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چکیده

پژوهش حاضر با هدف بازسرایی روایت  های دانشجومعلمان دربارۀ شناسایی عوامل مؤثر در 
آنان انجام شده است. رویکرد پژوهش، کیفی و از نوع پژوهش روایی  تکوین هویت حرفه ای  
است. ابزار گردآوری داده ها، یادداشت  های خودزیست  نگارانه و زیست  نگارانۀ دانشجومعلمان در 
قالب پروژۀ کارشناسی است. روش انتخاب شرکت کنندگان، هدفمند و از نوع موارد مطلوب است. 
برای همین منظور، 22 پروژۀ کارشناسی برای تحلیل انتخاب شد. پژوهشگران در مرحلۀ اجرای 
پژوهش، نخست نوشته  های خودزیست  نگارانۀ دانشجومعلمان را بازبینی کردند و در نهایت مراحل 
کدگذاری سه مرحله  ای انجام شد. در مرحلۀ بازبینی روایات دانشجومعلمان تجارب دانشجومعلمان 
به سه مرحلۀ تقویمی شامِل تجارب قبل از دانشجومعلمی، تجارب حین دانشجومعلمی و پیش -
خودزیست  نگاری و خودارجاعی، توصیف، کدگذاری  قالبِ  در  آیندۀ معلمی خود،  دربارۀ  بینی 
و تفسیر شد. پس از استخراج کدهای اولیه و نام گذاری محورها در مراحل تقویمی، بر اساس 
اطالعات حاصل  شده، عوامل مؤثر در تکوین هویت حرفه ای از مفاهیم پدید آمد؛ به این دلیل که 
در اعتباریابی مفاهیمِ به  دست  آمده بر اساس مصاحبه از دانشجومعلمان، تأثیرگذاری دوران قبل از 
دانشگاه در ساخت هویت معلمی و دوران چهارسالۀ تربیت معلم در تکوین و تکمیل هویت معلمی 
بی  تأثیر نبوده است؛ به  طوری که حتی این دوران از منظر مصاحبه  شوندگان اگر به لحاظ برنامه ریزی 
درسی، امکانات آموزشی و سطح علمی مدرسان در شرایط بهتری قرار داشته باشد، بهتر از دوران 

قبل از دانشگاه نیز قابل تبیین خواهد بود.
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مقدمه

با توجه به این که معلمی حرفه ای پویا و پیچیده در جهان امروز محسوب می شود، دانشجومعلمان 
به  عنوان کارگزاران فکور، از طریق فرایند یاددهی و یادگیری و اهداف آموزشی و تربیتی در 
خواهند  هدایت  آرمانی  شهروندان  سمت  به  را  دانش آموزان  آینده  در  فرهنگیان،  دانشگاه 
کرد )ساکی، 1391(؛ زیرا معلمی عرصه  ای برای انسان  سازی و ایجاد رفتارهای متعادل و 
مطلوب میان نسل آینده است. با این وصف، باید گفت معلمانی باید در کشور تربیت شوند 
که داری هویت حرفه ای متعادل با رویکردهای نوین جهانی و دغدغه تربیتی باشند. در این 

زمینه، بروس جویس )2002( در گفتگو با یک معلم مبتدی گفته است:

»من تصور می  کردم تدریس شغلی است که چندان تنوعی ندارد و تنها یک نوع تدریس را در نظر 
داشتم که در آموزش به گروه خاصی از دانش آموزان، که فکر می  کردم همیشه هنگام تدریس با آنها 
رو به رو خواهم بود، به  خوبی از عهده آن بر می  آمدم. اکنون می  بینم که تدریس 20 شغل است که 
در ارتباط با 20 شخصیّت متفاوت انجام می  پذیرد« )نقل در مهرمحمدی و عابدی، 1393: 17(.

برای شرح و بسط این مّدعا، کافی است به محورهایی که برای تغییر و تّحول در نظام های 
تعلیم و تربیت در سطح ملی و بین المللی مطرح شده است، نگاهی هرچند گذار افکنده 
شود تا دانسته شود بدون در نظر گرفتن جایگاهی ویژه برای عنصر معلم، تحقق هیچ  یک 
از خواسته  ها و برنامه  های آموزش و پرورش امکان پذیر نمی باشد )مهرمحمدی، 1386(. با 
این وصف، موفقیت سیاست  ها و خط  مشی  های آموزشی در نظام آموزشی به همان  اندازه 
است.  وابسته  معلمان  توانمندی  های  به  دارد،  بستگی  معلم  عقالنیت  و  استحکام  به  که 
سیاست گذاران هر چقدر هم کار خود را به  خوبی انجام دهند؛ بر عهدۀ معلمان است که به 
اهداف و آرمان های تربیت جامعه عمل بپوشانند و این مسئولیت سنگین و پرخطری برای 
معلم است که با تکیه بر شناخت، آگاهی و تجربۀ خود که مجموع آن را می  توان دانِش معلم 
در  مهرمحمدی، 1395، ص 34(.  و  می  رساند )کدخدایی  انجام  به  را  مهم  این  دانست 
فضایی که هرساله دانش در حال پیشرفت و تحّول است معلمان وظیفۀ بسیارمهمی بر دوش 
می  کشند؛ زیرا باید خود را با این پیشرفت  ها و تغییرات هماهنگ سازند تا بتوانند افرادی 
اثربخش برای جامعه تربیت کنند؛ درنتیجه نیاز است تا معلمان همواره در حال ارتقای سطح 
علمی و آموزشی خود در دانشگاه  ها و سایر مراکز آموزشی بوده و از یک حالت ایستا و ثابت 
خارج شوند )شیربیگی، قادری و فریادرس، 1395: 3(. این ضرورت  ها برای معلم  شدن و 
تربیت  معلمانی با ویژگی های عصر حاضر، نیازمند توجه ویژه  ای برای مسئلۀ هویت معلمی 

بوده است.
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فرایندی  معلمان  حرفه ای  هویت  گفت  باید  حاضر،  عصر  در  معلمی  شغل  اهمّیت  بنابر 
پیچیده ای را شامل می شود که مربوط به یک زمان یا مکان خاص نیست )دانیل وایز1، 2001(. 
همچنین فرایند تبدیل  شدن به یک معلم، از درک معلِم تازه  کار و ساخِت دانش شخصی و 
رشِد هویت وی شروع می شود )کانلی و کالندینین2، 1999(. براور و کورتاگن3)2005(  و 
آلسوپ4)2005( در پژوهشی نشان داده  اند هرچند تشکیل و تکامل هویت حرفه ای معلماِن 
تازه  کار در قبل از خدمت کامالً شخصی بوده است، اما برنامه  های آماده  سازی معلمان در 
مراکز تربیت معلم نیز بی  تأثیر نیست و باید دید که آیا دانشگاه فرهنگیان توانسته است که 
در این زمینه موفقیت الزم را کسب کند یا نه؟ با طرح این مسئله، دانشگاه  فرهنگیان در 
آیا پیش  نیازهای الزم بر تکوین و قوام هویت  کیفیت ورودی  ها چگونه عمل کرده است، 
حرفه ای دانشجومعلمان رعایت شده است؟ زیرا باید گفت در جهت منزلت شغل معلمی 
در اکثر کشورهای توسعه  یافتۀ جهان، افرادی این شغل را انتخاب می کنند که از کیفیت 
الزم برخوردار بوده  اند. با وجود این، باید دید که چه عوامل در شکل گیری هویت معلمان 

بوده  اند؟ تأثیرگذار 

با این پیش  فرض، چونگ، لینگ و چاون5)2011( در مطالعه  ای اکتشافی که رشد هویت 
حرفه ای دانشجومعلمان در طول دورۀ چهارسالۀ مقطع کارشناسی را مطالعه کرده اند، چنین 
گفته  اند که ادراک شخصی از معلمی و هویت حرفه ای دانشجومعلمان در این دوره بیشترین 
تغییر را از برنامه  ها و چگونگی آماده  سازی آنها در مراکز تربیت معلم بوده است؛ اما، از 
نظر مک لین6)1999( هویت حرفه ای در طول زمان رشد می کند و شامل کسب بینش-
خاص  حرفۀ  در  الزم  دانش  و  مهارت  ها،  ارزش ها،  حرفه ای،  شیوه های  از  برگرفته   هایی 
است. بنابراین، تجارب حال و گذشتۀ دانشجومعلمان و نیز تجارب آنها در زمینۀ مکان ها و 
فضاهای یاددهی- یادگیری )برای مثال تجارب آموزشی آنها تحت عناوین تدریس آزمایشی/ 
کارورزی  ها(، انتخاب آنها برای ورود به حرفۀ معلمی را تحت تأثیر قرار می دهد )کانلی و 
کالندینین ، 1999(؛ زیرا یادگیری به قصد آموزش و تدریس فرایندی طوالنی است که دقیقًا 
قبل از ورود دانشجومعلمان به دورۀ تربیت معلم آغاز می شود )بروکو و پاتنام7، 1996( و 
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معلمان تازه  کار اغلب با مجموعه  ای از باورهای روشن دربارۀ تدریس و آموزش، وارد دورۀ 
تربیت معلم و برنامه  های آماده  سازی آن می شوند. بسیاری از ورودی  های دورۀ تربیت معلم 
احساس می کنند قبالً اطالعاتی دربارۀ فرایند معلم  شدن کسب کرده اند. یکی از تجارب مهم 
و برجسته که در شکل گیری هویت معلمی نقش مهمی دارد، تجارب برگرفته از دورانی است 
که فرد به عنوان شاگرد در کالس  های درس و از تربیت معلمان خویش کسب کرده است 
)اسکمپ، اسپارک و تمپلین1، 1999(. با این حال، تجارب مربوط به دوران دانش  آموزی در 
معلماِن تازه  کار و نیز تجارِب مربوط به مشاهدۀ فعالیت های معلمان به  عنوان عوامل اصلی و 
تأثیرگذاری هستند که باورها و عقاید آنها را در زمینۀ معلم  شدن و تدریس تحت تأثیر قرار 
می دهد. تجارب حاصل از این دوران )در واقع همان تجارب اولیه( یکی از عناصر اصلی 
و مهم در تشکیل هویت معلماِن جدید است که بر برداشت آنها از تدریس و آموزش  تأثیر  
ادعا کرد هویت حرفه ای معلمان خیلی  بنابراین، می  توان  وایز، 2001(.  )دانیل  می  گذارد 
پیش از ورود آنها به مراکز تربیت معلم شکل گرفته است و تنها می  توان در این دوران هویت 
حرفه ای آنها را قوام بخشید و هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی عواملی است که در تکوین 

هویت حرفه ای نقش داشته  اند.

