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 چکیده

 انجتا  شتد    ای نومعلمان استتان ررستتان  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سواد تربیتی با هویت حرفه

تحقیت    آماری جامعه بود  یپیمایش و از نظر گردآوری داده ها از نوع کاربردی، هدف، از نظر پژوهشاین 

 522 بتا  حجم نمونه برابر کوکرانگیری از فرمول که با بهره ،بود نومعلمان استان ررستان  کلیه حاضر شامل

انتختا   در استتان،   وزشیمآ مخلف مناط ای از سهمیه گیرینمونه به شیوه تعیین گردید، نمونه آمارینفر 

ای و ستواد تربیتتی در   محق  ساخته هویت حرفه های پرسشنامه داده های آماری ازگردآوری  برای شدند 

  استتفاده شتد   07/7 بتایی و پایتایی   و محتوایی قابل قبول دو بعد نگرش و روش تربیتی با روایی صوری

میتانگین نمتره   ؛ دادهتا نشتان   یافتته   استتفاده شتد    SPSSنر  افتزار  داده های آماری از وتحلیلتجزیه برای

هتای    در مورفته بتود  در حتد متوست    ای و ستواد تربیتتی  در تمامی ابعاد متغیرهای هویت حرفهنومعلمان 

در  میتانگین در حتد زیتاد و   برخورد با دانش آموزان خاطی و  استفاده از فنتاوری اطععتاو و ارتباطتاو    

 متدنی، -اجتمتاعی  حقتو   متذهبی، -ملتی  هویتت  پذیری، مسئوریت همکاری، روحیه ابعاد ایجاد ارتباط با

و مورفته   برخوردار بودنتد  در حد کمتر از متوس از میانگین دانش مربوط به متغیر سواد تربیتی  آشناسازی

ای نتو معلمتان   بودن از هویت حرفه خو  معلم به معلم و اطمینان یک عنوان به خود گرفتن نظر های در

-ریتزی ها و برنامته سیاست در بازنگری رزو توان نتیجه گرفت می   قرار داشتتر از متوس   در حد پایین

سواد تربیتی معلمتان و  های تربیتی جهت افزایش های درسی مبتنی بر تغییر نگرش تربیتی و آموزش روش

 شود نیروهای آموزشی بیشتر از گذشته نمایان می جذ  بازنگری در

 استان ررستان نومعلمان، سواد تربیتی، ای،حرفههویت واژگان کلیدی:   
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 مقدمه

به طوریکه  شد،چندان دور، سواد به توانایی خواندن و نوشتن در سطح متوس  اطع  می در گذشته نه

 کردند ن  بی سواد اطع  میآافراد باسواد و مقابل  کسانی که توانایی خواندن و نوشتن را دارا بودند،

-توانمندی از طیفی به سواد تعریف، طب  دانند می انسان تفکر و هاآگاهی یشاروده را   اندیشمندان سواد

 ریاضیاو از استفاده و نوشتن خواندن، گفتگو، طری  از دیگران با ارتباط برای برقراری نیاز مورد های

 ارتقای آن هدف و رسدمی ظهور به مختلف هایآوری فن و هارسانه کارگیری با به که شودمی اطع 

 و انسان اجتماعی و فردی هایظرفیت یتوسعه و بشری مسائل حل مشارکت جمعی، روزمره، زندگی

 ( 2 :3198،عظیمیاست) او یجامعه

که  دانستهایی مهارورا شامل  آن ،با تغییر ماهوی در تعریف سواد  53سازمان ملل در دهه دو  قرن   

یک « یونسکو»تازگی  حال و بهاین با ها مصدا  باسواد بودن قرار گرفت ها و مهاروداشتن این توانایی

بار دیگر در تعریف سواد تغییر ایجاد کرد  در این تعریف جدید، توانایی ایجاد تغییر، معک باسوادی 

های خود، ها و آموختهز خواندهبا استفاده ا اید قادر باشدبباسواد  طوریکه شخصهبقرارگرفته است 

گانه مورد نظر سازمان ملل، سواد تربیتی است  35یکی از مهارتهای  تغییری در زندگی خود ایجاد کند  

 نحو به فرزندان تربیت توانایی از است عبارو تربیتی سوادسواد تربیتی  بر اساس تعریف سازمان ملل،

 جاآن از واقع است، در تربیتى نظا  از محصورى بشرى جوامع هاىفرهنگ همه   (5735شایسته ) یونسکو،

 براى معینى غایت و معنا نماید، می ترسیم خود یافته مطلو  تربیت انسان از تصویری اى،جامعه هر که

در کند   تربیت معنا و تصور این بر اساس را افراد تا کوشد مى رذا است، قائل خود ارزشی تربیت درنظا 

فرایند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعاری پیوسته ی هویت متربیان، به  "بنیادین تربیت به معنایسند تحول 

صورتی یکپارچه و مبتنی بر نظا  معیار اسعمی، به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحق  

ت این گونه تعریف شده است و هدف کلی تربی "آگاهانه و اختیاری مراتب حیاو طیبه در همه ابعاد

تکوین و تعاری پیوسته هویت متربیان به گونه ای که بتوانند در موقعیت خود و  "تعریف شده است : 

دیگران در هستی ، را به درستی درک و آن را به طور مستمر با عمل صارح فردی و جمعی متناسب با نظا  

کیمیای که  است اهمیت حائز دریل این به تربیتی  سواد به پرداختن بنابراین   "معیار اسعمی اصعح نماید 

 با را چیز همه و گردد خاکستر به تبدیل ها،انگارى سهل و کافی دانش و اطعع عد  با استممکن  تربیت،

به طور قطع یکی از نظا  های مسئول در تربیت و پرورش انسانها در هر   بکشاند نابودى و انهدا  به خود

 هیکه نظا  آموزش و پرورش بر پا بنیادی ترین عناصریاز  یکاست و ینظا  آموزش و پرورش  ای،جامعه

 یتیگذاران ترباستیاغلب متخصصان و س ریاخ یهاکه در سال یبه طور ،معلم است ودهآن استوار ب ی

هرگونه اصعح و  یو نر  افزار یعوامل سخت افزار ریبا سا سهیاند که در مقاافتهیدر شتریهر چه ب
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 ی)قهرمان معلمان وابسته بوده است  یتیعملکرد ترب تیفیبه ک می، به طور مستقتربیت فرزندان در  شرفتیپ

 ( 3190 ،عباس زاده ،فرد

امری تربیتی است و معلمان  نشان می دهد تدریس اساساٌ( 5732)3تحقیقاو استنبرک،کاررسون و مارانن

ترین عامل پرورش  سیعنوان اساه خود باینکه معلم به نقش   عامعن تربیتی هستند چیز،راز ه بیشتر

هسته اصلی هویت  های تربیتی یک معلم،که اساس کفایتطوریهب  انسان آگاه باشد، بسیار مهم است

