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معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

به نام آنکه فرصت داد ما را

درسیبرنامه 
مشاورهوراهنماییرشتهکارشناسی پیوستهدوره 
)فعالیت هاي پرورشیدو بسته مشاوره و(

)بازنگري شده(
ریزي تربیت معلمگروه هماهنگی برنامه

1395ماه خرداد15
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بازنگري برنامه درسی : موضوع

هاي پرورشیراهنمایی و مشاوره در دو گرایش مشاوره و فعالیت:عنوان برنامه درسی قبلی

29/06/1377: تاریخ تصویب

)یپرورشيهاتیفعالومشاورهبستهدو(مشاورهوییراهنما: عنوان بازنگري شده

15/03/1395: تاریخ بازنگري

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان: مجري
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فصل اول
معرفی برنامه

بنیادین رشته راهنمایی و مشاوره معرفی 
اعم آن سابقه طوالنی دارد و در تمام دوره هاي تاریخی و در جوامع مختلف، با زندگی انسانها راهنمایی و مشاوره به معناي 

شاید اولین کسانی که در بین . بنابر این پیدایش آن را می توان با خلقت انسان و آفرینش او همزمان دانست. همراه بوده است
می کردند، سران قبایل، ریش سفیدان، و مرشدان در جوامع جوامع و مردم به صورت مشاوران و راهنمایان امروز نقش بازي 

قبیله اي عهد باستان و سایر دوره هاي تاریخی باشد که کلیه گروه هاي مردم براي رفع مشکالت خود و یا تصمیم گیري در 
.دندمورد امري و یا رفع اختالالت و دعواها و نزاعها به آنها مراجعه می کردند و از آنها نظرخواهی می نمو

نهضت راهنمایی حرفه اي با کارهاي فرانک . حرفه مشاوره به معناي علمی آن در قرن بیستم وارد نظام آموزش و پرورش شد
و ارائه مدل سه عاملی شناخت فرد، شناخت شغل و تصمیم گیري مناسب و استدالل صحیح در مورد رابطه این ) 1908(پارسونز

د منجر به توسعه حوزه هاي دیگر شامل راهنمایی و مشاوره تحصیلی، توانبخشی و دو، تقویت شد و بتدریج در دهه هاي بع
خانواده شد و تا کنون خدمات ارزنده اي را براي ارتقاي سطح سالمت روانی، اجتماعی و معنوي افراد بشر، در سطح جامعه 

.جهانی عرضه نموده است
، دوره )1350-1359(، تاسیس برنامه هاي راهنمایی)1332-1350(مراهنمایی و مشاوره در ایران نیز چهار دوره تاریخی پیشگا

بعد از پیروزي انقالب اسالمی . را پشت سر گذاشته است) 1367-1393(، و دوره تجدید حیات و پیشرفت)1359-1367(وقفه
طرح شهید و تصمیمات شوراي عالی انقالب فرهنگی در راستاي گسترش فرهنگ اسالمی در مدارس، با1357ایران در سال 
مربیان امور پرورشی تحت عنوان سربازان انقالب در قالب رشته امور پرورشی وارد نظام آموزش و پرورش 1360رجایی در سال 

هم اکنون . ، وارد نظام آموزش و پرورش شد1367رشته راهنمایی و مشاوره نیز مجددا بعد از یک دوره وقفه در سال . شدند
یک رشته پر طرفدار در اکثر دانشگاههاي کشور و در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و راهنمایی و مشاوره به عنوان

در دانشگاه فرهنگیان در حال آموزش می باشند و فارغ 1392دکتري و رشته امور پرورشی در مراکز تربیت معلم و از سال 
فعالیت هاي مربیان پرورشی تا کنون . کشور شده اندالتحصیالن زیادي روانه نظام آموزش و پرورش و سایر حوزه هاي مورد نیاز

در نظام آموزش و پروش خدمات تربیتی، راهنمایی و فوق برنامه فراوان و ارزنده اي را به دانش آموزان و دانشجو معلمان ارائه 
.نموده است

نیز به سازمان دهی خدمات روانشناسی تاسیس انجمن مشاوره ایران، انجمن اولیاء و مربیان و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
سیل، زلزله، (به نظر می رسد که بحران هاي گوناگون طبیعی. و راهنمایی و مشاوره کشور و نظام آموزش و پرورش پرداخته اند

همچنین دانش آموزان سراسر کشور. نیازمند خدمات راهنمایی و مشاوره می باشند) ساخته دست بشر(و غیر طبیعی...) طوفان و
فقدان . در مدارس به شدت نیازمند این خدمات در حوزه هاي شخصی، تحصیلی، شغلی، ارتباطی، خانوادگی و غیرو هستند

خدمات تخصصی راهنمایی و مشاوره با گرایش مشاوره و با گرایش فعالیت هاي پرورشی در عصر توسعه صنعتی کشور و پیچیده 
ها ي و اخالقی دانش آموزان، خانوادهه سالمت جسمانی، روانی، اجتماعی، معنوتر شدن زندگی مردم، صدمات جبران ناپذیري را ب

.و کل جامعه وارد می سازد
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منطق برنامه درسی 
انسانها در تمامی دوره . تمامی افراد جامعه براي بقاي خود در جریان زندگی با مسائل و مشکالت متنوعی رو به رو می شوند

کودکان، نوجوانان، و جوانان نیز که دوران . متناسب با شرایط تحولی خود مواجه هستندهاي تحولی با چالش هاي گوناگونی
تحولی اساسی آنان با دوران تحصیل در مدارس ابتدایی، متوسطه و دانشگاهها همزمان می باشد، از یک طرف به علت تجارب 

ي گوناگون زندگی خود از جمله؛ مسائل شخصی، کمتر و بحران هاي خاص این دوره ها، در جریان برخورد با مسائل و چالش ها
این امر عالوه بر تاثیر گذاردن بر جریان . اجتماعی، تحصیلی، شغلی، معنوي و اخالقی با دشواري هاي فراوانی مواجه می شوند

رشد سالم زندگی عادي و معمولی آنان، فرایند زندگی تحصیلی و خانوادگی آنها را نیز با مشکل مواجه می سازد و در مسیر 
از طرفی دیگر، توسعه جوامع صنعتی و زندگی . شخصیت و در نتیجه رسیدن به رشد همه جانبه آنان اختالل ایجاد می نماید

شهرنشینی و پیچیده تر شدن زندگی انسانها، والدین را با مشغله هاي فراوانی مواجه ساخته است که در بسیاري موارد فرصت و 
در یک چنین مشکالتی حضور افرادي متخصص در زمینه روانشناسی، . ان را بدست نمی آورندمجال پرداختن به امور فرزند

.مشاوره و علوم تربیتی، در ساختار سازمانی مدارس می تواند بخش اعظمی از نیازهاي آنان را پاسخگو باشد
لت اشتغال به فعالیت اصلی خود یعنی معلمان در مدارس اگر چه وظیفه آموزش و پرورش؛ یعنی هر دو را بر عهده دارند اما به ع

تدریس در رشته تخصصی و حوزه مورد عالقه خود فرصت و مجال کافی و زمان مناسب براي درگیري مستقیم در فعالیت هاي 
لذا افرادي کارشناس و متخصص و عالقه مند در این رشته باید در . پرورشی و امور فرهنگی و فوق برنامه را به دست نمی آورند

وظیفه فعالیت هاي فوق برنامه پرورشی، . م آموزش و پرورش کشور تربیت شوند تا بتوانند این امر خطیر را به مقصد برسانندنظا
فرهنگی و هنري به عنوان یک راهکار مناسب و نسبتا غیر مستقیم در نظام آموزش و پرورش، براي آماده ساختن کودکان، 

جتماعی و فعالیت هاي دسته جمعی و رشد همه جانبه دانش آموزان، به عنوان یکی از نوجوانان و جوانان براي ورود به زندگی ا
گاهی دانش آموزان در نظام آموزش رسمی و در کالس هاي . ضرورت هاي وجود برنامه فعالیت هاي پرورشی به شمار می آیند

فوق برنامه این فرصت را خواهند یافت تا درسی فرصت ابراز وجود و بروز استعدادهاي خود را نمی یابند، اما در فعالیت هاي
. بتوانند در قالب برنامه هاي فرهنگی و هنري، توان مندي ها و شایستگی هاي همه جانبه خود را به منصه ظهور برسانند

مدیریت و ساماندهی این برنامه ها، ضرورت وجود افراد توان مند و متخصص برخوردار از تحصیالت علمی و دانشگاهی، تحت 
. نوان مربیان پرورشی که مجهز به دانش و شخصیت حرفه اي متناسب با تحوالت روز جهان و کشور باشند را ایجاب می نمایدع

ها و بازتنظیم بازمهندسی سیاست«برنامه درسی  دوره کارشناسی پیوسته امور پرورشی در راستاي "با عنایت به ضرورت فوق 
اي مربیان در سطح ملی و هاي حرفهدرسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزي و انطباق سطح شایستگیاصول حاکم بر برنامه

طراحی و تدوین "سند ملی برنامه درسی تربیت معلم"و » 1.... جهانی با مقتضیات الگوي برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت 
کمک به بسط و توسعه ظرفیت هاي وجودي ... "در مبانی نظري سند تحول، نقش معلم در فرآیند تربیت از آنجا که. ده استش

است، لذا  هدف کلی برنامه درسی "2...دانش آموزان و  کسب شایستگی هاي مورد نیاز براي دستیابی به مراتبی از حیات طیبه
، که 3رفیت حرفه اي مربیان پرورشی به منظور خلق فرصت هاي یادگیري جدید استکارشناسی پیوسته امور پرورشی، توسعه ظ

در آن امکان بکارگیري تجربیات شخصی و آزادي عمل یادگیرنده براي دستیابی به دانش الزم، پرورش مهارت ها، شناخت ها، 

)ب1390:38شورایعالی انقالب فرهنگی، (» سند تحول بنیادین آموزش و پرورش«11هدف عملیاتی -1
.106رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران، الگوي زیر نظام تربیت معلم و منابع انسانی ص -2
معلم براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی مسئولیت تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی و تربیتی در(5رویکرد برنامه درسی ملی، نقش معلم، بند - 3

.همان12، ص )سطح کالس درس را بر عهده دارد
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-یادگیرنده در دستیابی به شایستگیمل احساسات و هیجانات، نگرش ها، انگیزش ها و رفتارهایی که زمینه ساز عمل و تداوم ع
. کندهاي مورد انتظار در نظام آموزشی و پرورشی است را فراهم می

شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه درسی / اهداف

: بتواندراهنمایی و مشاوره آموخته رشته رود دانشانتظار می.1

با رشد مهارت هاي شخصی، شخصیتی و حرفه اي خود در زمینه هایی از قبیـل مهـارت هـاي ارتبـاطی و فـن سـخنوري،       .2
تقویت عالقه به نوع و ماهیت انسان، توانایی حل مساله، توانایی حل تعارض هاي شخصیتی و روانی و کسب سایر مهـارت  

کیفیت تعامل با سایر معلمان و افراد محل خدمت و محل زندگی هاي زندگی، از تاثیر این ویژگی ها بر رشد دانش آموزان و 
.  خود آگاهی کسب نموده و روش هاي صحیح تر را براي یادگیري بهتر دانش آموزان به کار بگیرد

با کسب توانایی در زمینه مسائل پرورشی و امور فرهنگی در حوزه هاي موضوعی دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم راهبـرد  .3
را  براي حل مسائل تربیتی که در فرایند فعالیت با آن روبرو می شود شناسایی کند و نتایج بکارگیري راهبرد هـا را در  هایی 

. بهبود عملکرد تربیتی دانش آموزان به همراه مالك هاي روشن مورد ارزیابی قرار دهد
تاثیرگذاري مثبـت بـر رفتـار دانـش     می براي تصمیمات قابل دفاعی مبتنی بر اصول و مبانی تربیت اسالمی و یافته هاي عل.4

. اسالمی در سطح کالس درس و مدرسه و سایر فضاهاي تربیتی اتخاذ نماید-آموزان و تقویت هویت ایرانی
در قالب فعالیت هاي پرورشی و فوق برنامه براي سازمان دادن فرصت هاي یادگیري و شناسایی فضاهاي پرورشی و کمک .5

هاي مختلف دانش آموزي از لحاظ دوره هاي قوه دانش آموزان متناسب با ویژگی هاي آنان در گروهبه رشد استعدادهاي بال
.تحولی و میزان نیاز آنان، بصورت منعطف تالش هاي خود را به کار بگیرد

دگان برنامه درسی موضوعات مختلف دوره کارشناسی امور پرورشی را براي انطباق با ویژگی هاي بومی و نیازهاي یادگیرن.6
تحلیل کرده و بر اساس مفاهیم و مهارت هاي پرورشی و فوق برنامه، طرح برنامه درسی را با استفاده از ظرفیت رویکرد 

. تلفیق در سازمان دادن فرصت هاي یادگیري و تقویت رشد همه جانبه دانش آموزان یکپارچه، تهیه واجرا نماید
ه ها و روش هاي علمی و مهارت هاي ارائه خدمات پرورشی، راه حل هاي با بکارگیري اصول و مبانی تربیت اسالمی و یافت.7

هاي تربیتی در سطح کالس درس، مدرسه و سایر فضاهاي تربیتی شناسایی و نتایج اجراي آن را اثر بخشی را براي موقعیت
. اي خود مورد ارزیابی قرار دهددر استمرار و بهبود فعالیت هاي پرورشی و عملکرد حرفه

رك فرآیند رشد شخصیتی، اجتماعی، اخالقی، معنوي، روانی و جسمانی و توانـایی حـل مسـائل دانـش آمـوزان در دوره      با د.8
ابتدایی، متوسطه اول و دوم بتواند ماهیت کسب تجربیات دست اول و تبدیل دانش غیر رسمی به دانـش سـازمان یافتـه از    

خدمات پرورشی را براي توسعه و رشد همه جانبه توانایی هاي سوي دانش آموزان را تحلیل و فرصت هاي یادگیري و ارائه
. بالقوه آنان شناسایی و تدارك ببیند

تربیتی و درك دنیاي مجازي و اثـرات آن بـر   / غنی سازي فرصت هاي آموزشی/از فناوري اطالعات و ارتباطات براي خلق.9
.اي خود استفاده نمایدحرفهجریان هاي فکري و عاطفی کودکان و نوجوانان و توسعه توانایی هاي

براي مطالعه و تحلیل موقعیت ها و فضاهاي مختلف تربیتـی  ) تجسمی، نمایشی، موسیقی و سرود هاي انقالبی(از زبان هنر.10
جهت پرورش ظرفیت هایی چون قوه تخیل، تصور، سبک هاي تفکر، رشد هیجانات، مهارت هاي ارتبـاطی و بـه خصـوص    

. یی انعکاس احساسات و هیجانات کمک بگیردنقش تربیتی معلمان در رشد همه جانبه دانش آموزان و توانا
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تربیت تصمیماتی را براي پشتیبانی از یادگیري دانـش آمـوزان و تقویـت رویـه     / با مشارکت عوامل درگیر در فرایندآموزش .11
هاي تربیتی مناسب، کمک به آنان براي حل مشکالت یادگیري و ارتقاء سطح توانایی دانش آموزان اتخـاذ کنـد و از نتـایج    

. براي نوسازي تجربیات شخصی استفاده نمایدآن
با کسب توانایی هاي الزم براي رشد شناخت ها، احساسات، نگرش ها، انگیزه ها و رفتارهاي خود، از تاثیر آن ها بـر دانـش   .12

آموزان و معلمان حوزه محل خدمت و زندگی خود آگاهی کسب نماید 
ت، برنامه ریزي و سازمان دهی فعالیت هـا و فرصـت هـاي پرورشـی،     با کسب مهارت هاي الزم در زمینه شناسایی، مدیری.13

اقدامات الزم را براي مدیریت و برنامه ریزي صحیح اجراي خدمات فرهنگی و پرورشی در محل خدمت و زندگی خـود و در  
. موقعیت هاي مناسب فرهنگی و پرورشی به کار بگیرد

تعریف دوره
یکی از دوره هاي کارشناسی آموزش عالی در دانشگاه فرهنگیان )یپرورشيهاتیفعالومشاورهبستهدو(مشاورهوییراهنما
هدف از تاسیس این رشته تربیت کارشناسان و متخصصانی است که از لحاظ اعتقادي، شخصیتی و حرفه اي شایستگی . است

فوق برنامه و تدریس دروس مربوطه را در الزم را براي شناسایی، مدیریت و برنامه ریزي فعالیت هاي پرورشی و امور فرهنگی و
فضاهاي پرورشی و آموزشی مدارس دوره هاي ابتدایی، متوسطه اول و دوم، ادارات آموزش و پرورش و سایر مؤسسات آموزشی و 

. تربیتی به عهده بگیرند

شرایط و ضوابط کلی پذیرش
دیپلم دوره دوم متوسطه / دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی-
قبولی در آزمون ورودي-

دوره )طول(زمان
ساعت ارائه 8تحصیلی و روزانه حداکثر نیمسال8ست و دروس مورد نظر در سال ا4طول دوره کارشناسی راهنمایی و مشاوره 

یدرسواحدهريبراساعت،16ينظریدرسواحدهريبرا. استیآموزشهفته16شاملیلیتحصمسالینهر. خواهند شد
نیهمچن. استشدهمنظورساعت64يکارورزواحدهريبراوساعت48یکارگاهیدرسواحدهريبراساعت،32یعمل

.بودخواهدراهنمااستادصیتشخبه) پروژه(یمعلميکارنمادرسساعت

درسیهايواحد 
. استواحد150)یپرورشيهاتیفعالومشاورهبستهدو(مشاورهوییراهنماتعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته



٨

یپرورشيهاتیفعالبسته مشاورهوییراهنمای پیوسته رشته تعداد واحدهاي درسی دوره کارشناس-1/1جدول 

تعداد واحدنوع درس
واحد22علوم، تحقیقات و فناوريمصوب وزارت عمومی

واحد5ویژه دانشگاه فرهنگیان
واحد17تربیت اسالمیتعلیم و 

واحد18تربیتی
واحد41پایه

واحد47فعالیت هاي پرورشیتخصصی 
اضافه بر سقف واحدانتخابی
اضافه بر سقف واحداختیاري
واحد150جمع

مشاورهبسته مشاورهوییراهنماتعداد واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته -2/1جدول 

تعداد واحدنوع درس
واحد22مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوريعمومی

واحد5ویژه دانشگاه فرهنگیان
واحد19تربیت اسالمیتعلیم و 

واحد18تربیتی
واحد41پایه
واحد45مشاورهتخصصی 

اضافه بر سقف واحداختیاري
واحد150جمع



٩

فصل دوم 
جداول دروس

ول امشتمل بر جد)یپرورشيهاتیفعالومشاورهبستهدو(مشاورهوییراهنمای پیوسته رشته جداول دروس دوره کارشناس
.باشدمییلیتحصدورهطولدرخصصی مشترك و تربیت اسالمی، دروس تربیتی، دروس تتعلیم ودروسعمومی،دروس 

ومشاورهبستهدو(مشاورهوییراهنمادروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دوره کارشناسی پیوسته رشته -2جدول 
)یپرورشيهاتیفعال

)یپرورشيهاتیفعالومشاورهبستهدو(مشاورهوییراهنمادروس معارف اسالمی عمومی دوره کارشناسی پیوسته رشته -3جدول 

.یابداختصاص می» نگارش خالق«شود و یک واحد آن به درس ارائه می1+2صورت تفکیکی در دانشگاه فرهنگیان این درس به*

نوع 
شایستگی

کد 
درس

عنوان 
درس

تعداد 
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی 

48-348*زبان فارسی
48-348زبان انگلیسی
3232-11تربیت بدنی 
3232-21تربیت بدنی 

89664160جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسگرایشدرس

واحد

توضیحاتساعت
2+14تعداد  (

)واحد الزامی کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

مبانی 
نظري 
اسالم

اندیشه اسالمی 
32-232)مبدا و معاد(1

انتخاب دو درس 
واحد4به ارزش 

اندیشه اسالمی 
نبوت و (2

)امامت
232-32

32-232انسان در اسالم
حقوق اجتماعی 
و سیاسی در 

اسالم
232-32

فلسفه اخالق اخالق 
انتخاب یک 32-232با تکیه بر (

2درس به ارزش 



١٠

.وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، این درس جزو دروس اجباري گروه معارف اسالمی قرار دارد03/04/1386مورخ 7073/2به استناد ابالغیه شماره -1
ها گروه سطح دانشگاهها و اجراي این درس در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مسئول تنظیم برنامه25/06/1392مورخ 93727/2به استناد ابالغیه شماره -2

.معارف اسالمی است

واحد)مباحث تربیتیاسالمی
اخالق اسالمی 

مبانی و (
)مفاهیم

232-32

آیین زندگی 
اخالق (

)کاربردي
232-32

عرفان عملی 
32-232اسالمی

انقالب 
اسالمی

انقالب اسالمی 
32-232ایران

انتخاب یک 
2درس به ارزش 

واحد

آشنایی با 
قانون اساسی 

جمهوري 
اسالمی ایران

232-32

اندیشه سیاسی 
امام خمینی 

)ره(
232-32

تاریخ و 
تمدن 

اسالمی

تاریخ تحلیلی 
انتخاب یک 32-232صدر اسالم

2درس به ارزش 
واحد 32-232تاریخ امامت

آشنایی 
با منابع 
اسالمی

تفسیر 
انتخاب یک 32-232موضوعی قرآن

2درس به ارزش 
واحد تفسیر 

موضوعی نهج 
البالغه

232-32

تاریخ فرهنگ و تمدن 
الزامی32-1232اسالم و ایران

الزامی32-2232خانواده و جمعیتدانش 

256-16256جمع



١١

)دو بسته مشاوره و فعالیت هاي پرورشی(راهنمایی و مشاوره دروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان دوره کارشناسی پیوسته -4جدول 

فعالیت هاي پرورشیبسته راهنمایی و مشاوره دروس تعلیم و تربیت اسالمی دوره کارشناسی پیوسته  -5جدول 

.محاسبه شده است) 2جدول (شود، زیرا در جمع واحد دروس عمومی این واحد در جمع واحد دروس محاسبه نمی**

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسدرس

واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

بهداشت و /سالمت
2163248صیانت از محیط زیست

--**1نگارش خالق
13232نگارش علمی

3166480جمع

نوع 
تعداد درسعنوان کد درسشایستگی

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت اسالمی
تعلیم و تربی

سیره تربیتی پیامبر و اهل 
باتوجه به مراحل ) (ع(بیت 

)هاي تربیتو ساحت

به استناد مصوبه ی پرورشيهاتیفعالبستهمشاورهوییراهنمااین درس در رشته 
تیترب«شود و به جاي آن درس دانشگاه، ارائه نمیشوراي برنامه ریزي درسی

.ارائه شده استوس تخصصی در مجموعه در» نوجوانوکودكیاخالقوینید
نظام تربیتی اسالم 

براساس قرآن و روایات (
و اهل بیت ) ص(پیامبر 

))ع(
34848

34848ا.ا.فلسفه  تربیت در ج
فلسفه  تربیت رسمی و 

23232ا.ا.عمومی  در ج

اسناد، قوانین و سازمان 
23232ا.ا.آموزش و پرورش در ج

با (اي معلم اخالق حرفه
تاکید بر حقوق و تکالیف 

)اسالمی
34848

و عمل تربیتی تاریخ اندیشه
23232در اسالم و ایران

نقش اجتماعی معلم از 
23232دیدگاه اسالم

17272272جمع



١٢

مشاورهبسته راهنمایی و مشاوره دروس تعلیم و تربیت اسالمی دوره کارشناسی پیوسته  -6جدول 

)دو بسته مشاوره و فعالیت هاي پرورشی(راهنمایی و مشاوره دوره کارشناسی پیوسته رشته دروس تربیتی-7جدول 

١Pedagogical Knowledge (PK)

نوع 
تعداد عنوان درسکد درسشایستگی

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت اسالمی
تعلیم و تربی

پیامبر و اهل سیره تربیتی 
باتوجه به مراحل ) (ع(بیت 

)هاي تربیتو ساحت
23232

نظام تربیتی اسالم 
براساس قرآن و روایات (

و اهل بیت ) ص(پیامبر 
))ع(

34848

34848ا.ا.فلسفه  تربیت در ج
فلسفه  تربیت رسمی و 

23232ا.ا.عمومی  در ج
قوانین و سازمان اسناد، 

23232ا.ا.آموزش و پرورش در ج
با (اي معلم اخالق حرفه

تاکید بر حقوق و تکالیف 
)اسالمی

34848

و عمل تربیتی تاریخ اندیشه
23232در اسالم و ایران

نقش اجتماعی معلم از 
23232دیدگاه اسالم

19304304جمع

نوع 
شایستگی

کد 
درس

تعداد عنوان درس
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت
علم تربی
P

K
١

32----232یتیتربیروانشناس
32----232ی تربیتیشناسجامعه

32----232نظریه هاي یادگیري و آموزش
48---21632هاي تدریساصول و روش
هاي راهنمایی و اصول و روش

48---21632مشاوره



١٣

)دو بسته مشاوره و فعالیت هاي پرورشی(دوره کارشناسی پیوسته رشته راهنمایی و مشاوره پایهدروس -8جدول 

١ Content Knowledge (CK)

48---21632ارزشیابی از یادگیري
32---32-1کاربرد هنر در آموزش
32---32-1کاربرد زبان در تربیت
32----232مدیریت آموزشگاهی

آموزش و پرورش تطبیقی با 
32-232هاي تحصیلیتاکید بر دوره

18208160368جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد نام درسدرس

واحد
تعداد ساعت

نیازپیش
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی
C

K
1

آمار توصیفی 
64---33232و استنباطی

روش تحقیق 
کمی و (

)کیفی
آمار استنباطی64---33232

مباحث اساسی 
48----348در روانشناسی

روانشناسی 
مباحث اساسی در 32----232تحولی

روانشناسی
آسیب شناسی 

آسیب شناسی 32----232اجتماعی
روانی

آسیب شناسی 
32----232روانی

مباحث اساسی 
روان _روانشناسی

شناسی شخصیت
روانشناسی 

مباحث اساسی در 32----232اجتماعی
روانشناسی

روانشناسی 
روانشناسی تحولی32---232شخصیت

روانشناسی 
آسیب شناسی 32---232سالمت

روانی



١٤

فعالیت هاي پرورشیبستهی پیوسته دروس تخصصی دوره کارشناس-9جدول 

خدمات 
مشورتی در 

مدرسه
مباحث اساسی در 32---232

روانشناسی

روانشناسی 
تبلیغات و 

رسانه
روانشناسی 32----232

اجتماعی

روش هاي 
اصالح و تغییر 

رفتار
آسیب شناسی 48---21632

روانی 

جامعه شناسی 
جامعه شناسی32----232ارتباطات

تربیتی

روانشناسی 32----232پویایی گروه
اجتماعی

نیازها و 
مسایل 
و کودکان
نوجوانان

روانشناسی تحولی32----232

خانواده و 
ازدواج در 

ایران و اسالم
روانشناسی 32----232

شخصیت

روابط انسانی 
32----232در مدرسه

وتیهدا
درمشورت

اسالم
232----32

32----232زبان تخصصی

704---4160896جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد نام درسدرس

واحد
تعداد ساعت

نیازپیش
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

یموضوع
آیین نگارش 
و فن 

سخنوري
21632---48



١٥

جریان هاي 
فکري و 
عاطفی 

کودکان و 
نوجوانان

روانشناسی 32----232
تحولی

روشهاي 
اصول راهنمایی 48---21632مشاهده رفتار

و مشاوره
ادبیات 

کودکان و 
نوجوانان

232----32

بررسی و نقد 
اندیشه هاي 

سیاسی و 
اجتماعی

آسیب شناسی 32----232
آجتماعی

تربیت 
اجتماعی 

کودکان و 
نوجوانان

روانشناسی 32----232
اجتماعی

آشنایی با 
فضاهاي 

تربیتی دانش 
آموزان

232----32

نقش تربیتی 
کارکنان 

مدرسه
232----32

فعالیت ها و 
مشارکت 

هاي گروهی
پویایی گروه48---21632

هنرهاي 
در تجسمی 

فعالیت هاي 
پرورشی

216-48--64

هنرهاي 
نمایشی در 

فعالیت هاي 
پرورشی

216-48--64



١٦

مدیریت و 
برنامه ریزي 

امور فرهنگی 
و فوق 
)1(برنامه

232----32

مدیریت و 
برنامه ریزي 

امور فرهنگی 
و فوق 
)2(برنامه

232----32

سرودها و 
آهنگ هاي 

انقالبی
216-48--64

تربیت دینی 
و اخالقی 
کودك و 

نوجوان
232----32

464---3043232جمع
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات در 

فعالیتهاي 
1پرورشی 

هاي مهارت48--48--1
هفتگانه

فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
فعالیتهاي 
2پرورشی  

1--48--48-

فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
فعالیتهاي 
3پرورشی  

1--48--48-

هاي تجربه
خاص  

اي در حرفه
فعالیتهاي 

116----16-



١٧

پرورشی
پژوهش و

-توسعه حرفه
: 1اي 

پژوهش 
روایی 

1--48--48

پژوهش و 
-توسعه حرفه

اقدام : 2اي 
پژوهی

1--48--48

پژوهش و 
-توسعه حرفه

درس : 3اي 
پژوهی

1--48--48

12128128کارورزي 

شناسی روان
تربیتی، اصول و 

هاي تدریس روش
و پژوهش و توسعه 

پژوهش : 1ايحرفه
روایی

1کارورزي 22128128کارورزي 
2کارورزي 32128128کارورزي 
3کارورزي 42128128کارورزي 

کارنماي 
معلمی 

)پروژه(
2

به 
تشخیص 

استاد 
راهنما

-

پژوهش و توسعه 
کنش :  2ايحرفه

پژوهش -پژوهی
- و توسعه حرفه

درس : 3اي
پژوهی

816-288512-1716جمع
47448322885121280جمع کل



١٨

مشاورهبستهدروس تخصصی دوره کارشناسی پیوسته -10جدول
نوع 

شایستگی
کد 
تعداد نام درسدرس

واحد
تعداد ساعت

نیازپیش
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

یموضوع

يولوژیزیف
32----232غددواعصاب

کاربرد آزمون 
هاي هوش، 
استعداد و 
رغبت در 

مشاوره

21632---48

کاربرد آزمون 
هاي 

تشخیصی و 
شخصیت در 

مشاوره

21632---48

آسیب 
شناسی روانی 

کودك و 
نوجوان

232----32

ناتوانی هاي 
32----232یادگیري

راهنمایی و 
مشاوره 
گروهی

31664---80

راهنمایی و 
مشاوره 
تحصیلی

21632---48

مشاوره 
کودکان و 

نوجوانان با 
نیازهاي 

خاص

232----32

تمرین فنون 
مشاوره در 
آزمایشگاه

1-32---32



١٩
١ Pedagogical Content Knowledge (PCK)

مشاوره
ویشغل

ياحرفه
21632---48

مشاوره 
32----232خانواده

فنون، 
راهبردها و 

مهارت هاي 
مشاوره

21632---48

يهاهیرظن
ومشاوره

یدرمانروان
348----48

560---27304256جمع

موضوعی
 -

Pتربیتی
C

K
1

فلسفه معلمی 
-16----116در مشاوره

فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در  
1مشاوره 

هاي مهارت48--48--1
هفتگانه

فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در  
2مشاوره 

1--48--48-

فناوري 
اطالعات و 

در  ارتباطات
3مشاوره 

1--48--48-

هاي تجربه
-خاص  حرفه

اي در  مشاوره
116----16-

پژوهش و
اي توسعه حرفه

پژوهش : 1
روایی 

1--48--48
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پژوهش و 
اي توسعه حرفه

اقدام پژوهی: 2
1--48--48

پژوهش و 
اي توسعه حرفه

درس پژوهی: 3
1--48--48

12128128کارورزي 

شناسی روان
تربیتی، اصول 

هاي و روش
تدریس و 
پژوهش و 

-توسعه حرفه
پژوهش : 1اي

روایی
1کارورزي 22128128کارورزي 
2کارورزي 32128128کارورزي 
3کارورزي 42128128کارورزي 

کارنماي 
2)پروژه(معلمی 

به 
تشخیص 

استاد 
راهنما

-

پژوهش و 
-توسعه حرفه

کنش :  2اي
- پژوهی

پژوهش و 
-توسعه حرفه

درس : 3اي
پژوهی

832-288512-1832جمع
1392-45336256288512جمع کل
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)یپرورشيهاتیفعالومشاورهبستهدو(مشاورهوییراهنمادروس اختیاري دوره کارشناسی پیوسته -7جدول 

هاي کاردانی و کارشناسی ارائه ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 04/03/1390مورخ 41903/21به استناد ابالغیه شماره -1
.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودو براي رشته

هاي کاردانی و کارشناسی ارائه ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 18/03/1395مورخ 52530/2اره به استناد ابالغیه شم-2
.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودو براي رشته

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

هاي آشنایی با فرهنگ و  ارزش
123232دفاع مقدس

223232هاي زندگی دانشجوییمهارت

46464جمع 
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فصل سوم
سرفصل دروس

سرفصل دروس مشترك -بخش اول

»سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن-1
نظر از این که یکی از حقوق اساسی هر انسانی است، شرط الزم براي یادگیري و رشد انسانی برخورداري از سالمتی صرف

ورود به فرایند یادگیري، ماندن در آن، تمرکز بر آن و پیامدهاي آن پیوند . سالم، محور توسعه پایدار استاست؛ زیرا انسان 
» تحقق حیات طیبه«هدف غایی نظام آموزش و پرورش نیز .محکمی با سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی یادگیرنده دارد

افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسمانی و . گمان برخورداري از سالمتی براي دستیابی به آن ضرورت دارداست که بی
درمانی و هايوري باالتري خواهند داشت و موجبات کاهش بار اقتصادي ناشی از هزینهروانی بهتري برخوردار باشند بهره

یابی به چنین هدفی آن است که معلمان آینده، یعنی کسانی که در ي دستالزمه. ساعات غیبت کاري را فراهم سازند
به سخنی . ي سالمت درآمیخته شوندي درسی با دانش آموز ارتباط برقرار خواهند کرد، با مقولهترین سطح برنامهنزدیک

ها کند که سالم و تندرست باشند و در آینده بتوانند در راستاي ي مدرسهمعلمانی روانهي تربیت معلم بخواهد دیگر، اگر دوره
هایی باشد که منجر به افزایش سواد سالمت ي برنامهارتقاي سالمت دانش آموزان گام بردارند، منطقی است که دربرگیرنده

مباحث بهداشتی، درك، انتقال و کاربست آن و سواد سالمت معرف توانمندي فرد در دستیابی به. شونددانشجو معلمان می
. گیري درست در برخورد با آن مباحث به منظور ارتقاي سالمت خود و دیگران استهمچنین تصمیم

بیماري قلبی عروقی، سرطان، و : ي سالمت جامعه که عبارتندبه این ترتیب، در این درس، با توجه به عوامل تهدید کننده
الکل و دخانیات و همچنین ارتقاي تغذیه سالم، فعالیت بدنی، پرهیز از مصرف ایمنی و حوادث، بر ارتقاي سالمت از طریق 

هاي یادگیري گوناگونی در اختیار ها و فرصتفعالیتشود و بر این اساس جسمانی، روانی و اجتماعی تاکید میسالمت 
با تکیه بر شوند، بلکهها به ارائه و انتقال صرف اطالعات بهداشتی محدود نمیاین فرصت. شوددانشجو معلمان قرار داده می

اي معنادار با نچه آموخته است را به گونهسازند تا دانشجو بتواند آاي فراهم میزمینهتعریف ارائه شده براي سواد سالمت، 
هاي فردي، بین فردي، تفکر انتقادي و هایی مهارتهمچنین با انجام چنین فعالیت. بافت واقعی زندگی خود پیوند بزند

چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمت بایستی حفظ محیط زیست سالم نیز مورد عالوه بر این، . یابدخالق در او پرورش می
.گیرد، بخشی از این واحد درسی نیز به صیانت از محیط زیست اختصاص یافته استوجه قرار ت
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مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

)عملی- نظري(

سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست: نام درس

:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري، دانشجو قادر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد.
 یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر

.روي سالمت خود ارزشیابی کند
 طراحی و اجرا ) آموزاندانش(آموز دانشیک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت

.ارزشیابی کند) هاآن(نماید و نتایج آن را بر سالمت او 

شایستگی اساسی
3سطح 2سطح 1سطح هامالك

دریافت و انتقال 
اطالعات سالمت

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر اطالعات 

تواند کسب نماید اما نمی
انتقال آن را به دیگران 

.دهد

توانسته است از منابع متعدد و 
معتبر اطالعات کسب نماید و 
تا حدودي آن را به دیگران 

.انتقال دهد

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر 
اطالعات کسب نماید 

هاي کارآمد و به شیوه
آن را به دیگران 

.انتقال دهد
توانسته است یک برنامه برنامه سالمت

خود یا سالمت براي 
آموزان طراحی، اجرا دانش

و ارزشیابی کند اما 
تواند اثربخشی آن را نمی

.مشخص سازد

توانسته است یک برنامه 
سالمت طراحی، اجرا و 
ارزشیابی نماید و تا حدودي 

.اثربخشی آن را مشخص سازد

توانسته است یک 
برنامه سالمت 
طراحی، اجرا و 
ارزشیابی نماید و به 

اي روشن گونه
ربخشی آن را اث

. مشخص سازد

فرصت یادگیري، محتواي درس و ساختار آن-2
:اي آن به شرح زیر سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت
مبانی سالمت: بخش نخست

اول

)1+2(
معارفه و آشنایی 

پایهبا مفاهیم 

هاي مختلف مرتبط با سالمت؛ آشنایی با مدرس، دانشجویان و سرفصل درس؛ معرفی مفهوم
.آشنایی با تاریخ تحول علم سالمت همگانی و رویکردهاي سالمت همگانی

)در کالس(تکلیف عملی 
شود را ها ارزش محسوب میاي پنج الویت که براي آناز دانشجویان بخواهید روي برگه
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ها جایی کنند و سپس همراه آنان بررسی کنید آیا سالمتی در میان این الویتیادداشتساعت
دارد؟

 ِاز دانشجویان بخواهید تعریف خود را از سالمت ارائه دهند و با تکیه بر دانشِ پیشین
.آنان، مفاهیم مرتبط با سالمت را ارائه دهید

 گزارشِ خود شرح حال در بخشی از این جلسه، از دانشجویان بخواهید با استفاده از
امیدها، انتظارات خود را از این نیازها،هاي پیشین، نویسی و ترسیم چشم انداز، تجربه

.تحویل دهند) مدرس(درس دو واحدي بیان نمایند و پیش از پایان نشست به شما 

در پایان این جلسه، از دانشجویان بخواهید مصادیق اقدامات سالمت همگانی : تکلیف عملی
.پیرامون خود را شناسایی کنند و گزارشی از آن ارائه دهنددر 

دوم
)1+2(

سنجش نیازهاي 
سالمت

.هاي گوناگون سنجش نیازهاي سالمتتعریف نیاز؛ انواع نیازها؛ شیوه

. در مدرسه محل کارورزي خود یک نیازسنجی در زمینه سالمت انجام دهید: تکلیف عملی
اید را اید را مشخص سازید، انواع نیازهایی که تشخیص دادهکردهروشی که در آن استفاده 

تواند در این کار می(هاي خود را در قالب یک گزارش بیان نمایید شناسایی کنید و  یافته
).هاي سه نفره انجام شودگروه

سوم
)1+2(

معرفی 
هاي نمایهپایگاه

اطالعات سالمت

هاچگونگی استفاده از آنهاي اطالعات سالمت و انواع پایگاه
:11)در کالس(تکلیف عملی 

ها را مشغول کرده از دانشجویان بخواهید یکی از موضوعات سالمت که به تازگی ذهن آن
ها معرفی شده است پیرامون آن است را انتخاب کنند و سپس در میان پایگاه مختلفی که به آن

.کالس ارائه دهنداند را در قالب گزارش به آنچه آموخته. گردش کنند
عوامل تهدید کننده سالمت ایرانیان: بخش دوم

چهارم 
)1+2(

و پنجم 
هاي بیماري

غیرواگیر

هاي غیرواگیر، میزان مرگ و میر ناشی از ها بیماريتعریف و ویژگی(هاي غیرواگیر بیماري
، شایعترین )اصالح و غیر قابل اصالحقابل(هاي غیرواگیر در ایران، انواع عوامل خطر بیماري
هاي غیرواگیربیماري

مروري بر سیستم گردش خون،  تعریف و علل پدیدآیی :هاي قلبی و عروقیبیماري
ها و چگونگی تصلب شرایین، آنژین صدري، سکته قلبی و سکته مغزي و عالئم شایع آن

ها در بروز مغزي؛ نقش چربیهاي قلبی وها؛ چگونگی کاهش خطر  بروز سکتهبرخورد با آن
)تعریف، عالئم و تشخیص، پیشگیري(هاي قلبی عروقی؛ فشار خون باال بیماري

.امکان دسترسی به رایانه و اینترنت وجود دارداین جلسه باید در مکانی برگزار شود که . 11
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هاي پیشگیري کننده، زا، عالئم هشدار دهنده، گامتعریف سرطان، عوامل سرطان:سرطان)1+2(
.هاي شایع در ایراناهمیت تشخیص زود هنگام، سرطان

آسیب، تصادف، ایمنی؛ شناسایی خطرات فیزیکی، تعریف مفاهیم خطر،: ایمنی و حوادث
انواع .  هاشیمیایی، بیولوژیکی، و ارگونومیکی موجود در محیط آموزشی؛ نحوه پیشگیري از آن

هاي احتمالی؛ چگونگی ؛ نشانه)غفلت و نادیده گرفتن، فیزیکی، عاطفی، جنسی(سوءاستفاده 
.واکنش در هنگام روبرو شدن با موارد سوءاستفاده

هاي کوچک، سبک زندگی خود از دانشجویان بخواهید در گروه): در کالس(تکلیف عملی
. هاي قلبی عروقی و سرطان بررسی کنندیا پدر و مادر خود را از نظر خطر ابتال به بیماري

.ریزي کنندعوامل خطر را شناسایی کنند و براي کاهش این خطرات برنامه
): در کالس(تکلیف عملی 

موجود در ) ب(پرداختن به بحث ایمنی و حوادث از دانشجویان بخواهید که جدول پیش از 
.پیوست را پر کنند
):در کالس(تکلیف عملی 

هاي کوچک خطرات مربوط به هر اند در گروهاز دانشجویان بخواهید با توجه به آنچه آموخته
. خطرات را بیان نمایندهاي زیر را شناسایی و راهکارهاي پیشگیري از وقوع اینیک از محیط

:در محیط کالس
:در راهروها

:در حیاط مدرسه
:هاي بهداشتیدر سرویس

:هادر دیگر مکان
از دانشجویان بخواهید از یک مدرسه بازدید کنند و  بر اساس آنچه که در : تکلیف عملی

براي یکی از ي ایمنی و پیشگیري از آسیب اند دو  پیام آموزشی در زمینهمدرسه مشاهده کرده
.طراحی کنند) دانش آموزان، پدران و مادران، معلمان و غیره(هاي مخاطب گروه

ارتقاي سالمت: بخش سوم

ششم
)1+2(

و هفتم 

تغذیه سالم
فعالیت بدنی

 سیگار و
دخانیات

هاي رشد در سنین پنج تا نوزده هاي غذایی؛ شاخصاصول تغذیه سالم و گروه:تغذیه سالم
چگونگی محاسبه نمایه توده بدنی، (شاخص قد به وزن، شاخص نمایه توده بدنی : سالگی

بوفه (دستورالعمل کشوري پایگاه تغذیه سالم ). چگونگی تنظیم برنامه غذایی مناسب براي خود
اي ؛ نحوه تغییر الگوهاي تغذیه)اي نوجواناننیازهاي تغذیه(؛ تغذیه در دوران بلوغ )سابق

کمبود (آموز و فرایند یادگیري ها  و اثرات آن بر دانشآموزان؛ کمبود ریزمغذينامناسب دانش
؛ نحوه خواندن و تحلیل بر چسب مواد غذایی )Dید، آهن، کلسیم، روي، ویتامین 

هاي تحرکی در ایجاد بیماريندي آن؛ نقش بیبتعریف فعالیت بدنی و  گروه:فعالیت بدنی
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هاي بدنی در میان زنان و مردان ایرانی، اثرات سودمند فعالیت مختلف، وضعیت میزان فعالیت)1+2(
بدنی بر بدن، میزان فعالیت بدنی توصیه شده براي گروه هاي سنی گوناگون، هرم فعالیت بدنی

ها؛ طبقه بندي انواع مواد، عالئم و بیماريرابطه سیگار و مرگ و میر و :الکل و دخانیات
هاي مصرف مواد و الکل؛ مبانی و اصول پیشگیرينشانه

یک هفته پیش از ارائه این موضوع، دانشجویان موظف هستند در جدول :تکلیف عملی
ي خود را ثبت و مقدار تقریبی آن را یادداشت کنند و موجود در پیوست، برنامه غذایی یک هفته

بیان شد دانشجویان بر » هاي غذاییاصول تغذیه سالم و گروه«پس از آنکه . بیاورندبه کالس
. هاي غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازندو گروه12اساس واحد غذایی مورد نیاز

از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعالیت بدنی : تکلیف عملی
.خود تنظیم کنند و به کالس آورندبراي یک هفته 
رقم به دست . از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند: تکلیف عملی

گیرند اي که در آن قرار میآمده را بر روي نمودار نمایه توده بدنی پیدا کنند و با توجه به طبقه
.یک برنامه غذایی مناسب براي خود بنویسند

از دانشجویان بخواهید به پایگاه تغذیه سالم در یک مدرسه مراجعه :1ادي فعالیت پیشنه
کنند و فهرست مواد غذایی موجود در آن را تهیه کنند و مواد غذایی مجاز و غیرمجاز را از هم 

آموزان در سپس راهکارهایی براي توجیه مسئوالن مدرسه، مسئول پایگاه و دانش. تفکیک کنند
.غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهندخصوص تغییر موارد   
آموز که در مرحله بلوغ است ز دانشجویان بخواهید با یک دانشا: 2فعالیت پیشنهادي

هاي حاصل را با نیازهاي مصاحبه کنند و  برنامه غذایی یک روز او را بررسی کنند و داده
.ه کالس ارائه دهندهاي خود را به صورت گزارش بیافته. اي گروه سنی او مقایسه نمایندتغذیه

ز دانشجویان بخواهید برچسب دو ماده غذایی مورد عالقه خود را به ا: 3فعالیت پیشنهادي 
.کالس آورند، آن را بخوانند و تحلیل کنند

ز دانشجویان بخواهید براي ترویج تغذیه سالم در محیط خوابگاه دو ا:4فعالیت پیشنهادي 
.ریزي کنندیاتی ساختن آن برنامهراهکار جدید پیشنهاد کنند و براي عمل

)بهداشت فردي(سالمت جسمانی : بخش چهارم
مراقبت ؛ )اهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشوي دست(بهداشت دست و پاها

پوست و مو، آشنایی و چگونگی برخورد با مشکالت ساختمان و عملکرد(از پوست و مو
ساختمان کره چشم، (هامراقبت از چشم،)شایع پوست و مو، اکنه، شوره سر، اگزما

هامراقبت از گوش؛ )مشکالت متداول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت اسنلن
؛ )ش نجواساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با آزمای(

بهداشت ). هایی براي بهتر خوابیدناهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام(بهداشت خواب

١٢. Serving size
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هشتم 
و ) 1+2(

نهم 
)1+2(

سالمت جسمانی 
بهداشت فردي (

)هاو بیماري

هاي مختلف، عوامل هاي مختلف دندان، آشنایی با زمان رویش دندانبخش(دهان و دندان
هاي شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در معرض خطر موثر بر ایجاد پوسیدگی دندان، محل

آموزش مسواك زدن به (مسواك زدن : هاي پیشگیري از پوسیدگی دندان، راهپوسیدگی دندان
، )آموزش استفاده از نخ دندان به کودکان(، استفاده از نخ دندان )ساله12تا 6کودکان 

دیدگی و شکستگی فلورایدتراپی، فیشور سیالنت، رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد با آسیب
بلوغ و (بهداشت باروري). ؛ علل بوي بد دهانها؛ تفاوت لثه سالم و ملتهبدندان

ویژه {. هاي آنهاي آن در هر یک از دو جنس، بهداشت بلوغ، خودارضایی و زیاندگرگونی
ها و ساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی و نشانه: دانشجو معلمان دختر

:ویژه دانشجو معلمان پسر{.}حاالت طبیعی و غیرطبیعی آن، سندروم پیش از قاعدگی
.}ساختمان،  عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی مردان

:هاي واگیرداربیماري
؛ )هاي اکسیور، راه انتقال، راه پیشگیريویژگی(کرمک یا اکسیور : هاي انگلیعفونت

هاي ژیاردیا، ویژگی(ژیاردیوز ؛ )هاي آسکاریس، راه انتقال، راه پیشگیريویژگی(آسکاریوز 
تعریف بیماري سالک، وضعیت سالک در ایران و جهان، (سالک ؛ )راه انتقال، راه پیشگیري

عواملی موثر در گسترش آن، انواع سالک و عالئم بیماري در هر نوع، راه انتقال، راه پیشگیري، 
پش، هاي شویژگی): شپش(پدیکلوزیس . )چگونگی برخورد با دانش آموز مبتال به سالک

.هاي پیشگیري، چگونگی برخوردهاي آلوده شدن، چگونگی تشخیص آلودگی، راهراه
چگونگی حمله ویروس اچ آي وي به بدن، تفاوت اچ آي وي و ایدز، (ایدز / اچ آي وي 

)هاي تشخیصهاي پیشگیري، راههاي انتقال، عقاید غلط، راهراه

از دانشجویان بخواهید یکی از مسائل مرتبط با بهداشت فردي در محیط :تکلیف عملی
ها را مشغول کرده است را شناسایی کنند و در قالب یک که ذهن آن) یا خوابگاه(پردیس 

.هاي نوین خود براي برطرف نمودن آن مساله را ارائه دهندگزارش راه حل
بهداشت بلوغ و نوجوانی را بخوانند و از دانشجویان بخواهید کتاب خودآموز : تکلیف عملی

.اي انتقادي از آن تهیه کنندچکیده
از دانشجویان بخواهید یک پمفلت، یا بروشور طراحی کنند و از طریق آن :تکلیف عملی

.آموزان را به رعایت یکی از موضوعات مرتبط با بهداشت فردي تشویق کننددانش
هاي کوچک قرار بگیرند و تصور واهید در گروهاز دانشجویان بخ: )در کالس(تکلیف عملی 

اي به ها باید از طریق نامهها به شپش مبتال شده است و آنآموزي در کالس آنکنند دانش
ها با شپش این اي خطاب به آن خانواده نوشته و ضمن آشنایی آننامه. خانواده او اطالع دهند

.موضوع را به آنان اطالع دهند
آموزان، پدر و انشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق آن دانشاز د: تکلیف عملی

هاي انگلی کرمک، آسکاریوز،  ژیاردیوز، یا سالک مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره را با بیماري
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.آشنا سازند
آموز از دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوي دست به دانش: 1فعالیت پیشنهادي 

.صورت عملی نمایش دهندرا در کالس به
از دانشجویان بخواهید بازي مار و پله که سازمان یونیسف براي : 2فعالیت پیشنهادي 

آموزان طراحی کرده است را با بافت خود متناسب کنند و ها براي دانشآموزش شستن دست
.بازي جدید را به کالس عرضه کنند

ي آنها مکانی براي ور کنند در مدرسهاز دانشجویان بخواهید که تص: 3فعالیت پیشنهادي 
. از آنها بخواهید راهکارهایی بیاندیشند که بر این محدودیت فائق آیند. شستن دست وجود ندارد

.راهکارهاي خود را به صورت نقاشی، عکاسی، گزارش کتبی و غیره به کالس ارائه دهند
بخواهید بررسی از دانشجویان :براي دانشجویان خوابگاهی: 4فعالیت پیشنهادي 

کنند دانشجویان خوابگاهی باید چه نکاتی را پیرامون بهداشت خواب بیاموزند؟ 
موانعی که بر سر راه حفظ : براي دانشجویان غیرخوابگاهی: 5فعالیت پیشنهادي 

بهداشت خواب شما وجود دارد را شناسایی کنید و سپس راهکارهایی براي از میان برداشتن 
.ها ارائه دهیدآن

سالمت روان: بخش پنجم

دهم 
)1+2(

سالمت روان و 
مدرسه

کننده؛تهدید کننده و محافظتآن؛ عواملبرموثرعواملشناساییروان وسالمتتعریف
هاي روانی در حوادث و بالیا؛ روان؛ حمایتسالمتارتقايوآسیبکاهشراهبردهاي

اختاللتوجه؛کمبودوفعالیبیشاختاللیادگیري؛ اختالالتخودکشی؛افسردگی؛ اضطراب؛
لجبازي؛ صرع؛وجوییمقابله

هاي معتبر، حادثه ها و سایتاز دانشجویان بخواهید با مراجعه به آرشیو روزنامه:تکلیف عملی
رخ داده است و یکی از اختالالت ) ترجیحا در ایران(یا رویدادي را بیابند که در محیط مدرسه 

روان که در این نشست آموزشی مورد بحث قرار گرفته است در پدیدآیی آن مرتبط با سالمت 
توانست از وقوع آنچه که روي داده است و راهکارهایی که می. رویداد نقش عمده داشته است

.این رویداد پیشگیري کند را در قالب گزارشی به کالس ارائه دهند

سالمت اجتماعی: بخش ششم
یازدهم

اجتماعی سالمت )1+2(
و مدرسه

هاي اجتماعی؛ استرس در محیط کار و ایجاد و برقرار ارتباط موثر با دیگران؛ ارتباطات در شبکه
.حمایت اجتماعی
هایی هاي کارورزي خود، موقعیتاز دانشجویان بخواهید به مراجعه به گزارش: تکلیف عملی

و یا کارکنان مدرسه نیاز به آموزان،را در آن شناسایی کنند که سالمت اجتماعی خود، دانش
اگر دوباره به آن موقعیت برگردند به منظور ارتقاي سالمت اجتماعی چه . ارتقا داشته است

.هاي خود را در قالب گزارشی کوتاه به کالس ارائه دهند؟ یافته.کاري انجام خواهند داد
سالمت در متن: بخش هفتم
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دوازدهم
)1+2(

سواد سالمت، 
شناسنامه 
سالمت 

آموزي، دانش
مدارس مروج 

سالمت

آموزي و تعریف سواد سالمت و آشنایی با سطوح مختلف آن؛ معرفی شناسنامه سالمت دانش
.آشنایی با آن؛ آشنایی با مدارس مروج سالمت و وضعیت آن در ایران

نشجویان آموز را به کالس آورید و در اختیار داشناسنامه سالمت چند دانش:تکلیف عملی
اند چگونه در هاي کوچک مشخص کنند آنچه که در این درس آموختهقرار دهید تا در در گروه

این شناسنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ 

صیانت از محیط زیست: بخش هشتم

سیزدهم
شناخت محیط )1+2(

زیست

تعریف محیط زیست و انواع آن-1-1
)زیستی، اجتماعی و اقتصاديفیزیکی، (منابع مختلف محیط زیست -1-2
و انواع آن) بوم سازگان(تعریف اکوسیستم -1-3
محیط زیست ایران-1-4

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی معرفی محیط زیست در مدارس ایران و : عملی
برحسب پایه 

نمایش فیلم یا اسالیدي از محیط زیست ایران: فعالیت خاص
یک گزارش تصویري، نمایی از محیط زیست محل از دانشجویان بخواهید که با : تکلیف

.زندگی خود شامل نوع اکوسیستم و انواع منابع موجود ارائه دهند
بهتر است که این گزارش بدون استفاده از کاغذ باشد* 

چهارده
م

)1+2(

شناخت انواع 
آلودگی ها و 

اثرات محیط 
زیستی

تعریف آلودگی و اثر-1-
اثرات محیط زیستیانواع آلودگی ها و -2-2
مدیریت پسماند و پساب و بازیافت-2-3

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش انواع آلودگی ها و اثرات محیط : عملی
زیستی در مدارس ایران و برحسب پایه 

براي بازدید از یک کارخانه، تصفیه خانه، مرکز تدارك سفري آموزشی: فعالیت خاص
پوست یا غیرهبازیافت، تهیه کم

از دانشجویان بخواهید که در تدارك سفر همکاري کنند و در هنگام بازدید بدرستی : تکلیف
.انواع آلودگی ها و اثرات را ارزیابی و به راهکارهاي اصالحی اشاره  نمایند

پانزدهم
)1+2(

شناخت حفاظت 
و حمایت از 
محیط زیست

تعریف حفاظت و حمایت از محیط زیست-
معرفی انواع روش هاي حفاظتی و شیوه صحیح مصرف-3-2
معرفی برخی از قوانین، ضوابط و کنوانسیون هاي محیط زیستی-3-3

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش و بکارگیري انواع روش هاي : عملی
حفاظتی و شیوه صحیح مصرف برحسب پایه 

انواع شیوه هاي حفاظتینمایش فیلم یا اسالیدي در زمینه: فعالیت خاص
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از دانشجویان بخواهید که به جامعه کوچکی برحسب انتخاب خود، یک یا چند روش : تکلیف
حفاظت و شیوه صحیح مصرف را آموزش دهند و بازخورد آموزش هاي خود و میزان همکاري 

.جامعه مخاطب را گزارش دهند
شانزدهم

)1+2(
ارائه مبانی 

آموزش محیط 
زیست و شناخت 

روش ها

تعریف آموزش محیط زیست-4-1
معرفی انواع روش هاي آموزش محیط زیست با توجه به پایه مورد آموزش-4-2
معرفی انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشی-4-3

گفتگوهاي گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش محیط زیست و انواع روش ها، : عملی
رسانه ها و وسایل کمک آموزشی مناسب برحسب پایه 

نمایش اسالید یا وسایل مختلف انواع روش هاي آموزش محیط زیست: فعالیت خاص
و پس از از دانشجویان بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه کنند: تکلیف

هماهنگی هاي الزم با مدرسه، براي دو یا سه ساعت بصورت فوق برنامه برحسب پایه، 
اینکار می تواند در . موضوعی از محیط زیست را با وسایل و روش هاي مناسب آموزش دهند

ارائه گزارش تصویري بصورت فیلم یا عکس . ایران انجام شود13روزهاي تقویم محیط زیستی
.الزامی است

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
باید تالش گردد تا ساختار . پذیردمعلمان صورت میدر این درس، فرایند یادگیري با مشارکت همه جانبه مدرس و دانشجو

باور بر این است که گفت و شنودي که در . ي افراد در فرایند یادگیري مشارکت داشته باشنداي باشد که همهها به گونهجلسه
گیرد، تنها میان مدرس و دانشجویان نیست، بلکه میان خود دانشجویان با آموزشی به منظور وقوع یادگیري صورت مینشست

اي فراهم شده است تا دانشجویان بتوانند در هاي یادگیري زمینهاز این رو در این درس با طراحی فعالیت. هم نیز هست
تواند توسط ها میهاي مختلف، ترکیب این گروهند که با توجه به موقعیتبا هم کار کن) دو تا شش نفره(هاي کوچک  گروه

) دانشجویان(شود کارهایی که در خارج از کالس توسط دانشجو همچنین پیشنهاد می. مدرس یا خود دانشجویان تعیین گردد
شود توسط دانشجو شود پیش از آن که به مدرس تحویل دادهگردد و به صورت گزارش به کالس ارائه میانجام می

الزم به ذکر است که در برخی از مباحث . دیگر نیز خوانده شود و پس خوراند آن دانشجو بر روي آن کار آورده شود) دانشجویان(
اند و با توجه به موقعیتی که دانشجویان و مدرس در آن قرار دارند می هاي یادگیري به صورت پیشنهادي نیزز مطرح شدهفعالیت

.ییر یابندتوانند تغ
هاي گوناگونی نخست نیازها و منابع یادگیري مرتبط با براي تسهیل در وقوع یادگیري، در آغاز هر نشست تالش شود به شیوه

پس از آن . ها و دانش پیشین دانشجویان نسبت به آن محتوا آشکار گرددمحتوایی که قرار است ارائه شود سنجش شود تا تجربه
اي فراهم گردد تا دانشجو بتواند با محتواي ارائه شده کاري انجام دهد و آن را به بافت و سپس زمینهمحتواي تازه ارائه گردد
.هایی که براي دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شوددر هر نشست تالش شود به تمام پرسش. زندگی خود مرتبط سازد

.تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود است-13
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منابع آموزشی-4
.باشددر دست تالیف می: منبع اصلی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
:ارزشیابی پایانی از چند بخش تشکیل شده است: ارزشیابی پایانی
سهم این آزمون پنجاه درصد است: آزمون پایانی.
ها و پیامهاي طراحی شده هاي یادگیري انجام شده توسط دانشجو و برنامهتمام فعالیت: کارارزشیابی پوشه

ارزشیابی این پوشه نخست از طریق . گیردو در اختیار مدرس قرار میاي گرد آمده توسط او در پوشه
پر آشکار است . گیردپاسخگویی به فرم خود ارزشیابی توسط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت می

سهم این . که کیفیت خود ارزشیابی دانشجو نیز در تصمیم گیري مدرس در هنگام ارزشیابی نقش دارد
: سی درصد و خود پوشه کار به عنوان یک فراورده: فرایند تدوین پوشه کار(درصد است ارزشیابی نیز پنجاه

).بیست درصد
هاي به گیرد و یافتهاین ارزشیابی در نشست هفتم و به صورت خود ارزشیابی دانشجو انجام می: ارزشیابی ضمن نیم سال

.گیرددست آمده از آن در ارزشیابی پایانی مورد استفاده قرار می

فرم پیشنهادي براي خود ارزشیابی
هاي یادگیري فعالیت
 اید؟چند فعالیت یادگیري انجام داده) تا این لحظه(در طول این نیم سال.................
کنید؟اید را چگونه ارزشیابی میهایی که انجام دادهکیفیت فعالیت

تالش بیشتر       غیرقابل قبولعالی      خیلی خوب       خوب        نیازمند به 
اید؟هاي یادگیري را چقدر رعایت فرمودهزمان مندي انجام فعالیت

بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
است؟اید پیش از ارائه به مدرس توسط دوستان شما  نقد شده اي که انجام دادههاي یادگیريآیا فعالیت

بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
اید؟هاي یادگیري به چه میزان از راهکارهاي خالقانه استفاده نمودهبه نظرتان در انجام فعالیت

بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
دهید؟اي میهاي یادگیري خود نمره دهید چه نمرهواهید از صفر تا بیست به فعالیتدر کل، اگر بخ

سال همکاري سازنده در طول نیم
اي که برگزار شد حضور یافتید؟تا این لحظه، در چند جلسه.................
اي به خود چه نمرههاي خود در جلسات آموزشی نمره دهید از صفر تا بیست اگر بخواهید به پرسش پرسیدن

..........دهید؟می
 اید نمره دهید از صفر تا بیست هایی که به گزارش هاي دوستان خود داده) پس خوراند(اگر بخواهید به کیفیت بازخورد

....................دهید؟ چه نمره اي می
...............دهید؟ود میاي به خچه نمره) 9(اي در کالس انجام داده اید از صفر تا بیست اگر ارائه
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 هاي میزان مشارکت در جلسه(در طول این نیمسال، میزان فعال بودن شما در جلسات آموزشی چقدر تغییر پیدا کرد
از صفر تا بیست به میزان تغییر پدید آمده نمره ). آخر را با میزان مشارکت در نخستین جلسه مقایسه بفرمایید

...........دهید
ابی به اهداف دورهیمیزان دست

:اهداف این دوره از این قرار بود
:در پایان این درس دانشجو معلم قادر خواهد بود

منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد.
 بر روي سالمت خود یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را

.ارزشیابی کند
طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را ) آموزاندانش(آموز یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت دانش

.ارزشیابی کند) هاآن(بر سالمت او 
).از صفر تا بیست(به میزان دستیابی خود به هر یک از این سه هدف نمره دهید 

:1هدف 
:2هدف 
:3هدف 

:دو پرسش تاملی
با گذراندن این دوره چه نقاط قوتی در شما پدیدار گشته است؟

با گذراندن این دوره چه نیازهایی در شما پدیدار گشته است؟

اگر بخواهید فعالیت دوستان خود را در کالس  ارزشیابی کنید، به باور شما کدام یک از افراد بیشترین 
.در فرایند یادگیري را داشته اند؟ به ترتیب سه نفر را نام ببریدمشارکت و درگیر شدن 

دهید؟اي میدر مجموع به خود چه نمره
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پیوست
:جدول الف

وعده غذایی
نان، غالت، برنج، ماکارونی 

شیر، ماست، پنیر ها میوهسبزیجات 
قندچربیگوشت، مرغ، حبوبات، تخم مرغ، مغزها 

شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

یکشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

دوشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

سه شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

چهارشن
به

صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

شنبهپنج
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

جمعه

صبحانه

:جدول ب
.شد از وقوع این حوادث پیشگیري کردچگونه می.حوادثی که براي من، خویشاوندان، دوستان و یا آشنایانم در مدرسه رخ داده است
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»نگارش خالق«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
هاي زیست آدمی، فرهنگ و تمدن اوست که آن را به مراتب در سیهر زندگی و حیات خود از آغاز تا کنون پدید ترین ویژگییکی از بنیادي

اي دیرینه در زیست بشري دارند اما  با پدیداري نوشتار و نویسندگی خالق، سخته و پخته، نمود واالیی در این دو اگر چه سابقه. آورده است
نگارش . با تخیل خالق، نبوغ ادبی و فرهنگی همراه بوده است-هاي اخیربه ویژه سده–سرآغاز و مقدمۀ هر تمدنی . یابنددمی میزیست آ

اي است براي نگاشتن روان و سنجیدة متون علمی بلکه فرصتی است که ذهن، هاي مختلف نه تنها  مقدمهخالق براي دانشجویان رشته
در تخیل مثبت تقویت نموده، زمینه را براي پرورش مفاهیم علمی، تخصصی و همچنین نگارش ساده، روان، زبان و قلم دانشجویان را

.  نمایدپخته و سخته مهیا می
مشخصات درس

عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

نگارش خالق: نام درس

:واحد یادگیري دانشجو می توانددر پایان این : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.هاي علمی و تخصصی تجربه نمایداهمیت نگارش خالق را در کسب مهارت-
.هاي غیر هنري و ادبی شناسایی کندتمایز نگارش خالق و هنرمندانه را با دیگر نگارش-
.اصول و قواعدکلی نگارش خالقانه را تبیین کند-
.هاي هنري، به کار گیردها و قالبانواع نوشتهخالقیت و توانایی خود را در نوشتن برخی از-
.با تجربه نوشتن خالق به نقد و زیباشناسی حداقلی متون هنري بپردازد-

:شایستگی اساسی
3سطح2سطح1سطح هامالك

دانش نگارش 
خالقانه

دانشجو بتواند
معیارهاي زبـان و بیـان   
ــري را   ــه و هنـ خالقانـ

هاي بیاموزد و انواع قالب
آن را بشناسد

دانشجو بتواند
ــر اســاس آموختــه هــاي ب

نظري و قیاسی تفاوت کلی 
دو متن خالق و غیر خالق 

.را تبیین و تشریح کند

دانشجو بتواند
بـــا رویکـــرد اســـتقرایی 
عواملی را که یک متن را 
به اثري خالقانـه تبـدیل   

ــی ــتن  م ــک م ــد در ی کن
مشخص هنري، شناسایی 

.کند
آفرینش متن 

خالقانه
هـاي  بر اسـاس آموختـه  

ــایی    ــده و توان ــه ش ارائ
بــارش ذهنــی، متنــی   
ــی از   ــالق در یکــ خــ

ــب ــوط  قالـ ــاي مربـ هـ
.بیافریند

میزان خالقیت متن نگاشته 
.خود را ارزیابی نماید

بـــر اســـاس دو مرحلـــه 
پیشین، نگاشتۀ خود را بـا  
ــی   ــري و ادب ــرد هن رویک

.پاالیش و ویرایش  نماید

متن نقد شده را بـا دیگـر   متن هنري را نقـد نمایـد و   گزارشی تحلیلی از یـک  نقد و تحلیل
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نگاشــتۀ ادبــی و هنــري 
.مشخص ارائه کند

عوامل سـازنده و ناسـازگار   
.آن را تبیین و تشریح کند

متون همان قالب مقایسه 
و ارزیابی نمایـد و دربـاره   

.دیدگاه خود استدالل کند

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس وفرصت. 2
ــت  نوبـــ

بحث
محتواي درس

تکالیف یادگیري
تکالیف عملکردي

تاثیر و تاثرات نگارش باآشناییاول
.خالق در تمدن و فرهنگ بشري

بحث گروهی-
پاسخ فردي به پرسش ها-
ــد  - ــارکت در فراینــ مشــ

یادگیري

معرفی چند اثر ادبی یا هنـري و تـاثیر   
آن در اندیشه و فرهنگ جامعه

ــریح دوم ــان در   تش ــش زب ــت و نق اهمی
بینی و افـق اندیشـگی و رفتـار    جهان
آدمی

ها دربـارة  پاسخ به پرسش-
نفوذ و تاثیر زبان

ــد  - ــارکت در فراینــ مشــ
یادگیري

گزارشی از تناسب زبـان و اندیشـه در   
متون هنري و خالق

تبیین تفاوت و تمـایز بـین زبـان و    سوم
گفتار و نوشتار

مشارکت در کار گروهی-
هاپرسشپاسخ به -
ارائه چنـد نمونـه از زبـان    -

ــتاري و  ــاري و نوشـ گفتـ
هاتشریح تفاوت آن

هاي علمی بـه  ارائه گزارشی از فعالیت
زبان گفتار و تبدیل آن به زبان نوشتار

تشریح تفاوت زبان ادبـی بـا زبـان    چهارم
علمی

خــوانش دو مــتن ادبــی و -
علمی 

بحث گروهی دربارة تبیین -
هاي دو متنتفاوت

گزارشی مکتوب از تمایز بـین دو  تهیه 
متن ادبی و علمـی و عناصـر متمـایز    

کنندة آن
تبیین عوامل نوشتار خـالق؛ زبـان،   پنجم

بیان، صور خیال
بحث گروهی -
خـــوانش مـــتن ادبـــی و -

مشــــــخص کــــــردن 
مشخصات زبانی، بیـانی و  

صور خیال

گانـه نوشـتار   بررسی مشخصـات سـه  
خالق در یکی از آثار شـعراي معاصـر   

.قالب گزارش مکتوبدر 

تشریح عناصر مربوط بـه خالقیـت   ششم
زبانی، بیانی، و صور خیال 

خوانش متن ادبی-
مشــخص کــردن عناصــر -

هنري در متن

هاي ادبـی  مشخص کردن دقیق آرایه
یک متن مشخص هنري

هاي ادبـی کـه بیشـترین    معرفی قالبهفتم
کاربرد را در نگارش خالق دارند

بحث گروهی-
ــد خــوانش بخشــی - از چن

متن
مشخص کردن قالب آن-

تهیه گزارشـی از یـک کتـاب درسـی     
مربوط بـه ادبیـات فارسـی و تشـریح     

هاتفاوت ساختاري و قالب درس
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تبیین کلی قالب داسـتان، اهمیـت آن   هشتم
در نگارش خالق و عناصر داستان

بحث گروهی-
خوانش یک داستان کوتاه -

کوتاه و مشـخص کـردن   
عناصر آن

جــدولی از عناصــر یــک تهیــه نمایــۀ 
داستان کوتاه

خوانش سه متن مرتبط و -تشریح قالب داستان کوتاه کوتاهنهم 
بحث دربارة قالب آن

اي از آثار داسـتانی یکـی از   تهیه نمایه
بنـدي  داستان نویسان معاصر و دسـته 

قالبی آن
بحث گروهی-توضیح قالب داستان بلند و رماندهم 

هاپاسخ به پرسش-
جدولی از داستان نویسـان  تهیه نماي

هامعاصر و آثار برجستۀ آن
بحث دربارة تفاوت -تشریح مشخصات قطعه ادبییازدهم

روساخت قطعه ادبی با 
داستان و شعر

ارائۀ داستان کوتاه کوتاه و یک قطعـۀ  
ادبی بر اساس تجربیات دانشجو

معرفـــی ســـاختار حـــدیث نفـــس و دوازدهم
هاآننویسی، روزنگار و تفاوت خاطره

بحث گروهی-
هایی در خوانش متن-

هاي خاطره، روزنگار، قالب
و حدیث نفس

هایی کوتاه در سه قالب یـاد  ارائه متن
شده بر اساس نگارش خالقانه

نویســی و تشــریح قالــب ســفرنامه  سیزدهم
مشخصات آن 

ــک - خــوانش بخشــی از ی
سفرنامه

تبیــین و بحــث دربــاره   -
مشخصات آن

بـر اسـاس   اي کوتـاه نگاشتن سفرنامه
نویسیساختار سفرنامه

تشریح کلیاتی از نقد ادبی بـر اسـاس   چهاردهم
زبان، بیان و  صور خیال ادبی 

بحــث گروهــی دربــارة   -
معیارهاي نقد

نقدگروهی قطعـه ادبـی و   -
شـــــعري از شـــــاعران 

کالسیک

شـعر و داسـتان کوتـاه    اي ازنقد قطعه
نویسندگان برجسته معاصر

نامـۀ  کاربرد زنـدگی توضیح چیستی و پانزدهم
نامـه  نوشت و تفاوت آن با زندگیخود

نویسی

ــه- ــوانش نمونــ اي از خــ
نامۀ خود نوشتزندگی

بحــث گروهــی دربــارة   -
ــی ــوع  ویژگ ــن ن ــاي ای ه

هاي دیگرنوشته با قالب

ــوانش    ــوب از خ ــی مکت ــه گزارش ارائ
ــدگی ــریح   زن ــت و تش ــۀ خودنوش نام

تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن

هاي ادبی بحـث شـده و   قالبمقایسۀ شانزدهم
هـــا در بافـــت مقایســـه کـــارکرد آن

فرهنگی و هنري و  اجتماعی

بحــث گروهــی دربــاره   -
هــاي شخصــی در تجربــه

نگارش خالق

تهیۀ سیاهۀ رفتار کار در کالس

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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.هاي آموزشی توسط دانشجونگاري تجربهوقایع. 3.1
.هاي روزانهتجربهتهیه روزنگار . 3.2
.با هدف تقویت ذخیرة زبانی، بیانی و خیالی دانشجو-معاصر و کالسیک-حفظ بخشی از متون نظم و نثر مسلط ادبی. 3.3
.هاي ادبی در آنهاي کوتاه در قالب و انواع ادبی آموخته در مباحث نظري با تکیه بر آفرینش هنري و کاربرد آرایهنگاشتن متن. 3.4
.خوانش آثار ادبی و هنري ممتاز با تکیه بر خوانش صحیح و درك لذت هنري آن. 3.5
.هاي عاطفی و هنري از خوانش متون  هنري معاصر و کالسیکگزارش تجربه.  3.6

:منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

].دفتر نخست[1382. سمت. تهران. چاپ چهارم. نگارش و ویرایش. سمیعی احمد-
.راسـت سـوم  وی. )یحیوضو تیقیطبت( یائو اروپیارسفیادباتطالحو اصمیاهفمهامن؛ واژهاصطالحات ادبیفرهنگ. امیداد س-

.1385. درواریم. رانته

: منبع فرعی
.1385. آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان. باطنی محمدرضا-
.1378. ردوسف. رانهت. نقد ادبی. روسیا سسیمش-
:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

. نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
. نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

. نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می شود

. هاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
:اتسایر نک

اي و تخصصـی  در این واحد درسی، تشریح فنون و مهارت نگارش خالق از عناصر آن گرفته تا قالب و انواع آن، به منزلۀ آموزش حرفه
تبیین و تشریح مدرس و . نمایدآن به دانشجویان نیست؛ چه این هدف براي دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی منطقی و معقول می

ر نگارش خالق باید بر خوانش آثار بدیع، تجربه زیباشناسی، دریافت هنري و عاطفی دانشجو تکیه داشته باشد و راه تکالیف دانشجویی د
هاي یاد شده افـق فرهنگـی، ذوقـی و هنـري وي را     اي که تجربهبخش نماید به گونهرا براي کسب و دریافت این تجربه هموار و لذت

.تر سازدیهنسبت به نگارش خالق و زیباشناسانه پرما
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»نگارش علمی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
مراودات . هاي زیست بشري متمایز استهاي علمی و تخصصی از دیگر دورهافزون دادهدنیاي معاصر با پیشرفت روز
قابل پیگیري گیري نگارش علمی واحد، ضروري و هاي علمی داخلی و جهانی با به کارعلمی و تخصصی با دیگر افق

هاي نگارشی علمی را بیاموزند تا اي است که در آن دانشجویان باید شایستگیواحد درسی نگارش علمی بایسته. است
هاي مربوط، استفاده هاي علمی حوزههاي علمی و تخصصی، از دادهعالوه بر مشارکت با زبان سخته و سنجیده در افق

.نمایند

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

نگارش علمی:  نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو می تواند: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
به اهمیت نگارش علمی را در ارائه و کسب دانش تخصصی حوزة مربوط، پـی  -

.ببرد
نگـارش، شناسـایی و تحلیـل    تمایز نگارش علمی و تخصصی را با دیگر انـواع  -

.کند
.اصول و قواعد کلی نوشتن علمی را تبیین کند-
.اجزاي مختلف نگاشتۀ علمی را بیاموزد-
توانایی و دانش خود را در نگارش متون علمی اعم از مقاله، گزارش، پیشنهاده -

.به کار گیرد... و 
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

اي دانش پایه
نگارش علمی

ــد؛   ــجو بتوان دانش
معیارهاي زبـان و  
بیــــان نگــــارش 
علمی را آموخته و 

ــب ــاي قالـــ هـــ
نوشــتاري مربــوط 

.را بشناسد

دانشجو بتواند؛
بــــــر اســــــاس  

هاي نظـري و  آموخته
رویکرد قیاسی تفاوت 
کلی دو متن علمی و 
غیر علمی را تبیین و 

.تشریح نماید

دانشجو بتواند؛ 
ــتقرایی    ــد اس ــا دی ب

ــل تـــک تـــک عوامـ
هـاي  سازنده و قالـب 

ــی را در   ــته علم نوش
یــک مــتن مشــخص 
تخصصی، شناسایی و 

.تبیین کند
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نگارش متن 
علمی

ــاس   ــر اســـ بـــ
هــــاي آموختــــه

اي پیشین نگاشته
.علمی بنویسد

میزان توانایی نوشـتۀ  
علمی خـود را نقـد و   

.ارزیابی نماید

بر اسـاس دو مرحلـۀ   
پیشین نوشـتۀ خـود   
را ویرایش و پـاالیش  

.نماید
اي علمی از نوشتهنقد و تحلیل

ــی و   ــر ویژگ منظ
مراحل سـاختاري  

.تحلیل کند

نوشـــتۀ علمـــی را از 
ــان،   ــان، بی ــاظ زب لح
فنی و عناصر سـازگار  

.و ناساز تشریح کند

ــرات و   ــراي نظــ بــ
ــدگاه ــود، دی ــاي خ ه

.استدالل کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ــت  نوبـ

بحث
محتواي درس

تکالیف یادگیري
تکالیف عملکردي

تعریف زبان، گفتار، نوشتار و اول
.هاتفاوت بین آن

ــد  -  ــرکت در فراینـــ شـــ
یادگیري

هاپاسخ به پرسش- 

ــویه   ــی دوسـ ــه متنـ ارائـ
ــه  ( ــاري بـــ گفتـــ

از ) نوشـــــــــتاري
ــی   ــات آموزش تجربی

.دانشجو
آشنایی با مبـانی پـژوهش و   دوم

نگارش عمومی، دانشگاهی و 
.اخالق پژوهش

گروهیبحث - 
هاپاسخ به پرسش- 
ــد -  ــارکت در فرآینــ مشــ

یادگیري

ــده از  ــه خالصــه چکی ارائ
چنــد مــتن علمــی و 
مشــــخص کــــردن 

.هاي آنویژگی
تشریح زبان و لحـن نگـارش   سوم

علمی، دستور خط فارسـی و  
.هاي نگارشینشانه

بحث گروهی- 
هـایی از  بحث دربارة نمونه- 

ــط و   ــازواري خـــ ناســـ
گذاري در چند متن نشانه

ارائه شدهعلمی 

هایی از متون علمی ارائۀ بخش
که داراي سـازواري و ناسـازي   

.خط و نگارش علمی است
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تبیین و توضیح سـاختار و  چهارم
پـاراگراف  (انواع بند نویسی

).نویسی

مشارکت در کار گروهی- 
هـاي  مشخص نمودن بنـد - 

نوشتۀ علمی؛ ارائـه شـده   
.در بحث

تهیـــه گزارشـــی مکتـــوب از 
یـک مـتن   ساختار بندنویسـی  

.شناسی آنعلمی و آسیب

ــارش  پنجم ــل نگ ــریح  مراح تش
ــئله ــی؛ مسـ ــازي، علمـ سـ

چهارچوب نظري و طراحی 
.هاپرسش

هاپاسخ به پرسش- 
بحث و نظر دربارة اجـزاي   - 

تشریح شده در  یک متن 
.مشخص علمی

انتخاب یک موضـوع علمـی و   
ــزاي ســاختاري    ــتن اج نگاش

.تشریح شدة بحث

و تشــریح مرحلــۀ پیشــینهششم
.معرفی روش تحقیق

بحث گروهی-
ها پاسخ به پرسش-

ــینه و روش  ــتن پیشــ نگاشــ
تحقیق در ارتبـاط بـا موضـوع    

.پیشین
ــارش هفتم ــا نگــ ــنایی بــ آشــ

.پیشنهادة پژوهش
بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

.نگاشتن پیشینۀ تحقیق

ــون  هشتم ــا فنـــ ــنایی بـــ آشـــ
ــت ــرداري و یادداشــــ بــــ

.بندي آنطبقه

نبـود  بحث دربارة آسـیب - 
بـرداري در سـیر   یادداشت

مطالعه و پژوهش

هــــــاي تهیــــــه فــــــیش
بنـدي  برداري و طبقهیادداشت

.آن
تبیـــین ســـاختار و اجـــزاي نهم

مقاالت علمی
ــل  -  ــخیص مراحـــ تشـــ

ساختاري یک متن علمی
تهیــۀ نمایــه جــدولی از انــواع 
الگوهـــاي مقـــاالت علمـــی و 

.تشریح آن 
توصــیف ســاختمان مقالــۀ   دهم

.پژوهشی و علمی
تهیــه چکیــده مقالــه علمــی و شرکت در بحث گروهی- 

.مشخص کردن ساختمان آن
شناسی توضیح اهمیت مرجعیازدهم 

در نگــارش علمــی و معرفــی  
.انواع آن

تهیه گزارش از نوشتۀ علمی و مشارکت در کار گروهی- 
تشریح و بررسـی نحـوة ارائـۀ    

.منابع آن
ــتناد در  دوازدهم ــت اس ــریح اهمی تش

انـواع نقـل و   نگارش علمـی،  
.ارجاع نویسی

ارائۀ کنفرانس گروهـی دربـارة    هاپاسخ به پرسش- 
.هاي علمیسرقت

ارائۀ کنفرانس گروهـی دربـارة   مشارکت در کار گروهی- توضیح الگوهاي مستندسازي سیزدهم
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نویســـی از متـــون و مرجــع 
فارســـی، عربـــی،  التـــین و 

.مجازي

هـاي ارجـاع   تفاوت و شـباهت 
نویسی از متون التین، فارسی،  

. عربی و مجازي
تشـــریح گـــزارش علمـــی و چهاردهم

هاپاسخ به پرسش- . مراحل آن
تهیۀ گزارش از تجربـه علمـی   

.یا آموزشی
نگـاري علمــی و  خـوانش یـک تـک   نگاري علمیآشنایی با تکپانزدهم

بحث دربارة آن
ــک  ــۀ ت ــی از  ارائ ــاري علم نگ

.تجربیات آموزشی یا علمی
سـازي در انـواع   تشریح نمایهشانزدهم

ــریه ــی و نشــ ــاي علمــ هــ
.هاي استناديپایگاه

شرکت در بحث گروهی- 

ــیاهۀ    ــار و س ــۀ ک ــه پوش تهی
.هاي کالسفعالیت

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
.علمی به وسیلۀ دانشجوانتخاب موضوع براي تهیۀ مقاله یا گزارش .3.1
.اي ساختمان مقاله یا نوشتار علمی بر اساس محتواي نظري ارائه شدهنگارش مرحله. 3.2
.هاي علمی و مشخص کردن اجزاي ساختاري آنانتخاب مقاالت و نگاشته. 3.3
.شناسی ویراستاري فنی و زبانی آنانتخاب متون علمی و آسیب. 3.4
.شناسی اجزاي ساختاري آنآسیبگزینش مقاالت مشخص و . 3.5

:منابع آموزشی. 4
)به ترتیب اولویت: ( منبع اصلی

. کرمـان . نگارش علمی؛ راهنماي نگـارش گـزارش پـژوهش، پایـان نامـه، رسـاله و مقالـه       . ـ موسی پور، نعمت اله
.1392. دانشگاه شهید باهنر

.1390. سخن. تهران. چاپ چهاردهم). دومویراست (آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی . فتوحی، محمود-

)به ترتیب اولویت: (منبع فرعی
. 1390. سمت. تهران. چاپ هشتم. راهنماي ویرایش. زاده حسینغالمحسین- 
. 1386. مرکز. تهران. هاي ویرایشنکته. جو علیصلح- 
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.1393. ناهید. تهران. چاپ دوم. هاي ذهن و زبان؛ طنزي تازهکژتابی. الدینخرمشاهی بهاء- 
:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند
نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال ارزشیابی از 
هاي یادگیري تعیین شده ها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . انجام می شود

. است
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»)هاي تربیتبا توجه به مراحل و ساحت()ع(و اهل بیت )ص(سیره تربیتی پیامبر «سرفصل درس 
: معرفی درس و منطق آن.1

یکی از وظایف مهم و اساسی پیامبر صلی اهللا علیه و آله تعلیم و تربیت مردم و هدایت آنان به سوي توحیـد و دیگـر آمـوزه    
اهل بیت آن حضـرت  . تأکید و تأییدي بر این مدعاست» معلم مبعوث شدممن «هاي اسالمی است و این سخن ایشان که 

از این روي، سیرة این بزرگواران گنجینـه اي  . علیهم السالم نیز همین وظیفۀ خطیر را پس از ایشان بر عهده داشته و دارند
ز باالترین اعتبـار نیـز برخـوردار    است سرشار از آموزه هاي تربیتی در زمینه تربیت اسالمی که افزون بر کارایی و اثربخشی ا

است و رهنمودهاي عملی فراوانی براي معلمان دارد و چون چراغی فروزان راهنماي معلمان در فعالیتهـاي تعلـیم و تربیتـی    
در این واحد معلمان با اصول و روشهاي تربیتی پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اهـل بیـت علـیهم السـالم در سـه      . آنان است
یابنـد وضـعیت مطلـوب تربیتـی بـراي      یت اعتقادي، تربیت عبادي و تربیـت اخالقـی آشـنا شـده و توانـایی مـی      ساحت ترب

ها و اقدامات رایج تربیتی را بر اساس معیارهاي به دست آمـده از  آموزان خود را در این ساحتها تشخیص داده و فعالیتدانش
.سیرة تربیتی معصومان علیهم السالم ارزیابی و نقد کنند

مشخصات درس
نظري: نوع درس

واحـــد 2: تعــداد واحــد  
نظري

ساعت32: زمان درس

»)هاي تربیتبا توجه به مراحل و ساحت)  (ع(و اهل بیت ) ص(سیره تربیتی پیامبر «: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تربیتی، اصول و روشهاي تربیتی را در سیرة پیامبر صـلی اهللا علیـه و   مفهوم، اهمیت و منابع سیرة 

.آله و اهل بیت علیهم السالم در ساحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی توصیف و تحلیل کند
بر اساس اصول و روشهاي تربیتی معصومان علیهم السالم، وضعیت موجود تربیتـی در سـاحتهاي   

ی را شناسایی و وضعیت مطلوب تربیتی را ترسیم و هر دو وضع را تربیت اعتقادي، عبادي و اخالق
.تحلیل کند

ها و اقدامات تربیتـی رایـج را   بر اساس اصول و روشهاي تربیتی معصومان علیهم السالم، ، فعالیت
.در زمینه تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی ارزیابی و نقد کند

:شایستگی اساسی
Ck1-1&2-1&Pck

1-3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــل   ــیف و تحلی توص
ــت و   ــوم، اهمی مفه
منابع سیرة تربیتـی،  
ــهاي   ــول و روش اص
ــیرة  ــی در سـ تربیتـ
پیامبر صلی اهللا علیه 
ــه و اهــل بیــت  و آل
ــالم در   ــیهم الس عل
ســــاحت تربیــــت 
اعتقــادي، عبــادي و 

اخالقی

ــت و   ــوم، اهمی مفه
منابع سیرة تربیتـی،  
ــهاي   ــول و روش اص
ــیرة  ــی در سـ تربیتـ
پیامبر صلی اهللا علیه 
ــه و اهــل بیــت  و آل
علیهم السـالم را در  
ــت   ــۀ تربیــ زمینــ
اعتقــادي، عبــادي و 

ربط و نسبت اصـول و  
ــت را در   ــهاي تربی روش

ا بـا  هر یک از ساحت ه
اصول و روشهاي تربیت 
در دیگر ساحتها توصیف 

. کندو تحلیل می

ویژگیهــــا، اصــــول و 
ــی   ــهاي تربیتــ روشــ
ــیهم  ــومان علــ معصــ
الســالم در هــر یــک از 
این ساحتها را با اصـول  
و روشهاي تربیتی رایج 
غربـــی در آن ســـاحت 
مقایسه و وجوه تمایز و 

ها را به دسـت  تشابه آن
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اخالقــی بــر اســاس 
منبع معرفی شده به 
زبان خـود توصـیف   

کندمی

می آورد

تحلیــل و شناســایی 
ــود و   ــعیت موج وض

مطلوب

ــود را   ــع موجـ وضـ
.شناسایی کند

وضع مطلوب را ترسـیم  
.کند

ــراي   ــود را ب ــل خ دالی
ترسیم وضع مطلوب به 

.تفصیل بیان کند

ــا و   ــابی فعالیته ارزی
اقدامات رایج تربیتی 
بر اساس معیارهـاي  
ــده از   ــت آم ــه دس ب
سیرة تربیتی پیـامبر  
صلی اهللا علیه و آله 
و اهل بیـت علـیهم   

السالم

ــدامات  ــا و اق فعالیته
رایج تربیتی در ایـن  
ــاحتها را در  ســــــ

بـراي  (موقعیت خود 
ــال در دبیرســتان  مث
) محل تحصیل خود

شناسایی و توصـیف  
کندمی

فعالیتها و اقدامات رایـج  
تربیتی را بـا معیارهـاي   
برگرفته از سیرة تربیتـی  
پیامبر صلی اهللا علیـه و  
آله و اهل بیـت علـیهم   

دهد و السالم تطبیق می
. کندارزیابی می

ــراي   ــود را ب ــل خ دالی
ــعف   ــوت و ض ــاط ق نق
شناسایی شده، توضـیح  

.دهدمی

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
چیستی و ضرورت سیرة تربیتی پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم

 تعریف سیره، سنت، تربیت، سیره تربیتی
حجیت و اعتبار سیره
داللتها و کارکردهاي سیره
منابع سیره
 ضرورت آشنایی با سیرة تربیتی پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم

:یادگیريفعالیت 
مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد
مشارکت در بحث کالسی

:فعالیت عملکردي
تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره سیره تربیتی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل براي آن
 باره اعتبار سیره و بحث در باره آنهاتهیه فهرستی از نظریه هاي مختلف در
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آداب و روشهاي زمینه ساز در تربیت 
آداب و روشهاي زمینه ساز پیش از تولد
آداب و روشهاي زمینه ساز آغاز تولد
آداب و روشهاي زمینه ساز پس از تولد

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیبحثهاي طرح شده و مشارکت در مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
ترین آداب و روشهاي زمینه ساز با مراجعه به منابع اسالمیشناسایی مهم

:فعالیت عملکردي
  آداب و روشهاي زمینه ساز در سیره تربیتی را با نظرات رایج غربی در این زمینه مقایسه کرده، وجوه تمایز و تشـابه آن

. دو را مشخص کند

تربیت اعتقادي 
و ایمان به خدا روشهاي پروش شناخت
روشهاي پرورش شناخت و ایمان به پیامبر صلی اهللا علیه و آله
روشهاي پرورش شناخت و ایمان به امامت
روشهاي پرورش شناخت و ایمان به معاد

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
از منابع ومتون اسالمیشناخت و ایمان به خدا، پیامبر، امامان و معادوشهاي پرورشاستخراج ر

:هاي عملکرديفعالیت
هاي معلمان دینی و قرآن خود را در دورة دبیرستان با روشهاي معصومان علیهم السـالم بررسـی   میزان انطباق فعالیت

.کند
 شناسایی و نقد و بررسی کندروشهاي رایج تربیت اعتقادي در دبیرستان محل تحصیل خود را.

تربیت عبادي 
 آموزش قرآن
 آموزش ذکر و دعا
آموزش نماز
آموزش روزه

فعالیتهاي یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
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استخراج روشهاي آموزش قرآن و ذکر و دعا و نماز و روزه از منابع و متون اسالمی

فعالیتهاي عملکردي
هاي رایج در زمینه تربیت عبادي در دبستان محل زندگی خود را با روشهاي تربیتی پیـامبر صـلی   میزان انطباق فعالیت

.اهللا علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم بررسی کند
ة ابتدایی به کار بستتوان روشهاي آموزش نماز و قرآن و ذکر و دعا را در دورتحقیق کند و معلوم کند چگونه می.

تربیت اخالقی 
اصول تربیت اخالقی
روشهاي زمینه ساز در تربیت اخالقی
روشهاي پرورش آگاهی و بصیرت اخالقی
روشهاي پرورش گرایشها و عادتهاي مطلوب اخالقی
روشهاي اصالح رفتارهاي نامطلوب

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیطرح شده مشارکت در بحثهاي مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
 مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج اصول و روشهاي تربیت اخالقی

:هاي عملکرديفعالیت
در بارة چگونگی کاربرد روشهاي مطرح شده در موقعیت خاص، براي مثال در کالس چهارم ابتدایی، تحقیق کند.
تحقیق کنددر بارة شرایط کاربرد هر یک از روشها.
کاربرد این روشها در یک مدرسه را بررسی و نقد و ارزیابی کند .
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   
روش بحث گروهی

عال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور ف
صورت مکتوب توسط دانشجو

هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      انجام فعالیت
روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

منابع آموزشی.4
:منابع اصلی

.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. یک جلدي). ع(و اهل بیت ) ص(سیرة تربیتی پیامبر ). 1394(حسینی زاده، سیدعلی 
انتشارات موسسـه  : تهران. درخانه وخانواده) علیهم السالم (سیره تربیتی واخالقی پیامبر واهل بیت ). 1393(طوسی، اسداهللا 

).ره(ام خمینی آموزشی و پژوهشی ام
:منابع فرعی

. ش1354اسالمیه، : طباطبایی، محمد حسین ، سنن النبی، ترجمه و تحقیق محمدهادي فقهی، تهران
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انتشارات صدرا: تهران. سیري در سیرة نبوي). 1380(مرتضی، مطهري 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می

.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(ابی تکالیف ارزی
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»))ع(و اهل بیت ) ص(براساس قرآن و روایات پیامبر (نظام تربیتی اسالم «سرفصل درس 

oمعرفی درس و منطق آن :
مهم هر فرهنگ و تمدن است که یکی از وظـایفش انتقـال   تعلیم و تربیت به عنوان نهادي اجتماعی، یکی از اجزا و عناصر 

از آنجا که فرهنگ و تمدن کشور ما اسالمی است، وظیفـۀ تعلـیم و تربیـت    . فرهنگ به نسل جدید و رشد و تعالی آن است
هاي اسالمی و در یک کالم، تربیت انسان مؤمن و مسلمان است و این مسـتلزم آشـنایی   تربیت نسل جدید بر اساس آموزه

هاي تعلیم و تربیـت اسـالمی آشـنا شـده و     در این واحد معلمان با عناصر و مؤلفه. عمیق معلمان با نظام تربیتی اسالم است
ها و اقـدامات رایـج تربیتـی را بـر     آموزان خود را تشخیص داده و فعالیتیابند وضعیت مطلوب تربیتی براي دانشتوانایی می

.یابی و نقد کننداساس معیارهاي نظام تربیتی اسالم ارز
مشخصات درس

نظري: نوع درس
واحد نظري3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

:پیشنیاز
:نحوه تدریس

))ع(و اهل بیت ) ص(براساس قرآن و روایات پیامبر (نظام تربیتی اسالم :  نام درس

:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.هاي نظام تربیتی اسالم را توصیف و تحلیل کندویژگیها، عناصر و مؤلفه

بر اساس نظام تربیتی اسالم، وضعیت موجود تربیتی را شناسایی و وضعیت مطلوب تربیتی را ترسیم و هر دو وضع را 
.تحلیل کند

.نقد کندها و اقدامات تربیتی رایج را ارزیابی وبر اساس نظام تربیتی اسالم، فعالیت

:شایستگی اساسی
Ck1-1&2-1&Pck

1-3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــل   ــیف و تحلیــ توصــ
ــر و  ــا، عناصــ ویژگیهــ

هاي نظاممؤلفه

ویژگیهـــا، عناصـــر و 
هـــاي نظـــام مؤلفـــه

تربیتــی اســالم را بــر 
اســاس منبــع معرفــی 
شــده بــه زبــان خــود 

کندتوصیف می

ربط و نسبت هر یـک از  
هاي نظـام  عناصر و مؤلفه

تربیتی اسالم را با عناصر 
هاي دیگر توصیف و مؤلفه

. کندو تحلیل می

ــر و   ــا، عناصــ ویژگیهــ
هاي نظـام تربیتـی   مؤلفه

ــا یکـــی از  اســـالم را بـ
هـاي تربیتـی رایـج    نظام

ــوه   ــی مقایســه و وج غرب
ها را بـه  تمایز و تشابه آن

دست آورد

ــایی تحلیـــل و  شناسـ
ــود و   ــعیت موجـ وضـ

مطلوب

ــود را   ــع موجــ وضــ
.شناسایی کند

وضــع مطلــوب را ترســیم 
.کند

دالیـــل خـــود را بـــراي 
ترسیم وضع مطلـوب بـه   

.تفصیل بیان کند
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ــا و   ــابی فعالیتهـ ارزیـ
اقدامات رایج تربیتی بر 
اساس معیارهاي نظام 

تربیتی اسالم 

فعالیتهـــا و اقـــدامات 
ــی در  ــج تربیتــ رایــ

بـراي  (موقعیت خـود  
مثــال در دبیرســـتان  

را ) محل تحصیل خود
ــایی و توصــیف  شناس

کندمی

فعالیتهــا و اقــدامات رایــج 
ــاي   ــا معیاره ــی را ب تربیت
برگرفتــه از نظــام تربیتــی 

دهد و اسالم را تطبیق می
. کندارزیابی می

دالیل خود را براي نقـاط  
قوت و ضـعف شناسـایی   

.دهدشده، توضیح می

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري،فرصت. 2
چیستی و ضرورت نظام تربیتی اسالم

تعریف نظام، تعلیم و تربیت و نظام تعلیم و تربیت اسالمی
هاي نظام تعلیم و تربیت اسالمیعناصر و مؤلفه
ویژگیهاي نظام تعلیم و تربیت اسالمی
ضرورت آشنایی با نظام تعلیم و تربیت اسالمی

:فعالیت یادگیري
 جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استادمطالعه و
مشارکت در بحث کالسی

:فعالیت عملکردي
تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره نظام تعلیم و تربیت اسالمی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل براي آن

مبانی تعلیم و تربیت اسالمی
ر تربیت اسالمیچیستی مبانی د
جایگاه مبانی در تربیت اسالمی
انواع مبانی در تربیت اسالمی
شناختی تعلیم و تربیت اسالمیمبانی انسان
شناختی تعلیم و تربیت اسالممبانی ارزش
...

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده و مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
 شناختی تعلیم و تربیت اسالمی با مراجعه به منابع اسالمیشناختی و ارزشترین مبانی انسانمهمشناسایی
هاي تربیتی هر یک از مبانیشناسایی و بیان داللت
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:فعالیت عملکردي
هاي پژوهش را تبیین کندهاي آموزش و روششناختی ارائه داده و بر اساس آن روشیک تصویر کلی از مبانی انسان.
هاي تربیتـی  هاي رایج مقایسه کرده، وجوه تمایز و تشابه داللتشناسیشناختی اسالمی را با یکی از انسانبانی انسانم

)این دو عملکرد در بارة دیگر مبانی نیز قابل اجراست. (آن دو را مشخص کند
اهداف تعلیم و تربیت اسالمی

هدف غایی تعلیم و تربیت اسالمی
 تربیت اسالمیاهداف واسطی تعلیم و

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
استخراج اهداف غایی و واسطی از منابع ومتون اسالمی

:هاي عملکرديفعالیت
و تربیت اسالمی را بررسـی  هاي معلمان خود در دورة دبیرستان را با اهداف غایی و واسطی تعلیم میزان انطباق فعالیت

.کند
اهداف غایی فعالیتهاي تربیتی دبیرستان محل تحصیل خود را شناسایی و نقد و بررسی کند.

اصول تعلیم و تربیت اسالمی
هاي اسالمی اصل انطباق جریان تربیت با آموزه
اصل تدریج و تعالی مرتبتی
.....

فعالیتهاي یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثبه پرسشمطالعه متون خواندنی و پاسخ
استخراج اصول تعلیم و تربیت اسالمی از منابع و متون اسالمی

فعالیتهاي عملکردي
هاي معلم دینی خود در دورة دبیرستان را با اصول تعلیم و تربیت اسالمی بررسی کندمیزان انطباق فعالیت.
اصول تعلیم و تربیت را در دورة ابتدایی به کار بستتوان تحقیق کند و معلوم کند چگونه می.

هاي تعلیم و تربیت اسالمیساحت
ساحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی
ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی
....

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
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و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة ساحتها مطرح شده استمطالعه منابع تعلیم.
:هاي عملکرديفعالیت

-....
مراحل، عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی 

مراحل تعلیم و تربیت اسالمی
عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیي طرح شده مشارکت در بحثهامطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة مراحل مطرح شده است.
مطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة عوامل و موانع مطرح شده است.

:هاي عملکرديفعالیت
هاي تربیتی یک معلم در یک کالس را بررسی کرده و راهکارهایی براي رفع موانع ارئـه  عوامل و موانع مؤثر بر فعالیت

.کند
این دو فعالیت عملکردي در بارة مراحل نیز قابل اجراست. (از راهکارهاي ارائه شده با ارائه دلیل دفاع کند(
معرفی کندها راهاي تربیتی مناسب با آنآموزان کالس، روش یا روشبا بررسی وضعیت دانش.
دالیل انتخاب خود را بیان کند.

هاي تعلیم و تربیت اسالمیروش
اعطاي بینش-
الگوسازي-
انذار و تبشیر-
تشویق-
تنبیه-
فراهم آوردن موقعیت مناسب-
-....

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در بارة هر یک از روشها مطرح شده استمطالعه منابع تعلیم.

:هاي عملکرديفعالیت
در بارة چگونگی کاربرد روشهاي مطرح شده در موقعیت خاص، براي مثال در کالس چهارم ابتدایی، تحقیق کند.
در بارة شرایط کاربرد هر یک از روشها تحقیق کند.
ر یک مدرسه را بررسی و نقد و ارزیابی کندکاربرد این روشها د .
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   
روش بحث گروهی

گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه 
صورت مکتوب توسط دانشجو

هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      انجام فعالیت
روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: تهران. مبانی تربیت در قرآن). 1388(بهشتی، محمد 
.انتشارات مدرسه: نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد اول، تهران). 1384(باقري، خسرو 
:منابع فرعی

سـه فرهنگـی مدرسـه    موس: تهـران . بخـش سـوم  . فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی). 1391. (آیت اهللا مصباح یزدي و دیگران
).انتشارات مدرسه(برهان 

نشر علمی و فرهنگی. درآمدي بر فلسفۀ تعلیم و تربیت در جمهوري اسالمی، جلد اول). 1390(باقري، خسرو 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می

.سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استها ومالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1
معلمان به عنوان مهم ترین عامل فرآیند تربیت در صورتی می توانندبه شکلی فکورانه، نوآورانه و متناسب با موقعیت خـاص  1-1

زمانی ومکانی به نقش آفرینی موثر در این جریان بپردازند که با اتکا بر فلسفه تربیتی معین و معتبري ،مجموعه اي از مالك ها و 
نمایی تدابیر وعمل تربیتی خویش در شرایط وموقعیت هاي خاص وغیرقابل پیش بینی  مـد نظـر   معیارهاي مشخص را جهت راه

داشته باشند؛ 
از سوي دیگر  معلمان  در هر جامعه ارزش مدار و متعهد به یک نظام فکري وارزشی معین، الزم اسـت بـا مضـامین اصـلی     1-2

بـه منزلـه عمـل    -ذیرند تا به مثابه چهـارچوب راهنمـاي عمـل تربیتـی    فلسفه تربیتی مقبول آن جامعه عمیقا آشنا شده و آن را بپ
لذا معلمان جامعه اسالمی  به منظور ابتنـاي مجموعـه فعالیـت    . از آن بهره مند شوند-اجتماعی هدفمندو داراي آثار وابعاد جمعی

نظام تربیتی اسالم باید با فلسفه تربیت هاي تربیتی خود بر اساس نظام معیار اسالمی و لوازم تربیتی آن، عالوه برآشنایی دقیق با
اسالمی در قالب فلسفه تربیتی مقبول جامعه اسالمی خود آشنایی عمیق داشته  و نسبت به آن التزام عملی داشته باشند؛

ان به عنوان مصداقی از فلسفه تربیتی جامعـه اسـالمی ایـران در دور   » فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«از آنجا که 1-3
معاصر طی سالیان اخیر  براساس تالشی روشمند و با استفاده بهینه از خرد جمعی  تدوین و تحت اشـراف شـوراي عـالی انقـالب     
فرهنگی  اعتبار بخشی و تایید شده است ضروري است همه معلمان آینده جامعه اسـالمی ایـران ضـمن دروس تربیتـی  برنامـه      

ومحتواي این مجموعه نظري مدون را  به عنوان مهـم تـرین سـند تربیتـی  کـالن      درسی تربیت معلم  مفاهیم اصلی، مضامین 
به لحاظ تعیین اهداف، اصول، سیاسـتها،   -جامعه بخوبی درك نمایندو بتوانند  داللت ها وپیامدهاي آن را براي هدایت انواع تربیت

.هاي آینده شناسایی و پیگیري کننددر نظام  جمهوري اسالمی ایران طی دهه-برنامه ها، محتوا، روشها و رویکردها

مشخصـــــات 
درس

نظري: نوع درس
ــد ــداد واحـ 3: تعـ

واحد
ــان درس : زمـــــ

ساعت48
ــنیاز دروس : پیشــ

و 1معارف اسالمی 
ــان 2 و درس انسـ

شناسی  در اسالم
ــدریس ــوه تـ : نحـ

نظري 

فلسفه تربیت  در جمهوري اسالمی ایران:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف
با درك مبانی و اصول فلسفه تربیت در جامعه اسالمی ایران نقـش آن درهـدایت وسـاماندهی امـر تربیـت در      -1

.جامعه اسالمی ایران را تبیین نماید
اسالمی ایـران بـا سـایر دیـدگاههاي     با مطالعه و مقایسه مفاهیم ومولفه هاي اصلی فلسفه تربیت در جمهوري-2

.فلسفی نقاط قوت وضعف هر یک از  آنها را شناسایی کند و فلسفه تربیتی خود به عنوان معلم را تبیین نماید
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ــتگی  شایســـ
:اساسی

اندیشه ورزي در باره 
ــی   ــتی، چرایـ چیسـ
ــد   ــونگی فرآین وچگ

ــه منظــور (تربیــت  ب
ــل  و  ــدایت عمـ هـ
موقعیت تربیتی خود 

)و دیگران

3سطح2سطح1سطح هامالك

مــی توانــد رابطــه میــان مبانی و اصول
مبانی و اصول تربیـت را  
توضیح دهد اما قـادر بـه   
تبیین مسـتدل  آنهـا بـه    
ــه   ــک مجموع ــوان ی عن

. سازوار نیست

مــی توانــد رابطــه میــان 
مبانی و اصول را به عنوان 
یکمجموعه سازوار تبیـین  
کند و براي آن مثال هاي 

. تربیتی ارائه نماید

می تواند رابطه میان مبـانی و  
ــک     ــوان ی ــه عن ــول را ب اص
مجموعه نظـام منـد بـا ارائـه     
استدالل منطقی تبیین نمـوده  
ــاذ  و ونقــــش آن را در اتخــ

.کندتصمیمات تربیتی تحلیل 

مقایسه دیـدگاه هـاي   
فلسفی 

در مقایسه دیدگاه هـا بـا   
ــت   ــانی و اصــول تربی مب
اسالمی به برخی شباهت 
ها یـا تفـاوت هـا اشـاره     
کــرده اســت و نتوانســته 
وجوه متمایز کننده آن را 
عرصه عمل تربیت تبیین 

. کند

می تواند پس از توصـیف  
توانســته نکــات مشــترك 
وتمایزسایر دیـدگاه هـا بـا    
تربیت اسالمی را در مقـام  
ــی تشــخیص   ــل تربیت عم
دهد، لیکن قـادر بـه نقـد    
وارزیابی مبنایی و مستدل 

آن دیدگاه نیست 

می تواند دیدگاهها را با فلسفه 
تربیت اسالمی مقایسه نمـوده  

–و نقــاط قــوت وضــعف  آن 
ن فلســفه  براســاس مضــامی 

در عرصـــه -ا.ا.تربیـــت در ج
عمل تربیتی تبیین کند

می تواند ارتباط اصـول و  فلسفه معلمی
مبانی تربیت اسـالمی را  
در عمل حرفه اي خود به 
صورت نمونه مورد بحث 
قــرار دهــد امــا نمــی    
تواندمتناسب بـا تجـارب   

ــفه    ــل فلس ــایی تحلی توان
تربیــت اســالمی و اتخــاذ 
تصمیمات بر اساس آن در 
ــن و   ــاي روش ــت ه موقعی
شناخته شـده را دارااسـت   
اما نمی تواند آن هـا را در  

ــی    ــفه تربیت ــت فلس ــادر اس ق
ــر   ــی ب شخصــی خــود را مبتن
مبانی و اصول فلسـفه تربیـت   
اســالمی تبیــین کنــد و تــأثیر 

میمات تربیتی مبتنی بر آن تص
را با ذکر مثال ها و نمونه هـا  
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وموقعیت خـاص فلسـفه   
.تربیتی خود را تبیین کند

قالب فلسفه شخصی خـود  
. تبیین کند

.روشن نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
)چهار جلسه(آشنایی با فلسفه تربیت و تاریخچه و جایگاه آن : بخش اول
تعریف فلسفه تربیت، قلمرو مباحث ، پیشینه و ضرورت مطالعه آن:فصل اول

آشنایی با برخی از دیدگاه هاي کالسیک ومعاصر در فلسفه تربیت وبررسی آنها:دومفصل 
رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت واهم مشخصات آن  :فصل سوم
:فعالیت یادگیري

مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
مشارکت در بحث کالسی -

:فعالیت عملکردي
تعریف فلسفه تربیت وتبیین قلمرو مباحث آن-
تبیین و تشریح اهمیت وضرورت آشنایی با فلسفه تربیت بخصوص براي معلمان ومربیان-
توصیف  اجمالی برخی از دیدگاه هاي کالسیک ورایج  در فلسفه تربیت و بیان اهم نقاط قوت وضعف آنها-
کرد اسالمی به فلسفه تربیت و بیان وجوه تمایز محتوایی آن از رویکردهاي غربیتبیین مختصر روی-

)دو جلسه(وخصوصیات و جایگاه آن) ا.ا.فلسفه تربیت در ج( معرفی فلسفه تربیتی جامعه اسالمی ایران:   بخش دوم
ت فلسفه تربیتی اجتماعو نقش متفاو) تاریخی، نظري، شخصی  واجتماعی(تبیین انواع فلسفه تربیت:فصل پنجم
تدوین فلسفه تربیتی اجتماع متناسب با رویکرد اسالمی  براي جامعه اسالمی معاصر ایران ونقش آن: فصل ششم

)شش  تا هشت جلسه( توصیف و تبیین مضامین فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران:  بخش سوم
باهم نگري آنهامرور بر اهم مبانی اساسی تربیت و :  فصل هفتم

مبانی هستی شناختی-
مبانی انسان شناختی-
مبانی معرفت شناختی-
مبانی ارزش شناختی-
مبانی دین شناختی-
باهم نگري مبانی اساسی تربیت-

تبیین اهم مفاهیم کلیدي تربیت: فصل هشتم
حیات طیبه، نظام معیار اسالمی، هویت، جامعه صالح، :مفاهیم کلیدي دسته اول-
فرآیند تعاملی، زمینه سازي،مربی ، متربی،  هدایت ، کسب شایستگی : مفاهیم کلیدي دسته دوم-

: فعالیت یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
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تبیین چیستی تربیت  ومولفه هاي آن :  فصل نهم
بیان تعریف برگزیده تربیت-
تبیین خصوصیات تعریف برگزیده وقلمرو آن-

: فعالیت یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و مشارکت در بحث هاي کالسی-
گی هاي تربیت با مبانی اساسی  تربیت  بحث در باره تناسب تعریف و ویژ-

:فعالیت عملکردي
)اعم از تعریف سایر مکاتب و یا دیگر متفکران مسلمان(تعریف برگزیده تربیت  با تعاریف دیگر تربیت مقایسه-
.ژگی هاي تربیتنقد و ارزیابی برنامه ها و  تجارب تربیتی خود یا دیگران  از منظر وی-

تبیین چرایی تربیت: فصل  دهم 
)فعالیت هاي اجتماعی در مقایسه با دیگر (بیان ضرورت تربیت وجایگاه آن -
)نتایج مشترك واختصاصی( تبیین غایت و نتیجه تربیت-
) شایستگی هاي مشترك واختصاصی(تبیین اهداف ترییت-

:فعالیت هاي یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده  ومشارکت در بحث هاي کالسی-
گاه هاي تربیتی بحث و مقایسه اهداف تبیین شده با اهداف  سایردید-
بحث و بررسی چگونگی ارتباط اهداف تبیین شده با مبانی اساسی تربیت -

:فعالیت هاي عملکردي
و بررسی آن از منظر اهداف تربیت ) برنامه ها و طر حهاي تربیتی( تحلیل یک موقعیت تربیتی -

تبیین چگونگی تربیت: فصل یازدهم
)اختیاري وساحت هاي شش گانه/تخصصی،الزامی /غیررسمی،عمومی /رسمی(تبیین انواع تربیت-

بیان اصول عام حاکم بر جریان تربیت -
بیان عوامل ونهادهاي سهیم وموثر در فرآیند تربیت-
تبیین ارکان تربیت -

:فعالیت هاي یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
) در گستره انواع تربیت(ا براي بهبود  جریان تربیت.ا.اي فلسفه تربیت در جشناسایی وبررسی داللت ه-

:فعالیت هاي عملکردي
مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول عام تربیت -
تحلیل نقش عوامل ونهادهاي موثر  در عملکرد یکی از انواع تربیت غیر رسمی-
ایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آنها از منظر اصول عام تربیت بررسی چند طرح و برنامه اجر-

)دو تا سه جلسه (التزام  به  فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران؛ چرا وچگونه؟: بخش چهارم
تدوین فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور؛: فصل دوازدهم 

معلم فکور وضرورت داشتن فلسفه تربیتی شخصی -
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ارتباط فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با فلسفه تربیتی مدرسه -
نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم با فلسفه تربیتی اجتماع-
و  نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با تجارب و موقعیت تربیتی خود ا-

ا.ا.ساماندهی و هدایت انواع تربیت براساس مفاد فلسفه تربیت در ج:فصل سیزدهم
ا.ا.تعریف وظایف و ماموریت انواع نهادهاي تربیتی جامعه اسالمی ایران  براساس مفاد  فلسفه تربیت در ج-
ا.ا.فلسفه تربیت در جتنظیم سیاست ها وبرنامه هاي تربیتی در همه انواع تربیت براساس داللت هاي -
براساس مفاد فلسفه ) بخصوص ارکان تربیت( ایجاد هماهنگی میان  همه نهادها وعوامل سهیم وموثر در جریان تربیت -

ا .ا.تربیت در ج

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
در مواقـع الزم اسـتفاده از   ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و 

روش بحث گروهی
پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      

صورت مکتوب توسط دانشجو
بـه اسـتاد بـه    هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه   انجام فعالیت

روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

). 192بخش نخسـت تـا صـفحه    (مبانی نظري تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ). 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی 
.وزارت آموزش و پرورش

:منابع فرعی
....) نلر، شریعتمداري، شعاري نژاد، ابراهیم زاده، اوزمن،بهشتی، پـاك  سرشـت، بـاقري،و   (ه تعلیم وتربیت کتب درسی فلسف-

ومقاالت مربوط به نقش فلسفه تربیت در بهبود سیاست وعمل تربیتی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 4عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها: ارزشیابی فرآیند

نمره 4مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(زیابی تکالیف ار
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»فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسالمی ایران«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
در واقع  .  موقعیت است عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درك و فهم  

یکی  از لوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادي با آن 
موقعیتی که عمل فکورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادي است که نوع . و تالش براي اصالح و بهبود موقعیت است 

.را تمهید و ارائه می دهد) قانون مند ، سازماندهی شده ، همگانی(تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  خاصی از
این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر روي چنین بستري تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگري 

سفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل الزم است با کسب شناخت ابعاد و مولفه هاي مختلف فل
. فردي و برنامه ها و طرحها باشد

مشخصات درس
نظري: نوع درس
واحد2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

:شایستگی اساسی
Ck1 -1&2 -1&Pck

1-3&Gk1-4

ایرانفلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوري اسالمی :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
را از منظـر چیسـتی و   ) عمل فردي و طرحها و برنامه ها و فعالیت هاي سازمانهاي تربیتی (موقعیت هاي تربیتی 

.می کندچرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیین و مقایسه
را از منظـر چیسـتی و   ) عمل فردي و طرحها و برنامه ها و فعالیت هاي سازمانهاي تربیتی (موقعیت هاي تربیتی 

.چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    ارزیابی و نقد  می کند

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــابی   ارزیـــــ
موقعیتهــــاي 
ــر  ــی بـ تربیتـ

اساس چیستی 
ــی  و  و چرایــ
ــونگی  چگــــ
فلسفه تربیـت  

رسمی

ــاي   ــت موقعیته ــادر نیس ق
ــی   ــف تربیت ــل (مختل عم

فردي و طرحها و برنامه ها 
و فعالیت هاي سـازمانهاي  

را از منظر چیستی ) تربیتی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 

( عمومی و اسناد    تبیـین 
ــل آوري ــه  ) دلیـ و مقایسـ

.کند

با بررسی موقعیتهاي تربیتی 
عمل فردي (مختلف تربیتی 

و طرحهــا و برنامــه هــا و   
ــازمانهاي   ــاي س ــت ه فعالی

ــی  ــر ) تربیت ــا را  از منظ آنه
چیستی و چرایی و چگونگی 
ــت   ــومی و  تربی ــفه عم فلس

ــناد      ــومی و اس رســمی و عم
.کند) دلیل آوري( تبیین

بــا بررســی موقعیتهــاي   
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

دي و طرحهـا و  عمل فـر (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   

آنها را  ) سازمانهاي تربیتی 
از منظر تناسب با  چیستی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 
عمــومی و اســناد مقایســه 

.کند

ارزیابی ارزشها 
و اصول تربیت 
مبتنـــی بـــر  

چیستی، چرایی  

ارزشها و اصول  تربیت 
مبتنی بر چیستی چرایی 
فلسفه تربیـت رسـمی و   
عمومی  عناصر و مولفه 

بــراي ضــعف هــا و قــوت 
ارزشــها و اصــول ( هــاي 

تربیتی مبتنی بـر چیسـتی   
لســفه تربیــت  چرایــی ف

دالیل و عوامل مـوثر در  
ایجاد ضعف  و قـوت در   
ــاي   ــه ه عناصــر و مولف
ــی  موقعیــت هــاي تربیت
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و چگـــــونگی 
فلسفی تربیـت  

رسمی

هــاي موقعیــت هــاي   
عمـل فـردي و   (تربیتی 

ــا و   ــه ه ــا و برنام طرحه
فعالیت هاي سـازمانهاي  
تربیتی را صرفا شناسایی 

.می کند

ــومی  ــمی و عمـ در  ) رسـ
عناصــر و مولفــه هــاي   
ــی    ــاي تربیت ــت ه موقعی

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   
ــی  ــازمانهاي تربیتــ ) ســ

توجیهـات  (شناسایی شده 
.مناسبی ارائه می دهد

ي و طرحها و عمل فرد(
برنامه ها و فعالیت هاي 

ــی  ــازمانهاي تربیت را ) س
بیــــان مــــی کنــــد و 
پیشـــنهادهاي مناســـب 
براي بهبود آن ارائه می 

.دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تربیت رسمی و عمومیمفهوم پردازي  :  بخش اول

o تبیین تربیت رسمی و عمومی
o ضرورت و امکان تربیت رسمی و عمومی
o  تاریخچه تربیت رسمی و عمومی

:فعالیت یادگیري
مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
مشارکت در بحث کالسی -

:فعالیت عملکردي
جهانتهیه تاریخچه مختصري از تربیت رسمی و عمومی در ایران و-

مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران  : بخش دوم
o مبانی  سیاسی
o مبانی حقوقی
o مبانی جامعه شناختی
oمبانی روان شناختی

: فعالیت یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-

:فعالیت عملکردي
نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاري درونی  -

چیستی تربیت ر سمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران  : فصل سوم

oنقد  الگوهاي رایج تربیت  رسمی و عمومی
o ویژگی هاي تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهوري اسالمی ایران
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o تعریف تربیت ر سمی و عمومی
: فعالیت یادگیري

مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
گی هاي تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت  بحث در باره تناسب وی-

:فعالیت عملکردي
ژگی ها تربیت رسمی و عمومی با الگوهاي دیگر مقایسه وی-
.ژگی هاي تربیت رسمی و عمومی عالیت هاي موجود از منظر وینقد و ارزیابی برنامه ها و ف-

  چرایی تربیت  رسمی و عمومی
هدف تریت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
بحث و مقایسه هدف تبیین شده با اهداف دیدگاه هاي مختلف -
بحث و بررسی ارتباط هدف تبیین شده با مبانی فلسفه تربیت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي عملکردي
و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی ) برنامه ها و طر حهاي( تحلیل یک موقعیت تربیتی -
  چگونگی تربیت رسمی و عمومی
اصول حاکم بر جریان تربیت رسمی و عمومی-
ویژگی هاي مدرسه مطلوب  -
ارکان تربیت رسمی و عمومی -
چرخش هاي اساسی در تربیت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-
و طرح ها و مناسبات حـاکم  گی هاي تربیت رسمی و عمومی در عمل فردي معلم و برنامه ها بررسی نتایج اصول و وی-

بر مدرسه 
بررسی نتایج چرخش هاي اساسی در عمل فردي و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی -

:فعالیت هاي عملکردي
گیهاي مدرسه مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول و وی-
ی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومیبررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عموم-

 مشخصات و ویژگی هاي نظام تربیت ر سمی و عمومی
تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی-
رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی-
رویکردهاي اساسی نظام تربیت ر سمی و عمومی-
روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهاي دیگر -
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ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی-
مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی-
زیر نظام ها ي نظام تربیت ر سمی و عمومی-

:فعالیت هاي یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسی-

:فعالیت هاي عملکردي
بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه هاي نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی -
بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام هاي تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی -
بررسی و ارزیابی میزان روابط موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر -
ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ي نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهـوري اسـالمی   -

ایران 
 بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی

مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی -
الگوهاي نظري زیر نظام هاي شش گانه  تربیت رسمی و عمومی -
چرخشهاي اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی -

:فعالیت یادگیري
مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد-
تحلیل و بررسی چرخشهاي اساسی -
ی الگوهاي نظري زیرنظام ها تحلیل و بررس-
مشارکت در بحث کالسی-

:فعالیت عملکردي
بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهاي نظري زیر نظام ها با مبانی نظري آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و -

عمومی 
بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی نظري آنها در فلسفه تربیت رسمی و -

عمومی 
هاي اساسی در عمل فردي و عمل نظام تربیت رسمی و عمومیبررسی نتایج چرخش-
هاي آن از منظر چرخشهاي اساسیمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه-
برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش هاي اساسیبررسی چند طرح و-
نقد وبررسی برنامه هاي موجود در نظامتربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه -
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

مواقـع الزم اسـتفاده از   ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در
روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      
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صورت مکتوب توسط دانشجو
اسـتاد بـه   هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه   انجام فعالیت

روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
193بخش دوم صـفحه  (مبانی نظري تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ). 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی 

.وزارت آموزش و پرورش). 444تا 
یريراهبردهاي ارزشیابی یادگ. 5

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . ، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم

.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوري اسالمی ایران«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن-1

سازو کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر . ویژگی هایی تربیت رسمی وعمومی قانون مند بودن استاز جمله 
عمل تربیت در بستر تربیت رسمی و . قوانین ومقرراتی است که توسط مراجع قانونگذار و تصمیم گذار تدوین وتصویب شده است

این  رو معلم به عنوان کارگزاري که در این بستر به عمل تربیت اقدام می کند از. عمومی مبتنی  بر این قوانین و مقررات است 
یعنی که شناخت و فهم عمیق از اسناد راهبردي ، قوانین و مقررات و .  الزم است با این بستر وزمینه اگاهی و معرفت داشته باشد

فه اي  معلمی است که  دانشجو معلمان باید به سازمان این نهاد از لوازم و پیش نیاز هاي ضروري براي ایفاي  نقشهاي حر
.کسب آن نایل آیند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
واحد2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

فلسفه تربیت رسمی : پیشنیاز
و عمـــومی در جمهـــوري  

اسالمی ایران 

»اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوري اسالمی ایران«: نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف-1
:بود

را از )هـاي تربیـت رسـمی   هاي سـازمان ها و فعالیتها و برنامهعمل فردي و طرح(هاي تربیتی موقعیت
.منظر اسناد تحول بنیادین تبیین و مقایسه کند

را از منظـر  ) هـاي تربیتـی  هـاي سـازمان  ها و فعالیتها و برنامهعمل فردي و طرح(هاي تربیتی موقعیت
.کندقوانین ومقررات  نقد 

هماهنگی و تناسب سازمان و قوانین نظام تربیت رسمی وعمومی را با اسناد راهبردي و رهنامه  بررسـی  
و نقد نماید 

PK:شایستگی اساسی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــه  ــین و مقایســ تبیــ
هاي مختلـف  موقعیت
عمل فردي و (تربیتی 

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

هــاي تربیــت ســازمان
بـر  ) رسمی و عمـومی 

اساس اسناد تحولی 

هاي مختلف موقعیت
عمل فـردي  (تربیتی 
هـا  ها و برنامهو طرح

ــت ــاي و فعالیــ هــ
هـاي تربیـت   سازمان

را ) رسمی و عمومی 
ــرفا بررســی و از   ص
منظـــر راهکارهـــا و 

راهبردهــا توصــیف   
. می کند

هـاي  با بررسـی موقعیـت  
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

هـا و  عمل فردي و طـرح (
هـاي  هـا و فعالیـت  برنامه

تربیت رسمی هاي سازمان
ــومی ــا را از آن) و عمـ هـ

منظـر راهیردهـا و اصــول   
اســناد تحــولی  تربیــت   
رســمی و عمــومی تبیــین 

.کند) دلیل آوري(

هـاي  با بررسی موقعیـت 
تربیتی مختلـف تربیتـی   

ها و عمل فردي و طرح(
هـاي  ها و فعالیـت برنامه

ــازمان ــت  س ــاي تربی ه
ها آن) رسمی و عمومی 

ــا   ــب ب ــر تناس را از منظ
هــا و راهکارهــاي راهبرد

اســـناد تحـــولی نظـــام 
تربیت رسمی و مقایسـه  

.کند
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هــاي نقــد موقعیــت 
عمل فردي و (تربیتی 

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

) هـاي تربیتـی  سازمان
بــر اســاس قـــوانین   
ومقررات نظام تربیـت  

رسمی و عمومی 

قـــوانین و مقـــررات  
مــــــرتبط بــــــا   

هاي تربیتـی  موقعیت
عمــــل فــــردي و (

هـا و  و برنامهها طرح
ــت ــاي فعالیـــ هـــ

هاي تربیتـی  سازمان
را صرفاً شناسـایی و  

.کندتشریح می

ــعف ــوتض ــا و ق ــاي ه ه
موجــــود   درعناصــــر و 

هـاي  هاي موقعیـت مؤلفه
ــی  ــردي و (تربیت ــل ف عم

ــرح ــه ط ــا و برنام ــا و ه ه
هـاي  هاي سـازمان فعالیت

را بــر اســاس  )  تربیتــی
قوانین و مقـررا ت  نظـام   
تربیــت رســمی شناســایی 
کرده و توجیهات مناسـبی  

.دهدارائه می

دالیل و عوامل مـؤثر در  
ــوت   ــعف و ق ــاد ض ایج

هـاي  درعناصر و مؤلفـه 
ــت ــی  موقعی ــاي تربیت ه

ها و عمل فردي و طرح(
هـاي  ها و فعالیـت برنامه

را ) هاي تربیتـی سازمان
ــی ــان مــ ــد و بیــ کنــ

پیشـــنهادهاي مناســـب 
ــه   ــود آن ارائ ــراي بهب ب

.دهدمی

ــد   ــی و نقـــ بررســـ
ــب   ــاهنگی و تناس هم
سازمان و قوانین نظام 
تربیت رسمی وعمومی 
را با اسناد راهبـردي و  

رهنامه  

ــررات و   ــوانین ومق ق
ــا  راهبردهــــــــــ
ــناد  ــاي اس وراهکاره
تحولی نظـام تربیـت   
رســمی و عمــومی را 
ــی   صــرفا تشــریح م

.نماید

ــدم   ــا و ع ــاهنگی ه ناهم
تناسب ها بـین قـوانین و   
ــرد و   ــررات و راهبــ مقــ

هکارهاي اسناد تحـولی  را
ــایی  و تشـــریح    را شناسـ

. می کند

دالیل ناهماهنگی ها و 
ــین   عــدم تناســب هــا ب
ــررات و   ــوانین و مقـ قـ
راهبـــرد و راهکارهـــاي 
اسناد تحولی را شناسایی 

.می کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
سند تحول بنیادین : اولبخش  

ضرورت وجود اسناد راهبردي -
چشم انداز و اهداف سند تحول-
راهبردهاي کالن -

:فعالیت یادگیري
مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد-
بحث در باره اهداف کالن و راهبردهاي اصلی سند تحول -
مشارکت در بحث کالسی-

:فعالیت عملکردي
)استراتژیک( مقایسه سند تحول بنیادین با چهارچوبهاي تعریف شده در برنامهریزي راهبردي-
نقد وبررسی راهکارها ي سند تحول از منظر ارتباط با مبانی نظري -
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نقد و بررسی سند تحول از منظر سازگاري درونی عناصر و مولفه ها و راهکارها-
د برنامه درسی ملی نقد و بررسی برنامه درسی موجود از منظر سن-

سند برنامه درسی ملی : بخش دوم
چشم انداز و اصول برنامه درسی ملی -
رویکرد برنامه درسی ملی -
حوزه هاي تربیت و یادگیري -

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
بر جریان یادگیري کالسیبحث در باره آثار رویکرد برنامه درسی-
بحث در باره حوزه هاي یادگیري و ارتباط آنها با همدیگر -

:فعالیت عملکردي
نقد وبررسی سند برنامه درسی ملی از منظر ارتباط با مبانی نظري -
نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی  از منظر سازگاري درونی -
نقد هریک از حوزه هاي یادگیري در تناسب با مبانی نظري و اسنادباال دستی -

سازمان وتشکیالت  وزارت آموزش و پرورش : بخش سوم
سازمان اداري گذشته و اکنون نظام تربیت رسمی و عمومی 

ساختار و تشکیالت شوراي عالی آموز ش و پرورش شوراي عالی انقالب فرهنگی 
حاستان و منطقه و مدرسهساختار اداري در سط

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
بحث در باره قوانین و مقررات ونقد آنها -
بحث و بررسی ساختار اداري استانی منطقه اي -
بحث در باره سازمانهاي وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی ، نهضت سواد آمـوزي، کـانون پـرورش    -

فکري  و سازمان نوسازي 
بحث و بررسی ساختار اداري حوزه وزارتی -

:هاي عملکرديفعالیت
بررسی و ارائه گزارش از سازمان اداري  اداره کل یک استان یا یک منطقه-
ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداري یکیاز سازمانه هاي وابسته بررسی و -

قوانین و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی :  چهارمبخش 
)مصوبات مجلس( قوانین  مرتبط با نظام  تربیت رسمی و عمومی -
راي عـالی  مصوبات شوراي عالی آموزش و پررورش و شـو ( مقررات مهم و  اساسی نظام تربیت رسمی و عمومی -

)انقالب فرهنگی 
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آیین نامه اجرایی مدارس -
:فعالیت یادگیري

هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر -
بحث در باره دالیل تغییر در برخی قوانین و مقررات -

:فعالیت عملکردي
مقایسه  قوانین مهم و اسا سی نظام تربیت رسمی و عمومی  در ایران در جهان -
بررسی وارزیابی سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی وعمومی -
بررسی  چگونگی اجراي ایین نامه اجرایی در یک  مدرسه و شناسایی مشکالت ان -
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ه روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   ارائه محتواي مباحث ب
روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      
صورت مکتوب توسط دانشجو

ه هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      هاي یادگیري مربوط بانجام فعالیت
روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

بخش نخست (مبانی نظري تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ). 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی -
.وزارت آموزش و پرورش). 192تا صفحه 

.سند تحول بنیادین آموزش و پرورش). 1390(شورایعالی انقالب فرهنگی -
. وزارت آموزش و پرورش. سند برنامه درسی ملی). 1390(شورایعالی انقالب فرهنگی -
. انتشارات سمت. سازمان و قوانین آموزش و پرورش). 1385(صافی، احمد -

:منابع فرعی
www.medu.ir/Portal/Home: سایت وزارت آموزش و پرورش-
http://sccr.ir/pages: سایت شورایعالی انقالب فرهنگی-
http://dolat.ir: سایت دولت-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها ادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتهاي یعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می

.یامدهاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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» )با تاکید بر حقوق و تکالیف اسالمی(اي معلم اخالق حرفه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

کند که تمامی عناصر و فرایندهاي تربیت گوناگون از چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می. تربیت ماهیتی اخالقی دارد
. دهدباشد که در آن کنشی اخالقی رخ میدر واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز می. باشدهاي اخالقی متأثر ارزش

یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در 
هاي تربیتی به شناخت حاکم بر موقعیت) حقوق و تکالیف(خالقی هاي تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اموقعیت

به عبارتی . ها و اصول اخالقی نمود یابدتا در عرصه عمل تربیت ارزش. ها حساسیت داشته باشدوثیقی رسیده و نسبت به آن
برسند تا قادر باشند هاي تربیتی حاکم بر موقعیت) حقوق و تکالیف(هاي اخالقی دانشجویان باید به درك عمیق از ارزش

حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات . هاي تربیتی را در راستاي تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشندموقعیت
جاري برموقعیت هاي تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا 

.هاي دیگر تربیت خواهد گردیدتعالی متربیان در ساحتو بستري مناسب براي
مشخصات درس

نظري: نوع درس
واحد  نظري 3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

) با تاکید بر حقوق و تکالیف اسالمی(اي معلم اخالق حرفه: نام درس

:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي اخـالق حرفـه اي   را از منظر اصول و ارزش) هاي آموزشیعمل فردي و سازمان(هاي تربیتی موقعیت

.نماییدتحلیل و مقایسه می) حقوق و تکالیف(
هاي اخـالق حرفـه اي   را از منظر اصول و ارزش) هاي آموزشیعمل فردي و سازمان(هاي تربیتی موقعیت

.نماییدمینقد ) حقوق و تکالیف(
قادر ) فردي و سازمانی(هاي تربیتی در موقعیت) حقوق و تکالیف(در شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه اي 

.به تصمیم گیري است

PK:شایستگی اساسی

هامالك
پیامدها

3سطح 2سطح 1سطح 

شناســـایی و تحلیـــل 
هـاي تربیتـی   موقعیت

عمل فـردي معلـم و   (
از) هاي تربیتیسازمان

منظر اخالق حرفه اي 
)حقوق و تکالیف(

هــــاي در موقعیــــت
عمل (مختلف تربیتی 

ــم  و   ــردي معلــ فــ
) هاي تربیتـی سازمان

ــول و ارزش ــاي اص ه
ــی  ــوق و (اخالقـ حقـ
ــالیف ــرفاً ) تکـ را صـ

شناسایی کرده و براي 

بــا کنــار هــم نهــادن    
هـــاي تربیتـــی موقعیــت 

عمل فردي معلـم   (مختلف
، ) هـاي تربیتـی  و سازمان

نقاط اخـتالف و اشـتراك   
هـــــا را از منظـــــر  آن

حقوق (هاي اخالقی ارزش
شناســــایی ) و تکــــالیف

) دلیــــل آوري(تبیــــین 
ــی    ــراي چرای ــبی ب مناس
وجوه اختالف و اشـتراك  

عمل (هاي تربیتیموقعیت
ــم  و  ــردي معلــــ فــــ

را )  هـاي تربیتـی  سازمان
از منظر اخالق حرفـه اي  

ارائـه  ) حقوق و تکـالیف (
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ــل  تحلیــل خــود دالی
قانع کننـده اي ارائـه   

.دهدنمی

.دهدمیکندمی

هـــاي نقــد موقعیــت  
"عمل فردي (تربیتی 

هـاي  و سـازمان "معلم
از منظر اصول ) تربیتی

ــال و ارزش ــاي اخ ق ه
حقــوق و  (اي حرفــه  
)تکالیف

در مقایســه عناصــر و 
هــاي موقعیــت مؤلفــه

عمـل فـردي    (تربیتی 
هـاي  معلم و سـازمان 

ها و با ارزش)  تربیتی
اصول اخـالق حرفـه   

) حقوق و تکالیف(اي 
هــا و صــرفاً ضــعف 

هاي موجود را در قوت
ــایی و  آن شناســــــ

.نمایدفهرست می

هاي ها و قوتبراي ضعف
ــده در ــایی ش ــک شناس ی
عمــل (موقعیــت تربیتــی  

ــم و   ــردي  معلــــ فــــ
) هــاي تربیتــی ســازمان
ــتدالل ــی  اس ــاي اخالق ه

ــبی از ) توجیهـــات( مناسـ
هـاي  منظر اصول و ارزش

) حقوق و تکالیف(اخالقی 
.دهدارائه می

دالیل و عوامـل مـؤثر در   
ایجــاد ضــعف و قــوت در 

عمل (یک موقعیت تربیتی
ــم و  ــردي  معلــــ فــــ

را از ) هاي تربیتیسازمان
ر اخــالق حرفــه اي منظــ

بیـان  ) حقوق و تکـالیف (
کنــد و پیشــنهادهاي مــی

مناســب بــراي بهبــود آن 
.دهدارائه می

تصـــمیم گیـــري در  
شــرایط تعــارض آمیــز 
ــی در  اخالقــــــــــ

هـاي تربیتـی   موقعیت
عمل فـردي  معلـم و   (

)هاي تربیتیسازمان

با تحلیل یک موقعیت 
عمــل فــردي  (تربیتــی

هـاي  معلم و سـازمان 
تعارض آمیـز  ) تربیتی

اخالقــی اصــول و ارز 
شهاي اخـالق حرفـه   

حقوق و (اي متعارض 
ــالیف ــرفاً ) تکـ را صـ

ــان  ــایی وبیــ شناســ
نماید اما قـادر بـه   می

ــایج آن ــل نت ــا تحلی ه
نیست

با تحلیـل یـک موقعیـت    
عمل فردي  معلـم  (تربیتی

ــیو ســازمان ) هــاي تربیت
تعارض آمیز اخالقی نتایج 
و آثــــــار هریــــــک از 

رفـه  هاي اخالقی حارزش
را ) حقــوق و تکــالیف(اي 

.نمایدبررسی و تشریح می

با تحلیـل یـک موقعیـت    
عمل فردي  معلم (تربیتی

)  هــاي تربیتــیو ســازمان
ــول و   ــی از اصـــ یکـــ

ــی ارزش ــاي اخالقــ هــ
موجود ) حقوق و تکالیف(

در موقعیت تعارض آمیـز  
تربیتی را انتخاب کـرده و  
براي انتخـاب و تصـمیم   
خود دالیل قابـل قبـولی   

.دهدمیارائه

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
چیستی اخالق حرفه اي در تربیت: بخش اول

حرفه و ابعاد آن-
اخالق و تفاوت آن با هنجارهاي اجتماعی دیگر-
اخالق حرفه اي-
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اخالق حرفه در تربیت-
)هاي تربیتیسازمان) تکالیفحقوق و (معلمی، اخالق ) حقوق و تکالیف(اخالق (ابعاد اخالق حرفه اي تربیت -
)حقوق و تکالیف(مسئولیت / دوگانه اخالقی حق-

:فعالیت یادگیري
مطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد-
مشارکت در بحث کالسی-

:فعالیت عملکردي
اي تربیت و انتخاب یک تعریف از اخـالق حرفـه اي تربیـت    تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه -

وارائه دلیل براي آن
چرایی و ضرورت اخالق حرفه اي تربیت: بخش دوم

نقش و جایگاه اخالق حرفه اي-
هاي تربیتیآثار و نتایج اخالق حرفه اي در محیط-

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیدر بحثهاي طرح شده مشارکت مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-

چگونگی اخالق حرفه اي تربیت: فصل سوم
:معلمی در زمینه) حقوق و تکالیف(اخالق 

شیوه حضور در کالس درس-
تدریس و آمادگی براي آن-
ارزشیابی دانش آموزان-
کالس داري نظم-
ارتباط با همکاران-
ارتباط با والدین دانش آموزان-
ارتباط با جامعه محلی-

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی-
ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت-
ها به صورت مکتوب و ارائه به کالسمسئولیتتشریح ارزش و اهمیت و پیامدهاي هر یک از -

:فعالیت عملکردي
هـاي داراي مضـامین   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیـل فـیلم  (تحلیل یک موقعیت یادگیري -

.هاي مختلفهاي معلم در زمینهو بررسی آن از منظر مسئولیت) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره
هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف موقعیتمقایسه -

هاي معلم و شناسـایی اشـتراك و اختالفـات ایـن     از منظر مسئولیت) هاي روي زمینمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره
.ها با همموقعیت



٧٠

:قبالهاي تربیتی در سازمان) حقوق و تکالیف(اخالق 
معلم و کارکنان-
دانش آموزان-
والدین دانش آموزان-
هاي تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان-
در قبال سطوح باالتر مدیریت-

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
اسالمیشناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون -
ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت-
ها به صورت مکتوب و ارائه به کالستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهاي هر یک از مسئولیت-

:هاي عملکرديفعالیت
هـاي داراي مضـامین   تاریخی از طریق تحلیـل فـیلم  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی (تحلیل یک موقعیت یادگیري -

.هاي مختلفهاي معلم در زمینهو بررسی آن از منظر مسئولیت) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره
هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-

هاي معلم و شناسـایی اشـتراك و اختالفـات ایـن     از منظر مسئولیت) هاي روي زمینفیلم ستارهمضامین تربیتی مانند 
.ها با همموقعیت

مسائل اخالق حرفه اي تربیت
هاي تربیتیمفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت-
:هاي تربیتی مانندمصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت-

یاددهی یادگیريمسائل اخالقی در فرایندهاي 
مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

مسائل اخالقی در مدیریت کالس
مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

مسائل اخالقی در ارتباط با همکاران
مسائل اخالقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکالت ویژه

.......و
هاي تربیتیموقعیتشیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در -

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
هاي برجسته تاریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در تجارب زیسته معلمان و شخصیت-

هاي متعارض در آناز نظر ارزشهاو تحلیل موقعیت) ایرانی، اسالمی و خارجی(معلم 
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هاي تعارض آمیز اخالقی مطرح شده در کالس و اقامه دلیل براي انتخاب ارائه راه حل اخالقی براي هریک از موقعیت-
خود

:هاي عملکرديفعالیت
هـاي داراي مضـامین   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیـل فـیلم  (تحلیل یک موقعیت یادگیري -

هـاي  و بررسی آن از منظر وجود تعـارض اخـالق حرفـه اي و شـناخت ارزش    ) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره
متعارض در آن

هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-
هاي معلم و شناسـایی اشـتراك و اختالفـات ایـن     از منظر مسئولیت) هاي روي زمینمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

.ها با همموقعیت
هاي تاریخی یا تحلیـل  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایت(هاي متعارض در یک موقعیت یادگیري شناخت ارزش-

تعارض آمیز و اقامه دلیـل  و ارائه راه حل مناسب اخالقی براي برون رفت از موقعیت ) هاي داراي مضامین تربیتیفیلم
براي راه حل پیشنهادي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ارائه محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   

روش بحث گروهی
ائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ار

صورت مکتوب توسط دانشجو
هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      انجام فعالیت

روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
موسسه خیریه شهید : تهران. اي در مدرسه، اخالق حرفه)1395(فرامرز قراملکی، احد؛ برخورداري، زینب و موحدي، فائزه 

.مهدوي
.، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران)1386(حجتی، سیدمحمدباقر 

.ت، دفتر نشر معارف، قم، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایا)1383. (ف. امیدوار، آ
:منابع فرعی

شناسی و علوم ، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان)1387(بیرونی، راضیه و باقري، خسرو 
.115، ص 3تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
رهنم10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
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مبنـاي  . شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می
.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(رزیابی تکالیف ا
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»ها و عمل تربیتی در اسالم و ایرانتاریخ اندیشه«سرفصل  درس
:معرفی درس و منطق آن. 1

ت تولیدي جهان غرب متکی است،  به همین دلیل با وجود .تعلیم و تربیت امروز ایران هنوز بشدت به تقلید و مصرف دانش ت
تعلیمی و گستردگی منابع در مراکز آموزش عالی کشور، کماکان معلمان مشکل شکاف میان –تعدد دیدگاه هاي تربیتی 

براي رفع این شکاف آشنایی با اندیشه .  بومی در مدرسه برجاي خود باقی است–تجویزات  این دیدگاه ها با اقتضائات فرهنگی 
ایرانی است، می تواند دانشجو معلمان را با تولیدات بومی -هاي تربیتی و تجربیات عملی بومی که برخاسته از فرهنگ اسالمی

جاد هویت معلمی هم از حیث فکري و هم از و این آشنایی در ای.  فرهنگی جامعه شان در حوزه ي تعلیم و تربیت آشنا سازد–
سوم آن که پیش فرض ناخودآگاه برتري دانش تعلیم و . حیث آشنایی با الگوهاي قابل تامل و قابل استفاده، ایفاي نقش می کند

خره و باال. تربیت مدرن را که حدود یک قرن است بر اندیشه ي دست اندرکاران این عرصه سیطره دارد، دچار خدشه می سازد
می تواند به حل مشکل گسست میان حال و گذشته ي تعلیم و تربیت ما که به واسطه ي مدرنیزاسیون ایجاد شده است، کمک 

مشکل جدایی و احساس عدم سنخیت مسایل تعلیم و تربیت امروز  و گذشته ي پیش مدرن ایران که ما نیازمند بازگشت .  کند
و تجربیات مربیان و اندیشمندان مسلمان و  ایرانی به عنوان یک قدم اولیه و ضروري به آن هستیم، به جز آشنایی با اندیشه ها

.میسر نخواهد بود
مشخصات درس

نظري: نوع درس
واحد2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

ها و عمل تربیتی در اسالم و ایرانتاریخ اندیشه: نام درس

پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد در : پیامدهاي یادگیري/ اهداف-2
:بود

 تصویري کالن و کل گرایانه درباره ي روند عمل و اندیشه ي تربیت در طول هر دوره هاي
.تاریخی را ترسیم کند

 نسبت جایگاه کنونی اقدامات تربیتی را در بستر تالش هاي انجام شده تاکنون توصیف و
.تحلیل کند

تاریخی تربیتی تبیین کندهویت معلمی را از منظر.
الگو یا الگوهایی معین یا تلفیقی براي معلمی و تدریس گزینش کرده و ارائه دهد. PK:شایستگی اساسی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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ترسیم تصویري کالن 
و کل گرایانه درباره 
ي روند عمل و 

اندیشه ي تربیت

بـــا اندیشـــه هـــا و 
ــی در  ــدامات تربیت اق
ــور   ــه ط ــر دوره ب ه

جزئی آشناست ولـی   
مبانی شکل گیري و 
تـداوم اندیشــه هــا و  
اعمال تربیتی را نمی 

. داند

زمینه ها و مبانی مختلـف  
شــکل گیــري و تــداوم   
اندیشه ها و اعمال تربیتی 
در هر دوره تاریخی را می 

.شناسد و تحلیل می کند

ینی نگاهی تحلیلی و تبی
به اندیشه ها و اقـدامات  
تربیتـی در هـر دوره، بـا    
توجه به نسبت آن ها بـا  
مبانی ایجابی و نگـاهی  
برآیندي در قالب تصویر 
محصوالت تربیتـی هـر   

. دوره ي تاریخی دارد

توصیف و تحلیل 
جایگاه کنونی اقدامات 
تربیتی در بستر تالش 
هاي انجام شده 

تاکنون

اندیشه ها و اقدامات 
تربیتـــی در دوره ي 

بــه ) حــال(معاصــر
عنــوان آخــرین دوره 
ــده در  ي بررســی ش
ــاي   ــول دروه هـ طـ
چهارگانه تـاریخی را  

. توصیف می کند

بــه مقایســه ي وضــعیت 
موجود اندیشه ها و عمـل  
تربیتی با موارد متنـاظر در  
دوره هاي گذشته ویـافتن  
مشابهت ها، تفـاوت هـا و   

ه به مبانی علت آنها با توج
. می پردازد. آنها

به تبیین نسبت وضعیت 
ــود ــا و  (موج ــه ه اندیش

ــدامات  ــته و ) اقـ گذشـ
ــزان   ــین می ــروز وتعی ام
ــاي  ــالش ه ســنخیت ت
امروز با  اندوختـه هـاي   
تربیتــی گذشــته مــی    

. پردازد

تبیین هویت معلمی از 
منظر تاریخی تربیتی

می داند که معلمـی  
ــر دوره ي  در هـــــ
تاریخی چه تعریف و 
ــه  جایگــاهی دارد، چ
ویژگی هـایی دارد و  
چگونه ایفـاي نقـش   
مــی کنــد و معلمــان 
ــزرگ چــه کســانی  ب

. بودند

می داند که اندیشـه هـا و   
عمل تربیتـی در هـر دوره   
با هویـت معلمـی در هـر    
دوره ي تــــاریخی چــــه 

. نسبت وسنخیتی دارد

ـ   ل و قادر است بـه تحلی
تبیین هویت معلمـی در  
گذشته و مقایسـه ي آن  
با هویت معلمی در دروه 
ي معاصر بپردازد و مـی  
توانــد تحلیــل کنــد کــه 
سنخیت هویـت معلمـی   
امروز و گذشـته چگونـه   

. است
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گزینش الگو براي 
معلمی

الگوهـــــــــایی را  
برخاسته از اندیشه ها 
و اقدامات تربیتی در 
هر دوره پشنهاد و به 
مقایسه ي الگوهـاي  
پیشنهادي با یکدیگر 

بدون این . می پردازد
ــاي   ــه معیارهــ کــ
شناســایی و انتخــاب 

. دقیقی را ارائه دهد

قادر به انتخـاب الگوهـاي   
مناسب هر دوره و ارائه ي 
دالیــل انتخــاب هــا در   
گزینش الگوي معلمی می 

. باشد

ــنجش    ــه سـ ــادر بـ قـ
ــب   ــاي مناســ الگوهــ
انتخابی دوره ها باتوجـه  
به اقتضائات تـدریس در  
دوره ي معاصــــــــر و 
ــنهادي و   ــاي پیش الگوه
ــن   ــده ي ای ــزینش ش گ

دوره است و مـی توانـد    
الگوهاي مناسب نهـایی  

.ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
این عنوان آموزش و پرورش را در چهار دوره ي زمانی در بر می گیرد؛ در دوره ي باستان ایران، در دوره ي ایران : توضیح یک 

اسالمی شده، در دوره ي ایران مدرن شده و دوره ي جمهوري اسالمی ایران 
ارائه ي اندیشه هاي تربیتی و عمل تربیت در طول تاریخ تعلیم و تربیت، لزوما رابطه ي ضروري علت و معلولی : توضیح دو
در واقع اندیشه هاي تربیتی همواره اعم از عمل تربیت بوده است؛ زیرا هر چند بی تردید در پشت هر عمل تربیتی ، . نداشته اند

یشه هاي تربیتی که در واقع تفکرات تصریح شده یا ضمنی یک متفکر یا صاحب نظر یا پیش فرض هایی وجود دارد، اما اند
در مقابل عمل تربیت، گاه بر چنین اندیشه ! شخصیت برجسته است، ممکن است مبناي اقدامات تربیتی قرار گرفته باشد، یا خیر

.  هایی استوار بوده است و گاه خیر و گاه حتی دور از آنها بوده است
به این ترتیب، در اینجا اندیشه هاي تربیتی و آبشخور آنها،  عمل و اقدامات تربیتی، محصوالت این اقدامات و نسبت آنها با 

.  اندیشه هاي تربیتی در هر دوره ي زمانی مورد بررسی قرار می گیرد
ان به عنوان اقدامات تربیتی در اما سه سطح شاخص آن را می تو. عمل تربیت در سطوح مختلفی قابل بررسی است: توضیح سه

هفت سال (، و در دوره ي نوجوانی و جوانی)هفت سال دوم(، در دوره ي کودکی تا نوجوانی)هفت سال اول(دوره ي خردسالی
دوره ي اول، اقدامات تربیتی در خانه و توسط والدین، دوره ي دوم اقدامات تربیتی در مدرسه و توسط معلم، و . معرفی کرد) سوم
.ي سوم به اقدامات تربیتی در مدارس علوم دینی و توسط استاد اختصاص می یابددوره

بدیهی است که هر چه دوره اي تاریخی . میزان اطالعات و منابع مناسب براي بررسی این دوره ها یکسان نیست: توضیح چهار
گزارش هاي تاریخی از اندیشه ها بیش از نیز . تر باشد، یافتن اطالعات جزئی تر و دقیق تر درباره ي آن دشوارتر می باشد

. گزارش اقدامات تربیتی هر دوره است
سهم دوره هاي تاریخی در بررسی با توجه به حجم اطالعات در دسترس و نیز اهمیت آنها در فهم شرایط موجود : توضیح پنجم

. تعیین می شود
:با توجه به توضیحات باال، سرفصل هاي درس تنظیم می شود

-)جلسه 3(باستاندوره ي 
تعریف دوره ي باستان و ویژگی هاي آن-
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روش و منابع پزوهش درباره ي تعلیم و تربیت در دوره ي باستان-
توصیفی از عمل تربیت در دوره ي باستان-

منابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي باستان-
مولفه هاي عمل و اقدامات تربیتی در دوره ي باستان-
علیم و تربیت دوره ي باستانمحصوالت ت-

منابع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي باستان-
متون دینی و آموزه هاي اوستا-
پندنامک ها -
گزارش هاي مورخین دوره ي باستان درباره ي تربیت در ایران-
و جنبه هاي تربیتی ) مانی و مزدك(گزارش هاي تاریخی درباره ي تالش هاي اصالح گران دوره ي باستان-

هاآن
اندیشه هاي تربیتی در دوره ي باستان، جهت گیري ها و  محتواي آن ها-
توصیف مبانی اندیشه ها و اقدامات تربییتی در دوره ي باستان-

تکالیف یادگیري
نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود

در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن 14ان باید تمامی گزارش ها را به اختصاردانشجوی
): دریافت کنند

تهیه ي گزارش توصیفی از ویژگی هاي دوره  ي باستان-
تهیه ي گزارش از متون اوستایی به عنوان مبانی دینی تعلیم و تربیت دوره ي باستان-
آیند اقدامات تربیتی در دوره ي باستانتوصیف فر-

تکالیف عملکردي
نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود

یان را درباره ي آن دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجو
:دریافت کنند

تحلیل محتواي پندنامک ها -
تبیین اندیشه هاي تربیتی  مانی ، مزدك و مبانی آنها-
تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي باستان-

در همایش ها و تعیین پانزده دقیقه با توجه به ضرورت ارائه ي گزارش هاي دانشجویی در کالس و جمعیت دانشجویان هر کالس، استفاده از روش ارائه ي مقاالت 14
.ارائه و پنج دقیقه پرسش و پاسخ براي هر یک، می تواند به تعداد بیشتري از دانشجویان فرصت ارائه ي گزارش را فراهم کند
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بررسی سنخیت اندیشه هاي مانی و مزدك با اقدامات تربیتی دوره ي باستان-
)تکلیف تمام دانشجویان براي ارائه به استاد(محصوالت تربیتی دوره ي باستاناستنتاج ویژگی هاي -
)تکلیف تمام دانشجویان براي ارائه به استاد(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي باستان-
ارائه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، -

تربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آنمربی، م

) جلسه5(دوره ي اسالمی
تعریف دوره ي اسالمی و ویژگی هاي آن-
روش و منابع پژوهش در باره ي تعلیم و تربیت در دوره ي اسالمی و تمایز هاي آن با دوره ي قبل-
.توصیفی از عمل تربیت در دوره ي اسالمی و زیر دوره هاي آن-

منابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي اسالمی-
مولفه هاي اقدامات و عمل تربیتی در دوره ي اسالمی و زیردوره هاي آن-

توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ي اسالمی-
منابع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي اسالمی-

قرآن، حدیث و سنت-
ادبیات و شعر-
آثار اخالقی، آثار فلسفی، آثار اجتماعی و سیاسی:  اندیشمندان مسلمانآثار -

:نظریه پردازان تربیتی در دوره ي اسالمی-
قرآن و متون دینی بستر نظریه پردازي تربیتی در دوره ي اسالمی-
نهج البالغه: متون دینی-
بوعلی و خواجه نصیرالدین ، مالصدرا: فیلسوفان-
غزالی: متکلمین-
، قابوس بن وشمگیرسعدي: شعرا-
شیخ طوسی، مجلسی، : اهل حدیث و فقها-
موالنا: عرفا و متصوفه-
خواجه نظام الملک، ابن خلدون: اندیشمندان اجتماعی و سیاسی-

تکالیف یادگیري
نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود

انشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن د
:دریافت کنند



٧٨

و مبانی آن ها) گروه هاي مختلف( انتخاب و تهیه ي گزارش از آراي تربیتی اندیشمندان-
مختلف تاریخی دوره ي اسالمی) کتاب هاي(جستجو و گزارش اقدامات تربیتی از  آثار-

