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Abstract 
The importance of social status in all occupations, including 
among educators, was essential. This issue has led to the 
present study aimed to investigate the factors affecting the 
social status of physical education teachers in Iran through 
structural interpretation modeling. The present study was 
descriptive-correlational research that as Field was done. The 
statistical society of the present study consisted of university 
professors, physical education teachers and educators in the 
field of research. According to the bullet selection, 34 people 
were identified as the sample of the study. The research 
instrument was a researcher-made questionnaire. The results 
of this study showed that 15 factors affecting the improvement 
of social status of teachers were identified. These factors were 
classified into six levels. 
 

Extended Abstract  
Objective    
Theorists such as Durkheim (1952), 
Parsons (1952), Giddens (1989) sought 
to elucidate the nature of social dignity 
and identify and introduce the factors 
affecting it (1). The lack of appropriate 
analytical methods has led to the fact 
that factual factors affecting the social 
status of teachers remain only as far as 
identifying these factors (2), but 
analysis of these factors has not been 
performed due to lack of appropriate 
statistical methods (3). In other words, 

                                                                        

 

the methods used in the majority of 
research in this field have not examined 
the relationships between factors and 
their communication in improving the 
social status of physical education 
teachers (4). The interpretive structural 
modeling method, while investigating 
these factors, will work to structure 
these factors. This leads to the 
identification of key infrastructure and 
key factors for improving the social 
status of physical education teachers, 
which makes planning improvements 
possible for promoting the social status 
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of sports teachers. This issue has led to 
the design and implementation of the 
present study with the aim of 
investigating the factors affecting the 
social status of physical education 
teachers using structural interpretative 
modeling. Therefore, the research 
question is what are the factors 
affecting the social status of physical 
education teachers? What is the 
structure of these factors? 

Instruments and Data Collection 
The present study is a field applied 
research. The method of this study is 
descriptive-correlation data collection 
method. The statistical population of 
the study consisted of knowledgeable 
experts in the field of social status. 
These included some university 
professors, physical education teachers 
and educators of knowledge-based 
education in Tehran. Based on the 
selection of snowball to reach the 
theoretical saturation limit, 34 people 
were identified as the research sample. 
To this end, the researcher of the 
research process was introduced to 
identify new samples, and this process 
was progressing to a stage where 34 
specimens from other research samples 
were introduced as experts and 
introduced a new sample from them. 
Do not go The research samples were 
freely participated in the research 
process. In the end, the statistical 
samples were assured that the 
information obtained from them would 
be reserved to the research team.  The 

research instrument was a researcher-
made questionnaire with 15 questions 
that included 15 factors affecting the 
social status of educated teachers. 
Structural analysis modeling has been 
used to analyze the collected data. This 
method is an interactive learning 
process in which sets of different and 
related elements are structured in a 
comprehensive systematic model. 

Results   
The results of this study showed that 
increasing the salaries of teachers, 
improving the moral attributes of 
physical education teachers, 
decentralizing education, changing the 
selection system of physical education 
teachers and increasing the sports skills 
of physical education teachers are 
among the key factors that cause the 
formation of other factors It goes. In 
other words, it can be stated that 
improvements in some issues, including 
increasing teachers' salaries, improving 
the moral attributes of physical 
education teachers, decentralizing 
education, changing the selection 
system for physical education teachers, 
and increasing the sports skills of 
physical education teachers, causes 
other Factors are also being promoted 
to improve the social status of physical 
education teachers. In other words, in 
order to improve the social status of 
teachers of physical education, various 
factors are involved which, by planning 
on these key factors, can be expected to 
reach a relative level of other factors.
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Table 1- First to sixth repetitions in determining the level of identified factors 

Factor 
Receipt 

collection 
Basic set 

Subscriptions 
set 

Level 

4 
2,3,4,7,8,12,14

,15 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1

4,15 
2,3,4,7,8,14,1

5 
1 

14 
2,8,12,13,14,1

5 
2,5,6,8,12,13,14,15 

2,8,12,13,14,
15 

2 

7 2,3,7,8,9,12,15 5,6,7,8,9,10,11,12,15 7,8,9,12,15 3 

9 
2,3,7,8,9,12,13

,15 
5,6,7,8,9,10,11,15 

7,8,9,10,12,1
3 

3 

2 2,3,12,15 1,2,3,5,6,8,10,11,13,15 2,3,13 4 
3 2,3,12,13 1,2,3,5,6,8,10,11,13,15 2,3,13 4 

13 
3,5,10,12,13,1

5 
1,3,5,11,13 3,5,13 4 

15 
1,2,3,6,11,12,1

5 
1,2,5,10,12,13,15 2,12,15 4 

6 6,8 1,5,6,8,10,11,12 6,8 5 
11 1,5,6,8,10,11 5,11,12 5,11 5 
1 1,8,12 1,5 1 6 
5 1,5,8,12 5 5 6 
8 8 1,5,8,10 8 6 

10 8,10 10 10 6 
12 12 1,12 12 6 

 Conclusion  
The results of this study showed that 
there are 15 factors for improving the 
social status of physical education 
teachers. Regarding the results of this 
study, it is suggested to improve the 
social status of physical education 
teachers by standardizing the system of 
physical education teachers selection 
and conducting educational classes on 
their sport and ethical skills. It is also 
suggested that the establishment of 
primary standards in the education 
system for teachers of physical 
education should be given the freedom 
to practice them in schools. On the 
other hand, there were some 
constraints on the research, which 
caused some aspects of research to be 
overshadowed (5). It was not possible 

to examine quantitatively the status of 
each of these factors and the current 
conditions of these factors in education 
and in relation to educating teachers, 
including the limitations of the 
research. On the other hand, the lack of 
an examination of all the components 
of education across the country was 
another limitation of the study. Given 
these constraints, it is suggested that 
the researchers, while investigating the 
status of the identified factors in the 
present study, will work to clarify the 
status of these factors. It is also 
suggested that the present study be 
carried out in other regions of Iran and 
in the wider community. 
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 پژوهشیمقالة

-با استفاده از مدل بدنیتربیتمعلمان  یبر منزلت اجتماع ثرمؤعوامل  یبررس

 یریتفس یساختار یساز
 

 1شیدا رنجبری

 

 (مسئول ۀسندنوی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، ارومیه، ایران )بدنیتربیتگروه استادیار، . 1
 

 چکیده

بدنی اجتماعی در تمامی مشاغل از جمله در میان معلمان تربیتاهمیت منزلت 

حاضر با هدف  پژوهشله سبب گردیده است تا أاین مس است.مهم و ضروری 

با  کشور ایران بدنیتربیتمعلمان  یبر منزلت اجتماع مؤثرعوامل  یبررس

حاضر  پژوهشطراحی و اجرا گردید.  یریتفس یساختار یسازاستفاده از مدل

. دیانجام گرد یدانیکه به صورت م بود همبستگی-یفیتوص هایپژوهشاز نوع، 

و مدیران  بدنیتربیتاساتید دانشگاهی، دبیران  را پژوهش یآمار ةجامع

 34تعداد . تشکیل دادند پژوهش ۀحوزبدنی آموزش و پرورش آگاه به تربیت

ابزار . ندشدمشخص  برفیبر حسب انتخاب گلوله پژوهش ةنفر به عنوان نمون

 حاضر پژوهشنتایج بر اساس ساخته بود. محقق ةنامحاضر پرسش پژوهش

بدنی شناسایی گردید علمان تربیتبر بهبود منزلت اجتماعی م مؤثرعامل  15

  .ندشدبندی که این عوامل در شش سطح تقسیم

 

