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 چکیده:

دانشـگاه کـارورزي ي درسـی برنامـه ابعـادِ پنهـان برخـی هدف مقالـه شناسـایی       

ــانفره ــت. نگی ــجویان اس ــده دانش ــت ش ــات روای ــه، گزارش ــورد مطالع ــه م در   جامع

در پــردیس شــهید هاشــمی نــژاد  97-98در ســال تحصــیلی  1درس کــارورزي 

گـزارش مشـاهده کـالس درس  60مشهد اسـت. حجـم نمونـه مـورد بررسـی تعـداد 

گزارشــی اســت کــه دانشــجویان در طــول یــک تــرم نوشــته بودنــد و از  600از بــین 

ــین آن ــه صــورت تصــادفی انتخــاب شــدند. ب ــژوهش روش  هــا  ب ــورد اســتفاده، پ م

هـا و کدگـذاري مضـامین، مقـوالت بـا کمـک تحلیـل روایـتاسـت و  تحلیل روایـی

اصلی استخراج و سـپس تحلیـل شـدند. نتـایج نشـان دادنـد کـه مـوارد پنهـان برنامـه 
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د مســتتر اســت کــه اســاتید راهنمــا بایــ 1درســی کــارورزي در گزارشــات کــارورزي 

به نحـو مطلـوب دانشـجویان را راهنمـایی کننـد تـا تحـت تـاثیر نکـات منفـی برنامـه 

پنهان قرار نگیرنـد. چنـد پیشـنهاد ارائـه شـد از جملـه: ارتبـاط اسـتاد راهنمـا و معلـم 

ــگاه  ــار دانش ــی در کن ــدارس تجرب ــین م ــود و همچن ــتر ش ــارورزي بیش ــا در ک راهنم

 جهت گذراندن درس کارورزي تاسیس شود.

 معلم فکور. کارورزي، برنامه درسی پنهان، یدي:کلمات کل

  



Validity analysis of Farhangian University students' internship 
reports with emphasis on the effects of the hidden curriculum 

Mehri Ezazi1 

 
Abstract: 
 The purpose of this article is to identify some of the hidden aspects of 
Farhangian University internship curriculum. The study population is 
the   narrated reports of internship students in the 97-98 academic year 
in Shahid Hasheminejad Campus in Mashhad. The sample size is 60 
reports out of 600 reports that students wrote during one semester and 
were randomly selected from them. The research method used is 
narrative analysis and with the help of narrative analysis and coding of 
themes, the main categories were extracted. The results showed that 
the hidden cases of the internship curriculum are hidden in the 
internship reports that the supervisors should guide the students in a 
desirable way so as not to be influenced by the negative points of the 
hidden curriculum. Several suggestions were made, including: to 
increase the relationship between the supervisor and guiding teacher 
in the internship, and also to establish experimental schools next to the 
university to conduct internship courses. 

Keywords: the hidden curriculum, internship, reflective teacher. 
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 مقدمه:

 تربیت و رشد براي عالی آموزش نظام در درسی ریزانبرنامه و طراحان آنچه    
 درسی هايبرنامه. است رسمی درسی برنامه کنند،می ریزيبرنامه و طراحی دانشجویان

یادگیري  مجموعه آیا که است این اساسی پرسش. دارد آشکار و مدون آموزشی هدفهاي
 یدرس برنامه جز که دیگري عوامل است؟ رسمی درسی امهبرن به محدود دانشجویان هاي

 است پنهان عالی آموزش نظام اندرکاراندست و ریزانبرنامه مشاهده و دید از و نیست
 ؤثرترم موارد اغلب در و کندمی اثر دانشجویان رفتار و و عواطف فکر بر که عواملی است

 دانشگاه، اجتماعی جو دانشگاه، مقررات و قوانین. کنندمی عمل رسمی درسی برنامه از
 درسی برنامه. هستند عوامل این اهم از دانشجویان و علمی هیأت اعضاي تعامل ورابطه 

 انتخاب برخی در دانشجویان آزادي و آن منعطف ماهیت دلیل به ایران عالی آموزش در
 رانای در عالی آموزش نهاد چنین هم. دارد متفاوتی شرایط پیشین مقاطع به نسبت ها،

 انقالب رنظی( مختلف سازوکارهاي از استفاده با تا است آن بر سعی و است متمرکز نظامی
 انقالب هايآرمان به متعهد نسلی...) علمی و  هیات اعضاء متمرکز جذب فرهنگی،
 الیع آموزش در پنهان درسی برنامه تا است شده باعث عوامل این. شود تربیت اسالمی

 چندان غیربومی هاينظریه طریق از آن تبیین و باشد داشته فرد به منحصر ماهیتی ایران
یام پ نحوي به عالی آموزش صریح و رسمی درسی ریزيبرنامه نظام اگر .نباشد منطقی

در  را پنهان درسی هايبرنامه تواندمی درآورد نظارت تحت و کند آشکار را پنهان هاي
 تعمق دبای جدید، مفاهیم این به توجه با ریزانبرنامه بنابراین؛ مسیر درست هدایت کند

 دنیا که دانندب و باشند داشته درسی هايبرنامه و تربیتی فضاهاي امر در بیشتري تحلیلی
 برنامه رد غالباً که است تصوراتی از دارترریشه و عمیق تر خیلی درس کالس در زندگی و

 .شودمی ترسیم رسمی درسی
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 و وعشر و صریح استراتژي هاي شده، بیان اهداف داراي باید برنامه معتقدند برخی      
 پیش از و شده کسب تجربیات به برنامه لفظ اطالق دلیل همین به باشد، مشخص پایانی
 درسی برنامه واژه که کرد فراموش نباید اما؛ است نادرست امري فراگیرندگان شده تعیین

 در و نبوده مطرح هدفمند و مکتوب سند یک عنوان به صرفاً رشته این تاریخ طول در
به  فراگیرندگان که است شده اطالق چیزي آن هر به گرایی پیشرفت فلسفه چارچوب

ر مانند سای انیفرهنگدانشگاه .آیندمی نائل آن کسب به آموزش محیط در حضور دلیل
مراکز آموزش عالی کشور از این قاعده که برنامه درسی پنهان در آن می تواند موجد 

