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 مقدمه
کارکنان سازمان ها اغلب با رويدادهای دشواری روبه رو می شوند که حاالت روحی پرفشاری را به آن ها 
تحمیل خواهد کرد. اين رويدادها به تروما منجر می شوند زيرا غیرمنتظره رخ می دهند. اغلب آمادگی 
برای رويارويی با آن ها وجود ندارد و اکثراً برای جلوگیری از وقوع آن ها نمی توان اقدامی کرد )والیکانگاس1 
و همکاران، 2009(. نمونۀ رويدادهايی که باعث می شوند سازمان و کارکنان آن در معرض تروما قرار 
گیرند عبارت اند از: کارمندی با مرگ اتفاقی دوست يا همکار خود روبه رو می شود؛ کارمندی مجبور است 
سازمانی که چندين سال در آن کار کرده و بـا محیط و فضای ارتبـاطی و همکاران انس گرفته را اکنون 
به علت تعديل نیرو تـرک کند؛ در سازمانی به مديران يا کارکنان آن هتک حرمت می شود؛ نگهبانان 
بیمارستان، پرستاران و پزشکان اغلب با صدمه ديدگان و حوادِث ناگوار و مرگ مشتريان مواجه می شوند. 

بنابراين، تروما پديده ای است که سازمان ها با آن درگیرند )کان2، 2003(. 
برخالف تصور رايج که میزان شیوع بیماری روانی در جمعیت شاغل کمتر است )مرکز سالمت روان 
سینسبری3، 2007( شواهد حاکی از آن است که مشکالت رايج درزمینۀ سالمت روان، که اکثراً ناشی 
از پديده تروما هستند، در میان افراد شاغل کمتر از جمعیت غیرشاغل نیست. آمارهای قابل تأملی در 
بررسی اختالالت ناشی از پديدۀ تروما در محیط کار و در میان کارکنان به دست آمده است. در میان 
 کارکنان حدوداً از هر سه نفر يک نفر سطح بااليی از فشار را گزارش می دهد و به طور متوسط از هر ده نفر
يک نفر بیشتر از چهـارده روز در مـاه دارای سـطح پايینی از سـالمت روان است )مؤسسۀ ملی امنیت و 

 .)2002 ،4] اِن آی اِس اُاِچ سالمت حرفه ای ]
بنابراين با الهام از پديدۀ تروما در علوم پزشکی و روان شناسی تروماِی سازمانی5 به تازگی در حوزۀ 
 سازمان و مديريت مورد توجه قرار گرفته است. طبق اين نظريه، سازمان ها نیز مانند موجودات زنده

ترومای سازمانی ضربه ها، جراحت ها،  قرار خواهند گرفت.  در معرض آسیب ها و ضربه های گوناگونی 
 شوک ها و آسیب های واردشده به سازمان و ارکان آن است )هورمن و ويويئن6، 2013(. سوئیتسر7 )2001(
در پژوهِش خود دربارۀ مفهوم تروما و عالئم و ويژگی های سازمان ترومازده بحث می کند. او توصیه 
نظريۀ  و همکاران )2016(  روزنسکی8  پژوهش  بگیرند. در  را جدی  تروما  بايد  می کند که سازمان ها 
ترومای سازمانی به منزلۀ چارچوبی هدايتگر نشان داده شده است. از نظر آن ها با درک عوامل استرس زای 

سازمانی می توان با ارائۀ راهکارهای مؤثر تأثیر منفی آن ها را کاهش داد.
انجام دادن کار، ضعف مديريت شخصی و موفق نبودن  در سطِح فردْی نداشتن مهارت الزم برای 
 در انجام دادن کارها ممکن است باعث تروما شود )میاس ِدکلِرک9، 2007(. برتولد و فیشمن10 )2014(
با بررسی تروماِی وارده به افراد به تشريح و تبیین تروما پرداخته اند و به تأثیر اخالق و زمینۀ فرهنگی 
)وجود ضعف فرهنگ سازمانی( افراد اشاره کرده اند. آن ها در پايان دستورالعملی يازده گانه برای مديريت 
تروما ارائه کرده اند. ِدکلِرک و ساسول )2007( در مطالعۀ خود با تشريح مفهوم تروما به بحث درزمینۀ آن 

سابتدایی
شناساییعواملایجادکنندۀترومایسازمانیدرمعلمانمدار
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 در سطح فردی پرداخته اند و عوامل ايجادکنندۀ تروما را در سطح فردی بیان کرده اند. آن ها در کار خود
با بررسی چندين سازمان و واحِد تجاری الگويی چهارمرحله ای برای درمان تروما ارائه دادند و بروز تروما 
را ناشی از احساسات افراد تلقی کردند. آن ها در چارچوب يک برنامۀ بهبود به بررسی تروما پرداختند. 
پِنا11 و همکاران )2017( در پژوهش خود به ترومای فردی، در مقابِل ترومای سازمانی، بیشتر توجه 
کرده اند و الگويی را برای مطالعۀ واقعیت های ترومای سازمانی پیشنهاد کرده اند. در اين الگو عوامل 
ايجادکنندۀ ترومـای سازمـانی )همچون اضطراب، تنش، فرهنگ نامناسب و ضعیف( و پیـامدهای آن 

)کاهش بهره وری، نبود انگیزه( نشان داده شده است. 
در سطح سازمانی کارکنان در طول زمان فرهنگ سازمان را می آموزند و با آن محیط اُنس پیدا 
می کنند. هرگونه تغییر ناگهانی و از دست دادن هرآنچه کارکنان بـه آن خو گرفته اند باعث به وجود 
آمدن تروما می شود. هورمن و ويويئن )2005( تروما را در سطح سازمانی بررسی کرده اند. آن ها زندگی 
سازمانی را مانند زندگی فردی دانسته اند و می گويند سازمان ها نیز مانند افراد دچار تروما می شوند. تروما 
در هويت و جهان بینی سازمان اثر می گذارد. آن ها همچنین با استفاده از مفاهیم فرهنِگ سازمانی، هويت، 
جامعه پذيری و جهان بینِی فرد سعی در بسط و گسترش مفهوم ترومای سازمانی دارند. اين دو پژوهشگر 

درنهايت برای کمک به سازمان های ترومازده پیشنهادهايی داده اند. 
درکل صاحب نظران منشأ ترومای سازمانی را به عوامل متفاوتی نسبت داده اند. برد12 و همکاران 
)2004( منشأ ترومای سازمانی را عوامل احساسی می دانند. آن ها باور دارند که عوامل احساسی ريشه در 
تعارض میان انتظارات فرد با انتظارات سازمان دارد. زمانی که انتظارات سازمان با روحیات و خواسته ها و 
انتظارات کارمند متناسب نیست، در اين حالت فرد ازلحاظ احساس دچار مشکل می شود و دچار ضربۀ 
روحی و آسیب می شود. اوتالی13 و همکاران )2006( عوامل کاری را ايجادکنندۀ ترومای سازمانی معرفی 
کرده اند. آن ها می گويند هر عاملی که در سازمان انجام دادن کار صحیح و راحت را از فرد سلب کند و باعث 
واردشدن تنش هايی به او شود امکان دارد، به منزلۀ عاملی کاری، ايجادکنندۀ تروما تلقی شود. گرينبرگ14 
و همکاران )2010( از عوامل سازمانی ياد می کنند و می گويند رفتارهای نامناسب مديران، جّو نامناسب 
حاکم بر سازمان، ساختار سازمانی، فرايندهای کاری، تغییر سازمانی، ادغام و ترکیب واحدها و تعديل 
نیرو در ايجاد تروما مؤثرند. مور15 )2021( نیز نبود اطمینان، سکوت اجباری و تغییرات مداوم را از عوامل 
اولیۀ سازمان،  بر وظايف  ايجادکنندۀ ترومای سازمانی می داند. همچنین عواملی مانند فقدان تمرکز 
گسترش خرده گروه های نامرتبط با وظايف اصلی، افزايش بیش از حد روابط شخصی، فقدان ظرفیت 
حل مسئله، سکوت اجباری و نبود قوانین و مقررات از نشانه های ترومای سازمانی عنوان می شوند )کان، 
2003(. ونوگوپال16 )2016( در پژوهشی با عنوان »فهم ترومای سازمانی« ترومای سازمانی را محصول 
فعالیت های ناسالم محیط کار معرفی می کند و علل آن را تعديل نیرو، حجم کار و پیچیدگی شغلی، 
تعاريف نقش، ارتباطات، توسعۀ حرفه ای، فرهنگ سازمانی و تعارضات اخالقی بیان می کند. کولیوند و 
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سرلک )1394( در پژوهشی با عنوان »عوامل ايجادکنندۀ ترومای سازمانی در بیمارستان های خصوصی 
ترومای  رسیدند  نتیجه  اين  به  خاتم االنبیاء )ص(«  بیمارستان  مطالعه  مورِد  آن:  کاهش  راهکارهای  و 
سازمانی ريشه در عوامل انسانی ندارد، بلکه ريشه در محیط سازمان دارد. اهداف مستقیم در ترومای 
سازمانی اثر معنی داری دارند. ساختار سازمانی و فناوری مستقیم در ترومای سازمانی اثر معنی داری 
ندارند. محیط و اهداف بیشترين تأثیر را در تشديد ترومای سازمانی دارند. سپهوند و همکاران )1399( 
در پژوهش خود با عنوان »شناسايی و اولويت بندی عوامل مؤثر بر ترومای سازمانی با استفاده از رويکرد 
 دلفی فازی« به اين نتیجه رسیدند که عوامل مؤثر در ترومای سازمانی به ترتیِب اولويت عبارت اند از:

ضعف فرهنگ سازمانی، فقدان صداقت و عدالت سازمانی، توجه نکردن به مديريت مشارکتی، عدم ارتقا و 
موفقیت شغلی، بی تفاوتی سازمانی، ناکارآمدی مديران و سرپرستان، فقدان نظام شايسته ساالری و نبود 
حمايت. دهقانی سلطانی و همکاران )1399( در پژوهشی با عنوان »تأثیر رهبری زهرآگین بر ترومای 
سازمانی از راه ترويج رفتارهای رياکارانه و ماکیاولی گرانه« به اين نتیجه رسیدند که رهبری زهرآگین 
هم مستقیم و هم از راه رفتارهای ماکیاولی گرانه و رياکارانه در ترومای سازمانی تأثیر مثبت داشته است. 
همچنین رهبری زهرآگین در رفتارهای ماکیاولی گری و رفتارهای رياکارانه تأثیر مثبت معناداری دارد. 
زارع و سپهوند )1398( در پژوهش خود به بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین در ترومای سازمانی 
توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی پرداختند. در پژوهش آن ها ارتباط مثبت و معناداری میان  با
و سکوت  زهرآگین  رهبری  میان  معناداری  و  مستقیم  ارتباط  سازمانی،  ترومای  و  زهرآگین  رهبری 
سازمانی و ارتباط معناداری میان سکوت سازمانی و ترومای سازمانی مشاهده شد. همچنین طبق نتايج، 
رهبری زهرآگین ازطريق متغیر میانجی سکوت سازمانی ارتباط مثبت و معناداری با ترومای سازمانی 

دارد.
پديدۀ تروما آثار تخريبی فراوانی در افراد، گروه ها، سازمان ها و حتی جامعه ايجاد می کند. دلواپسی و 
اضطراب، فلسفه بافی، بیم و هراس، کم شدن تعهد، کم شدن وفاداری، نبود ثبات در تمايالت، بدگمان شدن، 
بی عالقـه و بی احسـاس شدن، احسـاس درمـاندگی، زيـادشـدن غـیبت، تمرکزنداشتن، عدم موفقیت، 
افسرده شدن، نبود اطمینان، عقب نشینی و کناره گیری از پیامدهای تروما در سطح فردی اند. ديهیم پور و 
دولتی )1396( در پژوهشی با عنوان »تأثیر عوامل ايجادکنندۀ ترومای سازمانی بر میزان ترک خدمت 
کارکنان نظامی« به اين نتیجه رسیدند که میزان ترک خدمت با افزايش ترومای سازمانی افزايش می يابد. 
جنسیت و نوع استخدام همبستگی میان ترومای سازمانی و ترک خدمت کارکنان را تعديل نمی کنند. 
پست سازمانی و سنوات خدمت در همبستگی بین ترومای سازمانی و ترک خدمت کارکنان اثرگذار 
است. رحیمی و آقابابايی )1398( در پژوهش خود با عنوان »تأثیر ترومای سازمانی بر رفتار اخالقی و 
وجدان کاری کارکنان: نقش تعديل کنندۀ فرهنگ سازمانی« به اين نتیجه رسیدند که ترومای سازمانی 
در رفتار اخالقی و وجدان کاری کارکنان تأثیر منفی دارد. همچنین فرهنگ سازمانی قوی و مثبت 
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به منزلۀ متغیر تعديل گر ممکن است اين اثر مخرب را تعديل و کمتر کند. ابراهیمی و باکی هاشمی 
)1397( پیامد فردی ترومای سازمانی در واحِد ارائه دهندۀ خدمات سالمت را بررسی کردند. آن ها به 
اين نتیجه رسیدند که میان سازمان ترومازده و افزايش تمايل به ترک خدمت، تحلیل رفتگی شغلی، 
بدبینی سازمانی فرسودگی شغلی و ناهماهنگی شناختی رابطۀ مستقیم و فزاينده ای وجود دارد. آن ها 
همچنین به وجود ترومازدگی در سازمان موردمطالعه پی بردند و رابطۀ میان ترومای سازمانی و تاب آوری 

روانی کارکنان را رابطه ای معنی دار و منفی ارزيابی کردند.
روبه روشدن با تروما در سطح سازمانی به کم شدن تعهد سازمانی، کم شدن انگیزۀ کارکنان، ضعف 
و همکاران،  )بازولی17  در سازمان  نوآوری  و  نامناسب سازمان، کاهش خالقیت  جّو  عملکرد سازمان، 
1998؛ میاس ِدکلِرک، 2007؛ سوئیتسر، 2001( منجر می شود. در سازمان هايی که دچار تروما شده اند 
افراد به صورِت جمعی احساس يأس و ناامیدی می کنند. آن ها دورنمای روشنی برای خود نمی بینند و اين 
 امر موجب افسردگی و از دست رفتن انرژی و انگیزه های کاری آنان می شود )شیرازی و احمدی، 1394(.