 مقدمه
اعی مقام با ارزشی است که منزلت، پایگاه اجتم

های خاص را ایجاب ای از وظایف و فعالیتمجموعه
به  به عبارت دیگر، پایگاه اجتماعی را معموالً .کندمی

تبه و مقام عنوان رتبه یا مقام یک فرد در گروه، یا ر
کنند های دیگر تعریف مییک گروه نسبت به گروه

 (.2018، 1)لونگوباردی، لوتی، جونگرت و ستانی

                                                                        

1. Longobardi, Iotti Jungert & 

Settanni 

رفتار متقابل و انتظارات  یمنزلت هر شغل چگونگ
کند و آنان را در ساختیم نییجامعه را از شاغالن تع

رساند. در یم اریی یهای اجتماعبه تعامل یده
خود را دارد  ۀژیومنزلت  یکشورهای گوناگون هر شغل

 ایتوانند مشاغل با منزلت باال یو مردم هر کشوری م
مردم از شاغالن با . ندده صیرا از هم تشخ نییپا

-یم ایطلبند و یکمک م ،کنندیم نیمنزلت باال تمک
از دیدگاه  (.2014، 2ایوتنوئر) خواهند مانند آنان شوند

پایگاه و  اصطالح به عنوان رتبه،جامعه شناسی این 
در ها ها و سازمانموقعیت اجتماعی اشخاص، گروه

2. Euteneuer 
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فاواتی، لیمار، رادساتر ) رودمقایسه با یکدیگر به کار می
  (.2014، 1و لولی

داندکه یک جمع ، منزلت را ارزشی می2ملوین تامین
برای یک نقش اجتماعی قائل  )جامعه، گروه یا سازمان(

فرد یا گروه با توجه به توزیع شأن  ماست و یا مقا
فنگ، ) نامددر یک نظام اجتماعی را منزلت می )حیثیت(

(. منزلت اجتماعی نوعى 2017، 3سو، یانگ، ژیا و سو
ارزیابی است که بر پایة معیارهای ارزش اجتماعی معتبر 

یک شخص در ذهن  در جامعه از پایگاه اجتماعی
دهد پایگاه شخص آید و نشان میدیگران به عمل می

به اشخاص دیگر در فضای اجتماعی کجاست  نسبت
به طور کلی منزلت اجتماعی به  (.2014احمدی، )

 جامعه در که است جایگاهی و شأن یا و مفهوم مقام
دارد،  شخص از جامعه که ذهنیتی یا و قائلند فرد برای
 شغل یک مورد در جامعه یک ذهنیت . تشخیصاست

 آنان اجتماعی برخوردهای و رفتارها در توانمی را
 از جامعه یک افراد استقبال میزان یا و نمود مشاهده

 اولویت و فرزندانشان یا خود اشتغال برای شغل، یک
 از میزانی به و داد قرار بررسی مورد شانشغلی انتخاب
 (.2012، 4لیبرد ) پی شغل آن اجتماعی منزلت
-برخی ویژگی معادلشناسان، پایگاه اجتماعی را جامعه

برند و معتقدند که کار میشناختی به های جمعیت
ل شغل، تحصیالت و میزان درآمد های آن شامشاخص

از پایگاه  یمتفاوت . در واقع، منزلت اجتماعی معادلاست
(. 2004، 5)ونگلنسکی و اورفیول استاجتماعی افراد 

 7(، پارسونز1952) 6پردازانی همچون دورکیمنظریه
ماهیت منزلت پژوهش ( در پی 1989) 8دنزی(، گ1952)

و معرفی عوامل مؤثر بر آن و شناسایی  اجتماعی
شناس، اغلب منزلت امعهاندیشمندان ج اند. اینبرآمده

                                                                        

1. Favati, Leimar, Radesäter & 

Løvlie 

2. Melvin Tumin 

3. Feng, Su, Yan, Xia & Su 

4. Lee 

 اندنموده یتلق «یاجتماع گاهیپا»اجتماعی را مترادف 
کند و موقعیت اجتماعی یک گروه، کسب می ازکه فرد 

-ها، برخوردار میمزایا و ویژگیر اساس آن از برخی ب

خر، منزلت أمت پژوهشگرانو  مؤلفانگردد. لیکن 
دانند امی میاجتماعی را نوعی شأن، اعتبار، عزت و احتر

که جامعه برای افراد یک گروه، نهاد و یا براى شغل 
 (.2009کالکی و دوستدار، ) قائل هستند

نزلت ذهنی شأن و م ةاجتماعی بیشتر به جنب منزلت
که شأن و منزلت گردد. اینمی افراد از دیدگاه جامعه بر

، بیشتر استه با افراد دیگر تا چه اندازه فرد در مقایس
نگاه مردم، جامعه، قبیله، گروه و غیره نسبت  تأثیرتحت 

به فرد است. اگر چه میزان درآمد افراد، تحصیالت، 
دیگر عوامل در منزلت اجتماعی افراد اثرگذار  ومسکن 

؛ اما میزان پذیرش همین شغل و درآمد و است
بندی و سلسله یالت افراد از نگاه مردم در طبقهتحص

مراتب اجتماعی، نقش به سزایى در تعیین حیثیت 
 (.2014احمدی، اجتماعى کنشگران اجتماعى دارد )

ر میان منزلت اجتماعی در تمامی مشاغل از جمله د
 شغل معلمی در رشته. استمهم  بدنیتربیتمعلمان 

علمان متمایز نسبت به مهمیشه با یک نگاه  بدنیتربیت
م تا دلیل این امر ه .ها نگریسته شده استدیگر رشته

لمان مع گردد.بر می بدنیتربیتبه ماهیت رشته  حدودی
-ه عنوان مجریان ورزش در مدارس میب بدنیتربیت

چند  هر جایگاه منزلتی خوبی برخوردار باشند.از بایستی 
ضح آنان به شکل قابل درکی وا میزان منزلت اجتماعی

 (.2016)فاضلی جو،  یستن
 در معلمی حرفه اجتماعی منزلت کاهش فرایند

 گرایشاست.  داشته پی در زیانباری نتایج ایران

 حرفه، احساس این به مستعد جوانان نداشتن

5. Wenglenski & Orfeuil 

6. Durkheim 

7. Parsons 

8. Gidenz 
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 انگیزش شغلی، کاهش اضطراب و سرخوردگی

 به صورت معلمان میان در نارضایتی شغلی، بروز

 الگویی نقش تأثیر کاهش راهپیمایی، و اعتصاب

 نهایت در و آموزان دانش برای معلمان

 پرورش برای تربیت و تعلیم نهاد کارآمدینا

آیند شمار می به پیامدها این جمله آینده، از نسل
ۀ دهندنشان مسألهاین  (.2009و رضایی، )علیزاده 