ی و مثبت بسیاري باشد، مستثنی نیست، با این تفاوت بسیار بزرگ که خروجی نکات منف
د تا سال توانو نتایج آن می هاي دانشگاه فرهنگیان مسئول تربیت نسلهاي آینده کشورند

معلم نیازمند بهینه سازي الگوي هاي بسیار دور، کشور را تحت تاثیر قرار دهد. تربیت
به معرفت شناسی اثباتی در امر تربیت حرفه اي می برنامه درسی سنتی است که متکی 

باشد. با تمسک به معرفت شناسی بدیل که نسبت خطی و مکانیکی میان دانش نظري و 
ر معلم باید استعداد تربیت عناصدانش حرفه اي را برقرار نمی داند، برنامه درسی تربیت

در صحنه خلق دانش حرفه اي با ویژگی هاي یادگیرندگی، پژوهندگی و توان مشارکت 
 ). آموزش اثربخش1393مهرمحمدي، باشد (را داشته  1معلم فکورحرفه اي یا همان تربیتِ 

نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار 
اي پیچیده هگرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت

هاي علمی و پژوهشی باشند. برنامه کارورزي فرصت وزشی و تربیتی مبتنی بر یافتهآم
شیدن تربیتی و عمق بخ-هاي واقعی آموزشیهاي نظري با محیطبرقرار ساختن بین آموخته

غایی  اي و دستیابی به ظرفیتهاي حرفههاي پیشین در جهت توسعه شایستگیبه تجربه
کند. این برنامه در دانشگاه فرهنگیان، تاکید بر هم میکنش عملی در کالس درس را فرا

مشاهده تاملی، روایت نگاري و واکاوي تجربیات به عنوان عناصر سازنده و شکل دهنده 
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گانه کنش پژوهی فردي، درس پژوهی و خودکاوي روایتی عمل فکورانه و نیز ابزارهاي سه
 دیمانفکور این هدف را تعقیب میمعلم هاي مورد تاکید در برنامه تربیتبه عنوان روش

). زمان حضور دانشجو در مدارس 1393سرفصل دروس کارورزي دانشگاه فرهنگیان،(
ساعت است. در این مدت زمان، حضور دانشجو معلم  512ترم) به میزان  4سال (طی دو 

 و در دانشگاه زیر نظر در موقعیت آموزشی و تربیتی زیر نظر معلم راهنما و مدیر مدرسه
استاد راهنما است. ارزیابی از دانشجو طبق برنامه ارائه شده به او در هر ترم بر اساس 

کند. این مستندات که در واقع در مدرسه و مستنداتی است که او ارائه می حضور او
شود عمدتا حاصل مشاهده و تامل او در کالس درس و گزارش عملکرد او محسوب می

امل مدرسه و بیشتر از همه معلم راهنما و دانش آموز مدرسه است. نگاه او به تمام عو
این درس فعالیتهاي متنوعی را براي دانشجو معلمان در نظر دارد مانند مشاهده،  است.

ترم آخر تدریس مستقل بدون  روایت پژوهی، ایفاي نقش به عنوان دستیار معلم و در
عنی رفت و برگشت کمک معلم. این گونه اجرا در چار چوب الگوي رفت و برگشتی ی

). این الگو با 1393مهرمحمدي،( ردیگدانشجو معلم میان مدرسه و دانشگاه صورت می
اندیشه عملی  ) و1933، 1اندیشه تامل بر عمل نه تامل در حین عمل (دونالد شون

 سازگار است. )3،1973شوآبفکورانه (یا عمل  2پرکتیکال

دهد که برنامه درسی رنامه درسی نشان میمروري اجمالی بر ادبیات و مطالعات حوزه ب    
در سه مقوله کلی برنامه درسی رسمی و صریح، برنامه درسی عقیم و برنامه درسی مستتر 

بندي شده است. این سه مقوله قلمرو جدید، برنامه درسی را به عنوان یک (پنهان) طبقه
از برنامه ي ). منظور 1374حوزه تخصصی در جهان امروز شکل داده است (قورچیان، 

درسی رسمی، فعالیت هاي برنامه هاي درسی هستند که نظام آموزشی آن ها را به طور 
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رسمی اعالم می کند و در بسیاري از موارد در قالب کتاب هاي درسی در مدارس و مراکز 
). برنامه درسی پوچ را برنامه مغفول، 1985، 1آموزش عالی تدریس می شود (آیزنر

وانده نیز نامیده می شود. برنامه درسی پوچ یکی از مفاهیم چالش محذوف، ناگفته، ناخ
ي شود. شاید چیزهاي مفهومی رشته برنامه درسی محسوب میبرانگیز و یکی از سرمایه

توسط آیزنر معرفی شد می  بیشتر از دو دهه از زمانی که این مفهوم براي نخستین بار
مه درسی پنهان این مفهوم آن چنان گذرد اما باعث تعجب است که برخالف مفهوم برنا

برنامه درسی پوچ، مفهومی است که هدف آن جلب  که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
اره درب برنامه هاي درسی به تامل و اندیشه توجه دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان

 نظام آموزشی و از حوزه برنامه درسی صریح (رسمی) حذف می شود، از دستور آنچه
 است.

توجه به حفظ ویژگی پویایی در برنامه درسی می کند و در  این مفهوم کمکی شایان       
رهاند.  می دام سنت و عادت به صورت باز یا بسته، برنامه ربزي درسی را از گرفتار آمدن

دانش  سبب است که محرومیت ناشی از آن بر جریان رشد  برنامه درسی پوچ بدان اهمیت
زان برنامه ری عیین کننده بر جاي می گذارد. پیام برنامه درسی پوچ برايآموزان اثري ت

و با توجه به نیازها و ضرورت  درسی آن است که این تصمیم گیري ها باید هوشیارانه
ریز گرفتار آفت سنت ها و عادت هاي حال و آینده فردي و اجتماعی اتخاذ شود و برنامه

این نوع از برنامه وضعیتی را نشان می دهد که  ).1387مهرمحمدي و همکاران،نشود (ها 
 فیلیپ در دانش آموزان عاجز باشد. برنامه درسی از به بار آوردن تجربیات یادگیري

ریزي درسی کرد ) واژه برنامه درسی پنهان را رسماً وارد ادبیات برنامه1960جکسون (
ن به دو دسته آشکار و پنها. برنامه درسی ناگفته یا مغفول یا پنهان خود )1373(قورچیان، 

تقسیم می گردد. برنامه آشکار با معاینه برنامه درسی قصد شده قابل تشخیص و درمان 
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است، زیرا همانند بیماري ها در مقایسه با افراد سالم، عالمت و نشانه دارد؛ در صورتی 
. تبدون عالمت و نشانه اس  که برنامه پنهان همانند سرطان، خصوصاً در دیدي سطحی،

راهکار کشف آن در بررسی عمیق عرصه برنامه قصده شده و اجرا شده است. این وجه 
برنامه درسی ناگفته یا مغفول با گذشت زمان و افزایش دانش آدمی آشکار شده و کاهش 

 »به روز«می یابد؛ اما وجه آشکار برنامه درسی ناگفته یا مغفول به طور مستمر با توجیهات 
 تثبیت می گردد.