را  قبلی، دیدگاه های معلمان جدید  باورها و تصورات  پیشین نشان می  دهند  تحقیقات 
در  دیدگاه  ها  این  تغییر  است  ممکن  و  می کند  پایه  ریزی  معلمی  هویت  و  تدریس  دربارۀ 
دوران تحصیالت دانشگاهی بسیارسخت باشد )مک آدامز2، 2001(. همچنین در برخی 
به  مربوط  نیز  و  اولیۀ کودکی  دوران  به  مربوط  تجارب  حتی  است که  آمده  پژوهش  ها  از 
محیطِ خانوادگی در شکل گیری دیدگاه های معلمان تازه  کار دربارۀ شغل معلمی و تدریس 
مؤثر هستند )چونگ، لینگ و چاون، 2011(. عالوه بر موارد ذکرشده، هویت شکل گرفتۀ 
معلمان تازه  کار می  تواند از تصّورات فرهنگی و اجتماعی معلمان و تدریس آنها نیز تأثیر 
بپذیرد. تصورات ساده و کلیشه  ای دربارۀ تدریس از یک زمینۀ فرهنگی وسیع پدیدار می شود؛ 
امر حاصل شود )میشل  این  است  اجتماعی مختلف ممکن  موقعیت های  در  به  طوری که 
آینده،  معلمان  این،  وجود  با   .)2011 چاون،  و  لینگ  چونگ،  در  نقل  1999؛  وبر،  و 
از  را  بیوگرافی سازمانی خود  آنها  آورد.  تربیت معلم خواهند  به  با خود  را  تجارب زیادی 
جمله؛ تجارب مربوط به دوران تحصیل در مدرسه، محیط اجتماعی )تعامالت خانوادگی 
با یکدیگر تا فضای موجود فرهنگی- اجتماعی جامعه و ...(، برنامۀ درسی مدارس را با 
1. Schempp, Sparkes & Templin
2. McAdams
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خود به  همراه می  آورند که تمامی این عوامل در شکل گیری هویت و دیدگاه دانشجومعلمان 
مؤثر بوده  اند. برداشت و احساس دانشجومعلمان از هویت و نیز دانش شخصی آنها در طول 
برنامه  های تربیت معلم با چالش  های ویژه  ای نیز همراه بوده است )دانیل وایز، 2001 (. 
می  توان متصّور شد که تصّورات و ادراکات دربارۀ هویت معلمی به اطالعات موجود و در 

دسترس، و همچنین به تجارب گذشته و حال دانشجومعلمان متکی است. 

بنابر پژوهش های قبلی، تصورات، مفاهیم و باورها ممکن است در دورۀ چهارسالۀ تربیت 
توالی(  )به صورت یک  زمانی  بازۀ  این  در  و  اساسی شوند  تغییرات  به  سختی دچار  معلم 
دانشجومعلمان مجموعه  ای از دغدغه  ها و مسائل را در خود رشد می  دهند. بر این اساس، 
واقعیت  های موجود برنامۀ تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان نیز خالی از این توالی نخواهد 
بود. اولین مرحلۀ زمانی رخ می دهد که دانشجومعلم با دوران دانشجویی از هویت جدیدی 
برخوردار شود و خود را در آن هویت بیابد؛ هویتّی میان  مایه نه دانشجویی صرف و نه در 
مقام یک معلم؛ نقش تدریس در این مرحله بیشتر جنبۀ فانتزی دارد تا واقع  گرایانه. مرحلۀ 
وارد کالس  اولین  بار  برای  معلم  گونه  باوری  با  دانشجومعلمان  که  می دهد  رخ  زمانی  دوم 
درس تحت کارورزی  های چهارگانه )مشاهده تأملی یا کارورزی یک، کارورزی دو با تفکر 
اقدام پژوهی، کارورزی سه یا کنش  پژوهی و کارورزی چهار یا درس پژوهی( می شوند. این 
مرحله که در طول چهارترم تحصیلی متوالی اتفاق می افتد، مرحلۀ استرس  زا تلقی می شود 
و معلم بین آنچه به  عنوان مجموعه  ای از مفاهیم نظری در دورۀ تربیت معلم یاد گرفته و 
مرحلۀ  است.  سردرگم  نوعی  به  می شود،  مواجه  آنها  با  درس  در کالس  های  واقعیاتی که 
سوم، دغدغه  های مربوط به موقعیت تدریس است که ناامیدی  ها و محدودیت  های مربوط به 
موقعیت های تدریس برای معلمان تازه  کار را منعکس می کند. این معلمان در حالی که بیشتر 
با دانش محتوایی و روش های تدریس سر وکار داشته  اند، خود را با نیازمندی  های کالس 
درس تطبیق می  دهند. مرحلۀ چهارم، به دغدغه  های دانشجومعلمان مربوط است که حکایت 

از توجه و تمرکز کامل بر دانش آموزان، نیازهای عاطفی و اجتماعی آنها دارد.

در این توالی چهارساله، آماده  سازی دانشجومعلمان باید با تصّورات قبلی آنها نیز برای 
شکل  دهی هویت حرفه ای بازسازی شود )دانیل وایز، 2001؛ استفی، ولف، پاچ و اینز1، 
2000(. بخشی از این توالی شامل شناسایی خود به  عنوان یک معلم، سپس یکسان  کردن و 
تطابق تصوّرات قبلی با برداشت از خود به  عنوان »مِن حرفه ای« است )استفی و همکاران، 

1 .  Steffy, Wolfe, Pasch & Enz
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2000(؛ زیرا محیط تربیت معلم بر ساخت دانش و بازآرایی هویت حرفه ای معلمان تازه  کار 
تأثیری منحصربه  فرد دارد که برنامه  ریزان و رهبران چنین دانشگاهی را به تفکر چندجانبه در 

نظام تربیت معلم وامی  دارد.

با این مفروضات، ممکن است زمینه و موقعیت محیطی دانشگاه، بافت فرهنگی آن و 
همچنین مدارس برای دانشجومعلمان گیج  کننده و طاقت  فرسا شود و مشکالت عدیده  ای 
برای هویت حرفه ای دانشجومعلمان ایجاد کند )چونگ، لینگ و چاون، 2011(. هرچند 
ممکن  اما  بدهند،  وفق  محیط  این  با  را  خودشان  می  خواهند  بین  این  در  دانشجومعلمان 
است در انطباق شیوه های مرسوم در دانشگاه و مسائل و واقعیات موجود در مدارس به  ویژه 
شیوه های آموزشی، با مشکالتی مواجه می شوند )استفی و همکاران، 2000(. این مسائل 
در زمانی به وجود می آید که در آن، کسب استانداردهای حرفه ای، دانش محتوایی دربارۀ 
تدریس با احساس در حال ظهور، قابل تطبیق نیست و می  تواند در رشِد هویت حرفه ای 
 .)1999 همکاران،  و  اسکمپ  2001؛  وایز،  )دانیل  کند  ایجاد  اختالل  دانشجومعلمان 
همچنین، تغییرات عمیق در ساختار برنامۀ درسی و جمعیت دانش  آموزی و همچنین فقدان 
صالحیت های مرتبط برای برخورد با این موقعیت جدید باعث شکل گیری بحران هویت 
به بازسازی مجدد هویت حرفه ای در  نیاز جّدی  این تنگنا  حرفه ای معلمان شده است که 
معلمان را خواهد داشت )مورنو1، 2007(. بنابراین، هدف از این پژوهش فهم روایات و 
تجارب دانشجومعلمان دربارۀ چگونگی تکوین و قوام هویت معلمی است که  بر این اساس، 

سؤال اصلی پژوهش به شرح زیر مطرح می شود: 

هویت حرفه ای دانشجومعلمان بر اساسی چه عواملی تکوین می یابد؟

برای پاسخ به این سؤال اساسی باید دید که روایت  های خودزیست  نگارانۀ دانشجومعلمان 
چه مسائلی را در تحقق این هدف دنبال می کند که پژوهشگران با بازسرایی این روایت  ها و 
تحلیل کیفی آن می  خواهند سهمی هرچند کوچک در کشف عوامل مؤثر بر تکوین هویت 

معلمی در دانشگاه فرهنگیان داشته باشند.

بنابر مالحظات نظری در زمینۀ تربیت معلمان، به  طور چشمگیری باید گفت امروزه مفهوم 
هویت معلمی در مرکز ثقل قرار داده شده و به عنوان یک حوزۀ پژوهشی جداگانه ظهور پیدا 
کرده است )اکرمن و میجر2، 2011(. بنابر این ضرورت حاکم، هویت معلمی و تدریس 

1. Moreno
2 .  Akkerman & Meijer



51بازسرایی روایات و تجارب...

از مفاهیم اصلی مطالعات تربیت معلم در جهان نیز محسوب می شود. دربارۀ شکل گیری 
محققان،  از  بسیاری  که  بیان کرده اند  ورلوپ1)2004(  و  میجر  بیجارد،  معلمی،  هویت 
ادغام ویژگی های شخصی و حرفه ای در طول زندگی در  را فرایند مستمر  هویت حرفه ای 
نظر گرفته  اند. ولکمن و اندرسون2)1998( نیز هویت معلمی را مستلزم رسیدن به حالتی از  
تعادل پویا دانسته  اند که در آن خودانگارۀ حرفه ای با انواعی از نقش  های معلمی شکل گرفته 
است که در آیندۀ حرفه ای یک معلم نقش ایفا می کند. با وجود این، بالوگ3)2008( نیز 
می  گوید تربیت معلم باید با این مسئله و سؤال شروع شود که هویت معلمی دانشجومعلمان 
را چگونه می  توان پرورش داد و به تکوین آن همت گماشت. برای رسیدن به این هدف، در 
تکوین هویت معلمی در دورۀ تربیت معلم، دانشجومعلمان باید با عناصری مانند باورها، 
ارزش ها و اصول معلمی که جزء مهارت  های پایۀ معلمی هستند آشنا شوند )بولیوار، دامینگو 
و فرناندز4، 2001(. در این دوره، باید دروس نظری و عملی مختلفی تدارک دیده شود که 

در کشورهای مختلف دنیا این امر متفاوت دیده شده است. 

