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Abstract 

One of the main missions of teacher training centers and Farhangian University is to train 

teachers and educators who are engaged in culturally and socially benevolent activities. 

Such teachers can engage in humanitarian work beyond their teaching practice, ideas, and 

character and transcend the boundaries of their classroom to influence the local and 

national community throughout history. The history of the educational system in each 

country is replete with practical and theoretical influences of such teachers. After many 

ups and downs, the Iranian teacher training system was finally handed over to Farhangian 

University in 2012, and all teacher training centers and educational campuses were 

integrated into Farhangian University. According to the Articles of Association of 

Farhangian University, it can be argued that Farhangian University seeks to train a 

generation of future teachers and educators in Iran whose mission is beyond mere daily 

teaching to include transformation, philanthropic activities, and social activism in the 

classroom, school, and local community at both national and international domains. In 

other words, teachers with their unique characteristics (knowledge, attitudes, and skills) 

are the most important factor for conducting reforms in the education system, which act 

as the heart of the system and specify and guarantee the movement and direction of other 

components. Thus, the realization of any cultural and social reforms and, consequently, 

educational reforms depends on the engagement of teachers in implementing the reforms. 

It should be noted that teachers' reaction to any change to make reforms can be twofold; 

The teacher can be the “source of inspiration and influence” or merely a "tool" for the 

performance of others' plans and ideas. Thus, the main mission of Farhangian University 

is to train a new generation of teachers and educators who are thoughtful, active, and social 
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reformists. To this end, following theoretical frameworks such as social reconstruction 

theory and critical theory about the mission of teachers and educators, the present study 

seeks to explore the main challenges faced by Farhangian University in training 

benevolent and philanthropist teachers based on the lived experience of student-teachers 

at Farhangian University. The insights from this study can induce collective reflection on 

identifying and solving these challenges. Using a phenomenological approach, the present 

study tried to explore and elucidate the lived experiences of student-teachers about the 

challenges facing Farhangian University in training socially active teachers. The 

participants in this qualitative study were 70 male student-teachers of Farhangian 

University, Khajeh Nasir al-Din Tusi Campus in Kerman. The participants were selected 

using purposive sampling from students in different fields including mathematics 

education, biology education, and primary education, who had completed at least three to 

four semesters of their academic program. The collected data were analyzed according to 

Colaizzi’s (1978) method as follows: (1) Reading all the descriptions and research data to 

get a general understanding of them, (2) Returning to each of the narratives and specifying 

significant statements in line with the objectives of the study, (3) Formulating the themes 

underlying the significant statements identified in the previous stage, (4) Condensing and 

merging the meaning units and organizing them into main categories and subcategories. 

The findings of the study were reviewed and confirmed through peer checking (by the 

members of the research teams) and member checking (by the participants). Analysis of 

lived experiences of the student-teachers revealed 9 main challenges and 37 sub-

challenges facing Farhangian University. The results of the phenomenological analysis of 

the lived experience of student-teachers during their academic studies at Farhangian 

University indicated that the university has not been able to have a lasting impact on 

students in line with this basic mission. Problems in the recruitment system, training and 

employment of student-teachers in Farhangian University, the failure to role model 

benevolent and philanthropist teachers in formal and informal education, the lack of a 

social and cultural critique atmosphere, the lack of authentic training in most educational 

programs, the dominance of trial issues over important matters during academic studies, 

underestimation of teaching specialized knowledge in different teacher training fields, the 

gap between theory and practice in the teaching-learning process, individual ontological 

and psychological factors, lack of facilities and the decline of students’ dreams and 

motivations in the dormitory and university were found as the most important challenges 

faced by Farhangian University in training benevolent and philanthropist teachers from 

the perspective of student-teachers. 

Following the findings of the study, the challenges highlighted in student-teachers’ 

narratives can be summarized in 9 main (organizing) themes and 37 (basic) subthemes. 

Alternatively, these challenges can be addressed based on the grounded-theory 

framework. Analysis of the challenges based on the second approach shows that these 

challenges do not have the same position, weight, and significance in creating problems 

in training benevolent and philanthropist teachers at Farhangian University. Accordingly, 
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the challenges in the recruitment system, problems related to the training and employment 

of student-teachers, and lack of facilities are among the underlying and fundamental 

challenges lowering the quality of teacher training courses in this university. Thus, these 

challenges must be addressed fundamentally and review and overcome the problems faced 

by Farhangian University in training benevolent and philanthropist teachers. Moreover, 

the lack of authentic training in most cultural and educational programs and the failure to 

role model benevolent and philanthropist teachers in formal and informal education are 

regarded as contextual and intervening issues in training philanthropist teachers. In other 

words, these challenges are related to the contextual and educational conditions of students 

in Farhangian University, which indirectly and negatively affect their capacities to develop 

as social activities and reformists. The quality of teachers’ teaching practices, 

underestimation of teaching specialized knowledge in different teacher training fields, and 

the gap between theory and practice in the teaching-learning process are challenges related 

to procedures and mechanisms involved in the transformational development of student-

teachers at Farhangian University. Finally, the decline of students’ dreams and motivations 

in the dormitory and university and individual ontological and psychological factors are 

some of the challenges that affect the outcomes of teacher development in the 

philanthropic domain. Such a holistic and situation-oriented perspective in depicting the 

challenges facing Farhangian University in training philanthropist teachers who are 

transformative and active in the community can reflect a pathological approach to the 

university's shortcomings in this area and lead to effective policymaking measures to 

overcome them. Besides, this perspective can contribute to reviewing and improving the 

university's formal and informal curricula in some respects. 

Keywords: teacher, education of social reformer, challenges, Farhangian University, 

kerman 
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ز ا انِ مصلح اجتماعمعلمتربیتفرهنگیان در  دانشگاه پایهای پیشچالش

 منظر دانشجومعلمان

 ۲سارا اسدپور، *1مراد یاری دهنوی

 چکیده

ه دامنه ک کسانیباشد. میو مربیان مصلح اجتماع و فرهنگ  انمعلمتربیتفرهنگیان،  های اساسی دانشگاهیکی از رسالت

شان را درنوردد و اجتماع محلی و ملی ، مرزهای کالس درسهاآنشه و منش معلمی تأثیرگذاری عمل تدریس، اندی

ست. ااز ردپای قلم و قدم چنین معلمان، پر  . تاریخ نهاد تعلیم و تربیت در هر کشوری،متأثر سازدرا ، شانبوم تربیتیزیست

های زیرساختی و با چالشی، ن و مربیاننوپای فرهنگیان در ایران، برای تربیت چنین معلما رسد دانشگاهبه نظر می

روساختی جدی مواجه است. هدف این پژوهش کیفی پدیدارشناسانه، ارزیابی نقش و عملکرد دانشگاه فرهنگیان در تحقق 

دانشجومعلم  70بدین منظور تجارب زیسته  .روی آن از منظر دانشجومعلمان بوده استهای پیشاین رسالت مهم و چالش

ز وجود ا مورد حکایتدر این . نتایج پژوهش قرارگرفته استیان کرمان، با روش پدیدارشناسی، مورد بررسی دانشگاه فرهنگ

روی دانشگاه دارد. عدم الگوپردازی معلمان مصلح و کنشگر ایران در تربیت رسمی چالش فرعی پیش ۳7چالش اصلی و  ۹

ای هاغلب برنامه شبه تربیت بودنماعی و فرهنگی، اجت نقد سازندهرنگ فضای دوران دانشجویی، حضور کم غیررسمیو 

انگاری نسبت به اهمیت آموزش دانش در دوران دانشجویی،  سهل« متن»نسبت به « حاشیه» پراهمیت بودنتربیتی، 

های فراروی چالش ترینمهم،  برخی از زدایی از دانشجویان و..های مختلف معلمی و دبیری، انگیزهتخصصی در رشته

 باشد. براین اساس، ضرورت دارد که متولیانان و مربیان مصلح از نگاه دانشجومعلمان میمعلمتربیتفرهنگیان در  دانشگاه

 ای بکار ببندند.ها، اهتمام ویژهدانشگاه فرهنگیان، نسبت به رفع این موانع و چالش

 ( کرمانمعلمتربیتن)دانشگاه فرهنگیا ها، چالش اجتماع، دوران دانشجویی،معلم، مصلح  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 همین به و هستند کشورها اقتصادی و اجتماعی پیشرفت برای مهم ابزاری آموزشی نهادهای و آموزش

یکی از  (Soltani Sarvestani, 2018 ).شوندمی محسوب حکمرانی حساس و اصلی اولویت دلیل

باشند. در این راستا، پیاژه نظام میعناصر یک نظام تعلیم و تربیت، معلمان و مربیان آن  ترینمهم

 معلم به تعداد کافی و کهیدرصورتوپرورش زیباترین طرح اصالح و بازسازی آموزش» معتقد است که:

از همین روست (Piaget, 1992: 15) «خواهد شد روروبهمطلوب در اختیار نباشد، با شکست  تیفیباک

نظام  باشد.ای میهای مهم و همیشگی هر جامعهان شایسته و کارآمد یکی از دغدغهمعلمتربیتکه 

دانشگاه فرهنگیان  به 1۳۹1ی بسیار، سرانجام در سال فرودها و فرازمعلم در ایران نیز بعد از طی تربیت

های آموزشی در دانشگاه فرهنگیان تجمیع شدند. در معلم و پردیسی مراکز تربیتو همه سپرده شد

یران علمی و مداز هیئت برخوردار بودندانشگاه فرهنگیان با : »ه استاساسنامه دانشگاه فرهنگیان آمد

آفرین، باورمند به جامعه جو و تحولمؤمن، آراسته به فضائل اخالق اسالمی، عامل به عمل صالح، تعالی

، وپرورشآموزشعدل جهانی )جامعه مهدوی(، برای تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی وزارت 

وپرورش، سرآمد در آموزش و آموزش، پژوهش، تولید و ترویج علم نافع موردنیاز آموزش پیشرو در

و  های نوین آموزشیگیری از فناوریای و تخصصی تربیت محور، توانمند در بهرههای حرفهشایستگی

فایی وبرای شک سازیدر زمینهها، مبتنی بر معیارهای نظام اسالمی، توانمند تربیتی در انجام مأموریت

گرفته انقالبی دانشجو معلمان شکل -ایرانی -گیری هویت یکپارچه اسالمیفطرت، استعدادها و شکل

رسد از تحلیل می به نظر(Articles of association of Farhangian University, 2012). «است...

