
 الگوی دوم ( معلمی/ایهای حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  1

 

 
 به نام آنکه فرصت داد ما را

 

 

 درسیبرنامه
  

 دوره یکساله 

 ای( معلمیهای حرفهشایستگیآموزی )مهارت

 
 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان( 28)موضوع ماده 

 

 

 

 گوی دومــــــال
 

 
 1395بهمن ماه ؛ آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیانمعاونت تدوین کننده: 

 31/03/1396مورخ  نوزدهم تصویب کننده: شورای دانشگاه؛ جلسه

 
 

 

 



 الگوی دوم ( معلمی/ایهای حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  2

 

 فصل اول

 مشخصات کلی
. مقدمه1

سازی دارندگان مدارک کارشناسی و ی با هدف آماده( معلمای معلمیهای حرفهشایستگی) یآموزمهارتدوره یکساله 

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

های اساسی معلمی بر بنیاد آموختگان از شایستگیتنظیم شده است. با طی موفقیت آمیز این دوره، دانش« متوسطه

توانند به عنوان وردار خواهند شد و میبرخ« سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران»های آموزه

کنشگر در محیط مدرسه عمل کنند.کارگزار یا معلم فکور، معلم پژوهنده و معلم به مثابه یک



 . ضرورت و اهمیت2

تواند شود و البته می، تنظیم می28ای، مخصوصا ماده این دوره برای پاسخگویی دانشگاه فرهنگیان به الزامات اساسنامه

اساسنامه نیز بکار گرفته شود. اهمیت این دوره بیش از هر چیز به فراهم کردن بسترهای مناسب  19گیری ماده برای پی

های الزم برای کسب مربوط است. این دوره از سویی فرصت« ایآموزشگری حرفه»های برای کسب شایستگی

ترین زمان ممکن به دستاورد دیگر در کوتاهکند و از سوی آموختگان ایجاد میرا برای دانش« های معلمیشایستگی»

شود و محسوب می« اقتصاد مقاومتی»رسد. از این حیث، برنامه کنونی یکی از اقدامات عملی برای حمایت از ایده می

بر پایه اصول مربوط به آن دارای ضرورت است.

 

 ها. شایستگی3

 ی( معلمی قادر خواهد بود:اهای حرفهآموزی )شایستگیآموخته دوره یکساله مهارتدانش

 
 های پژوهش علمی حوزه تعلیم و تربیت، برنامه درسی را های علمی و روشبا کسب توانایی در بکارگیری یافته

های متفاوت شاگردان و فضای فرهنگی، آماده )سازگار( نماید، و نتایج بکارگیری آن را برای ارتقاء متناسب با ویژگی

 قرار دهد.  سطح عملکرد مورد ارزیابی

 های درسی یا شاگردان یاا محایط تربیتای( از داناش تخصصای و های تربیتی )مرتبط با برنامهبرای حل مساله

هاای ریزی برای انجاام پاژوهشهای اثربخش و برنامهربط برای یافتن راه حلمشورت همکاران و متخصصان ذی

 تربیتی استفاده می کند. 

  .سواد )بهره( فناوری را برای  اثربخش ساختن آموزش و ارتقاء سطح یادگیری دانش آموزان بکاربگیرد 

 گیرد و به ترویج چگونگی های مختلف یادگیری تسلط دارد و آنها برای یادگیری مستمر خود و بکار میبر روش

 پردازد. ها در محیط آموزشی میو مزایای این روش
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 های معلمی در تعامل با دانش آموزان، همکاران، اولیاء آگاه است و مهارت اقدام و از ارزش و نقش گفتگو

 مشارکت در چنین تعامالتی را دارد.

 .  اجرای دوره و اصول حاکم4

طی یک دوره زمانی مشتمل بر یک « سالیانه»ی به صورت ( معلمایحرفه هاییستگی)شا یآموزمهارتا دوره یکساله 

، شود. در شرایط اجرای سالیانهسال تحصیلی مدارس به اجرا گذاشته مییک مرحله دیگر، شامل  یکمرحله تابستانی و 

هر پودمان مهارتی در چند خردهدارای هر پودمان اصلی تعریف شده است که  (مرحلهپودمان اصلی ) دودوره مشتمل بر 

، آموزش )شامل دو زیرمجموعه( بتداییهای دوره یکساله عبارتند از: آموزش ااست. رشته ای تحصیلیه رشتهیک از 

برحسب مورد برخی از  ، مراقب سالمت، مربی امور تربیتی مدارس و مشاوره.زیرمجموعه( چهارده)شامل  متوسطه

اشکال آن در پایان هر دوره حداکثر به میزان دو جلسه  عهای رفشوند که کالسارائه می مجازیدروس بصورت 

 شود.بصورت حضوری در واحدهای آموزشی برگزار می

واحد  20تا  18پودمان است که در قالب خرده 5تا  4شامل  پودماناین  :پودمان اول )پودمان نظری( -

 شود.اجرا میبه صورت حضوری و مجازی  تابستان)با توجه به نوع رشته( در دوره زمانی درسی 

در دوره واحد درسی  8پودمان است که در قالب خرده 2، شامل دوم پودمان :)پودمان عملی( دوم پودمان -

، یک درس برای فعالیت مجازیدو درس مان شامل داین پو شود.اجرا می طول دوره مدرسه(در ) سال تحصیلیزمانی 

 و یک درس برای ارتباط مستقیم با دانشگاه است. / مرکزمستقیم در مدرسه

 هستند. « کارآموزی»و « عملی»، «نظری»این دوره از نوع ا واحدهای درسی 

شود. های مربوط انجام میا کارآموزی تمامی مهارت آموزان این دوره، در محیط

ا ارزشیابی در این دوره مشتمل بر ارزشیابی تکوینی و تراکمی برای هر یک از دروس و ارزشیابی جامع در پایان دوره 

است. 

 ایهای حرفه.  ارزشیابی جامع صالحیت5

 عبارتند از: )اصلح( ایحرفه هایتیجامع صالح یابیارزش مؤلفه های سنجش

 و دارای دو  گرددکتبی اجرا میاین بخش از طریق طراحی سئواالت استاندارد و آزمون  :های کتبیآزمون

 شود.اول برگزار می پودمانکه در پایان  بخش آزمون دانشی و آزمون عملکردی است؛

 و هنری فرهنگی، امور با مرتبطهای و گزارش هافعالیت اساس این بخش بر :های فرهنگیفعالیت 

  شود. ؛ که در صورت مهیا شدن شرایط و امکانات الزم در برنامه منظور میشودتنظیم می مذهبی
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 و دفاع از آن در حضور معلم  )واقعی یا تصنعی( در موقعیت تدریس این بخش از طریق اجرای: تدریس عملی

 شود.انجام میدوم  پودماندر پایان  راهنما  به همراه دو نفر از استادان دانشگاه

 

. افرادی که کمتر از حد الزم استای گواهی صالحیت حرفهو دریافت درصد امتیاز برای موفقیت  65کسب نصاب  -

شرکت  توانند یک نوبت دیگر درخواستمی، سه ماهحداقل با فاصله زمانی شده را کسب کرده باشند، های مطرحنصاب

که حد نصاب الزم را در آن  را داشته باشندای حرفه هایتیجامع صالح یابیارزش از هاییمجدد در سنجش مؤلفه

 .کندمجددا در دوره شرکت شخص باید های امتیاز، کسب نکرده اند. در صورت عدم موفقیت و کسب حداقل

 

شود؛ که اعتبار آن برای شروع به کار برای مدت می« ای معلمیگواهی شایستگی حرفه»ا این دوره منتهی به صدور 

 شود.تمدید گواهی شایستگی متعاقبا اعالم میپنج سال است. شرایط 

برای تمامی « روخوانی و روانخوانی قرآن مجید مهارت»و گواهی  «(ICDL)هفتگانه  یهامهارت»دارا بودن گواهی  -

 مهارت آموزان برای صدور گواهی صالحیت حرفه ای الزامی است.

مشابه در دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد که در آنها  و سرفصل کلیه مهارت آموزان از گذراندن دروسی با عنوان -

 باشند.و باالتر کسب کرده اند، معاف می 14نمره 
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 1رت آموزیامه دوره یکساله زمان آموزش در -1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 32)به استثنای آموزش ابتدایی( و کاهش حداکثر ها درصد زمان پودمان اول در همه رشته 25، کاهش حداکثر 1396برای اجرای دوره مهارت آموزی در سال  -1

 درصد زمان در رشته آموزش ابتدایی، مجاز است.

 تعداد ساعت تعداد واحد دوره رشته

ی
ش ابتدای

آموز
 

 آموزگار ابتدایی

 464 20 )نظری( پودمان اول

 416 8 )عملی( پودمان دوم

 880 28 جمع

 آموزگار استثنایی

 416 20 )نظری( پودمان اول

 416 8 )عملی( پودمان دوم

 832 28 جمع

سطه
ش متو

آموز
 

فیزیك/ زبان  عربی/  شناسی/ریاضی/ زیست دبیری 

زبان منطق/  /و ادبیات فارسی/ معارف اسالمی

هنر/ تاریخ/ شیمی/ علوم اجتماعی/  انگلیسی/ 

 جغرافیا / علوم تجربی

 416 20 )نظری( پودمان اول

 416 8 )عملی( پودمان دوم

 832 28 جمع

 دبیری تربیت بدنی

 416 18 )نظری( پودمان اول

 416 8 )عملی( پودمان دوم

 832 26 جمع

 مراقب سالمت

 416 20 )نظری( پودمان اول

 416 8 )عملی( پودمان دوم

 832 28 جمع

 مربی امور تربیتی مدارس

 416 20 )نظری( پودمان اول

 416 8 )عملی( پودمان دوم

 832 28 جمع

 مشاوره

 416 20 )نظری( پودمان اول

 416 8 )عملی( پودمان دوم

 832 28 جمع
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 فصل دوم

 جداول دروس
 

)با گرایش های متعدد(، مراقب سالمت، مربی  متوسطهآموزش یی، آموزش ابتدادوره یکساله با پنج رشته جداول دروس 
)شامل آموزگاری و  ای آموزگاریهای حرفهبخش برنامه درسی شایستگی پنجمشتمل بر امور تربیتی مدارس و مشاوره 

شناسی/ عربی/  فیزیک/ زبان دبیری ریاضی/ زیستهای )شامل رشته ای دبیریهای حرفه، شایستگیآموزگار استثنایی(
، (/ زبان انگلیسی/ شیمی/ علوم اجتماعی/ هنر/ تاریخ/ جغرافیا / علوم تجربی2/ منطقفارسی/ معارف اسالمیو ادبیات 
ای های حرفهای مربی امور تربیتی مدارس و شایستگیهای حرفهشایستگیمراقب سالمت،  ایحرفه هایشایستگی

  باشد.ذیل می جداول مشاوره به شرح

به عنوان درس جبرانی و به شیوه مجازی  «ایپژوهش و توسعه حرفه»درس  آموزی،های مهارت در تمام رشته

  شود.ارائه می
 

بخش اول: برنامه درسی دوره یکساله مهارت آموزی معلمی آموزش ابتدایی )آموزگاری(
 

 اول دوره یکساله مهارت آموزی معلمی آموزش ابتدایی  پودمان: 2جدول 

                                                 
شود و صرفا رشته معارف اسالمی تشکیل می باهای این گروه به صورت مشترک این رشته، کالس در با توجه به محدود بودن تعداد مهارت آموزان  -2

 شود.در رشته تخصصی منطق تعریف می 7و  6، 5، 4در فعالیت های مربوط به دروس بندهای 

به معنای آن است که این « حذف»این ستون، نوع آموزش را مشخص می کند که مشتمل بر حضوری و مجازی است. همچنین، در این جداول،   -3

 از برنامه حذف شده است.  1396درس در اجرای سال 

 در قالب یک درس آموزش داده می شود.«  ا و روش تدریس مطالعات اجتماعی و هنر تحلیل محتو» برای مهارت آموزان این دوره درس  - 4

ف
 ردی

نام 

 پودمان
 عنوان درس

 ساعت واحد
 توضیحات3

 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 حضوری 48 32 16 2 1 1 ایپژوهش و توسعه حرفه پژوهش 1

2 
طراحی 
 آموزشی

 حضوری 32 - 32 2 - 2 اصول و مبانی آموزش و پرورش ابتدایی

3 
های ریزی درسی و آموزش کالسبرنامه

 چندپایه
 مجازی 32 - 32 2 - 2

4 

تحلیل 
محتوا و 

روش 
 تدریس

 حضوری 48 32 16 2 1 1 روش تدریس زبان فارسیتحلیل محتوا و 

 حضوری 48 32 16 2 1 1 تحلیل محتوا و روش تدریس ریاضیات 5

 حضوری 48 32 16 2 1 1 تحلیل محتوا و روش تدریس علوم تجربی 6

7 
تحلیل محتوا و روش تدریس مطالعات 

 4و هنر اجتماعی
 حضوری 48 32 16 2 1 1

 حضوری 48 32 16 2 1 1 تدریس قرآن و دینیتحلیل محتوا و روش  8

 حضوری 32 32 - 1 1 - تحلیل محتوا و روش تدریس هنر 9

 حضوری 32 32 - 1 1 - ها و فنون تدریس تربیت بدنیروش 10

 مجازی 48 32 16 2 1 1 ارزشیابی کیفی )توصیفی( در دوره ابتدایی ارزشیابی 11

  464 288 176 20 9 11 جمع
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 دوم دوره یکساله مهارت آموزی معلمی آموزش ابتدایی  پودمان: 3جدول 

 

 
اول دوره یکساله مهارت آموزی معلمی آموزگار استثنایی مرحله : 4دول ج

 

 

 

ف
ردی

 

نام 

 پودمان
 عنوان درس

 ساعت واحد
 توضیحات

 جمع کارآموزی کارگاهی نظری جمع کارآموزی کارگاهی نظری

1 
فلسفه و 
اخالق در 

 تربیت

فلسفه تربیت رسمی 
  و عمومی در ج.ا.ا

 )غیرحضوری(

 مجازی 32 - - 32 2 - - 2

2 

ای و اخالق حرفه
  نقش تربیتی معلم

 )غیرحضوری(

 مجازی 32 - - 32 2 - - 2

3 
 کارآموزی 

در  یآموزش پژوه
 عرصه عمل

 حضوری 96 - 96 - 2 - 2 -

 حضوری 256 256 - - 2 2 - -  کارآموزی 4

  416 256 96 64 8 2 2 4 جمع

ف
 ردی

نام 

 پودمان
 عنوان درس

 ساعت واحد
 توضیحات

 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 حضوری 48 32 16 2 1 1 ایپژوهش و توسعه حرفه پژوهش 1

2 

روانشناسی 
 و مشاوره

 حضوری 32 - 32 2 - 2 فنون راهنمایی و مشاوره

3 
شناسی و آموزش و پرورش کودکان با روان

 نیازهای ویژه
 حضوری 32 -  32 2 - 2

 مجازی 32 - 32 2 - 2 اختالالت یادگیری 4

5 

تحلیل 
محتوا و 

روش 
 تدریس

 اصول و مبانی و راهبردها در آموزش تلفیقی/
 فراگیر

 حضوری 32 - 32 2 - 2

6 
تحلیل محتوا و روش تدریس فارسی دانش 

 آموزان با نیازهای ویژه
 حضوری 48 32 16 2 1 1

7 
تحلیل محتوا و روش تدریس ریاضی دانش 

 آموزان با نیازهای ویژه
 حضوری 48 32 16 2 1 1

8 
تحلیل محتوا و روش تدریس علوم تجربی 

 دانش آموزان با نیازهای ویژه
 حضوری 48 32 16 2 1 1

9 

تحلیل محتوا و روش تدریس علوم انسانی 
)مطالعات اجتماعی، هنر، دینی و قرآن( دانش 

 آموزان با نیازهای ویژه

 حضوری 48 32 16 2 1 1

 ارزشیابی 10
تخصصی در حوزۀ سنجش و آزمون های 

 کودکان با نیازهای ویژه
 مجازی 48 32 16 2 1 1

  416 192 224 20 6 14 جمع
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 دوم دوره یکساله مهارت آموزی معلمی آموزگار استثنایی مرحله : 5جدول 

 



 

 

  

ف
ردی

 

نام 

 پودمان
 عنوان درس

پیش  ساعت واحد

 جمع کارآموزی کارگاهی نظری جمع کارآموزی کارگاهی نظری نیاز

فلسفه و  1
اخالق در 

 تربیت

فلسفه تربیت رسمی و 
  عمومی در ج.ا.ا

 )غیرحضوری(

 مجازی 32 - - 32 2 - - 2

2 
ای و نقش حرفهاخالق 

 )غیرحضوری(  تربیتی معلم
 مجازی 32 - - 32 2 - - 2

3 
 کارآموزی 

آموزش پژوهی در عرصه 
 عمل

 حضوری 96 - 96 - 2 - 2 -

 حضوری 256 256 - - 2 2 - -  زیکارآمو 4

  416 256 96 64 8 2 2 4 جمع
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معلمی آموزش متوسطه )دبیری( یمهارت آموزبخش دوم: برنامه درسی دوره یکساله 

  5اول دوره یکساله مهارت آموزی معلمی آموزش متوسطهمرحله : 6جدول 

آموزش متوسطه دوم دوره یکساله مهارت آموزی معلمی مرحله : 7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 شود.در این رشته، گواهی صالحیت با قید گرایش صادر می - 5

 گیرند.می تمامی دروس تربیتی موضوعی با قید رشته مربوط در برنامه درسی هر رشته قرار - 6

ف
 ردی

نام 

 پودمان
 عنوان درس

پیش  ساعت واحد

 جمع عملی نظری جمع عملی نظری نیاز

 حضوری 48 32 16 2 1 1 ایپژوهش و توسعه حرفه پژوهش 1

روانشناسی  2
 و مشاوره

 حضوری 32 - 32 2 - 2 فنون راهنمایی و مشاوره

 مجازی 32 - 32 2 - 2 روانشناسی تربیتی  3

4 
طراحی 
 آموزشی

 حضوری 48 32 16 2 1 1 طراحی و تولید واحد یادگیری ...

5 
تحلیل 
محتوا و 
روش 
 تدریس

 حضوری 64 32 32 3 1 2 6اصول و روش های تدریس و کاربرد آن در ...

6 
کتب درسی دوره و روش تدریس تحلیل محتوا 

 اول ... 
 حضوری 64 32 32 3 1 2

7 
کتب درسی دوره و روش تدریس تحلیل محتوا 

 دوم  ... 
 حضوری 64 32 32 3 1 2

 مجازی 48 32 16 3 1 1 ارزشیابی یادگیری ...  ارزشیابی 8

  416 192 224 20 6 13 جمع

ف
ردی

 

نام 

 پودمان
 عنوان درس

پیش  ساعت واحد

 جمع کارآموزی کارگاهی نظری جمع کارآموزی کارگاهی نظری نیاز

فلسفه و  1
اخالق در 

 تربیت

فلسفه تربیت رسمی و 
  عمومی در ج.ا.ا

 )غیرحضوری(

 مجازی 32 - - 32 2 - - 2

2 
ای و نقش حرفهاخالق 

 )غیرحضوری(  تربیتی معلم
 مجازی 32 - - 32 2 - - 2

3 
 کارآموزی 

آموزش پژوهی در عرصه 
 عمل

 حضوری 96 - 96 - 2 - 2 -

 حضور 256 256 - - 2 2 - -  کارآموزی 4

  416 256 96 64 8 2 2 4 جمع



 الگوی دوم ( معلمی/ایهای حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  10

 

 اول دوره یکساله مهارت آموزی معلمی دبیر تربیت بدنیمرحله : 8جدول 

 یبدن تیترب ریدبدوم دوره یکساله مهارت آموزی معلمی مرحله : 9جدول 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 عنوان درس نام پودمان
 ساعت واحد

 توضیحات
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

1 
طراحی 
 آموزشی

 حضوری 48 32 16 2 1 1 طراحی و تولید واحد یادگیری تربیت بدنی

2 
-های اجرای فعالیتبرنامه ریزی و روش

 های مکمل درس تربیت بدنی )فوق برنامه(
 مجازی 48 32 16 2 1 1

تحلیل محتوا  3
و روش 

 تدریس

کتب و روش تدریس تحلیل محتوا 
 بدنی دوره ابتدایی راهنمای معلمان تربیت

 حضوری 48 32 16 2 1 1

4 
کتب و روش تدریس تحلیل محتوا 

 راهنمای معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه
 حضوری 48 32 16 2 1 1

 مجازی 48 32 16 2 1 1 های ارزشیابی درس تربیت بدنیروش ارزشیابی 5

6 

 علوم حرکتی

 حضوری 48 32 16 2 1 1 های ارزیابی وضعیت قامتی روش

 حضوری 48 32 16 2 1 1 استعدادیابی ورزشی 7

 حضوری 48 32 16 2 1 1 سواد حرکتی 8

 حضوری 32 - 32 2 - 2 علم تمرین 9

  416 256 160 18 8 10 جمع

ف
ردی

 

نام 

 پودمان
 عنوان درس

 ساعت واحد
 توضیحات

 جمع کارآموزی کارگاهی نظری جمع کارآموزی کارگاهی نظری

1 
فلسفه و 
اخالق در 

 تربیت

فلسفه تربیت رسمی و 
  عمومی در ج.ا.ا

 )غیرحضوری(

 مجازی 32 - - 32 2 - - 2

2 

ای و نقش حرفهاخالق 
  تربیتی معلم

 )غیرحضوری(

 مجازی 32 - - 32 2 - - 2

3 
 کارآموزی 

آموزش پژوهی در 
 عرصه عمل

 حضوری 96 - 96 - 2 - 2 -

 حضوری 256 256 - - 2 2 - -  کارآموزی 4

  416 256 96 64 8 2 2 4 جمع
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 مراقب سالمت یمهارت آموزبخش سوم: برنامه درسی دوره یکساله 
 مراقب سالمت  یمهارت آموزاول دوره یکساله مرحله : 10جدول 

دوم دوره یکساله مهارت آموزی مراقب سالمت مرحله : 11جدول 

 

 

 

ف
 ردی

نام 

 پودمان
 عنوان درس

 ساعت واحد
 توضیحات

 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 حضوری 48 32 16 2 1 1 ایپژوهش و توسعه حرفه پژوهش 1

2 
روانشناسی 
 و مشاوره

 حضوری 32 - 32 2 - 2 فنون راهنمایی و مشاوره

3 
مبانی 
 آموزش

 مجازی 32 - 32 2 - 2 اصول و مبانی آموزش و پرورش 

4 

علوم 
 بهداشت

سالمت/ بهداشت و صیانت از محیط 
 زیست

 مجازی 48 32 16 2 1 1

 مجازی 32 - 32 2 - 2 بهداشت خانواده 5

 حضوری 32 - 32 2 - 2 بهداشت مدارس 6

 حضوری 48 32 16 2 1 1 آموزش بهداشت و روابط انسانی 7

8 

علوم 
 متسال

 حضوری 48 32 16 2 1 1 اندامتغذیه کاربردی و تناسب 

 حضوری 48 32 16 2 1 1 هاشناسی بیمارینشانه  9

10 
غربالگری و مراقبت از سالمت دانش 

 آموزان
 حضوری 48 32 16 2 1 1

  416 192 224 20 6 14 جمع

ف
ردی

 

نام 

 پودمان
 عنوان درس

 ساعت واحد
 توضیحات

 جمع کارآموزی کارگاهی نظری جمع کارآموزی کارگاهی نظری

1 
فلسفه و 
اخالق در 

 تربیت

فلسفه تربیت رسمی و 
  عمومی در ج.ا.ا

 )غیرحضوری(

 مجازی 32 - - 32 2 - - 2

2 

ای و نقش حرفهاخالق 
  تربیتی معلم

 )غیرحضوری(

 مجازی 32 - - 32 2 - - 2

3 
 کارآموزی 

آموزش پژوهی در 
 عرصه عمل

 حضوری 96 - 96 - 2 - 2 -

 حضوری 256 256 - - 2 2 - -  کارآموزی 4

  416 256 96 64 8 2 2 4 جمع
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 مربی امور تربیتی مدارس یمهارت آموزبخش چهارم: برنامه درسی دوره یکساله 
 مربی امور تربیتی مدارس  یمهارت آموزاول دوره یکساله مرحله : 12جدول 

: مرحله دوم دوره یکساله مهارت آموزی مربی امور تربیتی مدارس 13جدول 

 

 

 

ف
 ردی

نام 

 پودمان
 عنوان درس

 ساعت واحد
 توضیحات

 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 حضوری 48 32 16 2 1 1 ایپژوهش و توسعه حرفه پژوهش 1

2 

روانشناسی 
 و مشاوره

 حضوری 32 - 32 2 - 2 فنون راهنمایی و مشاوره

 مجازی 32 - 32 2 - 2 روانشناسی پرورشی 3

4 
نیازها و مسایل کودکان و 

 نوجوانان
 مجازی 32 - 32 2 - 2

مبانی  5
 آموزش

 مجازی 32 - 32 2 - 2 اصول و مبانی آموزش و پرورش 

 حضوری 48 32 16 2 1 1 روش های تدریس اصول و 6

7 

فعالیتهای 
 پرورشی

 حضوری 48 32 16 2 1 1 های پرورشیکاربرد هنر در فعالیت

 مجازی 32 - 32 2 - 2 سانه ایسواد ر 8

9 
مبانی و اصول تربیت سیاسی و 

 اجتماعی
 حضوری 32 - 32 2 - 2

10 
 هایتیفعال تیریو مد یزری برنامه
 یو گروه یآموزدانش

 حضوری 48 32 16 2 1 1

  416 192 224 20 6 14 جمع

ف
ردی

 

نام 

 پودمان
 عنوان درس

 ساعت واحد
 توضیحات

 جمع کارآموزی کارگاهی نظری جمع کارآموزی کارگاهی نظری

1 
فلسفه و 
اخالق در 

 تربیت

فلسفه تربیت رسمی و 
  عمومی در ج.ا.ا

 )غیرحضوری(

 مجازی 32 - - 32 2 - - 2

2 

ای و نقش حرفهاخالق 
  تربیتی معلم

 )غیرحضوری(

 مجازی 32 - - 32 2 - - 2

3 
 کارآموزی 

آموزش پژوهی در 
 عرصه عمل

 حضوری 96 - 96 - 2 - 2 -

 حضوری 256 256 - - 2 2 - -  کارآموزی 4

  416 256 96 64 8 2 2 4 جمع
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 مشاورهمهارت آموزی بخش پنجم: برنامه درسی دوره یکساله 
 مشاوره  یمهارت آموز: مرحله اول دوره یکساله 14جدول 

: مرحله دوم دوره یکساله مهارت آموزی مشاوره15جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
 ردی

نام 

 پودمان
 عنوان درس

 ساعت واحد
تتوضیحا  

 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 حضوری 48 32 16 2 1 1 ایپژوهش و توسعه حرفه پژوهش 1

2 

روانشناسی 
 و مشاوره

 حضوری 48 32 16 2 1 1 مشاوره و  راهنمایی تحصیلی

 مجازی 32 - 32 2 - 2 روانشناسی پرورشی 3

 مجازی 32 - 32 2 - 2 روابط انسانی در مدرسه 4

 حضوری 48 32 16 2 1 1 خدمات مشورتی در مدرسه 5

 حضوری 32 - 32 2 - 2 اختالالت یادگیری 6

 مجازی 48 32 16 2 1 1 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 7

مبانی  8
 موزشآ

 مجازی 32 - 32 2 - 2 اصول و مبانی آموزش و پرورش 

 حضوری 48 32 16 2 1 1 روش های تدریس اصول و 9

10 
فعالیتهای 
 پرورشی

های مدیریت فعالیت و ریزیبرنامه
 آموزی و گروهی دانش

 حضوری 48 32 16 2 1 1

  416 192 224 20 6 14 جمع

ف
ردی

 

نام 

 پودمان
 عنوان درس

 ساعت واحد
 توضیحات

 جمع کارآموزی کارگاهی نظری جمع کارآموزی کارگاهی نظری

1 
فلسفه و 
اخالق در 

 تربیت

فلسفه تربیت رسمی و 
  عمومی در ج.ا.ا

 )غیرحضوری(

 مجازی 32 - - 32 2 - - 2

2 

ای و نقش حرفهاخالق 
  تربیتی معلم

 )غیرحضوری(

 مجازی 32 - - 32 2 - - 2

3 
 کارآموزی 

آموزش پژوهی در 
 عرصه عمل

 حضوری 96 - 96 - 2 - 2 -

 حضوری 256 256 - - 2 2 - -  کارآموزی 4

  416 256 96 64 8 2 2 4 جمع
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 ومسفصل 

 دروس سرفصل

 رشته آموزش ابتدایی سرفصل دروس -بخش اول

 

 «ایپژوهش و توسعه حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .1

معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت های یادگیری است که بر های تربیت یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
توانایی معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت های واقعی تربیتی/ آموزشی تأثیرگذار باشد. درصورتی که در طول برنامه آموزش 

های از برای مواجهه با موقعیتای دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی های مورد نیحرفه
از آنجا که،  .آموزان خود منتقل کنندورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانشنامعلومی که در آن غوطه

از تجربه را  های واقعی کالس درس است فرصت یادگیریروایت های شخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیت
به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزی این امکان را فراهم « درس پژوهی»و آموزش « پژوهش روایی»کند، لذا آموزش ممکن می

می کند تا دانشجویان به شیوۀ روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و از طریق درس پژوهی قادر شود تجربه خود را با دیگری 
ی دیگران به اصالح خود بپردازد و در آینده بتوانند از این توانایی برای تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط مطرح نماید و با نقاد

 ای خویش بهره بگیرند. آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفه

 مشخصات درس

 نوع درس:  نظری/عملی

 1+1تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

 ای نام درس: پژوهش و توسعه حرفه

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

، تجربیات شخصی خود/ دیگری را از موقعیت درس پژوهیبا آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی و 

ای های آموزشی/ تربیتی مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و از این تجربیات برای توسعه ظرفیت های حرفه

 استفاده کنند. 
 شایستگی اساسی:

pck  3& 3-1کد-

3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

با تأمل بر یک روایت/  روایت تجربه

آن را در  تجربه جدید

قالب یک داستان ساده 

با جزئیات کم روایت 

 می کند.

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در قالب 

و  داستانی با جزئیات

پیچیدگی ها روایت می 

 کند.

 

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در 

و  قالب داستانی با جزئیات

پیچیدگی هایی که 

ات، منعکس کننده احساس

افکار و توالی منطقی آن 

ها، روند ها و.. است را  

 روایت می کند.
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تأمل بر تجربه خود و 

 دیگری

بر روایت خود و 

دیگری تأمل کرده و 

ها، واکنشها، و کنش

های رفتارها، دیدگاه

افراد حاضر در موقعیت 

را در بیان تجربیات 

مورد توجه قرار داده 

 است. 

های بر دیدگاه

داستان تأمل های شخصیت

می کند و  می تواند با 

ارائة شواهدی از یافته های 

علمی و پژوهشی از آن 

دفاع کند یا  آنها را با ذکر 

دلیل زیر سؤال برده و نقد 

 کند.

با تأمل مجدد بر تجربة 

تفکر خود/ روایت درک 

خود را از این تأمالت را با 

بهره گیری از یافته های 

علمی/ پژوهشی در قالب 

قابل عرضه به دانش 

 دیگران ارائه کند. 

توانسته است داده  تحلیل و تفسیر

های جمع آوری شده 

را طبقه بندی نموده و 

ارتباط میان طبقات را 

برقرار کند، اما نتوانسته 

آن را تحلیل ساختاری 

 نماید.  

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل و 

تفسیر کند و یافته های 

استفاده از نقل خود را با 

 قول ها معتبر نماید.

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل 

و تفسیر کند و تحلیل و 

تفسیر خود از یافته ها را 

با استفاده از روش های 

 مختلف معتبر نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات

 تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیریماهیت تجربه، یادگیری از 

 ای برای پژوهش در عملروایت نویسی وسیله
 ای پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه

  چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن 

 انواع پژوهش روایی

 

 تکلیف عملکردی: 

ای در با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه
 قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید.

مذکور  ها و مراحلش ارائه کند(. )البته قالبیک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالة مروری با ذکر ویژگی
 قبالً باید توسط استاد توضیح داده شود.

 فصل دوم: ابزار های گردآوری اطالعات
 ماهیت اطالعات در پژوهش روایی

 ابزار های گردآوری اطالعات در پژوهش روایی

 یادداشتهای میدانی از تجربه های مشترک -

 دفترچه یادداشت های روزانه -

 مصاحبه ها -
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 داستان گویی -

 نامه نگاری -

 خودزیست نگارانه و زیست نگارانههای نوشته -

 سایر منابع -

 فرآیند تحلیل داده ها

 ها برای تحلیل، آماده کردن داده -

 انجام تحلیل های مختلف -

 هادرک عمیق و عمیق تر داده -

 ها و تفسیر معنای کالن بازنمایی داده  -

 معنا دهی به داده ها

 تکلیف عملکردی: 

ای از ابزار های جمع آوری اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را نمونه
 در یک جدول به نمایش بگذارد/ در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 یک 

منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 
 های خود را گزارش نماید. 

 فصل سوم: کد گذاری
 انواع کدگذاری 

  7کد گذاری اولیه -

 8مرور کد های اولیه -

 9کد گذاری محوری -

 مرور کد ها و طبقه بندی داده ها -

 مضامین/ مفاهیم -

 عمق و بینش برای ایجاد ارتباط -

 تکلیف عملکردی: 

فرایند کدگذاری و طبقه بندی را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روی تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و 
 یافته ها/ بینش حاصل از واکاوی تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد. 

 فصل چهارم: تحلیل ساختاری

 فرآیند تحلیل ساختاری

 ی حذفقاعده -

 حذف شدید -

 تعمیم -

                                                 
7 - Initial/Open coding  
8 - Selective coding  
9 - Axial coding  
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 ساختن -

 قاعده صفر -

 تحلیل سه بعدی: 

داشتن ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی برای دربرتعامل: تعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش -

 های آنان سایر افراد و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه

ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات تداوم: بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ -

  احتمالی است

های متفاوت موقعیت: اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه -

 ها شخصیت

 تکلیف عملکردی: 
با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری/ تحلیل سه بعدی مجموعه تجربیات شخصی/ تجربیات سایرین)همکالسی ها/ معلمان( را 

 تحلیل و یافته ها را گزارش کند. 

 فصل پنجم: اعتبار بخشی 

 روایی و اعتبار در پژوهش روایی

 همکاری با شرکت کنندگان 
 بیان دوباره روایت ها 

 ول هااستفاده از نقل ق
 رعایت مسایل اخالقی 

 محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 
 استفاده از نظریه ها و یافته های علمی

 چگونه یافته های پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

 تکلیف عملکردی: 

دگان/ یافته های یافته های حاصل از تکلیف عملکردی در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازی/ همکاری با شرکت کنن

 علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید. 

 فصل ششم: درس پژوهی

 چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی :

 تشکیل گروه درس پژوهی

 تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه
 برنامه ریزی و تدوین جدول فعالیتهای اجرایی گروه

 انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه

 تعریف مساله و انتخاب موضوع 

 روش های نیاز سنجی

 پیش بینی شرایط و نیازمندیهای اجرای درس پژوهی

 فعالیت یادگیری: 
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با مشارکت در بحث موضوعاتی را برای فعالیت درس پژوهی مطرح می کند . همچنین سواالتی را برای شرح بیشتر موضوعات 
 مطرح می نماید .

 فعالیت عملکردی: 

 ارگروههای دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند .در قالب ک
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینة پژوهش روایی، برگزاری کارگاه آموزشی برای آموزش پژوهش 

فردی و به کمک واکاوی تجربیات شخصی صورت می گیرد. استفاده از راهبردهای روایی با استفاده از رویکرد توسعه 
مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات 

 کمک می کند.

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی:

 پژوهش روایی دکتر عطاران )در دست تألیف(-
 .  1392درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، دکتر رضا ساکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  -

 منبع فرعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصی

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر ارزشیابی پایانی: از آنجایی که هدف این درس یادگیری از و به کمک 

اساس تحلیل )توصیف( و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات دارای اهمیت است. ارزیابی 
استاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردی دانشجو در طول و شرکت در سمینار های کالسی برای ارائه یافته ها/ به 

 شتراک گذاشتن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد. ا
ای بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی های حرفه

 نمره 10عملکرد پایانی 
 نمره  10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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 «ییآموزش و پرورش ابتدا یاصول و مبان»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

معلمان هر روز با تصمیم گیری های پیچیده ای که آینده فراگیران را تحت تأثیر قرار می دهد، روبرو هستند. آنها برای اتخاذ 
تصمیات صحیح، باید از راه های مختلف یادگیری، تفاوت های فردی، عالیق و روش های یادگیری، و نیز اصول و مبانی این 

فرصت های یادگیری قابل دفاع احساس تعهد کنند. این امر نیازمند آگاهی معلمان نسبت  تصمیمات آگاه بوده و نسبت به ایجاد
 به ماهیت اصول و چگونگی وضع اصول و نحوه بکارگیری، تأثیرات آن در سطح کالس درس و مدرسه است. 

 

 مشخصات درس
 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 32زمان درس: 

 ساعت
 

 و پرورش ابتدایی مبانی آموزش اصول ونام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

 -های تربیتیبا شناخت مبانی و اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی، میزان تأثیر پذیری برنامه های درسی و موقعیت
 آموزشی از مبانی و اصول بررسی نماید. 

 

 شایستگی اساسی:
pckCk&  1کد-

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

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

مبانی و 

 اصول

رابطه میان مبانی و اصول و 
چگونگی تأثیر پذیری اهداف دوره 
ابتدایی از مبانی و اصول را بدون 
پرداختن به ساحت های تربیت  

 گزارش نموده است. 

رابطه میان مبانی و 
اصول و چگونگی تأثیر 
پذیری اهداف دوره 
ابتدایی از مبانی و اصول 
را به تفکیک ساحت 
های تربیت گزارش 

 نموده است. 

رابطه میان مبانی و اصول و 
چگونگی تأثیر پذیری اهداف 
دوره ابتدایی از مبانی و اصول را 
در ساحت های تربیت تحلیل و 

ابعاد شواهدی از ارتباط میان 
مختلف مبانی و اهداف را گزارش 

 نموده است. 

تحلیل 

فرصتهای 

تربیتی/ 

 آموزشی

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با توجه 
به ماهیت اصول حاکم بر آموزش و 
پرورش دوره ابتدایی بررسی نموده 
است اما تحلیل نشان دهنده درک 
عمیق نسبت به نقش این اصول در 
طراحی فرصت های تربیتی/ آموزی 

 نیست. 

موقعیت تربیتی/ آموزشی 
را با توجه به ماهیت 
اصول حاکم بر آموزش و 

ابتدایی بررسی  پرورش
نموده است و تحلیل 
نشان دهنده درک عمیق 
نسبت به نقش این 
اصول در سازمان دادن 
فرصت های تربیتی/ 

 آموزی است.

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با 
توجه به ماهیت اصول حاکم بر 
آموزش و پرورش ابتدایی بررسی 
نموده است و تحلیل نشان دهنده 
ر تأثیر و تأثر این این اصول ب

یکدیگر و نقش آن در سازمان 
دادن فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی است.

کاربرد 

 اصول

در تحلیل تصمیمات  آموزشی/ 
تربیتی در سطح کالس درس و 
مدرسه نمونه ارتباط این تصمیمات 

در تحلیل تصمیمات  
آموزشی/ تربیتی در 
سطح کالس درس 

در تحلیل تصمیمات  آموزشی/ 
تربیتی در سطح کالس درس و 
مدرسه توانسته است میزان 
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با اصول را گزارش نموده اما میزان 
تأثیر پذیری عملکرد دانش آموزان 
تحت تأثیر این اصول را گزارش 

 است.نکرده 

میزان تأثیر پذیری 
تصمیمات از اصول را با 
ذکر شواهدی از عملکرد 
دانش آموزان گزارش 

 کرده است.

یکپارچگی تصمیمات را به جهت 
از اصول با ذکر  تأثیر پذیری

شواهدی از عملکرد دانش آموزان 
 گزارش کند. 

-موقعیت 

های 

تربیتی/ 

 آموزشی
 

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با توجه 
به ماهیت اصول حاکم بر آموزش و 
پرورش دوره ابتدایی بررسی نموده 
است اما تحلیل نشان دهنده درک 
عمیق نسبت به نقش این اصول در 
طراحی فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی نیست. 

موقعیت تربیتی/ آموزشی 
را با توجه به ماهیت 
اصول حاکم بر آموزش و 

ش ابتدایی بررسی پرور
نموده است و تحلیل 
نشان دهنده درک عمیق 
نسبت به نقش این 
اصول در سازمان دادن 
فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی است.

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با 
توجه به ماهیت اصول حاکم بر 
آموزش و پرورش ابتدایی بررسی 
نموده است و تحلیل نشان دهنده 
تأثیر و تأثر این این اصول بر 
یکدیگر و نقش آن در سازمان 
دادن فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی و آثار آن است. 

 

 نهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آ. فرصت2

 فصل اول:کلیات

 اهمیت و ضرورت موضوع -1
 تعریف آموزش وپرورش و رابطه و فرق آنها  -2
 ماهیت علوم تربیتی -3

 علوم تربیتی و تقسیمات آن -4
 ضرورت واهمیت آموزش و پرورش در دوران کودکی -5

 فصل دوم: مبانی آموزش وپرورش

 مبانی فلسفی آموزش وپرورش  -

 مبانی زیست شناختی آموزش وپرورش  -
 مبانی روان شناختی آموزش وپرورش  -

 مبانی جامعه شناختی آموزش وپرورش -

 مبانی اقتصادی آموزش وپرورش -

 مبانی آموزش و پرورش ابتدایی در ایران و جهان -

 تکلیف یادگیری: 

 یکی از شاخه های علوم تربیتی را انتخاب و با مطالعه منابع علمی/ مقاالت رابطه این حوزه با مبانی تربیت را تبیین کند. 

 مبانی آموزش و پرورش دوره ابتدایی را در یکی از کشور های جهان مطالعه و گزارش آن را به کالس ارائه نماید.

آن از مبانی آموزش و پرورش مورد بررسی و گزارش آن را در قالب یک مقاله  اهداف دوره ابتدایی را به جهت تأثیر پذیری
 کوتاه ارائه دهد. 

 فصل سوم: تعریف اصل و بررسی منابع آن
 فرق اصل و فرع -1
 فرق اصل با هدف و روش -2
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 ماهیت اصل )کشف کردنی است نه وضع کردنی( -3

 منابع کشف اصول آموزش وپرورش -4

 ارتباط مبانی با اصول -5
 اصول آموزش و پرورشکارکردهای  -6

 تکلیف یادگیری:

ماهیت اصول حاکم بر برنامه های درسی دوره ابتدایی را به جهت ویژگی اصول مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را با استفاده از 
 مستندات ارائه شده در منابع علمی ارائه کند. 

 های آموزش وپرورشفصل چهارم :هدف

 دوره ابتدایینقش اهداف در آموزش و پرورش  -1
 اهداف دوره ابتدایی در ساحت های تربیت -2
 تربیت دینی، اعتقادی، اخالقی -      
 تربیت زیستی بدنی  -      
 تربیت اجتماعی سیاسی -      
 تربیت زیبایی شناسی هنری -      
 تربیت علمی فناورانه -      

 ایتربیت اقتصادی حرفه -
 ییچارچوب برنامه درسی دوره ابتدا -3
 ارتباط اهداف دوره ابتدایی با اهداف دوره متوسطه-4

 فصل پنجم: اصول آموزش و پرورش دوره ابتدائی
 در نظر گرفتن واقعیت دوره کودکی ورشد -1       
 اصل فعالیت  -2       
 اصل اجتماعی کردن -3       

 اصل خالقیت  -4       
 اصل تفرد یا شخصیت  -5       
 اصل سندیت -6       
 اصل کمال -7      

 تکلیف یادگیری
آموزشی را )فیلم/ گزارش( به جهت تبعیت و تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی مورد نقاد  -یک فرصت تربیتی
 و بررسی قرار دهد.

ی تحلیل و پیشنهاداتی را در راستای اصول یک مورد آموزشی/ تربیتی را با در نظر گرفتن اصول حاکم بر آموزش و پرورش ابتدای
 ارائه کند. 

برنامه های درسی دوره ابتدایی را به جهت تبعیت از تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی مورد نقد و بررسی قرار  
 دهد.

 های آموزش و پرورشفصل ششم: ارتباط اصول با روش
 های تدریساصول روش -1     
 های قدیم وشر -2     
 های شهودی روش -3     
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 های فعالروش -4     

 تکلیف عملکردی: 
 یک موقعیت تربیتی/ آموزشی را به جهت رابطه میان اهداف، اصول و روش ها مورد نقد و بررسی قرار دهد.

 پرورش مشخص نماید.یکی تصمیم تربیتی اتخاذ شده از سوی خود را تحلیل و پشتوانه های آن را بر اساس اصول آموزش و 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم برای تبیین مبانی و اصول تربیت در دوره ابتدایی و راهبرد های غیر مستقیم در 
 قالب شیوه های مطالعه فردی و راهبرد های شناختی برای تحلیل اهداف و فرصت های تربیتی/آموزشی است.

 آموزشی . منابع4

 .  1385، مشهد، آستان قدس رضوی، 21تعلیم و تربیت و مراحل آن. غالمحسین شکوهی، چاپ  .1
 . 1382، تهران، دانشگاه تهران، 11محمد کاردان، چاپ مراحل تربیت. موریس دبس، ترجمة علی .2
 . 1384مربیان بزرگ. ژان شاتو، ترجمة غالمحسین شکوهی، چاپ پنجم، تهران، دانشگاه تهران،  .3

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  15ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیری  و تکالیف عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف 
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «ریزی درسی و آموزش کالس های چندپایهبرنامه»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن 1
توسعه زندگی شهری و کاهش جمعیت در مناطق روستایی/ حاشیه شهر ها منجر به افزایش کالس های چند پایه در این مناطق 
شده است. در حال حاضر این پدیده نه یک استثنا بلکه یک واقعیت انکار ناپذیر در نظام آموزش ایران است. کالس های چند 

به معلمان در سازمان دادن فرصت های یادگیری منحصربفردی که در آن  پایه می تواند به عنوان یک ظرفیت یادگیری
تجربیات متمایز یادگیرندگان به عاملی برای تعمیق و توسعه یادگیری متناسب با ظرفیت های محلی تبدیل می شود، کمک 

دانش بشری مورد توجه  نماید. آموزش مهارت تهیه طرح برنامه درسی و تدوین واحد های یادگیری که در آن مرز های مشترک
گیرد این ظرفیت را از موقعیت تهدید آمیز در شرایط فعلی به یک فرصت برای کمک به یادگیری دانش آموزان تبدیل قرار می
 می کند. 

 مشخصات درس

 ینوع درس: نظر

  2تعداد واحد: -

 ساعت 32زمان درس: 

 

  برنامه ریزی درسی و آموزش کالس های چندپایهنام درس:   

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با شناخت ویژگی های کالس های چند پایه، این ظرفیت را در راستای مدیریت زمان و بهره گیری از تجربیات  

 متمایز یادگیرندگان برای طراحی فرصت های یادگیری مورد استفاده قرار می دهد. 

توای برنامه های درسی/ مواد آموزشی در پایه های مختلف، یک طرح برنامه درسی برای کالس با تحلیل مح

چند پایه تهیه، و واحد یادگیری را برای آموزش مفاهیم/ مهارت های مشترک با استفاده از رویکرد تلفیقی 

 طراحی و تدوین نماید. 

 شایستگی اساسی:

pk&ck&pck 2کد-

2& 2-3& 4-3& 2-

1 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

ویژگی 

کالس های 

 چند پایه

در گزارش مشاهده به 

برخی از تمایزات آشکار 

کالس های چند پایه با 

کالس های عادی اشاره 

 نموده است. 

در گزارش مشاهده تمایزات 

کالس های چند پایه با 

کالس های عادی را در ابعاد 

سازماندهی فضا، روش گروه 

 بندی، مدیریت و... مطرح

 نموده است.

در گزارش مشاهده تمایزات 

کالس های چند پایه با 

کالس های عادی را در ابعاد 

مختلف مطرح و تأثیرات 

مثبت این ویژگی ها را در 

یادگیری مورد بررسی قرار 

 داده است.

طراحی 

فرصت 

 یادگیری

در سازماندهی فرصت 

یادگیری از انواع فعالیت ها 

استفاده شده است اما این 

منجر به شکل  تالش

گیری یک فرصت یادگیری 

تلفیقی برای آموزش 

موضوعات مختلف نشده 

 است.

در سازماندهی فرصت 

یادگیری از انواع فعالیت ها 

برای شکل دهی یک فرصت 

یادگیری تلفیقی برای آموزش 

موضوعات مختلفی استفاه 

 شده است.

در سازماندهی فرصت 

یادگیری از انواع فعالیت ها 

یک فرصت  برای شکل دهی

یادگیری تلفیقی برای 

آموزش موضوعات مختلف 

در پایه های متفاوت  استفاه 

 نموده است.
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روش های 

 سازماندهی

در طراحی واحد یادگیری 

ارتباط میان ماهیت 

موضوعات و شیوه 

سازماندهی محتوای 

انتخاب شده مورد توجه 

 قرار نگرفته است. 

به ماهیت موضوعات در شیوه 

وای انتخاب سازماندهی محت

شده برای طراحی واحد 

یادگیری توجه شده و توانسته 

میان موضوعات ارتباط 

 مختلف برقرار نماید.

به ماهیت موضوعات در 

شیوه سازماندهی محتوای 

انتخاب شده برای طراحی 

واحد یادگیری توجه شده و 

امکانشکل گیری ارتباط 

سازمان یافته میان 

موضوعات مختلف در پایه 

ت فراهم کرده های متفاو

 است.

طرح برنامه 

 درسی

طرح تهیه شده پوشش 

دهنده محتوای پایه/ 

موضوع در پایه های 

 مختلف نیست. 

طرح تهیه شده پوشش دهنده 

محتوای در قالب یک شبکه 

ارتباطی میان مفاهیم و 

مهارت ها در پایه ها/ 

 موضوعات مختلف است.

طرح تهیه شده پوشش 

دهنده محتوا در قالب یک 

شبکه ارتباطی منسجم میان 

مفاهیم و مهارت ها در پایه 

ها/ موضوعات مختلف است 

و امکان طراحی واحد های 

یادگیری که پوشش دهنده 

شبکه و حقایق و اطالعات 

جزئی مرتبط با آن را فراهم 

 نموده است.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول : کلیا ت 

 های چند پایهستعریف کال  -
 ها ی چند پایه در ایران و جها نکال س  -
 ی چند پایههاستنو ع و گوناگونی کال -
 ی چند پایه هاها در کالسفرصت ها و محدودیت -

 تکلیف یادگیری: 
 جستجو در شبکه و انتخاب نمونه ای از تجربیات معلمان کالس های چند پایه و گزارش آن به کالس.

 ه و جمع آوری چکیده مقاالت در زمینه آموزش در کالس های چند پایه و گزارش آن به کالس.جستجو در شبک

 ی چند پایه هاریزی برای آموزش کال سفصل دوم : نکات مورد توجه در برنامه
 برابری فرصت های آموزشی در فرایند آموزش  -
 های چند پایه ریزی کال سآزادی عمل معلم در برنامه -
 منا بع ما لی( –های چند پایه  )منا بع انسا نی ه از منا بع محلی در اداره کال ساستفاد -
 های کوچک آموزشی در کالس تشکیل گروه -
 های اسا سی در برنامه درسیتاکید بر مفا هیم و مهارت -

  تکلیف یاگیری:
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تحلیلی از آن بر اساس یکی از محور های  مشاهده تدریس )فیلم/ حضور در کالس چند پایه( در کالس چند پایه و تهیه گزارش
 فوق  

 ی چند پایههافصل سوم : نحوه تنظیم جدول ساعات هفتگی در کال س
 های چند پایه مدیریت زمان و نقش معلم در کال س -
 ی چند پایههاقو انین ومقررات درکالس -
 آن گروه های یادگیری در کالس های چند پایه و نحوه سازماندهی و هدایت -

  تکلیف یاگیری:

مشاهده تدریس )فیلم/ حضور در کالس چند پایه( در کالس چند پایه و تهیه گزارش تحلیلی از آن بر اساس یکی از محور های 
 فوق و ارائه به کالس

مصاحبه با معلم با تجربه در کالس های چند پایه، و گفتگو در خصوص مشکالت مدیریت کالس نقاط قوت و ضعف و آنچه از 
آن آموخته است، نحوه سازمان دادن اهداف و محتوای برنامه درسی، نحوه بکارگیری ظرفیت دانش آموزان و منابع محلی برای 

اهت ها و تفاوت مشکالت و روش های مختلف اداره کالس کالس چند پایه حل مشکالت و تهیه یک جدول مقایسه ای از شب
 بر اساس گزارش های ارائه شده درکالس.  

 فصل چهارم : سازماندهی محتوا 
 ریزی بر اساس مهارت ها و مفاهیم مشترک برنامه -
 ریزی بر اساس موضوعات مشترک برنامه -
 ریزی بر اسا س تلفیق موضوعات مختلف درسی برنامه -
 ظرفیت برنامه ریزی تلفیقی برای کالس های چند پایه  -
 تم ها و مالک های انتخاب تم  -

  تکلیف یادگیری:

 مقایسه روش های سازماندهی محتوا و ظرفیت آن برای آموزش موضوعات مختلف در کالس های چند پایه
 عالیت های یادگیری برای سازماندهی موضوعات مختلف پیرامون آن انتخاب یک تم و طراحی ف

 تکلیف عملکردی: 
یک واحد یادگیری بر اساس یکی از روش های سازماندهی محتوا برای آموزش در کالس های چند پایه )حد اقل سه پایه( 

 طراحی و تدوین نماید.
 ابیفصل پنجم : سازماندهی فرصت های یادگیری برای آموزش و ارزشی

 فعالیت یادگیری ساختمند  -
 فعالیت یادگیری مسئله محور -
 فعالیت یادگیری تلفیقی -
 یابی از فرآیند آموزش براساس تلفیق موضوعات درسی در یک پایهارزش -

 یابی از فرآیند آموزش براساس تلفیق موضوعات مختلف در یک پایهارزش -

 تکلیف یادگیری:

 یابی برای یکی از مباحث آموزشی )مفاهیم/ مهارت های مشترک( طراحی نماید. ابزار ارزش یک نمونه

 تکلیف عملکردی: 
 طراحی یک فرصت های یادگیری با ترکیبی از فعالیت های یادگیری

 فصل ششم : طرح برنامه درسی در کالس های چند پایه 
 موضوعات درسیتحلیل برنامه های درسی و شناسایی مهارت ها و مفا هیم  -
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 رسم شبکه مفهومی برای مفاهیم در موضوعات درسی  -
 رسم شبکه مهارت های اساسی و خرده مهارت ها در موضوعات درسی -
 طرح برنامه درسی بین موضوعات پایه  -

 طرح برنامه درسی بین پایه ها در یک موضوع درسی 

 تکلیف یادگیری:
 یه )حد اقل سه پایه(.تهیه طرح برنامه درسی برای یک کالس چند پا

 تکلیف عملکردی:
 طراحی و تدوین یک واحد یادگیری تلفیفی براساس طرح برنامه درسی تهیه شده

سازماندهی گروه های دانشجویی در اجرای فعالیت ها می تواند به گونه ای صورت گیر که در مجموع انواع روش اجرا: 

پایه تهیه شده و در تولید واحد یادگیری نیز واحد های یادگیری تولید  مختلفی از  طرح برنامه درسی را برای کالس های چند
  شده می تواند متمرکز بر یکی از طرح های برنامه درسی باشد.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 3
بکارگیری راهبرد های مستقیم برای آشنایی داشجویان با کالس های چند پایه یا شرکت در واحد های آموزشی که به 

ورت چند پایه مدیریت می شوند. استفاده از راهبرد پردازش اطالعات برای شناسایی، طبقه بندی و ایجاد  یک شبکه ص
ارتباطی میان مفاهیم و مهارت های اساسی در موضوعات و پایه های مختلف جهت تهیه طرح برنامه درسی. بکارگیری 

 برنامه ها/ مواد آموزشی برای طراحی واحد های یادگیری شیوه مشارکتی برای ترکیب نمودن اطالعات حاصل از بررسی 

 . منابع آموزشی4
 ( کالس های چند پایه. انتشارات مدرسه.1384منبع اصلی: علی زرافشان )

 منبع فرعی: پژوهش ها و مقاالت علمی در زمینه برنامه ریزی درسی و مدیریت کالس های چند پایه در ایران و جهان.

 ارزشیابی یادگیری. راهبردهای 5
 ارزشیابی پایانی: .........

 نمره  8ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
 نمره  12ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

لکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عم
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «تحلیل محتوا و روش تدریس زبان فارسی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

آغاز می شود و زمانی که دانش آموزان پا به محیط مدرسه می  یادگیری زبان به عنوان فرآیندی پویا و مستمر از تولد

گذارند این توانایی بطور چشمگیری در آنان توسعه پیدا کرده است. سطح این توانایی در همه کودکان یکسان نیست 

و به مقدار زیادی تحت تأثیر تجربیات شخصی کودک، شرایط فرهنگی، اجتماعی و روش های تربیتی خانوده قرار 

ارد. معلمان دوره ابتدایی باید ضمن شناخت تفاوت های فردی دانش آموزان به آنان کمک نمایند که مهارت های د

زبانی را برای دریافت و انتقال افکار اندیشه ها مورد استفاده قرار دهند. عالوه بر این آنان باید آگاهی الزم را نسبت به 

به دانش آموزان در کسب مهارت های زبانی و بکارگیری زبان در نقش زبان در یادگیری داشته باشند و بتوانند 

 یادگیری سایر موضوعات درسی کمک نمایند. 

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری/ عملی

  2تعداد واحد: -

 ساعت 48زمان درس: 

 نام درس: تحلیل محتوا و روش تدریس زبان فارسی

 یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد 

با درک نقش تولیدی و دریافتی زبان در یادگیری، فعالیتی را برای توسعه مهارت های زبانی دانش آموزان طراحی و 

 اجرا نماید.

با شناخت وسعت و توالی مفاهیم و مهارت های چهارگانه زبان فارسی در کتب درسی دوره ابتدایی یک واحد 

 طراحی، اجرا و ارزیابی نماید.یادگیری را 
 شایستگی اساسی:

ck&pck&1-1کد& 

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

4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

وجه تولیدی و 

 دریافتی زبان 

در تحلیل خود توانسته است 

وجه تولیدی و دریافتی زبان 

را مشخص نماید اما 

چگونگی تأثیر گذاری آن بر 

توسعه واژگان درکار دانش 

آموزان را مشخص نکرده 

 است. 

در تحلیل خود توانسته 

است وجه تولیدی و 

دریافتی زبان را مشخص 

نماید و چگونگی تأثیر 

گذاری آن بر توسعه 

دانش آموزان واژگان درکار 

 مشخص کرده است.

در تحلیل خود توانسته 

است وجه تولیدی و 

دریافتی زبان را مشخص 

نماید و چگونگی تأثیر 

گذاری آن بر توسعه 

واژگان درکار دانش آموزان 

و ارتباط آن را با رویکرد 

های بکارگرفته شده در 

آموزش زبان را مشخص 

 کند.
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در جمع بندی نظرات  مهارت های زبانی

ویژگی هر یک از مهارت 

های زبانی را مشخص نموده 

است اما ارتباط آن ها با 

یکدیگر و نقش هر یک در 

یادگیری زبان را مشخص 

 نکرده است. 

در جمع بندی نظرات 

ویژگی هر یک از مهارت 

های زبانی را مشخص 

نموده است و ارتباط آن ها 

با یکدیگر و نقش هر یک 

زبان را  در یادگیری

 مشخص کرده است.

