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 چکیده
هدف این پژوهش بیان و تحلیل تجارب زیسته  نویستند     هدف:

 اول از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان باروش خودمردم نگاری بود. 

منبت   این پژوهش رویکردی کیفی و پدیدارشناسان  دارد.  روش:

آموخهگتان   های پژوهش، تجتارب و ختاارات یکتی از دانتش     داده

نگاری تنظتی  رردیتد.    دانشگاه فرهنگیان است ک  ب  شیوه روایت

 های پژوهشگر کدرذاری شد. روایت

دهد آشنایی با حرفۀ معلمی  های پژوهش نشان می یافه  ها: یافته

از اریق ختانواده، برختی معلمتان، امنیتت شت لی و معافیتت از       

ی باعث شد سوژ  مورد مطالع  ب  معلمتی رترایش   خدمت سرباز

یابد. در بدو ورود، انهظاراتی ک  او از دانشگاه داشت برآورده نشد، 

رفاهی بود. بارذشت زمان و -زیرا دانشگاه دچار مشکالت آموزشی

تری نسبت ب  دانشگاه  شدن مشکالت، نگارنده نگرش مثبت مرتف 

وهشتی دوران تحصتیل   پژ-فرهنگیان پیدا کرد. او مسائل آموزشی

دانتد و معهقتد استت     متی   و ضتع    خود را ترکیبی از نقاط قتوت 

ای از  کارورزی یکی از نقاط قوت دانشگاه است کت  بتا رفت  پتاره    

فتردی   زع  او، غالباً روابط بتین  تواند بههر ه  شود. ب  نواقصش می

مناسبی در دانشگاه حاک  بود ولی بعضاً برخی از نظرات مدرسان، 

کرد. افزون بتراین، نستبت بت  نامشتخ       ان را مکدر میدانشجوی

توجهی ب   دهی و بی های فرم سازمان بودن محل خدمهش، سنج 

 انهقاداتی را وارد کرد. رزینی بومی

 

 نگاری معل ، دانشگاه فرهنگیان، خودمردمها:  کلید واژه

Abstract  
Purpose: In this study, the first researcher is 

expressing his lived experiences in Farhangian 

university with ethnography method. 

Method: This study has a qualified approach. The 

Source of research’s data, are Experiences and 

memories of one of the Farhangian university 

graduates that was set with narrative inquiry 

method. 

Finding: Findings of the study show Familiarity 

with the teacher's profession through the family, 

Some teachers, job safety, Exemption from 

military service caused the subject tend to 

teaching. On arrival, His expectations from the 

Farhangian university were not fullfilled, because 

the university had educational and welfare 

problems. Over time and solving troubles, the 

author found a more positive attitude toward the 

Farhangian university. He considers the 

educational-researching issues of his study to be a 

combination of strengths and weaknesses and He 

believes that internship is one of the strengths of 

the university, which can be improved by fixing 

some of its shortcomings. in his opinion proper 

interpersonal relations existed in the university, 

but some of the teachers' comments sometimes 

annoyed students. Moreover, he stated some 

criticisms about the uncertainty of the place of 

service, the form of organizing measures, and 

neglect to selection. 

 

Key words: teacher, Farhangian University, Auto 

ethnography 

 

 

R
ec

ei
v

ed
 D

a
te

: 2
01

7/
06

/05
  

  
  

  
  

 A
cc

ep
te

d
 D

a
te

:2
01

8/
02

/16
 

 

 
 Email: ghanbary73@gmail.com                                                                           نویسنده مسؤول:* 
« نگارنده»و « محقق»؛ «پژوهشگر»؛ «بنده»؛ «من»سوژ  مورد بررسی در این مطالع ، نویسند  مسئول مقال  است و در سرتاسر این نوشهار منظور از  

های اخالقی پژوهش از آوردن نام افرادی ک  ب  نحوی در تجارب و ختاارات ستوژ  متورد مطالعت  از      مناً در این نوشهار جهت رعایت بایستاوست. ض

 ها ب  بدی یادشده، احهراز شد. آن
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 لهأمس بیانمقدمه و 

متونی  هتای پیرا  زیادی تابعی است از نحتو  عملکترد ستازمان    تا حدکیفیت زندری مردمان این عصر 

ثیر زیادی بر زندری مردم دارد، سازمان مهولی آموزش عمتومی  أها ک  ت سازمان دست ینازاآنان. یکی 

شدت اثر این سازمان ب  حتدی استت    موسوم است. وپرورش آموزشب   کشور ماکشورها است ک  در 

 را متردم  هتای  مهتارت  و زنتدری  کیفیت توانی  می تنها ن  وپرورش آموزش اریق اند از ک  برخی رفه 

 یافتت  ختواهی   دستت  ختال   و پیشترفه   ملهتی  و تتر  منصتفان   ای جامعت   بت   بلکت   ببخشی ، بهبود

(Meshkani and et al., 2016.) 

، معلت   وپترورش  آمتوزش در ستازمان  کاررزار اصتلی  ک   یابی  با نگاهی رذرا بر مناب  موجود درمی    

المثتل در برختی    فی ت ب  او وابسه  است.است و بخش زیادی از توفیقات این سازمان در جمی  جها

صتورت یتع عقیتد      آموزشتی بت    بهبود بر معل  کیفیت ثیر ارتقایأت مهحده ایاالت درک    مناب  آمده

 ایجادکننتد   عوامتل  تترین  مه  از را یکی ک  معلمان (؛ یا اینHarris and Tim, 2011است ) عمومی 

 معرفتی کردنتد   آمتوز  دانتش  زنتدری  در ت ییتر   ،اخت  اتور  بت   و( Taheri and et al., 2013) ت ییر

(Mahruzade and Abbasi, 2012.)  انهقتال  اصتلی  ارکتان  از را یکی برخی دیگر از پژوهشگران معل 

و عامتل   (Mirarab Razi and et al., 2012( )تربیتت  و تعلتی   نظتام  زیرمجموعت   عنوان ب ) فرهنگی

 ,Saafiهتای دوران معاصترش پنداشتهند )    لتدر عمل ب  رستا  وپرورش آموزشاساسی برای موفقیت 

ای رونتارونی در قبتال    هتای چندرانت  و ویتای  حرفت      معلمان نقتش اند  افزون بر این رفه  (.2008

شخصتیت آنتان نقتش مهمتی را      ریری در شکل (؛ Lai-Yeung, 2014) شه آموزان بر عهده دا دانش

هتای مخهلت  متدارس )نظیتر      برنامت   و اثربخشتی  (Samieinejad and et al., 2016)کنند  بازی می

 Ahmadiمنظور ارتقای سالمت( در ررو سطح سواد معلت  از مبتانی آن برنامت  استت )     هایی ب  برنام 

and et al., 2017).  ب  عقید Henry Giroux
آفترین، رستالت    عنوان روشتنفکران تحتول   ، معلمان ب  

 Zibakalamدارنتد )  بتر عهتده  امع  عظیمی در پرورش تفکر انهقادی در مدرس  و رسهرش آن در ج

Mofred and Mohammadi, 2014 .)بترای  راغت   معلمانی وجودتوان رفت  میک   ملخ  کالم این 

 داردریتری   چشت   اهمیتت  هتای آموزشتی   ستازمان  بهبتود  در رستمی   ویتای  انجام فعالیت فراتر از

(Somech and Oplatka, 2014.) 

 بت   را ختود  مأموریت بهواند تا دارد نیاز یدهد آموزش افراد ب  ها سازمان همۀمانند  وپرورش آموزش    

برعهتد  مراکتز    1تاحتدزیادی  متاهر افتراد  و تربیتت   وییفۀ آمتوزش  وپرورش آموزشدر  .دبرسان انجام

                                                      
های اسهخدامی و یا  های دیگری چون بررزاری آزمون معل  از مدخل ک  در کشور ما عالوه بر تربیت با عنایت ب  این .1

 اسهفاده کرد.« تا حد زیادی»شوند، نگارنده از قید  نهضت سوادآموزی افراد جذب آموزش و پرورش می جذب آموزشیاران
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 در اساستی  عامتل  منزلتۀ  ب  معل  تربیتفرآیند ( 2015)االیی و رندمی بنا ب  باور معل  است. تربیت

 Teacher) معلت   تربیتت . باشتد  متی  بسیار اهمیت واجد تربیت و تعلی  تکیفی و تربیهی های نوآوری

training )ل أحتل مست  ستازی او بترای    بت  معلت  و آمتاده    موردنیتاز توان آموزش انتوا  دانتش    را می ،

برختی از   در آثتار  (. Palasan, 2015پذیری و همسو شدن بتا شترایط ختاع تعریت  کترد )      انعطاف

 Teacher education for) «معلت  بترای ت ییتر    تربیتت »موضتو    هتای اخیتر   در سال صاحبان دانش

change  )( ارح شد و مورد بررسی قرار ررفتHuber, 2012 .)  یکتی از عوامتل   استت   ب  ذکتر الزم

 مهرمحمتدی  بتاره  درایتن هاستت.   ان، برنامۀدرستی جتاری در آن  معل  بت  مقاصدشت   نیل مراکز تربیت

 هتای  ویژرتی  بتا  ای حرفت   عناصتر  تربیتت  اسهعداد باید عل م تربیت درسی ( معهقد است برنامۀ2013)

ستفان   أمه .باشتد  داشته   را ای حرفت   دانش خلق صحنۀ در مشارکت توان و پژوهندری یادریرندری،

 حتوزه  در م فتول  موضتوعی  معل  تربیت درسی برنام  ب  مربوط شواهد حکایت از آن دارد ک  مباحث

 .(Aminkhandaghi and Namkhah, 2010است ) کشورمان درسی برنام  تخصصی

بت    جریتان ایتن   تولیتت معل  در کشور ما ت ییراتی ب  ختود دیتد و    تربیت شمسی، 90در اوایل دهۀ 

 چهتار ستال  معل  را بت    دانشگاه فرهنگیان دور  دوسالۀ تربیت شد. سپرده 1فرهنگیاننوپدید دانشگاه 

هتزار دانشتجومعل  شتد.     25، پتذیرای  و از مجرای کنکور سراسری 1391ماه  افزایش داد و در بهمن

بنیتادین و مبهنتی بتر     تحتول  هتای  رام نخسهین سیس این دانشگاه را ازأهرچند برخی کارشناسان ت

مهوجت  ایتن دانشتگاه     ی نیتز ولی انهقادات(. Samieinejad and et al., 2016)اسناد تحولی پنداشهند 

 از: »نویستد  متی  فرهنگیتان  دانشتگاه  ۀاساسنام تصوی  پیرامون (2013) مهرمحمدی المثل فی .است

 از حکایت اساسنام  این تصوی  ،داند می ها آن عداد در را خود نیز نگارنده ک  کارشناسان، برخی دید

 حتال . استت  قتانونی  هتای  اهترم  ب  اتکاء با 2بحث ب  دادن فیصل  و صحن  ب  قدرت مراج  شدن وارد

و  نگتری  جانبت   یتع  همتان  کت   استت  شتده  دلبت  اِشتکالی  نمتاد  و مظهتر  بت   ختود  مصوب  این ک  آن

( بترای توصتی    2014)مفترد و محمتدی    زیبتاکالم  .«استت  وپرورش آموزش جان  از خواهی یتتمام

 منتاب   برخی دراسهفاده کردند. « های ناپخه  سیاست»های نظیر  معل  در ایران از واژه وضعیت تربیت

 بت   کشتور  دار ریش  های دانشگاه با ایس مق در دانشگاه علمی تهیأ اعضای علمی ضع  از صحبت نیز

 در معلت   زعت  برختی دیگتر از اصتحاب دانتش تربیتت       ب  (.Zare and et al., 2016: 102) آمد میان

                                                      
فرهنگی و بنتا بت  پیشتنهاد     انقالب عالی شورای1390/ 6/10مورخ  704اساسنام  دانشگاه فرهنگیان ک  در جلسۀ  مهن .1

جمهور ابالغ شد  با امضای رئیس 1/12/1390ریخ است، در تا وپرورش ب  تصوی  رسیده وزیر آموزش 06/1390/ 28مورخ 

 (.1390فرهنگیان ،  دانشگاه پژوهشی و آموزشی )معاونت

 معل  است. وپرورش با آموزش عالی بر سر تولیت تربیت منظور مناقش  بین آموزش .2
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 1استت  آن تتراز  در دور ابهتدایی  معلمتان  کتردن  تربیتت  بترای  الگتویی  فاقد ایران اسالمی جمهوری

(Samieinejad et al., 2016).   بتا  ای  در مقال  معل  مخه  ایران نیست؛ ربیتنظام تالبه  انهقادها ب

 National science)آمریکتا  در معلت   تربیتت  هتای  برنامت   و علتوم  یآموزش ملت  اسهانداردهای عنوان

education standards and pre- service programs in the usa
کت    ختوانی   متی lew (2013 )از ( 