برای کاستن شکاف میان تربیت نظری و عملی در تربیت معلم که از دیرباز از مسائل 
چالش  برانگیز بوده است )پریز و همکاران5، 2014(، بسیاری از کشورها برنامه  های درسی 
متنوعی به کار بسته  اند که در ایران نیز در سال  های اخیر در این زمینه بازنگری اساسی شکل 
گرفته است که به  نظر می رسد رسالت و مأموریت حاکم بر نظام تربیت معلم به  درستی اعمال 

شده است.

در واقع، دانشجومعلمان را باید به  طور عملی با محیط واقعی مرتبط با حرفۀ معلمی در 
حین تحصیل آشنا ساخت و به طور مستمر باید این فرایند را نظارت کرد؛ زیرا مهارت  های 
خود را در این زمینه تقویت می کنند و بین حوزۀ نظر و عمل رشتۀ تحصیلی خود ارتباط 
اهداف طرح و  این  به  نیل  برای  باید  نیز  )بریزمن، 2003(. مدارس  برقرار می کنند  مؤثر 
از  این حرفه شده  اند، در صورتی که  به طور رسمی وارد  باشند. معلمانی که  برنامه داشته 
باشند، مهارت  ها و شایستگی  های  تربیت معلم برخوردار  بیشتری در دورۀ  آمادگی الزم و 
خود را به طور مستمر بهبود بخشند و به تعهدات حرفه ای خود بهتر عمل کنند، موفق -

1 . Beijaard, Meijer, & Verloop
2 . Volkmann & Anderson
3 . Bullough
4 . Bolívar, Domingo & Fernández
5 . Pérez-Valverde & Ruiz-Cecilia
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تر از سایر معلمان خواهند بود )چانگ، چوی و وانگ1، 2008(. رامزی2)2000( برای 
کاستن شکاف میان آموزش نظری و عملی در تربیت معلم، به جای اصطالح کارورزی3، از 
اصطالح »تجربۀ حرفه ای4« استفاده می کند که معرف فعالیت هایی است که دانشجومعلمان 
برای ارتقای مهارت  های خود، فعاالنه مشغول هستند؛ زیرا قرارگرفتن دانشجومعلمان در این 
تجربۀ حرفه ای، آنها را برای مواجه با دنیای واقعی و واقعیات کالس درس آماده می سازد. 
اغلب دانشجومعلمان، در اولین  سال تدریس در حرفۀ معلمی که به مرحلۀ بقا معروف است، 
ارتقای مهارت  ها و دانش کسب  شده هستند )کین و راسل5، 2003(.  به دنبال تکمیل و 
بنابراین، برای معلمان تازه  کار، این مسئله حیاتی و ضروری است که در دورۀ تربیت معلم، 
با واقعیات مربوط به کالِس درس و فرهنگ های آن آشنا شوند تا در شروع حرفۀ معلمی و 
تدریس، این مسائل را به تجارب مثبت در جهت تکوین و تشکیل هویت معلمی تبدیل کنند 

)کلتمنز و بالت6، 2002(. 

هالفورد )1998؛ نقل در چونگ، لینگ و چاون، 2011 ( ادعا می کند که:

»تدریس، حرفه ای است که افراد بی  تجربه را در خود محو می کند. چالِش مربوط به آشناکردن 
معلمان تازه  کار با دنیای واقعی مربوط به کار و حرفۀ آنها، به روشی که مهارت  ها و شایستگی های 

آنها را ارتقاء بدهد، بسیار مهم و حیاتی است« )ص 35(.

بحث  های مربوط به رشد هویت حرفه ای معلمان، به فرایند بلوغ افراد اشاره دارد که از 
مراحل آماده  سازی آنها شروع می شود )برات و کاجز7، 2001(. در حالی که بیشتر گفتمان  ها 
دربارۀ هویت معلم، حول تشکیل آن در طول زندگی معلمان و دوراِن حرفۀ معلمی متمرکز 
شده  اند، تعداد اندکی از آنها به تشکیل آن در طول برنامه  های تربیت معلم اشاره کرده اند. در 
واقع فقط اندکی از مباحث نظری بر تشکیل هویت معلمی در طول سال  های برنامه آموزشی 
دانشگاه تأکید کرده اند. بنابراین، امید است این پژوهش جوانب مثبتی برای درک اهمّیت 
دورۀ تربیت معلم و کشف مسائل مربوط به نظرورزی و نظریه  پردازی در حوزۀ تربیت معلم 

را کشف کرده باشد. 

1 . Chong  Choy  & Wong
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5 . Kane & Russell
6 . Kelchtermans & Ballet
7 . Brott & Kajs
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روش شناسی

از نظر روش شناسی، رویکرد پژوهش به دلیل واکاوی تصورات و تجارب دانشجومعلمان 
دربارۀ حرفه معلمی، کیفی و روش آن روایتی از نوع بازسرایی است. اهمیت آموزشی این رشته 
از مطالعات روایتی در این است که از همۀ ایده  های نظری دربارۀ سرشت انسانی به گونه  ای که 
زیست شده است، استفاده می کند تا به تبیین تجربۀ زیستۀ آموزشی بپردازد )شورت،1392(. 
محقق در رویکرد بازسرایی، داستان  های شرکت کنندگان در پژوهش را تحلیل و سپس آنها 
را در قالب یک چارچوب معنادار از نو حکایت می کند. فرایند بازسازماندهی داستان  ها در 
قالب نوعی چارچوِب کلی است. این چارچوب گردآوری داستانها می  تواند در قالب نوعی 
افکار  تقویمی بودن هم می  تواند شامل  )اولرنشا و کرسول1، 2002(.  باشد  تقویمی  توالی 
گذشته، حال و آیندۀ افراد باشد که شامل ابعاد فضای سه ُبعدی پویش روایتی دربارۀ محیط 
ُبعد گذشته،  ُبعد شخصی و اجتماعی )تعامل(؛  یا بستر تجارب مشارکت کنندگان باشد: 
حال و آینده )استمرار(؛ ُبعد مکان )موقعیت( )کالندینین و کانلی2، 2000( است که در 
این پژوهش، روایت  های موجود در پروژه  های دانشجومعلمان به لحاظ تقویمی  بودن رعایت 
شده که قبل از تحصیل در دانشگاه )از تولد تا دانشگاه(، حین تحصیل در دانشگاه و آیندۀ 

شغل معلمی )پیش  بینی  های حرفۀ معلمی دانشجومعلمان( ماحصل آن بوده است.

در  دانشجومعلمان  نوشته  های خودزیست  نگارانۀ  پژوهش،  این  داده های  گردآوری  ابزار 
ورودی  های 1391  دانشجومعلمان  از  نیمه  ساختاریافته  و مصاحبۀ  پروژۀ کارشناسی  قالب 
جهت  یافته ها(  در  اظهارنظر  یا  تأیید  برای  تحقیق  در  دانشجومعلمان  خود  )مشارکت 
اعتباریابی کدهای شناسایی شده بوده است. از مجموع 101 پروژۀ کارشناسی تعداد 22 
پروژه دانشگاهی به صورت هدفمند و از نوع موارد مطلوب )به جهت اهداف و پرسش های 
پژوهش، همچنین به لحاظ غیرکاربردی بودن پروژه  های دیگر و سرآمد بودن دانشجومعلمان 
مورد نظر به جهت کارگزار فکور( برای تحلیل انتخاب شدند که مانند هر پژوهش کیفی 
سه جنبۀ توصیف، تحلیل و تفسیر مورد توجه قرار گرفت؛ به بیان ساده، »توصیف، تحلیل 
و تفسیر« به کار گرفته شد؛ زیرا، به دلیل ماهیت پیش  بینی  ناپذیر بودن طرح در تحقیقات 
کیفی و به منظور کسب بینش بیشتر در تدوین و تهیۀ روش های بررسی پدیده  ها، فنون تعیین 
تحقیقات کّمی هستند.  از  انعطاف پذیرتر  تحقیقات  نوع  این  پژوهش،  در  شرکت کنندگان 

1 . Ollerenshaw & Creswell
2 . Clandinin & Connelly
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پاتن 1اصطالح نمونه گیری هدفمند را برای توصیف نوعی از نمونه گیری به کار می  برد که در 
آن مواردی که از لحاظ هدف  های تحقیق کیفی غنی از اطالعات هستند انتخاب می شوند 

)گال، بورگ و گال، 1390(. 

خودزیست  نگارانۀ  نوشته  های  نخست  پژوهش،  اجرای  مرحلۀ  در  پژوهشگران، 
و  محوری  باز،  مرحله  ای؛  )سه  مراحل کدگذاری  درنهایت  و  بازبینی  را  دانشجومعلمان 
گزینشی( انجام شد. در مرحلۀ بازبینی روایات دانشجومعلمان در دوران مدرس های، شیوۀ 
آموزش و تربیت معلمان آنها )تجارب اولیه در مدرسه(؛ نقش خانواده و جامعه در سراسر 
انتخاب حرفۀ معلمی و درنهایت تجارب طول دوران تربیت  آنها؛ هم چنین دالیل  زندگی 
توصیف،  مورد  خودارجاعی  و  خودزیست  نگاری  قالب  در  فرهنگیان  دانشگاه  در  معلمی 

واقع شد. تفسیر  و  تحلیل 

 Nvivo10 برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری  شده، از نرم  افزار تحلیل داده های کیفی
استفاده شده است. در این تحلیل، واحد تحلیل داستان یا روایت  های خودزیست نگارانۀ 
دانشجومعلمان است. از داستان خودزیست  نگارانۀ دانشجومعلمان به عنوان روشی ساختارمند 
برای انتقال اطالعات استفاده شده است. در فرایند تحلیل، همۀ متون مکتوب )پروژه  ها( 
مطالعه و کدگذاری شد، سپس  کدها مرور و کدهای مشابه یا اضافی یا بی  ارتباط مجددًا 
نام  گذاری یا حذف شد. در مرحلۀ بعد، به معنای ایجاد ارتباط میان کدهای استخراج  شده 
بر اساس مشابهت و قرابت معنایی با یکدیگر، مقوله ها کشف شده و در نهایت بر اساس 
حرفه ای  )هویت  منتخب  یک کد  قالب  در  اصلی  مضامین  و  مفاهیم  انتخابی  مقوله های 

معلمی( یافت شده است.

