پژوهشهای تربیتی شماره  - 14پاییز و زمستان 4911

تحلیلی بر تکوین هویت حرفهای در بین دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان

حسین

احمدی1

پذیرش نهایی4911/44/47 :

تاریخ دریافت4911/41/47 :

چکیده

یکی از مهمترین اهداف دانشگاه فرهنگیان تکوین هویت حرفهای دانشجو-معلمان است .لیکن آیا این مهم در جریان
تحصیل چهارساله دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان اتفاق میافتد؟ پژوهشگر با مقایسه شرایط ورود و فارغالتحصیلی
دانشجو-معلمان بر اساس یادداشتهای آنها درصدد فهم تکوین هویت حرفهای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان
برآمده است .روش پژوهش ،کیفی از نوع تحلیل زندگینامهای بوده و دانشجویان مورد مطالعه به شیوه هدفمند انتخاب
شدند .بر اساس بحثهای نظری و نوشتهها ی دانشجویان سه حالت هویتی برای ورود و سه حالت هویتی برای خروجی
در نظر گرفته شده که مجموعاً از ترکیب آنها نه حالت به وجود آمد .یافتهها نشان داد فرض عدم نقش مؤثر دانشگاه در
تکوین هویت حرفهای مورد تأیید نبوده و نقش دانشگاه در هویت حرفهای بخشی از دانشجویان منفی و در بخشی مثبت
بوده است .تحلیل یادداشتها نشان داد دانشگاه تقریباً به شیوهای تعدیلکننده عمل کرده است .دانشجویانی که با
انتظارات باالیی وارد دانشگاه شدهاند در مواجهه با واقعیت انتظاراتشان تعدیل شده و دانشجویانی نیز که تصورات منفی
داشتهاند با گذشت زمان به اهمیت معلمی پی برده و با شرایط دانشگاه سازگاری بیشتری یافتهاند .در این طبقهبندیها
گونههای بدون تأثیر فاقد نمونههای واقعی بوده و گونههای دارای تأثیر مثبت تعداد بیشتری را شامل شده است.

 .4استادیار ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) hahmadi6@gmail.com

69

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-22

کلیدواژهها :هویت حرفهای ،دانشگاه فرهنگیان ،معلم مطلوب ،تحلیل زندگینامهای

پژوهش های تربیتی شماره  ،14پاییز و زمستان 19-411 ،4911
مقدمه

مطالعههه هویههت حرفهههای معلمههان در حههال حاکههر یکههی از حوزههههای پرطرفههدار مطالعههات آموزشههی ،جامعهشناسههی
آموزشوپرورش و علوم رفتاری-تربیتی محسوب میشود .بیجارد ،میجر و ورلوپ )1441( 4دوره زمانی تبدیل شدن هویت
حرفهای معلمان به یک حوزه مطالعاتی مستقل را از سال  4111میالدی به بعد میداننهد (همچنهین آورامیهدو،)1441 ،1
بااینوجود ،پیشینه گسترده مطالعاتی این حوزه در قرن بیست و یکم نشان از تداوم رونق این نوع مطالعهات در سهالهای
اخیر دارد.
«هویت» دارای دو معنای اصلی است؛ معنای اول آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق ،و معنای دوم آن بیانگر مفهوم تمایز است
که با مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض میگیرد .بهاینترتیب مفهوم هویت بهطور همزمان میان افراد یا اشیا دو نسبت
محتمل شباهت و تفاوت را برقرار میسازد (جنکینز .)5 :4914 ،هویت تعریفی است که فرد از خود و وجود خود میکند
و به پرسشهایی چون «چیستم» و «چه میخواهم» پاسخ میدهد و از طریق هویت به ابعاد شخصیت خود ،نوعی
هماهنگی و انسجام میبخشد و از نظر روانی و رفتاری در زمان و مکان موکعیابی میکند (حاجیخانی.)419 :4971 ،
رودریگز و موگارو )1441( 9با مطالعه مروری  11مقاله نشان میدهند بجای تعریف مشخص برای هویت حرفهای معلمان،
در این مقاالت دو رویکرد نظری و روششناختی ارائه شدهاند .در رویکرد نظری؛ ازیکطرف جه )1444( 1و بیچامپ و
توماس )1441( 5هویت حرفهای را چارچوبی دانستهاند که فرد با استفاده از آن در ابعاد معلمی دقت کرده ،و با تنشها و
تناقضها مقابله میکند .از طرف دیگر آورامیدو ( )1441بر مبنای ایدههای لومان )1447( 9در مورد تربیتمعلم علوم از

روششناخت ی برخی نویسندگان هویت را منبعی برای معلمان جهت تبیین ،انطباق ،و تعریف روابط خود با دیگران

1. Beijard et al.
2. Avraamidou
3. Rodrigues & Mogarro
4. Gee
5. Beauchamp & Thomas
6. Luehmann

69

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-22

این نوع هویت بهعنوان لنز تربیتمعلم بهعنوان شیوهای برای فهم یادگیری و فرایندهای رشد بحث میکند .در بعد

حسین احمدی ،تحلیلی بر تکوین هویت حرفهای در بین دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان

میدانند که به آنها فرصت خلق و روایت داستانهای شان را فراهم میسازد .به نظر جانستون ( )1441نیز هویت ابزاری
فراهم میکند که فرد را به فهم عمیقتری قادر میسازد (رودریگز و موگارو.)1441 :
در زمینه تغییر در هویت و هویت حرفهای دو نگرش متضاد وجود دارد .مباحث اولیه در ایهن زمینهه خهود را مشخصههای
منفرد ،ثابت ،و مستقل از موقعیت که اساساً از محیط بیرونی استقالل دارد مفهومسازی کردهاند (هونگ1444 ،؛ آلپورت،4
4155؛ کولی .)4141 ،1مباحث جدیدتر هویت را پدیدهای پویا ،متغیر ،و فرایند فعاالنهای که از طریق تعامهل بها دیگهران
توسعه مییابد (هونگ1444 ،؛ کوپر 9و اولسون4119 ،؛ کلچترمن هها4119 ،؛ لمکهه1449 ،1؛ واتسهون )1449 ،5ارزیهابی
میکنند.
در هر زمان مفروض ،هویت فردی میتواند ترکیبی از ترکیبهای هویتهای موجود و ممکن باشد ازاینرو این ترکیب در
طول زمان ثابت نمیماند؛ بهجای آن هویتها به شکل بیپایانی با مشارکت مداوم و پویای افراد در مذاکره و باز-مذاکره
شناختی ،خلق و بازخلق میشوند .در طی این فرایند اهمیت بازخورد دیگران مورد تأکید محققان قرار گرفته است به
شکلی که افراد از طریق تغییر هویتهای ممکن به هویتهای موجود یا حذف هویتهای ممکن از هویتهایشان به
ترتیب به خاطر تائید یا تکذیب دیگران هویتهایشان را بازخلق میکنند (وورف 9و مارکوس4114 ،؛ یورچسین،
واچراوسرینکان و مک کابه.)1445 ،7
مطالعه هویت حرفهای بهعنوان یکی از شکلهای تمایزبخشی فردی میتواند در زمینه عوامل ،ابعاد و تکوین ،و نتایج
صورت گیرد .السکی ( )1449در این مورد به عواملی مانند تعهد ،دانش ،باورها ،ارزشها ،رفاه عاطفی و آسیبپذیری

کردهاند که عبارتاند از :تصور از خود ،اعتمادبهنفس ،انگیزش شغلی ،درک از وظیفه و چشمانداز آینده .مطالعات موجود