 در ریاضتی  و علتوم  معلت  دروس  تربیتت  مؤسستۀ  1250از  بیش از جدید الهحصیالن فارغ از بسیاری

   باشند. نمی دارا را درس کالس در تدریس جهت الزم آمادری آمریکا

، زندری خودممل بر أبا ت مدر نظر دارفرهنگیان  دانشگاهآموخهۀ  عنوان دانش ب  بندهدر این مطالع      

نگاری اسهفاده کردم. تتا   ردمخودم روش پژوهشلذا از .  را توصی  کن  معل  شدن چگونگیچرایی و 

شناسی، این تحقیق نخستهین کوشتش مطالعتاتی     جایی ک  ااال  دارم از نظر اهداف، ماهیت و روش

رو پیشینۀ پژوهشی کامالً مرتبطی در دستت نیستت. نارفهت  نمانتد برختی از مطالعتات        است؛ از این

هتای   دلیل در قسمت یافهت   ینمب  ههای این مطالع  مرتبط هسهند و  نحوی با یافه  ررفه  ب  صورت

 اسهفاده کردم. ها آنتحلیل و بحث از 

 

 شناسی پژوهش روش

تعلق دارد. پژوهش کیفی رویکردی ( Qualitative research) پژوهش حاضر ب  انگار  تحقیقات کیفی

دهند.  لۀ اجهماعی یا بشری نسبت میأها ب  یع مس برای کش  و درک معنایی است ک  افراد یا رروه

(Creswell, 2013). استهفاده شتد.   نگاری از بین انوا  روش کیفی، در این مطالع  از روش خود مردم 

 در امتا  دانتد،  متی  متنعکس  دیگتران  و هتا  آن ختود  زنتدری  تاریخچۀ در را افراد های کُنش روش، این

 آنان رب ک  است ساخهی عوامل کنند  منعکس افراد، تجارب ک  دارد اشاره نیز نکه  این ب  حال همان

 Safaei Movahed and) است ساخه  مقید یا و داده شکل را آنان های کُنش و تجارب و رذاشه  یرتأث

Bavafa, 2013.) (Mehrmohamadi, 2007   معهقتد استت ) بت    2هتای هنتری )کیفتی(    در پتژوهش

رستد ایتن نکهت  در تحقیقتات      نظتر متی   شتود؛ بت    تترین ابتزار نگریسته  متی     ن مه عنوا پژوهشگر ب 

 است. یترؤ قابل وضوح ب نگاران   مردمخود

های  پیرامون مسائلی ک  بر من حادث رشته    برای انجام این پژوهش، بنده ابهدا تجارب و دریافت    

 عنتوان  ب  نگاری از روایت درواق هایی نگاشه .  مؤثر بود را در قال  روایتشدن من  در معل نوعی  و ب 

                                                      
لتذا نقتد یادشتده را     داننتد،  معلت  در ایتران متی    این نقد زمانی ارح شد ک  همگان دانشگاه فرهنگیان را مهولی تربیت .1

 مهوج  دانشگاه فرهنگیان پنداشت. مسهقیماًتوان  می

هتای   جتای پتژوهش   را بت  « هنتری »هتای   سی از آیزنر، واژ  پژوهشأدر منب  یادشده، نگارنده در اقدامی مبدعان  و با ت .2

 کار برد.   ب « کیفی»
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شتود   عنوان مهنی رفهاری یا نوشهاری شناخه  می ایت معموالً ب جُسه . ابق تعری ، رو بهره 1«ابزار»

دهتد   هتا را بت  متا ارائت  متی      ای از رویتدادها/ کُتنش   ک  شرحی از یتع رویتداد/ کُتنش یتا مجموعت      

(Zarnofsky, 2004 .) انسانی و مطالعتۀ    های تجربۀ ای از تبیین پدیده توان روایت را شیوه درواق  می

 ( (critical incident «رخدادهای بحرانتی »کید بر نگارش أ، تمناب در (.  Short, 2015دانست ) ها آن

تر شتود، عمتق    یادآوری آن اوالنیشده بین رخداد و  نظران، هرچ  زمان ای صاح  ب  عقید . 2است

شتود   بتودن بترآن متی    زدنِ برچست  بحرانتی   شود و منجر ب  تضتمین بیشتهر   ثیر رخداد بیشهر میتأ

(Webester and Mertova, 2007 من .)هتا را نگاشته  و از زمتان     آموخهگی این روایتت  پس از دانش

، لتذا بتا   رتذرد  سال متی  16-15ام است حدود  وقو  برخی از این اتفاقات ک  مربوط ب  دوران کودکی

 توان  مدعی شوم ک  رخدادهای بحرانی را روایت کردم. اامینان می

روایتتی )کتت  مطالعتتات  هتتا در پتتژوهش تحلیتتل دادههتتای  (، یکتتی از راه2016) عطتتارانزعتت   بتت     

از ها و عنتاوین اصتلی استت.     شوند( مشخ  کردن ت  ها تعری  می نگاران  ذیل این پژوهش خودمردم

thematic analysis) مضمون رو در این پژوهش، پژوهشگر روش تحلیل همین
ها  را برای تحلیل داده ( 

 رود متی  کتار  بت   هتا  داده در موجتود  الگوهتای  رتزارش  و تحلیتل  شناخت، منظور ب  روش بررزید. این

(Braun and Clarke, 2006.)  دهنتده،   ها و بحث مطتابق بتا مضتامین ستازمان     در بخش تحلیل یافه

 موارد ارح و بررسی شدند.

رو، نخست سعی کردم توصیفی غنی، دقیتق و عمیتق ارائت  کتن .      برای تاًمین اعهبار مطالعۀ پیش    

تجارب ، خودم را محدود ب  دور  زمانی، مکان و یا حادثۀ خاصی نکردم و تمام موارد ضمناً در نگارش 

شتده را در    تحلیتل انجتام  ؛ )چندسوستازی داده(  شترح دادم  دانشگاهرا تا زمان فراغه  از تحصیل در 

بر  هرا تحلیل کند و نظراتش را اعمال کردم )بررسی همکار( عالو اخهیار همکارم قرار دادم تا او نیز آن

نگاری تقاضا کردم تمام مراحل پتژوهش را   موارد ذکر شده، از یع فرد آراه ب  روش تحقیق خودمردم

 .(بررسی نماید )نایر بیرونی

 

 ی پژوهشها یافته

 موردمطالعهبیوگرافی سوژۀ  مختصری از

                                                      
 «.ابزار»عنوان یع  ت و ه  ب کار بس ب « تحقیق روش»عنوان یع  توان ب  روایت نگاری را ه  می .1

تتأثیر  دلیتل نفتوذ و    کنتد. رختدادهای بحرانتی بت      می آشکار را نگار روایت بینی جهان یا فه  ت ییر بحرانی، رخداد یع .2

 ,Webester  and  Mertovaآینتد )  عنتوان یتع رختداد بحرانتی در متی      های هر شخ  است ک  ب  عمیقشان بر تجرب 

2007.) 
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فرزنتدی بتا پتدری کشتاورز و متادری       ای هشتت  و در خانواده 1سوژ  مورد بررسی در روسهای کُهیان

او معهقد استت والدینشتان بتا وجتود     سواد بودند، فرزند آخر بودن را تجرب  کرد.  دار ک  هردو بی خان 

 .شوند!« مال» تعبیر خودش و ب  داده تحصیل ادام  فرزندانشان بودند راغ  ضمنی صورت ب  سوادی بی

 مترور  را  ختاارات  وقهتی  کت   است این رغبهشان انگاشهن ضمنی دلیل»دهد ک :  نگارنده توضیح می

 کترده  تشتویق  تحصتیل  ادامت   بت   را برادرهای  و خواهر یا من مسهقیماً ها آن آورم نمی یاد ب  کن ، می

 از متادرم  آوردم، متی  مدرست   در های  موفقیت از کننده خوشحال خبری ک  زمان هر حال این باباشند.  

 «.کرد می تفقدی من از باشد؛  سرحال اندازه چ  تا ک  این ب  بسه  نیز پدر و شد می خوشحال دل ت 

تمایل داشهند فرزندشتان از   موردمطالع شود والدین سوژ   های تحریرشده معلوم می با بررسی روایت

 پدرم از ای جمل »خوانی  ک :  می باره دراینمدخل تحصیل بهواند ش لی برای خودش دست و پا کند. 

 توه  ک  اند فرموده ایشان کردند؛ تکرار ار آن مهفاوت موقعیت چند در و چندبار ک  هست خاارم در

 مفهتوم  یتع  رستیدن  جایی ب . برسی جایی ب  تا بخوانی درس ک  این مگر نداری ای چاره برادرانت مثل

 قِبَتل  از بهتوان   متن  کت   خواست می فقط پدرم واق  در. پدر برای ه  و من برای ه  بود؛ مبه  کامالً

بترادر و یتع   خواهران محقق، تماماً باسواد هسهند و ب  جز دو البه  برادران و  .«کن  ارتزا  تحصیل،

انتد. او   معلمتی  در حرفتۀ  شتاغل نفر از برادران وی  آکادمیع دارند. ضمناً دو خواهر، مابقی تحصیالت

هتای بعتدی تتا     ختود و پایت    و سال اول دبیرسهان را در روسهای محل تولد 2دور  دبسهان، راهنمایی

دلیل ررایشش بت    رذراند.تجربی  و در رشهۀ علوم 3خمینی ریگ بیرسهان امامورود ب  دانشگاه را در د

آموزان این رشه ، هوای پزشع شدن در سر داشت.  تجربی این بود ک  مثل خیلی دیگر از دانش علوم

 بستیار  هت   متن  کننتد،  می انهخاب را تجربی علوم رشهۀ ک  افرادی بیشهر مثل»نویسد:  او صراحهاً می

بترای نخستهین    1391هرحتال ایشتان در ستال     ب «. بودم پزشکی رشهۀ در شدن قبول ب  مند عالق 

 کنکور در ام نهیج  ک  است این واقعیت»رفهۀ خودش:  کند و ب  مرتب  در کنکور سراسری شرکت می

 شتانس  آن تراز ه  های رشه  حهی یا و پزشکی مثل هایی رشه  در بهوان  ک  نبود مناس  ای اندازه ب 

الواقت    فی «.کردم انهخاب را فرهنگیان دانشگاه تربیهی علوم رشه ، انهخاب فرم در. باش  شه دا قبولی

 عنتوان اولتین رتروه دانشتجومعلمان     بت   1391ب  این ترتی  وی از بهمن  معلمی اولویت دوم او بود.

 راهی این دانشگاه شد.
 

 تحصیل و حرفۀ معلمی ها به سمت ادامه سائق

                                                      
 ر شهرسهان لُردران و اسهان چهارمحال و بخهیاری ک  مردمی لُر زبان دارد.روسهایی واق  د .1

 وجود داشت و تقریباً معادل دور  اول مهوسط  فعلی بود. 3-3-6تحصیلی قبل از اسهقرار نظام  این دور  .2

 نام یکی از منااق شهرسهان لردران. .3
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شدن نگارنده، معل  بودن دو تتن از بترادرانش استت. او بیتان داشتت:       در معل یکی از عوامل اثررذار 

 شتدن  معلت   همین و بودند؛  شده معل  برادران  از نفر دو رذراندم، می را دبسهان دور  من ک  موقعی»

نویستد کت :    پی مرور ختاارات و تجتاربش متی    او در«. کرد بازی من سرنوشت در مهمی نقش ها آن

 ایتن  بترادران   بتودن  معل . کن  حس را آن لذت داشه  نیاز باش ، داشه  تحصیل نگیز ا ک  این برای»

 جامعتۀایرانی  کت   شتد  ایتن  از صتحبت  داخلتی  مطالعتات  برختی  در چ  ارر«. بخشید من ب  را لذت

 رونتد  و( Gasemi nejad and Esmaeili, 2004) کننتد  می ارزیابی پایین را معلمان اجهماعی موقعیت

 درمتورد  امتا ( Alizade and Rezaei, 2009) استت  کتاهش  روبت   حرف  این جایگاه یاجهماع منزلت

بودنشتتان  واستتطۀ معلتت  کتترد. بتترادران پژوهشتتگر بتت   ایتتن متتورد صتتد  نمتتی  بتترادران پژوهشتتگر

ریری دیدمثبهی نسبت بت  معلمتی در    اجهماعی مطلوبی داشهند و همین موضو  باعث شکل موقعیت

در جامعۀ روسهایی ما، معل  بودن ارزشتی داشتت   »کند:  روایت می چنین باره دراین شد. اوشخصیت 

کردرتانی   دانسهند و منزلهش را از سایر تحصیل می مالسوای از بقی  مشاغل دولهی. هنوز ه  معل  را 

ب  یکی از   در مورد احهرام و اعهماد مردم نسبت«. 1پنداشهند ک  کارمند بقی  ادارات بودند، بیشهر می

ختوانی :   رونت  متی   زنتدری او مشتهرک بتود، ایتن     اش بتا محتل   نده ک  محل کار و زندریبرادران نگار

