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  خالصه تحقیق: 
اي معلمان به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش گیري هویت حرفهاین تحقیق با عنوان فرایند شکل

هاي شغلی و عوامل اي، تنشهاي فردي، انتظارات حرفهکیفی که با روش نظریه داده بنیاد انجام شد؛ ویژگی
ها به عنوان عوامل اي؛ یادگیري براي تدریس و راهبردهاي مقابله با تنشبرون فردي به عنوان عوامل زمینه

اي و فرایندها و ها به عنوان پیامدهاي عوامل زمینهفرایندي؛ ایفاي نقش معلمی و احساسات ناشی از تنش
هاي بخش کیفی تا حدود زیادي توسط اهر شدند. یافتهعضویت در جامعه معلمان به عنوان پدیده مرکزي ظ

اي به هاي بخش کمی تأیید شد و عوامل برون فردي و انتظارات حرفههاي حاصل از تجزیه و تحلیل دادهیافته
 ایفاي تدریس، براي یادگیري معلمی، شغل به نسبت فرد نگرش فردي، هايعنوان متغیرهاي مستقل؛ ویژگی

شغلی و راهبردها به عنوان متغیرهاي میانجی(مستقل/ وابسته) و عضویت در جامعه  هايمعلمی، تنش نقش
معلمان به عنوان متغیر وابسته ظاهر شدند. تنها تفاوتی که بین یافته هاي بخش کیفی و کمی وجود داشت این 

رسد نزدیک ظر میاي و احساسات ناشی از آن به عنوان یک عامل واحد ظاهر شد و به نهاي حرفهبود که تنش
بودن این مفاهیم به یکدیگر باعث ایجاد واریانس مشترك بین این گویه ها در تجزیه و تحلیل آماري پرسشنامه 

  ها را در قابل یک عامل در نظر گرفته است.شده و آزمون تحلیل عاملی آن

اي معلم، عضویت در حرفه هاي معلمان مورد مطالعه دریافتیم که اصلی ترین مقوله در هویتبا تحلیل مصاحبه
در واقع، نتایج این تحقیق، مفاد  گیرد.جامعه معلمان است که تحت تأثیر شرایط و عوامل مختلفی شکل می

- انگارانه میرا ساده» اثبات گرایانه«یا  »عقالنیت فنی«کند و اصول پارادایم را تأیید می» دانستن در عمل«پارادایم 

اي در نظر گرفته نمی شد و مسائل عملی مسائل نی موقعیت عملی موقعیت پیچیدهداند. در پارادایم عقالنیت ف
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ي متخصصان و کارشناسان دانشگاهی شدند که با عمل به دستورات نسخه تجویز شدهاي در نظر گرفته میساده
شود که به استفاده از اي در نظر گرفته میقابل حل بودند. اما در پارادایم مقابل، موقعیت عملی موقعیت پیچیده

ي پیچیدگی هاي این مطالعه نشان دهندهیافتهتفکر و تأمل عامالن درگیر در عمل براي حل مسائل آن نیاز دارد. 
اي معلم را نشان ي شخصی و حرفهباشد و نحوه ارتباط آن با تاریخچهاي معلمان میشکل گیري هویت حرفه

ها از اي معلمان و همچنین برداشت آني هویت حرفهي و تعیین کنندهاین عوامل، به عنوان عوامل کلید دهد.می
گیري هویت حرفه اي معلمان مفهوم شکل هاي اولیه خدمت ظاهر می شوند.اي خویش در سالهویت حرفه

ها، عوامل و اصولی مربوط می شود که اگر به درستی تربیتی، دشواري -اي از نیازهاي روانیتازه کار به مجموعه
گیري هویت حرفه اي هاي مناسبی رهنمون سازند. عالوه بر این، شکلتوانند ما را به پاسخاخته شوند میشن

  باشد.ي تالش و مشارکت خود معلمان نیز میمعلمان تازه کار، نشان دهنده

- هویت حرفه اي مفهومی است که توسط فرد ساخته شده و به طور مداوم در تعامل با دیگران تغییر شکل می

ي هاي فردي، نشان دهندهویژگی ).2001؛ دانیلویچ، 1999؛ کالدرون و اسمیت، 2004یابد (بیجارد و همکاران، 
در سطح هویت شخصی، فرد در تعامل با دیگران در  اجزاي درونی فرآیندهاي شکل گیري هویت معلم است.