1. Allport
2. Cooley
3. Cooper
4. Lemke
5. Watson
6. Wurf
7. Yurchisin, Watchravesringkan and McCabe
8. Hong

69

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-22

اشاره میکند (هونگ .)1444 ،1کلچترمن ها ( )4119پنج بخش هویت حرفهای را که با یکدیگر مرتبط هستند فهرست
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در کشورهای مختلف به این پدیده بهعنوان عامل کلیدی انگیزش ،کارآمدی و بقاء (هونگ4594 :1444 ،؛ آوالوس و
ایلیون1447 ،4؛ دی ،ایلیوت و کینگتون1445 ،1؛ دی ،گینگتون ،استوبارت و سامنز1449 ،9؛ السکی1445 ،1؛ وان دن
برگ1441 ،5؛ ایزدی نیا ،)1445 ،9فعالیت ،یادگیری و توسعه (اکرمن و میجر1444 ،7؛ آلسوپ1449 ،1؛ بیجارد ،میجر و
ورلوپ )1441 ،1توجه کردهاند.
اهمیت و کرورت توجه به عوامل ،روند و تکوین و پیامدهای هویت حرفهای بر کسهی پوشهیده نیسهت و ایهن موکهوع در
حوزه معلمان به خاطر جایگاه تعیینکنندهشان در نظام آموزشی کشورها اهمیهت مضهاعف مییابهد .توجهه بهه تصهورات،
صالحیتها و توانمندیهای فارغالتحصیالن یکی از نقشهای مهم نهادهای تربیتمعلم اسهت (آوالهوس و ایلهوین:1447 ،
 .) 545در حال حاکر طبق مقررات و اسناد موجود ،دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجهایی بهه امهر تربیهتمعلم در کشهور
مشغول هسهتند .در هدفگهذاری تأسهیس دانشهگاه فرهنگیهان عهالوه بهر توجهه بهه صهالحیتهای عمهومی ،توجهه بهه
صالحیتهای حرفهای معلمان نیز مدنظر قرار گرفته است که نشانگر اهمیت و جایگاه این دانشگاه است (الماسهی ،زارعهی
زوارکی ،نیلی ،و دالور .)49191 ،تکوین هویت حرفهای دانشجو-معلمان را میتوان بخشی از آثار ارزشمند این دانشهگاهها
در زمینه صالحیتهای حرفهای معلمان دانست.
از اهداف پنجگانه دانشگاه فرهنگیان در اساسنامه دانشگاه ،سه ههدف اول ،دوم و پهنجم ارتبهای بیشهتری بها دانشهجویان
دانشگاه دارند که در اهداف مذکور چنین آمده است:
 4ه تأمین و تربیتمعلمان ،مدیران ،مربیان ،کارکنان و پژوهشگرانی مؤمن و متعهد ،معتقد به مبهانی دینهی و ارزشههای

1. Avalos & Aylwin
2. Day, Elliot, & Kington
3. Stobart, & Sammons
4. Lasky
5. Van den Berg
6. Izadinia
7. Akkerman and Meijer
8. Alsup
9. Verloop
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اسالمی و انقالبی ،دارای فضائل اخالقی و ارزشهای واالی انسانی ،کارآمد و توانمند در طراز جمهوری اسالمی

حسین احمدی ،تحلیلی بر تکوین هویت حرفهای در بین دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان

 1ه تربیت ،توانمندسازی و ارتقای شایستگیهای عمومی ،تخصصی و حرفهای منابع انسانی با تأکید بر پرورش انسهانهای
متقی ،کارآفرین ،خودباور ،خالق و توانا در تولید علم ،فناوری و نوآوری ،متناسب با مبانی و ارزشهای اسالمی و نیازههای
جامعه
 5ه توسعه زمینه پژوهندگی و تقویت روحیه پژوهشی و گسترش دانش ،بینش و مهارتهای منابع انسانی و رصد کهردن
تحوالت نظامهای تربیتمعلم و تحوالت علمی در حوزه علوم تربیتی و آمهوزشوپرورش( .اساسهنامه دانشهگاه فرهنگیهان،
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی.)14/44/49 ،
همانطور که مالحظه میکنیم در این اهداف عالوه بر توجه به تربیت ارزشی دانشجو-معلمان مخصوصاً در ههدف دوم بهر
تربیت توانمندیهای حرفهای آنان تأکید شده است .با توجه به مقدمات فهوق ایهن مطالعهه درصهدد فههم تکهوین هویهت
حرفهای دانشجو -معلمان دانشگاه فرهنگیان بر اساس تجربه زیسته آنان است ،در ادامه مروری بر مباحث نظری به همهراه
پیشینه تجربی ،و طرح سؤاالتی که پژوهشگر به دنبال پاسخ به آنهاست میپردازیم و سپس به تشریح روش و یافتههها و
در نهایت نتیجهگیری از پژوهش انجام یافته اشاره میشود.
پیشینه مطالعات حوزه تربیتمعلم و تکوین هویت حرفهای معلمان نیز تحت تأثیر مباحث نظهری موجهود در ایهن حهوزه
بوده است .بیجارد و دیگران ( )1441در یک مطالعه مروری کارهای انجام شده در زمینه هویت حرفهای معلمان را به سهه
مقوله تقسیم کردهاند:
 -4مطالعاتی که بر شکلگیری هویت حرفهای معلمان توجه کردهاند

 -9مطالعاتی که هویت حرفهای در حکایتهای معلمی بازنمایی شده است (بیجارد و دیگران.)447 :1441 ،
به نظر نگارنده میتوان شکل سوم را مبحثی روششناختی و شکلهای اول و دوم را توجه به روند و ابعاد هویت حرفههای
دانست که میتواند با مباحث مرتبط با زمینه و تبعات تکوین هویت حرفههای تکمیهل گهردد؛ بنهابراین مطالعهات پیشهین
هویت حرفهای معلمان و دانشجو معلمان در سه حوزه  )4زمینه و عوامل؛  )1روند و ابعاد؛ و  )9پیامدها قابلطبقهبنهدی و
مرور است.
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 -1مطالعاتی که بر شناسایی مشخصههای هویت حرفهای معلمان توجه نمودهاند
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 )4مطالعات مرتبط با زمینهها و عوامل :یافتههای پیشینه موجود در زمینه هویت حرفهای معلمان بر نقش زمینهه 4در
شکلگیری هویت تأکید میکند (هونگ1444 ،؛ جانسون1449 ،1؛ گودسن و کول .)4111 ،9در ایهن مهورد تفهاوت بهین
افرادی که پیشینه تربیتمعلم متعارف دارند با معلمانی که فاقد این پیشینه هستند در این اسهت کهه هویهت افهراد فاقهد
پیشینه آماده شدن متعارف برای معلمی بر ایدههای اجتماعی حرفهای و توانمنهدی زمینهه نههادی گسهتردهتر بهر تحقهق
بخشی استعدادهای حرفهای و شخصی معلمان بستگی دارد (گودسن و کول .)4111 ،شکل دیگهری از تحقیقهاتی کهه بهر
نقش زمینه تأکید دارند مکانیابی فعال در فضای اجتماعی را عاملی مههم در هویهت معلمهی دانسهتهاند .بهر اسهاس نظهر
کولدرون و اسمیت )4111( 1بخشی از هویت معلمی انتسابی و بخش دیگر اکتسهابی اسهت و فضهای اجتمهاعی طیفهی از
روابط ممکن است که فرد با دیگران بر قرار میکند .بخشی از این روابط با ساختارهای اجتماعی موروثی به دست میآیهد
و بخش دیگری توسط فرد مورد انتخاب قرار میگیرد (کولدرون و اسمیت .)4111 ،اگر هدف مطالعه هویهت حرفههای در
بین معلمان باشد ،توجه به پیشینه تربیتمعلم نیز در این محور قابل بررسی است.
از این جنبه در مطالعات داخلی سیدکالن ،بازدار قمچی قیهه ،ابراهیمهی ،و عیهاری ( )4919نیهز بهه نقهش دوران قبهل از
تربیتمعلم بر هویت معلمی دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان پرداختهه و بهر اثرگهذاری آن بهر هویهت حرفههای اشهاره
کردهاند.
 )1روند و ابعاد :هویت معلمی میتواند یگانه یا چندگانه ،مداوم یا منفصل ،فهردی یها اجتمهاعی باشهد (اکهرمن و میجهر،
 .)1444هویت فردی که تدریس میکند فرایند مداوم گفتگو و ارتبای بهین موقعیتههای چندگانهه اسهت کهه مهیتوانهد
هماهنگ یا ناهماهنگ با احساس خود باشد.