ن و لمااز مع نمود که دانشگاه فرهنگیان به دنبال تربیت نسلی استداللتوان مضامین این سند می

آفرینی،  فراتر از فعالیت صرف تدریس روزانه، تحول هاآنایران است که رسالت  مربیان آینده

 المللیبیناصالحگری و کنشگری اجتماعی در حیطه کالس درس، مدرسه، اجتماع محلی، ملی و 

 باشد.

 هعمل کردآن نظام  قلب مثابهبه، که وپرورشآموزشعامل اصالحات در نظام  ترینمهمبه عبارتی  

 فردمنحصربه هایویژگیکند، معلم با تمام جهت سایر ارکان را تعیین و تضمین می و و حرکت

، تبعبه، تحقق هرگونه اصالحات فرهنگی و اجتماعی و روازاینها( است، خود)دانش، نگرش و مهارت

توجه داشت که واکنش  اجرای اصالحات است. باید عرصهآموزشی در گرو عاملیت وجودی معلمان در 

شأ من"تواند تواند باشد؛ معلم میمی دو گونهتغییر با هدف انجام اصالحات  هرگونهمعلمان در برابر 
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 .(Sergiewani & Start, 2014)های دیگران باشدای برای اجرای برنامه"بازیچه" صرفاً و یابوده  "اثر

ریه بازسازی ، نظمعلمتربیتعلمان در گفتمان های تربیتی مدافع چنین نگاهی به رسالت میکی از نظریه

باشد. مبدعان و مدافعان این نظریه تربیتی معتقدند که معلمان و مربیان باید برای اصالح می 1اجتماعی

د براین باورن هاآنهایی را ابداع نمایند. ها و برنامهقدم باشند و برای این منظور، سیاستجامعه پیش

های مهندسی و اصالح اجتماعی رهبری شاگردان در برنامه منظوربهت خود که معلمان باید از قدر

ارند، د به عهدهنقشی که در تعلیم و تربیت  دربارهگرایی مربیان را بازسازی. (Gutek, 2005)بهره بگیرند

و تربیت را به نیروی هستند که تعلیم  هاییتالشدارن واداشته است. آنان، طالیه به تفکر مجدد

عنوان عوامل صف نخست تحول، دفاع نموده و کند و از نقش مربیان بهتبدیل می ترعی فعالاجتما

 & Ozman)تغییر دهند که به ایجاد جامعه نو و بهتر کمک کند  ایگونهبهاند مدارس را تالش کرده

Craver, 2001)  . 

اشد: بجام این امور میمتعهد به ان ازسازی اجتماعی به رهبری معلمان،تعلیم و تربیت مبتنی بر ب"

عامدانه تعهد نسبت به کوشش برای انجام اصالحات اجتماعی  -2بررسی نقادانه میراث فرهنگی -1

آزمودن  -۴ ترسیم نمودفرهنگی را  تجدیدنظرمسیر  بتوان کهنحویبهریزی نگرشی نسبت به برنامه -۳

 (Gutek,2005: 454)"انههای اصالح اجتماعی عامدهای فرهنگی از طریق اجرای برنامهطرح

گرایان به آن عقیده دارند هستند که بازسازی آلیایدهسه  "آزادی"و  "برادری "، "وحدت جهانی"

های را از طریق برنامه هاآلایدهدر مدارس و جامعه به انجام برسد. مدارس باید این  مندندعالقهو 

در واقع آنان مدارس . (Ozman & Craver,2001)های زیربنایی پرورش دهنددرسی، اداری و فعالیت

آموزان با مسائل حاد و اساسی معلمان و دانش هاآنبینند که در مراکز و نهادهایی می عنوانبهرا 

-گشایی عمل و اقدامبخاطر پژوهش و مشکل -های آکادمیکبخاطر انجام پژوهش صرفاً نه  -جامعه

بزرگ اجتماعی،  مسائلپیشه، مدار و عملژوهشکنند. در چنین مدارس پمی نرم وپنجهدستمحورانه، 

بدیهی است که . (Gutek, 2005)گیردمی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تربیتی در کانون توجه قرار

گر اجتماع، معلمان و مربیان توانمند در عرصه اندیشه و برای هدایت چنین مدارس مصلح و بازسازی

گری معلمان و مربیان کردهای حامی نقش اصالحیکی دیگر از روی گر، ضروری است.عمل اصالح

باشد. نظریه انتقادی رسالت مدرسه را فراتر از انتقال صرف می 2مدارس، رویکرد  و دیدگاه انتقادی

داند. مدافعان و مروجان این نظریه معتقد که مدارس سنتی آموزان میپذیری دانشفرهنگ و جامعه

                                                      
1. Social Reconstruction 

2. Critical Theory  
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باشند. نظم اجتماعی حاکم از ظم اجتماعی حاکم در جامعه میابزارهای بازتولید ن ترینمهمیکی از 

گر در ها، عدم آزادی، سرکوب صداهای متفاوت و اصالح، ایجاد نابرابریبا سلطه، آغشته هاآننگاه 

، معلمان و مربیان وظیفه دارند که با این نظم اجتماعی حاکم روازاینپوشش برنامه درسی پنهان است. 

پردازان نقادی از در واقع نظریه. )(Bolotin Joseph, et al, 2011ه فرهنگی برخیزندزا، به مبارزسلطه

ون روشنفکران عامل و دگرگ "که معلمان بتوانند به  ایگونهبهدارند نقش معلم تصویری نو عرضه می

 .(Gutek, 2005)تبدیل شوند "آفرین

گاه به رسالت معلمان و مربیان یکی از فیلسوفان تعلیم و تربیت مدافع این نوع ن 1هنری ژیرو

 ساز است نه یک تکنسین ساده. ژیرو بانقاد فعال و روشنفکر تحول منزلهبهباشد. در نگاه او، معلم می

های دور از مسائل روزمره و واقعی تکنسین عنوانبهمعلمان نباید »طرح این شعار معتقد است که 

و نقادانی  2سازتوانند و باید نواندیشان تحولمی هاآن. گرفته شوند در نظراجتماع در کالس درس 

 ,Sajadieh) (2 :2018«دهی و اجرای برنامه درسی نقشی فعال ایفا نمایندباشند که در شکل ۳فعال

باشد. می ۴، پائولو فریرهبه کاربستنمونه بارز معلم و مربی که در آموزش خود رویکرد انتقادی را 

 1۹86تا  1۹62های ه آموزش بزرگساالن به طبقه کارگر طی سالهای خود را برای برنامفریره تالش

 هایکارگران با تشکیل حلقه» در کشورهای آمریکای التین انجام داد. در شیوه انتقادی آموزش او 

-پرداختند. او کوشید تا با انتخاب موضوعهای انتقادی در مورد مسائل روز اجتماع میفرهنگی، به بحث

. پر کندو شکاف میان نظر و عمل را  (Marjani, 2008)پیوند زند هاآنبه زندگی های روز، آموزش را 

نوایی کورکورانه با جامعه تحلیلی، عدم هم -ها را آگاهی از قدرت، سواد انتقادیفریره هدف این برنامه

های ها و اقداماین اندیشه همجموع (Marjani, 2008:3) دانست./ خودآموزی میدهیخودسامانو 

گرایانه حاندیشه و عمل اصال نظرانصاحبیکی از  عنوانبهگر باعث شد تا فریره یتی انتقادی و اصالحترب

با نظر به رسالت دانشگاه  سویکاینک از  بگیرد. در عرصه تعلیم و تربیت، مورد استقبال جهانی قرار

یگر ع  و از سوی دفرهنگیان در تربیت نسل جدیدی از معلمان و مربیان فکور، کنشگر و مصلح اجتما

 وبا تکیه بر مبانی نظری چون نظریه بازسازی اجتماعی و نظریه انتقادی در مورد رسالت معلمان 

زیسته دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان،  تا براساس تجربهمربیان، این پژوهش به دنبال آن است 

                                                      
1. Giroux, H. 

2. Transformative Intellectuals 

3. Engaged Critics 

4. Freire, P 
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ند، تا ک کنشگر اجتماع را روایت ان و مربیان مصلح  ومعلمتربیتاین دانشگاه در  پایهای پیشچالش

 سازد. را فراهم هاآنگشایی از در مورد گره تأمل جمعیاز این رهگذر زمینه 

معلمان اثربخش و کنشگر اجتماع صورت گرفته است  هایویژگیدر زمینه  های متعددیپژوهش

2021) Garaian& Sen,( ماعی هم بوده اجت لمان زن برجسته هند که یک مصلحبه بررسی یکی از  مع

