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 یشگفتارپ

 که دریا آفرید و کوه و افلاک                     زد پاکــــنامه نام ای رازِــط

ان داننده غیبــهشناسای ن                      خداوند جهان دانای بی عیب

، دومین روش تربیت معلم است که هم در اساسنامه «ای معلمیهای حرفهشایستگی»یا « مهارت آموزی»دوره 

( برای عمل 3321( معرفی شده و هم توسط هیات امنای دانشگاه )3323شورای عالی انقلاب فرهنگی، ) دانشگاه

های آموزش بر استفاده از ظرفیت ،این روش تربیت معلمدر شرایط فعلی، بازبینی و معرفی گردیده است. بنیاد 

به نیازهای متنوع و ظهوریابنده آموزش و  )اقتضایی( عالی کشور برای پاسخگویی زودهنگام و البته منعطف

آموز متقاضی حرفه شروع شده، بر پذیرش مهارت 3321جرای آن از سال پرورش رسمی است. این روش که ا

بنا گردیده است. همین موضوع  ،های معتبرهای کارشناسی و بالاتر دانشگاهوختگان دورهآممعلمی از میان دانش

از این طریق اشخاصی به حرفه  نخست آنکهاین روش با چند ویژگی اختصاصی تبلور یابد:  شود کهسبب می

با  این است که دومویژگی ؛ اندتری از علائق خود دست یافتهآورند که به شناخت بیشتر و باثباتمعلمی روی می

ن ورود رقابتی متقاضیان حرفه معلمی، این احتمال وجود دارد که اشخاص دارای توانایی و شایستگی بالاتر از میا

های آموزش عالی کشور از این طریق ظرفیتمعلمی شوند؛ سومین ویژگی این است که حرفه متقاضیان، جذب 

با استفاده از این روش، پاسخگویی به آن دسته از نیازهای ه آنک ؛ چهارمشودتربیت معلم بکار گرفته می برای

ها را ندارد، نیروی انسانی آموزش و پرورش که شرایط کنونی دانشگاه فرهنگیان اقتضای تربیت نیرو برای آن

با کوتاه شدن طول دوره تربیت معلم به یکسال، این عمل در انطباق با  آنکه ین ویژگیو پنجم شودپذیر میامکان

اقتصاد تربیت »و تا حدی از حیث  گیردغیرپایدار( قرار مینیازهای نیازهای ظهوریابنده آموزش و پرورش )

. دستاورد نهایی این پنج خصیصه آن است که تربیت معلم توسط دانشگاه ، دارای منطق عملکردی است«معلم

 همراه و همخوان خواهد شد.  های اقتصاد مقاومتی سیاستفرهنگیان با 

سازی دارندگان مدارک کارشناسی و معلمی با هدف آماده( ایهای حرفهشایستگی) یآموزمهارته یکساله دور

اول و دوم »و « اول و دوم ابتدایی»های در مدارس دوره« معلمی»های مختلف برای ایفای نقش بالاتر در رشته

ا طی موفقیت آمیز این دوره، . ب(3326و  3321)دانشگاه فرهنگیان،  شده است تدوین و تصویب« متوسطه

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش »های های اساسی معلمی بر بنیاد آموزهآموختگان از شایستگیدانش

، معلم توانند به عنوان معلم فکور، معلم پژوهندهو می شوندمیبرخوردار ( 3323)« جمهوری اسلامی ایران

در اینجا برای معرفی کوتاه برنامه دوره  یط مدرسه عمل کنند.در مح تاملی، نشگرکو معلم به مثابه  هنرمند

و « روش»، «هدف»مولفه )عنصر( اصلی آن یعنی ای، به معرفی کلیات سه آموزی حرفهیکساله مهارت

شود.اقدام می« ارزشیابی»
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 :اهد بودخوزیر  هایی بهدارای شایستگیآموخته آن دانشای طراحی شده است که این دوره به گونهاهداف: 

 های پژوهش علمـی حـوزه تعلـیم و تربیـت، برنامـه های علمی و روشبا کسب توانایی در بکارگیری یافته

های متفاوت شاگردان و فضای فرهنگی، آماده )سازگار( نماید، و نتایج بکـارگیری درسی را متناسب با ویژگی

 مورد ارزیابی قرار دهد.  ،آن را برای ارتقاء سطح عملکرد

 تربیتی( از دانش تخصصی  موقعیتهای درسی یا شاگردان یا های تربیتی )مرتبط با برنامهل مسالهبرای ح

ریـزی بـرای انجـام هـای اثـربخش و برنامـهربـط بـرای یـافتن راه حـلو مشورت همکاران و متخصصان ذی

 های تربیتی استفاده کند. پژوهش

 را برای اثربخش سـاختن آمـوزش و ارتقـاء  د و آنخود را به طور مستمر، روزآمد ساز سواد )بهره( فناوری

 گیرد.  بکار شاگردانسطح یادگیری 

 گیـرد و بـه تـرویج های مختلف یادگیری تسلط دارد و آنها برای یادگیری مستمر خود بکـار مـیبر روش

 پردازد. ها در محیط آموزشی میچگونگی و مزایای این روش

  آگاه است و مهارت  و متخصصان ، همکاران، اولیاءشاگردانبا از ارزش و نقش گفتگوهای معلمی در تعامل

 اقدام و مشارکت در چنین تعاملاتی را دارد.

( ایحرفه هاییستگی)شا یآموزمهارتدوره یکساله برای تحقق اهداف مذکور، دو الگوی اجرایی برای  ها:روش

 رده با اجرای کمتر از یکسالطراحی و تصویب شده است: الگوی اول مشتمل است بر یک دوره فش یمعلم

در عمل  است که ایدو مرحلهو الگوی دوم مشتمل بر یک دوره  های نظری استتحصیلی با تمرکز بر آموزش

  .های عملی تمرکز داردو بر آموزش شوددوره زمانی بیش از یک سال تحصیلی را شامل می

های آموزان طی آن تحت پوشش آموزش: این الگو مشتمل بر یک دوره آموزشی است که مهارتالگوی اول

انطباق آموزش با کار مدارس مورد نظر نیست و  گیرند. در این الگوی اجرا،نظری، عملی و کارورزی قرار می

عبارتند از: الگوی اول های دوره یکساله رشتهشود. انجام می« تدریس خرد»آموزان با شیوه کارورزی مهارت

پرورشی و مربی  ،، مراقب سلامت)شامل چهارده رشته( ، آموزش متوسطه)شامل دو رشته( آموزش ابتدایی

 (.3مشاوره )جدول 
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 (6931ای معلمی )مصوب آموزی حرفهدوره مهارت« الگوی اول»مشخصات اصلی  -6جدول 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته

 
 تعداد ساعت تعداد واحد نوع درس

ی
ش ابتدای

آموز
 آموزگار ابتدایی 

 122 واحد 32 پایه

 361 احدو 33 تخصصی

 817 واحد   93 جمع

 آموزگار استثنایی

 122 واحد 32 پایه

 361 واحد 33 تخصصی

 817 واحد   93 جمع

ش متوسطه
آموز

 

 / عربی شناسی// زیستریاضیدبیری 

/ زبان و ادبیات فارسی/ معارف فیزیک

/ علوم شیمی اسلامی/ زبان انگلیسی/ 

 تجربی اجتماعی/ هنر/ تاریخ/ جغرافیا / علوم

 122 واحد 32 پایه

 361 واحد 33 تخصصی

 817 واحد   93 جمع

 دبیری تربیت بدنی

 136 واحد 32 پایه

 361 واحد 33 تخصصی

 871 واحد   93 جمع

 مراقب سلامت

 336 واحد 32 پایه

 361 واحد 33 تخصصی

 831 واحد   93 جمع

 امور تربیتی مدارسمربی 

 361 واحد 32 پایه

 361 واحد 33 تخصصی

 891 واحد   93 جمع

 مشاوره

 336 واحد 32 پایه

 361 واحد 33 تخصصی

 831 واحد   93 جمع



 (82پژوهی و دستورالعمل توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی الگوی دوم دوره مهارت آموزی )ماده ی و درسراهنمای عملی دروس کارآموز 1

  

پودمـان چنـد خـردهدارای هر پودمان اصـلی است که  (مرحلهپودمان اصلی )دو بر مشتمل  این الگو الگوی دوم:

 عبارتنـد از: آمـوزش ابتـداییالگوی دوم های دوره یکساله است. رشته هر یک از رشته های تحصیلیمهارتی در 

مربی امور تربیتـی مـدارس و مشـاوره ، مراقب سلامت، )شامل شانزده رشته( ، آموزش متوسطه)شامل دو رشته(

 (.2)جدول شماره 

واحد درسی  13تا  67پودمان است که در قالب خرده 5تا  1شامل  پودماناین  پودمان اول )پودمان نظری(: -

تابستان به صورت مبتنی بر نیمسال دوم سال تحصیلی و منتهی به )با توجه به نوع رشته( در دوره زمانی 

 شود.حضوری و مجازی اجرا می

در دوره واحد درسی  63پودمان است که در قالب خرده 2دوم، شامل  پودمانپودمان دوم )پودمان عملی(:  -

، یک دو درس مجازیاین پودمان شامل شود. طول دوره مدرسه( اجرا میر د) سال تحصیلیمبتنی برزمانی 

 .(2)جدول  درس برای فعالیت مستقیم در مدرسه و یک درس برای ارتباط مستقیم با دانشگاه است
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 6(6931ای معلمی )مصوب آموزی حرفهدوره مهارت« الگوی دوم»مشخصات اصلی  -1جدول 

                                                 
)به  هادرصد زمان پودمان اول در همه رشته 52کاهش حداکثر به علت نامساعد بودن شرایط اجرایی، ، 1931برای اجرای دوره مهارت آموزی در سال  1  

 است.قلمداد شده درصد زمان در رشته آموزش ابتدایی، مجاز  95حداکثر  و کاهش استثنای آموزش ابتدایی(

 تعداد ساعت تعداد واحد دوره رشته
ی

ش ابتدای
آموز

 آموزگار ابتدایی 

 464 02 پودمان اول )نظری(

 406 02 پودمان دوم )عملی(

 223 03 جمع

 آموزگار استثنایی

 406 02 پودمان اول )نظری(

 406 02 پودمان دوم )عملی(

 208 03 جمع

سطه
ش متو

آموز
 

ك/ زبان و ادبیات فیزي عربی/  شناسی/دبیری رياضی/ زيست

شیمی/ علوم اجتماعی/  فارسی/ معارف اسلامی/ زبان انگلیسی/ 

هنر/ تاريخ/ جغرافیا / علوم تجربی/ فلسفه و منطق/ زمین 

 شناسی

 406 02 پودمان اول )نظری(

 406 02 پودمان دوم )عملی(

 208 03 جمع

 دبیری تربیت بدنی

 406 01 پودمان اول )نظری(

 406 02 )عملی( پودمان دوم

 208 82 جمع

 مراقب سلامت

 406 02 پودمان اول )نظری(

 406 02 پودمان دوم )عملی(

 208 03 جمع

 مربی امور تربیتی مدارس

 406 02 پودمان اول )نظری(

 406 02 پودمان دوم )عملی(

 208 03 جمع

 مشاوره

 406 02 پودمان اول )نظری(

 406 02 پودمان دوم )عملی(

 208 03 جمع



 (82پژوهی و دستورالعمل توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی الگوی دوم دوره مهارت آموزی )ماده ی و درسراهنمای عملی دروس کارآموز 32

  

مشتمل بر ارزشیابی تکوینی و تراکمی برای هر یک از دروس و آموزی مهارتارزشیابی در دوره : ارزشیابی

در  های سنجشمؤلفهاست.  «(اصلح»ای با نام اختصاری )ارزشیابی صلاحیت حرفه ارزشیابی جامع در پایان دوره

 عبارتند از: )اصلح( ایحرفه هایتیصلاح یابیارزش

 گردد و دارای دو این بخش از طریق طراحی سئوالات استاندارد و آزمون کتبی اجرا می :های کتبیمونآز

و آزمون عملکردی  در پایان پودمان اول آزمون دانشیاست؛ « آزمون عملکردی»و « آزمون دانشی»بخش 

 شود.برگزار می در حین پودمان دوم

 و هنری فرهنگی، امور با های مرتبطو گزارش اهاساس فعالیت این بخش بر: های فرهنگیفعالیت 

های اول و دوم ؛ و به تناسب مهیا شدن شرایط و امکانات لازم، در طول پودمانشودمذهبی تنظیم می

  شود. منظور می

 ( و دفاع از آن در حضورکلاس درس)واقعی  این بخش از طریق اجرای تدریس در موقعیت: تدریس عملی 

دوم انجام  پودمانپایان حین یا در  (معلم راهنما به همراه دو نفر از استادان دانشگاه زگروه داوری )متشکل ا

 شود.می

برای موفقیت و دریافت گواهی ای های ارزشیابی صلاحیت حرفهدر هر یک از مولفهدرصد امتیاز  65کسب نصاب 

سب کرده باشند، با فاصله زمانی شده را کهای مطرحای لازم است. افرادی که کمتر از حد نصابصلاحیت حرفه

جامع  یابیارزشهایی از شرکت مجدد در سنجش مؤلفه توانند یک نوبت دیگر درخواست، میسه ماهحداقل 

کسب  دراند. در صورت عدم موفقیت کسب نکردهرا آن  ای را داشته باشند که حد نصاب لازمِ حرفه هایتیصلاح

 بعدی مجددا در دوره هماهنگی و نظر وزارت آموزش و پرورش، تواند بافقط میهای امتیاز، شخص حداقل

شود؛ که اعتبار آن برای شروع به می« ای معلمیگواهی شایستگی حرفه»این دوره منتهی به صدور  شرکت کند.

 کار برای مدت پنج سال است. 

اجرای دو درس مهم چگونگی اهداف، محتوا، ارزشیابی و شود، شرحی است از آنچه در این کتابچه تقدیم می

( و تدوین شده )که توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه «پژوهیآموزش»و « یکارآموز»

( برنامه تهیه شده )که توسط معاونت فرهنگی دانشگاه« دستورالعمل دوره توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی»

در تدوین  اند.آموزی مطرح شدهی دوم دوره مهارتدر الگو به این شرح ؛ که برای اولین باریکساله مهارت آموزی

های مربوط به کارآموزی و آموزش پژوهی، سرکار خانم آمنه احمدی و جناب آقای دکتر مهرمحمدی بخش

این باور است که برای تامین شرایط مناسب اجرای این دو درس، از  دانشگاه بر اند.دارای نقش اساسی بوده

ق آنها اقدام شود و از سوی دیگر ضرورت دارد اشخاصی به اجرای آنها مشغول شوند سویی لازم است به شرح دقی
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بگیرند. باوجوداین، این را تجربه کرده های مربوط قرار باشند و هم تحت آموزشهای پایه که هم واجد شایستگی

مّت خود را مصروف طلب در میان استادان و معلمان حضور دارند که همه هکوشانی آرمانو باور داریم که سخت

تربیت معلمان آینده کرده و پس از این نیز چنین خواهند کرد. اینان هستند که جهان آینده را با تربیت معلمان 

آوریم، دل در گرو کوشش این همه تلاشی که برای تحقق شرایط مطلوب به عمل می سازند. ما نیز باشایسته، می

گویند و این عرصه خوشامد می« نورسیدگان»معلمی هستند و به  «دولتانصاحب»ایم. کسانی که گروه نهاده

 :آموزند؛ به قول عطارتجربه می

 

 یـرگز خجلتـودش در راه هــنب                    هر که شد در ظلِّ صاحب دولتی

 خار در دستش همه گلدسته شد                   وسته شدــهرکه او در دولتی پی

 

 

 پورالله موسینعمت

 دانشگاه معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
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 بخش اول

 

  «ی کارآموز    »راهنمای عملی ردس  
 انکارآموز ربای  معلمان راهنما  و 

 
 تهیه شده توسط معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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 مقدمه 

 آماده سازی هایروش رینکارآمدت از جمله« فعالیت تحت نظر راهنمای باتجربه»و « در موقعیت واقعی آموزش»

ای برای توسعه حرفه هاییبه عنوان روش از کشورها بسیاری از سوی ها است. به همین علت، این روش معلمان

کند تا زیر نظر ها فرصتی را برای معلمان، خصوصاً معلمان کم تجربه فراهم میبه کار گرفته می شود. این روش

به تجربه بزنند و آموخته های نظری خود را برای درک بهتر و چگونگی  معلمان باتجربه در موقعیت واقعی دست

 بکارگیری آن در عرصه عمل، مورد بررسی قرار دهند. تحقق این امر در دانشگاه فرهنگیان نیازمند همکاری

ارائه ای در نظام تربیت معلم، با مدرسه، به عنوان نهاد دانشگاه، به عنوان نهاد متکفل آموزش های حرفه نزدیک

 کننده آموزش در موقعیت واقعی، است. 

