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 2رضا صابری

با هدف بررسی و تبیین پیامدهای ضمنی برنامه  مقالهاين چکیده: 

درسی رشته آموزش ابتددايی در دانگدهاه فرهنهیدان ان داه شدده      

رشدناتتی و در االد    است. روش پژوهش کیفی و از ندو  پديدا 

نفدر از اسدتادان و دانگد ويان     69مصاحبه نیمده سداتتاريافته بدا    

آموزش ابتددايی دانگدهاه فرهنهیدان کرمدان ان داه شدد. ت لید         

مصاحبه به سه شک  کدگذاری باز، م دوری و انتادابی ردورت    

های اين پژوهش نگان داد که برنامه درسدی دانگدهاه   گرفت. يافته

ها در شش های ضمنی متعددی است. اين پیاهفرهنهیان دارای پیاه

اجتماعی، واحدهای درسی، فضدای   -حوزه: استادان، روابط اداری

يدادگیری ادرار داشدت.     -کالبدی، دانگ ويان و فرايندد يداددهی   

های مهم برنامه درسدی شدام  يدادگیری    های ضمنی در مؤلفهپیاه

 -ری جانگینی اسدتاد مدرسده ای، يدادگیری و تسدهی  روابدط ادا     

اجتماعی، فاردله گدرفتن از رشدته ت صدیلی، تمرکدز بدر فضدای        

کالبدی و دور شدن از تربیت معلمان، دوگانهی در مفهوه دانگ و 

و معلددم و بدده حاشددیه رفددتن دانددش نیددری در فراينددد يددادگیری 

 باشند. می

آموزش ابتدايی، دانگدهاه فرهنهیدان، برنامده درسدی     ها: کلیدواژه

 امه درسی ضمنیپنهان، تربیت معلم، برن
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Abstract: The purpose of this study was to 

investigate and explain the implicit 

outcomes of elementary education 

curriculum at Teacher Training University. 

The research method was qualitative and of 

phenomenological type that has been done 

in a semi-structured interview with 32 

professors and elementary education 

students of Kerman at Training University. 

The interview analysis was in three forms 

of open, axial and selective coding. The 

findings of this study had implicit 

messages of important elements in 

curriculum include learning to replace a 

school teacher , learning and facilitating 

social-ministerial relations, getting away 

from the study field, focus on physical 

space And getting way from the teacher 

training, duality between the concept of 

student and teacher, getting away from the 

theory in learning process.   
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 مقدمه

یان و مديران مدارس فکر کنند ترين سفسطه تربیتی اين است که مرببزرگبه تعبیر ديويی 

(. 0،9110دوچ و فرگوسنآموزند که آنان اصد آموزش دادن آن را دارند )ها چیزی را میبچه

تواند اهداف ااب  انتیار اين تعبیر نگان دهنده آن است که برنامه درسی اصد شده نمی

تايج به دست آمده از (؛ بنابراين ن9،9100ريزان را در نیاه آموزشی م قق سازد )هاباردبرنامه

 فرايند يادگیری را بايد در ساير انوا  برنامه درسی از جمله برنامه درسی پنهان جست و کرد.

کنند و در آن نیاه حاکم به ها استفاده میبرنامه درسی پنهان، مفهومی است که نئومارکسیست

تود را از طريق نیاه  کنند تا بتواند اهدافرورت آگاهانه به مدرسه به عنوان ابزار نهاه می

آموزشی م قق ساتته و به بازتولید نیاه ااتصادی اجتماعی حاکمیت بپردازد )منصوری، 

( 9100، يانهور، کروان )6(. در همین زمینه پژوهش ساهان0600کريمی، کوثری و عابدينی،

لی ای ]به رورت آگاهانه[ در کوزووو عهايی برای حفاظت از فرهنهی ترکیهنگان داد کمیته

های ماتلف سیاسی، اجتماعی و آموزشی تگکی  شد تا نگان دهد برنامه رغم فگارهای گروه

های درسی منتق  های کالسی و کتابدرسی پنهان از طريق معلم در کالس درس، فعالیت

شود و عوام  فرهنگ، زبان و هويت عنارری هستند که بايد از آنها مراابت شود تا فرهنگ می

 موزشی کوزوو حفظ شود.ترکیه در نیاه آ

نو  ديهری از برنامه درسی که با برنامه درسی پنهان تگابهات زيادی دارد اما با آن کمی       

متفاوت است برنامه درسی ضمنی است. زمانی که نیاه آموزشی از اهداف برنامه آگاه است و 

و اهدافی را دنبال آموزان امور معلمان از آن آگاهی ندارند و همچنین برتی موااع که دانش

کنند ولی مسئوالن، معلمان و نیاه آموزشی از آن آگاهی ندارند به عنوان برنامه درسی می

ها و ت ارب (. اين برنامه باش مهم يادگیری0633شود )مهرم مدی، ضمنی تلقی می

 آموزان و تعام  پويای آنان با فرهنگ يا م موعه روابط و مناسبات، اوانین و مقرراتیدانش

های غیر تعمدی، اصد نگده و عمدتاً ارزشی، هن اری و نهرشی است که از سنخ آموتته

                                                 
1. Deutsh, Ferguson 

2. Hubbard 

3. Sahan, Uyangor, Kervan    
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تعامالت، جو کلی .اين (9102، 9، السابی9109، 0، کاباکا0633، مهر م مدی،0000يزنر،)آاست 

ها و باورهای يادگیرنده، اساتید م یط آموزشی را شک  داده و بر چهونهی احساسات، ارزش

گیری برنامه درسی نانوشته را هم تعیین نمايد تواند جهتگذاشته و می و کارکنان تأثیر

 (. 0600، سب انی نژاد، احمدآبادی، م مدی و م مدی،0600)پردتته، کاظم پورو شکیبايی، 

گرا دارای در کنار برنامه درسی نانوشته، دانگهاه فرهنهیان به عنوان يک دانگهاه مأموريت    

باشد و مهمترين وظیفه آن تربیت معلمان متاصص و متعهد می رسالت و اهداف تاری است

ها و ای از رفتارها، نهرشم موعه(. شايستهی معلمان 0600)اساسنامه دانگهاه فرهنهیان،

شود که بايد توسط افراد برای موفقیت در کار و حرفه وجود داشته باشند می باورهايی را شام 

؛ تروشی، نصرارفهانی، میرشاه جعفری 9109، 0و ديلون، راگان، بیهت  9101، 6)گنزی و هاکر

