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 مقدمه  

  فضگگاکی فرانم  تا  زندیم  اکجا  جامعه،  سکنده  نسگگ   معماران  مقامِ  در  مع مان  انمی 

در    شگوند  گرفته  زار به  شگل  اکن  در  جامعه  افراد  نکترزاردان  و  خردمندترکن زه  شگود

  در  پیشگگگاپیش  اکنیگه  مار  شگگگودینم  ختم  موفقیگ   بگه  تحولی  نیچ  وپرورشسمو ش

  را وتربی تع یم  ینان ام  بالندگی  رم    گیرد  لگورم  تحولی  زاری مع مان  یناوهیشگ 

  در  زیفی  (.Samiinejad,2015)  زرد جوومع م جسگگ   بالندگی و  رشگگد  در  باکد

  یناخواسگگ  زشگگور  متعالی  انداف  پیشگگبرد  در  سگگب  تأریرگااری به  مع م تربی 

  رشگگگد  و  سمو دانش  تربیگ   زیفیگ   بر  تربیگ  مع م  زیفیگ   جگاسگگگ    کرا  بگه  عمومی

؛  (1391فر ادنیا،) اسگ   جامعه اررگاار  اقتصگادی  حتی و  اجتماعی  سگیاسگی،  فرننای،

  مع م، تربی  مراز   شگده  تدوکن ینابرنامه  در  اگر  زه  نسگتند  معتقد  بسگیاری نکبنابرا

 مراز    اکن نشگود،  گرفته ن ر  در  مناسگ   معیارنای و منک نشگود،  زافی اعمال  دق 

  ، 1)لیو  باشگگند مانر  و  زارسمد  مع مان تربی   در  جامعه  پاسگگخاوی نیا نای  توانندینم

2013). 

  ارتقای  و  تحصگگی ی  پیشگگرف   نتیجه  در  و  مع مان دانشگگجو  وعگگعی  بهبود برای

  رفع  و  سموختاگاندانش  مشگگگینم حگ  بگه  بگاکگد وپرورشسمو ش  و  مگدارو  ارربخشگگگی

 سگگگاختگارنگای  بهتر،  زیفیگ   ا   برخورداری  برای  ارکدعبگارمبگه   زرد  توجگه  نگاچگالش

 پژونش،  توسگعه  دانش،  تروکج  کادگیری،  گسگترش برای  بیشگتر  ینا یقاب   و  زارسمدتر

  دانشگگگاانی، سمو ش  فراکند  مداوم  بهسگگگا ی برای  جامعه با مؤرر  ارتباط و  ع م  تولید

عبگد    و  جعفری)  دکگ نمگایم  ال م  سن  رفع  جهگ   در  تنش  و   اچگالش  نقگاط  بگه  توجگه

  سگگگ و و سنها  شگگگل ی  مانی   باکد ابتدا  مع مان ررمؤ تربی   برای   (1393،یف کشگگگر

  ال م  سمو شگگی ینابرنامه بتوان  تا  زرد درک  را  مانی  با اکن  متناسگگ   ینایا مندین

  2مرشگگگا و نمیگاران   ( 1397سگگگاالری و توان،)  زرد  اجرا  و  طراحی   مینگه  اکن  در  را

نیروی سمو ش کگا زیفیگ   معتقگدنگد   (2013) دانشگگگاگاه    سموختاگاندانشزیفیگ  

در پرتو   وپرورشسمو شج ئی اررگگاار در منگاسگگگبگام مربوط بگه    در حیمفرننایگان  

در جه   تنشا  تجار  دانشاانی و  سموختااندانش  نمو مشی  ناچالششناساکی  

 
1 . Lew 

2 . Mersha & et al 



                              3     امین محبی و      / ... سته ی بر حسب تجارب ز   ان ی دانشگاه فرهنگ   ت ی وضع   ی واکاو 

  ی و رو سمدسگگا   یالبدز  یفضگگانا  یاحداث و بهسگگا   بهبود و رفع سنها نهفته اسگگ 

سمو ش عالی در تربی  حرفه مع مان    یانام و تجهی ام دانشگااه برابر اسگتانداردنایام

سگگ   تربیتی،    یو ارتقا  یسگگ  جاکااه وکژه در توانمندسگگا ز و  اسگگنمی  یو معمار

ج ی انداف دانشگااه فرننایان در   و مهارتی منابع انسگانی سمو شگی و پرورشدانشگی  

  در افقدانشگااه فرننایان    ی)برنامه رانبرد  برنامه رانبردی دانشگااه ذزر شگده اسگ 

 ی نارمیبصگ اکجاد   یدانشگااه و مدرسگه رانی برا کتعام  مشگتر(  1404  اندا چشگم

زه   اس واقعی زنو درو با مع مان راننما    یناطیدر محمع مان   در دانشجوتگا ه 

معین زنو درو فرانم    ینا یموقعح  مشگینم، در   یدانش و مهارم ال م را برا

  (2019محمگدی پوکگا و نمیگاران )(   2017،جمعگهامگامجمشگگگیگدی توانگا و  )  سوردیم

 وپرورش سمو شیگ  قرابگ  بگا دو نهگاد سمو ش عگالی و  لمعتقگدنگد دانشگگگجومع مگان بگه د

 وپرورش سمو شم رح در سگگگ   سمو ش عگالی را در سگگگ      ینگاهکگ ن ر  واننگدتیم

درعمگ     یخوببگهعم یگاتی نمگاکنگد  در واقع اکن قگاب یگ  را دارنگد زگه ن رکگام تربیتی را  

پیاده زنند و ا  سگوی دکار با با خورد گرفتن ا  نتاکج عم  تربیتی، مقدمام الگنح و 

 تیمی  ن رکام تربیتی را فرانم سا ند   

دانشگگااه شگگاخصگگی روا و   سموختااندانش  نمو مشگگی  ناچالششگگناسگگاکی  

  بهباتوجه در مورد دانشگااه فرننایان  البته    ا  ارربخشگی سمو ش اسگ   رکپادسگترو

دانشگگااه مازور مع مان شگگار  در مدارو خوانند بود مفهوم    سموختااندانشاکنیه  

بگه اکن من ور    ( 2004،  1)پربگ  و نمیگارانخوانگد بود    ترمهم  نگاسمو شپگاسگگگخاوکی  

مشگی  شگناسگی مرتبط با فراکندنای مربوط به امری عگروری در پاسگخاوکی به محیط  

شگناسگی  مشگی     سن بهبود زیفی  عم یرد و سمو ش در دانشگااه اسگ  تبعبهتعام ی و  

 ( 2،2010باون ) اس مانیتاً با کک زاوش ازتشافی  

  در  مع مگان  عم یرد  بگه عگگگع   مخت فی  م گالعگامدر بررسگگگی پیشگگگینگه پژونش  

  ا  گیریبهرهعدم    مسگل ه، ح  روش  تدرکو،  فعال  یناوهیشگ   مانند  مخت    یناجنبه

  یناندف به  دسگتیابی  و  کادگیری  کاددنی  نوکن شگیوه عنوانبه  کیگراسگا نده  روکیرد

  برنامه درسگی  تقاعگای  مورد  ینایسگتاکشگا پوشگش  عدم  و  (1390)نعمتی،  مهارتی

 
1 . Prebble &et al 

2 . Bovens 
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    یف یز نی   ،(1394) یخسگگرو و  مصگگ  دارند    اشگگاره (1392  مهرمحمدی،  و  )زیان

  اسگاو بر  شگورز  یسمو شگ   سمو ش مؤسگسگام   یف یزدر  یسگتمیسگ   عگع  و  نکیپا

  اندداشتهرا بیان  شکخو  ینایابکار 

  ینایبررسگ   در  مع م تربی  حو ه  در  فعال پژونشگاران (2017)  سگناری و ازاش

 و   مع م  تربیگ   ن گام  در بهبود  و  الگگگنح  بگه  نیگا   زگه  انگددهیگ رسگگگ   نتیجگه  اکن  بگه  خود

 به   مجه  و  توانمند  مع مانی  رناار،  اکن ا   تا  شگودیم  احسگاو سن  درسگی ینابرنامه

مشگهدی و   شگوند وارد  زشگور سمو ش  چرخة  به تخصگصگی و  عمومی  ینا یلگنح

  دانشگگگاگاه  در  درسگگگی  برنگامگه  محتوای  وعگگگعیگ   زگه  معتقگدنگد نی  (2017)  نمیگاران

  1بگاو و سگگگنتراک  .نیسگگگ   م  و   چنگدان  سور  فن  مع مگان  تربیگ  برای  فرننایگان

  در  مع مان دانش تربیتی محتواکی و فنی درک توسگعه برای  زه  معتقدند نی (  2018)

  در  کگادگیری  و تگدرکو  نگدکفرا  در  مؤرر طور  بگه  سوری  فن  ادرگام  من وربگه  خگدمگ ،  حین

 بصگیری   پژونش  درنی    تدرکو موعگو   اسگ   ال م  یترشیب یناتنش  درو،  زنو

  تگدرکو  برای  ا یگ موردن  ینگامهگارم  یبنگد کگ اولو و  عنوان تبیین  بگا  (2016و نمیگاران )

  شگد  انجام  سمیخته شگیونای به  و ن رانلگاح   اسگتادان و ن ر  ا   فرننایان  دانشگااه  در

 اکن   در  اسگگ  وکژه  ناانی  فرننایان مسگگت  م دانشگگااه  در  تدرکو  گرفتند  نتیجه و

  ا   اندعبارم  تدرکو  ینامهارم  در  ع می  اعضگای  سمو شگی  نیا نای  نکترمهم  راسگتا

  با  اسگاتید  م یع - تجار  با  سشگناکی  مع مان،  دانشگجو به  مفانیم و  دانش  انتقال  امیان

 و   افراد دوره  برای  منگاسگگگ   تگدرکو  ینگاروش  انتخگا   قگاب یگ   سمو ش،  ا   بگاال  زیفیگ 

اکن مهم نقش اسگاتید    سگا یپیادهدر  سمو ش   روانی  الگول  با  سشگناکی  و  زنو،  نو 

  و می ان  یف یزه  زنی  بر اکن باورند   ن رانلگاح اسگ ،   یدی زدانشگااه فرننایان  

  ؛ لااا  عوام  مهم در موفقی  دانشگجوکان اسگ   ییک  ع مینیل   یشگاکسگتای اعضگا

  یرد اعضگایبر عم  تواندیم  اسگاتید  یال م ا  سگو  ینایسگتاکشگانداشگتن مهارم و 

باکد در  (   2،2011رم ای و سگگوپراک) داشگگته باشگگد تأریرو دانشگگجوکان    ع مینیل 

و   سمو اندانشع می و شگخصگی دانشگجوکان توجه شگود تا   یبه مؤلفة نیا نا  نادانشگااه

 
1 . Bas & Senturk 

2. Rampai & Sopeerak 



                              5     امین محبی و      / ... سته ی بر حسب تجارب ز   ان ی دانشگاه فرهنگ   ت ی وضع   ی واکاو 

و اسگگگترو و فشگگگار روحی به   یریدانشگگگجوکان در محیط سگگگالم و بدون دردرة ف 

 (   1،2016)ب ودمشلول باشند    یسمو ع مو   یکادگیر

ه نااه و  زر سن رف ، مسگگل ة پیش رو اکن اسگگ  زه ذزانمی  م البی    بهباتوجه

نسگگگبگ  بگه پگدکگدا دانشگگگاگاه فرننایگان چاونگه اسگگگ      التحصگگگیننفگارغتجربگه  

