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چكيده
پژوهش حاضر منزلت اجتماعی حرفه معلمی ( دبير دبيرستان و آموزگار دبستان ) و تغييرات آن را 
در ميان مشاغل جامعه در طول سه دهه گذشته مورد بررسی قرار می  دهد. برای اين منظور با استفاده 
از روش نمونه گيری خوشه  ای ، ۹۰۲ نفر ( ۵۸۴ مرد و ۳۱۸ زن ) انتخاب شدند. نتايج پژوهش نشان داد 
از ديدگاه شهروندان تهرانی، حرفه معلمی منزلت اجتماعی متوسط رو به باال دارد و اين جايگاه تحت 
تأثير پايگاه اقتصادی و اجتماعی آنان نيست. مطالعه روند منزلت اجتماعی حرفه معلمی نشان می  دهد 

جايگاه اين حرفه در دوره ای سی ساله، رو به كاهش بوده است.
كليد واژه ها : منزلت اجتماعی، حرفه معلمی، شهروندان تهرانی

مقدمه
مردم متايـل دارند افـراد و گروه هايی را كه از نظر پايگـاه اجـتماعی3 در موقـعـيت  های باال يا 
پايني هستند با يكـديگر مقايسه كنند (نيك گوهر،1373). پايگاه اجتماعی، مرتبه يا ارزش هر فرد 
در محيط گروهی، سازمانی يا اجتماعی را منعكس می  كند كه فرد بر اساس آن از برخی ويژگی ها و 
مزايا برخوردار می  شود (توسلی،1369). پايگاه، وسيله  ای است كه  مردم را در طبقات مشخص 

٭ تاريخ دريافت:  86/11/23                تاريخ آغاز بررسی:   86/12/1               تاريخ تصويب: 88/2/16
 (Ab_alizade@yahoo.com :پست الكترونيكی) .1.  كارشناس  ارشد سنجش و اندازه  گيری دانشگاه عالمه طباطبايی

 (Rezaei_am@yahoo.com :پست الكترونيكی) .2.  دانشجوی دكتری روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبايی
3. Social Status



فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 29، سال هشتم، بهار 1388 8

رتبه  بندی می  كند و به طوركلی، از سه بعد اقتصادی (ميزان ثروت، ميزان درآمد، ناحيه و محل 
می  شود (هلر1،  تشكيل  شغل)  اجتماعی  (نوع  بعد  و  حتصيالت)  فرهنگی (سطح  بعد  سكونت)، 
1969، ص132).  بعد اجتماعی پايگاه، منزلت شغلی2 ناميده می  شود كه پايگاه اجتماعی افراد 

يك سازمان را نشان می  دهد ( ميچل، ترجمه شكركن،1383 ).
 منزلت اجتماعی هر شغل به سه عامل بستگی دارد  ( محسنی،1381؛ كاظمی  پور،1383):

 1ــ قدرت شغل برای اعمال اراده فردی؛
 2ــ ميزان امتيازات شغل برای كسب درآمد و ثروت؛

 3ــ اهميت خدماتی كه شغل به جامعه ارائه می كند.
احترام  معمول  به  طور  پزشكی،  شغل  مانند  اهميت،  با  و  درآمد  پر  قدرمتند،  مشاغل 
بيشتری دارند و در مقابل، منزلت اجتماعی مشاغل كارگری كه قدرت يا امتيازی ندارند، پايني  تر 

است.
و  می  كند  تعيني  شاغالن  از  را  جامعه  انتظارات  و  متقابل  رفتار  چگونگی  شغل،  هر  منزلت 
آنان را در ساخت دهی به تعامل های اجتماعی ياری می  رساند. در كشورهای گوناگون، هر شغلی 
منزلت ويژه خود را دارد و مردم هر كشور می  توانند مشاغلی با منزلت باال يا پايني را از هم تشخيص 
دهند ( كاظمی پور، 1383). مردم از شاغالن با منزلت باال، متكني می  كنند،  كمك می  طلبند و  
يا می  خواهند مانند آنان بشوند؛ برای مثال، در مقايسه با مشاغل كارگری، پزشك احترام بيشتری 

دارد و بيشتر اوقات به توصيه های او عمل می  شود.
منزلت مشاغل، متناسب با شرايط و حتوالت اقتصادی و اجتماعی تغيير می  كند. در كشور 
آمريكا با آغاز عصر فضا، به دليل نوع نگاه جامعه آمريكايی به اكتشافات و پيشرفت های فضايی، 
منزلت شغلی حرفه های وابسته به حكومت و جتارت ( از قبيل ديپلمات، استاندار و  بانكدار ) قدری 
تنزل يافت و حرفه های وابسته به حتصيالت و علم (از قبيل دانشمند يا فيزيكدان) اعتبار بيشتری به  

دست آورند ( ميچل، ترجمه شكركن،1383).

طرح مسئله
تعليم و تربيت مردان و زنان توامنند آينده ( كودكان و نوجوانان فعلی) به معلمانی با انگيزه و 
1.  Heller
2.  Occupational Prestige
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كارآمد نياز دارد. بسياری از كشورهای دنيا، نقش معلم در توسعه پايدار را به خوبی درك كرده  اند 
ديده  اند؛  تدارك  حرفه  اين  برای  را  بااليی  اجتماعی  منزلت  مناسب،  شرايط  آوردن  فراهم  با  و 
و  ( پاپلتون  دارد  بااليی  به  رو  اجتماعی  منزلت  معلمی  حرفه  اروپايی،  كشورهای  در  مثال،  برای 
رايزبروگ1990،1؛ دينهام و اسكات2 ،2000) و در كشورهايی مانند آمريكا ( هويل3، 1995؛ 
و  دندان پزشكی  مانند  حرفه هايی  به  نسبت  معلمی  حرفه  تايوان (لني1999،5)  و  ترمين4، 1977) 

حسابداری، منزلت و احترام باالتری دارد.
افالكی  اسماعيلی، 1383؛  و  قاسمی نژاد  ايران ( كاظمی پور، 1374 ؛  در  حتقيقات  نتايج 
فرد، 1380 ) نشان می  دهد جامعه ايرانی اعتبار بااليی برای حرفه معلمی قائل نيست و حمايت های 
اجتماعی ناكافی از معلمان موجب شده است كه از دهه 60  شمسی به بعد، منزلت اجتماعی ساير 