های معلمی و اتالق ها شام  دانش تاصصی، مهارت(. اين شايستهی0600و موسی پور،

اما از ک ا معلوه که اين نهاد با اهمیت  (؛0600باشند )وزارت آموزش و پرورش، ای میحرفه

 بتواند به اهداف تود دست پیدا کند؟

تواند ت قق اهداف ای میناتواسته و پنهان به عنوان متغیرهای مداتله اين است که عوام 

 را با مگک  مواجه کرده، به آنها کمک نمايد و يا پیامدهای ديهری را به همراه داشته باشد

( نقش عوام  پنهان را در 0600.در اين راستا، پژوهش آزادی و همکاران )(2،0009)اندرسون

ی معلمان به مددجويان در دانگ ويان پرستاری و مامايی دانگهاه اهای حرفهانتقال شايستهی

شرکت  930ت لیلی و از م مو   -علوه پزشکی بوشهر نگان داد. در اين مطالعه توریفی

تواند به عنوان يک ابزار آموزشی در انتقال کننده، برنامه درسی پنهان، با تمرکز بر تعامالت می

ريزان آموزشی جهت دستیابی به ، فراگیران و برنامههای آموزشی در تدمت مدرسانمهارت

 اهداف باالتر تعلیم و تربیت ارار گیرد.

با توجه به اين عوام  ناتواسته، لزوه تأم  دائم و پیوسته در برنامه درسی و روند اجرای      

(. در همین رابطه پژوهش دهقان، مهراه و کرمی 9113، 3آن ضروری است )جاکوبسون

                                                 
1. Cubukcu 
2. Alsubaie 

3. Gonczi & Hager 

4. Ragan, Bigatel & Dillon 

5. Anderson 
6. Jacobson 
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ن داد اگر چه دانگهاه فرهنهیان به سمت پژوهش م ور بودن حرکت کرده است ( نگا0602)

های های فضا و امکانات، زيرساتتهای ماتلف از جمله در باشهايی در حوزهاما کاستی

توان ررفً بر فیزيکی و ت هیزاتی و نیروی انسانی متاصص و با انهیزه وجود دارد لذا نمی

ی و رريح تمرکز نمود، بلکه تمامی عوام  تأثیرگذار م توای آموزشی و واحدهای تاصص

ها باشند که هرکداه از اين باشفیزيکی و اجتماعی همهی دارای م توايی آموزشی اثرگذار می

رغم وجود دروس دارای پیامدهای تاص تود هستند. به عنوان مثال در باش آموزش علی

ق، دروس تربیت اسالمی و تاصصی مانند روانگناسی، فنون تدريس، سن ش، روش ت قی

وجود ساعات فرهنهی در برنامه هفتهی، دانگ ويان اين دانگهاه دارای تفکر و نهرشی علمی 

(. حتی دانگ و معلمان 0602نبوده و دغدغه فرهنهی الزه را ندارند )سماوی، میرزاده و اديبان،

ف درسی در دستیابی به باشند، اهمیتی به ان اه تکالیتر نیز میهای باالتر که بات ربهدرتره

(؛ همچنین عوام  0600اهداف آموزشی ندارند )کلباسی، نصرارفهانی، تروشی، اطهری، 

انهیزگی دانگ ويان دانگهاه فرهنهیان به ن وه برتورد و جايهاه علمی اساتید و امکانات بی

به تود  دانگهاه شام  تغذيه، م توای دروس و کاربرد آنها در آينده، دوستان و مساي  مربوط

(. اين مساي  0603شود )رومانی، عالی پور و فرتی،های دانگهاه مرتبط میدانگ و و سیاست

توان از چندين جهت مورد توجه ارار داد. ناست از جهت ت قق اهداف، دوه از جهت را می

يابی به راهکارهايی مؤثر و کارآمد. ضرورت پرداتتن نتايج و تروجی و سوه از جهت دست

ه درسی از جهت اهداف، به اين اشاره دارد که در گاه ناست مگاص گردد اهداف به برنام

اند؟ آيا يافتهشده تا چه میزان ت قق ارلی و رري ی که بر عهده دانگهاه فرهنهیان گذاشته

ضعف برنامه درسی رسمی تربیت معلم موج  عده ت قق اهداف شده است؟ )مهرم مدی، 

ته ديهری وجود دارد؟ آيا عوام  ناتواسته و پنهان در جهت ( يا عوام  پنهان و ناتواس0609

نمايند. آيا برنامه درسی کنند يا برتالف آن عم  میاهداف برنامه درسی رسمی حرکت می

های معلم تئوری زده است؟ يا جنبه عملی و توجه به ااتضائات و مواعیترايج در تربیت

 پیچیده آموزش و تدريس هم دارد؟ 

گرفته و نتايج ضمنی و دها و نتايج ناتواسته، چه پیامدهای ضمنی شک از منیر پیام

باشند؟ همچنین ناتواسته اي ادشده؟ تا چه اندازه با اهداف دارای اشتراک و افتراق می
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تروجی دانگهاه فرهنهیان که همان معلمان متاصص و متعهد و پژوهگهر جامعه بايد باشند 

اين معنا و پیاه ضمنی را به همراه دارد  "دانگ و معلم"آيا   يافته است؟ به عنوان مثالآيا ت قق

های معلمی را فراگیرد و معلمی نیازمند دانش و تاصص باال نیست؟ که تنها بايد مهارت

شود )بازرگان، مهرم مدی، مگکلی که در آموزش عالی به ضعف م توا م وری تعبیر می

( نیز 0600پژوهش سلیمی، سائد و عبدی ) (، همانطور که0601زندی، ابراهیم زاده و سرمدی،

ها، پژوهش، سازوکار ورودی، فرايند، نگان داد در میان هفت کارکرد برنامه درسی و سرفص 

ها تروجی، فضا و ت هیزات، آموزش، اداری مالی و نیروی انسانی، برنامه درسی و سرفص 

رائه راهکارها و يا نهاه اي ابی های ناتواسته را به همراه داشته است. از منیر ابیگترين آسی 

با شناسايی و نگان دادن تفکر و روح علم گريزی که شک  گرفته به تبیین چهونهی اي اد اين 

های مؤثری را برای ارالح آنها فراهم ها و جايهزينروح و تفکر پرداتته و بتوانیم بدي 

 نمايیم.