کرتیج و   توان گفت تعبیر خویشتن معلمان )  بنابراین میدهدرا تشکیل می معلمان ایحرفه

مهمترین  موضوعی که در دهه اخیر،  داشته باشداط بتواند با سواد تربیتی آنان ارت(می5772همکاران

به عنوان درکی که  معلمان 5های تحقیقاتی در حیطه ی  نقش معلمی بوده است  هویت حرفه ایحوزه

هویت توان گفت ( و می5771شود)تیکل،محسو  می ای دارند،معلمان از خود به عنوان یک فرد حرفه

ای که در گران درنظر گرفته می شود ازجمله تصاویر گستردهای تحت تأثیر مفاهیم و انتظاراو دیحرفه

اما باید    (5772)بیچارد و ورروپ، جامعه پذیرفته شده در مورد آن چه معلمان باید بدانند و انجا  دهند

 یک و است تغییر حال در مداو  طورهب  نیست پایدار و ثابت ای یک نهادحرفه هویت"توجه داشت که 

 مدو معلمان، شخصی هایویژگی توس  تنها نه ایحرفه هویت کهاین همچنین  دارد مداومی و فعال روند

ی  های حرفهزمینه و شرای  توس  همچنین هکبل گیردمی قرار تاثیر تحت قبلی تجار  یادگیری و و زمان

بنابراین    (1،5757پذیرد)اورسنمی تاثیر هم آموزشی و هانگرش و ها مهارو و دانش همکاران، شامل 

فعاریت تربیتی در حیطه ی  رویکرد تدریس، ،لم مفهومی است که با فلسفه تدریسای معهویت حرفه

باشد  شناخت و دستیابی به مربوط می سواد تربیتی است، نگرش و عمل تربیتی که در مجموع، دانش،

های گذاریبهبود سیاستتواند به می معلمان،ای باط سواد تربیتی با هویت حرفهارت چگونگی و چیستی،

نجامد   تحقی  حاضر های فرهنگیان بیاپرورش و دانشگاه آموزش ودر آموزشی و تربیتی کعن  خرد و

قصد دارد ضمن بررسی وضعیت سواد تربیتی  و هویت حرفه ای نو معلمان در استان ررستان، به بررسی 

 یو جهت ده ییراهنما یبرا  که است دهیآموزش د ینومعلم فردرابطه ی دو متغیر مذکور بپردازد   

 یهاهینظر یساز یحلقه در عمل نیآخر یاست  و دهیدانش آموزان رسما مأمور گرد یتجار  آموزش

 ندیشخص در فرا نیمهمتر نیموزان است؛ بنابراآنظا  آموزش و پرورش و دانش  یو واسطه یتیترب

 که است داده نشان تحقیقاو  (21: 3192نوین،  شود) یقلمداد متی یی آموزشی و ترببرنامه یاجرا

 در معلمان است ایحرفه هویت گیریشکل و توسعه ضامن که معلمی ایحرفه هایکفایت از یبسیار

وضعیت نومعلمان می   شناخت بنابراین و شودمی داده آموزش دوران تربیت آنان برای احراز شغل معلمی

 یاری رساند های آموزشی ریزیتواند به برنامه

                                                           
1Stenbergk.karlsson,l.,pitkaniemi.h.& Maaranen,K  
2 Professional identity 
3 Olsen 
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 پیشینه نظری و تجربی  

 شده ارائه سواد از متضادی گاه و گوناگون در ارتباط با مفهو  سواد باید گفت تعاریف سواد تربیتی:  

 طورکلی به است برانگیز بحث حال درعین و کننده مفهومی گیج سواد مفهو  تصور، برخعف   است

 «رویکرد  :قرارداد موردبررسی متفاوو رویکرددو  قارب در توانمی را سواد گوناگون تعاریف

 ذهنی های توانایی بافت با از در رویکرد مستقل سواد  » بافت از مستقل « رویکرد و » ایدئوروژیکی

 در دارند  یکسانی کاربرد گوناگون، شرای  و ، اجتماعی هایبافت در هاتوانایی این و دارد ارتباط خاصی

 قابلیت داشتن معنای به نیز بودن باسواد و شودمی نوشتن تعریف و خواندن توانایی سواد برداشت، این

 این پایه بر .است رمزگشایی و رمزگردانی با مرتب  فنی های نیز مهارو و مکتو  متون و مواد از استفاده

 جمعی یا شخصی و بد یا خو  هدفی، نوع هر برای تواندمی و گیریبدون جهت است امری سواد دیدگاه،

 استفاده بعدی هاییادگیری برای آن از توانندمی شوند، می باسواد افراد که همچنین، هنگامی رود  کار به

 میعدی به 3987و3907 های دهه طول در واقعیت گیرند  این بهره آن از زندگی روزمره در یا و کنند

 سواد  رویکرد به و است شده پذیرفته تربیت و تعلیم حوزه در امروزه که شد منجر سواد از دیگری رویکرد

 فراتر بسیار  که کندمی اشاره هاقابلیت از ایمجموعه به سواد دیدگاه، این در  شودمی نامیده ایدئوروژیکی

 معنای باشد،  به مکتو  متون نوشتن و خواندن معنای به تنها کهآن جای به و هستند نوشتن و خواندن از

 سواد(گیرد می کار به معنا انتقال برای بشر که است اشکاری تما  در اطععاو رمزگشایی و رمزگردانی

 شیوه های جدید و هافناوری تأثیر دیداری(همچنین، و داری خوان شنیداری، نوشتاری، گفتاری، چندگانه

 آوردن طیف دست به مستلز  سواد آوردن دست به دیگر، عبارو به  دارد مدنظر نیز را اطععاو پردازش

 برابر در نیز واکنش و آن پردازش و اطععاو انواع از استفاده برای که هاستدانش و مهارتها از گستردهای

 متأثر ایدئوروژی رویکرد بر مبتنی سواد چندگانه قابلیت این، بر ععوه .است ضروری جامعه هایدگرگونی

 و است جامعه هایآرمان و اهداف ها،ارزش از متأثر تر روشن بیان به جامعه یا هر فرهنگی-اجتماعی بعد از

 (  5738 ،2استریت)باشد یری جهت بدون تواندنمی

که  ند شده مدرن و مفید سواد نوع 12 از بیش معرفی و کشف به موف  پژوهشگران اخیر، هایدهه طی در

سوادهای  ازجمله .شودمی محسو  هاآن از یکی تنها ما، آموزشی نظا  در مصطلح معنایه ب علمی سواد

سواد  خبری، سواد ای، رسانه سواد سیاسی، سواد اجتماعی، سواد فرهنگی، سواد به توان می مدرن و مفید

، سواد تربیتی فناوری، سواد خواندن، سواد ،هنری سواد بصری، سواد اطععاتی، سواد علمی، سواد تبلیغاتی،