مشاغل، بيشتر از اين حرفه باشد.
 فرآيند كاهش منزلت اجتماعی حرفه معلمی در ايران، نتايج زيانباری در پی داشته است كه 
گرايش نداشنت جوانان مستعد و توامنند به اين حرفه ( افالكی فرد، 1380) احساس سرخوردگی 
و اضطراب شغلی (آگيالر وفايی، 1379)، كاهش انگيزش شغلی( كلدی و عسگری، 1382)، 
بروز نارضايتی در ميان معلمان به صورت اعتصاب و راهپيمايی، كاهش تأثير نقش الگويی معلمان 
برای دانش آموزان و در نهايت نا كارآمدی نهاد تعليم و تربيت برای پرورش نسل آينده ( معيدفر و 
ذهانی، 1384) از جمله اين پيامدها به  شمار می  آيد. برای كاهش و حذف چنني پيامدهايی، بايد 

منزلت اجتماعی حرفه معلمی متناسب با نقش ها و كاركردهای آن تغيير كند.
بررسی قرار  مورد  ايران  معلمان را در  اجتماعی  منزلت  روند  بر آن است تا  حاضر  پژوهش 
ايجاد  زمينه  در  سياست ها  و  برنامه ها  طرح ها،  موفقيت  ميزان  از  منودی  می رسد  نظر  به  دهد؛ 
امكانات رفاهی و افزايش كيفيت زندگی شغلی معلمان، اتخاذ و اجرا شده اند. پرسش هايی وجود 

دارند كه پاسخ به آن ها می  تواند به روشن شدن وضعيت موجود كمك كند:
 منزلت اجتماعی حرفه معلمی ( دبير دبيرستان و آموزگار دبستان ) در حال حاضر، از نظر 

مردم چگونه است ؟
 منزلت اجتماعی حرفه معلمی ( دبير دبيرستان و آموزگار دبستان ) در حال حاضر، ميان 
1 .  Poppleton  & Riseborough
2 .  Dinham & Scott
3 .  Hoyle
4 .  Treiman
5  .  Lin
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مشاغل جامعه چه جايگاهی دارد؟
گذشته  دهه  سه  از  دبستان )  آموزگار  و  دبيرستان  ( دبير  معلمی  حرفه  اجتماعی  منزلت    

تاكنون چه روندی داشته است؟
 آيا ديدگاه مردم نسبت به منزلت اجتماعی حرفه معلمی ( دبير دبيرستان و آموزگار دبستان ) 

بر حسب پايگاه اقتصادی ــ اجتماعی آنان متفاوت است؟

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر، زمينه  يابی طولی از نوع روند است كه در آن با استفاده از منونه های 
گوناگون در زمان های مشخص، ديدگاه مردم درباره منزلت اجتماعی حرفه معلمی (دبير دبيرستان 

و آموزگار دبستان) مورد بررسی قرار گرفته است ( دالور، 1378 ). 
كاظمی پور،1374) در  پژوهش نخست در سال 1356 توسط اشرف و توفيق ( به نقل از 
شهر تهران اجنام شد. حجم منونه اين پژوهش 1172 نفر از رؤسای خانوار بودند كه 4/2 درصد 
پاسخگويان را كارمندان بلند پايه دولت، صاحبان صنايع و مديران شركت های خصوصی، جتار 
دولت،  ارشد  كارمندان  را  درصد   13/5 باال،  سطوح  در  تخصصی  مشاغل  صاحبان  و  عمده 
ميانه  سطوح  در  تخصصی  مشاغل  صاحبان  و  فروش  مديران  كوچك،  صنايع  مديران  و  صاحبان 
تشكيل می  دادند. 31/1 درصد آن ها كارمندان عادی دولتی و بخش خصوصی و كسبه و پيشه-

وران، 45 درصد آن ها كارگران ماهر و نيمه ماهر و كاركنان جزء دولت و بخش خصوصی و 6/3  
را نيز فروشندگان دوره  گرد، كارگران بدون مهارت و كاركنان خانگی تشكيل می  دادند. 

پژوهش دوم را كاظمی  پور در سال 1374 در شهر تهران اجنام داد. حجم منونه اين پژوهش 
900 نفر از مردان شاغل 30 سال به باال بودند كه 10 درصد مجرد، 90 درصد متأهل و ميانگني 
سنی آنان 43/8 سال بود. 4 درصد پاسخگويان بيسواد، 6/1 درصد حتصيالت قدميی، 11/8 
ديپلم، 11/2 درصد  راهنمايی، 7/2 درصد متوسطه، 24/1 درصد  درصد ابتدايی، 7 درصد 
فوق ديپلم، 19/5 درصد ليسانس، 5/9 درصد فوق ليسانس و 3 درصد دكتری داشتند. درآمد 
ماهيانه خانواده 18/5 درصد پاسخگويان كمتر از 30 هزار تومان ، 19/6 درصد آن ها ميان 30 
تا 39  هزار تومان، 31/5 درصد آن ها ميان 40 تا 50 هزار تومان، 17/9 درصد آن ها ميان 51 تا 
99 هزار تومان و 12/5 درصد باالتر از 100 هزار تومان در ماه بود. 57/2 درصد پاسخگويان 
منزل شخصی داشتند، 13 درصد رهنی و اجاره ای، 11/7 درصد اجاره ای، 7/6 درصد منازل 
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پدری يا فاميلی، 4/7 درصد رهنی، ۴/۱ درصد سازمانی، 0/7 درصد موقوفه و مجانی و 0/8 
درصد نيز منازلی غير از موارد ذكر شده داشتند. 