تلاش شد « توسعه حرفه ای»و « عمل حرفه ای»برای آمیختن « 2الگوی دوم مهارت آموزی»بر همین بنیاد، در 

آموز در موقعیت واقعی آموزش مدرسه ای در ی طراحی شود که بر اساس آن، هر مهارتکارآموزتا الگویی از 

، برنامه های «3معلم راهنما»د را دارد، تحت نظر یک معلم باتجربه به عنوان عین حال که مسئولیت عمل خو

تدریس خود را طراحی، تنظیم و اصلاح می کند و زیر نظر ایشان آن را اجرا  و نتایج ارزیابی آن را در قالب 

اقعی خود و از این طریق تأمل بر عمل، به بازسازی عمل و کارآموزنماید. گزارش خودکاوی روایتی ارائه می

پردازد. این فرایند عملِ دارای مسئولیت ولی تحت حمایت معلم باتجربه، بازاندیشی در باورهای تربیتی خود می

تأمل، برنامه ریزی، »فرصتی است تا معلمی کردن با یادگیری و توسعه حرفه ای آمیخته شود. چنین تلفیقی از 

تحت نظر شخص مجرب، الگویی از تربیت معلم را  توسط شخص مسئول و« سازی عملعمل، بازاندیشی و به

با افزایش حساسیت نسبت به موقعیت، و بهره گیری از اشکال مختلف  کارآموزشکل ارائه می دهد که در آن 

تأمل )قبل از عمل، حین عمل و پس از عمل( به اصلاح مداوم موقعیت مبادرت خواهد نمود و آثار واقعی آن 

 ریافت است. توسط کنشگر، قابل درک و د

، معلم کارآموز، چهار عنصر اساسی دارای عاملیت هستند: «عمل مسئولانه تحت هدایت معلم باتجربه»در الگوی 

دارای مسئولیت اصلی در یادگیری و عمل را بر عهده دارد، معلم راهنما وظیفه  کارآموزراهنما، مدرسه و دانشگاه. 
                                                 

ی است که با بکـارگیری دو الگـوی کارآموزساعت آموزش نظری، عملی و  222-122دوره مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان یک دوره یک ساله و مشمل بر  2 

ی طـی یـک دوره زمـانی کمتـر از یـک کارآموزس آن مشتمل بر دروس نظری، عملی و اجرایی دنبال می شود: الگوی اول یک دوره فشرده است که همه درو

اجرا شد. الگوی دوم اجرای دوره مهارت آموزشـی بـه گونـه ای اسـت کـه طـی یـک نیمسـال  3325سال به اجرا گذاشته می شود و نمونه عملی آن در سال 

ت آموزان طی یک سال تحصیلی کامل بر اساس سنت مدرسـه ای نیـز در مدرسـه تحـت تحصیلی دروی نظری و عملی به مهارت آموزان ارائه می شود و مهار

ارزشـیابی صـلاحیت »ی قرار می گیرند و البته همزمان دارای دروس عملی و نظری هم )به تعداد معدود( هستند. در هر دو الگـو، بـر اسـاس کارآموزتعلیمات 

 وز، قضاوت می شود.)اصلح( در باره شایستگی های مهارت آم« حرفه ای پایانی

نـت هـای معلم راهنما فردی است که از جانب دبیرخانه گروه های آموزشی )در دوره متوسطه( یا گروه هـای آموزشـی )در دوره ابتـدایی( در سـامانه معاو -3 

 ربط معرفی می گردد. ذی
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عهده دارد، مدرسه موظف است شرایط و لوازم مورد نیاز برای فعالیت هدایت و نقادی برنامه ها و فعالیت ها را بر 

را فراهم کند و دانشگاه مکلف است با ایجاد شرایط جهت پیوند این عناصر چهاگانه، زمینه  کارآموزحرفه ای 

معلم تربیت معلم فکور را به طور علمی فراهم کند. این چهار عنصر باید در شرایطی در پیوند باهم برای تربیت 

ها دانش آموز را برعهده دارد و ضمن قرار گیرند، که شخص تحت تعلیم در موقعیت واقعی عمل، مسئولیت ده

 یابد.  آموزش آنان، راه و رسم معلمی کردن را می آموزد و به سبک یادگیری و توسعه حرفه ای خویش دست می

ای نگرانی ها، ابهام ها و دغدغه های روبرو هاین شیوه آماده سازی معلمان برای ورود به عرصه واقعی عمل حرف

شدن با موقعیت های منحصر به فرد و غیرقابل پیش بینی را کاهش می دهد و اعتماد به نفس لازم را در 

ان فرصت خواهند کارآموزان برای مواجهه مؤثر با موقعیت های کلاس درس/ مدرسه را ایجاد می کند. کارآموز

 به و کرده بررسی ای را،موجود در مسیر یادگیری حرفه دشوار هایهنما دوراهیداشت تا با مشارکت معلم را

قادر خواهند بود همزمان با  آنان اتخاذ نمایند. تصمیم را متناسب با پیچیدگی های موقعیت یادگیری بهترین

ب درسی رفتار درسی/ کتا برنامهبه گونه ای با عمل تدریس در کلاس درس، در پرتو راهنمایی های معلم راهنما 

با اقتضائات و نیازهای یادگیرندگان تطبیق یابد و فرصت های آموزشی تأثیرگذاری پدید آورند.  کنند که

ان نه تنها در کارآموزای را برای پشتیبانی تجربی )معلم راهنما( و علمی )دانشگاه( مسیر یادگیری و توسعه حرفه

ای نیز همواره با آن ای آنان شکل می دهد که در آینده حرفهسال اول خدمت فراهم می کند بلکه تجربه ای را بر

ی به فرهنگ معلمی کردن آنان تبدیل خواهد شد و به تبع آن، این تجربه کارآموزهمراه خواهند بود. این تجربه 

ز به آنان کمک خواهد کرد تا درآینده به عنوان معلم فکور با بازاندیشی در فعالیت های تدریسی خود در بستری ا

 درس پژوهی با سایر همکاران، یا به شیوه کنش پژوهی و روایت پژوهی خواهند کرد. 

 

 یکارآموز منطق برنامه

تربیتی  -ی واقعی آموزشیهای نظری با محیطهای فرصتی برای برقرار ساختن پیوند میان آموختهکارآموزبرنامه 

و دست یابی به کنش عملی در کلاس  ایی حرفههای پیشین برای توسعه شایستگیهاو عمق بخشیدن به تجربه

 است.  1ایحرفهی محتلف توسعه هااین برنامه مبتنی بر روش .کندمیدرس فراهم 

ای نیازمند کسب تجربیات دست اول در زیست بوم کلاس درس و اتخاذ ی حرفههاان برای کسب تواناییکارآموز

ی یادگیری فراهم شده هاباشند. فرصتای معتبر است، میمل مستقل حرفهتصمیمات اثرگذار، که زمینه ساز ع

                                                 
ه پیش بینی شده از سوی دانشگاه، این درس قبل از ورود به ای بر عهده کارآموز است و بر اساس برناممطالعه خودخوان سرفصل درس توسعه حرفه -1 

 گیرد. میی دانشی لازم برای ورود به عرصه عمل ارائه هاعرصه عمل به منظور کسب آمادگی
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در این درس و بازخوردهای ارائه شده از سوی معلم راهنما باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در 

د. بهره ی آموزشی/ تربیتی تدارک ببینهای واقعی، برای یافتن راه حل های قابل دفاع و پاسخ به مسئلههاموقعیت

به یک نگاه همه جانبه و غنا  کارآموزی به منظور دستیابی کارآموزگیری از مبانی نظری/ فنون در برنامه 

بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان، 

ه برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به فرصت کسب تجرب کارآموزضروری است. در طول این برنامه، 

منحصربه  هانماید. این برنامه از انعطاف لازم برای تطبیق با ویژگیمیای را کسب منظور پذیرش مسئولیت حرفه

ی شود، برخوردار است.  نقش اصلمیدر آن به تجربه گذاشته  ایان و نیز شرایط واقعی که عمل حرفهکارآموزفرد 

 کارآموزوظیفه هدایت  5است و معلم راهنما کارآموزبر عهده  ایدر تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه توسعه حرفه

و نیز تسهیل شرایط  برای دستیابی به موفقیت را بر عهده  هاو محدودیت هاجهت کسب آگاهی نسبت به توانایی

 دارد.

 

 اهداف

ی های و چگونگی پژوهش و توسعه حرفه ای تجربیات شخصی خود در موقعیتبا آگاهی از چیست کارآموزهر 

ای مورد واقعی را مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و نتایج آن را برای تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه توسعه حرفه

 استفاده قرار دهد. 

 

 ایفرآیند یادگیری حرفه

جی، دوم طراحی و تدوین واحدهای یادگیری، سوم اجرا و پایش این فرآیند شامل چهار مرحله است: اول نیازسن

کند و هر مرحله در میعمل « چرخه رفت و برگشتی»ای. این فرآیند به صورت و چهارم ارزشیابی عملکرد حرفه

باشد. در این فرآیند با طراحی، اجرا و ارزیابی هر واحد میعین استقلال، وابسته به مراحل قبل و بعد از خود 

گردد. میکند و مجدداً به نقطه آغازین باز میچندین بار این مسیر را از نقطه آغاز تا پایان طی  کارآموزیادگیری، 

چنین رفت و برگشتی، فرصت برای تامل و بازنگری را فراهم می کند و منجر به پویایی و بازسازی مداوم در 

 یادگیری و توسعه حرفه ای می شود. 

 

                                                 
ر اساس انتظارات برنامه درسی برخوردار بو علمی  ایی حرفههامعلم راهنمایی که مسئولیت هدایت کارآموز را در سطح مدرسه بر عهده دارد، از توانایی -5 

معرفی می شوند و از امتیازات مربوط است و می تواند مسئولیت هدایت کارآموز را بر عهده بگیرد. این گروه از معلمان راهنما به عنوان معلمان همکار دانشگاه 

 هستند.به آموزشگران دروس عملی دانشگاه برخوردار 
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در شروع دوره )در  هابرای شناسایی نیاز: ایمضمون یابی برنامه آموزش به صورت حرفهالف( نیازسنجی و 

برای ورود به  کارآموزی های نظری و جهت ارزیابی آمادگیهای نظری( به استناد آموزشهاپایان دوره آموزش

راهنما )معرفی شده از سوی عرصه عمل، یک نمونه تدریس در قالب تدریس خرد ضبط و با مشارکت معلم 

از منظر نزدیکی/  کارآموزگیرد: تحلیل عملکرد میی آموزشی استان/ منطقه( مورد نقد و ارزیابی قرار هاگروه

ای، پاسخ / برنامه یادگیری حرفهدانشگاه برای راهنمایی او به اصلاح عمل ایی حرفههافاصله با اهداف/ استاندارد

و پژوهشی مورد نقادی و بررسی قرار های علمی های دانش آموزان در سطح مدرسه و نیز از منظر یافتهزبه نیا

است.  ایها و اهداف برنامه آموزش در موقعیت عمل به صورت حرفهگیرد. حاصل این تحلیل، تعیین نیازمی

(، نسبت به تدوین طرح کلی برنامه ایری حرفهطراحی/ توافق شده )برنامه یادگی 6بر مبنای چارچوب کارآموز

 خود اقدام خواهد نمود. کلیات برنامه در نشست با معلم راهنما )با اولویت شکل گیری گروه اییادگیری حرفه

 ،هادرس پژوهی در سطح مدرسه( مورد تحلیل قرار می گیرد و نقاط قوت و ضعف آن به جهت تناسب با نیاز

پژوهشی )موضوعات ی علمی های دانش آموزان و یافتههاتأثیر بر یادگیری دانش آموزان/ پاسخگویی به نیاز

تخصصی و دانش حرفه ای( مورد بررسی و نسبت به نهایی شدن کلیات برنامه تصمیم گیری خواهد شد. این 

احتمالاً در دوره متوسطه/  کارآموزکه  ثبت و ضبط می گردد. از آنجایی کارآموزای برنامه در پوشه توسعه حرفه

ان اجازه دارند تا یک کلاس/ درس را به کارآموزابتدایی مسئولیت تدریس چند درس را برعهده خواهد داشت، 

ای خود انتخاب نمایند و فعالیت های مرتبط با تدوین برنامه یادگیری عنوان واحد اصلی فرآیند یادگیری حرفه

ارزیابی واحدهای یادگیری، ثبت و ضبط مستندات و... را با تمرکز بر یادگیری دانش ای، طراحی، اجرا و حرفه

آموزان در این درس/ کلاس خاص دنبال کنند. البته، گزارش خودکاوی روایتی که در پایان دوره ارائه می شود 

ایه های تحصیلی در سطح مدرسه یا تدریس سایر موضوعات درسی/ پ کارآموزتواند دربردارند سایر تجربیات می

باشد، باید بر حسب نوع وظایف انی که رشته تخصصی آنان امور تربیتی/ بهداشت مدارس میکارآموزنیز باشد. 

شغلی خود، واحدهای یادگیری را برای آموزش موضوعاتی که مسئولیت آن را در قالب برنامه های آموزش 

ای از فعالیت هایی که اهداف برنامه ی اجرایی )مجموعهبهداشت/ برنامه های تربیتی عهده دار هستند یا برنامه ها

 خاصی را محقق می نماید( تنظیم کنند. 

ای و آنچه فرآیند و سطح کسب کانون برنامه آموزش حرفه ی یادگیری:هاب( طراحی و تدوین واحد

وجه به موضوع/ موضوعات با ت کارآموزی یادگیری است. هانماید، تدوین واحدمیرا منعکس  کارآموزی هاتوانایی

                                                 
تواند مورد بازنگری قرار گیرد؛ اما مبنای ارزیابی عملکرد کارآموز چارچوب مورد توافق در مییا تعامل میان استاد و کارآموز  هازاین چارچوب بر حسب نیا -6 

 است.  ایبرنامه توسعه حرفه
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ی یادگیری را آغاز و پس از تأیید هادرسی که مسئولیت تدریس آن را در مدرسه بر عهده دارد، کار طراحی واحد

ان/ معلمان( نسبت به کارآموزی درس پژوهی متشکل از هاآن توسط معلم راهنما )در صورت امکان در گروه

شود میباشد، توصیه میی یادگیری نیازمند صرف زمان هاتولید واحد تولید آن اقدام خواهد نمود. از آنجایی که

ی نظری به عنوان یک عمل مستمر در طول سال تحصیلی دیده شود که هااین فرایند پس از اتمام دوره آموزش

ین ی یادگیری طراحی و تدوهای یادگیری تولید می شود و آماده اجرا می گردد. نسخه واحدهاطی آن، واحد

 ثبت و ضبط گردد. کارآموزای شده باید در پوشه توسعه حرفه

ی یادگیری، مسئولیت نظارت و بازخورد دادن بر عهده معلم راهنما هادر مرحله اجرای واحد ج( اجرا و پایش:

مسئولیت ثبت، تحلیل و تفسیر تجربیات و مستندسازی آن را برای بهبود/ بازنگری برنامه  کارآموزخواهد بود. 

ی به عمل آمده در آغاز دوره( برعهده دارد و مهمترین مستندات، ها)بر اساس پیش بینی ایآموزش حرفه

ی یادگیری بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این هااطلاعاتی است که انعکاس دهنده تأثیر اجرای واحد

ی حاصل از اجرای برنامه و یادداشت های روزانه، ، تکالیف یادگیری/ عملکردهامستندات شامل: نمونه کاربرگ

 است.  کارآموزروایت ها، بازخورد ها، یا نقد و نظرهای 

ای در طول و پایان دوره ی حرفههارود که ارزیابی از یادگیریانتظار می ای:د( ارزشیابی عملکرد حرفه

مد نظر قرار گیرد. گزارش خودکاوی  ای،ی، برای تعیین اهداف پیش بینی شده در برنامه آموزش حرفهکارآموز

 ای، گزارش ارزیابی معلم راهنما و نسخه بازنگری شده برنامه یادگیری حرفهکارآموزروایتی تهیه شده از سوی 

ی حاصل هاشود. یافتهمی)طراحی شده پیشین( مجموعه مستنداتی است که دفاع پایان دوره بر اساس آن انجام 

ای را در آینده منعکس از گزارش خودکاوی روایتی باید بتواند چگونگی دنبال نمودن یادگیری و توسعه حرفه

 نماید. تنظیم این یافته ها در قالب یک مقاله، در ارزیابی پایانی از امتیاز ویژه برخوردار خواهد بود.

 

 کارآموزو سطح ارزیابی عملکرد  هاملاک

 و سطوح عملکرد زیر است: هاای، ملاکان در فرآیند یادگیری حرفهرآموزکامبنای ارزیابی عملکرد 

سطح یک نشان دهنده پایین بودن سطح عملکرد، سطح دو بیانگر سطح عملکرد قابل قبول و سطح سه نشان 

در شروع،  کارآموزو سطوح عملکرد راهنمای عمل معلم راهنما و نیز  هادهنده عملکرد سطح بالاست. این ملاک

ای و راهنمایی شود در آغاز و نیز فرآیند یادگیری حرفهمیای است. توصیه فرآیند و پایان برنامه آموزش حرفه

و سطوح عملکرد آن در نشست مشترک با معلم راهنما به بحث و گفتگو گذاشته شود. این  هاان، ملاککارآموز

ی ارائه شده از سوی معلم راهنما بهتر درک شده و هاو راهنمایی ها، گفتگوهاکند تا بازخوردمیامر کمک 

 اثربخشی بیشتری داشته باشد. 
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 یکارآموز: ملاک ها و سطوح عملکردی مورد انتظار در درس 3جدول 

 9سطح عملکرد  1سطح عملکرد  6سطح عملکرد  هاملاک

ای خود ی حرفههاتوانسته است نیاز حرفه ایبرنامه یادگیری

و آنها را در قالب را شناسایی نماید 

یک برنامه ارائه نماید، اما ارزیابی 

نشان نمی دهد که برنامه تهیه شده 

دارای قابلیت دستیابی به اهداف 

 پیش بینی شده است.

ای خود ی حرفههاتوانسته است نیاز

را در قالب یک برنامه ارائه نموده و 

نتایج ارزیابی آن بر اساس دلایل و 

میدهد شواهد ارائه شده نشان 

دستیابی به اهداف پیش بینی شده 

 ممکن است. 

ای خود را در ی حرفههاتوانسته است نیاز

قالب یک برنامه اجرایی و در ارتباط با 

توسعه حرفه ای ارائه نموده و نتایج ارزیابی 

آن بر اساس دلایل و شواهد ارائه شده نشان 

میدهد دستیابی به اهداف پیش بینی شده 

 ممکن است.

ها، بر عمل خود تأمل کرده و کنش ل بر تجربهتأم

های واکنشها، و رفتارها، دیدگاه

افراد حاضر در موقعیت را در بیان 

 تجربیات مورد توجه قرار داده است. 

های درگیر های شخصیتبر دیدگاه

کرده ای  تأمل در فرآیند عمل حرفه

تواند با ارائة شواهدی از میو 

هشی از آن و پژوی علمی هایافته

دفاع کند یا  آنها را با ذکر دلیل زیر 

 سؤال برده و نقد کند.

