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معلمان رکن اساســی در فرایند یاددهی- یادگیری هستند، لذا از تجربیات زیستة آن ها می توان 
اطالعات مفید و گران بهایی اســتخراج کرد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، فهم تجربة زیستة 
معلمان دورة ابتدایی از احســاس مهم بودن بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی 
اجرا شد. روش گردآوری اطالعات اســتفاده از مصاحبه های نیمه ساختمند بود. بر این اساس، از بین 
معلمان دورة ابتدایی، 14 نفر، بر اساس معیارهای ورود به پژوهش، انتخاب شدند. شرط انتخاب، تمایل 
به شــرکت در پژوهش و دارابودن حداقل 10 سال ســابقة معلمی در دورة ابتدایی بود. در ابتدای هر 
مصاحبه، ضمن جلب توجه و عالقه مندکردن معلمان به موضوع، در مورد هدف های پژوهش توضیحاتی 
داده شــد. مصاحبه ها بین 30 تا 45 دقیقه انجام و روی نوار ضبط شد. تحلیل مصاحبه ها، با استفاده 
از الگوی کالیزی و روش تحلیل مضمون انجام شــد. پس از استخراج و طبقه بندی موضوعی، یافته ها 
در سه مقولة اصلی و نه مقولة فرعی؛ »تأثیرگذاری بر دانش آموزان« مشتمل بر سه مقولة فرعی تأثیر 
بر موفقیت تحصیلی، تأثیر احساســی و اجتماعی و تأثیر بر اهداف تحصیلی، »خودباوری« مشتمل بر 
سه مقولة فرعی درک هویت اجتماعی، رضایتمندی از شغل معلمی و احساس ارزشمندی و »احساس 
تعلق به نظام تعلیم وتربیت« مشتمل بر سه مقولة فرعی درک حمایت اجتماعی، پرورش دانش آموزان 
و عامل ایجاد تغییرات طبقه بندی شد. بررســی تجارب معلمان دورة ابتدایی نشان داد که معلمان با 
احساس مهم بودن از انجام وظیفة خطیر تدریس، مانع از فرسودگی روانی خود شده و بخشی از نیازهای 

اجتماعی آنان ارضا خواهد شد.
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مقدمه
تدریس،	شغلی	دشوار	و	نیازمند	توجه	است.	معلمان	باید	بین	وظایف	مختلفی	نظیر	نمره	دهی،	ارتباط	
با	والدین،	انجام	فعالیت	های	فوق	برنامه،	شرکت	در	جلسات	انجمن	اولیا	و	مربیان	و	ارائة	درس،	تعادل	برقرار	

کنند	و	از	همه	مهم	تر	اینکه	در	انجام	این	وظایف،	عواطف	و	احساسات	شخصی	خود	را	کنترل	نمایند.
به	شــکلی	فزاینــده،	از	آنان	انتظار	می	رود	که	در	کنار	نیازهای	علمــی،		نیازهای	اجتماعی	و	عاطفی	
دانش	آموزان	را	نیز	تأمین	نمایند.	بنابراین،	برای	نیل	به	این	مهم	باید	به	روابط	و	تعامالت	با	والدین	و	اولیا	
مدرسه	توجه	ویژه	داشته	باشند.	مطالعات	نشان	می	دهد	که	معلمان	در	این	فرایند	دچار	خستگی	فیزیکی	
و	روحی	)تاکســفورد	و	بردلی1،		2014(،	افســردگی	)بورلی،	بنوین،	فیوریلی،	آملیو	و	پوزی2،	2014(	و	
استرس	شغلی	)پریللتنسکی3،	2019(	می	شوند.	به	زعم	کین،	شین،	تسوکایاما	و	پارک4	)2020(	در	میان	
معلمان	ابتدایی	و	پیش	دبستانی،	بیشترین	عوامل	استرس	زای	گزارش	شده	شرایط	بد	کار،	ساعات	طوالنی	
کار،	حقوق	کم	و	مزایای	اندک	بوده	اســت	و	در	مناطقی	که	فقر	زیاد	و	جمعیت	کمی	دارند،	اســترس	
معلم	بیشتر	خواهد	بود.	ازنظر	یونارتی،	آسالوئی،	ووال	و	ورانگ5	)2020(،	منابع	استرس	زای	شغلی	ای	که	
یک	معلم	با	آن	مواجه	می	شــود،	منحصربه	فرد	است	و	به	تعامل	دقیق	و	پیچیدة	بین	شخصیت،	ارزش	ها،	
مهارت	ها	و	شــرایط	معلم	بستگی	دارد.	این	مسائل،	درنهایت	به	فرسودگی	روانی6	آنان	منجر	خواهد	شد	

)جانسون،	کوپر،	کارترایت،	دونالد،	تیلور	و	میلت7،	2005(.
ماسالخ،	شاوفلی	و	الیتر8	)2001(	فرسودگی	روانی	را	»واکنش	به	عوامل	طوالنی	مدت	و	استرس	زای	
عاطفی	و	بین	فردی	در	محیط	کار«	تعریف	نموده	اند.	این	مفهوم،	به	عنوان	واکنشی	به	استرس	های	شغلی،	
نقشی	مهم	در	غلبه	بر	آن	ایفا	می	کند.	در	این	حالت،	فرسودگی	نقش	نوعی	عنصر	ایجادکنندة	سازگاری	با	
شرایط	را	بازی	می	کند	که	سبب	بروز	نشانه	هایی	برای	کاهش	استرس	و	حفاظت	از	فرد	می	شود	)کالسن،	
پری	و	فرنزل9،	2012(.	دمروتی،	باکر،	ناخراینر	و	شــاوفلی10	)2001(	بر	این	باورند	که	فرسودگی	روانی	
نتیجة	تقابل	مطالبات	باالی	شــغلی	و	منابع	اندک	ســازمانی	اســت.	نارینگ،	بریت	و	بروورز11	)2018(		
معتقدند	که	سرمایه	گذاری	عظیم	احساسی	و	عاطفی	معلمان	می	تواند	علت	اصلی	فرسودگی	آنان	باشد.	
به	طور	ویژه،	آنان	دریافتند	که	به	نمایش	گذاشتن	احساساتی	که	به	خوبی	درک	نمی	شوند،	رابطه	ای	معنادار	
با	مؤلفة	زوال	شخصیت	در	فرسودگی	روحی	معلمان	دارد.	درواقع،	معلمان	گهگاه	نیازمند	بروز	احساساتی	

هستند	که	درکی	از	آن	ها	ندارند.
ادبیات	این	حوزه	به	این	نکته	اشاره	دارد	که	تجربة	فرسودگی	روانی	در	میان	معلمان	به	صورت	کاهش	
سطح	تعهد	کاری،	کاهش	سطح	عملکردی	دانش	آموزان	و	همراه	با	احساس	بی	عالقگی،		انزوا	و	بدبینی	است	
)هاکانن،	باکر	و	شــاوفلی12،	2017(.	کلم	و	کانــل13	)2019(	در	پژوهش	خود	دریافتند	دانش	آموزانی	که	
احساس	حمایت	بیشتری	از	معلمان	خود	دریافت	می	کنند،	پیشرفت	تحصیلی	بهتری	دارند	و	حضور	آنان	
نیز	در	کالس	درس	منظم	تر	است.	پژوهش	هانگ،	لی	و	سو14	)2020(	نشان	داده	است	که	رابطة	مثبتی	بین	
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وضعیت	سالمت	روان	معلمان	با	رضایت	شغلی	و	کارآمدی	آن	ها	و	رابطة	منفی	بین	وضعیت	سالمت	روان	و	
فرسودگی	شغلی	و	افسردگی	معلمان	وجود	دارد	که	حتی	گاهی	اوقات	منجر	به	ترک	حرفة	معلمی	می	شود.	
همچنین،	ســالمت	روان	معلمان	با	نتایج	رشد	دانش	آموزان	و	پریشــانی	روان	شناختی	آن	ها	ارتباط	دارد	
)هاردینگ،	موریس،	ژانل،	فورد	و	هالینگورس15،	2019(.	مطالعات	نشان	داده	است	که	احساسات	مثبت	و	
کاهش	میزان	استرس	و	فرسودگی	با	ارتباطات	اثربخش	معلمان	)شانن-	موران	و	گریس16،	2015؛		فان	ماله	
و	فانهاوته17،	2015(	رابطة	معنادار	دارد.	زانز18	)2008(	نشــان	داده	است	که	ابعاد	حمایت	اجتماعی	نظیر	
راهنمایی	از	ســوی	دیگران	و	اطمینان	خاطر	از	ارزشمندبودن	با	کاهش	فرسودگی	شغلی	رابطة	معناداری	
دارد.	همچنین،	ارتباط	این	موضوع	با	عواملی	نظیر	انزوای	حرفه	ای19	)وینر	و	بیرکهولز20،	2013؛	طالبی	و	
هاشم	پور،	1398؛	صابری،	مروجی	و	صالح،	1390(،	مشارکت	)مطلبی	و	کیانی،	1396(	و	عوامل	شخصیتی	

