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 انیفرهنگ دانشگاه

 یجیترو -یعلم دوفصلنامه

 معلمان تیترب نینو یراهبردها

 1397 زمستان و زییپا ،6 شماره چهارم، سال

 ای معلم تراز جمهوری اسالمی ایرانهای هویت حرفهتعیین ابعاد و مؤلفه
 3/۸/1397تاریخ دریافت: 

 ۲۵/3/139۸تاریخ پذیرش: 
 1اسد حجازی

 چکیده

م منابع انسانی، دورۀ وپرورش را در زیرنظاآموزش بنیادین تحول هایگام نخستین ما کشور ربیتتونظام تعلیم

 الگویی فاقد وکممعلم در جمهوری اسالمی ایران بیشتربیت حالبااین است؛معلم برداشتهابتدایی و تربیت

 هدف با پژوهش این. است ایران سالمیا جمهوری تراز در ابتدایی دورۀ معلمان کردنتربیت برای جامع

 پژوهش روش. استای معلمان ابتدایی انجام شدههای هویت حرفهمؤلفه و ابعاد تعیین و شناسایی

ای ههای کیفی و ازمنظر راهبرد در ردیف پژوهشر پژوهشدرشما طرح ازنظر پژوهش،. است توصیفی-تحلیلی

ای رفهح، کتاب و اسناد باالدستی در دسترس مرتبط با هویت مطالعۀ موردی کیفی است. جامعۀ آماری مقاالت

 ه، بررسی و تحلیلکارگیری رویکرد کیفی فراترکیب و استفاده از ابزار تحلیل محتوا به مطالعمعلمان است که با به

 باروسو و دلوسکیسان هفتگانۀ هایگام دادنانجام با و استپرداخته قبلی پژوهشگران هاینتایج و یافته

 الگو احیطر پژوهش، اصلی یافتۀ سرانجام. شد ارائه پیشنهادی الگوی آن، پایایی و روایی ارزیابی و( ۲006)

. ۵. هنری، 4. فرهنگی، اجتماعی، 3ای، . حرفه۲. شخصی، 1مضمون فراگیر:  6ای معلمان ابتدایی با حرفه هویت

های این یافته. شد شناسایی کلیدی مضمون 100 و ندهدهمضمون سازمان 14. سیاسی اقتصادی و 6ای و زمینه

ریزان و مهای معلمان در اولویت کاریِ برناگذاری درزمینۀ ارتقای هویت حرفهتواند برای سیاستمطالعه می

 سازانیموپرورش قرار گیرد. این پژوهش همچنین، تلویحات و پیشنهادهایی برای مدیران و تصممدیران آموزش

 .استکرده مطرح ژوهشگرانپ همچنین و

 ای، طراحی الگو، معلمان ابتدایی، فراترکیب.هویت حرفهواژگان کلیدی: 

 

                                                           
                                       Email: azer1383@yahoo.comستادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.       ا - 1
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 مقدمه

آن  های آموزشی و پرورشی هر نظام و هر کشوری به معلمانها و فعالیتتوفیق یا شکست برنامه

 اسالمی بانقال تدایاب از. شودوپرورش محقق نمیبستگی دارد و تحول بدون تغییر در نیروی آموزش

 تحول کار وردست در امروز آنچه اما است؛داده وپرورش ایران رخآموزش در فراوانی تغییرات تاکنون

بلی تفاوت وپرورش است که با تغییرات قزشآمو در بنیادین تحول سند بوده، وتربیتتعلیم نظام در

.ش تمام ه 1404است تا سال شدهبینی شو پی زیادی دارد. مرحلۀ تدوین و تصویب سند تحول انجام

 ویته تعمیق جهت پایه هایپرورش و توسعۀ شایستگی»راهکار دارد، ازجمله؛  131احکام سند که 

، عملیاتی «دیتراز اصول اعتقانسانی، اسالمی، ایرانی هما فردی، ابعاد در معلمان ایحرفه و مشترک

 و معلمان ایحرفه هویت گیریشکل و مقام و کار اهمیت که است امر این بهشود. بنابراین باتوجه 

  ود.شمی روشن جامعه و وتربیتتعلیم نظام انحطاط و پیشرفت و ذلت و عزت در آن عمیق تأثیر

( به کاربرد. او بر این باور بود که هویت، احساسی است 196۸) ۲اریکسون بارواژۀ هویت را نخستین

 یکپارچگی و ثبات خود برای داند،وانی، خود را از همکاران مجزا و متمایز میکه فرد در اوایل نوج

(. در این میان 13۸9 همکاران، و آشنا) داندمی خود از همکاران تصور شبیه را خود و شودمی قائل

 اآنه برای چارچوبی و وی اساسی باورهای برای معلم مبتنینظران معتقدند هویت حرفهبرخی صاحب

 جامعه در خود نقش کار «کردن درک چگونه» و «کردن عمل چگونه» ،«بودن چگونه» خصوص در

ای را توانایی معرفتی، نگرشی و مهارتی و (. سرکار آرانی، هویت حرفه۲00۵، 3ساچز) سازدمی فراهم

آرانی، داند )سرکار های شغلی و اجتماعی مرتبط با شغل مدرس و معلم میهای مؤثر ایفای نقشروش

 مواردی دارند، نقش متعددی عوامل معلمان ایگیری هویت حرفه(. ازلحاظ تئوری، در شکل1393

 خانواده، مانند) ایصیت و جنسیت(؛ زمینهشخ مانند) فردی عوامل و فرد تجربیات ها،فعالیت مانند

روان عوامل چنینهم و( اقتصادی و اجتماعی موقعیت تحصیل، دوران هایتجربه همساالن، گروه

 . برد نام توانشناختی و فرهنگی و تعامل بین همکاران را می

محض ورود به های آموزشی آن است که معلمان به(، یکی از معضالت نظام۲01۲) 4زعم کاتسونوبه

                                                           
2-Ericson 

3-Sachez 

4-Katsuno 
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ازآن است که این پس و کنندحرفۀ معلمی براساس تصورات شخصی خود از حرفۀ معلمی برخورد می

 گیردوتربیت قرار میعنوان متخصصان تعلیمصورت پیوسته تحت تأثیر تجارب آنان بهبه هابرداشت

 آنان ادراک گیریکسانی هستند، باعث شکل چه آنها که سؤال این به معلمان پاسخ(. ۲01۲ کاتسونو،)

ه یك حرفه ای داللت بر جایگاشود. هویت حرفهمی شانشغلی هویت درنهایت و شغلی آیندۀ به نسبت

 برای فرد مبتنیای درک از شخصیت حرفهحرفه هویت تر،یا شغل در اجتماع دارد یا به عبارتی دقیق

(. اهمیت هویت 1999، ۵ایبارا) استشدهها و تجارب تعریف نگیزها عقاید، نگرش، معلومات، شناخت،

 .اوست تفکر راهنمای فرد، یك هایگرایش و عقاید ها،ای در آن است که ارزشحرفه

 در و هاستنقش و وظایف یادگیری از فراتر ایحرفه هویت توجه به این نکته ضروری است که

 و نقش به نسبت فرد یافتۀتثبیت عقاید معلمی، شغل در ایگفت هویت حرفه توانمی راستا این

ی معلمان دربارۀ نقش و ماهیت هادیدگاه که واقعیت این مورد در حاضر حال در. است خود جایگاه