ان به منزلت اجتماعی در شغل معلماهمیت بهبود 
 هاپژوهش. در برخی است بدنیتربیتخصوص معلمان 

اشاره شده است. جهانگیری و علمی  مسألهبه این 
 یایو مزاقوق ح زانیم( مشخص نمودند 2015)

امکانات  معلمان به سیترسد زانیم ،معلمان یافتیدر
صنفی،  یهامعلمان در تشکل تیعضو زانیم ی،رفاه

 زانیم ،به معلمان شهروندانی اعتماد اجتماعمیزان 
 یهامهارت شیمعلم و افزا اهیگها به جاانهستوجه ر
منزلت اجتماعی بر بهبود  مؤثراز جمله عوامل  معلمان

 مود( نیز مشخص ن2014. احمدی )استمعلمان 
 یهایژگیو ،یخانوادگ ةنیشیپ ،یاخالق یهایگژیو

ی سبب بهبود منزلت اجتماعی و قدرت اجتماع یظاهر
 ردخود پی ب پژوهش( در 2012لی )گردد. میمعلمان 

پردغدغه  ی،آموزش ییتواناکه برخی مسائل از جمله 
بودن انتقاد به  ادیو ز کم درآمد ی،بودن شغل معلم

بب کاهش منزلت اجتماعی معلمان س شو پرور شآموز
ندریکس، بورکلیپ و  گردد. وان در ساندی،می

( مشخص نمودند مسائل مربوط به 2018) 1ماینهارد
مهم در منزلت اجتماعی  یادگیری یکی از مسائل

  است.معلمان 
 نهاد اجتماعی، های ساختار و نهادها میان در

 دارد بیشتری اهمیت و اولویت و پرورش، آموزش

 معلم باید به اول نهاد، اولویت این درون و در

 وتربیت تعلیم اصلی کارگزاران بگیرد. چون تعلق

 و تعلیم نظام متعالی اهداف و تحقق است معلم
                                                                        

1. Van der Sande, Hendrickx, Boor-

Klip & Mainhard 

کوک  نظر گیرد. ازمی معلم صورت واسطه هب تربیت
 کشور یک آموزشی نظام بررسی برای ،2انهیلدو 

 آموزشی نظام در درون معلم ببینیم، است کافی

 نظام یک اعتبار زیرا دارد، وضعیتی چه آن

 وابسته نظام آن معلم مقام ارباعت به آموزشی

 (.2015است )جهانگیری و علمی، 
ها بر معلمی شغلی است که نقش آن در تربیت انسان

رسالت  ، وارثأکسی پوشیده نیست. معلمان بعد از انبی
ها هستند و مسئول پرورش روح تعلیم و تربیت انسان

و در نهایت  آدمی و سوق دادن عقل او به سوی کمال
باشند. معلمی از پروردگار می رضایت و خشنودی

که در بعد فرهنگی جامعه ایفای نقش  مشاغلی است
کند و همیشه در سلسله مراتب اجتماعی، جایگاه می

علیزاده و رضایی، ) آن مورد توجه بوده و هست اجتماعی
 -. آموزش و پرورش به عنوان نهاد فرهنگی(2009

بدیل در تربیت نیروی بی اجتماعی، نقش اساسی و
انسانی و تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی و در فرآیند 

 ۀآیندای که کند، به گونهایفا می رشد و تعالی کشور
آموزش و پرورش امروز قابل مشاهده  ةکشور در آیین

گردد تا بود منزلت اجتماعی معلمان سبب می. بهاست
-د یابد. در این بین معلمان تربیتعملکرد آنان نیز بهبو

آموزش و پرورش نقش مرکزی  ةوان هستبدنی به عن
علوم  و بدنیتربیتسازی اهداف عالی مهمی در پیاده

. ابهامات اساسی در خصوص ندورزشی در مدارس را دار
از جمله نبود  بدنیتربیتبهبود منزلت اجتماعی معلمان 

ثر بر منزلت ؤجامع در خصوص عوامل م هایوهشژپ
هایی تالش عمالًسبب گردیده است تا اجتماعی آنان 
بدنی هبود منزلت اجتماعی معلمان تربیتدر خصوص ب

از طرفی عدم استفاده از  (.2014یرد )احمدی، شکل نگ
 های تحلیلی مناسب سبب گردیده است تا عمالً روش

بر منزلت اجتماعی معلمان تنها در حد  مؤثرعوامل 
شناسایی این عوامل باقی بماند اما تحلیل در خصوص 

2. Cooke & Dunhill 
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سب های مناعوامل به علت عدم استفاده از روشاین 
به عبارتی در اکثریت به انجام نرسیده است. آماری 
عوامل موثر بر  این حوزه، روابط بین هایپژوهش

را مورد بررسی قرار  تربیتبدنیمنزلت اجتماعی معلمان 
ی سازی ساختاری تفسیرروش مدلاست.  نگرفته

این عوامل دهی ضمن بررسی این عوامل به ساختار
گردد تا عوامل سبب می مسألهام خواهد نمود. این اقد

زیرساختی و کلیدی در جهت بهبود منزلت اجتماعی 
 منزلت، بهبود .مشخص گردد بدنیتربیتمعلمان 

جتماعی معلمان منزلت ا ارتقأریزی در خصوص برنامه
 پژوهش در نتیجه،سازد. میتر امکان پذیرورزش را 

بر منزلت اجتماعی  مؤثرحاضر با هدف بررسی عوامل 
سازی ساختاری با استفاده از مدل بدنیتربیتمعلمان 

حاضر  پژوهشال ؤتفسیری طراحی و اجرا گردد. لذا س
اجتماعی معلمان بر منزلت  مؤثرکه عوامل  استاین 

دهی این عوامل به چه ساختار؟ یستچ بدنیتربیت
 ؟استصورت 

 

 پژوهششناسی روش
که  استکاربردی  هایپژوهشحاضر از نوع،  پژوهش

 حاضر از پژوهشروش به صورت میدانی انجام گردید. 
 . است یهمبستگ-توصیفیها داده یآورگردنظر روش 

 کنندگان شرکت
خبرگان آگاه به حاضر شامل  پژوهش یآمار ةجامع
برخی . این افراد شامل بودند منزلت اجتماعی ۀحوز

-تربیتو مدیران  بدنیتربیتاساتید دانشگاهی، دبیران 

در شهر  پژوهش ۀحوزآموزش و پرورش آگاه به  بدنی
. بر اساس انتخاب گلوله برفی تا رسیدن به ندتهران بود

 پژوهش ةنفر به عنوان نمون 34حد اشباع نظری تعداد 
ای پیش رفت این فرایند تا مرحله  مشخص گردیدند.