 زمتین،  فتروش  قترارداد  نوشتهن  بترای  -خودمتان  نزدیکتان  بیشتهر  البه - روسها اهالی ک  دیدم می»

 معلت   فقتط  او کت   درحالی کنند؛ می مراجع  او ب ...  و مهری  سند تنظی  میراث، تقسی  نام ، شکایت

 نگتاه  ایتن  داشهند، او ب  مردم ای ویژه نگاه. عاقد ن  و وکیل ن  نویس، عریض  ن  دار، بنگاه ن  بود عربی

 قریت   تقریبتاً  کننتد،  انهختاب  امنا تأهی روسها مسجد برای خواسهند می وقهی ک  بود حدی در ویژه

همتین   «.!بتود  معلت   چتون  بود مطلوب رزینۀ دانسهند؛ می مطلوب رزینۀ را او روسها بزرران اتفا  ب 

ختود   و این افهخار راهی صورت تبخهتر بت    قضایا باعث شد او در دوران کودکی ب  معلمی افهخار کند

 رُخ ب  داشه  تمایل ک  بود حدی در برادرم معلمی ب  بودن  مفهخر»روید:  ک  می در حدی ررفت؛ می

 و نبود قوی چندان نمعلمما بودم، دبسهان سوم کالس ک  زمانی دارم یاد ب  خوب. بکشانمش دیگران

. بتود  راهنمتایی  مدرستۀ  معاون سال آن برادرم. کن  جبران برادران  کمع با را ضع  این بودم مجبور

 یتع  تقریباً آموزان دانش بیشهر بروی ، مدرس  ب  عصر بایست می ک  ای هفه . بود چرخشی ما مدرس 

 مدرست   بتزر   نستبهاً  حیاط رد راهنمایی شیفت در و تحصیلی روز آغاز مراس  شرو  از قبل ساعت

 دیتدران  جلتوی  در ستپس  شتود،  شتلوغ  حستابی  حیتاط  تتا  ایسهادم می منهظر من. شدند می حاضر

 این. بیاموزم برادرم از را نیاموخت من ب  معلم  ک  هایی درس تا شدم می مدرس  دفهر راهی دوسهان 

 متن  ک  این بیشهر توضیح. تداش اجهماعی جنبۀ باشد، داشه  آموزشی جنبۀ ک  این از بیشهر حرکه 

                                                      
جهماعی سابق را ندارند؛ حهی در جامع  روسهایی متن. نشتان   االس  معلمان جایگاه ا امروزه وض  کمی ت ییر کرد و م  .1

بودی  و راننده مهوج  شد ما معلمتی ، بتا نگتاهی عاقتل      ب  آن نشان ک  چند وقت پیش وقهی با دوسه  در تاکسی نشسه 

 «.بازی شده معلمی ه  بچ »اندر سفی  رفت: 
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 تقستی   و ضرب عمل یادریری از ن  بردم، می لذت بودن برادرم کنار و مدرس  دفهر در حضور روح از

 «.است دوزیست چرا قورباغ  ک  این یا و

ثیر نتاچیزی در معلت    ادرانش، معلمان دور  دبستهان او تتأ  نگارنده بر این باور است ک  برخالف بر    

 ها نظیر: ای از روایت نظر ب  پاره شدنش داشهند. با

 پایتۀ  معلت   متورد  در ضتع   این. داشهند ضع  دبسهان  معلمان سفان مهأ ه  آموزشی زمینۀ در»    

 فرامتوش  هت   هنتوز . بتود  پررنتگ  و غلیظ بسیار سوم  پایۀ معل  مورد در و تر رنگ ک  چهارم  و اول

 قتدر  چت   و کشتیدم  هایی مصیبت چ  ی تقس و ضرب عملیات و ضرب جدول یادریری برای ک  نکردم

 هنتوزه   هرچنتد  بفهمت ؛  توانسه  نمی را ضرب جدول راه هیچ شاید نبودند برادران  ارر. شدم تنبی 

 نداشتت  وجود مدارس در امروز انداز  ب  آموزشی کمع وسایل. کن  نمی درک را ضرب مفهوم خوبی ب 

 «.  بودند بیگان  آن از اسهفاده روش با لمانمع بیشهر -میکروسکوپ مثالً - بود ای وسیل  ه  ارر و

عنتوان ابتزار    جای دیهاپروژکهو، میکروسکوپ و یا کر  ج رافیایی بت   کابل بر  و چوب را ب  ها آن»    

کارریری این ابزارها دستهی بترآتش داشتهند و     ررفهند. از حق نگذری ، در ب  کار می آموزشی ب  کمع

رر ستنگدل   ، شکنج 1زن  ارر آرش افهادند ک  حدس می نی میآموز نحی  دبسها چنان ب  جان دانش

دیتد،   ها را متی  اش در تعامل با زندانیان سیاسی شهر  عام و خاع بود این صحن  ساواک ک  ددمنشی

 «.کرد آمد و ب  ما ترح  می قلبش ب  درد می

زد تتا   زان قتدم متی  آمو و معل  بین دانش -احهماالً درس ریاضی -ما در حال انجام تمرینی بودم »    

کترد و ارتر    دادی  تشتویقمان متی   القاعده باید ارر درست انجام می بهواند بر کارشان نظارت کند. علی

وقتت متا را    کرد تا بهوانی  اصالحش کنی . ولی یاد ندارم کت  او هتیچ   غلطی در کارمان بود، کمع می

 . «شمرد میباشد اما در تنبی  کردنمان، ارزنی قصور را جایز ن  تشویق کرده

ای داشهند، جنبۀ تشویقی  نظر محقق، برخی معلمانش در دور  دبسهان ضع  حرف  ب شود  معلوم می

در رفهارشان وجود نداشت و شدیداً معهقد ب  تنبی  فیزیکی بودند. مجمو  این عوامل سب  شتد کت    

رویتد:   ین رفهارهتا متی  در مقام تبیین علل انگارنده  های الگویی باشند. این معلمان برایش فاقد جنب 

همتین   بودنتد، بت    نکترده  تحصتیل  معل  تربیت مراکز و دانشسرا در اصالً دوره این در معلمان برخی »

 تحقیقتی  درجال  توج  است ک   «.لنگید می حسابی کُمیهشان زمینۀ اصول تعلی  و تربیت خاار در

 معلمتان  آرتاهی  میزان دش معلوم ،1388-89 تحصیلی سال در( 2010) عبداللهی و همکاران توسط

های این مطالع  مؤید  و در واق  یافه  بوده حدمهوسط از تر پایین تربیت و تعلی  اصول از دور ابهدایی

 مدرست   یتع  ستازمانی  جو معهقدندLunenburg and Ornstin (2010 )سو  از یع .نظر نگارنده است

 و اعهمتاد  ، احهترام  متورد  جتا  آن در کننتد  احستاس  آمتوزان  دانش و معلمان ک  است مثبت هنگامی

                                                      
 رتران  شتکنج   از یکتی  ،(1358 تیتر  3 در شتده  عتدام ا-تهران در 1329 مهولد آرش؛ مسهعار اس  با) توانگری فریدون .1

 شد. اعدام انقالب، دادراه حک  ب  او. بود خرابکاری ضد مشهرک کمیه  زندان در ساواک بهایی
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پیداست کت  تنبیت  فیزیکتی بت       ؛ از سوی دیگر نارفه (cited by Keramati, 2012) هسهند پذیرش

تتوان متدعی شتد جتو دبستهان       کنتد، پتس متی    پذیرش خدش  وارد می و اعهماد ، های احهرام مؤلف 

 تحصیل پژوهشگر مثبت نبود. محل

و او را ب  معلمتی   دور دبیرسهان پژوهشگر برایش الگو بودندبرخالف دور  دبسهان، برخی معلمان     

 متا  تتدریس  منصوری رضا آقای و شد عوض ما ریاضی دبیرسهان معل  سوم سال در» عالقمند کردند:

 بیشتهر  ک  ررفت شکل ای رابط  منصوری آقای و من بین ولی شد چطور دان  نمی. ررفت عهده بر را

 عالقت   همین. یافه  بزررهر برادری خودم برای را او من ک  ای رون  ب . بود معلمی -آموز دانش روابط از

 نیتز  معلمتان   دیگتر  از دوتتن  البهت   شد. معلمی حرفۀ ب  من مندی عالق  ساز زمین  منصوری آقای ب 

 کت   بتاالیی  کتاری  وجدان بود، کارشان در ک  نظمی خاار ب  بسیاری، جهات از الگو. بودند الگو برای 

 خیلتی  و اخالقتی  ختوش  شتان،  کتالس  مدیریت قدرت شان، کننده خیره تدریس های تمهار داشهند،

 شتع . است دبیرسهان  دوم سال شیمی معل  خاکسار، علی حمزه آقای دونفر این از یکی. دیگر موارد

 آقتای  دیگتر  نفتر . 1شد می جهن  برای  رفه  قبالً ک  شرحی با دبیرسهان دوم سال نبود، او ارر ندارم

 ستال  و سن رغ  ب  انصافاً و حقاً ک  است دبیرسهان  چهارم و سوم سال فیزیع معل  نی،سلیما صاد 

 مشتتخ  شتتد( 2010) یتتدری و شتتامعلیحمطالعتتۀ  در «.بتتود کامتتل معلمتتی( ستتال 27-26) کتت 

 میتزان  بتاالترین  آمتوزان،  دانش الگوپذیری در موثر ذکرشد  عوامل تمام میان دبیران، از خلقی خوش

هتای   عنوان یکتی از شاخصت    نفر از دبیرانش را ب  خلقی این س  نگارنده نیز خوش .رددا را ثیررذاریأت

 برد. الگو بودنشان نام

شده، پزشکی اولویت اول نگارنده در زمان دبیرستهان بتود نت  معلمتی. او      باوجود تمام موارد رفه     

 بستیار  هت   متن  کننتد،  متی  انهختاب  را تجربتی  علتوم  رشهۀ ک  افرادی بیشهر مثل»روید:  صراحهاً می

اما چون نهیجۀ مناس  را در کنکور سراسری کس  «. بودم پزشکی رشهۀ در شدن قبول ب  مند عالق 

 کت   نبتود  مناست   ای انتدازه  بت   کنکور در ام نهیج  ک  است این واقعیت»نکرد ب  معلمی روی آورد: 

باش ، لذا رشهۀ  داشه  قبولی شانس آن تراز ه  های رشه  حهی یا و پزشکی مثل هایی رشه  در بهوان 

مجمو  از دانشجومعل  شدنش راضی بتود و احستاس    ولی در «.را انهخاب کردم دانشگاهتربیهی  علوم

 بعتد  لطفاً و شوم می پیاده فرخشهر من ک  رفه  رانند  ماشین ب  برادرم سفارش بناب »کرد:  غرور می

 را خودم بودن معل  دانشجو غرورآمیز لحنی با ؟فرخشهر چرا: پرسید راننده. برو پل زیر از راه پلیس از

 «.کشیدم رُخش ب 

                                                      
دبیرستهان   نویستد کت  ستال دوم    متی  -ها در ایتن نوشتهار ضترورتی نتدارد     ک  ارح آن–ها  نگارنده در بخشی از روایت .1

 های تحصیل او بود. ترین سال ن ب  زندری خوابگاهی، یکی از سختبنابردالیلی مثل عادت نداشه
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پژوهشگر بت  معلمتی وجتود داشتت. او      عالقمندیبر موارد یادشده، دالیلی دیگری نیز برای  عالوه    

 و بتودن  بورستی   میتان،  ایتن  از داشتت؛  ه  دیگری دالیل حرفۀمعلمی ب  یافهن  سو »عنوان کرد: 

نیتز  ( 2016) عامریتان  خسروی و بنیدر مطالعۀ «. بودند ها سائق ترین ویق سربازی خدمت از معافیت

عنوان دوتا از دالیل رترایش پستران بت      سربازی ب  خدمت از امنیت ش لی )بورسی  بودن( و معافیت

 معل  ذکر شد. تحصیل در مراکز تربیت

 

 
 

 انتظارات با دانشگاه واقعیات تطابق و عدم دانشگاه از انتظارات

در خااراتش پیرامون انهظارات و شناخهش از دانشگاه فرهنگیان قبتل از پتای نهتادن در آن     نگارنده

 دنبتال  بت   امکانتات  و قتوا  تمتام  بتا  کت   پنداشته   کتارکردررا  مرکتزی  را دانشتگاه  ایتن »بیان داشت: 

 تمتام  فرهنگیتان  دانشتگاه  در کردم می رمان. است معلمان ای حرف  رشد و پرورش برای سازی زمین 

 مدرستانی  فرهنگیتان  دانشتگاه  در کردم می رمان. بگیری  یاد را کردن معلمی تا است فراه  ناتامکا

 متن  کتردن  آشنا دنبال ب  شان ای حرف  تجارب و نظری دانش تلفیق با ک  هسهند تدریس ب  مش ول