با تأمل مجدد بر تجربیات خود در 

ی واقعی، درک خود از این هاموقعیت

ی علمی/ هاتأملات را با بهره گیری از یافته

پژوهشی در قالب دانش قابل عرضه به 

 دیگران ارائه کند. 

ی جمع آوری هاادهتوانسته است د تحلیل و تفسیر

شده از عملکرد خود در موقعیت 

واقعی را طبقه بندی نموده و 

ارتباط میان طبقات را برقرار کند، 

اما نتوانسته آن را تحلیل ساختاری 

 نماید.  

ی جمع آوری هاتوانسته است داده

شده از عملکرد خود در موقعیت 

واقعی را تحلیل و تفسیر کند و 

استفاده از نقل  ی خود را باهایافته

  معتبر نماید. هاقول

ی جمع آوری شده از هاتوانسته است داده

عملکرد خود در موقعیت واقعی را تحلیل و 

تفسیر کند و تحلیل و تفسیر خود از 

ی مختلف هارا با استفاده از روش هایافته

 معتبر نماید. 

پایانی ارائه شده، در گزارش گزارشتدوین و ارائه 

های حاصل از عملکرد به داده

بندی شده ارائه شده صورت طبقه

است، اما تحلیل و تفسیر آن مبتنی 

بر شواهد تجربی و مستندات کافی 

ای در برای دفاع از عملکرد حرفه

 پژوهی نیست.فرآیند درس

های پایانی مجموعه دادهدر گزارش

گردآوری شده از اجرای واحد 

یادگیری را بر اساس سطح 

آموزان ری بر عملکرد دانشتأثیرگذا

مند کدگذاری، به صورت نظام

یابی کرده و بندی و مضمونطبقه

نتایج را با استفاده از شواهد مبتنی بر 

ای در فرآیند تأثیر عملکرد حرفه

 پژوهی گزارش کرده است.درس

های پایانی مجموعه دادهدر گزارش

های گردآوری شده را  برای انعکاس قابلیت

مند کدگذاری، ه صورت نظامای بحرفه

های یابی کرده و یافتهبندی و مضمونطبقه

حاصل از تحلیل و تفسیر اطلاعات 

آوری شده را با نگاهی نقادانه نسبت به جمع

ای خود و تأثیر آن بر عملکرد حرفه

قطاران آموزان/ معلمان/ همیادگیری دانش

پژوهی را گزارش نموده در فرآیند درس

 است.

  ایی اصلی تدوین برنامه توسعه حرفههامحور

ی مورد نیاز و تأثیر آن بر هاو مهارت هاشناسایی شده، دانش ایی حرفهها: با توجه به نیازمنطق برنامه-

 یادگیری دانش آموزان تهیه می شود. 

در طول  هارنامه ریزی و توسعه قابلیتبرای ب ایی حرفههاتوانایی شناخت و ارزیابی ظرفیتاهداف برنامه: -

آن را به زبان خود و بر اساس انتظاراتی که از  کارآموزمورد نظر است که هر  ایفرآیند یادگیری حرفه

 خود در عرصه عمل دارد، تنظیم می کند. 
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نای تنظیم ملاک ها و سطوح سه گانه دستاورد به شرحی که بیان شد، مبو سطوح موفقیت:  هاملاک-

برای هدف پیش بینی  کارآموزبرنامه توسعه حرفه ای است. این ملاک ها و سطوح عملکرد باید از جانب 

 ای تهیه شود. تأیید معلم راهنما در این زمینه ضروری است. شده در برنامه یادگیری حرفه

به خود مرتبط شود و : چه کاری بناست انجام شود. توصیه می شود هر فعالیت به هدف مربوط هافعالیت-

زمان اجرای آن و مدت زمان لازم برای انجام آن مشخص شود و شرحی درباره چگونگی ارزیابی و 

کاربست اطلاعات حاصل از ارزیابی تنظیم شود. جدول زیر، پیشنهادی برای تصویر کردن مجموعه 

 تنظیم خواهد شد. کارآموزفعالیت هاست. این جدول بر حسب نوع رشته تخصصی 

 

 آموزای مهارت: چهارچوب برنامه توسعه حرفه1جدول 

 کاربست ارزیابی منابع زمان روش کار عنوان فعالیت هدف اوقات

        ماه اول

        ماه دوم

        ماه سوم

...        

        ماه نهم

 

ا کارها/ اقداماتی که ان کمک می کند تکارآموزای به : تأمل در فرآیند عمل حرفهاقدام و تأمل بر عمل-

ای انجام می دهند را به شیوه معناداری مورد مطالعه و های برنامه یادگیری حرفهبرای تحقق هدف

 بررسی قرار دهند. عمده ترین عناوین این اقدامات عبارتند از:

 هابازبینی تحلیلی پیش بینی -

 هابه همراه راه حل هاروشن نمودن موانع و محدودیت -

 قعیت واقعیعمل در مو -

 در فرآیند اجرا هاتأملات و تعدیل -

و فرآیند گفتگوی  هاو تجربیات حاصل از نشست هاواکاوی روایتتحلیل و تفسیر نتایج کسب شده:  -

 مطرح است. کارآموزای با معلم راهنما در کنار اقدامات تحلیلی حرفه

 ای در آینده: حرفهتوسعه  تدوین برنامه بکارگیری نتایج و اتخاذ تصمیم برای اصلاح عمل و -
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ای اعم از برنامه مجموعه شواهد و مستندات جمع آوری شده از فرآیند عمل حرفه شواهد و مستندات:-

ای، واحدهای یادگیری طراحی شده، روایت ها/ روزنگارها از اجرای واحدهای یادگیری، یادگیری حرفه

، نتایج سنجش ها/ ارزشیابی های انجام شده، بازبینی ها، بازخوردهای ارائه شده از سوی معلم راهنما

کاربرگ ها، نمونه فعالیت های یادگیری دانش آموزان، گزارش جلسات بحث و بررسی با معلم راهنما، 

فیلم تدریس و.... شواهد و مستندات جمع آوری شده باید دارای تاریخ، شرح مختصری از نوع فعالیت، 

با ثبت یادداشت های شخصی بر روی  کارآموزب آن باشد )فرد/ افراد مشارکت کننده و دلیل انتخا

مستندات و شواهد، دلیل انتخاب یا ارزش آن را نشان می دهد و اعلام می کند که از نگاه او، انعکاس 

 دهنده کسب کدام توانایی است.

 

 وظایف معلم راهنما

نگیان و ایجاد بستر مناسب برای تحقق در دانشگاه فره ایآشنایی با انتظارات برنامه یادگیری حرفه -

 اهداف پیش بینی شده برنامه

و..  ها، نیازهاو آشنا نمودن او با بافت و موقعیت یادگیری، ویژگی کارآموزبا  ایی حرفههابرگزاری نشست -

 دانش آموزان در سطح مدرسه و کلاس درس 

و  ها/ روانی از او برای کنارآمدن با پیچیدگیو پشتیبانی عاطفی کارآموزایجاد فضای همدلی با  -

 ایبرای دستیابی به استقلال در عمل حرفه هادشواری

 در مطالعه، تحلیل و تبیین موقعیت مدرسه، کلاس درس، دانش آموزان و والدین کارآموزهمراهی با  -

 را و ارزشیابیی یادگیری و نظارت بر فرآیند اجهامشارکت در تدوین و اجرای واحد -

آنان و برنامه ریزی  ایی حرفههادر مراحل مختلف به منظور شناسایی نیاز کارآموزبررسی عملکرد  -

  ایو آموزش حرفه هاو معلم راهنما( برای رفع نیاز کارآموزمشترک )

ستمر در فرآیند اجرای برنامه در طول دوره آموزشی و ارائه بازخورد به صورت م کارآموزتحلیل عملکرد  -

 ایآموزش حرفه

ی یادگیری طراحی شده هاهمکاری در تهیه منابع آموزشی/ فضای یادگیری مورد نیاز برای اجرای واحد -

 در سطح کلاس درس و مدرسه

 انکارآموزی حرفه ای های هفتگی/ ماهانه برای توسعه تواناییهابرنامه ریزی و برگزاری نشست -

 برای تبادل تجربیات با گروه معلمان در سطح پایه/ دوره تحصیلیایجاد فرصت  -



 (82پژوهی و دستورالعمل توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی الگوی دوم دوره مهارت آموزی )ماده ی و درسراهنمای عملی دروس کارآموز 23

  

  ایی آموزش حرفههابرای ارزیابی فعالیت کارآموزی سه جانبه استاد، معلم راهنما و هاحضور در نشست -

و انعکاس آن در  کارآموز ایی/ عملکرد حرفههاای و کلی در فرآیند یادگیریهای مرحلهانجام ارزیابی -

 به استاد راهنما/ پردیس/ واحد آموزشیی رسمی هاقالب کاربرگ

ی تخصصی که از سوی دانشگاه برای توسعه حرفه ای معلم های آموزشی/ نشستهاحضور در دوره -

 گرددمیراهنما برگزار 

ی هاه آموزشتعامل با سایر معلمان راهنما در سطح مدرسه/ منطقه برای تبادل تجربیات در زمین -

  ایحرفه

 انکارآموزای ی مطالعاتی در آموزش حرفههامشارکت در اجرای طرح -

  

 ایتأمل حرفه

کند تا پس از رخ دادن رویدادی غیرمنتظره ای درنگ میگیرد که شخص لحظهصورت می میای هنگاتأمل حرفه

آورد و در مورد آن بیشتر ، آن رویداد را بارها به ذهن و غیرمعمول، با برگشت به عقب، به آن رویداد بیاندیشد

ای از افکار دهد و به مجموعهکند. به این ترتیب، این رویداد حالت توالی زمانی خود را از دست میفکر 

شود. این افکار در آغاز ممکن است تبدیل می« چطور؟»و « چگونه؟»، «چه اتفاقی افتاد؟»پرسشگرانه مانند: 

دی تفکر است سودمند است. برخی از این ها هایی کهشند. برای هدفمند کردن آنها طرح پرسشهدف بابی

ای متفاوت توانستم به گونهمن چگونه می»، «چرا این رویداد به این صورت اتفاق افتاد؟»ها عبارتند از: پرسش

« بود؟« ب»هتر از انجام کنش در آغاز درس ب« الف»آیا انجام کنش »هایی مانند: پرسش« عمل یا رفتار کنم؟

ای آموزی که در پایان درس رفتاری مخرب یا ناشایست از خود نشان داد، به شیوهتوانستم به دانشچگونه می»

گیرد. بینی آینده و هم بازنگری گذشته مورد توجه قرار میمتفاوت واکنش نشان بدهم؟ در فرایند تأمل، هم پیش

کند تا انحرافات موجود در باورهای خود را بشناسد و به نقد مفروضاتی میافزون بر آن تأمل، به فرد کمک 

های ای آن است که فرد از کنشاند. در حقیقت هدف از تأمل حرفهبپردازد که باورها براساس آن شکل گرفته

حرکت کند، یا تأملی  1که ریشه در تفکر متعارف )غیرتأملی( دارند به سوی عمل فکورانه عادی، عادتی و روزمره

ای تلاشی برای شود. در حقیقت تأمل حرفهای مبتنی بر شواهد بیرونی برانگیخته میعملی که از تفکر حرفه

 هاست:پاسخ به این پرسش

 «داد؟ رخ چیزی چنین چرا»

 «است؟ شده حاصل آن مورد در شناختی چه»

                                                 
7. Reflective Practice 
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 تا کنم استفاده( تخصصی متون در موجود دانش) شده کسب شناخت آن به نسبت آنچه از توانممی چگونه من

 ببخشم؟ بهبود را خود ایحرفه عمل

 کارآموزو مسیری است که  ها، که انعکاس دهنده تواناییکارآموزای تدوین شده از سوی برنامه آموزش حرفه

ای خواهد شد که تأمل قبل از عمل، تأمل قصد طی نمودن آن را دارد، زمانی تبدیل به یادگیری و توسعه حرفه

شاهد باشیم. در چنین  ایحین عمل و تأمل پس از عمل را به عنوان یک چرخه رفت و برگشت برای عمل حرفه

، مقدمه آن تأمل قبل از عمل است، فرآیند آن تأمل «عمل»حالتی، در هر بار تلاش، شاهد خواهیم بود که در هر 

و  کارآموزبه عنوان یک حرکت مداوم، این عمل توسط باشد. میاست و ارزیابی آن تأمل پس از عمل حین عمل 

ی زیر، فرصت لازم برای تأمل هاای بر اساس محورمعلم راهنما دنبال می شود. تدوین برنامه آموزش حرفه

 بیند. میای را تدارک حرفه

دیگران )دانش توان موقعیت آموزشی/ تربیتی را از سه زاویه، نگاه خود، میی فوق، هابرای پاسخ به پرسش

 آموزان، همکاران( و موقعیت یادگیری مورد بررسی قرار داد.

 

 (1366، کارترایت و گروگرمک: الگوی مشاهده تأملی )1جدول 

 خود بیافزایم؟ اطلاعاتتوانم به می را هاییدر این هفته چه دانش و مهارت خود

 من این هفته چه احساسی نسبت به پیشرفت خود دارم؟

 یشرفت کنونی من در یادگیری در مقایسه با قبل چگونه است؟احساسات و پ

( و این تعاملات چگونه از یادگیری من استاد، معلم و همکاران) اممن چه تعاملاتی با دیگران داشته دیگران

 اند؟حمایت کرده

( داشته استادان، معلمان و همکارانثیری بر دیگران )یادگیرندگان، أهای من چه ترفتار و کنش

 است؟

 چه چیزی خوب پیش رفت؟ چرا؟ موقعیت

 چه چیزی خوب پیش نرفت؟ چرا؟

 توانم تعمیم دهم؟های بالا را به چه چیزهایی میپرسش

 ای خود بگنجانم تا در آینده استفاده کنم؟توانم در یادگیری حرفهچه چیزی را می

 اند؟بخش بودهام و چقدر اثرهای تدریس استفاده کردهاز چه منابع یا از کدام روش
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 روش تحلیل و تفسیر تجربیات برای تدوین گزارش خودکاوی روایتی

ثبت  هاشود در اولین فرصت ممکن، تجربیات خود در طول روز مدرسه و بعد از آن را در قالب روایتمیتوصیه 

ارد. برای تحلیل و روند و امکان بازیابی آن وجود ندمینمایید. بسیاری از تجربیات با گذشت زمان از دست 

تفسیر تجربیات )تجربیات برخاسته از عمل در موقعیت واقعی کلاس درس و مدرسه( نیازمند بهره گیری از 

ای( را ی نگارش شده )در طول دوره یادگیری حرفههاان نیازمند آن هستند، روایتکارآموزی کیفی است. هاروش

 را در قالب گزارش پایانی/ مقاله تنظیم کنند.  هانمایند و یافتهبا استفاده از فرآیند کدگذاری، تحلیل و تفسیر 

آوری شده است، معمولا به صورت کلمه و یا تصویر هستند. ضروی است جمع هاهای اولیه که در قالب روایتداده

اری را انجام ی اولیه، متن را چندین بار با دقت مطالعه و فرآیند کدگذهابرای بیرون کشیدن معانی از میان داده

شود، قرار دارند. اگر روایت مربوط داد. اصولا، کدها تحت تأثیر بافت متنی که کار کدگذاری بر روی آن انجام می

یافته متفاوت خواهد بود. علاوه براین، های اختصاصبه فرآیند آموزش یا تعاملات عاطفی یا ..... باشد، نوع کد

قق نیز قرار دارد. به این معنا که اگر دو نفر روی یک متن مشابه کار کنند، تحت تأثیر زاویه دید مح هاانتخاب کد

ها یا رخدادها در موقعیت توجه بیشتری نشان ها، احساسات و تمایلات متفاوت به برخی مقولهفرضبه علت پیش

 .1داده و ممکن است برخی را از نظر دور بدارند

 

 فرآیند کدگذاری

تواند یک کلمه، یک شوند. کدگذاری اولیه میهای خام استخراج مییی از دادهکدهای ابتدا :کدگذاری اولیه

رسد عبارت و یا حتی عین کلام دانش آموز/ معلم باشد. محقق با خواندن دقیق متن به این کدهای اولیه می

 ا شروع کنید.توانید کدگذاری اولیه راید، با توجه به هدف بررسی خود میروایت تهیه کردهحتی اگر تعداد کمی

های خام استخراج می شود. بعضی از آنها در کدگذاری اولیه، تعداد زیادی کد از داده بازخوانی کدهای اولیه:

شود که برخی تمایل دارند که ممکن است زائد باشند. شاید لازم باشد نام برخی از آنها تغییر کند. دیده می

دهند. هر های بزرگی از متن را یک کد مینند و برخی دیگر بخشها را کدگذاری کها و عبارتتقریباً تمام جمله

 تر است.به عنوان یک محقق تصمیم میگیرد که کدام روش برای مناسب کارآموز

رسد. ها میدهی آنها در طبقات و دستهبعد از اصلاح کدها نوبت به سازمان :هابندیفهرست اولیه طبقه

بازبینی گیرند. ستند، زیرمجموعه یک کد جدید )دسته یا طبقه( قرار میکدهای اولیه که دارای نقاط مشترکی ه

                                                 
تالیف آمنه احمدی و یا کتاب روایت پژوهی تالیف زی با رویکرد تربیت معلم فکور توانید به کتاب راهنمای عملی کارورمیبرای آشایی با فرآیند کدگذاری  -8 

 انتشارات دانشگاه فرهنگیان مراجعه نماییدمحمد عطاران از 
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یابد تا در این مرحله، دوباره همان فرایند تکراری و رفت و برگشت ادامه می ها:بندیو اصلاح فهرست اولیه طبقه

در بازبینی این توان با هم ادغام کرد. تر از بقیه هستند و کدام دو دسته را میها مهممشخص شود کدام دسته

های اولیه به مشخص کردن ها این است که از کدگذاریموضوع مورد نظر است که هدف از این کدگذاری

 ها و سپس مفاهیم و مضامین دست یافت و یک تصویر نظری از رخدادها ارائه کرد.دسته

است که گام آخر در کدگذاری، مشخص کردن مضامین اصلی  :مشخص کردن مضامین و مفاهیم کلیدی

کند. اگرچه هیچ قانون قطعی برای تعداد مضامینی که مشخص ها را منعکس میمعنای جمع آوری شده از داده

تر برای تحلیل نهایی، مفیدتر و بهتر خواهند بود. هرچه شود وجود ندارد اما؛ قطعا مضامین کمتر و غنیمی

د، اهمیت و ارزش بعضی از مضامین بیشتر اشکار های بدست آمده بیشتر مورد کنکاش و بازخوانی قرار گیرنداده

تواند حدود تعداد مضامین مورد نیاز و مطلوب یک محقق را نشان دهد. می شود. پنج تا هفت مضمون اصلی می

حتی ممکن است هر چه تبحر بیشتری در تحلیل کسب شود، مضامین کمتر از این نیز بتواند گویای معانی 

 باشد.