در جمع بندی نظرات 

ویژگی هر یک از مهارت 

های زبانی را با توجه به 

ارتباط نظام مند این 

مهارت ها و تأثیر و تأثر هر 

یک بر یادگیری زبان را 

 مشخص کرده است.

در نقد کتاب نقاط مثبت و  نقد کتاب 

خالء های آموزش مهارت ها 

مشخص شده است اما در 

ت یادگیری طراحی فعالی

شده خرده مهارت ها برای 

پوشش دادن به خالء های 

آموزشی مورد توجه قرار 

 نگرفته است.

در نقد کتاب نقاط مثبت و 

خالء های آموزش مهارت 

ها مشخص شده است و در 

فعالیت یادگیری طراحی 

شده خرده مهارت ها برای 

پاسخ به نیاز های آموزشی 

به صورت روشن مورد 

 گرفته است. توجه قرار

در نقد کتاب نقاط مثبت و 

خالء های آموزش مهارت 

ها مشخص شده است و در 

فعالیت یادگیری طراحی 

شده خرده مهارت ها با 

لحاظ نمودن تفاوت های 

فردی به صورت روشن 

مورد توجه قرار گرفته 

 است.

 

طراحی واحد 

 یادگیری

ساختار و عناصر یک واحد 

یادگیری را برای آموزش 

مهارت های چهارگانه 

آموزش زبان مورد توجه قرار 

داده است اما ارتباط میان 

اهداف، فرصت های 

یادگیری و ..... فاقد انسجام 

 است.  

عناصر و ساختار یک واحد 

یادگیری را برای آموزش 

مهارت های چهارگانه 

آموزش زبان مورد توجه 

داده است و ارتباط قرار 

میان اهداف، فرصت های 

یادگیری را به صورت 

منسجم برقرار نموده است 

اما نوآوری درب خلق 

فرصت های یادگیری رای 

درونی شدن مهارت ها 

 وجود ندارد.  

ارتباط منسجمی بین 

عناصر واحد یادگیری 

طراحی شده برای درونی 

شدن مهارت ها وجود دارد 

و فرصت های یادگیری 

ش بینی شده برای پاسخ پی

به تفاوت های فردی از 

نوآوری و خالقیت 

 برخوردار است.  

 

  های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 : کلیات1فصل 

 رویکرد ها در آموزش زبان 

 تعاملی .1

 رویکرد کلی .2

 رویکرد تحلیلی  .3

 رویکرد ترکیبی .4
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 ط فارسیهای خویژگی -

 زبان فارسی به عنوان زبان معیار -

 آموزیکودک و زبان -

 زبان و یادگیری -

 وجه تولیدی و وجه دریافتی زبان -

 رویکرد های برنامه درسی آموزش زبان

 ی ابتداییاهداف آموزش زبان در دوره -

 ی ابتداییاصول آموزش زبان در دوره -

 ی ابتداییآموزی دورهی زبانیابی در برنامههای آموزش و ارزشروش -

 ی دو زبانههاهای آموزش زبان در کالسروش -

 

 تکلیف عملکردی:

با مشاهده یک فیلم/ کالس درس آموزش زبان و ثبت آن گزارشی از نقش هر یک از وجوه تولید و دریافتی زبان را در 

 آموزش شناسایی و روش معلم را در هدایت آموزش برای کسب مهارت های زبانی دانش آموزان بررسی نماید. 

 آموزش زبانهای پایه در فصل دوم: مهارت

 گوش دادن

 اهداف، اهمیت ، انواع و عوامل مؤثر در گوش دادن -

 تأثیر مهارت گوش دادن در یادگیری -

 آموزش مهارت گوش دادن -

 یابی از فرایند گوش دادنارزش -

 های آموزشی و مهارت گوش دادنبازی -

 اختالالت شنوایی و راهبرد هایی برای رفع آن -

 سخن گفتن

 عوامل مؤثر در سخن گفتن )ارتباط تفکر و سخن گفتن(اهداف، اهمیت، انواع و  -

 گفتن و یادگیری                 مهارت سخن -

 یابی از فرایند سخن گفتنارزش -

 های آموزشی و مهارت گوش دادنبازی -

 هایی جهت رفع آناختالت گفتاری و راهبرد -

 مهارت خواندن

 تعریف، اهداف، اهمیت -

 مراحل خواندن  -

 مهارت های خواندن -

 واندن برای درک مطلبخ .1

 خواندن تجسسی/ انتقادی .2

 خواندن برای کسب اطالعات .3

 نقش چشم در خواندن -
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 فرایند رمزگشایی در خواندن -

 های کودکان در خواندن دشواری -

 دامنه واژگان .1

 بافت و زمینه اجتماعی فرهنگی  .2

 سطح دشواری متن و تجربیات شخصی کودک .3

 مهارت خواندن و یادگیری -

 در خواندنفرایند رمزگشایی  -

 مهارت خواندن و یادگیری -

 مطالعه عوامل مؤثر در آموزش خواندن -

 یابی از مهارت خواندنارزش -

 های آموزشی و مهارت خواندنبازی -

 اختالالت خواندن -

 مهارت نوشتن

 اهداف، اهمیت، انواع و عوامل مؤثر در نوشتن -

 مهارت نوشتن و یادگیری -

 فرایند نوشتن -

 ینمراحل نوشتن در سال های آغاز -

 اصولی که در هنگام نوشتن باید رعایت شود. -

 هنر نوشتن)خوانا نویسی ـ درست نویسی ـ زیبا نویسی ( -

 اختالت نوشتن -

 انواع نوشتن -

 خالصه نویسی .1

 یادداشت برداری .2

 بند نویسی .3

 گزارش نویسی .4

 گزارش نویسی  .5

 قالب نامه و نامه نگاری .6

 زندگی نامه نویسی .7

 گسترده نویسی  .8

 تبدیل گفتار به نوشتار  .9

 دنباله نویسی .10

 راهبردهایی برای تقویت نوشتن -

 های یادگیری برای نوشتن )امال، انشا ، خاطره نویسی، گزارش نویسی و...(طراحی فعالیت -

 تکلیف عملکردی: 

 یک فعالیت یادگیری برای آموزش یکی از چهار مهارت زبانی طراحی نماید. 

 آموزش زبان  فصل سوم:
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 یزبان آموزی در پایه اول ابتدای

 دوره آمادگی

 هااهداف آموزشی نگاره -

 ها )شنیدن، سخن گفتن، نوشتن، خواندن(های چهارگانه در آموزش نگارهمهارت -

 ی آمادگی عمومی یا آمادگی در مناطق دو زبانهو دوره 1های ها با نشانهارتباط نگاره -

 هاشبکه واژگانی در هر یک از  نگاره -

 چگونگی گسترش شبکه واژگانی -

 گسترش شبکه واژگانیچگونگی  -

 روش تدریس نگاره ها -

 ارزش یابی از سطح مهارتهای کسب شده در دوره آمادگی -

 شیوه ثبت مشاهدات بر اساس مالک های ارزشیابی -

 هاآموزش نشانه

 2و 1هایاهداف نشانه -

 2و 1هایآموزی در نشانهی زبانهای چهارگانهمهارت -

 2و 1هایوخواندن و نوشتن در نشانههای آموزش مهارت  گوش دادن ،سخن گفتن روش -

 هاو نگاره 1های با نشانه 2های ارتباط نشانه -

  2و  1های شکل گیری و گسترش شبکه واژگانی در نشانه -

  2و  1های آموزی در نشانههای زبانیابی از مهارتارزش -

 ها و نگرش ها و مفاهیمها با دروس دیگر در بعد مهارتتلفیق نشانه -

 یابیمشاهدات براساس مالک های ارزش ی ثبتشیوه -

 خوانیروان

 خوانیاهداف روان   -         

 خوانیعوامل مؤثر در روان -

 هاو نگاره 2و  1های خوانی با نشانهارتباط روان -

 خوانی برای یادگیرندگانهایی جهت تحقق روانتدارک فعالیت -
 

 تکلیف یادگیری:

با تجربه باال و یک معلم تازه کار مصاحبه و در خصوص روش آماده با دو معلم پایه اول ابتدایی یک معلم  -

سازی کودکان در روز های آغازین و مسایل و مشکالتی که با آن روبرو هستند و شیوه های کنار آمدن با 

آن و کمک به کودکان گفتگو کنند. نتایج گفتگو را در قالب یک جدول مقایسه ای بر اساس محور های 

و به کالس ارائه نماید. یافته های ارائه شده در کالس را در قالب یک گزارش تحلیل فوق طبقه بندی 

 تنظیم و ارائه کند.

 تکلیف عملکردی:
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مبحث نگاره ها در کتاب درسی را بررسی، واژگان ارائه شده را استخراج و با رسم شبکه واژگانی ارائه شده ترتیب و 

درسی را تعیین و با ثبت دامنه واژگان نمونه گیری یک گروه دانش آموز  توالی و دامنه واژگانی مورد انتظار برنامه

میزان تناسب/ عدم تناسب شبکه واژگانی طرح شده در کتاب درسی را بررسی و پیشنهادتی برای تکمیل/ تطبیق/ 

 توسعه شبکه واژگانی گروه مورد مطالعه ارائه کند. 

 تکلیف عملکردی:

ا انتخاب و برای آموزش آن طرحی که دربرگیرنده مهارت های چهارگانه زبانی یکی از نشانه ها در کتاب درسی ر

است را تهیه نماید )اهداف در مهارت های چهارگانه، فعالیت های یادگیری، دامنه شبکه واژگانی، مالک ها و سطوح 

 ارزشیابی(. 

 زبان آموزی در پایه دوم تا ششم ابتدایی

 های دوم تا ششمپایه

 امالیی، دستوری و ادبینگارشی،آموزش نکات 

 نکات نگارشی

 مستقیمنقل قول مستقیم و غیر -

 تبدیل گفتار به نوشتار -

 خاطره نویسی -

 نامه نویسی -

 گستره نویسی -

 خالصه نویسی -

 مقایسه -

 یادداشت برداری -

 های مرجعکتاب -

 عناصر داستان -

 آغاز و پایان کتاب -

 انتخاب نام -

 عالئم نگارشی)نقل قول، ویرگول( -

 بندپارگراف،  -

 راهبردهایی برای تدریس نکات نگارشی  -

 نکات امالیی

 الف مقصوره -

 استثناها -

 ترکیب وصفی و اضافی -

 یای میانجی -

 گ میانجی -

 هم خانواده -

 متضاد و متشابه -
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 های همگونواژه -

 مترادف -

 جمع مکسر -

 ی وسط و آخرهمزه -

 راهبردهایی برای تدریس نکات امالیی -

 نکات دستوری 

 جمله سازی -

 نهاد و گزاره -

 جمع و عالئم آن -

 ربط -

 حروف اضافه -

 افعال  -

 مرکب سازی و اشتقاق -

 راهبردهایی برای تدریس نکات دستوری -

 مفاهیم ادبی

 طنز -

 حکایت  -

 کاریکاتور -

 قصه -

 افسانه -

 شعر کودکانه -

 داستان -

 لطیفه -

 ضرب المثل -

 چیستان -

 شعر گویی -

 متون کهن -

 قافیه -

 تشبیه و استعاره  -

 کنایه -

 ردیف -

 موسیقی و شعر -

 تدریس مفاهیم ادب راهبردهایی برای -

 خواندن

 خوانیکتاب -

 خوانیتصویر -
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 سرود خوانی -

 تمرین و تمرکز هنگام خواندن -

 راهبرهایی برای تقویت خواندن -

 سخن گفتن

 تلفظ معیار -

 دکلمه -

 مصاحبه -

 بیان احساسات و عقاید -

 گفت و گو -

 کنترل سرعت صحبت کردن -

 تکرار همراه با کاهش یا افزایش  -

 نقش گویی -

 خاطره گویی -

 نوشتن

 های مختلف رونویسیتمرین -

 آموزش خط تحریری در نوشتن -

 سازیجدول چرخشی کلمات و جمع -

 راهبردهایی برای تقویت نوشتن -

 بند نویسی -

 نوشتن خالق -

 تکلیف عملکردی: 

یک فعالیت یادگیری برای یکی از مهارت های خواندن، نوشتن، سخن گفتن )با مشخص نمودن خرده مهارت ها( 

را در یک گروه کوچک دانش آموزی )در پایه خاص( اجرا، و نتایج ارزشیابی آن را به جهت طراحی نماید. فعالیت 

 میزان تأثیر در توسعه مهارت خواندن/ نوشتن/ سخن گفتن گزارش نماید.  

 تکلیف عملکردی:

ر کار گروهی: طراحی و تولید یک واحد یادگیری برای یک فصل از کتاب فارسی با در نظر گرفتن مفاهیم و چها

 مهارت زبانی. 

 فصل سوم:بررسی کتاب

 درسی شامل بررسی ویژگیهای کتاب

 حجم و تعداد صفحات ،تعداد بخشها و ساعات پیش بینی شده برای تدریس  -

 بررسی ساختار کتاب درسی شامل بخشها ،موضوع ها، فعالیتها  -

 بررسی ساختار متن آموزشی در هریک از بخشها.  -

 یک واحد یادگیری ساختار 

 عنوان واحد یادگیری -1-1

 هدف واحد یادگیری -2-1
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 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری  -3-1

 آموز و نیازهای محلیهای ضروری دانشدانستهتعیین پیش -4-1

 تعیین مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیری -5-1

 یابی به مهارت های چهار گانه.ها در یک واحد یادگیری و دست ی گسترش واژگان/ مهارتچگونگی ارتباط و نحوه -6-1

 ها با توجه به مهارت های چهار گانهشواهد و مثال -7-1

 تم انتخابی واحد یادگیری و نحوه سازماندهی واژگان و مهارت ها پیرامون آن -8-1

 در سازماندهی واحد یادگیری چگونگی بکارگیری رویکرد های آموزش زبان در آموزش مهارت های چهارگانه  -9-1

 کند.ها و ... که به یادگیری واژگان مهارت های زبانی کمک مینویسیهای آموزشی، درشتبررسی تصاویر، نمودارها، پیام -8-1

 بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن.بررسی فرصت های یادگیری پیش -9-1

 ای آموزش واحد یادگیری.مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب بر -10-1

 آموزان ارتباط داد.هایی که بتوان واژگان و مهارت های چهارگانه زبانی را با زندگی دانشروش -11-1

 های پرورش خالقیت و توسعه مهارت های تفکرراهبرد -12-1

 طراحی ارزش یابی تکوینی از واحد یادگیری -13-1

 گیرییابی، مجموعی از واحد یادطراحی ارزش -14-1

 فعالیت یادگیری: 

 انتخاب یک مقاله در یکی از زمینه های طراحی واحد یادگیری و تهیه خالصه آن در قالب یک مقاله کوتاه.
یک واحد یادگیری کتاب درسی را به جهت رعایت مالک های رویکرد کل نگر/ تحلیلی/ ترکیبی در آموزش چهار مهارت زبان 

 فارسی بررسی و تحلیل نماید. 

 فعالیت عملکردی:

 کار گروهی: طراحی و تولید یک واحد یادگیری برای یک فصل از کتاب فارسی با در نظر گرفتن چهار مهارت زبانی.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

تدارک دیدن فرصت های یادگیری شناختی برای تحلیل و بررسی محتوای کتاب فارسی،  استفاه از شیوه های 

پژوهشی و تهیه مقاالت کوتاه، و شیوه مشارکتی در طراحی و تولید  -مطالعه مقاالت علمیمطالعه فردی برای 

 واحد های یادگیری

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: ................... 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های گروهی  ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو

 نمره  7

 نمره  8ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 
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 «تحلیل محتوا و روش تدریس ریاضیات»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

ی پدیده ها بردارنده ی فرصتهایی  برای اکتشاف خالقانه امروزه آموزش ریاضیات در زندگی ما، نقش مهمی دارد و در

و حل مسائل علمی است. معلمان باید بتوانند با بهره گیری از استاندارد های فرآیندی در آموزش ریاضی استعداد 

 دانش آموزان را در حل مسایل و پرورش تفکر ریاضی تقویت کنند. آموزش ریاضی در دوره ابتدایی بیش از آن که بر

آموزش اصول، تعاریف و اثبات های دقیق مبتنی باشد، بر توانایی دانش آموزان در درک اصول و مفاهیم و تعمیم آن 

به موقعیت های واقعی متمرکز است. در این رابطه معلمان باید قادر باشند با توجه به موقعیت یادگیری و سطح درک 

که عالقه کودکان را جلب کرده و توانایی آن ها را برای دانش آموزان، مسئله های چالش برانگیزی طرح  کنند، 

متمرکز شدن بر راه حل ها و یافتن روش های مختلفی که به حل احتمالی مسئله منجر می شود پرورش دهند. در 

جریان چنین فرایند است که استعداد و قابلیت دانش آموزان شناسایی شده، و شجاعت اندیشیدن در آن ها بوجود 

ای را دارند. عالوه بر این معلمان د، و به آن ها اطمینان می دهد که با تالش و پشتکار قدرت حل هر مسئلهخواهد آم

در طراحی و سازمان دهی فرصت های یادگیری و هدایت آن به گونه ای عمل نمایند که عدم موفقیت های متوالی 

ها یا ی معلمان فرصتی برای رفع بد فهمیدانش آموزان موجب دل سردی آن ها نشده، بلکه با حمایت  و پشتبان

 یافتن راه و روشهای تازه و بدیع فراهم شود، به گونه ای که دانش آموزان به حل کنندگان خالق مسئله تبدیل شوند. 

 
 مشخصات درس

 عملی-نوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

 

 تحلیل محتوا و روش تدریس ریاضیاتنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با درک اصول و اهداف برنامه درسی آموزش ریاضی دوره ابتدایی، چگونگی سازماندهی مفاهیم و طراحی فرصت های 

 یادگیری مرتبط باموقعیت های واقعی زندگی دانش آموزان را تحلیل و تبیین کند. 

استفاده از انواع روش حل مسئله، موقعیت یادگیری را با لحاظ نمودن سطح توانایی دانش آموزان  طراحی و تأثیر با 

 شایستگی اساسی:  آن بر تعمیق یادگیری را ارزیابی نماید.

Ck&&Pk  KcP  کد

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

3-2&1-3& 2-

3&3-3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

تحلیل برنامه درسی در  ساختار برنامه

تأثیر اصول و اهداف در 

سازماندهی  فرصت های 

یادگیری را  از منظر 

ارتباط آن  با  موقعیت 

های واقعی یادگیری 

مورد بررسی قرار نداده 

 است.

در تحلیل برنامه درسی 

نقش اصول و اهداف در 

سازماندهی  فرصت های 

یادگیری را با در نظر 

گرفتن ارتباط آن با 

ای واقعی موقعیت ه

زندگی دانش آموزان 

 گزارش نموده است

در تحلیل برنامه درسی نقش اصول  

و اهداف در سازماندهی  فرصت 

های یادگیری را  با  ارائه 

پیشنهاداتی که ناظر به به موقعیت 

های واقعی زندگی دانش آموزان و 

تأثیر آن بر یادگیری می باشد را 

 گزارش نموده است
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سازماندهی مفاهیم در  سازماندهی مفاهیم

برنامه درسی را از نظر 

توالی بررسی نموده اما 

ارتباط میان مفاهیم 

اساسی و  خرده مفاهیم  

 را تبیین نکرده است.

سازماندهی مفاهیم در 

برنامه درسی را از نظر 

توالی بررسی نموده و 

رابطه میان مفاهیم 

اساسی و  خرده مفاهیم  

 را تحلیل نموده است.

مفاهیم در برنامه  سازماندهی

درسی را از نظر توالی بررسی 

نموده و رابطه میان مفاهیم اساسی 

و  خرده مفاهیم  را تحلیل و 

پیشنهاداتی برای سازمان دهی که 

منجر به نظم شناختی و درک 

 عمیق تر شود ارائه نموده است. 

روش های حل 

 مسئله

از راهبرد  حل مسئله  

برای طراحی موقعیت 

یادگیری استفاده کرده 

اها امکان دستیابی دانش 

آموزان به سطح عمیق 

یادگیری را فراهم نکرده 

 است

 

از راهبرد های مختلف 

حل مسئله برای طراحی 

موقعیت یادگیری 

استفاده کرده و امکان 

یادگیری را برای همه 

دانش آموان با توجه به 

اوت توانایی سطوح متف

 فراهم کرده است

از راهبردهای مختلف حل مسئله 

برای طراحی موقعیت یادگیری 

استفاده کرده به گونه ای که امکان 

دستیابی دانش آموزان به نتایج 

متفاوت یادگیری را با توجه به 

تجربیات شخصی و سطح توانایی 

 آنان فراهم کرده است..

 

  

 و ساختار آن های یادگیری، محتوای درس. فرصت2

 فصل اول: کلیات 

 ماهیت ریاضیات، باور ها نسبت به ریاضیات در گذشته و حال  -1

 ضرورت آموزش ریاضیات در دروره ابتدایی -2

 اصول آموزش ریاضی در دوره ابتدایی -3

استانداردهای فرآیندی در آموزش ریاضی در دوره ابتدایی )حل مسئله، استدالل، اثبات، پیوند ها و  -4

 ارتباطات و بازنمایی(اتصاالت، 

 حل مسئله)ساختن دانش ریاضی از طریق حل مسئله( -

اثبات و استدالل) بررسی یک حدسیه ریاضی؛ بیان و ارزیابی یک استدالل یا اثبات؛ انتخاب و  -
 های مختلف استدالل(کارگیری شیوهبه

تفکرات ریاضی به طور ها و دهی تفکر ریاضی از طریق برقراری ارتباط؛ بیان ایدهارتباطات)سازمان -
 ها و تفکرات ریاضی دیگران، بکارگیری زبان ریاضی(واضح و شفاف؛ تحلیل و ارزیابی ایده

ها؛ تشخیص و به کارگیری پیوندها و اتصاالت)تشخیص ارتباط بین مفاهیم ریاضی و بکارگیری آن -
 های خارج از ریاضی( مفاهیم ریاضی در زمینه

های دهی، ثبت و برقراری ارتباط بین ایدهها برای سازمانبازنمایی ها)تولید و بکارگیریبازنمایی -
ها برای های مختلف برای حل مسائل؛ استفاده از بازنماییکارگیری و تبدیل بازنماییریاضی؛ انتخاب، به

 های فیزیکی، اجتماعی و ریاضی(مدلسازی و تفسیر پدیده

 تکلیف یادگیری: 
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و با مطالعه پژوهش ها و مقاالت علمی در زمینه آموزش ریاضی یافته های خود را  یکی از محور های فوق را انتخاب

 در قالب مقاله کوتاه ارائه نماید. 

 فصل دوم: برنامه درسی آموزش ریاضی

 برنامه درسی ریاضی در دوره ابتدایی

 وسعت و توالی مفاهیم و مهارت ها در برنامه درسی 

 ساختار کتاب درسی 

 فرآیند شکل گیری مفاهیم ریاضی 

 معنادار سازی ریاضیات

 ریاضیات در خارج از مدرسه و در مدرسه

 تکلیف یادگیری: 

یکی از کتاب های درسی دوره ابتدایی را انتخاب و با وسعت و توالی مفاهیم و مهارت ها چگونگی معناسازی مفاهیم/ 

 یید. کسب مهارت ها توسطدانش آموزان را بررسی و گزارش نما

 3تا پایه  1فصل سوم: اصول و استانداردهای پایه 

های نمایش اعداد، ها، راهاعداد و عملیات )مفهوم اعداد حسابی، ترتیبی، اصلی، کسری و رابطه بین آن (1
ها و اثری که های عددی؛ شمارش چند تا چند تا؛ مفاهیم مختلف جمع و تفریق و رابطه بین آنسیستم

حسابی دارند؛ رابطه بین جمع و تفریق با ضرب و تقسیم؛ راهبردهای انجام محاسبات، ها بر اعداد عمل آن
 محاسبات ذهنی و تخمین زدن(

ها؛ شناسایی و ادامه الگوهای ساده عددی، هندسی جبر )درک الگوها و روابط؛ طبقه بندی بر اساس ویژگی (2
کالمی از نمادها؛ مدلسازی به کمک  یا اصوات؛ درک خواص و ویژگی عملیات؛ بازنمایی ملموس، تصویری یا

 های مختلف(تصویر یا اشیا؛ توصیف تغییرات کیفی یا کّمی در بافت

 
بعدی؛ بیان بعدی؛ توصیف ویژگی اشکال دوبعدی و سههندسه)شناسایی و نامگذاری اشکال دوبعدی و سه (3

 مکان هندسی و توصیف روابط به کمک هندسه مختصاتی؛ تقارن(
 

کارگیری گیری؛ بهها و فرایندهای اندازهگیری اشیا، واحدها، سیستمهای قابل اندازهویژگیگیری)درک اندازه (4
گیری برای تعیین اندازه(، هم ارزی و تبدیل، ارتباط میان صفات )مساحت، های اندازهفنون، ابزار و فرمول

 شکل، محیط و مساحت، حجم و شکل(.
 

 ها دهی و نمایش دادهآوری، سازمانرا به کمک جمع ها)طرح سوالی که بتوان پاسخ آنتحلیل داده (5

گیری بر بینی و نتیجهها؛ پیشهای آماری مناسب برای تحلیل دادهکارگیری روشآورد؛ انتخاب و به دستبه (6
 کارگیری مفهوم ابتدایی احتمال(ها؛ درک و بهاساس داده

 

 تکلیف یادگیری:

توالی مفاهیم/ مهارت ها را در برنامه درسی در پایه های اول تا سوم بررسی و با توجه به بدفهمی های رایج در 

 یادگیری ریاضی پیشنهاداتی برای رفع بدفهمی های دانش آموزان ارائه نماید.  
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ن را به همراه گزارشی از یک جلسه  تدریس مفاهیم/ مهارت های آموزش ریاضی را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آ

 پیشنهاداتی برای بهبود سطح یادگیری دانش آموزان ارائه کند. 

 یک نمونه فعالیت یادگیری برای آموزش مفاهیم/ مهارت ها در یکی از پایه های اول، دوم، سوم طراحی نماید. 

 6تا پایه  4فصل چهارم: اصول و استانداردهای پایه 

از یک کل، عضوی از یک مجموعه، مکانی روی محور اعداد،  اعداد و عملیات )درک کسر به عنوان جزئی -1
ها، تقسیم دو عدد بر هم؛ ارزش مکانی اعداد بزرگ، مقایسه و مرتب کردن اعدد حسابی، کسرها و اعشاری

ها بر اعداد طبیعی؛ درک روابط بین عملیات در حل درک مفاهیم مختلف ضرب و تقسیم و تاثیر عمل آن
های مختلف در محاسبه یا تخمین انتخاب و بکارگیری استراتژی تقسیم؛ مسئله؛ درک خواص ضرب و

 حاصل عملیات با اعداد طبیعی( 
 

های عددی و هندسی؛ آشنایی با مفهوم متغیر و بکارگیری حروف به جای جبر)توصیف، تعمیم دنباله -2
تغییر یک متغیر بر متغیر ها برای درک و ارائه روابط کّمی؛ بررسی تاثیر مقدار نامعلوم؛ بکارگیری مدل

 دیگر(
بندی اشکال بر مبنای بعدی؛ طبقهها و خواص اشکال دوبعدی و سههندسه )شناسایی و تحلیل ویژگی -3

بینی وشناسایی نتیجه انتقال، دوران نهشتی و تشابه؛ توصیف مکان و حرکت؛ پیشها؛ همخواص و ویژگی
بعدی؛ های دوبعدی؛ رسم اشکال دو و سهشکلیا بازتاب یک شکل دوبعدی؛ محور و مرکز تقارن در 

ها؛ شناسایی و رسم بازنمایی دوبعدی بعدی با داشتن بازنمایی دوبعدی آنشناسایی و ساخت اشکال سه
 بعدی؛ مساحت؛ حجم( اشکال سه

 
گیری و بیان گیری ) درک طول، مساحت، حجم، اندازه زاویه و انتخاب واحد مناسب برای اندازهاندازه -4

گیری؛ انتخاب استراتژی مساحت، حجم، جرم، زمان، دما و اندازه زاویه؛ تبدیل واحدهای اندازه طول،
ها با داشتن مرجع مقایسه؛ مناسب برای تخمین محیط، مساحت و حجم اشکال نامنظم؛ تخمین اندازه

 مساحت جانبی و حجم مکعب مستطیل(
 

آوری آوری اطالعات؛ جمعتوجه به روش جمعها )طراحی تحقیق برای پاسخ به یک سوال و تحلیل داده -5
اطالعات از طریق مشاهده، پرسشنامه، آزمایش؛ نمایش اطالعات به کمک جدول نمودار تصویری؛ 

های مختلف های مرکزی شامل میانگین، میانه و مد؛ مقایسه کردن و برقراری ارتباط بین ارائهشاخص
آمدهای با شانس وقوع برابر؛ ها؛ توصیف پیشدادهگیری کردن بر اساس بینی و نتیجهها؛ پیشداده

 آمد(بینی احتمال وقوع یک پیشپیش

 تکلیف یادگیری:

توالی مفاهیم/ مهارت ها را در برنامه درسی در پایه های چهارم تا ششم بررسی و با توجه به بدفهمی های رایج 

 ارائه نماید.در یادگیری ریاضی پیشنهاداتی برای رفع بدفهمی های دانش آموزان 

گزارشی از یک جلسه  تدریس مفاهیم/ مهارت های آموزش ریاضی را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را به همراه 

 پیشنهاداتی برای بهبود سطح یادگیری دانش آموزان ارائه کند. 

 راحی نماید. یک نمونه فعالیت یادگیری برای آموزش مفاهیم/ مهارت ها در یکی از پایه های چهارم، پنجم، ششم ط

 فصل پنجم:  حل مسئله 

 حل مسئله به مثابه مسئله حل کردن ) پولیا، .... ¯

 حل مسئله به مثابه رویکرد آموزش  ¯
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 راهبرد های حل مسئله ¯

ساختن یک مدل، رسم شکل یا نمودار، الگو سازی و جستجو برای پیدا کردن یک الگو، حدس و آزمون،  ¯

ساخت فهرست منظم، درست کردن جدول یا چارت، حذف حالت های نامطلوب، تشکیل معادله، حل 

 مسئله ساده تر، معکوس عمل کردن، استفده از استدالل منطقی.  

 تکلیف یادگیری: 

انواع راهبرد های حل مسئله را در منابع علمی مطالعه و ظرفیت هر یک از این راهبرد ها را برای آموزش مفاهیم و 

 مهارت های ریاضی در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید. 

گزارشی از یک جلسه تدریس در زمینه آموزش راهبرد های حل مسئله را تحلیل و نقش راهبرد های بکارگرفته شده 

در کمک به یادگیرندگان در درک مفاهیم ریاضی را تحلیل و به همراه پیشنهادتی برای تأثیر گذاری بیشتر بر 

 یادگیری دانش آموزان ارائه نماید. 

 تکلیف عملکردی: 

یک نمونه فرصت یادگیری برای آموزش یکی از راهبرد های حل مسئله با توجه به سطوح متفاوت توانایی دانش 

 و تدوین نماید.  آموزان طراحی

 واحد یادگیری بر مبنای رویکرد حل مسئله طراحیفصل ششم: 

 طراحی واحد یادگیری .1

 عنوان واحد یادگیری؛ -1-2

 هدف واحد یادگیری؛ -2-2

 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری؛  -3-2

 آموز و بافت و زمینه فرهنگی؛های ضروری دانشدانستهتعیین پیش  -4-2

 مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیری؛تعیین  -5-2

یابی به مفهوم نهایی /مهارت ی گسترش مفاهیم/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و دستچگونگی ارتباط و نحوه -6-2

 موردنظر؛

 تم انتخابی واحد یادگیری و نحوه سازماندهی حوزه های موضوعی پیرامون آن؛ -2- 7

 ها با توجه به مفاهیم اساسی؛شواهد و مثال -8-2

 بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن؛فرصت های یادگیری پیش -9-2

 یادگیری مفاهیم ریاضی و روش های رفع آن؛بدفهمی های دانش آموزان در  -10-2

 و ریاضیات؛ ICTکارگیری منابع آموزشی و تلفیق ریزی برای بهبرنامه -11-2

 ن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد یادگیری؛مشخص کرد -12-2

 فرصت برقراری ارتباط مفاهیم با زندگی واقعی؛ -13-2

 فرصت رشد مهارت های تفکر و فرآیند های ریاضی؛ -14-2
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 تعیین رویکرد، شیوه و ابزار سنجش و ارزیابی. -15-2

 تکلیف عملکردی:

ی از مفاهیم اساسی در برنامه درسی ریاضی با رویکرد حل مسئله با توجه طراحی و تولید یک واحد یادگیری برای یک

 به بافت و زمینه زندگی دانش آموزان، اجرا و ارزیابی نتایج یادگیری در قالب یک گزارش.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

مقاالت علمی در تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی و مشارکتی از طریق مطالعه پژوهش ها/ 

زمینه آموزش ریاضی و راهبرد های حل مسئله و کاربرد آن در درک مفاهیم ریاضی، تحلیل پاسخ به پرسش 

های طرح شده به هنگام ارائه گزارش ها به شیوه مشارکتی.  بکارگیری راهبرد های شناختی در تحلیل موقعیت 

 نش آموزان و خلق فرصت های جدید یادگیری.های آموزشی و ارائه راهبرد هایی برای بهبود یادگیری دا

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: کتاب تدریس ریاضی در دوره ابتدایی، انتشارات سمت. 

 ریاضیات برای معلمان )نسخه دانشجو معلم، نسخه مدرس(، انتشارات مدرسه. 

 کمک به کودکان در یادگیری ریاضی

Principles and standards for school mathematics, NCTM, 2000  
 Assessment & evaluation of school mathematics, NCTM.  

 منبع فرعی:

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می 

رزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. شود. مبنای ا

 از تکالیف عملکردی می تواند به صورت گروهی اجرا شود.  50%
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 «تحلیل محتوا و روش تدریس علوم تجربی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

تحوالت علمی و فناوری های نو، انتظارت جدیدی را در حوزه آموزش علوم تجربی ایجاد نموده، و شیوه های تغذیه 

علمی و ارائه اطالعات به صورت مستقیم را به استقالل در کسب اطالعات و ارزیابی آن از سوی دانش آموزان تبدیل 

به طور مستمر توانایی های آکادمیکی و غیر آکادمیکی نموده است. پاسخ به این نیاز در گرو آن است که معلمان 

خود را توسعه داده و قادر به خلق فرصت های یادگیری باشند که دانش آموزان از الیه های سطحی دانش به الیه 

برای درک روابط و بکارگیری یافته ها در موقعیت های عملی و واقعی حرکت نمایند. در فرآیند -های عمیق تر

درس معلمان باید از طریق طراحی و اجرای پروژه های علمی )برای آموزش به کودکان(، در فرآیند آموزش این 

کاوشگری درگیر شده و قادر باشند موقعیت های مسئله ای را خلق، شواهد را از فرصت های یادگیری جمع آوری، و 

 دهند. با تشریح  آن، یافته ها را به موقعیت های جدید برای آموزش اثربخش تعمیم 
 مشخصات درس

 / عملینوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

 

 تحلیل محتوا و روش تدریس علوم تجربینام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

تجربی طراحی و اجرا و یافته های آن را بـر آموزشی را با بکارگیری مهارت های یادگیری علوم  -یک پروژه علمی

 اساس معیار های پژوهش علمی مورد نقد و ارزیابی قرار دهد.

یک واحد یادگیری را با استفاده از امکانات و ظرفیت های محلی برای آموزش مفاهیم اساسی/ مهارت های برنامه 

 ت ها را گزارش نماید.درسی علوم تجربی طراحی و نتایج آن در درک عمیق مفاهیم/ کسب مهار

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  1 &1-2کد-

2&3-3& 4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

در تحلیل برنامه درسی روند  برنامه درسی

تغییرات را گزارش نموده ولی 

تأثیر آن بر طراحی فرصت های 

 یادگیری را تبیین نکرده است. 

در تحلیل برنامه درسی 

های روند تغییرات برنامه 

درسی و ارتباط آن را با 

تحوالت علمی تبیین نموده 

و چگونگی تأثیر پذیری 

فرصت های یادگیری از این 

تحوالت را  به صورت 

 موردی گزارش کرده است.

در تحلیل برنامه درسی 

روند تغییرات برنامه های 

درسی  و ارتباط آن را با 

تحوالت علمی تبیین 

نموده و چگونگی تأثیر 

ها یادگیری پذیری فرصت 

از این تحوالت را به 

تفکیک دوره ها و با ذکر 

 شواهدی بیان کرده است. 
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طراحی 

موقعیت 

 یادگیری

طراحی موقعیت یادگیری نشان 

دهنده آن است که نقش روش 

های فعال و استفاده از ظرفیت 

های محلی برای آموزش 

مفاهیم و مهارت های آموزش 

علوم را می شناسد ولی در 

موقعیت یادگیری از طراحی 

این ظرفیت ها استفاده 

 محدودی نموده است.

از روش های فعال و 

ظرفیت های محلی برای 

آموزش مفاهیم/مهارت های 

برنامه درسی به گونه ای که 

منجر به توانایی دانش 

آموزان در در درک عمیق 

مفاهیم/ درونی شدن 

مهارت ها شود استفاده 

 نموده است.

از روش های فعال 

فیت های محلی برای وظر

آموزش مفاهیم و مهارت 

های برنامه درسی استفاده 

کرده و توانسته است به 

دانش آموزان در بکارگیری 

آموخته ها در موقعیت 

 های واقعی کمک کند. 

مهارت های 

 یادگیری علوم

در طراحی پروژه معیار های 

علمی رعایت شده است اما 

پروژه در راستای آموزش 

مهارت های یادگیری علوم  به 

 دانش آموزان نیست. 

پروژه در راستای آموزش 

مهارت های یادگیری علوم 

به دانش آموزان طراحی 

شده و اعتبار یافته های آن 

با برخی از معیار های علمی 

 تطبیق می کند. 

ر راستای آموزش پروژه د

مهارت های یادگیری 

علومبه دانش آموزان 

طراحی شده و می توان 

اعتبار یافته های آن با 

معیار های علمی ارزیابی 

 نمود.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 فصل اول: کلیات

 آموزش علوم در دنیای در حال تغییر -

 معنای علم و آموزش علوم -

 های مختلف علومشاخه در هم تنیدگی -

 کودکان چگونه یاد می گیرند

 ایده های فعلی کودکان -

 یادگیری اکتشافی -

 یادگیری حاصل پژوهش -

 یادگیری تعاملی -

 ICT_یادگیری با استفاده از فناوری اطالعات -

 تربیت علمی

 کمک به پرورش شناخت علمی در کودک -

 تجربیات دست اول کودکان -

 های اتفاقیآموختن در موقعیت -

 پرورش مهارت های پژوهش در کودکان -

 کسب  انگیزه و نگرش علمی -احساس لذت از یادگیری -

 آموزش علوم به صورت تلفیقی -

 استفاده از منابع و امکانات محلی درکالس درس -
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 های فردی یادگیرندگان تفاوت -

 تکلیف یادگیری:

هـای اتفـاقی در قالـب تبررسی کاربرد تجربیات دست  اول کودکـان در آمـوزش علـوم، آمـوزش در موقعی -

 گزارش تدریس معلمان، مقاالت و پژوهش ها،ا مشاهدت کالسی و گزارش آن به کالس. 

 تکلیف عملکردی: 

 طراحی یک موقعیت یادگیری با رویکرد یادگیری اکتشافی/ یادگیری حاصل پژوهش/ یادگیری تعاملی -

 ICT_فناوری اطالعاتطراحی یک موقعیت یادگیری با استفاده از  -

 ی ابتداییفصل دوم: اهداف و محتوای آموزش علوم تجربی دوره

 اهداف، محتوا در برنامه آموزش علوم تجربی -

 مفاهیم اساسی در آموزش علوم تجربی دوره ی ابتدایی -

 بدن انسان و بهداشت آن )علوم بهداشت( -

 محیط زنده )علوم زیستی( -

 محیط غیرزنده )علوم زمین( -

 یکی(ماده و انرژی )علوم فیز -

 شیوه سازماندهی مفاهیم اساسی -

 تکلیف یادگیری: 

 مطالعه برنامه درسی علوم و تهیه گزارشی از نحوه سازماندهی مفاهیم اساسی در پایه های مختلف

 های یادگیری علومفصل سوم: مهارت

 شیوه های پرورش  مهارت پژوهش

اسـتفاده -های قابل تحقیـق پیش بینی  و طراحی )شامل تشخیص پرسش-پرورش مهارتهای  پرسش گری  -

-ایجاد فرصت هایی برای طراحی روش هایی برای پاسخ بـه پرسـش -از دانسته های فعلی برای پیش بینی

 ترغیب به طراحی کار برای بررسی صحت پیش بینی و..(

 پرورش مهارت مشاهده به هدف جمع اوری شواهد  با استفاده از منابع اطالعاتی معتبر

 ترغیب به مشاهده -

 فاده از ابزار کمکی برای مشاهده و جمع اوری اطالعاتاست -

 ارایه مشاهدات  -

 پرورش مهارت تحلیل،تفسیر و توصیف 

 ارتیاط نتایج با پرسش مورد پژوهش -

 تعیین الگوها در مشاهدات و نتایج -

 پرورش مهارت های برقراری ارتباط، مباحثه و ارزیابی

 یادداشت برداری -

 محتوا و زمان ارایه گزارش -

 تهیه شواهد حامی نتایج  -

 مهارت تفکر

 مرتب کردن و تنظیم اطالعات -
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 مرتب کردن-طبقه بندی-دسته بندی -

 تحلیل ارتباط ها در یک بخش/ تمام بخش ها/ مقایسه ها /تضادها  -

 پیش بینی/فرضیه سازی -

 نتیجه گیری /ارایه دالیل و شواهد  -

 تشخیص حقایق از ایده های فردی -

 معلولیبرقراری ارتباط علت و  -

 تکلیف یادگیری: 

مطالعه نقش مهارت های یادگیری علوم از منظر تـأثیر گـذاری بـر یـادگیری و درک عمیـق مفـاهیم علمـی/ انتقـال 

آموخته ها به موقعیت های واقعی زندگی دانش آموزان در منابع علمی/ پژوهش ها/ مقاالت و ارائه یافتـه هـای آن در 

 قالب مقاله کوتاه.

 تکلیف عملکردی: 

آموزشی با بکارگیری مهارت هـای پـیش بینـی شـده در آمـوزش علـوم و نقـد و  -اجرای یک پروژه علمی -

 ارزیابی آن بر اساس معیار های مطالعه علمی. 

طراحی یک فرصت یادگیری برای آموزی یکی از مهارت های آموزش علوم، گزارش آن در کالس و نقـد و  -

 بررسی از منظر رعایت مراحل آموزش مهارت ها 

 های تدریس علومفصل چهارم: روش

 های فعال و غیرفعالروش -

 گرایی و انفرادی کردن آموزش علومساخت -

 حل مسئله -

 پروژه عملی -

 س علومپرسش و پاسخ در کال -

 مشارکت در فرایند یادگیری -

 تکلیف یادگیری: 

مشاهده یک کالس درس آموزش علوم و تهیه گزارش تحلیل از نحوه بکارگیری روش های آمـوزش علـوم بـه همـراه 

 ارائه پیشنهادات برای توسعه مهارت های علمی دانش آموزان

 تکلیف عملکردی: 

از روش پیشنهاد شده برای تدریس علوم تجربی و چگـونگی هـدایت طراحی یک موقعیت یادگیری با استفاده از یکی 

 پرسش های دانش آموزان در فرآیند آموزش.

 یابی پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربیفصل پنجم: ارزش

 اهداف ارزشیابی -

 انواع ارزشیابی: -

 ارزشیابی به عنوان ابزاری برای اموزش-ارزشیابی برای اموختن-ارزشیابی از اموخته ها -

 جمع اوری شواهدی برای کمک به یادگیری)ارزشیابی به هدف کمک به یادگیری/ارزشیابی مستمر( -

 تفسیر شواهد و شیوه ارایه بازخورد -



 الگوی دوم ( معلمی/ایهای حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  46

 

 نقش کودکان در سنجش مستمر -

 یابیهای ارزشروش -

 هاارزش یابی از دانستنی -

 هایابی از مهارتارزش -

 هاارزش یابی از نگرش -

 علمی(یابی مستمر )اهمیت و روش ارزش -

 تکالیف( -هاهای خارج از مدرسه )پروژهیابی فعالیتارزش -

 یادداشت ها/ گزارش ها/ژورنال ها -

 یابی پایانیارزش -

 شیوه ارایه نتایج ارزشیابی به دانش اموز/مدرسه/والدین  -

 تکلیف یادگیری: 

 تهیه طرح  ارزشیابی برای موقعیت یادگیری انتخاب شده در فصل پنجم. 

 هاو مواد مورد نیاز در انجام فعالیتفصل ششم: وسایل 

 مواد )موجودات زنده( -

 هاکیت -

 ابزارهای اسقاطی/ دور ریختنی -

 وسایل سمعی و بصری -

 تابلوها -

 منابع و مواد چاپی -

 منابع الکترونیکی -

 تکلیف یادگیری: 

 تهیه یک نمونه از مواد آموزشی مورد نیاز برای آموزش موقعیت یادگیری انتخاب شده در فصل پنجم.

 فصل هفتم: کتاب درسی

تعداد فصـول و بررسی ویژگی های کتاب درسی شامل: موضوع کتاب، پایه تحصیلی، حجم و صفحات کتاب ، -1

 بینی شده برای تدریسها، ساعات پیشبخش

 تصویرعنوانی، فعالیت آموزشی، مفاهیم ساختار کتاب درسی علوم شامل: -2

 ، دستور کار فعالیت علمی، طرح مسئلهرسانیساختار متن آموزشی دروس شامل: متن اطالع -3

 ها و واحدهای تدریسبررسی فصول، بخش -4

 تخصیص ساعات تدریس مناسب به فصول مختلف -5

 واحد یادگیری

 عنوان واحد یادگیری -1-1

 هدف واحد یادگیری -2-1

 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری  -3-1

 محلیآموز و شرایط های ضروری دانشدانستهتعیین پیش -4-1
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مهارت های فرایندی ساده و -حل مساله-مهارت های  شناخت مسالهتعیین مفاهیم و مهارت های اساسی ) -5-1

 و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیری پیچیده (

یابی به مفهوم نهایی /مهارت ی گسترش مفاهیم/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و دستچگونگی ارتباط و نحوه -6-1

 موردنظر.

ها با توجه به مفاهیم و مهارت به همراه شواهد و مالک  طراحی شیوه سنجش دانش اموزان در ارزیابی اموخته ها -7-1

 های اساسی

 تم انتخابی واحد یادگیری و نحوه سازماندهی حوزه های موضوعی پیرامون آن -8-1

 فرآیند کاوشگری و چگونگی بکارگیری مهارت های آن در سازماندهی واحد یادگیری  -9-1

 کند.ها و ... که به یادگیری مفاهیم کمک مینویسیهای آموزشی، درشتبررسی تصاویر، نمودارها، پیام -8-1

مهارت های اساسی و  اهیم وبینی شده تنوع، توالی و انسجام آن برای آموزش مفبررسی فرصت های یادگیری پیش -9-1

 فرایندی که از طریق اموزش این بخش می تواند پرورش یابد

 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد تدریس. -10-1

 آموزان ارتباط داد.هایی که بتوان مفاهیم درس را با زندگی دانشروش -11-1

ر فرایند یااد گیاری روش هاای واگاکار کاردن نقاش روش های درگیر کردن دانش اموزان د -1 -12

 معلم)مسئول  یاد دادن ( به دانش اموز)دانش اموز را مسئول یاد گیری خود کردن(

 های پرورش خالقیت و توسعه مهارت های تفکرراهبرد -13-1

شناخت موقعیت هایی برای  سنجش مستمر/تکوینی ارتیاط بین ارزشیابی مستمر و ارزشایابی  -14-1

 موعیمج

 شناخت موقعیت هایی برای استفاده از شیوه سنجش به عنوان ابزار یادگیری -15-1

 فعالیت عملکردی:

کار گروهی: طراحی و تولید یک واحد یادگیری حول یکی از مفاهیم اساسی آموزش علوم با رعایت ساختار ارائه شـده 

 برای بهبود یادگیری دانش آموزان.در فصل دوم و نقد و ارزیابی آن در کالس به همراه پیشنهاداتی 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه پژوهش ها/ مقاالت علمی در زمینه آموزش 

علوم و راهبرد های آموزش مهارت های علمی و کاربرد آن در درک مفاهیم علوم/ بکارگیری مهارت های علمی، 

آموزشی برای یادگیری مهارت های یادگیری علوم و آموزش آن به دانش آموزان.  -پروژه های علمیاجرای 

بکارگیری شیوه مشارکتی در اجرای پروژه ها/ بررسی گزارش ها در سطح کالس درس.  بکارگیری راهبرد های 

ش آموزان و خلق فرصت شناختی در تحلیل موقعیت های آموزشی و ارائه راهبرد هایی برای بهبود یادگیری دان

 های جدید یادگیری.

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: مبانی آموزش علوم در دوره ابتدایی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

منبع فرعی: برنامه درسی علوم تجربی در دوره ابتدایی، کتاب های درسی آموزش علوم در دوره ابتدایی، مقاالتت 

 ی. فصلنامه های علمی پژوهش

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
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 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می ارزشیابی از یادگیرنده بر 

 شود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «تحلیل محتوا و روش تدریس مطالعات اجتماعی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

برقراری ارتباط مثبت و سازنده با دیگران و آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان، نقش تعیین کننده ای در 

مشارکت پذیری آنان در فعالیت های جمعی برای روبرو شدن با تغییرات و تحوالت محیط اجتماعی در سطح محلی 

نیاز های معلمان توانایی تحلیل برنامه درسی و تطبیق آن با و جهانی دارد. تحقق این امر در گرو آن است که 

نامه درسی مطالعات اجتماعی فرصت های شناخت عمیق نسبت به بر یادگیرندگان را کسب نموده و بتوانند با

 یادگیری تلفیقی را با بهره گیری از ظرفیت های محیط زندگی طراحی نمایند. 

 مشخصات درس

 /عملینوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

  

 تحلیل محتوا و روش تدریس مطالعات اجتماعینام درس: 

 این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان 

با مطالعه پیشینه آموزش مطالعات اجتماعی تحوالت این موضوع و ارتباط آن با مباحث 

اساسی در حوزه آموزش مطالعات اجتماعی را تحلیل و ارتباط آن با نیاز یادگیرندگان در 

 موقعیت اجتماعی محل خدمت خود را گزارش نماید. 

درسی مطالعات اجتماعی را تحلیل و نقش نظریه های یادگیری در انتخاب و ساختار برنامه 

سازماندهی اهداف، محتوا، روش های تدریس و تأثیر آن بر تصمیمات کالس درس را 

 شایستگی اساسی: گزارش نماید. 

Ck&pck  1-2کد& 

1-2&3-3& 4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

ساختار برنامه 

 درسی

ترسیم در شبکه 

شده از مفاهیم و 

مهارت ها رابطه 

میان حوزه های 

موضوعی را  به 

صورت موردی 

نشان داده، و شبکه 

منعکس کننده 

تحلیل همه جانبه 

برنامه درسی 

 نیست.

در شبکه رسم شده از 

مفاهیم و مهارات ها 

رابطه میان حوزه های 

موضوعی را  با توجه 

به زیر مجموعه هر یک 

از آن ها نشان داده 

 است.

در شبکه رسم شده از 

مفاهیم، مهارت ها 

ضمن نشان دادن 

رابطه واضحی میان 

حوزه های موضوعی 

به برخی از خالء ها یا 

محدویدت ها 

)بدفهمی ها در درک 

مفاهیم( اشاره نموده 

 است.

موقعیت 

 یادگیری تماتیک  

تم انتخاب شده 

برای طراحی  

فعالیت یادگیری 

تم انتخاب شده برای 

طراحی  فعالیت 

یادگیری امکان تلفیق 

تم انتخاب شده برای 

طراحی  فعالیت 

لفیق یادگیری امکان ت
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امکان تلفیق 

مهارت مفاهیم و 

های محدودی را 

 فراهم می کند.

مفاهیم و مهارت ها در 

درون حوزه موضوعی 

را فراهم نموده اما 

نتوانسته پیوند میان 

آن را به صورت عمیق 

و یکپارچه برقرار 

 نماید. 

مفاهیم و مهارت ها در 

درون و بیرون حوزه 

موضوعی فراهم کرده 

 است. 

طراحی واحد 

 یادگیری

ساختار و عناصر 

یک واحد یادگیری 

را مورد توجه قرار 

داده است اما 

ارتباط میان 

اهداف، فرصت 

های یادگیری و ..... 

 فاقد انسجام است.  

در طراحی عناصر یک 

واحد یادگیری را مورد 

توجه قرار داده است و 

ارتباط میان اهداف، 

فرصت های یادگیری 

را به صورت منسجم 

برقرار نموده است اما 

نوآوری در خلق فرصت 

های یادگیری برای 

معنادار شدن آموخته 

 ها وجود ندارد.  

ارتباط منسجمی بین 

عناصر واحد یادگیری 

ی طراحی شده برا

معنادار شدن آموخته 

ها وجود و در فرصت 

های یادگیری پیش 

بینی شده نوآوری و 

 خالقیت وجود دارد.  

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات

 تعریف مطالعات اجتماعی -

 ی درسی مطالعات اجتماعیضرورت و اهمیت برنامه -

 نیازهای محلی -

 مطالعات اجتماعی ی درسیفصل دوم: برنامه

 اهداف -

 های اساسی در مطالعات اجتماعیمفاهیم و مهارت -

 های موضوعی در برنامه درسی مطالعات اجتماعیحوزه -

 ارزش ها در برنامه درسی مطالعات اجتماعی -

 مهارت های مشترک

 سواد عددی -

 سواد خواندن -

 مهارت فناوری -

 های زندگیمهارت -
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 های زندگیمهارت -

 شناخت خود -

 هاارزش -

 ارتباط با دیگران -

 هدف گذاری  -

 گیریتصمیم -

 مهار کردن خشم -

 مراقبت از سالمتی -

 مهارت کاوشگری -

 تکالیف یادگیری:

 ها در برنامه درسی مطالعات اجتماعیها با مفاهیم و مهارتبررسی رابطه میان تم  (1

 ی درسی مطالعات اجتماعیها در برنامههای  موضوعی و مهارتارتباط حوزه بررسی  (2

 مشاهده کالس درس )مستقیم/ فیلم( و تحلیل راهکار های استفاده شده برای آموزش ارزش ها  (3

 تکالیف عملکردی: 

 رسم شبکه ارتباطی میان حوزه های موضوعی، مفاهیم و مهارت ها در برنامه درسی

 شناسایی و بررسی کتاب درسی مطالعات اجتماعی فصل سوم: 

 دروس شناسایی ساختار کتاب درسی و ساختار -

 مفاهیم -

 هاتم -

 هامهارت -

 بینی شدههای یادگیری پیشفرصت -

 های یادگیریچگونگی تلفیق محتوا با سایر دروس یا حوزه -

تعـداد فصـول و  بررسی ویژگی های کتاب درسی شامل: موضوع کتاب، پایه تحصیلی، حجم و صفحات کتاب، -

 بینی شده برای تدریسها، ساعات پیشبخش

 هاها، تمشامل: تصویر عنوانی، فعالیت آموزشی، مفاهیم، مهارتساختار کتاب درسی  -

 ساختار متن آموزشی دروس شامل: متن اطالع رسانی، دستور کار فعالیت علمی، طرح مسئله  -

 ها و واحدهای تدریسبررسی فصول، بخش -

 تخصیص ساعات تدریس مناسب به فصول مختلف -



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  52

 

 تکالیف عملکردی: 

 شناسایی درجه تلفیق مهارت ها، ارزش ها و مفاهیم حول تمتحلیل یک واحد یادگیری و  (1

 طراحی یک موقعیت یادگیری با رویکرد تلفیقی (2

 های تدریس و یادگیریفصل چهارم: راهبرد

 آموزش مستقیم

 آموزش غیرمستقیم

 هاپروژه

 انفرادی -

 گروهی -

 هاانواع پروژه

های خدماتیپروژه -

های تولیدیپروژه -

های مسأله محورپروژه -

های در سطح مدرسه و محلیپروژه -

 هاطرح کلی پروژه

 انتخاب تم یا موضوع پروژه -

 های مطالعات اجتماعیها جهت آموزش حوزهشناسایی و بررسی زمینه -

 هاتعیین اهداف و انتخاب منابع در اجرای پروژه -

 هایابی از پروژهی ارزشنحوه -

 رویدادهای جاری

 ماهیت رویدادهای جاری -

 از رویدادهای جاری در آموزش مطالعات اجتماعی چگونگی استفاده -

 گیری در مورد اهمیت یا عدم اهمیت رویدادهاتصمیم -

 آموزان در انتخاب رویدادهای جاریتمرکز بر عالیق دانش  -

 ی بحث و گفت و گوهایی درباره ادارهمالک -

 جدا کردن حقایق از عقاید -

 هاتوجه به سایر دیدگاه -

 ها و یا تعبیر و تفسیر وقایعخورد با دیدگاهتوجه به اصول اخالقی در بر -

 چگونگی طراحی یک واحد درسی کوچک با موضوع رویدادهای جاری -
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 تکالیف یادگیری: 

نمونه ای از پروژه ها در آموزش مطالعات اجتماعی را به جهت نوع و ویژگی های پروژه مورد نقد و بررسی قرار 

  دهد.

 تکالیف عملکردی: 

 دانشجویان به صورت انتخابی یکی از دو فعالیت زیر را انتخاب نمایند. 

الف: به صورت گروهی یک نمونه پروژه آموزشی را برای آموزش یکی از مباحث درس مطالعات اجتماعی طراحی، 

 در مدرسه اجرا و نتایج آن را به کالس گزارش کنند.

 ها باشد.مل انواع مختلف پروژهشود پروژه های طراحی شده در سطح کالس شاتوصیه می

ب: دانشجویان اخبار و رویدادهای جاری را در سطح محلی/ ملی/ بین المللی مطالعه و یکی از رویداد ها را برای 

 تدریس مباحث درس مطالعات اجتماعی انتخاب و برای آن یک واحد درسی طراحی و در کالس اجرا نمایند. 

 آموزانی دانشیابی پیشرفت تحصیلفصل پنجم: ارزش

 کنیم؟چرا سنجش می -

 چه چیزی را باید سنجش کنیم؟ -

 تشخیص مطلب کلیدی برای سنجش -

 راهبردهای صحیح سنجش -

 نگهداری سوابق -

 نویسی گزارش -

 آموزان درسنجشمشارکت معلمان ، اولیا و دانش -

 فعالیت یادگیری: 

مدرسه جمع آوری و ظرفیت این ابزار ها را در نمونه هایی از ابزار های ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی را در سطح 

 سنجش توانایی های دانش آموزان ارزیابی نماید. 

  تکلیف عملکردی:

 های عملکردی برای سنجش یادگیری دانش آموزان در یکی از مباحث طراحی نماید. آزمون یک نمونه

 یک واحد یادگیری ساختار فصل ششم: 

 عنوان واحد یادگیری -1-1

 واحد یادگیری هدف -2-1

 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری  -3-1

 آموز و نیازهای محلیهای ضروری دانشدانستهتعیین پیش -4-1

 تعیین مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیری -5-1
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یابی به مفهوم نهایی /مهارت دستی گسترش مفاهیم/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و چگونگی ارتباط و نحوه -6-1

 موردنظر.

