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توان از آن به عنوان برنامه  یآن است كه م یاجرا تينها

 یپژوهش، مطالعه مورد نيكرد. ا اد( يمغفول )پوچ یدرس

تعلق دارد.  انهيرگرايو تفس یفيك قاتياست كه به انگاره تحق

و ساير  پژوهشگر اتيپژوهش، تجرب نيا یها ادهمنبع د
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Abstract:The present study aims is 

explaining the necessary of designing 

work& technology training curricula at 

farhangiyan university and finally 

implementation it’s, that can be cited as 

null curriculum. This research is a case 

study, one that belongs to qualitative and 

interpretative paradigms. The data source 

for this study is teacher’s experiences in his 

schooling at the teacher training centers 

and also some library studies. The data 

analysis shows that Work& Technology 

teacher training curricula at Farhangiyan 

University can be considered as null 

curriculum, tthat removation of this 

program can bring fundemental challenges 

to education system in the field of 

vocational education and training in public 

education. Some of these challenges are: 

loss of specialists teachers of work& 

technology without replacement, leaving 

teaching to non-specialist and unrelated 

teachers, recruiting body dysfunctional 

education, change majors and courses of 

study of Hardware and software facilities.  
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 مقدمه 

متفکران حوزه برنامه درسی به نام های متفاوتی از انواع برنامه های درسی ياد كرده اند. 

گرچه گاه با مفهوم يکسان از عناوين متفاوت استفاده شده است، اما تالش موفقيت آميز 

متخصصان اين حوزه برای شناسايی و معرفی انواع برنامه درسی قابل انکار نيست)فتحی واجارگاه، 

3195 .) 

يکی از مباحث و مفاهيم نسبتاً تازه و بسيار روشنگرانه ای كه صاحب نظران برنامه درسی 

اشاره كرد. اين مفهوم آنچنان كه بايد و  3مطـــــرح ساخته اند، می توان به برنامه درسی پوچ

 (.3193شايد در حوزه پژوهش های برنامه درسی مورد توجه قرار نگرفته است)مهرمحمدی، 

نشگاه فرهنگيان نهاد نوپايی در آموزش عالی ايران است كه نزديک به يکصد سال به سنت دا

ای عميق است، مأموريت اين دانشگاه بهسازی و زده و دارای ريشهتربيت معلم در كشور تکيه

نوسازی اين سنت مؤثر و مولد در تربيت معلم كشور می باشد تا به استمرار حيات آن 

(. برای دانشگاه فرهنگيان كاركردهای مختلفی در زمينه تربيت معلم 3191بينجامد)مهرمحمدی،

می توان در نظر گرفت. يکی از وظايف و كاركردهای دانشگاه فرهنگيان، تربيت نيروی متخصص 

باشد. تغييرات عمده ای كه در در زمينه كار و فناوری جهت آموزش و تربيت دانش آموزان می

ر آموزش و پرورش عمومی كشور جهت اجرای سند طرح تحول برنامه درسی كار و فناوری د

بنيادين صورت گرفته از يکسو و ريزش دبيران متخصص اين حوزه به دليل فرا رسيدن سن 

بازنشستگی و خروج از چرخه آموزش و پرورش كشور و نيز حذف برنامه پذيرش دانشجوی 

در اين مقاله ضرورت طرح بحثی  از سوی ديگر، "كار و فناوری"تربيت معلم آموزش حرفه و فن 

 كه به سؤاالت زير پاسخ دهد، احساس می شود:

ـ آيا دانشگاه فرهنگيان تنها گزينه انحصاری برای تربيت و پرورش معلمان نسل آينده به 

 حساب می آيد؟

چه پيامدهايی را در  "حرفه و فن"ـ حذف پذيرش دانشجو در رشته آموزش كار و فناوری 

 موزش عمومی كشور به دنبال دارد؟حوزه تدريس در آ

در اين پژوهش نخست به تبيين مفهوم برنامه درسی پوچ )مغفول( پرداخته، سپس وظايف و 

كاركرد دانشگاه فرهنگيان در تربيت معلم مورد بررسی قرار گرفته و در نهايت براساس 

 یو فناور آموزش كارهای پژوهش، به بررسی پيامدهای حذف پذيرش دانشجو در رشته يافته

 شود. در دانشگاه فرهنگيان به عنوان برنامه درسی مغفول )پوچ( پرداخته می "حرفه و فن"

 

                                                 
1- Null curriculum 
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 برنامه درسی مغفول )پوچ(: 

( معتقد است كه مدارس به طور همزمان سه نوع برنامه درسی را به دانش 3997آيزنر )

)پنهان( و  2درسی ضمنی )رسمی، آشکار(، برنامه 3آموزان آموزش می دهند: برنامه درسی صريح

برنامه درسی پوچ. برنامه درس صريح كه حاوی هدفها، محتوا و روش های آشکار و منتشر شده 

( برنامه 3193مورد حمايت نظام آموزشی يا همان برنامه درسی رسمی است. )مهرمحمدی،

ن نشده ها و انتظاراتی است كه در برنامه درسی رسمی بيادرسی ضمنی به طور كلی شامل ارزش

 ,flindersشود)آموزان به عنوان بخشی از تجارب آموخته میاما با وجود اين توسط دانش

nodding and thornton,1986 ( و در نهايت برنامه درسی مغفول )پوچ( شامل تمامی

فرصت های يادگيری است كه نظام آموزشی به دليل سنت و غفلت از ارايه آن به يادگيرندگان 

گيرندگان دف و كاركرد اصلی اين مفهوم، جلب توجه دست اندركاران و تصميمماند. هباز می

های درسی به تأمل و انديشه درباره چبزهايی است كه از دستور كار نظام آموزشی و از برنامه