تهران  شهر  در  رضايی  و  علی زاده  توسط   1385 سال  در  حاضر)  (پژوهش  سوم  پژوهش 
سال 1385  در  كه  هستند  سالی  باالی 15  مردان  و  زنان  از  پژوهش  اين  آماری  جامعه  شد.  اجنام 
ساكن شهر تهران بودند. برای منونه  گيری از روش خوشه  ای استفاده شد (حميدی  زاده، 1374). 
برای اين كار، طبق نقشه تفصيلی شهرداری در داخل هر منطقه شهری، محله های آن تعيني شد و 
نقشه به شكل ميلی  متری مدرج گرديد. سپس در  هر منطقه دست  كم 4 حوزه آماری ( خيابان ) به 
صورت تصادفی انتخاب شد. پرسشگران با مراجعه به حوزه آماری مورد نظر، از ميان واحدهای 
مسكونی مستقر، حدود 10 واحد را برای اجرای پرسشنامه به صورت تصادفی انتخاب كردند. از 
هر واحد مسكونی فقط يك نفر برای تكميل پرسشنامه انتخاب شد و اگر افراد واجد شرايط برای 
مراجعه  مجاور  آماری  حوزه  به  پرسشگران  نبودند،  نظر  مورد  آماری  حوزه  در  پرسشنامه  تكميل 

می  كردند.
و  مجرد  درصد  تعداد 54  اين  از  كه  هستند  زن)  و 318  مرد   584 ) نفر  منونه 902  حجم   
46 درصد متأهل می  باشند. ميانگني سنی پاسخگويان 28/7 سال با انحراف معيار 9/7 سال با 
حداقل 15 و حداكثر 77 سال است. 18/4 درصد پاسخگويان در شمال تهران، 19/3 درصد 
درصد  و 16/4  تهران،  غرب  در  درصد  تهران، 31/9  شرق  در  درصد  تهران، 14  جنوب  در 
نيز در مركز تهران سكونت دارند. از نظر حتصيالت، 1/5درصد بيسواد، 1/6 درصد ابتدايی، 
ليسانس، 7/5  درصد  ديپلم، 36  فوق  درصد  ديپلم، 9/2  درصد  سيكل، 32/2  درصد   8/8
درصد فوق ليسانس، 1/5 درصد دكتری، 0/4 درصد حوزوی و 1/2 درصد نيز غير از اين ها 
 11/3 تومان،  هزار   150 از  كمتر  پاسخگويان  درصد   26/3 خانواده  ماهيانه  درآمد  می  باشند. 
درصد آن ها ميان 150 تا 200 هزار تومان، 12/3 درصد آن ها ميان 200 تا 250 هزار تومان، 
5 درصد آن ها ميان 250 تا 300 هزار تومان، 8/2 درصد آن ها ميان 300  تا 350 هزار تومان و 
4/2 درصد باالتر از 350 هزار تومان در ماه است و 32/7 درصد نيز ميزان درآمد ماهيانه خانواده 
خود را گزارش ندادند. 20/1 درصد پاسخگويان، منزل اجاره ای، 24/7 درصد منزل شخصی 
و 22/9 درصد نيز در منزل پدری سكونت دارند. 6/2 درصد پاسخگويان نوع منزل خود را غير از 

موارد ذكر شده، برشمردند. 26/1 درصد پاسخگويان نيز نوع منزل خود را مشخص نكردند.
تا  درآمد  ميزان  حتصيالت،  جنسيت،  سنی،  ميانگني  حلاظ  از  پژوهش  سه  هر  آماری  منونه 
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اجتماعی  و  اقتصادی  شرايط  و  جمعيتی  تركيب  در  تغيير  از  تفاوت  اين  است.  متفاوت  حدودی 
كشور در 30 سال گذشته ناشی شده است. با اين حال در سؤال چهارم پژوهش بررسی می  شود كه 
آيا ديدگاه مردم نسبت به منزلت اجتماعی حرفه معلمی حتت تأثير پايگاه اقتصادی ــ اجتماعی آنان 
است؟ پژوهش حاضر نشان داد ويژگی  های اقتصادی ــ اجتماعی بر نظر مردم تأثير نداشت؛ البته 

می  توان نتايج سه مطالعه را با يكديگر مقايسه كرد.

ابزار پژوهش
روش  و  عينی  روش  می  گيرد:  صورت  كلی  روش  دو  به  مشاغل،  اجتماعی  منزلت  تعيني   
ذهنی ( ستوده چوبری، 1385). در روش عينی، محقق مشاغل را با استفاده از جتربيات خود و 
نيز حتقيقات پيشني، با توجه به مدارج آن ها در سلسله مراتب اجتماعی، طبقه  بندی می  كند؛ اما در 
روش ذهنی به هر شغلی در فهرست مشاغل، بر اساس قضاوت افكار عمومی، امتياز داده می  شود 

و سپس مشاغل بر اساس امتيازهاشان رتبه  بندی می  شوند.
 منزلت اجتماعی مشاغل در ايران تاكنون دوبار به صورت گسترده مورد بررسی قرار گرفته 
كاظمی  نقل از  دادند ( به  اجنام  تهران  در سال 1356در  توفيق  اشرف و  پژوهش اول كه  در  است. 
قسمتی (عالی =100، خوب  ايرانی همراه با طبقه پنج  مشاغل جامعه  پور، 1374 ) 75 شغل از 
=80، متوسط =60، ضعيف =40 و بد =20) در اختيار مردم قرار گرفت و از آن ها خواسته شد 
تا نظر خود را درباره منزلت اجتماعی مشاغل بيان كنند. در پژوهش دوم كه كاظمی پور در سال 
1374 اجنام داد، ابتدا 90 عنوان شغل از مهم  ترين مشاغل رايج در جامعه، با طبقه  ای پنج قسمتی 
شهروندان  اختيار  در   ،(20= بد  و   40= ضعيف   ،60= متوسط   ،80= خوب   ،100= (عالی 
تهرانی قرار گرفت تا آنان نظر خود را مشخص كنند. در هر دو پژوهش،  منزلت اجتماعی مشاغل 