 و استانداردها تعریف، یک هر که سواد عاطفی و      اشاره کرد؛ سواد ارتباطی، سواد محی  زیست،

  رادارند خویش توسعه راهکارهای

                                                           
4 Street 
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 فرایند طی بتوانند که گونه ای به است نحو شایسته به فرزندان تربیت توانایی از سواد تربیتی  عبارو  

 با برخورد در بینیو روشن همکاری روحیه تقویت مستلز  امر این که سازگارشوند جامعه با شدن اجتماعی

 به جمعی، تمایل کارهای در مسئوریت قبول جمعی، کارهای برای انجا  رغبت مخارف، عقاید و افکار

( آنچه در سواد تربیتی 3193است)طارب زاده و همکاران، دیگران عقاید به احترا  و دیگران با معاشرو

  مورد تاکید و بررسی است نقش تربیت ، نگرش و دانش تربیتی است  

 اند بهکرده های مختلف، اقدا  به تعریف تربیتو عارمان علو  تربیتی با گرایش شناسانفیلسوفان و جامعه

ن تربیت را عبارو از رساندن جسم و افعطویافت   توان به تعریف واحدی دستندرو می ای که بهگونه

گی تربیت مهیاکردن انسان است برای زند ،داند، به نظر اسپنسر ن پایه کمال و جمال میبایتریروح به 

 وپرورش هنری است که افراد را برای زندگانی آماده می کامل است  ژان آموس کمینوس میگوید: آموزش

دورکیم در این    (08:3197 ،منادی)و دین شود خع کند و هدف این است که فرد دارای دانش، ا

گانی گوید: تربیت عملی است که نسلهای بزرگسال بر روی نسلهایی که هنوز برای زند خصوص می

جسمانی و  حایودهند و هدف آن این است که در کودک شماری از  اجتماعی پخته نیستند انجا  می

ای که  هم و نیز در محی  ویژه برانگیزد و پرورش دهد که جامعه سیاسی بر روی خعقی راو ا عقعنی

از  را تربیت ( 3191( سیف)372: 3197منادی،)کنند شود، اقتضا می فرد به نحو خاصی برای آن آماده می

جانبه شخصیت پرورش یابندگان در جهت کسب  فرایندى منظّم و مستمر که هدف آن هدایت رشد همه

و درک معارف بشرى، هنجارهاى موردپذیرش جامعه و همچنین کمک به شکوفا شدن استعدادهاى آنان 

ها و  و تربیت، مفاهیم، نظریهصول تعلیم ست  اا ،می داند بطوریکه دارای اصول و قوانین مهمیاست 

قواعد نسبتاً کلی است که در بیشتر موارد صاد  است و باید راهنمای مربّیان، معلّمان، مدیران، اوریاء 

آموزان در کلیه اعمال تربیتی باشد  اصل منشأ انتخا  روش است  روش راه یا  فرهنگ و واردین دانش

شود که  گرداند و سبب می عمل تربیتی را منظم میطریقی است که بین اصول و هدف امتداد دارد و 

اصل -2اصل آزادی، -1اصل کمال، -5اصل فعاریت،-؛ این اصول عبارتند از: امعلم به هدفش برسد

جانبه و متوازن  در تربیت باید به رشد همه  (3192)شریعتمداری،  اصل اجتماع -6اصل تفرد   -2سندیت

، هنری در جهت وصول به اهداف اخعقیرکت اجتماعی، شخصیت متربی در ابعاد عقلی، عاطفی، ح

 .را به هدف برساندتربیت کنندگان تواند  فرهنگی جامعه توجه داشت  نگرش محدود در تربیت نمی

مهمترین   تربیتی درست است که انسان را با تمامی ابعادش هدف قرار دهد نه در بعدی یا ابعادی محدود

بعد شناختی یا عقعنی به طوریکه -3: اند از انی انسان برشمرد عباروابعادی که میتوان برای زندگی رو

کودکان، به  عقعنیهای تعلیم و تعلم و تربیت عبارو است از تعاری دادن و گسترش قوای یکی از هدف

و منطقی  عقعنی یرود که کارها و عملکردها منطب  با موازین  کرده انتظار  این معنا که از شخص تحصیل

 های ذهنی جانبه از توانمندی ی گسترده و همه تربیت شناختی باید فرزند انسان را در استفادهدر   باشد
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و تفکر منطقی و نیز گسترش  یلهای گوناگون آن، استفاده از استداش، یعنی استفاده از حافظه و جنبه

را تا حد امکان ضمن توجه به سایر ابعاد شخصیت انسان باید بعد شناختی او و  ، یاری کندخعقیت

  (3198کاردان و همکاران،)پرورش دهد

ها و دقای  خاصی است  از ابعاد دیگر تربیت، بعد عاطفی آن است  این بعد دارای ظرافت بعد عاطفی: -5

شود؛ یعنی قوه محرکه برای انجا  یک این بعد باعث برانگیختن متربی برای انجا  عمل و یا ترک آن می

  (3196آورد)احمدی،هم می انگیزه یز  برای عمل را را ربیت،بعد عاطفی تفعل است  

سازد و زمینه دیگر آماده می هایتربیت جسمانی، در حقیقت متربی را برای فعاریتبعد حرکتی: -1

توجه به بعد حرکتی   انسان را فراهم کندعقعنی و اخعقی شکوفایی جوانب مختلف روحی و معنوی، 

جسمانی انسان در تربیت، یعنی سارم و متعادل نگهداشتن جسم و حرکاو نیز ازجمله وظایف تربیتی 

  (3198)ارقرایی، است

 با دیگران سهم مهم بر عهده اوشخصیت انسان بر رفتارهایی تأکید دارد که در ارتباط  بعد اجتماعی: -2

ی دیگر وابسته است که برخی اجتماعی بودن آدمی را ذاتی او دارند  انسان چنان به جامعه و انسانها

در بین  او حضورتوجه به  ترین ابعاد تربیت انسان،بنابراین از مهم  انداند و او را مدنی بارطبع نامیده دانسته

 ( 3190باشد) دانشمند،های گروهی میو مشارکت افراد جامعه

فرهنگی ی و خعقدر تعلیم و تربیت انسان پرورش جنبه ایکی از موضوعاو مهم : اخعقی-فرهنگیبعد -2

شکل گیری هویت   .است و آشنایی او با ارزش ها و هنجارهای جامعه تأمین نیازهای روحی فرداست 

 (5736ملی،اجتماعی و هویت فردی و دینی در این مرحله انجا  می پذیرد)اورسون،

: در تعریف نظریه تربیتی بیان می کند(5773) 2کوتگ  تربیت یز  تلقی می شودوجود نظریه برای   