  وعگگعی  فع ی  ک  و در نهانندیبیمرا چاونه    دانشگگااه فرننایان  التحصگگیننفارغ

درسگگگی، محتوا، سمو ش و تگدرکو،    ینگابرنگامگهدانشگگگاگاه فرننایگان ا  ن ر انگداف،  

 وععی  اساتید و مدرسان، وععی  دانشجو مع مان چاونه اس   

 پژوهش  وشر

زه کک روش زیفی اسگ  اسگتفاده شگده    ای مینهن رکه   در پژونش حاعگر ا  روش

کک روش اسگگتقراکی اسگگ  زه ا     ای مینه  اسگگ   گ ی ر و اشگگتروو معتقدند، ن رکه

، ن رکگه تولیگد  دکگ سیمزگه بگه طور من م ا  پژونشگگگی اجتمگاعی بگه دسگگگ     کینگاداده

نمودن فراکند    روشن،  اکن روش  یریزگارگبگهع      .(Glaser &et al,1965)  زنگدیم

  بر اسگگاوو   التحصگگیننفارغ  یزار  ینا یفعال عنوانبه کسگگته اس  زه   یناتجربه

زنندگان  مشگگارز  اس    گرفتهلگگورمطبیعی زارشان    طیدر محتجار  واقعی سنها 

می  دانشگااه فرننایان سگب وار  التحصگی فارغا  دانشگجو مع مان  نفر  20  اکن پژونش

 روش نکبود  ا 3قضگگاوتی نو  ا  2گیری ندفمندنمونه گیری،نمونه شگگیوه  باشگگند

 روش، نکا در  .اسگگ  پژونشگگار خاص توسگگط نایزنندهشگگرز  سگانانه انتخا 

 مشگخ  لگورمبه اک چرا زه ،شگوندیم  نیچدسگ  پژونشگار توسگط نازنندهشگرز 

 نسگتند خاص موردی در اطنعام رنی ا  اک نسگتند موردن ر دهکپد اک ژگیکو دارای

نگای ت فنی و حضگگگوری بگا (  جهگ  انتخگا  مع مگان ابتگدا طی تمگاو1391)جنلی،  

 اشگبا  تا گیرینمونه   نماننگ شگدمع مان  مدکران مدارو در خصگوص سشگناکی با  

 پیشگگین نایداده به دی راکجد داده نیچ مصگگاحبه ادامه زه کعنی  مانی اطنعام

-1 بین نفر 10و  کسابقه تدر پژونش، زنندهمشارز  20 اف   ا ک نیرد، ادامه اعگافه

 دارای سنها ا  نفر 15   بود  سگگال 7-5   بین نفر 4 سگگال و 3-1 بین نفر 6 سگگال، 5

 
1 . Blood 

2. Purposive Sampling 

3. Judgmental samplin 
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 من وربهبودند   مرد نفر 20نر بودند  نمچنین   سگانویلفوق نفر 5 و لیسگانو مدرک

 روش با نامصگاحبهاسگتفاده شگد    افتهکسگاختارمهین مصگاحبه اب ار ا  ناداده گردسوری

 و یو محور با  مرح ه زدگااری سگگه در 1نیو زورب اسگگتراوو به منسگگو  دارن ام

 انجام سگ   چند نا درمصگاحبه تح ی  یردکرو نکا اسگاو شگد  بر تح ی  نشگیکگ 

 ا  دق بهنا(  میتو  مصگاحبه )متن موردن ر متون س اد، زدگااری مرح ه گرف   در

 ندکفرا ک ک در اج ا نکشگد  ا تقسگیم یترزوچک  اج ای به و خوانده پژونشگار، سگوی

 یکنامقوله محوری،  یدر زدگاار  .شگدند بندیمقوله و پردا یمفهوم سگهکمقا دائمی

 دیکجد با ترزی  و افتهک بیشگتری ن م بودند، شگده یکشگناسگا پیشگین مرح ه در زه

 نایزه مقوله رف کپا لگگورم شگگی  نکا به ندکفرا نکشگگدند  ا مرتبط ارکیدک به

 زه نشگیکزد گ  ک ک  ،کشگد  در نها روشگن نم با سنها ارتباط و شگده یکشگناسگا ترز ی

و با ناری   یشگ کبا اند عنوان با اسگ  پژونش نایافتهک یبندجمع ا  تیکروا در واقع

شگد    ارائهتوانمند   دانشگجو مع مو تربی    سگا یسمادهرک ی برای در مدکرک  و برنامه

(  1985) 2گابا و لینی ن منسگو  به چهارگانه معیارنای ا  ناافتهک اعتبار تأمین برای

شگام :   معیار چهار  کا  رعا 3اعتماد قاب ی  عنوان با راب هنکدرا سنها شگد  اسگتفاده

 نایپژونش در 7ریکیدپاکو تأ 6ریکپااطمینان ،5ریکپا(، انتقال4ری )اعتبگارکباورپا

 زنترل تینیک  ا  پژونش به اعتبار ابییدسگت برای پژونش نکا اند  دربرده نام زیفی

 برای افراد نکترموجه در پژونش، زنندگانمشگارز شگد    اسگتفاده 8اعضگا سگوی ا 

 ا  و گ ارشگگی مصگگاحبه رونوشگگ  پژونش، نکا نسگگتند  در اعتماد قاب ی  تعیین

 گرف   سگ ومی قرار سنان اختیار در م  عان نایپاسگخ و شگده م رح نایپرسگش

 شگد  رسگیدنمی گرفته ن ر در بودند داده انجام مصگاحبه متن در سنان زه الگنحاتی

 ینادادهمجموعه ا   9تولگی  رنی مث  یکناتینیک  ا  اسگتفاده با انتقال قاب ی  به

 
1 . Straus & Corbin 

2.Lincoln & Guba 

3 .Trustworthiness 

4. credibility  

5. transferability 

6. dependability  

7. confirmability   

8. Member check  

9. thick description  .  
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  یو تح  زدگااری ژهکو نایهکرو ا  اسگتفاده نا،داده گردسوری طول در شگده م العه

 قاب ی  انتقال ا  اطمینان به زه داده تح ی  مرح ه در موارد رکسگا و نانشگانه نمادنا،

 قاب  انتقال برای پژونش نکا رد  درکپامی لورم (2003،  1اوک)سندر زندزمک می

ا    پژونش ج ئیام تمام شگگد تنش روا اکنشگگد    اسگگتفاده فربه تولگگی  ا  بودن

شگگود  برای  داده شگگرح زام  به طور ناداده تح ی  و گردسوری ندکفرا تا گیرینمونه

 نکبد شگد  اسگتفاده 2انکنمتا توسگط تولگی  روش ا  اطمینان قاب ی  به دسگتیابی

 قرار  وتربیگ تع یمم  عگان   ا  نفر ک کگ  اختیگار در مخت   مراحگ  در نگاافتگهکگ من ور  

 گرف    

 هاافتهی

بر اسگگاو روش زدگااری    ناافتهکنمان گونه زه در بخش روش توعگگی  داده شگگد  

با ، محوری و انتخابی تح ی     زدگااریمنسگو  به اشگتراوو و زوربین در سه مرح ه  

سن توعگی  داده شگده اسگ     یناگامبه طور زام  در بخش روش مراح  و زه    گردکد

مقوله قرار گرفتند  با کی ارچه شگگدن و  7تح  پوشگگش   سمدهدسگگ بهتمامی مفانیم  

با اندکشگی و با ناری کک مقوله نسگته به نام ،  و تعمق پیرامون اکن مقوالممقاکسگه  

حالگگ     و تربی  دانشگگجومع م توانمند  سگگا یسمادهرک ی برای در مدکرک  و برنامه

ا     اینمونه  1در جدول شگماره    دند گردکد زه مقوالم و مفانیم ج ئی را پوشگش می

 در سه س   با ، محوری و انتخابی ذزر شده اس     زدگااریمراح  

 کدگذاری باز، محوری و انتخابی  گانهسه: نتایج مراحل 1  جدول

  زگگدگگگااری  زدگااری با  ردک 

 محوری

 یزد انتخاب

فضگگای سمو شگگی دانشگگااه، تجهی    نبودنزافی 1

دانشگگگاگاه و زتگابخگانگه  ،  نبودن س مگاکشگگگاگاه 

زمبود بودجگه، عگدم  ،  امیگانگام رفگانی  نبودنزگافی

در مگدارو  زم    امیگانگام،  تهیگه زتگ  درسگگگی

 مسیرنای تردد نامناس  در روستانا،  روستاکی

زگگمگگبگگود  

و   امیگگانگگام

 تجهی ام 
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1. Andreas   

2. peer debriefing 
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2 

 

نگامتعگارف،درکگافگ  ن کنگه در   ربگاتیبی  نگای 

، عدم درکاف  با خورد ا  دانشجومع مان نابرنامه

  ی یالتحصفارغپو ا  

 سویمدکرک 

عدم ت ابق برخی ا  واحدنای درسگی با رشگته،  3

ا    برخی  ت بیق حگگاف  درسگگگی،  واحگگدنگگای 

نادرسگ  برخی ا  دروو، مشگخ  نبودن تعداد  

واحگدنگای درسگگگی، نبود منبع مرتبط بگا عنوان 

نا،  واحد درسگی، تیراری بودن برخی ا  سگرفصگ 

بگه سمو ش تگدرکو در زنو نگای  توجگه زم 

  چندپاکه

نگانمگاننای  

تگگدو   ن کگدر 

بگگگرنگگگامگگگه  

 درسی

زارور ی در مدارو برخوردار سگ   شگهر، عدم   4

برخ در زنو،  یحضگگگور  راننمگا  مع مگان    ا  

 ر یتأخزارور ی،   و ج سگامنازافی بودن سگاعام  

عگدم توجیگه  نگای زگارور ی،  زنو  در شگگگرو 

زنو در  راننمگگا  معگ گمگگان  و  نگگای  زگگارور ان 

ا  دانش سمو ان زگارور ی، توجیگه نبودن برخی 

مع م، عدم    عنوانبهدر پاکرش دانشگگجومع مان 

زگنو مگگدارو بگرگگ اری  در  زگگارور ی  نگگای 

روسگگگتگاکی، عگدم توجگه بگه شگگگراکط مگدارو 

  روستاکی

 

نگازگارسمگدی  

 زارور ی

5 

 

 

تجربه نازافی برخی ا  اسگاتید ا  مق ع ابتداکی،  

،  ناتوجیه نازافی برخی ا  اسگگاتید ا  سگگرفصگگ 

عدم  ،  دیا  اسگگاتر ومه ع می برخی   نبودنزافی

نااه عامدانه کا  ) دانشگگجوکانبرخورد لگگحی  با  

  (سمو دانش عنوانبهریرعامدانه  

تگگگجگگگربگگگه 

نگگازگگافگگی  

 اساتید

 