 

 ها توصیه

ای شما است؟ تجربیات چه میزان تجربیات عرصه عمل در راستای اهداف برنامه توسعه حرفه تا اهداف: -

 ی مورد نیاز/ بهبود عملکرد در آینده کمک خواهد کرد؟هاچگونه به شما در کسب دانش/ مهارت

ید؟ چگونه آنها را خود  روبرو هست ایبا چه موانعی در مسیر رشد حرفه :هاها و راه حلموانع/ محدودیت -

ی بعدی کمک خواهد کرد؟ هامرتفع ساختید؟ دانش کسب شده از این تجربه چگونه به شما در موقعیت

 آیا نیازمند کسب دانش یا مهارت جدیدی هستید؟ 

برای طراحی واحد یاد گیری چه فرآیندی را طی نمودید؟ اگر قرار باشد این واحد یادگیری  واحد یادگیری: -

/ هایی را به آضافه یا کم خواهید نمود؟ چرا؟ با چه محدودیتهاراحی نمایید، چه چیزرا مجدداً ط

یی در اجرای واحد یادگیری روبرو بودید؟ آیا یادگیری دانش آموزان مطابق با انتظارات پیش هاظرفیت

رات پیش بینی بینی شده رخ داد یا خیر؟ چه شواهدی از نتایج ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان از انتظا

 کند؟ میشده پشتیبانی 

ی پیش بینی شده در های موجود در موقعیت اجرا چگونه زمینه تحقق/ عدم پیامدهاظرفیت فرآیند اجرا: -

یی در فرآیند اجرا شدید )تطبیق با شرایط/ نیازهای هاواحد یادگیری را تدارک دید؟ نیازمند چه تعدیل

 یادگیری و...( ؟ 
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ی یادگیری هاج یادگیری دانش آموزان چگونه به شما در اتخاذ تصمیمات برای طراحی واحدنتای ارزشیابی: -

بعدی کمک خواهد کرد؟ این نتایج چه تصمیماتی را بدنبال خواهد داشت؟ چگونه این تصمیمات را عملی 

 ی قبلی هستید؟ هاخواهید نمود؟ ایا نیازمند بازنگری در برنامه/ فعالیت

 

 یریطراحی واحد یادگ
ی یادگیری طراحی، اجرا و هاای خود را به کمک واحدان برنامه توسعه حرفهکارآموزرود میاز آنجایی که انتظار 

ای گردد. این ساختار به گونهمیارزیابی؛ عمیاتی نمایند، لذا در ادامه، فرآیند و ساختار واحد یادگیری معرفی 

ای)قبل از عمل،  حین عمل، بعد ازعمل( را فراهم می حرفهطراحی شده است که امکان تأمل در فرآیند عمل 

ی خود را برای دستیابی به نتایج قابل ارائه در این ساختار برنامه ریزی و هاان آموزشکارآموزرود میکند. انتظار 

 ی یادگیری تولید شده بر عهده معلم راهنما است. هااجرا و ارزیابی کنند. مسئولیت نظارت بر واحد

 

 رآیند طراحی واحد یادگیریف

مطالعه برنامه درسی )کتاب درسی( و طراحی و تدوین واحد یادگیری بر اساس ساختار ارائـه ـ 

 شده. 

ضبط )تهیه فیلم(/ ثبت )ثبت تجربیـات  کارآموزاجرای واحد یادگیری در کلاس درس توسط ـ 

بـا معلـم  هـاشسـتی شخصی قبل، حـین و پـس از اجـرا و نهادر قالب روایت، شامل یاداشت

 راهنماست(.

برگزاری نشست با معلم راهنما و دریافت بازخورد برای بهبود سطح عملکـرد یـا بـه اشـتراک ـ 

در  هاگذاشتن تجربیات با سایر معلمان و دریافت نظرات آنان برای تعیین نقاط کور/ محدودیت

 ی طراحی شدهطراحی/ اجرا و دریافت پیشنهادهایی جهت اصلاح/ بهبود واحد یادگیر

تحلیل عملکرد بر اساس نتایج یادگیری دانش آموزان به همراه مستندات پشتیبانی کننده که ـ 

 است. کارآموزبیانگر سطح عملکرد 

 

 ساختار و مراحل طراحی واحد یادگیری 

ی آن بـرای تهیـه طـرح واحـد هـامطالعه موقعیت یادگیری کلاس درس/ مدرسـه و شناسـایی ظرفیـت (3

 یادگیری

 واحد یادگیری  منطق (2
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ی یادگیری مورد انتظار: آنچه انتظار داریم دانش آموزان بعد از قرار گرفتن در معـرض تجربیـات هاپیامد (3

 یادگیری قادر به انجام دادن آن باشند. 

نقشه ذهنی محتوا شامل: نقشه ذهنی یک بازنمایی تصویری از محتوایی اسـت کـه قصـد آمـوزش آن را  (1

 هـای اساسـی، قـوانین، اصـول، فرآینـدهـانی می تواند شامل: مفاهیم و مهارتدارید. اطلاعات نقشه ذه

، اطلاعات جزئی و.... در برنامه درسی یا کتاب درسی باشد )این نقشه باید انعکاس دهنده تمامی هاتعمیم

 محتوایی باشد که در یک مبحث یادگیری ارائه شده است(. 

 ی یادگیری؛ هاوزان برای پیامددانش آم 2ی سنجش و سطوح عملکردهاملاک (5

 برای ارزیابی عملکردی تولیدات دانش آموزان؛ هاتعیین شواهد و معیار (6

ی یـادگیری و تکـالیف عملکـردی( و تعیـین اطلاعـات و هـای یـادگیری )سـازماندهی فعالیـتهافرصت (1

ادگیری و تکـالیف ی یـهـای مستقیم )پایه ( و مـورد نیـاز یادگیرنـدگان بـرای انجـام فعالیـتهامهارت

 عملکردی؛

با زندگی روزمره دانش آموز ارتباط داشته فعالیت یادگیری طراحی شده بتواند  مرحله برقراری ارتباط: -

 ، باشد./ برخاسته از مسایلی که دانش آموز با آن روبرو استباشد

ی هـاوز خلاقیتکمک کند تا با بر یادگیرندهمرحله به تجربه گذاشتن: قابل تجربه و آزمایش باشد، به  -

پاسخ ی خود هاپرسش بهاز طریق پژوهش  یا /بیاندیشد ی نوا هخود کشف کند، اختراع کند و به اید

 . دهد

مرحله بکاربستن: مفاهیم و اطلاعاتی که حاصل دو مرحله قبل است را به صورت دانش سازمان یافتـه  -

ند/ مسئله ای که قصد حـل آن را بـه ای که ارتباط بین نظریه و عمل را درک کبکار بگیرد به گونه

 کمک دانش کسب شده دارد. 

با سـایرین  هاو ترکیب یافته ها: فرصتی برای به اشتراک گذاشتن آموختهمرحله به مشارکت گذاشتن -

پایدار است )انجـام میمقدمه یاد گیری مفهو جهت دستیابی به دانش برخاسته از تحربه جمعی، که

و تجزیـه و تحلیـل  هـای اطلاعات به صورت گروهی و تعامل در مورد یافتهو یا جمع آور هاپژوهش

  آنها(.

در موقعیـت جدیـد اسـتفاده کنـد. بـه  هامرحله انتقال به موقعیت جدید: یادگیرنده از نتایج  آموخته -

را در آن  هـاعبارت دیگر فعالیت یادگیری از ظرفیتی برخوردار باشد که دانش آموز بتوانـد آموختـه

                                                 
های  برای تدوین ملاک ها و سطوح عملکرد در واحدمی تواند راهنمای عمل شما ی در همین راهنما کارآموزنمونه ارائه شده در بخش هدف دوره  -9 

 باشدیادگیری 
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. به این منظور وقعیت جدید به کار گیرد )پژوهش علم در عمل( و دانش کسب شده را توسعه دهدم

بـه موقعیـت واقعـی  هـاتجربیات خارج از کلاس درس برای انتقال آموخته محدوده یضروی است 

 تعیین شود.  

 ه ارزیابی آنی یادگیری و تکالیف عملکردی و نحوهاتعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت (1

ی یادگیری و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان هاروش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به پیامد (2

ی هـایـی بـرای بررسـی بـدفهیهـا)تکالیف یادگیری، جبرانـی، تکمیلـی، توسـعه ای( و اتخـاذ راهکـار

 یادگیرندگان

 ی کسب شده از سوی دانش آموزانهای سنجش برای ارزیابی از تواناییهاانواع راهکار  (32

 

  هاتوصیه

ای تدارک می در برنامه توسعه حرفه کارآموزطراحی واحد یادگیری فرصتی را برای دستیابی به اهداف ـ 

باید قادر باشد در طراحی، اجرا و ارزیابی نتایج یادگیری دانش آموزان نشان  کارآموزبیند. بدین معنا که 

ای خود را دنبال نموده، اهداف پیش بینی شده در برنامه توسعه حرفه دهد که چگونه توانسته است

ای ماهیتی حلزونی و بازبینی، یا اصلاح کند. همانطور که قبلاً ذکر شد فرآیند یادگیری و توسعه حرفه

مجاز است بر اساس نتایج کسب شده در فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی  کارآموزپیش رونده دارد. لذا 

ای از معلم راهنما نسبت به بازنگری در برنامه توسعه حرفه هادگیری و از طریق دریافت بازخوردواحد یا

اقدام نماید. این تغییرات باید با توافق معلم راهنما و همراه با شواهد و مستندات )مصادیق قبلاً توضیح 

 داده شده است( جمع آوری شده از موقعیت آموزشی باشد. 

برای  کارآموزشترک با حضور معلم راهنما و همتایان فرصت بهتری را در اختیار برگزاری جلسات مـ 

دهد. در صورتی که بتوان این میای از منظر دانش نظری و تجربی قرار ی عمل حرفههادرک پیچیدگی

ان در سطح مدرسه/ کارآموزی کوچک از هاای هماهنگ نمود که به صورت گروهجلسات را به گونه

 گیرد. میردیس شکل بگیرد، انتقال تجربیات بهتر صورت منطقه/ پ

تواند به صورت مشارکتی و زیر نظر معلمان راهنما در سطح مدرسه میی یادگیری هاطراحی واحدـ 

ای میان کلیه معلمان در سطح مدرسه در قالب درس پژوهی و با انجام شود. فرصت تعامل حرفه

 کارآموزای را برای کلیه همکاران تدارک می بیند. در این روش هماهنگی با مدیر فرصت توسعه حرفه

در صورتی ی یادگیری را برعهده خواهد داشت. هامسئولیت ثبت تجربیات و نتایج حاصل از اجرای واحد
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با نظر معلم راهنما قصد اجرای برنامه در قالب درس پژوهی را داشته باشد رعایت فرآیند زیر  کارآموزکه 

  ضروری است:

 تعیین هدف )تعریف روشن سئوال/ مسئله/ نیاز( با مشارکت معلمان

 طراحی واحد یادگیری 

 ارزیابی میزان اثربخشی واحد یادگیری بر اساس مسئله/ نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان

 اجرای واحد یادگیری با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا

 ای با آناند اجرا، تأمل و گفتگوی حرفهتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآین

 ای در فرآیند طراحی، تولید و اجرا ی حرفههابازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو

 ثبت و واکاوی تجربیات 

 

 کارآموزیارزشیابی پایانی 

داین، ارزشیابی پایانی، تلاشی بیرونی دارای نقش اساسی است. باوجو کارآموزدر ارزشیابی فرآیندی، خودارزیابی 

برای معلمی کردن است. این ارزشیابی باید مستند به شواهد  کارآموزکسب شده توسط  شایستگیبرای تشخیص 

ارزشیابی پایانی دوره کارآموزی و پژوهشی باشد. ی علمی های واقعی و یافتههابرگرفته از عملکرد فرد در موقعیت

 «به عنوان یک درس»ی در برنامه دوره مهارت آموزی و کسب گواهی شایستگی است: اول دارای دو وجه کاربرد

ای )اصلح(. در اینجا طراحی ارزشیابی به گونه« ایارزشیابی صلاحیت حرفهبه عنوان بخشی از آزمون »و دوم 

این اختیار  است که امتیاز آن برای هر دو هدف مذکور، بکار آید. در عین حال، ضمن آنکه معلم راهنما از

برخوردار است که برای ارزشیابی درس کارآموزی به صورت مستقل، به ارزشیابی مهارت آموز اقدام کند و امتیاز 

آن است که این کار به شرحی که ارائه  حاصل را به عنوان نمره درس گزارش نماید، اما توصیه اکید برنامه بر

 مورد استفاده قرار گیرد. ،رشود به انجام رسد و امتیاز برای هر دو منظومی

در فاصله زمانی  ـ در مدرسه یا در پردیسـ ارزشیابی تدریس عملی منه زمانی مقرر )در دا ارزشیابی پایانی

با محوریت معلم راهنما، در دو شکل قابل اجراست: الف( حضور  (فروردین ماه تا پایان خرداد باید انجام شود

یا داور تعیین شده )استادان داور )متشکل از استاد درس آموزش پژوهی و مدیر گروه تربیت حرفه ای پردیس 

ارزیابی عملکرد وی در موقعیت واقعی و مشاهده تدریس و  کارآموزتوسط ایشان( و معلم راهنما در کلاس درس 

ای امکان ای خود )درصورتی که مدیر گروه تربیت حرفهاز عملکرد حرفه کارآموزو برگزاری جلسه برای دفاع 

حضور در مدرسه را نداشته باشد، توصیه می شود این نشست ثبت و ضبط شده و گزارش آن به مدیر گروه 

عنوان نمره نهایی قلمداد  و متوسط نمره همه اعضای گروه به ائه شودای از سوی معلم راهنما ارتربیت حرفه

در موقعیت واقعی و ارائه آن به گروه داوری. در این  کارآموز(؛ ب( ضبط یک یا دو جلسه تدریس توسط شود.
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، به ای خوداز عملکرد حرفه کارآموز حضوری شکل، گروه داوری بر اساس مشاهده فیلم و استماع دفاعیات

 را باشد، نمره وی نداشته در پردیس را صورتیکه معلم راهنما امکان حضور )درارزیابی عملکرد اقدام می کند. 

 .(عنوان نمره نهایی قلمداد شود متوسط نمره همه اعضای گروه بهیافت و درای مدیر گروه تربیت حرفه

 ، با نمره گذاری به شرح زیر انجام می شود:کارآموزی صلاحیت حرفه ای در هر دو شکل عمل، ارزیاب

  از طریق بررسی گزارش پایانی )در قالب خودکاوی روایتی به همراه  کارآموزارزیابی عملکرد مکتوب

انتشار نتایج  (، البتهنمره )به تشخیص گروه داوری 5مستندات( به صورت گزارش نظام یافته: حداکثر 

 ب مقاله، دارای امتیاز بیشتر خواهد بود. حاصل در قال

  این بخش  )در ارزیابی گروهی،نمره،  1در طول دوره حداکثر  کارآموزارزیابی معلم راهنما از عملکرد

دهی تواند توسط تمام اعضا نمرهداوری، مینماست اما با توافق اعضای گروه هانمره در اختیار معلم ر

 شود(.

 نمره.  1ای در حضور گروه داوری حداکثر اجرای تدریس و دفاع از عملکرد حرفه 

لحاظ مون اصلح آز« تدریس عملی»امتیاز بخش  عیناً به عنوان ،کارآموز ارزشیابی گروهی نمره حاصل از

 . شودمی

 

 راهنمای تنظیم گزارش پایانی

ی هاتصاویر، فیلمی شخصی، خاطرات، ها، یادداشتها، دست نوشتههاتهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش

 ( mind mapآموزش و ترسیم آن در قالب نقشه ذهنی )تولیدات، و... در طول دوره تدریس، 

یی که با هایی که با آن روبرو بوده اید، پرسشهاروند زمانی/ چالشال منطقی مثل رو. تنظیم آن بر اساس یک 2

 نحوه پاسخ دادن به آن.و... یا ذهن شما را به خود مشغول کرده است آن روبرو بوده اید 

، اهی جمع آوری شده از تجربیات و حاشیه نویسی بر آن بر اساس دریافتها. مرور و مرور دوباره تمام داده3

شود در مرحله تحلیل و تفسیر به شما مییی که در این مرحله نوشته هاو... )یادداشت هااحساسات، قضاوت

 .این کار را با فاصله زمانی انجام دهید( شودمیتوصیه  کند.میکمک 

سروکار  هانبا آدر طول این دوره ، دانش آموزان یا سایر کسانی که تاد. مراجعه مجدد به معلم راهنما، اس1

ای کمک از من حرفه شفاف تر ییافتن تصویر، و ایمن حرفهبه تصویر کشیدن  برای هاگفتگو با آن .داشتید

ی شما )رسمی غیررسمی( با معلم/ استاد راهنما و سایر همکاران هاحاصل نشست تواندمیکنند ) این مراجعات 

/ ها، ابهامهاانی که قصد مرور تجربیات را دارید و به پرسشدر طول دوره آموزشی یا در پایان دوره آموزشی، زم
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شود فضای گفتگو را به صورتی به پیش ببرید که امکان نقادی و میکنید. توصیه میی جدیدی برخورد هامسئله

حلیل و یکبار قبل از ت دنبال نمایید،در دو مرحله را حد اقل بهتر است این گفتگو  نه ارزیابی را تدارک ببیند.