)پریللتنسکی،	2019؛	لطفی	نیا	و	محسنی	نیا،	1389(	بررسی	شده	است.
همانند	بسیاری	از	حوزه	های	سالمت،	در	این	مقوله	نیز	پیشگیری	نسبت	به	درمان	تأثیر	بیشتری	دارد.	
حفظ	سالمت	جسمی	و	روحی	معلمان	به	درک	عوامل	فرسودگی	روانی	و	همچنین	عوامل	پیشگیرانه	ای	
نیاز	دارد	که	می	تواند	مانع	از	بروز	اســترس	و	فرســودگی	شــود	و	رضایت	شغلی	معلمان	را	افزایش	دهد	
)کالســن	و	همکاران،	2012(.	اغلب	مطالعات	در	این	عرصه	بیشتر	بر	دالیل	و	علل	متمرکز	بوده	و	اندک	
پژوهش	هایی	به	بررسی	شاخص	های	حفاظتی	و	راهبردهای	پیشگیرانه	پرداخته	اند.	باکر،		دمروتی	و	یووما21	
)2005(	نقش	منابع	ســازمانی	در	مطالبات	فردی	و	فرسودگی	شــغلی	را	بررسی	کردند	و	دریافتند	که	
نیازهــای	عاطفی	از	متغیرهایی	همچون	خودمختاری،	حمایت	اجتماعی	و	بازخورد	از	ســوی	مدیران	و	
همکاران	تأثیر	می	پذیرد.	مطالعة	رانجلوویچ،	اســتوییلکوویچ،		و	میلویویچ22	)2013(	در	مورد	نشانه	های	
فرســودگی	در	200	معلم،	نتیجه	گرفته	است	که	برآورده	شدن	نیازهای	اساسی	معلمان	در	جلوگیری	از	
بروز	فرسودگی	آنان	مؤثر	است.	معلمانی	که	نیازهای	روانی	آنان	به	خوبی	ارضا	نشده	باشد،	میزان	باالتری	
از	فرسودگی	را	از	خود	نشان	می	دهند.	در	مقابل،	معلمانی	که	نیازهای	آنان	به	میزان	باالتری	تحقق	یافته	

است،	رضایت	شغلی	باالتری	دارند	)وینر	و	بیرکهولز،	2012(.
بر	اساس	نظریة	خودمختاری،	انگیزة	اصلی	انسان	ها	درواقع	برآورده	ساختن	نیاز	است	و	نیازهای	اولیه	
نیز	جهان	شمول	هستند.	این	نظریه	به	ســه	نیاز	روان	شناسی	اساسی	خودمختاری،	شایستگی	و	ارتباط	
توجه	دارد.	نیاز	به	خودمختاری	را	می	توان	نیاز	به	رفتار	مطابق	با	ارزش	های	فردی	و	به	نمایش	گذاشــتن	
تجلی	خوِد	واقعی	فرد	دانســت.	در	خصوص	معلمان،		این	نیاز	در	قالب	فرآیندهای	تصمیم	گیری،		آزادی	
در	انتخاب	روش	های	تدریس	و	انعطاف	در	ساعات	کاری	قابل	تعریف	است.	شایستگی	نیازی	روان	شناسی	
است	که	فرد	احساس	کند	قابل	و	شایسته	است،	می	تواند	بر	چالش	ها	غلبه	کند	و	بر	آن	ها	تسلط	یابد.	در	
خصوص	معلمان،	شایستگی	را	می	توان	در	میزان	دستیابی	آنان	به	فرصت	های	پیشرفت	شغلی	و	همچنین	
توانایی	آنان	برای	مشارکت	در	یادگیری	دانش	آموزان	و	همکارانشان	تعریف	نمود	)دسی	و	رایان23،	2002(.	
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هانگ	و	همکاران	)2020(	بر	این	باورند	که	نیاز	به	ارتباط	بیانگر	آن	اســت	که	هم	»اهمیت	دادن«	و	هم	
»اهمیت	داشتن«		برای	دیگران	در	سالمت	فرد	مهم	و	تأثیرگذار	است.	این	نیاز	برای	افراد	شاغل	در	مشاغل	
حمایتی	یعنی	مشاغلی	که	ارتباط	با	ذی	نفعان	و	همکاران	در	آن	ها	جزء	وظایف	اصلی	شاغل	است	)همانند	

معلمان(،	اهمیت	بسزایی	دارد.
احساس	مهم	بودن24	به	میزان	احســاس	فرد	از	داشتن	نقش	مهم	در	زندگی	دیگران	اطالق	می	شود	
و	به	تحقق	یکی	از	جوانب	نیازهای	ارتباطی	انســانی	مربوط	اســت.	احســاس	مهم	بودن	اولین	بار	توسط	
روزنبرگ	و	مک	کوالف25	)1981(	مطرح	شــد.	آنان	احســاس	مهم	بودن	را	»احساس	اینکه	دیگران	به	ما	
وابسته	هستند،	به	ما	عالقه	دارند	و	نگران	سرنوشت	ما	هستند«		تعریف	نموده	اند.	احساس	مهم	بودن	اگر	
از	دریچه	نظریه	های	انگیزشــی	مبتنی	بر	نیاز	نگریسته	شود،	می	تواند	به	عنوان	مؤلفه	ای	مهم	در	روابط	و	
مؤلفه	ای	ویژه	در	نیاز	به	تعلق	در	نظر	گرفته	شــود.	درحالی	که	افراد	به	دنبال	رابطه	با	کسانی	هستند	که	
برای	آن	ها	اهمیت	دارند.	احســاس	مهم	بودن	راهی	برای	مفهوم	ســازی	نیاز	درونی	بشر	به	درک	اهمیت	
فرد	در	زندگی	دیگران	است.	ازنظر	کانولی	و	میرز26	)2003(،	شواهدی	وجود	دارد	که	رابطة	متقابل	بین	

احساس	مهم	بودن	و	رضایت	شغلی	را	بیان	می	کند.
اگرچه	مفهوم	احســاس	اهمیت	طی	مدت	چهل	سال	گذشــته	مطرح	شده،	اما	ادبیات	موضوعی	در	
خصوص	این	مفهوم	نسبتاً	محدود	و	نادر	است.	به	ویژه،	ادبیات	بسیار	کمی	در	مورد	کاربرد	این	مفهوم	در	
حوزه	های	شغلی	به	چشم	می	خورد.	این	مفهوم	داللت	های	ضمنی	فراوانی	برای	شاغالن	دارد.	اگر	محیط	
کار	به	خودی	خود	فرصت	هایی	را	برای	تجربه	احســاس	مهم	بودن	در	اختیار	کارکنان	قرار	دهد،		ســبب	
افزایش	رضایت	شــغلی،		کاهش	فرســودگی	روانی	و	حتی	کاهش	میزان	تعارضات	در	محیط	کار	خواهد	
شد.	درواقع،	شواهد	ابتدایی	از	وجود	رابطه	ای	مثبت	بین	احساس	مهم	بودن	و	رضایت	شغلی	حکایت	دارد	
)کانولی	و	میرز،	2003؛		ریل27،	2006(.	افرادی	که	احساس	می	کنند	در	محیط	کار	برای	دیگران	اهمیت	

دارند،	از	شغل	خود	رضایتمندی	بیشتری	دارند.
درک	احساس	مهم	بودن	درخور	توجه	و	شایسته	تأمل	است.	شاید	اصلی	ترین	اهمیت	آن	این	است	که	
ثابت	شــده	است	احساس	مهم	بودن	رابطه	ای	مثبت	با	عزت	نفس	دارد	)الیوت،	کوالنجلو	و	گلز28،	2005(.	
بــاال	و	آدامو29	)2020(	نتیجه	گرفته	اند	معلمانی	که	حرفة	خود	را	مهم	می	پندارند	و	به	کار	خود	اهمیت	
می	دهند،	از	ویژگی	های	حرفه	ای	قوی	تری	در	شــغل	معلمی	برخوردارند.	یافته	های	ســاهین30	)2017(	
نشان	داد	معلمانی	که	به	عملکرد	خود	اهمیت	می	دهند،	اعتمادبه	نفس	باالیی	دارند	و	معتقدند	که	موفق	
خواهند	شد،	بنابراین	سطح	خودکارآمدی	آن	ها	نیز	افزایش	می	یابد.	احساس	مهم	بودن	نقشی	غیرمستقیم	
در	کاهش	سطح	اضطراب	)دیکسون،	شایدگر	و	مک	ورتر31،	2009(	و	کاهش	سطح	افسردگی	)هاردینگ	
و	همکاران،	2019(	دارد	و	سطح	سالمت	جسمی	و	روانی	را	افزایش	می	دهد	)ریل	و	مایرز32،	2004؛	تاکر،	
دیکسون	و	گریدین33،	2010(.	خالصه	اینکه،	کسانی	که	حس	می	کنند	در	زندگی	دیگران	اهمیت	دارند،	
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عالئم	فیزیولوژیک	منفی	کمتر	و	عالئم	مثبت	بیشتری	دارند	)فرانس	و	فینی34،	2009(.
احساس	موفقیت	یا	شکست	ادراک	شــده	توسط	معلمان،	اغلب	بر	اساس	میزان	قدرت	روابط	آنان	با	
دانش	آموزان	و	توانایی	آنان	در	راهنمایی	هرچه	بهتر	دانش	آموزان	در	فرایند	یاددهی-	یادگیری	به	وجود	
می	آید.	درک	احســاس	مهم	بودن	به	احتمال	زیاد	می	تواند	بر	ارزیابی	یک	معلم	از	اســتحکام	رابطة	خود	با	
دانش	آمــوزان	تأثیــر	بگذارد	و	درنتیجه	بر	درک	وی	از	موفقیت	نیز	اثر	خواهد	داشــت.	هنگامی	که	معلم	
حس	کند	در	مدرســه	برای	دانش	آموزان	اهمیت	دارد،	در	روابط	خود	نیز	احساس	موفقیت	خواهد	کرد،	