تکالیف عملکردي
نکته ي مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود

.): هند و مورد ارزیابی هر چند محدود قرار گیرددانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه د
مقایسه ي انواع دیدگاه ها و اندیشه هاي تربیتی ارائه شده و بررسی نسبت آنها-
دسته بندي انواع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي اسالمی -
ین دورهدسته بندي اقدامات تربیتی در دوره ي اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه هاي تاریخی ا-
تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي اسالمی-
)تکلیف تمام دانشجویان(استنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره ي اسالمی-
)تکلیف تمام دانشجویان(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي اسالمی-
و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، ارائه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات -

مربی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن
مقایسه ي ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره ي پیشین-

)جلسه4(دوره ي مدرن شدگی 
تعریف دوره ي مدرن شدگی و  ویژگی هاي آن و تفاوت آن با دو دوره ي پیشین-
ژوهش در دوره ي مدرن شدگی آموزش و پرورش ایرانروش و منابع پ-
توصیفی از عمل تربیت در دوره ي مدرن شدگی و تمایز هاي آن با دوره هاي قبل-

منابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي مدرن شدگی-
وجود مراتبی در نوع عمل تربیت از آغاز دوره ي مدرن شدگی تا پایان عصر پهلوي-

–انواع تالش ها و ماهیت آنها، جهت گیري فعالیتهاي تربیتی، نوع فعالیت هاي تربیتی : عصر قاجار -
تعلیمی، محصوالت تربیتی عصر قاجار ، 

جهت گیري فعالیت هاي تربیتی، محتواي فعالیت هاي تربیتی، انواع فعالیت هاي : عصر پهلوي -
تربیتی، محصوالت تربیتی عصر پهلوي، 

و اقدامات  تربیت در دوره ي مدرن شدگیتوصیف  مبانی اندیشه ها-
اندیشه هاي تربیتی و نظریه پردازان تربیتی-

وجود طیف در انواع اندیشه هاي تربیتی و اندیشمندان تربیتی-
)تالش گران عرصه ي تعلیم و تربیت(جریان هاي تربیتی شکل گرفته در عصر پهلوي-
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منابع اندیشه هاي تربیتی-
آثار اندیشمندان جهان غرباندیشه ها ي جهان مدرن و -
خاطرات نگارش یافته ي عصر قاجار-
متون دینی و  متون بازخوانی شده ي دینی-
سیاسی-اجتماعی -اجتماعی اندیشه ورزان فرهنگی–آثار فرهنگی -

اندیشه هاي تربیتی و اندیشه ورزان تربیتی در عصر پهلوي-
)آیا عصر پهلوي نظریه پرداز تربیتی داشته است؟(

تکالیف یادگیري
نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود

دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن 
:دریافت کنند

ب و تهیه ي گزارش از حوادث و آراي تربیتی طیف اندیشمندان دوره ي مدرن شدگی و مبانی آن هاانتخا-
جستجو و گزارش اقدامات تربیتی و تحوالت آن در  دوره ي مدرن شدگی-
تهیه ي گزارش از  نظریات و عمل تربیتی مربیان دوره ي مدرن شدگی-
کتاب ها و مجله ها–تهیه ي گزارش از آثار تربیتی دوره ي مدرن شدگی -

تکالیف عملکردي
نکته ي بسیار مهم آن . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود-

است که دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان 
:دریافت کنندرا درباره ي آن

مقایسه ي انواع دیدگاه ها و اندیشه هاي تربیتی ارائه شده و بررسی نسبت آنها با دوره ي پیش مدرن-
دسته بندي انواع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي مدرن شدگی -
دسته بندي اقدامات تربیتی در دوره ي مدرن شدگی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه هاي تربیتی این دوره-
تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي اسالمی-
تحلیل فعالی هاي مربیان بزرگ دوره ي مدرن شدگی -
)تکلیف تمام دانشجویان(استنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره ي مدرن شدگی-
)تکلیف تمام دانشجویان(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي مدرن شدگی-
دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، ارائه ي -

مربی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن
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مقایسه ي ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره هاي پیشین-

-)جلسه4(دوره ي جمهوري اسالمی ایران 
اسالمی ایران و ویژگی هاي آن و تفاوت آن با دوره هاي پیشینتعریف دوره ي جمهوري -
مطالبات نظام جمهوري اسالمی در موضوع آموزش و پرورش و تالش براي نیل به یک تحول بنیادین به سوي تعلیم -

و تربیت اسالمی
توصیفی از عمل تربیت و جوانب آن در دوره ي جمهوري اسالمی و تمایزهاي آن با دوره هاي پیشین-

منابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي جمهوري اسالمی ایران-
جهت گیري هاي عمل تربیت، انواع اقدامات تربیتی،  گستره ي عمل تربیتی، محصوالت تربیتی در دوره ي -

.جمهوري اسالمی
توصیف  مبانی اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ي اسالمی-
:فرآیند تربیت در دهه هاي جمهوري اسالمی تاکنونزیر دوره هاي شکل گرفته در -

دوره ي انفعال و پذیرش در متربیان-دهه ي شصت و هفتاد-
دوره ي انفعال والدین، مربیان و اولیاي مدرسه -دهه ي هشتاد و نود-

رسانه ها و تاثیر آنها بر اندیشه ها و عمل تربیتی -
ربیت دشواري هاي گسترش جهان مجازي براي فرآیند عمل ت-
اندیشه ها و اندیشه ورزان تربیتی -

منابع اندیشه هاي تربیتی-
.منابع تربیت اسالمی که در سطح گسترده اي تالیف و ارائه شده است-
تجربه هاي نگارش یافته ي فعاالن تعلیم و تربیت عصر پهلوي-
اندیشه ها و نظریات جهان تعلیم و تربیت غرب-

نسبت دانشگاه با اندیشه هاي تربیتی و عمل تربیت در دوره ي جمهوري اسالمی . دانشگاهیان و اندیشه ورزي تربیتی-

تکالیف یادگیري
نکته ي بسیار مهم آن است که . با توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شود

ا را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن دانشجویان باید تمامی گزارش ه
:دریافت کنند

بیانات –انتخاب و تهیه ي گزارش از اسناد  دهه هاي پس از انقالب اسالمی در خصوص مطالبات از  نظام آموزشی -
رهبران انقالب در باره ي نظام آموزشی،  دیدگاه صاحب نظران
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مسجد، -جریان هاي غیر دولتی و دولتی(تهیه ي گزارش از  جریان هاي تربیتی شکل گرفته پس از انقالب اسالمی-
....) موسسه هاي فرهنگی، مدارس خاص و 

و مبانی آن ها) مصاحبه و مراجعه به اسناد(تهیه ي گزارش از جایگاه و ویژگی هاي معلم و نقش آن-
ر و تاثیر گذار و تحلیل دیدگاه ها و اقدامات تربیتی ایشان و مبانی آن هاتهیه ي گزارش از  معلمان تالش گ-
تهیه ي گزارش از تاثیر رسانه ها بر اندیشه ها و عمل تربیتی -

.):تمامی گزارش ها باید در کالس درس ارائه شوند(تکالیف عملکردي
نکته ي بسیار مهم آن است که . توزیع می شودبا توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان

دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن 
:دریافت کنند

دسته بندي انواع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي جمهوري اسالمی -
دوره ي جمهوري اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه هاي تربیتی این دورهدسته بندي اقدامات تربیتی در -
تحلیل و تبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي جمهوري اسالمی-
تحلیل فعالیت هاي مربیان بزرگ دوره ي مدرن شدگی -
)م دانشجویانتکلیف تما(استنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره ي جمهوري اسالمی-
)تکلیف تمام دانشجویان(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي جمهوري اسالمی-
ارائه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، -

مربی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن
و تصویر تربیت با دوره هاي پیشینمقایسه ي ویژگی ها-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
بـدین وسـیله   . با توجه به ماهیت تاریخی درس، مطالعه ي مباحث بر اساس طرح درس بـراي دانشـجویان ضـروري اسـت    

. اطالعات اولیه دانشجویان براي مشارکت و گفتگو و تحلیل مباحث در کالس درس فراهم می شود
و فعالیت دانشجویان و رهبري آموزشی استاد در کالس شـرط  . هیچوجه نمی تواند به روش سخنرانی ارائه گرددتدریس به 

.توفیق درس می باشد
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.این درس داراي منبع اصلی نیست

:منابع فرعی
منابع تاریخ عمومی هر دوره
آثار اندیشمندان در هر دوره
 دورهآثار تربیتی هر
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آثار ادبیات و فرهنگ هر دوره
 کتاب هاي تاریخ تعلیم و تربیت

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.ارزشیابی شامل آزمون کتبی و نیز  انجام پژوهش و بررسی در محورهاي ذکر شده در بخش تکالیف می باشد

آزمون کتبی: ارزشیابی پایانی
سه، میزان مشارکت دانشجو در کالس در هنگام طرح مباحثمطالعات آمادگی در هر جل: ارزشیابی فرآیند

گزارش تکالیف یادگیري و عملکردي دانشجویان: ارزیابی پوشه کار
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»نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسالم«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

تربیتی معلم می تواند، دانشجویان معلمی را نسبت به وظیفه و -ارائه بینش، بحث و اندیشه ورزي پیرامون نقش اجتماعی
رسالت خویش حساس کند و برخی چالش هاي نظري معطوف به بازتعریف این نقش در جامعه امروز را از پیش پاي وي 

و مسائل خاص نسل جدید در آن، داشتن انگاره اي صحیح از این امر مستلزم شناخت دقیق مختصات عصر حاضر. بردارد
.  جایگاه معلم در حرکت اصالحی اجتماعی و آمادگی براي ایفاي این نقش در این عصر است

مشخصات درس
نظري: نوع درس
واحد نظري2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز
: نحوه تدریس

دیدگاه اسالمنقش اجتماعی معلم از : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.تصویري روشن و واقع بینانه از مختصات عصر حاضر داشته باشد)1
معیارهاي نوع مطلوب رابطه با دانش آموزان در این عصر را بشناسـد و بتوانـد رابطـه خـود بـا      )2

.دانش آموزانش را مبتنی بر آن تنظیم نماید
جایگاه وامکانهاي مختلف خود را در مقام اصالحگر اجتماعی در سلسله مراتبی از اجتماعات از )3

.کالس گرفته تا جامعه بیابد
ري را بداند و قادر باشد مبتنی بر این ویژگیها و به اقتضاي مختصات عصر ویژگیهاي اصالح گ)4

.حاضر، کنش اجتماعی فعاالنه و موفقیت آمیز داشته باشد
PK:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

داشـــتن تصـــویري  
روشن و واقع بینانه از 
مختصات عصر حاضر

مختصات و ویژگیهاي 
عصــر حاضــر را مــی 

و می تواند بـراي  داند
هر یک نمونه فرضـی  

.ذکر کند 

می تواند با قـرار گـرفتن   
در یــک موقعیــت واقعــی، 
مختصاتی از عصر حاضـر  
ــت را   ــارز اس ــه در آن ب ک
شناسایی کنـد و بـا بیـان    

. شواهد، توضیح دهد

می تواند راه حل هایی را 
ــدیل   ــا تع ــور ی ــراي عب ب
چالش هاي عصر حاضـر  
ارائه دهـد و در موقعیـت   

. تربیتی بکار گیرد

شناخت معیارهاي نوع 
مطلوب رابطه با دانش 
آموزان در ایـن عصـر   

وتوان تنظیم رابطه 

معیارهاي نوع مطلوب 
رابطه با دانش آموزان 
در این عصر را بداند و 
بتوانــــد و در یــــک

ــت   ــداق، حالــ مصــ
ــاالت   ــوب و حـ مطلـ
ــان  ــامطلوب را نشـ نـ

در یک موقعیـت تربیتـی،   
ابعاد رابطه تربیتی ممکـن  
و مطرح را شناسایی کنـد  
و حالت مطلوب را در هـر  

.بعد، مشخص نماید

بتواند در موقعیت تربیتـی  
ــی را   ــاد تربیت ــی، ابع واقع
بشناسد و حالـت مطلـوب   
آن بعــد را عمــال محقــق 

.کند
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.دهد

شـــناخت و یــــافتن  
جایگـــاه وامکانهـــاي 
مختلف خود در مقـام  

اصالحگر اجتماعی 

قادر باشد تا مشکالت 
ــاع   ــالت اجتم و معض
ــی را   ــاي تربیتــ هــ

.بشناسد و تشریح کند

قادر بـه تشـخیص مؤلفـه    
ــروز    ــف بـ ــاي مختلـ هـ
مشکالت باشد و فرضـیه  
هایی در برون رفت از آنها 

. داشته باشد

قادر باشد در یک موقعیت 
ی، دست بـه اصـالح   واقع

موقعیـــــت و محـــــیط 
.اجتماعی بزند

ــاي  ــم ویژگیهــ فهــ
اصالح گري و قـدرت  
انجام کنش اجتمـاعی  

فعال  

ــاي  ــاي مقتض ویژگیه
اصالح گري در عصر 
حاضــر را مــی دانــد و 
مــی توانــد آنهــا را در 
موقعیت هاي مختلف 

.بازتعریف کند

قــادر اســت در زنــدگی   
معلمان، ویژگیهاي -مصلح

اصالح گري را بازشناسی 
کنــد و متنــاظر آنهــا را در 

. زمان حال معلوم نماید

ــاي   ــت، ویژگیه ــادر اس ق
اصالح گري را به صورت 
ــاي   ــی در موقعیتهـ واقعـ
اجتماعی مختلف محقـق  

.سازد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

ویژگیهاي عصر حاضر: بخش نخست
فروریختن ساختارهاي فیزیکی و مفهومی در عصر ارتباطات-
رویارویی اطالعات با دانش-
رویارویی سرعت با تامل در تصمیم-
رویارویی سنت با مدرنیته-
رویارویی عاملیت انسان با قدرت ساختارهاي اجتماعی-
چالش معنا-
چالش هویت-

:تکالیف یادگیري
. مطالعه و مرور مقاله چالش هاي تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم-
مطالعه و مرور فصل سوم از بازشناسی عاملیت انسانی در فضاي مجازي-

:تکالیف عملکردي
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:مصداق یابی ویژگیهاي عصر حاضر با یکی از این موارد
دسته بندي تجربیات شخصی از تاثیرات این شبکه ها بر زندگیحضور در یک شبکه اجتماعی، -
مصاحبه هاي عمیق با سه دانش آموز دبیرستانی و پرسش از نگاه آنها به زندگی-

رابطه معلم و شاگرد : بخش دوم
در میانه هیبت و هم سطحی: مقبولیت-
در میانه مریدپروري و تک روي: الگوپردازي-
اقتدارگرایی و تسهیل گريدر میانه : هدایت گري-
در میانه نظاره گري و همپایی: همراهی-
در میانه نفوذناپذیري و نسبی گرایی: حقیقت گرایی-
در میانه تفتیش تا عدم توجه: پایش-

:تکالیف یادگیري
یب و مطالعه فصل هایی از دو کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی جلد دوم و نقش معلم در تربیت دینی مرتبط با آس-

سالمت در تربیت دینی و رسالتهاي معلم در تربیت
:تکالیف عملکردي

گفتگو درباره قطب ها و بررسی نقاط قوت و ضعف هر قطب-
یافتن و تشریح نقاط بهینه در یک موقعیت تربیتی-

رسالتهاي اجتماعی معلم: بخش سوم
در میانه واقع زدگی و واقع گریزي: واقع بینی-
انفعال و مقابلهدر میانه : اصالحگري-
در میانه شنوندگی و گویندگی: تبیین گري-
در میانه اقتضا و توهم: ترسیم افق-

:تکالیف یادگیري
مطالعه فصل هشتم از کتاب فرهنگهاي برنامه درسی و استخراج وظایف اجتماعی معلم از آن-

:تکالیف عملکردي
مبرّزي چون میرزا حسـن رشـدیه، بهمـن بیگـی،     یافتن مصادیق رسالتهاي اجتماعی معلم در زندگی و کنش معلمان -

...مرحوم کرباسچیان، معلم کالوي بندر دیر، و 
ماموریت هاي اجتماعی جدید معلم در عصر حاضر: بخش چهارم

تبیین گري-
فراهم سازي موقعیت هاي انتخاب-
فراخوانی عوامل زیرساز انتخاب و تامل بر آنها-
بازخوانی و بازتعریف معیارها-
گزینشگرينقادي و -
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افق نگري و معنا بخشی-
کنشگري مسووالنه-

:تکالیف یادگیري
مطالعه فصل چهارم از بازتعریف عاملیت انسانی در فضاي مجازي و نیز چالش هاي تربیت اسالمی در قرن بیست و یکم -

.از کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوم
:تکالیف عملکردي

نقاط قوت و ضعف هر قطبگفتگو درباره قطب ها و بررسی-
تالش عملی براي محقق ساختن حداقل سه مؤلفه از رسالتهاي جدید اجتماعی معلم در یک موضوع اجتماعی و ارائـه  -

گزارش آن به کالس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
این درس باید به توجه به مسائل عملی و واقعی عصر حاضر و توجه به تمرین عملی یافته هاي نظري دانشجویان تـدریس  

از این رو، مطالعه منظم دانشجویان، اندیشه ورزي و فرضیه پروري معطوف به مطالب نظـري، داشـتن مباحثـه هـاي     . شود
ي خاص آنها در عصر حاضر و نیز حضور در موقعیت هـاي واقعـی و   گروهی، ارتباط با دانش آموزان حاضر و تحلیل ویژگیها

. تالش براي تحقق اصالح گري اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.انتشارات مدرسه: نگاهی دوباره تربیت اسالمی، جلد دوم، تهران). 1384(باقري، خسرو 
.انشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: تربیت دینی، قمنقش معلم در ). 1390(داوودي، محمد 

:منابع فرعی
.انتشارات سمت: ترجمه مهرمحمدي و همکاران، تهران. فرهنگهاي برنامه درسی). 1389(ژوزف، پامال بلوتین و دیگران 

به راهنمایی نرگس پایان نامه کارشناسی ارشد،. تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضاي مجازي). 1392(بیگی، سمیرا 
.دانشگاه تهران: سجادیه، تهران

.  برنامه درسی انتقادي، دانشنامه برنامه درسی). 1393(سجادیه، نرگس 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
در فعالیـت هـا و نیـز ارزشـیابی از     عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت : ارزشیابی تکوینی

تکالیف عملکردي دانشجو در طول ترم
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»روانشناسی تربیتی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

چرا که در شرایط فعلی . تدریس فعالیت هدفمندي است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش است
معلماي همواره خود را با این پرسش هاي جدیدي روبرو می بییند و نیازمند آن هستند تا با مسئله ها و موقعیت هاي پیش بینی 

آن ها به طور . روبرو هستند به شیوه خالقانه اي برخورد نمایند/ س درس می آوردندشنده اي که دانش آموزان با خود به کال
چه اهدافی براي یادگیري داراي بیشترین : اي خود پاسخ دهندمداوم باید به پرسش هایی از این دست در فرآیند عمل حرفه

ان در خلق موقعیت هاي یادگیري اثر بخش ارزش است؟ دانش آموزان از چه توانمندي ها و ظرفیت هایی برخوردارند؟ نقش آن
چیست؟ چگونه می توانند از موفقیت ها و خطا هاي خود براي اتخاذ تصمیمات در آینده بهره بگیرند؟ مطالعه روانشناسی تربیتی 

وبرو می به دانشجو معلمان کمک خواهد کرد تا از یافته هاي علمی پژوهشی براي پاسخ به مسئله ها یا  پرسش هایی که با آن ر
. شوند استفاده نموده و بتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها و نیز متراکم شدن تجربیات خود در آینده کمک کنند

شخصات درس
نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

-: پیشنیاز

روانشناسی تربیتی: نام درس

:یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
و تربیتی اتخاذ شده / نقش یافته هاي علمی در زمینه تدریس اثر بخش تصمیمات آموزشیبا شناخت

.مدرسه را تحلیل و گزارش نماید/ در سطح کالس درس

:شایستگی اساسی
ck&Pk1-1کد&

2-1&1-2&2-2
&3-2

3سطح2سطح1سطح هامالك

یافته هاي 
علمی

-در بررسی منابع علمی
پژوهشی  توانسته است 
اطالعات معتبري را جمع 
آوري کند اما، آن را در 
قالب یک مقاله منسجم 

. ارائه نکرده است

- در بررسی منابع علمی
پژوهشی توانسته است 
اطالعات معتبري را جمع 
آوري کرده و آن را در 
قالب یک مقاله منسجم 

.ارائه کند

-علمیدر بررسی منابع
پژوهشی توانسته است 
اطالعات به روز و معتبري 
را جمع آوري کرده و آن را 
در قالب یک مقاله منسجم 

هابه همراه پیشنهاد
.کاربردي ارائه کند
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تدریس 
اثر بخش

در بررسی عملکرد معلم 
در کالس درس توانسته 
است برخی از مالك 
هاي تدریس اثر بخش را 
شناسایی کند اما 
نتوانسته ارتباط میان آن 
ها را براي تأثیر گذاري 
بر یادگیري دانش آموزان 

. تحلیل نماید

در بررسی عملکرد معلم در 
کالس درس توانسته است 
مالك هاي تدریس اثر 

ی نموده و بخش را شناسای
رابطه میان آن ها به جهت 
تأثیر بر یادگیري دانش 

.آموزان تحلیل نماید

در بررسی عملکرد معلم در 
کالس درس توانسته است 
مالك هاي تدریس اثر 
بخش را شناسایی نموده و 
رابطه میان آن ها به جهت 
تأثیر بر یادگیري دانش 
آموزان تحلیل نماید و 
پیشنهاداتی براي لحاظ 

ویژگی ها و نمودن
موقعیت هاي فردي دانش 

. آموزان ارائه کند
کاربرد 

یافته ها
در بررسی موقعیت 
آموزشی و تربیتی در 
سطح مدرسه میزان تأثیر 
پذیري تصمیمات از 
نظریه هاي را بدون 
مستند نمودن کاربرد ها 
به پژوهش هاي رشدي 

تحلیل ) نظریه هاي رشد(
. کرده است

در بررسی موقعیت آموزشی 
و تربیتی در سطح مدرسه 
میزان تأثیر پذیري 
تصمیمات از نظریه هاي 
رشدي را با استناد به 
کاربرد نظریه ها در 
پژوهش هاي تربیتی 

. تحلیل کرده است

در بررسی موقعیت آموزشی 
و تربیتی در سطح مدرسه 
میزان تأثیر پذیري 
تصمیمات از نظریه هاي 

ستناد به تربیتی را با ا
کاربرد نظریه ها در 
پژوهش هاي مختلف 
بررسی و با توجه به 

فرهنگی موقعیت و بافت
تفاوت هاي / اجتماعی

فردي پیشنهاداتی ارائه 
.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات : فصل اول

تعریف روانشناسی-
موضوعات و گرایشهاي روانشناسی-
در آموزشکاربرد روانشناسی -

: تکلیف یادگیري
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مقاالت علمی پژوهشی در خصوص نقش روانشناسی در آموزش و تحوالت آن را مطالعه و یافته ها را در قالب یک مقاله کوتاه 
. ارائه نماید

روانشناسی تربیتی: فصل دوم
تعریف روانشناسی تربیتی-
روانشناسی تربیتی و تدریس اثر بخش-
معلمان کارآمد-
در روانشناسی تربیتیروشهاي پژوهش-

:تکالیف یادگیري
روش هاي پژوهش در روانشناسی تربیتی را مطالعه و / مقاالت علمی پژوهشی در خصوص تدریس اثر بخش و ویژگی هاي آن

. یافته هاي خود را در گزارشی مبنی بر چگونگی استفاده از یافته ها یا راهکار ها ارائه نماید
رشد: فصل سوم

رشد انسان-
چیست؟رشد -
رشد شناختی-
رشد اجتماعی و عاطفی-
رشد اخالقی-

:تکالیف یادگیري
دید گاه هاي مختلف در زمینه ابعاد رشد را مطالعه و در قالب یک جدل مقایسه اي شباهت ها و تفات هاي دیدگاه ها را گزارش 

. نماید
تفاوت هاي فردي: فصل چهارم

عوامل مؤثر بر رفتار-
احساس و ادراك-
هوش-

o مسئله طبیعت و تربیتهوش و
o هوش و رشد شناختی
oدید گاه هاي مختلف درباره هوش

شیوه هاي یادگیري و سبک تفکر-
شخصیت و خلق و خو-
انگیزش ، آموزش و یادگیري-
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تفاوت هاي فرهنگی و جنسیتی-

:تکالیف یادگیري
پژوهش هاي انجام شده در زمینه تفاوت هاي فردي را در حوزه هاي مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از داللت هاي این 

. یافته ها براي تدریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کند
: تکلیف عملکردي

.طالعه و تأثیرات آن تحلیل نمایدمربی را در مواجهه با تفاوت هاي فردي م/ با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم
فرآیند هاي شناختی: فصل پنجم

سطوح پایین فرایند هاي شناختی-
فرآیند هاي شناختی پیچیده-
درك مفهوم-
تفکر-
حل مسئله-
خالقیت-

: تکلیف یادگیري
یی و چگونگی روش هاي بکارگیري فرآیند هاي شناختی را در کتاب هاي درسی برسی و نمونه اي از این مهارت ها را شناسا

. آموزش آن را مورد نقد و برسی قرار دهد
. روش هاي پروش خالقیت در آموزش موضوعات درسی مختلف را مطالعه و یافته هاي خود را به کالس گزارش نماید

مدیریت کالس درس: فصل ششم
اصول کلی مدیریت کالس-
شیوه هاي مدیریت کالس-
فضاي مطلوب براي یادگیري-
مشکالت رفتاريپیشگیري از -
مداخله هاي خاص براي تغییر رفتار -

oقرار داد گروهی
o قرارداد فردي
oبازي رفتار خوب
oدوري موقت

: تکلیف عملکردي
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موقعیت تربیتی در سطح مدرسه را مشاهده، و گزارشی از روش هاي مدیریت بکارگرفته شده تهیه و نتایج را / یک کالس درس
. یافته هاي علمی گزارش نمایدبه همراه نقد و بررسی و مبتنی بر

کودکان با نیاز هاي ویژه: فصل هفتم
دانش آموزان مبتال به ناتوانی-
اختالالت حسی-
اختالالت جسمی-
کم توان ذهنی-
اختالالت زبانی و گفتاري-
ناتوانی هاي یادگیري-
اختالالت رفتاري و عاطفی-
کودکان تیزهوش-
کودکان سرآمد -

: تکلیف یادگیري
از یک مدرسه دانش آموزان با نیاز هاي ویژه بازدید نموده و نحوه آموزش و نوع خدمات ارائه شده به این گروه از دانش 

. آموزان را برسی و گزارش نماید
با مراجعه به منابع علمی روش هاي ارائه خدمات به دانش آموزان با نیاز هاي ویژه را در سایر کشور ها مطالعه و یافته ها را 

. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

فردي از طریق مطالعه نظریه هاي علمی در زمینه تدریس و کاربرد آن در / استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم
ردي در تفاوت هاي ف/تربیتی، بکارگیري راهبرد هاي شناختی براي مطالعه ویژگی هاي رشدي/موقعیت هاي آموزشس
، تحلیل و ارائه پیشنهاداتی براي ارتقاء سطح اثر بخشی تصمیمات )کالس درس و مدرسه(تربیتی / موقعیت هاي آموزشی

.مدرسه/ مربی در کالس درس/ معلم
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.انتشارات ارجمند. روانشناسی کاربردي براي معلمان، مترجم رابعه موحد). 1391(بنتهام ، سوزان

.نشر موسسه خدامات فرهنگی رسا. ترجمه سعیدي شاهده وهمکاران. روان شناسی تربیتی). 1391(سانتراك، جان دبلیو 
:منابع فرعی

.انتشارات آگاه) روانشناسی یادگیري و آموزش (روانشناسی پرورشی ). 1385(سیف، علی اکبر 
.انتشارات ارجمند. ،ترجمه مهشید فروغانروانشناسی کاربردي براي معلمان ). 1389(فونتانا ، دیوید 
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره 8مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . م انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان تر

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»جامعه شناسی تربیتی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

تعلیم و تربیت با متن و زمینه جامعه در هم تنیده است و نمی توان جدا از مقوله اجتماعی . تعلیم و تربیت امري اجتماعی است
به بیان دیگر،  شناخت واقعی مسائل تعلیم و تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل . بودن، به مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت

بنابراین درك دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تربیت، این امکان را پدید . ط اجتماعی استمسائل اجتماعی و فرهنگی محی
می آورد تا با چشم انداز جامعه شناختی، نگاهی واقع بینانه به تعلیم و تربیت داشته باشد ودرس جامعه شناسی آموزش و پرورش، 

جه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان فراهم زمینه اي مناسب براي انتخاب آگاهانه راه حلهاي تربیتی با تو
. می کند

مشخصات درس
نظري : نوع درس
2: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت

جامعه شناسی تربیتی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

تحوالت این رشته را بررسی کرده و ارتباط این ) آموزش و پرورش(رویکردهاي کالن و نظري جامعه شناختی تربیتبا مطالعه-
.رویکردها را  با مسائل کنونی تعلیم و تربیت گزارش دهد

کالس درس و روابط با رویکرد تعاملی و نگاهی خردنگر و با استفاده از روشهاي تحقیق در جامعه شناختی تربیت، سازمان مدرسه، -
.در مدرسه را شناسایی کند و شیوه مناسبی براي مطالعه و بررسی این روابط پیشنهاد دهد

-1:شایستگی اساسی
2PK-3و 2- 2و 2

3سطح2سطح1سطح هامالك
نظریه هاي جامعه 

شناختی تربیت
نظریه هاي جامعه شناختی 
تربیت را به طور سطحی می 

ویژگیهاي شناسد و  نمی تواند 
اصلی نظریه ها و کاربردهاي 

.عملی انها را تشخیص دهد

نظریه ها را با توجه به 
ویژگیهاي اساسی آنها در تعلیم 
و تربیت می شناسد، کاربردهاي 
عملی نظریه ها را در حل 
مسائل جهانی اموزش و پرورش 
بیان می کند، اما قادر نیست از 
نظریه ها در حل مسائل خاص 

.ه گیردمنطقه خود بهر

عالوه بر درك عمیق نظریه هاي 
مختلف جامعه شناختی تربیت، 
قادر به تفسیر روابط عام و کلی با 
توجه به نظریه هاست و می تواند 
علت پدیدایی مسائل را با توجه 

.به نظریه اي تبیین کند

رویکرد تعاملی به 
جامعه شناسی 

تربیت

گروههاي (تکنیکهاي مشاهده 
گرفته است، قادر را فرا ) کوچک

به ارائه گزارش پدیده هاي 
مختلف است، اما نمی تواند 
روابط بین پدیده ها و افراد را 

.شناسایی کند

عالوه بر ارائه گزارش هاي 
مبنی بر مشاهده و مصاحبه، 
روابط بین پدیده ها و افراد را 

.می تواند شناسایی و تبیین کند

عالوه بر بهره گیري از ابزار 
ناسایی و تحلیل روابط تحقیق و ش

بین پدیده ها و افراد، می تواند به 
تبیین و پیش بینی وقایع آموزشی 

.با توجه به نظریه ها بپردازد

طراحی برنامه حل 
با (مسئله تربیتی 

تاکید بر جامعه
)شناسی

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی است ، براي حل مسئله 
یک طرح پیشنهادي نیز ارائه 
می دهد، ولی طرح پیشنهادي او 
فاقد توجه به رویکردهاي جامعه 

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی، و ارائه راه حل با توجه 
به رویکردهاي جامعه شناختی 
است اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه اي بودن مسائل بی توجه 

می تواند برنامه حل مسئله تربیتی 
را با توجه به رویکردهاي جامعه 
شناختی  به طور سیستمی و 

.شبکه اي  طراحی و ارزیابی کند
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. است. شناختی است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
)یک جلسه(کلیات جامعه شناسی تعلیم و تربیت : فصل اول

تربیتی و جامعه شناسی تعلیم و تربیتجامعه شناسی
خاستگاه و تکامل جامعه شناختی تربیت

قلمرو جامعه شناختی تربیت
مطالعه و مرور یکی از کتابهاي جامعه شناسی تربیت یا جامعه شناسی آموزش و پرورش و ارائه نقشه : تکالیف یادگیري

مفهومی در رابطه با قلمرو جامعه شناسی تربیت
ارائه یک تعریف جامع از جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو:  ريتکالیف یادگی

)دو جلسه( رویکردهاي نظري در جامعه شناختی تربیت: فصل دوم
)امیل دورکیم( نظریه کارکرد گرایی

)کریستوفر جنکز( نابرابري اجتماعی
)نظریه آموزش و پرورش و کنش فرهنگی، فریره، ایوان ایلیچ( پارادایم انتقادي
)مایکل یانگ( نظریه تفسیري 

طبقه بندي نظریه هاي جامعه شناختی تربیت و بیان ویژگیهاي اصلی این نظریات در یک جدول: تکالیف یادگیري
انتخاب حداقل یکی از نظریه ها و مطالعه منابع بیشتر براي مطالعه: تکالیف یادگیري

)دو جلسه( روشهاي تحقیق در جامعه شناسی تربیت:  فصل سوم
روشهاي تحقیق کمی
)قوم نگاري، مردم نگاري، روان شناسی اجتماعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههاي کوچک( روشهاي تحقیق کیفی

مطالعه کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پور: تکالیف یادگیري
ه گزارش ان به کالس با  تاکید بر روش شناسی مطالعه یک مقاله مربوط به جامعه شناختی تربیت و ارائ: تکالیف یادگیري

تحقیق
تحلیل و ارزیابی یک مقاله با توجه به نظریه پشتیبان آن: تکالیف عملکردي

)یک جلسه( مدرسه و جامعه: فصل چهارم
مدرسه به مثابه جامعه

نگاهی تاریخی  به سازمان اجتماعی مدرسه
شناخت سازمان مدرسه و روابط انسانی در آن

و نابرابریهاي اجتماعیمدرسه
خانواده و مدرسه

تهیه یک چک لیست از مسائل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزان: تکالیف یادگیري
تحلیل مسائل مدرسه با توجه به یکی از نظریه هاي جامعه شناختی تربیت: تکالیف عملکردي

)یک جلسه( فرایند هاي مربوط به مدرسه: فصل پنجم
آموزان و عملکرد تحصیلیفرهنگ دانش
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جو مدرسه 
انتظار از مدرسه
)نظریه اتکینسون، نظریه مک کلند( انگیزه پیشرفت

انتظارات معلم از دانش آموز
فرهنگ و روابط معلمان

مشاهده روابط موجود در یک مدرسه ارائه گزارش درباره آن و تعیین جو مدرسه با استناد به شواهد کافی: تکالیف یادگیري
)دو جلسه( جامعه شناسی کالس درس: فصل ششم

گروههاي دانش آموزي
پویایی گروه

دانش آموزان و تغییرات اجتماعی
دانش آموزان و آسیبهاي اجتماعی

یادداشت گفتگوهاي غیر . مشاهده گروههاي دانش آموزي  در کالس درس، زنگ تفریح و زنگ ورزش: تکالیف یادگیري
)تکنیک مشاهده بیلز پیشنهاد می شود( ارائه گزارش آن به کالسرسمی در بین دانش آموزان  و

مطالعه گزارشهاي فوق در گروههاي دانشجویی و تحلیل پویایی و آسیب هاي اجتماعی:تکالیف عملکردي
)یک جلسه( جامعه شناسی برنامه درسی: فصل هفتم

جامعه شناسی کتابهاي درسی
جامعه شناسی فضا
برنامه درسی پنهان

مشاهده و ارائه گزارش در رابطه با  فضا و کتابهاي درسی : ف یادگیريتکلی
بررسی و تحلیل همه گزارشهاي قبل و کاوش و جستجو در  برنامه درسی پنهان در مدرسه مورد نظر: تکلیف عملکردي

)سه جلسه( جامعه شناختی تربیت و مسائل تربیتی: فصل هشتم
چگونگی اولویت بندي مسائل تربیتی مدرسه 

طراحی یک برنامه موثر براي حل یک مسئله تربیتی با توجه به یک نظریه پشتیبان: تکالیف عملکردي
ارزیابی طرح برنامه  فوق توسط هم کالسیها:تکالیف عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
کاربرد عملی دانش نظري و تحلیل مشاهدات از زاویه . عمل انجام می شوددر این درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با

بنابراین، عالوه بر مطالعه منظم دانشجویان، . نظریه هاي جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیرد
ل گزارشهاي دانشجویان بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلی.  توجه به جنبه هاي کاربردي این درس مورد توجه  است
.  و بهره گیري از روشهاي مشارکتی در آموزش فراهم شود

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

.مرکز نشر دانشگاهی تهران). 1387(درآمدي به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غالمعلی سرمد. موریش، ایور
.تهران انتشارات روان. جامعه شناسی اموزش و پرورش). 1387(عالقه بند، علی 
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.انتشارات سمت. تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(شارع پور، محمود 
:منابع فرعی
انتشارات آواي نور: تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(منادي، مرتضی

تهران انتشارات ). پنداشته هاجلد دوم کندوکاوها و( تکنیکهاي خاص تحقیق در علوم اجتماعی). 1390(رفیع پور، فرامرز
.شرکت سهامی انتشار

. جامعه شناسی مدرن، ترجمه حسن پویان. سلی، پ

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره8تکالیف یادگیري و تکالیف عملکردي و شرکت در مباحث کالس : ارزشیابی تکوینی
نمره12آزمون کتبی از مباحث انجام شده در کالس، : ارزشیابی پایانی

سایر نکات
از آنجا که یک فصل به روشهاي تحقیق جامعه شناسی تربیت پرداخته شده است و ممکن است با درس روشهاي تحقیق رشته 
هاي مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود بر روشهاي تحقیق کمی اشاره اي اجمالی شود و بیشتر بر روشهاي 

.  تقابل نمادین و گروههاي کوچک تاکید شودتحقیق قوم نگاري، کیفی کنش م



٩٧

»هاي یادگیري و آموزشنظریه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي باشد، چنین درکی شامل دانش مربوط به نظریهتدریس اثربخش مستلزم درکی فزاینده از یادگیري و شیوه وقوع آن می
کسب آن می تواند معلمان را در کاربرد آگاهانه و مقتضی که یادگیري و آموزش و کاربرد هر یک از آنها در فرایند تدریس است 

هاي مختلف تربیتی، هاي تدریس در موقعیتاین درس ضمن هدایت روش. اصول مربوط به هریک از نظریه ها یاري رساند
.هاي تدریس به کار گرفته شده نیز آشنا می سازدي بودن روشدانشجومعلمان را با سودمندي و کاربرد

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

هاي یادگیري و آموزشنظریه:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي مختلـف تربیتـی   ، شرایط حصول و عدم حصول یادگیري را در موقعیتآموزشهاي یادگیري و ضمن درك انواع نظریه

.تحلیل نماید و بر آن اساس راهبردهاي تدریس متناسبی بکار برد

:شایستگی اساسی
PK2-2&1-2کد

&2-3
PCK 4-3کد

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاي  ــه هــ نظریــ
یادگیري و آموزش

یادگیري و آموزش  هاي نظریه
شناسد و قادراست بدون را می

ارائه تحلیل حاصل از مقایسه 
دیدگاه ها آنها  را طبقه بندي 

.نماید

ــه  ــاي ضــمن مقایســه نظری ه
یـادگیري و آمـوزش بـه ارائــه    

ها هاي هریک از دیدگاهداللت
پردازد اما قـادر بـه کـاربرد    می

ــائل    ــل مس ــا در ح ــه ه نظری
.باشدتربیتی نمی

قاط ضعف و قـوت  با درك ن
ــه  ــک از نظری ــر ی ــا در ه ه

هاي مختلف تربیتی، موقعیت
قادر به کاربرد نظریه هـا در  

.باشدحل مسائل تربیتی می

ــواع   هاي آموزشروش ــت ان ــادر اس ــجو ق دانش
هاي آموزش را شناسایی روش

. و طبقه بندي نماید

ــک از    ــر ی ــه ه ــمن مقایس ض
هــاي آمــوزش قــادر بــه روش

عـدم  تحلیل شرایط حصـول و 
-حصول یادگیري در موقعیـت 

.هاي مختلف تربیتی است

با ارزیـابی موقعیـت تربیتـی    
ــتفاده از   ــه اســ ــادر بــ قــ
راهبردهاي تدریس  متناسب 

.است

مسئله تربیتی را شناسایی حل مسائل تربیتی
کند و براي حل آن طرح می

پیشنهادي ارائه می دهد، اما 
طرح پیشنهادي او فاقد توجه 
به نظریات یادگیري و آموزش 

. است

با در نظرگرفتن اصول هر یک 
از نظریات یادگیري و آموزش 

- قادر به حل مسئله تربیتی می
باشد اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه اي بودن مسائل بی 

. توجه است

برنامه حل مسئله قادر است 
تربیتی را با توجه به 
راهبردها و اصول هر یک از 
نظریات یادگیري و آموزش 
به طور سیستمی و شبکه 

.اي  طراحی و ارزیابی نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ارائه طرح درس و اعالم نحوه ارزشیابی و معرفی منابع: هفته اول

بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم - 
مکاتب تجربه گرا- 
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مکاتب خرد گرا- 
نظریه هاي جدید در یادگیري- 

)نظریه، نظریه علمی، یادگیري، آموزش(تعریف مفاهیم : فصل دوم
تعریف یادگیري و ویژگی هاي آن- 
ویژگی هاي نظریه یادگیري جامع - 
مقایسه یادگیري با آموزش- 
بوط به نظریات یادگیريارائه چارت مر- 

:تکالیف عملکردي
.از دانشجویان خواسته شود با مراجعه به منایع متعدد تعاریف مختلفی گردآوري و در قالب جدولی ارائه نمایند

هاي رفتاري یادگیرينظریه: فصل سوم
:تکالیف یادگیري

.مربوطه  بحث و تبادل نظر شودهاي آموزش رفتارگرایان در کالس مطرح و درخصوص اصول نمونه هایی از روش
هاي شناختی یادگیرينظریه: فصل چهارم

:تکالیف یادگیري
.هاي آموزش شناختی در کالس مطرح و درخصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شودنمونه هایی از روش

هاي خبرپردازي یادگیري نظریه:فصل پنجم
:تکالیف یادگیري

.ادگیري در نظریه خبرپردازيارزیابی نقاط ضعف و قوت اصول ی
هاي سازندگی یادگیرينظریه: فصل ششم

:تکالیف عملکردي
تربیتی از / مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیري تصمیمات آموزشی

.نظریه هاي یادگیري و کاربرد هاي آن
نظریه نورو فیزیولوژیکی:فصل هفتم

:يتکالیف عملکرد
مقاالت و پژوهش هاي منتشر شده در زمینه مطالعات مربوط به مغز و ارتباط آن با آموزش و یادگیري را مطالعه 

. نموده و یافته هاي خود را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید
کاربرد نظریه هاي یادگیري در آموزش :فصل هشتم

کاربردرویکرد رفتاري
کاربرد رویکرد شناختی

کاربرد نظریه سازندگی یادگیري
کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی

:تکالیف عملکردي
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تربیتی را با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده تحلیل و / با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده یک موقعیت آموزشی
.تربیتی خود را به همراه مستندات پژوهشی یا علمی ارائه نماید/ تصمیمات آموزشی

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
شود ضمن ارائـه  باشد، پیشنهاد میهاي مختلف میبا توجه به اینکه درك عمیق دانش نظري مستلزم کاربرد آن در موقعیت

مباحث نظري به شیوه مشارکتی، بر انجام فعالیت هاي عملی و بکارگیري دانش نظري در موقعیـت هـاي واقعـی تـدریس     
رشد راهبردهاي تواند زمینهن تدارك فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی میعالوه برای. تاکید شود

.فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.دوران: اکبر سیف، تهرانهاي یادگیري، ترجمه علیاي بر نظریهمقدمه). 1388(آر .اچ و هرگنهان، بی.اولسون، متیو-
.انتشارات دوران. روانشناسی یادگیري و آموزش: روانشناسی پرورشی نوین). 1390(سیف، علی اکبر -

: منبع فرعی
.جلد اول و دوم. سمت: تهران. هاي آموزشی و پرورشیمهارت). 1383(شعبانی، حسن -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
)نمره8(ارزشیابی مستمر5-1
نمره4عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها -
نمره4عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردي -
)نمره12(ارزشیابی پایانی 5-2

. گیردبه صورت آزمون مکتوب در پایان ترم صورت میهاي یادگیري و آموزشارزشیابی پایانی درس نظریه
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»هاي تدریساصول و روش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم تدریس در تمامی نظام
شکل موثر آن بر بنیاد دانش و فعالیتی موقعیتی است که» تدریس«. کندهاي تدریس الزامی میرا براي بکارگیري موثر روش

کردن فقط با چنین دانشی را معلمان آینده براي هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمی. شودهاي علمی دنبال مییافته
کند، کسب دانش تدریس هاي تدریس آماده میآنچه دانشجومعلمان را براي بکارگیري روش. شودکسب این دانش ممکن نمی

-اي از دانش و هنر که میهاي شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههاي ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهقابلیتبه همراه
هاي الزم و عمومی را براي اصول و روش هاي تدریس در پی آن است که زمینه. تواند شایستگی تدریس نامیده شود

در این درس، . هاي تدریس شوندبکارگیري روشدانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراك و 
براي تحقق . شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرندشوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می

ي تدریسی هاهایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتدستاوردي، ضروري است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه
تواند به آنان کمک چنین شرایطی می. هایی داشته باشندمعلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و براي اقدام به آن، تمرین

کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیري و 
. موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشندارزیابی نتایج تصمیمات در

مشخصات درس
نظري و عملی: نوع درس

1+1: تعداد واحد
ساعت32+16:زمان درس

روانشناسی تربیتی: پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

هاي تدریساصول و روش: نام درس

:پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بوددر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اي اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به روشنی تشریح به ارائه تصویري از تدریس مدرسه

و از و تبیین گردد و چگونگی عمل خود را به عنوان کارگزار یک کالس درس فرضی، به استناد دانش معتبر مدلل سازد
همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیري با اصول عام و خاص تدریس آشنایی دارد و . برنامه خود دفاع نماید

شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه هاي متفاوت میهاي بکارگیري آنها در موقعیتهاي تدریس را با قابلیتبرخی روش
.  ا دارد و به پیگیري دستاوردهاي علمی جدید حوزه تدریس، متعهد استتر راست و امکان شناسایی منابع مناسب

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 4-3&3-3کد

ـ فهم اصول و 
هاي روش

تدریس

توانسته است به بیان تعاریفی 
- از تدریس و اصول و روش

. هاي آن اقدام کند

اي بر مدرسهبه تبیین تدریس 
اساس متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

.نمایدارائه می

هاي به شناسایی اصول و روش
هاي مختلف تدریس در موقعیت

کند و تبیینی اي اقدام میمدرسه
مدلل از بکارگیري هر یک از 

هاي تدریس توسطاصول و روش
- معلم در موقعیت خاص ارائه می

. نماید

ایفاي نقش 
معلمی در 

تدریس 

توانسته است به شرح آنچه 
در منابع و مباحث درس در 
ارتباط با موضوع آمده است، 

هاي به زوایایی از نقش
دهد و به آن معلمان توجه می

کند که در منابع عمل می

توانسته است خود را در نقش 
معلم متصور شود و بر آن اساس 

هاي گیري در موقعیتبه تصمیم
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است درس بر آنها تاکید نشده . اقدام کندايمدرسه
ولی در منابع این حوزه 

.موجود است

واقعی یا فرضی اقدام و به عنوان 
.اي کندمعلم ایفاي نقش حرفه

هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف
حاصل جستجوي در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

. تجربه شخصی است

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 

- از بازخوانی تجربه دیده می
. شود که قابل پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
جایگاه موضوع و ایجاد طرح ضرورت و اول

انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیابی  
تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفـی برنامـه و   شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
سرفصــل درس، تشــریح منطــق درس و کاربردهــاي آن بــراي معلمــان، معرفــی تکــالیف 

. دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکردعملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد
اي خود را یـادآوري و آن را  هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 1تکلیف 

. روایت و مقبول یا نامقبول بودن آن را مدلل تشریح کند
فـیلم و بحـث و بررسـی دربـاره تجربیـات      هایی از تدریس معلمـان بـه صـورت    ارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهدوم

هاي متعددي در تدریس مطرح اي که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه
.است

، تشریح اصـول و انـواع   )به عنوان یک علم(شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس مفهومتشریح چیستی تدریسسوم
هـاي گـزارش   با اسـتناد تجربـه  (تدریس هاي تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث روش

.و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان) شده دانشجومعلمان
اي و بـا  هاي آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههاي تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقشايتبیین نقش معلم در تدریس مدرسهچهارم

. تشریح وضعیت ایران
.فیلم تدریسی ضرورت دارددر این ارتباط، نمایش یک : عملی

-هاي تدریس آگاه باشـند و چگونـه مـی   چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش: 2تکلیف 
توانند چنین کنند؟

-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشـتمل بـر مخاطـب   قسمت اول: ايمراحل تدریس مدرسهپنجم
-علمی، تعیین اهداف درس، انتخاب محتوا و فرصتیابی براي یک مبحث شناسی و منطق

.هاي یادگیريدهی محتوا و فرصتهاي یادگیري، سازمان
.نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده: عملی

گیري در باره زمان درس، هاي یادگیري، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصتقسمت دوم: ايمراحل تدریس مدرسهششم
.درس و چگونگی ارزشیابی یادگیري مخاطبان) فضا و روابط(تنظیم مکان 

.نقد و بررسی مراحل ذکر شده: عملی
اجزاي طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سـالیانه در کـالس و نقـد و    طرح درس سالیانه: ریزي تدریسبرنامههفتم

.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه
.کنندهاي کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میگروهدانشجویان در: عملی

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  :3تکلیف 
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.تهیه و با مدرس درس ارائه کند

در کـالس و نقـد و   اجزاي طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طـرح درس روزانـه  طرح درس روزانه: ریزي تدریسبرنامههشتم
.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه

.کنندهاي کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میدانشجویان در گروه: عملی
هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  :4تکلیف 

.تهیه و با مدرس درس ارائه کند
داري، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، جـو کـالس   هاي کالسو روشالگوها مدیریت کالس درسنهم

.درس و رفتار در کالس درس
-هـایی مـی  هاي مـدیریت کـالس  هاي کوچک به بررسی روشدانشجویان در گروه: عملی

.پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده است
محـور و  هـاي تـدریس معلـم   روش: بندي آنها بـه دو طبقـه  طبقههاي تدریس و انواع روشهاي تدریسروشدهم

.هاي تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک براي بکارگیريروش
اند؟بندي کردههاي تدریس را طبقههاي دیگر به چه شکلی روشبنديطبقه:5تکلیف 

محـور در کـالس   هاي تدریس معلمرگیري روشیادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکامحورهاي تدریس معلمروشیازدهم
.درس
هاي کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقـدام و بـه   دانشجویان در گروه: عملی

.پردازندتدریس می
محور در کـالس  هاي تدریس شاگردیادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیري روشهاي تدریس شاگردمحورروشدوازدهم

.درس
هاي کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقـدام و بـه   انشجویان در گروهد: عملی

.پردازندتدریس می
هاي توضیح در ارتباط با موضوعات درسی، اثـربخش  هاي توضیح دادن، قابلیت روشروشتوضیح دادن در کالس درسسیزدهم

.هاي تدریسساختن توضیحات در هر یک از روش
هـاي تجربـی یـا    هاي مـوثر توضـیح در موقعیـت   در باره روشگفتگوي دانشجویان : عملی
.فرضی

هاي تدریسگیري از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسشکردن معلم در کالس پرسشچهاردهم
هاي تجربی یا هاي موثر پرسش کردن در موقعیتگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.فرضی

هـاي کالسـی   م بـا پرسـش  مواجهه معلپانزدهم
شاگردان

-هاي پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه با پرسشهاي شاگردان، انگیزهانواع پرسش
هاي تدریسهاي شاگردان در هر یک از انواع روش

هاي ها در موقعیتهاي موثر پاسخگویی به پرسشگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.تجربی یا فرضی

هـا و مزایـا و   هاي آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کالس درس، انـواع آزمـون  روشیادگیري شاگردانسنجش شانزدهم
هـاي  معایب آنها براي بکارگیري در کالس درس، اهداف سـنجش در کـالس درس، روش  

.هاي تدریساعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش
هـاي  هـاي مـوثر سـنجش یـادگیري در موقعیـت     گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی

.تجربی یا فرضی

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
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دانشـجوي ایـن درس   . شـود جانبه آموزشگر ـ دانشـجو انجـام مـی    هاي کالس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش
همچنین، دانشجویان حـق دارنـد   . شرکت نمایدموظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث 

دقیقـه در  15ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت قبلـی، تـا    به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه
رد گردد و به صـورت عملـی مـو   در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائه می. کالس درس به ارائه نظر بپردازند

شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. گیردتمرین قرار می
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

ند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعـداد آنهـا از   تواها میاین قبیل پرسش. شود
.درصد تجاوز نکند50

منابع آموزشی . 4
استفاده از منابع مکتـوب منتشـر نشـده پـس از داوري و تاییـد شـوراي گـروه        . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است

.در همان رشته بالمانع استآموزشی براي مدت مقرر 
:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

:منابع اصلی
.سمت: تهران. ها و فنون تدریسروش: هاي آموزشیمهارت). 1392. (شعبانی، حسن- 
.مدرسه: تهران. معلمبازاندیشی فرایند یاددهی ـ یادگیري و تربیت). 1386. (مهرمحمدي، محمود- 

:منابع فرعی
مرکـز فرهنگـی   : تهران. نیم قرن تدریس و تبلیغ حجت االسالم و المسلمین قرائتی). 1395(صنعت پور امیري، حسین - 

.درسهایی از قرآن
نـازیال کریمـی و   : مترجمـان ). چـارچوبی جـامع بـراي آمـوزش اثـربخش     (هنر و علم تـدریس  ). 2007. (مارزانو، رابرت- 

.موسسه فرهنگی منادي تربیت: تهران). 1394(یم نوه ابراهیم عبدالرح

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که هاي تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس اصول و روش: ارزشیابی پایانی

بع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منادر آن دانشجویان یادگیري
. کنندهاي آموزشگر، ارائه میپرسش

شود و از سوي هاي بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت: ارزشیابی ضمن نیمسال
ت ارزشیابی نهایی بکارگرفته گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهدیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می

.شودمی
آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف

. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می
: شودارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه میسهم هر یک از مو

درصد امتیاز 25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
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درصد امتیاز 40: ـ آزمون ضمن نیمسال
درصد امتیاز 35: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

. آمادگی مدام براي فعالیت عملی.1
. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس.2
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.3
.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی.4
.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید.5
.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می.6
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»هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

راهنمایی مجموعه فعالیت هاي منظم و سازمان یافته اي است که به منظور حـداکثر اسـتفاده از توانـایی هـاي بـالقوه در طـول       
مشاوره رابطه رویاروي بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شـود تـا   . زندگی درباره فرد اعمال می شود

اذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و سـازنده را  پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخ
. طرح ریزي کند و بدان ادامه دهد

از طریـق  . راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان براي معلمان مطرح بوده اسـت 
وانایی ها و محدودیت هاي دانـش آمـوزان پـی برد،یکـی از وظـایف اساسـی معلمـان        خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به ت

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
دانشجو معلمـان در دوران تحصـیل خـود بـا     مبانی،اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است

مبانی، اصول و روشهاي راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره اي خـود  
محسوب مـی  همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه براي دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره . را به خوبی ایفا نمایند

هاي الزم در آنها براي کسب مهارتهاي پایه حرفه اي فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشـاوره  شود که آمادگی
.می باشد

مشخصات درس
ــوع درس نظــري و : ن

عملی
) 1+1(2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و 

پرورش پی ببرد و با نقش مشاوره اي معلمـان  اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و 
همچنین از فنون و روش هاي شناخت دانش آموزان و رویکردهاي اساسی مشاوره .در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود

.و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد
دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت هاي واقعی مدرسه بهره برده و با شـناختی کـه   

شـغلی و  -در زمینـه هـاي تحصـیلی   ازتفاوت هاي فردي، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کنـد بتوانـد   
.سازشی به آنها کمک نماید :شایستگی اساسی

pck&Ck 2کد-
1&3-3&4-
3سطح2سطح1سطح هامالك&3

ــوایی و   ــش محتــ دانــ
موضــــوعی راهنمــــایی 

ومشاوره و انواع آن

در موردمباحـــث اساســـی 
ــایی و  راهنمـــــــــــــ
ــاوره،فنون و روش  مشــــ
ــرفاً   ــاوره صـ ــاي مشـ هـ
ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنهــــا، آن را گــــزارش  

موضوعات اساسی راهنمایی 
و مشاوره و انواع آن را مورد 
ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق
هاي خـود را در قالـب یـک    
گزارش منسجم ارایه نمـوده  

است

مباحث اساسی راهنمـایی و  
مشــاوره وانــواع آن، تفــاوت 
وتشابه مفاهیم ورابطه آنهـا  
با یکدیگررا مورد مقایسـه و  

دالیــل ارزیــابی قــرارداده و
خود را در قالب یافته ها بـه  
صورت یک گزارش منسجم 

.ارایه نموده است
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.  نموده است

نقش و وظـایف کارکنـان   
مدرسه در رابطه با فرایند 
راهنمایی و مشاوره دانش 

آموزان

ــایف    ــش و وظ ــاره نق درب
کارکنان مدرسه  در مـورد  
راهنمایی و مشاوره دانـش  
ــات   ــوزان صــرفاً اطالع آم
ارایه شده را جمـع آوري و  
بدون ارایه تحلیل حاصـل  
از مقایســـه آنهـــا، آن را  

.  گزارش نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرسه را در فرایند راهنمایی 
و مشاوره دانش آموزان مورد 

ــر ــه مقایســه ق ار داده و یافت
هاي ناشی از این مقایسه را 
ــزارش   ــک گـ ــب یـ در قالـ

منسجم ارایه نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرســـــه را در فراینـــــد 
راهنمایی و مشـاوره دانـش   
آموزان وتفاوت وتشابه آنهـا  
با یکـدیگررا مـورد مقایسـه    
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته هاي خود را به صورت 

.نموده استمکتوب گزارش 

ــی   ــاي اساسـ رویکردهـ
مشاوره و روان درمـانی و  

کاربردهاي آنها 

درباره رویکردهـاي اصـلی   
مشـــاوره و روان درمـــانی 
صرفاً اطالعات ارایه شـده  
را جمع آوري و بدون ارایه 
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

مفاهیم اساسی رویکردهـاي  
درمانی اصلی مشاوره و روان 

را مورد مقایسـه قـرار داده و   
یافته هاي خـود را در قالـب   
یک گزارش منسـجم ارایـه   

نموده است

مباحــث مهــم رویکردهــاي 
اصلی مشاوره وروان درمانی 
ــا    ــا ب ــابه آنه ــاوت وتش وتف
یکــدیگررا مــورد مقایســه و 
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 
خود را در قالب یافته ها بـه  
صورت یک گزارش منسجم 

.ه نموده استارای

برنامــه هــاي راهنمــایی و 
مشاوره در نظام آموزش و 

پرورش 

ــاي    ــه هـ ــاره برنامـ دربـ
راهنمـــایی و مشـــاوره در 
ــرورش  نظــام آمــوزش و پ
ــرفاً   ــران صـ ــان وایـ جهـ
ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

ــاي   ــه ه ــایی و برنام راهنم
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران را با سایر کشورهامورد 
مقایسـه قـرار داده و دالیـل    
خود را در قالب یک گزارش 

منسجم ارایه نموده است

ــایی و   ــاي راهنم ــه ه برنام
ــوزش و   ــاوره در آمــ مشــ
پـــرورش ایـــران وتفـــاوت 
وتشابه آن بـا برنامـه هـاي    
مشاوره درسـایر کشـورها را   

ــه و ا  ــورد مقایس ــابی م رزی
قرارداده ویافته هاي خود را 
به صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منسـجم ارایـه   

.نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مباحث اساسی:فصل اول

اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره-
فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش-
راهنمایی و مشاوره در جهان و ایرانتاریخچه -
راهنمایی و مشاوره در اسالم-
مفهوم و تعریف راهنمایی-
اصول و اهداف راهنمایی -
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خدمات راهنمایی -
مفهوم و تعریف مشاوره-
اصول و اهداف مشاوره -
خدمات مشاوره-
مفهوم و تعریف مشورت-
تعریف روان درمانی-
ایی ، مشاوره و روان درمانی تفاوت بین مشورت،راهنم-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت هاي آنها-3

: فعالیت عملکردي
داف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه اه-

رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی: فصل دوم
مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر زمینه-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر هیجانات-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر تفکر و باور-
ویکردهاي درمانی متمرکز برعمل و رفتارر-
رویکردهاي درمانی یکپارچه نگر و التقاطی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه رویکردهاي درمانی مختلف و بیان تفاوت هاي آنها-3

: عملکرديفعالیت
تحلیل و مقایسه رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
تحلیل کاربرد رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشـجویان رشـته مشـاوره و ارایـه     -2

گزارش کتبی آن به مدرس

ره و الگوهاي آنانواع راهنمایی و مشاو: فصل سوم
انواع راهنمایی از نظر موضوع-
انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا-
انواع مشاوره از نظرموضوع-
انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا-
الگوهاي رایج راهنمایی-
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:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش-2
مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت هاي آنها-3
مقایسه الگوهاي  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت هاي آنها-4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه الگوهاي راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه -2

روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره: فصل چچهارم
تعریف روش و فن-
روش هاي راهنمایی و مشاوره-
بنـدي رفتـار،گروه سـنجی،مطالعه    مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حـال نویسـی،واقعه نویسـی،مقیاس درجـه     (فنون راهنمایی-

)موردي،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون هاي روانی
گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، قرارداد (فنون مشاوره-

فسیر و بینش، رهبري، ایفاي نقش، تسکین یـا آرام بخشـی،   بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازي، ت
)ارجاع

مهارت هاي مشاوره -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
آنهامقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت هاي-3
و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب) فیلم/ مستقیم(مشاهده اجراي فنون مشاوره توسط متخصصان -4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
-3، و ارایه گزارشی ازآنها بـه مـدرس    ....طراحی و اجراي یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و -2

بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
در مـورد یـک نفـر از دانـش     )فیلم / مستقیم(اجراي فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود -4

تصویري و کتبی آن به مدرس-آموزان و ارایه گزارش صوتی

نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزان: فصل پنجم
نقش و وظایف مدیرمدرسه-
نقش و وظایف معلم مدرسه-
نقش و وظایف مشاورمدرسه-
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نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه-
نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره -
نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره-
نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
ایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و س-3

هاي آنها
: فعالیت عملکردي

تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشـاوره مدرسـه  و   -1
ارایه گزارش آن در کالس درس

ه در نظام آموزش و پرورشجایگاه راهنمایی و مشاور: فصل ششم
برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
نقش و عمل مشاور در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران-
مناطق آموزش و پرورشخدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزي وخانواده در-
خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها-
مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی-

تفاوت هاي فردي در بین دانش آموزان مدرسه-
در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت هاي آنها-3
مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت هاي فردي در ابعاد مختلف-4

: کرديفعالیت عمل
تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزي، خانواده و دانشجویی و ارایـه گـزارش کتبـی    -2

آن به مدرس
ي دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایـه گـزارش کتبـی آن بـه     مقایسه تفاوت هاي فرد-3

مدرس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3



١١٠

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به 
برقراري ارتباط میان آموخته هاي . پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده استهمراه مشارکت دانشجویان و تحلیل 

کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصتهاي یادگیري خارج از محـیط آموزشـی،برقراري پیونـد میـان نظـر و      
دي توسـط مـدرس از   عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیـت هـاي عملکـر   

راهبردهاي تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیق تر مطالب وبکارگیري دانـش نظـري راهنمـایی و مشـاوره     
یادگیري غیر مستقیم نیـز مسـتلزم مطالعـه فـردي و درك     .توسط دانشجو معلمان در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد شد

.زشی می باشدشناختی فرد در موقعیت هاي مختلف محیط آمو

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

مبـانی و اصـول راهنمـایی و مشـاوره، تهـران، انتشـارات       ). زیر چاپ(قدمی، سید امیر؛ همت، نورعلی و نبوي، سید صادق -
دانشگاه فرهنگیان

.ترجمه مهدي گنجی، تهران، نشر ساواالن. اصول ومبانی مشاوره). 1390(تی.گالدینگ، ساموئل -
.تهران، انتشارات رشد. مقدمات راهنمایی ومشاوره). 1390(ع آبادي، عبداهللا شفی-

:منابع فرعی
کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین). 1391(اصغري پور، حمید-
زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد ). 1386(گیبسون، رابرت و میشل، ماریان-
راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی، تهران، انتشارات رشد ). 1379(صافی ، احمد-
فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه ). 1391(تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن -
ه آزاد اسالمی اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگا). 1371(حسینی بیرجندي، سید مهدي -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10به میزان ) باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه اي و یا ترکیبی(آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
نمره2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: ارزشیابی فرآیند

نمره8عملکردي) تفعالی(مجموعه تکالیف: ارزشیابی پوشه کار
. ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام مـی شـود  

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف
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»ارزشیابی از یادگیري«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددي چـون آمـار، روش تحقیـق و انـدازه     
در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را مـورد ارزیـابی قـرار داده، سـطح     . گیري می باشد

اسـتفاده و بکـارگیري الگوهـاي متعـدد     . شیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوي قـرار داد کیفی آموزش را ارتقا بخ
ارزشیابی براي قضاوت درخصوص برنامه هاي درسی به معلمان کمک می کنـد تـا نیازهـاي آموزشـی را شناسـایی نماینـد و در       

.دن سطح مهارتها را بهبود بخشندسازماندهی مطالب و محتواي درسی انتقال دانش، نگرش و باالبر
مشخصات درس

عملی/ نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

:پیشنیاز

ارزشیابی از یادگیري:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
انواع آزمونها و الگوهـاي ارزشـیابی را پیـاده سـازي     با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 

، نحوه محاسـبه ضـریب   محاسبه ضریب دشواري آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهاي عملکردي، 
.پایایی و آزمونهاي ارزیابی عملکرد گزارشی را ارائه نماید :گی اساسیشایست

CK1-1&2-1
&

PK2-2&3-2
3سطح2سطح1سطح هامالك

دانشجو قادر است انواع رویکرد ارزشیابی
الگوهاي ارزشیابی را نام 

. ببرد

دانشجو قادر است در طبقـه  
بندي از نقاط قوت و ضـعف  
الگوهاي ارزشیابی ارائه دهد 
و بر همین اساس الگوهـا را  

. درجه بندي نماید

دانشجو قـادر اسـت الگوهـا    
ــل  ــورد تحلی ارزشــیابی را م
قرار داده و کاربرد هـر یـک   
را در نمونه اي عینی مـورد  

. نقد و بررسی قرار دهد
دانشجو قادر است انواع آزمونهاي عملکردي

آزمونهاي عملکـردي را  
. طبقه بندي نماید 

ــواع  ــادر اســت ان دانشــجو ق
آزمونها را مقایسـه نمـوده و   
براي هریـک نقـاط قـوت و    

. ضعف را مشخص نماید

دانشــجو قــادر اســت انــواع 
ــه   ــردي را ب ــا عملک آزمونه
لحاظ کاربردي مورد نفـد و  

. تحلیل قرار دهد
محاسبه ضریب 
پایایی و روایی

دانشجو قـادر اسـت در   
ــایی و  حــوزه تعیــین پای

را ارائــه روایـی تعریفـی   
دهد

دانشجو قادر است محاسبات 
مربــوط بــه تعیــین روایــی و 
پایــایی آزمونهــاي پیشــرفت 

. تحصیلی را انجام دهد

دانشجو قادر اسـت ضـریب   
ــواع   ــی انـ ــایی و روایـ پایـ
آزمونهاي پیشرفت تحصیلی 
را محاسبه نماید و مورد نفد 

. و بررسی قرار دهد

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث
گیـري،  آزمون، اندازه: تعاریف و اصطالحاتاول

ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،
باذکر تعاریف و مثالهاي گوناگون تعاریف 
مشخص و نقاط تفاوت و تشابه شناسایی 

.و تحلیل گردد
بـه  از دانشجویان خواسته شود بـا مراجعـه   

منایع متعدد تعاریف مختلفی گـرآوري و در  
.قالب جدولی ارائه نمایند
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نمونه هایی از آزمونها در کالس مطرح و انواع آزمونها و ویژگی آنهادوم
بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحـث و  

.تبادل نظر شود

از دانشجویان خواسته شود نمونـه هـایی از   
ویژگیهاي آزمونها را در پژوهشها یافته و با 

.آنها تطابق بدهند
بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشـیابی  رویکردهاي مطرح در ارزشیابیسوم

و دیدگاه مقایسه اي با توجه بـه اهـداف   
مطرح شود و با ذکر مثال هاي گوناگون 
الگــوي متناســب بــا هــر ســاختار مــورد 

بررسی قرار گیرد
مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت، چهارم

اهداف و مولفه هاي ارزشیابی آموزشی
در این جلسـه بـا نمـایش فـیلم مرحلـه      
تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتـه  
و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگـو  

.مورد واکاوي قرار بگیرد

از دانشــجویان خواســته شــود کــه فــیلم را 
مجــددا بررســی و نکــات مطــرح شــده در 

زبینی خصوص اهداف و پـیش نیازهـا را بـا   
.مجدد و گزارش جدید ارائه نمایند

تعریف، اهـداف، مراحـل، روشـها و طبقـه     پنجم
بندیهاي طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

با ارائه نمونه هایی از انـواع طـرح هـاي    
ارشیابی پشـیرفت تحصـیلی، ویژگیهـا و    
سطوح طبقه بندي طرحها مورد تحلیل و 

.بررسی قرار گیرد

شود که بـا انتخـاب   از دانشجویان خواسته 
یک درس مشـخص یـک نمونـه از طـرح     
ارزشــیابی پیشــرفت تحصــیلی آمــاده و در 

.کالس ارائه نمایند
انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعـد هـر   ششم

یک
با طـرح نمونـه هـاي متفـاوتی از انـواع      
آزمون ها در کالس نقاط قوت و ضـعف  
هــر یــک از آزمونهــا بــه نقــد و بررســی 

.گذاشته شود

از دانشجویان خواسته شود با طراحی یـک  
نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهاي هر 

.یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند

نمونه هاي متعددي از طـرح هـا توسـط    طرح نمونه هاي عملی در کالسهفتم
ــاي    ــه ه ــایی و نمون ــجویان شناس دانش
طراحی شده توسـط ایشـان را در گـروه    

.و بررسی نمایندنقد) کالس(

از دانشجویان خواسـته شـود نمونـه هـاي     
طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

.قرار دهند

تعریف آزمونهـاي عملکـردي و انـواع آن،    هشتم
مراحل تهیـه آزمونهـاي عملکـردي، روش    

ــاي   واقعه نگاري ، چگونگی تهیه چک لیست ــار آزمونه ــه ک ــک نمون ــه ی ــا ارائ ب
مقیاس بندي انهـا  عملکردي و چگونگی 

در کالس به صورت عملی تهیه و نمونه 
طراحی انجام شده در جلسه قبل در این 

.قالب اجراي مجدد گردد

از دانشجویان خواسته شـود یـک نمونـه از    
روشهاي سنجش مشاهده اي را انتخـاب و  
ــک   ــاري ی ــه نگ ــتفاده از روش واقع ــا اس ب

.گزارش ارائه نمایند

وه نمـره گـذاري،   شرایط اجراي آزمون، نحنهم
نحوه تفسـیر اطالعـات، محاسـبه ضـریب     

دشواري آزمون

یـک نمونـه از آزمونهـاي اجـرا شـده در      
کالس ارائه و موارد و مباحث کالس بـا  

.نمونه تطبیق و واکاوي گردد

از دانشــجویان خواســته شــود یــک نمونــه 
آزمون را مورد تحلیل و بررسـی قـرار داده،   

اري اطالعـات انـرا تفســیر و ضـریب دشــو   
.آزمون را محاسبه نمایند

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسـیر داده  دهم
ــهاي    ــزي و شاخص ــهاي مرک ــا، شاخص ه

پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیـت بکـارگیري آمـار    
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شـود  
و شاخصهاي مرکزي و پراکندگی با ذکر 

ــش    ــود در بخ ــته ش ــجویان خواس از دانش
شاخصهاي مرکزي از میانگین و در بخـش  
شاخصهاي پراکنـدگی واریـانس و ضـریب    
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همبستگی مثالها و نمونـه هـایی تمـرین و    .مثال حل و تمرین شود
.نمرات آزمونهاي قبلی محاسبه گردد

در نمونه هاي آزمونهاي قبلی محاسابات تعیین روایی، اهمیت  و انواع آنیازدهم
درس بطور عملی انجام روایی در کالس 

و انــواع آن مــورد بحــث و گفتگــو قــرار 
گرفته و ترجیحا براي هر مورد نمونه اي 

.انجام شود

ــوارد     ــود در م ــته ش ــجویان خواس از دانش
آزمونهاي قبلی روایـی آزمونهـا محاسـبه و    

.گزارش گردد دوازدهم

ــایی، نحــوه  سیزدهم ــایی، روشــهاي پای تعریــف پای
محاسبه ضریب پایایی

روش محاسبه پایایی در نمونه ذکر شـده  
.محاسبه و موارد دیگر نیز طرح شود

از دانشجویان خواسته شود نحـوه محاسـبه   
پایایی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی 

.قرار دهند
هدفهاي ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع چهاردهم

ارزشیابی
موارد و رئوس درس در کالس به بحـث  

گذاشته شـود و نمونـه هـایی از    و گفتگو 
.انواع ارزشیابی بررسی گردد

از دانشجویان خواسته شود در یک جـدول  
ــیابی را   ــا و شــباهتهاي ارزش ــواع، تفاوته ان

.ترسیم نمایند
ــاحبه،   پانزدهم ــت، مص ــاهده موقعی ــهاي مش روش

نظرخواهی
روشهاي ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفته و محاسب و معایـب هریـک   

.مورد نقد و بررسی قرار گیرد

از دانشجویان خواسته شود در یـک نمونـه   
نفري روشهاي 5عملی و در جامعه کوچک 

.این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند
آزمونهاي ارزیابی عملکـرد آموزشـی، خـود    شانزدهم

سنجی، ارزیابی همکاران
رئوس مطرح در این جلسه مورد بحث و 

محاسن و معایب هـر  گفتگو قرار گیرد و 
.یک طرح و نقد و ارزیابی گردد

ــیابی    ــود ارزش ــته ش ــجویان خواس از دانش
پیشــرفت تحصــیلی را در طرحــی جــامع و 
بطور یکپارچه در قالب یک کـار پژوهشـی   
طی یک هفته تـا زمـان برگـزاري آزمـون     

.پایان ترم ارائه نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه اي انجام شود و بیشـتر مفـاهیم بـه صـورت     این درس به دلیل ماهیت 

.تحلیلی و با ارائه نمونه هاي مشابه تدریس شود
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.روشهاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران

:منبع فرعی
.عباس بازرگان، ناشر سمتارزشیابی آموزشی، دکتر

.دانشگاه پیام نور: روشهاي ارزشیابی آموزشی، دکتر علیرضا کیامنش، ناشر
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر براي دانشجویان تعیین گردیده است6

نمره آزمون کتبی14: ارزشیابی پایانی
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»در آموزشکاربرد هنر «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

معلمان باید با -از این رو دانشجو. کاربرد هنر در آموزش به حوزه پیوند بین نظریه و عمل در برنامه درسی هنر می پردازد
حوزه هاي کاربردي هنر آشنا شده و  بتوانند به صورت عملیاتی، فرصت هاي یادگیري هنر را کسب کنند تا بتوانند در حوزه

این درس توجه دانشجویان به برنامه . آموزش به دانش آموزان مدارس به عنوان معلمانی توانمند در حوزه هنر ایفاي نقش کنند
.  درسی هنر به صورت  تلفیقی جلب کرده و تجارب نوین هنر را به آنها معرفی می کند

مشخصات درس
تربیتی: نوع درس
واحد عملی1:  تعداد واحد
ساعت 32:  زمان درس

-: پیشنیاز

کاربرد هنر در آموزش:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

.مفهوم هنر و رابطه آن با مفهوم سواد را شناسایی کند-
.ابعاد چهارگانه هنر در آموزش را به روشنی درك کند-
.با سایر دروس را درك کرده و بکار بگیردرابطه هنر و تلفیق-
.برنامه درسی و آموزش هنر را در نگاه جهانی به همراه تجارب نوآورانه بشناسد- :شایستگی اساسی

CK -کدهاي
2-1و 1-1
PCK -کدهاي
3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك
به خلق اثر هنري تولید هنري 

ساده با استفاده از الگو 
. بپردازد

به خلق اثر هنري 
.متفاوت از الگو بپردازد

آثار هنري جدیدي بدون 
استفاده از الگو و منحصر 

.به فرد تولید کند
به مشاهده آثار تاربخی تاریخ هنري

پیرامون خود واکنش 
.نشان بدهد

نسبت به آثار تاریخی و 
رابطه هنر و فرهنگ

.حس مثبتی داشته باشد

رابطه هنر و فرهنگ و 
تاریخ را به درستی درك 
کرده و به تحلیل عمیق 

.بپردازد
حساسیت بصري نقد هنري 

نسبت به پدیده هاي 
. هنري داشته باشد

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر 
در آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك 

کند

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر در 
آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك کرده 

. و تفسیر و نقد کند
زیبایی 

شناسی 
در گفتگوي دائمی 
دربارة ماهیت هنر 

. شرکت کند

هاي بر اساس مالك
دقیق به قضاوت دربارة 

.هنر  بپردازد

هاي دقیق بر اساس مالك
نر  و  به قضاوت دربارة ه

.بپردازددفاع از آن
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
کلیات و اهمیت کاربرد هنر در آموزش -فصل اول

هنر و بازاندیشی مفهوم سواد -
پیامدهاي تربیت هنري-
هنر و تربیت چندفرهنگی-

:تکلیف یادگیري
. دانشجویان به شرح پیامدهاي تربیت هنري در تعلیم و تربیت بپردازند

تولید آثار هنري -فصل دوم
. آموزان یاري رساندگرایی مورد نیاز براي عملکرد هنري با کیفیت باال به دانشها و توسعۀ تخیلبراي کسب مهارت-
. ي توسعه تخیل گرایی آنها فراهم شودهایی برارا طراحی کنند که مهارتدانشجویان باید برنامۀ درسی-
دانشجویان با دامنه وسیعی از رسانه ها، ابزارها، تجهیزات و فنونی که توسط هنرمندان به کار گرفته می شوند، آشنا می -

همچنین  سوژه ها، موضوعات درسی، نهادها و سایر ابزارهایی که تولید هنري را رشد و شکل می دهد، را می . شوند
.شناسند

مهارت هایی نظیر کاربرد رسانه ها، . دانشجویان می توانند مهارت ها و سنت هاي هنروري و هنرمندي را یاد بگیرند-
. وسایل مختلف و به کارگیري ظرفیت ها و قابلیت هاي آنان

اي دانشجویان می توانند افکار، ارزش ها و احساسات مختلف خود را در یک شکل تجسمی از طریق دستیابی به راه ه-
. پاسخگو و فعالیت هایی که هنرمندان انجام می دهند، بیان کنند

:تکلیف عملکردي
هاي فنی مورد نیاز براي انجام کار شان را پرورش دهند و مهارتگراییدانشجویان باید احساساتشان را توسعه دهند، تخیل-

. صحیح با مواد آموزشی را کسب کنند
هاي الزم براي دستیابی به این آثار تجسمی را تجربه کنند و فرصت کسب مهارتدانشجویان باید لذت ناشی از خلق -

.بخش را داشته باشندتجربۀ لذت
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

تاریخ هنري-فصل سوم
دانشجویان بر . که هنر در آن پدید آمده، می پردازنددر برنامۀ تربیت هنري دانشجویان به درك زمینۀ تاریخی و فرهنگی

اساس آثار مختلف تاریخی، هنري، فرهنگی به حوزه تاریخ هنر ایران آگاهی یافته و آن را به صورت کاربردي مورد توجه قرار می 
.دهند

مثل تاریخ تولد و مرگ، سوابق و تجارب اولیه، اطالعـات در مـورد آثـار هنـري     : اطالعات واقعی در مورد هنرمندان-
. وعی و شرایطمثل توصیف فیزیکی، موض
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...) رنـگ، فضـا و  (، یعنی توصیف کردن و تحلیل کردن حلقه هاي ارتباطی در یک اثر هنـري  تحلیل صوري اثر هنري-
به عنوان مبنایی براي فهم این که چگونه اثر هنري متناسب با خصوصیات یک هنرمند و یا هماهنگ با یـک جنـبش یـا    

. سنت هنري است
ی دربارة وسایل و مواد مورد استفاده، ابزارها و روش هاي به کار برده شـده و تغییـرات   شامل اطالعات: تحلیل اثر هنري-

. حاصله در اثر هنري که ناشی از گذر زمان یا سایر تأثیرهاي محیطی است
یعنی بررسی ارتباط میان آثار هنري و محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی و شـناخت   : )بستر(روابط مربوط به زمینه -

.بر آثار مورد نظرتأثیر آن

:تکلیف عملکردي
دانشجویان باید رابطۀ میان هنر و فرهنگ را دریابند؛ مثالً اینکه فناوري و ایدئولوژي در یک مقطع خاص چه تأثیري در آثار -

.  هنري هنرمندان گذاشته است
. به تحلیل صوري، واقعی و روابط زمینه ها در یک یا چند اثر هنري ملی یا بین المللی بپردازند-

. به صورت پوشه کار ارائه شود-
نقد هنري-فصل چهارم

نگریستن شکلی از پیشرفت شناختی . هاي هنري را بیاموزنددانشجویان باید چگونگی دیدن و صحبت کردن دربارة کیفیت-
. دانشجویان با نگاهی متفاوت به آثار و پدیده هاي هنري می نگرند و تکنیک هاي نقد آثار هنري را می آموزندبنابراین . است
نقادي هنري شامل کاربرد زبان، نگارش متفکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می -

.فرهنگ و جامعه درك کند و براي آن ارزش قائل شودتواند به نحوي بهتر و پربارتر نقش و جایگاه هنر را در
: دانشجویان مراحل چهارگانه نقادي هنري را باید بیاموزند-
اگرچه مرحله توصیف بر ابعادي تأکید دارد که ما از طریق آنها به درك کلی امور می رسیم اما می تواند بحث :توصیف.1

گاهی ممکن است فردي رنگی را قرمز ببیند اما فرد دیگري آن را نارنجی ببیند و یا یک نفر شکلی را . هاي عمیقی را پدید آورد
.به هر حال از طریق توصیف است که می توان زبان را دقیق تر نشان داد. بیندمربع ببینند ولی فرد دیگر آن را چند ضلعی ب

اگرچه تحلیل یک مبناي ادراکی دارد اما از مرحله توصیف یک گام فراتر می رود و فراگیر را وادار می کند تا :تحلیل.2
ارن تفاوت قائل شود، رسانه هاي هنري را فراگیر باید بتواند بین تقارن و نامتق. ساختار یا ترکیب یک اثر هنري را تحلیل کند

آیا دانشجویان می توانند از زبان طراحی استفاده کنند یا خیر؟. تشخیص دهند، نسبت به کیفیت هاي رنگ و خط حساس باشد
در مرحله تفسیر، دانشجویان به سطوح تخیلی تر قدم می گذارد و از او خواسته می شود تا درباره معناي مستتر در:تفسیر.3

براي انجام این کار از دانشجو خواسته می شود تا بین ساختار موجود در . اثر هنري و یا هدف موجود در ذهن هنرمند تأمل کند
در این مرحله درباره اثر هنري سوال هاي . اثر هنري و جهتی که هنرمند فراگیر را به آن سمت می کشاند، ارتباط برقرار کند

.نها، این است که سواالت باز هستند و پاسخ درست یا غلط ندارندمختلفی مطرح می شود و ویژگی آ
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این قضاوت نتیجه اي است که بیانگر موفقیت یا شکست اثر . فرایند نقد به طور طبیعی با قضاوت خاتمه می یابد:قضاوت.4
ن حالت به بحث گذاشته قضاوت هاي شکل گرفته در ای. هنري است و جایگاه آن در مقایسه با سایرآثار هنري نشان می دهد

. نمی شوند زیرا این وظیفه نقادان و خبرگان حرفه اي تر است نه معلمان دوره ابتدایی
تکلیف عملکردي

هاي پیچیده و ظریف مستتر حساسیت بصري باید در دانشجویان پرورش یابد تا به اتکاي آن بتوانند خصوصیات و کیفیت-
.درك و توصیف کننددر آثار هنري و محیط پیرامون خود را 

. جلسه در مورد یک اثر هنري ملی بکار بگیرند4مراحل چهارگانه نقد هنري را در طول -
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

زیبایی شناسی -فصل پنجم
. کنندهایی است که هنرها  ایجاد میهدف دیگر تربیت هنري مربوط به ارزش-
توجه دانشجویان به فرایند آفرینش هنرمندانه، پدیده هنري، تفسیر و شناخت، ارزشـیابی انتقـادي،  زمینـه فرهنگـی و     -

. اجتماعی آن معطوف شود
زیبایی شناسی به دانشجویان یاد می دهد که به طور فلسفی بیندیشند، پرسش ها و پاسخ هـاي ممکـن کـه بـه طـور      -

. سی تاریخی هنر به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهندطبیعی در مسیر ساختن، نقادي و برر

: تکلیف عملکردي
.دانشجویان باید  گفتگوي دائمی دربارة ماهیت هنر شرکت کنند-
. براساس مالك هاي زیباشناسانه به قضاوت دربارة هنر و دفاع از آن بپردازند-

هنر و برنامه درسی تلفیقی-فصل ششم
برنامۀ درسی . شودهاي درسی هنري و غیرهنري تلفیق میمۀ درسی هنر اشاره دارد که با دیگر برنامهاین دیدگاه به آن برنا

: شودتلفیقی هنر عموماً در یکی از چهار نوع ساختار برنامۀ درسی سازماندهی می
شود تا به فراگیران کمک کند تا دورة خاص تاریخی یا فرهنگی خاص را بشناسند؛ مثل مطالعۀ گاهی از هنر استفاده می-

. هاي ماتئو برادي، و یا موسیقی و معماري آن دوره و طرز پوشش افراد طبقات اجتماعیجنگ داخلی در کنار عکس
مانند . ها میان هنرها را بشناسندها و تفاوتشود تا شباهتک میدومین شکل تلفیق حالتی است که در آن به فراگیران کم-

. تفاوت معناي ریتم در موسیقی با معناي ریتم در هنرهاي تجسمی
. ها قابل شناسایی استسومین شکل تلفیق، شناسایی ایدة اصلی است که در هنر در دست انجام و یا در دیگر حوزه-
اي را تعریف یا بیان کنند توان از دانشجویان خواست که مسئلهمی. مسئله استحلچهارمین نوع تلفیق مربوط به تمرین -

آموزان دبیرستانی خواسته شود که براي هاي مختلف است؛ مثالَ اگر از دانشکه مستلزم در نظر گرفتن دیسیپلین
هاي فیزیکی مواد ویژگیها باید مالحظات طراحی، رشد کودك، دبستانی یک بازي طراحی کنند، آنآموزان پیشدانش

این امر را می توان به صورت عملی با دانشجویان . شناسی را در نظر بگیرندآموزشی، ترکیب این موارد و مسائل زیبا
.تمرین کرد
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: تکلیف عملکردي
قی یک به صورت تلفی... دانشجویان با استفاده از فعالیت هاي هنري مختلف براي یک درس مانند علوم، ریاضی، فارسی و -

. برنامه درسی طراحی کند و متناسب با آن به صورت عملی آن برنامه درسی تلفیقی را اجرا کند
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

تجارب نوآورانه آموزش هنر -فصل هفتم
صورت در این فصل دانشجویان با تجارب بین المللی در حوزه آموزش هنر آشنا می شوند و کاربرد هنر در آموزش را به-

. واقعی درك می کنند
همچنین برخی مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر به صورت الکترونیکی و کتابخانه اي به دانشجویان معرفی می شود -

. تا در حوزه هاي هنري مورد عالقه خود به کسب دانش و مهارت هاي حرفه اي بپردازند
: برنامه هاي آموزش هنر عبارتند از

ی آموزش هنر کنفرانس جهان-
) TETAC(پروژه تتاك -
پروژه رامبرانت        -
آشنایی با مجامع تخصصی، سایت هاي اینترنتی و نشریات آموزش هنر -

تکلیف عملکردي
دانشجویان با مراجعه به سایت ها و منابع الکترونیکی به معرفی فعالیت هاي مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر -

.بپردازند
. نمونه کارهاي هنري مختلف در حوزه آموزش هنر به دانش آموزان را جستجو و معرفی کنند-

. به صورت پوشه کار ارائه شود-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

.استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس مفاهیم  و کلیات با استفاده از ابزارهاي رایانه اي مناسب-
. شیوه هاي تدریس مشارکتی و گروهی، بازدید از مراکز هنري و موزه ها و گالري ها، روش ایفاي نقش-
. راهبرد غیر مستقیم براي طراحی فرصت هاي یادگیري بر اساس ابعاد نقد هنري، تاریخ هنري و زیبایی شناسی-

منابع آموزشی.5
شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

منبع اصلی-
: براي بخش نظري

. سمت: برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران).  1393(مهرمحمدي، محمود؛ کیان، مرجان -
: براي بخش عملی
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. هاي تولید محصوالت هنري را آموزش داده اندسایر منابع آموزشی معتبر که شیوه-
: منابع فرعی-

:مجامع معتبر بین المللی مرتبط با آموزش هنر مانند
- National Art Education Association
- Getty Institute for Education in Art
- International Society for Education through Art

ارزشیابی یادگیريراهبردهاي . 5
نمره 6=  آزمون پایان ترم: ارزشیابی پایانی-
نمره 8= ارزیابی پوشه کار بر اساس تولیدهنري، تاریخ هنري، نقد هنري -
مرتبط با ... اطالع رسانی توسط دانشجویان در طول ترم مانند معرفی کتاب، سایت، اخبار، گزارش هاي علمی، همایش ها و -

نمره3= آموزش هنر
نمره 3=  رفی، نقد و تحلیل آثار هنري، تاریخی، فرهنگی ملی و بین المللی توسط دانشجویان در طول ترممع-
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»کاربرد زبان در تربیت«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
اندیشه از یک طرف با زبان آمیخته است و از طرف دیگر . اندیشه و ارتباط: رابطه زبان و تربیت، ریشه در وجوه مشترك آنها دارد

اندیشه، از یک سو، محور تربیت و عمل تربیتی است، و از سـوي  . تربیت، به ویژه به معناي متعالی آن بر اندیشه استوار می گردد
این رابطه و پیوستگی چنان است، که برخی از فیلسوفان و دانشمندان، اندیشه و . اي ناگسستنی دارندبطهدیگر، زبان و اندیشه، را
. زبان را یکی دانسته اند

ارتبـاط، موضـوعی   . ارتباط جنبه عینی و قابل مشاهده رابطه زبان و تربیـت  اسـت  . ارتباط، محور دیگر رابطه تربیت و زبان است
بان است؛ به طوري که، برخی از زبان شناسان، ارتباط را مهم ترین کارکرد زبان دانسته اند؛ و تربیـت  مهم در مباحث مربوط به ز

بخش مهمی از ارتباط . نیز، فرایندي ارتباطی است، و بدون برقراري ارتباط، میان مربی و تربیت شونده، تربیت، ممکن نمی گردد
آیا زبان و ارتباط از طریق زبان، می تواند اهداف تربیت را محقـق سـازد؟   . گیردآموزشی از طریق ارتباط کالمی شکل می/تربیتی

چه مالحظات و چه محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد؟ با شناخت ویژگی هـاي زبـان و چگـونگی بـه کـارگیري زبـان و       
آموزشـی  /الیـت تربیتـی  آموزش ضمن جستجوي پاسخ این پرسش هـا، امکـان فع  /برقراري ارتباط زبانی مناسب در فرایند تربیت

.شودموثرتري براي معلمان فراهم می
مشخصات درس

عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

کاربرد زبان در تربیت:نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي ارتباطی در ها و فعالیتدر  ابعاد مختلف حیطه) کالمی(با توجه به انواع ارتباط زبانی-1

آموزشی یک معلم به حضور /آموزش، رابطه زبان و تربیت را بفهمد و با توجه به وظایف تربیتی/تربیت
. آگاه و حساس شود) تعلیم و تربیت(آموزش /و  نقش زبان در ابعاد مختلف تربیت

.آفرین بفهمدواع ویژگی هاي زبان را بشناسد و زبان را به عنوان یک مجموعه زنده و نقشان-2
زبان را در ابعاد مختلف ) هايویژگی(هاي حضور و نقشبر اساس ویژگی هاي زبان، مصداق-3

. آموزش و بافت هاي مختلف نظام آموزش و پرورش شناسایی کند/تربیت
هاي زبان، عمیق از مفهوم تربیت و با توجه به ویژگیاز طریق بازشناسی و درك و فهم-4

.هاي کاربرد زبان در تربیت را بشناسدمحدودیت
شناختی زبان و واژگان آموزش از طریق زبان و واژگان آشنا را اجرا هاي معنیبا توجه به ویژگی-5

.کند

:شایستگی اساسی
CK -کدهاي
2-1و 1-1
PCK -کدهاي

3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4
3سطح2سطح1سطح مالك

رابطه زبان و 
تربیت

انواع ارتباط و 
رخدادهاي ارتباطی 

در ) کالمی(زبانی
آموزش را /تربیت

.بشناسد

با توجه به انـواع ارتبـاط   
آموزش و /زبانی در تربیت

هــــاي نیــــز فعالیــــت
ــی ــک  /تربیت ــی ی آموزش

هاي حضور معلم، مصداق

آثار مثبت و منفی انواع 
کاربرد زبـان در ارتبـاط   

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
جستجو کند و برخـی از  

.آنها را معرفی کند
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در آفرینـی زبـان  و  نقش
ابعــــــاد مختلــــــف  

ــت ــوزش و در  /تربیـ آمـ
هـــاي انـــواع ارتبـــاط 

آموزشـی معرفـی   /تربیتی
.کند

شناخت کلی 
زبان

هاي زبـان  انواع ویژگی
ــه    ــا را ب ــا معن از آوا ت

. صورت کلی بشناسد

زبان را بـه عنـوان یـک    
ــده و  ــه زنـــ مجموعـــ

آفــرین در انــواع  نقــش
هاي ارتباطی، بـه  فعالیت

ــت   ــد تربی ــژه در فراین وی
.بفهمد

هاي زبان در آثار ویژگی
ــاط   ــواع ارتبــــ انــــ

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
.مشاهده و گزارش کند

شناخت جزئی 
تر زبان

هاي زبـان  انواع ویژگی
ــا و در   ــا معن را از آوا ت
ــف   ــدهاي مختلـ واحـ

) از واژه تـا مـتن  (زبان
.بشناسد

ــداق ــور و مص ــاي حض ه
) هايویژگی(آفرینینقش

ــوزش  ــان را در آمــ زبــ
ــان ــی(زبــ و در ) فارســ

ــوزش دروس  آمــــــــ
آمـوزش از طریـق   (دیگر
.بشناسد) زبان

بـــر اســـاس شـــناخت 
ــاي زبــان،    ــی ه ویژگ
تغییــــــرات الزم را در 
نمونــه اي از تــدریس  
ــد و   ــایش ده ــود نم خ
درباره تفـاوت تـدریس   

ه بــــه بــــدون توجــــ
هـاي زبـان و بـا    ویژگی

.توجه به آن بحث کند
شناخت 

هاي محدودیت
کاربرد زبان

از طریـق بازشناسـی و   
درك و فهم عمیـق از  
مفهوم تربیت، الزامات 

آمــــوزش و /تربیــــت
آموزشی /ارتباط تربیتی

.را بشناسد

ــات   ــاس الزامـ ــر اسـ بـ
آمـوزش و ارتبـاط   /تربیت

ــی ــا  /تربیت ــی و ب آموزش
ــه ویژگــی هــاي توجــه ب
ــدودیت ــان، مح ــاي زب ه

کاربرد زبان را در تحقـق  
ــی  ــداف کلـــــ اهـــــ

. آموزش بشناسد/تربیت

بـــــا توجـــــه بـــــه 
هـاي کـاربرد   محدودیت

زبان در تحقق بخشیدن 
بـــه اهـــداف کلـــی   

آمـوزش، دربـاره   /تربیت
ــدون  ــاربرد بـ ــار کـ آثـ

ــ  ــدودیت زبـ ان در محـ
آمــوزش بحــث /تربیــت

. کند
آموزش

از طریق 
) واژگان(زبان

هاي با توجه به ویژگی
ــان، معنــی شــناختی زب

اهمیـــت و چگـــونگی 
کاربرد زبان آشـنا را در  

هـاي  با توجه بـه ویژگـی  
ــی ــان و  معن ــناختی زب ش

واژگان، آموزش از طریق 
هـــاي آشـــنا را در  واژه

هـاي  با توجه به ویژگی
شــناختی زبــان و معنــی

ــوزش از   ــان، آمـ واژگـ
هاي آشـنا را  طریق واژه
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دروس (آمـوزش /تربیتآشنا
.بفهمد) مختلف

ســوادآموزي بــه ویــژه   
.آموزش واژگان اجرا کند

در آموزش دروس دیگر 
.اجرا کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
نوبت 
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسموضوعبحث

رابطه زبان و دوماول و
تربیت

ــابع- ) 5(و ) 8:(منـــ
)20(و
ضرورت آگاهی معلمان از -

ــت و    ــان و تربی ــه زب رابط
ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ

آفرینی آن در تربیتنقش
ارتبــاط و مفــاهیم اصــلی -

ارتباط
هـــاي  برقـــراري  روش-

ارتباط و ارتباط موثر
انواع ارتبـاط و  شناسایی -

رخدادهاي ارتبـاطی زبـانی   
ــی( ــتد) کالمــ / ر تربیــ

هـاي  و نیز فعالیـت آموزش
آموزشی یک معلم، / تربیتی

مطالعه منابع مربـوط بـه   -
ضرورت آگاهی معلمـان از  
رابطــه زبــان و تربیــت و   

ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ
آفرینی آن در تربیتنقش

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
ارتبـاط و درك اجـزاء یــک   

هاي فرایند ارتباطی و روش
برقراري ارتباط موثر 

ــداق - ــی مص ــاي معرف ه
آفرینی زبـان  حضور و نقش

ــف   ــاد مختلــــ در ابعــــ
آمـوزش و در انـواع   /تربیت

ــاط ــی ارتبـ ــاي تربیتـ / هـ
هـاي  آموزشی و نیز فعالیت

آموزشی یک معلم/ تربیتی

هـاي حضـور و کـاربرد    مصداق-
زبان در کار یـک معلـم را بیـان    

.کند
آثار مثبت و منفی انواع کـاربرد  -

آموزشـی  /زبان در ارتباط تربیتی
را جستجو کند و برخی از آنهـا را  

.گزارش کند

سوم
و چهارم

شناخت کلی 
زبان

ــابع- ــا)7:(منـ و )9(یـ
)10(
هاي زبـان از  انواع ویژگی-

آوا تا معنا به صورت کلی
معرفـی زبـان بـه عنـوان     -

یـــک مجموعـــه زنـــده و 
ــش ــواع  نقـ ــرین در انـ آفـ
هاي ارتباطیفعالیت

ساختمان و نقش و منشا -
زبان

نظامداري و سـاختمندي و  
...مندي و قاعده

ــث    ــابع و مباح ــه من مطالع
ــواع   ــه ان ــوط ب ــري مرب نظ

هاي زبـان از آوا تـا   ویژگی
معنا 

زبان را بـه عنـوان یـک    -
آفرین مجموعه زنده و نقش
ــت ــواع فعالیـ ــاي در انـ هـ

ارتبــاطی فراینــد تربیــت   
.بفهمد

هـــاي معرفـــی مصـــداق-
آفرینی زبـان  حضور و نقش

در انواع ارتباط، به ویـژه در  

ــواع  - ــان در ان ــار زب حضــور و آث
ــی ــاط تربیتـ ــی را / ارتبـ آموزشـ

.هده و گزارش کندمشا
با تغییر دادن برخی از ویژگـی  -

هاي زبـانی در جریـان برقـراري    
ارتباط کالمی، تغییر نتایج ارتباط 
.را مشاهده، تحلیل و گزارش کند
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الهی و طبیعی و : منشا زبان
اجتمــــاعی و جســــمی و 

...ابزاري و ژنی و 
: زبان انسان و زبان حیـوان 

زبان حیوانات و نخستیها و 
......

آموزش و نیـز  /فرایند تربیت
هاي ارتبـاطی یـک   فعالیت

معلم در مدرسه

شناخت جزئی پنجم
: زبان

-آواشناسی
واجشناسی

)14(و ) 7:(منابع-
ــواع ویژگـــی - هـــايانـ

ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ
واحدهاي مختلف زبان 

): آواشناسی(آواهاي زبان -
همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه
نظـــام آوایـــی زبــــان   -
ــی( واج و ): واجشناســــــ

ــه و   ــه و زوج کمین واجگون
ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ

همبرتولیدي

مطالعه منابع معرفی شـده  -
:و یادگیري موارد زیر

هـــايانـــواع ویژگـــی -
ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ

واحدهاي مختلف زبان 
): آواشناسـی (آواهاي زبـان  

همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه
نظــــام آوایــــی زبــــان -
ــی( واج و ): واجشناســــــ

واجگونــه و زوج کمینــه و  
ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ

همبرتولیدي

بـــا تغییـــر دادن برخـــی از   -
هاي آواجشناسی زبـان در  ویژگی

جریان برقراري ارتبـاط کالمـی،   
تغییر نتـایج ارتبـاط را مشـاهده،    

.تحلیل و گزارش کند

شناخت جزئی ششم
نقش : زبان

-آواشناسی
واجشناسی

در سواد آموزي و 
آموزش 

و ) 14(و ) 7:(منـــابع-
)17(و ) 15(
ماهیــت ســوادآموزي و  -

ــوزش   ــونگی آمـــ چگـــ
هاي زبانیمهارت

هــاي حضــور و مصــداق-
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــی ــان در آواجشناســ زبــ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

طریق زبان
آگـــــاهی فرازبـــــانی  -

مطالعه منـابع و مطالـب   -
-مربوط به بحث آواشناسی

واجشناسی 
مطالعه مباحث مربوط به -

ســـوادآموزي و آمـــوزش  
هاي زبانیمهارت

ــایی و معرفــــی - شناســ
هـــاي حضـــور و مصـــداق

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــی ــان در آواجشناســ زبــ

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
و در ) زبـان فارسـی  (زبانی 

ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ
) وزش از طریق زبانآم(

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــان و  ــی زبـ ــاهی آواجشناسـ آگـ

ــانی واجشــناختی ــرات فرازب ، تغیی
اي از تــدریس الزم را در نمونــه

خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

هاي آواجشناسـی زبـان و   ویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی و نقــــشحضــــور 

آواجشناسی زبان در ) هايویژگی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

)زبان فارسی(
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واجشناختی و کاربرد آن در 
آموزش، به ویژه خوانـدن و  

نوشتن 
شناخت جزئی هفتم

صرف؛: زبان
نقش صرف در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
هاي صـرفی  انواع ویژگی-

زبان در واحدهاي مختلـف  
ســــــازي، واژه: زبــــــان

هــاي راهشناســی، ریشــه
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

...وامگیري و 
ــی- ــرف، / تکواژشناسـ صـ

...تکواژ، تکواژگونه و 
ــافتن - ــتجو  و ی روش جس

هـاي  هـاي ویژگـی  مصداق
ــان در  ــرفی زب ــوزش ص آم

مهارتهاي چهارگانه زبـانی  
و در آموزش ) زبان فارسی(

ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم
) طریق زبان

آگاهی فرازبانی صـرفی را  -
ربردش را در بشناســد و کــا

.خواندن و نوشتن بداند

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

صرفی زبـان در واحـدهاي   
سـازي،  واژه: مختلف زبـان 

هــاي  شناســی، راه ریشــه 
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

ــی  ــري، تکواژشناس / وامگی
صرف، تکواژ، تکواژگونـه و  

...
هـاي صـرفی   انواع ویژگـی 

ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ
: تلــف زبــان بشناســد  مخ
شناســی، ســازي، ریشــهواژه

سازي، ابـداع و  راههاي واژه
...وامگیري و 
صرف، تکواژ، / تکواژشناسی
...تکواژگونه و 

هـــاي حضـــور و مصـــداق
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

آمـوزش  صرفی زبـان را در  
مهارتهاي چهارگانـه زبـانی   

و در آموزش ) زبان فارسی(
آمــوزش از (دروس دیگــر 

.بشناسد) بانطریق ز
آگاهی فرازبـانی صـرفی را   
بشناســد و کــاربردش را در 

.خواندن و نوشتن بداند

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
صرفی زبـان و آگـاهی فرازبـانی    
صرفی، تغییرات الزم را در نمونه 
اي از تدریس خود نمایش دهد و 
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

هاي صرفی زبـان و بـا   به ویژگی
.آنها بحث کندتوجه به 

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

صــرفی زبــان در ) هــايویژگــی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

) زبان فارسی(
کاربرد آگاهی فرازبـانی صـرفی   -

در خوانـــدن و نوشـــتن خـــود و 
گزارش نتیجه اقدام

شناخت جزئی هشتم
: زبان

شناخت جزئی 
نحو؛: زبان

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
هـاي نحـوي   انواع ویژگی-

در واحدهاي مختلف زبان 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

نحوي در واحدهاي مختلف 
زبان

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
نحوي زبـان و آگـاهی فرازبـانی    

ا در نمونـه  نحوي، تغییرات الزم ر
اي از تدریس خود نمایش دهد و 
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نقش نحو در
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــوزش   ــان در آم ــوي زب نح
مهارتهاي چهارگانه زبـانی  

و در آموزش ) زبان فارسی(
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان
آگاهی فرازبانی نحـوي و  -

ــاربردآن در درك  کـــــــ
خوانداري و در نوشتن 

هـاي نحـوي   انواع ویژگی-
ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ

.مختلف زبان بشناسد
آگاهی فرازبانی نحـوي را  -

بشناســد و کــاربردش را در 
در نوشتن درك خوانداري و

.بداند
هـایی از حضـور و   مصداق-

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
نحوي زبـان را در آمـوزش   

هاي چهارگانه زبانی مهارت
و در آموزش ) زبان فارسی(

آمــوزش از (دروس دیگــر 
ــان ــق زب شناســایی و ) طری

.معرفی کند

درباره تفاوت تدریس بدون توجه 
هاي نحوي زبـان و بـا   به ویژگی

. توجه به آنها بحث کند
کاربرد آگاهی فرازبـانی نحـوي   -

در خواندن متون درسـی خـود و   
هنگام نوشتن نوشته هاي خود و 

و تحلیل و گزارش نتیجه اقدام

شناخت جزئی نهم و دهم
: زبان

معناشناسی

و نقش 
هاي ویژگی

معناشناختی زبان 
در 

آموزش/تربیت

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)2(و ) 6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

ــان در   ــی زبــ معناشناســ
ــان؛  ــف زب واحــدهاي مختل
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   
روابط معنـایی و همـآیی و   

.......
هــاي حضـــور و  مصــداق 

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
ــان را در   ــی زبـ معناشناسـ

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان
ــانی   ــاهی فرازبــــ آگــــ

ــاربرد آن    ــناختی و ک معناش

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــدهاي مع ــناختی در واح ناش
مختلــف زبــان؛ از جملــه   
ــه  مطالــــب مربــــوط بــ
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   
روابط معنایی، چند معنـایی  

.......و همآیی و 
ــاي حضــور و مصــداق- ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــان را در  ــناختی زبـ معناشـ

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
ــانی ــه زبـ ــان (چهارگانـ زبـ

)فارسی
ــامصــداق- ي حضــور و ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــان در   ــناختی زبــ معناشــ
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

هـاي  بر اساس شناخت ویژگـی -
ــاهی  ــان و آگـ ــناختی زبـ معناشـ
ا فرازبانی معنایی، تغییـرات الزم ر 

ــود    ــدریس خ ــه اي از ت در نمون
ــاوت   ــاره تف ــد و درب ــایش ده نم
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

هـاي معنـایی زبـان و بـا     ویژگی
.توجه به آنها بحث کند

در متون درسی مختلـف مثـل   -
علوم تجربی، معناهـاي ممکنـی   
که از جمله ها ممکـن اسـت بـه    
ذهـن کودکــان دبسـتانی متبــادر   
شود را مشاهده و ضمن گـزارش  

. آنها بحث کنددرباره 
هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -

مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  



١٢٦

را ) آموزش از طریق زبـان (در خواندن و نوشتن 
.معرفی کند

آگاهی فرازبانی معناشناختی 
را بشناسد و کاربردش را در 

.خواندن و نوشتن بداند

این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند
.)تا هفته سیزدهم انجام شود

شناخت جزئی یازدهم
: زبان

کاربردشناسی و 
گفتمانشناسی

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان در   ــی زبـ گفتمانشناسـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

کاربردشناســـی و بافـــت و 
گفتهـا و ادب  ارجاع و کنش

...و 
ــان - ــل گفتمـــ / تحلیـــ

گفتمانشناســـی و تعبیـــر و 
ــجام و   ــتنباط و انســ اســ

دیالوگ / پیوستگی و گفتگو
و و اصول همیاري گرایس

پسازمینه و پیشازمینه
ــانی  - ــاهی فرازبـــ آگـــ

کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناســی را و کــاربرد 

آن در خواندن و نوشتن 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس
ــان   ــف زب ــدهاي مختل واح

ــد ــی و : بشناس کاربردشناس
بافت و ارجاع و کنشـگفتها  

...و و ادب
و نیز مطالعه منابع دربـاره  -

ــل  تحلیــــــــــــــــــ
شناسـی و  گفتمـان /گفتمان

تعبیر و استنباط و انسجام و 
دیالوگ / پیوستگی و گفتگو

و اصول همیاري گرایس و 
پسازمینه و پیشازمینه

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس

چهارگانه آموزش مهارتهاي 
معرفی ) زبان فارسی(زبانی 

.کند
هـاي حضـور و   و مصداق-

هـاي  آفرینـی ویژگـی  نقش
ــناختی و  کاربردشـــــــــ

شناسـی زبـان را در   گفتمان
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

.بشناسد
آگـــــاهی فرازبـــــانی   -

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
شناسـی  کاربردشناسی و گفتمـان 

ــانی   ــاهی فرازبــ ــان و آگــ زبــ
شناسـی،  کاربردشناسی و گفتمان

ــه  ــرات الزم را در نمون اي از تغیی
تدریس خود نمایش دهد و درباره 
تفاوت تـدریس بـدون توجـه بـه     

هــاي کاربردشناســی و  ویژگــی
شناسی زبان و با توجه به گفتمان

.آنها بحث کند
هــايآمــوزان پایـه فهـم دانـش  -

مختلف را از معنی اصـطالحات و  
هاي به کـار رفتـه در متـون    واژه

درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  
بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  

ا این تکلیـف  .(ثبت و گزارش کند
.)تا هفته سیزدهم انجام شود
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کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناسی را بشناسـد و  
ــدن و  کــاربردش را در خوان

.نوشتن بداند
شناخت جزئی دوازدهم

: زبان
شناسیگونه

و )13(و ) 8:(منـــابع-
)2(و ) 6(
ــواع ویژگـــی - هـــايانـ

ــان در گونـــه شناســـی زبـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

تــاریخ و تحــول زبــان و   
خانواده و درخت و تطبیقـی  
و تاریخ و مفاهیم درزمـانی  

....و همزمانی و 
هـــاي زبـــان و گونـــه -

ــه  ــانی و گون ــایی زب جغرافی
استانده و لهجه و گویش و 
دوزبانگی و دوزبانگونگی و 

....زبان آمیخته و 
عی هاي اجتمازبان و گونه-

شناسی زبـان  زبانی و جامعه
و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   

هـاي  اجتماعی زبان و گونه
شغلی و سنی و جنسی و 

زبان و فرهنـگ و نسـبیت   
زبانی و مقوالت فرهنگی و 
ــیتی و   ــاعی و جنسـ اجتمـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
در شـــناختی زبـــان گونـــه

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

) فارسی

ــابع و مطالــب - مطالعــه من
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــه ــان در گونـ ــی زبـ شناسـ
ــان  ــف زب ــدهاي مختل : واح

تــاریخ و تحــول زبــان و   
تطبیقـی  خانواده و درخت و 

ــانی و   ــاریخ و درزمــ و تــ
....همزمانی و 
هاي جغرافیایی زبان و گونه

ــتانده و   ــه اس ــانی و گون زب
لهجه و گویش و دوزبانگی 
ــان   ــانگونگی و زبـ و دوزبـ

....آمیخته و 
هاي اجتمـاعی  زبان و گونه

شناسی زبـان  زبانی و جامعه
و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   

هـاي  اجتماعی زبان و گونه
و جنسی و شغلی و سنی

زبان و فرهنـگ و نسـبیت   
زبانی و مقوالت فرهنگی و 
ــیتی و   ــاعی و جنسـ اجتمـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــه ــان را در گون ــناختی زب ش

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
) زبان فارسی(زبانی 

و در آموزش دروس دیگر -
ــق( ــوزش از طری ــانآم ) زب

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــه ــاهی   گون ــان و آگ ــی زب شناس

شناسـی، تغییـرات   فرازبانی گونـه 
ــدریس  ــه اي از ت الزم را در نمون
خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

شناسـی زبـان و   گونههايویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود
هـاي زبـانی و   میزان تنوع گونه-

مشکالت ناشی از آن را با توجـه  
به تجربه تحصیل خود به عنـوان  
دانش آموز و دانشجو، به صـورت  
مکتــوب و شــفاهی ارائــه کنــد و 

.درباره آن بحث کند
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و نیــز در آمــوزش دروس -
دیگر 

آگـــــاهی فرازبـــــانی  -
شناسی و کاربرد آن در گونه

اي آموزش مدرسه

.معرفی کند
کاربرد آگـاهی فرازبـانی   -

ــه شــناختی در آمــوزش گون
اي را با مثال معرفی مدرسه

.کند
شناخت سیزدهم

هاي محدودیت
کاربرد زبان

)1: (منابع-
محدودیت کـاربرد زبـان   -

محدودیت ناشی : در تربیت
از ویژگی تربیت

محدودیت کـاربرد زبـان   -
محدودیت ناشی : در تربیت

از ویژگی هاي زبان
بیان تجربه هاي مـدرس  -

هـایی کـه در   از محدودیت
تدریس خود از طریق کالم 
و کتاب داشته است؛ در چه 
شرایطی نتوانسـته اسـت از   
طریـــق ســـخن، موجـــب 
یـــادگیري شـــاگردان یـــا 

.فرزندان خود شود

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
درس

الزامات ناشـی از مفهـوم   -
.تربیت را معرفی کند

ــوم    - ــه مفه ــه ب ــا توج ب
ــت ــد و /تربی ــوزش بگوی آم

بنویسد که چه نوع اهـداف  
توان آموزشی را نمی/تربیتی

.به صورت کالمی آموخت
ــناخت   - ــه ش ــه ب ــا توج ب

ویژگـــی هـــاي زبـــان،   
هاي کاربرد زبان محدودیت

.در تربیت را معرفی کند

هـاي  فهم دانش آمـوزان پایـه  -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود
با توجه به تجربه هاي خود بـه  -

عنوان یادگیرنده، بنویسد که چـه  
ب و موضوعاتی را از طریـق کتـا  

کالم نتوانسـته اسـت بیـاموزد و    
چرا؟

در صورتی که تجربـه تـدریس   -
به هر شکلی داشـته اسـت بیـان    
کند که در چه شرایطی نتوانسـته  
اســت از طریــق ســخن، موجــب 

مکتـوب و  .(یادگیري شاگرد شـود 
)ارائه در کالس و بحث

آموزش از طریق چهاردهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-

هـــاي ویژگـــیمعرفـــی -
واژگان پایه

هـاي معناشـناختی   ویژگی-
واژگان پایه

اهمیـــت و چگــــونگی  -
/ کاربرد زبان آشنا در تربیت

آمـــوزش بـــا توجـــه بـــه 
شـناختی  هاي معنـی ویژگی

زبان، با مثال واژگان پایه

ــه  - ــابع از جمل ــه من مطالع
کتاب واژگان پایه

ــی ویژگـــی- ــاي معرفـ هـ
معناشناختی واژگان پایه

هـاي  ویژگـی با توجه به-
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
آمـوزش  / آشنا را در تربیت

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان، چگــونگی معنــی

/ کاربرد زبـان آشـنا را در تربیـت   
.آموزش گزارش کند

یــک کتــاب درســی را انتخــاب -
کند، بخشـی از آن را بـه دانـش    

پس آموزان بدهد تا بخواننـد، سـ  
میزان فهـم آنـان را بسـنجد؛ در    
ــا   ــه بعــد در همــان مــتن ب مرحل
ــاب  ــاي کتـ ــتفاده از واژه هـ اسـ
ــایی را   ــه، واژه هـ ــان پایـ واژگـ
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جایگزین کنـد، سـپس از دانـش    
ــد را  آمــوزان بخواهــد مــتن جدی
بخوانند و فهـم آنـان ارز معنـاي    

فراینـد و  . متن را مجددا بسـنجد 
نتیجه کـار را بـه صـورت کتبـی     

کـالس دربـاره   گزارش کند و در
.آن بحث شود

آموزش از طریق پانزدهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-
هـاي  با توجـه بـه ویژگـی   

شناختی زبان، اهمیت معنی
ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

.بفهمد

هــاي بـا توجـه بــه ویژگـی   
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــنا را در  ــوادآموزي آشـ سـ

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

هاي آشنا را آموزش از طریق واژه
.در سوادآموزي اجرا کند

آموزش از طریق شانزدهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-
هـاي  با توجـه بـه ویژگـی   

شناختی زبان، اهمیت معنی
ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ

دروس مختلــف آشــنا را در 
.بفهمد

هــاي بـا توجـه بــه ویژگـی   
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
آشــنا را در دروس مختلــف 

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

هاي آشنا را آموزش از طریق واژه
.در آموزش دروس دیگر اجرا کند

مروري بـر اهـداف اصـلی   جمع بنديهفدهم
درس

ــادگیري   ــداف ی ــق اه تحق
درس، مطابق با سطوح سه 

گانه

گزارشی مکتوب دربـاره تحقـق   -
ــداف پــنج گانــه درس هــر     اه
دانشجو ارائه دهـد و بـه صـورت    

.گروهی بحث کنند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
آماده سازي درس ها در قالب اسالیدهاي آماده شده ویژه هر جلسه توسط مدرس؛-
موضوع اسالیدها شامل طرح درس، محتوا، معرفی منابع و پرسش و تمرین و در پایان جمع بندي و معرفی منابع درس جلسـه بعـد   -

. است
پرسش از دانشجویان درباره موضوع جلسه قبل و گفتگو درباره مطالعات انجام شده-
و در جلسـه  ) در پوشه کار قرار می دهنـد (خود را می نویسنددانشجویان و مدرسان درباره مطالب مورد مطالعه به طور مختصر فهم -

) انجام تکالیف توسط مدرس همچون دانشجو، ضروري است. (شوددقیقه صرف بیان فهم خود درباره مطالب مورد مطالعه می15بعد 
ارائه درس به صورت سخنرانی همراه با طرح پرسش و گفتگو یک سوم وقت کالس-
نیز پرسش درباره موضوع درس ارائه تمرین عملی و-
. در هر جلسه دانشجویان مصداق هاي عملی بحث را در محیط زندگی و محیط تحصیلی خود ارائه می کنند-
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معرفی منابع اصلی و فرعی براي مطالعه ویژه هر جلسه توسط مدرس-
مطالعه منابع معرفی شده براي هر جلسه  قبل از حضور در کالس توسط دانشجویان-

:منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

زبـان، مسـاله اي معرفتـی و تربیتـی در آراء فیلسـوفان و مربیـان،       ). 1386. (دادرس، محمد و نقیـب زاده، میرعبدالحسـین  - 1
117-95، )3(3.اندیشه هاي نوین تربیتیفصلنامه

-33) 27(7،برنامه درسیفصلنامه مطالعاتبندي چندگانه موضوعی واژگان پایه فارسـی،  طبقه) 1391(دادرس محمد- 2
66.

، پژوهش در حیطه کودکان اسـتثنایی ، ، آگاهی واج شناختی چیست؟1385.سلیمانی زهرا, دستجردي کاظمی مهدي- 3
954-4،931، شماره 6سال 

: منابع فرعی
.انتشارات همشهري: ؛ تهرانشناسی کاربرديمعنی؛ 1382. ك, صفوي- 1
سروش: تهران. ارتباط شناسی1384. محسنیان راد، مهدي- 2
واژگـان پایـه فارسـی از    ). 1390(دستجردي کاظمی مهدي و منصوري زاده، محرم, دادرس محمد, نعمت زاده شهین- 3

مدرسه برهان: ، تهرانزبان کودکان ایرانی
.سمت: ، ترجمه نسرین حیدري، تهران)یک بررسی زبانشناختی(نگاهی به زبان، ) 1379. (یول، جرج- 4

5- Fillmore, L.W., & Snow, C. E. (2002). What teachers need to know about
language. Washington, DC: ERIC Clearinghouse of Languages and Linguistics.

6- Yule, G. 1996. The Study of Language. Cambridge, UK: Cambridge University
Press

.آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیزبانزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت ) 1385(باطنی محمدرضا - 7

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
+ انجام تکالیف مطالعـه و جـز آن  : شاملنمره5به میزان ارزیابی حضور فعال دانشجو در کالس:ارزشیابی فرآیند-

هاي کالس از جمله طرح پرسش ؛ این نمـره بـر   شرکت در بحث+ هاي شفاهی مربوط به درس جلسه قبلپاسخ به پرسش
.بتدریج داده می شود) portfolio(اساس فعالیت هاي هرجلسه و نیز بر اساس کار پوشه

شامل کلیه فعالیت هایی که دانشجو در جهت اهداف کالس انجام داده است نمره5:ارزیابی از مجموعه کار پوشه-
.و گزارش مکتوب یا چند رسانه اي آن در کار پوشه موجود است؛ از جمله انجام تکالیف عملکردي

ها از فهم دانشجو ؛ شیوه اجرا کتاب باز خواهد بود و پرسشنمره8میزان آزمون مباحث نظري به :ارزشیابی پایانی-
.خواهد بود و نه حفظیات

در آغاز دوره به . ؛ در جلساتی به صورت کتبی کوئیزهاي کوچکی اجرات خواهد شدنمره2: کوئیزهاي اعالم نشده-
.دانشجویان باید اطالع داده شود که گاهی به صورت ناگهانی کوئیز خواهند داشت و باید همواره آماده باشند
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-
این درس یک کارپوشه شخصی باید داشته باشد و گزارش مطالعات و نتایج هر مدرس براي :ارزیابی از خود مدرس-

.این کارپوشه در بازه هاي زمانی مناسب مبناي خود ارزیابی مدرس خواهد بود. پژوهش را در آن قرار می دهد

:سایر نکات
داراي مدرك تحصیلی زبانشناسی بهتر است تدریس این درس به وسیله مدرسانی انجام شود که در عین داشتن تجربه معلمی، -1

).ارشد یا دکتري زبانشناسی(باشند 
.شماره منابع ضروري براي مطالعه و تدریس در کنار محتوا ذکر شده است-2
.مطالعه منابع فرعی می تواند کمک قابل مالحظه اي به مدرسان در تدریس مطلوب این درس باشد-3

.دکتر مهدي دستجردي تهیه شده استاین سرفصل با همکاري جناب آقاي : یادآوري
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»مدیریت آموزشگاهی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

مدیریت آموزشی اجراي یادگیري از طریق ارتباط درونی شاگرد با استعدادهاي خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خالقانه براي 
دائم، فعال و مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیري است که در کالس درس تولید و بازتولید دانش با حضور 

عادت ورزي به یادگیري از طریق تولید دانش و بهره مندي از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی . امکان پذیر می شود
.رکب از عناصر مرتبط و محیط مناسب استمستلزم پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه اي در فراهم آوردن ساختار منسجم و م

مدیریت آموزشی پشتیبان تحقق آموزش و پرورش در جهت پرورش انسان کامل به لحاظ مهارت هاي شناختی و پردازش 
اطالعات، به لحاظ مهارت هاي اجتماعی در پیوند انسان ها براي تقویت مهارت هاي تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ 

ث از ارزش ها و موضع هاي منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و مهارت هاي رفتاري براي عادت ورزي به رفتارهاي منبع
بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد . باالخره خویشتن شناسی فرد در کمک به توسعه دانش بشري است

رات بنیادین معنی دار در تغییرات به هنگام و مفید جهت توسعه پایدار و رویارویی با سیاست هاي جهانی است و بی تردید، تغیی
سیستم آموزشی می تواند منشاء اثر در توسعه سایر عرصه ها باشد و از این منظر نقش مدیریت آموزشی کلیدي و انکار ناپذیر 

.است

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

مدیریت آموزشگاهی: به فارسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف
با مطالعه و تشریح زمینه سازي براي شناخت علمی مدیریت و رهبري در آموزش و پرورش و بـا تحلیـل مفـاهیم،    
اصول، نظریه ها و یافته هاي علمی در مدیریت آموزشی قادر خواهد بود آن را در بهسازي محیط سازمانی مدرسه و 

. مدیریت و رهبري کالس درس بکار گرفته و اجرا نماید
:شایستگی اساسی

PCK1-3&4-3&

PK2-23سطح2سطح1سطح هامالك

مدیریت آموزشی
توانسته اسـت بـا بیـان    
ــدیریت   ــاریفی از مـ تعـ
آموزشی به فهرسـتی از  
ــدیریت   ــات مــ نظریــ

.آموزشی اقدام نماید

هــر یــک از دیــدگاههاي   
ــین نمــوده و مــدیریتی را  تب

تفاوتها و شباهتهاي موجـود  
.را تحلیل نموده است

توانسته است در نقش یـک  
معلـــم و مـــدیر آموزشـــی 
ساختاري منسجم و مرکـب  
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

.تحلیل و تبیین نماید

مدیریت
آموزشگاهی

توانســــــته اســــــت 
فرآینـــدهاي مـــدیریت 
ــیط   ــی را در مح آموزش
هاي آموزشی فهرسـت  

نماید

مدیریت آموزشـی و جایگـاه   
آن را در آمـوزش و پـرورش   

.تجزیه و تحلیل نماید

نقــش و ضــرورت مــدیریت 
آموزشــــی را در تغییــــر و 
بهسـازي مـدارس تفسـیر و    

.تبیین نماید

مدیریت
توانسته است شیوه هاي 
برقراري تعامل وارتبـاط  
ــالس درس را در  در کـ

شیوه هاي برقراري تعامل و 
ارتبــاط در یــک موقعیــت   
یادگیري را تفسیر و در یـک  

با تحلیل و تفسـیر موقعیـت   
ــالس درس،  ــک کـــ یـــ
ســـاماندهی صـــحیح را در 
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.کالس بکار میگیرد.کالس درس تبیین نماید.فهرستی بیان کندکالس درس

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی: فصل اول

ساختار و تشکیالت آموزش و پرورش. 1
ارتباطات درون و بیرون مدرسه اي. 2
راه حل هاي رفع معضالت آموزش و پرورش. 3

:  فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدرسه و ساختار آموزش و پرورش
یف سازمان هاي آموزشی، روابط بین اداره کل آموزش و پرورش و مدرسه را تبیین نمایدضمن تشریح و تفسیر وظا

: فعالیت عملکردي
یک نمونه عمودي زنجیره فرمان در اداره کل آموزش و پرورش در شهر خود را به نمایش می گذارد

آشنایی با نظریات مدیریت: فصل دوم
نظریات سازمانی در مدیریت .1
کمدیریت کالسی-
تایلور-
فایول-
بوروکراسی-
نظریات انسانی در مدیریت.2
مدیریت نئوکالسیک-
مایو-
مک گریگور-
هرزبرگ -
نظریه هاي جدید در مدیریت.3
اقتضایی-
سازمان هاي یادگیرنده -

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه هاي مدیریت 
معرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی و اصول حاکم بر هر یک از آنها

: فعالیت عملکردي
طراحی یک مدل سازمانی و سیستم اداري با توجه به درك رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آموزش و پرورش امروز
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و مبانی مدیریت آموزشیاصول : فصل سوم
مدرسه اثربخش-
رهبري در مدرسه یادگیري محور-
پیوند مدرسه با خانواده و جامعه-
)جو و فرهنگ(فرهنگ آموزش و یادگیري در مدرسه -
نظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسه-

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

نابع معرفی شده در زمینه مدیریت آموزشیمطالعه م
.ضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، مشخصات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کند

: فعالیت عملکردي
مدیریت کالس درس: فصل چهارم

مدیریت کالس درس و راهنماي یادگیري.1
رویکرد سیستمی.2
انضباط و معانی آن.3

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت کالس درس
یک سیستم یادگیري را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهند

: فعالیت عملکردي
وزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارائه دهدمدیریت کالس درس را در یک موقعیت آم

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائـه مسـتقیم مباحـث نظـري بـه      

رس، آمـوزش هـاي کـالس    در این د. همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است 
درس با محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارند و آنها موظف اند بر اسـاس  

انجام فعالیت هاي عملکردي براي درك عمیق، یـادگیري  . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند 
. ي آموخته ها در موقعیت هاي آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشدبهتر و بکارگیر

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی
.موسسه کتاب مهربان نشر: تهران). تئوري، تحقیق و کاربرد(مدیریت آموزشی ): 1392(شیرازي، علی

.نشر کمال تربیت: تهران. آموزشگاهیمدیریت آموزشی و ): 1391(بهرنگی، محمدرضا
:منابع فرعی
.نشر روان: تهران). الگوها، روش ها، فنون و راهبردهاي تدریس(هنر تدریس ): 1388(مهرداد، حسین

.سازمان آموزش و پرورش شهر تهران: تهران.رهبري در مدرسه یادگیري محور):1388(ساکی، رضا 
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نشر روان: تهران. ول مدیریت آموزشیمبانی نظري و اص): 1391(عالقه بند، علی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت 15:ارزشیابی پایانی
نمره به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود 2: ارزشیابی فرآیند

.ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد نمره به 3: ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شـود 

.ده استمالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین ش) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»هاي تحصیلی آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر دوره«سرفصل درس 

.متعاقبا اعالم می شود
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سرفصل دروس پایه-بخش دوم

»آمار توصیفی و استنباطی«فصل درس سر
:معرفی درس و منطق آن. 1

چون . هاي علمی ضروري استشناسی و علوم تربیتی، جهت انجام پژوهشهاي رواندانشجویان رشتهدرك مفاهیم آمار براي 
- که این مفاهیم مورد اندازهتا زمانی. هاي نظري سروکار دارداي از مفاهیم و سازهشناسی، مانند هر علم دیگري با مجموعهروش

اي از علم شاخه. پذیر نیستبینی امکانگیري و پیشمنظور تصمیمهگیري و تجزیه و تحلیل قرار نگیرند، کشف روابط بین آنها ب
. در علم آمار دودسته شاخص آماري تحت عنوان توصیفی و استنباطی وجود دارد. سازد، آمار استبشر که این هدف را محقق می

بندي آنها ها و سازماندادهآوريهاي جمعدر آمار توصیفی، روش. هاي خاص خود استها داراي ویژگیهرکدام از این شاخص
هاي علم آمار، آمار استنباطی است که از یکی از شاخه. گیرد تا رابطه بین متغیرها، قابل درك وفهم باشدمورد بحث قرار می

از یکی . یابدگیرد و نتایج حاصل از آنها به جامعه تعمیم میهاي حاصل از نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار میطریق آن، آماره
شناسی و علوم که در حوزه روانباتوجه به این. هاي آمار استنباطی، قدرت تعمیم نتایج حاصل از نمونه به جامعه استویژگی

الزم است به روش مناسب در . طور مستقیم امکان مطالعه آنها وجود نداردهایی مواجه هستند که بهتربیتی، محققان با سازه
بنابراین .گیري و تعمیم نتایج قرارگیردطالعه قرارگرفته و نتایج حاصل مبناي تبیین، تصمیمهاي معرف جامعه، مورد منمونه

هاي علوم انسانی داراي ضرورت و هاي آمار توصیفی و روش ها و آزمون هاي آماري براي دانشجویان رشتهشناخت شاخص
.اهمیت است

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2+1: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

آمار توصیفی و استنباطی: به فارسی:  نام درس
Descriptive and:به انگلیسی Inferential Statistics

براي : در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي حاصل را در قالب انتخاب نموده و دادهگیري مناسب را کمی کردن هر متغیر، شاخص اندازه

هاي پراکندگی یک هاي گرایش مرکزي و شاخصشاخص. ها و نمودارهاي قابل فهم ارائه نمایدجدول
ترین شاخص مرکزي و پراکندگی را انتخاب و مجموعه اعداد را محاسبه نموده و براي هر متغیر، مناسب

رد، روابط بین متغیرها را محاسبه نموده و ضرایب همبستگی را براین آمادگی داعالوه. نمایدمحاسبه می
هاي متغیر برمبناي شدت و جهت مشخص نموده و میزان تغییرپذیري یک متغیر را براساس اندازه

.  نویسدبین براي هر متغیر را میدیگر، تعیین نماید و معادله خط پیش
را براي ) پارامتریک یا غیرپارامتریک(ري مناسب آوري شده، روش آماهاي جمعباتوجه به اهداف و داده

هاي آن را بررسی کرده و فرضقبل از استفاده از هر روش آماري، پیش. تجزیه و تحلیل انتخاب نماید
پس از اطمینان از وجود شرایط الزم و ضروري، از روش انتخابی براي آزمون فرضیه استفاده خواهد 

ت کرده و برمبناي نتایج حاصل، تبیین مناسبی براي ارتباط میان آزمایی را رعایمراحل فرضیه.  کرد
. نمایدهاي مورد مطالعه ارائه میپدیده

:شایستگی اساسی
Ck&pck 1-2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك
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مفاهیم اساسی 
آمار توصیفی

دانشجویان با مفاهیم 
و اصطالحات اساسی 
: آمار توصیفی از قبیل

جامعه، نمونه، پارامتر، 
آماره، متغیر و 

-هاي اندازهمقیاس
.شودگیري آشنا می

دانشجو عالوه بر شناخت 
جامعه، نمونه، پارامتر، 

-آماره، متغیر و مقیاس
-گیري، میهاي اندازه

تواند هرکدام را با 
یکدیگر مقایسه نموده و 

هاي هربک را ویژگی
.دهدتوضیح می

جامعه را از نمونه و 
متر را از آماره پارا

انواع . دهدتشخیص می
هاي متغیر و مقیاس

شناسد گیري را میاندازه
تواند هریک را با و می

دیگري مقایسه نموده و 
مزایا و معایب هریک را 

.دهدنیز توضیح می

هاي توزیع
فراوانی

با مفهوم توزیع 
فراوانی و نمودار آشنا 

هاي شده و توزیع
بنديفراوانی طبقه
هاي شده، توزیع
بندي فراوانی طبقه

نشده و انواع نمودار را 
از یکدیگر تشخیص 

.دهدمی

عالوه برشناخت، انواع 
توزیع فراوانی و نمودارها 
را نام برده و ضمن 

هاي مقایسه آنها، ویژگی
-هریک را توضیح می

. دهد

تواند براي دانشجو می
ها، یک سري از داده

توزیع فراوانی مطلق، 
تراکمی و درصدي و 
انواع نمودار را ترسیم 

.نماید

هاي شاخص
گرابش مرکزي

هاي گرایش شاخص
مرکزي نما، میانه، 

ها و میانگین و ویژگی
روش محاسبه 

.شناسدهرکدام را می

هاي گرایش شاخص
مرکزي نما، میانه، 
میانگین را بایکدیگر 
مقایسه نموده و مزایا و 
معایب هرکدام را توضیح 

.دهدمی

-براي یک سري از داده
هاي گرایش ها، شاخص

مرکزي نما، میانه و 
-میانگین را محاسبه می

.نماید

هاي شاخص
پراکندگی

دامنه تغییرات، 
انحراف چارکی، 
واریانس و انحراف 

عنوان استاندارد را به
هاي شاخص

شناسد پارکندگی می
هاي و با ویژگی
. شودهرکدام آشنا می

هاي شاخصهریک از 
پراکندگی را با شاخص 
دیگر مقایسه نموده و 
روش محاسبه آنها را 

عالوه براین، . داندمی
مزایا و معایب هر 

-شاخص را توضیح می
.دهد

-براي یک سري از داده
هاي ها، شاخص

پراکندگی دامنه تغییرات، 
انحراف چارکی، واریانس 
و انحراف استاندارد را 

.نمایدمحاسبه می

هاي نمره
استاندارد

رتبه درصدي، نقطه 
، Zدرصدي، نمره 

-هاي نهو نمرهTنمره
هاي گانه و ویژگی

هاي هریک ار نمره
استاندارد را با یکدیگر 

نماید و مزایا و مقایسه می
معایب هر نمره استاندارد 

هاي روش محاسبه نمره
استاندارد را یادگرفته و 

-اي یک سري از دادهبر
هاي خام را به ها، نمره
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نمره استاندارد تبدیل .دهدرا توضیح می.شناسدهرکدام را می
. نمایدمی

منحنی طبیعی

مفهوم منحنی 
طبیعی، کاربرد و 

هاي آن را  ویژگی
.شناسدمی

منحنی طبیعی را با 
منحنی غیرطبیعی 
مقایسه نموده و تفاوت 

.دهدآنها را توضیح می

با استفاده از جدول 
طبیعی، استاندارد منحنی 

رتبه درصدي معادل 
را تعیین Zهاي نمره
-همچنین می. کندمی

تواند با استفاده از جدول 
و نمره Zاستاندارد، نمره 

خام معادل رتبه درصدي 
.را مشخص نماید

همبستگی

-هاي یکتوزیع
متغیري و دومتغیري 
را ازیکدیگر تشخیص 

-داند چهمی. دهدمی
موقع باید از ضریب 

استفاده همبستگی 
نماید و معناي ضریب 
همبستگی مثبت و 

. داندمنفی را می

هاي ضریب مفروضه
همبستگی پیرسون و 

-اسپیرمن را توضیح می
روش محاسبه . دهد

آنها را . داندهرکدام را می
بایکدیگر مقایسه نموده، 
مزایا و معایب هریک را 

. دهدتوضیح می

هاي مربوط به براي داده
ب دومتغیر، شاخص ضری

همبسنگی پیرسون و 
-اسپیرمن را محاسبه می

تواند ضرایب نماید و می
را با توجه عالمت و 

.شدت، تفسیر نماید

رگرسیون و 
بینیپیش

رگرسیون یا برگشت 
طرف آماري به
. شناسدمیانگین را می
بینی و منطق پیش

موقع استفاده از آن را 
عالوه براین . داندمی

ضریب ثابت، شیب 
خط رگرسیون، معادله 

از رويXرگرسیون 
Y ویا معادله

از روي Yرگرسیون 
Xداندرا می.

هاي رگرسیون مؤلفه
ضریب ثابت، شیب : مانند

خط رگرسیون، معادله 
Xبرمبناي Yبین پیش

برمبناي Xبینی و پیش
Yتواند با یکدیگر را می

-یمقایسه نماید و ویژگ
هاي هریک را توضیح 

.دهدمی

ها، سري دادهبراي یک
ضریب ثابت و شیب خط 
رگرسیون را محاسبه 

-نماید و معادله پیشمی
Xبین براي متغیر 

و معادله Yبرمبناي
برمبناي Yبین پیش

Xنویسدرا می   .