آیزنر2)1991( به جای استفاده از اصطالح اعتباریابی3 از اطمینان  پذیری4 پژوهش های 
و  اجماعی،  اعتباریابی  ساختاری،  تأیید  قبیل  از  استانداردهایی  و  می  گوید  سخن  کیفی 
کفایت ارجاعی را برای این امر پیشنهاد کرده است. در این پژوهش مطالعات روایت پژوهی 
هدفمندی  بر  عالوه  همچنین،  شدند.  بررسی  نیز  هدفمند  روایت  های  و  دانشجومعلمان 
درنمونۀ نمونه گیری، نگارش تفصیلی و توصیف پرمایۀ تجارب کسب  شده، و ارجاع مجدد 
کل روایات مکتوب به دانشجومعلمان به لحاظ تأییدی بر یافته های حاصل از روایت  های 

1. Paton 
2. Eisner
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4 . Credibility
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خود دانشجومعلمان، نشان از کیفیت الزم این پژوهش دارد. در نهایت، باید گفت محققان 
سمینار  بر  شاهد  خود  دانشجومعلمان  نگاری  روایت  پروژه  های  راهنمای  استاد  عنوان  به 
دانشجومعلمان در ارائۀ پروژۀ آنها بوده  اند؛ به طوری که پروژه  های غنی1 را در قالب پژوهش 

روایتی بازسرایی کرده اند. 

گزارش یافته ها

بر اساس نتایچ به  دست  آمده از پژوهش، هویت حرفه ای دانشجومعلمان از جنبه  ها و زوایای 
گوناگونی در قالب مقوله ها و خرده  مقوله های متعدد مورد توجه قرار گرفت که در زیر به 

شرح آن پرداخته شده است.

1. منظور پروژه  هایی است که منطبق بر سرفصل دانشگاه و مطالق با استانداردهای مربوط به گزارش روایتی تهیه شده باشند. 
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الف(. چهارچوب اولیۀ کدهای به  دست  آمده از فرایند تحلیل روایت  های دانشجومعلمان دربارۀ هویت معلمی خود

فراوانی کد محورکد باز)آیتم ها و مفاهیم به  دست آمده(
)تعداد(

تقویم 
زمانی

کد 
منتخب

خانواده  اعضای  دیدگاه های  از  بهره  مندی  معلمی،  شغل  در  والدین  از  یکی  اشتغال 
در زمینه معلمی، تأثیرپذیری از آشنایانی که معلم بوده  اند، فضا و شرایط خانوادگی، 
احساس آزادی عمل در خانواده، دخالت دادن نظم خانوادگی به واسطۀ انگیزۀ والدین 

به شغل معلمی، 

خانواده و جامعه
13
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تأثیر منش و اخالق معلمان در فرد، آشنایی با معلمان خوب و تأدیب از اخالق معلمی 
آن ها، سخت گیری و نظم و انضباط مدرسه، نحوه برخورد مناسب معلمان و مدیر 
مدرسه، عالقه مندی به تدریس از نحوه تدریس معلمان دوران مدرسه، برخورد مناسب 

معلمان دوران ابتدایی.
15مدرسه

یادگیری نظم و انضباط معلمی از استادان، همراهی با دانش ضمنی و آشکار استادان، 
عالقه به یادگیری با دیدن استادان با انگیزۀ معلمی، برخورداری استادان دارای اخالق 
ناکارآمد  استادان  از  برخی  وجود  دانشجومعلمان،  به  نسبت  استادان  تعهد  مناسب، 
آنان،  به  دانشجومعلمان  شایستگی  بازخورد  و  تبیین  عدم  معلمی(،  تجربه  )بدون 

بهره مندی از تخصص علمی و پژوهشی برخی از استادان مجرب.

22استادان
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با رئیس و معاونان و کارکنان در زمینۀ مشکالت دانشگاه، نقدپذیری رئیس  تعامل 
دانشگاهی، اعتماد و هم فکری با کادر اداری دانشگاه، مشاوره با مدیر و سایر عوامل 
اجرایی، وجود ارتباطات شفاف بین عوامل دانشگاهی، فرصت  آفرینی کارکنان برای 
محیط پویا با توجه به کمبود امکانات، استقبال از انتقادات سازنده دانشجومعلمان 

توسط عوامل اجرایی دانشگاه.

مدیران و عوامل 
11اجرایی دانشگاه

سنتی بودن فضای دانشگاهی، کسل بودن محیط کالس  ها و سالن ساختمان آموزشی 
به  آزمایشگاه  مجهزنبودن  صندلی  های کهنه،  با  شکل  مستطیل  داتشگاه، کالس  های 
وسایل آزمایشگاهی، عدم تغییر فضای دانشگاهی)مثل مدرسه بود(، نابرخورداری از 

کتابخانه مناسب، بهره مندی از فضای ورزشی. 

محیط و فضای 
دانشگاهی

17

برنامه  های فوق برنامه  ارتباطات اجتماعی دانشجومعلمان در خوابگاه، مشارکت در 
همدردی  و  دلسوزی  روزی،  شبانه  تجربیات سرپرستان  از  آموختن  خوابگاه،  داخل 
زندگی  وضعیت  از  آگاهی  دیگران،  قبال  در  مسئولیت  پذیری  حس  سرپرستان، 

خوابگاهی و رعایت مسائل.

سرای 
دانشجویی 
و سرپرستان 
شبانه  روزی

9

تدریس  شیوه  از  الگوبرداری  درس،  از کالس  های  مفید  و  تجارب گوناگون  کسب 
آموزگاران،  درس  از کالس  های  یادگیری  در حین  وعمل  تفکر  چندپایه،  آموزگاران 
برخورد  نحوه  با  آشنایی  کارورزی،  حین  در  آموزگاران  از  عملی  رفتار  یادگیری 
ارتباطات معلم و  از  با دانش آموزان، دلسوزی آموزگاران، یادگیری برخی  آموزگاران 
دانش  آموز و والدین، یادگیری مهارت  هایی که تا به حال نیاموخته بودیم، اعتقاد به 

برنامه ریزی دقیق کارورزی.

برنامه درسی 
22کارورزی

 مثبت  اندیشی در امور تدریس، داشتن روحیۀ انعطاف پذیر در تدریس آینده، داشتن افق 
و چشم انداز مناسب در امر تدریس و آموزش، نگاه رو به جلو و عاری از منفی  اندیشی، 
درایت در آیندۀ شغلی و تدریس، نگاه مثبت به تدریس که همواره قابل توسعه است.

مثبت  اندیشی به 
تدریس
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نوآوری در تدریس و توسعه حرفه ای معلمی، خالق و نوآور بودن در تدریس، شور 
و اشتیاق نوآورانه داشتن در تدریس)هر روز با یک نوع تدریس و مطابق با محتوای 
درسی(، ایجاد محیط یادگیری فعال و نوآور در کالس درس، خالق ، پژوهشگر و 

یادگیرنده مادام العمر بودن.

تفکر نوآورانه به 
تدریس

15

در  مسئولیت  پذیر  تعامل  و  سخت  کوشی  آنها،  با  همدلی  و  دانش آموزان  به  کمک 
پیگیری  آن،  پیگیری  و  دانش آموزان  مشکالت  از  آگاهی  دانش آموزان،  مشکالت 
در  عاطفی  و  روحی  نشاط  آوردن  دانش آموزان،  برای  خانه  از  ناشی  مشکالت 

دانش آموزان.

همدلی و 
دلسوزی

17

حضورنیافتن در کالس بدون مطالعه، داشتن تصویر خوب از کالس درس قبل از 
ورود به کالس، ایجاد آمادگی روحی بیشتر در مخاطبان، استفاده از کلمات و جمالت 
زیبا در کالس، ایجاد شرایط تدریس مطلوب قبل از ورود به کالس با فراهم  سازی 

طراحی آموزشی.

آمادگی در 
تدریس

12

و  مسئولیت  پذیری شغلی  اخالقی،  فضایل  به  پایبندی  داشتن،  الهی  تقوای  در  سعی 
اخالقی، داشتن صداقت، پایبندی به اصول اولیه معلمی، نگاه عالمانه  داشتن به شغل 
معلمی، حفظ اسرار و کرامت انسانی دانش آموزان، عمل بر اصول رفتار اخالقی پایدار 
و اسالمی، رفتار عادالنه با دانش آموزان، قانون مدار و مسئولیت  پذیر برای خدمت به 

دانش آموزان، داشتن وجدان اخالقی در معلمی.

پایبندی به 
اخالق) تعهد 

اخالقی(

22
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ب(. مفهوم  پردازی نتایج پژوهش بر اساس خروجی نرم  افزار

1. عوامل مربوط به دوران قبل از دانشگاه

در این بخش، محورهای نقش خانواده و جامعه و نقش دوران مدرسه در شکل گیری اولیۀ 
هویت معلمی از کدهای اولیه به دست آمده است که در ادامه توصیف می شوند.

