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 پيشرفته جهان نظام هاي آموزشيو  تطبيقي جايگاه و منزلت اجتماعيِ معلمان  ايران بررسي 

  1دكتركيومرث فالحي 
به چگونگي جايگاه و  ي نظام مندو با مقايسه  تحليلي –روش توصيفي  با استفاده از، بررسيدر اين  چكيده: 

گرد آوري داده  پرداخته شده است. منزلت اجتماعي معلمان در ايران و چندنظام آموزشي پيشرفته در جهان
در دسترس، (به صورت الكترونيكي  وغيرالكترونيكي) استخراج و ي اسناد، مدارك، كتاب ها، پژوهش ها  از ها،

در  هاي مورد نظر ه ها تجزيه و تحليل و در نهايت به پرسششده است. داد بر روي كاربرگ هاي استاندارد ثبت
مقايسه ي جدول ها نشان مي دهند كه: با وجود ميزان ي مقايسه اي پاسخ داده شده است. قالب جدول ها

از  ،اعتماد عمومي بااليي كه نسبت به معلمان در ايران وجود دارد، ميزان منزلت اجتماعي آنان در جامعه
وه ي گزينش و تربيت شي مورد بررسي بسيار پايين تر است. ظام هاي آموزشينهمتايانشان در 

راه كارهاي  و رفاه اجتماعي،وجود نهادهاي صنفي از جمله علت هاي اين امر بوده اند.حقوق  معلمان،ميزان
 پژوهش هاي انجام يافته، استخراج و ارايه شده است.ي پيشنهادي براي برون رفت از اين معضل از نتيجه 

  معلم، مطالعه ي تطبيقيشاخص هاي منزلت اجتماعي،منزلت اجتماعي، كليد واژه ها: 

هاي امروزين، بررسي هاي تطبيقي ابزار و وسيله اي ضروري است كه قبل از اقدام به هر در پژوهش مقدمه:
از طريق مطالعات تطبيقي مي توان از ديگر نظام هاي گونه برنامه ريزي و اصالحات آموزشي بايد بدان پرداخت.

هكارهاييآگاهي از تغييرات و اصالحات و را آموزشي آموخت و از تجربه ها و اندوخته هاي آنان بهره گرفت.
جهان، كه در كه در  خصوص باال بردن جايگاه اجتماعي و افزودن منزلت معلمان در نظام هاي آموزشي پيشرفته

رخ دادهآنان ، …كي ودر سياست كلي آنان و يا در اثر رويدادهاي فرهنگي، اقتصادي، تكنولوژينتيجه تغيير 
آموزش و پرورش ايران را نيز در حل مسائل آموزشي  و تربيتي ياري دهد و افق ديدهامي تواند نيز است، 

  .را وسعت بخشد

بنابراين، شناخت تمايالت وهستند.نظام تعليم و تربيت و مجريان حقيقي معلمان،هسته مركزي  بيان مساله:
خواسته ها و همچنين رضايت شغلي آنان از مهمترين وظيفه هاي هر نظام آموزشي است، بر اساس نظريه رفتار

                                                            
                                                 دانشيار گروه اقتصاد و نيروي انساني پژوهشكده تعليم و تربيت kewmarsf@yahoo.com  
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).1394، تمايل فرد براي انجام دادن يك رفتار، تعيين كننده ي اصلي رفتار اوست(فالحي، 2برنامه ريزي شده
يا اعتبار اجتماعي اطالق احترام هاي اجتماعي از نظرهاي ميان گروهبه تفاوت 3ايگاه اجتماعيپايگاه يا ج

نشات  داراييو درآمد  و هميشه ازهاي ذهني افراد از اختالفات اجتماعي بستگي دارد گردد. پايگاه به ارزيابيمي
گردد.تمايز پايگاهي اغلب از بخشها تعيين ميزندگي گروه هاي گوناگونشيوهي  گيرد.پايگاه به وسيلهنمي

). پايگاه و1393دنز، يباشد( گتواند مثبت يا منفي مياي مستقل است و احترام اجتماعي ميبندي هاي طبقه
منزلت اجتماعي معلمان مي تواند عامل تعيين كننده ي عالقه به حرفه و رفتار شغلي آنان باشد.

ايت و تعهد سازماني آنانن داده است كه كيفيت زندگي كاري معلمان موجب افزايش رض) نشا4،1998(لويز
اما چند و چون جايگاه و منزلت اجتماعي معلمان، هر از گاه، از سوي معلمان و صاحب نظران امر شده است،

يكي از راههاي پيش رو، بهره گيري از تجربه هاي).1389است(فرهادي،تعليم و تربيت به چالش كشيده شده 
جدايموفق ديگر نهادها و دستگاههاي دولتي و غير دولتي در نظام پاداش دهي و باال بردن منزلت آنان است. 

)در مطالعه خود اقتباس و الگو قرار1999(  5تجربه ديگر نظامهاي آموزشي نيز بسيار راه گشاست. جولين از اين،
در هر حال اين .ايي از آموزش و پرورش كشوري در كشور ديگر را مورد تاكيد قرار داده استدادن جلوه ه

وضعيت منزلت و جايگاه اجتماعي  معلمان ايران را با ديگر كشورهاي پيشرفته. 1 بررسي بر آن است كه :
پرورش را در بابهره گيري از تجارب نظام هاي آموزشي موفق، دست اندر كاران آموزش و. 2مقايسه كند.

 تدوين راهكارهاي بهينه براي ارتقا ئ منزلت و جايگاه اجتماعي معلمان ياري رساند.

در دنياي امروز ارزشي گرانبها تر از  6آموزش مبناي توسعه است و سرمايه هاي انساني اهميت پژوهش: 
هاي طبيعي و زير زميني پيدا كرده اند، يافتن و نگهداشت اين سرمايه اهميت پيدا مي كند و آشكار  ثروت

نيز حساسيت و ظرافت ويژه اي را طلب مي كند. اين از آن توجه به پايگاه و منزلت اجتماعي آنان است كه 
مي دهند و منبع پايدار هر  روست كه انسانهاي دانا و توانا سرمايه هاي حقيقي و واقعي هر كشور را تشكيل

از در اين ميان، رضايت  جامعه، نيروي انساني آن است كه از لحاظ فكري، عاطفي و اجتماعي تربيت شده باشد.