، جاکوبسون، 0633 مدی،، مهرم0000با توجه به اهمیت برنامه درسی ضمنی )آيزنر، 

(، نقش 0600سب انی نژاد و همکاران، 0600، پردتته و همکاران، 9100، هابارد، 9113

، 9100ای معلمان )ساهان و همکاران، های حرفهپیامدهای يادگیری در تدوين رالحیت

( و وجود 0609(، ضعف برنامه درسی تربیت معلم )مهرم مدی، 0،9191ايمانت و وندروال

، 0600ی ناتواسته منفی در برنامه درسی دانگهاه فرهنهیان )کلباسی و همکاران،پیامدها

، رومانی و 0600، سلیمی و همکاران، 0602(، دهقان و همکاران، 0602سماوی و همکاران، 

( اين پژوهش بر آنست که پیامدهای ضمنی برنامه درسی دانگهاه فرهنهیان 0603همکاران، 

 گیرد؟میچیست و چه عواملی را در بر 

 روش پژوهش

 –اين پژوهش با رويکرد کیفی و با استفاده از روش پديدارشناتتی، و به عبارتی شک  تبیینی 

پديداری رورت گرفت. بعد تبیینی اشاره به اين دارد که بايد مگاص نمود چه عواملی من ر 

ان رئالیسم انتقادی های اتیر متأثر از آراء متفکراند. اين بعد در سالبه بروز اين پیامدها شده

                                                 
1. Imant & Vanderwal 
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 3، مارگارت آرچر2در فلسفه و اندرو سیر 0، جان سرل6، ره هره9، ريچارد بويد0باسکارمث  

جامعه آماری اين پژوهش استادان و دانگ ويان دانگهاه فرهنهیان  (.9112، 0)توپر باشدمی

د. نمونه کرمان در دو پرديس پسران )تواجه نصیرالدين طوسی( و دتتران )شهید باهنر( بودن

و در دسترس شام  ت ارب  3گیری هدفمندمورد مطالعه در اين پژوهش به رورت نمونه

و  زيسته دانگ ويان رشته علوه تربیتی دانگ ويان سال سوه و چهاره با توجه به تعداد کالس

عضو هیات  01دانگ وی پسر وده دانگ وی دتتر( و  09دانگ و ) 99ها شام  تا اشبا  داده

هاه ادامه يافت. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساتتاريافته بود که با استفاده از سواالت علمی دانگ

باز پاسخ مصاحبه شونده بتواند بدون سوگیری آنچه را که ت ربه کرده و باور دارد بیان نمايد. 

اين مصاحبه به مدت يک تا يک ساعت و نیم به طول ان امید و با استفاده از ضبط روت و 

اری حین مصاحبه رورت گرفت و بعد از ان اه مصاحبه تمامی مطال  بر روی ياداشت برد

کاغذ به رشته ت رير درآمد و مورد ت لی  ارارگرفت. شیوه ت لی  به شیوه نیاه دار و و در 

چهار سطح و به شک  کدگذاری باز، م وری و انتاابی ان اه شد. در سطح اول بر اساس 

ود. سطح دوه کدگذاری باز که طی آن ناه گذاری يادداشت شاصی اب  و حین مصاحبه ب

( مفاهیم است تا مفاهیم از يکديهر متمايز 0ای مداه )االکلنهیمفاهیم از طريق ان اه مقايسه

(. در سطح سوه که به رورت کدگذاری م وری برای 0003، 01شوند )اسراووس و کوربن

گیرد جهت تأمین اعتبار ورت میها از طريق کنار هم ارار دادن مفاهیم مگترک راي اد مقوله

از  09"باورپذيری"( استفاده شد. در معیار 0032) 00ها از معیارهای چهارگانه گابا و لینکلنيافته

)بازتورد از طريق مصاحبه شوندگان( و  06"مگارکت کنندگان"دو روش بررسی توسط 

                                                 
1. Roy Bhaskar 

2. Richard Boyd 

3. Rom Harre´ 

4. John Searle 

5. Andrew Sayer 

6. Margaret Archer 

7. Topper .Keith  

8. Purposive Sampeling  

9. Flip- Flop Technique 

10. Strauss & Corbin  

11. Lincoln & Guba 

12. Credibility 

13. Member Chech 
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از  9"ال پذيریانتق")متاصصین همکار( رورت گرفت. در معیار  0"همتايان "اظهارنیر توسط 

های باالتر بودند يعنی انتااب دانگ ومعلمانی که در تره "نمونه گیری هدفمند "روش 

توانستند به پژوهگهر معرفی کنند وهمچنین انتااب دانگ ويان و استادانی که اين افراد می

نفر از متاصصین حوزه تعلیم و  6با اظهار نیر  6"اطمینان پذيری"ان اه گرفت. در معیار 

تربیت و برنامه درسی اين اطمینان حار  شد که فرايند مصاحبه از ر ت و دات الزه 

اب ، حین  2"های تأملینهارش ياداشت"از روش  0"تايید پذيری"برتوردار است و در معیار 

های مگارکت و بعد از مصاحبه جهت تأمین اعتبار يافته استفاده شد که در آن سواالت و پاسخ

 ها اعمال شود.ر آنان ارار گرفت تا نیرات ارالحی در پاسخکنندگان در اتتیا

 هایافته

 : کدهای باز، م وری و انتاابی از پیامدهای ضمنی برنامه درسی0جدول 
 کدهای باز کدهای م وری کدهای گزینشی

لیسدانس  کنند، اساتید اکثدراً فدوق  ها را به مواع ثبت نمیاساتید نمره
را آموزش دهدد، تدود اسدتاد بايدد      هستند، استاد بايد کالس داری

منیم باشد، اساتید به روز نیستند، استادان پر ادعا که معلدم بودندد،   
مند نمره استاد يعنی همان معلمان دبیرستان ما، برتی اساتید ضابطه

کنندد، اسدتادان کدم    دهند،  برتی اسداتید يداس را تدرويج مدی    نمی
ستاد راهنمدا، اسدتاد   تاصص، استاد کنفرانسی، معلم راهنما بهتر از ا

سه  گیر، استاد بدون پژوهش، استاد بايد جدی باشدد، اسدتاد بايدد    
 گر باشد، اساتید بايد باسواد باشند.پژوهش

يادگیری استاد  استاد

 ایمدرسه

 

 

 ارتباطات راحت و آزاد، ساتهیری، سرپرستان )تواهران(

ه شدويم تدا دانگد و، بد    احتراه متقاب ، به عنوان همکدار ديدده مدی   

شود، ه اعتراضات آموزشی بهدا داده  اعتراضات آموزشی بها داده می

شويم نه دانگ و، هم دانگد و  شود. به عنوان همکار شناتته میمی

 هستیم هم معلم، ارتباطات تاص در دانگهاه تک جنسیتی  

 –روابط اداری 

 اجتماعی

 