1.1 ( نقش خانواده و جامعه در هویت معلمی

دوران  در  جامعه  و  خانواده  تأثیر  انسانی،  هر  هویت  شکل گیری  ویژگی های  مهم  ترین  از 
کودکی است که بازی  های دوران کودکی، تمایالت و افکار، اشتغال یکی از والدین به شغل 
معلمی، بهره  مندی از دیدگاه های اعضای خانواده در زمینۀ معلمی، تأثیرپذیری از آشنایانی که 
معلم بوده  اند، فضا و شرایط خانوادگی، احساس آزادی عمل در خانواده، دخالت  دادن نظم 
خانوادگی به  واسطۀ انگیزۀ والدین به شغل معلمی، همه  وهمه در این دوره نقش بسیارمهمی 
در شکل گیری اولیۀ هویت معلمی ایفا می کنند؛ برای مثال، یکی از روایت  کنندگان در اهمیت 

نقش خانواده  اش در عالقه  مندی خویش به معلمی اظهار کرده است که:

»چون پدرم معلم بود، در ایام امتحانات ورقه  های دانش آموزانش را برا تصحیح به خانه می آورد 
و من با دیدن ورقه  ها در دست پدرم سریع مثل معلم  هایی که در برنامه  های تلویزیونی دیده بودم، 
مقنعه سر می  کردم و پیش پدرم می  نشستم و اصرار داشتم که من ورقه  ها را تصحیح کنم. پدرم 
برای اینکه دل مرا نشکند خودکار قرمز را بدست من می  داد و خودش انگشتانم را می  گرفت و 
دور بارم ها خط می  کشید و ورقه  ها را تصحیح می  کرد و من به  ظن کودکانۀ خود در آن لحظه 

واقعًا خود را معلم تصور کرده و احساس غرور می کردم«.
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در روایتی دیگر یکی از مصاحبه  شوندگان گفت که:

»چون پدرم معلم بود، در خانه کارهای او را دنبال می  کردم از نحوۀ پوشش و رفتار وی خوشم 
می  آ مد رفته  رفته به معلمی عالقه  مند می  شدم. بیشتر اوقات مرا با خود به مدرسه خود می برد«.

عالوه بر این روایت  ها، روایت  های دیگر نیز در جهت اعتباربخشیدن به  تأثیر خانواده و 
جامعه اعم از دادن آزادی عمل در خانواده  ها و نقش جامعه در ارزش  نهادن به منزلت معلمی، 
در شکل  دادن به هویت معلمی اثرگذارند. اما، در اعتباربخشی به مقوله های به  دست  آمده اکثر 
مصاحبه شوندگان اذعان می  کردند که جامعه و به  ویژه مسئوالن ترازباال ارزش زیادی برای 
معلمانش قائل نیستند و این امر ممکن است در حال و آینده خطرات بسیاری برای هویت 

و تکوین هویت معلمی ایجاد کند. 

2.1 ( نقش دوران مدرسه در هویت معلمی

از  یکی  دوران مدرسه،  این است که  دانشجومعلمان  روایت  های  از گویاترین شواهد  یکی 
احساس  مصاحبه  شوندگان  همۀ  است.  معلمی  هویت  اولیه  شکل گیری  در  اصلی  عناصر 
مدرسه  دوران  معلمان  نیز  و  مدرسه  دوران  آنها  دیدگاه  از  داشته  اند.  مسئله  این  به  مثبتی 
)نحوۀ برخورد معلمان، کالس  های درس، تشویق دانش آموزان کوشا( در هویت معلمی  آنان 
نقش اساسی را داشته  است. شاید برخی از خاطرات مثل تنببیه دانش آموزان، منفی به نظر 
با  آنها  از مسائل شکل گیری هویت معلمی  اما به گفتۀ مصاحبه  شوندگان در خیلی  برسند، 
وجود تعارضات در نفس خاطرات در شکل  پذیری مثبت هویت معلمی می  تواند در درک 
مثبت نگری دانشجومعلمان مؤثر واقع شود؛ اینکه من هرگز مثل آن معلم نخواهم شد.  برخی 

از نقل قول  ها در ادامه آمده است:

»من از کودکی رویاهای کودکانه خودم را در نقش معلم می  دیدم و مادرم هم می  گوید بیشتر 
بروم  به مدرسه  بودم که  آرزو  این  در  به معلمی. همیشه  مربوط می  شد  بازی  های کودکانۀ من 
و  جوان  و  مهربان  معلمی  ابتدایی  ام  اول  معلم  شانسم  از  است.  فردی  معلمم چگونه  ببینم  و 
خوش اخالق بودند. اولین الگوی من برای انتخاب معلمی همان معلم اول ابتدایی بود که اشتیاق 

مرا برای انتخاب شغل معلمی بیشتر کرد«.

یکی از دانشجومعلمان در روایت خویش نوشته بودند که:

»در این دورۀ پنج  سالۀ ابتدایی با سه معلم بزرگوار آشنا شدم که معلم سال اول ابتدایی آقای 
الف، معلم سال دوم آقای ب و معلم سال  های سوم، چهارم و پنجم آقای ج بودند. آقای ج 



59بازسرایی روایات و تجارب...

تأثیر زیادی بر تحصیل و آموزش بنده داشتند؛ به طوری که تمامی لحظات آن دوران به عنوان 
سرمشق زندگی به یاد دارم. مهربانی  های آن بزرگوران، جدیّت  ها و از همه مهم تر شیوۀ معلمی[
با بی  دقتی  ها،  یاد دارم که چطور  به  را  آنها  آموزان]  منش و جدیّت در بررسی تکالیف دانش 
بازی گوشی  ها و جهِل ناتمام[یعنی؛ هرچه یاد می گرفتم باز یادگیری بنده هنوز کامل نمی  شد] 

من کنار می  آمدند«.

در بررسی پروژۀ یکی دیگر از دانشجومعلمان آمده بود که:

»من وقتی 10 سال داشتم و کالس چهارم ابتدایی بودم معلمی داشتم که بسیار عصبانی بودند 
و دائمًا دانش آموزان را با القاب نامناسب صدا می  زدند و حتی گاهی  اوقات آنها را کتک می  زدند 
و می  گفتند تا کی باید خنگ باشید و ... . بنابراین، همیشه فکر می  کردم اگر در آینده من معلم 

بشوم هرگز از این کارها انجام ندهم و با دانش آموزانم مهربان و صمیمی باشم«.

هم چنین، در بررسی پروژه دیگر یکی از دانشجومعلمان می  گفت:

»معلم کالس ما آقای ... یکی از بستگان نزدیکم بود به همین دلیل در کالس درس هوای بنده را 
داشتند، اما معلمی بسیار سختگیر نسبت به بقیه بودند. چندان معلم منظمی نبودند و زنگ اول 
دیر به مدرسه می  آمدند و در آخر زود می  رفتند، با دیدن رفتار ایشان دید چندان خوبی نسبت به 

شغل معلمی نداشتم و این معلم نمی توانست الگوی مناسبی در زندگی آینده من باشد«.

در تجزیه  و تحلیل روایات زندگی دانشجومعلمان، مجموعه مقوله هایی که بیشتر نمود پیدا 
می  کرد، خاطرات دانشجومعلمان از زندگی شخصی آنها و تأثیر آن در انتخاب شغل معلمی 
)تصّورات مثبت از شغل معلمی(، همچنین دیدگاه های اعضای خانواده و بستگان به شغل 

معلمی و دالیل دیگر بودند.

2. دوران تحصیل در دانشگاه

در این بخش، محورهای نقش استادان و مدرسان، تأثیر مدیریت و عوامل اجرایی دانشگاه، 
محیط و فضای دانشگاهی، سراهای دانشجویی و نقش سرپرستان سراها و همچنین برنامۀ 
درسی کارورزی و دروس کارگاهی پژوهش و توسعۀ حرفه ای از کدهای اولیه استخراج شد 

که در زیر هریک از محورها بررسی خواهد شد.

1.2. استادان و مدرسان

داشته  اند،  فرهنگیان  دانشگاه  به  ورود  از  قبل  دانشجومعلمان  مفروضاتی که  از  دیگر  یکی 
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این دانشگاه از صالحیت علمی و مدارک عالی و دانشگاهی باالتر،  دارابودن آموزشگران 
گاهی به مهارت  های فنون تدریس در سطوح باالتر بوده است. در  همچنین به  روزبودن وآ
بررسی روایت دانشجومعلمان، همچنین مصاحبه  های شکل  گرفته به این مسئله واقف شدیم 
به دانشگاه،  از ورود  که بیشترینۀ دانشجومعلمان گفته  اند عالوه بر رویدادهای دوران قبل 
تجارب دوران تحصیل در دانشگاه نیز در تکوین هویت معلمی  شان اثرگذار بوده است. در 
دانشجومعلمان، گزاره  های  روایتی  گزارش  های  در  اظهارات مطرح شده  و  پروژه  ها  بازبینی 

جالبی در این خصوص وجود داشت که به آنها اشاره می شود:

مطابق اظهارات بیشتر دانشجومعلمان، باید گفت استادان مجّرب کالس درس را به یک 
میدان عمل برای یادگیری هرچه  بیشتر و کاربردی  تر تبدیل می کنند که به معنای واقعی سبِب 
پخته  شدن و افزایش توانایی آنها بوده است. در همین زمینه، مقوله هایی مانند نظم و انضباط 
استادان  یادگیری  به  استادان، عالقه  آشکار  و  دانش ضمنی  با  همراهی  استادان،  از  برخی 
از استادان به اخالق معلمی، تعهد استادان نسبت به  انگیزۀ معلمی، برخورداری برخی  با 
دانشجومعلمان، بهره  مندی از تخصص علمی و پژوهشی برخی از استادان مجرب باالترین 
تأثیر را در تکوین هویت معلمی داشته است. یکی از دانشجومعلمان در روایت خویش گفته 

است:
»استفاده از برخی روش های متنوع تدریس )به  طور مثال؛ تلفیقی از بحث گروهی و نمایشی( یک از 
استادها که متفاوت با اکثر استادان دیگر بود، باعث شد من وارد حوزه مقاله  نویسی در حوزۀ درس -
پژوهی بشوم که به نظرم یکی از مهارت  های اصلی معلمی، آگاهی از پژوهش در خصوص چگونه 
اداره کالس  نحوه  ی  تدریس،  متنوع  روش های  است. کسب  آموزش  پژوهی  همان  یا  تدریس  کردن 
درس، نحوه برخورد با انواع دانش آموزان و بسیاری از مسایل دیگر، همه و همه چیزهایی بود که قبل 
از ورود به دانشگاه از آن آشنایی نداشتم و با ورود به پردیس فرهنگیان این چیزهای مهم و خوب را 
یاد گرفتم. مهارت معلمی که در برخی از استادان می  دیدم؛ از جمله مهارت  های کالس  داری، مدیریت 
کالسی، استفاده از شیوه های تدریس مختلف، نقش مهمی در رشد مهارت  های معلمی در بنده شد 
که اگر تمامی مدرسین چنین بودند به  یقین معلمان کارآمدی از این دورۀ چهارساله بیرون می آمدند«.