آموزش و یادگیری در رفتارهای کاری، احساس خوشایندی نسبت به شغل و اثربخشی آنان تأثیر دارد، 

 ( ۲01۵، 7؛ زاربوک۲00۸، 6رأیی وجود دارد )دی و کینگتونهم

برای  باوجود افزایش تمرکز بر موضوع هویت، مروری کوتاه بر تاریخچۀ این واژه، معانی متفاوتی را

ای را روشی دهد. برخی نویسندگان هویت حرفهشده نشان میای و نبود تعریف پذیرفتههویت حرفه

نقش سایر با تناسب در باید احساس این و دارد بودن جذاب و مهم احساس معلم که کنندتعریف می

ای از را مجموعه ایپذید. اما ازسوی دیگر برخی معتقدند هویت حرفههایی باشد که او در زندگی می

(. این امر نشان ۲011، ۸کنند )چونگ و همکارانای او توصیف میانتظارات سازمانی دربارۀ نقش حرفه

ای است. ای و عوامل زمینهای یك فرایند پیوسته و تفسیر مجدد از تجربیات حرفهدهد هویت حرفهمی

 شخصی، عوامل بین رقابتی تعامالت از یترکیب شامل مفهوم این که شده این به اشاراتی نیز تازگیبه

زمان خاص غالب شود تواند در یك ای است که گاهی یکی از این ابعاد میای و حرفهزمینه عوامل

 (.۲010، 9)برین ویت

 اسالمی جمهوری نظام باالدستی اسناد در مهم بسیار موضوعات از یکی شد، اشاره آنچه بهباتوجه

                                                           
5-Ibarra  

6-Day & Kington 

7-Zarbock Day 

8-Chong & et al 

 

9-Bryan 
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معلم در تراز جمهوری اسالمی ایران، شکلوپرورش تربیتنیادین آموزشویژه سند تحول ببه ایران

ویژه رغم توجه و تأکید اسناد باالدستی نظام تعلیم و تربیت بهبه. است معلمان ایهویت حرفه گیری

 هویت تعمیق برای پایه هایوپرورش، به پرورش و توسعۀ متوازن شایستگیسند تحول بنیادین آموزش

آمده بر روی عملهای بهبررسی و مطالعات نتایج ایرانی، و اسالمی انسانی، فردی، ابعاد تمام در معلمان

 این شدن نامطلوب از حاکی ای،حرفه هویت بعد در ایران معلمان پایۀ هایهای شایستگیشاخص

ل بنیادین ویژه در سند تحوبه آن به حداقلی توجه و معلمان ایحرفه توسعۀ و رشد در شاخص

(. براساس اهمیت مطالب 1396 پور،موسی و جعفریوپرورش است )خروشی، نصر، میرشاهآموزش

ای معلمان ابتدایی در تراز ج.ا.ا مزبور و آنچه گذشت، هدف این پژوهش ارائۀ الگوی جامع هویت حرفه

 است.

 مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

توان در سه می مفهوم هایجنبه تفاوت در تمرکز براساس را معلمان ایپیشینۀ مطالعاتی هویت حرفه

ای معلمان، ب( ویژگیگیری و توسعۀ هویت حرفهشکل شیوۀ شناسایی بندی کرد: الف(بخش دسته

ها و تجارب معلمان )ویکنیز، روایت در یافتهای بازتابای معلمان و ج( هویت حرفههای هویت حرفه

شده بر شیوۀ شکلکه بسیاری از مطالعات انجام(. درحالی۲01۲، 10یتبوشر، کاکوس، محمد و اسم

ای معلمان متمرکز شده و تنها تحقیقات کمی به بررسی محتوای هویت گیری و توسعۀ هویت حرفه

 (.۲01۲، 11لفترن و اسنمید آنسپال،) ندامعلمان پرداخته

رای دو بعد است: الف( بعد هویت ای معلم دانظران معتقدند هویت حرفهبرخی محققان و صاحب

ای مانند تجارب دورۀ کودکی، طبقۀ اجتماعی و اقتصادی، زندگی های زمینهشخصی شامل: ویژگی

خانوادگی، همساالن، قومیت و جنسیت و نگرش به خود، مانند تصور فرد از خودش در نقش یك معلم 

ای معلم تأثیر بگذارد؛ ب( یت حرفهتواند بر هوو تصوری که همکاران و جامعه از او دارند که می

های هویت علمی شامل: گرایش به علم مانند حس تعلق و وابستگی نمادین به محیط علمی و انسان

 (.۲011، 1۲اطرافش و ... )ما کلر

                                                           
1 01- Wilknins, Busher, Kakos, Mohamed & Smith 

1 1-Anspal, Eisenschmidt, & Löfström 

 

1 2-Mockler 
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ای در حال تغییر ماهیت هویت حرفه همیشه روند اند( گفته۲00۲) 13بیجارد و ورلوپ و ورمونت

تواند در سطح عام و انتزاعی شرح داده شود. شکلای فقط میای هویت حرفههدهد که ویژگینشان می

ای، فرایندهای بلوغ فردی هستند که قبل و در جریان فراگیری یك حرفه گیری و رشد هویت حرفه

 کنند.شوند، در جریان ورود به حرفه تکامل پیدا میشروع می

 ارائۀ در ینکها بهتوجهبا است؛شده جامای معلمان انهای مختلفی درزمینۀ هویت حرفهپژوهش

خش به برخی ها و محتوای پیشینۀ تحقیقات بهره گرفته شده، در این بیافته از تحقیق پیشنهادی الگوی

 شود:از مطالعات داخلی و خارج از کشور اشاره می

ای های حرفهیتای، توسعۀ صالحهای توسعۀ هویت حرفهراه از یکی گوید( می۲009) 14الفورتون

های موردنیاز شغل خود، به درک مناسبمندیها و عالقهاست؛ زیرا شخص با درک وظایف، مهارت

اقدام  16پیازی مدل نام( به معرفی مدلی به۲004) 1۵یابد. کورتاگنای خود دست میتری از هویت حرفه

. استای مدنظر قرارگرفتهرفهگیری تغییرات شخصی و حشکل شیوۀ و روابط مدل این در که اندکرده

 :است زیر شکل به مربوطه مدل

 

 

 

                                                           
1 3-Beijaard and Verloop, & Vermunt 
1 4-Lafortune 

1 5- Korthagen 

1 6 -Onion Model 
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 (۸0ص  ۲004کورتاگن )

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (.۲4: 139۵ ن،همکارا و نژادمعلم. )سمیعیای و انطباق آن با ابعاد چهارگانۀ تربیت: الگوی فرایندی هویت حرفه1نمودار 

 گزینیبه

 باورها

 هاکارآمدی

 اندوزیدانش

 حرفه

مهارت 

 افزایی حرفه

به سازی: 

ضرورت/ 

 سازوکار

به داشت: 

اجتماعی/ 

 رفاهی

 پشتیبانی

ارزشیابی 

 بهینه

سازیآماده جذب  ارزشیابی حفظ و ارتقا 

نشگاه فرهنگیاندا  

وزارت 

شوپرورآموزش  
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دهند. پسشدت تحت تأثیر قرار میای او را بهرفهدر این مدل، اهداف فرد در فعالیت شغلی، هویت ح

راساس بسازد. درنهایت، فرد گرفته و اعتقادات او را نسبت به حرفۀ خود میازآن، هویت فرد شکل