6 

مشگگخ  نبودن حو ه زاری برخی ا  زارزنان   

دانشگااه، عدم برخورد لگحی  برخی ا  زارزنان  

 با دانشجوکان

  بگگگرخگگگورد

نگگالگگگحگیگ  

 بگگگگرخگگگگی
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زگگارزگگنگگان 

 دانشااه

نگای  عگدم سمگادگی ال م برای تگدرکو در زنو 7

ا   والگگدکن  ا   برخی  انت گگار  کگگاد  چنگگدپگگاکگگه، 

تگفگگاوم بگیگن دانشگگگجگومگعگ گمگگان،  فگردی  نگگای 

سمو ان، حجم سمو ان، مخت ط بودن دانشدانش

عگدم سشگگگنگاکی بگا رونگد    نگای ابتگداکی، کگاد زتگا 

دفتر  دانش  نگامربگ  بگا  سشگگگنگاکی زم  سمو ان، 

 مدکرک  زنو

سمگگگگگگاده   

بگرای   نگبگودن 

مگگدکگگرکگگ  

 زنو

نمراه با   1گانه مندرج در جدول شگماره   7در اکنجا ابتدا به طور جداگانه مقوالم  

گیرد  پو ا  طرح قرار می  زنگدوزگاو، م رح و مورد  زننگدگگانمشگگگارزگ   ینگاقولنقگ 

شگگگود و نهگاکتگاً در بحگ  و گگانگه، مقولگه نسگگگتگه م رح و توعگگگی  داده می 7مقوالم  

 شود ی، مدل پاراداکمی پژونش ارائه میریگجهینت

 کمبود امکانات و تجهییات   -1

  زه بود اکن  بودکم مواجه سن  با  فرننایان  دانشگااه  در  زه  مشگینتی  ا   کیی: »احسگان

  مکحاعگر بود  ما  حتی و  نیردند  تهیه  الگنً رو بودن  زارمون اب ار زه  ابتداکی  ینازتا 

 برخی   خودمگان  مگا  نم  بگا   وجودنکبگاا  ولی   زنیم  تقبگ   خودمون  رو  نگازتگا   ن کنگه  زگه

 نر   بود شگگ وغ  خی ی  درسگگمون  ینازنو»  :رعگگا   «مکزردیم  فرانم  ور  امیانام  ا 

  اما  پاکین،  ارهیم رو  با دنی خودش   کاد  تعداد  اکن و  داشگگ  دانشگگجو نفر 35  زنو

  ترزم  نازنو  در  دانشگجوکان  تعداد ما  شگدن  التحصگی فارغ  ا  بعد  یناسگال  در  گوکا

امیگانگام مگدارو  »  :میثم   «شگگگده  ترزم  نی   دانشگگگجوکگان  جگا   تعگداد  البتگه  ،نشگگگد

، چون زه با روش نوکن هدار ریتأرو نمین امر در تدرکو خی ی    زمهروسگتاکی خی ی  

جاا    سمو اندانشو حتی برای   موندفه سمو اندانشم  بی را به   همی شگگگ  ترراح 

دانشگگگجوی دانشگگگااه فرننایان حداق  باکد کک سگگگری   عنوانبهما  »:  مهدی  «هتر

زه    کیناروشامیانام بیشگگگتر ا  جانای دکاه داشگگگته باشگگگیم  اسگگگتادان با نمان  

جدکد رو کاد    ما باکد تینولوژی  زنندیمزار    زنندیمدکار دارند تدرکو   ینادانشااه

رفتیم زه تخته نوشگمند داشگ  باکد    یامدرسگهبایرکم  حداق  به ما کاد بدنند اگر  



  1401تان تابس /    2، شماره  5دوره   گذاری تربیت معلم، مطالعات سیاست فصلنامه         10  

  اگر مع می اکن ترندشگگرفتهیپخی ی ا  ما   نابچهاالن    واقعاًچ وری اسگگتفاده زنیم   

 نا بچها     سگروگردنک کمی زنن  ما باکد    اشمسگخرهرو ب د نباشگه تو مدرسگه    نامهارم

گرنگه نمی تونیم ارتبگاط مفیگدی بگا اونهگا برقرار زنیم  چون ننو  تو   بگاالتر بگاشگگگیم و

 جامعه ما اکن تصور وجود داره زه باکد مع م نمه چی  رو ب د باشه«  

 سوءمدیریت -2

ار و تعگامگ  سنگان کدیگ کنگار  ز، اجتمگا  مردم در  یاجگامعگهان نر  زگ ار  نکترمهما     ییک

  ک ک،  ترزوچک   یاسگ ین موعگو ، در مق کا  بهباتوجهاسگ      کمشگتر  ی  به ندف یجه  ن

ه پرسگن  سن، مردم  زاسگ   تصگورقاب   یسگا مان اجتماع  ک ک  عنوانبه  یمجموعه ادار

مجموعگه    نی  امگا اگر نمدکگ نمگایمفگا  ک  نقش جگامعگه را ایجگامعگه و خود مجموعگه ن

  به نمراه داشته  یادکنم  یمش  تواندیمشود،  نترلز یخوببهسا مان نتواند   عنوانبه

وابسگگگتگه بگه ،  ن سگگگا مگانک  ایگ ا عگدم موفق کگ    یگ رم  موفق ،  ار سگگگخنکبگه د  بگاشگگگد 

  سگویمدکرک به اکن مقوله    زنندگانمشگارز ار    م بر سن اسگ  زحا  کرکمد وهیشگ 

تو اکن مدتی زه ا  سگال  احمد: »شگده اسگ     اند زه به چند مورد سن اشگارهاشگاره زرده

دانشگااه فرننایان حتی کک نفر نم نیومد ببینه ما الگنً  تحصگی ی گاشگته، ا  طرف 

ولی چند لگباحی اسگ  زه   زنیم و با خورد نارفتن جوری زنو رو مدکرک  میه چ

با    سشگناشگدنبرای  اونها روو    همی فرسگت  روسگتانابه  ونا ر دانشگااه فرننایان زارور

 وپرورش سمو شع ی: »من قگه     «زننگدیمسمگاده    هکگ چنگدپگادرو    ینگازنوتگدرکو در  

مهر مشگخ  نشگده بود زه زدوم روسگتا نسگتیم و باکد    دومخه تا  سما نم مقصگر بود، 

البتگه اکن مشگگگیگ  در     زنیم  ترسمگاده  رو  تگا بتونیم خودمون  ای تگدرکو زنیمچگه پگاکگه

نای بعد نی  برطرف شگده بود  دانشگجوکان قب  ا  ورود به دانشگااه میان خدم   سگال

برخی ا  مدکران مدارو نم برخورد خوبی با مانا  »رعگگا:    «همشگگخ  می شگگ  ناسن

دانشگگجو مع م سمده تا در مدرسگگه جاسگگوسگگی اونها را بینه    زنندیمفیر    مثنًندارند  

زه برخورد مصنوعی و ا     میزنیمو  ما ندفمون کادگیرکه  خودمون احسا  زهیدرحال

با نم    یراحتبه  نامع متو سگگاعام  نگ تفرک     ناوق روی اجبار با مانا دارند  خی ی  

  معموالً نابرنامهدر    رباتیبی»ابرانیم: «   میشگ یمناشگون   ما متوجه نااه نندینمحرف 

عدم نماننای اسگتادان با    میرفتیم  وقتی برای زارور ی  هبه چشگم می خور  یراحتبه

  زه ما خی ی جدی گرفته نشگگگیم  کک دسگگگتورالعم    شگگگدیممدکران مدارو باع  
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رو    نامهارممشگخ  برای زارور ی ما باکد مشگخ  باشگه  باکد مشگخ  باشگه زدوم  

 نا بچهبعضی ا    نایزارور تو   متأسفانه  چه طوری و توسط چه زسی باکد کاد بایرکم

پگاکینی دارنگد نمی توننگد بگا زگادر مگدکرکگ  و مع مگان راب گه    یعمومروابطاکنیگه    خگاطربگه

 ی چی   کادی عاکدشگون  ردانشگجونا ا  زارو  جورنکانم   معموالًخوبی رو برقرار زنن   

مشگگخ  باشگگه خی ی بهتره  کک برنامه برای توجیه مدکران،   نمیشگگه  اگر کک روکه

 دانشجو مع مان و استادان راننما« 

با اندکشگگگی در مدکرک  اسگگگ  تا دانشگگگجومع مگان با سمادگی    زننگدهانیگ باکن موارد 

 بیشتری بتوانند مدکرک  زنو را بر عهده بایرند 

 برنامه درسی   تدوین  ناهماهنگی در -3

مأمورک  الگگ ی سمو ش،   سگگهنا و مراز  سمو شگگی عالی  در دنیای امرو ، دانشگگااه

پژونش و ارائگه خگدمگام را بر عهگده دارنگد  بگا عنگاکگ  بگه نقش مهم اکن نهگادنگا در ابعگاد  

گوناگون اقتصگادی، اجتماعی، فرننای و سگیاسگی جامعه، اطمینان ا  زیفی  م  و   

نگای انسگگگانی و مگادی و نی  سگگگرمگاکگه  نگدررفتنج وگیری ا     من وربگه  نگا،عم یرد سن

برای ادامه    مؤلفگهترکن  در سن زیفیگ  مهمزه    رقاب  در دنیگای سکنگده  داشگگگتن تواناکی

 حقیق  در  ( 2007معروفی،) نر سگگا مان اسگگ ، عگگرورتی انیارناپاکر اسگگ   امیح

 نادوره لگورمبه زه اسگ  یاشگده رسگمی سزادمیک  تجربیام دانشگاانی درسگی برنامه

 سگگمینارنا، سمو شگگی، ینازارگاه شگگام  و اندشگگده تدوکن م العاتی ینابرنامه کا

 نو  سگه شگی  به معموالً زه اسگ  عم ی و تجربیام نایسگخنران  ن ری، ینادانش

 کیی ا  گف  توانیم نتیجه در  شگوندیم ارائه تخصگصگی و اختیاری عمومی، دروو

 برنامه تدوکن مقوله دارد را زاربرد بیشگگترکن درسگگی برنامه حو ه در زه کینامقوله

به نانماننای برنامه   زنندگانمشگارز ار      ( 2007فتحی واجارگاه،)  اسگ  درسگی

سگه ترم خونده بودکم    »توی دانشگااه بعد ا  اکنیه دو  :مصگ فی  اندزردهدرسگی اشگاره  

واحد شگما حاف شگده، اکن ارر بدی تو روحیه ما داشگ ،   20کهوکی گفتن زه ن دکک  

  لگورمبهدرسگی    یواحدنادر حال حاعگر تمامی   بوده   دهکفایبماه تنش ما   4خه س

تیمی  شگده و میشگه گف  زه دکاه شگاند اکن مشگینم   شگدهی کربرنامهمنسگجم و 

  بهباتوجه »کیی ا  مشگگینتی زه دانشگگااه فرننایان داشگگ     :محمد  «نخوانیم بود

د درسگگی به نام  خواسگگتن مع م پژونشگگار تربی  زنند، اکن بود زه ما واحاکنیه می
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ترم واحد درسگی داشگتیم زه تیراری   3ما تو   قاًیدق » :مهدی   «روش تحقیق نداشگتیم

وق    شگگدنت  اکن باع     ن ر منزار زردکم، به   یپژوناقدامبود و تو نر سگگه تاش  

  ی زسگگ   یداشگگتند؛ ولاعتراض    مسگگل هدانشگگجوکان به اکن   ناوق خی ی ا   شگگه می