چون مدرسه یا موقعیتی همچون تدریس و ای همهای عا  که عملیاو موسسهای از گزارهمجموعه

توان آنها را در ای که میها بسیار انتزاعی و کلی هستند؛ به گونهکنند  این گزارهیادگیری را تبیین می

تاریخ تعلیم و تربیت   های مستقیم آنها تعمیم داد و اعمال کردگاههایی متفاوو یا خاستخصوص موقعیت

می، یا تمدن عها، مثل تمدن یونان باستان، تمدن اسای از تمدندهد که از دیر باز دست کم درپارهنشان می

های نظری های عملی تعلیم و تربیت در چارچو  آموزهجدید در عصر صنعتی و فرا صنعتی فعاریت

های تعلیم و تربیت زمینه نظریه  اندگرفته که اهل فن آن را نظریه تعلیم و تربیت نامیده خاصی صورو

کنند، و به فرایند تعلیم و تربیت نظم و انسجا  و جهت های عملی تعلیم و تربیت را فراهم میهای فعاریت

متعلمان باید دارا با  خشند  افزون بر این، نظریه تربیتی تا حدودی نوع منش، شخصیت و صفاتی را کهبمی

های نظریه ،کوتگ .شند و نیز نوع دانش و بینشی که شایسته است فراگیرند، تا حدودی مشخص می کند

از های انشقاقی که نظریه -3استگاه آنها به سه دسته تقسیم می کند: خ تعلیم و تربیت را با توجه به 
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گیرند  گاهی اوقاو های فلسفی نشأو میدیدگاهتر دانش و معرفت بشری مانند مکاتب و های وسیعحوزه

طون در عها، با قدری مسارحه، نظریه تربیتی خوانده شده اند، هم چون نظریه تربیتی افخود این فلسفه

ها، مفاهیم و اصول ای از دیدگاهگونه یا واکنشی شامل مجموعههای عکس ارعمل نظریه -5 جمهوری

نظریه  -1 .ا ین موقعیت خاص اجتماعی و اقتصادی به ظهور می رسندتربیتی است که به منظور مقابله ب

های برگرفته از عمل به مجموعه مفاهیم، رویکردها، و اصول تربیتی گفته می شود که ارزش و اعتبار خود 

های که از پاره ای اعمال و روش "مدارس کار آمد  "را در عمل به ثبوو رسانده باشند، مانند نظریه

 (  52: 3197)گوتک،سرچشمه گرفته است تربیتی موف 

-3 است زیر موارد شامل ای معلمان وجود دارد کههای متفاوتی از هویت حرفهای: برداشتهویت حرفه

 ایحرفه هویت معلم، حرفه یادگیری از ما درک-1 معلم ایحرفه توسعه-2 معلمی حرفه ماهیت پیچیده

  ( 3192)قدرو فر،شودمی تعریف باشند دارند آرزو که معلمی عنوان به اغلب

 موضوع یک عنوان به خود ایحرفه وظایف درباره تفکر افراد وسعت که معتقدند ( 5735هافمن) و مور

 ،)صدایی هم و هماهنگی( وظایف دیگر با ، هماهنگی)ظرفیت( بودن جذا  و جارب ،)مرکزیت( مهم

 که هویتطوریهاست ب برخوردار بیشتری از اهمیت ایحرفه هویت در دیگران با همکاری و خود معرفی

 (  اریکسون معتقد است3189دانشور،( دهدمی تشکیل را افراد غارب هویت مجموعه از مهمی بخش شغلی

 .است مشاغل دنیای به با توجه هویت حس یک کردن برقرار نوجوانی، تکاملی اوریه وظایف از یکی

 های استعداد و ععئ  ها،از هدف روشنی و یکپارچه منسجم، تصویر یک داشتن معنای به ایحرفه هویت

 رو در شخصی توانایی اطمینان به و راحتتر گیری تصمیم که شود می سبب خصوصیاو این است شخصی

 ارزش که شغلی داشتن گیرد  صورو کمتری زحمت با اجتنا  قابل غیر محیطی ابهاماو برخی با رویی به

 احساس به و میکند زیاد را افراد نفس به اعتماد برآید آن عهده خوبی، از به بتواند و باشد داشته اجتماعی

  (372: 3192کند)نوین،می کمک ثباو با هویت و ایمنی

 گاهیآ -3 :دهدمی مرحله توضیح  4در را آن هویت، گیریشکل تفسیر جریان برای (5737)6هارتر 

 و ساختن و جستجوی اختیاراو و اکتشاف ) ریزی طرح -5محیطی انتظاراو شناخت و خود ارزیابی

 مورد در بیشتری آگاهی که ی افراد است معتقد وی .هویت یک تکمیل -2 تعهد -1هدفها به دادن شکل

 مورد در کمتری مشکعو دارند کمتری آگاهی همساینی که به نسبت دارند اهدافشان و مهارتها ، ععئ 

  (83: 3192داشت)هاشمی،امیدی، خواهند هویت حرفه ای

 ای معلمان را اینگونه بیان کرده اند:(ابعاد هویت حرفه3195حیدری و رضایی)
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همه  یو تندرست شرفتیتعهد به پ رندگان؛یادگی: انتظار بای از خود، همکاران و یاصفاو حرفه -3

و  یفکورانه، نوآور یابیارزش  ینگرش، ارزش ها و رفتار مثبت؛ تعهد به بهبود عمل از طر رندگان؛یادگی

 یگریمرب یگشاده بودن نسبت به ارزش ها گران؛یبا د یهمکار

 کیبه منظور آن که  یو دانش پداگوژ یدر دانش موضوع وستهیپ شرفتی: پ یادرک و دانش حرفه-5

 .اثربخش باشد یاحرفه

 یطهایمح ؛یکعس تیریمد یروشن برا یچارچو  ها ؛یمشارکت ی: کارها یاحرفه یهامهارو-1

 ،یزیبرنامه ر  یو سنجش از طر یریادگی س،یتدر یروشن برا یچارچو  ها من؛یهدفمند و ا یریادگی

 شرفتیپ یمناسب زانیکه به م یبه گونه ا ییاز همه سطوح توانا رندگانیادگیشدن  ریدرگ

 ( 373-97: 3192)هاشمی،امیدی،کنند

 ت،یاز ابعاد هو کیرا فهرست کرده اند  همراه با هر  یاحرفه تیسه بعد از هو( 5778) 0 نگتونیو ک ید

  یمح ریو در تاث یحرفه ا یریادگیابعاد  ییشناسا یکه برا رندیگیمتضاد شکل م یهاتیبا هو تیهو ریز

معلمان چگونه  تیموقع نکهیدرک ا یآنها برا لیو تحل هیابعاد و تجز نیدارند  ا تیمحل کار اهم یفرهنگ

 شود مهم هستند یم تیتثب

 معلم خو  و آرمان کیاز  یاسیو س یانتظاراو اجتماع ینشان دهنده یا: بعد حرفهیاحرفه تیهو -3