 (.3193حوزه برنامه درسی آشکار حذف شده اند)مهرمحمدی،

 

 مفاهیم معادل با برنامه درسی مغفول )پوچ(: 

رسد كه برنامه درسی پوچ )پنهان( در تقسيم بندی های ساير انديشمندان نيز  به نظر می

از انواع برنامه درسی از آن  1به آن اشاره شده است. به عنوان مثال می توان در تقسيم بندی پوزنر

لفظ برنامه درسی كنار گذاشته  7كند. گالتورنبه عنوان برنامه درسی پوچ، خنثی، عقيم ياد می

(. از مفاهيم مشابه و نزديکی كه 3199ه كار می برد)گالتورن به نقل از فتحی واجارگاه، را ب 5شده

( در تقسيم بندی انواع برنامه درسی به عمل آورده می توان به برنامه 3199فتحی واجارگاه )

 اشاره كرد. 6درسی مغفول )گمشده(

 انواع برنامه درسی مغفول )پوچ(: 

، و همچنين 9، ساينس دايركت4اتی مختلف تظير اريکبا جستجو در پايگاه های اطالع

نتايج اندک و انگشت  2و پايگاه تخصصی مجالت نور 3های داخل نظير جهاد دانشگاهیپايگاه

                                                 
1 - explicit curriculum 

2 - implicit curriculum 

3 - posner 

4 - glattorn 

5- excluded curriculum  

6 - omitted curriculum 

7 - www.eric.ed.gov 

8 - www.sciencedirect.com 
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شماری درباره برنامه درسی پوچ )مغفول( حاصل گرديد. در اين ميان تنها دو تن اقدام به دسته 

 رزيدند:بندی انواع برنامه درسی پوچ )مغفول( مبادرت و

 ( معتقد است كه برنامه درسی پوچ به دو نوع زير تقسيم می شود:3193ـ مهرمحمدی )

 برنامه درسی پوچ آشکار، آنچه از برنامه درسی رسمی به شکل آشکار حذف شده است. 

برنامه درسی پوچ پنهان، شامل آن نوع از برنامه درسی است كه در ظاهر وجود دارد اما به داليلی 

، عدم تناسب با نيازها و يا عدم تناسب با زمان اثربخشی الزم را ندارد. بنابراين اين مثل كهنگی

نوع از برنامه درسی مستلزم نگاه عميق به چيزهايی است كه در ظاهر وجود دارد اما در واقع 

 اثربخشی الزم را ندارند. 

ی به آنان اشاره ( در تقسيم بندی خود عالوه بر دو قسمی كه مهر محمد3191ـ صفايی موحد )

 1( تحت عنوان برنامه درسی پوچ محذوف3194نموده است، قسم سومی را به نقل از موسی پور )

بيان می كند و عقيده دارد كه اين نوع از برنامه درسی شامل آن دسته از فرصت های يادگيری 

 است كه به قصد و عمد از برنامه درسی آشکار حذف شده اند. 

 نامه درسی مغفول )پوچ(: کارکردهای اساسی بر 

با مروری بر پژوهش های انجام گرفته به طور كلی می توان به دو نوع دسته بندی 

 كاركردها اشاره كرد: 

( معتقد است كه بررسی ابعاد پيامدهای برنامه درسی مغفول ما را با دو 3193ـ مهرمحمدی )

 كاركرد اصلی آن مواجه می سازد:

تواند دهند میدهند نيز به اندازه آنچه آموزش میرس آموزش نمی(كاركرد سلبی: آنچه در مدا3

تأثير و پيامد به همراه داشته باشد. آنچه كه يادگيرندگان نمی آموزند، دانش و مهارتی كه از آن 

شوند، همان ديدگاه هايی كه به آنها ارايه نمی شود، فرايندهايی كه هيچگاه به آنها محروم می

 (. 3191تأثيرات عمده بر روند و مسير زندگی افراد دارند)صفايی موحد،گردد همگی عرضه نمی

ها و فرايندها ها، نگرشتوجهی و غفلت نسبت به برخی حوزه(كاركرد ايجابی: گاهی اوقات بی2

 آموزان داشته باشد)همان منبع(.های ضمنی برای دانشتواند پياممی

های زير را برای برنامه درسی پوچ )مغفول( بيان ( نيز كاركرد3194ـ صفرزاده و فتحی واجارگاه )

 می كنند:

(كاركرد نظری: دعوت به بازانديشی يا برقراری گفتگوی مستمر ميان حوزه هست ها و حوزه 3

نيست ها برای شناخت آنچه موجب مغفول شدن برنامه درسی می شود. اين موضوع شامل: 

                                                                                                                     
1 - www.sid.ir 

2 - www.noormags.com 

3 - omitted 
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ی های برنامه درسی، در حقيقت ديدن آنچه الف(دعوت به بکارگيری تخيّل در فرايند تصميم گير

 نيست قبل از آنکه نيست شود. ب(داشتن نگاهی پويا به برنامه درس و پايش مداوم آن، می باشد.

(كاركرد عملی: كاركرد عملی شامل دو وجه است: الف(تحميل محروميت های تربيتی كه 2

تأثيرات سلبی يا قابليت های  ممکن است ماندگار بوده و جبران ناپذير باشد. ب(به طور عمده

 كسب نشده را شامل می شود. 