با محاسبه ميانگني پاسخ های افراد و مرتب كردن آن ها به  دست آمد.
مشاغل به  كار رفته در اين پژوهش ها بيش از حد طوالنی هستند؛ بنابراين در پژوهش حاضر 
باشد،  كوتاه  امكان  حد  تا  نهايی  پرسشنامه  و  شود  كمتر  پرسش  مورد  مشاغل  تعداد  تا  كوشيدمي 
پرسشنامه های  تكميل  برای  كافی  فرصت  و  حوصله  انگيزشی،  سطح  آزمودنی  ها  از  بسياری  زيرا 
سطح  در  مقياسی  پايايی  حفظ  با  بنابراين   .(1978  ،1 فرگوسن  و  پپال  و  (راسل  ندارند  را  بلند 
بر  و  می  شود  پژوهشی  زمينه های  در  آن  كارآيی  افزايش  موجب  پرسشنامه  كردن  كوتاه  مطلوب، 
 1 . Russell & Peplau & Fergusen. 
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قوت و امتيازات آن می  افزايد (آناستازی1، 1982). برای اين هدف، ابتدا مشاغل به كار رفته در 
يك  كم  دست  طبقه،  هر  سپس از  شدند.  تقسيم  متجانس  شغلی  طبقه  چهارده  به  پيشني  حتقيقات 
شغل در فهرست نهايی قرار گرفت. كوشيدمي تا مشاغلی انتخاب شوند كه مردم آن ها را به درستی 
می  شناسند. با استفاده از اين روش، فهرست نهايی شامل 50 شغل به دست آمد. طبقات شغلی 

و مشاغل موجود در آن ها به شرح زير هستند:
قهوه  چی،  كله  پز،  سمسار )،  و  قصاب  عطار،  ( بقال،  كاسب  پيشه وری:  مشاغل  1ــ 

دستفروش؛
كفاش،  تراشكار )،  و  برقكار   ، جوشكار  آهنگر،  صنعتگران ( جنار،  مهارتی:  مشاغل  2ــ 

خياط، لوله  كش، سلمانی، نانوا؛ 
3ــ مشاغل كارمندی: كارمندان ادارات دولتی (بنياد شهيد، بهزيستی، هالل احمر، كميته 

امداد و ثبت اسناد)، كارمند بانك، كارمند شركت نفت، كارمند شركت بيمه؛ 
4ــ مشاغل كارگری: كارگر، پستچی، نگهبان، تلفنچی؛ 

5ــ  مشاغل فرهنگی: استاد دانشگاه، دبير دبيرستان، آموزگار دبستان؛ 
6ــ     م  شاغل ورزشهای حرفه  ای:فوتباليست حرفه  ای،كشتی  گيرحرفه  ای،رزمی  كار حرفه  ای؛ 

7ــ  مشاغل هنری: هنرپيشه سينما، خواننده، موسيقيدان؛ 
8ــ مشاغل نظامی و انتظامی : افسر پليس، پاسدار، افسر ارتش؛ 

9ــ مشاغل سياسی: استاندار، وزير، سفير، مقام بلند پايه در يك وزارتخانه دولتی، مناينده 
مجلس؛ 

بازار،  تاجر  كوچك،  كارخانه  دار  بزرگ،  كارخانه  دار  توليدی:  ــ  جتاری  مشاغل  10ــ 
بنگاه  دار اتومبيل، جواهر فروش؛

 11ــ  مشاغل رانندگی: راننده تاكسی؛ 
12ــ  مشاغل كشاورزی: كشاورز ، دامدار؛ 

 13ــ  مشاغل تخصصی: معمار، پزشك، مهندس،وكيل، قاضی،خلبان،روزنامه نگار؛ 
14ــ  مشاغل مديريتی: مدير عامل يك شركت بزرگ، مدير اداره دولتی؛  

سراجنام 50 شغل به صورت تصادفی در قالب پرسشنامه ای مبتنی بر طيف ليكرت گنجانده 
شد. سپس اعتبار محتوايی پرسشنامه  با محاسبه ضريب همبستگی رتبه  ای اسپيرمن، ميان منره های 
1 .  Anastasi
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همبستگی  ضريب  كه  گرفت  قرار  بررسی  مورد  جامعه  شناسی،  متخصص  دو  داوری  از  حاصل 
0/86 به دست آمد. 

نظر داوران نشان داد پرسشنامه كفايت الزم برای بررسی منزلت اجتماعی مشاغل را دارد. 
در اين پرسشنامه، پاسخگويان ميزان منزلت اجتماعی هر شغل را به صورت مجزا در هفت سطح 
شيوه  می كنند.  ارزيابی  پايني)  بسيار  پايني،  پايني،  كمی  متوسط،  باال،  كمی  باال،  باال،  ( بسيار 
منره  گذاری آزمون از مقياس صفر تا 100 پيروی می  كند؛ به اين ترتيب كه به رتبه خيلی باال امتياز 
100، باال امتياز 86، كمی باال امتياز 71، متوسط امتياز 57، كمی پايني امتياز 43، پايني امتياز 
29، خيلی پايني امتياز 14 داده می  شود. برای بررسی پايايی پرسشنامه، از روش آلفای كرانباخ 

استفاده شد كه ضريب 0/89 به دست آمد.
 الزم به توضيح است كه پرسشنامه در هر سه پژوهش طيف ليكرت (حداقل و حداكثر منره به 
ترتيب صفر و 100) را داشت. هم چنني از پاسخگويان سؤال شد كه از نظر آن ها منزلت اجتماعی 

هر يك از مشاغل پرسشنامه چه قدر است؟ 

شيوه اجرا
از  پس  كه  ترتيب  بدين  آمد؛  در  اجرا  مرحله  به  اجرايی  خود  صورت  به  پژوهش  پرسشنامه 
در  پاسخگويان  توجيه  نيز  و  بودند  شده  مشخص  منونه  گيری  مرحله  در  كه  خيابان هايی  به  مراجعه 
پاسخ  پرسشنامه  به  متايل  صورت  در  تا  خواستيم  سال  باالی 15  افراد  از  طرح،  هدف  خصوص 
دهند. در مواردی كه پاسخگويان سطح حتصيالتی بسيار پايني داشته، يا بيسواد بودند، پرسشگران 

پرسشنامه را برای پاسخگو می  خواندند و پاسخ آن ها را عالمت می زدند. 