معلم خو  را شکل  کیچه بر آن یاجتماع یهاشیو گرا استیبعد به نفوذ س نیاوست  ا یتیترب یها

ها  تیمسور ها،حجم کار، نقش  ،یامانند توسعه حرفه یبعد ممکن است ابعاد نیکند  ایم دیدهد، تاکیم

  و     داشته باشد

  یمدرسه واقع شده و توس  مح ژهیبعد در بافت و نیکعس درس: ا ایواقع شده در مدرسه  تیهو-5

حلقه  ر،یمد تیدانش آموزان، حما ریتحت تاث تیبعد از هو نیقرار گرفته است  ا ریاطراف تحت تاث

 .دده یبلند مدو معلمان را شکل م تیطه قرار دارد و هوبعواس یشغل نهیبازخورد معلمان و زم

 یهادر خارج از مدرسه واقع شده است و به خانواده و نقش تیهو ی: بعد شخصیشخص تیهو-1

دوستان، معموی به منابع تنش و فشار به حس  ایفرد مربوط است  باز خورد و انتظاراو خانواده  یاجتماع

  8(5778 نگتون،یو ک یشود ) د یم لیتبد شیخو تیفرد از هو

که  یاند: جنبه اجتماعکرده انیرا ب یاحرفه تی، سه بعد از هو(3999کعسن و همکاران )از سوی دیگر 

 یاساس یو ساختارها ندهایکه صرفا بر فرا یمتمرکز است، جنبه شناخت سیدر حال تغییر در تدر  یبر شرا

با آنها ادغا   واضافه  یو شناخت یکه به دو جنبه اجتماع یگراف ویدارد و جنبه ب دیتفکر و دانش معلم تاک

  (357: 3192)امیدی،هاشمی،شود یم
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ای معلمان بپردازد،توس  محق  یافت در واقع تحقی  منسجمی که به بررسی سواد تربیتی و هویت حرفه

بررسی متغیرهای بر این اساس تحقی  حاضر به عنوان معدود تحقیقاتی محسو  می شود که به  نشد 

به بررسی تحقیقاو انجا  شده پیرامون هویت حرفه ای   3مذکور به صورو توأمان پرداخته است  جدول 

 و سواد تربیتی می پردازد 

 : تحقیقاو داخلی و خارجی3جدول شماره
 یافته ها محق  عنوان ردیف

فرآیند  برای اینظریه سوی به 3

ای حرفه هویت گیریشکل

از  شواهدی :داخلی حسابرسان

 ایران

 -شکل مسیر در داخلی حسابرسان داد نشان نتایج 3198و همکاران  مشایخی

 یعنی اساسی چارش این با ایحرفه هویت گیری

 روبرو سازمان در خود از ایکلیشه و غل  تصور

 ی سازماندیده و دل در آنها اجتماعی وتصویر بوده

 است آمیز مناقشه و مخدوش

 دو بر ناظر مناقشاو بازنمایی 5

هویت  و حرفه ای توسعه گفتمان

مناسباو  منظر از معلم حرفه ای

 قدرو

 عمده مناقشه چهار که است آن از حاکی یافته ها 3190همکاران  و کهندل

 -حرفهای مناقشه عاملیت، و ساختار پیشه، و حرفه

 و بوروکراسی و گرایی، حرفه ای و گری

 توانستهاند قدرو مناسباو بستر در که دموکراسی

 -مهم تامل محلهای کنند، پیدا بیشتری نمو و رشد

 معلم حرفه ای توسعه گفتمان دو با ارتباط در تری

 باشند می معلم حرفهای هویت و

3196      هویت توسعه روند و ها زمینه 1  دانشجو هویت گیری شکل روند داد نشان نتایج  فرجی 

 :است بوده متمایز کامع مرحله دو دارای معلمان

 شک بر مبتنی و ضعیف ای حرفه هویت یک،

 مبتنی و قوی نسبتا ای حرفه هویت دو ، و وتردید

  ععقه و اجتماعی پذیری مسئوریت نوع بر

 هویت در تدریس تجربه تاثیر 2

 حرفه ای 

 با تجربه شاخص عنوان به تدریس سارهای بین 3192سلیمی وهمکاران 

 حال هویت با ومثبت، کم رابطه گذشته، هویت

 رابطه ای آرمانی هویت با و مثبت، و قوی رابطه

 میتوان پژوهش این یافته های پایه بر ندارد وجود

 بهترین در تجربه و تدریس سارهای که گفت

 حرفه ای هویت ابعاد از یکی میتواند حارت

 به تجربه و دهد قرار تاثیر تحت را )حال هویت(

 متغیر و بودن ایحرفه بیانگر نمیتواند ضرورو

 باشد حرفه ای هویت ارتقای

-شکل و تحصیل دوران های تجربه 2

 معلم ای حرفه هویت گیری

حیدری،عطاران،حسین نژاد 

3195 

گیری ها بر شکلنتیجه،حاکی از تاثیر عمی  تجربه

 هویت معلم است 

 در طول یاحرفه تیتوسعه هو 6

 ت،یترب معلمان در دانشکده نیتمر

 ها آن ی حرفه هویت که کردند اعتراف دانشجویان 5736اسکارا، و ایوانووا

 شخصی و ای حرفه تجار  پایه بر زیادی تا حد
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 توسعه به دانشگاه در تحصیل و آن هاست قبلی و هنر یروانشناس