 دانشگاه فرهنگیان

توجه برنامه های تربيت معلم، بازنگری و ارتقا كيفيت در  23و اوايل قرن  22در اواخر قرن  

آن به عنوان اولويت اساسی بسياری كشورها و مراكز علمی و پژوهش بين المللی بوده و حتی اين 

در نظام كالن آموزشی تلقی شده است. در همين راستا از طرف نهادهای علمی ـ  امر الزمه تحول

آموزشی و بسياری كشورها فعاليت های ويژه ای انجام شده است. سرعت تحوالت علمی و فن 

آوری، همه كشورها را ناگزير به تربيت شهروندان با سواد و نيروی انسانی توانمند، از طريق توجه 

وابستگی زيادی به توانمندی های معلم و تربيت معلم دارد، در نتيجه توجه  به آموزش و پرورش

به مراكز تربيت معلم و تالش برای ارتقای كيفيت فعاليت ها و برنامه های آنها بايد در رأس 

 (.3191اولويت های آموزش و پرورش كشورمان نيز قرار گيرد)بابايی، 

ش در طراحی و اجرای طرح تحول سند خوشبختانه رويکرد نوين وزارت آموزش و پرور

بنيادين در آموزش و پرورش می تواند نويدبخش تحوالت اساسی در ساختارهای منابع انسانی، 

اداری، پشتيبانی و آموزشی تعليم و تربيت حال حاضر ايران اسالمی باشد. يکی از اساسی ترين 

از آموزش و پرورش است كه محورهای اجرايی اين طرح بزرگ ملی آموزش نيروی انسانی موردني

اين امر در قالب ايجاد دانشگاهی در سطح ملی به نام دانشگاه فرهنگيان می تواند به سرانجام 

 برسد. 

انسانی  و توانمند سازی منابعفرهنگيان، دانشگاهی است: برای تأمين، تربيت دانشگاه ويژه 

و علم نافع مورد نياز آموزش و ترويج و پرورش، پيشرو در آموزش، پژوهش، توليد وزارت آموزش 

محور، توانمند در و تخصصی تربيتای های حرفهو شايستگیپرورش، سرآمد در آموزش 

ها، مبتنی بر معيارهای نظام و تربيتی در انجام مأموريتآموزشی های نوين گيری از فناوریبهره

گيری هويت يکپارچه ، شکلاستعدادها سازی برای شکوفايی فطرت،اسالمی، توانمند در زمينه

علمی و مديران مؤمن، آراسته به اسالمی، ايرانی، انقالبی دانشجو معلمان، برخوردار از هيأت 

آفرين، باورمند به جامعه عدل جهانی و تحول جوعمل صالح، تعالی اخالق اسالمی، عامل بهفضائل 

عالی انقالب و طبق مصوبات شورایتأسيس  نيمعو پرورش كه با اهداف وابسته به وزارت آموزش 
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و قوانين  وو فناوری علوم، تحقيقات  و پرورش وفرهنگی، ضوابط و مقررات وزارتين آموزش 

 (.3193)اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، شودمقررات مربوط اداره می

را بر عهده  یناستا یهاسيپرد تيدر تهران مستقر و هدا انيدانشگاه فرهنگ یسازمان مركز

و با توجه به  سيسأخواهران و برادران ت سيدو پرد تيجنس کيدارد. در هر استان به تفک

 هي. الزم به ذكر است كه كلباشندیم هاسيمجموعه پرد ريهر استان چند دانشکده ز یتوانمند

به امر دانشکده  ايو  سيعنوان پرد چارچوب تحت نيمركز( در ا 332معلم سابق ) تيمراكز ترب

)نوری ورزندیمبادرت م وستهيناپ یو كارشناس وستهيپ یدر دو سطح كارشناس یمعلم بوم تيترب

 (.3193امامزاده ئی، 
 

 انیفرهنگ دانشگاه یلیتحص یهادوره

 وستهیناپ یکارشناس ی(: دورهالف

در  طور متمركزبه و شودیمدت محسوب مبلند  یهاكه جزء دوره یآموزش یدوره نيا در

معلمان و  باشدیوابسته در حال اجرا م یهاو دانشکده انيفرهنگدانشگاه  یهاپرديس هيكل

در  یو قبول انيفرهنگ وستهيناپ یپس از شركت در كنکور كارشناس یمدرک كاردان یدارا رانيدب

نموده و موفق به كسب  ليتحص یصورت حضوربه یليبه مدت چهار ترم تحص یابرشته انتخ

  .گردندیوزارت علوم، تحقيقات و فناوری م دأييمورد ت یناسمدرک كارش

 یهيدر كل ليبا هدف تحقق اهداف ذ یليرشته تحص 37در وستهيناپ یكارشناس یدوره

 .باشدیدر حال اجرا موابسته  یهاها و دانشکدهاستان انيفرهنگپرديس دانشگاه  یواحدها

 معلمان. یهامهارت یسازنهيو به ديتجد -3

 در معلمان. رانيفراگ ازيو دانش مورد ن یعلم یهاها، مهارتو توسعه نگرش نيتکو -2

و كه به رفاه معلمان و سازمان آموزش  يیها و رفتارهادار و مستمر دانش،مهارتبهبود نظام -1

  كندیپرورش كمک م

 یبهتر برا طيب شراو كس یمعلمان در شغل فعل يیكارآ شيو افزا ديتول ،شتريب يیتوانا جاديا -7

 (.3199واجارگاه،  یاحراز امکانات باالتر )فتح
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 انيدانشگاه فرهنگ یليتحص یهاها و رشتهدوره: 3شکل

 وستهیپ ی(: دوره کارشناسب

دوم( فعاليت خود را  مسالي)ن 3193دانشگاه فرهنگيان از بهمن وستهيپ یكارشناس دوره

واحد  332طراحی شده و در3يلی مطابق شکل رشته تحص 36مقطع  نيدر ا .نموده استآغاز 

پذيرش دانشجو  شود.وابسته در سراسر كشور اجرا می یهاو دانشکده انيپرديس دانشگاه فرهنگ

و مورد توافق وزارتين آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و  یصورت بومبه یليدوره تحص نيدر ا