                                                            
2.  Theory of Planned Behavior. 
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بخش مهمي از زندگي را تشكيل مي  نيز بخشي از خشنودي از زندگي است، فعاليت شغلي جايگاه اجتماعي،
بر رضايت كلي انسان از زندگي تاثير مي گذارد   نيز شغلاجتماعي  رضايت از منزلت و پايگاه دهد. از اين بابت،

شعلي از مقوله از منزلت و او را در كار آفريننده تر و تواناتر مي سازد. در فرايند آموزش و پرورش نيز رضايت 
هاي بسيار مهم است، اين از آن روست كه بدون ايفاي نقش موثرمعلمان، مدارس به موفقيت دست نخواهند 

معلمان و كاركنان آموزشي موجب رشد كيفي سطح آموزش باال رفتن منزلت اجتماعي ). 1388يافت( ساكي،
منزلت اجتماعي، و نبود آن سبب كاهش سطح كيفي كار و سرچشمه رفتارهاي منفي كاركنان مي گردد. كاهش 

نتيجه كاهش همچنين مي تواند موجب تشويش، ترك خدمت، غيبت، كم كاري، بازنشستگي زودرس و در 
كيفي فرايند تعليم و تربيت گردد. بي توجهي به اين امر به صورت عملكرد ضعيف و بي عالقگي و در نهايت به 

هاي تحقق نايافته آموزشي جلوه گر مي شود و ناكارآمدي هدف هاي آموزشي را در پي دارد  كه  صورت هدف
مان و كاركنان آموزش و پرورش  عمل خواهد در نهايت چونان سدي در برابر بهره وري از فكر و توان معل

عواملي چند در رضايت شغلي نقش مهمي را ايفا مي كنند كه  كارهاي ذهني، پاداش هاي  7كرد. از نگاه رابينز
پژوهش ها نشان داده اند كه  ).1395،برابر، شرايط كاري حمايت بخش و همكاران حمايتگر از آن جمله اند(رابينز

و رضايت معلمان در اين ميان به طور مستقيم با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در كيفيت رهبري مدرسه 
كاركنان خرسند تعهد بيشتري نسبت به سازمان و ). 2006،  8ارتباط است( كميسيون آماده سازي رهبر مدرسه

معلمان بيشتر از طريق همكاري و شركت در فرايند رهبري مدرسه خشنود مي ن احساس مي كنند.مخاطبا
كاركنان همانگونه با همكاران و )،از سوي ديگر 9513، 10و بالنچارد 9گردند تا افزايش حقوق و مزايا ( هرسي

در ،هرچه در زندگي آموخته اند نيزن رفتار مي كنند كه مديران با آنها رفتار كرده اند. كودكان خاطبام
رسيده است كه غير از عوامل خط مشي ) نيز به اين نتيجه 1976(11باالكبزرگسالي آن را بروز مي دهند. 

فرصت ارتقاء و رفتار اداري مديران نيز در رضايت شغلي معلمان  منزلت اجتماعي،مدرسه، حقوق و دستمزد،
) هم در مطالعه خود نشان داده اند كه بين جو سالم سازماني مدرسه و 1392(12مؤثر بوده است. هوي و ميسكل

                                                            
7 . Stephen Robbins 
8. Commission on School Leader  Preparation  
9 . Paul Hrsy 
10.  Kenneth Blanchard 
11.Heavy, K. Wayne 
12.  Myskl, Cecile C 
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با توجه به داده هاي برخي  همبستگي مثبت وجود دارد.  ميزان مشاركت معلمان در تصميم گيري
دن ميزان ازپژوهشگران در ايران، عامل هاي تاثير گذار منفي در رضايت شغلي معلمان،عبارتنداز: پايين بو

و نداشتن امكانات رفاهي  ، منزلت اجتماعي)، وضعيت معيشتي1383مرادي،حقوق و مزاياي معلمان.(
معلمان و ديگر گروههاي شغلي و هماهنگي ميزان حقوق معلمان با ديگر  )، تبعيض ميان1383(صفري،

). زماني كه از معلمان و ديگر 1383كاركنان دولت و نيز شيوه فعلي ارزشيابي از كار معلمان (عبدالملكي،
كاركنان آموزش و پرورش خواسته مي شود كه بهبود كيفيت آموزش را به عنوان بخشي از يك تالش ملي بر 

بگيرند، بايستي نيازهاي ايشان در نظر گرفته شود و مي بايد متوجه وجود فشارهاي روز افزون محيطي بر  عهده
و خشنودساختن آنان ضروري است.  باال بردن منزلت اجتماعيآنان نيز بود. تصميم گيري و كوشش در جهت 

غلي آنان سازگاري وجود رضايت و خشنودي نيز زماني افزايش مي يابد كه ميان خواسته ها و نيازهاي ش
م آموزشي ابزار نظا، جهان پيش روبا توجه به اينكه در با اين وجود و  ). 14،1999و هيبرت 13داشته باشد( استيگلر

در عمل، معلم از مقام و ،استبه توسعه پايدار و همه جانبه  رسيدنن براي نويهاي دولتگاه تمامي و تكيه
، كه در كنفرانس بين المللي ويژه مقام و منزلت معلمازمان يونسكو در منزلت شايسته خود برخوردار نيست. س

به تصويب مقام و منزلت معلم  اي در خصوص توصيه نامهميالدي در شهر پاريس برگزار گشت،  1966اكتبر  5
نقش اساسي  ، ازبند تهيه شده است 146فصل و13دركه  اين توصيه نامه بنا بر مفاد  . اعضاي خود رساند

جانبداري  به منظور توسعه جامعه بشري و پيشرفته آنانمعلمان در پيشرفت آموزشي و اهميت پشتيباني از 
ضمانت الزم را براي بهره مندي  در پي آنست كه ، سازمان يونسكواين توصيه نامه به موجب .شده است

اصطالح مقام سازد. بنا براين مصوبه،  مفراه معلمان از مقام و منزلت متناسب با نقش فعال خويش در جامعه،
منزلت و احترام متناسب با آنهاست كه قدرداني از نخست  است:دربرگيرنده دو معني  ،ن اومنزلت معلم

لزوم انجام كار و پاداش و  ،دومرا در نظر دارد و در معناي  اهميت شغل و شايستگي آنها در انجام اين امر خطير
ژاپن در مقايسه با  .)1966،توصيه نامه يونسكوگوشزد شده است(روه شغلي آنها گبه مزاياي اصولي و مناسب 

 سال تحصيلي (ابتدايي تا 12 دوره هايسهم بيشتري از توليد ناخالص ملي خود را در  اياالت متحده آمريكا

ن امر ). اي1381،سركارآراني(و مقدار كم تري از آن را در آموزش دانشگاهي خويش هزينه مي كنددبيرستان)
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معلمان مؤثر بوده است. تجربه ديگر آموزش و پرورش ژاپن، تشكيل  در افزايش رفاه و ميزان رضايت
ه ب ،اتحادية آموزگاران ژاپنسازمانهاي غير دولتي مردم نهاد براي مطالبه حقوق و منزلت معلمان بوده است. 