قدرت  هایعنوان یکی از کانوندر قرن نوزدهم به اند. این معلم مصلح، ( پرداختهPhule )فوله( ) به نام

 تأسیسرا اولین مدرسه دخترانه در این کشور  بوده است. ایشان هاآنی سازآموزش زنان و توانمند

بقه و جنسیت در کشور خود اساس طقد ازدواج کودکان و تبعیض بر تمن ویبراین،  کرده است. عالوه

عنوان یک دیویی را به "21جان دیویی در قرن"در پژوهشی تحت عنوان  Williams (2017) اند.بوده

رد که تا به بعنوان یکی از فیلسوفان تربیتی تأثیرگذاری نام میداند و بهفیلسوف و مصلح اجتماعی می

های مبتنی بر پرسش و پاسخ، مدارس مونته کالس امروز شناخته شده است. در این پژوهش به بررسی

پردازد که همه این موارد از نظریات می (PC4)سوری، آموزش موقعیت محور و فلسفه برای کودکان

 اند.جان دیویی بهره برده

(Huntly, 2008) را ای معلمانحرفه هایشایستگی اثربخش، معلمان آموزشی رفتارهای با بررسی 

های یادگیری، شناخت )دانش معلم در زمینه محتوای آموزشی، نظریه ایحرفه دانش حوزه سه در

 تعهد و تدریس و ارزشیابی( یادگیری، شیوه هایفعالیت طراحی )شیوه ایحرفه عمل آموزان(دانش

 رعایت مدرسه، و آموزاندانش در برابر پذیریمسئولیت و همکاران، آموزاندانش با )ارتباط ایحرفه

 هایویژگی مطالعه با کیفی یپژوهش در (Walker, 2008)  کند.می مطرح آموزان(دانش هبریر و اخالق

 باال انتظار داشتن نگری،بودن، مثبت را آماده اثربخش معلم ویژگی دوازده معلمان؛ دانشجو و معلمان

 اشتباه ازکردن پوشیچشم آموز،شمردن دانش محترم طبعی،شوخ مند،عالقه و مشتاق آموزان،دانش از

در  (Sobhani nejad & Zamanimanesh, 2012) داند.بخشش می و صبوری الزم، مواقع در آموزدانش

معلم اثربخش به ترتیب شامل ابعاد شخصیتی، ارزشیابی، تدریس و مدیریت که  بیان داشتندپژوهشی 

های عاد صالحیتتبیین اب و ای به بررسیدر مقاله  (Seraji & paidar, 2018). شودمیکالس درس 

 تسلط چهار مضمونتدریس دبیران برگزیده دوره متوسطه شهر همدان پرداختند که این ابعاد حول 

شخصیتی و روحیه علمی، تدریس و کالس درس و صالحیت در تلفیق فناوری  هایویژگیعلمی، 

 "مصلح اجتماعییک  مثابهبهمدیر " ای  تحت عنواندر مقاله  (Aslani, 2020).بندی گردیده استطبقه

ها و پیشرفت جامعه، شمارد: باور به کرامت ذاتی انسانیک مدیر مصلح را چنین برمی هایویژگی
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، دغدغه و جامعهمدرسه  مسائلرعایت معیارهای انسانی همچون عدالت و شرافت،  مهارت در تحلیل 

 Khalkhali)خارج از مدرسه.هایشان و جهان آموزان و خانوادهها و تعامل مداوم با دانشخدمت به انسان

& et al, 2020)  وپرورشآموزش در خوب حکمرانی تحقق مفهومی بسترهای بررسیدر پژوهشی به 

 در خوب پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که تحقق حکمرانی رویکرد پدیدارشناسانهایران با  عمومی

 ارتقای ف،وظای و هاثربخشی نقشا گرایی،نتیجه گانهشش هایسازه قالب در کشور عمومی آموزش نظام

 ,Bitarafan & Dehghani) .است سازیمفهوم قابل پاسخگویی و سازیظرفیت سازی،شفاف ها،ارزش

ترین عامل در اصالحات آموزشی عنوان محوریدر پژوهشی به این نتیجه رسیدند که معلم به (2021

 بدون روایناز  باشد ومی وپرورشآموزشاصالحی در  قلب جریان مثابهبهبه عبارتی  در عرصه خرد و

ه معلمی در عرص ویژهاصیل وی و شأنیت  به جایگاهتوجه  جلب اعتماد، حمایت و پذیرش معلم و بدون

 با بررسی پیوستن اصالحات را در سر پروراند.  به وقوعتوان انتظار های اصالحی، نمیاجرای برنامه

معلمان اثربخش  هایویژگیهای متعدد در رابطه با هشیابیم که با وجود پژوپیشینه پژوهش در می

های دانشگاه فرهنگیان در تربیت مربیان و معلمان مصلح و کنشگر پژوهشی به بررسی چالش حالتابه

اصلی این پژوهش عبارت است از:  دانشگاه فرهنگیان در  سؤالاجتماع نپرداخته است. بنابراین 

 ؟روستروبههایی ز منظر دانشجو معلمان با چه چالشمصلح و کنشگر اجتماع ا معلمتربیت

 روش پژوهش

تحقیقات کیفی و از نوع  ازجملههای کاربردی است و هدف، در زمره پژوهش از بعدپژوهش حاضر 

شود. پژوهش پدیدارشناسی، معنای تجارب زیسته افراد متعدد از یک پدیدارشناسی محسوب می

ه را کنندگان در تجربه یک پدیددیدارشناسان اشتراکات مشارکتکند. پمفهوم یا پدیده را توصیف می

دهند. هدف اصلی پدیدارشناسی تقلیل تجارب افراد از یک پدیده به توصیفی از ذات قرار می مدنظر

بر این اساس، در این پژوهش تالش شده است تا فهم  (Creswell, 2016).فراگیر آن پدیده است

های پیش پای دانشگاه فرهنگیان در ومعلمان در مورد چالشهای زیسته دانشجمشترک تجربه

نفر از  70نمونه آماری این پژوهش کیفی  .صلح اجتماع، بازیابی و روایت شودان ممعلمتربیت

که  باشندطوسی شهر کرمان می نصیرالدینخواجهدانشجومعلمان پسر دانشگاه فرهنگیان، پردیس 

-های مختلف، آموزش ریاضی، آموزش زیستدانشجویان از رشتهاند. این شدههدفمند انتخاب صورتبه

تحصیلی از دوران دانشجویی خود  نیمسالاند که حداقل سه الی چهار شناسی، آموزش ابتدایی بوده

ر د« نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسالم»اند. این دانشجویان پس از گذراندن واحد درسی را گذرانده
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که در آن با داستان زندگی، اندیشه و منش معلمی، اقدامات  1۳۹7-1۳۹6نخست تحصیلی  نیمسال

بان، توران رشدیه، جبارباغچه میرزا احسنو اصالحات معلمان و مربیان مصلح اجتماعی ایران چون 

 هاآنمیرهادی، محمدبهمن بیگی، پرویز شهریاری، عطا احمدی، عالمه کرباسچیان و ... آشنا شدند؛ از 

ن خود را، در پاسخ، نقش و عملکرد دانشگاه فرهنگیا -باز هایبا پرسش شده است تاخواسته

ا روی آن رهای پیشو چالش قرار دهند، مورد ارزیابی انتقادی و کنشگر اجتماع ان مصلح معلمتربیت

نفر از این افراد،  20ها، با مکتوب روایت نمایند. در کنار این شیوه اصلی گردآوری داده صورتبه

پژوهش،  هایداده. آمده استدستبههای تکمیلی، شده و دادهساختاریافته عمیق انجاممصاحبه نیمه

های خوانش تمام توصیفات و داده -1اند: ( به این شیوه تحلیل شده1۹78) 1براساس طرح کوالیزی

مشخص ها و بازگشت مجدد به هر یک از روایت -2، هاآندستیابی به احساسی درباره  منظوربهپژوهش 

های مهم کردن معانی عبارتبندیفرموله -۳متناظر با هدف پژوهش،  هاآنهای مهم عبارت کردن

 .در قالب مقوالت اصلی و فرعی هاآنو ساماندهی  عناصر معناییتقلیل  و ترکیب  -۴مرحله قبل، 

(Mohamadpor, 2014 ) های ی پژوهش از روشهاافتهی اعتبارتأیید  منظوربهها، پس از تحلیل داده

 فادهاست( موردپژوهشافراد  از جانبدو پژوهشگر نویسنده مقاله( و بازبینی ) از جانبتحلیل گروهی )

 .شود نیتأمها شده است تا اعتبار یافته

 هایافته

ها از طریق گونه از دادهپردازند. اینها به توصیف واقعیت میهای کیفی با استفاده از واژهداده

استخراج از اسناد و مدارک و امثال آن ، دفترچه خاطرات، خود نوشتگزارش مشاهده، مصاحبه، 

ها تلخیص داده -1های کیفی مستلزم انجام سه فعالیت است: شود. تنظیم و تحلیل دادهگردآوری می

ا هها انتخاب، تمرکز، تنظیم و تبدیل دادهگیری. منظور از تلخیص دادهنتیجه -۳ها عرضه داده -2

 شود.ها منظور میهای کیفی، جزئی از فرایند تحلیل دادهاست. مرحله تلخیص داده تری خالصهصورتبه