»ازثر مگانگا مع وم بود زگه تو روسگگگتگا میفتیم و زنسگگگامونم    :حگامگد   «پگاسگگگخاو نبود

  اسگ ، ولی الگنً ما رو برای که نمچین زنسگاکی نتونسگتن سماده زنن و ما  هکچندپا

خی ی ا  مشینم    رو اداره زنیم   جوری زنوه  نمیشگه اکن دردره رو داشتیم زه چ

  «به جه  سماده نبودن دانشجونا بود  هکچندپا  ینازنوما در  

   نبود منبع مرتبط با عنوان واحد درسی 

منبع مشگخ  وجود نداشگ  و   الگنً  شگدیمزه به ما ارائه   نادروبعضگی ا  »:  ع ی

که سگری موعگوعام رو    نابچهنم   ناوق بود و بعضگی   ناج وهکه سگری   ناوق بعضگی 

  اکنیه کک زتا  مشخ  داشته باشیم خی ی میتونه زمک زنه  حتی  زردندیمارائه 

نم میتونه مهم باشه  بعضی استادنا نم می گفتن    نانهی مدر اکن   کینازتا معرفی  

بگاکگد برای مگدکرم زنو برای   مثنً   زتگا  خوبی نگدارکم  الگگگنًوعگگگو   برای فنن م

    «نداشتیم خوبیدارای اختنالم کادگیری زتا     ینابچه

زه خو  نوشگگگته   کینازتا تعداد    وتربیگ تع یممشگگگیگ  اکنگه زه تو حی گه  »  احمگد:

رو معرفی    کینازتا اسگگتادان    معموالًو اسگگاتید به اونها اشگگراف دارند زمه     اندشگگده

تحصگی ی خودشگون اون رو خوندند    ینادورهزه خودشگون داشگتند و کا در    زردندیم

نگه ا  طرف   معموالًبگاشگگگیم و اونهگا رو بخونیم   رو بگهدنبگال منگابع خگارجی و   مثنًاکنیگه  

زار رو    ناحداق با    میزنیمسگعی   معموالًمیشگه     دانشگجو و نه ا  طرف اسگتاد اسگتقبال

    «پیش ببرکم

 هاتکراری بودن برخی از سرفصل   

نمون   رخونگدکم تیرام گالبی زگه در واحگدنگای مخت   می  نگاوقگ خی ی  »رعگگگا:  

میشه    مکزردیمفیر   ناوق قب  خونده بودکم  کعنی بعضی  یناترمچی ناکی بود زه  

  نادروبعضگگی ا   ،  مکزردیمزرد  در واقع احسگگاو    رو حافتیراری    ینادرواکن 

خونده بودکم رو دوباره با رنگ    قبنًمیگده  نمون چی ناکی زه  نبهمون    یبینش جدکد

و   شگگدیمنم گ کنشگگی تدرکو    نازتا   بعضگگی ا   زردندیمتیرار    بیشگگتریلعا    و
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زه زدوم بخش   زردیم  اسگتاد خودش انتخا   دادندینمرو پوشگش   ناسگرفصگ نمه  

    «مهمتره

 های چندپایهتوجه کم به آموزش تدریس در کالس 

  رو ال مخالگگگی    ینایسمادگ  چندپاکه  ینازنو سمو اندانشمواجهه با  »  :حسگگگین

  شگاکد  شگدینمخی ی مباح  با     شگدیموقتی بح  در مورد اکن مسگائ    معموالً   داره

  ناوق به ن ر من اناار خود اسگتادان نم در اکن  مینه تجربه خالگی نداشگتند  بعضگی 

  نا یزارور ا  تجربه ناشگون و   ،سگر زنورو    ختهکوگرجسگتهکک سگری تجار    نابچه

زگه اون نم خی ی زگاربردی نبود  البتگه تگا خودمون وارد میگدون نشگگگیم و   گفتنگدیم

   «باشگگیم  سماده  نازنو جورنکالمو نینیم نمی تونیم برای   ک کا  ن دمشگگینم را 

  مثنً   اندمتفاومخی ی ا  لحاظ شگخصگیتی    چندپاکه  ینازنو سمو اندانش»  مهدی:

زنو شگراکط خالگی رو به کک دختر زنو پنجم با کک پسگر زنو پنجم در کک  

کیبار کیی     سمادگی ال م رو برای مواجهه با اونها نداشتیم  واقعاًزه ما   سوردندیموجود 

برای دخترم نامه نوشگته    پسگر زنوروسگتاکی اومد و گف  فنن    تو من قها  والدکن  

رو مدرسگگی   ناسمو شنبودکم  اکن    سماده  الگگنًو ح  اون  مسگگل هخو  ما برای اکن  

خودش ع م و تجربه ال م رو تو اکن  مینه داشگگته باشگگه  ما اونجا   واقعاًمیتونه بده زه  

زه چقدر خالی نستیم  شاکد البته بخشی تقصیر خودمونه   مکزردیمبود زه احساو  

سن اسگگگ  زگه در    اناریگ باکن موارد     «مم گالعگه نیردک  نگانگهی متو اکن    کینگازتگا زگه  

در سن   یتریزاربردتدوکن برنامه درسگگی باکد نوعی با ناری لگگورم بایرد و دروو 

 قرار بایرد 

 ناکارآمدی کارورزی  -4

زگه ا     اسگگگ موفقی    جگدکگد و  ینگاروشکیی ا     نگای زگارور ی،تن یم و اجرای برنگامگه

ه به زار  سگا ی مع مان سکندسماده در ن ام سمو شگی زشگور انا سگتان برای  1991سگال  

بر   در اکن روش زه  شناخته شده اس «  محورمدرسه سمو ش»شود و به نامگرفته می

مدارسگی زه در سنها زارور ی انجام    گااری شگده،مدکرک  مشگارزتی پاکه  ف سگفة  اسگاو

شگگوند و ی  مع مان سکنده ت قی میعنوان شگگرزا و نمیاران الگگ ی در تربگیرد بهمی

و ن  برنگامگةمع مگان مگدرسگگگگه در طراحی و اجرای   مچنین در سمو ش و زگارور ی 

 در سمو ش   ا  طرف دکار،  ای به عهده دارند مع مان نقش عمده  جوار شگگیابی دانشگگ 
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شگود و زارور ی دانشگجوکان  محور به اررام اکن نمیاری با مدرسگه توجه میمدرسگه

عگگمن  در مدرسگگه و نوعی سمو ش   روتحولییتلای مؤرر برای اکجاد  عنوان وسگگی هبه

م ال     زردنیعم   زارور ی در تربی  مع م،  د گردمحسو  می  برای مع مان  خدم 

عم ی تدرکو    ینامهارممتعدد و میرر برای رسگگیدن به   ینانکتمرن ری نمراه با  

ای برای ت فیق تلوری  حاک  انمی  اسگ  زه وسگی ه جه نکا افعالی  زارور ی     اسگ 

شگگده در  دانشگگجوکان را در زاربرد اطنعام و دانش زسگگ   کیزاراو  اسگگ   و عم 

به مسگگل ه زارور ی اشگگاره    زنندگانمشگگارز ار      دند اف اکش می  محی ی واقعی

 در دوران زگارور ی بگه مگدارو حسگگگین: »  انگدزرده دیگ تگأزو بگه سن    انگدداشگگگتگهای وکژه

بودن و  مندبهرهامیانام   نمةسمو انی مواجه بودکم زه ا   شگهر رفتیم و با دانش  باالی

ولی وقتی وارد مدارو روسگتاکی    که مدکنه فاعگ ه در ن ر گرفته بودکم برای خودمون

ای زاش در مدارو روسگتاکی نی   کم تصگورمون با واقعی  خی ی فالگ ه داشگ  شگد

زردن زه  فیر می  نامع م»توی دوران زارور ی بعضگی ا     :سگجاد   «رفتیمزارور ی می

میتونن زنو رو ب یچونن و ما رو تنها میااشگتن با    وقتی ما سگرزنسگشگون نسگتیم

نا زارور ی خی ی  »زنو  :اسگماعی    «دونسگتیم باکد چیار زنیمنمی  الگنًزنسگی زه  

شگگگد،  مون مشگگگخ  می  مح  زارور ی ماهسبانما تا ه    مثنًشگگگد،  دکر شگگگرو  می

  النًرو  زارور ی مامجید: »برای     «ماه ا  سال تحصی ی گاشته بودکک    زهیدرلورت

نا سشگنا بشگیم تا حداق  بتونیم  به مدارو روسگتاکی نبردن تا ا  ن دکک با اکن زنو

    «رو اداره زنیم  جوری و بگا چگه روشگگگی اکن زنسگگگاه خودمون رو سمگاده زنیم زگه چگ 

ا  شگراک شگون ناراعگی بودن   زنً»تو دوران زارور ی بعضگی ا  مع ما بودن زه    :عباو

درسمد نیسگگ  و باکد به فیر    الگگنًتو اکن زار    مثنًو به ما نم انرژی منفی می دادن،  

زه به لگگحب  اکن افراد گوش ندکد و زار    گفتن  یمالبته اسگگاتید    شگگل  دوم باشگگی 

طرح   سگا یپیادهاکن اسگ  زه باکد در    دنندانشگانموارد بیان شگده     «خودتونو بینید

ناکی فرانم شگود تا   ی برای دانشگجومع مان با اندکشگی لگورم بایرد و  مینهزارور

 بتوان مهارم زافی در دانشجومع مان به وجود سورد 

 های کارورزیعدم توجیه کارورزان و معلمان راهنما در کالس

مهمی ا  فراکنگد کگاددنی    یزگارور ی در دانشگگگاگاه فرننایگان بگاکگد ج   »الگگگنً  :رعگگگا

االن    کادگیری باشگه  نارشگی زه به اکن واحد میشگه نباکد مث  واحدنای ن ری باشگه
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، بعضگی دانشگجونا خوشگحالند زه دکاه زنترل نمه چی  بیشگتر   یروقتی میان زارو

ف سفه زارو ی  زه    مکشدیمدانشجو مع م باکد توجیه  عنوانبهدسگ  خودشونه  اما ما  

قع زارو ی عرلگه ای بود زه ما در اون تمامی مفانیم تلوری رو زه  چی نسگ   در وا

متاسگگگفانه اکن نااه ع می به زارو ری وجود   ولی  مکزردیمخونده بودکم عم ی اجرا 

  در  مکزردیم  ادهعمگ  پیگ   دررو   خوندکم  تلوری نداره  درزارور ی ما باکد الگگگولی زه

وجود نگداره  بیشگگگترکن    ل ومگاًمیگدان تجربگه و س مگاکش    عنوانبگهواقع ناگاه بگه زگارور ی  

نارشگگی زه در بین دانشگگجوکان نسگگ  اکنیه اکن نم باکد گارونده بشگگه و نمره ای  

گرفته بشگگه  مع مان راننما و درواقع تیمی زه باکد زار راننماکی دانشگگجومع مان رو  

دسگتورالعم  خالگی حرز     یه نشگدن  کعنی بر اسگاوتوج  قاًیدق در ن ر بایرند نم  

اشگته باشگه  ج سگام مباحثه در مورد  دج سگام توجیهی وجود   مثنً  اکنیه  زنندینم

اتفاقاتی زه توی مدرسگه می افته و دانشگجو مشگینتی رو زه براش پیش می کاد بتونه 

 م رح زنه  من ورم اکنه زه کادگیری نمراه با لام اکجاد بشه«  

  عنوانباهآموزان در پاذیرش دانشااجو معلماان  نبودن برخی از دانشتوجیاه  

 معلم

به خصگگولگگیام اون دانشگگجو مع م برمی   ناوق خی ی    در مدرسگگهزارزردن  » جواد:

جاابی  در ظانر و کا   خاطربهگرده  نمه زه مث  نم نیسگگتند  بعضگگی ا  دانشگگجونا  

ارتباط   نابچهمی تونسگتند با  ترراح لگدا و حتی بعضگی تبحر در نقاشگی و ور ش 

اکنها مع م    گفتندیمما می گااشگگتن و   سگگرسگگربه نابچه  ناوق خی ی     برقرار زنند

نیسگگگتنگد و خو  در اواکگ  برای مگانگا زگه مگدکرکگ  زنو واقعی رو ا  ن دکگک تجربگه  

  اگر در اول زنو  بردیمنیرده بودکم خی ی سگگخ  بود و وق  و انرژی  کادی ا  ما  

ب ردا ه و ا  اونها بخواد زه مقررام و ن م زنو   نابچهمع م کا مع م راننما به توجیه  

تای ما زمتر میشگگه و ال م نیسگگ  در اکن  مینه انرژی  کادی  رو رعاک  زنند خسگگ 

لگرف زنیم  در واقع حماکتی زه مدکرک  و مع مان مدرسگه ا  دانشگجو مع م دارند در  

   « داره تأریرنم مهم ج وه می زنه و روی رفتار اونها نم  سمو اندانشن ر 

 های کارورزی در مدارس روستایی  عدم برگیاری کالس

در اواک  خدمتمون به مدارو روسگگتاکی فرسگگتاده   دانشگگجوناخی ی ا  مانا  مجید: »

در ن ر   امگا در برنگامگه درسگگگی مگا سمو ش متفگاوتی برای زگار در اکن مگدارو   میشگگگ یم
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؛  فرسگگتندینمدر زارور ی نم ما رو به مناطق روسگگتاکی    معموالً  گرفته نشگگده اسگگ 

ندارکم  زار در مدارو روسگگتاکی ا     مداروسمادگی ال م رو برای زار در اکن   نکبنابرا

و حتی طر  برخورد  نابچه  ینایژگکون ر سشگناکی با وعگعی  فرننای و اجتماعی و 

باکد در برنامه درسگی ما و کا در   نک؛ بنابرامتفاوم ا  مناطق شگهری اسگ   ناخانوادهبا 

تگا بگا خ گا و   میگرفتیمکگاد    نگاراب گهرو در اکن    کینگامهگارمزگارور ی بگاکگد    ینگادوره

 س ماکش زار نینیم«    

 جربه ناکافی اساتید ت -  5

در سمو ش و پژونش محسگو     یعنالگر الگ   عنوانبهنای زشگور اسگاتید  در دانشگااه

 اسگتفاده ان،کدانشگجو یریادگک  یف یز بر رگااریتأر عوام  نکترمهم ا  ییک  شگوند می

 یبرا را نهی م مناسگ ، یارتباط  بسگتر اسگ  یارتباط ینامهارم ا  دیاسگات مناسگ 

 یع م  زمرا در   زنگدیم فرانم انکگ دانشگگگجو بگه اطنعگام و میمفگان بهتر انتقگال

رفتار     ردیگیم انجام یگوناگون یناراه  ا  دیاسگگات یسمو شگگ   ینا یفعال یابیار شگگ 

بسگگ اکی بر رفتار و عم یرد دانشگگجوکان خواند  ریتأرزارزنان دانشگگااه   اسگگاتید و

نا  به اکن موعو  پرداخته بودند زه تعدادی ا  سن  زنندگانمشارز گااش   برخی ا  

 در ذک  سورده شده اس  

د و حتی برای نا نداشگتن»بعضگی ا  اسگاتید دانشگااه تسگ ط زافی به سگرفصگ   :حسگن

دانشگااه    ه بعضگی ا  دانشگجوکانز بود  شگاکسگته اسگ   و نامفهوم  گنگ خود اسگاتید نی  

شگدند به دانشگااه ورود پیدا زنند، به ن رم اکن ب رگواران   التحصگی فارغفرننایان زه  

،  کرا ا  ن ر سگگگنی بگه نسگگگتنگدتگدرکو برای دانشگگگجو مع مگان    ینگانمونگهبهترکن  

 «   اس  رو تربه ناسن تجربةدانشجوکان ن دکک نستند و 

و    زردندیممدارو ابتداکی و متوسگگ ه تدرکو    در  »بعضگگی ا  اسگگاتید :ابوالفضگگ 

و با دانشگگجومع مان    ددادنبه دانشگگااه انتقال می  را سمو انشگگاندانشرفتار با   وایشگگ 

البتگه بگه ن ر من بعضگگگی ا  دانشگگگجوکگان  ،  دزردنگ رفتگار می  سمو انشگگگاندانش  نمگاننگد

   «جو دانشااه را درک نیرده بودندخودشان باع  شدند اکن اتفاق بیفتد،  کرا ننو  

بردند و  ای نمیبهره  الگگنًنای فعال تدرکو  »برخی ا  اسگگاتید ا  روش  :ع یرعگگا

ما    شگد زنو درو می  دربه سگخنرانی داشگتند و نمین امر باع  زسگال   کاد    دیتأز

حتی    زردندیم  فعال اسگتفاده  یناروشبرخی ا  اسگاتید ا    نناامی زه  مکبردیملام  
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زه اکن اتفاق خی ی مورد   بردندیمبه اردونای ع می  برخی ا  اسگگاتید دانشگگجوکان را  

»با وجود اکن زه برخی ا     :سگگجاد  «و تجربه گردانی خوبی بود قبول واقع شگگده بود

  روش راننمگاکی   دانشگگگجوکگان را بگه بهترکن و  داسگگگاتیگد ر ومگه ع می خوبی داشگگگتنگ 

 کاد خو  نبود و به  ناسنر ومه ع می   الگگنًنم بودند زه    یدیاسگگات  یول  زردند؛یم

   «دتدرکو در اکن دانشگااه نبودن  شگاکسگتهانمی  دانشگااه فرننایان،   بهباتوجهم ن ر

تا    نسگتندسکد دانشگجومع مان خواسگتار نوعی با ناری در سمو ش زه برمی  طورنمان

 زیفی  تدرکو و برخورد اساتید و نمچنین برخورد زارزنان بهبود کابد 

 تجربه ناکافی برخی از اساتید از مقطع ابتدایی 

 سمو  دانشخاص خودش رو داره  کعنی شیوه رفتار با    شناسیروان  یاهکپانر »  مهدی:

دوره ابتداکی سماده  دوره متوسگگ ه و ابتداکی متفاوته  زسگگی زه داره مع مان رو برای 

  ی نگاک یگ تینابتگداکی،   سمو اندانشاطنعگاتی رو در  مینگه نحوه برخورد بگا  زنگه بگاکگد   می

کادگیری وکژه   -  یکاددن  یناروشتشگوکق و تنبیه،    یناروش، نابچهبا   شگدندوسگ 

اکن دوره، اختنالم کادگیری و نحوه تشگگخی  و برخورد با سن به دانشگگجو بده  البته  

بیاانه اسگ  نمی   سمو دانشبا فضگای مدرسگه و    الگنً  زه ا  دانشگااه اومده واسگتادی  

مع می مگا دانش    ینگادانشکگاد بگده  در انوا     مگا  رو بگه  نگامهگارمو    نگادانشتونگه اکن  

نم دارکم زه اکن دانش رو اسگتادان ما زمتر دارند و ما زه تربی  شگده   تربیتی محتوا

 به دس  می کارکم«     ندرمبهاونها نستیم  

 هاتوجیه ناکافی برخی از اساتید از سرفصل 

کک سگگیسگگتم باکد کک نو  نماننای بین محتواکی زه    عنوانبهدر دانشگگااه  »  احمد:

مع وم باشگه دانشگجو در ترم کک    مثنًوجود داشگته باشگد    زنندیماسگتادان تدرکو  

بعد نمون نا تیرار نشگگه  خی ی ا  محتوانا   یناترمزدوم محتوانا رو می خونه و در  

زمتر تدرکو میشگن و    یباانمو   موردنیا  یناسگرفصگ برای ما تیرارکه  بعضگی ا   

  مثنًعمق پیدا زنن     محتواناال مه   معموالًبعضگگی ا  محتوا نم تیرار  کادی میشگگن   

  بگدون  مینیبیممو ش  سقگدکمی رو    ینگاسگگگبگک نمون    معموالً  ،تگدرکو  ینگاروشدر  

زمترکن خنقیتی  کا در مورد شگناسگاکی انوا  اختنالم و نحوه مواجهه با اونها اسگاتید  

و تدرکو    یپژوناقداممث     نانهی م  البته در برخی ا   مشگخصگی ندارند یناسگرفصگ 

  خی ی زار زردکم«  واقعاًپژونی  
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 اساتید رزومه علمی برخی از نبودنکافی 

ع می و تربیتی داشگته باشگند  در واقع    ینا یلگنح  یسگرک کاسگتادان باکد »مهدی:  

زرد؛ امگا  اکجگاد    ترراحگ در مع مگان    توانیمع می و دانشگگگی را    ینگا یگ لگگگنح

نمیشگه برای   یراحتبهزه مربوط به دانش تربیتی موعگوعام اسگ  را    کینا یلگنح

سمو ش داد  در دانش تربیتی موعگوعام درسگی مع م رکاعگی باکد ب د باشگه زه    نامع م

مو ش بده  اما  س سمو دانشچ وری رکاعگگی رو با کک شگگیوه خنق و برانای اننده به 

زگه انوا  مخت فی    نگامتخصگگگ مثگ     مثنًرو نگدکگدنگد   نگاسمو شاسگگگتگادان مگا نم اکن  

زار مع می نم باکد متخصگگگ  در  در     کیی گوش و    ،  دارند و کیی متخصگگگ  ق  

دانش عمومی    نامع مسمو ش نر حو ه ع می وجود داشگگته باشگگه  دانش بیشگگتر ما  

، تینولوژی  سمو اندانشکیی سگری اطنعام ز ی در حو ه روش تدرکو، نیا   و   اسگ 

اسگتادی زه   نک؛ بنابرااکنها ال مه اما برای کک مع م زفاک  نمی زنهو   سمو شگی دارکم

قوی باشگه و حرفی برای   نانهی ماه فرننایان انتخا  میشگه باکد تو اکن  برای دانشگا

     «گفتن داشته باشه

 آموزدانش عنوانبه و تلقی از آنان عدم برخورد صحیح با دانشجویان

ن و احترامی زه دانشگجوی فرننایان باکد داشگته باشگه رو  أشگ   ناوق بعضگی »  احمد:

  معموالًرده اولی اسگگ  زه    یناشگگل دکاه مع می ج و   ینادر زشگگورندارکم     واقعاً

و ا  جاکااه و وجهه باالکی بین   زنندیمجامعه با عنقه خودشگگگون انتخا     ینانخبه

باکد با احترام    زهچنانسنبا دانشگجوکان فرننایان    ناوق مردم برخوردارند  اما خی ی  