 ها با توجه به مفاهیم اساسیشواهد و مثال -7-1

 تم انتخابی واحد یادگیری و نحوه سازماندهی حوزه های موضوعی پیرامون آن -8-1

 فرآیند کاوشگری و چگونگی بکارگیری مهارت های آن در سازماندهی واحد یادگیری  -9-1

 کند.ها و ... که به یادگیری مفاهیم کمک مینویسیهای آموزشی، درشتمودارها، پیامبررسی تصاویر، ن -8-1

 بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن.بررسی فرصت های یادگیری پیش -9-1

 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد یادگیری. -10-1

 آموزان ارتباط داد.زندگی دانش هایی که بتوان مفاهیم درس را باروش -11-1

 های پرورش خالقیت و توسعه مهارت های تفکرراهبرد -12-1

 طراحی ارزش یابی تکوینی از واحد یادگیری -13-1

 یابی، مجموعی از واحد یادگیریطراحی ارزش -14-1

 تکلیف یادگیری: 

صه آن/ نوشتن نظر خود درباره مقاله انتخاب یک مقاله در یکی از زمینه های طراحی واحد یادگیری و تهیه خال

 انتخاب شده.

 یک واحد یادگیری کتاب درسی را به جهت رعایت مالک های رویکرد کاوشگری/ درجه تلفیقی بررسی و تحلیل نماید. 

 تکلیف عملکردی:

کار گروهی: طراحی و تولید یک واحد یادگیری حول یک تم انتخابی با استفاده از مفاهیم و مهارت های حداقل سه 

 حوزه موضوعی 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم در 

ه مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش های طرح شده و نیز شیوه مشارکتی و مباحث نظری به همرا

انجام فعالیت های عملی برای درک عمیق تر و بکارگیری آن در موقعیت های واقعی تدریس است. بهره گیری 

فردی و  از فرصت های یادگیری غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی نیازمنداستفاه از شیوه های مطالعه 

 بکارگیری راهبرد های شناختی است.

 . منابع آموزشی4

  6000منبع اصلی: کتاب روش آموزش مطالعات اجتماعی کد 

منبع فرعی: برنامه درسی مطالعات اجتماعی/ کتاب درسی مطالعات اجتماعی/ روانشناسی رشد انتشارات سمت. 

 زمینه تربیت اجتماعی.مقاالت فصل نامه برنامه درسی و نوآوری های آموزشی در 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 7ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  6ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
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 نمره 7ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می  ارزشیابی از

 شود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 

  



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  56

 

 «تحلیل محتوا و روش تدریس دینی و قرآن»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

اولین تجربیات یادگیری مفاهیم اخالقی و دینی در خانواده و از طریق ارتباط با اعضاء خانواده، نزدیکان و همساالن 

شکل می گیرد. در مبانی تعلیم و تربیتی دینی دوره ابتدایی )هفت سال دوم( به عنوان یک دوره تأثیر گذار در شکل 

تقید به مسایل دینی محسوب می شود. آشنایی معلمان با فرآیند  گیری رفتار های دینی و اخالقی در کودکان و نیز

رشد اخالقی و روش های آموزش آن، به آنها در انتخاب زبان متناسب با سطح رشدی دانش آموزان و سازمان دادن 

موقعیت های یادگیری تأثیر گذار برای درک مفاهیم دینی، شکل گیری و تقویت ارزش ها و باور های دینی کمک 

 د. کن

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری/عملی

 2تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

  

 تحلیل محتوا و روش تدریس دینی و قرآننام درس:  

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با مطالعه روش های بکارگرفته شده در آموزش مفاهیم اخالقی و دینی تناسب آن با ظرفیت 

 های ذهنی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهد. 

با تحلیل برنامه درسی آموزش دینی و قرآن فرصت های یادگیری را برای آموزش طراحـی و 

 اجرا نماید. 

 شایستگی اساسی:

&ck pck 1 &2-1کد-

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

3& 3-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

زبان 

 آموزش

در مصاحبه/گزارش 

نقش زبان در 

آموزش مفاهیم دینی 

را بدون پرداختن به 

ارتباط بین مفاهیم و 

نقش هر یک از روش 

های مستقیم، غیر 

مستقیم و تجربیات 

دست اول مطرح 

 نموده است. 

در مصاحبه/گزارش نقش 

هر یک از روش های ، 

غیر مستقیم و تجربیات 

دست اول در آموزش 

مفاهیم دینی و اخالقی 

را مطرح نموده اما 

ارتباط آن را با ظرفیت 

های ذهنی دانش آموزان 

 در نظر نگرفته است.

در مصاحبه/گزارش نوع 

مفاهیم و آرتباط آن با 

روش های مستقیم، غیر 

مستقیم و تجربیات 

دست اول و نیز ظرفیت 

های ذهنی دانش 

ان را در یادگیری آموز

مفاهیم دینی و اخالقی 

 را مطرح نموده است.

شبکه 

 مفهومی

در شبکه مفهومی 

رسم شده ارتباط 

میان مفاهیم اساسی 

در شبکه مفهومی رسم 

شده ارتباط میان 

مفاهیم اساسی و خرده 

در شبکه مفهومی رسم 

شده ارتباط میان 

مفاهیم اساسی و خرده 
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و خرده مفاهیم و 

اطالعات جزئی طرح 

شده در برنامه درسی 

 را نشان نداده است. 

اطالعات جزئی مفاهیم و 

طرح شده در برنامه 

درسی را نشان داده 

 است.

مفاهیم و اطالعات 

جزئی طرح شده در 

برنامه درسی را نشان 

داده و تقدم و تأخر ارائه 

مفاهیم در پایه های 

مختلف را با درنظر 

گرفتن ظرفیت های 

 ذهنی دانش آموزان

مورد تحلیل قرار داده 

 است.

شیوه های 

تدریس 

 قرآن

ارتباط میان هدف و 

شیوه ارزشیابی و 

روش تدریس بخش 

های مختلف آموزش 

قرآن را بدون در نظر 

گرفتن تمایز بخش 

های از یکدیگر 

 گزارش نموده است. 

تحلیل انجام شده نشان 

دهنده ارتباط میان 

هدف روش تدریس و 

شیوه ارزشیابی بخش 

های مختلف آموزش 

قرآن است، و در این 

تحلیل تمایز بخش ها از 

یکدیگر گزارش شده 

 است. 

تحلیل نشان دهنده 

ارتباط روش تدریس 

بخش های مختلف 

آموزش قرآن با هدف و 

شیوه ارزشیابی هر یک 

باط آن از بخش ها و ارت

با یادگیری دانش 

 آموزان است.

تحلیل واحد 

 یادگیری

در تحلیل انجام شده 

تأثیر کلیه عناصر 

برنامه درسی در 

شکل گیری واحد 

یادگیری را مورد 

توجه قرار نداده 

 است. 

در تحلیل انجام شده 

تأثیر کلیه عناصر برنامه 

درسی در شکل گیری 

واحد یادگیری را مورد 

 ست.توجه قرار داده ا

در تحلیل انجام شده 

تأثیر عناصر برنامه 

درسی در شکل گیری 

واحد یادگیری و ارتباط 

متقابل آن ها با یکدیگر 

را برای انسجام واحد 

یادگیری مورد توجه 

 قرار داده است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن . فرصت2

 فصل اول : جایگاه آموزش دینی در تربیت

 زمینه فلسفی  -

 نگرش به آموزش دینی    
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 زبان آموزش دین 

 مستقیم        

 غیرمستقیم       

 تجارب دست اول و آثار و نتایج آن      

 تربیت دینی و پرورش تفکر 

 زمینة روانشناختی تربیت دینی  -

 های دینی )اعتقادات، اخالق، احکام(ماهیت یادگیری در آموزه

  های دینیآموزهویژگیهای رشدی و تکامل آن در درک    

 ظرفیتهای ذهنی کودک و درک مفاهیم اعتقادی   

 ظرفیتهای ذهنی کودک و درک مفاهیم اخالقی  

 زمینة اجتماعی تربیت دینی  -

 خانواده و تربیت دینی

 مدرسه و تربیت دینی

 نهادها و تربیت دینی

 تربیت دینی ها ورسانه

 تکالیف یادگیری: 

ای از مفاهیم اعتقای/ اخالقی و مصاحبه با دانش آموز/ معلم/ متخصصان تعلیم  تربیت و تهیه انتخاب نمونه (1

 یک گزارش مستندی درباره ظرفیت های ذهنی دانش آموزان در درک و بکارگیری مفاهیم.   

 نیمشاهده کالس درس )مستقیم/ فیلم( و تهیه گزارش تحلیلی از نقش مدرسه در آموزش های دی (2

 فصل دوم: برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی و قرآن در دوره ابتدایی

 رویکرد و اهداف برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی  -

 اصول انتخاب و سازماندهی محتوا -

 یادگیری –های یاددهی روش -

 یابی پیشرفت تحصیلینقش و جایگاه ارزش -

 یابی پیشرفت تحصیلیهای ارزششیوه -
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 تکلیف عملکردی: 

رسم شبکه مفهومی برای مفاهیم و آموزه های دینی طرح شده در برنامه درسی و تناسب آن با ویژگی های رشدی 

 دانش آموزان. 

 فصل سوم: مواد آموزشی در برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی و قرآن

 ساختار، ویژگی و نقش کتاب درسی دانش آموز -

 ساختار، ویژگی و نقش کتاب کار  -

 و نقش کتاب راهنمای معلم ساختار، ویژگی -

 نقش و ویژگی سایر مواد آموزشی -

  تکلیف عملکردی:

 تحلیل یک نمونه از واحد های یادگیری کتاب درسی و بررسی میزان سازگاری آن با عناصر برنامه درسی.

 های تدریس قرآنفصل چهارم: روش

 خواندن قرآن : -الف

 آموزش مهارت روخوانی -1

بخش خوانی کلمات و ترکیب های قرآنی با ترکیب صامت ها و مصوت ها، حرف ساکن، حرف مشدد بر اساس  -1-1

آموخته های سواد آموزی فارسی و با اشاره صحیح به هر بخش، توسط معلم، با استفاده از لوحه آموزشی و خواندن دسته 

 جمعی و انفرادی دانش آموزان 

 به صورت شمرده تمرین خواندن کلمات و عبارات قرآنی -1-2

 تمرین خواندن کلمات و عبارات قرآنی به صورت معمولی و روان -1-3

 

 : الخط قرآن کریمآموزش نمادهای خاص رسم  - 2

 انواع تنوین، کاف بدون سرکج و الف کوچکتاء گرد،   -1-2

 هاء ضمیر ( واو و یای کوچک ) در اشباع حرکت  -2-2

 همزه )ء(  -3-2

 ی ساکنین (نون کوچک ) التقا  -4-2

 حروف مقطعه -5-2

 عالمت مد  -6-2

 آموزش حروف ناخوانا : -3

 انواع حروف ناخوانا -3 -1



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  60

 

 آموزش حروف ناخوانا به صورت حروف متمایز - 2-3

 آموزش قواعد حروف ناخوانا -3-3

 روش تدریس انواع وقف   -4

 ی رفع اشکاالت روخوانیشیوه  -5

 آموزش قرائت -6

 های قرآنیب ( پیام

 ها و عبارات ساده یا پرکاربرد قرآن کریم روش آموزش معنا کردن ترکیبج ( درک معنا : 

 های قرآنی د ( داستان

 ها  ( خواندن از روی قرآن کامل

 و  ( حفظ نسبی آیات و سوره های قرآن کریم 

 تکلیف عملکردی:

لف، طراحی آموزشی با استفاده از با اهداف بررسی برنامه درسی و ارتباط آن با روش های تدریس بخش های مخت

 شیوه های مختلف آموزش قرآن طراحی و اجرا نماید.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 3

استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس واضح مبانی آموزش دینی، مطالعه مستقل و تعاملی برای تهیه گزارش از 

توانایی های دانش آموزان در درک مفاهیم دینی و اخالقی و بکارگیری راهبرد غیر مستقیم برای رسم شبکه 

ختلف مهارت آموزی و نیز بهره گیری مفهومی و تحلیل واحد یادگیری. در آموزش قرآن استفاده از روش های م

 از منابع محلی برای پاسخ به تفاوت های فردی دانش آموزان، تأکید می شود. 

 . منابع آموزشی4

  منبع اصلی:

. فصل دوم: تربیت دینی در 1384نگاهی دوباره به تربیت اسالمی. خسرو باقری، جلد دوم، تهران، مدرسه،  -1

)مربوط به مبحث آموزش دینی و تربیت، آموزش دینی و یادگیری، نگرشها و برابر چالش قرن بیست و یکم 

 رویکردها(

پردازی در تعلیم و تربیت اسالمی. گردآوری فتحی حسن ملکاوی، ترجمة اسداله گامی به سوی نظریه -2

. مراحل رشد انسان و 1380فر، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طوسی و غالمرضا متقی

 )مربوط به تربیت دینی و یادگیری و رشد(   403-435صص -تربیتی آنمسایل 
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تعلیم و تربیت اسالمی. محمدتقی جعفری، گردآوری، تنظیم و تلخیص محمدرضا جوادی، تهران، پیام  -3

 )مربوط به مربی و آموزش دینی( 64-86صص -. رکن دوم: معلم و مربی1378آزادی، 

 و چاپ شرکت اسالمی، تبلیغات تهران، سازمان رشد. ناصر باهنر، روانشناسی با همگام دینی مفاهیم آموزش -4

 . 1378 الملل، بین نشر

 کتاب های درسی راهنمای های معلم در دوره ابتدایی.  -5

 پژوهش ها و مقاالت علمی در زمینه آموزش مفاهیم دینی و اخالقی در ایران و جهان. منبع فرعی:

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون پایانی 

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 و آزمون پایان ترم انجام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی 

 شود. مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «تحلیل محتوا و روش تدریس هنر»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1

مملو از اطالعات در قالب های مختلف و پیچیده بصری آموزش هنر فرصت الزم برای مواجهه کودکان با دنیایی که 

تربیت ")شکل ها، اندازه ها، رنگ ها، الگو ها، ساختار ها، و بافت ها( و غیر بصری است را فراهم می کند. توجه به 

خود را یاد بگیرند و  "حواس"در آموزش دوره ابتدایی موجب می شود تا دانش آموزان توانایی استفاده از  "هنری

توانند اطالعات را از منابع محیط پیرامون خود  با دقت انتخاب و آنها را بر اساس معیار های معتبر مورد بررسی و ب

استفاده قرار دهند. توانایی معلمان در خلق فرصت های یاگیری با بهره گیری از قدرت تخیل، تفکر، حواس دانش 

ی و ذهنی دانش آموزان، از زبان هنر  به عنوان یکی از آموزان به آنان کمک خواهد کرد تا ضمن تقویت رشد عاطف

 شیوه برقراری ارتباط برای کمک به یادگیری آنان در موضوعات درسی مختلف استفاده کنند.

  
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری/ عملی

 2تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

 

 تحلیل محتوا و روش تدریس هنرنام درس:  

 

 یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای 

با درک نقش آموزش هنر در رشد ظرفیت ها و استعداد های دانش آموزان فرصت های یادگیری را برای 

 تقویت توانایی های زیبایی شناسی، تفکر، و ابراز احساسات به زبان هنر تدارک ببیند. 

یت هنری و نقش هر یک از حوزه های هنری در پرورش توانایی های دانش برنامه درسی هنر را از منظر ترب

 آموزان مورد نقد و بررسی قرار دهد. 

 شایستگی اساسی:

pck&ck 1-2 &1-1کد& 

1-3& 2-3& 3-3& 4-

3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

فرصت یاگیری طراحی  زبان هنر

شده امکان استفاده از 

قالب ها و ابزار های 

تدارک دیده  هنری را

است ولی ارزیابی آن بر 

اساس اصول و معیارهای 

زیبایی شناسی نشان 

دهنده ابراز استعداد های 

فردی به زبان هنری 

 نیست.

فرصت یاگیری طراحی شده 

امکان استفاده از قالب ها و 

ابزار های هنری را تدارک 

دیده است و ارزیابی آن بر 

اساس اصول و معیارهای 

ن از زیبایی شناسی نشا

امکان ابراز استعداد ها به 

 زبان هنری است.

فرصت یاگیری طراحی شده 

امکان استفاده از قالب ها و 

ابزار های هنری را با توجه 

به تفاوت های فردی تدارک 

دیده است و ارزیابی آن بر 

اساس اصول و معیارهای 

زیبایی شناسی نشان از ابراز 

استعداد های دانش آموزان 

 ست.به زبان هنری ا
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در تحلیل نمونه اثر  اثر هنری

دانش آموز صرفاً 

توصیفی از اثر ارائه 

نموده و نتوانسته است 

آن را بر اساس اصول و 

معیار های زیبایی 

شناسی مورد نقد و 

 ارزیابی قرار دهد. 

در تحلیل نمونه اثر دانش 

آموز توانسته است اثر هنری 

را بر اساس اصول و معیار 

مورد های زیبایی شناسی 

بررسی قرار داده و توصیه 

هایی برای پرورش استعداد 

ها و توانایی های هنری 

 دانش آموز ارائه دهد

در تحلیل نمونه اثر دانش 

آموز توانسته است اثر هنری 

را بر اساس اصول و معیار 

های زیبایی شناسی مورد 

بررسی قرار داده و بازخورد 

ها را با توجه به ویژگی ها و 

هنری بکارگرفته زبان ابراز 

 شده ارائه نماید. 

در نقد و ارزیابی برنامه  برنامه درسی

درسی ارتباط میان 

عناصر برنامه را با توجه 

به رویکرد تربیت هنری 

 گزارش نموده است.

در نقد و ارزیابی برنامه 

درسی ارتباط میان عناصر 

برنامه را با توجه به رویکرد 

تربیت هنری و ارتباط آن با 

های هنری مطرح شده حوزه 

در برنامه درسی گزارش 

 نموده است.

در نقد و ارزیابی برنامه 

درسی ارتباط میان عناصر 

برنامه را با توجه به رویکرد 

تربیت هنری، با در نظر 

گرفتن نقش هر یک از حوزه 

های هنری در پرورش 

ظرفیت های هنری دانش 

 آموزان گزارش نموده است.

 

 محتوای درس و ساختار آن های یادگیری، . فرصت2

 

 فصل اول: کلیات

 تعاریف هنر -

 کارکرد و نقش هنر در تربیت و یادگیری  -

 تاریخچه آموزش هنر در ایران و جهان -

 های ایرانسیر تحول آموزش هنر در دبستان -

 مبانی آموزش هنر

 شناختی آموزش هنرمبانی روان -

 نظریه هوشهای چند گانه و نقش هنر در پرورش انواع هوش -

 آموزاننقش هنر در رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش -

 اهمیت توجه به  نیازها، عالیق و تجربیات کودکان در آموزش هنر  -

 چگونگی تربیت هنری آنان در این سنین  11تا  6خصوصیات روانشناختی کودکان در سنین  -

 نری تعریف جدید از سواد و چگونگی ایجاد ارتباط از طریق انجام فعالیت های ه -

 رویکرد دیسیپلین محوری در آموزش هنر -

 زیباشناختی   -

 خالقیت -

 منش تفکر -

 تفکر انتقادی )نقد هنری( -
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 تکلیف یادگیری: 

با مقاالت علمی پژوهشی در زمینه ویژگی های زیبا شناسی دانش آموزان در دوره ابتدایی، رویکرد ها در آموزش هنر 

در زمینه نقش هنر در آموزش و یادگیری را در قالب یک مقاله  و نقش هنر در یادگیری را مطالعه و دیدگاه خود

 کوتاه ارائه نماید. 

 فصل دوم: آموزش هنر

 فرآیند آموزش 

 ادراک حسی -

 درک عناصر و واژگان و مفاهیم هنری -

 خلق هنری -

 درک مفاهیم -

 ابراز فردی -

 ادراک حسی 

 حس بینایی -

 حس شنوایی -

 حس حرکتی -

 حس المسه -

  عناصر بصری 

 نقطه -

 خط -

 سطح -

 حجم -

 شکل )فرم( -

 رنگ ها -

 بافت -

  اصول زیبا شناسی 

 نظم -

 تقارن -

 تناسب -

 ریتم -

 ترکیب بندی -

 نقش هر یک از مفاهیم در تولید آثار هنری -

 درک مفاهیم و اصول در آثار هنری 

 برقراری ارتباط با آثار هنری نحوه -

 منحصر به فرد بودن آثار هنری خود ودیگران -

 قضاوت و تفسیر -
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 تکلیف یادگیری: 

از منظر رویکرد تربیت هنری، روش آموزش مفاهیم هنری به کودکان را در یک موقعیت یادگیری در سطح مدرسه 

 مطالعه و آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد. 

 : تکلیف عملکردی

با رعایت فرآیند آموزش هنر برای آموزش یکی از مفاهیم ذکر شده فرصت یادگیری را طراحی، اجرا و نتایج آن را از 

 منظر تقویت توانایی های زیباشناسی دانش آموزان گزارش نماید. 

 ی ابتداییدرسی هنر دوره فصل سوم : برنامه

 رویکرد -

 اصول -

 ی درسی آموزش هنراهداف کلی برنامه -

 های آموزش هنرهحوز 

 تربیت شنوایی -

 نقاشی -

 سازیکاردستی و حجم -

 قصه و نمایش -

 آشنایی با میراث فرهنگی -

 های تدریس و ارزشیابی در آموزش هنرروش 

 رویکردهای سنتی در آموزش هنر -

 رویکردهای اکتشافی در آموزش هنر -

 یابیارزش 

 مشاهده -

 خود ارزیابی -

 ارزیابی همساالن -

 ثبت و گزارش دادن -

 ها و سطوح عملکرد در ارزیابی یک تولید هنریمالک -

 فضا و مواد آموزشی در آموزش هنر 

 نقش ابزار و منابع در آموزش هنر -

 وسایل سمعی و بصری -

 وسایل قابل مصرف )دور ریختنی ها( -

 تکلیف یادگیری:

نمونه ای از آثار هنری دانش آموزان را به جهت، خلق ایده هنری، نحوه استفاده از قالب ها و ابزار های هنری، مورد 

 بررسی قرار داده و ارزیابی خود را بر اساس اصول و معیار های زیبایی شناسی ارائه نماید. 

 تکلیف عملکردی: 

نامه با یکدیگر و نقش هر یک از حوزه های هنری در پرورش برنامه درسی آموزش هنر را از منظر ارتباط عناصر بر

 قدرت خالقیت، توانایی های ذهنی و عاطفی دانش آموزان با توجه به تربیت هنری مورد نقد و بررسی قرار دهد. 
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری 3

ای مختلف آموزش هنر، استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس رویکرد تربیت هنری و ارتباط آن با حوزه ه

مطالعه مستقل و تعاملی برای تهیه گزارش از توانایی های دانش آموزان در ابراز ایده ها و افکار به زبان هنر)با 

استفاده از قالب های هنری(، راهبرد غیر مستقیم برای تحلیل برنامه درسی بر اساس رویکرد تربیت هنری و 

 وزان. نقش آن در پرورش توانایی های دانش آم

 . منابع آموزشی4

 . 1383محمود مهر محمدی. چیستی، چرایی، چگونگی آموزش هنر. انتشارات مدرسه،  منبع اصلی:

 ......... منبع فرعی:

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره   5ارزشیابی پایانی: آزمون پایانی 

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  10ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. شود. مبنای 
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 «یبدن تیترب سها و فنون تدری روش»سرفصل درس 

 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «ارزشیابی کیفی )توصیفی( در دوره ابتدایی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1
سنجش در برنامه درسی فعالیتی مستمر و برنامه ریزی شده است که نتایج آن، نه تنها انعکاس دهند سطح توانایی هاای کساب 
شده از سوی دانش آموزان است بلکه، باید بتواند اطالعات الزم را برای ارزیابی برنامه درسی، فرصت های یاادگیری و قضااوت 

معلم تدارک ببیند. توانایی دانشجویان در تهیه طرح سنجش متناسب با اهاداف یاادگیری و ساطوح آن، شایوه ای از سوی حرفه
تهیه انواع آزمون و بررسی پایایی و اعتبار آن، و نحوه استفاده از آزمون های هنجار شده به آنان کمک می نماید تاا متناساب باا 

رندگان از انواع آزمون ها برای ارزیابی سطح تواناایی هاای کساب شاده از اهداف برنامه درسی، موقعیت آموزشی و ویژگی یادگی
  سوی دانش آموزان استفاده نموده و برای ارتقاء آن برنامه ریزی نمایند.

 مشخصات درس

 عملی -نوع درس:  نظری

  1+1تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

  ارزشیابی کیفی )توصیفی( در دوره ابتدایینام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

برای یک موضوع درسی جدول دوبعدی را بر اساس اهداف/ محتوا تدوین نموده و متناسب با ظرفیت های موضوع 
 درسی از انواع راهکار های سنجش و ابزارها برای ترسیم نیمرخ دانش آموزان استفاده نماید. 

مون های اجرا شده را به جهت پایایی و روایی بررسی و میزان اعتبار یافته ها را با توجه به روش های بکارگرفته شده آز
  گزارش کند.

 شایستگی اساسی:

ck &pck  2 &1-1کد-

1&1-3 &3-3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

در جدول دو بعدی تهیه  جدول دو بعدی

شده سطوح اهداف/ انواع 

محتوا مورد توجه قرار 

گرفته اما رابطه نوع 

آزمون/ راهکار های 

سنجش با سطوح 

اهداف/ انواع محتوا در 

 نظر گرفته نشده است. 

در جدول دو بعدی تهیه شده 

سطوح اهداف/ انواع محتوا 

مورد توجه قرار گرفته اما 

رابطه نوع آزمون/ راهکار 

های سنجش با سطوح 

اهداف/ انواع محتوا در نظر 

گرفته شده است و در این 

رابطه ماهیت هدف/ محتوا 

نیز مورد توجه قرار گرفته 

 است.

در جدول دو بعدی تهیه شده 

سطوح اهداف/ انواع محتوا 

مورد توجه قرار گرفته اما 

رابطه نوع آزمون/ راهکار 

های سنجش با سطوح 

نظر اهداف/ انواع محتوا در 

گرفته شده است و 

آزمون/راهکار ها با توجه به 

ماهیت هدف/ محتوا از تنوع 

برخوردار است و امکان پاسخ 

به تفاوت های فردی را 

 فراهم می کند.

تحلیل  و تفسیر 

 نتایج

در تحلیل و تفسیر نتایج 

توانسته است اطالعات را 

به صورت نظام مند 

سازماندهی نماید اما 

نتوانسته است ارتباط بین 

داده های جمع آوری 

در تحلیل و تفسیر نتایج 

توانسته است اطالعات را به 

مند سازماندهی  صورت نظام

نماید و داده های جمع آوری 

شده از راهکار های مختلف 

سنجش را برای تصمیم 

در تحلیل و تفسیر نتایج 

توانسته است اطالعات را با 

توجه به تنوع راهکار های 

سنجش استفاده شده به 

صورت نظام مند سازماندهی 

نماید و شواهد کافی برای 
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شده از راهکار های 

مختلف سنجش را برای 

تصمیم گیری با یکدیگر 

 تلفیق نماید.  

 فراهم کند.  تصمیم گیری  گیری تلفیق نماید.  

رسم نیمرخ 

 یادگیری

در طرح سنجش از 

راهکار های مختلف 

استفاده شده است اما 

نیمرخ یادگیری ترسیم 

شده مبتنی بر کلیه 

اطالعات و شواهد جمع 

 آوری شده نیست. 

در طرح سنجش از راهکار 

های مختلف استفاده شده 

است و نیمرخ یادگیری ترسیم 

شده مبتنی بر کلیه اطالعات 

و شواهد جمع آوری شده 

 است. 

در طرح سنجش از راهکار 

های مختلف استفاده شده 

است و برای ترسیم نیمرخ 

یادگیری از مالک ها و سطح 

عملکردی که به وضوح 

تمایز سطح عملکرد دانش 

آموزان را با لحاظ نمودن 

تفاوت های فردی نشان می 

 دهد استفاده شده است.  

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: راهکار های سنجش

 الف: انواع آزمون ها 
 معلم ساخته( –ساخت )استاندارد  -

 بندی: قبل، ابتدا، حین و پایان تدریس(گروهی(، زمان اجرا) تشخیصی، تکوینی و پایانی یا دسته  -اجرا )فردی -
 قدرت(  -کاربرد )پیشرفت تحصیلی، استعداد، هوش، شخصیت، رغبت و ...(، هدف )سرعت -
 پوشش اهداف )طبقه بندی اهداف( -
 ذهنی( -تصحیح )عینی -
 وابستگی به فرهنگ )وابسته و ناوابسته( -
 کاغذی، عملی(-فعالیت آزمودنی )شفاهی، مداد -

 تکالیف یادگیری: 
ند مقاله علمی پژوهشی در خصوص انواع آزمون ها را مطالعه و نقاط قوت و ضعف هر یک را در قالب یک مقاله کوتاه به چ

 همراه نقد و نظر شخصی ارائه نماید. 
 نمونه ای از انواع آزمون ها را به جهت نقش آن در ترسیم نیمرخ یادگیری دانش آموزان مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. 

 کار های سنجش کیفیراه ب:
 سنجش عملکردی -
 موقعیت شبیه سازی شده -

 نمونه کار -
 فهرست وارسی -
 مقیاس درجه بندی -
 واقعه نگاری  -

 سنجش رفتار -

 پروژه -

 پوشه کار -
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 انواع بازخورد   -

o بازخورد معلم به دانش آموز 

o بازخورد در جریان آموزش 

o بازخورد دانش آموز به خودش 

o  استفاده از بازخورد ها در تدوین گزارش عملکرد 

 تکالیف یادگیری:

یک نمونه پوشه کار دانش آموزی را به جهت استفاده از انواع راکار های سنجش تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی و 
آموزش حاشیه نویسی و ارائه با استفاده از منابع علمی، پوشه کار را به جهت کمک به یادگیری دانش آموز/ اصالح روش های 

 نماید. 

 فصل دوم: طرح ریزی 
 بودجه بندی محتوای آموزشی:

 برپایه اهداف  
 سرفصل ها 

 ساخت جدول دو بعدی اهداف و سئواالت/ آزمون ها 
 ساخت جدول دو بعدی سرفصل ها و سئواالت/ آزمون ها 

 تهیه جدول مشخصات/ صفات )ویژگی ها( برای سنجش نگرش ها 

 عملکردی: تکالیف
دو نمونه جدول بودجه بندی یکی بر اساس اهداف و دیگری بر اساس سرفصل ها، در یک موضوع درسی تهیه و مشخص نماید 
از کدام یک از راهکار های سنجش برای ارزیابی اهداف/ محتوا استفاده می کند. توصیه: کالس بر روی موضوعات و درس های 

  مختلف جدول دو بعدی را تهیه کنند. 

 فصل سوم: آزمون های هنجار شده
 مفهوم هنجار)نورم(

 انواع نورم ) ملی؛ محلی، سنی، کالسی، درصدی، نمره تراز شده( 
 انتحاب گروه، مراحل ساخت یک آزمون استاندارد هنجار شده 
 انواع نیمرخ ها، بایدها و نبایدهای استفاده از آزمون های هنجار شده. 

 آشنایی با ابزارهای هنجار شده: ماننداستعداد، هوش، خالقیت، رغبت، مهارت های زبانی، ریاضی... 
 اشنایی با آزمون های زبان، ریاضی، علوم در سطح بین المللی
 روش های استفاده از نتایج ازمون های هنجار شده در آموزش

 تکلیف یادگیری: 
لی یا بین المللی را با مراجعه به مقاالت ارائه شده در این زمینه مطالعه و یافته نتایج اجرای آزمون های هنجار شده در سطح م

 های آن را همراه با اظهار نظر شخصی ارائه کند. 
 نمونه ای از آزمون های هنجار شده را بر روی یکی گروه از دانش آموزان اجرا و نتایج آن را تحلیل و گزارش کند. 

 فصل چهارم: تهیه طرح سنجش
 یین اهدافتع -
 تعیین راهکار های سنجش -
 تهیه ابزار  -
 جمع آوری اطالعات و شواهد  -
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 تحلیل و تفسیر اطالعات و دشواهد جمع آوری شده -

 ترسیم نیمرخ یادگیری دانش آموز -

 تصمیم گیری  -

 تهیه گزارش  -

 مخاطبان گزارش -

 دانش آموز -

 اولیاء  -

 مسئولین -

 تکلیف یادگیری:

یک طرح سنجش تهیه، آن را در سطح کالس درس اجرا و نتایج را با استفاده از نیم رخ یادگیری ترسیم شده از سطح یادگیری 
 بررسی و در خصوص اقدامات بعدی تصمیم گیری نماید. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

بار یافته های پژوهش/ آزمون. از روش حل روش مطالعه مستقیم و فردی در مطالعه گزارش های پژوهشی و بررسی میزان اعت
مسئله برای تهیه طراح سنجش، تحلی و تفسیر نتایج بای ترسیم نیمرخ یادگیری دانش آموز. راهبرد مشارکتی برای تولید جدول 

 دوبعدی استفاده می شود. 

 . منابع آموزشی4
 و جدید. نشر دوران.(. سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری، روش های قدیم 1389سیف، علی اکبر )
 (. اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. نشر دوران. 1385سیف، علی اکبر )

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره 5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری 

در فعالیت های  ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت
 نمره  5گروهی 

 نمره  10کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 دگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یا
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 «فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درک و فهم  موقعیت است .  در واقع  

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

 ازماندهی شده ، همگانی( را تمهید و ارائه می دهد.خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  )قانون مند ، س
این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر روی چنین بستری تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگری 
الزم است با کسب شناخت ابعاد و مولفه های مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل 

 فردی و برنامه ها و طرحها باشد. 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 شایستگی اساسی:

Ck 1-1&  2-1 

Pck& 1-3&    Gk 

1-4 

 نام درس:  فلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوری اسالمی ایران

 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

)عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های ساازمانهای تربیتای ( را از منظار موقعیت های تربیتی 
چیستی و چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیاین و مقایساه مای 

 کند.
موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های ساازمانهای تربیتای ( را از منظار 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

ارزیااااااااااااابی  

موقعیتهای تربیتی 

بر اساس چیساتی 

و چرایاااااااای  و 

چگااونگی فلساافه 

 تربیت رسمی

 

قادر نیسات موقعیتهاای 
مختلااف تربیتاای )عماال 

برنامه فردی و طرحها و 
هاااا و فعالیااات هاااای 
سازمانهای تربیتی ( را از 
منظر چیستی و چرایی و 
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیاااات رساااامی و 

عماااااومی و اساااااناد    
تبیااین) دلیاال آوری( و 

 مقایسه  کند.

بااا بررساای موقعیتهااای  
تربیتاای مختلااف تربیتاای 
)عمل فاردی و طرحهاا و 
برنامه ها و فعالیات هاای 

آنها را  سازمانهای تربیتی ( 
از منظر چیستی و چرایای 
و چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیت رسمی و عمومی 
و اسااناد    تبیااین) دلیاال 

 آوری( کند.
 

بااا بررساای موقعیتهااای 
تربیتی مختلاف تربیتای 
)عمل فردی و طرحها و 
برنامه ها و فعالیت های 
سازمانهای تربیتی ( آنها 
را  از منظاار تناسااب بااا  
چیساااتی و چرایااای و 

نگی فلسفه عمومی چگو
و  تربیااات رساااامی و 
عمومی و اسناد مقایساه 

 کند.
 

ارزیااابی ارزشااها و 

اصاااول تربیااات 

مبتنی بر چیساتی، 

چرایی  و چگونگی 

فلسااافی تربیااات 

 رسمی

ارزشها و اصول  تربیت  

مبتنی بر چیستی چرایی 

فلسفه تربیات رسامی و 

عمومی  عناصر و مولفه 

هااای موقعیاات هااای 

تربیتی )عمال فاردی و 

طرحهااا و برنامااه هااا و 

باارای ضااعف هااا و قااوت 

هااای ) ارزشااها و اصااول 

تربیتی مبتنی بار چیساتی 

لساافه تربیاات چرایاای ف

رسااامی و عماااومی ( در  

عناصاار و مولفااه هااای 

موقعیاات هااای تربیتاای 

دالیل و عوامل ماوثر در 

ایجاد ضعف  و قاوت در  

عناصاار و مولفااه هااای 

موقعیاات هااای تربیتاای 

ی و طرحها و )عمل فرد

برنامه ها و فعالیت های 

سااازمانهای تربیتاای( را 
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فعالیت های ساازمانهای 

تربیتی را صرفا شناسایی 

 می کند.

)عمل فاردی و طرحهاا و 

برنامه ها و فعالیات هاای 

سااااازمانهای تربیتاااای( 

شناسایی شده )توجیهاات 

 مناسبی ارائه می دهد.

بیااااان ماااای کنااااد و 

پیشااانهادهای مناساااب 

برای بهبود آن ارائه می 

 دهد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

   تربیت رسمی و عمومیبخش اول:  مفهوم پردازی 
o  تبیین تربیت رسمی و عمومی 
o  ضرورت و امکان تربیت رسمی و عمومی 

o   تاریخچه تربیت رسمی و عمومی 

 فعالیت یادگیری:
 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد  -

 مشارکت در بحث کالسی  -

 :فعالیت عملکردی

 جهان تهیه تاریخچه مختصری از تربیت رسمی و عمومی در ایران و -

 بخش دوم: مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران  
o  مبانی  سیاسی 

o  مبانی حقوقی 
o  مبانی جامعه شناختی 
o مبانی روان شناختی 

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

 فعالیت عملکردی:

 نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاری درونی   -

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

o نقد  الگوهای رایج تربیت  رسمی و عمومی 
o  ویژگی های تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهوری اسالمی ایران 
o  تعریف تربیت ر سمی و عمومی 

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

 فعالیت عملکردی:

 ژگی ها تربیت رسمی و عمومی با الگوهای دیگر مقایسه وی -

 ژگی های تربیت رسمی و عمومی .های موجود از منظر وینقد و ارزیابی برنامه ها و فعالیت  -

   چرایی تربیت  رسمی و عمومی 
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 هدف تریت رسمی و عمومی  -

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

 فعالیت های عملکردی:

 تحلیل یک موقعیت تربیتی ) برنامه ها و طر حهای( و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی  -

   چگونگی تربیت رسمی و عمومی 
 اصول حاکم بر جریان تربیت رسمی و عمومی -

 ویژگی های مدرسه مطلوب   -
 ارکان تربیت رسمی و عمومی  -

 چرخش های اساسی در تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های یادگیری:

 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

گی های تربیت رسمی و عمومی در عمل فردی معلم و برنامه ها و طرح ها و مناسبات حااکم بررسی نتایج اصول و وی -
 بر مدرسه 

 بررسی نتایج چرخش های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های عملکردی:

 گیهای مدرسه صول و ویمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر ا -

 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی -
  

  مشخصات و ویژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 نظام تربیت ر سمی و عمومیرویکردهای اساسی  -

 روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهای دیگر  -
 ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 زیر نظام ها ی نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 فعالیت های یادگیری:
 شارکت در بحث های کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده م -

 فعالیت های عملکردی:

 بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه های نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  -

 بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام های تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  -
 وجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر بررسی و ارزیابی میزان روابط م -

ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهاوری اساالمی  -
 ایران 
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  بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی 

 مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی  -

 گانه  تربیت رسمی و عمومی  الگوهای نظری زیر نظام های شش -

 چرخشهای اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی  -
 تحلیل و بررسی الگوهای نظری زیرنظام ها  -

 مشارکت در بحث کالسی -

 :فعالیت عملکردی

بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهای نظری زیر نظام ها با مبانی نظری آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و  -

 عمومی 

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

 عمومی 

 های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومیایج چرخشبررسی نت -

 های آن از منظر چرخشهای اساسیمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه -
 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش های اساسی -

 بیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه نقد وبررسی برنامه های موجود در نظامتر -
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از 
 روش بحث گروهی

مطالعاه باه کاالس و اساتاد باه  پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش
 صورت مکتوب توسط دانشجو

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کاالس وارائاه باه اساتاد باه انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4
 منابع اصلی:

 193(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش دوم صافحه 1390انقالب فرهنگی )شورای عالی 
 (. وزارت آموزش و پرورش.444تا 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها  ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری 
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
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ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 د های یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیام
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 « معلم و نقش تربیتی ایاخالق حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1

کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از تربیت ماهیتی اخالقی دارد. چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می
دهد. باشد که در آن کنشی اخالقی رخ میاخالقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز میهای ارزش

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

ها و اصول اخالقی نمود یابد. به عبارتی ها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزشوثیقی رسیده و نسبت به آن
های تربیتی برسند تا قادر باشند تهای اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیدانشجویان باید به درک عمیق از ارزش

های تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات موقعیت
جاری برموقعیت های تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا 

 های دیگر تربیت خواهد گردید.ری مناسب برای تعالی متربیان در ساحتو بست
 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد   2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 ای معلم نام درس: اخالق حرفه

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

های اخاالق حرفاه ای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشفردی و سازمانهای تربیتی )عمل موقعیت
 نمایید.)حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه می

های اخاالق حرفاه ای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت
 نمایید.)حقوق و تکالیف( نقد می

های تربیتی )فردی و سازمانی( قادر حرفه ای )حقوق و تکالیف( در موقعیت در شرایط تعارض آمیز اخالقی
 به تصمیم گیری است.

 

 PKشایستگی اساسی:

 

 هامالک  

 پیامدها

 3سطح  2سطح  1سطح 

شناساااایی و تحلیااال 
هااای تربیتاای موقعیت

)عمل فاردی معلام و 
های تربیتی( از سازمان

منظر اخالق حرفه ای 
 )حقوق و تکالیف(

هاااااااای در موقعیت

مختلف تربیتی )عمل 

فااااردی معلاااام  و 

های تربیتای( سازمان

هااای اصااول و ارزش

اخالقااای )حقاااوق و 

تکاااالیف( را صااارفاً 

شناسایی کرده و برای 

تحلیاال خااود دالیاال 

قانع کنناده ای ارائاه 

 دهد.نمی

بااا کنااار هاام نهااادن  

هااااای تربیتاااای موقعیت

مختلف)عمل فردی معلام  

 های تربیتاای( ،و سااازمان

نقاط اخاتالف و اشاتراک 

هاااااا را از منظااااار آن

های اخالقی )حقوق ارزش

و تکااااالیف( شناسااااایی 

 کندمی

تبیااااین )دلیاااال آوری( 

مناساابی باارای چرایاای 

وجوه اختالف و اشاتراک 

های تربیتی)عمل موقعیت

فااااااردی معلاااااام  و 

های تربیتاای(  را سااازمان

از منظر اخالق حرفاه ای 

)حقوق و تکاالیف( ارائاه 

 دهد.می
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هااااای نقاااد موقعیت
 "تربیتی )عمل فردی 

های و سااازمان"معلاام
تربیتی( از منظر اصول 

هااای اخااالق و ارزش
حقااوق و ای )حرفااه 
 تکالیف(

 

در مقایسااه عناصاار و 

های موقعیاات مؤلفااه

تربیتی )عمال فاردی  

های معلاام و سااازمان

ها و تربیتی(  با ارزش

اصول اخاالق حرفاه 

ای )حقوق و تکالیف( 

و ها صااارفاً ضاااعف

های موجود را در قوت

آن شناسااااااااایی و 

 نماید.فهرست می

های ها و قوتبرای ضعف

شناسااایی شااده در یااک 

موقعیاات تربیتاای  )عماال 

فااااااردی  معلاااااام و 

های تربیتااای( ساااازمان

های اخالقااای اساااتدالل

)توجیهاااات( مناسااابی از 

هاای منظر اصول و ارزش

اخالقی )حقوق و تکالیف( 

 دهد.ارائه می

ثر در دالیل و عوامال ماؤ

ایجاااد ضااعف و قااوت در 

یک موقعیت تربیتی)عمل 

فااااااردی  معلاااااام و 

های تربیتی( را از سازمان

منظاار اخااالق حرفااه ای 

)حقوق و تکاالیف( بیاان 

کنااد و پیشاانهادهای می

مناسااب باارای بهبااود آن 

 دهد.ارائه می

تصااامیم گیاااری در 
شاارایط تعااارض آمیااز 
اخالقاااااااااااای در 

هااای تربیتاای موقعیت
 )عمل فاردی  معلام و

 های تربیتی(سازمان
 
 
 

با تحلیل یک موقعیت 

تربیتی)عماال فااردی  

های معلاام و سااازمان

تربیتی( تعارض آمیاز 

اخالقاای اصااول و ارز 

شهای اخاالق حرفاه 

ای متعارض )حقوق و 

تکاااالیف( را صااارفاً 

شناسااااایی وبیااااان 

نماید اما قاادر باه می

هااا تحلیاال نتااایج آن

 نیست

با تحلیال یاک موقعیات 

فردی  معلام تربیتی)عمل 

های تربیتاای( و سااازمان

تعارض آمیز اخالقی نتایج 

و آثااااااار هریااااااک از 

های اخالقی حرفاه ارزش

ای )حقااوق و تکااالیف( را 

 نماید.بررسی و تشریح می

با تحلیال یاک موقعیات 

تربیتی)عمل فردی  معلم 

های تربیتاای(  و سااازمان

یکااااای از اصاااااول و 

هااااای اخالقاااای ارزش

)حقوق و تکالیف( موجود 

موقعیت تعارض آمیاز در 

تربیتی را انتخاب کارده و 

برای انتخااب و تصامیم 

خود دالیل قابال قباولی 

 دهد.ارائه می

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 2

 بخش اول: چیستی اخالق حرفه ای در تربیت
 حرفه و ابعاد آن -
 اخالق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر -

 اخالق حرفه ای -
 اخالق حرفه در تربیت -
 های تربیتی(ابعاد اخالق حرفه ای تربیت )اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان -
 دوگانه اخالقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( -

 فعالیت یادگیری:
 استادمطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و  -
 مشارکت در بحث کالسی -
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 :فعالیت عملکردی

تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه ای تربیت و انتخاب یک تعریف از اخاالق حرفاه ای تربیات  -
 وارائه دلیل برای آن

 

 بخش دوم: چرایی و ضرورت اخالق حرفه ای تربیت

 نقش و جایگاه اخالق حرفه ای -

 های تربیتیی در محیطآثار و نتایج اخالق حرفه ا -
 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 فصل سوم: چگونگی اخالق حرفه ای تربیت

 اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی در زمینه:

 شیوه حضور در کالس درس -
 تدریس و آمادگی برای آن -
 ارزشیابی دانش آموزان -
 داری نظمکالس  -
 ارتباط با همکاران -
 ارتباط با والدین دانش آموزان -
 ارتباط با جامعه محلی -

 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی -
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیمسئولیتشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از  -

 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 فعالیت عملکردی:

هاای دارای مضاامین تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلم -
 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتمانند فیلم ستارهتربیتی 

هاای دارای های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلممقایسه موقعیت -
و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های معلم های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت

 های تربیتی در قبال:اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان

 معلم و کارکنان -
 دانش آموزان -
 والدین دانش آموزان -
 های تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان -
 در قبال سطوح باالتر مدیریت -
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 های یادگیری:فعالیت
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثبه پرسشمطالعه متون خواندنی و پاسخ  -
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی -
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -

 ارائه به کالسها به صورت مکتوب و تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 های عملکردی:فعالیت

هاای دارای مضاامین تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلم -
 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

هاای دارای ف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلمهای یادگیری مختلمقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت
 

 مسائل اخالق حرفه ای تربیت

 تربیتیهای مفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت -
 های تربیتی مانند:مصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت -

 مسائل اخالقی در فرایندهای یاددهی یادگیری
 مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

 مسائل اخالقی در مدیریت کالس
 مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

 مسائل اخالقی در ارتباط با همکاران
 القی در ارتباط با دانش آموزان با مشکالت ویژهمسائل اخ

 و.......
 های تربیتیشیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت -

 

 های یادگیری:فعالیت

 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
های برجسته تاریخی تجارب زیسته معلمان و شخصیتشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در  -

 های متعارض در آنها از نظر ارزشمعلم )ایرانی، اسالمی و خارجی( و تحلیل موقعیت
های تعارض آمیز اخالقی مطرح شده در کالس و اقامه دلیل برای انتخاب ارائه راه حل اخالقی برای هریک از موقعیت -

 خود

 های عملکردی:فعالیت

هاای دارای مضاامین یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلمتحلیل  -
هاای های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعاارض اخاالق حرفاه ای و شاناخت ارزشتربیتی مانند فیلم ستاره

 متعارض در آن

هاای دارای ه یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلمهای یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهدمقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت
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یا تحلیال  های تاریخیهای متعارض در یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایتشناخت ارزش -
های دارای مضامین تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخالقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیال فیلم

 برای راه حل پیشنهادی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
الزم اساتفاده از  ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع

 روش بحث گروهی
پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعاه باه کاالس و اساتاد باه 

 صورت مکتوب توسط دانشجو

باه  های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کاالس وارائاه باه اساتادانجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4
 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران.(، اخالق حرفه1383فرامرز قراملکی، احد )

 (، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.1386حجتی، سیدمحمدباقر )
 (، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.1383ف. )امیدوار، آ. 

 منابع فرعی:

شناسی و علوم (، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان1387بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )
 .115، ص 3تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 سازمانی، سرآمد، تهران.اخالق  (،1388فرامرز قراملکی، احد )
های اخالقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و (، اخالق سازمانی و ارزش1382دی جی اف، ریچارد آی. )

 .10-6، ص 82شهریور 
 (. اخالق تدریس در مدیریت کالس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.1390هاشمی، زینب السادات )

 

 ادگیری. راهبردهای ارزشیابی ی5

 نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره 5ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شاود. مبناای تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم،

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 («کارآموزی »سرفصل درس  / «آموزش پژوهی در عرصه عمل»سرفصل درس پودمان کارآموزی )

 معرفی درس و منطق آن .1

تربیتی و عمق بخشیدن به تجربه  -فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشیبرنامه کارآموزی 
این برنامه مبتنی بر  .های پیشین برای توسعه شایستگی های حرفه ای و دست یابی به کنش عملی را در کالس درس فراهم می کند

ای نیازمند کسب تجربیات دست اول در زیست بوم برای کسب توانایی های حرفه است. کارآموزان 1ایحرفهروش های محتلف توسعه
باشند. فرصت های یادگیری فراهم شده از ای معتبر است، میکالس درس و اتخاذ تصمیمات اثرگذار که زمینه ساز عمل مستقل حرفه

آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های سوی استادراهنما و معلم راهنما در این درس و بازخوردهای ارائه شده از سوی 
واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. بهره گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و 

بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه  فنون در برنامه کارآموزی به منظور دستیابی مهارت آموز به یک نگاه همه جانبه و غنا
ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. در طول برنامه کارآموزی، مهارت آموز  فرصت کسب تجربه 

ز انعطاف الزم برای تطبیق با ای را کسب می کند. این برنامه ابرای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه
ویژگی های منحصربه فرد مهارت آموزان و نیز شرایط واقعی که عمل حرفه ای در آن به تجربه گذاشته می شود، برخوردار است. اصلی 

ه هدایت داوطلب وظیف 2ترین نقش در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه توسعه حرفه ای بر عهده مهارت آموز است و استاد راهنما/ معلم راهنما
 جهت کسب آگاهی نسبت به توانایی ها و محدودیت ها و نیز تسهیل شرایط  برای دستیابی به موفقیت را بر عهده دارند.

 مشخصات درس

 کارآموزیپودمان: نوع 

 2+2تعداد واحد: 

 256+ 96زمان درس: 

 ساعت

 : کارآموزی پودماننام 

 واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این 

ای، تجربیات شخصی خود در موقعیت های واقعی را با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش حرفه

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

 استفاده قرار دهد. 

طراحی، و تدوین نموده و نتایج اجرای آن را ارزیابی و گزارش  ای  خود رابرنامه توسعه حرفه
 نماید.

 شایستگی اساسی:

pck  3& 3-1کد-

3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

بر روایت خود تأمل کرده و  تأمل بر تجربه

ها، واکنشها، و رفتارها، کنش

های افراد حاضر در دیدگاه

موقعیت را در بیان تجربیات 

 مورد توجه قرار داده است. 

های درگیر های شخصیتبر دیدگاه

ای  تأمل می در فرآیند عمل حرفه

کند و  می تواند با ارائة شواهدی 

از یافته های علمی و پژوهشی از 

دفاع کند یا  آنها را با ذکر دلیل آن 

 زیر سؤال برده و نقد کند..

با تأمل مجدد بر تجربیات 

خود در موقعیت های واقعی، 

درک خود را از این تأمالت 

را با بهره گیری از یافته های 

علمی/ پژوهشی در قالب 

دانش قابل عرضه به دیگران 

 ارائه کند. 

 

                                                 
ای بر عهده مهارت آموزان است و بر اساس برنامه پیش بینی شده از سوی استاد مشاور قبل از ورود به عرصه عمل مطالعه خود خوان سرفصل درس توسعه حرفه - 1

 به منظور کسب آمادگی های الزم برای ورود به عرصه عمل صورت می گیرد. 
برخوردار باشد  راهنمایی که مسئولیت هدایت دانشجو را در سطح مدرسه بر عهده دارد باید از توانایی های حرفه ای و علمی بر اساس انتظارات برنامه درسیمعلم  - 2

 شد و از امتیازات... برخوردار می شوند. و بتواند مسئولیت هدایت دانشجو را بر عهده بگیرد. این گروه از معلمان راهنما به عنوان معلمان همکار دانشگاه معرفی خواهند
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برنامه توسعه 

 ایحرفه

نیاز های توانسته است 

ای خود را شناسایی حرفه

نماید و آن را در قالب یک 

برنامه ارائه نماید، اما ارزیابی 

آن نشان دهنده دستیابی به 

 اهداف پیش بینی شده نیست.

ای توانسته است نیاز های حرفه

خود را در قالب یک برنامه ارائه 

نموده، و نتایج ارزیابی آن نشان 

م دهنده چگونگی دستیابی یا عد

دستیابی  به اهداف پیش بینی 

شده به همراه دالیل و شواهد 

 کافی است.

توانسته است نیاز های 

ای خود را در قالب یک حرفه

برنامه ارائه نموده، و نتایج 

ارزیابی آن نشان دهنده 

چگونگی دستیابی یا عدم 

دستیابی  به اهداف پیش 

بینی شده به همراه راهبرد 

هایی برای توسعه یادگیری 

 ای است.های حرفه

توانسته است داده های جمع  تحلیل و تفسیر

آوری 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.  

توانسته است داده های جمع آوری 

شده از عملکرد خود در موقعیت 

را تحلیل و تفسیر کند و  واقعی

یافته های خود را با استفاده از نقل 

 قول ها معتبر نماید.

توانسته است داده های جمع 

آوری شده از عملکرد خود در 

موقعیت واقعی را تحلیل و 

تفسیر کند و تحلیل و تفسیر 

خود از یافته ها را با استفاده 

از روش های مختلف معتبر 

 نماید. 

 

 

 گیری، محتوای درس و ساختار آنهای یادفرصت .2

 ای است که شامل:حرفه فرصت های یادگیری پیش بینی شده در این درس ناظر به تدوین برنامه توسعه

برای شناسایی نیاز ها در شروع دوره )در پایان دوره آموزش الف( نیاز سنجی و مضمون یابی برنامه توسعه حرفه ای: 

و جهت ارزیابی آمادگی های مهارت آموز برای ورود به عرصه عمل یک نمونه  های نظری( بر اساس آموزش های نظری
تدریس در قالب تدریس خرد  ضبط و با مشارکت مهارت آموز و استا راهنما، معلم راهنما )گروه های آموزشی استان/ منطقه( 

با اهداف/ استاندارد های حرفه ای دانشگاه  مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد: تحلیل عملکرد مهارت آموز از منظر نزدیکی/ فاصله
برای لحاظ نمودن در برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای، پاسخ به نیاز های دانش آموزان در سطح مدرسه، و نیز 

امه توسعه از منظر یافته های علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. حاصل این نشست تعیین نیازها و اهداف برن
توافق شده )برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای( نسبت به تدوین  1حرفه ای است. مهارت آموز بر مبنای چارچوب

طرح کلی برنامه توسعه حرفه ای اقدام خواهد نمود. کلیات برنامه در نشست حضوری )توصیه می شود در قالب گروه های درس 
ررسی قرار گیرد( مورد تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن به جهت تناسب با نیاز ها، تأثیر بر یادگیری پژوهی برنامه مورد نقد و ب

دانش آموزان/ پاسخگویی به نیاز های دانش آموزان و یافته های علمی پژوهشی )موضوعات تخصصی و دانش حرفه( مورد 
 بررسی و نسبت به نهایی شدن کلیات برنامه تصمیم گیری خواهد شد. 

با توجه به موضوعات درسی که مهارت آموز مسئولیت تدریس آن را در  طراحی و تدوین برنامه توسعه حرفه ای:ب( 

مدرسه بر عهده دارد کار طراحی واحد های یاگیری آغاز و پس از تأیید آن توسط استاد راهنما/ معلم راهنما )در گروه های درس 
نجایی که تولید واحدهای یادگیری نیازمند صرف زمان می باشد توصیه می شود پژوهی( نسبت به تولید آن اقدام خواهد شد. از آ

                                                 
مورد توافق در برنامه این چارچوب بر حسب نیاز ها یا تعامل میان استاد و دانشجو می تواند مورد بازنگری قرار گیر اما مبنای ارزیابی عملکرد دانشجو چارچوب  -1 

 توسعه حرفه ای است. 
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این فرایند پس از اتمام دوره آموزش های نظری آغاز و تا قبل از شروع سال تحصیلی، واحدهای یادگیری تولید شده آماده اجرا 
 باشد. 

زخورد دادن بر عهده استاد/ معلم راهنما )گروه در مرحله اجرای واحدهای یادگیری، مسئولیت نظارت و با ج( اجرا و پایش:

های آموزشی( خواهد بود. مهارت آموز مسئولیت ثبت، تحلیل و تفسیر تجربیات و مستندسازی آن را برای بازنگری در برنامه 
ر عملکرد توسعه حرفه ای برعهده دارد و مهمترین مستندات اطالعاتی است که انعکاس دهنده تأثیر اجرای واحدهای یادگیری ب

تحصیلی دانش آموزان/ موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این مستندات شامل: نمونه کاربرگ ها، تکالیف یادگیری/ 
 عملکردی حاصل از اجرای برنامه .... است. 

وایتی تهیه ارزیابی در طول فرایند اجرای برنامه توسه حرفه ای و در پایان آن مد نظر می باشد. گزارش خودکاوی ر د( ارزیابی:

شده از سوی مهارت آموز، گزارش ارزیابی استاد/ معلم راهنما )گروه های آموزشی( و نسخه بازنگری شده برنامه توسعه حرفه/ 
 یادگیری حرفه ای مجموعه مستنداتی است که دفاع پایانی بر اساس آن انجام می شود.

ی/ درس پژوهی به کمک روایت های یا ژورنال های تاملی ثبت تجربیات حاصل از فرآیند یادگیری حرفه ای در قالب اقدام پژوه
و ضبط شده و مبنای تدوین گزارش خودکاوی روایتی مهارت آموز در پایان دوره خواهد بود. در پایان یافته های حاصل از 

ه از نوع روایی گزارش خودکاوی روایتی در قالب یک مقاله تدوین می شود؛ که در این مقاله از داده های دست اول و بویژ
 استفاده می شود و مهم ترین سهم را در ارزیابی از دوره یک ساله بر عهده دارد.

 چارچوب برنامه توسعه حرفه ای

  )با توجه به نیاز های حرفه ای شناسایی شده، دانش ها و مهارت های مورد نیاز و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان( منطق برنامه

 اهداف: 
ای برای برنامه ریزی و توسعه قابلیت ها در طول حیات حرفه ای )هدف  خت و ارزیابی ظرفیت های حرفهتوانایی شنا

 های خاص توسط دانشجو تدوین می شود(

 مالک ها و سطوح موفقیت 

 فعالیت ها/ روش/ منابع/ زمان 

 شواهد و مستندات 

 فرآیند 
 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

سؤال کردن و پژوهش در عرصه عمل، برگزاری نشست های فردی/ گروهی در سطح مدرسه با مطالعة منابع، جستجو، 
ای و هدایت آن صورت حضور معلم راهنما یا در دانشگاه با حضور استاد راهنما برای تحلیل و ارزیابی فرآیند یادگیری حرفه

و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز  می گیرد. استفاده از راهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات
 تنوع بخشیدن به تجربیات کمک می کند.