گیری نماید، یا مشخص نماید که چه قسمتی ها تصمیماین که پژوهشگر درباره نحوه رمزگذاری داده

ردازد، ها بپچه الگویی به خالصه کردن داده وسیلهبهتواند مورد استفاده باشد، یا اینکه ها نمیاز داده

ل ای از تحلیهای کیفی مرحله، تلخیص دادهدیگرعبارتبهها مربوط است؛ به چگونگی تحلیل داده

را به نظم در  هاآنپردازد تا بتوان ها میها است که به پالودن و زدودن اضافات موجود در دادهداده

در این  (Sarmad, Hejazi, Bazargan, 2008)گیری نهایی را به عمل آوردآورده و سازمان داد و نتیجه

                                                      
1. Colaizzi 
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(، روایت 1۹78ها براساس طرح کوالیزی)قسمت، نتایج اولیه و نهایی حاصل از تحلیل و کدگذاری داده

 دنشومی بیانان مصلح و کنشگر اجتماع، معلمتربیتدانشگاه در  پایهای پیشدانشجومعلمان از چالش

 گیرند. می و سپس مورد تبیین و بررسی قرار

 روی دانشگاههای پیشتحلیل نتایج اولیه روایت دانشجومعلمان از چالش (:1جدول)

 کدهای اولیه ردیف
به افراد  یافتهاختصاصنشانگان)کد 

 مورد پژوهش(

1 

ارزشی چون عدم پوشیدن لباس  شدهمنسوختحمیل معیارهای 

 کوتاه هنگام خارج شده از خوابگاه

 حساسیت افراطی روی پوشش دانشجویان

 (66(، کد)21)(، کد1کد)

2 

 ها و رویاها در محیط دانشگاه و خوابگاهاز بین رفتن انگیزه

مخالفت محل خدمت دانشجومعلمان با ادامه  هاعلت)یکی از 

 تحصیل(

 های خودجوشتشکل قرار دادندر انزوا 

 نادیده گرفتن امتیازهای فرهنگی دانشجویان

 پایین بودن شأن معلمی در کل جامعه

(، 8(، کد)7د)(، ک5(، کد)2کد )

(، 51(، کد)۴۳(، کد)۳۴(، کد)۳۳کد)

(، 6۳(، کد)62(، کد)58(،کد )57کد)

 (66(، کد)6۴کد)

۳ 

ضعف علمی برخی مدرسان، کمبود استاد باسواد، حضور اجباری 

 با بار آموزشی کم هایدر کالس

 علوم پایه( هایرشتهدر  ویژهبه)

(، 20(، کد)12(، کد)10(، کد)2کد)

(، ۳1(،کد)2۹د)(، ک22(، کد)21کد )

(، ۴۴(،کد)۴1(، کد)۳8( کد)۳۴کد)

 (،67(، کد)66(، کد)۴7کد)

 (،27(، کد)2کد) ضعف علمی دانشجویان خروجی دانشگاه ۴

5 
منفعل بارآمدن دانشجویان بخاطر عدم وجود فضای نقد و دعوت 

 به سکوت و پذیرش/ ترس از حراست

 (۴(، کد)۳کد)

(، 27(، کد)25(، کد)17(، کد)11کد)

(، ۴۹(، کد)۴5(، کد)۴۳(، کد)۳7کد)

 (،56(، کد)50کد)

6 
 هاآنرغبتی بی هدف بودن دانشجویان و عدم پویایی، بی

 افسردگی و خمودگی دانشجویان

(، 16(، کد )6(، کد)۴کد)

(، ۳6(، کد)۳1(،کد)27(،کد)26کد)

 (،58(، کد)50(، کد)۴0کد)

 (،58)(، کد5کد) مصلح در دانشگاه  مسئولینعدم حضور اساتید و  7
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8 
دانشجومعلمان با اندیشه و منش معلمان مصلح  آشنا کردنعدم 

 ایران/ عدم الگوپردازی معلمان مصلح ایران

(، ۳۳(، کد)2۳(، کد)1۹(، کد)5کد)

(، 60(، کد)56(، کد)50(، کد)۴6کد)

 (،6۴کد )

۹ 
 کمبود امکانات آموزشی

 جدید هایتکنولوژیعدم آموزش با 

(، 16(، کد)1۳(، کد)10(، کد)7کد)

( ۳۴(،کد)28(، کد)22(،کد)17کد)

(، ۴۴(،کد)۴۳(، کد)۴2(، کد)۳۹کد)

(، 66(،کد)65(، کد)5۴(،کد)۴7کد)

 (،67کد)

 کمبود امکانات رفاهی)اینترنت خوابگاه 10

(، 22(،کد)17(، کد)15(، کد)10کد)

(، ۳۹(،کد)28کد)

(، ۴6(،کد)۴۴(،کد)۴۳(،کد)۴2کد)

 (،65(،کد)۴7کد)

11 
 عات غیر از آموزش تخصصپرداختن به همه موضو

 مهم نبودن آموزش و دانش

 (،25( کد)12کد)

 (،56(، کد)۴5( کد)۳۹(، کد)۳2کد)

 (،67(، کد)1۳کد) کمبود فضای رقابت سالم در بین دانشجویان 12

1۳ 
-یک دانش مثابهبهبی/کم احترامی  به شخصیت دانشجو، رفتار 

 آموز

(، ۳۳(، کد)2۴(، کد)22(، کد)1۳کد)

(، 58(، کد)5۳(، کد)۳۹( کد)۳6کد)

 (،62کد)

1۴ 

 هایدرسدانشجو در موقعیت عملی )وجود  قرار دادنعدم 

 مطالب وارطوطینظری زیاد( و تأکید حفظ 

 های زیسته عملی مدرسان در امر تدریسعدم بیان تجربه

 مباحث درسی با رویکرد انتقادی ارائهعدم 

(، 26(، کد)22(، کد)18(، کد)1۴کد)

(، ۴۴(، کد)۳5کد) (،۳۳(، کد)2۹کد)

(، 5۹(،کد)51(، کد)50(،کد)۴5کد)

 (،67(، کد)6۳(، کد)60کد)

15 
مختلط نبودن دانشگاه و لذا عدم رشد و بلوغ شخصیتی 

 دانشجومعلم
 (66(،کد)۴6(، کد)۳1(، کد)20کد)

 (،2۴کد) عدم نظارت جدی بر کیفیت تدریس دروس 16

 (،26کد) توجهی به امر پژوهش در تدریسبی 17

 (27کد) وجود محتوای غربی  -عدم وجود محتوای بومی 18

 (۳5کد) کارگاهی صورتبهها شلوغ و عدم برگزاری کالس هایکالس 1۹

20 
عدم توجه عادالنه دولت به دانشگاه فرهنگیان همچون سایر 

 هادانشگاه
 (،61(، کد)۳۹کد)
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 تربیتی دانشگاه هایفعالیتشبه تربیت بدون  21
(، 60(، کد)۴۹( کد)۴0(، کد)۳8کد)

 (،67(، کد)66کد)

22 

 دنشنامناسب بدون دانشجویان ورودی دانشگاه برای معلم مصلح

اقتصادی برای ورود به دانشگاه تا دغدغه  صرفاً  هایانگیزهداشتن 

 معلمی و اصالحگری

 بخاطر مالحظات عقیدتی و نه علمی صرفاًانتخاب -

 (،52(، کد)۴8(، کد)۴7(، کد)۴1کد)

2۴ 

 باعث دورنگی و ریا خود بودنعدم وجود فضای نقد و به دلیل 

 شدن

 ریاپروری دانشگاه

 (،62(،کد)۴5کد)

25 
به تحصیل و  بها دادناطمینان دانشجویان از استخدام و عدم 

 تهذیب/ تفاوتی میان درس خواندن و نخواندن نیست
 (62کد)

 

 روی دانشگاههای پیش(: نتایج تحلیل نهایی روایت دانشجومعلمان از چالش۲جدول )

 مضمون پایه)فرعی( دهنده)اصلی(مضمون سازمان ردیف

1 
کاستی نظام گزینش، تربیت و استخدام 

 دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان

 انتخاب دانشگاه فرهنگیان به دلیل نگاه اقتصادی

 گرینداشتن دغدغه معلمی و اصالح

 گزینش برحسب مالحظات عقیدتی و نه علمی

 ان از استخدام در بدو ورود به دانشگاهاطمین

 رنگ بودنجنسیتی بودن دانشگاه و لذا کمتک

 فرصت رشد و بلوغ شخصیتی دانشجومعلمان 

 اهعدم نگاه عادالنه دولت به دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با سایر دانشگاه

2 
و  های تربیتیتربیت بودن فعالیتشبه

 فرهنگی دانشگاه

 ( در نوع پوشش و رفتار دانشجومعلمانتحمیل)اجبار

 و سیاسی ایدئولوژیهای دینی، تلقین آموزه

 دعوت به سکوت و پذیرش

 ایجاد گفتمان حراست هِراسی

۳ 

عدم الگوپردازی معلمان و مربیان مصلح 

درسی  هایبرنامهایران و جهان در 

 رسمی و ضمنی دانشگاه

رای معرفی معلمان و مربیان مصلح نداشتن دغدغه و برنامه خاص دانشگاه ب

 اجتماع

عدم آشنایی دانشجومعلمان با اندیشه و سلوک معلمان و مربیان مصلح 

 اجتماع

 کمبود امکانات ۴
های آموزشی مانند کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه، مرکز امکانات و زیرساخت

 رایانه و...
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، تجهیزات ورزشی سبزضای های رفاهی مانند خوابگاه، فامکانات و زیرساخت

 و ..