برخورد نمیشگگگه  وقتی به مع م کک جامعگه انمیگ  داده بشگگگه و احسگگگاو زنگه زه  

باع  میشه بهتر زنه و  یمو احترامه، نمین توجه برای مع م انای ه اکجاد   موردتوجه

    «زار زنه

 برخورد ناصحیح کارکنان دانشگاه   -6

کوس : »با وجود برخی ا  زارزنان و اساتید خی ی خو  در دانشااه، بعضی نم بودن 

و رفتارشگان در برابر کک دانشگجو   زردندینمبرخورد لگحیحی با دانشگجوکان   الگنًزه  

  مع م لحی  نبود«

کک بحثی زه وجود داره اکنه زه روی رفتار دانشگجوکان خی ی حسگاو نسگتند  »ع ی:  

باکد در کک    زنندیمو فیر  نسگگتند    نیبذره کر    زنندیماحسگگاو    نابچهو در واقع  
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چارچو  خاص و کک دکسگگی  ین مشگگخ  عم  زنند  خو  اکنیه ا  کک چارچو   

در داخ  دانشااه    مثنً   بشه  نابچهمشخ  پیروی زنند خوبه اما نباکد باع  رکازاری  

در گ کنش    معموالًرفتار زنند و در بیرون طور دکاه ای باشگند  درسگته زه    یجورک ک

ال م برای   ینایسمادگ  یسگرک کزسگانی زه قبول میشگن    معموالًو   رندیگیمسگخ   

نمگه زگه مثگ  نم نیسگگگتنگد  اگر بگه دارنگد؛ امگا خو   الگگگولی رو   ینگاچگارچو رعگاکگ   

خودشگگون با تشگگخی  عقننی مسگگیر درسگگ  رو   دنناعتماد زنند و اجا ه بد نابچه

برسیم و اکن   ناار شدرونی بشه و به مرح ه تب ور   ناار ش  زنمیمانتخا  زنند فیر  

   «داشته باشه  یدارترکپامیتونه سرار  

 آماده نبودن برای مدیریت کالس    -7

بسگگیاری ا    تربیتی اسگگ    شگگناسگگیرواننای ترکن موعگگو سمو ش مؤرر کیی ا  مهم

م العام     م العام تماک  دارند زه عوام  مرتبط با سمو ش مؤرر را مشگگگخ  نماکند

 نرسنچگه بگا    سگگگهکدر مقگازگه اقگدامگام مع م در زنو درو    دننگدیمنشگگگان  متعگدد  

سمگو ش   مگیمگگدرسگگگگه  مسگگگلگوالن  اسگگگگ مگهگم،  دنگنگگدانگجگگام   Marzano)  تگر 

&Marzano,2003.)     توان بگه مگدکرکگ   مگدکرکگ  سمو شگگگی می  ینگارمجموعگهک ا

کگادگیری    زننگدهک کگ تحرزنو اشگگگاره زرد  مگدکرکگ  زنو درو بگه محی ی امن و  

نای  ای و تواناکیاشگگاره دارد  اکن الگگ نح ترزیبی ا  شگگخصگگی  مع م، رفتار حرفه

ای مع م انجام شگود و نم چنین شگام   نای حرفهشگده تا تمام نقش  یو طراحاوسگ  

ا    بر روی گرونی  اسگگگگ  زگه   Djigic)  افتگداتفگاق می  سمو اندانشفراکنگدنگاکی 

&Stojiljkovic ,2011).      به اکن زه سمادگی زافی برای   زنندگانمشگگارز ار

نای اول طبیعتاً رو نای   »رو  :  محمدرعگااندداشگتهاذعان  اند  مدکرک  زنو نداشگته

مقدمام را  طور زه شگاکسگته و باکسگته بود بود، چون زه سندانشگجوکان  سگختی برای 

چاونه    میدانسگتینم کرا   نمراه ما بود اسگتروو   دسماده نیرده بودندانشگجوکان  برای 

عم ی شگرو  به تدرکو زنیم و نمچنین محیط روسگتا برای ما بسگیار ناسشگنا    لگورمبه

سشگنا نبودم و ا     یسمو شگ زمک سگعید: »من خودم به شگخصگه با بعضگی ا  وسگاک     «بود

  «چه طوری باشهروش تدرکو  زردم زه  ساکر نمیاران سؤال می

نرم زردم، بحگ    وپنجگهدسگگگ حمیگد: »کیی ا  مشگگگینتی زگه من خی ی بگانگاش 

و برام سگخ  بود مدکرک  چنین زنسگی و نمیشگه با خودم   نای چندپاکه بودزنو



  1401تان تابس /    2، شماره 5دوره   گذاری تربیت معلم، مطالعات سیاست فصلنامه         20  

زه درو    زردمیمو نر لح ه فیر    م زنموتم  ور  نازتا رسگم  نمینرگ  گفتم زه  می

  سمو ان پاکه تحصگی یدانشمحسگن: »بعضگی ا      «هعقبنسگب  به سگاکر نمیارانم  من 

سگگخ  بود تا م  بی رو بهشگگون بفهمونم و ز    داشگگتند و برای من  یخی ی عگگعیف 

  «زه ا  بقیه زارنا با  بمونم  شدیمو باع    گرف انرژکم می

با نو  با پسگران  رفتار  نو   بود،   ا  معضگنم ب ر  زنو مخت ط بودن»کیی   :جواد

بگا دخترا فردی  کگادی داشگگگتنتفگاومزرد و  فرق می  نرفتگارم  اداره    واقعگاً   نگای 

شگود دانشگجومع مان  زه مشگانده می  طورنمان  یطورز به  زنسگی سگخته « نینمچن

زنند و به با اندکشگگی و با ناری ز ی  به سمادگی زم خود برای اداره زنو اشگگاره می

 زنند توان مع می دانشجومع مان اشاره می  یارتقاجه  

 های چندپایهعدم آمادگی الزم برای تدریس در کالس

مخت فی رو سمو ش   یناهکپا   ماننماکنیگه باکد   خاطربه  چنگدپاکه  ینازنومهگدی: »

زنو اول در زنگار زنو سگگگوم خو  خی ی    ینگابچگهسگگگخگ  بود     واقعگاً  مکدادیم

کک محیط تا ه    واردتا هننو  تمرز  ندارند و   نایاولزنو   زردیمشگراکط رو سگخ  

م بیارند و مع م مجبوره مرت  حواسگش به اشگدند و سگر زنو نمی تونن کک جا دو

  ینابچهحواو    ناوق بیشگتر   معموالًاونها باشگه و اکنیه کادگیری الفبا خی ی مهمه   

زنم  تا ه اکن   زارچه  واقعاًو من نمی دونسگگتم    شگگدیمپرم    نایاولزنو سگگومی به 

 لگگگبر و ا  ن ر   چندپاکه  مع م زنو  افتادیمزنو بود چه اتفاقی  زارور ی بود اگر  

حولگ ه باکد ا  بقیه ج وتر باشگه  مع می زه تمرز  زمی داره و کا در مدکرک  زنو  

   «و انجام بدهر  نمی تونه درس  زارش  واقعاًععیفه  

 انتظار زیاد برخی از والدین از دانشجومعلمان 

 نا بچهانت ارام نامعقولی دارند  نمه مشگگینم  ما والدکن ا     ناوق خی ی  »ع یرعگگا:  

و رو  بعگد والگدکن بگا   زردنگدیمبگا نم دعوا    نگابچگهی تونیم حگ  زنیم   رو زگه مگا نم

رو  بعد    مکدادیمتازر   سمو شدانش  کا اگر به زردندیمشگگمات    ما روسگگرولگگدا  

رفتگار زردکد  تربیگ  فقط تو   یجورنکابا بچگه ما    می اومدن و می گفتن چرا  والدکنش

مربوط به مشگینم خانوادگیه    نابچهمدرسگه زه اتفاق نمی افته  خی ی ا  مشگینم  

روی  زه   اکنها نمه مواردی اسگ  ،نابچهروابط نمسگران با نم، رسگیدگی به تیالی   
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داره  نمه چی  رو نباکد ا  مع م انت ار داشگ     تأریر نابچهوعگعی  تحصگی ی و فیری  

      «باالخره ما نم ظرفیتی دارکم

 های ابتدایی حجم زیاد کتاب 

زه مع مان دوره ابتداکی   کیی ا  مشگینتی اسگ   نازتا حجم  کادنا    »واقعاًحسگن: 

نمیشگگه    باناش مواجه نسگگتند  حاال اکن موعگگو  برای ما خی ی چالش اکجاد زرده

 تگأریر   نگابچگه  یریادگکگ نارانیم زگه نینگه عقگ  بفتیم  اکن روی زیفیگ  سمو ش مگا و  

زه باع  میشگه فشگار زاری    میزنیمما شگراک ی رو فرانم    کیناوق ک کداره  کعنی  

اکن حجم ا  محتوا برای دوره ابتگداکی خی ی ال م    واقعگاًر بگاشگگگه   بیشگگگت  نگامع مروی  

   « نیس  و مهم زیفی  کادگیرکه

 آشنایی کم با دفتر مدیریت    و  آموزاندانش نامثبتعدم آشنایی با روند  

برای مع مگان بگاکگد در    موردنیگا   ینگامهگارم  عنوانبگهزگه    کینگامهگارمکیی ا   رعگگگا: »

  یسگرک کدرسگی دوره فرننایان گنجانده بشگه بح  سمو ش  ینابرنامه یناسگرفصگ 

واقعی زنو درو بگا    ینگا یگ موقععم ی و زگاربردی اسگگگ  زگه مع م در    ینگامهگارم

ا     کینگابخشزگارنگای دفتری و امور اداری رو میشگگگه در    مثنًاون مواجگه میشگگگه   

اکن ادعگای مع مگان درسگگگ  اسگگگ  زگه     «سمو ش داد  نگامع مزگارور ی بگه دانشگگگجو  

اما چنین سمو شگگی به سنها در    ،سمو ندیممعتقدند به سنها الگگول اسگگاسگگی سمو ش را  

  به ن ر می  زندینمسمو شی زمک چندانی را   ینا یفعالخصوص مدکرک  زنو و 

قادر به   تنهانهزه   شگگودیم  یمع مان یتربلگگرف بر سمو ش ن ری باع     دیتأزرشگگد  

سمو شگی زه    ینا یفعالا  عهده اجرای  یخوبب یه به  سگتند؛ینمیک زنو  اداره سزاد

   کرا فرلگ  ال م برای دانشگجو مع مان در  ندکسینمنی  بر  اندسموختهن ری   لگورمبه

در عمگ  پیگاده    انگدسموختگهزگه بتواننگد سنچگه را زگه    شگگگودینمدوران تحصگگگیگ  فرانم  

 . (Beyer &Zeichner, 1982)زنند

  7  یطورز بهدانشگااه فرننایان سگب وار   التحصگیننفارغ   کسگتهدر بح  تجربه 

گانه  7سگا ی مقوالم  پو ا  اتصگال، ترزی ، مقاکسگه و کی ارچه  مقوله به دسگ  سمد

رک ی برای بگا انگدکشگگگی و بگا ناری در مگدکرکگ  و برنگامگه  بگا عنوانفوق، مقولگه نسگگگتگه  

مقوله نسگته در فراکند    اسگ   سمدهدسگ به  و تربی  دانشگجومع م توانمند  سگا یسماده