اي از یادگیري ها در نظام ) برنامه درسی پنهان را اجماالً به مجموعه1994آیزنر (       
داند که در بستر فرهنگ حاکم بر محیط آموزشی و بدون آگاهی اعضاي هیأت آموزشی می

 ) برنامه2000( ،1رابی آیسبورك شود.علمی و دانشجویان براي دانشجویان حاصل می
رده است: برنامه درسی پنهان متشکل از پیام هاي ضمنی درسی پنهان را چنین تعریف ک

ود. شجو اجتماعی مراکز آموزشی است که نوشته نشده است ولی توسط همه احساس می
برنامه درسی پنهان بدنه دانشی است که دانشجویان را به سهولت از طریق بودن هر روزه 

توان تعاریف فوق می اسبراس ).1380کند (سعیدي رضوانی، در محیط دانشگاه، هضم می
این استنباط را داشت که همه تعاریف از نظر مفهومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مفهوم 

ین اند. همچنبرنامه درسی پنهان را در مقابل مفهوم برنامه درسی رسمی یا آشکار قرار داده
 ام آموزشیهاي درسی پنهان را یادگیري چیزهایی غیر از اهداف رسمی و صریح نظبرنامه

 2شود. یورتلیدانند که براي دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی حاصل میمی
) مفاهیم برنامه درسی پنهان را براساس مطالعات انجام شده در چهار دسته 1993(

برنامه درسی پنهان به عنوان انتظارات غیررسمی یا پیامهاي غیر  -1 کند.بندي میتقسیم
برنامه درسی پنهان به عنوان پیامها یا نتایج قصد شده  -2رد انتظار. صریح اما مو

 برنامه درسی پنهان به عنوان پیامهاي غیر صریح ناشی از ساختار آموزشی. -3 یادگیري.
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ش اي که در این پژوهمسئله کند.برنامه درسی پنهان به عنوان آنچه که دانشجو خلق می -4
د پنهان برنامه درسی کارورزي دانشگاه فرهنگیان در مورد واکاوي قرار خواهد گرفت بع

تواند حداقل دو مورد از نکاتی باشد که به آن اشاره شد. احتماال مدارس است که می
 هاي غیر صریح اما مورد انتظار وبرنامه درسی پنهان به عنوان انتظارات غیر رسمی یا پیام

ح ناشی از ساختار آموزشی، از جمله هاي غیر صرینیز برنامه درسی پنهان به عنوان پیام
براي این که بدانیم کدام یک از ابعاد برنامه  ابعاد پنهان برنامه درسی کارورزي خواهد بود.

 درسی پنهان را در درس کارورزي می توان انتظار داشت این پژوهش شکل گرفت.

انشگاه هدف پژوهش شناسایی برخی ابعاد برنامه درسی پنهان در درس کارورزي د     
هاي این با توجه به این هدف، چون روش پژوهش کیفی است و داده فرهنگیان است.

ه دنبال این است کآیند، پژوهشگر بهدست میهاي روایتی بهپژوهش با بررسی گزارش
بداند روایت مشارکت کنندگان از اثرات برنامه درسی پنهان چگونه است؟ با تحلیل این 

ها بر اساس کدگذاري،  برخی نکات پنهان و مستتر در درس  روایت ها و دسته بندي آن
 کارورزي را شناسایی نماید.

 
 روش شناسی پژوهش:

رویکرد پژوهش کیفی است و با روش تحلیل روایی انجام می شود. هدف شناسایی     
برنامه هاي پنهان در اجراي واحد کارورزي که در مدارس اجرا می شود،  و معرفی برخی

گزارش روایتی دانشجویانی است که براي کارورزي به  60ه انتخاب شده، است. نمون
 600مدارس ابتدایی دخترانه می روند. این تعداد گزارش روایتی از بین گزارشات 

ها و کد گذاري باز و با تحلیل این روایت اند.دانشجوي دانشگاه فرهنگیان انتخاب شده
به برخی از مهمترین ابعاد برنامه درسی پنهان  توانها میبندي آنکدگذاري محوري و طبقه
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مرحله اي از تحلیل است  (AC) 1در مدارس کارورزي دست یافت. کدگذاري محوري
 5ي نظريکدگذار 4ن را به این نام نهادند و همین را گلسیرآ 3و کوربین 2که اشتراوس

 (TC)ص و چالنده نامد که در آن مقوالت و مفاهیم، ترکیب و ادغام، تقلیل و تلخیمی
فراستخواه، شوند (آمیزند و در چند ربط نظري مرتب سازي میشوند و در هم میمی

1395.( 
 

 یافته هاي پژوهش:

ابتدا گزارشات روایی شده دانشجویان مورد بررسی دقیق قرار گرفتند و نکاتی را که      
گرفت،  تواند به عنوان یک آموزش غیر رسمی و در عین حال تاثیرگذار در نظرمی

هاي روایتی دانشجویان، ابعاد تاثیرات پس از تحلیل گزارش استخراج و کد گذاري شدند.
که حضور  پنهان حضور دانشجو معلمان در مدارس تا حدودي مشخص گردید، بدین معنا

ریزي شده اي را به آنها القا می نماید. ابعاد پنهان هاي غیر برنامهآنها در مدارس چه آموزه
بیشتر به فعالیتهاي غیررسمی مدرسه و جو و ساختار مدرسه، همچنین تعامل کارورزي، 

معلم با دانش آموزان داللت داشت و اینکه این آموزه ها از نظر دانشجویان مثبت یا منفی 
که دانشجوي ترم  یکی از گزارشات، مربوط به مشاهده کالس درس است قلمداد می شد.