احتمال

احتمال را تعریف 
کند و تاریخچه می

داند و احتمال را می
احتمال آشنا با انواع 

.شودمی

انواع احتمال را با 
یکدیگر مقایسه نموده و 

هاي هرکدام را ویژگی
.نمایدبیان می

ترتیب، تبدیل و ترکیب 
کند و موارد را تعریف می

-استفاده هرکدام را می
سري داند و براي یک

اعداد، هریک از 
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هاي فوق را شاخص
.نمایدمحاسبه می

مفاهیم اساسی 
استنباطیآمار 

-دانشجویان نمونه
هاي گیري و روش

گیري، خطاي نمونه
گیري،خطاي نمونه

استاندارد، آزمون 
فرضیه، فرضیه صفر، 
فرضیه خالف، خطاي 
نوع اول، خطاي نوع 
دوم و توان آزمون را 

.شناسدمی

هاي دانشجویان روش
گیري، انواع خطاي نمونه

استاندارد، انواع فرضیه و 
دوم را خطاي نوع اول و 

با یکدیگر مقایسه نموده 
هاي هرکدام را و ویژگی

.داندمی

هاي مزایا و معایب روش
گیري را توضیح نمونه

دهد و توانایی می
-محاسبه خطاي نمونه

گیري و خطاي استاندارد 
فرضیه صفر و . را دارد

-فرضیه مخالف را به
. نویسدصورت آماري می

خطاي نوع اول و دوم و 
منه و هاي یک داآزمون

دودامنه را از یکدیگر 
دهد و تشخیص می

هاي هرکدام را ویژگی
.نمایدبیان می

را Tماهیت توزیع Tآزمون 
داند و اختالف بین می

را ZوTهاي توزیع
مفهوم . شناسدمی

درجه آزادي را یاد 
گرفته و کاربردشان را 

.داندمی

را Zو Tتوزیع 
-بایکدیگر مقایسه می

هاي نماید و ویژگی
-هرکدام را توضیح می

عالوه براین . دهد
هایی که آزمون پژوهش

T براي تجزیه و تحلیل
هاي آنها مناسب داده

دهد است را تشخیص می
را Tو روش محاسبه 

.استیادگرفته

را از Tمقادیر مورد نیاز 
کند جدول استخراج می

را براي Tو آزمون 
آزمون میانگین جامعه و 

را براي Tآزمون 
قایسه دو نمونه مستقل م

-و همبسته محاسبه می
. نماید

هاي آزمون
معنادار بودن 
نسبت، واریانس 

و همبستگی

آزمون مقایسه یک 
نسبت را با یک 

، آزمون نسبت ثابت
مقایسه دو نسبت را 

هاي مستقل در گروه
و همبسته، آزمون 

هاي مقایسه واریانس
هاي مستقل و گروه

همبسته و آزمون 
معنادار بودن تفاوت 

روش آزمون مقایسه 
نسبت، مقایسه واریانس 
و مقایسه ضریب 
همبستگی را از یکدیگر 

دهد و تشخیص می
هاي هرکدام را ویژگی

عالوه براین . داندمی
کاربرد هرکدام را 
یادگرفته و هریک از آنها 

.تواند محاسبه نمایدا میر

ها، سري از دادهبراي یک
مقایسه نسبت، مقایسه 
واریانس و مقایسه دو 
ضریب همبستگی براي 

هاي مستقل و نمونه
دهد وابسته را انجام می

و نتایج حاصل را تفسیر 
.نمایدمی
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ضریب همبستگی 
-بین دو متغیر را می

.شناسد
تجزیه و تحلیل 
واریانس یکطرفه

منطق تجزیه و 
-تحلیل واریانس یک

ه و طرفه را یادگرفت
هاي تحلیل مؤلفه

: واریانس مانند
مجموع مجذورات 
کل، مجموع 
مجذورات بین 

-گروهی و درون
هاي گروهی و مفرضه

تحلیل واریانس را 
.شناسدمی

هاي تحلیل مفروضه
-واریانس را توضیح می

هاي تحلیل مؤلفه. دهد
واریانس را بایکدیگر 
مقایسه نموده و روش 
محاسبه هرکدام را یاد 

شرایط استفاده از گرفته و 
طرفه تحلیل واریانس یک

.نمایدرا بیان می

هاي حاصل از براي داده
سه گروه، مجموع 
مجذورات کل، بین 
گروهی و درون گروهی 

را محاسبهFو میزان 
نماید و باتوجه به می

نتایج، آزمون فرضیه را 
.  دهدانجام می

منطق استفاده از آزمون خی دو
-دو را میآزمون خی

هاي داراي داده. داند
هاي آمار مفروضه

-پارامتریک را از داده
-هاي داراي مفروضه

هاي  آمار 
غیرپارامتریک 
.دهدتشخیص می

-موارد کاربرد آزمون خی
مراحل . کنددو را بیان می

اجراي این آزمون و 
مراحل فرضیه آزمایی را 

تواند با می. داندمی
دو، ضرایب استفاده از خی

محاسبه همبستگی را 
.نماید

مسأله پژوهشی طرح 
نماید که براي می

پاسخگویی به آن، آزمون 
باتوجه . دو الزم استخی

-هاي موجود، میبه داده
دو را تواند میزان خی

محاسبه نموده و برمبناي 
نتایج حاصل، فرضیه 

.دهدآزمایی را انجام می

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مفاهیم اساسی آمار توصیفی: فصل اول

هدف تدریس آمار و کاربردهاي آن-
معرفی آمار توصیفی-
معرفی آمار استنباطی-
تعریف جامعه-
تعریف نمونه-
متغیر و انواع آن-
هاي اعدادمحدودیت-
گیريهاي اندازهمقیاس-

شرکت فعال در مباحث کالسی: فعالیت یادگیري-الف
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مطالعه منابع معرفی شده: عملکرديفعالیت-ب

هاي فراوانی و نمودارهاتوزیع: فصل دوم
معرفی توزیع فراوانی و نمودارها-
بندي شدهتوزیع فراوانی طبقه-
بندي شدهنحوه ساخت توزیع فراوانی طبقه-
توزیع فراوانی تراکمی-
توزیع فراوانی تراکمی درصدي-
نمودار فراوانی-
نمودار هیستوگراممراحل ساخت-
نمودار ستونی-
نمودار چند ضلعی-

شرکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده: فعالیت یادگیري
انجام تکالیف داده شده در منزل: فعالیت عملکردي

هاي گرایش مرکزيشاخص: فصل سوم
تعریف نما- 
هاي نماویژگی- 
تعریف میانه- 
بندي نشده محاسبه میانه اعداد طبقه- 
بندي شدهمحاسبه میانه اعداد طبقه- 
هاي میانهویژگی- 
تعریف میانگین و روش محاسبه آن- 
محاسبه میانگین با استفاده از جدول توزیع فراوانی- 
میانگین مرکب- 
میانگین هندسی- 
میانگین همساز یا هارمونیک- 
هاي میانگینویژگی- 
مقایسه نما، میانه و میانگین - 

شرکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده:فعالیت یادگیري
انجام تکالیف داده شده در منزل: فعالیت عملکردي

هاي پراکندگیشاخص: فصل چهارم
تعریف دامنه تغییرات و روش محاسبه آن-
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تعریف انحراف چارکی-
بندي نشدهمحاسبه انحراف چارکی اعداد طبقه-
بندي شدهچارکی اعدادطبقهمحاسبه انحراف -
ها از میانگینمیانگین قدر مطلق انحراف نمره-
تعریف واریانس-
بندي نشدهمحاسبه واریانس اعدادطبقه-
بندي شدهمحاسبه واریانس اعداد طبقه-

محاسبه واریانس با استفاده از روش مستقیم-الف
ش غیرمستقیممحاسبه واریانس با استفاده از میانگین فرضی یا رو-ب

تعریف انحراف استاندارد
محاسبه انحراف استاندارد با استفاده از اعداد خام-
محاسبه انحراف استاندارد با استفاده از توزیع فراوانی-
تأثیر جمع یا ضرب کردن یک عدد ثابت در انحراف استاندارد -
تصحیح انحراف استاندارد یا تصحیح شپرد-
استاندارد مرکبمحاسبه انحراف -
هاي پراکندگیمقایسه شاخص-
گشتاورهاي پیرامون میانگین-
کجی و انواع آن-

شرکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معررفی شده:فعالیت یادگیري
انجام تکالیف در منزل: فعالیت عملکردي

هاي استانداردنمره: فصل پنجم
تعریف رتبه درصدي-
ديمحاسبه رتبه درص-
موارد استفاده رتبه درصدي-
نقاط درصدي-
محاسبه نقطه درصدي-
هاها و چاركدهک-
هاي استانداردنمره-
و روش محاسبه آنZنمره -
Zهاي نمره ویژگی-
Zموارد استفاده از نمره -
و روش محاسبه آنTنمره -
Zهاي دیگر نمره شکل-

گانههاي نهنمره
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شرکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده:فعالیت یادگیري
انجام تکالیف در منزل: فعالیت عملکردي

منحنی طبیعی: فصل ششم
مفهوم منحنی طبیعی-
هاي منحنی طبیعیویژگی-
منحنی طبیعی استاندارد-
سطوح زیر منحنی استاندارد-
جدول منحنی طبیعی استاندارد-
Zمعادل نمره درصدي پیدا کردن رتبه-
پیداکردن نمره خام یا استاندارد معادل با رتبه درصدي-
پیداکردن مساحت منحنی واقع بین دونمره استاندارد-
.گیرداي که نسبت معینی در آن قرارمیپیداکردن فاصله-

شرکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده: فعالیت یادگیري
ام تکالیف در منزلانج:فعالیت عملکردي

همبستگی: فصل هفتم
تعریف همبستگی-
نمودارهاي پراکندگی-
شدت همبستگی-
هاي ضریب همبستگی پیرسونمفروضه-
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون-

محاسبه ضریب همبستگی از راه  اعداد خام-الف
محاسبه ضریب همبستگی از راه انحراف از میانگین-ب
بندي شدهمحاسبه ضریب همبستگی اعداد طبقه-ج
اي اسپیرمنمحاسبه ضریب همبستگی رتیه-
.گذارندعواملی که بر ضریب همبستگی تأثیر می-
تفسیر ضریب همبستگی-
ضریب تعیین-

شرکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده: فعالیت یادگیري
در منزلانجام تکالیف : فعالیت عملکردي

بینیرگرسیون و پیش: فصل هشتم
بینیتعریف پیش-
هاي استانداردبینی نمرهپیش-
رگرسیون به طرف میانگین-
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خط رگرسیون-
بینیمالك بهترین پیش-
مالك حداقل مجذورها-
هاي خامبینی با نمرهپیش-
روش محاسبه ضریب ثابت و شیب خط رگرسیون-
برآوردخطاي استاندارد -

شرکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده:فعالیت یادگیري
انجام تکالیف در منزل:فعالیت عملکردي

احتمال: فصل نهم
تاریخچه احتمال-
)احتمال نطري، احتمال تجربی، احتمال ذهنی(احتمال و انواع آن -
محاسبه احتمال-
جمع حوادث سازگار-
مستقلضرب حوادث -
ضرب حوادث وابسته-
اصول اساسی قانون ضرب-
)تبدیل( جایگشت -
ترتیب-
قاعده ترتیب-
ترکیب-
هاي ترکیبویژگی-
توصیف احتمال یک حادثه-

شرکت فعال در کالس درس و مطالعه منابع معرفی شده: فعالیت یادگیري
انجام تکالیف در منزل:فعالیت عملکردي

اسی آمار استنباطیمفاهیم اس: فصل دهم
تعریف نمونه

گیريهاي نمونهروش
گیريخطاي نمونه

خطاي استاندارد میانگین
خطاي استاندارد میانه

خطاي استاندارد نسبت
خطاي استاندارد انحراف استاندارد

خطاي استاندارد درصد
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هاي آنبرآورد و ویژگی
آزمون فرضیه

خطاي نوع اول
برآنخطاي نوع دوم و عوامل مؤثر 

توان آزمون
سطح معنادار بودن

دامنه و دودامنههاي یکآزمون
تفسیر تأیید یا رد فرضیه

مشارکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده: فعالیت یادگیري-الف
ندارد: فعالیت عملکردي-ب

Tهاي آزمون: فصل یازدهم

استودنتTتاریخچه توزیع 
استودنتTتوزیع 

آزاديدرجات 
استودنتTهاي توزیع ویژگی

در آزمون فرضیهTاستفاده از آزمون 
)آزمون یک گروهی(آزمون فرضیه درباره میانگین جامعه 

هابراي معنادار بودن اختالف بین میانگینTآزمون 
توزیع تفاوت بین دو میانگین

هاي دو نمونه مستقلبراي تفاوت بین میانگینTآزمون 
هاي دو نمونه همبستهبراي تفاوت بین میانگینTآزمون 

هامقایسه توان آزمون
مشارکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده: فعالیت یادگیري-الف
شده در منزلانجام تکالیف داده: فعالیت عملکردي-ب

هاي معناداربودن نسبت، واریانس و همبستگیآزمون: فصل دوازدهم
سبتآزمون ن

آزمون معناداربودن مقایسه یک نسبت با یک نسبت ثابت
آزمون معناداربودن تفاوت بین دو نسبت مستقل

آزمون معناداربودن تفاوت بین دو نسبت همبسته
آزمون واریانس

هاي مستقلمقایسه واریانس
آزمون معناداربودن ضریب همبستگی
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هاي مستقلهآزمون معناداربودن تفاوت دو ضریب همبستگی در نمون
هاي همبستهآزمون معناداربودن تفاوت دو ضریب همبستگی در نمونه

مشارکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده: فعالیت یادگیري-الف
شده در منزلانجام تکالیف داده: فعالیت عملکردي-ب

طرفهتجزیه و تحلیل واریانس یک: فصل سیزدهم
اده از تحلیل واریانسمقدمه و منطق استف

هاي تجزیه و تحلیل  واریانسمفروضه
تفکیک مجموع مجدورات

)میانگین مجذورها(برآورد واریانس جامعه 
Fمحاسبه نسبت 

Fاستفاده از جدول 
هاي محاسبه مجموع مجذورهافرمول

Fها پس از آزمونمقایسه میانگین
کالسی و مطالعه منابع معرفی شدهمشارکت فعال در مباحث : فعالیت یادگیري-الف
شده در منزلانجام تکالیف داده: فعالیت عملکردي-ب

)کااسکوئر(دو آزمون خی: فصل چهاردهم
هاي در این حالت استفاده از آزمون. هاي پارامتریک وجود نداردهاي استفاده از آزموندر پژوهش مواردي وجود دارد که مفروضه

.هاستدو یکی از این نوع آزمونآزمون خی. دغیرپارامتریک ضرورت دار
هاي غیرپارامتریکمقدمه و معرفی آزمون

)دو آزمون خی X2 )
دونیکویی برازش خی

درجات آزادي
دومحاسبه آماره خی

دوتصحیح خی
دومراحل الزم براي اجراي آزمون خی
دووسیله خیاي بهآزمون مستقل بودن متغیرهاي طبقه

راي جدول توافقیدرجات آزادي ب
2×2جدول توافقی 

دوهاي استفاده از آزمون خیمحدودیت
دومحاسبه ضریب همبستگی از طریق خی

مشارکت فعال در مباحث کالسی و مطالعه منابع معرفی شده: فعالیت یادگیري-الف
شده در منزلانجام تکالیف داده: فعالیت عملکردي-ب



١٤٨

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
.هاي کالسی و تکالیف منزل فعال باشندتدریس این درس به روش فعال انجام شود و دانشجویان در انجام تمرین

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی
.انتشارات رشد: تهران. شناسی و علوم تربیتیاحتماالت و آمار کاربردي در روان). 1392. (دالور، علی
:منبع فرعی
انتشارات جهاد : تهران.  ترجمه علیرضا کیامنش) توصیف آماري(ماري در علوم رفتاري، جلد اول استدالل آ).1393.(شیولسون

دانشگاهی
نشر پارسا: تهران. آمار توصیفی در علوم تربیتی). 1391.(هومن، حیدرعلی

انتشارات سمت. آمار استنباطی).1392.(سرمد، زهره

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره16اي، کوتاه پاسخ و تشریحی  هاي چهار گزینهصورت سؤالبه: پایانیارزشیابی

نمره2بینی شده در کالس  هاي یادگیري و پیشنظم و عملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند
نمره2مجموعه تکالیف عملکردي  : ارزشیابی پوشه عملکرد
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») و کیفیی کم(روش تحقیق«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن.1

روانشناسان و مشاوران براي کمک در ارتقاء سالمت روان و رشد همه جانبه، نیازمند شناخت و درك بهتري از رفتار و 
. فرایندهاي روانی افراد انسانی هستند و بدین منظور همواره در صدد توسعه نظریه ها و پژوهش هاي روانشناختی بوده اند

مفروضه هاي فلسفی، راهبردهاي پژوهشی و روش هاي پژوهش در چهارچوب رویکردهاي کمی، کیفی، و ترکیبی آنان از 
برنامه درسی روش تحقیق کمی، کیفی . استفاده می کنند تا به درك بهتري از رفتارها و پدیده هاي روانی افراد دست یابند

و مشاوره با گرایش فعالیت هاي پرورشی درجهت درك رفتارها و و ترکیبی نیز در این راستا براي دوره کارشناسی راهنمایی 
تحقق این امرمستلزم تحلیل درست دانشجویان از برنامه . پدیده هاي روانی دانش آموزان از اهمیت بسزایی برخوردار است

الیت هاي ضرورت آن در پیشبرد بهتر امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان و انجام فعدرسی روش تحقیق و اهمیت و
پژوهشی متناسب با درك نیازهاي آموزش و پرورش و بکار گیري نتایج آن درفهم چگونگی ساخت جهان وحل مسائل 

.روانی و تحصیلی و ایجاد فرصت هاي یادگیري مناسب در محیط کار و زندگی می باشد
مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس
2+1: تعداد واحد

32(ساعت64: زمان درس
ساعت 32نظري و ساعت 

)عملی
آمار استنباطی: پیشنیاز

: نام درس
)کمی و کیفی(روش تحقیق: به فارسی

Research methods:  به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
رفتاري از جمله مفاهیم اساسی، انواع طرح با کمک مطالعه و آشنایی با اصول روش هاي علمی پژوهش در علوم 

تحقیق، روش شناسی، تجزیه وتحلیل داده ها و نتیجه گیري از یافته هاي پژوهشی، و با ایجاد فرصت هاي 
یادگیري مناسب، پیشنهاد یا طرح پژوهشی متناسب با موضوع مربوطه را تهیه و آن را در قالب یک طرح مدون 

.پرورشی و اجتماعی طراحی و استفاده نماید-در موقعیت هاي واقعی آموزشی
با مطالعه اصول روش هاي علمی تحقیق کمی، کیفی و ترکیبی در علوم رفتاري و با استفاده ازاصول و روش 
هاي علمی تهیه شده طرح پژوهش، به دنبال پاسخ به سؤاالت و یا تایید یا رد فرضیه ها ي پژوهشی بوده، و با 

بهتر، ساختار روش شناسی پژوهش را تحلیل و به صورت یک گزارش علمی ارائه ایجاد فرصت هاي یادگیري 
. نماید

:شایستگی اساسی
Ck&pck 1-2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

در مورد تحقیقات تحقیقات علمی
علمی، دانش و 
اطالعات ارائه شده در 
متون مربوطه را جمع 
آوري و بدون ارائه 

حاصل، آن را تحلیل 
.گزارش نموده است

ضمن آشنایی با تحقیقات 
علمی، تفاوت و تشابه 
مباحث مربوطه را مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
هاي خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

در موضوع تحقیقات علمی، 
تفاوت و تشابه مفاهیم و 
رابطه آنها با یکدیگر را 

ابی  مورد مقایسه و ارزی
قرار داده و یافته هاي خود 
را به صورت یک گزارش 

.منسجم ارائه نموده است
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مفاهیم اساسی 
تحقیق

مفاهیم اساسی تحقیق 
را مورد مطالعه قرار 
داده، واطالعات و 
دانش موجود را جمع 
آوري و بدون مقایسه و 
تحلیل، آنها را گزارش 

.نموده است

با مطالعه مفاهیم اساسی 
آنها را تعریف تحقیق، 

نموده و با درك مناسب از 
آنها، و مقایسه این مفاهیم، 
نتایج ناشی از این مقایسه 
را به صورت منسجم 

.گزارش نموده است

مفاهیم اساسی تحقیق و 
تفاوت و تشابه آنها را مورد 
مقایسه، تحلیل و ارزیابی 
قرار داده و یافته ها و دست 
آوردهاي خود را به صورت 

ش نموده مکتوب گزار
.است

اصول و روش هاي 
تحقیق

در اصول و روش هاي 
تحقیق، دانش و 
اطالعات موجود در 
متون مربوطه را جمع 
آوري و بدون انجام 
مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.  را گزارش نموده است

موضوع اصول و روش هاي 
تحقیق را از جهت شباهت 
ها و تفاوت ها و شیوه هاي 

و کاربستن، با یکدیگر اجرا 
مورد مقایسه قرار داده و 
دالیل خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

موضوع اصول و روش 
هاي تحقیق را از لحاظ 
نحوه اجرا، تفاوت ها و 
شباهت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه، تحلیل و ارزیابی 
قرار داده است و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 

گزارش منسجم ارائه یک 
.نموده است

طرح وگزارش 
علمی پژوهش

در مورد موضوع طرح و 
گزارش علمی پژوهش، 
دانش و اطالعات 
موجود در متون را 
گردآوري و با درك 
درست از آنها، دالیل و 
استدالالت خود را در 
قالب یک گزارش ارائه 

.نموده است

طرح و گزارش علمی 
پژوهش را تهیه، و از لحاظ 
ویژگی ها و روش هاي 
اجرا و کاربستن  مورد 
مقایسه قرار داده و نتایج را 
بدون تجزیه و تحلیل در 
قالب یک گزارش ارائه 

.نموده است

طرح و گزارش علمی 
پژوهش را از لحاظ ویژگی 
ها، نحوه نگارش و گزارش 
به صورت علمی، مورد 
مقایسه، تحلیل و ارزیابی 
قرار داده و استدالالت خود 

در قالب یک گزارش را 
.منسجم ارائه نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

تحقیقات علمی:  فصل اول
تحقیق کمی، تعریف و انواع آن از لحاظ هدف و ماهیت-
تحقیق کیفی، تعریف، ویژگی ها و انواع رویکردها-
تحقیق ترکیبی، تعریف، ویژگی ها و انواع آن-

:یادگیريفعالیت 
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه منابع معرفی شده و تکمیل برگه سؤاالت)2
تهیه جدول مقایسه ویژگی ها، تفاوت ها و شباهت هاي تحقیقات کمی، کیفی و ترکیبی)3
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ندارد: فعالیت عملکردي

مفاهیم اساسی تحقیق: فصل دوم
مسئله تحقیق-
تحقیقاهداف -
سؤاالت تحقیق-
فرضیه هاي تحقیق-
متغیرهاي تحقیق-
تعاریف نظري و عملیاتی مفاهیم-

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده)2
و شاگردو تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم ) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)3

فعالیت هاي عملکردي
انتخاب یک موضوع تحقیق با توجه به عالقه شخصی و نوشتن اهداف، سؤاالت، فرضیه ها، متغیرها و تعریف نظري و )1

عملیاتی آن و ارائه در کالس

روش شناسی: فصل سوم
طرح تحقیق و انواع آن-
جامعه و نمونه و تعریف آنها-
روش هاي نمونه گیري -
ه گیري و گردآوري اطالعاتابزارهاي انداز-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

فعالیت عملکردي
تهیه روش شناسی موضوع انتخابی خود و ارائه گزارش آن درکالس)1
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انواع روش هاي تحقیق: فصل چهارم
...)مقایسه اي و-زمینه یابی، همبستگی، علی(توصیفیروش هاي تحقیق -
...) شبه آزمایشی، آزمایشی، نیمه آزمایشی و(روش هاي تحقیق آزمایشی-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2
مقایسه ویژگی هاي آنها با یکدیگرتهیه جدول یا نمودار انواع روش هاي تحقیق و )3

: فعالیت عملکردي
تعیین نوع روش تحقیق موضوع انتخابی خود و ارائه آن در کالس)1

تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیري: فصل پنجم
تجزیه و تحلیل داده ها-
نتیجه گیري و بحث در نتایج-
محدودیت ها و پیشنهادات -

فعالیت یادگیري
هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شدهمشارکت در بحث ) 1
مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2

فعالیت عملکردي
تعیین روش مناسب آماري براي تجزیه و تحلیل داده ها)1
تعیین محدودیت هاي احتمالی تحقیق و ارئه آن در کالس)2
تعیین مالحظات اخالقی در اجراي پژوهش و ارائه آن در کالس)3

و گزارش پژوهش) پروپوزال(رحتهیه ط: فصل ششم
پژوهشی) پروپوزال(شیوه هاي تهیه طرح-
پژوهشی-شیوه هاي تهیه گزارش و مقاله علمی-
شیوه هاي اسناد وگزارش منابع اطالعاتی-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده) 1
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مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2
عملکرديفعالیت 

و گزارش پژوهشی در رشته تخصصی خود) پروپوزال(تهیه طرح)1

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري به 
انجام فعالیت هاي عملکردي . ده استهمراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح ش

براي درك عمیق تر و یادگیري بهتر نیز مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها، تهیه طرح پژوهشی به 
صورت انفرادي، گزارش آن در کالس، و اجراي آن درموقعیت هاي واقعی مؤسسه آموزشی یا پژوهشی محل خدمت یا 

.محل سکونت خود می باشد
منابع آموزشی.4

:منابع اصلی
انتشارات رشد: تهران. مبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی) 1393(دالور، علی-
نشر دیبا: تهران. پایه هاي پژوهش در علوم رفتاري) 1371(هومن، حیدرعلی-

: منابع فرعی
نشر دوران: تهران. م تربیتیروش هاي تحقیق در روانشناسی و علو) 1384(سعدي پور، اسماعیل-
. ترجمه و افزوده ها، غالمرضا نفیسی و کامران گنجی. روش هاي پژوهش در علوم رفتاري) 1389(کازبی، پل کریس-

انتشارات آینده درخشان
انتشارات سمت: تهران. راهنماي عملی پژوهش کیفی) 1391(حیدر علی، هومن-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مباحث نظري پایان ترم به میزان ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره12
نمره2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی : ارزشیابی فرآیند

نمره6مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
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»مباحث اساسی در روان شناسی«سرفصل درس 
:آنمعرفی درس و منطق .1

. روان شناسی، علم مطالعه رفتار و فرایندهاي ذهنی است و با کمک آن می توان به شناخت بهتري از خود و دیگران دست یافت
دانشجو معلمان در آغاز دوره کارشناسی، به صورت فشرده با مباحث اساسی علم روان شناسی آشنا می شوند و بـه یـک دیـدگاه    

روان شناسـی این درس مبناي آموختن دروس مهم دیگري نظیر روان شناسی رشـد، .کنندکلی از این رشته علمی دست پیدا می
دانشجویان با استفاده از مباحث روان شناسی بـه شـناخت عمیـق    . و آسیب شناسی روانی است، روان شناسی اجتماعی،شخصیت

هبـود کیفیـت آمـوزش و ارائـه خـدمات      تري از ویژگی ها و نیازهاي دانش آموزان دست پیدا می کنند و از ایـن مباحـث بـراي ب   
.راهنمایی و مشاوره در محیط هاي آموزشی استفاده می کنند

مشخصات درس

نظري: نوع درس

3: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

: نحوه تدریس

:  نام درس

مباحث اساسی در روان شناسی: به فارسی

essentialبه انگلیسی issues in psychology :

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

ضمن کسب دانش پایه در مورد مباحث اساسی روان شناسی، نقـش ایـن مباحـث را در شـناخت ویژگـی هـا و       
روان شناسی را در انجـام خـدمات   همچنین  کاربرد مباحث اساسی . نیازهاي دانش آموزان تحلیل و گزارش کند

راهنمایی و مشاوره در محیط هاي آموزشی مشخص کرده و از آن براي بهبود فرایند آموزش و ارتقاي بهداشـت  
.روانی دانش آموزان، خانواده هاي آنان و کارکنان مدرسه استفاده کند

ت ها و نیازهاي شخصی دست پیـدا  با مطالعه مباحث این رشته علمی به درك عمیق تري از توانایی ها، محدودی
از آموخته هاي خود در این درس، براي یادگیري موفقیت آمیز . کند و سطوح باالتري از خودشناسی را کسب کند

سایر دروس مرتبط با روان شناسی استفاده کند و ضمن برقرار کردن ارتباط میان مطالـب آموزشـی ایـن حـوزه،     
.به دست آوردیادگیري منسجم و سازمان یافته اي را :شایستگی اساسی

pck&Ck 1-2کـــد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

رویکردهاي علمـی  
اولیــه و معاصــر در 

روان شناسی

با تاریخچـه علـم روان   
ــده و   ــنا ش شناســی آش
ــري    ــکل گی ــوه ش نح
رویکردهـــاي اولیـــه و 
معاصر را در علـم روان  
شناســــی بررســــی و 

.گزارش نماید

قوت هر یک نقاط ضعف و 
از این رویکردها را تحلیل و 

.گزارش نماید

رونــــــد تغییــــــرات در 
رویکردهاي اولیه و معاصـر  
را در علـــم روان شناســـی 
مــورد تحلیــل قــرار داده و 
رویکردهاي نوین این حوزه 

. را پیش بینی کند
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ــت   ــانی زیسـ مبـ
شناختی احسـاس،  

ادراك و رفتار

دانش پایه را در زمینـه  
ــدن   ــان ب ــاط می و ارتب

.روان کسب نماید

ــی از   ــان یکـ ــاط میـ ارتبـ
فرایندهاي روانی را با مبانی 
ــب   ــک آن در قال فیزیولوژی

.یک تصویر ارائه نماید

نقش قسمت هاي مختلـف  
ــبی را در  ــتگاه عصــ دســ
فرایندهاي روانی در قالـب  
یک چارت خالصه کرده و 

.ارائه دهد

موضوعات مطـرح  
ــم روان  در علــــ

رشــد، ( شناســی
، یادگیري، انگیزش

......)شخصیت و 

با موضوعات مطرح در 
علم روان شناسی آشـنا  
شده و نقش هر یک از 
ایــــن مباحــــث را در 
شــناخت انســان مــورد 

.تحلیل قرار دهد

یکی از مباحث اساسی علم 
روان شناســـی را انتخـــاب 
کرده و نظریه هاي مطـرح  
در آن را با یکدیگر مقایسـه  

.نماید

کاربرد یکی از مباحث روان 
ــی  ــیط شناســ را در محــ

آموزشی تحلیل و گـزارش  
.نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
روان شناسی چیست؟: فصل اول

گستره روان شناسی- 
رویکردهاي اولیه به روان شناسی- 
رویکردهاي معاصر به روان شناسی- 
رویکردي مثبت به روان شناسی- 
مشاغل و تخصص هاي روان شناسی- 

:یادگیريفعالیت 
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی) 1
بررسی نقاط ضعف و قوت رویکردها) 2
شناسایی روند تغییرات در رویکردهاي مطرح در علم روان شناسی و بررسی دالیل آن) 3

:  فعالیت عملکردي
سش هاي اساسی این حوزهارائه جدول مقایسه رویکردهاي اولیه و معاصر روان شناسی از نظر پاسخ به پر)1

روش هاي علمی روان شناسی: فصل دوم
کشف روان شناسی به عنوان یک علم- 
انواع تحقیق- 
تحلیل و تفسیر داده ها- 
چالش هاي تحقیق- 

:فعالیت یادگیري
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مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی) 1
مقایسه یافته هاي انواع مختلف تحقیق) 2

ندارد: فعالیت عملکردي

مبانی زیست شناختی رفتار: فصل سوم
دستگاه عصبی و سلول هاي عصبی-
ساختار مغز و کارکردهاي آن-
دستگاه درون ریز-
الگوي ژنتیکی و تکاملی رفتار-

:فعالیت یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی) 1
کالس همراه با پاسخ به پرسش هاي سایر دانشجویانجستجو و ارائه تصاویر و فیلم هاي آموزشی در ) 2

ندارد:  فعالیت عملکردي

رشد انسان: فصل چهارم
رشد پیش از تولد-
هیجانی در دوران کودکی/ رشد جسمی، شناختی، اجتماعی-
هیجانی در دوران نوجوانی/ رشد جسمی، شناختی، اجتماعی-
ران بزرگسالی و پیريهیجانی در دو/ رشد جسمی، شناختی، اجتماعی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی) 1
جستجو و ارائه تصاویر و فیلم هاي آموزشی در کالس همراه با پاسخ به پرسش هاي سایر دانشجویان) 2

:فعالیت عملکردي
ساس آموخته هاي این فصلاز نظر ویژگی هاي تحولی بر ا) یک کودك یا نوجوان( بررسی یک مورد)  1

.)با توجه به محدود بودن زمان این مبحث به صورت خالصه ارائه می شود(احساس و ادراك: فصل پنجم
دنیا را چگونه احساس و ادراك می کنیم؟-
دستگاه بینایی-
دستگاه شنوایی-
سایر حس ها-
ادراك و روان شناسی عوامل انسانی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
جستجو و ارائه تصاویر و فیلم هاي آموزشی در کالس همراه با پاسخ به پرسش هاي سایر دانشجویان) 2



١٥٧

ندارد:  فعالیت عملکردي

.)با توجه به محدود بودن زمان این مبحث به صورت خالصه ارائه می شود(حاالت هشیاري: فصل ششم
هشیاريماهیت - 
خواب و رویا- 
هیپنوتیزم- 
مراقبه- 
داروهاي روان گردان- 
پدیده هاي فراروانی- 

:فعالیت یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
جستجو و ارائه تصاویر و فیلم هاي آموزشی در کالس همراه با پاسخ به پرسش هاي سایر دانشجویان) 2

ندارد:فعالیت عملکردي

یادگیري: هفتمفصل 
اانواع یادگیري-
شرطی شدن کالسیک-
شرطی شدن کنشگر-
یادگیري مشاهده اي-
عوامل شناختی در یادگیري-
عوامل زیست شناختی و فرهنگی در یادگیري -

:فعالیت یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی) 1
موزشی در کالس همراه با پاسخ به پرسش هاي سایر دانشجویانجستجو و ارائه تصاویر و فیلم هاي آ) 2
ارائه مثال براي انواع یادگیري با توجه به تجارب روزانه) 3

:  فعالیت عملکردي
ارائه جدول براي روشن شدن نقش هر نوع یادگیري در زندگی انسان با توجه به دوره سنی افراد)1

حافظه: فصل هشتم
ماهیت حافظه-
رمزگردانی حافظه-
اندوزش حافظه-
بازیابی حافظه-
حافظه فعال، حافظه درازمدت و حافظه ضمنی-
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فراموشی-
راهبردهاي حافظه و مطالعه-

:فعالیت یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی) 1
نقد و تحلیل راهبردهاي بهبود حافظه و ارائه راهبردهاي خالقانه) 2

ندارد:یت عملکرديفعال

زبان واندیشه: فصل نهم
زبان و ارتباط-
تشکیل مفهوم-
حل مسئله-
تفکر انتقادي، استدالل و تصمیم گیري-
زبان و اندیشه-
فراگیري زبان و تحول زبانی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی) 1
زبانی یک کودك و مقایسه با مباحث آموخته شدهمشاهده توانایی هاي ) 2

ندارد:فعالیت عملکردي

هوش: فصل دهم
ماهیت هوش-
هوش آزمایی-
علوم عصب نگر و هوش-
نظریه هوش هاي متعدد-
حدود هوش و خالقیت-
تاثیر وراثت و محیط -

:فعالیت یادگیري
کالسیمطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث ) 1
بررسی روند تغییرات در نظریه هاي هوش و بررسی نقاط ضعف و قوت ) 2

ندارد: فعالیت عملکردي

انگیزش و هیجان: فصل یازدهم
رویکردهاي انگیزش- 
)به طور خالصه( گرسنگی - 
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)به طور خالصه( میل جنسی - 
انگیزه هاي شناختی اجتماعی- 
هیجان- 
فرهنگی در هیجان/ اجتماعیعوامل شناختی، رفتاري و - 

:فعالیت یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
ارائه پیشنهادات کاربردي در زمینه استفاده از انگیزه هاي شناختی اجتماعی دانش آموزان در کالس درس)2

ندارد:فعالیت عملکردي

شخصیت: فصل دوازدهم
نظریه هاي شخصیت- 
روان پویاییدیدگاه هاي-
دیدگاه هاي رفتاري و شناختی اجتماعی-
دیدگاه هاي شناختی-
دیدگاه هاي انسانگرا-
دیدگاه هاي صفتی-
شخصیت سنجی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
مقایسه  نظریه هاي شخصیت و مشخص کردن نقاط ضعف و قوت آنها)2

ندارد:عملکرديفعالیت 

اختالالت روانی: فصل سیزدهم
تعریف رفتار نابهنجار-
اختالالت اضطرابی-
اختالالت گسستی -
اختالالت خلقی-
اسکیزوفرنی-
اختالالت شخصیت-

:فعالیت یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
و مقایسه مشاهدات با آموخته هاي نظري مشاهده یک مورد مبتال به یکی ازاختالالت روانی )2

ندارد:فعالیت عملکردي
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درمان اختالالت روانی : فصل چهادهم
درمان هاي زیست شناختی- 
روان درمانی- 
رویکردهاي اجتماعی فرهنگی و درمان- 
اثربخشی روان درمانی- 

:فعالیت یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
مکمل روش هاي درمانی براي بهبود شرایط مراجعتحلیل نقش )2

ندارد:فعالیت عملکردي

فشار روانی، کنار آمدن و سالمتی: فصل پانزدهم
روان شناسی سالمتی- 
فشار روانی و منشا آن- 
پاسخ به فشار روانی- 
فشار روانی و بیماري- 
راهبردهاي کنار آمدن- 
زندگی سالم- 

:فعالیت یادگیري
شده و شرکت در مباحث کالسیمطالعه منابع معرفی )1

:  فعالیت عملکردي
شناسایی منابع فشار روانی بر روي دانشجویان و پیشنهاد راهبرد هاي کنار آمدن سازگارانه با این منابع)1

روان شناسی اجتماعی: فصل شانزدهم
تفکر اجتماعی- 
نفوذ اجتماعی روابط میان گروهی- 

تعامل اجتماعی- 
درونی سازيتغییر نگرش، قانع سازي و - 

:فعالیت یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1

:فعالیت عملکردي
دانشجویان با استفاده از مطالب آموخته شده، طرحی را براي تغییر نگرش دانش آموزان در یک زمینه واقعی پیشنهاد مـی  )1

.کنند
با توجه به اینکه اغلب سرفصل هاي این درس در تـرم هـاي بعـد در قالـب دروس مسـتقل بـه       : قابل توجه اساتید محترم



١٦١

.دانشجویان ارائه می شود، این فصول به صورت خالصه و فصول غیر تکراري با تفصیل بیشتر تدریس شود

راهبردهاي تدریس. 3
از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري همراه بـا مشـارکت دانشـجویان و    تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري نیازمند استفاده

کار گروهی دانشجویان فرصت هاي یادگیري غیـر مسـتقیم و   . تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است
شـی  فعالیت هاي عملکردي بکارگیري آموخته هاي نظري را در موقعیـت هـاي واقعـی آموز   . غیر رسمی را فراهم می آورد

.ممکن می سازد
منابع آموزشی.4

:منابع اصلی
نشر رسا: تهران. ترجمه مهرداد فیروزبخت) جلد اول و دوم( زمینه روان شناسی ) 1392. (سانتراك، جان دبلیو- 
نشـر  : تهـران . ترجمه مهدي گنجی و حمزه گنجی) جلد اول و دوم( زمینه روان شناسی ) 1392. (اتکینسون و هیلگارد- 

ساواالن
انتشارات رشد: تهران. زمینه روان شناسی ترجمه دکتر محمد تقی براهنی و همکاران) 1391. (اتکینسون و همکاران- 
اتکینسـون و  زمینـه روان شناسـی  ) 1392. (و  واگنـار، ویلـم  . فردریکسـون، باربـارا  .  الفتوس، جفري. هکسما، سوزان- 

انتشارات ارجمند: تهران. ارجمندترجمه دکتر حسن رفیعی و دکتر محسن) جلد اول.  ( هیلگارد
: منبع فرعی

نشر روان: تهذان. ترجمه یحیی سید محمدي) جلد اول و دوم(روان شناسی عمومی) 1390. (کاالت، جیمز- 
نشر ویرایش. ترجمه دکتر حمزه گنجی) جلد اول و دوم(روان شناسی عمومی ) 1389. (راتوس، اسپنسر- 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره12از مباحث نظري ترم ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، چند گزینه اي و ترکیبی( آزمون : شیابی پایانیارز

4آزمون میـان تـرم   –نمره 2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی :ارزشیابی فرآیند
نمره

نمره2مجموعه تکالیف عملکردي :ارزشیابی پوشه کار
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»روانشناسی تحولی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

روانشناسی تحولی دریچه عظیمی بر روي روانشناسی جدید گشوده است و فرآورده هاي آن، دانش ما را غنی تر ساخته و 
مطالعه پدیدایی فرایندهاي روانشناسی تحولی علم بررسی و . زمینه هاي کاربرد روانشناسی را عمیقا توسعه بخشیده است

.یعنی مطالعه منشاء ساخت هاي روانی، چگونگی تحول آنها و نقطه انتهایی تحول آنهاست. روانی در طول رشد است
در این راستا . شناخت مبنا و تحول رفتار فرد از لحاظ پدیدایی شکلی و کنشی از اهداف مهم این درس به شمار می آید

جویان نسبت به مفاهیم پایه، روش شناسی و نظام هاي تحولی بنیادي همچنین دستیابی به ایجاد شناخت نسبی در دانش
تحقق این امر در گرو آن . یک درك کلی و اجمالی از دوره هاي پیش تولدي، کودکی، نوجوانی و بزرگسالی مورد نظر است

ا نیازهاي خود و دانش آموزان در حین است که دانشجویان توانایی تحلیل برنامه درسی روانشناسی تحولی و تطبیق آن ب
آموزش و ارائه خدمات راهنمایی و پرورشی را کسب نموده و فرصت هاي یادگیري مؤثر و ارتقاء سالمت روانی دانش 

.آموزان را با بهره گیري از ظرفیت هاي محیط زندگی، طراحی نمایند
مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

مباحث اساسی : یشنیازپ
در روانشناسی

روانشناسی تحولی:  به فارسی:  نام درس

Developmental Psychology: به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

در حوزه آموزش و پرورش و به با مطالعه پدیدایی فرایندهاي روانی در طول رشد و ارتباط آن با مباحث اساسی
خصوص ارائه خدمات راهنمایی و پرورشی در مدارس، تحول رفتار کودك از لحاظ پدیدایی شکلی و کنشی را 
مورد شناسایی قرار دهد و تحلیل و ارتباط آن با نیازهاي دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت هاي آموزشی، 

.نمایدپرورشی و اجتماعی محل خدمت خود را گزارش
ساختار برنامه درسی روانشناسی تحولی، شامل مبانی، اصول، نظریه ها، مبنا، چگونگی تحول و نقطه انتهایی 

با مقایسه دوره . تحول فرایندهاي روانی در سطوح بدنی، شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخالقی را تحلیل نماید
ودکی سوم، نیازهاي آنان را بهتر درك نمایند و هاي تحولی پیش تولدي، نوزادي، کودکی اول، کودکی دوم و ک

متناسب با این نیازها خدمات راهنمایی، مشورتی و پرورشی را در موقعیت هاي آموزشی و پرورشی طراحی و 
.استفاده نماید

با مقایسه موضوع هاي اساسی تحول و ویژگی هاي دوره هاي تحولی نوجوانی، جوانی، میانسالی، بزرگسالی و 
ازهاي آنان را بهتر درك نمایند و متناسب با این نیازها خدمات راهنمایی، مشورتی و پرورشی را به دانش پیري، نی

آموزان و والدین در موقعیت هاي واقعی آموزشی و پرورشی و اجتماعی محل سکونت و خدمت خود طراحی و 
.استفاده نماید

:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

دانش واطالعات 
مربوط به مفاهیم 

اساسی تحول

در مورد مفاهیم اساسی 
تحول در فرایندهاي 
روانی در طول رشد 
صرفا اطالعات ارائه 
شده را جمع آوري و 
بدون ارائه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 

مفاهیم اساسی تحول و 
رشد فرایند هاي روانی و
تفاوت و تشابه مفاهیم را 
مورد مقایسه قرار داده و 
یافته هاي خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نموده است

مفاهیم اساسی تحول و 
رشد فرایندهاي روانی و 
تفاوت و تشابه مفاهیم و 
رابطه آنها با یکدیگر را 
مورد مقایسه قرار داده و 
دالیل خود را در قالب 

یک یافته ها به صورت
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آن را گزارش نموده 
.است

گزارش منسجم ارائه نموده 
.است

نظام ها و نظریه 
هاي روانشناسی 

تحولی

در مقایسه نظام ها و 
نظریه هاي تحولی، 
صرفا اظالعات و دانش 
موجود را جمع آوري و 
بدون مقایسه و تحلیل 
این دیدگاه ها، آن را 

.گزارش نموده است

نظام ها و نظریه هاي 
روانشناسی تحولی  و 

با یکدیگر مورد ژنتیک را 
مقایسه قرار داده و یافته 
هاي ناشی از این مقایسه را 
به صورت منسجم گزارش 

.نموده است

نظام ها و نظریه هاي 
روانشناسی تحولی  و 
ژنتیک و تفاوت و تشابه 
آنها را مورد مقایسه قرار 
داده و مورد تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار می 
دهد و یافته ها و دست 

خود را به صورت آوردهاي 
مکتوب گزارش نموده 

.است

شناخت و بررسی 
پدیدایی شکلی و 
کنشی دوره هاي 

تحولی

در موضوع شناخت 
دوره هاي تحولی، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوري و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.  را گزارش نموده است

موضوع شناخت و یررسی 
هاي تحولی پدیدایی دوره 

را از جهت شباهت ها و 
تفاوت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و دالیل 
خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

دوره هاي پدیدایی تحول 
شکلی و کنشی را از لحاظ 
ویژگی، تفاوت ها و 
شباهت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه، تجزیه و تجلیل و 

است و ارزیابی قرار داده 
دالیل و استدالل خود را 
به صورت یک گزارش 

.منسجم ارائه داده است

شناخت و بررسی 
پدیدایی شکلی و 
کنشی سطوح 

بدنی، (تحول
شناختی، عاطفی، 

)اجتماعی و اخالقی

در موضوع تحول 
جسمانی، شناختی، 
عاطفی، اجتماعی و 
اخالقی دانش و 
اطالعات موجود در 
متون را صرفا گردآوري 

دالیل و استدالالت و 
خود را در قالب یک 
گزارش ارائه نموده 

.است

در موضوع تحول جسمانی، 
شناختی، عاطفی، اجتماعی 
و اخالقی دانش و اطالعات 
موجود از لحاظ ویژگی ها، 
تفاوت ها و شباهت ها مورد 
مقایسه قرار داده و دالیل 
تفاوت ها و شباهت ها را 
بدون تجزیه و تحلیل در 

زارش ارائه قالب یک گ
.نموده است

در موضوع تحول جسمانی، 
شناختی، عاطفی، اجتماعی 
و اخالقی دانش و 
اطالعات موجود در متون 
را از لحاظ ویژگی، تفاوت 
ها و تشابهات با یکدیگر 
مورد مقایسه و تجزیه 
وتحلیل قرار داده و 
استدالالت خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نموده است

اجمالی شناخت 
پدیدایی شکلی و 

انعقاد کنشی از
نطفه  تا مرگ

در موضوع شناخت 
دوره هاي تحولی، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوري و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

موضوع شناخت و یررسی 
پدیدایی دوره هاي تحولی 
را از جهت شباهت ها و 

با یکدیگر مورد تفاوت ها
مقایسه قرار داده و دالیل 
خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

دوره هاي پدیدایی تحول 
شکلی و کنشی را از لحاظ 
ویژگی، تفاوت ها و 
شباهت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه، تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار داده است و 
دالیل و استدالل خود را 
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گزارش به صورت یک.است.  را گزارش نموده است
.منسجم ارائه داده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.4

مفاهیم اساسی در روانشناسی تحولی و رشد: فصل اول
مفهوم تحول، مفهوم رشد، تفاوت و تشابه مفاهیم تحول و رشد-
تعریف روانشناسی تحولی-
تعریف روانشناسی ژنتیک-
با روانشناسی تحولی یا ژنتیکتعریف روانشناسی کودك و مقایسه آن-
مفهوم مرحله در روانشناسی تحولی و فیزیولوژیک-
تاریخچه روانشناسی تحولی-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)4
تکمیل جدول روند تغییرات آموزش روانشناسی تحولی و شناسایی دالیل آن)5
کمیل برگه سؤاالتمطالعه منابع معرفی شده و ت)6
و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)7

ندارد: فعالیت عملکردي

موضوعات اساسی در روانشناسی تحولی و رشد: فصل دوم
نقس وراثت یا محیط در رشد و تحول-
گسستگی یا پیوستگی تحول-
مختلف سازمان روانی تعامل یا عدم تعامل زمینه هاي -
)فعال یا غیر فعال بودن کودك(نقش کودك در تحول-
منشاء تفاوت هاي فردي و ابعاد آن-
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فرهنگی در میزان و شکل تحول-نقش بافت اجتماعی-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)8
شناسایی دالیل آنتکمیل جدول روند تغییرات آموزش روانشناسی تحولی و)9

مطالعه منابع معرفی شده و تکمیل برگه سؤاالت)10
و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)11

با نظر استاد مربوطه: فعالیت عملکردي

دیدگاهها و روش هاي روانشناسی علمی: فصل سوم
دیدگاه طبیعت نگري و روش تجربی-
یدگاه انسان نگري و روش بالینید-
چهار چوب روش شناختی بررسی هاي تحولی در سطح شکل گیري طرح هاي مبتنی بر همبستگی، طرحهاي -

آزمایشی و طرح هاي مبتنی بر تک بررسی-تجربی
، مشاهده )مشاهده طبیعی، مشاهده ساخت دار(چهار چوب روش شناختی بررسی هاي در سطح گرد آوري داده ها-

و مشاهده فرا تحلیلیتعامل 

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)4
مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی تحولی)5
و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)6

فعالیت هاي عملکردي
دیدگاهها و روش هاي روانشناسی علمیتهیه جدول مقایسه)2

نظام ها و نظریه هاي بنیادي روانشناسی تحولی: فصل چهارم
دیدگاه فطري نگر-
نظام گزل-
نظام پیاژه-
نظریه زیگموند فروید-
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فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)3
تحولیمطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی)4
تهیه جدول مقایسه نظام ها و نظریه هاي بنیادي روانشناسی تحولی)5

فعالیت هاي عملکردي
طراحی شیوه هاي استفاده از نظام ها و نظریه هاي بنیادي تحولی در فرایند راهنمایی و مشاوره)2

بررسی اجمالی دوره هاي تحولی از نطفه تا پایان کودکی: فصل پنجم
در سطح نمو یا تغییرات کالبد شناختی و فیزیولوژیک، مراحل نمو پیش تولد و شرایط زیستی درون رحمی:تولديپیش 

)زیگوت(دوره تخمک بارور-
دوره رویانی-
دوره جنینی-

مفهوم، گستره و سطوح تغییرات گوناگون و همه جانبه از تولد تا پایان زندگی:پس از تولد
)شیرخوارگینوزادي، ( کودکی اول-
)کودکی میانه(کودکی دوم-
)کودکی پایانی(کودکی سوم-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی تحولی)2
تهیه جدول یا نمودار خالصه دوره هاي تحولی و ویژگی هاي آنها از نطفه تا پایان کودکی)3

فعالیت عملکردي
و آن ) بدون نوشتن مطلب(هر دانشجو دوره هاي تحولی، بحران ها و موفقیت هاي تحولی زندگی خود را ترسیم نماید)1

.را در کالس ارائه بدهد

بررسی اجمالی دوره هاي تحول از نوجوانی تا مرگ: فصل ششم
)نوجوانی اول، نوجوانی دوم، نوجوانی سوم(نوجوانی-
)سالخوردگی و پیري(، اواخر بزرگسالی)میانسالی(، اواسط بزرگسالی)جوانی(بزرگسالیاوایل : بزرگسالی-

فعالیت یادگیري
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مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)6
مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی تحولی)7
تهیه جدول مقایسه دوره هاي تحولی از نوجوانی تا مرگ)8

عملکرديفعالیت 
بررسی و طراحی فرایند رشد و تحول یک دوره تحولی فرد به صورت میدانی)3

سطوح تحول و نمو: فصل هفتم
تحول و نمو بدنی-
تحوي شناختی-
تحول عاطفی و هیجانی-
تحول اجتماعی-
تحول اخالقی-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)4
ابع معرفی شده روانشناسی تحولیمطالعه متون و من)5
تهیه جدول یا نمودار خالصه ویژگی ها و کیفیت تحوالت بدنی، شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخالقی از نطفه تا پایان )6

کودکی

ندارد: فعالیت عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري.5

استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري به تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند 
انجام فعالیت هاي عملکردي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است

براي درك عمیق تر، یادگیري بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی و انجام راهنمایی و مشاوره نیز 
.مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشدمستلزم 

منابع آموزشی.4
:منابع اصلی

انتشارات سمت: تهران. روانشناسی ژنتیک تحول روانی از تولد تا پیري) 1392(منصور، محمود-
ارات انتش: تهران. از روان تحلیل گري تا رفتارشناسی2روانشناسی ژنتیک) 1392(دادستان، پریرخ. منصور، محمود-
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سمت
نشر ارسباران: تهران. ترجمه یحیی سید محمدي) جلد اول.(روان شناسی رشد از لقاح تا کودکی) 1383(برك، لورا-
نشر ارسباران: تهران. ترجمه یحیی سید محمدي) جلد دوم.(روان شناسی رشد از لقاح تا کودکی) 1383(برك، لورا-

:منبع فرعی
-Thampson, D., Hogan, J.D., Clark, P.M.(2012). Development psychology in

historicalperspective. John willey and sons Inc
-Quinn, P.slater, A.M. (2012). Developmental psychology: Revisiting the classic

studies. Sage publication Ltd.

-Kail. R.V. Cavanaugh, J.C.(2012).Human development: a life spans view.
Cengage learning press.

-Kerig, P.K., schulz. M.S. Hauser, S.T. (2012). Adolesence and beyond: Family
process and development. Oxford University press.

-Sogate, S.Reesse, E. (2012). Contemporary Debates in childhood education and
development. Routledge press.

-Mitchdl, P.Zigler, F. (2011). Fundamentals of developmental psychology.
Psychology  press.

-Miller, P. (2011). Theoris of developmental psychology worth publishers, in
corporated.

ارزشیابی یادگیريراهبردهاي . 5
مباحث نظري پایان ترم به میزان ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره15
نمره3نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی : ارزشیابی فرآیند

نمره2ملکردي مجموعه تکالیف ع: ارزشیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
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»آسیب شناسی اجتماعی«سرفصل درس 
:منطق آنمعرفی درس و . 1

این رشته علمی به بررسی علل، . آسیب شناسی اجتماعی، علم مطالعه و ریشه یابی نابهنجاري ها و بی نظمی هاي اجتماعی است
خودکشی، شیوه هاي پیشگیري و درمان آسیب ها و نابسامانیهاي اجتماعی نظیر اعتیاد، کج رفتاري هاي اقتصادي، طالق،

دانشجو معلمان در جریان این درس با علل زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی موثر بر شکل . می پردازد.... روسپیگري و 
گیري و شیوع آسیب هاي اجتماعی آشنا می شوند و در جهت پیشگیري اولیه این آسیب ها از طریق بهسازي محیط اجتماعی مدرسه 

نه تر از درمان است و براي جلوگیري از بروز و شیوع کج رفتاري ها باید می آموزند که پیشگیري آسان تر و عاقالآنها. فعال می شوند
براي این منظور دانشجویان اقدامات موثري را براي سالم سازي محیط . زمینه هاي اجتماعی آن را شناسایی کرد و از میان برداشت

دانشجویان در این . ل خدمت خود کسب می کننداجتماعی خانواده و مدرسه طراحی می کنند و توانایی اجراي این طرح ها را در مح
درس با گونه هاي مختلف آسیب هاي اجتماعی خصوصا آسیب هاي اجتماعی نوپدید آشنا می شوند و نسبت به نشانه هاي اولیه این 

. آسیب ها در محیط هاي آموزشی حساسیت نشان می دهند

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

آسیب شناسی : پیشنیاز
روانی 

آسیب شناسی اجتماعی: به فارسی:  نام درس

social pathology:به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

پیشگیري اولیه، ثانویه و ثالثیه آسیب هاي اجتماعی را با یکدیگر مقایسه کند و نقش هر یک از سه سطح اثرات 
با توجه به تبیین هاي زیست شناختی، روان . پیشگیري را در کنترل آسیب هاي اجتماعی تحلیل و گزارش کند

ر بروز آسیب هاي اجتماعی تحلیل و شناختی و جامعه شناختی آسیب هاي اجتماعی، سهم هر یک از این عوامل را د
ضمن آشنایی با گونه هاي مختلف آسیب هاي اجتماعی، برنامه هایی را براي بهسازي محیط خانواده و . گزارش نماید

. مدرسه طراحی کند و  به اجرا در آورد

:شایستگی اساسی

Ck&pck 3&1-2کد -
3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

اهداف آسیب 
شناسی اجتماعی

مقصود از پیشگیري 
اولیه ، ثانویه و ثالثیه 
آسیب هاي اجتماعی را 
تشخیص داده و گزارش 

.می نماید

اثرات سه سطح پیشگیري از 
آسیب هاي اجتماعی را 
مقایسه کرده و مزایاي هر 
یک از سطوح را مورد تحلیل 

.قرار می دهد

براي کاهش آسیب هاي 
اجتماعی طرحی را براي سه 

ح پیشگیري در یک سط
محیط آموزشی پیشنهاد می 
کند و می تواند در قالب یک 
برنامه مدون، آن را به اجرا 

.در آورد
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هاي زیست تبیین
شناختی، روان 
شناختی و جامعه 
شناختی آسیب هاي 

اجتماعی

با نظریه هاي زیست 
شناختی، روان شناختی 
و جامعه شناختی آسیب 
هاي اجتماعی آشنا شده 

تواند آنها را و می 
.گزارش نماید

ارتباط و اثرات متقابل عوامل 
زیستی، روانی و اجتماعی 
آسیب هاي اجتماعی را 
تحلیل می کند و  رویکرد 
تلفیقی نسبت به این عوامل 

. را کسب کرده است

با توجه به نقش عوامل
زیستی، روانی و اجتماعی 
آسیب هاي اجتماعی، برنامه 
مداخله اي را براي یک 

آسیب س درگیر در یککی
اجتماعی طراحی و مراحل 
اجرایی آن را مشخص می 

.کند

گونه هاي آسیب 
هاي اجتماعی

با شکل هاي مختلف 
آسیب هاي اجتماعی 
آشنا شده است و می 
تواند ویژگی هاي هر 
یک از آنها را گزارش 

.نماید

عوامل زیستی، روانی و 
اجتماعی هر یک از آسیب 
هاي اجتماعی را مشخص
می کند و می تواند سهم هر 
یک از این عوامل را در 
شکل گیري آسیب مورد 

.تحلیل قرار دهد

براي فردي که درگیر یک 
آسیب اجتماعی شده است،
با در نظر گرفتن کلیه عوامل 
زمینه ساز،  برنامه مدونی را 
طراحی می کند و مراحل 
اجرایی آن را مشخص می 

. کند

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري، فرصت. 2

آسیب شناسی اجتماعی چیست؟: فصل اول
چیستی آسیب شناسی اجتماعی، تعریف ها و مفهوم ها-
کج رفتاري و جرم-
تاثیرات اجتماعی کج رفتاري-
اهداف آسیب شناسی اجتماعی-

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
مقایسه اثربخشی پیشگیري اولیه، ثانویه و ثالثیه آسیب هاي اجتماعی)2

ندارد: تکالیف عملکردي

چرا مردم کج رفتاري می کنند؟: فصل دوم
تعریف کج رفتاري-
اثبات گرایی و کج رفتاري-
برساخت گرایی و کج رفتاري-
رویکرد تلفیقی درتعریف کج رفتاري-
دسته بندي علل و عوامل کج رفتاري-
پارادایم اثبات گرا-
پارادایم بر ساخت گرا-



١٧١

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی) 1

ندارد: تکالیف عملکردي

عوامل موثر در کج رفتاري جرم: فصل سوم
آسیب شناسی خانواده-
اسی مدرسهآسیب شن-
آسیب شناسی گروه همساالن-
آسیب شناسی وسایل جمعی-
عوامل محیطی کج رفتاري و جرم-
بزهکاري کودکان-
بزهکاري نوجوانان و جوانان-
جرم بزرگساالن -

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی) 1

ندارد: تکالیف عملکردي

آسیب شناسی تغییر و نظام گسیختگی اجتماعی: فصل چهارم
تعریف آسیب شناسی تغییر-
گسست فرهنگی-
بی اعتمادي، از خود بیگانگی، ناتوانی-
پس افتادگی فرهنگی-
بی سازمانی اجتماعی-
کشاکش اجتماعی-
نظام گسیختگی اجتماعی -

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی) 1

ندارد: تکالیف عملکردي

بهنجاري نظم و نابهنجاري رفتار: فصل پنجم
فرد به جامعه و نظم-
کارگرد گرایان و نظم اجتماعی-
تضادگرایان و نظم اجتماعی-
انحرافاتسرمایه اجتماعی، نظم و -
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مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی:تکالیف یادگیري
به اختیار استاد درس:تکالیف عملکردي

تبیین زیست شناختی کج رفتاري هاي اجتماعی: فصل ششم
نظریه باز پیدایی ژنتیکی-
نظریه لذت جویی و درد گریزي آیسنک-
برونگرایی و جرم-
تیپ شناسی شلدون-
تیپ شناسی زیستی-
نابهنجاري هاي کروموزومی-
ارث و شخصیت نا سازگار-
گروه هاي خونی و شخصیت-
ژنتیک و خطوط پوستی-
روش دودمان نامه-

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی) 1

انتخاب یک کیس و بررسی ویژگی هاي زیست شناختی او بر اساس نظریه هاي ارائه شده در این فصل: يتکالیف عملکرد

تبیین روانشناختی کج رفتاري هاي اجتماعی: فصل هفتم
ساختار شخصیت و کشاکش روانی-
اختالالت روانی، روان نژندي و روان پریشی-
اختالالت شخصیت-

:تکالیف یادگیري
معرفی شده و شرکت در مباحث کالسیمطالعه منابع ) 1

: تکالیف عملکردي
انتخاب یک کیس و بررسی ویژگی هاي روان شناختی او بر اساس نظریه هاي ارائه شده در این فصل)1

تبیین جامعه شناختی کج رفتاري اجتماعی: فصل هشتم
دورکیم) بی هنجاري(نظریه آنومی -
نظریه فشار ساختاري-
ینظریه کنترل اجتماع-
نظریه همبستگی اجتماعی-
نظریه پیوند اجتماعی-
نظریه بازدارندگی-
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دیدگاه تضاد-
نظریه فمینیستی-
دیدگاه کنش متقابل گرایی-
نظریه خرده فرهنگی-
نظریه انتقال فرهنگی-
نظریه برچسب-
نظریه بوم شناختی، مکتب شیکاگو-

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی) 1

:تکالیف عملکردي
انتخاب یک کیس و بررسی ویژگی هاي جامعه شناختی او بر اساس نظریه هاي ارائه شده در این فصل)1

گونه هاي آسیب هاي اجتماعی: فصل نهم
اعتیاد.1

فرآیند اعتیاد-
تشخیص اعتیاد-
عوارض جسمانی ، روانی و اجتماعی اعتیاد-
مخدرنظریه هایی درباره علل سوء مصرف مواد -
مبارزه با مواد مخدر-

کج رفتاري هاي اقتصادي. 2
کج رفتاري هاي اقتصادي یقه سفیدان-
کج رفتاري هاي اقتصادي سازمانی-
کج رفتاري هاي شغلی-
کج رفتاري هاي اقتصادي دون پایگان-
سرقت-
جرائم سازمان یافته-
طالق . 3
تعریف طالق-
انواع طالق-
علل و انگیزه هاي طالق-
پیامد هاي طالقعواقب و -
فرزندان طالق-

خودکشی. 4
فرآیند خودکشی-
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انواع خود کشی-
علل و انگیزه هاي خودکشی-
روسپیگري و انحرافات جنسی. 5
روسپی و روسپیگري-
تعریف و طبقه بندي انحرافات جنسی-
علل و انگیزه هاي روسپیگري و انحرافات جنسی-
تبیین روانشناختی روسپیگري-
اجتماعیزنان آسیب دیده -
شیوه هاي پیشگیري و مبارزه-

آسیب هاي اجتماعی نوپدید. 6
استفاده جبر گونه از اینترنت-
کودکان، نوجوانان و رابطه جنسی در اینترنت-
ماهواره و آسیب هاي ناشی از آن-

) هک کردن، وندالیسم سایبري، پخش و انتشار ویروس(کج رفتاري هاي سایبري-
همسریابی اینترنتی--
آسیب شناسی تلفن همراه--

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی) 1

:تکالیف عملکردي
انتخاب یک کیس درگیر در یکی از گونه هاي آسیب هاي اجتماعی مطرح شده در این فصل و بررسی علل بروز آسیب و طراحی )1

پیشگیري ثانویه وثالثیه براي آن شخصبرنامه 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري همراه با مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ 

مستقیم و غیر رسمی را فراهم می کار گروهی دانشجویان فرصت هاي یادگیري غیر. هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است
.فعالیت هاي عملکردي بکارگیري آموخته هاي نظري را در موقعیت هاي واقعی آموزشی ممکن می سازد. آورد

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

ورانتشارات آواي ن: تهران). جامعه شناسی انحرافات اجتماعی(آسیب شناسی اجتماعی ) 1387. (ستوده، هدایت اهللا-
با تاکید بر تئوري هاي زیر بنایی و (آسیب هاي اجتماعی نوپدید ) 1391. (شعاع کاظمی، مهرانگیز و مومنی جاوید، مهرآور-

انتشارات آواي نور: تهران). راهکارهاي مقابله اي
انتشارات سمت: تهران). جامعه شناسی انحرافات اجتماعی(آسیب شناسی اجتماعی) 1389. (صدیق سروستانی، رحمت اهللا-
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: منبع فرعی
انتشارات :اصفهان.ترجمه فضل اهللا قنادي،دکتر بهنام اوحدي و حمیرا صفوي همامی. روان شناسی اینترنت).1389. (ولیس،اتریشیا-

ویراستار با همکاري انتشارات نقش خورشید
نشر دانژه: تهران. ترجمه دکتر سید حمید مرتضوي و بتول جباران. اینترنت و کمین اخالقی، نیمه پنهان قدرت).1388.(کوپر،آل-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره15ه میزان مباحث نظري پایان ترم ب) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون :ارزشیابی پایانی
نمره3نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی :ارزشیابی فرآیند

نمره2مجموعه تکالیف عملکردي :ارزشیابی پوشه کار
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»آسیب شناسی روانی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن

فرد مبتال به اختالل . ها و درمان اختالالت روانی می پردازدآسیب شناسی روانی یک رشته علمی است که به ریشه ها، نشانه
اختالل روانی، توانایی فرد را براي عمل . روانی، پریشان است و رنج روانی ، هیجانی و جسمی قابل توجهی را تجربه می کند

مخاطره اندازد و فرد مبتال به آسیب روانی ممکن است خود یا دیگري را به. کردن در سطح قابل قبول کاهش می دهد
اختالل هاي روانی عالوه بر فرد مبتال، فشار . رفتارهایی از خود نشان دهد که از لحاظ اجتماعی و فرهنگی غیر قابل قبول است

با توجه به احتمال بروز آسیب هاي روانی در سنین کودکی و . روانی و هزینه هاي زیادي را بر خانواده و جامعه تحمیل می کند
شاور مدرسه می بایست توانایی الزم را براي شناسایی عالئم اختالل هاي روانی در دانش آموزان و ارائه کمک هاي نوجوانی، م

در غیر اینصورت نشانه هاي اولیه اختالل مورد غفلت قرار گرفته و سالمت روانی . اولیه و ارجاع به مراکز تخصصی داشته باشد
همچنین با توجه به احتمال بروز آسیب هاي روانی در میان خانواده هاي دانش . ددانش آموزان با تهدید جدي تر روبرو می شو

درس آسیب . آموزان و کارکنان مدرسه، آشنایی دانشجویان رشته مشاوره باعالئم اختالل هاي روانی در بزرگساالن مفید است
نی در محیط مدرسه و اقدام مناسب توانمند می شناسی روانی  دانشجو معلمان را در زمینه شناسایی بموقع نشانه هاي اختالل روا

. سازد

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

مباحث اساسی روان :پیش نیاز
روان شناسی -شناسی

شخصیت

آسیب شناسی روانی : به فارسی:  نام درس

psychopathology: به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف

با مطالعه دیدگاه هاي نظري متفاوت در مورد علل بروز و روش هاي درمان آسیب هاي روانی، توانایی استفاده 
ضمن آشنایی با مالك هاي تشخیصی . از آموخته هاي نظري را در محیط هاي آموزشی کسب می کند

ی تواند نشانه ها ي مورد نظر را در دانش آموزان، خانواده هاي آنان و معلمان در  مدرسه اختالالت روانی م
همچنین افراد مبتال به اختالالت روانی را . بموقع شناسایی کرده و کمک هاي اولیه را در اختیار آنان قرار دهد

.جهت استفاده از کمک هاي تخصصی به مراجع ذیربط ارجاع دهد

:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3-3&4-3&

هامالك

طبقه بندي و 
تشخیص آسیب 

1سطح

ضمن آشنایی با 
جدیدترین ویراست 
راهنماي تشخیصی و 

2سطح

توانایی کاربرد مالك هاي 
را براي DSMتشخیصی

شناسایی اختالالت روانی 

3سطح

می تواند با استفاده از
DSM فرضیه هایی را در

مورد تشخیص اختالالت 
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آماري اختالل هاي هاي روانی
، توانایی )DSM(روانی

استفاده از این منبع را 
.کسب کرده است

در محیط مدرسه کسب 
.  کرده است

روانی در محیط مدرسه در 
نظر گرفته و مراجعین را به 
مراکز تخصصی مربوطه 

.ارجاع می دهد

دیدگاه هاي نظري 
در مورد علل بروز 

روانیآسیب هاي

با رویکردهاي مختلف 
نسبت به علل آسیب 
هاي روانی آشنا شده 
است و نقطه نظرهاي 
اصلی هر یک را درك 

.کرده است

نقاط ضعف و قوت هر یک 
از دیدگاه هاي نظري را در 
مورد علل بروز آسیب هاي 
روانی مورد تحلیل قرار می 

.دهد

می تواند به یک رویکرد 
کل نگر در مورد هر یک از 

یب هاي روانی دست آس
یافته و با استفاده از تلفیق 
این دیدگاه ها به تصویر 
دقیق تري از آسیب هاي 

. روانی دست یابد

ارزیابی افراد از 
نظر ابتال به آسیب 
هاي روانی و ارائه 

کمک هاي اولیه 

روش انجام معاینه 
وضعیت روانی و اجراي 
مصاحبه بالینی را به 
صورت نظري آموخته 

.است

براساس مشاهدات عینی و 
مصاحبه بالینی می تواند 
آسیب روانی احتمالی را 

.تشخیص دهد

می تواند طرح مقدماتی 
براي ارائه کمک هاي اولیه 
به شخص مبتال به یک 
آسیب روانی را طراحی 

و ضمن ارجاع فرد به .  کند
مراکز تخصصی، همکاري 
الزم را جهت تسهیل 
فرایند بهبودي مراجع انجام 

.دهد

روش هاي تحقیق 
در آسیب شناسی 

روانی

با روش هاي تحقیق 
مورد استفاده در آسیب 
شناسی روانی آشنا شده 

.است

ضمن مقایسه روش هاي 
تحقیق مختلف، موارد 
کاربرد هر یک را گزارش 

.می کند

می تواند یک طرح 
پژوهشی را پیشنهاد و اجرا 

.نماید

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت. 2

نابهنجاري: فصل اول
تعریف نابهنجاري و آسیب روانی- 
تاریخچه آسیب شناسی روانی-
رویکردهاي نظري در آسیب شناسی روانی-
تاثیر اختالل هاي روانی بر فرد، خانواده و جامعه - 
روش هاي تحقیق در آسیب شناسی روانی- 

: تکالیف یادگیري
مباحث کالسیمطالعه منابع معرفی شده و شرکت در )1
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مقایسه و ارزیابی رویکردهاي مختلف در مورد علل و درمان اختالالت روانی)2
ندارد:تکالیف عملکردي

طبقه بندي، تشخیص، و درمان اختالل هاي روانی: فصل دوم
)DSM(فرایند تشخیص بر اساس راهنماي تشخیصی و آماري اختالل هاي روانی- 
شناختیارزیابی، معاینه و آزمون هاي روان - 
درمان اختالل هاي روانی- 
.......)روانکاوي، رفتار درمانی، شناخت درمانی، گروه درمانی، خانواده درمانی، زوج درمانی، هیپنوتیزم و (روان درمانی- 
)دارو درمانی، درمان با تشنج الکتریکی، سایر درمان هاي زیستی(درمان هاي زیست شناختی- 

:تکالیف یادگیري
معرفی شده و شرکت در مباحث کالسیمطالعه منابع )1
مقایسه و ارزیابی روش هاي درمانی مختلف و دست یافتن به رویکرد تلفیقی براي درمان این اختالل ها)2

ندارد:تکالیف عملکردي

اختالل هاي اضطرابی: فصل سوم
اختالل وحشت زدگی .1
گذر هراسی.2
هراس مشخص.3
هراس اجتماعی.4
عملی-اختالل وسواس فکري.5
فشار روانی پس آسیبیاختالل.6
اختالل فشار روانی حاد.7
اختالل اضطراب فراگیر.8
سبب شناسی و درمان اختالل هاي اضطرابی.9

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1

:تکالیف عملکردي
یصی اختالل در آن شخصمشاهده یک کیس مبتال به یکی از اختالل هاي اضطرابی و گزارش نشانه هاي تشخ)1

طراحی برنامه مداخله اولیه براي کمک به یک فرد مبتال به یکی از اختالل هاي اضطرابی)2
شناسایی مراکز روان درمانی وتهیه گزارش از برنامه هاي درمان اختالل هاي اضطرابی)3

اختالل هاي جسمانی شکل: فصل چهارم



١٧٩

اختالل جسمانی کردن.1
اختالل تبدیلی.2
اختالل درد.3
خودبیمار انگاري.4
اختالل بد شکلی بدن.5
جسمانی شکلسبب شناسی و درمان اختالل هاي.6

:تکالیف یادگیري

مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
ندارد:تکالیف عملکردي

اختالل هاي جنسی و هویت جنسی: فصل پنجم
کژکاري هاي جنسی.1
نابهنجاري هاي جنسی.2
اختالل هویت جنسی در کودکان و نوجوانان.3
نابهنجاري هاي جنسی و هویت جنسیجنسی،آسبب شناسی و درمان کژکاري هاي.4

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1

ندارد:تکالیف عملکردي

اختالل هاي خلقی:فصل ششم
اختالل افسردگی.1

عمدهاختالل اقسردگی -
اختالل افسرده خویی-
مالل پیش قاعدگی-

اختالل دوقطبی.2
اختالل دوقطبی نوع یک-
اختالل دوقطبی نوع دو-
اختالل ادواري خویی-

سبب شناسی و درمان اختالل هاي خلقی. 3

:تکالیف یادگیري

مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
:يتکالیف عملکرد
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مشاهده یک کیس مبتال به یکی از اختالل هاي خلقی و گزارش نشانه هاي تشخیصی اختالل در آن شخص)1
طراحی برنامه مداخله اولیه براي کمک به یک فرد مبتال به یکی از اختالل هاي خلقی)2
شناسایی مراکز روان درمانی وتهیه گزارش از برنامه هاي درمان اختالل هاي خلقی)3

اسکیزوفرنیا و سایر اختالل هاي روان پریشی: فصل هفتم
نوع پارانویایی.1
نوع آشفته .2
نوع کاتاتونیایی.3
نوع نامتمایز.4
نوع باقیمانده.5
اختالل اسکیزوفرنی فرم. 6
اختالل اسکیزوافکتیو. 7
اختالل هذیانی. 8
اختالل روان پریشی کوتاه مدت. 9

ل روان پریشی اختال.10
:تکالیف یادگیري

مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
ندارد: تکالیف عملکردي

اختالل هاي شخصیت: فصل هشتم
اختالل شخصیت پارانویایی.1
اختالل شخصیت اسکیزوئید.2
اختالل شخصیت اسکیزوتایپی.3
اختالل شخصیت ضد اجتماعی.4
اختالل شخصیت مرزي.5
نمایشیاختالل شخصیت .6
اختالل شخصیت خودشیفته.7
اختالل شخصیت اجتنابی.8
اختالل شخصیت وابسته.9

اجباري -وسواسیاختالل شخصیت.10
:تکالیف یادگیري

مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
ندارد:تکالیف عملکردي
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نی تشخیص داده می اختالل هایی که معموال نخستین بار دوره شیرخوارگی، کودکی یا نوجوا:فصل نهم
شوند

عقب ماندگی ذهنی. 1
اختالل هاي یادگیري. 2
اختالل مهارت هاي حرکتی. 3
اختالل هاي ارتباطی. 4
اختالل هاي فراگیر رشد. 5
*اختالل هاي کاستی توجه و رفتار ایذایی. 6
اختالل هاي تغذیه و خوردن در شیرخوارگی یا اوایل کودکی. 7
اختالل هاي تیک. 8
اختالل هاي دفع. 9

اختالل هاي کنترل تکانه.10
اختالل اضطراب جدایی، اختالل سکوت پیشگی انتخابی، اختالالت دلبستگی واکنشی، (سایر اختالل هاي دوران کودکی. 11

)اسکیزوفرنی با شروع در دوره کودکی
فرزند، بدرفتاري -مشکالت مربوط به روابط والد(سایر مشکالت دوران کودکی که ممکن است مورد توجه بالینی باشند. 12

) بدنی یا جنسی با کودك و نوجوان، غفلت از کودك یا نوجوان، داغدیدگی

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی) 1

:ف عملکرديتکالی
مشاهده یک کیس مبتال به یکی از اختالالت مطرح شده و گزارش نشانه هاي تشخیصی آن) 1
طراحی برنامه مداخله اولیه براي کمک به آن کیس) 2
شناسایی مراکز تخصصی  معتبر و تهیه گزارش از برنامه هاي درمانی یکی از این مراکز) 3

عقل، اختالل هاي یاد زدایشی و سایر اختالل هاي شناختیدلیریوم، زوال : فصل دهم
دلیریوم.1
زوال عقل.2
اختالل هاي یاد زدایشی.3
اختالل هاي شناختی.4

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1

ندارد:تکالیف عملکردي
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اختالل هاي مرتبط با مواد: فصل یازدهمم
الکلاختالل هاي مرتبط با .1
اختالل هاي مرتبط با نیکوتین.2
اختالل هاي مرتبط با سایر مواد روانگردان.3
مرتبط با موادسبب شناسی و درمان اختالل هاي.4

:تکالیف یادگیري

مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
:تکالیف عملکردي

ارش نشانه هاي تشخیصی اختالل در آن شخصمشاهده یک کیس مبتال به یکی از اختالل هاي مرتبط با مواد و گز)1
طراحی برنامه مداخله اولیه براي کمک به یک فرد مبتال به اعتیاد به مواد مخدر )2
شناسایی مراکز روان درمانی و ترك اعتیادوتهیه گزارش از برنامه هاي درمان آن مرکز)3

اختالل هاي خوردن: فصل دوازدهم
بی اشتهایی عصبی. 1

پرخوري عصبی. 2
سبب شناسی و درمان اختالل هاي خوردن. 3

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی) 1

ندارد:تکالیف عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

با مشارکت دانشجویان و تحلیل تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري همراه
کار گروهی دانشجویان فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و غیر رسمی را . پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است

.فعالیت هاي عملکردي بکارگیري آموخته هاي نظري را در موقعیت هاي واقعی آموزشی ممکن می سازد. فراهم می آورد

منابع آموزشی. 4
:بع اصلیمنا

( آسیب شناسی روانی ، دیدگاه هاي بالینی در باره اختالل هاي روانی ) 1390. (، کراس ویتبورن، سوزان.هالجین، ریچارد پی.1
نشر روان: تهران. ترجمه یحیی سید محمدي) جلد اول و دوم

ترجمه دکتر رفیعی و ) ل و دوم و سومجلد او( خالصه روانپزشکی ) 1387. (و الکوت سادوك، ویرجینیا. سادوك، بنجامین جیمز.2
انتشارات ارجمند: تهران. دکتر رضاعی
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ترجمه دکتر رضا رستمی و ) جلد اول و دوم( آسیب شناسی روانی ) 1387. (و والکر، االین. ، روزنهان، دیوید. سلیگمن، مارتین.3
انتشارات ارجمند: تهران. همکاران

سنجش و درمان مشکالت دوران کودکی، راهنماي روان شناسان بالینی و ) 1390(.و گوردون، بتی آن. شرودر، کارولین اس.4
نشر دانژه: تهران. روانپزشکان ترجمه مهرداد فیروزبخت

:منابع فرعی
ترجمه دکتر محمد . متن تجدید نظر شده راهنماي تشخیصی و آماري اختالل هاي روانی) 1386(انجمن روانپژشکی آمریکا .1

انتشارات سخن : تهران. رضا نیکخو و هامایاك آوادیس یانس
انتشارات رشد: تهران. آسیب شناسی روانی). 1388. (شاملو، سعید.2

نشر ساواالن: تهران. ترجمه مهدي گنجی) جلد اول و دوم(DSM-5ی بر اساس آسیب شناسی روان) 1392(گروه مولفان 
انتشارات سمت: تهران) . جلد اول و دوم( روان شناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی ) 1389. (دادستان، پریرخ.3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره14از مباحث نظري ترم ) چند گزینه اي و ترکیبیباز پاسخ، کوتاه پاسخ،( آزمون :ارزشیابی پایانی
نمره3نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی :ارزشیابی فرآیند

نمره3مجموعه تکالیف عملکردي :ارزشیابی پوشه کار
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»روان شناسی اجتماعی«سرفصل درس 
:آنمعرفی درس و منطق. 1

روانشناسی اجتماعی، یک رشته علمی است که نفوذو تاثیر .انسان موجودي اجتماعی است و رفتار او از دیگران اثر می پذیرد
نفوذ اجتماعی، عاملی است که افکار، احساسات و رفتار هاي انسان را حتی در غیاب . اجتماعی را مورد مطالعه قرار می دهد

روانشناسی اجتماعی نه تنها یک علم اجتماعی بنیادي است که به مطالعه ماهیت و عوامل . هدمنبع نفوذ، تحت تاثیر قرار می د
تعیین کننده رفتار اجتماعی انسان می پردازد،بلکه رشته اي کاربردي است که بیشترین ارتباط را با انواع مشکالت و موضوعات 

ارائه درس روانشناسی اجتماعی به .کمک کنداجتماعی دارد و می تواند در یافتن راه حل هاي مشکالت اجتماعی 
دانشجومعلمان کمک می کند تا به درك عمیق تري نسبت به ریشه هاي اجتماعی رفتار انسان دست پیدا کنند و آموخته هاي 

در . خود را براي شناسایی مشکالت اجتماعی در محیط مدرسه و یافتن راه حل هایی براي این مشکالت مورداستفاده قرار دهند
درس روان شناسی اجتماعی، دانشجویان با مباحث اساسی روان شناسی اجتماعی نظیر نفوذ اجتماعی،همنوایی،رهبري،اطاعت و 

آشنا می شوند و به دیدگاه روشنی نسبت به تاثیر تعامالت اجتماعی بر ....فرمانبرداري،جامعه پذیري،تکوین و تغییر نگرش ها و
دانشجویان با استفاده از آموخته هاي خود در این درس، توانایی طراحی و اجراي برنامه .کنندرفتار دانش آموزان دست پیدا می 

.هاي جمعی اثر بخش را در محیط هاي آموزشی کسب می کنند

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

مباحث اساسی درروان : پیشنیاز
شناسی

: نحوه تدریس

روان شناسی اجتماعی: فارسیبه :  نام درس

social psychology:به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

ضمن آشنایی با تعاریف مختلفی از روان شناسی اجتماعی، به دیدگاه روشنی از این رشته علمی دست پیدا می 
تفاوت هاي روان شناسی اجتماعی را با روان شناسی عمومی و جامعه شناسی مورد تجزیه کندو نقاط مشترك و 
.و تحلیل فرار می دهد

همراه با مطالعه سیر تحولی این رشته علمی، با نظریه هاي اولیه و جدید مطرح در حوزه روان شناسی اجتماعی 
اي هر نظریه را گزارش داده و تفسیر می آشنا می شود و ضمن مقایسه این نظریه ها، امتیازات و محدودیت ه

.کند
شناخت روشنی نسبت به مباحث اساسی روان شناسی در مورد چگونگی تاثیر عوامل اجتماعی بر افکار، 
احساسات، و رفتار افراد کسب کرده و دانش خود را براي درك عمیق تر تعامالت اجتماعی در محیط هاي 

.  آموزشی مورد استفاده قرار می دهد
:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

تعاریف روان 
شناسی اجتماعی

دانشجو می تواندتعاریف 
مختلفی از روان شناسی 

.اجتماعی را بازگو کند

ضمن آشنایی با تعاریف 
مختلفی از روان شناسی 
اجتماعی، نقاط مشترك 
و تفاوت هاي روان 
شناسی اجتماعی را با 

رویکردروان شناسی 
اجتماعی، روان شناسی 
عمومی و جامعه شناسی را 
در تبیین ریشه هاي رفتار 

د ارزیابی قرار داده انسان،مور
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روان شناسی عمومی و 
جامعه شناسی مورد 
تجزیه و تحلیل فرار می 

. دهد

و از ترکیب آنها به درك 
روشن تري از انسان دست 

.پیدا می کند

تاریخچه و نظریه 
هاي مطرح در 
روان شناسی 

اجتماعی

نسبت به نظریه هاي 
اولیه و جدید مطرح در 
حوزه روان شناسی 
اجتماعی دانش الزم را 

.کسب کرده است

ضمن مقایسه این نظریه 
محدودیت ها، امتیازات و 

هاي هر نظریه را گزارش 
.داده و تفسیر می کند

قادر است دیدگاه هاي 
نظري موجود در موردهر 
یک از مباحث اساسی 
مطرح درروان شناسی 
اجتماعی را در قالب جدول 
و نمودار مقایسه و ارزیابی 

. کند

مباحث اساسی در 
روان شناسی 

اجتماعی

به دانش پایه در 
ن موردمباحث اساسی روا

شناسی اجتماعی دست 
.یافته است

ارتباط میان مباحث 
اساسی روان شناسی 
اجتماعی و مسائل مطرح 
در محیط آموزشی را 
درك می کندو با استفاده 
از آموخته هاي خود، 
تبیین روشنی را در مورد 
عوامل اجتماعی موثر بر 
رفتار دانش آمو زان ارائه 

.می کند

با تکیه بر دیدگاه هاي 
در روان نظري مطرح

شناسی اجتماعی، برنامه 
هاي عملی براي تغییر 
نگرش و رفتار دانش آموزان 
و کارکنان در محیط 
آموزشی طراحی و اجرا می 

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تعریف، تاریخچه و روش هاي تحقیق در روان شناسی اجتماعی:فصل اول
عیتعریف روان شناسی اجتما-
سیر تاریخی علم روان شناسی اجتماعی-
روش هاي تحقیق در روان شناسی اجتماعی-

:تکالیف یادگیري

مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
مقایسه تعاریف روان شناسی اجتماعی و خالصه کردن نکات مشترك و تفاوت هاي این نظریه ها در قالب یک جدول   )2

ندارد:عملکرديتکالیف 

نظریه ها در روان شناسی اجتماعی: فصل دوم
نظریه هاي یادگیري-
نظریه هاي شناختی-
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نظریه هاي انگیزشی-
نظریه هاي جامعه شناختی-
نظریه هاي زیست شناختی-
نظریه نقش-

:تکالیف یادگیري

مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
یسه دیدگاه هاي نظري و ارزیابی نقاط قوت ومحدودیت هاي هر یک از آنهامقا) 2

ندارد:تکالیف عملکردي

رفتار در گروه: فصل سوم
نفوذ اجتماعی-
الگوي تاثیر اجتماعی-
الگوي انگیزشی تاثیر حضور دیگران-
تماشاچیان فعال-
مشخصه هاي گروه-

:تکالیف یادگیري
معرفی شده و شرکت در مباحث کالسیمطالعه منابع)1

:تکالیف عملکردي

معرفی یک موقعیت نمونه براي نفوذ اجتماعی و کاربرد دیدگاه هاي نظري براي روشن شدن مکانیسم نفوذ اجتماعی در این )1
موقعیت 

نفوذ اجتماعی و کنترل: فصل چهارم
همنوایی-
عوامل موثر در همنوایی-
ویژگی هاي فردي و همنوایی-
فرهنگ و همنوایی-
عوامل موقعیتی و همنوایی-
تفاوت هاي دو جنس در همنوایی-
توهم کنترل-
تفاوت هاي فردي در درك کنترل-
واکنش در برابر از دست دادن کنترل-

:تکالیف یادگیري

مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
:تکالیف عملکردي
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معرفی یک موقعیت نمونه براي همنوایی و کاربرد دیدگاه هاي نظري براي روشن شدن انگیزه ها و چگونگی همنوایی در )1
این موقعیت 

رهبري و مدیریت: فصل پنجم
خصیصه هاي رهبري-
نظریه بزرگ مرد در رهبري-
نظریه جبر اجتماعی یا روح زمان در رهبري-
وامل موثر بر کارایی رهبريع-
نظریه اقتضایی فیدلر در رهبري-
مدیران و تغییر-
نفوذ متقابل رهبران و پیروان: الگو هاي تعاملی-

:تکالیف یادگیري

مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
:تکالیف عملکردي

نظري مرتبط با رهبري و مدیریت براي درك بهتر کیس انتخاب شدهانتخاب یک رهبر یا مدیر موفق و کاربرد دیدگاه هاي )1

اطاعت و فرمانبرداري: فصل ششم
عوامل موثر بر اطاعت و فرمانبرداري-
روش هاي جلب اطاعت-

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1

:تکالیف عملکردي
طراحی یک موقعیت آزمایشی براي فرمانبرداري و بررسی عوامل موثر بر اطاعت در این آزمایش )2

جامعه پذیري یا اجتماعی شدن فرد:فصل هفتم
تعریف جامعه پذیري و هدف هاي آن-
جامعه پذیري و فرهنگ پذیري-
نظریه هاي جامعه پذیري -

:تکالیف یادگیري

ر مباحث کالسیمطالعه منابع معرفی شده و شرکت د)1
ندارد:تکالیف عملکردي

اخالق و ارزش هاي اخالقی: فصل هشتم
دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان-
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دیدگاه نیک سیرت بودن فطري انسان-
دیدگاه نه بد و نه خوب بودن انسان-
اخالق در مذهب-
مراحل رشد اخالقی از نظر پیاژه و کلبرگ-
رویکردهایی به آموزش اخالق از نظر روان شناسی -

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1

:تکالیف عملکردي
طراحی یک معماي اخالقی و بررسی مرحله رشد اخالقی افراد در گروه آزمایشی)2

پرخاشگري: فصل نهم
دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگري-
بودن پرخاشگريدیدگاه اکتسابی -
نقش رسانه هاي گروهی در آموزش پرخاشگري-
کنترل پرخاشگري-

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1

ندارد:تکالیف عملکردي

آنهانگرش ها و چگونگی تکوین: فصل دهم
ویژگی هاي نگرش-
ابعاد نگرش ها-
تکوین نگرش ها-

:تکالیف یادگیري

مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
ندارد:تکالیف عملکردي

نظریه تغییر نگرش: فصل یازدهم
الگوهاي یادگیري تغییر نگرش-
الگوهاي شناختی تغییر نگرش-
الگوهاي کارکردي-

:تکالیف یادگیري

مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
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:تکالیف عملکردي
برنامه تغییر یک نگرش انتخابی و ارائه گزارش در مورد نحوه اجرا و میزان تاثیرات این برنامهطراحی ) 2

اندازه گیري و سنجش نگرش ها: فصل دوازدهم
مقیاس هاي نگرش-
مصاحبه زمینه یاب-
متون پوشیده یا مبدل-
روش افتراقی معنایی-
سایر روش هاي اندازه گیري نگرش ها-

:تکالیف یادگیري

منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسیمطالعه)1
:تکالیف عملکردي

طراحی و اجراي یک برنامه سنجش نگرش و ارائه نتایج به کالس)2

افکار عمومی:فصل سیزدهم
افکار عمومی چگونه شکل می گیرد؟-
عوامل موثر بر افکار عمومی-

:تکالیف یادگیري
مباحث کالسیمطالعه منابع معرفی شده و شرکت در )1

ندارد:تکالیف عملکردي

پیشداوري،تبعیض،تفکر قالبی: فصل چهاردهم
پیشداوري چگونه شکل می گیرد؟-
تبعیض،جنبه رفتاري پیشداوري-
ارتباط پیشداوري،تبعیض و تفکر قالبی-

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1

:تکالیف عملکردي
پژوهش براي بررسی پیشداوري و تفکر قالبی اعضاي کالس همراه با ارائه گزارش در مورد نتایج پژوهش به طراحی یک )2

کالس

روابط متقابل اشخاص:فصل شانزدهم
چرا با دیگران ارتباط برقرار می کنیم؟-
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عوامل موثر بر جاذبه میان فردي-
از جاذبه اولیه تا روابط صمیمانه -
کیفی؟تفاوت کمی یا :دوستی و عشق-
انواع عشق-

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1

:تکالیف عملکردي
انتخاب یک رابطه دوستانه یا عاشقانه و استفاده از دیدگاه هاي نظري براي تبیین آن رابطه)2

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري همراه با مشارکت دانشجویان و تحلیل تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري نیازمند استفاده 
کار گروهی دانشجویان فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و غیر رسمی را . پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است

.ی ممکن می سازدفعالیت هاي عملکردي بکارگیري آموخته هاي نظري را در موقعیت هاي واقعی آموزش. فراهم می آورد

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

آواي نور:تهران.روان شناسی اجتماعی).1392.(ستوده،هدایت اهللا-
نشر ارسباران:تهران.روان شناسی اجتماعی،نظریه ها،مفاهیم و کاربردها).1388.(کریمی،یوسف-
.نشر ساواالن:تهران.حمزه گنجی ترجمه دکتر .روان شناسی اجتماعی).1387.(بدار،لوك،دزیل،ژوزه و المارش،لوك-

: منبع فرعی

انتشارات :تهران.ترجمه دکتر محمد حسین فرجادو عباس محمدي اصل.روان شناسی اجتماعی).1390.(برکوویتز،لئونارد-
اساطیر
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی:تهران.ترجمه علی محمد کاردان.روان شناسی اجتماعی).1386.(کالین برگ،اتو-

انتشارات رشد:تهران.ترجمه دکتر حسین شکر کن.روان شناسی اجتماعی).1391.(ارونسون،الیوت-
ترجمه دکتر مجید صفاري نیا و پرستو . روان شناسی اجتماعی کاربردي).1389.(ون.پی و وگت،مارك.بونک،آبراهام-

نشر ویرایش:تهران. حسن زاده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 15از مباحث نظري ترم ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، چند گزینه اي و ترکیبی( آزمون : ارزشیابی پایانی
: ارزشیابی فرآیند

نمره3نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی 
نمره2مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار
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»روانشناسی شخصیت«سرفصل درس 
:منطق آنمعرفی درس و 

روانشناسی شخصیت، مطالعه علمی صفات و خصوصیات نسبتا پایدارپدیده هاي روانی و رفتاري افراد را در موقعیت هاي 
مسائل شخصیتی الگوي دیرپایی از تجارب درونی و رفتارهاي منحرف از هنجارهاي فرهنگی فرد و . گوناگون بر عهده دارد

. ن نوجوانی تا بزرگسالی نسبتا پایدار مانده و منجر به اضطراب و اختالل می گردنداجتماع هستند که به صورت فراگیراز دورا
معلمان مشاوره، از ساختارهاي -درس روانشناسی شخصیت همانند گذشته، داراي نقش مهمی در شناخت بهتر دانشجو

صیت از آغاز تا کنون، شناخت سیر تحولی روانشناسی شخ. شخصیتی دانش آموزان در محیط هاي آموزشی و پرورشی دارد
توانایی توضیح و تبیین نظریه هاي عمده شخصیت و استفاده از آن در حوزه هاي اصلی روانشناسی و مشاوره و ساخت و 

براي نیل به اهداف . پدیدایی ماهیت انسان، بخصوص در محیط هاي آموزشی، از اهداف و دالیل ارائه این درس می باشند
وانایی تحلیل برنامه درسی روانشناسی شخصیت و تطبیق آن با نیازهاي دانش آموزان یا مراجعان یاد شده، دانشجویان باید ت

در حین آموزش و ارائه خدمات راهنمایی و پرورشی را کسب نموده و فرصت هاي یادگیري مؤثر و ارتقاء سالمت روانی 
ا مراجعان، در محیط هاي واقعی زندگی یا شخصیتی یادگیرندگان ی-دانش آموزان را با بهره گیري از ظرفیت هاي روانی

.آموزشی طراحی نمایند
مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

روانشناسی تحولی:پیشنیاز

: نام درس

روانشناسی شخصیت:  به فارسی

Personality Psychology:  به انگلیسی

:واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با شناخت سیر تحولی نظریه هاي اصلی روانشناسی شخصیت و بکارگیري آن در حوزه روانشناسی و مشاوره و 
درك ساخت و پدیدایی ماهیت انسان و فرایندهاي روانی در طول رشد و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه 

رفتار و شخصیت فرد را مورد شناسایی و تحلیل قرار داده و ارتباط آن آموزش و پرورش و تحول و شکل گیري 
با نیازهاي فعلی یادگیرندگان یا مراجعان در موقعیت هاي واقعی زندگی یا  آموزشی و اجتماعی محل خدمت خود 

.را گزارش نماید
مربوط به ساختار با شناخت بهتر صفات و ویژگی هاي شخصیتی، چگونگی ساخت و پدیدایی فرایندهاي روانی 

شخصیت و ماهیت انسان را تحلیل نماید وبا مقایسه موضوع هاي اساسی شخصیت؛ شامل مفاهیم اساسی، 
نظریه ها و تحول ویژگی ها و صفات، با زندگی روزمره، نیازهاي آنان را بهتر درك نمایند و متناسب با این نیازها 

موزان یا مراجعان در موقعیت هاي واقعی آموزشی و زندگی خدمات راهنمایی، مشورتی و مشاوره اي را به دانش آ
.محل سکونت و خدمت خود طراحی و ارائه نماید

:شایستگی اساسی

Ck&pck 3&1-2کد-
3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

مفاهیم اساسی 
شخصیت

در مورد موضوعات  
اساسی شخصیت در 
فرایندهاي روانی در 
طول رشد صرفا 

موضوعات اساسی 
شخصیت و رشد فرایند 
هاي روانی و تفاوت و 
تشابه مباحث  را مورد 

مباحث اساسی شخصیت و 
شد فرایندهاي روانی و ر

تفاوت و تشابه مفاهیم و 
رابطه آنها با یکدیگر را 
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ارائه شده را اطالعات 
جمع آوري و بدون 
ارائه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

.گزارش نموده است

مقایسه قرار داده و یافته 
هاي خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

مورد مقایسه و ارزیابی  
قرار داده و دالیل خود را 
در قالب یافته ها به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نموده است

نظریه هاي 
شخصیت

در مقایسه نظام ها و 
نظریه هاي شخصیت، 
صرفا اطالعات و دانش 

را جمع آوري و موجود 
بدون مقایسه و تحلیل 
این دیدگاه ها، آن را 

.گزارش نموده است

نظام ها و نظریه هاي 
روانشناسی شخصیت را با 
یکدیگر مورد مقایسه قرار 
داده و یافته هاي ناشی از 
این مقایسه را به صورت 
منسجم گزارش نموده 

.است

نظام ها و نظریه هاي 
روانشناسی شخصیت و 

ابه آنها را مورد تفاوت و تش
مقایسه و تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار داده و یافته ها 
و دست آوردهاي خود را به 
صورت مکتوب گزارش 

.نموده است

ساخت و پدیدایی 
ماهیت انسان

در موضوع ساخت و 
پدیدایی ماهیت انسان، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوري و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 

یافته هاي خود ارزیابی، 
.  را گزارش نموده است

موضوع ساخت و پدیدایی 
درك ماهیت انسان را از 
جهت شباهت ها و تفاوت 
ها با یکدیگر مورد مقایسه 
قرار داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

.ارائه نموده است

ساخت و پدیدایی ماهیت 
انسان را از لحاظ ویژگی، 
ا تفاوت ها و شباهت ها ب

یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده است و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

.داده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.6

مفاهیم اساسی روانشناسی شخصیت: فصل اول
تعریف شخصیت-
قلمرو شخصیت-
تحولی شخصیتبنیادهاي زیستی، فرهنگی و -
شخصیت به عنوان یک سیستم پیچیده-
پژوهش در شخصیت-
سنجش و ارزیابی شخصیت-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)12
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تکمیل جدول روند تغییرات آموزش روانشناسی شخصیت)13
مطالعه منابع معرفی شده در زمینه روانشناسی شخصیت)14

ندارد:فعالیت عملکردي

نظریه هاي روانشناسی شخصیت: فصل دوم
فروید، یونگ، آدلر، هورناي، اریک فرام، روابط شیء، (مفاهیم، اصول و مطابقت فرهنگی: نظریه هاي روان تحلیل گري-

)کوهات، روانشناسی من
ایی پاسخگر، رفتارگرایی کالسیک، رفتارگر(مفاهیم، اصول، شاخه هاي اصلی و مطابقت فرهنگی: نظریه هاي رفتاري-

)اجتماعی بندورا، راتر و میشل-نظریه هاي رفتاري شناختی
پدیدار شناختی، راجرز، (مفاهیم، اصول، شاخه هاي اصلی و مطابقت فرهنگی: نظریه هاي انسان نگري و هستی نگري-

)مازلو
عاملی مک کري آیزنگ، کتل، آلپورت و پنج(مفاهیم، اصول، شاخه هاي اصلی و مطابقت فرهنگی: نظریه هاي صفات-

)و کوستا
)نظریه شناختی کلی( مفاهیم، اصول، شاخه هاي اصلی و مطابقت فرهنگی: نظریه هاي شناختی-
بودیسم، صوفیسم، نظریه هاي اسالمی، ذن ( مفاهیم، اصول، شاخه هاي اصلی و مطابقت فرهنگی: نظریه هاي شرقی-

)و یوگا
انسان شناسی و تحولمقایسه نظریه ها از نظرعوامل اساسی شخصیت، ماهیت-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)7
مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی شخصیت)8

فعالیت عملکردي
تهیه جدول مقایسه دیدگاهها و نظریه هاي روانشناسی شخصیت)3

روانشناسی شخصیت و زندگی روزمره: فصل سوم
شخصیت و سالمتروانشناسی -
روانشناسی شخصیت و کار-
روانشناسی شخصیت و سبک زندگی-
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روانشناسی شخصیت و فرهنگ و تربیت-
روانشناسی شخصیت و شکل گیري رگه هاي اخالقی از جمله خود مهارگري-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)9

مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی )10
تهیه جدول مقایسه دوره هاي تحولی رشد شخصیت)11

فعالیت عملکردي
بررسی و طراحی فرایند روانشناسی شخصیت در شناخت شخصیت افراد در موقعیت هاي گوناگون زندگی روزمره )4

وکاربرد آن فرایند راهنمایی و مشاوره

يراهبردهاي تدریس و یادگیر.7

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري به 
انجام فعالیت هاي عملکردي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است

در موقعیت هاي واقعی آموزشی و انجام راهنمایی و فعالیت هاي براي درك عمیق تر، یادگیري بهتر و بکارگیري آموخته ها
یادگیري غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه . پرورشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد
.فردي و درك شناختی فرد در موقعیت هاي گوناگون زندگی واقعی فرد می باشد

منابع آموزشی.4
:لیمنابع اص

نشر ویرایش: تهران. ترجمه یحیی سید محمدي. نظریه هاي شخصیت). 11391(شولتز، سیدنی آلن. شولتز، دوآن-
انتشارات: تهران. نظریه هاي شخصیت). 13(فیست، گري گوري جی. فیست، جس-
نشر آییژ: تهران. ترجمه محمد جعفرجوادي. نظریه و تحقیق: روانشناسی شخصیت). 1389(پروین، الرنس-
نشر ویرایش: تهران. روانشناسی شخصیت). 1390(کریمی، یوسف-
انتشارات دانشگاه تهران: تهران. ترجمه محمود منصور. ساخت، پدیدایی و تحول شخصیت) 1380(مایلی، روبرتو-

:منبع فرعی
- Cervon, D., Pervin, L. A. (2009). Personality: Theory and Research.

New York: John Wiley & Sons.
- Miserandino, M. (2010). Pesonality Psychology. Boston, MA: Person

Academic.

- Crown, D.P. (2010). Personality Theory. New York: Oxford University Press.
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- John, O. P., Robins, R.W., Pervin, L. A. (Eds.). (2008). Handbook of
Personality: Theory and Reasearch (3rd ed.). New York: Guilford Publications.

- Corr, J. P., Matthews. G. (2009). The Cambridge Handbook of personality
Psychology. Edited by Philip J. and Gerald.

- Frank Dumont, F. (2010). A History  of Personality, Psychology Theory,
Science, and Reasearch from Hellensim to the Twenty- first Century.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مباحث نظري پایان ترم به میزان ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره15
نمره2پیش بینی شده کالسی نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري: ارزشیابی فرآیند

نمره3مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

.تعیین شده استمالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري ) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
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»روانشناسی سالمت«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن

روانشناسی سالمت، مطالعه علمی سالمت فرد بر اساس درك الگوي زیستی، روانی و اجتماعی و تاثیر هر کدام از این 
که به حوزه روانشناسی وارد روانشناسی سالمت رشته اي جدید است . عوامل و نقش تعاملی آنها بر سالمت  افراد می باشد

در این رشته به تاثیر متقابل جسم و روان و نقش هاي گوناگون سیستم هاي زیستی روانی اجتماعی در طول . شده است
معلمان مشاوره و -این رشته تحصیلی، داراي نقش مهمی در شناخت بهتر دانشجو. رشد، برسالمت فرد پرداخته می شود

مل زیستی روانی اجتماعی بر سالمت دانش آموزان در محیط هاي آموزشی و پرورشی، و محیط پرورشی، از ساختارها و عوا
شناخت سیر تحولی پدیدایی سالمت و بیماري در طول رشد، توانایی توضیح و تبیین عوامل زیستی روانی . زندگی  دارد

یط هاي آموزشی و پرورشی، از اهداف اجتماعی و استفاده از آن در حوزه هاي اصلی روانشناسی و مشاوره، بخصوص در مح
براي نیل به اهداف یاد شده، دانشجویان باید توانایی تحلیل برنامه درسی روانشناسی . و دالیل ارائه این درس می باشند

سالمت و تطبیق آن با نیازهاي دانش آموزان یا مراجعان در حین آموزش و ارائه خدمات راهنمایی و انجام فعالیت هاي 
را کسب نموده و فرصت هاي یادگیري مؤثر و ارتقاء سالمت دانش آموزان را با بهره گیري از ظرفیت هاي زیستی پرورشی 

.روانی اجتماعی یادگیرندگان یا مراجعان، در محیط هاي واقعی زندگی یا آموزشی طراحی نمایند
مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

شناسی روانیآسیب: پیشنیاز

: نام درس

روانشناسی سالمت:  به فارسی

Health Psychology:  به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با شناخت سیر تحولی پدیدایی سالمت و بیماري در طول رشد و بکارگیري آن در حوزه روانشناسی و مشاوره و 
درك نقش تعاملی عوامل زیستی روانی اجتماعی بر سالمت و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و 
پرورش،  تحول و شکل گیري رفتار و شخصیت فرد را مورد شناسایی و تحلیل قرار داده و ارتباط آن با نیازهاي 

و اجتماعی محل خدمت خود را گزارش فعلی یادگیرندگان یا مراجعان در موقعیت هاي واقعی زندگی یا  آموزشی
.نماید

ساختار سالمت و بیماري را بر اساس فرایندهاي زیستی روانی اجتماعی و تعامل آنها در پدیدایی آن دو تحلیل 
نماید و با مقایسه نقش و تاثیر هر کدام از عوامل زیستی روانی اجتماعی در سالمت یا بیماري؛ به اهداف حفظ و 

یشگیري و درمان بیماري، تشخیص علل و ردیابی بیماري، بهبود نظام خدمات بهداشتی و ارتقاء سالمت، پ
مقررات بهداشتی دست یابد و ارتباط آن با زندگی روزمره و نیازهاي دانش آموزان را بهتر درك نمایند و متناسب 

موقعیت هاي واقعی با این نیازها خدمات راهنمایی، مشورتی و پرورشی را به دانش آموزان یا مراجعان در
.آموزشی، پرورشی، و زندگی محل سکونت و خدمت خود، طراحی و ارائه نماید

:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

مفاهیم اساسی 
سالمت

در مورد موضوعات  
اساسی سالمت در 
فرایندهاي روانی در 
طول رشد صرفا 

موضوعات اساسی سالمت 
و تفاوت و تشابه مباحث  را 
مورد مقایسه قرار داده و 
یافته هاي خود را در قالب 

مباحث اساسی سالمت و 
رشد فرایندهاي روانی و 

به مفاهیم و تفاوت و تشا
رابطه آنها با یکدیگر را 
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را اطالعات ارائه شده
جمع آوري و بدون 
ارائه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

.گزارش نموده است

یک گزارش منسجم ارائه 
.نموده است

مورد مقایسه و ارزیابی  
قرار داده و دالیل خود را 
در قالب یافته ها به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نموده است

الگوها و نظریه 
هاي  رفتار سالمتی

در مقایسه نظام ها و 
نظریه هاي سالمت، 
صرفا اطالعات و دانش 
موجود را جمع آوري و 
بدون مقایسه و تحلیل 
این دیدگاه ها، آن را 

.گزارش نموده است

نظام ها و نظریه هاي 
روانشناسی سالمت را با 
یکدیگر مورد مقایسه قرار 
داده و یافته هاي ناشی از 
این مقایسه را به صورت 
منسجم گزارش نموده 

.است

نظام ها و نظریه هاي 
روانشناسی سالمت و 

رد تفاوت و تشابه آنها را مو
مقایسه و تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار داده و یافته ها 
و دست آوردهاي خود را به 
صورت مکتوب گزارش 

.نموده است

ساخت و پدیدایی 
سالمت و بیماري

در موضوع ساخت و 
پدیدایی ماهیت 
سالمت و بیماري، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوري و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 

فته هاي خود ارزیابی، یا
.  را گزارش نموده است

موضوع ساخت و پدیدایی 
سالمت و بیماري انسان را 
از جهت شباهت ها و 
تفاوت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و دالیل 
خود را در قالب یک گزارش 

.منسجم ارائه نموده است

ساخت و پدیدایی ماهیت 
سالمت و بیماري انسان را 

تفاوت ها از لحاظ ویژگی، 
و شباهت ها با یکدیگر 
مورد مقایسه، تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار داده 
است و دالیل و استدالل 
خود را به صورت یک 
گزارش منسجم ارائه داده 

.است

عوامل مؤثر بر 
سالمتی

در موضوع  عوامل 
مؤثر بر سالمتی، صرفا 
دانش مربوطه را جمع 
آوري و بدون انجام 
مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.  را گزارش نموده است

عوامل مؤثر بر سالمتی را 
از جهت شباهت ها و 
تفاوت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و دالیل 
خود را در قالب یک گزارش 

.ارائه نموده استمنسجم 

عوامل مؤثر بر سالمتی را 
از لحاظ ویژگی، تفاوت ها 
و شباهت ها با یکدیگر 
مورد مقایسه، تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار داده 
است و دالیل و استدالل 
خود را به صورت یک 
گزارش منسجم ارائه داده 

.است

نقش عوامل 
زیستی روانی 
اجتماعی بر 

سالمت

نقش در موضوع 
عوامل زیستی 
روانی اجتماعی بر 

،  صرفا دانش سالمت
مربوطه را جمع آوري و 
بدون انجام مقایسه، 

عوامل زیستی نقش
روانی اجتماعی بر 

را از جهت سالمت
شباهت ها و تفاوت ها با 
یکدیگر مورد مقایسه قرار 

در داده و دالیل خود را 

نقش عوامل زیستی 
روانی اجتماعی بر 

را از لحاظ سالمت
ویژگی، تفاوت ها و شباهت 
ها با یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
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تحلیل و ارزیابی، یافته 
هاي خود را گزارش 

.  نموده است

قالب یک گزارش منسجم 
.ارائه نموده است

قرار داده است و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

.داده است

یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي فرصت.8

مفاهیم و فرایندهاي اساسی روانشناسی سالمت و بهداشت: فصل اول
تعریف سالمتی، بیماري و روانشناسی سالمت-
نگاهی تاریخی به سالمت و بیماري-
اهداف روانشناسی سالمت-
روش هاي مطالعه در روانشناسی سالمت-
)مرگ و میرو ابتال به بیماري، کیفیت زندگی و سیاست سالمت(سالمتهمه گیر شناسی اجتماعی و سیاست -
پیشگیري و انواع آن-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)15
مطالعه منابع معرفی شده در زمینه روانشناسی سالمت)16

ندارد: فعالیت عملکردي

عوامل مؤثر بر سالمتی: فصل دوم
نتیکیعوامل ژ-
عوامل روانشناختی-
مذهبی-عوامل فرهنگی و معنوي-
عوامل محیطی-
شخصیت و سالمت-
مذهب و سالمت-
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حمایت اجتماعی و سالمت-
سازگاري با بیماري هاي جسمانی-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)9

مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی سالمت)10

.با توجه به نظر استاد مربوطه انجام می شود: فعالیت عملکردي

الگوها و نظریه هاي رفتار سالمتی: فصل سوم
...)کارکرد هاي دستگاه بدن، دستگاه عصبی و (پزشکی-الگوي زیستی-
الگوي زیستی-
الگوي روانی-
الگوي اجتماعی-
مذهبی-الگوي معنوي-
الگوي تغییر رفتار-

فعالیت یادگیري
در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شدهمشارکت )12
مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی سالمت)13

فعالیت عملکردي
تهیه جدول مقایسه الگوها و نظریه هاي رفتار سالمتی)1

نشانه هاي بیماري و درد: فصل چهارم
تعریف و تاریخچه بیماري-
نظریه هاي بیماري و درد-
بیماري و دردکنترل و درمان -
درمان هاي پزشکی و روانشناختی-
رویکردهاي چند وجهی به درد-
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فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)2
مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی سالمت)3

.با توجه به نظر استاد مربوطه انجام می شود:فعالیت عملکردي

عوامل روانشناختی در بیماري:فصل پنجم
ارتباط جسم و ذهن در سالمت-
...)ایدز، سرطان، بیماریهاي قلبی و(نقش عوامل روانشناختی در مشکالت مزمن-
بیماري هاي عالج ناپذیر-
سازگاري با بیماري-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
معرفی شده روانشناسی سالمتمطالعه متون و منابع )2

.با توجه به نظر استاد مربوطه انجام می شود: فعالیت عملکردي

سبک زندگی، استرس و سالمت: فصل ششم
استرس و سالمتی-
سبک زندگی و سالمت-
مدیریت روانشناختی بیماریهاي طبی و بیماریهاي مزمن-
...)رفتاري و -شناختیرویکرد (رویکردهاي درمانگري در تغییر رفتار سالمتی-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی سالمت)2

: فعالیت عملکردي
دانشجویان نمونه هایی از موقعیت هاي استرس زا را شناسایی و مهارت هاي مقابله با آنها را به صورت عملی در)1

.کالس درس و موقعیت هاي دیگر به کار بگیرند
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راهبردهاي تدریس و یادگیري.9

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري به 
الیت هاي عملکردي انجام فع. همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است

براي درك عمیق تر، یادگیري بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی و انجام راهنمایی و ارئه خدمات 
یادگیري غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه . پرورشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد

.موقعیت هاي گوناگون زندگی واقعی فرد می باشدفردي و درك شناختی فرد در
منابع آموزشی.4

:منابع اصلی
انتشارات بعثت: تهران. ترجمه علی فتحی آشتیانی. روانشناسی سالمت) . 2000. (کرتیس، آنتونی جی

انتشارات سمت: تهران. ترجمه محمد کاویانی و همکاران. روانشناسی سالمت). 1389. (دیماتئو، رابین ام
انتشارات رشد: تهران. ترجمه الهه میرزایی و همکاران. روانشناسی سالمت). 1391. (ارافینو، ادوارد پس

انتشارات دانشگاه پیام نور: تهران. مقدمات روانشناسی سالمت) 1391. (علی پور، احمد
:منابع فرعی

- David M. etal.(2011). Health Psychology, Theory, Research and Practice. Third
Edition.

Sage Publication.
- Taylor, S.E. (2011). Health Psychology: A text book. Open University Press.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نظري پایان ترم به میزان مباحث ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره15
نمره2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی : ارزشیابی فرآیند

نمره3مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار
مبناي . نجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم ا

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
استاد درس مربوطه با توجه به صالحدید خود می تواند فعالیت یادگیري یا عملکردي مورد : سایر نکات

.نیاز دیگر را نیز به دانشجویان ارائه نماید
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»مشورتی در مدرسه و سازمانخدمات«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

لذا آموزش دانشجویان در . بسیاري از خدمات مشاوران در مدارس و آموزش و پرورش تحت عنوان مشورت ارائه می گردد
راهنمایی زمینه شیوه هاي ارائه علمی خدمات مشورتی، نقش تعیین کننده اي در تقویت بنیه هاي علمی دانشجویان رشته 

با اینکه این درس در فهرست عناوین قبلی دروس دوره کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره وجود . و مشاوره خواهد داشت
نداشته است، اما ارائه آن براي اولین بار، و ارائه خدمات مشورتی سازنده به والدین، معلمان، مدیران و حتی دانش آموزان، 

ش آموزان و مهیا کردن زمینه هاي سالمت جسمانی، روانی، اجتماعی، اخالقی و معنوي گامی بزرگ در رفع مشکالت دان
.آنان براي حضور مؤثر در صحنه هاي گوناگون سازندگی و توسعه کشور خواهد بود

تحقق این امر در گرو آن است که دانشجویان رشته مشاوره و پرورشی توانایی تحلیل و شناخت عمیق برنامه درسی خدمات 
ورتی و تطبیق آن با نیازهاي مشورت جویان در حین آموزش و ارائه خدمات مشورتی را کسب نموده و فرصت هاي مش

یادگیري مؤثر و برنامه ارتقاء سالمت روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را با بهره گیري از ظرفیت محیط هاي واقعی 
.آموزشی و پرورشی و محیط زندگی طراحی نمایند

رسمشخصات د

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

مباحث اساسی : پیشنیاز
در روانشناسی

: نحوه تدریس

: نام درس

خدمات مشورتی در مدرسه و سازمان:  به فارسی

Consultation in school and organization: به انگلیسی

:دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با مطالعه درس خدمات مشورتی در مدرسه و سازمان، تحوالت موضوع خدمات مشورتی و ارتباط آن با مباحث 
اساسی در حوزه آموزش و پرورش  به خصوص فرایند مشورتگري در مدارس را تحلیل و ارتباط آن با نیازهاي 

.محل خدمت خود را گزارش نمایدمشورت جویان در موقعیت هاي اجتماعی یا آموزشی 
ساختار برنامه درسی مشورت و خدمات مشورتی در مدرسه را تحلیل و نقش الگوهاي مشورتی، مفاهیم و 

را ) والدین، معلمان، مدیران و غیرو(محتواي دروس مشورتی، ویژگی ها، فنون و مراحل مشورت با مشورت جویان
ها ي مشورتگري و تاثیر آن بر فرایند مشورتگري در مدرسه و در انتخاب و سازماندهی اهداف، محتوا، وروش

.محل خدمت خود گزارش نماید
:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

دانش محتوایی و 
موضوعی مشورت

در مورد مفاهیم اساسی 
همکاري و مشورت و 
رابطه آن با مشاوره و 

روان درمانی صرفا  
اطالعات ارائه شده را 
جمع آوري و بدون 

موضوعات همکاري ، 
مشورت، مشاوره و روان 
درمانی و شباهت و تفاوت 
ها را مشخص و مورد 

قرار داده و یافته مقایسه 
هاي خود را در قالب یک 

موضوعات همکاري، 
مشورت و مشاوره و روان 
درمانی، ویژگی ها و سطوح 
آن،  و تفاوت و تشابه 
مفاهیم و رابطه آنها با 
یکدیگر را مورد مقایسه 
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ارائه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

.گزارش نموده است

گزارش منسجم ارائه نموده 
.است

قرار داده و دالیل خود را 
در تربیت مشورتگر به 
صورت یک گزارش 

.منسجم ارائه نموده است

الگوهاي مشورت و 
همکاري

در مقایسه  الگوهاي 
مشورت و همکاري، 
صرفا اطالعات و دانش 
موجود را جمع آوري و 
بدون مقایسه و تحلیل 
این دیدگاه ها، آن را 

.گزارش نموده است

الگوهاي مشورت و 
همکاري را با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 

از این مقایسه را هاي ناشی
به صورت منسجم گزارش 

.نموده است

الگوهاي مختلف مشورتی 
و تفاوت و تشابه آنها را 
مورد مقایسه و تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار داده 
و یافته ها و دست 
آوردهاي خود را به صورت 
مکتوب گزارش نموده 

.است

مراحل مشورت و 
همکاري در مدرسه 

و سازمان

احل  در مورد مر
مشورت و همکاري، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوري و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.  را گزارش نموده است

مراحل مشو رت و همکاري 
در مدرسه و سازمان را از 
جهت شباهت ها و تفاوت 
ها و توالی اجرا با یکدیگر 
مورد مقایسه قرار داده و 

قالب یک دالیل خود را در
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

مراحل مشو رت و 
همکاري در مدرسه و 
سازمان را از لحاظ ویژگی، 
تفاوت ها و شباهت ها با 
یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده است و دالیل و 
استدالل خود را در فرایند 
مشورتگري در مدرسه و 
سازمان منعکس نموده 

.است

فنون و مهارت هاي 
مشورتگري

در موضوع فنون، 
مهارت ها و روش هاي 
مؤثر مشورتگري، 
دانش و اطالعات 
موجود در متون را 
گردآوري و دالیل و 
استدالالت خود را در 
قالب یک گزارش ارائه 

.نموده است

در موضوع فنون، مهارت 
ها و روش هاي مؤثر 
مشورتگري، دانش و 

حاظ اطالعات موجود را از ل
ویژگی ها، تفاوت ها و 
شباهت ها مورد مقایسه 
قرار داده و دالیل تفاوت ها 
و شباهت ها را در فرایند 
مشورتگري مورد تاکید قرار 
داده  و بدون تجزیه و 
تحلیل در قالب یک گزارش 

.ارائه نموده است

در موضوع فنون، مهارت 
ها و روش هاي مؤثر 
مشورتگري، دانش و 

متون اطالعات موجود در 
را از لحاظ ویژگی، تفاوت 
ها و تشابهات با یکدیگر 
مورد مقایسه و تجزیه 
وتحلیل قرار داده و میزان 
کارآکدي آنها را در فرایند 
مشورتگري در قالب یک 
گزارش منسجم منعکس 

.نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
مباحث اساسی مشورت : فصل اول
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تعریف مشورت-
ضرورت و اهمیت مشورت و مشورتگري-
تاریخچه مشورت و مشورتگري-
تفاوت مشورت و مشاوره-
تفاوت مشورت و روان درمانی-
تفاوت مشورت و همکاري-
ویژگی هاي مشورت-
سطوح مشورت-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
آموزشخدمات مشورتی و شناسایی دالیل آنتکمیل جدول روند تغییرات )2
مطالعه منابع معرفی شده و تکمیل برگه سؤاالت)3
و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)4

ندارد: فعالیت عملکردي

تغییر و ضرورت آن در مشورت و مشورتگري: فصل دوم
گرش ها و رفتارها در فرایند مشورتضرورت تغیرباورها، ن-
راهبردهاي تغییر اثربخش در نظام باورهاي انسانی-
شناسایی نقش مشورتگر در فرایند مشورت-
شیوه کار با خانواده و والدین به عنوان مشورت جو-
شیوه کار با معلمان و مدیران به عنوان مشورت جو-
کار با دانش آموزان به عنوان مراجع-
همکاري در مدرسه و سازمانمراحل مشورت و -

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی تحولی)2
مشاهده و تحلیل یک موقعیت یادگیري مشورتی و بررسی میزان پرداختن به مهارت ها در فرایند مشورتگري)3
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ندارد: عملکرديفعالیت هاي 

الگوهاي مشورت و همکاري: فصل سوم
الگوي مشورت اسالمی-
مدل مشورتی ادگار شاین-
الگوي مشورتی فرایندي-
مشورت و همکاري بهداشت روان-
مشورت و همکاري رفتاري-
مشورت و همکاري مبتنی بر اجتماع و سازمان-
تعاونی/الگوي مشورتگري همکارانه-
رویکرد بوم شناختی-

هاي یادگیريفعالیت
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی تحولی)2
تهیه جدول مقایسه الگوهاي مشورتی)3

فعالیت هاي عملکردي
طراحی شیوه هاي استفاده از الگوهاي مشورت در فرایند مشورتگري)1
نمونه فعالیت مشورتی  فردي یا گروهی در موقعیت هاي واقعی یادگیري و ارائه آن در کالسطراحی و اجراي یک )2

مباحث اخالقی و اخالق حرفه اي در مشورت: فصل چهارم
ارزیابی در مشورت مدرسه محور-
روش هاي ارزیابی مستقیم-
روش هاي ارزیابی غیر مستقیم-
ارزشیابی مستمر و منظم-
قانونی در مشورتمسائل اخالقی، حرفه اي و-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده در خدمات مشورتی)2
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ندارد: فعالیت عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري به تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده 

انجام فعالیت هاي عملکردي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است
براي درك عمیق تر، یادگیري بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی و انجام راهنمایی و مشاوره نیز 

.مگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشدمستلزم مشارکت ه
منابع آموزشی.4

:منبع اصلی
)آماده چاپ.. . (انتشارات : تهران. مشورت و خدمات مشورتی در مدرسه) 1393(نبوي، س صادق. جراره، جمشید
:منابع فرعی

- Dinkmeyer, D. Carlson.J.(2006) Consultation. New York: Routeledge

- Erchul, William. P,Martens, Brian.K(2010).School consultation(Conceptual and
and Empirical Bases of Practice). North Carolina, London: Springe

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
ري پایان ترم به میزان مباحث نظ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره15
نمره3نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی : ارزشیابی فرآیند

نمره2مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار
مبناي . انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم 

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
استاد درس مربوطه با توجه به صالحدید خود می تواند فعالیت یادگیري یا عملکردي مورد نیاز دیگر را نیز به : سایر نکات

.دانشجویان ارائه نماید
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»و رسانهروانشناسی تبلیغات«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

تبلیغات، کاربرد هر یک از شکل هاي برقراري ارتباط است که بر پایه برنامه ریزي هدفداري استوار باشد و در جهت تاثیر بر 
تبلیغات با هدف تغییر نگرش مخاطبان انجام می گیرد تا عکس العمل . افکار، احساسات و اعمال گروه هاي معین انجام شود

گسترش روزافزون رسانه .اي که مطلوب برنامه ریزان تبلیغات است، تحت تاثیر قرار دهدآنان را در یک موقعیت ویژه به گونه 
تبلیغات . هاي همگانی موجب شده است که این رسانه ها به عنوان اصلی ترین ابزارهاي تبلیغات و اقناع در نظر گرفته شوند

بسیاري از شاخه هاي روان شناسی . می جویدبراي موفق بودن از رشته هاي مختلف علوم انسانی از جمله روان شناسی سود
نظیر روان شناسی اجتماعی، روان شناسی یادگیري، روان شناسی انگیزش و هیجان، روان شناسی رشد، روان شناسی شایعه 

ویان ارائه درس روان شناسی تبلیغات و رسانه به دانشج. دیدگاه هاي روشنی براي افزایش اثربخشی تبلیغات پیشنهاد می کنند...و
رشته مشاوره با گرایش فعالیت هاي پرورشی، آنها را با ضرورت و جایگاه تبلیغات در تکوین و تغییر نگرش دانش آموزان آشنا می 

دانشجویان ضمن آگاه شدن از نقش رسانه ها به عنوان ابزارهاي تبلیغ،از انواع رسانه ها براي برقراري ارتباط و ارسال پیام .کند
با توجه به اهمیت مهارت هاي ارتباطی کالمی و غیر کالمی، توانایی هاي . یط آموزشی استفاده می کنندهاي اثرگذار در مح

ارتباطی خود را بهبود می بخشندو با استفاده از یافته هاي علم روان شناسی، پیام هاي متقاعد کننده اي را براي دانش آموزان، 
. نندوالدین آنها و کارکنان مدرسه طراحی و ارائه می ک

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

روان شناسی اجتماعی: پیشنیاز

روان شناسی تبلیغات و رسانه:به فارسی:  نام درس

propaganda and media psychology:به انگلیسی

:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

مهارت هاي ارتباطی . از انواع رسانه ها، براي ارسال پیام هاي متقاعد کننده در محیط آموزشی استفاده کند
با . کالمی و غیرکالمی خود را براي تسهیل فرایند ارتباط با دانش آموزان، والدین و کارکنان مدرسه بهبود بخشد

اثرگذار در فرایند ارتباط را شناسایی کرده و دانش خود را استفاده از تبیین هاي نظري مدل هاي ارتباطی، عوامل 
براي طراحی و ارائه صریح و صادقانه پیام هاي اقناع کننده براي تکوین و تغییر نگرش دانش آموزان مورد 

. استفاده قرار دهد

:شایستگی اساسی

Ck&pck 3&1- 2کد-
3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

با انواع رسانه ها و ابزارهاي تبلیغات
کانال هاي ارتباطی 

اثربخشی انواع رسانه ها و 
کانال هاي ارتباطی را 

انواع رسانه ها و کانال هاي 
ارتباطی را براي طراحی یک 
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آشنا شده و می تواند 
فرایند تاثیر گذاري هر 
یک از آنها را توضیح 

.دهد

مورد مقایسه و ارزیابی 
. قرار می دهد

ده مورد پیام متقاعد کنن
.استفاده قرار می دهد

مهارت هاي 
ارتباطی

دانش الزم در مورد 
مهارت هاي ارتباط 
کالمی و غیر کالمی را 
کسب کرده و شکل 
هاي مختلف این 
مهارت ها را گزارش 

.می کند

ضمن مشاهده یک 
موقعیت ارتباطی، مهارت 
هاي کالمی و غیر کالمی 
را مشخص می کند و 
محدودیت هاي موجود در
آن موقعیت را مورد تجزیه 

.و تحلیل قرار می دهد

مهارت هاي ارتباط کالمی 
و غیر کالمی موثر را در یک 
موقعیت ارتباطی مورد 
استفاده قرار می دهد و 
اثربخشی هر یک از آنها را 

.مورد ارزیابی قرار می دهد

دیدگاه هاي نظري مدل هاي ارتباطی
مدل هاي مطرح در

ولی ارتباطی راآموخته 
توانایی مقایسه و 
ارزیابی این مدل ها را 

.  کسب نکرده است

توانایی مقایسه و ارزیابی 
دیدگاه هاي نظري مطرح 
در مدل هاي ارتباطی را 
کسب کرده و می تواند 
نقاط ضعف و قوت هر 
یک را مورد تجزیه و 

.تحلیل قرار دهد

دیدگاه هاي با استفاده از
نظري مطرح در مدل هاي 
ارتباطی، یک موقعیت 
ارتباطی در محیط مدرسه را 

. تحلیل و گزارش می کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات:فصل اول
تعریف تبلیغات-
تاریخچه تبلیغات-
ضرورت و جایگاه تبلیغات-
مولفه ها،مراحل و ارزیابی تبلیغات-
تبلیغات از جهت ساختار و روشانواع -
انواع تبلیغات از جهت محتوا و موضوع تبلیغاتی-

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1

ندارد: تکالیف عملکردي

)رسانه ها و کانال ها(ابزارهاي تبلیغات:فصل دوم
اهمیت رسانه ها-
فرایندهاي اثرگذاري رسانه ها-
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مکتوبرسانه هاي-
رسانه هاي دیداري-
رسانه هاي شنیداري-
دیداري-رسانه هاي شنیداري-
کانال هاي ارتباطی-

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
طراحی جدول مقایسه کاربردهاي ویژه انواع مختلف رسانه ها و کانال هاي ارتباطی )2

:تکالیف عملکردي
پیام متقاعد کننده با استفاده از انواع مختلف رسانه ها و کانال هاي ارتباطیطراحی یک )1

مهارت هاي ارتباطی: فصل سوم
زبان اندام ها-
زبان واژه ها و فرا پیام ها-
نقشه هاي پنهانی-
تحلیل تبادلی-
زبان روشنگر-

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1

:تکالیف عملکردي
مشاهده یک موقعیت ارتباطی و تحلیل مهارت هاي ارتباطی استفاده شده در آن موقعیت)1

پیام و نحوه ارائه آن:فصل چهارم
بسته بندي ها-
ارتباط گیري روشن و زنده-
گزافه گویی یک جانبه در مقابل بحث دو جانبه-
توسل به ترس-
گروه به مثابه یک روش اقناعیتوهم عضویت در یک -
احساس گناه، حربه اي براي اقناع-

روان شناسی کمبود و جذبه موهومات-
:تکالیف یادگیري

مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
ندارد:تکالیف عملکردي
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اعتبار واقعی و ساختگی ارتباط گر: فصل پنجم
ارتباط گر معتبر-
ایجاد اعتبار-

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1

:تکالیف عملکردي
مشاهده یک موقعیت ارتباطی و بررسی میزان و ابعاد اعتبار فرد ارتباط گر)1

مدل هاي ارتباطی: فصل ششم
مدل هاي فراگرد ارتباط-
مدل هاي عناصر و جنبه هاي فراگرد ارتباط-
چهره به چهرهمدل هاي ارتباط -
مدل هاي فراگرد ارتباط جمعی-
مدل منبع معنی-
مدل فرایند تصمیم گیري-
مدل پروپاگاندا-
مدل اسالمی تبلیغات-

:تکالیف یادگیري

مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
ارائه جدول تشابهات و تفاوت هاي میان مدل هاي ارتباطی)2

ندارد: تکالیف عملکردي

ارتباط جمعی،تبلیغات و متقاعدسازي:فصل هفتم
ارکان و فنون تبلیغات-
انواع تبلیغات-
واگیري رسانه اي-
دو مسیر عمده متقاعد سازي-
پیام هاي کالمی-
پیام هاي غیر کالمی-
تفاوت ارتباط کالمی و غیر کالمی-
رمز و نشانه در ارتباط غیر کالمی-

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1

:تکالیف عملکردي
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مشاهده یک تبلیغ بازرگانی یا مناظره چند کاندید ریاست جمهوري و بررسی فنون به کار گرفته شده در آن موقعیت)1

پیش اقناع، زمینه چینی براي تاثیر گذاري:فصل هشتم
کلمات اثربخش-
داریمتصویرهایی که در ذهن خود-
طرح سوال هاي درست-
"گول زنک ها"قدرت -
"شبه واقعیت ها"روان شناسی -

:تکالیف یادگیري

مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
:تکالیف عملکردي

طراحی یک موقعیت ارسال پیام همراه با برنامه هاي پیش اقناع متناسب با آن موقعیت)1

روان شناختی مبلغویژگی هاي : فصل نهم
انگیزه-
اعتماد به نفس-
آرامش روانی-
انتقاد پذیري و خالقیت-
توانایی برقراري ارتباط-
توجه به تربیت الگویی-
شناخت ویژگی هاي مخاطب-
گشتالت نگري و کلیت بینی-
مهارت هاي اجتماعی-
برداشت-
اسناد-
یادگیري-

:تکالیف یادگیري

کالسیمعرفی شده و شرکت در مباحثمطالعه منابع )1
:تکالیف عملکردي

ایفاي نقش در یک موقعیت تبلیغی همراه با نشان دادن ویژگی هاي روان شناختی مطلوب براي مبلغ)1

قانون مندي هاي روان شناختی پیام گیرنده:فصل دهم
کودك و ظرفیت هاي عاطفی، شناختی،اخالقی و اجتماعی-
شناختی،اخالقی و اجتماعینوجوان و ظرفیت هاي عاطفی،-
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بزرگسال و ظرفیت هاي عاطفی، شناختی،اخالقی و اجتماعی-
توجه به سلسله مراتب نیازها-
تاثیر پذیري در سطح ناهوشیار-
پیش داوري و تصورات قالبی-
تیپ هاي شخصیتی مخاطبان -
ادراك و عوامل موثر بر آن-
مخاطبان زن یا مرد-
تبلیغ زیر آستانه-
پذیري و عادت شکنیعادت -
گروه هاي مخاطب-

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1

:تکالیف عملکردي
طراحی یک موقعیت ارسال پیام و مشخص کردن ویژگی هاي مخاطبان در آن موقعیت)1

تکنیک هاي روان شناختی کاربردي در تبلیغات: فصل یازدهم
رینقانون تکرار و تم-
قانون تعلق پذیري-
قانون تدریج-
غرقه سازي-
حساسیت زدایی منظم-
روش هاي بیزاري آور-
شرطی سازي کالسیک-
شرطی سازي کنشگر-
انعکاس محتوا-
انعکاس احساسات-
خالصه کردن-
قاب گیري مجدد-
مواجهه-
واقعیت نگري-
پس خوراند-
تداعی آزادوخودافشاگري-
قصه گویی-
لطیفه گویی-
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:تکالیف یادگیري

مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی  )1
:تکالیف عملکردي

ایفاي نقش در یک موقعیت تبلیغی و استفاده مناسب از تکنیک هاي روان شناختی کاربردي براي افزایش اثر گذاري پیام)1

مقابله با تاکتیک هاي اقناعی و جنگ روانی:فصل دوازدهم
افسونگري با روش هاي مادون هشیار-
سفسطه هاي منطقی-
شایعه پراکنی-
مظلوم نمایی-
بزرگ نمایی و کوچک نمایی-
ایجاد نیاز کاذب-
شستشوي مغزي-

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی  )1

:ديتکالیف عملکر
یررسی و تجزیه و تحلیل ابعاد یک موقعیت جنگ روانی) 1
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري همراه با مشارکت دانشجویان و تحلیل 
رصت هاي یادگیري غیر مستقیم و غیر رسمی را کار گروهی دانشجویان ف. پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است

.فعالیت هاي عملکردي بکارگیري آموخته هاي نظري را در موقعیت هاي واقعی آموزشی ممکن می سازد. فراهم می آورد

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

.حوزه و دانشگاهپژوهشگاه : تهران. روانشناسی و تبلیغات، با تاکید بر تبلیغ دینی). 1388.(کاویانی،محمد-
. ترجمه دکتر کاووس سید امامی و محمد صادق عباسی. عصر تبلیغات). 1380. (پراتکانیس، آنتونی و آرونسون، الیوت-

انتشارات سروش: تهران
.انتشارات سروش: تهران. ارتباط شناسی، ارتباط انسانی میان فردي، گروهی، جمعی). 1385. (محسنیان راد، مهدي-
پیام ها، چکونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم؟ ترجمه دکتر ).1382. (و فانینگ، پاتریک. دیویس، مارتا، .مک کی، متیو-

.انتشارات شنا:تهران. سید حمید رضا تقوي و محمد شهاب شمس
:منبع فرعی

. رضا آذريترجمه دکتر غالم). رویکردي شرح حال نگارانه( تاریخ تحلیلی علم ارتباطات). 1386. (میچل. راجرز، اورت-
.نشر دانژه: تهران
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آواي نور:تهران.روان شناسی اجتماعی).1392.(ستوده،هدایت اهللا-
انتشارات رشد:تهران.ترجمه دکتر حسین شکر کن.روان شناسی اجتماعی).1391.(ارونسون،الیوت-
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره  15از مباحث نظري ترم ) پاسخ، چند گزینه اي و ترکیبیباز پاسخ، کوتاه ( آزمون : ارزشیابی پایانی:ارزشیابی پایانی
: ارزشیابی فرآیند

نمره3نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی 
نمره2مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار
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»روش هاي اصالح و تغییر رفتار«سرفصل درس 
:آنمعرفی درس و منطق . 1

روش هاي تغییررفتار شامل مجموعه اي ازاصول و روش هاي تجربی روان شناسی است که کاربرد وسیعی در روان درمانی و 
هدف از . مشاوره و همچنین ایجاد رفتارهاي مطلوب یا تغییر دادن رفتارهاي نامطلوب در کودکان، نوجوانان و بزرگساالن دارد

. اي نامطلوب و همچنین ایجاد رفتارهاي جدید درکودکان و نوجوانان استتغییر رفتار، اصالح و یا حذف رفتاره
از طریق شناخت روش هاي تغییر واصالح رفتار می توان به دانش آموزان در تغییردادن رفتارهاي نامطلوب کمک نموده و بدان 

مربیان و مشاوران در مدارس کمک یکی از وظایف اساسی معلمان،. وسیله زمینه را براي تقویت رفتارهاي مطلوب فراهم ساخت
به دانش آموزان در جهت ارتقاي عملکرد تحصیلی و تربیتی آنها می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی به دانش آموزان 
بدون آگاهی از اصول و روش هاي تغییررفتار میسر نمی باشد، بنابراین الزم است دانشجو معلمان در دوران تحصیل خود با 

ل و روشهاي تغییررفتارآشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان مربی و مشاور مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره اي خود را به اصو
. خوبی ایفا نمایند

مشخصات درس

نظري و : نوع درس
عملی

) 1+1(2: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

آسیب شناسی : پیشنیاز
روانی 

: نام درس

اصالح و تغییررفتارروش هاي : به فارسی

Behavior Modification Procedures:به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با مطالعه درس روش هاي اصالح وتغییررفتار، با اهمیت و ضرورت تغییر رفتارهاي نامطلوب دانش آموزان آشنا شده، در 
موزشی و پرورشی دانش آموزان از اصول و روش هاي تغییر رفتار بهره کافی ببرد، و به جایگاه تغییر رفتار در فرایند آ

همچنین با یادگیري فنون و روش هاي تغییر رفتار بتواندآنها را در موقعیت واقعی مدرسه بکار . تعلیم وتربیت پی ببرد
.ببرد

راحی و اجراي  فنون تقویت رفتارهاي مطلوب،ایجاد رفتارهاي جدید، طدانشجو با شناخت روش هاي تغییر رفتار وبا
حذف رفتارهاي نامطلوب وتغییر دادن پاسخ هاي عاطفی در مورد تعدادي دانش آموز، رفتارهاي نامطلوب آن ها را 

تغییر و اصالح شناسایی نموده و بتواند با بکار گیري مهارت هاي آموخته شده علل رفتارها را تحلیل نموده وبه آنها در
رفتارهاي نامطلوب، ایجاد رفتارهاي جدید و افزایش رفتارهاي مطلوب کمک نماید، ودر پایان فعالیت هاي انجام شده در 

. ارتباط با تغییر رفتار دانش آموزان را در قالب گزارشی مکتوب به مدرس ارایه دهد
:شایستگی اساسی

Ck&pck 2کد-
1&3-3&4-
3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

مبانی اصالح و تغییر 
رفتار

در موردمبانی تغییررفتار 
صرفاً اطالعات ارایه شده را 
جمع آوري و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه 
آنها، آن را گزارش نموده 

.  است

مبانی انگیزشی،شناختی و 
رفتاري تغییررفتاررا مورد 
تحلیل قرار داده و یافته 

یک هاي خود را در قالب 
گزارش منسجم ارایه نموده 

است

مبانی انگیزشی،شناختی 
ورفتاري تغییررفتار را مورد 
مقایسه و ارزیابی قرارداده و 
دالیل خود را در قالب یافته 
ها به صورت یک گزارش 

.منسجم ارایه نموده است

شیوه هاي تقویت 
رفتارهاي مطلوب 

درباره شیوه هاي تقویت 
رفتارهاي مطلوب دانش 

شیوه هاي تقویت رفتارهاي 
مطلوب دانش آموزان را 

شیوه هاي تقویت رفتار 
هاي مطلوب دانش آموزان 
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آموزان صرفاً اطالعات ارایه دانش آموزان
شده را جمع آوري و بدون 
ارایه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را گزارش 

.  نموده است

مورد مقایسه قرار داده و 
یافته هاي ناشی از این 

لب یک مقایسه را در قا
گزارش منسجم ارایه نموده 

است

وتفاوت وتشابه آنها با 
یکدیگررا مورد مقایسه 
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته هاي خود را به 
صورت مکتوب گزارش 

.نموده است

شیوه هاي ایجاد 
رفتارهاي جدید در 

دانش آموزان

درباره شیوه هاي ایجاد 
رفتارهاي جدید صرفاً 
اطالعات ارایه شده را جمع 
آوري و بدون ارایه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، آن را 

.  گزارش نموده است

انواع شیوه هاي ایجاد 
رفتارهاي جدید را مورد 
مقایسه قرارداده و یافته 
هاي خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

است

واع شیوه هاي ایجاد ان
رفتارهاي جدید وتفاوت 
وتشابه آنها با یکدیگررا 
مورد مقایسه و ارزیابی 
قرارداده ودالیل خود را در 
قالب یافته ها به صورت 
یک گزارش منسجم ارایه 

.نموده است

شیوه هاي حذف 
رفتارهاي نامطلوب 

در دانش آموزان

درباره شیوه هاي حذف 
رفتارهاي نامطلوب دردانش 
آموزان صرفاً اطالعات ارایه 
شده را جمع آوري و بدون 
ارایه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را گزارش 

.  نموده است

شیوه هاي حذف رفتارهاي 
نامطلوب در دانش آموزان را 
مورد تحلیل و مقایسه قرار 
داده و دالیل خود را در 

گزارش منسجم قالب یک 
ارایه نموده است

انواع شیوه هاي حذف 
رفتارهاي نامطلوب دربین 
دانش آموزان وتفاوت 
وتشابه آنها با همدیگر را 
مورد مقایسه و ارزیابی 
قرارداده ویافته هاي خود را 
به صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منسجم ارایه 

.نموده است

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت. 2
مبانی تغییررفتار : فصل اول

مفهوم و تعریف رفتار-
مفهوم و تعریف تغییررفتار-
مبانی انگیزشی-
مبانی شناختی-
مبانی رفتاري-
تغییرات انگیزشی-
عوامل موثر بر تقویت و تضعیف انگیزه ها-
) تغییر نگرش،اقناع، القاء، شستشوي مغزي(تغییرات شناختی-
اداره خودشیوه هاي -
شیوه هاي تغییر رفتار بر اساس آموزه هاي دینی -

:فعالیت یادگیري
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مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2

: فعالیت عملکردي
تحلیل تغییرات رفتاري وي در طول یک ترم وارایه گزارش انجام مشاهده متناوب از رفتارهاي یک دانش آموز در مدرسه و -

مکتوب آن به مدرس

روش هاي تقویت رفتارهاي مطلوب : فصل دوم
تقویت مثبت-
برنامه هاي تقویت رفتار-
نکات الزم در تقویت رفتارهاي مطلوب-
محدودیت هاي تقویت کردن-
اصول تقویت رفتار-
اقتصاد ژتونی-
تاريقراردادهاي رف-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه انواع برنامه هاي تقویت رفتار و بیان شباهت ها و تفاوت هاي آنها-3

: فعالیت عملکردي
اجري برنامه هاي مختلف تقویت در مورد یک دانش آموز و تحلیل نتایج بدست آمده از آن در قالب گزارشی مکتوب جهت -2

ارایه در کالس درس براي سایر دانشجویان 

روش هاي ایجاد رفتارهاي جدید: فصل سوم
روش شکل دهی رفتار-
تعیین پیش نیازهاي یک رفتار-
روش سرمشق دهی-
رینه دادنروش ق-
شیوه هاي مناسب قرینه دادن-
روش تمیز دادن-
اصول تمیز دادن-4

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
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شباهت هاي آنهامقایسه روش هاي مختلف ایجاد رفتارهاي جدید و بیان تفاوت ها و -3
و تحلیل آن به صورت مکتوب) فیلم/ مستقیم(مشاهده اجراي روش هاي مختلف ایجاد رفتارهاي جدید توسط متخصصان -4

: فعالیت عملکردي
طراحی و اجراي یک روش ایجاد رفتارجدید در مورد یک دانش آموز وتحلیل نتایج حاصله در قالب گزارشی مکتوب جهت -1

ارایه به مدرس  

روش هاي حذف رفتارهاي نامطلوب: فصل چهارم
روش اشباع -
)خاموشی(روش حذف پاداش ها-
روش تقویت رفتار مغایر-
احتیاط هاي الزم در تقویت رفتارمغایر -
)حذف موقعیت ناخوشایند براي رفتار مطلوب(روش تقویت منفی-
چگونگی بکارگیري تقویت منفی -
شیوه هاي تنبیه مثبت-
هاي معکوس کردن عادتشیوه-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2

: فعالیت عملکردي
ارایه اجراي یک روش حذف رفتارنامطلوب در مورد یک دانش آموز وتحلیل نتایج حاصله در قالب گزارشی مکتوب جهت -1

آن در کالس درس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به 

هاي برقراري ارتباط میان آموخته . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصتهاي یادگیري خارج از محیط آموزشی،برقراري پیوند میان نظر و 
عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیت هاي عملکردي توسط مدرس از 

تر مطالب وبکارگیري دانش نظري روش هاي تغییررفتار راهبردهاي تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیق 
یادگیري غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردي و درك .توسط دانشجو معلمان در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد شد

.شناختی فرد در موقعیت هاي مختلف محیط آموزشی می باشد

منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

وش هاي اصالح و تغییررفتار، تهران، نشر دورانر). 1391(سیف،علی اکبر-
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شیوه هاي تغییر رفتار، ترجمه علی فتحی آشتیانی،تهران، انتشارات سمت )1391(میلتن برگر،ریموند-
تغییردادن رفتارهاي کودکان و نوجوانان، ترجمه یوسف کریمی، تهران، ).1389(کرومبولتز،جان دي  و کرومبولتز،هلن بی-

یانتشارات فاطم
:منابع فرعی

Miltonberger R.G(2011).Behavior Modification: Principles and
Procedures.Forth.Publishery Thomson Wadsworth.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10به میزان ) یا ترکیبیباز پاسخ،بسته پاسخ،چند گزینه اي و (آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی

نمره2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: ی فرآیندارزشیاب
نمره8عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف:ارزشیابی پوشه کار

.ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می شود
.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(تکالیفمبناي ارزیابی 
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»جامعه شناسی ارتباطات«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

وسایل یا رسانه هاي ارتباطی امروزبعنوان یک عامل تغییر جوامع انسانی را هدف  قرار داده اند و هرروزه تکنولوژي هاي ارتباطی 
چهره فرهنگ و باور هاي جوامع را تغییر می دهند در بسیاري از موارد این تغییرات در جهت مطلوب منش ملی و یا مذهبی 

متاسفانه سرعت این تغییرات در حدي است که . جدي در باورها ،هنجار ها و ارزشها می نمایدنیست و جامعه را دچار چالش هاي 
دانشجو معلمان ، معلمان ،مدیران و دست .برنامه ریزان فرهنگی توان هدایت و یا مقابله با آن را در برنامه ریزي هاي خود ندارند 

شتن فضایی مطلوب  در جامعه  خود نیاز به شناخت و درك درست از اندر کاران تعلیم و تربیت براي موفقیت در امرآموزش و دا
. وسایل ارتباطی و تاثیرات آن برروي دانش آموزان دارند ساختار،کارکرد،عملکردونقش 

دانشجویان در این درس از طرفی با تاثیرات و کارکرد هاي وسایل ارتباطی آشنا می شوند و از طرفی هم با فواید و آسیب هاي  
ه ها آشنا می گردند و از آن در کیفیت بخشی به فرایند آموزش وآشنا کردن دانش آموزان به طرز صحیح  استفاده از این رسان

وسایل ،برنامه ریزي در جهت توسعه ملی و پیشرفت در بخش هاي اجتماعی ،فرهنگی ، اقتصادي وسیاسی  برنامه ریزي خواهند 
علمان باید توانایی تحلیل برنامه هاي درسی جامعه شناسی ارتباطات و توانایی تطبیق براي نیل به اهداف یاد شده دانشجو م.کرد 

آن با نیاز هاي دانش آموزان یا مراجعان در حین آموزش و ارائه خدمات مشاوره اي را کسب نموده و فرصت هاي یاد گیري موثر 
.واقعی زندگی و یا  آموزشی طراحی نمایند را با بهره گیري از ظرفیت هاي یاد گیرندگان یا مراجعان ،در محیط هاي

مشخصات 
درس

نظري :نوع درس

2:تعداد واحد

32:زمان درس 
ساعت 

جامعه : پیشنیاز
تربیتیشناسی

: نام درس

جامعه شناسی ارتباطات: به فارسی

sociology of communications:به انگلیسی

:این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با شناخت نقش ، وظایف ،  کارکردها، شیوه هاي ارتباط ، مهندسی افکار اجتماعی ،سبک زندگی ، هویت، نظریات ارتباطی و 
گروههاي دومین ،گروه هاي ( شیوه هاي تبلیغ ،ترغیب و اقناع و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش 

خانواده ، اجتماع و گروههاي کوچک دوستان و شبکه هاي اجتماعی ،سیاست ( و جامعه ...)همساالن و گروههاي مرجع و
گزاري ها و توسعه ملی و همچنین تحول و شکل گیري رفتار و شخصیت دانش آموزان را مورد شناسایی و تحلیل قرار داده و 

راجعان در موقعیت هاي واقعی زندگی یا آموزشی و اجتماعی محل خدمت خود ارتباط آن با نیاز هاي فعلی یاد گیرند گان یا م
.را گزارش نمایند 

با آشنایی نسبت به نقش ، کارکرد الگوهاي ارتباطی و آسیب ها و فواید رسانه ها چگونگی ساخت و پدیدایی نظام ارتباطی 
درك نیاز هاي روز مره یاد گیرند گان و نقش رسانه هاي ،کارکرد ها  و نقش رسانه ها را در امور اجتماعی تحلیل نمایند و با

ارتباطی در رفع این نیاز ها ، متناسب با این نیاز ها خدمات راهنمایی ، مشورتی ، مشاوره اي و الگو هاي عملی و کاربردي را به 
.طراحی و ارائه نمایددانش آموزان یا مرجعان در موقعیت هاي واقعی و ملموس آموزشی و زندگی فردي و اجتماعی  خود 



٢٢١

شایستگی 
:اساسی

Ck&pck
&1- 2کد 

3-3&4-
3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

نظریات 
ارتباطی 
اجتماعی

در موردمباحث اساسی نظریات 
ارتباطی اجتماعی صرفاً اطالعات 
ارایه شده را جمع آوري و بدون 
ارایه تحلیل حاصل از مقایسه آنها، 

.آن را گزارش نموده است

موضوعات اساسی نظریات 
ارتباطی اجتماعیرا مورد مقایسه 
قرار داده و یافته هاي خود را 
در قالب یک گزارش منسجم 

ارایه نموده است

مباحثاساسی نظریات ارتباطی 
اجتماعی، تفاوت وتشابه مفاهیم 
ورابطه آنها با یکدیگررا مورد 
مقایسه و ارزیابی قرارداده و 

ه ها دالیل خود را در قالب یافت
به صورت یک گزارش منسجم 

.ارایه نموده است

رسانه هاي 
نوین ارتباطی

درمورد رسانه هاي نوین ارتباطی 
اطال عات ارائه شده را "،صرفا

جمع اوري  کنندو بدون تحلیل  
.آنها را گزارش نمایند

رسانه هاي نوین ارتباطی ،در 
عصر اطالعات را با دوران 
شفاهی و دوران مکتوب را در

قالب یک گزارش منسجم  
.مقایسه نمایند 

رسانه هاي نوین ارتباطی، در 
عصر شفاهی ، مکتوب  و 
عصراطالعات و ارتباطات را با 
هم  از لحاظ تفاوت و تشابه 
مقایسه ودر قالب یک گزارش 

.منسجم ارائه نمایند 

اطال "درمورد فضاي مجازي ،صرفافضاي مجازي
ند عات ارائه شده را جمع آوري کن

و آنها را بدون تحلیل گزارش 
.نمایند 

در موردفضاي مجازي ،اطال 
عات ارائه شده را جمع آوري 
کنند و آنها را در قالب یک 

.گزارش با هم مقایسه نمایند 

درمورد ، فضاي مجازي اطال 
عات ارائه شده را جمع آوري 
کنند و آنها را باهم از لحاظ 
تفاوت و تشابه در قالب یک 

منسجم  تحلیل ومقایسه گزارش 
.نمایند 

شگرد ها و 
الگوهاي 
رسانه اي

صرفاً شگرد ها و الگوهاي رسانه 
اي اطالعات ارایه شده را جمع 
آوري و بدون ارایه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را گزارش نموده 

.است

موضوعات اساسی نظریات 
ارتباطی اجتماعیرا مورد مقایسه 

داده و یافته هاي خود را قرار 
در قالب یک گزارش منسجم 

ارایه نموده است

شگرد ها و الگوهاي رسانه اي را 
مورد مقایسه و ارزیابی قرارداده 
ویافته هاي خود را به صورت 
مکتوب ودر قالب یک گزارش 

.منسجم ارایه نموده است
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ضروریات و 
با یسته هاي 

ارتباطی

در موردمباحث اساسی صرفاً 
اطالعات ارایه شده را جمع آوري و 
بدون ارایه تحلیل حاصل از مقایسه 

.آنها، آن را گزارش نموده است

موضوعات اساسی نظریات 
ارتباطی اجتماعی را مورد 
مقایسه قرار داده و یافته هاي 
خود را در قالب یک گزارش 

منسجم ارایه نموده است

مباحث اساسی نظریات ارتباطی 
تشابه مفاهیم اجتماعی، تفاوت و

ورابطه آنها با یکدیگررا مورد 
مقایسه و ارزیابی قرارداده و 
دالیل خود را در قالب یافته ها 
به صورت یک گزارش منسجم 

.ارایه نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
نظریه هاي ارتباط اجتماعی : فصل اول

:گروههاي اجتماعی : بخش اول
تعریف گروه و گروههاي اجتماعی و کارکرد رسانه ها در این زمینه -
دید گاههاي فردیناند تونیس ، اجتماع و جامعه -
دید گاههاي گابریل تارد ،همگان و توده -
نظریات گوستابلون و انبوه خلق-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1-
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2-

ندارد : فعالیتهاي عملکردي 
نظریه هاي ارتباطی : بخش دوم

نظریه تزریقی-
نظریه تاثیرات محدود یا دو مرحله اي -
نظریه استحکام -
نظریه برجسته سازي -

نظریه وابستگی -
نظریه نیاز جویی -
نظریه حاکم بودن اندیشه حاکم -
سیاسی نظریه اقتصاد -
نظریه صنعت فرهنگ و فرهنگ توده -

نظریه وساطت -
نظریه امپریالیسم فرهنگی -
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نظریه کاشت -
نظریه مارپیچ سکوت -

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
توانند کاربرد نظریات ارتباطی را در اخبار و برنا مه هاي رسانه هاي جمعی ومجازي مورد ارزیابی قراردهنددانشجویان می

رسانه هاي نوین ارتباطی:فصل دوم
رادیو و تلویزیون: بخش اول 

سیرتحول ارتباطات جمعی در جهان و ایران -
عکاسی  وتولدهنر هاي تجسمی-
)کهکشان  مارکنی( دوران رادیو-
کارکرد هاي رادیو-
ویژگیهاي رادیو-
)عصر ارتباطات الکترونیک( تلویزیون -
کارکرد هاي تلویزیون -
ویژ گیهاي تلویزیون -
تلویزیون  و رسانه هاي جهانی-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
را تهیه نمایند ودر کالس .دانشجویان می توانند نموداري از سیر تحول ارتباطات جمعی نظیر رادیو و تلویزیون مشخص کنند 

.عالوه براین مشخصات  رسانه هافوق و خصوصیات آنها را با هم مقایسه کنند.نصب کنند 
ماهواره ها و شبکه هاي جهانی: بخش دوم

و اهداف فراملیپیدایش-
فضایی با مرزهاي شیشه اي -
فرهنگ در عصر ماهواره -
آسیب ها وپیامد هاي منفی ماهواره ها-
چالش هاي فقرا و اغنیا-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2
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:فعالیتهاي عملکردي 
دانشجویان می توانند گزارشی از اهداف و عملکرد هاي یکی از شبکه هاي جهانی و نیات گردانندگان و فلسفه بکار گیري ) 1

.این شبکه ها در کشور هاي در حال توسعه را مورد نقد قرار دهند

فضاي مجازي: فصل سوم 
اینترنت اوج دهکده جهانی : بخش اول  

ویژگیهاي اساسی دوران اینترنت-
اینترنت و تغییرات اجتماعی -
اینترنت و انقالب آموزشی -
فضاي مجاري -
اینتر نت و فضاي عمومی -
پیدایش جامعه اطال عاتی-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
می توانند کیفیت و مکانیزم عملکرد  سیستم آموزشی چند رسانه اي مدارس هوشمند در کشور را بررسی وتحلیل دانشجویان
.قرار دهند 

بازي هاي رایانه اي و تلفن همراه:بخش دوم 
ماهیت و تاریخچه بازیهاي رایانه اي -

فواید بازیهاي رایانه اي -
آسیب هاي بازي هاي رایانه اي -
و اخالقی بازیهاي رایانه اي آسیب هاي تربیتی-
آسیب هاي تحصیلی بازیهاي رایانه اي -
آسیب هاي خانوادگی بازیهاي رایانه اي -
بازیهاي رایانه اي ایرانی-
تلفن هاي همراه ، اوج فردیت و جدایی-
تجاوز به حریم خصوصی افراد و بی ارزش شدن این مهم -

:فعالیتهاي یادگیري
پاسخ به پرسشهاي مطرح شدهمشارکت در بحث هاي کالسی و)1
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مطالعه متون و منابع معرفی شده )2
: فعالیتهاي عملکردي

اهداف آشکار و پنهان شرکت هاي چند ملیتی نظیر تایم )مالتی مدیا( دانشجویان می توانند با تهیه سی دي هاي چند رسانه اي)1
.تجزیه و تحلیل نمایندوارنر وسایر شبکه هاي اجتماعی صهیونیستی و امپریالستی را در کالس 

شبکه هاي اجتماعی:بخش سوم  
تعاریف ،ماهیت و چیستی شبکه هاي اجتماعی-
:ویژگی هاي شبکه هاي اجتماعی-
اهداف وعملکرد هاي شبکه اجتماعی-
نسل بندي و انواع شبکه هاي اجتماعی-
معروفترین شبکه هاي اجتماعی-
تهدیدات شبکه هاي اجتماعی-
دیدگاههاي علمی در باره شبکه هاي اجتماعی-
شبکه هاي اجتماعی از نگاه قانون-
تاثیر شبکه هاي اجتماعی مجازي بر افکار عمومی-
شبکه هاي اجتماعی و سبک زندگی-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
بازي هاي شبکه اي مطرح و پر طرفدار در اینتر نت و یا تلفن "تحلیل محتواي آشکار یانهان پیام هاي "دانشجویان می توانند با 

همراه  را مورد نقد و بررسی قرار دهند ودر کالس درس آن را ارائه نمایند 
وبالگها پتانسیل هاي فرد: بخش چهارم  

خصصی و برابر ارتباطی ت-
آزاد سازي تخیل -
تبادل تجربیات -
تبادل آرزوها و آرمانها-
آزاد سازي غرایز-
طلوع فردیت-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
دانشجویان می توانند گزارشی از وبالگهاي موفق در جذب مخاطب را مورد بررسی قرار دهند و  دالیل موفقیت ایها را  تجزیه و 

تحلیل نمایند 
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شگرد ها و الگوهاي رسانه اي : فصل چهارم 
هویت و رسانه ها :بخش اول 

مفهوم هویت فرهنگی-
انواع هویت فرهنگی-
هویتعوامل موثر در شکل گیري-
جهانی شدن و هویت فرهنگی -
تعارض سنت و مدرنیته -
نظریه نا هماهنگی شناختی-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
رسانه هاي جمعی وشبکه هاي مجازي در جهت ....) تیزرها و کلیپ هاوفیلم ، سریال، تبلیغات ، (تحلیل محتواي  برنامه  ها)1

انطباق یا عدم انطباق با هویت ملی و ایرانی اسالمی ما 
اقناع قله ارتباطات انسانی: بخش دوم  

تبلیغ ، ترغیب و اقناع -
تعریف تبلیغ ،ترغیب و اقناع -
عناصراقناع -
منبع پیام -
سازي منبع پیامعوامل موپر در متقاعد -
مقبولیت یا اعتبار منبع پیام -
جذبه و گیرایی-
محتوي پیام -
سبک ساماندهی پیام-
متقاعد سازي موثر بر اساس مخاطب -
کدام پیام اثر بخش تر است -
کانال پیام -
ابعاد اقناع -

:فعالیتهاي یادگیري
همشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شد)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
دانشجویان می توانند با تهیه گزارشی از شیو ه هاي اقناع رسانه ها و یا شیوه ها و شگرد هاي اقناع دانش آموزان و ارائه در 
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.کالس درس دانشجویان را با این شگرد کاربردي آشنا نمایند 
عمومی  و توسعه اجتماعی اقتصاديمهندسی افکار: بخش سوم 

رسانه هاي جمعی و نفوذ در افکار -
ماهیت افکار عمومی -
شکل گیري افکار عمومی -
افکار عمومی صداي خاموش جامعه -
تفاوت افکار عمومی و احساس جمعی -
انواع افکار عمومی -
منشاء افکار عمومی -
نفوذ در افکار عمومی -
ویژ گیهاي افکار عمومی -
نوسازي ، مشارکت و توسعه ملی با رسانه ها-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
پیچ سکوت و کاشت ،شیوه هاي هدایت افکار دانش دانشجویان می توانند بااستفاده از نظریات ارتباطی فصل سوم نظیر مار

.و تاپیر آن را در کالس درس به استاد مربوطه و دانشجویان  گزارش کنند.آموزان کالس خود را تمرین نمایند 
تبلیغ سبک زندگی و افق فرهنگی : بخش چهارم 

تعریف سبک زندگی و انواع آن -
دید گاه کار کرد گرایی -
صنایع فرهنگی و فرهنگ توده -
زمینه فرهنگی و فرهنگ جمعی-
سبک زندگی و هویت-
سبک زندگی مدرن و سنتی-
فرهنگ و ارتباط -
نقش فرهنگی رادیو و تلویزیون-
فرهنگ و تکوین ذهن-
فرهنگ و شخصیت  -
مهندسی فرهنگی -

:فعالیتهاي یادگیري
ي مطرح شدهمشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشها)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
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دانشجویان می توانند گزارشی از سریال هاي در حال پخش  در سیماي جمهوري اسالمی  را انتخاب کنند و سبک زندگی اي )1
.که در این سریال تبلیغ می گردد را مورد نقد و بررسی قرار دهند

بایسته هاي ارتباطیضروریات و :فصل پنجم 
سواد رسانه اي:بخش اول 

سواد رسانه اي -
اصول و مبانی سواد رسانه اي -
ضرورت سواد رسانه اي-
آداب ارتباط با رسانه -
اعتماد اجتماعی -
اعتماد رسانه اي-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
مشخص نمایند که رسانه ها چگونه مدلهاي ارزشی و رفتاري "پیامهاي رسانه اي"دانشجویان می توانند با تهیه گزارشی از)1

.نندقدرتمندي خلق می کنند ،دانش و درك ما را ازجهان پیرامون شکل می دهند و اهداف خاصی را دنبال می ک
اخالق رسانه اي:بخش دوم  

اخالق، رسانه ها و رسالت آنها-
مقررات اخالقی  در رسانه ها -
ابعاد اخالق رسانه اي-
اینترنت ،اخالق و کودکان-
آیین نامه حرفه اي اخالق ارتباطی-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
دانشجویان می توانند با تهیه گزارشی از رعایت اخالق حرفه اي یا عدم پایبندي به رعایت اخالق حرفه اي در رسانه ها را در 

.بان را گوشزد نمایندکالس ارئه نمایند ویا اصول اخالق نظري وعملی در اسالم را در کالس شرح دهندو حقوق مخاط

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آ موزشی نیازمند استفاده از شیوه هاي ارائه مستقیم مباحث نظري به 
ردي براي انجام فعالیت هاي عملک. همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است 

درك عمیق ، یادگیري بهتر و بکار گیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی و انجام راهنماییی و مشاوره نیز،مستلزم 
براي یاد گیري غیر مستقیم دانشجویان باید به مطالعه فردي و درك .مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد 

.اگون زندگی واقعی ، به این هدف نایل گردندشناختی از موقعیت هاي گو ن

منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

انتشارات اطالعات:تهران.جامعه شناسی نوین ارتباطات ).1391.(ساروخانی، باقر-
انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. وسایل ارتباط جمعی).1386.(معتمد نژاد، کاظم-

:منابع فرعی
انتشارات اطالعات:تهران).اصول و مبانی(جامعه شناسی ارتباطات)1393.(ساروخانی، باقر-
11کاربردي واحد -دانشگاه جامع علمی.ناشر فارسیران :تهران.اصول و مبانی ارتباطات)1389.(گودرزي فراهانی، ابراهیم -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره15به میزان ) باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه اي و یا ترکیبی(ظريآزمون مباحث ن: ارزشیابی پایانی
نمره2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: ارزشیابی فرآیند

نمره3عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف:ارزشیابی پوشه کار
. الیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تک

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف
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»پویایی گروه«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

مطالعه و بررسی مواردي نظیر چگونگی کنش و پویایی گروه علمی است که به پیشبرد دانش ماهیت گروه اختصاص دارد و به 
واکنش هاي متقابل اعضا، ماهیت و قوانین تحول گروه ها، تبیین تغییرات و مقاومت هاي درون گروهی، انواع رهبري، نحوه 

می تشکیل و تحول گروه ها، نحوه تصمیم گیري در گروه ها، فشار و نفوذ اعضاي گروه بر یکدیگر و ستیز و مخالفت در گروه 
در پویایی شناسی گروه ها، با بررسی و مطالعه ماهیت و قوانین تحول و تشکیل گروه ها، به بهبود روابط انسانی در گروه . پردازد

.ها مبادرت می شود
مطالعه درس پویایی گروه، می تواند دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره را در شناخت ماهیت و شکل گیري گروه ها،ساختار 

، همرنگی و نفوذ، ماهیت قدرت و رهبري در گروه، تصمیم گیري گروهی، تعارض در گروهها، رفتارهاي جمعی وعوامل و واندازه
شناخت ویژگی هاي روان شناختی و جامعه شناختی گروه هاي دانش آموزي، عوامل موثر در . منابع تغییر درگروه ها یاري نماید

ه سنجی در راهنمایی و مشاوره دانش آموزان از اهداف و دالیل ارایه این درس رهبري گروه و استفاده از روش ها و فنون گرو
براي نیل به اهداف ذکر شده، دانشجویان باید مهارت ها و توانایی هاي الزم را در هدایت و رهبري گروه هاي دانش .می باشند

انش آموزان با بهره گیري از ظرفیت هاي آموزي کسب نموده و فرصت هاي یادگیري موثر را به منظور ارتقاي سالمت روانی د
.روانی،جسمانی و اجتماعی خود در محیط واقعی مدرسه فراهم آورند

مشخصات درس

نظري : نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

روانشناسی : پیشنیاز
اجتماعی

: نام درس

پویایی گروه: به فارسی

Group dynamics:به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با مطالعه درس پویایی گروه، با مفهوم، ویژگی و انواع گروه آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و اصول پویایی گروه 
ت پویایی درگروه هاي دانش آموزي  بهره کافی ببرد، به جایگاه گروه درفرایند تعلیم و تربیت پی ببرد و با اهمیت و ضرور

.همچنین با یادگیري فنون گروه سنجی بتواندآنها را در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد.آشنا شود
با شناخت بهتر ویژگی هاي روان شناختی و جامعه شناختی گروه،ساخت، فرایند و عوامل پدیدآیی گروه در ارتباط با 

یري گروه و عوامل موثر بر آن را در بین دانش آموزان مورد بررسی قرار داده و مباحث اساسی تعلیم و تربیت، شکل گ
.   همچنین رابطه آن را با نیازهاي فعلی دانش آموزان در موقعیت هاي واقعی محیط آموزشی تحلیل وگزارش نماید

شایستگی 
:اساسی

Ck&pck 2کد -
1&3-3&4 -
3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

اساسی مباحث 
پویایی گروه

درمورد مفاهیم اساسی پویایی 
گروه صرفاً اطالعات ارایه شده 

مباحث اساسی پویایی گروه 
را مورد تحلیل قرار داده و 

مفاهیم اساسی پویایی 
گروه را مورد مقایسه و 
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را جمع آوري و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه آنها، 

.  آن را گزارش نموده است

یافته هاي خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارایه 

.تنموده اس

ارزیابی قرارداده و دالیل 
خود را در قالب یافته ها به 
صورت یک گزارش 

.منسجم ارایه نموده است

فرایند و عوامل 
پدیدآیی گروه

درباره فرایند و عوامل شکل 
گیري گروه صرفاً اطالعات 
ارایه شده را جمع آوري و بدون 
ارایه تحلیل حاصل از مقایسه 

.  آنها، آن را گزارش نموده است

فرایند، ساختار و عوامل 
شکل گیري گروه رادر 
عملکرد و تصمیم گیري 
گروهی آنها مورد مقایسه 
قرار داده و یافته هاي ناشی 

مقایسه را درقالب از این 
یک گزارش منسجم ارایه 

نموده است

ساختار وعوامل روانی و 
اجتماعی پدیدآیی گروه را 
با یکدیگر مورد مقایسه 
وتجزیه و تحلیل قرارداده 
ویافته هاي خود را به 
صورت مکتوب گزارش 

.نموده است

رهبري و اقتدار در 
گروه

درباره اقتدار و انواع رهبري در 
گروه صرفاً اطالعات ارایه شده 
را جمع آوري و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه آنها، 

.  آن را گزارش نموده است

انواع رهبري در گروه را 
مورد مقایسه قرارداده و 
یافته هاي خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارایه 

.نموده است

روه انواع رهبري در گ
وتفاوت وتشابه ویژگی 
هاي رهبران گروهها رابا 
یکدیگر مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده ویافته 
هاي خود را به صورت یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

.است

گروه سنجی،اجرا و 
تفسیر نتایج

درباره گروه سنجی و نحوه 
اجراي آن صرفاً اطالعات ارایه 
شده را جمع آوري و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه آنها، 

.  آن را گزارش نموده است

گروه سنجی از دانش 
آموزان یک کالس به عمل 
آورده و نتایج را مورد 
تحلیل و مقایسه قرار داده و 
یافته هاي خود را در قالب 

منسجم ارایه یک گزارش
نموده است

به اجراي گروه سنجی بر 
روي دانش آموزان حداقل 
دو کالس مبادرت نموده 
وتفاوت وتشابه آنها را مورد 
مقایسه و ارزیابی قرارداده 
ویافته هاي خود را به 
صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منسجم ارایه 

.نموده است

آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختارفرصت. 2
مفاهیم اساسی پویایی گروه:فصل اول

تعاریف و مفهوم گروه-
)وحدت، الگوهاي تعامل، نقش ها وپایگاهها،ساخت،رهبري، انسجام (ویژگی هاي روان شناختی و جامعه شناختی گروه-
تعاریف و مفهوم پویایی گروه-
ماهیت پویایی گروه-
گروه نخستین وگروه ثانوي، گروه کوچک و بزرگ، گروه رویاروي و گروه غیر رویاروي، گروه کار و گروه دوستی (انواع گروه-
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......)و
تیم و گروه-
انواع گروه-
اندازه گیري پویایی گروه-
گروه ها و تغییر-
منابع تغییر درگروه ها-
تعارض در گروه ها-
هامنابع تعارض در گروه -
فردگرایی و جمع گرایی-
کاربرد پویایی گروه در تعلیم و تربیت-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه ویژگی هاي گروه هاي مختلف و بیان تفاوت هاي آنها با یکدیگر-3

: لیت عملکرديفعا
تهیه جدول مقایسه منابع تغییر و تعارض درگروه ها و تحلیل آن-

گروه )شکل گیري(فرایند، ساخت و عوامل پدیدآیی: فصل دوم
فرایند گروه-
عناصر گروه-
انسجام گروهی-
عوامل موفقیت گرو ها-
عوامل روانی پدیدآیی گروه-
عوامل اجتماعی و فرهنگی پدیدآیی گروه-
)رسمی، غیر رسمی(گروه) ساختار(ساخت-
رشد و اجتماعی شدن گروه-
الگوهاي ارتباط در گروه-
ساختار کالس و مدرسه به عنوان گروه اجتماعی-
عملکرد گروه-
تصمیم گیري در گروه-
نظریه هاي پویایی گروه-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
حث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت در ب-2
مقایسه و تحلیل ساخت رسمی وغیر رسمی گروه و بیان شباهت ها و تفاوت هاي آنها-3
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: فعالیت عملکردي
تهیه جدول مقایسه ویژگی هاي ساخت رسمی و غیر رسمی گروه و تحلیل آن -1

قدرت و رهبري در گروه:فصل سوم
در گروهماهیت قدرت-
تعاریف و مفهوم رهبري -
ویژگی هاي رهبران در گروه ها-
انواع رهبري در گروه ها-
وظایف رهبران در گروه ها-
کارآمدي رهبر-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
و تحلیل انواع رهبري در گروه ها وارایه گزارش کتبی آن به مدرسمقایسه-3

: فعالیت عملکردي
تهیه جدول مقایسه ویژگی هاي رهبران درگروه هاي مختلف و تحلیل آن-1

گروه سنجی: فصل چهارم
نظریه گروه سنجی-
کاربرد گروه سنجی در مدرسه-
شیوه هاي اجراي گروه سنجی -
تجزیه و تحلیل نتایج گروه سنجیشیوه هاي -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2

: فعالیت عملکردي
ه مدرسطراحی و اجراي یک نمونه گروه سنجی و تجزیه وتحلیل نتایج آن در قالب گزارشی مکتوب جهت ارایه ب-1
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به 
همچنین استفاده از روش . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است

نیز  مستلزم برقراري ارتباط میان آموخته هاي کالسی و الزامات محیط آموزشی است، بهره گیري از یادگیري غیر مستقیم
فرصتهاي یادگیري خارج از محیط آموزشی،برقراري پیوند میان نظر و عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت 