 باشد.فناوری می

شدگان آزمون سراسری، پس از از بين پذيرفته  وستهيپ یكارشناس یمعلمان دوره دانشجو

پذيرفته  .شوندیو پرورش، انتخاب متأييد صالحيت عمومی و تخصصی توسط وزارت آموزش 

و عنوان دانشجو معلم متعهد خدمت به وزارت آموزش شدگان نهايی با رعايت مقررات مربوط، به 
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آموختگی به تعهد دهند كه پس از دانش  پرورش پذيرفته شده و بايد پيش از ثبت نام رسماً

و پرورش شده توسط وزارت آموزش سال(، در محل تعيين  9ميزان دو برابر مدت تحصيل )

مدت تحصيل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت آنان محسوب  نيخدمت نمايند. همچن

 گردد.می

فلسفه تعليم و تربيت مبتنی بر  انيپژوهشی و تربيتی دانشگاه فرهنگآموزشی،  هایبرنامه

 یوزارت علوم، تحقيقات و فناوری م دأيياسالمی و متناسب با نيازهای آموزش و پرورش و مورد ت

واحد درسی در دو سال اول  15، حداقل تعداد انيباشد. باتوجه به اهداف تربيتی دانشگاه فرهنگ

دانشجويان دوره  باشد.ها، مشتمل بر دروس معارف دينی و تعليم و تربيت اسالمی میرشته امتم

واحد درسی  9موظفند طبق برنامه آموزشی مصوب، حداقل انيكارشناسی دانشگاه فرهنگ

عنوان كارآموزی به تدريس بپردازند و وزارت آموزش و پرورش موظف است زمينه اجرای آن را به

 (.3193ان،يدانشگاه فرهنگ سنامهفراهم كند )اسا

ه فرهنگيان وظايف و اختيارات اين دانشگاه در دو بند اساسنامه دانشگا 1مطابق با ماده 

ارايه شده است: اين وظايف در مقوله های خاصی دسته بندی شده اند؛ اين وظايف عبارتند از: 

تربيت معلمان )دوره های بلندمدت(، تربيت مديران آموزشی )دوره های بلندمدت(، نظريه 

ه مدت(، برگزاری كارگاه و همايش، همکاری با پردازی، توانمندسازی فرهنگيان )دوره های كوتا

مراكز آموزشی و پژوهشی مرتبط، مطالعات پژوهشی، توليد دانش، نشر و تأليفات و استفاده از 

(. اين وظايف بايد در درازمدت در اين دانشگاه شکل بگيرد تا بتواند 3191مدارس تجربی)بابايی،

 . به اهداف پيش بينی شده در اساسنامه دست يابند

به باور نگارندگان اين مطالب شايد جدی ترين مباحث مطرح شده در اين خصوص در 

 های اخير از سوی مهرمحمدی در قالب سخنرانی ها ومقاالت مختلف بيان شده است:سال

تأمين بخشی از نيازهای خاص آموزش و »اساسنامه دانشگاه فرهنگيان آمده:  29در ماده 

توسعه آن از طريق دانشگاه وجود ندارد، مطابق ضوابط و  پرورش در رشته هايی كه امکان

و مؤسسات آموزش عالی و هاهمقررات آموزش و پرورش از ميان دانش آموختگان ساير دانشگا

پژوهشی كشور و حوزه های علميه، مشروط به گذراندن دوره يکساله مهارت آموزی در دانشگاه 

در تعيين »حليل اين ماده معتقد است كه ( در ذيل ت3192مهرمحمدی )« بالمانع می باشد.

مصاديق رشته هايی كه دانشگاه فرهنگيان به اصطالح امکان توسعه آن را ندارد، می توان بسيار 

انقباضی يا انبساطی عمل نمود كه خود منشأ ابهام و دستاويزی برای عمل انقباضی است. فراتر از 

عمل در چارچوب گونه انقباضی است كه  اين به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش مصمم به

در اين چارچوب كمتر كسی مجال آن را خواهد يافت با تکيه بر مدرک دانش آموختگی در يکی 

به جرگه معلمان بپيوندد. اين برداشت از جمله مستند ها هاز رشته های موردنياز از ساير دانشگا
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نگيان پيدا كرده است. توضيح آنکه به جايگاهی است كه اين موضوع در اساسنامه دانشگاه فره

، كه علی االصول حاوی بحث مهمی درباره شيوه مکمل تأمين نيروی انسانی موردنياز در 29ماده 

( 25آموزش و پرورش است، در واپسين فرازها و حتی پس از بحث مربوط انحالل دانشگاه )ماده

يا تزئينی بودن امر مشاركت  رخصت طرح و بحث يافته است! ... اين خود گويای حاشيه ای بودن

« تربيت»( در كنار 29)ماده« تأمين»توسط آموزش عالی است و نشان می دهد كه موضوع 

آمده، رخداد قابل ذكری را در پی نخواهد داشت و همچنان وجهه  2ماده 3آنچنان كه در بند

نوپديد بالقوه  اساسی همت آموزش و پرورش، اگر نه انحصاری، آن است كه با اتکاء به اين ظرفيت

 «. رأساً به تربيت نيروی انسانی بپردازد

( ابعاد چهارگانه ای را برای برنامه درسی تربيت معلم به عنوان 3192مهرمحمدی )

چارچوب مفهومی قابل دفاع می داند و در اين چارچوب دو بعد نخست را ذيل مأموريت های 

ه طور طبيعی متوجه آموزش عالی می داند. دانسته و در نتيجه مسئوليت آن را بها هذاتی دانشگا

دو بعد ديگر نيز در زمره مأموريت های آموزش و پرورش قلمداد شده و به طور طبيعی مسئوليت 

 آن متوجه آموزش و پرورش است. ابعاد چهارگانه يا چهارضلعی تربيت معلم عبارتند از:

 (دانش تربيتی عام2    (دانش محتوايی3  تربيت تخصصی/نظری:

(برنامه آغازين ورود به حرفه 7     2/تربيتی توأم با كارورزی3(دانش محتوايی3   ربيت حرفه ای:ت

 معلمی

و در نهايت همه دانشگاهيان و اصحاب آموزش و پرورش، را به يک ضرورت تاريخی توجه 

 كه در 1«سند ملی برنامه درسی تربيت معلم»می دهد كه عبارتست از اقدام به امر مغفول توليد 

آن درباره شئون مختلف برناه درسی تربيت معلم، طراحی، تدوين، اجرا و ارزشيابی به وقوع 

 خواهد پيوست و بدين ترتيب مبنای تفاهمی برای اقدامات اجرايی بدست خواهد آمد.