در روایت دیگر دانشجومعلمی که می  نویسد:

»از دروس مهم در دوران تربیت معلم به نظر من درس فنون تدریس بود که با کمک تجارب مدرس 
مربوط مهارت  های مهمی را کسب کردم از جمله کالس  داری، شیوه های تدریس، مهارت های ارتباطی 
و ... . ویژگی های شخصیتی برخی استادان در سر کالس به نظرم نقش سازنده ای در رشد هویّتی 
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ما دانشجومعلمان به عنوان معلمان آینده ایفا کرد. برای نمونه مثبت اندیشی و مثبت نگری یکی از 
استادان باعث القای این طرز فکر به بنده شد که از شکست درس بگیرم و حتی اگر به شکست 

رسیدم، با دید مثبت در جهت موفقیت گام بردارم«.

 در این روایات آنچه دانشجویان بیشتر مدنظر قرار داده  اند، سطح سواد علمی استادان، 
میزان تسلط آنها به مطالب علمی تدریس، شیوه های کالس  داری )خوب و بد(، به کارگیری 
شیوه های نوین تدریس، داشتن مهارت  های ارتباطی مناسب از جمله مضمون  های مهم در 

آموزش مهارت  های معلمی به دانشجومعلمان در زمینۀ مقوله استادان بوده است. 

 2.2 ( مدیریت و عوامل اجرایی دانشگاه

انتظارات  و  سازمانی  ارزش های  اساس  بر  دانشگاه  اجرایی  عوامل  و  مدیریت  آنجا که  از 
مورد توافق، دانشگاه را هدایت می کنند. مطابق روایت  های دانشجومعلمان مقوله های تعامل 
رئیس و معاونان و کارکنان دانشگاه در زمینۀ مشکالت دانشجومعلمان، نقدپذیری رئیس 
دانشگاهی، اعتماد و هم فکری با کادر اداری دانشگاه، مشاوره با مدیر و سایر عوامل اجرایی، 
وجود ارتباطات شفاف بین عوامل دانشگاهی، فرصت آفرینی کارکنان برای محیط پویا با 
توجه به کمبود امکانات، استقبال از انتقادات سازندۀ دانشجومعلمان توسط عوامل اجرایی 

دانشگاه در تکوین هویت معلمی دانشجومعلمان اثرگذارند. 

بر همین اساس، یکی از دانشجومعلمان اظهار داشته است که:

در  زیادی  تأثیر  یکدیگر  همکاری  و  تعامل  با  می  توانستند  دانشگاه  اجرایی  عوامل  و  »کارکنان 
این میان  البته در  باشند؛  شکل گیری نظم  پذیری و رفتارهای آکادمیک روی دانشجومعلمان داشته 
برخی از کارکنان فهم درستی از دانشجومعلمان داشته اند، اما برخی نیز رفتار خشن و نامالیمی با 
برخی کارکنان دوری  از  داشتند که  دانشجومعلمان سعی  از  به طوری که خیلی  داشتند؛  امثال من 

گزینند«.

باید توجه داشت که در سیستم پیچیده  ای چون دانشگاه، مدیران دانشگاهی با پذیرفتن 
عنصری  مقام  در  خود  گرفتن  نظر  در  با  و  زنده  سیستم  یک  مثابۀ  به  دانشگاه  پیچیدگی 
نظر می رسد  به  پیدا می کند که  را  دانشگاهی  پدیده  های  و توضیح  فهم  امکان  از سیستم، 
وجود ارتباطات شفاف دانشگاهی در بین کارکنان دانشگاه می  تواند به فهم مشترک عوامل 
دانشگاهی با دانشجومعلمان منجر شود و این امر، به فهم رهبری دانشگاهی در سایۀ تفکر 

است. وابسته  همه  جانبه  گر 
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3.2 ( محیط و فضای دانشگاهی

امروزه اهمیت طراحی اصولی و سازمان  یافته فضاهای دانشگاهی و همچنین نقش بسزای آن 
در روند رو به رشد بازدۀ تحصیلی و برقراری امنیت روانی و ذهنی دانشجویان مورد توجه 
قرار گرفته است. فضای کالبدی با توجه به ویژگی های زیباشناختی و آکادمیکی که می  تواند 
دوزی سرخابی،  )یمنی  است  دانشجویان  یادگیری  برای  مهمی  محرک  باشد،  داشته  دربر 
1391(. فرایندهای آموزشی و فعالیت هایی که به یادگیری منجر می شود، ضرورتًا در فضای 
فیزیکی خاصی صورت می گیرد که فضای آموزشی نام دارد. این فضاها اصطالحًا کالس، 
آزمایشگاه، کتابخانه، آمفی تئاتر، فضاهای ورزشی و .... نام دارد. در این میان، مطابق با 
اظهارات دانشجومعلمان، سنتی  بودن فضای دانشگاهی دانشگاه فرهنگیان، کسل  بودن محیط 
کالس  ها و سالن ساختمان آموزشی دانشگاه، کالس  های مستطیل  شکل با صندلی های کهنه، 
مجهزنبودن آزمایشگاه  ها به وسایل آزمایشگاهی، تغییرنیافتن فضای دانشگاهی )مثل مدرسه 
بود(، نابرخورداری از کتابخانه مناسب، عدم بهره  مندی از فضای ورزشی مناسب مشکالت 
بسیاری را برای دانشجومعلمان فراهم کرده بود. بر همین منوال، بیشتر مصاحبه  شوندگان 
اظهار داشتند محیط و فضاهای دانشگاهی مناسب در بهترین شرایط در شکل گیری شخصیت 

و هویت معلمی اثرگذار هستند.

یکی از دانشجومعلمان در اظهارتش نوشته بود:

»ساختمان آموزشی و خوابگاه با ظاهری خسته و قدیمی همراه با فضا و محوطۀ سرد و بی  حس که 
شبیه پانسیون دوران دبیرستانمان بود، واقعاً در طول این چهارسال ما را آزرده می  کرد؛ به طوری 
که وقتی چهارشنبه می  رسید ما شاداب می  شدیم و وقتی روز جمعه وقت برگشت به محیط خوابگاه 

می  رسید، باز غم وجود ما را پر می کرد«. 

یکی دیگر از دانشجومعلمان نیز گفته است:

»اگر بخواهیم معیار امکانات را برای رده بندی دانشگاه  ها مالک قرار دهیم، به جرأت می  توان گفت 
باید عنوان دانشگاه را از اول نام دانشگاه ما حذف کنند. امکانات در حد مدرسه هم نبود، در مرکز  
محل تحصیل ما تنها سه ساختمان وجود داشت که شامل آموزشی-اداری، خوابگاه و غذاخوری 
بود. فضای آموزشی و امکانات آن از جمله کتابخانه در حدی نبودند که بتوانند در ارتقای مهارت  های 

معلمی تأثیرگذار باشند«.

بنابراین باید پذیرفت که فضای فیزیکی و آراستگی محیط آموزشی )فضای دانشگاهی( 
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و شکل گیری  دانشگاهی  زندگی  کیفیت  در  دانشجومعلمان  برانگیختن  در  مؤثر  عوامل  از 
هویت دانشجویی است؛ اما آنچه از قبل از یک فضای دانشگاهی تصور داشته  ا ند با آنچه 
تجربه کرده اند، به لحاظ روایت  ها، شکاف وجود داشت. خیلی از دانشجومعلمان تصویر 
مثبتی از دانشگاه فرهنگیان قبل از ورود به دانشگاه داشته  اند؛ اما پس از ورود به دانشگاه 
آن  را مدرس های بیش توصیف نکرده اند؛ حتی از وضعیت غیرآکادمیک آن بیشتر گالیه  مند 

بوده  اند. 

4.2. سرای دانشجویی و سرپرستان شبانه  روزی

دارند  دانشگاهی حضور  محیط  در  شبانه  روزی  به  صورت  دانشجومعلمان  اکثر  بنابراین که 
دانشجویی،  سراهای  اولیۀ  امکانات  جمله  از  زیادی  مشکالت  و  مسائل  با  این حضور  و 
برخورد  نحوۀ  سرمایشی،  و  گرمایشی  امکانات  اتاق،  یک  در  دانشجویان  زیاد  تعداد 
همین،  برای  دارد.  سروکار   ... و  اینترنت  و  امکانات کتابخانه  و  شبانه روزی  سرپرستان 
خویش  هویتی  تکمیل  و  تبلور  برای  محیطی  را  فضاها  این  اگرچه  دانشجومعلمان  بیشتر 
قلمداد کرده اند، اما بر اساس روایت  ها، رضایت کافی از این مشکالت اولیه دیده نمی شود. 
در  مشارکت  خوابگاه،  در  دانشجومعلمان  اجتماعی  ارتباطات  وضعیت  مانند  مقوله هایی 
برنامه  های فوق  برنامه داخل خوابگاه، آموختن از تجربیات سرپرستان شبانه  روزی، دلسوزی 
از وضعیت زندگی  آگاهی  قبال دیگران،  و همدردی سرپرستان، حس مسئولیت  پذیری در 
خوابگاهی و رعایت مسائل، همگی ناشی از اثرگذاری در تکوین هویت معلمی ذکر شده   اند 

است. بوده  برخوردار  کافی  اعتبار  از  نیز  اظهارات مصاحبه شوندگان  مطابق  که 

یکی از دانشجومعلمان در این زمینه گفته است:

تجارب  که  می  داد  قرار  آدمی  روی  پیش   را  جدیدی  موقعیت های  خوابگاهی  فضای  در  »حضور 
ارزشمندی را برای رویارویی هرچه  بهتر در موقعیت هایی جدید برایم فراهم آورد. من زمانی که در 
محیطی قرار گرفتم، ناظر این موضوع بودم که چندین نفر حق و حقوق یکسانی برای استفاده از 
وسایل و امکانات دارند، پس از چندی کشمکش و تجربه های خوب و بد، این مفهوم درون من 
مسیر  در  با کسانی که  مسالمت  آمیز  و همزیستی  دیگران  به حقوق  احترام گذاشتن  که  پدیدار شد 
زندگی  ام قرار دارند، برای رسیدن هدف و حتی تکمیل ویژگی  ها و ابعاد انسانی خودم  نیز بسیار الزم 

است«. 