ي تدریس این درس می باشد که منجر به گروهی دانشجویان در انجام فعالیت هاي عملکردي توسط مدرس از راهبردها
درك عمیق تر مطالب وبکارگیري دانش نظري پویایی گروه توسط دانشجو معلمان در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد 
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.یادگیري غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردي و درك شناختی فرد در موقعیت هاي مختلف محیط آموزشی می باشد. شد

منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

شناخت و سنجش، ترجمه حسن پاشا شریفی، وجعفر نجفی زند، تهران ،نشر :پویایی گروه). 1388(ر .فورسایت، دانلسون-
دوران 

پویایی گروه، ترجمه مهرداد فیروزبخت و منصور قنادان، تهران، موسسه فرهنگی رسا). 1389(ر.فور سایت، دانلسون-
مقدمه اي برگروه سنجی و پویایی گروه، ترجمه غالمعباس توسلی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.)1378(ترشاوي،مري-
اجتماعی، تهران، نشر شیفته-درآمدي بر دیدگاه روانی: پویایی گروه و سنجش آن). 1376(گلشن فومنی، محمدرسول-

:منابع فرعی
مشهد، انتشارات آستان قدسپویایی گروه، ترجمه فریدون وحیدا،).1371(موکیویی،رژه-
پویایی گروه و مشاوره گروهی، تهران، انتشارات رشد). 1380(شفیع آبادي، عبداهللا -
مفاهیم بنیادي در پویایی گروه، تهران، نشر قومس ).1373(احدي، حسن؛ صالحی، مهدیه؛ بنی جمالی، شکوه السادات-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره12به میزان ) باز پاسخ،بسته پاسخ،چند گزینه اي، ویا ترکیبی(آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
نمره5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: ارزشیابی فرآیند

نمره3عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف:ارزشیابی پوشه کار
ر طول نیمسال،تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري د

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است)یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف.شود



٢٣٥

»نیازها و مسایل نوجوانان و جوانان«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن

جوانان با نیازها و مسائل انسان در سایر دوره هاي تحولی مشترك است و بخشی نیز بخش زیادي ازنیازها و مسائل نوجوانان و
نوجوانی دشوار ترین، پیچیده ترین، هیجان انگیزترین و تنش زا ترین دوره زندگی هم براي خود . خاص دوره نوجوانی است

ی ویژگی ها و خصوصیات، و همچنین نیازها و به همین دلیل مطالعه علم. نوجوان و هم براي والدین و مربیان به شمار می آید
این درس که در سر فصل هاي گذشته رشته راهنمایی و . مسائل این دوره براي تعامل مناسب و سازنده با آنان ضرورت دارد

رفتاري مشاوره وجود داشته است، به طور طبیعی به آموزش علمی صفات و خصوصیات نسبتا پایدار یا ناپایدار پدیده هاي روانی و 
درس نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان، داراي نقش مهمی در . نوجوانان و جوانان در موقعیت ها و شرایط گوناگون می پردازد

معلمان مشاوره و امور پرورشی، ازچگونگی پدیدایی ساختارها، نیازها و مسائل دانش آموزان نوجوان در -شناخت بهتر دانشجو
شناخت سیر تحولی بلوغ، ویژگی ها و خصوصیات، و نیازها و مسائل دوره نوجوانی و جوانی . داردمحیط هاي آموزشی و پرورشی

براي نیل به اهداف یاد شده، دانشجویان باید . بخصوص در محیط هاي آموزشی، از اهداف و دالیل ارائه این درس می باشند
تطبیق آن با نیازهاي دانش آموزان یا مراجعان در حین آموزش توانایی تحلیل برنامه درسی نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان و

و ارائه خدمات راهنمایی وانجام فعالیت هاي پرورشی را کسب نموده و فرصت هاي یادگیري مؤثر را با بهره گیري از ظرفیت 
.شخصیتی یادگیرندگان یا مراجعان، در محیط هاي واقعی زندگی یا آموزشی طراحی نمایند-هاي روانی

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

روانشناسی تحولی: پیشنیاز

: نام درس

نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان:  به فارسی

Needs and:  به انگلیسی Problems of Adolescents and Youngsters

:دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با درك بلوغ، تحوالت، ویژگی ها و فرایندهاي روانی در طول رشد نوجوانی و ارتباط آن با مباحث اساسی در 
حوزه آموزش و پرورش، چگونگی تحول و شکل گیري رفتار و شخصیت نوجوان را مورد شناسایی و تحلیل قرار 

ن در موقعیت هاي واقعی زندگی یا  آموزشی و اجتماعی محل داده و ارتباط آن با نیازهاي فعلی یادگیرندگا
.خدمت خود را گزارش نماید

با شناخت بهتر نوجوان و جوان، چگونگی ساخت و پدیدایی فرایندهاي روانی مربوط به ساختار شخصیت او، 
مل مفاهیم اساسی نیازها و مسائل دوره نوجوانی و جوانی را بهتر تحلیل نماید وبا مقایسه نیازها و مسائل؛ شا

بلوغ، نیازها و مسائل فردي، مسائل خانوادگی، مسائل تحصیلی، مسائل شغلی، و مسائل مربوط به عشق و ازدواج 
و ارتباط آنها با زندگی روزمره، نیازهاي آنان را بهتر درك نمایند و متناسب با این نیازها خدمات راهنمایی، 

موقعیت هاي واقعی آموزشی و پرورشی زندگی محل سکونت و مشورتی و انجام فعالیت هاي پرورشی را در 
.خدمت خود طراحی و ارائه نماید

:شایستگی اساسی

Ck&pck 1- 2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

مفاهیم اساسی 
بلوغ

در مورد موضوعات  
اساسی بلوغ در 
فرایندهاي روانی در 

موضوعات اساسی بلوغ و 
رشد فرایند هاي روانی و 
تفاوت و تشابه مباحث  را 

مباحث اساسی بلوغ و رشد 
انی و تفاوت فرایندهاي رو

و تشابه مفاهیم و رابطه 
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طول رشد صرفا 
اطالعات ارائه شده را 
جمع آوري و بدون 
ارائه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

.گزارش نموده است

مورد مقایسه قرار داده و 
یافته هاي خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نموده است

آنها با یکدیگر را مورد 
مقایسه و ارزیابی  قرار داده 
و دالیل خود را در قالب 
یافته ها به صورت یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

نیازهاي نوجوانان و 
جوانان

در مقایسه نیازهاي 
نوجوانان و جوانان، 
صرفا اطالعات و دانش 

آوري و موجود را جمع
بدون مقایسه و تحلیل 
این نیازها، آن را 

.گزارش نموده است

نیازهاي نوجوانان و جوانان 
را با یکدیگر مورد مقایسه 
قرار داده و یافته هاي ناشی 
از این مقایسه را به صورت 
منسجم گزارش نموده 

.است

نیازهاي نوجوانان و جوانان 
و تفاوت و تشابه آنها را با 

وره هاي نیازهاي سایر د
تحولی مورد مقایسه و 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده و یافته ها و 
دست آوردهاي خود را به 
صورت مکتوب گزارش 

.نموده است

مشکالت فردي و 
روانی

در مورد انواع، علل، 
ساخت و پدیدایی 
اختالالت و مسائل 
روانی دوره نوجوانی و 
جوانی، صرفا دانش 

و مربوطه را جمع آوري 
بدون انجام مقایسه، 
تحلیل و ارزیابی، یافته 
هاي خود را گزارش 

.  نموده است

در مورد انواع، علل، ساخت 
و پدیدایی اختالالت و 
مسائل روانی دوره نوجوانی 
و جوانی، شباهت ها و 
تفاوت ها را با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و دالیل 
خود را در قالب یک گزارش 

.وده استمنسجم ارائه نم

در مورد انواع، علل، ساخت 
و پدیدایی اختالالت و 
مسائل روانی دوره نوجوانی 
و جوانی، ویژگی ها، تفاوت 
ها و شباهت ها را با 
یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده، و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

.داده است

مشکالت 
شغلی-تحصیلی

در مورد انواع، علل، 
ساخت و پدیدایی  
مسائل و مشکالت  

شغلی دوره -تحصیلی
نوجوانی و جوانی، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوري و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.  را گزارش نموده است

در مورد انواع، علل، ساخت 
و پدیدایی مسائل و 

شغلی -لیمشکالت  تحصی
دوره نوجوانی و جوانی، 
شباهت ها و تفاوت ها را 
با یکدیگر مورد مقایسه قرار 
داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

.ارائه نموده است

در مورد انواع، علل، ساخت 
و پدیدایی  مسائل و 

شغلی -مشکالت  تحصیلی
دوره نوجوانی و جوانی، 
ویژگی ها، تفاوت ها و 

را با یکدیگر شباهت ها 
مورد مقایسه، تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار داده، 
و دالیل و استدالل خود را 
به صورت یک گزارش 

.منسجم ارائه داده است

در مورد انواع، علل، مشکالت عشق و 
ساخت و پدیدایی 

در مورد انواع، علل، ساخت 
و پدیدایی مسائل و 

در مورد انواع، علل، ساخت 
و پدیدایی مسائل و 
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مسائل و مشکالت ازدواج
عشق و ازدواج در دوره 
نوجوانی و جوانی، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوري و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.  را گزارش نموده است

مشکالت عشق و ازدواج در 
دوره نوجوانی و جوانی، 

فاوت ها را شباهت ها و ت
با یکدیگر مورد مقایسه قرار 
داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

.ارائه نموده است

مشکالت عشق و ازدواج 
در دوره نوجوانی و جوانی، 
ویژگی ها، تفاوت ها و 
شباهت ها را با یکدیگر 
مورد مقایسه، تجزیه و 

و ارزیابی قرار داده، تحلیل 
و دالیل و استدالل خود را 
به صورت یک گزارش 

.منسجم ارائه داده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.10

مفاهیم اساسی بلوغ و مشکالت آن: فصل اول
تعریف نوجوانی و جوانی-
تعریف و عالیم بلوغ-
بلوغ دیررس و بلوغ زودرس-
در پسرانبلوغ زودرس و بلوغ دیررس -
بلوغ زودرس و بلوغ دیررس در دختران-
بلوغ و تحوالت جسمانی -
بلوغ و تحوالت عاطفی -
بلوغ و تحوالت اجتماعی -
بلوغ و تحوالت معنوي و اخالقی-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
و جوانانمطالعه منابع معرفی شده در زمینه مسائل نوجوانان)2

: فعالیت عملکردي
مطالعه تاثیر تحوالت دنیاي مدرن بر بلوغ نوجوانان و ارائه آن در کالس)1

نیازهاي نوجوانان و جوانان: فصل دوم
نیاز به امنیت و آرامش-
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نیاز به مذهب وفلسفه حیات-
نیاز به تعلق داشتن و عضویت در جمع و گروه-
نیاز به پذیرش، تایید و احترام-
استقالل و خودمختارينیاز به -
نیاز به مبادله عشق و محبت-
نیاز به هویت و هویت یابی-
نیاز به پیشرفت، اشتغال و کسب موفقیت-
نیاز به تشویق و قدرشناسی-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)11
نوجوانان و جوانانمطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه نیازها و مسائل )12

فعالیت عملکردي
با چند نوجوان و جوان و بررسی و اولویت بندي نیازهاي فعلی نوجوانان و جوانان و ارائه ) یا اجراي پرسشنامه(مصاحبه)4

آن در کالس به صورت گروهی

مسائل و اختالالت فردي و روانی: فصل سوم
کالت عصبی، آسم، اگزماي پوستی، کهیر، ناراحتی هاي دردهاي جسمانی ناشی از مش(مسائل و اختالالت روان تنی-

...) گوارشی و 
اختاللهاي شخصیتی اجتنابی، اضطرابی، وسواسی، پارانوئید، اسکیزوئید، اسکیزوتایپال، (مسائل و اختالالت شخصیتی-

... )مرزي، خود شیفته و
، احساس حقارت وکمرویی، احساس اضطراب، نگرانی، ترس، وسواس، افسردگی(مسائل و اختالالت روان رنجورخویی-

...)گناه، احساس غم، احساس خشم و
...)اسکیزوفرنی و( اختالالت روان پریشی-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)14
مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان)15

عملکرديفعالیت 
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اجراي پرسشنامه اي بر روي تعدادي از نوجوانان و بررسی وضعیت سالمت روان یا میزان اختالالت روانی موجود در )1
بین نوجوانان و جوانان به صورت گروهی

مسائل و مشکالت خانوادگی: فصل چهارم
ساخت خانواده-
خرده نظام هاي خانواده-
تعارض در روابط اعضاي خانواده-
ین و فرزندانتعارض والد-
اثرات مثبت روابط والدین وفرزندان-
تاثیر بیماریهاي خاص بر روابط اعضاي خانواده-
مشکالت فرزندان طالق-
مشکالت فرزندان تک والدي یا بدون والدین-
انواع سبک ها و شیوه هاي تربیتی والدین-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان)2

فعالیت عملکردي
مصاحبه با افراد متخصص و والدین دانش آموزان، شناسایی مشکالت موجود، اولویت بندي این مشکالت، و ارائه )1

گزارش آن در کالس

شغلی-مسائل و مشکالت تحصیلی: فصل پنجم
و مشکالت ادامه تحصیلبا هوش بودن-
عدم عالقه و انگیزه به تحصیل-
افت تحصیلی و کاهش نمرات از حد انتظار-
ترك تحصیل یا فرار از مدرسه-
اختالل در یادگیري دروس خاص-
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مشکالت در انتخاب رشته-
مشکالت در انتخاب شغل آینده-
مشکالت در شناخت خود-
مشکالت در شناخت مشاغل و فرصت هاي شغلی-

یادگیريفعالیت 
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان)2

فعالیت عملکردي
شغلی موجود، اولویت بندي این -مصاحبه با افراد معلمان و والدین دانش آموزان، شناسایی مشکالت تحصیلی)1

ارائه گزارش آن در کالسمشکالت، و

مشکالت ارتباطی و عشق و ازدواج: فصل ششم
مشکالت جامعه پذیري و ارتباط با همساالن-
مشکالت ارضاي نیاز به عشق و تمایالت جنسی-
استمناء و انحرافات جنسی-
مشکالت ارتباطی با جنس مخالف-
ارتباط با جنس مخالف و احساس گناه -
ازدواج و فلسفه حیات-
انتخاب همسر و تشکیل خانوادهمشکالت -
مشکالت ناشی از اختالل هویت جنسیتی-
فرار از خانه و بزهکاري -

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان)2

فعالیت عملکردي
با والدین و دانش آموزان، شناسایی مشکالت خانوادگی موجود، اولویت بندي این مشکالت، و ارائه گزارش آن مصاحبه)1

در کالس
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راهبردهاي تدریس و یادگیري.11

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري به 
انجام فعالیت هاي عملکردي . جویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده استهمراه مشارکت دانش

براي درك عمیق تر، یادگیري بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی و انجام فعالیت هاي پرورشی 
یر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردي و یادگیري غ. نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد
.درك شناختی فرد در موقعیت هاي گوناگون زندگی واقعی فرد می باشد

منابع آموزشی.4
:منابع اصلی

انتشارات انجمن اولیاء و مربیان: تهران. مسائل نوجوانان و جوانان). 139. (خدایاري فرد، محمد-
انتشارات دانشگاه اصفهان: اصفهان. جوانانمسائل نوجوانان و ). 139. (احمدي، س احمد-
انتشارات یسطرون: تهران. مسائل دوران کودکی و نوجوانی). 139. (خدایاري فرد، محمد-

:  منابع فرعی
:تهران. شکست در عشق و مسئله تربیت-روابط با پسر-بحران هویت: مسائل دختران). 139. (منصورنژاد، محمد-

انتشارات جوان پویا 
انتشارات رشد: تهران. مشکالت نوجوانی و جوانی). 139. (اکبري، ابوالقاسم-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مباحث نظري پایان ترم به میزان ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره15
نمره2در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی نظم و عملکرد دانشجو: ارزشیابی فرآیند

نمره3مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

.پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك ها و سطوح) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
استاد درس مربوطه با توجه به صالحدید خود می تواند فعالیت یادگیري یا عملکردي مورد نیاز دیگر را نیز به : سایر نکات

.دانشجویان ارائه نماید
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»خانواده و ازدواج در اسالم و ایران«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

اجتماعی و طبیعی است که مجموعه اي از قواعد و اصول را ابداع و براي اعضاي خود نقش هاي متنوعی خانواده یک نظام
عالوه بر این خانواده از یک ساخت نظام دار قدرت برخوردار است که ورود به این نظام صرفا از طریق . را تعیین می کند

د و الگوهاي تربیتی خانواده، شخصیت اعضاي آن را شکل نقش ها، قواع. تولد، فرزند خواندگی یا ازدواج صورت می گیرد
دانشجو معلمان مشاوره براي موفقیت در ارائه آموزش و مشاوره موفق به دانش آموزان در محل خدمت و سکونت . می دهد

رفی با دانشجویان در این درس از ط. خود نیاز به شناخت و درك درست از ساختار، کارکرد، عملکرد و نقش خانواده دارند
فلسفه، ارکان، کارکرد، الگوهاي ارتباطی و شیوه هاي فرزند پروري؛ و از طرفی دیگر با آسیب هاي خانواده و زوج ها آشنا 
می شوند و و از آن در کیفیت بخشی به فرایند آموزش و مشاوره در محیط هاي واقعی آموزشی و پرورشی استفاده خواهند 

دانشجویان باید توانایی تحلیل برنامه درسی خانواده و زوج ها در اسالم و ایران، و تطبیق براي نیل به اهداف یاد شده، . کرد
آن با نیازهاي دانش آموزان یا مراجعان در حین آموزش و ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره را کسب نموده و فرصت هاي 

در محیط هاي واقعی زندگی یا آموزشی طراحی یادگیري مؤثر را با بهره گیري از ظرفیت هاي یادگیرندگان یا مراجعان، 
.نمایند

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

روانشناسی شخصیت: پیشنیاز

: نام درس

خانواده و ازدواج در اسالم و ایران:  به فارسی

Family and marriage in Islam and Iran:  به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي/ اهداف

با شناخت سیر تحولی خانواده و زوج ها در ایران و اسالم، چگونگی تحول ساختار، قواعد، نقش ها، و عملکرد 
خانواده در طول اعصار، و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش و تحول و شکل گیري رفتار و 

صیت دانش آموزان را مورد شناسایی و تحلیل قرار داده و ارتباط آن با نیازهاي فعلی یادگیرندگان یا مراجعان شخ
.در موقعیت هاي واقعی زندگی یا  آموزشی و اجتماعی محل خدمت خود را گزارش نماید

هاي خانواده و زوج ها، با آشنایی نسبت به فلسفه، ارکان، کارکرد، الگوهاي ارتباطی، شیوه هاي تربیتی و آسیب
چگونگی ساخت و پدیدایی نظام خانواده و خرده نظام هاي آن را تحلیل نماید و با درك نیازهاي روزمره 
یادگیرندگان و نقش خانواده در رفع این نیازها، متناسب با این نیازها خدمات راهنمایی، مشورتی و مشاوره اي را 

هاي واقعی آموزشی و زندگی محل سکونت و خدمت خود طراحی و ارائه به دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت 
.نماید

:شایستگی اساسی

Ck&pck 1- 2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

سیر تحولی 
خانواده قبل و بعد 

از اسالم

در مورد چگونگی  سیر 
تحولی خانواده و زوج 
ها در طول دوران 
گوناگون،   صرفا 
اطالعات ارائه شده را 

موضوعات اساسی سیر 
تحولی خانواده و تفاوت و 
تشابه مباحث و تغییرات 
خانواده و زوجها در دوران 

قبل از اسالم و گوناگون 

مبحث تحول خانواده در 
قبل و بعد از اسالم و 
تفاوت و تشابه آنها و رابطه 
آنها با یکدیگر را مورد 
مقایسه و ارزیابی  قرار داده 
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جمع آوري و بدون 
ارائه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

.گزارش کند

بعد از اسالم را مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
هاي خود را در قالب یک 

.گزارش منسجم ارائه نماید

و دالیل خود را در قالب 
ها به صورت یک یافته

.گزارش منسجم ارائه نماید

در مورد ارکان خانواده ارکان خانواده
شامل نقش ها، 
مسؤلیت هاي اعضاي 
خانواده، خرده نظامهاي 
درون خانواده، سلسله 
مراتب و مرزها،  صرفا 
اطالعات و دانش 
موجود را جمع آوري و 
بدون مقایسه و تحلیل 
آنها، گزارش خود را 

.نمایدارائه 

موضوع ارکان خانواده؛  
شامل نقش ها، مسؤلیت 
هاي اعضاي خانواده، خرده 
نظامهاي درون خانواده، 
سلسله مراتب و مرزها،  را 
با یکدیگر مورد مقایسه قرار 
داده و یافته هاي ناشی از 
این مقایسه را به صورت 

.منسجم گزارش نماید

در مورد ارکان خانواده 
شامل نقش ها، مسؤلیت 

اي اعضاي خانواده، خرده ه
نظامهاي درون خانواده، 
سلسله مراتب و مرزهاي 
درون خانواده  مطالعه 
نموده و تفاوت و تشابه آنها 
را مورد مقایسه و تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار داده 
و یافته ها و دست 
آوردهاي خود را به صورت 

.مکتوب گزارش نماید

در موضوع ماهیت کارکرد خانواده
کارکردهاي گوناگون  
خانواده و ویژگی هاي 
این کارکردها، صرفا 
دانش مربوطه را جمع 
آوري و بدون انجام 
مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.را گزارش نماید

نحوه پدیدایی و تکوین 
انواع گونالگون کارکردهاي 
خانواده و ویژ گی هاي آنها 
را با یکدیگر مورد مقایسه 

و دالیل خود را در قرار داده
قالب یک گزارش منسجم 

.ارائه نماید

پدیدایی و تکوین انواع 
گوناگون کارکردهاي 
خانواده، و ویژگی هاي 
هرکدام را از لحاظ تفاوت 
ها و شباهت ها با یکدیگر 
مورد مقایسه، تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار داده 
و دالیل و استدالل خود را 
به صورت یک گزارش 

.ارائه نمایدمنسجم

الگوهاي ارتباطی و 
شیوه هاي فرزند 

پروري

در مورد الگوهاي 
ارتباطی و شیوه هاي 
فرزند پروري گوناگون 
در خانواده و ویژگی 
هاي این الگوها و شیوه 
ها، صرفا دانش مربوطه 
را جمع آوري و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.را گزارش نماید

در مورد الگوهاي ارتباطی 
و شیوه هاي فرزند پروري 
گوناگون در خانواده و 
ویژگی هاي این الگوها در 
خانواده، آنها را با یکدیگر 
مورد مقایسه قرار داده و 
دالیل خود را در قالب یک 

.گزارش منسجم ارائه نماید

در موضوع پدیدایی و 
تکوین  الگوهاي ارتباطی و 

ي شیوه هاي فرزند پرور
گوناگون در خانواده و 
ویژگی هاي این الگوها، 
تفاوت ها و شباهت ها را 
با یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نماید
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ازدواج و تعارضات 
خانوادگی

در مورد انواع  ازدواج و 
اهمیت آن و تعارضات
خانوادگی بعد از ازدواج، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوري و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.را گزارش نماید

انواع  ازدواج و اهمیت آن و 
تعارضات خانوادگی بعد از 
ازدواج را با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و دالیل 
خود را در قالب یک گزارش 

.ئه نمایدمنسجم ارا

تفاوت ها و تشابهات انواع  
ازدواج و اهمیت آن و 
تعارضات خانوادگی بعد از 
ازدواج را با یکدیگر مورد 
مقایسه، تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار داده و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
خانواده چیست؟: اولفصل

تعریف خانواده-
تاریخچه خانواده-
فلسفه خانواده-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)17
مطالعه منابع معرفی شده در زمینه ازدواج و خانواده)18

ندارد: فعالیت عملکردي

ارکان خانواده: فصل دوم
مسئولیت هاي زن و شوهرنقش ها و -
نقش هاي مشترك-
سلسله مراتب در خانواده-
مرزها در خانواده-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)13
مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه ازدواج و خانواده)14

ندارد: فعالیت عملکردي
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کارکردهاي خانواده: فصل سوم
کارکردهاي عاطفی-
کارکردهاي روانی-
کارکردهاي مذهبی-
کارکردهاي تربیتی-
کارکردهاي آموزشی-
کارکردهاي اقتصادي-
کارکردهاي جنسی-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)16
مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه ازدواج و خانواده)17

ندارد: عملکرديفعالیت 

خانواده و الگو هاي ارتباطی: فصل چهارم
تعریف الگوهاي ارتباطی-
سطوح ارتباط-
روش هاي ارتباطی-
)پذیرا و پویا، وابسته، سلطه گر، مقابله اي، کناره گیر، نامنسجم( الگوهاي ارتباطی-
)همنوایی و گفت و شنود( جهت گیري ارتباطی-

:فعالیت یادگیري
بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شدهمشارکت در )5
مطالعه منابع معرفی شده در زمینه ازدواج و خانواده)6
دانشجویان نمونه هاي مناسب الگوهاي ارتباطی را در کالس به صورت گروه هاي دو نفره و یا بیشتر، با یکدیگر )7

.تمرین کنند

ندارد: فعالیت عملکردي

شیوه هاي فرزند پروري: فصل پنجم
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تعریف فرزند پروري-
...)بامریند، شفر، آدلر، باتوم و( دیدگاههاي فرزند پروري-
سخت گیر، سهل گیر، قاطع و اطمینان بخش(انواع شیوه هاي فرزند پروري-
پیامدهاي فرزند پروري-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
در زمینه ازدواج و خانوادهمطالعه منابع معرفی شده )2

فعالیت عملکردي
دانشجویان نمونه هایی از شیوه هاي فرزند پروري نامناسب را در محیط زندگی و یا در محل کارورزي خود شناسایی و )1

.الگوهاي مناسب را جایگزین آن نموده و در کالس به صورت تمرین عملی ارائه بدهند

تحوالت خانواده: فصل ششم
حوالت خانواده قبل از اسالمسیر ت-
سیر تحوالت خانواده بعد از اسالم-
خانواده گسترده و سنتی-
خانواده هسته اي و مدرن-
مشکالت اجتماعی-
سکوالریسم و خانواده-
اثرات جهانی سازي بر ساختار و کارکرد نهاد خانواده-

:فعالیت یادگیري
شدهمشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح)1
مطالعه منابع معرفی شده در زمینه ازدواج و خانواده)2

ندارد: فعالیت عملکردي

تعارضات خانوادگی و ازدواج: فصل هفتم
تعارض سنت ومدرنیته در ازدواج-
تعارض زن و شوهر-
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تعارضات والدین با فرزندان-
تعارضات فرزندان-
تعارضات نقش-
تعارض سیستمی-
تعارض بین نسلی-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه منابع معرفی شده در زمینه ازدواج و خانواده)2

ندارد: فعالیت عملکردي

ازدواج و همسر گزینی: فصل هشتم
تعریف و تنوع ازدواج-
اهداف و فلسفه ازدواج-
مالك هاي انتخاب همسر-
ازدواجآمادگی براي -
تعریف، تنوع، ویژگی ها و علل، ازدواج مجدد در بافت تاریخی: ازدواج مجدد و چند همسري-
اجتماعی، مسائل حقوقی، پیامدها، مشکالت، فرزندان-اثرات روانی: ازدواج موقت-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
در زمینه ازدواج و خانوادهمطالعه منابع معرفی شده)2

:فعالیت عملکردي
دانشجویان می توانند مالك هاي انتخاب همسر از دیدگاه خودشان را بنویسند و میزان دست رسی به هر کدام را در )1

)فعالیتی که بعدا در محیط واقعی وآموزشی محل خدمت خود می بایست انجام شود.(کالس به بحث بگذارند

و آسیب هاخانواده : فصل نهم
...اقتصادي و-تعریف، شیوع، علل، پیامدها، نظام هاي حقوقی، تاثیر بر کودکان، تحوالت اجتماعی: طالق-
...تعریف، انواع، چرخه خشونت، ارزیابی زنان آسیب دیده و: خشونت در خانواده-
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صول طالق، زایمان هاي زن سرپرست، مرد سرپرست، مح( تعریف، ویژگی ها، پیامدها، انواع: خانواده هاي تک والدي-
.بدون ازدواج، والد فرزند خوانده ها، والد شدن از طریق لقاح مصنوعی، بیوه هایی که قصد ازدواج مجدد ندارند

...)اجتماعی، روش هاي مقابله و -ناباروري، پیامدهاي روانی(زوج هاي بدون فرزند-
فرار، آسیبب هاي نوظهور، آسیب هاي ناشی از فن آوري وابستگی به مواد، اعتیاد، ( خانواده و آسیب هاي اجتماعی-

)اطالعات و ارتباطات
...)معنا، نقش، انواع، آثار محرومیت، واکنش ها و( خانواده هاي محروم از پدر-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
خانوادهمطالعه منابع معرفی شده در زمینه ازدواج و)2

فعالیت عملکردي
دانشجویان می توانند با توجه به عالقه خود، آسیب هاي اجتماعی مرتبط با آسیب هاي خانواده را در منطقه محل خدمت یا 

.محل تحصیل خود با ذکر دالیل و پیامدهاي آن شناسایی و در کالس گزارش نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري.12

گیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري به تدارك دیدن فرصت هاي یاد
انجام فعالیت هاي عملکردي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است
و انجام راهنمایی و مشاوره نیز، براي درك عمیق، یادگیري بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی 

براي یادگیري غیر مستقیم دانشجویان باید با مطالعه . مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد
.فردي و درك شناختی از موقعیت هاي گوناگون زندگی واقعی، به این هدف نائل گردند

منابع آموزشی.4
:منابع اصلی

انتشارات: تهران. روانشناسی و آسیب شناسی خانواده). 1392.(علیفتحی آشتیانی، -
انتشارات سمت: تهران. خانواده در نگرش اسالم و روانشناسی). 1391.(ساالري فر، محمد رضا-

:منبع فرعی
انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. خانواده در اسالم) . 1390. (بستان، حسین-

ارزشیابی یادگیريراهبردهاي . 5
مباحث نظري پایان ترم به میزان ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی
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نمره16
نمره2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی : ارزشیابی فرآیند

نمره2ملکردي مجموعه تکالیف ع: ارزشیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
می تواند فعالیت یادگیري یا عملکردي مورد استاد درس مربوطه با توجه به صالحدید خود :سایر نکات

.نیاز دیگر را نیز به دانشجویان ارائه نماید

جمشید جراره: تدوین کننده 
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»روابط انسانی در مدرسه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

افراد به سازمانها می پیوندند تا ضمن رفع نیازهاي سازمان به .عنصر انسانی مهمترین رکن در هر سازمانی بشمار می آید 
به همین ترتیب کار کردن با انسانها ، برجسته ترین فعالیت مدیران براي تحقق اهداف و . هدفهاي خود نیز دست یابند 

و رفتار سازمانی بعنوان یک قلمرو علمی در نظریه هاي مدیریت ، روابط انسانیچنین است که بحث. ماموریتهاي سازمانی است
این قلمرو علمی بر شناخت اصول روابط انسانی و عوامل موثر بر رفتار آدمیان در درون . جایگاهی در خور پیدا نموده است 

حقق اهداف و آرمانهاي تعلیم در مدارس و سازمانهاي آموزشی که در پی ت. سازمانها و نحوه مدیریت و هدایت آن متمرکز است 
–موقعیتی استراتژیک می یابد بگونه اي که فعالیتهاي آموزشی روابط انسانیو تربیت فعالیت می نمایند ، موضوع رفتار و 

به این ترتیب انتظار می رود تا . تربیتی صرفا با تکیه بر اصول و معیارهاي روابط انسانی یافته و به اهداف خود خواهند رسید 
بتوانند با دستیابی به سطحی قابل قبول از دانش و نگرش مرتبط با ) گرایش فعالیتهاي تربیتی ( دانشجو معلمان رشته مشاوره  

این مباحث ، ضمن رعایت  شخصی اقتضایات انسانی در مدرسه ، در صورت بروز ضعف در رعایت معیارهاي انسانی و بروز 
درون مدرسه ، نقشی راهنما و مشاور داشته و در نتیجه با درك موقعیتها و تحلیل احتمالی تعارضات و کشمکش هاي انسانی در

.     آنها و با ارایه راهکارهاي مناسب  به رفع آنها و در نتیجه به سالمت سازمانی مدرسه کمک کنند

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

و روابط انسانی در مدرسهرفتار : به فارسی:  م درسنا

Behavior:به انگلیسی  & Human Relations in school

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با آشنایی و درك نقش و جایگاه اساسی انسان در سازمانها و اصول و مبانی تاثیر گذار بر رفتار و روابط انسانی 
کارکنان ، دانش آموزان و اولیاء آنها در درون مدرسه ، می تواند در نقش و جایگاه مربی و مشاور با تحلیل شرایط 

. احتمالی و بهبود و ارتقاء موقعیت آن ا یجاد نمایدانسانی درون مدرسه، فرصتهایی را براي رفع مشکالت 

:شایستگی اساسی

Ck&pck 3&1- 2کد-
3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

نقش انسان در 
سازمان

دالیل وجودي سازمانها 
را برمی شمارد و 
اهمیت نقش انسان در 
سازمان را توضیح می 

دهد 

نقش انسان را در اسالم و 
مکاتب و نظریه هاي 
مدیریت مطرح و مورد 
مقایسه قرار می دهد 
شباهتها و تفاوتها را شرح 

پیامد و آثار حاصل از نگاه 
متفاوت به انسان را در 

سازمان تحلیل و تبیین  
.می کند 
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می دهد 

چگونگی  رفتار و 
روابط انسانی در 

مدرسه

قلمرو ، مصادیق و 
رفتار و روابط گستره 

انسانی را در مدرسه 
مشخص و نقش 
عوامل را در بروز رفتار 
و اجرا یا عدم اجراي 
اصول روابط انسانی 

مشخص می کند

نقش بنیادین اعضا و 
فعالیتهاي  مدرسه را در 

یا ( بروز رفتار و رعایت 
اصول و )عدم رعایت 

معیارهاي روابط انسانی 
.مشخص می کند 

یث وضعیت مدرسه را از ح
یا (چگونی رفتار و رعایت 

صول و ) عدم رعایت ا
معیارهاي روابط انسانی 

.تحلیل و نقد می کند 

توسعه روابط 
انسانی در مدرسه

مصادیق فقدان سالمت 
مدرسه را از حیث رفتار 
و روابط انسانی 

. مشخص می کند 

تاثیرات فقدان سالمت 
مدرسه را از حیث رفتار و 

بر روابط انسانی با تکیه 
.مصادیق تحلیل می کند 

براي حل و توسعه روابط 
انسانی در مدرسه با تکیه 
بر مصادیق ، راهکار و 

.برنامه ارایه می دهد 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: فصل اول

مفهوم و تاریخچه روابط انسانی  
شناخت و تعریف روابط انسانی-
قلمرو روابط انسانی-
روابط انسانیهدفهاي -
تاریخچه روابط انسانی-
ساختار روابط انسانی در مدیریت-

: فعالیت یادگیري
را ) یا بی توجهی به آن (با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت رفتار و روایط انسانی در سازمانها اشاره و مصادیقی از توجه )1

.بر اساس تجارب و شواهد شخصی ذکر می کنند 
:فعالیت عملکردي

با تکیه بر کتابهاي مدیریتی ، انواع تعاریف و اهداف مطرح شده در باره رفتار و روابط انسانی را مطرح و به بیان شباهتها و 
.تفاوتهاي آنها می پردازند

انسان و روابط انسانی در اسالم : فصل دوم 
انسان و روابط انسانی از دیدگاه قران

)ع ( معصومین انسان و روابط انسانی از دیدگاه 
انسان و روابط انسانی از دیدگاه متفکران اسالمی

: فعالیت یادگیري
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.در بحث مشارکت نموده و به  و ذکر نمونه هایی از مصادیق تاکید اسالم بر جایگاه انسان و روابط انسانی می پردازد)1
:فعالیت عملکردي

یا دیدگاه فیلسوفان )ع ( تکیه بر یکی از منابع قران ، دیدگاه معصومین انسان و روابط انسانی در اسالم با یک مطالعه در باره ) 1
.و متفکران اسالمی انجام و گزارش آن را ارایه می کند

آندرانساننقشوسازمان:فصل سوم 
جامعه بطور فزاینده سازمانی-
تاریخچه تشکیل سازمانها-
رسالت و ماموریت سازمانها-
سازمانهاضرورت پیوستن انسانها به -
ابعاد اساسی انسانی و سازمانی در سازمانها-

:فعالیت یادگیري
اگر "در باره دنیاي ضرورت تاسیس سازمانها  در جامعه و نقش کنونی خود در دنیاي سازمانی بحث می نمایند و در باره اینکه)1

. چه اتفاقی می افتد  گفتگو می کنند "همه سازمانها به یکباره تعطیلی شوند 
:فعالیت عملکردي

مطالعه اي را در جهت شناسایی و طبقه بندي انواع سازمانها در جامعه و نقش انسان در مجموعه آنها انجام و نتایج آن را ارایه )1
.می کند

انسان در مکاتب و نظریه هاي مدیریت: فصل چهارم
:انسان در مکتب مدیریت کالسیک)الف 

)تیلور ( مدیریت علمی -
)فایول ( ي مدیریت ادار-
)وبر( مدیریت بوروکراسی-

:انسان در مکتب مدیریت  نئوکالسیک)ب 
جنبش روابط انسانی -
سلسه مراتب نیازهاي مازلو-
نظریه مک گرگور -
نظریه هرزبرگ-
ماري پارکر فالتنظریه-
وارنرنظریه-
هومانزنظریه-

انسان در رویکردهاي جدید مدیریت  )ج 
مدیریت اقتضایی-
نظریه سیستم ها-
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مدیریت استراتژیک-
zتئوري-

:فعالیت یادگیري
.نمونه اي از تاثیر مکاتب و نظریه هاي مدیریت بر نقش و جایگاه انسان را مطرح و نقد می کند )1

:فعالیت عملکردي
.طی یک جدول به ارایه شباهتها و تفاوتهاي مکاتب و نظریه ها در نوع  نگاه به انسان می پردازد)1

:انسان در سازمان  رفتار :فصل پنجم
چرایی و چگونگی رفتار انسانی-
ابعاد انسانی و سازمانی کار در سازمان ها-
عوامل فردي مؤثر در رفتار کارکنان-
عوامل سازمانی مؤثر در رفتار کارکنان-
پویایی شناسی گروهها-
گروههاي غیر رسمی-
انگیزش -
ادراك-
ارتباطات-

تئوري برابري-
نظریه انتظار-
تئوري اسناد-

:فعالیت یادگیري
.در بروز رفتار و روابط انسانی در سازمان می پردازد ) شخصی ( به جمع بندي از عوامل فردي 

:فعالیت عملکردي
.نقشه اي از وابستگی رفتار انسان در سازمان به عناصر و عوامل متعدد شخصی و سازمانی را ترسیم و ارایه می کند 

انسانی در سازمانهاي آموزشی و مدرسهروابط : فصل ششم
جایگاه روابط انسانی در سازمانهاي آموزشی-
قلمرو روابط انسانی در سازمانها آموزشی-
اصول روابط انسانی سازمانهاي آموزشی-
سازمانهاي آموزشیشاخص هاي روابط انسانی-
قلمرو و گستره روابط انسانی در مدرسه-
انواع روابط انسانی جاري در مدرسه-
افراد و گروههاي درگیر در رفتار و روابط انسانی در مدرسه-

:فعالیت یادگیري
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به رفتار و روابط انسانی در سازمانهاي آموزشی  مدرسه می ) یا عدم توجه ( با مشارکت در بحث به ارایه مصادیقی از توجه از 
.پردازد 

:فعالیت عملکردي
.زه روابط انسانی در سازمانهاي آموزشی  در مدرسه می پردازد با مطالعه به ارایه اصول و شاخصهایی جدید در حو

اخالق در مدرسه: فصل هفتم 
قلمرو و گستره اخالق در مدرسه-
رفتار مسووالنه و پاسخگو در مدرسه-
در مدرسه)یا عدم رعایت اخالق ( نقش افراد و گروههاي مرتبط در رعایت -
)رعایت اخالق در مدرسه یا عدم ( مصادیق و پیامدهاي رعایت -
توسعه اخالق در مدرسه-

:فعالیت یادگیري 
.را در مدرسه ارایه می کند ) یا عدم رعایت اصول و معیارهاي اخالقی( فهرستی از مصادیق رعایت 

:فعالیت عملکردي
.اصول و معیارهاي اخالقی در مدرسه ارایه می کند چارچوبی براي رعایت 

تعارضات انسانی در مدرسهمدیریت : فصل هشتم
تعریف تعارضات انسانی در سازمان

لزوم مدیریت تعارض سازمانی 
قلمرو و گستره تعارضات سازمانی در مدرسه
نظریه سنتی در باره بروز تعارض در سازمان

نظریه رفتاري تعارض در سازمان
ریشه هاي تعارض

انواع تعارض در مدرسه
ت تعارض در مدرسهیریمد

مرسوم براي مدیریت تعارضسبک هاي 
انتخاب راهبرد و سبک مدیریت تعارض

:فعالیت یادگیري
.با مشارکت در بحث به  ارایه مصادیقی بیشتر از تعارض انسانی در مدرسه می پردازد -

:فعالیت عملکردي
.یک چارچوب از انواع تعارضات در مدرسه و راههاي رویارویی با آنها ارایه می کند -

مدیریت و رهبري آموزشی و روابط انسانی:فصل نهم 
تعریف رهبري-
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نقش مدیر و رهبر آموزشی در حوزه رفتار و روابط انسانی -
مهارتهاي سه گانه مدیریت-
اخالق و مدیریت و رهبري آموزشی -

:نقش سبک هاي رهبري در رفتار و روابط انسانی 
دستوري-
تفویضی-
مشارکتی-
توجیهی-

سهعدالت سازمانی در مدر
رهبري تحولی در مدرسه

:فعالیت یادگیري
نقش و جایگاه مدیر یت و رهبري آموزشی در مدرسه را  براي ایجاد و توسعه روابط انسانی در مدرسه با ذکر -

.مصادیقی توضیح می دهد 
:فعالیت عملکردي

با ذکر نمونه هایی نقد و بررسی می مدیر یت و رهبري آموزشی به رفتار و روابط انسانی در مدرسه را پیامدهاي بی توجهی 
.کند 

بهسازي روابط انسانی در مدرسه: فصل دهم
ضرورت  بهسازي روابط انسانی در مدرسه-
برنامه ریزي بهسازي روابط انسانی در مدرسه-
توسعه رفتار شهروندي سازمانی در مدرسه-
سالمانسانیروابطبازدارندهعوامل-

سنخ شناسی رفتار و روابط انسانی ناسالم در مدرسه-
تحلیل پیامدها و آثار رفتار و روابط انسانی ناسالم در مدرسه-
ریشه یابی رفتار و روابط انسانی ناسالم در مدرسه-
زمینه هاي در دسترس براي مقابله با روابط انسانی ناسالم در مدرسه-
ر و روابط انسانی در مدرسهبرنامه تضمین سالمت رفتا-

:فعالیت یادگیري
.پرورشی توضیح می دهد –نقش سالمت روابط انسانی  در مدرسه را براي تحقق اهداف و آرمانهاي آموزشی 

:فعالیت عملکردي
.مصادیقی از رفتار ناسالم را در مدرسه مطرح ، ریشه شناسی و براي حل آن راهکار ارایه می کند 

اصول روابط انسانی در مدرسه: فصل یازدهم
مفهوم اصول روابط انسانی در مدرسه
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: انواع اصول 
توجه به نیازهاي مشترك-
توجه به تفاوت هاي فردي-
توجه به قدر و مرتبه انسان-
ایجاد فرصت براي  انگیزش و رشد در همه گروههاي انسانی-
مدرسهتوجه به پیامدهاي انسانی تصمیم ها و فعالیتها در -
رعایت معیارهاي رفتار و روابط انسانی براي همه گروههاي انسانی -

نظارت بر رعایت اصول روابط انسانی در مدرسه
:فعالیت یادگیري

.با مشارکت در بحث ، به گسترش اصول و شاخص ها ي روابط انسانی در مدرسه کمک می کند 
:فعالیت عملکردي

.به تفکیک راهکار ارایه می کند براي اجراي اصول و شاخص ها ، 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

تدارك فرصت هاي یادگیري مشارکتی براي تحلیل نقش انسان در سازمان و مدرسه و تمهید الزم براي ژرف اندیشی و 
.ارایه  چارچوب ها براي حفظ و گسترش رفتار و روابط انسانی در سازمان و مدرسه 

منابع آموزشی. 4
نیازمند به تهیه منبع جدید : اصلیمنبع

: منبع فرعی
.روابط انسانی در آموزشگاه ، دکتر سید محمد میرکمالی ، انتشارات یسطرون 

سرمد ، انتشارات سمت، دکتر غالمعلی .در سازمانهاي آموزشیروابط انسانی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان :ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي گروهی :ارزشیابی فرآیند

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی :ارزیابی پوشه کار
مبناي . تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، 

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»هدایت و مشورت در اسالم«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

به عبارتی هدایت برخورداري موجودي از کمالی است . به آنهدایت عبارت است از تعیین کمال مناسب یک شئی و راه رسیدن
از نظر اسالم مشورت همان هدایت خواستن و طلب خیر کردن است تا دیگري . که با نظم خاص و صحیحی به آن برسد

.نیکوترین نظر و اندیشه و تجربه خود را اظهار کند، فلسفه مشورت در اسالم رسیدن به رشد است
می تواند دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره را در شناخت ماهیت هدایت و مشورت در اسالم ازطریق منابع مطالعه این درس، 

. مندرج درآثاروکتابهاي دانشمندان اسالمی یاري نماید) ع(معتبراسالمی نظیر قرآن، نهج البالغه واحادیث و روایات ائمه معصومین
ایت و مشورت از دیدگاه دانشمندان اسالمی در راهنمایی و مشاوره دانش شناخت ویژگی هاي مشورتگران از نظر اسالم، هد

براي نیل به اهداف ذکر شده، دانشجویان باید مهارت ها و توانایی هاي الزم . آموزان از اهداف و دالیل ارایه این درس می باشند
را به منظور ارتقاي سالمت روانی دانش را در هدایت و مشورت دادن به دانش آموزان کسب نموده و فرصت هاي یادگیري موثر

.آموزان با بهره گیري از ظرفیت هاي روانی،جسمانی و اجتماعی خود در محیط واقعی مدرسه فراهم آورند

مشخصات درس

نظري : نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: نام درس

هدایت و مشورت در اسالم: به فارسی

Guidance and Consultation in Islam:به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با مطالعه این درس، با مفهوم وتعاریف هدایت و مشورت در اسالم آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و اصول مشورت 
رت درفرایند تعلیم و تربیت پی ببرد و با اهمیت و ضرورت مشورت درگروه هاي بهره کافی ببرد، به جایگاه هدایت و مشو

.همچنین با یادگیري فنون مشورت اسالمی بتواندآن را در موقعیت واقعی مدرسه بکارببرد. دانش آموزي آشنا شود
در نهج البالغه )ع(علیوحضرت) ص(با شناخت بهتر ویژگی هاي مشورتگر از دیدگاه اسالم، مشورت از دیدگاه پیامبر اکرم

و مشورت از دیدگاه دانشمندان اسالمی در ارتباط با مباحث اساسی تعلیم و تربیت، آن را مورد بررسی قرار داده و همچنین 
.   رابطه آن را با نیازهاي فعلی دانش آموزان در موقعیت هاي واقعی محیط آموزشی تحلیل وگزارش نماید

شایستگی 
:اساسی

Ck&pck 2کد-
1&3-3&4-
3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

مفاهیم اساسی 
مشورت در اسالم

درمورد مفاهیم اساسی مشورت 
در اسالم صرفاً اطالعات ارایه 
شده را جمع آوري و بدون ارایه 

مباحث اساسی مشورت را از 
دیدگاه اسالم مورد تحلیل 
قرار داده و یافته هاي خود 

مفاهیم اساسی مشورت در 
اسالم را مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده و دالیل 
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تحلیل حاصل از مقایسه آنها، 
.  آن را گزارش نموده است

را در قالب یک گزارش 
.منسجم ارایه نموده است

خود را در قالب یافته ها به 
صورت یک گزارش 

.منسجم ارایه نموده است

هدایت و مشورت از 
دیدگاه قرآن و نهج 

البالغه

درباره هدایت و مشورت در 
قرآن و نهج البالغه صرفاً 
اطالعات ارایه شده را جمع 
آوري و بدون ارایه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، آن را 

.  گزارش نموده است

فرایند هدایت و مشورت در 
اسالم رادر عملکرد و 
تصمیم گیري گروهی 

وزان مورد مقایسه دانش آم
قرار داده و یافته هاي ناشی 
از این مقایسه را درقالب 
یک گزارش منسجم ارایه 

نموده است

مفهوم هدایت و مشورت 
در قرآن و نهج البالغه را 
با یکدیگر مورد مقایسه 
وتجزیه و تحلیل قرارداده 
ویافته هاي خود را به 
صورت مکتوب گزارش 

.نموده است

از هدایت و مشورت 
نگاه دانشمندان 

اسالمی

درباره  هدایت و مشورت از 
دیدگاه دانشمندان اسالمی 
صرفاً اطالعات ارایه شده را 
جمع آوري و بدون ارایه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، آن را 

.  گزارش نموده است

مشورت از دیدگاه 
دانشمندان اسالمی را مورد 
مقایسه قرارداده و یافته 

لب یک هاي خود را در قا
گزارش منسجم ارایه نموده 

.است

هدایت و مشورت در اسالم 
وتفاوت وتشابه آنها رابا 
یکدیگر مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده ویافته 
هاي خود را به صورت یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

.است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مفاهیم اساسی :فصل اول

تعریف هدایتمفهوم و -
تعاریف و مفهوم مشورت-
ماهیت مشورت-
اهمیت و ضرورت مشورت در اسالم-
مفهوم هدایت در اسالم-
مفهوم مشورت در اسالم-
ویژگی هاي مشورتگر در اسالم-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -1
طرح شده از سوي مدرسمشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي-2
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: فعالیت عملکردي
تهیه جدول مقایسه ویژگی هاي مشورتگر در اسالم و تحلیل آن-

هدایت و مشورت در قرآن و نهج البالغه : فصل دوم
هدایت انسان در قرآن-
مشورت در قرآن-
)ص(هدایت و مشورت از دیدگاه پیامبر اکرم-
) ع(دیدگاه امام علیهدایت و مشورت در نهج البالغه از -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه و تحلیل هدایت و مشورت در قرآن و نهج البالغه -3

: فعالیت عملکردي
البالغه و تحلیل آن تهیه جدول مقایسه هدایت و مشورت در قرآن و نهج-

هدایت و مشورت از دیدگاه دانشمندان اسالمی: فصل سوم
جاحظ، فارابی، اخوان الصفا، ابن مسکویه، ابن سینا، امام محمد غزالی، سهروردي، خواجه (دانشمندان قرون اولیه اسالمی -

)نصیرالدین طوسی،م ولوي، سعدي
)مطهري، شهید بهشتی، امام خمینیفیض کاشانی، شهید (دانشمندان معاصر اسالمی -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه و تحلیل هدایت و مشورت از دیدگاه دانشمندان اسالمی از منابع معتبر وارایه گزارش کتبی آن به مدرس-3

ندارد: فعالیت عملکردي
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به 
همچنین استفاده از روش . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است

ري غیر مستقیم نیز  مستلزم برقراري ارتباط میان آموخته هاي کالسی و الزامات محیط آموزشی است، بهره گیري از یادگی
فرصتهاي یادگیري خارج از محیط آموزشی، برقراري پیوند میان نظر و عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت 
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رس از راهبردهاي تدریس این درس می باشد که منجر به گروهی دانشجویان در انجام فعالیت هاي عملکردي توسط مد
درك عمیق تر مطالب وبکارگیري دانش نظري هدایت و مشورت از دیدگاه اسالم توسط دانشجو معلمان در موقعیت هاي 

یادگیري غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردي و درك شناختی فرد در موقعیت هاي مختلف . واقعی مدرسه خواهد شد
.آموزشی می باشدمحیط 

منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

هدایت و مشورت دراسالم، تهران، انتشارات سمت ). 1391(اژه اي، جواد-
هدایت در قرآن، تهران، مرکز نشر فرهنگی رها).1364(جوادي آملی، عبداهللا-
نشگاهمفاهیم روان شناختی در قرآن، قم، انتشارات حوزه ودا)زیرچاپ(کاویانی، محمد-

:منابع فرعی
قرآن و روان شناسی، ترجمه عباس عرب، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي).1369(نجاتی، عثمان-
اسالم و روان شناسی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي).1372(بستانی، محمد-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره12به میزان ) پاسخ،چند گزینه اي، ویا ترکیبیباز پاسخ،بسته (آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
نمره5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: ارزشیابی فرآیند

نمره3عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف:ارزشیابی پوشه کار
زمون پایان نیمسال انجام می ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عملکردي و آ

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است)یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف.شود
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»زبان تخصصی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن

در دنیاي امروز توانایی خواندن و درك متن هاي مختلف علمی و عمومی مرتبط با هر رشته توسط معلمان براي دستیابی به 
ازاین رو، . هاي الزم در مهارت خواندن استراهبردفهم این متون، مستلزم به کارگیري . منابع دست اول، یک ضرورت است

ت عالوه بر کسب توانایی مطالعه متون تخصصی رشته خود، در مواجهه با مسائل معلمان رشته مشاوره و امور تربیتی می بایس
حرفه اي خود راه حل پیدا کنند و با کاربرد این راهبردها، متون مختلف مرتبط با رشته را از منابع متنوع اعم از کتاب، مجله، 

.تون، درك قابل قبولی را داشته باشندروزنامه، پایگاه ها و سایت هاي اینترنتی بخوانند و بسته به سطح دشواري م
مشخصات درس

نظري:نوع درس
2:تعداد واحد

32:زمان درس
ساعت

اصطالحات و مفاهیم تخصصی انگلیسی:نام درس
English for Students of Counseling

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

کارگیري انواع راهبردهاي خواندن و درك مطلب و با استفاده از دامنه واژگان و اصطالحات علمی مختص رشته، با به 
متون مرتبط با مشاوره و امور تربیتی را مطالعه کند، راهبردهاي متناسب با درك متن را با توجه به نوع و سبک آن 

ه کتبی یا گزارش شفاهی، ترجیحاً به زبان انگلیسی، ارائه انتخاب نموده و دریافت خود را در قالب یادداشت هاي کوتا
کند تا بتواند متون متنوع و مختلف مرتبط با رشته خود را به راحتی به کارگیري این راهبردها به دانشجو کمک می. دهد

.بخواند و درك کند و در حرفه خود از انها استفاده نماید :شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك
راهبردهاي 

خواندن 
می تواند از انواع راهبردهاي 
خواندن استفاده کند تا متون 

ارایه شده در مرتبط با رشته،
کالس را مطالعه کرده و برداشت 
ذهنی خود را از هر پاراگراف یا 
بخش، ترجیحاً به انگلیسی 

ولی . بازگویی یا بازنویسی کند
نمی تواند این راهبردها را براي 

به ) unseen(متون جدیددرك 
.کار ببرد

می تواند از انواع 
راهبردهاي خواندن استفاده 

مرتبط با کند تا متون 
خود را مطالعه نموده رشته

و درك یا برداشت ذهنی از 
ایده اصلی متن را به 
صورت کتبی یا شفاهی 
ترجیحاً به انگلیسی ارایه 

.دهد

می تواند با استفاده ازانواع 
فراگرفته در این درس، راهبردهاي 

خواندنی متنوع با سبک هاي متون
مختلف را مطالعه کند و درك خود 
را در قالب خالصه، گزارش، 
مباحثه و استدالل به طور کتبی یا 
شفاهی ترجیحاً به انگلیسی ارایه 

.دهد

دامنه 
واژگان و 
اصطالحات 

علمی 

می تواند معناي واژگان و 
اصطالحات جدید را درمتون 
. حدس بزند و متن را درك کند

ولی نمی تواند مشتقات این 
واژگان را بسازد و در ارایه هاي 

. کتبی یا شفاهی خود به کار برد

می تواند مشتقات مختلف 
واژگان جدید را  بسازد و 
در جمالت گفتاري  و یا 

.نوشتاري خود استفاده کند

ی تواند معناي واژگان و م
اصطالحات آموخته شده و مشتقات 
آنها را در متون متنوع و سبک 
هاي مختلف درك کند و این 
واژگان و اصطالحات را در ارایه 
هاي گفتاري  و یا نوشتاري خود 

.استفاده کند



٢٦٢

متون 
مرتبط با 

رشته

می تواند متون متنوع انگلیسی با 
موضوعات عمومی را مطالعه کرده
و به زبان خود، ترجیحاً به 

ولی نمی . انگلیسی، بازگو کند
تواند متون تخصصی با سبک 
هاي مختلف را درك کند یا به 

.زبان خود بازگو نماید

می تواند متون متنوع 
انگلیسی با موضوعات 
عینی و انتزاعی را مطالعه 
کرده و خالصه یا برداشت 
ذهنی خود را به صورت 

به کتبی یا شفاهی، ترجیحاً
.زبان انگلیسی بیان کند

می تواند متون اصیل 
)authentic ( انگلیسی با

موضوعات عمومی و تخصصی 
مرتبط با رشته را درمجالت، 
مقاالت، کتاب هاي درسی، قطعات 

ها واینترنت برگزیده از کتاب
مطالعه کرده و ایده اصلی را درك 
کند و خالصه یا نقدي از آنها را 

. بنویسدترجیحاً به انگلیسی 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت
در طی این دوره فرصت هایی فراهم می شود تا دانشجویان راهبردهاي الزم را در خواندن و درك انواع متون عمومی و 

:راهبردهاي مورد نظر عبارتند از. تخصصی مرتبط با رشته یادگرفته و به کار گیرند

Previewing

Scanning

Skimming

Finding context clues

Predicting

Identifying main idea and support ng sentences

Understanding author’s purpose

Reading words in groups (Speed Reading)

Distinguishing fact from opinion

Identifying references

Understanding text organization

Making inferences

Paraphrasing

Recognizing sentence transitions

Identifying cause and effect

Identifying points of view
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Summarizing

:تکالیف یادگیري
می افتد که این فعالیت ها شامل راهبردهایی است که یادگیري آنها براي در این درس فعالیت یادگیري در سه مرحله اتفاق 

:این فعالیت ها عبارتند از . درك متن بسیار ضروري است
و راهبردهاي مرتبط با آن ) Pre reading Activities(فعالیت هاي پیش از خواندن )1
مرتبط با آنو راهبردهاي) whilst reading Activities(فعالیت هاي حین خواندن )2
و راهبردهاي مرتبط با آن (Post reading Activities)فعالیت هاي پس از خواندن )3

:تکالیف عملکردي
انجام کاربرگ هاي ارایه شده در کالس)1
انجام فعالیت ها و تکالیف مربوط به درك مطلب متون )2
در کالس)ترجیحاً به انگلیسی(یادداشت برداري یا ارایه برداشت ذهنی خود از متن )3
به صورت شفاهی یا کتبی) ترجیحاً به انگلیسی(ارایه خالصه متن )4
رشته متن و انجام فعالیت ها و تکالیف مربوط به واژگان و اصطالحات علمی مرتبط با )5
انجام فعالیت هاي مربوط به سایت هاي اموزشی و ارایه انها به استاد در طول ترم )6

راهبردهاي تدریس و یادگیري
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از رویکرد ارتباطی و یادگیري مشارکتی 

)TBLT, Cooperative/Collaborative Learning, etc ( در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و نیز
. ارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس استشیوه مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی براي درك عمیق تر و بک

منابع آموزشی
این منابع صرفا جنبه پیشنهادي دارد و استادان محترم می توانند عالوه بر منابع زیر از منابع دیگر متناسب با سرفصل استفاده 

.کنند

: منابع پیشنهادي اصلی 

English for the Students of Guidance and Counseling, Mansour Koosha, 2008,
SAMT publishers

: الکترونیکی پیشنهاديمنابع

http://www.eslprintables.com/reading_worksheets/
http://www.newagedirectory.com/esp/esp.htm
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري
این آزمون به شکل کتبی بر اساس فرصت هاي یادگیري صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید :آزمون پایانی

.  به کار ببرند) unseen(مطالب آموخته شده در طی دوره را به شکل عملی در متون جدید
ملکرد او در این ارزشیابی بر اساس بازخوردهاي داده شده به نوشته هاي ارایه شده دانشجو و ع:ارزشیابی فرایند

.تکالیف یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها در طول ترم  صورت می گیرد
کلیه متن هاي نوشته شده به همراه بازخوردهاي داده شده، فعالیت هاي انجام شده :ارزیابی پوشه کار یا پروژه

حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه در سایت هاي آموزشی، کاربرگ ها، و خالصه هاي ارایه شده در پوشه توسعه
. ریزي براي اموزش هاي بعدي و نیز ارزیابی از توانایی هاي حرفه اي در پایان دوره قرار می گیرد
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سرفصل دروس تخصصی بسته فعالیت هاي پرورشی-بخش سوم

»آیین نگارش و فن سخنوري«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1
می ... موجودي اجتماعی است که در ارتباطات  خود با دیگران تعامل مستمردارد و به داد و ستدکالمی، فکري، احساسی وانسان، 

بنابراین،  زبان به عنوان یک . پردازد و پیام هاي خویش را با روشهاي مختلف چون نوشتن و گفتن به دیگران می رساند
هریک ازاین دوعرصه، براي تجلی درسطح فاخر، هنجارها، اصول و مهارت . ی شودابزارارتباطی، دردوعرصۀ گفتارونوشتارمتجلی م

به آموزش آن ها پرداخته می )آیین نگارش و فنون سخنوري(هاي مخصوص به خودراطلب می کند که دراین واحددرسی 
گرمنابع نوشتاري، وهم این که آشنایی وتسلط دانشجویان به این مباحث، هم به فهم واستنباط درست وسریع آن ها ازمتون ودی.شود

این . کمک شایانی می کند)آیین سخنوري(وتسلط برمهارت هاي گفتاري...)نامه، گزارش، مقاله و(به آنهادرتولیدآثارنوشتاري مناسب
-شیوهرود دانشجویان با فراگیري محتواي این درس، بتوانند درس به دلیل ماهیت عملی، مبتنی بر تمرین و تکرار است و انتظار می

.را در خود نهادینه کرده، درتعامالت گفتاري ونوشتاري به خوبی ازخودبروزدهندري مناسبهاي نگارشی درست واصول سخنو

مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس

1+1: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

آیین نگارش و فنون سخنوري: نام درس

:واحد یادگیري دانشجودر پایان این : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

آشنا می )فن سخنوري(و هنجارها واصول زبان گفتاري) آیین نگارش(اصول ومهارت هاي زبان نوشتاريبا-1
.شود و بکار می گیرد

نامه، گزارش، مقاله (باتسلط بر شیوه هاي نگارشی ومهارت هاي نوشتاري، توانایی تولیدانواع نوشته هارا-2
. کسب می کند و انجام می دهد...)و

با کسب فنون سخنوري ورعایت وکاربست مهارت هاي کالمی وغیرکالمی، می تواند به آسانی، افکاروآراي -3
.خودرا با دیگران درمیان بگذارد :یستگی اساسیشا

CK& PCK

3سطح2سطح1سطح هامالك

شناخت وکسب 
مهارت اصول 

ومبانی نگارش 

با عالئم نگارشی 
ولزوم کاربرد واهمیت 

هریک 
آشناشده،مشکالت 

نگارشی و زبانی 

کاربرد عالئم نگارشی 
راتشخیص داده، مشکالت 
نگارشی و زبانی متن ها را 

.اصالح کند

پس ازرفع مشکالت 
نگارشی وزبانی متن 
هابتواندبارعایت اصول 
وآیین نگارش، متنی را 

.تولیدکند
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نوشته هاراتشخیص 
دهد

شناخت وکسب 
مهارت اصول 
ومبانی سخن 

وسخنوري

هاي قواعدوشیوه
سخنوري، واصول 

فصاحت وبالغت  
.درسخن رابداند

به عنوان مستمع قواعد 
واصول سخنوري ومبانی 
کالم فصیح وبلیغ 
راتشخیص دهد 

.وارزشگذاري کند

بارعایت اصول ومبانی 
سخنوري، دریک جمع 

کندهمگن  سخنرانی 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

نوبت 
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسبحث

کلیاتاول

) نشانه گذاري(ضرورت رعایت عالئم نگارش
)نشانه گذاري(انواع عالئم نگارش/ 

گروهی درباره ضرورت بحث 
کاربرد ورعایت عالئم 

)نشانه گذاري(نگارش

بیان خاطرات از نیازهاي 
نگارشی ومشکالتی که  
رعایت نکردن آن 

هاایجادکرده است

) نشانه گذاري(کاربردهریک ازعالئم نگارشدوم
درزبان فارسی

عالئم تهیه جدولی از پاسخ به پرسش هاي هدفدار
نگارشی و کاربردهریک 
بامثال هاي رایج درزبان 

امروز

انواع نگارشسوم

نگارش علمی، ادبی، عامیانه ، : از نظر زبان
هاي  هریکعادي و تفاوت

تحلیلی، توصیفی :هاي نگارشیاز نظر روش
...،تشریحی و 

نامه، مقاله، گزارش، داستان : از نظر قالب ها

شناخت و معرفی انواع و 
هاي نامه نگاري با ارائه شیوه
نمونه

/ نگارش یک نامه اداري
نقدوبررسی یک نامه اداري
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نگارينامه):1(هاي نگارشیقالب...و

ي،انواع مکاتبات اداري ، اهمیت مکاتبات ادار
رسمی غیررسمی، اقسام : انواع نامه

مایه و هاي اداري ازنظر سطح، دروننامه
هاي ي امنیتی،اجزاي نامهمحتوا و درجه

.اداري

نویسی، گزارش):2(قالب هاي نگارشی چهارم
اهداف ، کارکردهاي گزارش، تعریف گزارش

گزارش انواع گزارش، مراحل ،نویسیگزارش

نوشتن یک گزارش کوتاه در خواندن چند نمونه گزارش
نقدو تحلیل چندنمونه / گروه 

گزارش 

پنجم
نامه و زندگی): 3(هاي نگارشیقالب

نگارش هاي شیوه:نویسی،خاطره
نامه نامه، انواع زندگیزندگی

.نویسیشیوةخاطره) خودنوشت،دیگرنوشت(

خواندن چندنمونه زندگی 
نامه وخاطره

/ نگارش یک روز از زندگی
مقایسه چند نمونه از زندگی 

خودنوشت و دیگرنوشت

مقاله):4(هاي نگارشیقالبششم
زبان مقاله، حجم مقاله، موضوع مقاله، لحن و 

/ هاي پژوهشی انواع مقالهبیان مقاله،
تحلیلی/ توصیفی و تشریحی 

هاي مقاله، اجزاي مقاله، مراحل تهیه ویژگی
مقاله

-خوانش چند مقاله علمی 
پژوهشی، توصیفی و تحلیلی 

.در کالس

نقد و بررسی نمونه مقاالت 
پژوهشی، تحلیلی -علمی

وتوصیفی نوشته شده توسط 
دانشجویان ازمجموعه 

انشگاه مقاالت موجود درد
.محل تحصیل

هفتم
صورتجلسه):5(قالب هاي نگارشی

شیوه هاي نگارش  صورتجلسه، انواع 
صورت جلسه، اجزاي صورتجلسه، ارکان 

، ازلحاظ ماهیت، ازجهت بخشنامه/جلسه
.سازمانی واجزاي بخشنامه

پاسخ به پرسش هاي 
خواندن / هدفدار

چندصورتجلسه و بخشنامه 
اداري

نقدوتحلیل چندنمونه 
/ صورتجلسه و بخشنامه

نوشتن یک نمونه 
صورتجلسه ویک نمونه 

بخشنامه
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هشتم
)رزومه(کارنامک ): 6(قالب هاي نگارشی

انواع کارنامک، اجزاي کارنامک، شیوة نگارش 
آن  

پاسخ به چرسش هاي 
ازپیش طرح شده

نوشتن انواع کارنامک هاي 
عنوان شده

نهم
گذارى مناسب، نشانه: ویرایش فنّى

صحیح خطِّ فارسى، امالى درست شیوه
.واژگان

بررسی کاربردهاى نادرست :  ویرایش زبانی
واژگانى، تعبیرى و اصطالحى،   دستورى و 

فعل، اسم، حرف) درازنویسى و ابهام(نحوي

پاسخ به / بحث گروهی
پرسش ها

اصالح نشانه گذاري یک 
ارائه  متن / متن انتخابی

گذارى شده و نشانهصحیح 
تهیه / لل هر نشانهبیان ع

هاي امالیی چک لیست غلط
.مشهور و پرکاربرد

تعریف وتاریخچۀ سخنوري، اهداف دهم 
سخنوري، ملزومات سخنوري، مراحل کسب 

آمادگی براي سخنوري

/ شرکت دربحث گروهی
پاسخ به پرسش ها

.......................................

موضوع سخنوري، معیارهاي اصلی انتخاب یازدهم 
راه هاي توسعۀ کنجینۀ لغات وتقویت حافظه 
درسخنوري، روش هاي غلبه برترس هنگام 
سخنوري، مزایا ومحدودیت هاي سخنوري، 

.زمان و مکان مناسب براي سخنوري

بحث وگفتگوي گروهی 
دربارة هریک ازعنوان ها

استماع چندنمونه سخنرانی 
ارزیابی ونقد آن ها براساس 

.مطرحمعیارهاي 

معیارهاي مربوط به سخنران، معیارهاي دوازدهم
مربوط به مخاطبان، معیارهاي مربوط به 
برگزارکنندگان، بازخوردهاي ضمن سخرانی، 

.بازخوردهاي بعدازسخنرانی

نقد و بررسی یک کتاب بحث وگفتگوي گروهی 
مربوط به سخنوري  به 

اتخاب دانشجو 

مدیریت هنرها ي اقناع سازي سخنور، سیزدهم
پرسش ها وپاسخ به آن ها

مناظرة دونفره یا گروهیپاسخ به پرسش هاي استاد

چگونگی کنترل ومدیریت خشم درسخنوري، چهاردهم
مدیریت وادارة جلسات درفضاهاي پرجمعیت 

و متنوع 

آزمون هاي / پرسش و پاسخ
موردي
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استفاده ازمهارت هاي غیرکالمی وفرازبانی پانزدهم
مهارت استفاده ازوسایل سمعی / درسخنوري 

وبصري مناسب درسخنوري

پرسش / بحث وگفتگو 
وپاسخ

بررسی ونقدمهارت هاي 
غیرکالمی و فرا زبانی دریک 

سخنرانی ضبط شده 

مهارت استفاده ازآیات واحادیث، اشعار، ضرب شانزدهم
المثل ها، حکایات وتمثیالت ضروري 

درسخنوري

پرسش / بحث وگفتگو 
وپاسخ

وارزیابی گروهی یا نقد 
انفرادي دانشجویان ازنحوة 

کتبی یا (ارائه این درس
)شفاهی

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
هاي تلفیقی با استفاده از ابزار استفاده از الگوهاي مناسب تدریس مثل بدیعه پردازي، حل مسئله،  کار گروهی،  ارائۀ مستقیم و شیوه

... .نگار ونرم افزارهاي موجود، رایانه، کارت، پرده: کالس مانند هاي آموزشی مناسب در و فناوري

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

انتشارات سمت: نگارش و ویرایش، تهران)1374(سمیعی، احمد، 
نشر بوتیمار: فن بیان وآیین سخنوري، تهران). 1392.(نعمتی، نعمت
: منبع فرعی

انتشارات رسام: پیشرفته، تهرانآیین نگارش ) 1366(انوري، حسن
انتشارات ترانه: مشهد. نویسیراهنماي پژوهش و اصول علمی مقاله). 1373.(توسی، بهرام

انتشارات اساطیر: تهران. پ هشتمچا) جلد3(کتاب کار انشا و نگارش ) 1392.(ذوالفقاري، حسن
انتشارات علم: تهران. راهنماي ویراستاري و درست نویسی چاپ سوم) 1392.(ذوالفقاري، حسن
انتشارات اساطیر: تهران. نویسیگزارش) 1375.(ماحوزي، مهدي

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
. ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می شود

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف 



٢٧٠

»جریان هاي فکري و عاطفی کودکان و نوجوانان«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن.1
جریان آگاهی تفکر و احساسات در کودکان ونوجوانان به عنوان دو مؤلفه اصلی روان، وجه تمایز اساسی انسان با سایر 

ر فردي آن را در تغییرات و تحوالت جریان ایده ها، افکار و احساسات به معناي میزان هشیاري است که ه. موجودات است
دانشجو معلمان مشاوره براي موفقیت در ارائه آموزش و مشاوره و انجام . زندگی فردي و اجتماعی خود تجربه نموده است

فعالیت هاي پرورشی موفق به دانش آموزان در محل خدمت و سکونت خود، نیاز به شناخت و درك درست از جریان آگاهی 
دانشجویان در این درس از طرفی با جریان هاي . ت در کودکان و نوجوانان و چگونگی تحوالت آن دارندتفکر و احساسا

فکري و عاطفی موجود در میان کودکان و نوجوانان، و از طرفی دیگر با چگونگی تحوالت در افکار و احساسات آنها در 
یفیت بخشی به فرایند آموزش، مشاوره و انجام فعالیت موقعیت هاي مکانی و زمانی گوناگون آشنا خواهند شد و از آن در ک

براي نیل به اهداف یاد شده، دانشجویان باید . هاي پرورشی در محیط هاي واقعی آموزشی و پرورشی استفاده خواهند کرد
ن یا توانایی تحلیل برنامه درسی جریان هاي فکري و عاطفی کودکان و نوجوانان، و تطبیق آن با نیازهاي دانش آموزا

مراجعان در حین آموزش و ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره و انجام فعالیت هاي پرورشی را کسب نموده و فرصت هاي 
پرورشی -یادگیري مؤثر را با بهره گیري از ظرفیت هاي یادگیرندگان یا مراجعان، در محیط هاي واقعی زندگی یا آموزشی

.طراحی نمایند
مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

روانشناسی : پیشنیاز
تحولی

: نام درس

جریان هاي فکري و عاطفی کودکان و نوجوانان:  به فارسی

The stream of intellectual and emotional in children and: به انگلیسی

adolescents

:دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با جریان آگاهی و هشیاري کودکان از تفکرات و احساسات خود آشنایی کسب نموده و جریان هاي فکري و 
عاطفی موجود در کودکان و نوجوانان در عصر حاضر را شناسایی کند، وارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه 

انش آموزان را مورد شناسایی و تحلیل قرار داده و آموزش و پرورش و تحول و شکل گیري رفتار و شخصیت د
پیوند آن با نیازهاي فعلی یادگیرندگان یا مراجعان در موقعیت هاي واقعی زندگی یا  آموزشی و اجتماعی محل 

.خدمت خود را گزارش نماید
ختی، و شنا–با آشنایی نسبت به جریان هاي فکري و عاطفی کودکان و نوجوانان، چگونگی تحوالت عقالنی 

روانی آنها در زمان حال و آینده و چگونگی ساخت و پدیدایی نظام هاي فکري و احساسی جدید را -عاطفی
تحلیل نماید و با درك نیازهاي روزمره یادگیرندگان و نقش مشاور یا مربی پرورشی در رفع این نیازها، خدمات 

هاي واقعی آموزشی و زندگی محل سکونت و راهنمایی، مشورتی و پرورشی را براي یادگیرندگان، در موقعیت 
.خدمت خود طراحی و ارائه نماید

:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&
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3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

سیر تحولی جریان 
آگاهی تفکرات

در مورد چگونگی  سیر 
تحولی تفکرات در 

طول دوران گوناگون،   
صرفا اطالعات ارائه 

آوري و شده را جمع 
بدون ارائه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 

.آن را گزارش کند

موضوعات اساسی سیر 
تحولی تفکرات کودکان و 
نوجوانان و تفاوت و تشابه 
مباحث و تغییرات فکري در 
زمان حال و آینده را مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
هاي خود را در قالب یک 

.گزارش منسجم ارائه نماید

ل تفکرات در مبحث تحو
کودکان و نوجوانان و 
تفاوت و تشابه آنها و رابطه 
آنها با یکدیگر را مورد 
مقایسه و ارزیابی  قرار داده 
و دالیل خود را در قالب 
یافته ها به صورت یک 

.گزارش منسجم ارائه نماید

سیر تحولی جریان 
آگاهی احساسات

در مورد چگونگی  سیر 
تحولی احساسات 

طول وهیجانات در
دوران گوناگون،  صرفا 
اطالعات ارائه شده را 
جمع آوري و بدون 
ارائه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

.گزارش کند

موضوعات اساسی سیر 
تحولی احساسات و 
هیجانات کودکان و 
نوجوانان و تفاوت و تشابه 
مباحث و تغییرات عاطفی 
در زمان حال و آینده را 

و مورد مقایسه قرار داده 
یافته هاي خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نماید

مبحث تحول احساسات  
در کودکان و نوجوانان و 
تفاوت و تشابه آنها و رابطه 
آنها با یکدیگر را مورد 
مقایسه و ارزیابی  قرار داده 
و دالیل خود را در قالب 
یافته ها به صورت یک 

.گزارش منسجم ارائه نماید

فکري جریان هاي 
و عاطفی موجود

در موضوع ماهیت 
جریان هاي فکري و 
عاطفی رایج در 
کودکان و نوجوانان، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوري و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.را گزارش نماید

در موضوع ماهیت جریان 
هاي فکري و عاطفی رایج 
در کودکان و نوجوانان، ویژ 

آنها را با یکدیگر گی هاي
مورد مقایسه قرار داده و 
دالیل خود را در قالب یک 

.گزارش منسجم ارائه نماید

در موضوع ماهیت جریان 
هاي فکري و عاطفی رایج 
در کودکان و نوجوانان، 
ویژگی هاي هرکدام را از 
لحاظ تفاوت ها و شباهت 
ها با یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 

داده و دالیل و قرار
استدالل خود را به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.1
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مقدمه جریان آگاهی تفکرات و احساسات: فصل اول
تعریف و مفهوم آگاهی-

...)وشامل؛ شناخت ها، احساسات، انگیزه ، نگرش، رفتار(تعریف روان و تحلیل علمی مؤلفه هاي آن-

تفاوت فرهنگ و طبیعت-

مقایسه جنبه اجتماعی با فرهنگی انسان-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه جریان تحوالت افکار و عواطف)2

ندارد: فعالیت عملکردي

ت در کودکان و نوجوانانآگاهی تفکر و شناخ: فصل دوم
مبانی زیستی و محیطی رشد فکري وشناختی -

فرایند هاي فکري و محتواي اندیشه-

شناخت و عناصر تشکیل دهنده آن-

چرایی تفکر افراد-

تفکر در باره مردم یا اشیاء-

اهداف تفکر و اندیشه سازي-

تفکرات خودآیند و کنترل شده-

فعالیت یادگیري
و پاسخ به پرسش هاي مطرح شدهمشارکت در بحث هاي کالسی)1

مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه جریان تحوالت افکار و عواطف)2

: فعالیت عملکردي
مطالعه و تحلیل مقاله اي در رابطه با تحوالت افکار و ایده ها و ارائه آن در کالس)1
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آگاهی احساسات و هیجانات در کودکان و نوجوانان: فصل سوم
مبانی زیستی و محیطی رشد عاطفی و هیجانی -

مهفوم عاطفه و هیجان و نقش آن در زندگی-

هیجان هشیار در مقابل عاطفه خودآیند-

قدرت تاثیر گذاري هیجانات مثبت و منفی-

هیجانات راهنماي تفکر و یادگیري-

آثار مثبت و منفی هیجانات در تصمیمات انسان-

تاثیر متقابل هیجانات مثبت و منفی-

تفاوت هیجانات در زنان و مردان-

تفاوت هیجانات در فرهنگ هاي گوناگون-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1

مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه تحوالت عواطف و احساسات)2

: فعالیت عملکردي
ت احساسات و هیجانات و ارائه آن در کالسمطالعه و تحلیل مقاله اي در رابطه با تحوال)1

تحوالت جریان تفکرات و عواطف: فصل چهارم
عوامل مؤثر بر تغییر و تحول افکار و عواطف-

تاثیر انگیزش و انگیزه بر جریان تفکرات و عواطف-

عوامل مؤثر بر شناخت و عواطف-

الگوهاي تربیتی و تحول افکار و هیجانات-

رسمی و شکل گیري افکار و هیجاناتآموزش هاي رسمی و غیر -
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افکار و باورهاي رایج در بین کودکان و نوجوانان-

احساسات و عالیق رایج در بین کودکان و نوجوانان-

پیش بینی تحول افکار و عواطف در آینده-

فن آوري اطالعات و ارتباطات و تحول فکار و عواطف-

:فعالیت یادگیري
پاسخ به پرسش هاي مطرح شدهمشارکت در بحث هاي کالسی و )1

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تحوالت عواطف و هیجانات)2

.با توجه به نظر استاد مربوطه انجام می شود: فعالیت عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري.2

م مباحث نظري به تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقی
انجام فعالیت هاي عملکردي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است

براي درك عمیق، یادگیري بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی و انجام فعالیت هاي راهنمایی و 
براي یادگیري غیر مستقیم دانشجویان باید . شجویان در این فعالیت ها می باشدپرورشی  نیز، مستلزم مشارکت همگانی دان

.با مطالعه فردي و درك شناختی از موقعیت هاي گوناگون زندگی واقعی، به این هدف نائل گردند

منابع آموزشی.4
:منابع اصلی

این کتاب از لحاظ . انتشارات آواي نور: تهران. جریان هاي فکري و عاطفی کودکان و نوجوانان). 1392(جراره، جمشید-
.کمی و کیفی در حال بررسی و تجدید چاپ می باشد

:منبع فرعی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مباحث نظري پایان ترم به میزان ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره16
نمره2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی : ی فرآیندارزشیاب
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نمره2مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) ري و عملکرديیادگی( ارزیابی تکالیف
استاد درس مربوطه با توجه به صالحدید خود می تواند فعالیت یادگیري یا عملکردي مورد نیاز دیگر را نیز به : سایر نکات

.دانشجویان ارائه نماید
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»روش هاي مشاهده رفتار«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

مشاهده به عنوان یکی از روش هاي جمع آوري اطالعات، نگاه و توجه دقیق به افراد، اشیا وپدیده هاي پیرامون با هدفی معین 
همچنین مشاهده فرایند منظم نظارت و ثبت رفتار به منظور اخذ تصمیمات آموزشی یا اداري و دیگر خدمات مربوط به . می باشد

مشاهده علمی ترین روش . ده جمع آوري اطالعات مورد نیاز براي تصمیم گیري می باشدهدف از مشاه. کودك و نوجوان است
براي آزمایش اعتبار فرضیه هایی است که در مورد دانش آموزان ارایه می شود،به همین خاطر پایه بسیاري از روش هاي ارزیابی 

. رفتاردانش آموزان محسوب می شود
توانایی ها و محدودیت هاي دانش آموزان پی برد،یکی از وظایف اساسی معلمان و مربیان از طریق مشاهده رفتار می توان به 

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی به دانش آموزان بدون آگاهی آنها از مبانی،اصول، 
و معلمان در دوران تحصیل خود با مبانی، روشها و فنون فنون و روش هاي مشاهده میسور نمی باشد، بنابراین الزم است دانشج

. مشاهده رفتارآشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم و مشاور مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره اي خود را به خوبی ایفا نمایند
مشخصات درس

نظري و عملی: نوع درس

) 1+1(2: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

راهنمایی و اصول : پیشنیاز
مشاوره

: نام درس

روش هاي مشاهده رفتار: به فارسی

Methods of behavior observation:به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

روش هاي جمع آوري با مطالعه درس روش هاي مشاهده رفتار، با اهمیت و ضرورت مشاهده به عنوان یکی از 
اطالعات در باره رفتارهاي دانش آموزان آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و اصول مشاهده بهره کافی ببرد، به 

همچنین با یادگیري .جایگاه مشاهده در تعلیم و تربیت پی ببرد و با نقش مشاهده در فرایند تدریس و مدرسه آشنا شود
دانشجو با شناخت روش هاي مشاهده وبا. آنها را در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببردفنون و روش هاي مشاهده بتواند

طراحی و اجراي یک نمونه مشاهده اتفاقی و مشاهده برنامه ریزي شده از رفتارهاي دانش آموز بتواند آن را تحلیل 
. نموده و در قالب گزارشی مکتوب به مدرس ارایه دهد

:شایستگی اساسی

Ck&pck 2کد-
3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3&1

مفاهیم اساسی 
مشاهده رفتار

در موردمفاهیم اساسی 
مشاهده رفتارصرفاً 
اطالعات ارایه شده را 
جمع آوري و بدون 
ارایه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

مباحث اساسی مشاهده 
رفتار را مورد تحلیل قرار 

و یافته هاي خود را در داده
قالب یک گزارش منسجم 

ارایه نموده است

مفاهیم اساسی مشاهده 
رفتار را مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده و دالیل 
خود را در قالب یافته ها به 
صورت یک گزارش 
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.منسجم ارایه نموده است.  گزارش نموده است

شیوه هاي ثبت 
مشاهدات از رفتارهاي 

دانش آموزان

درباره شیوه هاي ثبت 
مشاهدات از رفتارهاي 
دانش آموزان صرفاً 
اطالعات ارایه شده را 
جمع آوري و بدون 
ارایه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

.  گزارش نموده است

شیوه هاي ثبت مشاهدات 
از رفتارهاي دانش آموزان 
رادر فرایند راهنمایی آنها 
مورد مقایسه قرار داده و 

ي ناشی از این یافته ها
مقایسه را در قالب یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

است

شیوه هاي ثبت مشاهده از 
رفتار هاي دانش آموزان 
وتفاوت وتشابه آنها با 
یکدیگررا مورد مقایسه 
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته هاي خود را به 
صورت مکتوب گزارش 

.نموده است

انواع مشاهده و مراحل 
آن

درباره انواع مشاهده 
صرفاً اطالعات ارایه 
شده را جمع آوري و 
بدون ارایه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

.  است

انواع روش هاي مشاهده را 
مورد مقایسه قرار داده و 
یافته هاي خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارایه 

نموده است

انواع روش هاي مشاهده 
وتشابه آنها با وتفاوت 

یکدیگررا مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده ودالیل 
خود را در قالب یافته ها به 
صورت یک گزارش 

.منسجم ارایه نموده است

برنامه ریزي انجام 
مشاهده از رفتار هاي 

دانش آموزان

درباره برنامه ریزي 
انجام مشاهده از 
رفتارهاي دانش آموزان 
صرفاً اطالعات ارایه 

ه را جمع آوري و شد
بدون ارایه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

.  است

برنامه ریزي  براي انجام 
مشاهده از رفتارهاي دانش 
آموزان را مورد تحلیل و 
مقایسه قرار داده و دالیل 
خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

است

مراحل برنامه ریزي براي 
هاي دانش مشاهده رفتار

آموزان را طی نموده 
وتفاوت وتشابه آن با برنامه 
ریزي هاي دیگر را مورد 
مقایسه و ارزیابی قرارداده 
ویافته هاي خود را به 
صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منسجم ارایه 

.نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مباحث اساسی مشاهده:فصل اول

تعریف رفتارمفهوم و-
تعریف مشاهده-
رفتارهاي قابل مشاهده-
مشاهده هاي رفتاري و استنباط از آنها-
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الگوهاي مشاهده رفتار-
ضرورت و اهمیت مشاهده رفتار در تصمیم گیري هاي آموزشی -
مشاهده براي تصمیم گیري در مورد تعیین ویژگی فراگیران-

:فعالیت یادگیري
از منابع معرفی شده مطالعه مطالب فصل-1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2

: فعالیت عملکردي
انجام مشاهده از رفتارهاي یک دانش آموزدر مدرسه و تحلیل مشاهدات و گزارش آن به مدرس-

روش هاي انجام و ثبت مشاهدات : فصل دوم
سیاهه هاي بررسی رفتار-
مقیاس هاي درجه بندي رفتار-
فرم هاي واقعه نگاري-
نگاره هاي مشارکت-
نمایش رفتار به وسیله خط نشان و نمودار-
موانع و محدودیت هاي روش هاي جمع آوري اطالعات از طریق مشاهده-
نمونه هایی از مشاهدات رفتاري ثبت شده-

:فعالیت یادگیري
ده مطالعه مطالب از منابع معرفی ش-1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه انواع روش هاي ثبت مشاهده از نظر شیوه اجرا و بیان شباهت ها و تفاوت هاي آنها-3

: فعالیت عملکردي
یک دانش آموز و تحلیل نتایج تهیه یک نمونه سیاهه بررسی، مقیاس درجه بندي ، فرم واقعه نگاري و اجراي آنها بر روي -2

بدست آمده 

انواع مشاهده: فصل سوم
)مشاهده رفتار طبیعی(مشاهده اتفاقی-
)مشاهده در جریان آزمایش(مشاهده برنامه ریزي شده-
:مراحل انجام مشاهده-
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تعیین هدف هاي مشاهده-1
تعریف عملیاتی رفتارهایی که باید مشاهده شوند-2
ابزارهاي ثبت مشاهداتتعیین روش و -3
تعیین زمان هاي مناسب براي مشاهده رفتار-4
پیش بینی روش هاي تلخیص،تعبیر و تفسیر اطالعات جمع آوري شده-5

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مشاهده اتفاقی و مشاهده برنامه ریزي شده و بیان تفاوت هاي آنهامقایسه -3
و تحلیل آن به صورت مکتوب) فیلم/ مستقیم(مشاهده انجام مشاهدات رفتاري توسط متخصصان -4

: فعالیت عملکردي
وب جهت طراحی و اجراي یک نمونه مشاهده اتفاقی و مشاهده برنامه ریزي شده و تحلیل آنها  در قالب گزارشی مکت-1

ارایه به مدرس  

برنامه ریزي براي انجام مشاهده: فصل چهارم
مشاهده به عنوان یک روش جمع آوري اطالعات و مطالعه رفتار -
فرایند برنامه ریزي جهت انجام مشاهده-
مهارت هاي مشاهده گر-
ویژگی هاي فرد مشاهده گر -
تعصبات و تمایالت مشاهده گر-
ر در حین مشاهده و تفسیر مشاهدات خطاهاي مشاهده گ-
تاثیر عوامل محیطی بر مشاهده گر-
رعایت چه نکاتی در هنگام مشاهده الزم است-
تکرار فرایند مشاهده-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2

: فعالیت عملکردي
بررسی و تحلیل مهارت هاي یک مشاهده گر در مشاهده رفتارهاي دانش آموزان و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به 

برقراري ارتباط میان آموخته هاي . مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده استهمراه 
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصتهاي یادگیري خارج از محیط آموزشی،برقراري پیوند میان نظر و 

در انجام فعالیت هاي عملکردي توسط مدرس از عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان 
راهبردهاي تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیق تر مطالب وبکارگیري دانش نظري مشاهده رفتارتوسط 

یادگیري غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردي و درك شناختی .دانشجو معلمان در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد شد
.ت هاي مختلف محیط آموزشی می باشدفرد در موقعی

منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

ترجمه ولی اهللا نعمتی،تهران، انتشارات . پرورش مهارت هاي مشاهده). 1385(کارت رایت و جی فیلیپ، کارت رایت.کارول آ-
رشد

:منابع فرعی
-
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10به میزان ) یا ترکیبیز پاسخ،بسته پاسخ،چند گزینه اي و با(آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
نمره2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: ارزشیابی فرآیند

نمره8عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف:ارزشیابی پوشه کار
.ف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالی

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف
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»ادبیات کودك و نوجوان«سرفصل درس 

: معرفی درس و منطق آن-1
هاي کالمی وخالقیت هاي تصویري هنرمندان هرقوم ادبیات کودك ونوجوان، به مجموعه کتاب هاي آموزشی، آفرینش 

گفته می شود، که متناسب باتوانمندي هاي ذهنی وروانی کودکان ونوجوانان وسازگاربا عالقه وبرپایۀ فرهنگ مذهبی و ملی 
دبیات یکی ازاثربخش ترین وفراگیرترین حوزه هاي اثرگذاردرتعلیم وتربیت مخاطبان، عرصۀ وسیع ا. هرملتی آفریده می شود

بنابراین، شناخت دقیق این حوزه براي دانشجویان رشته هاي مختلف، خصوصاً براي رشتۀآموزش . کودك ونوجوان است
امور پرورشی، امري بایسته است؛ تاازاین رهگذر، ضمن شناسایی عالیق، روحیات وتوانایی هاي کودکان ونوجوانان، 

.تربیتی آنان فراهم نمایند-را براي پاسخ به مسئله هاي آموزشییادگیري راه حل هاي مناسبی-بتواننددرفرایندیاددهی
مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

32: زمان درس

ادبیات کودك ونوجوان: به فارسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

به موضوع، به روحیات، اصول روان شناختی، ذوق ،عالیق وتوانایی هاي بامطالعۀ تأملی درآثارومنابع مربوط -1. 
.و بکارگیردکودکان ونوجوانان، آشنا می شود

با کسب دانش ومهارت هاي ضروري، راه هاي مناسب تعلیم وتربیت کودکان ونوجوانان را دررده هاي سنی -2
.و در محیط مدرسه بکار می گیرد. مختلف، فرامی گیرد

به نقد و ارزیابی آثارومنابع مربوط به ادبیات کودك ونوجوان می پردازد -3

3سطح2سطح1سطح هامالك

شناسایی 
دنیا، روح (موضوع

وروان، عالیق، 
نیازها وعواطف 

)کودك

ویژگی ها، مبانی 
واصول ادبیات کودك 

ونوجوان رانام می برد

پس ازشناسایی ویژگی ها، 
ادبیات مبانی واصول  

کودك ونوجوان، به دسته 
بندي وتفکیک هریک 

ازآنها می پردازد

درنهایت پس ازشناسایی 
ویژگی ها، مبانی واصول 
ادبیات کودك ونوجوان، و 
دسته بندي وتفکیک آن 
ها، به سطح بندي هریک  

.مبادرت می کند

شاخه ها ونظریه هاي درك  موضوع
متعدد ومتنوع ادبیات 
کودك ونوجوان را 

.درك  می کند

شاخه ها ونظریه هاي 
مختلف ادبیات کودك 
ونوجوان را دسته بندي، 

.ارشگذاري وتبیین می کند

شاخه ها ونظریه هاي 
مختلف ومتنوع ادبیات 
کودك ونوجوان را، ارزیابی، 

.نقد وتحلیل می کند

تبدیل موضوع به 
پژوهش هاي 

موضوعی را به مسأله 
تبدیل وآن را به شکل 

موضوع موردنظررا درقالب 
یک گزارش علمی ارائه وبه 
صورت نظامندبه کمک 

بارعایت اصول علمی ، بین 
فصل ها، (اجزاي مختلف 

ارتباط )بخش ها وعناوین 
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برخی شواهدومستندات روایی گزارش می کند)تولید(مستند
.مکتوب می کند

برقرارنموده، یک گزارش 
. ی تولید میجامع پژوهش

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
نوبت 
بحث

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درس

:کلیاتاول
معرفی / بیان اهداف کلی وجزئی 
معرفی / منابع اصلی وفرعی 

معرفی تکالیف / تکالیف یادگیري 
عملکردي

بحث و تبادل نظردرباره اهمیت 
کودك ونوجواندرس ادبیات

...................................................

دوم و
سوم

- 1:شناسایی کودك ونوجوان
رواشناسی کودك ونوجوان 

رفتار، مسائل رشد، ویژگی :مثل
هاي بدنی، اجتماعی، هیجانی، 

پیش (عاطفی وشناختی درپنج دورة
دبستان، دوره هاي اول ودوم 
ابتدایی ودوره هاي اول ودوم 

شناخت رغبت هاي -2)دبیرستان
کودك ونوجوان درهردوره

/ پاسخ به پرسش هاي هدفدار
/مشارکت دربحث گروهی

با مراجعه به منابع دیگریک پژوهش 
موردي درموضوع روانشناسی کودك 

یانوجوان رامکتوب می کنند

شناسایی مبانی واصول ادبیات چهارم
تازگی درون (کودك ونوجوان

مایه، خیال انگیزي، زبان 
مناسب، لحن وبیان درخور، 
سبک مخصوص، طرح مناسب 

تعریف ادبیات )/ وقالب مناسب
هدف هاي / کودك ونوجوان 

ادبیات کودك 
خود، خلق، :شناخت(ونوجوان

بیان اصول ومبانی ازمنابع 
اره هدف هاي بحث درب/ دیگر

خود، (ادبیات کودك ونوجوان
)خلق، خلقت، خدا
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)خلقت، خالق
پنجم 
وششم

بررسی قالب هاي مخصوص 
نثرروایی درادبیات کودك 

اسطوره، افسانه، قصه، (ونوجوان
بررسی )/ حکایت، داستان کوتاه

پیشینۀ هریک ازقالب ها 
بررسی / درجهان وایران 

عنصرهاي قالب سازو درون مایه 
شخصیت، (هاساز هریک ازقالب 

صحنه، جدال، ماجرا، گره افکنی، 
تعلیق، بحران، اوج، گره گشایی، 

)گفتگو، فرود وفرجام

بحث دربارة تفاوت وتشابه 
اسطوره، افسانه 

پاسخ به پرسش /بایکدیگر....و
هایی درباره عناصرداستانی

یک گروه ازدانشجویان موضوعی را 
درخصوص قالب هاي نثرروایی ادبیات 

، وبه شکل اجراي کودکان انتخاب
ارائه می دهند) کنفرانس(مستقل

معرفی وخوانش ونقد وتحلیل هفتم
نمونه هایی ازآثارمنثوردرقالب 
هاي افسانه، قصه، حکایت و 
داستان کوتاه ازآغازتاعصرحاضر 

مشارکت درخوانش نمونه متن 
ها با رعایت مهارت هاي 

کالمی، غیرکالمی وفرزبانی

اثرمنتخب را هرگروه ازدانشجویان یک 
نقد وارزیابی نموده، به شکل پژوهش 

موردي یا ارائه مستقل اجرا می کنند

بررسی قالب هاي نثرغیرروایی هشتم
مقاله، (درادبیات کودك ونوجوان

گزارش، زندگی نامه، خاطره، 
بررسی عنصرهاي قالب )/ سفرنامه

ساز و درون مایه سازهریک ازقالب 
ها

بحث ومناظره گروهی درباره 
بحث .../ مقاله، زندگی نامه و

درباره تفاوت نثرروایی 
ونثرغیرروایی

قصه (بررسی قالب هاي نظم روایینهم
درادبیات کودك )هاي منظوم

معرفی، خوانش / ونوجوان
ونقدوتحلیل نمونه هایی ازقصه 

هاي منظوم 

خوانش مناسب وبحث دربارة 
یک نمونه قصه

چندنمونه ازاشعارمنظوم را نقدوارزیابی
.می کنند

معرفی و بررسی نظم دهم 
نظم هاي مهمل، نظم (غیرروایی

هاي بازي و سرگرمی، نظم هاي 

بحث وگفتگودرباره نظم هاي 
غیرروایی رسمی وغیررسمی 
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عامیانه، نظم هاي آموزشی 
متل، لُغز، معما، (غیررسمی

نظم هاي آموزشی )چیستان
- مهارتی، آموزشی-درسی(رسمی

)تربیتی، نظم خیال انگیز
عاطفه، (بررسی عنصرهاي شعریازدهم 

تخیل، زبان، آهنگ، شکل، 
بررسی قالب هاي )/درونمایه، سبک

چارپاره، مثنوي، قالب (شعرکودك
)نیمایی، قالب هاي تلفیقی

پاسخ به پرسش هاي ازپیش 
تعیین شده درباره عنصرهاي 

شعرکودكشعر و قالب هاي 

هردانشجو، باانتخاب یک نمنه 
شعرمنظوم، عاطفه، تخیل، ودرون مایۀ 

.آن را بررسی وارزیابی می کند

بررسی درون مایۀ دوازدهم
وصفی، تمثیلی، (شعرکودك

ویژگی هاي )/ تعلیمی
زبان وبیان، پروردگی (شعرکودك

زبان، خیال انگیزي، گیرایی 
آرایه هاي لفظی )/ودلنشینی

تکرار، ترصیع، (درشعرکودك
مطابقه، تشخیص، تشبیه، استعاره، 

)اغراق

گروه ها باهم درباره ویژگی 
هاي شعرکودك به بحث 

.وگفتگومی پردازند

بررسی درون مایه، آرایه هاي لفظی  و 
ویژگی هاي چندنمونه شعرکودك 

ونوجوان

معرفی و خوانش نمونه آثارمنظوم سیزدهم
ساده نویسی، / غیر روایی

بازنویسی، بازآفرینی ونظیره سازي 
معرفی / براي کودکان ونوجوانان

وخوانش نمونه هایی ازداستان 
هاي بازنویسی یا بازآفرین شده 

براي کودکان

دربحث وگفتگوي گروهی 
تفاوت بازنویسی و بازآفرینی 

راتشخیص می دهند

/ بازنویسی یک نمونه شعرکودك
بازآفرینی یک نمونه شعرکودك

چهاردهم و
پانزدهم

پیشینۀ تصویرگري درایران 
بررسی تصویر و / وجهان

تصویرگري درادبیات کودك 
بررسی عنصرهاي / ونوجوان

بررسی وتحلیل تصویرپردازي 
چنداثرمنثور و منظوم ادبیات 

کودکان درکالس

نقدوبررسی تصویر و تصویرپردازي 
یک نمونه کتاب کودك
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نقطه، خط، شکل، (تصویرگري
)/ روشن، رنگ ها، بافت-سایه

کارکردابزارها 
تصویرگري با /ومواددرتصویرگري

/ استفاده ازفن هاي گوناگون چاپ
سبک هاي /روش هاي تصویرگري

واقعیت گرا، (تصویرگري
...)اکسپرسیونیسم، امپرسیونیسم و

شیوه هاي قصه خوانی وشعرخوانی شانزدهم
قصه گو و (براي کودکان ونوجوانان

هاي ویژگی هایش، بایدها ونباید 
قصه گویی، شیوه ها وشگردهاي 
اجراي قصه، شعرخوان وویژگی 
هایش، مخاطبان وویژگی هایشان، 
زمان ومکان وفضاي شعرخوانی، 
انواع شعرخوانی، شیوه ها 

)وشگردهاي اجراي شعر

/ پاسخ به پرسش هاي هدفدار
خوانش یک قصه باشگردهاي 

خوانش یک / مناسب 
شعرباشیوه هاي مناسب

وبررسی واحد درسی جمع بندي ونقد 
وارزیابی شیوه هاوشگردهاي تدریس 

استاد

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
. استفاده از الگوهاي مناسب تدریس مثل ارائۀ مستقیم، پرسش وپاسخ، بدیعه پردازي، حل مسئله،  کار گروهی و روش تلفیقی

هاي ارزشیابی  ادبیات کودك ونوجوانآموزش توامان شیوه
بینی درس پژوهی ادبیات کودك ونوجوانپیش 

...نگار ونرم افزارهاي رایانه اي، کارت، پرده: هاي آموزشی مناسب در کالس مانند استفاده از ابزار و فناوري
تکیه بر تمرین، تحلیل وتولید متن در کالس به شیوه کارگاهی

:منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

اتشارات دفترتألیف کتاب هاي درسی: تهران. ادبیات کودکان ونوجوانان). 1386.(نعمت اللهی، فرامرز و همکاران
انتشارات دفترتألیف کتاب هاي درسی آموزش وپرورش: تهران. ادبیات کودکان ونوجوانان. ا)1379.(رحمان دوست، مصطفی

: منبع فرعی
انتشارات مؤسسۀ اطالعات:  تهران.ادبیات کودکان). 1374.(شعاري، علی اکبر
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انتشارات چاپ ونشروزارت فرهنگ وارشاداسالمی: تهران.شعرکودك ازآغازتا امروز). 1382.(رمارودي، مصطفیگ
نشرکانون پرورش فکري کودکان : تهران).نظریه هاي نقدشعرکودك ونوجوان(ازاین باغ شرقی). 1385.(سالجقه، پروین

ونوجوانان
انتشارات فردوس: تهران. آشنایی با ادبیات کودکان).1378.(علی پور، علی
انتشارات آگاه: تهران.مصورسازي کتاب کودك). 1367.(ابراهیمی، نادر

انتشارات مؤسسۀ فرهنگی بشیرعلم وادب: تهران. شعردرآیینۀ کودك). 1382.(نیک طلب، پوپک
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان :ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها :فرآیندارزشیابی 

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
. ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می شود

.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف مبناي 
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»اندیشه هاي اجتماعی و سیاسینقد و وبررسی «سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

را به خود مشغول کرده اندیشه هاي اجتماعی و سیاسی امروزبعنوان یک عامل تغییر، ذهن و اندیشه هاي  روشنفکران جامعه ما
براي شناخت دقیق این اندیشه ها همان گونه که سقراط . است و در برخی موارد موجب جنبش هاي فکري واجتماعی می شوند

منطق را ابداء کرد جامعه فرهنگی و آموزشی ما هم نیاز به شاخص هایی دارد تا اهداف آشکار و پنهان این اندیشه ها را از فیلتر و 
مدیران و دست اندر کاران دانشجو معلمان ، معلمان،.این اندیشه ها واقف گرددی بگذراند تا به  درستی یا نادرستیصافیهای

ساختار،آموزش و داشتن فضایی مطلوب  در جامعه  خود نیاز به شناخت و درك درست از تعلیم و تربیت براي موفقیت در امر
. ماعی دارنداندیشه ها ي سیاسی و اجتکردعملکارکرد،

دانشجویان در این درس از سویی با شیوه هاي تئوري سازي و  روشهاي نقد آشنا می شوند و از طرفی هم با فواید و آسیب هاي 
اندیشه هاي مدرن و کالسیک آشنا می گردند و از آن در کیفیت بخشی به فرایند آموزش وآشنا کردن دانش آموزان به طرز 

صهاوارزشیابی ها در جهت توسعه ملی و پیشرفت در بخش هاي اجتماعی ،فرهنگی ، اقتصادي صحیح  استفاده از این شاخ
براي نیل به اهداف یاد شده دانشجو معلمان توانایی تحلیل اندیشه هاي موجود در علم .وسیاسی  برنامه ریزي خواهند کرد 

یا مراجعان در حین آموزش و ارائه خدمات مشاوره اي سیاست و جامعه شناسی را  و توانایی تطبیق آن با نیاز هاي دانش آموزان 
را کسب نموده و فرصت هاي یاد گیري موثر را با بهره گیري از ظرفیت هاي یاد گیرندگان یا مراجعان ،در محیط هاي واقعی 

.زندگی و یا  آموزشی طراحی نمایند
مشخصات درس

نظري  تعداد :نوع درس
2:واحد

ساعت32: زمان درس
آسیب شناسی : پیشنیاز
اجتماعی

: نام درس
یاسیسویاجتماعيهاشهیاندونقدویبررس:به فارسی

the critical skill in social and political study:به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
مراحل شکل گیري نظریه و شیوه هاي نقد و تحلیل، اهداف نقدو انواع و فواید نقد و روشهاي نقد با شناخت روشهاي  

اندیشه هاي سیاسی و اجتماعی و برخورد به صورت منطقی با اندیشه هاي نو ظهور و موجود  می توان امیدوار بود که 
کسب نموده و خود را براي بازبینی و دانشجو معلمان  قدرت تجزیه و تحلیل افکار واندیشه هاي صاحب نظران را

همچنین تحول و شکل گیري اندیشه در  دانش آموزان را مورد شناسایی و . بررسی اندیشه هاي مختلف آماده نمایند 
تحلیل قرار داده و می توانند در جهت مطلوب هدایت نمایند  و ارتباط آن با نیاز هاي فعلی یاد گیرند گان یا در موقعیت 

.ی زندگی یا محیط آموزشی و اجتماعی محل خدمت خود را گزارش نمایند هاي واقع

:شایستگی اساسی
Ck&pck 2کد-

1&3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

مفاهیم سازنده نظریه و 
مراحل شکل گیري آن 

در مورد مفاهیم اساسی
سازنده نظریه و مراحل 
شکل گیري صرفاً 

مفاهیم اساسی سازنده 
نظریه و مراحل شکل 
گیري را مورد مقایسه قرار 

درمورد مفاهیم اساسی
سازنده نظریه و مراحل 

ت وتشابه شکل گیري تفاو
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را اطالعات ارایه شده
جمع آوري و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه 
آنها، آن را گزارش نموده 

.است

داده و یافته هاي خود را 
در قالب یک گزارش 

منسجم ارایه نموده است

مفاهیم ورابطه آنها با 
یکدیگررا مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده و دالیل 
خود را در قالب یافته ها به 
صورت یک گزارش 

.منسجم ارایه نموده است
درموردموضوع ماهیت و ماهیت و اصول نقد

اطال "اصول نقد صرفا
عات ارائه شده را جمع 
آوري  کنندو بدون 

گزارش تحلیل  آنها را 
.نمایند

درموردموضوع ماهیت و 
اصول نقد رامورد مقایسه 
قرار داده و یافته ها را  در 
قالب یک گزارش منسجم 
ارائه نموده و مقایسه 

.نمایند 

درموردموضوع ماهیت و 
اصول نقد تفاوت وتشابه 
مفاهیم ورابطه آنها با 
یکدیگررا مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده و دالیل 

در قالب یافته ها به خود را 
صورت یک گزارش 

.منسجم ارایه نموده است
در مورد چگونگی نقد نقد روشها و داده ها

روشها و داده ها صرفاً 
اطالعات ارایه شده را 
جمع آوري و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه 
آنها، آن را گزارش نموده 

.است

در مورد چگونگی نقد 
روشها و داده ها  نظریات 
و داده ها را مورد مقایسه 
قرار داده و یافته هاي خود 
را در قالب یک گزارش 

منسجم ارایه نموده است

در مورد چگونگی نقد 
روشها و داده ها  تفاوت 
وتشابه مفاهیم ورابطه آنها 
با یکدیگررا مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده و دالیل 
خود را در قالب یافته ها به 
صورت یک گزارش 

.جم ارایه نموده استمنس

فرصت هاي یادگیري ، محتوا ي درسی و ساختار آن. 2
مفاهیم سازنده نظریه و مراحل شکل گیري آن  :فصل اول

اجزاي تشکیل دهنده نظریه-
مراحلی که منجر به تشکیل نظریه می شود -
نمونه اي از تنظیم یک نظریه-
واقع بینی در نظریه پردازي-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده-1
مطالعه متون و منابع معرفی شده -2

: فعالیتهاي عملکردي 
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کنددانشجو اجزاي تشکیل دهنده چند  نظریه را باهم مقایسه-

ماهیت و اصول نقد :فصل دوم
برسی لغوي ، انواع نقد و سیر تاریخی نقد-
فواید و اهداف نقد -
پیش شرط هاي نقد -
نقد نظریه ،پیش فرض هاي معرفتی و غیر معرفتی-
مراحل نقد نظریه ها -

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

ندارد: فعالیتهاي عملکردي 

نقد روشها و داده ها : فصل سوم 
هریک از اندیشه هاي اجتماعی و سیاسی)شناخت ،پیش بینی و تبیین( نقد روش بررسی و-
الگوي هاي تبیین در علوم اجتماعی -
تناسب روشهاي جمع آوري داده ها با نظریه و روش-
نقد داده ها با توجه به میزان سازگاري داده ها ، روش ها و نظریه هاي ارائه شده-
تجربی در علوم اجتماعیانواع داده هاي تاریخی و -
:انواع داده ها در علوم سیاسی شامل-

قوانین داخلی و بین المللی  -الف
پیمان نامه ها -ب
اندیشه هایی که حکومت ها بر آن استوارند  -ج

نقد روشهاي جمع آوري داده هاي تاریخی با توجه به نظریه و روش  آن -
وجه به نظریه و روش  آننقد روشهاي جمع آوري داده هاي تجربی  با ت

تحلیل یک گفتمان رسانه اي شامل مصاحبه -
:فعالیتهاي یادگیري

مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2
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: فعالیتهاي عملکردي 
انتخاب نموده و با توجه به روشهاي نقد آنها را مورد بررسی دانشجو معلم دو نمونه از اندیشه هاي سیاسی و اجتماعی را  )1

.وتحلیل قرار داده و به صورت گزارش کتبی به مدرس ارائه می نماید
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

ه تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آ موزشی نیازمند استفاده از شیوه هاي ارائه مستقیم مباحث نظري ب
انجام فعالیت هاي عملکردي براي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است 

درك عمیق ، یادگیري بهتر و بکار گیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی ،مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در 
تقیم دانشجویان باید با مطالعه فردي و درك شناختی از موقعیت هاي گوناگون براي یاد گیري غیر مس.این فعالیت ها می باشد 

.زندگی واقعی ، به این هدف نایل گردند

:منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

انتشارات علمی فرهنگی: مراحل اساسی  اندیشه در جامعه شناسی ).1390(آرون، ریمون باقر پرهام-
انتشارات امیر کبیر: در اندیشه سیاسی غرب سیري )1391(عنایت، حمید-
نشر مرندیز:در آمدي برمکاتب و نظریه هاي جامعه شناسی )1389(تنهایی ،حسین -
انتشارات صراط: گونه هاي تبیین در علوم اجتماعی)1373(لیتل ، دانیل-

:منابع فرعی
نشر دانژه: نظریه هاي جامعه شناسی ) 1391.(ادیبی ،حسین وانصاري ،عبد المقصود-

انتشارات صدراویا سایت جهانی استاد شهید مرتضی مطهري: نقدي بر مارکسیم1361مطهري ،مرتضی-
انتشارات مرکز مطالعات و: مترجمان فاطمه شایسته پیران و سایرین . تحلیل انتقادي گفتمان )1379(فري کالین ، نورمن-

تحقیقات  رسانه ها

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره12به میزان ) باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه اي و یا ترکیبی(آزمون مباحث نظري: رزشیابی پایانیا

نمره3عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: ارزشیابی فرآیند
نمره5عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف: ارزشیابی پوشه کار

. تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده براساس 
.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف
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»تربیت اجتماعی کودکان و نوجوانان«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

تربیت اجتماعی تامین تمهیدات الزم جهت متجلی ساختن ارزش ها و مقررات اجتماعی در فرد به منظور موثر بودن او در 
به عبارتی شیوه هایی براي سازش و انطباق رفتار فرد با شرایط، هنجارها و ارزش هاي جامعه می . برخوردهاي اجتماعی است

. انان تعلیم رفتارهاي اجتماعی و ارزش هاي اخالقی جامعه به آنها می باشدهدف از تربیت اجتماعی کودکان و نوجو. باشد
بواسطه تربیت اجتماعی انسان در طول حیات خود تمامی عناصر اجتماعی و فرهنگی محیط خویش را به شکل خودآگاه و 

. اعی فرد داردناخودآگاه درونی کرده و با ساخت شخصیت خویش یگانه می سازد که آن نقش مهمی در کارکرد اجتم
یکی از کارکردهاي . از طریق تربیت اجتماعی می توان دانش آموزان را براي قبول مسئولیت هاي اجتماعی در جامعه آماده کرد

عمومی آموزش و پرورش، اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان می باشد، در نهاد آموزش و پرورش معلم نقش بسیار مهمی در 
ان دارد لذا یکی از وظایف اساسی معلمان و مربیان تربیت اجتماعی دانش آموزان می باشد که به طور تربیت اجتماعی دانش آموز

بنابراین ضرورت دارد دانشجو معلمان در . مسلم می تواند به تحقق مولفه هاي تربیت اجتماعی دانش آموزان در مدرسه بیانجامد
ی آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم و مربی تربیتی مدرسه به دوران تحصیل خود با مبانی، روشها و فنون تربیت اجتماع

. تربیت اجتماعی دانش آموزان همت بگمارند
مشخصات درس

نظري : نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

روان شناسی : پیشنیاز
اجتماعی 

: نام درس

تربیت اجتماعی کودکان و نوجوانان: به فارسی

Social training  for children and adolescents:انگلیسیبه 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با مطالعه درس تربیت اجتماعی، با اصول و روشهاي تربیت اجتماعی دانش آموزان آشنا شده، در فرایند آموزش از 
یت اجتماعی مشاهده بهره کافی ببرد، به نقش خود در تربیت اجتماعی دانش آموزان مبانی، اصول و روش هاي ترب

همچنین با پی بردن به نقش اوقات فراغت در رشد مهارت هاي اجتماعی دانش آموزان و یادگیري روش . پی ببرد
. هاي آموزش مهارت هاي اجتماعی بتواندآنها را در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد

انتخاب و اجراي  چند مهارت اجتماعی، آموزش آنها به دانش دانشجو با شناخت مولفه هاي تربیت اجتماعی وبا 
. آموزان وارزیابی نتایج آموزش بتواند آن را تحلیل نموده و در قالب گزارشی مکتوب به مدرس ارایه دهد

:شایستگی اساسی

Ck&pck 2کد-
3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3&1

مفاهیم اساسی تربیت 
اجتماعی

در موردمفاهیم اساسی 
تربیت اجتماعی صرفاً 
اطالعات ارایه شده را 

مباحث اساسی تربیت 
اجتماعی را مورد تحلیل 
قرار داده و یافته هاي خود 

مفاهیم اساسی تربیت 
اجتماعی را مورد مقایسه و 
ارزیابی قرارداده و دالیل 
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جمع آوري و بدون 
ارایه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

.  گزارش نموده است

را در قالب یک گزارش 
منسجم ارایه نموده است

خود را در قالب یافته ها به 
صورت یک گزارش 

.منسجم ارایه نموده است

آموزش مهارت هاي 
اجتماعی به دانش 

آموزان و ارزیابی آن

درباره  شیوه هاي 
آموزش، ارزیابی و 
سنجش مهارت هاي 
اجتماعی دانش آموزان 
صرفاً اطالعات ارایه 
شده را جمع آوري و 
بدون ارایه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

.  است

شیوه هاي آموزش، ارزیابی 
و سنجش مهارت هاي 
اجتماعی  دانش آموزان 
ا رادر فرایند راهنمایی آنه

مورد مقایسه قرار داده و 
یافته هاي ناشی از این 
مقایسه را در قالب یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

است

شیوه هاي آموزش، ارزیابی 
و سنجش مهارت هاي 
اجتماعی دانش آموزان 
وتفاوت وتشابه آنها با 
یکدیگررا مورد مقایسه 
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته هاي خود را به 

ب گزارش صورت مکتو
.نموده است

عناصر ومولفه هاي 
تربیت اجتماعی 

کودکان و نوجوانان

درباره عناصر ومولفه 
هاي تربیت اجتماعی 
کودکان و نوجوانان 
صرفاً اطالعات ارایه 
شده را جمع آوري و 
بدون ارایه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

.  است

مولفه هاي تربیت اجتماعی 
کودکان و نوجوانان را مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
هاي خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

است

مولفه هاي تربیت اجتماعی 
کودکان و نوجوانان وتفاوت 
وتشابه آنها با یکدیگررا 
مورد مقایسه و ارزیابی 
قرارداده ودالیل خود را در 
قالب یافته ها به صورت 

جم ارایه یک گزارش منس
.نموده است

روابط میان فردي در 
تربیت اجتماعی و 

اوقات فراغت

درباره انواع روابط میان 
فردي  در تربیت 
اجتماعی دانش آموزان 
صرفاً اطالعات ارایه 
شده را جمع آوري و 
بدون ارایه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

.  است

انواع روابط میان فردي  
وآموزش بازي هاي گروهی 
به دانش آموزان را در 
اوقات فراغت مورد تحلیل 
و مقایسه قرار داده و دالیل 
خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

است

انواع روابط میان فردي و 
آموزش بازي هاي گروهی 
به دانش آموزان را در 
اوقات فراغت وتفاوت 
وتشابه آن مورد مقایسه و 

قرارداده ویافته ارزیابی 
هاي خود را به صورت 
مکتوب ودر قالب یک 
گزارش منسجم ارایه نموده 

.است
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مباحث اساسی:فصل اول

مفهوم و تعریف تربیت اجتماعی-
اهمیت و ضرورت تربیت اجتماعی-
اهداف تربیت اجتماعی-
اصول تربیت اجتماعی-
و تعریف اجتماعی شدنمفهوم-
شیوه هاي اجتماعی شدن -
یادگیري نقش هاي اجتماعی-
)خانواده، آموزش و پرورش، رسانه هاي جمعی(نهادهاي اثرگذار بر تربیت اجتماعی کودکان و نوجوانان-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -1
پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به-2

: فعالیت عملکردي
ندارد-

آموزش مهارت هاي اجتماعی: فصل دوم
انتخاب مهارت هاي اجتماعی-
ارزیابی و سنجش مهارت هاي اجتماعی-
فرایند آموزش مهارت هاي اجتماعی-
روش هاي آموزش مهارت هاي اجتماعی-
عیکاربرد بازي در آموزش مهارت هاي اجتما-
نگهداري و تعمیم مهارت هاي اجتماعی-
تربیت معلم وآموزش مهارت هاي اجتماعی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
وه اجرا و بیان شباهت ها و تفاوت هاي آنهامقایسه انواع روش هاي آموزش مهارت هاي اجتماعی از نظر شی-3

: فعالیت عملکردي
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انتخاب یک مهارت اجتماعی ،آموزش آن به یک دانش آموز وارزیابی نتایج و تحلیل آن -

اوقات فراغت وتربیت اجتماعی: فصل سوم
برنامه ریزي اوقات فراغت کودکان و نوجوانان-
نوجوانانآموزش بازي هاي گروهی به کودکان و -
آموزش مهارت هاي اجتماعی به منظور ایجاد ارتباط متقابل بین همساالن-
اوقات فراغت و رشد مهارت هاي اجتماعی در کودکان داراي معلولیت جسمانی -
:فعالیت یادگیري-
مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -1
ه از سوي مدرسمشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شد-2

: فعالیت عملکردي
ندارد-

مولفه هاي تربیت اجتماعی کودکان و نوجوانان: فصل چهارم
ابراز وجود -
خودرهبري-
مسئولیت پذیري -
استقالل-
رقابت -
همکاري-
هویت یابی-
نوع دوستی-
تشخص طلبی-
خودکفایتی-
سازگاري با محیط-
همزیستی مسالمت آمیز-
مشارکت جمعی-
احترام به خود و دیگران-

:فعالیت یادگیري



٢٩٥

مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2

: فعالیت عملکردي
بررسیی تحلیلی مولفه هاي تربیت اجتماعی دانش آموزان و ارایه گزارش مکتوب آن به مدرس-

روابط میان فردي در تربیت اجتماعی: فصل پنجم
مفهوم روابط میان فردي -
انواع روابط میان فردي-
روابط کالمی و ابعاد آن-
روابط غیر کالمی و ابعاد آن-
اثرات تقویت و پاداش در روابط میان فردي-
راهبرد گوش دادن وکاربرد آن در روابط میان فردي-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2

: فعالیت عملکردي
تهیه جدول مقایسه روابط کالمی و غیرکالمی در روابط میان فردي و تحلیل ابعاد آن جهت ارایه در کالس درس-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به تدار

برقراري ارتباط میان آموخته هاي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است
ادگیري خارج از محیط آموزشی،برقراري پیوند میان نظر و کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصتهاي ی

عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیت هاي عملکردي توسط مدرس از 
راهبردهاي تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیق تر مطالب وبکارگیري دانش نظري تربیت اجتماعی 

یادگیري غیر مستقیم نیز مستلزم .وانان توسط دانشجو معلمان در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد شدکودکان و نوج
.مطالعه فردي و درك شناختی فرد در موقعیت هاي مختلف محیط آموزشی می باشد

منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

ماعی در ارتباطات میان فردي، ترجمه مهرداد مهارت هاي اجت) 1390(ساندرز، کریستین؛ دیکسون، دیوید؛ اوهان، هارجی-
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فیروزبخت وخشایار بیگی، تهران، انتشارات رشد
آموزش مهارت هاي اجتماعی به کودکان، ترجمه محمد حسین نظري نژاد،مشهد، ).1375(اف. کارتلج،جی؛ میلبرن، جی-

انتشارات آستان قدس رضوي
:منابع فرعی

ی تربیت اجتماعی، تهران، انتشارات عابدآسیب شناس). 1385(کریمی، عبدالعظیم-
کودکان و مهارت هاي اجتماعی، ترجمه حمید علیزاده، تهران، :چه قدر نوجوانی). 1389(جوري، ماري؛ پلگرینو،وایت-

انتشارات رشد
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره15به میزان ) ترکیبیباز پاسخ،بسته پاسخ،چند گزینه اي و یا (آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
نمره2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: ارزشیابی فرآیند

نمره3عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف:ارزشیابی پوشه کار
.می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف
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»آشنایی با فضاهاي تربیتی دانش آموزان«سرفصل درس 

: معرفی درس و منطق آن-1
هاي آن به گونه اي فضاهاي تربیتی وپرورشی ؛ محیط سالم؛ امن ؛ بانشاط و جذابی هستند که ساختار ؛ ابعاد و زمینه

ستگیها و شکوفایی استعدادهاي ساماندهی شده اند تا دانش آموزان ضمن یادگیري دانش و مهارت الزم براي کسب شای
فضاي فیزیکی مدارس، اردوگاههاي دانش : این فضاها . ؛ با فضایل اخالقی و آداب زندگی اجتماعی و واقعی آشنا شوند خود

تربیتی، دارالقرآن ها، مجتمع هاي ورزشی، کتابخانه هاي آموزشگاهی، –ن هاي فرهنگی آموزي، مراکز بازدیدي، کانو
.سالنهاي همایش ونمایش و منابع مشابه دیگر است

فضاهاي تربیتی وپرورشی این فرصت را براي دانش آموزان فراهم می کنند تا با استفاده از آنها به رشد عالیق، استعدادها، 
خود بپردازند و خود را براي یک زندگی شایسته ي فردي و اجتماعی آماده سازند تا در نهایت هدف توانمندیها ومهارت هاي
.هاي تربیتی تحقق یابند

مشخصات درس 
نظري :  نوع درس 
واحد 2: تعداد واحد
: زمان درس

ساعت 32

دانش آموزاناهاي تربیتیآشنایی با فض: نام درس 

دراین دوره دانش :  در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود : پیامدهاي یادگیري/  اهداف 
جویان با مفهوم ؛ اهداف ؛ ویژگیها ؛ انواع ؛ معیارهاي استاندارد فضاهاي تربیتی و پرورشی آشنا 

در ادامه با توجه به ضرورت قادرخواهند بود بابهره گیري از فضاهاي تربیتی وپرورشی . خواهندشد 
درنظام تعلیم و تربیت ) تربیتی و پرورشی (مورد نظر  به ویژه در مدارس به منظور تاثیر گذاري سازمان 

.برنامه ریزي نمایند 
3سطح 2سطح 1سطح مالك ها شایستگی اساسی  

مفاهیم اساسی 
فضاهاي پرورشی 

وتربیتی

در این بخش دانشجو 
با مفاهیم تربیتی و 

پرورشی آشنا می شود 
راجع به و اطالعاتی

این موضوع جمع آوري 
می کند و درقالب 

.گزارش ارائه می نماید

دراین بخش دانشجوبه 
شناسایی فضاهاي 

تربیتی و پرورشی می 
پردازد و یافته هاي خود 
را در قالب یک گزارش 

.ارائه می دهد 

در این بخش دانشجو 
به یافتن تفاوت ها و 
تشابهات فضاهاي  

تربیتی و پرورشی می 
و آن را تحلیل و پردازد

ارزیابی می کند  و 
یافته هاي خود را در 

قالب یک گزارش ارائه 
.می دهد
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انواع فضاهاي 
تربیتی و پرورشی 

دراین قسمت دانشجو 
با انواع   فضاهاي 

تربیتی و پرورشی آشنا 
می شود و اطالعاتی 
راجع به این موضوع 

جمع آوري می کند و 
.گزارش می نماید

دراین بخش 
دانشجوویژگیهاي 

اختصاصی انواع 
فضاهاي تربیتی و 

پرورشی را بررسی می 
نماید و یافته هاي خود 
را در قالب یک گزارش 

.ارائه می دهد 

در این بخش دانشجو 
به علل و عوامل 

استاندارد ایجادو تجهیز 
فضاهاي تربیتی 

وپرورشی می پردازد و 
آن را مورد ارزیابی قرار 

می دهد ویافته هاي 
را در قالب یک خود

.گزارش ارائه می دهد
ویژگیهاي 
اختصاصی 

فضاهاي پرورشی 
وتربیتی 

در این بخش دانشجو 
با ویژگیهاي منابع و 
موقعیتهاي تربیتی و 

پرورشی مختلف آشنا 
می شود و اطالعاتی را 

جع به این موضوع 
جمع آوري می کند و 
درقالب یک گزارش 

.ارائه می نماید

دانشجودر دراین بخش 
مورد ویژگیهاي منابع و 

موقعیتهاي تربیتی و 
پرورشی مقایسه اي 

انجام می دهد و 
مطالبی را جمع  آوري 

می کند و در قالب یک 
.گزارش ارائه می دهد 

دانشجو دراین مرحله 
پس از بررسی و 

مقایسه ي ویژگیهاي 
منابع و موقعیتهاي 

تربیتی و پرورشی ؛ آنها 
رامورد تجزیه وتحلیل 

رار داده ؛ دست آوردها ق
وتحلیل خود را به 

صورت مکتوب ارائه 
.می دهد 

معیارهاي 
استاندارد وقوانین 
و مقررات منابع و 
فضاهاي تربیتی و 

پرورشی 

در این مرحله دانشجو 
با معیارهاي استاندارد و 
قوانین و مقررات منابع 
و موقعیتهاي تربیتی و 
پرورشی آشنا می شود 

به و اطالعاتی راجع
این موضوع جمع آوري 

می کندو گزارش می 
.نماید

در  این مرحله دانشجو 
معیارهاي استاندارد 
منابع و موقعیتهاي 

تربیتی و پرورشی را 
شناسایی می کند و 

یافته هاي خود را 
درقالب یک گزارش 

.ارائه می دهد 

دراین قسمت 
دانشجومعیارهاي 
استاندارد منابع و 

موقعیتهاي تربیتی و 
شی را مورد ارزیابی پرور

و تحلیل قرار می دهد 
و دستاوردها و تحلیل 

خود را به صورت 
.مکتوب ارائه می کند
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نیروي انسانی 
متخصص و 

باتجربه

دانشجودراین قسمت 
با ویژگیهاي نیروي 
انسانی متخصص و 

باتجربه آشنا می شود و 
یافته هاي خود را 

درقالب یک گزارش 
.ارائه می دهد 

دانشجودراین قسمت 
شرح وظایف نیروي 

انسانی فضاهاي تربیتی 
و پرورشی را مورد 

مطالعه و بررسی قرار 
می دهد و یافته هاي 

خود را درقالب یک 
.گزارش ارائه می دهد 

دانشجودراین قسمت 
شرح وظایف نیروي 
انسانی را مورد نقد و 

بررسی قرار می دهد و 
دستاوردها و تحلیل 

خود را به صورت 
.کتوب ارائه می کندم

کارکردهاي 
فضاهاي تربیتی و 
پرورشی در تعلیم 

وتربیت 

دانشجو در این مرحله 
با کارکردهاي 

اختصاصی هریک از 
فضاهاي تربیتی و 

پرورشی آشنا می شود 
و اطالعاتی راجع به 

این موضوع جمع آوري 
.می کند 

در این قسمت دانشجو 
متناسب با هدف تعیین 

منابع و شده موردي از 
موقعیتهاي فضاهاي 
تربیتی و پرورشی را 
متناسب با موضوع  

مورد نیاز انتخاب می 
کند و یافته هاي خود 
را درقالب یک گزارش 

.ارائه می دهد 

در این قسمت دانشجو 
در راستاي اهداف 

تربیتی و معیارهاي 
استاندارد  فضاهاي 

تربیتی و پرورشی مورد 
نظر را مورد ارزیابی و 

رار می دهد و تحلیل ق
دستاوردها و تحلیل 

خود را به صورت 
.مکتوب ارائه می کند

محتواي فضاهاي 
پرورشی وتربیتی 

دانشجو در این مرحله 
با مفهوم ؛ اهداف ؛ 

ضرورت محتواي 
فضاهاي پرورشی 

وتربیتی آشنا می شود 
و دستاوردها و تحلیل 

خود را به صورت 
.مکتوب ارائه می کند

د راین قسمت 
وبا انواع دانشج

محتواهاي نوشتاري و 
غیر نوشتاري آشنا می 

شود و دستاوردها و 
تحلیل خود را به 

صورت مکتوب ارائه 
.می کند

در این قسمت دانشجو 
انواع محتواهاي 

نوشتاري و غیرنوشتاري 
فضاهاي تربیتی و 

پرورشی را مورد تحلیل 
و ارزیابی قرار می دهد 
و دستاوردها و تحلیل 

خود را به صورت
.مکتوب ارائه می کند



٣٠٠

فرصتهاي یادگیري ؛ محتواي درس و ساختار آن -2
مفاهیم اساسی فضاهاي تربیتی و پرورشی : فصل اول 

تعریف -
اهداف -
آشنایی با اصول-
ضرورت و اهمیت وجود فضاهاي تربیتی و پرورشی مختلف در نظام تعلیم و تربیت -

مطالعه ي مفهوم فضاهاي تربیتی و پرورشی و شرکت در مباحث کالسی ؛  بحث و گفتگوي کالسی در : تکالیف یادگیري 
مورد ضرورت بهره گیري از فضاهاي تربیتی و پرورشی در راستاي رشد جسمی وروانی دانش  آموزان 

ان فضاي تربیتی و پرورشی انتخاب شوندرا با دانشجویان انواع منابع ومکانهایی که ممکن است به عنو: فعالیت عملکردي 
.مطالعه و مشاهده حضوري شناسایی و نحوه ي طراحی فعالیتهاي مخصوص آنها را درکالس ارائه می کند 

انواع فضاهاي تربیتی و پرورشی : فصل دوم 
تعاریف اختصاصی هر یک  از انواع فضاهاي تربیتی و پرورشی -
تربیتی وپرورشی -
آموزشی –علمی -
زیارتی -
سیاحتی -
ورزشی -
هنري –فرهنگی -
بهداشتی -
گردشگري-
تفریحی-
اردو-
شغلی –بازدیدهاي علمی -
سیاسی -
اجتماعی -
تاریخی -
آشنایی با تفاوتها و تشابهات فضاهاي تربیت وپرورشی -

مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه انواع فضاهاي تربیتی و پرورشی : تکالیف یادگیري 
شناسایی فضاهاي تربیتی و پرورشی و مقایسه آنها با یکدیگر:  تکالیف عملکردي 

ویژگیهاي اختصاصی فضاهاي تربیتی و پرورشی : فصل سوم 
ي تربیتی و پرورشی تطابق پذیري اهداف تربیتی با اهداف انواع فضاها-

مطالعه ي متون و منابع معرفی شده د ر زمینه ویژگیهاي اختصاصی فضاهاي تربیتی و پرورشی : تکالیف یادگیري 
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بحث و گفتگوي کالسی در مورد مطابقت نیازهاي تربیتی با فضاهاي تربیتی مورد نیاز: تکالیف عملکردي 

معیارهاي استاندارد امنیت ؛ ضوابط و مقررات ایمنی فضاهاي تربیتی و پرورشی : فصل چهارم 
آشنایی با  معیارهاي استاندارد انواع فضاهاي تربیتی و پرورشی به تفکیک موضوع -
یه، راننده، دوره مجوز، بیمه، وسیله نقل: آشنایی با مقررات و قوانین ایمنی استفاده از فضاهاي تربیتی و پرورشی از جمله -

هاي تحصیلی، جنسیت، تجهیزات، لباس، آب، غذا، شرایط آب و هوایی، نیروي متخصص مورد نیاز، مکانهاي مورد نظر، 
...سیستمهاي گرمایشی و سرمایشی و 

مطالعه ي متون  و منابع معرفی شده در زمینه آیین نامه هاي اجرایی : فعالیت یادگیري 
بررسی در مورد شاخصها و معیارها ي استاندارد سازي فضاهاي تربیتی از طریق مطالعه و بحث و : فعالیت عملکردي 

مشاهده ي حضوري در کالس درس

نیروي انسانی متخصص و با تجربه : فصل پنجم 
تعریف -
اهمیت و ضرورت -
اصول و شرایط-
وظایف نیروي انسانی-
شوراي برنامه ریزي آموزش و پرورش در استان و منطقه -
وظایف شوراي برنامه ریزي -
...)مدیر ؛ مربی ؛ معلم و ( عوامل مدرسه -
وظایف عوامل مدرسه -

کارکردهاي فضاهاي تربیتی و پرورشی در نظام تعلیم و تربیت : فصل ششم 
فعالیتهاي فوق برنامه -
اوقات فراغت -
رسمی و غیر رسمی برنامه ها ي-
مکمل برنامه ها و کتابهاي درسی -

سرفصل هاي محتواهاي  نوشتاري و غیر نوشتاري فضاهاي تربیتی و پرورشی : فصل هفتم 
تربیت بر اساس ساحتها ي شش گانه ي سند تحول بنیادین -
اهداف دوره هاي تحصیلی نظام آموزش و پرورش-
رشد استعدادها -
هارشد مهارتها و توانمندی-
آشنایی با مهارتهاي زندگی اجتماعی و واقعی -
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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.هاي کالسی و تکالیف منزل فعال باشندتدریس این درس به روش فعال انجام شود و دانشجویان در انجام تمرین-
منابع آموزشی. 4

باید تالیف شود: منبع اصلی
:منبع فرعی

فعالیت هاي پرورشی و اجتماعی در مدارس، انتشارات وراي دانش ) 1388(سلیمان نژاد، اکبر -1
انتشارات آشنایی با فعالیت هاي تربیتی و اجتماعی،) 1385(احمدوند، محمدعلی؛ مهجور، سیامک رضا -2

دانشگاه پیام نور
انتشارات اطالعات: نان، تهرانفعالیت هاي فوق برنامه براي نوجوا) 1371(شعاري نژاد، علی اکبر -3
، فعالیت هاي تربیتی و اجتماعی، نشر آگاه)1384(سعیدصابري،-4
.، فعالیت تربیتی و اجتماعی در مدارس، تهران، انتشارات آواي نور)1384(علی اسماعیلی، عبداله -5
.ات وراي دانشآشنایی با فعالیت هاي مکمل و فوق برنامه، انتشار) 1384(فضلی خانی، منوچهر -6

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره16اي، کوتاه پاسخ و تشریحی  هاي چهار گزینهصورت سؤالبه: ارزشیابی پایانی
نمره2بینی شده در کالس  هاي یادگیري و پیشنظم و عملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره2مجموعه تکالیف عملکردي: ارزشیابی پوشه عملکرد



٣٠٣

»نقش تربیتی کارکنان مدرسه«سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن .1
هاي نهایی مسئولین آموزش و پرورش آماده کردن سازد که یکی از هدفي تعلیم و تربیت روشن مینگاهی به فلسفه.1-1

بخش اعظم یادگیري . کننداي است که در آن زندگی میدانش آموزان براي شرکت فعال در زندگی اجتماعی جامعه
رسد جستجو ي ظهور میآن چه در محیط یاددهی به منصهدانش آموزان یا تاثیرگذاري نظام تعلیم و تربیت را باید در 

هاي تعلیم و شود، این بدان معنی نیست که سایر مولفهدر این صورت معلم کارگزار اصلی و حقیقی شناخته می. کرد
یزان هاي برون دادهاي آن تاثیر ندارد، بلکه تاثیرگذاري این مولفه ها هرگز با متربیت در شکل دادن خصوصیات و ویژگی

کند و دیگر اینکه این تاثیرگذاري نوعاً به صورت مستقیم نبوده و با عبور از صافی وجود معلم، برابري نمیاثربخشی معلم، 
به عبارت دیگر عنصر معلم در هر . گذاردها و قابلیت هاي او نهایتاً بر دانش آموزان نیز اثر میها، نگرشمرکب از ذهنیت

ي ي توفیق آن نظام در تحقق اهداف جامع االطرافی دانست که فلسفهي تمام نماي درجههنظام آموزشی را باید آئین
.دهدوجودي آن را تشکیل می

ي مدیریت، شیوه تدریس معلمان، شیوه نگرش عوامل آموزشی، الزمه چنین نگاهی، تحول در محتواي دروس، شیوه.2-1
هاي فرهنگی، تشکیالتی و امکاناتی در نیز اتخاذ سیاستپرورشی، اداري، خدماتی و اجرایی نسبت به مسائل تربیتی و

.باشدراستاي تقویت روش هاي خالق و فعال در آموزش و پرورش می
هاي دینی و تربیتی  و برخاسته از ابعاد ایفاي نقش تربیتی معلم از طریق کلیه فعالیت هایی است که معلم مبتنی بر آموزه.3-1

در واقع نقش . دهدا و ارتباطات کالمی و غیر کالمی براي شاگرد خود انجام میهها، مهارتدانشها،شمختلف نگر
تحقق (تربیتی یک سلسله اعمال تربیتی، است که شامل یک عمل شناسایی، یک عمل محبت آمیز، یک عمل دینی 

توان ت میاست که با توجه به این صفا) پیوستگی اصول تعلیم و تربیت(، یک عمل اصولی و علمی)هاي معنويارزش
.مبانی الزم براي مربی را معین نمود

ها و گیري از شیوهاي تدوین شود که با بهرهگونهبنابراین نظام برنامه ریزي و اجرایی آموزش و پرورش کشور باید به.4-1
هی و راهبردهاي موثر و کارآمد در تربیت نسلی بکوشد که اعتقاد به مبانی دین اسالم، عمل نمودن به احکام و آداب ال

ها و سرفصل تمامی رفتارهاي فردي و اجتماعی آن نسل ي همه فعالیتبرخورداري از سجایا و فضایل اخالقی، سرلوحه
قرار گیرد

مشخصات 
درس

نظري: نوع درس
واحد2: تعداد واحد

ساعت32:درسزمان

نقش تربیتی کارکنان مدرسه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف:شایستگی اساسی
.مفهوم و ماهیت مشارکت معلمان در فعالیت هاي پرورشی را درك و توضیح دهد-1
) هاي تربیتی و پرورشیهاي سازمانها و فعالیتبرنامهها،طرح(هاي تربیتی و پرورشی با موقعیت-2
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.شودها، اصول و شیوه هاي تربیتی آشنا مبتنی بر ارزش
.فهرستی از فعالیت هاي پرورشی و تربیتی آماده نماید-3
نسبت به نقش و جایگاه معلم در سیستم آموزش و پرورش به ویژه در حوزه نهاد امور تربیتی آشنا -4

.شود
.هاي پرورشی و فرهنگی آشنا شودبا راهکارهاي ارتقاء و توسعه کمی و کیفی فعالیت-5
. کارهاي مشارکت خواهی و واگذاري مسئولیت هاي پرورشی معلمان آشنا شودبا راه-6
.هاي جذب و انگیزش مشارکت معلمان در فعالیت هاي پرورشی آشنا شودبا روش-7

ها و فعالیت هاي به منظور تحقق رسالت پرورشی معلمان در مدرسه با راهکارهاي تلفیق برنامه-8
.آشنا شود)فوق برنامه(آموزشی و پرورشی 

.ها، نحوه اجراي فعالیت هاي پرورشی بداندراه کارهاي آشنایی معلمان را نسبت به سرفصل-9
.با تمهیدات و امکانات الزم جهت اجراي فعالیت هاي پرورشی آشنا شود-10

3سطح 2سطح1سطح مالك ها
مفاهیم 
اساسی
و هافعالیت

هامشارکت

در مورد مفاهیم اساسی 
هاي پرورشی و فعالیت

مشارکت معلمان 
اطالعات ارائه شده را 
جمع آوري و بدون ارائه 
تحلیل آن را گزارش 

. نمایدمی

در مورد مفاهیم اساسی 
مشارکت معلمان در 

هاي مختلف و فعالیت
تاثیر آن بر تغییر روانی و 
رفتاري، تفاوت و تشابه 

هاي مختلف در پایه
را مورد مقایسه تحصیلی

قرار داده و یافته هاي 
خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه 

.نماید

مفاهیم اساسی مشارکت 
معلمان و فعالیت هاي 
پرورشی ارتقاء و  تغییرات 
روانی و رفتاري و تفاوت و 
تشابه مفاهیم و رابطه آنها 
با یکدیگر را مورد مقایسه و 
ارزیابی قرار داده و دالیل 

ها به ا در قالب یافتهخود ر
صورت یک گزارش منسجم 

ارائه نماید

هاي روش
آموزش

دانشجو قادر است انواع 
هاي آموزشی و روش

یادگیري را شناسایی و 
طبقه بندي نماید

ضمن مقایسه هر یک از 
هاي آموزش و روش

یادگیري قادر به تحلیل 
شرایط  حصول و عدم 
حصول یادگیري در 
موقعیت هاي مختلف 

با ارزیابی موقعیت تربیتی 
قادر به استفاده از راهبردهاي 

یادگیري متناسب است
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تربیتی است
موقعیت هاي 
تربیتی و 

پرورشی

موقعیت تربیتی و  
پرورشی را شناسایی 

کند و براي مداخله در می
آن طرح پیشنهادي ارائه 

دهد اما طرح می
پیشنهادي او فاقد توجه 
به مفاهیم اساسی روش 

یادگیري استهاي 

ها با در نظر گرفتن ارزش
و اصول هر یک از 
مفاهیم نحوه مشارکت و 

هاي پرورشی قادر فعالیت
به مداخله در 

هاي تربیتی و موقعیت
باشد اما پرورشی می

نسبت به سیستمی و 
یکپارچه بودن موقعیت 

توجه هاي تربیتی بی
است

قادر است برنامه مداخله در 
ا موقعیت هاي تربیتی را ب

توجه به راهبردها و اصول 
هر یک از مفاهیم نحوه 

هاي مشارکت و فعالیت
پرورشی و آموزش و 
یادگیري به طور سیستمی و 

اي یکپارچه طراحی و شبکه
ارزیابی نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
ارائه طرح درس و اعالم نحوه ارزشیابی و معرفی منابع: فصل اول

بیان مفهوم و ماهیت مشارکت معلمان در فعالیت هاي پرورشی -
بیان ضرورت و جایگاه مشارکت معلمان در فعالیت هاي پرورشی-
هاي پرورشیبیان رویکردهاي نظري مشارکت معلمان در فعالیت-

:تکالیف یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی)1
لف در تعلیم و تربیتمقایسه و ارزیابی رویکردهاي مخت)2

ندارد: تکالیف عملکردي

فعالیت هاي پرورشی و فرهنگی : فصل دوم
مفهوم فعالیت پرورشی و انواع آن-
استخراج نیازهاي پرورشی-
هاي پرورشیانواع نیازهاي پرورشی، شرایط و اصول اجرایی فعالیت-
مدیریت برنامه هاي پرورشی و فرهنگی-

:فعالیت یادگیري
.پردازدت نموده و به ذکر نمونه هایی از فعالیت هاي پرورشی معلمان میدر بحث مشارک-1

:فعالیت عملکردي
.کندیک مطالعه درباره نقش معلم در تعلیم و تربیت انجام و گزارش آن را ارایه می
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نقش مشارکت معلمان در فعالیت هاي پرورشی آموزش و پرورش: فصل سوم
جایگاه تربیتی معلمان-
معلمان در فعالیت هاي پرورشیضرورت نقش -
کارهاي جلب معلمان در امور پرورشیراه-
ارزشیابی عملکرد پرورشی معلمان در مدرسه-
-

کارکردهاي نقش پرورشی معلمان: فصل چهارم
همکاري در ایجاد شرایط مساعد تربیتی -
کمک به دانش آموز براي پرورش روحیه اعتماد به نفس-
متعادل عواطف انسانی و همزیستی مسالمت آمیزکمک به دانش آموز براي پرورش -
کمک به دانش آموز در ایجاد روحیه نظم و انضباط و برنامه ریزي در زندگی-
کمک به دانش آموز در ایجاد روحیه تحقیق، تعقل و تفکر-
کمک به دانش آموز به منظور پرورش و هدایت استعدادهاي افراد در جهت اعتالي فرد در جامعه-
آموز جهت رشد مهارت هاي کالمی و غیرکالمیکمک به دانش-
کمک به دانش آموز در پرورش روحیه کتابخوانی و مطالعه-
کمک به دانش آموز در ایجاد روحیه مشارکت و همکاري در فعالیت هاي گروهی-
کمک به دانش آموز در پرورش استعدادهاي هنري و ورزشی-
قانون و التزام به آنکمک به دانش آموز در پرورش روحیه احترام به -
کمک به دانش آموز در پرورش روحیه مسئولیت پذیري و مشارکت در فعالیت هاي دینی، فرهنگی و اجتماعی-
کمک به دانش آموز در تقویت روحیه شاد و بانشاط-
کمک به دانش آموز در تقویت روحیه پشتکار و تالش براي رسیدن به هدف خود-
هاي زندگیآداب و مهارتکمک به دانش آموز براي یادگیري -
کمک به دانش آموز براي بکارگیري مهارت هاي اجتماعی خود در موقعیت هاي واقعی-

:فعالیت هاي یادگیري
هاي مطرح شدههاي کالس و پرسشمشارکت در بحث-1
مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تربیت اسالمی-2

:هاي عملکرديفعالیت
مقایسه دو روش تربیتی با یکدیگر-1

مولفه هاي ایفاي نقش پرورشی معلمان: فصل پنجم
شوراي معلمان-
مسابقات قرآن و معارف اسالمی-
مسابقات فرهنگی و هنري-
برگزاري مراسم صبحگاه و آغازین-
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برگزاري مراسم مذهبی و مناسک دینی و معنوي-
برگزاري گردش هاي علمی، آموزشی-
مسابقات کتاب و کتابخوانی-
)در زمینه تربیت(آموزي و جلسات گفتگو برگزاري نشست هاي دانش -
بازدیدهاي شغلی-
برگزاري جشنواره هاي تربیتی-
برگزاري اردوهاي تربیتی، آموزشی، زیارتی، تفریحی-
کانون هاي دانش آموزي-
هاي دانش آموزيانجمن-
هاي کتاب و کارهاي هنرينمایشگاه-
... روزنامه دیواري، بروشور و -
بسیج دانش آموزي-

:ي یادگیريهافعالیت 
مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تربیت اسالمی-1
هاي کالسی و پرسش هاي مطرح شدهمشارکت در بحث-2

:هاي عملکرديفعالیت
مطالعه اهداف آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران -

مراحل اجراي فعالیت پرورشی : فصل ششم
تشخیص و تعیین نیازها-
تعیین اهداف-
تدوین فعالیت-
بینی روش هاپیش -
تعیین زمان، مکان، منابع، وسایل و امکانات-
اجراي برنامه -
ارزیابی-

:هاي یادگیريفعالیت 
مطالعه منابع معرفی شده در زمنیه فعالیت هاي پرورشی-

:هاي عملکرديفعالیت 
هاي پرورشی هاي فعالیتمطالعه در زمینه مصادیق پرورشی مبتنی بر سرفصل-

عالیت پرورشی اجراي یک ف: فصل هفتم
هاي رشدي کودکان و نوجوانانشناخت ویژگی-
.یابدي درسی رسمی و تشخیص جنبه هایی از آن که از طریق فعالیت هاي پرورشی ارتقا میشناخت کامل برنامه-



٣٠٨

آشنایی با انواع فعالیت ها و اقدامات -
.تهیه و کاربرد صحیح آنهاهاي پرورشی، هاي الزم براي انجام دادن فعالیتآشنایی با وسایل و امکان

انجام اقدامات پرورشیشناخت زمان و موقعیت-
آشنایی با چگونگی ایجاد انگیزه براي دانش آموزان به شرکت در فعالیت هاي پرورشی-
آشنایی با مسایل گروهی-
هاي معلمیآشنایی با مهارت-
هاي تربیت در اسالمآشنایی با روش-

:هاي یادگیريفعالیت 
مطالعه منابع معرفی شده -

ندارد: هاي عملکرديفعالیت 

هاي پرورشیمراحل طراحی فعالیت : فصل هشتم
تشخیص و تعیین نیازها-1
تعیین اهداف-2
هاي پرورشیتدوین فعالیت-3
پیش بینی روش ها-4
تعیین زمان، مکان، منابع، وسایل و امکانات-5
اجراي برنامه-6
ارزیابی از برنامه-7

:یادگیريفعالیت هاي 
مطالعه منابع معرفی شده-

ندارد: فعالیت هاي عملکردي
راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
استفاده از شیوهه ارائه مستقیم مباحث نظري-
استفاده از شیوه هاي تدریس، یادگیري مشارکتی ، تکرار و تمرین و واحد کار یا پروزه-
منابع آموزشی-4

باید تالیف شود:منبع اصلی
: منبع فرعی

.انتشارات دانشگاه پیام نور: هاي تربیتی و اجتماعی، تهرانآشنایی با فعالیت). 1382(احمدوند، محمدعلی، مهجور، سیامک رضا
.انتشارات منادي تربیت: ي ابتدایی، تهراني فعالیت هاي مکمل و فوق برنامه دوره، راهنماي تهیه)1382(آقازاده، محرم

.انتشارات اطالعات: یت هاي فوق برنامه براي نوجوانان، تهرانفعال) 1371(شعاري نژاد، علی اکبر
.فعالیت هاي تربیتی و اجتماعی، نشر آگاه) 1384(صابري، سعید

.انتشارات آواي نور: فعالیت هاي تربیتی و اجتماعی در مدارس، تهران) 1384(عبداهللاعلی اسماعیلی،
انتشارات جهاد دانشگاهی: تهران. چاپ دومالم،اصول و رورشهاي تربیت در اس). 1368(احمدي، سید احمد
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آشنایی با فعالیت هاي تربیتی و اجتماعی. سیامک رضامهجور،. احمدوند، محمدعلی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5

نمره10آزمون مباحث نظر به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتها :ارزشیابی فرایند

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . شودارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف
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»فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی، شیوه هاي طراحی و پدیدایی فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی و جمعی، اهمیت و ضرورت 
این درس و محتواي آن به مربی پرورشی کمک می کند تا بتواند فعالیت هاي . ها را در مدرسه بر عهده داردو روش کار با گروه 

فعالیت ها و مشارکت . گروهی را با توجه به پدیده هاي روانی و رفتاري افراد در موقعیت هاي گوناگون، در مدرسه طراحی نماید
معلمان مشاوره با گرایش پرورشی از -قش مهمی در شناخت بهتر دانشجوهاي گروهی به عنوان یک درس نسبتا جدید، داراي ن

ساختار گروهها، نحوه شکل گیري گروهها و شیوه هاي طراحی فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی دانش آموزان در محیط هاي 
آموزان در فعالیت هاي شناخت اهمیت و ضرورت گروه و کار با گروهها و همچنین درگیر نمودن دانش. آموزشی و پرورشی دارد

گروهی و مشارکت هاي دانش آموزي و در نهایت تقویت روحیه جمعی و اجتماعی و کمک در رشد و پیشرفت همه جانبه دانش 
براي نیل به اهداف یاد شده، دانشجویان . آموزان در محیط هاي آموزشی و پرورشی، از اهداف و دالیل ارائه این درس می باشند

دانشجویان مربی پرورشی باید بتوانند این درس را با نیازهاي دانش آموزان یا . تواي این درس را تحلیل نمایندباید بتوانند مح
مراجعان در حین آموزش و پرورش و یا ارائه خدمات راهنمایی و پرورشی تطبیق بدهند و فرصت هاي یادگیري مؤثر و ارتقاء 

شخصیتی یادگیرندگان یا مراجعان، در -بهره گیري از ظرفیت هاي روانیفعالیت هاي گروهی و اجتماعی دانش آموزان را با 
.پرورشی طراحی نمایند-محیط هاي واقعی زندگی یا آموزشی

مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس

1+1: تعداد واحد

ساعت48:زمان درس

پویایی گروه:پیشنیاز

: نام درس

طراحی فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی:  به فارسی

Group Activities And Participations Design:  به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

ماهیت فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی، اهمیت و ضرورت طراحی فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی و نحوه 
.را درك کنندانجام بازیهاي گروهی در مدرسه 

به نحوه ساخت و پدیدایی فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی و ماهیت زندگی اجتماعی انسان در طول رشد و 
ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش و تحول و شکل گیري رفتار و شخصیت جمعی پی ببرند 

موقعیت هاي واقعی زندگی یا  آموزشی و اجتماعی و ارتباط آن را با نیازهاي فعلی یادگیرندگان یا مراجعان در
.محل خدمت خود گزارش نماید

موضوع هاي اساسی فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی از جمله مفاهیم اساسی، رویکردهاي گوناگون، مبانی 
یهاي روانشناختی فعالیت هاي گروهی، رابطه فعالیتها و مشارکت هاي گروهی با استعدادهاي دانش آموزان، باز

گروهی و غیرو را بهتر درك نمایند و با برقراي ارتباط مناسب بین این موضوعات و نیازهاي یادگیرندگان، به ارائه 
پرورشی -بهتر خدمات راهنمایی، پرورشی و مشورتی به دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت هاي واقعی آموزشی

.و زندگی محل سکونت و خدمت خود بپردازند

:اساسیشایستگی 

Ck&pck 1-2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك
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مفاهیم اساسی 
فعالیت ها و 
مشارکت هاي 

گروهی

در مورد  مفاهیم 
اساسی فعالیت ها و 
مشارکت هاي گروهی 
در فرایندهاي روانی در 
طول رشد صرفا 
اطالعات ارائه شده را 
جمع آوري و بدون 
ارائه تحلیل حاصل از 

آنها، آن را مقایسه 
.گزارش نموده است

در مورد مفاهیم اساسی 
فعالیت ها و مشارکت هاي 
گروهی و رشد فرایند هاي 
روانی،  تفاوت و تشابه 
مباحث  را مورد مقایسه 
قرار داده و یافته هاي خود 
را در قالب یک گزارش 

.منسجم ارائه نموده است

مفاهیم اساسی فعالیت ها و 
مشارکت هاي گروهی و 

فرایندهاي روانی و رشد
تفاوت و تشابه مفاهیم و 
رابطه آنها با یکدیگر را 
مورد مقایسه و ارزیابی  
قرار داده و دالیل خود را 
در قالب یافته ها به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نموده است

مبانی روانشناختی 
فعالیت ها و 
مشارکت هاي 

گروهی

در مورد مبانی 
روانشناختی فعالیت ها 

مشارکت هاي و
گروهی صرفا اطالعات 
و دانش موجود را جمع 
آوري و بدون مقایسه و 
تحلیل، آن را گزارش 

نماید

مبانی روانشناختی فعالیت 
ها و مشارکت هاي گروهی 
را مورد مطالعه قرار دهند را 
با  تحلیل اثرات 
روانشناختی گروه بر روي 
رشد افراد،  داده و یافته 
هاي ناشی از آن را به 
صورت منسجم گزارش 

.نماید

مبانی روانشناختی فعالیت 
ها و مشارکت هاي گروهی 
را مورد مطالعه قرار دهند و 
با  تحلیل اثرات 
روانشناختی گروه بر روي 
رشد افراد، این اثرات را 
ارزیابی و یافته ها و دست 
آوردهاي خود را به صورت 

.مکتوب گزارش نماید

فعالیت ها و 
مشارکت هاي 
گروهی و رشد 

استعداد ها

در مورد  رابطه فعالیت 
ها و مشارکت هاي 
گروهی و رشد 
استعدادها صرفا 
اطالعات و دانش 
موجود را جمع آوري و 
بدون مقایسه و تحلیل، 

آن را گزارش نماید

در مورد رابطه فعالیت ها و 
مشارکت هاي گروهی  با 
رشد استعداد ها،  مطالعات 
خود را تحلیل، و اثرات 
روانشناختی گروه بر روي 
رشد استعداد هاي افراد را 
در غالب یک یافته به 
صورت منسجم گزارش 