به	عبارت	دیگر	وقتی	فرد	روابط	موفقی	داشته	باشد،	خود	را	نیز	موفق	می	داند.
احساس	مهم	بودن	را	می	توان	یکی	از	مؤلفه	های	مهم	نیاز	به	تعلق	دانست	و	بدین	ترتیب،	این	موضوع،	
نقطة	شروعی	برای	پژوهش	ها	و	مطالعات	بیشتر	خواهد	بود.	بر	اساس	جست	وجوهای	پژوهشگران،	تاکنون	
به	مسئلة	احساس	مهم	بودن	در	حوزه	های	مختلف	شغلی	توجه	نشده	و	به	طور	خاص	نیز	در	جامعة	معلمان	
موردبررسی	قرار	نگرفته	است،	لذا	پژوهش	حاضر	به	بررسی	ساختارهای	مرتبط	با	ارضای	نیازهای	روانی	
و	به	شــکلی	ویژه	ارضای	نیازهای	مرتبط	با	احساس	مهم	بودن	پرداخته	است.	نتایج	این	بررسی	می	تواند	
برای	معلمان	و	دست	اندرکاران	حوزة	تعلیم	وتربیت	که	به	دنبال	ایجاد	محیط	های	آموزشی	پویا	و	استمرار	
و	تداوم	فرآیند	یاددهی-	یادگیری	مثبت	و	الهام	بخش	در	مدارس	هستند،	مفید	باشد.	بر	این	اساس،	سؤال	
اصلی	پژوهش	به	این	صورت	مطرح	شــد:	»معنای	تجربة	احســاس	مهم	بودن	برای	معلم	در	محیط	کار	
چیست؟«.	احساس	مهم	بودن	یک	تجربة	ذهنی	فردی	است.	عوامل	بیرونی	به	وسیلة	فرد	تعبیر	و	تفسیر	و	
سپس	در	چارچوب	درک	شده	ادغام	می	شوند.	پژوهش	حاضر	در	نظر	دارد،	با	تکیه	بر	ماهیت	فردی	تجربة	
احســاس	مهم	بودن،	زوایای	پنهان	و	بنیادی	این	تجربه	را	ارائــه	نماید.	لذا،	هدف	اصلی	پژوهش	واکاوی	

تجارب	معلمان	دورة	ابتدایی	از	احساس	مهم	بودن	در	محیط	کار	بوده	است.

روش شناسی
این	پژوهش	جزء	پژوهش	های	کیفی	و	از	نوع	پدیدارشناســی35	بــوده	که	از	الگوی	هفت	مرحله	ای	

کالیزی36	استفاده	شده	است.	این	روش	شامل	هفت	مرحله	به	این	شرح	است:	
1. خواندن	دقیق	همة	توصیف	ها	و	یافته	های	مهم	شرکت	کنندگان؛	

2. استخراج	عبارت	های	مهم	و	جمله	های	مرتبط	با	پدیده؛	
3.	مفهوم	بخشی	به	جمله	های	مهم	استخراج	شده؛	

4. مرتب	سازی	توصیف	های	شرکت	کنندگان	و	مفاهیم	مشترک	در	دسته	های	خاص؛	
5.	تبدیل	همة	نظرات	استنتاج	شده	به	توصیف	های	جامع	و	کامل؛	

6. تبدیل	توصیف	های	کامل	پدیده	به	یک	توصیف	واقعی	خالصه	و	مختصر؛	
7. معتبرسازی	نهایی.	
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بر	اســاس	این	الگو،	در	ابتدا	به	توصیف	مفهوم	تدریس	عاشقانه	پرداخته،	سپس	اقدام	به	جمع	آوری	
توصیفات	و	قرائت	های	مشــارکت	کنندگان	پیرامون	موضوع	با	استفاده	از	مصاحبة	نیمه	ساختمند37	شده	

است.
مشــارکت	کنندگان	در	ایــن	پژوهش	تمامی	معلمان	دورة	ابتدایی	بودنــد.	برای	انتخاب	از	رویکرد	
هدفمند	مالکی	و	معیار	اشــباع	نظری38	اســتفاده	شد.	شــرط	انتخاب،	تمایل	به	شرکت	در	پژوهش	و	
دارابودن	حداقل	10	سال	سابقة	معلمی	در	دورة	ابتدایی	بود.	در	ابتدای	هر	مصاحبه،	ضمن	جلب	توجه	
و	عالقه	مندکردن	معلمان	به	موضوع،	در	مورد	هدف	های	پژوهش	توضیحاتی	داده	شد.	مصاحبه	ها	بین	
30	تا	45	دقیقه	انجام	گرفت	و	روی	نوار	ضبط	شد.	پس	از	طرح	سؤال	اصلی	پژوهش،	سؤال	های	بعدی	با	
توجه	به	توصیف	های	ارائه	شده	توسط	شرکت	کنندگان	مطرح	شدند.	مطالب	ضبط	شده	برگردانده	شدند	
و	پس	از	انجام	دو	مرحلة	اول	تجزیه	وتحلیل،	برای	اطمینان	از	صحت	تفســیر	و	برداشت	پژوهشگران	از	
اظهارات	هر	شــرکت	کننده،	مجدداً	به	وی	مراجعه،	صحت	تفسیرها	با	نظر	وی	بررسی	و	در	صورت	نیاز	
تغییرات	الزم	انجام	شد.	با	انجام	14	مصاحبه	و	اشباع	اطالعات،	مصاحبه	خاتمه	یافت	و	در	مرحلة	آخر	

تجزیه	وتحلیل	به	عمل	آمد.
به	منظور	رعایت	مالحظات	اخالقی،	پس	از	ارائة	توضیحات	الزم	در	مورد	اهمیت	و	هدف	های	پژوهش،	
رضایت	شــرکت	کنندگان	برای	شــرکت	در	پژوهش	اخذ	شد.	مصاحبه	ضبط	و	به	هر	یک	از	آنان	توضیح	
داده	شــد	که	در	مورد	انصراف	از	شــرکت	در	پژوهش	آزاد	هستند.	پژوهشگران	مشخصات	کامل	خود	را	
در	اختیار	شرکت	کنندگان	قرار	دادند.	هنگام	انجام	مصاحبه	خلوت	و	راحتی	شرکت	کنندگان	فراهم	شد.	
مشخصات	فردی	شرکت	کنندگان،	محرمانه،	حفظ	و	به	آنان	اطمینان	داده	شد	که	فایل	صدا	پس	از	تکمیل	
یادداشت	ها	پاک	خواهد	شد.	مطالب	استخراج	شده	از	هر	مصاحبه	به	اطالع	شرکت	کنندگان	رسانده	شد.	

همچنین،	به	آنان	اعالم	شد	که	در	صورت	تمایل	می	توانند	از	نتایج	پژوهش	مطلع	شوند.
تجزیه	وتحلیل	داده	ها	با	اســتفاده	از	روش	تحلیل	مضمون39	صــورت	پذیرفت.	با	مطالعة	دقیق	این	
متون،	ابتدا	برای	هر	یک	از	مصاحبه	های	تهیه	شــده	تمامی	ایده	های	مســتقل	در	قالب	مقوالت	اصلی	و	
فرعی	شناسایی	و	سپس	به	هرکدام	یک	کد	اختصاص	داده	شد.	چنین	کاری	برای	هرکدام	از	مصاحبه	ها	
انجام	شــد	و	در	صورت	وجود	بخش	هایی	با	مضامین	مشابه	در	متن	مصاحبه	های	قبلی،	از	همان	کدهای	
قبلی	اختصاص	داده	شده	به	عنوان	نشانگر	آن	ها	استفاده	شد.	مقوالت	شناسایی	شده	مجدداً	در	جلسة	بحث	
گروهی	متمرکز40	بررســی	شد.	بر	اساس	رویکرد	توافق	محور41،	روی	مقوالت	استخراج	شده	توافق	نهایی	
حاصل	شد.	در	ادامه،	موارد	به	دست	آمده	با	تأویالت	پژوهشگران	و	سایر	پژوهش	ها	مقایسه	شد	و	درنهایت	

این	فرایند	به	بیان	عمیقی	از	ارتباطات	کالمی	از	سوی	معلمان	منتهی	شد.
اعتبار	داده	های	کیفی	با	اســتفاده	از	تکنیک	های	تأییدپذیری42	از	طریق	خودبازبینی	پژوهشــگران	
	و	اعتمادپذیــری43	بــا	هدایــت	دقیــق	جریان	جمــع	آوری	اطالعات	و	هم	سوســازی	پژوهشــگران44	
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)لینکلــن	و	گوبا45،	1985(	تعیین	شــد.	عالوه	بر	پژوهشــگران،	متن	مصاحبه	هــا	در	اختیار	متخصص	
دیگری	قرار	داده	شــد	و	ایشان	دوباره	مقوالت	فرعی	را	از	متن	مصاحبه	استخراج	کرد	و	مقایسة	مقوالت	

استخراج	شده،	نشان	دهندة	هم	سویی	نگرش	پژوهشگران	و	متخصص	موضوعی	بود.