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی: متعاقبا اعالم می شود.

 منبع فرعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصی

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
شیابی فرآیند، از خودارزیابی مهارت آموز به عنوان راهبرد اصلی ارزیابی استفاده می شود. این ارزیابی ارزشیابی پایانی: در ارز

باید مستند به شواهد برگرفته از عملکرد فرد در موقعیت های واقعی و یافته های علمی و پژوهشی باشد. ارزیابی پایانی با 
اجرا است: الف( حضور استادان راهنما و معلم راهنما در کالس درس حضور معلم راهنما، استادان راهنما در دو شکل قابل 

واقعی محل خدمت مهارت آموز و مشاهده تدریس و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از 
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ط استادان ای؛ ب( ضبط تدریس توسط داوطلب )از یک تا پنج جلسه( از تدریس واقعی و مشاهده آن توسعملکرد حرفه
 ای خود. راهنما و معلم راهنما و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه
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 ییسرفصل دروس رشته آموزگار استثنا

 «ایپژوهش و توسعه حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .2

های تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت های یادگیری است که بر که مؤسسات و دانشگاهیکی از چالش هایی 
توانایی معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت های واقعی تربیتی/ آموزشی تأثیرگذار باشد. درصورتی که در طول برنامه آموزش 

های آورند، به توانایی های مورد نیاز برای مواجهه با موقعیت ای دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدستحرفه
از آنجا که،  .آموزان خود منتقل کنندورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانشنامعلومی که در آن غوطه

از تجربه را  فرصت یادگیریهای واقعی کالس درس است روایت های شخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیت
به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزی این امکان را فراهم « درس پژوهی»و آموزش « پژوهش روایی»کند، لذا آموزش ممکن می

می کند تا دانشجویان به شیوۀ روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و از طریق درس پژوهی قادر شود تجربه خود را با دیگری 
اید و با نقادی دیگران به اصالح خود بپردازد و در آینده بتوانند از این توانایی برای تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط مطرح نم

 ای خویش بهره بگیرند. آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفه

 مشخصات درس

 نوع درس:  نظری/عملی

 1+1تعداد واحد: 

 ساعت 48 زمان درس:

 ای نام درس: پژوهش و توسعه حرفه

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

، تجربیات شخصی خود/ دیگری را از موقعیت درس پژوهیبا آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی و 

ای های آموزشی/ تربیتی مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و از این تجربیات برای توسعه ظرفیت های حرفه

 استفاده کنند. 
 شایستگی اساسی:

pck  3& 3-1کد-

3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

با تأمل بر یک روایت/  روایت تجربه

آن را در  تجربه جدید

قالب یک داستان ساده 

با جزئیات کم روایت 

 می کند.

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در قالب 

و  داستانی با جزئیات

پیچیدگی ها روایت می 

 کند.

 

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در 

و  قالب داستانی با جزئیات

پیچیدگی هایی که 

ات، منعکس کننده احساس

افکار و توالی منطقی آن 

ها، روند ها و.. است را  

 روایت می کند.

تأمل بر تجربه خود و 

 دیگری

بر روایت خود و 

دیگری تأمل کرده و 

ها، واکنشها، و کنش

های رفتارها، دیدگاه

افراد حاضر در موقعیت 

را در بیان تجربیات 

های بر دیدگاه

های داستان تأمل شخصیت

می کند و  می تواند با 

ارائة شواهدی از یافته های 

علمی و پژوهشی از آن 

دفاع کند یا  آنها را با ذکر 

با تأمل مجدد بر تجربة 

تفکر خود/ روایت درک 

خود را از این تأمالت را با 

بهره گیری از یافته های 

می/ پژوهشی در قالب عل

دانش قابل عرضه به 
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مورد توجه قرار داده 

 است. 

دلیل زیر سؤال برده و نقد 

 کند.

 دیگران ارائه کند. 

توانسته است داده  تحلیل و تفسیر

های جمع آوری شده 

را طبقه بندی نموده و 

ارتباط میان طبقات را 

برقرار کند، اما نتوانسته 

آن را تحلیل ساختاری 

 نماید.  

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل و 

و یافته های  تفسیر کند

خود را با استفاده از نقل 

 قول ها معتبر نماید.

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل 

و تفسیر کند و تحلیل و 

تفسیر خود از یافته ها را 

با استفاده از روش های 

 مختلف معتبر نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات

 تجربه، یادگیری از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیری ماهیت

 ای برای پژوهش در عملروایت نویسی وسیله
 ای پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه

  چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن 

 انواع پژوهش روایی

 

 تکلیف عملکردی: 

ای در با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه
 قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید.

کند(. )البته قالب مذکور  ها و مراحلش ارائهیک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالة مروری با ذکر ویژگی
 قبالً باید توسط استاد توضیح داده شود.

 فصل دوم: ابزار های گردآوری اطالعات
 ماهیت اطالعات در پژوهش روایی

 ابزار های گردآوری اطالعات در پژوهش روایی

 یادداشتهای میدانی از تجربه های مشترک -

 دفترچه یادداشت های روزانه -

 مصاحبه ها -

 داستان گویی -

 ه نگارینام -

 های خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته -

 سایر منابع -

 فرآیند تحلیل داده ها

 ها برای تحلیل، آماده کردن داده -
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 انجام تحلیل های مختلف -

 هادرک عمیق و عمیق تر داده -

 ها و تفسیر معنای کالن بازنمایی داده  -

 معنا دهی به داده ها

 تکلیف عملکردی: 

ای از ابزار های جمع آوری اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را نمونه
 در یک جدول به نمایش بگذارد/ در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 یک 

منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 
 های خود را گزارش نماید. 

 فصل سوم: کد گذاری
 انواع کدگذاری 

  1کد گذاری اولیه -

 2مرور کد های اولیه -

 3کد گذاری محوری -

 مرور کد ها و طبقه بندی داده ها -

 مضامین/ مفاهیم -

 عمق و بینش برای ایجاد ارتباط -

 تکلیف عملکردی: 

فرایند کدگذاری و طبقه بندی را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روی تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و 
 یافته ها/ بینش حاصل از واکاوی تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد. 

 فصل چهارم: تحلیل ساختاری

 فرآیند تحلیل ساختاری

 ی حذفقاعده -

 حذف شدید -

 تعمیم -

 ساختن -

 قاعده صفر -

 تحلیل سه بعدی: 

داشتن ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی برای دربرتعامل: تعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش -

 های آنان سایر افراد و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه

                                                 
1 - Initial/Open coding  
2 - Selective coding  
3 - Axial coding  
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ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات تداوم: بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ -

  احتمالی است

های متفاوت موقعیت: اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه -

 ها شخصیت

 تکلیف عملکردی: 
ن)همکالسی ها/ معلمان( را با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری/ تحلیل سه بعدی مجموعه تجربیات شخصی/ تجربیات سایری

 تحلیل و یافته ها را گزارش کند. 

 فصل پنجم: اعتبار بخشی 

 روایی و اعتبار در پژوهش روایی

 همکاری با شرکت کنندگان 
 بیان دوباره روایت ها 
 استفاده از نقل قول ها

 رعایت مسایل اخالقی 
 محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 

 فته های علمیاستفاده از نظریه ها و یا
 چگونه یافته های پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

 تکلیف عملکردی: 

یافته های حاصل از تکلیف عملکردی در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازی/ همکاری با شرکت کنندگان/ یافته های 

 علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید. 

 فصل ششم: درس پژوهی

 برنامه درس پژوهی :چگونگی تدوین 

 تشکیل گروه درس پژوهی

 تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه
 برنامه ریزی و تدوین جدول فعالیتهای اجرایی گروه

 انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه

 تعریف مساله و انتخاب موضوع 

 روش های نیاز سنجی

 پیش بینی شرایط و نیازمندیهای اجرای درس پژوهی

 فعالیت یادگیری: 

با مشارکت در بحث موضوعاتی را برای فعالیت درس پژوهی مطرح می کند . همچنین سواالتی را برای شرح بیشتر موضوعات 
 مطرح می نماید .

 فعالیت عملکردی: 

 در قالب کارگروههای دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند .
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینة پژوهش روایی، برگزاری کارگاه آموزشی برای آموزش پژوهش 
روایی با استفاده از رویکرد توسعه فردی و به کمک واکاوی تجربیات شخصی صورت می گیرد. استفاده از راهبردهای 

ک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات مشارکتی، برای به اشترا
 کمک می کند.

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی:

 پژوهش روایی دکتر عطاران )در دست تألیف(-
 .  1392درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، دکتر رضا ساکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  -

 رعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصیمنبع ف

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
ارزشیابی پایانی: از آنجایی که هدف این درس یادگیری از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر 

الیت ها در طول ترم بر اساس مستندات دارای اهمیت است. ارزیابی اساس تحلیل )توصیف( و تفسیر تجربیات حاصل از فع
استاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردی دانشجو در طول و شرکت در سمینار های کالسی برای ارائه یافته ها/ به 

 اشتراک گذاشتن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد. 
ای بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش شخصی و نقش آن در توسعه توانایی های حرفه تفسیر دانشجو از تجربیات

 نمره 10عملکرد پایانی 
 نمره  10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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 «فنون راهنمایی و مشاوره» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1
راهنمایی مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به منظور حاداکثر اساتفاده از تواناایی هاای باالقوه در طاول 
زندگی درباره فرد اعمال می شود. مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شاود تاا 

اذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و ساازنده را پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخ
 طرح ریزی کند و بدان ادامه دهد. 

راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان برای معلمان مطرح بوده اسات. از طریاق 
وانایی ها و محدودیت های داناش آماوزان پای برد،یکای از وظاایف اساسای معلماان خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به ت

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
دانشجو معلماان در دوران تحصایل خاود باا  مبانی،اصول و روش های راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است

مبانی، اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره ای خاود 
محسوب مای را به خوبی ایفا نمایند. همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره 

های الزم در آنها برای کسب مهارتهای پایه حرفه ای فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشااوره شود که آمادگی
   می باشد.

ـــــات  مشخص

 درس

نااوع درس: نظااری 

  2تعداد واحد: 

 32زماااااان درس: 

 ساعت

 فنون راهنمایی و مشاورهنام درس: 

 این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان

با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش 
از مبانی و اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش پی ببرد و با نقش 
مشاوره ای معلمان در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود.همچنین از فنون و روش های شناخت دانش آماوزان 
و رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیات واقعای مدرساه بکاار 

 ببرد.
ه در موقعیت های واقعی مدرساه بهاره بارده و باا دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول مشاور

در زمیناه هاای شناختی که ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کند بتواناد 
 شغلی و سازشی به آنها کمک نماید. -تحصیلی

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  ــد ک

2-1& 3-3& 

4-3& 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

محتـــوایی و دانـــش 

ـــایی  ـــوعی راهنم موض

 ومشاوره و انواع آن

در موردمباحااث اساساای 

راهنماااااااااااااایی و 

مشاااااوره،فنون و روش 

هااای مشاااوره صاارفاً 

اطالعات ارایاه شاده را 

جماااع آوری و بااادون 

ارایااه تحلیاال حاصاال از 

مقایسااااه آنهااااا، آن را 

 گزارش نموده است.  

موضااااوعات اساساااای 

راهنمایی و مشاوره و انواع 

مقایساه قارار آن را ماورد 

داده و یافته های خاود را 

در قالااب یااک گاازارش 

 منسجم ارایه نموده است

مباحث اساسی راهنماایی 

و مشااااوره واناااواع آن، 

تفاااوت وتشااابه مفاااهیم 

ورابطه آنها باا یکادیگررا 

مااورد مقایسااه و ارزیااابی 

قرارداده و دالیل خاود را 

در قالااب یافتااه هااا بااه 

صااورت یااک گاازارش 

 ه است.منسجم ارایه نمود
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نقش و وظایف کارکنـان 

ــا  ــه ب ــه در رابط مدرس

ـــایی و  ـــد راهنم فراین

 مشاوره دانش آموزان

دربااره نقاش و وظااایف 

کارکناااان مدرساااه  در 

مورد راهنمایی و مشاوره 

دانااش آمااوزان صاارفاً 

اطالعات ارایاه شاده را 

جمع آوری و بدون ارایه 

تحلیل حاصل از مقایسه 

آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

نقش و وظاایف کارکناان 

مدرسااااه را در فراینااااد 

راهنمایی و مشاوره دانش 

آموزان مورد مقایسه قارار 

داده و یافته های ناشی از 

ایاان مقایسااه را در قالااب 

یک گزارش منسجم ارایه 

 نموده است

نقش و وظاایف کارکناان 

مدرسااااه را در فراینااااد 

راهنمایی و مشاوره دانش 

آمااوزان وتفاااوت وتشااابه 

یکاادیگررا مااورد آنهااا بااا 

مقایسه وتجزیه و تحلیال 

قرارداده و یافته های خود 

را بااه صااورت مکتااوب 

 گزارش نموده است.

رویکردهــای اساســی 

مشاوره و روان درمانی و 

 کاربردهای آنها 

درباره رویکردهای اصلی 

مشاااوره و روان درمااانی 

صاارفاً اطالعااات ارایااه 

شاااده را جماااع آوری و 

بااادون ارایاااه تحلیااال 

حاصل از مقایساه آنهاا، 

آن را گااازارش نماااوده 

 است.  

مفاااااااهیم اساساااااای 

رویکردهای اصلی مشاوره 

و روان درمااانی را مااورد 

مقایسه قارار داده و یافتاه 

های خود را در قالب یاک 

سااجم ارایااه گاازارش من

 نموده است

مباحث مهم رویکردهاای 

اصااالی مشااااوره وروان 

درمااانی وتفاااوت وتشااابه 

آنهااا بااا یکاادیگررا مااورد 

مقایسه و ارزیابی قرارداده 

و دالیل خود را در قالاب 

یافته ها به صاورت یاک 

گاازارش منسااجم ارایااه 

 نموده است.

برنامه های راهنمـایی و  

مشاوره در نظام آموزش 

 و پرورش 

اره برناماااه هاااای دربااا

راهنمااایی و مشاااوره در 

نظام آموزش و پارورش 

جهااان وایااران صاارفاً 

اطالعات ارایاه شاده را 

جمع آوری و بدون ارایه 

تحلیل حاصل از مقایسه 

آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

برناماه هاای راهنمااایی و 

مشااااوره در آماااوزش و 

پرورش ایران را باا ساایر 

کشورهامورد مقایسه قارار 

ده و دالیاال خااود را در دا

قالب یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است

برنامه هاای راهنماایی و 

مشااااوره در آماااوزش و 

پاارورش ایااران وتفاااوت 

وتشابه آن با برنامه هاای 

مشاوره درسایر کشورها را 

مااورد مقایسااه و ارزیااابی 

قرارداده ویافته های خاود 

را به صورت مکتاوب ودر 

قالاااب یاااک گااازارش 

 نموده است. منسجم ارایه

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 :مباحث اساسیفصل اول

 اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره -
 فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش -
 تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران -
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 راهنمایی و مشاوره در اسالم -
 راهنمایی مفهوم و تعریف -
 اصول و اهداف راهنمایی  -
 خدمات راهنمایی  -
 مفهوم و تعریف مشاوره -
 اصول و اهداف مشاوره  -
 خدمات مشاوره -
 مفهوم و تعریف مشورت -
 تعریف روان درمانی-
 تفاوت بین مشورت،راهنمایی ، مشاوره و روان درمانی  -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -1
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت های آنها -3

 : فعالیت عملکردی
 آن در کالس درستحلیل و مقایسه اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش  -

 : انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهای آنفصل دوم
 انواع راهنمایی از نظر موضوع -
 انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا -
 انواع مشاوره از نظرموضوع -
 انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا -
 الگوهای رایج راهنمایی -

 :فعالیت یادگیری
 ده مطالعه مطالب از منابع معرفی ش -1
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت های آنها -3
 مقایسه الگوهای  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت های آنها -4

 : فعالیت عملکردی
 هنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه الگوهای را -1
 تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه  -2

 : روش ها و فنون راهنمایی و مشاورهفصل سوم
 تعریف روش و فن -
 روش های راهنمایی و مشاوره-
راهنمایی)مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حاال نویسای،واقعه نویسای،مقیاس درجاه بنادی رفتاار،گروه سانجی،مطالعه فنون  -

 موردی،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون های روانی(
قرارداد  فنون مشاوره)گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، -

بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازی، تفسیر و بینش، رهبری، ایفای نقش، تسکین یاا آرام بخشای، 
 ارجاع(
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 مهارت های مشاوره  -
 

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -1
 سوی مدرس مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از -2
 مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت های آنها -3
 مشاهده اجرای فنون مشاوره توسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب -4

 : فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
 -3و اجرای یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و ....، و ارایه گزارشی ازآنها باه مادرس   طراحی -2

 بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
خود )مستقیم/ فیلم (در ماورد یاک نفار از داناش اجرای فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات  -4

 تصویری و کتبی آن به مدرس -آموزان و ارایه گزارش صوتی
 : نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزانفصل چهارم

 نقش و وظایف مدیرمدرسه -
 نقش و وظایف معلم مدرسه -
 نقش و وظایف مشاورمدرسه -
 یف مربی پرورشی مدرسهنقش و وظا -
 نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره  -
 نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره -
 نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 شده از سوی مدرسمشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح  -2
مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت  -3

 های آنها
 : فعالیت عملکردی

درساه  و تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشااوره م -1
 ارایه گزارش آن در کالس درس

 : جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورشفصل پنجم
 برنامه های راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 نقش و عمل مشاور در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 آموزش و پرورش ایرانساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در   -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزی وخانواده در مناطق آموزش و پرورش -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها -
 مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی -
 تفاوت های فردی در بین دانش آموزان مدرسه - 
 در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزاندر نظر گرفتن تفاوت های فردی  -
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 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت های آنها -3
 وزان از نظر تفاوت های فردی در ابعاد مختلفمقایسه دانش آم -4

 : فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
ارایاه گازارش کتبای  تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و -2

 آن به مدرس
مقایسه تفاوت های فردی دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایاه گازارش کتبای آن باه  -3

 مدرس
 : رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانیفصل ششم  
 مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی -
 نهرویکردهای درمانی متمرکز بر زمی -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر هیجانات -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر تفکر و باور -
 رویکردهای درمانی متمرکز برعمل و رفتار -
 رویکردهای درمانی یکپارچه نگر و التقاطی -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 ای طرح شده از سوی مدرسمشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش ه -2
 مقایسه رویکردهای درمانی مختلف و بیان تفاوت های آنها -3

 : فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
دانشاجویان رشاته مشااوره و ارایاه  تحلیل کاربرد رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط -2

 گزارش کتبی آن به مدرس

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به 

ست. برقراری ارتباط میان آموخته های همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده ا
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محایط آموزشای،برقراری پیوناد میاان نظار و 
عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیات هاای عملکاردی توساط مادرس از 

رس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری داناش نظاری راهنماایی و مشااوره راهبردهای تدریس این د
توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مستقیم نیاز مساتلزم مطالعاه فاردی و درک 

 شناختی فرد در موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.

 . منابع آموزشی4

 اصلی:منابع 
 (. اصول و مبانی مشاوره. ترجمه مهدی گنجی، تهران، نشر ساواالن.1390گالدینگ، ساموئل .تی) -
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 (. مقدمات راهنمایی ومشاوره. تهران، انتشارات رشد.1390شفیع آبادی، عبداهلل ) -

 منابع فرعی:
 (. کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین1391اصغری پور، حمید) - 
 (. زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد 1386، رابرت و میشل، ماریان)گیبسون - 
 (. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، تهران، انتشارات رشد 1379صافی ، احمد) - 
 ژه (. فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دان1391تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن ) - 
 (. اصول و روش های راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 1371حسینی بیرجندی، سید مهدی )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری )باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبی( به میزان 
 نمره2ملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسیارزشیابی فرآیند: ع

 نمره 8ارزشیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف )فعالیت( عملکردی
ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام مای شاود. 

 ملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و ع
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 «روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن؛ -1

سبب می شود تفحص در خلقت انسان، آگاهی به فلسفه و هدف آفرینش و اعتقاد به اینکه انسان بیهوده آفریده نشده است 
انسان نگرشی هدفمند  و جهت دار و سازا و پویا به جهان هستی داشته باشد. شناخت الزمه حرکت هدفمند و جهت داری استو 
در این رهگذر تنها سرمایه واال و پرگهر اندیشه و تفکر است. این شناخت و تفکر نیزی امری آموزش پذیر و تجربه پذیر است که 

آن را از هم نوع ود و طبیعت بیرون دارد. در وادی تفاوت افراد در ابعاد مختلف می تواد از منابع شناخت و انسان قابلیت یادگیری 
آگاهی باشد که این یادگیری را تحت تاثیر خود قرار دهد. در این بین افراد با تفاوت های ذهنی گروهی هستند که به لحاظ تاثیر 

ها تحت تاثیر قرار می »اد آنها تحت تاثیر قرار می گیرد و یادگیری و آموزش آپذیری تمامی اقسام وجودی از ذهن تمامی ابع
گیرد. در این بین شناخت تفاوت های آنها و فراهم نمودن بستر الزم برای آموزش فعال سازی توانمندی های آنها از ویژگی 

زش آنها را فراهم کند. این بستری سازی های هر نظام آموزشی فرد مدار و دانش آموز محور است نظام آموزشی باید بستر آمو
در کنار شرایط محیطی، فیزیکی و سخت افزاری شامل تجهیز نظام و سیستم آموزشی به نیروی انسانی متخصص و مجرب که 

ها و بتواند شرایط و محدودیت هر فرد را شناخته و متناسب با آن در انتخاب محتوا، تدوین محتوای آموزشی و بکارگیری شیوه
های ش های انتقال آن محتوا عمل کند. بنابراین ضرورت دارد که معلمان و پرسنل آموزشی نسبت به افراد دارای نیازهرو

آموزشی و اجتماعی -اموزشی ویژه و گروه های مختلف این دانش آموزان آشنایی داشته و ویژگی های شخصیتی، زیستی، روانی
 محدودیت های این گروه ها را بشناسد و در شیوه آموزش خود انعکاس بدهند.  آنها اطالع کامل داشته باشند و در ندریس خود

 

 مشخصات درس:
 نوع درس: نظری

 و احد 2تعداد واحد: 
 ساعت 32زمان درس: 

 پیشنیاز: 

 نام درس: روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه 

 دانشجو قادر باشد:اهداف/پیامدهای یادگیری: در پایان انتظار می رود 

 بداند منظور از دانش آموز با نیازه  ویژه ذهنی کیست -

 گروههای مختلف کودکان با نیازهای ویژه ذهنی را بشناسد. -

ویژگی های زیستی، شناختی، هیجانی، اجتماعی و رفتاری کودکان با نیازهای ویژه ذهنی  -
 را بداند.

 اشاره را بشناسد.محدودیت های کودکان با نیازهای ویژه ذهنی مورد  -

 های آموزشی برای آموزش دانش آموز با نیازهای ویژه ذهنی را بشناسد.شیوه و روش -

توانایی اتخاب روش و شیوه آموزشی ویژه برای کودکان با نیازهای ویژه ذهنی را داشته  -
 باشد.

 3سطح  2سطح  1سطح  مالک ها شایستگی: 

شناخت ویژگی های 
کلی و شیوه های 

 توانبخشی

بتواند در سطح دانش 
و بازگردانی مطالب و 
محتوای ارائه شده را 
برگرداند. این انعکاس 
تنها مبنی برا ی 
باخوانی مطالب است 
بدون اینکه تحلی و 
تاملی در آن وجود 

 داشته باشد

سطح باالتری از 
عملکرد که میتوان 
انتظار داشت بدین 
صورت است که در 
محتوای ارائه شده 
ته تدخل و تصرف داش

باشد و آن مطالب را 
بر حسب تحلیل و 
صالحدید خود به 
موقعیت های مختلف 

توانایی و تحلیل مبنی 
بر تمایز بین مطالب 
ارائه شده همراه با 
تحلیل، تبین، ارزشیابی 
هر یک از مسائل به 
این سطح افزوده می 

ائه شود. فرد مطالب ار
شده را ارزشیابی می 
کند وبهترین را 
انتخاب و حتی در 
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دیگر که شرایط آنها 
همانند موقعیت اصلی 

 است انطباق دهد

صورت کاستی و 
ضعف هر مطلب جنبه 
و جایگاه نوآوری و 
خالقیت را در آن باز 

 میگذارد

انعکاس دانش به  
حیطه عمل  و 
کاربست آن در 

 آموزش

فرد بتواند هر گروه و 
هر نیازهای آن در 
ابعاد زیستی، روانی، 
اجتماعی  وآموزشی را 
بشناسد و توانایی 
انعکاس و بازگردان 
کالمی این دانش را 

 داشته باشد.

فرد قادر باشد که در 
ورطه عملکرد تفاوت 
هر یک از گروه های 
با نیازهای ویژه را با 
گروه های دیگر و 
همبود و شباهتی که 
هر یک دارند و شیوه 
های آموزشی که برای 
هر یک از این گروهها 
پیشنهاد می شود را 

 اسدبشن

در سطح باالتر این 
توانمندی و تخصص 
قادر باشد از بین روش 
های متعدد آموزشی و 
تربیتی ارزیابی های 
الزم را انجام بدهد و 
روش مناسب با سطح 
محدودیت انتخاب کند 
و در عمل توانایی 
بکارگیری آن را داشته 

 باشد.

 فرصت های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن -2
 فصل اول: تفاوت های فردی و آموزش و پرورش ویژه 

 رشد انسان در ابعاد مختلف
 تفاوت های فردی در ابعاد رشدی و تحولی

 کودک با نیازهای ویژه 
 کودک با نیازه ویژه و نظام آموزشی همگانی

 آموزش و پرورش ویژه ) مراحل مختلف آموزش ویژه(

 تکلیف یادگیری: 
که برای انسان می توان متصور شد را لیست کند و متناسب با آن محدودیت های که در هریک از دانشجو ابعاد مختلفی رشدی 

این ابعاد بوجود می آید را ذکر کند و بر اساس آن گروه های با نیازه های ویژه متعدد را برآورد کند. عالوه بر این نسبت به مراکز 
 دگی ایشان هستند اطالع دهد.توانبخشی و آموزش افراد با نیازهای ویژه که درمحل زن

 فصل دوم:کم توانی ذهنی 
 تعریف و طبقه بندی کم توانی ذهنی

 سبب شناسی 
 حرکتی-ویژگی های شناختی، رفتاری، اجتماعی و حسی
 ارزیابی، غربالگری و تشخیص و جایدهی آموزش

 شباهت ها  همبودی با سایر گروه های با نیاز های ویژه
 روش های آموزش و توانبخشی

 تکلیف یادگیری: 
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دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد کم توان ذهنی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات فردی، 
روند تحولی فرد در ابعاد مختلف ا گزارش دهد. همچنین شیوه آموزش و توانبخشی این فرد را ترسیم و در کنار معایب روش 

 شی را پیشنهاد دهد  جاری راهکارهای متناسبتر آموزش وتوانبخ

 حرکتی -فصل سوم:آسیب های حسی
 حرکتی-تعریف آسیب های جسمی

 آشنای با فیزیولوژی بدن انسان
 شناخت مهارت های حرکتی )درشت و ظریف و تعادل(

 شناخت انواع فلج مغزی و گروبندی آنها
 سبب شناسی و دورنمای تحولی

 حرکتی-ویژگی های شناختی، رفتاری، اجتماعی و حسی
 رزیابی، غربالگری و تشخیص و جایدهی آموزشا

 روش های آموزش و توانبخشی وپیشگیری

 تکلیف یادگیری: 
حرکتی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات -دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد معلول جسمی

وه آموزش و توانبخشی این فرد را ترسیم و در کنار معایب فردی، روند تحولی فرد در ابعاد مختلف ا گزارش دهد. همچنین شی
 روش جاری راهکارهای متناسبتر آموزش وتوانبخشی را پیشنهاد دهد  

 فصل چهارم: آسیب های بینایی 
 آشنایی با ساختار چشم و عصب بینایی
 تعریف و طبقه بندی آسیب های بینایی

 سبب شناسی 
 حرکتی-حسی ویژگی های شناختی، رفتاری، اجتماعی و

 روش های ارزیابی، غربالگری و جایابی آموزشی
 روش های درمان و آموزش و توانبخشی

 آموزش حرفه ای و توانبخشی شغلی

 تکلیف یادگیری: 
دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد با آسیب بینایی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات فردی، 
روند تحولی فرد در ابعاد مختلف را گزارش دهد. همچنین شیوه آموزش و توانبخشی این فرد را ترسیم و در کنار معایب روش 

 نبخشی را پیشنهاد دهد. جاری راهکارهای متناسبتر آموزش وتوا

 فصل پنجم: آسیب های شنوایی 
 فیزیولوژی و ساختار عصبی گوش
 نقش صوت در فرآیند تحول روانی

 آسیب های شایع گوش 
 سبب شناسی و دورنمای تحولی

 حرکتی-ویژگی های شناختی، رفتاری، اجتماعی و حسی
 ارزیابی، غربالگری و تشخیص و جایابی آموزش

 پژشکی در توانبخشی افراد ناشنوا رویکر دهای مهندسی
 توانبخشی شغلی و حرفه ای
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 تکلیف یادگیری: 
دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد با آسیب شنوایی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات فردی، 

ن فرد را ترسیم و در کنار معایب روش روند تحولی فرد در ابعاد مختلف گزارش دهد. همچنین شیوه آموزش و توانبخشی ای
 جاری راهکارهای متناسبتر آموزش وتوانبخشی را پیشنهاد دهد .

 فصل ششم: تیزهوشی و پراستعدادی
 تعرف تیزهوشی و استعداد ویژه

 شناسایی افراد تیز هوش و با استعداد: غربالگریآزمون های تشخیصی
 افراد تیز هوش و با استعداد حرکتی-ویژگی های شناختی، رفتاری، اجتماعی و حسی

 افراد تیزهوش، خانواده و جامعه
 های آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان تیزهوش و با استعدادمالحظه

 

 تکلیف یادگیری: 
دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد چند معلولیتی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات فردی، 

لی فرد در ابعاد مختلف گزارش دهد. همچنین شیوه آموزش و توانبخشی این فرد را ترسیم و در کنار معایب روش روند تحو
 جاری راهکارهای متناسبتر آموزش وتوانبخشی را پیشنهاد دهد  

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری -3
ر ادامه وارد کردن دانشجو در دنیای واقعی آموزش و تدریس این واحد درسی با مشارکت در مباحث نظری شروع می شود و در د

و آشنایی عینی و عملی دانشحو با افراد با نیازهای ویژه مد نظر بوده است ودر پایان هر فصل و آشنایی با هر یک از کودکان با 
ا روش های آموزش نیازهای ویژه بایستی زمینه مشاهد و مصاحبه با یک فرد با نیازهای ویژه فراهم شود. عالوه بر این دانشحو ب

و توانبخشی هریم از این گروه آشنا شوند و روش های رایج در آموزش افراد با نیازهای ویژه را از نزدیک ببینند. بنابراین 
مهمترین نکته ای که در آموزش این واحد درسی مد نظر است استفاده از روشهای مشارکت عملی و درگیری واقعی و داشتن 

 ر است.نقش برای دانشجو مد نظ

 منابع آموزشی -4
اصلی: دانش آموز استثنایی: مقدمه ای بر آموزش ویژه. هاالهان، کافمن. ترجمه حمیده علیزاده و همکاران. انتشارات نشر 

 ویرایش
 ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی. غالمعلی افروز. انتشارات دانشگاه تهرانمقدمه

 رش کودکان استثنایی. مریم سیف نراقی و عزت اهلل نادری. انشتارات ارسبارانروانشناسی و آموزش و پرو
 روانشاسی کودکان و نوجوانان استثنایی. میالنی فر. انتشارات قومس

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری -5
 نمره 8ارزشیابی پایانی: امتحان کتبی در پایان ترم 

مشارکت در فعالیت های نظری کالس و داشتن حضور فعال در تمامی جلسات  ارزشیابی فرآیندی: کارکرد دانشجو در طول ترم و
 نمره 3

ارزیابی عملکردی: پیگیر دانشجو در انجام تکالیف یادگیر یکه در طی ترم برای ایشان طراحی شده است و بایستی به صورت 
 نمره 7منظم و متوالی تنظیم و ارائه شود 
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 «راهبردها در آموزش تلفیقی/فراگیراصول و مبانی و  »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن -1

فراگیرسازی آموزش و پرورش برای دربرگیری همه کودکان رویکردی مبتنی بر هنجار دانستن تفاوتهاست و طرحواره نوینی را 
سازی در رویکرد بر آموزش و پرورش جهان حاکم گرده است. در این درس دانشجو معلمان با تغییر نگرش از دیدگاه هنجار

پزشکی به هنجار دانستن تفاوتها در رویکرد اجتماعی، آمادگی تغییر طرحواره عمل تربیتی خود از ویژه سازی به تمایزگذاری در 
 بافت اتاق درس و مدرسه عمومی را بدست میاورند

 اتاق درس و مدرسه عمومی را بدست میاورند.

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری 

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 نام درس: اصول و مبانی و راهبردها در آموزش تلفیقی/فراگیر

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم قادر خواهد بود:

با ذکر تفاوتها در حوزه عمل و نظر دو رویکرد پزشکی)متمرکز بر فرد متفاوت( و اجتمااعی)متمرکز  -
 متقاعدسازی معرفی کند.تغییر نگرش و بر برنامه درسی( را شفاهی و نوشتاری و با رعایت اصول 

رابطه مناسب و صمیمانه شغلی با همکاران بویژه معلمان آموزش عمـومی برقـرار  -

 کند.

 مناسب و صمیمانه راهنمایی کننده با دانش آموزان و والدینشان برقرار کند.رابطه  -

راهکارهای مناسب برای تمایزگذاری برنامة درسی را با توجه به نیازهای هر کودک در بافات اتااق  -
 درس و مدرسه عمومی)عادی( ارائه و اجرا کند.

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  ـــد -2ک

1& 3-3& 4-3& 
 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

نگرش همسـاز 

 با فراگیرسازی

تفاوتهااااااای دو 

نگرش پزشاکی و 

اجتماااااعی بااااه 

تفاوتها را شافاهی 

و نوشااتاری بیااان 

 میکند.

بااا داشااتن مهااارت 

میتوانااااد 1سااااطح 

طرحهااای ارزیااابی، 

جایاادهی، تاادریس و 

مداخله را باا دیادگاه 

 اجتماعی نقد کند.

 2و1با داشاتن مهارتهاای ساطوح 

آماوزش عماومی را میتواند معلمان 

در بارۀ فراگیرسازی فعالیتهاا و جاو  

 اتاق درس، متقاعد نماید.

ایجااااد رابطاااه   

 همدالنه و صمیمی

میتواند ویژگیهاای 

یااااک ارتباااااط 

همدالنااااااااه و 

صمیمی همیااری 

بااااا کودکااااان و 

نوجواناااااااااان، 

همکااااااااران، و 

بااا داشااتن مهااارت 

میتوانااد بااا  1سااطح 

کودکان و نوجواناان، 

همکاااران و والاادین 

رابطاااه همدالناااه و 

صاامیمی همیارانااه را 

 2و  1با داشاتن مهارتهاای ساطح 

میتوانااد چگااونگی ایجاااد رابطااه 

همدالنه، صامیمانه و همیاراناه باا 

کودکااان، نوجوانااان، همکاااران و 

والاادین را بااه همکاااران آمااوزش 

 مومی و ویژه بیاموزد.ع
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والدین را شافاهی 

و نوشااتاری بیااان 

 کند.

 برقرار کند.

طراحــــــــی  

راهکارهـــــای 

اثربخش بـرای 

تمایزگــــذاری 

 تدریس

میتواند راهکارهای 

مداخله و تادریس 

ارائه شده را بنحاو 

اثاااربخش بااارای 

کودکاااااااااان و 

نوجوانااااان بااااا 

نیازهای ویژه را در 

بافاات اتاااق درس 

عماااومی بکاااار 

 بگیرد.

بااا داشااتن مهااارت 

میتواناااد  1ساااطح 

راهکارهای مداخلاه و 

اثاااربخش  تااادریس

متناسب باا نیازهاای 

کودکااان و نوجوانااان 

بااا نیازهااای ویااژه را 

متناسب با بافت اتااق 

درس عمومی طراحی 

 و اجرا کند.

 2و  1با داشتن مهارتهاای ساطوح 

میتواند طراحی و اجرای راهکارهای 

مداخله و تادریس اثاربخش را باه 

معلماان آمااوزش عمااومی و ویااژه، 

 دانش آماوزان همیاار و والادین یاا

مراقبااان کااودک یااا نوجااوان بااا 

 نیازهای ویژه بیاموزد.

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

ــــت  نوب

 بحث
 محتوای درس

 تکالیف یادگیری
 تکالیف عملکردی

تفاوتهــای فــردی، نیازهــای  اول

ویژه و عوامـل ایجادکننـده و 

کارآمدی روشهای مداخله در 

مــورد آنهــا در دو دیــدگاه 

 اجتماعیپزشکی و 

مطالعه منابع در بارۀ رویکردهاای 

پزشاااکی و اجتمااااعی در ماااورد 

 تفاوتهای فردی در اتاق درس

بحاااث و نقاااد دو رویکااارد در 

 گروههای کوچک و بزرگ

تااالش باارای متقاعااد کااردن 

 مخالفان

ترتیااب بحااث بااا معلمااان آمااوزش 

عمومی برای متقاعدساختن آنان باه 

تغییاار دیااادگاه از جداسااازی باااه 

و ضااابط آن بااارای  فراگیرساااازی

وارسی و پسخوراندگیری از اساتاد و 

 دانشجویان

بررساای ضاارورت تغییاار طرحااواره  دوم

عماال تربیتاای از جداسااازی بااه 

 فراگیرسازی

جمع آوری شواهد ناکارآیی سامانه 

آموزش و پرورش کشور که ناشی 

 از دیدگاه جداسازی است

بحث و نقد شاواهد در گروههاای 

 کوچک و بزرگ

تالش برای تدوین شواهد منطقی 

بحث با معلمان آماوزش عماومی و 

ویااژه مخااالف بااا فراگیرسااازی و 

متقاعد ساختن آنان به فراگیرساازی 

از طریااق بیااان شااواهد ناکااارآیی 

سامانة مداخلة مبتنی بر جداسازی و 

ضاااابط آن باااارای وارساااای و 

پساااااخوراندگیری از اساااااتاد و 
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 دانشجویان و مربوط به بحث

تاریخچه تلفیاق و فراگیرساازی در  سوم

 ایران و جهان

 

وارسی مناابع و تادوین مقالاه در 

مااااورد تاریخچااااه تلفیااااق و 

 فراگیرسازی

ارائه ساخنرانی در زمیناة چالشاها و 

فرصاااتها در تاریخچاااه تلفیاااق و 

 فراگیرسازی 

 چهارم

 

   اصول و روشهای متقاعدساازی

 و تغییر نگرش
وارسی منابع در بارۀ تغییر نگارش 

متقاعدسازی و گزارش روشهای و 

 بدست آمده

وارسی نگرش معلمان مدارس محل 

کارورزی و طراحی و اجرای برناماة 

تغییر نگرش بارای آناان و وارسای 

 نتایج و تحلیل آنها

اصول و روشهای ارزیابی نیازهای  پنجم

پرورشی با رویکرد  -ویژه آموزشی

 چند رشته ای

تدوین برنامه تمایزگذاری ارزیابیها 

باارای نوآمااوز یااا دانااش آمااوز 

نمونه)منتخب از میاان موردهاای 

مشاااهده شااده در کااارورزی(در 

گروههای کوچک و نقاد و ارتقااء 

برنامه در گروه بزرگتار زیار نظار 

اساااتاد و باااا مشاااورت دیگااار 

 متخصصان)آموزشی و توانبخشی(

اجرای برنامه تادوین شاده در اتااق 

درس، در مدرسااه تلفیقاای محاال 

 گزارش نتایج کارورزی و ثبت و

اصااول و روشااهای تمایزگااذاری   ششم

برنامااه هااای درساای و پرورشاای 

باارای دانااش آمااوزان بااا هااوش 

 مرزی و نارسایی هوشی

تاادوین برنامااه باارای دربرگیااری 

نوآمااااوز یااااا دانااااش آمااااوز 

نمونه)منتخب از میاان موردهاای 

مشاااهده شااده در کااارورزی(در 

گروههای کوچک و نقاد و ارتقااء 

بزرگتار زیار نظار برنامه در گروه 

 استاد

اجرای برنامه تادوین شاده در اتااق 

درس، در مدرسااه تلفیقاای محاال 

 کارورزی و ثبت و گزارش نتایج

اصااول و روشااهای تمایزگااذاری  هفتم

برنامااه هااای درساای و پرورشاای 

برای دانش آموزان باا اخاتالالت 

 طیف اوتیسم

تاادوین برنامااه باارای دربرگیااری 

نوآمااااوز یااااا دانااااش آمااااوز 

نمونه)منتخب از میاان موردهاای 

مشاااهده شااده در کااارورزی(در 

گروههای کوچک و نقاد و ارتقااء 

برنامه در گروه بزرگتار زیار نظار 

 استاد

اجرای برنامه تادوین شاده در اتااق 

درس، در مدرسااه تلفیقاای محاال 

 کارورزی و ثبت و گزارش نتایج
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اصااول و روشااهای تمایزگااذاری  هشتم

 برنامااه هااای درساای و پرورشاای

برای دانش آموزان با نارساییهای 

 -رفتاری و کمبود توجه -هیجانی

 فزون جنبشی

تاادوین برنامااه باارای دربرگیااری 

نوآمااااوز یااااا دانااااش آمااااوز 

نمونه)منتخب از میاان موردهاای 

مشاااهده شااده در کااارورزی(در 

گروههای کوچک و نقاد و ارتقااء 

برنامه در گروه بزرگتار زیار نظار 

 استاد

شاده در اتااق اجرای برنامه تادوین 

درس، در مدرسااه تلفیقاای محاال 

 کارورزی و ثبت و گزارش نتایج

اصااول و روشااهای تمایزگااذاری  نهم

برنامه های درسی و پرورشی بارای 

دانش آموزان با نارساییهای گفتاری 

 و زبانی

تاادوین برنامااه باارای دربرگیااری 

نوآمااااوز یااااا دانااااش آمااااوز 

نمونه)منتخب از میاان موردهاای 

ارورزی(در مشاااهده شااده در کاا

گروههای کوچک و نقاد و ارتقااء 

برنامه در گروه بزرگتار زیار نظار 

 استاد

اجرای برنامه تادوین شاده در اتااق 

درس، در مدرسااه تلفیقاای محاال 

 کارورزی و ثبت و گزارش نتایج

اصااول و روشااهای تمایزگااذاری  دهم

برنامه های درسی و پرورشی بارای 

دانش آموزان باا نارسااییهای ویاژۀ 

 یادگیری

تاادوین برنامااه باارای دربرگیااری 

نوآمااااوز یااااا دانااااش آمااااوز 

نمونه)منتخب از میاان موردهاای 

مشاااهده شااده در کااارورزی(در 

گروههای کوچک و نقاد و ارتقااء 

برنامه در گروه بزرگتار زیار نظار 

 استاد

اجرای برنامه تادوین شاده در اتااق 

درس، در مدرسااه تلفیقاای محاال 

 کارورزی و ثبت و گزارش نتایج

اصااول و روشااهای تمایزگااذاری   یازدهم

برنامه های درسی و پرورشی بارای 

 دانش آموزان با نارساییهای شنوایی

تاادوین برنامااه باارای دربرگیااری 

نوآمااااوز یااااا دانااااش آمااااوز 

نمونه)منتخب از میاان موردهاای 

مشاااهده شااده در کااارورزی(در 

گروههای کوچک و نقاد و ارتقااء 

برنامه در گروه بزرگتار زیار نظار 

 استاد

 

اجرای برنامه تادوین شاده در اتااق 

درس، در مدرسااه تلفیقاای محاال 

 کارورزی و ثبت و گزارش نتایج

اصااول و روشااهای تمایزگااذاری  دوازدهم 

برنامه های درسی و پرورشی بارای 

تاادوین برنامااه باارای دربرگیااری 

نوآمااااوز یااااا دانااااش آمااااوز 

اجرای برنامه تادوین شاده در اتااق 

درس، در مدرسااه تلفیقاای محاال 
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دانااش آمااوزان بااا بااا نارساااییهای 

 بینایی

موردهاای نمونه)منتخب از میاان 

مشاااهده شااده در کااارورزی(در 

گروههای کوچک و نقاد و ارتقااء 

برنامه در گروه بزرگتار زیار نظار 

 استاد

 

کااارورزی و اجاارای برنامااه تاادوین 

شده در اتاق درس در مدرسه تلفیقی 

محاال کااارورزی و ثباات و گاازارش 

 رش نتایجنتایج ثبت و گزا

اصااول و روشااهای تمایزگااذاری  سیزدهم

برنامه های درسی و پرورشی بارای 

دانااش آمااوزان بااا بااا نارساااییهای 

 استخوانی -عضالنی

تاادوین برنامااه باارای دربرگیااری 

نوآمااااوز یااااا دانااااش آمااااوز 

نمونه)منتخب از میاان موردهاای 

مشاااهده شااده در کااارورزی(در 

گروههای کوچک و نقاد و ارتقااء 

گروه بزرگتار زیار نظار برنامه در 

 استاد

 

اجرای برنامه تادوین شاده در اتااق 

درس، در مدرسااه تلفیقاای محاال 

کااارورزی و اجاارای برنامااه تاادوین 

شده در اتاق درس در مدرسه تلفیقی 

محاال کااارورزی و ثباات و گاازارش 

 نتایج ثبت و گزارش نتایج

اصااول و روشااهای تمایزگااذاری  چهاردهم

 برنامه درسی خواندن و نوشتن 

تاادوین برنامااه باارای دربرگیااری 

نوآمااااوز یااااا دانااااش آمااااوز 

نمونه)منتخب از میاان موردهاای 

مشاااهده شااده در کااارورزی(در 

گروههای کوچک و نقاد و ارتقااء 

برنامه در گروه بزرگتار زیار نظار 

 استاد

 

اجرای برنامه تادوین شاده در اتااق 

درس، در مدرسااه تلفیقاای محاال 

کااارورزی و اجاارای برنامااه تاادوین 

اتاق درس در مدرسه تلفیقی  شده در

محاال کااارورزی و ثباات و گاازارش 

 نتایج ثبت و گزارش نتایج

اصااول و روشااهای تمایزگااذاری  پانزدهم

 برنامه درسی ریاضیات

تاادوین برنامااه باارای دربرگیااری 

نوآمااااوز یااااا دانااااش آمااااوز 

نمونه)منتخب از میاان موردهاای 

مشاااهده شااده در کااارورزی(در 

ارتقااء گروههای کوچک و نقاد و 

برنامه در گروه بزرگتار زیار نظار 

 استاد

 

اجرای برنامه تادوین شاده در اتااق 

درس، در مدرسااه تلفیقاای محاال 

کااارورزی و اجاارای برنامااه تاادوین 

شده در اتاق درس در مدرسه تلفیقی 

محاال کااارورزی و ثباات و گاازارش 

 نتایج ثبت و گزارش نتایج
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دورنمااای فراگیرسااازی آمااوزش و  شانزدهم

 پرورش برای کودکان با نارسایی 

جستجوی منابع برای آشانایی باا 

چالشهای پایش روی دربرگیاری 

کودکاان باا نارساایی در ماادارس 

عمومی و وارسی آنها در بحث باا 

گروههااای کوچااک و تمااام کاال 

 دانشجویان

آزمایش راهکارهای پیشنهادشده در 

درسه بحثهای اتاق درس، در بافت م

عمومی و ثبت و گازارش نتاایج در 

 اتاق درس

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری
متمرکز بر خودآموزی و بحث و یادگیری گروهی و آزمایش و اصالح  در میدان عمل است. در این میان بهره گیاری از تادریس 

 مستقیم تر موارد ضروری توصیه میشود.

 . منابع آموزشی4
(، روی مک کانکی، ترجماه ابوالفضال ساعیدی، 1384پاسخگویی به نیازهای ویژه در کالسهای فراگیر)منابع اصلی: درک و 

 انتشارات سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی.
روشهای خردورزانه برای آموزش و پرورش دانش آموزان باا نیازهاای ویژه)زیار چااپ(، پیتار وساتوود، 

 مدرسه.ترجمه ابوالفضل سعیدی، انتشارات 
(، مِل آینسکو، ترجمه ابوالفضال 1383راهنمای تربیت معلم برای توسعه فراگیرسازی آموزش و پرورش)

 سعیدی، انتشارات پژوهشکده کودکان استثنایی.
 منابع فرعی:

Inclusion Strategies That Work! -Research-Based Methods for the Classroom)Third 

Edition( ,Toby J. Karten) 2015 (,SAGE Publications Ltd. 
 Including students with special needs : a practical guide for classroom teachers 

/ Marilyn Friend. William D. Bursuck.—6th ed. (2012), Pearson Education, Inc.   
Supporting inclusive practice. Gianna Knowles.  2nd ed. (2011), Routledge 

SPECIAL TEACHING FOR SPECIAL STUDENTS-Ann Lewis & Brahm 

Norwich. (2006), Open University Press. 

 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5و مشارکت در فعالیت ها  ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال، تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام می شاود. 
 مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «اختالالت یادگیری» سرفصل درس

 معرفی درس و منطق آن -1
تواند به شکل عدم شود و مین اختالل در یک یا چند فرآیند روانی پایه به درک با استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط میای

های ریاضی ظاهر توانایی کامل در گوش کردن ، فکر کردن ، صحبت کردن ، خواندن ، نوشتن ، حجمی کردن یا انجام محاسبه
 شود..

 باشد.درصد کودکان در سنین مدرسه مشهود می 7تا  4اختالالت یادگیری در 
های شوند و از عهده ی کسب مهارتشود که وارد مدرسه میاین اختالل در بسیاری از کودکان نخستین بار زمانی آشکار می

نیز مشاهده یابد، اما در ریاضیات، نوشتن یا سایر موضوع های درسی آیند. این ناتوانی اغلب در خواندن بروز میتحصیلی بر نمی
 شود.می

شود، ناتوانی در توجه و تمرکز، مهارت های ضعیف های اولیه دوره ی ابتدایی مشاهده میاز میان رفتارهایی که مکرر در سال
 حرکتی مانند در دست گرفتن ناشیانهء مداد و بد نوشتن، و دشواری در یادگیری خواندن است.

دشوارتر شدن برنامهء تحصیلی، ممکن است در سایر زمینه ها نظیر مطالعات های بعدی دورهء ابتدایی، به موازات در سال
 اجنماعی یا علوم مشکالتی پدید آید..

مشکالت عاطفی نیز پس از چند سال شکست مکرر شدت می یابد، برخی مشکالت اجتماعی و ناتوانی در دوست  یابی و حفظ 
 روابط دوستانه نیز مشاهده میشود.

ها شامل دانش حرفه ای پایه است که معلم های اختالالت یادگیری به آن نیاز دارند. ایفای این نقش  هارتقابلیت در دانش و م
های آموزشی ، مدیریت رفتارهای فنی مستلزم برخورداری از قابلیت هایی در ارزیابی و تشخیص، تدوین برنامهء درسی، تمرین

های یادگیری ی و نظارت و ارزشیابی است. دانشجو معلمان باید از نظریهآموز، طرح ریزی و ادارهء تدریس و محیط یادگیردانش
مطلع باشند و راهبرهایی برای تدریس زبان شفاهی، خواندن،زبان، ریاضیات، مدیریت رفتار، مهارت های اجتماعی و هیجانی ، و 

 مهارت های پیش حرفه ای و حرفه ای را در اختیار داشته باشند. 
 

 

 مشخصات درس: اختالالت یادگیری  نام درس:

 نوع درس: نظری
  2تعداد واحد: 
 ساعت 32زمان درس:

 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف / پیامد یادگیری: 

با اختالالت خواندن  که از شایع ترین اختالالت یادگیری است و بیشترین حجم خدمات آموزش  -1

ویژه و برنامه های مداخله ی تخصصی را به خود اختصاص میدهد آشنا شده و بتواند اصول و 
 راهبردهای پیشگیری اولیه و ثانویه  را بکار گیرد

های اختالل بیان نوشتاری، شیوع و فرآیند تشخیص، با اختالالت نوشتن، دیکته و انشاء و مولفه -2

های تشخیصی، آزمونهای هوشی، تشخیص افتراقی آشنا شده و استفاده نشانه های بالینی، مالک
 نماید.

با اختالالت ریاضی)فهمیدن و نام بردن، اصطالحات  ریاضی ، فهمیدن و نام بردن اعمال و  -3

 مفاهیم ریاضی و تبدیل آنها به نماد ها(
 های ادراکی )شناخت و خواندن نمادهای عددی یا نشانه های حسابی و گروه بندی ارقام (مهارت
 جدول ضرب ( های ریاضی ) رعایت مراحل ریاض، شمارش و یادگیریمهارت
های مربوط به توجه) کپی کردن درست ارقام ، به خاطر سپردن ارقام انتقال داده شده( آشنا مهارت

 شده و بداند برای درمان اختالالت یادگیری ریاضی چه باید کرد؟
 

 شایستگی اساسی:

 هامالک 1سطح  2سطح  3سطح 
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یک برنامه تشخیصی 
برای یکی از اختالالت 

خواندن،نوشتن و ) 
 ریاضی( طراحی نماید.

گزارش مطالعات خود را 
 به کالس ارائه نماید.

 

با مشاهده در موقعیت 
یادگیری بتواند دانش
آموزان را ارزیابی و 

 شناسایی نماید.

مولفه های  در زمینه
هریک از اختالالت 

 مطالعه و تحقیق نماید.
 

با ویژگیها، تعاریف، 
شیوع و فرآیندهای 

 آشنا شود.تشخیصی 

های هریک از با مولفه
 اختالالت آشنا شود.

 

ها ، تعاریف ویژگی

، شیوع و 

فرآیندهای 

 تشخیصی

 

با آشنایی از عوامل و 
ها ، طرح درمانی نشانه

را تهیه و اجرا نماید و 
گزارش آن را به کالس 

 ارائه نماید

های عوامل و نشانه
اختالالت را مطالعه و 

 بررسی نماید

های و نشانهبا عوامل 
 اختالالت آشنا شود

 هاعوامل و نشانه

 

نتایج اجرای راهبردها و 
آزمون را تجزیه و 

 تحلیل و گزارش نماید

بتواند حداقل سه 
راهبرد متناسب با 

اختالل را  معرفی و 
 اجرا نماید.

های بتواند آزمون
هوشی ، تشخیصی و 
 افتراقی را اجرا نماید.

 

با راهبردهای اولیه و 
های یه و آزمونثانو

هوشی ، تشخیصی و 
 افتراقی آشنا شود.

 

 راهبردها

 

برنامه آموزشی اجرا 
شده را تحلیل و ارزیابی 

 نماید

برنامه آموزشی تهیه 
 شده را اجرا نماید

 

یک برنامه آموزشی 
مناسب برای یکی از 
اختالالت را تهیه و 

 تدوین نماید

  برنامه

. 

 

 درس و ساختار آنفرصت های یادگیری ، محتوای  -2

 : کلیات 1فصل 
تعریف اختالالت یادگیری -  

بندی اختالالت یادگیریطبقه -  

شیوع اختالالت یادگیری -  

های یادگیرینظریه -  

بررسی عوامل درونی و بیرونی در بروز اختالالت یادگیری -  

 تکلیف یادگیری:

به کالس گزارش نماید.در خصوص موضوعات فصل اول مطالعه و مقاله ای را تهیه و   
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:  ویژگی های  افراد با اختالالت یادگیری 2فصل   

هوش -  

توجه -  

بیش فعالی -  

حافظه -  

مشکالت ادراکی -  

زبان -  

های اجتماعی، هیجانی و شخصیتی افراد با اختالل یادگیریویژگی -  

دانش آموزان تیز هوش با اختالل یادگیری -  

 

مالکهای  تشخیصی اختالالت یادگیری:  ارزیابی و  3فصل   

های ارزیابیالگو -  

آموزش -مراحل فرایند ارزیابی -  

مون های کسب اطالعات مربوط به ارزیابی )شرح حال،مشاهده،مقیاس درجه بندی، مقیاس های غیر رسمی، آزروش -

 های رسمی هنجار گزینی شده(

مالحظات زیست محیطی -  

سهای تدریبندی روشطبقه -  

 

: راهبردها و  برنامه های آموزشی برای دانش آموزان با اختالالت یادگیری 4فصل   

)IEP برنامه آموزش و پرورش انفرادی ) -   

استفاده از راهبردهای آموزشی ویژه -  

های آموزشیمشارکت خانواده و برنامه -  

 

و  های خواندن و نوشتنه: انواع و عالئم اختالالت یادگیری، رویکردهای آموزشی و مولف5فصل 

 ریاضی

اختالل در خواندن  -  

اختالل در نوشتن -  

اختالل در ریاضی -  

 

 3- رهبردهای تدریس و یادگیری
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ن راهبردهای بررسی عملکرد یادگیری حداقل سه دانش آموز که دارای اختالالت خواندن،نوشتن، ریاضی باشند و تدوی

آنان و ارائه گزارش نتایج به کالس درسهای آموزشی مناسب با شرایط و ویژگی  

 

 4- منابع آموزشی

 منبع اصلی:

مرکز چاپ و  -ترجمه عمت دانش -ژانت لرنر -ناتوانی های یادگیری )نظریه، تشخیص و راهبردهای تدریس(

  1384انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،

 منابع فرعی:

علیزاده ، نشر دانژهناتوانی های یادگیری، هاالهان و کافمن، ترجمه حمید  -1  

اختالالت یادگیری، یوسف کریمی ،  انتشارات ساواالن-2  

اختالالت زبان و گفتار در کودکان، جان آیزنسون،  ترجمه حمید علیزاده،  انتشارات رشد-3  

درمان اختالالت نوشتن، تالیف مصطفی تبریزی،  نشر فرا روان -4  

،  نشر فرا رواندرمان اختالالت ریاضی، تالیف مصطفی تبریزی -5  

تشخیص و ساماندهی ناتوانی های یادگیری، نشر سازمان آموزش و پرورش استثنایی -6  

 

 5- راهبردهای ارزشیابی یادگیری

نمره 10آزمون مباحث نظری به میزان ارزشیابی پایانی:   

نمره 5ت ها  عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیارزشیابی فرآیند:   

 نمره 5مجموعه تکالیف عملکردی  ارزیابی پوشه کار: 
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 «ژهیو یازهایدانش آموزان با ن یفارس سیمحتوا و روش تدر لیتحل»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن -1
انسانها می بخشد.زبان، زبان به عنوان مهم ترین ویژگی بشر توانایی هم اندیشی، همدلی، و ارتباط اجتماعی با دیگران را به 

 انسان را قادر می سازد تا فرهنگ خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل سازد و امکان مناسبی برای عرضه اندیشه های اوست.
معلمان باید بتوانند به دانش آموزان در بکارگیری معنادار تجربیات شخصی برای توسعه مهارت های زبانی و نیز مهارت های 

 نند.ادراکی کمک ک
از آنجاییکه کودکان با آسیب شنوایی و کم توانی ذهنی از راه شنیدن و گوش دادن نمی تواند زبان خود را گسترش دهد، لذا در 

 گسترش مفاهیم تحت تاثیر این آسیب قرار می گیرند.
که این خود برای سواد آموزی  کودکان طبیعی در بدو ورود به مدرسه از نظر زبان درکی و بیانی از زمینه ی پرباری برخوردار بوده

 بسیار ضروری به شمار می آید. 
بنابراین آشنایی و کسب مهارت معلمان بر آموزش و ارتقا توانایی کودکان با نیازهای ویژه ) آسیب شنوایی و ذهنی ( برای تربیت 

 ی است.و تقویت مهارت در مهارت های گفتاری، توانایی خواندن و نوشتن و کاربرد دستور زبان ضرور

 مشخصات درس: ژهیو یازهایدانش آموزان با ن یفارس سیمحتوا و روش تدر لیتحلنام درس: 

نوع درس:نظری و 
 عملی

 2تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

 

 های یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامد

آموزش بررسی و روشهای پیشنهادی برای توسعه واژگان و نقش تولیدی و دریافتی زبان را در فرآیند 
 مهارتهای زبانی  را با توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان ارائه کند.