، و منزلت كاركنان آموزشي حقوق و بهبود شرايط اقتصادي باالبردنعنوان بخشي از تالش خود براي 
و در نظام ارزشيابي معلمان، ياري دهنده آموزش و  كنفرانسهاي ساالنه مطالعات فراگير را برگزارمي كند

در ديدگاه اسالمي و در چارچوب نظام جمهوري اسالمي ايران  پرورش ياري دهنده آموزش و پرورش است.
ن به معلمان، زمينه هاي مثبت و مطلوبي وجود دارد. آيين نيز به لحاظ نظري  براي پاداش و سپاس و قدر نهاد

حديث  در براي كار معلمي درجه ممتازي در نظر مي گيرد.  ودارد خاصى  عنايت معلمبه شأن و مقام  اسالم،
به قدرى  و متعلم، مربوط به ارزش و اعتبار علم و عالم و معلم هاي  روايت (ع)، امامانو (ص) پيامبر اكرم  هاي

، در شان معلم بنيانگزار جمهوري اسالمي ايران نيزرا در اينجا مجال نيست،  شمارش همه آنهافراوان است كه 
اسناد باال  در .)1368صحيفه نور، ( »مقام معلم مقام وااليى است، مقامى باالتر از مقام معلم نيست.«: گفته اند كه

 همه ساله در روز و هفته معلم،جمله اين كه: از  ،كيد شده استبر اين امر تا نظام آموزشي ايران نيز  دستي
برگزار مي تجليل از معلمان نمونه براي  ويژه اي  ي ، مراسم و برنامه هاگراميداشت مقام و منزلت معلم براي 
 نآناميزان رضايت و خشنودي  باال رفتن جايگاه اجتماعي معلمان كه به نظر نمي رسد چندان تاثيري بر گردد،

در  چگونگي جايگاه و منزلت اجتماعي معلماناست كه با بررسي بوده   اين بررسي، برآنبر جاي نهاده باشد. 
ياري رسان دست ، پيشرفته هاي آموزشي نظامبرخي  آن با ي نظام آموزش و پرورش ايران و مقايسه

  اجتماعي معلمان باشد.جايگاه منزلت و اندركاران وزارت آموزش و پرورش، براي آگاهي از وضعيت موجودِ

آشنايي با چگونگي جايگاه و منزلت اجتماعي معلمان در نظام دف از انجام اين بررسي، شناخت و ه هدف كلي:
نظام هاي آموزشي فنالند، آلمان و آموزش و پرورش ايران و مقايسه آن با نظام هاي آموزش و پرورش 

درآمد ماهانه، ساعت هاي كاري، چگونگي گزينش و تربيت معلم  بر اين اساس شاخص هاي نتيجه:  است. ژاپن
بدين  مقايسه پايگاه اجتماعي شغل معلمي با ديگر مشاغل،چگونگي تقدير از معلمان و وجود نهادهاي صنفي

  پرسش ها به قرار زيرند:بدين پاسخ  جدول بايكديگر مقايسه شده اند كه كه در قالب پنج پرسش تعيين  منظور

بيانگر اعتماد بررسي ها و منزلت اجتماعي معلمان در نظام آموزش و پرورش ايران چگونه است؟ جايگاه - 
باالترين ميزان اعتماد نسبت به خود برخوردارند. معلمان ازنشان مي دهد كه  و استنسبت به معلمان عمومي 
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درصد)است.بعد از آنها به ترتيب 5/70( درصد )و اساتيد دانشگاه77( رين ميزان اعتماد نسبت به معلمانباالت
درصد ) نيروي انتظامي (  1/55درصد ) راهنمايي و رانندگي ( 56) پزشكان و ارتشي ها( درصد 1/62(ورزشكاران

. گروههاي ديگر در درجات پايين تر درصد)قرار دارند 3/49و كارگران با (درصد) 9/52درصد ) دانشجويان ( 53
، چرااين قشر از علمانوجود ابراز بيشترين اعتماد اجتماعي و احترام به مكه بادارند . تناقض در اينجاست  قرار

. بديهي است كه درآمد ناكافي و مشكالت اعتماد و احترام برخوردار نيستندمنزلت اجتماعي متناسب با آن 
اعي منزلت اجتم .)1394سيد كريمي( اقتصادي عديده اين قشر امكان حفظ منزلت متناسب را مهيا نمي كند

چنان در سطح بااليي قرار شان همرغم پايين بودن معاش و امكانات رفاهيعليدر بسياري از استان هامعلمان 
آموزشي و تحقيقاتي و مراكز تربيت ماعي،اقتصادي،صنعتي فرهنگي،اجت نهادهاي ميان )1390،(رازقيدارد

دانشجويان عمال از واقعيت هاي موجود  معلم ارتباط موثر و پويايي وجود ندارد. اين مشكل موجب مي گردد تا
 وظيفه انجام به شروع  دور بمانند وبا نگرشهاي متفاوت وبعضا غير واقعي و كم تاثير در منزلت حساس معلمي

  .نمايند

براي نشان دادن ديگر نظام هاي آموزش و پرورش جهان چگونه است؟ايگاه و منزلت اجتماعي معلمان در ج - 
ميزان  ،در جهان بعضي از موارد مانند: چگونگي سيستم جذب و آموزش معلمان جايگاه و منزلت معلمان
مطرح هستند كه در جدول هاي زير جايگاه هر  ، وجود نهاد هاي صنفي معلمان و ... ،حقوق و امكانات رفاهي

  منتخبحقوق  و مزاياي معلمان در كشورهاي                                    نشان داده شده اند:،كشور

ميزان حقوق دريافتي ساالنه   نام كشور  رديف
  معلمان

  موارد ديگر  مزاياي جانبي

مقرري مسكن، سفر رايگان به محل ماموريت براي خانواده ي معلم وخودش،هزينه هاي   هزار دالر 45هزار تا  29از   فنالند  1
 انتقال، تسهيالت وام مسكن،وام ماشين

  

، مزايايي نظير بيمه به  -   ماهانه حقوق برابر پنج معادل –هرسه ماه يكبار بن مي گيرند   دالر 45515  ژاپن  2
ميزان قابل توجهي استفاده مي كنند. اين مزايا تحت عنوان مزاياي انجمن هاي معلمان 

  داده مي شود

اضافه حقوق در براي خدمت 
  - شايسته
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اموريت براي خانواده ي معلم وخودش،هزينه هاي مقرري مسكن، سفر رايگان به محل م  دالر48800  آلمان   3
ميزان حقوق و تسهيالت رفاهي معلمان آلمان  - انتقال، تسهيالت وام مسكن،وام ماشين 

  .صنعتي از جمله فرانسه،انگلستان و ژاپن بيشتر است ي پيشرفته در مقايسه با ساير ممالك

معادل حقوق حقوق معلمان 
در  نن دانشگاهي و شاغالامدرس

هر دو  - است  صنايع توليدي
سال يك بار حقوق افزايش مي 

  يابد

تومان و حداكثر  000/400/1حداقل   ايران  4
(ْافكار نيوز به نقل از 000/700/2

  )1395،فاني

 -    

  منتخب آموزشي هاينظام ميزان كار مرخصي  و تعطيالت معلمان در 

  موارد ديگر  ميزان مرخصي ساالنه  ميزان كار در هفته  نام كشور  رديف

  روز تعطيل رسمي 15    .كريسمس تعطيالتروز تعطيل هستند، 10مدارس هر دو سه ماه   ساعت در هفته 36  فنالند  1

روز در سه ماه سوم  45روز در سه ماه دوم و  15روز در سه ماه اول،  13  ساعت در هفته 44  ژاپن  2
زمستاني و شش هفته تعطيالت تابستاني، دو هفته تعطيالت  (تعطيلي دارند.