وارونگی، رويکردی نوين به »( در پژوهشی تحت عنوان 3193مهرمحمدی و محمودی )

با تشريح برنامه « ربيت حرفه ای )با تأكيد بر علوم تربيتی(طراحی برنامه درسی معطوف به ت

كه با تلفيق دانش بالينی و كاربردی و دانش نظری و پيوند محيط كار و محيط  7درسی وارونه

كالس، فضای يادگيری جديد را ترسيم می كند كه هدف آن يادگيری خودراهبر، يادگيری مادام 

العمر، پاسخ به مسائل واقعی و اصيل، و پرورش مهارت های حل مسأله، تفکر خالق، تفکر 

ابی و مديريت مسأله در دانشجويان است. آنان همچنين دو رويکرد: انتقادی، و مهارت مسأله ي

                                                 
1 - pedagogical content knowledge (PCK) 

2 - practicum/internship 

3 - national curriculum framework for teacher education (NKFTE) 

4 - upside down curriculum design  
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تقدم تجارب كالسی و دانش نظری بر تجارب كلينيکی و بالينی و همچنين تقدم تجارب 

 كلينيکی و بالينی بر تجارب كالسی و دانش نظری را برای آن عنوان می كنند. 

بيت معلم سابق( مصداق تجارب ناگفته پيداست آنچه در دانشگاه فرهنگيان )و مراكز تر

 می باشد.  3كلينيکی و بالينی به حساب می آيد همان كارورزی

( پس از يک مطالعه تطبيقی در خصوص برنامه درسی تربيت 3194مالئی نژاد و ذكاوتی )

معلم در كشورهای انگلستان، فرانسه، ژاپن، مالزی و ايران در خصوص وضعيت كارورزی )تمرين 

همه كشورها واحدهايی را تحت عنوان تمرين معلمی برای »نتيجه رسيدند: معلمی( به اين 

حضور دانشجو ـ معلمان در كالس درس و مدرسه در نظر گرفته اند و آن را يکی از ضروری ترين 

برنامه های تربيت معلم می دانند و برنامه های خود را براساس آن طراحی كرده اند و درصدد 

اما با نگاهی به جزئيات برنامه، تفاوت هايی بين كشورهای «. ندافزايش طول اين دوره هست

موردمطالعه احساس می شود: به عنوان نمونه در انگلستان عالوه بر اين دوره يکساله آموزش 

حرفه ای و يادگيری براساس محيط كار در نظر گرفته شده است تا در اين دوره دانشجويان كامالً 

هفته در برنامه چهار  12پيدا كنند. طول دوره تمرين معلمی برای تدريس در مدرسه آمادگی 

هفته در برنامه سه ساله است. در فرانسه تمرين معلمی دانشجويان از سال دوم شروع  27ساله و 

و در طول دوره انجام می شود و هشت هفته آخر آموزش عملی اين دانش آموزان به صورت 

ورزی برای معلمان جديد تدارک ديده شده است. رسمی انجام می شود. در ژاپن يک دوره كار

طول اين دوره يک سال و به منظور ارتقای مهارت های عملی دانشجوـ معلمان طراحی شده 

است. در مالزی نيز اقدامات اساسی در اين زمينه انجام نشده است)همان منبع(. با وجود اينکه 

گسترش آن در طول دوره بودند، اما در همه كشورها تأكيد بر افزايش طول دوره تمرين معلمی و 

 (. 3194ايران هنوز تمرين معلمی در حد سه واحد در نظر گرفته شده است )مشفق آرانی، 

 روش و طرح پژوهش:

ماهيت پيچيده موضوعات علوم تربيتی و برنامه ريزی درسی، ايجاب می كند كه برای درک 

ت و زمينه مربوط، پژوهش صورت گيرد تا واقعيت های آن و روابط بين اجزاء، با توجه به باف

( اشاره می كند 3993) 2(. جنکينز3144درک بهتر و جامع تری به دست آيد )مارشال و راسمن،

كه پژوهش های حوزه برنامه درسی مانند پژوهش های فنی و يا حتی مانند ساير پژوهش های 

ست و برای درک عميق مسأله آموزشی به راحتی بر فرضيات قابل حصول و قابل آزمون استوار ني

پژوهشی در اين حوزه بايد از پژوهش های كيفی و عميق مدد گرفت)سلسبيلی و 

  (.3144حسينی،

                                                 
1 - internship 

2 - jenknis 
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چنانچه رويکرد زيربنايی پژوهش مدنظر باشد، می توان اين پژوهش را كيفی دانست. روش 

لعه موردی می باشد. هدف كلی هر مطا 2با روش تحليلی 3تحقيق مورداستفاده، مطالعه موردی

از ديدگاه كل نگر است. اين روش با ها همشاهده تفصيلی ابعاد مورد تحت بررسی و تغيير مشاهد

تأكيد بر فرايندها و درک و تفسير آنها انجام می شود. به عبارت ديگر انجام مطالعه موردی جنبه 