اين سازمان ها معموالً در حالت رکود، ورشکستگی و کاهش منابع مالی قرار گرفته اند و به علت عدم 
اين  بهره برداری از فناورِی مناسب عملکرد آن ها در حالت نزولی قرار دارد )والیکانگاس و همکاران، 2009(. در
 سازمان ها مهارت )سرلک و کولیوند، 1394(، انگیزه و رضايت شغلِی کارکنان )شیرازی و احمدی، 1394(

تحت تأثیر آثار جانبی تروما قرار می گیرد. والیکانگاس و همکاران )2009( در پـژوهش خـود با بررسی 
تأثیر ترومای سازمانی در ساختار سازمان بیان کردند که پیدايش تروما موجب شکل گیری ساختارهای 
نامناسب و متمرکز در سازمان می شـود. آن هـا بـر آن اند کـه ايـن گـونـه ساختارها مانع از بروز خالقیت 
و نوآوری خواهد شد. همچنین تأثیر رهبران، مشـتريان و فنـاوری را بسیـار اسـاسی وصف کرده اند. 
معکوسی  و  منفی  تأثیر  سازمانی  ترومای  که  داد  نشان  پژوهشی  انجام دادن  با  کاليننبرک18)2016( 

درعملکرد سازمانی دارد و می تواند بهره وری سازمان را تا حد قابل مالحظه ای کاهش دهد.
درنهايـت ايـنکه ترومای سازمانی فراينـدی ذهـنی و درونـی اسـت )داتـون19 و همـکاران، 2002( 
که در توانايی افراد و سازمان اثر می گذارد و به از دست دادن استعدادهای سازمانی )هادلستون20 و 
همکاران، 2007؛ هورمن و ويويئن، 2005(، تحلیل انرژی سـازمان )هورمن و ويويئن، 2005(، آثار 
منفی در رشد بلندمدت سازمان )کان و همکاران، 2013(، اضطراب و تغییر شرايط نرمال و کاهش 
کارکرد فردی و سازمانی )ونوگوپال، 2016(، گرفتارشدن سازمان در کاهش وفاداری، ضعف حافظۀ 
سازمانی، استفاده از کارکنان نامناسب )والیکانگاس و همکاران، 2009(، محیط سمی و آلودۀ داخلی و 
خارجی، نقصان ذهنی، کاهش وفاداری، از بین رفتن سرمايۀ هوشی و درنهايت مرگ سازمان )سوئیتسر، 
اثرهای  2001( منجر می شود. تهرانی و همکاران )2002( بیان می کنند که ترومای سازمانی دارای 
)افراد( و سازمان است که اضطراب و پريشانی، غمناک بودن، بی قراری و  جبران ناپذيری در کارکنان 
بی اعتمادی به همکاران و سازمان را برای آن ها در پی دارد. اگر بی درنگ به اين موارد توجه نشود، ممکن 
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است باعث شوند سازمان تا کام مرگ و پايان کار پیش برود. در دهۀ اخیر ارائۀ خدمـات بـرای مقـابله با 
تروما و پیامدهای ناشی از آن در سازمان ها افزايش يافته است. اما کیفیت خدمات ارائه شده تحت تأثیر 

فرهنگ سازمانی است که ارائه دهندگان در آن مشغول به کارند )اساکی21، 2020(.
ازآنجاکه پديدۀ تروما واقعیتی سازمانی )کان، 2003( است که به سازمانی خاص محدود نمی شود و 
تمام محیط های شغلی و سازمانی را فرامی گیرد، سازمان های آموزشی و به تبع آموزش وپرورش نیز از اين 
پديده در امان نخواهند بود. در نظام آموزش وپرورش مقطِع ابتدايی با توجه به رسالت ها و مأموريت های 
خاص آن موقعیت برتری دارد. در راستای جامۀ عمل پوشانیدن به رسالت هاِی اين دوره معلمان سهم 
مهم و ويژه ای دارند و نقطۀ  اتکای تغییر و تحوالت محسوب می شوند. اما پیچیدگی بیش ازپیش نظام 
آموزشی و عوامل تأثیرگذار در مدارس و معلمان باعث شده است که معلمان، به منزلۀ مهم ترين منابع 
اين سازمان، تحت تأثیر عوامل و تهديدهای بسیاری قرار  گیرند. معلمان مدارس ابتدايی به علت ماهیت 
خاِص فعالیتشان گاهی صحنه های دردناکی را مشاهده می کنند و ممکن است ازجانِب اولیا، که به علت 
فشار يا ناامیدی کنترل خود را از دست داده اند، در معرض حمالت فیزيکی قرار گیرند. آنان اغلب ازطرف 
اولیا و حتی همکاران خود متهم به کم کاری می شوند، دائم درد و رنج دانش آموزان و خانواده های آنان 
را مشاهده می کنند. گاهی میان آنان و مديران ستیز به وجود می آيد و گاه بدون آمادگی در معرض 
تغییرات آنی قرار می گیرند. ممکن است شاهد بیماری و مرگ دانش آموز خود باشند و حاالت متأثرکنندۀ 
همکارشان را ببینند. همچنین اين معلمان مطالبات کاری فراوانی دارند، با سطح پايینی از خودمختاری 
روبه رو هستند، حمايت و احترام کافی از مديران دريافت نمی کنند و میان تالش های صرف شده در شغل 
و پاداش های شغلی توازنی احساس نمی کنند. اين رويدادها حاالت روحی پرفشاری را به آنان تحمیل 
می کند و بیشتر در معرض تهديدهايی مانند تروما قرار می گیرند. بنابراين ضرورت دارد تا با نگاه ويژه و 
جدی به مسائل شغلی معلماِن مشغول به کار در اين دوره نگريسته شود. يکی از مواردی که نیاز است 
در اين راستا به آن توجه جدی شود پديدۀ تروماست. اين در حالی است که اين پديده به خوبی درک و 

فهم نشده و درکل در آموزش وپرورش از آن غفلت شده است. 
خأل پژوهشی در حوزۀ تروما در سازمان های آموزشی، نبود پژوهش های داخلی و کمبود چارچوب ها 
و الگو هايی که در پژوهش های خارجی به شناسايی عوامل ايجادکنندۀ تروما در سازمان های آموزشی 
بپردازند مشهود است. لـذا در ايـن پژوهش با هـدف شناسـايی عوامل ايجادکننـدۀ تـرومای سـازمانی 
در معلمان مدارس ابتدايی در پی پاسخ گويی به اين سـؤال  بوديم که عوامل مرتبط با ترومای سازمانی 

در معلمان مدارس ابتدايی کدام اند.

 روش
پژوهش حاضر با هدف شناسايی عوامل مرتبط با ترومای سازمانی در معلمان مدارس ابتدايی با 
رويکرد کیفی و استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. مورگان22 )1993(، کرلینجر23 )1374/1973( 
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و اِلو و کینگاس24 )2008( تحلیل محتوا را نوعی روش پژوهش قلمداد کرده اند که دارای مفروضات 
معرفت شناختی و ساختاری خاص برای گردآوری داده ها، تحلیل داده ها و سازمان دادن به داده هاست. 
استفاده از اين رويکرد و روش به علت تناسب با هدف پژوهش و پی بردن به معنا ازطريق طبقه بندی 
کلمات و پی بردن به شباهت ها، افتراق ها و روابط میان آن ها بوده است. کلیۀ افرادی که در موضوِع 
موردمطالعه صاحب نظر بودند به منزلۀ مشارکت کنندگان در پژوهش در نظر گرفته شدند. نمونه های 
ازلحاظ هدف های پژوهش و پرسش های آن  با توجه به معرف بودن آن ها  اولیۀ پژوهش هدفمند25 و 
انتخاب شده اند. در ادامه، نمونه ها افراد ديگری را تا کفايت نظری معرفی می کردند )روش گلولۀ برفی26(. 
کفايت نظری به وضعیتی اشاره دارد که هیچ دادۀ بیشتری يافت نمی شود تا پژوهشگر با آن بتواند 
از مصاحبۀ  داده ها  برای گردآوری  اشتراوس27، 1967(.  و  )گلیزر  را گسترش دهد  مقوله  ويژگی های 
تمام  از  و  قبل مشخص شدند  از  اين صورت که سؤاالت مصاحبه  به  استفاده شد.  نیمه ساختاريافته 
بودند.  آزاد  به سؤاالت  پاسخ گويی  در  پاسخ دهندگان  اما  شد.  پرسیده  مشابه  پاسخ دهندگان سؤاالت 

طراحی سؤاالِت مصاحبه به روش زير انجام گرفت:
الف( مطالعۀ اساس نظری پژوهش؛ ب( تعیین هدف کلی )شناسايی عوامل ايجادکنندۀ ترومای 
سازمانی(؛ ج( تبديل هدف کلی به اهداف جزئی که شامل اين موارد است: 1. شناسايی عوامل فردی 
ايجادکنندۀ ترومای سازمانی، 2. شناسايی عوامل سازمانی ايجادکنندۀ ترومای سازمانی، 3. شناسايی 
عوامل محیطی ايجادکنندۀ ترومای سازمانی، و 4. شناسايی عوامل فنی ايجادکنندۀ ترومای سازمانی؛ و 
د( تبديل اهداف جزئی به سؤال هايی که امکان انعکاس آنچه را محققان درصدد يافتن آن اند داشته باشد. 
فرايند تحلیل داده ها شامل شناسايی گفته های اساسی و دسته بندی آن ها برحسب مقوله ها )گیلهام28، 
2000( پس از تهیۀ متن نوشتاری، پاسخ های مصاحبه شوندگان با روش »تفسیری« تحلیل شد. انتخاب 
روش تفسیری برای تحلیل داده های مصاحبه برای آشکارکردن پیام های نهفته در متن مصاحبه هاست. 
مراحل استفاده از اين روش به صورت زير انجام گرفت: مرور متن های پیاده شده، برجسته کردن گفته های 
اساسی، مشخص کردن گفته های مشابه، مرور دوبارۀ متن ها برای اطمینان از برجسته کردن تمام گفته های 
اساسی، مرور متن مصاحبه ها ازطريق »همتا29« و مقايسۀ گفته های برجسته شده، استخراج مجموعه ای 
مرور  مقوله ها،  ترکیب  آن ها،  به  عناوينی  اختصاص  و  سؤال  هر  به  داده شده  پاسخ های  از  مقوله ها  از 
مقوله بندی جديد با کمک استادان راهنما و مقايسه گفته های اساسی مشخص شده با فهرست مقوله ها، 

تغییر واژه ها در عناوين مقوله ها و اضافه کردن مقوله های جديد.
درنهايت آنچه افراد دربارۀ هر مقوله با شیوه های گوناگون بیان کرده بودند به منظور درک معنای 
پنهان در متن مصاحبه ها در کنار هم قرار گرفت. برای نمونه پس از پیاده سازی و مرور متن مصاحبه ها، 
گفته های اساسی مصاحبهشوندۀشمارۀ4: »... کاش به جای پیشنهاد بررسی فیش های حقوقی معلمان )در 
 مجلس( بررسی امورات مربوط به صندوق ذخیرۀ فرهنگیان پیشنهاد می شد«،مصاحبهشوندۀشمارۀ8:
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»... جالب است، هیچ کدام از اعضای هیئت مديرۀ صندوق ها و بانک های وابسته به آموزش وپرورش فرهنگی 
نیستند و فرهنگیان هیچ اطالعی از اين مؤسسه ها و دارايی های آن ها ندارند« و مصاحبهشوندۀشمارۀ19: 
»...صندوق ذخیرۀ فرهنگیان امانت حدود يک میلیون معلم در دست آموزش وپرورش است که متأسفانه 
جوالنگاه ديگران شده است. به عبارتی ديگر صندوق ذخیره به نام فرهنگیان و به کام ديگران است«.
به ترتیب کدهای باز »بررسیاموراتمربوطبهصندوقذخیرۀفرهنگیان«،»عدماطالعفرهنگیان
ازداراییصندوقهاوبانکهایوابستهبهآموزشوپرورش«و»صندوقذخیرهبهنامفرهنگیانوبه
کامدیگران«را به خود اختصاص دادند. در ادامه، اين کدها زيرمقولۀ »سوءاستفادۀمالیازصندوقها
وبانکهایوابستهبهآموزشوپرورش« قرار گرفتند. درنهايت اين مقوله نیز در کنار مقوالت مشابه 
در طبقۀ »سوءاستفادۀ مالی« قرار گرفت. اعتباِر يافته ها در اين پژوهش ازطريق فنون کنترل ازجانِب 
اعضا30، يعنی اينکه پاسخ مصاحبه شوندگان در قالب مفاهیم به منظور تأيید، در اختیار آنان قرار گرفت، 
تماس طوالنی با محیط31 صورت گرفت به اين صورت که يکی از پژوهشگران در سازمان موردمطالعه 
مشغول خدمت بود، شرح تمام جزئیات تحقیق از نمونه گیری تا فرايند جمع آوری و تحلیل داده ها، 
توصیِف همتايان و همخوانی نظر دو فرد مستقل دربارۀ دقت، ارتباط و معنی داده ها بررسی شدند. 
به منظور بررسی دقیق تر روايی مصاحبه ها در اين پژوهش همچنین از راهبرد کثرت گرايی و راهبرد 
بررسی همکاران نیز استفاده شد. کثرت گرايی در اين پژوهش شامل کثرت مشارکت کنندگان دارای 
اطالعات کافی درزمینۀ مورِد مطالعه است. همچنین برای راهبرد بررسی همکاران نظرها و اصالحات 
مدنظر همکاران پژوهشگر متخصص در حوزۀ پژوهش کیفی در فرايند پژوهش دريافت و اعمال شد. 
مثاًل اين جمله از مصاحبهشوندۀشمارۀ1:»گاهی تمام افراد و امکانات موجود برای انجام امورات مربوط 
به يک نفر بسیج می شود، اما برای افرادی ديگر حتی استفاده از برگه ای قدغن است« ابتدا به صورت 
مقوله ای مجزا به نام »حقکشی« در نظر گرفته شد. پس از بررسِی همکاران در مقوله ای به نام »نابرابری
دربهرهمندیازامکانات« قرار گرفت. درنهايت طبق نظر همکاران، اين مقوله با ساير مقوالت مشـابه از 
قـبیل »اختالف در میزان دريافتی معلم ها باهم و با ديگر کارمندان دولتی« در ذيل طبقـۀ »تبعیضو

ناعدالتی« قرار گرفت.