 پژوهشهای نفر نمونه از سوی سایر نمونه 34که تعداد 
جدید  ایعرفی گردیدند و نمونهبه عنوان افراد خبره م

                                                                        

1. CVI 

به  پژوهشهای نمونهاز سوی آنان معرفی نگردید. 
به  شرکت نمودند پژوهشصورت آزادانه در فرایند 

های آماری این اطمینان داده شد که اطالعات نمونه
 حفوظ خواهد ماند.م پژوهشکسب شده از آنان نزد تیم 

 های گردآوریابزار و شیوه

 سؤال 15با ساخته محقق یانامهپرسش ،پژوهشابزار  
 معلمان اجتماعی منزلت بر مؤثر عامل 15که شامل بود 

-نظرات نمونه یکه بر اساس بررسشد؛ می بدنیتربیت

 نیو همچن با استفاده از روش دلفی پژوهش یها
-جمعنظرات . گردید یطراح علمی جامع منابع ةمطالع

آوری شده در قالب روش دلفی به صورت حضوری، 
از طریق پست الکترونیک و یا از طریق فضای مجازی 

 نیبد آوری گردید.جمعت باز سؤاالحاوی  نامهپرسش
با استفاده از  اولیه عوامل ییشناسا بهمنظور ابتدا 

پرداخته شد. پس از مشخص  ایمطالعات کتابخانه
به ارسال  ،عامل اولیه در بررسی مقدماتی 10نمودن 

. دپرداخته ش پژوهش خبرگانبه  نامهپرسش نینخست
 هایپژوهشاین عوامل پس از مرور مبانی نظری و 

انجام گرفته شده در خصوص منزلت اجتماعی معلمان 
شناسایی گردید. این  ،بدنیبه خصوص معلمان ترییت،

متون شامل متون تخصصی و معتبر در این حوزه بود. 
این در خصوص  هانظرات و اعمال آن یپس از بررس

 15با برخورداری از  نامهپرسششده،  ییشناسا عوامل
ارسال  پژوهشخبرگان  رایبدومین بار  یبرا عامل،
خبرگان و اعمال  مینظرات ت ی. پس از بررسگردید

 یینها دییأت برای یینها نامهپرسشنظرات آنان، 
با  نامهپرسش نیا ییمحتوا ییروا .دیگرد یطراح

مورد  یدانشگاه دیاساتتن از  7 اتاستفاده از نظر
 یمحتو ییدر خصوص روا نیهمچنقرار گرفت.  یبررس

 یسنج ییروا هایبا استفاده از فرم زنی نامهپرسش نیا
 ،2ضریب نسبی روایی محتواو  1امحتو شاخص روایی

 قرار گرفت. مقدار نسبی روایی محتوا تأییدمورد  ییروا

2. CVR 
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و مقدار شاخص  99/0نفر(،  7) دیبا توجه به تعداد اسات
. آمد دست به نامهپرسش یبرا 99/0، اروایی محتو

 تأییدمورد  پژوهش نامهپرسش یمحتو ییروا نبنابرای
حاضر به  نامهپرسش ۀسازهمچنین روایی . قرار گرفت

ییدی مورد بررسی و أروش تحلیل عاملی ت ةواسط
های برازش نتایج مربوط به شاخصارزیابی قرار گرفت. 

 و پایایی کرونباخ آلفای به مربوط نشان داد مقدار
 حاکی کهاستت  7/0 از باالتر در تمامی عوامل ، ترکیبی

همچنین نتایج پژوهش مشخص  .دارد مناسب پایایی از
نمود که میزان روایی همگرا برای تمامی عوامل باالتر 

مناسب بودن  ۀدهندکه نشان  است 4/0از سطح معیار 
. همچنین روایی استمیزان روایی همگرا پژوهش 

واگرا در پژوهش حاضر نیز در قالب ماتریس عوامل در 
یید قرار گرفت. همچنین أعوامل، مورد بررسی و ت

طابق با نتایج تحلیل عاملی تمامی بارهای عاملی م
-نشانکه  است 4/0مربوط به عوامل پژوهش، بیش از 

 . استمناسب بودن این معیار  ۀدهند
 نوانع به که 67/0و  33/0، 19/0 مقدار سه به توجه با

 شده معرفی R2برای  قوی و متوسط ، ضعیف مقادیر
ت به دس 33/0 از عوامل، مقدار بیشتر ةدر هم و است

 وجهت با .مناسب بودن این شاخص دارد از نشان آمد که
 ادیرمق عنوان به که  32/0و  15/0، 02/0 مقدار سه به

 و است شده معرفی Q2برای  قوی و متوسط ، ضعیف
 هکبه دست آمد  0.36عوامل، مقدار بیشتراز  ةدر هم
 هس به توجه با .مناسب بودن این شاخص دارد از نشان
 یفضع مقادیر عنوان به که 36/0و  25/0، 01/0 مقدار

در  و است شده معرفی GOF برای قوی و متوسط ،
 نشان به دست آمد که 36/0 از عوامل، مقدار بیشتر ةهم
مشخص گردید  در نتیجه .دارد قوی کلی برازش از

ازه سارائه شده در پژوهش حاضر، از روایی  نامهپرسش
 فاده از با است زین نامهپرسش نیا ییایپا. استبرخوردار 

گرفت  رقرا دییأکرونباخ مورد ت یآلفا ةمحاسب

(82/0=α.)   

 هاداده پردازش روش
-از روش مدلهای گردآوری شده تحلیل دادهبرای 

سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. این روش 
ای یک فرایند یادگیری تعاملی است که در آن مجموعه

مند بهم مرتبط در یک مدل نظاماز عناصر مختلف و 
شوند. این روش به ایجاد و جهت ساختاردهی می، جامع

دادن به روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم کمک 
های این روش آن ترین منطقنماید. یکی از اصلیمی

اثرگذاری  ،که همواره عناصری که در یک سیستم است
بیشتری بر سایر عناصر دارند از اهمیت باالتری 

دست ه ب روشبرخوردارند. مدلی که با استفاده از این 
-مجموعه روابط میان عناصر می آید، ساختاری ازمی

سازی توانیم بگوییم که مدلدر نتیجه، می باشد.
 انیروابط م ۀه تنها به ما دربارنساختاری تفسیری 

 ۀنحو ایدهد، بلکه ساختار یم نشیب ستمیعناصر س
 ة)بسته به نوع رابطعناصر را بر هم  نیا یرگذاریثأت

و نمایشی  دهدینشان م زین محتوایی تعریف شده(
؛ گذارد. این روش تفسیری استمی تصویری به نمایش

نماید که آیا چون قضاوت گروهی از افراد تعیین می
این روش  روابطی میان این عناصر وجود دارد یا خیر.