با مراحل رشد و تکامل مهارتهای شنیداری و زبانی شامل شناخت، زبان و گفتار  آشنا شده و از توانایی 
پیشنهاد و راهکارهای مناسب برای بهبود سطح و محدودیت کودک آسیب دیده  شنوایی مطلع شده و 

توان بخشی در آموزش این کودکان را ارائه میدهد با سطوح عملکردی در مهارت های خوانداری ) 
گوش دادن، سخن گفتن، خواندن ( و مهارتهای نوشتاری ) درست نویسی و جمله سازی( آشنا شود و 

 کند.فعالیت یادگیری برای هریک را طراحی می
 

 شایستگی اساسی:

 هامالک 1سطح  2سطح  3سطح 

در تحلیل مشاهدات، 
توانسته است  

محدودیت کودکان با 
نیازهای ویژه را در 

خصوص گفتار و زبان 
شناسایی کرده و 

راهبرهای آموزشی 
 مناسب را بکار گیرد.

در تحلیل  مشاهدات ، 
محدودیت های 

را   کودکان با نیاژ ویژه
در خصوص گفتار و 
 کند.زبان شتاسایی می

 

با مراحل رشد طبیعی 
گفتار و زبان  کودکان  
و کودکان با نیازهای 

 شود.ویژه آشنا می

 

رشد طبیعی گفتار 

 و زبان

 

در تحلیل مشاهدات 
وجه تولیدی و دریافتی 
زبان را مشخص نموده 
و چگونگی تاثیر گذاری 

بر توسعه واژگان در 
کار دانش آموزان  و 

در تحلیل مشاهدات 
وجه تولیدی و دریافتی 
زبان را مشخص نموده  

و چگونگی تاثیر 
گذاری آن بر توسعه 
واژگان در کار دانش 

در تحلیل مشاهدات 
وجه تولیدی و دریافتی 
زبان را مشخص نماید. 

-اما  چگونگی تاثیر

گذاری آن بر توسعه 
-واژگان در کار دانش

وجه تولیدی و 

 دریافتی زبان
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با ارتباط  آن 
کار رویکردهای به

گرفته شده در آموزش 
زبان را مشخص کند. ) 

با در نظر داشتن 
مالحظات در خصوص 
دانش آموزان با نیاژ 

 ویژه(

 

آموزان را مشخص 
در نظر با  0کند. می

داشتن مالحظات در 
خصوص دانش آموزان 

 با نیاژ ویژه(

 

آموزان را مشخص 
نکرده است. ) با در 

نظر داشتن مالحظات 
-در خصوص دانش

 آموزان با نیاز ویژه(

 

ویژگی هریک از 
مهارتهای زبانی را با 
توجه به ارتباط نظام 

مند این مهارتها و تاثیر 
و تاثر هریک بر 
یادگیری زبان را 

مشخص کرده است. و 
روشهای ترمیمی و  
تکمیلی  آموزش و 
توانبخشی به دانش 

آموزان با نیازهای ویژه 
کار را در این زمیته به

 گیرد.

 

ویژگی هریک از 
مهارتهای زبانی را 
مشخص نموده  و 

ارتباط آنها با یکدیگر و 
نقش هریک را در 

یادگیری زبان مشخص 
کرده است. و تاثیر 
آسیب شنوایی را در 
این زمینه بررسی 

 نماید.

 

ویژگی هریک از 
مهارتهای زبانی را 

مشخص نموده  اما  
ارتباط آنها با یکدیگر و 

در نقش هریک را  
یادگیری زبان مشخص 

 نکرده است.

 

 مهارت های زبانی

 

 
 

 های یادگیری،  محتوای درس و ساختار آنفرصت -2

 فصل اول: کلیات
 رویکردها در آموزش زبان و برنامه درسی آموزش زبان، اهداف و اصول اموزش زبان در دوره ابتدایی  -

 تعاملی-1

 رویکرد کلی -2

 رویکرد تحلیلی -3

 رویکرد ترکیبی -4

 های خط فارسیویزگی -

 کودک و زبان آموزی -

 های الزم برای زبان آموزیایجاد آمادگی -

 رابطه زبان وتفکر -

 زبان و یادگیری -
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 برای دانش آموزان با نیاز های ویژهای آموزش و ارزشیابی در برنامه زبان آموزی دوره ابتدایی روش -

 وجه تولیدی و وجه دریافتی زبان -

 های گفتاری و نوشتاریبان فارسی، گونهساخت آوایی ز -

 تأخیر های رشدی و زبان آموزی -

 نقش تعامل یادگیرندگان با یکدیگر در رشد زبان -

 نقش هنر )شعر، قصه، نمایش، بازی، کاردستی، نقاشی و..( در آموزش زبان -

 ساختار کتاب درسی فارسی در پایه اول ابتدایی و اول مقدماتی و ابتدایی نیازهای ویژه -

 شبکه واژگانی و نقش آن در آموزش زبان -

 تکلیف یادگیری:

ای از کارکرد، نقاط قوت و ضعف هریک از رویکردها و ارائه مقاله به پژوهشی و تهییه یک جدول مقایسه -مطالعه مقاالت علمی
 کالس

درسی ویژه بررسی و مقایسه  هاییک نمونه از برنامه درسی آموزش زبان فارسی را با توجه به رویکرد، اهداف و اصول در کتاب
 نموده و گزارشی را به کالس ارائه نماید.

 های پایه در آموزش زبانفصل دوم: مهارت

 گوش دادن:
 اهداف، اهمیت، انواع و عوامل موثر در گوش دادن -

 تاثیر مهارت گوش دادن در یادگیری -

 آموزش مهارت گوش دادن -

 ارزیابی از فرایند گوش دادن -

 مهارت گوش دادنهای آموزشی و بازی -

 اختالالت شنوایی و راهبردهایی برای رفع آن -

 شنوامشکالت یادگیری دانش آموزان نیمه شنوا و نا -

 سخن گفتن:

 گفتن(گفتن )ارتباط تفکر و سخناهداف، اهمیت، انواع و عوامل موثر در سخن -

 گفتن و یادگیریمهارت سخن -

 گفتنارزشیابی از فرآیند سخن -

 ارت گوش دادنهای آموزشی و مهبازی -

 اختالالت گفتاری و راهبردهایی جهت رفع آن -

 تفاوت فردی در آموزش زبان پایه اول -

 آموزش کودکان دو زبانه با نیازهای ویژه -

 شنوامشکالت یادگیری دانش آموزان نیمه شنوا و نا -

 مهارت خواندن:
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 تعریف، اهداف و اهمیت -

 مراحل خواندن -

 های خواندنمهارت -

 بخواندن برای درک مطل -

 خواندن تجسسی/ انتقادی -

 خواندن برای کسب اطالعات -

 های کودکان در خواندن:دشواری -

 های اجتماعی و فرهنگیدامنه واژگان، بافت و زمینه

 های خواندن و یادگیریمهارت -

 فرآیند رمزگشایی در خواندن -

 مطالعه عوامل موثر در آموزش خواندن -

 ارزشیابی از مهارت خواندن -

 خواندن بازی آموزشی و مهارت -

 اختالالت خواندن -

 مهارت نوشتن:

 اهداف، اهمیت، انواع و عوامل موثر در نوشتن -

 مهارت نوشتن و یادگیری -

 فرآیند نوشتن -

 های آغازینمراحل نوشتن در سال -

 اصولی که در هنگام نوشتن باید رعایت شود -

 هنر نوشتن) خوانا نویسی، زیبا نویسی و درست نویسی( -

 اختالالت نوشتن -

 تن)خالصه نویسی، یادداشت برداری، گزارش نویسی، تبدیل گفتار به نوشتار(انواع نوش -

 راهبردهایی برای تقویت نوشتن -

 های یادگیری برای نوشتن)امال، انشا، خاطره نویسی، گزارش نویسی و ...(طراحی فعالیت -

 تکلیف یادگیری:

های خود را به کالس ، یافتهنش آموزان با نیاز های ویژهدا های چهارگانه زبانی و نقش آن در یادگیریبا مطالعه و بررسی مهارت
 درس گزارش نماید

 تکلیف عملکردی:
 طراحی نماید.برای دانش آموزان با نیاز های ویژه از چهار مهارت زبانی  هر یکیک فعالیت یادگیری برای آموزش 

 ریزی برای آموزش زبانفصل سوم: مقدمات برنامه
 چهارگانه آموزش زبانهای ط و همبستگی جنبهارتبا -
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 های زبانیتقدم و تاخر در آموزش مهارت -

 نیازهای ویژه باریزی برای آموزش کودکان برنامه -

 تکلیف یادگیری:

را بر اساس چهار مهارت به کودکان با نیازهای ویژه با استفاده از کتاب فارسی یک فصل را انتخاب کرده و روند آموزش زبان 
 به همراه پیشنهادات به کالس ارائه نماید. زبانی نقد و بررسی نموده و

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری -3
 تحلیل و بررسی محتوای کتاب فارسی )ویژه کودکان استثنایی( و تولید واحدهای یادگیری

 منابع آموزشی-4

 منبع اصلی:
 دیده شنوایی )دوره ابتدایی(های دوم تا پنجم به انضمام راهنمای معلم گروه آسیبسازی پایهآموزی و جملهزبان
 دیده شنواییسازی و انشاء پایه ششم به انضمام راهنمای معلم. گروه آسیبآموزی و جملهزبان

 1388توانبخشی شنوایی کودکان، امیرعباس ابراهیمی، نشر دانژه، 
 1381آموزی، بهمن زندی، انتارات سمت، زبان

اصغر کاکوجویباری و آلیس هوسپیان، دچار نقص شنوایی، علی روش محاوره )آموزش صرف و نحو زبان( به کودکان
 سازمان استثنایی

 توان ذهنیهای دوم تا ششم دانش آموزان کمراهنمای معلم فارسی اول و راهنمای معلم فارسی پایه

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری -5

 نمره  5آزمون مباحث نظری به میزان  ارزشیابی پایانی:

 نمره 7بینی شده و مشارکت در فعالیت گروهی های یادگیری پیشعملکرد دانشجو در فعالیت :ارزشیابی فرآیند

 نمره 8مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی  ارزشیابی پوشه کار:
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 «آموزان با نیازهای ویژهریاضی برای دانشتحلیل محتوا و روش تدریس  »سرفصل درس 

 آنمعرفی درس و منطق  -1

های اصلی امروزه نیاز به ریاضی یک نیاز زیربنایی است. آموزش ریاضیات در زندگی ما نقش مهمی دارد و با دستیابی به مهارت
هایی برای اکتشاف بینی نتایج احتمالی ، فرصتریاضی مانند تجزیه و تحلیل، درک روابط منطقی بین مفاهیم و وقایع و پیش

ل علمی است. معلمان باید بتوانند با استفاده از استانداردهای فرایندی در آموزش ریاضی استعداد ها و حل مسائی پدیدهخالقانه
آموزان را در درک اصول، مفاهیم و آموزان را در حل مسائل و پرورش تفکر ریاضی تقویت نمایند. همچنین توانایی دانشدانش

ذهنی کودک را با محتوای مطالب آموزش ریاضی منطبق ساخته و  هایهای واقعی متمرکز نموده و فعالیتتعمیم آن به موقعیت
زمان مناسب آموزش ریاضی در مدرسه را مد نظر داشته باشند. معلمان باید با طرح مسائل سوال برانگیزی عالقه کودکان را 

شود حتمالی مسئله منجر میهای مختلفی که به حل اها و یافتن روشجلب نموده و توانایی آنان را برای متمرکز شدن بر راه حل
بخش شده و موجب پیشرفت آموزان لذتای عمل نمایند که یادگیری ریاضی برای دانشپرورش دهند. معلمان باید به گونه

های متوالی ای عمل نمایند که با موفقیتهای یادگیری و هدایت آن به گونهدهی فرصتآموزان باشد و با طراحی و سازماندانش
ها و ادراک غلط و نادرست از مفاهیم و ها افزایش یابد. و با جلوگیری و برطرف کردن دریافتن  رغبت و  عالیق آنآموزادانش

 ی مسائل تبدیل شوند.اصول به کشف و حل خالقانه

 مشخصات درس:  ریاضی برای دانش آموزان با نیاز ویژهتحلیل محتوا و روش تدریس  نام درس:

 عملی -نوع درس: نظری
 2تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس:

 :اهداف و پیامد یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود

با درک اصول و اهداف برنامه درسی مبانی و آموزش ریاضی دوره ابتدایی وکتب ریاضی دانش 
ویژه، چگونگی های آموزان با نیاز ویژه ذهنی و اصول حاکم در برنامه درسی کودکان با نیاز

-های واقعی زندگی دانشهای یادگیری مرتبط با موقعیتسازماندهی مفاهیم و طراحی فرصت

 آموزان را تحلیل و تبیین کند.
آموزان با استفاده از انواع روش حل مسئله، موقعیت یادگیری را با لحاظ نمودن سطح توانایی دانش

 نماید. طراحی و تاثیر آن بر تعمیق یادگیری را ارزیابی 
با مهم ترین اهداف آموزش و یادگیری ریاضی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه )بخصوص کم 
توان ذهنی( آشنا شده و با مهارت در جهت حل مسائل ریاضی ،مهارت و کارآمدی دانش آموزان 

د از تالش کند بگونه ای که آنان فرا گیرند که چه هنگام،کجا،چگونه و به چه ترتیب؟ و چرا؟ بای
اصول و قواعد و قضایای ریاضیاتی و منطق ریاضی برای حل مشکالت زندگی روزمره خود استفاده 

 کند. 

 شایستگی اساسی:

 هامالک 1سطح  2سطح  3سطح 

در تحلیل برنامه درسی 
نقش اصول و اهداف 
-در سازماندهی فرصت

های یادگیری را با 
ارائه پیشنهاداتی که 

های ناظر به موقعیت
-واقعی زندگی دانش

آموزان و تاثیر آن بر 
باشد را یادگیری می

 گزارش نموده است.

در تحلیل برنامه درسی 
نقش اصول و اهداف 

دهی در سازمان
های یادگیری را فرصت

با درنظر گرفتن ارتباط 
های آن با موقعیت

-واقعی زندگی دانش

آموزان گزارش نموده 
 است.

در تحلیل برنامه درسی 
ل و اهداف در تاثیر اصو
-دهی فرصتسازمان

های یادگیری را از 
منظر ارتباط آن با 

ها واقعی موقعیت
یادگیری مورد بررسی 

 قرار نداده است.

 ساختار برنامه
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سازماندهی مفاهیم 
برنامه درسی را از نظر 
توالی بررسی نموده اما 
ارتباط میان مفاهیم 

اساسی و خرده مفاهیم 
را تحلیل و پیشنهاداتی 

ای سازماندهی که بر
منجر به نظم شناختی 

تر شود و درک عمیق
 ارائه نموده است.

سازماندهی مفاهیم 
برنامه درسی را از نظر 
توالی بررسی نموده اما 
ارتباط میان مفاهیم 

اساسی و خرده مفاهیم 
 را تحلیل نموده است.

سازماندهی مفاهیم 
برنامه درسی را از نظر 
توالی بررسی نموده اما 

ط میان مفاهیم ارتبا
اساسی و خرده مفاهیم 
 را تبیین نکرده است.

سازماندهی 

 مفاهیم

های مختلف از راهبرد
حل مسئله برای 
طراحی موقعیت 

یادگیری استفاده کرده 
ای که امکان به گونه

آموزان دستیابی دانش
به نتایج متفاوت 

یادگیری را با توجه به 
تجربیات شخصی و 
سطح توانایی آنان 

 کرده است.  فراهم

های مختلف از راهبرد
حل مسئله برای 
طراحی موقعیت 

یادگیری استفاده کرده 
و امکان یادگیری را 

آموزان برای همه دانش
با توجه به سطوح 

متفاوت توانایی فراهم 
 کرده است.

از راهبرد حل مسئله 
برای طراحی موقعیت 
یادگیری استفاده کرده 

اما امکان دستیابی 
ه سطح آموزان بدانش

عمیق یادگیری را 
 فراهم نکرده است.

های حل روش

 مسئله

مالحظات* *:)در مالکها و سطوح تعیین شده در جدول فوق دانشجو معلم میبایست، ویژگیها و توان دریافتی و ادراکی دانش 
 مهارت متناسب را کسب نماید( .آموزان با نیاز های ویژه را  در گروههای مختلف به تناسب شرایط هر گروه شناخته و عملکرد و 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت -2

 فصل اول: کلیات
 ماهیت ریاضیات، باورها نسبت به ریاضیات در گذشته و حال    -1
 ضرورت آموزش ریاضیات در دوره ابتدایی -2
 اصول آموزش ریاضی در دوره ابتدایی -3
استانداردهای فرآیندی در آموزش ریاضی در دوره ابتدایی ) حل مسئله استدالل، اثبات پیوندها و اتصاالت، ارتباطات و  -4

 بازنمایی( 



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  118

 

 تکلیف یادگیری:
های خود را در قالب ها و مقاالت علمی در زمینه آموزش ریاضی یافتهیکی از محورهای فوق را انتخاب و با مطالعه و پژوهش

 وتاه ارائه نماید) با در نظر داشتن تفاوتهای فردی و ویژگیهای یادگیری در گروههای مختلف دانش آموزان با نیاز ویژه(.مقاله ک

 فصل دوم: یادگیری در ریاضیات
 ریاضیات در خارج از مدرسه و در مدرسه -
 ان دریافتی و درکی دانش آموزان(معنادارسازی و ملموس و عینی کردن ریاضیات در موقعیتهای واقعی) با توجه به تو -
 ریاضیات و حل مسئله -
 گیری مفاهیم ریاضی در کودکان و دانش آموزان با نیاز های ویژهفرآیند شکل -
 گیرند؟کودکان چگونه ریاضی یاد می -

 تکلیف یادگیری:
های خود را در قالب آموزش ریاضی یافتهها و مقاالت علمی در زمینه یکی از محورهای فوق را انتخاب و با مطالعه و پژوهش

 مقاله کوتاه ارائه نماید)با در نظر داشتن تفاوتهای یادگیری در کودکان(.

  6تا پایه1فصل سوم: اصول و استانداردهای پایه  

های عددی، های نمایش اعداد، سیستمها، راهاعداد و عملیات ) مفهوم اعداد حسابی، ترتیبی، اصلی، کسری و رابطه بین آن( 1

ها بر اعداد حسابی دارند، رابطه بین ها و اثری که عمل آنشمارش چندتاچندتا، مفاهیم مختلف جمع و تفریق و رابطه بین آن
 جمع و تفریق با ضرب و تقسیم، راهبردهای انجام محاسبات، محاسبات ذهنی و تخمین زدن(

، شناسایی و ادامه الگوهای ساده عددی، هندسی یا اصوات، درک هابندی بر اساس ویژگی( جبر )درک الگوها و روابط، طبقه2
سازی به کمک تصویر یا اشیا، توصیق تغییرات خواص و ویژگی عملیات، بازنمایی ملموس، تصویری یا کالمی از نمادها، مدل

 ها مختلف(کیقی یا کمی در بافت
ف ویژگی اشکال دو بعدی و سه بعدی، بیان مکان هندسی گذاری اشکال دو بعدی و سه بعدی، توصی( هندسه ) شناسایی و نام3

و توصیف روابط به کمک هندسه مختصاتی، تقارن )مالحظات: در این بخش الزم است دانشجو معلم با وسایل کمک آموزشی 
ه و گونیای دانش آموزان با آسیب بینایی از جمله نمودارهای برجسته، اشکال هندسی برجسته و ابزار اندازه گیری: خط کش،نقال

 برجسته و نرم افزار و سخت افزارهای ویژه این گروه آشنا شده و نحوه ی بکارگیری آنها را فراگیرد.(  )
گیری، به کارگیری فنون، ابزار و ها و فرآیندهای اندازهگیری اشیا، واحدها، سیستمهای قابل اندازهگیری )درک ویژگی( اندازه4

ارزی و تبدیل، ارتباط میان صفات )مساحت، شکل، محیط و مساخت، حجم و شکل( ین اندازه( همگیری برای تعیها اندازهفرمول
 (.3) با در نظر داشتن مالحظات بند 

 ها به دست آورد؛ آوری، سازماندهی و نمایش دادهها )طرح سوالی که بتوان پاسخ آنرا به کمک جمع( تحلیل داده5
کارگیری ها، درک و بهگیری براساس دادهبینی و نتیجهها، پیشمناسب برای تحلیل دادههای آماری انتخاب و به کارگیری روش 

 مفهوم ابتدایی احتمال(

 راهبردهای تدریس و یادگیری -3
ها/ مقاالت علمی در زمینه آموزش های یادگیری مستقیم/ فردی و مشارکتی از طریق مطالعه پژوهشتدارک دیدن فرصت

های طرح شده به هنگام ارائه مسئله و کاربرد آن در درک مفایم ریاضی، تحلیل پاسخ به پرسشریاضی و راهبردهای حل 
های آموزشی و ارائه راهبردهایی برای بهبود به کارگیری راهبردهای شناختی در تحلیل موقعیت –ها به شیوه مشارکتی گزارش

 های جدید یادگیریآموزان و خلق فرصتیادگیری دانش

 آموزشیمنابع -4

 منبع اصلی: 
 پایه دوم تا چهارم دبستان )نیازهای ویژه )ذهنی -کتاب معلم )راهنمای تدریس( ریاضی 
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جکی الو، مترجمان مهدی دستجردی و فرزانه  -آموزش مفاهیم پایهء ریاضی به کودکان پیش دبستانی، مولف:ماریان ناشی
 1392دستجردی، انتشارات مدرسه 
 ستانی) به روش کشورهای پیشرفته(، ترجمه و نگارش امان اله صفویآموزش ریاضی به کودکان دب

 کتاب تدریس ریاضی در دوره ابتدایی، انتشارات سمت
 ریاضیات برای معلمان )نسخه دانشجو معلم، نسخه مدرس(، انتشارات مدرسه

 کمک به کودکان در یادگیری ریاضی
Principles and standards for school mathematics. NCTM. 2000 

Assessment and evaluation of school mathematics. NCTM. 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری -5

 نمره 10: آزمون مباحث نظری به میزان ارزشیابی پایانی

 نمره 5ها بینی شده و مشارکت در فعالیتهای یادگیری پیش: عملکرد دانشجو در فعالیتارزشیابی فرآیند

 نمره 5مجموعه تکالیف عملکردی  :ارزیابی پوشه کار

شود. مبنای ارزیابی ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می
 توانددرصد از تکالیف عملکردی می 50ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است. تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک

 به صورت گروهی اجرا شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «علوم تجربی برای دانش آموزان با نیاز های ویژه تحلیل محتوا و روش تدریس»سرفصل درس 
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 سرفصل درس و منطق آن -1
روز مره انسان در  که با زندگی است ضروری و اساسی همچون سواد آموزی و حساب کردن امری امروز آموختن علوم تجربی

ارتباط است و با پیشرفت تکنولوژی اهمیت آن بیشتر شده است. فراگیری آموزش علوم تجربی در دوره ی ابتدایی)دانش آموزان 
های تشکل از واقعیتم یابند که علم تجربیآموزان در میآن که دانش های ویژه( از دو منظر دارای اهمیت است یکیبا نیاز

بر کسب آزمایش و تجربه باشد،  ( است و دیگر آنکه هرچه که بر اساس واقعیت بوده و مبتنیمستدل دنیای پیرامون )محیطی
پذیرند. مگر آنکه عدم صحت آن را از طریق آزمایش تجربه کنند در این برنامه درسی معلم علوم در نقش راهنما و مشاور می

های گروهی و کالسی مشارکت کرده تا در تحقق اهداف های پژوهشگری در فعالیتبا تاکید بر فعالیتعمل خواهد کرد و 
و علوم  ، علوم فیزیکیعلوم تجربی که شامل علوم زیستی های اصلیآموزشی به موفقیت بیشتری دست یابد. در این درس زمینه

 شود.زمین است بصورت تلفیقی ارائه می
 

 مشخصات درس:  علوم تجربیتحلیل محتوا و روش تدریس  نام درس:

 عملی -نوع درس: نظری
 2تعداد واحد:
 ساعت 48زمان درس: 

 پیشنیاز:

 :اهداف و پیامد یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود

را در آینده و  آشنا ساخته و شرایط مطالعه و یادگیری بیشتر های علمیدانش آموزان را با زمینه
  .سطوح باالتر فراهم نماید

در یک جامعه   های تفکر آنان را برای زندگیها و اموزش روشدادن به آن همچنین با آگاهی
 . آماده نماید علمی

های نوین آموزش با پیوند بین محتوا و روش علوم دانش آموزان کم توان ذهنی در برنامه یه درسی
های روزمره یه دانش آموزان از سوی دیگر، دن مباحث علوم با تجربهاز یک سووا ارتباط دا

یادگیری علوم را برای دانش آموزان لذت بخش نموده و عالقه و شوقِ یاد گیری را در آنها افزایش 
 .دهد

و اساس تدریس از قبیل استفاده از زبان و دامنه   دانشجو معلم باید به مقتضیات و ملزومات کلی
، استفاده از اطالعات و فناوری اطالعات و سالمت و ایمنی و کاربرد مهم آنها توجه لغات مناسب 
 .ها را تحلیل و تبیین کندداشته و آن

 شایستگی اساسی:

 

           

 هامالک 1سطح  2سطح  3سطح 

های جدید در رویکرد
را  آموزش علوم تجربی

با توجه به سطح 
دانش  توانایی ذهنی
 . کارگیردآموزان به 

دانش کسب شده از 
گانه  های سهدانستنی

را در  علوم تجربی
اجرا  محیط واقعی

 نماید..

های جدید در رویکر
را  آموزش علوم تجربی

تحلیل و تبیین کرده و 
مورد نقد و ارزیابی قرار 

 دهد.

های دانش دانستنی 
را  گانه علوم تجربیسه

 بسط دهد.

های جدید در با رویکرد
 علوم تجربی آموزش

آشنا شود. با 
گانه های سهدانستنی

آشنا  ی علوم تجربی
،علوم شود)علوم زندگی

 ،علوم زمین(.فیزیکی

رویکردهای  

جدید در 

آموزش علوم 

تجربی و کسب 

دانستنی های 

 ضروری

رابطه بین محتوا و 
فرصت مناسب برای 

های یادگیری فعالیت

محتوا و رابطه بین 
فرصت مناسب برای 

های یادگیری فعالیت

با رابطه بین محتوا و 
فرصت مناسب برای  

های یادگیری فعالیت

طراحی موقعیت 

 یادگیری*
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چندگانه را درک و  چندگانه را به کار گیرد.
مورد نقد و ارزیابی قرار 
 دهد.

 چندگانه آشنا شود.

اهداف تحصیلی و 
استانداردهای مورد 
انتظار در عملکرد 

آموزان را در دانش
محیط کالس و خارج 
از کالس به نمایش 

 گذارد. می

اهداف تحصیلی و 
استانداردهای مورد 
انتظار در عملکرد 

آموزان را تبیین و دانش
 طراحی کند.

معلم با  -دانشجو
اهداف تحصیلی و 
استانداردهای مورد 
انتظاری که در عملکرد 

آموزان مشاهده دانش
شود، آشنا خواهد می

 شد..

های مهارت

یری علوم یادگ

 تجربی** 

 
گیرد. مانند آزمایش کردن، تجزیه و های یادگیری کالس درس و خارج از آن را دربر می*محتوای آموزش علوم انواع فعالیت

شود موجب ایجاد و تقویت رفتارهای شناختی، حرکتی، اجتماعی های یادگیری که از حواس مختلف استفاده میتحلیل و فعالیت
 شود.دگان میو... در یادگیرن

کننده چهار محدوده علمی است در برنامه تحصیلی مشخص« نیروی درک و فهم» و « داشتن مهارت»، »آگاهی و دانش** » 
 گیرند.ها را فرا میآموزان آنکه دانش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات
 آموزش علوم در دنیای درحال تغییر -

 و آموزش علوممعنای علم  -

 آموزان با نیازهای ویژهلزوم آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی دانش -

های کتاب درسی شامل: موضوع کتاب، حجم و صفحات کتاب، تعداد فصل و معرفی کتاب درسی) بررسی ویژگی -

 آموزان با نیازهای ویژه ذهنیکتاب علوم دانش بررسیها( بخش

 تکلیف یادگیری

 های خود به کالسمقاالت درخصوص آموزش درس علوم تجربی و ارائه گزارش از مطالعات و پژوهشمطالعه منابع و  -

 فصل دوم: ضرورت و اهمیت آموزش علوم تجربی بویژه در آموزش و پرورش استثنایی

 رشد در حرکت مفاهیم -

 رشد اجتماعی -

 رشد فرهنگی -

 تکلیف یادگیری

 کالس مطالعه منابع و ارائه گزارش از مطالعات خود به -

 فصل سوم: آموزش علوم به کودکان

 گیرندکودکان چگونه یاد می   



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  122

 

 های فعلی کودکان ایده -

 یادگیری اکتشافی -

 یادگیری انتقالی -

 یادگیری حاصل پژوهش -

 یادگیری تعاملی -

 ICTیادگیری با استفاده از فناوری اطالعات  -

 تربیت علمی

 کمک به پرورش و شناخت علمی در کودک -

 کودکانتجربیات دست اول  -

 های اتفاقی آموختن در موقعیت -

 های پژوهش در کودکانپرورش مهارت -

 کسب انگیزه و نگرش علمی -احساس لذت از یادگیری -

 صورت تلفیقیآموزش علوم به -

 استفاده از منابع و امکانات محلی در کالس درس -

 های فردی یادگیرندگانتفاوت -

 تکلیف یادگیری

 معلم -ارائه به کالس توسط دانشجومشاهدات کالسی و تهییه گزارش و  -

 انجام پژوهش و تهیه مقاله درخصوص یکی از محورهای فوق -

 تکلیف عملکردی:

 برای یک گروه خاص از دانش آموزان با نیاز های ویژه طراحی یک موقعیت یادگیری با استفاده از رویکردها -

 و پرورش با نیازهای ویژه( فصل چهارم: اهداف و محتوای آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی) آموزش

 اهداف آموزش علوم  -

 مفاهیم اساسی و آموزشی علوم تجربی -

 بدن انسان و بهداشت آن ) علوم بهداشت( -

 محیط زنده )علوم زیستی( -

 محیط غیر زنده )علوم زمین( -

 ماده و انرژی )علوم فیزیکی( -

 شیوه سازماندهی مفاهیم اساسی -

 تکلیف یادگیری:

آموزان با نیازهای ویژه ذهنی و تهیه آموزش ابتدایی و علوم تجربی آموزش و پرورش دانش مطالعه برنامه درسی علوم -

 های مختلفگزارشی از نحوه سازماندهی مفاهیم اساسی در پایه
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 تکلیف عملکردی:

 -های ذهنی، شنوایی، بینایی، جسمیهای نارساییآموزان با نیازهای ویژه در گروههای دانشبا توجه به ویژگی -

ها و وسایل ویژه آموزشی و کمک آموزشی برای هر یک از هیجانی طرح درسی را با توجه به روش -کتی، عاطفیحر

 ها طراحی و اجرا نماید.گروه

 های یادگیری علومفصل پنجم: مهارت

 مهارت پژوهش -های پرورشیشیوه   
 بینی و طراحیپیش -های پرسشگریپرورش مهارت -

 آوری شواهد با استفاده از منابع اطالعاتیجمع پرورش مهارت مشاهده با هدف -

 پرورش مهارت تحلیل، تفسیر و توصیف -

 های برقراری ارتباط، مباحثه و ارزیابیپرورش مهارت -

-بینی/ فرضیهکردن، تحلیل ارتباط، پیشمرتب -بندیطبقه -بندیکردن و تنظیم اطالعات، دستهمهارت تفکر )مرتب -

 های فردی، برقراری ارتباط علت و معلولی(یق از ایدهگیری، تشخیص حقاسازی، نتیجه

 تکلیف یادگیری:

ل گذاری بر یادگیری و درک عمیق مفاهیم علمی و انتقاهای یادگیری علوم از نظر تاثیرمطالعه و بررسی نقش مهارت -

 رش به کالسها و مطالعات انجام شده و ارائه گزاآموزان در پژوهشی دانشها به موقعیت وافعی زندگآموخته

 تکلیف عملکردی:

های آموزان با نیازهای ویژه مالحظات و روشهای حسی، ذهنی و حرکتی دانشمعلم با توجه به ویژگی -دانشجو -

 عینی و عملیاتی را در جهت تعمیق مطالب و مفاهیم این بخش طراحی و اجرا نماید.

 های تدریس علومفصل ششم: روش

 های فعال و غیرفعالروش -

 گرایی و انفرادی کردن آموزش علومساخت -

 حل مسئله -

 پروژه عملی -

 پرسش و پاسخ در کالس علوم -

 مشارکت در فرایند یادگیری -

 مالحظات:

بایست در خصوص ویژگی یک بازخورد آموزان با نیازهای ویژه میهای دانشمعلم این رشته با توجه به ویژگی -دانشجو
 بازخورد مناسب عبارت است از:مناسب اطالعات درستی را کسب نموده باشد. )

 آموزان قابل درک و فهم باشد.مطالب برای دانش -1
 زمان آموزش مطالب به موقع باشد. -2
 های هریک از آنان صورت پذیرد.آموزش باتوجه به ویژگیبازخورد مناسب هر دانش -3



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  124

 

 فصل هفتم: راهبردهای ارزیابی
 ارزشیابی عملکردی -

 نقشه مفهومی -

 کارپوشه -

 پاسخ پرسش و -

 های ارزشیابیروش -

 هاارزیابی از دانستنی -

 هاارزیابی از مهارت -

 هاارزیابی از نگرش -

 ارزیابی مستمر )اهمیت و روش علمی( -

 تکالیف( -های خارج از مدرسه )پروژهارزشیابی فعالیت -

 هایادداشت/ گزارش -

 ارزشیابی پایانی -

 آموزان/ مدرسه/ والدینشیوه ارائه نتایج ارزشیابی به دانش -

 تکلیف یادگیری:

 تهیه طرح ارزشیابی برای موارد اعالم شده در این فصل -

 ها فصل هشتم: وسایل و مواد مورد نیاز در انجام فعالیت

 مواد )موجودات زنده( -

 هاکیت -

 ابزار اسقاطی/ دورریختنی -

 وسایل سمعی و بصری -

 تابلوها -

 منابع و مواد چاپی -

 منابع الکترونیکی -

 تکلیف یادگیری:

 ونه از مواد آموزشی مورد نیاز برای آموزش موقعیت یادگیری در این فصلتهیه یک نم -

 تکلیف عملکردی:

بایست به این نکته توجه نماید که برای دریافت، ادراک و تعمیق مطالب معلم می -در کلیه فصول این درس دانشجو -

-روانی و حرکتی دانش -جسمانی ها و وسایل مورد نیاز متناسب با شرایطیادگیری موضوعات را با استفاده از روش

 آموزان با نیازهای ویژه منطبق نماید.

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:3
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ریزی و طراحی فرایند پرسش و تحقیق، شروع و ساخت یک محیط یادگیری قوی و غنی، تعریف و شناسایی مفاهیم مهم، برنامه
آموزان هایی برای همه دانشبه هسته محتوایی، ایجاد فرصتآموزان برای رسیدن هدایت بحث، هدایت مسیر یادگیری دانش

 های جدید یادگیریدادن یادگیری و خلق فرصتجهت نمایش یک محصول و یا برگزاری یک اجرای عمومی به منظور نشان

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:
 یریزی آموزشمبانی آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی، سازمان پژوهش و برنامه

 کتاب معلم )راهنمای تدریس علوم تجربی پایه اول دبستان، نیازهای ویژه ذهنی(
 کتاب معلم )راهنمای تدریس علوم تجربی پایه دوم تا چهارم دبستان، نیازهای ویژه ذهنی(

 منبع فرعی:
 -های علمینامهصلهای درسی آموزش علوم در دوره ابتدایی، مقاالت فبرنامه درسی علوم تجربی در دوره ابتدایی، کتاب

 پژوهشی

 .راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5

 نمره 10آزمون مباحث نظری به میزان ارزشیابی پایانی: 

 نمره 5ها بینی شده و مشارکت در فعالیتهای یادگیری پیشعملکرد دانشجو در فعالیت ارزشیابی فرایند:

 نمره 5: مجموعه تکالیف عملکردی ارزیابی پوشه کار

 شود.از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می ارزشیابی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای  (دینی و قرآن)مطالعات اجتماعی، هنر، تحلیل محتوا و روش تدریس علوم انسانی »سرفصل درس 

 «آموزان با نیازهای ویژهدانش

 معرفی درس و منطق آن -1
های های صحیح و یا تغییر برخی نگرشبیش از هر چیز دیگری در تعلیم و تربیت دینی مورد نظر است، ایجاد نگرشآنچه 

های خود بتوانند به یک موضع و نظرگاه معین  و ضرورتا صحیح برسند و امکان نادرست است و اینکه فراگیران براساس آموخته
این رهگذر به ایمان و اعتقاد برسند. این ایمان و اعتقاد مقدمه عمل آگاهانه و  گیری را بیابند و در نهایت ازانتخاب و تصمیم
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هایی که در زندگی مورد انتخاب شده است، بنابراین در برنامه جدید، انباشتن ذهن کودکان از مفاهیم و تاکید صرف بر مهارت
دهد مد نظر نبوده در عوض، ادراک موفق جلوه میاستفاده قرار نگرفته و فقط به هنگام امتحان و ارزشیابی پایانی به ظاهر 

آموزان  و انس با این مفاهیم مورد توجه قرار گرفته های دانشای برای رشد عاطفی و تغییر نگرشمفاهیم دینی به عنوان مقدمه
 تاکید شده است. "نگرش های صحیح "به عنوان حاصل تبعی  "عمل صحیح "است همچنین به 

برای دانش آموزان با نیازهای  ا و روش تدریس علوم انسانیتحلیل محتونام درس: 

 ویژه 

 مشخصات درس:

 -نوع درس: نظری
 عملی

 2تعداد واحد: 
هریک از زمان درس:
 ساعت  16بخش ها 

 

 اهداف / پیامد یادگیری : در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

سازی شده هایی شبیهها به زندگی روزمره و موقعیتبا فراهم ساختن فرصت تمرین و تعمیم آموخته
آموزان بوده را محقق نموده تا آنان بتوانند از هدف از آموزش این درس که تعلیم و تربیت دینی دانش

های مختلف زندگی روزمره استفاده کنند و با تربیت افرادی مومن، های خود در موقعیتآموخته
های دینی و عالقمند به فردی و اجتماعی و پایبند به اخالق و ارزشمسئول، آگاه و توانمند در زندگی 

 شایستگی اساسی: ایرانی را پرورش دهد. -هویت اسالمی

 هامالک 1سطح  2سطح  3سطح 

در گزارشی نوع مفاهیم 
-و ارتباط آن با روش

های مستقیم و غیر 
مستقیم و تجربیات 

دست اول و نیز 
های ذهنی ظرفیت
آموزان را در دانش

یادگیری مفاهیم دینی 
و اخالقی را مطرح 

 نماید

 

های با توجه به ویژگی
آموزان با نیاز دانش

ویژه، این مفاهیم را در 
زندگی واقعی آنان 

 شناسایی کند

با آموزش مفاهیم دینی 
و قرآنی و  با توجه به 
سطح دریافت و ادراک 
و تجربیات مستقیم و 
غیر مستقیم کودکان 

 شودآشنا 

مفاهیم دینی و 

 قرآنی

 

-روش تدریس بخش

های مختلف آموزش 
قرآن و دینی را با 

هدف و شیوه ارزشیابی 
ها و هریک از بخش

ارتباط آن با یادگیری 
-آموزان با  نیازدانش

های ویژه را تحلیل و 
 ارزیابی نماید

ارتباط میان هدف ، 
روش تدریس و شیوه 

های ارزشیابی بخش
و  مختلف آموزش قرآن

دینی را تحلیل و تمایز 
ها را از یکدیگر بخش

تشخیص و گزارش 
 دهد

با ارتباط میان هدف و 
شیوه ارزشیابی و روش 
تدریس ، بخش های 

مختلف آموزش قرآن و 
تعلیمات دینی آشنا 

 شود

 های تدریسشیوه

 

 فرصت یادگیری، محتوای درس و ساختار آن – 2

 فصل اول: جایگاه آموزش دینی در تربیت
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 غیر مستقیم( –زبان آموزش دین )مستقیم  -
 تربیت دینی و پرورش تفکر -

 شناختی تربیت دینیزمینه روان -
 های دینیهای رشدی و تکامل آن در درک آموزهویژگی -
 های ذهنی کودک و درک مفاهیم اعتقادیظرفیت -
 های ذهنی کودک و درک مفاهیم اخالقیظرفیت -
 عی تربیت دینیزمینه اجتما -
 خانواده و تربیت دینی -
 مدرسه و تربیت دینی -
 ها در تربیت دینینهادها و رسانه -
 فلسفه و رویکرد آموزش قرآن -
 آموزان با نیاز ویژهاصول و اهداف برنامه آموزش قرآن در دوره ابتدایی و دانش -
 مادری، روش سنتی و روش تصویر خوانی(های آموزش قرآن ) آموزش رو خوانی با تکیه بر زبان روش -

 فصل دوم: برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی و دانش آموزان با نیاز ویژه ذهنی  و شنوایی
 رویکرد و اهداف برنامه درسی -
 اصول انتخاب و سازماندهی محتوا -
 های یاددهی و یادگیریروش -
 های ارزشیابیشیوه -

 آموزشی در برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی و قرآنفصل سوم: مواد 
 آموز و کتاب کار و راهنمای معلمساختار، ویژگی و نقش کتاب درسی دانش -
 نقش و ویزگی سایر مواد آموزشی -
 آموزان با نیازهای ویژه ذهنی و شنواییریزی موضوعات درسی کتاب دانشساختار کتاب درسی و طرح -
 برای دانش آموزان با نیاز های ویژ های مختلفهای درسی در پایهکتاببررسی محتوای  -

آموزان با نیازهای ویژه ذهنی، شنوایی، های دانشهای تدریس قرآن)با توجه به ویژگیفصل چهارم: روش

 بینایی(
 الف( خواندن قرآن:

 مهارت روخوانی -
 الخط قرآن کریمآموزش نمادهای خاص رسم -
 آموزش حروف ناخوانا -
 روش تدریس انواع وقف -
 آموزش قرائت -

 های قرآنیب( پیام

 راهبردهای تدریس و یادگیری -3
آموزان در درک مفاهیم های دانشاستفاده از راهبرد مستقیم در تدریس، مطالعه مستقل و تعاملی برای تهیه گزارش از توانایی -

 ر مستقیم و تحلیل واحد یادگیریدینی و اخالقی و بکارگیری راهبرد غی
های دینی، قرآنی با استفاده از منابع های یادگیری غیر مستقیم برای کسب تجربه در آموزش مهارتتدارک دیدن فرصت -

 های تدریسآموزان و راهبردهای شناختی برای تحلیل اهداف و روشهای فردی دانشمحلی برای پاسخ به تفاوت
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 منابع آموزشی -4

 اصلی:منبع 

 نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، خسروباقری، جلد دوم، تهران، مدرسه، فصل دوم 
آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد، ناصر باهنر، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 

1378 
آموزان با آسیب سازی ویژه دانشذهنی( و جزوات مناسب های آسمانی و قرآن)نیازهای ویژهراهنمای معلم تعلیمات دینی، هدیه

 شنوایی. سازمان آموزش و پرورش استثنایی
 های درسی راهنمای معلم در دوره ابتدایی کتاب

 منابع فرعی:
)رکن دوم: 1378تعلیم و تربیت اسالمی، محمدتقی جعفری گردآوری، تنظیم و تلخیص محمدرضا جوادی، تهران، پیام آزادی، 

 و مربی( معلم

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری: -5

 نمره 10آزمون مباحث نظری به میزان ارزشیابی پایانی: 

بینی شده و مشارکت در عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیری و تکالیف عملکردی پیشارزشیابی فرآیند و عملکردی: 

 نمره 10ها فعالیت
شود. مبنای ارزیابی ر طول ترم، تکالبف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری د

 ..ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده استتکالیف)یادگیری و عملکردی( مالک

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «آموزان با نیازهای ویژهمطالعات اجتماعی برای دانشتحلیل محتوا و روش تدریس »سرفصل درس 

 و منطق آن معرفی درس-1
کند، های مختلف صحبت میهای مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط در زمانمطالعات اجتماعی یکی از حوزه

 گیرداین حوزه مفاهیم و موضوعات متعدد و مختلفی چون تاریخ،جغرافیا ، مردم شناسی و ... را در بر می
برند در روند زمانی استوار دمیان با یکدیگر و با محیطی که در آن به سر میدرس مطالعات اجتماعی بر محور کنش متقابل آ

 است، این درس بر سه محور عمده جامعه ، مکان و زمان استوار است.



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  129

 

برنامه درسی مطالعات اجتماعی با محتوا و موضوعات تدوین شده سعی در تحقق قابلیت کاربردی این درس و پیوند آن با زندگی 
 شود.محسوب می "آداب و مهارت های زندگی  "بعنوان یکی از دروس مهم برای آموزش  واقعی دارد و

 رود.پرورش شهروندان مطلوب و تربیت اجتماعی به منظور مهیا شدن برای زندگی در جامعه از اهداف غایی این درس بشمار می

های محتوا و روش تدریس علوم انسانی برای دانش آموزان با نیاز تحلیلنام درس: 

 ویژه

 مشخصات درس:

 -نوع درس: نظری
 عملی

 2تعداد واحد: 
زمان درس:هریک از 

 ساعت  16بخش ها 

 اهداف / پیامد یادگیری : در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با شناخت حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی و شهروندی در سطوح مختلف و تقویت مهارت 
مربوط به آنها پاسخگوی نیازها و تجربیات یادگیرندگان باشد. و بر اطالعات و  ها و نگرش های

دانستنی ها بعنوان بستری برای تحقق اهداف اصلی و منبعی برای کاوشگری دانش آموزان توجه و 
تاکید نماید و با ایجاد شرایط و با تربیت اجتماعی مناسب و به منظور مهیا شدن برای زندگی در جامعه 

 بیت و پرورش شهروندی مطلوب اقدام نمایدو تر

 شایستگی اساسی:

 هامالک 1سطح  2سطح  3سطح 

با توجه به ویژگیهای 
دانش آموزان با 

نیازهای ویژه و شباهت 
و تفاوت ها داللت هر 
یک از دیدگاهها را در 

تربیت اجتماعی 
 منعکس نماید

نظریه های رشد 
اجتماعی را در دانش 

نیازهای ویژه آموزان با 
مقایسه کند و شباهت 

ها و تفاوتها را 
 مشخص کند

با نظریه های رشد 
 اجتماعی آشنا شود

های رشد نظریه

 اجتماعی

با فراهم کردن یک 
موقعیت یادگیری 
دانش آموزان را به 
لحاظ اجرایی کردن 
مفاهیم ومهارت ها 

مورد ارزیابی قرار داده 
 کندو تحلیل می

 ارتباط میان اهداف و
مهارت ها را تشخیص 
داده و طرحی را برای 
موقعیت های یادگیری 

 کندتنظیم و تدوین می

با مفاهیم و مهارت 
های اجتماعی آشنا 

 شودمی

 موقعیت یادگیری

 
 

 فرصت یادگیری، محتوای درس و ساختار آن -2

 فصل اول: کلیات
 تعریف مطالعات اجتماعی -
 ضرورت و اهمیت برنامه درسی مطالعات اجتماعی -
 تاریخچه مطالعات اجتماعی -
 های یادگیرندگانتفاوت و ویژگی -
 تمایالت طبیعی کودکان -

 های یادگیری و آموزش مطالعات اجتماعی و کاربردهای آنفصل دوم: نظریه
 نظریه برونر -
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 نظریه ژان پیاژه -
 نظریه ویگوتسکی -
 نظریه راجرز -
 نظریه هوارد گاردنر -

آموزان با نیازهای های اساسی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی)با توجه به دانشفصل سوم: مهارت

 ویژه(

 سواد عددی -

 سواد خواندن -
 مهارت فناوری -
 های زندگی:مهارت -

 شناخت خود   -      
 هاارزش -      
 انارتباط با دیگر -      
 گذاری هدف -      
 گیریتصمیم -      
 مهارکردن خشم -      
 مراقبت از سالمتی      -      

 مهارت کاوشگری -

 فصل چهارم: برنامه درسی مطالعات اجتاعی
 اهداف -
 های اساسی در مطالعات اجتماعیمفاهیم و مهارت -
 های موضوعی در برنامه درسی مطالعات اجتماعیحوزه -
 های ویژه(آموزان با نیازهای دانشها در برنامه درسی مطالعات اجتماعی)با تاکید بر ویژگیارزش -

 فصل پنجم: راهبردهای تدریس و یادگیری
 آموزش مستقیم)توضیحات معلم، پرسش و پاسخ، نمایش( -
های طراحی شده، مطالعه عی و مسئلههای واقگری، مسئلهسازی، کاوشآموزش غیر مستقیم)ایفای نقش، کار گروهی، شبیه -

 موردی(

 آموزانفصل ششم: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش
 چرا و چه چیزی را باید سنجش کنیم؟ -
 تشخیص مطالب کلیدی برای سنجش -
 نگهداری سوابق -
 نویسیگزارش -

 راهبردهای تدریس و یادگیری -3
استفاده از راهبرد تعاملی در بررسی کتاب درسی و راهنمای معلم، مطالعه مستقل در طراحی واحد یادگیری و راهبرد غیر  -

 مستقیم در اجرا و ارزیابی واحد یادگیری
ای های یادگیری غیر مستقیم برای کسب تجربه در آموزش مطالعات اجتماعی با استفاده از منابع محلی برتدارک دیدن فرصت -

 های تدریسآموزان و راهبردهای شناختی برای تحلیل اهداف و روشهای فردی دانشپاسخ به تفاوت



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  131

 

 های مطالعه فردیاستفاده از شیوه -

 منابع آموزشی -4

 منابع اصلی:
 هزار  6روش آموزش مطالعات اجتماعی کد 

 راهنمای معلم مطالعات اجتماعی و آداب زندگی)نیازهای ویژه ذهنی(

 فرعی: منابع
 شناسی رشد، انتشارات سمت. برنامه درسی مطالعات اجتماعی/ کتاب درسی مطالعات اجتماعی/ روان

 های آموزشی در زمینه تربیت اجتماعینامه برنامه درسی و نوآوریمقاالت فصل

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری: -5

 نمره 10آزمون مباحث نظری به میزان ارزشیابی پایانی: 

بینی شده و مشارکت در عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیری و تکالیف عملکردی پیشفرآیند و عملکردی: ارزشیابی 

 نمره 10ها فعالیت
شود. مبنای ارزیابی ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالبف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

 ..ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده استکتکالیف)یادگیری و عملکردی( مال
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 «فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درک و فهم  موقعیت است .  در واقع  

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

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

ر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل الزم است با کسب شناخت ابعاد و مولفه های مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قاد
 فردی و برنامه ها و طرحها باشد. 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 شایستگی اساسی:

Ck 1-1&  2-1 

Pck& 1-3&    Gk 

1-4 

 نام درس:  فلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوری اسالمی ایران

 

 یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای 

موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های ساازمانهای تربیتای ( را از منظار 
چیستی و چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیاین و مقایساه مای 

 کند.
تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های ساازمانهای تربیتای ( را از منظار موقعیت های 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

ارزیااااااااااااابی  

موقعیتهای تربیتی 

بر اساس چیساتی 

و  و چرایاااااااای 

چگااونگی فلساافه 

 تربیت رسمی

 

قادر نیسات موقعیتهاای 
مختلااف تربیتاای )عماال 
فردی و طرحها و برنامه 
هاااا و فعالیااات هاااای 
سازمانهای تربیتی ( را از 
منظر چیستی و چرایی و 
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیاااات رساااامی و 

عماااااومی و اساااااناد    
تبیااین) دلیاال آوری( و 

 مقایسه  کند.

بااا بررساای موقعیتهااای  
ربیتاای مختلااف تربیتاای ت

)عمل فاردی و طرحهاا و 
برنامه ها و فعالیات هاای 
سازمانهای تربیتی ( آنها را  
از منظر چیستی و چرایای 
و چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیت رسمی و عمومی 
و اسااناد    تبیااین) دلیاال 

 آوری( کند.
 

بااا بررساای موقعیتهااای 
تربیتی مختلاف تربیتای 
)عمل فردی و طرحها و 

ها و فعالیت های برنامه 
سازمانهای تربیتی ( آنها 
را  از منظاار تناسااب بااا  
چیساااتی و چرایااای و 
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیااات رساااامی و 
عمومی و اسناد مقایساه 

 کند.
 

ارزیااابی ارزشااها و 

اصاااول تربیااات 

مبتنی بر چیساتی، 

چرایی  و چگونگی 

فلسااافی تربیااات 

 رسمی

ارزشها و اصول  تربیت  

مبتنی بر چیستی چرایی 

فلسفه تربیات رسامی و 

عمومی  عناصر و مولفه 

هااای موقعیاات هااای 

تربیتی )عمال فاردی و 

طرحهااا و برنامااه هااا و 

باارای ضااعف هااا و قااوت 

هااای ) ارزشااها و اصااول 

تربیتی مبتنی بار چیساتی 

لساافه تربیاات چرایاای ف

رسااامی و عماااومی ( در  

عناصاار و مولفااه هااای 

موقعیاات هااای تربیتاای 

دالیل و عوامل ماوثر در 

ایجاد ضعف  و قاوت در  

عناصاار و مولفااه هااای 

موقعیاات هااای تربیتاای 

ی و طرحها و )عمل فرد

برنامه ها و فعالیت های 

سااازمانهای تربیتاای( را 
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فعالیت های ساازمانهای 

تربیتی را صرفا شناسایی 

 می کند.

)عمل فاردی و طرحهاا و 

برنامه ها و فعالیات هاای 

سااااازمانهای تربیتاااای( 

شناسایی شده )توجیهاات 

 مناسبی ارائه می دهد.

بیااااان ماااای کنااااد و 

پیشااانهادهای مناساااب 

برای بهبود آن ارائه می 

 دهد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

   تربیت رسمی و عمومیبخش اول:  مفهوم پردازی 

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

 فعالیت یادگیری:

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

 :فعالیت عملکردی

 جهان تهیه تاریخچه مختصری از تربیت رسمی و عمومی در ایران و -

 بخش دوم: مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران  

o  مبانی  سیاسی 
o  مبانی حقوقی 

o  مبانی جامعه شناختی 
o مبانی روان شناختی 

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

 فعالیت عملکردی:

 نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاری درونی   -

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

 
o نقد  الگوهای رایج تربیت  رسمی و عمومی 

o  ویژگی های تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهوری اسالمی ایران 
o  تعریف تربیت ر سمی و عمومی 

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

 فعالیت عملکردی:

 ژگی ها تربیت رسمی و عمومی با الگوهای دیگر مقایسه وی -

 ژگی های تربیت رسمی و عمومی .های موجود از منظر وینقد و ارزیابی برنامه ها و فعالیت  -

   چرایی تربیت  رسمی و عمومی 
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 هدف تریت رسمی و عمومی  -

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

 فعالیت های عملکردی:

 تحلیل یک موقعیت تربیتی ) برنامه ها و طر حهای( و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی  -

   چگونگی تربیت رسمی و عمومی 

 اصول حاکم بر جریان تربیت رسمی و عمومی -
 سه مطلوب  ویژگی های مدر -

 ارکان تربیت رسمی و عمومی  -
 چرخش های اساسی در تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های یادگیری:

 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

گی های تربیت رسمی و عمومی در عمل فردی معلم و برنامه ها و طرح ها و مناسبات حااکم بررسی نتایج اصول و وی -
 بر مدرسه 

 بررسی نتایج چرخش های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های عملکردی:

 گیهای مدرسه صول و ویمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر ا -

 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی -

  

  مشخصات و ویژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 ام تربیت ر سمی و عمومیرویکردهای اساسی نظ -
 روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهای دیگر  -

 ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 زیر نظام ها ی نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 فعالیت های یادگیری:
 مشارکت در بحث های کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده  -

 فعالیت های عملکردی:

 بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه های نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  -
 بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام های تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  -

 موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر بررسی و ارزیابی میزان روابط  -
ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهاوری اساالمی  -

 ایران 
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  بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی 

 مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی  -

 الگوهای نظری زیر نظام های شش گانه  تربیت رسمی و عمومی  -

 چرخشهای اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت یادگیری:
 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -

 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی  -
 تحلیل و بررسی الگوهای نظری زیرنظام ها  -
 مشارکت در بحث کالسی -

 :فعالیت عملکردی

بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهای نظری زیر نظام ها با مبانی نظری آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و  -

 عمومی 

ا در فلسفه تربیت رسمی و بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی نظری آنه -

 عمومی 

 های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومیبررسی نتایج چرخش -
 های آن از منظر چرخشهای اساسیمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه -

 یبررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش های اساس -

 نقد وبررسی برنامه های موجود در نظامتربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه  -
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از 
 روش بحث گروهی

فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعاه باه کاالس و اساتاد باه پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور 
 صورت مکتوب توسط دانشجو

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کاالس وارائاه باه اساتاد باه انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4
 منابع اصلی:

 193(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش دوم صافحه 1390شورای عالی انقالب فرهنگی )
 (. وزارت آموزش و پرورش.444تا 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
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ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 رزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.ا
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 « ای و نقش تربیتی معلماخالق حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1

تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از کند که تربیت ماهیتی اخالقی دارد. چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می
دهد. باشد که در آن کنشی اخالقی رخ میهای اخالقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز میارزش

ن تربیت در یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریا
های تربیتی به شناخت های تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتموقعیت

ها و اصول اخالقی نمود یابد. به عبارتی ها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزشوثیقی رسیده و نسبت به آن
های تربیتی برسند تا قادر باشند های اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتق از ارزشدانشجویان باید به درک عمی

های تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات موقعیت
تربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا جاری برموقعیت های تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی م

 های دیگر تربیت خواهد گردید.و بستری مناسب برای تعالی متربیان در ساحت

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد  نظری  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 ای معلم نام درس: اخالق حرفه

 یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد

های اخاالق حرفاه ای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت
 نمایید.)حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه می

های اخاالق حرفاه ای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت
 نمایید.قوق و تکالیف( نقد می)ح

های تربیتی )فردی و سازمانی( قادر در شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه ای )حقوق و تکالیف( در موقعیت
 به تصمیم گیری است.