 یافته های پژوهش
 سؤال1:   عواملفردیاثرگذاردرترومایسازمانیدرمعلمانمدارسابتداییکداماند؟

تبعیض و بی عدالتی، سوءاســتفادۀ مالی، سطح پايین معیشــت و رفاه، دشواری مسئولیت محوله، 
بیماری و مرگ، حرفه ای نبودن، شــرايط سخت ارتقا و رشد حرفه ای، افت کیفیت و مسائل و مشکالت 
شخصی از عوامل فردی مرتبط با تروما در معلمان مدارس ابتدايی شناسايی شدند. جدول 1 دسته بندی 

مفاهیم شناسايی شدۀ فردی را در قالب مقوالت و طبقات نشان می دهد.
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 از نظرمصاحبهشوندۀشمارۀ6:
»بســیاری از فرهنگیــان از نظــر 
مدرک و توان علمی باالتر از کارمندان 
دستگاه های ديگرند. اما میزان دريافتی 
آن ها کمتر اســت. اين موضوع مخالف 

اصل عدالت و برابری است.«

 پرداخت های ناعادالنۀ آموزش وپرورش به معلمان، 
دريافتی ناچیــز معلمان در مقايســه با کارکنان 
ساير دستگاه ها، تفاوت دريافتی نیروهای اداری و 
آموزشی، اختالف در میزان حقوق معلم ها و ديگر 
کارمنــدان دولتی، کمک هزينــۀ  مالی و غیرمالی 
)رفاهــی( به ديگر کارمنــدان دولتی، پاداش های 
ماهانه و ســاالنۀ ديگر کارمندان، حقوق و مزايای 

غیرمنصفانۀ معلمان

اختالفمیزان7
دریافتیمعلمها
باهموبادیگر
کارمنداندولتی

تی
دال
یع

وب
ض

عی
تب

 از نظرمصاحبهشوندۀشمارۀ1:
»گاهی تمام افراد و امکانات موجود 
برای انجام امــورات مربوط به يک نفر 
بسیج می شــود، اما برای افرادی ديگر 
حتی استفاده از برگه ای قدغن است.«

 محرومیت مناطق آموزشی، فرصت های تحصیلی 
نابرابر دانش آموزان، دسترسی نابرابر دانش آموزان 
به امکانات آموزشی، ناعدالتی آموزشی، فرصت های 
نابرابر ارتقا در آموزش وپرورش، توزيع نامناســب 
وســايل آموزشــی در بین مدارس، تبعیض میان 
معلمان در تعیین محل خدمت  آن ها، عدم رعايت 

مساوات در برخورداری از امکانات

نابرابریدر8
بهرهمندی
ازامکاناتو
موقعیتهادر
آموزشوپرورش

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ19: 
»صندوق ذخیــرۀ فرهنگیان امانت 
حدود يــک میلیون معلم در دســت 
آموزش وپرورش اســت که متأســفانه 
اســت.  شــده  ديگــران  جوالنــگاه 
به عبارتی ديگر صنــدوق ذخیره به نام 

فرهنگیان و به کام ديگران است.«

 صنــدوق ذخیرۀ فرهنگیان به نــام فرهنگیان به 
کام ديگران، بانک ســرمايه با پــول معلمان برای 
استفادۀ ديگران، اختالس از بانک ها و صندوق های 
زيرمجموعــۀ آموزش وپــرورش، پرداخت وام های 
کالن به ديگران از ســرمايۀ فرهنگیان، بهرۀ باالی 
وام  صندوق ها و بانک هــای آموزش وپرورش برای 
فرهنگیان، نپرداختن سود سرمايه گذاری  بانک ها و 
صندوق های وابسته به آموزش وپرورش به معلمان

سوءاستفادۀ6
مالیاز

صندوقها
وبانکهای
وابستهبه

آموزشوپرورش

لی
ما
دۀ
تفا

اس
وء
س

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ9: 
»معلمــان مالیات حقــوق و حتی 
را  خــود  حق الزحمه هــای  مالیــات 
به موقع و با نرخ مصوب می پردازند اما 
مشاغل آزاد نسبت به پرداخت مالیات 
بی توجه انــد. بار ســنگین درآمدهای 
مالیاتــی دولت بدين گونــه بر دوش 

کارمندان خواهد افتاد.«

 کســر حقوق با عنوان مقرری مــاه اول در اولین 
پرداخت بعد از هر افزايش حقوقی، کســر مالیات 
از حق الزحمۀ کارهايی از قبیل برگزاری امتحانات، 
کســر حق بیمــۀ تکمیلی به رغم عــدم پايبندی 
بیمه گــذار به تعهــدات خود، گرفتــن مالیات از 
کارمنــدان دولت و بی توجهی صاحبان مشــاغل 
آزاد به پرداخت مالیات، کســر مبلــغ زياد برای 

بازنشستگی

مبالغزیاد5
کسوراتاجباری
حقوقودستمزد

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ2:
»همه در آموزش وپرورش به سخنگو 
تبديل شده اند و حرف اول و آخر آن ها 
هم مربــوط به اعالم غیرواقعی افزايش 
حقوق معلمان اســت تا جايی که همه 
از جزئیات دريافتی معلمان مطلع اند.«

 افزايش حقوق تمام کارمندان به نام افزايش حقوق 
معلمان، هیاهوی رســانه ای اجــرای رتبه بندی، 
اعالم خبر افزايش حقوق ساالنۀ معلم ها به کرات، 
جارزدن پرداخت حقوق ماهانه به معلم ها، پخش 
مکــرر اخبار رتبه بندی، صحبــت از درصد باالی 
افزايش حقوق معلم ها برای همه، تشويق ديگران 
به بررســی فیش های حقوقی معلم هــا در اثبات 

افزايش حقوق آن ها

رسانهایکردن7
اغراقآمیز

افزایشحقوق
معلمها
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ10:
»تــا زمانی کــه معلــم دغدغه مند 
خوراک و پوشــاک، بیمــه و درمان و 
مسکن و واِم خود است تضمینی برای 
رسیدن و تحقق اهداف عالی فرهنگی و 

تربیتی وجود ندارد.«

 کاهش قدرت خريد، ناتوانــی در برآورد نیازهای 
اساسی زندگی، ناتوانی در تأمین حداقل رفاهیات 
زندگی، تورم روزانه، فشار اقتصادی و تورم، سختی 
تأمین مايحتاج زندگی، احســاس کردن نیازمندی 
اعضــای خانــواده، ناتوانی در تأمیــن احتیاجات 

خانواده، مشکالت اقتصادی.

ناتوانیدر9
تأمیننیازهاو
حداقلهایرفاه

درزندگی

فاه
ور
ت

ش
عی
نم

ایی
حپ

سط

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ18:
»بــا اين تــورم بــاال هرچقــدر به 
حقــوق اضافه می شــود کفاف زندگی 
را نمی کند. نه خانۀ خوب، نه ماشــین 
خوب، نه آرامشــی و نه آسايشی. بايد 
حقوق چنان اضافه شود که معلم برای 
تأمین مايحتاج زندگی خود احســاس 

آرامش کند.«

 میــزان درآمــد پايین، حقــوق و مزايــای کم، 
کافی نبودن میزان دريافتی، حقوق پايین، تورم باال 

اما حقوق پايین.

حقوقومزایای5
ناکافی

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ17:
 »معلــم ابتدايی با حضور و تدريس 
بیشــتر در کالس هــای درس فشــار 

بیشتری را متحمل می شود.«

 ســاعات موظفی بیشتر نسبت به ســاير مقاطع، 
زيادبودن ساعات تدريس هفتگی، الزام به تدريس 
کتب مختلف درسی، برنامه های غیرآموزشی زياد در 
مقطع ابتدايی، وظايف و مسئولیت های زياد مدير و 
معلم ابتدايی، انتظارات آموزشی زياد از معلم ابتدايی 

توسط والدين، حجم کار مقطع ابتدايی. 

حجمزیادکاردر7
مقطعابتدایی

وله
مح
ت

ولی
سئ

یم
وار

دش

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ11:
»کار معلمــی يعنی فهماندن. وقتی 
مطالب تدريس شــده برای دانش آموز 

قابل فهم نیست، رنج آور است.«

 کار تکراری و کســل کنندۀ تدريــس در ابتدايی، 
دشــواری تفهیم مطالب به دانش آمــوز ابتدايی، 
تدريس در کالس های چندپايۀ مناطق روستايی، 
نیاز به تســلط بــر روش های تدريــس گوناگون، 
برداشــت های نادرســت دانش آموزان ابتدايی از 
توضیحات درسی، سخت بودن تدريس در ابتدايی، 

دشواری مديريت کالس های درسی ابتدايی.

دشوارییاددهی7
درمقطعابتدایی

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ14: 
»در کالس هــاِی درس معلم در برابر 
بیماری های واگیر مصونیت ندارد. درکل 
نمی توانند حافظ ســالمتی  مــدارس 

معلمان در برابر بیماری ها باشند.«

 بیمــاری معلــم، دچارشــدن معلم بــه بیماری 
صعب العالج، فــوت همــکار، ناخوش احوال بودن 
همکار، مصون نبودن معلــم در برابر بیماری های 
واگیــر، بیماری همــکار، از دســت دادن همکار، 

مريض بودن همکار.

بیماریومرگ8
معلم

گ
مر
و
ری

ما
بی

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ12:
»با توجه به رابطۀ عاطفی عمیق بین 
معلم و دانش آمــوز در مقطع ابتدايی، 
درد ناشــی از بیماری، رنج ناشــی از 
فقر و نداری و مرگ دانش آموز و حتی 
بستگان او ضربه های روحی برای معلم 

در پی خواهد داشت.«

 پايین بودن سطح سواد ســالمت در دانش آموزان 
ابتدايی، مرگ دانش آموز، بی توجهی دانش آموزان 
در رعايت بهداشــت فــردی، رعايت نکردن نکات 
بهداشتی در مواجهه با بیماری توسط دانش آموزان، 
شــیوع بیماری واگیر در بین دانش آموزان، سطح 
پايین اســتانداردها و مراقبت های بهداشــتی از 

دانش آموزان.

بیماریومرگ6
دانشآموز

 جدول 1.   )ادامه( 
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ16: 
»تعــدادی از معلمان تعهد به کار را 
مشــروط به تعهد مســئوالن در قبال 
عمل بــه وعده ها و رعايت حقوق خود 
می کننــد. درحالی که کار معلم مربوط 

به دانش آموز است.«

 تعهدنداشــتن معلــم در قبــال دانش آمــوزان، 
رعايت نکردن ارزش های اخالقــی، ورود به حرفۀ 
معلمی با ديد شغل محور، مســئولیت پذيرنبودن 
معلم، کــم کاری معلم، معلمی بهتــر از بیکاری، 
آشــنانبودن معلم به وظايف خــود، منفعت طلبی 
معلــم، ديد غیرتخصصی معلم بــه کار خود، ديد 
شــغل محوری به معلمی، نگــرش منفی معلم به 
شغل خود، عزت نفس پايین معلم، کم شدن انگیزۀ 

کاری معلمان.

تنزلاخالق13
حرفهای

دن
بو
ین
فها

حر

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ15: 
»شــخصاً از اينکه تدريســم ضعیف 

باشد ترس دارم.«

 ناتوانی در پاسخ گويی به ســؤاالت دانش آموزان 
متناســب با ســن آن هــا، ضعــف در تدريس، 
خطاهــای حین تدريــس، نداشــتن صالحیت 
تدريس، ناکارآمدی معلم در تدريس، تدريس غیر 
اثربخش، اشــتباهات در تدريس، ناتوانی در امر 
تدريس، بی کفايتی در تدريس، نداشــتن مهارت 

در تدريس.

ناتوانیمعلمدر10
تدریس

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ4: 
»رشد شــخصی و حرفه ای معلم در 
آموزش وپرورش ناديده گرفته می شود. 
برای اعمال مــدرک تحصیلی معلمان 
محدوديت هايی قرار داده اند، درحالی که 
با توجه به رســالت آموزش وپرورش و 
نیــاز به نیروی ماهر و خالق بايد ادامۀ 

تحصیل معلمان تشويق شود.«

 عدم امکان ادامۀ تحصیل، خــودداری از پذيرش 
مــدارک تحصیلــی، ادامــۀ تحصیــل معلمان و 
نپذيرفتن مدارک تحصیلی آن ها، ممانعت از ادامۀ 

تحصیل، محدوديت در اعمال مدارک تحصیلی.

ممانعتاز5
ادامۀتحصیلو
محدودیتدر
اعمالمدارک

تحصیلی

ای
فه
حر

د
رش
و
تقا
ار
ت
سخ

ط
رای
ش

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ13:»معلم 
ابتدايی در طول سی سال خدمت )به 
احتمال زياد( فقــط معلم خواهد بود. 
ممکن است هر سال پايه ای را تدريس 
کند اما امکان ارتقای او به پســت های 
اداری و در جاهــای ديگر بســیار کم 

است.«

 نبود فضا برای رشد، رضايت به حداقل های ممکن، 
حداقل امکان در ارتقای پست سازمانی، کمترين 
امکان ترقی در شــغل معلمی، نداشــتن احساس 
پیشــرفت در شــغل معلمی، درجازدن در شغل 

معلمی. 

حداقلامکان6
ارتقادرشغل

معلمی

 از نظر مصاحبهشــوندۀشــمارۀ20: 
»تربیت در مدارس فراموش شده است. 
همین مســئله اخالق و ارزش ها را در 
دانش آموزاِن نســِل جديد تغییر داده 
اســت. به اعتقاد همه تنــزل ارزش ها 
و اخالقیــات در دانش آموزان رخ داده 

است.«

 ضعیف شــدن تدابیر انضباطــی، وضعیت تربیتی 
اخالقیات  ناديده گرفتن  دانش آموزان،  نامناســب 
توسط دانش آموزان، تنزل ارزش ها در دانش آموزان، 
ناديده گرفتــن وضعیــت تربیتــی دانش آموزان، 

فراموش شدن تربیت و اخالق در مدارس.