یافته ها
پس	از	تحلیل	داده	ها،	3	مقولة	اصلی	و	9	مقولة	فرعی	استخراج	شد	که	می	تواند	نشان	دهندة	تجربیات	
معلمان	از	احســاس	مهم	بودن	باشد.	در	جدول	1	مقوالت	اصلی	و	فرعی	استخراج	شده	از	پژوهش	به	طور	

خالصه	آورده	شده	اند.	در	ادامه	هر	یک	از	مقوالت	سه	گانه	به	تفصیل	ارائه	شده	است.

 جدول 1.   مقوالت اصلی و فرعی استخراج شده از پژوهش                                                                                              

مقولة فرعیمقولة اصلی

 تأثیرگذاری 
بر دانش آموزان

تأثیر	بر	موفقیت	تحصیلی

تأثیر	احساسی	و	اجتماعی

تأثیر	بر	اهداف	تحصیلی

خودباوری

درک	هویت	اجتماعی

رضایتمندی	از	شغل	معلمی

احساس	ارزشمندی

 احساس تعلق
 به نظام تعلیم  وتربیت

درک	حمایت	اجتماعی

پرورش	دانش	آموزان

عامل	ایجاد	تغییرات

 الف(  تأثیر بر دانش آموزان
یکــی	از	مقوالت	اصلی	استخراج	شــده	که	به	طور	مکــرر	در	مصاحبه	ها	تکرار	شــد،	تأثیرگذاری	بر	
دانش	آموزان	بود.	این	مقوله	بر	اســاس	تأثیر	بر	موفقیت	تحصیلی،	تأثیر	احساســی	و	اجتماعی	و	تأثیر	بر	

اهداف	تحصیلی	دانش	آموزان	تعیین	شد.
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همواره	دانش	آموزان	به	دنبال	کســب	موفقیت	در	دوره	های	تحصیل	خود	هســتند	و	در	هر	دو	شیوة	
ارزیابی	کیفی	و	کّمی	تمایل	به	باالترین	ارزیابی	را	دارند.	شرکت کنندة شمارة 3 اظهار	داشت:

	»...	زمانی	که	خودم	را	باور	داشــته	باشم،	قطعاً	می	خوام	که	تو	کارم	موفق	باشم،	می	دونم	
که	شغلم	سرنوشت	این	بچه	ها	را	می	سازه	بنابراین	تموم	سعی	خودمو	می	کنم	که	نکته	ای	نگفته	
باقی	نذارم،	هرچی	بلدم	رو	به	دانش	آموزا	یاد	بدم	جوری	که	تا	خوب	یاد	نگرفته	باشن	اول	خودم	
تو	عذابم،	ناراحتم،	باید	تموم	تالشم	رو	بکنم	تا	خوب	یاد	بگیرند.	والدین	هم	این	موضوع	رو	درک	
می	کنن	و	کمک	خوبی	هســتند	برای	بچه	ها	تو	خونه،	الزم	باشــه	با	اونا	هم	درمیون	می	ذارم	تا	
باالخره	یاد	بگیرند.	...	وقتی	یه	مطلبی	رو	یاد	گرفتن	مسلماً	نمرات	خوبی	هم	خواهند	داشت	...«.	

در	جای	دیگری،	شرکت کنندة شمارة 7	گفت:	
»	...	هرچی	بیشــتر	اهمیت	شغل	معلمی	رو	می	فهمم،	هرچی	بیشتر	می	فهمم	که	به	خاطر	
معلم	بودنم	در	جامعه	چه	جایگاهی	دارم	و	امانت	های	مردم	و	آینده	سازای	مملکت	به	من	سپرده	
شدن،	هم	احساس	غرور	می	کنم	هم	احساس	می	کنم	که	نباید	هیچی	کم	بذارم،	می	خوام	هرچی	
در	چنته	دارم	رو	کنم،	چیزی	کم	نذار،	شده	از	خودم	و	خونوادم	بزنم	اما	باید	کارم	رو	به	بهترین	
نحو	انجام	بدم.	مسلماً	کار	کردن	و	تمرین	کردن	زیاد	با	دانش	آموزی	که	از	لحاظ	تحصیلی	مشکل	

داره	هم	برای	اعتبار	خودم	خوبه	هم	به	اون	کمک	کنه	تا	نمرة	بهتری	بگیره	...	.«

از	دیگر	مقوالت	فرعی	این	مقولة	اصلی،	تأثیر	احساسی	و	اجتماعی	بر	دانش	آموزان	بود.	شرکت کنندة 
شمارة 5 گفت:	

»...	از	دیدگاه	من	معلمی	شغل	خیلی	مهمیه	چون	گاهی	اوقات	که	شک	می	کنم	ما	به	عنوان	
یه	معلم	تا	چه	حد	می	تونیم	تأثیرگذار	باشیم	حتی	از	نوع	فرم	لباس	پوشیدنمون،	طرز	صحبت	
کردنمون.	بعضی	وقتا	شــک	می	کنم	صحبت	هایی	که	با	بچه	ها	دارم	می	تونه	اثرگذار	باشه	یا	نه،	
برمی	گردم	به	دوران	دانش	آموزی	خودم.	فکر	می	کنم	و	می	بینم	یه	ســری	معلم	ها	به	طور	خاص	
و	برجســته	تو	ذهن	ما	موندن	یا	بعضی	از	صحبت	های	معلم	ها	رو	فراموشــم	نشــده	و	تو	ذهنم	
هســت	و	الگوبرداری	کردم.	حتی	اون	لحظه	ای	که	این	حرف	رو	زدند،	چه	طور	ایســتاده	بودند	
تو	ذهنم	مجســم	میشه.	وقتی	به	گذشتة	خودمون	برمی	گردیم	می	بینیم	که	معلما	تأثیر	خیلی	
زیادی	داشتند.	دانش	آموزان	همین	االن	هم	تأثیرپذیری	خیلی	زیادی	از	ما	دارند.	زمانی	که	نگاه	
می	کنیم	می	بینیم	چقدر	توی	رفتار	دانش	آموزا	بازخورد	رفتار	خودمون	وجود	داره.	البته	همیشه	

تأثیرات	بلندمدت	رو	خواهد	داشت	...	.«	

یا	شرکت کنندة شمارة 11 عنوان	کرد:	
»...	مثاًل	وقتی	که	مدت	ها	دانش	آموزی	رو	در	مورد	یه	موضوع	خاص	راهنمایی	می	کنی	و	این	
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دانش	آموز	رفته	و	موفق	شده	و	بعد	از	سال	ها	میاد	و	می	گه	که	من	چیزی	ازتون	یادگرفتم،	خیلی	
احساس	خوبی	به	آدم	می	ده	یا	اینکه	شاگردهایی	که	بعد	از	سال	ها	با	من	در	ارتباط	هستند	و	می	گن	
یادتون	هســت	فالن	چیز	رو	به	ما	می	گفتید،	این	جوری	شده،	اون	جوری	شده	و	این	صحبت	شما	
چقدر	به	درد	ما	خورده.	طبیعتاً	وقتی	این	تأثیرات	رو	آدم	می	بینه،	می	فهمه	که	چقدر	می	تونه	توی	
زندگی	انســان	ها	و	به	خصوص	توی	زندگی	بچه	ها	مؤثر	باشه	و	یه	حس	بسیار	خوشایندی	به	آدم	
می	ده	که	با	هیچ	مادیاتی	نمی	شه	برابریش	کرد.	به	مرور	زمان	هم	اگر	آدم	خیلی	دقت	کنه	و	تیزبین	

باشه	حتی	تأثیرات	مثبتش	رو	هم	توی	زندگی	خودش	می	تونه	ببینه	...	.«

جهت	دهی	به	دانش	آموزان	مقولة	ســوم	بود	که	معلمان	به	آن	اشاره	داشتند.	شرکت کنندة شمارة 14 
اظهار	داشت:	

»...	وقتی	احســاس	می	کنم	شغلم	خیلی	مهمه،	کارم	ارزش	داره،	در	آیندة	این	مملکت	نقش	
دارم،	به	خودم	می	بالم.	همین	جور	که	شنیدید،	معلمی	شغل	انبیاست	و	معلمی	واقعاً	هدایت	کردن	
انسان	هاســت،	اون	هم	انسان	هایی	که	آمادة	یادگیری	و	تربیت	شدن	هستند.	من	وقتی	مطالب	و	
مفاهیم	درسی	رو	به	بچه	ها	یاد	می	دم	و	می	بینم	اطالعات	و	علم	شون	در	طول	یکسال	بیشتر	می	شه،	
خب	خیلی	خوشــحال	می	شم	ولی	بیشتر	از	اون	وقتی	خوشحال	می	شم	که	یک	آموزة	اخالقی	یا	
رفتاری	رو	بهشون	یاد	می	دم	و	می	بینم	که	روی	رفتارشون	تأثیر	داشته.	می	بینم	اون	چیزی	رو	که	
بهشون	گفتم	سبب	شده	مسیر	زندگیش	عوض	بشه،	حتی	موردی	داشتم	که	منجر	به	جلوگیری	از	
طالق	پدر	و	مادر	دانش	آموز	شد.	منظورم	اینه	که	من	وقتی	خودمو	مهم	بدونم،	بفهمم	که	وظیفه	ای	
که	بهم	سپردن	چقدر	مهمه،	تنها	آیندة	تحصیلی	دانش	آموزان	و	فقط	نمرة	خوب	گرفتنشون	برام	
مهم	نیست	و	تموم	تالشم	رو	می	کنم	که	انسان	های	خوب	تربیت	کنم،	تو	زندگی	شون	نقش	داشتم	
و	حتی	ازم	سرمشق	بگیرن.	همیشه	خدا	رو	شکر	می	کنم	که	در	بین	بچه	ها	هستم	و	اینقدر	راحت	
می	تونم	کار	ثواب	انجام	بدم.	ما	معلما	خیلی	جاها	می	تونیم	اگر	خدا	توفیق	بده	مشکل	بچه	ها	رو	حل	
کنیم	یا	حتی	مشکل	خانواده	هاشون	رو.	این	جنبه	از	شغل	معلمی	برای	من	خیلی	ارزشمنده.	فکر	