چون اساس روابط یک ساختار  ؛ساختاری است
ای از متغیرها پیچیده ةسرتاسری است که از مجموع

سازی ساختاری استخراج شده است. روش مدل
 ۀایدهای مختلفی استفاده شده است. تفسیری در حوزه

یک سیستم  ةسازی ساختاری تفسیری تجزیاصلی مدل
 ةپیچیده به چند زیر سیستم )عناصر( با استفاده از تجرب

عملی و دانش خبرگان به منظور ساخت یک مدل 
. در سالیان اخیر در استساختاری چند سطحی 

 های متعددی از این روش شناسی استفاده شدهپژوهش
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 ارچه یمدل دارا نیا .(2017، 1)آگی و نیشانت است
 است.گام 

 تعاملی ساختاریایجاد ماتریس خود :اول گام
 ماتریس خودتعاملی ساختاری الزم است، ةتهی برای

صر )منظور از عنا وابستگی تمام عناصر شناسایی شده
 و، به صورت د(استدر این گام، عوامل شناسایی شده 

هار نماد بررسی قرار گیرند. بدین منظور از چ دو مورد به
 :شودبه شرح زیر استفاده می

Vر معیار : اگi  فقط بر معیارj گذارد.می تأثیر 
X اگر هم معیار :i  وj  و هم معیارj  بر معیارi تأثیر 
 گذارد.می

A اگر فقط معیار :j  بر معیارi گذارد.می تأثیر 
O :ر گذاری میان دو معیاتأثیر ةاگر هیچ رابطi و j  وجود

 ده است.نتایج این گام را نشان دا 2 ۀشمارندارد. جدول 

 یابیبه دست آوردن ماتریس دست :دوم گام
ای یابی باید نمادهدستبه دست آوردن ماتریس  برای

ر باال به صفر و یک تبدیل شوند. بر حسب قواعد زی

 .نظر دست پیدا کرد توان به ماتریس موردمی
ر ( )محل برخورد ستون سطj ،iدر صورتی که ورودی )

i  و ستونj در ماتریس خودتعاملی ساختاری )V باشد ،
 پذیری یک و در( در ماتریس دسترسj ،iدر ورودی )

 شود.( صفر قرار داده میi ،jورودی )

 ( )محل برخورد ستون سطرj ،iدر صورتی که ورودی )
i  و ستونj در ماتریس خودتعاملی ساختاری )A د، باش

 در پذیری صفر و( در ماتریس دسترسj ،iدر ورودی )
 شود.( یک قرار داده میi ،jورودی )

 ( )محل برخورد ستون سطرj ،iدر صورتی که ورودی )

i  و ستونj در ماتریس خودتعاملی ساختاری )X باشد ،
ر پذیری یک و د( در ماتریس دسترسj ،iدر ورودی )

 شود.( یک قرار داده میi ،jورودی )
( )محل برخورد ستون سطر j ،iدر صورتی که ورودی )

i  و ستونj در ماتریس خودتعاملی ساختاری )O  ،باشد

                                                                        

 

پذیری صفر و در ( در ماتریس دسترسj ،iدر ورودی )
 شود.( صفر قرار داده میi ،jورودی )

 یابی اولیه، بااز به دست آوردن ماتریس دست پس
( j و i) چهنپذیری اگر چنادرنظر گرفتن خاصیت انتقال

ه داشته با هم رابط (jو  kنیز )با هم در ارتباط باشد و 
 سیاترمهم در ارتباط هستند،  با( iو  k) باشند، آنگاه

 جیانت 3 ۀشمار. جدول دیآیبه دست م یینها یابیدست

 .گام را نشان داده است نیا

 تعیین سطح و ماتریس استاندارد :سوم گام
 یابیدستریس تعیین سطح، با استفاده از مات برای

 زاین شیپ ةیابی )خروجی( و مجموعقابل دست ةمجموع
 ةشود. مجموعیم نییتع ریهر متغ ی( برای)ورود
یق شود که از طرهر متغیر شامل متغیرهایی می یخروج

یاز پیش ن ةتوان به آنها رسید و مجموعاین متغیر می
به  توانمیاز طریق آنها  هشود کشامل متغیرهایی می

ش و پی یخروج ةسید. پس از تعیین مجموعاین متغیر ر
 ةنیاز برای هر متغیر، عناصر مشترک در دو مجموع

ر شود. دبرای هر متغیر شناسایی می یو خروج یورود
ست اولین جدول تکرار متغیری دارای باالترین سطح ا

و عناصر مشترک آن کامالً  یخروج ةکه مجموع
ز جدول ارا  باشند. پس از تعیین این متغیرها آنها نیکسا

عدی مانده جدول بحذف کرده، با بقیه متغیرهای باقی
ل دهیم. در جدول دوم نیز همانند جدورا تشکیل می

ا رکنیم و این کار اول متغیر سطح دوم را مشخص می
. سپس میدهیادامه م رهایمتغ ةسطح هم نییتا تع
که با مرتب  میدهیم لیاستاندارد را تشک سیماتر

 .دیآیکردن عناصر با توجه به سطوح خود به دست م

 .گام را نشان داده است نیا جینتا 4 ۀشمارجدول 

 یریتفس یمدل ساختار لیتشک: چهارم گام
توجه به سطوح هر یک از معیارها و همچنین ماتریس  با

 شودیابی نهایی، مدل ساختاری تفسیری رسم میدست
نتایج این گام را نشان  1شکل شماره  .(2012)ناوران، 

1. Agi & Nishant 
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 پژوهش یهاداده لیو تحل هیروند تجز یتمام می دهد.
-اس ینرم افزارهابخش توصیفی به واسطه حاضر در 

-تجزیه و تحلیل داده و همچنین 20نسخه  1اساسپی

سازی حاضر جهت انجام روش مدل پژوهشهای 
برخی محاسبات  انجام ةساختاری تفسیری به واسط

انجام سازی ساختاری تفسیری دلدستی روش م

 نامهپرسش ۀسازهمچنین جهت بررسی روایی  گرفت.
 استفاده گردید. 2اسالپیاز نرم افزار 

 هایافته
از روش تحلیل عاملی  نامهپرسشجهت بررسی روایی 

نتایج این روش  ةخالص 1استفاده گردید. جدول شماره 
دهد. را نشان می

 

  های تحلیل عاملیشاخص -1جدول 

هاشاخص   

83/0 آلفای کرونباخ  
86/0 پایایی ترکیبی  
74/0 روایی همگرا  

877/0 ضریب تعیین3  
418/0 شاخص کیو4  

650/0 شاخص جیاو اف5  

 های برازش تحقیق نشان دادشاخصنتایج مربوط به 
 باالتر ترکیبی، و پایایی کرونباخ آلفای به مربوط مقدار

 .دارد مدل مناسب پایایی از حاکی که است 7/0 از
همچنین نتایج تحقیق مشخص نمود میزان روایی 

 ۀددهننشانکه  است 4/0همگرا باالتر از سطح معیار 
. استبودن میزان روایی همگرا تحقیق مناسب

که است  4/0همچنین تمامی بارهای عاملی، بیش از 
 .استبودن این معیار مناسب ۀدهندنشان

با استفاده از  پژوهش یهانظرات نمونه یپس از بررس
منزلت  ۀحوزادبیات  ةبا مطالع نیو همچن روش دلفی