وضعیت6
نامناسبتربیتی
–اخالقیو

تنزلارزشهادر
تدانشآموزان

فی
کی
ت
اف
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ14:
 »امــروزه تدريــس نه بــا کیفیِت 
گذشته، بلکه از سر رفع تکلیف و تنها 
کتاب  صفحات  تمام کــردن  به منظور 
انجام می شــود. اين بی توجهی نسبت 
به کیفیت تدريــس منجر به کیفیت 
دانش آموزان  در  يادگیــری  نامطلوب 
خواهد شــد. برای بسیاری از معلمان 

اين مسئله ناراحت کننده است.«

 در اولويت نبــودن آمــوزش و تدريس برای معلم، 
بی انگیزه بــودن معلمــان برای آمــوزش، کاهش 
کیفیــت کار معلمان، عدم کیفیــت آموزش های 
ارائه شده، افت تحصیلی، محروم بودن دانش آموزان 
از آمــوزش با کیفیــت، کاربردی نبودن محتويات 
آموزشی، راحت طلبی و بی انگیزگی دانش آموزان، 

عدم عالقۀ دانش آموزان به يادگیری

کیفیتنامطلوب9
آموزشو
یادگیری

ت
فی
کی
ت
(اف

مه
ادا
(

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ7: 
غیرواقع بینانه،  »هدف گذاری هــای 
به خصــوص در مواردی از قبیل درصد 
قبولــی و الزام معلمان به دســتیابی و 
تحقق آن اهداف، نیز فشــارهايی را به 

معلمان وارد می نمايد.«

 اجبــار معلم برای ارتقا پايــۀ دانش آموز، تأکید بر 
رشــد درصدهای قبولی دانش آموزان بدون توجه 
به میــزان يادگیری آن ها، تعیین شــاخص های 
غیرواقع بینانۀ نرخ ارتقــا دانش آموزان، در اولويت 

قرار گرفتن نمره به جای يادگیری اثربخش

الزاممعلم4
بهارتقاپایۀ
دانشآموزانبا
هدفدستیابی
بهشاخصهای
غیرواقعبینانه

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ 3:
 »گاهی بايد تصمیمات سخت گرفت. 
آيا بهتر است دانش آموز علی رغم عدم 
شايســتگی ارتقا يابد و ادامه تحصیل 
دهد يــا اينکه ترک تحصیل کند؟ اين 
دوگانگی های شــغل معلمــی رنج آور 

است.«

 تصمیــم به ارتقــای پايه يا تکــرار پايۀ تحصیلی 
دانش آمــوز، تصمیم به بازنشسته شــدن يا ادامۀ 
خدمت، ســخت گیری يا ســهل گیری در ارتباط 
بــا دانش آموزان، اجرای دقیق دســتورالعمل ها يا 
انعطــاف در برخورد با دانش آمــوزان، همکاری يا 
انجام وظیفه در چارچوب وظايف، پذيرش پیشنهاد 
حضور در ســتاد يا تدريس در کالس های درس، 

دوگانگی های شغل معلمی

تعارضات7
شخصیدر

معلم
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 از نظر مصاحبهشوندۀ شمارۀ8:
 »معلــم هم به مانند همه در زندگی 
تجربه خواهد  را  ناخوشــی هايی  خود 
برای  ناخوشــايند  اتفاق  کرد. هرگونه 
ايجــاد ضربۀ  باعث  اعضاِی خانــواده 

روحی در معلم خواهد شد.«

 بیماری اعضــای خانواده، بیکاری اعضای خانواده، 
ورشکســتگی، اتفاقات ناخوشــايند برای اعضای 

خانواده، بدهکاربودن

مشکالت5
خانوادگیمعلم

 از نظر مصاحبهشوندۀ شمارۀ 5: 
»دوران بازنشســتگی بــرای معلم 
ســخت خواهد بــود. معلــم کاهش 
درکل  داشــت.  خواهــد  دريافتــی 
آموزش وپــرورش  در  بازنشســتگی 
بــه معنای از دســت دادن همه چیز 

است.«

 بازنشســتگی به معنــای پايان زندگی شــغلی، 
دورشدن از مدرســه و کالس درس، بازنشستگی 
در آموزش وپــرورش به معنای پايــان همه چیز، 
بازنشســتگی و دريافتی ناچیز بازنشســتگان در 
آموزش وپرورش، بازنشســتگی يعنی پیرشــدن، 

فراموش شدن معلمان بازنشسته

بازنشستگی6
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سیاســت زدگی آموزش وپــرورش، بودجه و اعتبارات ناکافی، ضعف مديريت، جذب نیروی انســانی 
ناکارآمد، بوروکراسی و کاغذبازی، نبود حمايت سازمانی، تمرکزگرايی، ارزيابی عملکرد نامناسب و نظام 
پاداش و پرداخت نامناسب از عوامل سازمانی مرتبط با تروما در معلمان مدارس ابتدايی شناسايی شدند. 

جدول 2 دسته بندی مفاهیم شناسايی شدۀ فردی را در قالب مقوالت و طبقات نشان می دهد.

 جدول 2.   دسته بندی مفاهیم شناسایی شدۀ سازمانی در قالب مقوله ها و طبقات                                                                                                                                  

طبقاتمقولههافراوانیکدهایبازنمونۀمصاحبه

  از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ9:
»در بســیاری از مــوارد دوســتی ها و 
توانمند را  آشنايی هاســت کــه معلــم 
مشــخص می کند و شايســتگان واقعی 

ناديده گرفته می شوند.«

 زدوبندهای مرســوم، نشستن بر مسند 
مديريت به دلیل داشــتن وابســتگی، 
ارتباطــات  آشــنايی ها،  و  دوســتی ها 
مديران،  سفارشی  انتصابات  غیررسمی، 
و البی گری،  رابطه ســاالری، ســفارش 
انتصابات بر اســاس روابط، وابستگی ها 
و پیوندها در آموزش وپــرورش، ارتقای 
شغلی به دلیل داشــتن وابستگی، ورود 
به آموزش وپرورش از کانال های ارتباطی.

رابطهگرایی11
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ10:
»متأســفانه در اســتخدام نیرو هــای 
حق التدريســی، نهضتی هــا و غیره دقت 
کافی نمی شــود. در اين اســتخدم ها به 
يک دفعه تعداد پذيرش شدگان چند برابر 
بیشــتر از میزان برآوردها خواهد شــد. 
گويا برنامه ريزی ها و نیازســنجی ها برای 
اســتخدام مغلوب اجتماعات جلو مجلس 

می شود.«

 دخالــت زيــاد عوامــل سیاســی در 
افراد  و دخالت  تصمیم گیری ها، سیطره 
خــارج از آموزش وپرورش، دخالت بیش 
از حد عوامل سیاســی، سیاسی کاری در 
سیاسی  وابستگی های  آموزش وپرورش، 
مديران، سیاسی کردن واگذاری پست ها، 
دخالت های سیاسی در امورات مربوط به 

آموزش وپرورش.

سیاستگذاری7
سیاسیبهجای
سیاستگذاری
آموزشی-تربیتی

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ3:
»گاهی تمــام هزينه های مــدارس از 
آب، بــرق، گاز و تلفــن تــا تعمیرات و 
خانواده های  توسط  ساختمانی  تجهیزات 
دانش آموزان پرداخت می شود. کوتاهی در 
اين زمینه به دلیــل عدم توانايی اولیا در 
پرداخت فشــارهای زيادی را بر معلمانی 
که شاهد ماجرا هستند تحمیل می کند.«

 مشــارکت در آموزش وپرورش به معنای 
گرفتن پول، تحمیــل هزينۀ مدارس بر 
اولیا، اخذ هزينــۀ فعالیت های تکمیلی 
آموزشــی از اولیا، دريافت هزينۀ خريد 
دانش آموزان،  از  موردنیــاز  تجهیــزات 
اخــذ وجوه غیرقانونی به هنگام ثبت نام، 
تشــويق دانش آموزان با پوِل خوِد آن ها، 
گرفتن هزينــۀ اردوهای دانش آموزی از 
والدين، خريد ملزومات آموزشی مدارس 
از کمک هــای مردمــی، الــزام مديران 

مدارس به اخذ کمک های مالی اولیا.

تحمیلهزینههای9
آموزشوپرورش

براولیا
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ17:
»انجام هر کاری با مشــکل نبود اعتبار 
مواجه می شــود. گاهی برای کپی گرفتن 
ســؤاالت امتحانی بايــد بارها خواهش و 

تمنا کرد.«

 پرداخت نشــدن به موقــع مطالبات در 
آموزش وپرورش، کمبود سرانۀ مدارس، 
ناتوانــی آموزش وپــرورش در جــذب 
اعتبارات الزم، مشکالت مالی مدارس، 
کمبود اعتبارات مالی مدارس، کسری 
بودجــۀ همیشــگی آموزش وپرورش، 
کافی نبــودن واريزی مــدارس، تأمین 
اعتبارنشــدن مطالبات، تأخیر در واريز 
حق الزحمه هــا، تأخیــر در پرداخــت 
پاداش پايــان خدمت بازنشســتگان، 
حق الزحمۀ  بهنــگام  پرداخت نشــدن 
تأمیــن  حق التدريســی،  معلمــان 

مالی نبودن مدارس

ناکافیبودن12

اعتبارات

آموزشوپرورش

ومشکالتمالی
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ1:
»تأســف می خوريم که باوجــود افراد 
شايستۀ بسیار در اين سیستم، انتصاب و 
انتخاب از وزير تا مدير مدرســه در سايۀ 

زدوبندهای مرسوم انجام می گیرد.«

 عــدم بهره گیــری از افراد شايســته، 
توانمنــد،  افــراد  ناديده گرفته شــدن 
توجه نداشــتن به عالئق و اســتعدادها 
در واگــذاری پســت ها، ناعدالتــی در 
انتصابــات، نبود شايسته ســاالری در 
مديران،  بی کفايتی  آموزش وپــرورش، 
موردقبول نبــودن مديــران ازجانــِب 
معلمــان، مســتحق نبودن مديــران، 
مديران نااليق، نداشتن تجربۀ آموزشی 

مديران آموزش وپرورش

عدمتوجهبهاصل9
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ8:
»مديريت مدرســه را نمی توان ناديده 
گرفت. عدم توان علمــی و اجرايی مدير 
مدرســه برای معلمانی که گاهی سرتر از 

او هستند زجرآور است.«

 عدم تــوان مديران مــدارس در حل 
مسائل معلمان، رفتار نامناسب مدير با 
دانش آموزان، بدسرپرست بودن معلمان، 
مدارس،  مديران  غیرمســئوالنۀ  رفتار 
مدارس،  مديــران  مچ گیرانۀ  نظــارت 
مديريت مدارس بر اساس تجربه نه بر 
اســاس علم، برخورد نامناسب مدير با 
معلمان، ناتوانی مدير در اقناع معلمان، 

والدين و دانش آموزان

پایینبودنکیفیت9

مدیریتدرمدارس
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ16:
»در پاســخ به تقاضای نیاز به معلماِن 
افرادی را  اغلــب  جديد آموزش وپرورش 
در حرفــۀ معلمی بــه کار می گیرد که يا 
کم آمــوزش ديده اند يا اصاًل آموزش ديده 
نیســتند يا ازلحاظ صالحیــت و تبحر از 

شرايط حداقل برخوردارند.«

 فراخوان افراد برای تدريس بدون داشتن 
شرايط، توجه نداشتن به استخدام معلم 
متعهــد و متخصص، اســتخدام افراد 
بی عالقه به شغل معلمی، دقت نداشتن 
در اســتخدام نیرو، ورود افراد بی عالقه 
به حرفۀ معلمــی، به کارگیری افرادی 
با برخورداری از حداقل شــرايط شغل 
عالقه مندنبودن  و  بی انگیزگی  معلمی، 
افراد استخدام شــده به شغل معلمی، 
اســتانداردهای  و  قواعد  رعايت نکردن 
جذب نیــروی انســانی، نامرتبط بودن 
شــیوه ها و رويکردهــای گزينــش و 
اســتخدام در آموزش وپرورش، اشتغال 
افراد به معلمی بدون عالقه، بی انگیزگِی 

معلمان جديداالستخدام.

افتکیفیت10
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ2: 
»آموزش وپرورش يک دستگاه کاماًل علمی 
و تخصصی اســت و معلمــان بايد واجد 
شايســتگی ها و صالحیت های حرفه ای و 
تخصصی باشــند، اما آموزش وپرورش به 
بنگاه کاريابی تبديل شــده است که هر 
فردی بتواند به هر طريقی وارد آن شود.«

 الــزام آموزش وپرورش به اســتخدام با 
هــدف رفع بیــکاری، آموزش وپرورش 
مســئول اشــتغال زايی، کاهــش آمار 
بیــکاران بــا به کارگیــری آن هــا در 
آموزش وپرورش، نگاه بنگاه کاريابی به 

آموزش وپرورش.

تبدیلشدن4
آموزشوپرورشبه

بنگاهکاریابی

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ7: 
در  به خصوص  ســخت گیرانه  »قوانین 
مواردی از قبیل ادامــۀ تحصیل معلمان 
يکــی از عوامــل ضربۀ روحــی و باعث 

ناراحتی آنان است.«

 ضابطه ها و مقررات دست وپاگیر، پیروی 
مديران صرفاً از قوانین و دستورالعمل ها، 
تأکید بیش از حد بر بخشنامه ها، قوانین 
سخت گیرانه، قوانین زياد و دست وپاگیر، 
دستورالعمل های اجرايی قديمی، حجم 
زياد بخشــنامه های ارسالی به مدارس، 

قوانین انعطاف ناپذير.

قوانینومقررات8
دستوپاگیر
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ5: 
و  غیرکاربــردی  »بخشــنامه های 
غیرتخصصــی موجبــات دردســر برای 
معلمان و مديــران را فراهم کرده و آنان 
را از وظیفه اصلی خود دور کرده اســت. 
چیزی که خوشــايند معلمان و مديران 

نیست.«

 ارســال بخشــنامه های نامرتبــط به 
مدارس، الزام مــدارس به اجرای مفاد 
پاسخ گويی  بخشــنامه ها،  غیرآموزشی 
غیرکاربــردی،  بخشــنامه های  بــه 
اجباری بــودن پاســخ گويی به تمامی 

بخشنامه های ارسالی به مدارس.