 درون از کت   شتدند  رتزینش  دانشتجویانی  فرهنگیتان  دانشتگاه  در کردم می رمان. اند معلمی ۀحرف با

  بت   توج  بر تاًکید با فرهنگیان دانشگاه درسیۀبرنام کردم می رمان. دارند می دوست را کردن لمیمع

 تتاریخ  در دانشتگاه  بت   ورودم از پتس  امتا . استت  شده تدوین روز تربیهی دانش با فراریران آشناسازی

 اردد وجتود  ک  چیزی و خواسه  می ک  چیزی بین ک  دریافه  آن محیط در تنفس و 28/11/1391

رردد  های محقق مشخ  می در ادام  با مورد مداق  قراردادن روایت «.است آسمان تا زمین از تفاوت

 داند. و واقعیات را از زمین تا آسمان می دانشگاهچرا او تفاوت بین انهظاراتش از 

 

 ها آن تدریجی شدن مرتفع و دانشگاه آموزشی-رفاهی / مشکالتپردیس فیزیکی فضای توصیف

 رون  توصی  کرد: را اینمحل تحصیلش ، فضای فیزیکی پردیس ردمطالع موسوژ  

 ولتی  رستید  متی  نظتر  بت   بزررتی  چندان ن  فضای کردم، نگاه بیرون از و رسیدم ک  پردیس درب دم»

 و روز آن کت   اتاقی. بود نگهبانی اتا  ورودی درب جن . آمد می چش  ب  تر بزر  شدی می ک  داخل

 3 ستاخهمان  شتدم،  حیتاط  داختل . نداشتت  وجتود  آن در نگهبتان  اس   ب چیزی بعدش ترم 3-2 تا

ابقۀ اول ساخهمان آموزش شامل » .«آموزش ساخهمان بود  نوشه  آن تابلوی روی ک  دیدم ای ابق 

ای در آن وجتود   هتای اول سیسته  قابتل استهفاده     ک  البه  در تترم -های اداری، سایت کامپیوتر  اتا 

؛ اتا  کنفرانس، سرویس بهداشهی مخصوع مدرسان و نیروهای -ز شدهای آخر مجه نداشت؛ اما ترم

هتا در   هایی ک  کتالس  کرد و آبدارخان  بود. اتا  ندرت کسی ب  آن رجو  می ای ک  ب  کهابخان  اداری،
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شد در ابقۀ دوم بودند. ابقۀ سوم ه  چند اتا  داشت ک  غیر از یع اتا  ک  مجهتز   آن تشکیل می

   «.د، بقی  بالاسهفاده بودندب  ویدیوپروژکهور بو

 کت   داشتت  پنجتره  دو کتالس . داشتت  شیش  آن باالی مهر یع حدود و بود چوبی کالس درب»    

 مسههلکی و نفره تع های صندلی. دید آن از را پردیس ورودی درب و درخت و دار از پر حیاط شد می

 بتود  کرده تزیین را ها صندلی این ک  هایی یادراری تاریخ بودند؛ ررفه  نظر در دانشجوها نشسهن برای

 نشستهن  محتل  روی  روب. شدند می محسوب! آثارباسهانی نوعی ب  و داشت شان تاریخی قدمت از نشان

 استهاد  صتندلی  و میز. بود  ررفه  قرار اسهاد صندلی و میز و لباسی ریر  برد، وایت تابلوی دانشجویان،

 .«نبود دانشجویان یصندل از تر ک  ارزشش! شناسی باسهان منظر از ه 

 2 بلتوک  دومتی  و 1 بلوک اولی ک  بود ابق  دو ساخهمان دو»خوانی  ک :  ها می مورد خوابگاه در    

در ابقۀ دوم بت  متا برستد. اتتاقی بتا دیوارهتای ستفید و         18شماره  خوابگاهقرار شد  »«. نام داشت

کت  همگتی مستههلع    -فلزی  ای روشن ک  شش کمد چوبی، دو کمد رنگ قهوه هایی کُهن  و ب  پرده

ها فترش و   تخت دو ابق ، یع میز و دو صندلی داشت. در کمال تعج  دیدی  خوابگاه ، چهار-بودند

اش  قول دوسه ، تنها حُسنش این بود ک  دوتا پنجتره  اول اتا  مطلوبی نبود. ب  یخچال ندارند. در نگاه

 اصتالً  چتون . کتردی   هتا  کمتد  ندرو وستایلمان  چیتدن  ب  شرو » «.1سرویس هسهند مُشرف ب  سل 

 کمتد  شتش . رذاشتهی   خیرشان از و رذاشه  بیرون را ها آن کنی، اسهفاده فلزی کمدهای از شد نمی

 «.داشهند ابق  یع فقط یا و نداشهند ابق  کمدها از چندتا. نفر هشت و بود خراب چوبی

انشتگاه فرهنگیتان مشتکالت    شود در اوایل تحصیل نگارنتده در د  ها معلوم می با بررسی این روایت    

های  توان از روایت . از بارزترین مواردی ک  میفراوانی در زمینۀ مسائل رفاهی و آموزشی وجود داشت

 رفتاهی  آموزشتی و امکانتات   کمتع  خوابگتاه، امکانتات   یادشده اسهنهاج کرد، ضع  در زمینۀ امکانات

هتای اول   تترم اول و تترم  »جود داشتت:  ها است. افزون براین موارد، کمبود نیروی انسانی نیز و کالس

تعبیتر   هتا تطتابق نتدارد. بت      روزهای جالبی بودند. فهمیدم چیزی ک  انهظارش را داشته  بتا واقعیتت   

نیمایوشیج برعبث پاییدم. امکانات رفاهی و آموزشی در سطح یع دانشگاه نبود. حهی از سطح برخی 

شد رویشان خوابید و باالجبتار کت  اتتا      نمی های خوابگاه را تر بود. خیلی از تخت مدارس ه  پایین

های کالس بنشینی و تا آخر تترم چنتدبار شتلوارت پتاره نشتود.       خوابیدی . بعید بود روی صندلی می

خاار از خدمهکار خواسهند آشتپزی کنتد!.    همین کیفیت غذا خیلی پایین بود. اصالً آشپز نداشهند، ب 

                                                      
پزشکی شهرکرد ررفت؛ بعد ستربازی رفتت و نهایهتاً بتا متا وارد       این دوسه  فو  دیپل  بهداشت محیط از دانشگاه علوم .1

سترویس   ش رو ب  سل های تر بود؛ وقهی رفت ک  مزیت این اتا ، باز شدن پنجره همۀ ما باتجرب  دانشگاه فرهنگیان شد. از

پاییتدی  کت     ها می رفه  دریافهی  ک  چ  نعمت بزرری! نصیبمان شد؛ چون همواره از پنجره است، هم  خندیدی ؛ اما رفه 

ها برای ما حک  برج مراقبت را داشت. همین مورد باعث شد ک  بت  جتز دو    غذا خلوت است و درواق  پنجره چ  موق  ص 

 زندری کنی . 18مکان کردی ، بقیۀ دور  کارشناسی را در اتا   نقل 13وابگاه شمار  ترم )ترم دوم وسوم( ک  ب  خ
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کن ، وییفۀ اصلیش آب  ک  داره برای شما غذا درست میاین آقایی بارها رفهند  1خودِ رئیس پردیس

دادند، غتذایی عجیت  کت  اکثتر      برای شام ب  ما ماست با خرما می های محوا  است!. دادن ب  چمن

خواسهی  موادغذایی تهی  کنی  و خودمان غذا بپتزی  ولتی    کردند. می ها از خوردن آن امهنا  می بچ 

ک  ب  شهر بتروی  اتوبتوس واحتد     یس خارج از شهر بود. برای اینن  اجا  راز داشهی  ن  یخچال. پرد

ولین ک  بود. چنتدماه از  ردی . تعداد نیروهای خدماتی و مسؤک روی می وجود نداشت و باالجبار پیاده

متان نبتود    هتایی کت  شتیفت سرپرستت     همتین ختاار شت     ترم اول فقط یع سرپرست داشهی ؛ بت  

کردنتد. حهتی یتع شت  ختودِ       وییف  متی  جای او انجام ب  کارشناس فرهنگی و یا کارشناس آموزش

ود. مشتکل  جای سرپرست تاصبح ماند. تعداد آشپزها و خدمهگذارها ه  ک  بت  رئیس پردیس آمد و ب 

وقتت اینهرنتت پرسترعت     جز ترم ستوم، هتیچ   بود. ب   ل  عادی تبدیل شدهاینهرنت ه  ک  ب  یع مسأ

ال بهبود شتبک  هستهی    رفهند درح ولین همیش  میمسؤیع روز وصل بود و س  ماه قط . نداشهی . 

 «.بود  الهحصیل شدم، بهبودی اتفا  نیفهاده ک  من فارغ ولی تا زمانی

در زمینۀ مسایل آموزشی نیز  دهد نشان می، های پژوهشگر های دیگر روایت بخشدر  افکندن نظر    

 بتر  کت   ای خترده  بتر  عالوه نشجویاندا»نویسد:  هایی داشت. او می در روزهای نخست، دانشگاه نقصان

 نتامطلوب  عملکترد  و دانشتگاه  برنامۀدرستی  محهتوای  ب  نسبت ررفهند، می خدماتی -رفاهی امکانات

 «.داشهند نقد نیز مدرسان برخی

 رشتتهۀ برنامۀدرستتی محهتتوای ارزیتتابی بتت  پژوهشتتی در( 2010) بقمتتچ خنتتدقی و دشتتهی امتتین    

 شترایطی  تتأثیر  نتد معهقد دانشجومعلمان ررفهند نهیج  و اخه پرد معل  تربیت مراکز ابهدایی آموزش

 زار  و همکتاران  .کاهتد  متی  محهتوا  کیفیتت  از مهخصت   استاتید  کمبتود  و امکانات کمبود همچون

 ایتن دانشتگاه   مهت   های ضع  را از دانشگاه علمی تهیأ اعضای تر پایین علمی نیز توانمندی( 2016)

 کنند. رو دفا  می های این بخش مطالعۀ پیش از یافه  صورت ضمنی این دو تحقیق ب  .نددانسه

ها رنگ باخهت  و مشتکالت حتل شتد:      شایان ذکر است ک  بارذشت زمان، بخش اعظمی از ضع     

 1393 ستال  تابستهان . است وقو  حال در دانشگاه های برنام  درون ت ییراتی شد می حس رفه  رفه »

. شتد  بررتزار  متا  استهان  در کشتور  سراسر ومعلماندانشج فرهنگی-علمی مسابقات کشوری جشنوار 

 حُستن  رعایتت  ختاار  بت   مثال عنوان ب  داشت؛ پی در ما  پردیس برای مزایایی جشنواره این بررزاری

 یادرتار  بت   متا  بترای  امکانتات  قل  دو این و بودند کرده یخچال و فرش ب  مجهز را ها خوابگاه میزبانی،

. شتد  متی  فراه  است، ورزی عل  ک  اش اصلی رسالت ب  انشگاهد کردن عمل زمینۀ داشت ک  ک . ماند

                                                      
منظور اولین رئیس پردیس در زمان تحصیل ما، جناب آقای محمدجواد فیتاض استت. ایشتان انستانی بستیار شتری ،        .1

بتود، لتذا بیشتهر      ا ررفهت  های مالی شدیدی رریبان دانشتگاه ر  اب  بودند. در زمان ایشان محدودیت برخورد و شوخ خوش

در فاجعتۀ منتا بت      1394مهتر   2االس  این بزرروار در تاریخ  ها را ب  یاد دارند. م  دانشجویان از زمان ایشان فقط سخهی

 شهادت رسیدند.
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 علمی همایش 1394 پاییز و شهرکرد پردیس در معل  تربیت اقهضائات علمی همایش 1393 زمسهان

 در حتوزه  ایتن  های نق  مدرسان، ت ییر با حدودی تا و شد بررزار ما پردیس در چندپای  های کالس

 جدید آشپز. دید خود ب  را بهبود های تکان   پردیس نیز فاهیر-خدماتی بخش در. بود شدن رف  حال

 ماستت  مثل) بودند بیزار ها آن از دانشجویان ک  غذاها برخی. رفت باالتر غذاها کیفیت. شد اسهخدام

 هتای  صتندلی  بعدش سال. ررفهند کار ب  جدید خدماتی نیروی نفر چند و نگهبان. شد حذف( خرما و

 «.شدند مجهز تماماً نداشهند، دیهاپروژکهور کدام هیچ ک  هایی السک. کردند عوض را ها کالس

 

 
 

 ها قوت و ها ضعف از پژوهشی؛ ترکیبی-آموزشی مسائل

ها پیرامون مسائل آموزشی و پژوهشتی بتر    ها و قوت های محقق ب  ترکیبی از ضع  در بررسی روایت

هتای پژوهشتی    ای و فعالیتت  روید ک  دانشجویان نستبت بت  انجتام ویتای  حرفت       او میخوری .  می