مستلزم گردآوری مطالعه اكتشافی دارد نه تأكيدی. انجام مطالعه موردی برای درک عمقیِ مورد، 

از منابع چندگانه و تفصيلی برای بدست آوردن تصويری عميق از دور ها هداد

(. در پژوهش حاضر نيز برای درک بهتر موضوع پژوهش از ويژگی های 3199است)بازرگان،

پژوهش كيفی، مانند استفاده از منابع چندگانه برای جمع آوری اطالعات، مطالعه موردها، تفسير 

 براساس ويژگی های بافت يا زمينه و ... استفاده می شود.  واقعيت ها

در پژوهش های كيفی از روش هايی مانند مشاهده مشاركتی، ها هبرای جمع آوری داد

و بی ساختار، مصاحبه متمركز و تحليل محتوای اسناد مربوطه  1مصاحبه نيمه ساختارمند

آوری اطالعات و ايجاد پايگاه داده از  استفاده می شود. استفاده از منابع چندگانه برای جمع

اصول مهم پژوهش های كيفی است. اگر نتيجه تحقيق يا هر حقيقتی از سه منبع مختلف داده يا 

بنابراين محقق برای جمع آوری  (.3191بيشتر تأييد شود، متقاعدكننده تر خواهد بود)نيرو،

در مراكز تربيت معلم و معلم در از تجربيات خود به عنوان دانشجو در دوران تحصيل ها هداد

دوران خدمت، مصاحبه با همکاران و همچنين مطالعه اسناد و مدارک كتابخانه ای استفاده كرده 

در مرحله نخست، پس از گردآوری داده ها، ها هاست. در پژوهش حاضر برای تجزيه و تحليل داد

اغلب فرايند جمع آوری  جمع بندی، نتيجه گيری و تفسير صورت می گيرد. در مراحل بعدی،

 به هم وابسته اند و هم زمان انجام می شوند. ها هداده ها، نظم دادن و تجزيه و تحليل داد

 و یافته های پژوهش:ها هتجزیه و تحلیل داد

در تحليل داده ها، می توان به تأثير قابل توجه حذف برنامه تربيت دبير كار و فناوری در 

كه می توان با استفاده از دو مرحله كدگذاری باز و محوری، آنها را عرصه های مختلف اشاره كرد 

 در دو دسته اصلی آثار منابع انسانی، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری طبقه بندی كرد. 

در اين پژوهش منظوركليه افرادی است كه در اجرای برنامه درسی كارو  (منابع انسانی:1

 را به دوش می كشند.  "دبير كار و فناوری"فناوری عنوان 

                                                 
1 - case study 

2 - analytical 

3 - semi structured interview 



... انيدر دانشگاه فرهنگ یكار و فناور ريدب تيبرنامه ترب  

 95 

 72با گذشت حدود الف(فرایند ریزش دبیران متخصص کار و فناوری بدون جایگزینی: 

و آغاز فرايند ريزش دبيران و خارج  "حرفه و فن"سال از داير شدن برنامه درسی كار و فناوری 

چندان شدن از چرخه ی آموزش و پرورش به دليل فرا رسيدن سن بازنشستگی، در آينده ای نه 

نزديک آموزش در اين حوزه با چالش های اساسی مواجه خواهد شد. به عنوان نمونه در يکی از 

دبير به طور همزمان بازنشسته می شوند كه  5دبير اختصاصی اين درس،  12شهرستان ها از 

جايگزينی برای آنان پيش بينی نشده است، اضافه بر اين می توان بازنشستگی های پيش از 

 ... را نيز اضافه كرد.  موعد، و

استفاده از دبيران  ب(واگذاری آموزش و تدریس به دبیران غیرمتخصص و غیرمرتبط:

غيرمرتبط كه متأسفانه تحت هر عنوان )كمبود دبير تخصصی، جبران كمبود ساعات ديگر دبيران 

 .است نيز از جمله مسائل چالش انگيز ،(3196و ايازی،3199و ... (نمايان گر است)فروزنده،

داشتيم االن هم هست.  "در توصيف اين مشکل می گويد:  و فناوری حسين زاهدی دبير كار

اومده حرفه و فن تدريس  ، جغرايه و...هستن بدون اينکه تخصصی داشته باشن مثالً دبير علومه

 ."اُومده درس رو گرفته نيا مشکل ديگه ای داشت دبير نداشتنكنه باالخره 

در سال های گذشته آموزش و پرورش  د به بدنه آموزش و پرورش:ج(جذب افراد ناکارآم

و مؤسسات آموزش عالی از طريق آزمون ها هبرای جبران اين نقيصه، از فارغ التحصيالن دانشگا

استخدامی و يا تحت عناوين معلمان حق التدريس استفاده نموده است، به عنوان نمونه در 

 9نفر دبير كار و فناوری، 25مشغول به خدمت است از  منطقه آموزشی كه نگارنده مطالب در آن

التدريس، آزمون استخدامی جذب  نفر زن( را از طريق نيروهای حق1نفر مرد،6نفر از دبيران )

اساسنامه دانشگاه فرهنگيان ـ كه جذب اينگونه افراد را  29نموده اند. متأسفانه بر خالف ماده

وزی می داند. ـ اين افراد بدون هيچ دوره آمادگی وارد مشروط به گذراندن دوره يکساله مهارت آم

چرخه آموزش می شوند كه مشکالت عديده ای ـ حتی در كالس داری ـ را هم برای خود و هم 

 برای دانش آموزان فراهم آورده است.