 می کند ای کمک حرفه هویت

 نشانگرهای بین رابطه بررسی 0

 معلمان ایحرفه هویت

 هافمن، بویتینک،  بیجارد،

 و رورنز

 5733کنرینوس 

 ها شاخص این تمامی به بایست می مدارس در

 توجه

 با که همانگونه دارند انتظار معلمان .شود بیشتری

 مدیریت کنند، می برخورد خوبی به دانش آموزان

 معلمان تشوی  برای عوامل این روی هم بر مدرسه

 بیشتری کند  تاکید

معلمان  ایحرفه هویت توسعه 8

 دانشجو

 را حرفه ای هویت شکلگیری میتوانند که عواملی 5733انگلسیموو و 

 کودکی دوران تجار  شامل دهند قرار تاثیر تحت  

 در شده کسب آموخته های و دانش تحصیل زمان در

 در استاد شخصی تجربیاو و آموزشی دوره های

 جریان

 از جنبه چهار مذکور، پژوهش در .می باشد تدریس

حرفه  جهتگیری نامهای به استادان حرفه ای هویت9

 تدریس، به تعهد و خودکارآمدی مداری، ای وظیفه

 است  شده ی

 ویوگاست تیموستسوک معلمان دانشجو ایحرفه هویت 9

5737 

 به که میگیرد شکل تجربه با معلمان دانشجو هویت

 است ارتباط در احساساو با شدو

 آموزش و سواد واردین نقش 37

 پروری فرزند های شیوه بر خانواده

 دانش آموزان تربیت و

 وکارگریان آبادی تاج

 3192 مروسی

 کانون عنوان به خانواده مهم بسیار نتایج بر نقش

 داشت تاکید مقدس، تربیت

نگرش  بر آگاهی و سواد میزان تأثیر 33

 تربیت درباره مادران تربیتی

 تهران شهر نوجوان اجتماعی

طارب زاده و 

 3192همکاران

 مادران نگرش با آگاهی و تربیتی میزان سواد بین

 دارد وجود تفاوو معناداری فرزندان تربیت درباره

نقش سواد واردین در عملکرد  35

 تحصیلی دانش آموزان

 عملکرد بررسی در آنان دقت با واردین سواد تربیتی 57389کین 

 هم فرزندان از آنها گرایانه توقعاو واقع و تحصیلی

 دارد خوانی

در یک جمع بندی می توان گفت،سواد تربیتی مهارتی است که نومعلمان در نقش معلمی از آن بی بهره 

بر این اساس  نیستند و به واسطه ی آن به جایگاه خویشتن در نقش معلمی وقوف بیشتری می یابند  

هویت حرفه ای  وسواد تربیتی بین ابعاد فرضیه اصلی تحقی  حاضر بدین گونه مطرح می شود: 

 نومعلمان رابطه معنی داری دارد.
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 روش 

پیمایشی  -تحقی  حاضر از نوع کمی می باشد که از حیث هدف کاربردی و به رحاظ روش توصیفی  

در سال تحصیلی    جامعه آماری تحقی ،کلیه ی نومعلمان شاغل در دبیرستانهای استان ررستانباشدیم

پرسشنامه با طیف   ،حجم جامعه و واریانس نامعلو  رمول کوهن) می باشند   بر اساس ف 3199-3277

حجم نمونه محاسباتی   درصد(92سطح اطمینان  و  66/7انحراف معیار آن برابر است   ای،درجه 2ریکرو 

پرسشنامه  597تعداد  ارکترونیکی، ای و به صوروگیری سهمیهنمونه نفر گزارش شد که به شیوه 522

سعی شد تمامی معلمان در مدارس  پرسشنامه برای تحلیل به محق  بازگشت  522 توزیع شد و نهایتا

که طوریهب و دورتی  در نمونه حضور داشته باشند، امنایی هیئت استثنایی، عشایری، درخشان، استعداد

 پرسشنامه در اختیار آنان قرار های مجازی برای هر منطقه ایجاد و پس از عضویت معلمان در گروه،گروه

 28وسواد تربیتی با   گویه 12با  محق  ساخته هویت خرفه ای معلمان  پرسشنامۀ دو  ابزار تحقی  گرفت 

پایایی  شده است  نمره گذاری ریکرو طیف شیوه بهبعد نگرش و روش تربیتی دبیران  5در گویه

که مورد گزارش شد  0/7پرسشنامه در بخش های مختلف با روش آرفای کرونباخ محاسبه و بیشتر از 

ه است داده های حاصل از قبول می باشدروایی پرسشنامه به روش روایی صوری و محتوایی بررسی شد

در دو بخش توصیفی و استنباطی تحلیل شده است که در  SPSS21پاسخگویی نومعلمان با نر  افزار 

شد و در بخش بخش توصیفی به گرایش مرکزی و پراکندگی و توزیع فراوانی متغیرهای تحقی  پرداخته 

 استنباطی با بهره گیری از آزمون همبستگی و تحلیل مسیر به رابطه ی متغیرهای تحقی  پرداخته می شود 

 یافته ها

درصد را مردان تشکیل داده،که بیشترین آنان سابقه 15درصد زن و 68نومعلمان مورد بررسی حدود   

 سال را دارا می باشند که توزیع یکسانی در پایه های شش گانه متوسطه داشته اند  3کاری 

 : شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقی 5جدول
انحراف  میانگین تعداد مورفه متغیر

 معیار

بیشینه  کمینه نمره

 نمره

هویت 

 حرفه ای

 2 3 0/7 51/5 522 در نظر گرفتن خود به عنوان یک معلم

 2 3 0/7 92/5 522 اطمینان به معلم خو  بودن

 2 5 22/7 5/1 522 فعاریت کردن به عنوان یک معلم

سواد 

 تربیتی

 

نگرش 

 تربیتی

 2 3 2/7 89/1 522 باورها واعتقاداو

 2 3 2/7 1 522 اهداف و آرمان

 2 3 2/7 9/5 522 مسئوریت پذیری

 2 3 1/7 6/5 522 مذهبی-هویت ملی

 2 3 2/7 9/5 522 مدنی-حقو  اجتماعی

 

 

 2 3 2/7 9/5 522 آشناسازی دانش

 2 3 2/7 8/1 522 آشناسازی با مذهب
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روش 

 تربیتی

 2 3 26/7 2 522 برخورد با دانش آموزان خاطی

 2 3 62/7 55/1 522 تفاوتهای فردی اهمیت به

 2 3 2/7 9/5 522 ایجاد روحیه همکاری

استفاده از روش های سخت 

 افزاری

522 82/1 2/7 3 2 

استفاده از فناوری اطععاو و 

 ارتباطاو در حوزه فعاریت

522 2 08/7 3 2 

در گویای آن است که در تمامی ابعاد متغیرهای هویت حرفه ای و سواد تربیتی، نومعلمان  5جدول شماره 

در مورفه های برخورد با دانش آموزان را کسب نموده اند   (1)حد متوس  درمیانگین نمره اکثر ابعاد 

حد زیاد است و  ابعاد خاطی و  استفاده از فناوری اطععاو و ارتباطاو در حوزه فعاریت میانگین در 

دانش  مدنی،آشناسازی-اجتماعی مذهبی،حقو -ملی پذیری،هویت همکاری،مسئوریت روحیه ایجاد

 یک عنوان به خود گرفتن نظر مربوط به متغیر سواد تربیتی در حد کمتر از متوس  است و مورفه های در

 پایینتر از متوس  است  بودن از هویت حرفه ای نو معلمان در حد خو  معلم به معلم و اطمینان

 ای نومعلمان رابطه معنی داری دارد.بین ابعاد سواد تربیتی با هویت حرفه

دهد جهت آزمون فرضیه و ارائه مدل مسیر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است  نتایج نشان می