 نشان خود کاری محیط در عمالً را آنها و کندها اقدام میاعتقادات شغلی خود به یادگیری صالحیت

 این به توجه د،افتنمی اتفاق مراتبیصورت سلسلهبه مدل براساس و فوق موارد همۀ هرچند. دهدمی

حیتگیری هویت، امری پویا بوده و تحت تأثیر محیط و انتظارات و صالشکل که است ضروری نکته

 را هویت ییرتغ و گیری( . این شیوۀ شکل۲009شده و ... نیز هست )اسچپن و همکاران، های یاد گرفته

ای بهیت حرفهای و اثرگذاری آن بر هوهای حرفهصالحیت تأثیر به نیز( 1394) همکاران و ادنژسمیعی

 .اندمعلمان اشاره کردهطور اخص در تربیت

یت گیری هوشکل خصوص در( 139۲) نژادحسیننتایج پژوهش حیدری نقدعلی؛ عطاران و حاجی

ن تأثیرگذار ای معلماحرفه هویت عمیق و مؤثر گیریشکل بر تجربه دهدمی نشان معلمان ایحرفه

 رویکرد زا چرخش خودآگاهی، به آموزانتوان به پاسخگویی به نیازهای دانشمی جملهاست که ازآن

مل و پیوند آموزان، تأمل در عآموزمحوری، پاسخگویی به نیازهای دانشه رویکرد دانشب محوریمعلم

 بین نظر و عمل اشاره کرد.

س، های آموزش و تدریای معلمان ابتدایی شامل مؤلفه( معتقد است صالحیت حرفه13۸7کریمی )

العمر ادامای، یادگیری معلمی، رفتاری، شخصیتی، اجتماعی، فکری، عملکردی، مدیریتی، اخالقی، حرفه

 فاوتت ابتدایی معلمان مطلوب و موجود وضعیت بین گیردو فناوری است. ایشان همچنین نتیجه می

ای ی، حرفهالعمر عملکردهای فناوری، یادگیری ماداممؤلفه در معلمان صالحیت و دارد وجود معناداری

 و تدریس کمتر از سطح متوسط است.

 هایقشنهای مؤثر ایفای ای را توانایی معرفتی، نگرشی و مهارتی و روشسرکار آرانی هویت حرفه

 (. 1393 آرانی، سرکار) داندمی معلم و مدرس شغل با مرتبط اجتماعی و شغلی

 تهوی و تجربه دادند نشان خود تحقیقات نتایج در نیز( 1394) شهودی و نژادحسنی، مصطفی

ابطۀ بین گری هویت در رای معلمان رابطۀ معنادار وجود دارد. همچنین واسطهحرفه تعهد با سازمان

 ای معنادار است.گفتگوی دوطرفه با تعهد حرفه

 مضمون ۵ای دارای ( در نتایج تحقیق خود معتقدند مدل هویت حرفه1394تن و همکاران )فرو

 ای، سیاسی و اقتصادی است.ای، شخصی، فرهنگی، اجتماعی، حرفهفراگیر زمینه



69 

 

 9۸مل ای معلمان اثربخش شاحرفه های( معتقدند شایستگی1393عبدالهی، دادجو و یوسلیانی )

دیریت و ریزی و آمادگی، مبرنامه معلم، شخصی پیگیرهای معلمان، یازهاینبعد: پیش ۸مؤلفه در 

رفهحدهی کالس درس، آموزش و تدریس، نظارت بر پیشرفت و توان دانش آموزان و مسئولیت سازمان

 ای است.

 را علمانم هایشایستگی مفهومی چهارچوب اند( در تحقیقی گفته139۵دیبایی صابر و همکاران )

های ژگیمؤلفۀ دانش، نگرش، مهارت، و توانایی و وی ۵براساس مدارک و مستندات مرتبط در  توانمی

 شخصیتی تدوین کرد.

علمان ای معلمی ازدیدگاه دانشجو م( در بررسی عوامل سازندۀ هویت حرفه1396ادیب و همکاران )

، عالقه به فای نقش الگوعامل نقش تدریس و یادگیری، ای ۵ای معلمان از حرفه هویت»: کنندبیان می

ژوهش پنتایج «. کندعنوان یك معلم تبعیت میای بهای، رشد حرفهشغل معلمی، احساس هویت حرفه

بعاد ای به توسعۀ دیگر ا( گویای آن است که هویت حرفه1391کیگان به نقل از حیدری و رضایی )

صور تبخشد و فرد ا بهبود میای خودارزیابی رکند. بر این اساس توسعۀ هویت حرفههویت کمك می

 (.1391کند )حیدری و همکاران، بهتری از خود کسب می

یچیده پای ( معتقدند معلم شدن و معلم ماندن تابعی است از رشد درون جامعه۲00۸دی و کنیگتون )

نظران حبها دائماً در تنش هستند. این صاها و هویتگفتمان آن، در که است فرهنگی هایو محیط

ی های بیرونی و تصورات شخصای شامل مصداقشدن به یك معلم حرفهتبدیل گویندچنین میهم

شدن تهشده که نتیجۀ نحوۀ ساخ تشکیل هاییاست. هویت یك امر واحد نیست، بلکه از   زیرهویت

 هس نینهمچ کنیکتون و دی. افتدمی اتفاق ایاحساس فرد از خودش است و در جریان توسعۀ حرفه

 شده در مدرسه یا کالس درس و هویت شخصی فهرستای، هویت واقعحرفه هویت را هویت از بعد

شود، مهم ت میوتحلیل آنها برای درک اینکه موقعیت معلمان چگونه تثبیتجزیه و ابعاد این. اندکرده

 هستند.

یك معلم بوده که ها و عقاید ای دربرگیرندۀ ارزش( معتقدند هویت حرفه1996) 17اوهلن و سکستن

ای ذاتی ها برای تثبیت هویت حرفهرو ارزشازاین. است آموزانراهنمای تفکر، عمل و تعامل با دانش

وسیلۀ آن هر شخص هویت خودش را در نقش معلم و ضروری هستند. هویت فرایندی است که به

 کند.تثبیت می

                                                           
1 7 -Ohlen & Segesten 
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عمل چگونه بودن،صوص چگونهای معلمان چارچوبی را برای آنها در خدرحقیقت هویت حرفه

هایی بر اکآورد. چنین ادرمی فراهم جامعه و مدرسه در خود نقش و کار از کردندرک چگونه کردن،

خودشان را  ای که افرادتمایل به سازگاری با تغییرات آموزشی، اعمال نوآوری در تدریس و تغییر شیوه

 (.۲004؛ بیجارد، ورلوب، ۲017گذارد )جوینس، بینند، تأثیر مییك معلم می

ساختاری پیچیده و چندوجهی است. به  1۸هویت گفت توانمی شد، بیان ترپیش آنچه بهباتوجه

سازد و شامل فرد، یا شخصی اشاره دارد که او را جدا از همکاران میهای منحصربهفردیت فرد، ویژگی

 موفقیت و پیشرفت به مربوط اجتماعی هوممف یك هویت همچنین،. است فردیالگوهای ارتباط بین

 های مهم است. شیوه راهِ از معلم

 روش پژوهش

رتباط با ( در ا1390راترکیب است. سهرابی و همکاران )ف روش تحقیق، این در شدهراهبرد استفاده