 

 PKشایستگی اساسی:

 

 هامالک  

 پیامدها

 3سطح  2سطح  1سطح 

شناساااایی و تحلیااال 
هااای تربیتاای موقعیت

)عمل فاردی معلام و 
های تربیتی( از سازمان

منظر اخالق حرفه ای 
 )حقوق و تکالیف(

هاااااااای در موقعیت

مختلف تربیتی )عمل 

فااااردی معلاااام  و 

های تربیتای( سازمان

هااای اصااول و ارزش

اخالقااای )حقاااوق و 

تکاااالیف( را صااارفاً 

شناسایی کرده و برای 

تحلیاال خااود دالیاال 

قانع کنناده ای ارائاه 

 دهد.نمی

بااا کنااار هاام نهااادن  

هااااای تربیتاااای یتموقع

مختلف)عمل فردی معلام  

های تربیتاای( ، و سااازمان

نقاط اخاتالف و اشاتراک 

هاااااا را از منظااااار آن

های اخالقی )حقوق ارزش

و تکااااالیف( شناسااااایی 

 کندمی

تبیااااین )دلیاااال آوری( 

مناساابی باارای چرایاای 

وجوه اختالف و اشاتراک 

های تربیتی)عمل موقعیت

فااااااردی معلاااااام  و 

ا های تربیتاای(  رسااازمان

از منظر اخالق حرفاه ای 

)حقوق و تکاالیف( ارائاه 

 دهد.می
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هااااای نقاااد موقعیت
 "تربیتی )عمل فردی 

های و سااازمان"معلاام
تربیتی( از منظر اصول 

هااای اخااالق و ارزش
حقااوق و ای )حرفااه 
 تکالیف(

 

در مقایسااه عناصاار و 

های موقعیاات مؤلفااه

تربیتی )عمال فاردی  

های معلاام و سااازمان

ها و ارزشتربیتی(  با 

اصول اخاالق حرفاه 

ای )حقوق و تکالیف( 

ها و صااارفاً ضاااعف

های موجود را در قوت

آن شناسااااااااایی و 

 نماید.فهرست می

های ها و قوتبرای ضعف

شناسااایی شااده در یااک 

موقعیاات تربیتاای  )عماال 

فااااااردی  معلاااااام و 

های تربیتااای( ساااازمان

های اخالقااای اساااتدالل

)توجیهاااات( مناسااابی از 

هاای منظر اصول و ارزش

اخالقی )حقوق و تکالیف( 

 دهد.ارائه می

دالیل و عوامال ماؤثر در 

ایجاااد ضااعف و قااوت در 

یک موقعیت تربیتی)عمل 

فااااااردی  معلاااااام و 

های تربیتی( را از سازمان

منظاار اخااالق حرفااه ای 

)حقوق و تکاالیف( بیاان 

کنااد و پیشاانهادهای می

مناسااب باارای بهبااود آن 

 دهد.ارائه می

تصااامیم گیاااری در 
شاارایط تعااارض آمیااز 
اخالقاااااااااااای در 

هااای تربیتاای موقعیت
)عمل فاردی  معلام و 

 های تربیتی(سازمان
 
 
 

با تحلیل یک موقعیت 

تربیتی)عماال فااردی  

های معلاام و سااازمان

تربیتی( تعارض آمیاز 

اخالقاای اصااول و ارز 

شهای اخاالق حرفاه 

ای متعارض )حقوق و 

تکاااالیف( را صااارفاً 

شناسااااایی وبیااااان 

در باه نماید اما قاامی

هااا تحلیاال نتااایج آن

 نیست

با تحلیال یاک موقعیات 

تربیتی)عمل فردی  معلام 

های تربیتاای( و سااازمان

تعارض آمیز اخالقی نتایج 

و آثااااااار هریااااااک از 

های اخالقی حرفاه ارزش

ای )حقااوق و تکااالیف( را 

 نماید.بررسی و تشریح می

با تحلیال یاک موقعیات 

تربیتی)عمل فردی  معلم 

تربیتاای(  های و سااازمان

یکااااای از اصاااااول و 

هااااای اخالقاااای ارزش

)حقوق و تکالیف( موجود 

در موقعیت تعارض آمیاز 

تربیتی را انتخاب کارده و 

برای انتخااب و تصامیم 

خود دالیل قابال قباولی 

 دهد.ارائه می

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 2

 بخش اول: چیستی اخالق حرفه ای در تربیت

 آن حرفه و ابعاد -
 اخالق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر -
 اخالق حرفه ای -

 اخالق حرفه در تربیت -
 های تربیتی(ابعاد اخالق حرفه ای تربیت )اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان -
 دوگانه اخالقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( -

 فعالیت یادگیری:
 مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استادمطالعه و جمع آوری  -
 مشارکت در بحث کالسی -
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 :فعالیت عملکردی

تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه ای تربیت و انتخاب یک تعریف از اخاالق حرفاه ای تربیات  -
 وارائه دلیل برای آن

 

 ه ای تربیتبخش دوم: چرایی و ضرورت اخالق حرف
 نقش و جایگاه اخالق حرفه ای -

 های تربیتیآثار و نتایج اخالق حرفه ای در محیط -

 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 فصل سوم: چگونگی اخالق حرفه ای تربیت

 اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی در زمینه:
 در کالس درسشیوه حضور  -

 تدریس و آمادگی برای آن -
 ارزشیابی دانش آموزان -
 کالس داری نظم -
 ارتباط با همکاران -
 ارتباط با والدین دانش آموزان -
 ارتباط با جامعه محلی -

 

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

 فعالیت عملکردی:

هاای دارای مضاامین مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلمتحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق  -
 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

هاای دارای های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلممقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های روی زمین( از منظر مسئولیتین تربیتی مانند فیلم ستارهمضام

 ها با هم.موقعیت

 های تربیتی در قبال:اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان
 معلم و کارکنان -

 دانش آموزان -
 والدین دانش آموزان -
 های تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان -
 سطوح باالتر مدیریتدر قبال  -
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 های یادگیری:فعالیت
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی -
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -
 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 های عملکردی:فعالیت

هاای دارای مضاامین تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلم -
 های مختلف.های معلم در زمینهسئولیتهای روی زمین( و بررسی آن از منظر متربیتی مانند فیلم ستاره

هاای دارای های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلممقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت
 

 مسائل اخالق حرفه ای تربیت

 های تربیتیمفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت -

 های تربیتی مانند:مصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت -
 مسائل اخالقی در فرایندهای یاددهی یادگیری

 مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان
 مسائل اخالقی در مدیریت کالس

 القی در ارتباط با والدینمسائل اخ
 مسائل اخالقی در ارتباط با همکاران

 مسائل اخالقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکالت ویژه
 و.......

 های تربیتیشیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت -
 

 های یادگیری:فعالیت
 ی کالسیهاهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

های برجسته تاریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در تجارب زیسته معلمان و شخصیت -
 های متعارض در آنها از نظر ارزشمعلم )ایرانی، اسالمی و خارجی( و تحلیل موقعیت

در کالس و اقامه دلیل برای انتخاب های تعارض آمیز اخالقی مطرح شده ارائه راه حل اخالقی برای هریک از موقعیت -
 خود

 های عملکردی:فعالیت

هاای دارای مضاامین تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلم -
هاای های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعاارض اخاالق حرفاه ای و شاناخت ارزشتربیتی مانند فیلم ستاره

 عارض در آنمت

هاای دارای های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلممقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت
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های تاریخی یا تحلیال موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایت های متعارض در یکشناخت ارزش -
های دارای مضامین تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخالقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیال فیلم

 برای راه حل پیشنهادی
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از ارائه محتوای مباحث به روش 
 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعاه باه کاالس و اساتاد باه 
 صورت مکتوب توسط دانشجو

حث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کاالس وارائاه باه اساتاد باه های یادگیری مربوط به هر بانجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4
 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران.(، اخالق حرفه1383فرامرز قراملکی، احد )
 یم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.(، آداب تعل1386حجتی، سیدمحمدباقر )

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

شناسی و علوم (، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان1387بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )
 .115، ص 3سال سی و هشتم، ش  تربیتی،

 اخالق سازمانی، سرآمد، تهران. (،1388فرامرز قراملکی، احد )

های اخالقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و (، اخالق سازمانی و ارزش1382دی جی اف، ریچارد آی. )
 .10-6، ص 82شهریور 

 یت کالس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.(. اخالق تدریس در مدیر1390هاشمی، زینب السادات )
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت
 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

شاود. مبناای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می
 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «(کارآموزی» / سرفصل درس « آموزش پژوهی در عرصه عمل»پودمان کارآموزی )سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن  .1

تربیتی و   عمق بخشیدن به تجربه  -برنامه کارآموزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی
این برنامه مبتنی بر  .ی و دست یابی به کنش عملی را در کالس درس فراهم می کندهای پیشین برای توسعه شایستگی های حرفه ا

ای نیازمند کسب تجربیات دست اول در زیست بوم است. کارآموزان برای کسب توانایی های حرفه 1ایحرفهروش های محتلف توسعه
باشد. فرصت های یادگیری فراهم شده از ر است، میای معتبکالس درس و اتخاذ تصمیمات اثر گذار که زمینه ساز عمل مستقل حرفه

سوی استادان، و معلم راهنما در این درس و بازخوردهای ارائه شده از سوی آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های 
بهره گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. 

فنون در برنامه کارآموزی به منظور دستیابی مهارت آموز به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه 
وز  فرصت کسب تجربه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. در طول برنامه کارآموزی مهارت آم

ای را کسب می نماید. این برنامه از انعطاف الزم برای تطبیق برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه
ترین  با ویژگی ها منحصربفرد مهارت آموزان و نیز شرایط واقعی که عمل حرفه ای در آن به تجربه گذاشته می شو، برخوردار است.  اصلی

وظیفه هدایت داوطلب  2نقش در تدوین، اجرای و ارزیابی برنامه توسعه حرفه ای بر عهده مهارت آموز است و استاد راهنما/ معلم راهنما
 جهت کسب آگاهی نسبت به توانایی ها و محدودیت ها و نیز تسهیل شرایط  برای دستیابی به موفقیت را بر عهده دارد.

 مشخصات درس

 کارآموزینوع پودمان: 

 2+2تعداد واحد: 

 256+ 96زمان درس: 

 ساعت

 نام پودمان: کارآموزی

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ای، تجربیات شخصی خوددر موقعیت های واقعی را مورد با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش حرفه

ای مورد استفاده قرار واکاوی )تأمل( قرار داده و نتایج آن را برای تدوین، و ارزیابی برنامه توسعه حرفه

 دهد. 

 ن را ارزیابی و گزارش نماید.ای  خود را طراحی، و تدوین نموده و نتایج اجرای آبرنامه توسعه حرفه

 شایستگی اساسی:

pck  3& 3-1کد-

3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

بر روایت خود تأمل کرده و  تأمل بر تجربه

ها، واکنشها، و رفتارها، کنش

های افراد حاضر در موقعیت دیدگاه

را در بیان تجربیات مورد توجه 

 قرار داده است. 

های شخصیتهای بر دیدگاه

درگیر در فرآیند عمل 

ای  تأمل می کند و  حرفه

می تواند با ارائة شواهدی از 

یافته های علمی و پژوهشی 

از آن دفاع کند یا  آنها را با 

ذکر دلیل زیر سؤال برده و 

 نقد کند..

با تأمل مجدد بر تجربیات 

خود در موقعیت های واقعی، 

درک خود را از این تأمالت 

گیری از یافته های را با بهره 

علمی/ پژوهشی در قالب 

دانش قابل عرضه به دیگران 

 ارائه کند. 

                                                 
ای بر عهده مهارت آموزان است و بر اساس برنامه پیش بینی شده از سوی استاد مشاور قبل از ورود به عرصه عمل مطالعه خود خوان سرفصل درس توسعه حرفه -1

 منظور کسب آمادگی های الزم برای ورود به عرصه عمل صورت می گیرد. 
هدایت دانشجو را در سطح مدرسه بر عهده دارد باید از توانایی های حرفه ای و علمی بر اساس انتظارات برنامه درسی برخوردار باشد و معلم راهنمایی که مسئولیت  -2 

 برخوردار می شوند. تیازات...بتواند مسئولیت هدایت دانشجو را بر عهده بگیرد. این گروه از معلمان راهنما به عنوان معلمان همکار دانشگاه معرفی خواهند شد و از ام
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برنامه توسعه 

 ایحرفه

ای توانسته است نیاز های حرفه

خود را شناسایی نماید و آن را در 

قالب یک برنامه ارائه نماید، اما 

ارزیابی آن نشان دهنده دستیابی 

 به اهداف پیش بینی شده نیست.

توانسته است نیاز های 

ای خود را در قالب یک حرفه

برنامه ارائه نموده، و نتایج 

ارزیابی آن نشان دهنده 

چگونگی دستیابی یا عدم 

دستیابی  به اهداف پیش 

بینی شده به همراه دالیل و 

 شواهد کافی است.

توانسته است نیاز های 

ای خود را در قالب یک حرفه

ج برنامه ارائه نموده، و نتای

ارزیابی آن نشان دهنده 

چگونگی دستیابی یا عدم 

دستیابی  به اهداف پیش 

بینی شده به همراه راهبرد 

هایی برای توسعه یادگیری 

 ای است.های حرفه

توانسته است داده های جمع آوری  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.  

توانسته است داده های جمع 

آوری شده از عملکرد خود در 

موقعیت واقعی را تحلیل و 

خود  تفسیر کند و یافته های

را با استفاده از نقل قول ها 

 معتبر نماید.

توانسته است داده های جمع 

آوری شده از عملکرد خود در 

موقعیت واقعی را تحلیل و 

تفسیر کند و تحلیل و تفسیر 

خود از یافته ها را با استفاده 

از روش های مختلف معتبر 

 نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .2

 ای است که شامل:حرفههای یادگیری پیش بینی شده در این درس ناظر به تدوین برنامه توسعهفرصت 
الف( نیاز سنجی و مضمون یابی برنامه توسعه حرفه ای: برای شناسایی نیاز ها در شروع دوره )در پایان دوره آموزش های 

برای ورود به عرصه عمل یک نمونه تدریس در  نظری( یک بر اساس آموزش های نظری و جهت ارزیابی آمادگی های دانشجو
قالب تدریس خرد  ضبط و با مشارکت دانشجو و استا راهنما، معلم راهنما )گروه های آموزشی استان/ منطقه( مورد نقد و ارزیابی 

ی لحاظ نمودن در قرار می گیرد: تحلیل عملکرد دانشجو از منظر نزدیکی/ فاصله با اهداف/ استاندارد های حرفه ای دانشگاه برا
برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای، پاسخ به نیاز های دانش آموزان در سطح مدرسه، و نیز از منظر یافته های 
علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. حاصل این نشست تعیین نیاز ها و اهداف برنامه توسعه حرفه ای است. 

توافق شده )برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای( نسبت به تدوین طرح کلی برنامه  1وبدانشجو بر مبنای چارج
توسعه حرفه ای اقدام خواهد نمود. کلیات برنامه در نشست حضوری )توصیه می شود در قالب گروه های درس پژوهی برنامه 

به جهت تناسب با نیاز ها، تأثیر بر یادگیری دانش آموزان/ مورد نقد و بررسی قرار گیرد( مورد تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن 
پاسخگویی به نیاز های دانش آموزان و یافته های علمی پژوهشی )موضوعات تخصصی و دانش حرفه( مورد بررسی و نسبت به 

 نهایی شدن کلیات برنامه تصمیم گیری خواهد شد. 

موضوعات درسی که دانشجو مسئولیت تدریس آن را درمدرسه بر عهده ب( طراحی و تدوین برنامه توسعه حرفه ای: با توجه به 
دارد کار طراحی واحد های یاگیری آغاز و پس از تأیید آن توسط استاد راهنما/ معلم راهنما )در گروه های درس پژوهی( نسبت 

باشد توصیه می شود این فرایند  به تولید آن اقدام خواهد شد. از آنجایی که تولید واحد های یادگیری نیاز مند صرف زمان می
 پس از اتمام دوره آموزش های نظری آغاز و تا قبل از شروع سال تحصیلی واحد های یادگیری تولید شده آماده اجرا باشد . 

                                                 
مورد توافق در برنامه این چارچوب بر حسب نیاز ها یا تعامل میان استاد و دانشجو می تواند مورد بازنگری قرار گیر اما مبنای ارزیابی عملکرد دانشجو چارچوب  -1 

 توسعه حرفه ای است. 
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ج( اجرا و پایش: در مرحله اجرای واحد های یادگیری، مسئولیت نظارت و بازخورد دادن بر عهده استاد/ معلم راهنما )گروه های 
آموزشی( خواهد بود. دانشجو مسئولیت ثبت، تحلیل و تفسیر تجربیات و مستند سازی آن را برای بازنگری در برنامه توسعه حرفه 
ای برعهده دارد و مهمترین مستندات اطالعاتی است که انعکاس دهنده تأثیر اجرای واحد های یادگیری بر عملکرد تحصیلی 

وزان است. این مستندات شامل: نمونه کاربرگ ها، تکالیف یادگیری/ عملکردی حاصل دانش آموزان/ موفقیت تحصیلی دانش آم
 از اجرای برنامه .... است. 

د( ارزیابی: ارزیابی در طول فرایند اجرای برنامه توسه حرفه ای و در پایان آن مد نظر می باشد. گزارش خودکاوی روایتی تهیه 
معلم راهنما)گروه های آموزشی( و نسخه بازنگری شده برنامه توسعه حرفه/  شده از سوی دانشجو، گزارش ارزیابی استاد/

 یادگیری حرفه ای مجموعه مستنداتی است که دفاع پایانی بر اساس آن انجام می شود.
تجربیات حاصل از فرآیند یادگیری حرفه ای در قالب اقدام پژوهی/ درس پژوهی به کمک روایت های یا ژورنال های تاملی ثبت 

ضبط شده و مبنای تدوین گزارش خودکاوی روایتی مهارت آموز در پایان دوره خواهد بود. در پایان یافته های حاصل از  و
گزارش خود کاوی روایتی در قالب یک مقاله تدوین در این مقاله از داده های دست اول و بویژه از نوع روایی استفاده می شود و 

 ه یک ساله بر عهده دارد.مهم ترین سهم را در ارزیابی از دور

 چارچوب برنامه توسعه حرفه ای
  )با توجه به نیاز های حرفه ای شناسایی شده، دانش ها و مهارت های مورد نیاز و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان(منطق برنامه 

 اهداف: 
ها در طول حیات حرفه ای )هدف ای برای برنامه ریزی و توسعه قابلیت  توانایی شناخت  و ارزیابی ظرفیت های حرفه
 های خاص توسط دانشجو تدوین می شود(

 مالک ها و سطوح موفقیت 
 فعالیت ها/ روش/ منابع/ زمان 

 شواهد و مستندات 
 فرآیند 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

مدرسه با حضور مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهش در عرصه عمل، برگزاری نشست های فردی/ گروهی در سطح 
ای و هدایت آن صورت می گیرد. معلم راهنما یا  در دانشگاه با حضور استاد راهنما برای تحلیل و ارزیابی فرآیند یادگیری حرفه

استفاده از راهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن 
 کمک می کند.به تجربیات 

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی: ..............

 منبع فرعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصی

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
ارزشیابی پایانی: در ارزشیابی فرآیند از خود ارزیابی مهارت آموز به عنوان راهبرد اصلی ارزیابی استفاده می شود. این ارزیابی باید 
مستند به شواهد برگرفته از عملکرد فرد در موقعیت های واقعی و یافته های علمی و پژوهشی باشد. ارزیابی پایانی با حضور 

راهنما در دو شکل قابل اجرا است: الف( حضور استادان راهنما و معلم راهنما در کالس درس مهارت آموز  معلم راهنما، استادان
ای؛ ب( ضبط تدریس مشاهده تدریس و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

ما و معلم راهنما و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و توسط داوطلب از تدریس واقعی و مشاهده آن توسط استادان راهن
 ای. برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

 نمره 8خودارزیابی مهارت آموز در قالب گزارش پایانی/ مقاله: 
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 نمره  5ارائه یافته های داوطلب در قالب گزارش ارائه شود 
 نمره  6تدوین مقاله و پذیرش آن در همایش ها 

 نمره  7ین مقاله و ارائه آن در مجالت علمی ترویجی تدو
 نمره 8تدوین مقاله و ارائه آن در مجالت علمی و پژوهشی 

نمره. این  5ای نمره، اجرای تدریس و دفاع از عملکرد حرفه 7ارزیابی استاد و معلم راهنما از عملکرد مهارت آموز در طول دوره 
 مهارت آموز در آزمون جامع لحاظ خواهد شد.  نمره  عیناً به عنوان بخشی از ارزیابی
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 های متعددسرفصل دروس رشته آموزش متوسطه با گرایش -بخش دوم

 

 «ایپژوهش و توسعه حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن .3

هستند، خلق فرصت های یادگیری است که بر  های تربیت معلم امروزه با آن روبرویکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
توانایی معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت های واقعی تربیتی/ آموزشی تأثیرگذار باشد. درصورتی که در طول برنامه آموزش 

های تای دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی های مورد نیاز برای مواجهه با موقعیحرفه
از آنجا که،  .آموزان خود منتقل کنندورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانشنامعلومی که در آن غوطه

از تجربه را  های واقعی کالس درس است فرصت یادگیریروایت های شخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیت
به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزی این امکان را فراهم « درس پژوهی»و آموزش « ش رواییپژوه»کند، لذا آموزش ممکن می

می کند تا دانشجویان به شیوۀ روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و از طریق درس پژوهی قادر شود تجربه خود را با دیگری 
بتوانند از این توانایی برای تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط  مطرح نماید و با نقادی دیگران به اصالح خود بپردازد و در آینده

 ای خویش بهره بگیرند. آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفه

 مشخصات درس

 نوع درس:  نظری/عملی

 1+1تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

 ای نام درس: پژوهش و توسعه حرفه

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ 

، تجربیات شخصی خود/ دیگری را از موقعیت درس پژوهیبا آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی و 

ای های آموزشی/ تربیتی مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و از این تجربیات برای توسعه ظرفیت های حرفه

 استفاده کنند. 
 شایستگی اساسی:

pck  3& 3-1کد-

3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

با تأمل بر یک روایت/  روایت تجربه

آن را در  تجربه جدید

قالب یک داستان ساده 

با جزئیات کم روایت 

 می کند.

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در قالب 

و  داستانی با جزئیات

پیچیدگی ها روایت می 

 کند.

 

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در 

و  قالب داستانی با جزئیات

پیچیدگی هایی که 

ات، منعکس کننده احساس

افکار و توالی منطقی آن 

ها، روند ها و.. است را  

 روایت می کند.

تأمل بر تجربه خود و 

 دیگری

بر روایت خود و 

دیگری تأمل کرده و 

ها، واکنشها، و کنش

های رفتارها، دیدگاه

های بر دیدگاه

های داستان تأمل شخصیت

می کند و  می تواند با 

ارائة شواهدی از یافته های 

با تأمل مجدد بر تجربة 

تفکر خود/ روایت درک 

خود را از این تأمالت را با 

بهره گیری از یافته های 
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افراد حاضر در موقعیت 

را در بیان تجربیات 

مورد توجه قرار داده 

 است. 

علمی و پژوهشی از آن 

دفاع کند یا  آنها را با ذکر 

دلیل زیر سؤال برده و نقد 

 کند.

می/ پژوهشی در قالب عل

دانش قابل عرضه به 

 دیگران ارائه کند. 

توانسته است داده  تحلیل و تفسیر

های جمع آوری شده 

را طبقه بندی نموده و 

ارتباط میان طبقات را 

برقرار کند، اما نتوانسته 

آن را تحلیل ساختاری 

 نماید.  

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل و 

و یافته های  تفسیر کند

خود را با استفاده از نقل 

 قول ها معتبر نماید.

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل 

و تفسیر کند و تحلیل و 

تفسیر خود از یافته ها را 

با استفاده از روش های 

 مختلف معتبر نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات

 تجربه، یادگیری از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیری ماهیت

 ای برای پژوهش در عملروایت نویسی وسیله
 ای پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه

  چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن 

 انواع پژوهش روایی

 

 تکلیف عملکردی: 

ای در با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه
 قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید.

کند(. )البته قالب مذکور  ها و مراحلش ارائهیک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالة مروری با ذکر ویژگی
 قبالً باید توسط استاد توضیح داده شود.

 فصل دوم: ابزار های گردآوری اطالعات
 ماهیت اطالعات در پژوهش روایی

 ابزار های گردآوری اطالعات در پژوهش روایی

 یادداشتهای میدانی از تجربه های مشترک -

 دفترچه یادداشت های روزانه -

 مصاحبه ها -

 داستان گویی -

 ه نگارینام -

 های خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته -

 سایر منابع -
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 فرآیند تحلیل داده ها

 ها برای تحلیل، آماده کردن داده -

 انجام تحلیل های مختلف -

 هادرک عمیق و عمیق تر داده -

 ها و تفسیر معنای کالن بازنمایی داده  -

 معنا دهی به داده ها

 تکلیف عملکردی: 

ای از ابزار های جمع آوری اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را نمونه
 در یک جدول به نمایش بگذارد/ در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 یک 

منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 
 های خود را گزارش نماید. 

 فصل سوم: کد گذاری
 انواع کدگذاری 

  1کد گذاری اولیه -

 2مرور کد های اولیه -

 3کد گذاری محوری -

 مرور کد ها و طبقه بندی داده ها -

 مضامین/ مفاهیم -

 عمق و بینش برای ایجاد ارتباط -

 تکلیف عملکردی: 

فرایند کدگذاری و طبقه بندی را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روی تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و 
 یافته ها/ بینش حاصل از واکاوی تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد. 

 فصل چهارم: تحلیل ساختاری

 فرآیند تحلیل ساختاری

 ی حذفقاعده -

 حذف شدید -

 تعمیم -

 ساختن -

 قاعده صفر -

 تحلیل سه بعدی: 

                                                 
1 - Initial/Open coding  
2 - Selective coding  
3 - Axial coding  
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داشتن ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی برای دربرتعامل: تعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش -

 های آنان سایر افراد و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه

ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات تداوم: بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ -

  احتمالی است

های متفاوت موقعیت: اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه -

 ها شخصیت

 تکلیف عملکردی: 
ن)همکالسی ها/ معلمان( را با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری/ تحلیل سه بعدی مجموعه تجربیات شخصی/ تجربیات سایری

 تحلیل و یافته ها را گزارش کند. 

 فصل پنجم: اعتبار بخشی 

 روایی و اعتبار در پژوهش روایی

 همکاری با شرکت کنندگان 
 بیان دوباره روایت ها 
 استفاده از نقل قول ها

 رعایت مسایل اخالقی 
 محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 

 فته های علمیاستفاده از نظریه ها و یا
 چگونه یافته های پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

 تکلیف عملکردی: 

یافته های حاصل از تکلیف عملکردی در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازی/ همکاری با شرکت کنندگان/ یافته های 

 علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید. 

 فصل ششم: درس پژوهی

 برنامه درس پژوهی :چگونگی تدوین 

 تشکیل گروه درس پژوهی

 تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه
 برنامه ریزی و تدوین جدول فعالیتهای اجرایی گروه

 انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه

 تعریف مساله و انتخاب موضوع 

 روش های نیاز سنجی

 پیش بینی شرایط و نیازمندیهای اجرای درس پژوهی

 فعالیت یادگیری: 

با مشارکت در بحث موضوعاتی را برای فعالیت درس پژوهی مطرح می کند . همچنین سواالتی را برای شرح بیشتر موضوعات 
 مطرح می نماید .

 فعالیت عملکردی: 
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 در قالب کارگروههای دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند .
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینة پژوهش روایی، برگزاری کارگاه آموزشی برای آموزش پژوهش 
روایی با استفاده از رویکرد توسعه فردی و به کمک واکاوی تجربیات شخصی صورت می گیرد. استفاده از راهبردهای 

ک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات مشارکتی، برای به اشترا
 کمک می کند.

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی:

 پژوهش روایی دکتر عطاران )در دست تألیف(-
 .  1392درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، دکتر رضا ساکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  -

 رعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصیمنبع ف

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
ارزشیابی پایانی: از آنجایی که هدف این درس یادگیری از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر 

الیت ها در طول ترم بر اساس مستندات دارای اهمیت است. ارزیابی اساس تحلیل )توصیف( و تفسیر تجربیات حاصل از فع
استاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردی دانشجو در طول و شرکت در سمینار های کالسی برای ارائه یافته ها/ به 

 اشتراک گذاشتن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد. 
ای بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش شخصی و نقش آن در توسعه توانایی های حرفه تفسیر دانشجو از تجربیات

 نمره 10عملکرد پایانی 
 نمره  10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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 «فنون راهنمایی و مشاوره»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1
راهنمایی مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به منظور حاداکثر اساتفاده از تواناایی هاای باالقوه در طاول 
زندگی درباره فرد اعمال می شود. مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شاود تاا 

اذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و ساازنده را پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخ
 طرح ریزی کند و بدان ادامه دهد. 

راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان برای معلمان مطرح بوده اسات. از طریاق 
وانایی ها و محدودیت های داناش آماوزان پای برد،یکای از وظاایف اساسای معلماان خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به ت

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
دانشجو معلماان در دوران تحصایل خاود باا  مبانی،اصول و روش های راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است

مبانی، اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره ای خاود 
محسوب مای را به خوبی ایفا نمایند. همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره 

های الزم در آنها برای کسب مهارتهای پایه حرفه ای فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشااوره شود که آمادگی
   می باشد.

ـــــات  مشخص

 درس

نااوع درس: نظااری 

  2تعداد واحد: 

 32زماااااان درس: 

 ساعت

 فنون راهنمایی و مشاورهنام درس: 

 این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان

با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش 
از مبانی و اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش پی ببرد و با نقش 
مشاوره ای معلمان در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود.همچنین از فنون و روش های شناخت دانش آماوزان 
و رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیات واقعای مدرساه بکاار 

 ببرد.
ه در موقعیت های واقعی مدرساه بهاره بارده و باا دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول مشاور

در زمیناه هاای شناختی که ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کند بتواناد 
 شغلی و سازشی به آنها کمک نماید. -تحصیلی

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  ــد ک

2-1& 3-3& 

4-3& 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

محتـــوایی و دانـــش 

ـــایی  ـــوعی راهنم موض

 ومشاوره و انواع آن

در موردمباحااث اساساای 

راهنماااااااااااااایی و 

مشاااااوره،فنون و روش 

هااای مشاااوره صاارفاً 

اطالعات ارایاه شاده را 

جماااع آوری و بااادون 

ارایااه تحلیاال حاصاال از 

مقایسااااه آنهااااا، آن را 

 گزارش نموده است.  

موضااااوعات اساساااای 

راهنمایی و مشاوره و انواع 

مقایساه قارار آن را ماورد 

داده و یافته های خاود را 

در قالااب یااک گاازارش 

 منسجم ارایه نموده است

مباحث اساسی راهنماایی 

و مشااااوره واناااواع آن، 

تفاااوت وتشااابه مفاااهیم 

ورابطه آنها باا یکادیگررا 

مااورد مقایسااه و ارزیااابی 

قرارداده و دالیل خاود را 

در قالااب یافتااه هااا بااه 

صااورت یااک گاازارش 

 ه است.منسجم ارایه نمود
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نقش و وظایف کارکنـان 

ــا  ــه ب ــه در رابط مدرس

ـــایی و  ـــد راهنم فراین

 مشاوره دانش آموزان

دربااره نقاش و وظااایف 

کارکناااان مدرساااه  در 

مورد راهنمایی و مشاوره 

دانااش آمااوزان صاارفاً 

اطالعات ارایاه شاده را 

جمع آوری و بدون ارایه 

تحلیل حاصل از مقایسه 

آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

نقش و وظاایف کارکناان 

مدرسااااه را در فراینااااد 

راهنمایی و مشاوره دانش 

آموزان مورد مقایسه قارار 

داده و یافته های ناشی از 

ایاان مقایسااه را در قالااب 

یک گزارش منسجم ارایه 

 نموده است

نقش و وظاایف کارکناان 

مدرسااااه را در فراینااااد 

راهنمایی و مشاوره دانش 

آمااوزان وتفاااوت وتشااابه 

یکاادیگررا مااورد آنهااا بااا 

مقایسه وتجزیه و تحلیال 

قرارداده و یافته های خود 

را بااه صااورت مکتااوب 

 گزارش نموده است.

رویکردهــای اساســی 

مشاوره و روان درمانی و 

 کاربردهای آنها 

درباره رویکردهای اصلی 

مشاااوره و روان درمااانی 

صاارفاً اطالعااات ارایااه 

شاااده را جماااع آوری و 

بااادون ارایاااه تحلیااال 

حاصل از مقایساه آنهاا، 

آن را گااازارش نماااوده 

 است.  

مفاااااااهیم اساساااااای 

رویکردهای اصلی مشاوره 

و روان درمااانی را مااورد 

مقایسه قارار داده و یافتاه 

های خود را در قالب یاک 

سااجم ارایااه گاازارش من

 نموده است

مباحث مهم رویکردهاای 

اصااالی مشااااوره وروان 

درمااانی وتفاااوت وتشااابه 

آنهااا بااا یکاادیگررا مااورد 

مقایسه و ارزیابی قرارداده 

و دالیل خود را در قالاب 

یافته ها به صاورت یاک 

گاازارش منسااجم ارایااه 

 نموده است.

برنامه های راهنمـایی و  

مشاوره در نظام آموزش 

 و پرورش 

اره برناماااه هاااای دربااا

راهنمااایی و مشاااوره در 

نظام آموزش و پارورش 

جهااان وایااران صاارفاً 

اطالعات ارایاه شاده را 

جمع آوری و بدون ارایه 

تحلیل حاصل از مقایسه 

آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

برناماه هاای راهنمااایی و 

مشااااوره در آماااوزش و 

پرورش ایران را باا ساایر 

کشورهامورد مقایسه قارار 

ده و دالیاال خااود را در دا

قالب یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است

برنامه هاای راهنماایی و 

مشااااوره در آماااوزش و 

پاارورش ایااران وتفاااوت 

وتشابه آن با برنامه هاای 

مشاوره درسایر کشورها را 

مااورد مقایسااه و ارزیااابی 

قرارداده ویافته های خاود 

را به صورت مکتاوب ودر 

قالاااب یاااک گااازارش 

 نموده است. منسجم ارایه

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 :مباحث اساسیفصل اول

 اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره -
 فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش -
 تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران -



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  153

 

 راهنمایی و مشاوره در اسالم -
 راهنمایی مفهوم و تعریف -
 اصول و اهداف راهنمایی  -
 خدمات راهنمایی  -
 مفهوم و تعریف مشاوره -
 اصول و اهداف مشاوره  -
 خدمات مشاوره -
 مفهوم و تعریف مشورت -
 تعریف روان درمانی-
 تفاوت بین مشورت،راهنمایی ، مشاوره و روان درمانی  -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -1
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت های آنها -3

 : فعالیت عملکردی
 آن در کالس درستحلیل و مقایسه اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش  -

 : انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهای آنفصل دوم
 انواع راهنمایی از نظر موضوع -
 انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا -
 انواع مشاوره از نظرموضوع -
 انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا -
 الگوهای رایج راهنمایی -

 :فعالیت یادگیری
 ده مطالعه مطالب از منابع معرفی ش -1
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت های آنها -3
 مقایسه الگوهای  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت های آنها -4

 : فعالیت عملکردی
 هنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه الگوهای را -1
 تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه  -2

 : روش ها و فنون راهنمایی و مشاورهفصل سوم
 تعریف روش و فن -
 روش های راهنمایی و مشاوره-
راهنمایی)مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حاال نویسای،واقعه نویسای،مقیاس درجاه بنادی رفتاار،گروه سانجی،مطالعه فنون  -

 موردی،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون های روانی(
قرارداد  فنون مشاوره)گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، -

بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازی، تفسیر و بینش، رهبری، ایفای نقش، تسکین یاا آرام بخشای، 
 ارجاع(
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 مهارت های مشاوره  -
 

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -1
 سوی مدرس مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از -2
 مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت های آنها -3
 مشاهده اجرای فنون مشاوره توسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب -4

 : فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
 -3و اجرای یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و ....، و ارایه گزارشی ازآنها باه مادرس   طراحی -2

 بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
خود )مستقیم/ فیلم (در ماورد یاک نفار از داناش اجرای فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات  -4

 تصویری و کتبی آن به مدرس -آموزان و ارایه گزارش صوتی
 : نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزانفصل چهارم

 نقش و وظایف مدیرمدرسه -
 نقش و وظایف معلم مدرسه -
 نقش و وظایف مشاورمدرسه -
 یف مربی پرورشی مدرسهنقش و وظا -
 نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره  -
 نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره -
 نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 شده از سوی مدرسمشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح  -2
مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت  -3

 های آنها
 : فعالیت عملکردی

درساه  و تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشااوره م -1
 ارایه گزارش آن در کالس درس

 : جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورشفصل پنجم
 برنامه های راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 نقش و عمل مشاور در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 آموزش و پرورش ایرانساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در   -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزی وخانواده در مناطق آموزش و پرورش -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها -
 مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی -
 تفاوت های فردی در بین دانش آموزان مدرسه - 
 در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزاندر نظر گرفتن تفاوت های فردی  -
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 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت های آنها -3
 وزان از نظر تفاوت های فردی در ابعاد مختلفمقایسه دانش آم -4

 : فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
ارایاه گازارش کتبای  تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و -2

 آن به مدرس
مقایسه تفاوت های فردی دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایاه گازارش کتبای آن باه  -3

 مدرس
 : رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانیفصل ششم  
 مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی -
 نهرویکردهای درمانی متمرکز بر زمی -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر هیجانات -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر تفکر و باور -
 رویکردهای درمانی متمرکز برعمل و رفتار -
 رویکردهای درمانی یکپارچه نگر و التقاطی -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 ای طرح شده از سوی مدرسمشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش ه -2
 مقایسه رویکردهای درمانی مختلف و بیان تفاوت های آنها -3

 : فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
دانشاجویان رشاته مشااوره و ارایاه  تحلیل کاربرد رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط -2

 گزارش کتبی آن به مدرس

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به 

ست. برقراری ارتباط میان آموخته های همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده ا
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محایط آموزشای،برقراری پیوناد میاان نظار و 
عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیات هاای عملکاردی توساط مادرس از 

رس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری داناش نظاری راهنماایی و مشااوره راهبردهای تدریس این د
توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مستقیم نیاز مساتلزم مطالعاه فاردی و درک 

 شناختی فرد در موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.

 . منابع آموزشی4

 لی:منابع اص
 (. اصول و مبانی مشاوره. ترجمه مهدی گنجی، تهران، نشر ساواالن.1390گالدینگ، ساموئل .تی) -
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 (. مقدمات راهنمایی ومشاوره. تهران، انتشارات رشد.1390شفیع آبادی، عبداهلل ) -

 منابع فرعی:
 (. کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین1391اصغری پور، حمید) - 
 (. زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد 1386گیبسون، رابرت و میشل، ماریان) - 
 (. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، تهران، انتشارات رشد 1379صافی ، احمد) - 
 ، نشر دانژه (. فنون مشاوره و روان درمانی، تهران1391تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن ) - 
 (. اصول و روش های راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 1371حسینی بیرجندی، سید مهدی )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری )باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبی( به میزان 
 نمره2فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسیارزشیابی 

 نمره 8ارزشیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف )فعالیت( عملکردی
ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام مای شاود. 

 دگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.مبنای ارزیابی تکالیف )یا
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 «روانشناسی تربیتی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

تدریس فعالیت هدفمندی است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش است. چرا که در شرایط فعلی 

معلمای همواره خود را با این پرسش های جدیدی روبرو می بییند و نیازمند آن هستند تا با مسئله ها و موقعیت های پیش بینی 

س درس می آوردند/ روبرو هستند به شیوه خالقانه ای برخورد نمایند. آن ها به طور شنده ای که دانش آموزان با خود به کال

ای خود پاسخ دهند: چه اهدافی برای یادگیری دارای بیشترین مداوم باید به پرسش هایی از این دست در فرآیند عمل حرفه

ان در خلق موقعیت های یادگیری اثر بخش ارزش است؟ دانش آموزان از چه توانمندی ها و ظرفیت هایی برخوردارند؟ نقش آن

چیست؟ چگونه می توانند از موفقیت ها و خطا های خود برای اتخاذ تصمیمات در آینده بهره بگیرند؟ مطالعه روانشناسی تربیتی 

وبرو می به دانشجو معلمان کمک خواهد کرد تا از یافته های علمی پژوهشی برای پاسخ به مسئله ها یا  پرسش هایی که با آن ر

 شوند استفاده نموده و بتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها و نیز متراکم شدن تجربیات خود در آینده کمک کنند. 

 شخصات درس

 نوع درس:  نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 -پیشنیاز: 

 نام درس: روانشناسی تربیتی

 یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد

نقش یافته های علمی در زمینه تدریس اثر بخش تصمیمات آموزشی/ و تربیتی اتخاذ شده  با شناخت

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

 شایستگی اساسی:

 ck&Pk 1-1کد& 

2-1&1-2&2-2  

&3 -2 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

یافته های 

 علمی

-در بررسی منابع علمی

پژوهشی  توانسته است 

اطالعات معتبری را جمع 

آوری کند اما، آن را در 

قالب یک مقاله منسجم 

 ارائه نکرده است. 

 -در بررسی منابع علمی

پژوهشی توانسته است 

اطالعات معتبری را جمع 

آوری کرده و آن را در 

قالب یک مقاله منسجم 

 ارائه کند.

 -علمی در بررسی منابع

پژوهشی توانسته است 

اطالعات به روز و معتبری 

را جمع آوری کرده و آن را 

در قالب یک مقاله منسجم 

به همراه پیشنهادت 

 کاربردی ارائه کند.

تدریس 

 اثر بخش

در بررسی عملکرد معلم 

در کالس درس توانسته 

است برخی از مالک 

در بررسی عملکرد معلم در 

کالس درس توانسته است 

مالک های تدریس اثر 

در بررسی عملکرد معلم در 

کالس درس توانسته است 

مالک های تدریس اثر 
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های تدریس اثر بخش را 

شناسایی کند اما 

نتوانسته ارتباط میان آن 

ها را برای تأثیر گذاری 

بر یادگیری دانش آموزان 

 تحلیل نماید. 

بخش را شناسایی نموده و 

رابطه میان آن ها به جهت 

تأثیر بر یادگیری دانش 

 وزان تحلیل نماید.آم

بخش را شناسایی نموده و 

رابطه میان آن ها به جهت 

تأثیر بر یادگیری دانش 

آموزان تحلیل نماید و 

پیشنهاداتی برای لحاظ 

نمودن ویژگی ها و 

موقعیت های فردی دانش 

 آموزان ارائه کند. 

کاربرد 

 یافته ها

در بررسی موقعیت 

آموزشی و تربیتی در 

سطح مدرسه میزان تأثیر 

پذیری تصمیمات از 

نظریه های را بدون 

مستند نمودن کاربرد ها 

به پژوهش های رشدی 

)نظریه های رشد( تحلیل 

 کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی 

و تربیتی در سطح مدرسه 

میزان تأثیر پذیری 

ظریه های تصمیمات از ن

رشدی را با استناد به 

کاربرد نظریه ها در 

پژوهش های تربیتی 

 تحلیل کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی 

و تربیتی در سطح مدرسه 

میزان تأثیر پذیری 

تصمیمات از نظریه های 

تربیتی را با استناد به 

کاربرد نظریه ها در 

پژوهش های مختلف 

بررسی و با توجه به 

فرهنگی  تموقعیت و باف

اجتماعی/ تفاوت های 

فردی پیشنهاداتی ارائه 

 کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 کلیات فصل اول: 

 تعریف روانشناسی -

  موضوعات و گرایشهای روانشناسی -

 کاربرد روانشناسی در آموزش -

 تکلیف یادگیری: 

مقاالت علمی پژوهشی در خصوص نقش روانشناسی در آموزش و تحوالت آن را مطالعه و یافته ها را در قالب یک مقاله کوتاه 

 ارائه نماید. 

 فصل دوم: روانشناسی تربیتی

 تعریف روانشناسی تربیتی -

 روانشناسی تربیتی و تدریس اثر بخش -

 معلمان کارآمد -
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 روشهای پژوهش در روانشناسی تربیتی -

 یف یادگیری:تکال

مقاالت علمی پژوهشی در خصوص تدریس اثر بخش و ویژگی های آن/ روش های پژوهش در روانشناسی تربیتی را مطالعه و 

 یافته های خود را در گزارشی مبنی بر چگونگی استفاده از یافته ها یا راهکار ها ارائه نماید. 

 فصل سوم: رشد

 رشد انسان -

 رشد چیست؟ -

 رشد شناختی -

 اجتماعی و عاطفیرشد  -

 رشد اخالقی -

 تکالیف یادگیری:

دید گاه های مختلف در زمینه ابعاد رشد را مطالعه و در قالب یک جدل مقایسه ای شباهت ها و تفات های دیدگاه ها را گزارش 

 نماید. 

 فصل چهارم: تفاوت های فردی

 عوامل مؤثر بر رفتار -

 احساس و ادراک -

 هوش -

o هوش و مسئله طبیعت و تربیت 

o  هوش و رشد شناختی 

o دید گاه های مختلف درباره هوش 

 شیوه های یادگیری و سبک تفکر -

 شخصیت و خلق و خو -

 انگیزش ، آموزش و یادگیری -

 تفاوت های فرهنگی و جنسیتی -

 تکالیف یادگیری:

پژوهش های انجام شده در زمینه تفاوت های فردی را در حوزه های مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از داللت های این 

 یافته ها برای تدریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کند. 

 تکلیف عملکردی: 

 طالعه و تأثیرات آن تحلیل نماید.با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم/ مربی را در مواجهه با تفاوت های فردی م

 فصل پنجم: فرآیند های شناختی

 سطوح پایین فرایند های شناختی -
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 فرآیند های شناختی پیچیده -

 درک مفهوم -

 تفکر -

 حل مسئله -

 خالقیت -

 تکلیف یادگیری: 

روش های بکارگیری فرآیند های شناختی را در کتاب های درسی برسی و نمونه ای از این مهارت ها را شناسایی و چگونگی 

 آموزش آن را مورد نقد و برسی قرار دهد. 

 روش های پروش خالقیت در آموزش موضوعات درسی مختلف را مطالعه و یافته های خود را به کالس گزارش نماید. 

 یریت کالس درسفصل ششم: مد

 اصول کلی مدیریت کالس -

 شیوه های مدیریت کالس -

 فضای مطلوب برای یادگیری -

 پیشگیری از مشکالت رفتاری -

 مداخله های خاص برای تغییر رفتار  -

o قرار داد گروهی 

o  قرارداد فردی 

o بازی رفتار خوب 

o دوری موقت 

 تکلیف عملکردی: 

یک کالس درس/ موقعیت تربیتی در سطح مدرسه را مشاهده، و گزارشی از روش های مدیریت بکارگرفته شده تهیه و نتایج را 

 به همراه نقد و بررسی و مبتنی بر یافته های علمی گزارش نماید. 

 فصل هفتم: کودکان با نیاز های ویژه

 دانش آموزان مبتال به ناتوانی -

 اختالالت حسی -

 جسمیاختالالت  -

 کم توان ذهنی -

 اختالالت زبانی و گفتاری -

 ناتوانی های یادگیری -

 اختالالت رفتاری و عاطفی -

 کودکان تیزهوش -
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 کودکان سرآمد  -

 تکلیف یادگیری: 

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

 گزارش نماید. آموزان را برسی و 

با مراجعه به منابع علمی روش های ارائه خدمات به دانش آموزان با نیاز های ویژه را در سایر کشور ها مطالعه و یافته ها را 

 در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

های علمی در زمینه تدریس و کاربرد آن در استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه نظریه 

موقعیت های آموزشس/تربیتی، بکارگیری راهبرد های شناختی برای مطالعه ویژگی های رشدی/تفاوت های فردی در 

موقعیت های آموزشی/ تربیتی )کالس درس و مدرسه(، تحلیل و ارائه پیشنهاداتی برای ارتقاء سطح اثر بخشی تصمیمات 

 الس درس/ مدرسه.معلم/ مربی در ک

 . منابع آموزشی4

 1391بنتهام ، سوزان ،روانشناسی کاربردی برای معلمان ،مترجم موحد ،رابعه ،ناشر ،ارجمند  .1

سانتراک ،جان دبلیو ،روان شناسی تربیتی ،ترجمه سعیدی شاهده وهمکاران ، نشر موسسه خدامات فرهنگی رسا ،  .2

1391 

 1385ناسی یادگیری و آموزش ( انتشارات آگاه ،سیف علی اکبر ،روانشناسی پرورشی )روانش .3

 

 1389فونتانا ، دیوید ،روانشناسی کاربردی برای معلمان ،ترجمه فروغان ، مهشید ،ناشر ارجمند  .4

گالور ، جان ای ،برونینگ ،راجر اچ ، روانشناسی تربیتی اصول وکاربرد آن ، ترجمه خرازی ، علینقی ،مرکز نشر  .5

 دانشگاهی

  الینر ،دیوید سی ، روانشناسی تربیتی ،ترجمه خوی نژاد،غالمرضا وهمکاران ،انتشارات حکیم فردوسیگیج ،نیت ل ، بر .6

 1386لفرانسوا ،گای ، روانشناسی برای معلمان ،ترجمه فرجامی ،هادی ،انتشارات به نشر ف .7

ترجمه اسد پور ،ساسان ولفگانگ ،چارلز ،اچ،حل مشکالت انضباطی ومدیریت کالس روشها والگوهایی برای معلمان ،  .8

 1391، انتشارات مدرسه 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  12ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  8ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پای

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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شناسی/ عربی/  طراحی و تولید واحد یادگیری در دبیری  تربیت بدنی/ ریاضی/ زیست»سرفصل درس 

 «شیمی/ علوم اجتماعی فیزیك/ زبان و ادبیات فارسی/ دینی و قرآن/ زبان انگلیسی/  

 . معرفی درس و منطق آن1
بتوانند در راستای اهداف نظام آموزشی فرصت های یادگیری نظامندی را طراحی کنند که تفاوت های فردی، معلمان باید 

بتواند  بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیری را مد نظر قرار داده و، و نیز تأثیرات دانش آموزان عالیق و روش های یادگیری
این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی  موفقیت یادگیرندگان را تضمین نماید.

بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناسای مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت های واقعی تجربه نمایند. در چنین شرایطی 
ای از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست خواهند زد و طرحهای اثربخشی را برای پاسخ به معلمان بجای اجرای طرح ه

 نیاز یادگیرندگان در موقعیت های منحصر بفرد تولید خواهند کرد. 
 مشخصات درس

نوع درس:  

 نظری/عملی
  1+1تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

شناسی/ عربی/  فیزیك/ ری  تربیت بدنی/ ریاضی/ زیستطراحی  و تولید واحد یادگیری در دبینام درس: 

 زبان و ادبیات فارسی/ دینی و قرآن/ زبان انگلیسی/  شیمی/ علوم اجتماعی

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با تحلیل برنامه درسی/ استاندارد های محتوا در یک حوزه یادگیری یک واحد یادگیری طراحی، تدوین، اجرا و و بر اساس نتایج 
 ارزیابی آن را مورد بازنگری قرار دهد. 

 شایستگی اساسی:

ck&pk& pck  کد

2-1& 2-2& 1-3 

& 2-3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

منطق و 

اهداف و 

 محتوا

در تبیین چیستی، چرایی و چگونگی 

منطق واحد یادگیری ارتباط آن ها را با 

یکدیگر برای مشخص نمودن ماهیت 

اهداف و محتوای واحد یادگیری تعیین 

 تکلیف نکرده است.

در تبیین چیستی، چرایی و 

چگونگی منطق واحد 

یادگیری ارتباط میان 

اهداف و محتوای واحد 

یادگیری مشخص شده 

 است.

، چرایی و چگونگی تبیین چیستی

شده در منطق واحد یادگیری به 

وضوح برای اهداف و محتوای 

واحد یادگیری تعیین تکلیف نموده 

 است. 

واحد یادگیری طراحی شده شامل کلیه  طراحی

مؤلفه ها است اما عناصر آن به صورت 

نظام مند و هماهنگ از یکدیگر 

 پشتیبانی نمی کند.

 واحد یادگیری طراحی شده

شامل کلیه مؤلفه ها است 

و  عناصر دارای انسجام و 

 هماهنگی است.

واحد یادگیری طراحی شده شامل 

کلیه مؤلفه ها است و  عناصر 

دارای انسجام و هماهنگی است 

به گونه ای که منطق واحد 

یادگیری در هر یک از عناصر 

 انعکاس یافته است. 

نقد و 

 ارزیابی 

یادگیری گزارش اجرای و ارزیابی واحد 

منعکس کننده برخی از نقاط قوت و 

ضعف برجسته واحد یادگیری است و 

پیشنهادات منجر به اصالح/ بهبود 

 واحد یادگیری نمی شود.

گزارش اجرای و ارزیابی 

واحد یادگیری منعکس 

کننده نقاط قوت و ضعف 

واحد یادگیری است و 

پیشنهادات منجر به ایجاد 

انسجام و بیشتر واحد 

گزارش اجرای و ارزیابی واحد 

یادگیری منعکس کننده نقاط قوت 

و ضعف واحد یادگیری است و 

پیشنهادات منجر به ایجاد انسجام 

و تأثیر گذاری بیشتر بر نتایج 

 یادگیری دانش آموزان است.
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 ده است.یادگیری ش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات طراحی واحد یادگیری

 رویکرد برنامه درسی و ارتباط آن ساختار واحد یادگیری 
 ارتباط واحد های یادگیری در ساختار یک موضوع درس

 ارتباط ساختار/مدل و عناصر واحد یادگیری

 منطق واحد یادگیری )چرایی(
 اهداف/ پیامد های یادگیری )چیستی(

 وسعت و توالی واحد یاگیری
 فرصت های یادگیری )چگونگی(

 دگیری: تکلیف یا
چند نمونه واحد های یادگیری را از منطر منطق واحدیادگیری و ارتباط اجزاء آن را با یکدیگر با توجه به منطق آن بررسی و 

 تحلیل و نقش آن را در هماهنگی عناصر واحد یادگری گزارش نماید.

 تکلیف عملکردی: 
 و چگونگی تدوین نماید. برای یک واحد یادگیری متن منطق آن را با توجه به چیستی، چرای 

 فصل دوم: استاندارد های محتوا و سازماندهی آن

 ایده کلیدی 
 مفاهیم اساسی 

 ترسیم نقشه مفهومی 
 حقایق و اطالعات جزئی

 مهارت های اساسی
 ترسیم نمودار مهارت ها

 ارتباط نقشه مفهومی، نمودار مهارت ها و حقایق و اطالعات جزئی با پیامد ها
 تعیین سطح توانایی دانش آموزان 

 بازتعریف پیامد های یادگیری

 تکلیف عملکردی: 
با تحلیل استاندارد های محتوا/ اهداف در برنامه درسی برای آموزش یک ایده کلیدی مفاهیم/ مهارت اساسی مرتبط با آن در 

ارتباط حقایق و اطالعات جزئی را با آن به  برنامه درسی یکی از موضوعات درسی نقشه مفهومی/ نمودار مهارت ها را ترسیم و
 نمایش بگذارد.

 فصل سوم: سازمان دهنده ها
 طبقه بندی پیامد های یادگیری

 دهنده مرکزی/ پایهسازمان 
 وابسته به دنیا 
 وابسته به مفهوم 
 وابسته به کاوشگری 
 وابسته به یادگیری 
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 وابست به کاربرد ها 
 ( سازمان دهنده آموزشی )ایده کلیدی

 معیار ها )انعطاف، قابلیت، تناسب( 
 شناسایی عنوان ها 

 تکلیف عملکردی: 
 با توجه به نقشه مفهومی/ نمودار مهارت ها روش سازمان دهنده را برای تولید واحد یادگیری مشخص و آن را تبیین نماید. 

 فصل چهارم: فرصت های یادگیری 
 انتخاب راهبرد آموزشی اصلی/ کلی

 دیانتظارات عملکر
 پرسش های اساسی

 بافت و زمینه فرهنگی/ اجتماعی
 دانش و تجربیات پیشین 

 برانگیختن
 سبک های یادگیری

 مهارت های فراشناخت
 تکالیف یادگیری 

 نظم منطقی فرصت های یادگیری

 تکلیف عملکردی: 
عملکردی، سبک های با توجه به سازمان دهنده های مشخص شده فرصت های یادگیری را با در نظر گرفتن انتظارات 

 یادگیری، مهارت های فراشناختی و... طراحی و تولید نماید.

 فصل پنجم: ارزشیابی
 پیامد های یادگیری و مالک های سنجش

 راهبرد های سنجش
 رسمی 
 غیر رسمی 
 خود ارزیابی

 ارزشیابی توسط همساالن
 ارزشیابی توسط معلم

 ارزشیابی از واحد یادگیری
 بهبود دهیم؟چگونه یادگیری  را 

 تکلیف عملکردی: 
 پیامد های یادگیری واحد یادگیری طراحی شده را در قالب راهبرد های رسمی و غیر رسمی تدوین نماید.  .1
واحد یادگیری طراحی شده را در یک موقعیت آموزشی اجرا و نتایج ارزشیابی از عملکرد یادگیرندگان را برای اصالح/  .2

 ده قرار دهد. ارتقاء واحد یادگیری مورد استفا

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
از روش مستقیم برای مطالعه و تحلیل برنامه درسی و سایر منابع علمی برای طراحی واحد یادگیری، و از روش حل مسئله برای 

 طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه واحد یادگیری می شود. 
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 . منابع آموزشی4

 -منبع اصلی:

 ارزشیابی یادگیری. راهبردهای 5
 ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری .... 

-ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری و فعالیت های عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت

 نمره  6های گروهی 
 نمره  14کارتولیدی: مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی 

ه بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرند
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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/ شناسیستیریاضی/ زتربیت بدنی/   یریدبدر و کاربرد آن  سیتدر هایصول و روشا»سرفصل درس 

 «ی/  شیمی/ علوم اجتماعیسیو قرآن/ زبان انگل ینی/ دیفارس اتیعربی/  فیزیك/ زبان و ادب

 . معرفی درس و منطق آن1
های آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم تدریس در تمامی نظام

فعالیتی موقعیتی است که شکل موثر آن بر بنیاد دانش و « تدریس»کند. های تدریس الزامی میبکارگیری موثر روشرا برای 
کردن فقط با شود. چنین دانشی را معلمان آینده برای هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمیهای علمی دنبال مییافته

کند، کسب دانش تدریس های تدریس آماده میلمان را برای بکارگیری روششود. آنچه دانشجومعکسب این دانش ممکن نمی
-ای از دانش و هنر که میهای شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههای ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهبه همراه قابلیت

عمومی را برای های الزم و تواند شایستگی تدریس نامیده شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که زمینه
های تدریس شوند. در این درس، دانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراک و بکارگیری روش

شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق شوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می
های تدریسی هایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتنابع این حوزه علمی، با نمونهدستاوردی، ضروری است معلمان با م

تواند به آنان کمک هایی داشته باشند. چنین شرایطی میمعلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و برای اقدام به آن، تمرین
و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و  کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع

 ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. 