 ای معلمان رابطه معنی داری دارد ابعاد سواد تربیتی با هویت حرفه

 آزمون همبستگی پیرسون: 1جدول

 مورفه متغیر
 روش تربیتی نگرش تربیتی تعداد

یهمبستگ سطح معنی داری همبستگی  داری معنی سطح   

هویت 

حرفه 

 ای

 777/7 05/7 777/7 61/7 522 در نظر گرفتن خود به عنوان یک معلم

 777/7 06/7 777/7 03/7 522 اطمینان به معلم خو  بودن

 777/7 61/7 777/7 23/7 522 عنوان یک معلمفعاریت کردن به 

P<0.05 

نشان می دهد بین ابعاد سواد تربیتی با ابعاد هویت  1نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول شماره 

حرفه ای  نومعلمان رابطه معنی داری وحود دارد  این همبستگی در سطح  متوس  و باییی است  نتایج 

بطوریکه حدود  معلمان همبستگی باییی با اطمینان به معلم خو  بودن داردنشان می دهد روش تربیتی 

روش تربیتی نو معلمان با در   پس از آن درصد از تغییراو هویت حرفه ای با این متغیر تبیین می شود28

درصد از تغییراو هویت 25نظر گرفتن خود به عنوان یک معلم همبستگی قابل توجهی دارد بطوریکه 

درصد از تغییراو هویت حرفه 18با این متغییر تبیین می شود  در مجموع می توان گفت بیش از حرفه ای 

درصد تغییراو هویت حرفه ای نومعلمان توس  متغیر  27ای نو معلمان توس  نگرش تربیتی و حدود 

 روش تربیتی تبیین می شود 
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ای نو معلمان،توس  یت حرفهدرصد از تغییراو هو21توان نتیجه گرفت بیش از بندی میدر یک جمع

 شود سواد تربیتی آنان تبیین می

می  رگرسیون تحلیل به انجا  مبادرو هویت حرفه ای نو معلمان از روشنتری تصویر به دستیابی منظور به

   .شود
 : تحلیل رگرسیون2جدول شماره 

 F SIG B BETA T SIG 

 777/7 22/2 63/7 982/7 777/7 02/57 نگرش تربیتی

 777/7 90/2 05/7 56/3 777/7 02/50 تربیتی روش

 و سطح  F، نشان می دهد که مقدار 2بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس در جدول شماره 

می باشد، بنابراین فرض وجود رابطه  .Sig= 777/7معنی داری در هر دو بعد سواد تربیتی  آن برابر با  

اطمینان می توان معنی دار بودن  %92بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تأیید می شود و با احتمال 

رابطه را تأیید می شودمی شود  برای پی بردن به مقدار تأثیر هریک از ابعاد سواد تربیتی بر هویت حرفه 

رسیون چند متغیره استفاده شد که نتایج نشان می دهد اورین بعد ای نومعلمان از آماره های تحلیل رگ

 دومین متغیر ،بعد نگرشی سواد تربیتی می باشد موثر بر هویت حرفه ای نو معلمان،روش تربیتی و 

                                                         

 

 =11/0Y+ 05/7(روش تربیتی) + 63/7(نگرش تربیتی)
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 نتیجه گیری

 ذهنی، عاطفی، سعمت به نیاز آنها که چرا است آموزشی سیاستهای برای مهم مسئله یک معلم زندگی

 کیفیت خدماو .دارند آینده نسل جهت در پرورش و آموزش در کیفیت با کار ارائه منظور به اجتماعی

 آموزشی باشد سازمانهای برای ذهنی اشتغال یک می تواند تاثیر می پذیرد معلمین از عمدتا که آموزشی

 در تاثیرگذار نهادی عنوان به مدارس در آموزشی وضعیت بهبود جهت رو پیش راهکارهای از یکی بنابراین

هویت است نتابج تحقی  نشان می دهد  مدارس معلمان حرفه ای هویت به توجه جامعه، پیشرفت

 و آموزش است این بدان معناست کهشرکت کننده در تحقی  در سطح متوس  و کمتر از آن نومعلمان 

 صبور، ععقمند، و خع  ای، حرفه معلمانی به نمی باشد  طبیعتا نهاد پرورشی ما آل ایده در حد  پرورش

 در گرفته صورو عمی  تغییراو ؛ داریم نیاز مهارتهای تربیتی انواع به مسل  و سازمان به متعهد و

 نموده بحران دچار را معلمان ای حرفه هویت فراگیران، جمعیت و درسی یها برنامه ،های تربیتیساختار

 معلمان نواز بسیاری که شده باعث جدید موقعیتهای این با مواجهه برای مرتب  صعحیتهای فقدان است

 جدید مسئوریتهای پذیرفتن برای داخلی فشارهای براین ععوه. ببینند تنگنا در را خود ایحرفه هویت

 .است نموده بیشتر و عمیقتر را هویت وبحران انداخته فاصله آنها قبلی دانش و معلوماو بین آنها، توس 

 توسعه تدوین دنبال به پژوهش واین . دارد مجدد بازسازی به مبر  نیاز معلماننو ایحرفه هویت بنابراین

( نشان می دهند حساسیتهای تربیتی معلمان 5732اسکینز و ورر) .گردید تدوین معلمان نو ایحرفه هویت

بعنوان یک عمل درونی بسیار قوی در رشد مطلو  هویت حرفه ای معلمان دارد  بطوریکه رشد هویت 

حرفه ای به منش و مورفه های درونی معلمان ،بعنوان عاملی قوی نیازمند است که در تحقی  حاضر با 

و  است تصادفی امری نظر به ما جامعه در تربیت امرشده است  در حارت کلی عنوان نگرش تربیتی مطرح 

 و رسمی غیر رسمی، نهادهای در نقش تربیت که چرا د؛ننمیده آن به چندانی اهمیت ما بزرگساین

 سبب جامعه کل در تربیتی نبودن سیاستهای یکدست که میرسد نظر به بنابراین چندگانه است؛ خانوادگی

شده و به آن میزانی که به مباحث سواد علمی پرداخته می شود،از سواد تربیتی  امر این به توجهی کم

 جامعه ای در هر تحول که دارد اهمیت دریل آن به تربیتی نسواد داشت صورو هر در اما ؛غفلت می گردد 

 کارگزاران که شد خواهد میسر زمانی تنها این امر و است جامعه آن تربیت و تعلیم نظا  در تحول گرو

 نیاز مورد انسانی نیروی تربیت یز  برای های توانمندی و شایستگیها از جامعهمعلمان  آن یعنی اصلی

 و آبادی تاج، (3193)همکاران  و زاده طارب پژوهشهای نتایج با یافته ها این .باشند برخوردار جامعه

 اهمیت زیادی فرزندان تربیت در تربیتی سواد داشتن براینکه مبنی (،5776ن)فینیستی و (3192ن)همکارا

 .دارد همخوانی دارد،

تعاریم و آموزشهای دانشگاهی به عنوان پرورش دهندگان نومعلمان مورد بررسی  که داد نشان پژوهش این 

است همچنین ارتقای سواد تربیتی آنان توس   نداشته ای معلمان حرفه هویت توسعه در مهمی نقش
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ها و برنامه  سیاست در بازنگری رزو  راستا، این این در ا  نشده است    بنابرآموزشهای ارائه شده،انج