می	کنم	کمتر	شغلی	هست	که	هم	از	لحظ	مادی	و	هم	از	لحاظ	معنوی	سود	ببری	...	.«

 ب(  خودباوری
دومین	مقولةاصلی،	خودباوری	بود	که	بر	اســاس	درک	هویت	اجتماعی،	رضایت	مندی	و	احســاس	

ارزشمندی	مشخص	شده	است.	شرکت کنندة شمارة 8	اظهار	داشت:	
»من	فکر	می	کنم	که	معلمی	شــغل	مهمی	نیست،	معلمی	شغل	خیلی	خیلی	مهمیه!	من	
بهش	افتخار	نمی	کنم،	من	هزاران	بار	بهش	افتخار	می	کنم!	چون	افرادی	توی	کالس	نشستند	و	
میخوای	تربیت	کنی	که	این	افراد	ممکنه	دکتر،	وکیل،	وزیر	یا	حتی	رئیس	جمهور	جامعة	آینده	
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باشــن،	پس	اینقدر	به	خودم	افتخار	می	کنم	که	بهترین	افراد	رو	تربیت	کنم	به	بهترین	شــیوه.	
بعد	هم	که	خیلی	جاها	یه	آدم	با	یه	حرف	من	و	با	اصالح	شدن	رفتارش	به	راه	درست	و	صحیح	

کشیده	می	شه	...«.	
در	جای	دیگری،	شرکت کنندة شمارة 5	گفت:	

»...	وقتی	تو	جامعه	یه	فردی	ازت	می	پرسه	شغلت	چیه،	نگاه	اون	فرد	و	لحن	صحبت	اون	فرد	
تغییر	می	کنه	و	بسیار	محترمانه،	خاضعانه	و	خاشعانه	می	شه	که	من	احساس	غرور	می	کنم،	چرا؟	
نگاه	اون	به	من	نگاهی	شــده	که	یعنی	من	به	اون	حد	از	علم	و	دانش	و	اخالق	و	رفتار	پسندیده	
احاطه	دارم	که	قابلیت	این	رو	پیدا	کردم	که	بچه	های	جامعه	رو	تعلیم	بدم	و	تربیت	کنم.	ببینید	
بیشــتر	شغل	ها	این	جوری	هستش	که	وقتی	مثاًل	یه	دکتری	تو	اتاق	عمل	هست	یا	مهندسی	یا	
تکنسین	هواپیمایی،	خیلی	هاشون	سعی	می	کنن	علمی	رو	که	یاد	گرفتند	یا	حرفه	ای	رو	که	یاد	
گرفتند	به	دیگران	یاد	ندن	که	مثاًل	بگن	فالنی	تو	حرفه	اش،	تو	شــغلش	خوبه	یا	بهترینه،	ولی	
معلمی	تنها	شــغلیه	که	اون	علمی	رو	که	یاد	گرفتی	تمام	و	کمال	به	طرف	مقابلت	یاد	می	دی،	
آرزو	می	کنی	که	دانش	آموزت	از	خودت	بهتر	باشه،	حتی	اگر	چیزی	رو	خودت	کشف	کردی	هم	

با	کمال	صداقت	و	رضایت	به	اون	یاد	می	دی	...«.

مقولة	فرعی	دیگر،	رضایتمندی	معلمان	از	شغل	معلمی	است.	شرکت کنندة شمارة 6 گفت:	
»...	من	واقعاً	احســاس	خیلی	خوبی	از	اینکه	معلم	هستم	دارم.	این	احساس	خوب	که	اصاًل	
مادی	هم	نیست	رو	توی	هیچ	شغلی	نمی	بینید.	شغل	معلمی	شغلیه	که	تمام	افراد	جامعه	همیشه	
باهاشــون	در	ارتباطن،	اونم	یه	ارتباط	قوی	و	نزدیک.	همة	مردم	تا	یه	ســنی	که	خودشون	و	از	
یه	ســنی	به	بعد	هم	بچه	ها	و	نوه	هاشــون	در	حال	درس	خوندن	هستن	و	می	شه	بگیم	معلمی	
تنها	شــغلی	هســت	که	هیچ	وقت	از	زندگی	افراد	بیرون	نمی	ره	و	کمرنگ	نمی	شه.	خوب	قطًعا	
شــغل	معلمی	از	لحاظ	مالی	و	مادی	هیچ	جذابتی	نداره	و	واقًعا	کسی	که	تو	این	شغل	احساس	
رضایت	می	کنه	حتماً	عاشــقانه	به	این	شغل	نگاه	می	کنه.	به	نظر	من	معلمی	رو	نمی	شه	یه	شغل	
بنامیم	چون	ببینید	ما	بخشــی	از	خاطرات،	بخشی	از	زندگی	تمام	افرادی	هستیم	که	در	آینده	
هر	کاره	ای	هم	که	بشن	این	قسمت	از	زندگی	شون	رو	فراموش	نمی	کنن	و	همیشه	به	خوبی	ازش	

یاد	می	کنن	...«.	

یا	شرکت کنندة شمارة 9 اظهار	داشت:	
»...	شــاید	بعضی	ها	فکر	کنن	که	این	شعاره،	ولی	واقًعا	همه	چیز	پول	و	مال	و	منال	نیست،	
شــاید	کسایی	که	تو	شغل	های	دیگه	هســتند،	هیچ	وقت	این	احساس	و	این	لذت	رو	نچشیده	
باشن.	چقدر	اتفاق	افتاده	که	یه	نفر	که	رییس	یه	جایی	هست	یا	به	یه	جایگاه	باالیی	تو	شغلش	
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رسیده،	میاد	و	بعد	از	چندین	سال	خالصانه	ازت	تشکر	می	کنه	و	بهت	عشق	می	ورزه	مثل	اینکه	
تو	والدینش	هســتی.	من	هر	وقت	فکر	می	کنم	می	بینم	اگر	هــزار	بار	هم	به	عقب	برگردم	بازم	
معلمی	رو	انتخاب	می	کنم،	هر	چند	می	بینم	که	سطح	زندگی	معلما	چقدر	از	لحاظ	مالی	پایین	تر	
از	خیلی	افراد	دیگه	ست	و	متأسفانه	مالک	ارزش	ها	تو	جامعه	شده	مدل	ماشین	و	خونه	و	وسایل	
و	این	چیزا،	ولی	معلم	عاشق،	چیزی	تو	وجودش	حس	می	کنه	که	مادیات	در	نظرش	بی	ارزش	تر	
از	بقیه	آدم	هاست.	من	از	این	نظر	که	توی	خاطرات	و	زندگی	خیلی	آدما	حضور	داشتم	و	خواهم	
داشت	احساس	می	کنم	پس	خیلی	مهم	هستم	و	هیچ	وقت	احساس	بیهودگی	نمی	کنم	و	اینکه	
ما	در	زندگی	آدما	حضورعادی	و	معمولی	نداریم	یه	حضور	مؤثر	داریم،	یه	نقش	ســازنده	داریم.	

اینا	به	آدم	انگیزه	و	شوق	کار	میده«.

شرکت کنندة شمارة 8	گفت:	
»...	من	به	معلمی	عالقمندم	چون	با	بچه	ها	سر	و	کار	دارم	نه	با	دفتر	و	کاغذ	و	قلم	و	دستگاه،	
با	موجوداتی	که	روح	دارن	و	بهترین	و	پاک	ترین	انســان	ها	هســتن.	ما	بعد	از	ساعت	مدرسه	از	
کارمون	جدا	نمی	شیم،	تو	خونه	هم	دانش	آموزانمون	جزئی	از	زندگیمون	شدن.	مثاًل	یه	کارمند	
وقتی	صبح	می	خواد	بره	ســر	کار	همچین	اشتیاقی	نداره،	شما	اگر	صبح	اول	وقت	به	هر	اداره	و	
ارگان	و	محیط	کاری	که	بری	همه	کسل	و	بی	حالن	ولی	ببینید	معلم	از	در	خونش	که	بیرون	میاد	
متوجه	می	شید	که	با	چه	شوق	و	انرژی	داره	میره	سر	کار،	چون	یه	سری	بچه	پرانرژی	منتظرشن،	

گفتم	که	بچه	ها	دیگه	جزئی	از	زندگی	معلم	میشن	...«.