 کیفیت تدریس مدرسان 5

 کمبود استاد باسواد

 ضعف علمی برخی مدرسان

 محتواهای کم و بیاجبار به مشارکت در کالس

 ضعف نظارت جدی بر کیفیت تدریس

6 
 جایگاه آموزش دانش تخصصی

 

 مسائلجایگاه آموزش تخصصی و در کانون بودن جایگاه  حاشیه بودندر 

 فرعی

جایگاه سست نظم و مقررات آموزشی: شروع و پایان ترم، حضور فعال در 

 کالس و ...

 توجهی به امر پژوهش در آموزش و تدریسبی

 محتوای تخصصی با رویکرد انتقادی ارائهعدم 

 کردن دروساولویت برحفظ مباحث و پاس

7 
حاکمیت سایه شکاف نظریه و عمل در 

 یادگیری -هیفرایند یادد

 بر مباحث نظری و انتزاعی برنامه درسیتأکید 

 های عملی تدریسدانشجومعلمان در موقعیت قرار ندادن

 کارگاهی و آزمایشگاهی صورتبهدروس  ارائهعدم 

 های زیسته و عملیعدم بیان تجربه

 توسط مدرسان در امر تدریس 

ایط مناطق محروم و عشایری عدم آشنایی مقدماتی معلمان با فرهنگ  و شر

 هاآنحوزه تدریس آینده 

8 
شناختی شناختی و روانعامل هستی

 دانشجویی

 هدف بودن دانشجومعلمانبی

 دانشجومعلمان انگیزگیبیافسردگی و 

 عدم  پویایی دانشجومعلمان

۹ 
در های رفتن رویاها و انگیزه از بین

 خوابگاه و دانشگاه محیط

 هاآنت دانشجومعلمان با ادامه تحصیل مخالفت محل خدم

 های خودجوش دانشجوییتشکل قرار دادندر انزوا 

 امتیازات فرهنگی دانشجومعلمان نادیده گرفتن

-یک دانش مثابهبه هاآنو شأن دانشجومعلمان؛ رفتار با  حرمتعدم رعایت 

 آموز

 و آزاداندیشی وگوگفتفقدان فضای 

 ت سالم علمی و فرهنگی میان دانشجومعلماننبود فضای رقاب
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 هاتبیین و تفسیر یافته

ان علممتربیتروی دانشگاه در های پیشتحلیل نخست نتایج حاصل از روایت دانشجومعلمان از چالش

کد  ۴۴(بیان شده است. در این مرحله حدود 1و مربیان مصلح و کنشگر اجتماع در جدول شماره )

آمد. در مرحله بعد، این کدهای اولیه مورد بازبینی و  به دستت دانشجومعلمان از تحلیل روای اولیه

توان روایت ( تصویر شده است. مطابق این جدول می2. نتایج آن در جدول شماره )قرار گرفتندترکیب 

مضمون  ۳7دهنده( و مضمون اصلی )سازمان ۹روی دانشگاه را در های پیشدانشجومعلمان از چالش

به تفکیک، بیان  هاآنهای فرعی چالش اصلی با مؤلفه۹. در ادامه پژوهش این داشت بیانفرعی)پایه( 

 شوند.و تبیین می

 های آن:(: چالش نخست و مؤلفه۳جدول شماره )

 های آنمؤلفه چالش اصلی

کاستی نظام گزینش، تربیت و استخدام دانشجومعلمان 

 در دانشگاه فرهنگیان

 دلیل نگاه اقتصادی انتخاب دانشگاه فرهنگیان به

 گرینداشتن دغدغه معلمی و اصالح

 گزینش برحسب مالحظات عقیدتی و نه علمی

 اطمینان از استخدام در بدو ورود به دانشگاه

 رنگ بودنجنسیتی بودن دانشگاه و لذا کمتک

 فرصت رشد و بلوغ شخصیتی دانشجومعلمان 

ه ان در مقایسعدم نگاه عادالنه دولت به دانشگاه فرهنگی

 هابا سایر دانشگاه

های نظام گزینش، تربیت و استخدام (، بنابر روایت دانشجومعلمان،کاستی۳مطابق جدول شماره )

ان و ممعلتربیتروی دانشگاه در های اصلی پیشدانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان، یکی از چالش

های این چالش، انتخاب دانشگاه فرهنگیان ؤلفهباشد. یکی از ممند و کنشگر اجتماع میمربیان دغدغه

آینده توسط متقاضیان فراوان عبور از سد کنکور و انتخاب شغل،  بازار کاربه دلیل نگاه اقتصادی و 

ای هاست. بدیهی است دانشجویانی که با این نگاه موفق به ورود به دانشگاه فرهنگیان بشوند، از دغدغه

 نباشند. برخوردارگری چندان اصیل معلمی و اصالح

درصد از روی عالقه 70توانم بگویم می متأسفانهکنم من که از نزدیک با دانشجویان زندگی می».. 

آیند و فقط بخاطر مزایای اقتصادی آن است...پس چگونه و احساس مسئولیت به این دانشگاه نمی

 (.۴6کد«)توان داشت؟انتظار معلم مصلح می
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ش و سیره معلمی مربیان و معلمان ماندگار تاریخ تعلیم و تربیت ایران اما از سوی دیگر، اندیشه، من

ا زاده، توران میرهادی، میرزاکبر صنعتیعلیهای معلمی جاویدان آن چون: عطا احمدی، حاجدر جلوه

ه  دهد کبان)عسکرزاده(، عالمه کرباسچیان و ... نشان میاحسن رشدیه، صمد بهمن بیگی، جبارباغچه

. تبوده اسدار گری در عرصه تعلیم و تربیت، در تاروپود جان و هستی این معلمان ریشهدغدغه اصالح

 آفرینی برداشتاقتصادی، میوه و محصول تحول صرفاًتوان انتظار داشت با دغدغه و بذر نمی روازاین

 کرد.

از  داریرعقیدتی و نه برخو صرفاً گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان با نگاه و دغدغه 

 پای خود درهای چالش خودساخته دانشگاه فرهنگیان در پیشصالحیت علمی، یکی دیگر از مؤلفه

ی تعهد رو جانبهیکرسد تأکید باشد. به نظر میمند و مصلح اجتماع میان و مربیان دغدغهمعلمتربیت

ان ه پرورش معلمتواند منجر باهمیتی به بعد تخصص و صالحیت علمی، نمیو نادیده گرفتن یا کم

تواند زمینه رشد و مصلح شود. در این راستا، نگاه متعادل و متوازن به دو بال تعهد و تخصص می

 .فراهم سازدآفرین را مند و تحولان دغدغهمعلمتربیت

های چالش استخدام قطعی در شرایط بدو ورود به دانشگاه فرهنگیان، هم یکی دیگر از مؤلفه

اع مند و مصلح اجتمان و مربیان دغدغهمعلمتربیتپای خود در نگیان در پیشخودساخته دانشگاه فره

استخدام قطعی و اطمینان از آینده کاری در دانشگاه فرهنگیان، دارای کارکردی  متأسفانهباشد. می

بایست باعث امید، تحرک و پویایی، ای می، چنین رویهدیگرعبارتیبهمتناقض و وارونه شده است. 

سازی برای دانشجویان این دانشگاه در مقایسه با دانشجویان سایر دانش و تربیت، هویت جویندگی

معلمان هایی از دانشجوو سکون آفرین شده است. روایت انگیزه زداها شود، اما اینک خود دانشگاه

 قابل تأمل است: بارهدراین

 (.5)کد«گویند شما کارتان آماده است به فکر زندگی مالی خودتان باشید...ها... میکشتن انگیزه»... 

هر معدل، هر مدرک  وپرورشآموزش توسط برخی اساتید که اینکه برای دانشجویان ناامید کردن»

خواند هر دو معلم با کسی که درس نمی خوانیمیفرقی ندارد... گفتن این جمله که تو که درس 

 (.62«)بشود.. خیرتربهعاقبتشود و شاید او می

اندیشد ای بیچاره انگیزه زدارسد الزم باشد که دانشگاه فرهنگیان برای این چالش بزرگ به نظر می

 ان شایسته بکند.معلمتربیتو آن را به فرصتی برای 
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جنسیتی آموزش و تحصیل در دانشگاه فرهنگیان یکی دیگر از از نظر برخی دانشجومعلمان، نظام تک

د که باشباشد. استدالل این گروه از دانشجویان این می بارهدراینهای چالش سیستم دانشگاه مؤلفه

جنسیتی بودن تحصیل در این دانشگاه مانعی در راه  فرایند رشد و بلوغ شخصیتی متعادل تک

 شود.می هاآندانشجومعلمان در دوران دانشجویی 

مان، ها از منظر دانشجومعلدر مقایسه با سایر دانشگاهعدم نگاه عادالنه دولت به دانشگاه فرهنگیان 

باشد. این امر پیامدهای منفی خود را در های اساسی ساختار دانشگاه فرهنگیان میاز دیگر مؤلفه

 گذارد.های گوناگون کیفیت تحصیل در دانشگاه فرهنگیان میجنبه

 های آن:(: چالش دوم و مؤلفه۴جدول شماره )