های انجام شده پژوهشو همچنین بررسی  اجتماعی
-تربیتبر منزلت اجتماعی معلمان  مؤثرعوامل پیرامون 

بر منزلت اجتماعی معلمان  مؤثرعوامل اصلی ، بدنی
الزم به ذکر  .گرفت ارمورد شناسایی قر بدنیتربیت

است این عوامل پس از شناسایی اولیه و بررسی توسط 
این  نهایی قرار گرفت. تأییدتیم خبرگان اصالح و مورد 

اول  ةبه عنوان معیارها و عناصر مدنظر در مرحل عوامل
فاده قرار سازی ساختاری تفسیری مورد استروش مدل

دهد. این عوامل را نشان می 2 ۀشمارجدول  گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

1. SPSS 

2. PLS 

3. R2 

4. Q2 

5. GOF 
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  بدنیتربیتمعلمان  یبر منزلت اجتماع مؤثرعوامل  -2جدول 

 شماره عوامل

 1 بدنیتربیتافزایش حقوق معلمان 
 2 بدنیتربیت ها به معلمانرسانهبهبود توجه 

 3 های مهم مدارس و آموزش و پرورشگیریدر تصمیم  بدنیتربیتبهبود مشارکت معلمان 
 4 های صنفیدر تشکل بدنیتربیتعضویت معلمان بهبود 

 5 بدنیتربیتبهبود ویژگی اخالقی معلمان 
 6 بدنیتربیتبهبود ویژگی ظاهری معلمان 

 7 معلمانفراهم آوردن سفرهای علمی ملی و بین المللی جهت 
 8 غیرمتمرکز نمودن آموزش و پرورش

 9 بندی معلمان بر حسب عملکرد آنانرتبهاستفاده از مدارج علمی معتبر برای 
 10 بدنیتربیتتغییر نظام گزینش معلمان 

 11 بهبود دسترسی عادالنه به منابع کمیاب
 12 بدنیتربیت معلمانورزشی های مهارت افزایش

 13 بدنیتربیتبه منظور انعکاس نقش اجتماعی معلمان  بدنیتربیتمعلمان  ۀویژاختصاص روزنامه 
 14 آموزاندانشآزادی عمل بیشتر به معلمان در ارزشیابی 

 15 در آموزش و پرورش بدنیتربیتکارکردی نمودن نظام آموزشی 

 

 ساختاری خودتعاملی ماتریس -3جدول 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عوامل

1  v v v A V O V O O O V V O X 

2   X X A A A A A A A V O X X 

3    X A A A A A A A V X O A 

4     O O X X A A A V O X X 

5      O V O O O X A X A O 

6       O X O O O A O V A 

7        X V A A X O O X 

8         X A A O O X O 

9          A A X X O V 

10           A O A O V 

11            A V O A 

12             A X X 

13              X V 

14               X 

15                
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 ماتریس دسترسی نهایی -4جدول 

 نفوذ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عوامل

1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 9 
2 0 1 *1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 
3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 
4 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 8 
5 1 1 1 *1 1 *1 1 *1 *1 0 1 0 1 1 1 13 
6 0 1 1 *1 0 1 *1 1 *1 0 0 0 0 1 0 8 
7 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 8 
8 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 8 
9 0 1 1 1 0 0 *1 1 1 0 0 1 1 0 1 9 
10 0 1 1 1 0 *1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 9 
11 *1 1 1 1 1 *1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 12 
12 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 7 
13 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 8 
14 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7 
15 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 10 

  11 9 7 10 4 3 9 10 10 8 3 13 13 13 3 وابستگی

 

دهد. در این میماتریس نهایی را نشان  3جدول 
پس از نوع روابط میان عوامل  1و  0ماتریس عالئم 

تببین گردید و پس از اصالحات انجام شده بر اساس 

سازی ساختاری تفسیری، برخی از این اعداد مدلروش 
 .شدمشخص  1*با عالمت  مسألهتغییر یافت که این 

 
 

 شده ییعوامل شناسا یهااشتراکها و یورودها، یخروج -5جدول 
 هااشتراک ورودی خروجی عوامل

1 1،2،3،4،6،8،12،13،15 1،5،11 1 
2 2،3،4،12،14،15 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،14،15 4 
3 2،3،4،12،13 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،13،15 4 
4 2،3،4،7،8،12،14،15 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،14،15 7 
5 1،2،3،4،5،6،7،8،9،12،13،14،15 5،11،13 2 
6 2،3،4،6،7،8،9،14 1،5،6،8،10،11،12،15 2 
7 2،3،4،7،8،9،12،15 4،5،6،7،8،9،10،11،12،15 6 
8 2،3،4،6،7،8،9،14 1،4،5،6،7،8،9،10،11،14 5 
9 2،3،4،7،8،9،12،13،15 5،6،7،8،9،10،11،12،13 5 
10 2،3،4،6،7،8،9،10،15 10،11،13 1 
11 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،13 5،11،12،15 2 
12 6،7،9،11،12،14،15 1،2،3،4،7،9،12،13،14،15 5 
13 3،5،9،10،12،13،14،15 1،3،5،9،11،13،14 4 
14 2،4،8،12،13،14،15 2،4،5،6،8،12،13،14،15 6 
15 1،2،3،4،6،7،11،12،14،15 1،2،4،5،7،9،10،12،13،14،15 6 
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از عوامل  کیو اشتراکات هر  یورود ،یخروج 5جدول 
 ،جدول نیگذاشته شده است. بر حسب ا شیرا به نما

و  ییربنایز عوامل نییها در جهت تعریمتغ یبندسطح
و  پژوهشپس از انجام آنها شکل گرفت.  انیروابط م

مشخص نمودن وضعیت خروجی، ورودی و اشتراک هر 
ها و اشتراکات هر خروجیعامل، به بررسی وضعیت 

این مرحله در صورتی که وضعیت عامل پرداخته شد. در 
باشند، آن  برابر با هم خروجی و اشتراک هر عامل دقیقاً

گردد. در میعامل به عنوان عامل سطح اول انتخاب 
این مرحله امکان دارد که در یک سطح یک یا چند 
عامل به عنوان عوامل موجود در آن سطح مشخص 

مشخص گردید  6گردند. به عنوان مثال در جدول 

دارای میزان خروجی و اشتراک  ، دقیقا4ً ۀشمارعامل 
. بدین صورت این عامل به عنوان عامل استیکسان 

. پس از انتخاب اولین سطح، شدسطح اول انتخاب 
ها و ورودیها، خروجیآن عامل از جدول  ۀشمار

گردد. میانجام  پژوهشروند  ةاشتراکات حذف و ادام
مشخص  14 ۀشماربدین صورت در سطح دوم عامل 

و عامل  7 ۀشمارگردید. سطح سوم نیز شامل عامل 
بود. این فرایند تا انتخاب آخرین عامل در  9 ۀشمار

آخرین سطح ادامه خواهد یافت. بدین صورت در پایان 
 پژوهشسطح به عنوان سطوح  6تعداد  پژوهش