 يادگیری روابط

اجتماعی و 

 رضايت از آن

                                                 
1. Peer Debriefing 

2. Transferability 

3. Dependability 

4. Confirmability 

5. Theory Triangulation 
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 کدهای باز کدهای م وری کدهای گزینشی

هدای معلمدی،   تدورد، آمدوزش مهدارت   ها به درد معلمی نمیکتاب

برتی دروس اضدافی هسدتند واحددهای مگدابه، کداربردی نبدودن       

ها مفید بودن کدارورزی، متاصدص   واحدها،  بی ارزش بودن رشته

نگدن در رشته آموزش ابتدايی، آشنايی بدا فندون تددريس، وجدود     

 مطال  حفیی

  

 واحدهای درسی

 

فارله گرفتن از 

 رشته ت صیلی

 

 

ای کوچک، کتاباانه کوچک و نبود کتاب کدافی نداشدتن   هتوابهاه

های کوچک )تواهران(، نبود انتگارات و فروشدهاه  اينترنت، کالس

کتاب، غذای کم کیفیت، فضای مناس  )پرديس برادران(، نداشدتن  

 دررد از حقوق 02زمین چمن، استار و امکانات ورزشی، کسر 

 

 فضای کالبدی

 

تمرکز ررف بر 

 فضای کالبدی

ور شدن از و د

 تربیت معلمان

دانگ و يعنی دنبال نمره بودن بار منفی دانگد و معلمدی، دانگد و    

شدده،  يعنی مطالبه گری، دانگ و معلمی يعنی شغ  از اب  مگاص

ما فراتر از دانگ وی معمولی هستیم )دانگ و معلم( همکار اساتید 

 نه دانگ و، تروجی يک معلم بات ربه، معلمان آينده

لمدانشجو و مع دوگانهی در  

مفهوه دانگ و و 

 معلم

های کنفرانسی عده توجه به مبانی نیری، تأکید بدر  استفاده از روش

اتالق معلمی در حین تدريس، تکیه بر مهدارت آمدوزی،  ارزيدابی    

 توان تدريس، تدريس کنفرانسی

فرایند یاددهی 

 یادگیری

به حاشیه رفتن 

 دانش نیری

 

شمار است. هدف از اين کار های تاه و بیگی به دادهباها به معنای نیمت لی  داده

مصاحبه  69های به دست آمده از (. با ت لی  داده32؛0602استنتاج معنا از آنها است )عطاران، 

( و وزن دهی شانون در شک  گرافیکی 0مقوله کلی و بر اساس کدهای اولیه )جدول  3در 

است، به دست آمد. لذا روايت دانگ ويان و  هرچقدر مربعات بزرگتر باشند اهمیت آنها بیگتر

ها، اجتماعی، رشته، واحدهای درسی و سرفص  –های اساتید، روابط اداری اساتید در مقوله

يادگیری، با توجه به کدهای باز دارای بیگترين  –فضای کالبدی، دانگ ويان، فرايند ياددهی 

م وريت پیامدهای ضمنی دانگهاه با  0اهمیت در مطال  مصاحبه شوندگان بود که در جدول 

 فرهنهیان و در چارچوب کدهای باز، م وری و انتااب بیان شده است.
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 پیامدهای ضمنی در حوزه اساتید

گری و داشتن ای استاد در تاصص و ت ربه کافی، روحیه پژوهشهای حرفهشايستهی

، انتیارات برتی (، بر اين اساس 0603های معلمی است )میرکمالی، نارن ی و اسدی، مهارت

دهد که دانگهاه فرهنهیان نتوانسته است اين انتیارات را برآورده نمايد. از دانگ ويان نگان می

برتی از استادان "، "استادان ما اکثراً فوق لیسانس هستند "گفت  می 0S3برای مثال دانگ وی 

ری را بیاموزد، اساتید گدانگهاه فرهنهیان معلمان دوره دبیرستان ما بودند استاد بايد پژوهش

اساتید توب در دانگهاه کم هستند. "کند  نیز بیان می  S7. "بايد از نیر علمی باال باشند

.اين استادان برای گريز از نداشتن تاصص و دانش الزه، کالس "برتی از اساتید بروز نیستند

وات کالس را به استادان زيادی داشتیم که بیگتر "گويد: می S8گذرانند. را به حاشیه می

کنم چون استاد توانايی تدريس دادند و من فکر میکنفرانس دادن داش ويان اتتصاص می

زدگی و نارضايتی برتی از دانگ ويان شده است. اين امر من ر به دل"کند ندارد اين کار را می

االيی های بالبته برتی ديهر از استادان برای فرار از دانش تاصصی و رضايت دانگ و نمره

کند و نمرات را های سواالتش را تص یح نمیاستاد ما برگه "گويد می S5داشتند دانگ و 

. از آن ا که بسیاری از اساتید "هم نمره نداريم 00دهد و کمتر از می 91، 00، 03بیگتر 

گیرد که اند انتیارات دانگ ويان را فراهم نمايند لذا به طور ضمنی اين امر شک  مینتوانسته

 ها نیست.دانگهاه فرهنهیان به دنبال علم افزايی و انتقال علوه و دانش

هنهامی که انتیارات دانگ ويان در اجرايی دانش تاصصی از طرف استادان رعايت  

و پرورش ها در آموزش گیرد که که استاد وااعی بايد سالشود پیامد ضمنی شک  مینمی

معلمی و تدريس را داشته باشد. دانگ و در اين  معلمی نموده و کوله باری از ت ربه و هنر

کند و اين برداشت را دارد که بايد به مثابه يک معلم حالت تود را به جای استاد تلقی می

من "گويد: در اين زمینه از زبان استاد می S11مدرسه در کسوت معلمی ظاهر شود. دانگ وی 

های ضمن تدمت تدريس را در دوره ها در آموزش و پرورش سرگروه بوده و اين مطال سال

. پیامد "کرده و در زمینه بررسی کت  علوه استاد هستم و اين مطال  برای شما مفید هست

ضمنی رويکرد غیررسمی به جايهاه استاد اين است که استادی يعنی ت ربه و اين نهرش شک  

                                                 
0 .S .کدی است که به دانگ ويان اتتصاص داده شده و حرف اول التین دانگ و است 
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ايستهی حرفه تواهد گرفت که استاد توب نیاز به دانش کمتری دارد. لذا م دود کردن ش