هده، تامالت خود را نیز می نویسد و در واقع تامل نویسد و در پایان مشاکارورزي می 1
گوید. در اینجا یکی از این نوع گزارشات و تامل دانشجو آمده است بعد از مشاهده را می

 تا با کدهایی که براي برنامه پنهان خواهیم گذاشت آشنا شوید:

 

                                                           
1. Axial Coding 
2. Strauss 
3. Corbin 
4. Glaser 
5. Theoretical Coding 
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 زنگ اول
را وسط کالس چ«وارد کالس شدم معلم مرا معرفی کرد و به دانش آموزان گفت:     

د شما هم بایبراي من بلند شدند  "ر" در کالس نیست دیدید خانم"ر"هستید مگه خانم 
مگه این حدیث امام علی را نشنیدید که هر کس به من کلمه اي  به من احترام بگذارید

احترام براي من خیلی «سپس رو به من کرد و گفت: » بیاموزد مرا بنده خود کرده است
 چرا دیر آمدید بیاید بنشینید«حظه دو نفر به کالس آمدند و معلم گفت: همان ل» مهم است

 مرسی که«و یکی از دانش آموزان را صدا کرد و گفت:  »از انتظامات برتون می دارمولی 
من آنفوالنزا گرفتم کسی نزدیک من «سپس گفت: » نشستی و به حرف من گوش کردي

ه ساکت مرسی روزان ک«و بلند گفت: » بشومنشود از چهارشنبه حالم بده و نتونستم بلند 
و به من برگه هاي امال را » مگه ریاضی ندارید چرا وسایلتون روي میز نیست اينشسته

ل کن یک لحظه تعطی«داد و آیین نامه تصحیح امال را به من توضیح داد و به کوثر گفت: 
 صورت نوبتی دانش تمرین هاي مربوط به مقایسه کسر ها را به» پول ها را بعدا جمع کن

ما براي تمرین ها مامور داریم که «آموزان پاي تخته حل کردند و معلم به من گفت: 
ده چرا رنگت پری«معلم به یکی از بچه ها گفت: » مشخص می کند نوبت چه کسی است

خود دانش آموزان اگر درست حل «و معلم به من گفت: » برو بیرون به صورتت آب بزن
ز تیک می زنند و مادران می فهمند و باهاشون کار می کنند اگر اشتباه کرده باشند با قرم

معلم تخته هوشمند را روشن کرد و صفحه » حل کردند پاك می کنند و درست می نویسند
ي کتاب را نشان داد و از روي آن به بچه ها تمرین را توضیح داد و دانش آموزان به معلم 

ره ایراد نداره دوبا«ي پیش حل کردند معلم گفت:  یادآوري کردند که این تمرین را جلسه
 تمام تمرین ها را خودش حل کرد و دانش آموزان جواب می نوشتندو » توضیح می دهم

امروز روز «بچه ها بلد نبودند معلم گفت: » یعنی چی؟ 16ساعت «سپس از آنهاپرسید: 
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رگه ها را به سپس ازمن درمورد وضعیت امال بچه ها پرسید و من ب »خنگی تون هست
 ایشان احساس تاسف کرد.معلم نشان دادم و 
 زنگ دوم (علوم)

من دانش آموزان «دانش آموزان ادامه تمرین ها را حل کردند و معلم به من گفت:     
و دانش آموزان  »زرنگ و ضعیف رو کنار هم می نشونم و زرنگ ها به آنها کمک می کنند

من از این عالمت استفاده می کنم و همه «گفت:  را با عالمت اردویی ساکت کرد و به من
معلم  »چرا لم دادي؟ مگه نگفته بودم صاف بشین«به کیانا گفت:  سپس» ساکت می شوند

 سپس به دانش» آفرین به کیانا که همیشه حواسش هست«یک سوال پرسید و گفت: 
ند و دانش دقیقه وقت داد تا درس علوم را بخوانند و مسابقه ي گروهی بده 10آموزان 

چونه نزنید تا وقت هست «آموزان از معلم خواستند تا بیشتر وقت بدهد و معلم گفت: 
معلم برگه هاي آچار را » دقیقه وقت بدهم کافیه 5مطالعه کنید چرا اینقدر ناله می کنید 

از  سپسبرگه هاي هر ردیفی را جمع می کنم «بین بچه ها توزیع کرد و به آن ها گفت: 
گر ا صورت تصادفی چند نفر امضا می کنم و ببینم چه گروهی برنده هستندهر ردیف به 

یک کاري می «بچه ها در حال مطالعه بودند معلم به بچه ها گفت: » زنگ خورد بمونید
یکی  دست» آخ جون«بچه ها گفتند: » کنیم این ساعت بخونید زنگ انشا امتحان می گیرم

عقلت کجا رفته این چه «د معلم گفت: از بچه ها منگنه رفت و همه دورش جمع شدن
آفرین به محمدي لباش تکون نمی خوره و داره یک نفري می «سپس گفت: » کاري بود؟

در همان حین دونفر وارد کالس شدند براي رسیدگی بهداشت دندان هاي بچه ها  »خونه
 و آن ها به صف شدند.

 زنگ سوم
 نددانش اموزان براي دیدن نمایش به نمازخانه رفت   

 چهارمزنگ 
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نسبت به کاري که بهت می دهم بی مسئولیت نباش باید به «به یکی از بچه ها گفت:     
سپس از مامور فارسی خواست تا مشخص » من می گفتی پیدا نکردي که من منتظر نباشم

کند چه کسی باید بخواند و آدرس را بلند براي بچه ها بگوید و یکی از آنها پاي تخته 
مگه این تمرین مال هفته پیش نبوده چرا حل «یف را ننوشته بود معلم گفت: آمد ولی تکل

نکردي؟ مجبور می شم بزارمت کنار نمی تونم همه را به تو برسونم می خواي دیگه بهت 
معلم و » معذرت می خوام دیگه تکرار نمیشه«دانش آموز گفت:  »کاري نداشته باشم