و پاالکش    یسگگا ی ارچهکشگگود  اکن نو  زدگااری فراکند  زدگااری انتخابی خ ق می
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بگه تعمق    ونگا خ ق شگگگود  در جهگ  خ ق ن رکگه اسگگگ   محقق بگاکگد در داده  نگامقولگه

نگا را پگاالکش داده، بگا نم کی گارچگه  نگا را کگافتگه، سنب ردا د تگا بتوانگد پیونگد بین مقولگه

مضگمون الگ ی پژونش   دربردارندهن رکه اسگتخراج زند  مقوله نسگته    تاًکنهازرده و 

تواند در چند ز مه خنلگگه  شگگود و میاسگگ  و ا  تمامی مقوالم تحقیق منت   می

  &,Strauss)  ردیدر برگرا   سمدهدسگگ بهنا و مفانیم  مقولهتمام   زهیطوربهشگگود،  

Corbin,1998).)  بهباتوجه   زنندگانمشگارز اکن اسگ  زه    دنندهنشگان  اکن مقوله  

مگدکرکگ  و زگه بگاکگد  ، معتقگدنگد  انگدداشگگگتگهای زگه در دانشگگگاگاه و زنو درو  تجربگه

 پژونش   یناافتهکبر اساو   رک ی دانشااه فرننایان با اندکشی و با ناری شود برنامه

ا  وعگعی  دانشگااه فرننایان    التحصگیننفارغتجار     ای مینهن رکه   توانیم  حاعگر

 ترسیم زرد    1را در قال  شی  شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط علّی

 نوپا بودن دانشااه فرننایان 

 زمبود بودجه برای تخصی  امیانام 

 رک ی دقیق برای پیشبرد اندافعدم برنامه 

 
 هاپدیده

 قرار گرفتن در فضاکی با امیانام محدود 

 دلسردی نسب  به ادامه فعالی  

 تلییر نارش نسب  به شل  مع می 

 

 رانبردنای زنش/ زنش متقاب  

 تنش برای تهیه منابع  

 باالبردن بنیه ع می  

 نای پیشنهادی  ارائه برنامه

 نای ع می و تفرکحی اجرای برنامه

 

 زمینه 
عدم دسترسی به  

 تجهی ام  

نانماننای در تدوکن  

 نا برنامه

عدم تدارک شراکط  

 رفانی مناس  

 

 گر شراکط مداخ ه

 رانبردنای مدکرکتی

اجتماعی   - خاستااه اقتصادی

 اساتید و زارزنان 

 دسترسی به امیانام 

 

 پیامد
 نا با اندکشی و با ناری برنامه

 تر تر و زام ای جامعتدوکن برنامه

 نای مدکرکتی تلییر در سبک

 نای مع می  ارتقای مهارم
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براساااس نظریاه   التحصاایالنفاارغمادل پاارادایمی تجرباه زیسااتاه  :1شااکال

 ایزمینه

 گیرینتیجه

ا  وعگگعی  دانشگگااه    التحصگگیننفارغالگگ ی در اکن پژونش بررسگگی تجار     مسگگل ه

اسگگگتفاده شگگگد و برای   ای مینها  روش ن رکه   ناداده  یگردسورفرننایان بود  برای 

بر اسگگاو دکدگاه    ناافتهک،  افتهکسگگاختارمهینبا اسگگتفاده ا  مصگگاحبه    ناافتهکتح ی   

اسگگگتفگاده ا     پژونش نی  بگا  ینگاافتگهکگ اسگگگتراوو و زوربین تح یگ  گردکگد  اعتبگار  

زه در بخش روش توعگگگی  داده شگگگد بررسگگگی و تعیین گردکد  نتاکج    کیناک یتین

گانه ای در دانشگااه فرننایان نشگان داد زه   7را در قال  موارد    کیناعگع پژونش 

ن کجنبگه نوسوری ا   شگگگودیمتبیین و توعگگگی  داده    نگابخشدر ادامگه نر کگک ا  اکن  

جه  اسگتخراج مفانیم مسگتتر در دکدگاه    ای مینها  روش ن رکه   گیریبهرهپژونش 

 پژونش بوده اس    ینانمونه

رک ی و برنگامگه   کگ رکدر مگدنگای پژونش نشگگگان داد زگه بگا انگدکشگگگی و بگا ناری  کگافتگه

بوده اسگ   مدل پاراداکمی اسگتخراج شگده، روند تعام ی    زنندگانمشگارز  موردن ر

بخش دارد زه   5دند  مدل کاد شگده  نا را نماکش میو تجربه سن  التحصگیننفارغبین 

گر، رانبردنای  نا،  مینه، شگگگراکط مداخ ها  شگگگراکط ع  ی، پدکده کا پدکده  اندعبارم

شگینم موجود بر اسگاو  بسگتر م  مثابهبهشگراکط ع ی    .زنش/ زنش متقاب  و پیامدنا

تجربیام دانشجومع مان اس  زه عبارم اس  ا  نوپا بودن دانشااه فرننایان، زمبود  

نای  رک ی دقیق برای پیشبرد انداف  پدکدهبودجه برای تخصی  امیانام، عدم برنامه

ناسگگ   اکنیه فرد تا  افراد در اکن  مینه و تأم نی  شگگام  اسگگتقرار، تعام    موردبح 

شگوند،  به چه شگی ی ظانر می  تاًکنهانا  پاکرد و پدکدهشگراکط ع ی تأریر می  چه حد ا 

  زننده مشگارز گر و نمچنین رانبردناکی دارد زه  بسگتای به  مینه و شگراکط مداخ ه

گیرند  در  نای خالگی به خود مینای مخت  ، شگی نا در  مینهزند  پدکدهاتخاذ می

شگد زه  در سن قرار داشگتند باع  می  ندگانزنمشگارز اکن م العه باف  و بسگتری زه  

 مثابه بهگر  حالگگ  شگگود  شگگراکط مداخ ه نا کرکسگگویمدنا و بسگگیاری ا  نانماننای

شگگگود  برای مثگال  نگا میزنگد زگه بگاعگ  تخفی  و تشگگگدکگد پگدکگدهبسگگگتری عمگ  می

زنندگان داشگگ   رانبردنای مدکرکتی تأریر بسگگ اکی در انتخا  رانبردنای شگگرز 
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واحدی زه دانشگجوکان پاو زرده بودند،  20برای مثال با تلییر چارم درسگی تعداد  

شگرح وظاک  دانشگجومع مان به مدارو زارور ی    نشگدنابنغشگد   می  دهکفایب  عمنً

مع مان   -زه اکن نانماننای سگب  شگده تا برخی ا  مدکران مدارو ا  دانشگجو ناسن

کا در امور مربوط به دفتر و رب  نمرام اسگتفاده زنند زه   بدون مع م و  ینازنودر  

اقتصادی    -دانشجومع مان نیس   خاستااه اجتماعی ایحرفهدر حی ه    نا یفعالاکن 

اسگاتید و زارزنان دانشگااه تأریر بسگیاری بر عم یرد دانشگجوکان داشگ  و ا  ن ر ع می  

تگلگیگیگر   دچگگار  را  دانشگگگجگوکگگان  رفگتگگار  و  زگردار  رفگتگگاری،    قگرارگگرفگتگن   زگردیمگ و 

ای مسگت  م اتخاذ  گر و  مینهدر اکن بسگترنا و شگراکط ع  ی، مداخ ه  زنندگانمشگارز 

رانبرنای خالی اس   اکن رانبردنا شام  تنش برای تهیه امیانام نرچند محدود،  

،  نای پیشنهادی برای پیشبرد اندافباالبردن بنیه ع می ا  طرکق م العه، ارائه برنامه

توان به شگود می  ا  پیامدناکی زه حالگ  میاسگ نای ع می و تفرکحی  هاجرای برنام

نای مدکرکتی،  تر، تلییر در سگگگبک تر و زام ای جامع، تدوکن برنامهنابرنامهبا ناری 

دانشگگجوکان مشگگینم دانشگگااه را نازارسمدی  مع می اشگگاره زرد     ینامهارم  یارتقا

  ی ناچالشنازارسمدی برخی اسگگاتید برشگگمردند  زمبود امیانام،  ،  درسگگیواحدنای  

و مدکرک  نازارسمد،   ی کربرنامهسکنده دانشگگگااه ا  دکد دانشگگگجوکان زمبود امیانام،  

 (   1399اناری نژاد و نمیاران،) زیفی  پاکین سمو شی و زمبود بودجه بود

   فرننایان زمبود امیانام وجود دارد  در دانشگااهپژونش نشگان داد زه    یناافتهک

امیانام   نیردنبرسوردهزمبود امیانام موجود در دانشگگااه و عدم توجه مسگگلولین به 

زه دانشگگگجوکانی زه خود به دلی  سگگگاکر عوام  مرتبط با    شگگگودیمموجود سگگگب   

  شگان ی گیانایبتحصگی ی تماک ی به توجه به م ال  درسگی خود ندارند    ی گیانایب

ترنینی، نون و للو  )بیشگتری داشگته باشگند    بیشگتر گردد و در نتیجه اف  تحصگی ی

2015 )  

پژونش نانماننای در تدوکن برنامه درسگگی اسگگ   نتاکج    یناافتهککیی دکار ا   

موجود برنامه درسگی    یناسگرفصگ ( نشگان داد زه  1399)  پژونش زمانار و تی می

م رح   ینا کاولو  نکترو مهممتناسگ  با نیا  دانشگجوکان دانشگااه فرننایان نیسگ   

موعگگو  نیا سگگنجی، سگگرفصگگ  دروو و ارربخشگگی   سموختااندانششگگده ا  دکد  

  در ارربخش  رانبردنای  ا   کیی  دانشگاانی در دانشگااه فرننایان اسگ  یناسمو ش
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  زمتر  متأسگفانه  زه اسگ  درسگی ارربخش ی کربرنامه  فراگیر،  زیفی  مدکرک   ارتقای

  حازم  زه  شدکدی  تمرز  به سب   فرننایان دانشااه  در و اس   گرفته قرار موردتوجه

 (   1399محمدی و نمیاران،)  ردیگیم  قرار  رف   مورد  رالباً اس 

  نتگاکج پژونشپژونش اسگگگ      ینگاافتگهکگ زگارور ی نی  کیی دکار ا     ینگازگارسمگد

ندف   ( نی  زه نمخوان با کافته پژونش حاعگگر اسگگ  نشگگان داد زه1398بینش )

ا     قبگ   ینگاسمو ش، بگه وجگه خگالگگگی ا   نرزگدامزگارور ی زگه قرار بوده    ینگادرو

مع می، سماده زند،    مع مان ب ردا د و سنان را برای ورود به حرفه  -دانشگگگگجو    خدم 

پژونش گوکا و   یناداده  یوتح هک تجنتاکج    اندنشدهدر حگگگگگگد مورد انت ار محقق  

دانشگگگاگاه فرننایگان، نیگا منگد    ینگایزگارور نشگگگان داد زگه برنگامگه   (1400)  نمیگاران

  وازاوی به  نی  زه  (1396)  الگفهانی  نصگر  و   اده  مرتضگوی  .ناری اسگاسگی اسگ   دوباره

پرداختند،    یدرو زارور   مشگینم  در مینة  فرننایان  دانشگااه  دانشگجوکان  دکدگاه