ملزمبودنبهاجرای4
بخشنامههای
غیرآموزشیو
غیرکاربردی
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طبقاتمقولههافراوانیکدهایبازنمونۀمصاحبه

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ18:
 »آموزش وپروش حمايــت چندانی از 
معلمــان نمی کند، به خصــوص معلمان 
ابتدايی هیچ گونه حمايتی ازطرف سازمان 
احســاس نمی کنند. اين نبــود حمايت 

سازمانی عاملی مهم برای تروماست.«

 توجه نداشتن به نیازهای معلمان، مورد 
حمايت قرار نگرفتــن معلم در برخورد 
با دانش آموزان، عدم مســاعدت مدرسه 
بــا معلــم در رويارويــی با مشــکالت 
شــخصی، دفاع نکــردن از حقوق معلم، 
طرفداری نکردن مديــران از معلمان در 
برابــر نیروهای ســتادی، فراهم نکردن 
وسايل و امکانات موردنیاز تدريس برای 
به  آموزش وپرورش  توجه نداشتن  معلم، 
معلمان مقطع ابتدايی، توجه نداشتن به 

نیازهای آموزشی معلمان

نبودحمایت8
وپشتیبانی

آموزشوپرورشاز
نیروهایخود

نی
زما

سا
ت

مای
ح
ود
نب

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ20:
»شــرايط و امکانات مدارس به حدی 
است که امکان هرگونه فعالیت خالقانه و 
ابتکاری را از معلمان گرفته اســت. حتی 
اگر ايده ای هم داده شــود، هیچ حمايتی 
برای اجرا نمی شــود و يا در حد يک لوح 

تقدير توجه می شود.«

 ارزشــمندنبودن فکر تازه، توجه نداشتن 
بــه معلمان خالق، نبــود حمايت مالی 
از معلمــان مختــرع، نبــود توجــه به 
از  نوآوری های آموزشــی، نبود حمايت 
ايده ها، نبود حمايت مالی از خالقیت ها 

و ابتکارات

نبودحمایتاز6
ایدهها،ابتکارات
وخالقیتهادر
آموزشوپرورش

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ13: 
متمرکــز در حوزۀ  »سیاســت گذاری 
تصمیم گیری هــاِی  و  آموزش وپــرورش 
حوزۀ ســتادی و اجبار بــه اجرای دقیق 
اين تصمیمات در سطح مدرسه می تواند 
معلمــان، به خصوص معلمانی که ازلحاظ 
حرفه ای در ســطح بااليی قــرار دارند، را 

ترومازده کند.«

در  معلمــان  مشارکت نداشــتن   
تصمیم گیــری، نبود توجه به شــرايط 
مناطق، مــدارس و کالس هــای درس 
در بخشــنامه های ارسالی، توجه نداشتن 
به شــرايط منطقه ای در نوشــتن کتب 
درســی، در نظر نگرفتن شرايط مختلف 
به  در دســتورالعمل ها، توجه نداشــتن 
نیازهای مناطق، سیاست گذاری متمرکز، 
ساختار متمرکز، توجه نداشتن به شرايط 
بومــی، بی توجهی مؤلفان بــه نیازها و 
شرايط منطقه ای، بخشنامه های متمرکز، 

عدم تفويض اختیار به مناطق آموزشی

ساختارمتمرکز11
نظامآموزشی

یی
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  از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ6: 
»دســتورالعمل ها بدون در نظر گرفتن 
شرايط متفاوت مناطق و به صورت يکسان 
برای همه تهیه و ارســال می شــود. خرد 
جمعی مبنای تصمیمات قرار نمی گیرد، 
اقتضائات زمانــی و مکانی در نظر گرفته 
نمی شــود و در هــر مــوردی بايــد به 
از  بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره 

مرکز مراجعه نمود.«

 مرجعیت بخشنامه ها و دستورالعمل های 
صادره از مرکز، اجبــار به اجرای دقیق 
مرجعیت  ســتادی،  حــوزۀ  تصمیمات 
ختم الکالم بــودن  باالدســتی ها،  نظــر 

دستورالعمل های وزارتخانه

اتکایبیشازحد4
بهبخشنامههاو
دستورالعملهای

مرکزی
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ4:
»سیستم ارزيابی مناسبی وجود ندارد و 
ارزيابی ها بدون در نظر گرفتن فعالیت های 
علمی معلمان در کالس و مدرســه انجام 
می شــود. آنچه در مدارس و سازمان های 
آموزشــی ديده می شــود اين اســت که 
معلمان در هر شرايط )بد و خوب( به کار 
خود ادامه می دهند و نظارت و جديت در 

اين حوزه ديده نمی شود.«

 مالک هــای ضعیــف تعییــن میزان 
شايســتگی معلم، سابقۀ خدمت معیار 
ارزيابی شــخصیت به جای  توانمندی، 
ارزيابی از فعالیت ها، ناديده گرفته شدن 
توانايــی علمــی معلــم در ارزيابی ها، 
پژوهشی  فعالیت های  به  توجه نداشتن 
معلم در ارزيابی ها، نســنجیدن عوامل 
مهم و مرتبط با کار، عینیت نداشــتن 

معیارهای ارزيابی در کالس درس.

انطباقنداشتن7
معیارهایارزیابی

عملکردبر
شایستگیهای

حرفهای
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ14:
در  عملکــرد  ارزيابــی  »سیســتم 
آموزش وپــرورش قــادر به تمیــز معلم 
توانمند از معلم ناتوان نیست. همین عدم 
توانايی در تشــخیص معلمــان حرفه ای 
و غیرحرفــه ای موجــب می شــود کــه 
بازخوردهای مناسب و درخور به معلمان 
توانمنــد صورت نگیــرد و آن ها عالوه بر 
بی انگیزگــی و عــدم رغبت بــرای ادامۀ 
فعالیت دچار ضربات شديد روحی شوند.«

 متمايزنبــودن معلــم توانمند از معلم 
ناتوان، عدم به کارگیری مناسب معلمان 
توانمنــد، ناديده گرفته شــدن معلمان 
نمونــه، ناديده گرفته شــدن ايثارگری 

معلم ها.

نبودارائۀ4
بازخوردهای

مناسبازعملکرد
معلم

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ12:
»در اين سیستم همۀ معلمان بر اساس 
ســابقۀ خدمتی در حال دريافت حقوق 
ماهانه خودند. معلم با ســابقه اما ضعیف 
درهرصورت، موفقیت يا عدم موفقیت در 

تدريس، دريافتی بیشتری دارد.«

پرداخت،  مــالک   ســنوات خدمــت 
همــه،  بــه  يکســان  پرداخت هــای 
توجه نداشتن به مشخصات و ويژگی های 
شــغل در پرداخت ها، پرداخت حقوق 
بدون در نظــر گرفتن میزان و کیفیت 
میزان  به  توجه نداشتن  انجام شده،  کار 

تخصص افراد در پرداخت ها.

پرداختهای5
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ15:
»اگرچه نهايت تــوان آموزش وپرورش 
در تشــويِق معلمــان صــدور برگه ای با 
عنــوان »تقديرنامــه« اســت اما همین 
تقديرنامــه هم به صورت فلــه ای و بدون 
در نظر گرفتن عملکرد به همه اختصاص 
می يابد. مشاهده شده است که معلمان با 
عملکرد نامناسب از اين تشويقات بهره مند 

شده اند.«

 نبود ارتباط میان عملکرد مناســب و 
پاداش، توزيــع غیرمنصفانۀ پاداش ها، 
تشــويق بــرای همــه بــدون در نظر 
گرفتن میزان فعالیت انجام شده، صدور 

تقديرنامۀ فله ای.

پرداختپاداش4
بهعملکردهای

نامطلوب
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 سؤال3:   عواملمحیطیاثرگذاردرترومایسازمانیدرمعلمانمدارسابتداییکداماند؟
شرايط نامســاعد محیط کار، بی توجهی به امر تعلیم وتربیت، نارضايتی و اعتراض ذی نفعان، جايگاه 
اجتماعی اقتصادی نامناســب معلم در جامعه، نزول شأن آموزش وپرورش، مسائل و مشکالت خانوادگی 
دانش آموزان، انتظارات غیرواقع بینانه از معلم، عملکرد ضعیف رســانه ها در ارتباط با آموزش وپرورش از 
عوامل سازمانی مرتبط با تروما در معلمان مدارس ابتدايی شناسايی شدند. جدول 3 دسته بندی مفاهیم 

شناسايی شدۀ فردی را در قالب مقوالت و طبقات نشان می دهد.

 جدول 3.   دسته بندی مفاهیم شناسایی شدۀ محیطی در قالب مقوله ها و طبقات                                                                                                                                  

طبقاتمقولههافراوانیکدهایبازنمونۀمصاحبه

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ9:
»فضای فیزيکی غیراســتاندارد مدرسه و 
کمبود امکانات آموزشی و غیرآموزشی در 
مدارس می تواند عاملــی مهم در به  وجود 

آمدن تروما باشد.« 

 ظاهر ناخوشــايند مــدارس، کالس های 
شــلوغ، بافــت قديمی مــدارس، فضای 
فیزيکی غیراستاندارد، تراکم دانش آموزی 
زيــاد در کالس هــای درس، وضعیــت 
نامطلوب کالس هــای درس، نبود فضای 
کافی برای تدريس، فرسودگی ساختمان 

مدارس، تعداد زياد دانش آموز در کالس

فضایفیزیکی9
نامناسب

کار
ط
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اع
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ش  از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ19: 

»در مــدارس هرآنچه بــرای انجام کار 
الزم اســت به نحو احســن در اختیار قرار 
ابتدايی ترين  از مدارس  نمی گیرد. بسیاری 
امکانــات را ندارند. گاهی معلــم به ناچار و 
بنا بر امتیاز خود مجبــور به حضور در آن 
مدارس می شود. درخواست وسايل ازسوی 
معلم و جواِب نداريم ازسوی مدير داستان 

تکراری هر روز خواهد بود.«

 در دسترس نبودن ملزومات کاری، نبود 
به وســايل موردنیاز،  آســان  دسترسی 
کیفیــت پايین امکانات مدارس، وضعیت 
نامناسب گرمايش و سرمايش کالس های 

درس

دردسترس4
نبودنوسطح
پایینکیفیت
امکاناتموجود

درمدارس

 از نظرمصاحبهشوندۀشمارۀ5:
»جّو حاکم بر مدارس نامطلوب اســت. 
رابطــۀ بین معلمــان به نحوی اســت که 
معلمــان از بودن باهم در محیط مدرســه 

لذت نمی برند.«

 محیط خشــک مدارس، روابط رســمی، 
روابط نامطلوب بین معلم ها، جّو نامساعد 
محیط کار، رســمیت زيــاد، روابط غیر 

صمیمی معلم ها باهم.

جّونامطلوب6
حاکمبرمدارس

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ14: 
»متأسفانه خانواده ها پیگیر مسائل درسی 
دانش آمــوزان خود نیســتند. اســتقبال و 
مشارکت آن ها در امورات مربوط به مدرسه 
بــه حداقل ممکن رســیده اســت. امروزه 
کافی نت ها بیشتر از اولیا در جريان تکالیف 

درسی دانش آموزان اند.«

تحصیلــی  وضعیــت  پیگیری نکــردن   
دانش آموزان ازطــرف والدين، بی تفاوتی 
اولیــا بــه کار معلــم، تمايل نداشــتن 
خانواده ها به برقراری ارتباط با مدرســه، 
عدم مشــارکت اولیا در امورات مربوط به 
مدرسه، نبود ارتباط میان معلم و والدين، 
بی تفاوتــی اولیا به سرنوشــت تحصیلی 

دانش آموزان.

بیتفاوتیاولیا7
بهمدرسهو

وضعیتتحصیلی
دانشآموزان
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ12: 
»جامعه نســبت به سرنوشــت مدارس 
و تعلیم وتربیــت فرزندان خــود هیچ گونه 
حساسیتی نشــان نمی دهد. اين امر از ديد 
معلمان متعهد بســیار خطرنــاک و مايۀ 

نگرانی است.«

 بی توجهــی عموم بــه آموزش وپرورش، 
حسـاس نبـــودن جـــامعه بــه نظــام 
تعلیـــم وتربیت، قطع ارتبـاط جـامعه با 

آموزش وپرورش.
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ3: 
»اعتراض دانش آمــوزان و اولیا به معلم، 
به خصــوص در مورد ضعــف در تدريس و 
بررســی های بعدی، فکرمشــغولی هايی را 

برای معلم به وجود می آورد.«

 اعتراض اولیا به عدم پاســخ گويی معلم، 
معلم  بازخواست  دانش آموزان،  نارضايتی 
توســط اولیا، انتقاد از معلم توسط اولیا، 
اعتراض دانش آمــوزان به تدريس معلم، 
انتقاد از شــیوۀ کار معلم توســط اولیا و 
دانش آمــوزان، ايرادگیری اولیا از شــیوۀ 
تدريس معلــم، نارضايتی اولیا از کیفیت 

آموزش معلم.

نارضایتیو8
اعتراضوالدین
ودانشآموزانبه
عملکردمعلم
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ6: 
»گويا تنها مکانی که می تواند تربیت کند 
مدرسه است و تنها کسانی که بايد تربیت 
کنند معلمان اند. با اين ديد تمام مســائل، 
ناسازگاری ها و بداخالقی های دانش آموزان 
و حتــی افراد جامعه به حســاب کم کاری 
و ســهل انگاری معلم گذاشــته می شود و 
نقش عوامــل و افراد ديگــر ناديده گرفته 
می شود و درنتیجه مردم به کلی از عملکرد 
آموزش وپرورش مأيوس و اين مسئله خود 

بر کار و روحیۀ معلم ها تأثیرگذار است.«

 نارضايتــی عمومــی از فارغ التحصیالن 
آموزش وپــرورش، تاختــن بــه معلــم 
در اجتماعــات، نارضايتــی بخش هــای 
صنعــت، خدمات و کشــاورزی از میزان 
انتقــاد  دانش آمــوزان،  مهارت آمــوزی 

رسانه ها، تاختن به معلم در اجتماعات.