 بت   نستبت  شتان  عالقگتی  بتی  آمد، می چش  ب  خیلی ک  چیزی دانشجویان درمورد»عالق  بودند:  بی

 بتا  نبتود  امکتانش  و خواستت  می دانشجویان از عملی کار مدرسی وقهی. بود علمی و پژوهشی مسایل

 ایتن  از کتالً . ررفتت  می کلش ها آن بین عمومی عزایی بیاورند، ه  ب  را تهش و سر کردن پیست کپی

 کت   بتود  اتتاقی . نداشتت  معنتا  برایشان کردن مطالع  نام ب  چیزی ترم اول در. بردند نمی لذت کارها

 آفهتابی  جا آن مطالع  برای کسی من جز ب  ترم اول در بودند، ررفه  نظر در دانشجویان مطالعۀ برای

 اول. داشتت  جتالبی  داستهان  ه  پروژه درس»خوانی  ک :  ها می در بخش دیگری از روایت «.شد نمی

 دلشوره خیلی دانشجویان. بنویسی  ها دانشگاه بقی  های نام  پایان مثل باید را مان پروژه ک  بودند رفه 

 تصتمی   مرکزی سازمان ک  رفهند آخر، ترم شرو  از قبل چندماه اما. کنند چ  باید حاال ک  داشهند

 جتواب  در چیستت؟  منظتور  پرستیدی   مدرستان  برخی از. شدبا نگاری روایت قال  در ها پروژه ررفت

 بتا . افهادنتد  پیست کپی فکر ب  سریعاً و شدند خوشحال خیلی دانشجویان. بنویسید خااره ک  رفهند

 انتدر  عاقل نگاه با ها آن است، مهفاوت ه  با شما خاارات هرحال ب  رفه  کردم، صحبت ک  نفر چند

 «.خوندی  درس جا یع مون هم  تفاوتی، چ  بابا، ن  رفهند آمیزی مطایب  لحن و سفی 

 را دانشتجویان  نهوانست ه  درس این»دارد:  بیان می روش تحقیقنگارنده در مقام توصی  درس     

روح  «.زد می موج عملی کارهای در بودن پیست کپی ک  نشان آن ب  نشان کند، راغ  پژوهشگری ب 

ای است ک  برای نیل ب  اهتدافش، دانشتجویان الجترم     ون ر ب ( Action research) پژوهی درس اقدام

 خواستهند  هتا  بچت   ازمدرسمان »کند:  باید مسایلی را بپژوهند؛ اما با کمال تعج  پژوهشگر ایهار می

 موردشتان  در و کننتد  انهخاب کارورزی در آموزانشان دانش بین از را خودشان مطالعاتی های مورد ک 
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 کارهایشتان  دوستهان   از زیادی تعداد و داد رُخ داشه  را انهظارش ک  چیزی بازه  ولی. تحقیق کنند

  «.بود پیست کپی

ستازمان  رتردد.   کتارورزی برمتی   ( Narrative inquiry) هتای  نگاری بخش مضحع قضی  ب  روایت    

نگاران  در  مرکزی دانشگاه فرهنگیان در اقدامی سنجیده، دانشجویان را ملزم ب  انجام مطالعات روایت

ها نیز معلوم شتد ایتن رویکترد توفیقتات بستیاری در پتی دارد؛        کاروزی کرد. در برخی پژوهش دور 

 توستتع  دانشتتجومعلمان، بتترای نگتتاری روایتتت دریافهنتتد( 2016) مهرمحمتتدی ملکتتی والمثتتل  فتتی

 تعامتل  توستع   عمتل،  دنیتای  بتا  هتا  نظریت   پیونتد  برای ای زمین  ذهنی، نظ  شخصی، ای حرف  دانش

 را نوشهن در توانمندی مانند جانبی پیامدهای و خود توسع  فرایند از خودآراهی دیگران، اب ای حرف 

نگتاری در دور  کتارورزی توجت      اساس تجاربش معهقد است ب  روایتت اما پژوهشگر بر .دارد همراه ب 

 شد:   نمی

 آن کتارورزان  بقیت   نوشت، می را خااراتش ک  مدرس  هر کارورزان از یکی بودم شاهد بارها بنده»   

 و متوردنظر  کتالس  کتارورز،  نتام  کردن عوض با و ررفهند می را او خاارات زیرا. بودند راحت مدرس 

 انجتام  مشت ول  ختودم  کت   1395 بهتار . دادنتد  متی  مدرسشتان  تحویل را خاارات همان راهنما معل 

 پردیس و نخواهرا پردیس در روی  این ک  فهمیدم بودم، کارورزی شناسی آسی  بامحوریت پژوهشی

 پیستت  کپتی  قضی  بار چندین کردم می مصاحب  ک  جا آن دانشجوهای با. داشت رواج ه  بحرالعلوم

 «.کردند یادآوری را خاارات کردن

 ,.Khorushi et al) در تحقیقات بسیاری بتر پژوهشتگری معلمتان و دانشتجومعلمان تاًکیتد شتد          

2017; Smith and Power, 2012; Delong, 1996در عمل دهد  ها این پژوهش نشان می یافه ا ام (؛

 هتای  در برخی مطالعات دیگر نیتز مهتارت   رو داری . راه زیادی پیش «پژوهشگر معل »برای رسیدن ب  

؛ (Zare et al., 2016) شد دانسه  فرهنگیان دانشگاه مه  های ضع  از پژوهش در دانشجویان ضعی 

 مطالعتات  ازاریتق  بایتد  معلماندانشتجو  معلت ،  ربیتت ت اثربخش های برنام  این درحالی است ک  در

 فرآینتد  یتع  در یافهت ،  ستاخهار  کتار(  پوشت   معتادل  (فولیوهای پورت ایجاد و ها، پژوهی اقدام میدانی،

استهنهاج   موردمطالعت  هتای   از روایتت  (.Talaei and Gandomi, 2015) شتوند  درریتر  پژوهشتگری 

های  عالقگی دانشجومعلمان ب  فعالیت ترین دالیل بی شود ک  اعهیاد ب  فضای مجازی یکی از مه  می

کرد سترکالس باشتند یتا     اَپ و تلگرام بودند، فرقی ه  نمی ها سرررم واتس بیشهر بچ »پژوهشی بود: 

 دانشتجویان  شتد  مشتخ   نیتز  (2015) مطالعتۀ کتایمی و همکتاران    ک  در جال  این .«در خوابگاه

 .کنند می اسهفاده مجازی های شبک  از فراغت اوقات دنکر پُر برای حدزیادی تا فرهنگیان دانشگاه

 جانت  انهقتاداتی از   ر دانشتگاه فرهنگیتان  مدرسان شتاغل د شده و  واحدهای درسی ارائ مورد  در    

. تجارب او حکایت از آن دارد ک  در برخی خورد چش  می هایش ب  قال  روایتسوژ  مورد بررسی در 

 :های درسی دور دبسهان از نظر دور ماند شد و بررسی کهاب کار ررفه   موارد مدرسان ضعی  ب 
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 فارستی  تجربی، علوم با آشنایی دروس ارایۀ از بود عبارت داد رخ ک  ای برجسه  اتفا  ترم این در»    

 دروس محهتوای  و آمتوزش  بتا  آشتنایی  های کالس در ک  کردم می فکر ترم ابهدای. دبسهان ریاضی و

 تصورم ک  دریافه  ترم شرو  از پس ولی کن  کنکاش را دبسهان های کهاب توان  می خوبی ب  ابهدایی

 آمتوزش  متدرس،  جتذب  بترای . نداشتت  وجتود  ها کالس این در مهخصصی مدرسان زیرا. بود اشهباه

 بستنده ....(  یتا  ریاضتی  فارستی، )  نظر مورد رشهۀ در ارشد کارشناسی درجۀ داشهن ب  صرفاً دانشگاه

 و بودنتد  نکرده باز را دبسهان های کهاب الی بار یع حهی مدرسان این از برخی ک  این حال. بود  کرده

 آمتوزش  درس مدرس المثل فی. بودند  نیافه  حضور ابهدایی مدارس در معل  عنوان ب  لحظ  یع برای

 ایشتان  و متن  بین ه  خوبی رابطۀ. بودند دار مردم و صاد  بسیار انسانی ایشان. بود --- آقای ریاضی

 بترای  خواسته   متی  کت   را متن  تتا  ماند می منهظر هایش کالس از بعد ک  ای اندازه ب  بود؛ فه رر شکل

 ضتع   ریاضی آموزش درس تدریس در ولی. ببرد خودش با بروم، شهرکرد ب  زبان  کالس در شرکت

 هرچنتد  متن  کت   رفهند کالس سر بارها. بودند معهرف موضو  این ب  شجاعان  ه  خودشان. داشهند

 پرستد  متی  شان ریاضی درمورد من از سوالی ام دبسهانی بچ  وقهی ولی هسه ؛ ریاضی ارشد کارشناس

 معلمتش  چون. بپرس  دارد دیپل  فو  ک  معلمشان از بگیرم تماس مجبورم و بده  جواب توان  نمی

 را ریاضتی  هتای  کهتاب  وقهتی . دارد را دبستهان  ریاضتی  تدریس تجرب  ها سال دبیرم، ک  من برخالف

 متدارس  در کتارورز  عنتوان  ب  حضورم با. رسیدی  ساعت آموزش قسمت ب  کردی  می بررسی داشهی 

 هتای  تکنیتع  هتا  آن آمتوزش  و دارنتد  مشکل ساعت یادریری زمینۀ در آموزان دانش ک  بودم فهمیده

 ها بچ  نداره، هیچی ک  ه  صفح  چند این: فرمودند --- آقای ک  دیدم تعج  کمال با. دارد خاصی

 از دل متن  کت   بتود  لحظت   همان. !جلو بری  تا بزنید ورق  میشن، آشنا ساعت با خون  ویت خودشون

. شتد  نخواهتد  دوخهت   من برای کالهی ریاضی، آموزش درس نمد از شدم مهوج  و بریدم کالس این

 ارایت   دیگتری  دروس بعتد  های ترم در البه . بود صورت همین ب  ه  دبسهان های کهاب بقی  آموزش

 و کت   زمتان  چون ه  ها درس همان در ولی شد؛ می بررسی دبسهان کُه  باید ها آن ال ق در ک  شد

 .«نشد ادا مطل  حق خوبی ب  بود زیاد مطال  حج 

 کتارورزی  این درمورد جال  نکه »نویسد:  اش می نگارنده در مورد یکی از مدرسان دور  کارورزی     

 و خسه  جسممان ناکرده خدایی ک  این خاار ب  واربزرر این. خواست ما از مدرسمان ک  بود تکالیفی

 درس اترح  ست   تترم  آخر فقط. پژوهی کنش و نگاری روایت خیال بی فرمودند نشود، مکدر خاارمان

 کترده  کپی اینهرنت از درس ارح اسهاد، حضرت اب  مناعت از سرخوش ماه . بیاورید برای  مهفاوت

 .«نمودی  تقدیمشان و

را  هتا  آنای و علمتی   های حرف  خاار ضع  ضایهی دانشجو از برخی مدرسانش ب نار ،ها این روایت    

 علمتی  تهیتأ  اعضتای  تتر  پتایین  علمتی  نیتز توانمنتدی  ( 2016) زار  و همکاراندهد.  ب  ما نشان می

بایست در زمینۀ تربیت  رسد می نظر می ب های فراروی این دانشگاه دانسهند.  را یکی از چالش دانشگاه
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اندیشت  نیتز بتراین     معل  دقت بیشهری شود. ضمناً برخی صتاحبان  مدرسان مراکز تربیتو نگهداشت 

 نظتام  بترای  کت   جدیتدی  الگتوی  تبیتین  حتین  در( 2013) مهرمحمتدی  نکه  صح  رذاشهند. مثالً

 .برشمرد زیرساخت ترین مه  را «معل  تربیت مدرسِّ تربیت» بود؛  نموده ارای  معل  تربیت

نالیتد. در متورد    الذکر، نگارنده از منسوخ بودن برخی محهواهای پیشنهادی می و افزون بر موارد ف    

 آقتای  روش تحقیتق  کهتاب  مدرستمان »روید:  چنین می روش تحقیقشده برای درس   محهوای ارای 

 بتر  کیتدش تأ کت   بتود  این ذکرشده کهاب عیوب از یکی. دادند پیشنهاد محهوا عنوان ب  را دالور علی

 دیگر عی . نداشت ترکیبی و کیفی پژوهش های روش ب  چندانی توج  و بود یقتحق کمی های روش

 اخیتر  هتای  ستال  در مطلعت   متن  ک  جایی تا. بود شده معرفی کهاب محهوای بودن قدیمی من نظر ب 

 استهفاده  هتا  کهتاب  آن از کتاش  ای شتد؛  منهشتر  و لی أتت  روش تحقیتق  حوز  در جدیدی های کهاب