 های آنمؤلفه چالش اصلی

 اههای تربیتی و فرهنگی دانشگتربیت بودن فعالیتشبه

 تحمیل)اجبار( در نوع پوشش و رفتار دانشجومعلمان

 و سیاسی ایدئولوژیهای دینی، تلقین آموزه

 دعوت به سکوت و پذیرش

 ایجاد گفتمان حراست هِراسی

ن چالش مربوط به درون دهد. ایهای آن را نشان می( دومین چالش و مؤلفه۴جدول شماره )

اشد. بنابر بسیستم دانشگاه فرهنگیان  است که ناظر به فرایند و رویکرد تربیتی و فرهنگی دانشگاه می

های رسمی و غیررسمی تربیتی و فرهنگی دانشگاه نوعی دانشجومعلمان، بر فعالیت تجربه زیسته

 باشد. می تربیتی حاکمرویکرد شبه

ثبت تا تغییرات م تالش دارد شود کهمیربیت به فرایندهایی گفته تهای تربیتی، شبهدر بحث

این تغییرات، منطقی تربیتی نیست. در این  ایجاد کردنتربیتی را در مخاطبان ایجاد کند اما منطق 

درست  معیارهای ارائههای منطق و زبان تربیت، تبیین دلیل ایجاد تغییرهای تربیتی، دیدگاه، مؤلفه

سازی برای نقادی متربی اد تحرک درونی در متربیان برای پذیرش تغییرها  و زمینه، ایجهاآندرباره 

ای ههای رایج در محیطتربیتاز شبه دو گونهباشد. از مربی و فرهنگ در زمینه تغییرهای مورد نظر، می

، نباشند. بنیاد تحمیل بر اجبار در پذیرش تغییرات است و بنیان تلقیتربیتی، تحمیل و تلقین می

پذیرش تغییرهای براساس هیبت و شکوه گوینده سخن و مروج تغییرها است نه منطق و دلیل موجه 

 (Bagheri, 2006)سخنان او.
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ها چون منطبق بر منطق تربیت نیستند، دیر یا زود، از بین تربیتتغییرهای ایجاد شده توسط شبه

 آسای دنیای مجازیهای سیلها و پرسشهها، شبروند. تغییرها و باورهای تلقینی در برخورد با شکمی

ریزند چنانکه باورها و تغییرهای مثبت اجباری می فرو سرعتبهشوند و می امروزه، به چالش کشیده

دانشجومعلمان پیش از آشنایی دقیق و تحلیلی با  بندند.از سایه اجبار، رخت برمی دور شدنهم با 

ربیت چون عادت، تحمیل و تلقین در درس نقش اجتماعی تهای آن و مفاهیم شبهمفهوم تربیت و مؤلفه

د و آن را انتربیی، ارزیابی کردهمعلم، رویکرد تربیتی و فرهنگی حاکم بر محیط تحصیل خود را شبه

حمیل اند. تهای دانشگاه در تربیت مربیان و معلمان مصلح اجتماع قلمداد کردهچالش ترینمهمیکی از 

های و باورهای دینی، عقیدتی و سیاسی، دعوت به سکوت و ین آموزهدر نوع پوشش دانشجویان، تلق

بودن رویکرد تربیتی و تربیتیهای شبههراسی از نشانهش و دشوارتر، ایجاد گفتمان حراستپذیر

 شود:بیان می بارهدراین هاآنهایی از باشند. روایتفرهنگی دانشگاه از منظر دانشجومعلمان می

تمام و کمال استفاده شده و فضای تربیتی در  طوربهتربیت های شبهه از مؤلفهدر این دانشگا»... 

(، 60(، کد)۴۹(، کد)۳8(، کد)21(، کد)1(. با همین مضمون: کد)۴۹کد«)باشد...جا حاکم نمیاین

 (،67(، کد)66کد)

شدن لحافکار خود است... چگونه انتظار مص ارائهمانع، عدم آزادی دانشجویان در  ترینمهم»... 

 (.11کد«)توان داشت؟می

 توان معلمان و مربیانی فکور، نقاد و مصلح اجتماع تربیتتربیتی نمیرسد با رویکرد شبهمی به نظر

کنند می شتربیتی دیر یا زود فروککه بیان شد تغییرهای تربیتی شکل گرفته با رویکرد شبهکرد. چنان

-دانشجومعلمان در دوران دانشجویی کهدرصورتیعالوه به ماند. باقی نخواهدو سرمایه تربیتی برای فرد 

ح قد و مصلتتوانند منرا نیاموزند و در خود نهادینه نکنند، فردا نمی تفکر انتقادیهای شان مهارت

 .خود باشندهای نادرست تربیت و فرهنگ در محیط کاری آینده رویه

 های آن:(: چالش سوم و مؤلفه۵جدول شماره )

 های آنلفهمؤ چالش اصلی

عدم الگوپردازی معلمان و مربیان مصلح ایران و جهان 

 درسی رسمی و ضمنی دانشگاه هایبرنامهدر 

نداشتن دغدغه و برنامه خاص دانشگاه برای معرفی 

 معلمان و مربیان مصلح اجتماع

 اساتید و مسئولین مصلح رنگکمحضور 

و  انعدم آشنایی دانشجومعلمان با اندیشه و سلوک معلم

 مربیان مصلح اجتماع
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 اصوالً دهد. این چالش های آن را نشان میپای دانشگاه و مؤلفه( چالش سوم پیش5جدول شماره )

های درسی رسمی و ضمنی دانشگاه است که فاقد روح و نگاه الگوپردازی ناظر به رویکرد کلی برنامه

ه کباشد. چناندرسی رسمی و ضمنی می الی برنامهبه مربیان و معلمان مصلح ایران و جهان در البه

در دوران  هاآنهای این چالش بیان شده است، روایت دانشجومعلمان حکایت از آن دارد در مؤلفه

دانشجویی و تحصیل خود، با سیر زندگانی، منش و سلوک معلمی، اقدامات و اصالحات تربیتی و 

، روینازا. کنندکسب نمییق و تأثیرگذاری و معلمان مصلح ایران و جهان، آشنایی عم مرییانآموزشی 

دهند. کنند و آن را در خود پرورش نمیچندان هویت معلم مصلح و کنشگر اجتماع را درک نمی

 کنند:های ذیل دانشجومعلمان، حضور پررنگ این چالش را روایت میروایت

 (12کد.«)ان مصلح هیچ برنامه راهبردی ندارد..معلمتربیتدانشگاه در زمینه »... 

اگر بخواهیم با صداقت با این موضوع مواجه شویم باید گفت که دانشگاه در این مورد هیچ کاری »

 (21کد«)یک مصلح اجتماعی معرفی کند یا پرورش دهد.. عنوانبهدهد که معلم را خاصی انجام نمی

 هایویژگیم و در دانشگاه فرهنگیان در واقع ما این اولین درسی بود که در رابطه با نقش معل»

 (.6۴کد«)... دانشگاه برنامه خاصی ندارد...آشنا شدیممعلمان مصلح 

ود. ب رنگکمگری در اجتماع و دانشگاه فرهنگیان در پرورش روحیه اصالح معلمتربیتنقش »... 

کارهایی بود که نباید انجام دهم  بر پایهگری آموختم، جهت اصالح معلمتربیتدر واقع هر آنچه که در 

 (.1کد«)معلم خوبی باشم... تا

فقط درس نقش اجتماعی بدون هیچ تعارفی در من برای معلم  تقریباًدر دانشگاه فرهنگیان »...

 (۹کد...«)انگیزه کردشدن ایجاد مصلح

به ما، به دنبال طرز پوشش و رفتار ما  هاآنو تدریس  مصلح بودن هایمؤلفه جایبه».. 

 (.5کد«)هستند...

 های آن:چالش چهارم و مؤلفه (:۶جدول شماره )

 های آنمؤلفه چالش اصلی

 کمبود امکانات

 های آموزشی مانند کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه، مرکز رایانه و...امکانات و زیرساخت

 ، تجهیزات ورزشی و ..سبزهای رفاهی مانند خوابگاه، فضای امکانات و زیرساخت
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-ی آموزشی و رفاهی در دانشگاه فرهنگیان یکی دیگر از چالشهای اساسکمبود امکانات و زیرساخت

روی دانشگاه در تربیت مربیان و معلمان مصلح اجتماع از دیدگاه دانشجومعلمان های اساسی پیش

های پژوهش آمده است کمبود امکانات آموزشی ( در ابتدای یافته1که در جدول شماره )باشد. چنانمی

 د.باششده توسط دانشجومعلمان میترین چالش بیانی)نشانگان(، پراشارهمورد فراوان 2۹و رفاهی با 

 های آن:(: چالش پنجم و مؤلفه۷جدول شماره )

 های آنمؤلفه چالش اصلی

 کیفیت تدریس مدرسان

 کمبود استاد باسواد

 ضعف علمی برخی مدرسان

 محتواهای کم و بیاجبار به مشارکت در کالس

 کیفیت تدریسضعف نظارت جدی بر 

(کیفیت تدریس مدرسان و اساتید در دانشگاه فرهنگیان یکی دیگر از 7مطابق جدول شماره )

اشد. بآفرین از نگاه دانشجومعلمان میان و مربیان تحولمعلمتربیتهای پیش روی دانشگاه در چالش

ور اجبار به حض برخی مدرسان دانشگاه، کاراییکمبود استادان متخصص و باسواد، ضعف علمی و عدم 