مقولة	فرعی	دیگر	این	بخش،	احساس	ارزشمندی	بود.	شرکت کنندة شمارة 13	اظهار	داشت:	
»...	می	دونید	که	معلمی	شغل	انبیاست	و	معلمی	واقعاً	هدایت	کردن	انسان	هاست،	اون	هم	
انسان	هایی	که	آمادة	یادگیری	و	تربیت	هستند.	من	وقتی	مطالب	و	مفاهیم	درسی	رو	به	بچه	ها	
یاد	می	دم	و	می	بینم	اطالعات	و	علم	شون	در	طول	یک	سال	بیشتر	می	شه،	خب	خیلی	خوشحال	
می	شم	ولی	بیشتر	از	اون	وقتی	خوشحال	می	شم	که	یک	آموزه	اخالقی	یا	رفتاری	رو	بهشون	یاد	
می	دم	و	می	بینم	که	روی	رفتارشون	تأثیر	داشته.	من	خیلی	همیشه	خدا	رو	شکر	می	کنم	که	در	
بین	بچه	ها	هستم	و	این	قدر	راحت	می	تونم	کار	ثواب	انجام	بدم.	ما	معلمان	خیلی	جاها	می	تونیم	
اگر	خدا	توفیق	بده	مشــکل	بچه	ها	رو	حل	کنیم	یا	حتی	مشکل	خانواده	هاشون	رو.	این	جنبه	از	
شغل	معلمی	برای	من	خیلی	ارزشمنده.	فکر	می	کنم	کمتر	شغلی	هست	که	هم	از	لحظ	مادی	و	

هم	از	لحاظ	معنوی	سود	ببری	...«.	

یا	شرکت کنندة شمارة 7 اظهار	داشت:	
»...	این	خیلی	قشــنگه	که	ما	هر	سال	با	حداقل	30	-40	نفر	انسان	زندگی	می	کنیم	که	از	
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بســتگان	ما	نیســتند	ولی	برای	ما	خیلی	اهمیت	دارن	و	از	اون	طرف	هم	ما	برای	این	افراد	مهم	
هســتیم	با	وجود	اینکه	هیچ	نسبت	فامیلی	نداریم	ولی	احســاس	عاطفی	خیلی	قویی	بینمون	
به	وجود	می	یاد،	جوری	که	ما	توی	قسمتی	از	زندگی	این	افراد	نقش	داشتیم	و	قسمتی	از	خاطرات	
اونا	به	ما	اختصاص	داره،	حتی	شاید	ما	بعضی	وقتا	بعد	از	چندین	سال	بچه	ها	رو	فراموش	کنیم	
ولی	خیلی	موقع	ها	دیدیم	که	یه	نفر	که	تشکیل	خونواده	داده	به	ما	سر	می	زنه	و	می	گه	من	شاگرد	
کالس	اول	شــما	بودم،	و	واقعاً	آدم	حس	می	کنه	خیلی	براش	ارزش	قائل	شدن	و	ازنظر	دیگران	

ارزشمنده	...«.

 ج(   احساس تعلق به نظام تعلیم وتربیت
احساس	تعلق	به	نظام	تعلیم	وتربیت	مقولة	سوم	بود	که	در	این	تحلیل	شناسایی	شد.	این	مقولةاصلی	

شامل	مقوالت	فرعی	درک	حمایت	اجتماعی،	پرورش	دانش	آموزان	و	برقراری	ارتباطات	مؤثر	بود.
در	خصوص	حمایت	اجتماعی،	شرکت کنندة شمارة 2	گفت:	

»...	خب	اهمیت	شغل	معلمی	واسه	من	بیشتر	از	همه،	به	خاطر	اینه	که	با	بچه	ها	سر	و	کار	
دارم	که	بی	غل	و	غش	هستن،	چون	خودم	هم	روحیة	حساسی	دارم	و	خیلی	زود	به	خاطر	کلک	
و	حقه	بازی	ها	به	هم	می	ریزم،	ترجیح	میدم	تحت	هر	شرایطی	با	بچه	ها	ارتباط	داشته	باشم.	بعد	
از	اون	هم	به	نظرم	هنوز	قشــر	فرهنگی	توی	جامعه	وجهة	بهتری	دارند،	حاال	درسته	که	نسبت	
به	گذشــته	و	نسبت	به	کشورهای	پیشــرفته	جزء	طبقة	مرفه	و	خاص	و	بسیار	محبوب	حساب	
نمی	شن	اما	باز	هم	من	خودم	خیلی	برام	اتفاق	افتاده	که	وقتی	می	پرسن	که	چکاره	هستی	میگم	
معلمم،	با	رفتار	خیلی	شایســته	تری	با	آدم	برخورد	می	کنن	که	نشون	می	ده	مردم	واسه	معلم	ها	
احترام	قائلند؛	مثاًل	چند	بار	شــده	من	کار	بانکی	داشــتم	دیر	رسیدم	و	در	بانک	رو	بسته	بودن،	
وقتی	می	گفتم	کارمندم	نمی	تونم	زودتر	برسم	توجهی	نمی	کردند	اما	وقتی	می	گفتم	معلمم	اجازه	
می	دادند	کارم	انجام	بشــه	و	دیگه	اینکه	برای	یه	خانم،	مدرسه	می	تونه	یه	محیط	کاری	سالم	و	
کم	تنشی	باشه.	می	گم	عالوه	بر	سالم	بودن	محیط	کاری،	انرژی	مثبتی	که	بچه	ها	دارن	واقعاً	به	
آدم	منتقل	می	شــه	که	البته	بســتگی	به	این	داره	که	چقدر	عاشق	معلمی	و	بچه	ها	باشی،	واسه	

من	که	اینجوریه	...«.

پرورش	دانش	آموزان	به	شدت	مورد	تأکید	معلمان	قرار	داشت.	شرکت کنندة شمارة 12	گفت:	
»...	معلمی	شغل	خیلی	مهمیه،	یعنی	ما	هر	بازخورد	مثبتی	به	بچه	ها	بدیم	در	آینده	روی	
رفتار	و	کردارشــون	اثر	مثبت	می	ذاره	ولی	اگر	بازخوردهامون	منفی	باشه،	اعتمادبه	نفسشون	
رو	می	گیریــم	و	در	آینــده	آدم	های	موفقی	نمی	تونن	باشــن.	درواقع	ما	مثــل	یه	کارخاةه	
انسان	ســازی	می	مونیم.	بچه	ها	از	معلمایی	که	خیلی	دوستشــون	دارن	بیشترین	الگوگیری	
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و	تأثیرپذیــری	رو	دارن،	مخصوصاً	از	معلمای	دورة	ابتدایی.	وقتی	که	یه	دکتر	یا	مهندســی	
می	بینم	یا	هر	فرد	تحصیل	کردة	دیگه	ای	می	بینم	که	بداخالقن	یا	نســبت	به	هم	نوعانشون	
بی	تفاوتن،	می	گم	وای	مقصر	ما	معلما	هســتیم	و	بیشــتر	می	فهمم	کــه	چقدر	ما	معلما	تو	
جامعه	مهم	هســتیم.	ما	معلما	نه	فقط	به	بچه	ها	علم	و	دانش	یاد	می	دیم،	بلکه	انســان	بودن	

رو	به	بچه	ها	یاد	می	دیم	...«.	

در	جای	دیگری، شرکت کنندة شمارة 4	اظهار	داشت:	
»...	اگر	معلما	بدونن	که	چقدر	مهم	هســتند	با	حساسیت	خیلی	بیشتری	کارشون	رو	انجام	
میدن،	وقتی	که	بدونن	چقدر	روی	نسل	های	آینده	تأثیر	دارن	بیشار	به	خودشون	اهمیت	می	دن.	
من	خیلی	خــودم	رو	مهم	می	دونم	حتی	خیلی	مهم	تر	از	یک	دکتر	جراح،	چون	جراح	جون	یه	
نفر	در	دستش	هست	و	با	جسم	اون	فرد	سر	و	کار	داره	ولی	معلم	با	روح	بچه	ها	سر	و	کار	داره	و	
هر	بچه	خودش	یک	نســل	هست،	اگر	بتونیم	یه	فرد	خوبی	رو	پرورش	بدیم	این	فرد	روی	نسل	
بعدیــه	خودش	تأثیر	داره	و	حتی	روی	افراد	اطراف	دور	و	برش	هم	تأثیر	می	ذاره	و	بر	عکس	هم	
اگر	توی	کارمون	حساسیت	بخرج	ندیم	و	توجهی	به	پرورش	دانش	آموزامون	نداشته	باشیم،	ظلم	
بزرگی	در	حق	جامعه	مون	و	نســل	های	بعدی	کردیم.	من	به	همین	خاطر	توی	این	شغل	بیست	
ساله	که	خسته	نشدم	و	هنوز	هر	روز	با	شوق	می	رم	مدرسه،	چون	می	فهمم	که	توی	هر	لحظه	در	
کنار	بچه	ها	بودن	چقدر	می	تونم	مؤثر	باشــم	و	خیلی	کارم	رو	دوست	دارم.	احساس	می	کنم	فرد	
خیلی	بدرد	بخوری	برای	جامعه	و	کشــورم	هستم،	دلم	می	خواد	از	تمام	لحظاتم	نهایت	استفاده	

رو	در	پرورش	دانش	آموزانم	داشته	باشم«.