یافته ایجاد سازی چندین مطالعه برایروش فراترکیب معتقدند فراترکیب مشابه فراتحلیل، برای یکپارچه

می ادبیات کهای گیرد. در مقایسه با رویکرد فراتحلیلی کمّی که بر دادههای جامع و تفسیری صورت می

مطالعات  موضوع و رویکردهای آماری تکیه دارد، فراترکیب متمرکز بر مطالعات کیفی بوده، به ترجمۀ

طالعات اعۀ کیفی است که گردد. پس فراترکیب نوعی مطالکیفی به یکدیگر و فهم عمیق پژوهشگر برمی

کند و با یشده از مطالعات کیفی دیگر مرتبط با موضوع و مشابه آن را بررسی مهای استخراجو یافته

شف کهای کیفی مختلف، به پژوهش ترکیب ازطریق محققان، برای مندسامان نگرش کردنفراهم

مرحلهن پژوهش براساس روش هفتهای ایپردازد. گامهای جدید و اساسی میموضوعات و استعاره

ه شکل باند از؛ الف( تنظیم سؤال پژوهش، ب( مرور ادبیات ( عبارت۲007ای ساندلوسکی و باروسو )

ترکیب  وتحلیل وسامانمند، ج( جستجو و انتخاب متون مناسب، د( استخراج اطالعات متون، ز( تجزیه

 ها.های کیفی، ر( کنترل کیفیت و ز( ارائۀ یافتهیافته

های است که پژوهشگر در فرایند سؤال طرح فراترکیب درروش گام اولین یادشده، مطالب بهباتوجه

اند؛ شدههای این پژوهش به شرح زیر مطرح پژوهش خود قصد پاسخگویی به آنها دارد. بنابراین سؤال

دایی تراز جمهوری ای معلمان ابتهای هویت حرفهسؤال اصلی این تحقیق این است که ابعاد و مؤلفه

                                                           
1 8 - Identity 
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 اند؟اسالمی ایران کدم

 هاابزار گردآوری داده

التی براساس مطالب یادشده، روش کار این است که با مرور ادبیات تحقیق متناسب با موضوع، مقا

د ترکیب میمنصورت نظامهای کیفی بهوتحلیل، و یافتهانتخاب و پس از استخراج اطالعات آنها تجزیه

های هویت رود. ازآنجاکه در شناخت مؤلفهمی شمارهای گذشته داده بهتایج پژوهششوند. درواقع ن

وش ها این ربندی و الگوبندی این پژوهشای صورت گرفته، برای دستهای کارهای پراکندهحرفه

ط با موضوع مقاله مرتب 40ای و الکترونیکی مجموعاً کتابخانه منابع جستجوی با. استشدهانتخاب 

ست هاشده از این مقاالت در قالب مضمونهای استخراجوهش تشخیص داده شد. ازآنجاکه مؤلفهپژ

 بندی آنها از شبکۀ مضامین استفاده شد.برای دسته
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 . شبکۀ مضامین۲نمودار

 روایی و پایایی

ب از ابزار کیمنظور تعیین روایی روش فراترروایی و پایایی روش فراترکیب؛ پژوهشگر در این تحقیق، به

همیت مطالعات اکند دقت اعتبار و می کمك محقق به ابزار این. استارزیابی حیاتی گلین استفاده کرده

خواند تا یطور کامل مها را بهکیفی و هم مطالعات کمّی را مشخص کند. محقق برای این منظور، مقاله

 ینی طراحیجموعه سؤاالتی که در بازباز محتوای آنها آگاهی عمیقی پیدا کند و سپس با استفاده از م

 پردازد.می آنها ارزیابی به استشده

صورت که دینب. استشده ها استفادهمنظور تعیین پایایی روش فراترکیب از روش پایایی ارزیابیبه

 قمحق خود هک را متنی همان نیز دیگر محقق کرده، اقدام اولیه گذاریشناسه به که محقق برعالوه

که ند. درصورتیکمی گذاریهای او و جداگانه شناسهشناسه از اطالع بدون است،کرده گذاریشناسه

بیان و گذاردهندۀ توافق زیاد بین این دو شناسههای این دو محقق به هم نزدیك باشد، نشانشناسه

 محقق گرفت؛ رقرا دیگری محقق اراختی در مقاله ۵ ها،کنندۀ پایایی است. برای محاسبۀ پایایی ارزیاب

درون این  شناسه را از ۸شناسه را استخراج کرده بود و محقق دیگر  10شده، انتخاب مقاالت درون از

 این در.  است گذارهای استخراجی دو شناسهدهندۀ شناسه، نشان۲مقاالت استخراج کرد. جدول 

ین این دو بدهندۀ نبودِ توافق نشان صفر عدد و گذاردهندۀ توافق بین دو شناسهنشان 1 عدد جدول

 محقق  است.

شود )سلیکا می محاسبه 1ها از طریق رابطۀ شمارۀ ارزیاب پایایی یا گذارضریب توافق بین دو شناسه

 (۲007بند، 

 

 هایابپذیر = پایایی ارزهای امکانها/ تعداد توافقتعداد توافق                1رابطۀ شمارۀ 

 

 گذارهای استخراجی ِ دو شناسه. شناسه1ولجد

 استخراجی هایشناسه

 گذارشناسه
1 ۲ 3 4 ۵ 6 7 ۸ 9 10 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 گذارشناسه
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 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 ۲ گذارشناسه

 

 بوده فقتوا نبودِ بار ۲ و توافق بار ۸ گذارشود، بین دو شناسهطور که در جدول مشاهده میهمان

می ۸/0عادل ها مدهیم، ضریب پایایی ارزیابمی قرار یادشده فرمول در را اعداد زمانی بنابراین است؛

دعا کرد ابزار توان ابیشتر است، می 6/0ها از به اینکه مقدار ضریب پایایی ارزیابتوجهشود. با

 .استتوجهی برخوردار بودهها از پایایی قابلاستخراج شناسه

های متعددی برای تعیین اعتبار پرسشنامۀ نظرسنجی از خبرگان، روش روایی روش پیمایش:

 روایی ابیارزی برای. استپرسشنامه است که محقق در این تحقیق از روش روایی محتوا استفاده کرده

ریباً که تق -توان به دو شکل کیفی و کمّی عمل کرد؛ در بررسی کیفی محتوامی متخصصان ازنظر محتوا

کند بازخورد الزم را در ارتباط با ابزار حقق از متخصصان درخواست میم -شبیه روایی صوری است

 و فاهیمم مقوالت، حاوی ایارائه کند تا براساس آن موارد اصالح شود. برای این منظور پرسشنامه

کات و سرانجام، ننفر از خبرگان موردنظر قرار گرفت.  10ای معلمان در اختیار حرفه هویت کدهای

پژوهش  آوری شد و اصالحاتی در الگوی اولیهکرده بودند، جمعمواردی را که خبرگان به آن اشاره

اده صورت پذیرفت. برای بررسی روایی محتوایی به شکل کمّی از ضریب نسبی روایی محتوایی استف

ها براساس طیف سشود تا هر عنوان رشود. برای تعیین این ضریب از متخصصان درخواست میمی

ا هقسمتیِ ضروری است؛ مفید است، ولی ضرورتی ندارد و ضرورتی ندارد بررسی کنند؛ سپس پاسخ

 شود.محاسبه می ۲مطابق رابطۀ شمارۀ 

 N/2 CVR( =NE –N/2)/                                                                   2رابطۀ شمارۀ 