  )دو هفته تعطيالت بهاري

روز 225سال تحصيلي ژاپني حدود 
  كشدطول مي

   ساعت در هفته 42  آلمان   3

  روز در سال 235

  

عطيالت تابستاني (اين تعطيالت از يك ايالت به ايالت ديگر متفاوت است و ت
شود و به دو نيمسال تقسيم آگوست آغاز ميمعموًال از انتها يا نيمه 

انجامد كه اين تعطيالت به جز هفته به طول مي 12شود. غالباً تعطيالت مي
 .تعطيالت رسمي كشور آلمان است

هفته نيز براي تعطيالت كريسمس  2هفته در تابستان و  6اما معموًال مدارس 
شكرگزاري) و  باشند. دوره بعدي تعطيالت در بهار (روز جشنتعطيل مي

   )پاييز (تعطيالت سنتي درو محصول

معلمان مدارس ابتدايي سنگين 
      ترين ميزان تدريس را دارند.

هاي تعداد روزهاي تعطيل در ايالت
  .مختلف، تفاوت دارد

 24تا  18 –روز در هفته 4  ايران  4
روز در  200، ساعت در هفته

  سال

مرخصي  –روز  15تعطيالت نوروز   روز تعطيالت رسمي 26 –ماه تابستان 3
  ماه 9زايمان براي زنان  تا 

  شيوه ي گزينش و تربيت معلمان در كشورهاي منتخب

  موارد ديگر  برنامه تربيت معلم  گزينش معلم  نام كشور  رديف

التحصيالن دانشگاه انتخاب از ميان ده درصد ممتاز فارغ  فنالند  1
زيرا آن  ي مجذوب معلمي هستندجوانان فنالند شوند.مي

تمامي معلمان در اين كشور داراي مدرك 
  كارشناسي ارشد هستند

هاي هر هفته بايد دو ساعت در كالس
   .آموزش ضمن خدمت شركت كنند
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تحقق احترام  عنوان يك حرفه مستقل، قابلرا به
  .اردر بر دشان را دآرزوهاي

 مي كساني.  است دشوار بسيار معلمي   شغلدر ژاپن احراز   ژاپن  2
 در كه يابند دست اجتماعي مهم حايگاه اين به توانند
 مثال براي. شوند پذيرفته ها مصاحبه و كتبي هاي آزمون

 مصاحبه و ويژه آزموني در نفر112771 تعداد 1993 سال در
 فرهنگ و علوم ، پرورش و آموزش وزارت سال هر كه اي

نفر ( حدود  22821كت كردند ، ولي فقط شر ، كند مي برگزار
بيست درصد) از آن ها آزمون كتبي و مصاحبه را با موفقيت 

براي  دريافت پذيرش  .پشت سر گذاشتند و استخدام شدند
بسيار مشكل است و اين از جهتي به علت شغل معلمي 

رقابت شديد داوطلبان براي احراز شغل معلمي است. در 
نفر متقاضي براي پذيرش 200000شرايط فعلي ساالنه 

نفر در آموزش وپرورش رقابت مي  38000حدود
كنند.گواهينامه معلمي دريافتي از شوراي آموزش و 
پرورش استان در ساير استان ها معتبر بوده و براي دارنده 

 مي محسوب   آن به عنوان ضمانت كاري در سراسر زندگي
  گردد

بر عهدهء  نمسؤوليت تربيت معلم در ژاپ
  .است يها و مدارس عالدانشگاه

گذراندن دوره كارورزي در دانشگاههاي داراي 
  - مدرسه و گزينش توسط دانشگاه

از  .به دانشجويان گواهينامه معلمي داده مي شود
دانشجويان تعهد خدمت گرفته نمي شود و فارغ 

فارغ  .التحصيالن در انتخاب شغل معلمي آزادند
كه هاي دانشگاهي درصورتيالتحصيالن ساير رشته

 معلمي را انتخاب كنند،با طي يكي  بخواهند حرفه
توانند آمادهء آموزي ميمهارت ي دورهء يكساله
  .معلمي شوند

 

معلمي در  ي آزمايشي حرفهي  در دوره
ارزشيابي  ايژاپن،قابليت مورد انتظار را گروه حرفه

كنند و پس از تأييد آنان فرد به استخدام مي
  .آيددر مي ئمي آموزش و پرورشدا

به طور مستمر در دوره هاي معلمان 
آموزشي ضمن خدمت شركت كرده 
و كيفيت علمي الزم را براي تدريس 

  . پيدا مي كنند

براي جذب داوطلبان حرفهء معلمي،امتيازات   لمان آ  3
 راي بسياري، به ويژه داجتماعي،اقتصادي و حرفه
راد شايسته و نخبگان جذب آلمان،درنظر گرفته شده تا اف

  شوند. حرفهء معلمي

ملزم به گذراندن يك دوره طوالني  معلمان
 _سال  7يا  6حداقل  _آموزشي 

توانند در دانشجويان تربيت معلم مي .باشندمي
كسب  دوگرايش تحصيلي با دو موضوع درسي

تخصص كنند،براي مثال كساني كه قصد دارند در 
ل متوسطه تدريس او مقاطع ابتدايي و دوره

 -  .واحد درسي را بگذرانند 160كنند،در مجموع بايد 
دروس  - ، واحد 20دروس عمومي تعليم و تربيت،

 - ،واحد 20اختصاصي در زمينهء روشهاي تدريس،
دروس مربوط به تعليمات ابتدايي يا تخصصي 

افرادي كه مايل به كسب تخصص در  .واحد 40ويژه،
واحد درسي  80يد دو رشته يا دو موضوع هستند،با

هاي دوره كارآموزي در كليهء دوره -  .را بگذرانند
 كشد كه شاملتربيت معلم دو سال طول مي

 شهرهاي تمام در   معلمان
ماهه آموزش  24 دوره 1 بايد   آلمان
آموزان را قبل از تدريس تمام دانش

  وقت خود براي اولين بارفرا بگيرند.
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هاي عملي در مراكز وابسته به وزارت آموزش
است.پس از  آموزش و پرورش و فرهنگ ايالتي