 بتاز   کت   این خاار ب »ر در ترم تابسهانی، کیفیت قربانی کمبود زمان شد: زع  پژوهشگ ب  «.کردی  می

 فشترده  کتامالً  صتورت  بت   هتا  کتالس  بودند، کرده لحاظ منظور این برای( ماه یع حدود) کمی زمانی

ک  خود مدرسان ه   ای رون  ب . شد زمان کمبود قربانی آموزشی کیفیت خاار همین ب  و شده بررزار

 «.ابسهانی ترم نیست، ترمع استت رفهند ترم می

 ها آنهایی از قوت ه  در  کند؛ بلک  رر  ها را بازنمایی نمی ضع  دانشگاهآموخهۀ  تجارب این دانش    

 آقتای  بتا  را پژوهتی  درس»: کنتد کت    پژوهی روایت می . در مورد واحد درسی درسخورد ب  چش  می

 پژوهتی  درس روش و مفهتوم  از شتناخهی  ،واحتد  ایتن  کردن پاس از قبل تا. رذراندی  مجید بحرینی

 و ماهیتت  با توانسه  خوبی ب  ک  کن  می احساس درس این رذراندن از پس خوشبخهان  ولی نداشه 

 و ختوب  کهتاب  مجمو  در. شد پیشنهاد ما  ب  ساکی رضا آقای کهاب. شوم آشنا پژوهی درس کارکرد

 تاًکیتد  ختاار  بت   دانشجویان هم . شد یدارپد مان عملی کارهای در پژوهی درس قوت نقطۀ. بود روانی

 انجتام  بت   تمتایلی  دوسهان  از خیلی چون کلم ، واقعی معنای در مجبور) شدند مجبور بحرینی آقای

. کننتد  بترداری  فتیل  . کننتد  تتدریس . بروند مدرس  ب . بدهند انجام پژوهی درس( نداشهند عملی کار

 آقتای . شتوند  پژوه درس کالم یع در و کنند مسهندسازی. بگیرند جلس . کنند تحلیل را شان تدریس

 دانشتجومعلمان  ک  کنند فراه  بسهری خواست اسهان وپرورش آموزش کل اداره ولینؤمس از بحرینی

 و آوردنتد  رتبت   دوستهان   از رتروه  س . شد ه  اور همین و کنند شرکت پژوهی درس جشنوار  در ه 

 صتادر  متدیرکل  ارف از تقدیرنام  بودند کرده شرکت ارهجشنو این در ک  دانشجومعلمانی تمام برای

 «.شد

 آقتای  واحتد  ایتن  متدرس »کند:  رون  در قال  کلمات، تصویر می محقق، درس آموزش هنر را این    

 نستبت  منفتی  دید هسهند، ابهدایی مقط  معل  ایشان فهمیدم ک  ترم اول. بودند یفری عبدالمحمد

 ذهنیته   تماماً جلس  دو یکی بارذشت ولی. نشود عایدم یزیچ زدم می حدس و کردم پیدا کالس ب 

 ایتن  از من مثل نیز دوسهان  بقی  دریافه  دادم، انجام دانشجویان بقی  از ک  نظرسنجی با. شد عوض
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 دبستهان  در خودشان زیرا داشهند؛ ای ویژه توج  دبسهان در هنر آموزش ب  ایشان. بودند راضی درس

 دفهتر  و متدادرنگی  خواستت  ما از. بودند کرده درک را کار چون و چند عنزدی از و کردند می تدریس

 ن  دانشجویی  ما ک  شدی  معهرض م روران  بعدش و کردی  تعج  هم  اول. ببری  سرکالس نقاشی

 بایتد  هنتر  درس بترای  مدرست   در کت   بگیرید یاد خواهید می ارر رفهند ه  ایشان!. دبسهان محصل

 در کت   رفتت  متی  برایمتان  ترتیت   بت  . بشکنید را خودتان غرور ک  این از یرغ ندارید ای چاره کنید چ 

 معلممان اول پایۀ همان از بودم، آموز دانش ک  زمانی. کنی  چ  باید ها پای  از هرکدام برای اول جلس 

 بیشتهر . شتد  نمتی  تتوجهی  هنتر  درس ب  اصالً. توضیحی هیچ بدون بکشید، نقاشی ک  رفت می فقط

 متثالً . کنتد  ت ییتر  ذهنیه  شد باعث هنر آموزش درس و یفری آقای ولی. داشت حتفری زنگ حالت

 بعتد . کننتد  خطتی  ختط  را برر  ک  بخواهید فقط پایین های پای  از اول جلسات در ک  رفهند ایشان

 عملتی  صتورت  بت   برایمتان  آختر  تا اور همین و بکشند دایره مثل ساده های شکل بعد. بزنند هاشور

 همیشت  . بتود  مفیتدی  کتالس  کتالً . دادنتد  یادمتان  ه  را رِل با کار و کالژ. کنی   چ باید ک  رفهند

ایتن  «. کتردی   می کار کاربردی و عملی اندازه همین ه  را ها درس بقی  کاش ای ک  خورم می حسرت

دهد پژوهشتگر از مدرستانی کت  درریتر تتدریس در دور  دبستهان بودنتد، رضتایت          روایت نشان می

 بیشهری دارد.

الی   توان در الب های چندپای  را می ریزی کالس رضایت پژوهشگر از واحد درسی مدیریت و برنام     

 دانسته   می قبل از. کردند می تدریس بحرینی آقای را چندپای  درس»های این روایت حس کرد:  واژه

 در شما هربیش ک  بودند رفه  بارها خودشان ارف یع از چون دارند؛ درس این روی زیادی تاًکید ک 

 ایتن  هتای  بایستت  ختوبی  بت   بایتد  پتس  کرد، خواهید خدمت چندپای  های کالس و دورافهاده منااق

 هتای  کتالس  ب  ک  فرسهاد را دانشجویان قبل های ترم در ک  دیدم دیگر ارف از و بدانید را ها کالس

 هتای  کالس همایش 1394 پاییز ک  بود ایشان های پیگیری با ضمناً. کنند برداری فیل  بروند چندپای 

 و خوب کهاب. کردند معرفی را زاده مرتضوی اهلل سیدحشمت کهاب. شد بررزار ما پردیس در چندپای 

 بتا  قرارشتد  و شتدی   بنتدی  رتروه . یافتت  می معنا اش عملی کارهای در درس این امهیاز اما. بود روانی

 بتتا. کنتتی  بررستتی ممحتترو منتتااق از یکتتی در را چندپایتت  کتتالس یتتع بتتروی  دوستتهان  از دونفتتر

 .بروی  کالر روسهای و 1ریگ منطقۀ ب  ررفه  تصمی  کردم ک  وجوهایی پرس

 آقتای  زیبتای  کارهتای  از یکتی . بتود  مفیتد  بستیار  چندپای  درس بگوی  باید مجمو  در................     

 بلنتدرو  ویر را تلفن ررفت، می تماس معل  با کالس، سر فیل  شدن پخش از بعد ک  بود این بحرینی

 ادامت   در. کنی  تشکر شما از خواهی  می و دیدی  را شما تدریس فیل  تازه ک  رفت می و رذاشت می

                                                      
 های شهرسهان لردران. نام یکی از دهسهان .1
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 و فتداکار  معلت   آن دانشجویان ما نهایهاً و کند ارائ  دارد پیشنهادی یا نظری ارر ک  خواست می او از

 «.بگیرد انرژی کلی تا کردم می تشویق را کوش سخت

 

 دانشگاه دری قابل ارتقا تقو نقطۀ کارورزی؛

توانتد بتا رفت  برختی      رسی  کت  متی   می های پژوهشگر ب  تصویر مثبهی از کارورزی در واکاوی روایت

 چربتد.  های آن می دهد نقاط قوت کارورزی بر ضع  او نشان می نقایصش بههر شود. در مجمو  انگار 

مهرمحمتدی   ای ب  کارورزی دارند. ژهیابی  ک  صاحبان اندیش  عنایت وی با بررسی مناب  موجود درمی

 درستی  برنامۀ برای را ای چهارران  ابعاد ایران، در معل  تربیت نظام موجود وضعیت از انهقاد با( 2013)

 دانتش  را چهارچوب این در بُعد سومین وی. شد مهصور مفهومی چهارچوب یع عنوان ب  معل  تربیت

 /Practicum) کتارورزی  بتا  مأتتو  تربیهتی /  (Pedagogical Content Knowledge (PCK)) محهتوی 

internship
 را( ضتل  ) بُعتد  ایتن  ادام  در او. دانست وپرورش آموزش مهوج  را آن مسئولیت و نامید ( 

 .کرد ارزیابی چهارضلعی برنامۀ این ضل  اثررذارترین و ترین حساس

 «آکستفورد  کارآموزانۀ ارح» نام با آکسفورد و دانشگاه در معل  تربیت های نظامترین  یکی از موفق    

(Oxford Internship Scheme (OIS))   در بنیتان -مدرست   نگرشتی  ۀستای  درجریان دارد. این نظتام 

 آیتد  متی  شتمار  بت   دانشتگاه  و مدرست   نهتاد  میان موفق مشارکهی مدل یع معلمان، ای حرف  تربیت

(Talaei and Gandomi, 2015 .)بترای  سال  یع ای دوره انشگاهد این در کرد عنوان( 2010)الیی ا 

 مدرست   در ستال  این در زمان درصد هشهاد و شود می بررزار اندیشند می معلمی حرفۀ ب  ک  کسانی

 از انهقتال  توان مدعی شتد کت  کتارورزی    می (.cited by Mehrmohammadi, 2013) شود می سپری

 نقتش  دو بتین  در را شتان خود است و ای ایتن دوره کتارورزان   بودن ایحرف  سوی ب  بودن مبهدی

 معهقتد استت کتارورزی    (2008) راونبت  (. Moore, 2013)یابنتد   متی  معلمتی  و دانشجویی همزمان

 موقعیتت  در دانش و تدریس های مهارت توسعۀ برای مجالی دانشجومعلمان آن ای ک  است ای دوره

 . آورند می دست  ب آموزان دانش از مهفاوت های فرهنگ با آشنایی و درس کالس مدیریت درس، کالس

عنوان مکمل واحدهای نظری توستط مدرستانش    تجارب محقق حکایت از آن دارد ک  کارورزی ب     

 در تحصتیل  اولیت   روزهتای  همتان  از» مند ب  شرکت در ایتن دوره بتود:   برایش تصویر شد و او عالق 

 جتواب   در ستان مدر کتردم،  بتاز  شکوه ب  ل  دروس محض بودن تئوری ب  نسبت ک  هربار دانشگاه،

 بتود،   شده ایجاد برای  کارورزی دور  از ک  ذهنی زمینۀ» «.شود می جبران کارورزی در ک  رفهند می

 «.بود  کرده دوره این در فعال حضور ب  راغ  بسیار را من
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 جلستۀ  ،1فالح آقای بندی زمان ابق»کند:  چنین توصی  می اش را این نگارنده اولین روز کارورزی    

 شتهر  متدارس  داشتهند  دوستت  ها بچ  بیشهر دهی سازمان روز. بود مدارس دهی سازمان مانز چهارم

. نبودنتد  راغت   چندان را رفهن شهرکرد و بودند تر نزدیع مدارس این چون کنند انهخاب را فرخشهر

 شتهید  دبستهان  قرعتۀ . کنتی   کشتی  قرعت   شد قرار نشود، معهرض دهی سازمان ب  کسی ک  این برای

 مدرست   راهتی  پُرستان  پُرستان  بود، داده دانشگاه ک  ای نام  معرفی با. افهاد من نام ب  فرخشهر سمی 

 متدیر . دادم متدیر  تحویتل  را ام نامت   ومعرفتی  رفه  مدرس  دفهر ب  دبسهان ب  ورود ابهدای در. شدم

 اختال   خوش انسانی ک  وی. کرد می سپری را خدمهش آخر سال ک  بود مهین اهلل نبی آقای مدرس 

 ایشتان  مدرست   در کتارورز  عنتوان  ب  است قرار ک  این از و کرد اسهقبال من از ررمی با بود مهربان و

 کتالس  بت   متن  شتد  قترار  مهین آقای موافقت و خودم پیشنهاد ب . کرد خوشحالی ابراز کن  فعالیت

 رفته   متی  متن  ک  روزی. داشت آزاد و صفری آقایان های نام ب  معل  دو کالس این. بروم ال  چهارم

ایتن   «.کردنتد  متی  کتار  نوشهاری و خوانداری فارسی آزاد آقای و هنر و مطالعات ریاضی، صفری آقای

خاار بُعد مسافت، اکثر دانشجومعلمان تمایتل بت  حضتور در متدارس      روید ک  اوالً ب  روایت ب  ما می

ی بتا کتارورز   تعامتل مناست  و رفهتار مطلتوب     ،مجتری  فرخشهر داشهند و ثانیاً عوامل اجرایی متدارس 

هتایش   پژوهشگر، رفهار پسندید  عوامل اجرایی مدارس مجری را در یکی دیگر از کتارورزی  .2داشهند