زمانی که معلمان در زندگی شغلی خود دچار مسئله یا تنش میشوند کمک کننده است (دانگ.)54-11 :1449 ،

1. Context
2. Johnson
3. Goodson and Cole
4. Coldron & Smith

010

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-22

هویت معلمی دارای طبیعتی پویا ،خاستگاهی اجتماعی و تنشهایی برساختی است .توجهه بهه ایهن ویژگهیهها مخصوصهاً

حسین احمدی ،تحلیلی بر تکوین هویت حرفهای در بین دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان

معلمان از شروع فعالیت حرفهای و در طی آن درگیر ساختن خود بهعنوان معلم هستند .معلم بودن مسهئله دیهده شهدن
توسط خود و دیگران بهعنوان معلم است .این موکوع اکتساب و بازتعریف هویتی است که از طرف جامعه تائید مهیشهود
(کولدورن و اسمیت.)741 :4111 ،
امروزه هویتیابی معلمان و نقش آن در تدریس موکوعی مهم در مطالعات مرتبط با آموزشوپرورش محسهوب مهیشهود.
یادگیری تدریس «یادگیری تفکر مانند یک معلم ،یادگیری فهمیدن مانند یک معلم ،یادگیری احساس مانند یک معلهم و
یادگیری عمل مانند یک معلم نیز هست» (فیمن-نمسهر1441 ،4؛ دانهگ .)1449 ،1معلهم شهدن فهرا رفهتن از یهادگیری
چگونگی تدریس و تبدیلشدن به فردی است که تدریس میکند (اکرمن و میجر .)1444 ،توسعه هویهت معلمهی عنصهر
مهمی در یادگیری تدریس است (آلسوپ1449 ،؛ دانگ.)11 :1449 ،
برخی محققان چگونگی توسعه احساس خود بهعنوان یک معلم را در بین معلمهان مهورد مطالعهه قهرار دادهانهد (برلینهر،9
4111؛ بولوق و نهاولز4114 ،4114 ،1؛ فهولر4191 ،5؛ فهولر و بهون4175 ،9؛ ههوبرمن4115 ،4111 ،4119 ،7؛ کاگهان،1
4111؛ به نقل از هونگ .)1444 ،آنها بعضاً به توسعه مدلهایی پرداختهانهد کهه تکهوین هویهت را بهه مراحهل مختلفهی
تقسیمبندی کرده است (فولر و بون4175 ،؛ برلینر .)4111 ،همینطور بعضی به مطالعه زمینههایی پرداختهاند که تغییهر
هویت رخ میدهد ،مثالً کاگان ( )4111تائید میکند که معلمان در ابعادی مانند رفتار ،دانش ،باورها و تصورشان بههعنوان
یک معلم گرایش به تغییر را نشان میدهند (هونگ .)1444 ،در این زمینه حیدری نقدعلی به شیوه خودمردم نگارانهه بهه
بررسی تجربههای زیسته تحصیل پرداخته و تأثیر عمیق تجربهها بر شکلگیری هویت معلم را نشان داده اسهت (حیهدری
نقدعلی و دیگران.)4911 ،
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1. Feiman-Nemser
2. Dang
3. Berliner
4. Bullough & Knowles
5. Fuller
6. Bown
7. Huberman
8. Kagan
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بیچامپ و توماس ( )1449نشان دادهاند که فهم هویهت معلمهان بهه شهیوههای متفهاوت برداشهت از برنامهه تربیهتمعلم
وابستگی دارد .تحقیقات انجام شده توسط آنان نیاز به جهتدهی مؤثر هویت در تربیتمعلم را نشان داده است (به نقهل از
بیچامپ و توماس.)1441 ،
تحقیقات در این محور به دو بخش تقسیم شدهاند :بخشی از تحقیقات به توصیف فرایند معلم شهدن دانشهجو معلمهان یها
معلمهایی میپردازد که تجربه قبلی تربیتمعلم نداشتهاند (کولدورن و اسمیت )4111 ،و بخش دیگهر مطالعهاتی هسهتند
که به توصیف تنشهای بین فرد و چارچوب تربیتمعلم توجه نشان مهیدهنهد (کولهدرون و اسهمیت4111 ،؛ پهیلن ،دن
بروک و بیجارد.)1449 ،
ایزدی نیا با استناد به برخی مطالعات قبلی معتقد است که هویت حرفهای دانشجو معلمان میتواند بها اسهتفاده از نظریهه
برساختگرایی اجتماعی تحلیل شود .فرض نظریه برساختگرایی اجتماعی این است که یادگیری در یک فرایند اجتماعی
رخ میدهد که یادگیرندگان مهارتها و دانش جدید را از طریق تعامل با دیگران مانند معلمان کسب میکنند (ایزدی نیا،
1 :1445؛ ویگوتسکی .)4171 ،4بر این اساس نظریه برساخت هویت حرفههای بههعنوان فراینهد یهادگیری بهرای تهدریس
(سامگورینسکی 1و دیگران )1441 ،در تعامل دانشجو-معلمان (مهارت آموزان) با دیگران مههم نظیهر معلمهان راهنمها یها
اساتید تربیتمعلم اتفاق میافتد (جانسون .)1449 ،بر اساس این برداشت دانشجو-معلمان همزمهان بها فراینهد یهادگیری
برای تدریس ،هویت حرفهایشان را از طریق تعامل روزمره با دیگران مهم مانند معلمهان راهنمایشهان در جریهان تمهرین
برساخت میکنند (ایزدی نیا.)1445 ،

مقالهشان در باب استفاده از نظریه هویتهای ممکن ادعا کردهاند که این نظریه نسبت به سایر نظریات کارآیی بیشتری
در زمینه فهم هویتیابی نومعلمان و دانشجو معلمان سال آخر دارد .آنها استدالل کردهاند که یکی از مهمترین دالیل
این کارآیی مرتبط با موقعیت گذار این دسته از دانشجویان از دانشآموزی به معلمی است که نظریه خودهای ممکن

