد 13  ه برابر هشد ینوتد لمد ايبر قفو ولجد ١ ب در شاخص ینا ارمقد: دشو مي

 ینا  دشو مي هنداخو نيز به لویسكه  Rho 2:  منا- توكر ازشبر شاخص.  دشو مي تفسير لمد به ها داد بخو ربسيا ازشبر

 ازشبر شاخص باشند كوچكتر یباضر ینا چه هر دارد ارقر لمد در متغيرها بين همبستگي  یباضر متوسط يمبنا بر شاخص

 بيشتر یا./ ١ ارمقد و  كند مي تغيير 13  تا ١  صفر بين شاخص ینا ارمقد  هدد مي ننشا را يكوچكتر ارمقد نيز لویس. - توكر

 ارمقد: یا تطبيقي ازشبر شاخص CFI    دشو ي.   داده ارقر با برابر باشد ١ م از بيشتر گرا ستا بخو لمد یك هكنند منعكس

 با برابر باشد ١ مي بيشتر شاخص ینا ارمقد گرا ستا  ١  با برابر ١0888 از هشد ینوتد لمد ايبر قفو ولجد در شاخص ینا

.  بين همبستگي يباال یباضر كه ينحو به دارد ارقر لمد در حاضر يمتغيرها بين همبستگي يمبنا بر شاخص ینا. هيمد  ارقر

     نجامدا مي تطبيقي ازشبر شاخص يباال یردمقا به نهاآ
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) Model PRATIO PNFI PCFI Default model ازشبر يها شاخص  Parsimony-Adjusted Measures ولجد ١2:

) Independence model 888. 888. 888. هشد عشباا لمد) (Saturated model 038.  038.  038  وضمفر لمد.(

 كه هدد مي ننشا ماا دشو نمي بمحسو ازشبر شاخص یك دخو ديخو به شاخص ینا 888. 888. ١1888 لستقالا لمد(

 محقق ستد به ريمعيا قعوا در مقتصد ازشبر يها شاخص.  ستا دهكر هزینه آزاد يمترهاراپا تعریف در حد چه تا هشگروپژ

 به تا صفر بين اريمقد نيز شاخص ینا. ١.  خير یا دارد توجيه فتهر ستد از هزینه با مقایسه در همدآ بدست داشپا یاآ كه ميدهند

 Model RMSEA LO  90 HI  90 PCLOSE آوردبر يخطا تمربعا ميانگين دوم یشهر RMSEA  ولجد ١3: یا  دگير مي دخو

Independence model )ه ب ارمقد دشو مي مالحظه ولجد در كه ريطو نهما   888. 323. 212. 888) .لستقالا لمد 

 یا ارمقد داراي لقبو قابل يمدلها 8/83    ستا هشد ارشگز با برابر هشد ینوتد 8/888.  لمد ايبر شاخص ینا همدآ ستد

 برابر سكوئرا يكا.   لمد سكوئرا يكا كه هدد مي ننشا تنها صفر با برابر شاخص ینا ارمقد.  هستند شاخص ینا ايبر كوچكتر

 ینوتد لمد باشد از كوچكتر آن 8/83 دشو ایين  حد چنانچه پ باشد صفر با ماولز نكهآ نه ستا كوچكتر لمد آزادي جه در ازً  

 ر د. باشد صفر با برابر شاخص ینا پایين حد كه یمدار رنتظاا مانيآر حالت در.    مي تلقي یكدنز ريماآ جامعه قعيتوا به هشد

 آن 8/١8.  يباال حد و كوچكتر. از8/83  شاخص پایين حد كه بيانجامد بغرنج حالتي به نداتو مي كندا نمونه حجم دجوو لحا هر

 منزلت يتقاار در مؤثر ملاعو و هارهكارا  و سيربر مطالعة   ير نتيجهگي(   ١312،ص ١2١)  ،قاسمي باشد گترربز از

 لمي مع شغل وزهمرا كه ستا ینا بيانگر حاضر هشوپژ يها یافته دبو تحقيق صليا و كلي فهد نناآ هیدگاد از نمعلما جتماعيا

  نتابستا ،هفتم و بيست رهشما ،هفتم لسا ،جتماعيا ١311      30 هشوپژ فصلنامة                                 

 هشوپژ از همدآ( ١331(  ستد  ه نتایج با نتيجه ینا ب. دشو مي یابيارز پایين متوسط جتماعيا منزلت داراي مشاغل وجز

 ینا از همدآ ستد مي ه ب نتایج.  دارد نياهمخو ادهعليز و ضایير ١300) )، رپو قائم و آرام مسا ١318؛(  ) رپو كاظمي

 وريضر يها اند مين هزینه تأ ايبر را دخو یافتيدر يیاامز  و قو  نپاسخگویا صددر كه هدد 08/0 حق   ننشا هشوپژ

 تسسا مؤ و مانهزسا سایر در دخو يهمتا نكناركا از را دخو يیاامز و قحقو نپاسخگویا صددر ندا 30/1   نسته كافي ندگيز