 مدرست   کادر کالً امسال اما. شدم سمی  شهید مدرس  راهی دوم بار برای»دهد:  رون  توضیح می این

 و اختال   ختوش  ضت ، مهوا العتاده  فتو   متدیری . بودنتد  متدیر  بابتایی  علی مجید آقای. بود  شده عوض

 برقترار  او بتا  صتمیمیت  حتس  توانستهی  متی  زود خیلتی  ک  بود هایی آدم دست آن از. داشهنی دوست

 کت   استت  مثبت هنگامی مدرس  یع جو ک  معهقدند( 2003)وننبر  و ارنشهاین لسی ازأبا ت «.کنی

 cited by) دهستهن  پتذیرش  و اعهمتاد  ، احهترام  مورد جا آن در کنند احساس آموزان دانش و معلمان

Keramati, 2012) توان رفت ک  جو مدارس مجری کارورزی پژوهشگر مثبت بود. می 

همکتاران و   بتا  تعامتل  توان دریافت ک  پژوهشتگر در دور  کتارورزی شتیوه    از شواهد و قراین می    

 بتا  تعامتل  نحتو   کتالس،  متدیریت  از»آموزان سنین پایین( را یادررفت:  آموزان )خصوصاً دانش دانش

 چیتزی ...  و ختاع  آمتوزان  دانتش  بتا  کتردن  رفهتار  نحتو   همکتاران،  بتا  برختورد  نحو  آموزان، دانش

 بتا  دانسته   نمتی . آورد ارم تان  بت   بترای   را هتا  یتادریری  ایتن  کتارورزی  در شرکت ولی. دانسه  نمی

 متن  ب  ریزی نکات خیلی بود فعال بیش ک  --- با معل  رفهارهای ولی کن ، چ  فعال بیش آموز دانش

 کت   --- بتا  معل  رفهار فر  ک  روزی اما نداشه ، آراهی فردی های تفاوت با برخورد شیو  از. داد یاد

                                                      
 آقای منوچهر فالح مدرس اولین دور  کارورزی سوژ  مورد مطالع  بود.. 1

دهتد از   مان حهتی اجتازه نمتی    رفت مدیرمدرس  ها می قطاران کارورز نظری مخال  او دارند. مثالً یکی از آن برخی ازه  .2

روید زمان اسهراحت حق حضور در دفهر را نداریتد، امتا تجتارب شتخ       ک  می چای و قند مدرس  اسهفاده کنی  و یا این

 کند. نگارنده خالف این موارد را اثبات می
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 فتن  و فتوت  حتدودی  تتا  دیتدم،  را بتود  مظلوم و ساکت همیش  کالس در ک  --- و بود کالس قلدر

 کنتار  بایتد  یینپا های پای  آموزان دانش با چطور ک  این از ترسیدم می همیش » «.ررفه  یاد را معلمی

 را متداد  تواند نمی حهی راهاً ک  آموزی دانش ب  چطور. کن  تحمل را ها آن های شیطنت چطور. بیای 

 1ستلطانی  ختان   هتای  کُتنش  روی بتر  دقت و ترم این کارورزی. ده  یاد نوشهن بگیرد، دسسهش در

ی دیگتر از مطالعتات   تعتداد  «.بترد  بتین  از را هتای   تترس  و کرد روشن را های  سوال از بسیاری پاسخ

(Brown and Murphy, 2005  ؛Beck and  Halim, 2008  ؛Sapp and Zhang, 2009  ه )  بهبتود

 یید کردند.کارورزی را تأ دوران ای در دانشجویان ارتباای و فردی بین های مهارت

اشتاره داشتت.   راهنمتا   توان ب  معل  انسانی دخیل و اثررذار در فرآیند کارورزی، می از میان عوامل    

های  در ده توج  ب  اهمیت آن  ک ترین کُنشگران کارورزی است  راهنما )= مربی( در زمر  مه  معل 

 ارتبتاط ( Brisard and et al., 2005)  زعت   بت   (.Tomlinson and et al., 2010)اخیر فزونی ررفتت  

 استت  ارزشتمندی  و مه  ربسیا پداروژیکی ارتباط درمدرس ، معلمان -دانشجو و راهنما معلمان میان

 (.cited by Talaei and Gandomi, 2015) ریترد  قترار  دقیتق  مالحظت   و توجت   متورد  بایتد  کت  

پژوهشی با عنوان تجارب دانشجومعلمان از نقش مربتی در پیونتد    (2016) توانا و همکاران جمشیدی

شتتت کتت  مربتتی هتتا نشتتان از آن دا کتتارورزی انجتتام دادنتتد. تحلیتتل داده نظریتت  و عمتتل در برنامتتۀ

تواند در توسعۀ شایسهگی  ای دانشجومعلمان می عنوان فردی اثررذار در دنیای حرف  راهنما( ب  )=معل 

)از متن پیتروی    2عنوان مقلد صورت مربی ب  آنان بیشهرین مداخل  را داشه  باشد و آن نقش را راه ب 

در  دهتد.  هتا نشتان متی    یای از بازاندیشت  شتکل مجموعت    شکل شریع تجتارب و رتاه بت     کن(؛ راه ب 

یتادکرد و   هتا  آنراهنمای او پتیش آمتد، بت  نیکتی از      های پژوهشگر هرکجا صحبت از معلمان روایت

 ختانمی . بود سلطانی خان  کالس معل »: را خاارنشان کرد ها آناش از  ثیرپذیریأصورت ضمنی، ت ب 

 دوم پایت   راهتی  من«. »آموزان دانش عاشق و کار در جدی باحوصل ، رو، خنده سال ، 26-25 تجربۀ با

 در جتدی  مهربتان،  پرحوصل ، باال، سابق  با معل . بودند کوهی فاام  خان  کالس این معل . شدم ب

 «.آموخه  بسیار ه  ایشان از .زبردست و کار

توان توفیقات بیشهر فرآیند  می ها آندر ابهدای بحث رفهی  دور  کارورزی نقایصی دارد ک  با رف      

پژوهشگر، نقت  دور  کتارورزی را توجیت  نبتودن عوامتل آن دانسته  و       معل  را انهظار کشید.  تربیت

 بت   و کنتد  اجترا  نتو  ارحی با را کارورزی داشت قصد مرکزی سازمان»کند:  سان توصیفش می بدین

                                                      
 راهنمای پژوهشگر در دور  کارورزی. ی از معلمانیک .1

پنداشتت   متی « تقلید مرج »ک  منظورش بههر منهقل شود، مربی را در جایگاه  بود ک  صاح  آن قل  برای این شایسه  .2

«. تقلیتد  مرجت  »راهنمتای )مربتی( او    است و معل « مقلد»یابی  دانشجومعل   چون با بررسی نوشهار وی درمی«. مقلد»ن  

دانشتجویان بایتد رفهتار و تتدریس متارا      »های مربی موردنظر ک  فرمودند:  توان ب  بخشی از رفه  جهت اثبات این ادعا می

 اسهناد کرد.( Jamshiditavana et al., 2016: 2015)« مشاهده کنند و بعد مثل ما عمل کنند
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 ختوبی  بت   ام کتارورزی  مدرستان  از کتدام  هیچ اما. کرد می نگاری روایت روی زیادی تاًکید خاار همین

 حتدودی  تا خودم کن ، می روایت را خاارات این ک  اکنون. کنند عمل باید چگون  ک  نبودند  توجی

 متدنظر  اهتداف  با افهاد می اتفا  کارورزی در ک  چیزی دریافه  و کردم مطالع  نگاری روایت مورد در

تاًییتد  های مطالعۀ قنبری و همکتاران )زیرچتاپ( هت  ایتن متورد را       یافه  «.نبود همسو نگاری روایت

 کند. می

 

 فردی روابط بین

جا ایتن   محهاج بودند و از همان ابناءبشر از زمانی ک  تصمی  ب  زیسهن در کنار ه  ررفهند ب  ارتباط

. ایتن اهمیتت بت  حتدی استت کت        (Zahra et al., 2007)شد  ها مه  شمرده در زندری انسانمقول  

خداونتد   (.Bland, 1998)دانند  می با سایرینبرخی موفقیت در محیط کار را تابعی از ارتباط مناس  

)ع( را ارتبااتات مناست  ایشتان بتا     ایش مردم ب  حضرت رستول در مصح  شری  یکی از علل رر

 و شتدی؛  خو نرم( خود امت) ها آن با خداوند جان  از رحمهی برکت ب  فرماید: پس دانسه  و می ها آن

 (.Al-Omran: 159) شدند یم پراکنده دورت از حهما بودی دل سخت و بدخلق ارر

حتاک  بتود. او    دانشتگاه فردی خوبی در  دهد ک  روابط بین های پژوهشگر نشان می مل بر روایتأت    

 متوارد  اکثتر  در دانشتجویان  بتین  هتای  دوسهی»افکند:  رون  برآفهاب می روابط بین دانشجویان را این

 بتا  کردنتد  می سعی بودند روسها و شهر یع مال ک  هایی بچ  معموالً. داشت قومی مناسبات در ریش 

 دانشتجویان  کل وجود این با. باشد مشهرک ه  هایشان کالس باشد امکانش ارر و بگیرند خوابگاه ه 

. باشتد   داده رخ دانشجویان بین دعوایی ک  ندارم یاد ب  مورد دو یکی جز ب . بودند دوست باه  تقریباً

 اهتل  کت   هتایی  بچت  . شتد  خیتر  ب  خه  زود خیلی و دبو خفی  دعوای ه  مورد دو یکی همان البه 

 بت   و برونتد  شتهر  سطح ب  ک  ررفهند می اجازه سرپرست از و شدند می هماهنگ باه  بودند، ورزش

 غتذا  بترایش  دوستهانش  بقیۀ رسید، نمی غذا ب  سروقت ها بچ  از یکی ارر. برسند نرمششان و ورزش

 .  «نماند ررسن  ک  ررفهند می

ستوی   هتایی از  دانشجویان با مدرسان نیز در اغل  موارد مثبت بوده؛ ولی راهتاً حترف   روابط بین    

. بتود  مثبتت  غالباً مدرسان و دانشجویان بین روابط»شد:  مدرسان موج  تکدر خاار دانشجویان می

 هتایی  حترف  راهی ولی. باشد  شده دانشجویان ب  مدرسان ناحی  از شدیدی توهین ک  آورم نمی یاد ب 

 نباشتید؛  م ترور  خودتان ب  زیاد ک  رفهند می لفاف  در مثالً. خورد برمی ها بچ  غرور ب  ک  شد یم زده

 حقتو   ولتی  ترنتد  قتوی  هت   شما از خوانند، می را شما رشهۀ همین دقیقاً ها دانشگاه بقی  دانشجویان

 بتود،  انیعصتب  خیلتی  مدرستمان  ک  بار یع. بروند باید ه  سربازی خدمت نیسهند؛ اسهخدام ندارند؛

 ما مورد در پرسیدی . کن  باور موردتان در را مدرسان بقی  های حرف ک  نکنید رفهار اوری ک  رفت

 از یکتی . ندارنتد  را معلمتی  لیاقتت  معل  تربیت دانشجویان جدید نسل رویند می رفت رویند؟ می چ 
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 و بعتد  جلست   خوشتبخهان   امتا  نتداری؛  خانوادری تربیت تو رفت دانشجویش ب  خطاب نیز مدرسان

دهقتانی و   «.زدم را حترف  ایتن  بتودم  عصتبی  چتون  رفت و کرد عذرخواهی او از کالس همۀ جلوی

بتا دانشتجومعلمان انجتام     یدارتباط استات  یچگونگ کیفی یلبا عنوان تحل یقی( تحق2016) جمشیدی

 دهتد؛  یمت ها تساهل و تسامح را در رفهار مدرسان نسبت ب  دانشجومعلمان نشان  آن های یافه دادند. 

وجتود   اناست ک  در نگرش مدرسان نسبت ب  دانشتجومعلم  یاز برچس  منف یندیخود برآ ینک  ا

 آواست. رو ه  های این تحقیق تاحدودی با مطالع  پیش یافه  دارد.