معناداري و نیازهاي فردي توسط فرد اوالً، نتیجۀ تعامالت تأثیرگذار، بسته به  یک زمینه خاص درگیر می شود.
- هایی دارد که بر تصویر معلم ایدهگیري هویت معلم، فرد با دیگران تجربهدر مورد شکل شوند.سازي میدرونی

با این حال، فرد تنها برخی از  ).2007ي تدریس تأثیر می گذارد (آرنون و ریچل، آل و ادراکات عمومی از حرفه
رك مربوط به حرفه تدریس را به عنوان بخشی از یک تصویر شخصی از معلم ایده اندیشه هاي اجتماعی مشت

هاي موثر را فیلتر می کند و درك کلی از معلم بودن و همچنین حس کردن فرد، ایده کند.سازي میآل، درونی
بلکه درك از خود به ي تعامل را درونی می کند، ثانیاً، فرد نه تنها نتیجه کند.خود به عنوان معلم را ایجاد می

به طور خاص، هویت معلم  هاي قبلی و درك درونی، ایجاد می کند.سازيعنوان یک معلم را مطابق با درونی
خود به "ي است؛ به عنوان مثال، پس از این که فرد با ایده "حس کردن خود به عنوان معلم"ي شامل ایده

گیرد و هویت معلم واقعاً درونی شده، هویتی است که شود، نقش معلم را برعهده میمواجه می "عنوان معلم
بنابراین خود فرد، نقش فعال و بنیادي در شکل گیري هویت معلم دارد، به ویژه  کند.فرد را از دیگران متمایز می

 گیري هویت در دوره تربیت معلم.در ابتداي شکل



فرد در  ویت معلم را نشان می دهد.تعامل بین اجزاي فردي و اجتماعی، فرایندهاي بیرونی شکل گیري ه
زندگی روزمره با دیگران تعامل برقرار می کند، تعاملی که افراد از طریق آن، واقعیت اجتماعی را ایجاد می کنند 

در مورد شکل گیري هویت معلم، ایده هاي مشترك اجتماعی در  و از ادراکات مشترك اجتماعی آگاه می شوند.
براي تشکیل هویت ضروري است  -آلبه عنوان مثال، تصویر معلم ایده -مورد شغل تدریس و معلم خوب

اند، نشان اي که به طور اجتماعی پذیرفته شدهسنت ها، فرهنگ آموزشی و شیوه ).2005(سفارد و پروساك، 
تربیت معلم یکی از مؤسساتی است  اند.هاي مشترکی هستند که توسط مردم اجرا و بازتولید شدهي ایدهدهنده

هاي مشترك اجتماعی در مورد معلم خوب و آن چیزي است که دانشجومعلمان را با ي بین ایدهکه واسطه
- هاي مشارکت در ساخت درك مشترك از حرفهبا این حال، فرصت کند.ها و هنجارهاي موجود، آشنا میارزش

طه بین سطح هویت فردي فرآیندهاي بیرونی هویت معلم و راب ي تربیت معلم محدود است.ي تدریس در دوره
توان هویت را بدون در نظر گرفتن معناي با این وجود، نمی ي اصلی این تحقیق نیستند.و اجتماعی دغدغه

 اي که شخص عمل می کند، بررسی نمود.تعامل اجتماعی و زمینه

توان مقوله می ماهیت تغییر را در چهار فرایند مداوم شکل گیري هویت معلم، شامل ایده تغییر و توسعه است.
گیري هویت معلم همیشه از آنجا که شکل شود.خالصه نمود:  اوالً، تغییر، چگونه و توسط چه کسی تعریف می

اي و تغییرات احتمالی آن، گیري هویت حرفه)، فرایند شکل2004شامل یک فرد می شود (بیجارد و همکاران، 
عامل با دیگران و فرآیندهاي بیرونی تشکیل هویت، شامل ي تبا این حال، ایده یک فرایند درونی و ذهنی است.