روش تجزيه و تحليل داده ها 
 جتزيه و حتليل داده ها با آمار توصيفی و استنباطی صورت گرفت. در سطح آمار توصيفی، 
كوملوگروف  استنباطی از آزمون  معيار، در سطح آمار  ميانگني و انحراف  از جدول ها، منودارها، 
برای  معلمی،  حرفه  اجتماعی  منزلت  روند  حتليل  و  مشاغل  رتبه  بندی  بررسی  برای  اسميرنوف 
مقايسه  برای  خوشه  ای،  حتليل  از  مطالعه  مورد  مشاغل  اجتماعی  منزلت  طبقات  كردن  مشخص 
منزلت اجتماعی با توجه به پايگاه اقتصادی ــ اجتماعی پاسخگويان از آزمون يومن ويتنی و آزمون 

كروسكال واليس بهره گرفتيم.
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يافته های پژوهش
از  دبستان)  آموزگار  و  دبيرستان  معلمی (دبير  حرفه  اجتماعی  منزلت  حاضر  حال  در  اول:  سؤال 
نظر مردم چگونه است؟ برای پاسخ به اين سؤال، ابتدا نظر شهروندان تهرانی درباره منزلت اجتماعی 
در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مجزا  صورت  به  دبستان)  آموزگار  و  دبيرستان  معلمی (دبير  حرفه 
و  دبيرستان  معلمی (دبير  حرفه  اجتماعی  منزلت  ميزان  به  مربوط  فراوانی  توزيع   1 شماره  جدول 

آموزگار دبستان) ارائه شده است. 
جدول شماره ۱ــ توزيع فراوانی برآورد منزلت اجتماعی حرفه معلمی 

(دبير دبيرستان و آموزگار دبستان) بر حسب درصد

منزلت اجتماعیميزان منزلت اجتماعی
دبير دبيرستان

منزلت اجتماعی
آموزگار دبستان

1/43/2بسيار پايني
2/46/2پايني

6/512/7بسيار پايني
47/747/9متوسط
23/814/7كمی باال
11/16/9باال

5/15/3بسيار باال
1/93گزارش نشده
100100جمع كل

همان  طور كه در جدول شماره 1 مالحظه می  شود، شهروندان تهرانی منزلت اجتماعی دبير دبيرستان 
را باالتر از آموزگار دبستان ارزيابی كرده  اند. برای آزمون آماری اين يافته، آزمون ويلكاكسون اجرا 
شد. نتيجه نشان داد (p  <0/01؛ z = 9/8 ) شهروندان شهر تهران به طور معنا داری منزلت اجتماعی 
دبير دبيرستان را بيش از آموزگار دبستان می  دانند. به  طور كلی شهروندان تهرانی منزلت اجتماعی 
دبير دبيرستان را در مقياس رتبه  ای از عدد صفر تا 100، با ميانگني 63/79 و انحراف معيار 15/95 

و ميانگني منزلت اجتماعی آموزگار دبستان را 58/58 با انحراف معيار 18/11 ارزيابی كردند.
سؤال دوم: منزلت اجتماعی حرفه معلمی ( دبير دبيرستان و آموزگار دبستان) در ميان مشاغل جامعه 
چه جايگاهی دارد؟ برای پاسخ به سؤال دوم، ميانگني پاسخ های شهروندان درباره منزلت اجتماعی 50 
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شغل مورد بررسی، محاسبه شد. يافته به دست آمده در جدول شماره 2 ارائه شده است.

جدول شماره ۲ــ ميانگين پاسخ های شهروندان درباره منزلت اجتماعی حرفه معلمی 
(دبير دبيرستان و آموزگار دبستان) در ميان مشاغل مورد مطالعه

سال ۱۳۸۵مشاغلرتبهسال ۱۳۸۵مشاغلرتبه

74/8تاجر بازار92/226سفير1
73/8روزنامه  نگار92/227وزير2
72/8كارمند شركت بيمه91/428مدير عامل شركت بزرگ3
72/8كارمند بانك90/129استاد دانشگاه4
67/5افسر ارتش89/130كارخانه  دار بزرگ5
63/8دبير دبيرستان89/131پزشك6
63/5پاسدار88/432مناينده مجلس7
كارمند ادارات(بنياد شهيد، بهزيستی،هالل احمر،87/633قاضی8

كميته امداد ــ ثبت اسناد)
62/9

62/5افسر پليس85/934استاندار9
58/9آموزگار دبستان8535خلبان10
55/5صنعتگران (جنار، آهنگر، برقكار، تراشكار و جوشكار)84/636مقام بلند پايه در وزارتخانه دولتی11
54/7كاسب (بقال، عطار، قصاب، سمسار)84/137فوتباليست حرفه  ای12
51/9كشاورز83/138وكيل13
51/4دامدار82/439هنرپيشه سينما14
50/1راننده تاكسی81/840مهندس راه و ساختمان15
49/7نانوا80/441جواهر فروش16
46/8خياط79/342مدير اداره دولتی17
45/9لوله  كش79/143كارمند شركت نفت18
45/8سلمانی78/944كشتی  گير حرفه  ای19
42/9كفاش77/345كارخانه  دار كوچك20
40/5پستچی76/746موسيقيدان21
38/5پيشه  وران ( كله  پز، قهوه  چی، دستفروش)76/747خواننده22
37/5تلفنچی7548معمار ساختمان23
36/4نگهبان ساختمان74/549رزمی  كار حرفه  ای (كاراته، تكواندو، بوكس)24
34/2كارگر ساختمان73/750بنگاه  دار اتومبيل25
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همان  طور كه جدول شماره 2 نشان می  دهد، در ميان مشاغل مورد مطالعه، سفير به حلاظ 
نظر  از  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  آخر  رتبه  ساختمانی  كارگر  و  اول  رتبه  منزلتی  جايگاه 
شهروندان تهرانی، دبير دبيرستان رتبه 31  و آموزگار دبستان رتبه 35 را دارد. برای بررسی آماری 
رتبه های به دست آمده، از آزمون تك منونه  ای كوملوگروف اسميرنوف استفاده شد. نتيجه به دست 
آمده  (p  <0/01؛ z = 1/22 ) نشان می  دهد تفاوت های ميان رتبه  بندی مشاغل معنادار است. 