در  پژوهش ییمدل نها تیدر نها مشخص گردیدند.
شده است. شتهگذا شیبه نما 1شکل 

 

 شده ییسطح عوامل شناسا نییاول تا ششم در تع یتکرارها -6جدول 
 سطح اشتراک ورودی خروجی عوامل تکرار

1 4 2،3،4،7،8،12،14،15 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،14،15 2،3،4،7،8،14،15 1 
2 14 2،8،12،13،14،15 2،5،6،8،12،13،14،15 2،8،12،13،14،15 2 
3 7 2،3،7،8،9،12،15 ،5،6،7،8،9،10،11،12،15 7،8،9،12،15 3 
3 9 2،3،7،8،9،12،13،15 5،6،7،8،9،10،11،12،13 7،8،9،10،12،13 3 
4 2 2،3،12،15 1،2،3،5،6،8،10،11،15 2،3،15 4 
4 3 2،3،12،13 1،2،3،5،6،8،10،11،13،15 2،3،13 4 
4 13 3،5،10،12،13،15 1،3،5،11،13 3،5،13 4 
4 15 1،2،3،6،11،12،15 1،2،5،10،12،13،15 2،12،15 4 
5 6 6،8 1،5،6،8،10،11،12 6،8 5 
5 11 1،5،6،8،10،11 5،11،12 5،11 5 
6 1 1،8،12 1،5 1 6 
6 5 1،5،8،12 5 5 6 
6 8 8 1،5،8،10 8 6 
6 10 8،10 10 10 6 
6 12 12 1،12 12 6 
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 بدنیتربیتبر منزلت اجتماعی معلمان  مؤثرمدل ساختاری تفسیری عوامل  -1شکل 

 

افزایش با توجه به جدول باال مشخص گردید عوامل 
-تربیتاخالقی معلمان بود ویژگی حقوق معلمان، به

تغییر نظام غیرمتمرکز نمودن آموزش و پرورش، ، بدنی
های مهارت افزایشو  بدنیتربیتگزینش معلمان 

که  استجز عوامل کلیدی  بدنیتربیت معلمانورزشی 
-میگردد. به عبارتی میگیری سایر عوامل شکلسبب 

توان اعالم داشت بهبود در برخی مسائل از جمله 
افزایش حقوق معلمان، بهبود ویژگی اخالقی معلمان 

تغییر غیرمتمرکز نمودن آموزش و پرورش، ، بدنیتربیت
های مهارت افزایشو  بدنیتربیتنظام گزینش معلمان 

گردد تا سایر میسبب  بدنیتربیت معلمانورزشی 
عوامل نیز در جهت بهبود منزلت اجتماعی معلمان 

یابد. به عبارتی در جهت بهبود منزلت  ارتقأ بدنیتربیت
عواملی مختلفی دخیل  بدنیتربیتاجتماعی معلمان 

-میریزی بر روی این عوامل کلیدی، برنامهکه با  است

توان انتظار داشت به سطحی نسبی از سایر عوامل 
 دست یافت.

 

 گیرینتیجهبحث و 
عامل در جهت بهبود  15حاضر نشان داد  پژوهشنتایج 

وجود دارد. با توجه  بدنیتربیتمنزلت اجتماعی معلمان 
به ماهیت منزلت اجتماعی و تغییرات رخ داده شده 

در جهت بهبود نیاز به برخی  محیطی، منزلت اجتماعی
ها و شرایط جدیدتر دارد. با توجه به ماهیت عامل حوزه

بر بهبود  مؤثرشناسایی شده مشخص گردید عوامل 
در عصر  بدنیتربیتمنزلت اجتماعی در میان معلمان 

حاضر از برخی عوامل شخصی از جمله سن، جنسیت، 
ی چند برخ مدرک تحصیلی و ... فاصله گرفته است. هر
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جمله وضعیت  مسائل شخصی مربوط به معلمان از
های ورزشی نیز امروزه مهم و ظاهری و میزان مهارت

ضروری در جهت بهبود منزلت اجتماعی تلقی شده 
( 2015) 1است. سنتسی، کرتاسچمر و سالمیوالی

در جهت بهبود منزلت اجتماعی برخی  ندمشخص نمود
تر صی و جمعیت شناختی در حال کم رنگعوامل شخ

نقش عوامل سیستمی در حال باشند و بیشتر شدن می
( نیز مشخص نمودند 2018) 2. بارتو و هوگاستنمود 

برخی مسائل از جمله سن و جنسیت در جهت بهبود 
-وانهمچنین عی اهمیت کمتری دارند. منزلت اجتما

( نیز 2018) 3، هندریکس، بورکلیپ و ماینهاردساندیدر
دهای معلمان و مشخص نمودند امروزه کارکر

مهم در  مسألهتاثیرگذاری آنان در جامعه به عنوان یک 
. با این توجه استجهت بهبود منزلت اجتماعی آنان 

توان چنین اعالم داشت که نتایج پژوهش حاضر با می
 4، کرتسچمر و سالمیوالیهای سنتسینتایج پژوهش

ساندی در( و همچنین وان2018(، بارتو و هوگ )2015)
رسد به نظر می. است ( همخوان2018همکاران )و 

های عمومی سبب گردیده است تا افزایش آگاهی
بین دانش آموزان و زیر ذره بدنیتربیتملکرد معلمان ع

سبب گردیده است تا  مسألهوالدین آنان قرار گیرد. این 
برخی مسائل پایه و غیرقابل تغییر از جمله سن و 

و بیشتر مسائل  باشدجنسیت کمتر برای این افراد مهم 
های اجتماعی به کارایی و عملکرد و برخی جنبه مربوط

در جهت قضاوت آنان  بدنیتربیتو مدیریتی معلمان 
ل سبب گردیده است تا عوام مسألهگذار باشد. این تأثیر
در عصر  بدنیتربیتبر منزلت اجتماعی معلمان  مؤثر

ی فاصله و به های شخصحاضر در کشور ما از جنبه
 های اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی نزدیک گردد.جنبه

                                                                        

1. Sentse, Kretschmer & Salmivalli 

2. Barreto & Hogg 

3. Van der Sande, Hendrickx, Boor-

Klip & Mainhard 

در میان عوامل  پژوهش حاضر نشان دادند یهاافتهی
شناسایی شده، افزایش حقوق معلمان، بهبود ویژگی 

، غیرمتمرکز نمودن آموزش بدنیتربیتاخالقی معلمان 
و  بدنیتربیتو پرورش، تغییر نظام گزینش معلمان 

جز  بدنیتربیت معلمانورزشی های مهارت افزایش
. این عوامل به عنوان عوامل استعوامل کلیدی 

صورتی  به ؛حاضر مشخص گردید پژوهشزیربنایی در 
توان منجر به بهبود شرایط که بهبود این عوامل می

متولیان بهبود منزلت  عوامل گردد. از این رو سایر
وضعیت و شرایط مربوط به  ارتقأتوانند با اجتماعی می