 هایهای دارای بار آموزشی کم و ضعف نظارت جدی بر چگونگی کیفیت تدریس از مؤلفهدر کالس

باشند. انتظار اولیه دانشجویان ورودی این دانشگاه، حضور اساتید این چالش آموزشی دانشگاه می

اغلب  های تخصصی و عمومی است در حالی در عمل،متخصص و باتجربه در سمت تدریس درس

ای زیادی هباشند که سالمی وپرورشآموزش تهسشبازنمدرسان فعلی این دانشگاه، دبیران باسابقه یا 

گذرد. اگرچه حضور این مدرسان از جهت داشتن می هاآنالتحصیلی از تحصیالت رسمی و فارغ

 فانهمتأسا تواند فرصتی برای دانشجومعلمان باشد، امهای عینی تدریس در مدارس مختلف میتجربه

 شود.آید، از این فرصت استفاده نمیچنان که از روایت دانشجویان برمی

 های آن:(: چالش ششم و مؤلفه۸جدول شماره )

 های آنمؤلفه چالش اصلی

جایگاه آموزش دانش 

 تخصصی

 

 فرعی مسائلجایگاه آموزش تخصصی و در کانون بودن جایگاه  حاشیه بودندر 

 رات آموزشی: شروع و پایان ترم، حضور فعال در کالس و ...جایگاه سست نظم و مقر

 توجهی به امر پژوهش در آموزش و تدریسبی

 محتوای تخصصی با رویکرد انتقادی ارائهعدم 

 کردن دروساولویت برحفظ مباحث و پاس
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ان ان و مربیمعلمتربیتهای آن را در روی دانشگاه و مؤلفه( چالش ششم پیش8جدول شماره )

کند. این می مند و مصلح فرهنگ و اجتماع را بر اساس تجربه زیسته دانشجومعلمان روایتدغدغه

تخصص در فرایند تحصیل دانشجومعلمان در  ضعیف آموزش دانش به جایگاهچالش ناظر 

 شده است، جایگاههای این چالش روایتکه در مؤلفهباشد. چنانو آموزشی دانشگاه می سازمانیفرهنگ

. براساس تجربه قرار داردفرعی دیگر، در حاشیه و سایه  مسائلموزش دانش تخصصی نسبت به آ

باشند، جایگاه نظم و اقتدار می مدعو دانشگاهدانشجویان و  نویسندگان این مقاله که خود از مدرسان  

ی ها، جویندگی دانش از سوعلمی و آموزشی در شروع و پایان ترم، جدیت در حضور فعال در کالس

توجهی به امر پژوهش در آموزش و یادگیری از سوی باشد. بیو سست می حد نامطلوبدانشجویان در 

محور و انتقادی و اکتفا به حفظ وگوگفتمحتوای دروس با رویکرد  ارائهمدرسان و دانشجویان، عدم 

مطالب و پاس کردن دروس از نشانگان ضعف جایگاه مطلوب آموزش دانش تخصصی در دوران 

هایی از تجربه زیسته دانشجومعلمان در این زمینه، تأییدکننده باشد. روایتنشجویی دانشجویان میدا

 باشد:وجود این چالش می

( با 12کد)...« در دانشگاه فرهنگیان همه چیز مهم است غیر از آموزش دانش تخصصی »... 

 (.56(، کد)۴5( کد)۳۹(، کد)۳2(، کد)25مضامین مشابه: کد)

 ترفضعیرهنگیان از کیفیت خوبی در زمینه آموزش برای من نداشت. در این جا، هر روز دانشگاه ف»

تر شدم، جو خوبی ندارد. از امکانات کافی برخوردار نیست. اما با حضور اساتید باسواد و کارآمد تنبل

 (.66کد«)انگیزه خوبی گرفتم..

به این مهم نزدیک نشده است...  چنانآنکند اما مصلح تالش می معلمتربیتدانشگاه در راه ».. 

 (.2۳کد«)است... فرمالیته شدنچالش  ترینمهم

 های آن:(: چالش هفتم و مؤلفه۹جدول شماره )

 های آنمؤلفه چالش اصلی

 -حاکمیت سایه شکاف نظریه و عمل در فرایند یاددهی

 یادگیری

 بر مباحث نظری و انتزاعی برنامه درسیتأکید 

 های عملی تدریسعلمان در موقعیتدانشجوم قرار ندادن

 کارگاهی و آزمایشگاهی صورتبهدروس  ارائهعدم 

 های زیسته و عملیعدم بیان تجربه

 توسط مدرسان در امر تدریس 

عدم آشنایی مقدماتی معلمان با فرهنگ  و شرایط 

 هاآنمناطق محروم و عشایری حوزه تدریس آینده 
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یادگیری، یکی  -ایه شکاف میان نظریه و عمل در فرایند یاددهی(، حاکمیت س۹طبق جدول شماره )

ان و مربیان معلمتربیتهای اساسی آموزشی پیش روی دانشگاه فرهنگیان در دیگر از چالش

های نظری و حضور باشد. اغلب دانشجومعلمان از صبغه پررنگ درسآفرین میساختارشکن و تحول

پای دارند و  آن را چالش جدی در پیشو آموزش خود گله رنگ واحدهای عملی در فرایند تحصیلکم

دانند. در این راستا، بسیاری از گری میآفرینی و اصالحخود برای کسب هویت و مهارت در تحول

اند. مضمون این های ضمنی واحدهای کارورزی رضایت داشتهدانشجویان تنها از خاطره و یادگیری

های بیان شده چالش پر تأکیدترین(،  یکی دیگر از 1شماره ) مورد در جدول 15چالش با فراوانی 

رسد این چالش اساسی است که متولیان دانشگاه به نظر می روازاینباشد. توسط دانشجومعلمان می

 ای اساسی، بیاندیشند.باید برای حل آن چاره

 های آن:(: چالش هشتم و مؤلفه1۰جدول شماره )

 های آنمؤلفه چالش اصلی

 شناختی دانشجوییشناختی و روانل هستیعام
 هدف بودن دانشجومعلمانبی

 دانشجومعلمان انگیزگیبیافسردگی و 

 عدم  پویایی دانشجومعلمان

دن شهای فردی دانشجویان در فرایند تربیت و مصلحترین چالش( یکی از اساسی10جدول شماره )

شناختی دنیای درون شناختی و روانهای هستیکند. این چالش ناظر به عاملمی را بیان هاآن

رنج نداشتن هدف خودآگاهانه،  آمده استهای این چالش که در مؤلفهباشد. چناندانشجومعلمان می

اختی و شنابعاد این چالش هستی ترینمهمو عدم نشاط و پویایی از  انگیزگیبیاز افسردگی و  بردن

 شدههای بیانتواند در سایه سایر چالشاین چالش خود می باشند.شناختی دانشجومعلمان میروان

دانشجویان  تجربه زیستههایی از بشود. روایت هاآنایجاد شده باشد و بعالوه خود باعث تقویت 

 باشد:، شاهدی بر وجود این چالش در دوران دانشجویی دانشجویان میبارهدراین

ه موفق نبوده است. چون دانشجویان دارای روحیه به نظر من دانشگاه فرهنگیان در این زمین».. 

(. ۳1)«و تعهد ندارد... مسئولیتنظم،  هدفی ندارند، در قبال کارهایشان باشند، هیچبسیار ضعیف می

 (،58(، کد)50(، کد)۴0(، کد)۳6( ، کد)27(،کد)26(، کد)16(، کد )6(، کد)۴با مضامین مشابه: کد)

 (۳6کد«)ردگی دارند و از خود و دانشگاه بیزارند...اکثر دانشجویان این دانشگاه افس»...
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 های آن:(: چالش نهم و مؤلفه11جدول شماره )

 های آنمؤلفه چالش اصلی

ر دهای رفتن رویاها و انگیزه از بین

 خوابگاه و دانشگاه محیط

 آموزیک دانش مثابهبه هاآنو شأن دانشجومعلمان؛ رفتار با  حرمتعدم رعایت 

 و آزاداندیشی وگوگفت فقدان فضای

 های خودجوش دانشجوییتشکل قرار دادندر انزوا 

 امتیازات فرهنگی دانشجومعلمان نادیده گرفتن

 نبود فضای رقابت سالم علمی و فرهنگی میان دانشجومعلمان

 هاآنمخالفت محل خدمت دانشجومعلمان با ادامه تحصیل 

ن امعلمتربیتی اساسی فراروی دانشگاه فرهنگیان در ها(، یکی دیگر از چالش11جدول شماره )

ای هرویاها و انگیزه بین رفتنکند. این چالش ناظر به از و مربیان مصلح اجتماع و فرهنگ را روایت می

رسد این چالش در نتیجه می باشد. به نظردر محیط دانشگاه و خوابگاه در دانشگاه فرهنگیان می

آمدن آن محیط  بوجود در آنکه شود چنانمی های پیشین حاصلشرایط محیطی گوناگون و چالش

دانشجویان  تجربه زیستههایی از دانشگاه و ساختار آن سهیم است و هم خود دانشجومعلمان. روایت

 باشد:می محل تأمل بارهدراین

 یک معلم تراز جمهوری اسالمی عنوانبهدیگر حس خالقیت که در ابتدای تحصیل داشتیم که »... 

 (.۳۴کد...«)فروکش کرد سرعتبهباشیم، 

چیزی که امروزه در دانشگاه فرهنگیان شاهد آن هستیم این است که این دانشگاه  متأسفانه»..