آموختن دروس نظري،چهار روز در هفته صرف 
مل ساعت هم شا 8كارآموزي عملي در مدارس و 

شود و عالوه بر آن يك روز در هفته تدريس مي
شركت در سمينارهاي تخصصي اختصاص  براي
كارآموزان  يابد كه مراكز تربيت معلم برايمي

صفحه ،  79شماره ،تعليم و تربيت( كندبرگزار مي
139(  

گزينش معلمان داراي نارساييهاي بسياري است كه بعضا   ايران   4
ناشي از موقعيت و جايگاه معلم در جامعه است. از مهم 
ترين دشواري هاي موجود نظام تربيت و گزينش معلم عدم 

كز تربيت معلم و حتي دانشگاه هاي تربيت جذابيت الزم مرا
معلم براي داوطلبان تحصيالت عالي است. معلم از جايگاه 
اجتماعي الزم برخوردار نيست و در شرايط فعلي,معلمي به 
عنوان شغلي اضطراري و نجات دهنده از بيكاري براي 

. مهمترين شرايط براي جذب جوانان محسوب مي شود
)دارا بودن . ببيري براي خدمت)اخذ تعهد دالف  معلمان:

 صالحيت اخالقي براي ورود به شغل معلمي

  

  

دوره هاي آموزشي تربيت معلم داراي دشواري 
هاي زياد آموزشي و اداري است. واحد هاي 
آموزشي به صورت فشرده و با حداقل امكانات و 
تجهيزات آموزشي, انگيزه الزم براي مطالعه و 

مراكز تربيت معلم  تحقيق بيشتر را از دانشجويان
گرفته است و از سوي ديگر اداره مراكز به صورت 
شبانه روزي با محدوديتهاي بسيار و امكانات 
رفاهي ناچيز, عمال روحيه معلمان نسل آينده را 
آزرده مي سازد و در آينده وقتي با كمبود دوره 
هاي آموزش ضمن خدمت, حقوق ناكافي و عدم 

و كم توجهي به توجه به منزلت اجتماعي معلم 
نيازهاي اوليه آنها همراه مي شود.آنهارا از انجام 
صحيح حداقل وظايف آموزش و پرورش كه 

  .برعهده دارند باز مي دارد

.  

  ايسه ي نقش نهادهاي صنفي معلمان در كشورهاي منتخبقم

    نام كشور  رديف

 بسيار باالست.كار معلمان و آموزش و پرورش  ادقرارد ر موردمذاكره دومعلمان فنالند يهاي صنفيهنقش اتحاد  فنالند  1
و بيش از  كندگي مييران را نمايندك و مدكودها و مربي مهدانشگاهرسان ديه، معلمان همه معلمان و مداتحاد

  . يه هستندعضو اتحاد ر فنالنداز معلمان د رصدد95

  ژاپن  2

  

ژاپن سازماني است كه از معلمان و ساير كاركنان آموزش و پرورش تشكيل شده و از نفوذ تحاديه معلمان ا
بسياري برخوردار است. هرگونه برنامه اصالحي در آموزش و پرورش با نظر آنها عملي مي شود.اين اتحاديه نقش 

در زمينه هاي مختلف  پرورش و آموزش توسعه هاي برنامه اجراي و معلمان جايگاه و حقوق از حمايت در   مهمي
دارد و بر عدم تمركز سازمان و مديريت آموزشي,استقالل مدارس, آزادي عمل بيشتر معلمان, آموزش و 
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پرورش مبتني بر دانش آموز محوري و شركت وسيع معلمان در تصميم گيريها اصرار دارد. بيشتر معلمان به 
  .ديه حمايت مي كنندجهت دريافت امتياز شغلي بيشترو اعمال نظرات خود از اتحا

و ديگر نهادهاي صنفي   (DGB)كشور اين  صنفي هاي اتحاديه  كنفدراسيون -   آلمان  آموزش بخش  اتحاديه  آلمان  3
  معلمان در اين كشور از معلمان پشتياني هاي علمي اداري و قانوني مي كنند.

  -   ايران  4

دستگاه هاي ذي ربط، چگونه جايگاه اجتماعي ولت،نظام آموزش و پرورش ايران و ديگر د پاسخ يه پرسش سوم:
،امادر در جواب پرسش دوم مي توان يافترا از پاسخ اين پرسش بخشي  و منزلت معلمان را ارج مي گذارند ؟

كشورهاي جهان هرسال روزي براي تجليل از معلمان در تقويم ساالنه وجود دارد و در ايران نيز بزرگداشت 
 مي شود.    برگزارارديبهشت  12معلمان در روز 

  منتخب  روز و چگونگي برگزاري روز بزرگداشت معلمان در كشورهاي

  برنامه هاي مدرسه  برنامه هاي آموزش و پرورش  روز بزرگداشت  نام كشور  رديف

 - بزرگداشت به وسيله نهادهاي صنفي مهر) 13اكتبر( 5  فنالند  1
  شهرداري ها

تجليل ساده به وسيله دانش 
  آموزان

تجليل ساده به وسيله دانش   بزرگداشت در مدرسه مهر) 13اكتبر( 5  ژاپن  2
 آموزان

وز معلم در آلمان همانند بسياري از ر  مهر) 13اكتبر( 5  آلمان  3
كشورهاي جهان با مراسم و جشن ويژه 
اي همراه نيست و بيشتر در حد تقدير 

    استجدي از معلمان در يك مراسم 

در مدارس اين كشور خبري از 
ه نام جشن روز معلم جشني ب
  .نيست

سخنراني  - تجليل از معلمان نمونه  ارذيبهشت 12  ايران  4
پيام وزير آموزش و  –هاي عمومي 

  پرورش 

جشن و دادن هديه از سوي 
انجمن اوليا و مريبان و دانش 

  آموزان

هاي آموزش هايي بين نظام آموزش و پرورش ايران و ديگر نظام ها و تفاوتچه شباهت پاسخ پرسش چهارم:
و پرورشِ مورد مطالعه( كشورهايي مانند: سنگاپور، نروژ، فنالند، آلمان و ژاپن) در زمينه ي جايگاه اجتماعي و 

در پاسخ پرسش هاي پيشين،پاره اي از شباهت ها و تفاوت هاي ميان  منزلت اجتماعي معلمان وجود دارد؟
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ورشِ مورد مطالعه نمايان شد،اما در جدول نظام آموزش و پرورش ايران و ديگر نظام هاي آموزش و پر
    زير،تفاوت هاي اين جايگاه بيشتر نشان داده شده است.