خصصان تعداد کل مت  Nاند ومتخصصان است که به گزینۀ ضروری پاسخ داده تعداد Neدر این رابطه 

ن پذیرفته میتر باشد، اعتبار محتوای آن عنواشده از مقدار جدول الوشه بزرگاست. اگر مقدار محاسبه

ایب گیری )جدول الوشه( در مورد ضرنفری مطابق جدول تصمیم 10شود. حداقل روایی برای نمونۀ 

بی روایی برای نشاندن مقادیر ضریب نس 3است. برای نمونه جدول  4۲/0محتوا باالتر از نسبی روایی 

 اینکه بهجهتوبا. استای معلمان در این بخش از تحقیق آورده شدهمحتوا برای مقوالت هویت حرفه

 اعتبار اساس، نای بر است،شده 4۲/0تر از ها بزرگعنوان تمامی برای محتوا روایی نسبی ضریب مقادیر

 شود.ها تأیید میعنوان تمامی محتوایی
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 ها. ضریب نسبی روایی محتوا برای هریك از عنوان۲جدول  

 طیف

 ضروری مقوله

مفید ولی 

ضروری 

 نیست

 غیرضروری
تعداد 

 نمونه
 مقدار

CVR 

حداقل مقدار 

 روایی
 نتیجه

 تأیید 4۲/0 60/0 10 3 1 6 ایحرفه

 أییدت 4۲/0 60/0 10 1 3 6 شخصی

 تأیید 4۲/0 ۸0/0 10 1 1 ۸ هنری

 تأیید 4۲/0 ۸0/0 10 0 ۲ ۸ اقتصادی

 تأیید 4۲/0 ۸0/0 10 1 1 ۸ فرهنگی

 تأیید 4۲/0 ۸0/0 10 ۲ 0 ۸ ایزمینه

 

 

 . آثار و مقاالت منتخب برای ارائۀ الگوی پیشنهادی3جدول 

فارسی/  ردیف

 انگلیسی

فارسی/  ردیف نویسندگان و تاریخ انتشار

 یسیانگل

 نویسندگان و تاریخ انتشار

 (۲01۲آنسپال و همکاران ) انگلیسی ۲1 (1396ادیب و همکاران ) فارسی 1

 (۲004بیجارد و همکاران ) انگلیسی ۲۲ (1396خروشی و همکاران ) فارسی ۲

 (۲001جی ) انگلیسی ۲3 (139۵دیبایی صابر و همکاران )  فارسی 3

 (۲010هنگ ) انگلیسی ۲4 (1394) همکاران و نژادسمیعی فارسی 4

 (۲009موج و الک )   انگلیسی ۲۵ (139۲نقدعلی و همکاران، ) فارسی ۵

 (۲013کوین و همکاران ) انگلیسی ۲6 (1391حیدری و رضایی ) فارسی 6

 (۲007مورنو )  انگلیسی ۲7 (1393عبدالهی و همکاران ) فارسی 7

 (۲003بیرگیت ایگین )  انگلیسی ۲۸ (1394فروتن و همکاران ) فارسی ۸

 (۲01۵کروس و همکاران ) انگلیسی ۲9 (1394حسنی و همکاران ) فارسی 9

ساواتسکی و همکاران  انگلیسی 30 (139۲عطاران و همکاران ) فارسی 10

(۲017) 

 (۲017جوینس )  انگلیسی 31 (1393سرکار آرانی ) فارسی 11

 (۲009فورتون ) ال انگلیسی 3۲ (13۸7کریمی و همکاران ) فارسی 1۲

 (۲004کورتاگن ) انگلیسی 33 (۲010برین و همکاران ) انگلیسی 13

 (۲016زیکوویچ، )  انگلیسی 34 (۲011سالی و اسمیت ) انگلیسی 14

 (۲00۵بوچولتز و هال )  انگلیسی 3۵ (199۸اوهلن و سگستن ) انگلیسی 1۵

 (۲011مپ )توماس و بیچا انگلیسی 36 (۲00۸دی و کینگتون ) انگلیسی 16

 (۲009اسچپن وهمکاران ) انگلیسی 37 (۲00۸اولسن ) انگلیسی 17
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 (۲011کانرینوس ) انگلیسی 3۸ ( ۲001گرگ و ماگلیوی ) انگلیسی 1۸

 (۲011ویلسون ) انگلیسی 39 (۲011چونگ و همکاران ) انگلیسی 19

 (۲00۸لویکس ) انگلیسی 40 (۲01۲ویکنیز و همکاران ) انگلیسی ۲0

 
 های پژوهشیافته

 محدودۀ استبایسته اقدام هر از پیش مند،منظور جستجوی نظامپژوهش به پس از تعیین سؤال

 ها، مقاالت، و...کتاب شده آن بر سعی روروش فراترکیب مشخص شود. بدین براساس جستجو

ارسی العات فبه بعد و مط ۲000های همچنین موتورهای جستجوی مختلف برای مطالعات التین از سال

ی ااز دهۀ هشتاد به بعد بررسی شود. برای جستجوی مطالعات واژگان کلیدی ازجمله هویت حرفه

ای حرفه ای و انواع آن عوامل تأثیرگذار بر هویت و رشدحرفه هویت ابعاد ها،معلمان، شایستگی

شده بهنتخابا نهایی مقالۀ 40 جستجو، از حاصل نهایی نتایج براساس. استشدهمعلمان در نظر گرفته 

 مضمون 100 و دهندهسازمان مضمون 14 اساسی، مضمون شش درمجموع محتوا، تحلیل روش کمك

آثار  4ل گذاری شد. جدوای معلمان ابتدایی در این تحقیق شناسایی و برچسبدی برای هویت حرفهکلی

 .استشده راجدهد که الگوی مفهومی پژوهش از آن استخو مقاالتی را نشان می

 دی انجاممننظام مطالعۀ چنین تاکنون قبلی مطالعات در که است آن گویای مرحله این هاییافته

آنکه ابعاد بی اند،ای اشاره کردهحرفه هویت از خاصی جنبۀ به فقط مطالعات از هریك و استنشده

 .باشند گرفته نظر در مندچندگانه را پویا و نظام

 

 ای معلمان ابتدایی . تحلیل مضمون هویت حرفه 4جدول 

 مضامین پایه دهندهمضامین سازمان مضامین فراگیر

 شخصی

 جسمی و روانی
ظاهری مرتب و منظم، اخالق انضباط شخصی، سالمت جسمی، توانایی 

 جسمانی، تجربیات فردی، زندگی خانوادگی، دانش قبلی. 

 هاارزش برمبتنی

ساس ا اصول دینی، الگو بودن ازنظر اخالقی و دینی، احهپایبند به ارزش

مسئولیت نسبت به شغلش، وجدان کاری، صداقت، درستکاری و مسئولیت

 های غالب فردی )مذهبی، اجتماعی و ...(.پذیری، ارزش
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 هانگرش برمبتنی

ار کباورهای اساسی فرد در ارتباط با تعلیم و تربیت، عالقه و باور به 

روحیۀ  ی مدیریتی،باور به تغییر، تفکر انتقادی، تفکر خالق، روحیهمعلمی، 

یادگیری و یاددهی، عشق به آموزش و تدریس، روحیۀ پیشرفته و 

 یادگیری، احساس تعلق به حرفه.