با توجه به رتبه منزلت اجتماعی برای دبير دبيرستان و آموزگار دبستان، به حتليل دقيق  تری 
نياز داشتيم تا طبقه منزلتی آن ها نيز تعيني شود، زيرا ميانگني رتبه منزلت شغلی منی  تواند توصيف 
روشنی ارائه دهد، چون رتبه به دست آمده فقط جايگاه اين حرفه را در ميان فهرست مورد مطالعه 

آشكار می  كند، در حالي كه بيش از ده ها شغل در جامعه وجود دارد. 
خوشه ای  حتليل  با  دبستان)،  آموزگار  و  دبيرستان  (دبير  معلمی  حرفه  جايگاه  دقيق  تعيني   
به روش خوشه  بندی وارد1 (هومن، 1380) كه به طور كلی راه  حل های تفسير پذير و با معناتری 
نسبت به ساير روش ها به دست می  دهد، صورت گرفت. حتليل خوشه  ای ابزاری اكتشافی است 
تا  است  پايدار  و  منسجم  گروه های  شكل  به  مشاغل)  مشاهدات (منزلت  كردن  مرتب  آن  هدف  و 
موجود  داده های  طبق  بنابراين  شود.  داده  قرار  طبقاتی  مراتب  سلسله  صورت  به  شغلی  منزلت 
منزلت  ميان  فاصله  و  مشابهت  اقليدسی،  فاصله  محاسبه  وسيله  به  و  تهرانی)  شهروندان  (نظرات 
اجتماعی مشاغل مشخص شد. نتايج پژوهش، شامِل مشاغل درون هر طبقه كلی و طبقه جزئی در 

جدول شماره 3 دسته بندی شده است.

 1. Ward
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جدول شماره ۳ــ طبقات كلی و جزئی تعيين شده، برای منزلت اجتماعی مشاغل مورد مطالعه

طبقات
 كلی

ت  طبقا
مشاغل مورد مطالعهجزيی

بسيار  
باال

پزشك، ١ بزرگ،  كارخانه  دار  دانشگاه،  استاد  بزرگ،  شركت  عامل  مدير  وزير،  سفير، 
مناينده مجلس، قاضی. 

استاندار، خلبان، مقام بلند پايه در وزارتخانه دولتی، وكيل، مهندس.٢

باال
3

موسيقی دان،  حرفه  ای،  كشتی  گير  فروش،  جواهر  سينما،  هنرپيشه  حرفه  ای،  فوتباليست 
بنگاه  دار  بوكسور)،  تكواندوكار،  (كاراته كار،  حرفه  ای  رزمی  كار  معمار،  خواننده، 

اتومبيل. 

روزنامه  نگار، 4 بازار،  تاجر  كوچك،  كارخانه  دار  نفت،  شركت  كارمند  دولتی،  اداره  مدير 
كارمند شركت بيمه، كارمند بانك. 

متوسط
رو به
 باال

افسر ارتش، پاسدار، افسر پليس.5

ثبت 6 امداد،  كميته  احمر،  هالل  بهزيستی،  شهيد،  (بنياد  ادارات  كارمند  دبيرستان،  دبير 
اسناد)، آموزگار دبستان. 

متوسط
روبه
 پايني

صنعتگران (جنار، آهنگر، جوشكار، برقكار، تراشكار)، كاسب (بقال، عطار، قصاب، 7
سمسار)، خياط. 

كشاورز، دامدار ، راننده تاكسی، نانوا، لوله  كش، سلمانی، كفاش. 8

تلفنچی، 9پايني واكسی)،  دستفروش،  رفتگر،  قهوه  چی،  كله  پز،  (دالل،  پيشه  وران  پستچی، 
نگهبان، كارگر. 

ديدگاه  از  كلی  طور  به  داد  نشان  جزئی  گروه   9 و  كلی  گروه   5 خوشه  ای،  حتليل  نتايج 
به  رو  متوسط  باال،  باال،  بسيار  شامل  طبقه،  پنج  از  مشاغل  اجتماعی  منزلت  تهرانی  شهروندان 
باال، متوسط رو به پايني و پايني تشكيل شده است. همچنني از نظر شهروندان شهر تهران، دبير 

دبيرستان و آموزگار دبستان، منزلت اجتماعی متوسط رو به بااليی دارد. 

سوال سوم: منزلت اجتماعی حرفه معلمی (دبير دبيرستان و آموزگار دبستان) از سه دهه 
گذشته تا كنون چه روندی داشته است؟ ديدگاه شهروندان تهرانی در مطالعه روند منزلت اجتماعی 
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مقطع  سه  در  دست  كم  بايد  گذشته،  دهه  سه  در  دبستان)  آموزگار  و  دبيرستان  معلمی (دبير  حرفه 
زمانی مورد بررسی قرار گيرد. برای اين هدف از پژوهش  های زمينه  يابی اشرف و توفيق (1356) 
(به نقل از كاظمی پور 1374)، كاظمی پور (1374) و مطالعه حاضر استفاده شد. برای مقايسه 
معيار  انحراف  و  صفر  ميانگني  (با   Z استاندارد  منرات  به  پژوهش،  سه  منرات  اطالعات،  دقيق  تر 
كه  داشت  احتمال  زيرا  شود،  اجنام  همسان  و  واحد  مقياسی  مبنای  بر  آن  نتايج  تا  شد  تبديل  يك) 
تفاوت اندك در مقياس منره  گذاری پرسشنامه ها، مقايسه های بعدی را با اشكال مواجه كند. برای 
بررسی روند منزلت اجتماعی حرفه معلمی (دبير دبيرستان و آموزگار دبستان) در سه دهه گذشته، 

بر حسب منرات خام و استاندارد ، Z به جدول شماره 4 مراجعه كنيد.