1. Vygotsky
2. Smagorinsky
3. Hamman

011

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-22

از نظریه هویتهای ممکن نیز برای فهم هویتیابی نومعلمان استفاده شده است .هامان 9و همکارانش ( )1444در
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چارچوب نظری مناسبی برای تفکر آینده-محور ،هویت گرا ،و هدفمند در زمان حال برای تنظیم رفتار جهت رسیدن به
وکعیت آینده فراهم میکند (هامان و دیگران.)4911 :1444 ،
دانشجو-معلمان باید در طی مسیر آموزشهای تربیتمعلم تغییر در هویت حرفهای را تجربه کنند و جایگاه خود بههعنوان
معلم در فضای چالشبرانگیز مدارس امروز را بپذیرند (بیچامپ و توماس .)475 :1441 ،تحقیقات نشان دادهاند تجربیهات
مثبت در دوره تربیتمعلم میتواند عاملی جدی در تداوم موفقیتآمیز حرفه معلمی باشهد (ایهزدی نیها1444 ،؛ اوینهگ و
مانوئل .)1445 ،4همچنین درگیری دانشجو-معلمان در اجتماعات یادگیری و نوشتنهای فعال و تهأملی ،عهاملی مهؤثر در
شکلگیری هویت حرفهای در این دوره است (کاتلی1447 ،1؛ استوال1449 ،9؛ واوروس1441 ،1؛ وب 1445 ،5بهه نقهل از
ایزدی نیا.)1 :1445 ،
عالوه بر این مطالعاتی نیز وجود داشتهاند که در مورد دانشجو -معلمان بر عوامل خاصی در روند آماده شهدن آنهها بهرای
معلمی و نقش آنها بر معلمهی پرداختهانهد ،بههعنوان نمونهه تحقیقهاتی بهر نقهش معلهم راهنمهای دوره تربیهتمعلم بهر
شکلگیری هویت حرفهای پرداخته و بر نقش این عامل تأکید کردهاند (ایزدی نیا1445 ،؛ بیلر1449 ،9؛ پیلن ،دن

بروک7

و بیجارد1449 ،؛ لیو و فیشر.)1449 ،1
ایزدی نیا ( )1445در مطالعهای به نقش رابطه مشاورهای 1و تغییرات در هویت حرفهای دانشجو-معلمان میپردازد .وی از
روشهای کیفی برای مطالعه خود استفاده کرده و یافتههای وی نشهان مهیدههد کهه رابطهه مشهاورهای مثبهت و تحقهق
انتظارات باعث شده دانشجو-معلمان اطمینان بیشتری به خود بهعنوان معلهم داشهته باشهند .در نقطهه مقابهل دانشهجو-

نیا .)4 :1445 ،بیجارد و دیگران نیز بخشی از مطالعات را از نوع تحقیقاتی دانستهاند کهه مهرتبط بها تربیهتمعلم و معلهم
1. Ewing & Manuel
2. Cattley
3. Estola
4. Vavrus
5.Webb
6. Bieler
7. Pillen, Den Brok
8. Liu & Fisher
9. mentoring relationships

011

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-22

معلمانی که تجربه ارتبای مشاورهای نسبتاً منفی داشتهاند اطمینانشان کاهش یافته و احساس بهبهود نداشهتهاند (ایهزدی
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راهنما برای فهم بهتر و پاسخ به نیازهای دانشجو-معلمهان هسهتند (ولکمهن و اندرسهون .)4111 ،بههویژه زندگینامههها و
باورهای متأثر از آنها محمل عناصر مهمی برای شکلگیری هویت حرفهای دانشجو-معلمان هسهتند (بیجهارد و دیگهران،
1441؛ ناولز4111 ،؛ سوگره4117 ،4؛ کلچترمن ها.)4111 ،
ذاکری ( )4917نیز مطالعه زمینههای هویتیابی حرفهای دانشجویان پسهر دانشهگاه فرهنگیهان بهه زمینهههای رویهارویی
آگاهانه و ناآگاهانه پرداخته و زمینههای فرهنگی-اجتماعی و دینی را آگاهانه و سهایر زمینههها را ناآگاهانهه قلمهداد کهرده
است.
 )9پیامدها :تصورات ما از خودمان انتخاب ما در کنش و قضاوت را تحت تأثیر قرار مهیدههد .بنهابراین توجهه بهه هویهت
حرفهای معلمان میتواند بصیرتهایی را در ابعاد اساسی زندگی حرفهای معلمان نظیهر تصهمیمگیری حرفههای ،انگیهزش،
رکایت شغلی ،احساسات و تعهد آنها در اختیار ما قرار دهد (هونگ .)1444 ،گودسن و کول در مطالعهشان بهه معلمهانی
توجه نمودهاند که پیشینهای در معلمی نداشته و در این زمینه آموزشی ندیدهانهد ولهی انتظهار مهیرود وظهایف حرفههای
معلمی را انجام دهند (گودسن و کول .)19 :4111 ،آنان نشان دادهاند معلمانی که با فهم مناسهبتری از هویهت حرفههای
وارد این شغل شدهاند توانستهاند با زمینه شغلی سازگار شده و هویتشان را بازتعریف کنند (همان .)14 ،یکی از مهمتهرین
مشکالت این گروه در مراحل اولیه کعف دانش محتوایی بوده است (همان.)15 ،
در واقع تحقیق در مورد هویت حرفهای معلمان به ما کمک میکند تا بفهمیم معلم شدن در دنیایی امروزی که همه چیهز
در حال تغییر است چه حسی دارد و چگونه معلمان با تغییرات سازگار میشوند (بیجارد و دیگهران .)441 :1441 ،هویهت

مواجهه الزم با تنشها و تناقضهای حرفهایشان باشد (اولسون1441 ،1؛ بیوچامپ و توماس.)1441 9
هونگ ( )1444به مطالعه نقش تصورات مختلف دانشجو-معلمان و نومعلمان در تصمیمات آنها به تهرک شهغل پرداختهه
است .وی به ادبیات تحقیق در این زمینه اشاره کرده و از شش عامل ارزش ،کارآمدی ،تعهد ،عواطهف ،دانهش و باورهها؛ و
1. Sugrue
2. Olsen
3. Beauchamp & Thomas
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حرفهای میتواند بهعنوان یک چارچوب تحلیل برای مطالعه ابعادی از آموزش مانند شیوههای سازگاری با عوامل بیرونهی،
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میکروپولیتیک بهعنوان زیرشاخههای هویت حرفهای نام میبرد .وی با استفاده از روشهای ترکیبی به این نتیجهه دسهت
یافته است که دانشجو-معلمان دارای تصورات بیریا 4و آرمانگرایانه از معلمی هستند و معلمان ترک شغل کهرده افهرادی
بودهاند که دارای عواطف محدودی بودهاند.
ادیب و دیگران ( )4919نیز در مطالعه خود در بین دانشجو-معلمان سال آخر دانشهگاه فرهنگیهان آذربایجهان شهرقی بهه
عاملیت سه مقوله ادراک واقعیتهای شغل معلمی ،انتظار ناهمسازی با شغل معلمی و شرافت شغل معلمی اشارهکردهاند.
برای فهم نقش دوره تربیتمعلم در تکوین هویت حرفهای دانشجو-معلمان ،توجه به تجربه زیسته آنان کرورت دارد .ایهن
دوره با آمادهسازی آگاهانه افراد برای تغییر از یک فرد عادی به نو-معلم این امکان را برای دانشجویان فراهم میسازد کهه
بهتدریج خود را برای معلم شدن و سازگار شدن با انتظارات معلمی آماده سازند و از بهین هویتههای مختلفهی کهه آنهان
میتوانستند در دوره قبل از ورود به دانشگاه بپذیرند معلم شدن را پررنگتر میسهازد .بنهابراین مطالعهه شهرایط ورودی و
فارغالتحصیلی دانشجو-معلمان مبتنی بر تجربه زیسته امکان فهم تکوین هویت حرفهای آنان در طی تحصیل در دانشهگاه
فرهنگیان را فراهم میسازد.
حال سؤال این است که بنا به تجربه زندگینامهای دانشجویان ،تا چه حد دانشگاه فرهنگیان موفق شده آنان را از یک فهرد
عادی به یک معلم واجد هویت حرفهای تبدیل کند؟ یا بهعبارتدیگر بر اساس تجربه زیسته دانشجو-معلمان ،دانشگاه چه
نقشی در شکلگیری هویت حرفهای آنان داشته است؟
روش پژوهش