سرپرستان  و  دانشجویی  »سراهای  تربیتی،  علوم  پیشکوت  استادان  از  یکی  به گفتۀ 
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شبانه روزی تأثیر بسزایی در تکمیل هویت معلمی دارند، اما باید برای این مسئله برنامه ریزی 
فرهنگی دقیق  تری انجام شود تا دانشجومعلمان در همه  حال برای تقویت روحیۀ معلمی در 
آینده ساخته شوند«. هم چنین باید گفت مطابق نظرات دانشجومعلمان، سراهای دانشجویی 
دانشگاه فرهنگیان تا رسیدن به استاندادهای الزم فاصلۀ بسیارزیادی نسبت به سایر دانشگاه ها 

دارد.

5.2. برنامۀ درسی اثربخش دورۀ چهارساله )کارورزی و دروس سه  گانۀ پژوهش و توسعۀ حرفه ای(

برنامۀ درسی کارورزی واحدهای درسی مناسب  دانشجومعلمان،  روایتی  اظهارنظر  مطابق 
برای این دوره تحصیل بوده است که از طریق واحدهای درسی کارورزی، دانشجومعلمان 
با نقاط ضعف و قوّت کار خود در نقش معلم آینده آشنا می شوند. در این دوره  ها، کسب 
تجارب گوناگون و مفید از کالس  های درس، الگوبرداری از شیوۀ تدریس آموزگاران چندپایه، 
تفکر وعمل در حین یادگیری از کالس  های درس ، یادگیری رفتار عملی از آموزگاران در 
دلسوزانۀ  نقش  دیدن  دانش آموزان،  با  آموزگاران  برخورد  نحوۀ  با  آشنایی  حین کارورزی، 
آموزگاران و یادگیری برخی از ارتباطات معلم و دانش  آموز و والدین، برایند اثربخش  بودن 

این برنامۀ درسی بوده است. 

دربارۀ تأثیر مثبت برنامه درسی کارورزی یکی از دانشجومعلمان نوشته بود؛

 »دورۀ کارورزی خیلی برای من مفید بود، چون وقتی به مدرسه و کالس درس می رفتم، به صورت 
عینی مسائل مدرسه و کالس درس را مشاهده می کردم و تجارب و اطالعات مفید و مناسب زیادی 
را کسب می  کردم. این یکی از مهم  ترین دانش های ارائه  شدۀ دورۀ کارورزی بود که به نظر بنده خیلی 

مفید و اثربخش بود و تأثیرش به مراتب بیشتر از دروس دیگر بود«.

هم چنین در روایتی دیگر دانشجومعلمی آورده بود که:

»من که خودم تا قبل از اینکه به کارورزی بروم، نمی توانستم حس معلم   بودن را درخود داشته باشم؛ 
نه تنها من تمام دوستان موقعی که به کارورزی رفتیم این باور را کردیم که ما هم م  خواهیم معلم 
باشیم. ابتدا تصورم قبل از آمدن به دانشگاه فرهنگیان دربارۀ حرفۀ معلمی بر این بود که معلمی 
یک شغلی است ساده و آسان؛ مخصوصًا معلم دورۀ ابتدایی، ولی بعد ورود به دانشگاه و گذراندن 
دوره های کارورزی و سروکارداشتن با دانش آموزان در این دور  ها آن روی کاغذ ورق خورد، دریافتم 

که معلمی شغلی است سخت  و دشوار و در کنار دشواری شیرین ...«.

مطابق  دیده  اند،  کارآمد  را   آن  دانشجومعلمان  دیگری که  درسی  برنامۀ  از  هم چنین،  
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روایت  های خودشان درس پژوهش و توسعۀ حرفه ای سه  گانه )پژوهش روایی، کنش پژوهی 
برخی  نداشتن تخصص  و  تطبیق  آنها کار  از  نظر خیلی  از  است که  بوده  درس  پژوهی(  و 
از  زمینه یک  این  در  است.  آنها تحمیل کرده  بر  را  فراوانی  این حوزه ظلم  در  استادان  از 

است: دانشجومعلمان گفته 
 »دروس ارزشمندی مانند روش تحقیق و کنش  پژوهی چون به صورت عملی بودند و به شکل عملی 
آنها را انجام دادیم، نتایج مفیدی برای ما داشته  اند؛ چون با روش پژوهش و تحقیق آشنا می  شدیم؛ 
اما دروس پژوهش روایی و درس  پژوهی را برای ما تطبیق زده  اند که در کارورزی 1 و 4 نتوانستیم 

این مفاهیم را بفهمیم«.

در جهت تکمیل یافته های روایت قبلی یکی از دانشجومعلمان چنین گفته است؛

حیطۀ  به  مربوط  بنده  نظر  از  معلم  تربیت  چهارسالۀ  دورۀ  در  دانش  انتقال  بخش  »کاربردی  ترین 
دروس مهارتی و کارورزی است که در چهار بخش نام برده  ام: 1. انجام اقدام  پژوهی در مدارسی که 
برای کارورزی انتخاب شده بود، با نظارت استاد راهنما و معلم راهنما در مدارس 2. ارائۀ دروس 
روش ها و فنون تدریس، تکنولوژی آموزشی، روش تحقیق، سنجش و اندازه  گیری، آمار، برنامه ریزی 
درسی و... 3. چهار دورۀ کارورزی در مدارس ابتدایی روستایی و شهری )حضور در مدارس تک  پایۀ 
شهری؛ کارورزی 1 و 2 و چندپایۀ روستایی؛ کارورزی 3 و 4( 4. کار های پژوهشی در طول تحصیل 

با راهنمایی استادان کاربلد«.

پژوهشی  زمینۀ کارهای  در  ایشان  خود  از  روایتی  دانشجومعلم،  این  روایت  با  همسو 
گفتنی است که از اثربخش  بودن برنامه  های درسی فوق در شکل گیری هویت حرفه ای معلمی  

دارد:  حکایت 
»در طول تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، با گذراندن واحدهایی دربارۀ روان شناسی تا حدود زیادی 
توانستم بفهمم که چگونه رفتارهای مناسب و مثبت دانش آموزان را در کارورزی 3 که عماًل با آنها 
کار می  کردم تقویت کنم و دروس پژوهش و توسعۀ حرفه ای که به عنوان پیش  نیاز دروس کارورزی 
بوده  اند و در کارورزی به صورت عملی با این پژوهش  ها سروکار داشته  ایم توانستیم به معلمی با 

تجربه های زیاد تبدیل شویم«.

بنابر موارد مذکور، باید گفت کارورزی برای دانشجومعلمان اهمیت فوق  العاده  ای برای 
پاشنۀ  »کارورزی  درسی، که  برنامۀ  این  در  دارد.  آینده  در  معلمی  مهارت  های  شکل گیری 
آشیل دانشگاه فرهنگیان است«)مهرمحمدی( نامیده شده است، کسب تجارب گوناگون و 
مفید در کالس  های درس توسط دانشجومعلمان و الگوبرداری از شیوۀ تدریس آموزگاران 
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و دبیران، تفکر حین عمل را برای آنها فراهم می  سازد. بنابراین، در این زمینه باید اعتقاد به 
برنامه ریزی و عمل دقیق در برنامۀ درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان وجود داشته باشد؛ 
زیرا از نظر بیشتر دانشجومعلمان )مصاحبه  شوندگان و روایت  های موجود( نیز این برنامۀ 

درسی بیشترین اثربخشی را در دوران تحصیل آنها داشته است.

3. پیش  بینی دانشجومعلمان از آیندۀ حرفه ای شان 

در این بخش، محورهای مثبت  اندیشی در امر تدریس، تفکر نوآورانه به تدریس، همدلی و 
نگاه دلسوزانه به امر تربیت، آمادگی در تدریس و پایبندی اخالقی در شغل معلمی از کدهای 
هویت  تکوین  در  اما  نیفتاده،  اتفاق  هنوز  اینکه  با  زمانی  تقویم  این  شد.  استخراج  اولیه 
حرفه ای دانشجومعلمان مطابق با آرمان هایشان در آیندۀ شغلی اظهار شده است و به لحاظ 

کیفیت چگونگی ظهور غالب دانشجومعلمان هیچ  گونه اظهارنظری کرده اند.

همسو با تبیین یافته های حاصل  شده از این پژوهش، باید گفت دانشجومعلمان معمواًل با 
یک تصوّر و اعتقاد ایده  آل دربارۀ تدریس و حرفۀ معلمی وارد مراکز تربیت معلم می شوند 
و بخشی از آرزوهای آنها به شمار می  رود و این باوِر نسبت به حرفۀ معلمی در مسیر برنامه -
های آماده  سازی دانشجومعلمان بسیار حیاتی به  نظر می رسد )ناولز1، 1992(. با این حال، 
هویت مفهوم باثباتی نیست؛ بلکه فرایندی است که مدام دستخوش تغییر می شود )فیمن 
– نمسر2، 2001(. زیرا، »خودِ« فرد را نمی  توان از روایِت زندگی فرد جدا در نظر گرفت 
داستان های  و  حال  نویسی  خود شرح  به  مربوط  روایات  تهیۀ  بنابراین،   .)1991 )کربی3، 
زندگی را هم به عنوان یک ابزار پژوهشی و هم به عنوان ابزار تکوین و شکل گیری هویت 
در دانشجومعلمان می  توان در نظر گرفت )پریز – الدیر و رویز- سلییا، 2012(. در این 
ابزار  یک  نه  تنها  معلمی،  حرفۀ  دربارۀ  دانشجومعلمان  خودزیست  نگارانۀ  روایت   راستا، 
پژوهش کیفی برای جمع  آوری اطالعات در نظر گرفته شده، به عنوان یک عمل اساسی در 
فرایند توسعۀ حرفه ای و هویت حرفه ای نیز می  تواند نقش اساسی داشته باشد؛ زیرا، از نظر 
کارنی4)2002( نیز ذهنیت و هویت معلمی از طریق روایات قابل بررسی هستند. روایات ما 
را قادر می  سازد تا با دیگران ارتباط برقرار کنیم و تجارب زندگی خود را مدنظر قرار بدهیم. 
بنابراین، هویت را می  توان از دیدگاه روایتی، هم چون داستانی تفسیر کرد که یک نفر دربارۀ 