جدول شماره ۴ ــ روند منزلت اجتماعی حرفه معلمی (دبير دبيرستان و آموزگار دبستان)
 Z  در سه دهه گذشته،  بر حسب نمرات خام و استاندارد 

سال1356سال1374سال1385

منزلت اجتماعی آموزگار دبستان
58/5867/2078/40منرات خام

Z 0/620/20/64-منرات استاندارد

منزلت اجتماعی دبير دبيرستان
63/7977/4083/60منرات خام

Z 0/320/780/98-منرات استاندارد

آموزگار  و  دبيرستان  معلمی (دبير  حرفه  اجتماعی  منزلت  می  شود،  مالحظه  كه  همان  طور 
دبستان) در طول سه دهه گذشته، به صورت تدريجی كاهش پيدا كرده است. برای بررسی آماری 
تغييرات (بر حسب منرات استاندارد Z) از آزمون تك منونه  ای كوملوگروف اسميرنوف بهره گرفتيم؛ 
نتايج پژوهش برای منزلت اجتماعی دبير دبيرستان (p <0/01؛ Z= 0/576) و آموزگار دبستان  
(p <0/01؛ Z= 0/425) از نظر آماری معنادار است كه اين مسئله در منودار شماره 1 به روشنی 

مشاهده می  شود. 
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نمودار شماره ۱. روند منزلت اجتماعی حرفه معلمی (دبير دبيرستان و آموزگار دبستان)
Z در سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۵ در شهر تهران بر اساس نمرات استاندارد

ميان  در  معلمی  حرفه  اجتماعی  منزلت  در  كاهش  بيشترين   ، Z بر اساس منرات استاندارد
سال های 74 تا 85  اتفاق افتاده است.

دبيرستان  (دبير  معلمی  حرفه  اجتماعی  منزلت  درباره  مردم  ديدگاه  آيا  چهارم:  سؤال 
اقتصادی  پايگاه  دارد؟  تفاوت  آنان  اجتماعی  ــ  اقتصادی  پايگاه  حسب  بر  دبستان)  آموزگار  و 
ميزان  درباره  پاسخگويان  از  منظور  اين  برای  شد.  سنجيده  متغير  پنج  با  پاسخگويان  اجتماعی  ــ 
حلاظ  به  منزل  نوع  شهر،  در  جغرافيايی  سكونت  محل  خانوار،  ماهيانه  درآمد  ميزان  حتصيالت، 
شخصی يا اجاره  ای بودن و داشنت خودروی شخصی سؤال كردمي. بعد از جمع آوری اطالعات، 
مرحله  در  شدند.  ادغام  يكديگر  با  سپس  و  شد  تبديل   Z استاندارد  منرات  به  متغيرها  از  يك  هر 
بعد با در نظر گرفنت حداقل و حداكثر امتيازات و تقسيم آن ها به سه بخش پايني، متوسط و باال، 
امتياز پايگاه اقتصادی ــ اجتماعی پاسخگويان را تعيني كردمي. نظر شهروندان درباره ميزان منزلت 

اجتماعی بر حسب پايگاه اقتصادی ــ اجتماعی در جدول شماره 5 ارائه شده است.
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ـ اجتماعی آنان ـ نظر شهروندان درباره ميزان منزلت اجتماعی بر حسب پايگاه اقتصادیـ  جدول شماره ۵ـ 

ميانگني رتبهپايگاه اقتصادی ــ اجتماعیحرفه معلمی

دبير دبيرستان
63/97باال

63/75متوسط

64/54پايني

آموزگار دبستان
60/61باال

59/39متوسط

57/16پايني

و  دبيرستان  (دبير  معلمی  حرفه  اجتماعی  منزلت  درباره  شهروندان  نظر  آيا  اين كه  بررسی   
آماری  آزمون  با  است،  گرفته  قرار  آنان  اجتماعی  ــ  اقتصادی  پايگاه  تأثير  حتت  دبستان)  آموزگار 
دبير  اجتماعی  منزلت  ميزان  درباره  پژوهش  نتايج  گرفت.  صورت  واليس  كروسكال  ناپارامتريك 
دبيرستان (P >0/01 ؛Chi =  /388)و آموزگار دبستان (P >0/10 ؛ Chi = 3/26 ) نشان 

می  دهد پايگاه اقتصادی ــاجتماعی پاسخگويان ،تأثيری در پاسخ آن ها نداشته است.

بحث و نتيجه  گيری
آموزگار  و  دبيرستان  (دبير  معلمی  حرفه  اجتماعی  منزلت  بررسی  برای  حاضر  پژوهش 
دبستان)، تعيني جايگاه  آن در ميان مشاغل جامعه، مشخص كردن تغييرات منزلت اجتماعی حرفه 
بر  پاسخگويان  اجتماعی  ــ  اقتصادی  پايگاه  تأثير  بررسی  همچنني   و  گذشته  دهه  سه  طول  معلمی 
برآورد منزلت اجتماعی معلم اجنام شد. برای نيل به اهداف حتقيق، پژوهش های اشرف و توفيق 
در سال 1356 (به نقل از كاظمی پور، 1374)، كاظمی پور (1374) و اطالعات اين مطالعه كه 
مبنای  بودند،  پرداخته  تهران  شهر  در  معلمی  حرفه  اجتماعی  منزلت  مطالعه  به  گذشته  دهه  سه  در 

حتليل قرار گرفت.
 نتايج آزمون ويلكاكسون برای پاسخ به سؤال اول پژوهش:  « منزلت اجتماعی حرفه معلمی 
(دبير دبيرستان و آموزگار دبستان) در حال حاضر، از نظر مردم چگونه است؟» نشان داد از ديدگاه 
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متوسط رو  اجتماعی  منزلت  دبستان)  آموزگار  دبيرستان و  معلمی (دبير  تهرانی، حرفه  شهروندان 
به بااليی دارد. بر اساس اين پژوهش، امروز شهروندان تهرانی در مقياسی رتبه  ای از عدد صفر تا 
100، منزلت اجتماعی دبير دبيرستان را با ميانگني 63/79 و منزلت اجتماعی آموزگار دبستان را 
58/58 ارزيابی می  كنند. در اين ميان دبير دبيرستان در مقايسه با آموزگار دبستان، جايگاه باالتری 
اين  دبيری،  شغل  برای  نياز  مورد  حتصيالتی  سطح  به  توجه  با  كه  است  داده  اختصاص  خود  به  را 