چرا شما امروز «و معلم گفت:  نبودند خودش تمرین ها را حل کرد ولی بچه ها بلد
مبحث بند را دوباره با بچه ها » روز هایی که نمایش دارید گیج هستیداینطوري هستید 

یکی از  »شاگرد هایی مثل کیانا و سارا خیلی خوبند آدم کیف می کنه«کار کرد و و گفت: 
ا که بیاید اینجاز شما قبل از این«معلم گفت: » خانم چون باهوش هستند«بچه ها گفت: 

سپس  »تست هوش گرفتند همه شما عین هم هستید ولی این دو نفر تالش زیاد می کنند
 »میعان«یکی از آنها گفت: » اسم دیگه ویرگول چیست؟«از روي سوال خواند وگفت: 

و یکی ازآنها پیش  همه دانش آموزان خندیدند کسی بلد نبود خود معلم جواب را گفت
براي و  »هیچیش نمیشه برو بشین«معلم گفت: » م دوستم حالش بدهخان«معلم آمد وگفت: 

من توضیح داد که من به بچه ها جزوه می دهم و کتاب یکی از آنها را نشان داد که براي 
هردرس اطالعات اضافی روي برگه جدا نوشته بود سپس توضیح داد که در آخر سال 

چون کلمات دشوار را از پشت کتاب  تمام دانش آموزان دایره المعارف را یاد می گیرند
می نویسند و همان جا یاد می گیرند و توضیح داد که من فقط از آنها می خواهم یک بار 
از روي متن بنویسند و در خانه تکلیف زیاد نمی گویم در کالس وقت می دهم تا بیشتر 

 کار را انجام دهند.
خالقانه عمل کرده بود ولی معلم در طراحی سوال هاي امال خیلی دانشجو:  قضاوت   

اکثر دانش آموزان متوجه سوال ها نشده بودند براي همین یا جواب نداده بودند و یا اشتباه 
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نوشته بودند به نظر من بهتربود معلم از قبل نمونه اي از سوال ها را با بچه ها کار می کرد 
 و سپس از آنها می خواست.

اب کرده بود و مامور آدرس و نوبت را یادداشت که معلم براي هردرسی مامور انتخ این   
می کرد با این کار حس مسئولیت پذیري را در بچه ها تقویت می کند ودیگر دانش 

 آموزان متکی به معلم نیستند و خود کالس را اداره می کنند.
معلم نسبت به دانش آموزان سوگیري داشت دانش آموزان قوي مثل کیانا و سارا را با اسم 

 حمدي را با فامیل صدا کرد.ولی م
تشویق سارا و کیانا هم باعث افزایش استرس آنها براي جلب رضایت معلم در هر    

جلسه و هم بی میل شدن دانش آموزان دیگر نسبت به پاسخ دادن به سوال می شد ولی 
معلم بسیار جواب مناسبی به دانش آموزان داد که شما از نظر هوش در یک سطح هستید 

 ش این دو بیشتر است.ولی تال
اطالعات اضافی و بیشتر از سطح و درك دانش آموزان باعث سردرگمی آنها می شود به 
نظر من اگر الزم بود مولف در کتاب این اطالعات را می گنجاند و همچنین درصورت 

 عدم یادگیري مطالب اضافی احساس ناتوانی به آن ها دست می دهد.
که در کالس، درس را بخوانند و امتحان بدهند به نظر من معلم از بچه ها می خواهد    

تفاوت هاي فردي را در نظر نگرفته است زیرا به همه یک زمان یکسان می دهد درحالی 
که بعضی از دانش آموزان نیاز به وقت بیشتر دارند و بعضی دیگر زودتر تمام می کنند و 

 .در یادگیري دیگر دانش آموزان اختالل ایجاد می کنند
طبق نظر جنسن افراد داراي هوشبهر متفاوت هستند و تفاوت هاي فردي آنان متفاوت     

 )1393است و وراثت مسئول این تفاوت هاي فردي و قومی می باشد. (سید محمدي،
مسابقه به صورت گروهی بود ولی معلم دانش آموزي را که تنها و آهسته می خواند     

وجهی به مشارکت و کارگروهی و فعال بودن دانش تشویق کرد بیانگر این است که ت
 آموزان ندارد و دانش آموزان نسبت به هم احساس مسئولیت نمی کنند.
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موزان در قالب گروه ها کوچک آروش مشارکتی شیوه ي آموزشی است که در آن دانش  
براي رسیدن به هدف مشترك با یکدیگر کار می کنند و در برابر هم احساس مسئولیت 

معلم به صورت تصادفی از هر ردیف . )1395و دیگران، نند. (شافعی، طالب زادهمی ک
چند برگه را انتخاب وامضا می کند و ردیف برنده را اعالم می کند در صورتی که دانش 

ست معلم می توان آموزان با هم هیچ مشارکتی ندارند به نظر من این مسابقه ناعادالنه است.
منگنه رفته بود بجاي تحقیر در جلوي دوستانش روش کار به دانش آموزي که در دستش 

 با منگنه را یاد بدهد.
معلم به دانش آموزي که تکلیفش را حل نکرده بود جلوي بچه ها تذکر داد این کار    

باعث می شود از یک طرف دانش آموزان نسبت به او بی اعتماد بشوند و او را تنبل 
 شود تا تکالیفش را بنویسد تا جلوي بچه ها تحقیر بخوانند و از طرف دیگر او ترغیب می

 نشود.
ن به دانش آموزا» چرا رنگت پریده برو بیرون آب بزن«معلم به یکی از بچه ها گفت:   

معلم از تخته هوشمند استفاده کرد که  نشان می دهد که سالمتی شما براي من مهم است.
ري و تدریس به معلم کمک می باعث جلب توجه دانش آموزان می شود و در امر یادگی

 .کند
فناوري آموزشی مجموعه اي علمی است از کاربرد علم تدریس و یادگیري در دنیاي     

واقعی، همراه با ابزار و روش هایی که براي کمک به این کاربرد ها گسترش یافته اند. 
 )1392(ذوفن،

یتی و اخالقی هم معلم در حین تدریس عالوه بر تدریس دروس به آموزش نکات ترب   
اهمیت می داد مثل احترام گذاشتن و مسئولیت پذیر بودن و اجازه گرفتن و دیر نیامدن و 

معلم از دانش آموزان خواست تا خود اگر تکالیف را درست حل کردند . رعایت نوبت
تیک بزنند در واقع به آنها نشان می دهد که من به شما اعتماد دارم و به صورت غیر 
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استفاده از عبارت امروز روز خنگی تون است یا  ل اخالقی را یاد می دهد.مستقیم اصو
  همیشه بعد از نمایش گیج هستید بار منفی دارد و به دانش آموزان توهین می شود.