ی و به منظور اعتبار بخشی به هاپس از دستیابی به یافتهدر مرحله دوم و  جمع آوری شده تفسیر تجربیات

 ای.ی مطالعه من حرفههایافته

یی که تصویر روشنی از هویت هاپرسش ای،من حرفه به تصویر کشیدنبرای ی ها. مشخص نمودن پرسش5

ودن آن را دارید به تصویر متجربیات کسب شده( و مسیری که در آینده قصد پیشما )مبتنی بر  ایحرفه

 .کشدمی

 ی طرح شدههاپاسخ به پرسش جهت هابر روی روایت ها. طی فرآیند کد گذاری و تحلیل و تفسیر یافته6

طالعه و پس از آن به عنوان در طول م ای.  حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفه1

 ای مستمر.روشی برای یادگیری حرفه

 

 ساختار تدوین گزارش خودکاوی روایتی 

ی کارآموز، مدرسه محل کارآموز) بالای صفحه( و به ترتیب: نام پردیس/ واحد آموزشی، معلم راهنما، نام  آرم دانشگاه .6

  .تحصیلی زیر آرم دانشگاه وسط صفحه، هرکدام در یک سطر تایپ  شود )نام مدرسه، منطقه و استان(، سال

 جایگزین دیگر( مشابه )یا هر عنوان بسم الله الرحمن الرحیم .1

 : چکیده .9

)هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان  فهرست مطالب، فهرست منابع، فهرست پیوست ها .1

 گیرد(میاز تحلیل و تفسیر مورد استفاده قرار گرفته است به عنوان پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار  بخشی

 ای )نیازها/ اهداف، طراحی و تدوین، اجرا و پایش، ارزیابی( معرفی برنامه توسعه حرفهفصل اول: 

 ل اطلاعاتمعرفی سوابق مربوط و روش انجام کار و جمع آوری و تحلیفصل دوم: 

ی ها، فرمهای روزانه، دست نوشتهها، تولیدات، یادداشتها، دست نوشتهها، گزارشها)مجموعه روایت ارائه اطلاعاتفصل سوم: 

فرآیند و تلاش برای سازماندهی و تحلیل آنها )ی یادگیری تولید شده در فرایند عمل( ها، واحدکارآموزارزیابی عملکرد 

ارائه  ایبا توجه به ابعاد عمل حرفه هادگذاری محوری، یافتن مضامین/ مفاهیم و تحوه تحلیل و تفسیر یافتهکدگذاری باز، ک

 (.شودمی

ای دنبال ای و مسیری که در آینده حرفهمعرفی و تبیین یافته ها و تشریح آنها و تدوین بیانیه هویت حرفهفصل چهارم: 

 خواهد شد. 

 



 (82پژوهی و دستورالعمل توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی الگوی دوم دوره مهارت آموزی )ماده ی و درسراهنمای عملی دروس کارآموز 33

  

قصد داشته باشد علاوه بر گزارش ارائه شده، تجربیات خود در زمینه توسعه  کارآموزتی که در صورتوصیه: 

ترویجی بر  -پژوهشی یا علمی -ای را در قالب مقاله تدوین نماید، رعایت چارچوب مقالات همایشی، علمیحرفه

  اساس همایش یا نشریه مورد نظر برای ارسال، ضروری است.

 

 

 

 پیوست ها
 

  فرآیند اجرا

 مرحله اول: انتخاب/ تعیین معلم راهنما

، معلم راهنما بر اساس فهرست ارائه شده از سوی گروه های کارآموزدر این مرحله، به تناسب محل کار هر 

موظف است  کارآموزانتخاب می شود.  کارآموزآموزشی/ دبیرخانه  معاونت آموزشی )ابتدایی و متوسطه( از سوی 

اعلام شده دانشگاه به هنگام حضور و فعالیت در مدرسه با معلم راهنمای خود مراوده ی کارآموزبر اساس برنامه 

داشته باشد و با نظر ایشان، به تولید و طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه یادگیری حرفه ای خود اقدام کند. مسئولیت 

ل یا مشترک، بر عهده معلم بر مبنای سرفصل، به طور مستق کارآموزای آموزش، نظارت و ارزیابی عملکرد حرفه

ی لازم را هاای خود را زیر نظر معلم راهنما تنظیم و گزارشملزم است برنامه توسعه حرفه کارآموزراهنماست و 

ی لازم را برای اصلاح/ نهایی سازی برنامه، هاطبق زمان بندی پیش بینی شده در توافق با ایشان، ارائه و بازخورد

 . دریافت کند و بکار گیرد

 

 : نسبت و وظایف معلم راهنما و کارآموز در درس کارآموزی1جدول 

 کارآموزوظایف  وظایف معلم راهنما زمان

فعالیت پیش 

 نیاز

، آشنایی با کارآموزمطالعه سوابق 

یی هاو زمینه ها، علایق، توانمندیهاویژگی

 که نیازمند کسب تجربه است. 

/  32مطالعه موقعیت آموزشی و تربیتی مدرسه/ کلاس محل خدمت و تبیین مسئله

ای با آن روبرو خواهد بود. ی تربیتی و آموزشی که در فرآیند عمل حرفههامسئله

ها، چگونگی ارزیابی برنامه و نوع / فعالیتهاطراحی و تدوین برنامه، روش

                                                 
 تواند بهبود عملکرد شناختی، عاطفی و..... دانش آموزان، بهبود فرآیند آموزش، رشد ابعاد مختلف وجودی یادگیرنده وباشد.میمسئله  -32 
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سوی ی ارائه شده از هابازخورد به روایت

 کارآموز

ی اجرای برنامه ارائه خواهد شد. تعیین کلاس/ مستنداتی که برای دفاع از اثربخش

ای در آن به تجربه گذاشته خواهد شد. ثبت و ی حرفههاکه یادگیری 33ایپایه

 تحلیل و تفسیر تجربیات حاصل از نشست با استاد/ معلم راهنما. 

، هابا ظرفیت کارآموزآشنا نمودن  شهریورپایان

ی موقعیت آموزشی و تربیتی هامحدودیت

ای که منجر به در ابعاد مختلف، به گونه

شناخت موقعیت و تصمیم گیری برای 

 ای شود.  ورود به عرصه عمل حرفه

کنترل واحد یادگیری طراحی شده از 

 منظر دانش موضوعی/ روشی

ی ارائه شده از ها/ توصیههاای بر اساس پیشنهاداصلاح/ بازنگری برنامه توسعه حرفه

نما. طراحی واحد یادگیری )بر اساس فرم پیوست برای مهر سوی استاد/ معلم راه

ی یادگیری طراحی و تدوین هاماه( جهت اجرا در سطح کلاس درس. کلیه واحد

 شده باید به تأیید معلم راهنما برسد. 

ی یادگیری )تکالیف یادگیری، مواد و منابع ها، طراحی و تدوین واحدهاکلیه روایت

ی ارائه شده از سوی استاد/ معلم ها...( به همراه بازخوردآموزشی مورد استفاده و

ای به صورت ناظام مند ثبت و ضبط شود )این راهنما باید در پوشه توسعه حرفه

ی با ذکر تاریخ/ موضوع/ افراد مشارکت کننده کارآموزامر باید از آغاز تا پایان دوره 

 شود(. انجام  کارآموزتوسط  -استادراهنما/ همقطاران معلم/–

طول سال 

 تحصیلی

 کارآموز معلم راهنما

برای  کارآموزبرگزاری نشست حضوری با  ماه اول

، هابررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت

و برنامه  ها، پاسخ به پرسشهامحدودیت

ریزی برای جلسات تدریس بر اساس 

و سطوح عملکرد در برنامه توسعه  هاملاک

 ای. حرفه

ی آموزشی/ تربیتی در هاگیری تدوین شده و انجام سایر فعالیتتدریس واحد یاد

 سطح مدرسه 

 ثبت تجربیات در قالب روایت 

 ی یادگیری برای ماه دوم و سومهاطراحی و تدوین واحد

ماه دوم و 

 سوم 

برای  کارآموزبرگزاری نشست حضوری با 

، هابررسی عوامل تأثیر گذار بر موفقیت

و برنامه  هاپرسش ، پاسخ بههامحدودیت

 ریزی برای جلسه بعدی آموزش.

 کارآموزنظارت بر عملکرد 

ی آموزشی/ هاتدریس بر اساس واحد یادگیری تدوین شده و انجام سایر فعالیت

 تربیتی

 طراحی و تدوین واحد یادگیری برای ماه چهارم

برنامه ریزی برای ثبت و ضبط مستندات از عملکرد دانش آموزان در فرآیند 

 ،هاآموزش ونحوه بازخورد به یادگیرنده

 تدوین برنامه ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان بر اساس اهداف برنامه درسی/

 ی یادگیری های پیش بینی شده در واحدهاشایستگی

  هاثبت تجربیات در قالب روایت

 ی یادگیری برای ماه چهارمهاطراحی و تدوین واحد

سه ماهه اول به همراه مستندات به استاد راهنما )گزارش  ارائه گزارش عملکرد از

 باید به تأیید معلم راهنما رسیده باشد(

برای  کارآموزبرگزاری نشست حضوری با  ماه چهارم

ی هاطراحی، اجرا و ارزیابی از آموخته

 الب روایتتدریس بر اساس واحد یادگیری تدوین شده و ثبت تجربیات در ق

ارزشیابی پایانی از یادگیری دانش آموزان بر اساس  برنامه ریزی برای

                                                 
عهده خواهند داشت. انتظار ی مختلف را بر ها/ درسهاان بر اساس زمان پیش بینی شده در برنامه مدرسه مسئولیت تدریس در کلاسکارآموزهریک از  -33 

ای خود در پایان دوره انتخاب یک کلاس/ درس را برای مطالعه، کسب و تحلیل و تفسیر، مستند نمودن تجربیات جهت دفاع از عملکرد جرفه کارآموزرود می

 نماید. 
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 دانش آموزان بر اساس برنامه اجرا شده. 

ارزیابی نتایج کسب شده از سوی دانش 

ارزشیابی پایان ترم/ دوره زمانی آموزان در 

، پاسخ به هامورد نظر، شناسایی محدودیت

و برنامه ریزی برای شروع ترم  هاپرسش

جدید/ دوره جدید آموزش به گونه ای که 

در  کارآموزقادر به اصلاح/ بهبود عملکرد 

 موقعیت واقعی باشد.

 ی یادگیری اجرا شده، های پیش بینی شده در واحدهاشایستگی

ارزیابی عملکرد خود بر اساس نتایج ارزیابی از یادگیری دانش آموزان و تعیین نقاط 

 ای  وسعه حرفهای، و بازنگری در برنامه تقوت و ضعف عملکرد حرفه

ی یادگیری برای ماه هاو طراحی و تدوین واحد هاثبت تجربیات در قالب روایت

 پنجم و ششم و تعیین نقاط بازنگری شده بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی

ماه پنجم و 

 ششم

برای  کارآموزبرگزاری نشست حضوری با 

، هابررسی عوامل تأثیر گذار بر موفقیت

و برنامه  هاپاسخ به پرسش ،هامحدودیت

 ریزی برای جلسه بعدی آموزش.

 کارآموزنظارت بر عملکرد 

ی آموزشی/ هاتدریس بر اساس واحد یادگیری تدوین شده و انجام سایر فعالیت

 تربیتی

 طراحی و تدوین واحد یادگیری برای سه ماهه آخر سال تحصیلی

انش آموزان در فرآیند برنامه ریزی برای ثبت و ضبط مستندات از عملکرد د

 ،هاآموزش ونحوه بازخورد به یادگیرنده

  هاثبت تجربیات در قالب روایت

ارائه گزارش عملکرد از سه ماهه دوم به همراه مستندات به استاد راهنما )گزارش 

 باید به تأیید معلم راهنما رسیده باشد(

ماه هفتم، 

 هشتم، نهم

ایج بر اساس نت کارآموزارزیابی عملکرد 

 یادگیری دانش آموزان 

ی ارزیابی و تعیین سطح هاتکمیل فرم

کسب شده و  ایی حرفههاتوانایی

چگونگی دنبال نمودن مسیر توسعه 

 ای در آیندهحرفه

 کارآموزنظارت بر عملکرد 

ی آموزشی/ هاتدریس بر اساس واحد یادگیری تدوین شده و انجام سایر فعالیت

 تربیتی

بی از عملکرد دانش آموزان در پایان دوره آموزشی و ثبت و ضبط مستندات ارزشیا

 جهت ارائه بازخورد به دانش آموزان

  هاثبت تجربیات در قالب روایت

ای بر اساس تجربیات کسب شده به همراه بررسی و بازنگری در برنامه توسعه حرفه

 ه شواهد و مستندات و ارائه آن در قالب گزارش پایانی/ مقال

 

 کارآموز معلم راهنما پایان دوره

و تعیین  کارآموزبرگزاری نشست پایانی با  

بر اساس سطوح و  هاسطح توانایی

ی تعیین شده در برنامه به همراه هاملاک

مستندات کافی )مجموعه مستندات ارائه 

در طول دوره  کارآموزشده از سوی 

آموزشی( و ارائه تأییدیه مبنی بر اتمام 

 ی کارآموزدوره 

 

ای ی کسب شده بر مبنای برنامه توسعه حرفههاحضور در جلسه و دفاع از توانایی

ی باید همراه با مستندات و تأیید استاد کارآموز)تغییرات برنامه در طول دوره 

 کارآموزراهنما باشد( به همراه مستندات و شواهد جمع آوری شده در طول دوره. 

خود در آینده  ایگی دنبال نمودن مسیر توسعه حرفهبرای کسب تأییدیه باید چگون

 ی مورد نظر ارائه نماید.هارا در قالب محور

 

 

 



 ای( ویژه ارزیابی استاد داور/ معلم راهنما/ مدیر گروه تربیت حرفه6کاربرگ )
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 امتیاز  ایی حرفههای ارزیابی فرایند کسب تواناییهامعیار هاملاک
 61نتیجه ارزیابی فرایندیادگیری

 9سطح  1سطح  6سطح 

 تعریف واضح و روشن از نیاز/ مسئله نیاز سنجی

 تحلیل موقعیتی که قرار است در آن دست به عمل بزند

 تعیین دامنه دانش تخصصی مورد نیاز

 نیازتعیین دامنه دانش تربیتی مورد 

 ایمنطق برنامه توسعه حرفه

 ایاهداف برنامه توسعه حرفه

 ایو سطوح ارزیابی موفقیت برنامه توسعه حرفه هاملاک

 تأمل و بازاندیشی

    

 مطالعه موقعیتطراحی و 

 آموزاندانش یهاشناسایی ظرفیت/ توانایی -

 ها(تعیین حدود محتوا )مفاهیم و مهارت -

 یادگیری تعیین پیامد -

 و سطوح عملکرد یادگیرندگان هاتعیین ملاک -

    

 های یادگیریطراحی فرصت

 برقراری ارتباط 

 تجربه کردن 

 به کاربستن 

 به اشتراک گذاشتن 

 انتقال به موقعیت جدید 

    

 هاسنجش آموخته

 ی سنجش در فرآیند آموزش هاراهبرد

 ی سنجش در پایان واحد یادگیریهاراهبرد

 ف عملکردیتکالی

    

     تأمل و بازاندیشی

                                                 
دات ضروری ی درج گردد. ضمیمه نمودن مستنکارآموزو سطوح عملکرد برنامه  هاتوضیحات بر اساس ملاک -12 

 است.