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری/عملی 

  3تعداد واحد: 

 ساعت 64زمان درس:

شناسی/ در دبیری  تربیت بدنی/ ریاضی/ زیستهای تدریس و کاربرد آن اصول و روش: نام درس

 عربی/  فیزیك/ زبان و ادبیات فارسی/ دینی و قرآن/ زبان انگلیسی/  شیمی/ علوم اجتماعی

 : در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم  قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری

نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به  ای اقدام کند که در آنبه ارائه تصویری از تدریس مدرسه

روشنی تشریح و تبیین گردد و چگونگی عمل خود را به عنوان کارگزار یک کالس درس فرضی، به استناد 

دانش معتبر مدلل سازد و از برنامه خود دفاع نماید. همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیری با اصول 

های های بکارگیری آنها در موقعیتهای تدریس را با قابلیتی دارد و برخی روشعام و خاص تدریس آشنای

تر را دارد و به پیگیری شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه است و امکان شناسایی منابع مناسبمتفاوت می

 دستاوردهای علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است.  

 3سطح  2سطح  1سطح  هامالک

 اساسی:شایستگی 

PK  3-2 & 2-2کد 

PCK  4-3 & 3-3کد 

ـ فهم اصول 

های و روش

 تدریس

 

توانسته است به بیان 

تعاریفی از تدریس و اصول 

 های آن اقدام کند. و روش

ای به تبیین تدریس مدرسه

بر اساس متغییرهای 

مختلف متمایزکننده آن 

مبتنی بر منابع علمی اقدام 

کند و تشریحی به زبان می

 نماید.خود ارائه میخاص 

های به شناسایی اصول و روش

های تدریس در موقعیت

کند ای اقدام میمختلف مدرسه

و تبیینی مدلل از بکارگیری هر 

های یک از اصول و روش

تدریس توسط معلم در موقعیت 

 نماید. خاص ارائه می

ایفای نقش 

معلمی در 

توانسته است به شرح آنچه 

در منابع و مباحث درس در 

های به زوایایی از نقش

دهد و به معلمان توجه می

توانسته است خود را در نقش 

ود و بر آن معلم متصور ش
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تدریس 

 ایمدرسه

ارتباط با موضوع آمده 

 است، اقدام کند. 

کند که در آن عمل می

منابع درس بر آنها تاکید 

نشده است ولی در منابع 

 این حوزه موجود است.

گیری در اساس به تصمیم

های واقعی یا فرضی موقعیت

اقدام و به عنوان معلم ایفای 

 ای کند.نقش حرفه

انجام 

 تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ

حاصل جستجوی در منابع 

در دسترس و بازخوانی 

محدود تجربه شخصی 

 است. 

های ارائه شده در پاسخ

قواعد کلی پاسخگویی 

رعایت شده و پژوهشی 

سطحی عمیق از بازخوانی 

شود که تجربه دیده می

 قابل پذیرش است. 

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ

پژوهشی دقیقی است و ضمن 

بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 

سازماندهی و حتی محتوای 

 بدیع برخوردار است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است:مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسهمحتوای 

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طاارح ضاارورت و جایگاااه موضااوع و  اول

ایجاد انگیازه جهات پیگیاری درس و 

ارزشیابی تشخیصای و اعاالم برناماه 

 درس

معرفای  داناش مرباوط،شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح 

برنامه و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهای آن برای معلمان، معرفای 

تکالیف عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشاجویان بار اسااس پیامادها و 

 سطوح عملکرد. 

ای خود را یاادآوری هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 1تکلیف 

 و مقبول یا نامقبول بودن آن را مدلل تشریح کند. و آن را روایت 

هایی از تدریس معلمان به صورت فیلم و بحث و بررسی درباره تجربیاات ارائه نمونه هاها و یادآوری تجربهارائه نمونه دوم

های متعددی در تدریس ای که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه

  مطرح است.

شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس )به عنوان یک علم(، تشریح اصول و مفهوم یستی تدریستشریح چ سوم

-های تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس )با اساتناد تجرباهانواع روش

 های گزارش شده دانشجومعلمان( و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان.

-های آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههای تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقش ایتبیین نقش معلم در تدریس مدرسه چهارم

 ای و با تشریح وضعیت ایران. 

 عملی: در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد.

های تدریس آگاه باشند و چگوناه : چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش2تکلیف 

 توانند چنین کنند؟می

تشریح مراحل تدریس به عنوان عمال واقعای معلام در کاالس درس مشاتمل بار  ای: قسمت اولمراحل تدریس مدرسه پنجم

یابی برای یک مبحث علمی، تعیین اهاداف درس، انتخااب شناسی و منطقمخاطب

 های یادگیری.دهی محتوا و فرصتهای یادگیری، سازمانمحتوا و فرصت

 شده. عملی: نقد و بررسی منطق مراحل ذکر
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گیری در باره زمان های یادگیری، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصت ای: قسمت دوممراحل تدریس مدرسه ششم

 درس، تنظیم مکان )فضا و روابط( درس و چگونگی ارزشیابی یادگیری مخاطبان.

 عملی: نقد و بررسی مراحل ذکر شده.

ریاازی تاادریس: طاارح درس برنامااه هفتم

 هسالیان

اجزای طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سالیانه در کاالس و 

 های ارائه شده در کالس.نقد و بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه بارای موضاوع ماورد  :3تکلیف 

 نظر خود تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

اجزای طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طارح درس روزاناه در کاالس و  ریزی تدریس: طرح درس روزانهبرنامه هشتم

 های ارائه شده در کالس.نقد و بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میویان در گروهعملی: دانشج

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه بارای موضاوع ماورد  :4تکلیف 

 نظر خود تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

داری، فرهنگ کالس درس، مقررات کاالس درس، جاو های کالسالگوها و روش مدیریت کالس درس نهم

 رس و رفتار در کالس درس.کالس د

هاایی های مدیریت کاالسهای کوچک به بررسی روشعملی: دانشجویان در گروه

 پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده است.می

محاور های تدریس معلمبندی آنها به دو طبقه: روشهای تدریس و طبقهانواع روش های تدریسروش دهم

 یس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک برای بکارگیری.های تدرو روش

بنادی هاای تادریس را طبقاههای دیگر به چه شاکلی روشبندیطبقه :5تکلیف 

 اند؟کرده

محاور در های تادریس معلامیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش محورهای تدریس معلمروش یازدهم

 کالس درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقدام گروهعملی: دانشجویان در 

 پردازند.و به تدریس می

محاور در های تدریس شاگردیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش های تدریس شاگردمحورروش دوازدهم

 کالس درس.

 های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقدامعملی: دانشجویان در گروه

 پردازند.و به تدریس می

های توضیح در ارتباط باا موضاوعات درسای، های توضیح دادن، قابلیت روشروش توضیح دادن در کالس درس سیزدهم

 های تدریس.اثربخش ساختن توضیحات در هر یک از روش

هاای تجربای های موثر توضیح در موقعیتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 یا فرضی.

 های تدریسگیری از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسش کردن معلم در کالس پرسش چهاردهم

هاای های موثر پرسش کردن در موقعیاتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش
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 تجربی یا فرضی.

هاای کالسای مواجهه معلم با پرسش پانزدهم

 شاگردان

های پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه باا ههای شاگردان، انگیزانواع پرسش

 های تدریسهای شاگردان در هر یک از انواع روشپرسش

هاا در های ماوثر پاساخگویی باه پرساشعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 های تجربی یا فرضی.موقعیت

هاا و درس، اناواع آزماون های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کاالسروش سنجش یادگیری شاگردان شانزدهم

مزایا و معایب آنها برای بکاارگیری در کاالس درس، اهاداف سانجش در کاالس 

هاای های اعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روشدرس، روش

 تدریس.

-های موثر سنجش یاادگیری در موقعیاتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 های تجربی یا فرضی.

 

 راهبردهای آموزش و یادگیری. 3
شود. دانشاجوی ایان درس موظاف جانبه آموزشگر ا دانشجو انجام میهای کالس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش

است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنین، دانشجویان حق دارند به طارح 
دقیقاه در کاالس  15ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقات قبلای، تاا د و برای ارائه دیدگاهپرسش بپردازن

گردد و به صاورت عملای ماورد تمارین درس به ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارائه می
شود که باه تشاخیص آموزشاگر یاا باه درخواسات هایی مطرح سشحال، در جلسات درس ممکن است پرگیرد. درعینقرار می

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
مشروط به آنکه تعاداد آنهاا از تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ ها میشود. این قبیل پرسش

 درصد تجاوز نکند. 50

 . منابع آموزشی 4
 ها و فنون تدریس. تهران: سمتهای آموزشی: روش(: مهارت1392شعبانی، حسن. ) -

 (: الگوهای جدید تدریس )ترجمه محمدرضا بهرنگی(. تهران: کمال تربیت.1386جویس، بروس. ) -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
گیرد که در های تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس اصول و روش

های ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشآن دانشجویان یادگیری
 کنند. آموزشگر، ارائه می

شود و از سوی دیگر های بخش عملی درس را شامل مینیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت ارزشیابی ضمن
 شود.گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته میبرای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می

شود. آموزشگر در مواردی که ارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مش
 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می

 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
 صد امتیاز در 25ا پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 

 درصد امتیاز  40ا آزمون ضمن نیمسال: 
 درصد امتیاز  35ا آزمون پایانی: 
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-در دبیری  تربیت بدنی/ ریاضی/ زیستتحلیل محتوا و روش تدریس کتب درسی دوره اول  »سرفصل درس 

 «شناسی/ عربی/  فیزیک/ زبان و ادبیات فارسی/ دینی و قرآن/ زبان انگلیسی/  شیمی/ علوم اجتماعی

 . معرفی درس و منطق آن1

درک دانشجویان نسبت به مالک هایی که کیفیت مواد آموزشی بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد این امکان را فراهم می 
کند تا آنان نقاط قوت و کاستی های مواد آموزشی را شناسایی نموده و آن را با اقتضائات محیط یادگیری و نیاز دانش آموزان  

ه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرآیند تولید مواد آموزشی را افزایش داده و منجر به تطبیق دهند. کسب تجربه در زمین
شکل گیری ظرفیت تولید مواد آموزشی در سطح مدارس و مناطق آموزشی برای فاصله گرفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام 

 آموزشی و رفتن به سمت کاهش تمرکز خواهد شد. 

 مشخصات درس
 عملی -نظرینوع درس: 
  3تعداد واحد: 
 ساعت 64زمان درس: 

  

 ...  اول دوره درسی کتب سیتدر روش و محتوا تحلیلنام درس:  

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی/سازگاری مواد آموزشی تدوین شده با برنامه درسی را 

 شناسایی و گزارش نماید.  
با استفاده از روش های کمی و کیفی تحلیل محتوا، موادآموزشی را به جهت تبعیت از مالک های در 

 . دو بعد ظاهری و سازماندهی محتوا مورد ارزیابی قرار دهد
با تحلیل محتوای کتاب های درسی روش های تدریس مورد تأکید در دوره متوسطه را شناسایی و 

 طراحی برای آموزش یکی از مباحث درسی ارائه نماید.  

 شایستگی اساسی:

pck  3-2 &3-1کد& 

4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

تحلیل برنامه 

 درسی

میزان ارتباط میان 
برنامه درسی و ساختار 

مواد آموزشی را بدون 
تحلیل عناصر برنامه 
درسی و تأثیر آن در 
سازماندهی مواد 
آموزشی گزارش نموده 

 است.

ارتباط میان ساختار 
برنامه درسی و مواد 
آموزشی را با تحلیل 
عناصر برنامه درسی و 
تأثیر آن در سازماندهی 
مواد آموزشی گزارش 

 نموده است.

ر ارتباط میان ساختا
برنامه درسی و مواد 
آموزشی را با توجه به 
سازگاری این عناصر با 
مواد آموزشی و نقش  
آن در یادگیری گزارش 

 نموده است.

روش های 

 تحلیل محتوا

صرفاً از روش های 
کمی برای تحلیل مواد 
آموزشی استفاده کرده 
و این تحلیل را بیشتر 
بر ویژگی های ظاهری 

از روش های کمی و 
کیفی برای تحلیل مواد 
آموزشی استفاده کرده و 
نشان داده است که 
ارتباط روش و نوع محتوا 

از روش های کمی و 
کیفی در تحلیل مواد 
آموزشی استفاده کرده و 

های تحلیل رابطه روش 
محتوا را با نوع محتوا و 
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مواد آموزشی متمرکز 
 است. نموده

را مش شناسد اما تحلیل 
خود برخی از مالک ها 
در هر یک از دو بعد را 

 متمرکز نموده است.

مالک ها در هر یک از 
دو بعد مد نظر قرار داده 

 است.

مالک های 

 تحلیل

تحلیل انجام شده 
نشان می دهد که 
نسبت به مالک های 
تحلیل محتوا و نقش 
آن در شکل دادن مواد 
آموزشی که تأثیر تعیین 
کننده ای بر یادگیری 

 دارد آگاه نیست. 

شده نشان  تحلیل انجام
می دهد که از مالک 
های تحلیل محتوا و 
تأثیر آن در شکل دهی 
مواد آموزشی که از 
یادگیری عمیق پشتیبانی 

 می کند آگاه است. 

تحلیل انجام شده نشان 
می دهد که  از مالک 
های تحلیل محتوا و 
تأثیر آن در سازماندهی 
مواد آموزشی بر اساس  
جهت گیری های برنامه 

 ستدرسی آگاه ا
 
 

ویژگی های مورد  طراحی 
تأکید برای تدریس 
موضوعات درسی در 
دوره متوسطه را 
شناسایی نموده اما 
طراحی با رعایت 
ویژگی های ذکر شد 

 انجام نشده است. 

ویژگی های مورد تأکید 
برای تدریس موضوعات 
درسی در دوره متوسطه 
را شناسایی نموده و در 
طراحی انجام شده وژگی 

درسی را در موضوعات 
مورد توجه قرار داده 

 است.

ویژگی های مورد تأکید 
برای تدریس موضوعات 
درسی در دوره متوسطه 
را شناسایی نموده و در 
طراحی انجام شده ضمن 
رعایت وژگی های 
مشترک نیاز های خاص 
موضوعات درسی با 
توجه به تنوع موقعیت 
های آموزشی را در نظر 

 گرفته است.

  

 ادگیری، محتوای درس و ساختار آنهای ی. فرصت2
 

 دوره متوسطه های درسیفصل اول: ساختار برنامه
 درسی رویکرد برنامه -1
 اهداف برنامه -2

 اصول حاکم برانتخاب و سازماندهی محتوا -3

 یادگیری –های یاددهی روش -4

 یابیروش های ارزش -5

 مواد آموزشی در برنامه درسی -6

  تکلیف یادگیری:

مطالعه منابع برنامه ریزی درسی )مقاالت کتاب ها( و پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل محتوای کتاب های درسی و 
تهیه گزارشی از نقش  مواد آموزشی/ نقاط قوت و ضعف در یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه. مطالعه مشارکت معلمان در 

 . طراحی و تدوین مواد آموزشی در سایر کشور ها
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  تکلیف عملکردی:

ساختار یک نمونه برنامه درسی دوره متوسطه را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی نماید و 
 گزارش نماید.

 فصل دوم: روش های تحلیل محتوا

 های تحلیل محتوامفاهیم، اصول و تکنیک -

 روش های کمی در تحلیل محتوا -

 مراحل روش تحلیل کمی -

 بار یافته هااعت -

 روش های کیفی در تحلیل محتوا -

 مراحل روش تحلیل کیفی -

 اعتبار یافته ها -

  تکلیف یادگیری:

مطالعه حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه تحلیل محتوای مواد آموزشی )کتاب، فیلم، مقاله نرم افزار و..( و نحوه  .1
در مورد یافته های هر یک از این دو روش در  استفاده از روش های کمی و کیفی در تحلیل مطالعه و نظر خود را

 شناسایی نقاط قوت و ضعف محتوا به همراه پیشنهادات ارائه کند. 

  تکلیف عملکردی:

یک نمونه از مواد آموزشی دوره متوسطه را انتخاب و با استفاده از روش های کمی و کیفی آن را تحلیل و یافته های خود را 
 گزارش نماید. 

 یل محتوای مواد آموزشیفصل سوم: تحل

 تحلیل یکی از موضوعات درسی دوره متوسطه در دو بعد ظاهری و سازماندهی محتوا. 

 مقوله های مورد بررسی در بعد ظاهری:  -

 صفحه آرایی -

 قلم و فونت -

 تصاویر گرافیکی و پویا نمایی -

 جداول و نمودار ها -

 ویژگی های فنی -

 مقوله های مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوا:  -
 توالی -

 اعتبار -

 تعادل  -

 پوشش اهداف -

 فرصت ها و تکالیف یادگیری -

 راهبرد های آموزش  -

 راهبرد های ارزشیابی -

 تکلیف عملکردی:
عناصر برنامه دانشجو می تواند یکی از موضوعات درسی دوره متوسطه را انتخاب نموده و در مرحله اول ارتباط مواد آموزشی با 

درسی و چگونگی تحقق آن را مورد بررسی قرار دهد. در مرحله دوم نیز هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالک ها درهر یک 



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  173

 

از دو بعد سازماندهی محتوا و ویژگی های ظاهری تحلیل نماید. تحلیل های انجام شده به جهت استفاده از روش های کمی و 
ز دو روش به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. هر یک از دانشجویان ملزم به کیفی و مالک های هر یک ا

بررسی یکی از کتاب های درسی/ مواد آموزشی ) مثل کتاب های کمک آموزشی، فیلم آموزی، نرم افزار و... ( دوره متوسطه به 
استفاده از فضا های شبیه سازی شده، نقشه، نمودار صورت مستقل و ارائه پیشنهادات اصالحی برای تکمیل منابع آموزشی مثل 

 ها، آزمایشگاه مجازی، متون خواندنی و... می باشد.

 فصل چهارم: روش های تدریس
 راهبرد های آموزشی مشترک در موضوعات درسی دوره متوسطه  -

 راهبرد های خاص برای آموزش موضوعات درسی/ درس های  -

 مضوعات درسیراهبرد های ارزشیابی در ارزیابی  -

 ساختار طراحی یک واحد یادگیری  -

 عنوان واحد یادگیری .1

 هدف واحد یادگیری  .2

 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری   .3

 تعیین مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیری  .4

 ی به مفهوم نهایی /مهارت موردنظر.یابی گسترش مفاهیم/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و دستچگونگی ارتباط و نحوه .5

 بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن.بررسی فرصت های یادگیری پیش  .6

 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد یادگیری.  .7

 طراحی ارزش یابی تکوینی/  مجموعی از واحد یادگیری  .8

 تکلیف عملکردی:
 طراحی و تولید یک واحد یادگیری در یکی از موضوعات درسی دوره متوسطه و ارائه آن در کالس 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 3
مطالعه فردی و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش های تحلیل محتوا/ روش های بکارگرفته شده در 

مینار های کالسی یا در سطح واحد آموزشی. استفاده از شیوه مشارکتی در پژوهش های تحلیل محتوا و ارائه آن در س
ارزیابی فعالیت های فردی و گروهی بر اساس مالک های تحلیل محتوا. شرکت در سمینار هایی که در محیط آموزشی/ 

 مراکز علمی و اظهار نظر در مورد گزارش های ارائه شده.

 . منابع آموزشی4
(. تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی. ترجمه نادر ساالر زاده امیر. انتشارات 1388واجارگاه، ) منبع اصلی: کوروش فتحی

 دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران چاپ دوم. 
(. راهنمای عمل تحلیل محتوای رسانه های آموزشی. انتشارات آموزش امیر. چاپ 1381منبع فرعی: نوریان، محمد )

برنامه درسی و نوآوری های آموزشی در زمینه تحلیل محتوای برنامه های درسی و کتاب های درسی/ اول.مقاالت فصل نامه 
 مواد آموزشی دوره ابتدایی، مواد آموزشی دوره ابتدایی.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره 5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5لیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعا
نمره . در این بخش دانشجو ملزم به تحلیل محتوای یک کتاب درسی و  10ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 ارائه یافته های خود در قالب یک پروژه مطالعاتی می باشد. 
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یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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دبیری  تربیت بدنی/ ریاضی/ در  1تحلیل محتوا و روش تدریس کتب درسی دوره دوم متوسطه »سرفصل درس 

 1«شناسی/ عربی/  فیزیک/ زبان و ادبیات فارسی/ دینی و قرآن/ زبان انگلیسی/  شیمی/ علوم اجتماعیزیست

 . معرفی درس و منطق آن1

 درک دانشجویان نسبت به مالک هایی که کیفیت مواد آموزشی بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد این امکان را فراهم می
کند تا آنان نقاط قوت و کاستی های مواد آموزشی را شناسایی نموده و آن را با اقتضائات محیط یادگیری و نیاز دانش آموزان  
تطبیق دهند. کسب تجربه در زمینه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرآیند تولید مواد آموزشی را افزایش داده و منجر به 

آموزشی در سطح مدارس و مناطق آموزشی برای فاصله گرفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام  شکل گیری ظرفیت تولید مواد
 آموزشی و رفتن به سمت کاهش تمرکز خواهد شد. 

 مشخصات درس
 عملی -نوع درس: نظری

  3تعداد واحد: 
 ساعت 64زمان درس: 

  

 1...   دوم دوره درسی کتب سیتدر روش و محتوا تحلیلنام درس:  

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی/سازگاری مواد آموزشی تدوین شده با برنامه درسی را 

 شناسایی و گزارش نماید.  
با استفاده از روش های کمی و کیفی تحلیل محتوا، موادآموزشی را به جهت تبعیت از مالک های در 

 دو بعد ظاهری و سازماندهی محتوا مورد ارزیابی قرار دهد. 
با تحلیل محتوای کتاب های درسی روش های تدریس مورد تأکید در دوره متوسطه را شناسایی و 

 درسی ارائه نماید.  طراحی برای آموزش یکی از مباحث 

 شایستگی اساسی:

pck  3-2 &3-1کد& 

4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

تحلیل برنامه 

 درسی

میزان ارتباط میان ساختار 
برنامه درسی و مواد 
آموزشی را بدون تحلیل 
عناصر برنامه درسی و 
تأثیر آن در سازماندهی 
مواد آموزشی گزارش 

 نموده است.

میان ساختار ارتباط 
برنامه درسی و مواد 
آموزشی را با تحلیل 
عناصر برنامه درسی و 
تأثیر آن در سازماندهی 
مواد آموزشی گزارش 

 نموده است.

ارتباط میان ساختار 
برنامه درسی و مواد 
آموزشی را با توجه به 
سازگاری این عناصر با 
مواد آموزشی و نقش  
آن در یادگیری گزارش 

 نموده است.

های  روش

 تحلیل محتوا

صرفاً از روش های کمی 
برای تحلیل مواد 
آموزشی استفاده کرده و 
این تحلیل را بیشتر بر 
ویژگی های ظاهری مواد 
آموزشی متمرکز نموده 

 است.

از روش های کمی و 
کیفی برای تحلیل مواد 
آموزشی استفاده کرده و 
نشان داده است که 
ارتباط روش و نوع محتوا 

اما تحلیل را مش شناسد 
خود برخی از مالک ها 
در هر یک از دو بعد را 

از روش های کمی و 
کیفی در تحلیل مواد 
آموزشی استفاده کرده و 
رابطه روش های تحلیل 
محتوا را با نوع محتوا و 
مالک ها در هر یک از 
دو بعد مد نظر قرار داده 

 است.

                                                 
ارائه  2و 1 در دو درس دوره این درسی کتب سیتدر روش و محتوا تحلیلبا توجه به تنوع دروس و تعدد مجموعه کتاب های دوره دوم متوسطه،  -1

بر عهده استاد  مذکور، دو درسهر یک از در متوسطه های مربوط به موضوعات درسی دوره دوم خواهد شد. الزم به ذکر است تعیین مجموعه کتاب
 . خواهد بودمربوطه 
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 متمرکز نموده است.

مالک های 

 تحلیل

ان تحلیل انجام شده نش
می دهد که نسبت به 
مالک های تحلیل محتوا 
و نقش آن در شکل دادن 
مواد آموزشی که تأثیر 
تعیین کننده ای بر 
 یادگیری دارد آگاه نیست. 

تحلیل انجام شده نشان 
می دهد که از مالک 
های تحلیل محتوا و 
تأثیر آن در شکل دهی 
مواد آموزشی که از 
یادگیری عمیق پشتیبانی 

 است. می کند آگاه 

تحلیل انجام شده نشان 
می دهد که  از مالک 
های تحلیل محتوا و 
تأثیر آن در سازماندهی 
مواد آموزشی بر اساس  
جهت گیری های برنامه 

 درسی آگاه است
 
 

ویژگی های مورد تأکید  طراحی 
برای تدریس موضوعات 
درسی در دوره متوسطه 
را شناسایی نموده اما 
طراحی با رعایت ویژگی 
های ذکر شد انجام نشده 

 است. 

ویژگی های مورد تأکید 
برای تدریس موضوعات 
درسی در دوره متوسطه 
را شناسایی نموده و در 
طراحی انجام شده وژگی 
موضوعات درسی را در 

توجه قرار داده  مورد
 است.

ویژگی های مورد تأکید 
برای تدریس موضوعات 
درسی در دوره متوسطه 
را شناسایی نموده و در 
طراحی انجام شده ضمن 
رعایت وژگی های 
مشترک نیاز های خاص 
موضوعات درسی با 
توجه به تنوع موقعیت 
های آموزشی را در نظر 

 گرفته است.

  

 درس و ساختار آنهای یادگیری، محتوای . فرصت2
 

 دوره متوسطه های درسیفصل اول: ساختار برنامه
 درسی رویکرد برنامه -7
 اهداف برنامه -8

 اصول حاکم برانتخاب و سازماندهی محتوا -9

 یادگیری –های یاددهی روش -10

 یابیروش های ارزش -11

 مواد آموزشی در برنامه درسی -12

  تکلیف یادگیری:

مطالعه منابع برنامه ریزی درسی )مقاالت کتاب ها( و پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل محتوای کتاب های درسی و 
تهیه گزارشی از نقش  مواد آموزشی/ نقاط قوت و ضعف در یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه. مطالعه مشارکت معلمان در 

 . طراحی و تدوین مواد آموزشی در سایر کشور ها

  تکلیف عملکردی:
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ساختار یک نمونه برنامه درسی دوره متوسطه را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی نماید و 
 گزارش نماید.

 فصل دوم: روش های تحلیل محتوا

 های تحلیل محتوامفاهیم، اصول و تکنیک -

 روش های کمی در تحلیل محتوا -

 مراحل روش تحلیل کمی -

 بار یافته هااعت -

 روش های کیفی در تحلیل محتوا -

 مراحل روش تحلیل کیفی -

 اعتبار یافته ها -

  تکلیف یادگیری:

مطالعه حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه تحلیل محتوای مواد آموزشی )کتاب، فیلم، مقاله نرم افزار و..( و نحوه  .2
استفاده از روش های کمی و کیفی در تحلیل مطالعه و نظر خود را در مورد یافته های هر یک از این دو روش در 

 ه کند. شناسایی نقاط قوت و ضعف محتوا به همراه پیشنهادات ارائ

  تکلیف عملکردی:

یک نمونه از مواد آموزشی دوره متوسطه را انتخاب و با استفاده از روش های کمی و کیفی آن را تحلیل و یافته های خود را 
 گزارش نماید. 

 فصل سوم: تحلیل محتوای مواد آموزشی

 تحلیل یکی از موضوعات درسی دوره متوسطه در دو بعد ظاهری و سازماندهی محتوا. 

 مقوله های مورد بررسی در بعد ظاهری:  -

 صفحه آرایی -

 قلم و فونت -

 تصاویر گرافیکی و پویا نمایی -

 جداول و نمودار ها -

 ویژگی های فنی -

 مقوله های مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوا:  -
 توالی -

 اعتبار -

  تعادل -

 پوشش اهداف -

 فرصت ها و تکالیف یادگیری -

 راهبرد های آموزش  -

 راهبرد های ارزشیابی -

 تکلیف عملکردی:
دانشجو می تواند یکی از موضوعات درسی دوره متوسطه را انتخاب نموده و در مرحله اول ارتباط مواد آموزشی با عناصر برنامه 

حله دوم نیز هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالک ها درهر یک درسی و چگونگی تحقق آن را مورد بررسی قرار دهد. در مر
از دو بعد سازماندهی محتوا و ویژگی های ظاهری تحلیل نماید. تحلیل های انجام شده به جهت استفاده از روش های کمی و 
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انشجویان ملزم به کیفی و مالک های هر یک از دو روش به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. هر یک از د
بررسی یکی از کتاب های درسی/ مواد آموزشی ) مثل کتاب های کمک آموزشی، فیلم آموزی، نرم افزار و... ( دوره متوسطه به 
صورت مستقل و ارائه پیشنهادات اصالحی برای تکمیل منابع آموزشی مثل استفاده از فضا های شبیه سازی شده، نقشه، نمودار 

 زی، متون خواندنی و... می باشد.ها، آزمایشگاه مجا

 فصل چهارم: روش های تدریس
 راهبرد های آموزشی مشترک در موضوعات درسی دوره متوسطه  -

 راهبرد های خاص برای آموزش موضوعات درسی/ درس های  -

 راهبرد های ارزشیابی در ارزیابی مضوعات درسی -

 ساختار طراحی یک واحد یادگیری  -

 عنوان واحد یادگیری .9

 هدف واحد یادگیری  .10

 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری   .11

 تعیین مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیری  .12

 یابی به مفهوم نهایی /مهارت موردنظر.ی گسترش مفاهیم/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و دستچگونگی ارتباط و نحوه .13

 بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن.بررسی فرصت های یادگیری پیش  .14

 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد یادگیری.  .15

 طراحی ارزش یابی تکوینی/  مجموعی از واحد یادگیری  .16

 تکلیف عملکردی:
 طراحی و تولید یک واحد یادگیری در یکی از موضوعات درسی دوره متوسطه و ارائه آن در کالس 

 

 بردهای تدریس و یادگیری. راه 3
مطالعه فردی و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش های تحلیل محتوا/ روش های بکارگرفته شده در 
پژوهش های تحلیل محتوا و ارائه آن در سمینار های کالسی یا در سطح واحد آموزشی. استفاده از شیوه مشارکتی در 

گروهی بر اساس مالک های تحلیل محتوا. شرکت در سمینار هایی که در محیط آموزشی/ ارزیابی فعالیت های فردی و 
 مراکز علمی و اظهار نظر در مورد گزارش های ارائه شده.

 . منابع آموزشی4
ت (. تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی. ترجمه نادر ساالر زاده امیر. انتشارا1388منبع اصلی: کوروش فتحی واجارگاه، )
 دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران چاپ دوم. 

(. راهنمای عمل تحلیل محتوای رسانه های آموزشی. انتشارات آموزش امیر. چاپ 1381منبع فرعی: نوریان، محمد )
اول.مقاالت فصل نامه برنامه درسی و نوآوری های آموزشی در زمینه تحلیل محتوای برنامه های درسی و کتاب های درسی/ 

 آموزشی دوره ابتدایی، مواد آموزشی دوره ابتدایی.مواد 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره 5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 
نمره . در این بخش دانشجو ملزم به تحلیل محتوای یک کتاب درسی و  10عملکردی ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف 

 ارائه یافته های خود در قالب یک پروژه مطالعاتی می باشد. 
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 

 دگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یا
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-در دبیری  تربیت بدنی/ ریاضی/ زیست 2تحلیل محتوا و روش تدریس کتب درسی دوره دوم »سرفصل درس 

 1«شناسی/ عربی/  فیزیک/ زبان و ادبیات فارسی/ دینی و قرآن/ زبان انگلیسی/  شیمی/ علوم اجتماعی

 رس و منطق آن. معرفی د1

درک دانشجویان نسبت به مالک هایی که کیفیت مواد آموزشی بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد این امکان را فراهم می 
کند تا آنان نقاط قوت و کاستی های مواد آموزشی را شناسایی نموده و آن را با اقتضائات محیط یادگیری و نیاز دانش آموزان  

ه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرآیند تولید مواد آموزشی را افزایش داده و منجر به تطبیق دهند. کسب تجربه در زمین
شکل گیری ظرفیت تولید مواد آموزشی در سطح مدارس و مناطق آموزشی برای فاصله گرفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام 

 آموزشی و رفتن به سمت کاهش تمرکز خواهد شد. 

 مشخصات درس
 عملی -نظرینوع درس: 
  2تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

  

 2 ...  دوم دوره درسی کتب سیتدر روش و محتوا تحلیلنام درس:  

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی/سازگاری مواد آموزشی تدوین شده با برنامه درسی را 

 شناسایی و گزارش نماید.  
با استفاده از روش های کمی و کیفی تحلیل محتوا، موادآموزشی را به جهت تبعیت از مالک های در 

 . دو بعد ظاهری و سازماندهی محتوا مورد ارزیابی قرار دهد
با تحلیل محتوای کتاب های درسی روش های تدریس مورد تأکید در دوره متوسطه را شناسایی و 

 طراحی برای آموزش یکی از مباحث درسی ارائه نماید.  

 شایستگی اساسی:

pck  3-2 &3-1کد& 

4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

تحلیل برنامه 

 درسی

میزان ارتباط میان 
برنامه درسی و ساختار 

مواد آموزشی را بدون 
تحلیل عناصر برنامه 
درسی و تأثیر آن در 
سازماندهی مواد 
آموزشی گزارش نموده 

 است.

ارتباط میان ساختار 
برنامه درسی و مواد 
آموزشی را با تحلیل 
عناصر برنامه درسی و 
تأثیر آن در سازماندهی 
مواد آموزشی گزارش 

 نموده است.

ر ارتباط میان ساختا
برنامه درسی و مواد 
آموزشی را با توجه به 
سازگاری این عناصر با 
مواد آموزشی و نقش  
آن در یادگیری گزارش 

 نموده است.

روش های 

 تحلیل محتوا

صرفاً از روش های 
کمی برای تحلیل مواد 
آموزشی استفاده کرده 

از روش های کمی و 
کیفی برای تحلیل مواد 
آموزشی استفاده کرده و 

از روش های کمی و 
کیفی در تحلیل مواد 
آموزشی استفاده کرده و 

                                                 
ارائه  2و 1 در دو درس دوره این درسی کتب سیتدر روش و محتوا تحلیلبا توجه به تنوع دروس و تعدد مجموعه کتاب های دوره دوم متوسطه،  - 1

بر عهده استاد مربوطه  مذکور، درسدو هر یک از های مربوط به موضوعات درسی دوره دوم در خواهد شد. الزم به ذکر است تعیین مجموعه کتاب
 .خواهد بود
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و این تحلیل را بیشتر 
بر ویژگی های ظاهری 
مواد آموزشی متمرکز 

 است. نموده

نشان داده است که 
ارتباط روش و نوع محتوا 
را مش شناسد اما تحلیل 
خود برخی از مالک ها 
در هر یک از دو بعد را 

 متمرکز نموده است.

های تحلیل رابطه روش 
محتوا را با نوع محتوا و 
مالک ها در هر یک از 
دو بعد مد نظر قرار داده 

 است.

مالک های 

 تحلیل

تحلیل انجام شده 
نشان می دهد که 
نسبت به مالک های 
تحلیل محتوا و نقش 
آن در شکل دادن مواد 
آموزشی که تأثیر تعیین 
کننده ای بر یادگیری 

 دارد آگاه نیست. 

شده نشان  تحلیل انجام
می دهد که از مالک 
های تحلیل محتوا و 
تأثیر آن در شکل دهی 
مواد آموزشی که از 
یادگیری عمیق پشتیبانی 

 می کند آگاه است. 

تحلیل انجام شده نشان 
می دهد که  از مالک 
های تحلیل محتوا و 
تأثیر آن در سازماندهی 
مواد آموزشی بر اساس  
جهت گیری های برنامه 

 ستدرسی آگاه ا

ویژگی های مورد  طراحی 
تأکید برای تدریس 
موضوعات درسی در 
دوره متوسطه را 
شناسایی نموده اما 
طراحی با رعایت 
ویژگی های ذکر شد 

 انجام نشده است. 

ویژگی های مورد تأکید 
برای تدریس موضوعات 
درسی در دوره متوسطه 
را شناسایی نموده و در 
طراحی انجام شده وژگی 

درسی را در موضوعات 
مورد توجه قرار داده 

 است.

ویژگی های مورد تأکید 
برای تدریس موضوعات 
درسی در دوره متوسطه 
را شناسایی نموده و در 
طراحی انجام شده ضمن 
رعایت وژگی های 
مشترک نیاز های خاص 
موضوعات درسی با 
توجه به تنوع موقعیت 
های آموزشی را در نظر 

 گرفته است.

  

 یادگیری، محتوای درس و ساختار آنهای . فرصت2
 

 دوره متوسطه های درسیفصل اول: ساختار برنامه
 درسی رویکرد برنامه -13
 اهداف برنامه -14

 اصول حاکم برانتخاب و سازماندهی محتوا -15

 یادگیری –های یاددهی روش -16

 یابیروش های ارزش -17

 مواد آموزشی در برنامه درسی -18

  تکلیف یادگیری:
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مطالعه منابع برنامه ریزی درسی )مقاالت کتاب ها( و پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل محتوای کتاب های درسی و 
تهیه گزارشی از نقش  مواد آموزشی/ نقاط قوت و ضعف در یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه. مطالعه مشارکت معلمان در 

 . طراحی و تدوین مواد آموزشی در سایر کشور ها

  تکلیف عملکردی:

ساختار یک نمونه برنامه درسی دوره متوسطه را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی نماید و 
 گزارش نماید.

 فصل دوم: روش های تحلیل محتوا

 های تحلیل محتوامفاهیم، اصول و تکنیک -

 روش های کمی در تحلیل محتوا -

 مراحل روش تحلیل کمی -

 اعتبار یافته ها -

 روش های کیفی در تحلیل محتوا -

 مراحل روش تحلیل کیفی -

 اعتبار یافته ها -

  تکلیف یادگیری:

مطالعه حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه تحلیل محتوای مواد آموزشی )کتاب، فیلم، مقاله نرم افزار و..( و نحوه  .3
را در مورد یافته های هر یک از این دو روش در  استفاده از روش های کمی و کیفی در تحلیل مطالعه و نظر خود
 شناسایی نقاط قوت و ضعف محتوا به همراه پیشنهادات ارائه کند. 

  تکلیف عملکردی:

یک نمونه از مواد آموزشی دوره متوسطه را انتخاب و با استفاده از روش های کمی و کیفی آن را تحلیل و یافته های خود را 
 گزارش نماید. 

 تحلیل محتوای مواد آموزشیفصل سوم: 

 تحلیل یکی از موضوعات درسی دوره متوسطه در دو بعد ظاهری و سازماندهی محتوا. 

 مقوله های مورد بررسی در بعد ظاهری:  -

 صفحه آرایی -

 قلم و فونت -

 تصاویر گرافیکی و پویا نمایی -

 جداول و نمودار ها -

 ویژگی های فنی -

 مقوله های مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوا:  -
 توالی -

 اعتبار -

 تعادل  -

 پوشش اهداف -

 فرصت ها و تکالیف یادگیری -

 راهبرد های آموزش  -

 راهبرد های ارزشیابی -
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 تکلیف عملکردی:
عناصر برنامه دانشجو می تواند یکی از موضوعات درسی دوره متوسطه را انتخاب نموده و در مرحله اول ارتباط مواد آموزشی با 

درسی و چگونگی تحقق آن را مورد بررسی قرار دهد. در مرحله دوم نیز هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالک ها درهر یک 
از دو بعد سازماندهی محتوا و ویژگی های ظاهری تحلیل نماید. تحلیل های انجام شده به جهت استفاده از روش های کمی و 

ز دو روش به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. هر یک از دانشجویان ملزم به کیفی و مالک های هر یک ا
بررسی یکی از کتاب های درسی/ مواد آموزشی ) مثل کتاب های کمک آموزشی، فیلم آموزی، نرم افزار و... ( دوره متوسطه به 

استفاده از فضا های شبیه سازی شده، نقشه، نمودار صورت مستقل و ارائه پیشنهادات اصالحی برای تکمیل منابع آموزشی مثل 
 ها، آزمایشگاه مجازی، متون خواندنی و... می باشد.

 فصل چهارم: روش های تدریس
 راهبرد های آموزشی مشترک در موضوعات درسی دوره متوسطه  -

 راهبرد های خاص برای آموزش موضوعات درسی/ درس های  -

 عات درسیراهبرد های ارزشیابی در ارزیابی مضو -

 ساختار طراحی یک واحد یادگیری  -

 عنوان واحد یادگیری .17

 هدف واحد یادگیری  .18

 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری   .19

 تعیین مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیری  .20

 به مفهوم نهایی /مهارت موردنظر.یابی ی گسترش مفاهیم/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و دستچگونگی ارتباط و نحوه .21

 بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن.بررسی فرصت های یادگیری پیش  .22

 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد یادگیری.  .23

 طراحی ارزش یابی تکوینی/  مجموعی از واحد یادگیری  .24

 تکلیف عملکردی:
 کی از موضوعات درسی دوره متوسطه و ارائه آن در کالس طراحی و تولید یک واحد یادگیری در ی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 3
مطالعه فردی و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش های تحلیل محتوا/ روش های بکارگرفته شده در 

زشی. استفاده از شیوه مشارکتی در پژوهش های تحلیل محتوا و ارائه آن در سمینار های کالسی یا در سطح واحد آمو
ارزیابی فعالیت های فردی و گروهی بر اساس مالک های تحلیل محتوا. شرکت در سمینار هایی که در محیط آموزشی/ 

 مراکز علمی و اظهار نظر در مورد گزارش های ارائه شده.

 . منابع آموزشی4
(. تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی. ترجمه نادر ساالر زاده امیر. انتشارات 1388منبع اصلی: کوروش فتحی واجارگاه، )
 دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران چاپ دوم. 

(. راهنمای عمل تحلیل محتوای رسانه های آموزشی. انتشارات آموزش امیر. چاپ 1381منبع فرعی: نوریان، محمد )
ول.مقاالت فصل نامه برنامه درسی و نوآوری های آموزشی در زمینه تحلیل محتوای برنامه های درسی و کتاب های درسی/ ا

 مواد آموزشی دوره ابتدایی، مواد آموزشی دوره ابتدایی.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره 5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5ملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی فرآیند: ع
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نمره . در این بخش دانشجو ملزم به تحلیل محتوای یک کتاب درسی و  10ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
 ارائه یافته های خود در قالب یک پروژه مطالعاتی می باشد. 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 ...«ارزشیابی از یادگیری »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددی چاون آماار، روش تحقیاق و انادازه 
گیری می باشد. در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را ماورد ارزیاابی قارار داده، ساطح 

ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوی قارار داد. اساتفاده و بکاارگیری الگوهاای متعادد کیفی آموزش را 
ارزشیابی برای قضاوت درخصوص برنامه های درسی به معلمان کمک می کناد تاا نیازهاای آموزشای را شناساایی نمایناد و در 

 و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشند.سازماندهی مطالب و محتوای درسی انتقال دانش، نگرش 

 مشخصات درس

 /عملینوع درس: نظری

 2تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

 پیشنیاز:

 نام درس:  ارزشیابی از یادگیری

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

انواع آزمونها و الگوهاای ارزشایابی را پیااده ساازی با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 
، نحوه محاسابه ضاریب محاسبه ضریب دشواری آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهای عملکردی، 
 پایایی و آزمونهای ارزیابی عملکرد گزارشی را ارائه نماید.

 شایستگی اساسی:

CK 1-1& 2-1 

& 
PK 2-2&3-2 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

دانشجو قادر است انواع  رویکرد ارزشیابی

الگوهای ارزشیابی را نام 

 ببرد. 

 

دانشجو قادر است در طبقاه 

بندی از نقاط قوت و ضاعف 

الگوهای ارزشیابی ارائه دهد 

و بر همین اساس الگوهاا را 

 درجه بندی نماید. 

دانشجو قاادر اسات الگوهاا 

ارزشاایابی را مااورد تحلیاال 

قرار داده و کاربرد هار یاک 

را در نمونه ای عینی ماورد 

 نقد و بررسی قرار دهد. 

دانشجو قادر است انواع  آزمونهای عملکردی

آزمونهای عملکاردی را 

 طبقه بندی نماید . 

دانشااجو قااادر اساات انااواع 

آزمونها را مقایساه نماوده و 

برای هریاک نقااط قاوت و 

 ضعف را مشخص نماید. 

دانشااجو قااادر اساات انااواع 

آزمونهااا عملکااردی را بااه 

لحاظ کاربردی مورد نفاد و 

 تحلیل قرار دهد. 

محاسبه ضریب 

 پایایی و روایی

دانشجو قاادر اسات در 

حااوزه تعیااین پایااایی و 

را ارائااه روایای تعریفای 

 دهد

 

دانشجو قادر است محاسبات 

مربااوط بااه تعیااین روایاای و 

پایااایی آزمونهااای پیشاارفت 

 تحصیلی را انجام دهد. 

دانشجو قادر اسات ضاریب 

پایاااایی و روایااای اناااواع 

آزمونهای پیشرفت تحصیلی 

را محاسبه نماید و مورد نفد 

 و بررسی قرار دهد. 

 

 ساختار آنهای یادگیری، محتوای درس و . فرصت2
 

 تکالیف عملکردی تکالیف یادگیری محتوای درس نوبت بحث

گیاری، تعاریف و اصطالحات: آزمون، اندازه اول

 ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،

باذکر تعاریف و مثالهای گوناگون تعاریف 

مشخص و نقاط تفاوت و تشابه شناسایی 

 و تحلیل گردد.

باه از دانشجویان خواسته شود باا مراجعاه 

منایع متعدد تعاریف مختلفی گارآوری و در 

 قالب جدولی ارائه نمایند.
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نمونه هایی از آزمونها در کالس مطرح و  انواع آزمونها و ویژگی آنها دوم

بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحاث و 

 تبادل نظر شود.

از دانشجویان خواسته شود نموناه هاایی از 

ویژگیهای آزمونها را در پژوهشها یافته و با 

 آنها تطابق بدهند.

بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشایابی  رویکردهای مطرح در ارزشیابی سوم

و دیدگاه مقایسه ای با توجه باه اهاداف 

مطرح شود و با ذکر مثال های گوناگون 

الگااوی متناسااب بااا هاار ساااختار مااورد 

 بررسی قرار گیرد

 

مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت،  چهارم

 اهداف و مولفه های ارزشیابی آموزشی

در این جلساه باا نماایش فایلم مرحلاه 

تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتاه 

و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگاو 

 مورد واکاوی قرار بگیرد.

از دانشااجویان خواسااته شااود کااه فاایلم را 

مجااددا بررساای و نکااات مطاارح شااده در 

زبینی خصوص اهداف و پایش نیازهاا را باا

 مجدد و گزارش جدید ارائه نمایند.

تعریف، اهاداف، مراحال، روشاها و طبقاه  پنجم

 بندیهای طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

با ارائه نمونه هایی از اناواع طارح هاای 

ارشیابی پشایرفت تحصایلی، ویژگیهاا و 

سطوح طبقه بندی طرحها مورد تحلیل و 

 بررسی قرار گیرد.

شود که باا انتخااب از دانشجویان خواسته 

یک درس مشاخص یاک نموناه از طارح 

ارزشاایابی پیشاارفت تحصاایلی آماااده و در 

 کالس ارائه نمایند.

انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعاد هار  ششم
 یک

با طارح نموناه هاای متفااوتی از اناواع 

آزمون ها در کالس نقاط قوت و ضاعف 

هاار یااک از آزمونهااا بااه نقااد و بررساای 

 گذاشته شود.

از دانشجویان خواسته شود با طراحی یاک 

نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهای هر 

 یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند.

نمونه های متعددی از طارح هاا توساط  طرح نمونه های عملی در کالس هفتم

دانشااجویان شناسااایی و نمونااه هااای 

طراحی شده توساط ایشاان را در گاروه 

 و بررسی نمایند. )کالس( نقد

از دانشجویان خواساته شاود نموناه هاای 

طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

 قرار دهند.

تعریف آزمونهاای عملکاردی و اناواع آن،  هشتم

مراحل تهیاه آزمونهاای عملکاردی، روش 

 واقعه نگاری ، چگونگی تهیه چک لیست

بااا ارائااه یااک نمونااه کااار آزمونهااای 

مقیاس بندی انهاا عملکردی و چگونگی 

در کالس به صورت عملی تهیه و نمونه 

طراحی انجام شده در جلسه قبل در این 

 قالب اجرای مجدد گردد.

از دانشجویان خواسته شاود یاک نموناه از 

روشهای سنجش مشاهده ای را انتخااب و 

بااا اسااتفاده از روش واقعااه نگاااری یااک 

 گزارش ارائه نمایند.

وه نماره گاذاری، شرایط اجرای آزمون، نح نهم

نحوه تفسایر اطالعاات، محاسابه ضاریب 

 دشواری آزمون

یاک نموناه از آزمونهاای اجارا شاده در 

کالس ارائه و موارد و مباحث کالس باا 

 نمونه تطبیق و واکاوی گردد.

از دانشااجویان خواسااته شااود یااک نمونااه 

آزمون را مورد تحلیل و بررسای قارار داده، 

اری اطالعاات انارا تفساایر و ضاریب دشااو

 آزمون را محاسبه نمایند.

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسایر داده  دهم

هااا، شاخصااهای مرکاازی و شاخصااهای 

 پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیات بکاارگیری آماار 

توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شاود 

و شاخصهای مرکزی و پراکندگی با ذکر 

از دانشااجویان خواسااته شااود در بخااش 

شاخصهای مرکزی از میانگین و در بخاش 

شاخصهای پراکنادگی واریاانس و ضاریب 
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همبستگی مثالها و نموناه هاایی تمارین و  مثال حل و تمرین شود.

 نمرات آزمونهای قبلی محاسبه گردد.

در نمونه های آزمونهای قبلی محاسابات  تعیین روایی، اهمیت  و انواع آن یازدهم

درس بطور عملی انجام روایی در کالس 

و انااواع آن مااورد بحااث و گفتگااو قاارار 

گرفته و ترجیحا برای هر مورد نمونه ای 

 انجام شود.

از دانشااجویان خواسااته شااود در مااوارد 

آزمونهای قبلی روایای آزمونهاا محاسابه و 

 گزارش گردد.
 دوازدهم

تعریااف پایااایی، روشااهای پایااایی، نحااوه  سیزدهم

 محاسبه ضریب پایایی

روش محاسبه پایایی در نمونه ذکر شاده 

 محاسبه و موارد دیگر نیز طرح شود.

از دانشجویان خواسته شود نحاوه محاسابه 

پایایی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی 

 قرار دهند.

هدفهای ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع  چهاردهم

 ارزشیابی

موارد و رئوس درس در کالس به بحاث 

گذاشته شاود و نموناه هاایی از و گفتگو 

 انواع ارزشیابی بررسی گردد.

از دانشجویان خواسته شود در یک جادول 

انااواع، تفاوتهااا و شااباهتهای ارزشاایابی را 

 ترسیم نمایند.

روشااهای مشاااهده موقعیاات، مصاااحبه،  پانزدهم

 نظرخواهی

روشهای ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی 

قرار گرفته و محاسب و معایاب هریاک 

 مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

از دانشجویان خواسته شود در یاک نموناه 

نفری روشهای  5عملی و در جامعه کوچک 

 این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند.

آزمونهای ارزیابی عملکارد آموزشای، خاود  شانزدهم

 سنجی، ارزیابی همکاران

رئوس مطرح در این جلسه مورد بحث و 

محاسن و معایب هار گفتگو قرار گیرد و 

 یک طرح و نقد و ارزیابی گردد.

از دانشااجویان خواسااته شااود ارزشاایابی 

پیشاارفت تحصاایلی را در طرحاای جااامع و 

بطور یکپارچه در قالب یک کاار پژوهشای 

طی یک هفته تاا زماان برگازاری آزماون 

 پایان ترم ارائه نمایند.

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه ای انجام شود و بیشاتر مفااهیم باه صاورت این درس به دلیل ماهیت 

 تحلیلی و با ارائه نمونه های مشابه تدریس شود.

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: 
 روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران.

 منبع فرعی:
 عباس بازرگان، ناشر سمت. ارزشیابی آموزشی، دکتر

 روشهای ارزشیابی آموزشی، دکتر علیرضا کیامنش، ناشر: دانشگاه پیام نور.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر برای دانشجویان تعیین گردیده است. 6

 نمره آزمون کتبی 14ارزشیابی پایانی: 
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 «رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران فلسفه تربیت»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درک و فهم  موقعیت است .  در واقع  
موجود و مواجهه انتقادی با آن یکی  از لوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر 

و تالش برای اصالح و بهبود موقعیت است . موقعیتی که عمل فکورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادی است که نوع 
 خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  )قانون مند ، سازماندهی شده ، همگانی( را تمهید و ارائه می دهد.

ن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر روی چنین بستری تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگری این سخ
الزم است با کسب شناخت ابعاد و مولفه های مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل 

 فردی و برنامه ها و طرحها باشد. 
 مشخصات درس

 س: نظرینوع در

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 شایستگی اساسی:

Ck 1-1&  2-1 

Pck& 1-3&    Gk 

1-4 

 نام درس:  فلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوری اسالمی ایران

 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

و طرحها و برنامه ها و فعالیت های ساازمانهای تربیتای ( را از منظار  موقعیت های تربیتی )عمل فردی
چیستی و چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیاین و مقایساه مای 

 کند.
موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های ساازمانهای تربیتای ( را از منظار 

 ایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    ارزیابی و نقد  می کند.چیستی و چر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

ارزیااااااااااااابی  

موقعیتهای تربیتی 

بر اساس چیساتی 

و چرایاااااااای  و 

چگااونگی فلساافه 

 تربیت رسمی

 

قادر نیسات موقعیتهاای 
مختلااف تربیتاای )عماال 
فردی و طرحها و برنامه 

و فعالیااات هاااای  هاااا
سازمانهای تربیتی ( را از 
منظر چیستی و چرایی و 
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیاااات رساااامی و 

عماااااومی و اساااااناد    
تبیااین) دلیاال آوری( و 

 مقایسه  کند.

بااا بررساای موقعیتهااای  
تربیتاای مختلااف تربیتاای 
)عمل فاردی و طرحهاا و 
برنامه ها و فعالیات هاای 
سازمانهای تربیتی ( آنها را  
از منظر چیستی و چرایای 
و چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیت رسمی و عمومی 
و اسااناد    تبیااین) دلیاال 

 آوری( کند.
 

بااا بررساای موقعیتهااای 
تربیتی مختلاف تربیتای 
)عمل فردی و طرحها و 
برنامه ها و فعالیت های 
سازمانهای تربیتی ( آنها 
را  از منظاار تناسااب بااا  
چیساااتی و چرایااای و 

عمومی  چگونگی فلسفه
و  تربیااات رساااامی و 
عمومی و اسناد مقایساه 

 کند.
 

ارزیااابی ارزشااها و 

اصاااول تربیااات 

مبتنی بر چیساتی، 

چرایی  و چگونگی 

فلسااافی تربیااات 

 رسمی

ارزشها و اصول  تربیت  

مبتنی بر چیستی چرایی 

فلسفه تربیات رسامی و 

عمومی  عناصر و مولفه 

هااای موقعیاات هااای 

تربیتی )عمال فاردی و 

طرحهااا و برنامااه هااا و 

باارای ضااعف هااا و قااوت 

هااای ) ارزشااها و اصااول 

تربیتی مبتنی بار چیساتی 

لساافه تربیاات چرایاای ف

رسااامی و عماااومی ( در  

عناصاار و مولفااه هااای 

موقعیاات هااای تربیتاای 

دالیل و عوامل ماوثر در 

ایجاد ضعف  و قاوت در  

عناصاار و مولفااه هااای 

موقعیاات هااای تربیتاای 

ی و طرحها و )عمل فرد

برنامه ها و فعالیت های 

سااازمانهای تربیتاای( را 
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فعالیت های ساازمانهای 

تربیتی را صرفا شناسایی 

 می کند.

)عمل فاردی و طرحهاا و 

برنامه ها و فعالیات هاای 

سااااازمانهای تربیتاااای( 

شناسایی شده )توجیهاات 

 مناسبی ارائه می دهد.

بیااااان ماااای کنااااد و 

پیشااانهادهای مناساااب 

برای بهبود آن ارائه می 

 دهد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

   تربیت رسمی و عمومیبخش اول:  مفهوم پردازی 
o  تبیین تربیت رسمی و عمومی 

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

 فعالیت یادگیری:

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

 مشارکت در بحث کالسی  -

 :فعالیت عملکردی

 جهان تهیه تاریخچه مختصری از تربیت رسمی و عمومی در ایران و -

 بخش دوم: مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران  
o  مبانی  سیاسی 

o  مبانی حقوقی 
o  مبانی جامعه شناختی 

o مبانی روان شناختی 

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

 فعالیت عملکردی:

 نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاری درونی   -

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

 
o نقد  الگوهای رایج تربیت  رسمی و عمومی 
o  ویژگی های تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهوری اسالمی ایران 

o  تعریف تربیت ر سمی و عمومی 

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

 فعالیت عملکردی:

 ژگی ها تربیت رسمی و عمومی با الگوهای دیگر مقایسه وی -
 ژگی های تربیت رسمی و عمومی .عالیت های موجود از منظر وینقد و ارزیابی برنامه ها و ف -

   چرایی تربیت  رسمی و عمومی 
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 هدف تریت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های یادگیری:

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

 فعالیت های عملکردی:

 تحلیل یک موقعیت تربیتی ) برنامه ها و طر حهای( و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی  -

   چگونگی تربیت رسمی و عمومی 

 اصول حاکم بر جریان تربیت رسمی و عمومی -

 سه مطلوب  ویژگی های مدر -
 ارکان تربیت رسمی و عمومی  -

 چرخش های اساسی در تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های یادگیری:

 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

گی های تربیت رسمی و عمومی در عمل فردی معلم و برنامه ها و طرح ها و مناسبات حااکم بررسی نتایج اصول و وی -
 بر مدرسه 

 بررسی نتایج چرخش های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های عملکردی:

 گیهای مدرسه صول و ویمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر ا -

 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی -

  

  مشخصات و ویژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 ام تربیت ر سمی و عمومیرویکردهای اساسی نظ -

 روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهای دیگر  -
 ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 زیر نظام ها ی نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 فعالیت های یادگیری:
 مشارکت در بحث های کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده  -

 فعالیت های عملکردی:

 بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه های نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  -
 بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام های تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  -
 موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر بررسی و ارزیابی میزان روابط  -

ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهاوری اساالمی  -
 ایران 
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  بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی 

 مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی  -

 الگوهای نظری زیر نظام های شش گانه  تربیت رسمی و عمومی  -

 چرخشهای اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی  -

 تحلیل و بررسی الگوهای نظری زیرنظام ها  -
 مشارکت در بحث کالسی -

 :فعالیت عملکردی

بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهای نظری زیر نظام ها با مبانی نظری آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و  -

 عمومی 

ا در فلسفه تربیت رسمی و بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی نظری آنه -

 عمومی 

 های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومیبررسی نتایج چرخش -

 های آن از منظر چرخشهای اساسیمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه -
 یبررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش های اساس -

 نقد وبررسی برنامه های موجود در نظامتربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه  -
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از 

 روش بحث گروهی

فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعاه باه کاالس و اساتاد باه پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور 
 صورت مکتوب توسط دانشجو

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کاالس وارائاه باه اساتاد باه انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 193(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش دوم صافحه 1390شورای عالی انقالب فرهنگی )
 (. وزارت آموزش و پرورش.444تا 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5د: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی فرآین
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
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ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف 
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 « ای و نقش تربیتی معلماخالق حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1
فرایندهای تربیت گوناگون از کند که تمامی عناصر و تربیت ماهیتی اخالقی دارد. چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می

دهد. باشد که در آن کنشی اخالقی رخ میهای اخالقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز میارزش
یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در 

های تربیتی به شناخت های تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتعیتموق
ها و اصول اخالقی نمود یابد. به عبارتی ها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزشوثیقی رسیده و نسبت به آن

های تربیتی برسند تا قادر باشند اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتهای دانشجویان باید به درک عمیق از ارزش
های تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات موقعیت

د واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا جاری برموقعیت های تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد ش
 های دیگر تربیت خواهد گردید.و بستری مناسب برای تعالی متربیان در ساحت

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد  نظری  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 ای معلم نام درس: اخالق حرفه

 دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری 

های اخاالق حرفاه ای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت
 نمایید.)حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه می

های اخاالق حرفاه ای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت
 نمایید.لیف( نقد می)حقوق و تکا

های تربیتی )فردی و سازمانی( قادر در شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه ای )حقوق و تکالیف( در موقعیت
 به تصمیم گیری است.