است هدف کاربردی نیز مد نظر است ،که در قالب این هدف پژوهشگر پیشنهادهایی را برای تقویت هویت حرفهای با
استفاده از نقطه نظرات مشارکتکنندگان ارائه داده است .از نظر زمانی شیوه پژوهش گذشتهنگر بوده و از نظر روش

1. naïve
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روش این پژوهش بهطورکل ی مطالعه کیفی بوده است؛ لیکن عالوه بر هدف بنیادی که هدف اصلی پژوهشهای کیفی
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گردآوری دادهها روش خودروایتی و زندگینامه نویسی مورد استفاده قرار گرفته و فن تحلیل دادهها استفاده از کدگذاری
و طبقهبندی رویدادها بوده است.
دانشجویان مورد مطالعه  54نفر از دانشجویان رشته علوم تربیتی (آموزش ابتدایی) پردیس شهید بهشتی زنجهان بودهانهد
که در سال  4914وارد دانشگاه فرهنگیان شده و در سال  4915فارغالتحصیل شدهاند.
برای رسیدن به پاسخ سؤاالت ،محقق نظرات دانشجویان را که قالب نوشتههای زندگینامهای دارند گردآوری کهرده و پهس
از مرور و خواندن چندینباره متن ،یادداشتها در بخشهای شرایط ورود و شرایط فارغالتحصیلی تقسهیم شهدند .مطالهب
ذکر شده در شرایط ورود و فارغالتحصیلی با استفاده از شیوه کدگذاری باز و محهوری و تحلیهل کیفهی محتهوای آنهها و
استفاده از مباحث نظری به مقولهها شکل دادهاند .پس از اینکه نوشتهها در مقولههای متناسب قهرار گرفتنهد ،گونهههای
مرتبط با شرایط ورود و فارغالتحصیلی دانشجویان برای فهم معقولتر روند تکوین هویت طراحی گردید .در این زمینهه در
واقع استدالل نگارنده بر این بوده است که مقایسه گونه ورودی بها گونهه فارغالتحصهیلی مهیتوانهد پژوهشهگر را بهه فههم
اثرگذاری دانشگاه (در تمام ابعاد آن) بر تکوین هویت حرفهای دانشجویان نزدیکتر سازد .برای حفظ محرمهانگی پاسهخها
در ارائه نمونههایی از نظرات ذکر شده توسط مشارکتکنندگان از اسامی مستعار (حروف اول نام و نام خانوادگی) اسهتفاده
شده است.
این شیوه از مطالعه برای موکوع مد نظر پژوهشگر به خاطر پیشینه مطالعاتی که انجام شده معتبر است .بههعنوان نمونهه
پیشینه روششناختی ،مطالعات تحلیل زندگینامهای و تاریخچه زندگی در مطالعات هویت میتوان به کار ههای بیجهارد و

روششناختی ،اعتبار یافتهها ،گونه شناسی ،و الگوی مطالعه نیز در ارائه اولیهای که در حلقه خبرگهی (خنیفهر و مسهلمی،
 )494 :4917با حضور متخصصان موکوع انجام شده مورد تائید و تصحیح واقع شده است.4

 .4در ارائه اولیهی یافتهها ،برخی اساتید دانشگاه های فرهنگیان ،تربیت مدرس و خوارزمی حضور داشته اند که نظرات ایشان نیز در حد توان نگارنده در کار
اعمال شده است.
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دیگران ،1441 ،سیدکالن و دیگران ( ،)4919حیدری نقدعلی ( )4914و ذاکهری ( )4917اشهاره کهرد .عهالوه بهر اعتبهار

حسین احمدی ،تحلیلی بر تکوین هویت حرفهای در بین دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان
یافتهها

بهطورکلی نوشتههای دانشجویان نشان میدهد آنها از نظر عالقهمندی هنگام ورود به دانشگاه فرهنگیهان بهه سهه گهروه
تقسیم میشوند؛
جدول  -4گونه شناسی ورودیها
نمونه یادداشت

گونه ورودی
الف)

(م.ر.خ) «با ترس و اکطرابی تمامنشدنی ،نتایج آزمون کنکور را در منزل پسرعمهام که در روستا اینترنت داشت نظاره میکهردم .رتبهه

عالقهمند و

من در حد انتظارم بود .و از عملکردم تا حدودی راکی بودم .بعد در انتخاب رشته که قبل از آن عالقهمندی خهود را بهرای آموزگهاری

انگیزهمند

تأیید کرده بودیم .من مشتاق آن بودم که دبیری ادبیات را انتخاب کنم ،اما از ترس آنکه در این رشته قبهول نشهوم و از معلمهی کهه
عشقی بینهایت به آن دارم رشته علوم تربیتی را در اولویت قرار دادم»4 .

ب)

(ع.م) « تمام تأکید و ترجیح خانواده بر این بود که تا حد امکهان بتهوانم معلهم شهوم  ...امها نقهش اساسهی در ورود مهن بهه دانشهگاه

توصیهشده

فرهنگیان را مشاور دبیرستان بر عهده داشت .وقتی برای انجام مشاوره در زمینهی انتخاب رشتهی تحصهیلی دانشهگاهی ،نهزد مشهاور
دبیرستان رفتم؛ ایشان از عالقهمندیهای من پرسید .و با توجه به آن و شناختی که نسبت بهه مهن در دوران دانهشآمهوزی داشهت؛و
رتبهای که در کنکور کسب کرده بودم؛ دانشگاه فرهنگیان را به من معرفی کرد».

ج) مجبور یا

(و.ق) سال بعد برادرم پیشدانشگاهی را تمام کرد و با هم شروع به کار کردیم و  ...من هم که دوباره کنکور داده بودم و از بیپولی بهه

ناچار

دانشگاه فرهنگیان پناه آورده بودم.