 ایحرفه

 ای  دانش حرفه

  

سواد دینی، سواد زبانی، داشتن علم آموزش و تدریس، دانش در زمینۀ 

، تربیتی، داشتن تخصص مرتبط با آموزش ابتدایی مدیریت آموزشی و علوم

قادر  ریزی درسی رشته؛های ترکیبی رشته؛ تسلط بر برنامهآشنایی با دانش

 های تربیتی اثربخش در رشته.به آموزش رشته؛ قابلیت خلق موقعیت

 ای  عمل حرفه

 

  

 های تدریس، آشنایی باآشنایی و آگاهی از فنون تدریس، آشنا با روش

 حرفۀ هب نگریای و توانا در تحقیق؛ آیندهمپیوتر، آگاه از دانش رشتهکا

ای تفکر خالق، حل همهارت بر تسلط و آشنایی شغلی؛ تعهد معلمی؛

ریمسئله و تفکر انتقادی؛ انطباق عملکرد با استانداردهای شغلی؛ درگی

 دادن نشان جمعی؛ و فردی صورتبه ایحرفه     توسعۀ در شان

 در مدیریت علم از استفاده وظایف؛ انجام در ایحرفه اخالق و مسئولیت

 م مدیریت. عل اجرای -آموزشی مدیریت علوم با آشنایی مدرسه،

 ای تعهد حرفه

زی و ریمسلط بر خویش، قادر به تحلیل موقعیت تربیتی، توانا برای برنامه

 آشنا مثبت، مدیخودکارآ حس ای،اجرای برنامۀ درسی، خودباوری حرفه

 .  تربیتی دانش با

 ای زمینه

 محیط مناسب

ان های ارتقا شغلی، میزایجاد زمینۀ ارتقای مرتبۀ شغلی، وجود برنامه

 ودنمندبای، رابطههای حرفهها و تشکلاستقالل معلمان، وجود انجمن

 . معلمان منزلت و جایگاه دانشگاه، در موجود روابط

کم جوّ مدرسه و فرهنگ حا

 بر آن

وجه ای، میزان تمیزان و نحوۀ دسترسی استادان به مدیران میانی و واسطه

ق به های تحصیلی، تشویمدرسه به معلمان، نحوۀ جایگزینی معلمان در پایه

 نوآوری و خطرپذیری.

 سیاسی اقتصادی

 عوامل اقتصادی
دانش اقتصادی، درک موقعیت اقتصادی خود و جامعه، آشنایی با عوامل 

 و فساد و تبعیض. فقر

جریانات و روندهای 

 سیاسی

های دولت، روندهای سیاسی داخل و های سیاسی، سیاستتأثیر گروه

 های مرتبط با نظام حقوق،خارج کشور، جایگاه معلم در جامعه، سیاست

 وضعیت معیشت و اقتصاد معلمان.

 هنری

 مندی به هنر  عالقه

 ماییراهن تدریس، برای هاروش کارگیری سایرتوان و هنر سخنرانی و به

د گیری، استعداریزی و تصمیمبرنامه اجرایی، کارهای در تبحر معلمان،

 معلمی، هنر مدیریت کالس درس.

 پرورش قدرت زیباشناسی 
ت آشناشدن با هنر، فهم هنر، ایجاد حس قدرشناسی از هنر، پرورش خالقی

 .آفرینش جهان هایهنری، درک زیبایی
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 فرهنگی

 بستر فرهنگی
عه با ای و تخصصی، نوع تعامل افراد جامهای حرفهتعلق و ارتباط با گروه

 معلمان، دیدگاه افراد جامعه نسبت به جایگاه معلمان.

 تعامالت اجتماعی 

ها و نظرات روابط دوستانه و صمیمی با همکاران، توجه به خواسته

می با معلمان و گیری، روابط صمیهمکاران، مشارکت معلمان در تصمیم

رد خبرخورد، استفاده از خوش معلمان، نظرهای به توجه آموزان،دانش

و، رآموزان رابطه برقرار کند، خوش دانش اولیای با نگر،جمعی، مثبت

ه رئوف و مهربان، رفتار مستبدانه نداشته باشد، روحیۀ زورگویی نداشت

 جوع داشته باشد.رباشد، زود عصبانی نشود، برخورد مناسب با ارباب

 

 

مضمون  14منظور پاسخ به سؤال دوم پژوهش در الگوی نهایی، درمجموع شش مضمون اساسی، به

 ای معلمان ابتدایی شناسایی شد. مضمون کلیدی برای هویت حرفه 100ده و دهنسازمان

 الگوی مفهومی پژوهش

سازی با سبمتنا و سازیمنظور بومیهای استخراجی بهالگوی اولیه تحقیق، مقوالت، مفاهیم و شناسه

ی روایی وپرورش کشورمان طی پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت و بعد از ارزیاباوضاع آموزش

 محتوایی و اصالحات الزم، الگوی مفهومی پژوهش شکل گرفت. 
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 مان ابتدایی تراز جمهوری اسالمیی معلاهای هویت حرفهشبکۀ مضامین در ارتباط با ابعاد و مؤلفه -1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

گیری هویت و چهارچوب هویت از هدف و تالش پژوهش حاضر، بررسی اجمالی از هویت، شکل

ای از ای شامل مجموعههای هویت حرفهمؤلفه و ابعاد مقاله، این در. استهای مختلف بودهدیدگاه

 تعامالت

 اجتماعی

عالقه مندی 

 به هنر

پرورش قدرت 

 زیباشناسی 

 محیط

 مناسب 

جو مدرسه و 

فرهنگ 

 حاکم

 عوامل

 اقتصادی 

 جریانات و 

 روندهای

 سیاسی

 

 بستر 

 فرهنگی 

 مبتنی بر

 ارزش ها 

 مبتنی بر 

 هانگرش

 

هویت حرفه  الگوی

  ابتدایی ای معلمان

راز جمهوری اسالمی ت

 ایران

 زمینه ای

 

اقتصادی 

 سیاسی

فرهنگی و 

 اجتماعی

 
  ای حرفه  

 هنری

 شخصی

 

دانش 

 ایحرفه

تعهد 

 ایحرفه

-حرفهعمل 

 ای

 جسمی

 روانی 
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ها برای افراد و سازمان در اولویت قرار دارد؛ به هاست که نسبت به دیگر ارزشمفاهیم و شاخص

تواند باورهای شده می ای معلمان که در الگو به آن اشارههای هویت حرفهعبارتی مفاهیم و شاخص

ای معلمان به اجرا گذاشته حرفه هویت از صیانت راستای در است الزم که آید شمارسیستم آموزشی به

 ها به شرح زیر هستند:و مؤلفهطورکلی این ابعاد شود. به

ر سه بعد دتوان ای است. این عامل را میای معلمان، عامل حرفهدهندۀ هویت حرفهیکی از عوامل شکل

 ای. ای و تعهد حرفهای، عمل حرفهذکر کرد: دانش حرفه

 زمینۀ از خارج که است فردی خصوصیات دربرگیرندۀ ایعامل شخصی: این بعد از هویت حرفه

به پیشینۀ  توانسازد. ازجمله این موارد میای بوده و هر معلم را از دیگری متمایز میحرفه و غلیش

اری را تواند یك چهارچوب ساختفردی، زندگی خانوادگی، قومیت و جنسیت اشاره کرد. این عوامل می