 گردد.میی یادگیری طراحی و تدیون شده تکمیل هااین بخش به تفکیک واحد  -33 
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 ی یادگیریهاگزارش فرآیند اجرای واحد اجرا و پایش

ی توسعه ها)بر اساس اهداف ملاک هاپیش بینی -

 ای(حرفه

ی ایجاد شده در فرآیند یادگیری و نحوه بهره هاظرفیت -

 آن برای دستیابی به سطوح بالای یادگیری ازبرداری 

 و نحوه مدیریت آن  هامحدودیت -

 آنچه آموختم -

 آنچه حفظ خواهم کرد -

 آنچه تغییر خواهم داد -

 رفتگآنچه در آینده بکارخواهم  -

    

 ایتحقق اهداف برنامه توسعه حرفه

 ای( خودارزیابی )میزان تحقق اهداف برنامه توسعه حرفه -

 تأثیر بر میزان یادگیری دانش آموزان -

، موفقیت/ هاای )نوآوریی حرفههاتهتحلیل و تفسیر یاف -

 ی جدید....(. ها، ایدههاعدم موفقیت

    

 مستندات 

 ها/ روایتهاروزنگار -

 با معلم راهنما/ معلمان هاگزار نشست -

 با استاد راهنما هاگزارش نسشت -

، هاکاربرگ-مستندات نتایج یادگیری دانش آموزان -

ی هاادگیری و علکردی، گزارشی یهاتصاویر، فعالیت

 دانش آموزان.....(

    

 ایبازنگری در برنامه توسعه حرفه ارزیابی

 در طول دوره هاآموخته -

 تجربیات منحصربفرد -

 آنچه با دیگران به مشارکت خواهم گذاشت -

 آنچه از دیگران آموختم -

 تصمیمات من برای آینده  -

ای را ی حرفههایی که به کمک آن تواناییهاروش -

 توسعه خواهم داد

    

 نام و امضاء معلم راهنما:                

 نام و  امضای استاد راهنمای آموزش پژوهی:               

 ای )یا نماینده وی(    نام و امضای مدیر گروه تربیت حرفه

 جمع امتیاز
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 خود صلاحیت حرفه ایآموز از مهارتارزشیابی  (:1) کاربرگ
 

 

 

 

 6931 -38تحصیلی: سال  ...............................................پردیس/ مرکز آموزش عالی: 

 :              استان:          منطقه:              مدرسه: کارآموزنام و نام خانوادگی 

 ی، روایتی کوتاه بنویسم خواهم گفت:کارآموزاگر بخواهم درباره تجربه 

 

 کردم کسب تجربه در ..........در آغاز تصور می

 

 دانم که:ی مورد نیاز در این میهاکسب تواناییبر  «ایحرفه ملأت»نقش 

 

ای را مورد بازنگری قرار دهم/ دفاع کنم های خود در فرآیند عمل حرفهایده«  تأمل بر عمل» م، باتتوانس

 ر بگذارم...ای که بر یادگیری دانش آموزان تأثیبه گونه

 

 کنم...گونه ارزیابی میرا  این« واحدهای  یادگیری» تجربه طراحی، تدوین,  اجرا و ارزیابی 

 

 تجربه تعامل با معلم راهنمابه من آموخت که:  

 

 گونه دفاع کنم.ای خود ... اینهای حرفهتوانم از تواناییاکنون به عنوان یک معلم می

 

 کنم.....اکنون احساس می

 

 ای کنم، خواهم گفت...ای در این دوره توصیهان برای یادگیری حرفهکارآموزاگر بخواهم به سایر 

 

 های من به عنوان یک معلم  این است که.......ترین دغدغهاکنون مهم

 

 ای خود در آینده قصد دارم...برای توسعه حرفه
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 ای کارآموزهاز صلاحیت حرف ارزیابی مدیر مدرسه (:9)کاربرگ 

 

 26-21پردیس/ مرکز آموزش عالی: ..............................................................  سال تحصیلی:

 ...................................................... .............................................. استان/ شهر:................................... منطقه/ ناحیه آموزشی:مشخصات محل کارآموزی: 

 ..................................... نام مدیر مدرسه: ..................................................... ....................................................... دوره :...................................... پایه:مدرسه: 

 .............................................................................آدرس پستی مدرسه:............................................. معلم راهنما: ................................ شماره تلفن مدرسه:

 ادگی:                            رشته تحصیلی:                             شماره پرسنلی مهارت آموز:: نام و نام خانوکارآموزمشخصات 

 

 
 امتیاز                                       

 هاگویه
 عالی خوب  متوسط   

    نظم و انضباط 3

    مسئولیت پذیری 2

    رعایت مقررات 3

    رعایت پوشش متعارف 1

    ی مدرسه هامشارکت جویی در فعالیت 5

    تعامل با دانش آموزان/ همکاران/ اولیاء 6

    جمع
 

 :کارآموز« ایتوسعه حرفه»هایی برای کمک به ارائه توصیه

 

 های شناسایی شده )با ذکر شواهد(:ها و تواناییظرفیت 6

 

 :کارآموزای پیشنهادهایی برای توسعه حرفه 1

 

 تاریخ:                                                 نام خانوادگی مدیر مدرسه نام و 

 مهر و امضاء مدیر مدرسه                                                   
 



 

  
 بخش دوم

 

 «آموزش ژپوهی   »  راهنمای عملی ردس
 انکارآموز ربای استادان راهنما  و   

 
گاهتهیه شده توسط معا   ونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانش

6931 
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 مقدمه

امروزه مدارس و معلمان با چالش بزرگی روبرو هستند و آن غیر قابل پیش بینی بودن نیازهای 

یادگیرندگان در دنیای پیش روست. معلمان باید به این پرسش پاسخ دهند که چه تغییراتی در 

یابی موجب خواهد شد تا دانش آموزان دانش بنیادین برنامه های درسی، روش های آموزش و ارزش

و در عین حال قابل تغییر و غیر قابل پیش بینی را برای پاسخ به نیازهای خود برای زندگی مؤثر 

در دنیای آینده یاد بگیرند. پاسخ به این پرسش نیازمند پذیرش مسئولیت از جانب همه 

 خص معلمان است. اندرکاران امر تعلیم و تربیت و به طور مشدست

ای ان برای غنی سازی یادگیری و تولید دانش حرفهکارآموزآموزش پژوهی به عنوان روشی مؤثر به 

ای مورد نیاز برای تولید و به اشتراک گذاری دانش آموزش را کمک می کند و توانایی های حرفه

ست و آنان برای کسانی فراهم می کند که عرصه اصلی فعالیت آنان، محیط های آموزشی ا

معتبرترین راویان رخدادهای آن هستند. آنچه از آموزش در کلاس درس رخ می دهد، اولین بار در 

معرض چشمان تیزبین معلم تبلور می یابد و اگر معلمان خود را به ابزار پژوهش مجهز سازند، آنان 

ی برای ورود می توانند به تدوین نظری وقایع عملی کلاس درس بپردازند. آموزش پژوهی، فرصت

معلمان آینده به عرصه پژوهش های آموزشی است و می تواند بزرگترین سرمایه آموزش پژوهی را 

برای کشور فراهم کند. آموزش پژوهی، مبتنی بر تبیین مسئله، طراحی، عمل، بازاندیشی، و 

ان با بهره بازبینی یافته های پژوهشی و آماده سازی آنها برای به اشتراک گذاری است. مهارت آموز

آموزند که چگونه به مطالعه و تحلیل موقعیت های آموزشی/ تربیتی گیری از این روش نه تنها می

و مسایل  نهفته در بطن آن بپردازند، بلکه قدرت ریسک پذیری خود برای به تجربه گذاشتن ایده 

ن تجربیات در ای را نیز تقویت می کنند. کسب ایهای جدید و دستیابی به یادگیری مداوم حرفه

دوره مهارت آموزی، آنان را با چالش های پیش رو آشنا نموده و کمک می کند تا پیچیدگی 

موقعیت های واقعی آموزشی و تربیتی را درک کنند و توان گفتگوی عالمانه با یکدیگر را کسب 

 نمایند. 

 

 ایچرخه تأمل حرفه

ی عمل یاد می گیرند؛ با این تفاوت که معلمان همانند دانش آموزان، از طریق عمل و تأمل بر رو

نظران حوزه صاحبآنان تجربیات بیشتر و باورهای تثبیت شده تری نسبت به دانش آموزان دارند. 

ای تأملی می دانند و معتقدند معلمان اثربخش از طریق قرار تعلیم و تربیت اساساً تدریس را حرفه
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ای خود می شوند. این نوع دانش حرفه ای، قادر به توسعهگرفتن در چرخه کاوشگری حرفه

یادگیری، ضمنی و غیر سازمان یافته و موقعیت محور است. برخی از ویژگی های این نوع یادیگری 

 عبارت است از:

 با رویه های روزانه زندگی آمیخته است؛ 

 با انگیزه درونی یا بیرونی آغاز می شود؛ 

 /استقرایی از تأمل و عمل است؛ فرآیندی استنتاجی 

 .مسئله محور است 

این شکل از یادگیری نیازمند چهار توانایی در فرد است: اول باز و راضی بودن برای درگیر شدن در 

تجربه جدید )تجربه محسوس(؛ دوم، مهارت مشاهده و تأمل که امکان نگاه کردن به تجربه از 

امکان بیرون کشیدن  زوایای مختلف را فراهم می نماید )مشاهده تأملی(. سوم، توانایی تحلیل که

ایده ها و مفاهیم منسجم از مشاهدات را تسهیل می کند )مفهوم سازی( و چهارم، مهارت تصمیم 

گیری و حل مسئله برای بکارگیری مفاهیم و ایده های جدید در عرصه عمل )آزمودن فعال ایده 

 های مختلف(. 

موقعیت آموزشی/ تربیتی و  کالبد شکافی باز و راضی بودن برای درگیر شدن در تجربه جدید:

عوامل مؤثر بر آن برای کسب اطلاع از چگونگی شکل گیری رخدادها، بررسی باورها و الگوهای 

ذهنی تأثیرگذار بر عمل آموزشی/ تربیتی در موقعیت، طرح پرسش هایی برای پاسخ دادن به آن 

 ها که منجر به بهبود موقعیت و نتایج مورد انتظار خواهد شد. 

بررسی  و تأمل که امکان نگاه کردن به تجربه از زوایای مختلف را امکان پذیر می نماید:مشاهده 

می امکان پذیر در موقعیت را تجربه تفسیر که خاصی احساسات و ارزشی هایداوری باورها، دانش،

 این امر نیازمند بکارگیری سه نوع تأمل است: تأمل بر محتوای تجربه )چه رخ داد؟(، تأمل. سازند

ها )نگاه من بر فرایندی که به کار بسته شده است )چگونه چنین اتفاقی رخ داد( و تأمل بر مفروضه

 نسبت به آنچه که روی داد، چگونگی روی دادن آن و چه اشتباهی وجود داشت؟(. 

 توانایی تحلیل که امکان بیرون کشیدن ایده ها و مفاهیم منسجم از مشاهدات را تسهیل می کنـد:

بـرای ای رخدادهای آموزشی و تربیتی در موقعیت واقعی کلاس درس، اغلب فرصت لازم سرعت بال

های تأثیرگذار را فراهم نمی کنـد. تحلیـل و تفکر و تعمق بر نکات مثبت و منفی راهبردها و روش

تفسیر رویدادها پس از کلاس یا در پایان یک روز در مدرسه، مستلزم به یاد آوردن دقیـق وقـایعی 
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ند ساعت پیش رخ داده است. ثبت تجربیات )روایت ها( و استفاده از لنزهای مختلف در است که چ

ای از زندگی در کلاس درس را در اختیار معلـم تواند تصویر کامل و همه جانبهبررسی تجربیات می

 قرار دهد و او را به سمت درک جامع و همراه با جزئیات بیشتر از تدریس و یادگیری هدایت کند. 

رت تصمیم گیری و حل مسئله برای بکارگیری مفاهیم و ایده های جدید در عمل تدریس مها

این مرحله نیازمند خلق ایده ها، تهیه طرح برای اجرایی ساختن ایده ها، بهره گیری از  واقعی:

راهبردهای مؤثر برای تأثیرگذاری بر موقعیت، بازاندیشی و ارزیابی تفکر و عمل انجام شده، اتخاذ 

 مات برای عمل در آینده و گام های بعدی است. تصمی

 

 آموزش پژوهیهای زمینه

آموزش پژوهی روشی است که معلمان برای بهسازی موقعیت یا رفع مشکلات و موانعی که در 

موقعیت های آموزشی و تربیتی با آن روبرو هستند، بکار می گیرند. این روش پژوهش به صورت 

س درس یا مدرسه بکار گرفته می شود و به اصلاح یا بهبود نظام مند و در محیط واقعی کلا

 عملکرد منجر می گردد. عرصه های اصلاح/ بهبود عملکرد می تواند شامل:

 الف: یادگیری دانش آموزان

 :تغییر در عملکرد شناختی/ آنچه دانش آموزان باید بدانند.  شناختی 

 باید قادر به انجام آن باشند: آنچه دانش آموزان عملی . 

 /باورها: آنچه در مورد خودشان یا موقعیتی که در آن قرار دارند احساس  عاطفی

 کنند. می

 ای ب: فرآیندهای عمل حرفه 

 فرآیند های آموزشیانتظار در  مورد تغییرات 

 جو مدرسه/ ارتباط با اولیاء نانتظار در فرایند های مدرسه )قوانی مورد تغییرات ،

 (.سازمانی و...

  های تدریس یا هدایت بحث )مثل مهارت ای خاصدر زمینهمعلم ای رشد حرفه

 کلاسی(. 

 های سازمانیو ساختار ی درسیج: برنامه ها 

  برنامه درسی در سطح مدرسه 

  ساختارهای سازمانی مدرسه 
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  تعامل با جامعه محلی 

فرصت عمل در موقعیت واقعی مدرسه/ کلاس  کارآموزاز آنجایی که در این مرحله از آموزش، 

درس را در اختیار دارد، لذا توصیه می شود انتخاب مسئله مورد مطالعه با نظر معلم راهنما و استاد 

راهنما صورت بگیرد. این امر کمک می کند تا روش مطالعه مسئله های آموزشی/ تربیتی تحت 

ین، برای ای استفاده گردد. علاوه بر اراهنمایی فراگرفته شود و از این توانایی در طول حیات حرفه

 کارآموزفرصت پیوند میان نظر و عمل در موقعیت واقعی تدارک می شود. درصورتی که  کارآموز

بتواند در آغاز ورود به عرصه عمل به بررسی و مطالعه موقعیت )آموزشی/ تربیتی( بپردازد و یافته 

ای و رفههای خود را برای مشخص نمودن مسئله مورد مطالعه با معلم راهنما )از منظر عمل ح

 -ارزشمندی مسئله در موقعیت واقعی( و استاد راهنما )از منظر روشن نمودن ابعاد و فرآیند علمی

پژوهشی که باید دنبال شود( به اشتراک بگذارد، زمان کافی برای طی چرخه آموزش پژوهی که در 

تظار دارد ادامه معرفی می شود در اختیار خواهد بود. از آنجایی که وزارت آموزش و پروش ان

معلمان فعالیت های پژوهشی خود را در قالب اقدام پژوهی و درس پژوهی دنبال نمایند، مفیدتر 

است مطالعه با استفاده از این دو شیوه دنبال گردد. این نوع مطالعات عمدتاً نیازمند بهره گیری از 

دار هستند و روش های کیفی است. چرا که مسایل آموزشی و تربیتی از پیچیدگی خاصی برخور

اتخاذ تصمیمات اثربخش برای این دسته از مسایل مستلزم مطالعه عمیق و همه جانبه و احتمالاً 

در تبیین  کارآموزبهره گیری از ترکیبی از روش های تحقیق است. استاد راهنما می تواند به 

کمک نماید.  مسئله از منظر نظری و پژوهشی، انتخاب روش، ابزار، شیوه تحلیل و تفسیر اطلاعات

اما اجرای آن در موقعیت واقعی کلاس درس و مدرسه مستلزم دیدن و  لحاظ نمودن شرایط و 

و  استاد و معلم راهنما موجب خواهد  کارآموزمحدودیت های موقعیت واقعی است. تعامل میان 

را قادر خواهد  کارآموزای را بیاموزد، بلکه شد تا این تجربه نه تنها شیوه مطالعه و بهبود عمل حرفه

ای خود در پایان دوره دفاع کند. نمود تا با بکارگیری روش علمی و نظام مند از توانایی های حرفه

بخواهد مطالعه خود را در قالب درس پژوهی دنبال نماید، هماهنگی با مدیر  کارآموزدر صورتی که 

  و گروه معلمان ضروری است.

 

 چرخه آموزش پژوهی

ظر به فرآیند عمل و تأمل بر آن است. در گام نخست مهارت آموز به کمک ناپژوهی  آموزشچرخه 

توصیف موقعیت )به صورت عینی و به دور از داوری/ تفسیرهای شخصی( و عوامل تأثیرگذار بر آن 
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)افراد، فرآیند ها و...( نقطه کانونی مطالعه )مسئله/ چالشی که با آن روبرو است( را تبیین و هدف 

ا تعیین می کند. نوشتن روایت های تأملی و تحلیل و تفسیر آن به مهارت آموز قابل دستیابی ر

برای شناسایی نقطه کانونی و پرهیز از غلبه داوری های شخصی کمک می کند. مطالعه موقعیت 

در طول حدوداً دو هفته و نگارش روایت های تأملی/ ژورنال های روزانه و تحلیل و تفسیر آن به 

قطه کانونی و تعیین هدف کمک می کند. مصاحبه با افراد درگیر در موقعیت شما در شناسایی ن

)معلمان، مدیر، دانش آموزان، اولیاء و...( می تواند زوایای پنهان و آنچه از منظر شما قابل دیدن 

نیست را آشکار نماید. همانگونه که قبلاً شرح آن رفت هدف مطالعه می تواند بر یادگیری دانش 

ای یا برنامه ها و ساختار های سازمانی متمرکز ابعاد مختلف(، فرآیندهای عمل حرفهآموزان )در 

باشد. از آنجایی که صراحت هدف در طول مسیر پژوهش تعیین کننده است، لذا تعیین ملاک ها و 

سطوح عملکرد برای هدف تعیین شده جهت ارزیابی نتایج )در فرآیند مطالعه و در پایان( ضروری 

صریح سطوح عملکرد به تحلیل و تفسیر نتایج و دفاع از آن )صرفنظر از این که نتایج  است. تبیین

مورد انتظار حاصل شده باشد یا خیر( کمک می کند. توصیف موقعیت و داده های جمع آوری 

شده اجازه می دهد تا انتخاب/ تعیین سطح عملکرد )اهداف قابل دستیابی( واقع بینانه تر انتخاب 

 شود. 

م دوم مهارت آموز نیازمند آن است تا با تأمل بر تجربیات شخصی و نیز مرور یافته های در گا

علمی/ پژوهشی دانش و تجربه پشتیبان برای ورود به عرصه عمل را تدارک ببیند. تبیین نظریه 

پشتیبانِ عمل،  فرصت واکاوی آنچه در ذهن مهارت آموز می گذرد را فراهم می کند، یعنی 

تجربی که سبب رضایت و یا نارضایتی او از نتایج حاصل از عملکرد در موقعیت را  شواهدی علمی/

قابل انتقال به آموزش پژوهی به دنبال دارد. مرور یافته ها همچنین، کمک می کند تا نتایج 

موقعیت های بعدی یا رشد و توسعه آن در پرتو تجربیات و مطالعات بعدی مهارت آموز باشد. برای 

نظریه پشتیبان عمل، ضروری است به منظور شفاف نمودن تصمیمات و دفاع از یافته دستیابی به 

ها در مرحله عمل، نقطه کانونی )مسئله( مبتنی بر یافته های علمی/ پژوهشی و نیز تجربیات با 

 استفاده از گام های زیر  تحلیل و تفسیر شود: 

 الف( تعیین فهرست نتایج قابل دستیابی؛ 

 ای مورد انتظار برای نتایج فهرست شده؛ب( تعیین پیامده

 پ( ارزیابی نتایج مورد انتظار؛

 در پرتو یافته ها و پژوه  آموزشت( تعیین نتایج مورد انتظار از 
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 ث( تعیین و تبیین متغیرهای )تبیین مفهومی و عملیاتی( قابل بررسی. 