های حرفه معلمی از های معلمی و ناديده گرفتن دانش تاصصی در شايستهیمعلمی به مهارت

 باشد.پیامدهای ضمنی آن می

 

 اجتماعی -پیامدهای ضمنی در حوزه اداری 

در باش اوانین و مقررات، اين دانگهاه نهادی دو زيست است که از يک طرف از نیر اوانین 

یات علمی زير م موعه وزارت علوه ولی از نیر اجرايی زير نیر و مقررات و ضوابط ه

شود. اين دوگانهی تود بر پیامدهای ضمنی و روابط اداری وزارت آموزش و پرورش اداره می

های زير م موعه وزارت علوه و اجتماعی تأثیراتی را گذاشته است که متفاوت با دانگهاه -

در اين رابطه بیان  S16باشد. دانگ وی رش میواحدهای زير م موعه وزارت آموزش و پرو

اين ا دانگهاه نیست بلکه کمی از دبیرستان ما بزرگتر است و مدرسین ما اکثرا از "کند: می

. اين وضعیت باعث شده که حس آموزش و پرورش به دانگهاه هم "آموزش و پرورش هستند

در مورد  0T12نان تلقی کنند. منتق  شده و دانگ ويان تود را معلم و همکار اساتید و کارک

واتی يک دانگ و با يک مگکلی "گويد: وضعیت روابط اداری دانگ ويان با کارکنان می

کنم اين دانگ و کند و يا يک تقاضايی دارد که غیراانونی است من احساس میبرتورد می

 ."کنم به نوعی مگک  او را ح  کنمشود و همکار من هست سعی میفردا معلم می

بته اين فضای همکاری باعث شده که جو تگک و رسمی اداری از بین برود و کارکنان ال

 T11عالاه و تعلق بیگتری نسبت به کار داشته باشند و احساس رضايت از آن داشته باشند 

من عضو هیات علمی دانگهاه شهید باهنر هستم و ابال هم در آموزش و  "کند بیان می

را بهتر دوست داره و اوانین تگک و رسمی دانگهاه باهنر را پرورش معلم بوده ولی اين ا 

 تر است و با هم تعام  بیگتری دارند.پذيره و اين ا رابطه همکاران با يکديهر رمیمینمی

 های مرتبطرشته، واحدهای درسی و سرفصل

 واحدهای درسی معموالً بايد متناس  با نیازهای جامعه و دانگ ويان باشد و دانگ ويان را

برای حرفه معلمی آماده نمايد. الزه به ذکر است واحدهای علوه تربیتی اديم و آموزش 

                                                 
0 .T باشدحرف اول التین استاد می 
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دو مرتبه تغییر کرده است. با وجود اين برتی دانگ ويان  06تا سال  00ابتدايی فعلی از سال 

کند. به عنوان مثال يکی از اساتید معتقدند که اين واحدها آنها را برای حرفه معلمی آماده نمی

(T18بیان می )  وجود دروس تاصصی کم شده ابال آمار و روش ت قیق دو درس "کند

فهمند و نه جداگانه بودند اما حاال دو درس درهم يکی شدند و دانگ ويان نه آمار را توب می

دروس ما نیز تیلی زياد "گويد در مورد زياد بودن برتی واحدها می T16.  "روش ت قیق را

شد آنها را يکی کرد و ما بايد در عم  رفتار اسالمی که البته میهستند مث  دروس تربیت 

. به عالوه برنامه درسی بايد مگتم  بر موضوعاتی باشد که هم از نیر "اسالمی را ياد بهیريم

علمی و هم مهارتی )تناس  و هماهنهی بین نیر و عم ( دانگ ويان را م هز و آماده نمايد 

اهمیت دروس کارگاهی و عملی چنان بی"گويد:  می T25ود تا رتنه میان نیريه و عم  پر ش

بعضی از دروس نیز  "کداه در اين دروس متاصص نیستندهستند که تود اساتید نیز هیچ 

شويم و يا اينکه اساتید تاصص ندارند که تگابهات زيادی دارند و فرق بین آنها را متوجه نمی

ای يک و دو و حتی اينها با درس ه حرفهاين واحدها را درس بدهند مثال پژوهش و توسع

کارورزی و پروژه هم تیلی به هم شبیه هستند با اين توریف رشته آموزش ابتدايی، به معلم 

کند نیازی به دروس نیری و تئوری ندارند. در ابتدايی تنزل پیدا کرده و دانگ و احساس می

ستتد و ما واتی در درس اين دروس برای ما کاربردی نی "کند: بیان می S1اين تصوص 

توانیم درس بدهیم در زمینه آموزش رويم هیچی بلد نیستیم و نمیکارورزی به مدرسه می

؛ بنابراين دانگ و انتیار دارد که دروس مهارتی و "رياضی، فارسی، علوه و هنر مگک  داريم

دهند که  تاصصی که در هنهاه کالس رفتن برای آنها مفید باشد را در م یط دانگهاه آموزش

شود. همه البته اين نو  انتیارات در پاساهويی عملکرد دانگهاه از زبان دانگ ويان ديده نمی

های مرتبط و احساس اين مساي  من ر به فارله گرفتن از رشته، واحدهای درسی و سرفص 

 شود که بر عملکرد دانگ و تأثیر گذار است.نارضايتی از واحدهای درسی می

 ر حوزه فضای کالبدی )آموزشی، رفاهی و اداری(پیامدهای ضمنی د

توان در اين باش بیگترين دغدغه را از طرف دانگ ويان دارد . اين عده مطلوبیت را می

مثال انتیارات دانگ ويان در  عنوان انتیارات برآورده نگده دانگ ويان نیز مگاهده نمود. به

گ و م هز، فضای سبز و بانگاط، هايی بزربدو ورود به دانگهاه شام : وجود ساتتمان

باشد؛ اما آنچه دانگ ويان در امکانات رفاهی، اينترنت پرسرعت و امکانات آموزشی توب می
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اند شام  مواردی چون: امکانات رفاهی دانگهاه و در وضعیت موجود با آن مواجه بوده

از  دررد و عده کیفیت غذا 02ضعیف، سايت و اينترنت ضعیف، و همچنین کسر حقوق 

که يکی از دانگ ويان دتتر است بیان  T3های دانگ و در اين زمینه است. جمله نهرانی

تصور من اب  از ورود به دانگهاه يک فضای آموزشی بزرگ با کتاباانه بزرگ، استار "کند می

و سايت اينترنتی با امکانات توب بود اما واتی به دانگهاه فرهنهیان آمده از نیر فضای 

دبیرستان توده و دبیرستان فرزانهان که در کنار دانگهاه فرهنهیان هست تفاوتی آموزشی با 