  كشورهاي منتخب ايران و مقايسه ي ميزان منزلت اجتماعي معلمان در

  ميزان منزلت  نام كشور  رديف

سازگار  يي جامعه فنالندهاي هستهآموزش با ارزش.شودي ميبندرتبهترين مشاغل، حتي فراتر از پزشكي، معماري و وكالت معلمي يكي از محبوب  فنالند  1
يي با استقالل باالست كه از احترام و ريس، حرفهيگران و خوشبختي است... همچنين تدالت اجتماعي، مراقبت از دها شامل عداست، اين ارزش
  .ار استتحسين برخورد

تحسيني برخوردار است. معلمان ابتدايي از مهندسان راه و ساختمان و مكانيك و كارمندان عالي مرتبه شغل معلمي از منزلت اجتماعي قابل   ژاپن  2
 .شركتهاي بزرگ جايگاه اجتماعي فراتري دارند

ويژه  وضعيت اقتصادي و رفاهي معلمان رضايت بخش است. حقوق آنها تابعي ازميزان تحصيالت و سابقه خدمت آنهاست و از مزايا و تسهيالت رفاهي
  .برخوردارند.حقوق سال اول معلمان باالتر از حقوق ساير شاغليتني نظير بازرگان,مهندسين و داروسازان است

اي بسياري، به ويژه در آلمان،درنظر گرفته شده تا افراد شايسته و نخبگان جذب راي جذب داوطلبان حرفهء علمي،امتيازات اجتماعي،اقتصادي و حرفهب  آلمان  3
اجتماعي  اي از آنان زياد است.توجه به شأنحرفه اي دارند و انتظاراتشوند.معلمان در آلمان موقعيت اجتماعي و اقتصادي شايسته حرفهء معلمي

نخبگان جامعه را براي اين حرفه امكانپذير ساخته  اي قرار داده و جذبهاي حرفهباالي معلم در اين كشور، حرفهء معلمي را در رديف نخستين اولويت
  )1392،است(شعباني

زان اعتماد نسبت به خود برخوردارند . باالترين باالترين ميمعلمان ازنشان مي دهد كه  و استنسبت به معلمان بيانگر اعتماد عمومي بررسي ها   ايران  4
درصد ) پزشكان و ارتشي  1/62درصد ) است . بعد از آنها به ترتيب ورزشكاران ( 5/70درصد ) و اساتيد دانشگاه ( 77ميزان اعتماد نسبت به معلمان ( 

درصد ) قرار دارند .  3/49درصد ) و كارگران با ( 9/52جويان ( درصد ) دانش53درصد ) نيروي انتظامي (  1/55درصد ) راهنمايي و رانندگي (  56ها( 
اين قشر از گروههاي ديگر در درجات پايين تر قرار دارند . تناقض در اينجاست كه با وجود ابراز بيشترين اعتماد اجتماعي و احترام به معلمان ، چرا

بديهي است كه درآمد ناكافي و مشكالت اقتصادي عديده اين قشر امكان حفظ منزلت اجتماعي متناسب با آن اعتماد و احترام برخوردار نيستند . 
  .)1394سيد كريمي( منزلت متناسب را مهيا نمي كند

ميان  )90(رازقيچنان در سطح بااليي قرار داردشان همرغم پايين بودن معاش و امكانات رفاهيعليدر بسياري از استان هامنزلت اجتماعي معلمان 
جب مي نهادهاي اجتماعي , اقتصادي, صنعتي , فرهنگي , آموزشي و تحقيقاتي و مراكز تربيت معلم ارتباط موثر و پويايي وجود ندارد. اين مشكل مو
 به شروع   گردد تا دانشجويان عمال از واقعيت هاي موجود دور بمانند وبا نگرشهاي متفاوت وبعضا غير واقعي و كم تاثير در منزلت حساس معلمي

  .نمايند وظيفه انجام

م: راهكارهاي پيشنهادي براي باال بردن جايگاه و منزلت اجتماعي معلمان در نظام آموزش پنجپاسخ به پرسش 
 و پرورش ايران كدامند؟
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  به قرار زير است: با توجه به منابع مطالعه شده ي در دسترسبررسي  راهكارهاي پيشنهادي اين 

تغيير سياست هاي تبعيض آميز حقوق و دستمزد در مورد معلمان، از جمله   ي:تغييراوضاع معيشت -  
  دستگاه ها از آن برخوردارند.كاركنان ديگراز مزايايي كه  معلمان برخوردار شدن

 بهسازي ، بايستيفرايند تامين و تربيت نيروي انساني آموزش و پرورش تامين و تربيت نيروي انساني:-  
 شود.

اين ي در شرايط داوطلبان رمعلمي با بازنگ ي راي جذب نخبگان به حرفهب :نيروهاي نخبه جذب وپذيرش - 
تربيت معلم بايد مبتني بر  يها روشهاي آموزش در برنامه .بيني شودمزاياي مادي و معنوي ويژه پيشحرفه،

حضور در  عالوه براينباشد.  نظران گوناگونهاي صاحبانديشي و رويارويي با انديشهمهارتهاي خودآموزي، هم
 .بيني شودپيش نيز،براي آنان سمينارها و ميزگردهايي با بينش انتقادي

تغيير ساختار حجيم و دست و پاگير ستاد، تفويض اختيار  به مدارس و   تغيير سياست هاي مديريتي: - 
عدم تناسب تمركز شديد اداري, عدم ثبات مديريت ها و  .سياست عدم تمركز در وزارت آموزش و پرورش
گيزه هاي كافي براي ان عمل و آورده همراه به را مشكالتي  ميان اختيار و مسئوليت در واحد هاي آموزشي

 اختيارات ارائه در اي شايسته نحو به است الزم. است گرفته آنها دست از را معلمي هاي نقش صحيح  ايفاي
 ريزي برنامه در  معلمان مشاركت به دادن بها و آنها نظر جلب و معلمان و پرورش و آموزش مناطق به بيشتري

 .اقدام شود درسي هاي كتاب  تاليف و تهيه در  ويژه به ها

آنكه درگير مشكالت مادي و علمان عالوه برم به روز كردن امكانات دانش افزايي و تشويق معلمان به تحقيق: - 
 رنج نيز  متناسب با مسئوليت هاي واگذارشدهاز دشواريهاي فرهنگي و عدم اختيارات الزم ،زندگي اقتصادي اند

هاي نو در تحقيق،براي آنان فراهم كارگيري شيوه .پيشنهاد ميشود،فرصت و امكانات براي آنان در به برند مي
 .آيد

 بيشتراز استفاده با  وزارت آموزش و پرورش همراهي و هماهنگي آموزش و پرورش و ديگر دستگاه ها:-  
 خصوص در جامعه نگرش بهسازي به نسبت, سيما صداو چون همگاني هاي رسانه ويژهه ب جمعي ارتباط وسايل
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برنامه هاي نظامدار و همه جانبه اين مهم را براي  درو  كندگاه معلم اقدام جاي و پرورش و آموزش نقشهاي
  .نمايد تبيين جامعه فرهنگي و اقتصادي–نهادهاي اجتماعي 

 را مربيان و اوليا ميان ارتباط بايد همگاني و  اساس برنامه هاي اصوليرب تقويت نقش انجمن اوليا و مربيان:
 قرار فرزندان پرورش و آموزش اختيار در  اي شايسته نحو به  ها خانواده امكانات تا كرد تقويت پيش از بيش
  د.گير

صنفي با منزلت يجاد تشكلهاي ا از آنجا كهنشان مي دهند كه: انجام يافته اتالعمط نهادهاي صنفي:ايجاد 
اجتماعي معلمان رابطه وجود دارد لذا پيشنهاد مي گردد كه تشكلهاي صنفي معلمان ايجاد و باحمايت دولت 

- هاي صنفي و ارتقاي منزلت اجتماعي آنان رابطه معنيبين ميزان عضويت معلمان در تشكل تقويت گردد.