.نماید

رابطه فعالیت ها و 
مشارکت هاي گروهی با 
رشد استعداد ها را مورد 
مطالعه قرار دهند و با  
تحلیل اثرات روانشناختی 
گروه بر روي رشد استعداد 
هاي افراد یافته هاي خود 

ارزیابی و در غالب یک را 
دست آورد به صورت 

.مکتوب گزارش نماید

طراحی و انجام 
بازیهاي گروهی

در مورد طراحی و 
انجام بازیهاي گروهی 
صرفا اطالعات و دانش 
موجود را جمع آوري و 
بدون مقایسه و تحلیل، 

طراحی و انجام بازیهاي 
گروهی را مورد مطالعه قرار 

با  تحلیل انواع دهند و
بازیها و اثرات آن  بر روي 
رشد افراد،  داده و یافته 

طراحی و اجراي  بازیهاي 
گروهی را مورد مطالعه قرار 
دهند و با  تحلیل اثرات 
روانشناختی بازیها  بر روي 
رشد افراد، این اثرات را 
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هاي ناشی از آن را به آن را گزارش نماید
صورت منسجم گزارش 

.نماید

دست ارزیابی و یافته ها و 
آوردهاي خود را به صورت 

.مکتوب گزارش نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت)3

مفاهیم اساسی فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی: فصل اول
تعریف فعالیت و مشارکت-

تعریف گروه و اجتماع-

تاریخچه گروه و فعالیت هاي گروهی-

تاریخچه مشارکت و مشارکت هاي دانش آموزي-

اهمیت و ضرورت فعالیت هاي گروهی و مشارکت هاي دانش آموزي-

اهداف فعالیت هاي گروهی و مشارکت هاي دانش آموزي-

رویکردهاي گوناگون به فعالیت هاي گروهی و مشارکت هاي دانش آموزي-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1

ر زمینه فعالیت ها و مشارکت هاي گروهیمطالعه منابع معرفی شده د)2

: فعالیت عملکردي
تهیه جدول مقایسه دیدگاهها و رویکردهاي فعالیت هاي گروهی)1

مبانی روانشناختی فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی: فصل دوم
ویژگی هاي روانشناختی کودك و نوجوان در زمینه مشارکت جویی-

نقش مشارکت در اداره گروه هاي انسانی-

اثرات روانشناختی فعالیت هاي گروهی در مقابل فعالیت هاي فردي-
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یادگیري بین فردي و رشد روانی-

اهمیت روابط بین فردي-

گروه به عنوان یک نمونه اجتماعی و تبادل پویا-

منبع قدرت گروه-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1

معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت هاي گروهیمطالعه متون و منابع )2

نفره تقسیم شوند و در مورد موضوع خاصی با یکدیگر صحبت کنند و نحوه تعامالت 4تا 2افراد کالس به گروههاي )3
.گروهی و اثرات روانشناختی آن را تمرین کنند

.با نظر استاد درس می تواند انجام شود: فعالیت عملکردي

عالیت ها و مشارکت هاي گروهی و رشد استعدادهاي دانش آموزانف: فصل سوم
فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی و مسئولیت پذیري-

فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی و تقویت روحیه تعاون و همکاري-

فعالیت هاي گروهی و دوري از فردگرایی و استبداد-

و ارتباطیتاثیر فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی در رشد اجتماعی -

تاثیر فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی در استفاده از نیروهاي شناختی، هیجانی و حرکتی-

فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی و رشد خالقیت-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1

هاي گروهیمطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت)2

نفره تمرین 4تا 2دانشجویان نحوه مشارکت و فعالیت گروهی را در کالس درس با یکدیگر و با تشکیل گروه هاي )3
.کنند
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فعالیت عملکردي
دانشجویان انواع گروه هایی که ممکن است در مدرسه تشکیل شوند را با مطالعه و مشاهده حضوري در مدرسه )1

.اي و نحوه طراحی فعالیت هاي مخصوص آنها را در کالس ارائه کنندشناسایی و ماهیت، ویژگی ه

مشارکت دانش آموزان در فعالت هاي جمعی مدرسه: فصل چهارم
معیارهاي مشارکت در فعالیت هاي گروهی-

مشارکت در امور مدرسه با توجه به شرایط سنی-

روش هاي جلب مشارکت در فعالیت هاي آموزشی و پرورشی مدرسه-

جلب و هدایت مشارکت دانش آموزان در اداره بهتر جامعه محلیروش هاي-

نقش و کارکرد گروه هاي علمی و هنري در تربیت دانش آموزان-

شوراي دانش آموزي و ارتقاي فعالیت هاي آموزشی و پرورشی-

...مشارکت در برگزاري مناسب اردوها و بازدیدهاي علمی، تفریحی و -

مشارکت در زندگی جمعیآماده سازي دانش آموزان براي -

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی)2

فعالیت عملکردي
مطالعه و مشاهده حضوري شناسایی و ماهیت،    دانشجویان انواع گروه هایی که ممکن است در جامعه تشکیل شوند را با )  1

.ویژگی هاي و نحوه طراحی فعالیت هاي مخصوص آنها را در کالس ارائه کنند
دانشجویان راههاي جلب مشارکت گروهی و درگیر نمودن دانش آموزان در فعالیت هاي گروهی را بررسی و در کالس )  2

ارائه نمایند

بازیهاي گروهی: فصل پنجم
تعریف بازي و بازیهاي گروهی-

تاریخچه بازي و بازیهاي گروهی-
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نظریه هاي بازي و بازیهاي گروهی-

تاثیرات روانشناختی بازیهاي گروهی در کودکان و نوجوانان-

انواع بازیهاي گروهی-

شیوه هاي اجراي بازیهاي گروهی-

فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1

مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت هاي گروهی)2

فعالیت عملکردي
دانشجویان انواع بازیهاي گروهی مخصوص کالس و یا  مخصوص محیط هاي باز یا حیاط مدرسه را شناسایی و در )  1

.موقعیت و مکان ممکن تمرین کنند

راهبردهاي تدریس و یادگیري)3

دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري به تدارك
انجام فعالیت هاي عملکردي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است

عیت هاي واقعی آموزشی و پرورشی نیز، مستلزم مشارکت براي درك عمیق تر، یادگیري بهتر و بکارگیري آموخته ها در موق
یادگیري غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردي و درك شناختی فرد در . همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد

.موقعیت هاي گوناگون زندگی واقعی فرد می باشد
منابع آموزشی.4

:منابع اصلی
.منبع اصلی باید تالیف شود)4

:بع فرعیمنا
انتشارات اطالعات: تهران. نقش فعالیت هاي فوق برنامه در تربیت نوجوانان). 1388. (شعاري نژاد، علی اکبر)5

انتشارات آواي نور: تهران. فلسفه تربیت و فعالیت هاي تربیتی). 1380.(زاهدي، مرتضی )6

سهیلگران کارگاهها و برنامه هاي گروهی راهنمایی براي مدرسین و ت: بازي ها و تمرین ها) . 1392.(میرزایی، الهه )7
انتشارات اطالعات: تهران. مشارکت محور
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انتشارات عابد: تهران. برنامه ریزي تربیتی اجتماعی). 1379. (قمی فر، محمد)8

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مباحث نظري پایان ترم به میزان ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره10
نمره2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی : ارزشیابی فرآیند

نمره8مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار
مبناي . پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون 

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
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»هاي پرورشیکاربرد هنرهاي تجسمی در فعالیت«سرفصل درس

:معرفی درس و منطق آن. 1
طراحی، نقاشی، : درك عمیق از هنرهاي تجسمی، با هنرهایی چون، دانشجو با »هاي پرورشیکاربرد هنرهاي تجسمی در فعالیت«در درس 

سازي و هنرهاي دستی و سنتی و نیـز  خوشنویسی، نگارگري، تذهیب، عکاسی، گرافیک، معماري، طراحی محیطی، طراحی داخلی، مجسمه
همچنـین شـیوة   . کنـد چاپ مهـارت پیـدا مـی   کند؛ و درتهیۀ روزنامۀ دیواري، نشریه، بروشور و هاآشنایی پیدا میهنرهاي مشتق یافته از آن

.گیردبرپایی نمایشگاه که کاري گروهی است را یاد می

مشخصات درس
کارگاهی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت 64: زمان درس

هاي پرورشی کاربرد هنرهاي تجسمی در فعالیت: نام درس
:یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

آمـوزي،  صورت پـالت، مجلـۀ دانـش   صورت عملی، راهنمایی تهیه روزنامۀ دیواري، تهیۀ پوستر بهبه. 1
با ابزار و لوازم طراحـی و  . 2. دار شودبرپایی نمایشگاه از آثار هنرهاي تجسمی و هنرهاي دستی را عهده

.پ لیزري، پالت و لمینت آشنا شودبا چاپ بنر، چا. 3. نقاشی آشنایی پیدا کند

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــۀ روزنامۀ دیواري ــارة روزنامــ در بــ
دیـــواري اطالعـــات 
الزم را در مورد ابزار، 
ستون بندي و تیترها 
کسب کند تـا بتوانـد   

صـورت عملـی آن   به
.راتهیه نماید

ــر    ــه را ب ــب روزنام مطال
-اساس موضوع انتخـاب 

.شده تهیه کند

خط تحریري نستعلیق را 
صورت عملی تمرینرا به

کند و روزنامه دیواري را 
با خط تحریري نستعلیق 

.بنویسد

ــاي هنرهاي تجسمی ــناخت هنرهـ شـ
تجســمی و هنرهــاي 

.دستی و سنتی

آشنایی بـا ابـزار و لـوازم    
طراحی و نقاشی و کاربرد 

.هاهریک از آن

آشـــنایی بـــا هنرهـــاي 
از هنرهـاي  مشتق یافته

ــاي   ــمی و هنرهـ تجسـ
.دستی

-مجلـــه دانـــش

آموزي
مراحــل تهیــه مجلــۀ 

ــوزي از دانــــش آمــ
صفحه آرایی مجلـه را بـا   
توجه بـه محتـوا و مـتن    

مجله آماده شده را تکثیر 
.نموده و صحافی کند
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انتخاب اعضاء گـروه  
مدیر مسـئول،  : شامل

سردبیر، حروفچینـی،  
آرا تـا  طراح و صـفحه 

.چاپ را انجام دهد

ــی   ــول گرافیک ــق اص طب
آشنایی پیدا کند و بتوانـد  
عمالٌ یک مجله را آمـاده  

.کند

ــایی  برپایی نمایشگاه ــا برپ ــنایی ب آش
نمایشگاه بـا انتخـاب   
ــر    ــب ب ــان مناس مک
اساس آثاري کـه بـه   

-نمایش گذاشته مـی 
.شود

بــراي برپــایی نمایشــگاه 
آثار حجمی و آثار دیواري 

...) خوشنویسی، نقاشی و(
ــد  ــل بای ــل بنــدي، ری پان

گـذاري و نـورپردازي بــه   
طرز صحیح انجام شود

ــا و   ــم راهنم ــۀ عالئ تهی
تعیین مسیر نمایشگاه

چاپ
سازي یک روش آماده

بنـــر تبلیغـــاتی کـــه 
چگونه طرح و نوشته 
ــی   ــا خوشنویسـ و یـ
انجام شـده در رایانـه   
به دستگاه چـاپ بنـر   
منتقل شـده و چـاپ   

.شودمی

ــه  ــه در رایان طراحــی اولی
-چاپ پالت که بـه براي

ــاد  صــورت پوســتر در ابع
.شودشده تهیه میتعریف

هاي لیزري کـه بـر   چاپ
روي اشیاء مختلف انجام 

.شودمی

هـا  بازدید از موزه
و مراکز تاریخی

بازدیـــد از یـــک مکـــان بازدید از یک موزه 
تاریخی 

بازدید از یـک نمایشـگاه   
ــا    ــمی ی ــاي تجس هنره

هنرهاي دستی

یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهايفرصت. 2
آشنایی عملی با طرز تهیۀ روزنامۀ دیواري:فصل اول

ـ تعریف روزنامۀ دیواري، ابعاد، ابزار و لوازم مورد نیاز
بندي، تهیۀ مطالب و تعیین تیترهاـ طراحی، ستون

ـ آشنایی عملی با خط تحریري نستعلیق
و تیترها با حروفچینی فونت درشت در کادر و قرار دادن در محل مربوطهـ خوشنویسی متن با خط نستعلیق تحریري 

...ـ محل گذاشتن تصویرها، نقاشی، کاریکاتور، عکس و
آموزيآشنایی عملی با تهیۀ مجلۀ دانش:فصل دوم

آموزي، ابعاد، ابزار و لوازم مورد نیازـ تعریف مجلۀ دانش
بندي، تهیۀ مطالب، تعیین تیترهاستونـ صفحه آرایی، طراحی عنوان، طراحی جلد، 

ـ حروفچینی متن و تیترها
ـ محل گذاشتن تصویرها، نقاشی، عکس و تزئین صفحات

هاي تکثیر، صحافی و دوخت یا ته چسبـ روش
آشنایی عملی با روش برپایی نمایشگاه:فصل سوم

ـ تعریف نمایشگاه و اهداف برپایی نمایشگاه
متناسب با موضوعـ انتخاب فضاي مناسب و

هاي متحرك هاي دیواري، پانلـ پانل
ـ داشتن نور مناسب
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...)خوشنویسی، نقاشی، عکس، کاریکاتور، گرافیک و(، نمایشگاه آثار دیواري )هنرهاي دستی(ـ نمایشگاه آثار حجمی 
)، ریل گذاري، قالب، زنجیر و نورپردازيMDF(ـ ابزار و لوازم 

ین مسیر و افتتاحیه نمایشگاهـ تهیۀ عالئم راهنما، تعی
چاپ:فصل چهارم

ـ آشنایی با مراحل مختلف چاپ بنر
هاي لیزريـ آشنایی با طراحی و چاپ پالت، لمینت و چاپ

طراحی، نقاشی، خوشنویسی، تذهیب، نگارگري، عکاسی، گرافیک، تزئینات معماري، طراحی : آشنایی با هنرهاي تجسمی چون:فصل پنجم
هاسازي و هنرهاي دستی و سنتی و نیز هنرهاي مشتق یافته از آناحی داخلی، مجسمهمحیطی، طر

ها در هنرهاي تجسمیآشنایی با ابزار و لوازم طراحی و نقاشی و کاربرد هریک از آن:فصل ششم
:فعالیت یادگیري

مطرح شدههاي هاي نظري کالسی پیرامون شناخت هنرهاي تجسمی و پاسخ به پرسشمشارکت در بحث
ها و مراکز تاریخی و نمایشگاه بازدید از موزه:فصل هفتم

ـ بازدید از یک مکان تاریخی
ـ بازدید از یک موزه

ـ بازدید از یک نمایشگاه هنرهاي تجسمی یا هنرهاي دستی
:فعالیت عملکردي

ـ تهیه روزنامه دیواري و نشریه1
عملیـ مشارکت فردي و گروهی در تهیه و ارائۀ کارهاي 2

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ازشیوة ارائۀ مستقیم مباحث نظريـ استفاده

هاي استاد مربوطه هاي عملی براي یادگیري بهتر کارهاي عملی با راهنماییـ مشارکت دانشجویان در انجام فعالیت
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
.1392انتشارات آراد کتاب، اصغر مقتدایی، علی: تألیف(ـ خودآموز طراحی و نقاشی 

.ـ از روزنامۀ دیواري تا روزنامه نگاري، انتشارات مدرسه
: منبع فرعی

.1390، انتشارات جمال هنر، )ادریس ابن عباسی: (ـ هنرهاي دستی و سیر تحول آن در ایران، تألیف
.1379درسی ایران، هايمحمدتقی آشوري، شرکت چاپ و نشر کتاب: ـ آشنایی با صنایع دستی ایران، تألیف
.1387روئین پاکباز، انتشارات زرین و سیمین، : ـ نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، تألیف

.1386خانی، انتشارات دانشگاه پیام نور،حمید آقا: ، تألیف2و 1ـ مبانی هنرهاي تجسمی 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

). نمره8(از مطالب تدریس شده........) پاسخ باز واي،چند گزینه(آزمون پایانی: ارزشیابی پایانی
)نمره12(صورت ژوژمان در کارگاه و مشارکت در کارهاي گروهی بهانجام کارهاي عملی: ارزشیابی فرآیند

سایر نکات
کالس باید در فضاي کارگاهی تشکیل شود و مجهز به میز و صندلی اختصاصی براي هردانشجو، میز نـور و  

.پروژکشن باشدویدئو
. با ویدئو پروژکشن آثار برگزیدة هنرهاي تجسمی و هنرهاي دستی را به دانشجویان نشان دهد
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»کاربرد هنرهاي نمایشی در فعالیت هاي پرورشی«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن.1
)مقام معظم رهبري .( هیچ تفکري تا زمانی که با هنر آمیخته نشود در عمق جان مردم نفوذ نخواهد کرد

در ایـن هنـر انسـان بـا     . نمایش و هنرهاي نمایشی یکی از وسیله ها و رسانه هاي ارتباطی انسان ها از دیرباز تاکنون بوده است
جدا از این ها نمایش هنـري  .می پردازد..... به ابراز ایده ها ،عقاید، آرزوها و) جسم خود(و بدن ) کالم و منطق(بهره گیري از بیان

بیند و براي ورود بـه  گیرد و فرد با قرار گرفتن در جمع هویت خود را در گرو کارگروهی میکه با مساعدت جمعی شکل میاست
کند تا  بسیاري از طرفی این هنر این فرصت را براي نوآموز فراهم می.کندجامعه و ابراز عقیده و احترام به کار گروهی تمرین می

حل مسئله ، تفکر خالق ، تفکر نقاد توانایی برقراري ارتباط موثر ، ایجاد و حفظ روابط بین فردي ، :  از مهارت هاي زندگی مثل 
یاد بگیرد و به عنوان فردي اجتماعی و بی عقده را مقابله با استرس مهارت خودآگاهی، همدلی کردن ، مقابله با هیجان ، مهارت

مهارت هایی بـراي یـک معلـم بـه عنـوان سـالحی اسـتراتژیک و راهبـردي         داشتن چنین.در حیات طیبه نقشی کارامد ایفا کند
.ترین پیام هاي آموزشی و تربیتی را در ذهن دانش آموزان نهادینه کندترین و مناسبمحسوب می شود تا عمیق

مشخصات درس

کارگاهی-نظري: نوع درس

واحد 2: تعداد واحد

ساعت 64: زمان درس

)تئاتر(هاي پرورشی هنرهاي نمایشی در فعالیتکاربرد: نام درس به فارسی

Applying performing arts in training activities:         به انگلیسی (theater)

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

خالقیت نمایشی، بدن وبیان در بازیگري، تجسم خـالق،  : قبیل پس از پایان این دوره دانشجو با مبانی هنر نمایش از
تاریخچه نمایش ، شیوه هاي نمایشی در ایران، بداهه پـردازي در تئـاتر، قصـه گـویی خـالق، نمـایش خالق،عوامـل        

توانـد یـک گـروه نمایشـی را     هاي نمایشنامه خوب ، تأثیرات تربیتی وروانی نمایش آشنا شـده و مـی  نمایشی ، ویژگی
.ایت و نمایشی را تولید کندهد

:شایستگی اساسی

pck&Ck ــد &1-2ک

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

ــات   ــه ونظری تاریخچ
مختلـــف در مـــورد  
ــت   ــتی وماهیـ چیسـ

نمایش

در این بخش دانشـجو بـا   
ریشــه هــا ، چیســتی و     
عوامــل پیــدایش نمــایش 
آشنا می شود و اطالعاتی 
راجع به این موضوع جمع 

.کندمیآوري 

در این بخش دانشجو بـه  
مقایسه بـین نظریـات در   
ــل   ــتی ،علـ ــورد چیسـ مـ
وعوامل پیدایش نمایش از 

هاي مختلـف مـی   دیدگاه
پردازد و یافته هاي خود را 
در قالب یک گزارش ارائه 

.دهدمی

در این بخش دانشجو پس 
از بررسی نظریات مختلـف  

ــه یــافتن تفــاوت   هــا و ب
ها  می پـردازد تشابهات آن

و در نهایــت آنهــا را مــورد 
مقایسه  وارزیابی قـرار داده  
ــود را در   ــاي خ ــه ه و یافت
قالب یک گزارش ارائه می 

.دهد
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شناخت نمایشِ خالق 
-ونسبت آن بـا قصـه  

گــــویی تئــــاتر و  
ــار  ــورمنس و کـ پرفـ
کردهـــاي تربیتـــی و 

آموزشی آن

در این قسمت دانشجو بـا  
تعاریف نمـایش خـالق و   
ــه    ــاي آن قص ــی ه ویژگ

وشـیوه آن تعریـف   کـویی 
ــا   ــورمنس  وبــــ پرفــــ
ــی و   ــاي تربیتـ کارکردهـ
آموزشی آنها آشنا می شود 
و مطــالبی در ایــن مــوارد 

آوري می کند و بدون جمع
مقایسه و تحلیل و ارزیابی 
آنهـــا را در قالـــب یـــک 

.گزارش ارئه می کند

ــه دانشــجو   ــن مرحل در ای
بـا  راتعاریف فوق الذکر  

هم مقایسه نموده و یافته 
ــو ــاي خـ ــن هـ د را از ایـ

ــک    ــب ی ــه در قال مقایس
گزارش منسجم ارائه مـی  

کند

دانشجو در این مرحله پس 
ــه و   ــی و مقایسـ از  بررسـ
یافتن تشابهات و تفاوت ها 

ــه و   آن ــورد تجزی ــا را م ه
تحلیل وارزیـابی قـرار داده   

هــا و دســتاوردها ،اســتنباط
تحلیـــل خـــود را از ایـــن 
موضوع به صورت مکتـوب  

. ارائه می دهد

شناخت بداهه پردازي 
در تئـــاتر و نمـــایش 
ــأثیر  خالق،شــناخت ت
عنصر بیـان وبـدن در   
ــا  نمــایش، آشــنایی ب
شیوه هاي نمایشی در 
ــا   ــنایی ب ــران ، آش ای
خالقیت در نمـایش و  
شــــناخت عوامــــل 

ــی ــایش (نمایشـ نمـ
ــه   ــنامه نامـ ونمایشـ
ــارگردان،  نویس،کـــ
ــازیگر،طراح صــحنه  ب

...)و

ــجو   ــش دانش ــن بخ در ای
مـوارد  اطالعاتی راجع به

ذکر شده توسـط اسـتاد و   
ــن    ــود در ای ــات خ مطالع
زمینه ها جمـع آوري مـی   

ویافته هاي خود بدون .کند
مقایسه و تحلیل و ارزیابی 
آنهـــا را در قالـــب یـــک 

.گزارش ارائه می کند

دانشجو مفاهیم و مطالـب  
ــار   ــده رادر کنـ ــر شـ ذکـ
یکدیگر با هم مقایسه می 
کند  و نتایج حاصل از این 

ــه را د ــدي مقایس ــته بن س
ــک   ــب یـ ــرده در قالـ کـ

.گزارش ارائه می کند

دانشجو در این مرحله  این 
مفاهیم  را پس از شـناخت  
و مقایسه؛ کـار کـرد ؛ اثـر    

بخشی و اهمیـت آن هـا را    
ــل و   ــه و تحلی ــورد تجزی م
ارزیــابی قــرار داده و نتــایج 
حاصله را به صورت مکتوب 

.ارائه  می دهد

آشنایی با انواع صحنه 
در تئاتر

ــی  تمــرین هــاي عمل
بیان و بـدن  و بداهـه   
پــردازي در تئــاتر و  
ــایش  ــراي نمــ اجــ

مشارکتی 

درك مفهوم گروه کار 
ــر  گروهــی در یــک اث

نمایشی

در این مرحله دانشجو بـه  
ــی در   ــاي عمل ــرین ه تم
مباحــث فــوق الــذکر مــی 
پردازد و این تمرین هـا را  
براي خود جمع آوري مـی  
کند و گزارش جلسـات را  

ود مکتـوب  براي استاد خـ 
او در طی تمـرین  .می کند

ــا    ــی ب ــورت عمل ــا بص ه
تــأثیرات روانــی و تربیتــی 
نمایش ، مفهـوم گـروه  و   
مشارکت در گروه آشنا می 

شود

دانشجو تأثیر بیان و بـدن   
وخالقیت و بداهه پردازي 

کند و را  با هم مقایسه می
ــک   ــب ی ــایج را در قال نت

.گزارش ارائه می کند

ــدمات    ــن مق ــناخت ای باش
دانشجو دانشجو باید عوامل 
نمایشی تـأثیر کـالم بیـان    
ــردازي و  ــدن و بداهــه پ وب
ــن عوامــل در    ــارکرد ای ک
ــایش را   ــري نم ــکل گی ش
شناخته ومیزان اثر گـذاري  
موارد فـوق الـذکر را مـورد    
تجزیه ، تحلیـل و ارزیـابی   

.قرار دهد
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اجراي عملی نمایش

در ایــــــن مرحلــــــه  
دانشجوشروع بـه تحقیـق    

ــافتن ــراي یـ ــه  بـ وتهیـ
نمایشنامه  مناسـب بـراي   

.اجرا می پردازد

با توجه بـه دانسـته هـاي    
مراحل قبل  دانشجو  بـه  
معیارهاي انتخاب نمایش 
خــوب دســت پیــدا کــرده 
اســــت و مــــی توانــــد 
نمایشنامه هاي مختلف را 
با هم مقایسه کرده و آنها 

.را طبقه بندي کند

در این مرحلـه دانشـجویان   
را هـاي خـود   تمام دانسـته 

ــراي   ــک اج ــه ی ــراي ارائ ب
نمایشی ببا همکاري هم به 
کار می گیرند ونتیجـه کـار   
به صورت یک کـار عملـی   
به بحث و شور وتبادل نظر 

گذاشته می شود

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
خالقیت ، بازي و نمایش:فصل اول

خالقیت-
خالقیت و آفرینش هنري-
عوامل مخل خالقیتزمینه هاي بروز خالقیت ، -
مفهوم نمایش ، تاریخچه نمایش-
ضرورت انجام بازي هاي نمایشی در مدرسه-
)هسته اصلی، هدایت جانبی ،ارزیابی(سه بخش اصلی یک بازي نمایشی-
گروه بندي، هماهنگی گروهی-
هاي خالقانه مشارکت ، حل مسأله ، فعالیت-
ر محیط، بازي هاي تبدیلی، بازي با حواس، بازي هاي جزئی از بازي هاي حرکتی و ریتمیک، قدم زدن د: هاانواع بازي-

کل، بازي هاي آینه اي 
، خلق شخصیت و کنش از طریق بازي،)زمان و مکان(خلق فضا-
–آینۀ کالم –درك احساس و کلمه (بازي هاي ارتباط کالمی -
)ترجمه کالم نا مفهوم -زبان ناآشنا–مفهوم و نا مفهوم (ارتباط آوایی-

:یت یادگیريفعال

پیرامون مباحث مطرح شده در بارة نمایش نظري کالسیهايبحثدرمشارکت
مطالعه منابع معرفی شده در این موضوعات

:فعالیت عملکردي

ـ  بررسی  و پژوهش دربارة مرزهاي افتراق و اشتراك خالقیت ، بازي ، و نمایش 

)تبیین ، تعریف ، کارکردها(نمایش خالق : فصل دوم 
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نمایش خالق-
نسبت نمایش خالق با تئاتر و پرفورمنس -
کارکرد هاي نمایش خالق-
هدف نمایش خالق-
منابع براي نمایش خالق-
مربی و نقش او در نمایش خالق-
ارتباط نمایش خالق با مراحل رشد کودکان-
امتیاز آموزش شیوه هاي نمایش خالق-

:فعالیت یادگیري

پیرامون مباحث مطرح شده در بارة نمایشنظري کالسیهايبحثدرمشارکت

ارائه گزارش از جلسات

:فعالیت عملکردي

بررسی میزان آگاهی و استفاده مربیان از نمایش خالق موارد مطروحه از طریق مصاحبه و پرسشنامه

قصه گویی: فصل سوم 

هاي خالقیت در قصه گویی، زبان جلوهقصه گویی چیست ، قصه و رشد شخصیت، قصه گویی در کالس درس، (راز قصه-
)قصه، زبان رویا 

کارگاه قصۀ خالق -

) خلق صحنه هاي بزرگتر از طریق بازي هاي نمایشی ( قصه گویی  و قصه نمایشی-

) داستانی( نمایش روایی-

:فعالیت یادگیري

نمایشپیرامون مباحث مطرح شده در بارة نظري کالسیهايبحثدرمشارکت

تقسیم بندي انواع قصه ها و ارائه گزارش کار

:فعالیت عملکردي

ـ تحقیق در مورد قصه هاي عامیانه  وظرفیت هاي نمایشی آن ها

کارگاه نمایش خالق :فصل چهارم 
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گرمیتمرین هاي دست-

بازي اشعار  روایی-

حرکت و گنجینه لغت -

)دیدن ، شنیدن ، لمس کردن  آشنایی و ارتباط (تمرین هایی براي -

پانتومیم ، پانتومیم روایی -

تصور هدایت شده-

گرمی ها دستبداهه سازي ها و-

:فعالیت یادگیري

پیرامون مباحث مطرح شده در بارة نمایشنظري کالسیهايبحثدرمشارکت

ارائه گزارش کار 

:عملکرديفعالیت 

ـ انجام فعالیت هاي عملی در این موارد

اجراي نمایش : فصل پنجم 

بازي براي ارتباط با تماشاچی -

درك کردن مخاطب، ارتباط چشمی -

بازي براي مخاطب ناشنوا -

آمادگی براي کار با نمایشنامه -

انتخاب نمایشنامه -

)دور خوانی ، تعیین حرکات کلی ،تثبیت حرکات کلی ( جدول زمانی براي تمرین نمایش-

)تمرینات رهاسازي ، بداهه سازي با دیالوگ هاي متن ،تمرین کامل( جلسات تمرین  -

آشنایی با شیوه هاي نمایشی در ایران -

:فعالیت یادگیري

احث مطرح شده در بارة نمایشپیرامون مبنظري کالسیهايبحثدرمشارکت
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ارائه گزارش کار 

:فعالیت عملکردي

ـ انجام فعالیت هاي عملی در این موارد

بررسی و یافتن نمایشنامه هاي مناسب براي کار با دانش آموزان

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

نظريمباحثمستقیمارائۀشیوةازـ استفاده

تدریس نمایشی،یادگیري مشارکتی، تکرار و تمرین و واحد کار یا پروژهاستفاده از شیوه هاي -
تمرینات و اجراي نمایش در پایان ترمدرکلیۀ دانشجویانمشارکتـ

منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی

1384چاپ چهارم –نشر قطره -نمایش خالق-آقا عباسی، ید اهللا

1389انتشارات نمایش-چاپ اول –مترجم فاطمه حسینی -بازي هاي نمایشی براي کار گاه تئاتر-اسپولین، ویوال

بوچ1389نمایشانتشارات آ-چاپ اول -مترجم حسین فدایی حسین-بداهه پردازي براي تئاتر–اسپولین، ویوال 

: منبع فرعی

1390نشر  افراز –چاپ اول -بازي هاي نمایشی براي کودکان و نوجوانان ،مترجم منوچهر اکبر لو–بوچانان،مت 

1391نشر افراز چاپ اول -)تعلیمی(تئاتر پداگوزیک –امینی ،رحمت 

1393نشر سوره مهر  –) مجموعه سی جلد نمایشنامه دانش آموزي (_نمایشنامه هاي آسان _دولت آبادي ، حسن

انتشارات مدرسه، چاپ سوم –مقدمه اي بر آموزش خالقیت نمایشی براي کودکان –م، فائزه شیخ االسال

ht 1370کیانیان، داود، تئاتر کودکان و نوجوانان، انتشارات تربیت، چاپ اول، زمستان

1370حلیمی، علی اکبر، نمایش و تربیت، انتشارات تربیت، چاپ اول، شهریور 

node/org.amoozak://http/365سایت 

1388–نشر حوا -تکنیک نمایشهاي خالق-اکبر لو، منوچهر

1382نشر دانشگاهی -مترجم ثریا قزل ایاغ –قصه گوییی ونمایش خالق –چمبرز ،دیوئی 
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

آزمون بر مبناي اجراي سرود گروهی   : ارزشیابی پایانی

نظم و حضور در کالس و مشارکت و حضور در تمرینات گروه: ارزشیابی فرآیند

سایر نکات

.توان تمرینات تئاتر را در سالن مناسب نمایش  انجام دادمی

پردازي و خالقیت نمایشی خود دسـت بـه خلـق و ایجـاد     الزم به ذکر است که دانشجویان می توانند با بهره گیري از فن بداهه 
.و متن یا ایده نمایشی تولید کنند.موقعیت نمایشی بزنند
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»1مدیریت و برنامه ریزي امور فرهنگی و فوق برنامه «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

طریقازنیروهاومنابعکارگیريبههنروعلممنظوردیگر،عبارتبهاست،فرهنگعرصهدرمدیریت،مدیریتازمنظور
،عقاید(فرهنگعرصهدرشدهتعییناهدافبهدستیابیبرايآنکنترلوهدایت،منابعبسیج،سازماندهی،ریزيبرنامه
عبارت فرهنگیریزيبرنامه.باشدمی) هنريمحصوالتوهافعالیتنیزوجامعهدرمشتركهنجارهايوهاارزش،باورها

،جامعهبادواموپایدارنسبتاًهنجارهايوهاارزش،رسوموآداب،اعتقادات،هانگرشتغییربرايآگاهانهتالشی«است از
فرهنگیریزيبرنامهتعریف،بریمکاربهمحدودمعنايدررافرهنگاگراما. »ریزبرنامهذهنیالگويوخواستمطابق

تغییربرايسنجیدهوآگاهانهتالش«: ازاستعبارتفرهنگیریزيبرنامه: معناایندر. بودخواهدمحدودومتفاوت
به. »ریزانبرنامهیاریزبرنامهخواستموردومطلوباهدافبهدستیابیراستايدرهنريوفکريمحصوالتوهافعالیت
ايمجموعهبرايعمومیامکاناتوهایارانهتوزیع،منابعتخصیص«: ازاستعبارتریزيبرنامهمعناایندر،دیگرعبارت

،ايرسانهوهنريمراکز،کنسرتتاالرهاي،هاموزه،هاگالري،هاتماشاخانه(شده طراحیوتشویقي هنريهافعالیتاز
در این درس مربیان پرورشی می توانند با آگاهی از محتواي . »فرهنگیکارکنانوهنرمندانازحمایتو) غیرهوفیلمنمایش

درسی مدیریت و برنامه ریزي امور فرهنگی و فوق برنامه، کلیه فعالیت هاي فرهنگی، پرورشی و فوق برنامه را در مدرسه 
یط آموزشی و پرورشی محل مدیریت کنند و با برنامه ریزي صحیح و علمی بتوانند خدمات پرورشی را به صورت بهتر، در مح

.خدمت خود طراحی و به دانش آموزان ارائه نمایند
مشخصات درس

نظري: نوع درس 

2: تعداد واحد 

ساعت32: زمان درس 

:نام درس

1مدیریت و برنامه ریزي امور فرهنگی و فوق برنامه :  به فارسی 

Cultural affair planning: به انگلیسی  & management 1

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود : پیامدهاي یادگیري / اهداف 

با آشنایی با فرهنگ و مفاهیم آن و همچنین کارکردهاي آن در جامعه و مدرسه، دانشجویان می توانند شیوه هاي 
ذیري و نحوه شکل دهی به تأثیرپذیري و فرهنگ پذیري دانش آموزان را شناسایی کنند و آنها را در مراحل جامعه پ
.رفتارهاي اجتماعی در محیط هاي آموزشی و پرورشی محل خدمت و زندگی خود قرار دهند

در این دوره دانشجویان با مدیریت، اهداف و وظایف آن به ویژه برنامه ریزي و فرایندهاي تصمیم گیري آشنا خواهند 
رهنگی با رویکردها و مراحل برنامه ریزي فرهنگی آشنا و قادر در ادامه با توجه به ضرورت برنامه ریزي در امور ف. شد

خواهند بود نسبت به امور فرهنگی سازمان مورد نظر و به خصوص در مدارس با دیدي متفاوت به منظور تأثیر گذاري 
.براي ارتقاي آگاهی و تغییر رفتار دانش آموزان برنامه ریزي نمایند

3سطح 2سطح 1سطحمالك ها:شایستگی اساسی 

در مورد چگونگی شکل مفاهیم فرهنگ
گیري فرهنگ و تفاوت بین 
تمدن و فرهنگ و  بدون 

ابعاد و جلوه هاي فرهنگ  
و ویژگی هاي اساسی  آن 
مورد مقایسه قرار خواهد 

کارکردهاي فرهنگ و 
موارد عینی آن در سطح 

جامعه و بویژه امور فرهنگی  
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ارایه تحلیل و مقایسه بین 
تعاریف مختلف فرهنگ را 

. گزارش می دهد 

مورد تحلیل قرار گرفته .گرفت 
وتفاوت هاي بین نظریه 
هاي مختلف  فرهنگی و 
نمودهاي آن در عرصه 

.جامعه ارایه نماید 

مدیریت و برنامه 
ریزي

در مورد مفاهیم مدیریت  و 
وظایف و نقش هاي 
مدیریت گزارشی ارایه می 

. شود 

سطوح مدیریت و تفاوت 
هاي اجرایی و برنامه ریزي 
بین سطوح توضیح داده می 

مهارتهاي مدیران . شود 
تبیین و نقش سازماندهی و 
برنامه ریزي در سازمان 

.ارایه می شود 

نگاه مدیریت نوین جهانی 
ها به ویژه به سازمان 

سازمانهاي فرهنگی ارایه و 
تفاوت ویژه بین آنها تحلیل 

نقش فرهنگ . می شود 
سازمانی در هدایت 
سازمانها و نگرش کارکنان 
به سازمان تحلیل می گردد 

.

تاریخچه اي از سیاست برنامه ریزي فرهنگی
گذاري و برنامه ریزي در 
ایران و برنامه هاي کالن 
فرهنگی در کشور اشاره

در مورد مفاهیم .می شود 
سیاست گذاري و تفاوت 
بین برنامه ریزي و سیاست 
گذاري مطالبی ارایه می 

تعریف و ویژگی . نماید 
هاي برنامه ریزي و طرح 

.ریزي تبیین می شود 

تبیین اولویت ها و اصول 
سیاست هاي فرهنگی ارایه 

انواع برنامه . می شود 
ریزي  و مراحل برنامه 

براي ریزي فرهنگی  
تدوین یک یرنامه فرهنگی 

مدل هاي . ارایه می شود 
برنامه ریزي و طرح ریزي 
فرهنگی اثربخش نیز ارایه 

.می شود 

عوامل مؤثر در برنامه ریزي 
و محدودیت هاي برنامه 
. ریزي ارایه می شود 

فرایند اجراي فعالیت و 
عملیات اجرایی فرهنگی 

.ارایه نماید 

، محتواي درس و ساختار آنفرصت هاي یادگیري-2

مفهوم و ماهیت فرهنگ: فصل اول 

تعریف فرهنگ-
ابعاد و جلوه هاي فرهنگ-
ویژگی هاي اساسی فرهنگ-
اهمیت فرهنگ-
کارگردهاي فرهنگ-
نظریه هاي فرهنگ-

:فعالیت هاي یادگیري 
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مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
زمینه فرهنگمطالعه منابع معرفی شده در )2

ندارد:فعالیت عملکردي 

سازمان و مدیریت: فصل دوم 
مفهوم مدیریت-
تعریف مدیریت -
وظایف و نقش هاي مدیران-
سطوح مدیریت-
مهارتهاي مدیران-
تعریف و اهمیت سازمان-
مکاتب مدیریت-
ویژگی سازمانها در جهان امروز-
فرهنگ سازمانی-
کارآیی ، اثربخشی و بهره وري-

: فعالیت هاي یادگیري 
شدهمطرحپرسشهايبهپاسخوکالسیبحث هايدرمشارکت)1
مدیریت و سازمانزمینهدرشدهمعرفیمنابعمطالعه)2

:  فعالیت عملکردي 
تهیه لیستی از ویژگی هاي فرهنگ سازمانی موجود در محل کار )1

سیاست و سیاست گذاري فرهنگی: فصل سوم 
اهمیت سیاست گذاري فرهنگیتاریخچه ، ضرورت و -
پیشینه سیاست گذاري در جمهوري اسالمی ایران-
اصول سیاست هاي فرهنگی-
اهداف سیاست فرهنگی جمهوري اسالمی ایران-
اولویت ها و سیاست هاي کلی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران-
حقوق و مقررات فرهنگی در جمهوري اسالمی ایران-

:یادگیري فعالیتهاي
شدهمطرحپرسشهايبهپاسخوکالسیبحث هايدرمشارکت.1
سیاست و سیاست گذاري فرهنگیزمینهدرشدهمعرفیمنابعمطالعه.2

ندارد:عملکردي فعالیت

اطالعات فرهنگی در جامعه و مدرسه: فصل چهارم 
در جامعه و مدرسهمفهوم و ماهیت اطالعات و اطالعات فرهنگی-
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جامعه و مدرسهدر اهمیت و ضرورت اطالعات فرهنگی -
اهداف فراهم سازي اطالعات فرهنگی در مدرسه-
کاربردهاي اطالعات فرهنگی در مدرسه-
فرایند فراهم سازي اطالعات فرهنگی در مدرسه-
عرصه هاي دریافت و تحلیل اطالعات فرهنگی-
تعامل اطالعات و عملیات فرهنگی-
برآورد وضعیت فرهنگی در مدرسه-

:یادگیريفعالیتهاي
شدهمطرحپرسشهايبهپاسخوکالسیبحث هايدررکتمشا.1
مدیریت منابع و اطالعاتزمینهدرشدهمعرفیمنابعمطالعه.2

ندارد:عملکردي فعالیت

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
نظري به تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث 

انجام فعالیت هاي عملکردي براي درك عمیق، یادگیري بهتر . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مطرح شده است
و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی و انجام راهنمایی و خدمات پرورشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی 

براي یادگیري غیر مستقیم دانشجویان باید با مطالعه فردي و درك شناختی از موقعیت .دانشجویان در این فعالیت ها می باشد
.هاي گوناگون زندگی واقعی، به این هدف نایل گردند

منابع آموزشی-4

منبع اصلی دیگر با رویکرد آموزش و پرورش باید تالیف شود: منابع اصلی
نشر ساقی: تهران. چاپ اولدرآمدي بر مدیریت فرهنگی،).1389.(نائینی، علی محمد

: تهران. مبانی سیاست گذاري و برنامه ریزي فرهنگی، چاپ اول). 1387.(صالحی امیري، سید رضا و عظیمی دولت آبادي، امیر
پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

:منابع فرعی 
نشر قطره: تهران. فرهنگ شناسی).1378.(پهلوان، چنگیز-
مرکز آموزش مدیریت دولتی: تهران. اصول برنامه ریزي). 1380.(ی، علی رضاآیت الله-
نشر مؤلف : تهران. برنامه ریزي).1385.(موسوي شاهرودي-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
نمره16مباحث نظري پایان ترم به میزان ) باز پاسخ، بسته پاسخ ، چند گزینه اي و یا ترکیبی ( آزمون :ارزشیابی پایانی 
نمره2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی :ارزشیابی فرایند 

نمره2مجموعه تکالیف عملکردي :ارزشیابی پوشه کار 
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مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم ، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است ) یادگیري و عملکردي ( ارزیابی تکالیف 
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»2مدیریت و برنامه ریزي امور فرهنگی و فوق برنامه «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

طریقازنیروهاومنابعکارگیريبههنروعلممنظوردیگر،عبارتبهاست،فرهنگعرصهدرمدیریت،مدیریتازمنظور
،عقاید(فرهنگعرصهدرشدهتعییناهدافبهدستیابیبرايآنکنترلوهدایت،منابعبسیج،سازماندهی،ریزيبرنامه
عبارت فرهنگیریزيبرنامه.باشدمی) هنريمحصوالتوهافعالیتنیزوجامعهدرمشتركهنجارهايوهاارزش،باورها

،جامعهبادواموپایدارنسبتاًهنجارهايوهاارزش،رسوموآداب،اعتقادات،هانگرشتغییربرايآگاهانهتالشی«است از
فرهنگیریزيبرنامهتعریف،بریمکاربهمحدودمعنايدررافرهنگاگراما. »ریزبرنامهذهنیالگويوخواستمطابق

تغییربرايسنجیدهوآگاهانهتالش«: ازاستعبارتفرهنگیریزيبرنامه: معناایندر. بودخواهدمحدودومتفاوت
به. »ریزانبرنامهیاریزبرنامهخواستموردومطلوباهدافبهدستیابیراستايدرهنريوفکريمحصوالتوهافعالیت
ايمجموعهبرايعمومیامکاناتوهایارانهتوزیع،منابعتخصیص«: ازاستعبارتریزيبرنامهمعناایندر،دیگرعبارت

،ايرسانهوهنريمراکز،کنسرتتاالرهاي،هاموزه،هاگالري،هاتماشاخانه(شده طراحیوتشویقي هنريهافعالیتاز
در این درس مربیان پرورشی می توانند با آگاهی از محتواي . »فرهنگیکارکنانوهنرمندانازحمایتو) غیرهوفیلمنمایش

درسی مدیریت و برنامه ریزي امور فرهنگی و فوق برنامه، کلیه فعالیت هاي فرهنگی، پرورشی و فوق برنامه را در مدرسه 
و پرورشی محل مدیریت کنند و با برنامه ریزي صحیح و علمی بتوانند خدمات پرورشی را به صورت بهتر، در محیط آموزشی 

.خدمت خود طراحی و به دانش آموزان ارائه نمایند
مشخصات درس

نظري: نوع درس 

2: تعداد واحد 

ساعت32: زمان درس 

مدیریت و برنامه : پیشنیاز
ریزي امور فرهنگی و فوق 

1برنامه 

:نام درس

2مدیریت و برنامه ریزي امور فرهنگی و فوق برنامه :  به فارسی 

Cultural affair planning: به انگلیسی  & management 2

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود : پیامدهاي یادگیري / اهداف 

با آشنایی با فرهنگ و مفاهیم آن و همچنین کارکردهاي آن در جامعه و مدرسه، دانشجویان می توانند شیوه هاي 
ي دانش آموزان را شناسایی کنند و آنها را در مراحل جامعه پذیري و نحوه شکل دهی به تأثیرپذیري و فرهنگ پذیر

.رفتارهاي اجتماعی در محیط هاي آموزشی و پرورشی محل خدمت و زندگی خود قرار دهند
اهند در این دوره دانشجویان با مدیریت، اهداف و وظایف آن به ویژه برنامه ریزي و فرایندهاي تصمیم گیري آشنا خو

در ادامه با توجه به ضرورت برنامه ریزي در امور فرهنگی با رویکردها و مراحل برنامه ریزي فرهنگی آشنا و قادر . شد
خواهند بود نسبت به امور فرهنگی سازمان مورد نظر و به خصوص در مدارس با دیدي متفاوت به منظور تأثیر گذاري 

.ان برنامه ریزي نمایندبراي ارتقاي آگاهی و تغییر رفتار دانش آموز
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3سطح 2سطح 1سطح مالك ها:شایستگی اساسی 

مدیریت و برنامه 
ریزي

در مورد مفاهیم مدیریت  و 
وظایف و نقش هاي 
مدیریت گزارشی ارایه می 

. شود 

سطوح مدیریت و تفاوت 
هاي اجرایی و برنامه ریزي 
بین سطوح توضیح داده می 

مهارتهاي مدیران . شود 
تبیین و نقش سازماندهی و 
برنامه ریزي در سازمان 

.ارایه می شود 

نگاه مدیریت نوین جهانی 
به سازمان ها به ویژه 
سازمانهاي فرهنگی ارایه و 
تفاوت ویژه بین آنها تحلیل 

نقش فرهنگ . می شود 
سازمانی در هدایت 
سازمانها و نگرش کارکنان 
به سازمان تحلیل می گردد 

.

تاریخچه اي از سیاست برنامه ریزي فرهنگی
گذاري و برنامه ریزي در 
ایران و برنامه هاي کالن 
فرهنگی در کشور اشاره 

در مورد مفاهیم .می شود 
سیاست گذاري و تفاوت 
بین برنامه ریزي و سیاست 
گذاري مطالبی ارایه می 

تعریف و ویژگی . نماید 
هاي برنامه ریزي و طرح 

.ریزي تبیین می شود 

تبیین اولویت ها و اصول 
سیاست هاي فرهنگی ارایه 

انواع برنامه . می شود 
ریزي  و مراحل برنامه 
ریزي فرهنگی  براي 
تدوین یک یرنامه فرهنگی 

مدل هاي . ارایه می شود 
ریزي برنامه ریزي و طرح

فرهنگی اثربخش نیز ارایه 
.می شود 

عوامل مؤثر در برنامه ریزي 
و محدودیت هاي برنامه 
. ریزي ارایه می شود 

فرایند اجراي فعالیت و 
عملیات اجرایی فرهنگی 

.ارایه نماید 

فراگرد کنترل و ارزشیابی  کنترل و ارزشیابی
مدل هاي آن در مدیریت 

.فرهنگی ارایه نماید 

ارزشیابی و معیارهاي انواع 
مربوطه آن در مدیریت 

.فرهنگی  ارایه نماید 

الزامات کنترل و ارزشیابی 
در اي مرحله تبیین می 

مشکالت و . شود 
محدودیت هاي ارزشیابی 
فرهنگی و بویژه شاخص 
هاي کنترل و ارزش یابی 
در مدیریت فرهنگی ارایه 

.نماید 

و ساختار آنفرصت هاي یادگیري ، محتواي درس-2

برنامه ریزي و طرح ریزي فرهنگی در آموزش و پرورش: اول فصل

تعریف و ماهیت برنامه ریزي-
ویژگی هاي برنامه ریزي و طرح ریزي در محیط هاي آموزشی و پرورشی-
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ضرورت و اهمیت برنامه ریزي و طرح ریزي فرهنگی و فوق برنامه -
فوق برنامه در آموزش و پرورشفرهنگی و ریزيطرحوریزيپیشینه برنامه-
فرهنگی و فو ق برنامه در مدرسهریزيطرحوریزيانواع  برنامه-
فرهنگی و فو ق برنامه در مدرسهریزيطرحوریزيمراحل برنامه-
فرهنگی و فو ق برنامه در مدرسهریزيطرحوریزيمدل هاي برنامه-
ق برنامه اثربخشفرهنگی و فرریزيطرحوریزيعوامل مؤثر در برنامه-
فرهنگی و فو ق برنامه ریزيطرحوریزيمحدودیت هاي برنامه-

:یادگیري فعالیتهاي

شدهمطرحپرسشهايبهپاسخوکالسیبحث هايدرمشارکت.1
برنامه ریزيزمینهدرشدهمعرفیمنابعمطالعه.2

:   عملکردي فعالیت
عنوان شده در کالستهیه یک برنامه عملیاتی فرهنگی بر اساس مراحل .1

فعالیت و عمل فرهنگی در مدرسه: فصل دوم 
مفهوم و ماهیت فعالیت و عمل فرهنگی-
فرهنگیعملوضرورت و اهمیت  فعالیت-
-مسابقات فرهنگی و هنري، روزنامه دیواري، نماز (طبقه بندي فعالیت ها و عملیات هاي فرهنگی و فوق برنامه-

)و ها و بازدیدها، نمایشگاهها و غیرونمازخانه، کتاب و کتابخانه، ارد
شرایط و اصول اجراي فعالیت هاي فرهنگی و فوق برنامه در مدرسه-
فرایند اجراي فعالیت و عملیات فرهنگی و فرق برنامه در مدرسه-
پژوهش فرهنگی در آموزش و پرورش-
روش اجراي چند فعالیت فرهنگی و فوق برنامه در مدرسه-

:یادگیري فعالیتهاي
شدهمطرحپرسشهايبهپاسخوکالسیبحث هايدرمشارکت.1
سازماندهیزمینهدرشدهمعرفیمنابعمطالعه.2

:   عملکردي فعالیت
کالسدرشدهعنوانفراینداساسبرفعالیت فرهنگییکطراحی.1

کنترل و ارزشیابی مدیریت فرهنگی در آموزش و پرورش: فصل سوم 
ارزشیابی در مدیریت فرهنگیماهیت و جایگاه کنترل و -
فرهنگیمدیریتدریابیارزشوفراگرد کنترل-
مدل هاي ارزشیابی در مدیریت فرهنگی-
انواع ارزشیابی در مدیریت فرهنگی-
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فرهنگیمدیریتدرمعیارهاي ارزشیابی-
فرهنگیمدیریتدرالزامات کنترل و ارزشیابی-
مشکالت و محدودیت هاي ارزشیابی فرهنگی-
فرهنگیمدیریتدروکنترلارزشیابیشاخص هاي-

:یادگیري فعالیتهاي
شدهمطرحپرسشهايبهپاسخوکالسیبحث هايدرمشارکت. 1
مطالعه منابع معرفی شده در زمینه . 2

کنترل و ارزشیابی پروژه
:   عملکردي فعالیت

تهیه شده  در مرحله قبلفرهنگیتهیه شاخص هاي ارزشیابی فعالیت. 1
راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به 
انجام فعالیت هاي عملکردي براي درك عمیق، یادگیري بهتر . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مطرح شده است

ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی و انجام راهنمایی و خدمات پرورشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی و بکارگیري آموخته
براي یادگیري غیر مستقیم دانشجویان باید با مطالعه فردي و درك شناختی از موقعیت . دانشجویان در این فعالیت ها می باشد

.هاي گوناگون زندگی واقعی، به این هدف نایل گردند

بع آموزشیمنا-4

منبع بهتر با رویکرد آموزش و پرورش باید تالیف شود: منابع اصلی 
نشر ساقی: تهران. درآمدي بر مدیریت فرهنگی، چاپ اول).1389.(نائینی، علی محمد-
. مبانی سیاست گذاري و برنامه ریزي فرهنگی، چاپ اول).1387.(صالحی امیري، سید رضا و عظیمی دولت آبادي، امیر-

پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام: تهران
:منابع فرعی 

نشر قطره: تهران. فرهنگ شناسی).1378.(پهلوان، چنگیز-
مرکز آموزش مدیریت دولتی: تهران. اصول برنامه ریزي). 1380.(آیت اللهی، علی رضا-
نشر مؤلف : تهران. برنامه ریزي).1385.(موسوي شاهرودي-

شیابی یادگیريراهبردهاي ارز-5
نمره10مباحث نظري پایان ترم به میزان ) باز پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی ( آزمون :ارزشیابی پایانی 
نمره2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی  :ارزشیابی فرایند 

نمره8مجموعه تکالیف عملکردي :ارزشیابی پوشه کار 
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم ، تکالیف عملکردي و  آزمون پایان ترم انجام می شود 

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است ) یادگیري و عملکردي ( ارزیابی تکالیف 
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»هاي انقالبیو آهنگهاسرود«سرفصل درس 

:درس و منطق آنمعرفی . 1
پس اجراي سرود همراه .هایی که همراه با غنا باشد حرام استبه نظر مراجع عظام، آهنگ مخصوص مجالس لهو، آواز مخصوص مجالس لهو و آهنگ

این درس . اي نقش کندهاي پرورشی و فرهنگی در پرکردن اوقات فراغت ایفعنوان یکی از فعالیتتواند بهحرام نیست و میهایی که غنا نباشد،با آهنگ
هایی که بـر  نوایی در اجراي سرود، با آهنکخوانی همراه است، و به خاطر همهاي گروهی است، با همخوانی و در صورت لزوم با تککه یکی از فعالیت

ن مثال اجرا و پخش یک سرود که غیـرت و  عنوابه. بسیاري موارد تأثیر بسزایی در مخاطب داردو در . شودتر میشود زیباتر و دلنشینروي شعر گذاشته می
تواند در میادین ورزشی ایفاي نقش کند و یا سرودي که شعر آن حماسۀ ملی و دفاع از آب و خاك مـیهن اسـت، همـراه بـا     کند و میهمیت ملی را بازگو می

.شودآهنگ مناسب  درجاي خود مهم و تأثیر گذار می

مشخصات درس
کارگاهی-نظري: نوع درس
واحد 2: تعداد واحد
ساعت 64:زمان درس

هاي انقالبیو آهنگها سرود: نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

هاي آن آشنا شود و با اجراي یک سرود جمعی با هدایت مربی، بتواند یـک گـروه   با موسیقی و دستگاه
. آموزي را براي اجراءآماده کندسرود دانش

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

تاریخچۀ موسـیقی از  موسیقی و غنا
آغاز تا کنون را بدانـد  
ــیقیدانان  ــا موسـ و بـ

.بزرگ آشنا شود

موسیقی و غنا از دیـدگاه  
اسالم را بررسی کند

هاي کودکانـه و  با آهنگ
ــیقی  ــاي موســ ابزارهــ

.شودکودکان آشنا 

آشنایی عملی با آالت آالت موسیقی
ــا و  ــیقی آوازهـ موسـ

نواییهم

هـاي  آشنایی بـا دسـتگاه  
موسیقی

تشــکیل گـــروه  
سرود 

ــروه  تشــکیل یــک گ
سرود و اجـراي یـک   

شکل کاملسرود به

فنـــون اجـــراي ســـرود 
آموزيدانش

انتخــاب یــک شــعر و   
ــراي    ــب ب ــگ مناس آهن

جمعیاجراي سرود دسته

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
شناخت موسیقی: فصل اول
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ـ آشنایی با تاریخچۀ موسیقی در ایران
ـ بررسی موسیقی و غنا از دیدگاه اسالم

هاي کودکانـ آشنایی با آهنگ
آالت موسیقی: فصل دوم

ـ آشنایی با آالت و  ابزار موسیقی
هاي موسیقی ایرانـ آشنایی با دستگاه

آموزيتشکیل گروه سرود دانش: فصل سوم
جمعیـ انتخاب شعر مناسب براي اجراي یک سرود دسته

ـ انتخاب آهنگ مناسب براي شعر انتخاب شده
ـ آشنایی عملی با آوازها و همنوایی

آموزيـ فنون اجراي سرود دانش
صورت عملیشکل کامل بهـ تشکیل یک گروه سرود و اجراي یک سرود به

:یادگیريفعالیت
شده در بارة موسیقیپیرامون مباحث مطرح نظري کالسیهايدربحثمشارکت

:فعالیت عملکردي
ـ اجراي کامل یک سرود توسط کل کالس

هنگام اجراي سرودصورت زنده یا ضبط آهنگ و پخش آن بهـ نواختن ساز مناسب به
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

نظريمباحثقیممستارائۀشیوةازـ استفاده
در تمرینات و اجراي سرود در پایان ترمکلیۀ دانشجویانمشارکتـ

منابع آموزشی. 4
کتاب تألیف خواهد شد: منبع اصلی
: منابع فرعی

.1377مجید کیانی، انتشارات سروستان، : ـ مبانی نظري موسیقی ایران، تألیف
.1374مؤلف، مجید کیانی، ناشر: هاي موسیقی ایران، تألیفـ دستگاه

.هفت دستگاه موسیقی ایران، به روایت داوود کریمیCDـ 
.ـ آموزش سرود به کودکان، انتشارات مدرسه

.ابوالقاسم فرهمند، انتشارات جهاد دانشگاهی: ـ الفباي موسیقی، تألیف
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

)رهنم14( آزمون بر مبناي اجراي سرود گروهی: ارزشیابی پایانی
)نمره6(نظم و حضور در کالس و مشارکت و حضور در تمرینات گروه: ارزشیابی فرآیند

سایر نکات
با تشکیل یک گروه سرود،تمرینات الزم در سالن یا مکان مناسب انجام شود و در پایان نیمسال اجراي کامل سـرود در سـالن دانشـگاه    

.انجام پذیرد
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»اخالقی کودك و نوجوانتربیت دینی و «سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن
دگرگون کردن و متحول شدن انسان منوط به تصویر و توصیفی ازانسان است و در هر نظام تربیتی توصیف انسان به منزله 
جهت گیري  اساسی است به طوري که فرد بتواند به ایدة واقعی خود که نمونه کمال انسانی است نزدیک شود، اجزاي یک 

ها و مراحل تربیت در بینش اسالمی بحث شده ابتدا با نگاه ها، اهداف، اصول ، روشنظام تربیتی، اعم از مفاهیم، تمثیل
اي آن را با نگاهی ترکیبی در نظر گرفته و با تبیین روابط تحلیلی وتطبیقی مفاهیم بنیادي را از نظر گذرانیده و مجموعه

نظر گرفتن دیدگاههاي اسالم و غرب در عرصه تعلیم و تربیت با تأکید بر تفاوتهاي میان مفاهیم، سیماي انسان را با در 
.هاي ذهنی ، عاطفی و عملی تربیت دینی، اخالقی ترسیم شوداساسی در ساحت

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

نوجوانتربیت دینی و اخالقی کودك و : به فارسی:  نام درس

:به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با مطالعه و شناخت مفاهیم انواع رفتارها، قدرت اختیار، عقل، تربیت، شبه تربیت، تدین درساحت هاي  
شناختی،عاطفی وعملی و مقایسه مفاهیم هدایت، حرکت جوهري، تعلیم، تبلیغ، تأدیب، تهذیب، دانش اخالق، 

یمات تربیت براساس منابع عرفان عملی با دانش تربیت  درساحت هاي  شناختی وعملی و همچنین شناخت تقس
، ابعاد وجودي شخصیت متربی، شرایط  متربی، چگونگی وساطت اقدام در تربیت، گستره شمول افراد جامعه ، 

دهی و اعتبار قانونی ،آگاهی از تربیت، براساس هدف تأثیرگذاري نقش انتخاب متربیان، براساس نوع سازمان
ربیت اسالمی مشتمل بر تمهید، اسالم، ایمان، تقوا و یقین درساحت هاي  شناختی وعملی و شناخت مراحل ت

درساحت هاي  شناختی،عاطفی وعملی بتواند در زندگی خود بکار بندد و در کنترل و هدایت خویش و تربیت و 
. بکار گیرد 

:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

انواع رفتارها، 
شبه تربیت، 

تربیت، قدرت 
اختیار، تکلیف عقل 

و بلوغ

آشنایی  چیستی 
مفاهیم رفتارها، تربیت، 
شبه تربیت، تکلیف، 
قدرت اختیار، عقل ، 
بلوغ و ضرورت بلوغ 
صرفاً دانش نظري 
جمع آوري و بدون 

مفاهیم رفتار، تربیت، شبه 
تربیت، تکلیف اختیار، عقل 
و بلوغ در مکاتب مختلف

روان شناسی و تربیتی مورد  
تحلیل قرار داده ویافته 
هاي خود را در گزارشی 

.منسجم ارائه نماید

تفاوتها و شباهتهاي 
مفاهیم رفتار تربیت، شبه 
تربیت، تکلیف، اختیار، عقل 
و بلوغ در مکاتب مختلف 

شناسی مورد مقایسه و روان
ارزیابی قرار داده ودالیل 
خود را به صورت گزارشی 
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.منسجم ارائه نماید.گرددتحلیل توصیف 

هدایت، حرکت 
جوهري تعلیم و 
تبلیغ، تأدیب، 
تهذیب، تدین، 
دانش اخالق، 
عرفان نظري و 
عملی با دانش 
تربیت و فرایند 

تربیت

مفاهیم هدایت، حرکت 
جوهري، تعلیم وتبلیغ، 
تأدیب ، تهذیب، تدین، 
دانش اخالق، عرفان 
نظري و عملی با دانش 
تربیت و فرایند تربیت 

فاً دانش نظري صر
جمع آوري و بدون 

.گرددتحلیل توصیف 

مفاهیم هدایت، حرکت 
جوهري، تعلیم و تبلیغ 
تأدیب، تهذیب، تدین، 
دانش اخالق عرفان نظري 
و عملی با دانش تربیت و 
فرایند تربیت درمکاتب 
فلسفی و تربیتی اسالم 

گردد ویافته هاي تحلیل 
خود را در گزارشی منسجم 

.ارائه نماید

تفاوتها و شباهتهاي 
مفاهیم تربیت هدایت، 
حرکت جوهري، تعلیم، 
تبلیغ، تأدیب، تهذیب، 
عرفان، دانش اخالقی، 
تدین در مکاتب فلسفی و 
تربیتی اسالم مورد مقایسه 
و ارزیابی قرار داده ودالیل 
خود را به صورت گزارشی 

منسجم ارائه نماید

تقسیمات تربیت 
براساس معیارهاي 

مختلف

تربیت براساس منابع، 
ابعاد وجودي شخصیت 
متربی، شرایط متربی، 
چگونگی وساطت اقدام 
در تربیت، تربیت 
براساس نوع 
سازماندهی هدف 

گذاري و گستره -تأثیر
شمول افراد جامعه 
صرفاً دانش نظري 
جمع آوري و بدون 

گرددتحلیل توصیف 

تقسیمات تربیت براساس 
معیارهاي مختلف در 

و تربیتی مکاتب فلسفی
اسالم مورد تحلیل قرار 
گیرد ویافته هاي خود را در 
.گزارشی منسجم ارائه نماید

سطوح تقسیمات تربیتی در 
مکاتب فلسفی و تربیتی 
اسالم تفاوتها و شباهتها به 
صورت مورد مقایسه و 
ارزیابی قرار داده ودالیل 
خود را به صورت گزارشی 

منسجم ارائه نماید

مراحل تربیت 
المی در تمهید، اس

اسالم، ایمان و 
تقوا یقین

مراحل تربیت اسالمی 
در تمهید، اسالم، 
ایمان، تقوا و یقین در 
نظام تربیت اسالمی 
صرفاً دانش نظري 
جمع آوري و بدون 

.گرددتحلیل توصیف 

تحلیل مراحل تربیت 
اسالمی مشتمل بر تمهید، 
اسالم، ایمان، تقوا و یقین 
درنخبگان اخالق اسالمی 

داده مورد تحلیل قرار 
ویافته هاي خود را در 

گزارشی منسجم ارائه  
.وتفسیر نماید

تفاوتها و شباهتها مراحل 
تربیت اسالمی در سطوح 
تمهید، اسالم ایمان، تقوا و 
تعیین در رسیدن به خود 
شکوفایی اسالمی مورد 
مقایسه و ارزیابی قرار داده 
ودالیل خود را به صورت 
گزارشی منسجم ارائه نماید  
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نظام تربیتی 
براساس مبانی، 
اهداف، اصول ور 
وشهاي تربیت 

اسالمی

ی، اهداف، اصول و مبان
روشهاي تعلیم وتربیتی 
در نظام اسالمی صرفاً 
دانش نظري جمع 
آوري و بدون تحلیل 

.گرددتوصیف 

مبانی، اهداف، اصول و 
هاي تعلیم و تربیت روش

اسالمی مورد تحلیل قرار 
داده ویافته هاي خود را در 

گزارشی منسجم ارائه  
.وتفسیر نماید

تفاوتهاي مبانی، اهداف، 
ول و روشهاي تعلیم و اص

شود و تربیت مشخص 
ساحت ذهنی، عاطفی و 
عملی مورد مقایسه و 
ارزیابی قرار داده ودالیل 
خود را به صورت گزارشی 

منسجم ارائه نماید

شناخت کلی از 
دیدگاههاي تربیتی 

اسالم و غرب

نقش انسان درهستی، 
شناخت روح و روان، 
عاطفه و احساس، 
عقل، علم، ارزشها در 
مکاتب فلسفی و 
تربیتی اسالم صرفاً 
دانش نظري جمع 
آوري و بدون تحلیل 

.گرددتوصیف 

مفاهیم انسان در هستی، 
روح عاطفه، احساس، عقل 
علم، ارزشها و اخالق 
شناخت دستگاههاي 
ادراکی در مکاتب فلسفی و 
تربیتی اسالمی مورد تحلیل 

گیرد ویافته هاي خود قرار 
ه  را در گزارشی منسجم ارائ

.وتفسیر نماید

تفاوت مفاهیم انسان، روح، 
کمال عاطفه، عقل، علم، 
اخالق، ارزشها در مکاتب 
روان شناسی ، فلسفی و 
تربیتی مورد مقایسه و 
ارزیابی قرار داده ودالیل 
خود را به صورت گزارشی 

منسجم ارائه نماید

اخالق در تدوین 
مبانی، اهداف و 

اصول تربیت

دانش اخالق در تدوین
مبانی، اهداف و اصول 
تربیت به صرفاً دانش 
نظري جمع آوري و 
بدون تحلیل توصیف 

.گردد

دانش اخالق در تدوین 
مبانی، اهداف و اصول 
تربیت به صورت تحلیلی 
اسالمی مورد تحلیل قرار 
داده ویافته هاي خود را در 

گزارشی منسجم ارائه  
.وتفسیر نماید

وجود دانش اخالق به 
و سلبی در صورت ایجابی

مبانی، اهداف و اصول 
تربیتی مورد مقایسه و 
ارزیابی قرار داده ودالیل 
خود را به صورت گزارشی 

منسجم ارائه نماید

اخالق اسالمی در 
انتخاب روشها و 
حضور در 

هاي آموزشی برنامه
و تربیتی

اخالق اسالمی در 
انتخاب روشها و حضور 

هاي آموزشی و دربرنامه
ت صرفاً تربیتی به صور

دانش نظري جمع 
آوري و بدون تحلیل 

.گرددتوصیف 

اخالق اسالمی در انتخاب 
روشها و حضوردر 

هاي آموزشی و برنامه
تربیتی به صورت اهداف 
غایی تحلیل اسالمی مورد 
تحلیل قرار داده ویافته 
هاي خود را در گزارشی 
.منسجم ارائه  وتفسیر نماید

اخالق اسالمی در انتخاب 
حضور در روشها و

هاي آموزشی و برنامه
تربیتی به صورت حصول 
خودشکوفایی مورد مقایسه 
و ارزیابی قرار داده ودالیل 
خود را به صورت گزارشی 

منسجم ارائه نماید
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اخالق در کنترل و 
هدایت بحرانهاي 

نوجوانی و جوانی

حضور اخالق در کنترل 
و هدایت بحرانهاي 
نوجوانی و جوانی صرفاً 

نظري جمع دانش 
آوري و بدون تحلیل 

.گرددتوصیف 

وجود اخالق در کنترل و 
ها هدایت غرایز، آسیب

نوجوانی و جوانی مورد 
داده ویافته تحلیل قرار 

هاي خود را در گزارشی 
.منسجم ارائه  وتفسیر نماید

دانش اخالق در کنترل و 
هاي هدایت غرایز و آسیب

نوجوانی و جوانی با تأکید 
ي مختلف بر ساحت ها

مورد مقایسه و ارزیابی قرار 
داده ودالیل خود را به 
صورت گزارشی منسجم 

ارائه نماید

هاي تربیت روش
عاطفی از دیدگاه 

قرآن کریم

روشهاي تربیت عاطفی 
از دیدگاه قرآن کریم 
صرفاً دانش نظري 
جمع آوري و بدون 

.گرددتحلیل توصیف 

روشهاي تربیت عاطفی از 
م در نظام دیدگاه قرآن کری

تربیت اسالمی مورد تحلیل 
داده ویافته هاي خود قرار 

را در گزارشی منسجم ارائه  
.وتفسیر نماید

تربیت عاطفی ازد یدگاه 
قرآن کریم با تأکید بر 
ساحت عاطفی و عمل 
مورد مقایسه و ارزیابی قرار 
داده ودالیل خود را به 
صورت گزارشی منسجم 

ارائه نماید

رویکرد فضلیت و
غمخواري در 

تربیت اخالقی

رویکرد فضیلت محور و 
غمخواري در تربیت 
اخالقی صرفاً دانش 
نظري جمع آوري و 
بدون تحلیل توصیف 

.گردد

رویکرد فضیلت محور و 
غمخواري در تربیت 
اخالقی مورد تحلیل قرار 
داده ویافته هاي خود را در 

گزارشی منسجم ارائه  
.وتفسیر نماید

فضیلت تفاوتهاي رویکرد
محور و غمخواري در 
تربیت اخالقی مورد 
مقایسه و ارزیابی قرار داده 
ودالیل خود را به صورت 
گزارشی منسجم ارائه نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مفهوم شناسی رفتار: فصل اول

انواع رفتار از لحاظ وابستگی فعل به فاعل
و پنهان از دیدگاه تربیتی و اسالمانواع رفتار از لحاظ آشکار 

انواع رفتار از لحاظ دخالت اراده فاعل در تحقق آن
قدرت اختیار و عقل از نظر لغوي، اصصالحی، فلسفی، فقهی

شرایط عامه و خاصه تکلیف دینی
معناي لغوي و اصطالحی تربیت

حدود قلمرو اصطالحات و دانش تربیت
فعالیت یادگیري
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هاي مطرح شده در فرایند آموزشکالسی و پاسخ به پرسشهايمشارکت در بحث)1
مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تربیت دینی و اخالقی) 2

هاي عملکرديفعالیت
مفاهیم مورد بحث کالس از دایره المعارف تخصصی رشته خود یا علوم تربیتی فراهم شود

مفاهیم متناظر و متقابل با مفهوم تربیت دینی: فصل دوم
هدایت- 

حرکت جوهري- 

تعلیم- 

تبلیغ- 

تأدیب- 

تدین- 

تهذیب- 

اخالق- 

عرفان- 

فعالیت یادگیري 
هاي مطرح شده در فرایند آموزشهاي کالسی و پاسخ به پرسشمشارکت در بحث

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تربیت دینی و اخالقی) 2

:فعالیتهاي عملکردي
.پنج مفهوم متناظر و متقابل بر تربیت در جدول دوبعدي شباهتها و تفاوتهاي آن را یکایک ارائه کنند 

آشنایی با تقسیمات عناصر تربیت: فصل سوم
)سکوالر(تقسیم براساس منابع دینی اسالم و غیردینی - 

تقسیم براساس ابعاد وجودي شخصیت متربی- 

تقسیم براساس شرایط متربی- 
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ها در تربیتاس چگونگی وساطت اقدامتقسیم براس- 

تقسیم براساس گستره شمول افراد جامعه- 

تقسیم براساس نقش انتخاب متربیان- 

دهی و اعتبار قانونیتقسیم براساس نوع سازمان- 

تقسیم براساس میزان آگاهی از تربیت- 

تقسیم براساس تأثیرگذاري- 

فعالیت یادگیري
رح شدههاي مطهاي کالسی و پرسشمشارکت در بحث.1

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تربیت اسالمی و اخالقی.2

فعالیتهاي عملکردي
تأکید اسالم بر اختیار انسان در سعادت و شقاوت است تمرکز مربیان بر ایجاد تقویت اراده چگونه باید باشد

مراحل تربیت: فصل چهارم
طرحی درباب مراحل تربیت- 

مرحله اول تمهید- 

بازي: اولزیر مرحله : الف- 

تأدیب: زیرمرحله دوم: ب- 

اسالم: مرحله دوم- 

ایمان: مرحله سوم- 

یقین: مرحله پنجم- 

: فعالیتهاي یادگیري - 

مشارکت در بحث هاي کالسی- 

مطالعه منابع آموزشی- 

ندارد: فعالیتهاي عملکردي - 
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شناخت نظام تربیتی: فصل پنجم 
مبانی.1

اهداف.2

اصول.3

هاروش.4

فعالیتهاي یادگیري
هاي مطرح شدههاي کالسی و پرسشبحثمشارکت در.1

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تربیت اسالمی و اخالقی.2

فعالیتهاي عملکردي
.حضور ابعاد معنویت در دیدگاه اسالمی تحقیق کنند و نتایج آن را در کالس گزارش شود

شناخت کلی از دیدگاههاي تربیتی اسالم و غرب: فصل ششم 
ا شبه تربیتهاي تربیت بتفاوت- 

مبانی تعلیم و تربیت غربی درك اومانیستی- 

مبانی تعلیم و تربیت اسالمی- 

شناسی در تعریف انسانتفاوت انسان شناسی و اصول روان- 

تفاوت در شناخت روح و روان- 

تفاوت در مفهوم عاطفه و احساس- 

تفاوت در شناخت و دستگاههاي ادراکی انسان- 

تفاوت مفهوم عقل در غرب و اسالم- 

تفاوت مفهوم علم در اسالم و غرب- 

تفاوت در رابطه عقل و دین- 

تفاوت در رابطه با علم و دین - 
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تفاوت در مفهوم ارزشها و اخالق- 

دقیقه ارائه دهند7الی 5هر کدام از یادگیرندگان درباره یک مکتب مطالعاتی انجام دهد و براي کالس : فعالیتهاي یادگیري 
، )پدیدار شناسی(الیسم دیالکتیک، اگزیستانسیالیم، ایده آلیسم، پوزیتیویسم، آمپریسم، فنومنیسم ماتریالیسم، ماتری-اومانیسم

رئالیسم، سکوالریسم، پلورالیزم، هرمنونیک، دینی، تجربه دینی شالیر ماخر
ندارد: فعالیتهاي عملکردي

نقش اخالق در تدوین مبانی، اهداف و اصول تربیت:  فصل هفتم
ق و دانش تربیتمقایسه دانش اخال- 

معناي اخالق، تعریف علم اخالق- 

نسبت در هدف، روش، تعامل اخالق و تربیت(موضوع علم اخالق - 

تأثیر اخالق بر دانش تربیت-1
دهی و تأثیر در مبانی و اهدافجهت) الف
هاتأثیر دراصول و روش) ب
تأثیر در ابعاد تربیت) ج

تأثیر دانش تربیت بر اخالق-2

هامبانی اصول و روشتأثیر در ) الف
هاي اخالقتأثیر بر ابعاد و عرصه) ب

)معناي لغوي عرفان، اصطالحاتی(دانش عرفان عملی -3

موضوع عرفان، هدف و روش- 

نسبت عرفان عملی با عرفان نظري- 

کمک عرفان عملی به دانش تربیت و فرایند تربیت- 

فعالیتهاي یادگیري
شدههاي مطرح هاي کالسی و پرسشمشارکت در بحث.1

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تربیت اسالمی و اخالقی.2

فعالیتهاي عملکردي
هاي سکوالر مقایسه کنیدهاي عرفان اسالمی را با عرفانویژگی
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.هاي سکوالر حسین کازرونی مراجعه کنید و گزارشی فراهم نماییدمطالعه بیشتر به کتاب بررسی عرفان اسالمی در برابر عرفان

هشتمفصل 
شناسی تربیتی اسالمنقش اخالق اسالمی در روان- 

نقش اخالق در مبانی و اهداف و اصول تعلیم و تربیت- 

هاي آموزشی، تربیتینقش اخالق اسالمی در انتخاب روشها و حضور در برنامه- 

نقش اخالق اسالم در کنترل و هدایت بحرانهاي نوجوانی و جوانی- 

فعالیتهاي یادگیري
هاي مطرح شدههاي کالسی و پرسشمشارکت در بحث.1

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تربیت اسالمی و اخالقی.2

:فعالیتهاي عملکردي
.بیوگرافی یک الی دو نفر از نخبگان اخالقی در زمان معاصر را فراهم نمایند و در کالس گزارش کنند

روش هاي تربیت عاطفی از دیدگاه قرآن: فصل نهم
ربیت عاطفی از دیدگاه قرآنهاي تشناخت روش- 

شناخت روش ایجابی تربیت عاطفی از دیدگاه قرآن- 

شناخت روش سلبی عاطفی از دیدگاه قرآن- 

شناخت رویکرد فضیلت گرایانه در اخالق اسالمی- 

شناخت رویکر غمخواري در اخالق اسالمی- 

مقایسه تطبیقی رویکرد فصلیت و غمخواري در تربیت اخالق اسالمی- 

یادگیريفعالیتهاي 
هاي مطرح شدههاي کالسی و پرسشمشارکت در بحث.1

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه تربیت اسالمی و اخالقی.2

:فعالیتهاي عملکردي
اخالق ارسطویی با اخالق اسالمی مقایسه گردد- 
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: راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
هاي طور مستقیم ارائه گردد و براي هر جلسه پرسشروشهاي آموزش در محیط آموزشی در دوره کارشناسی مباحث نظري به 

ها است در آموزشی براي فهم مفاهیم درس انجام فعالیتهاي عملکردي براي درك عمیق و یادگیري بهتر و بکارگیري آموخته
.تربیتی با مشارکت همگانی دانشجویان در فعالیتهاي آموزشی مختلف فراهم گردد-هاي آموزشیموقعیت
وزشیمنابع آم. 4

: منبع اصلی
انتشارات مدرسه : تهران.2و 1نگاهی دوباره به تربیت اسالمی جلد ). 13.(باقري، خسرو- 

انتشارات موسسه فرهنگی صابر: تهران. 2و1نظریه تربیتی اسالمی جلد ).13.(زاهدي، مرتضی- 

اشراق و عرفانانتشارات : قم. فقه تربیتی جلد اول مبانی و پیش فرضها). 13.(اعرافی، علیرضا- 
: منابع فرعی

انتشارات اشراق و عرفان: قم. تفسیر تربیتی).13.(اعرافی، علیرضا- 

1388-1392ت اسالمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سالهاي . مقاالت و فصلنامه ت- 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.نمره اختصاص داده شده است14نظري آزمون بازپاسخ و کوتاه پاسخ از مباحث:ارزشیابی پایانی
نمره 2حضور منظم در کالس درس و آمادگی در پاسخ شفاهی به محتواي آموزش داده شده : ارزشیابی فرآیند

اختصاص داده شده است
2نمره اختصاص داده شده است وبراي مقاله پایانی  2پوشه کار در مجموعه تکالیف عملکردي :ارزیابی پوشه کار

.نظور گردیده استنمر ه م
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»1هاي پرورشی فعالیتکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در «درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1

اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
سواد اطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب جمله 

لذا . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به. گرددمی
رو معلمان که وظیفه آماده از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استیکی از نیازهاي دانشمندي از این بعد سواد آشنایی و بهره

ي ها و سواد الزم در حوزهآموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیسازي دانش
- هاي یاددهیبهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتهاي خود فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش

آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشصحیح از فرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد1: تعداد واحد
48: زمان درس

ساعت
مهارت هاي : پیشنیاز
هفتگانه

1هاي پرورشی در فعالیتکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
- 2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

سازمان بندي و -5هاي فاوا ، مهارت-4پداگوژي ، -3برنامه درسی و ارزشیابی ، 
به شرح جدول زیر 15یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري-6مدیریت  و 

.باشدمی

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
در ICTدرك 

آموزش
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی، با آگاهی از سیاست

را براي تعدادي راهکار و روش
هاي کالسی رشته حمایت فعالیت

ها، پیشنهاد خود  از این سیاست
.نماید

،  هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را عملیاتی تعدادي راهکار و روشِ

براي تطابق و حمایت  
کالسی رشته خود از هاي فعالیت

.هاي فوق، پیشنهاد نمایدسیاست

هاي با آگاهی از سیاست
فهرستی از راهکارها و ملی،  
را هاي عملیاتی ماهرانهروش

براي تطابق و حمایت  
هاي کالسی رشته فعالیت

هاي فوق، خود از سیاست
.پیشنهاد نماید

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 15
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هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پایه

3سطح 2سطح 1سطح 
تعدادي از عملکرد و نحوه کار 

سخت افزارها و نرم افزارهاي 
، نرم افزارهاي کاربردي پایه

تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم 
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي 

هاي کاربردي ارائه و برنامه
همتایان خود مدیریت را به 

.نمایش دهد

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه 
هاي کار سخت افزارها و نرم افزار

پایه، نرم افزارهاي کاربردي 
تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم 
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي 

هاي کاربردي ارائه و برنامه
آموزشی سه فعالیتمدیریت، 

ها را مبتنی بر استفاده از آن
.طراحی نماید

هاي آموزشی طراحی فعالیت
مبتنی بر استفاده از شده
اي افزارها و سخت افزارهنرم

در حضور گروه کاربردي را 
و با کسب همتا تشریح نموده

ها،  ي آنازریابانهنظرات 
.طراحی خود را اصالح نماید

برنامه درسی و 
ارزشیابی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 
راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 

براي  تلفیق فاوا در روشسه 
برنامه درسی رشته خود را ارائه 

نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 
راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 

براي  تلفیق فاوا در پنج روش
برنامه درسی رشته خود را ارائه 

نماید

با آگاهی در مورد 
استانداردهاي برنامه درسی

رشته درسی خود و 
 راهبردهاي استاندارد

هاي ها و راهروشارزشیابی، 
براي  تلفیق فاوا در گوناگونی

برنامه درسی رشته خود را 
ارائه نماید

تلفیق فناوريپداگوژي
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 
چه زمانی (باچه کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي و چگونه می) نه
فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي 

از حداقل سه موردخود بکار گیرد، 
هاي این موارد را در موقعیت
.یادگیري خاص پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 
چه زمانی (نی باچه کسانی، چه زما

تواند فاوا را براي و چگونه می) نه
فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي 

از مورد5حداقل خود بکار گیرد، 
هاي این موارد را در موقعیت
.یادگیري خاص پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  
کجا، باچه کسانی، چه زمانی 

و چگونه ) چه زمانی نه(
عالیت تواند فاوا را براي فمی

هاي کالسی و ارائه هاي 
فهرستی از خود بکار گیرد، 

هاي را در موقعیتاین موارد
.یادگیري خاص تهیه نماید

کالس استانداردسازمان بندي 
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3سطح 2سطح 1سطح و مدیریت
را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
کالس در قالب (براي کل کالس 

اي به گونه)یک گروه بزرگ
سازمان بندي نماید که همه 

آموزان به طور  عادالنه به دانش
تجهیزات فراهم شده دسترسی 

.داشته باشند

را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به هاي کوچک کالسیگروه
اي سازمان بندي نماید که گونه

آموزان به طور  عادالنه همه دانش
به تجهیزات فراهم شده دسترسی 

.باشندداشته

چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونهرا به صورت  فردي

سازمان بندي نماید که همه 
آموزان به طور  عادالنه دانش

به تجهیزات فراهم شده 
.دسترسی داشته باشند

یادگیري 
اي معلمحرفه

سواد دیجیتال
3سطح 2سطح 1سطح 
هاي فناورانه و با استفاده از مهارت

حداقل پنج منبع وبدانش کافی، 
مورد نیاز را براي بدست آوردن 
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و حرفه
.ها تهیه نمایدفهرستی از آن

هاي فناورانه با استفاده از مهارت
منبع حداقل دهو دانش کافی، 

مورد نیاز را براي بدست وب
آوردن موضوعات درسی اضافی و 
دانش پداگوژیکی در جهت 

اي خود شناسایی یادگیري حرفه
ها تهیه نموده و فهرستی از آن

.نماید

هاي با استفاده از مهارت
منابع فناورانه و دانش کافی، 

را براي وب مورد نیاز متعددي
بدست آوردن موضوعات درسی 
اضافی و دانش پداگوژیکی در 

اي خود جهت یادگیري حرفه
شناسایی نموده و فهرستی از 

و به گروه همتا ها تهیه نماید آن
.ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
درك فاوا در آموزش:  1فصل

شایستگی
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
راهکار و هاي ملی، تعدادي با آگاهی از سیاست

هاي کالسی را براي حمایت فعالیتروش
.ها، پیشنهاد نمایدرشته خود  از این سیاست

،  تعدادي راهکار و هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را براي تطابق و حمایت  عملیاتیروشِ

هاي هاي کالسی رشته خود از سیاستفعالیت
.فوق، پیشنهاد نماید

فهرستی هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
هاي عملیاتی ماهرانهاز راهکارها و روش

هاي را براي تطابق و حمایت  فعالیت
هاي فوق، کالسی رشته خود از سیاست

.پیشنهاد نماید
16هاي ملی نظام آموزشیهاي کالسی مبتنی با فاوا با سیاستهمسوسازي فعالیت

هاي نظام آموزشی در مورد فاوا سیاست
هاي کالسی در رشته درسی مربوطههاي کلیدي فعالیتویژگی

.به اسناد باالدستی مراجعه شود16
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هاي ملی فاوا  هاي کالسی در جهت اجراي سیاستهاي فعالیتچگونگی بکارگیري ویژگی
تکالیف یادگیري و عملکردي 

: دانشجو معلمان
هاي ملی فاوا بحث نمایند در مورد سیاست
هاي کالسی رشته علمی بحث کالسی داشته باشنددر مورد شیوه هاي متداول فعالیت ها و تمرین.
هاي ملی حمایت کند، شناسایی نموده  تهاي کالسی را که بتواند در عمل  از سیاسهاي فعالیتبا جستجو در منابع مکتوب و اینترنتی ویژگی

.ها را در رشته درسی خود ارائه نمایدها را مورد تحلیل قرار دهد و فهرستی از این فعالیتو به صورت دیجیتال در کالس ارائه و آن

هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

از سخت افزارها و عملکرد و نحوه کار تعدادي
نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي کاربردي 
تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 

هاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و برنامه
به همتایان خود نمایش کاربردي مدیریت را 

.دهد

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار سخت 
افزارها و نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي 

اربردي تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم ک
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

سه فعالیتهاي کاربردي مدیریت، برنامه
ها را طراحی مبتنی بر استفاده از آنآموزشی 

.نماید

مبتنی بر هاي آموزشی طراحی شدهفعالیت
افزارها و سخت افزارهاي استفاده از نرم

تشریح وه همتا کاربردي را در حضور گر
ها،  ي آنو با کسب نظرات ازریابانهنموده

.طراحی خود را اصالح نماید
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افزارهاي رایجافزارها و نرمسخت
تشریح و نمایش ضمن معرفی(افزارهاي متداول معرفی سخت(
  17برداريیادداشتو ) وارد کردن ، ویرایش ، قالب بندي  و چاپ: تشریح و نمایش مانند(معرفی پردازشگر لغات

افزارهاي ارائه و دیگر منابع دیجیتالمعرفی  نرم.
یک بسته نرم افزار ترسیم براي ایجاد یک نمایش ترسیمی ساده توسط (ها افزارهاي گرافیگی و ترسیمی و عملکرد اساسی آنمعرفی نرم

.)مدرس در کالس استفاده گردد
 اینترنت و دنیاي گسترده وبWWW مرورگرها و ،URL و دسترسی به یک وب سایت
ها و کلید واژهاي جستجوي در رشته علمیاز آنموتورهاي جستجو ،کلید واژهاي جستجوي و راهبردهاي استفاده
18ایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب کاربري

19سازهاي برخط و برون خطذخیره

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

ها بحث و هاي دستی را نمایش داده و در مورد آنعملکرد اساسی انواع سخت افزارها از قبیل رایانه، لپ تاپ، پرینتر، اسکنر، و دستگاه
.گفتگو نمایند

وظایف اصلی پردازشگر کلمات در کالس نمایش و توضیح داده شود.
دبرداري نماینوت از موارد مورد نیاز یادداشتبا استفاده از وان.
نمایش چگونگی بکارگیري پردازشگر کلمات درفرآیند آموزش بکار گرفته و نمایش داده شود .
تولید سند متنی با استفاده از پردازشگر کلمات که در آن وظایف پردازشگر لغات را براي تولید یک سند نشان دهد.
 تهیه و در کالس اجرا نمایند و بهبود آن توسط گروه همتا مورد به انتخاب و با استفاده از منابع دیجیتال مربوط به رشته خود یک ارائه

.ارزیابی قرار گیرد
یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراك بگذارند.
با استفاده از یک مرورگر به یک سایت مردمی دسترسی یابند .
 بحث شود و یک نمونه جستجو انجام و نتایج نشان بکارگیري موتور جستجو را نمایش داده ، در مورد کلید واژهاي یک جستجوي ساده

داده شود نمایش داده شود
ها را جستجو نمایند و در مورد راهبردهاي انتخاب  کلید واژگان مورد با استفاده از کلید واژگان رشته خود براي موضوع مورد نظر  وب سایت

استفاده با گروه بحث نمایند 
بردي ایمیل نمایش داده و یک حساب کاربري ایمیل ایجاد و تعدادي پیغام هاي ایمیلی را به چگونگی ایجاد و بکارگیري حساب کار

.همتایان خود در کالس ارسال نمایند
سند متنی ایجاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در ذخیره سازهاي مربوطه ذخیره نماید.

آموزشیهايعاملافزارهاي و سیستمسخت افزارها، نرم

17 Onenote
ها و ابزارهاي صندوق پست الکترونیک مانند، آشنایی با توانایی، )آت لوك و تاندر برد(و برون خط )  مانند یاهو( هاي پست الکترونیک برخط صندوق18

ذخیره ... اخواسته وتعیین قلم و اندازه، راست، میان و چپ چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل، ایجاد گروه، مسدود کردن اپسم یا ایمیل هاي ن
.هاي صندوق پست الکترونیکها و الصاقیات در پوشهنامه

19 Online and Offline
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معرفی سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته
 معرفی نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف ، نمایش عملکرد مخصوص رشته درسی و تشریح  اهداف در راستاي کسب دانش توسط

آموزان از موضوعات درسیدانش
21)در صورت وجود در رشته مورد نظر معرفی گردد(آموزشی 20معرفی چند نمونه سیستم عامل متن باز

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي آن در کالس بحث نمایندکار با سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته را نمایش دهند و در مورد قابلیت .
ا شناسایی و به کالس معرفی نماینداز طریق جستجو در اینترنت سخت افزارهاي آموزشی جدیدي ر.
هاي متنوعی از  نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف در رشته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه کار را نمایش دهندبسته.
س بحث شودتوضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم افزارها براي یک موضوع خاص دانشی توضیح داده شده و در کال.
هاي نرم افزاري رشته  و تشریح چگونگی  استفاده  در  جهت کسب دانش در رشته و موضوع خاص مورد  تجزیه و تحلیل قرار گیرند بسته

.و مورد قضاوت قرار گیرند
شودهاي آن نمایش داده یک نمونه سیستم عامل آموزشی متنایب با رشته درس خود را در کالس معرفی، نصب و ویژگی.

افزارهاي آموزشی در برنامه درسیکاربرد نرم
ها مطابق با ارزیابی صحت و قرار گیري آن(هاي نرم افزاري آموزشی و منابع مبتنی بر فاوا در برنامه درسی رشته، تعیین جایگاه بسته

) آموزاني دانشاستانداردهاي برنامه درسی و تطابق با نیازهاي خاص و ویژه
ي و یادگیريتکالیف عملکرد

:دانشجو معلمان 
ها، نرم افزارهاي مناسب براي تهیه ها و کاتالوگبا جستجو در وب سایتLO22هاي  رشته خود را شناسایی نموده
در مورد انطباق استانداردهاي برنامه درسی با نرم افزارهاي آموزشی رشته مورد نظر بحث نمایند.
افزاري از نظر صحت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرندبسته هاي نرم.
هاي آموزش الکترونیکی در برنامه درسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهندافزارها و بستهچگونگی ورود نرم.
افزارهاي آموزشی ارائه دهندمعیارهاي مناسبی براي تجزیه و تحلیل و ارزیابی نرم.

درسی و ارزشیابیبرنامه : 3فصل 
شایستگی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

در براي  تلفیق فاواحداقل سه روشارزشیابی، 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

در برنامه براي  تلفیق فاواپنج روشارزشیابی، 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 

هاي ها و راهروشاستاندارد ارزشیابی، 

20 Open source

، Edubuntu  ،Kids4UKnow ،OLPC  ،Kids4Qimo ،Uberstudent: به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی 21

Edu-OpenSuse ،Edu-Guadalinux ،Fedora Education Spin ،Edu-Debian ،Ubermix ،Sugar  ،
DoudouLinux

22 Learning Object
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در گوناگون و متنوعی براي  تلفیق فاوادرسی رشته خود را ارائه نمایدبرنامه درسی رشته خود را ارائه نماید
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

هاي کاربردي با استانداردهاي برنامه درسی رشته مربوطهافزارها و برنامهمتناسب سازي نرم
هاي درسی رشته علمی مربوطه استانداردهاي برنامه
هاي کاربرديحمایت استانداردها توسط برنامه(ي آن رشته هاي کاربردي ویژهافزاري و برنامهنرمهاي چگونگی تطابق استانداردها با بسته(
در برنامه درسی رشته مربوطه) هاي کاربردينرم افزارها و برنامه(هاي تلفیق فاوا راهبردها و روش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

افزاري ویژه رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهاي برنامه درسی رشته علمی را که با این بسته نرمهاي نرم افزاري تعداي از بسته
مطابقت دارد، را شناسایی نموده

افزاري متفاوت در برنامه درسی مربوطه ارائه دهدهاي نرمراهبردهایی را براي تلفیق بسته.
 هاي کاربردي در کالس بحث نماینداستانداردها توسط برنامهدر مورد چگونگی و معیارهاي حمایت این.

23پداگوژي: 4فصل 

شایستگی
تلفیق فناوري

3سطح 2سطح 1سطح 
با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 

تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 
براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 

از این موارد را در حداقل سه مورد، بکار گیرد
.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص موقعیت

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 
تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 

براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 
از این موارد را در مورد5حداقل بکار گیرد، 

.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص عیتموق

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت هاي چگونه می
کالسی و ارائه هاي خود بکار گیرد، 

هاي موقعیترا در فهرستی از این موارد
.تهیه نمایدیادگیري خاص

فاوا در آموزش 
مروري بر رویکردهاي یادگیري چهره به چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسی
24یادگیري در رشته درسی-فاوا و بهبود و تکمیل راهبردهاي یاددهی

براي توسعه و بهبود یادگیري دانش موضوع درسی(هاي فاوا با طرح درس سازي فعالیتمتناسب(
 پشتیبانی از آموزش با نرم افزارهاي ارائه و منابع دیجیتال

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي رویکردهاي یادگیري چهره به چهره و برخط در کالس بحث شود و نتایج بدست آمده با رویکرد ترکیبی در مورد مزایا و محدودیت
.مقایسه گردد

نماید، طراحی نموده و هاي درس را تکمیل میکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات فرآیند تدریس در کالسهایک نمونه فعالیت که در آن
.در کالس درس اجرا  نموده و توسط گروه همتایان ارزیابی گردد

یادگیري است-پیش نیاز این بخش آگاهی از راهبردهاي یاددهی23
آموزان را بهبود معلمان کمک نماید یادگیري دانش رشته درسی در دانشتواند به که چگونه بکارگیري فاوا و انواع خاص نرم افزار میتوضیحات مدرس در مورد این24

..دهند
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 درس برخط، یک نمونه طرح درس ترکیبی که نرم افزارهاي آموزشی، تمرین و تکلیف در آن جاي داده  شده باشد و یک نمونه طرح
.طراحی گردد و موارد کاربرد هر کدام در کالس توضیح داده شود

هاي مربوطه را بین گروه همتایان به اشتراك گذاشته و پیشنهادات ارائه شده جهت بهبودآن طراحی را دریافت و اعمال نمایندطرح درس.
ائه دهندطرح درس بهبود یافته با استفاده از نرم افزارهاي ارائه را در کالس ار.
چگونگی بکارگیري نرم افزارهاي ارائه و سایر رسانه هاي دیجیتال در پشتیبانی از روش سخنرانی نمایش دهند.
هاي یادگیري خاص تهیه نمایندهاي آموزشی تقویت شده با فاوا را براي موقعیتهاي متنوعی از ارائهنمونه.

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

استانداردکالس 
3سطح 2سطح 1سطح 

را براي کل یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به )کالس در قالب یک گروه بزرگ(کالس 

اي سازمان بندي نماید که همه گونه
آموزان به طور  عادالنه به تجهیزات و دانش

.امکانات فراهم شده، دسترسی داشته باشند

هاي را براي گروهیک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي نماید به گونهکوچک کالسی 
آموزان به طور  عادالنه به که همه دانش

تجهیزات و امکانات فراهم شده، دسترسی 
.داشته باشند

هاي را به چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي به گونهصورت فردي 

ه طور  عادالنه آموزان بنماید که همه دانش
به تجهیزات و امکانات فراهم شده، 

.دسترسی داشته باشند
مدیریت فاوا در کالس درس

هاي کالسی متناسب با براي تکمیل آموزش(هاي مختلف آزمایشگاه رایانه هاي مدوام یادگیري و روشتلفیق آزمایشگاه رایانه در فعالیت
)رشته درسی

 هاي کوچک دانش آموزي در کالس درس بدون ایجاد اختالل در سایر به صورت فردي و یا گروه(چگونگی مدیریت منابع مکمل فاوا
) هاي کالسیفعالیت

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

توانند براي تکمیل آموزش کالسی مورد میکه ) اي از لپ تاپ هاي کالسییا مجموعه( هاي مختلف آزمایشگاه رایانه نمونه هایی از روش
ي آزمایشگاه رایانه است را هاهایی که شامل استفاده از فعالیتها بحث نماید و طرح درساستفاده قرار گیرند، طراحی نموده و در مورد آن

.طراحی نمایند
دو نفري یا گروهی براي تکمیل فرآیند آموزش توانند به صورت فرديهاي متنوع که منابع فاواي محدود کالسی میهایی از روشمثال ،

هایی را  که شامل استفاده از فاوا براي تکمیل فرآیند آموزش کالسی مورد استفاده قرار گیرند را ارائه و در مورد آن بحث نماید و طرح درس
.است، طراحی و تهیه نمایند

سازمان بندي تجهیزات در کالس درس
 هاي کوچک و یا فردي، دو نفره ، گروه(هاي گوناگون براي بکارگیري فناوري)  مناسب و نامناسب(اجتماعیبررسی قرارگیري و چینش

)آموزانبزرگ متناسب با رشته و سن دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

آموزان  براي کاربردهاي آموزشی تناسب دانشهاي مهاي نرم افزاري و سخت افزاري گوناگون را شناسایی نموده و در مورد چینشفناوري
.در رشته بحث نمایند) هاي بزرگفردي، دو نفره ، گروه هاي کوچک و گروه(

اي معلمیادگیري حرفه:  6فصل
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شایستگی
سواد دیجیتال

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي فناورانه و دانش کافی، با استفاده از مهارت

مورد نیاز را براي بدست حداقل پنج منبع وب
آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش 

اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه
.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
مورد نیاز را براي حداقل ده منبع وب کافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش
اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه

.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
را براي منابع وب مورد نیاز متعدديکافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و 
دانش پداگوژیکی در جهت یادگیري 

ستی از اي خود شناسایی نموده و فهرحرفه
.به گروه همتا ارائه دهدها تهیه نماید و آن

توسعه دانش موضوعی و پداگوژي با استفاده از منابع فاوا
بیان چند نمونه اقدام پژوهی یا مقاله و تجربه در (هایی در این مورد اي با استفاده از منابع فاوا و ارائه مثالوري حرفهچگونگی افزایش بهره

)این مورد
 هایی در این مورد مانند موضوعات دانشی جدید و تحوالت جدید در ارائه مثال(منبعی براي کسب دانش موضوعی و دانش پداگوژي فاوا

)دانش پداگوژي
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
ود تهیه نمایندشها میفهرستی از وظایف و کارهاي مختلف معلمی که منابع فاوا موجب افزایش راندمان باالتر آن
ها هاي دستی و قابل حمل  و نرم افزارهایی مانند پردازشگر لغات، بالگچند نمونه از وظایف کالسی که استفاده از رایانه، لپ تاپ و دستگاه

.گردد نمایش دهندها میها و سایر ابزارهاي ارتباطی کمک به افزایش کارایی آنو ویکی
ها براي افزایش دانش موضوعات درسی و دانش پداگوژي استفاده نمایند بحث نمایندتوانند از آندر مورد منابع گوناگون فاوا که می .
اي شخصی خود را شناسایی و تعیین نمایند و طرحی براي استفاده از ابزارهاي متنوع فاوا براي نیل به اهداف خود اهداف یادگیري حرفه

.و طرح را در کالس به همتایان خود ارائه دهد) هاي ارتباطیمانند مرورگرهاي وب، فناوري(ایجاد نمایند
ي معلمیمسائل امنیتی در بکارگیري فاوا و حرفه

انجمن هاي ارتباطی، مسائل حفظ حریم خصوصی و دزدي 25هاي سابیريزورگویی: شناسایی و مدیریت مسائل امنیتی اینترنت شامل ،
شهروندي دیجیتال؛ . حقوق مالکیت معنوي، کپی رایت، محتواهاي نامناسب. س ها، کالهبرداري،  اسپم، کوکی ها،  پاپ آپاطالعات، ویرو

افزارها و مسائل مربوط به رمز عبور، به روز رسانی نرم. محرمانه بودن اطالعات شخصی. الزامات قانونی. اخالق. قوانین و مقررات ایمیل
هاعاملتمهاي کاربردي و سیسبرنامه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هایی در مورد هر یک از موارد باال تهیه و در کالس ارائه و به بحث بگذارندگزارش
هایی براي شناسایی، مدیریت و مقابله با مسائل امنیتی را معرفی و بکارگیري یکی از  این راهبردها را به صورت عملی راهبردها و روش

.نمایش دهند
ي معلمیمسائل اخالقی و قانونی در بکارگیري فاوا و حرفه

 آشنایی با مسائل قانونی در دسترسی و استفاده از اطالعات
علمی، قانون مالکیت معنوي و فکري، و قانون سرقت(گیري از منابع فاوا عیارهاي اخالقی در بهرهمروري بر مCopy Right(

٢٥ cyber bullying مانند  Ransom waresا
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تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

اي در کالس ارائه گرددبا جستجو در اینترنت،  شواهدي در مورد پیامدهاي عدم رعایت قوانین رایانه.
 آموزان بحث شودعدم رعایت اخالق در استفاده از منابع فاوا توسط معلم بر دانش/منفی ومثبت رعایت در مورد پیامدهاي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
مباحثههاي هدایت شده و ها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
 رسانه آموزشی مورد نظر مدرسامکانات الزم براي تهیه
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
 هاي برون خطذخیره کنندهانواع
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu26x, Deaf Apps27 (for chat) را

.نهاد نمودپیش

٢٦ http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
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 نرم افزارهاي
Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
خت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتالس
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
.آموزش و پرورش، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در )1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین .1
مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی.2
.مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، آییژ) 1390(محمدي داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران .3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. یابی انجام خواهد شددر ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزش

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میدر هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتگیرد که آموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی پروژه پایانی اختصاص یابد که

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server

٢٧ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در (
)گوگل پلی
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,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable
هاي اجتماعی شبکه

آموزيسیستم عامل هاي دانش
.اندبه عنوان نمونه موارد زیر با هایپر لینک مربوطه آورده شده

:ی به عنوان نمونه در آموزش ابتدای
Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids ،Uberstudent ،OpenSuse-Edu ،Guadalinux-Edu ،Fedora

Education Spin ،Debian-Edu ،Ubermix ،Sugar  ،DoudouLinux
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»2پرورشی هايدر فعالیتکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات «درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1
اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

زندگی محسوب جمله سواد اطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در 
لذا . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به. گرددمی

رو معلمان که وظیفه آماده از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشآشنایی و بهره
ي ها و سواد الزم در حوزهوزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیآمسازي دانش

- هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتفناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده کارآیی آموزش ، دانشگیري از افزایش و بهبود یادگیري عالوه بر بهره

. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشصحیح از فرصت
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
واحد 1: تعداد واحد
کارگاهی

48هر واحد : زمان درس
کاربرد فناوري : پیشنیاز

1اطالعات و ارتباطات 

2یپرورشهايتیفعالدرکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

-6سازمان بندي و مدیریت  و -ICT ،5- 4پداگوژي ، - 3درسی و ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می28معلم  در سواد فناوريیادگیري حرفه اي 

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هادرك سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
با داشتن دانش عمیق از 

هاي ملی و اولویت هاي سیاست
اجتماعی، درجهت حمایت از این 

نمونه 3حداقل ها، سیاست
مبتنی (هایی کالسیفعالیت

.را طراحی نماید) بر فاوا

با داشتن دانش عمیق از 
هاي ملی و اولویت هاي سیاست

اجتماعی، درجهت حمایت از این 
نمونه 3حداقل ها، سیاست

مبتنی (هایی کالسی یتفعال
را طراحی و سپس ) بر فاوا

با توجه ارزیابی گروه همتا  و 

با داشتن دانش عمیق از 
هاي ملی و اولویت هاي سیاست

اجتماعی، درجهت حمایت از این 
چندین فعالیت ها، سیاست

را ) مبتنی بر فاوا(کالسی 
و پیاده طراحی، اصالح، 

.سازي نماید

کارآتر و موثرتراستفاده از فاوا  براي یادگیري: سواد فناوري 28
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خود طراحی مورد نظر را 
.مورد اصالح قرار دهد

هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پیچیده

3سطح 2سطح 1سطح 
ضمن آگاهی در مورد انواع 

هاي کاربردي ابزارها و برنامه
یک ویژه  موضوع درسی خود، 

مسئله محور  را موقعیت
طراحی نمایند که در آن با 

ي فاوا از ي منعطفانهاستفاده
جمله منابع شبکه به دانش 
آموزان در جهت دسترسی به 
اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي 
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب 

.شده کمک نماید

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها 
هاي کاربردي ویژه  و برنامه

یک موضوع درسی خود، 
هاي مسئله محور و موقعیت

را یک موقعیت پروژه محور
ها مایند که بتوانند در آنطراحی ن

از (ي فاوا ي منعطفانهبا استفاده
جمله منابع شبکه در جهت کمک 

آموزان، دسترسی به همکاري دانش
به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي 
تجزیه و تحلیل مسائل انتخاب 

هاي فردي و گروهی پروژه)  شده
نموده و سازيآموزي را پیادهدانش
.ها نظارت نمایدبر  آن

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع برنامه

هاي متنوع موقعیتدرسی خود، 
را مسئله و پروژه محوري

ها طراحی نمایند که بتوانند در آن
از (ي فاوا ي منعطفانهبا استفاده

جمله منابع شبکه در جهت کمک 
آموزان، دسترسی به همکاري دانش

به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي 
تجزیه و تحلیل مسائل انتخاب 

هاي فردي و گروهی پروژه) شده
سازي نموده و بر  آموزي پیادهدانش

.ها نظارت نمایدآن

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق 
در مورد موضوع رشته خود و 

ي آن توانایی بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با در موقعیت

یک استفاده از فاوا، حداقل 
در رشته درسی مسئله پیچیده

آموزان طراحی نماید براي دانش
هاي ارائه شده راه حلو 

آموزان را در توسط دانش
ورد پاسخ به این مسئله م

ضمن برخورداري از دانش عمیق 
در مورد موضوع رشته خود و 

ي آن توانایی بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با در موقعیت

یک مسئله استفاده از فاوا،  
رشته درسی براي درپیچیده

اي طراحی گونهآموزان را بهدانش
ارائه ) هاي(راه حل نماید که 

مسائل، درك شده براي 
آموزان از مسئله را دانش

ضمن برخورداري از دانش 
عمیق در مورد موضوع رشته 
خود و توانایی بکارگیري 

هاي ي آن در موقعیتمنعطفانه
گوناگون، با استفاده از فاوا،  

در رشته اي مسائل پیچیده
آموزان بهدرسی را براي دانش

راه اي طراحی نماید که گونه
هاي ارائه شده براي حل

آموزان مسائل، درك دانش
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از مسائل را مورد .گیري قرار دهدمورد اندازه.ارزیابی قرار دهد
.گیري قرار دهداندازه

حل مسائل پیچیدهپداگوژي
3سطح 2سطح 1سطح 

دو  تکلیف مسئله محور
و ) آموز محورآموزش دانش(

ي گروهی دانش آموزي پروژه
مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

و ضمن طرح مسائل نماید 
در گروه همتا با استفاده از 

ها، نظرات ارزیابانه آن
طراحی خود را مورد اصالح 

.قرار دهد

دو تکلیف مسئله محور
و ) آموز محورآموزش دانش(

ي ي گروهی دانش آموزپروژه
مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

ضمن اصالح طرح نموده و 
سازي خود، مراحل پیاده

.طرح را تشریح نماید

چندین تکلیف مسئله محور
و ) آموز محورآموزش دانش(

ي گروهی دانش آموزي پروژه
مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

مراحل طراحی، نماید و 
سازي و و ارائه راه پیاده

آموزان در توسط دانشها حل
تکالیف مسئله محور و 

هاي گروهی را مورد پروژه
.نظارت و ارزیابی قرار دهد

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي مشارکتیگروه
3سطح 2سطح 1سطح 

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس 

به طراحی نمایدکه در آن قادر 
هاي تلفیق فعالیت

و آموز محوردانش
بکارگیري منعطفانه  فناوري 

.باشدبراي حمایت از این فعالیت

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 

تلفیق نمایدکه در آن قادر به 
آموز محورهاي دانشفعالیت

و بکارگیري منعطفانه  فناوري 
و براي حمایت از این فعالیت

.باشدهمکاري گروهی

انعطاف محیط هاي یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 
نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  هاي دانشفعالیت
و بکارگیري منعطفانه  
فناوري براي حمایت از این 

ها و همکاري گروهی فعالیت
.باشد

یادگیري 
اي حرفه
معلم

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

با استفاده از مهارت و دانش 
در یک پروژه پیچیدهالزم  

اي را حرفهراستاي یادگیري
ها  طراحی نماید که در آن

همکاري با سایر معلمان، و 

زم  با استفاده از مهارت و دانش ال
را در راستاي دو پروژه پیچیده

اي  ایجاد و مدیریت حرفهیادگیري
ها  همکاري با نماید که در آن

سایر معلمان، و استفاده از شبکه ها 

ب با استفاده از مهارت و دانش 
را ايپیچیدهپروژه هاي الزم  

اي  ایجاد حرفهدر راستاي یادگیري
ها  و مدیریت نماید که در آن

همکاري با سایر معلمان، و استفاده 
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استفاده از شبکه ها براي 
دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار 

.گرفته شده باشد

براي دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان 

.خارج مدنظر قرار گرفته شده باشد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

2در رشته علمی کاربرد فاوا 
در ك فاوا در آموزش :  1فصل

شایستگی
هادرك سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست

اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از 
هایی نمونه فعالیت3حداقل ها، این سیاست

.را طراحی نماید) مبتنی بر فاوا(کالسی

هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از این 

هایی کالسی نمونه فعالیت3حداقل ها، سیاست
را طراحی و سپس با توجه ) مبتنی بر فاوا(

ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی مورد نظر را 
.مورد اصالح قرار دهد

ی و هاي ملبا داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از این 

مبتنی بر (چندین فعالیت کالسی ها، سیاست
.را طراحی، اصالح، و پیاده سازي نماید) فاوا

ي فاوا در تدریسهاي آموزشی در بارهدرك سیاست
هاي مبتنی بر فاوا فرصت ها و موانع  در اجراي فعالیت
هاي کالسی رشته درسی مبتنی بر  فاوا در مدرسه هایی از مسائل واقعی به هنگام پیاده سازي فعالیتمعرفی نمونه
هاي مختلف براي اجراي اهداف سیاست هاي فاواتجزیه و تحلیل مزایا و معایب روش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي متفاوت کار معلمان فاوا را تجزیه و تحلیل نموده و تاثیرات بالقوه آن را بر یادگیرنده و جنبههاي یک نمونه از اسناد مربوط به سیاست
تعیین کنند

 در مورد اصول بکارگیري فاوا در آموزش و پرورش توضیح داده و این اصول را مورد و تجزیه و تحلیل قرار دهند
شنهاداتی ارائه گردددر مورد چگونگی جاي دادن این اصول در فرآیند آموزش پی
گردد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در مورد چگونگی اداره و نظارت بر مسائل راهکارهایی ارائه مسائلی که با اجراي این اصول ایجاد می

.دهند

هاي فاوامهارت: 2فصل
شایستگی

ابزارهاي پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع درسی برنامه

هاي هضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنام
یک کاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
هاي موقعیتکاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 
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مسئله محور  را طراحی یک موقعیتخود، 
ي فاوا ي منعطفانهنمایند که در آن با استفاده

از جمله منابع شبکه به دانش آموزان در 
جهت دسترسی به اطالعات و برقراري 
ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه براي 
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده کمک 

.نماید

هاي مسئله محور و یک موقعیت پروژه موقعیت
ها با را طراحی نمایند که بتوانند در آنمحور

از جمله منابع شبکه (ي فاوا ي منعطفانهاستفاده
آموزان، در جهت کمک به همکاري دانش

دسترسی به اطالعات و برقراري ارتباط با 
از مدرسه براي تجزیه و کارشناسان خارج 

هاي فردي و پروژه)  تحلیل مسائل انتخاب شده
سازي نموده و بر  آموزي را پیادهگروهی دانش

.ها نظارت نمایدآن

را طراحی نمایند متنوع مسئله و پروژه محوري
ي فاوا ي منعطفانهها با استفادهه بتوانند در آنک
از جمله منابع شبکه در جهت کمک به همکاري (

آموزان، دسترسی به اطالعات و برقراري دانش
ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه 

هاي فردي و پروژه) و تحلیل مسائل انتخاب شده
ها آنسازي نموده و برآموزي پیادهگروهی دانش
.نظارت نماید

آموزانکاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیري مشارکتی و پروژه محور دانش
هاي نرم افزاري متن باز متناسب با رشته خود و نرم افزارهاي تولید محتوامعرفی بسته
 محور و پروژه محور در رشته علمیهاي مسئلهمورد  استفاده در یادگیري) صحت مطالب و سودمندي منابع وب(ویژگی منابع وب.
هاي آموزشی آشنایی با انواع وب)I ،IIهر کدام ) هايمزایا و محدودیت(هاي و ویژگی) و معنایی
هاي مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وبطراحی فعالیت
یا ابزار هاي خاص برخط  29طراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاري
هاي گوناگون دانش آموزي معرفی شبکه یا نرم افزار مناسب براي مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پروژه
آموزانآموزان، همتایان، والدین و جوامع بزرگتر در جهت پرورش یادگیري دانشنقش فاوا در ارتباط و همکاري با دانش.
آموزان داخل و خارج از کالس درسنششبکه و پشتیبانی از همکاري دا
هاي مشتركهاي داده بر خط و ایمیل منابعی براي یافتن افراد و منابع براي پروژموتورهاي جستجو، پایگاه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي نرم افزاري آموزشی را به طور عملی نمایش دهند و چگونگی استفاده از این بسته هاي متنوع  نرم افزاري را در جستجو در مورد بسته
. یک موضوع خاص در رشته خود در کالس نشان دهند

هاي هر کدام از منابع آموزشی در مورد ویژگیI ،IIهاي تعاملی و مشارکتی بحث طراحی فعالیتها برايهاي آنو معنایی مزایا و مدودیت
.و گفتگو نمایند

 یک یا چند فعالیت آموزشی مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وب را طراحی نمایند و طراحی خود را در کالس ارائه و با
.استفاده از نظرات ارزیابانه آن طراحی را اصالح نمایند

ها نرم افزارهاي مناسب براي یادگیري مسئله محور و پروژه محور در موضوع  زمینه تخصصی خود را جستجو ها و کاتالوگدر وب  سایت
هاي خود براي موثر بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده معیارهاي و دستورالعمل هاي ارزیابی را توسعه داده و انتخاب. نماید

.توجیه نماید
به صورت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه  در رشته مربوطه را به . ا ابزارهاي آن را به نمایش در آوردطرز استفاده از محیط نوشتاري ی

.صورت بر خط طراحی نمایند
آموزي را به نمایش درآورد  و داده هاي پروژه اي پروژه براي  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانشچگونگی استفاده از نرم افزارهاي شبکه

.  آموزان را در آن وارد کننددانشکارهاي
دانشجویان در . آموزان بحث شودهاي ارتباطی و همکاري بر خط توسط معلم براي پشتیبانی از یادگیري دانشدر مورد استفاده از محیط

از تعامالت برخط خود را هایی محیط هاي مذکور یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراك بگذارد و نمونه
.نمایش دهد

29 authoring environment مجموعه ابزارهایی براي تولید محتواي دیجیتال یا ساخت نرم افزار
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کند آموزان را در انجام پروژه هاي مشترك کاري و یادگیري پشتیبانی میهاي  ارتباطی و همکاري برخط که دانشدر مورد مزایاي محیط
دانش آموزان را نمایش معلمان یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراك گذاشته و  تعامالت برخط. بحث نمایند

.دهند
هاي مشترك بحث نمایند،  هاي داده برخط و ایمیل براي یافتن افراد و منابع براي پروژهدر مورد استفاده از موتورهاي جستجو، پایگاه

خود را در آن جا جستجوهاي خود را در راستاي پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترك بر خط شرکت و تعامل نمایند، تجربیات 
.ها بحث نمایندها را با افراد دیگر به اشتراك گذاشته و در مورد آنمنعکس نمایند و آن

برنامه درسی و ارزشیابی:  3فصل
شایستگی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در یک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا، حداقل 

آموزان طراحی نماید رشته درسی براي دانش
آموزان هاي ارائه شده توسط دانشراه حلو 

ورد ارزیابی قرار را در پاسخ به این مسئله م
.دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
رشته دریک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا،  
اي طراحی گونهآموزان را بهدرسی براي دانش

مسائل، ارائه شده براي ) هاي(راه حل نماید که 
گیري آموزان از مسئله را مورد اندازهدرك دانش

.قرار دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در رشته اي مسائل پیچیدهاستفاده از فاوا،  

اي گونهآموزان بهدرسی را براي دانش
هاي ارائه شده براي راه حلطراحی نماید که 

آموزان از مسائل را مورد مسائل، درك دانش
.گیري قرار دهداندازه

درسی و ارزشیابی از طریق فاوادستیابی به اهداف برنامه
هاي کلیدي رشته درسی نقش فاوا در معرفی مفاهیم و فرآیند
افزاري در رشته درسی هاي نرمبستهعملکرد و اهداف بکارگیري
هاي داخل و خارج از کالس هاي مربوطه در محیطهاي کلیدي با بکارگیري بستهآموزان از مفاهیم و فرآیندچگونگی افزایش درك دانش

)گیريهاي یادفاوا در نظریه(
آموزان از مفاهیم و فرآیندهاي کلید برنامه درسیهاي مبتنی بر فاوا در ارزشیابی براي ارزیابی درك دانشدستورالعمل

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان

فاوا باید منجر به درك . (ودتوانند بوسیله فاوا آموزش داده شوند انتخاب شدر بخشی از برنامه درسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می
)عمیقتر از مفاهیم گردد

 توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی نمایندداده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می) متناسب با رشته(براي متن آموزشی.
هاي نرم افزاري رشته درسی خود را شناسایی و در کالس به نمایش در آورندتعداد متنوعی از بسته.
در مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی از طریق فاوا،  با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل و گفتگو ترتیب دهند.
هاي مرتبط با رشته خود بازدید برخط در کالس ترتیب دهنداز موزه .
آموزان از مفاهیم کلیدي توانند درك دانشها میه این برنامهبرنامه هاي شبیه ساز مبتنی بر وب را در کالس اجرا و در خصوص اینکه چگون

.ها در حل مسائل پیچیده توسعه دهند، بحث و گفتگو نمایندموضوعات درسی و کاربرد آن
هاي یادگیري، یک مقاله علمی و پژوهشی شناسایی و در مورد آن در کالس از طریق جستجو در اینترنت در مورد فاوا در یکی از نظریه

.بحث و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
افزاري ویژه موضوعات درسی رشته خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و توضیح دهند که چگونه این بسته ها مفاهیم و هاي نرمبسته

.کنندحل مسائل پیچیده در محیط یادگیرنده محور را حمایت می
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ر برنامه درسیهاي استفاده از محصوالت فاوا ددستورالعمل
هاي دانشی و عملکردي معلمان در استفاده از محصوالت فاوا براي افزایش درك دانش آموزان از مفاهیم، مهارت ها و دستورالعمل

. فرآیندهاي موضوع کلیدي درسی
تکالیف عملکردي و یادگیري

: دانشجو معلمان
ي سن و موضوع درسی آموزش و کیفیت  و ویژگی محصوالت فاوا ویژههاي مختلف آموزان در سالهاي واکنش دانشدر مورد ویژگی

.خاص بحث شود
دهند، ارائه دهندها را توسعه و بهبود میها تبعیت می کنند و آنهایی که از این ویژگیدستورالعمل.
ها ارائه گرددهاي  ارائه شده در کالس ارزیابی شده و پیشنهاداتی براي بهبود آندستورالعمل.

 هاي مبتنی بر فاوا  طراحی کنندداده شده، دستورالعمل) متناسب با رشته(براي متن آموزشی و اهداف ارزشیابی.
هاي العملی براي ارائه گزارشبه عنوان نمونه دستور.  (هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرندبراي محصوالت فاوا دستورالعمل

)ش شیمیآموزي از نتایح آزمایدانش
ارزشیابی مبتنی بر فاوا

 هاي مربوطهو  بررسی دیدگاه) بر خط و برون خط(ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي ارزشیابی هاي مبتنی بر فاواویژگی
معرفی ابزارهاي ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي مبتنی بر فاواراهبردهاي طراحی آزمون

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان

هاي از جمله مهارت( هاي سطوح باالتر ابزارهاي ارزشیابی فاواي در اختیار قرار داده شده، را ازمنظر این که کدامیک براي ارزیابی مهارت
. و درك بنیادي از مفاهیم کلیدي مناسب هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد..)حل مسئله، تفکر انتقادي، و 

داده شده، یک ابزار مناسب را شناسایی نمایند) متناسب با رشته(ت ارزشیابی براي متن آموزشی و اهداف مهار.
براي موضوعی در برنامه درسی دستورالعمل هاي مبتنی بر فاوا براي ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درك دانش آموزان از مفاهیم و - 

.فرآیندهاي کلیدي برنامه درسی مورد ارزیابی قرار گیرد
ها را مورد تجزیه هاي آندر کالس بحث کنند و مزایا و محدودیت) برخط و برون خط(هاي حاکم بر ارزشیابی مبتنی بر فاوا دیدگاهدر مورد - 

.و تحلیل قرار دهند
گیرد و یک نمونه آزمون برخط و برون خط براي یک موضوع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارائه نموده تا مورد ارزیابی قرار - 

.اصالحات الزم را با توجه به بازخوردها انجام دهند

پداگوژي: 4فصل
شایستگی

حل مسائل پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 
آموز آموزش دانش(دو  تکلیف مسئله محور

ي گروهی دانش آموزي و پروژه) محور
و مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی نماید 

استفاده از ضمن طرح مسائل در گروه همتا با 
ها، طراحی خود را مورد نظرات ارزیابانه آن

.اصالح قرار دهد

آموز آموزش دانش(دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی و پروژه) محور

ضمن اصالح بر فاوا را تعریف و طراحی نموده و 
سازي طرح را تشریح طرح خود، مراحل پیاده

.نماید

آموز آموزش دانش(چندین تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی بر و پروژه) محور

مراحل طراحی، فاوا را تعریف و طراحی نماید و 
آموزان ها توسط دانشسازي و و ارائه راه حلپیاده

هاي گروهی را در تکالیف مسئله محور و پروژه
.مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد



٣٦٧

هاي یادگیري مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی زندگی  سازي فعالیتطراحی و پیاده
آموزان از طریق بکارگیري مفاهیم و فرآیندها و محور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانشنقش یادگیري پروژه

مسائل واقعیهاي کلیدي در حل مهارت
 آموزي هاي دانشدر پروژه)  که با کمک موضوعات کلیدي درسی قابل حل هستند(چگونگی طراحی مسائل پیچیده و مسائل زندگی واقعی

با استفاده از منابع فاوا
هاي طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا ویژگی
کاربردي موضوعات ویژه براي فعالیت هاي کالسی که قدرت استدالل، گفتگو، مشارکت و حل مسائل هايمعرفی ابزارهاي متن باز و برنامه

.نمایدآموزان تقویت میپیچیده را در دانش
هاي گروهی  سازي تکالیف مسئله محور و پروژههاي مناسب براي پیادههاي دیجیتال و شبیه سازي یکی از روشداستان و بازي

و یادگیريتکالیف عملکردي 
:دانشجو معلمان

آموزان و بکارگیري علمی دانش رشته مربوطه را حمایت تواند درك دانشدر مورد چگونگی بکارگیري فاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که می
کند بحث نموده 

تواند مورد حمایت شود شرح داده شودها یادگیري پروژه محور میهایی که در آندر یک ارائه کالسی راه .
به عنوان نمونه (ها در کالس بحث شود آنيها در کالس در بارههاي مختلفی در این خصوص تولید نموده و پس از ارائه نمونهنمونه

)کولوژي با استفاده از وب و مفاهیم کاربرديهاي اهاي حفاظت از سامانهشناسایی راه
از طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان مربوطه همکاري نمایند.
با جستجو در اینترنت براي اهداف یادگیري داده شده، مسائل زندگی واقعی مناسبی انتخاب شود.
پروژه محور فاوا را در آن تلفیق نمایندهايبا توجه به مسائل واقعی داده شده، در فرآیند طراحی فعالیت.
آموزان ارائه دهندها به دانشهاي مناسب مبتنی بر فاوا براي معرفی آنبراي مسائل واقعی زندگی منتخب، روش.
که فاوا هاي یادگیري مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و توضیح دهندیادگیري گوناگون را که در فعالیت-راهبردهاي یاددهی

.ها تلفیق گرددتواند در آنچگونه می
محور، هاي پروژهسازي  براي حل مسائل پیچیده و واقعی زندگی و یا فعالیتطراحی و یا شناسایی یک داستان و بازي دیجیتال و یا شبیه

ارائه سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  آن
سازمان بندي و مدیریت: 5فصل

شایستگی
هاي مشارکتیگروه

3سطح 2سطح 1سطح 
انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري

به کالس درس طراحی نمایدکه در آن قادر 
و آموز محورهاي دانشتلفیق فعالیت

بکارگیري منعطفانه  فناوري براي حمایت از 
.باشداین فعالیت

انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري
تلفیق کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

و بکارگیري آموز محورهاي دانشفعالیت
و منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدهمکاري گروهی

انعطاف پذیري را در محیط هاي یادگیري
کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و بکارگیري هاي دانشفعالیت
ها منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدو همکاري گروهی 
بندي منابع فیزیکی، انسانی و زمان براي تلفیق فاوا در محیط یادگیريمدیریت و سازمان
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هاي یادگیري و تعامالت اجتماعیبه منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت (ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس سازمان بندي رایانه (
از طریق کابل، (سازي شبکه و شبکهWifi ،Blutooth30در کالس درس ...) و

ي مبتنی بر فناوريهاهاي یادگیري پروژه محور دانش آموزان در محیطچگونگی مدیریت فعالیت
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
ها شرکت و تعامالت یک از آنکه هر کدامهاي متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب اینبه طور عملی در یک کالس چینش

احی نموده و در مورد منطق خود براي این طراحی بحث یک نوع چینش را طر.   نماید را بیازمایدمیاموزان را حمایت نموده یا ممانعتدانش
.نماید

با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند.
درمورد طرح درس خود بر . آموزي درضمن انجام یک پرورژه بحث نمایندهاي مدیریت فعالیت هاي کالسی پروژه محور دانشدر مورد روش

.هاي گوناگون رایانه و منابع دیجیتال بحث نمایندمدیریت کالسی با تمرکز روي مزایا و معایب چینشحسب 

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل
شایستگی

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

یک پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي را حرفهدر راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر طراحی نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی 
به اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

دو پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
ي  ایجاد و احرفهرا در راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر مدیریت نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد

پروژه هاي ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي  ایجاد حرفهرا در راستاي یادگیريايپیچیده
ها  همکاري با سایر ت نماید که در آنو مدیری

معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد
اياستفاده از منابع دیجیتال و همکاري برخط براي یادگیري حرفه

:بررسی نقش فاوا در
اي ها و یادگیري حرفهاشتراك منابع براي پشتیبانی از فعالیت
اي خود ها و یادگیري حرفهدسترسی به کارشناسان بیرون از محیط کار و جوامع یادگیري به منظور پشتیبانی از فعالیت
اي مدیریت، تجزیه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیري حرفه

لکردي و یادگیريتکالیف عم
:دانشجو معلمان

اي را حمایت نمایند بحث نمایندتوانند یادگیري حرفهدر مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منابعی که می .
نمایندکند هدایت اي آنان را حمایت میجستجوهاي بر خط خود را براي مواد آموزشی  در جهتی که اهداف یادگیري حرفه
نتایج این جستجو را به اشتراك گذاشته و در مورد آن بحث نمایند و براي اجراي ان برنامه ریزي نمایند.
ملزم به انجام تحقیقات برخط . اي را حمایت کنند بحث نمایندتواند یادگري حرفهدر مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می

با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در این جوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و نتایج . ان و جوامعی باشندخود براي یافتن چنین کارشناس
.هاي خود در این زمینه را به اشتراك بگذارندفعالیت

ها خود الیتها در فغهاي مدیریت دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آندر مورد اهمیت توسعه مهارت
هاي خود را در این مورد توصیف نموده و به دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت. ها را مورد اریابی قرار دادهتلفیق نمایند  و کیفیت آن

.به پیوست مراجعه شود30
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.نمایش در آورده و در مورد آن بحث نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
......................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
 پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمنددیتا
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLدایال آپ، از طرق(تلفن 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu31x, Deaf Apps32 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

٣١http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٣٢en=hl&deafs.successfulmatch.com=id?details/apps/store/com.google.play://https) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهاي معرفی سختبروشورها
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
.سازي مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاواهوشمند

.، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش)1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین 
ات دانشگاه پیام نورمقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشار) 1390(آبادي، خدیجه علی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میمهارتفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت 
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد یشنهاد میارزشیابی نهایی یا پایانی که پ- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میدانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفهمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم،

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي ی دیداري از طریق نرمالکترونیکتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
LO33 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان

٣٣ Learning Object
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یادگیري همزمان (34پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

یت یادگیري فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعال
 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:
طراحی آموزشی کالس هوشمند 

طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
طراحی فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشی
  ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس ( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات ...)و
اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از ...) آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی و( یابی ورودياجراي ارزش

وثبت گزارشات آزمون هاLMSطریق 
گروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS
انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
راك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریق به اشتLCMS
 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
 ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر

LMSوLCMSروه ارزشیابی از طریق ارزشیابی ،گ
 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS
ثبت نتایج وگزارشات آزمون
اجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون
تنظیم وثبت پوشه کار

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

٣٤ Instructor – led Events
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تعریف شبکه
 ،مزایا و محاسن ایجاد شبکهدالیل شبکه سازي
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia
Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio , flash , mu. Builder
انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net
support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line



٣٧٣

»3هاي پرورشی در فعالیتکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات «درس سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1
اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

ري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب جمله سواد اطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناو
لذا . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به. گرددمی

رو معلمان که وظیفه آماده از این.آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشآشنایی و بهره
ي ها و سواد الزم در حوزهآموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیسازي دانش

- هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتفناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره

. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشصحیح از فرصت
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
واحد 1: تعداد واحد
کارگاهی

48هر واحد : زمان درس
کاربرد فناوري : پیشنیاز

2اطالعات و ارتباطات 

3هاي پرورشی در فعالیتکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

-6سازمان بندي و مدیریت  و -ICT ،5- 4پداگوژي ، - 3درسی و ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می35یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هاسیاستنوآوري در 

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که سیاست

هاي به منظور اصالح سیاست
آموزش و پرورش در مورد فاوا 

مشتاقانه و گردد تشکیل می
.داوطلبانه شرکت نماید

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش منظور اصالح سیاست
و پرورش در مورد فاوا تشکیل 

ها شرکت نموده و در بحثگردد می
هاي مرتبط، پیشنهاداتی و گفتگو
.ارائه دهد

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی سیاست

که به منظور اصالح 
زش و پرورش هاي آموسیاست

گردد در مورد فاوا تشکیل می
شرکت نموده، و عالوه بر 

ها، ها و گفتگوشرکت در  بحث
اي در خصوص نظرات ارزیابانه

، کاربست و بازبینی طراحی

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 35
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هاي در نظر گرفته شده برنامه
ها براي اجراي این سیاست

.ارائه دهد
هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي فراگیر

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت، یادگیري مهارت

حداقل یک دائمی و انعکاسی 
مبتنی بر فاوا را جامعه دانشی

.نمایدطراحی

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و یادگیري مهارت

2دائم و بازتابی دانش آموزان، 
مبتنی بر جامعه دانشی3الی 

.فاوا را طراحی نماید

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و مهارت

یادگیري دائم و بازتابی دانش 
چندین جامعه دانشیآموزان، 

متفاوت مبتنی بر فاوا را 
.طراحی نماید

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

مهارت هاي جامعه دانشی
با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 

رشد شناختی، عاطفی و (انسانی 
جسمی و آگاهی از چگونگی 
ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

و با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
مناسب براي هاي راه حل

آموزي مشکالت احتمالی دانش
و با برخورداري از بینیپیش

هاي پیچیده در این مورد مهارت
راي عملیاتی نمودن یکی طرحی ب

هاي مورد نظر ارائه از راه حل
.نمایند

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط 
و ) بهتر یادگیري براي دانش آموزان

هاي راه حلبا استفاده از فاوا  
مناسب براي یکی از مشکالت 

و با بینیوزي پیشآمواقعی دانش
هاي پیچیده برخورداري از مهارت

طرحی براي عملیاتی در این مورد 
هاي مورد نمودن یکی از راه حل

.نظر ارائه نمایند

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 
رشد شناختی، عاطفی (انسانی 

و جسمی و آگاهی از چگونگی 
ایجاد شرایط بهتر یادگیري 

و با ) براي دانش آموزان
هاي ستفاده از فاوا  راه حلا

یکی از مشکالت مناسب براي 
بینی و آموزي پیشواقعی دانش

هاي با برخورداري از مهارت
پیچیده در این مورد طرحی 
براي عملیاتی نمودن یکی از 

هاي مورد نظر ارائه راه حل
نمایند و راه حل موردنظر را در 

سازي نماید و نتایج پیاده
ابی قررا حاصله را مورد ارزی

.دهد
خود مدیریتیپداگوژي

دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که مشابه
ها  دانش آموزان قادر به در آن

هاي اجرا و بکارگیري مهارت
طراحی توسعه یافته خود باشند 

دو موقعیت با استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که متفاوت
ها  دانش آموزان قادر به در آن

هاي اجرا و بکارگیري مهارت
طراحی و توسعه یافته خود باشند 

چندین با استفاده از فاوا، 
از فرآیند گوناگونموقعیت

ها  دانش یادگیري را که در آن
آموزان قادر به اجرا و 

ه هاي توسعبکارگیري مهارت
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طراحی و یافته خود باشند .سازي نمایدپیاده.سازي نمایدو پیاده
.سازي نمایدپیاده

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه 

یک برنامه مبتنی بر از همکاران،  
که در فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه طی آن 
مبتنی بر نوآوري با استفاده از فاوا  

.نقش نمایندایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

یک برنامه مبتنی بر فاوا همکاران، 
که در طی را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی آن 
بر نوآوري و یادگیري دائم با 

.استفاده از فاوا  ایفاي نقش نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه 

هاي متنوعی برنامهاز همکاران،  
مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا 

مدرسه به که در طی آن نمایند
عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري و 
یادگیري دائم با استفاده از  فاوا  

.یندایفاي نقش نما
یادگیري 
حرفه اي 

معلم

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي دائما درحال یادگیري حرفه
یک جامعه باشد و به این منظور 

هدف خلق اي را با آموزشی حرفه
.دانش طراحی نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي باشد دائما درحال یادگیري حرفه
اي را یک جامعه آموزشی حرفهو 

با هدف خلق دانش طراحی و 
.سپس ایجاد نماید

ستفاده از فناوري اطالعات و با ا
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي دائما درحال یادگیري حرفه
اي را جوامع آموزش حرفهباشد و 

با هدف خلق دانش طراحی و 
.سپس ایجاد نماید

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت.2
3کاربرد فاوا در رشته علمی 

.باشدفصول این واحد در  دوره کارورزي و با حضور در کالس درس و مدرسه قابل اجرا می: تذکر
در ك فاوا در آموزش : 1فصل 

شایستگی
هانوآوري در سیاست

هاي ملی ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي در جلساتی که به منظور اصالح سیاست

آموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 
.مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نمایدگردد، می

هاي ملی در ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي جلساتی که به منظور اصالح سیاست

گردد میآموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 
هاي مرتبط، ها و گفتگوشرکت نموده و در بحث

.پیشنهاداتی ارائه دهد

هاي ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

هاي آموزش و پرورش در مورد فاوا سیاست
شرکت نموده، و عالوه بر گردد تشکیل می

ها، نظرات ها و گفتگوشرکت در  بحث
، کاربست و ي در خصوص طراحیاارزیابانه
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هاي در نظر گرفته شده براي بازبینی برنامه
.ها ارائه دهداجراي این سیاست

برنامه (هاي نظام آموزشی  در مورد فاوا سازي سیاستاي براي پیادههاي اصالحی آموزشی مدرسهطراحی و اجراي برنامه
)آموزش و پرورشدرسی ملی جمهوري اسالمی ایران و سند تحول بنیادین

سازي سیاست هاي اصالحی نظام آموزش ملی اي در راستاي پیادهراهبردهاي طراحی، پیاده سازي و اصالح برنامه هاي آموزشی مدرسه
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
تواند موجب اجراي این کارهایی  که میراهو ارائه )  با تاکید بر فاوا(هاي اصالحی نظام آموزش ملی بحث کالسی در مورد قصد سیاست

..هاي مدرسه گرددها در سطح برنامهسیاست
سازي هاي اصالحی را پیادههاي سیاستتواند مولفهاي در سطح مدرسه را که میهاي کاري که در آن دانشجومعلمان برنامهتشکیل گروه

.نماید، طراحی نمایند
بتدایی طراحی شده در فاز اي اجراي برنامه
 ارزیابی میزان پیشرفت برنامه
هاي پیش روي شناسایی و بررسی چالش
 اشتراك موارد ذکر شده با گروه همتا و ارائه راهبردهاي پشنهادي توسط گروه و همتایان براي غلبه بر چالش ها

هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي فراگیر
هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت

خالقیت، یادگیري دائمی و انعکاسی 
مبتنی بر فاوا را حداقل یک جامعه دانشی

.نمایدطراحی

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

مبتنی بر فاوا جامعه دانشی3الی 2آموزان، 
.را طراحی نماید

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

متفاوت چندین جامعه دانشیآموزان، 
.مبتنی بر فاوا را طراحی نماید

آموزاننرم افزارهاي تولید محتوا و منابع آموزشی براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانش
 افزارهاي تولید اي و تجهیزات و نرمضبط چند رسانه( محتواي الکترونیکی و منابع آموزشی مبتنی بر فاوا عملکرد و اهداف ابزارهاي تولید

36و نرم افزارهاي انتشار محتواي الکترونیکی...) افزارهاي چاپ، ابزارهاي طراحی وب ومحتواي الکترونیکی تولید، ابزارهاي ویرایش، نرم

آموزاندر جهت ایجاد نوآوري و خالقیت در دانش37فرآیند تولید محتواي الکترونیکی
آموزان راهبردهاي چگونگی بکارگیري منابع و طراحی محتوهاي آموزشی الکترونیکی در جهت نوآوري و خالقیت دانش توسط دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

توانند در جهت حمایت و ها چگونه میرا نمایش داده و در مورد اینکه آنافزاري و منابع تولید دیجیتالهاي نرمتعداد متنوعی از بسته
.هاي نوآورانه و خلق دانش کمک نمایند، توضیح دهندآموزان در تمرینپیشرفت دانش

راي نوآوري و هاي خاصی از این منابع در رشته درسی مورد نظر را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و توضیح داده شود که  چگونه بنمونه
. نمایندآموزان را پشتیبانی میتوانند دانشخلق دانش می

.به پیوست مراجعه شود36
.به پیوست مراجعه شود37
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آموزان افزارهاي مربوطه براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانشبا توجه به رشته علمی، طرح درسی طراحی نموده که در آن از ابزارها و نرم
این طرح درس می تواند در کالس واقعی اجرا گردد و . ارزیابی قرار گیرداستفاده شده باشد، طرح درس در کالس توسط گروه همتایان مورد 

.نتایج حاصل در گروه همتایان مورد نقد و ارزیابی و اصالحات قرار گیرد
ردهاي آموزان دیگر وگروه همتا با استفاده از فاوا به منتشر نمایند و از بازخومحتواهاي الکترونیکی تولید شده را به منظور استفاده دانش

.ها استفاده نماینداحتمالی در جهت اصالح برنامه

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
شایستگی

مهارت هاي جامعه دانشی
رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 

شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

هاي راه حلو با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
آموزي مناسب براي مشکالت احتمالی دانش

هاي و با برخورداري از مهارتبینیپیش
راي عملیاتی طرحی بپیچیده در این مورد 

هاي مورد نظر ارائه نمودن یکی از راه حل
.نمایند

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از چگونگی 

و ) ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي دانش آموزان
مناسب براي یکی هاي راه حلبا استفاده از فاوا  

و با بینیوزي پیشآماز مشکالت واقعی دانش
هاي پیچیده در این مورد برخورداري از مهارت

هاي طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از راه حل
.مورد نظر ارائه نمایند

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

ستفاده از فاوا  راه و با ا) دانش آموزان
یکی از مشکالت مناسب براي هاي حل

بینی و با آموزي پیشواقعی دانش
هاي پیچیده در این برخورداري از مهارت

مورد طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از 
هاي مورد نظر ارائه نمایند و راه حل راه حل

سازي نماید و نتایج موردنظر را در پیاده
.ابی قررا دهدحاصله را مورد ارزی

هاي پیچیده شناختی با استفاده از فاواپرورش مهارت
از جمله مدیریت اطالعات، (آموزان با استفاده از فاوا ها در دانشهاي پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این مهارتمعرفی مهارت

)38حل مسئله، همکاري و تفکر انتقادي
 آموزان هاي جستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیري اطالعات  در دانشایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی براي
هاي فاوا به منظور ایجاد و توسعه هاي کالسی در رشته مربوطه  با استفاده از ابزارها و دستگاهفرآیند طراحی واحدهاي مطالعه و فعالیت

، ساخت دانش و برقراري ارتباط 39ریزي ، یادگیري انعکاسیهاي استدالل، برنامهمهارت
هاي ارتباطات و همکاري آموزان براي بکارگیري فاوا در جهت بهبود مهارتراهبردهاي تشویق دانش
آموزان براي توسعه و استفاده از خود و دیگر ارزیابی دانشی و عملکردي مبتنی بر فاوا در موضوعات درسی راهبردهاي تشویق دانش

یادگیريتکالیف عملکردي و 
:دانشجو معلمان

هاي پیچیده شناختی ارائه کالسی در مورد مهارت
اموزانها توسط دانشي و بروز آنکارهایی براي  چگونگی کسب و توسعههاي فرایندهاي پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارائه راهارائه ویژگی

.در کارورزي اجرا گردد38
39Reflective learning

.کمک بگیرید....عیت هاي جدید تئوري کلب و یا عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موق4توانید از مدل در این مورد می
Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley
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سب منجر به بروز یک یا چند مهارت پیچیده شناختی توسط اي که کطراحی یک طرح درس مبتنی بر فاوا در رشته مربوطه به گونه
هاي ناشی از اجراي این طرح درس در جمع و بازخوردها و انعکاسدر کالس در س واقعی اجرا نمودهو آموزان در آن جاي داده شوددانش

.همتایان بررسی نموده و پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایند
هاي یادگیري مبتنی بر فاوا هاي فعالیتهاي جستجو و مدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگیارتهاي مهدر مورد ویژگی

.ها تهیه ودر کالس درس ارائه و ارزیابی گرددمونه هایی از این فعالیتگردد بحث شود و نهاي فوق میکه منجر به توسعه و بروز مهارت
هاي مبتنی بر فاوا می توانند این ریزي و یادگیري انعکاسی، ساخت دانش و این که چگونه  فعالیتبرنامههاي استدالل، در مورد مهارت

ها در واحدهاي مطالعه مرتبط با رشته،  تولید و در میان گروه هایی از این فعالیتها را ایجاد و توسعه دهند،  بحث شود و مثالمهارت
واحدهاي مطالعه تولیدي را مورد ارزیابی و نقادي قرار داده و پیشنهادهایی براي منابع اضافی ارائه همتایان به اشتراك گذاشته شود و سپس 

.دهند
ها را مورد حمایت هاي ارتباطی و همکاري و اینکه چگونه فعالیت هاي یادگیري فاوا محور می تواند این مهارتهاي مهارتدر مورد ویژگی

. ها را تولید نمایندهایی از این فعالیتو نمونهقرار دهد در کالس بحث وگفتگو نموده
اي مجازي یک نمونه مدل پیشنهاد و ارائه دهنددر مورد ارتباط و همکاري موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیري حرفه.
انعکاس ارزیابی روي هاي مبتنی بر دانش و عملکرد که براي در مورد مشخصات ارزیابی خود و همتایان بحث شود همچنین  دستورالعمل

ها تولید و سپس در کالس ها و دستورالعملگیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیتهاي خود و دیگران مورد استفاده قرار میآموخته
.ارزیابی گردد

طریق تلفیق فناوري هاي هاي کلیدي موضوع درسی و فاوا را ازهاي دانش و عملکرد محوري را که انتظارات یادگیري مهارتدستورالعمل
.نو ظهور را افزایش دهد، را توسعه دهند

پداگوژي: 4فصل 
شایستگی

خود مدیریتی
از مشابهدو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

ها  دانش فرآیند یادگیري را که در آن
آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 

طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدپیادهو 

از دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش آموزان فرآیند یادگیري را که در آن

هاي توسعه قادر به اجرا و بکارگیري مهارت
.سازي نمایدطراحی و پیادهیافته خود باشند 

گوناگونچندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش از فرآیند یادگیري را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 
طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدو پیاده

گرددآموزي میهاي دانشهاي یادگیري که منجر به ایجاد و بکارگیري مهارتنقش فاوا در ایجاد موقعیت
به عنوان الگویی براي استدالل، حل مسئله و تولید دانشهاي معلم در ضمن تدریس ویژگی
آموزان در حل مشارکتی مسئله ، تحقیق و یا هاي رشته درسی براي درگیر نمودن دانشها و چگونگی طراحی برخط مواد و فعالیتویژگی

خلق اثر
ها را در حل مشارکتی مسئله ، هایی که آني و فعالیتاهاي پروژهآموزان براي ایجاد طرحمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

.نمایدتحقیق و آفرینش اثر درگیر می
افزارها و ها و نرماي مشارکتی، تولید وب سایت و فناوريآموزان براي تولید چند رسانهمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

ي به صورتی که موجب حمایت از روند در حال انجام تولید دانش و ارتباط با سایر مخاطبان آموزهاي کاربردي انتشار پروژه هاي دانشبرنامه
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. و همتایان شود
41هاي یادگیري انعکاسیو مدل40بررسی تئوري ها(هاي خود اموزان در انعکاس آموختهارائه راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش(

تکالیف عملکردي و یادگیري
 معلماندانشجو:
هاي حل مسائل واقعی در موضوع درسی طراحی نموده و هاي شناختی خود براي نمایش عملی بکارگیري مهارتمباحثاتی بر پایه مهارت

.راهبردها و فرآیندهاي خود را براي حل مسائل و خلق دانش باهمتایان خود به اشتراك بگذارند
آموزان را در طراحی و برنامه ریزي فعالیت هاي یادگیري خود شان پشتیبانی می کند، هاي مواد درسی برخط که دانش در مورد ویژگی

هاي یادگیري بحث نموده و در گروه کاري خود چند نمونه مواد درسی برخط را تولید، در کالس اجرا و سپس ارزیابی نمایند و در انجمن
.رت برخط به عنوان الگو و نمونه باشنداي خود در حل مسائل مشارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صوحرفه

کند بحث نمایند هاي یادگیري خود را پشتیبانی میریزي فعالیتآموزان را در طراحی و برنامههاي معلم که دانشهاي فعالیتدر مورد ویژگی
.ابی قرار دهندو نمونه هاي از این فعالیت ها را تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزی

 در مورد ویژگی هاي فعالیت هاي معلم که دانش آموزان را در بکارگیري  فناوري هاي مختلف در فعالیت هاي یادگیریشان پشتیبانی
.ها تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهندکند، بحث  نموده و نمونه هایی از چنین فعالیتمی

در جوامع ) آموزانبراي پشتیبانی از دانش(ها را هاي انتشار آناي، تولید صفحات وب و روشهاي تولید چند رسانههایی از فناوريمونهن
.اي بر خط به نمایش بگذارندیادگیري حرفه

نماید، در کالس بحث نمایند و یت میهاي معلم که یادگیري انعکاسی دانش آموزان را تقویت و حماهاي آن دسته از  فعالیتدر مورد ویژگی
اي برخط مورد هایی را نیز در این مورد تولید نموده و به اشتراك بگذارند، و کارهاي انجام شده در این مورد را در جوامع یادگیري حرفهنمونه

.نقد و بررسی قرار دهند

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 

یک برنامه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  
که در مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر طی آن 
.نقش نمایندنوآوري با استفاده از فاوا  ایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
یک برنامه مبتنی از همکاران، پشتیبانی پیگیرانه

که در طی آن بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري و 
یادگیري دائم با استفاده از فاوا  ایفاي نقش 

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
هاي برنامهپشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

فاوا را طراحی و اجرا نمایندمتنوعی مبتنی بر
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی که در طی آن 

بر نوآوري و یادگیري دائم با استفاده از  فاوا  

٤٠
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عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید در تئوري کلب4از جمله مدل 
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.ایفاي نقش نمایند.نمایند
مدرسه، جامعه اي مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم

براي افزایش دانش و درك موضوعات برنامه درسی و توسعه جوامع 42هاي ساخت دانشهاي مجازي و محیطمعرفی، عملکرد محیط
یادگیري برخط و چهره به چهره و ترکیبی

هاي یادگیري و تفکر و یادگیري پیوسته ریزي هاي فعالیتدر حمایت از خالقیت و برنامه43ریزيمعرفی، عملکرد ابزارهاي فکري وبرنامه
آموزان انعکاسی دانش

د،  کالس و مدرسه هوشمنLMS ،CMS وLCMS)44)سازي، بکارگیري و مدیریتپیاده

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

آموزي ها از جوامع یادگیري دانشهاي مجازي و ساخت دانش، توصیف کند که چگونه این محیطاي متنوع از محیطضمن نمایش مجموعه
گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در اش مورد استفاده قرار میه در موضوع درسیهایی خاص از منابعی را ککنند و نمونهحمایت می

هاي یادگیري کارایی محیط. دهند توضیح دهدآموزان را مورد پشتیبانی قرار میها چگونه جوامع یادگیري دانشمورد این که این محیط
. نشان دهداند رااي که طراحی نمودهبرخط و ترکیبی، را در واحد مطالعه

هاي ریزي فعالیتتوانند از ایجاد و برنامهریزي و فکري شرح دهد که چگونه این ابزارها میضمن نمایش انواع متنوعی از ابزارهاي برنامه
ز این نمونه هایی خاص از این ابزارها در موضوع درسی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و ا. آموزان حمایت نمایندیادگیري دانش

ابزارها در واحد مطالعه طراحی شده استفاده نموده، واحد مطالعاتی را در کالس درس اجرا نماید نتایج را  بر اساس میزان حصول به اهداف
.مورد ارزیابی قرار دهد

 پیشنهاداتی براي بهبود عملکرد نرم افزارهايLMS،LCMS ،CMSارائه دهندآموزان در جهت توسعه نوآوري و خالقیت دانش.
اي که عالوه بر دستیابی به اهداف برنامه درسی، موجب تقویت و توسعه یک کالس هوشمند را طراحی، اجرا، و ارزشیابی نمایند به گونه

.اموزان گرددروحیه نوآوري و خالقیت در دانش

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل 
شایستگی

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

اي باشد و به این منظور درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق یک جامعه آموزشی حرفه

.دانش طراحی نماید

و ارتباطات و با استفاده از فناوري اطالعات 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

یک جامعه اي باشد و درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق دانش طراحی آموزشی حرفه

.و سپس ایجاد نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
وانایی، انگیزه، تمایل و برخورداري باال از ت

تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 
جوامع اي باشد و درحال یادگیري حرفه

اي را با هدف خلق دانش آموزش حرفه
.طراحی و سپس ایجاد نماید

هاي معلم به عنوان مدل یادگیرندهمعرفی ویژگی

42 knowledge-building زیر با مدل هاي ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه :
Designing collaborative knowledge building)2010(Heng-TohLengHwee,SeahHoonLay,SoJeong-Hyo

,54Volume,Education&Computers,Impacts and design challenges:environments accessible to all learners

490–479Pages,2010February,2Issue
43 planning and thinking tools مانندconcept map ،Flow chart ،Glossary of terms ،Graphing

http://www.sac.sa.edu.au/Library/Library/Topics/thinking_skills/thinking.html
.به پیوست مراجعه شود44
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 ایفاي نقش رهبري در ایجاد چشم اندازي مناسب براي مدرسه با  با تلفیق فاوا در برنامه درسی و تمرین هاي کالسی
ایفاي نقش رهبري در میان همکاران در حمایت از نوآوري در مدرسه و ارتقاء یادگیري مداوم مبتنی بر فاوا
اي مبتنی بر فاواارتقاء نوآوري و بهبود حرفهاي خود براي هاي حرفهخود ارزیابی دائم و انعکاس فعالیت
ها معرفی انجمن(ها در آموزش رشته علمیاي ، شرکت و بحث در مورد بهترین تمرینگیري از منابع فاوا براي شرکت در مجامع حرفهبهره

)معلمان در رشته علمی.. و مجامع مجازي و
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
توانند فاوا را در برنامه درسی و کالس درس خود تلفیق نمایند بحث نمایندمیمدارسهاي مختلفی که اهدر مورد ر.
نمایند، برنامه عملیاتی که در آن معلمان نقش کلیدي در کار با همکاران و مدیران مدرسه در جهت استفاده از  فاوا در مدارسشان را ایفا می

ها و ارائه راهکارهایی براي پیش بینی چالش( ها در نظر بگیرند طراحی نمایند و سپس مواردي را براي چگونگی اجراي این  پیشرفت 
) هامودن چالشبرطرف ن

هاي نوآورانه  و حفظ نوآوري در مدرسه اي براي شرکت در برنامههاي اجتماعی مبتنی بر فاوا که  محتاج آموزش حرفهدر مورد انواع حمایت
موده و به برنامه عملیاتی مبتنی بر فاوا براي ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با همکاري مدیران و همکاران طراحی ن. هستند، بحث نمایند

.   اشتراك بگذارند و راهبردهایی براي بکارگیر ابزارها و منابع خالقانه در مدرسه خود ارائه دهد
هایی از تجربیات خود را بیان نمایندنمونه. ي فاوا بحث نماینداي نوآورانه خود در حوزههاي حرفهدر مورد فعالیت.
تواند مورد استفاده قرار گیرد اي میهاي یادگیري حرفهم نوآوري و توسعه از طریق انجمندر مورد اینکه چگونه منابع فاوا براي حمایت دائ

. هایی از تجربیات مبتنی بر فاواي خود را ارائه نمایندنمونه.  بحث نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و..................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
نددیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشم
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
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هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون ثنایی میهاي مخصوص کودکان استعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu45x, Deaf Apps46 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروهزشی گروههاي آمونرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
نوآور :، تهران نشرمحمدرضا اصغرزادهمرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، مترجم )1389(، هارت دیویس گاي

هاي موجود در هنگام تدریسراهنماهاي لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه
:منابع فرعی

. هاي تولید محتواي الکترونیکی آموزشیالزامات و چارچوب) 1392(سازمان فناوري اطالعات ایران
org.projectlooksharp.www://http/ك شارپ  کانادا محتواهاي الکترونیکی تولید در پروژه لو

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارتف

٤٥http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٤٦en=hl&deafs.successfulmatch.com=id?details/apps/store/com.google.play://https) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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انند توهاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می
نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 

باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 
.نمایداي دانشجو معلم تعیین میمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري رسانههاي آموزشی طراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
LO47 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (48پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري 
 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:
طراحی آموزشی کالس هوشمند 

٤٧ Learning Object
٤٨ Instructor – led Events
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طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
 ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشیطراحی فرصت هاي یادگیري
  ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس ( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات ...)و
بی آموزشی کالس هوشمند  اجراي و ارزشیا

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از ...) آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی و( اجراي ارزشیابی ورودي

وثبت گزارشات آزمون هاLMSطریق 
گروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS
انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
 به اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریقLCMS
 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
فی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصی

LMSوLCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 
 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS
ثبت نتایج وگزارشات آزمون
اجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون
ظیم وثبت پوشه کارتن

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia
Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio , flash , mu. Builder
انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net
support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line
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»هاي پرورشیدر فعالیتاي هاي خاص حرفهتجربه«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
کنند، سرشار از عمل معلمی براي معلمانی که به آن به منزله فرصتی براي اعتالي آموزش و رشد شخصی نظر می

اول آشنایی با تجربه خاص و دوم کسب : آنان براي دانشجومعلمان دو خاصیت داردهاي نادري است که آگاهی از تجربه
هاي خاص را براي آموزش آنچه آگاهی از تجربه. هاي واقعی تربیتانگیزه و اعتماد براي عمل خالقانه در موقعیت

هاي متنوع قیت را در موقعیتتواند امید به موفاست؛ یعنی آنچه می» همزادپنداري«کند، ایجاد شرایط معلمان توجیه می
دانش «هاي معمول هایی مفید هستند که در قالبهاي خاص دربردارنده دانشحال، تجربهدرعین. و متغییر، افزایش دهد

این درس می تواند براي افزایش توانایی . اندداشته» کارآمدي حرفه اي«اند اما وارد نشده» دانش تربیتی«و » پرورشی
در طراحی فعالیت هاي خالقانه و کارآمدي موقعیتی در ارتقاء کیفیت آموزش فعالیتهاي پرورشی موثر حرفه اي معلمان 

.باشد

مشخصات درس
نظري: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت16: زمان درس

ندارد: پیشنیاز
و با (انفرادي :نحوه آموزش

حضور معلمان سرآمد 
)داراي تجربه خاص

ايحرفههاي خاص تجربه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ایی اقدام کند و هاي تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلیل چنین زمینهبه مواردي از زمینه

همچنین، داراي . برخی از اساتید ومعلمان فعالیتهاي پرورشی داراي تجربه خاص را بشناسد
دار حرفه معلمی است و خود را آماده براي هاي مسالهاحساس مثبت به عمل ابتکاري در موقعیت

. داندچنین عملی می

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 2-2، 1-2کد&

2-3
PCK 2-3، 1-3کد ،

3-3&3-4

آشنایی با 
هاي تجربه
خاص 

هاي برخی اساتید و از تجربه
معلمان موفق  مطلع است و این 
تجارب را گزارش می کند اما 
تحلیلی از دالیل و پیامد آنها 

. ندارد

هاي خاص معلمان رشته تجربه
شناسد و تخصصی خود را می

قادر است به تبیین عمل 
ابتکاري معلمان داراي تجربه 

. خاص اقدام کند

هاي خاص معلمان نه تنها تجربه
کند، ه تخصصی خود را تبیین میرشت

که بر بنیاد موارد گزارش شده به 
شناسایی اشخاص دیگر اقدام کرده و 
براي ارتباط بین آنها در جهت تولید 

. یک نظریه اقدام کرده است

مواجهه با 
تجربیات 

توانسته است ضمن پذیرفتن 
تجارب خاص در فعالیتهاي 
پرورشی، از این تجارب در 

خاص حرفه اي موقعیت هاي 
.خود استفاده میکند

ضمن به کار گیري برخی از 
تجارب خاص در فعالیتهاي 
پرورشی، ارتباط بین این تجارب 
و موقعیت هاي خاص را گزارش 

. میکند

ضمن شرکت در اجتماع یادگیري 
اساتید و معلمان داراي تجارب خاص 
در رشته به مرتبط کردن آن تجارب 

.ی کنددر زمینه هاي جدید اقدام م
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انجام 
تکالیف

هایی ارائه کرده که حاصل پاسخ
جستجوي در منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود تجربه شخصی 

. است

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی رعایت 
شده و سطحی عمیق از 
بازخوانی تجربه خود و دیگري 

. شوددیده می

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:استاي آن به شرح ذیل سازمان یافته محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع اول
و ایجاد انگیزه جهـت پیگیـري   
درس و ارزشیابی تشخیصـی و  

اعالم برنامه درس

نظرسنجی از دانشجویان پرورشی در مورد ایـن درس و بررسـی سـطح    
معرفی برنامه و سرفصل درس، تشـریح منطـق درس و   دانش مربوطه،

کاربردهاي آن براي معلمـان، معرفـی تکـالیف عملکـردي و چگـونگی      
. ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

هـا و  هاي متنوع کالس درس و ضرورتتشریح شرایط معمول و مسالهتبیین تجربه خاص معلم دوم
هاي خاص معلمی و اهمیت بکارگیري آنها گیري تجربهکلهاي شزمینه

.در اعتالي آموزش
معلماناساتید وهاي خاص یک کتاب و یک مقاله از تجربه: 1تکلیف 

.فعالیتهاي پرورشی را مطالعه و از آن گزارش ارائه کند
ســـوم تـــا 

هشتم
فعالیتهــاي پرورشــی و توســط اســاتید و  معلمــان ارائــه تجربــه خــاص هاي خاصارائه تجربه

و گفتگوي در باره تجربه )اساتید و معلمان داراي تجربه خاص( مدعوین
. گزارش شده

هـاي  همه دانشجومعلمان موظفند بـه بررسـی در موقعیـت   :2تکلیف 
اقـدام و نتیجـه را در   » ايتجربـه خـاص حرفـه   «ممکن براي شناسایی 

.جلسه آینده به کالس ارائه کنند
تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه بی فرایند کار کالسنقد و ارزیانهم

. کار
دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش معلمـان خـود اقـدام    : 3تکلیف 
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. کنندهایی از خاص بودن ان را آشکار میکنند و نمونهمی
ــم و  دهـــ

یازدهم
تجربه خاص بـراي دانشـجو معلمـان و گفتگـو     ایجاد فرصت براي ارائه ارائه تجربه هاي جدید

.درباره تجربه گزارش شده
دوازدهم تا 

پانزدهم
طراحی اشکال فعالیتهاي پرورشی، آشنایی و سـاخت دسـت سـازه هـا،     اجراي تجربه هاي خاص

بازدید از مراکز تولید دست ساخته ها و ابزارهاي آموزشی
سـاخته هـا و   دانشجویان به ارائه طرح هاي زیست ، دسـت : 4تکلیف

.تهیه گزارش از بازدید اقدام کند
ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگـوي در بـاره   هاي خاص معلمانارائه تجربهپانزدهم

. تجربه گزارش شده
تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه نقد و ارزیابی فرایند کار کالسشانزدهم

. کار
دانشجویان به بازخوانی تجربه آمـوزش همـین درس خـود    : 4تکلیف 
. کنندکنند و آن را نقد و بررسی میاقدام می

راهبردهاي آموزش و یادگیري
جانبـه دانشـجومعلمان انجـام    مشارکت همههاي کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با در این درس، آموزش

هاي مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام آموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی در نوبت. شودمی
کند و بخشی دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان داراي تجربه خاص، فرصـت آشـنایی دانشـجومعلمان و    می

بـه  . کنـد کند و فرصت گفتگـوي آنـان را ایجـاد و آن را مـدیریت مـی     تخصصی را فراهم میهايمعلمان خاص رشته
تواند بـه دانشـجومعلمان واگـذار    تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدایتی، واگذاري معرفی تجربه خاص معلمان می

جوي در واقعیات بپردازنـد و  دانشجوي این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع و جست. شود
همچنین، دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه . در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید

دقیقه در کالس درس به صورت سازمان 10ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تا دیدگاه
شود که به تشخیص آموزشگر یا به هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. یافته ارائه نظر کنند

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایـان  درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
ز دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ تواند براي همه یا برخی اها میاین قبیل پرسش. شودنیمسال انجام و ارائه 

.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50مشروط به آنکه تعداد آنها از 
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منابع آموزشی . 4
الزامی نیست؛ اما آموزشگر تالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را     1398در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال -

مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشی براي مدت استفاده از منابع. شناسایی و معرفی کند
.مقرر، در همان رشته بالمانع است

هاي به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشانی سایت» معلمان سرآمد«همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از -
یـن درس موظـف اسـت بـه جسـتجوي اجتماعـات       همچنین، آموزشگر ا. مفید براي دریافت اطالعات را ارائه کنند

تخصصی معلمان مخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفیـد را بـه دانشـجویان معرفـی و آنـان را بـراي       
. مشارکت، تشویق کند

تـاالر گفتگـوي   «اند تمامی دانشجومعلمان را براي عضـویت در  به بعد موظف1394آموزشگران این درس از سال -
.در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند» همعلمان آیند

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
در قالب یک آزمون مکتوب پایانی ايهاي خاص حرفهتجربهارزشیابی پایانی در درس : ارزشیابی پایانی

درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه ها و تجارب خود از گفتارهاي گیرد که در آن دانشجویان یادگیريصورت می
. کنندهاي آموزشگر، ارائه میمنابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسش

آموزشگر در . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
اس بازخوردهاي او به کار پژوهشی، به اصالح آن دهد تا دانشجویان بر اسمواردي که مصلحت بداند، اجازه می

. اقدام کنند
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 50: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

.مدرس مربوطه از اساتید باتجربه گروه فعالیتهاي پرورشی می باشد
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس

.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی
.زشگر و سایر منابع مفیدمطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آمو

.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می
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»پژوهش روایی: 1اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

یادگیري است که بر هاي تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت هايیکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
درصورتی که در طول برنامه آموزش . آموزشی تأثیرگذار باشد/ توانایی معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت هاي واقعی تربیتی

هاي اي دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی هاي مورد نیاز براي مواجهه با موقعیتحرفه
از آنجا که، .آموزان خود منتقل کنندورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانشآن غوطهنامعلومی که در

از تجربه را هاي واقعی کالس درس است فرصت یادگیريروایت هاي شخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیت
نیاز برنامه کارورزي این امکان را فراهم می کند تا دانشجویان به شیوة کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان پیش ممکن می

روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و در آینده بتوانند از این توانایی براي تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط آموزشی و تربیتی، 
. داي خویش بهره بگیرنسهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفه

مشخصات درس
کارگاهی:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

-: پیشنیاز

پژوهش روایی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
/ دیگري را از موقعیت هاي آموزشی/ با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خود

. اي استفاده کنندقرار داده و از این تجربیات براي توسعه ظرفیت هاي حرفه) تأمل(تربیتی مورد واکاوي 

:شایستگی اساسی
pck 3&3- 1کد -

3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

/ با تأمل بر یک روایتتجربهروایت
تجربه جدید آن را در 
قالب یک داستان ساده 
با جزئیات کم روایت 

.می کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در قالب 

و داستانی با جزئیات
پیچیدگی ها روایت می 

.کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در 

و تقالب داستانی با جزئیا
پیچیدگی هایی که 
منعکس کننده احساسات، 
افکار و توالی منطقی آن 

است را  .. ها، روند ها و
.روایت می کند

بر روایت خود تأمل تأمل بر تجربه
ها، کرده و کنش

هاي بر دیدگاه
هاي داستان تأمل شخصیت

با تأمل مجدد بر تجربۀ 
روایت درك / تفکر خود
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واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد حاضر دیدگاه

در موقعیت را در بیان 
تجربیات مورد توجه 

. قرار داده است

می کند و  می تواند با 
ارائۀ شواهدي از یافته هاي 
علمی و پژوهشی از آن 
دفاع کند یا  آنها را با ذکر 
دلیل زیر سؤال برده و نقد 

..کند

خود را از این تأمالت را با 
بهره گیري از یافته هاي 

پژوهشی در قالب / لمیع
دانش قابل عرضه به 

. دیگران ارائه کند

توانسته است داده تحلیل و تفسیر
هاي جمع آوري شده 
را طبقه بندي نموده و 
ارتباط میان طبقات را 
برقرار کند، اما نتوانسته 
آن را تحلیل ساختاري 

.  نماید

توانسته است داده هاي 
جمع آوري شده را تحلیل و 

کند و یافته هاي تفسیر 
خود را با استفاده از نقل 

.قول ها معتبر نماید

توانسته است داده هاي 
جمع آوري شده را تحلیل 
و تفسیر کند و تحلیل و 
تفسیر خود از یافته ها را 
با استفاده از روش هاي 

. مختلف معتبر نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات: فصل اول

ماهیت تجربه، یادگیري از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیري
اي براي پژوهش در عملروایت نویسی وسیله

اي پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه
چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

اهداف پژوهش روایی و کاربردهاي آن 
رواییانواع پژوهش 

: تکلیف عملکردي
اي در با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه

.قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید
البته قالب مذکور ). (ارائه کندها و مراحلش یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروري با ذکر ویژگی

.قبالً باید توسط استاد توضیح داده شود
ابزار هاي گردآوري اطالعات: فصل دوم

ماهیت اطالعات در پژوهش روایی
ابزار هاي گردآوري اطالعات در پژوهش روایی

یادداشتهاي میدانی از تجربه هاي مشترك- 
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دفترچه یادداشت هاي روزانه- 
مصاحبه ها- 
گوییداستان - 
نامه نگاري- 
هاي خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته- 
سایر منابع- 

فرآیند تحلیل داده ها
ها براي تحلیل، آماده کردن داده- 
انجام تحلیل هاي مختلف- 
هادرك عمیق و عمیق تر داده- 
ها و تفسیر معناي کالن بازنمایی داده- 

معنا دهی به داده ها
: تکلیف عملکردي

اي از ابزار هاي جمع آوري اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را نمونه
. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند/ در یک جدول به نمایش بگذارد

یک 
منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 

. هاي خود را گزارش نماید
کد گذاري: فصل سوم

انواع کدگذاري 
49کد گذاري اولیه- 

50مرور کد هاي اولیه- 

51کد گذاري محوري- 

مرور کد ها و طبقه بندي داده ها- 
مفاهیم/ مضامین- 
عمق و بینش براي ایجاد ارتباط- 

: تکلیف عملکردي

٤٩ - Initial/Open coding
٥٠ - Selective coding
٥١ - Axial coding
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فرایند کدگذاري و طبقه بندي را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روي تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و 
. بینش حاصل از واکاوي تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد/ یافته ها

تحلیل ساختاري: فصل چهارم
فرآیند تحلیل ساختاري

ي حذفقاعده- 
حذف شدید- 
تعمیم- 
ساختن- 
قاعده صفر- 

: تحلیل سه بعدي
داشتن ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی براي دربرتعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش: تعامل- 

هاي آنان سایر افراد و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه
ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ: تداوم- 

احتمالی است
هاي متفاوت اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه: موقعیت- 

ها شخصیت
: تکلیف عملکردي

را ) معلمان/ همکالسی ها(نتجربیات سایری/ تحلیل سه بعدي مجموعه تجربیات شخصی/ با استفاده از فرایند تحلیل ساختاري
. تحلیل و یافته ها را گزارش کند

اعتبار بخشی : فصل پنجم

روایی و اعتبار در پژوهش روایی
همکاري با شرکت کنندگان 

بیان دوباره روایت ها 
استفاده از نقل قول ها
رعایت مسایل اخالقی

محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 
فته هاي علمیاستفاده از نظریه ها و یا

چگونه یافته هاي پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟
: تکلیف عملکردي

یافته هاي / همکاري با شرکت کنندگان/ یافته هاي حاصل از تکلیف عملکردي در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازي

. علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگزاري کارگاه آموزشی براي آموزش پژوهش مطالعۀ 

استفاده از راهبردهاي . روایی با استفاده از رویکرد توسعه فردي و به کمک واکاوي تجربیات شخصی صورت می گیرد
ق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات مشارکتی، براي به اشتراك گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحق

.کمک می کند
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
)در دست تألیف(پژوهش روایی دکتر عطاران 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
از آنجایی که هدف این درس یادگیري از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر : ارزشیابی پایانی
ارزیابی . و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات داراي اهمیت است) توصیف(اساس تحلیل 

به / جو در طول و شرکت در سمینار هاي کالسی براي ارائه یافته هااستاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردي دانش
. اشتراك گذاشتن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد

اي بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی هاي حرفه
نمره10عملکرد پایانی 

نمره 10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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»کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

شده توسط دیگران هاي پژوهشی تولید پذیرش نقش پژوهشی از سوي معلم در کنار دو وظیفۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ استفاده از یافته
این امر بدان معناست که . سازدضرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن میآموزان، و وظیفۀ  آموزش پژوهش به دانش

به نحوي که با بینشیپیش برود، 53فاصله گرفته و به سوي تدریس و عمل فکورانه52معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادي شده
ها و اخذ بازخورد مداوم ها، کاربرد بالفصل یافتهحلاندیشی به یافتن راهپژوهشی مسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف

توانایی جمع آوري سیستماتیک اطالعات درباره، موقعیت هاي بر این اساس،. به اصالح و بهبود فرآیند هاي آموزشی و پرورشی بپردازد
وزشی، تدریس، و یادگیري دانش آموزان و متعاقباً بکارگیري روش هاي خاصی براي بهبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی خاص آم

. دانش آموزان می شود، یکی از شایستگی هایی است که معلمان در آموزش هاي بدو خدمت بایدبه آن دست یابند
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد

ساعت48: درسزمان
پژوهش و توسعه : پیشنیاز

2، کارورزي 1اي حرفه

کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با مطالعه و تحلیل گزارش یافته هاي اقدام پژوهی ها توسط معلمان تأثیر آن در بهبود فرآیند یادگیري 
. گزارش کند

تربیتی مطالعه نموده و / یک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشی
وقعیت هاي بعدي طراحی، اجرا و گزارش بازتاب هاي حاصل از این فرآیند را براي بهبود عملکرد در م

نماید 
:شایستگی اساسی

pck&Ck 1-2کد&

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

یافته هاي اقدام تحلیل یافته ها
پژوهی را از نظر تأثیر 

آن بر فرآیند یادگیري   
تحلیل وتفسیر کرده 
اما به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 

اقدامات مطالعه براي 
بعدي ایجاد می کند 

.اشاره نکرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 
یادگیري   تحلیل تفسیر 
کرده و به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 
مطالعه براي اقدامات 
بعدي ایجاد نموده را 

.گزارش کرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
فرآیند از نظر تأثیر آن بر 

یادگیري   تحلیل و 
تفسیر کرده و به 
محدودیت ها و فرصت 
هایی که این مطالعه 
براي اقدامات بعدي ایجاد 
نموده و نحوه بهره گیري 
از این نتایج در عمل 

اي خود را گزارش حرفه
.کرده است

٥٢-routinized
٥٣ - reflective
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فرآیند کار نشان می چرخه عمل
دهد که در پژوهش 
انجام شده چرخه رفت 
و برگشت میان برخی 
از مراحل رعایت شده 

. است

فرآیند کار نشان می دهد 
که در پژوهش انجام شده 
چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از یافته ها 

.رعایت شده است

فرآیند کار نشان می دهد 
شده که در پژوهش انجام 

چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از اطالعات جمع 
آوري شده، تفسیر و تبیین 
یافته ها در هر مرحله 

.رعایت شده است
گزارش با استفاده از گزارش یافته ها

زبان روایت / روزنگار
نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات 

.نیست

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 

.شده است

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / ارروزنگ

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده براي قرار گرفتن در 
چرخه پژوهش و عمل  

اي شده استحرفه

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:بخش اول 

در آموزش و پرورشسطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهشانواع،
عنوان هاي دیگران،معلم بۀعنوان پژوهشگر، معلم بههاي پژوهشعنوان بکارگیرنده یافتهمعلم به(پژوهش در حرفه معلمی -

)مدرس پژوهش به دانش آموزان
اي،اشتراك هاي رشد حرفهفکر و بازاندیشی ، دغدغهبرخورد آزادمنشانه،هم افزایی، ت( هاي معلم محوراستلزامهاي پژوهش-

دانش و تجربیات، مشارکت و کار گروهی ، نقادي و نقد پذیري، تعهد و مسئولیت براي عمل مبتنی بر پژوهش، اخالق 
)…پژوهشی و 

عمل پژوهی و ادراك هنرمندانه معلم-
عمل پژوهی و رشد حرفه اي معلم-

:فعالیت یادگیري
تربیتی / پژوهشی را مطالعه و در قالب یک گزارش یافته هاي خود رابه جهت تأثیر این نوع مطالعات در حل مسائل آموزشی-مقاالت علمی

. یا توسعه علوم تربیتی ارائه نماید
: فعالیت عملکردي

. آن ها را شناسایی و گزارش نمایدبا مطالعه نمونه گزارش هاي اقدام پژوهی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف-
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:بخش دوم 
)تعریف، ابعاد، گستره،ماهیت،( چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش -

)ضرورت و اهمیتاهداف ، پیامدها،( چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش-
تاریخچه و خاستگاه هاي عمل پژوهی-
قدام پژوهیهاي موجود در زمینه اها و دیدگاهنظریه-

:فعالیت یادگیري
. مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش هاي ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده-

: فعالیت عملکردي
تهیه یک نوشته انتقادي در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه آن در -

کالس براي بررسی و نقد
:بخش سوم 

چگونگی تشخیص مسئله،-
چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-
روش اجراي مراحل اقدام پژوهی-
چگونگی گردآوري داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی-
باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند اقدام پژوهی-

ر اقدام پژوهینقش مشورت و مشارکت د-
نقادي و اعتباریابی در اقدام پژوهیارزشیابی ،-

چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی
چگونگی مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهاي اقدام پژوهی-

)هاگزارش حاصل از فعالیت عملکردي گروه(مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس 
: فعالیت عملکردي

پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و تهیه اي از اقدامهایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونهتشکیل کارگروه-
گزارش نقد براي ارائه به کالس

:بخش چهارم 
یتدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوه-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت -

در هر مرحله ازتدوین طرح و اجراي آن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارائه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگران ( اجراي طرح
.)کننداستفاده می

: فعالیت عملکردي
: هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیرتشکیل کارگروه-
بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله براي اقدام پژوهی-
تدوین طرح -
انتخاب روش و تدوین مراحل -
زار گردآوري داده ها مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتن اب-
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باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند -
ربط انجام مشورت و جلب مشارکت  افراد ذي-
نقادي و اعتباریابی فرایند و نتایجارزشیابی ،-
اخذ بازخورد، اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا بهبود امر مورد پژوهش-
بط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهامستند سازي، ثبت و ض-

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

در کالس  در خالل . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
به تناسب ( یل و نقادي گزارش هاي مطالعات اقدام پژوهی معلمان اصول، روش و مراحل اجراي اقدام پژوهی به تحلبیان فلسفه، مبانی،

.شودو آشنا سازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می) رشته آموزشی دانشجو معلمان  
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به می) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(کامل اقدام پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندمشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میکالس ارائه داده و از نقد و

منابع آموزشی. 4
- :منبع

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي با یکدیگر همکاري و شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این ارزشیابی به صورت مداوم . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. مشارکت دارند
گیرد و بر ارزیابی توسط خود صورت می- شوداو گردآوري می54کارکه در پوشه–هاي انجام شده توسط دانشجو و بر اساس فعالیت
. شوداي میدانشجو تأکید ویژه

نمره به آزمون 8نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و 8نمره ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،
.  ایانی اختصاص می یابد پ

سایر نکات
.کنش پژوهی قبل از آغاز کارورزي سه به دانشجویان ارایه شود

٥٤ -portfolio
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»درس پژوهی: 3اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

درس پژوهی یک رویکرد براي توسعه حرفه اي است که  در ،ن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی، اجرا و اعتبار 
این رویکرد ظرفیت شگرفی براي تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستري براي . یابی آن همکاري می کنند 

درس پژوهی، دانش . گیري در مدرسه فراهم می سازد–فرایندهاي یاددهی گفتگوهاي حرفه اي در باره آموزش ، تدریس و
آموزشی محتوا را در معلمان توسعه بخشیده و با سازوکارهاي خود ، قدرت و شایستگی معلمان را براي مواجهه با مسایل فراروي 

، ضمن کار گروهی و درك اهمیت هم به این ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این درس. یادگیري توسعه می بخشد –یاددهی
اي بطور همزمان توان تخصصی خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، دانش فناوري آموزشی افزایی در توسعه حرفه

.توسعه می دهد
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هـاي  اصـول و روش : پیشنیاز
تدریس

درس پژوهی:3اي و توسعه حرفهپژوهش :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

اي در توسعه ظرفیت ها و توانایی هاي شخصی، و تأثیر آن در شکل با درك نقش مشارکت حرفه
طراحی و اجرا گیري سازمان یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه همکار

..نماید
:شایستگی اساسی

pck&Ck ــد &1-2کـ

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

افزایی و هم
ايمشارکت حرفه

در فرآیند کار جمعی 
وظایف محوله را 
انجام می دهد اما به 
هنگام قرار گرفتن در 
موقعیت هاي دشوار 
قادر نیست گروه را 

. پشتیبانی کند

در فرآیند کار جمعی 
وظایف و مسئولیت هایی 
را که منجر به حل مسایل 

. گروه میشود را می پذیرد

در فرآیند کار جمعی براي 
پذیرش وظایف و 
مسئولیت ها براي حل 
مسایل گروه استقبال می 
کند و می تواند به هنگام 
قرار گرفتن در موقعیت 
هاي دشوار گروه را 

.پشتیبانی کند
طرح درس 

پژوهی 
براي مطالعه بافت و 

مسئله / زمینه نیاز
شناسایی شده و 
ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نموده اما تحلیل نتایج 

در فرآیند مطالعه بافت و
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
مدرسه چشم انداز در سطح

مشارکت نموده و نتایج 
یادگیري دانش آموزان 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نتایج یادگیري نموده و
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یادگیري دانش 
آموزان نشان دهنده 
تأثیر عملکرد او بر 
شکل گیري یک 

اي براي گروه حرفه
ادامه مشارکت 

.  اي نیستحرفه

نشان دهنده تأثیر عملکرد 
او بر بهبود عملکرد 

.مدرسه است

دانش آموزان نشان 
دهنده تأثیر عملکرد او بر 
مشارکت براي توسعه 

اي و بهبود عملکرد حرفه
.مدرسه است

گزارش با استفاده از گزارش
روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
بازکاوي موقعیت براي 

عمل و تصمیمات 
.نیست

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، واکنشها، تأمل بر کنش

هاي و رفتارها، دیدگاه
افراد درگیر در موقعیت 
براي بازکاوي عمل و 
تأثیر تصمیمات اتخاذ شده 

/ بر عملکرد دانش آموزان
.مدرسه است

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / زنگاررو

ثبت شده نشان دهنده 
ها، تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده و تأثیرات آن بر 

/ عملکرد دانش آموزان
مدرسه در چرخه پژوهش 

اي و عمل  حرفه
مشارکتی  شده است

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري، فرصت. 2
:فصل اول 

تمهید شرایط و آماده سازي
مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -
تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-
درس پژوهی انتخابی استراتژیک براي  توسعه دانش و شایستگیهاي معلمان-
ابعاد و گستره درس پژوهی-
فرایند درس پژوهی-
و حمایتهاي مورد نیاز درس پژوهی شرایط ، فرهنگ -

: فعالیت یادگیري
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همچنین سواالتی را . با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد 
.همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح می نماید . براي شرح بیشتر موضوع مطرح می نماید 

: یت عملکرديفعال
هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفه معلمـی و تهیـه   تشکیل کارگروه

گزارش براي ارائه به کالس،
:فصل دوم 

:چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی 
تشکیل گروه درس پژوهی-
تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه-
تدوین جدول فعالیتهاي اجرایی گروهبرنامه ریزي و -
انتخاب زمینه پژوهشی براي فعالیت گروه-
تعریف مساله و انتخاب موضوع -
روش هاي نیاز سنجی-
پیش بینی شرایط و نیازمندیهاي اجراي درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري
ی را براي شرح بیشتر موضـوعات  همچنین سواالت. با مشارکت در بحث موضوعاتی را براي فعالیت درس پژوهی مطرح می کند 

.مطرح می نماید 
: فعالیت عملکردي

.در قالب کارگروههاي دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند 
:فصل سوم 

چگونگی تدوین طرح  درس مورد پژوهش
تعیین اهداف و سوالهاي پژوهشی

:متناسب با سوالهاي پژوهشیتدوین طرح درس پژوهشی 
ترسیم وضع موجود و مطلوب-
شناسایی تغییرات مورد نیاز -
تعیین هدفهاي درس-
تعیین تجارب و فعالیتهاي یادگیري-
تعیین رفتار ورودي-
پیش بینی منابع و وسایل آموزشی-
پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس-
ریسپیش بینی نحوه تفکر و واکنش دانش آموزان به تد-
تعیین معیارهاي تحقق هدفها-
تعیین روش سنجش و ارزشیابی -
تعیین چارچوب اجرایی طرح در س پژوهشی-
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: فعالیت یادگیري
.و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد. در باره چارچوب طرح درس پژوهشی  بحث می کند 

: فعالیت عملکردي
.درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نماینددر قالب کارگروههاي دانشجویی یک طرح 

:فصل سوم 
چگونگی اجراي طرح درس مورد پژوهش

تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه-
تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس-
تقسیم وظایف اعضاي گروه در حین مشاهده-
طراحی فرمهاي گردآوري اطالعات و مستند سازي مشاهده-

: فعالیت یادگیري
.در باره  چگونگی اجراي طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نکات جدیدي را براي اجراي بهینه آن مطرح  می سازند 

: فعالیت عملکردي
.طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند 

:فصل چهارم
ژرف اندیشی در باره داده ها و شواهد

انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهدنحوه-
:تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

تحلیل نتایج یادگیري
تحلیل انگیزش

تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان
طراحی مجدد درس  و اجراي آن

اجراي طرح درس جدید و مشاهده آن
ژرف اندیشی در باره اجراي دوم درس و اصالح نهایی طرح درس

: فعالیت یادگیري
در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجراي طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کننـد و نکـات جدیـدي را در ایـن زمینـه      

.مطرح  می سازند 
: فعالیت عملکردي

.نحوه اجراي آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند 
روند اجراي فعالیت گروهچگونگیژرف اندیشی در باره: فصل پنجم 

تحلیل نتایج یادگیري، تحلیل انگیزش، (نحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیري  و رشد دانش آموزان)الف 
،)تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان

.نحوه تحلیل نتایج مربوط به رشد حرفه اي معلمان عضو گروه) ب
: فعالیت یادگیري
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.توسعه یادگیري و رشد حرفه اي خود بحث می کنند در باره نتایج فعالیت گروه بر
فعالیت عملکردي

.با ارایه مستندات الزم به جمع بندي از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیري دانش آموزان و رشد حرفه اي خود می پردازند 
تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهاي گروه درس پژوهی:  فصل ششم 

رس پژوهیضرورت اشاعه نتایج د-
روش هاي اشاعه و انتشار دستاوردهاي گروه-
نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري
.در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث می کنند 

: فعالیت عملکردي
.گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

در کالس  . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استاصلی شامل پرسش و پاسخ،هاي راهبرد-
و آشنا ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( در فرایند تدریس به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات درس پژوهی 

.شودسازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان درس پژوه پرداخته می
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

مشابه سازي شرایط  ( یا نمونه اي ) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(برنامه درس پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
له را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان پردازند و گزارش کار خود در هر مرحمی)  کالس درس 

. کننداستفاده می
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
هاي با یکدیگر شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. همکاري و مشارکت دارند
- شوداو گردآوري می55کارکه در پوشه–هاي انجام شده توسط دانشجو ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت 

. شوداي میگیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژهصورت می
نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  ایانی اختصاص می یابد نمره به آزمون پ8و 
منابع آموزشی. 5

. درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، انتشارات جهاد دانشگاهی) 1392(ساکی،  رضا 
درس پژوهی راهنمایی عملی براي مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش ) 1389( استیپانک و همکاران 

مدنی ، انتشارات حکمت علوي

٥٥  -portfolio
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»1کارورزي «ل درس سرفص
معرفی درس و منطق آن. 1

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به 
پژوهشی مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و 

تربیتی و   عمق -برنامه کارورزي فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته هاي نظري با محیط هاي واقعی آموزشی. باشند
بخشیدن به تجربه هاي پیشین در جهت توسعه شایستگی هاي حرفه اي و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس 

واکاوي تجربیات به عنوان اه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاري و این برنامه در دانشگ.درس را فراهم می کند
؛ و  نیز ابزارهاي سه گانه  اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش روایتی به عنوان روش شکل دهنده عمل فکورانه/عناصر سازنده

تربیتی در سطح کالس /مطالعه مسئله هاي آموزشی. هاي مورد تاکید در برنامه تربیت معلم فکور این هدف را تعقیب می نماید
فرصت هاي یادگیري تدارك دیده . درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه اي معتبر و کسب تجربیات دست اول است

، براي شده از سوي استادان و بازخوردهاي ارائه شده از سوي آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت هاي واقعی
تکنیک ها و فنون / بهره گیري از مبانی نظري. تربیتی تدارك ببیند/ یافتن راه حلهاي قابل دفاع و پاسخ به مسئله هاي آموزشی

در برنامه کارورزي به منظور دستیابی دانشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه 
در طول برنامه کارورزي دانشجو  فرصت کسب . براي حمایت از یادگیري دانش آموزان ضروري استریزي، اجرا و ارزیابی 

. اي را کسب می نمایدتجربه براي درك عمل اثربخش، تأمل بر روي آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه
ت هاي آموزشی و تربیتی در در کارورزي یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیري روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعی

سطح مدرسه و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت هاي خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی 
/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ این یافته ها از موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلم. ارائه می نماید

روایت هاي دانشجو از موقعیت هاي مختلف مورد واکاوي . تکمیل شود)  با هماهنگی مدرسه(دانش آموزان/ اولیاء/ امعلم راهنم
.قرار گرفته و مسئله هاي شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستندات علمی گزارش می گردد

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

پژوهش و  : نیازپیش
1ايحرفهتوسعه

مشترك: نحوه آموزش

1کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد / هاي آموزشیبا مشاهده تأملی مسئله

. ی آن را تبیین نمایدو مستندات علم
. هاي تجربی حاصل از واکاوي روایت ها را ثبت و گزارش نمایدمشاهدات تأملی و یافته

:شایستگی اساسی
pk&CkP 3&2- 2کد-

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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مشاهده 1-3&2
تأملی

توانسته است موقعیت 
تربیتی در / هاي آموزشی

سطح کالس درس و 
مدرسه را با جمع آوري 
اطالعات توصیف نماید 
اما نتوانسته است 
اطالعات را به صورت 
نظام مند تحلیل و تبیین 

. نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح / آموزشی

کالس درس و مدرسه را با 
آوري اطالعات به جمع

مند توصیف نظامصورت
نموده و با استفاده از شواهد و 

.مستندات آن را تبیین نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح کالس / آموزشی

آوري درس و مدرسه را با جمع
مند اطالعات به صورت نظام

توصیف نموده و با کمک شواهد 
مستندات علمی و پژوهشی / معتبر

.ایدیافته هاي خود را ارائه نم

واکاوي 
تجربیات 

توصیفی هايگزارش
آوري شده از مطالعه جمع

موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی 
را به صورت روایت نقل 
و کدگذاري نموده اما 

-نتوانسته است کدگذاري
ها را در قالب مضامین 
سازماندهی و یافته ها را 

. گزارش کند

-هاي توصیفی جمعگزارش
مطالعه موقعیت آوري شده از 

فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 
تربیتی را به صورت روایت 
نقل و کد گذاري نموده و 

ها را در قالب مضامین گزاره
ها را سازماندهی و یافته

.گزارش نموده است

آوري هاي توصیفی جمعگزارش
شده از مطالعه موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 

اري صورت روایت نقل و کدگذ
ها را در قالب نموده و گزاره

مضامین سازماندهی نموده و با 
ایجاد ارتباط میان مضامین در 

تربیتی / قالب یک مسئله آموزشی
.تبیین نموده است

تدوین و 
ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 
نویسی رعایت شده اما 
شواهد و مستندات کافی 

نشده ها ارائه براي یافته
.است

در گزارش ارائه شده ساختار 
گزارش نویسی به صورت 
نظام مند در ثبت و ارائه یافته 
ها رعایت شده است و یافته 
ها به کمک برخی شواهد و 
مستندات پشتیبانی شده 

. است

در گزارش ارائه شده ارتباط میان 
فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 
رعایت شده و یافته ها مبتنی بر 

مستندات تجربی و علمی شواهد و
.گزارش شده است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:هفته اول

ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزي در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزي یک با تأکید بر مشاهده 
، تکالیف عملکردي در طول ترم، برنامه زمان بندي سمینارها در )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(تأملی و روایت نویسی 

شی، و تبیین فرم هاي ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، واحد آموز/ سطح مدرسه و پردیس
هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با (توزیع دانشجویان در مدارس 
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و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه تعامل از نزدیک میان استاد ). تشکیل ستاد کارورزي در سطح استان صورت گیرد
بازخورد به موقع و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت هاي واقعی از 

گفتگو تشکیل سمینار در کلیه هفته ها براي بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و . استلزامات اجرایی برنامه کارورزي است
روایت هاي / مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها. در خصوص بازخورد هاي ارائه شده از سوي اساتید ضروري است

.کندهمقطاران فرصت یادگیري انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم می/ همکالسی ها
: هفته دوم

کارگاه مطالعه موقعیت
: مدرسه بر اساس گام هاي زیر/ وقعیتی در سطح کالس درسم/ مشاهده فیلم تدریس: تکلیف یادگیري

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
هاي اگر، آنگاه، شش کاله با استفاده از تکنیک ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

در یافتن نقطه کانونی... تفکر، اسکمپر
از آنجایی که آموزش این (تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : د

هیه کرده باشد، لذا آموزش این بخش نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطالعه موقعیت بر اساس محور هاي چهارگانه ت
). بخش در جلسه ششم ارائه می شود

:هفته سوم
مشاهده آزاد 

)جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(حضور دانشجویان در مدارس 
ن روز کارورزي از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولی. تجربه اولین روز کارورزي من در مدرسه: تکلیف یادگیري

دانشجو . از زمان آماده شدن براي رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید
این موارد می . در اولین روز کارورزي مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود

رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر تواند شامل
. باشد.... مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با کارکنان مدرسه، معلمان و

:هفته چهارم
مطالعه موقعیت

تهیه شده از مشاهده آزاد از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی ) روایت(گزارش هاي 
/ اي متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطارانتشکیل گروه هاي حرفه. مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

محور هایی که گزارش ها . اي تقویت می کندربیات را به عنوان یک مهارت حرفهگروه همساالن امکان به مشارکت گذاشتن تج
: بر اساس آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ دنبه گونه دیگر دی(بازنگري : ج

.تفکر و اسکمپر
طرح / بازبینی شواهد جمع آوري شده براي دستیابی به درك عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت(تعیین نقطه کانونی : د

).مسئله
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: هفته پنجم
مطالعه موقعیت

در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد هاي . شواهد بیشتر براي بیان مسئله/ ر مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیازحضور د
شواهد / پرداخته و با جمع آوري اطالعات) مدرسه(همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت/ ارائه شده از سوي همساالن

. ن مسئله تکمیل می نمایدبیشتر گزارش خود را براي یادگیري روش تبیی
:هفته ششم

مطالعه موقعیت
آوري شده از گفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع

. به تبیین مسئلهمرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات مربوط . موقعیت مورد مطالعه به تبیین مسئله مبادرت می نماید
)مرور)(بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
)مرور) (شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

)مرور...(تفکر، اسکمپر
). آموزش(تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : ه

نسخه اي از مجموعه فعالیت هاي انجام شده در مطالعه موقعیت به : توسط چه کسی تنظیم می شود؟... شرح تنظیم پوشه کار
منظور همان . ... اي دانشجو ضبط گردده در محورهاي مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفههمراه بازخوردهاي ارائه شد

پورتفولیو -پوشه کار است؟  پرونده توسعه حرفه اي با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان اي
.ن امر شودبوده ایم ؟ باید به سمتی برویم که دانشجو خود متکفل ای

: هفته هفتم
مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه

موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها : تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي
( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ....) آبخوري، سرویس ها، کالس ها، راهرو هاکتابخانه، زمین ورزش، (

) فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود(شناسایی و تبیین مسئله ......) کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازي، سایت و
اي از توصیف نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(قالب روایت نگاري این گزارش در. پردیس/ ارائه یافته ها در سمینار مدرسه

موقعیت فیزیکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد 
.به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

ارائه شده توسط استاد به منظور درك موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیري گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي: پوشه کار
. دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

: هفته هشتم
پردیس/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه

ازمانی، روش هاي بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار تهیه گزارش از ساختار س: تکلیف عملکردي
فرم (آن در قالب روایت نویسی . در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین

و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و اي از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل نمونه. تنظیم شود) پیوست
.بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
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گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر : پوشه کار
. زان در پوشه کار ضبط گرددیادگیري دانش آمو

:هفته نهم
بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح / تعامالت در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی

مدرسه/ پردیس
ك حاالت در(روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان : تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي

میزان (تعامالت دانش آموزان با یکدیگر ...) روانی دانش آموزان، برنامه ریزي براي ایجاد جو مثبت و سازنده در فضاي کالس و
/ یافته ها در سمینار مدرسه. ،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود....)احترام، همدلی، همکاري و

اي از توصیف تعامالت و روابط عاطفی در سطح نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(رش در قالب روایت نویسی این گزا. پردیس
مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به / کالس درس

.منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
ارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك روابط عاطفی و تعامالت در سطح گز: پوشه کار

.کالس درس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد
: هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم

مدرسه /  ازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیسب/ مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش
جو و فضاي عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد هاي آموزش، : تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: تکلیف عملکردي

ن مباحث، میزان سازماندهی تکالیف یادگیري، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بود
این . شناسایی و تبیین شود...) درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیري، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیري و

اي از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(گزارش در قالب روایت نگاري 
کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد تفسیر آن در کالس بحث

.ارائه گردد
. گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد: پوشه کار

: هفته چهاردهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

هاي روایتی  از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط اي از پژوهشنمونه
استاد مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوي آن در آموزش حرفه اي مراحل تحلیل ساختاري روایت ها 

.  مدرسه آموزش داده شود/ س درسبر روي گزارش هاي تهیه شده از سطح کال) بند الف و ب(
تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزي

تحلیل ساختاري روایت ها
کدگذاري باز)1
کدگذاري محوري و انتخاب مضامین )2

قرار نشد از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از ... مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی: تکلیف یادگیري
. محورهاي فوق و جمع بندي یافته ها براي ارائه به کالس

:تکلیف عملکردي
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تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
کالس درس و  کدگذاري آن ها براي یافتن مضامین/ حلیل و واکاوي گزارش هاي تهیه شده از مدرسهت: ب

: هفته پانزدهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

اي از پژوهش هاي روایتی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط نمونه
مدرسه / از کالس درس) بند ج و د(گیرد و مراحل تحلیل ساختاري بر روي روایت هاي تهیه شده استاد مورد بررسی قرار

.  آموزش داده شود
تحلیل ساختاري روایت ها

ارتباط مضامین با یکدیگر)3
تبیین مسئله )4

:تکلیف عملکردي
تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
و واکاوي گزارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئلهتحلیل : ب

/ بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه(سمینار : جلسه شانزدهم
)پردیس

وقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله هاي تبیین شده به همراه در این نشست دانشجویان یافته هاي خود از مطالعه م
. راه حل هاي مبتنی بر یافته هاي علمی ارائه نموده و یافته ها در کالس به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

در این گزارش دانشجو باید . نماینددانشجویان گزارش یافته هاي خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم: تکلیف عملکردي
. یافته هاي خود را از مسئله هاي مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهشی قابل دفاع ارائه نماید

.گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه اي ضبط می گردد: پوشه کار
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

کارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت هاي تقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بهراهبردهاي مس
واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و فردي ارائه 

. می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

باید یافته ارزشیابی پایانی در درس کارورزي یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان: ارزشیابی پایانی
مطالعه شده در دروس (هاي خود از مطالعه موقعیت هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته هاي علمی پژوهشی 

.شوداین جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می. از آن دفاع نمایند) نظري
گزارش هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي سطح ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به : ارزشیابی فرآیند

... میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته هاي جدید، پاسخ به بازخورد هاي داده شده و. مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد
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و مبناي برنامه ریزي کلیه گزارش ها به همراه بازخورد هاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط: ارزیابی پوشه کار
یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و . اي در پایان دوره قرار می گیردبراي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه

. یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد
ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد
: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه
امیتاز 40:   ـ گزارش هاي عملکردي مرحله اي

امتیاز 40:  ائه گزارش پایانیـ تدوین و ار
: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی
بنديتنظیم فهرست و فصل.7
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.8
نگارش ادبی و فنی.9

اعتبار داشتن گزاره ها.10
ظرافت و زیبائی ظاهري.11
صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها.12
عوامل دیداري و هنري مکملارایه نمودارها و .13
هاارائه راه حل ها و پیشنهادهاي برخاسته از یافته.14
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.15
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.16
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»2کارورزي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

و 56هاي علمی، شهودگیري از یافتهیافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهرهرا فرایندي سازمانتدریس اگر 
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزي به جاي تمرکز انحصاري بر آموزش فنون، بدیل و منحصر بههاي بیخالقیت در موقعیت

هاي واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به نه با موقعیتفعاالنیازمند آن است که دانشجومعلم 
اندوختهپرداخته و با آگاهی انتقادي نسبت به تجربیاتهاي یادگیريموقعیتمنطقی به بررسی / هاي استداللیکارگیري روش

خاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از که به آنان در اتردازندیی بپهاوارهبه آفرینش الگوهاي ذهنی و طرحه دش
.ریزي کمک کندتصمیمات جهت برنامه

انجام مکان و زمان خاصچه او در یک و آنهاي شخصی معلم ویژگیاست و باوابسته به موقعیت، تدریس عملی
دانشجومعلم را در آن است تا ، به دنبال2هاي یادگیري تدارك دیده شده در کارورزي از این رو فرصت. دهد مرتبط استمی

است قرار داده، به آنان )60، فراشناختی59، موقعیتی58اي، رویه57بیانی(که ترکیبی از انواع مختلف دانش دانش کاربرديمعرض 
. بپردازندهاي تربیتیتأمل در باره موقعیتکمک کند تا به 

بازاندیشی در خصوص و بررسی نتایج، تجربیات مستقیمکسب امکان هاي یادگیريطراحی فعالیتدر این برنامه از طریق 
، 61تکالیف اصیل، دانشجو با قرار گرفتن در معرض 2در برنامه کارورزي . را به دست آورندهاي خوددریافتو هاي مختلفدیدگاه
و نهایتاً ) هاي بزرگوهگر/هاي کوچکفردي، گروه(مشارکت در فرآیند آموزشرا به طور مقدماتی از طریق تأمل در عملتوانایی

چه درکالس به  درك صحیحی نسبت به آندرس کسب خواهد نمود و هاي یادگیري در سطح کالساجراي مستقل فعالیت
به شناخت فرآیند تأملی، به عنوان یک ریزي، اجرا و ارزیابیآگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامه. یابدجریان دارد دست می

.دانشجو کمک خواهد کردسبک تدریس و نوع تفکر،ايگیري حرفهجهت

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

1کارورزي : پیشنیاز
مشترك: نحوه آموزش

2کارورزي : نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

، نیازهاي فردي/ مشکالت) درس یا مدرسهدر سطح کالس(مطالعه موقعیت یادگیريبا تداوم . 1
نیازهاي / هایی را براي رفع مشکالتفعالیتکند و بازشناسی/ شناساییبزرگ را / هاي کوچکگروه

. نمایدیادگیري طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی
.نمایدهاي خود را روایت یافتهنموده و واکاويرا مشارکت در فرآیند آموزشاز تجربیات خود. 2

:شایستگی اساسی
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

٥٦- Intuition
٥٧  -Declarative knowledge
٥٨- Procedural knowledge
٥٩ - Conditional knowledge
٦٠ - Metacognitive Knowledge
٦١-Authentictask
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3سطح 2سطح 1سطح هامالك

مطالعه 
موقعیت

هاي یادگیري را موقعیتتوانسته است 
. آوري اطالعات توصیف نمایدبا جمع

نیاز را به / اما نتوانسته است مشکل
. کمک شواهد تبیین نماید

هاي یادگیري را با توانسته است موقعیت
مند آوري اطالعات به صورت نظامجمع

نیاز / براي شناسایی مشکل یادگیري
هاي بهینه را با /حلتوصیف نموده و راه
آوري شده از موقعیت کمک شواهد جمع

تبیین نماید

را با هاي یادگیريموقعیتتوانسته است
مندصورت نظامبه آوري اطالعاتجمع

نیاز/ شناسایی مشکل یادگیريبراي 
و هاي بهینه/حلراهتوصیف نموده و 

روش مداخله را با کمک شواهد معتبر و 
.تبیین کندهاي علمییافته

 فعالیت
/ آموزش

یادگیري

فعالیت یادگیري طراحی شده ناظر به 
شناسایی شده در یکی از مسئله / نیاز

) فردي، گروه کوچک، جمعی(انواع 
است، اما گزارش اجرا و ارزیابی نشان 

رفع / دهنده تأثیر گذاري بر حل مشکل
.نیاز نیست

فعالیت یادگیري طراحی شده از انسجام 
برخوردار است و گام هاي اجراي آن به 

ارزیابی از . وضوح مشخص شده است
تأثیرگذاري بر دهنده اجراي فعالیت نشان

فردي، گروه (رفع نیاز در انواع / مسئلهحل
.است) جمعی/ کوچک

فعالیت یادگیري طراحی شده، امکان 
ایجاد انعطاف و اتخاذ تصمیمات آگاهانه 

یادگیري را / ناظر به موقعیت آموزش
فراهم نموده و نتایج ارزیابی از اجراي نیز 

هاي به حلکننده تأثیر راهمنعکس
رفع نیاز در / مسئلهده در حلکارگرفته ش

.است) جمعی/ کوچکفردي، گروه(انواع 

توسعه 
ايحرفه

هاي گزارش عملکرد شامل فعالیت
سال است، اما انجام شده در طول نیم

دهنده اي که انعکاسها به گونهیافته
ها، توانایی/ دالیل موفقیت

اي خود و هاي حرفهمحدودیت
ارائه نشده هایی براي توسعه آن راه

.است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است اما هاي حرفهمحدودیت

اي ارائه راهکارهایی براي توسعه حرفه
.نشده است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها و یافتهسال است شده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است و هاي حرفهمحدودیت

اي راهکارهاي عملی براي توسعه حرفه
.ارائه شده است

تدوین و 
ارائه 

گزارش

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
بندي یادگیري کد گذاري، و طبقه

ها در قالب مضامین و ساختار گزاره
انجام شده،اما شواهد و پژوهش روایتی 

ها ارائه مستندات کافی براي یافته
.نشده است

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش روایتی 
رعایت شده و شواهد و مستندات کافی 

.ها ارائه شده استبراي یافته

هاي موقعیتدر گزارش ارائه شده از
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش 
روایتی رعایت شده و شواهد و مستندات 

.مبتنی بر مستندات تجربی و علمی است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
: جلسه اول

بندي ها، برنامه زمانهاي یادگیري، شیوه تنظیم روایتمعرفی برنامه کارورزي و تکالیف عملکردي، نحوه طراحی فعالیت
. سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد
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:جلسه دوم تا شانزدهم

تواند در سطح مدرسه یا جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزي برحسب مورد میدر طول این
هاي یادگیري که در سطح ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزي از آن. واحد آموزشی تشکیل شود
اول در زمینه یادگیري دست خواهد یافت لذا، ضروري است کند و از این طریق به تجربیات دستکالس درس مشارکت می

آموزان را در سطح نیازهاي تأثیرگذار بر یادگیري دانش/ هاسال اول، مسئلهدانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیم
تدوین نموده و با هدایت هاي یادگیري طراحی و ها را در قالب فعالیتهاي کوچک، گروه کالسی شناسایی و آنفردي، گروه
پاسخ به / به حل مسئله ) به صورت مشترك با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید(معلم راهنما 

گفتگو با . آموزان باشدهیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهاي شناختی یا عاطفینیازها می/ هااین مسئله. نیازها اجرا نماید
اي که منجر شجو قبل و بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجراي فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونهدان

هاي گفتگو قبل و پس از اجراي فرم(بهبود آن باشد/ به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکارهاي ارتقاء
).فعالیت ضمیمه است

توان هاي شناسایی شده از سوي دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میجه به این که مسئلهبا تو: توصیه
. هاي یادگیري به صورت فردي، گروه کوچک، جمعی اقدام نمودهاي مطالعه شده نسبت به اجراي فعالیتبرحسب موقعیت

). هاي یادگیري بر عهده مدرس محترم استین موقعیتگیري در خصوص تقدم و تأخر در اجراي هر یک از اتصمیم
شود در یک هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدرصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله

هاي ه و فعالیتنیازها اقدام شد/ هانشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله
توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود

ها براي ورود به ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه
نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. نظر استاد راهنما اقدام نمایندعرصه با

. گرددمی
: هاي کالسیتکالیف عملکردي براي مشارکت در فعالیت

.ماها با هماهنگی معلم راهنهاي یادگیري و اجراي مستقل فعالیتتهیه طرح براي مشارکت در فعالیت.1
حل مسئله به صورت فردي و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.یادگیري بعدي

حل مسئله به براي گروه کوچک و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، / ي رفع نیازطراحی فعالیت یادگیري برا.3
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیتهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.موقعیت یادگیري بعدي
کالس درس و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم / سطح جمعیحل مسئله در/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.4

ها و ارائه پیشنهادها براي بینیراهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.طراحی موقعیت یادگیري بعدي

تکالیف عملکردي براي اجرا توسط دانشجو
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حل مسئله به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند / نیازطراحی فعالیت یادگیري براي رفع.1
.ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بعديبینیاجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

ر نظر معلم راهنما، تهیه حل مسئله به براي گروه کوچک به صورت فردي زی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.یادگیري بعدي
درس به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، کالس/ حل مسئله در سطح جمعی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.3

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیرش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیشتهیه گزا
.موقعیت یادگیري بعدي

هاي الزامیمحور طراحی فعالیت
آموزانطراحی فعالیت یادگیري براي درگیر نمودن دانش- 
طراحی فعالیت یادگیري براي مرور مباحث - 
هاي کار مشارکتییادگیري براي آموزش مهارتطراحی فعالیت - 
هاي تفکرطراحی فعالیت براي پرورش مهارت- 
طراحی تکلیف یادگیري براي یکی از موضوعات درسی- 
آموزان هاي دانشطراحی فعالیت رفع بدفهمی- 
هاي تحصیلی طراحی فعالیت براي رفع عقب ماندگی- 
)نظمی، عدم رعایت قوانینمثل بی(ی بهبود عملکردهاي عاطف/ طراحی فعالیت براي تقویت- 
هاطراحی فعالیت یادگیري براي سنجش آموخته- 
ها به تشخیص معلم راهنماسایر فعالیت- 

: ساختار طراحی فعالیت ها
پیامد/ هدف- 
هاي اجراي فعالیتگام/مراحل- 

-.....
-....
-....
-.....

منابع آموزشی مورد نیاز/ مواد- 
آموزان در فرایند اجرادانشروش بازخورد دادن به - 
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته- 
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تهیه گزارش از اجرا
...........

سمینارها
:شودسمینارها در دو شکل اجرا می

بینی شده با مشارکت معلم ها و بر اساس طرح پیشدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي فعالیت: الف
.ریزيدانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامهراهنما براي کمک به 

تر از ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته: ب
.تجربیات کسب شده

انواع سمینارها
سال و الزامیسمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم

ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(نظر به صورت ماهیانه و الزامیها و تجربیات و تبادلارهاي جمعی براي انتقال یافتهسمین
)مدرس

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

هاي یاگیري با رویکرد شناختی، و به کارگیري راهبردهاي شناختی براي حی فعالیتبرگزاري کارگاه آموزشی براي طرا
ها در سطح درس، رویکرد تجربی براي اجراي فعالیتهاي یادگیري در سطح کالسمطالعه و تحلیل نقادانه موقعیت

ارهاي کالسی و به جمعی، راهبردهاي مشارکتی، براي مشارکت در سمین/ هاي کوچکدرس به صورت فردي، گروهکالس
.بحث گذاشتن تجربیات و ارائه یافته

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
ارزشیابی پایانی در درس کارورزي دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم :ارزشیابی پایانی

ها، شرکت بینیهاي یادگیري و ارزیابی از نتایج بر اساس پیشهاي یادگیري، اجراي مستقل فعالیتراهنما در اجراي فعالیت
هاي خود از در این سمینارها دانشجویان باید یافته. دانشجویانها و تجربیات به سایر در سمینارهاي کالسی براي ارائه یافته

ارائه و ) مطالعه شده در دروس نظري(هاي علمی پژوهشی هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافتهمطالعه موقعیت
. از آن دفاع نمایند

سال و هاي ارائه شده در طول نیمگزارشارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسمینارهاي سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... بازخوردهاي داده شده و
شده در پوشه توسعه ها به همراه بازخوردهاي دادهها از اجراي فعالیتطرح تهیه شده و کلیه گزارش: کارارزیابی پوشه

اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه
. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی
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سال مربوط به گزارش بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیم):مامدیر و معلم راهن(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. گرددعملکردي است که از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
تیاز ام20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
هاي ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-

امتیاز30ذکر شده 
با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما -

امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك
. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.17
مفاهیم کلیديارائه مقدمه، هدف و تعاریف و .18
نگارش ادبی و فنی.19
هااعتبار داشتن گزاره.20
ظرافت و زیبایی ظاهري.21
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.22
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.23
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.24
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.25
عایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلیر.26

شود در هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله
هاي نیازها اقدام شده و فعالیت/ هایک نشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود
ورود به ها براي ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه

نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایند
T7)/4ص/3پ(. گرددمی

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
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هاي ذکر مالكها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-
امتیاز30شده 

تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس -
امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك

)7,8/7Tصص/3پ(. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
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»3کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

گیرد و با مطالعه بافت را بر عهده می) دقیقه90/ 45(، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس3در کارورزي
62علمی ارائه شده در برنامه درسیهاي مهارت/ اي که آموزش در آن جاري است، طرح یادگیري را براي آموزش مفاهیمو زمینه

آموزان حساس بوده و عمیقاً با هایی باشد  که نسبت به یادگیري دانشي فرصتچنین طرحی باید دربرگیرنده. نمایدتدوین می
نیز بینی شده در طرح یادگیريماهیت تکالیف یادگیري و عملکردي پیش. نمایدها ارتباط برقرار میبافت و بستر واقعی زندگی آن

سازي یادگیري فراهم یکپارچهآموزان ارتباط برقرار کند و امکان هاي پیشین و جدید دانشمیان تجربیات و دانستهباید بتواند 
.نماید
تواند به دانشهایی که در بافت و زمینه یادگیري وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزي دانشجو با طرح پرسشبرنامه

هایی براي کارگیري دانش و تجربه پیشین و عالیق شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارك دیدن فرصتآموزان در به 
هاي حاصل از این تجربه براي یافته. یابدآموزان، ادامه میها از سوي دانشفرضیه/ هاها، طرح پرسشبه تجربه گذاشتن دریافت

با توجه به این که -هاآموخته/ شود و نتایجسازي شده به کارگرفته میشبیه/ ها، در موقعیت واقعیرفع بدفهمی/تردرك عمیق
. شودبراي استحکام بیشتر یادگیري به  اشتراك گذاشته می-هاي متفاوتی را دارا هستندفرضیه/ یادگیرندگان امکان طرح پرسش

ه از راهبردهاي یادگیري در شرایط جدید به کار آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با استفاددر این فرآیند دانش
دانشجو از طریق ثبت ) هاگام(در طی این مراحل . هایی که در فرآیند یادگیري طرح شده پاسخ دهندپرسش/ بگیرند و به عالیق

هدایت این ها بصیرت بیشتري نسبت به اثربخشی طرح یادگیري و هاي تأملی و پاسخ به آنها با طرح پرسشو واکاوي روایت
هاي شخصی، و نحوه سازگار نمودن منديها و توانهاي محیط آموزشی، تأثیر آن بر عملکرد خود، ویژگیفرآیند، درك واقعیت

ها باید بتوانند حس کنجکاوي این پرسش. آوردهاي پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست میهاي خود با موقعیتتوانایی
/ هاي تجربیاي در کالس، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عمل، آزمون مجدد یافتههاي مسئلهقعیتدانشجو را براي مطالعه مو

گیري و پس از هایی که در فرآیند تصمیمعالوه بر این پاسخ به پرسش. پژوهی محدود فردي برانگیزدرا در قالب کنش... علمی و
اي که در آن دست به عمل اي و بافت و زمینهفرآیند توسعه حرفهساز عمل جدید بوده و دانشجو را درزمینهشود آن مطرح می

این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردي است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازي در .کندخواهد زد، یاري می
.ه استاي خود در موقعیتی است که در آن دست به عمل زدسازي درك و فهم، و اصالح عملکرد حرفهعمل، به

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

2کارورزي : نیازپیش
مشترك: نحوه آموزش

3کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي اساسی را شناسایی و طرح یادگیري را طراحی، مهارتکتاب درسی مفاهیم و / درسیبا تحلیل محتواي برنامه

ها به موقعیت جدید را مورد آموزان در انتقال آموختهاجرا و ارزیابی نموده، و تأثیرات آن بر نتایج توانایی دانش
.ارزیابی قرار دهد

یه بر عقالنیت عملی در قالب نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تک
. پژوهی فردي گزارش کندکنش

:شایستگی اساسی

).با توجه به این که سند برنامه درسی معموالً در اختیار معلمان قرار ندارد می توان از کتاب درسی لستفاده نمود(کتاب درسی / برنامه درسی-62
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Ck &pkP 3&2-2کد-
2&1-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

در طرح یادگیري مفاهیم طراحی
هاي اساسی و مهارت

برنامه شناسایی شده اما 
تکالیف یادگیري و 

بینی شده عملکردي پیش
ها و امکانات با محدودیت

موقعیت یادگیري، 
تجربیات و دانش پیشین 

آموزان تناسب دانش
. ندارد

در طرح یادگیري مفاهیم و 
هاي اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف 
یادگیري و عملکردي ناظر 
به بافت  فرهنگی و 

آموزان است اجتماعی دانش
و تجربیات، دانش پیشین و 

آموزان را عالیق دانش
ر داده مبناي طراحی قرا

.است

هاي در طرح یادگیري مفاهیم و مهارت
اساسی برنامه شناسایی شده و فرصت
هاي یادگیري تدارك دیده شده ویژگی

هاي منحصر به فرد  در یک بوم 
را براي پاسخ به دامنه تفاوت63خاص

آموزان مورد توجه هاي فردي دانش
.قرار داده است

هدایت 
فرآیند 

یادگیري

در فرآیند یادگیري 
تکالیف یادگیري و 
عملکردي طراحی شده 
را مطابق پیش بینی اجرا 
می کند و فرایند آموزش 
از انعطاف الزم براي 
متناسب نمودن آن با 
اقتضائات محیط واقعی و 
پاسخ به نیازها برخوردار 

.  نیست

هدایت فرآیند یادگیري از 
انعطاف الزم برخوردار است 

و و تکالیف یادگیري
عملکردي طراحی شده 
متناسب با اقتضائات محیط 

واقعی، نیازهاي ایجاد شده  
در فرآیند یادگیري تعدیل 

.  گرددمی

هدایت فرآیند یادگیري ناظر به تقویت 
سطوح پیچید تفکر است و عدول از 

بینی شده در طراحی تصمیمات پیش
هاي یادگیري متناسب با فرصت

ایجاد اقتضائات محیط واقعی، نیازهاي
شده در فرآیند آموزش براي پاسخ به 

بدیل موقعیت یادگیري مورد شرایط بی
.  گیردتوجه قرار می

توسعه 
اي حرفه

چرخه فرآیندعمل از 
مرحله شناسایی مسئله تا 
بازتعریف مسئله دنبال 
شده است اما گزارش 
مستند به تجربیات کسب 
شده و همراه با 
پیشنهادات عملی براي 

هاي بعدي موقعیت

چرخه فرآیندعمل از مرحله 
شناسایی مسئله تا 
بازتعریف آن دنبال شده 
است و گزارش ارائه شده 

یات کسب مستند به تجرب
شده به همراه پیشنهادات 
عملی براي اقدام بعدي 

.است

چرخه فرآیندعمل از مرحله شناسایی 
مسئله تا بازتعریف آن دنبال شده است 
و گزارش ارائه شده مستند به تجربیات 
حاصل از عمل تأملی در فرآیند کنش 
پژوهی فردي است و منعکس کننده 

سازي در عمل، بهبود درك و مسیر به
و اصالح عملکرد خود در موقعیتی فهم

است که دانشجو در آن دست به عمل 

٦٣- /
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.زده است.نیست

تدوین و 
ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 
رعایت شده اما تحلیل و 

ها مبتنی بر تفسیر روایت
/ شواهد و مستندات متقن

مند براي دفاع از نظام
.ها نیستیافته

در گزارش ارائه شده 
ساختار کار به صورت نظام

مند حاصل ثبت و واکاوي 
ها و متکی بر روایت

عقالینت عملی در فرآیند 
پژوهی فردي است و کنش
ها به کمک برخی یافته

شواهد و مستندات 
. پشتیبانی شده است

در گزارش ارائه شده ساختار کار به 
مند حاصل ثبت و واکاوي صورت نظام

عملی ها و متکی بر عقالنیتروایت
پژوهی است و نتایج در چرخه کنش

فردي نشان از تأثیر تصمیمات در نتایج 
آموزان دارد و این یادگیري دانش

تصمیمات به کمک شواهد و مستندات 
.تجربی و علمی معتبر شده است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: جلسه اول

بینی شده، شیوه ثبت پژوهی فردي، نحوه تهیه طرح یادگیري با تمرکز بر فرایند پیشمعرفی برنامه کارورزي و فرآیند کنش
بندي سمینارها در سطح تجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان

. ها  و سطوح موفقیتیادگیري و مالكمدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهاي 
:جلسه دوم تا شانزدهم

کتاب (هاي یادگیري براي بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتواي برنامه درسیتهیه طرح
براي (استاد راهنما . استها به موقعیت جدید آموزان براي انتقال آموخته، اجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش)درسی

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز -دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصی
باید بر فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشته باشد و ) موضوعات درسی

فرآیند تحلیل محتواي برنامه. اي ثبت و ضبط گرددحرفهه منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعهبازخوردهاي ارائه شده ب
هاي اساسی براي تهیه طرح یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد درسی و استخراج مفاهیم و مهارت

از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به . گیردراهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می
در طول این . بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نمایدپژوهی فردي پیشاي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنشگونه

در قالب سمینارها بر ... تجربیات وجلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروري است و جلسات بررسی براي بازخورد دادن، انتقال
معلم راهنما قبل و پس / گفتگو میان استاد64فرم پیشنهادي. (تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شودحسب مورد می

).از اجراي طرح یادگیري ضمیمه است
ژوهی فردي از اهمیت زیادي هاي شناسایی شده براي شروع کنش پبا توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله:توصیه

ریزي الزم را به منظور کمک برنامه2و 1شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي برخوردار است لذا، توصیه می

.تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگري قرار گیردها میفرم-64
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فرآیند رفت و برگشت براي . آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایندبه دانشجو براي تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي موفقیت
. هاي متعدد باشدمسئله ممکن است نیازمند طراحیحل

درس متمایز هاي رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهاي یادگیري تهیه شده احتماالً با روشبا توجه به این که ماهیت طرح
و مدیریت مدرسه باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنمافضاي یادگیري متفاوتی می/ است و نیازمند تدارك منابع و مواد آموزشی

امکانات و همکاري با دانشجو براي / تأمین منابع. هاي یادگیري از سوي استاد راهنما و دانشجو الزامی استبراي اجراي طرح
.شرط تأیید استاد راهنما از سوي واحد آموزشی الزامی استتهیه آن به

: تکالیف عملکردي
طراحی و اجراي طرح کنش پژوهی فردي: الف

ح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه کنش پژوهی فرديتهیه طر)1
)اي که در فرایند کنش پژوهی فردي به دنبال دستیابی به آن استتعیین انتظارت حرفه(تبیین واضح و روشن از مسئله )2
) تربیتی/ آموزشی(ها در موقعیتیشناسایی و تحلیل ظرفیت)3
ها و سطوح عملکرد داف به همراه مالكاه/ سئواالت/ هاتعیین فرضیه)4
) قبل و بعد از عمل(معلم راهنما / طراحی و تدوین طرح عمل در گفتگو با استاد راهنما)5
66و جمع آوري اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا65اجراي طرح یادگیري)6

)برگشت تا حل مسئلهبه صورت رفت و(تأمل درباره عمل انجام شده، تبیین و فهم آن و بازگشت به مرحله اول )7
، جلسات بحث )تأمل قبل، و پس از عمل(هاي شخصی ها، روایتشامل دست نوشته(آوري اطالعات از فرایند اجرا جمع)8

....) آموزان وآموزان، نتایج سنجش از یادگیري دانشهاي دانشو گفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ
هاتحلیل و تفسیر یافته)9

ها و سطوح طرح شده و مالك... ها بر اساس فرضیه؟ سئوال یابندي اطالعات،  تحلیل و تفسیر یافتهقهکد گذاري و طب)10
عملکرد

تهیه گزارش کنش پژوهی فردي )1
طرح یادگیري: ب

طرح یادگیري 
براي تهیه ) زمینه یادگیري/ جمعی در بافت/هاي فرديظرفیت(هاي آن مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت
رح یادگیريط
ها ، شناسایی مفاهیم و مهارت)درسیکتاب(درسی تدوین طرح یادگیري بر اساس تحلیل برنامه
بینی شدهطراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي مراحل یادگیري پیش
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح یادگیري

.ار آن به طور کامل توضیح داده شده استدر صفحه ي بعد این طرح و ساخت. 65
در چرخه کنش پژوهی .... سؤاالت یا / هاهاي الف، ب، ج و د پیوست براي پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیري را بر اساس فرم6دانشجو باید -66

.فردي اجرا  نماید
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مدرسه / هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس
ها به موقعیت جدیدآموزان در انتقال آموختهارزیابی از توانایی دانش

:ساختار طرح یاددهی یادگیري
درسیکتاب/ درسیها در برنامهمفاهیم و مهارت
پیامد یادگیري
هاي طرح یادگیريگام/مراحل

برخاسته از آموز بوده و در ارتباط با زندگی روزمره دانشفرصت یادگیري تدارك دیده شده (برقراري ارتباط -
)آموز با آن روبرو استهایی است که دانشچالش/ مسایل

کمک کند یادگیرندهبررسی باشد، به / آزمایش/ قابل تجربهفرصت یادگیري تدارك دیده شده (کردن تجربه-
از / نو بیاندیشدهاي هها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدحلراه/ تا با بروز خالقیت خود به کشف روابط

)هاي خود پاسخ دهدطریق پژوهش به پرسش
مفاهیم و اطالعات کسب شده براي دستیابی به درك عمیق و به فرصت کاربردي نمودن (به کار بستن -

بکارگیري آن براي به دست/ ایجاد ارتباط بین تئوري و عمل: مثل. آموز فراهم شودکارگیري آن توسط دانش
)حل مسئله یا پژوهش انجام شده/ اي در ارتباط با مسئلههآوردن یک تصور حرف

ها را در آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنتا حد امکان دانشفرصت یادگیري (گذاشتن به اشتراك-
به تعامل و تلفیق نیاز هاآوري اطالعات و تجزیه و تحلیل آنموقعیتی قرار دهد تا براي انجام پژوهش یا جمع

)افزایی کندایجاد هم/ مطالعه موضوع از زوایاي مختلف کند/ ها و عرضه ان در قالبی جدیدیافته
ها به موقعیت هاي جدیدي براي به کارگیري و بسط آموختهفرصت(ها  به موقعیت جدید انتقال آموخته-

) جدید فراهم شود
تدارك دیدن فضاي یادگیري/ منابع آموزشی موردنیاز/ مواد
 آموزان در فرایند یادگیريبازخورد دادن به دانشروش
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
هاي ممکن موقعیت یادگیري با مطالعه مجدد تجربیات واکاوي شده در ترم اول و دوم ظرفیت(ها بینیبررسی پیش-

گیري از این ظرفیت براي ورود به را شناسایی نموده و چگونگی بهره) جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد/ فردي(
. مرحله برقراري ارتباط را مشخص نماید

ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت-
...) نیازهاي یادگیري و/ تطبیق با شرایط(بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند اجرا -
بررسی نتایج یادگیري و چگونگی دستیابی به آن-
اي و تجربیات کسب شدهواکاوي فرایند عمل حرفه- 
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گیري از آن در موقعیت بعدي آموزشهاي خود براي بهرهشناسایی نقاط قوت و ظرفیت- 
ي به کارگیري تجربیات در موقعیت بعدي اتخاذ تصمیمات برا- 

سمینارها
هاي به منظور گفتگو پیرامون ظرفیت: جمعی قبل از طراحی/ گروهی/ جلسات بحث و گفتگوي فردي) الف

و سنجش، ....) مراحل برقراري ارتباط و(هاي یادگیري فرصت/ شناسایی شده در موقعیت و چگونگی پیوند آن با پیامد یادگیري
شود این جلسات توصیه می. یابی به آن استاي که دانشجو به دنبال دستت یادگیري در سطح کالس و مقاصد حرفهنحوه هدای

.در سطح مرکز یا پردیس تشکیل شود
در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل : جلسات بحث و گفتگو پس از اجراي طرح یادگیري) ب

این جلسات باید به . ارائه شده در هر یک از مراحل آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشدطرح یادگیري، بازخوردهاي
گیري از آن در موقعیت بعدي به اي خود و چگونگی بهرههاي حرفهتري نسبت به ظرفیتدانشجو کمک کند تا تصویر روشن

.شودپذیر میارائه شده از سوي استاد امکان) ي عملدر سطه سطح تأمل بر رو(این مهم به کمک بازخوردهاي . دست آورد
:تواند در دو شکل زیر اجرا شودسمینارهاي پس از اجرا می

بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش:الف
براي ادامه کار 

تر از ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی براي به اشتراك گذاشتن تجربیات و یافته:ب
شود برگزاري پژوهی فردي دنبال میهاي دانشجویان در قالب کنشبا توجه به این که در این ترم فعالیت. تجربیات کسب شده

اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی به درك انتظارات و انتقال تجربیات کمک میسمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از
اي در اختیار دانشجویان هاي حرفهسمینارها فرصت ارزشمندي را از طریق به اشتراك گذاشتن تجربیات براي کسب مهارت. کند

. دهدقرار می
انواع سمینارها

مان راهنما دانشجویان و معل/ سمینار با حضور استاد راهنما
ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیسمینارهاي گروهی براي انتقال یافته

)استاد
)دانشجویان/ اختیاري و با درخواست استاد(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
هاي راهبردهاي مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به کارگیري راهبردهاي شناختی در تحلیل موقعیت

واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهاي گروهی و فردي 
. گرددارائه می

منابع آموزشی. 4

:اصلیمنبع 
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دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن دانشجویان باید پایانی صورت میدر قالب سمینار3ارزشیابی پایانی در درس کارورزي :ارزشیابی پایانی

تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل این جلسه می. هاي خود از نتایج کنش پژوهی فردي ارائه و از آن دفاع نمایندیافته
.شودمی

رم و سمینارهاي هاي ارائه شده در طول تارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به بازخوردهاي داده ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... شده و
ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردي به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه کلیه گزارش:کارارزیابی پوشه

اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشو مبناي برنامهاي دانشجو ضبطحرفه
. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی

:هاي هاي ارزیابی طرح یادگیريمالك
هاي یادگیريانعطاف فرصت
اجراانعطاف در فرایند
هاي یادگیريبه کارگیري مهارت
 فراخواندن سطوح باالي تفکر
آموزانتولیدات دانش/ تنوع محصول  یادگیري

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. 67دگرداز سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امتیاز 30:   ايهاي عملکردي مرحلهـ گزارش
امتیاز 30:  پژوهی فرديـ گزارش کنش

امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 
امتیاز از مجموع امتیازها است% 70مبناي قبولی کسب حداقل- 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.27

. در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد- 67
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ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.28
نگارش ادبی و فنی.29
هااعتبار داشتن گزاره.30
ظرافت و زیبائی ظاهري.31
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.32
و عوامل دیداري و هنري مکملارایه نمودارها.33
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.34
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.35
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.36
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»4کارورزي «سرفصل درس 
منطق آنمعرفی درس و .1

مجري (68ریز درسیرود دانشجو با تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهدر ترم چهارم کارورزي  انتظار می
حل مسایل یادگیري دانش /حاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزي، واحد یادگیري را براي پاسخ به نیاز ها) فعال

با . تایج آن را در کسب شایستگی هاي پیش بینی شده در برنامه درسی، مورد ارزیابی قرار دهدآموزان طراحی، تولید، اجرا و ن
آموزشی و به منظور حفظ استانداردهاي / توجه به ویژگی نظام برنامه ریزي درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت هاي تربیتی

و 70طراحی معکوس مبتنی بر درك اصیل. وین می شودتد69برنامه درسی این فرآیند با استفاده از رویکرد طراحی معکوس
سوي اي که دانشجو را به آنهاي نظري و نحوه بکارگیري آن در عرصه عمل است، به گونهاستفاده عقالنی و مؤثر از آموخته

آغاز ) 71یل کتاب درسیتحل(این فرایند با تحلیل برنامه درسی . کندها براي ساخت معنا هدایت بینند و استفاده از آموختهآنچه می
ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي هدایت فرآیند شده و با تعیین شایستگی هاي مورد انتظار، مالك

ها در آغاز براي تعیین شایستگی. یابدادامه می72یادگیري و کمک به یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و ظرفیت هاي وجودي
شود تا نگاه معلم را همواره بر ات معلم براي تعیین مسیري است که یادگیرنده باید طی کند و موجب میروشن شدن تصمیم

مفاهیم و مهارت  هاي / 73ایده کلیدي"محتوا در چارچوب . شایستگی هاي مورد انتظار برنامه درسی متمرکز نگاه دارد
ري امکان تلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیري فراهم گردد تا در طراحی واحد یادگیشود و باعث میمطرح می"74اساسی

"آموزش براي به خاطر سپردن"ي توجه به حافظه و به عبارتی یادگیري از محدوده-در چنین شرایطی فرایند یاددهی. شود
گان قادر خواهند بود، در طی این مسیر، یادگیرند.کامالً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماند

و روزمره اي » مسائل کلی«ها و حقایق را به بین اطالعات جدید و دانش و آموخته هاي پیشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیت
از آنجایی که این شیوه از طراحی نیازمند درهم . کنند پیوند دهند و آن را در زمینه هاي جدید به کار گیرندکه با آن برخورد می

وردیدن مرز هاي دانش و تلفیق موضوعات در برنامه درسی در سطح پایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ تصمیمات باید با ن
هاي مستقیم، راهبرد(هاي مختلف مشارکت معلمان در سطح مدرسه صورت بگیرد و در طراحی فرصت هاي یادگیري از راهبرد

عمل فکورانه در این مرحله ناظر به . تکالیف یادگیري و عملکردي استفاده شودبراي طراحی ) غیر مستقیم، تعاملی، رشد فردي
ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد یادگیري، یافتن روابط علت و معلولی میان شیوه کار و کاویدن منظم رخداد

. ژوهی استکارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس پ

مسئولیت تطبیق، ]معلم [براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزش« 12صفحه ( نقش معلم در برنامه درسی ملی - سند تحول بنیادین11هدف عملیاتی -68
).»تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي درسی و تربیتی در سطح کالس درس را بر عهده دارد

69 - backward design
70 - Genuine understanding

. درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد-71
. »یادگیري و تربیت پذیري و توسعۀ شایستگی هاي خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد-در فرآیند یاددهی«12برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه -72

یت آنان را  فراهم با شناخت و بسط ظرفیت هاي وجودي دانش آموزان و خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی زمینه درك و انگیزه اصالح مداوم موقع« نقش معلم 
. »سازد

73 - Key idea
دربرگیرنده مفاهیم و مهارت هاي اساسی و ایده هاي کلیدي مبتنی بر شایستگی هاي مورد انتظار از دانش ]محتوا[(بند دو محتوا 13برنامه درسی ملی صفحه -74

.»آموزان است
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مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

: پیشنیاز
3کارورزي 

مشترك: نحوه آموزش

4کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
کتاب درسی واحد یادگیري براي کسب شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه / با تحلیل محتواي برنامه درسی

درسی را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد 
. ارزیابی قرار دهد

اي خود در سطح مدرسه را یافته هاي حاصل از عملکرد حرفهبا ثبت و واکاوي تجربیات در فرایند درس پژوهی،
.گزارش نماید

:شایستگی اساسی
pk&CkP 3&2- 2کد -

3سطح 2سطح 1سطح هامالك1-3&2

در طراحی و تولید واحد طراحی و تولید
یادگیري استاندارد هاي 
برنامه درسی را مورد 
توجه قرار داده است اما 
نتوانسته پیوند میان 
موضوعات مختلف در 
درون یا بیرون حوزه 
یادگیري را مورد توجه 

اي قرار دهد، به گونه
که ایده ارائه شدهه 
منجر به مشارکت 
معلمان در فرآیند درس 

. پژوهی شود

طراحی و تولید واحد در 
یادگیري استاندارد هاي 

برنامه درسی را حول 
مفاهیم و مهارت هاي 

اساسی  سازمان داده و از 
این طریق امکان تلفیق 

موضوعات مختلف در درون 
حوزه یادگیري براي خلق 
فرصت هاي یادگیري را 

این ایده . فراهم نموده است
به دلیل تأثیر گذاري بر 
از یادگیري دانش آموزان

سوي معلمان پایه تحصیلی 
مورد پذیرش قرار گرفته 

.است

در طراحی و تولید واحد 
یادگیري استاندارد هاي برنامه 

درسی را حول ایده کلیدي 
مفاهیم و مهارت هاي اساسی 

سازمان داده است و از این 
طریق امکان تلفیق میان 

موضوعات در درون و بیرون 
حوزه یادگیري را براي خلق 

ي یادگیري فراهم فرصت ها
این ظرفیت  . نموده است

حاصل فرایند گفتگو با معلمان 
در سطح مدرسه کنار آمدن با 

چالش ها، یافتن راه حلها، 
شناسایی نقاط کور و اصالح 

. طرح است

هدایت فرآیند 
یادگیري

هدایت فرآیند یادگیري 
متمرکز بر پرسش 

مسئله نیست و / اساسی
فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده امکان 
طرح تجربیات دانش 

مسئله طرح / پرسش اساسی
شده امکان طرح تجربیات 
دانش آموزان را حول ایده 
کلیدي فراهم نموده است و 
پاسخ دانش آموزان به 

عملکردي / تکالیف یادگیري

رکز هدایت فرآیند یادگیري متم
مسئله طرح / بر پرسش اساسی

اي است که شده است به گونه
امکان به مشارکت گذاشتن 
تجربیات دانش آموزان حول 
ایده کلیدي و درك عمیق 
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آموزان را براي پاسخ به 
پرسش هاي برخاسته از 
موقعیت فراهم نمی 

.کند

پیش بینی شده  نشان 
دهنده درك عمیق آنان 
نسبت مفاهیم و مهارت 
هاي اساسی در درون حوزه 

یادگیري است  

مفاهیم و مهارت هاي اساسی 
انعطاف در . را فراهم می کند

فرآیند آموزش موجب شده 
است تا یادگیرندگان خود به 

مسئله هاي / پرسش ها
قعیت پاسخ برخاسته از مو

دهندن و در این رابطه از 
مشارکت  پشتیبانی معلمان در 

. دوره و پایه نیز برخوردار است

در بررسی و واکاوي اي تأمل حرفه
تجربیات در طول دوره 
کارورزي توانسته است 
تجربیات شخصی کسب 
شده در تعامل با 

همقطاران و / معلمان
ارتباط آن با عملکرد 
خود را مورد بررسی قرار 
دهد اما تأثیر آن بر 

خود در عمل حرفه
آینده را تبیین نکرده 

. است

بررسی و واکاوي تجربیات 
لید، اجرا در طول طراحی، تو

واحد یادگیري منجر به 
درك همه جانبه نسبت به 

اي شده ابعاد عمل حرفه
است و توانسته تأثیر 

اي با گفتگوي حرفه
همقطاران را در /معلمان

بهبود عملکرد خود منعکس 
نمایده و بر اساس آن 
تصمیماتی را براي توسعه 

. اي خود اتخاذ کندحرفه

بررسی و واکاوي تجربیات در 
راحی، تولید و اجراي طول ط

واحد یادگیري با مشارکت 
همقطاران انعکاس / معلمان

دهنده، درك همه جانبه نسبت 
اي است و به ابعاد عمل حرفه

تصمیمات اثر بخشی که 
و 75حاصل خویشتن کاوي

اي با معلمان  گفتگوي حرفه
است را براي بازتعریف سبک 

. تدریس خود اتخاذ نموده است

٧٥- Self- reflection inquiry
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تدوین و ارائه 
گزارش 

در گزارش پایانی ارائه 
شده داده هاي حاصل 
از عملکرد طبقه بندي 
شده است، اما تحلیل و 
تفسیر آن مبتنی بر 
شواهد تجربی و 
مستندات کافی براي 
دفاع از عملکرد 

اي در فرآیند درس حرفه
.پژوهی نیست

در گزارش پایانی مجموعه 
داده هاي گردآوري شده از 

حد یادگیري را بر اجراي وا
اساس سطح تأثیر گذاري بر 
عملکرد دانش آموزان به 
صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده است و نتایج را با 
استفاده از شواهد مبتنی بر 

اي در تأثیر عملکرد حرفه
فرآیند درس پژوهی گزارش 

. کرده است

در گزارش پایانی مجموعه داده 
شده را  براي هاي گردآوري 

انعکاس قابلیت هاي حرفه اي 
به صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده و یافته هاي حاصل از 
تحلیل و تفسیر اطالعات جمع 
آوري شده را با نگاهی نقادانه 
نسبت به عملکرد حرفه اي 
خود و تأثیر آن بر یادگیري 

/ معلمان/ دانش آموزان
درس همقطاران در فرآیند

. پژوهی را گزارش نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: جلسه اول

در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجراي برنامه، درك عمیق تري نسبت به توانایی هاي خود، نحوه 
بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در ... برخورد با موقعیت هاي واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و

لذا ضروري است . همقطاران به مرحله اجرا بگذارند/ د هاي یادگیري با مشارکت سایر معلمانفرایند طراحی، تولید و اجراي واح
شیوه ثبت : اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیري، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر

همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، / تعامل با معلمانتجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه 
تدوین، اجرا  و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیري، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندي سمینارها در سطح مدرسه و 

پیامد هاي یادگیري را واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالك ها  و سطوح موفقیت بر اساس 
توصیه می شود در این نشست نسبت به نحوه گروه بندي دانشجویان به عنوان تیم . در یک نشست جمعی به بحث بگذارند

. درس پژوهی براي طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد هاي یادگیري اقدام شود
روش مشارکت . براي تشکیل تیم درس پژوهی سازمان داد) حد اکثر(نفر4می توان دانشجویان را در گروه هاي دو تا 

: دانشجویان در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است
ه کلیدي، تولید استخراج مفاهیم و مهارت هاي اساسی و سازمان دادن آن ذیل اید) کتاب درسی(مطالعه برنامه درسی .1

. این فعالیت توسط تیم دانشجویان زیر نظر استاد تربیتی و تخصصی  انجام می شود. واحد یاگیري
اجراي واحد یادگیري در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور .2

)همقطاران/ معلمان(همزمان و به تفکیک هر عضو گروه 
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دیدن فرآیند آموزش از زوایاي (ي اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء براي ارائه در جلسه گروهی جمع آور.3
این جلسات به . غیر رسمی/ به همراه نتایج ارزشیابی از یادگیري دانش آموزان با استفاده از روش هاي رسمی) مختلف

/ تایج بازخورد هاي ارائه شده از سوي همکارانطور مستمر در طول اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و بر روي ن
کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و . همقطاران براي بهبود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیري می شود

در نشست پایانی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد 
). 6، 5و 4بند (قرار می گیردبررسی مجدد 

بررسی گزارش مشاهدات و اطالعات جمع اوري شده در گروه  و نقد و ارزیابی نتایج یادگیري دانش آموزان و تنظیم آن .4
)دانشجویان(در قالب گزارش پایانی کل گروه 

براي دستیابی دانش آموزان به بهبود آن/ اجرا و ارائه پیشنهادات براي اصالح/ محدودیت ها در طراحی/ تعیین نقاط کور.5
سطح باالتر یادگیري

اي و صورت بندي مجدد تحلیل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درك و پذیرش مسئولیت حرفه.6
...)اي ومیزان تأثیر گذاري بر عملکرد گروه، یادگیري هاي حرفه(اي توسط هر یک از اعضاء هویت حرفه

د این نشست ها براي بررسی نتایج یادگیري دانش آموزان و تصمیم گیري در خصوص روش هایی که تشکیل نظام من.7
تأمل فردي و تأمل گروهی، انعکاس . منجر به بهبود یادگیري همه دانش آموزان می شود، داراي اهیمت است

تأثیر فرایند عمل مشارکتی ، چگونه تفکر آن ها تحت...یادگیري روش ها، اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و
.قرارگرفته است، ایده هایی که آن ها از این بحث ها به کالس هاي درس خود خواهند برد

روایت نویسی از مجموعه ایده پردازي ها براي طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت هاي شخصی قبل، حین و پس از اجرا، .8
.....نشست ها گروهی، فرایند اجرا

راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما هماهنگی با معلم .9
درصورتی که امکان شکل گیري تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح . است

. ر سطح مدرسه خواهد بودمسئولیت انجام کلیه فعالیت هاي فوق بر عهده این تیم د. مرکز تشکیل داد/ پردیس
:جلسه دوم تا شانزدهم.10

حد اقل یک (در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیري .11
را بر عهده دارد و باید واحد یادگیري خود را حول یک ایده کلیدي که پوشش دهنده ) بخش کتاب درسی/فصل

طرح تهیه شده پس از . است طراحی نماید) در کتاب درسی... یم  و مهارت هاي اساسی ومفاه( محتواي برنامه درسی
پایه تهیه و در سطح / مرکز به همراه دفاعیه آن در شوراي معلمان دوره/ نفره در سطح پرددیس4تا 2بررسی در گروه 

/ ال و طرح با مشارکت معلمان دورهنظرات معلمان بر روي طرح اعم. مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می شود
دانشجو در گفتگو استاد راهنما و . پایه اجرا و نتایج اجراي آن به شیوه درس پژوهی مورد تحلیل و تفسیر قرار می گیرد

ها مسیري که دانشجو قصد طی نمودن آن را دارد روشن شده و به دفاع از طرح در جلسه معلمان پاسخ به این پرسش
هاي کلیدي، مفاهیم اساسی، مهارت هاي اساسی که یادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ یدها: کمک می کند

هاي مورد انتظار تحقق یافته و دانش آموزان به راستی مطالب را چه مدارك و شواهدي بیانگر آن است که شایستگی
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هاي جدید به کار گیرند؟ مالك ها و موثر در موقعیتهاي خود را به نحوي معنادار و فرا گرفته اند و می توانند آموخته
به ) هاي یادگیري، تکالیف عملکرديفعالیت(سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی 

یادگیرندگان کمک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادي صاحب دانش و توانمندي در زمینه اي خاص 
تبدیل شوند؟

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و -براي دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصی(ستاد راهنما ا.12
باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیري و فرآیند درس پژوهی و ) مشاوره تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی 

خورد هاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نهایی نظارت داشته باشد و باز
فرآیند تحلیل محتواي برنامه درسی و تعیین ایده کلیدي براي تهیه واحد . اي او ثبت و ضبط گردددر پوشه حرفه

از . ردیادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می گی
اي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به گونه

در طول ترم . درس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه اجرا و نتایج آن را گزارش نماید
درسه ضروري است و جلسات گفتگو براي بررسی عملکرد کادر م/ حضور دانشجو در مدرسه براي تعامل با معلمان

... دانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارك شرایط براي اجراي واحد یادگیري، بازخورد دادن، انتقال تجربیات و
. در قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود

نیاز هاي شناسایی شده براي شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادي /  مسئله ها/ ه سئوالبا توجه به این ک: توصیه.13
نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر / مسئله ها/ برخوردار است و این سئوال

، 1مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي توصیه می شود استاد راهنما با. مدرسه در طول اجراي این برنامه ضروري است
ریزي الزم را براي کمک به دانشجو براي تهیه طرح درس پژوهی و اجراي موفقیت آمیز آن از سوي برنامه3و 2

تعداد واحد هاي یادگیري تهیه شده و اجراي آن وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل . دانشجویان بنمایند
. است) بخش در کتاب درسی/ صلیک ف(یک واحد یادگیري 

شرط تأیید استاد راهنما الزامی امکانات به/ همکاري پردیس ها و واحد هاي تابعه با دانشجو و مدرسه براي تأمین منابع.14
.است

: تکالیف عملکردي.15
تهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه درس پژوهی.16
با مشارکت معلمان) نیاز/ مسئله/ سئوالتعریف روشن (تعیین هدف .17
طراحی واحد یادگیري .18
نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان/ ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیري بر اساس مسئله.19
اجراي واحد یادگیري با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا.20
اي با آنانحرفهتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گفتگوي .21
اي در فرآیند طراحی، تولید و اجرا بازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو هاي حرفه.22
ثبت و واکاوي تجربیات در طول ترم توسط دانشجو.23
تکالیف عملکردي .24
مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت هاي آن براي تهیه طرح واحد یادگیري.25
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مفاهیم و مهارت هاي / ، شناسایی ایده کلیدي)کتاب درسی(طرح واحد یادگیري بر اساس تحلیل برنامه درسی تهیه .26
..... اساسی

تدوین شایستگی .27
طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي.28
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح واحد یادگیري.29
مدرسه/ هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس.30
. ارزیابی از شایستگی هاي کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس مالك ها و سطوح عملکرد.31

: ساختار طراحی واحد یادگیري.32
منطق واحد یادگیري .33
شایستگی هاي مورد انتظار.34
ایده کلیدي که واحد یادگیري حول آن سازماندهی می شود .35
....)و/ هاخرده مهارت/ خرده مفاهیم/ اصول/ قوانین(مفاهیم و مهارت هاي اساسی .36
طرح پرسش هاي اساسی .37
)تکالیف عملکردي(مالك هاي سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان .38
تعیین شواهدي براي ارزیابی عملکردي و معیار هاي ارزیابی تولیدات یادگیرندگان .39
)3براساس مراحل یادگیري در کارورزي-سازماندهی فعالیت هاي یادگیري( فرصت هاي یادگیري .40
و مورد نیاز یادگیرندگان براي انجام فعالیت هاي یادگیري و تکالیف ) پایه (تعیین اطالعات و مهارت هاي مستقیم)1

عملکردي
تجربیات خارج از کالس درس براي انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی تعیین محدوده ي)2
عملکردي و نحوه ارزیابی آنتعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت هاي یادگیري و تکالیف )3
تکالیف یادگیري، (روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )4

)جبرانی، تکمیلی، توسعه اي
انواع راهکار هاي سنجش )5
راهکار هایی براي بررسی بدفهی هاي یادگیرندگان)6

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
ین هدفتعی-
هابررسی پیش بینی-
روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها-
طراحی و تولید واحد یادگیري-
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تأمالت و تعدیل ها در فرآیند اجرا-
تحلیل و تفسیر نتایج یادگیري دانش آموزان-
تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان-
همقطاران/ اي با معلماننشست ها و فرآیند گفتگوي حرفهواکاوي یادداشت هاي تأملی و تجربیات حاصل از - 
اياتخاذ تصمیمات براي آینده حرفه- 

سمینارها
:سمینار ها در دو شکل اجرا می شود

در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد : الف
براي ادامه کار

در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درك عمیق تر از : ب
با توجه به این که در این ترم فعالیت هاي دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاري . تجربیات کسب شده

جراي هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه هاي پیش بینی شده به دانشجویان در سمینار ها در هر یک از مراحل قبل و پس از ا
. درك انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کمک می کند

انواع سمینار ها
دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما

با برنامه ریزي و اعالم قبلی از (تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیسمینار هاي گروهی براي انتقال یافته ها و تجربیات و 
)سوي مدرس

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

هبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیري را
هاي واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و 

. فردي ارائه می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(رویکرد تربیت معلم فکور راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
:منبع فرعی

)شودمتعاقبا اعالم می(
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

بر اساس واحد یادگیري طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده 4ارزشیابی پایانی در درس کارورزي : ارزشیابی پایانی
اید یافته هاي خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با صورت می گیرد، که در آن دانشجویان ب

همقطاران را به منظور تعیین میزان اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیري دانش آمزان ارائه و از آن دفاع / معلمان
. شوداساتید گروه کارورزي تشکیل می/ این جلسه با حضور معلمان راهنما. نمایند
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ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به نشست هاي گروهی در مرحله طراحی و تولید :ارزشیابی فرآیند
همقطاران و نیز سمینار هاي درس / واحد یادگیري، گزارش نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان

تهیه شده در جمع معلمان دفاع و یافته هاي خود از نتایج درس پژوهی در سطح مدرسه که در آن دانشجویان باید از طرح 
این جلسه می تواند با حضور معلمان . همقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید/ پژوهی و نتایج مشارکت معلمان

.شودکادر مدرسه تشکیل می/ راهنما
ژوهی به همراه بازخورد هاي داده شده در کلیه روایت هاي نوشته شده در مراحل مختلف درس پ:ارزیابی پوشه کار

اي در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه
پوشه . یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. پایان دوره قرار می گیرد

اي می تواند شامل ضبط جلسات دانشجو با معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که براي دفاع از عملکرد حرفهکار 
. تدارك دیده شده باشد

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد

: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  مدرسهـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و

امتیاز 20:   ـ گزارش هاي عملکردي تعامالت در سطح مدرسه
امتیاز20ـ طراحی، تولید و اجراي واحد یادگیري 

امتیاز 20:  ـ گزارش درس پژوهی
امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.37
پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدي/ارائه مقدمه، هدف.38
روش جمع آوري و اعتبار اطالعات.39
روش تحلیل، تفسیر اطالعات.40
ارائه یافته ها بر اساس پرسش هاي پژوهش روایی.41
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.42
ظرافت و زیبائی ظاهري.43
نگارش ادبی و فنی.44
کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر  پژوهش هاي کیفیرعایت ساختار علمی و.45
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)پروژه(» کارنماي معلمی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن  –1

سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی نمـودن دانـش کسـب شـده، آن را در قالـب      اي،در آموزش حرفه
. دانش کاربردي براي  شناسایی، صورتبندي و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجسـم بخشـد  

امکان به تصویر کشیدن )76از نوع خودکاوي روایتی(پژوهش روایتی تکیه بر انجام پروژه پایانی در برنامه تربیت معلم با
اعم از نظري و عملی در طول دوره تربیت معلم و ) زیسته(جانبه به تجارب کسب شده با نگاه ژرف، تاملی و همه"منِ حرفه اي"

ا و ابهامات معلمـی، قـوت هـا و ضـعف     ههاي دانشی، منشی و مهارتی حرفه معلمی، بصیرتارایه روایت شخصی از سایه روشن
دانش و یافته هاي حاصل از این پژوهش براي ورود به عرصه خدمت .  دهدهاي ادراك شده را به دانش آموخته تربیت معلم می

مـی  ریزي براي  نیل به آینده حرفه اي متامالنه، پویا و بالنده  ممکـن  حرفه اي رهاوردي قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنامه
ارتقاء داده و کمک نماید تا این ) تاملی(، شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمل فکورانه )پروژه(انتظار می رود این درس. شود

. شایستگی در طول حیات حرفه اي آنان هم بروز و ظهور داشته باشد
مشخصات 

درس
2:  تعداد واحد
:  زمان درس

به تشخیص 
استاد

: پیش نیاز ها
پژوهش و 

-توسعه حرفه
نحوه 1اي 

: تدریس
راهنمایی در 

حین عمل

) پروژه(کارنماي معلمی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

اي و سـایر تجربیـات   دانشجویان با واکاوي، تحلیل و تفسیر تجربه هاي روایت شده در طول دوره آموزش حرفه
، با استفاده روشمند از خودکاوي روایتی، تجربیات متنوع و پراکنده خود را در قالب )تجربیات پیشین(روایت نشده 

.به رشته تحریر درآورده و از آن در جلسه گروهی دفاع نمایند"من حرفه اي"روایت در برگیرنده اي از 

شایستگی 
3سطح 2سطح 1سطح هامالك:اساسی

٧٦ - narrative self-study
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&CK
PCK

:کد 
2-1&1-2

&3-3
&4-3

ــن  مــــ
ايحرفه

توانسته  است روایت هـاي  
خـــود را بـــه گونـــه اي   
سازماندهی کند کـه زاویـد   
دید یا جهت گیري هـاي او  
را بدون پرداخت به جزئیات 
در ابعـــاد مختلـــف عمـــل 

روش تــدریس، (اي حرفــه
سنجش، مـدیریت کـالس   

.به تصویر بکشد...) و

توانسته است تجربیات خود 
ــل  را در  ــف عم ــاد مختل ابع

حرفه اي به تصویر بکشد و 
تأثیر آن را بر یادگیري خود، 
دانش آمـوزان و همقطـارن   

.تبیین کند

در سازماندهی تجربیات خود ابعـاد  
ــدریس، ( عمــل حرفــه اي  روش ت

را در ...) سنجش، مدیریت کالس و
ــه صــورت   ــا یکــدیگر و ب ــد ب پیون
سازمان یافتـه بـه تصـویر کشـیده     

که تـأثیر و تـأثیر   اي است به گونه
متقابل ابعاد بر یکدیگر و مجموعـاً  
بر یادگیري خود، دانـش آمـوزان و   
همقطاران بـه وضـوح بـه تصـویر     

. کشیده شده است
قابلیـــت 

ــا / هــــ
توانایی ها 

در تحلیل و تفسیر تجربیات 
) از گذشــته تــا حــال(خــود 

توانسته برخی قابلیت هـاي  
شخصی خود را که بر عمل 

اي او در آینـده تـأثیر   حرفـه 
گذار می باشـد را شناسـایی   
کرده اما نتوانسـته پرسـش   
هاي فراروي خـود و نحـوه   
پاسخ به آن ها را بر اسـاس  
تجربیات کسب شده تبیـین  

.  کند

یر تجربیات در تحلیل و تفس
ــا حــال(خــود  ) از گذشــته ت

ــاي   ــت هـ ــته قابلیـ توانسـ
شخصی خود را که بر عمل 

اي او در آینــده تــأثیر حرفــه
گذار می باشـد را شناسـایی   
ــاي    ــش ه ــه پرس ــرده ب ک
ــاس   ــر اس ــود ب ــراروي خ ف
تجربیات کسب شده پاسـخ  

.  دهد

در تحلیل و تفسیر تجربیـات خـود   
توانسته قابلیـت  ) از گذشته تا حال(

هاي خود به عنوان یک یادگیرنده، 
آموزشگر و عضـوي از یـک گـروه    

اي را تبیـین کنـد، و پرسـش    حرفه
هاي فرا روي خود را بـا توجـه بـه    
تجربیات کسب شده و تنوع نقـش  
ها مطرح و به آن ها پاسـخ دهـد،   

ـ  به گونه ده حرفـه  اي که مسـیر آین
.  اي خود را به روشنی تبیین نماید

خودکاوي 
روایتی

در متن پژوهشـی درکـی از   
کل و ارتباط آن با جزئیـات  
را براي قابل دریافت نمودن 
ــان  ــده میـ حرکـــت خواننـ
ــده، و   ــال و آین ــته، ح گذش
ارتباط زمان و مکـان را بـه   
نمایش گذاشـته اسـت امـا    
این رابطه منجـر بـه پاسـخ    
دادن بـــه پرســـش هـــاي 

در متن پژوهشـی درکـی از   
زئیـات  کل و ارتباط آن با ج

را براي قابل دریافت نمودن 
ــان   ــده میـ ــت خواننـ حرکـ
ــده، و   ــال و آین ــته، ح گذش
ارتباط زمان و مکان و مـن  
هاي مختلف، را به نمـایش  
گــذارد و بــه پرســش هــاي 

.پژوهش پاسخ دهد

در متن پژوهشـی درکـی از کـل و    
ارتباط آن با جزئیات را براي قابـل  
دریافــت نمــودن حرکــت خواننــده 

ــال  ــته، ح ــان گذش ــده، و می و آین
ارتباط زمان و مکـان و مـن هـاي    
مختلــف را بــه نمــایش گذاشــته و 
توانسته به کمک بـازگویی دوبـاره   

و ) ساختن صحنه و پیرنگ(روایت 
با پاسخ به پرسش هـاي پـژوهش،   
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بصیرت حرفه اي خود را با صورت .پژوهش نشده است
بنــدي جدیـــد در قالــب دانـــش   

.کاربردي به نمایش بگذارد

ارائــــه و 
دفاع

بــه نفــس بــراي از اعتمــاد 
دفاع از یافته هاي پـژوهش  
ــم    ــت و نظ ــوردار نیس برخ
منطقی میان معرفی ایده ها 
حفظ رابطه علت و معلـولی  
میــان یافتــه هــا و پرســش 
هــاي پــژوهش در ارائـــه   

.مشاهده نمی شود

از اعتمــاد بــه نفــس کــافی 
بــراي دفــاع از یافتــه هــاي 
پــژوهش برخــوردار اســت و 
می توانـد نظـم منطقـی را    

ه ها و پرسش هاي میان اید
پژوهش برقرار نماید و پاسخ 
به پرسش هاي طـرح شـده   
در جریان دفـاع متکـی بـر    
یافته هاي پژوهش اسـت و  
ــایی  تصــویر روشــنی از توان

اي او را مـنعکس  هاي حرفه
.می کند

از اعتماد به نفس باالیی براي دفاع 
از یافتــه هــاي پــژوهش برخــوردار 
است و می توانـد نظـم منطقـی را    

ــان  ــاي  می ــش ه ــا و پرس ــده ه ای
پژوهش برقرار نماید و بـه پرسـش   
هاي طرح شده در جریان دفـاع بـا   
ــژوهش   ــاي پ ــه ه اســتفاده از یافت
پاسخ هاي مسـتدل و قابـل دفـاع    
ارائه نماید و چگونگی طـی مسـیر   

ــه ــر   حرف ــه ب ــا تکی ــده را ب در آین
.تجربیات کسب شده روشن کند

ر آنفرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختا–2
ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوي روایتی و متکی بر مجموعه تجربیات کسـب شـده در طـول دوره آموزشـی و تجربیـات پیشـین       
دانشجومعلم و فرصت هاي یادگیري مبتنی بر آموزش هاي ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشجو باید با توجه به 

نسبت بـه تنظـیم طـرح    ) ره کارورزي و سایر تجربیات کسب شده در طول دوره تحصیلیتجربیات پیشین، دو(مجموعه تجربیات خود 
، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوري اطالعات و تحلیل و تفسیر اطالعات، آزمون اعتبار یافته هـا اقـدام   )خودکاوي روایتی(پژوهشی 

این طرح زیر نظر استاد راهنما . ودکاوي روایتی اقدام نمایدکند و نسبت به ارائه گزارش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خ
. اجرا و نتایج آن براي دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد

راهبردهاي تدریس و یادگیري چگونگی هدایت درس. 3
اسـت کـه دانشـجومعلم    هدف اصلی در این درس ایـن  . هاي اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر نقاد و پژوهش استراهبرد

در فرایند عمل، اقداماتی به شـرح زیـر   . یافته هاي حاصل از تجربیات خود را صورتبندي نموده و در قالب دانش کاربردي ارائه نماید
:رسدبه انجام می

یس، تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، یادداشت هـاي شخصـی، خـاطرات، تصـاویر، فـیلم هـاي تـدر       . 1
و ترسـیم آن در  ) این مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه اي نیـز باشـد  (در طول دوره تحصیلی ... تولیدات فیزیکی و
).mind map(قالب نقشه ذهنی 

ایجاد شرایط براي آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک روال منطقی مثل روند زمانی، چالش ها و پرسـش هـایی  . 2
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.تنظیم شود... که دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خود مشغول کرده است و
سازي براي مرور و مرور دوباره تمام داده هاي جمع آوري شده از تجربیات و حاشیه نویسی بر آن بر اسـاس دریافـت هـا،    فرصت. 3

ه در این مرحله نوشته می شـود، در مرحلـه تحلیـل و تفسـیر بـه      یادداشت هایی ك. (توسط دانشجومعلم... احساسات، قضاوت ها و
).توصیه می شود این کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد. دانشجومعلم کمک می کند

، معلمان راهنماي دروس کارورزي، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و حتی )دانشجومعلمان(درخواست مراجعه مجدد به همتایان . 4
این گفتگوها بایـد درخـدمت   . اندهاي قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشتهه مدرسه، همکالسدور

این مراجعات می تواند به صورت غیررسمی باشد و . (اي باشندتر از من حرفهاي و یافتن تصویري شفافبه تصویر کشیدن من حرفه
توصـیه مـی شـود    . دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد که با آن روبرو شده اسـت موضوع گفتگو، یادداشت هاي شخصی

این گفتگوها بهتـر اسـت در دو مرحلـه صـورت     ). فضاي گفتگو به صورتی تنظیم گردد که امکان نقادي و نه ارزیابی را تدارك ببیند
تیابی به یافته هاي و بـه منظـور اعتبارسـنجی یافتـه هـاي      یکبار قبل از تحلیل و تفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس از دس: بگیرد

.پژوهش
اي توسط دانشجومعلم؛ پرسش هایی که تصویر روشـنی  کمک به مشخص نمودن پرسش هایی براي به تصویر کشیدن من حرفه. 5

دادن نشـان (یر مـی کشـد   کند و مسیر آینده او را به تصورا مهیا می) مبتنی بر تجربیات کسب شده(از هویت حرفه اي دانشجومعلم 
).آینده ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر حرفه اي

سازي براي آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یا با طی فرآیند کدگذاري و تحلیـل و تفسـیر یافتـه    زمینه. 6
آوري شده را بـراي تنظـیم   ها و اطالعات جمعمطرح در دروس کارورزي، روایتهاي حاصل از روایت هایی که تدوین کرده به شرح 

. بکار گیرد و گزارش اولیه خود را تدوین کند» هاآرمان«و » دانشها«، »تجربیات«گزارش 
رهاي مکرر متن تدوین شده و گفتگوي بر سـر آن و ایجـاد فرصـت بـراي ارائـه گـزارش بـه دیگـ        ایجاد فرصت براي بازخوانی.  7

حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفه اي در طول . دانشجومعلمان و فرصت دادن براي بازتدوین گزارش
. ها الزم استها و نقادياین بازبینی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري–4
در ایـن درس،  . ابی عملکرد دانشـجومعلم اسـت  استاد درس، مسئول ارزشی. فرایندي مبتنی بر مشارکت استارزشیابی در این درس،

ارائـه  . مردودي مطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی بر اساس اصول باید به انجام رسـد و اسـتاد درس کیفیـت آن را تاییـد نمایـد     
کـم یـک نوبـت توسـط سـایر دانشـجومعلمان       گیرد و نقادي هر گزارش دستگزارش در جلسات گروهی دانشجومعلمان صورت می

.کند، نظارت میدر اصالح گزارش نهایی بکار گرفته شودي گروهیهااین نقادياستاد درس بر اینکه . شودجام میان

)گزارشی از نوع خودکاوي روایتی(ساختار گزارش پایانی کارنماي معلمی -5
عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان.1

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش توسط »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(استاد راهنما 

) مشابهیا عناوین(بسم اهللا الرحمن الرحیم .2
)بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم .3
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)در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه تقدیم.4
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار .5
کلمات«و در زیر آن » عنوان«در باالي چکیده، . کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند250-200مشتمل بر : چکیده.6

.شودذکر می) مفهوم/ کلمه7-5(» کلیدي
ها، فهرست فهرست مطالب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: فهرست مطالب.7

هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از تحلیل و تفسیر مورد . شودها هم اضافه میپیوست
.رفته است به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می گیرداستفاده قرار گ

. هاي اصلی گزارش استآنچه مطرح است، وجود مولفه. متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست:متن اصلی گزارش.8
انند ساختاري را شکل توترتیب دنبال شوند میهاي زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همین در این گزارش الزم است مولفه

:دهند
تواند خود داراي این قسمت می. آوري به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده براي شروعساز رويشرحی از تجربیات زمینه: مقدمات

وط هاي ورود و تجارب مربآنچه مطرح است ارائه شرحی از انگیزه. تواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شودعناوینی باشد یا می
.  کردن دیگران استبه معلمی

دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت معلم این شرح نشان می: شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم
با آن مواجه «، از آنچه»انتظار داشته«شرحی از آنچه . شرحی از ابتدا تا انتهاي تحصیل. چه گذشته است) در دانشگاه فرهنگیان(

تصمیماتی که «، شرحی از »نوع نگاهی که به رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل داشته«، شرحی از »آن زیستهشده و در
آنچه «و شرحی از » )دانش ارائه شده(آنچه در این جریان شنیده است «، شرحی از »اتخاذ کرده و اعمالی که به انجام رسانده

توانند بر اساس مجموعه روایت ها، گزارش ها، دست نوشته ها، صوال میاین موضوعات ا. »)دانش مورد قبول(پذیرفته است 
آزمون / هاي ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح هاي یادگیري، برگه هاي فعالیت یادگیريتولیدات، یادداشت هاي روزانه، کاربرگ

. جومعلم بهتر است به آنها استناد کنددر طول دوره تنظیم شوند و دانش.... دانش آموزان، تصاویر و سایر اطالعات جمع آوري شده
.آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم است. باوجوداین، الزامی به ارائه مستندات نیست

رسد که وقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن می: کردن خود در آیندهتشریح معلمی
چه باورهایی «اول اینکه : کند داراي چهار وجه اساسی استاینکه او چگونه معلمی می» بناست او چگونه معلمی کند؟«اعالم کند

سوم . »داندکردن متعهد میهایی در معلمیخود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه«دوم آنکه . »درباره یادگیري و آموزش دارد
هاي واقعی با چه عمل معلمی را در موقعیت«و چهارم آنکه . »کردن خود لحاظ کرده استهایی را براي معلمیچه آرمان«آنکه 
. ، موضوع ارزشمندي است»شودها مواجه میاو چگونه با چالش«شرح اینکه . »بیندهایی مواجه میچالش

اما معلمی کردن نیازمند . مانگوید، شرحی است از تجربه و آرآنچه دانشجومعلم تا اینجا می:اي دانشجومعلمتعهدات حرفه
شرح . اي متفاوت هم عنایت داشته باشداین موضوع نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آینده. است» تعالی مستمر«

عمل خواهد کرد، » العمریادگیرنده مادام«اینکه او چه طریقی را براي بهسازي مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک 
.آیداینجا میدر 
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به طور کلی ممکن است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی آنها : منابع.9
.ضروري استAPAبر اساس سبک 

ممکن کند اما ارائه آن در متن گزارش آنچه در ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می:هاپیوست.10
.گیردنیست، در پیوست قرار می

نکات اساسی براي نگارش گزارش نهایی کارنماي معلمی
. تولیدي دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است» سند«هر گزارش، به عنوان -1
.شود؛ عنوانی خالقانه براي نشان دان محتواي آنمنتشر می» عنوان«هر گزارش، تحت یک -2
.شودگزارش با رعایت قواعد نگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام مینگارش -3
.گرددها رعایت میبینی شده گزارش، در تمام گزارشحجم پیش-4
براي عناوین » برجسته«براي متن و از همان خط به صورت 14با اندازه » بی نازنین«ها از خط در همه گزارش-5

.شوداستفاده می
.گردد، تایپ می»تایپ«ل متن گزارش با رعایت اصو-6
.شوداصول زیبایی در تنظیم متن نهایی، رعایت می-7
.شودهاي اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت میدر نگارش متن، اصول اخالقی و ارزش-8
.شود، منتشر می»دانشجومعلم«و » استاد راهنما«، »پردیس«از هر گزارش فقط سه نسخه براي -9

شود و کد اختصاص یافته به گزارش، در متن دانشگاه، توسط دانشجومعلم انجام میبارگذاري گزارش نهایی در پورتال-10
.گرددمنتشر شده قید می

.است3ساختار پیشنهادي براي تنظیم گزارش نهایی درس کارنماي معلمی به شرح جدول 
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ساختار گزارش نهایی کارنماي معلمی
مقدمات
عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

بسم اهللا الرحمن الرحیم
 تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلمصفحه
درصورت لزوم(نامه تقدیم(
 در صورت لزوم(پیشگفتار(
کلمه 250-200مشتمل بر : هاچکیده و کلیدواژه
ها ها، فهرست پیوستفهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: هافهرست

متن اصلی گزارش
مقدمه
شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم :

، »انتظارات اولیه«
، »تجارب زیسته«
، »تحلیل از رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل«
، »تصمیمات اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیده«
» )دانش ارائه شده(آنچه شنیده شده «
»)دانش مورد قبول(آنچه پذیرفته است «

ردن خود در آیندهکتشریح معلمی :
» چگونگی معلمی کردن« 
. »باورهاي یادگیري و آموزش« 
. »کردنهاي مبنایی براي معلمیاصول یا نظریه« 
. »کردنهاي معلمیآرمان«
. »هاي واقعیهاي عمل معلمی در موقعیتچالش«
، »ها معلمی در موقعیت عملچگونگی مواجهه با چالش«

دانشجومعلماي تعهدات حرفه:
منابع 

هاپیوست
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سرفصل دروس تخصصی بسته مشاوره-بخش چهارم

»فیزیولوژي اعصاب و غدد«سرفصل درس
:معرفی درس و منطق آن.1

در . فیزیولوژي یکی از شاخه هاي زیست شناسی است که طرز کار یاخته هاي بدن و بافت ها و اندام ها را بررسی می کند
، و در فیزیولوژي غدد )اعصاب(و رشته هاي آن ها) نورون ها(ویژگی هاي زیستی یاخته هاي عصبیفیزیولوژي اعصاب،

مطالعات اخیر نشان داده است که . مطرح می شوند) هورمون ها(اعمال ترشحات غدد داخلی) آندوکرینولوژي(درون ریز
لذا این درس که در گذشته . داخلی وجود داردرابطه نزدیکی بین تجربه ها و رفتار فرد و فعالیت هاي دستگاه عصبی و غدد

.نیز جزء دروس رشته مشاوره بوده است براي دانشجویان این رشته ضرورت دارد
شناخت ساختار و عملکرد دستگاه هاي اعصاب و غده هاي درون ریز، تاثیر آن ها بر مکانیسم هاي خلق و خو، یادگیري و 

در این راستا ایجاد شناخت . نوجوانان، از اهداف مهم این درس به شمار می آیدرفتار افراد و به خصوص دانش آموزان و 
نسبی در دانشجویان نسبت به مفاهیم پایه دستگاه هاي اعصاب و غدد درون ریز و عملکرد این غدد، و همچنین دستیابی 

ست که دانشجویان توانایی تحقق این امر در گرو آن ا. به یک درك کلی و اجمالی از نظام هاي مختلف مورد نظر است
تحلیل برنامه درسی فیزیولوژي اعصاب و غدد درون ریز و تطبیق آن با نیازهاي خود و دانش آموزان در حین آموزش و ارائه 
خدمات مشاوره اي الزم را کسب نموده و فرصت هاي یادگیري مؤثر و ارتقاء سالمت روانی و رشد همه جانبه دانش آموزان 

.از ظرفیت هاي محیط زندگی، طراحی نمایندرا با بهره گیري
مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: نام درس

فیزیولوژي اعصاب و غدد: به فارسی

Endocrine and Nervous System Physiology:به انگلیسی

:قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

، و در فیزیولوژي غدد )اعصاب(و رشته هاي آن ها) نورون ها(با مطالعه ویژگی هاي زیستی یاخته هاي عصبی
، و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش )هورمون ها(اعمال ترشحات غدد داخلی) آندوکرینولوژي(درون ریز

ره در مدارس، ارتقاء سالمت روان و رفتار کودك و نوجوان و پرورش و به خصوص ارائه خدمات راهنمایی و مشاو
از لحاظ پدیدایی شکلی و کنشی و رسیدن به استقالل را مورد شناسایی قرار دهد و تحلیل و ارتباط آن با نیازهاي 

.دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت هاي آموزشی، پرورشی و اجتماعی محل خدمت خود را گزارش نماید
نامه درسی فیزیولوزي اعصاب و غدد درون ریز، شامل شناخت مفاهیم اصلی دستگاه هاي عصبی، ساختار بر

آشنایی با ویژگی هاي ساختاري و عملکردي سلول عصبی در بافت عصبی، دستگاه عصبی مرکزي و نخاع، 
ها عملکرد گیرنده هاي حسی، بخش هاي مختلف مغز و مشخصات کلی دستگاه هاي غدد درون ریز و هورمون

براي کمک به مراجعان در فرایند مشاوره با افراد نیازمند در سطوح شناختی، عاطفی، اجتماعی و رفتاري را تحلیل 
.نماید

با شناخت  غدد درون ریز و عملکرد آن ها و تاثیرشان بر رفتار، نیازهاي دانش آموزان را بهتر درك نمایند و 
تی و مشاوره اي را در موقعیت هاي آموزشی و پرورشی طراحی و متناسب با این نیازها خدمات راهنمایی، مشور

:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3-3&4-3&
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.استفاده نماید

3سطح2سطح1سطح هامالك

درك مفاهیم 
زیستی یاخته هاي 

)نورون ها(عصبی

درك مفاهیم در مورد
زیستی یاخته هاي 

)نورون ها(عصبی
صرفا اطالعات ارائه 

را جمع آوري و شده 
بدون ارائه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

.است

در موضوع درك مفاهیم 
زیستی یاخته هاي 

تفاوت و )نورون ها(عصبی
تشابه مفاهیم را مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
هاي خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

در موضوع درك مفاهیم 
تی یاخته هاي زیس

، تفاوت و )نورون ها(عصبی
تشابه مفاهیم و رابطه آنها 
با یکدیگر را مورد مقایسه 
قرار داده و دالیل خود را 
در قالب یافته ها به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نموده است

درك مفاهیم 
زیستی رشته هاي 

)اعصاب(عصبی

درك مفاهیم در مورد
زیستی رشته هاي 

، صرفا )اعصاب(عصبی
اطالعات و دانش 
موجود را جمع آوري و 
بدون مقایسه و تحلیل 
این دستگاه ها، آن را 

.گزارش نموده است

مفاهیم زیستی رشته هاي 
، را با )اعصاب(عصبی

یکدیگر مورد مقایسه قرار 
داده و یافته هاي ناشی از 
این مقایسه را به صورت 
منسجم گزارش نموده 

.است

فاهیم زیستی در مورد م
رشته هاي 

،تفاوت و )اعصاب(عصبی
تشابه آنها را مورد مقایسه 
و  تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار می دهد و 
یافته ها و دست آوردهاي 
خود را به صورت مکتوب 

.گزارش نموده است

درك ویژگی هاي 
فیزیولوژي غدد 

درون 
)آندوکرینولوژي(ریز

در مورد ویژگی هاي 
فیزیولوژي غدد 

) آندوکرینولوژي(درونریز
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوري و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.  را گزارش نموده است

ویژگی هاي فیزیولوژي 
غدد 

را )  آندوکرینولوژي(درونریز
از جهت شباهت ها و 
تفاوت ها با یکدیگر مورد 

ه قرار داده و دالیل مقایس
خود را در قالب یک گزارش 

.منسجم ارائه نموده است

در مورد ویژگی هاي 
فیزیولوژي غدد 

، ) آندوکرینولوژي(درونریز
تفاوت ها و شباهت هاي 
آن ها را با یکدیگر مورد 
مقایسه، تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار داده است و 
دالیل و استدالل خود را 
به صورت یک گزارش

.منسجم ارائه داده است



٤٤٣

شناخت و درك 
اعمال ترشحات 

هورمون (غدد داخلی
)ها

براي شناخت و درك 
اعمال ترشحات غدد 

، )هورمون ها(داخلی
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوري و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.  را گزارش نموده است

اعمال ترشحات غدد 
،  را از )هاهورمون (داخلی

جهت شباهت ها و تفاوت 
ها با یکدیگر مورد مقایسه 
قرار داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

.ارائه نموده است

اعمال ترشحات غدد 
، و )هورمون ها(داخلی

تفاوت ها و شباهت ها را 
با یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده است و دالیل و 

تدالل خود را به صورت اس
یک گزارش منسجم ارائه 

.داده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.3

تعریف و قلمرو فیزیولوژي اعصاب و غدد درون ریز: فصل اول
تعریف فیزیولوژي اعصاب و غدد درون ریز-
قلمرو فیزیولوژي اعصاب و غدد درون ریز-
شیمیایی سلول و غشاء سلولساخت سلول هاي عصبی، ترکیبات -
انواع و طبقه بندي سلول هاي عصبی، ترکیبات شیمیایی سلول، غشاء سلول و وظایف آن-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه منابع معرفی شده)2
گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگردو تهیه ) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)3

با نظر استاد: فعالیت عملکردي

تغییرات ناشی از سلول عصبی: فصل دوم
پتانسیل آرامش-
پتانسیل فعالیت-
انتشار پتانسیل فعالیت-
انتقال جریان عصبی-
سیناپس هاي تحریکی و بازداري-

:فعالیت یادگیري
پاسخ به پرسش هاي مطرح شدهمشارکت در بحث هاي کالسی و )1
مطالعه منابع معرفی شده)2
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و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)3
با نظر استاد: فعالیت عملکردي

ساخت و واکنش دستگاه اعصاب مرکزي: فصل سوم
نخاع شوکی-
ساقه مغز-
مخچه-
دستگاه شبکه اي-
دي آنسفال-
تل آنسفال-
دستگاه کناري لیمبیک-
دستگاه هرمی و خارج هرمی-
بطن هاي مغز و مایع مغزي نخاعی-
تاثیر دستگاه اعصاب مرکزي بر سازمان رفتاري-

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده)2
و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)3

با نظر استاد: فعالیت هاي عملکردي

ساخت و واکنش دستگاه اعصاب خودمختار: فصل چهارم
اعصاب سمپاتیک-
اعصاب پاراسمپاتیک-
تاثیرات روانشناختی اعصاب سمپاتیک-
روانشناختی اعصاب پاراسمپاتیکتاثیرات -

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده)2

با نظر استاد: فعالیت هاي عملکردي

رفتاري-تعریف و نحوه اثر هورمون هاي غدد درون ریز و اثرات بدنی: فصل پنجم
)چگونگی تولید و تنظیم فعالیت، اختالل هاي ناشی از پرکاري و کم کاري غدد(غده تیروئید-
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)چگونگی تولید و تنظیم فعالیت، اختالل هاي ناشی از پرکاري و کم کاري غدد(غده پاراتیروئید-
مرکزي و هورمون هاي بخش مرکزي و قشري و اهمیت آن ها، عوارض ناشی از اختالل هاي بخش (غده فوق کلیه-

)قشري
)چگونگی تولید و تنظیم فعالیت هورمون هاي جنسی مردساز و زن ساز(غده جنسی-
)چگونگی تنظیم و ترشح هورمون هاي بخش جلویی و پشتی هیپوفیز (غده هیپوفیز-
)نقش انواع هورمون هاي غده هیپوتاالموس در تنظیم فعالیت سایر غدد درون ریز(هیپوتاالموس-
)ون هاي لوزالمعده و چگونگی تنظیم قند خونهورم(غده لوزالمعده-

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده)2

: فعالیت هاي عملکردي
خصیت یک گروه از کودکان و نوجوان را با دانشجویان به صورت گروهی رابطه بین هورمون هاي غدد درون ریز و رفتارها و ش

.راهنمایی استاد مربوطه مورد مطالعه و تحقیق قرار بدهند و نتیجه را درکالس گزارش نمایند
راهبردهاي تدریس و یادگیري.4

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري به 
انجام فعالیت هاي عملکردي . مراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده استه

براي درك عمیق تر، یادگیري بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی و آموزش درس فیزیولوژي 
.این فعالیت ها می باشداعصاب و غدد درون ریز نیز مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در 

منابع آموزشی.4
: منبع اصلی

انتشارات دانشگا پیام نور: تهران. فیزیولوژي اعصاب و غدد). 1394. (ابراهیمی، محمد علی-
انتشارات سمت: تهران. فیزیولوژي اعصاب و غدد درون ریز). 1392. (حائري روحانی، سید علی-
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی: تهران. اعصاب و غددفیزیولوژي ). 1370. (خداپناهی، محمد کریم-

:منابع فرعی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: اصفهان. فیزیولوژي عمومی). 1388. (آزرم، صالب-

نشر قطره: تهران. فیزیولوژي انسان). 1391. (اراضی، حمید، صفري، سید صالح و قاسمی کرم، منصور

ريراهبردهاي ارزشیابی یادگی. 5
مباحث نظري پایان ترم به میزان ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره16
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نمره2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی : ارزشیابی فرآیند
نمره2مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار

مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
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»استعداد و رغبت در مشاورههاي هوش، کاربرد آزمون«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن.1
ي راهکارهاي آموزان و دانشجویان براي ارائهیکی از کاربردهاي علم روانشناسی تعیین میزان هوش، استعداد و رغبت دانش

. تهاي اموزشی دنیاسهوش، استعداد و رغبت تحصیلی یکی از مسائل مهم نظام. مناسب و هدایت تحصیلی آنان است
هاي هوش، هاي موجود در هوش، استعداد و رغبت افراد و ارزیابی آن یکی از اهداف درس آزمونشناخت مبانی و مولفه

.  ها جزو اهداف این درس استي ایجاد، اجرا و تعبیر این آزمونتوانمندي در شناخت، فلسفه. استعداد و رغبت تحصیلی است
جویان نسبت به مفاهیم پایه، روش شناسی و نظام هاي تحولی بنیادي همچنین در این راستا ایجاد شناخت نسبی در دانش

لذا ضروریست تا دانشجویان ضمن شناخت . دستیابی به یک درك کلی و اجمالی از هوش، استعداد و رغبت مورد نظر است
ا را یاد بگیرند و بتوانند از این هآموزانشان کاربرد کامل این آزمونهاي خود و همچنین نیاز خود و دانشها و تواناییمهارت
ها براي ایجاد  فرصت هاي یادگیري مؤثر و ارتقاء سالمت روانی دانش آموزان را با بهره گیري از ظرفیت هاي آزمون

.محیط زندگی، طراحی و استفاده نمایند
مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس

1+1: تعداد واحد

ساعت 16: (زمان درس
)ساعت32+ 

: نام درس

کاربرد آزمونهاي هوش، استعداد و رغبت در مشاوره:  به فارسی

,Application of the tests of Intelligence: به انگلیسی Aptitude and

Tendency in Counselling

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

آشنایی دانشجویان با آزمونهاي هوش، استعداد و رغبت و یادگیري طرز اجراي آن، تصحیح هدف از این درس 
.ونمره گذاري و تعبیر و تفسیر آنها و استفاده ي به موقع و صحیح از این آزمون ها در مشاوره است
و کاربرد هریک پس از گذراندن این درس دانشجویان باید بتوانند آزمون هاي هوش، استعداد و رغبت را بشناسند 

دانشجویان همچنین باید پس از . را بدانند و بتوانند از آن ها به صورت صحیح در فرآیند مشاوره استفاده نمایند
گذراندن این درس بتوانند نتایج آزمون ها را تعبیر و تفسیر نمایند و بتوانند بر اساس نتایج آزمون ها و موارد دیگر 

. راجع را هدایت نمایندروند کمک به م... چون مصاحبه و 

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

سطوح یادگیري 
مربوط به محتواي 

هر آزمون

مفاهیم اساسی و 
هاي زیربنایی و نظریه

فرایندهاي روانی 
آزمون را جمع آوري و 

- مفاهیم اساسی و نظریه
هاي زیربنایی و فرایندهاي 
روانی آزمون را جمع آوري 
نموده و تشابه و تفاوت هر 

- مفاهیم اساسی و نظریه
هاي زیربنایی و فرایندهاي 
روانی آزمون را جمع آوري 

فاوت و نموده و تشابه و ت
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ي تحلیل و بدون ارائه
مقایسه عوامل با هم 

.گزارش نموده است

هاي مشابه یک را با آزمون
ي بر می شمرد و مقایسه

خود را در قالب یک گزارش 
.منسجم ارائه نموده است

ي میان اجزاي هز رابطه
هاي مشابه آزمون با آزمون

را بر می شمرد و دالیل 
خود براي هر نتییجه را در 
قالب گزارشی منسجم ارائه 

.می نماید

سطوح یادگیري 
مربوط به اجراي 

هر آزمون

موارد کاربرد آزمون را و 
اجراي آن را می شناسد 
و نتایج را در قالب داده 

.می کندهاي خام بیان

موارد کاربرد آزمون را و 
اجراي آن را می شناسد و 
می تواند عناصر هر آزمون 

هاي را با عناصر آزمون
دیگر مقایسه کند و نتایج را 
به صورت تفکیک شده و 
در مقایسه با هم و مقایسه 
با کل درقالب یک گزارش 

.ارائه می دهد

موارد کاربرد آزمون را و 
اجراي آن را می شناسد و

می تواند عناصر هر آزمون 
هاي را با عناصر آزمون

دیگر مقایسه کند و دالیل 
ي خوي را برشمرد مقایسه

نتایج را به صورت تفکیک 
شده و در مقایسه با هم و 
مقایسه و نتیجه را در قالب 
یک کل بر اساس مبانی 
زیربنایی در قالب یک 

.گزارش ارائه می دهد

درس و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي فرصت.5

هاي هوش، رغبت و استعداد ي تاریخی و تقسیم بندي آزمونسابقه: فصل اول
مفهوم هوش، استعداد و رغبت-
تعریف روانشناسی هوش، استعداد و رغبت-
نظریه هاي هوش-
انواع آزمون هاي هوش از نظر محتوا، اجرا و هدف-
آزمون هاي رغبت-
آزمون هاي استعداد-

:فعالیت یادگیري
شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)3
تقسیم بندي آزمون هاي هوش بر اساس مالك هاي تعیین شده)4
بررسی و مرور منبع یا منابع درس )5
)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(مشاهده کالس درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس )6

تادبا نظر اس: فعالیت عملکردي
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نظریه هاي هوش: فصل دوم
مشکل در تعریف هوش-
اصول بینه براي طراحی آزمون-
مدل اسپیرمن از توان ذهنی عمومی-
مقیاس هاي اولیه ي بینه-
بینه ي ترمان-مقیاس هوش استنفورد-
مقیاس مدرن بینه-

:فعالیت یادگیري
شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)1
تقسیم بندي آزمون هاي هوش بر اساس مالك هاي تعیین شده)2
بررسی و مرور منبع یا منابع درس )3
)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(مشاهده کالس درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس )4

با نظر استاد: فعالیت عملکردي

آزمون هوش ریون کودکان : فصل سوم
کودکانمقیاس هاي هوش ریون -
نحوه ي اجراي هوش ریون کودکان-
نمره گذاري و تفسیر آزمون ریون-

فعالیت هاي یادگیري
شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)4
تقسیم بندي آزمون هاي هوش بر اساس مالك هاي تعیین شده)5
بررسی و مرور منبع یا منابع درس )6
)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس مشاهده کالس درس و ثبت )7

فعالیت هاي عملکردي
.هر دانشجو آزمون ریون را بر روي یک کودك داوطلب اجرا و نتیجه را در کالس گزارش و به استاد مربوطه تحویل بدهد

آزمون هوش گودیناف و مازهاي پروتئوس: فصل چهارم
مقیاس هاي هوش گودیناف-
نحوه ي اجراي هوش گودیناف-
نمره گذاري و تفسیر هوش گودیناف-
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مقیاس هاي هوش مازهاي پروتئوس-
نحوه ي اجراي هوش مازهاي پروتئوس-
نمره گذاري و تفسیر هوش گودیناف-

فعالیت هاي یادگیري
شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)1
بر اساس مالك هاي تعیین شدهتقسیم بندي آزمون هاي هوش )2
بررسی و مرور منبع یا منابع درس)3
)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(مشاهده کالس درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس )4

فعالیت هاي عملکردي
و به استاد هر دانشجو آزمون گودیناف و مازهاي پرتئوس را بر روي یک کودك داوطلب اجرا و نتیجه را در کالس گزارش

.مربوطه تحویل بدهد

آزمون هوش مکعب هاي کهس، موزاییک ژیل و دومینو: فصل پنجم
هاي کهسمقیاس هاي هوش مکعب-
هاي کهسنحوه ي اجراي هوش مکعب-
نمره گذاري و تفسیر مکعب هاي کهس-
مقیاس هاي هوش موزاییک ژیل-
نحوه ي اجراي هوش موزاییک ژیل-
موزائیک ژیلنمره گذاري و تفسیر هوش -
مقیاس هاي هوش دومینو-
نحوه ي اجراي هوش دومینو-
نمره گداري و تفسیر هوش دومینو-

فعالیت هاي یادگیري
شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)5
تقسیم بندي آزمون هاي هوش بر اساس مالك هاي تعیین شده)6
بررسی و مرور منبع یا منابع درس )7
)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(ده کالس درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس مشاه)8

فعالیت هاي عملکردي
هر دانشجو آزمون هاي مکعب کهس، موزائیک ژیل و دومینو را بر روي یک نفر داوطلب اجرا و نتیجه را در کالس گزارش 

.و به استاد مربوطه تحویل بدهد
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WAIS-III ،WAIS-IV ،WPPSI-III: مقیاس هاي هوش وکسلر: فصل ششم

مقیاس هاي هوش وکسلر-
WAIS-IIIمقیاس ها، زیر آزمون ها، شاخص هاي هوش : WAIS-IIIبلوو تا -از مقیاس هوش وکسلر-
IVنحوه ي اجراي هوش وکسلر -

IVنمره گذاري و تعبیر آزمون هوش وکسلر -
فعالیت هاي یادگیري

گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالتشرکت در )9
تقسیم بندي آزمون هاي هوش بر اساس مالك هاي تعیین شده)10
بررسی و مرور منبع یا منابع درس )11
)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(مشاهده کالس درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس )12

فعالیت هاي عملکردي
آزمون هاي وکسلر را بر روي یک کودك داوطلب اجرا و نتیجه را در کالس گزارش و به استاد مربوطه تحویل هر دانشجو 

.بدهد

مقیاس هاي هوش وکسلر بزرگسال: فصل هفتم
مقیاس هاي هوش وکسلر-
نحوه ي اجراي هوش وکسلر بزرگسال-
نمره گذاري و تفسیر هوش وکسلر بزرگسال-

فعالیت هاي یادگیري
فتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالتشرکت در گ)13
تقسیم بندي آزمون هاي هوش بر اساس مالك هاي تعیین شده)14
بررسی و مرور منبع یا منابع درس )15
)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(مشاهده کالس درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس )16

فعالیت هاي عملکردي
هوش وکسلر بزرگسال را بر روي یک فرد داوطلب اجرا و نتیجه را در کالس گزارش و به استاد مربوطه هر دانشجو آزمون

.تحویل بدهد

آزمون هاي استعداد و رغبت تحصیلی: فصل هشتم
)Metropolitan Readiness Tests(آزمون آمادگی تحصیلی متروپالتین -
Wide Range(سنجش عالقه شغلی با طیف وسیع - Interest-Opinion Test(
)The Harrison-Strule Reading Readiness Profiles(سنجش آمادگی خواندن -
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)Basic Number Screening Test(آزمون استعداد عددي -
)Graded Arithmetic-Mathematics Test(آزمون استعداد ریاضی -
)Batterie D'Aptitudes Collective(آزمون گروهی استعداد تحصیلی -
)Cooperative Academic Ability Test(آزمون استعداد دانشگاهی -
)Manchester Mechanical Arithmetic(آزمون استعداد مکانیکی و ریاضی مچستر -
آزمون رغبت سنج استرانگ-
اجرا، نمره گذاري و تفسیر هر یک از آزمون هاي استعداد و رغبت تحصیلی-

فعالیت هاي یادگیري
کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالتشرکت در گفتگوي )1
تقسیم بندي آزمون هاي هوش بر اساس مالك هاي تعیین شده)2
بررسی و مرور منبع یا منابع درس )3
)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(مشاهده کالس درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس )4

فعالیت هاي عملکردي
عالیق خود دو آزمون را انتخاب و بر روي یک کودك یا نوجوان داوطلب اجرا و نتیجه را در کالس هر دانشجو بر اساس 

.گزارش و به استاد مربوطه تحویل بدهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري.6

به ویژه این که این درس دو واحدي داراي . هاي یادگیري مؤثر و مستقیم آموزش عملی ضروري استبراي ایجاد فرصت
ي گزارش به ها و ارائهاحد عملی است و نیازمند انجام تمرین عملی براي اجرا، نمره گذاري ، تعبیر و کاربرد آزمونیک و

ها در داخل محیط آموزشی به همراه مشارکت دانشجویان و تدارك دیدن فرصت هاي تمرین آزمون. استاد مربوطه است
. زامات این درس می باشدتحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده جزو ال

منابع آموزشی.7
:منابع اصلی

.انتشارات دانشگاه پیام نور: تهران. هاي روانیکاربرد آزمون). 1392. (و زارع، حسین. امین پور، حسن-

.نشر ویرایش: تهران. هاي روانشناختیآزمون). 1391. (، کامکاري، کامبیز، و عسگریان، مهناز.ساعتچی، محمود-
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مباحث نظري پایان ترم به ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره10میزان 
10ها و تکالیف تعیین شده به میزان ي منظم آزموننظم و عملکرد دانشجو در انجام وارائه: ارزشیابی کارهاي عملی

نمره
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

.الك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استم) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
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»هاي تشخیصی و شخصیت در مشاورهکاربرد آزمون«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن.1
این درس در گذشته نیز در . هاي مهم ارزیابی در روانشناسی و مشاوره استهاي تشخیصی و شخصیت یکی از بخشآزمون

هدف از این درس شناساندن آسیب هاي . دیگر و به خصوص دانشگاه فرهنگیان تدریس می شده استدانشگاه هاي 
ي راهکارهاي مناسب به منظور کمک به زندگی مراجعان مراجعان از طریق ابزار به دانشجویان و کمک به آنان براي ارائه

یه، شیوه اجرا، نمره گذاري و تفسیر آزمون هاي در این راستا ایجاد شناخت نسبی در دانشجویان نسبت به مفاهیم پا. است
مورد نیاز در کار حرفه اي و همچنین دستیابی به یک درك کلی و اجمالی از شخصیت و اختالالت شخصیت مورد نظر 

آموزان شان هاي خود و همچنین نیاز خود و دانشها و تواناییلذا ضروریست تا دانشجویان ضمن شناخت مهارت. است
ها براي ایجاد  فرصت هاي زندگی بهتر و ارتقاء سالمت ها را یاد بگیرند و بتوانند از این آزمونمل این آزمونکاربرد کا

.روانی دانش آموزان را با بهره گیري از ظرفیت هاي محیط زندگی، استفاده نمایند
مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس

1+1: تعداد واحد

ساعت 16: (زمان درس
)ساعت32+ 

: نام درس

کاربرد آزمونهاي تشخیصی و شخصیت در مشاوره:  به فارسی

Application of Diagnostics and Personality Tests in: به انگلیسی

Counselling

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

گیري مولفه هاي هاي موجود براي اندازهاختالالت شخصیت و آزمونهاي شخصیتی و با تعریف شخصیت، تیپ
هاي تشخیصی شخصیت، تصحیح، طرز اجراي آزمون. شخصیت و موارد مربوط به شخصیت آشنایی کسب کند

.نمره گذاري و تفسیر و تفسیر آنها و استفاده ي به موقع و صحیح از این آزمون ها در مشاوره را بیاموزد
یت و تشخیصی را بشناسند و کاربرد هریک را بدانند و بتوانند از آن ها به صورت صحیح در آزمون هاي شخص

دانشجویان همچنین باید پس از گذراندن این درس بتوانند نتایج آزمون ها را . فرآیند مشاوره استفاده نمایند
روند کمک به مراجع را ... حبه و تفسیر و تفسیر نمایند و بتوانند بر اساس نتایج آزمون ها و موارد دیگر چون مصا

. هدایت نمایند
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

سطوح یادگیري 
مربوط به محتواي 

هر آزمون

مفاهیم اساسی و 
هاي زیربنایی و نظریه

فرایندهاي روانی 
آزمون را جمع آوري و 

ي تحلیل و بدون ارائه

- مفاهیم اساسی و نظریه
هاي زیربنایی و فرایندهاي 
روانی آزمون را جمع آوري 
نموده و تشابه و تفاوت هر 

هاي مشابه یک را با آزمون

- مفاهیم اساسی و نظریه
هاي زیربنایی و فرایندهاي 

مع آوري روانی آزمون را ج
نموده و تشابه و تفاوت و 

ي میان اجزاي هز رابطه
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مقایسه عوامل با هم 
.استگزارش نموده 

ي بر می شمرد و مقایسه
خود را در قالب یک گزارش 

.منسجم ارائه نموده است

هاي مشابه آزمون با آزمون
را بر می شمرد و دالیل 
خود براي هر نتییجه را در 
قالب گزارشی منسجم ارائه 

.می نماید

سطوح یادگیري 
مربوط به اجراي 

هر آزمون

موارد کاربرد آزمون را و 
اجراي آن را می شناسد 

در قالب داده و نتایج را 
.هاي خام بیان می کند

موارد کاربرد آزمون را و 
اجراي آن را می شناسد و 
می تواند عناصر هر آزمون 

هاي را با عناصر آزمون
دیگر مقایسه کند و نتایج را 
به صورت تفکیک شده و 
در مقایسه با هم و مقایسه 
با کل درقالب یک گزارش 

.ارائه می دهد

و موارد کاربرد آزمون را
اجراي آن را می شناسد و 
می تواند عناصر هر آزمون 

هاي را با عناصر آزمون
دیگر مقایسه کند و دالیل 

ي خوي را برشمرد مقایسه
نتایج را به صورت تفکیک 
شده و در مقایسه با هم و 
مقایسه و نتیجه را در قالب 
یک کل بر اساس مبانی 
زیربنایی در قالب یک 

.گزارش ارائه می دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.8

آزمون هاي تشخیصی: فصل اول
اهمیت تشخیص در جریان مشاوره-
ي کلی از آزمون ها در تشخیصاصول استفاده-
هاي تشخیصیتعریف آزمون-
هاي تشخیصیانواع آزمون-

:فعالیت یادگیري
سواالتشرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به )7
تقسیم بندي آزمون هاي هوش بر اساس مالك هاي تعیین شده)8
بررسی و مرور منبع یا منابع درس )9

)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(مشاهده کالس درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس )10
با نظر استاد: فعالیت عملکردي

هاي تشخیصی افسردگیآزمون: فصل دوم
تعریف افسردگی-
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علل و نتایج افسردگی-
هاي افسردگیمعرفی آزمون-
آزمون افسردگی بک-
اجرا و نمره گذاري و تفسیر-

:فعالیت یادگیري
شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)5
انجام آزمون)6
نمره گذاري و تفسیر)7
)ان با یکدیگر و با استاددانشجوی(مشاهده کالس درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس )8

: فعالیت عملکردي
هر دانشجو با راهنمایی استاد مربوطه آزمون افسردگی بک را بر روي یک فرد داوطلب اجرا نماید و نتایج را در کالس 

.گزارش و به استاد تحویل بدهد

هاي تشخیصی اضطرابآزمون: فصل سوم
تعریف اضطراب-
علل و نتایج اضطراب-
هاي اضطرابمعرفی آزمون-
آزمون اضطراب بک-
اجرا، نمره گذاري و تفسیر-

فعالیت هاي یادگیري
شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)1
مطالعه منابع معرفی شده در رابطه با موضوع درس)2
)استاددانشجویان با یکدیگر و با (مشاهده کالس درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس )3

فعالیت هاي عملکردي
هر دانشجو با راهنمایی استاد مربوطه آزمون ضطراب بک را بر روي یک فرد داوطلب اجرا نماید و نتایج را در کالس 

.گزارش و به استاد تحویل بدهد

هاي تشخیصی احترام به خودآزمون: فصل چهارم
تعریف احترام به خود-
علل و نتایج احترام به خود-
هاي احترام به خودمونمعرفی آز-
آزمون عزت نفس بک-
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اجرا و نمره گذاري و تفسیر-
فعالیت هاي یادگیري

شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)1
مطالعه منابع مربوط به موضوع درس)2
)استاددانشجویان با یکدیگر و با (مشاهده کالس درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس )3

فعالیت هاي عملکردي
هر دانشجو با راهنمایی استاد مربوطه آزمون عزت نفس بک را بر روي یک فرد داوطلب اجرا نماید و نتایج را در کالس 

.گزارش و به استاد تحویل بدهد

تشخیصی بندرگشتالتآزمون: فصل پنجم
تعریف مشکالت هیجانی-
علل و نتایج مشکالت هیجانی-
هاي مشکالت هیجانیمعرفی آزمون-
آزمون بندرگشتالت-
اجرا و نمره گذاري و تفسیر-

فعالیت هاي یادگیري
شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)1
انجام آزمون)2
نمره گذاري و تفسیر)3
)استاددانشجویان با یکدیگر و با (مشاهده کالس درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس )4

فعالیت هاي عملکردي
هر دانشجو با راهنمایی استاد مربوطه آزمون بندر گشتالت را بر روي یک فرد داوطلب اجرا نماید و نتایج را در کالس 

.گزارش و به استاد تحویل بدهد

)GHQ( آزمون سالمت عمومی: فصل ششم
تعریف سالمت عمومی-
علل و نتایج سالمت عمومی-
مت عمومیهاي سالمعرفی آزمون-
GHQآزمون سالمت عمومی -
اجرا و نمره گذاري و تفسیر-

فعالیت هاي یادگیري
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شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)1
تقسیم بندي آزمون هاي هوش بر اساس مالك هاي تعیین شده)2
بررسی و مرور منبع یا منابع درس )3
)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(و کیفیت تعامل کالس مشاهده کالس درس و ثبت گزارش کمیت )4

فعالیت هاي عملکردي
هر دانشجو با راهنمایی استاد مربوطه آزمون سالمت عمومی را بر روي یک فرد داوطلب اجرا نماید و نتایج را در کالس 

.گزارش و به استاد تحویل بدهد

آزمون هاي شخصیت: فصل هفتم
تعریف شخصیت-
هاي آنشخصیت و هدفهاي آزمون-
هاي آزمون و ارزشیابی شخصیتروش-
هاي شخصیتهاي آزمونویژگی-
هاي شخصیتانواع آزمون-
هاش شخصیتکاربرد آزمون-

فعالیت هاي یادگیري
شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)1
هتقسیم بندي آزمون هاي هوش بر اساس مالك هاي تعیین شد)2
بررسی و مرور منبع یا منابع درس )3
)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(مشاهده کالس درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس )4

با نظر استاد مربوطه: فعالیت هاي عملکردي

عاملی کتل16آزمون عینی شخصیت : فصل هشتم
عاملی16شخصیت تعریف -
عاملی16شخصیت مبانی و نظریه هاي -
عاملی کتل16معرفی آزمون شخصیت -
اجرا و نمره گذاري و تفسیر-

فعالیت هاي یادگیري
شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)1
انجام آزمون)2
نمره گذاري و تفسیر)3
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)و با استاددانشجویان با یکدیگر(مشاهده کالس درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس )4
فعالیت هاي عملکردي

عاملی کتل را بر روي یک فرد داوطلب اجرا نماید و نتایج را در 16هر دانشجو با راهنمایی استاد مربوطه آزمون شخصیتی 
.کالس گزارش و به استاد تحویل بدهد

NEOو MMPI ،CPIآزمون هاي عینی شخصیت : فصل نهم

NEOو MMPI ،CPIتعریف آزمون -

NEOو MMPI ،CPIو نظریه هاي آزمونمبانی-

NEOو MMPI ،CPIمعرفی آزمون-

NEOو MMPI ،CPIنمره گذاري و تفسیر ، اجرا-

فعالیت هاي یادگیري
شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)1
مطالعه منابع معرفی شده در رابطه با موضوع درس)2
)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس مشاهده کالس درس و ثبت )3

فعالیت هاي عملکردي
را بر روي یک فرد داوطلب اجرا نماید و نتایج را NEOو MMPI ،CPIهر دانشجو با راهنمایی استاد مربوطه آزمون 

.در کالس گزارش و به استاد تحویل بدهد

اخآزمون فرافکنی شخصیت رورش: فصل دهم
شخصیت رورشاختعریف -
هاي آزمون رورشاخمبانی و نظریه-
معرفی آزمون رورشاخ-
اجرا و نمره گذاري و تفسیر-

فعالیت هاي یادگیري
شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)1
مطالعه منابع معرفی شده مربوط به موضوع درس)2
)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(کیفیت تعامل کالس مشاهده کالس درس و ثبت گزارش کمیت و)3

فعالیت هاي عملکردي
هر دانشجو با راهنمایی استاد مربوطه آزمون فرافکنی رورشاخ را بر روي یک فرد داوطلب اجرا نماید و نتایج را در کالس 

.گزارش و به استاد تحویل بدهد
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CATو TATآزمون هاي فرافکنی شخصیت : فصل یازدهم

CATو TATشخصیت تعریف آزمون هاي -

CATو TATهاي آزمون مبانی و نظریه-

CATو TATمعرفی آزمون -

CATو TATاجرا و نمره گذاري و تفسیر آزمون-

فعالیت هاي یادگیري
شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)1
مطالعه منابع مربوط به موضوع درس)2
)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس مشاهده کالس )3

فعالیت هاي عملکردي
را بر روي یک فرد داوطلب اجرا نماید و نتایج را در CATو TATهر دانشجو با راهنمایی استاد مربوطه آزمون فرافکنی 

.کالس گزارش و به استاد تحویل بدهد

شخصیت فرافکن یونگآزمون : فصل دوازدهم
شخصیت فرافکنتعریف -
هاي آزمون فرافکن یونگمبانی و نظریه-
معرفی آزمون فرافکن یونگ-
اجرا و نمره گذاري و تفسیر-

فعالیت هاي یادگیري
شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)1
مطالعه منابع معرفی شده در رابطه با موضوع درس)2
)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(کالس درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس مشاهده )3

فعالیت هاي عملکردي
هر دانشجو با راهنمایی استاد مربوطه آزمون فرافکنی یونگ را بر روي یک فرد داوطلب اجرا نماید و نتایج را در کالس 

.گزارش و به استاد تحویل بدهد

یت بندرگشتالتآزمون شخص: فصل سیزدهم
شخصیت بندر گشتالتتعریف -
هاي آزمون بندرگشتالتمبانی و نظریه-
معرفی آزمون بندر گشتالت-
اجرا و نمره گذاري و تفسیر-
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فعالیت هاي یادگیري
شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت)1
انجام آزمون)2
نمره گذاري و تفسیر)3
)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس مشاهده کالس درس و ثبت)4

فعالیت هاي عملکردي
را بر روي یک فرد داوطلب اجرا نماید و نتایج را در شخصیتی بندر گشتالت هر دانشجو با راهنمایی استاد مربوطه آزمون

.کالس گزارش و به استاد تحویل بدهد

خانوادهآزمون ترسیم : فصل چهاردهم
هاي آزمون ترسیم خانوادهمبانی و نظریه-
معرفی آزمون آزمون ترسیم خانواده-
اجرا و نمره گذاري و تفسیر-

فعالیت هاي یادگیري
شرکت در گفتگوي کالسی در مورد مفاهیم بیان شده و پاسخ به سواالت) 1
مطالعه منابع مربوط به موضوع درس)2
)دانشجویان با یکدیگر و با استاد(درس و ثبت گزارش کمیت و کیفیت تعامل کالس مشاهده کالس )3

فعالیت هاي عملکردي
را بر روي یک فرد داوطلب اجرا نماید و نتایج را در فرافکن ترسیم خانواده هر دانشجو با راهنمایی استاد مربوطه آزمون

.کالس گزارش و به استاد تحویل بدهد

یادگیريراهبردهاي تدریس و .9
به ویژه این که این درس دو واحدي داراي . هاي یادگیري مؤثر و مستقیم آموزش عملی ضروري استبراي ایجاد فرصت

ي گزارش به ها و ارائهیک واحد عملی است و نیازمند انجام تمرین عملی براي اجرا، نمره گذاري ، تفسیر و کاربرد آزمون
ها در داخل محیط آموزشی به همراه مشارکت دانشجویان و اي تمرین آزمونتدارك دیدن فرصت ه. استاد مربوطه است

.تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده جزو الزامات این درس می باشد

منابع آموزشی.10
:منابع اصلی

.نورانتشارات دانشگاه پیام : تهران. هاي روانیکاربرد آزمون). 1392. (و زارع، حسین. امین پور، حسن-

.نشر ویرایش: تهران. هاي روانشناختیآزمون). 1391. (، کامکاري، کامبیز، و عسگریان، مهناز.ساعتچی، محمود-
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.انتشارات دانشگاه تهران: تهران. ارزیابی و آزمونگري روانشناختی) 1388. (و پرند، اکرم. خدایاري فرد، محمد-

دانشگاه عالمه طباطبایی: هرانت.. هاي فرافکنی شخصیتآزمون). 1383. (بهرامی، هادي-

.نشر روان: تهران. ي نیما سید محمديترجمه. هاي شخصیتکتاب کامل آزمون). 1391. (آلن، رابرت-

:منابع فرعی
- Carter, P. (2011). IQ and Psychometric Tests: Assess Your Personality Aptitude

and Intelligence. London: Kogan Page.
- Stebnicki, M. A., Marini, I. (2009). (editoes.). The Professional Counselor's Desk

Reference. US: Springer Publishing Company.
- Carter, P. (2007). IQ and Personality Tests. London: Kogan Page.
- Kaplan, R. M. & Saccuzzo, D. P. (2009). Psychological Testing: Principles,

Applications, and Issues. US: Wadsworth.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مباحث نظري پایان ترم به ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره10میزان 
10ها و تکالیف تعیین شده به میزان ي منظم آزمونانجام وارائهنظم و عملکرد دانشجو در : ارزشیابی کارهاي عملی

نمره
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف



٤٦٣

»آسیب شناسی روانی کودك و نوجوان«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن

فرد مبتال به اختالل . آسیب شناسی روانی یک رشته علمی است که به ریشه ها، نشانه ها و درمان اختالالت روانی می پردازد
اختالل روانی، توانایی فرد را براي عمل . تجربه می کندروانی، پریشان است و رنج روانی ، هیجانی و جسمی قابل توجهی را 

فرد مبتال به آسیب روانی ممکن است خود یا دیگري را به مخاطره اندازد و . کردن در سطح قابل قبول کاهش می دهد
د مبتال، فشار اختالل هاي روانی عالوه بر فر. رفتارهایی از خود نشان دهد که از لحاظ اجتماعی و فرهنگی غیر قابل قبول است