اند، از نحوه همان طور که در گزارش مشخص است و برخی نکات که برجسته شده     
ریزي شکلی غیر مستقیم و غیر برنامه صحبت کردن معلم گرفته تا روش تدریس او، به

شده در گزارش دانشجو وجود دارد که هر یک از آن موارد می تواند تاثیر مثبت یا منفی 
در دانشجوي مبتدي کارورزي داشته باشد. تامالت دانشجو که تحت عنوان تامل آمده 

موارد  حدهد که دانشجو چه برداشت درست یا نادرستی دارد، البته تصحیاست نشان می
نادرست وظیفه استاد راهنماست که الزم است تمام گزارشات با دقت خوانده و بررسی 
شود. نکته قابل تامل که در واقع هدف این پژوهش است، این است که آیا استاد راهنما 

تواند از تاثیر موارد نادرست در رفتار و یادگیري دانشجو جلوگیري نماید و آیا این می
گزارش روایتی  60تعداد برنامه درسی کارورزي قابل شناسایی است؟  هاي پنهانجنبه

طبقه  4 ها بهدانشجویان به شرح زیر تحلیل و بر اساس کدهاي داده شده به مفاهیم، آن
اي یا محوري) هسته( یاصلطبقه از مفاهیم به دو طبقه مقوله  4تقسیم شدند و سپس 

ط موارد منفی که معلم ناخواسته و یا از ). در استخراج مفاهیم فق1جدول شدند (تقسیم 
روي قصد انجام داده، کدگذاري شدند زیرا نکات مثبت بسیاري را معلمان در کالس 
درس خود دارند که به دلیل گسترده شدن مقوالت، در این پژوهش به آن پرداخته نشده 

در  وند واست و از طرفی نکات مثبت در واقع همان نکاتی است که انتظار داریم دیده ش
ها یاد شده است؛ در واقع هدف کارورزي آمیخته برنامه صریح و رسمی و آشکار از آن

شدن نظر و عمل در برنامه درسی است که با مشاهده تاملی موارد مثبت و منفی در تعامل 
رسد، اما نادیده گرفتن یا توجه نکردن به موارد منفی و تدریس معلم، دانشجو به هدف می

تواند در رفتار اند میهاي روایتی دانشجو استخراج شدهمی که از گزارشمانند مفاهی
گذاري ابتدا گزارشات روایتی دانشجویان شماره 1دانشجو تاثیرگذار باشد. در جدول 

داده شد. در هر گزارش نکات  60تا  1شدند و به هر گزارش یک شماره شناسایی بین 
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ات دانشجو است شناسایی و بولد شدند ولی نک مهمی که نشان از تاثیر (مثبت یا منفی) بر
مثبت که موید برنامه درسی رسمی و صریح است کنار گذاشته شدند و تنها نکات منفی 

 ها تکراري هستند مورد توجه قرار گرفتند. این نکات که غالبا در بیشتر گزارش
در صورت هاي بعدي شدند و در گزارشدر اولین گزارش، با یک عنوان کد داده می   

ها نبود بلکه تنها شد زیرا هدف میزان تکرار رفتارها و شمارش آنتکرار کد داده نمی
تا شدند. سپس  30شناسایی رفتارها مد نظر بود. کدهاي داده شده به رفتار هاي معلم 

حیطه متفاوت طبقه بندي شده که در مرحله بعد هر دو طبقه  4مفاهیم یا همان کدها در 
گونه کد گذاري صرفا براي مشخص ساختن ابعاد لی جا گرفتند. ایندر یک مقوله اص

عملکردي) معلمان راهنما بود، اما اگر بخواهیم ( يکرداررفتاري (تعاملی) و گفتاري و 
صورت کمی این اطالعات را تحلیل نماییم باید گفت بیشترین کدها در بخش تعاملی به

ذاري کالمی معلم (در برخورد با دانش و رفتاري معلم وجود دارد که خود گویاي اثر گ
کاران آموزش و پرورش را می در برنامه درسی پنهان است و توجه دست اندر آموزان)

ري اي او دقت بیشتهاي حرفههاي تدریس و صالحیتطلبد تا بر رفتار معلم مانند روش
 شود.
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 هاي روایتی دانشجو معلمان در درس کارورزيتحلیل گزارش -1شکل 

 

ف
ردی

 

مقوله  مفاهیم پنهان برنامه (استخراج شده) شماره گزارش

 ايهسته

(اصلی یا 

 محوري)

1 1،4،12،16،29،

30،33،37،44،4

9،51،15،18،22

،26،36،39، 

توهین، تبعیض، تنبیه، گوش ندادن به دانش آموز، بی توجهی 
به دعواهاي بین دانش آموزان، بی توجهی به مشکالت 

آموز در هنگام نوشتن امال، عدم  رفتاري، عدم اعتماد به دانش
کارگیري تشویق مناسب، با نیش و کنایه حرف زدن، به

 هاها و والدین آنانتقادات تند از بچه

 
ــالت  ــام ــع ت

ــا  مــعــلــم ب
دانـــــــش 

و  آمـــوزان
نحوه رفتــار 
او در کالس 

 درس

2 3،5،9،10،13،1

9،20،24، 

27،31،40،55،5

9،60 

ردن، کالس صحبت کبا تاخیر به کالس آمدن معلم، با تلفن در 
برخی کارهاي شخصی  ترك کالس به مدت طوالنی، انجام

 در کالس،

3 2،6،11،17،21،

25،50،28،32،3

4،41،42،52 

س، در آغاز تدری توضیح ناکافی در تدریس، عدم ایجاد انگیزه
انش بندي دهاي سنتی، شیوه یکسان در گروهاستفاده از روش

مق و بی انگیزه آموزان، نداشتن طرح درس مناسب، بی ر
تدریس کردن، وادار کردن دانش آموزان به سکوت در حین 

ها، همواره به یک تدریس و گرفتن شادي و نشاط از بچه
 روش درس دادن، ترس از انجام آزمایش علوم