 

 در گام سوم؛ مهارت آموز نیاز دارد تا: 

ی تواند متمرکز بر عمل باشد به این معنا که چه کاری به واقع پرسش های پژوهش )پرسش ها م .3

در سطح مدرسه یا کلاس درس انجام شده است؟ متمرکز بر تغییر باشد به این معنا که چه 

تغییراتی تحت تأثیر مقاصد مورد انتظار در سطح مدرسه یا کلاس درس ایجاد شده است؟ متمرکز 

بطه ای بین عمل انجام شده و تغییرات وقوع یافته در سطح بر ارتباط باشد به این معنا که چه را

 کلاس درس و مدرسه وجود دارد؟(؛

شیوه اجرا/ روش جمع آوری اطلاعات )داده ها می تواند کمی یا کیفی باشد و منابع آن شامل:   .2

طرح درس ها، نتایج آزمون ها، تکالیف یادگیری، یادداشت های تأملی روزانه، مشاهدات معلم، 

اشت های معلم/ بازخوردها بر روی تکالیف دانش آموزان، پوشه کارها، خودارزیابی های دانش یادد

ها، نظرات ارائه شده از سوی والدین/ نشست ها و... است که آموزان، مواد آموزشی و گزارش پروژه

 بر حسب نوع پرسش پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد؛

فسیر یافته ها توجه به علت رخ دادن/ عدم رخ دادن نتایج روش تحلیل و تفسیر )برای تحلیل و ت  .3

مورد انتظار، این که نتایج تحت چه شرایطی رخ داده است و این که آیا در موقعیت های بعدی نیز 

اتفاق خواهد افتاد )پرداختن به چگونگی تحقق/ عدم تحقق نتایج می تواند کمک کننده باشد( آن 

 را تعیین می نماید. 

ارم: به مهارت آموز به مرور نظریه پشتیبان در پرتو یافته های پژوهش و طراحی در گام چه

ای دست می زند. تأمل بر روی یافته ها در پرتو تجربیات و یافته های عملکرد برای آینده حرفه

علمی پژوهشی دارای اهمیت است و می تواند یافته های را برای استفده شما در آینده و تبدیل آن 

اولین تجربیات  کارآموزآشکار منطقی و قابل دفاع نماید. باوجود آنکه شما به عنوان یک به دانش 

در زمینه آموزش پژوهی را دنبال می کنید، اما تأملات شما یافته های ارزشمندی را در اختیار قرار 

ای و مطالعات پیشین به شما اجازه می دهد تا به خواهد داد. چرا که تجربیات دوران مدرسه

أملات و یافته های حاصل از آن در این فرآیند اطمینان کنید. برای اطمینان بخشی از تحلیل و ت

ان، معلمان( به اشتراک بگذارید. زاویه کارآموزتفسیر خود می توانید آن را با همکاران خود )سایر 

پیدا/ دید و پرسش هایی که از سوی آنان مطرح می شود، به شما کمک می کند تا به لایه های نا
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یابید. طبقه بندی یافته ها در سه دسته بافت و زمینه  نه چندان آشکار در مطالعه خود دست

ها به شما در تحلیل و تفسیر  مطالعه )توصیف اولیه شما از موقعیت، الگوهای عمل و واکنش به آن

 عمیق تر کمک می کند. 

دی و ذخیره سازی نمایید تا از آن اطلاعات جمع آوری شده از مطالعه را به شیوه متناسب طبقه بن

در مطالعات بعدی استفاده کنید.  ترسیم مسیر مطالعات بعدی بر اساس یافته های پژوهش به 

کمک پاسخ دادن به این پرسش ها امکان پذیر است: در این تجربه چه یافته ارزشمندی وجود 

ران در مسیر رشد و توسعه داشت که مطالعه آن در آینده می تواند به من و دانش آموزان/ همکا

ای کمک کند؟ در این تجربه چه چیز بدی وجود داشت یا این که خوب پیش شخصی/ حرفه

نرفت؟ دست نیافتن به انتظارات پیش بینی شده چگونه می تواند به من در اتخاذ تصمیمات 

 ای بعدی کمک کند/ در آینده چه چیزی را جایگزین آن خواهم نمود؟ این تجربه چهحرفه

ای را به دنبال داشت؟ اگر قرار باشد از این راهبرد کمک بگیرم، چه یادگیری هایی شخصی/ حرفه

چیزی را حفظ و چه چیزی را تغییر خواهم داد و چرا؟ توصیه ها برای سایر همکاران. پاسخ به این 

 دیگر قرار خواهد داد.  آموزش پژوهیپرسش ها شما را در نقطه آغاز یک 

در پایان این دوره قادر باشد با مطالعه موقعیت  کارآموزانتظار می رود  :هدف آموزش پژوهی

راه حل  آموزش پژوهیواقعی در سطح کلاس درس و مدرسه، مسئله را شناسایی و با طی فرآیند 

های عملی را برای اصلاح یا بهبود عملکرد دانش آموزان ) اعم از عملکرد شناختی یا عاطفی(/ 

 نامه درسی و ساختار سازمانی ارائه نماید. فرآیند های آموزش/ بر
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 : ملاک ها و سطوح عملکرد برای ارزیابی درس آموزش پژوهی1جدول 

 

 

 ملاک ها 6سطح  1سطح  9سطح 

اهداف به طور شفاف نوع و ویژگی 
نتایج مورد انتظار را بیان کرده و 
ملاک ها و سطوح دستیابی به آن 

 را مشخص نموده است.

هش را تعیین نموده هدف پژو
است اما نتایج مورد انتظار را 
با کمک ملاک ها و سطح 
دستیابی به وضوح بیان 

 نگرده است 

هدف پژوهش را بیان کرده 
اما از ذکر نتایج مورد انتظار 
خوداری کرده است. علاوه 
بر این ملاک های ارائه شده 
و سطوح دستیابی برای 
ارزیابی میزان تحقق اهداف 

 است. بیان نشده 

آموزش هدف 
 پژوهی 

دیدگاه های طرح شده به صورت 
سازمان یافته و منطقی با 
تجربیات و موقعیت مورد مطالعه 
پیوند برقرار نموده و از اهداف 
مطالعه به صورت معنادار 

 پشتیبانی می کند.

دیدگاه های طرح شده دارای 
سازمان یافتگی و نظم 
منطقی است اما پیوند میان 

قعیت مورد تجربیات و مو
مطالعه را  به وضوح تبیین 

 نمی کند. 

دیدگاه های مطرح شده به 
صورت سازمان یافته و 
منطقی پشتیبان اهداف 
مطالعه نیست و رابطه بین 
تجربیات/ موقعیت مورد 
مطالعه و تئوری پشتیبان 

 بیان نشده است. 

 نظریه پشتیبان

اطلاعات از منابع مختلف و با 
وری روش های متفاوتی جمع آ

شده و میزان اطلاعات جمع آوری 
شده برای پاسخ به پرسش های 
پژوهش از کفایت لازم برخوردار 

 است. 

اطلاعات از منابع و با روش 
های مختلف جمع آوری شده 
اما برای پاسخ منطقی به 
پرسش های پژوهش کفایت 

 لازم را ندارد.

اطلاعات از منابع و با روش 
های محدودی جمع آوری 

ان نمی دهد شده و نش
چگونه به پرسش های 

 پژوهش پاسخ می دهد.

جمع آوری 
 اطلاعات

اطلاعات جمع آوری شده برای 
پاسخ به پرسش های پژوهش 
عمیقاً مورد تحلیل و تفسیر قرار 
گرفته به گونه ای که می توان به 
کمک آن ازدیدگاه های طرح شده 
پشتیبانی نمود و بر اساس آن 

ده برای اقدامات بعدی در آین
 تصمیم گیری نمود.

اطلاعات جمع آوری شده 
برای پاسخ به پرسش ها 
تحلیل و تفسیر شده است اما 
منجر به ارائه چارچوبی برای 
بهره گیری از نتایج در آینده 

 نشده است.

اطلاعات جمع آوری شده 
کافی نیست و نمی توان با 
کمک آن یافته های 

 پژوهش را تبیین نمود.

تحلیل و تفسیر 
 هایافته 

با ارائه راهکار هایی به وضوح 
نشان می دهد که چگونه نتایج 
پژوهش برای بهبود عملکرد/ 
تداوم آن در آینده بکار گرفته 

 خواهد شد. 

پیشنهاد های ارائه شده کلی 
است/ ناظر به پرسش های 

 پژوهش نیست. 

با توجه به یافته ها 
پیشنهاد مشخصی برای 
ادامه مطالعه وجود ارائه 

 ت.نشده اس

عملکرد مورد  
 انتظار در آینده 

در گزارش تنظیمی فصل بندی ها 
رعایت شده و مستندات با نظم و 
دقت کافی تنظیم شده است به 
گونه ای که قابل عرضه در محافل 

 علمی است.

در گزارش تنظیمی فصل 
بندی ها رعایت شده اما از 
نظم و دقت کافی در تنظیم 

 مستندات برخوردار نیست. 

تنظیمی با رعایت گزارش 
فصل بندی ها و به همراه 
مستندات و نظم و دقت 

 کافی تنظیم نشده است. 

 تنظیم گزارش 
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  ی آموزش پژوهیفرآیند اجرا

( به کارآموزپس از پایان دوره آموزش های نظری زیر نظر یکی از آموزشگران )با انتخاب  کارآموز

ی، اجرا و نتایج آن را در قالب گزارش پایانی عنوان استاد راهنما فرآیند آموزش پژوهی را طراح

 ارائه می نماید. 

 

 وظایف استاد راهنما

ان به منظور آشنایی آنان با انتظارت درس کارآموزبرگزاری جلسات توجیهی با  -

 در پایان دوره کارآموز، وظایف و نحوه ارزیابی از عملکرد «آموزش پژوهی»

ن تحت پوشش از طریق برگزاری نشست/ اکارآموزتعامل از نزدیک میان آموزشگر و  -

ی زمانی یک هاو ارائه بازخورد به موقع و سازنده حداقل در فاصله هامطالعه گزارش

 ماهه

و ارائه بازخوردهای مورد نیاز برای ایجاد  کارآموزمطالعه طرح تدوین شده از سوی  -

و  هااکانسجام و هماهنگی میان توصیف موقعیت )شناسایی مسئله(، اهداف، و مل

 سطوح عملکرد 

بررسی شیوه اجرای برنامه آموزش پژوهی: روش مطالعه، روش جمع آوری اطلاعات،  -

 روش تحلیل و تفسیر اطلاعات، شواهد و مستندات جع آوری شده و ارائه بازخورد 

نظارت بر فرآیند آموزش پژوهشی در عمل: فرآیند اجرای طرح، مداخله ها، ثبت و  -

 ضبط مستندات و...

و مستند نمودن فرایند یادگیری  آموزش پژوهیدر فرآیند  کارآموززیابی عملکرد ار -

  کارآموزای حرفه

ان و ارزیابی )تعیین کارآموزبرگزاری نشست پایانی به منظور ارائه یافته ها از سوی  -

 سطح دستیابی به اهداف( بر اساس مستندات ارائه شده

ان در طول کارآموزی ها/ فعالیتهامستندسازی تجربیات حاصل از برگزاری نشست -

 دوره آموزشی

تشکیل جلسات بحث و گفتگو فردی، گروه کوچک و جمعی در طول دوره آموزشی  -

 ی به موقعهاپیرامون تجربیات حاصله و انجام مداخله
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محاسبه ساعت کار/ حق الزحمه استاد راهنما مشابه درس پروژه در دوره کارشناسی  -

 پیوسته می باشد. 

 

 کارآموز وظایف -

تهیه طرح آموزش پژوهی شامل: توصیف موقعیت، تعیین نقطه کانونی )مسئله(،  -

تدوین اهداف، ملاک ها و سطوح موفقیت، تعیین روش پژوهش، روش و ابزارهای 

 جمع آوری اطلاعات و ارائه آن به استاد راهنما جهت تأیید

راهنما برای  اجرای طرح آموزش پژوهی و ارائه گزارش های مرحله ای به استاد -

 دریافت بازخورد و اعمال آن در فرآیند اجرا

 حضور در جلسات/ سمینارهای پیش بینی شده از جانب استاد راهنما  -

 ای و تدوین بیانیه خودارزیابی از فرآیند یادگیری حرفه -

 هماهنگی با مسئولین مدرسه برای اجرای طرح آموزش پژوهی  -

 ک مقاله علمی برای انتشارتدوین و تنظیم گزارش پایانی در قالب ی -

 ارائه مقاله به نشریات علمی یا همایش های علمی و دریافت پذیرش -

پژوهی و تجارب آن به عنوان یک کنشگر فعال عرصه تشریح فرایند آموزش -

 پژوهیآموزش

 

 ارزشیابی پایانی درس آموزش پژوهی

تولید نهایی انجام  به طور خاص بر اساس« آموزش پژوهی در عرصه عمل»ارزشیابی در درس  -

 شود:گذاری میپذیرد و تولید نهایی به شرح زیر نمرهمی

  31نمره : حداکثر پیش بینی شدهتنظیم گزارش مورد تایید استاد راهنما در قالب 

  :31نمره تولید مقاله و دریافت پذیرش از همایش علمی 

 32نمره ترویجی: -تولید مقاله و دریافت پذیرش چاپ از مجله علمی 

 22نمره پژوهشی: -تولید مقاله و دریافت پذیرش چاپ از مجله علمی 

با نام  امتیاز خواهد بود کهدر صورتی واجد  انتشار یافته )یا دارای پذیرش(مقاله 

)بر  ت آموز و استاد راهنما )فقط همین دو نام( و با انتساب به دانشگاهمشترک مهار

باشد. منتشر شده دانشگاه(و فناوری  اساس فرمت اعلام شده معاونت پژوهشی
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 ( ویژه ارزیابی استاد راهنما1کاربرگ )

 

 6931-38سال تحصیلی:   ............................................پردیس: 

مشخصات محل  ............................................. ..................... رشته تحصیلی: نام و نام خانوادگی:آموز: مشخصات مهارت
 .................................. ......................منطقه/ناحیه آموزشی: استان/ شهر:مهارت آموزی: 

 .......................................................... پایه:................... نام مدیر مدرسه: .... ........................ دوره:مدرسه: 

 ........................................... ...........................................................شماره تلفن: آدرس پستی مدرسه:

 ... نام معلم راهنما: ................ ................................................................... :کارآموزآدرس الکترونیکی 
 هاملاک

 ی سطح موفقیتهامعیار
 نتیجه ارزیابی آموزش پژوهی امتیاز 

 9سطح  1سطح  6سطح   
هدف های 

 شدهتدوین 
آموزش  برای

 پژوهی

 مطالعه موقعیت 
 تعیین نقطه کانونی )مسئله( 

 تعیین اهداف 
 ملاک ها و سطوح دستیابی 

    

شناسایی و 
معرفی نظریه 

 پشتیبان

ارتباط و انسجام نظریه/ نظریه 
 های پشتیبان

 به روز بودن یافته های علمی
 ارجاعات و مستندات 

تبیین دیدگاه های طرح شده به 
 صورت سازمان یافته و منطقی 

ارتباط  تجربیات/ موقعیت مورد 
 مطالعه با نظریه ها.

    

چگونگی و 
اعتبار روش 
جمع آوری 

 طلاعاتا

 تنوع منابع اطلاعاتی
تنوع روش های جمع آوری 

 اطلاعات
 اعتبار اطلاعات جمع آوری شده 

 کفایت اطلاعات 

    

 تحلیل و تفسیر یافته ها تحلیل و تفسیر
ارتباط یافته ها با نظریه های 

 پشتیبان 
 ارتباط یافته ها با شواهد 

 عمق تحلیل و تفسیر
 چندجانبه بودن یافته ها

    

کرد مورد عمل
 انتظار در آینده

 آنچه  تداوم خواهد یافت 
 آنچه تغییر خواهد کرد
 آنچه بهبودخواهد یافت

آنچه به عنوان موضوع اقدام/ 
 مطالعه بعدی قرار خواهد گرفت 

    

تنظیم مقاله 
 علمی

 رعایت ساختار مقاله 
 رعایت نکات نگارشی 
 نوآوری و اعتبار مقاله 

    

 جمع امتیاز هنما:نام و امضاء استاد را
 

 در این درس ضروری است. 61کسب حداقل نمره 



 

 

 

 

 سوم بخش
 

 
 

 دوره توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی  دستورالعمل
 
 

 6931آبان ماه 
 

 تهیه شده توسط حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 
 

 

 .راز اول استطى ما، نقش قش معلم و مربى در جامعهن

 ()مقام معظم رهبری
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 مقدمه

دیرباز از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است و در برهه کنـونی  در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما، معلم از

هم به عنوان کارگزار اصلی نظام آموزش و پرورش نقش محوری ایفا می کنـد، زیـرا علـاوه بـر نقـش 

آمـوزان، بخـش اصـلی هدایتی، حمایتی،  تقویتی و سامان دادن بـه فعالیـت هـای یـادگیری دانـش 

 مسئولیتِ زمینه سازی مناسب برای  رشد هماهنگ ابعاد وجودی آنان نیز به عهده معلم است.

بر این اساس معلم شایسته، معلمی است که راه و رسم چگونه آموختن، چگونه تغییـر دادن، متحـول 

سـازی و کسـب شدن و در یک کلام چگونه زیستن را به دانش آموزان می آموزد و همزمـان بـه خود

وارتقاء مداوم شایستگی های معلمی خویش توجه دارد. چنین معلمی علاوه بر اینکه عشق، علاقه، توان 

و استعداد معلمی داشته باشد، بایدبرای ایفای چنین مسـئولیت خطیـری در ابعـاد  گونـاگون بخـوبی 

یـان بـا هـدف نهادینـه آمادگی داشته باشد.در این راستا معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه فرهنگ

کردن نگاه یکپارچه به فرایند تعلیم و تربیت با رویکرد تعالی بخشی در کلیه مولفه های نظام تعلیم و 

حرفه  و علمی تربیتی، اعتقادی، توانمندیهای و شایستگی ها مستمر توسعه و 31تربیت رسمی عمومی

 21اجتماعی مهـارت آمـوزان مـاده ، اقدام به برگزاری دوره توانمندسازی فرهنگی و 35فرهنگیان ای

 نموده است. 