رفۀ ر یك حاش فراهم کند. باوجود اینکه معلمان دها و اقدامات فرد در طول زندگیبرای تصمیم

 این تر خود با یکدیگر متفاوت و متمایزند که احتماالًهای شخصیمشترک سهیم هستند، در ویژگی

و  (؛۲010دهد. الموت وانگلس )ای را تحت تأثیر قرار میهای شخصی، ادراک هویت حرفهویژگی

 اندارتای عبهگیری هویت حرف( معتقدند؛ عوامل تأثیرگذار بر شکل139۲حیدری نقدعلی و همکاران )

وزشی های آمشده در دورههای کسبآموخته و دانش تحصیل، زمان در کودکی دوران تجارب شامل از؛

یز علمی در جریان تدریس است. دالیل اصلی برای انتخاب حرفهۀ معلمی نو تجربیات شخصی هیئت

 شوند.دهندۀ سطح انگیزۀ استادان و معلمان در نظر گرفته میعامل سوق

ای معلمان در الگوی دهندۀ هویت حرفهل فرهنگی اجتماعی؛ از دیگر عوامل اساسی تشکیلعام

 ارتباط فرد، از دیگران انتظارات کند،پیشنهادی، عامل اجتماعی فرهنگی است. آنچه معلم را احاطه می

 بر ثرگذارا هایمؤلفه ازجمله اجتماعی و فرهنگی تغییرات ای،های حرفهانجمن و جامعه با معلم

 و فرهنگی بستر عامل، این از منظور(. ۲00۵) کینگتان و الیوت دی) است معلمان ایحرفه هویت

گیرد. در این زمینه، ویژه معلمان در آن شکل میفعالیت عناصر اصلی آموزش به که است اجتماعی

کنندۀ هویت های تعیینترین مالکای و عوامل فرهنگی، اصلیتعامالت اجتماعی با افراد و مجامع حرفه

اند. ادراک معلمان از هویتشان در یك زمینۀ شغلی و اینکه آنها خود را شدهای معلمان استخراج حرفه

 همکاران با فردیطور مشترک از راه ارتباطات بینکنند، بهبینند و به دیگران معرفی میچگونه می

ایل به سازگاری با تغییرات آموزشی، اعمال هایی بر تمشود. ازنظر کورتگن چنین ادراکمی ساخته

 گذاردبینند تأثیر میعنوان معلم میای که افراد خودشان را بهنوآوری درروش تدریس و تغییر شیوه
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 (.1396 ادیب، ؛139۵ همکاران، و دیبایی ؛۲004 بیجارد،)

 زمینه این در ندهدهسازمان مضمون دو دهدعامل سیاسی اقتصادی؛ مطالعات پژوهشگر نشان می

زۀ اند از: الف( جریانات و تحوالت سیاسی؛ تحوالت و تصمیمات سیاسی که بر حوعبارت که است

 علمیهیئت اعضای پرداخت نظام وضعیت اقتصادی، عوامل( ب گذارد؛وپرورش تأثیر میآموزش

ه کناصری است های اقتصادی جامعه. منظور از عامل سیاسی اقتصادی آ دسته عشاخص بهباتوجه

برای مثال  وپرورش قرار دارد، اما در مقیاس خرد و کالن بر آن تأثیرگذار است.خارج از حوزۀ آموزش

ها رسانه کند، مباحثاتی که درزیست که نظام تعلیم و تربیت تحت تأثیر آن عمل میهای محیطسیاست

ی و قالبی که دربارۀ اکند یا تصاویر کلیشهمی احاطه را معلمان کار و تربیتوشده و نظام تعلیم مطرح

ار و تقویت میها تکرگروه و افراد بین تعامل در و استاستادان و کار آنها در اذهان مردم نقش بسته

 بعد این( 1396) همکاران و وفایی هایهایی از عوامل سیاسی بیرونی است. بنابر نتایج یافتهشود، نمونه

و ضریب  733/0 با میزان بار اطالعاتی مطالعات اجتماعی دورۀ ابتداییهای کتاب در طیبه حیات ابعاد از

ادهوپرورش به خود اختصاص دکمترین میزان توجه را در سند تحول بنیادین آموزش 133/0اهمیت 

 .است

ای های یك معلم ازطریق تعامل بین او و زمینای، هویت حرفهای؛ در ارتباط با عامل زمینهعامل زمینه

ویژه مدرسه این زمینه های آموزشی بهگیرد که در آن به فعالیت مشغول است. در محیطشکل می

دربرگیرندۀ عواملی همچون محیط مناسب و جوّ مدرسه و فرهنگ حاکم بر آن و... است. منظور از 

ی و عنوان یك عنصر اصلای شرایط، جوّ سازمانی و بافت کلی محیطی است که فرد بهعامل زمینه

اساسی در آن محیط به فعالیت علمی مشغول است. این بعد خود شامل دو مالک اصلی است: الف( 

سازمانی های رشد برای اعضاء و ب( بافت و جوّ مدرسه و فرهنگ غنای محیط جهت ایجاد فرصت

نه ای یك معلم از راه تعامل بین فرد و زمیحاکم بر آن. براساس این دیدگاه، بخشی از هویت حرفه

 آن دنبال به و محیط و فرد بین تعامل که باورند این بر( 139۵) همکاران و صابرگیرد. دیباییشکل می

ای معلمان، نتیجۀ این تعامل است که در رضایت شغلی، تعهد شغلی، خود فهحر هویت احساس

ای ی از زمینههایای و سطح استقالل، جنبههای رشد حرفهفرصت. یابدکارآمدی و انگیزش نمود می

کند استقالل بخش مهمی از ( اشاره می۲01۲کند. کاتسونو )هستند که یك معلم در آن کار و فعالیت می

کنند، در کار خود شود و معلمان و استادان که استقالل بیشتری را تجربه میحرفۀ یك معلم شناخته می

حیت و شایستگی بیشتری میاحساس رضایت بیشتری دارند، بیشتر برانگیخته شوند و احساس صال

 کنند.
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 تربیتوهای تعلیمساحت از هنری، و زیباشناختی وتربیتِعامل هنری؛ در سند تحول، تعلیم

اوی کرد؛ زیرا توان در فرایند یاددهی و یادگیری آموزش هنر را واکمی رو،بدین. استشده برشمرده

رهنگی را ورسوم، شیوۀ گفتمان و درنهایت ارتقای فابهای اجتماعی، دینی، آدهنر در بطن خود ارزش

دگیری ازنوع شود و باید گفت که این یاوانفعاالت به یادگیری ختم میبه دنبال دارد که همۀ این فعل

توازن ابعاد مای معلمان و رشد حرفه هویت در بعد این به توجه بنابراین. است ارزشمند و شدهدرونی

ه بشدن تأثیرگذار است. به عقیدۀ حیدری جامعۀ بشری در فرایند جهانی حیات طیبه در متربیان

گی و های فرهنیکپارچگی سیاسی، اقتصادی علمی نیازمند است؛ ولی این همسانی دربرگیرندۀ تفاوت

 (.13۸4هنری نخواهد بود )حیدری و همکاران، 

ف و تبیین رانی که درصدد کشتوان موارد زیر را به پژوهشگهای پژوهش، میبراساس یافتهدر پایان