 
 
 

ــــعــه  تــوس
اي و حرفــه

ستگی -شای

،7،8،14،23،35 4 هاي معلم

54،38،43،45،4

6،57،7،48،53،

56،58 

یل کمک آموزشی، استفاده نادرست از عدم استفاده از وسا
تخته هوشمند و دیتا در کالس، بی توجهی به مجسم سازي 

هاي در تدریس دروس به ویژه ریاضی، عدم انجام آزمایش
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 گیري:بحث و نتیجه

ان می دهد که مفاهیم ایجاد شده در تحلیل گزارشات روایی دانشجویان کارورزي نش    
دسته مفاهیم شبیه به هم جاي گیرند. در یک دسته مفاهیمی  4توانند در کالس درس می

هستند که به رفتارها و سخنان معلم در ارتباط با دانش آموزان بر می گردد و اکثر این 
یست و شاید زند و عمدي در آن نرفتارها نا خواسته و بدون دقت الزم از معلم سر می

داند که عواقب حرفی که زده یا کاري که کرده بر روح و روان دانش خود معلم هم نمی
خواهد در رفتار یا یادگیري دانش آموز آموز تاثیر دارد. گاهی معلم با این گونه رفتارها می

تغییر مثبتی ایجاد کند ولی نتیجه عکس دارد مثل شماتت کردن دانش آموز در جمع یا 
دسته اي دیگر مفاهیمی جاي دارند که به  ... درکردن او براي کم گرفتن نمره وجریمه 

نگاهی که به حرفه معلمی دارد. در این دسته رفتارهاي  گردد وانگیزه شغلی معلم بر می
هاي مکرر، انجام کارهاي شخصی در کالس مثل معلم مانند دیر آمدن به کالس، غیبت
است ناشی از عدم انگیزه شغلی یا رضایت شغلی  تلفن جواب دادن و...است که ممکن

او باشد که این مسئله با تاملی عمیق تر می تواند موجب انتقال نکات منفی معلمان به 
دانشجو معلمان گردد و تاثیر نهانی خود را در آینده شغلی آنها بگذارد. این دو دسته از 

معلم در کالس نامگذاري  تعامالت معلم با دانش آموزان و رفتار مفاهیم تحت عنوان
 شدند. 

شوند. در سومین و چهارمین دسته، رفتارهاي معلم در تدریس و کالسداري مطرح می   
گیرند که روش تدریس و اشتباهات رایج معلمان در دسته سوم مفاهیمی را در بر می

هاي سنتی و یکنواخت در کالس از آن جمله هستند. در تدریس مانند استفاده از روش
هارمین دسته عمدتاً به اعتقاد نداشتن معلمان به استفاده از وسایل کمک آموزشی و عدم چ

ساده علوم، عدم کاربردي کردن مطالب درسی و ارتباط با 
 زندگی،



 ۲۸ | کارورزي در تربیت معلممطالعات  –علمی  فصلنامه

هاي دروس و...اختصاص دارد. این دو دسته از مفاهیمی که در طبقه اجراي برخی آزمایش
ی هاي معلمها و شایستگیاي و داشتن صالحیتقرار دارند، نشانگر توسعه حرفه 4و  3

قه بندي کردن این مفاهیم که از نظر دانشجویان در کارورزي اوست. از کدگذاري و طب
توان به یک ایده کلی دست یافت و آن هم این است که برنامه درسی اند میروایت شده

پنهان در کارورزي می تواند به اندازه برنامه بسیار خوب و آشکار کارورزي که هدف آن 
. توجه بلکه در دراز مدت ه صورت فوري،معلم فکور است، تاثیر گذار باشد اما نه بتربیت

هاي درس در مدارس منبع خوبی است براي این که بتوان با تامل هاي کالسبه روایت
ریزي بیشتر نکات تربیتی را استخراج نمود و براي ترویج و یا حذف برخی رفتارها برنامه

 کرد. 

 باقی نماند، باید ارتباطبراي این که نکات منفی در ذهن دانشجو به عنوان الگوي بد،    
دانشگاه با مدارس بیشتر شود و به برنامه پنهان درس کارورزي توجهی خاص بشود و 
سعی شود عوامل تاثیر گذار در برنامه کارورزي چه مثبت و چه منفی شناسایی شوند. در 

 هگوید: بسیاري از متخصصان برنامه درسی غالبا تنها ب) می2008( 1همین زمینه عبدالسالم
پردازند و به برنامه درسی پنهان یا نانوشته توجهی درك، تدوین و ارزیابی برنامه درسی می

ندارند، چرا که درك و تفسیر برنامه درسی صریح نسبت به برنامه درسی پنهان که ماهیتی 
غیر صریح و فرار دارد، بسیار آسان تر است. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه 

را اند زینیز جهت تعیین و شناسایی برنامه درسی خود با چالش مواجه شدهدانشگاهها 
ازد. سبرنامه درسی پنهان در تعامل با برنامه درسی رسمی، فرهنگ دانشگاه را متاثر می

براین اساس چنانچه برنامه درسی پنهان در یک نظام آموزشی مورد شناسایی قرار گیرد، 
 . کندا نیز اداره تواند فرهنگ خود ریک دانشگاه می

                                                           
1. Abdulsalam 
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دانشگاه فرهنگیان نیز با توجه به نوپا بودن و تغییر سرفصل دروس، به ویژه تغییرات     
هاي پنهانی که در این درس می تواند اثرات قابل مالحظه در درس کارورزي، نقش

 نامطلوبی داشته باشد را باید شناسایی نموده و براي آن برنامه ریزي مناسب انجام دهد.
 شنهادها:پی

گر فکور یا معلم هاي حاصل از پژوهش حاضر و نیز در راستاي کنشبراساس یافته    
تاملی شدن، الزم است اثرات نامطلوب برنامه درسی پنهان در کارورزي کاهش یابد؛ لذا 

صالح منظور اهاي زیر به دست اندرکاران دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش به توصیه
 گردد:ی امور ارائه میو بازنگري برخ

توجه به ارتباط دانشگاه و آموزش و پرورش توسط این دو نهاد: الزم است ارتباط  -

اي در سطح مدارس و حتی سطوح باالتر در آموزش و پرورش برقرار گسترده

 شود.