 

 آموختگی روزهای آخر تحصیل و دانش

 درریتری   دانشتگاه فرهنگیتان مشتخ  نبتود و تصتمی       1391های سال  محل دقیق خدمت ورودی

زع  محقق ایتن نکهت  موجت  ایجتاد      بودند؛ ب  موکول کرده ها آنآموخهگی  را ب  بعد از دانش باره این

 دانشتجویانش،  بترای  دانشتگاه  آفترین  دغدغ  نکات از یکی»بود:  شده 1391های  دغدغ  برای ورودی

 بت   بودی ؛ اسهان  سهمی  1391 سال های ورودی ما. بود تحصیل از فراغت از پس دهی سازمان ل أمس

 کتل  اداره عهتد   بتر  را زمینت   ایتن  در ریتری  تصمی  و نبود معلوم خدمهمان دقیق محل ک  معنا این

 بتاره  ایتن  در کت   چیتزی  تنهتا  دانشتگاه،  در حضتور  چنتدوقت  از پتس . نهادند اسهان وپرورش آموزش

 ایتن . شد   خواهی دهی سازمان اسهان ران  هفت محروم منااق از یکی در ک  بود این شد دسهگیرمان

 بت   توجت   با. میانکوه و اردل کوهرنگ، عشایر، خانمیرزا، فالرد، لردران،: از بودند عبارت منطق  هفت

 نظتر  بت   قطعتی  تقریبتاً  متن  بترای  شدن عشایر یا لردران سهمی  منطق ، هر موردنیاز نیروهای تعداد

 «.رسید می

هتای منتااق محهمتل بترای      د ویژرتی مور مندی نگارنده باعث شد ک  او در پی تحقیق در دغدغ     

 تتر  ک  خیلی نیروهایش تعداد اداره این شد معلوم. کردم تحقیق عشایر ادار  درمورد»خدمهش برود: 

 واق  اسهان محروم و دوردست نقاط در غالباً کندک  می مدیریت را مدارسی ولی است لردران ادار  از

 پررنتگ  چشتم   پیش را مدارس آن در زندری یها سخهی و 1امکانات کمبود تحقیقات ، برآیند. شدند

 آن در رفهنتد  متی . رفهنتد  می...  و راز کشی، لول  آب حمام، مثل بهداشهی امکانات نبود از هم . کرد

 مدرست   کت   فهمیتد  شتود  می سردَرش ب  توج  با فقط ک  دارد وجود ای مخروب  های ساخهمان دیار

 بایتد  هفهت   آخر تا بروی مدرس  ب  ک  هفه  اول هندرف می. ندارد مدرس  با شباههی هیچ وررن  است 

 ریترت  ماشتین  راحهتی  ب  چون بررردی؛ توانی می باشد یارت شانس، ارر ه  هفه  آخر همان. بمانی

 نارفهت  . شنیدم مخوفی های داسهان ،2چارتا  انگیز رع  رردنۀ و العبورش صع  های جاده از. آید نمی

                                                      
 نوستازی  ستازمان  و ستاز  مدرست   خیترین  کمتع  اب رذشه  های سال در زیرا نبود؛ مطابق واقعیت با چندان ها رفه  این. 1

 .شد بازسازی بودند، عشایر ادار  مدیریت تحت ک  مدارسی از بسیاری مدارس،

 .است  شده واق ( بخهیاری و چهارمحال اسهان محروم منااق از یکی) اوره منطق  در ک  ای رردن  .2



 1396 93 زمستان، چهارمفصلنامه تدریس پژوهی                                                                   سال پنجم، شمارة 

 

 

 منطقت   آن هتای  خوبی. بودند  رفه  چیزهایی ورریخه  جسه   ه سامان آن های خوبی مورد در نماند

 .کردند می ترسی  مهربانش و نواز مهمان ریا، بی صاف، مردم و زیبا ابیعت با را

 همت  . شتدم  منتد  عالقت   آن در ختدمت  بت   بیشتهر  خیلتی  شنیدم، ک  را لردران ادار  های ویژری    

 ایتن  زیرنظتر  ک  مدارسی دورترین. شوی درانلر سهمی  ک  باشی شانس خوش خیلی باید رفهند می

 را لردران مدارس فیزیکی وضعیت. داشت فاصل  دقیق  40-30 تقریباً من زندری محل با بودند اداره

 شتده  آستفالت  و رو ماشتین  راه لردران مدارس هم  رفهند می. کردند می توصی  عشایر از بههر خیلی

 متدارس  آموزشتی  امکانتات . بررتردی  و بتروی  مدرست    بت  روز هر توانی می راحهی ب  رفهند می. دارد

 «.دانسهند نمی عشایر با قیاس قابل را لردران

فرمتی تتدوین کترد.     دانشتگاه آموخهگان  کردن دانش دهی سازمانبرای  وپرورش آموزشاداره کل     

های امهیتازآور فترم متذکور صتالحیت الزم بترای ستنجش        معهقد است ک  سنج  موردمطالع سوژ  

 دهی سازمان بحث 1395 تابسهان ب  شدن نزدیع با»ای دانشجومعلمان را نداشت:  های حرف  تمهار

 نیروهتای  تعتداد  متورد  در جدیتدی  آمار روز هر. بود داغ شایعات بازار. شد دانشجومعلمان محفل نقل

 هربیشت  و نداشتت  واقعیتت  کدام هیچ ک  آماری. شنیدم می های  دانشگاهی ه  زبان از منااق موردنیاز

 فترم  کت   ایتن  تتا . داشتهند  استهرس  همت  . بودنتد  مردد هم . بود من دوسهان پرداز خیال ذهن زاییده

 فترم  امهیتازآور  هتای  مؤلف  دیدنِ. ررفت قرار اخهیارمان در و شد نهایی دهی سازمان برای امهیازبندی

. بستنجد  را  معلت  یتع  موردنیاز های صالحیت توانست نمی فرم این نظرم ب . واداشت تعج  ب  را  من

 متادر  یتا  پتدر  داشتهن  ازای بت   یتا  ررفت؛ می امهیاز 16-15 داشت، می فرهنگی همسر کسی ارر مثالً

 علمتی،  و پژوهشی های فعالیت قِبَل از ک  بود صورتی در ها این. بگیری امهیاز 5 توانسهی می فرهنگی

 معلت   مادرت و پدر ک  ینا یا داشهن فرهنگی زن ک  پیداست نارفه . شد می نصیبت امهیاز 8 حداکثر

 «.هسهی سایرین ب  نسبت بههری معل  تو ک  کند تضمین تواند نمی باشند،

 فراهتانی و همکتاران  های آموزشی برهمگتان آشتکار استت.     در موفقیت سازمان رزینی برمیثیر أت    

 کشور پرورشو آموزش نظام در ابهدایی معلمان انهخاب های شیوه ارزیابی باعنوان ای مقال  در( 2012)

« بت  اجاقتت قست    »افتزون بتر ایتن در کهتاب      .داشهند کیدأت بومی نیروهای از اسهفاده و انهخاب ب 

. عشایری منااق در بود برده را شیرازی معل  نفر 40 حدود بینی  ایشان بیگی می یاد محمد بهمن زنده

 نحوی هر ب  بود، اظ نشدهلح رزینی برمیشیرازی ک  در انهخاب آنان  های معل  اول، روزهای همان از

 «باستوادان  نیمت  » کت   رسید نهیج  این ب  بیگی بهمن مرحوم نهایهاً. بروند در زیرکار از خواسهند می

 ,Bahman Beigi)ررفت  کار ب  را ها آن و کنند معلمی توانند می شیرازی باسوادهای از بههر ایل بومی

بتاقی نگذاشته     رزینی برمیجایی برای  شگاهدانآموخهگان  نخسهین دانش دهی سازمانشیو   (.2000

 ستالن  در. رستید  فترا  دهتی  سازمان روز»داند:  بود و از همین جهت نگارنده انهقاداتی را برآن وارد می

 نیترو  تعتداد  چ  ران  هفت منااق از هرکدام ک  دانست نمی کس هیچ. شدی  جم  پردیس اجهماعات
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 کارشتناس  وقهتی . بتودم  پتنج   و چهتل  نفتر  فتر، ن 235 مجمتو   از 1/56 امهیتاز  بتا  متن . ریترد  می

 کت   شتدم  مطمتئن  نوشتت،  تتابلو  روی را هرمنطقت   موردنیاز نیروهای تعداد کل اداره ابهدایی آموزش

 توانسه  و بردم در ب  سال  جان معرک  این از من بودم. خوشحال خیلی و شد خواه  لردران سهمی 

 جاهتایی  مهاًستفان   هتای   ای دوره هت   از یخیلت  امتا  بپتردازم؛  معلمتی  بت   داشته   دوستت  کت   جایی

 از یکتی  بدانیتد  باشتد  جالت   شتاید . دارد فاصتل   شان زندری محل با ها ساعت ک  شدند دهی سازمان

 نظتر  بت  . کترد  رریسهن ب  شرو  اجهماعات سالن همان در شد، آراه خدمهش محل از وقهی دوسهان 

 دانشتگاه  در قبتولی  درصتورت  فترد  هتر  کت   کردنتد  متی  مشخ  رشه  انهخاب زمان در بود بههر من

 از تعتدادی  صتورت  ایتن  در شتاید . کنتد  معلمی باید اداره کدام در آموخهگی دانش از پس فرهنگیان،

 غیربتومی  معلمتان  کت   استت  آشتکار  برهمگتان . بخشتیدند  متی  لقایش ب  را معلمی عطای داوالبان

 بت   معمتوالً ( کننتد  ختدمت  محروم یا کوره ده در بروند برخوردار شهر یع از باشد قرار ارر خصوصاً)

 «.داشت نخواهند مردم معصوم فرزندان تربیت و آموزش رروی در دل و خورند برمی مشکل

 گیری بحث و نتیجه

آموخهگان دانشگاه فرهنگیان، اراحی  منظور توصی  چگونگی معل  شدن یکی از دانش این مطالع  ب 

نگتاری بتود؛ لتذا     روش، استهفاده از ختودمردم  تترین   برای نیل ب  هدف پتژوهش، مناست   و اجرا شد. 

این قلت ، در مرتبتۀ نخستت نستبت بت  نگتارش تجتارب و         صاح کار بست.  پژوهشگر این شیوه را ب 

نوعی در معل  شدن او مؤثر بوده مبادرت ورزید؛ در ادام  و باهدف  هایش از رویدادهایی ک  ب  دریافت

 مضمون نمود. مطابق با روش تحلیل ها آنب  تحلیل  ها، اقدام یافهن معناهای موجود در این روایت

ثیرپذیری از شخصتیت برختی معلمتانش،    اش، تأ ودن برخی از اعضای خانوادهاو دریافت ک  معل  ب    

سربازی باعث شد ک  ب  حرفۀ معلمتی روی بیتاورد.    )بورسی  بودن( و معافیت از خدمت امنیت ش لی

چون نهوانست ب  اولویت اولش )پزشکی( دست یابتد، معلمتی    البه  معلمی اولویت نخست او نبود، اما

بتود؛   نگارنده قبل از ورود ب  دانشگاه فرهنگیان، انگار ذهنی خوبی از آن برای خود ستاخه  را بررزید. 

در روزهتای   نهادن در آن دانشگاه دریافت ک  تصوراتش بتا واقعیتت همستو نیستت.     لیکن پس از رام

امکانات رفاهی مناستبی  کرد.  با مشکالت زیادی دست و پنج  نرم میاش، دانشگاه  نخست دانشجویی

ای برخی مدرسان مورد نقتد بتود. روح علمتی بتر دانشتگاه       در اخهیار دانشجویان نبود. عملکرد حرف 

رفهت  بتا    رفهت   وقتو  نپیوستت.   کشید، ب  حاک  نبود و در یع کالم چیزی ک  دانشجومعل  انهظار می

هتای رفتاهی تاحتد زیتادی      بایستت مندی دانشجومعل  فزونی ررفت.  د، رضایتت ییراتی ک  اتفا  افها

 شد.   ارتقا یافهند و جو علمی آکادمیع حس می

را  هتا  آنقطتارانش نظتر مناستبی نداشته  و      ای ه  دانشجومعل  درمورد عملکرد پژوهشی و حرف     

نمتا و کهنت  دیتده و     خداند. محهوای برخی واحتدهای درستی را نت    رغبت نسبت ب  این مسائل می بی

کتارورزی را در زمتر  مزایتای    دور  او معهقد است تعدادی از مدرسان عملکرد قابل دفاعی نداشتهند.  



 1396 95 زمستان، چهارمفصلنامه تدریس پژوهی                                                                   سال پنجم، شمارة 

 

 

پهانستیل  کتارورزی  ، ها ای از ضع  ست ک  با رف  پارهبندی کرده و براین باور ا دوران تحصیلش دسه 

ر مناسبات قومی پنداشه  و این روابتط  فردی دانشجویان را د پژوهشگر، ریشۀ روابط بینارتقا را دارد. 

وی معهقد است ک  روابط بین دانشتجویان و مدرستان نیتز در     کند. را در مجمو  مطلوب ارزیابی می

شتد.   بیشهر موارد مطلوب بوده؛ اما راهاً برخی ایهارنظرهای مدرسان موج  رنجش دانشتجویان متی  

آمتوخهگی معلتوم نبتود،     پتس از دانتش   دانشگاه 1391های سال  خدمت ورودی ک  محل موضو   این

 هتا  آنهتایی کت  قترار شتد برمبنتای       رویتد شتاخ    باعث ایجاد دغدغ  برای دانشجومعل  شد. او می

تتوجهی بت     های مناسبی نبود. افزون براین، نسبت ب  بتی  شوند، شاخ  دهی سازماندانشجومعلمان 

 مند بود.  رالی  رزینی میوبلۀ أمس
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