افزایش حقوق معلمان، بهبود ویژگی اخالقی معلمان 
، غیرمتمرکز نمودن آموزش و پرورش، تغییر بدنیتربیت

های مهارت و افزایش بدنیتربیتنظام گزینش معلمان 
سایر  ارتقأ، سبب بهبود و دنیبتربیت معلمانورزشی 
بر منزلت اجتماعی گردند. از این رو توجه  مؤثرعوامل 
تماعی تواند به صورت کلی منزلت اجعوامل می به این

دهد. اوگال و  ارتقأای مشخص شده را به صورت کامالً
( مشخص نمودند مباحث اخالقی به 2017) 5ماسی

عنوان ابزار ارتباطی افراد نقش مهمی در بهبود منزلت 
( مشخص 2017چوی )اجتماعی دارد. همچنین رهی و 

ی که بر مؤثرجه به نقش های افراد با تونمودند مهارت
-گذارند سبب رشد منزلت اجتماعی میعملکرد می

شخص نمودند نیز م (1998) 6کورنیو و جیانیگردند. 
نظام جذب هر سازمانی در صورتی که به استانداردهای 

 ارتقأتواند با جذب نیروی اصلح به میرایج توجه نماید، 
جهانگیری منزلت اجتماعی شغل و سازمان اقدام نماید. 

های ( نیز مشخص نمودند برخی مهارت2015و علمی )
ارتباطی معلمان و حضور آنان در مجامع مهم ملی و 

با گردد. المللی سبب بهبود منزلت اجتماعی آنان میبین
توان چنین اعالم داشت نتایج پژوهش این توجه می

4. Sentse, Kretschmer & Salmivalli 

5. Uggla & Mace 

6. Corneo & Jeanne 
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(، 2017) 1های اوگال و ماسیحاضر با نتایج پژوهش
( و 1998کورنیو و جبانی )، (2017رهی و چوی )

( 2015همچنین نتایچ پژوهش جهانگیری و علمی )
در  بدنیتربیترسد معلمان نظر می به .استهمخوان 

های مهارت ارتقأاجتماعی خود نیاز به منزلت  ارتقأمسیر 
. در صورتی که این ندهستارتباطی و ورزشی خود 

های اخالقی آنان عیجن گردد ها با برخی جنبهمهارت
شود تا آنان در سطح جامعه به عنوان افرادی میسبب 

گذار مشخص گردند. از این رو تغییر در تأثیرمهم و 
به برخی  و توجه بدنیتربیتنظام گزینش معلمان 

تواند، سبب انتخاب معلمان اصول مهم در این شغل می
با وضعیت مناسب مهارتی و اخالقی گردد که این 

 گردد. سبب رشد منزلت اجتماعی آنان می مسأله
ن بود( نیز مشخص نمودند متمرکز 2018بارتو و هوگ )

نزلت اجتماعی مشاغل یک سازمان سبب خدشه به م
عالم توان چنین ابا این توجه میگردد. آن سازمان می

و و بارت داشت که نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش
غیرمتمرکز نمودن . است( همخوان 2018هوگ )

گردد تا آزادی عمل به میآموزش و پرورش سبب 
ین ا .ها داده شوددر برخی جنبه  بدنیتربیتمعلمان 

به  گردد تا آنان اهداف مدنظر خود راسبب می مسأله
ن معلما هایمناسبی اجرا نمایند. بهبود مهارتشکل 
ییر نظام های اخالقی آنان و تغ، بهبود ویژگیبدنیتربیت

موزش و سازی آنان، در کنار غیرمتمرکزگزینش آ
-تربیتگردد تا معلمان پرورش سبب ایجاد بستری می

 مایندهای خود اقدام نبه شکل مناسبی به فعالیت بدنی
 ألهمسرا پویا سازد که این  بدنیتربیتو شغل معلمی 

 گردد. سبب رشد منزلت اجتماعی آنان می
 پژوهشیکی دیگر از عوامل کلیدی مشخص شده در 

 2میروسکی. است بدنیتربیتحاضر حقوق معلمان 
های مهم ز جنبهذکر می کند حقوق یکی ا (2017)

توان چنین اعالم با این توجه می. استمنزلت اجتماعی 

                                                                        

1. Uggla & Mace 

داشت که نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش 
رسد ه نظر میب. است( همخوان 2017) میروسکی

بدنی از دو منظر سبب حقوق پایین معلمان تربیت
با  گردد. اولدار شدن منزلت اجتماعی آنان میخدشه

سبب کاهش  ایجاد فشار و مشکالت در زندگی آنان
. از طرفی دیگر با توجه گرددمنزلت اجتماعی آنان می

المللی و بینلی و ای شدن آن در سطح مبه رسانه
سبب کاهش منزلت  مسألهها به این پرداختن رسانه

از این رو مدیریت حقوق گردد. اجتماعی آنان می
تواند یکی از مسائل مهم در بهبود منزلت معلمان می

باشد. بدون شک افزایش  بدنیتربیتاجتماعی معلمان 
 ۀگسترد ةکه شامل جامع بدنیتربیتحقوق معلمان 

 ؛برای هر دولتی سخت باشد استمعلمان کل کشور 
ی معلمان در این نظام ارتقأبندی و رتبهاما با ایجاد نظام 

 ارتقأبه واسطه  آنان بر اساس عملکرد و افزایش حقوق
تواند بسیاری از مشکالت معلمان در این نظام می

منزلت اجتماعی آنان را کاهش  ۀحوزدر  بدنیتربیت
 دهد. 

گردد تا با با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می
و  بدنیتربیتاستانداردسازی نظام گزینش معلمان 

های های آموزشی در خصوص مهارتبرگزاری کالس
وضعیت منزلت اجتماعی  ارتقأورزشی و اخالقی آنان به 

-اقدام نمود. همچنین پیشنهاد می بدنیتربیتمعلمان 

گردد تا با تعیین استانداردهای اولیه در نظام آموزش و 
، آزادی عمل به آنان بدنیتربیتپرورش جهت معلمان 
از طرفی در جهت انجام پژوهش در مدارس داده شود. 

های وجود داشت که سبب گردید یتحاضر محدود
. عدم تأثیر قرار گیردتحت  پژوهشهای برخی جنبه

امکان بررسی کمی وضعیت هر یک از این عوامل و 
شرایط فعلی این عوامل در آموزش و پرورش و در 

های بدنی از جمله محدودیتارتباط با معلمان تربیت
 پژوهش حاضر بود. از طرفی عدم بررسی تمامی ارکان 

2. Mirowsky 
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آموزش و پرورش در سراسر کشور دیگر محدودیت 
ها پیشنهاد پژوهش حاضر بود. با توجه به این محدودیت

گردد تا محققان ضمن بررسی وضعیت عوامل می
شناسایی شده در پژوهش حاضر به شفافیت میزان 

-میپیشنهاد وضعیت این عوامل اقدام نمایند. همچنین 

در سایر مناطق ایران و در  حاضر پژوهشگردد تا 
  تر اجرایی گردد.ای گستردهجامعه
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