)، جهاد 2012هيرشان( )،1393معبودي(، )1391عيوضي(پژوهشهاي  يجهاري وجود دارد.اين نتيجه با نتد
  .است همخوان) 2012(لي و) 1392(زنگنه  )،1391مشهد( دانشگاهي دانشگاه فردوسي

 :فارسي منابع

   بررسي تطبيق شاخص هاي بين المللي آموزش و پرورش ، تهران:  1380ابراهيمي قوام، صغري ( پاييز (
 انتشارات پژوهشكده تعليم و تربيت.

 ) 13/2/1395 ،510152 :شناسه خبر ،به نقل از علي اصغر فاني،)حقوق معلمان چقدر است؟ 1395افكار نيوز. 
 ) آموزش و پرورش تطبيقي. تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.1386آقازاده، احمد .(   

 )ايميل نا، ) صداي معلم به نقل از وب گاه معلم توا1393اسفند  25دوشنبه, آموزش و پرورش در فنالند
 aria.nouri@ut.ac.ir  - pishrotranslation.ir  نويسنده :

 شناسي طبقات اجتماعي، تهران، انتشارات دانشكده علوم اجتماعي و تعاون.جامعه )1354(اديبي، حسين  
 211ماهنامه پيوند، شماره ». 1400جايگاه معلم در جامعه ايران اسالمي ). « 1376( افروز، غالمعلي.   
 ) نقش معلم در تمدن جهان. تهران: تصوير.1351افتخارزاده، سيدجالل الدين .(  

 ) آموزش و پرورش تطبيقي. تهران: رشد.1375الماسي، علي محمد .(   

  معلمان نقطه قوت سيستم آموزشي فنالند)1394(زهرا ،الياسي، 
  ) .دبيران  بررسي ارتباط تعهد سازماني و دلبستگي شغلي و مقايسه آن بين )1384امامي فرشاد ، مهدي

 http://www.magiran.com.ي مشهد،  بدني مرد آموزشگاه هاي نواحي هفت گانه تربيت
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 )2017، ششم فوريه منزلت اجتماعي معلمان در بين افكار عمومي كشورهاي منتخب)2017ايسنا.  
 )رويكرد كيفي به عوامل مؤثر در ميل به ماندگاري با انگيزه 1388پوراشرف، ياسان اهللا و طوالبي، زينت(

ي پژوهشگاه مطالعات آمو.زش و پرورش، سال پژوهش –معلمان، تهران: فصلنامه تعليم و تربيت، نشريه علمي 
 . 98بيست وششم، شماره مسلسل

 ) در ايران ، رساله دكترا ، دانشگاه تربيت مدرس،  مدرسه محور) ، طراحي نظام مديريت 1381جعفري مقدم،سعيد
 تهران 

 شهد، بررسي تفصيلي منزلت اجتماعي مشاغل در مشهد، م )1371(جهاد دانشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد
 انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

 )مقطع  عوامل اجتماعي مرتبط با ارتقاي منزلت اجتماعي معلمانِ )1395جهانگيري، عزيزه و علمي، محمود
سال هفتم، شماره بيست  ، تهران: مجله ي مطالعات جامعه شناسي،متوسطه مشكين شهر از ديدگاه خود معلمان

 .و هشتم
 مدارس برتر جهان، ترجمه مرجان مرندي، دفتر همكاريهاي علمي و بين 1367ريچارد (  هاينز، و دونالد ،چاكر :(

 آموزش و پرورشالمللي، وزارت 

 مجله: تعليم » نظام تربيت معلم در ژاپن و مقايسه آن با نظام تربيت معلم ايران). « 1384يدري عبدي، احمد (ح
   .4و  3شماره  44و  43شماره  – 1374پاييز و زمستان  ، تربيت و

 )ردي بهشت.221،سايت آفتاب، جمعه شغلي كه ديده نمي شود )1391حيدري فر،اميد 

  نورالثقلين،تهران بنيادين،انتشارات تحول ،مباني1389وهمكاران، حسين.خنيفر  
 )سيد محمد اعرابي و رضائيان، تهران: دفتر پژوهش هاي مترجم: ، ) رفتار سازماني،1393رابينز، استيون

  1395فرهنگي 
 ) شناسي كاربردي. تهران: انتشارات كاوه.اي بر جامعهآناتومي جامعه يا سنةاهللا: مقدمه ).1377رفيع پور، فرامرز 

 )بررسي جايگاه اجتماعي معلم1394زنگنه، زهرا (، 
 )عليرضا مقدم و طيبه سهرابي، تهران: نشر مرآت، فصل سوم. ترجمه: فنالندي، درسهاي )1393سالبرگ، پاسي  
 ) آموزان دورههاي راهنمايي  بررسي منزلت اجتماعي معلمان از ديدگاه دانش)1390سرمد، غالمعلي و ديگران

 .11:، شماره 4، مجله پژوهش اجتماعي، دوره تحصيلي و متوسطه
 ي و كار، كاربرد اثر بخش، فناوري هاي آموزشي، اهداف آموزشي، ساختار نظام آموزشي، كتابهاي درسسياست

 08:4917 - 1392بهمن  28تاريخ انتشار:،)1392، 379492كد خبر:( تابناك،  )1392(اطالعات و ارتباطات، سنگاپور

February 2014 

 )سكوي نخست اجتماعي، بررسي جايگاه معلمان )1394سيد كريمي، مريم السادات.   