نارضایتیجامعه5
ازعملکرد

آموزشوپرورش

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ7:
»دانش آمــوزان با پی بــردن به وضعیت 
مالی معلم از سر دلسوزی در جمع دوستانۀ 
خــود و در جمع خانواده های خود به بحث 
دربارۀ معلم می پردازند. اين نوع دلســوزی، 
به خصوص ازطــرِف دانش آموز، برای معلم 

سنگین است.«

 نداشــتن قــدرت رقابت مالــی، قدرت 
اقتصادی پايین، نداشتن توان مالی برای 
سرمايه گذاری، دارايی های مالی اندک به 
نسبت متوسط جامعه، موجودی سرمايۀ 
ناچیز، استطاعت مالی نداشتن، تخفیف به 
معلم به علت ناتوانی مالی، لطف به معلم 
در معامالت، همــدردی عموم به خاطر 

عدم توانايی مالی معلم.

جایگاهاقتصادی9
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ8:
»امــروزه به داليل متعــدد علم و معلم 
در جامعــه جايگاه خود را از دســت داده 
است، به نحوی که که شرايط مختلف باعث 
شده اســت که معلمان به جايگاه به مراتب 
پايین تری نسبت به مشاغل ديگر برسند و 
هر صنف و گروهی به خود اجازه می دهد تا 
معلمان را تحقیر کرده و جايگاه آن ها را زير 

سؤال ببرد.«

 کاهش شــأن و جايگاه اجتماعی معلم، 
اهمیت ندادن بــه جايگاه و مقام معلم در 
جامعه، جايگاه اجتماعی نامناسب معلمان 
در جامعه در مقايســه با ديگر مشــاغل، 
رفتار تحقیرآمیز با معلم در جامعه، افت 
موقعیــت اجتماعی معلــم، از بین رفتن 
جاذبه های اجتماعی شغل معلمی، تنزل 
جايگاه اجتماعی معلم، ارزش قائل نشدن 
برای معلم، مخدوش شدن چهرۀ معلم در 
جامعه، از دســت رفتن موقعیت مناسب 

گذشته.

پایینبودن10
منزلتاجتماعی
معلماندرجامعه
درمقایسهبا
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ10: 
»کار معلم ظاهــراً آب در هاون کوبیدن 
اســت. امروزه تأثیر رســانه ها و دوستان و 
محیط بر دانش آموزان بســیار زياد شــده 
اســت. معلم ديگر آن شخصیت تأثیرگذار 
بر دانش آموز نیست. سخت شدن کار معلم، 
ناراحتی و احساس درماندگی نتايج چنین 

وضعیتی برای معلم است.«

 از دســت رفتــن نفــوذ اجتماعی معلم، 
کاهش اقتدار علمی معلم، نگاه غم خوارانۀ 
اولیا و دانش آموزان به معلم، ناتوانی معلم 
در تأثیرگذاری بــر دانش آموزان، کاهش 
اقتدار شخصیتی، نگاه ترحم آمیز به معلم.

ازدسترفتن6
اقتدارمعلم

ش
ور
پر
شو

وز
آم
أن
ش
ول

نز

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ16:
»بــه داليل غلط و واهــْی جامعه نگرش 
مثبتــی نســبت بــه مدرســه، تحصیل 
دانش آموزان و معلمــان ندارد. در کل علم 
و دانش به مانند گذشــته ارزشمند نیست. 
اين امر برای معلمی که عمر خود را در راه 
آموختن و آموزش دادن صرف کرده اســت 

غیرقابل باور است.«

 فرهنگ غیرعلمی حاکم بر جامعه، نگرش 
نامناســب عموم در ارتبــاط با علم، نگاه 
غیرعلمی به مسائل، جايگاه پايین علم و 
دانــش در جامعه، مدرک گرايی صرف، از 
دست رفتن جايگاه علم، ارزشمندنبودن 
علم و دانش، اشــتغال به تحصیل فقط با 

هدف اشتغال به کار.

ازدسترفتن8
ارزشعلمو

دانش

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ20: 
»نیات خیرخواهانه و دلســوزانۀ معلمان 
ديده نمی شــوند. اما کوچک ترين اشــتباه 

برخوردهای تحقیرآمیزی به همراه دارد.«

 بی احترامــی بــه معلم، اشــتغال به کار 
معلــم در جايی به غیراز آموزش وپرورش، 
تحقیر معلم و جايگاه او توسط هر صنف 
و گروهی، رعايت نکردن شــأن و حرمت 
معلمی توسط تعدادی از معلمان، اعمال 
خشونت بر معلم، اشتغال معلم به اموری 
خارج از شأن معلمی، عدم رعايت حريم 
معلم توســط اولیا، اجبار بــر معلم برای 
اشتغال در شغل دوم، معلمی نه به عنوان 
شغل اول، اختیارکردن شغل دوم توسط 
معلــم، زدوخورد میــان اولیــا و معلم، 

عزت نفس پايین تعدادی از معلمان.

شکستهشدن11
حرمتمعلمی
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ4:
»گاهی اتفاقات ناگوار برای دانش آموزان و 
خانواده آنان پیش می آيد که به شدت معلم 

را متأثر خواهد کرد.«

 مرگ اولیای دانش آمــوز، اختالف میان 
والديِن دانش آمــوز، بیماری صعب العالج 
والدين دانش آموز، طالق و جدايی والدين 
دانش آموز، بی سرپرست شدن دانش آموز، 
اختالفــات خانوادگــی، کتک خــوردن 
بدسرپرست بودن  اولیا،  توسط  دانش آموز 
دانش آموز، خشونت والدين با دانش آموز.
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 از نظرمصاحبهشوندۀشمارۀ13: 
»فقــر مالــی خانواده هــا بــرای معلم 
ناراحت کننده است. خانوادۀ فقیر از يک سو 
بــه دلیل مشــغله های خاص خــود توان 
رســیدگی به تحصیل دانش آمــوز را ندارد 
و ازســوی ديگر دانش آموزان مستعد اين 
خانواده ها گاهی مجبــور به ترک تحصیل 

می شوند.«

 وضعیت اقتصادی نامناســب خانواده ها، 
نیازهای  تأمیــن  ناتوانــی خانواده ها در 
والدين،  اولیۀ دانش آموزان، بی سوادبودن 
بیکاربودن اولیای دانش آموز، ســوءتغذيۀ 

دانش آموز، خانواده های نابرخوردار.

فقرمالیو6
فرهنگیخانواده
دانشآموزان

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ2: 
»توقعــات نابجــای والديــن از معلمان 
هــم نکتۀ جالبی اســت، والدينی که خود 
16 ساعت با فرزندشــان هستند از انتقال 
ساده ترين مفاهیم تربیتی به او عاجزند، اما 

از معلمان انتظار معجزه دارند.«

 انتظــار معجــزه از معلــم در يادگیری 
دانش آمــوز توســط خانواده هــا، اولیای 
معلم،  خارق العاده بودن  انتظــار  پرتوقع، 
درخواســت والدين بــرای توجه ويژه به 
ارتقای  برای  اولیا  التماس  فرزندانشــان، 
پايــۀ دانش آموز، انتظــار والدين از معلم 
برای توجه همیشگی به مشکالت جسمی 

دانش آموزان.
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  از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ18:
»بعضی اوقات با توجه به نیازهای فراوان 
و کمبود منابع مالِی مدارس، مدير و عوامل 
اجرايی انتظار دارند کــه معلمان برای هر 
مورد اعم از مــوارد مربوط به دانش آموزان 
و مدرسه دست به جیب شده و کمک مالی 
نمايند. درخواســت کمک در هر موردی از 
معلم برای او خوشايند نیست و در صورت 

تکرار برای او مسئله ايجاد خواهد کرد.«

 انتظار درصد قبولی باال ازطرف مدرســه، 
انتظــار حضــور به موقــع همیشــگی، 
چشم داشت مدير به مشارکت مالی معلم 
در تمــام امورات مدرســه، انتظار حضور 
معلم در تمام مراسم ها و مناسبات مربوط 
به مدرســه، تقاضا از معلــم برای رعايت 
همیشگی ســکوت کالس درس، انتظار 
از معلم برای حل مشــکالت غیردرسی 

دانش آموزان.

انتظاراتسطح6
باالیمدیرو
عواملاجرایی
مدرسهازمعلم

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ11:
»انتظــارت خانــوادۀ معلــم مطابــق با 
واقعیت های شــغل معلمی نیســت و اين 
شــکاف و عــدم تطابق عامــل مهمی در 

ترومازدگی معلم محسوب می شود.«

 منطبق نبودن انتظــارات خانوادۀ معلم با 
شــغل معلمی، مطالبات بســیار اعضای 
خانواده از معلم، انتظــار اعضای خانواده 
تمام خواســت ها،  بــرآورد  در خصوص 
شــکاف میان انتظارات اعضای خانواده و 

واقعیت های شغل معلمی.

انتظاراتنابجای4
اعضایخانوادۀ

معلم
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ1: 
»با نــگاه بــه بازتــاب تعلیم وتربیت در 
مطبوعات درمی يابیم کــه درصد ناچیزی 
از موضوعــات مربــوط به مســائل واقعی 
مطــرح  رســانه ها  در  آموزش وپــرورش 

می شود.«

 همســونبودن برنامه هــای تلويزيونی با 
اولويت نبودن  در  مدرسه ای،  آموزش های 
آموزش وپرورش برای اصحاب رسانه، نبود 
حمايت صداوسیما و مطبوعات از معلمان، 
ازطرِف  معلمان  مطالبات  پیگیری نکردن 
رسانه ها، مطرح نکردن مسائل و مشکالت 

مبتالبه معلمان در رسانه ها.

نبودحمایت5
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ15:
»صداوســیما و مطبوعــات برنامه ای در 
جهت حمايت از معلمــان ندارند و همواره 
در جهت تخريــب معلمان کوشــیده اند، 
به نحوی کــه کوچک تريــن اضافه حقــوق 
معلمان يا اضافه کار آن ها را به صورت کامل 
پوشــش می دهند و اين بــاور را به مردم 
انتقال داده انــد که تنهــا دغدغۀ معلمان 

مسائل مالی و مادی است.«

 ديــد حزبــی و جناحــی رســانه ها به 
انعکاس زدوخورد میان  آموزش وپرورش، 
معلم و دانش آموزان در رسانه ها، انعکاس 
آموزش وپرورش،  اخبــار  غیرمنصفانــۀ 
انعکاس نشدن واقعیت های آموزش وپرورش 
در رسانه ها، پخش مغرضانۀ اخبار مربوط 

به تخلفات مدارس.

دیدغرضورزانۀ5
رسانههابه

آموزشوپرورش

 سؤال4:   عواملفناورانةاثرگذاردرترومایسازمانیدرمعلمانمدارسابتداییکداماند؟
محدوديت دسترســی به ملزومات فناورانه، هزينه بربودن فناوری، ناتوانی در استفاده از فناوری های 
آموزشــی، عدم پشتیبانی و بهره برداری مناسب از فناوری های موجود، مخاطره آمیزبودن فناوری و رشد 
و تغییراِت سريِع فناورانه در حوزۀ آموزش از عوامل سازمانی مرتبط با تروما در معلمان مدارس ابتدايی 
شناسايی شدند. جدول 4 دسته بندی مفاهیم شناسايی شدۀ فردی را در قالب مقوالت و طبقات نشان می دهد.

 جدول 4.   دسته بندی مفاهیم شناسایی شدۀ فنی در قالب مقوله ها و طبقات                                                                                                                                  

طبقاتمقولههافراوانیکدهایبازنمونۀمصاحبه

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ1: 
»در دنیای امروز فناوری نقش انکارناپذيری 
دارد. متأسفانه امکانات موردنیاز برای آموزش 
در تمام مــدارس به صورت يکســان توزيع 
نمی شود و مديران بجای اينکه اولويت را به 
مدارس نابرخوردار بدهند اين امکانات را در 

مراکز شهری سازماندهی می کنند.«

 کمبود تجهیزات فنی تدريس و يادگیری 
در مدارس، وجودنداشتن اينترنت نامحدود 
در مــدارس، جوابگونبــودن امکانات فنی 
مدارس، نبــود امکانــات الزم برای تولید 
محتوای آموزشی الکترونیکی در مدارس، 
نبــود نرم افزارهای آموزشــی درســی در 
به  نشــريات علمی  ارسال نشدن  مدارس، 
مدارس، نبود کتاب های راهنما در مدارس 
بــا موضوع اســتفاده از فنــاوری، در نظر 

نگرفتن بودجۀ الزم برای تجهیز مدارس

مجهزنبودن8
مدارسو
کالسهای
درسبه

فناوریهای
موردنیاز
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ور
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ی
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ14: 
»در دورۀ ابتدايــی، بــا توجه به شــرايط 
ســنی دانش آموزان، نیاز به تدريس به شیوۀ 
مجســم و نیمه مجســم اســت. اين شیوۀ 
تدريس می طلبد که وســايل و امکانات هر 
موضوع درسی در مدرسه وجود داشته باشد. 
متأســفانه آنچه در مدارس موجود است از 
سال های دور بوده و قابل استفاده نیست زيرا 

کتب و موضوعات درسی تغییر کرده اند.«

 کیفیت نامناســب نرم افزارهای آموزشــی 
مدارس، وجودنداشتن فناوری پیشرفته در 
مدارس، پايین بودن کیفیت سخت افزارهای 
موجود، قديمی بودن تجهیزات موجود در 
کارگاه های رايانۀ مــدارس، کیفیت پايین 

رايانه ها

استاندارد5
نبودنو

بهروزنبودن
فناوریهای
موجوددر
مدارس
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ6: 
از  بهره مندی دانش آمــوزان  »شــمولیت 
مباحث آموزشی گنجانده شده در شبکه های 
مجازی صددرصد نیســت. همیشه تعدادی 
از دانش آموزان دسترسی به اينترنت ندارند 
يا امکانات آن ها در حــد اتصال به اينترنت 