این ایده می شود که این فرآیند شفاف است و می تواند تا حدي توسط دیگران به رسمیت شناخته شود (گی، 
ثانیاً، سوال بسیار مهم  توانند تغییر را تعریف کنند.سایر افراد؛ مانند مدرسان تربیت معلم و همکاران می ).2000
ي تربیت معلم، این گیري هویت معلم، حتی در دورهدر مورد شکل است که چه کسی قدرت تغییر را دارد.این 

خود دانشجومعلم است که داراي قدرت است. البته محدودیت هاي ساختاري و فرهنگی و همچنین مسیر 
تر است و خودمعلم، مهم با این حال، نقش دهد.تعیین شده براي پیشرفت، فرایند تغییر را تحت تأثیر قرار می

گیرند. ثالثاً، اي خود که درگیر آن هستند، تصمیمات الزم را میها در مواجهه با فرایند ظهور هویت حرفهآن
در اینجا تصویر معلم ایده آل، این تغییر را هدایت می  باشد.اي براي تعیین جهت تغییر میتغییر، مستلزم ایده

با  می تواند به عنوان یک هدف آشکار براي فرآیند توسعه شناخته شود. "خوبتبدیل شدن به معلم "کند، زیرا 



هاي مورد نیاز معلم، در بین افراد متفاوت است. هایی مانند دانش و مهارتاین حال، تعریف معلم خوب و جنبه
یري هویت به گشکل به طور کلی نهایتاً، مراحل عمومی تغییر، باید شناسایی، توصیف و مورد بحث قرار گیرند.

آل از منظر فردي، تنش بین تصویر معلم ایده عنوان یک فرآیند مداوم، دربرگیرنده عوامل درونی و بیرونی است.
با این حال، فرضیه هاي اساسی در مورد  و تصویر کنونی خود به عنوان معلم، نیروي محرکی براي تغییر است.

می کند که امکان ایجاد مراحل رشد در شکل گیري  نقش فعال فردي و مسیرهاي فردي، این ایده را مطرح
فردیت یک شخص تعیین می کند که تجربیات چه تاثیري در توسعه فردي داشته  هویت معلمان وجود ندارد.

  ).1998؛ ونگر، 2005؛ سفارد و پروساك، 2001باشند (دانیلویچ، 

  با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود:
هاي معلمان باید ویژگی هاي عاطفی، شناختی و اجتماعی آنان را به عنوان تعیین کنندهدر جذب و آموزش  -1

 هویت بررسی نمود.

ها تأثیر مثبت و منفی داشته باشند. باورهاي معلمان می توانند داراي نقش حیاتی بوده و بر عملکرد آن -2
 باورهاي منفی ضروري است.بنابراین برنامه ریزي براي تعمیق باورهاي مثبت و اصالح یا تغییر 

ي زندگی، تجربیات دوران مدرسه، آموزش پیش از از نتایج مهم این مطالعه، لزوم شناخت تاریخچه -3 
خدمت، محل کار معلمان، و به طور خاص، فرهنگ مدرسه و نحوه تاثیر آن در شکل گیري هویت حرفه اي 

لم باید فرصت تأمل و تحقیق در این مسائل را به با توجه به این واقعیت، طراحان دوره هاي تربیت مع است.
 دانشجویان مراکز تربیت معلم بدهند.

هاي تربیت معلم فعالیتها و  ، باید در دورهاي آنانهویت حرفهبا توجه به نقش اصلی باورهاي معلم در  -4 
بازاندیشی در  فرصتهایی طراحی شود که امکان به سطح آوردن عقاید پیشین معلمان را ایجاد کند و فرصت

هایی که دانشجویان دارند را به اساتید تربیت معلم اگر بتوانند پیش برداشت مورد این عقاید را به معلمان بدهد.
 توانند منشأ اثر ماندگاري شوند. سطح بیاورند می

باید تالش اي بسیار شایع هستند، هاي هویت حرفهاز آنجا که این مطالعه اکتشافی نشان می دهد که تنش -5
بایست کسانی که معلمان مبتدي را آموزش می ها را به تجربیات یادگیري تبدیل نمود. پس از آن میکرد تا آن



هاي ذکر هایی از تنشها را قابل مشاهده و قابل بررسی کنند، مثالً، نمونهدهند، تنش را به رسمیت بشناسند و آن
 به دانشجومعلمان بیان کنند.شده توسط مصاحبه شوندگان در این مطالعه  را 

سازي دانشجومعلمان به هاي آمادهاي جهت تدوین برنامههاي این مطالعه می تواند مقدمهدر مجموع، یافته -6
 منظور گذر موفق از دوران دانشجویی به معلمی باشد.   