مسئله قابل توجيه به نظر می  رسد. 
آموزگار  و  دبيرستان  معلمی (دبير  حرفه  اجتماعی  پژوهش:  «منزلت  دوم  سؤال  به  پاسخ   
صورت  خوشه  ای  حتليل  با  دارد؟»  جايگاهی  چه  جامعه  مشاغل  ميان  حاضر،  حال  در  دبستان) 
پيشه  وری  مشاغل  از  معلمی  حرفه  معتقدند  تهرانی  شهروندان  داد  نشان  پژوهش  نتايج  گرفت. 
مهارتی (مانند  مشاغل  دستفروش)،  قهوه چی،  ،كله  پز،  سمسار  قصاب،  عطار،  بقال،  (مانند 
نانوا)،  سلمانی،  لوله كش،  خياط،  كفاش،  تراشكار،  و  برقكار  جوشكار،  آهنگر،  جنار، 
راننده  (مانند  رانندگی  مشاغل  تلفنچی)،  نگهبان،  پستچی،  كارگر،  (مانند  كارگری  مشاغل 
تاكسی) و مشاغل كشاورزی (مانند كشاورز، دامدار) جايگاه باالتری دارد. از طرف ديگر، آنان 
كشتی گير  حرفه  ای،  فوتباليست  (مانند  حرفه  ای  ورزش  های  مشاغل  جايگاه،  كه  باورند  اين  بر 
موسيقی دان)،  خواننده،  سينما،  هنرپيشه  هنری (مانند  مشاغل  حرفه ای)،  رزمی  كار  حرفه  ای، 
بنگاه  دار  بازار،  تاجر  كوچك،  كارخانه  دار  بزرگ،  كارخانه  دار  توليدی (مانند  ــ  جتاری  مشاغل 
اتومبيل، جواهر فروش)، مشاغل نظامی و انتظامی (مانند افسر پليس، پاسدار، افسر ارتش)، 
به ترتيب از حرفه معلمی باالتر است. بنا  براين منزلت اجتماعی حرفه معلمی همرديف با مشاغل 
شركت  كارمند  نفت،  شركت  كارمند  بانك،  كارمند  دولتی،  ادارات  كارمندان  (مانند  كارمندی 

بيمه) است. 
و  دبيرستان  (دبير  معلمی  حرفه  اجتماعی  « منزلت  پژوهش:  سوم  سؤال  به  پاسخ  برای   
آموزگار دبستان) از سه دهه گذشته تا كنون چه روندی داشته است؟» بررسی آماری تغييرات پديد 

آمده با آزمون تك منونه  ای كوملوگروف اسميرنوف صورت گرفت.
 مطالعه روند منزلت اجتماعی حرفه معلمی نشان داد در30 سال گذشته، جايگاه اين حرفه 
در جامعه كاهش يافته است. به عبارت ديگر، بر اساس مقياسی 100 درجه ای، منزلت اجتماعی 
حرفه معلمی از سال 1356 تا 1385 با 19/8 منره كاهش مواجه شده است كه بيشترين كاهش در 
دهه ها 70 و ابتدای 80 رخ داد. به نظر می  رسد مشكالت اقتصادی در پديد آمدن اين وضعيت نقش 
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به سزايی دارد؛ زيرا معلمان در اوايل سال 80 راهپيمايی  ها و اعتراضاتی را برای مطالبه حقوق و 
بهبود امور معيشتی  شان اجنام دادند (فرجی دانا و مال جو، 1383)؛ اين مسئله به رغم خصوصيت 
ناپايدار و زودگذری كه داشت، چنان پر سر و صدا بود كه فضای سياسی كشور و افكار عمومی 
را  برانگيخت  و تأثير آن در اذهان شهروندان تهرانی بر جای ماند و پژوهش فعلی به روشنی آن را 

اندازه  گيری كرده است.
نتايج آزمون آماری ناپارامتريك كروسكال واليس برای پاسخ به سوال چهارم پژوهش: « آيا 
پايگاه  حسب  بر  دبستان)  آموزگار  و  دبيرستان  (دبير  معلمی  حرفه  اجتماعی  منزلت  مردم  ديدگاه 
ـ اجتماعی آنان متفاوت است؟»  نشان داد منزلت اجتماعی حرفه معلمی (دبير دبيرستان  اقتصادیـ 
می  توان  را  مسئله  اين  ندارد.  قرار  آنان  اجتماعی  و  اقتصادی  پايگاه  تأثير  حتت  دبستان)  آموزگار  و 
دارد.  قرار  عمومی  عقايد  تأثير  حتت  مشاغل،  منزلت  درباره  مردم  ارزيابی  كه  كرد  تبيني  اينگونه 
توافق  طريق  از  جامعه  اهميت  با  و  گوناگون  مسائل  و  امور  درباره  جمعی  داوری  و  عمومی  عقايد 
جمع به  دست می  آيد و در بيشتر موارد به ويژگی های فردی اعضای جامعه ارتباطی ندارد (محسنی، 

.(1379
انباشت  و  صنعتی  و  علمی  فنی،  نوآوری  توسعه  دانايی،  بر  مبتنی  توسعه  به  دستيابی 
و  دبيرستان  (دبير  معلمی  حرفه  اجتماعی  منزلت  به  توجه  بدون  انسانی  و  فيزيكی  سرمايه های 
آموزگار دبستان) ميسر نخواهد بود؛ بنا براين الزم است برای بهبود منزلت اجتماعی حرفه معلمی 

پژوهش های متعددی طرح ريزی شده، عوامل مؤثر بر كاهش آن مورد بررسی گيرد.
 هر چند يافنت داليل كاهش منزلت اجتماعی معلم به پژوهش های گسترده  ای نياز دارد، اما 
با توجه به مبانی نظری حتقيق، عوامل كليدی تأثير گذار بر منزلت اجتماعی هر شغلی عبارتند از: 
قدرت شغل برای اعمال اراده فردی؛ ميزان امتيازات موجود در شغل برای كسب درآمد و ثروت و 
اهميت خدماتی كه شغل به جامعه ارائه می كند (محسنی،1381؛ كاظمی  پور،1383). بنابراين 
پيشنهاد می  شود پژوهش های الزم در خصوص ميزان تأثير عوامل مذكور و ساير عوامل احتمالی 

بر منزلت اجتماعی حرفه معلمی و راهكارهای ارتقاء آن اجنام شود. 
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