 مصلح برنداشته است بلکه شرایطی را معلمتربیتهیچ حرکت جدی و تأثیرگذاری در راستای  تنهانه

 (.27کد«)دهد..را تحویل جامعه می سوادبیها دغدغه، و گااست که معلمانی منفعل، بی فراهم کرده

کنه. چون تازه بعد از چهار سال داره یک به نظرم دانشگاه ما را آماده نکرده که هیچ، بدتر می»

یک معلم مصلح  عنوانبهدهد که بشه اون انجام می جدیدالورودشرایطی را برای بقیه دانشجویان 

 (.16کد...«)معرفی کرد

ا و هدانشگاه با دانشجویان مثل معلمان باشد و نه این که فقط در جشن مسئولینباید برخورد »..

 هاآنآموز با ، مثل بچه یا دانشهااینو بعد از تمام شدن  یاد کنندمعلم  عنوانبهعیدها از دانشجویان 

(، 5۳(، کد)۳۹(،کد)۳۳(، کد)2۴(، کد)22(، کد)1۳(. با مضامین مشابه: کد)۳6کد«)رفتار بکنند....

 (،62(، کد)58کد)
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گویم که دانشگاه فرهنگیان در جهت عکس تربیت یک معلم مصلح با قاطعیت و اطمینان می»...

 (.67کد«)کند که این خود تحت تأثیر هم دانشگاه و هم خود دانشجومعلمان است..حرکت می

 (.۳۳دک«)تربیت نخواهد شد... گراصالحمعلم  عنوانهیچبهدر دانشگاه فرهنگیان  متأسفانه»

 از منظر دانشجومعلمان انِ مصلح اجتماعمعلمتربیتاه فرهنگیان در دانشگ پایهای پیشنمودار چالش

 

چالشهای پیش پای
دانشگاه فرهنگیان
در تربیت معلمان 

مصلح اجتماع

شکاف نظریه و عمل
در فرایند یاد دهی و

یادگیری

جایگاه آموزش 
دانش تخصص

کیفیت تدریس 
مدرسان

کمبود امکانات

عدم الگوپردازی از 
مربیان مصلح ایران
و جهان در برنامه 

درسی دانشگاه

شبه تربیت بودن
ی فعالیتهای تربیت

دانشگاه

ش کاستی نظام گزین
م ، تربیت و استخدا
دانشجومعلمان

عامل هستی 
شناختی و 

روانشناختی 
دانشجویان

زه از بین رفتن انگی
در محیط خوابگاهی

و دانشگاهی
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 گیریبحث و نتیجه

ان ممعلتربیتروی دانشگاه فرهنگیان در های پیشهدف این پژوهش روایت فرازی از مشکالت و چالش

دوران دانشجویی گروهی از  تجربه زیستهاجتماع از منظر  و مصلح  کنشگر مند،و مربیان دغدغه

ها و تفسیرهای اولیه این دانشجویان از وجود دانشجومعلمان این دانشگاه بود. بدین منظور برداشت

ار قر، گردآوری شد و سپس مورد تأمل و تحلیل هاآنها و مشکالتی در دوران دانشجویی چنین چالش

پای دانشگاه را های پیشدانشجومعلمان از چالشتوان روایت می بیان شد. چنان در متن مقاله گرفت

توان این . از یک منظر دیگر میبیاناتمضمون فرعی)پایه(  ۳7دهنده( و مضمون اصلی )سازمان ۹در 

بحث قرارداد. چیدمان  دمور (Creswell, 2016).بنیادها را براساس چهارچوب نظری نظریه دادهچالش

ان مصلح و کنشگر براساس ساختار این نظریه معلمتربیتنشگاه در دا پایشده پیشهای شناختهچالش

 شده است:در نمودار ذیل بیان
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 ان مصلح اجتماعمعلمتربیتدر  دانشگاه پای های پیش(. الگوی تبیین چالش1نمودار شماره)

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسد  جایگاه، وزن ست که به نظر میروازاینبنیاد چالش براساس چهارچوب نظریه داده ارائهدلیل 

ان مصلح در دانشگاه فرهنگیان به یک اندازه معلمتربیتها در ایجاد مشکل در این چالش بار معناییو 

کاستی نظام گزینش، تربیت و استخدام دانشجومعلمان در دانشگاه باشد. براین اساس چالشنمی

لح ان مصمعلمتربیتساز و اساسی در کیفیت های علتاز چالشفرهنگیان و چالش کمبود امکانات، 

گرهاها و مداخلهزمینه  

های تربیتی و فرهنگی تربیت بودن فعالیتشبه

 دانشگاه

عدم الگوپردازی معلمان و مربیان مصلح ایران و 

 جهان در برنامه های درسی رسمی و ضمنی دانشگاه

 روندها و سازوکارها

 کیفیت تدریس مدرسان

 جایگاه آموزش دانش تخصصی

حاکمیت سایه شکاف نظریه و عمل در 

 یادگیری -فرایند یاددهی

 شرایط علی

کاستی نظام گزینش، تربیت و 

ر دانشگاه استخدام دانشجومعلمان د

 فرهنگیان 

 کمبود امکانات

 پیامدها

های ازبین رفتن رویاها و انگیزه

 درمحیط خوابگاه و دانشگاه

-شناختی و روانعامل هستی

 شناختی دانشجویی

 پدیده مرکزی:

 

)عدم(تربیت 

معلمان و مربیان 

مصلح اجتماع و 

 فرهنگ
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ر های دانشگاه فرهنگیان دالزم است برای بازبینی و اصالح ناتوانی روازاینباشند. در این دانشگاه می

 ، توجه اساسی بشود.هاآنها و رفع آفرین، به این چالشان تحولمعلمتربیت

تربیت دانشگاه و عدم الگوپردازی معلمان و مربیان مصلح  های فرهنگی وفعالیت شبه تربیت بودن

ها و های بُعد زمینههای درسی رسمی و غیررسمی دانشگاه از چالشایران و جهان در برنامه

ه ها ناظر ب، این چالشدیگرعبارتیبهباشد. ان مصلح میمعلمتربیتدر فرایند  دخیلگرهای مداخله

 طورهبدوران دانشجویی دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان هستند که بافت و موقعیت تحصیل و زندگی 

 دهند.می یافتگی برای اصالح اجتماعی را تحت تأثیر منفی خود قرارضمنی و غیرمستقیم، تربیت

چیستی و چگونگی کیفیت تدریس مدرسان، جایگاه آموزش دانش تخصصی، حاکمیت سایه شکاف 

هایی هستند که مربوط به ُبعد روندها و ری از چالشیادگی -نظریه و عمل در فرایند یاددهی

-آفرین دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان مییافتگی تحولسازوکارهای دخیل در فرایند تربیت

 باشند.

شناختی و های فردی هستیها در محیط خوابگاه و دانشگاه و عاملاز بین رفتن رویاها و انگیزه

زه یافتگی در حوند که ناظر به بُعد پیامدها و آثار چگونگی تربیتهایی هستشناختی از چالشروان

 باشند.گری میاصالح

های فراروی دانشگاه فرهنگیان در ای در ترسیم چالششناسانهگرایانه و موقعیتچنین نگاه کل 

ی ناسشتواند زمینه تأمل و آسیبآفرین و کنشگر اجتماع، میان و مربیان مصلح، تحولمعلمتربیت

فراهم را  هاآنجهت اصالح  اریذگسیاستو باعث  فراهم نمایدهای دانشگاه در این زمینه را کاستی

 .نماید

 Shafiee & Yari Dhnavi (2016), Ebrahimiیهاضمنی با پژوهش طوربهنتایج این پژوهش 

Shahabadi & Yari Dhnavi (2016), Naderi & Yari Dhnavi (2016), Ebrahimi Shahabadi & 

Barzgar Hoseini (2017)  ورطبههای بیان شده، باشند. در این پژوهشهایی همسو میاز جهت 

های آموزشی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان از منظر دانشجومعلمان ضمنی برخی از مشکالت و کاستی

همه  کهیازآنجایباشند. مستقیم یا غیرمستقیم با نتایج این پژوهش همسو می طوربهاند که شدهبیان

، اندشدههای دانشگاه فرهنگیان در شهر کرمان انجامها و پژوهش فعلی در محیط پردیسپژوهشاین 

ورد تواند ممی هاآن رسد نتایجنماید و عالوه براین، به نظر میمی هایشان موجه، همسویی یافتهروازاین

ی های درسر برنامهو زمینه بازنگری د قرار گیردتوجه جدی مسئوالن و متولیان دانشگاه فرهنگیان 

 .بشود هاآنو موجب بهبود  فراهم سازدهایی، رسمی و غیررسمی این دانشگاه را از جنبه
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 اخالقی مالحظات

 .است شده رعایت پژوهش با مرتبط یاحرفه اخالق اصول حاضر، پژوهش اجرای فرآیند انجام و در

 مالی حامی

 .است شدهینأمت مقاله نویسندگان توسط حاضر پژوهش هایینههز کلیه

 منافع تعارض

 هیچ در قبالً مقاله این .است بوده منافع تعارض هرگونه فاقد حاضر مقاله نویسندگان، اظهار بنا بر

 فصلنامه تدریس پژوهی به چاپ و بررسی جهت صرفاً و نشده چاپ خارجی یا داخلی از اعم اییهنشر

 است.  شدهارسال

 سپاسگزاری

، اندرساندهتر این پژوهش یاری یان گرامی که ما را در انجام هر چه دقیقاز تمامی اساتید و دانشجو

 کنم.صمیمانه تشکر می
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