الف) گروهی که از روی عالقه وارد دانشگاه فرهنگیان شدهاند .این دسته از دانشجویان خود به سه دسته تقسیم میشوند:
)4

گروهی که ذهنیت مثبتی از معلمی و خاطرات خوشی از دوران تحصیل قبل از دانشگاه داشتهاند .در این زمینه

کرده است.
)1

دسته دوم دستهای هستند که ذهنیت منفی در مورد برخی معلمان خوددارند و مهمترین دلیل آنها برای ورود

به دانشگاه پر کردن خأل ناشی از افراد مناسب در شغل معلمی است .این دسته از دانشجویان در مجموع صرفنظر از
 .4الزم به توکیح است که در نمونه های ارائه شده برای رعایت امانت عین عبارت های یادداشت های دانشجویان آورده شده ،به همین خاطر در مواردی
دارای اشکاالت نگارشی و ویرایشی هستند .برای زیر گروه های اشاره شده نیز موارد و نقل قول های متعددی وجود دارد که برای اختصار از ارائه آن صرف نظر
شده است.
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میتوان گفت الگودهی مثبت اتفاق افتاده و دانشجویان الگوی خود را معلمی میدانند که این عالقه را در آنها ایجاد
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عامل انگیزشی مرتبط با انتخاب رشتهشان دارای انگیزه درونی برای ورود به دانشگاه بوده و با انگیزه فردی وارد دانشگاه
شدهاند.
)9

دسته سوم دانشجویانی هستند که هر دو نوع معلم را تجربه کردهاند و تجربه دو نوع معلم متفاوت آنها را برای

انتخاب معلمی عالقهمند کرده است.
ب) گروهی که به توصیه مشاور یا دیگران وارد دانشگاه فرهنگیان شدهاند .این دسته افرادی هستند که فاقد انگیزه درونی
در مورد انتخاب دانشگاه هستند ولی با توجه به شرایطی که داشتهاند به توصیه دیگران گوش کرده و بر اساس شرایط
معلمی ،وکعیت علمیشان ،شرایط خانوادگی و  ...دانشگاه را انتخاب کردهاند.
ج) گروهی که بدون عالقه و از روی ناچاری یا اجبار وارد دانشگاه فرهنگیان شدهاند  .این گروه خود به دو دسته تقسیم
میشوند:
.4

گروهی که از سر ناچاری وارد دانشگاه شدهاند  .این گروه شامل افرادی است که یا از طبقات اجتماعی پایین

جامعه بوده و برای تأمین آینده شغل ی و درآمد اولیه دوران دانشجویی دانشگاه فرهنگیان را انتخاب کردهاند و یا در رشته
تحصیلی قبل از دانشگاهشان معلمی جزء بهترین فرصتهای شغلی است.
.1

گروهی که با اجبار وارد دانشگاه شدهاند و این گروه به خاطر اصرار و اجبار پدر و مادر یا انتظارات دیگران

تصمیم گرفتهاند وارد دانشگاه فرهنگیان شوند.
نوشتههای دانشجویان نشان میدهد هنگام خروج از دانشگاه طبقهبندی آنها تقریباً مشابه شرایط ورود بوده و میتوان
آنها را به سه گروه تقسیم کرد.

گونه فارغالتحصیلی
باانگیزهها

نمونه یادداشت
(ه.م.س) «گذراندن واحدهای نظری و عملی در دانشگاه فرهنگیان در عمل به ما کمک شایانی کرد چراکه شیوههای
تدریس را یاد گرفتیم و با اجرای آن در کالس درس مطمئناً معلمی موفق خواهیم شد .بنده تجارب زیادی را در
کالسهای تئوری و بیشتر عملی کسب نمودم که با اطمینان خواهم گفت باانگیزهای نسبتاً باال در کالس درس حاکر
خواهم شد».

سرخوردهها

(ا.ا) «طرح اینگونه مباحث غیررسمی گاهی اوقات بیانگیزگی و دلسردی در من و سایر دانشجو معلمان را در پی داشت.
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جدول  -1گونه شناسی فارغالتحصیالن

حسین احمدی ،تحلیلی بر تکوین هویت حرفهای در بین دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان
بهعنوانمثال هنگامی که اغلب مدرسان از مشاهدۀ حوادث و اتفاقات ناگوار در پی تدریس فعال یا یک گردش علمی برای
دانشآموزان و عواقب حقوقی آن بر معلمان سخن میگفتند .نوعی دلسردی ،بیانگیزگی و اکطراب دانشجویان را فرامی-
گرفت».
بیتفاوتها

(س.ج.خ) « در فضای عمومی جامعه نیز ،شغل معلمی جاذبه خود را از دست داده است .نخبگان ،فرهیختگان و حتی خود
معلمان ،فرزندان خود را به شغل معلمی تشویق نمیکنند .آخرین انتخابهای دانشآموزان در کنکور دانشگاهها در رشته-
هایی است که به ناچار به شغل معلمی منجر میشود ... .انتظاری که من بهعنوان کسی که تازه در عرصهی معلمی وارد
شدهام از جامعه این است که به شغل معل می بها داده شود ،با گفتن معلمی عشق است و معلم شمع است و معلم چراغ
هدایت و ...نمیتوان در این عرصه به نحو شایسته عمل کرد».

الف) باانگیزهها :فارغالتحصیالنی هستند که دانشگاه نقش قابلتوجهی بر روی آنها داشته و توانسته است هم
مهارتهای حرفهای و هم هویت حرفهای آنها را شکل دهد.
ب) سرخوردهها :فارغالتحصیالنی هستند که به هر دلیل هنگام پایان تحصیل به این نتیجه رسیدهاند که معلمی شغلی
مناسب برای آنها نیست.
ج) بیتفاوتها :فارغالتحصیالنی هستند که نه در حد معلمها به شغل خود عالقه پیدا کرده و هویت معلمی کسب
کردهاند و نه در حد سرخوردهها به این نتیجه رسیدهاند که مسیر انتخابشده زندگیشان مسیر نامناسبی است و نیاز
دارند برای تغییر مسیر زندگیشان کاری انجام دهند .این گروه افرادی هستند که نه اراده خاصی برای معلمی و نه برای
تغییر شغل خود دارند.
برای تحلیل مناسب نقش دانشگاه فرهنگیان در هویتیابی حرفهای دانشجویان دو نوع گونه شناسی فوق ترکیب شده و
الگوی ترکیبی ایجاد شد که شکل شماره  4نشانگر الگوی ترکیبی مذکور است .لیکن با توجه به اینکه گونه شناسی

بهدستآمده را بر اساس تحلیل جداول دیاگونال محل تقاطع طبقهبندیهای فوق مد نظر قرار داد که جدول شماره 9
استخراج گردید.
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میتواند از ترکیبهای مختلف حالتهای ورود و حالتهای خروج تشکیل شود ،بنابراین محقق گونه شناسی های سهگانه
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شکل  -4الگوی ترکیب حالتهای ورود و خروج از دانشگاه فرهنگیان

همانطور که الگوی شماره  4نشان میدهد از ترکیب اظهار نظرات دانشجویان در نوشتههایشان در مورد شرایط ورود و
شرایطی که در حال فارغالتحصیل ی از دانشگاه فرهنگیان هستند الگوی طراحی شده است که شرایط ورود و خروج
دانشجویان را نشان میدهد .در این الگو عالوه بر ترکیب گونههای برآمده از یادداشتها ارتبای بین این گونهها یعنی روند
تحصیل در دانشگاه فرهنگیان نیز بهعنوان روند تکوین هویت حرفهای دانشجو-معلمان نشان داده شده است .برای اینکه
گونه شناسی تکوین هویت حرفهای واکحتر نشان داده شود این الگو به جدول تقاطعی تبدیل شده است که جدول شماره
 9نشانگر گونه شناسی ترکیبی مذکور است:
جدول  -9حالتهای ترکیبی ورودی و خروجی
گونه هنگام فارغالتحصیلی

ورود

هنگام

گونه

عالقهمندها

ترکیب 4

ترکیب 1

ترکیب 7

توصیهشده ها

ترکیب 1

ترکیب 5

ترکیب 1

راندهشدهها

ترکیب 9

ترکیب 9

ترکیب 1

همانطور که جدول شماره  9نشان میدهد با ترکیب سه گونه ورودی و سه گونه خروجی میتوان نه گونه را تشکیل داد.
در ترکیبهای نهگانه ایجاد شده میتوان سه گروه کلی را تمیز داد:
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باانگیزهها

بیتفاوتها

سرخوردهها

حسین احمدی ،تحلیلی بر تکوین هویت حرفهای در بین دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان

تغییر مثبت :گونههایی که دانشگاه نقشی مثبت در شکلگیری هویت حرفهای آنها داشته و طبع ًا توانستهاند با ورود به
دانشگاه فرهنگیان بر اساس مباحث قبلی از یک نامعلم در جهت معلم شدن حرکت کنند .این ترکیبها به رنگ سبز در
جدول مشخص شده و ترکیبهای  9 ،1و  9هستند.
ه.ن بهعنوان یکی از نمونههایی که در این گروه قرار میگیرد در اظهار نظر خود مینویسد:
«کنکور  14با همهی فراز و نشیبهایش به اتمام رسید .انتخاب رشته به اتمام رسید .اینکه میگویند هیچ کار خدا بدون حکمت
نیست را درک کردم .داییام با من تماس تلفنی برقرار کرد و گفت رشتهای جدید به لیست کمیمه شده با نام علوم تربیتی ،نام این
رشته برایم عجیب بود چون تابهحال نام این رشته را نشنیده بودم .اصرار میکرد که این رشته را هم انتخاب کن و من قبول
نمیکردم و می گفتم راجع به این رشته اطالعاتی ندارم به اصرار دایی و مادر این رشته را هم در لیست افزودم و بعد از یک ماه با
تماس تلفنی از من خواستند که به دانشگاه فرهنگیان برای گزینش بروم .پروسهی گزینش با تمام اکطرابهایش تمام شد و من
خدا را شاکرم که رتبهی بسیار خوبی را در گزینش کسب کردم  ...به تنها شغلی که در کودکی به آن فکر نمیکردم معلمی بود اما
ال درک کردهام که در این
اگر به گذشته برگردم دوباره انتخابم شغل ش ریف معلمی خواهد بود .زیرا بعد از گذشت چهار سال کام ً
شغل از پتانسیل خوبی برخوردار هستم».

همچنین تجربه م.ر به این شکل بیان شده است:
« در ابتدا خیلی برای من اهمیت نداشت که به مباحث تدریس برتر ،معلم نمونه ،ارائه مقاله ،تألیف و ترجمه و مشارکت در کارهای
ال گفتم ،بررسی ساده رزومه بنده و کارنامه من نیز همین مسئله را نشان میدهد .از ترم چهار
فرهنگی ورود کنم و همان طور که قب ً
به بعد درس را جدی گرفتم و معدلم را کمی بهبود بخشیدم ،هرچند دیگر جبران گذشته کار سختی بود ولی ناامید نشدم و از ترم

تدریس کنم و همچنین دروسی را طراحی کنم که متناسب با فرهنگ و محیط جغرافیایی و اقلیمی آن منطقه باشد .دوست دارم
در تهیه و انتخاب دروس آنقدر انعطافپذیر باشم که وابسته به هیچ یک از کتب درسی نشوم و در این باب عالئق ،استعدادها و
دانسته های پیشین دانش آموزان خود را لحاظ کنم .دوست دارم آن چیزی را پیش روی خود ترسیم کنم که مطلوب ذهن
دانشآموزانم است .ما باید در تهیه و انتخاب دروس آنقدر تبحر داشته باشیم که دیگر از نظامهای آموزشی کشورهایی چون ژاپن و
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چهار به بعد رفتهرفته معدلم بهتر شد ]... .حال [ بنده دوست دارم معلمی باشم که در هر مکانی و تحت سختترین شرایط بتوانم
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فنالند حرفی به میان نیاوریم ،البته اقتباس کردن یک امر مفید در این مباحث است ولی منظور بنده در این موکوع استقالل
آموزشی حداقلی است .معلمی با آرمانهای پویا و فعال که همیشه در حال یادگیری است». ...

ر.ج نیز تجربه خود را به این شکل بیان کرده است:
«در اوایل چیزهای زیادی در مورد حرفهی معلمی نمیدانستم ولی با گذشت زمان و دانش و اطالعات مفیدی که استادان در کالس
در مورد حرفهی معلمی میدادند نگاهم به حرفهی معلمی وسیعتر شد در هر ترم چیزهای زیادی یاد گرفتم  ،یاد گرفتم که چگونه
در کالس درس با دانشآموزانم برخورد کنم ،همچنین نحوه تدریس درسها را یاد گرفتم ،یکی از مهمترین واحدهایی که واقع ًا
تأثیر فراوانی در حرفهی معلمی ما داشت واحد کارورزی بود در کارورزی عالوه بر اینکه با دانش آموزان بهطور مستقیم ارتبای
برقرار میکردم یاد گرفتم که برای اینکه کالس را بهخوبی بتوان اداره کرد باید مهارتهای ارتباطی خود را تقویت کرد و همچنین
برای یک تدریس خوب باید اطالعات عمومی و درسی خود را افزایش داد ،در طولترم همچنین یاد گرفتم که با همکاران و دوستان
خود در حرفهی معلمی باید تعامل گروهی داشته باشم ،در کل تجربهها و مهارتهایی که کسب کردم مطمئنم در آینده به دردم
خواهد خورد و من در کالس درس بهخوبی از همه تجربیات و مهارتهایی که کسب کردم استفاده خواهم کرد».

عدمتغییر :گونههایی هستند که دانشگاه نقشی در تغییر نگرش آنها نداشته و هویت حرفهای آنها را بر اساس وکعیت
زمان ورود تقویت کرده است .ترکیبهای  5 ،4و  1در این گروه قرار میگیرند؛ که از بین این گونهها گزینه  4مطلوب و
گزینههای  5و  1نامطلوب هستند.
در مورد نمونههای مربوی به این نوع ،حالتهای  5و  1در بین پاسخگویان مشاهده نشد که میتواند نشانگر اثر دانشگاه
فرهنگیان در تکوین هویت حرفهای دانشجویان باشد.

منفی نیز ایجاد کرده است که ترکیبهای  7 ،1و  1را شامل میشود.
نمونهای از مشارکتکنندگان که در این گروه قرار میگیرد ج.س است .وی در بخشی از خاطرات خود چنین نوشته است:
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تغییر منفی :گونههایی هستند که دانشگاه نهتنها تأثیر مثبتی بر هویت حرفهای نداشته بلکه در این گونهها تغییرات

حسین احمدی ،تحلیلی بر تکوین هویت حرفهای در بین دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان
«در بهمنماه سال 4914قرار بود برای تحصیل به دانشگاه بیاییم .در ترم اول 11واحد برای ما ارائه کرده بودند که خیلی برای من
سنگین بود .دیدگاه من در ابتدا این بود که در طول این  1سال قرار است ما را برای تدریس آماده کنند .ولی باگذشت ترم اول من
فهمیدم که مثل دانشگاههای دیگر هستش.
و در ترمهای اول تا سوم ما بیشتر با معلمی فاصله میگرفتیم بجای اینکه نزدیکتر به معلمی شویم .فقط درسهای تئوری بود که
بیشتر توسط معلمان دوران راهنمایی و دبیرستان برای ما ارائه میشد .و هرروز که میگذشت دانشجو معلمان تنبلتر و بیرغبتتر
میشدند  .در سه ترم اول من با استادی آشنا شدم که به من یاد داد به همهچیز با جنبه مثبت نگاه کنم .یکی از نظریات ایشان این
بود که ما با آمدن به دانشگاه و ایستادن در صفهای دراز غذا باعث نشای و طراوت در دانشگاه شدهایم .و فقط دیدگاه این استاد با
بقه فرق میکرد( ».ج.س)
بحث و نتیجهگیری