با توجه به احتمال بروز آسیب هاي روانی در سنین کودکی و . روانی و هزینه هاي زیادي را بر خانواده و جامعه تحمیل می کند
نوجوانی، مشاور مدرسه می بایست توانایی الزم را براي شناسایی عالئم اختالل هاي روانی در دانش آموزان و ارائه کمک هاي 

در غیر اینصورت نشانه هاي اولیه اختالل مورد غفلت قرار گرفته و سالمت روانی . ه مراکز تخصصی داشته باشداولیه و ارجاع ب
بنابر این آشنایی دانشجویان مشاوره با آسیب هاي روانی دوره کودکی و نوجوانی . دانش آموزان با تهدید جدي تر روبرو می شود

دانشجو معلمان را در زمینه شناسایی بموقع نشانه هاي اختالل روانی در درس آسیب شناسی روانی . ضروري به نظر می رسد
. محیط مدرسه و اقدام مناسب توانمند می سازد

مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

آسیب شناسی روانی کودك و نوجوان: به فارسی:  نام درس

psychopathologychild: به انگلیسی and adolescence

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با مطالعه دیدگاه هاي نظري متفاوت در مورد علل بروز و روش هاي درمان آسیب هاي روانی، توانایی استفاده 
آشنایی با مالك هاي تشخیصی ضمن . از آموخته هاي نظري را در محیط هاي آموزشی کسب می کند

اختالالت روانی می تواند نشانه ها ي مورد نظر را در دانش آموزان کودك و نوجوان در  مدرسه بموقع شناسایی 
همچنین افراد مبتال به اختالالت روانی را جهت استفاده از . کرده و کمک هاي اولیه را در اختیار آنان قرار دهد

.بط ارجاع دهدکمک هاي تخصصی به مراجع ذیر

:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطحهامالك

دیدگاه هاي نظري 
در مورد علل بروز 

با رویکردهاي مختلف 
نسبت به علل آسیب 
هاي روانی آشنا شده 

نقاط ضعف و قوت هر یک 
از دیدگاه هاي نظري را در 
مورد علل بروز آسیب هاي 

می تواند به یک رویکرد 
کل نگر در مورد هر یک از 
آسیب هاي روانی دست 
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است و نقطه نظرهاي آسیب هاي روانی
اصلی هر یک را درك 

.کرده است

روانی مورد تحلیل قرار می 
.دهد

یافته و با استفاده از تلفیق 
این دیدگاه ها به تصویر 
دقیق تري از آسیب هاي 

. روانی دست یابد

بهنجاري و  
نابهنجاري

تعریف بهنجاري و 
نابهنجاري وضعیت 
روانی و اجراي مصاحبه 
بالینی را به صورت 

.نظري آموخته است

براساس مشاهدات عینی و 
مصاحبه بالینی می تواند 
بهنجار بودن و نابهنجار 
بودن کودك یا نوجوان را 

.تشخیص دهد

می تواند طرح مقدماتی 
اولیه براي ارائه کمک هاي 

به شخص مبتال به یک 
آسیب روانی را طراحی 

و ضمن ارجاع فرد به .  کند
مراکز تخصصی، همکاري 
الزم را جهت تسهیل 
فرایند بهبودي مراجع انجام 

.دهد

طبقه بندي و 
تشخیص اختالالت 
روانی دوره کودکی 

و نوجوانی

ضمن آشنایی با 
جدیدترین ویراست 
راهنماي تشخیصی و 

اي آماري اختالل ه
،)DSM-5(روانی

توانایی استفاده از این 
منبع را کسب کرده 
است و می تواند انواع 
اختالالت دوره کوردکی 
و نوجوانی را شناسایی 

.کند

توانایی کاربرد مالك هاي 
را براي DSMتشخیصی

شناسایی اختالالت روانی 
در محیط مدرسه کسب 
کرده است و می تواند با 
انجام مصاحبه، مشکالت و 
اختالالت را در افراد 

.تشخیص دهد

می تواند با استفاده از
DSM و مصاحیه هاي

بالینی فرضیه هایی را در 
مورد تشخیص اختالالت 
روانی در محیط مدرسه در 

ع نظر گرفته و در صدد رف
مشکالت آنان برآید و یا 
مراجعین را به مراکز 
تخصصی مربوطه ارجاع 

.دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

بهنجاري و نابهنجاري: فصل اول
معیارهاي بهنجاري در دوره کودکی و نوجوانی-
معیارهاي نابهنجاري در دوره کودکی و نوجوانی-

: تکالیف یادگیري
منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسیمطالعه )1
مقایسه و ارزیابی رویکردهاي مختلف در مورد علل و درمان اختالالت روانی)2

ندارد:تکالیف عملکردي
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تعریف، ماهیت و طبقه بندي اختالالت روانی: فصل دوم
اختالالت خلقی، افسردگی و خودکشی در کودکان و نوجوانان- 
روان گسیختگی کودکی- 
الت اضطرابی با تاکید بر اختالل اضطراب جداییاختال- 
اختالالت دفعی- 
اختالالت رفتار تخریبی- 
ADHDاختالالت بیش فعالی همراه با نقص توجه- 
اختالالت فراگیر رشد- 
اختالالت تیک- 
اختالالت خواب در کودکان و نوجوانان- 
)تغذیه، خواب و لجبازي(مشکالت رفتاري- 

:تکالیف یادگیري
معرفی شده و شرکت در مباحث کالسیمطالعه منابع )1
مقایسه و ارزیابی روش هاي درمانی مختلف و دست یافتن به رویکرد تلفیقی براي درمان این اختالل ها)2

:تکالیف عملکردي
هر دانشجو می تواند با راهنمایی استاد خود حداقل سه کودك و نوجوان را از طریق چک لیست ها و ابزار مناسب مورد ) 1

.رسی قرار داده و نشانه ها و عالیم اختالالت و مشکالت احتمالی را در کالس گزارش نمایدبر

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

. ترجمه محمد مظفري و اصغر فروع الدین عدل. روانشناسی مرضی کودك). 1389. (مش، اریک جی؛ وولف، ویوید اي-1
انتشارات رشد: تهران

.انتشارات سمت: ، تهران1جلد. روانشناسی مرضی تحولی). 1391. (دادستان، پریرخ-2

:منابع فرعی
انتشارات ارجمند  : تهران. ، ترجمه حسن رفیعی)جلد سوم. (خالصه روان پزشکی). 1387. (آ. و سادوك، و. س. سادوك، ج-1
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره16از مباحث نظري ترم ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، چند گزینه اي و ترکیبی( آزمون :ارزشیابی پایانی
نمره2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی :ارزشیابی فرآیند

نمره2مجموعه تکالیف عملکردي :ارزشیابی پوشه کار
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»ناتوانی هاي یادگیري«سرفصل درس 
:درس و منطق آنمعرفی .1

افراد داراي ناتوانی هاي یادگیري به هر . ناتوانی هاي یادگیري یکی از انواع ویژگی هاي متفاوت افراد در جامعه معاصر است
دلیلی از جمله تیز هوشی، فلج مغزي، مهارت در ورزش، مشکالت رفتاري یا هیجانی، توانایی موسیقیایی، عقب ماندگی 

هنري، نابینایی و غیرو،  براي دست یابی به انطباق  و سازگاري که به آن ها امکان موفقیت می ذهنی، ناشنوایی، استعداد
براي کسانی که با دانش آموزان کار می کنند و از جمله مشاوران، دانستن ویژگی ها، علل، . دهد، نیاز به آموزش ویژه دارند

.ارزیابی و درمان ناتوانی هاي یادگیري بسیار مهم است
ت مفاهیم نظري، ویژگی ها، علل، ارزیابی و تشخیص و درمان ناتوانی هاي یادگیري براي کمک به مشاور در فرایند شناخ

در این . مشاوره با افراد نیازمند و ارایه خدمات مشورتی در این زمینه به معلمان از اهداف مهم این درس به شمار می آید
ه مفاهیم پایه ناتوانی هاي یادگیري، تشخیص نشانه ها و عالیم ناتوانی، راستا ایجاد شناخت نسبی در دانشجویان نسبت ب

درك علل، و روش هاي درمان آن ها و همچنین دستیابی به یک درك کلی و اجمالی از نظام ها و راهبردهاي مختلف 
توانی هاي یادگیري و تحقق این امر در گرو آن است که دانشجویان توانایی تحلیل برنامه درسی نا. درمانی مورد نظر است

تطبیق آن با نیازهاي خود و معلمان و دانش آموزان در حین آموزش و ارائه خدمات مشاوره اي الزم را کسب نموده و 
فرصت هاي یادگیري مؤثر و پیشگیري و درمان ناتوانی هاي یادگیري دانش آموزان و به خصوص دانش آموزان مقطع 

.هاي محیط زندگی، طراحی نمایندابتدایی را با بهره گیري از ظرفیت 
مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: نام درس

ناتوانی هاي یادگیري: به فارسی

Learning Disability: به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

هاي یادگیري، از جمله تیز هوشی، فلج مغزي، مهارت در ورزش، مشکالت رفتاري یا هیجانی، با مطالعه ناتوانی
توانایی موسیقیایی، عقب ماندگی ذهنی، ناشنوایی، استعداد هنري، نابینایی، ناتوانی در خواندن، نوشتن و حساب 

ارائه خدمات راهنمایی و کردن و غیرو،  و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش و به خصوص
مشاوره در مدارس، عالیم ناتوانی هاي یادگیري از لحاظ پدیدایی شکلی و کنشی را مورد شناسایی قرار دهد و 
تحلیل و ارتباط آن با نیازهاي دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت هاي آموزشی، پرورشی و اجتماعی محل 

.خدمت خود را گزارش نماید
درسی ناتوانی هاي یادگیري، شامل شناخت مفاهیم پایه ناتوانی هاي یادگیري، تشخیص نشانه ها ساختار برنامه 

و عالیم ناتوانی، درك علل، ارزیابی آن ها و همچنین دستیابی به یک درك کلی و اجمالی از نظام ها و 
جتماعی و رفتاري راهبردهاي مختلف آموزشی و درمانی در جهت کمک به مراجعان در سطوح شناختی، عاطفی، ا

نیازهاي دانش آموزان را بهتر درك نمایند و متناسب با این نیازها خدمات راهنمایی، مشورتی و . را تحلیل نماید
.مشاوره اي را در موقعیت هاي آموزشی و پرورشی طراحی و استفاده نماید

:شایستگی اساسی

Ck&pck 1- 2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك
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مفهوم، تعریف و 
شیوع ناتوانی هاي 

یادگیري

در مورد مفهوم، تعریف 
و شیوع ناتوانیهاي 
یادگیري، صرفا 
اطالعات ارائه شده را 
جمع آوري و بدون 
ارائه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

.گزارش نموده است

مفهوم، تعریف و شیوع 
ناتوانی هاي یادگیري  را در 

ت فرایند هاي روانی و تفاو
و تشابه مفاهیم را مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
هاي خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

مفهوم، تعریف و شیوع 
ناتوانی هاي یادگیري و 
تفاوت و تشابه مفاهیم و 
رابطه آنها با یکدیگر را 
مورد مقایسه قرار داده و 
دالیل خود را در قالب 
یافته ها به صورت یک 

زارش منسجم ارائه نموده گ
.است

دیدگاه هاي 
متفاوت در تبیین 
ناتوانی هاي 

یادگیري

در مورد دیدگاه هاي 
متفاوت در تبیین 
ناتوانی هاي یادگیري، 
صرفا اطالعات و دانش 
موجود را جمع آوري و 
بدون مقایسه و تحلیل 
این دستگاه ها، آن را 

.گزارش نموده است

در مورد دیدگاه هاي 
متفاوت در تبیین ناتوانی 
هاي یادگیري نظام ها و 
نظریه هاي گوناگون را با 
یکدیگر مورد مقایسه قرار 
داده و یافته هاي ناشی از 
این مقایسه را به صورت 
منسجم گزارش نموده 

.است

دیدگاه هاي متفاوت در 
تبیین ناتوانی هاي 
یادگیري و تفاوت و تشابه 
آنها را مورد مقایسه قرار 

و مورد تجزیه و داده
تحلیل و ارزیابی قرار می 
دهد و یافته ها و دست 
آوردهاي خود را به صورت 
مکتوب گزارش نموده 

.است

ویژگی هاي 
کودکان و نوجوانان 

با ناتوانی یادگیري

ویژگی در موضوع ،
هاي کودکان و 
نوجوانان با ناتوانی 
یادگیري صرفا دانش 
مربوطه را جمع آوري و 
بدون انجام مقایسه، 
تحلیل و ارزیابی، یافته 
هاي خود را گزارش 

.  نموده است

موضوع ویژگی هاي 
کودکان و نوجوانان با 
ناتوانی یادگیري را از جهت 
شباهت ها و تفاوت ها با 

رار یکدیگر مورد مقایسه ق
داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

.ارائه نموده است

ویژگی هاي کودکان و 
نوجوانان با ناتوانی 
یادگیري را از لحاظ ویژگی 
ها، تفاوت ها و شباهت ها 
با یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده است و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 

نسجم ارائه یک گزارش م
.داده است

طبقه بندي انواع 
ناتوانی هاي 

یادگیري

در موضوع طبقه بندي 
انواع ناتوانی هاي 
یادگیري صرفا دانش 
مربوطه را جمع آوري و 
بدون انجام مقایسه، 
تحلیل و ارزیابی، یافته 
هاي خود را گزارش 

طبقه بندي انواع ناتوانی 
هاي یادگیري را از جهت 
شباهت ها و تفاوت ها با 
یکدیگر مورد مقایسه قرار 
داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

.ارائه نموده است

طبقه بندي انواع ناتوانی 
هاي یادگیري را از لحاظ 
ویژگی ها، تفاوت ها و 
شباهت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه، تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار داده است و 

ستدالل خود را دالیل و ا
به صورت یک گزارش 
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.منسجم ارائه داده است.  نموده است

برنامه هاي ویژه 
آموزشی و شیوه 
هاي درمان ناتوانی 

هاي یادگیري

در موضوع برنامه هاي 
ویژه آموزشی و شیوه 
هاي درمان ناتوانی 
هاي یادگیري، صرفا 
دانش مربوطه را جمع 
آوري و بدون انجام 
مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.  را گزارش نموده است

برنامه هاي ویژه آموزشی 
و شیوه هاي درمان ناتوانی 
هاي یادگیري را از جهت 

فاوت ها با شباهت ها و ت
یکدیگر مورد مقایسه قرار 
داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

.ارائه نموده است

برنامه هاي ویژه آموزشی 
و شیوه هاي درمان ناتوانی 
هاي یادگیري را از لحاظ 
ویژگی ها، تفاوت ها و 
شباهت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه، تجزیه و تحلیل و 

ت و ارزیابی قرار داده اس
دالیل و استدالل خود را 
به صورت یک گزارش 

.منسجم ارائه داده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.11

مفهوم، تعریف و شیوع ناتوانی هاي یادگیري: فصل اول
تعریف ناتوانی هاي یادگیري-
شیوع ناتوانی هاي یادگیري-
هاي یادگیريتوزیع گروه سنی دانش آموزان با نشانگان ناتوانی -
جنسیت و ناتوانی هاي یادگیري-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)11
مطالعه منابع معرفی شده)12
و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)13

با نظر استاد: فعالیت عملکردي

علل ناتوانی هاي یادگیري: فصل دوم
عوامل ژنتیکی-
عوامل قبل از تولد-
عوامل زمان تولد-
عوامل بعد از تولد-
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عوامل بیولوژیکی یا بیوشیمیایی-
عوامل محیطی-
عوامل مربوط به رشد-
عوامل آموزشی-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه منابع معرفی شده)2
و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)3

با نظر استاد مربوطه: فعالیت عملکردي

ویژگی هاي کودکان و نوجوانان با نشانگان ناتوانی هاي یادگیري: فصل سوم
مشکالت شناختی-
مشکالت هیجانی-
کالت رفتاريمش-
مشکالت اجتماعی-
مشکالت رشدي-
مشکالت تحصیلی-
مشکالت یادگیري-

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2
و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)3

فعالیت هاي عملکردي
هر دانشجو با راهنمایی استاد مربوطه  یک دانش آموزي که احتماال داراي ناتوانی یادگیري می باشد را شناسایی و به طور 

.ناتوانی را توصیف و در کالس گزارش نماینددقیق وضعیت فردي، خانوادگی و نوع 

انواع ناتوانی هاي یادگیري: فصل چهارم
نارساخوانی-
نادرست نویسی-
نارسایی در حساب کردن-
نارسایی در زبان بیانی و دریافتی-
ناتوانی هاي یادگیري غیر کالمی-

فعالیت هاي یادگیري
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مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)3
مطالعه متون و منابع معرفی شده)4

: فعالیت هاي عملکردي
دانشجویان با راهنمایی استاد مربوطه در قالب جدول، عالیم ناتوانی هاي یادگیري را به تفکیک با هم مورد مقایسه قرار 

.بدهند

فرایند شناسایی، تشخیص و ارزیابی: فصل پنجم
ناتوانی هاي یادگیريبررسی دیدگاه ها ي موبوط به تبیین -
بررسی هاي مشاوره اي، بررسی هاي کالبد شکافی، بررسی هاي تصویربرداري (مشاهده و بررسی کودك و نوجوان-

. . .)عصبی و 
معلمان و ناتوانی هاي یادگیري-
خانواده ها و ناتوانی هاي یادگیري-
پیشگیري و مداخله در اوایل کودکی-
آموزش ویژهواجد شرایط بودن براي دریافت خدمات-

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده)2

.همپوشی دارد4با تکلیف فصل :  فعالیت هاي عملکردي

روش ها و مداخالت آموزشی و درمانی در ناتوانی هاي یادگیري: فصل ششم
آموزش دوجانبه، روش خود کنترلی توجه، روش آموزش خود پرسی، روش (درمانی شناختیمداخالت آموزشی و -

. . .)استفاده از کلمات کلیدي، آموزش ها و یادیارها، روش هاي اصالح شناختی رفتاري و 
. . .)استفاده از مهارت هاي رفتاري و رفتار درمانی شامل تقویت و (مداخالت آموزشی و درمانی رفتاري-
توجه مثبت، برقراي رابطه مناسب، تقویت مهارت هاي ارتباطی، کمک به جامعه (ت آموزشی و درمانی اجتماعیمداخال-

. . .)پذیري و 
مدیریت، الگوي طراحی محیط یادگیري، استفاده معلم از مشاوران،  اصالح (مداخالت آموزشی و درمانی آموزشگاهی-

. . . )روش هاي آموزشی و 
. . .)دارو درمانی و(مداخالت درمانی پزشکی-
مداخالت ترکیبی-

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده) 1
مطالعه متون و منابع معرفی شده)2
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: فعالیت هاي عملکردي
دانشجویان با راهنمایی استاد مربوطه در قالب جدول، شکل یا نمودار، مهارت ها و راهبردهاي مداخالت آموزشی، مشاوره )1

.اي و درمانی را با یکدیگر مورد مقایسه قرار بدهند و در صورت امکان در کالس تمرین کنند
ن فنون و راهبردهاي آموزشی و مشاوره اي براي کار با ناتوانی دانشجویان به صورت گروه هاي دو نفره در کالس به تمری) 2

.هاي یادگیري بپردازند

راهبردهاي تدریس و یادگیري.12
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري به 

انجام فعالیت هاي عملکردي . وط به پرسش هاي مطرح شده استهمراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مرب
براي درك عمیق تر، یادگیري بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی و پرورشی این درس نیز مستلزم 

.مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد

منابع آموزشی.4
:منابع اصلی

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی: تهران. ترجمه عصمت دانش. ناتوانی هاي یادگیري). 1384. (لرنر، ژانت-
ترجمه حمید علیزاده، قربان همتی علمدارلو، صدیقه . اختالل هاي یادگیري). 1390. (کافمن، ج. لوید، ج. هاالهان، د-

انتشارات ارسباران: تهران. رضایی دهنوي و ستاره شجاعی

:منابع فرعی
نشر سخن گستر: مشهد. نارسایی هاي ویژه در یادگیري). 1384. (احمدامیدوار، -
: تهران. چگونگی تشخیص و بازپروري. نارسایی هاي ویژه در یادگیري). 1381. (نادري عزت اهللا. سیف نراقی، مریم-

انتشارات مکیال

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مباحث نظري پایان ترم به میزان ) بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبیباز پاسخ، کوتاه پاسخ، (آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره16
نمره2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی : ارزشیابی فرآیند

نمره2مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار
مبناي . طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در 

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
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»راهنمایی و مشاوره گروهی« سرفصل درس
:معرفی درس و منطق آن.1

گروه متولد می شود، در گروه، زندگی و کار می کند، و در گروه، انسان در . انسان موجودي اجتماعی و متاثر از گروه است
مشاوره گروهی فرصتی را فراهم می . یادگیري بین فردي، عامل درمانی گسترده و پیچیده اي است. بیمار و درمان می شود

اندوه آنان منحصر به فرد بسیاري از افراد بر این باورند که رنج و . آورد تا اعضاي گروه مسائل خود را آزادانه مطرح کنند
لیکن پس از شنیدن سخنان افراد دیگر و یافتن شباهت هاي میان خود و دیگران، در می یابند که علیرغم پیچیدگی . است

یادگیري اجتماعی، عاملی . مشکالت انسانها، بین افراد تشابهات زیادي وجود دارد و آنها می توانند به یکدیگر کمک کنند
افراد از رهبر و سایر اعضاي گروه یاد می گیرند که چگونه با . مشاوره گروهی از آن بهره می گیریمدرمانی است که در
این رفتارهاي تقلیدي حتی اگر کوتاه مدت باشد، به مراجع کمک می کند تا رفتار جدید را بیازماید و . مشکل روبرو شوند

بر این، مشاوره گروهی از جهت صرفه جویی در زمان و هزینه، عالوه. براي یادگیري رفتار هاي سازگارانه آمادگی پیدا کند
خصوصا براي مشاور مدرسه که مسئولیت پرداختن به مسائل تعداد زیادي از دانش آموزان را بر . مقرون به صرفه است

کارکنان مشاوره گروهی نه تنها براي دانش آموزان، بلکه براي والدین آنها و. عهده دارد، روش سودمند و موثري است
.مدرسه نیز قابل اجرا و مفید است

مشخصات درس
و عملینظري: نوع درس
3: تعداد واحد

ساعت 16: زمان درس
ساعت عملی64نظري و 

: نام درس
راهنمایی و مشاوره گروهی

Group Guidance and Counceling:  به انگلیسی

:یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ضمن آگاهی نسبت به مبانی نظري راهنمایی و مشاوره گروهی، می تواند فرایند کار با گروه را از مرحله شکل 

.گیري گروه تا عمل گروه و پایان کار گروه در محیط مدرسه به اجرا درآورد
با شرایط گروه، یک یا چند مورد از این روش هاي مختلف مشاوره گروهی را آموخته است و می تواند متناسب

.روش ها را در راستاي اهداف مشاوره بکار گیرد
ضمن آشنایی با شباهت ها و تفاوت هاي مشاوره گروهی با گروه هاي سنی مختلف، می تواند جلسات مشاوره با 

.  کودکان، نوجوانان و بزرگساالن را طراحی و اجرا کند

:شایستگی اساسی
Ckk موضوعی کد

331138

3سطح2سطح1سطح هامالك

راهنمایی و مشاوره 
گروهی

مبانی نظري راهنمایی 
و مشاوره گروهی را 
آموخته است و می 
تواند مراحل آن را از 
شکل گیري گروه تا 

با تکیه بر آموخته هاي 
خود می تواند جلسات 
راهنمایی و مشاوره 

را به اجرا درآورد و گروهی 
.به اهداف خود دست یابد

توانایی ارزیابی جلسات 
راهنمایی و مشاوره خود 
را دارد و می تواند نقط 
ضعف موجود را برطرف 

.کند
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پایان کار گروه بیان 
. کند

روش هاي راهنمایی و 
مشاوره گروهی 

با روش هاي مختلف 
راهنمایی و مشاوره 
گروهی آشنایی دارد و 
می تواند موارد مورد 
تاکید هر رویکرد را 

. توضیح دهد

توانایی مقایسه روش هاي 
مختلف مشاوره گروهی را 
دارد و می تواند نقاط قوت 
و ضعف هر یک را بیان 
کند و موقعیت هاي 
مناسب براي استفاده از 
یک یا چند رویکرد را 

.  شخیص می دهدت

توانایی برگزاري جلسات 
مشاوره گروهی با 
استفاده از روش هاي 
مشاوره گروهی  متناسب 

. با موقعیت را دارد

مشاوره گروهی با 
گروه هاي سنی 

مختلف

باالزامات مشاوره 
گروهی با سنین 
مختلف آشنایی دارد و 
می تواند ویژکی هاي 
کار با هر گروه سنی را 

.ذکر کند

توانایی به کاربستن آموخته 
هاي خود را ضمن اجراي 
جلسات مشاوره گروهی 

.دارد

ضمن مقایسه جلسات 
انجام شده مشاوره 
گروهی با مبانی نظري 
این حوزه، می تواند 
فرایند جلسات را 
موردارزیابی قرار دهد و 
تغییرات الزم را طراحی 

. کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
راهنمایی و مشاوره گروهی: فصل اول

تعاریف راهنمایی و مشاوره گروهی-
مقایسه راهنمایی و مشاوره فردي و گروهی-
روش هاي راهنمایی گروهی-
روش هاي مشاوره گروهی-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه منابع معرفی شده )2

نظر استادبا: فعالیت عملکردي

شکل گیري گروه: فصل دوم
تدوین یک طرح کلی براي گروه-
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ترکیب گروه-
)حجم گروه، تعداد جلسات، طول گروه، گروه هاي باز یا بسته(مالحظه هاي عملی در شکل گیري گروه-
استفاده از مالقات هاي پیش از تشکیل گروه -

:فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده)2

: فعالیت هاي عملکردي
دانشجویان بر اساس مسائل مشترك بین خودشان، به گروه هایی تقسیم شوند و گام هاي شکل گیري گروه را در گروه 

.خود به اجرا درآورند

آغازین گروهمرحله : فصل سوم
ویژگی هاي گروه در مرحله آغازین-
نقش هاي رهبر و اعضا: ایجاد اعتماد-
تعیین و روشن کردن هدف ها-
مسائل مربوط به رهبر در مرحله شروع-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

:فعالیت عملکردي
نقش هاي درون گروه می تواند در . دانشجویان در گروه هاي تشکیل شده، گام هاي مرحله آغازین را طی می کنند

.طی جلسات بین اعضاي گروه جابه جا شود

مرحله انتقال گروه: فصل چهارم
ویژگی هاي مرحله انتقال-
رفتارهاي دشوار اعضاي گروه-
کنار آمدن با مقاومت-
با انتقال و انتقال متقابلبرخورد-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

:فعالیت عملکردي
دانشجویان در گروه هاي تشکیل شده، به صورت ملموس ویژگی هاي مرحله انتقال و نحوه روبرو شدن با آنها را تجربه 

. قش ها در درون گروه جابه جا می شودن. می کنند



٤٧٥

مرحله عمل گروه :فصل پنجم
ویژگی هاي مرحله عمل گروه-
تفاوت هاي میان گروه هاي کارآمد و ناکارآمد-
خودفاش سازي-
ارزیابی فرایند مشاوره گروهی -

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
منابع معرفی شدهمطالعه متون و ) 2

:فعالیت عملکردي
.دانشجویان، آموخته هاي خود را در گروه هاي تشکیل شده بکار می گیرند

روش هاي مشاوره گروهی: فصل ششم
روش آدلر-
روش گشتالت-
محور-روش مراجع-
روش رفتار درمانی-
روش تحلیل ارتباط محاوره اي-
روش اسالوسون-
روش ماراتن-
روش نمایش درمانی-
آموزش حساسیتروش -

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2

:فعالیت عملکردي
.دانشجویان به انتخاب خود، یکی از روش هاي مشاوره گروهی در گروه خود بکار می گیرند)1
.روش هاي مشاوره گروهی در کالس مباحثه می کننددانشجویان در مورد نقاط قوت و محدودیت هاي)2

پایان گروه: فصل هفتم
خاتمه دادن به تجربه گروه-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2
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:فعالیت عملکردي
.گام خاتمه دادن را تجربه می کننددانشجویان در پایان جلسات مشاوره گروهی خود، 

کار گروهی با کودکان : فصل هشتم
یک برنامه مشاوره آموزشگاهی-
گروه مخصوص فرزندان طالق-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2

:فعالیت عملکردي
نقش چند مراجع خردسال و مشاوري که جلسه مشاوره گروهی را ترتیب داده است، یک دانشجویان ضمن ایفاي 

.جلسه مشاوره گروهی با کودکان را به صورت ملموس تجربه می کنند

کار گروهی با نوجوانان: فصل نهم
نیازها و مشکالت خاص نوجوانان-
گروه هاي مشورت با والدین-
گروه هاي والدین و نوجوانان-

:یادگیريفعالیت 
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2

:فعالیت عملکردي
دانشجویان ضمن ایفاي نقش چند مراجع نوجوان و مشاوري که جلسه مشاوره گروهی را ترتیب داده است، یک جلسه 

.تجربه می کنندمشاوره گروهی با نوجوانان را به صورت ملموس 

کار گروهی با بزرگساالن: فصل دهم
کار با والدین-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2

:فعالیت عملکردي
است، یک جلسه مشاوره دانشجویان ضمن ایفاي نقش والدین و مشاوري که جلسه مشاوره گروهی را ترتیب داده 

.گروهی با والدین را به صورت ملموس تجربه می کنند
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منابع آموزشی.4
:منابع اصلی

نشر روان: تهران. ترجمه سیف اهللا بهاري و دیگران. گروه درمانی) 1389.(و کوري، جرالد. کوري، ماریان اشنایدر-
انتشارات رشد: انتهر. پویایی گروه و مشاوره گروهی) 1390(شفیع آبادي، عبداهللا-
. فنون مشاوره و روان درمانی گروهی) 1387.(و راسل، مایکل. ؛ کاالنان، پاتریک.؛ کوري، ماریان شیندر.کوري، جرالد-

انتشارات بعثت: تهران

:منابع فرعی
شبنم انتشارات : تهران. ترجمه فائزه عسگري و دیگران. روش ها و نظریه هاي مشاوره گروهی) 1386.(کوري، جرالد-

دانش
: تهران. ترجمه مهشید یاسایی. روان درمانی گروهی، مباحث نظري و کاربردي) 1392.(و لشچ، مولین. یالوم، اروین-

نشر دانژه
انتشارات سمت: تهران. نظریه هاي مشاوره و روان درمانی گروهی) 1389.(نوابی نژاد، شکوه-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مباحث نظري پایان ترم به میزان ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره15
نمره3نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی و ارزشیابی مستمر: ارزشیابی فرآیند

نمره2مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار
مبناي . یابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزش

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
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»راهنمایی و مشاوره تحصیلی« سرفصل درس
:معرفی درس و منطق آن.1

اولین بار "راهنمایی تحصیلی"اصطالح . راهنمایی و مشاوره تحصیلی، بخش مهمی از خدمات مشاوره در مدارس است
راهنمایی تحصیلی از . مطرح شد و از آن زمان تا کنون ابعاد گسترده اي پیدا کرده است1914توسط ترمن کلی در سال 

وزان و از طرف دیگر آگاهی نسبت به رشته ها و مواد یک طرف شامل شناخت عالیق و استعدادهاي تحصیلی دانش آم
درسی است که نهایتا از طریق ارائه اطالعات مورد نیاز براي تصمیم گیري موفقیت آمیز مراجعان به انتخاب هاي تحصیلی 

از طرف دیگر مشاوره تحصیلی به شناسایی و کمک به حل مسائل خاص دانش آموزان از . مناسب آنان کمک می کند
ه آشنایی و بکارگیري روش هاي صحیح مطالعه ، بررسی علل افت تحصیلی و طرح ریزي برنامه براي رفع آن، مسائل جمل

مشاوره تحصیلی به . می پردازد... مربوط به دانش آموزان تیزهوش، کم توان، مبتال به اختالالت یادگیري، بیش فعال و
ها و استعدادهاي دانش آموزان هماهنگ کنند و به والدین کمک معلمان کمک می کند تا روش هاي تدریس خود را با نیاز

. می کند تا نقش موثرتري را در پیشرفت تحصیلی فرزندان خود ایفا کنند
مشخصات 

درس
نظري : نوع درس

و عملی
1+1:تعداد واحد

: زمان درس
16+32

: نام درس
راهنمایی و مشاوره تحصیلی: به فارسی

Educational Guidance:  به انگلیسی and Counceling

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
بااطالعات مورد نیاز در زمینه ارائه خدمات راهنمایی تحصیلی از جمله راه هاي شناخت عالیق و استعدادهاي دانش آموزان، 

زمینه انتخاب رشته تحصیلی و مواد درسی، ارتباط میان رشته هاي تحصیلی مدرسه با مقررات و قوانین آموزش و پرورش در
.رشته هاي علمی دانشگاه و مشاغل مرتبط با آنهاآشنایی پیدا می کند و دانش خود را در موقعیت واقعی مدرسه به کار می گیرد

ناتوانی در برنامه ریزي، استفاده نکردن از روش با مسائل تحصیلی رایج در محیط مدرسه نظیر افت تحصیلی، موانع یادگیري،
آشنایی پیدا می کند و ...هاي مطالعه صحیح، و عدم هماهنگی روش تدریس معلمان با سبک هاي یادگیري دانش آموزان و

.متناسب با شخصیت و نیازهاي منحصر به فرد دانش آموزان، خدمات مشاوره تحصیلی را به آنان ارائه می نماید

شایستگی 
:اساسی

Ckk موضوعی
331138کد 

3سطح2سطح1سطح هامالك

خدمات راهنمایی 
تحصیلی

اطالعات مورد نیاز را جهت 
ارائه خدمات راهنمایی 

. تحصیلی کسب کرده است

به ضرورت به روز رسانی 
اطالعات راهنمایی تحصیلی 
واقف است و ضمن آشنایی با 

فعال خود منابع اطالعاتی، ارتباط 
.را با این منابع حفظ می کند

برنامه فردي و گروهی 
راهنمایی تحصیلی را 
طرح ریزي می کند و آن 
را در محیط مدرسه با 
موفقیت به اجرا در می 

.آورد
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خدمات مشاوره 
تحصیلی

با مسائل تحصیلی رایج در 
مقاطع مختلف تحصیلی 
اشنایی دارد و نظریه هاي 
مشاوره مورد نیاز را براي 

کمک به حل این مسائل  
. آموخته است

جلسات مشاوره فردي و گروهی 
تحصیلی را با استفاده از نظریه 
هاي تخصصی این حوزه، طرح 

.ریزي و اجرا می کند

توانایی آن را دارد که 
مات مشاوره نتایج خد

تحصیلی انجام شده را 
مورد ارزیابی قرار دهد و 
راه هاي مناسبی را براي 
افزایش اثربخشی فعالیت 

.هاي خود در نظر بگیرد

هماهنگ سازي خدمات 
راهنمایی و مشاوره با 
کارکنان مدرسه، 
معلمان،سازمان آموزش 

و پرورش و والدین

به اهمیت هماهنگی میان  
با معلمان، فعالیت هاي مشاور 

کارکنان مدرسه، سازمان 
آموزش و پرورش، و والدین 
واقف است و روش هاي مورد 

.نیاز را آموخته است

روشهاي ایجادهماهنگی میان 
مشاور و سایر افراد و سازمان 
هاي ذیربط را به صورت موثري 

.مورد استفاده قرار می دهد

توانایی آن را دارد که 
میزان هماهنگی میان 

سایر افراد و مشاور و 
سازمان هاي ذیربط را 
مورد ارزیابی قرار دهد و 
راه هاي مناسبی را براي 
افزایش اثربخشی فعالیت 

.هاي خود در نظر بگیرد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات راهنمایی تحصیلی: فصل اول

تعاریف راهنمایی و مشاوره-
مشاوره تحصیلیتعاریف راهنمایی تحصیلی و -
ضرورت و اهداف راهنمایی تحصیلی-
خدمات راهنمایی و مشاوره تحصیلی-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)3
مطالعه منابع معرفی شده )4

با نظر استاد: فعالیت عملکردي

راهنمایی و مشاوره تحصیلی: فصل دوم
صیلی در دبستانراهنمایی و مشاوره تح-
راهنمایی و مشاوره تحصیلی در دوره اول متوسطه-
راهنمایی و مشاوره تحصیلی در دوره دوم متوسطه-

:فعالیت هاي یادگیري
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مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده)2

ارائه گزارش از فعالیت هاي مشاوره تحصیلی یک مدرسه و ارزیابی عملکرد آن مدرسه : فعالیت هاي عملکردي
با مطالب مطرح شده در کالس 

عوامل فردي موثر در راهنمایی تحصیلی: فصل سوم
هوش و استعداد و ابزارهاي سنجش آنها-
رغبت و ابزارهاي سنجش آن-
شخصیت و ابزارهاي سنجش آن-

:فعالیت یادگیري
بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شدهمشارکت در)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

دانشجویان با استفاده از تست هاي استاندارد شده هوش، استعداد، رغبت و شخصیت، یک : فعالیت عملکردي
تحصیلی را دانش آموز را مورد بررسی قرار می دهند و بر اساس نتایج، توصیه هاي مربوط به انتخاب رشته 

.طراحی و به کالس ارائه می کنند

عوامل اجتماعی موثر در راهنمایی تحصیلی : فصل چهارم
نقش خانواده-
نقش مدرسه و اجتماع-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)3
مطالعه متون و منابع معرفی شده )4

با نظر استاد: فعالیت عملکردي

روش هاي اجراي راهنمایی تحصیلی: پنجمفصل 
آئین نامه و مقررات آموزشی و انضباطی- 
انگیزش تحصیلی، مهارت هاي مطالعه، مهارت هاي یادگیري خود تنظیمی، مهارت ( مهارت هاي تحصیلی- 

)هاي کمک طلبی تحصیلی
)آشنایی با ویژگی هاي شاخه نظري، فنی حرفه اي، کار دانش( انتخاب رشته تحصیلی- 

:فعالیت یادگیري
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مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2

با نظر استاد: فعالیت عملکردي

روش هاي مطالعه: فصل ششم
انواع روش هاي مطالعه-
نظریه هاي یادگیري خود تنظیمی-

:فعالیت یادگیري
پاسخ به پرسش هاي مطرح شدهمشارکت در بحث هاي کالسی و )1
مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2

دانشجویان یکی از روش هاي مطالعه را در طول هفته مورد استفاده قرار می دهند و اثرات : فعالیت عملکردي
.آن را در بهبود یادگیري خود به کالس گزارش می کنند

راهبرد هاي کمک طلبی تحصیلی: فصل هفتم
انطباقیکمک طلبی -
کمک طلبی غیر انطباقی-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2

با نظر استاد: فعالیت عملکردي

مشاوره تحصیلی و مشکالت تحصیلی: : فصل هشتم
پیشرفت تحصیلی پایین -
افت تحصیلی-
اضطراب امتحان-
آموزان تیزهوشدانش -
دانش آموزان مبتال به اختالالت یادگیري-
دانش آموزان و آمادگی براي کنکور دانشگاه-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
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مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2
:فعالیت عملکردي

از مشکالت تحصیلی رایج در مدرسه و مشاوري که خدمات دانشجویان ضمن ایفاي نقش یک دانش آموز با یکی 
.مشاوره تحصیلی ارائه می دهد، یک جلسه مشاوره را به صورت ملموس تجربه می کنند

نقش کارکنان مدارس و والدین در راهنمایی و مشاوره تحصیلی: فصل نهم
نقش مدیر و معلمان-
نقش والدین-

:فعالیت یادگیري
سی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شدهمشارکت در بحث هاي کال)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2

با نظر استاد: فعالیت عملکردي

طرح ریزي برنامه راهنمایی تحصیلی: فصل دهم
اهداف و اصول طرح ریزي برنامه راهنمایی- 
تشکیل پرونده تحصیلی - 

:فعالیت یادگیري
مطرح شدهمشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي )1
مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2

:فعالیت عملکردي
.دانشجویان پرونده تحصیلی دوره دبیرستان خود را مورد بررسی قرار می دهند

ارزشیابی از برنامه راهنمایی تحصیلی: فصل یازدهم
اصول و زمینه هاي ارزشیابی برنامه راهنمایی تحصیلی-
پیگیري نتایج ارزشیابی-

:یادگیريفعالیت 
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2

با نظر استاد: فعالیت عملکردي
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برنامه راهنمایی تحصیلی در کشورهاي مختلف جهان: فصل دوازدهم
راهنمایی تحصیلی در آمریکا-
راهنمایی تحصیلی در انگلستان-
بلژیکراهنمایی تحصیلی در-
راهنمایی تحصیلی در سوئد-
راهنمایی تحصیلی در نروژ-
راهنمایی تحصیلی در کشورهاي عربی-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2

:فعالیت عملکردي
تحصیلی کشورهاي مختلف را مورد بررسی قرار می دانشجویان نقاط قوت و محدودیت هاي برنامه راهنمایی 

.دهند

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث 

انجام فعالیت .نظري به همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است
هاي عملکردي براي درك عمیق تر و یادگیري بهتر نیز مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت 

.هاخواهد بود

منابع آموزشی.4
:منابع اصلی

انتشارات رشد: تهران. راهنمایی و مشاوره تحصیلی) 1388(حسینی بیرجندي، سید مهدي -
انتشارات سمت: تهران)مفاهیم و کاربردها( مایی و مشاوره تحصیلی و شغلیراهن) 1390(شفیع آبادي، عبداهللا -

: منابع فرعی
- Zimmerman, B.J. and Martinez- Pons, M. (1990) Student Differences in
Self- Regulated Learning: Relating Grade, Sex and Giftedness to Self-

efficacy and Strategy Use. Journal if Educational Psychology, 82, 51-57.
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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مباحث نظري پایان ترم ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: یانیارزشیابی پا
نمره15به میزان 

3نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی و ارزشیابی مستمر: ارزشیابی فرآیند
نمره

نمره2مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار
. ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( مبناي ارزیابی تکالیف
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»نوجوانان با نیازهاي خاصمشاوره کودکان و «سرفصل درس
:معرفی درس و منطق آن.1

درس مشاوره کودکان و نوجوانان با نیازهاي خاص که براي اولین بار در فهرست دروس کارشناسی مشاوره دانشگاه 
فرهنگیان قرار می گیرد، براي کمک به دانشجویان مشاوره در برخورد و رفتار مناسب با کودکان و نوجوانان داراي نیاز

دانش آموزان با نیازهاي خاص . خاص و خانواده هاي آن ها و ارایه خدمات مشاوره اي مناسب براي آنان تدوین شده است
.هم در مدارس عادي و هم در مدارس آموزش و پرورش استثنایی حضور دارند

بندي، سبب شناسی و شناخت مفاهیم نظري مشاوره با کودکان و نوجوانان داراي نیاز خاص، ارزیابی، تشخیص، طبقه 
حرکتی، شناختی، - کمک به افراد داراي مشکالت خاص از قبیل؛ مشکالت و نقایص جسمانی، ضایعات مغزي، روانی

عاطفی و هیجانی، رفتاري، اختالالت یادگیري، گفتاري، در معرض خطر و اعتیاد، ایدز، بحران و غیرو در فرایند مشاوره با 
در این راستا ایجاد شناخت نسبی در دانشجویان نسبت به مفاهیم . درس به شمار می آیدافراد نیازمند، از اهداف مهم این

پایه مشاوره با کودکان و نوجوانان داراي نیاز خاص، و همچنین دستیابی به یک درك کلی و اجمالی از نظام ها، راهبردها و 
که دانشجویان توانایی تحلیل برنامه درسی تحقق این امر در گرو آن است . روش هاي مشاوره اي مختلف مورد نظر است

مشاوره با کودکان و نوجوانان داراي نیاز هاي خاص و تطبیق آن با نیازهاي خود و دانش آموزان در حین آموزش و ارائه 
خدمات مشاوره اي الزم را کسب نموده و فرصت هاي یادگیري مؤثر و ارتقاء سالمت روانی و رشد همه جانبه دانش آموزان 

.با بهره گیري از ظرفیت هاي محیط زندگی، طراحی نمایندرا
مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

: نام درس

مشاوره کودکان و نوجوانان با نیازهاي خاص: به فارسی

Child and Adolescence Counseling with Exceptional needs: به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با مطالعه دیدگاه ها و نظام هاي گوناگون رشدي از قبیل نظریه پیاژه، کهلبرگ، و اریکسون، و نظام هاي مشاوره 
اوره در اي و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش و به خصوص ارائه خدمات راهنمایی و مش

مدارس، ارتقاء سالمت روان و رفتار کودك و نوجوان از لحاظ پدیدایی شکلی و کنشی و رسیدن به استقالل را 
مورد شناسایی قرار دهد و تحلیل و ارتباط آن با نیازهاي دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت هاي آموزشی، 

.پرورشی و اجتماعی محل خدمت خود را گزارش نماید
برنامه درسی مشاوره با کودکان و نوجوانان داراي نیازهاي خاص، شامل شناخت مفاهیم نظري مشاوره با ساختار 

کودکان و نوجوانان، ارزیابی، تشخیص، طبقه بندي، سبب شناسی و کمک به افراد داراي مشکالت خاص از 
عقب مانگی ذهنی، تیز حرکتی، شناختی، عاطفی و هیجانی، رفتاري،-قبیل؛ مشکالت و نقایص جسمانی، روانی

هوشی، اختالالت یادگیري، گفتاري، در معرض خطر و اعتیاد، ایدز، بحران و غیرو در فرایند مشاوره با افراد 
.نیازمند در سطوح شناختی، عاطفی، اجتماعی و رفتاري را تحلیل نماید

روان افراد، نیازهاي با شناخت این دانش آموزان و کمک در حل مشکالت و رسیدن به استقالل و سالمت 
دانش آموزان را بهتر درك نمایند و متناسب با این نیازها خدمات راهنمایی، مشورتی و مشاوره اي را در موقعیت 

.هاي آموزشی و پرورشی طراحی و استفاده نماید

:شایستگی اساسی

Ck&pck 1- 2کد&
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3سطح2سطح1سطح هامالك

تعریف و تاریخچه 
و پرورش آموزش

افراد با نیاز هاي 
خاص

تعریف و در مورد
تاریخچه آموزش و 
پرورش افراد با نیاز 
هاي خاص صرفا 
اطالعات ارائه شده را 
جمع آوري و بدون 
ارائه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

.گزارش نموده است

تعریف و تاریخچه آموزش 
و پرورش افراد با نیاز هاي 

ه خاص و تفاوت و تشاب
مفاهیم را مورد مقایسه قرار 
داده و یافته هاي خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

.ارائه نموده است

تعریف و تاریخچه آموزش 
و پرورش افراد با نیاز هاي 
خاص و تفاوت و تشابه 
مفاهیم و رابطه آنها با 
یکدیگر را مورد مقایسه 
قرار داده و دالیل خود را 
در قالب یافته ها به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نموده است

شناخت افراد 
خاص ویژگی ها و 
سبب شناسی 

مشکالت  آن ها

در مورد شناخت افراد 
خاص ویژگی ها و 
سبب شناسی مشکالت  
آن ها، صرفا اطالعات 
و دانش موجود را جمع 
آوري و بدون مقایسه و 
تحلیل این دستگاه ها، 
آن را گزارش نموده 

.است

افراد خاص ویژگی ها و 
سبب شناسی مشکالت  آن 
ها، را با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
هاي ناشی از این مقایسه را 
به صورت منسجم گزارش 

.نموده است

در مورد افراد خاص، 
ویژگی ها و سبب شناسی 
مشکالت  آن ها، تفاوت و 
تشابه آنها را مورد مقایسه 
و  تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار می دهد و 
یافته ها و دست آوردهاي 
خود را به صورت مکتوب 

.گزارش نموده است

دسته بندي 
اختالالت و انواع 

آن ها

در موضوع دسته بندي 
اختالالت و انواع آن 
ها، صرفا دانش مربوطه 
را جمع آوري و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.  را گزارش نموده است

موضوع دسته بندي 
اختالالت و انواع آن ها را 
از جهت شباهت ها و 
تفاوت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و دالیل 

ود را در قالب یک خ
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

اختالالت و انواع آن ها را 
دسته بندي، و تفاوت ها و 
شباهت هاي آن ها را با 
یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده است و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

.داده است

مهارت هاي 
مشاوره با کودکان 
و نوجوانان داراي  

نیاز هاي خاص

در موضوع مهارت هاي 
مشاوره با کودکان و 
نوجوانان داراي  نیاز 
هاي خاص، صرفا 
دانش مربوطه را جمع 
آوري و بدون انجام 
مقایسه، تحلیل و 

موضوع مهارت هاي 
مشاوره با کودکان و 

جوانان داراي  نیاز هاي نو
خاص را از جهت شباهت 
ها و تفاوت ها با یکدیگر 
مورد مقایسه قرار داده و 
دالیل خود را در قالب یک 

مهارت هاي مشاوره با 
کودکان و نوجوانان داراي  
نیاز هاي خاص و تفاوت ها 
و شباهت ها را با یکدیگر 

و مورد مقایسه، تجزیه 
تحلیل و ارزیابی قرار داده 
است و دالیل و استدالل 



٤٨٧

ارزیابی، یافته هاي خود 
.  را گزارش نموده است

گزارش منسجم ارائه نموده 
.است

خود را به صورت یک 
گزارش منسجم ارائه داده 

.است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.3

تعریف و تاریخچه آموزش و پرورش افراد با نیازهاي خاص: فصل اول
افراد با نیازهاي خاص چه کسانی هستند؟-
پرورش افراد با نیازهاي خاصتاریخچه آموزش و -
تعریف مشاوره افراد با با نیاز هاي خاص-
اهمیت و ضرورت مطالعه و مشاوره افراد با نیاز هاي خاص-
اصول و ویژگی هاي محیط هاي آموزش افراد با نیازهاي خاص در مقاطع مختلف تحصیلی-

:فعالیت یادگیري
شدهمشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح )5
مطالعه منابع معرفی شده)6
و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)7

با نظر استاد: فعالیت عملکردي

ویژگی هاي همه جانبه افراد با نیازهاي خاص: فصل دوم
حرکتی-ویژگی هاي جسمانی و روانی-
ویژگی هاي شناختی و عقالنی-
هاي عاطفی و هیجانیویژگی -
ویژگی هاي رفتاري و عملکردي-
ویژ گی هاي اجتماعی و تعاملی افراد داراي نیاز خاص-
ویژگی هاي تحصیلی و یادگیري افراد داراي نیاز خاص-
ساختار و مکانیزم اندام هاي حسی، عصبی و حرکتی-
ویژگی ها و نکات قابل توجه در خانواده افراد داراي نیاز خاص-
مهارت و توان مندي هاي افراد داراي نیاز هاي خاصاستعداد، -

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه منابع معرفی شده)2
و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)3
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: فعالیت عملکردي
دانشجویان با راهنمایی استاد مربوطه در مصاحبه با افراد داراي نیاز خاص، صرفا ویژگی هاي افراد را توصیف و با یکدیگر 

.مورد مقایسه قرار داده و در کالس گزارش دهند

ارزیابی و تشخیص مشکالت کودکان و نوجوانان داراي نیازخاص: فصل سوم
اراي نیاز خاصتعریف اختالالت و مشکالت افراد د-
بررسی سازمان ها و نظام هاي آموزشی، حمایتی و حقوقی مرتبط با افراد با نیازهاي خاص-
جامعه و نوع نگرش نسبت به افراد داراي نیاز خاص-
ارزیابی روانشناختی و آسیب شناسی روانی افراد داراي نیاز خاص-
خاصارزیابی روانشناختی و آسیب شناختی خانواده افراد داراي نیاز-
دعوب از کودك براي بیان قصه زندگی خود-
. . . دیدگاه هاي رشدي در مورد مشکالت و معلولیت هاي افراد شامل، دیدگاه پیاژه، اریکسون، کهلبرگ و -

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)8
مطالعه متون و منابع معرفی شده)9

و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ ستقیمم(مشاهده کالس درس)10
: فعالیت هاي عملکرد

دانشجویان با راهنمایی استاد مربوطه، با خانواده و محیط هاي آموزشی و حمایتی افراد داراي نیاز خاص مصاحبه انجام )1
.بدهند  و گزارش خود را در کالس درس ارایه کنند

سبب شناسی و طبقه بندي انواع مشکالت و معلولیت ها : فصل چهارم
سبب شناسی انواع اختالالت ساختاري و عملکردي دستگاه عصبی مرکزي نظیر انواع عقب ماندگی هاي ذهنی، زوال -

. . . عقل، صرع، آلزایمر و 
ویژگی هاي شخصیتی، شناختی و سبب شناسی انواع اختالالت رشدي فراگیر، بیش فعالی همراه با نقص توجه، -

هیجانی افراد با نیاز هاي خاص
حرکتی مانند انواع نقایص و نابهنجاري هاي بینایی و شنوایی-سبب شناسی انواع معلولیت ها و نقایص حسی-
سبب شناسی انواع اختالالت گفتاري، یادگیري و رفتاري-
نقص بینایی، نقص شنوایی، عقب ماندگی ذهنی، افراد طبقه بندي گروه هاي افراد با نیازهاي خاص شامل افراد دچار-

ناسازگار، تیزهوشان، مبتالیان به فلج مغزي، و افراد مبتال به انواع اختالالت یادگیري، رفتاري و گفتاري
فعالیت هاي یادگیري

مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)3
مطالعه متون و منابع معرفی شده)4
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: لیت هاي عملکرديفعا
دانشجویان به صورت گروه هاي چهار نفره در کالس در مورد سبب شناسی مشکالت و معلولیت ها با هم گفتگو کنند و                        ) 1

.سپس از هر گروه یک نفر علت ها را براي سایر افراد کالس گزارش کنند

کودك و نوجوان-مشاوررابطه : فصل پنجم
. . . انواع او صول برقراري ارتباط با افراد خاص مثل زبان اشاره، خط بریل و -
پیوند دنیاي کودك و نوجوان و مشاور-
منحصر به فرد بودن رابطه-
ایمن بودن رابطه بین کودك و نوجوان و مشاور-
اصیل بودن رابطه بین کودك و نوجوان و مشاور-
رازداريرابطه مبتنی بر -
رابطه مبتنی بر حفظ حریم و هدفمندي-
رابطه مبتنی بر احترام و توجه مقام واالي انسانی کودك و نوجوان-
توجه به شرایط خاص مراجع در هنگام نشستن و راحت بودن مراجع-

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)3
شدهمطالعه متون و منابع معرفی)4

: فعالیت هاي عملکردي
.دانشجویان به صورت گروه هاي دو نفره در کالس به تمرین فنون و راهبردهاي ارتباطی در مشاوره بپردازند) 1

مهارت هاي مشاوره با کودکان و نوجوانان داراي نیاز هاي خاص: فصل ششم
مشاهده وضعیت کلی فرد-
مشاهده خلق یا عاطفه-
رفتارهاي کالمی و غیر کالمیمشاهده -
مشاهده عملکرد هوشی و فرایند تفکر-
مشاهده گفتار و زبان-
گوش دادن فعال-
کمک به کودك براي تعریف کردن قصه زندگی خود-
مواجهه با انتقال و مقاومت-
مواجهه با باورهاي نامناسب و خود ویرانگر در رابطه مشکل خود-
تسهیل کردن فعاالنه تغییر-
رهاختتام مشاو-

فعالیت هاي یادگیري
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مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)5
مطالعه متون و منابع معرفی شده)6

: فعالیت هاي عملکردي
.دانشجویان به صورت گروه هاي دو نفره در کالس به تمرین فنون و راهبردهاي مشاوره و روان درمانی بپردازند

مشاوره اي و درمانیانواع مداخالت : فصل هفتم
بازي درمانی و بازي هاي پرورشی-
استفاده از حیوانات مینیاتوري براي کشف دنیاي درونی مراجع و تسهیل فرایند تغییر-
استفاده از وسایل و فعالیت هاي مناسب-
کار باشن و گل-
. . . طراحی، نقاشی و -
سفر خیالی-
کتاب ها و قصه ها-
عروسک هاي نمایشیاسباب بازي هاي نرم و پارچه اي و-

راهبردهاي تدریس و یادگیري.4

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري به 
انجام فعالیت هاي عملکردي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است

عمیق تر، یادگیري بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی و آموزش درس فیزیولوژي براي درك 
.اعصاب و غدد نیز مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد

منابع آموزشی.4
.باید تالیف شود: منبع اصلی

:منابع فرعی
انتشارات رشد: تهران. ترجمه مینو پرنیانی. راهنماي عملی مشاوره با کودکان). 1389. (گلدارد، کاترین و گلدارد، دیوید-
انتشارات دانشگاه تهران: تهران. روانشناسی و آموزش افراد استثنایی).1388. (افروز، غالمعلی-
انتشارات ارسباران: تهران. روانشناسی و آموزش افراد استثنایی). 1387(. نادري، عزت اهللا. سیف نراقی، مریم-
انتشارات آواي نور: تهران. روانشناسی کودکان استثنایی). 1391. (شریفی درآمدي، پرویز و همکاران-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مباحث نظري پایان ترم به میزان ) گزینه اي و یا ترکیبیباز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند (آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره15
نمره2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی : ارزشیابی فرآیند



٤٩١

نمره3مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار
مبناي . عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
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»تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

هر درس در هر رشته تحصیلی به صورت عملی، دانشجو را براي ورود به بازار کار آماده به کارگیري آموخته هاي نظري 
درس تمرین عملی مشاوره به عنوان یکی از دروس تخصصی مشاوره تا کنون در دانشگاه هاي مختلف کشور . می سازد

مشاوره در آزمایشگاه آموخته با توجه به ضرورت وجود این درس براي مشاوران متخصص، تمرین فنون . ارائه می شده است
هاي نظري دانشجویان را با کاربست عملی ادغام نموده و شرایط حرفه اي دانشجو را براي کار در مدارس و با دانش 

.آموزان فراهم می سازد
یند شناخت فنون، راهبردها، روش ها و مهارت هاي مشاوره و تمرین عملی آن ها در آزمایشگاه براي کمک به مشاور در فرا

در این . مشاوره با افراد نیازمند و ارایه خدمات مشورتی در این زمینه به معلمان از اهداف مهم این درس به شمار می آید
راستا ایجاد شناخت نسبی در دانشجویان نسبت به کاربرد فنون مختلف در موقعیت هاي مناسب و گوناگون و همچنین 

تحقق . مربوط به هر نظام و کاربرد آن براي مراجع خاص خود مورد نظر استدستیابی به یک درك کلی و اجمالی از فنون 
این امر در گرو آن است که دانشجویان توانایی تحلیل برنامه درسی تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه و تطبیق آن با 

نموده و فرصت هاي نیازهاي خود و معلمان و دانش آموزان در حین آموزش و ارائه خدمات مشاوره اي الزم را کسب
یادگیري مؤثر براي دانش آموزان و به خصوص دانش آموزان و مراجعان را با بهره گیري از ظرفیت هاي محیط زندگی، 

.طراحی نمایند
مشخصات درس

عملی: نوع درس

1: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت

تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف

با به کار گیري فنون، روش ها، راهبردها و مهارت هاي مصاحبه مشاوره اي در آزمایشگاه به صورت عملی و ارتباط آن 
چگونگی با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش و به خصوص ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس، نحوه و

کار حرفه اي مشاوره را مورد شناسایی قرار دهد و تحلیل و ارتباط آن با نیازهاي دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت 
.هاي آموزشی، پرورشی و اجتماعی محل خدمت خود را گزارش نماید

وش ها، مهارت ها و ساختار برنامه درسی تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه، شامل شناخت و به کارگیري فنون، ر
راهبردهاي مشاوره و همچنین دستیابی به یک درك کلی و اجمالی از فنون مربوط به هر نظام و نحوه کاربرد هر نظام و 
راهبردهاي آن در موقعیت هاي مختلف آموزشی و درمانی در جهت کمک به مراجعان در سطوح شناختی، عاطفی، 

ن اساس  نیازهاي دانش آموزان را بهتر درك نمایند و متناسب با این نیازها بر ای. اجتماعی و رفتاري را تحلیل نماید
.خدمات راهنمایی، مشورتی و مشاوره اي را در موقعیت هاي آموزشی و پرورشی طراحی و استفاده نماید

:شایستگی اساسی

Ck&pck 2کد-
1&3-3&4-
3سطح2سطح1سطح هامالك&3

فنون، مهارت ها و 
راهبردهاي شناختی

فنون، مهارت ها و 
راهبردهاي شناختی در 

در مشاوره را بشناسد و
مورد مفهوم و تعریف 

فنون، مهارت ها و 
راهبردهاي شناختی در 

اي مشاوره را در فرایند ه
روانی و تفاوت و تشابه 

فنون، مهارت ها و 
راهبردهاي شناختی در 
مشاوره و رابطه آنها با 
یکدیگر و کاربرد هر کدام 
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آن، صرفا اطالعات 
ارائه شده را جمع آوري 
و بدون ارائه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

.است

فنون را با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
هاي خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

را مورد مقایسه قرار داده و 
دالیل خود را در قالب 
یافته ها به صورت یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

فنون، راهبردها و مهارت 
هاي هیجانی

در مورد فنون، 
راهبردها و مهارت هاي 
هیجانی در مشاوره، 
صرفا اطالعات و دانش 
موجود را جمع آوري و 
بدون مقایسه و تحلیل 
این فنون، آن را 

.گزارش نموده است

فنون، راهبردها و مهارت 
هاي هیجانی را با یکدیگر 
مورد مقایسه قرار داده و 
یافته هاي ناشی از این 
مقایسه را به صورت 
منسجم گزارش نموده 

.است

فنون، راهبردها و مهارت 
و تفاوت و هاي هیجانی

تشابه آنها و کاربرد هر 
کدام  را مورد مقایسه و 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار می دهد و یافته ها و 

ردهاي خود را در دست آو
مورد کاربرد این فنون به 
صورت مکتوب گزارش 

.نموده است

فنون، راهبردها و مهارت 
هاي رفتاري

فنون، مهارت ها و 
راهبردهاي رفتاري در 

در مشاوره را بشناسد و
مورد مفهوم و تعریف 
آن، صرفا اطالعات 
ارائه شده را جمع آوري 
و بدون ارائه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

.است

فنون، مهارت ها و 
راهبردهاي رفتاري در 
مشاوره را در فرایند هاي 
روانی و تفاوت و تشابه 
فنون را با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 
هاي خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

فنون، مهارت ها و 
راهبردهاي رفتاري در 
مشاوره و رابطه آنها با 
یکدیگر و کاربرد هر کدام 
را مورد مقایسه قرار داده و 
دالیل خود را در قالب 
یافته ها به صورت یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري، فرصت.5

فنون و مهارت هاي پایه: فصل اول
توجه کردن-
گوش دادن فعال-
انعکاس دادن احساسات-
انعکاس دادن متن-
اعتبار بخشی-
جمع آوري اطالعات-
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طرح سؤاالت هدفمند-
همدلی-
خود افشایی-
ارائه بازخورد-
مواجه سازي-
سکوت -
هدف گذاري-
جمع بندي و خالصه کردن-
خاتمه دادن-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مشاهده کالس درس و تمرین هاي انجام شده در آزمایشگاه)2

: فعالیت عملکردي
.اعضاي کالس به گروه هاي دو نفره یا چهار نفره تقسیم شوند و فنون مشاوره را به صورت عملی تمرین کنند)1
دانشجو با یک مورد در آزمایشگاه به صورت واقعی مصاحبه مشاوره اي انجام دهد وفنون فوق را تا حد امکان در هر)2

.عمل به کار بگیرد

فنون شناختی در مشاوره و روان درمانی: فصل دوم
شناسایی و ارزیابی شناخت هاي غیر منطقی-
یادداشت کردن-
آموزش-
مواجهه-
پرسش هاي سقراطی-
تیبازسازي شناخ-
درجه بندي تجارب-
منحرف ساختن حواس-
تصویر سازي و شبیه سازي-
درجه بندي اعتقادها و باورها-
. . .معرفی کتاب، جزوه و -

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مشاهده کالس درس و تمرین هاي انجام شده در آزمایشگاه)2

: فعالیت عملکردي
.اعضاي کالس به گروه هاي دو نفره یا چهار نفره تقسیم شوند و فنون مشاوره را به صورت عملی تمرین کنند) 1



٤٩٥

هر دانشجو با یک مورد در آزمایشگاه به صورت واقعی مصاحبه مشاوره اي انجام دهد وفنون فوق را تا حد امکان در )2
.عمل به کار بگیرد

هیجانی-فنون و راهبردهاي عاطفی: صل سومف
تصور بدترین اتفاق ممکن-
ارائه داستان هاي احساسی قوي، استعاره و تمثیل-
استفاده از زبان احساسی-
ترغیب و برانگیختن-
استخراج احساسات نامناسب-
استفاده از شوخی-
تشویق اراده و تصمیم جدي به تغییر-

:فعالیت یادگیري
کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شدهمشارکت در بحث هاي )8
مطالعه منابع معرفی شده)9

مشاهده کالس درس و تمرین هاي انجام شده در آزمایشگاه)10
: فعالیت عملکردي

.اعضاي کالس به گروه هاي دو نفره یا چهار نفره تقسیم شوند و فنون مشاوره را به صورت عملی تمرین کنند)3
به صورت واقعی مصاحبه مشاوره اي انجام دهد وفنون فوق را تا حد امکان در هر دانشجو با یک مورد در آزمایشگاه )4

.عمل به کار بگیرد

فنون و راهبردهاي رفتاري: فصل چهارم
راهبرد آرامش سازي-
تمرین هاي مقابله یا شرم-
ایجاد موقعیت هاي چالش انگیر و مقابله با آن ها-
ایفاي نقش-
ضبط جلسات-
معکوس کردن نقش ها-
از دو صندلیاستفاده -
گوش دادن به نوارهاي اثربخش-
تمرین مهارت هاي جرآت ورزي-
حساسیت زدایی تدریجی-
غرقه سازي-

:فعالیت یادگیري
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مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مشاهده کالس درس و تمرین هاي انجام شده در آزمایشگاه)2

: فعالیت عملکردي
.کالس به گروه هاي دو نفره یا چهار نفره تقسیم شوند و فنون مشاوره را به صورت عملی تمرین کننداعضاي )5
هر دانشجو با یک مورد در آزمایشگاه به صورت واقعی مصاحبه مشاوره اي انجام دهد وفنون فوق را تا حد امکان در )6

.عمل به کار بگیرد

راهبردهاي تدریس و یادگیري.6

ي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی و آزمایشگاه نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم تدارك دیدن فرصت ها
انجام فعالیت . مباحث نظري به همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است

یت هاي واقعی آموزشی و پرورشی و به هاي عملکردي براي درك عمیق تر، یادگیري بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقع
خصوص آزمایشگاه روانشناسی و مشاوره نیز مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها و آوردن کیس واقعی و 

.انجام مصاحبه مشاوره اي می باشد
آزمون کتبی ندارد. منابع آموزشی.4

.کار گیري مداخالت درمانی باید منبع تالیف شوددر رابطه با روش اداره کالس و چگونگی به : منابع اصلی
منابع فرعی براي مطالعه در کنار تمرین عملی

. هاي خُرد در مشاورة فردمفاهیم بنیادي و مباحث تخصصی در مشاوره؛ آموزش و کاربرد مهارت).1392. (گلدارد، دیوید-
انتشارات کمال تربیت: تهران. ترجمه سیمین حسینیان

انتشارات چهر: تهران. فنون و روش هاي مشاوره). 1390. (عبداهللاشفیع آبادي، -
نشر ساواالن: تهران. ترجمه مسعود بابازاده. فنون پیشرفته مشاوره و روان درمانی). 1391. (کنت، کریستین-
س خیالانتشارات فانو: تهران. ترجمه سید عبداهللا احمدي قلعه. مبانی مشاوره و روان درمانی). 1391. (کري، جرالد-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10به میزان . انجام مصاحبه مشاوره اي با یک مورد واقعی: ارزشیابی پایانی
نمره10نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و تمرین فنون پیش بینی شده کالسی : ارزشیابی فرآیند

( مبناي ارزیابی تکالیف. در طول ترم و تکالیف عملکردي انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري 
.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي

الزم به ذکر است که فنون و راهبردهاي ارایه شده در این سرفصل جهت یادآوري است و این فنون باید به : سایر نکات
.س تمرین، و در فرایند مشاوره با کیس هاي واقعی به کار گرفته شوندصورت کامال عملی در کال
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»مشاوره شغلی و حرفه اي«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

به کارگیري آموخته هاي نظري و عملی در رابطه با مشاوره شغلی و حرفه اي، دانشجویان را براي ورود به مدرسه و بازار 
درس مشاوره شغلی و حرفه اي به عنوان یکی از دروس تخصصی مشاوره تا کنون در دانشگاه هاي . سازدکار آماده می 

با توجه به صنعتی شدن جهان و کشور و گسترش مشاغل متعدد ضرورت وجود این . مختلف کشور ارائه می شده است
سب با ویژگی هاي شخصیتی، عالیق درس براي مشاوران متخصص جهت راهنمایی دانش آموزان در مشاغل دلخواه و متنا

.و توان مندي هاي آن ها، شرایط حرفه اي دانشجو را براي کار در مدارس و با دانش آموزان فراهم می سازد
شناخت مفاهیم نظري مشاوره شغلی و حرفه اي براي کمک به مشاور در فرایند مشاوره با افراد نیازمند و ارایه خدمات 

تی در رابطه با انتخاب شغل مناسب به دانش آموزان، خانواده ها و معلمان از اهداف مهم این راهنمایی، مشاوره و مشور
در این راستا ایجاد شناخت نسبی در دانشجویان نسبت به مفاهیم پایه مشاوره شغلی و حرفه اي، . درس به شمار می آید

و حرفه اي در مدرسه، روش هاي انجام انجام مصاحبه مشاوره اي مؤثر، درك اهداف و ضرورت انجام مشاوره شغلی 
مشاوره، فنون و روش هاي آن  و همچنین دستیابی به یک درك کلی و اجمالی از نظام ها و راهبردهاي مختلف مشاوره 

تحقق این امر در گرو آن است که دانشجویان توانایی تحلیل برنامه درسی مشاوره شغلی و حرفه اي و . اي مورد نظر است
نیازهاي خود، معلمان، خانواده ها و دانش آموزان در حین آموزش و ارائه خدمات مشاوره اي الزم را کسب تطبیق آن با 

نموده و فرصت هاي یادگیري مؤثر و پیشگیري و درمان مشکالت احنمالی دانش آموزان و به خصوص دانش آموزان را با 
.بهره گیري از ظرفیت هاي محیط زندگی، طراحی نمایند

سمشخصات در

عملی-نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

: نام درس

مشاوره شغلی و حرفه اي: به فارسی

Career and Vocational Counseling: به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

جمله تیز هوشی، فلج مغزي، مهارت در ورزش، مشکالت رفتاري یا هیجانی، با مطالعه ناتوانی هاي یادگیري، از 
توانایی موسیقیایی، عقب ماندگی ذهنی، ناشنوایی، استعداد هنري، نابینایی، ناتوانی در خواندن، نوشتن و حساب 

مایی و کردن و غیرو،  و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش و به خصوص ارائه خدمات راهن
مشاوره در مدارس، عالیم ناتوانی هاي یادگیري از لحاظ پدیدایی شکلی و کنشی را مورد شناسایی قرار دهد و 
تحلیل و ارتباط آن با نیازهاي دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت هاي آموزشی، پرورشی و اجتماعی محل 

.خدمت خود را گزارش نماید
یادگیري، شامل شناخت مفاهیم پایه ناتوانی هاي یادگیري، تشخیص نشانه ها ساختار برنامه درسی ناتوانی هاي 

و عالیم ناتوانی، درك علل، ارزیابی آن ها و همچنین دستیابی به یک درك کلی و اجمالی از نظام ها و 
راهبردهاي مختلف آموزشی و درمانی در جهت کمک به مراجعان در سطوح شناختی، عاطفی، اجتماعی و رفتاري 

نیازهاي دانش آموزان را بهتر درك نمایند و متناسب با این نیازها خدمات راهنمایی، مشورتی و . ا تحلیل نمایدر
.مشاوره اي را در موقعیت هاي آموزشی و پرورشی طراحی و استفاده نماید

:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك
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تعریف، تاریخچه و 
ضرورت مشاوره 

شغلی و حرفه اي

در مورد تعریف، 
تاریخچه و ضرورت 
مشاوره شغلی و حرفه 
اي، صرفا اطالعات 
ارائه شده را جمع آوري 
و بدون ارائه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

.است

تعریف، تاریخچه و ضرورت 
مشاوره شغلی و حرفه اي را 
در فرایند هاي روانی و 

و تشابه مفاهیم را تفاوت 
مورد مقایسه قرار داده و 
یافته هاي خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نموده است

تعریف، تاریخچه و 
ضرورت مشاوره شغلی و 
حرفه اي و تفاوت و تشابه 
مفاهیم و رابطه آنها با 
یکدیگر را مورد مقایسه 
قرار داده و دالیل خود را 
در قالب یافته ها به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نموده است

اهداف و اصول 
مشاوره شغلی و 

حرفه اي

در مورد اهداف و اصول 
مشاوره شغلی و حرفه 
اي، صرفا اطالعات و 
دانش موجود را جمع 
آوري و بدون مقایسه و 
تحلیل این دستگاه ها، 
آن را گزارش نموده 

.است

در مورد اهداف و اصول 
مشاوره شغلی و حرفه اي، 
مفاهیم موجود را با یکدیگر 
مورد مقایسه قرار داده و 
یافته هاي ناشی از این 
مقایسه را به صورت 
منسجم گزارش نموده 

.است

در مورد اهداف و اصول 
مشاوره شغلی و حرفه اي، 
تفاوت و تشابه آنها را مورد 
مقایسه و تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار می دهد و 
یافته ها و دست آوردهاي 

د را به صورت مکتوب خو
.گزارش نموده است

آشنایی با 
رویکردهاي 

مشاوره شغلی و 
حرفه اي

در موضوع رویکردهاي 
مشاوره شغلی و حرفه 

صرفا دانش مربوطه اي
را جمع آوري و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.  را گزارش نموده است

موضوع رویکردهاي مشاوره 
را از حرفه ايشغلی و 

جهت شباهت ها و تفاوت 
ها با یکدیگر مورد مقایسه 
قرار داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

.ارائه نموده است

رویکردهاي مشاوره شغلی 
را از لحاظ و حرفه اي

ویژگی ها، تفاوت ها و 
شباهت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه، تجزیه و تحلیل و 

ست و ارزیابی قرار داده ا
دالیل و استدالل خود را 
به صورت یک گزارش 

.منسجم ارائه داده است

مهارت ها و روش 
هاي راهنمایی و 
مشاوره شغلی و 

حرفه اي

در موضوع مهارت ها و 
روش هاي راهنمایی و 
مشاوره شغلی و حرفه 
اي صرفا دانش مربوطه 
را جمع آوري و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.  را گزارش نموده است

مهارت ها و روش هاي 
راهنمایی و مشاوره شغلی و 
حرفه اي را از جهت 
شباهت ها و تفاوت ها با 

مورد مقایسه قرار یکدیگر 
داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

.ارائه نموده است

مهارت ها و روش هاي 
راهنمایی و مشاوره شغلی و 
حرفه اي را از لحاظ ویژگی 
ها، تفاوت ها و شباهت ها 
با یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده است و دالیل و 

به صورت استدالل خود را 
یک گزارش منسجم ارائه 

.داده است
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.7

مقدمه اي بر مشاوره شغلی: فصل اول
تعریف مشاوره شغلی-
اهمیت و ضرورت مشاوره شغلی-
تاریخچه مشاوره شغلی-
اهداف کلی مشاوره شغلی-
آشنایی یا رویکردهاي مشاوره شغلی و حرفه اي-

:یادگیريفعالیت 
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه منابع معرفی شده)2

با نظر استاد: فعالیت عملکردي
دانشجویان به صورت گروهی در قالب جدول، تفاوت ها و تشابه رویکردهاي مشاوره شغلی و حرفه اي را تنظیم کنند )1

به صورت پوستر در نمایشگاه، آزمایشگاه یا تابلو اعالنات براي استفاده و نتیجه نهایی را با راهنمایی استاد مربوطه 
.بیشتر و تشویق دانشجویان نصب کنند

اطالعات شغلی و نقش آن در اشتغال: فصل دوم
...)شناخت جسمانی، شخصیتی، عالیق، استعداد، هوش و (خودشناسی یا شناخت فرد-
. . . ) صت هاي شغلی و شناخت ویژگی هاي گوناگون شغل یا فر(شغل شناسی-
تصمیم گیري مناسب-
نیاز سنجی-
تجزیه و تحلیل روانشناختی مشاغل-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه منابع معرفی شده)2

: فعالیت عملکردي
شناخت فرد و شناخت (فرد جویاي کار مصاحبه شغلیهر دانشجو و یا هر چند نفر با راهنمایی استاد مربوطه با یک )1

.انجام بدهند و نتیجه را به صورت صوتی و تصویري در کالس گزارش کنند) شغل
.شغل را مورد بررسی قرار دهد و نتیجه را در کالس درس گزارش نماید3هر دانشجو ویژگی هاي )2

طرح ریزي شغلی: فصل سوم
انگیزش شغلی-
رضایت شغلی-
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شغلیسازگاري -
موفقیت شغلی-
آموزش و تربیت مشاوران شغلی و حرفه اي و بررسی صالحیت اخالقی و حرفه اي آن ها-
)جهانی شدن و اشتغال(طرح ریزي شغلی در دنیاي جدید-
مشاوره شغلی و حرفه اي در سازمان هاي مختلف-

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده)2

: فعالیت هاي عملکردي

فرایند مشاوره شغلی و حرفه اي: فصل چهارم
روش هاي راهنمایی شغلی و حرفه اي در مدرسه-
)مهارت هاي آغاز مشاوره، اوج مشاوره و پایان دادن به مشاوره(مصاحبه شغلی و حرفه اي در مدرسه-

فعالیت هاي یادگیري
هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شدهمشارکت در بحث )5
مطالعه متون و منابع معرفی شده)6

: فعالیت هاي عملکردي
حداقل یک مورد مصاحبه مشاوره اي با موضوع شغلی، با فردي که جویاي کار و شغل می باشد در کالس انجام )1

.و بقیه دانشجویان به مشاهده بپردازند) و یا فیلم ضبط شده پخش شود(شود

راهبردهاي تدریس و یادگیري.8
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري به 

انجام فعالیت هاي عملکردي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است
بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی و پرورشی این درس نیز مستلزم براي درك عمیق تر، یادگیري 

.مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد

منابع آموزشی.4
:منابع اصلی

نشر : تهران. راهنمایی و مشاوره حرفه اي و روش هاي کسب و کاربرد اطالعات شغلی). 1387. (اردبیلی، یوسف-
ویرایش

انتشارات رشد: تهران. راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه اي و نظریه هاي انتخاب شغل). 1389. (شفیع آبادي، عبداهللا-
انتشارات سمت: تهران. ترجمه علی محمد نظري و همکاران. رویکردهاي مشاوره شغلی). 1388. (زونکر، ورنون جی-
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:منابع فرعی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مباحث نظري پایان ترم به میزان ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره16
نمره2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی : ارزشیابی فرآیند

نمره2مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار
مبناي . شیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارز

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
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»مشاوره خانواده«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

خانواده جوهره اي زنده و در حال تغییر است که با استفاده از اعضاي خویش و در جریان ارتباطی دایمی، تعاملی، و طرح دار با      
مشاوره خانواده یکی از انواع مشاوره است .  یکدیگر یک کل را سامان دهی می کند و در طول زمان و مکان گسترش می یابد

. ت خانواده با دامنه وسیعی از روش ها، شیوه ها و فنون مختلف، کلیه اعضاي آن را درگیر می سازدکه   در آن براي حل مشکال
این درس در دانشگاه هاي مختلف در گذشته نیز مورد نیاز و استفاده بوده است و ضرورت آن براي دانشجویان رشته مشاوره در 

.نوجوانان، در دانشگاه فرهنگیان به شدت احساس می شودحل مشکالت خانواده با هدف کمک به رشد همه جانبه کودکان و
شناخت مفاهیم نظري، ویژگی ها، اصول، فنون و راهبردهاي مشاوره خانواده و بررسی علل، ارزیابی و آسیب شناسی مشکالت 

رتی در این زمینه به خانواده  براي کمک به مشاور در فرایند مشاوره با خانواده هاي نیازمند دانش آموزان و ارایه خدمات مشو
در این راستا ایجاد شناخت نسبی در دانشجویان . دانش اموزان، خانواده ها و معلمان از اهداف مهم این درس به شمار می آید

نسبت به مفاهیم پایه مشاوره خانواده، شناسایی آسیب ها و عالیم ناتوانی خانواده، و روش هاي درمان آن ها و همچنین دستیابی 
تحقق این امر در گرو آن است که . رك کلی و اجمالی از نظام ها و رویکردهاي مختلف مشاوره خانواده مورد نظر استبه یک د

دانشجویان توانایی تحلیل برنامه درسی مشاوره خانواده و تطبیق آن با نیازهاي خود و معلمان و دانش آموزان در حین آموزش و 
ده و فرصت هاي یادگیري مؤثر و پیشگیري و درمان مشکالت خانواده و دانش آموزان ارائه خدمات مشاوره اي الزم را کسب نمو

.را با بهره گیري از ظرفیت هاي محیط زندگی، طراحی نمایند
مشخصات درس

نظري: نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32:زمان درس

: نام درس

مشاوره خانواده: به فارسی

Family Counseling: به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با مطالعه اصول، فنون و روش هاي مشاوره خانواده و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش و به 
مشکالت آنان در خصوص ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس، مشکالت خانوادگی دانش آموزان و رفع 

جمع اعضاي خانواده از لحاظ پدیدایی شکلی و کنشی را مورد شناسایی قرار دهد و تحلیل و ارتباط آن با نیازهاي 
.دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت هاي آموزشی، پرورشی و اجتماعی محل خدمت خود را گزارش نماید

اهیم پایه مشاوره خانواده، تشخیص نشانه ها و عالیم ساختار برنامه درسی مشاوره خانواده، شامل شناخت مف
آسیب هاي خانواده، درك علل مشکالت خانواده، ارزیابی آن ها و همچنین دستیابی به یک درك کلی و اجمالی 
از نظام ها و راهبردهاي مختلف آموزشی، مشاوره اي و درمانی در جهت کمک به مراجعان در سطوح شناختی، 

همچنین نیازهاي دانش آموزان را بهتر درك نمایند و متناسب با این . رفتاري را تحلیل نمایدعاطفی، اجتماعی و 
.نیازها خدمات راهنمایی، مشورتی و مشاوره اي را در موقعیت هاي آموزشی و پرورشی طراحی و استفاده نماید

:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك
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مفهوم، تعریف و 
تاریخچه مشاوره 

خانواده

در مورد، مفهوم، تعریف 
و تاریخچه مشاوره 
خانواده صرفا اطالعات 
ارائه شده را جمع آوري 
و بدون ارائه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

.است

مفهوم، تعریف و تاریخچه 
مشاوره خانواده  را در فرایند 

ده  هاي روانی اعضاي خانوا
و تفاوت و تشابه مفاهیم را 
مورد مقایسه قرار داده و 
یافته هاي خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نموده است

مفهوم، تعریف و تاریخچه 
مشاوره خانواده و تفاوت و 
تشابه مفاهیم و رابطه آنها 
با یکدیگر را مورد مقایسه 
قرار داده و دالیل خود را 

ورت در قالب یافته ها به ص
یک گزارش منسجم ارائه 

.نموده است

چهارچوب ارتباط 
خانوادگی

در مورد چهارچوب 
ارتباط خانوادگی صرفا 
اطالعات و دانش 
موجود را جمع آوري و 
بدون مقایسه و تحلیل 
این دستگاه ها، آن را 

.گزارش نموده است

در مورد چهارچوب ارتباط 
خانوادگی دیدگاه هاي 

مورد متفاوت را با یکدیگر 
مقایسه قرار داده و یافته 
هاي ناشی از این مقایسه را 
به صورت منسجم گزارش 

.نموده است

چهارچوب ارتباط خانوادگی 
و تفاوت و تشابه آنها را 
مورد مقایسه قرار داده و 
مورد تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار می دهد و 
یافته ها و دست آوردهاي 
خود را به صورت مکتوب 

.ه استگزارش نمود

در موضوع، تحول تحول خانواده
خانواده صرفا دانش 
مربوطه را جمع آوري و 
بدون انجام مقایسه، 
تحلیل و ارزیابی، یافته 
هاي خود را گزارش 

.  نموده است

موضوع تحول خانواده را از 
جهت شباهت ها و تفاوت 
ها با یکدیگر مورد مقایسه 
قرار داده و دالیل خود را در 

گزارش منسجم قالب یک 
.ارائه نموده است

تحول خانواده را از لحاظ 
ویژگی ها، تفاوت ها و 
شباهت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه، تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار داده است و 
دالیل و استدالل خود را 
به صورت یک گزارش 

.منسجم ارائه داده است

نظام ها و 
رویکردهاي 

مشاوره خانواده

در موضوع نظام ها و 
رویکردهاي مشاوره 
خانواده صرفا دانش 
مربوطه را جمع آوري و 
بدون انجام مقایسه، 
تحلیل و ارزیابی، یافته 
هاي خود را گزارش 

.  نموده است

طبقه بندي انواع نظام ها و 
رویکردهاي مشاوره خانواده 
را از جهت شباهت ها و 
تفاوت ها با یکدیگر مورد 

اده و دالیل مقایسه قرار د
خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

طبقه بندي انواع  نظام ها 
و رویکردهاي مشاوره 
خانواده را از لحاظ ویژگی 
ها، تفاوت ها و شباهت ها 
با یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده است و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 

نسجم ارائه یک گزارش م
.داده است
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فرایند مشاوره و 
روان درمانی 

خانواده

در موضوع فرایند 
مشاوره و روان درمانی 
خانواده، صرفا دانش 
مربوطه را جمع آوري و 
بدون انجام مقایسه، 
تحلیل و ارزیابی، یافته 
هاي خود را گزارش 

.  نموده است

موضوع فرایند مشاوره و 
روان درمانی خانواده را از 
جهت شباهت ها و تفاوت 
ها با یکدیگر مورد مقایسه 
قرار داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

.ارائه نموده است

فرایند مشاوره و روان 
درمانی خانواده را از لحاظ 
ویژگی ها، تفاوت ها و 
شباهت ها با یکدیگر مورد 
مقایسه، تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار داده است و 

و استدالل خود را دالیل
به صورت یک گزارش 

.منسجم ارائه داده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.9

تعریف، تاریخچه و مفهوم مشاوره خانواده: فصل اول
تعریف مشاوره و روان درمانی خانواده-
تاریخچه مشاوره و روان درمانی خانواده-
مفهوم مشاوره و روان درمانی خانواده-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه منابع معرفی شده)2

با نظر استاد: فعالیت عملکردي

اجتماعی-چهارچوب ارتباط خانوادگی و خانواده به عنوان یک نظام روانی: فصل دوم
ساختار خانواده-
راهبردهاي خانواده-
دگیفرض هاي خانوا-
دیدگاه خانواده درمانی-
قواعد خانواده-
تعادل خانواده-
تعادل ساختی و ساخت زدایی-
پسخوراند، اطالعات و مهار-
خزده نظام ها و مرز بندي ها-
نظام هاي باز و بسته-

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
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مطالعه منابع معرفی شده)2
با نظر استاد مربوطه: فعالیت عملکردي

تداوم و تغییر: تحول خانواده: فصل سوم
چهارچوب مبتنی بر چرخه زندگی خانواده-
الگوي مرحله اي چرخه هاي زندگی خانواده-
خانوادهاي در حال تغیر، روابط در حال تغییر-
نسیتتحول خانواده و مسایل مربوط به ج-
مالحظات چند فرهنگی-

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)3
مطالعه متون و منابع معرفی شده)4
و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)5

با نظر استاد مربوطه: فعالیت هاي عملکردي

نظام ها و رویکردهاي مشاوره خانواده: چهارمفصل 
رویکردهاي روان پویشی-
انسان گرا/رویکردهاي تجربه نگر-
درمان نظام هاي خانوادگی باون-
رویکردهاي مشاوره و روان درمانی ساخت نگر-
راهبردنگر/رویکردهاي مشاوره و روان درمانی پیام رسانی-
میالنرویکردهاي مشاوره و روان درمانی سیستمی -
شناختی/رویکردهاي مشاوره و روان درمانی رفتاري-
مشاوره و روان درمانی خانواده مبتنی بر معنویت و مذهب-

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)7
مطالعه متون و منابع معرفی شده)8

: فعالیت هاي عملکردي
دانشجویان با راهنمایی استاد مربوطه در قالب جدول، رویکردهاي مشاوره ور وان درمانی خانواده را با یکدیگر مورد )1

.مقایسه قرار دهند
دانشجویان به صورت گروه هاي دو نفره در کالس به تمرین فنون و راهبردهاي آموزشی و مشاوره اي براي کار با خانواده ها ) 2

.بپردازند
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فرایند مشاوره و روان درمانی خانواده: فصل پنجم
برنامه ریزي: مرحله اول

.برنامه ریزي در مورد اینکه چه کسی باید در جلسات شرکت کند-
برنامه ریزي پرسش نو سؤاالت و تعیین برنامه و دستور کار-

ارزیابی: مرحله دوم
تنظیم و بستن قرارداد براي ارزیابی-
جست و جو در مورد مشکل: ارزیابیانجام اولین -
تنظیم شجره نامه یا ژنوگرام: انجام دومین ارزیابی-
پرسشنامه ها و مقیاس هاي درجه بندي-
ایجاد توافق کاري-
جمع بندي و بازخورد-
تعریف ارزیابی خانوادگی-

درمان یا مشاوره: مرحله سوم
تعیین اهداف و بستن قرارداد-
شرکت در مشاوره-
مقاومت و غلبه بر آناز بین بردن-

تنظیم مجدد قرارداد و خاتمه درمان: مرحله چهارم
خاتمه تدریجی جلسات-
بحث در مورد فرایند تغییر و پایداري-
پیشگیري از بازگشت مشکل-
خاتمه درمان یا مشاوره-

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)7
منابع معرفی شدهمطالعه متون و )8

: فعالیت هاي عملکردي
دانشجویان با راهنمایی استاد مربوطه با یک خانواده مصاحبه مشاوره اي داشته باشند و صرفا وضعیت خانواده را توصیف ) 1

.نمایند و به شناسایی مشکل بپردازند
.نقد آن بپردازندفیلم انجام مشاوره خانواده در کالس پخش شود و دانشجویان به مشاهده و) 2
در صورت امکان یک مشاوره خانواده به صورت زنده در کالس برگزار شود و دانشجویان به مشاهده، و سپس به تحلیل و نقد ) 3

.    آن بپردازند

راهبردهاي تدریس و یادگیري.10
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ارائه مستقیم مباحث نظري به تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه 
انجام فعالیت هاي عملکردي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است

براي درك عمیق تر، یادگیري بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی و پرورشی این درس نیز مستلزم 
.ر این فعالیت ها می باشدمشارکت همگانی دانشجویان د

منابع آموزشی.4
:منابع اصلی

ترجمه حمیدرضا حسین شاهی برواتی و سیامک . خانواده درمانی). 1392. (گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت-
انتشارات روان: تهران. نقشبندي

انتشارات : تهران). نظریه هامفاهیم، تاریخچه، فرایند و(مشاوره خانواده). 1394(زهراکار، کیانوش و جعفري، فروغ -
ارسباران
:منابع فرعی

انتشارات دانشگاه تهران: تهران. نظریه ها و اصول خانواده درمانی). 1389. (محمد، خدایاري فرد و عابدینی، یاسمین-
الزهرا، انتشارات دانشگاه . تهران. خانواده درمانی کاربردي با رویکرد سیستمی). 1382. (موسوي، اشرف السادات-

پژوشکده زنان
. تهران. ترجمه فرشاد بهاري و فرح سیا. فنون خانواده درمانی). 1381. (چارلز. مینوچین، سالوادور و فیشمن، اچ-

انتشارات رشد
ترجمه کیانوش . مهارت هاي اساسی سنجش براي زوج درمانگران  و مشاوران خانواده) 1392.(ویلیامز، لی و همکاران-

نشر روان: تهران. واف پور نوريزهراکار و فرشاد ل
انتشارات امیرکبیر. تهران. ترجمه باقر ثنایی. خانواده و خانواده درمانی). 1373. (مینوچین، سالوادور-
انتشارات : تهران. ترجمه فرهاد اصغري و همکاران. رفتار درمانی شناختی زوج ها و خانواده) 1392. (داتیلیو، فرانک ام-

آواي نور

ارزشیابی یادگیريراهبردهاي. 5
مباحث نظري پایان ترم به میزان ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره14
نمره2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی : ارزشیابی فرآیند

نمره4عملکردي مجموعه تکالیف : ارزشیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
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»فنون، راهبردها و مهارت هاي مشاوره«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

فنون، راهبردها و مهارت هاي . است» ایجاد تغییر در مراجعان«هدف نهایی از برگزاري جلسات مشاوره و روان درمانی، 
احساسات، نگرش ها و رفتارهاي مشاوره ابزاري هستند که مشاوران متخصص می توانند با استفاده از آن ها، در افکار،

وجود دارد ولی » فنون و روش هاي مشاوره«این درس در سایر دانشگاه هاي دیگر تحت عنوان . مراجعان تغییر ایجاد کنند
.در دانشگاه فرهنگیان براي اولین بار جهت تقویت مهارت هاي مشاوره در دانشجویان رشته مشاوره قرار داده می شود

ون، راهبردها و مهارت هاي مشاوره فردي، گروهی، خانواده و زوج ها، ویژگی هاي فنون، موارد کاربرد و شناخت مفاهیم فن
شیوه هاي اجرا، براي کمک به مشاور در فرایند مشاوره با مراجعان و ارایه خدمات مشورتی به معلمان، والدین و سایر افراد 

در این راستا ایجاد شناخت نسبی در دانشجویان نسبت به . ر می آیدمرتبط با دانش آموزان، از اهداف مهم این درس به شما
مفاهیم پایه درس فنون، راهبردها و مهارت هاي مشاوره، تشخیص موارد کاربرد، و روش هاي اجراي درست آن ها و 

ن توجه این همچنین دستیابی به یک درك کلی و اجمالی از نظام هاي مختلف مشاوره اي مربوط به فنون مورد نظر، در مت
تحقق این امر در گرو آن است که دانشجویان توانایی تحلیل برنامه درسی فنون، راهبردها و مهارت هاي . درس قرار دارد

مشاوره و تطبیق آن با نیازهاي خود، دانش آموزان، معلمان و خانواده ها در حین آموزش و ارائه خدمات مشاوره اي الزم را 
یري مؤثر و پیشگیري و درمان مشکالت دانش آموزان را با بهره گیري از ظرفیت هاي کسب نموده و فرصت هاي یادگ

.محیط زندگی، طراحی نمایند
مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس

1+1: تعداد واحد

ساعت16+32: زمان درس

: نام درس

فنون، راهبردها و مهارت هاي مشاوره: به فارسی

Counseling: به انگلیسی Techniques, Strategies and Skills

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با مطالعه مفاهیم پایه فنون، راهبردها و مهارت هاي مشاوره، از جمله فنون مشاوره فردي، گروهی، خانواده و 
ش و پرورش و به خصوص ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره زوج ها و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموز

در مدارس، عالیم مشکالت دانش آموزان را از لحاظ پدیدایی شکلی و کنشی مورد شناسایی قرار دهد و تحلیل و 
ارتباط آن با نیازهاي دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت هاي آموزشی، پرورشی و اجتماعی محل خدمت خود را 

.یدگزارش نما
ساختار برنامه درسی فنون، راهبردها و مهارت هاي مشاوره، شامل شناخت مفاهیم پایه، تشخیص موارد کاربرد، و 
اجراي درست آن ها و همچنین دستیابی به یک درك کلی و اجمالی از نظام ها و راهبردهاي مختلف آموزشی و 

تماعی و رفتاري و تحصیلی را تحلیل مشاوره اي در جهت کمک به مراجعان در سطوح شناختی، عاطفی، اج
نیازها و مشکالت دانش آموزان را بهتر درك نمایند و متناسب با این نیازها و مشکالت، فنون، راهبردها و . نماید

.مهارت هاي مشاوره اي مناسب تر را در موقعیت هاي آموزشی و پرورشی طراحی و استفاده نماید

:شایستگی اساسی

Ck&pck 1- 2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك
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مفهوم و تعریف 
فنون، راهبردها و 
مهارت هاي 

مشاوره

در مورد مفهوم و 
تعریف فنون، راهبردها 
و مهارت هاي مشاوره، 
صرفا اطالعات ارائه 
شده را جمع آوري و 
بدون ارائه تحلیل 
حاصل از مقایسه آنها، 
آن را گزارش نموده 

.است

فنون، مفهوم و تعریف 
راهبردها و مهارت هاي 
مشاوره، را در فرایند هاي 
روانی و تفاوت و تشابه 
مفاهیم را مورد مقایسه قرار 
داده و یافته هاي خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

.ارائه نموده است

مفهوم و تعریف فنون، 
راهبردها و مهارت هاي 
مشاوره، و تفاوت و تشابه 
مفاهیم و رابطه آنها با 

یگر را مورد مقایسه یکد
قرار داده و دالیل خود را 
در قالب یافته ها به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نموده است

اهمیت و ضرورت و 
کاربرد فنون، 
راهبردها و مهارت 

هاي مشاوره

همیت و ادر مورد 
ضرورت و کاربرد 
فنون، راهبردها و 
مهارت هاي مشاوره، 
صرفا اطالعات و دانش 

جمع آوري و موجود را 
بدون مقایسه و تحلیل 
این دستگاه ها، آن را 

.گزارش نموده است

در مورد اهمیت و ضرورت 
و کاربرد فنون، راهبردها و 
مهارت هاي مشاوره،  نظام 
ها و نظریه هاي گوناگون 
را با یکدیگر مورد مقایسه 
قرار داده و یافته هاي ناشی 
از این مقایسه را به صورت 

ده منسجم گزارش نمو
.است

اهمیت و ضرورت و کاربرد 
فنون، راهبردها و مهارت 
هاي مشاوره،  و تفاوت و 
تشابه آنها را مورد مقایسه 
قرار داده و مورد تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار می 
دهد و یافته ها و دست 
آوردهاي خود را به صورت 
مکتوب گزارش نموده 

.است

فنون، راهبردها و 
مهارت هاي 

فرديمشاوره 

در موضوع فنون، 
راهبردها و مهارت هاي 
مشاوره فردي صرفا 
دانش مربوطه را جمع 
آوري و بدون انجام 
مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.  را گزارش نموده است

موضوع فنون، راهبردها و 
مهارت هاي مشاوره فردي 
را از جهت شباهت ها و 
تفاوت ها با یکدیگر مورد 

ر داده و دالیل مقایسه قرا
خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

فنون، راهبردها و مهارت 
هاي مشاوره فردي را از 
لحاظ ویژگی ها، تفاوت ها 
و شباهت ها با یکدیگر 
مورد مقایسه، تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار داده 
است و دالیل و استدالل 
خود را به صورت یک 

داده گزارش منسجم ارائه
.است

فنون، راهبردها و 
مهارت هاي 

مشاوره گروهی

در موضوع فنون، 
راهبردها و مهارت هاي 
مشاوره گروهی صرفا 
دانش مربوطه را جمع 
آوري و بدون انجام 
مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

فنون، راهبردها و مهارت 
هاي مشاوره گروهی را از 

شباهت ها و تفاوت جهت 
ها با یکدیگر مورد مقایسه 
قرار داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

.ارائه نموده است

فنون، راهبردها و مهارت 
هاي مشاوره گروهی را از 
لحاظ ویژگی ها، تفاوت ها 
و شباهت ها با یکدیگر 
مورد مقایسه، تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار داده 

و استدالل است و دالیل
خود را به صورت یک 



٥١٠

گزارش منسجم ارائه داده .  را گزارش نموده است
.است

فنون، راهبردها و 
مهارت هاي 
مشاوره خانواده و 

زوج ها

در موضوع فنون، 
راهبردها و مهارت هاي 
مشاوره خانواده و زوج 
ها صرفا دانش مربوطه 
را جمع آوري و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.  را گزارش نموده است

فنون، راهبردها و مهارت 
هاي مشاوره خانواده و زوج 
ها را از جهت شباهت ها و 

رد تفاوت ها با یکدیگر مو
مقایسه قرار داده و دالیل 
خود را در قالب یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

فنون، راهبردها و مهارت 
هاي مشاوره خانواده و زوج 
ها را از لحاظ ویژگی ها، 
تفاوت ها و شباهت ها با 
یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده است و دالیل و 

صورت استدالل خود را به
یک گزارش منسجم ارائه 

.داده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.11

مفهوم و تعریف فنون، راهبردها و مهارت هاي مشاوره: فصل اول
تعریف فنون، راهبردها و مهارت هاي مشاوره-
مفهوم فنون، راهبردها و مهارت هاي مشاوره-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه منابع معرفی شده)2
و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)3

با نظر استاد: فعالیت عملکردي

ا و مهارت ها در مشاورهاهمیت و ضرورت کاربرد فنون، راهبرده: فصل دوم
اهمیت و ضرورت کاربرد فنون شناختی -
اهمیت و ضرورت کاربرد فنون عاطفی -
اهمیت و ضرورت کاربرد فنون رفتاري-
اهمیت و ضرورت کاربرد فنون التقاطی-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
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مطالعه منابع معرفی شده)2
و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)3

با نظر استاد مربوطه: فعالیت عملکردي

فنون، راهبردها و مهارت هاي پایه در مشاوره : فصل سوم
توجه کردن-
گوش دادن فعال-
پرسش سؤاالت باز-
انعکاس احساسات-
انعکاس محتوا-
بخشیاعتبار -
درك همدالنه-
سازمان دهی و رهبري-
خالصه کردن-
دادن تکلیف-
اختتام جلسه مشاوره-

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)6
مطالعه متون و منابع معرفی شده)7
شاگردو تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و ) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)8

: فعالیت هاي عملکرد
.دانشجویان در گروه هاي دو نفره یا بیشتر با راهنمایی استاد مربوطه فنون پایه را در کالس تمرین نمایند)1

فنون، راهبردها و مهارت هاي شناختی در مشاوره : فصل چهارم
شناسایی و ارزیابی شناخت هاي غیر منطقی-
یادداشت کردن-
آموزش-
پرسش هاي سقراطی-
بازسازي شناختی-
درجه بندي تجارب-
منحرف ساختن حواس-
تصویر سازي و شبیه سازي-
درجه بندي اعتقادها و باورها-
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. . .معرفی کتاب، جزوه و -
فعالیت هاي یادگیري

مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده)2

: فعالیت هاي عملکردي
دانشجویان در کالس به گروه هاي دو نفره یا بیشتر تقسیم شوند و به تمرین فنون، راهبردها و مهارت هاي مشاوره )1

.بپردازند

فنون، راهبردها و مهارت هاي عاطفی در مشاوره: فصل پنجم
تصور بدترین اتفاق ممکن-
ه داستان هاي احساسی قوي، استعاره و تمثیلارائ-
استفاده از زبان احساسی-
ترغیب و برانگیختن-
استخراج احساسات نامناسب-
استفاده از شوخی-
. . . تشویق اراده و تصمیم جدي به تغییر و -

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)9

معرفی شدهمطالعه متون و منابع )10
:  فعالیت هاي عملکردي

دانشجویان در کالس به گروه هاي دو نفره یا بیشتر تقسیم شوند و به تمرین فنون، راهبردها و مهارت هاي )2
.مشاوره بپردازند

فنون، راهبردها و مهارت هاي رفتاري در مشاوره : فصل ششم
:فنون، راهبردها و مهارت هاي رفتاري شامل

آرامش سازيراهبرد -
تمرین هاي مقابله با شرم-
ایجاد موقعیت هاي چالش انگیر و مقابله با آن ها-
ایفاي نقش-
ضبط جلسات-
معکوس کردن نقش ها-
استفاده از دو صندلی-
گوش دادن به نوارهاي اثربخش-
مهارت هاي تحلیل رفتاري-
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تمرین مهارت هاي جرآت ورزي-
حساسیت زدایی تدریجی-
. . . غرقه سازي و -

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده) 2

: فعالیت هاي عملکردي
دانشجویان به صورت گروه هاي دو نفره در کالس به تمرین فنون و راهبردهاي آموزشی و مشاوره اي براي کار با )1

.مراجعان بپردازند

فنون، راهبردها و مهارت هاي مشاوره زوج ها و خانواده: فصل هفتم
گوش دادن-
ابراز احساسات و بیان نیازها-
دو سویه/ تقویت تقابلی-
سالمارتباط -
تهیه و ترسیم شجره نامه خانواده-
بررسی و شناسایی الگوها و قواعد خانواده-
آموزش مهارت هاي اداره خانواده-
روزهاي محبت-
شناسایی و تغییر تحریفات شناختی-
مذاکره و گفتگوي دوطرفه-
مهارت هاي حل مساله-
ارزیابی و تغییر راهبردهاي آزار دهنده-
مهارت هاي مقابله با خشم-
اعضاي خانواده/ مقابله با خشم همسر و عضو-
شناسایی طرحواره هاي خود در باره همسر و سایر اعضاي خانواده-
جدا کردن همسر از والدین خود-
مقابله با دفاع هاي خود-
خانوادگی خود/شناسایی نظام زوجی-
مداخله در نظام خود-
انتظارات و قواعد-
پذیرش و تعهد نسبت به نقش خود در خانواده-

فعالیت هاي یادگیري
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مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)19
مطالعه متون و منابع معرفی شده)20

: فعالیت هاي عملکردي
دانشجویان با راهنمایی استاد مربوطه در قالب جدول، شکل یا نمودار، مهارت ها و راهبردهاي مداخالت آموزشی، )1

.مشاوره اي و درمانی مربوط به هر نظریه را با هم مورد مقایسه قرار دهند
زشی و مشاوره اي براي کار با دانشجویان به صورت گروه هاي دو نفره در کالس به تمرین فنون و راهبردهاي آمو) 2

.مراجعان بپردازند

راهبردهاي تدریس و یادگیري.12

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري به 
فعالیت هاي عملکردي انجام. همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است

براي درك عمیق تر، یادگیري بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی و پرورشی این درس نیز مستلزم 
.مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد

منابع آموزشی.4
باید تالیف شود: منابع اصلی
:منابع فرعی

. هاي خُرد در مشاورة فردمفاهیم بنیادي و مباحث تخصصی در مشاوره؛ آموزش و کاربرد مهارت).1392(. گلدارد، دیوید-
انتشارات کمال تربیت: تهران. ترجمه سیمین حسینیان

انتشارات چهر: تهران. فنون و روش هاي مشاوره). 1390. (شفیع آبادي، عبداهللا-
ترجمه کیانوش ). مبانی نظري، فنون کاربردي و فعالیت ها(مهارت هاي مشاوره). 1391. (نلسون، جونز ریچارد-

انتشارات ارسباران: تهران. زهراکار و همکاران
ترجمه کیانوش . دمهارت هاي اساسی سنجش براي زوج درمانگران  و مشاوران خانواده)1392.(ویلیامز، لی و همکاران-

نشر روان: تهران. زهراکار و فرشاد لواف پور نوري
نشر ساواالن: تهران. ترجمه مسعود بابازاده. فنون پیشرفته مشاوره و روان درمانی). 1391. (ینکنت، کریست-
انتشارات فانوس خیال: تهران. ترجمه سید عبداهللا احمدي قلعه. مبانی مشاوره و روان درمانی). 1391. (کري، جرالد-

- Mckay, Matthew; Fanning, Patrick and Paleg, Kin. (2006). Couple Skills.New
Harbinger Publication, Inc. Printed in the United States of America.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مباحث نظري پایان ترم به میزان ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره16
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نمره2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی نظم و: ارزشیابی فرآیند
نمره2مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار

مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف



٥١٦

»نظریه هاي مشاوره و روان درمانی«سرفصل درس
:معرفی درس و منطق آن.1

درس نظریه هاي مشاوره و روان درمانی یکی از مهمترین دروس رشته مشاوره در دانشگاه هاي کشور و به خصوص 
این درس در گذشته نیز جزء دروس تخصصی رشته مشاوره بوده است و براي کمک . فرهنگیان به شمار می آیددانشگاه 

حرفه اي به دانشجویان مشاوره در برخورد و رفتار مناسب با مراجعان و خانواده هاي آن ها و ارایه خدمات مشاوره اي 
.مناسب براي آنان تدوین شده است

هاي مشاوره و روان درمانی، علت بیماري روانی، اهداف درمان، فنون و راهبردها، و مراحل شناخت مفاهیم بنیادي نظریه
در این راستا ایجاد شناخت نسبی . مشاوره و درمان و به کارگیري آن ها در عمل، از اهداف مهم این درس به شمار می آید

و همچنین دستیابی به یک درك کلی و اجمالی از در دانشجویان نسبت به مفاهیم پایه نظریه هاي مشاوره وروان درمانی، 
تحقق این . نظام هاي متمرکز بر زمینه، افکار، هیجانات، عمل و راهبردها و روش هاي مشاوره اي مختلف مورد نظر است

اي امر در گرو آن است که دانشجویان توانایی تحلیل برنامه درسی نظریه هاي مشاوره و روان درمانی و تطبیق آن با نیازه
خود و دانش آموزان در حین آموزش و ارائه خدمات مشاوره اي الزم را کسب نموده و فرصت هاي یادگیري مؤثر و ارتقاء 

.سالمت روانی و رشد همه جانبه دانش آموزان را با بهره گیري از ظرفیت هاي محیط زندگی، طراحی نمایند
مشخصات درس

نظري: نوع درس

3: تعداد واحد

ساعت48: زمان درس

: نام درس

نظریه هاي مشاوره و روان درمانی: به فارسی

Theories of Counseling and Psychotherapy:به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

نظریه هاي متمرکز بر زمینه، افکار، با مطالعه دیدگاه ها و نظام هاي گوناگون مشاوره وروان درمانی از قبیل 
هیجانات و عمل و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش و به خصوص ارائه خدمات راهنمایی و 
مشاوره در مدارس، ارتقاء سالمت روان و رفتار کودك و نوجوان از لحاظ پدیدایی شکلی و کنشی و رسیدن به 

هد و تحلیل و ارتباط آن با نیازهاي دانش آموزان یا مراجعان در موقعیت هاي استقالل را مورد شناسایی قرار د
.آموزشی، پرورشی و اجتماعی محل خدمت خود را گزارش نماید

ساختار برنامه درسی نظریه هاي مشاوره و روان درمانی، شامل شناخت مفاهیم اصلی هر نظریه، بیماري و 
درمان، فرایند درمان، مراحل درمان، مداخالت و راهبردهاي مشاوره سالمت از نظر آن رویکرد، اهداف مشاوره و

و درمان براي کمک به مراجعان در فرایند مشاوره با افراد نیازمند در سطوح شناختی، عاطفی، اجتماعی و رفتاري 
.را تحلیل نماید

و رسیدن به استقالل با شناخت این نظریه ها و به کارگیري مناسب آن ها در عمل، در کمک به حل مشکالت 
و سالمت روان افراد، نیازهاي دانش آموزان را بهتر درك نمایند و متناسب با این نیازها خدمات راهنمایی، 

.مشورتی و مشاوره اي را در موقعیت هاي آموزشی و پرورشی طراحی و استفاده نماید

:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

درك مفاهیم در مورددرك مفاهیم اصلی 
اصلی هر نظریه صرفا 

در موضوع درك مفاهیم 
اصلی هر نظریه، تفاوت و 

در موضوع درك مفاهیم 
اصلی هر نظریه، تفاوت و 
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اطالعات ارائه شده را هر نظریه
جمع آوري و بدون 
ارائه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

.گزارش نموده است

تشابه مفاهیم را مورد 
مقایسه قرار داده و یافته 

خود را در قالب یک هاي
گزارش منسجم ارائه نموده 

.است

تشابه مفاهیم و رابطه آنها 
با یکدیگر را مورد مقایسه 
قرار داده و دالیل خود را 
در قالب یافته ها به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

.نموده است

تشخیص انسان 
سالم و بیمار از 

دیدگاه هر نظریه

در مورد موضوع 
تشخیص انسان سالم و 
بیمار از دیدگاه هر 
نظریه، صرفا اطالعات 
و دانش موجود را جمع 
آوري و بدون مقایسه و 
تحلیل این دستگاه ها، 
آن را گزارش نموده 

.است

در مورد تشخیص انسان 
سالم و بیمار از دیدگاه هر 
نظریه، عوامل سالمت و 

با یکدیگر روان رنجوري را 
مورد مقایسه قرار داده و 
یافته هاي ناشی از این 
مقایسه را به صورت 
منسجم گزارش نموده 

.است

در مورد تشخیص انسان 
سالم و بیمار از دیدگاه هر 
نظریه، عوامل سالمت و 
روان رنجوري و تفاوت و 
تشابه آنها را مورد مقایسه 
و  تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی قرار می دهد و 

ته ها و دست آوردهاي یاف
خود را به صورت مکتوب 

.گزارش نموده است

درك اهداف و 
فرایند درمان

در موضوع درك اهداف 
و فرایند درمان، صرفا 
دانش مربوطه را جمع 
آوري و بدون انجام 
مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته هاي خود 

.  را گزارش نموده است

موضوع درك اهداف و 
از جهت فرایند درمان را

شباهت ها و تفاوت ها با 
یکدیگر مورد مقایسه قرار 
داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

.ارائه نموده است

، موضوع درك اهداف و 
فرایند درمان، تفاوت ها و 
شباهت هاي آن ها را با 
یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده است و دالیل و 

ل خود را به صورت استدال
یک گزارش منسجم ارائه 

.داده است

فنون، راهبردها و 
مهارت هاي 

مشاوره

در موضوع فنون، 
راهبردها و مهارت هاي 
مشاوره، صرفا دانش 
مربوطه را جمع آوري و 
بدون انجام مقایسه، 
تحلیل و ارزیابی، یافته 
هاي خود را گزارش 

.  نموده است

موضوع فنون، راهبردها و 
مهارت هاي مشاوره، را از 
جهت شباهت ها و تفاوت 
ها با یکدیگر مورد مقایسه 
قرار داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

.ارائه نموده است

فنون، راهبردها و مهارت 
هاي مشاوره،  و تفاوت ها 
و شباهت ها را با یکدیگر 
مورد مقایسه، تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار داده 

و دالیل و استدالل است
خود را به صورت یک 
گزارش منسجم ارائه داده 

.است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.13
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زمینه هاي درمان اثربخش: فصل اول
رشد نظریه هاي مشاوره و روان درمانی-
درك نظریه هاي مشاوره وروان درمانی-
عناصر تغییر مثبت در مراجعان-
روان و بیماريدرك مفهوم سالمت -
ویژگی هاي مراجعان موفق-
ویژگی هاي مشاوران و درمانگران موفق-
اتحاد درمانی و اهمیت ارتباط در فرایند مشاوره و روان درمانی-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه منابع معرفی شده)2
و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(کالس درسمشاهده )3

با نظر استاد: فعالیت عملکردي

نظام هاي مشاوره اي و درمانی متمرکز بر زمینه: فصل دوم
زیگموند فروید و روان تحلیلی کالسیک-
آلفرد آدلر و روانشناسی فردي-
، روانشناسی من، روابط شیء و روانشناسی خودروانشناسی تحلیلی: فرویدي هاي جدید-
درمان روان پویشی مختصر و کوتاه مدت-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه منابع معرفی شده)2
و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)3

: فعالیت عملکردي
دانشجویان با راهنمایی استاد مربوطه در قالب جدول یا نمودار ویژگی هاي نظام هاي مشاوره اي متمرکز بر زمینه را توصیف 

.ج را در کالس گزارش نمایندو مورد مقایسه قرار داده و نتای.

نظام هاي مشاوره اي و درمانی متمرکز بر هیجانات: فصل سوم
کارل راجرز و مشاوره شخص محوري-
درمان وجودي-
گشتالت درمانی-
درمان ارتباطی اریک برن-
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فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)11
معرفی شدهمطالعه متون و منابع )12
و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد) فیلم/ مستقیم(مشاهده کالس درس)13

: فعالیت هاي عملکردي
دانشجویان با راهنمایی استاد مربوطه در قالب جدول یا نمودار ویژگی هاي نظام هاي مشاوره اي متمرکز بر هیجانات را 

.ه و نتایج را در کالس گزارش نمایندو مورد مقایسه قرار داد.توصیف 

نظام هاي مشاوره اي و درمانی متمرکز بر افکار: فصل چهارم
عاطفی -آلبرت الیس و رفتار درمانی عقالنی-
آرون بک و درمان شناختی-

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده)2

: فعالیت هاي عملکردي
دانشجویان با راهنمایی استاد مربوطه در قالب جدول یا نمودار ویژگی هاي نظام هاي مشاوره اي متمرکز بر افکار را توصیف       

.و مورد مقایسه قرار داده و نتایج را در کالس گزارش نمایند

نظام هاي مشاوره اي و درمانی متمرکز بر عمل: فصل پنجم
رفتاردرمانی-
واقعیت درمانی-
درمان کوتاه مدت راه حل محور-

فعالیت هاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده)2

: فعالیت هاي عملکردي
دانشجویان با راهنمایی استاد مربوطه در قالب جدول یا نمودار ویژگی هاي نظام هاي مشاوره اي متمرکز بر عمل را توصیف 

.و مورد مقایسه قرار داده و نتایج را در کالس گزارش نمایند.

نظام هاي درمانی یکپارچه نگر و التقاطی: فصل ششم
ینظریه هاي درمان یکپارچه نگر و التفاط-

فعالیت هاي یادگیري
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مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده)2

: فعالیت هاي عملکردي
توصیف و دانشجویان با راهنمایی استاد مربوطه در قالب جدول یا نمودار ویژگی نظام هاي مشاوره اي یکپارجه نگر و التقاطی را 

.مورد مقایسه قرار داده و نتایج را در کالس گزارش نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري.14

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظري به 
انجام فعالیت هاي عملکردي . رح شده استهمراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مط

براي درك عمیق تر، یادگیري بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی و آموزش درس نظریه هاي 
.مشاوره و روان درمانی نیز مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد

منابع آموزشی.4
: منبع اصلی

. ترجمه جمشید جراره و همکاران. نظریه هاي مشاوره و روان درمانی). 1395. (لیندا و ریچنبرگ، لوري دبلیوسلیگمن، -
انتشارات آواي نور: تهران.چاپ دوم

:منابع فرعی
انتشارات ارسباران: تهران. ترجمه یحیی سید محمدي. نظریه هاي مشاوره و روان درمانی). 1393. (کري، جرالد-
. ترجمه یحیی سید محمدي. نظریه هاي مشاوره و روان درمانی). 1390. (پروچاسکا، جیمز او و نورکراس، جان سی-
انتشارات رشد: تهران

مرکز نشر دانشگاهی: تهران. نظریه هاي مشاوره و روان درمانی). 1391. (شفیع آبادي، عبداهللا و ناصري، غالمرضا

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مباحث نظري پایان ترم به میزان ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه اي و یا ترکیبی(آزمون: ارزشیابی پایانی

نمره15
نمره2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی : ارزشیابی فرآیند

نمره3مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار
مبناي . شیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارز

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي( ارزیابی تکالیف
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»1مشاورهکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در «درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1

اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
جمله سواد اطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب 

لذا . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به. گرددمی
رو معلمان که وظیفه آماده از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشآشنایی و بهره

ي ها و سواد الزم در حوزهورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیآموزان را برايسازي دانش
- هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتفناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش

آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده ، دانشگیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزشیادگیري عالوه بر بهره
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشصحیح از فرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد1: تعداد واحد
48: زمان درس

ساعت
مهارت هاي : پیشنیاز
هفتگانه

1مشاورهکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
- 2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

سازمان بندي و -5هاي فاوا ، مهارت-4پداگوژي ، -3برنامه درسی و ارزشیابی ، 
به شرح جدول زیر 77یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري-6مدیریت  و 

.باشدمی

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
در ICTدرك 

آموزش
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی، با آگاهی از سیاست

را براي تعدادي راهکار و روش
هاي کالسی رشته حمایت فعالیت

ها، پیشنهاد خود  از این سیاست

،  هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را عملیاتی تعدادي راهکار و روشِ

براي تطابق و حمایت  
هاي کالسی رشته خود از فعالیت

هاي با آگاهی از سیاست
فهرستی از راهکارها و ملی،  
را هاي عملیاتی ماهرانهروش

براي تطابق و حمایت  

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 77
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هاي کالسی رشته فعالیت.هاي فوق، پیشنهاد نمایدسیاست.نماید
هاي فوق، خود از سیاست

.پیشنهاد نماید
هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پایه

3سطح 2سطح 1سطح 
تعدادي از عملکرد و نحوه کار 

سخت افزارها و نرم افزارهاي 
، نرم افزارهاي کاربردي پایه

تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم 
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي 

هاي کاربردي ارائه و برنامه
همتایان خود مدیریت را به 

.نمایش دهد

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه 
کار سخت افزارها و نرم افزارهاي 
پایه، نرم افزارهاي کاربردي 
تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم 
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي 

هاي کاربردي ارائه و برنامه
آموزشی سه فعالیتمدیریت، 

ها را مبتنی بر استفاده از آن
.طراحی نماید

طراحی هاي آموزشی فعالیت
مبتنی بر استفاده از شده
افزارها و سخت افزارهاي نرم

در حضور گروه کاربردي را 
و با کسب همتا تشریح نموده

ها،  ي آنازریابانهنظرات 
.طراحی خود را اصالح نماید

برنامه درسی و 
ارزشیابی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 
راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 

براي  تلفیق فاوا در سه روش
برنامه درسی رشته خود را ارائه 

نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 
راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 

تلفیق فاوا در براي پنج روش
برنامه درسی رشته خود را ارائه 

نماید

با آگاهی در مورد 
استانداردهاي برنامه درسی 
رشته درسی خود و 
 راهبردهاي استاندارد

هاي ها و راهروشارزشیابی، 
براي  تلفیق فاوا در گوناگونی

برنامه درسی رشته خود را 
ارائه نماید

تلفیق فناوريپداگوژي
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد اینکه  با آگاهی در مورد اینکه  کجا، با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 
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چه زمانی (باچه کسانی، چه زمانی 
تواند فاوا را براي و چگونه می) نه

فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي 
از حداقل سه موردخود بکار گیرد، 

هاي این موارد را در موقعیت
.یادگیري خاص پیشنهاد نماید

چه زمانی (باچه کسانی، چه زمانی 
تواند فاوا را براي و چگونه می) نه

فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي 
از مورد5حداقل خود بکار گیرد، 

هاي این موارد را در موقعیت
.یادگیري خاص پیشنهاد نماید

کجا، باچه کسانی، چه زمانی 
و چگونه ) چه زمانی نه(

اند فاوا را براي فعالیت تومی
هاي کالسی و ارائه هاي 

فهرستی از خود بکار گیرد، 
هاي را در موقعیتاین موارد

.یادگیري خاص تهیه نماید
سازمان بندي 

و مدیریت
کالس استاندارد

3سطح 2سطح 1سطح 
را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
کالس در قالب (براي کل کالس 

اي به گونه)یک گروه بزرگ
سازمان بندي نماید که همه 

آموزان به طور  عادالنه به دانش
تجهیزات فراهم شده دسترسی 

.داشته باشند

را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به هاي کوچک کالسیگروه
اي سازمان بندي نماید که گونه

آموزان به طور  عادالنه همه دانش
به تجهیزات فراهم شده دسترسی 

.باشندداشته

چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونهرا به صورت  فردي

سازمان بندي نماید که همه 
آموزان به طور  عادالنه دانش

به تجهیزات فراهم شده 
.دسترسی داشته باشند

یادگیري 
اي معلمحرفه

سواد دیجیتال
3سطح 2سطح 1سطح 
هاي فناورانه و با استفاده از مهارت

حداقل پنج منبع وبدانش کافی، 
مورد نیاز را براي بدست آوردن 
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و حرفه
.ها تهیه نمایدفهرستی از آن

هاي فناورانه با استفاده از مهارت
منبع حداقل دهو دانش کافی، 

مورد نیاز را براي بدست وب
آوردن موضوعات درسی اضافی و 
دانش پداگوژیکی در جهت 

اي خود شناسایی یادگیري حرفه
ها تهیه نموده و فهرستی از آن

.نماید

هاي با استفاده از مهارت
منابع فناورانه و دانش کافی، 

را براي وب مورد نیاز متعددي
بدست آوردن موضوعات درسی 

و دانش پداگوژیکی در اضافی 
اي خود جهت یادگیري حرفه

شناسایی نموده و فهرستی از 
و به گروه همتا ها تهیه نماید آن

.ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
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درك فاوا در آموزش:  1فصل
شایستگی

هاآگاهی از سیاست
3سطح 2سطح 1سطح 

راهکار و هاي ملی، تعدادي با آگاهی از سیاست
هاي کالسی را براي حمایت فعالیتروش

.ها، پیشنهاد نمایدرشته خود  از این سیاست

،  تعدادي راهکار و هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را براي تطابق و حمایت  عملیاتیروشِ

هاي هاي کالسی رشته خود از سیاستفعالیت
.مایدفوق، پیشنهاد ن

فهرستی هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
هاي عملیاتی ماهرانهاز راهکارها و روش

هاي را براي تطابق و حمایت  فعالیت
هاي فوق، کالسی رشته خود از سیاست

.پیشنهاد نماید
78هاي ملی نظام آموزشیهاي کالسی مبتنی با فاوا با سیاستهمسوسازي فعالیت

هاي نظام آموزشی در مورد فاوا سیاست
هاي کالسی در رشته درسی مربوطههاي کلیدي فعالیتویژگی
هاي ملی فاوا  هاي کالسی در جهت اجراي سیاستهاي فعالیتچگونگی بکارگیري ویژگی

تکالیف یادگیري و عملکردي 
: دانشجو معلمان

هاي ملی فاوا بحث نمایند در مورد سیاست
 هاي کالسی رشته علمی بحث کالسی داشته باشندشیوه هاي متداول فعالیت ها و تمریندر مورد.
هاي ملی حمایت کند، شناسایی نموده  هاي کالسی را که بتواند در عمل  از سیاستهاي فعالیتبا جستجو در منابع مکتوب و اینترنتی ویژگی

.ها را در رشته درسی خود ارائه نمایدقرار دهد و فهرستی از این فعالیتها را مورد تحلیلو به صورت دیجیتال در کالس ارائه و آن

هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

از سخت افزارها و عملکرد و نحوه کار تعدادي
نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي کاربردي 
تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 

هاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و برنامه
به همتایان خود نمایش کاربردي مدیریت را 

.دهد

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار سخت 
افزارها و نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي 
کاربردي تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم 
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

سه فعالیتهاي کاربردي مدیریت، برنامه
ها را طراحی مبتنی بر استفاده از آنآموزشی 

.نماید

مبتنی بر طراحی شدههاي آموزشی فعالیت
افزارها و سخت افزارهاي استفاده از نرم

تشریح کاربردي را در حضور گروه همتا 
ها،  ي آنو با کسب نظرات ازریابانهنموده

.طراحی خود را اصالح نماید

.به اسناد باالدستی مراجعه شود78
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افزارهاي رایجافزارها و نرمسخت
تشریح و نمایش ضمن معرفی(افزارهاي متداول معرفی سخت(
 79برداريو یادداشت) وارد کردن ، ویرایش ، قالب بندي  و چاپ: تشریح و نمایش مانند(پردازشگر لغات  معرفی

افزارهاي ارائه و دیگر منابع دیجیتالمعرفی  نرم.
توسط یک بسته نرم افزار ترسیم براي ایجاد یک نمایش ترسیمی ساده(ها افزارهاي گرافیگی و ترسیمی و عملکرد اساسی آنمعرفی نرم

.)مدرس در کالس استفاده گردد
 اینترنت و دنیاي گسترده وبWWW مرورگرها و ،URL و دسترسی به یک وب سایت
ها و کلید واژهاي جستجوي در رشته علمیاز آنموتورهاي جستجو ،کلید واژهاي جستجوي و راهبردهاي استفاده
 80کاربريایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب

81سازهاي برخط و برون خطذخیره

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

ها بحث و هاي دستی را نمایش داده و در مورد آنعملکرد اساسی انواع سخت افزارها از قبیل رایانه، لپ تاپ، پرینتر، اسکنر، و دستگاه
.گفتگو نمایند

 و توضیح داده شودوظایف اصلی پردازشگر کلمات در کالس نمایش.
برداري نمایدنوت از موارد مورد نیاز یادداشتبا استفاده از وان.
نمایش چگونگی بکارگیري پردازشگر کلمات درفرآیند آموزش بکار گرفته و نمایش داده شود .
نشان دهدتولید سند متنی با استفاده از پردازشگر کلمات که در آن وظایف پردازشگر لغات را براي تولید یک سند.
 به انتخاب و با استفاده از منابع دیجیتال مربوط به رشته خود یک ارائه تهیه و در کالس اجرا نمایند و بهبود آن توسط گروه همتا مورد

.ارزیابی قرار گیرد
یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراك بگذارند.
ندبا استفاده از یک مرورگر به یک سایت مردمی دسترسی یاب .
 بکارگیري موتور جستجو را نمایش داده ، در مورد کلید واژهاي یک جستجوي ساده بحث شود و یک نمونه جستجو انجام و نتایج نشان

داده شود نمایش داده شود
کلید واژگان مورد ها را جستجو نمایند و در مورد راهبردهاي انتخاب  با استفاده از کلید واژگان رشته خود براي موضوع مورد نظر  وب سایت

استفاده با گروه بحث نمایند 
 چگونگی ایجاد و بکارگیري حساب کاربردي ایمیل نمایش داده و یک حساب کاربري ایمیل ایجاد و تعدادي پیغام هاي ایمیلی را به

.همتایان خود در کالس ارسال نمایند
ذخیره سازهاي مربوطه ذخیره نمایدسند متنی ایجاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در.

هاي آموزشیعاملافزارهاي و سیستمسخت افزارها، نرم

79 Onenote
ها و ابزارهاي صندوق پست الکترونیک مانند، آشنایی با توانایی، )آت لوك و تاندر برد(و برون خط )  مانند یاهو( هاي پست الکترونیک برخط صندوق80

ذخیره ... اندازه، راست، میان و چپ چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل، ایجاد گروه، مسدود کردن اپسم یا ایمیل هاي ناخواسته وتعیین قلم و 
.هاي صندوق پست الکترونیکها و الصاقیات در پوشهنامه

81 Online and Offline
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معرفی سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته
 معرفی نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف ، نمایش عملکرد مخصوص رشته درسی و تشریح  اهداف در راستاي کسب دانش توسط

از موضوعات درسیآموزاندانش
83)در صورت وجود در رشته مورد نظر معرفی گردد(آموزشی 82معرفی چند نمونه سیستم عامل متن باز

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي آن در کالس بحث نمایندکار با سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته را نمایش دهند و در مورد قابلیت .
از طریق جستجو در اینترنت سخت افزارهاي آموزشی جدیدي را شناسایی و به کالس معرفی نمایند.
هاي متنوعی از  نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف در رشته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه کار را نمایش دهندبسته.
 افزارها براي یک موضوع خاص دانشی توضیح داده شده و در کالس بحث شودتوضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم.
هاي نرم افزاري رشته  و تشریح چگونگی  استفاده  در  جهت کسب دانش در رشته و موضوع خاص مورد  تجزیه و تحلیل قرار گیرند بسته

.و مورد قضاوت قرار گیرند
 هاي آن نمایش داده شودخود را در کالس معرفی، نصب و ویژگییک نمونه سیستم عامل آموزشی متنایب با رشته درس.

افزارهاي آموزشی در برنامه درسیکاربرد نرم
ها مطابق با ارزیابی صحت و قرار گیري آن(هاي نرم افزاري آموزشی و منابع مبتنی بر فاوا در برنامه درسی رشته، تعیین جایگاه بسته

) آموزاني دانشبا نیازهاي خاص و ویژهاستانداردهاي برنامه درسی و تطابق 
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان 
ها، نرم افزارهاي مناسب براي تهیه ها و کاتالوگبا جستجو در وب سایتLO84هاي  رشته خود را شناسایی نموده
 نظر بحث نماینددر مورد انطباق استانداردهاي برنامه درسی با نرم افزارهاي آموزشی رشته مورد.
افزاري از نظر صحت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرندبسته هاي نرم.
هاي آموزش الکترونیکی در برنامه درسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهندافزارها و بستهچگونگی ورود نرم.
افزارهاي آموزشی ارائه دهندمعیارهاي مناسبی براي تجزیه و تحلیل و ارزیابی نرم.

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
شایستگی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 

82 Open source

، Edubuntu  ،Kids4UKnow ،OLPC  ،Kids4Qimo ،Uberstudent: به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی 83

Edu-OpenSuse ،Edu-Guadalinux ،Fedora Education Spin ،Edu-Debian ،Ubermix ،Sugar  ،
DoudouLinux

84 Learning Object
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 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد
در براي  تلفیق فاواحداقل سه روشارزشیابی، 

برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد
در برنامه براي  تلفیق فاواپنج روشارزشیابی، 

درسی رشته خود را ارائه نماید

درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 
هاي ها و راهروشاستاندارد ارزشیابی، 

در گوناگون و متنوعی براي  تلفیق فاوا
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

هاي کاربردي با استانداردهاي برنامه درسی رشته مربوطهافزارها و برنامهمتناسب سازي نرم
هاي درسی رشته علمی مربوطه استانداردهاي برنامه
هاي کاربرديحمایت استانداردها توسط برنامه(ي آن رشته هاي کاربردي ویژهافزاري و برنامهنرمهاي چگونگی تطابق استانداردها با بسته(
در برنامه درسی رشته مربوطه) هاي کاربردينرم افزارها و برنامه(هاي تلفیق فاوا راهبردها و روش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

افزاري ویژه رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهاي برنامه درسی رشته علمی را که با این بسته نرمهاي نرم افزاري تعداي از بسته
مطابقت دارد، را شناسایی نموده

افزاري متفاوت در برنامه درسی مربوطه ارائه دهدهاي نرمراهبردهایی را براي تلفیق بسته.
هاي کاربردي در کالس بحث نمایندنداردها توسط برنامهدر مورد چگونگی و معیارهاي حمایت این استا.

85پداگوژي: 4فصل 

شایستگی
تلفیق فناوري

3سطح 2سطح 1سطح 
با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 

تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 
براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 

از این موارد را در سه مورد، حداقل بکار گیرد
.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص موقعیت

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 
تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 

براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 
از این موارد را در مورد5حداقل بکار گیرد، 

.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص عیتموق

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت هاي چگونه می
کالسی و ارائه هاي خود بکار گیرد، 

هاي موقعیترا در فهرستی از این موارد
.تهیه نمایدیادگیري خاص

فاوا در آموزش 
مروري بر رویکردهاي یادگیري چهره به چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسی
86یادگیري در رشته درسی-فاوا و بهبود و تکمیل راهبردهاي یاددهی

براي توسعه و بهبود یادگیري دانش موضوع درسی(هاي فاوا با طرح درس سازي فعالیتمتناسب(
 پشتیبانی از آموزش با نرم افزارهاي ارائه و منابع دیجیتال

تکالیف عملکردي و یادگیري

یادگیري است-پیش نیاز این بخش آگاهی از راهبردهاي یاددهی85
آموزان را بهبود تواند به معلمان کمک نماید یادگیري دانش رشته درسی در دانشکه چگونه بکارگیري فاوا و انواع خاص نرم افزار میتوضیحات مدرس در مورد این86

..دهند
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:دانشجو معلمان
هاي رویکردهاي یادگیري چهره به چهره و برخط در کالس بحث شود و نتایج بدست آمده با رویکرد ترکیبی در مورد مزایا و محدودیت

.مقایسه گردد
نماید، طراحی نموده و هاي درس را تکمیل میکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات فرآیند تدریس در کالسهایک نمونه فعالیت که در آن

.در کالس درس اجرا  نموده و توسط گروه همتایان ارزیابی گردد
 درس برخط، یک نمونه طرح درس ترکیبی که نرم افزارهاي آموزشی، تمرین و تکلیف در آن جاي داده  شده باشد و یک نمونه طرح

.طراحی گردد و موارد کاربرد هر کدام در کالس توضیح داده شود
هاي مربوطه را بین گروه همتایان به اشتراك گذاشته و پیشنهادات ارائه شده جهت بهبودآن طراحی را دریافت و اعمال نمایندطرح درس.
ائه دهندطرح درس بهبود یافته با استفاده از نرم افزارهاي ارائه را در کالس ار.
چگونگی بکارگیري نرم افزارهاي ارائه و سایر رسانه هاي دیجیتال در پشتیبانی از روش سخنرانی نمایش دهند.
هاي یادگیري خاص تهیه نمایندهاي آموزشی تقویت شده با فاوا را براي موقعیتهاي متنوعی از ارائهنمونه.

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

استانداردکالس 
3سطح 2سطح 1سطح 

را براي کل یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به )کالس در قالب یک گروه بزرگ(کالس 

اي سازمان بندي نماید که همه گونه
آموزان به طور  عادالنه به تجهیزات و دانش

.امکانات فراهم شده، دسترسی داشته باشند

هاي را براي گروهیک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي نماید به گونهکوچک کالسی 
آموزان به طور  عادالنه به که همه دانش

تجهیزات و امکانات فراهم شده، دسترسی 
.داشته باشند

هاي را به چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي به گونهصورت فردي 

ه طور  عادالنه آموزان بنماید که همه دانش
به تجهیزات و امکانات فراهم شده، 

.دسترسی داشته باشند
مدیریت فاوا در کالس درس

هاي کالسی متناسب با براي تکمیل آموزش(هاي مختلف آزمایشگاه رایانه هاي مدوام یادگیري و روشتلفیق آزمایشگاه رایانه در فعالیت
)رشته درسی

 هاي کوچک دانش آموزي در کالس درس بدون ایجاد اختالل در سایر به صورت فردي و یا گروه(چگونگی مدیریت منابع مکمل فاوا
) هاي کالسیفعالیت

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

توانند براي تکمیل آموزش کالسی مورد میکه ) اي از لپ تاپ هاي کالسییا مجموعه( هاي مختلف آزمایشگاه رایانه نمونه هایی از روش
ي آزمایشگاه رایانه است را هاهایی که شامل استفاده از فعالیتها بحث نماید و طرح درساستفاده قرار گیرند، طراحی نموده و در مورد آن

.طراحی نمایند
دو نفري یا گروهی براي تکمیل فرآیند آموزش توانند به صورت فرديهاي متنوع که منابع فاواي محدود کالسی میهایی از روشمثال ،

هایی را  که شامل استفاده از فاوا براي تکمیل فرآیند آموزش کالسی مورد استفاده قرار گیرند را ارائه و در مورد آن بحث نماید و طرح درس
.است، طراحی و تهیه نمایند

سازمان بندي تجهیزات در کالس درس
 هاي کوچک و یا فردي، دو نفره ، گروه(هاي گوناگون براي بکارگیري فناوري)  مناسب و نامناسب(اجتماعیبررسی قرارگیري و چینش

)آموزانبزرگ متناسب با رشته و سن دانش
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تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

آموزان  براي کاربردهاي آموزشی تناسب دانشهاي مهاي نرم افزاري و سخت افزاري گوناگون را شناسایی نموده و در مورد چینشفناوري
.در رشته بحث نمایند) هاي بزرگفردي، دو نفره ، گروه هاي کوچک و گروه(

اي معلمیادگیري حرفه:  6فصل
شایستگی

سواد دیجیتال
3سطح 2سطح 1سطح 

هاي فناورانه و دانش کافی، با استفاده از مهارت
مورد نیاز را براي بدست حداقل پنج منبع وب

آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش 
اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه

.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
مورد نیاز را براي حداقل ده منبع وب کافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش
اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه

.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
را براي منابع وب مورد نیاز متعدديکافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و 
دانش پداگوژیکی در جهت یادگیري 

ستی از اي خود شناسایی نموده و فهرحرفه
.به گروه همتا ارائه دهدها تهیه نماید و آن

توسعه دانش موضوعی و پداگوژي با استفاده از منابع فاوا
بیان چند نمونه اقدام پژوهی یا مقاله و تجربه در (هایی در این مورد اي با استفاده از منابع فاوا و ارائه مثالوري حرفهچگونگی افزایش بهره

)این مورد
 هایی در این مورد مانند موضوعات دانشی جدید و تحوالت جدید در ارائه مثال(منبعی براي کسب دانش موضوعی و دانش پداگوژي فاوا

)دانش پداگوژي
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
ود تهیه نمایندشها میفهرستی از وظایف و کارهاي مختلف معلمی که منابع فاوا موجب افزایش راندمان باالتر آن
ها هاي دستی و قابل حمل  و نرم افزارهایی مانند پردازشگر لغات، بالگچند نمونه از وظایف کالسی که استفاده از رایانه، لپ تاپ و دستگاه

.گردد نمایش دهندها میها و سایر ابزارهاي ارتباطی کمک به افزایش کارایی آنو ویکی
ها براي افزایش دانش موضوعات درسی و دانش پداگوژي استفاده نمایند بحث نمایندتوانند از آندر مورد منابع گوناگون فاوا که می .
اي شخصی خود را شناسایی و تعیین نمایند و طرحی براي استفاده از ابزارهاي متنوع فاوا براي نیل به اهداف خود اهداف یادگیري حرفه

.و طرح را در کالس به همتایان خود ارائه دهد) هاي ارتباطیمانند مرورگرهاي وب، فناوري(ایجاد نمایند
ي معلمیمسائل امنیتی در بکارگیري فاوا و حرفه

انجمن هاي ارتباطی، مسائل حفظ حریم خصوصی و دزدي 87هاي سابیريزورگویی: شناسایی و مدیریت مسائل امنیتی اینترنت شامل ،
شهروندي دیجیتال؛ . حقوق مالکیت معنوي، کپی رایت، محتواهاي نامناسب. س ها، کالهبرداري،  اسپم، کوکی ها،  پاپ آپاطالعات، ویرو

افزارها و مسائل مربوط به رمز عبور، به روز رسانی نرم. محرمانه بودن اطالعات شخصی. الزامات قانونی. اخالق. قوانین و مقررات ایمیل
هاعاملتمهاي کاربردي و سیسبرنامه

تکالیف عملکردي و یادگیري

٨٧ cyber bullying مانند  Ransom waresا
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:دانشجو معلمان
هایی در مورد هر یک از موارد باال تهیه و در کالس ارائه و به بحث بگذارندگزارش
هایی براي شناسایی، مدیریت و مقابله با مسائل امنیتی را معرفی و بکارگیري یکی از  این راهبردها را به صورت عملی راهبردها و روش

.نمایش دهند
ي معلمیمسائل اخالقی و قانونی در بکارگیري فاوا و حرفه

 آشنایی با مسائل قانونی در دسترسی و استفاده از اطالعات
علمی، قانون مالکیت معنوي و فکري، و قانون سرقت(گیري از منابع فاوا عیارهاي اخالقی در بهرهمروري بر مCopy Right(

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

اي در کالس ارائه گرددبا جستجو در اینترنت،  شواهدي در مورد پیامدهاي عدم رعایت قوانین رایانه.
 آموزان بحث شودعدم رعایت اخالق در استفاده از منابع فاوا توسط معلم بر دانش/منفی ومثبت رعایت در مورد پیامدهاي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
مباحثههاي هدایت شده و ها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
 رسانه آموزشی مورد نظر مدرسامکانات الزم براي تهیه
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
 هاي برون خطذخیره کنندهانواع
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 
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حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu88x, Deaf Apps89 (for chat) را

.نهاد نمودپیش
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
خت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتالس
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
.آموزش و پرورش، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در )1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین .4
مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی.5
.مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، آییژ) 1390(محمدي داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران .6

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. یابی انجام خواهد شددر ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزش

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میدر هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتگیرد که آموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی پروژه پایانی اختصاص یابد که

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6

شبکه

٨٨ http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٨٩ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در (
)گوگل پلی
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شبکه و شبکه سازي 
تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable

هاي اجتماعی شبکه

آموزيسیستم عامل هاي دانش
.اندبه عنوان نمونه موارد زیر با هایپر لینک مربوطه آورده شده

:به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی 
Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids ،Uberstudent ،OpenSuse-Edu ،Guadalinux-Edu ،Fedora

Education Spin ،Debian-Edu ،Ubermix ،Sugar  ،DoudouLinux
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»2مشاورهدر کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات «درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1
اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

جمله سواد اطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب 
لذا . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به. گرددمی

رو معلمان که وظیفه آماده از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشآشنایی و بهره
ي ها و سواد الزم در حوزهورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیآموزان را برايسازي دانش

- هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتفناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده ، دانشگیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزشیادگیري عالوه بر بهره

. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشصحیح از فرصت
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
واحد 1: تعداد واحد
کارگاهی

48هر واحد : زمان درس
کاربرد فناوري : پیشنیاز

1اطالعات و ارتباطات 

2مشاورهکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

-6سازمان بندي و مدیریت  و -ICT ،5- 4پداگوژي ، - 3درسی و ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می90یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هادرك سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
با داشتن دانش عمیق از 

هاي ملی و اولویت هاي سیاست
اجتماعی، درجهت حمایت از این 

نمونه 3حداقل ها، سیاست
مبتنی (هایی کالسیفعالیت

با داشتن دانش عمیق از 
هاي ملی و اولویت هاي سیاست

اجتماعی، درجهت حمایت از این 
نمونه 3حداقل ها، سیاست

مبتنی (هایی کالسی فعالیت

با داشتن دانش عمیق از 
هاي ملی و اولویت هاي سیاست

اجتماعی، درجهت حمایت از این 
چندین فعالیت ها، سیاست

را ) مبتنی بر فاوا(کالسی 

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 90
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را طراحی و سپس ) بر فاوا.را طراحی نماید) بر فاوا
با توجه ارزیابی گروه همتا  و 
خود طراحی مورد نظر را 

.اصالح قرار دهدمورد 

طراحی، اصالح، و پیاده 
.سازي نماید

هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پیچیده

3سطح 2سطح 1سطح 
ضمن آگاهی در مورد انواع 

هاي کاربردي ابزارها و برنامه
یک ویژه  موضوع درسی خود، 

مسئله محور  را موقعیت
طراحی نمایند که در آن با 

ي فاوا از ي منعطفانهاستفاده
جمله منابع شبکه به دانش 
آموزان در جهت دسترسی به 
اطالعات و برقراري ارتباط با 

راي کارشناسان خارج از مدرسه ب
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب 

.شده کمک نماید

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها 
هاي کاربردي ویژه  و برنامه

یک موضوع درسی خود، 
هاي مسئله محور و موقعیت

را یک موقعیت پروژه محور
ها طراحی نمایند که بتوانند در آن

از (ي فاوا ي منعطفانهبا استفاده
جهت کمک جمله منابع شبکه در

آموزان، دسترسی به همکاري دانش
به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي 
تجزیه و تحلیل مسائل انتخاب 

هاي فردي و گروهی پروژه)  شده
سازي نموده و آموزي را پیادهدانش
.ها نظارت نمایدبر  آن

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
کاربردي ویژه  موضوع هايبرنامه

هاي متنوع موقعیتدرسی خود، 
را مسئله و پروژه محوري

ها طراحی نمایند که بتوانند در آن
از (ي فاوا ي منعطفانهبا استفاده

جمله منابع شبکه در جهت کمک 
آموزان، دسترسی به همکاري دانش

به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي 

زیه و تحلیل مسائل انتخاب تج
هاي فردي و گروهی پروژه) شده

سازي نموده و بر  آموزي پیادهدانش
.ها نظارت نمایدآن

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق 
در مورد موضوع رشته خود و 

ي آن توانایی بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با در موقعیت

ضمن برخورداري از دانش عمیق 
در مورد موضوع رشته خود و 

ي آن توانایی بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با در موقعیت

ضمن برخورداري از دانش 
عمیق در مورد موضوع رشته 
خود و توانایی بکارگیري 

هاي ي آن در موقعیتمنعطفانه
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یک استفاده از فاوا، حداقل 
در رشته درسی مسئله پیچیده

آموزان طراحی نماید براي دانش
هاي ارائه شده راه حلو 

آموزان را در توسط دانش
مورد پاسخ به این مسئله 

.ارزیابی قرار دهد

یک مسئله استفاده از فاوا،  
رشته درسی براي درپیچیده

اي طراحی گونهآموزان را بهدانش
ارائه ) هاي(راه حل نماید که 

مسائل، درك شده براي
آموزان از مسئله را دانش

.گیري قرار دهدمورد اندازه

گوناگون، با استفاده از فاوا،  
در رشته اي مسائل پیچیده

آموزان بهدرسی را براي دانش
راه ی نماید که اي طراحگونه
هاي ارائه شده براي حل

آموزان مسائل، درك دانش
از مسائل را مورد 

.گیري قرار دهداندازه
حل مسائل پیچیدهپداگوژي

3سطح 2سطح 1سطح 
دو  تکلیف مسئله محور

و ) آموز محورآموزش دانش(
ي گروهی دانش آموزي پروژه

مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 
ضمن طرح مسائل و نماید 

در گروه همتا با استفاده از 
ها، نظرات ارزیابانه آن

طراحی خود را مورد اصالح 
.قرار دهد

دو تکلیف مسئله محور
و ) آموز محورآموزش دانش(

ي گروهی دانش آموزي پروژه
مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

ضمن اصالح طرح نموده و 
سازي خود، مراحل پیاده

.نمایدطرح را تشریح 

چندین تکلیف مسئله محور
و ) آموز محورآموزش دانش(

ي گروهی دانش آموزي پروژه
مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

مراحل طراحی، نماید و 
سازي و و ارائه راه پیاده

آموزان در ها توسط دانشحل
تکالیف مسئله محور و 

هاي گروهی را مورد پروژه
.نظارت و ارزیابی قرار دهد

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي مشارکتیگروه
3سطح 2سطح 1سطح 

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس 

به طراحی نمایدکه در آن قادر 
هاي تلفیق فعالیت

و آموز محوردانش

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 

تلفیق نمایدکه در آن قادر به 
آموز محورهاي دانشفعالیت

و بکارگیري منعطفانه  فناوري 

انعطاف محیط هاي یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 
نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  هاي دانشفعالیت
و بکارگیري منعطفانه  
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بکارگیري منعطفانه  فناوري 
.باشدبراي حمایت از این فعالیت

و براي حمایت از این فعالیت
.باشدهمکاري گروهی

فناوري براي حمایت از این 
ها و همکاري گروهی فعالیت

.باشد
یادگیري 

اي حرفه
معلم

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

با استفاده از مهارت و دانش 
در یک پروژه پیچیدهالزم  

اي را حرفهراستاي یادگیري
ها  طراحی نماید که در آن

همکاري با سایر معلمان، و 
استفاده از شبکه ها براي 
دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار 

.گرفته شده باشد

با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در راستاي دو پروژه پیچیده

ي  ایجاد و مدیریت احرفهیادگیري
ها  همکاري با نماید که در آن

سایر معلمان، و استفاده از شبکه ها 
براي دستیابی به اطالعات 
همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

ب با استفاده از مهارت و دانش 
را ايپروژه هاي پیچیدهالزم  

اي  ایجاد حرفهدر راستاي یادگیري
ها  ت نماید که در آنو مدیری

همکاري با سایر معلمان، و استفاده 
از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان 

.خارج مدنظر قرار گرفته شده باشد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

2کاربرد فاوا در رشته علمی 
در ك فاوا در آموزش :  1فصل

شایستگی
هاسیاستدرك 

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست

اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از 
هایی نمونه فعالیت3حداقل ها، این سیاست

.را طراحی نماید) مبتنی بر فاوا(کالسی

هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از این 

هایی کالسی نمونه فعالیت3حداقل ها، سیاست
را طراحی و سپس با توجه ) مبتنی بر فاوا(

ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی مورد نظر را 
.مورد اصالح قرار دهد

ی و هاي ملبا داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از این 

مبتنی بر (چندین فعالیت کالسی ها، سیاست
.را طراحی، اصالح، و پیاده سازي نماید) فاوا

ي فاوا در تدریسهاي آموزشی در بارهدرك سیاست
هاي مبتنی بر فاوا فرصت ها و موانع  در اجراي فعالیت
هاي کالسی رشته درسی مبتنی بر  فاوا در مدرسه هایی از مسائل واقعی به هنگام پیاده سازي فعالیتمعرفی نمونه
هاي مختلف براي اجراي اهداف سیاست هاي فاواتجزیه و تحلیل مزایا و معایب روش
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تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي متفاوت کار معلمان فاوا را تجزیه و تحلیل نموده و تاثیرات بالقوه آن را بر یادگیرنده و جنبههاي یک نمونه از اسناد مربوط به سیاست
تعیین کنند

 در مورد اصول بکارگیري فاوا در آموزش و پرورش توضیح داده و این اصول را مورد و تجزیه و تحلیل قرار دهند
شنهاداتی ارائه گردددر مورد چگونگی جاي دادن این اصول در فرآیند آموزش پی
گردد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در مورد چگونگی اداره و نظارت بر مسائل راهکارهایی ارائه مسائلی که با اجراي این اصول ایجاد می

.دهند

هاي فاوامهارت: 2فصل
شایستگی

ابزارهاي پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع درسی برنامه
مسئله محور  را طراحی یک موقعیتخود، 

ي فاوا ي منعطفانهنمایند که در آن با استفاده
از جمله منابع شبکه به دانش آموزان در 
جهت دسترسی به اطالعات و برقراري 

راي ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه ب
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده کمک 

.نماید

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
یک کاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

هاي مسئله محور و یک موقعیت پروژه موقعیت
ها با را طراحی نمایند که بتوانند در آنمحور

از جمله منابع شبکه (ي فاوا ي منعطفانهاستفاده
آموزان، در جهت کمک به همکاري دانش

دسترسی به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه و 

هاي فردي و پروژه)  تحلیل مسائل انتخاب شده
سازي نموده و بر  پیادهآموزي راگروهی دانش

.ها نظارت نمایدآن

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
هاي موقعیتکاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

را طراحی نمایند متنوع مسئله و پروژه محوري
ي فاوا ي منعطفانهها با استفادهکه بتوانند در آن

مکاري از جمله منابع شبکه در جهت کمک به ه(
آموزان، دسترسی به اطالعات و برقراري دانش

ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه 
هاي فردي و پروژه) و تحلیل مسائل انتخاب شده

ها سازي نموده و بر  آنآموزي پیادهگروهی دانش
.نظارت نماید

آموزاندانشکاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیري مشارکتی و پروژه محور
هاي نرم افزاري متن باز متناسب با رشته خود و نرم افزارهاي تولید محتوامعرفی بسته
 هاي مسئله محور و پروژه محور در رشته علمیمورد  استفاده در یادگیري) صحت مطالب و سودمندي منابع وب(ویژگی منابع وب.
هاي آموزشی آشنایی با انواع وب)I ،IIهر کدام ) هايمزایا و محدودیت(هاي ویژگیو) و معنایی
هاي مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وبطراحی فعالیت
یا ابزار هاي خاص برخط  91طراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاري
اگون دانش آموزي هاي گونمعرفی شبکه یا نرم افزار مناسب براي مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پروژه
آموزانآموزان، همتایان، والدین و جوامع بزرگتر در جهت پرورش یادگیري دانشنقش فاوا در ارتباط و همکاري با دانش.
آموزان داخل و خارج از کالس درسشبکه و پشتیبانی از همکاري دانش
هاي مشتركافراد و منابع براي پروژهاي داده بر خط و ایمیل منابعی براي یافتن موتورهاي جستجو، پایگاه

91 authoring environment مجموعه ابزارهایی براي تولید محتواي دیجیتال یا ساخت نرم افزار
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تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي نرم افزاري آموزشی را به طور عملی نمایش دهند و چگونگی استفاده از این بسته هاي متنوع  نرم افزاري را در جستجو در مورد بسته
. یک موضوع خاص در رشته خود در کالس نشان دهند

هاي هر کدام از منابع آموزشی در مورد ویژگیI ،IIهاي تعاملی و مشارکتی بحث ها براي طراحی فعالیتهاي آنو معنایی مزایا و مدودیت
.و گفتگو نمایند

رائه و با یک یا چند فعالیت آموزشی مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وب را طراحی نمایند و طراحی خود را در کالس ا
.استفاده از نظرات ارزیابانه آن طراحی را اصالح نمایند

ها و کاتالوگ ها نرم افزارهاي مناسب براي یادگیري مسئله محور و پروژه محور در موضوع  زمینه تخصصی خود را جستجو در وب  سایت
اي موثر بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده هاي خود برمعیارهاي و دستورالعمل هاي ارزیابی را توسعه داده و انتخاب. نماید

.توجیه نماید
به صورت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه  در رشته مربوطه را به . طرز استفاده از محیط نوشتاري یا ابزارهاي آن را به نمایش در آورد

.صورت بر خط طراحی نمایند
آموزي را به نمایش درآورد  و داده هاي پروژه ي  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانشاي پروژه براچگونگی استفاده از نرم افزارهاي شبکه

.  آموزان را در آن وارد کنندکارهاي دانش
دانشجویان در . آموزان بحث شودهاي ارتباطی و همکاري بر خط توسط معلم براي پشتیبانی از یادگیري دانشدر مورد استفاده از محیط

هایی از تعامالت برخط خود را یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراك بگذارد و نمونهمحیط هاي مذکور
.نمایش دهد

کند آموزان را در انجام پروژه هاي مشترك کاري و یادگیري پشتیبانی میهاي  ارتباطی و همکاري برخط که دانشدر مورد مزایاي محیط
لمان یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراك گذاشته و  تعامالت برخط دانش آموزان را نمایش مع. بحث نمایند

.دهند
هاي مشترك بحث نمایند،  هاي داده برخط و ایمیل براي یافتن افراد و منابع براي پروژهدر مورد استفاده از موتورهاي جستجو، پایگاه

راستاي پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترك بر خط شرکت و تعامل نمایند، تجربیات خود را در آن جا جستجوهاي خود را در
.ها بحث نمایندها را با افراد دیگر به اشتراك گذاشته و در مورد آنمنعکس نمایند و آن

برنامه درسی و ارزشیابی:  3فصل
شایستگی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در یک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا، حداقل 

آموزان طراحی نماید رشته درسی براي دانش
آموزان هاي ارائه شده توسط دانشراه حلو 

مورد ارزیابی قرار را در پاسخ به این مسئله
.دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
رشته دریک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا،  
اي طراحی گونهآموزان را بهدرسی براي دانش

ي مسائل، ارائه شده برا) هاي(راه حل نماید که 
گیري آموزان از مسئله را مورد اندازهدرك دانش

.قرار دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در رشته اي مسائل پیچیدهاستفاده از فاوا،  

اي گونهآموزان بهدرسی را براي دانش
هاي ارائه شده براي راه حلحی نماید که طرا

آموزان از مسائل را مورد مسائل، درك دانش
.گیري قرار دهداندازه
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درسی و ارزشیابی از طریق فاوادستیابی به اهداف برنامه
هاي کلیدي رشته درسی نقش فاوا در معرفی مفاهیم و فرآیند
افزاري در رشته درسی هاي نرمبستهعملکرد و اهداف بکارگیري
هاي داخل و خارج از کالس هاي مربوطه در محیطهاي کلیدي با بکارگیري بستهآموزان از مفاهیم و فرآیندچگونگی افزایش درك دانش

)هاي یادگیريفاوا در نظریه(
آموزان از مفاهیم و فرآیندهاي کلید برنامه درسییابی درك دانشهاي مبتنی بر فاوا در ارزشیابی براي ارزدستورالعمل

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان

فاوا باید منجر به درك . (توانند بوسیله فاوا آموزش داده شوند انتخاب شوددر بخشی از برنامه درسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می
)عمیقتر از مفاهیم گردد

 توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی نمایندداده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می) متناسب با رشته(متن آموزشی براي.
هاي نرم افزاري رشته درسی خود را شناسایی و در کالس به نمایش در آورندتعداد متنوعی از بسته.
 طریق فاوا،  با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل و گفتگو ترتیب دهنددر مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی از.
هاي مرتبط با رشته خود بازدید برخط در کالس ترتیب دهنداز موزه .
کلیدي آموزان از مفاهیم توانند درك دانشها میبرنامه هاي شبیه ساز مبتنی بر وب را در کالس اجرا و در خصوص اینکه چگونه این برنامه

.ها در حل مسائل پیچیده توسعه دهند، بحث و گفتگو نمایندموضوعات درسی و کاربرد آن
هاي یادگیري، یک مقاله علمی و پژوهشی شناسایی و در مورد آن در کالس از طریق جستجو در اینترنت در مورد فاوا در یکی از نظریه

.بحث و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
اري ویژه موضوعات درسی رشته خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و توضیح دهند که چگونه این بسته ها مفاهیم و افزهاي نرمبسته

.کنندحل مسائل پیچیده در محیط یادگیرنده محور را حمایت می
هاي استفاده از محصوالت فاوا در برنامه درسیدستورالعمل

هاي دانشی و عملکردي معلمان در استفاده از محصوالت فاوا براي افزایش درك دانش آموزان از مفاهیم، مهارت ها و دستورالعمل
. فرآیندهاي موضوع کلیدي درسی

تکالیف عملکردي و یادگیري
: دانشجو معلمان

ي سن و موضوع درسی ویژگی محصوالت فاوا ویژههاي مختلف آموزش و کیفیت  و آموزان در سالهاي واکنش دانشدر مورد ویژگی
.خاص بحث شود

دهند، ارائه دهندها را توسعه و بهبود میها تبعیت می کنند و آنهایی که از این ویژگیدستورالعمل.
ها ارائه گرددهاي  ارائه شده در کالس ارزیابی شده و پیشنهاداتی براي بهبود آندستورالعمل.