 ای معلمان ابتدایی هستند به شرح زیر پیشنهاد داد: ابعاد دیگری از مفهوم هویت حرفه

 های آن را ارزیابی کنند؛مؤلفه و ابعاد بهای معلمان ابتدایی باتوجهوضعیت کنونی هویت حرفه-

بتدایی را مشخص سازد ای معلمان ااصلۀ بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب هویت حرفهف-ب

 شناسی نظام هویتی معلمان بپردازد. و به آسیب

پیشین و نتایج کلیدی آنها در  توانند از خالصۀ مطالعاتکنندگان الگوی پیشنهادی میاستفاده -ج

 مندی ادبیات مربوط اطالع یابند. قالب چنین بررسی نظام

 های آموزشی را دارد. ربرد آن در سازمانه دلیل ماهیت کلی و عام الگوی پیشنهادی امکان کاب -د

ود شود. خهای کمّی و کیفی بعد از در پایان باید گفت خروجی مطالعه باید چراغ راهی برای پژوهش

شود مطالعه یم توصیه آینده پژوهشگران به پژوهش این جدید و مهم نتایج از برخی بهبنابراین باتوجه

 ی انجام پذیرد.های کمّروش از بردنهای الگو با بهرهیافته ذیریپبرای اجرای الگو و توسعۀ تصمیم

 

 منابع

ا مؤلفهتهویت فرهنگی ایرانیان از رویکردهای نظری (. »13۸9الدین و روحانی، محمدرضا. )آشنا، حسام

 .1۸۵-1۵7(، 4) 3، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، «های بنیادی

سازمان  ران:معلم، تهدروس تربیتی دورۀ کاردانی مراکز تربیت ارزشیابی برنامۀ(. 13۸4احمدی، غالمعلی. )

 ریزی آموزشی.پژوهش و برنامه

فصلنامۀ ، «مانای دانشجومعلحرفه هویت»(. 1396. )سعید نژاد،آذر، اسکندر و عارفادیب، یوسف؛ فتحی

 .17۸-1۵۸(، 1)1 معلم،پژوهش در تربیت
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 عوامل و بهتجر تأثیر»(. 1394. )مریم شهودی، و چیمن نژاد،یمصطف هالله؛ نژاد،حسنی، محمد؛ مصطفی

صلنامۀ ف، «سازمانیای معلمان، آزمون نقش خودکارآمدی معلمان و هویتحرفه تعهد بر سازمانی

 (.1) 6 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،

دوران تحصیل  هایجربهت»(. 139۲. )غالمرضا نژاد،حسینحاجی و محمد عطاران، ژیال؛ نقدعلی،حیدری

 شناسیهای انسانپژوهش ،«نگارانهای معلم: پژوهشی خودمردمگیری هویت حرفهو شکل

 .۲۸-7(: 1) 3 ایران،

عۀ ای دانشجویان، مطالشناختی هویتی حرفهتحلیل جامعه(. »1391حیدری، حمید و رضایی، احمد. )

 .۲9-1(، ۲) ۵، ات فرهنگیفصلنامۀ تحقیق، «موردی؛ دانشجویان دانشگاه مازندران

هوپرورش آیندآموزش »(.13۸4. )مسعود مقدم، صفایی و محمدجعفر سرشت،حیدری، محمدحسین؛ پاک

 انشگاهد شناسیفصلنامۀ علوم تربیتی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان«. نگر اهداف و راهکارها

 .  16۲-13۵(، ۲) 1۲،اهواز چمران شهید

بررسی (. »1396اهلل. )نعمت پور،موسی و سیدابراهیم جعفری،رضا؛ میرشاهخروشی، پوران؛ نصر، احمد

رد فصلنامۀ راهب، «وپرورش ج.ا.امعلم شایسته براساس اسناد تحولی آموزشرویکرد تربیت

 .1۸6-163، 37شمارۀ  فرهنگ،

تبیین (. »139۵) ید.سع موحد،و صفایی کوروشفتحی واجارگاه،  عفت؛عباسی،  محسن؛ صابر،دیبایی

، «وپرورش ایرانای معلمان و تحلیل جایگاه آن در اسناد باالدستی آموزشهای حرفهشایستگی

 .1۲3 -109(، ۲) 13 های آموزش و یادگیری،فصلنامۀ پژوهش

بر اضی با تکیهارزیابی برنامۀ درسی کارشناسی پیوسته دبیری ری(. »13۸۸ریحانی، ابراهیم و صالح، بهرام. )

 ریزی آموزشی.سازمان پژوهش و برنامه، تهران: «دیدگاه دبیران ریاضی

فتم و ه، شماره رشد معلم، «تغییر برنامۀ درسی برای بهسازی آموزش(. »1393سرکار آرانی، محمدرضا. )

 .37-34هشتم، 

 (. تهران: شورای عالی انقالب فرهنگی.1390وپرورش. )سند تحول بنیادین آموزش

(. 139۵غالمرضا. ) نژاد،اهلل و حاجی حسیننعمت پور،مجید؛ موسی عسگری،بیژن؛ علی نژاد،سمیعی

لنامۀ تعلیم فص، «ها و تهدیدهامعلم ابتدایی در تراز جمهوری اسالمی ایران: فرصتفرایند تربیت»

 . 3۲ -9(، 3۲) 1۲7، و تربیت

رزمینۀ دشده های انجامشناسی پژوهشآسیب» (.1390سهرابی، بابك؛ اعظمی، امیر و یزدانی، حمیدرضا. )

 .۲4-9: 6. شانداز مدیریت دولتیچشم«. مدیریت اسالمی با رویکرد فراترکیب

ای ی حرفهشناسایی و اعتبارسنجی شایستگ(. »1393عبدالهی، بیژن؛ دادجو، عطیه و غالمعلی، یوسلیانی. )

 .4۸-۲۵(، 13) 49 های آموزشی،فصلنامۀ نوآوری، «معلمان اثربخش

علمی، ارائۀ یك ای اعضای هیئتپردازی هویت حرفهمفهوم»(. 1394) حمیده جو،فروتن، معین و رشادت

http://tlr.shahed.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1
http://tlr.shahed.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1
http://tlr.shahed.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://tlr.shahed.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://tlr.shahed.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C+%D9%88%D8%A7%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://tlr.shahed.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C+%D9%88%D8%A7%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://tlr.shahed.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF
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 .1۲3-100، 1، شمارۀ7دورۀ ، فصلنامۀ مطالعات آموزش و یادگیری؛ «مدل کیفی

و مدیریت  فصلنامۀ رهبری، «ای معلمان دورۀ ابتداییهای حرفهمطالعۀ صالحیت(.» 13۸7فریبا. ) کریمی،

 .4دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار. سال دوم، شمارۀ  آموزشی،

خگویان به معلم ازنظر پاسبدنی مراکز تربیتارزشیابی برنامه دروسی جدید تربیت(. 13۸7کاشف، مجید. )

 ریزی آموزشی.تهران: سازمان پژوهش و برنامه دانشجو معلمان، اینیازهای حرفه

 وپرورش؛تهران: وزارت آموزش وپرورش،سند تحول بنیادین آموزش(. 1390وپرورش. )وزارت آموزش

 وپرورش.شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی آموزش

بررسی میزان توجه به ساحت(. »1396)احمد. و طالعی فرد،  سیف الهی قمشی، الهی؛ فضلرضاوفایی، 

های درسی مطالعات کتابوپرورش در گانۀ تربیت سند تحول بنیادین آموزشهای شش
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