آموز فرض کرده و تالشی برای يادگیری . در اين وضعیت دانگ ويان تود را دانش"ندارد

ندارند؛ همچنین با توجه به اينکه اين دانگ ويان بورسیه آموزش و پرورش هستند و برای 

شود. اين ز حقوق آنها کسر و به حساب دانگهاه واريز میدررد ا 02های رفاهی هزينه

موضو  پیامدهای ضمنی زيادی از جمله گريز از درس و تمرکز بر سلف، غذا، کوچک بودن 

در اين باره  باشد. يکی از مسؤلینها، کمبود وساي  تنک کننده و وساي  گرمايگی میاتاق

شود دانگ ويان هیچ اعتراضی کند و کالس درس تعطی  میواتی استاد غیبت می"گويد: می

که يکی از  S7، "گگايندآيد دهان به اعتراض میندارند اما واتی غذا به ذائقه آنها توش نمی

ت ما به تاطر فگار دانگ ويان برای غذا و امکانا"گويد: دانگ ويان شورای رنفی بود می

رفاهی و جوابهو نبودن مسئولین، همه از شورای رنفی استعفا داديم و بیگتر تقاضای غذا بود 

شود غذا، سلف، اتاق و شوفاژ در اين ا واتی نفوذ و جذابیت برنامه درسی کم می "تا درس

بعضی "کند بیان می  T11کند اين موضو  چنان اهمیت دارد کهاهمیت بیگتری پیدا می

يان در کالس درس به جای سوال درسی از غذا و امکانات رفاهی سوال ها دانگ ووات

تورند از پول ماست و ما راضی گفت که نهاری که کارمندان میکنند و يکی از آنها میمی

گیری فضاهای م ازی هم به جای درس و موضوعات علمی سلف و غذا . حتی جهت"نیستیم

اگر دانگ ويان از درس و "گويد: باره میدر اين  S14و امکانات فیزيکی و رفاهی است 

های م ازی دانگ ويی سوال کنند مورد تمسار دانگ ويان ديهر موضوعات علمی در گروه

. اين مواعیت بیان کننده اين است که پیامدهای برنامه درسی دانگهاه فرهنهیان "گیرندارار می

ادگیری و تمرکز ررف بر در حوزه فضای کالبدی نارضايتی از آن و در نتی ه دوری از ي

 های فضای کالبدی )آموزشی، رفاهی و اداری( را به وجود آورده است.م دوديت
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 پیامدهای ضمنی در حوزه دانشجویان

مفهوه دانگ و در نقش دانگهاه در دو حوزه تربیت کننده نیرو برای آموزش و پرورش و 

و به وجود آورده است و آن واژه  استقالل دانگهاه برای تولید علم تلقی تاری از مفهوه دانگ 

است. بیان اين معنا در دانگهاه رفتارهای متفاوتی را هم شک  داده است به  "دانگ و معلم"

روز دانگ و جگن توبی برای ما "دارد: در پاسخ يکی از مسئولین بیان می S29عنوان مثال 

دانگ و هستید و برای ما گويند شما گويید شما معلم هستین و روز معلم هم مینهرفتین و می

ها، دانگ و جوينده دانش گیريد. اين رويکرد برتالف رويکرد ديکر که در دانگهاهجگن نمی

کند. يکی از باشد در دانگهاه فرهنهیان، دانگ و تود را همکار اساتید و کارکنان تلقی میمی

ابولی گرفته بود  های استاد نمره زيردانگ ويی که در يکی از درس"کند مسئولین بیان می

پیش من آمد و گفت که با آن استاد ر بت کنید که نمره من را بدهد و من االن معلم شده و 

باشم سرکار رفتم فقط چند واحد برای من مانده و ديهر معلم شده و به نوعی همکار استاد می

ند و کنتی ه اين وضعیت اين است که مفهوه دانگ و به حداا  معنای تود تنزل پیدا می

يکی از دانگ ويان که تقاضای "کند: بیان می T9شود؛ همچنین ای پديدار میانتیارات وارونه

گفت من به نوعی همکار شما هستم و اداری داشت که انتیار داشت ما آن را ان اه بدهیم می

ن .  وارونه شد"تواهم تقاضای انتقال به دانگهاه فرهنهیان را بدهمبعد از فارغ الت صیلی می

در اين باره  S1های يکی ديهر از دانگ ويان پیداست مفهوه دانگ و به کارمندی در ر بت

در هنهاه ورود به دانگهاه در جلسه توجیهی که برای ما گذاشته بودند و فردی از "گويد: می

هیأت تالفات و گزينش اداره ک  آموزش و پرورش آمده بود به ما گفتند که شما کارمند 

هم  S11 "شويداگر بیش از ده روز غیبت کنید به هیات تالفات معرفی می دولت هستید و

گويد من يک بار سه روز غیبت کرده نامه من را به آموزش و پرورش ارسال کردند و سه می

ها اين است که دانگهاه بیگتر ها و عبارتپیامدهای اين نق  اول"روز حقوق از من کسر شد 

شود تا يک م یط علمی که تولید کننده علم و دانش و ده میبه سوی يک م یط اداری سوق دا

 دانگ و جوينده دانش و مهارت باشد. 
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 یادگیری -پیامدهای ضمنی در حوزه فرایند یاددهی 

يادگیری، پیامدهای ضمنی متأثر از عوام  متعدد، انهیزه دانگ ويان، استاد،  –در فرايند ياددهی 

ما به هدفی "کند بیان می S1اهد بود. در مورد انهیزه م توای آموزش و شرايط اجرای آن تو

لذا در فرايند يادگیری بايد ياد بهیريم که چهونه  "تواستیم يعنی معلم شدن رسیديم: که می

دانگ ويان در طول سال "گويد: در اين مورد می T3معلمی کنیم و بر مهارت تود بیفزايیم. 

يس برتی دروس دارند و دوست دارند ت صیلی سواالت زيادی در تصوص چهونهی تدر

واتی کار "کند: بیان می T3 . در فرايند آموزش نیز "های دوره ابتدايی را ما تدريس کنیمکتاب

های دوره ابتدايی دهیم آنها عالامند به موضوعات تاص در کتابپژوهگی به دانگ ويان می

اکثر دانگ ويان در کالس "يد: گودر اين باره می  T9همچنین "باشندو ن وه تدريس آنها می

کنند و اين در حالی است که در دروس عملی دروس نیری ساکت هستند و اظهارنیری نمی

اين موضو  در هنهاه ارزشیابی پايان تره "دهند: مث  کارورزی شور و اشتیاق تاری نگان می

ه کم دانگ ويی که در يک درس نیری نمر"گويد: در اين مورد می T5نیز مگاص است. 