از پيامدهای به كارگيری افراد ناكارآمد و همچنين افراد غيرمرتبط در آموزش و پرورش به وجود 

نوعی فاصله در بين فرايند آموزش و تدريس اينگونه افراد و دبيران مرتبط اين حوزه آمدن 

 از آن نام برد.  "شکاف يادگيری و آموزش"دانست كه می توان از آن تحت عنوان 

د(تغییر رشته و دوره های تحصیلی فارغ التحصیالن اسبق مراکز تربیت معلم )دانشگاه 

، دبيران بعد از "حرفه و فن سابق"دبيران كار و فناوری  در خصوص ادامه تحصيلفرهنگیان(: 

آزمون كاردانی به كارشناسی)ويژه اخذ مدرک كاردانی از مراكز تربيت معلم سابق، تنها از طريق 

فرهنگيان( می توانند مدرک كارشناسی حرفه و فن را اخذ نمايند و هيچگونه امکانی برای ادامه 



 علی عبدالخانی، سعيد صفايی موحد
 

1319 پاييز و زمستان، 9، شماره 5عات برنامه درسی آموزش عالی، سال دوفصلنامه مطال  

 

96 

حت عنوان كارشناسی ارشد حرفه و فن و يا دكتری برايشان تحصيل در مقاطع باالتر تحصيلی ت

هروز كاردانی تغيير رشته می دهند. دبير ب وجود ندارد. به همين دليل اكثر دبيران بعد از دوره

خيلی از كسانی كه ميرن ادامه ميدن "كند: خود را اينگونه بيان می دليل تغيير رشته كيلیو

فوق ليسانس بريم باالتر، بعد اگه بخوان ليسانس از كاردانی  فکرای بزرگی تو سرشونه مثالً ميگن

خوبی برن. ميگن ميتونيد برق بريد ولی سختن اينا.  برن ليسانس حرفه، بعدش نميتونن رشته

چون توی ليسانس چيز زيادی نميخونن ولی رشته های ديگه مثل علوم تجربی من  هم سختن

يتونم زيست شناسی شركت كنم يا فيزيک برم خودم كه علوم تجربی رفتم تو ليسانس راحت م

مثالً چون يه چيزی ميخونم توی ليسانس حاال دارم ميخونم ولی توی دوره كاردانی يا كاردانی به 

كارشناسی حرفه و فن چيز زيادی نميخونيم. متفاوته يعنی همه چی ميخونی هيچی هم 

درسا تو دانشگاه  بگير همه تو در نظر مثالً "در اين ارتباط می گويد: : نيفر نيزخلی . ع"نميخونی

آزاد رشته شون رو داشتن، تنها رشته ای كه رشته ش رو نداشت همين حرفه و فن بود. به همين 

خودشون. ... مثالً  خاطر اكثر معلمای حرفه مجبور می شدن رشته ای انتخاب كنن غير از رشته

ای غير از يا تغيير مقطع دادن يا  خيلی از كسانی همو سال اول ادامه تحصيل دادن رفتن رشته

اينکه رشته شون رو عوض كردن. مثالً من خيلی نمونش رفتن علوم تجربی خوندن. خيلی ياشون 

  ."مثالً رفتن ادبيات خوندن

گونه آموزشی ـ چه در پايين ترين بدون شک هر (امکانات سخت افزاری و نرم افزاری:2

ـ بدون در ها هرين سطح مانند آموزش در دانشگاو چه در عالی ت سطح مثل آموزش در دبستان

اختيار گرفتن وسايل و امکانات كمک آموزشی ناقص و گاهی عقيم خواهد ماند. آموزش دروس 

تخصصی كار و فناوری در دانشگاه فرهنگيان نيز از اين قاعده مستثنی نيست. تالش های فراوانی 

ابزار و امکانات و ... در پرديس ها و در جهت تأسيس كارگاه های مختلف و تجهيز آنها به 

دانشکده های دانشگاه فرهنگيان ـ مراكز تربيت معلم سابق ـ در طول ساليان متمادی صورت 

و  3196گرفته است، با توقف پذيرش دانشجوی حرفه و فن در مراكز تربيت معلم در سال 

دوره كارشناسی  "و فن حرفه"همچنين حذف آگاهانه يا غيرآگاهانه رشته آموزش كار و فناوری 

سال تجهيزات و امکانات تخصصی اين رشته در پرديس های  4عمالً 3193پيوسته در سال 

مختلف دانشگاهی در شهرهای مختلفی همچون اصفهان، يزد، مشهد و ... از يکسو بالاستفاده 

عمالً از  مانده و از سوی ديگر تکنسين و مدرسان مختلفی كه در اين مراكز مشغول فعاليت بودند،

 چرخه آموزش عالی خارج و به مقاطع و دوره های تحصيلی ابتدايی و متوسطه فرستاده شدند. 
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 جمع بندی و نتیجه گیری

آنچه از مرور مباحث مطرح شده به دست می آيد آنست كه دانشگاه فرهنگيان به عنوان 

تربيت معلمان را دانشگاهی است كه وظيفه تأمين بخشی از نيازهای خاص آموزش و پرورش و 

برعهده دارد. نگاهی به اساسنامه دانشگاه فرهنگيان نقش انحصاری اين دانشگاه را در آموزش و 

تربيت معلم هويدا می سازد. فراتر از اين به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش در جذب فارغ 

، مصمم به عمل التحصيالن رشته هايی كه امکان توسع آنان در دانشگاه فرهنگيان وجود ندارد

چارچوب گونه انقباضی است كه در اين چارچوب كمتر كسی فرصت آن را خواهد يافت كه با 

به جرگه معلمان هاههای موردنياز از ساير دانشگاتکيه بر درک دانش آموختگی در يکی از رشته

 (.3192)مهرمحمدی، بپيوندد

رنامه درسی پوچ آشکار، برنامه برنامه درسی مغفول )پوچ( به دو نوع زير تقسيم می شود: ب