خودش بیان می کند.
1. Knowles
2. Feiman-Nemser
3. Kerby
4. Kearney
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بحث و نتیجه  گیری

این پژوهش با هدف شناسایی و تعیین پیش  بایسته  ها و عوامل مؤثر بر تکوین هویت حرفه ای 
دانشجومعلمان انجام شده است. نتایج به  دست  آمده از پژوهش نشان می دهد هویت حرفه ای 
یک دفعه شکل نمی گیرد؛ بلکه دانشجومعلمان با مجموعه ای از باورها و اعتقادات دربارۀ 
شغل معلمی و تدریس که با خود به  همراه دارند، وارد دورۀ چهارساله تربیت معلم می شوند 
که این فرایند از عوامل زیادی تأثیر می  پذیرد. در این پژوهش، هویت حرفه ای معلمی در 
سه سطح تقویمی )قبل، حین و بعد از دوران تحصیل در دانشگاه( نشان داده شده است که 
مقوله های استخراج  شده از پروژه  های دانشجومعلمان ورودی  های 1391رشتۀ علوم تربیتی 
)گرایش آموزش ابتدایی( عبارت اند از: دوران قبل از تحصیل در دانشگاه )خانواده و جامعه 
و دوران مدرسه قبل از ورود به دانشگاه(، دوران حین تحصیل در دانشگاه )نقش استادان، 
مدیران و عوامل اجرایی دانشگاه، محیط و فضای دانشگاهی، سرای دانشجویی و سرپرستان 
شبانه  روزی و برنامۀ درسی کارورزی(، همچنین دوران بعد از دانشگاه )مثبت اندیشی در امر 
تدریس، تفکر نوآورانه به تدریس، همدلی و نگاه دلسوزانه به امر تربیت، آمادگی در تدریس 

و پایبندی اخالقی در شغل معلمی(.

و چاون، 2011؛  لینگ  ، 2016؛ چونگ،  مینسلین  و سکارا  )ایوانوا  نظر محققان  از 
تیموسوک و یوجست، 2010؛ چیپنز، آلترمن و ولریک ، 2009؛ کانلی و کالندینین، 1999؛ 
بروکو و پاتنام، 1996( که نتایج پژوهش آنها با نتایج این پژوهش همسوست، در جهت 
تبیین یافته های این پژوهش نتایج یافته های آنها نیز هویت معلمی را متأثر از تجارب قبلی 
از قبیل دوران مدرسه، خانواده و حتی معلمان دوران مدرسه دانسته شده است. با وجود 
به  برداشت  ها نسبت  باورها و  آیا  این است:  بوده  پژوهش مطرح  این  در  این، سؤالی که 
هویت ثابت هستند یا پس از مواجهه با برنامۀ آماده  سازی دوران تربیت معلم دچار تغییر 

می شوند؟

بررسی این پژوهش تحت مقوله هایی یادشده در اعتبارسنجی حاصل  شده از مصاحبه  از 
دانشجومعلمان، که گفته  اند مقوله های استخراج  شده در تکوین هویت معلمی نقش بسزایی 
دارد، نتایج این پژوهش را بیش از پیش قوّت می  بخشد و توجه به تک  تک مقوله های یادشده 
الزام  آور  را  فرهنگیان  دانشگاه  در  دانشجومعلمان  تربیت  درسی  و  آموزشی  برنامه  های  در 
می سازد. با توجه به انتظاراتی که افراد قبل از ورود به دورۀ چهارساله و دانشگاه فرهنگیان 
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از این محیط دارند و نیز توجه به این موضوع که دورۀ چهارساله دانشگاه می  تواند باورها 
و ایده  های قبلی دانشجومعلمان را تاحدودی تغییر دهد )چونگ، لینگ و چاون، 2011؛ 
چیپنز، آلترمن و ولریک ، 2009؛ دانیل وایز ، 2001(، در دیدگاه دست اندرکاران تعلیم و 
تربیت دانشجومعلمان و نیز فراهم  آوردن زمینۀ قوّت برنامه  های پنهان و آشکار این دانشگاه، 
می  تواند بخشی از انتظارات دانشجومعلمان را برآورده سازد. از طرفی توجه به این مهم که 
توسعۀ همه  جانبۀ یک جامعه، با هویت معلمی آن جامعه مّیسر می شود، برای دستیابی به نظام 
آموزشی کارآمد، باید در دانشگاه فرهنگیان به دنبال معلمانی با زمینۀ هویت معلمی بود؛ زیرا، 
توجه به عوامل ذکرشده در این مطالعه به  ویژه مقوله هایی که به دورۀ قبل از ورود به دانشگاه 
مربوط می شوند، در صالحیت ورودی  های این دانشگاه، بدون  شک می  تواند کیفیت معلم 
را در دانشگاه فرهنگیان ارتقا دهد و نیروهای تربیت  شده را متناسب با رشد سریع علمی و 
تکنولوژیکی آماده سازد تا بتوانند یکی از زمینه  های الزم برای رشد همه  جانبۀ دانش آموزان 

این مرزو بوم را فراهم سازند.

اما  می شوند،  آماده  سازی  مراکز  این  وارد  خاصی  هویت  با  دانشجومعلم  اینکه  باوجود 
نتواند نقش خویش را به  درستی  چنانچه در قوام هویت حرفه ای دانشجومعلمان، دانشگاه 
از جمله،  آید.  وجود  به  آنها  معلمی  هویت  در  زیادی  است مشکالت  ممکن  اعمال کند، 
داده  ا  ند،  تشخیص  هم  درسته  و  داشتند  چهارساله  دورۀ  در  دانشجومعلمان  دغدغه  ای که 
کمبود امکانات دانشگاهی مانند کمبود فضای خوابگاهی، کتابخانه، فرهنگی- ورزشی و 
زیرساختی و ضعف در اجرای برنامۀ درسی کارورزی بوده است؛ اما قوّت  های حاکم از نوع 
نقش استادان، برنامۀ  درسی بازنگری  شده و دیده  شدن دانشگاه با ساختار جدید و روند رو 
به رشد آن می  تواند آیندۀ خوبی در راستای قوام  بخشی به هویت حرفه ای دانشجومعلمان در 

نظر گرفت.

کاربردها

از مطالعۀ کنونی، چندین نتیجه برای توسعۀ برنامۀ تربیت معلم و نیز موارد متعددی دربارۀ 
دانشجومعلمان از جمله مالک  های پذیرش و ... حاصل می شود. اول در حوزۀ ارزش های 
درونی )ذاتی( دانشجومعلمان که به عنوان اعتقاد به ارزش تدریس مطرح بود، این عمل بعد 
از 4 سال در سطح باال باقی می ماند که بیشتر دانشجومعلمان تحقق این امر را در کیفیت 
درسی  برنامۀ  بر  درونی، عالوه  ارزش  پایداری  این  اعالم کرده اند.  درسی کارورزی  برنامۀ 
کارورزی، دست  اندرکاران تربیت معلم را به اجرای با کیفیت برنامۀ درسی چهارساله ملزم 
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می  سازد که باعث تقویت نگرش درست به حرفۀ معلمی می شود. دوم، در حالی که باورهای 
دانشجومعلمان ) قبل از دانشگاه( تا حدودی بدون تغییر باقی می  ماند، واقعیت کالس درس 
در طوِل کارورزی  ها، به طور حتم بر میزان کارایی آنها و نیز بر هویت آنها به عنوان یک معلم 
تأثیر دارد؛ اما فضای دانشگاهی نیز باید توسط وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش در 
قوام هویت حرفه ای این دانشجومعلمان بهبود یابد؛ زیرا از نظر دانشجومعلمان، استاندارد 

فضای دانشگاهی در دانشگاه فرهنگیان هنوز محقق نشده است.

معلمی  هویت  تکوین  در  بسزایی  تأثیر  دانشگاه  از  قبل  دوران  اینکه  باوجود  بنابراین، 
دانشجومعلمان دارد، آماده  سازی دورۀ چهارسالۀ دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان در 
به  طور همزمان در تکوین و قوام  به طوری که حتی می  تواند  نبوده است؛  قوام آن بی  تأثیر 
هویت معلمی کارساز باشد. بنابراین بر اساس یافته های پژوهش، راهکارهای کاربردی زیر 

واقع شوند: دانشجومعلمان می  توانند مؤثر  قوام هویت معلمی  در 

در دوران چهارسالۀ تحصیل در دانشگاه، سیاست گذران دانشگاه فرهنگیان باید به ترکیب 
ویژگی های  و  حرفه ای  هویت  تا  توجه کنند  دانشجومعلمان  و شخصی  حرفه ای  جنبه های 
شخصیتی یک جا در یک معلم تبلور پیدا کند. در جهت تبلور هویت حرفه ای برنامۀ درسی 
درس پژوهی(  و  کنش  پژوهی  )روایت  پژوهی،  معلم  محور  پژوهش های  نیز  و  کارورزی 
می  توانستند بیشترین نقش را داشته باشند که روایت  های دانشجومعلمان نشان داد دانشگاه 
شخصیتی  ویژگی های  دربارۀ  هم چنین  است.  داشته  زمینه  این  در  عمده ای  ضعف  های 
سراهای  فیزیکی،  )محیط  دانشگاهی  فضای  پژوهش،  نتایج  با  مطابق  دانشجومعلمان 
دانشجویی و ...(، برخورد عوامل اجرایی دانشگاه و سرپرستان سراها، به  ویژه منش استادی 
با ضرورت کیفیت  بخشی  فرهنگی  و  برنامه  های علمی  و  اعضای هیأت علمی  و  مدرسان 

ایفا کنند.  را   می  توانند نقش مؤثری 

عالوه بر راهکارهای کاربردی، پیشنهادهای پژوهشی زیر برای ادامه این مطالعه توصیه 
می شود:

1- تحلیل کمّی  نگر بر سازۀ »تکوین و قوام هویت معلمی« در قالب مطالعات طولی در دانشگاه 
فرهنگیان؛

2- تحلیلی کیفی بر شکل گیری هویت معلمی سایر دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در قالب 
مطالعۀ حاضر؛

فرایند  راستای  در  معلمی  اخالق  و  هویت  قوام  و  شکل گیری  از  پدیدارشناسانه  تحلیل   -3
یاددهی-یادگیری.
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