نمره بیگتر به من  9کنم گويد ما همکار شما هستیم تواهش میگرفته با التماس و تواهش می

درباره  S8. به عالوه در تصوص ن وه فرايند آموزش در کالس درس "بدين تا مگروط نگم

کنند و اگر اساتید ما در دروس تئوری اکثرا از اساليد استفاده می"کند: استاد تود بیان می

توانند درس بدهند و چیزی تارج از اساليدها برای گفتن ندارند و حتی د نباشد نمیاسالي

گويند که نه تودتان يادداشت گذاريد؟ میگويیم که آيا اساليدها را در اتتیار ما میواتی ما می

گويد می S3همچنین  "شودگويند که هر تره همین مباحث مطرح میکنید و دانگ ويان می

گذراند و دایقه کالس يک ساعت را به ارائه کنفرانس از طرف دانگ ويان می 01استاد ما از 

همه اين مطال  من ر به  "اين برداشت در ذهن دانگ ويان است که مهارت آموزی مهم است

 شود که مهارت آموزی در تربیت معلم نقش اساسی دارد.اين می

 گیریبحث و نتیجه

ای ضمنی برنامه درسی دانگهاه فرهنهیان بود. نتايج هدف اين پژوهش تبیین و بررسی پیامده

اين پژوهش نگان داد در کنار برنامه رريح در دانگهاه فرهنهیان پیامدهای ضمنی نیز در 
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وجود دارد. اين پیامدها در نهرش و رفتار دانگ ويان ااب  مگاهده بود و در شش حوزه 

کالبدی، دانگ ويان و فرايند ياددهی اجتماعی، واحدهای درسی، فضای  -استادان، روابط اداری

 يادگیری مورد بررسی ارار گرفتند. -

 ایاساتید و یادگیری استاد مدرسه

کننده اين نهرش دهنده اين است که پیامدهای ضمنی منتق در رابطه با مؤلفه استاد، نتايج نگان 

ه دانگ ويان منتق  های معلمی را بهستند که استاد توب يعنی فردی بات ربه که بتواند مهارت

برنامه درسی مورد انتیار دانگ ويان از طرف کند و نیازی به دانش تاصصی بااليی ندارد. اگر 

شود که دانگ و يا به دنبال استاد استاد متاصص با مهارت برآورده نگود من ر به اين می

د و يا های تود بهردراهنمای پنهان تود از طريق معلمین راهنمای کارورزی يا همکالسی

ماند تا در هنهاه فارغ الت صیلی و ورود به کالس درس، به آزمايش و تطا بپردازد و منتیر می

 ای بتواند تاصص و مهارت الزه برای تدريس را پیدا کندهای بالندگی حرفهبا گذراندن دوره

 ها،اين آگاهی باگی استاد را نسبت به م توای پنهان، رعايت سرفص  (.0،9109)يیلديريم

برداشت و تصور کند. البته های معلمی حساس میها و بهبود کیفی مهارتانتقال ارزش

دانگ ويان از نقش استاد در راهنمايی او و چهونهی تاصص و مهارت وی من ر به 

تواند به (. اين وضعیت می0609، تاکباز، 0630شود )عطاران، گیری استاد پنهان میشک 

برنامه درسی رسمی شده و متقابالً نقش و تأثیر برنامه درسی کمرنگ شدن نقش استاد و نفوذ 

پنهان و استاد پنهان که همان دوستان و معلمین راهنمای کارورزی در مدارس هستند را تقويت 

  .نمايد

  اجتماعی -یادگیری و تسهیل روابط اداری

ش و پرورش اجتماعی از آن ايی که دانگ ويان بورسیه آموز -در زمینه مؤلفه روابط اداری

کنند روابط بین دانگ ويان و اساتید راحت و هستند و تود را معلم و به نوعی همکار تلقی می

اجتماعی  -روان بوده و م یط و جو مناسبی از اين نو  وجود دارد. در زمینه روابط اداری

لوب با عوام  پنهان شام  انتیارات دانگ ويان از اساتید و کارکنان به منیور روابط انسانی مط

آنها و تعهد متقاب  طرفین و در عین حال تسهی  روابط اداری اجتماعی را به وجود آورده 

                                                 
1. Yildirim 
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های متقاب  افراد در طول زمان و در با ارائه الهوی کنش 0(0000است. در اين رابطه کلمان )

ا را کند. در اين فرايند اي اد تعهد و انتیارات، هن ارهم یط سازمانی اين موضو  را تبیین می

کند. در اين راستا کارکردهای آورد و اين داده و ستاده در روابط افزايش پیدا میبه وجود می

دوسويه تقويت کننده روابط متقاب  بوده و به کارکنان و افراد در سازمان انرژی و انهیزه 

(. اين کنش وری در روابط دانگ ويان دانگهاه فرهنیهان با اساتید و 9113دهد )کیم،می

رکنان به رورت ضمنی تعهد کاری، احتراه متقاب  و تسهی  روابط ا جتماعی را در پی کا

 تواهد داشت.

 های مرتبطرشته تحصیلی، واحدهای درسی و سرفصل

های در رابطه با رشته ت صیلی و برنامه درسی، نتايج حکايت از اين دارد که اين رشته مهارت

کند. هد و آنها را آماده برای اين حرفه معلمی نمیدالزه را به دانگ و برای حرفه معلمی نمی

توان به نتاي ی در زمینه رشته ت صیلی و برنامه درسی در زمینه چهونهی عم  اين عوام  می

م توا نگان ها، ساده و بیچون احساس کم ارزش تلقی دانستن اين رشته نسبت به ساير رشته

وزش ابتدايی با نیازهای دنیای وااعی، عده ارتباطی دروس آمدادن رشته آموزش ابتدايی، بی

نیاز معلمی به دانش تاصصی و در نهايت، معرفی کارورزی به عنوان تنها دانش معتبر در رشته 

 93/0/0602آموزش ابتدايی اشاره نمود. هرچند که برنامه درسی آموزش ابتدايی در تاريخ 

، و دانش موضوعی به عنوان يکی (0602 مورد بازنهری ارار گرفته است )دانگهاه فرهنهیان،