  عگگع  به  زه  دانسگگتندیمابعاد   نکترمهم  ا  جم ه را  راننما  مع مان  دانشگگی  عگگع 

  ا   ییک   ین  (1396)  بخگ ک یگ ن  و  نییخواه  قنبری،  پژونش  در    نگدیم  دامن  زگارور ی

زارور ی    عگع   شگده،  دانسگته  زارور ی برنامة  ینا یسسگ  و  مشگینم ا   زه  کینامؤلفه

  در بردهنام  یناپژونش  ؛انددانسگته  دانشگجوکان با  راننما  اسگتاد  ارتباط  و  حضگور  عدم و

  ا   کیی نی   (1396)  دروکشگی  و  ع م  ع م،  .نسگتند  نمسگو  حاعگر  پژونش با  بعد اکن

  دانشگجوکان  با  راننما  اسگتاد  ارتباط و  حضگور  عدم  را  زارور ی  عگع   دالک   نکترعمده

  تجربه نسگتند  نمسگو حاعگر  پژونش با  بعد اکن  در بردهنام  یناپژونش  ؛انددانسگته

(  1398رومانی و نمیاران ) پژونش اسگ    یناافتهکنازافی اسگاتید نی  کیی دکار ا  

نامناسگگ  تدرکو، سگگ      یناروشعوام  مربوط به اسگگاتید شگگام ؛ اسگگتفاده ا   نی 

بودن و لحن    یانرژزمپاکین سگواد اسگاتید، سگهیم نیردن دانشگجو در فراکند تدرکو،  

زه بیشگترکن تأریر   دانسگتندا  جم ه عوام ی    رادرو   زنونامناسگ  بیان اسگاتید در  

  تحصی ی دانشجوکان دارد  ی گیانایبرا در  

پژونش  نتاکج    پژونش اسگ   یناافتهکبرخورد نالگحی  زارزنان نی  کیی دکار ا   

نشگگان داد زه مسگگلولین مشگگلول به خدم  در بخش (  1398رومانی و نمیاران )

تحصگگگی ی    ی گیانایبسمو ش دانشگگگااه و نمچنین اسگگگاتید بیشگگگترکن نقش را در  

ا  جم ه؛ برخورد را  دانشگگجوکان رفتارنای مسگگلولین سمو شگگی  دانشگگجوکان دارد،  
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  بیش یریگسخ نامناس  سنها با دانشجونا، عدم برقراری روابط لمیمانه با دانشجو، 

سماده نبودن برای مدکرک  زنو نی    اندزردهذزر    سنها نسگب  به دانشگجونا ا  اندا ه

مدکرک  زنو زه    ینامهارمعدم پرورش پژونش اس     یناافتهکسخرکن مقوله در  

ا     گرفتهنشگل تجربه را    نیردنزسگ دانشگجو مع مان بخش مهمی ا  عدم رعگاک  و 

  انگد دانسگگگتگها  نواق  زگارور ی مجگا ی در دوران زرونگا    دانسگگگتنگدیماکن موعگگگو   

گونه زه اشگاره شگد وعگعی  دانشگااه فرننایان    (  نمان1400حمیدی  اده و امیری،)

اسگ  و در جه  بهبود زیفی     کیناعگع جوکان دارای  مخت   ا  نااه دانشگ  ا  ابعاد

 با اندکشی در اکن دانشااه انجام گیرد   س کبایمکاددنی کادگیری  وععی   

 پیشنهادها

در  مینه توجه به دانش تدرکو و نی    شگودیمپژونش پیشگنهاد    یناافتهک  بهباتوجه

در جه  بهبود سن لگورم بایرد   یاژهکودرسگی دانشگااه فرننایان توجه  ینابرنامه

ال م برای انجام بهتر  نای کرساخ انمی  زارور ی و تدارک    درن رگرفتننمچنین  

نتگاکج بهتری را بگه عمگ  سورد  بهبود فراکنگدنگای مگدکرکتی و ارتبگاطی   توانگدیمزگارور ی  

     اس در اکن پژونش   شنهادنایپبا دانشجوکان دانشااه نی  ا  دکار  

به موارد مشابه در دانشااه    ناافتهکمیتعمعدم امیان  اکن تحقیق    ینا کمحدودا   

امیان    ترب ر  اینمونهنمچنین در لگورم امیان انجام تحقیق در  فرننایان اسگ    

 فهم بهتر تجار  دانشجو مع مان وجود داش   
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Analysis of the situation of Farhangian University based on the lived 

experiences of graduates: Qualitative research 

 

Abstract 

Farhangian University is one of the main teacher training centers in 

Iran. The quality of teacher training in this university depends on the 

quality of its basic elements and infrastructures. Assessing the educ  
ational and functional status of Farhangian University is an important 

issue in helping one of the basic teaching methods and education in 

this university. The main purpose of this study is to analyze the 

situation of Farhangian University in terms of lived experiences of 

graduates of Sabzevar Farhangian University. Participants in this study 

include 20 graduates of Farhangian University in Sabzevar. The 

method of this research is the qualitative method of grounded theory. 

Research samples were selected using purposive sampling method. 

Semi-organized interviews were used to collect data. Findings were 

analyzed using three stages of Strauss and Corbin coding.The research 

findings were drawn in 7 main categories and one  core category.The 

results showed that lack of facilities and equipment, mismanagement, 

inconsistency in curriculum development, internship ineffi  
ciency,insufficient experience of professors and incorrect of treatment 

university staff and insufficient readiness for class  room management 

are among the factors that can be mentioned in thestudy of  Farhangian  
University      Therefore, rethinking and planningre  viewing manag  
ement and for the prepara  tion and training of capable teacher students 

is one of the requirements in this university. 

Key words: Lived experience, qualitative method, Farhangian 

University, graduates
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 نابعم

حال و سکنده دانشااه فرننایان؛  (   1399) ن ،  یو لالح م؛، راسخی پور  ؛،  اناری نژاد
   تهران،  تربی  مع مپنجمین نماکش م ی  نا،  چالشو    نافرل 

دانشگگگاگاه    ،395-1404  انگدا چشگگگمدانشگگگاگاه فرننایگان در افق    یبرنگامگه رانبرد

    فرننایان

  نامه انکپا   یاعگگ کدانشگگجومع مان ر  ایحرفه(  توسگگگگگگگگگگگگگگعه 1398م   )  نش،یب

دانشااه    ،یاعک  دانشیده ع وم ریاعکارشد سمو ش ر  یمنتشرنشگگگگگگده زارشناس

    یبهشت  دیشه

(  ار کگابی زیفیگ  اجرای برنگامگه  1399)  و،  تی می  یو احسگگگانف؛  ،  زمگانارجعفری  

فصگگ نامه م العام سمو شگگی و  زارور ی در دانشگگااه فرننایان اسگگتان ما ندران   
  261-289  ( 4)9  سمو شاانی

 بین   راب ه ا   سگگگاختاری  مدل  (  ارائه1393ف  )  و عبد شگگگرکفی،  ؛سگگگیینه  جعفری،

  تحصگی ی   دسگتاوردنای و  یع مل ین  اعضگای  شگده  ادراک  تدرکو  ینایسگتاکشگا

    66-47(:1)6  کادگیری، و سمو ش  م العام  مج ه   دانشجوکان

( ر   در  نمونگه(   1391جنلی،  ع وم     زیفی  ینگاپژونشگیری  در  زیفی  تحقیقگام 
  310-320(،4)1، سنم 

و ک؛  ) حگمگیگگدی  اده،  چگرمگهگیگنگی،     تگجگگار   کسگگگتگگه  1400امگیگری  وازگگاوی    )

فصگ نامه پژونش  دانشگجومع مان دانشگااه فرننایان ا  زارور ی در دوران زرونا  
  ( 4)4در تربی  مع م   

  ی گیانایبشگگگنگاسگگگاکی عوامگ   (   1398ص  )،  فرخی  و؛  ک،  پوریعگالو؛  ،  رومگانی

  شگناسگیروان   تحصگی ی دانشگجومع مان دانشگااه فرننایان: روکیرد پدکدارشگناسگی
 179-24:206، شماره  سال پان دنم  تربیتی،

 سموختة دانش  نو مع مان  ایحرفه  ا نایین  (  بررسگگی1397)    ، وتوان  ؛پ،  سگگاالری

  ع وم  مج ةی   کابتدا دورا  در  فارسگگگی   بان سمو ش  نةی م  در  انیفرننا  دانشگگگااه
   950-945:(72)17  ،یشناختروان

  .فرننایان  دانشااه  در  زارور ی  ن ام بررسی ( 1396)  ن ،  دروکشگی و؛  م  ع م،  ؛ر  ع م،

     55-39،64،یانسانع وم  در  جدکد  تحقیقام
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  مجموعگه   مگدارو  زگارسمگد  مگدکرکگ   در  مع مگان  نقش  بررسگگگی  ( 1391)  ف   فر ادنیگا،

  فرننایان،   دانشگااه   1404 اکران  اندا چشگم  مع م در  رسگال   م ی  نماکش  مقاالم

 .باب   رجاکی  شهید  مع م تربی  مرز 

 دانشگگااه  زارور ی  یشگگناسگگ  یسسگگ   ( 1396)     ،بخ ک ین و؛  م نییخواه،  ؛م  قنبری،

  33-64(:10)5،درسی برنامة  در  عم  و ن رکه   سمیخته  م العة  کک   فرننایان،

  ابتگداکی  دوره  مع م  تربیگ   برنگامگه  ار کگابی  و  نقگد   (1392)   م  مهرمحمگدی،  و  م؛  زیگان،

  م العام   فصگ نامه   جدکد ننر  درسگی برنامه  تقاعگای  مورد  ینایسگتاکشگا  سگاکه  در
  119-142:(30)8  درسی، برنامه

  اکجگاد خرد: بسگگگتری برای  نگای  زگارور (1400)  و ،  س ادم؛ ورنم،  بینش؛   ،  گوکگا

  4، شگماره  وتربی تع یمفصگ نامه     در دانشگجومع مان دانشگااه فرننایان  ایحرفه

   148سال سی و نفتم  پیاپی  

  مگدکرکگ   نقش  و  (  جگاکاگاه1399اودی، ر  )ن؛ و د،  زمگالی؛  ر   م؛  محمگدی میرع ک ی

  پژونش  فصگ نامهپیامدنا    و  رانبردنا،  ابعاد:  فرننایان  دانشگااه  در  فراگیر  زیفی 
   567-584 ،99  تابستان ،نامهژهکو ،41  سمو شی  ینان ام  در

  دانشگجوکان دانشگااه  دکدگاه  وازاوی ( 1396) ا ر   الگفهانی، نصگر و؛  ح   اده، مرتضگوی

-60،تربیتی یناپژونش   مع می  تمرکن  درو  مشگگینم خصگگوص  در  فرننایان

74،30  

 مراز    در  زاردانی  دوسگگاله  تحصگگی ی  دوره تأریر می ان  بررسگگی  . (1390   )  نعمتی،
  ارشد  زارشناسی  نامهانکپا  بجنورد  شهرستان  ابتداکی  مع مان دوره بر  مع م تربی 

  دانشگگااه  اجتماعی، و  یانسگگانع وم  دانشگگیده  ،وتربی تع یم  ف سگگفه و  تارکخ  رشگگته
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