مبتنی بر تغییر نگرش تربیتی و آموزش روشهای تربیتی جهت افزایش سواد تربیتی  ریزی های درسی

 می شود همچنین پیشنهاد نیروهای آموزشی بیشتر از گذشته نمایان می شود  جذ  بازنگری در و  معلمان

را  نو معلمان و معلمان حرفه ای هویت مطلو  وضعیت و موجود وضعیت بین فاصله تحقیقی در

شود و در آخر به دریل مطارعاو حداقلی  پرداخته معلمان هویتی نظا  شناسی آسیب به و نموده مشخص

 متغیر مذکور از حیث چیستی و چرایی مورد ارزیابی و بررسی پیرامون سواد تربیتی، پیشنهاد می شود

 دقیقتری قرار گیرد  

 منابع

 ( اصول تربیت،تهران:انجمن اوریا و مربیان 3196احمدی،علی اصغری)

 (فلسفه تعلیم و تربیت و آرای تربیتی تبریز: انتشاراو دانشگاه تبریز 3198ارقرایی،خلیلی)

نقش سواد واردین و آموزش خانواده بر شیوه های فرزند ( 3192تاج آبادی،جعفر،کارگران مروسی،طیبه)

  همایش بین ارمللی روانشناسی و فرهنگ زندگی   پروری و تربیت دانش آموزان

 ( تربیت و دیدگاههای تربیتی، قم:نشر قایم 3198دانشمند،علیرضا)

 (روانشناسی تربیتی،تهران:انتشاراو پیا  نور 3191اکبر) علی سیف،

 ان:نشر امیرکبیر ( اصول و فلسفه تعلیم و تربیت،تهر3192شریعتمداری،علی)

 بر آگاهی و سواد میزان تاثیر( 3193) سیدحسین موسوی، اکر ، کاظمی، محسن، نوبریان، زاده طارب

 روانشناسی ، مطارعاو مجله تهران، شهر نوجوانان اجتماعی تربیت درباره(  مادران تربیتی نگرش

 32شماره  ،9 دوره تربیتی،

گذشته،  ای حرفه هویت (3192رسول) نجارباغسیاه، و مهناز ععئی، مصطفائی اسماعیل؛ سلیمی، علی

های  پژوهش .ای حرفه هویت بر تدریس تجربه تاثیر سنجش :انگلیسی زبان معلمان آرمانی و حال،

 157-171 صص 5،شماره6زبانشناختی در زبان های خارجی،دوره 

اطععاتی )ویژه دانشجویان علو  آموزش خدماو کتابخانه ای و مهارو های سواد (3198عظیمی،فرنوش)

 ،تهران:نشر چاپارتربیتی(

شهر  ابتدائی معلمان حرفهای هویت بر موثر روانشناختی و سازمانی عوامل (بررسی3192زهرا) قدرتفر،

 .شیراز نور پیا  دانشگاه تربیتی، علو  ارشد کارشناسی نامه پایان .شیراز

ای طراحی و اعتباربخشی مدل بومی استانداردهای حرفه (3190قهرمانی فرد،کامیار،عباس زاده،میرمحمد)

،مجله مظارعاو های کیفی و کاربرد تکنیک درفی(ای آمیخته با جنبهمعلمان دوره دو  متوسطه )مطارعه

  313-338 صص5آموزشی و آموزشگاهی،دوره چهار ،شماره

 ،تهران: انتشاراو سمت( درآمدی بر تعلیم و تربیت اسعمی3198کاردان،علی محمد،اعرافی،علیرضا)

https://civilica.com/doc/426595/
https://civilica.com/doc/426595/
https://civilica.com/doc/426595/
https://civilica.com/l/5771/
https://civilica.com/l/5771/
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( مکاتب فلسفی و آرای تربیتی،ترجمه محمد جعفر پاک سرشت، تهران: انتشاراو 3197کوتگ،جرارد)

 32سمت،چاپ  دو  

 دو بر مناقشاو ناظر بازنمایی (3190محمدی) مهر و محمدرضا آهنچیان، مرتضی؛ مرضیه؛کرمی، کهندل،

پژوهشنامه مبانی تعلیم و  .قدرو مناسباو منظر از معلم حرفه ای هویت و حرفهای توسعه گفتمان

  355-371:صص 5،شماره 38تربیت،دوره 

برای  نظریه ای سوی به (3198ابوارفضل) یانسری، ومؤمنی رضوان حجازی، ایرج؛ نوروش، بیتا؛ مشایخی،

حسابداری و   دانش فصل نامه .ایران از شواهدی :داخلی حسابرسان حرفه ای هویت شکلگیری فرآیند

  59،شماره 38حسابرسی،دوره 

 .نور،تهران آوای ،انتشاراو"وپرورش آموزش شناسی (جامعه3197منادی،مرتضی)

)نظریه و عمل(،ترجمه بیژن نظارو آموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم(3192نووین،جیمز،هوور،ریندا )

 ،چاپ دو  میعبدارکریمی،تهران:دانشگاه خوارز

،تهران:انتشاراو هویت حرفه ای معلمان: )اصول و راهکارها( (3192امیدی،جمشید) ،،سید احمدهاشمی
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Explain the relationship between upbringing literacy and the professional 

identity of  Beginning Teachers 

 

Abstract 

 

The aim of this study was to investigate the relationship between upbringing literacy and 

the professional identity of Beginning Teachers in Lorestan province. This research is 

applied in terms of purpose and survey in terms of collections. The statistical population of 

the present study included all Beginning Teachers in Lorestan province, which was 

determined using Cochran's formula to determine the sample size of 255 people. The 

statistical sample was selected by quota sampling from different educational areas in the 

province. To collect statistical data, researcher-made questionnaires of professional identity 

and upbringing literacy in two dimensions of attitude and upbringing method with face 

validity and acceptable content and reliability above 0.70 were used. SPSS software was 

used to analyze the statistical data. The findings showed; The average score of   Beginning 

Teachers in all dimensions of professional identity and upbringing literacy was moderate. 

dealing with delinquent students and the use of information and communication technology 

on average to a large extent and in relation to the dimensions of creating a spirit of 

cooperation, responsibility, national-religious identity, social-civil rights, knowledge of 

upbringing literacy variable from the average They had less than average .considering 

oneself as a teacher and assuring oneself of being a good teacher were lower than average 

for teachers' new professional identities.. It can be concluded that the need to review 

policies and curricula based on changing upbringing attitudes and teaching upbringing 

methods to increase the upbringing literacy of teachers and reconsider the recruitment of 

teaching staff is more than ever. 

Keywords:Professional identity. upbringing literacy. Beginning Teachers. Lorestan 

province. 

 

 