باشد )واور کاشانی، حاجی حسین نژاد، موسی پور، ابراهیم های حرفه معلمی میاز شايستهی

های الزه را ندارند و هنهامی که به کالس ( اما در زمینه دانش موضوعی توانايی0603زاده، 

کنند، در رورتی که توانند هیچکداه از موضوعات درسی را تدريس شوند نمیدرس وارد می

های های جديد از الهوهای شايستهیها و ت ارب کس  شده در مواعیتبه کارگیری آموزش

های (. اين فقدان توانايی در ساير رشته9110و همکاران،  9باشد )ايلربوشای معلمان میحرفه

وزش شود و اين کمبود را دانگ ويان رشته آمتاصصی مث  رياضی، فیزيک و ... ديده نمی

                                                 
1. Cleman 
2. Ellerbusch 
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اين عوام  پديدآورنده احساس نارضايتی و فارله گرفتن از رشته کنند. ابتدايی احساس می

 باشد.های آنها میواحدهای درسی و سرفص  ت صیلی،

 تمرکز بر فضای کالبدی و دور شدن از تربیت معلمان

ت در تصوص پیامدهای منفی عوام  پنهان در حوزه کمبود فضای فیزيکی، ت هیزات و امکانا

رفاهی اي اد کننده جو سازمانی است که پیامد آن از بین رفتن روحیه پژوهگهری و مطالعه در 

سازمانی در نتی ه تعام  میان عوام  درگیر در آموزش )التر و  باشد. جوبین دانگ ويان می

گیرد )بلوه ( و در بافتی از م یط )اعم از ذهنی، فیزيکی، و اجتماعی( شک  می9110، 0شارما

دانگهاه فرهنهیان که همان مراکز تربیت معلم اديم (. م یط 0600از نوروزی و همکاران،  نق 

های ديهر دارای امکانات و فضای فیزيکی باشد دانگهاهی نوپاست که به مانند دانگهاهمی

دررد از حقوق دانگ ويان هم به کمبودهای اين حوزه اضافه  02مناس  نیست به عالوه کسر

عیت پیامدهايی را در تود اين باش که همان افزايش انتیارات و مطالبات شده است. اين وض

ای معلمان را به حاشیه رانده و به های حرفهبه دنبال داشته است و در نتی ه پرورش رالحیت

 عنوان اولويت اول مسئولین در واحدهای رف دانگهاه فرهنهیان ارار گرفته است.

 و معلمدانشجو و دوگانگی در مفهوم دانشجو 

توجه  باشود که از پیامدهای ضمنی برنامه درسی مرتبط با مولفه دانگ و اين مفهوه استنباط می

دانگهاهی در دانگهاه فراهم شده و اين فضا با  –به اطالق لفظ دانگ و معلم يک جو اداری 

کسر باگی از حقوق دانگ ويان و با توجه به کمبود امکانات و منابع وظايف ارلی دانگ و 

گری و نقادی آنها بیگتر شده و در باش جوينده دانش به حاشیه رفته و افزايش روحیه مطالبه

به سمت کارمندی يعنی تلقی دانگ و و معلم جهت داده شود. همانطور که پژوهش حائری و 

( نیز نگان داد که اجتما  علمی در کنگهران آن اجتما  که به عنوان سرمايه 0633همکاران )

توانند بر موفقیت ت صیلی تأثیرگذار باشند و هم اي اد کننده شوند هم میی میاجتماعی تلق

( 9110) 9گورمیکمک تعهدات و انتیارات را در روابط اجتماعی باشند. به باور ژائو، گولد و 

تواند بر کیفیت های تعام  در روابط بین دانگ و و استاد يا کارکنان و دانگ ويان میشیوه

ثیر گذار باشد. بدين ترتی  نقش دانگ و معلمان در اين میان حار  نو  ت ارب آموزشی تأ

                                                 
1. Lather & Sharma 
2.  Zhao, Golde & Mccormick 
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روابط کنش گران، عم  به تعهدات، تعدي  نو  انتیارات از طرف مسؤالن، کارکنان و استادن و 

 واکنش دانگ و معلمان تواهد بود.

 یادگیری و به حاشیه رفتن دانش نظری -فرایند یاددهی

انگ ويان دانگهاه فرهنهیان، م ور ارلی آموزش مهارت و هنر يادگیری د -در فرايند ياددهی

های ماتلف از جمله ارائه کنفرانس از طرف دانگ ويان و معلمی است و اين موضو  با شیوه

پررنگ شدن مباحث کارورزی ااب  مگاهده است، اما اين مساله نبايد من ر به اين موضو  

کند که مطال  نیری دانگ و احساس می شود که دانش نیری مهم نیست. در چنین وضعیتی

اهمیتی ندارند و لذا دوری از موضوعات نیری از پیامدهای فرايند ياددهی يادگیری در اينهونه 

باشد. البته توجه به نیر و عم  و مفاهیمی از اين دست با عنوان دوالیسم های درسی میبرنامه

ها توجه ات تاص به هر کداه از اين حوزهدر فلسفه تعلیم و تربیت وجود دارد و بنا به ااتضاع

باشد. بر اين های حاکم بر جو مدرسه میبیگتری شده است. يکی از اين ااتضاعات ارزش

يادگیری  –( در بعد عملکردی به فرايند ياددهی 0600اساس، پژوهش ترک زاده و همکاران )

کننده اين مطل  است که ( به فرهنگ و جو آموزشی، تأيید 9102) 0و جانسون، ويچ و دويانتی

گیرد. اين جو فرهنهی متأثر از بعد ها ارار میيادگیری ت ت تأثیر اين مولفه –نیاه ياددهی 

شود و بعد نیری را غیر رسمی آموزش و با ابتناء به کارکرد فرهنهی دانگهاه بیگتر هويدا می

ست که در آن زمینه تود نمايد. البته بعد غیر رسمی آموزش هم يک بعد مهارتی اتر میرنگکم

تواند فراهم ارتقايی و تود توانمندسازی در فرايند يادگیری دانگ ويان دانگهاه فرهنهیان می

شود. در چنین وضعیتی، بعد عملکردی دانگهاه، جهت دادن و هدايت يادگیری در المروهای 

های وااعی عیتمورد نیر دانگهاه فرهنهیان )عمدتاً مهارت و نه نیر( و اثرباگی آن در موا

)کالس درس و کارورزی( و کارکرد فرهنهی با تکیه بر رسالت )پیگینه تاريای تربیت معلم 

 در ايران( و مأموريت دانگهاه )اهداف( دانگهاه ارار دارد.

 

 

 

                                                 
1. Johnson, Veitch & Dewiyanti 
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