 مشاغل یگرد از تر پایين   نهاآ شغلي تخدما و شغلي رعتباا جامعه كه شتنددا دعتقاا از بيش 8/18 را  ندا. نستهدا كمتر لتيدو

 نميا در 8/12.    شغلي يیاامز و قحقو متغير كه ستا آن بيانگر لمد ازشبر يشاخصهاو تجربي لمد تفسير  كند. مي یابيارز

 منزلت بستهوا متغير بر را تأثير بيشترین  و نماید تبيين را نمعلما جتماعيا منزلت زهسا یانسوار كل ستا نستهاتو یگرد دبعاا

 و سرمد ١318 تأثي زگریورها و اليند هشوپژ از همدآ ستد 2881( ( ه ب ایج  با نتيجه ینا كه ستا شتهدا نمعلما نت جتماعيا



 و دپيشنها    دارد نياهمخو ستا نمعلما جتماعيا منزلت بر) . یاامز و قحقو( ديما یطاشر حتمي ر  بيانگر كه) ) ، رانهمكا

 ،ینابنابر دارد، ارقر پائيني سطح در دخو جتماعيا لت ز از نمعلما من ضایتر سطح همدآ ستد به نتایج به توجه با  هارهكارا

 موقعيت دبهبو به زنيا  و نمعلما مهم نقش بر باید ي لمللا يمانهازسا و خصوصي بخش حتيو ن،معلما يها بين ،حكومتها نجمنا

 -:   از جمله ندداربر یندنيا.  يها ب مگا نمعلما جتماعيا منزلت و موقعيت ردمو در وكنند نعااذ جامعه در نناآ جتماعيا

-.   نددار دخو تخصصي شتةر در صخصو ه  هشيوپژ ب  تحقيقي تمطالعا كه و ي ايبر مطالعاتي يها معلمان دادن فرصت

 حرفه يها نجمنا در نمعلما -   معلمي شغل ايبر يپذیر مسئوليت حس و ديفر يیژگيهاو ،معلمي  ه ،مستعد ادفرا بجذ نگيزابا

 حرفه-.   هندد تشكيل را نمعلما صنف شهرستاني هر در و باشند شتهدا لفعا رحضو منزلت نمعلما صنفي يها یهدتحاا و اي

 رنتشاوا نمعلما يها ب ايبر لتدو هشوپژ-    هعهد بر را نمعلما منزلت يتقاار صخا مسئوليت كه اي گيرند يمانهازسا تأسيس

   دبگير نظر در اي جهدو.  نناآ يها تجربه

 ختداپر- شهر دره شهر: ردمو( مؤثر ملاعو و نمعلما جتماعيا منزلت يتقاار)                                                 31  

 و قحقو فزیشا -.  یددرآ اجرا به و سيربر ردمو لتيدو تسسا ؤ و لتدو نكناركا يیاامز م  قحقو هماهنگ و  منظا نقانو

 تامين ايبر دوم شغل شتندا به زينيا و باشد...   مسكن مانند ندگيز وريضر تمكاناا تهية به درقا كه ينحو به نمعلما يیاامز

 به جامعه شنگر كه دشو هیدد اركتد جمعي يها سانهر و لتدو يسو از هایي بر و اتتمهميد نامه-   باشند شتهاند. دخو معيشت

 تخصص-   نيست. كمتر  ي جامعهدر قاض یا پزشك یك ركا از معلم ركا هميتا كه نمایند درك را ینا و یابد تغيير معلمي شغل

 با-.   گيرند ارقر عمل كمال دهبررا انعنو ه  نمعلما به ب ها  و ، تشویق شهاداپا ها  يعطاا در ريساال شایسته یياگر مسئوليت

 علمي يها ،بيشتر هنگيزا دیجاا-.   دشو هیدد اركتد نمعلما جتماعيا منزلت يتقاار عموضو   هایيرسمينا و همایشها اريبرگز

 همچنين و لملليا و و ملي يیهارهمكا بين-.  برتر شغلي رصت  و سمير تقدیر ف  تحصيلي فرصت طریق از نمعلما ايبر

( . ١33١ جتماعيا) .    سيرفا  منابع.   معلم جتماعيا منزلت یشافزا  تعالي ايبر) یونسكوروكا( لملليا بين يمانهازسا

  پ،چا.   اول سقد نستاآ فرهنگي نتومعا نشر يضور: مشهد زاده،  نبيژ ترجمة تحقيق تجربي يشهارو ، كاظم ر،پتسلندا

( . ١330، ،معلم) دادخر31. رهشما 2   ت ان،هر.  نمازسا معلم- سياسيتجریانا ،صنفي يها ، نمعلما  تشكل م، ،لياسيا

 و نسنجيروا لصوا ح  پاشا( . ١333 مایيآز) .  ،شریفي  سافند.  لسا ،معلم شدر مجلة ،هجدهم  رتقد منایع  ف ،بياني

 لحسيناعبد  ترجمه، يبرهاانابر و جتماعيا  شناسي  ،متامين(. ١331، قشرها جامعه.  )1١1  ،ترجمه و رشنگا ص.  روان

 دوم پچا ،توتيا نشر.  ،گهر نيك