 هاي مبتنی بر فاوا  طراحی کنندداده شده، دستورالعمل) متناسب با رشته(اهداف ارزشیابی براي متن آموزشی و.
هاي العملی براي ارائه گزارشبه عنوان نمونه دستور.  (هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرندبراي محصوالت فاوا دستورالعمل

)آموزي از نتایح آزمایش شیمیدانش
مبتنی بر فاواارزشیابی 

 هاي مربوطهو  بررسی دیدگاه) بر خط و برون خط(ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي ارزشیابی هاي مبتنی بر فاواویژگی
معرفی ابزارهاي ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي مبتنی بر فاواراهبردهاي طراحی آزمون

تکالیف عملکردي و یادگیري
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دانشجومعلمان
هاي از جمله مهارت( هاي سطوح باالتر ابزارهاي ارزشیابی فاواي در اختیار قرار داده شده، را ازمنظر این که کدامیک براي ارزیابی مهارت

. و درك بنیادي از مفاهیم کلیدي مناسب هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد..)حل مسئله، تفکر انتقادي، و 
داده شده، یک ابزار مناسب را شناسایی نمایند) متناسب با رشته(ت ارزشیابی براي متن آموزشی و اهداف مهار.
براي موضوعی در برنامه درسی دستورالعمل هاي مبتنی بر فاوا براي ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درك دانش آموزان از مفاهیم و - 

.فرآیندهاي کلیدي برنامه درسی مورد ارزیابی قرار گیرد
ها را مورد تجزیه هاي آندر کالس بحث کنند و مزایا و محدودیت) برخط و برون خط(هاي حاکم بر ارزشیابی مبتنی بر فاوا دیدگاهدر مورد - 

.و تحلیل قرار دهند
رد و یک نمونه آزمون برخط و برون خط براي یک موضوع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارائه نموده تا مورد ارزیابی قرار گی- 

.اصالحات الزم را با توجه به بازخوردها انجام دهند

پداگوژي: 4فصل
شایستگی

حل مسائل پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 
آموز آموزش دانش(دو  تکلیف مسئله محور

ي گروهی دانش آموزي و پروژه) محور
و مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی نماید 

استفاده از ضمن طرح مسائل در گروه همتا با 
ها، طراحی خود را مورد نظرات ارزیابانه آن

.اصالح قرار دهد

آموز آموزش دانش(دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی و پروژه) محور

ضمن اصالح بر فاوا را تعریف و طراحی نموده و 
سازي طرح را تشریح طرح خود، مراحل پیاده

.نماید

آموز آموزش دانش(چندین تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی بر و پروژه) محور

مراحل طراحی، فاوا را تعریف و طراحی نماید و 
آموزان ها توسط دانشسازي و و ارائه راه حلپیاده

هاي گروهی را در تکالیف مسئله محور و پروژه
.مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد

هاي یادگیري مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی زندگی  سازي فعالیتطراحی و پیاده
آموزان از طریق بکارگیري مفاهیم و فرآیندها و محور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانشنقش یادگیري پروژه

مسائل واقعیهاي کلیدي در حل مهارت
 آموزي هاي دانشدر پروژه)  که با کمک موضوعات کلیدي درسی قابل حل هستند(چگونگی طراحی مسائل پیچیده و مسائل زندگی واقعی

با استفاده از منابع فاوا
هاي طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا ویژگی
کاربردي موضوعات ویژه براي فعالیت هاي کالسی که قدرت استدالل، گفتگو، مشارکت و حل مسائل هايمعرفی ابزارهاي متن باز و برنامه

.نمایدآموزان تقویت میپیچیده را در دانش
هاي گروهی  سازي تکالیف مسئله محور و پروژههاي مناسب براي پیادههاي دیجیتال و شبیه سازي یکی از روشداستان و بازي

و یادگیريتکالیف عملکردي 
:دانشجو معلمان

آموزان و بکارگیري علمی دانش رشته مربوطه را حمایت تواند درك دانشدر مورد چگونگی بکارگیري فاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که می
کند بحث نموده 

ه شودتواند مورد حمایت شود شرح دادها یادگیري پروژه محور میهایی که در آندر یک ارائه کالسی راه .
به عنوان نمونه (ها در کالس بحث شود آنيها در کالس در بارههاي مختلفی در این خصوص تولید نموده و پس از ارائه نمونهنمونه
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)هاي اکولوژي با استفاده از وب و مفاهیم کاربرديهاي حفاظت از سامانهشناسایی راه
ربوطه همکاري نماینداز طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان م.
با جستجو در اینترنت براي اهداف یادگیري داده شده، مسائل زندگی واقعی مناسبی انتخاب شود.
هاي پروژه محور فاوا را در آن تلفیق نمایندبا توجه به مسائل واقعی داده شده، در فرآیند طراحی فعالیت.
آموزان ارائه دهندها به دانشبر فاوا براي معرفی آنهاي مناسب مبتنی براي مسائل واقعی زندگی منتخب، روش.
هاي یادگیري مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و توضیح دهند که فاوا یادگیري گوناگون را که در فعالیت-راهبردهاي یاددهی

.ها تلفیق گرددتواند در آنچگونه می
محور، هاي پروژهسازي  براي حل مسائل پیچیده و واقعی زندگی و یا فعالیتیا شبیهطراحی و یا شناسایی یک داستان و بازي دیجیتال و

ارائه سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  آن
سازمان بندي و مدیریت: 5فصل

شایستگی
هاي مشارکتیگروه

3سطح 2سطح 1سطح 
انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري

به کالس درس طراحی نمایدکه در آن قادر 
و آموز محورهاي دانشتلفیق فعالیت

بکارگیري منعطفانه  فناوري براي حمایت از 
.باشداین فعالیت

انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري
تلفیق کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

کارگیري و بآموز محورهاي دانشفعالیت
و منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدهمکاري گروهی

انعطاف پذیري را در محیط هاي یادگیري
کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و بکارگیري هاي دانشفعالیت
ها منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدو همکاري گروهی 
بندي منابع فیزیکی، انسانی و زمان براي تلفیق فاوا در محیط یادگیريمدیریت و سازمان

هاي یادگیري و تعامالت اجتماعیبه منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت (ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس سازمان بندي رایانه (
از طریق کابل، (سازي شبکه و شبکهWifi ،Blutooth92در کالس درس ...) و

هاي مبتنی بر فناوريهاي یادگیري پروژه محور دانش آموزان در محیطچگونگی مدیریت فعالیت
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
تعامالت ها شرکت ویک از آنکه هر کدامهاي متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب اینبه طور عملی در یک کالس چینش

یک نوع چینش را طراحی نموده و در مورد منطق خود براي این طراحی بحث .   نماید را بیازمایدمیاموزان را حمایت نموده یا ممانعتدانش
.نماید

با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند.
درمورد طرح درس خود بر . آموزي درضمن انجام یک پرورژه بحث نمایندپروژه محور دانشهاي مدیریت فعالیت هاي کالسیدر مورد روش

.هاي گوناگون رایانه و منابع دیجیتال بحث نمایندحسب مدیریت کالسی با تمرکز روي مزایا و معایب چینش

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل
شایستگی

مدیریت و راهنمایی

.به پیوست مراجعه شود92
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3سطح 2سطح 1سطح 
یک پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  

اي را حرفهدر راستاي یادگیريپیچیده
ها  همکاري با سایر طراحی نماید که در آن

معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی 
به اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

دو پروژه زم  با استفاده از مهارت و دانش ال
اي  ایجاد و حرفهرا در راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر مدیریت نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد

پروژه هاي ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي  ایجاد حرفهرا در راستاي یادگیريايهپیچید

ها  همکاري با سایر و مدیریت نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد
اياستفاده از منابع دیجیتال و همکاري برخط براي یادگیري حرفه

:بررسی نقش فاوا در
اي ها و یادگیري حرفهاشتراك منابع براي پشتیبانی از فعالیت
اي خود ها و یادگیري حرفهدسترسی به کارشناسان بیرون از محیط کار و جوامع یادگیري به منظور پشتیبانی از فعالیت
اي مدیریت، تجزیه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیري حرفه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

اي را حمایت نمایند بحث نمایندتوانند یادگیري حرفهدر مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منابعی که می .
 کند هدایت نماینداي آنان را حمایت میخود را براي مواد آموزشی  در جهتی که اهداف یادگیري حرفهجستجوهاي بر خط
نتایج این جستجو را به اشتراك گذاشته و در مورد آن بحث نمایند و براي اجراي ان برنامه ریزي نمایند.
ملزم به انجام تحقیقات برخط . اي را حمایت کنند بحث نمایندهتواند یادگري حرفدر مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می

با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در این جوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و نتایج . خود براي یافتن چنین کارشناسان و جوامعی باشند
.هاي خود در این زمینه را به اشتراك بگذارندفعالیت

ها خود ها در فغالیتهاي مدیریت دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آنهارتدر مورد اهمیت توسعه م
هاي خود را در این مورد توصیف نموده و به دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت. ها را مورد اریابی قرار دادهتلفیق نمایند  و کیفیت آن

.ث نمایندنمایش در آورده و در مورد آن بح

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
......................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
 مکتوب یا برخطمنابع اطالعاتی
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
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دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
 هاي عاملبا انواع سیستمرایانه
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
با خط ( رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد هايچند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu93x, Deaf Apps94 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهمورد لپ تاپدر (رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
ي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتالسخت افزارها و  نرم افزارها
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
.سازي مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاواهوشمند

.راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، تدوین سیاست هاي)1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین 
مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی

٩٣http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٩٤en=hl&deafs.successfulmatch.com=id?details/apps/store/com.google.play://https) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1تشخیصی در فاوا ارزشیابی ورودي یا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میتگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (می موارد مورد آموزش در آن واحد درسی پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تما

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

ی استانداردهاي تولید محتواي الکترونیک
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
ري در آموزشهاي الکترونیکی دیدافرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
LO95 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
  ،مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمانخودآموزي
یادگیري همزمان (96پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
احی فرصت هاي یادگیريطر
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري 
 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:

٩٥ Learning Object
٩٦ Instructor – led Events
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طراحی آموزشی کالس هوشمند 
طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشیطراحی
  ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس ( طراحی مدل ارتباطی

..) وتجهیزات الکترونیکی (کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات ...)و
اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از ...) آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی و( اجراي ارزشیابی ورودي

وثبت گزارشات آزمون هاLMSطریق 
ن ها از طریقگروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزموLMS
انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
 به اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریقLCMS
 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
یابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزش

LMSوLCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 
 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS
ثبت نتایج وگزارشات آزمون
 گزارشات آزموناجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس
تنظیم وثبت پوشه کار

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia
Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio , flash , mu. Builder
انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net
support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line
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»3مشاورهدر کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات «درس سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1
از اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

جمله سواد اطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب 
لذا . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به. گرددمی

رو معلمان که وظیفه آماده از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استعد سواد یکی از نیازهاي دانشمندي از این بآشنایی و بهره
ي ها و سواد الزم در حوزهآموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیسازي دانش

- هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتفناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره

. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشصحیح از فرصت
مشخصات درس

کارگاهی: درسنوع 
واحد 1: تعداد واحد
کارگاهی

48هر واحد : زمان درس
کاربرد فناوري : پیشنیاز

2اطالعات و ارتباطات 

3مشاورهدر کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

-6سازمان بندي و مدیریت  و -ICT ،5- 4پداگوژي ، - 3درسی و ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می97یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هاسیاستنوآوري در 

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که سیاست

هاي به منظور اصالح سیاست
آموزش و پرورش در مورد فاوا 

مشتاقانه و گردد تشکیل می
.داوطلبانه شرکت نماید

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش منظور اصالح سیاست
و پرورش در مورد فاوا تشکیل 

ها شرکت نموده و در بحثگردد می
هاي مرتبط، پیشنهاداتی و گفتگو

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی سیاست

که به منظور اصالح 
زش و پرورش هاي آموسیاست

گردد در مورد فاوا تشکیل می
شرکت نموده، و عالوه بر 

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 97
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ها، ها و گفتگوشرکت در  بحث.ارائه دهد
اي در خصوص نظرات ارزیابانه

، کاربست و بازبینی طراحی
هاي در نظر گرفته شده برنامه

ها براي اجراي این سیاست
.ارائه دهد

هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي فراگیر

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت، یادگیري مهارت

حداقل یک دائمی و انعکاسی 
مبتنی بر فاوا را جامعه دانشی

.نمایدطراحی

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و یادگیري مهارت

2دائم و بازتابی دانش آموزان، 
مبتنی بر جامعه دانشی3الی 

.فاوا را طراحی نماید

ستاي حمایت از توسعه در را
هاي خالقیت و مهارت

یادگیري دائم و بازتابی دانش 
چندین جامعه دانشیآموزان، 

متفاوت مبتنی بر فاوا را 
.طراحی نماید

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

مهارت هاي جامعه دانشی
با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 

رشد شناختی، عاطفی و (انسانی 
جسمی و آگاهی از چگونگی 
ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

و با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
مناسب براي هاي راه حل

آموزي مشکالت احتمالی دانش
و با برخورداري از بینیپیش

هاي پیچیده در این مورد مهارت
راي عملیاتی نمودن یکی طرحی ب

هاي مورد نظر ارائه از راه حل
.نمایند

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط 
و ) بهتر یادگیري براي دانش آموزان

هاي راه حلبا استفاده از فاوا  
مناسب براي یکی از مشکالت 

و با بینیوزي پیشآمواقعی دانش
هاي پیچیده برخورداري از مهارت

طرحی براي عملیاتی در این مورد 
هاي مورد نمودن یکی از راه حل

.نظر ارائه نمایند

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 
رشد شناختی، عاطفی (انسانی 

و جسمی و آگاهی از چگونگی 
ایجاد شرایط بهتر یادگیري 

و با ) براي دانش آموزان
هاي ستفاده از فاوا  راه حلا

یکی از مشکالت مناسب براي 
بینی و آموزي پیشواقعی دانش

هاي با برخورداري از مهارت
پیچیده در این مورد طرحی 
براي عملیاتی نمودن یکی از 

هاي مورد نظر ارائه راه حل
نمایند و راه حل موردنظر را در 

سازي نماید و نتایج پیاده
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ابی قررا حاصله را مورد ارزی
.دهد

خود مدیریتیپداگوژي
دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

از فرآیند یادگیري را که مشابه
ها  دانش آموزان قادر به در آن

هاي اجرا و بکارگیري مهارت
طراحی توسعه یافته خود باشند 

.سازي نمایدو پیاده

دو موقعیت با استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که متفاوت
ها  دانش آموزان قادر به در آن

هاي اجرا و بکارگیري مهارت
طراحی و توسعه یافته خود باشند 

.سازي نمایدپیاده

چندین با استفاده از فاوا، 
از فرآیند گوناگونموقعیت

ها  دانش یادگیري را که در آن
آموزان قادر به اجرا و 

ه هاي توسعبکارگیري مهارت
طراحی و یافته خود باشند 

.سازي نمایدپیاده

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه 

یک برنامه مبتنی بر از همکاران،  
که در فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه طی آن 
مبتنی بر نوآوري با استفاده از فاوا  

.نقش نمایندایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

یک برنامه مبتنی بر فاوا همکاران، 
که در طی را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی آن 
بر نوآوري و یادگیري دائم با 

.استفاده از فاوا  ایفاي نقش نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه 

هاي متنوعی برنامهاز همکاران،  
مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا 

مدرسه به که در طی آن نمایند
عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري و 
یادگیري دائم با استفاده از  فاوا  

.نمایندایفاي نقش 
یادگیري 
حرفه اي 

معلم

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي دائما درحال یادگیري حرفه
یک جامعه باشد و به این منظور 

با هدف خلق اي را آموزشی حرفه
.دانش طراحی نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي باشد دائما درحال یادگیري حرفه
اي را یک جامعه آموزشی حرفهو 

با هدف خلق دانش طراحی و 
.سپس ایجاد نماید

ا استفاده از فناوري اطالعات و ب
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي دائما درحال یادگیري حرفه
اي را جوامع آموزش حرفهباشد و 

با هدف خلق دانش طراحی و 
.سپس ایجاد نماید
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ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت.2
3کاربرد فاوا در رشته علمی 

.باشدفصول این واحد در  دوره کارورزي و با حضور در کالس درس و مدرسه قابل اجرا می: تذکر
در ك فاوا در آموزش : 1فصل 

شایستگی
هانوآوري در سیاست

هاي ملی ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي در جلساتی که به منظور اصالح سیاست

آموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 
.مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نمایدگردد، می

هاي ملی در ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي جلساتی که به منظور اصالح سیاست

گردد میآموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 
هاي مرتبط، ها و گفتگوشرکت نموده و در بحث

.پیشنهاداتی ارائه دهد

هاي ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

هاي آموزش و پرورش در مورد فاوا سیاست
شرکت نموده، و عالوه بر گردد تشکیل می

ها، نظرات ها و گفتگوشرکت در  بحث
، کاربست و اي در خصوص طراحیارزیابانه

هاي در نظر گرفته شده براي بازبینی برنامه
.ها ارائه دهداجراي این سیاست

برنامه (هاي نظام آموزشی  در مورد فاوا سازي سیاستاي براي پیادههاي اصالحی آموزشی مدرسهطراحی و اجراي برنامه
)تحول بنیادین آموزش و پرورشدرسی ملی جمهوري اسالمی ایران و سند 

سازي سیاست هاي اصالحی نظام آموزش ملی اي در راستاي پیادهراهبردهاي طراحی، پیاده سازي و اصالح برنامه هاي آموزشی مدرسه
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
تواند موجب اجراي این کارهایی  که میو ارائه راه)  فاوابا تاکید بر (هاي اصالحی نظام آموزش ملی بحث کالسی در مورد قصد سیاست

..هاي مدرسه گرددها در سطح برنامهسیاست
سازي هاي اصالحی را پیادههاي سیاستتواند مولفهاي در سطح مدرسه را که میهاي کاري که در آن دانشجومعلمان برنامهتشکیل گروه

.نماید، طراحی نمایند
حی شده در فاز ابتدایی طراي اجراي برنامه
 ارزیابی میزان پیشرفت برنامه
هاي پیش روي شناسایی و بررسی چالش
 اشتراك موارد ذکر شده با گروه همتا و ارائه راهبردهاي پشنهادي توسط گروه و همتایان براي غلبه بر چالش ها

هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي فراگیر
هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت

خالقیت، یادگیري دائمی و انعکاسی 
مبتنی بر فاوا را حداقل یک جامعه دانشی

.نمایدطراحی

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

مبتنی بر فاوا جامعه دانشی3الی 2آموزان، 
.را طراحی نماید

هاي ستاي حمایت از توسعه مهارتدر را
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

متفاوت چندین جامعه دانشیآموزان، 
.مبتنی بر فاوا را طراحی نماید
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آموزاننرم افزارهاي تولید محتوا و منابع آموزشی براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانش
 افزارهاي تولید اي و تجهیزات و نرمضبط چند رسانه( الکترونیکی و منابع آموزشی مبتنی بر فاوا عملکرد و اهداف ابزارهاي تولید محتواي

98و نرم افزارهاي انتشار محتواي الکترونیکی...) افزارهاي چاپ، ابزارهاي طراحی وب ومحتواي الکترونیکی تولید، ابزارهاي ویرایش، نرم

آموزانایجاد نوآوري و خالقیت در دانشدر جهت 99فرآیند تولید محتواي الکترونیکی
آموزان راهبردهاي چگونگی بکارگیري منابع و طراحی محتوهاي آموزشی الکترونیکی در جهت نوآوري و خالقیت دانش توسط دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

توانند در جهت حمایت و ها چگونه میداده و در مورد اینکه آنافزاري و منابع تولید دیجیتال را نمایشهاي نرمتعداد متنوعی از بسته
.هاي نوآورانه و خلق دانش کمک نمایند، توضیح دهندآموزان در تمرینپیشرفت دانش

ي و هاي خاصی از این منابع در رشته درسی مورد نظر را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و توضیح داده شود که  چگونه براي نوآورنمونه
. نمایندآموزان را پشتیبانی میتوانند دانشخلق دانش می

آموزان افزارهاي مربوطه براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانشبا توجه به رشته علمی، طرح درسی طراحی نموده که در آن از ابزارها و نرم
این طرح درس می تواند در کالس واقعی اجرا گردد و . گیرداستفاده شده باشد، طرح درس در کالس توسط گروه همتایان مورد ارزیابی قرار 

.نتایج حاصل در گروه همتایان مورد نقد و ارزیابی و اصالحات قرار گیرد
آموزان دیگر وگروه همتا با استفاده از فاوا به منتشر نمایند و از بازخوردهاي محتواهاي الکترونیکی تولید شده را به منظور استفاده دانش

.ها استفاده نماینددر جهت اصالح برنامهاحتمالی

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
شایستگی

مهارت هاي جامعه دانشی
رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 

شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

هاي حلراه و با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
آموزي مناسب براي مشکالت احتمالی دانش

هاي و با برخورداري از مهارتبینیپیش
طرحی براي عملیاتی پیچیده در این مورد 

هاي مورد نظر ارائه نمودن یکی از راه حل
.نمایند

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از چگونگی 

و ) ایط بهتر یادگیري براي دانش آموزانایجاد شر
مناسب براي یکی هاي راه حلبا استفاده از فاوا  

و با بینیآموزي پیشاز مشکالت واقعی دانش
هاي پیچیده در این مورد برخورداري از مهارت

هاي طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از راه حل
.مورد نظر ارائه نمایند

رشد (ده رشد انسانی با آگاهی از ابعاد پیچی
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

و با استفاده از فاوا  راه ) دانش آموزان
یکی از مشکالت مناسب براي هاي حل

بینی و با آموزي پیشواقعی دانش
هاي پیچیده در این برخورداري از مهارت

یکی از مورد طرحی براي عملیاتی نمودن
هاي مورد نظر ارائه نمایند و راه حل راه حل

سازي نماید و نتایج موردنظر را در پیاده
.حاصله را مورد ارزیابی قررا دهد

هاي پیچیده شناختی با استفاده از فاواپرورش مهارت

.به پیوست مراجعه شود98
.به پیوست مراجعه شود99
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از جمله مدیریت اطالعات، (استفاده از فاوا آموزان باها در دانشهاي پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این مهارتمعرفی مهارت
)100حل مسئله، همکاري و تفکر انتقادي

 آموزان هاي جستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیري اطالعات  در دانشایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی براي
هاي فاوا به منظور ایجاد و توسعه ابزارها و دستگاههاي کالسی در رشته مربوطه  با استفاده ازفرآیند طراحی واحدهاي مطالعه و فعالیت

، ساخت دانش و برقراري ارتباط 101ریزي ، یادگیري انعکاسیهاي استدالل، برنامهمهارت
هاي ارتباطات و همکاري آموزان براي بکارگیري فاوا در جهت بهبود مهارتراهبردهاي تشویق دانش
و استفاده از خود و دیگر ارزیابی دانشی و عملکردي مبتنی بر فاوا در موضوعات درسی آموزان براي توسعهراهبردهاي تشویق دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي پیچیده شناختی ارائه کالسی در مورد مهارت
اموزانها توسط دانشي و بروز آنتوسعهکارهایی براي  چگونگی کسب و هاي فرایندهاي پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارائه راهارائه ویژگی
اي که کسب منجر به بروز یک یا چند مهارت پیچیده شناختی توسط طراحی یک طرح درس مبتنی بر فاوا در رشته مربوطه به گونه

طرح درس در جمع هاي ناشی از اجراي این و بازخوردها و انعکاسدر کالس در س واقعی اجرا نمودهو آموزان در آن جاي داده شوددانش
.همتایان بررسی نموده و پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایند

هاي یادگیري مبتنی بر فاوا هاي فعالیتهاي جستجو و مدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگیهاي مهارتدر مورد ویژگی
.ها تهیه ودر کالس درس ارائه و ارزیابی گرددمونه هایی از این فعالیتو نگردد بحث شود هاي فوق میکه منجر به توسعه و بروز مهارت

هاي مبتنی بر فاوا می توانند این ریزي و یادگیري انعکاسی، ساخت دانش و این که چگونه  فعالیتهاي استدالل، برنامهدر مورد مهارت
ها در واحدهاي مطالعه مرتبط با رشته،  تولید و در میان گروه فعالیتهایی از این ها را ایجاد و توسعه دهند،  بحث شود و مثالمهارت

ئه همتایان به اشتراك گذاشته شود و سپس واحدهاي مطالعه تولیدي را مورد ارزیابی و نقادي قرار داده و پیشنهادهایی براي منابع اضافی ارا
.دهند

ها را مورد حمایت ه فعالیت هاي یادگیري فاوا محور می تواند این مهارتهاي ارتباطی و همکاري و اینکه چگونهاي مهارتدر مورد ویژگی
. ها را تولید نمایندهایی از این فعالیتقرار دهد در کالس بحث وگفتگو نموده و نمونه

اي مجازي یک نمونه مدل پیشنهاد و ارائه دهنددر مورد ارتباط و همکاري موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیري حرفه.
هاي مبتنی بر دانش و عملکرد که براي انعکاس ارزیابی روي در مورد مشخصات ارزیابی خود و همتایان بحث شود همچنین  دستورالعمل

ها تولید و سپس در کالس ها و دستورالعملگیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیتهاي خود و دیگران مورد استفاده قرار میآموخته
.دارزیابی گرد

هاي کلیدي موضوع درسی و فاوا را از طریق تلفیق فناوري هاي هاي دانش و عملکرد محوري را که انتظارات یادگیري مهارتدستورالعمل
.نو ظهور را افزایش دهد، را توسعه دهند

پداگوژي: 4فصل 
شایستگی

.در کارورزي اجرا گردد100
101Reflective learning

.کمک بگیرید....عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید تئوري کلب و یا 4توانید از مدل در این مورد می
Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley
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خود مدیریتی
از مشابهدو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

ها  دانش فرآیند یادگیري را که در آن
آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 

طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدو پیاده

از دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش آموزان فرآیند یادگیري را که در آن

هاي توسعه قادر به اجرا و بکارگیري مهارت
.سازي نمایدطراحی و پیادهته خود باشند یاف

گوناگونچندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش از فرآیند یادگیري را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 
طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدو پیاده

گرددآموزي میهاي دانشمنجر به ایجاد و بکارگیري مهارتهاي یادگیري که نقش فاوا در ایجاد موقعیت
هاي معلم در ضمن تدریس به عنوان الگویی براي استدالل، حل مسئله و تولید دانشویژگی
آموزان در حل مشارکتی مسئله ، تحقیق و یا هاي رشته درسی براي درگیر نمودن دانشها و چگونگی طراحی برخط مواد و فعالیتویژگی

اثرخلق
ها را در حل مشارکتی مسئله ، هایی که آناي و فعالیتهاي پروژهآموزان براي ایجاد طرحمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

.نمایدتحقیق و آفرینش اثر درگیر می
افزارها و ها و نرموب سایت و فناورياي مشارکتی، تولیدآموزان براي تولید چند رسانهمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

آموزي به صورتی که موجب حمایت از روند در حال انجام تولید دانش و ارتباط با سایر مخاطبان هاي کاربردي انتشار پروژه هاي دانشبرنامه
. و همتایان شود

103هاي یادگیري انعکاسیو مدل102بررسی تئوري ها(هاي خود اموزان در انعکاس آموختهارائه راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش(

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجو معلمان:
هاي حل مسائل واقعی در موضوع درسی طراحی نموده و هاي شناختی خود براي نمایش عملی بکارگیري مهارتمباحثاتی بر پایه مهارت

.باهمتایان خود به اشتراك بگذارندراهبردها و فرآیندهاي خود را براي حل مسائل و خلق دانش 
هاي مواد درسی برخط که دانش آموزان را در طراحی و برنامه ریزي فعالیت هاي یادگیري خود شان پشتیبانی می کند، در مورد ویژگی

هاي یادگیري جمنبحث نموده و در گروه کاري خود چند نمونه مواد درسی برخط را تولید، در کالس اجرا و سپس ارزیابی نمایند و در ان
.اي خود در حل مسائل مشارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صورت برخط به عنوان الگو و نمونه باشندحرفه

کند بحث نمایند هاي یادگیري خود را پشتیبانی میریزي فعالیتآموزان را در طراحی و برنامههاي معلم که دانشهاي فعالیتدر مورد ویژگی

١٠٢
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.ن فعالیت ها را تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهندو نمونه هاي از ای
 در مورد ویژگی هاي فعالیت هاي معلم که دانش آموزان را در بکارگیري  فناوري هاي مختلف در فعالیت هاي یادگیریشان پشتیبانی

.ولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهندها تکند، بحث  نموده و نمونه هایی از چنین فعالیتمی
در جوامع ) آموزانبراي پشتیبانی از دانش(ها را هاي انتشار آناي، تولید صفحات وب و روشهاي تولید چند رسانههایی از فناورينمونه

.اي بر خط به نمایش بگذارندیادگیري حرفه
نماید، در کالس بحث نمایند و هاي معلم که یادگیري انعکاسی دانش آموزان را تقویت و حمایت میآن دسته از  فعالیتهايدر مورد ویژگی

اي برخط مورد هایی را نیز در این مورد تولید نموده و به اشتراك بگذارند، و کارهاي انجام شده در این مورد را در جوامع یادگیري حرفهنمونه
.دهندنقد و بررسی قرار

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 

یک برنامه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  
که در مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر طی آن 
.نقش نمایندنوآوري با استفاده از فاوا  ایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
یک برنامه مبتنی پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 

که در طی آن بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري و 
یادگیري دائم با استفاده از فاوا  ایفاي نقش 

.نمایند

و ارائه ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش
هاي برنامهپشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

متنوعی مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی که در طی آن 

بر نوآوري و یادگیري دائم با استفاده از  فاوا  
.ایفاي نقش نمایند

مدرسه، جامعه اي مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم
 ،براي افزایش دانش و درك موضوعات برنامه درسی و توسعه جوامع 104هاي ساخت دانشهاي مجازي و محیطعملکرد محیطمعرفی

یادگیري برخط و چهره به چهره و ترکیبی
سته هاي یادگیري و تفکر و یادگیري پیوریزي هاي فعالیتدر حمایت از خالقیت و برنامه105ریزيمعرفی، عملکرد ابزارهاي فکري وبرنامه

آموزان انعکاسی دانش
  ،کالس و مدرسه هوشمندLMS ،CMS وLCMS)106)سازي، بکارگیري و مدیریتپیاده

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

آموزي ها از جوامع یادگیري دانشهاي مجازي و ساخت دانش، توصیف کند که چگونه این محیطاي متنوع از محیطضمن نمایش مجموعه
گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در اش مورد استفاده قرار میهایی خاص از منابعی را که در موضوع درسیکنند و نمونهایت میحم

هاي یادگیري کارایی محیط. دهند توضیح دهدآموزان را مورد پشتیبانی قرار میها چگونه جوامع یادگیري دانشمورد این که این محیط
. اند را نشان دهداي که طراحی نمودهرا در واحد مطالعهبرخط و ترکیبی،

104 knowledge-building با مدل هاي ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه زیر :
Designing collaborative knowledge building)2010(Heng-TohLengHwee,SeahHoonLay,SoJeong-Hyo

,54Volume,Education&Computers,Impacts and design challenges:environments accessible to all learners

490–479Pages,2010February,2Issue
105 planning and thinking tools مانندconcept map ،Flow chart ،Glossary of terms ،Graphing

http://www.sac.sa.edu.au/Library/Library/Topics/thinking_skills/thinking.html
.شودبه پیوست مراجعه106
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هاي ریزي فعالیتتوانند از ایجاد و برنامهریزي و فکري شرح دهد که چگونه این ابزارها میضمن نمایش انواع متنوعی از ابزارهاي برنامه
رسی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و از این نمونه هایی خاص از این ابزارها در موضوع د. آموزان حمایت نمایندیادگیري دانش

ابزارها در واحد مطالعه طراحی شده استفاده نموده، واحد مطالعاتی را در کالس درس اجرا نماید نتایج را  بر اساس میزان حصول به اهداف
.مورد ارزیابی قرار دهد

 پیشنهاداتی براي بهبود عملکرد نرم افزارهايLMS،LCMS ،CMSآموزان ارائه دهندر جهت توسعه نوآوري و خالقیت دانشد.
اي که عالوه بر دستیابی به اهداف برنامه درسی، موجب تقویت و توسعه یک کالس هوشمند را طراحی، اجرا، و ارزشیابی نمایند به گونه

.اموزان گرددروحیه نوآوري و خالقیت در دانش

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل 
شایستگی

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

اي باشد و به این منظور درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق یک جامعه آموزشی حرفه

.دانش طراحی نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

یک جامعه اي باشد و درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق دانش طراحی آموزشی حرفه

.و سپس ایجاد نماید

رتباطات و با استفاده از فناوري اطالعات و ا
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

جوامع اي باشد و درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق دانش آموزش حرفه

.طراحی و سپس ایجاد نماید

هاي معلم به عنوان مدل یادگیرندهمعرفی ویژگی
 ایفاي نقش رهبري در ایجاد چشم اندازي مناسب براي مدرسه با  با تلفیق فاوا در برنامه درسی و تمرین هاي کالسی
ایفاي نقش رهبري در میان همکاران در حمایت از نوآوري در مدرسه و ارتقاء یادگیري مداوم مبتنی بر فاوا
اي مبتنی بر فاواارتقاء نوآوري و بهبود حرفهاي خود براي هاي حرفهخود ارزیابی دائم و انعکاس فعالیت
ها معرفی انجمن(ها در آموزش رشته علمیاي ، شرکت و بحث در مورد بهترین تمرینگیري از منابع فاوا براي شرکت در مجامع حرفهبهره

)معلمان در رشته علمی.. و مجامع مجازي و
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
توانند فاوا را در برنامه درسی و کالس درس خود تلفیق نمایند بحث نمایندمیمدارسهاي مختلفی که در مورد راه.
نمایند، برنامه عملیاتی که در آن معلمان نقش کلیدي در کار با همکاران و مدیران مدرسه در جهت استفاده از  فاوا در مدارسشان را ایفا می

ها و ارائه راهکارهایی براي پیش بینی چالش( ها در نظر بگیرند ردي را براي چگونگی اجراي این  پیشرفت طراحی نمایند و سپس موا
) هابرطرف نمودن چالش

هاي نوآورانه  و حفظ نوآوري در مدرسه اي براي شرکت در برنامههاي اجتماعی مبتنی بر فاوا که  محتاج آموزش حرفهدر مورد انواع حمایت
برنامه عملیاتی مبتنی بر فاوا براي ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با همکاري مدیران و همکاران طراحی نموده و به . نمایندهستند، بحث

.   اشتراك بگذارند و راهبردهایی براي بکارگیر ابزارها و منابع خالقانه در مدرسه خود ارائه دهد
هایی از تجربیات خود را بیان نمایندنمونه. فاوا بحث نمایندياي نوآورانه خود در حوزههاي حرفهدر مورد فعالیت.
تواند مورد استفاده قرار گیرد اي میهاي یادگیري حرفهدر مورد اینکه چگونه منابع فاوا براي حمایت دائم نوآوري و توسعه از طریق انجمن

. هایی از تجربیات مبتنی بر فاواي خود را ارائه نمایندنمونه.  بحث نماید
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و..................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
 برخطمنابع اطالعاتی مکتوب یا
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
 هاي عاملسیستمرایانه با انواع
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سخترمن
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu107x, Deaf Apps108 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

١٠٧http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
١٠٨en=hl&deafs.successfulmatch.com=id?details/apps/store/com.google.play://https)وایان در نرم افزارهاي مخصوص ناشن

)گوگل پلی
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 ها مجهز بهمورد لپ تاپدر (رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
ي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتالسخت افزارها و  نرم افزارها
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
نوآور :، تهران نشردهمحمدرضا اصغرزاینتاش، مترجم مرجع کامل سیستم عامل مک)1389(، هارت دیویس گاي

هاي موجود در هنگام تدریسراهنماهاي لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه
:منابع فرعی

. هاي تولید محتواي الکترونیکی آموزشیالزامات و چارچوب) 1392(سازمان فناوري اطالعات ایران
org.projectlooksharp.www://http/محتواهاي الکترونیکی تولید در پروژه لوك شارپ  کانادا 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارتفاوا براي تعیین سطح کالس و استفا
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3کیل دهند و بخشی از این ارزشیابی را تش
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفهمربوطه مو

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري رسانههاي آموزشی طراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
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LO109 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (110پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري 
 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:
طراحی آموزشی کالس هوشمند 

طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
 ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشیطراحی فرصت هاي یادگیري
  ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس ( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات ...)و
بی آموزشی کالس هوشمند  اجراي و ارزشیا

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از ...) آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی و( اجراي ارزشیابی ورودي

وثبت گزارشات آزمون هاLMSطریق 
گروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS
انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
 به اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریقLCMS
 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
فی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصی

LMSوLCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 
 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS
ثبت نتایج وگزارشات آزمون
اجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون

١٠٩ Learning Object
١١٠ Instructor – led Events
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ظیم وثبت پوشه کارتن

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia
Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio , flash , mu. Builder
انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net
support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line



٥٥٩

»مشاورهدر اي هاي خاص حرفهتجربه«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
کنند، سرشار از عمل معلمی براي معلمانی که به آن به منزله فرصتی براي اعتالي آموزش و رشد شخصی نظر می

اول آشنایی با تجربه خاص و دوم کسب : آنان براي دانشجومعلمان دو خاصیت داردهاي نادري است که آگاهی ازتجربه
هاي خاص را براي آموزش آنچه آگاهی از تجربه. هاي واقعی تربیتانگیزه و اعتماد براي عمل خالقانه در موقعیت

هاي متنوع فقیت را در موقعیتتواند امید به مواست؛ یعنی آنچه می» همزادپنداري«کند، ایجاد شرایط معلمان توجیه می
دانش «هاي معمول هایی مفید هستند که در قالبهاي خاص دربردارنده دانشحال، تجربهدرعین. و متغییر، افزایش دهد

این درس می تواند براي افزایش توانایی . اندداشته» کارآمدي حرفه اي«اند اما وارد نشده» دانش تربیتی«و » پرورشی
در طراحی فعالیت هاي خالقانه و کارآمدي موقعیتی در ارتقاء کیفیت آموزش فعالیتهاي پرورشی موثر حرفه اي معلمان

.باشد

مشخصات درس
نظري: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت16: زمان درس

ندارد: پیشنیاز
و با (انفرادي :نحوه آموزش

حضور معلمان سرآمد 
)داراي تجربه خاص

ايحرفههاي خاص تجربه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ایی اقدام کند و هاي تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلیل چنین زمینهبه مواردي از زمینه

همچنین، داراي . برخی از اساتید ومعلمان فعالیتهاي پرورشی داراي تجربه خاص را بشناسد
دار حرفه معلمی است و خود را آماده براي هاي مسالهاحساس مثبت به عمل ابتکاري در موقعیت

. داندچنین عملی می

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 2-2، 1-2کد&

2-3
PCK 2-3، 1-3کد ،

3-3&3-4

آشنایی با 
هاي تجربه
خاص 

هاي برخی اساتید و از تجربه
معلمان موفق  مطلع است و این 
تجارب را گزارش می کند اما 
تحلیلی از دالیل و پیامد آنها 

. ندارد

هاي خاص معلمان رشته تجربه
شناسد و تخصصی خود را می

قادر است به تبیین عمل 
ابتکاري معلمان داراي تجربه 

. خاص اقدام کند

هاي خاص معلمان نه تنها تجربه
کند، رشته تخصصی خود را تبیین می

که بر بنیاد موارد گزارش شده به 
شناسایی اشخاص دیگر اقدام کرده و 
براي ارتباط بین آنها در جهت تولید 

. یک نظریه اقدام کرده است

مواجهه با 
تجربیات 

توانسته است ضمن پذیرفتن 
تجارب خاص در فعالیتهاي 

ضمن به کار گیري برخی از 
تجارب خاص در فعالیتهاي 

ضمن شرکت در اجتماع یادگیري 
اساتید و معلمان داراي تجارب خاص 
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پرورشی، از این تجارب در 
هاي خاص حرفه اي موقعیت 

.خود استفاده میکند

پرورشی، ارتباط بین این تجارب 
و موقعیت هاي خاص را گزارش 

. میکند

در رشته به مرتبط کردن آن تجارب 
.ام می کنددر زمینه هاي جدید اقد

انجام 
تکالیف

هایی ارائه کرده که حاصل پاسخ
جستجوي در منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود تجربه شخصی 

. است

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی رعایت 
شده و سطحی عمیق از 
بازخوانی تجربه خود و دیگري 

. شوددیده می

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:استاي آن به شرح ذیل سازمان یافته محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع اول
و ایجاد انگیزه جهـت پیگیـري   
درس و ارزشیابی تشخیصـی و  

اعالم برنامه درس

نظرسنجی از دانشجویان پرورشی در مورد ایـن درس و بررسـی سـطح    
معرفی برنامه و سرفصل درس، تشـریح منطـق درس و   دانش مربوطه،

کاربردهاي آن براي معلمـان، معرفـی تکـالیف عملکـردي و چگـونگی      
. ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

هـا و  هاي متنوع کالس درس و ضرورتتشریح شرایط معمول و مسالهتبیین تجربه خاص معلم دوم
هاي خاص معلمی و اهمیت بکارگیري آنها گیري تجربهکلهاي شزمینه

.در اعتالي آموزش
معلماناساتید وهاي خاص یک کتاب و یک مقاله از تجربه: 1تکلیف 

.فعالیتهاي پرورشی را مطالعه و از آن گزارش ارائه کند
ســـوم تـــا 

هشتم
فعالیتهــاي پرورشــی و توســط اســاتید و  معلمــان ارائــه تجربــه خــاص هاي خاصارائه تجربه

و گفتگوي در باره تجربه )اساتید و معلمان داراي تجربه خاص( مدعوین
. گزارش شده

هـاي  همه دانشجومعلمان موظفند بـه بررسـی در موقعیـت   :2تکلیف 
اقـدام و نتیجـه را در   » ايتجربـه خـاص حرفـه   «ممکن براي شناسایی 

.جلسه آینده به کالس ارائه کنند
تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه ارزیابی فرایند کار کالسنقد و نهم
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. کار
دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش معلمـان خـود اقـدام    : 3تکلیف 

. کنندهایی از خاص بودن ان را آشکار میکنند و نمونهمی
ــم و  دهـــ

یازدهم
رائه تجربه خاص بـراي دانشـجو معلمـان و گفتگـو     ایجاد فرصت براي اارائه تجربه هاي جدید

.درباره تجربه گزارش شده
دوازدهم تا 

پانزدهم
طراحی اشکال فعالیتهاي پرورشی، آشنایی و سـاخت دسـت سـازه هـا،     اجراي تجربه هاي خاص

بازدید از مراکز تولید دست ساخته ها و ابزارهاي آموزشی
، دسـت سـاخته هـا و    دانشجویان به ارائه طرح هاي زیست : 4تکلیف

.تهیه گزارش از بازدید اقدام کند
ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگـوي در بـاره   هاي خاص معلمانارائه تجربهپانزدهم

. تجربه گزارش شده
ادامه تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی نقد و ارزیابی فرایند کار کالسشانزدهم

. کار
دانشجویان به بازخوانی تجربه آمـوزش همـین درس خـود    : 4تکلیف 
. کنندکنند و آن را نقد و بررسی میاقدام می

راهبردهاي آموزش و یادگیري
جانبـه دانشـجومعلمان انجـام    هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همهدر این درس، آموزش

هاي مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی در نوبتآموزشگر در . شودمی
کند و بخشی دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان داراي تجربه خاص، فرصـت آشـنایی دانشـجومعلمان و    می

بـه  . کنـد را مـدیریت مـی  کند و فرصت گفتگـوي آنـان را ایجـاد و آن   هاي تخصصی را فراهم میمعلمان خاص رشته
تواند بـه دانشـجومعلمان واگـذار    تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدایتی، واگذاري معرفی تجربه خاص معلمان می

دانشجوي این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع و جستجوي در واقعیات بپردازنـد و  . شود
همچنین، دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه . مشارکت نمایددر گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی

دقیقه در کالس درس به صورت سازمان 10ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلی، تا دیدگاه
که به تشخیص آموزشگر یا به شود هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. یافته ارائه نظر کنند

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایـان  درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ ها میاین قبیل پرسش. شودنیمسال انجام و ارائه 
.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50د آنها از مشروط به آنکه تعدا
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منابع آموزشی . 4
الزامی نیست؛ اما آموزشگر تالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را     1398در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال -

براي مدت استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشی . شناسایی و معرفی کند
.مقرر، در همان رشته بالمانع است

هاي به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشانی سایت» معلمان سرآمد«همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از -
همچنین، آموزشگر ایـن درس موظـف اسـت بـه جسـتجوي اجتماعـات       . مفید براي دریافت اطالعات را ارائه کنند

ر فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفیـد را بـه دانشـجویان معرفـی و آنـان را بـراي       تخصصی معلمان مخصوصا د
. مشارکت، تشویق کند

تـاالر گفتگـوي   «اند تمامی دانشجومعلمان را براي عضـویت در  به بعد موظف1394آموزشگران این درس از سال -
.ماینددر پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت ن» معلمان آینده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
در قالب یک آزمون مکتوب پایانی ايهاي خاص حرفهتجربهارزشیابی پایانی در درس : ارزشیابی پایانی

ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه گیرد که در آن دانشجویان یادگیريصورت می
. کنندهاي آموزشگر، ارائه میدرس را بر اساس پرسشمنابع و مشارکت در مباحث کالس 

آموزشگر در . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی، به اصالح آن مواردي که مصلحت بداند، اجازه می

. اقدام کنند
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 50: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

.باشدمدرس مربوطه از اساتید باتجربه گروه فعالیتهاي پرورشی می 
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس

.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی
.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید
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.شودبه صورت مکتوب به آموزشگر تحویل میظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که
»پژوهش روایی: 1اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
هاي تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت هاي یادگیري است که بر یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه

درصورتی که در طول برنامه آموزش . آموزشی تأثیرگذار باشد/ با موقعیت هاي واقعی تربیتیتوانایی معلمان جهت رویارویی مؤثر 
هاي اي دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی هاي مورد نیاز براي مواجهه با موقعیتحرفه

از آنجا که، .آموزان خود منتقل کنندتوانایی را به دانشورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این نامعلومی که در آن غوطه
از تجربه را هاي واقعی کالس درس است فرصت یادگیريروایت هاي شخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیت

کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزي این امکان را فراهم می کند تا دانشجویان به شیوة ممکن می
روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و در آینده بتوانند از این توانایی براي تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط آموزشی و تربیتی، 

. اي خویش بهره بگیرنددن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفهسهیم نمو
مشخصات درس

کارگاهی:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

-: پیشنیاز

پژوهش روایی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
/ دیگري را از موقعیت هاي آموزشی/ با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خود

. اي استفاده کنندقرار داده و از این تجربیات براي توسعه ظرفیت هاي حرفه) تأمل(تربیتی مورد واکاوي 

:شایستگی اساسی
pck 3&3- 1کد -

3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

/ با تأمل بر یک روایتتجربهروایت
تجربه جدید آن را در 
قالب یک داستان ساده 
با جزئیات کم روایت 

.می کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در قالب 

و داستانی با جزئیات
پیچیدگی ها روایت می 

.کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در 

و تقالب داستانی با جزئیا
پیچیدگی هایی که 
منعکس کننده احساسات، 
افکار و توالی منطقی آن 

است را  .. ها، روند ها و
.روایت می کند

با تأمل مجدد بر تجربۀ هاي بر دیدگاهبر روایت خود تأمل تأمل بر تجربه
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ها، کرده و کنش
واکنشها، و رفتارها، 

هاي افراد حاضر دیدگاه
در موقعیت را در بیان 
تجربیات مورد توجه 

. قرار داده است

هاي داستان تأمل شخصیت
می کند و  می تواند با 
ارائۀ شواهدي از یافته هاي 
علمی و پژوهشی از آن 
دفاع کند یا  آنها را با ذکر 
دلیل زیر سؤال برده و نقد 

..کند

روایت درك / تفکر خود
خود را از این تأمالت را با 
بهره گیري از یافته هاي 

پژوهشی در قالب / لمیع
دانش قابل عرضه به 

. دیگران ارائه کند

توانسته است داده تحلیل و تفسیر
هاي جمع آوري شده 
را طبقه بندي نموده و 
ارتباط میان طبقات را 
برقرار کند، اما نتوانسته 
آن را تحلیل ساختاري 

.  نماید

توانسته است داده هاي 
جمع آوري شده را تحلیل و 

کند و یافته هاي تفسیر 
خود را با استفاده از نقل 

.قول ها معتبر نماید

توانسته است داده هاي 
جمع آوري شده را تحلیل 
و تفسیر کند و تحلیل و 
تفسیر خود از یافته ها را 
با استفاده از روش هاي 

. مختلف معتبر نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
کلیات: فصل اول

ماهیت تجربه، یادگیري از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیري
اي براي پژوهش در عملروایت نویسی وسیله

اي پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه
چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

اهداف پژوهش روایی و کاربردهاي آن 
رواییانواع پژوهش 

: تکلیف عملکردي
اي در با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه

.قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید
البته قالب مذکور ). (ارائه کندها و مراحلش یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروري با ذکر ویژگی

.قبالً باید توسط استاد توضیح داده شود
ابزار هاي گردآوري اطالعات: فصل دوم

ماهیت اطالعات در پژوهش روایی
ابزار هاي گردآوري اطالعات در پژوهش روایی
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یادداشتهاي میدانی از تجربه هاي مشترك- 
دفترچه یادداشت هاي روزانه- 
مصاحبه ها- 
گوییداستان - 
نامه نگاري- 
هاي خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته- 
سایر منابع- 

فرآیند تحلیل داده ها
ها براي تحلیل، آماده کردن داده- 
انجام تحلیل هاي مختلف- 
هادرك عمیق و عمیق تر داده- 
ها و تفسیر معناي کالن بازنمایی داده- 

معنا دهی به داده ها
: تکلیف عملکردي

اي از ابزار هاي جمع آوري اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را نمونه
. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند/ در یک جدول به نمایش بگذارد

یک 
منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 

. هاي خود را گزارش نماید
کد گذاري: فصل سوم

انواع کدگذاري 
111کد گذاري اولیه- 

112مرور کد هاي اولیه- 

113کد گذاري محوري- 

مرور کد ها و طبقه بندي داده ها- 
مفاهیم/ مضامین- 
عمق و بینش براي ایجاد ارتباط- 

: تکلیف عملکردي

١١١ - Initial/Open coding
١١٢ - Selective coding
١١٣ - Axial coding
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فرایند کدگذاري و طبقه بندي را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روي تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و 
. بینش حاصل از واکاوي تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد/ یافته ها

تحلیل ساختاري: فصل چهارم
فرآیند تحلیل ساختاري

ي حذفقاعده- 
حذف شدید- 
تعمیم- 
ساختن- 
قاعده صفر- 

: تحلیل سه بعدي
داشتن ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی براي دربرتعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش: تعامل- 

هاي آنان سایر افراد و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه
ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ: تداوم- 

احتمالی است
هاي متفاوت اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه: موقعیت- 

ها شخصیت
: تکلیف عملکردي

را ) معلمان/ همکالسی ها(نتجربیات سایری/ تحلیل سه بعدي مجموعه تجربیات شخصی/ با استفاده از فرایند تحلیل ساختاري
. تحلیل و یافته ها را گزارش کند

اعتبار بخشی : فصل پنجم

روایی و اعتبار در پژوهش روایی
همکاري با شرکت کنندگان 

بیان دوباره روایت ها 
استفاده از نقل قول ها
رعایت مسایل اخالقی

محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 
فته هاي علمیاستفاده از نظریه ها و یا

چگونه یافته هاي پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟
: تکلیف عملکردي

یافته هاي / همکاري با شرکت کنندگان/ یافته هاي حاصل از تکلیف عملکردي در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازي

. علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگزاري کارگاه آموزشی براي آموزش پژوهش مطالعۀ 

استفاده از راهبردهاي . روایی با استفاده از رویکرد توسعه فردي و به کمک واکاوي تجربیات شخصی صورت می گیرد
ق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات مشارکتی، براي به اشتراك گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحق

.کمک می کند
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
)در دست تألیف(پژوهش روایی دکتر عطاران 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
از آنجایی که هدف این درس یادگیري از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر : ارزشیابی پایانی
ارزیابی . و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات داراي اهمیت است) توصیف(اساس تحلیل 

به / جو در طول و شرکت در سمینار هاي کالسی براي ارائه یافته هااستاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردي دانش
. اشتراك گذاشتن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد

اي بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی هاي حرفه
نمره10عملکرد پایانی 

نمره 10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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»کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

شده توسط دیگران هاي پژوهشی تولید پذیرش نقش پژوهشی از سوي معلم در کنار دو وظیفۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ استفاده از یافته
این امر بدان معناست که . سازدضرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن میآموزان، و وظیفۀ  آموزش پژوهش به دانش

به نحوي که با بینشیپیش برود، 115فاصله گرفته و به سوي تدریس و عمل فکورانه114معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادي شده
ها و اخذ بازخورد مداوم ها، کاربرد بالفصل یافتهحلاندیشی به یافتن راهپژوهشی مسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف

توانایی جمع آوري سیستماتیک اطالعات درباره، موقعیت هاي بر این اساس،. به اصالح و بهبود فرآیند هاي آموزشی و پرورشی بپردازد
وزشی، تدریس، و یادگیري دانش آموزان و متعاقباً بکارگیري روش هاي خاصی براي بهبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی خاص آم

. دانش آموزان می شود، یکی از شایستگی هایی است که معلمان در آموزش هاي بدو خدمت بایدبه آن دست یابند
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد

ساعت48: درسزمان
پژوهش و توسعه : پیشنیاز

2، کارورزي 1اي حرفه

کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با مطالعه و تحلیل گزارش یافته هاي اقدام پژوهی ها توسط معلمان تأثیر آن در بهبود فرآیند یادگیري 
. گزارش کند

تربیتی مطالعه نموده و / یک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشی
وقعیت هاي بعدي طراحی، اجرا و گزارش بازتاب هاي حاصل از این فرآیند را براي بهبود عملکرد در م

نماید 
:شایستگی اساسی

pck&Ck 1-2کد&

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

یافته هاي اقدام تحلیل یافته ها
پژوهی را از نظر تأثیر 

آن بر فرآیند یادگیري   
تحلیل وتفسیر کرده 
اما به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 

اقدامات مطالعه براي 
بعدي ایجاد می کند 

.اشاره نکرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 
یادگیري   تحلیل تفسیر 
کرده و به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 
مطالعه براي اقدامات 
بعدي ایجاد نموده را 

.گزارش کرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
فرآیند از نظر تأثیر آن بر 

یادگیري   تحلیل و 
تفسیر کرده و به 
محدودیت ها و فرصت 
هایی که این مطالعه 
براي اقدامات بعدي ایجاد 
نموده و نحوه بهره گیري 
از این نتایج در عمل 

اي خود را گزارش حرفه
.کرده است

١١٤-routinized
١١٥ - reflective
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فرآیند کار نشان می چرخه عمل
دهد که در پژوهش 
انجام شده چرخه رفت 
و برگشت میان برخی 
از مراحل رعایت شده 

. است

فرآیند کار نشان می دهد 
که در پژوهش انجام شده 
چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از یافته ها 

.رعایت شده است

فرآیند کار نشان می دهد 
شده که در پژوهش انجام 

چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از اطالعات جمع 
آوري شده، تفسیر و تبیین 
یافته ها در هر مرحله 

.رعایت شده است
گزارش با استفاده از گزارش یافته ها

زبان روایت / روزنگار
نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات 

.نیست

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 

.شده است

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / ارروزنگ

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده براي قرار گرفتن در 
چرخه پژوهش و عمل  

اي شده استحرفه

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:بخش اول 

در آموزش و پرورشسطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهشانواع،
عنوان هاي دیگران،معلم بۀعنوان پژوهشگر، معلم بههاي پژوهشعنوان بکارگیرنده یافتهمعلم به(پژوهش در حرفه معلمی -

)مدرس پژوهش به دانش آموزان
اي،اشتراك هاي رشد حرفهفکر و بازاندیشی ، دغدغهبرخورد آزادمنشانه،هم افزایی، ت( هاي معلم محوراستلزامهاي پژوهش-

دانش و تجربیات، مشارکت و کار گروهی ، نقادي و نقد پذیري، تعهد و مسئولیت براي عمل مبتنی بر پژوهش، اخالق 
)…پژوهشی و 

عمل پژوهی و ادراك هنرمندانه معلم-
عمل پژوهی و رشد حرفه اي معلم-

:فعالیت یادگیري
تربیتی / پژوهشی را مطالعه و در قالب یک گزارش یافته هاي خود رابه جهت تأثیر این نوع مطالعات در حل مسائل آموزشی-مقاالت علمی

. یا توسعه علوم تربیتی ارائه نماید
: فعالیت عملکردي

. آن ها را شناسایی و گزارش نمایدبا مطالعه نمونه گزارش هاي اقدام پژوهی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف-
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:بخش دوم 
)تعریف، ابعاد، گستره،ماهیت،( چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش -

)ضرورت و اهمیتاهداف ، پیامدها،( چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش-
تاریخچه و خاستگاه هاي عمل پژوهی-
قدام پژوهیهاي موجود در زمینه اها و دیدگاهنظریه-

:فعالیت یادگیري
. مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش هاي ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده-

: فعالیت عملکردي
تهیه یک نوشته انتقادي در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه آن در -

کالس براي بررسی و نقد
:بخش سوم 

چگونگی تشخیص مسئله،-
چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-
روش اجراي مراحل اقدام پژوهی-
چگونگی گردآوري داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی-
باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند اقدام پژوهی-

ر اقدام پژوهینقش مشورت و مشارکت د-
نقادي و اعتباریابی در اقدام پژوهیارزشیابی ،-

چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی
چگونگی مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهاي اقدام پژوهی-

)هاگزارش حاصل از فعالیت عملکردي گروه(مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس 
: فعالیت عملکردي

پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و تهیه اي از اقدامهایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونهتشکیل کارگروه-
گزارش نقد براي ارائه به کالس

:بخش چهارم 
یتدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوه-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت -

در هر مرحله ازتدوین طرح و اجراي آن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارائه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگران ( اجراي طرح
.)کننداستفاده می

: فعالیت عملکردي
: هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیرتشکیل کارگروه-
بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله براي اقدام پژوهی-
تدوین طرح -
انتخاب روش و تدوین مراحل -
زار گردآوري داده ها مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتن اب-
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باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند -
ربط انجام مشورت و جلب مشارکت  افراد ذي-
نقادي و اعتباریابی فرایند و نتایجارزشیابی ،-
اخذ بازخورد، اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا بهبود امر مورد پژوهش-
بط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهامستند سازي، ثبت و ض-

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

در کالس  در خالل . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
به تناسب ( یل و نقادي گزارش هاي مطالعات اقدام پژوهی معلمان اصول، روش و مراحل اجراي اقدام پژوهی به تحلبیان فلسفه، مبانی،

.شودو آشنا سازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می) رشته آموزشی دانشجو معلمان  
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به می) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(کامل اقدام پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندمشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میکالس ارائه داده و از نقد و

منابع آموزشی. 4
- :منبع

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي با یکدیگر همکاري و شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این ارزشیابی به صورت مداوم . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. مشارکت دارند
گیرد و بر ارزیابی توسط خود صورت می- شوداو گردآوري می116کارکه در پوشه–هاي انجام شده توسط دانشجو و بر اساس فعالیت
. شوداي میدانشجو تأکید ویژه

نمره به آزمون 8نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و 8نمره ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،
.  ایانی اختصاص می یابد پ

سایر نکات
.کنش پژوهی قبل از آغاز کارورزي سه به دانشجویان ارایه شود

١١٦ -portfolio
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»درس پژوهی: 3اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

درس پژوهی یک رویکرد براي توسعه حرفه اي است که  در ،ن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی، اجرا و اعتبار 
این رویکرد ظرفیت شگرفی براي تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستري براي . یابی آن همکاري می کنند 

درس پژوهی، دانش . گیري در مدرسه فراهم می سازد–فرایندهاي یاددهی گفتگوهاي حرفه اي در باره آموزش ، تدریس و
آموزشی محتوا را در معلمان توسعه بخشیده و با سازوکارهاي خود ، قدرت و شایستگی معلمان را براي مواجهه با مسایل فراروي 

، ضمن کار گروهی و درك اهمیت هم به این ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این درس. یادگیري توسعه می بخشد –یاددهی
اي بطور همزمان توان تخصصی خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، دانش فناوري آموزشی افزایی در توسعه حرفه

.توسعه می دهد
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هـاي  اصـول و روش : پیشنیاز
تدریس

درس پژوهی:3اي و توسعه حرفهپژوهش :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

اي در توسعه ظرفیت ها و توانایی هاي شخصی، و تأثیر آن در شکل با درك نقش مشارکت حرفه
طراحی و اجرا گیري سازمان یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه همکار

..نماید
:شایستگی اساسی

pck&Ck ــد &1-2کـ

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

افزایی و هم
ايمشارکت حرفه

در فرآیند کار جمعی 
وظایف محوله را 
انجام می دهد اما به 
هنگام قرار گرفتن در 
موقعیت هاي دشوار 
قادر نیست گروه را 

. پشتیبانی کند

در فرآیند کار جمعی 
وظایف و مسئولیت هایی 
را که منجر به حل مسایل 

. گروه میشود را می پذیرد

در فرآیند کار جمعی براي 
پذیرش وظایف و 
مسئولیت ها براي حل 
مسایل گروه استقبال می 
کند و می تواند به هنگام 
قرار گرفتن در موقعیت 
هاي دشوار گروه را 

.پشتیبانی کند
طرح درس 

پژوهی 
براي مطالعه بافت و 

مسئله / زمینه نیاز
شناسایی شده و 
ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نموده اما تحلیل نتایج 

در فرآیند مطالعه بافت و
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
مدرسه چشم انداز در سطح

مشارکت نموده و نتایج 
یادگیري دانش آموزان 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نتایج یادگیري نموده و
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یادگیري دانش 
آموزان نشان دهنده 
تأثیر عملکرد او بر 
شکل گیري یک 

اي براي گروه حرفه
ادامه مشارکت 

.  اي نیستحرفه

نشان دهنده تأثیر عملکرد 
او بر بهبود عملکرد 

.مدرسه است

دانش آموزان نشان 
دهنده تأثیر عملکرد او بر 
مشارکت براي توسعه 

اي و بهبود عملکرد حرفه
.مدرسه است

گزارش با استفاده از گزارش
روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
بازکاوي موقعیت براي 

عمل و تصمیمات 
.نیست

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، واکنشها، تأمل بر کنش

هاي و رفتارها، دیدگاه
افراد درگیر در موقعیت 
براي بازکاوي عمل و 
تأثیر تصمیمات اتخاذ شده 

/ بر عملکرد دانش آموزان
.مدرسه است

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / زنگاررو

ثبت شده نشان دهنده 
ها، تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده و تأثیرات آن بر 

/ عملکرد دانش آموزان
مدرسه در چرخه پژوهش 

اي و عمل  حرفه
مشارکتی  شده است

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري، فرصت. 2
:فصل اول 

تمهید شرایط و آماده سازي
مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -
تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-
درس پژوهی انتخابی استراتژیک براي  توسعه دانش و شایستگیهاي معلمان-
ابعاد و گستره درس پژوهی-
فرایند درس پژوهی-
و حمایتهاي مورد نیاز درس پژوهی شرایط ، فرهنگ -

: فعالیت یادگیري
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همچنین سواالتی را . با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد 
.همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح می نماید . براي شرح بیشتر موضوع مطرح می نماید 

: یت عملکرديفعال
هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفه معلمـی و تهیـه   تشکیل کارگروه

گزارش براي ارائه به کالس،
:فصل دوم 

:چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی 
تشکیل گروه درس پژوهی-
تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه-
تدوین جدول فعالیتهاي اجرایی گروهبرنامه ریزي و -
انتخاب زمینه پژوهشی براي فعالیت گروه-
تعریف مساله و انتخاب موضوع -
روش هاي نیاز سنجی-
پیش بینی شرایط و نیازمندیهاي اجراي درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري
ی را براي شرح بیشتر موضـوعات  همچنین سواالت. با مشارکت در بحث موضوعاتی را براي فعالیت درس پژوهی مطرح می کند 

.مطرح می نماید 
: فعالیت عملکردي

.در قالب کارگروههاي دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند 
:فصل سوم 

چگونگی تدوین طرح  درس مورد پژوهش
تعیین اهداف و سوالهاي پژوهشی

:متناسب با سوالهاي پژوهشیتدوین طرح درس پژوهشی 
ترسیم وضع موجود و مطلوب-
شناسایی تغییرات مورد نیاز -
تعیین هدفهاي درس-
تعیین تجارب و فعالیتهاي یادگیري-
تعیین رفتار ورودي-
پیش بینی منابع و وسایل آموزشی-
پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس-
تدریسپیش بینی نحوه تفکر و واکنش دانش آموزان به -
تعیین معیارهاي تحقق هدفها-
تعیین روش سنجش و ارزشیابی -
تعیین چارچوب اجرایی طرح در س پژوهشی-
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: فعالیت یادگیري
.و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد. در باره چارچوب طرح درس پژوهشی  بحث می کند 

: فعالیت عملکردي
.ح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نماینددر قالب کارگروههاي دانشجویی یک طر

:فصل سوم 
چگونگی اجراي طرح درس مورد پژوهش

تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه-
تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس-
تقسیم وظایف اعضاي گروه در حین مشاهده-
طراحی فرمهاي گردآوري اطالعات و مستند سازي مشاهده-

: فعالیت یادگیري
.در باره  چگونگی اجراي طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نکات جدیدي را براي اجراي بهینه آن مطرح  می سازند 

: فعالیت عملکردي
.طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند 

:فصل چهارم
ژرف اندیشی در باره داده ها و شواهد

انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهدنحوه-
:تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

تحلیل نتایج یادگیري
تحلیل انگیزش

تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان
طراحی مجدد درس  و اجراي آن

اجراي طرح درس جدید و مشاهده آن
ژرف اندیشی در باره اجراي دوم درس و اصالح نهایی طرح درس

: عالیت یادگیريف
در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجراي طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کننـد و نکـات جدیـدي را در ایـن زمینـه      

.مطرح  می سازند 
: فعالیت عملکردي

.نحوه اجراي آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند 
روند اجراي فعالیت گروهچگونگیژرف اندیشی در باره : فصل پنجم 

تحلیل نتایج یادگیري، تحلیل انگیزش، (نحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیري  و رشد دانش آموزان)الف 
،)تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان

.نحوه تحلیل نتایج مربوط به رشد حرفه اي معلمان عضو گروه) ب
: فعالیت یادگیري
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.توسعه یادگیري و رشد حرفه اي خود بحث می کنند در باره نتایج فعالیت گروه بر 
فعالیت عملکردي

.با ارایه مستندات الزم به جمع بندي از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیري دانش آموزان و رشد حرفه اي خود می پردازند 
تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهاي گروه درس پژوهی:  فصل ششم 

س پژوهیضرورت اشاعه نتایج در-
روش هاي اشاعه و انتشار دستاوردهاي گروه-
نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري
.در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث می کنند 

: فعالیت عملکردي
.گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

در کالس  . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استاصلی شامل پرسش و پاسخ،هاي راهبرد-
و آشنا ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( در فرایند تدریس به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات درس پژوهی 

.شودسازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان درس پژوه پرداخته می
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

مشابه سازي شرایط  ( یا نمونه اي ) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(برنامه درس پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
له را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان پردازند و گزارش کار خود در هر مرحمی)  کالس درس 

. کننداستفاده می
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
هاي با یکدیگر شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهالوه بر جنبهدر این ارزشیابی ع. همکاري و مشارکت دارند
- شوداو گردآوري می117کارکه در پوشه–ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت هاي انجام شده توسط دانشجو 

. شوداي میگیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژهصورت می
نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  نمره به آزمون پایانی اختصاص می یابد 8و 
منابع آموزشی. 5

. درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، انتشارات جهاد دانشگاهی) 1392(ساکی،  رضا 
درس پژوهی راهنمایی عملی براي مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش ) 1389( نک و همکاران استیپا

مدنی ، انتشارات حکمت علوي

١١٧  -portfolio
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»1کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

ار گرفته و قادر به آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قر
مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی 

تربیتی و   عمق -برنامه کارورزي فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته هاي نظري با محیط هاي واقعی آموزشی. باشند
هاي پیشین در جهت توسعه شایستگی هاي حرفه اي و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس بخشیدن به تجربه 

واکاوي تجربیات به عنوان این برنامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاري و .درس را فراهم می کند
؛ و  نیز ابزارهاي سه گانه  اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش روایتی به عنوان روش شکل دهنده عمل فکورانه/عناصر سازنده

تربیتی در سطح کالس /مطالعه مسئله هاي آموزشی. هاي مورد تاکید در برنامه تربیت معلم فکور این هدف را تعقیب می نماید
فرصت هاي یادگیري تدارك دیده . استدرس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه اي معتبر و کسب تجربیات دست اول

شده از سوي استادان و بازخوردهاي ارائه شده از سوي آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت هاي واقعی، براي 
ها و فنون تکنیک / بهره گیري از مبانی نظري. تربیتی تدارك ببیند/ یافتن راه حلهاي قابل دفاع و پاسخ به مسئله هاي آموزشی

در برنامه کارورزي به منظور دستیابی دانشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه 
در طول برنامه کارورزي دانشجو  فرصت کسب . ریزي، اجرا و ارزیابی براي حمایت از یادگیري دانش آموزان ضروري است

. اي را کسب می نمایدأمل بر روي آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفهتجربه براي درك عمل اثربخش، ت
در کارورزي یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیري روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت هاي آموزشی و تربیتی در 

نگارها، تجربیات شخصی سطح مدرسه و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت هاي خود را در قالب روایت ها، روز
/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ این یافته ها از موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلم. ارائه می نماید

روایت هاي دانشجو از موقعیت هاي مختلف مورد واکاوي . تکمیل شود)  با هماهنگی مدرسه(دانش آموزان/ اولیاء/ معلم راهنما
.و مسئله هاي شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستندات علمی گزارش می گرددقرار گرفته

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

پژوهش و  : نیازپیش
1ايحرفهتوسعه

مشترك: نحوه آموزش

1کارورزي : نام درس

:یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد / هاي آموزشیبا مشاهده تأملی مسئله

. و مستندات علمی آن را تبیین نماید
. هاي تجربی حاصل از واکاوي روایت ها را ثبت و گزارش نمایدمشاهدات تأملی و یافته

:اساسیشایستگی 
pk&CkP 3&2- 2کد-

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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مشاهده 1-3&2
تأملی

توانسته است موقعیت 
تربیتی در / هاي آموزشی

سطح کالس درس و 
مدرسه را با جمع آوري 
اطالعات توصیف نماید 
اما نتوانسته است 
اطالعات را به صورت 
نظام مند تحلیل و تبیین 

. نماید

هاي موقعیتتوانسته است 
تربیتی در سطح / آموزشی

کالس درس و مدرسه را با 
آوري اطالعات به جمع

مند توصیف صورت نظام
نموده و با استفاده از شواهد و 

.مستندات آن را تبیین نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح کالس / آموزشی

آوري درس و مدرسه را با جمع
مند اطالعات به صورت نظام

وصیف نموده و با کمک شواهد ت
مستندات علمی و پژوهشی / معتبر

.یافته هاي خود را ارائه نماید

واکاوي 
تجربیات 

توصیفی هايگزارش
آوري شده از مطالعه جمع

موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی 
را به صورت روایت نقل 
و کدگذاري نموده اما 

-نتوانسته است کدگذاري
ها را در قالب مضامین 
سازماندهی و یافته ها را 

. گزارش کند

-هاي توصیفی جمعگزارش
آوري شده از مطالعه موقعیت 
فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 
تربیتی را به صورت روایت 
نقل و کد گذاري نموده و 

ها را در قالب مضامین گزاره
ها را سازماندهی و یافته

.گزارش نموده است

آوري فی جمعهاي توصیگزارش
شده از مطالعه موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 
صورت روایت نقل و کدگذاري 

ها را در قالب نموده و گزاره
مضامین سازماندهی نموده و با 
ایجاد ارتباط میان مضامین در 

تربیتی / قالب یک مسئله آموزشی
.تبیین نموده است

تدوین و 
ارائه گزارش 

ارائه شده در گزارش 
ساختار کلی گزارش 
نویسی رعایت شده اما 
شواهد و مستندات کافی 

ها ارائه نشده براي یافته
.است

در گزارش ارائه شده ساختار 
گزارش نویسی به صورت 
نظام مند در ثبت و ارائه یافته 
ها رعایت شده است و یافته 
ها به کمک برخی شواهد و 
مستندات پشتیبانی شده 

. است

ش ارائه شده ارتباط میان در گزار
فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 
رعایت شده و یافته ها مبتنی بر 
شواهد و مستندات تجربی و علمی 

.گزارش شده است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:هفته اول

ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزي در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزي یک با تأکید بر مشاهده 
، تکالیف عملکردي در طول ترم، برنامه زمان بندي سمینارها در )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(تأملی و روایت نویسی 

شی، و تبیین فرم هاي ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، واحد آموز/ سطح مدرسه و پردیس
هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با (توزیع دانشجویان در مدارس 
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و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه تعامل از نزدیک میان استاد ). تشکیل ستاد کارورزي در سطح استان صورت گیرد
بازخورد به موقع و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت هاي واقعی از 

گفتگو تشکیل سمینار در کلیه هفته ها براي بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و . استلزامات اجرایی برنامه کارورزي است
روایت هاي / مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها. در خصوص بازخورد هاي ارائه شده از سوي اساتید ضروري است

.کندهمقطاران فرصت یادگیري انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم می/ همکالسی ها
: هفته دوم

کارگاه مطالعه موقعیت
: مدرسه بر اساس گام هاي زیر/ وقعیتی در سطح کالس درسم/ مشاهده فیلم تدریس: تکلیف یادگیري

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
هاي اگر، آنگاه، شش کاله با استفاده از تکنیک ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

در یافتن نقطه کانونی... تفکر، اسکمپر
از آنجایی که آموزش این (تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : د

هیه کرده باشد، لذا آموزش این بخش نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطالعه موقعیت بر اساس محور هاي چهارگانه ت
). بخش در جلسه ششم ارائه می شود

:هفته سوم
مشاهده آزاد 

)جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(حضور دانشجویان در مدارس 
ن روز کارورزي از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولی. تجربه اولین روز کارورزي من در مدرسه: تکلیف یادگیري

دانشجو . از زمان آماده شدن براي رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید
این موارد می . در اولین روز کارورزي مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود

رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر تواند شامل
. باشد.... مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با کارکنان مدرسه، معلمان و

:هفته چهارم
مطالعه موقعیت

د از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی تهیه شده از مشاهده آزا) روایت(گزارش هاي 
/ اي متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطارانتشکیل گروه هاي حرفه. مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

محور هایی که گزارش ها . می کنداي تقویتگروه همساالن امکان به مشارکت گذاشتن تجربیات را به عنوان یک مهارت حرفه
: بر اساس آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) دناز زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کر/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

.تفکر و اسکمپر
طرح / بازبینی شواهد جمع آوري شده براي دستیابی به درك عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت(تعیین نقطه کانونی : د

).مسئله
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: هفته پنجم
مطالعه موقعیت

در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد هاي . شواهد بیشتر براي بیان مسئله/ حضور در مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیاز
شواهد / پرداخته و با جمع آوري اطالعات) مدرسه(همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت/ ارائه شده از سوي همساالن

. ش تبیین مسئله تکمیل می نمایدبیشتر گزارش خود را براي یادگیري رو
:هفته ششم

مطالعه موقعیت
آوري شده از گفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع

. مربوط به تبیین مسئلهمرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات . موقعیت مورد مطالعه به تبیین مسئله مبادرت می نماید
)مرور)(بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
)مرور) (شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
کاله با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

)مرور...(تفکر، اسکمپر
). آموزش(تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : ه

نسخه اي از مجموعه فعالیت هاي انجام شده در مطالعه موقعیت به : توسط چه کسی تنظیم می شود؟... شرح تنظیم پوشه کار
منظور همان . ... اي دانشجو ضبط گرددائه شده در محورهاي مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفههمراه بازخوردهاي ار

پورتفولیو -پوشه کار است؟  پرونده توسعه حرفه اي با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان اي
.کفل این امر شودبوده ایم ؟ باید به سمتی برویم که دانشجو خود مت

: هفته هفتم
مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه

موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها : تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي
( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ....) آبخوري، سرویس ها، کالس ها، راهرو هاکتابخانه، زمین ورزش، (

) فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود(شناسایی و تبیین مسئله ......) کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازي، سایت و
اي از توصیف نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(قالب روایت نگاري این گزارش در. پردیس/ ارائه یافته ها در سمینار مدرسه

موقعیت فیزیکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد 
.به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

ارائه شده توسط استاد به منظور درك موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیري گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي: پوشه کار
. دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

: هفته هشتم
پردیس/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه

ازمانی، روش هاي بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار تهیه گزارش از ساختار س: تکلیف عملکردي
فرم (آن در قالب روایت نویسی . در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین

و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و اي از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل نمونه. تنظیم شود) پیوست
.بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
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گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر : پوشه کار
. زان در پوشه کار ضبط گرددیادگیري دانش آمو

:هفته نهم
بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح / تعامالت در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی

مدرسه/ پردیس
ك حاالت در(روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان : تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي

میزان (تعامالت دانش آموزان با یکدیگر ...) روانی دانش آموزان، برنامه ریزي براي ایجاد جو مثبت و سازنده در فضاي کالس و
/ یافته ها در سمینار مدرسه. ،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود....)احترام، همدلی، همکاري و

اي از توصیف تعامالت و روابط عاطفی در سطح نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(رش در قالب روایت نویسی این گزا. پردیس
مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به / کالس درس

.منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
ارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك روابط عاطفی و تعامالت در سطح گز: پوشه کار

.کالس درس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد
: هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم

مدرسه /  ازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیسب/ مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش
جو و فضاي عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد هاي آموزش، : تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: تکلیف عملکردي

ن مباحث، میزان سازماندهی تکالیف یادگیري، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بود
این . شناسایی و تبیین شود...) درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیري، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیري و

اي از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(گزارش در قالب روایت نگاري 
کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد تفسیر آن در کالس بحث

.ارائه گردد
. گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد: پوشه کار

: هفته چهاردهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

ز جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط هاي روایتی  ااي از پژوهشنمونه
استاد مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوي آن در آموزش حرفه اي مراحل تحلیل ساختاري روایت ها 

.  آموزش داده شودمدرسه / بر روي گزارش هاي تهیه شده از سطح کالس درس) بند الف و ب(
تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزي

تحلیل ساختاري روایت ها
کدگذاري باز)5
کدگذاري محوري و انتخاب مضامین )6

قرار نشد از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از ... مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی: تکلیف یادگیري
. محورهاي فوق و جمع بندي یافته ها براي ارائه به کالس

:تکلیف عملکردي
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تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
کالس درس و  کدگذاري آن ها براي یافتن مضامین/ حلیل و واکاوي گزارش هاي تهیه شده از مدرسهت: ب

: هفته پانزدهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

اي از پژوهش هاي روایتی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط نمونه
مدرسه / از کالس درس) بند ج و د(گیرد و مراحل تحلیل ساختاري بر روي روایت هاي تهیه شده استاد مورد بررسی قرار

.  آموزش داده شود
تحلیل ساختاري روایت ها

ارتباط مضامین با یکدیگر)7
تبیین مسئله )8

:تکلیف عملکردي
تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
و واکاوي گزارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئلهتحلیل : ب

/ بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه(سمینار : جلسه شانزدهم
)پردیس

وقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله هاي تبیین شده به همراه در این نشست دانشجویان یافته هاي خود از مطالعه م
. راه حل هاي مبتنی بر یافته هاي علمی ارائه نموده و یافته ها در کالس به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

در این گزارش دانشجو باید . نماینددانشجویان گزارش یافته هاي خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم: تکلیف عملکردي
. یافته هاي خود را از مسئله هاي مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهشی قابل دفاع ارائه نماید

.گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه اي ضبط می گردد: پوشه کار
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

کارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت هاي تقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بهراهبردهاي مس
واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و فردي ارائه 

. می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

باید یافته ارزشیابی پایانی در درس کارورزي یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان: ارزشیابی پایانی
مطالعه شده در دروس (هاي خود از مطالعه موقعیت هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته هاي علمی پژوهشی 

.شوداین جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می. از آن دفاع نمایند) نظري
گزارش هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي سطح ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به : ارزشیابی فرآیند

... میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته هاي جدید، پاسخ به بازخورد هاي داده شده و. مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد
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و مبناي برنامه ریزي کلیه گزارش ها به همراه بازخورد هاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط: ارزیابی پوشه کار
یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و . اي در پایان دوره قرار می گیردبراي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه

. یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد
ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد
: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه
امیتاز 40:   ـ گزارش هاي عملکردي مرحله اي

امتیاز 40:  ائه گزارش پایانیـ تدوین و ار
: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی
بنديتنظیم فهرست و فصل.46
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.47
نگارش ادبی و فنی.48
اعتبار داشتن گزاره ها.49
ظرافت و زیبائی ظاهري.50
صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها.51
عوامل دیداري و هنري مکملارایه نمودارها و .52
هاارائه راه حل ها و پیشنهادهاي برخاسته از یافته.53
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.54
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.55
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»2کارورزي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

و 118هاي علمی، شهودگیري از یافتهیافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهرهرا فرایندي سازمانتدریس اگر 
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزي به جاي تمرکز انحصاري بر آموزش فنون، بدیل و منحصر بههاي بیخالقیت در موقعیت

هاي واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به نه با موقعیتفعاالنیازمند آن است که دانشجومعلم 
اندوختهپرداخته و با آگاهی انتقادي نسبت به تجربیاتهاي یادگیريموقعیتمنطقی به بررسی / هاي استداللیکارگیري روش

خاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از که به آنان در اتردازندیی بپهاوارهبه آفرینش الگوهاي ذهنی و طرحه دش
.ریزي کمک کندتصمیمات جهت برنامه

انجام مکان و زمان خاصچه او در یک و آنهاي شخصی معلم ویژگیاست و باوابسته به موقعیت، تدریس عملی
دانشجومعلم را در آن است تا ، به دنبال2هاي یادگیري تدارك دیده شده در کارورزي از این رو فرصت. دهد مرتبط استمی

است قرار داده، به )122، فراشناختی121، موقعیتی120اي، رویه119بیانی(که ترکیبی از انواع مختلف دانش دانش کاربرديمعرض 
. بپردازندهاي تربیتیتأمل در باره موقعیتآنان کمک کند تا به 

بازاندیشی در خصوص و بررسی نتایج، تجربیات مستقیمکسب امکان هاي یادگیريطراحی فعالیتدر این برنامه از طریق 
تکالیف ، دانشجو با قرار گرفتن در معرض 2در برنامه کارورزي . را به دست آورندهاي خوددریافتو هاي مختلفدیدگاه
هاي وهگر/هاي کوچکفردي، گروه(مشارکت در فرآیند آموزشرا به طور مقدماتی از طریق تأمل در عملتوانایی، 123اصیل
به  درك صحیحی نسبت به درس کسب خواهد نمود و هاي یادگیري در سطح کالساجراي مستقل فعالیتو نهایتاً ) بزرگ

فرآیند ، به عنوان یک ریزي، اجرا و ارزیابیآگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامه. یابدچه درکالس جریان دارد دست میآن
.دانشجو کمک خواهد کردسبک تدریس و نوع تفکر،ايگیري حرفهجهتبه شناخت تأملی

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

1کارورزي : پیشنیاز
مشترك: نحوه آموزش

2کارورزي : نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

، نیازهاي فردي/ مشکالت) درس یا مدرسهدر سطح کالس(مطالعه موقعیت یادگیريبا تداوم . 1
نیازهاي / هایی را براي رفع مشکالتفعالیتکند و بازشناسی/ شناساییبزرگ را / هاي کوچکگروه

. نمایدیادگیري طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی
.نمایدهاي خود را روایت یافتهوده و نمواکاويرا مشارکت در فرآیند آموزشاز تجربیات خود. 2

:شایستگی اساسی
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

١١٨- Intuition
١١٩  -Declarative knowledge
١٢٠- Procedural knowledge
١٢١ - Conditional knowledge
١٢٢ - Metacognitive Knowledge
١٢٣-Authentictask
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3سطح 2سطح 1سطح هامالك

مطالعه 
موقعیت

هاي یادگیري را موقعیتتوانسته است 
. آوري اطالعات توصیف نمایدبا جمع

نیاز را به / اما نتوانسته است مشکل
. کمک شواهد تبیین نماید

هاي یادگیري را با توانسته است موقعیت
مند آوري اطالعات به صورت نظامجمع

نیاز / براي شناسایی مشکل یادگیري
هاي بهینه را با /حلتوصیف نموده و راه
آوري شده از موقعیت کمک شواهد جمع

تبیین نماید

را با هاي یادگیريموقعیتتوانسته است
مندصورت نظامبه آوري اطالعاتجمع

نیاز/ شناسایی مشکل یادگیريبراي 
و هاي بهینه/حلراهتوصیف نموده و 

روش مداخله را با کمک شواهد معتبر و 
.تبیین کندهاي علمییافته

 فعالیت
/ آموزش

یادگیري

فعالیت یادگیري طراحی شده ناظر به 
ناسایی شده در یکی از مسئله ش/ نیاز

) فردي، گروه کوچک، جمعی(انواع 
است، اما گزارش اجرا و ارزیابی نشان 

رفع / دهنده تأثیر گذاري بر حل مشکل
.نیاز نیست

فعالیت یادگیري طراحی شده از انسجام 
برخوردار است و گام هاي اجراي آن به 

ارزیابی از . وضوح مشخص شده است
أثیرگذاري بر دهنده تاجراي فعالیت نشان

فردي، گروه (رفع نیاز در انواع / مسئلهحل
.است) جمعی/ کوچک

فعالیت یادگیري طراحی شده، امکان 
ایجاد انعطاف و اتخاذ تصمیمات آگاهانه 

یادگیري را / ناظر به موقعیت آموزش
فراهم نموده و نتایج ارزیابی از اجراي نیز 

هاي به حلکننده تأثیر راهمنعکس
رفع نیاز در / مسئلهه در حلکارگرفته شد

.است) جمعی/ کوچکفردي، گروه(انواع 

توسعه 
ايحرفه

هاي گزارش عملکرد شامل فعالیت
سال است، اما انجام شده در طول نیم

دهنده اي که انعکاسها به گونهیافته
ها، توانایی/ دالیل موفقیت

اي خود و هاي حرفهمحدودیت
نشده هایی براي توسعه آن ارائهراه

.است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است اما هاي حرفهمحدودیت

اي ارائه راهکارهایی براي توسعه حرفه
.نشده است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها تهسال است و یافشده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است و هاي حرفهمحدودیت

اي راهکارهاي عملی براي توسعه حرفه
.ارائه شده است

تدوین و 
ارائه 

گزارش

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
بندي یادگیري کد گذاري، و طبقه

ها در قالب مضامین و ساختار گزاره
شده،اما شواهد و پژوهش روایتی انجام 

ها ارائه مستندات کافی براي یافته
.نشده است

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش روایتی 
رعایت شده و شواهد و مستندات کافی 

.ها ارائه شده استبراي یافته

هاي تدر گزارش ارائه شده از موقعی
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش 
روایتی رعایت شده و شواهد و مستندات 

.مبتنی بر مستندات تجربی و علمی است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
: جلسه اول

بندي ها، برنامه زمانهاي یادگیري، شیوه تنظیم روایتمعرفی برنامه کارورزي و تکالیف عملکردي، نحوه طراحی فعالیت
. سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد
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:جلسه دوم تا شانزدهم

تواند در سطح مدرسه یا شجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزي برحسب مورد میجلسات داندر طول این
هاي یادگیري که در سطح ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزي از آن. واحد آموزشی تشکیل شود
ینه یادگیري دست خواهد یافت لذا، ضروري است کند و از این طریق به تجربیات دست اول در زمکالس درس مشارکت می

آموزان را در سطح نیازهاي تأثیرگذار بر یادگیري دانش/ هاسال اول، مسئلهدانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیم
ه و با هدایت هاي یادگیري طراحی و تدوین نمودها را در قالب فعالیتهاي کوچک، گروه کالسی شناسایی و آنفردي، گروه
پاسخ به / به حل مسئله ) به صورت مشترك با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید(معلم راهنما 

گفتگو با . آموزان باشدهیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهاي شناختی یا عاطفینیازها می/ هااین مسئله. نیازها اجرا نماید
اي که منجر بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجراي فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونهدانشجو قبل و 

هاي گفتگو قبل و پس از اجراي فرم(بهبود آن باشد/ به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکارهاي ارتقاء
).فعالیت ضمیمه است

توان هاي شناسایی شده از سوي دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میکه مسئلهبا توجه به این : توصیه
. هاي یادگیري به صورت فردي، گروه کوچک، جمعی اقدام نمودهاي مطالعه شده نسبت به اجراي فعالیتبرحسب موقعیت

). هاي یادگیري بر عهده مدرس محترم استگیري در خصوص تقدم و تأخر در اجراي هر یک از این موقعیتتصمیم
شود در یک هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدرصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله

هاي نیازها اقدام شده و فعالیت/ هانشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله
توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود

ها براي ورود به ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه
نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. راهنما اقدام نمایندعرصه با نظر استاد

. گرددمی
: هاي کالسیتکالیف عملکردي براي مشارکت در فعالیت

.ها با هماهنگی معلم راهنماهاي یادگیري و اجراي مستقل فعالیتتهیه طرح براي مشارکت در فعالیت.5
حل مسئله به صورت فردي و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه / فعالیت یادگیري براي رفع نیازطراحی .6

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.یادگیري بعدي

حل مسئله به براي گروه کوچک و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.7
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیتهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.موقعیت یادگیري بعدي
کالس درس و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم /حل مسئله در سطح جمعی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.8

ها و ارائه پیشنهادها براي بینیراهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.طراحی موقعیت یادگیري بعدي

تکالیف عملکردي براي اجرا توسط دانشجو
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مسئله به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند حل / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.4
.ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بعديبینیاجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

راهنما، تهیه حل مسئله به براي گروه کوچک به صورت فردي زیر نظر معلم/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.5
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.یادگیري بعدي
درس به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، کالس/ حل مسئله در سطح جمعی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.6

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیشتهیه گزارش از اجرا
.موقعیت یادگیري بعدي

هاي الزامیمحور طراحی فعالیت
آموزانطراحی فعالیت یادگیري براي درگیر نمودن دانش- 
طراحی فعالیت یادگیري براي مرور مباحث - 
هاي کار مشارکتیآموزش مهارتطراحی فعالیت یادگیري براي - 
هاي تفکرطراحی فعالیت براي پرورش مهارت- 
طراحی تکلیف یادگیري براي یکی از موضوعات درسی- 
آموزان هاي دانشطراحی فعالیت رفع بدفهمی- 
هاي تحصیلی طراحی فعالیت براي رفع عقب ماندگی- 
)ی، عدم رعایت قوانیننظممثل بی(بهبود عملکردهاي عاطفی / طراحی فعالیت براي تقویت- 
هاطراحی فعالیت یادگیري براي سنجش آموخته- 
ها به تشخیص معلم راهنماسایر فعالیت- 

: ساختار طراحی فعالیت ها
پیامد/ هدف- 
هاي اجراي فعالیتگام/مراحل- 

-.....
-....
-....
-.....

منابع آموزشی مورد نیاز/ مواد- 
فرایند اجراآموزان در روش بازخورد دادن به دانش- 
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته- 
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تهیه گزارش از اجرا
...........

سمینارها
:شودسمینارها در دو شکل اجرا می

بینی شده با مشارکت معلم ها و بر اساس طرح پیشدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي فعالیت: الف
.ریزيعملکرد خود و برنامهراهنما براي کمک به دانشجو در ارزیابی

تر از ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته: ب
.تجربیات کسب شده

انواع سمینارها
سال و الزامیسمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم

ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(نظر به صورت ماهیانه و الزامیها و تجربیات و تبادلنتقال یافتهسمینارهاي جمعی براي ا
)مدرس

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

یري با رویکرد شناختی، و به کارگیري راهبردهاي شناختی براي هاي یاگبرگزاري کارگاه آموزشی براي طراحی فعالیت
ها در سطح درس، رویکرد تجربی براي اجراي فعالیتهاي یادگیري در سطح کالسمطالعه و تحلیل نقادانه موقعیت

جمعی، راهبردهاي مشارکتی، براي مشارکت در سمینارهاي کالسی و به / هاي کوچکدرس به صورت فردي، گروهکالس
.بحث گذاشتن تجربیات و ارائه یافته

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
ارزشیابی پایانی در درس کارورزي دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم :ارزشیابی پایانی

ها، شرکت بینیهاي یادگیري و ارزیابی از نتایج بر اساس پیشهاي یادگیري، اجراي مستقل فعالیتراهنما در اجراي فعالیت
هاي خود از در این سمینارها دانشجویان باید یافته. دانشجویانها و تجربیات به سایر در سمینارهاي کالسی براي ارائه یافته

ارائه و ) مطالعه شده در دروس نظري(هاي علمی پژوهشی هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافتهمطالعه موقعیت
. از آن دفاع نمایند

سال و هاي ارائه شده در طول نیمگزارشارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسمینارهاي سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... بازخوردهاي داده شده و
شده در پوشه توسعه ها به همراه بازخوردهاي دادهها از اجراي فعالیتطرح تهیه شده و کلیه گزارش: کارارزیابی پوشه

اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه
. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی
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سال مربوط به گزارش بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیم):مامدیر و معلم راهن(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. گرددعملکردي است که از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
تیاز ام20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
هاي ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-

امتیاز30ذکر شده 
با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما -

امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك
. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.56
مفاهیم کلیديارائه مقدمه، هدف و تعاریف و .57
نگارش ادبی و فنی.58
هااعتبار داشتن گزاره.59
ظرافت و زیبایی ظاهري.60
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.61
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.62
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.63
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.64
عایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلیر.65

شود در هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله
هاي نیازها اقدام شده و فعالیت/ هایک نشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود
ورود به ها براي ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه

نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایند
T7)/4ص/3پ(. گرددمی

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
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هاي ذکر مالكها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-
امتیاز30شده 

تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس -
امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك

)7,8/7Tصص/3پ(. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
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»3کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

گیرد و با مطالعه بافت را بر عهده می) دقیقه90/ 45(، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس3در کارورزي
124می ارائه شده در برنامه درسیهاي علمهارت/ اي که آموزش در آن جاري است، طرح یادگیري را براي آموزش مفاهیمو زمینه

آموزان حساس بوده و عمیقاً با هایی باشد  که نسبت به یادگیري دانشي فرصتچنین طرحی باید دربرگیرنده. نمایدتدوین می
بینی شده در طرح یادگیري نیز ماهیت تکالیف یادگیري و عملکردي پیش. نمایدها ارتباط برقرار میبافت و بستر واقعی زندگی آن

سازي یادگیري فراهم یکپارچهآموزان ارتباط برقرار کند و امکان هاي پیشین و جدید دانشمیان تجربیات و دانستهباید بتواند 
.نماید
دانشتواند بههایی که در بافت و زمینه یادگیري وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزي دانشجو با طرح پرسشبرنامه

هایی براي آموزان در به کارگیري دانش و تجربه پیشین و عالیق شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارك دیدن فرصت
هاي حاصل از این تجربه براي یافته. یابدآموزان، ادامه میها از سوي دانشفرضیه/ هاها، طرح پرسشبه تجربه گذاشتن دریافت

با توجه به این که -هاآموخته/ شود و نتایجسازي شده به کارگرفته میشبیه/ ، در موقعیت واقعیهارفع بدفهمی/تردرك عمیق
. شودبراي استحکام بیشتر یادگیري به  اشتراك گذاشته می-هاي متفاوتی را دارا هستندفرضیه/ یادگیرندگان امکان طرح پرسش

سب شده را با استفاده از راهبردهاي یادگیري در شرایط جدید به کار آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کدر این فرآیند دانش
دانشجو از طریق ثبت ) هاگام(در طی این مراحل . هایی که در فرآیند یادگیري طرح شده پاسخ دهندپرسش/ بگیرند و به عالیق

بخشی طرح یادگیري و هدایت این ها بصیرت بیشتري نسبت به اثرهاي تأملی و پاسخ به آنها با طرح پرسشو واکاوي روایت
هاي شخصی، و نحوه سازگار نمودن منديها و توانهاي محیط آموزشی، تأثیر آن بر عملکرد خود، ویژگیفرآیند، درك واقعیت

ها باید بتوانند حس کنجکاوي این پرسش. آوردهاي پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست میهاي خود با موقعیتتوانایی
/ هاي تجربیاي در کالس، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عمل، آزمون مجدد یافتههاي مسئلهو را براي مطالعه موقعیتدانشج

گیري و پس از هایی که در فرآیند تصمیمعالوه بر این پاسخ به پرسش. پژوهی محدود فردي برانگیزدرا در قالب کنش... علمی و
اي که در آن دست به عمل اي و بافت و زمینهبوده و دانشجو را در فرآیند توسعه حرفهساز عمل جدید زمینهشود آن مطرح می

این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردي است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازي در .کندخواهد زد، یاري می
.در آن دست به عمل زده استاي خود در موقعیتی است که سازي درك و فهم، و اصالح عملکرد حرفهعمل، به

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

2کارورزي : نیازپیش
مشترك: نحوه آموزش

3کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي اساسی را شناسایی و طرح یادگیري را طراحی، کتاب درسی مفاهیم و مهارت/ درسیبا تحلیل محتواي برنامه

ها به موقعیت جدید را مورد آموزان در انتقال آموختهاجرا و ارزیابی نموده، و تأثیرات آن بر نتایج توانایی دانش
.ارزیابی قرار دهد

بازاندیشی را با تکیه بر عقالنیت عملی در قالب نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و
. پژوهی فردي گزارش کندکنش :شایستگی اساسی

).با توجه به این که سند برنامه درسی معموالً در اختیار معلمان قرار ندارد می توان از کتاب درسی لستفاده نمود(کتاب درسی / برنامه درسی-124
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Ck &pkP 3&2-2کد-
2&1-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

در طرح یادگیري مفاهیم طراحی
هاي اساسی و مهارت

برنامه شناسایی شده اما 
تکالیف یادگیري و 

بینی شده عملکردي پیش
ها و امکانات محدودیتبا 

موقعیت یادگیري، 
تجربیات و دانش پیشین 

آموزان تناسب دانش
. ندارد

در طرح یادگیري مفاهیم و 
هاي اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف 
یادگیري و عملکردي ناظر 
به بافت  فرهنگی و 

آموزان است اجتماعی دانش
و تجربیات، دانش پیشین و 

ان را آموزعالیق دانش
مبناي طراحی قرار داده 

.است

هاي در طرح یادگیري مفاهیم و مهارت
اساسی برنامه شناسایی شده و فرصت
هاي یادگیري تدارك دیده شده ویژگی

هاي منحصر به فرد  در یک بوم 
را براي پاسخ به دامنه تفاوت125خاص

آموزان مورد توجه هاي فردي دانش
.قرار داده است

هدایت 
فرآیند 

یادگیري

در فرآیند یادگیري 
تکالیف یادگیري و 
عملکردي طراحی شده 
را مطابق پیش بینی اجرا 
می کند و فرایند آموزش 
از انعطاف الزم براي 
متناسب نمودن آن با 
اقتضائات محیط واقعی و 
پاسخ به نیازها برخوردار 

.  نیست

هدایت فرآیند یادگیري از 
انعطاف الزم برخوردار است 

یادگیري و و تکالیف
عملکردي طراحی شده 
متناسب با اقتضائات محیط 

واقعی، نیازهاي ایجاد شده  
در فرآیند یادگیري تعدیل 

.  گرددمی

هدایت فرآیند یادگیري ناظر به تقویت 
سطوح پیچید تفکر است و عدول از 

بینی شده در طراحی تصمیمات پیش
هاي یادگیري متناسب با فرصت

نیازهاي ایجاد اقتضائات محیط واقعی،
شده در فرآیند آموزش براي پاسخ به 

بدیل موقعیت یادگیري مورد شرایط بی
.  گیردتوجه قرار می

توسعه 
اي حرفه

چرخه فرآیندعمل از 
مرحله شناسایی مسئله تا 
بازتعریف مسئله دنبال 
شده است اما گزارش 
مستند به تجربیات کسب 
شده و همراه با 
پیشنهادات عملی براي 

هاي بعدي موقعیت

چرخه فرآیندعمل از مرحله 
شناسایی مسئله تا 
بازتعریف آن دنبال شده 
است و گزارش ارائه شده 

یات کسب مستند به تجرب
شده به همراه پیشنهادات 
عملی براي اقدام بعدي 

.است

چرخه فرآیندعمل از مرحله شناسایی 
مسئله تا بازتعریف آن دنبال شده است 
و گزارش ارائه شده مستند به تجربیات 
حاصل از عمل تأملی در فرآیند کنش 
پژوهی فردي است و منعکس کننده 

سازي در عمل، بهبود درك و مسیر به
و اصالح عملکرد خود در موقعیتی فهم

است که دانشجو در آن دست به عمل 

١٢٥- /
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.زده است.نیست

تدوین و 
ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 
رعایت شده اما تحلیل و 

ها مبتنی بر تفسیر روایت
/ شواهد و مستندات متقن

مند براي دفاع از نظام
.ها نیستیافته

در گزارش ارائه شده 
ساختار کار به صورت نظام

مند حاصل ثبت و واکاوي 
ها و متکی بر روایت

عقالینت عملی در فرآیند 
پژوهی فردي است و کنش
ها به کمک برخی یافته

شواهد و مستندات 
. پشتیبانی شده است

در گزارش ارائه شده ساختار کار به 
مند حاصل ثبت و واکاوي صورت نظام

عملی ها و متکی بر عقالنیتروایت
پژوهی است و نتایج در چرخه کنش

فردي نشان از تأثیر تصمیمات در نتایج 
آموزان دارد و این یادگیري دانش

تصمیمات به کمک شواهد و مستندات 
.تجربی و علمی معتبر شده است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: جلسه اول

بینی شده، شیوه ثبت پژوهی فردي، نحوه تهیه طرح یادگیري با تمرکز بر فرایند پیشمعرفی برنامه کارورزي و فرآیند کنش
بندي سمینارها در سطح تجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان

. ها  و سطوح موفقیتیادگیري و مالكمدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهاي 
:جلسه دوم تا شانزدهم

کتاب (هاي یادگیري براي بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتواي برنامه درسیتهیه طرح
براي (استاد راهنما . استها به موقعیت جدید آموزان براي انتقال آموخته، اجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش)درسی

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز -دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصی
باید بر فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشته باشد و ) موضوعات درسی

فرآیند تحلیل محتواي برنامه. اي ثبت و ضبط گرددحرفهه منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعهبازخوردهاي ارائه شده ب
هاي اساسی براي تهیه طرح یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد درسی و استخراج مفاهیم و مهارت

از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به . گیردراهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می
در طول این . بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نمایدپژوهی فردي پیشاي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنشگونه

در قالب سمینارها بر ... تجربیات وجلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروري است و جلسات بررسی براي بازخورد دادن، انتقال
معلم راهنما قبل و / گفتگو میان استاد126فرم پیشنهادي. (تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شودحسب مورد می

).پس از اجراي طرح یادگیري ضمیمه است
ژوهی فردي از اهمیت زیادي هاي شناسایی شده براي شروع کنش پبا توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله:توصیه

ریزي الزم را به منظور کمک برنامه2و 1شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي برخوردار است لذا، توصیه می

.تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگري قرار گیردها میفرم-126
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فرآیند رفت و برگشت براي . آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایندبه دانشجو براي تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي موفقیت
. هاي متعدد باشدمسئله ممکن است نیازمند طراحیحل

درس متمایز هاي رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهاي یادگیري تهیه شده احتماالً با روشبا توجه به این که ماهیت طرح
و مدیریت مدرسه باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنمافضاي یادگیري متفاوتی می/ است و نیازمند تدارك منابع و مواد آموزشی

امکانات و همکاري با دانشجو براي / تأمین منابع. هاي یادگیري از سوي استاد راهنما و دانشجو الزامی استبراي اجراي طرح
.شرط تأیید استاد راهنما از سوي واحد آموزشی الزامی استتهیه آن به

: تکالیف عملکردي
طراحی و اجراي طرح کنش پژوهی فردي: الف

ح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه کنش پژوهی فرديتهیه طر)11
اي که در فرایند کنش پژوهی فردي به دنبال دستیابی به آن تعیین انتظارت حرفه(تبیین واضح و روشن از مسئله )12

)است
) تربیتی/ آموزشی(ها در موقعیتیشناسایی و تحلیل ظرفیت)13
ها و سطوح عملکرد داف به همراه مالكاه/ سئواالت/ هاتعیین فرضیه)14
) قبل و بعد از عمل(معلم راهنما / طراحی و تدوین طرح عمل در گفتگو با استاد راهنما)15
128و جمع آوري اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا127اجراي طرح یادگیري)16

)برگشت تا حل مسئلهبه صورت رفت و(تأمل درباره عمل انجام شده، تبیین و فهم آن و بازگشت به مرحله اول )17
، جلسات بحث )تأمل قبل، و پس از عمل(هاي شخصی ها، روایتشامل دست نوشته(آوري اطالعات از فرایند اجرا جمع)18

....) آموزان وآموزان، نتایج سنجش از یادگیري دانشهاي دانشو گفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ
هاتحلیل و تفسیر یافته)19
ها و سطوح طرح شده و مالك... ها بر اساس فرضیه؟ سئوال یابندي اطالعات،  تحلیل و تفسیر یافتهقهکد گذاري و طب)20

عملکرد
تهیه گزارش کنش پژوهی فردي )2

طرح یادگیري: ب
طرح یادگیري 

براي تهیه ) زمینه یادگیري/ جمعی در بافت/هاي فرديظرفیت(هاي آن مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت
رح یادگیريط
ها ، شناسایی مفاهیم و مهارت)درسیکتاب(درسی تدوین طرح یادگیري بر اساس تحلیل برنامه
بینی شدهطراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي مراحل یادگیري پیش

.در صفحه ي بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است. 127
چرخه کنش در.... سؤاالت یا / هاهاي الف، ب، ج و د پیوست براي پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیري را بر اساس فرم6دانشجو باید -128

.پژوهی فردي اجرا  نماید
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تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح یادگیري
مدرسه / هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس
ها به موقعیت جدیدآموزان در انتقال آموختهارزیابی از توانایی دانش

:ساختار طرح یاددهی یادگیري
درسیکتاب/ درسیها در برنامهمفاهیم و مهارت
پیامد یادگیري
هاي طرح یادگیريگام/مراحل

برخاسته از آموز بوده و در ارتباط با زندگی روزمره دانشفرصت یادگیري تدارك دیده شده (برقراري ارتباط -
)آموز با آن روبرو استهایی است که دانشچالش/ مسایل

کمک کند یادگیرندهبررسی باشد، به / آزمایش/ قابل تجربهفرصت یادگیري تدارك دیده شده (کردن تجربه-
از / نو بیاندیشدهاي هها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدحلراه/ تا با بروز خالقیت خود به کشف روابط

)هاي خود پاسخ دهدطریق پژوهش به پرسش
مفاهیم و اطالعات کسب شده براي دستیابی به درك عمیق و به فرصت کاربردي نمودن (به کار بستن -

بکارگیري آن براي به دست/ ایجاد ارتباط بین تئوري و عمل: مثل. آموز فراهم شودکارگیري آن توسط دانش
)حل مسئله یا پژوهش انجام شده/ اي در ارتباط با مسئلهحرفهآوردن یک تصور 

ها را در آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنتا حد امکان دانشفرصت یادگیري (گذاشتن به اشتراك-
به تعامل و تلفیق نیاز هاآوري اطالعات و تجزیه و تحلیل آنموقعیتی قرار دهد تا براي انجام پژوهش یا جمع

)افزایی کندایجاد هم/ مطالعه موضوع از زوایاي مختلف کند/ ها و عرضه ان در قالبی جدیدافتهی
ها به موقعیت هاي جدیدي براي به کارگیري و بسط آموختهفرصت(ها  به موقعیت جدید انتقال آموخته-

) جدید فراهم شود
تدارك دیدن فضاي یادگیري/ منابع آموزشی موردنیاز/ مواد
آموزان در فرایند یادگیريازخورد دادن به دانشروش ب
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
هاي ممکن موقعیت یادگیري با مطالعه مجدد تجربیات واکاوي شده در ترم اول و دوم ظرفیت(ها بینیبررسی پیش-

گیري از این ظرفیت براي ورود به را شناسایی نموده و چگونگی بهره) جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد/ فردي(
. مرحله برقراري ارتباط را مشخص نماید

ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت-
...) نیازهاي یادگیري و/ تطبیق با شرایط(اجرا بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند-
بررسی نتایج یادگیري و چگونگی دستیابی به آن-



٥٩٦

اي و تجربیات کسب شدهواکاوي فرایند عمل حرفه- 
گیري از آن در موقعیت بعدي آموزشهاي خود براي بهرهشناسایی نقاط قوت و ظرفیت- 
بعدي اتخاذ تصمیمات براي به کارگیري تجربیات در موقعیت - 

سمینارها
هاي به منظور گفتگو پیرامون ظرفیت: جمعی قبل از طراحی/ گروهی/ جلسات بحث و گفتگوي فردي) الف

و سنجش، ....) مراحل برقراري ارتباط و(هاي یادگیري فرصت/ شناسایی شده در موقعیت و چگونگی پیوند آن با پیامد یادگیري
شود این جلسات توصیه می. یابی به آن استاي که دانشجو به دنبال دسترفهنحوه هدایت یادگیري در سطح کالس و مقاصد ح

.در سطح مرکز یا پردیس تشکیل شود
در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل : جلسات بحث و گفتگو پس از اجراي طرح یادگیري) ب

این جلسات باید به . آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشدطرح یادگیري، بازخوردهاي ارائه شده در هر یک از مراحل 
گیري از آن در موقعیت بعدي به اي خود و چگونگی بهرههاي حرفهتري نسبت به ظرفیتدانشجو کمک کند تا تصویر روشن

.شودپذیر میامکانارائه شده از سوي استاد) در سطه سطح تأمل بر روي عمل(این مهم به کمک بازخوردهاي . دست آورد
:تواند در دو شکل زیر اجرا شودسمینارهاي پس از اجرا می

بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش:الف
براي ادامه کار 

تر از ها و دستیابی به درك عمیقراك گذاشتن تجربیات و یافتهدر سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی براي به اشت:ب
شود برگزاري پژوهی فردي دنبال میهاي دانشجویان در قالب کنشبا توجه به این که در این ترم فعالیت. تجربیات کسب شده

انتقال تجربیات کمک میسمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی به درك انتظارات و
اي در اختیار دانشجویان هاي حرفهسمینارها فرصت ارزشمندي را از طریق به اشتراك گذاشتن تجربیات براي کسب مهارت. کند

. دهدقرار می
انواع سمینارها

دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما
ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیها سمینارهاي گروهی براي انتقال یافته

)استاد
)دانشجویان/ اختیاري و با درخواست استاد(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
هاي مشاهده تأملی، به کارگیري راهبردهاي شناختی در تحلیل موقعیتراهبردهاي مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه 

واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهاي گروهی و فردي 
. گرددارائه می

منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
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دانشگاه : تهران). 1(زي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور راهنماي عملی برنامه کارور). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن دانشجویان باید در قالب سمینار پایانی صورت می3ارزشیابی پایانی در درس کارورزي :ارزشیابی پایانی

تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل این جلسه می. اي خود از نتایج کنش پژوهی فردي ارائه و از آن دفاع نمایندهیافته
.شودمی

هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به بازخوردهاي داده ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث.گیردسطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... شده و
ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردي به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه کلیه گزارش:کارارزیابی پوشه

اي در پایان دوره قرار هاي حرفهاز تواناییهاي بعدي و نیز دفاع ریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه
. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی

:هاي هاي ارزیابی طرح یادگیريمالك
هاي یادگیريانعطاف فرصت
انعطاف در فرایند اجرا
هاي یادگیريبه کارگیري مهارت
الي تفکر فراخواندن سطوح با
آموزانتولیدات دانش/ تنوع محصول  یادگیري

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. 129گردداز سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودمحاسبه میو به شرح زیر 100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امتیاز 30:   ايهاي عملکردي مرحلهـ گزارش
امتیاز 30:  پژوهی فرديـ گزارش کنش

امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 
امتیاز از مجموع امتیازها است% 70مبناي قبولی کسب حداقل - 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.66

. در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد- 129
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ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.67
نگارش ادبی و فنی.68
هااعتبار داشتن گزاره.69
ظرافت و زیبائی ظاهري.70
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.71
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.72
هاپیشنهادهاي برخاسته از یافتهها و حلارائه راه.73
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.74
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.75
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»4کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

مجري (130ریز درسیدانشجو با تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهرود در ترم چهارم کارورزي  انتظار می
حل مسایل یادگیري دانش /حاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزي، واحد یادگیري را براي پاسخ به نیاز ها) فعال

با . در برنامه درسی، مورد ارزیابی قرار دهدآموزان طراحی، تولید، اجرا و نتایج آن را در کسب شایستگی هاي پیش بینی شده 
آموزشی و به منظور حفظ استانداردهاي / توجه به ویژگی نظام برنامه ریزي درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت هاي تربیتی

و 132طراحی معکوس مبتنی بر درك اصیل. تدوین می شود131برنامه درسی این فرآیند با استفاده از رویکرد طراحی معکوس
سوي اي که دانشجو را به آنهاي نظري و نحوه بکارگیري آن در عرصه عمل است، به گونهاستفاده عقالنی و مؤثر از آموخته

آغاز ) 133تحلیل کتاب درسی(این فرایند با تحلیل برنامه درسی . کندها براي ساخت معنا هدایت بینند و استفاده از آموختهآنچه می
ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي هدایت هاي مورد انتظار، مالكآغاز شده و با تعیین شایستگی 

ها در آغاز تعیین شایستگی. یابدادامه می134فرآیند یادگیري و کمک به یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و ظرفیت هاي وجودي
شود تا نگاه معلم را همواره اید طی کند و موجب میبراي روشن شدن تصمیمات معلم براي تعیین مسیري است که یادگیرنده ب

مفاهیم و مهارت  هاي / 135ایده کلیدي"محتوا در چارچوب . بر شایستگی هاي مورد انتظار برنامه درسی متمرکز نگاه دارد
یري فراهم گردد تا در طراحی واحد یادگیري امکان تلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگشود و باعث میمطرح می"136اساسی

"آموزش براي به خاطر سپردن"ي توجه به حافظه و به عبارتی یادگیري از محدوده-در چنین شرایطی فرایند یاددهی. شود
در طی این مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود، .کامالً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماند

و روزمره اي » مسائل کلی«ها و حقایق را به ش و آموخته هاي پیشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیتبین اطالعات جدید و دان
از آنجایی که این شیوه از طراحی نیازمند درهم . کنند پیوند دهند و آن را در زمینه هاي جدید به کار گیرندکه با آن برخورد می

مه درسی در سطح پایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ تصمیمات باید با نوردیدن مرز هاي دانش و تلفیق موضوعات در برنا
هاي مستقیم، راهبرد(هاي مختلف مشارکت معلمان در سطح مدرسه صورت بگیرد و در طراحی فرصت هاي یادگیري از راهبرد

کورانه در این مرحله ناظر به عمل ف. براي طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي استفاده شود) غیر مستقیم، تعاملی، رشد فردي
ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد یادگیري، یافتن روابط علت و معلولی میان شیوه کار و کاویدن منظم رخداد

. کارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس پژوهی است

مسئولیت تطبیق، ]معلم [براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزش« 12صفحه ( نقش معلم در برنامه درسی ملی - سند تحول بنیادین11هدف عملیاتی -130
).»طح کالس درس را بر عهده داردتدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي درسی و تربیتی در س

131 - backward design
132 - Genuine understanding

. درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد-133
. »یادگیري و تربیت پذیري و توسعۀ شایستگی هاي خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد-در فرآیند یاددهی«12برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه -134

یت آنان را  فراهم با شناخت و بسط ظرفیت هاي وجودي دانش آموزان و خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی زمینه درك و انگیزه اصالح مداوم موقع« نقش معلم 
. »سازد

135 - Key idea
دربرگیرنده مفاهیم و مهارت هاي اساسی و ایده هاي کلیدي مبتنی بر شایستگی هاي مورد انتظار از دانش ]محتوا[(بند دو محتوا 13برنامه درسی ملی صفحه -136

.»آموزان است
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مشخصات درس
کارورزي: نوع درس

2: داد واحدتع
ساعت128: زمان درس

: پیشنیاز
3کارورزي 

مشترك: نحوه آموزش

4کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
کتاب درسی واحد یادگیري براي کسب شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه / با تحلیل محتواي برنامه درسی

درسی را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد 
. ارزیابی قرار دهد

اي خود در سطح مدرسه را یافته هاي حاصل از عملکرد حرفهبا ثبت و واکاوي تجربیات در فرایند درس پژوهی،
.گزارش نماید

:شایستگی اساسی
pk&CkP 3&2- 2کد -

3سطح 2سطح 1سطح هامالك1-3&2

در طراحی و تولید واحد طراحی و تولید
یادگیري استاندارد هاي 
برنامه درسی را مورد 
توجه قرار داده است اما 
نتوانسته پیوند میان 
موضوعات مختلف در 
درون یا بیرون حوزه 
یادگیري را مورد توجه 

اي قرار دهد، به گونه
که ایده ارائه شدهه 
منجر به مشارکت 
معلمان در فرآیند درس 

. پژوهی شود

طراحی و تولید واحد در 
یادگیري استاندارد هاي 

برنامه درسی را حول 
مفاهیم و مهارت هاي 

اساسی  سازمان داده و از 
این طریق امکان تلفیق 

موضوعات مختلف در درون 
حوزه یادگیري براي خلق 
فرصت هاي یادگیري را 

این ایده . فراهم نموده است
به دلیل تأثیر گذاري بر 
از یادگیري دانش آموزان

سوي معلمان پایه تحصیلی 
مورد پذیرش قرار گرفته 

.است

در طراحی و تولید واحد 
یادگیري استاندارد هاي برنامه 

درسی را حول ایده کلیدي 
مفاهیم و مهارت هاي اساسی 

سازمان داده است و از این 
طریق امکان تلفیق میان 

موضوعات در درون و بیرون 
حوزه یادگیري را براي خلق 

ي یادگیري فراهم فرصت ها
این ظرفیت  . نموده است

حاصل فرایند گفتگو با معلمان 
در سطح مدرسه کنار آمدن با 

چالش ها، یافتن راه حلها، 
شناسایی نقاط کور و اصالح 

. طرح است

هدایت فرآیند 
یادگیري

هدایت فرآیند یادگیري 
متمرکز بر پرسش 

مسئله نیست و / اساسی
فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده امکان 
طرح تجربیات دانش 

مسئله طرح / پرسش اساسی
شده امکان طرح تجربیات 
دانش آموزان را حول ایده 

است و کلیدي فراهم نموده
پاسخ دانش آموزان به 

عملکردي / تکالیف یادگیري

هدایت فرآیند یادگیري متمرکز 
مسئله طرح / بر پرسش اساسی

اي است که شده است به گونه
امکان به مشارکت گذاشتن 

دانش آموزان حول تجربیات
ایده کلیدي و درك عمیق 
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آموزان را براي پاسخ به 
پرسش هاي برخاسته از 
موقعیت فراهم نمی 

.کند

پیش بینی شده  نشان 
دهنده درك عمیق آنان 
نسبت مفاهیم و مهارت 
هاي اساسی در درون حوزه 

یادگیري است  

مفاهیم و مهارت هاي اساسی 
انعطاف در . را فراهم می کند

فرآیند آموزش موجب شده 
است تا یادگیرندگان خود به 

مسئله هاي / پرسش ها
برخاسته از موقعیت پاسخ 
دهندن و در این رابطه از 
مشارکت  پشتیبانی معلمان در 

. استدوره و پایه نیز برخوردار

در بررسی و واکاوي اي تأمل حرفه
تجربیات در طول دوره 
کارورزي توانسته است 
تجربیات شخصی کسب 
شده در تعامل با 

همقطاران و / معلمان
ارتباط آن با عملکرد 
خود را مورد بررسی قرار 
دهد اما تأثیر آن بر 

خود در عمل حرفه
آینده را تبیین نکرده 

. است

بررسی و واکاوي تجربیات 
در طول طراحی، تولید، اجرا 
واحد یادگیري منجر به 
درك همه جانبه نسبت به 

اي شده ابعاد عمل حرفه
است و توانسته تأثیر 

اي با گفتگوي حرفه
همقطاران را در /معلمان

بهبود عملکرد خود منعکس 
نمایده و بر اساس آن 
تصمیماتی را براي توسعه 

. ذ کنداي خود اتخاحرفه

بررسی و واکاوي تجربیات در 
طول طراحی، تولید و اجراي 
واحد یادگیري با مشارکت 

همقطاران انعکاس / معلمان
دهنده، درك همه جانبه نسبت 

اي است و به ابعاد عمل حرفه
تصمیمات اثر بخشی که 

و 137حاصل خویشتن کاوي
اي با معلمان  گفتگوي حرفه

است را براي بازتعریف سبک 
. تدریس خود اتخاذ نموده است

١٣٧- Self- reflection inquiry
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تدوین و ارائه 
گزارش 

در گزارش پایانی ارائه 
شده داده هاي حاصل 
از عملکرد طبقه بندي 
شده است، اما تحلیل و 
تفسیر آن مبتنی بر 
شواهد تجربی و 
مستندات کافی براي 
دفاع از عملکرد 

اي در فرآیند درس حرفه
.پژوهی نیست

در گزارش پایانی مجموعه 
داده هاي گردآوري شده از 
اجراي واحد یادگیري را بر 
اساس سطح تأثیر گذاري بر 
عملکرد دانش آموزان به 
صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده است و نتایج را با 
استفاده از شواهد مبتنی بر 

اي در کرد حرفهتأثیر عمل
فرآیند درس پژوهی گزارش 

. کرده است

در گزارش پایانی مجموعه داده 
هاي گردآوري شده را  براي 
انعکاس قابلیت هاي حرفه اي 
به صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده و یافته هاي حاصل از 
تحلیل و تفسیر اطالعات جمع 
آوري شده را با نگاهی نقادانه
نسبت به عملکرد حرفه اي 
خود و تأثیر آن بر یادگیري 

/ معلمان/ دانش آموزان
همقطاران در فرآیند درس 

. پژوهی را گزارش نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: جلسه اول

در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجراي برنامه، درك عمیق تري نسبت به توانایی هاي خود، نحوه 
بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در ... برخورد با موقعیت هاي واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و

لذا ضروري است . همقطاران به مرحله اجرا بگذارند/ د هاي یادگیري با مشارکت سایر معلمانفرایند طراحی، تولید و اجراي واح
شیوه ثبت : اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیري، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر

همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، / تعامل با معلمانتجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه 
تدوین، اجرا  و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیري، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندي سمینارها در سطح مدرسه و 

پیامد هاي یادگیري را واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالك ها  و سطوح موفقیت بر اساس 
توصیه می شود در این نشست نسبت به نحوه گروه بندي دانشجویان به عنوان تیم . در یک نشست جمعی به بحث بگذارند

. درس پژوهی براي طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد هاي یادگیري اقدام شود
روش مشارکت . تشکیل تیم درس پژوهی سازمان دادبراي ) حد اکثر(نفر4می توان دانشجویان را در گروه هاي دو تا 

: دانشجویان در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است
استخراج مفاهیم و مهارت هاي اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدي، تولید ) کتاب درسی(مطالعه برنامه درسی .41

. یر نظر استاد تربیتی و تخصصی  انجام می شوداین فعالیت توسط تیم دانشجویان ز. واحد یاگیري
اجراي واحد یادگیري در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور .42

)همقطاران/ معلمان(همزمان و به تفکیک هر عضو گروه 
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دیدن فرآیند آموزش از زوایاي (جمع آوري اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء براي ارائه در جلسه گروهی .43
این جلسات به . غیر رسمی/ به همراه نتایج ارزشیابی از یادگیري دانش آموزان با استفاده از روش هاي رسمی) مختلف

/ ر روي نتایج بازخورد هاي ارائه شده از سوي همکارانطور مستمر در طول اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و ب
کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و . همقطاران براي بهبود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیري می شود

در نشست پایانی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد 
). 6، 5و 4بند (ی مجدد قرار می گیردبررس

بررسی گزارش مشاهدات و اطالعات جمع اوري شده در گروه  و نقد و ارزیابی نتایج یادگیري دانش آموزان و تنظیم .44
)دانشجویان(آن در قالب گزارش پایانی کل گروه 

هبود آن براي دستیابی دانش آموزان ب/ اجرا و ارائه پیشنهادات براي اصالح/ محدودیت ها در طراحی/ تعیین نقاط کور.45
به سطح باالتر یادگیري

اي و صورت بندي مجدد تحلیل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درك و پذیرش مسئولیت حرفه.46
...)اي ومیزان تأثیر گذاري بر عملکرد گروه، یادگیري هاي حرفه(اي توسط هر یک از اعضاء هویت حرفه

نظام مند این نشست ها براي بررسی نتایج یادگیري دانش آموزان و تصمیم گیري در خصوص روش هایی که تشکیل .47
تأمل فردي و تأمل گروهی، انعکاس . منجر به بهبود یادگیري همه دانش آموزان می شود، داراي اهیمت است

ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی ، چگونه تفکر آن...یادگیري روش ها، اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و
.قرارگرفته است، ایده هایی که آن ها از این بحث ها به کالس هاي درس خود خواهند برد

روایت نویسی از مجموعه ایده پردازي ها براي طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت هاي شخصی قبل، حین و پس از اجرا، .48
.....نشست ها گروهی، فرایند اجرا

ا معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما هماهنگی ب.49
درصورتی که امکان شکل گیري تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح . است

. ن تیم در سطح مدرسه خواهد بودمسئولیت انجام کلیه فعالیت هاي فوق بر عهده ای. مرکز تشکیل داد/ پردیس
:جلسه دوم تا شانزدهم.50

حد اقل یک (در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیري .51
را بر عهده دارد و باید واحد یادگیري خود را حول یک ایده کلیدي که پوشش دهنده ) بخش کتاب درسی/فصل

طرح تهیه شده پس از . است طراحی نماید) در کتاب درسی... مفاهیم  و مهارت هاي اساسی و( یمحتواي برنامه درس
پایه تهیه و در سطح / مرکز به همراه دفاعیه آن در شوراي معلمان دوره/ نفره در سطح پرددیس4تا 2بررسی در گروه 

/ طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دورهنظرات معلمان بر روي . مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می شود
دانشجو در گفتگو استاد راهنما و . پایه اجرا و نتایج اجراي آن به شیوه درس پژوهی مورد تحلیل و تفسیر قرار می گیرد

ها مسیري که دانشجو قصد طی نمودن آن را دارد روشن شده و به دفاع از طرح در جلسه معلمان پاسخ به این پرسش
هاي کلیدي، مفاهیم اساسی، مهارت هاي اساسی که یادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ ایده: کندکمک می

هاي مورد انتظار تحقق یافته و دانش آموزان به راستی مطالب را چه مدارك و شواهدي بیانگر آن است که شایستگی
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هاي جدید به کار گیرند؟ مالك ها و ادار و موثر در موقعیتهاي خود را به نحوي معنفرا گرفته اند و می توانند آموخته
به ) هاي یادگیري، تکالیف عملکرديفعالیت(سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی 

یادگیرندگان کمک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادي صاحب دانش و توانمندي در زمینه اي خاص 
شوند؟تبدیل 

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و -براي دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصی(استاد راهنما .52
باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیري و فرآیند درس پژوهی و ) مشاوره تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی 

د و بازخورد هاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نهایی نظارت داشته باش
فرآیند تحلیل محتواي برنامه درسی و تعیین ایده کلیدي براي تهیه واحد . اي او ثبت و ضبط گردددر پوشه حرفه

از . ت می گیردیادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صور
اي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به گونه

در طول ترم . درس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه اجرا و نتایج آن را گزارش نماید
کادر مدرسه ضروري است و جلسات گفتگو براي بررسی عملکرد /حضور دانشجو در مدرسه براي تعامل با معلمان

... دانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارك شرایط براي اجراي واحد یادگیري، بازخورد دادن، انتقال تجربیات و
. در قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود

نیاز هاي شناسایی شده براي شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادي /  مسئله ها/ ه این که سئوالبا توجه ب: توصیه.53
نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر / مسئله ها/ برخوردار است و این سئوال

، 1هنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي توصیه می شود استاد را. مدرسه در طول اجراي این برنامه ضروري است
ریزي الزم را براي کمک به دانشجو براي تهیه طرح درس پژوهی و اجراي موفقیت آمیز آن از سوي برنامه3و 2

تعداد واحد هاي یادگیري تهیه شده و اجراي آن وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل . دانشجویان بنمایند
. است) بخش در کتاب درسی/ یک فصل(ي یک واحد یادگیر

شرط تأیید استاد راهنما الزامی امکانات به/ همکاري پردیس ها و واحد هاي تابعه با دانشجو و مدرسه براي تأمین منابع.54
.است

: تکالیف عملکردي.55
تهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه درس پژوهی.56
با مشارکت معلمان) نیاز/ مسئله/ روشن سئوالتعریف (تعیین هدف .57
طراحی واحد یادگیري .58
نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان/ ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیري بر اساس مسئله.59
اجراي واحد یادگیري با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا.60
اي با آنانتگوي حرفهتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گف.61
اي در فرآیند طراحی، تولید و اجرا بازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو هاي حرفه.62
ثبت و واکاوي تجربیات در طول ترم توسط دانشجو.63
تکالیف عملکردي .64
مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت هاي آن براي تهیه طرح واحد یادگیري.65
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مفاهیم و مهارت هاي / ، شناسایی ایده کلیدي)کتاب درسی(تهیه طرح واحد یادگیري بر اساس تحلیل برنامه درسی .66
..... اساسی

تدوین شایستگی .67
طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي.68
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح واحد یادگیري.69
مدرسه/ هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس.70
. ارزیابی از شایستگی هاي کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس مالك ها و سطوح عملکرد.71

: ساختار طراحی واحد یادگیري.72
منطق واحد یادگیري .73
شایستگی هاي مورد انتظار.74
ایده کلیدي که واحد یادگیري حول آن سازماندهی می شود .75
....)و/ هاخرده مهارت/ مفاهیمخرده / اصول/ قوانین(مفاهیم و مهارت هاي اساسی .76
طرح پرسش هاي اساسی .77
)تکالیف عملکردي(مالك هاي سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان .78
تعیین شواهدي براي ارزیابی عملکردي و معیار هاي ارزیابی تولیدات یادگیرندگان .79
)3ارورزيبراساس مراحل یادگیري در ک-سازماندهی فعالیت هاي یادگیري( فرصت هاي یادگیري .80
و مورد نیاز یادگیرندگان براي انجام فعالیت هاي یادگیري و تکالیف ) پایه (تعیین اطالعات و مهارت هاي مستقیم)7

عملکردي
تجربیات خارج از کالس درس براي انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی تعیین محدوده ي)8
تکالیف عملکردي و نحوه ارزیابی آنتعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت هاي یادگیري و )9

تکالیف یادگیري، (روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )10
)جبرانی، تکمیلی، توسعه اي

انواع راهکار هاي سنجش )11
راهکار هایی براي بررسی بدفهی هاي یادگیرندگان)12

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
تعیین هدف-
هابررسی پیش بینی-
روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها-
طراحی و تولید واحد یادگیري-
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تأمالت و تعدیل ها در فرآیند اجرا-
تحلیل و تفسیر نتایج یادگیري دانش آموزان-
تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان-
همقطاران/ اي با معلماناز نشست ها و فرآیند گفتگوي حرفهواکاوي یادداشت هاي تأملی و تجربیات حاصل- 
اياتخاذ تصمیمات براي آینده حرفه- 

سمینارها
:سمینار ها در دو شکل اجرا می شود

در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد : الف
کار براي ادامه

در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درك عمیق تر از : ب
با توجه به این که در این ترم فعالیت هاي دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاري . تجربیات کسب شده

از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه هاي پیش بینی شده به دانشجویان در سمینار ها در هر یک از مراحل قبل و پس 
. درك انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کمک می کند

انواع سمینار ها
دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما

با برنامه ریزي و اعالم قبلی از (تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیسمینار هاي گروهی براي انتقال یافته ها و تجربیات و 
)سوي مدرس

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

هبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیري را
هاي واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و 

. فردي ارائه می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(رویکرد تربیت معلم فکور راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
:منبع فرعی

)شودمتعاقبا اعالم می(
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

بر اساس واحد یادگیري طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده 4ارزشیابی پایانی در درس کارورزي : ارزشیابی پایانی
اید یافته هاي خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با صورت می گیرد، که در آن دانشجویان ب

همقطاران را به منظور تعیین میزان اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیري دانش آمزان ارائه و از آن دفاع / معلمان
. شوداساتید گروه کارورزي تشکیل می/ این جلسه با حضور معلمان راهنما. نمایند
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ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به نشست هاي گروهی در مرحله طراحی و تولید :ارزشیابی فرآیند
همقطاران و نیز سمینار هاي درس / واحد یادگیري، گزارش نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان

تهیه شده در جمع معلمان دفاع و یافته هاي خود از نتایج درس پژوهی در سطح مدرسه که در آن دانشجویان باید از طرح 
این جلسه می تواند با حضور معلمان . همقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید/ پژوهی و نتایج مشارکت معلمان

.شودکادر مدرسه تشکیل می/ راهنما
ژوهی به همراه بازخورد هاي داده شده در کلیه روایت هاي نوشته شده در مراحل مختلف درس پ:ارزیابی پوشه کار

اي در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه
پوشه . یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. پایان دوره قرار می گیرد

اي می تواند شامل ضبط جلسات دانشجو با معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که براي دفاع از عملکرد حرفهکار 
. تدارك دیده شده باشد

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
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امتیاز 20:  مدرسهـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و

امتیاز 20:   ـ گزارش هاي عملکردي تعامالت در سطح مدرسه
امتیاز20ـ طراحی، تولید و اجراي واحد یادگیري 

امتیاز 20:  ـ گزارش درس پژوهی
امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.76
پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدي/ارائه مقدمه، هدف.77
روش جمع آوري و اعتبار اطالعات.78
روش تحلیل، تفسیر اطالعات.79
ارائه یافته ها بر اساس پرسش هاي پژوهش روایی.80
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.81
ظرافت و زیبائی ظاهري.82
نگارش ادبی و فنی.83
کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر  پژوهش هاي کیفیرعایت ساختار علمی و.84



٦٠٨

)پروژه(» کارنماي معلمی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن  –1

سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی نمـودن دانـش کسـب شـده، آن را در قالـب      اي،در آموزش حرفه
. دانش کاربردي براي  شناسایی، صورتبندي و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجسـم بخشـد  

امکـان بـه تصـویر    )138از نـوع خودکـاوي روایتـی   (پژوهش روایتی تکیه بر انجام پروژه پایانی در برنامه تربیت معلم با
اعـم از نظـري و عملـی در طـول دوره     ) زیسـته (جانبه به تجارب کسب شده با نگاه ژرف، تاملی و همه"منِ حرفه اي"کشیدن 

ا و ابهامات معلمـی، قـوت   ههاي دانشی، منشی و مهارتی حرفه معلمی، بصیرتتربیت معلم و ارایه روایت شخصی از سایه روشن
دانش و یافته هاي حاصل از این پـژوهش بـراي ورود بـه    .  دهدها و ضعف هاي ادراك شده را به دانش آموخته تربیت معلم می

ریزي براي  نیل به آینده حرفه اي متامالنه، پویا و بالنده  عرصه خدمت حرفه اي رهاوردي قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنامه
ارتقاء داده و کمـک  ) تاملی(، شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمل فکورانه )پروژه(انتظار می رود این درس. می شودممکن 

. نماید تا این شایستگی در طول حیات حرفه اي آنان هم بروز و ظهور داشته باشد
مشخصات درس

2:  تعداد واحد
به تشخیص :  زمان درس

استاد
پژوهش و : پیش نیاز ها
نحوه 1اي توسعه حرفه

راهنمایی در حین : تدریس
عمل

) پروژه(کارنماي معلمی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

اي و سـایر  دانشجویان با واکاوي، تحلیل و تفسیر تجربه هاي روایت شده در طول دوره آمـوزش حرفـه  
، با استفاده روشـمند از خودکـاوي روایتـی، تجربیـات متنـوع و      )تجربیات پیشین(روایت نشده تجربیات 

بـه رشـته تحریـر درآورده و از آن در    "من حرفه اي"پراکنده خود را در قالب روایت در برگیرنده اي از 
.جلسه گروهی دفاع نمایند

:شایستگی اساسی
PCK&CK

:کد 
2-1&1-2&3-3

&4-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
توانسته  اسـت روایـت   ايمن حرفه

هاي خود را بـه گونـه   
اي سازماندهی کند که 
زاویــد دیــد یــا جهــت 
گیري هاي او را بدون 
پرداخت به جزئیـات در  
ــل   ــف عم ــاد مختل ابع

ــه روش (اي حرفــــــ
ــنجش،   ــدریس، سـ تـ

توانسته اسـت تجربیـات   
ابعـاد مختلـف   خود را در 

عمل حرفه اي به تصویر 
بکشــد و تــأثیر آن را بــر 
ــش   ــود، دان ــادگیري خ ی
آموزان و همقطارن تبیین 

.کند

در سازماندهی تجربیات خود 
روش ( ابعاد عمل حرفـه اي  

تدریس، سـنجش، مـدیریت   
ــا ...) کــالس و ــد ب را در پیون

یکدیگر و به صورت سازمان 
یافته به تصویر کشیده اسـت  

که تـأثیر و تـأثیر   اي به گونه
متقابـل ابعــاد بــر یکــدیگر و  
مجموعاً بـر یـادگیري خـود،    

١٣٨ - narrative self-study
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ــالس و ــدیریت ک ...) م
.به تصویر بکشد

دانش آمـوزان و همقطـاران   
به وضوح به تصـویر کشـیده   

. شده است

ــا  ــت ه / قابلی
توانایی ها 

ــیر  در تحلیـــل و تفسـ
از (تجربیـــات خـــود  

توانسته ) گذشته تا حال
ــاي   ــت ه ــی قابلی برخ
شخصی خود را که بـر  

ــه  ــل حرف اي او در عم
آینده تـأثیر گـذار مـی    
باشد را شناسایی کرده 
امــا نتوانســته پرســش 
هــاي فــراروي خــود و 
نحوه پاسخ به آن ها را 
ــات   ــاس تجربی ــر اس ب

.  کسب شده تبیین کند

ــ یر در تحلیــــل و تفســ
از گذشـته  (تجربیات خود 

توانسـته قابلیـت   ) تا حال
هاي شخصی خود را که 

اي او در بر عمـل حرفـه  
آینده تأثیر گذار می باشد 
ــه    ــرده ب ــایی ک را شناس
ــراروي   ــاي ف ــش ه پرس
خود بر اسـاس تجربیـات   

.  کسب شده پاسخ دهد

در تحلیل و تفسیر تجربیـات  
ــود  ــال (خ ــا ح ــته ت ) از گذش

توانسته قابلیت هاي خود بـه  
ــده،  ــوان یـــک یادگیرنـ عنـ
آموزشگر و عضـوي از یـک   

اي را تبیین کنـد،  گروه حرفه
و پرسش هاي فرا روي خود 
را با توجه به تجربیات کسب 
شده و تنوع نقش ها مطـرح  
و به آن ها پاسـخ دهـد، بـه    

ده حرفه اي که مسیر آینگونه
اي خود را به روشنی تبیـین  

.  نماید
خودکــــاوي 

روایتی
در متن پژوهشی درکی 
از کل و ارتبـاط آن بـا   
جزئیات را بـراي قابـل   
دریافت نمودن حرکـت  
خواننده میان گذشـته،  
حال و آینده، و ارتبـاط  
ــه   ــان را ب ــان و مک زم
نمایش گذاشـته اسـت   
اما این رابطه منجر بـه  
پاسخ دادن به پرسـش  

در متن پژوهشی درکـی  
ــا   ــاط آن ب ــل و ارتب از ک
ــل   ــراي قاب ــات را ب جزئی
دریافـت نمـودن حرکــت   
ــان گذشــته،  ــده می خوانن
حــال و آینــده، و ارتبــاط 
زمان و مکان و من هاي 
ــایش  ــه نم ــف، را ب مختل
گذارد و به پرسش هـاي  

.پژوهش پاسخ دهد

در مــتن پژوهشــی درکــی از 
جزئیات را کل و ارتباط آن با 

براي قابـل دریافـت نمـودن    
حرکت خواننده میان گذشته، 
حال و آینده، و ارتباط زمـان  
و مکان و من هاي مختلـف  
را بـــه نمـــایش گذاشـــته و 
توانسته بـه کمـک بـازگویی    

ساختن صحنه (دوباره روایت 
ــگ ــه  ) و پیرن ــخ ب ــا پاس و ب
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هــاي پــژوهش نشــده 
.است

پرســـش هـــاي پـــژوهش، 
بصیرت حرفه اي خـود را بـا   

قالـب  صورت بندي جدید در 
دانش کـاربردي بـه نمـایش    

.بگذارد

ارائه و دفاع
از اعتماد به نفس براي 
ــاي   ــه ه ــاع از یافت دف
ــوردار   ــژوهش برخـ پـ
نیست و نظـم منطقـی   
میان معرفـی ایـده هـا    
ــت و   ــه عل ــظ رابط حف
معلولی میان یافته ها و 
پرسش هاي پـژوهش  
در ارائه مشـاهده نمـی   

.شود

از اعتماد به نفس کـافی  
یافته هـاي  براي دفاع از 

پژوهش برخوردار است و 
می تواند نظم منطقـی را  
میان ایده هـا و پرسـش   
ــرار    ــژوهش برق ــاي پ ه
نماید و پاسخ به پرسـش  
هـــاي طـــرح شـــده در 
جریان دفـاع متکـی بـر    
یافته هاي پژوهش است 
و تصــــویر روشــــنی از 

اي او توانایی هاي حرفـه 
.را منعکس می کند

از اعتمــاد بــه نفــس بــاالیی 
ــاع  ــراي دف ــه هــاي ب از یافت

پژوهش برخوردار است و می 
تواند نظـم منطقـی را میـان    
ــاي    ــش ه ــا و پرس ــده ه ای
پژوهش برقـرار نمایـد و بـه    
پرسش هاي طـرح شـده در   
جریــان دفــاع بــا اســتفاده از 
یافته هـاي پـژوهش پاسـخ    
هاي مسـتدل و قابـل دفـاع    
ارائه نماید و چگـونگی طـی   

ــا مســیر حرفــه در آینــده را ب
کسب شده تکیه بر تجربیات

.روشن کند

فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن–2
ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوي روایتـی و متکـی بـر مجموعـه تجربیـات کسـب شـده در طـول دوره آموزشـی و تجربیـات پیشـین            
دانشجومعلم و فرصت هاي یادگیري مبتنی بر آموزش هاي ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشـجو بایـد بـا توجـه بـه      

نسـبت بـه تنظـیم طـرح     ) ره کارورزي و سایر تجربیات کسب شـده در طـول دوره تحصـیلی   تجربیات پیشین، دو(مجموعه تجربیات خود 
، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوري اطالعات و تحلیل و تفسیر اطالعات، آزمون اعتبار یافته ها اقدام کند و )خودکاوي روایتی(پژوهشی 

این طرح زیر نظر استاد راهنما اجرا و نتایج . ودکاوي روایتی اقدام نمایدنسبت به ارائه گزارش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خ
. آن براي دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد

راهبردهاي تدریس و یادگیري چگونگی هدایت درس. 3
ت کـه دانشـجومعلم یافتـه    هدف اصلی در این درس این اسـ . هاي اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر نقاد و پژوهش استراهبرد

در فرایند عمل، اقداماتی به شـرح زیـر بـه انجـام     . هاي حاصل از تجربیات خود را صورتبندي نموده و در قالب دانش کاربردي ارائه نماید
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:رسدمی
، تولیـدات  تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، یادداشت هاي شخصی، خاطرات، تصاویر، فـیلم هـاي تـدریس   . 1

و ترسـیم آن در قالـب نقشـه    ) این مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه اي نیـز باشـد  (در طول دوره تحصیلی ... فیزیکی و
).mind map(ذهنی 

ه ایجاد شرایط براي آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک روال منطقی مثل روند زمانی، چالش ها و پرسـش هـایی کـ   . 2
.تنظیم شود... دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خود مشغول کرده است و

سازي براي مرور و مرور دوباره تمام داده هاي جمع آوري شده از تجربیـات و حاشـیه نویسـی بـر آن بـر اسـاس دریافـت هـا،         فرصت. 3
در ایـن مرحلـه نوشـته مـی شـود، در مرحلـه تحلیـل و تفسـیر بـه          ه یادداشت هـایی ك . (توسط دانشجومعلم... احساسات، قضاوت ها و

).توصیه می شود این کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد. دانشجومعلم کمک می کند
، معلمان راهنماي دروس کارورزي، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و حتی دوره )دانشجومعلمان(درخواست مراجعه مجدد به همتایان . 4

این گفتگوها باید درخدمت بـه تصـویر   . اندهاي قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشتهمدرسه، همکالس
این مراجعات می تواند به صورت غیررسمی باشد و موضوع گفتگو، . (اي باشندتر از من حرفهاي و یافتن تصویري شفافکشیدن من حرفه

توصیه می شود فضاي گفتگو به صورتی . انشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد که با آن روبرو شده استیادداشت هاي شخصی د
یکبـار قبـل از تحلیـل و    : این گفتگوها بهتر است در دو مرحله صـورت بگیـرد  ). تنظیم گردد که امکان نقادي و نه ارزیابی را تدارك ببیند

.ابی به یافته هاي و به منظور اعتبارسنجی یافته هاي پژوهشتفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس از دستی
اي توسط دانشجومعلم؛ پرسش هایی کـه تصـویر روشـنی از    کمک به مشخص نمودن پرسش هایی براي به تصویر کشیدن من حرفه. 5

دادن آینـده  نشـان (مـی کشـد   کند و مسیر آینده او را به تصـویر را مهیا می) مبتنی بر تجربیات کسب شده(هویت حرفه اي دانشجومعلم 
).ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر حرفه اي

سازي براي آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یا با طی فرآیند کدگذاري و تحلیل و تفسـیر یافتـه هـاي    زمینه. 6
آوري شـده را بـراي تنظـیم گـزارش     ها و اطالعات جمعمطرح در دروس کارورزي، روایتحاصل از روایت هایی که تدوین کرده به شرح 

. بکار گیرد و گزارش اولیه خود را تدوین کند» هاآرمان«و » دانشها«، »تجربیات«
رهاي مکرر مـتن تـدوین شـده و گفتگـوي بـر سـر آن و ایجـاد فرصـت بـراي ارائـه گـزارش بـه دیگـ             ایجاد فرصت براي بازخوانی.  7

حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفه اي در طول ایـن  . دانشجومعلمان و فرصت دادن براي بازتدوین گزارش
. ها الزم استها و نقاديبازبینی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري–4
در این درس، مردودي . ابی عملکرد دانشجومعلم استاستاد درس، مسئول ارزشی. فرایندي مبتنی بر مشارکت استارزشیابی در این درس،

ارائه گـزارش در جلسـات   . مطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی بر اساس اصول باید به انجام رسد و استاد درس کیفیت آن را تایید نماید
استاد درس بر . شودجام میکم یک نوبت توسط سایر دانشجومعلمان انگیرد و نقادي هر گزارش دستگروهی دانشجومعلمان صورت می

.کند، نظارت میدر اصالح گزارش نهایی بکار گرفته شودي گروهیهااین نقادياینکه 
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)گزارشی از نوع خودکاوي روایتی(ساختار گزارش پایانی کارنماي معلمی -5
، »عنوان گزارش«، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان.11

با (دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش توسط استاد راهنما 
). ذکر روز، ماه و سال

) مشابهیا عناوین(بسم اهللا الرحمن الرحیم .12
)بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم .13
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه تقدیم.14
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار .15
کلمات«و در زیر آن » عنوان«در باالي چکیده، . کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند250-200مشتمل بر : چکیده.16

.شودذکر می) مفهوم/ کلمه7-5(» کلیدي
ها، فهرست فهرست مطالب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: فهرست مطالب.17

هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از تحلیل و تفسیر مورد استفاده . شودها هم اضافه میپیوست
.گرفته است به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می گیردقرار 

در . هاي اصلی گزارش استآنچه مطرح است، وجود مولفه. متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست:متن اصلی گزارش.18
:انند ساختاري را شکل دهندوتهاي زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همین ترتیب دنبال شوند میاین گزارش الزم است مولفه

تواند خود داراي این قسمت می. آوري به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده براي شروعساز رويشرحی از تجربیات زمینه: مقدمات
بوط به هاي ورود و تجارب مرآنچه مطرح است ارائه شرحی از انگیزه. تواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شودعناوینی باشد یا می

.  کردن دیگران استمعلمی
در (دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت معلم این شرح نشان می: شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم

ر با آن مواجه شده و د«، از آنچه »انتظار داشته«شرحی از آنچه . شرحی از ابتدا تا انتهاي تحصیل. چه گذشته است) دانشگاه فرهنگیان
تصمیماتی که اتخاذ کرده و «، شرحی از »به رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل داشتهنوع نگاهی که «، شرحی از »آن زیسته

دانش (آنچه پذیرفته است «و شرحی از » )دانش ارائه شده(آنچه در این جریان شنیده است «، شرحی از »اعمالی که به انجام رسانده
ت ها، گزارش ها، دست نوشته ها، تولیدات، یادداشت هاي توانند بر اساس مجموعه رواياصوال میاین موضوعات . »)مورد قبول

آزمون دانش آموزان، تصاویر و سایر / هاي ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح هاي یادگیري، برگه هاي فعالیت یادگیريروزانه، کاربرگ
باوجوداین، الزامی به ارائه . شجومعلم بهتر است به آنها استناد کنددر طول دوره تنظیم شوند و دان.... اطالعات جمع آوري شده

.آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم است. مستندات نیست
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رسد که اعالم وقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن می: کردن خود در آیندهتشریح معلمی
چه باورهایی درباره «اول اینکه : داراي چهار وجه اساسی استکنداینکه او چگونه معلمی می» معلمی کند؟بناست او چگونه «کند 

چه «سوم آنکه . »داندکردن متعهد میهایی در معلمیخود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه«دوم آنکه . »یادگیري و آموزش دارد
هایی مواجه هاي واقعی با چه چالشعمل معلمی را در موقعیت«و چهارم آنکه . »ه استکردن خود لحاظ کردهایی را براي معلمیآرمان

. ، موضوع ارزشمندي است»شودها مواجه میاو چگونه با چالش«شرح اینکه . »بیندمی

دن نیازمند اما معلمی کر. گوید، شرحی است از تجربه و آرمانآنچه دانشجومعلم تا اینجا می:اي دانشجومعلمتعهدات حرفه
شرح اینکه او . اي متفاوت هم عنایت داشته باشدنیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آیندهاین موضوع. است» تعالی مستمر«

عمل خواهد کرد، در اینجا » العمریادگیرنده مادام«چه طریقی را براي بهسازي مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک 
.آیدمی

به طور کلی ممکن است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی آنها بر : منابع.19
.ضروري استAPAاساس سبک 

کند اما ارائه آن در متن گزارش ممکن نیست، آنچه در ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می:هاپیوست.20
.گیردمیت قرار در پیوس

نکات اساسی براي نگارش گزارش نهایی کارنماي معلمی
. تولیدي دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است» سند«هر گزارش، به عنوان -11
.شود؛ عنوانی خالقانه براي نشان دان محتواي آنمنتشر می» عنوان«هر گزارش، تحت یک -12
.شودنگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام مینگارش گزارش با رعایت قواعد-13
.گرددها رعایت میبینی شده گزارش، در تمام گزارشحجم پیش-14
براي عناوین » برجسته«براي متن و از همان خط به صورت 14با اندازه » بی نازنین«ها از خط در همه گزارش-15

.شوداستفاده می
.ددگر، تایپ می»تایپ«متن گزارش با رعایت اصول -16
.شوداصول زیبایی در تنظیم متن نهایی، رعایت می-17
.شودهاي اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت میدر نگارش متن، اصول اخالقی و ارزش-18
.شود، منتشر می»دانشجومعلم«و » استاد راهنما«، »پردیس«از هر گزارش فقط سه نسخه براي -19
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شود و کد اختصاص یافته به گزارش، در متن ومعلم انجام میبارگذاري گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشج-20
.گرددمنتشر شده قید می

.است3ساختار پیشنهادي براي تنظیم گزارش نهایی درس کارنماي معلمی به شرح جدول 



٦١٥

ساختار گزارش نهایی کارنماي معلمی
مقدمات
عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

بسم اهللا الرحمن الرحیم
 تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلمصفحه
درصورت لزوم(نامه تقدیم(
 در صورت لزوم(پیشگفتار(
کلمه 250-200مشتمل بر : هاچکیده و کلیدواژه
ها ها، فهرست پیوستفهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: هافهرست

متن اصلی گزارش
مقدمه
شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم :

، »انتظارات اولیه«
، »تجارب زیسته«
، »تحلیل از رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل«
، »تصمیمات اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیده«
» )دانش ارائه شده(آنچه شنیده شده «
»)دانش مورد قبول(آنچه پذیرفته است «

کردن خود در آیندهتشریح معلمی :
» چگونگی معلمی کردن« 
. »باورهاي یادگیري و آموزش« 
. »کردنهاي مبنایی براي معلمیاصول یا نظریه« 
. »کردنهاي معلمیآرمان«
. »هاي واقعیهاي عمل معلمی در موقعیتچالش«
، »ها معلمی در موقعیت عملچگونگی مواجهه با چالش«

علماي دانشجومتعهدات حرفه:
منابع 

هاپیوست
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دوره مشخصات تدوین کنندگان برنامه درسی-1پیوست
راهنمایی و مشاورهکارشناسی پیوسته رشته 

وستهیپیکارشناسدورهیدرسبرنامهيبازنگر: موضوع

انیفرهنگدانشگاهیلیتکمالتیتحصویآموزشمعاونت: يمجر

جرارهدیجمشدکتريآقاجناب: کارگروهسیرئ

):الفبابیترتبه(دروسسرفصلکنندگاننیتدوويبازنگرکارگروهياعضا

میمرخانمسرکارفرتاش،الیسهدکترخانمسرکار،یشعبانزهرادکترخانمسرکارجراره،دیجمشدکتريآقاجناب
. ينبوصادقدیسيآقاجنابویقاسم

:تدوین کنندگان سرفصل دروس عمومی ویژه فرهنگیان
.محمد داووديخانم فاطمه زهرا احمدي، جناب آقاي دکتر هادي دهقانی یزدلی، جناب آقاي دکترسرکار 

: تدوین کنندگان سرفصل دروس تربیت اسالمی
جناب آقاي دکتر علیرضا صادق زاده قمصري، جناب آقاي دکتر محمد حسنی، سرکار خانم دکتر شهین ایروانی، سرکار 

.محمود نوذري و سرکار خانم منصوره مهدوي هزاوهاي دکترخانم دکتر نرگس سجادیه، جناب آق

:محتوایی-تدوین کنندگان سرفصل دروس تربیتی و تربیتی
جناب آقاي دکتر نعمت اله موسی پور، سرکار خانم آمنه احمدي، سرکار خانم منصوره مهدوي هزاوه، سرکار خانم عاطفه 

یم قاسمی، سرکار خانم دکتر مرجان کیان، جناب آقاي دکتر محمد عطاران، سرکار خانم نگار الهامیان، سرکار خانم مر
.دادرس و جناب آقاي صادق نبوي

29/06/1377: یاصلبرنامهبیتصوخیتار

15/03/1395: يبازنگرخیتار
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