هاي مشترك با افزایش تعامل میان معلم راهنما و استاد راهنما: الزم است نشست -

ر گه بین این دو فرد مسئول و تاثیر گذار در ساختن کنشهدف ایجاد وحدت روی

 فکور برگزار گردد.

شناسایی تاثیرات مثبت و منفی مدارس کارورزي: ضروري است مدارسی که  -

به دقت مورد توجه و شناسایی  رونددانشجویان براي کارورزي به آنجا می

نهان در اجراي دانشگاه قرار گیرند؛ از این رو الزم است جهت هدایت نقشهاي پ

کارورزي به سمتی مثبت، کارگروه کارورزي مستقر در سازمان مرکزي دانشگاه 

ها نیز ملزم به فعال شود تا به تبع آن کارگروه کارورزي هر پردیس در استان

 هایی در این زمینه شوند.برداشتن گام
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 گتأسیس مدارس تجربی در کنار دانشگاه: مدارس تجربی با هدف ارتباط تنگاتن -

منظور پیوند نظر و عمل با نظارت مستقیم دانشگاه دانشگاه با آموزش و پرورش به

 هاي پنهان.در جهت کنترل برنامه

پنهان،  هاي منفیمنظور جلوگیري از برخی آموزهارزیابی مستمر مدارس: به -

ضروري است کارگروه کارورزي هر پردیس دانشگاه فرهنگیان، نظارت دقیق و 

 باشند.داشته  مستمري در مدارس

منظور ترویج و کارگیري مدارس موفق و اثربخش در اجراي کارورزي: به به -

گردد سازوکارهاي تشویقی از قبیل پاداش مادي تشویق مدارس مؤثر پیشنهاد می

گونه که و نیز دادن امتیازات ویژه به مدارس و معلمان برتر در کارورزي، همان

 ایجاد و عملی شود. شده است،بینیها پیشدر بخشنامه

  



 31 | کارورزي در تربیت معلممطالعات  –علمی  فصلنامه

 :منابع
درسی پنهان در درس بینش اسالمی دوره  ) تبیین برنامه1380رضوانی، محمود (سعیدي 
 .معلمریزي درسی، تهران؛ دانشگاه تربیتدکتري رشته برنامه رساله متوسطه،

ریزي درسی براي تدریس ). برنامه1380( همکارانسیلور، جی گالن؛ الکساندر، ویلیام ام و 
 و یادگیري بهتر، ترجمه دکتر غالمرضا خوئی نژاد، انتشارات سمت، تهران.

ریزي درسی، تهران، ). اصول و مفاهیم اساسی در برنامه1376، سید محمد (عباس زادگان
 .انتشارات سوره

 ،بحثی نو در ابعاد ناشناخته آموزشی تحلیلی از برنامه درسی مستمر، نادر قلی، قورچیان،
 .5ریزي در آموزش عالی شماره برنامه پژوهش و     فصلنامه تهران،

). تبیین برنامه درسی پنهان در آموزش عالی ایران، خاستگاه، 1392کرامتی، انسی (
ریزي درسی، مشهد؛ دانشگاه ها. رساله دکتري رشته برنامهها و پیامدها، تجربهمفروضه

 فردوسی.
). نقش 1386هرمحمدي، محمود. (، بهروز، ساکتی، پرویز، مسعودي، اکبر و ممهرام
هاي برنامه درسی پنهان در هویت علمی دانشجویان (مطالعه موردي: دانشگاه مؤلفه

 .3. شماره فصلنامه مطالعات برنامه درسیفردوسی مشهد). 
فصلنامه حوزه درسی پنهان، ترجمه محمد داودي،  برنامه)، 1375/1994، رابرت. (گوردون

 و دانشگاه

درسی. علوم تربیتی ماهیت و قلمرو آن. تهران؛  ). برنامه1380د (مهرمحمدي، محمو
       . سازمان سمت

 
 
 
 



 ۳۲ | کارورزي در تربیت معلممطالعات  –علمی  فصلنامه

Abdulsalam, A. (2008). Saudi Students “Perspectives on their 
Teachers”. Transmission of Negative Messages: A Hidden 
Curriculum. Doctoral dissertation, University of Kansas. 

Ausbrooks, Ruby (2000). What is school’s hidden curriculum teaching 
your child. 

Acker, Sandra. (2001). the Hidden Curriculum of Dissertation 
Advising. In The Hidden Curriculum in Higher Education. London: 
Rutledge. 

Ahola, Sakari. (2000). Hidden Curriculum in Higher Education: 
something to fear for or comply to? Paper presented at the Innovations 
in Higher Education 2000 Conference. 
Anderson, T. (2002). Revealing the Hidden Curriculum of E-
Learning. Current Perspectives in Applied Information Technologies. 
Volume 1: Distance Learning. Greenwich, CT: Information Age 
Publishing. PP 1-23. 
Eisner, E. W. (1994).The educational imagination: On the design and 
evaluation of school programs. New York: Routledge. 
Gair, M. & Mullins, G. (2001). The Hidden Curriculum of higher 
Education. New York: Routledge. 
Giroux, H, A. (1996). Counter narratives: Cultural studies and critical 
pedagogies in postmodern spaces. New York: Routledge. 


	تحلیل روایی گزارشات کارورزی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
	با تاکید براثرات برنامه درسی پنهان در آن
	آمادهسازی معلمان و پیشرفت حرفهای آنان در مراکز تربیت معلم
	با توجه به چالشهای آینده
	تعاملات عاطفی در کارورزی مجازی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان
	درآمدي به عناصر برنامه درسي کارورزی در دانشگاه فرهنگیان کشور ایران
	رابطه بین هوش عاطفی و ارتباط گریزی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 2 شهر اصفهان
	نرگس سعیدیان60F
	چگونه توانستم با روش قصه گویی و نمایش خلاق به رشد و شکوفایی خلاقیت انشای
	دانش آموزانم کمک کنم؟
	Catala, Alejandro,  Theune, Mariet,  Gijlers, Hannie,  Heylen, Dirk, (2017). Storytelling as a Creative Activity in the Classroom, Conference Paper. 1-16.
	بررسی راهبردهای افزایش علاقه دانش آموزان  به درس قرآن
	مصلح امیردهی، هادی106F