نیست.«

 محدودبــودن پهنای بانــد اينترنت، عدم 
اختصــاص اينترنــت به دانش آمــوزان و 
معلمان، نســبت زياد تعداد دانش آموز به 
امکانات فنی مدارس، دسترســی محدود 
مدارس روستايی به فناوری های آموزشی، 
و  دانش آموزان  محدوديت در دسترســی 

معلمان به اينترنت

عدمدسترسی5
بهملزومات
تدریسو
یادگیریدر
فضایمجازی

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ7:
تا فرزندانشان  »خانواده ها تالش می کنند 
از برنامۀ آموزشــی مدرسه عقب نیفتند، اما 
در اين شــرايط اقتصادی هزينه کردن برای 
ملزوماتی از قبیل کامپیوتر، لپ تاپ، گوشی 
هوشــمند، اينترنت و غیره بســیار ســخت 

است.«

 ناتوانــی اولیا در تهیــۀ ملزومات آموزش 
مجازی، فشــار هزينه های تحمیل شده بر 
ابزارهای آموزش  خانواده ها، اجارۀ ساعتی 
مجازی توسط تعدادی از خانواده ها، هزينۀ 
ملزومــات و امکانات فنی تحصیل مجازی 
دانش آمــوزان بــرای خانواده هــا، ناتوانی 
آموزش  پرداخت هزينه های  خانواده ها در 
غیرحضــوری، عدم تــوان اولیــا در رفع 

نیازهای ابزاری يادگیری دانش آموزان

هزینۀملزومات6
فناوری

آموزشیبرای
خانوادهها
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ود
برب
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ11: 
»آموزش های مجازی با استفاده از امکانات 
شــخصی توســط معلمان انجام می شــود. 
هزينه هــای آموزش در فضای مجازی گاهی 
برای معلمان غیرقابل توجیه و باعث نگرانی 

است.« 

 عدم دسترسی معلمان به اينترنت رايگان، 
آمــوزش مجازی بــا اســتفاده از امکانات 

شخصی، هزينۀ زياد اينترنت

هزینۀآموزش5
درفضای

مجازیبرای
معلمها

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ8: 
در  موجــود  اطالعاتــی  »سیســتم های 
شــرکت هايی  توســط  آموزش وپــرورش 
از آموزش وپرورش طراحی شــده اند.  خارج 
اين شــرکت ها بــرای ارتقــا و به روزکردن 
سیستم های اطالعاتی خواهان مبالغ زيادی 

از آموزش وپرورش هستند.«

 صــرف هزينه هــای سرســام آور بــرای 
هوشمندسازی مدارس، هزينۀ زياد طراحی 
نظام های اطالعاتی مدارس، پُرهزينه بودن 
وسايل و تجهیزات آموزشی مانند کامپیوتر 
و پروژکتور، هزينۀ زياد خريد، راه اندازی و 

به روزکردن نظام های مدرسه

هزینۀکالن7
آمادهسازی

زیرساختهای
فنیدرمدارس
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طبقاتمقولههافراوانیکدهایبازنمونۀمصاحبه

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ18: 
»فقدان تــوان کافی و الزم بــرای کار با 
فناوری هــای جديــد با توجه به گســترش 
بی رويۀ فضای مجازی، رشد سريع اطالعات 
و کوتاه شدن عمر اطالعات را می توان از ديگر 
عوامل ترومــا در حوزۀ فنی بــرای معلمان 

دانست.«

 ضعــف معلــم در اســتفاده از فنــاوری، 
ناتوانی معلم در اســتفاده از امکانات فنی، 
کافی نبودن دانــش رايانه ای معلم، ناتوانی 
معلم در به کارگیــری صحیح فناوری های 
آموزشی، تسلط نداشتن معلم بر اصول کار 
در شــبکه های مجازی، سخت بودن کار با 
فناوری های روز، نداشتن مهارت در تولید 
محتوای الکترونیکی، ناتوانی در اســتفاده 
از ابزارهای آموزشــی تدريس و يادگیری، 
نداشــتن ســواد کافی و الزم برای کار با 
فناوری هــای جديد، ناتوانــی معلمان در 

استفاده از فناوری

ناتوانیمعلم10
دربهکارگیری
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آموزشی
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ20: 
»معلماِن آموزش وپرورش آموزش های الزم 
را بــرای تولید و ارائۀ محتــوای الکترونیکی 
بــه دانش آموزان نديده انــد. آموزش نديدن 
معلمان در اين زمینه دغدغۀ اکثر آن هاست، 
به خصــوص در مواقعــی که تولیــد و ارائۀ 
محتــوای الکترونیکی از آن ها درخواســت 

می شود.

 آموزش نديــدن معلم هــا درزمینۀ کاربرد 
فناوری در تدريس، نبــود آموزش های با 
کیفیــت برای معلم ها در حــوزۀ فناوری، 
نداشــتن آگاهی و دانــش الزم درزمینۀ 
فناوری های آموزشــی، نبود ارائۀ مشاوره 
و راهنمايی هــای الزم به معلمان درزمینۀ 
بهره گیــری از فنــاوری، آموزش نديــدن 
معلمــان برای تدريس بــا کمک فناوری، 
نبود برگزاری کالس های ضمن خدمت با 
کیفیت برای معلمان درزمینۀ فناوری های 

آموزشی

نبودارائۀ6
آموزشهای
الزمبهمعلم
درزمینۀکاربرد
فناوریهای
آموزشی

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ17: 
»عدم ارائۀ آموزش های عملی و کاربردی 
درزمینۀ آشنايی با سخت افزارها و چگونگی 
ساخت و اســتفاده از نرم افزارهای آموزشی 
کارکــردن با فناوری هــای روز را برای معلم 
و دانش آموز ســخت کرده است. معلمان از 
روبه روشدن با فناوری به شدت در هراس اند.«

 ترس از شکســت در استفاده از فناوری به 
هنگام تدريس، اضطراب داشتن در استفاده 

از کامپیوتر، ترس از خراب شدن وسايل

ترساز4
روبهروشدن
بافناوریهای

آموزشی

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ4:
»آشنانبودن دانش آموزان با فضای مجازی، 
کندبودن سرعت اينترنت، زيادبودن تکالیف 
و غیره باعث می شــود دانش آموزان ساعات 
زيادی را در فضای مجازی و اينترنت به سر 
ببرند. اين امر می تواند زمینه ســاز وابستگی 
دانش آمــوز به گوشــی و فضــای مجازی و 

آسیب پذيری دانش آموزان شود.«

 تأثیــرات تربیتی نامطلــوب فناوری ها در 
دانش آموزان، وابستگی شديد دانش آموزان 
به ابزارهــا در يادگیری، امــکان برقراری 
روابط ناسالم، آسیب پذيربودن دانش آموزان 
در اســتفادۀ زياد از فناوری ها، بی تحرکی، 
به خطــا رفتــن و اســتفادۀ نامناســب 
آســیب های  بی خوابــی،  دانش آمــوزان، 
جســمی و ذهنی به دانش آموزان به دلیل 
استفادۀ زياد از ابزارهايی مانند کامپیوتر و 

موبايل، کاهش بینايی

خطرات9
احتمالی
استفادهاز
فناوریبرای
دانشآموزان
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ19: 
»ابزارهايی مانند گوشی موبايل و کامپیوتر 
که اين روزهــا آموزش ازطريق آن ها صورت 
می گیــرد تیغ های دولبه ای انــد که عالوه بر 
انتقــال مفاهیم درســی بــه دانش آموزان 
می تواننــد ســالمتی معلمــان را به خطر 

بیندازند.«

 وابستگی معلم به ابزار برای تدريس، ايجاد 
احســاس عدم نیاز به مطالعــه در معلم، 

مشکالت جسمی برای معلم

مضرات5
استفادۀبیش
ازحداز

فناوریهای
آموزشیبرای
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ13: 
»گاهی مشــاهده می شــود مدارسی که 
امکانات خوبی دارند متأســفانه به داليلی از 
قبیل عدم توجه آموزش وپرورش در نظارت 
بر به کارگیری امکاناتی مانند ويدئو پروژکتور 
و پردۀ هوشــمند و غیره، که گران قیمت هم 
هســتند، از آن اســتفاده نمی کنند يا اينکه 

استفاده به صورت ناصحیح است.«

 کمبود نیروی نظارتی فنی در آموزش وپرورش، 
نبود نظارت بر نحوۀ استفادۀ صحیح از وسايل 
فنی مدارس، نبود پشتیبانی فنی، نبود نیروی 
تعمیراتی برای تعمیر تجهیزات مدارس، نبود 
پشتیبانی از نظام های اطالعاتی طراحی شده 
برای مدارس، نبود پشتیبانی فنی مناسب از 
شبکۀ شاد، سرعِت ُکند اينترنت در مدارس 

متصل به شبکه
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 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ5: 
»درســت اســت که در مــدارس کمبود 
امکانات داريم، امــا اينکه از امکانات موجود 
هم اســتفاده نمی شــود نگران کننده است. 
بعضی اوقــات ابزارهای آموزشــی به همان 
صورت کــه تحويــل گرفته شــده اند انبار 

می شود.«

 نبود تخصص برای اســتفاده از تجهیزات 
موجود، اسقاط شدن وسايل بدون استفاده 
از آن ها، استفاده نکردن معلمان از امکانات 
آموزشی موجود در مدارس، محدودکردن 
اســتفاده از امکانات در مدارس توســط 
عوامل اجرايی، عدم بهره برداری مناســب 
از فناوری های موجود، انبارکردن وســايل 
در مدرســه، اســتفاده نکردن معلمــان از 
کارگاه، آزمايشــگاه و کتابخانــۀ مدارس، 

استفاده نکردن از وسايل آموزشی مدرسه

تجهیزات8
بالاستفادۀ
موجوددر
مدارس

 از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ2: 
»تغییرات ســريع و انفجــاری روش ها و 
ابزارهای فناورانه موردنیــاز برای تدريس و 
آمــوزش در فضای مجازی در دوران فعلی و 
عقب ماندگی معلمان در توانايی اســتفاده از 
ايــن ابزارها و روش ها می تواند عامل ديگری 

برای ترومازدگی آنان باشد.«

استفادۀ بی رويه از فضای مجازی، زياده روی 
در استفاده از فناوری در آموزش، توجه زياد 
به روش های آموزش مبتنــی بر فناوری، 
رشــد و تغییر در ابزارهای آموزشی، تغییر 
در ابزارهای آموزشــی، رشــد خیره کنندۀ 
فناوری در حوزۀ آموزش، رشــد ســريع 
فناوری در آموزش، پیشرفت در تولید انبوه 

و به روز تجهیزات فنی آموزش و يادگیری

رشدسریع7
فناوریدر
حوزۀآموزش

شی
وز
آم
ری

ناو
ۀف
وز
ح
در
ع
ری
س
ت
یرا

غی
وت
د
رش

از نظر مصاحبهشوندۀشمارۀ3: 
»در چند ماه پايانی سال تحصیلی گذشته 
به ناگاه تغییراتی در آموزش دانش آموزان از 
به آموزش های مجازی  آموزش های کالسی 
به وجود آمد. ايــن در حالی بود که معلمان 
آموزش های متناســب با شیوه های جديد را 
دريافت نکرده بودند و اين امر موجب تنش و 

فشار زيادی بر آن ها شد.«

آموزش مجازی جايگزين آموزش کالســی، 
کاهــش زمان آموزش حضــوری، آموزش 
غیرحضوری و تداوم آن )در دوران کرونا(، 
تبديل آموزش های کالسی به آموزش های 
ابزار محور جايگزين  آموزش  الکترونیکی، 

آموزش معلم محور

تبدیل5
آموزشهای
حضوریبه
آموزشهای
غیرحضوری

 جدول 4.   )ادامه( 
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. بحث و نتیجه گیری  

توسعه و رشــِد جامعه در گرو داشتن سازمان های سالم است. در سازمانی 
که ويژگی های سازمان سالم وجود ندارد عمل کردن  به وظايف ممکن نیست و 
در اجرای وظايف سازمان های ديگر نیز اثر منفی خواهد گذاشت. ازسوی ديگر، 
نوع مديريتی که در آن رفتارهای بیمارگونه وجود داشــته باشد در خودپنداره، 
احساس کنترل، مثبت نگری و باورها و افکار افراد تأثیر می گذارد و به جای اينکه 
آن ها را به پیشرفت فردی و موفقیت سوق دهد باعث تشويش و نگرانی در آن ها 

می شود و موقعیت را برای نداشتن بهره وری در سازمان آماده می سازد.
در پژوهش حاضر با طرح اين ســؤال که عوامل مرتبط با ترومای سازمانی 
در معلمان مدارس ابتدايی کدام اند به شناسايی اين عوامل در معلمان مدارس 
ابتدايــی پرداخته شــد. بر اســاس يافته های پژوهش، تبعیــض و بی عدالتی، 
سوءاستفادۀ مالی، ســطح پايین معیشت و رفاه، دشــواری مسئولیت محوله، 
بیماری و مرگ، حرفه ای نبودن، شرايط سخت ارتقا و رشد حرفه ای، افت کیفیت 
و مسائل و مشکالت شــخصی )عوامل فردی(؛ سیاست زدگی آموزش وپرورش، 
بودجــه و اعتبارات ناکافی، ضعــف مديريت، جذب نیروی انســانی ناکارآمد، 
بوروکراســی و کاغذبازی، نبود حمايت سازمانی، تمرکزگرايی، ارزيابی عملکرد 
نامناسب و نظام پاداش و پرداخت نامناسب )عوامل سازمانی(؛ شرايط نامساعد 
محیط کار، بی توجهی به امر تعلیم وتربیت، نارضايتی و اعتراض ذی نفعان، جايگاه 
اجتماعی اقتصادی نامناسب معلم در جامعه، نزول شأن آموزش وپرورش، مسائل 
و مشــکالت خانوادگی دانش آموزان، انتظارات غیرواقع بینانه از معلم، عملکرد 
ضعیف رســانه ها در ارتباط با آموزش وپــرورش ) عوامل محیطی(؛ محدوديت 
دسترســی به ملزومات فناورانه، هزينه بربودن فناوری، ناتوانی در اســتفاده از 
فناوری های آموزشــی، نبود پشــتیبانی و بهره برداری مناســب از فناوری های 
موجود، مخاطره آمیزبودن فناوری و رشــد و تغییرات ســريع فناورانه در حوزۀ 
آموزش )عوامــل فناورانه( از عوامل ايجادکنندۀ ترومای ســازمانی در معلمان 