 مجله تعليم و تربيت  ،تربيت معلم ايران و چند كشور جهان بررسي تطبيقي برنامه )1383شعباني، زهرا
 )160تا  121از صفحه ) 79شماره  - 1383پاييز  « (آموزش و پرورش)
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 ) سيماي معلم. تهران: انتشارات انجمن اولياء و مربيان. )1376صافي، احمد  

 ) 31مه تعليم و تربيت، شماره: نظام آموزشي در هند، تهران: فصلنا )1376صافي، احمد. 
 ) ،2). راز موفقيت آموزش و پرورش سنگاپور، مجله رشد تكنولوژي آموزشي، شماره (1385منبع: صفري، پريوا (

178.  
 )24/12/1394معلمان آينده ساز.وب گاه ،مطالعه تطبيقي تربيت معلم ايران و ژاپن )1394عبدي، هانيه 

  1387احمدي،عليرضا(علي(   :، جام جم آنالين، كد خبرراهكار براي ارتقاي معيشت معلمان 30
 .1387مرداد  19شنبه ،  670071029734175595

 ) انتشارات رشد ، چاپ ششم تهران: آموزش و پرورش تطبيقي،   )1388فرجاد ، محمد علي.  
 معلمان شهرستان مرند،  پايان نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه  تعهد حرفه اي )1397، داود(فرخ نژاد كشكي

 پيام نور.

 ) برنامه هاي هفته بزرگداشت مقام معلم، مركز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت 1389فرهادي، علي ،(
 آموزش وپرورش.

 بررسي تطبيقي رويكرد مدرسه محوري در نظامهاي آموزشي،تهران: پژوهشگاه مطالعات  (1388) كيومرث ،فالحي
  آموزش و پرورش،پژوهشكده تعليم وتربيت، گروه مديريت وتامين نيروي انساني

 بررسي برنامه هاي هفته بزرگداشت مقام معلم از ديدگاه معلمان نمونه و مقايسه آن با  )1392( كيومرث ،فالحي
 و ارائه راهكار هاي مناسب براي بزرگداشت معلمان سازمانها و مناطق آموزش و پرورش كشورنظرات رؤساي 

  نيروي انساني اقتصادو،پژوهشكده تعليم وتربيت، گروه 
 ) بررسي راههاي افزايش منزلت اجتماعي معلمان از ديدگاه معلمان و دانش  )1389فيروزي ثاني، حسن

استاد  نامه ي دوره ي كارشناسي ارشد،رشته ي مديريت علوم اجتماعي،، پايان آموزان مقطع متوسطه شهر مرند
 .تهران شمال واحدِ  راهنما: حميد پوريوسفي، دانشگاه آزاد اسالمي

  فنالند خبرگزاري فارسhttp://fna.ir/ 17/02/92  
 ) 1شماره ماهنامه آموزش و پرورش،». ايران مقام و سهم معلم در ساخت جامعه ). « 1356كاردان، علي محمد. 
 )11دوشنبه  ،هاي علمي و صنفيارتقاي منزلت اجتماعي معلمان در پرتو ايجاد تشكل )1391كريمي، غالمرضا 

 168494كد مطلب:  | 21:17:19 - 1391ارديبهشت 

 ) منوچهر صبوري. چاپ سوم. تهران: نشر ني، ◌ٔ شناسي. ترجمهجامعه )1393گيدنز، آنتوني  
 ترجمه كيومرث احمدي، تهران انتشارات نشر ني ، پايگاه اجتماعي معلمان در تايوان،)1392(،، جانلي. 

   ،16:45|1395بهمن20  تاريخ انتشار:سيد محسن(محمدي(   آذر دوم شنبه  :نوشته شده 217939 :كد خبر  
  وب گاه ِ معلم توانا ،9:36 ساعت1392

 شيراز، انتشارات دانشگاه شيرازسنجش منزلت مشاغل در شهر شيراز،  )1374(اصغرمقدس، علي.  
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 ) درآمدي به جامعه شناسي تعليم و تربيت. ترجمه غالمعلي سرمد. تهران: مركز نشر 1373موريش، ايور .(
    دانشگاهي.

  ) .ررسي ميزان اخالق كار و عوامل اجتماعي موثر بر آن در ميان كاركنان ادارات ب) 1383معيدفر ، سعيد
  .http://www.imi.ir استان تهران دولتي

 ، بررسي ميزان نارضايتي شغلي معلمان و عوامل اجتماعي مؤثر بر  1386 ) قربانعلي(  معيدفر، سعيد واذهاني
 http://www.magiran.com  . آن

 )گزارش پژوهش، هاي شغلي جامعهسنجش منزلت شغلي معلمان در مقايسه با گروه )1394ملكي، حسين  ،
 سايت صداي معلم،پايگاه خبري تحليلي معلمان ايران.

 )راداره كل روابط 3و2و1جلد"جهاننظامهاي آموزشي كشورهاي ") 1384نگاهداري، بابك و پارتازبان، كامبيز ،
 عمومي و اطالع رساني ، دبير خانه شوراي عالي اتقالب فرهنگي

 )سيستم اطالعاتي مديريت آموزشي وزرات آموزش)1395نظام آموزشي مالزي (MOE)محشر دات كام ، 

 ،از ب.ظ 05:03، 1392فروردين  26،دوشنبه, ياي معلمان در برخي ازكشور هاحقوق و مزا)1392( علينيك خواه 
nikkhah1023.blog.ir ‐   

 انتشارات رايزان:شناسي، تهرانمباني جامعه )1371 (نيك گهر، عبدالحسين. 
 ،اي و احساس اجتماعي معلمان در آموزش و پرورش، ترجمه رضا ، بررسي پايگاه حرفه)1379 (ورنون، جوزف

 محمدي، تهران، انتشارات سازمان پژوهش

 )مديريت و رفتار سازماني، ترجمه: علي عالقه بند، تهران: امير كبير.1395هرسي، پال و بالنچارد، كنت ( 

  ترجم / مصحح: م ) مديريت آموزشي( تئوري، تحقيق، عمل)1392(سيسيل ج.، ميسكل -وين ك ،هوي
 ه اروميه.،اروميه: انتشارات دانشگازادهميرمحمد عباس

 ،معلمان،  وضعيت رضايت شغلي و تعهد سازماني بررسي) 1383ليلي(خاوري،  جواد،و يوسفيان 

  .yazdedu.irhttp://www 

  منابع انگليسي:

 Louise  Karen,  S  (1998)  Effects  of  teacher  quality  of  work  life  in  secondary,  schools  on 
commitment of sense of efficacy. School Effctiveness and school Improvement.  

 Marlo, L & Inmman, D (1997) beginning teachers: Are they still learing the profession? Clearing 
House 70(4).211‐215. 

 (SCPDD),  Singapore  Curriculum  Planning  &  Development  Division  (2004), Science  Syllabus  for 
Lower Secondary, Ministry of Education, Singapore. 

 ksmk.persianblog.ir 

 http://www.sgbox.com/singaporeeducation.html 
        http://www.singaporemath.com/faq_Pre_PriSci.htm 
       http://www.moe.gov.sg/corporate/primary.htm 



١٧ 
 

        http://www.moe.gov.sg/esp/schadm/sec1/pslemain.htm 
     http://www.moe.gov.sg/schdiv/sis 
     http://singaporescience.sgbox.com/singaporesciencebooks.html 
 http://1moallem.ir/post/ #138 commentlist 

 

 