( قسم سومی را نيز تحت عنوان برنامه 3194(، موسی پور)3199درسی پوچ پنهان )مهرمحمدی،

درسی پوچ محذوف مطرح نموده اند. به نظر می رسد كه مفهوم برنامه درسی پوچ مغفول )پوچ( 

رسی از جهات ذيل حائز به عنوان يکی از سرمايه های مفهومی و ارزشمند حوزه مطالعات برنامه د

باشد: پيام مهم اين مفهوم دعوت تصميم گيرندگان برنامه درسی به تأمل درباره آن  اهميت

چيزی است كه می توانست در برنامه درسی رسمی قرار گيرد و به علّت غفلت و عادت از حوزه 

و عادت (. آنچه از برنامه درسی قصد شده به ديد سنت Eisner,1994هست ها حذف شده اند)

 ای برای يادگيرندگان داشته باشدتواند پيامدهای مخرب و يا محدودكنندهحذف شده است می

(Flinders et al,1986.) 

به طور كلی می توان گفت برنامه تربيت دبير كار و فناوری در دانشگاه فرهنگيان را به 

برنامه های جذب و  دانست، كه به صورت آشکارا از "برنامه درسی مغفول)پوچ( آشکار"عنوان 

تربيت معلم در دانشگاه فرهنگيان حذف شده است. حذف تربيت دبير كار و فناوری در دانشگاه 

فرهنگيان مشکالتی همچون جذب افراد ناكارآمد به آموزش و پرورش، واگذاری تدريس به افراد 

وجود در افزاری مافزاری و نرمغيرمتخصص و غيرمرتبط و بالاستفاده ماندن امکانات سخت

 های دانشگاهی و ... را درپی خواهد داشت.پرديس

گردد جهت جلوگيری از ايجاد وقفه در فرايند آموزش كار و فناوری، شورايی پيشنهاد می

متشکل از شورای مؤلفان و سياستگزاران گروه كار و فناوری دفتر تأليف كتب درسی كار و دانش 

زی آموزش عالی و تصميم گيرندگان در دانشگاه وزارت آموزش و پرورش و متخصصان برنامه ري

فرهنگيان اقدام به توليد برنامه جذب دانشجو رشته آموزش تربيت دبير كار و فناوری در دوره 

 كارشناسی پيوسته جهت آموزش و تربيت دبير در اين حوزه بنمايند. 
 



 علی عبدالخانی، سعيد صفايی موحد
 

1319 پاييز و زمستان، 9، شماره 5عات برنامه درسی آموزش عالی، سال دوفصلنامه مطال  

 

99 

 منابع 
دنیای زیبای حرفه و فن. ته حرفه و فن. (. بررسی مشکالت آموزشی و جايگاه اجتماعی رش3196ايازی، فاطمه.)

 < http://herfevafan1386.blogfa.com>[: 2/33/3196، ]دسترسیوبالگ شخصی
(. تحليل محتوای اساسنامه دانشگاه فرهنگيان از منظر وظايف و تطابق آن با سند 3191بابايی، علی.)

)گردآورندگان(،  یريو عصمت م انياحمد خامستحول بنيادين در آموزش و پرورش در اثر 

 در پرورش معلم متعهد و متخصص انیرسالت دانشگاه فرهنگ شیمجموعه مقاالت هما

 : انتشارات چهار درخت.رجندي. ب(19-52)صص

 . تهران: انتشارات ديدار.مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته(. 3199بازرگان، عباس.)

پژوهش در حوزه برنامه  ینقادانه روش شناس یرس(. بر3197). نيمحمد حس ،ینينادر و حس ،یليسلسب

 رانیدر ا یدرس برنامه قلمروانجمن برنامه ريزی درسی ايران )گردآورنده(،  اثر در رانيدر ا یدرس

  سمت.انتشارات . تهران: (66-93)صص

ر . مقاله ارايه شده به دانشنامه برنامه درسی )منتشبرنامه درسی مغفول(. 3191صفايی موحد، سعيد .)

 نشده(.

برنامه  یوعمل ینظر یها هيو پا ميبر مفاه ی. گذر(3194.) كورش ،واجارگاه یفتح و مريم ،صفرنواده

آموزش در  یراهبردها یپژوهش -یدوماهنامه علم. ی)مغفول( در آموزش پزشک Null یدرس

 74-72صص( :3) 3 ;3194. یعلوم پزشک

انجمن حرفه و فن استان منظر دبيران. (. مشکالت درس حرفه و فن از 3199فروزنده، نوشين .)

 //:http>[: 39/9/3199]دسترسی. چهارمحال و بختیاری. وبالگ شخصی

herfevafanostan.blogfa.com > 
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در پرورش معلم متعهد  انیرسالت دانشگاه فرهنگ شیمجموعه مقاالت هما)گردآورندگان(، 

 : انتشارات چهار درخت.ندرجي. ب(34-39)صص و متخصص

وارونگی: رويکردی نوين به طراحی برنامهای درسی (. 3193.) فيروز ،محمود و محمودی، مهرمحمدی
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 .373-344صص، 6، شماره 1، سال عالی

. غفلت زدایی از ابعاد و مؤلفه های برنامه درسی ناگفته )مغفول((. 3194موسی پور، نعمت ا... .)

 سخنرانی ارايه شده در دومين نشست ماهيانه انجمن مطالعات برنامه درسی ايران.

 نیششم. مقاله ارايه شده در پنهان مدرسه یدر برنامه درس ارتيز يینقش القا(. 3192نيرو، محمد .)

 .ییجار دیآموزش در دانشگاه شه یمل شیهما

 دراصفهان  انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو یهادگاهید یبررس(. 3193ی، مجتبی .)انوری امام زاده 

. پايان نامه كارشناسی ارشد دانشکده آنان یهامدرسان از آموخته یابیارزش یمورد چگونگ
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