مدارس ابتدايی شناخته شدند.
عوامل ايجادکننــدۀ تروما در معلمان مدارس ابتدايی در ســطح فردی از 
يک سو ناشی از ساختارهای احساسی و فکری درون معلم و عدم تطبیق روحیۀ 
معلم با انتظارات و شــرايط است. از ســوی ديگر، هر عاملی که انجام دادن کار 
صحیح و راحت را از معلم سلب کند و تنش هايی را به او وارد کند می تواند عامل 
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کاری ايجادکنندۀ تروما برای او تلقی شود. در سطح فردْی معلمان ماننِد ديگران 
جنبه های مربوط به زندگی شخصی خود را دارند. در برخی موارد به وجودآمدن 
تغییراِت کوچک در جنبه های زندگِی شخصِی آنان می تواند ايجادکنندۀ تروما 
باشد. معلمان همیشه در معرض حوادث ناگواری مانند مرگ نزديکان و ابتال به 
بیماری قرار دارند. از دست دادن وابستگی ها و به خطر افتادن سالمتی می تواند 
باعث ايجاد تروما در آن ها شــود زيرا تجربه ای خارج از تجارب معمولی است و 
بــا تهديد جدِی زندگی آن ها يا نقص در حالت فیزيکی همراه اســت. معلمان 
همچنین دچار مشــکالت خانوادگی يا شخصی می شوند. در اين صورت آن ها 
معموالً تنش های شــخصی خود را با مســائل کاری درهم آمیخته و آن ها را با 
خود به محیط کارشــان می آورند. اين امر موجد حالت هايی همچون افسردگی 
و خستگی مفرط می شود و به تبع آن توجه بر کار متمرکز نمی شود و انگیزه ها 
تا حد بســیار زيادی کاهش پیدا می کند. همین امر ســبب می شود تا معلم از 
عهدۀ مسئولیت های شغلی خود به خوبی برنیايد و عملکرد وی تحت تأثیر قرار 
گیرد. درنتیجه همین مسائل موجب تروما در او شود. احساس اينکه در سازمان 
عدالت وجود دارد برای معلم مهم است. اگر معلمان احساس کنند به آن ها ظلم 
می شود، سازمان يا ديگران حق آن ها را پايمال می کنند و اگر برای اخذ حقوق 
خود با موانع رسمی و غیررســمی سازمانی مواجه شوند، در معرض تروما قرار 
می گیرند. افرادی که با نگرش مادی به شــغل معلمی روی آورده اند پايین بودن 
حقوق و دستمزد و وضعیت معیشــتی و رفاهی نامناسب آن ها، به خصوص در 
مقايسه با کارکنان ساير سازمان ها، به علت مطابقت نداشتن انتظارات با واقعیت 
باعث تروما در آن ها خواهد شــد. معلمان برای موفق شــدن در حرفۀ خود بايد 
صالحیت ها و توانايی های الزم را برای آموزش و تدريس داشــته باشند. در غیر 
اين صورت توان انجام دادن کار صحیح و راحت از آن ها سلب می شود، مشکالت 
شغلی برای او به وجود می آيد و به احتمال بیشتری با ترومازدگی مواجه خواهد 
شد. مثبت ارزيابی نکردن نتايج کار و افت کیفیت فرايند تدريس و يادگیری بعد 
از تالش های مکرر معلم درنهايت موجب ناامیدی می شــود و با توجه به سطح 

انتظارات خانواده و مدرسه از نتايج تنش هايی برای معلم به وجود خواهد آمد.
با افزايش رفتارهاِی سیاســی در سطح ســازمانی فضای عاطفی حاکم بر 
مــدارس ابتدايی که الزمۀ ارتباط اثربخش میان معلم و دانش آموزان در مقطع 
ابتدايی است کاهش می يابد. اين امر می تواند به بروز تروما منجر شود. هنگامی 
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که مديران به علت سوءعملکردشان موجب بدنامی مدرسه می شوند و جايگاهش 
در ذهن جامعه و ذی نفعان تخريب می شــود اين امر سبب می شود جّو مدرسه 
از حالت عادی خارج شــود و تمامی کارکنان آن با فشــارهای روحی و روانی 
مواجه شــوند. گاهی افرادی با رشتۀ تحصیلی نامرتبط وارد اين حرفه می شوند 
و برخی ديگر اخالق و شــخصیت مناســب را برای حرفۀ معلمی ندارند. ورود 
افراد نااليق و ناکارآمد به اين حرفه برای معلمان ســخت و غیرقابل قبول است. 
نبــودن آزادی عمل و تأکید بیش از حد بر قوانین و مقررات در مدرســْه حِس 
مسئولیت پذيرِی معلم را کاهش می دهد. در اين صورت او به جای اينکه خود را 
مســئول اعمال کاری خود در مدرسه بداند قوانین و مقررات را مسئول می داند 
و بر اين اساس هیچ تالشی برای رشد علمی و افزايش آگاهی و يادگیری انجام 
نمی دهد. درنتیجه، تمام تالش وی برای تفسیر و اجرای صحیح قوانین صورت 
می گیرد و، مانند فرورفتن در باتالق، طی زمان برای معلمان ايســتايی و ثبات 
و درنهايت تروما به ارمغان می آيد. مســئوالن آموزش وپرورش به منزلۀ متولیان 
امور معلمان همواره به حمايت های لفظی و شــعارگونه در سخنرانی ها بسنده 
کرده انــد اما در عمل کوچک ترين حمايتــی از آن ها نکرده اند. معلمان از اينکه 
حمايت نمی شوند براِی آن ها احساسی رنج آور است. تأکیِد بیش از حد بر تمرکز 
و رسمیْت استقالل و آزادی عمل را کاهش می دهد و در پی آن انعطاف پذيری 
و خالقیــت و نوآوری کاهش می يابد. اين عوامل در هر ســازمانی خســتگی و 
دل آزردگی کارکنان را به همراه دارد و در صورت تأکید بیش از حد می تواند به 

تروما منجر شود.
در ســطح محیطی کار خســته کننده و تکرارِی تدريس آن هم در محیط 
نامطلوِب کالس هــای درس عالوه بر اختالل در ســالمت روان موجب کاهش 
سالمت جسمانی نیز می شود. اکثراً معلمان برای انجام دادن امورات خود وسايل 
و امکانــات الزم و کافــی را ندارند. همچنین آن ها احســاس می کنند محیط 
فیزيکی مدرســه متناسب با شأن و مقام آن ها نیست. اين موارد ازجمله عوامل 
ايجادکنندۀ تروما در آن هاســت. بی توجهی به امــر تعلیم وتربیت، که گاهی از 
نارضايتی عمیق و طوالنی مدت از عملکرد مدرسه و معلمان ناشی می شود، نوعی 
نبود جذابیت در اهداف و راهبردها برای دانش آموزان و اولیا به وجود آورده است. 
کاماًل بديهی است چنین واکنشی ازطرف دانش آموزان و اولیا، که خود را ياريگر 
مدرســه و معلم می خوانند، معلم را به مرور مأيوس و ناامید می کند. بنابراين در 
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صورت تداوم اين مســئله در او تروما ايجاد خواهد شــد. فرهنگ دانش آموزان 
و والدين دربارۀ احترام به جايگاه معلم در قیاس با گذشــته تغییر کرده است. 
گرچه والدين، به ويژه والدين تحصیل کرده، در مقايســه با دانش آموزان احترام 
بیشتری برای معلمان قائل اند، اين موضوع در مقايسه با گذشته کم رنگ تر شده 
و دانش آموزان احترام کمتری برای معلم خود قائل اند. بی احترامی به معلم برای 
او دردناک است. به باور معلمان، رسانه ها باوجود توانايی باال در امر فرهنگ سازی 
و آگاه ساختن اقشار مختلف جامعه دربارۀ اهمیت تأثیر معلم در جامعه تاکنون 
حرکت مثبت و ماندگاری برای شکل گیری منزلت اجتماعی درخور و شايستۀ 
معلمان انجام نداده و گاهی بر اخبار مرتبط با آن ها خالف واقع منعکس شــده 
است. اختالف میان آنچه دربارۀ معلم و مدرسه از رسانه شنیده می شود با آنچه 

درواقع ديده می شود برای معلم رنج آور است.
در سطح فناوری گسترِش آن در بهره گیری از فناوری هايی نظیر کامپیوتر، 
تلفن همراه، دســتگاه دورنگار و اينترنت باعث افزايش ســرعت و دقت شــده 
است. انتظار می رود معلمان با اســتفاده از اين امکانات خالقیت، سودمندی و 
لیاقت خود را بیش ازپیش افزايش دهند. بنابراين فشــار روی معلمان، به منظور 
انجام دادن به موقــع و بی نقص کارها، به خصوص امــر تدريس، به طور طبیعی 
زياد می شود. ازســوی ديگر مسئلۀ همسوشدن با پیشرفت های فناورانه مطرح 
می شــود و معلمان مجبورند کاربرد نرم افزارهای متعدد را در مدت زمان بسیار 
کوتاهی فراگیرند و آن را کاربردی ســازند. اين مطلب خود يکی از عوامل مؤثر 
برای ايجاد فشــار و ضربه به معلمان به شــمار می رود. وقــوع تغییر و تحوالت 
فناورانه و مرزگستری علم و دانِش فنی نیز موجب به چالش کشیدن معلمان در 
مواردی از قبیل محدوديت دسترســی به ملزومات فناورانه، هزينۀ فناوری روز، 
نبود پشــتیبانی و بهره برداری مناسب از فناوری های موجود، مخاطره آمیزبودن 

فناوری و درنهايت ايجاد فشار و ضربۀ روحی به آن ها شده است. 
به علت نوبــودن عنوان پژوهش ازلحاظ دو مورد زير کــه عبارت اند از: 1. 
مسئلۀ مورد بررسی؛ و 2. سازمان و افراد مورد بررسی پژوهشی که دقیقاً منطبق 
با اين عنوان باشــد يافت نشد. اما پژوهش حاضر از جهاتی با پژوهش سپهوند 
و همکاران )1399( در شناسايی نبود ارتقا و موفقیت شغلی، فناوری نامناسب 
و کم بازده، فقدان عدالت سازمانی، وجود ساختارهای متمرکز و نامناسب، نبود 
حمايت سازمانی، فقدان نظام شايسته ساالری، افزايش ناگهانی حجم وظايف و 
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مسئولیت ها، ناکارآمدی مديران و سرپرستان به منزلۀ عوامل ايجادکنندۀ ترومای 
سازمانی همخوان است. همچنین اين پژوهش با پژوهش های دهقانی سلطانی و 
همکاران )1399( درزمینۀ تأثیر رهبری )رهبری زهرآگین( بر ترومای سازمانی 
و سرلک و کولیوند )1394( درزمینۀ تأثیر محیط در ترومای سازمانی و تشديد 
آن مطابقت دارد. در پژوهش های خارجی ِدکلِرک و ساســول )2007( نداشتن 
مهارت و عدم موفقیت در انجام دادن کار، ونوگوپال )2016( فعالیت های ناسالم 
محیط، حجم کار و پیچیدگی شــغلی را از عوامــل تأثیرگذار در تروما معرفی 
کرده اند که بــا يافته های اين پژوهش مطابقــت دارد. والیکانگاس و همکاران 
)2009( به تأثیر رهبران و فناوری در ترومای ســازمانی اشاره کرده اند، چیزی 

که در تحقیق حاضر نیز به آن اشاره شده است.
متناسب با يافته های پژوهش حاضر و در راستای حفظ ساختارهای دفاعی 
و محافظتی در برابر شوک ها و آسیب های وارده بر معلمان پیشنهادهای زير به 

مديران ارائه می شود: 
در سطح فردی توجه به ويژگی های شخصیتی، احساسات و عواطف و ايجاد 

روابط دوستانه با معلمان
در ســطح سازمانی توجه به انعطاف پذيری و ساختار غیرمتمرکز با توجه به 

ماهیت فعالیت معلمان
در سطح محیطی فراهم کردن شرايط مناسب، ازجمله فضا، امکانات و احترام، 

برای حضور معلم در مدرسه و مشارکت اولیا و دانش آموزان در امر آموزش
در ســطح فناوری ارائۀ آموزش های موردنیاز درزمینۀ فناوری ها و تجهیزات 

موردنیاز به معلمان 
درنهايت، هم راســتا با نتیجۀ پژوهش های انجام شــده با عنــوان تروما در 
حوزه های پزشــکی و روان شناســی، بر لزوم توجه جدی به پیشگیری، درمان، 
نوتوانی و همچنین قبول مسئولیت سامان دهی، هماهنگی و اقدامات يکپارچه 

درزمینۀ تروما در آموزش وپرورش تأکید می شود.
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Identifying the Factors behind organizational trauma 
among primary school teachers

The current qualitative study aimed at identifying factors behind organizational trauma 
among the primary school teachers using an exploratory approach. To do so, 20 experts
were interviewed and then the data were analyzed using content analysis method. 
Findings showed that discrimination and inequity, financial abuse, low level of welfare 
and livelihood, difficulty of assigned responsibility, disease and death, not being
professional, tough conditions for occupational promotion, loss of quality, and personal 
problems (individual factors), politicization of education, insufficient budget and credit, 
weakness of management, recruitment of inefficient personnel, bureaucracy, lack of
organizational support, centralism, poor performance evaluation and reward system, 
and inappropriate payment (organizational factors), unfavorable condition of
workplace, neglecting the education, beneficiaries’ dissatisfaction and protest, teachers’ 
inappropriate socioeconomic position in society, the decline of education, students’ family 
problems, having unrealistic expectations of teachers, poor performance of media on 
the education (environmental factors), limited access to the technological requirements, 
the cost of technology, inability to utilize educational technologies, lack of appropriate
support and utilization of available technologies, riskiness of technology and rapid
technological growth and changes in education (technological factors) were recognized 
as the factors behind the organizational trauma among the primary school teachers. 
Using the results of this study, the educational policy makers and managers could think 
how to manage the phenomenon of trauma in the identified domains.
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