از	دیگر	مقوالت	فرعی	این	بخش	که	معلمان	بر	آن	تأکید	داشتند،	ایجاد	تغییرات	در	دانش	آموزان	بود.
	شرکت کنندة شمارة 10	گفت:	

»...	من	وقتی	همیشــه	به	اطرافیانم	که	مهندس	هســتن	یا	پزشکن	یا	پرستارن	یا	هرشغل	
دیگ	های	دارن	نگاه	می	کنم،	می	بینم	هیچ	کدوم	اینا	درصدد	تغییر	انســان	نیســتن،	اصاًل	این	
موضوع	دغدغه	فکری	شــون	نیســت	ولی	ما	معلما	چقدر	دنبال	تغییر	بچه	ها	از	اشتباهاتشــون	
به	ســمت	مسیر	درست	هســتیم.	حاال	می	دونید	که	چرا	تغییر	بچه	ها	شده	یکی	از	دغدغه	های	
معلما؟	چون	واقعاً	بچه	ها	از	معلماشون	حرف	شنوی	بیشتری	دارن،	اینقدری	که	بچه	ها	به	حرف	
معلمشون	اهمیت	می	دن	به	حرف	هیچ	کس	حتی	پدر،	مادر،	عمو،	دایی،	همسایه،	و	مشاور	که	
گاهی	اولیا	به	خاطر	مشــکالت	زیاد	فرزندشون	مجبور	می	شن	ببرن	گوش	نمی	دن.	واقعاً	معلم	
می	تونه	خودش	یه	مشــاور	و	درمانگر	خوب	برای	بچه	ها	باشــه،	کما	اینکه	دیدیم	خیلی	اوقات	
مشاور	بچه	های	مشکل	دار	از	اولیا	می	خوان	که	به	معلم	بچه	شون	بگه	که	توی	پروسه	اصالح	رفتار	
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بچه	همکاری	کنه،	این	فقط	دلیلش	حرف	شــنوی	زیاد	بچه	ها	از	معلماشون	هست.	من	واقعاً	از	
اینکه	می	تونم	تا	حدودی	باعث	تغییر	و	حل	مشکل	رفتاری	بچه	ها	باشم	خیلی	احساس	غرور	و	

با	ارزش	بودن	می	کنم،	احساس	می	کنم	که	واقعاً	چقدر	می	تونم	مهم	باشم...«.

شرکت کنندة شمارة 11 گفت:	
»یادم	هست	چند	سال	پیش	دو	تا	دانش	آموز	داشتم	که	دوقلو	بودند	اینا	دچار	یه	اضطراب	
خیلی	زیادی	بودند	که	به	قول	پدر	و	مادرشون	بعضی	وقتا	دچار	اسپاسم	عضالت	هم	می	شدند.	
البته	پدر	و	مادرشــون	چیزی	راجع	به	این	مســئله	به	من	نگفتند	چون	فکر	می	کردند	که	این	
موضوع	ربطی	به	معلم	نداره	و	مشــکلی	نیســت	که	معلم	بخواد	بخاطرش	وقت	بذاره	و	متوسل	
شــده	بودند	به	مشــاور.	وقتی	من	بهشون	گفتم	که	من	این	مشــکل	رو	در	مورد	بچه	های	شما	
احساس	می	کنم	و	قصد	دارم	که	تا	اونجایی	که	میشه	برطرفش	کنم	و	ازشون	خواستم	در	مورد	
واکنشهاشون	در	قبال	مسائل	درسی	و	امتحانات	و	این	چیزا	توضیح	بدن،	خیلی	خوشحال	شدن،	
یعنی	اصاًل	باورشون	نمی	شد	که	یه	معلم	قراره	یه	مشکل	رو	اینقدر	جدی	و	موشکافانه	و	علمی	
دنبال	کنه.	یه	جاهایی	از	کار،	والدینشــون	مخصوصاً	مادرشون	به	سختی	می	تونست	عادت	های	
غلط	که	در	مورد	امتحانات	و	درس	و	یادگیری	و	مسائل	درسی	بچه	ها	رو	کنار	بذاره	و	همیشه	به	
من	می	گفت	می	ترسم	این	کارا	رو	بذارم	کنار	بچه	هام	افت	درسی	پیدا	کنن،	باور	کنید	اون	سال	
بهترین	سال	بچه	ها	چه	ازنظر	میزان	یادگیری	مفاهیم	و	چه	ازنظر	آرامش	روحی	بود.	حتی	باعث	
آرامش	و	شادی	خانواده	شون	هم	شده	بود.	حاال	هنوز	بعد	از	چندین	سال	یکی	از	بهترین	دوستای	
خانوادگی	من	شدند.	این	یه	نمونه	بود	و	هر	کدوم	از	ما	معلما	در	طول	سالیان	خدمتمون	چندین	
و	چند	مورد	از	این	تغییرات	رو	به	وجود	می	یاریم	که	واقعاً	خیلی	جاها	آینده	شغلی	و	اجتماعی،	

حتی	خانوادگی	بچه	ها	رو	تغییر	می	دیم«.

شرکت کنندة شمارة 1: 
»...	واقعاً	معلما	باید	قدر	خودشــون	رو	بدونن	که	چقدر	مهمن،	آگه	ما	واقعاً	معلمای	خوبی	
باشــیم	اگر	اشــکال	و	ایرادی	توی	بچه	ها	ببینیم	دنبال	اصالح	اون	می	ریم	چون	که	پذیرای	ما	
هستن	و	می	تونیم	خیلی	زیاد	در	زندگی	و	آینده	اونا	که	درنهایت	آینده	جامعه	مون	هست	تأثیر	
داشــته	باشیم.	اکثر	مواقع	ما	تا	چندین	سال	در	جریان	موفقیت	های	دانش	آموزانمون	هستیم	و	
وقتی	که	بهمون	می	گن	که	شما	فالن	جا	باعث	شدید	من	این	تغییر	رو	بکنم	خیلی	حس	خوبی	
به	آدم	دست	می	ده	و	واقعاً	می	فهمم	که	چقدر	می	تونم	مهم	و	با	ارزش	باشم	و	احساس	مسئولیت	

زیادی	تو	کارم	می	کنم	...«.
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش	حاضر	با	هدف	فهم	تجربة	زیستة	معلمان	دورة	ابتدایی	از	احساس	مهم	بودن	
انجام	گرفت.	نتایج	نشــان	دادند	تجربیات	معلمان	از	مهم	بودن	را	می	توان	در	سه	مقولة	

اصلی	خالصه	کرد:
مقولة	اول،	تأثیرگذاری	بر	دانش	آموزان	بود	که	با	نتایج	پژوهش	های	پریللتنســکی	
)2019(،	کلم	و	کانل	)2019(،	نارینگ	و	همکاران	)2018(،	هاکانن	و	همکاران	)2017(	
همسوست.	رابطة	دانش	آموز	با	معلم	یک	رابطة	باطنی	و	معنوی	است.	دانش	آموز	معلم	را	
شخصیتی	محترم	و	ممتاز	می	داند	که	او	را	در	بزرگ	شدن	و	به	استقالل	و	آزادی	رسیدن	
و	به	عضویت	رســمی	جامعه	درآمدن	کمک	و	مســاعدت	می	نماید.	معلم	با	روح	و	جان	
دانش	آموز	ســروکار	دارد	و	به	همین	جهت	به	عنوان	یک	الگوی	محبوب	و	مطاع	پذیرفته	
می	شود.	دانش	آموز	اگرچه	قباًل	در	محیط	خانواده	رفتارهایی	را	آموخته	و	به	اموری	عادت	
کرده	و	تا	حدودی	شــخصیت	او	شکل	گرفته	است	ولی	هنوز	شکل	ثابت	به	خود	نگرفته	
و	تا	حد	زیادی	قابل	انعطاف	و	تغییر	می	باشــد.	لــذا	دانش	آموزان،	به	دلیل	نفوذ	روحی	و	
معنوی	معلم،	تأثیرات	شــگرفی	از	او	می	گیرند.	معلم،	با	نفــوذ	کالمش	می	تواند	فرزند	
شــقی	ترین	افراد	را	نیز	به	راه	راســت	رهنمود	سازد	مانند	پسر	یزید	بن	معاویه	که	تحت	
تأثیر	معلم	الیقش	به	اهل	بیت	)علیهم	الســالم(	گرایش	پیدا	کرده	بود.	بیشتر	انسان	های	
موفق،	کامیابی	خود	را	مدیون	معلمان	خود	می	دانند	و	نیز	افرادی	هستند	که	سرخوردگی	

و	شکست	های	زندگی	شان،	ناشی	از	برخورد	بد	معلمان	است.
مقولة	دوم،	خودباوری	بود	که	با	نتایج	پژوهش	های	شانن-	موران	و	گریس	)2015(،	
واینینگر	و	بیرکهولتز	)2012(،	زانز	)2008(	همسوست.	به	زعم	پولفورد،	وودوارد	و	تیلور46	
)2018(	خودباوری	به	معنای	شــناخت	ویژگی	های	خود،	پذیرش	آن	ها	و	تکیه	کردن	به	
آن	هاست.	رسیدن	به	خودباوری	نشانة	پذیرش	تمامی	ابعاد	وجودی	خویش	اعم	از	خوب	
و	بــد،	و	پذیرش	توان	و	نیروهایی	اســت	که	فرد	برای	انجام	یــک	فعالیت	و	حصول	به	
هدف	به	آن	ها	نیاز	دارد.	عقیده	ای	که	فرد	در	مورد	خودش	دارد	و	طرحی	که	از	خود	در	
ذهن	ساخته	است،	میزان	خودباوری	او	را	منعکس	می	کند	)لوکه47،	2005(.	خودباوری	
معلمان	به	زمینة	دانش	و	آگاهی	مربوط	می	شود.	معلمانی	که	مهارت	کافی	در	تسلط	بر	
یک	موضوع	یا	رشته	را	دارند،	ممکن	است	خودباوری	قوی	تری	در	تدریس	کالسی	داشته	
باشند.	خودباوری	معلمان	همچنین	به	خودکارآمدی	و	باورهای	معلمان،	به	ویژه	در	سطح	
اعتمادبه	نفس	معلمان،	مربوط	می	شــود.	عالوه	بر	این،	پیشرفت	دانش	موضوعی	معلمان	
در	خودباوری	آنان	تأثیر	دارد.	توســعة	دانش	موضوعی،	دانش	محتوای	آموزشــی	را	در	
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برمی	گیرد	که	در	آن	معلمانی	که	احساس	خودباوری	باالیی	دارند	می	توانند	طیف	وسیعی	
از	علوم	را	آموزش	دهند	و	راهبرد	آموزشی	مناسب	را	انتخاب	کنند	)سدتیادی48،	2020(.	
بنابراین،	هرچه	معلمان	خودباوری	بیشتری	داشته	باشند،	به	خودشان	اطمینان	بیشتری	
داشته	و	کار	خود	را	مفیدتر	و	بااهمیت	تر	بدانند،	بر	یادگیری	دانش	آموزان	تأثیرات	مثبتی	
می	گذارند.	درواقع،	وجود	چنین	احساس	مثبتی	در	معلمان،	رفتارهایی	را	در	آن	ها	تقویت	