فهم نقش دانشگاه فرهنگیان در تکوین هویت حرفهای دانشجو-معلمان بهعنوان مسئله اصلی این پژوهش در نظر گرفته
شده بود .مروری بر ادبیات نظری و تجربی نشان داد که مطالعه در زمینه عوامل ،روند ،ابعاد و پیامدهای هویت حرفهای
در زمینه معلمان و دانشجو-معلمان دارای گستردگی قابلتوجهی است ،لیکن این مطالعه بر فهم تکوین هویت حرفهای
در روند تربیتمعلم در دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید بهشتی زنجان) متمرکز شد .پژوهشگر با استفاده از
یادداشتهای زندگینامهای دانشجو-معلمان و مطالعات نظری به طبقهبندی گونههای هویتی دانشجویان هنگام ورود به
دانشگاه و هنگام خروج از دانشگاه پرداخت .یافتهها نشان داد که در کل داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان در سه گروه
قابلتقسیم هستند :الف) داوطلبان عالقهمند و دارای انگیزه برای شغل معلمی ،ب) داوطلبانی که به توصیه دیگران نظیر

که از سر ناچاری و بهاجبار وارد دانشگاه فرهنگیان میشوند .پس از گذشت حدود چهار سال از تحصیل در دانشگاه
فرهنگیان و در مرحله فارغالتحصیلی نیز دانشجویان به سه دسته تقسیم میشوند :الف) دانشجویانی که هویت معلمی را
پذیرفته و معلم شدهاند ،ب) دانشجویانی که انگیزههای معلم شدن را کسب نکردهاند ولی پشیمان هم نیستند و ج)
دانشجویانی که به هر دلیلی از انتخاب شغل معلمی سرخورده شدهاند.
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معلمان ،اعضای خانواده ،دوستان ،مشاوران و سایرین به ورود به دانشگاه فرهنگیان تمایل پیدا میکنند و ج) داوطلبانی
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برای فهم بهتر نقش دانشگاه فرهنگیان در زمینه تکوین هویت حرفهای دانشجو-معلمان نوعی گونه شناسی ترکیبی
طراحی گردید .در این گونه شناسی شرایط ورود داوطلبان در سطرها و هویت زمان فارغالتحصیلی در ستونها قرار داده
شد و در مجموع سه حالت تغییر مثبت ،تغییر منفی و عدمتغییر به شکل تیپ ایده آل (به مفهوم وبری آن) مشخص
گردید.
در بین اظهارنظرها موردی که مبنی بر عدمتغییر در هویت دانشجویان باشد (قطر جدول) یافت نشد که نشانگر عدم تائید
نظریههای بازتولید و ایستایی هویت در دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان شرکتکننده در مطالعه است .این یافته
تأییدی بر نظریههای کنش متقابل نمادین ،خودهای ممکن و برساخت اجتماعی بود .یافتههای مطالعات واتسون
( ،)1449برلینر ( ،)4111بولوق و ناولز ( )4114و ( ،)4114فولر ( ،)4191فولر و بون ( ،)4175هوبرمن (،)4119
( )4111و ( ،)4115کاگان ( ،)4111کلچترمن ها ( )4119همراستا با این مطالعه و مباحث نظری سنتی هویت مانند
نظریه آلپورت ( )4155و کولی ( )4141مغایر با این یافته هستند.
دانشجو -معلمانی که تغییر هویتی در حوزه معلمی را نسبت به زمان ورود منفی تلقی کرده بودند عمدتاً روایتهایی در
زمینه تنش بین فرد و چارچوب تربیتمعلم داشتند .این یافته در راستای یافتههای مطالعات هونگ ( ،)1444پیلن ،دن
بروک و بیجارد ( )1449و همچنین نظریات ستیز قرار دارد.
مرور یادداشتها همچنین نشان داد دانشجویانی که با انتظارات باال وارد دانشگاه شدهاند دچار سرخوردگی بیشتری
شدهاند ولی کسانی که درصدد مقایسه نیستند یا بر اساس انگیزههای شخصی وارد دانشگاه نشدهاند رکایت بیشتری

کولدرون واسمیت ( ،)4111بیچامپ و توماس ( ،)1449سامگورینسکی و دیگران ( )1441قرار دارد.
همچنین دانشجویان مورد مطالعه بر نقش دوره کارورزی (استاد راهنما ،معلم راهنما ،محیط مدرسه ،دانش آموزان،
همکالسیها) ،روشهای تدریس دروس مختلف و استفاده از اساتید دارای تجربه در شکلگیری هویت خود تأکید زیادی
داشتند؛ که این یافتهها در راستای یافتههای ایزدی نیا ( ،)1445بیلر ( ،)1449پیلن ،دن بروک و بیجارد ( ،)1449لیو و
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داشته و تغییرات مثبتتری را شاهد بودهاند .این یافتهها در راستای مباحث رویکرد نمایشنامهای گافمن و یافتههای

حسین احمدی ،تحلیلی بر تکوین هویت حرفهای در بین دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان

فیشر ( ،)1449سامگورینسکی و دیگران ( ،)1441فیمن-نمسر ( ،)1441دانگ ( ،)1445اکرمن و میجر ( )1444قرار
دارد.
یافتههای این مطالعه با توجه به تمرکزی که بر یادداشتهای زندگینامهای دانشجویان داشته و نظیر سایر مطالعات کیفی
در بخش عمدها ی به شیوه استقرایی عمل کرده باید با احتیای تفسیر شود .عالوه بر این امکان بررسی برخی متغیرها ،یا
آزمون برخی نظریات از جمله نظریات خودهای ممکن به خاطر محدودیت یادداشتها وجود نداشت که میتواند توسط
مطالعات دیگری که با استفاده از مصاحبه ،مشاهدات میدانی و  ...انجام میشوند تکمیل گردد.
از مباحث دانشجویان میتوان توصیهها یی را برای تصحیح روند تکوین هویت معلمی استنتاج کرد .توجه بیشتر به ارتقای
مهارتهای معلمی ،ا ستفاده از اساتید دارای بار علمی باالتر ،استفاده از اساتید مجرب ،کاهش مشکالت ناشی از
برنامهریزی درسی ،گزینش مناسبتر معلم و کاهش ورود دانشجویان کم انگیزه ،افزایش آگاهی داوطلبان از شرایط
دانشگاه ،استفاده از اساتید و معلمان مجرب در دورههای کارورزی برخی مواردی است که ازنظر دانشجویان
مشارکتکننده میتواند مشکالت دانشگاه را کمتر کند.
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An Analysis on the Evolution of Professional Identity among TeacherStudents in Farhangian University
Hosein Ahmadi1

Abstract
One of the most important goals of the Farhangian University is the Development of
student-teachers professional identity. But is this important happens during the four-year
undergraduate Education at Farhangian University? Comparing the conditions of entry
and graduation of student-teachers based on their notes, research tried to understand the
development of the professional identity of student-teachers. Method was qualitative
biographical analysis and students were selected in a targeted manner. Based on theories
and students notes, three identity states were considered for entry and three for output,
which were combined and nine modes were created. Findings was not confirmed the
assumption that university neutrality in development of professional identity, and positive
or negative role of university in professional identity was confirmed. Analysis of notes
showed that the university act in an almost moderating manner. Whose entered with high
expectations have had adjusted their expectations in the face of reality, and whose have
negative perceptions have realized the importance of teaching and have become more
adaptable to the conditions of the university. In these classifications, unaffected species
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have no real specimens and more positively affected species are included.
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