برگزاری این دوره های مهارتی و فرهنگی می تواند به آماده سازی مهارت آموزان و به تبع آن در 

آینده به افزایش مشارکت و اثر بخشی تربیتی و اجتماعی آنان در مدارس کمک نماید؛ در این زمینه 

ول بنیادین به عنوان سند بالادستی و رعایت ملاحظات سعی گردیده تا با مطالعه و بررسی سند تح

نظری ، به اجرایی و عملیاتی نمودن بخشی از اهداف و برنامه ها ی نظام تعلیم و تربیت پرداخت.در 

این راستا دستورالعمل توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی مهارت آموزان به شرح زیر تدوین و جهت 

 اجرا اعلام می شود.

 

 ت کلیا :1ماده

دانشگاه فرهنگیان دانشگاهی است که با هدف تامین و تربیت معلمانی موٌمن و معتقد به مبانی دینی 

و ارزش های اسلامی و انقلابی، دارای فضائل اخلاقی و ارزش های والای انسانی،کارآمد و توانمند در 

ی دانشگاه در طراز جمهوری اسلامی تاسیس گردیده است. بر این اساس معاونت فرهنگی و اجتماع

                                                 
 سند تحول بنیادین2راهبرد کلان-14 

 سند تحول بنیادین11راهبرد کلان -15 
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راستای تکوین هویت و شخصیت معلمی مهارت آموزان جذب شده می بایست برنامه ریزی لازم و 

اساسنامه دانشگاه،  21مشخصی را در زمینه های فرهنگی و اجتماعی معمول نماید. براساس ماده 

بران فرهنگیان برای جشورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه 36/32/22مورخ  121مصوب جلسه 

دانشجوی فارغ التحصیل سایر 1222وپرورش اقدام به جذب حدود کمبود نیروی انسانی وزارت آموزش

نمود تا پس از طی دوره  25دانشگاه های کشور در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 

نت آموزشی تخصصی حرفه معلمی امکان حضور در مدارس کشور را پیدا نمایند. به همین منظور معاو

اجتماعی برای فراهم سازی زمینه های توانمندسازی فرهنگی، تربیتی و اجتماعی مهارت  -فرهنگی 

آموزان، با بهره گیری از اسناد بالادستی و با توجه به محدودیتهای مختلف طرح چهار مرحله ای را در 

راجع به داشته ها و دستور کار قرار داده است. در گام اول برنامه بایستی اطلاعات اولیه و پایه ای 

معلومات فرهنگی و اجتماعی مهارت آموزان را  احصاء نمود . فلذا مهارت آموزان عزیز به سامانه سجفا 

مراجعه و نسبت به ثبت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خویش که در طول تحصیلات دانشگاهی 

 کسب نموده اند، اقدام می نمایند.

از سند تحول بنیادین می   33رد توجه است، اجرایی نمودن راهبردیکی از اهدافی که در این دوره مو

باشد که در آن به توسعه مستمر شایستگی ها و توانمندی های اعتقادی،علمی، تربیتی و حرفه ای 

فرهنگیان تاکید شده است که در مرحله دوم محقق می شود. در این زمینه کتب و فیلم های با 

یتی به صورت خودآموز در اختیار مهارت آموز قرارداده می شود تا محوریت اعتقادی، فرهنگی و ترب

 ضمن مطالعه،  به نقد و بررسی آنها بپردازد.

 و نخبگان تجربه و دانش از بهینه مبنی براستفاده1/31در مرحله سوم و در راستای راهکار

هره برده و پرورش، ضمن انجام مصاحبه با معلمان موفق، از تجارب آنها ب و آموزش پیشکسوتان

 تربیتی آنان را به ثبت می رساند. -مهمترین تجارب فرهنگی

در مرحله چهارم و پایانی نیز مهارت آموز ضمن بهره گیری از یافته ها  و شناسایی مسائل و مشکلات 

و براساس مطالب تئوری و همچنین تجربه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، به  ارائه راهکار و تدوین 

 ی پردازد.نقشه راه م
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 اهداف دوره :2ماده 

هدف اصلی این دوره، با توجه به شرایط خاص مخاطبان، ایجاد آمادگی در مهارت آموزان برای ایفای 

نقش موثر تربیتی و اجتماعی توسط ایشان در فضای آموزشی و مدرسه و عملیاتی نمودن معلم به 

 مثابه مربی است، ازجمله اهداف دیگر آن بدین شرح است:

 شنایی مهارت آموزان با اصول و مبانی فرهنگ و تربیت اسلامیآ .3

 ایجاد شرایط لازم برای جامعه پذیری و تقویت روحیه مشارکت اجتماعی معلمان .2

 تدارک زمینه های مواجه با عناصر  تقویت کننده منش و اخلاق معلمی .3

خود در حوزه  آشنایی با معلمان موفق و استفاده از تجربیات آنان برای افزایش توانمندی .1

 معلمی

 : سطوح اجرای دوره3ماده

 دوره توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی مهارت آموزان در دو سطح اجرا می شود:

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  .3

 پردیس های سراسر کشور .2

درمعاونت فرهنگی و اجتماعی  21با تشکیل دبیرخانه دوره توانمندسازی فرهنگی مهارت آموزان ماده 

انشگاه ضمن تهیه و تدوین محتوی و سرفصل های دوره، بر نحوه اجرا نیز نظارت می شود.  در این د

زمینه کارگروه اجرایی و کارگروه راهبری تشکیل و در خصوص محتوی و سرفصل های آن با کمک 

وره  اساتید مجرب اقدام می نمایند. تهیه منابع و ارسال آن و همچنین مستندسازی و نظارت عالی بر د

 برعهده این معاونت خواهد بود. 

-2رئیس پردیس -3در سطح هر پردیس هم  کارگروه مشورتی با ترکیب افراد ذیل تشکیل می گردد :

یک استاد  -1کارشناس مسئول یا کارشناس فرهنگی،-3معاون آموزشی، فرهنگی و پژوهشی پردیس

این کارگروه علاوه بر همفکری و (. وظیفه اصلی 21مشاور فرهنگی)مرتبط با مهارت آموزان ماده 

  هماهنگی های لازم،  اجرای مطلوب دوره براساس شیوه نامه و دستورالعمل خواهد بود.
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 مراحل و برنامه زمانی :3جدول شماره 

 توضیحات امتیاز بازه زمانی فعالیت مراحل

بارگذاری اطلاعات عمومی و  -6

شایستگی ها توسط مهارت 

 آموزان

آبانماه لغایت  32هارت آموزان می توانند از م 13 آذرماه

آذرماه مستندات توانمندی ها و شایستگی های 32

 خود را در سامانه سجفا بارگذاری نمایند

تلخیص و نقد کتاب و فیلم  -1

 و ثبت در سامانه سجفا

دیماه 32لغایت  3مهارت آموزان می توانند از  73 دیماه

واستاد مشاور نسبت به بارگذاری اثر اقدام نماید 

 روز اقدام به داوری آثار می نماید22درطول مدت 

مصاحبه با معلمان موفق و  -9

 پیشکسوت

بهمن ماه 32لغایت  3مهارت آموزان می توانند از  11 بهمن ماه

نسبت به بارگذاری اثر اقدام نماید واستاد مشاور 

 روز اقدام به داوری آثار می نماید22درطول مدت 

 اسفند 22لغایت  3مهارت آموزان می توانند از  633 اسفندماه راهتهیه نقشه  -1

نسبت به بارگذاری اثر اقدام نماید واستاد مشاور 

 روز اقدام به داوری آثار می نماید22درطول مدت 

 

 : بودجه بندی امتیاز4ماده 

بخش سوم  امتیاز ،12امتیاز ، بخش دوم 12نمره دارد که شامل: بخش اول215کل امتیاز چهاربخش  

نمره از مجموع 31175امتیاز دارد. لازم به یادآوری است که کسب  322امتیاز و بخش چهارم  55

درصد نمره 65نمره الزامی است و مهارت آموز محترم در هر مرحله باستثنای مرحله اول بایستی 215

 را به عنوان حداقل امتیاز کسب نماید.

 : مراحل و فرآیند اجرا5ماده

ن محترم مطابق با برنامه زمانی پیش بینی شده بایستی مراحل ذیل را براساس مهارت آموزا

 دستورالعمل به انجام برسانند:
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 : مرحل فعالیت فرهنگی و اجتماعی3شکل شماره 

 

اعی فرهنگی و اجتم: مهارت آموزان  محترم  می بایست نسبت به بارگذاری فعالیت های مرحله اول 

خویش که در طول تحصیل دانشگاهی انجام داده اند، در سامانه سجفا اقدام نمایند. این اطلاعات و 

شایستگی ها شامل اطلاعات فردی،سوابق تحصیلی، سوابق اجرایی، مهارتها و توانمندی ها و همچنین 

تا نسبت به  آذرماه فرصت دارند 32مقام های کسب شده می باشد. در این مرحله مهارت آموزان تا 

آذرماه نسبت به  32بارگذاری اطلاعات و فعالیتهای خویش اقدام نمایند. استاد مشاور فرهنگی از 

  می باشد.   نمره 13امتیاز این بخش  دریافت و ارزیابی آثار مهارت آموزان اقدام می نماید.

دن فیلم هایی است : در این مرحله وظیفه مهارت آموز مطالعه کتابهای معرفی شده و دیمرحله دوم

که متعاقباً اعلام می شود.مهارت آموز ضمن مطالعه و تلخیص کتابها و همچنین مشاهده فیلم ها ، 

نوشته و ارایه 36صفحه 31الی  31برداشت های ذهنی، نقد ودیدگاه خویش را براساس شیوه نامه در 

طول دوره، راهنمایی ها و  می باشد. استاد مشاور می بایست در نمره 73می نماید. امتیاز این بخش 

هدایتهای لازم را به مهارت آموز به منظور تهیه گزارش مناسب و درخور یادآور شود.لازم به یادآوری 

روزه  بوده و مهارت آموز در دیماه گزارش را مطابق با دستورالعمل 32است که مدت زمان این مرحله 

می نماید.استاد مشاور  نه سجفا بارگذاریدر ساما PDFو WORD در قالب فایل  B.lutos 31با فونت

با مراجعه به سامانه و دریافت گزارش ها، ضمن ارزیابی و داوری آثار مطابق شیوه نامه نسبت به ثبت 

 نمرات اقدام  می نماید.
 

 

 

 

 

                                                 
 کلمه می باشد122میانگین هر صفحه --1
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 های مناسب برای مرحله دوم کتاب :2جدول شماره 

 نام انتشارات نام نویسنده عنوان کتاب ردیف

 پیام نور دکتر احمدوند و دکتر مهجور فعالیتهای تربیتی و اجتماعی آشنایی با -3

مرکز فرهنگی درسهایی از  محسن قرائتی مهارت های معلمی - 2

 قرآن

 

 و آموزش پیشکسوتان و نخبگان تجربه و دانش از بهینه : در این مرحله به منظور استفادهمرحله سوم

و بهره گیری از تجارب زیسته و تلاشهای آنها در معلم  2پرورش، ضمن انجام مصاحبه با حداقل 

مواجهه با حل مسائل فرهنگی،تربیتی و اجتماعی، نکات تربیتی و آموزنده را یادداشت و تنظیم می 

نماید. در این مرحله مهارت آموز ضمن  شناسایی و مصاحبه با معلمان، از تجارب موفق و ناموفق آنها 

نتهای هر تجربه،نکته تربیتی را کوتاه اشاره می کند. این گزارش مصاحبه عمیق به عمل آورده و در ا

می باشد و  نمره 11براساس شیوه نامه تنظیم می شود. امتیاز این گزارش  صفحه35الی  32در حد 

بهمن ماه 32لغایت  3روز می باشد که از  32مدت زمان در نظر گرفته شده برای تهیه این گزارش 

اند در فرایند تهیه گزارش از استاد مشاور به منظور تنظیم گزارش دقیق، می باشد.مهارت آمور می تو

 در قالب فایل  B.lutos 31راهنمایی و کمک بگیرد. تدوین گزارش باید براساس شیوه نامه، با فونت

WORD وPDF شود. داوری آثار توسط استادمشاور فرهنگی در  بوده ودر سامانه سجفا بارگذاری

 یست روز صورت می گیرد.سطح پردیس در طول ب

: در این بخش مهارت آموز به عنوان مربی ضمن بهره گیری از یافته ها  و براساس مرحله چهارم

مطالب فراگرفته شده، مصاحبه ها و همچنین تجربه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی که در طول این 

رداخته و در آن بیان می کند مدت در مدرسه کسب نموده است، به ارائه راهکار و تدوین نقشه راه پ

که من معلم در کسوت یک مربی چه مسیری طی می کنم و از چه روشها و خط مشی بهره می 

گیرم. این گزارش شکل تحلیلی داشته و در آن به ارائه راهبردها و نحوه مواجهه با مسائل و مشکلات 

الی  32گزارش در حد اینحجم می باشد.  نمره633 پرداخته می شود. مجموع امتیاز این مرحله 

روزه بوده و از اول اسفندماه شروع 32تنظیم می شود. تهیه و تدوین گزارش در طول مدت  صفحه32

و تا پایان اسفندماه ادامه دارد. در پایان  این مرحله گزارش، اساتید مشاور فرهنگی نسبت به داوری 
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ت به اعلام نتایج  در سامانه سجفا اقدام آثار اقدام و ظرف مدت بیست روز امتیاز گزارش را ثبت و نسب

 می نمایند. 

 نظر : تجدید6ماده 

نمره( مهارت آموزان می توانند نسبت 31175پس از اعلام نتایج و عدم کسب حداقل امتیاز موردنیاز)

به نتایج ارزیابی درخواست بازنگری نمایند.بدیهی است که نتایج توسط استاد مشاور دیگری مورد 

 اوری مجدد قرار می گیرد .بازنگری و د

 

 : منابع جهت مطالعه بیشتر7ماده

ستاد ارتقاء توانمندسازی فرهنگی به منظور توسعه بینش و منش معلمی و تقویت شایستگی های 

 اجتماعی و فرهنگی مهارت آموزان منابع زیر را جهت مطالعه بیشتر توصیه می نماید:

 فیلم های پیشنهادی :3جدول شماره

فیلم عنوان ردیف  کارگردان 

3-  مهدی شاد آقای مدیر 

2-  نریمان خلیلی عشق علیه السلام 

3-  پرویز شیخ طادی خاک سرد 

1-  محمدابراهیم معیری کتونی سفید 

5-  محمدعلی طالبی یک روز سرد 

6-  فرهاد مهرانفر شعله در باد 
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 : کتاب های پیشنهادی1جدول شماره

 انتشارات نام نویسنده عنوان کتاب ردیف

در سایه نبی: شاخصهای معلمی از دیدگاه »  -3

 «حضرت امام ، رهبری و شهید مطهری
 پیام نور غلامحسین جعفری

 مدرسه دیمیترا هارتاس مشکلات زبانی و ارتباطی:راهنمایی برای معلمان - 2

 رشد جوادمحقق معلمان خوب من -3

 کتابجهان  عبدالحسین آذرنگ استادان و نااستادانم -1

 

 مشاور فرهنگی : اساتید8ماده

اساتید علاقمند و دارای سابقه فعالیت فرهنگی و اجتماعی بایستی در گام اول نسبت به ثبت نام در 

سامانه سجفا اقدام وضمن بارگذاری مدارک و مستندات لازم، با انتخاب گزینه مربوطه آمادگی خود را 

ر گام دوم معاونت محترم آموزشی، فرهنگی و در خصوص همکاری در دوره اعلام می نمایند. د

پژوهشی پردیس با کمک کارشناس محترم فرهنگی و براساس شیوه نامه ارسالی نسبت به شناسایی و 

انتخاب مدرسین  اقدام می نمایند. نحوه انتخاب مدرسین بدین گونه است که براساس رزومه و 

ه در پودمان دوم،  یک استاد مشاور فرهنگی مهارت آموز  ثبت نام شد32دستورالعمل،  به ازاء هر 

انتخاب می شود و توسط سرپرست پردیس ابلاغ کاری صادر می شود. مثلاً اگر در یک پردیس 

مهارت آموز در پودمان دوم حضور دارند، انتخاب چهار استاد مشاور فرهنگی برای طول دوره 322

راهنمایی،هدایت، نظارت و ارزیابی از  ضروری است. وظیفه اصلی استاد مشاور فرهنگی عبارتست از

فعالیت و گزارش های مهارت آموزان خواهد بود. در واقع استاد مشاور در خصوص نحوه تهیه گزارش 

ها و انجام مراحل چهارگانه و پاسخگویی به سئوالات و ابهامات مهارت آموزان به آنها خدمات مشاوره 

زحمه اساتید مشاور فرهنگی براساس مقررات بدیهی است پرداخت حق ال و راهنمایی می دهد.

واحد کارآموزیخواهد بود . معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 5معاونت محترم آموزشی و براساس 

علاوه بر حق التدریس فوق الاشاره، نسبت به کیفیت مشاوره و ارزیابی حق التشویقی در نظر خواهد 

نمره فرهنگی جهت ترفیع و ارتقاء 2در این طرح،  گرفت.همچنین برای اساتید مشاور فرهنگی حاضر

 در نظر گرفته می شود.
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 : شیوه نامه اجرایی9ماده 

بدیهی است شیوه نامه اجرایی این دستورالعمل توسط دبیرخانه مستقر در معاونت فرهنگی و 

 اجتماعی تنظیم و متعاقباً اعلام می گردد.

بند  32 در 21ندسازی فرهنگی مهارت آموزان ماده این دستورالعمل در ستاد ارتقاء توانم: 63ماده 

 به تصویب رسید. 3326آبانماه  6تنظیم و در تاریخ 

 