خواهد	نمود	که	موجب	پیشرفت	و	موفقیت	بیشتر	دانش	آموزان	خواهد	شد.
هویت	اجتماعی،	مجموعه	ای	از	خصوصیات	و	مشخصات	اجتماعی،	فرهنگی،	روانی،	
فلسفی،	زیســتی	و	تاریخی	همسانی	است	که	بر	یگانگی	یا	همانندی	اعضای	آن	داللت	
می	کند	و	آن	را	در	یک	ظرف	زمانی	و	مکانی	معین،	به	طور	مشخص،	قابل	قبول	و	آگاهانه	
از	سایر	گروه	ها	متمایز	می	سازد	)وستاوی49،	2019(.	توسعة	هویت	معلم	یک	روند	مداوم	
تغییر	و	تفسیر	مجدد	است	که	شخص	خود	را	چه	کسی	می	داند	و	دوست	دارد	چه	کسی	
شــود.	رویکردهای	نظری	متنوعی	در	مورد	هویت	معلم	وجــود	دارد.	برخی	بر	ماهیت	
اجتماعی	و	فرهنگی	هویت	تأکید	می	کنند،	درحالی	که	اکثراً	بر	ماهیت	گفتاری	و	روایی	
آن	تأکید	دارند.	بااین	حال،	بیشتر	رویکردهای	معاصر	بر	این	عقیده	اند	که	هویت	در	یک	
بستر	اجتماعی	ساخته	می	شود	و	بیش	از	آنکه	پایدار	و	ثابت	باشد،	تغییرپذیر	و	پویاست	

)ون	لنکولد،	چوننبوم،	ولمان،	کروسیت	و	بیشیوزن50،	2017(.
فرهنگ	پذیری	و	جامعه	پذیری	از	مهم	ترین	کارکردهای	نظام	تعلیم	وتربیت	به	حساب	
می	آید	چراکه	مهم	ترین	سازوکار	شکل	گیری	هویت	محسوب	می	شوند.	از	سوی	دیگر،	معلم	
نیز	از	عناصر	کلیدی	در	فرایند	یاددهی-	یادگیری	است.	بنابراین	موفقیت	نهاد	تعلیم	وتربیت	
وابسته	به	تربیت	فرهنگی	و	شکل	گیری	هویتی	است.	کاماًل	آشکار	است	که	معلمان	برای	
تحقق	این	اهداف	باید	آماده	شده	باشند.	به	دیگر	سخن؛	نقش	آفرینی	نظام	تربیت	معلم	در	
حوزة	فرهنگ	و	توانمندســازی	و	آماده	ســازی	دانشجومعلمان	برای	ورود	به	قلمرو	تربیت	
فرهنگــی	و	تربیتی	به	معنای	اصیل	کلمه،	به	تغییرات	اساســی	و	بنیادین	در	همة	ابعاد	
نظام	تربیت	معلم	فعلی	نیاز	دارد	)شمشیری،	1396(.	در	سند	برنامة	درسی	از	نقش	معلم	
»به	عنوان	هدایت	کننده	و	اسوة	امین	و	بصیر	در	فرایند	تعلیم	وتربیت	و	مؤثرترین	عنصر	در	

تحقق	مأموریت	های	نظام	تعلیم	وتربیت	رسمی	کشور51«	نام	برده	شده	است.
مقولة	سوم،	احســاس	تعلق	به	نظام	تعلیم	وتربیت	بود	که	با	نتایج	پژوهش	های	کلم	
و	کانل	)2019(،	واینینگر	و	بیرکهولتز	)2012(،	طالبی	و	هاشــم	پور	)1398(	و	مطلبی	
و	کیانی	)1396(	همسوســت.	در	تبیین	این	یافته	می	توان	گفت	احساس	عدم	تعلق	به	
چیزی	و	فرســایش	درونی	در	عصر	حاضر،	مولود	رخت	بر	بستن	معنویت	از	روح	جامعه	
اســت	و	گذار	از	این	مرحله	و	رسیدن	به	سعادت	و	خوشبختی،	نیازمند	توجه	بیشتر	به	
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ارزش	های	متعالی	است.
احساس	تعلق	به	میزان	احساس	ارتباط	فردی،	احترام،	پذیرش،	حمایت	و	پشتیبانی	
توسط	افراد	دیگر	درزمینه	های	مختلف	اجتماعی	برمی	گردد.	درزمینة	مدرسه،	این	مفهوم	
به	میزان	احساس	احترام	و	حمایت	معلمان	توسط	همکارانشان	اشاره	دارد.	احساس	تعلق	
یک	نیاز	اساسی	انســان	و	برای	انگیزه	بخشی	ضروری	است.	افرادی	که	روابط	نزدیک	با	
دیگران	دارند	و	احســاس	تعلق	دارند،	ازنظر	ذهنی	و	جسمی	عملکرد	بهتری	دارند	)ییم	
و	هانگ52،	2019(.	روابط	محترمانه	و	گرم	و	اعتماد	بین	همکاران	برای	احســاس	تعلق	
یک	معلم	اساســی	اســت.	همچنین،	حمایت،	اعتماد	و	احترام	جمعی،	احساس	تعلق	و	
رضایت	شغلی	معلم	را	پیش	بینی	می	کند،	درحالی	که	فقدان	روابط	مثبت	با	معلمان	دیگر	
می	تواند	به	احســاس	تعلق	پایین	تری	منجر	شود.	به	نوبة	خود،	این	مورد	می	تواند	باعث	
فرســودگی	عاطفی	شود	که	می	تواند	بر	رضایت	شــغلی	تأثیر	منفی	بگذارد.	برای	اینکه	
معلمان	احســاس	تعلق	خاطر	با	همکاران	خود	را	داشته	باشند،	این	روابط	باید	مبتنی	بر	
اعتماد	و	احترام	متقابل	باشــد	تا	معلمان	احساس	کنند	که	می	توانند	خودشان	باشند	و	

پذیرفته	می	شوند	)جوتینن	،	2018(.
معلم	امانتی	خطیر	و	پرارزش	را	در	اختیار	دارد	و	باید	امانت	دار	باشد.	او	چه	در	تربیت	
فرزندان،	در	محیط	خانه،	و	چه	در	رهبری	سیاســی،	اجتماعی	جامعه	نقش	مهمی	دارد.	
باید	شرایطی	برای	معلم	فراهم	باشد	تا	به	این	وظیفة	مهم	خود	جامه	عمل	بپوشاند.	گام	
اول	شناختن	قدر	و	منزلت	معلم	است.	نقش	او	نقش	پیامبر	اکرم	)ص(	در	جامعه	است.	
قرآن	کریم	باالتریــن	درجات	را	برای	معلم	منظور	فرموده	و	نهج	البالغه	بهای	معلم	را	با	
بهشت	مقایسه	کرده	است.	در	اسالم	خدمت	به	خلق	خدا	برترین	عبادت	هاست	و	ازآنجاکه	
معلمی	خدمت	به	جامعه	اســت،	ارزش	فراوانی	دارد.	درنهایت،	بر	اساس	نتایج	حاصل	از	
پژوهش	و	با	هدف	اهمیت	دادن	به	معلمان	و	تقویت	احساس	مهم	بودن	در	آنان،	برگزاری	
مستمر	جلسات	مدیران	مدارس	با	معلمان،	شرکت	دادن	معلمان	در	تصمیم	گیری	مسائل	
مدرســه،	برگزاری	کارگاه	های	آموزشی	با	هدف	انتقال	دهی	تجربیات	به	معلمان	شاغل	و	

پاسداشت	و	تکریم	معلمان	بازنشسته	پیشنهاد	می	شود.
اگرچه	هدف	رویکرد	پدیدارشــناختی	دســتیابی	به	اصل	تجارب	انسانی	از	موضوع	
اســت	و	نتایج	پژوهش،	اطالعات	مفیدی	در	مورد	تجربة	زیستة	معلمان	ارائه	نمود،	لکن	
نمی	توان	آن	هــا	را	به	طورکلی	به	تمام	معلمان	تعمیم	داد	که	از	محدودیت	های	پژوهش	
محسوب	می	شود.	بررسی	تجارب	معلمان	از	احساس	دیده	شدن	در	محیط	کار	و	بررسی	
دیدگاه	دانش	آموزان	در	خصوص	تأثیر	معلم	بر	آن	ها	به	عنوان	موضوعات	پژوهشی	آینده	

پیشنهاد	می	شود.
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