 

 PKشایستگی اساسی:

 

 هامالک  

 پیامدها

 3سطح  2سطح  1سطح 

شناساااایی و تحلیااال 
هااای تربیتاای موقعیت

)عمل فاردی معلام و 
تربیتی( از های سازمان

منظر اخالق حرفه ای 
 )حقوق و تکالیف(

هاااااااای در موقعیت

مختلف تربیتی )عمل 

فااااردی معلاااام  و 

های تربیتای( سازمان

هااای اصااول و ارزش

اخالقااای )حقاااوق و 

تکاااالیف( را صااارفاً 

شناسایی کرده و برای 

تحلیاال خااود دالیاال 

قانع کنناده ای ارائاه 

 دهد.نمی

بااا کنااار هاام نهااادن  

تاااای هااااای تربیموقعیت

مختلف)عمل فردی معلام  

های تربیتاای( ، و سااازمان

نقاط اخاتالف و اشاتراک 

هاااااا را از منظااااار آن

های اخالقی )حقوق ارزش

و تکااااالیف( شناسااااایی 

 کندمی

تبیااااین )دلیاااال آوری( 

مناساابی باارای چرایاای 

وجوه اختالف و اشاتراک 

های تربیتی)عمل موقعیت

فااااااردی معلاااااام  و 

های تربیتاای(  را سااازمان

خالق حرفاه ای از منظر ا

)حقوق و تکاالیف( ارائاه 

 دهد.می
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هااااای نقاااد موقعیت
 "تربیتی )عمل فردی 

های و سااازمان"معلاام
تربیتی( از منظر اصول 

هااای اخااالق و ارزش
حقااوق و ای )حرفااه 
 تکالیف(

 

در مقایسااه عناصاار و 

های موقعیاات مؤلفااه

تربیتی )عمال فاردی  

های معلاام و سااازمان

ها و تربیتی(  با ارزش

اصول اخاالق حرفاه 

ای )حقوق و تکالیف( 

ها و صااارفاً ضاااعف

های موجود را در قوت

آن شناسااااااااایی و 

 نماید.فهرست می

های ها و قوتبرای ضعف

شناسااایی شااده در یااک 

موقعیاات تربیتاای  )عماال 

فااااااردی  معلاااااام و 

های تربیتااای( ساااازمان

های اخالقااای اساااتدالل

)توجیهاااات( مناسااابی از 

هاای منظر اصول و ارزش

ی )حقوق و تکالیف( اخالق

 دهد.ارائه می

دالیل و عوامال ماؤثر در 

ایجاااد ضااعف و قااوت در 

یک موقعیت تربیتی)عمل 

فااااااردی  معلاااااام و 

های تربیتی( را از سازمان

منظاار اخااالق حرفااه ای 

)حقوق و تکاالیف( بیاان 

کنااد و پیشاانهادهای می

مناسااب باارای بهبااود آن 

 دهد.ارائه می

تصااامیم گیاااری در 
آمیااز شاارایط تعااارض 

اخالقاااااااااااای در 
هااای تربیتاای موقعیت

)عمل فاردی  معلام و 
 های تربیتی(سازمان

 
 
 

با تحلیل یک موقعیت 

تربیتی)عماال فااردی  

های معلاام و سااازمان

تربیتی( تعارض آمیاز 

اخالقاای اصااول و ارز 

شهای اخاالق حرفاه 

ای متعارض )حقوق و 

تکاااالیف( را صااارفاً 

شناسااااایی وبیااااان 

نماید اما قاادر باه می

هااا نتااایج آنتحلیاال 

 نیست

با تحلیال یاک موقعیات 

تربیتی)عمل فردی  معلام 

های تربیتاای( و سااازمان

تعارض آمیز اخالقی نتایج 

و آثااااااار هریااااااک از 

های اخالقی حرفاه ارزش

ای )حقااوق و تکااالیف( را 

 نماید.بررسی و تشریح می

با تحلیال یاک موقعیات 

تربیتی)عمل فردی  معلم 

های تربیتاای(  و سااازمان

اصاااااول و یکااااای از 

هااااای اخالقاااای ارزش

)حقوق و تکالیف( موجود 

در موقعیت تعارض آمیاز 

تربیتی را انتخاب کارده و 

برای انتخااب و تصامیم 

خود دالیل قابال قباولی 

 دهد.ارائه می

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 2

 بخش اول: چیستی اخالق حرفه ای در تربیت
 حرفه و ابعاد آن -

 تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگراخالق و  -
 اخالق حرفه ای -
 اخالق حرفه در تربیت -

 های تربیتی(ابعاد اخالق حرفه ای تربیت )اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان -
 دوگانه اخالقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( -

 فعالیت یادگیری:
 موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استادمطالعه و جمع آوری مطالب در باره  -
 مشارکت در بحث کالسی -
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 :فعالیت عملکردی

تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه ای تربیت و انتخاب یک تعریف از اخاالق حرفاه ای تربیات  -
 وارائه دلیل برای آن

 

 بخش دوم: چرایی و ضرورت اخالق حرفه ای تربیت
 و جایگاه اخالق حرفه ای نقش -
 های تربیتیآثار و نتایج اخالق حرفه ای در محیط -

 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 فصل سوم: چگونگی اخالق حرفه ای تربیت

 اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی در زمینه:

 شیوه حضور در کالس درس -
 تدریس و آمادگی برای آن -

 ارزشیابی دانش آموزان -
 کالس داری نظم -
 ارتباط با همکاران -
 ارتباط با والدین دانش آموزان -
 ارتباط با جامعه محلی -

 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
 ون اسالمیشناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومت -
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -
 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 فعالیت عملکردی:

هاای دارای مضاامین تاریخی از طریاق تحلیال فیلمتحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی  -
 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

هاای دارای های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلممقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های روی زمین( از منظر مسئولیتفیلم ستارهمضامین تربیتی مانند 

 ها با هم.موقعیت

 های تربیتی در قبال:اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان
 معلم و کارکنان -
 دانش آموزان -

 والدین دانش آموزان -
 های تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان -
 یتدر قبال سطوح باالتر مدیر -
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 های یادگیری:فعالیت
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی -
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -
 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالساهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیتتشریح ارزش و  -

 های عملکردی:فعالیت

هاای دارای مضاامین تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلم -
 های مختلف.لم در زمینههای معهای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

هاای دارای های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلممقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت

 

 حرفه ای تربیتمسائل اخالق 
 های تربیتیمفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت -

 های تربیتی مانند:مصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت -

 مسائل اخالقی در فرایندهای یاددهی یادگیری
 مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

 مسائل اخالقی در مدیریت کالس
 اط با والدینمسائل اخالقی در ارتب

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

 و.......
 های تربیتیشیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت -

 

 های یادگیری:فعالیت
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
های برجسته تاریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در تجارب زیسته معلمان و شخصیت -

 های متعارض در آنها از نظر ارزشمعلم )ایرانی، اسالمی و خارجی( و تحلیل موقعیت

و اقامه دلیل برای انتخاب های تعارض آمیز اخالقی مطرح شده در کالس ارائه راه حل اخالقی برای هریک از موقعیت -
 خود

 های عملکردی:فعالیت

هاای دارای مضاامین تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلم -
هاای های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعاارض اخاالق حرفاه ای و شاناخت ارزشتربیتی مانند فیلم ستاره

 آنمتعارض در 

هاای دارای های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلممقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت
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های تاریخی یا تحلیال یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایتهای متعارض در یک موقعیت شناخت ارزش -
های دارای مضامین تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخالقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیال فیلم

 برای راه حل پیشنهادی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی 
 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعاه باه کاالس و اساتاد باه 
 صورت مکتوب توسط دانشجو

وش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کاالس وارائاه باه اساتاد باه های یادگیری مربوط به هر بحث به رانجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4
 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران.(، اخالق حرفه1383فرامرز قراملکی، احد )
 بیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.(، آداب تعلیم و تر1386حجتی، سیدمحمدباقر )

 (، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.1383امیدوار، آ. ف. )

 منابع فرعی:

شناسی و علوم (، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان1387بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )
 .115، ص 3و هشتم، ش  تربیتی، سال سی

 اخالق سازمانی، سرآمد، تهران. (،1388فرامرز قراملکی، احد )
های اخالقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و (، اخالق سازمانی و ارزش1382دی جی اف، ریچارد آی. )

 .10-6، ص 82شهریور 

 . دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.(. اخالق تدریس در مدیریت کالس1390هاشمی، زینب السادات )
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شاود. مبناای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «(کارآموزی» سرفصل درس / « آموزش پژوهی در عرصه عمل»پودمان کارآموزی )سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن  .1

تربیتی و   عمق بخشیدن به تجربه  -برنامه کارآموزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی
ین برنامه مبتنی بر ا .های پیشین برای توسعه شایستگی های حرفه ای و دست یابی به کنش عملی را در کالس درس فراهم می کند

ای نیازمند کسب تجربیات دست اول در زیست بوم است. کارآموزان برای کسب توانایی های حرفه 1ایحرفهروش های محتلف توسعه
باشد. فرصت های یادگیری فراهم شده از ای معتبر است، میکالس درس و اتخاذ تصمیمات اثر گذار که زمینه ساز عمل مستقل حرفه

ان، و معلم راهنما در این درس و بازخوردهای ارائه شده از سوی آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های سوی استاد
واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. بهره گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و 

موزی به منظور دستیابی مهارت آموز به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه فنون در برنامه کارآ
ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. در طول برنامه کارآموزی مهارت آموز  فرصت کسب تجربه 

ای را کسب می نماید. این برنامه از انعطاف الزم برای تطبیق به منظور پذیرش مسئولیت حرفهبرای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن 
با ویژگی ها منحصربفرد مهارت آموزان و نیز شرایط واقعی که عمل حرفه ای در آن به تجربه گذاشته می شو، برخوردار است.  اصلی ترین 

وظیفه هدایت داوطلب  2ی بر عهده مهارت آموز است و استاد راهنما/ معلم راهنمانقش در تدوین، اجرای و ارزیابی برنامه توسعه حرفه ا
 جهت کسب آگاهی نسبت به توانایی ها و محدودیت ها و نیز تسهیل شرایط  برای دستیابی به موفقیت را بر عهده دارد.

 مشخصات درس

 نوع پودمان: کارآموزی

 2+2تعداد واحد: 

 256+ 96زمان درس: 

 ساعت

 نام درس: کارآموزی 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ای، تجربیات شخصی خوددر موقعیت های واقعی را مورد با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش حرفه

ای مورد استفاده قرار واکاوی )تأمل( قرار داده و نتایج آن را برای تدوین، و ارزیابی برنامه توسعه حرفه

 دهد. 

 ن را ارزیابی و گزارش نماید.ای  خود را طراحی، و تدوین نموده و نتایج اجرای آبرنامه توسعه حرفه

 شایستگی اساسی:

pck  3& 3-1کد-

3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

بر روایت خود تأمل کرده و  تأمل بر تجربه

ها، واکنشها، و رفتارها، کنش

های افراد حاضر در موقعیت دیدگاه

را در بیان تجربیات مورد توجه 

 قرار داده است. 

های شخصیتهای بر دیدگاه

درگیر در فرآیند عمل 

ای  تأمل می کند و  حرفه

می تواند با ارائة شواهدی از 

یافته های علمی و پژوهشی 

از آن دفاع کند یا  آنها را با 

ذکر دلیل زیر سؤال برده و 

 نقد کند..

با تأمل مجدد بر تجربیات 

خود در موقعیت های واقعی، 

درک خود را از این تأمالت 

گیری از یافته های را با بهره 

علمی/ پژوهشی در قالب 

دانش قابل عرضه به دیگران 

 ارائه کند. 

                                                 
ای بر عهده مهارت آموزان است و بر اساس برنامه پیش بینی شده از سوی استاد مشاور قبل از ورود به عرصه عمل مطالعه خود خوان سرفصل درس توسعه حرفه -1

 منظور کسب آمادگی های الزم برای ورود به عرصه عمل صورت می گیرد. 
رسی برخوردار باشد و لم راهنمایی که مسئولیت هدایت دانشجو را در سطح مدرسه بر عهده دارد باید از توانایی های حرفه ای و علمی بر اساس انتظارات برنامه دمع -2 

 هند شد و از امتیازات... برخوردار می شوند.بتواند مسئولیت هدایت دانشجو را بر عهده بگیرد. این گروه از معلمان راهنما به عنوان معلمان همکار دانشگاه معرفی خوا
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برنامه توسعه 

 ایحرفه

ای توانسته است نیاز های حرفه

خود را شناسایی نماید و آن را در 

قالب یک برنامه ارائه نماید، اما 

ارزیابی آن نشان دهنده دستیابی 

 به اهداف پیش بینی شده نیست.

توانسته است نیاز های 

ای خود را در قالب یک حرفه

برنامه ارائه نموده، و نتایج 

ارزیابی آن نشان دهنده 

چگونگی دستیابی یا عدم 

دستیابی  به اهداف پیش 

بینی شده به همراه دالیل و 

 شواهد کافی است.

توانسته است نیاز های 

ای خود را در قالب یک حرفه

ج برنامه ارائه نموده، و نتای

ارزیابی آن نشان دهنده 

چگونگی دستیابی یا عدم 

دستیابی  به اهداف پیش 

بینی شده به همراه راهبرد 

هایی برای توسعه یادگیری 

 ای است.های حرفه

توانسته است داده های جمع آوری  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.  

توانسته است داده های جمع 

آوری شده از عملکرد خود در 

موقعیت واقعی را تحلیل و 

خود  تفسیر کند و یافته های

را با استفاده از نقل قول ها 

 معتبر نماید.

توانسته است داده های جمع 

آوری شده از عملکرد خود در 

موقعیت واقعی را تحلیل و 

تفسیر کند و تحلیل و تفسیر 

خود از یافته ها را با استفاده 

از روش های مختلف معتبر 

 نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .2

 ای است که شامل:حرفههای یادگیری پیش بینی شده در این درس ناظر به تدوین برنامه توسعهفرصت 

الف( نیاز سنجی و مضمون یابی برنامه توسعه حرفه ای: برای شناسایی نیاز ها در شروع دوره )در پایان دوره آموزش های 
برای ورود به عرصه عمل یک نمونه تدریس در  نظری( یک بر اساس آموزش های نظری و جهت ارزیابی آمادگی های دانشجو

قالب تدریس خرد  ضبط و با مشارکت دانشجو و استا راهنما، معلم راهنما )گروه های آموزشی استان/ منطقه( مورد نقد و ارزیابی 
ی لحاظ نمودن در قرار می گیرد: تحلیل عملکرد دانشجو از منظر نزدیکی/ فاصله با اهداف/ استاندارد های حرفه ای دانشگاه برا

برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای، پاسخ به نیاز های دانش آموزان در سطح مدرسه، و نیز از منظر یافته های 
علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. حاصل این نشست تعیین نیاز ها و اهداف برنامه توسعه حرفه ای است. 

توافق شده )برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای( نسبت به تدوین طرح کلی برنامه  1وبدانشجو بر مبنای چارج
توسعه حرفه ای اقدام خواهد نمود. کلیات برنامه در نشست حضوری )توصیه می شود در قالب گروه های درس پژوهی برنامه 

به جهت تناسب با نیاز ها، تأثیر بر یادگیری دانش آموزان/ مورد نقد و بررسی قرار گیرد( مورد تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن 
پاسخگویی به نیاز های دانش آموزان و یافته های علمی پژوهشی )موضوعات تخصصی و دانش حرفه( مورد بررسی و نسبت به 

 نهایی شدن کلیات برنامه تصمیم گیری خواهد شد. 
موضوعات درسی که دانشجو مسئولیت تدریس آن را درمدرسه بر عهده ب( طراحی و تدوین برنامه توسعه حرفه ای: با توجه به 

دارد کار طراحی واحد های یاگیری آغاز و پس از تأیید آن توسط استاد راهنما/ معلم راهنما )در گروه های درس پژوهی( نسبت 
باشد توصیه می شود این فرایند  به تولید آن اقدام خواهد شد. از آنجایی که تولید واحد های یادگیری نیاز مند صرف زمان می

 پس از اتمام دوره آموزش های نظری آغاز و تا قبل از شروع سال تحصیلی واحد های یادگیری تولید شده آماده اجرا باشد . 

ج( اجرا و پایش: در مرحله اجرای واحد های یادگیری، مسئولیت نظارت و بازخورد دادن بر عهده استاد/ معلم راهنما )گروه های 
آموزشی( خواهد بود. دانشجو مسئولیت ثبت، تحلیل و تفسیر تجربیات و مستند سازی آن را برای بازنگری در برنامه توسعه حرفه 
                                                 

مورد توافق در برنامه این چارچوب بر حسب نیاز ها یا تعامل میان استاد و دانشجو می تواند مورد بازنگری قرار گیر اما مبنای ارزیابی عملکرد دانشجو چارچوب  -1 
 توسعه حرفه ای است. 



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  199

 

ای برعهده دارد و مهمترین مستندات اطالعاتی است که انعکاس دهنده تأثیر اجرای واحد های یادگیری بر عملکرد تحصیلی 
وزان است. این مستندات شامل: نمونه کاربرگ ها، تکالیف یادگیری/ عملکردی حاصل دانش آموزان/ موفقیت تحصیلی دانش آم

 از اجرای برنامه .... است. 
د( ارزیابی: ارزیابی در طول فرایند اجرای برنامه توسه حرفه ای و در پایان آن مد نظر می باشد. گزارش خودکاوی روایتی تهیه 

معلم راهنما)گروه های آموزشی( و نسخه بازنگری شده برنامه توسعه حرفه/  شده از سوی دانشجو، گزارش ارزیابی استاد/
 یادگیری حرفه ای مجموعه مستنداتی است که دفاع پایانی بر اساس آن انجام می شود.

تجربیات حاصل از فرآیند یادگیری حرفه ای در قالب اقدام پژوهی/ درس پژوهی به کمک روایت های یا ژورنال های تاملی ثبت 
ضبط شده و مبنای تدوین گزارش خودکاوی روایتی مهارت آموز در پایان دوره خواهد بود. در پایان یافته های حاصل از  و

گزارش خود کاوی روایتی در قالب یک مقاله تدوین در این مقاله از داده های دست اول و بویژه از نوع روایی استفاده می شود و 
 ه یک ساله بر عهده دارد.مهم ترین سهم را در ارزیابی از دور

 چارچوب برنامه توسعه حرفه ای
  )با توجه به نیاز های حرفه ای شناسایی شده، دانش ها و مهارت های مورد نیاز و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان(منطق برنامه 

 اهداف: 
ها در طول حیات حرفه ای )هدف ای برای برنامه ریزی و توسعه قابلیت  توانایی شناخت  و ارزیابی ظرفیت های حرفه
 های خاص توسط دانشجو تدوین می شود(

 مالک ها و سطوح موفقیت 
 فعالیت ها/ روش/ منابع/ زمان 

 شواهد و مستندات 
 فرآیند 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
مدرسه با حضور مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهش در عرصه عمل، برگزاری نشست های فردی/ گروهی در سطح 

ای و هدایت آن صورت می گیرد. معلم راهنما یا  در دانشگاه با حضور استاد راهنما برای تحلیل و ارزیابی فرآیند یادگیری حرفه
استفاده از راهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن 

 کمک می کند.به تجربیات 

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی: ..............

 منبع فرعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصی

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
ارزشیابی پایانی: در ارزشیابی فرآیند از خود ارزیابی مهارت آموز به عنوان راهبرد اصلی ارزیابی استفاده می شود. این ارزیابی باید 
مستند به شواهد برگرفته از عملکرد فرد در موقعیت های واقعی و یافته های علمی و پژوهشی باشد. ارزیابی پایانی با حضور 

راهنما در دو شکل قابل اجرا است: الف( حضور استادان راهنما و معلم راهنما در کالس درس مهارت آموز  معلم راهنما، استادان
ای؛ ب( ضبط تدریس مشاهده تدریس و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

ما و معلم راهنما و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و توسط داوطلب از تدریس واقعی و مشاهده آن توسط استادان راهن
 ای. برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

 نمره 8خودارزیابی مهارت آموز در قالب گزارش پایانی/ مقاله: 
 نمره  5ارائه یافته های داوطلب در قالب گزارش ارائه شود 

 نمره  6تدوین مقاله و پذیرش آن در همایش ها 
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 نمره  7ین مقاله و ارائه آن در مجالت علمی ترویجی تدو
 نمره 8تدوین مقاله و ارائه آن در مجالت علمی و پژوهشی 

نمره. این  5ای نمره، اجرای تدریس و دفاع از عملکرد حرفه 7ارزیابی استاد و معلم راهنما از عملکرد مهارت آموز در طول دوره 
 مهارت آموز در آزمون جامع لحاظ خواهد شد.  نمره  عیناً به عنوان بخشی از ارزیابی

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرفصل دروس رشته دبیری تربیت بدنی
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 «... یبدن تیمعلمان ترب یکتب راهنما سیتحلیل محتوا و روش تدر»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

درک دانشجویان نسبت به مالک هایی که کیفیت مواد آموزشی بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد این امکان را فراهم می 
کند تا آنان نقاط قوت و کاستی های مواد آموزشی را شناسایی نموده و آن را با اقتضائات محیط یادگیری و نیاز دانش آموزان  

ه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت در فرآیند تولید مواد آموزشی را افزایش داده و منجر به تطبیق دهند. کسب تجربه در زمین
شکل گیری ظرفیت تولید مواد آموزشی در سطح مدارس و مناطق آموزشی برای فاصله گرفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام 

 آموزشی و رفتن به سمت کاهش تمرکز خواهد شد. 

 مشخصات درس
 عملی -نظرینوع درس: 
  2تعداد واحد: 
 ساعت 48زمان درس: 

  

 ... راهنمای معلمان تربیت بدنیکتب و روش تدریس  تحلیل محتوانام درس:  

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی/سازگاری مواد آموزشی تدوین شده با برنامه درسی را 

 شناسایی و گزارش نماید.  
با استفاده از روش های کمی و کیفی تحلیل محتوا، موادآموزشی را به جهت تبعیت از مالک های در 

 . دو بعد ظاهری و سازماندهی محتوا مورد ارزیابی قرار دهد
با تحلیل محتوای کتاب های درسی روش های تدریس مورد تأکید در دوره متوسطه را شناسایی و 

 طراحی برای آموزش یکی از مباحث درسی ارائه نماید.  

 شایستگی اساسی:

pck  3-2 &3-1کد& 

4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

تحلیل برنامه 

 درسی

میزان ارتباط میان 
برنامه درسی و ساختار 

مواد آموزشی را بدون 
تحلیل عناصر برنامه 
درسی و تأثیر آن در 
سازماندهی مواد 
آموزشی گزارش نموده 

 است.

ارتباط میان ساختار 
برنامه درسی و مواد 
آموزشی را با تحلیل 
عناصر برنامه درسی و 
تأثیر آن در سازماندهی 
مواد آموزشی گزارش 

 نموده است.

ر ارتباط میان ساختا
برنامه درسی و مواد 
آموزشی را با توجه به 
سازگاری این عناصر با 
مواد آموزشی و نقش  
آن در یادگیری گزارش 

 نموده است.

روش های 

 تحلیل محتوا

صرفاً از روش های 
کمی برای تحلیل مواد 
آموزشی استفاده کرده 
و این تحلیل را بیشتر 
بر ویژگی های ظاهری 
مواد آموزشی متمرکز 

از روش های کمی و 
کیفی برای تحلیل مواد 
آموزشی استفاده کرده و 
نشان داده است که 
ارتباط روش و نوع محتوا 
را مش شناسد اما تحلیل 

از روش های کمی و 
کیفی در تحلیل مواد 
آموزشی استفاده کرده و 

های تحلیل رابطه روش 
محتوا را با نوع محتوا و 
مالک ها در هر یک از 
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خود برخی از مالک ها  است. نموده
در هر یک از دو بعد را 

 متمرکز نموده است.

دو بعد مد نظر قرار داده 
 است.

مالک های 

 تحلیل

تحلیل انجام شده 
نشان می دهد که 
نسبت به مالک های 
تحلیل محتوا و نقش 
آن در شکل دادن مواد 
آموزشی که تأثیر تعیین 
کننده ای بر یادگیری 

 دارد آگاه نیست. 

شده نشان  تحلیل انجام
می دهد که از مالک 
های تحلیل محتوا و 
تأثیر آن در شکل دهی 
مواد آموزشی که از 
یادگیری عمیق پشتیبانی 

 می کند آگاه است. 

تحلیل انجام شده نشان 
می دهد که  از مالک 
های تحلیل محتوا و 
تأثیر آن در سازماندهی 
مواد آموزشی بر اساس  
جهت گیری های برنامه 

 ستدرسی آگاه ا
 
 

ویژگی های مورد  طراحی 
تأکید برای تدریس 
موضوعات درسی در 
دوره متوسطه را 
شناسایی نموده اما 
طراحی با رعایت 
ویژگی های ذکر شد 

 انجام نشده است. 

ویژگی های مورد تأکید 
برای تدریس موضوعات 
درسی در دوره متوسطه 
را شناسایی نموده و در 
طراحی انجام شده وژگی 

درسی را در موضوعات 
مورد توجه قرار داده 

 است.

ویژگی های مورد تأکید 
برای تدریس موضوعات 
درسی در دوره متوسطه 
را شناسایی نموده و در 
طراحی انجام شده ضمن 
رعایت وژگی های 
مشترک نیاز های خاص 
موضوعات درسی با 
توجه به تنوع موقعیت 
های آموزشی را در نظر 

 گرفته است.

  

 ادگیری، محتوای درس و ساختار آنهای ی. فرصت2
 

 دوره متوسطه های درسیفصل اول: ساختار برنامه
 درسی رویکرد برنامه -19
 اهداف برنامه -20

 اصول حاکم برانتخاب و سازماندهی محتوا -21

 یادگیری –های یاددهی روش -22

 یابیروش های ارزش -23

 مواد آموزشی در برنامه درسی -24

  تکلیف یادگیری:

مطالعه منابع برنامه ریزی درسی )مقاالت کتاب ها( و پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل محتوای کتاب های درسی و 
تهیه گزارشی از نقش  مواد آموزشی/ نقاط قوت و ضعف در یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه. مطالعه مشارکت معلمان در 

 . طراحی و تدوین مواد آموزشی در سایر کشور ها

  تکلیف عملکردی:
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ساختار یک نمونه برنامه درسی دوره متوسطه را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی نماید و 
 گزارش نماید.

 فصل دوم: روش های تحلیل محتوا

 های تحلیل محتوامفاهیم، اصول و تکنیک -

 روش های کمی در تحلیل محتوا -

 مراحل روش تحلیل کمی -

 بار یافته هااعت -

 روش های کیفی در تحلیل محتوا -

 مراحل روش تحلیل کیفی -

 اعتبار یافته ها -

  تکلیف یادگیری:

مطالعه حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه تحلیل محتوای مواد آموزشی )کتاب، فیلم، مقاله نرم افزار و..( و نحوه  .4
در مورد یافته های هر یک از این دو روش در  استفاده از روش های کمی و کیفی در تحلیل مطالعه و نظر خود را

 شناسایی نقاط قوت و ضعف محتوا به همراه پیشنهادات ارائه کند. 

  تکلیف عملکردی:

یک نمونه از مواد آموزشی دوره متوسطه را انتخاب و با استفاده از روش های کمی و کیفی آن را تحلیل و یافته های خود را 
 گزارش نماید. 

 تحلیل محتوای مواد آموزشیفصل سوم: 

 تحلیل یکی از موضوعات درسی دوره متوسطه در دو بعد ظاهری و سازماندهی محتوا. 

 مقوله های مورد بررسی در بعد ظاهری:  -

 صفحه آرایی -

 قلم و فونت -

 تصاویر گرافیکی و پویا نمایی -

 جداول و نمودار ها -

 ویژگی های فنی -

 مقوله های مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوا:  -
 توالی -

 اعتبار -

 تعادل  -

 پوشش اهداف -

 فرصت ها و تکالیف یادگیری -

 راهبرد های آموزش  -

 راهبرد های ارزشیابی -

 تکلیف عملکردی:
عناصر برنامه دانشجو می تواند یکی از موضوعات درسی دوره متوسطه را انتخاب نموده و در مرحله اول ارتباط مواد آموزشی با 

درسی و چگونگی تحقق آن را مورد بررسی قرار دهد. در مرحله دوم نیز هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالک ها درهر یک 
از دو بعد سازماندهی محتوا و ویژگی های ظاهری تحلیل نماید. تحلیل های انجام شده به جهت استفاده از روش های کمی و 
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ز دو روش به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. هر یک از دانشجویان ملزم به کیفی و مالک های هر یک ا
بررسی یکی از کتاب های درسی/ مواد آموزشی ) مثل کتاب های کمک آموزشی، فیلم آموزی، نرم افزار و... ( دوره متوسطه به 

استفاده از فضا های شبیه سازی شده، نقشه، نمودار صورت مستقل و ارائه پیشنهادات اصالحی برای تکمیل منابع آموزشی مثل 
 ها، آزمایشگاه مجازی، متون خواندنی و... می باشد.

 فصل چهارم: روش های تدریس
 راهبرد های آموزشی مشترک در موضوعات درسی دوره متوسطه  -

 راهبرد های خاص برای آموزش موضوعات درسی/ درس های  -

 مضوعات درسیراهبرد های ارزشیابی در ارزیابی  -

 ساختار طراحی یک واحد یادگیری  -

 عنوان واحد یادگیری .25

 هدف واحد یادگیری  .26

 ارتباط طولی و عرضی واحد یادگیری   .27

 تعیین مفاهیم و مهارت های اساسی و بیان اصطالحات خاص این واحد یادگیری  .28

 ی به مفهوم نهایی /مهارت موردنظر.یابی گسترش مفاهیم/ مهارت ها در یک واحد یادگیری و دستچگونگی ارتباط و نحوه .29

 بینی شده تنوع، توالی و انسجام آن.بررسی فرصت های یادگیری پیش  .30

 مشخص کردن مواد و ابزارهای آموزشی مناسب برای آموزش واحد یادگیری.  .31

 طراحی ارزش یابی تکوینی/  مجموعی از واحد یادگیری  .32

 تکلیف عملکردی:
 طراحی و تولید یک واحد یادگیری در یکی از موضوعات درسی دوره متوسطه و ارائه آن در کالس 

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری 3
مطالعه فردی و تهیه خالصه نظام مند از منابع علمی در زمینه روش های تحلیل محتوا/ روش های بکارگرفته شده در 

مینار های کالسی یا در سطح واحد آموزشی. استفاده از شیوه مشارکتی در پژوهش های تحلیل محتوا و ارائه آن در س
ارزیابی فعالیت های فردی و گروهی بر اساس مالک های تحلیل محتوا. شرکت در سمینار هایی که در محیط آموزشی/ 

 مراکز علمی و اظهار نظر در مورد گزارش های ارائه شده.

 . منابع آموزشی4
(. تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی. ترجمه نادر ساالر زاده امیر. انتشارات 1388واجارگاه، ) منبع اصلی: کوروش فتحی

 دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران چاپ دوم. 
(. راهنمای عمل تحلیل محتوای رسانه های آموزشی. انتشارات آموزش امیر. چاپ 1381منبع فرعی: نوریان، محمد )

برنامه درسی و نوآوری های آموزشی در زمینه تحلیل محتوای برنامه های درسی و کتاب های درسی/ اول.مقاالت فصل نامه 
 مواد آموزشی دوره ابتدایی، مواد آموزشی دوره ابتدایی.

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره 5ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5لیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعا
نمره . در این بخش دانشجو ملزم به تحلیل محتوای یک کتاب درسی و  10ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

 ارائه یافته های خود در قالب یک پروژه مطالعاتی می باشد. 
یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 معرفی درس و منطق آن. 1

عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درک و فهم  موقعیت است .  در واقع  
یکی  از لوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادی با آن 

صالح و بهبود موقعیت است . موقعیتی که عمل فکورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادی است که نوع و تالش برای ا
 خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  )قانون مند ، سازماندهی شده ، همگانی( را تمهید و ارائه می دهد.

این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر روی چنین بستری تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگری 
الزم است با کسب شناخت ابعاد و مولفه های مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل 

 فردی و برنامه ها و طرحها باشد. 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 شایستگی اساسی:

Ck 1-1&  2-1 

Pck& 1-3&    Gk 

1-4 

 نام درس:  فلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوری اسالمی ایران

 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

)عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های ساازمانهای تربیتای ( را از منظار موقعیت های تربیتی 
چیستی و چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیاین و مقایساه مای 

 کند.
موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های ساازمانهای تربیتای ( را از منظار 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

ارزیااااااااااااابی  

موقعیتهای تربیتی 

بر اساس چیساتی 

و چرایاااااااای  و 

چگااونگی فلساافه 

 تربیت رسمی

 

قادر نیسات موقعیتهاای 
مختلااف تربیتاای )عماال 

برنامه فردی و طرحها و 
هاااا و فعالیااات هاااای 
سازمانهای تربیتی ( را از 
منظر چیستی و چرایی و 
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیاااات رساااامی و 

عماااااومی و اساااااناد    
تبیااین) دلیاال آوری( و 

 مقایسه  کند.

بااا بررساای موقعیتهااای  
تربیتاای مختلااف تربیتاای 
)عمل فاردی و طرحهاا و 
برنامه ها و فعالیات هاای 

آنها را  سازمانهای تربیتی ( 
از منظر چیستی و چرایای 
و چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیت رسمی و عمومی 
و اسااناد    تبیااین) دلیاال 

 آوری( کند.
 

بااا بررساای موقعیتهااای 
تربیتی مختلاف تربیتای 
)عمل فردی و طرحها و 
برنامه ها و فعالیت های 
سازمانهای تربیتی ( آنها 
را  از منظاار تناسااب بااا  
چیساااتی و چرایااای و 

نگی فلسفه عمومی چگو
و  تربیااات رساااامی و 
عمومی و اسناد مقایساه 

 کند.
 

ارزیااابی ارزشااها و 

اصاااول تربیااات 

مبتنی بر چیساتی، 

چرایی  و چگونگی 

فلسااافی تربیااات 

 رسمی

ارزشها و اصول  تربیت  

مبتنی بر چیستی چرایی 

فلسفه تربیات رسامی و 

عمومی  عناصر و مولفه 

هااای موقعیاات هااای 

تربیتی )عمال فاردی و 

طرحهااا و برنامااه هااا و 

فعالیت های ساازمانهای 

باارای ضااعف هااا و قااوت 

هااای ) ارزشااها و اصااول 

تربیتی مبتنی بار چیساتی 

لساافه تربیاات چرایاای ف

رسااامی و عماااومی ( در  

عناصاار و مولفااه هااای 

موقعیاات هااای تربیتاای 

)عمل فاردی و طرحهاا و 

دالیل و عوامل ماوثر در 

ایجاد ضعف  و قاوت در  

عناصاار و مولفااه هااای 

موقعیاات هااای تربیتاای 

ی و طرحها و )عمل فرد

برنامه ها و فعالیت های 

سااازمانهای تربیتاای( را 

بیااااان ماااای کنااااد و 
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تربیتی را صرفا شناسایی 

 می کند.

برنامه ها و فعالیات هاای 

سااااازمانهای تربیتاااای( 

شناسایی شده )توجیهاات 

 مناسبی ارائه می دهد.

پیشااانهادهای مناساااب 

برای بهبود آن ارائه می 

 دهد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

   تربیت رسمی و عمومیبخش اول:  مفهوم پردازی 
o  تبیین تربیت رسمی و عمومی 

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

 فعالیت یادگیری:

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

 مشارکت در بحث کالسی  -

 :فعالیت عملکردی

 جهان تهیه تاریخچه مختصری از تربیت رسمی و عمومی در ایران و -

 بخش دوم: مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران  
o  مبانی  سیاسی 

o  مبانی حقوقی 
o  مبانی جامعه شناختی 

o مبانی روان شناختی 

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

 فعالیت عملکردی:

 نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاری درونی   -

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

 
o نقد  الگوهای رایج تربیت  رسمی و عمومی 
o  ویژگی های تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهوری اسالمی ایران 

o  تعریف تربیت ر سمی و عمومی 

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

 فعالیت عملکردی:

 ژگی ها تربیت رسمی و عمومی با الگوهای دیگر مقایسه وی -
 ژگی های تربیت رسمی و عمومی .های موجود از منظر وینقد و ارزیابی برنامه ها و فعالیت  -

   چرایی تربیت  رسمی و عمومی 

 هدف تریت رسمی و عمومی  -
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 فعالیت های یادگیری:

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

 فعالیت های عملکردی:

 تحلیل یک موقعیت تربیتی ) برنامه ها و طر حهای( و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی  -

   چگونگی تربیت رسمی و عمومی 

 اصول حاکم بر جریان تربیت رسمی و عمومی -

 سه مطلوب  ویژگی های مدر -
 ارکان تربیت رسمی و عمومی  -

 چرخش های اساسی در تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های یادگیری:

 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

گی های تربیت رسمی و عمومی در عمل فردی معلم و برنامه ها و طرح ها و مناسبات حااکم بررسی نتایج اصول و وی -
 بر مدرسه 

 بررسی نتایج چرخش های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های عملکردی:

 گیهای مدرسه صول و ویمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر ا -

 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی -

  

  مشخصات و ویژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 نظام تربیت ر سمی و عمومیرویکردهای اساسی  -

 روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهای دیگر  -
 ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 زیر نظام ها ی نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 فعالیت های یادگیری:
 مشارکت در بحث های کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده  -

 فعالیت های عملکردی:

 بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه های نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  -
 بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام های تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  -
 موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر بررسی و ارزیابی میزان روابط  -

ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهاوری اساالمی  -
 ایران 

  بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی 



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  209

 

 مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی  -

 ش گانه  تربیت رسمی و عمومی الگوهای نظری زیر نظام های ش -

 چرخشهای اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی  -

 تحلیل و بررسی الگوهای نظری زیرنظام ها  -
 مشارکت در بحث کالسی -

 :فعالیت عملکردی

بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهای نظری زیر نظام ها با مبانی نظری آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و  -

 عمومی 

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

 عمومی 

 های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومیایج چرخشبررسی نت -

 های آن از منظر چرخشهای اساسیمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه -
 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش های اساسی -

 بیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه نقد وبررسی برنامه های موجود در نظامتر -
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از 

 روش بحث گروهی

مطالعاه باه کاالس و اساتاد باه  پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش
 صورت مکتوب توسط دانشجو

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کاالس وارائاه باه اساتاد باه انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 193(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش دوم صافحه 1390انقالب فرهنگی )شورای عالی 
 (. وزارت آموزش و پرورش.444تا 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها  ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری 
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 د های یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیام



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « ای و نقش تربیتی معلماخالق حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1
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کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از تربیت ماهیتی اخالقی دارد. چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می
دهد. باشد که در آن کنشی اخالقی رخ میمتأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز می های اخالقیارزش

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

ها و اصول اخالقی نمود یابد. به عبارتی ها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزشوثیقی رسیده و نسبت به آن
تربیتی برسند تا قادر باشند های های اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتدانشجویان باید به درک عمیق از ارزش

های تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات موقعیت
جاری برموقعیت های تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا 

 های دیگر تربیت خواهد گردید.سب برای تعالی متربیان در ساحتو بستری منا

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد  نظری  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 ای معلم نام درس: اخالق حرفه

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

های اخاالق حرفاه ای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشفردی و سازمانهای تربیتی )عمل موقعیت
 نمایید.)حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه می

های اخاالق حرفاه ای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت
 نمایید.)حقوق و تکالیف( نقد می

های تربیتی )فردی و سازمانی( قادر حرفه ای )حقوق و تکالیف( در موقعیت در شرایط تعارض آمیز اخالقی
 به تصمیم گیری است.

 

 PKشایستگی اساسی:

 

 هامالک  

 پیامدها

 3سطح  2سطح  1سطح 

شناساااایی و تحلیااال 
هااای تربیتاای موقعیت

)عمل فاردی معلام و 
های تربیتی( از سازمان

منظر اخالق حرفه ای 
 )حقوق و تکالیف(

هاااااااای در موقعیت

مختلف تربیتی )عمل 

فااااردی معلاااام  و 

های تربیتای( سازمان

هااای اصااول و ارزش

اخالقااای )حقاااوق و 

تکاااالیف( را صااارفاً 

شناسایی کرده و برای 

تحلیاال خااود دالیاال 

قانع کنناده ای ارائاه 

 دهد.نمی

بااا کنااار هاام نهااادن  

هااااای تربیتاااای موقعیت

مختلف)عمل فردی معلام  

 های تربیتاای( ،و سااازمان

نقاط اخاتالف و اشاتراک 

هاااااا را از منظااااار آن

های اخالقی )حقوق ارزش

و تکااااالیف( شناسااااایی 

 کندمی

تبیااااین )دلیاااال آوری( 

مناساابی باارای چرایاای 

وجوه اختالف و اشاتراک 

های تربیتی)عمل موقعیت

فااااااردی معلاااااام  و 

های تربیتاای(  را سااازمان

از منظر اخالق حرفاه ای 

)حقوق و تکاالیف( ارائاه 

 دهد.می

هااااای نقاااد موقعیت
 "تربیتی )عمل فردی 

در مقایسااه عناصاار و 

های موقعیاات مؤلفااه

های ها و قوتبرای ضعف

شناسااایی شااده در یااک 

ثر در دالیل و عوامال ماؤ

ایجاااد ضااعف و قااوت در 
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های و سااازمان"معلاام
تربیتی( از منظر اصول 

هااای اخااالق و ارزش
حقااوق و ای )حرفااه 
 تکالیف(

 

تربیتی )عمال فاردی  

های معلاام و سااازمان

ها و تربیتی(  با ارزش

اصول اخاالق حرفاه 

ای )حقوق و تکالیف( 

و ها صااارفاً ضاااعف

های موجود را در قوت

آن شناسااااااااایی و 

 نماید.فهرست می

موقعیاات تربیتاای  )عماال 

فااااااردی  معلاااااام و 

های تربیتااای( ساااازمان

های اخالقااای اساااتدالل

)توجیهاااات( مناسااابی از 

هاای منظر اصول و ارزش

اخالقی )حقوق و تکالیف( 

 دهد.ارائه می

یک موقعیت تربیتی)عمل 

فااااااردی  معلاااااام و 

های تربیتی( را از سازمان

منظاار اخااالق حرفااه ای 

)حقوق و تکاالیف( بیاان 

کنااد و پیشاانهادهای می

مناسااب باارای بهبااود آن 

 دهد.ارائه می

تصااامیم گیاااری در 
شاارایط تعااارض آمیااز 
اخالقاااااااااااای در 

هااای تربیتاای موقعیت
 )عمل فاردی  معلام و

 های تربیتی(سازمان
 
 
 

با تحلیل یک موقعیت 

تربیتی)عماال فااردی  

های معلاام و سااازمان

تربیتی( تعارض آمیاز 

اخالقاای اصااول و ارز 

شهای اخاالق حرفاه 

ای متعارض )حقوق و 

تکاااالیف( را صااارفاً 

شناسااااایی وبیااااان 

نماید اما قاادر باه می

هااا تحلیاال نتااایج آن

 نیست

با تحلیال یاک موقعیات 

ی  معلام تربیتی)عمل فرد

های تربیتاای( و سااازمان

تعارض آمیز اخالقی نتایج 

و آثااااااار هریااااااک از 

های اخالقی حرفاه ارزش

ای )حقااوق و تکااالیف( را 

 نماید.بررسی و تشریح می

با تحلیال یاک موقعیات 

تربیتی)عمل فردی  معلم 

های تربیتاای(  و سااازمان

یکااااای از اصاااااول و 

هااااای اخالقاااای ارزش

)حقوق و تکالیف( موجود 

موقعیت تعارض آمیاز در 

تربیتی را انتخاب کارده و 

برای انتخااب و تصامیم 

خود دالیل قابال قباولی 

 دهد.ارائه می

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 2

 بخش اول: چیستی اخالق حرفه ای در تربیت
 حرفه و ابعاد آن -

 اخالق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر -
 اخالق حرفه ای -
 اخالق حرفه در تربیت -

 های تربیتی(ابعاد اخالق حرفه ای تربیت )اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان -
 دوگانه اخالقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( -

 فعالیت یادگیری:
 استادمطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و  -
 مشارکت در بحث کالسی -

 

 :فعالیت عملکردی
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تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه ای تربیت و انتخاب یک تعریف از اخاالق حرفاه ای تربیات  -
 وارائه دلیل برای آن

 

 بخش دوم: چرایی و ضرورت اخالق حرفه ای تربیت
 نقش و جایگاه اخالق حرفه ای -
 های تربیتیی در محیطآثار و نتایج اخالق حرفه ا -

 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 فصل سوم: چگونگی اخالق حرفه ای تربیت

 اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی در زمینه:

 شیوه حضور در کالس درس -
 تدریس و آمادگی برای آن -

 ارزشیابی دانش آموزان -
 داری نظمکالس  -
 ارتباط با همکاران -
 ارتباط با والدین دانش آموزان -
 ارتباط با جامعه محلی -

 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی -
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیمسئولیتشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از  -
 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 فعالیت عملکردی:

هاای دارای مضاامین تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلم -
 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتمانند فیلم ستارهتربیتی 

هاای دارای های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلممقایسه موقعیت -
و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های معلم های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت

 های تربیتی در قبال:اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان
 معلم و کارکنان -
 دانش آموزان -

 والدین دانش آموزان -
 های تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان -
 در قبال سطوح باالتر مدیریت -

 های یادگیری:فعالیت
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثبه پرسشمطالعه متون خواندنی و پاسخ  -
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 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی -
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -
 ارائه به کالسها به صورت مکتوب و تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 های عملکردی:فعالیت

هاای دارای مضاامین تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلم -
 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

هاای دارای مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلمهای یادگیری مقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت

 

 مسائل اخالق حرفه ای تربیت
 های تربیتیموقعیتمفهوم شناسی تعارضات اخالقی در  -

 های تربیتی مانند:مصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت -

 مسائل اخالقی در فرایندهای یاددهی یادگیری
 مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

 مسائل اخالقی در مدیریت کالس
 مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

 انمسائل اخالقی در ارتباط با همکار
 مسائل اخالقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکالت ویژه

 و.......
 های تربیتیشیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت -

 

 های یادگیری:فعالیت
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
های برجسته تاریخی اخالقی در تجارب زیسته معلمان و شخصیتشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل  -

 های متعارض در آنها از نظر ارزشمعلم )ایرانی، اسالمی و خارجی( و تحلیل موقعیت

های تعارض آمیز اخالقی مطرح شده در کالس و اقامه دلیل برای انتخاب ارائه راه حل اخالقی برای هریک از موقعیت -
 خود

 دی:های عملکرفعالیت

هاای دارای مضاامین تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلم -
هاای های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعاارض اخاالق حرفاه ای و شاناخت ارزشتربیتی مانند فیلم ستاره

 متعارض در آن

هاای دارای طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلمهای یادگیری مختلف )واقعی از مقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت

های تاریخی یا تحلیال های متعارض در یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایتشناخت ارزش -
های دارای مضامین تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخالقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیال فیلم

 برای راه حل پیشنهادی
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

و در مواقاع الزم اساتفاده از ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد 
 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعاه باه کاالس و اساتاد باه 
 صورت مکتوب توسط دانشجو

ه باه اساتاد باه های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کاالس وارائاانجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4
 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران.(، اخالق حرفه1383فرامرز قراملکی، احد )
 (، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.1386حجتی، سیدمحمدباقر )

 (، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.1383امیدوار، آ. ف. )

 منابع فرعی:

شناسی و علوم (، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان1387بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )
 .115، ص 3تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 اخالق سازمانی، سرآمد، تهران. (،1388فرامرز قراملکی، احد )
های اخالقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و (، اخالق سازمانی و ارزش1382دی جی اف، ریچارد آی. )

 .10-6، ص 82شهریور 

 (. اخالق تدریس در مدیریت کالس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.1390هاشمی، زینب السادات )
 

 ی ارزشیابی یادگیری. راهبردها5
 نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شاود. مبناای در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری
 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک

 
 
 
 
 
 

 

 «(کارآموزی» / سرفصل درس « آموزش پژوهی در عرصه عمل»پودمان کارآموزی )سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن  .1
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تربیتی و   عمق بخشیدن به تجربه  -برنامه کارآموزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی
این برنامه مبتنی بر  .های پیشین برای توسعه شایستگی های حرفه ای و دست یابی به کنش عملی را در کالس درس فراهم می کند

ای نیازمند کسب تجربیات دست اول در زیست بوم است. کارآموزان برای کسب توانایی های حرفه 1ایحرفهروش های محتلف توسعه
باشد. فرصت های یادگیری فراهم شده از ای معتبر است، میکالس درس و اتخاذ تصمیمات اثر گذار که زمینه ساز عمل مستقل حرفه

ائه شده از سوی آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های سوی استادان، و معلم راهنما در این درس و بازخوردهای ار
واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. بهره گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و 

همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه فنون در برنامه کارآموزی به منظور دستیابی مهارت آموز به یک نگاه 
ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. در طول برنامه کارآموزی مهارت آموز  فرصت کسب تجربه 

ید. این برنامه از انعطاف الزم برای تطبیق ای را کسب می نمابرای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه
با ویژگی ها منحصربفرد مهارت آموزان و نیز شرایط واقعی که عمل حرفه ای در آن به تجربه گذاشته می شو، برخوردار است.  اصلی ترین 

وظیفه هدایت داوطلب  2م راهنمانقش در تدوین، اجرای و ارزیابی برنامه توسعه حرفه ای بر عهده مهارت آموز است و استاد راهنما/ معل
 جهت کسب آگاهی نسبت به توانایی ها و محدودیت ها و نیز تسهیل شرایط  برای دستیابی به موفقیت را بر عهده دارد.

 مشخصات درس

 نوع پودمان: کارآموزی

 2+2تعداد واحد: 

 256+ 96زمان درس: 

 ساعت

 نام درس: کارآموزی 

 پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در 

ای، تجربیات شخصی خوددر موقعیت های واقعی را مورد با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش حرفه

ای مورد استفاده قرار واکاوی )تأمل( قرار داده و نتایج آن را برای تدوین، و ارزیابی برنامه توسعه حرفه

 دهد. 

 ی  خود را طراحی، و تدوین نموده و نتایج اجرای آن را ارزیابی و گزارش نماید.ابرنامه توسعه حرفه

 شایستگی اساسی:

pck  3& 3-1کد-

3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

بر روایت خود تأمل کرده و  تأمل بر تجربه

ها، واکنشها، و رفتارها، کنش

های افراد حاضر در موقعیت دیدگاه

را در بیان تجربیات مورد توجه 

 قرار داده است. 

های های شخصیتبر دیدگاه

درگیر در فرآیند عمل 

ای  تأمل می کند و  حرفه

می تواند با ارائة شواهدی از 

یافته های علمی و پژوهشی 

دفاع کند یا  آنها را با از آن 

ذکر دلیل زیر سؤال برده و 

 نقد کند..

با تأمل مجدد بر تجربیات 

خود در موقعیت های واقعی، 

درک خود را از این تأمالت 

را با بهره گیری از یافته های 

علمی/ پژوهشی در قالب 

دانش قابل عرضه به دیگران 

 ارائه کند. 

برنامه توسعه 

 ایحرفه

ای توانسته است نیاز های حرفه

خود را شناسایی نماید و آن را در 

قالب یک برنامه ارائه نماید، اما 

ارزیابی آن نشان دهنده دستیابی 

توانسته است نیاز های 

ای خود را در قالب یک حرفه

برنامه ارائه نموده، و نتایج 

ارزیابی آن نشان دهنده 

توانسته است نیاز های 

ای خود را در قالب یک حرفه

برنامه ارائه نموده، و نتایج 

ارزیابی آن نشان دهنده 

                                                 
ر عهده مهارت آموزان است و بر اساس برنامه پیش بینی شده از سوی استاد مشاور قبل از ورود به عرصه عمل ای بمطالعه خود خوان سرفصل درس توسعه حرفه -1

 منظور کسب آمادگی های الزم برای ورود به عرصه عمل صورت می گیرد. 
فه ای و علمی بر اساس انتظارات برنامه درسی برخوردار باشد و معلم راهنمایی که مسئولیت هدایت دانشجو را در سطح مدرسه بر عهده دارد باید از توانایی های حر -2 

 تیازات... برخوردار می شوند.بتواند مسئولیت هدایت دانشجو را بر عهده بگیرد. این گروه از معلمان راهنما به عنوان معلمان همکار دانشگاه معرفی خواهند شد و از ام



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  217

 

ستیابی یا عدم چگونگی د به اهداف پیش بینی شده نیست.

دستیابی  به اهداف پیش 

بینی شده به همراه دالیل و 

 شواهد کافی است.

چگونگی دستیابی یا عدم 

دستیابی  به اهداف پیش 

بینی شده به همراه راهبرد 

سعه یادگیری هایی برای تو

 ای است.های حرفه

توانسته است داده های جمع آوری  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.  

توانسته است داده های جمع 

آوری شده از عملکرد خود در 

موقعیت واقعی را تحلیل و 

تفسیر کند و یافته های خود 

را با استفاده از نقل قول ها 

 معتبر نماید.

توانسته است داده های جمع 

آوری شده از عملکرد خود در 

موقعیت واقعی را تحلیل و 

تفسیر کند و تحلیل و تفسیر 

خود از یافته ها را با استفاده 

از روش های مختلف معتبر 

 نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنرصتف .2

 ای است که شامل:حرفهفرصت های یادگیری پیش بینی شده در این درس ناظر به تدوین برنامه توسعه

الف( نیاز سنجی و مضمون یابی برنامه توسعه حرفه ای: برای شناسایی نیاز ها در شروع دوره )در پایان دوره آموزش های 
آموزش های نظری و جهت ارزیابی آمادگی های دانشجو برای ورود به عرصه عمل یک نمونه تدریس در نظری( یک بر اساس 

قالب تدریس خرد  ضبط و با مشارکت دانشجو و استا راهنما، معلم راهنما )گروه های آموزشی استان/ منطقه( مورد نقد و ارزیابی 
له با اهداف/ استاندارد های حرفه ای دانشگاه برای لحاظ نمودن در قرار می گیرد: تحلیل عملکرد دانشجو از منظر نزدیکی/ فاص

برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای، پاسخ به نیاز های دانش آموزان در سطح مدرسه، و نیز از منظر یافته های 
برنامه توسعه حرفه ای است. علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. حاصل این نشست تعیین نیاز ها و اهداف 

توافق شده )برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای( نسبت به تدوین طرح کلی برنامه  1دانشجو بر مبنای چارجوب
توسعه حرفه ای اقدام خواهد نمود. کلیات برنامه در نشست حضوری )توصیه می شود در قالب گروه های درس پژوهی برنامه 

رسی قرار گیرد( مورد تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن به جهت تناسب با نیاز ها، تأثیر بر یادگیری دانش آموزان/ مورد نقد و بر
پاسخگویی به نیاز های دانش آموزان و یافته های علمی پژوهشی )موضوعات تخصصی و دانش حرفه( مورد بررسی و نسبت به 

 نهایی شدن کلیات برنامه تصمیم گیری خواهد شد. 
راحی و تدوین برنامه توسعه حرفه ای: با توجه به موضوعات درسی که دانشجو مسئولیت تدریس آن را درمدرسه بر عهده ب( ط

دارد کار طراحی واحد های یاگیری آغاز و پس از تأیید آن توسط استاد راهنما/ معلم راهنما )در گروه های درس پژوهی( نسبت 
که تولید واحد های یادگیری نیاز مند صرف زمان می باشد توصیه می شود این فرایند به تولید آن اقدام خواهد شد. از آنجایی 

 پس از اتمام دوره آموزش های نظری آغاز و تا قبل از شروع سال تحصیلی واحد های یادگیری تولید شده آماده اجرا باشد . 

ورد دادن بر عهده استاد/ معلم راهنما )گروه های ج( اجرا و پایش: در مرحله اجرای واحد های یادگیری، مسئولیت نظارت و بازخ
آموزشی( خواهد بود. دانشجو مسئولیت ثبت، تحلیل و تفسیر تجربیات و مستند سازی آن را برای بازنگری در برنامه توسعه حرفه 

لکرد تحصیلی ای برعهده دارد و مهمترین مستندات اطالعاتی است که انعکاس دهنده تأثیر اجرای واحد های یادگیری بر عم
دانش آموزان/ موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این مستندات شامل: نمونه کاربرگ ها، تکالیف یادگیری/ عملکردی حاصل 

 از اجرای برنامه .... است. 

                                                 
ستاد و دانشجو می تواند مورد بازنگری قرار گیر اما مبنای ارزیابی عملکرد دانشجو چارچوب مورد توافق در برنامه این چارچوب بر حسب نیاز ها یا تعامل میان ا -1 

 توسعه حرفه ای است. 
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ی تهیه د( ارزیابی: ارزیابی در طول فرایند اجرای برنامه توسه حرفه ای و در پایان آن مد نظر می باشد. گزارش خودکاوی روایت
شده از سوی دانشجو، گزارش ارزیابی استاد/ معلم راهنما)گروه های آموزشی( و نسخه بازنگری شده برنامه توسعه حرفه/ 

 یادگیری حرفه ای مجموعه مستنداتی است که دفاع پایانی بر اساس آن انجام می شود.
وهی به کمک روایت های یا ژورنال های تاملی ثبت تجربیات حاصل از فرآیند یادگیری حرفه ای در قالب اقدام پژوهی/ درس پژ

و ضبط شده و مبنای تدوین گزارش خودکاوی روایتی مهارت آموز در پایان دوره خواهد بود. در پایان یافته های حاصل از 
اده می شود و گزارش خود کاوی روایتی در قالب یک مقاله تدوین در این مقاله از داده های دست اول و بویژه از نوع روایی استف

 مهم ترین سهم را در ارزیابی از دوره یک ساله بر عهده دارد.

 چارچوب برنامه توسعه حرفه ای
  )با توجه به نیاز های حرفه ای شناسایی شده، دانش ها و مهارت های مورد نیاز و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان(منطق برنامه 

 اهداف: 
ای برای برنامه ریزی و توسعه قابلیت ها در طول حیات حرفه ای )هدف  های حرفه توانایی شناخت  و ارزیابی ظرفیت

 های خاص توسط دانشجو تدوین می شود(
 مالک ها و سطوح موفقیت 

 فعالیت ها/ روش/ منابع/ زمان 
 شواهد و مستندات 

 فرآیند 
 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

عرصه عمل، برگزاری نشست های فردی/ گروهی در سطح مدرسه با حضور مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهش در 
ای و هدایت آن صورت می گیرد. معلم راهنما یا  در دانشگاه با حضور استاد راهنما برای تحلیل و ارزیابی فرآیند یادگیری حرفه

قق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن استفاده از راهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تح
 به تجربیات کمک می کند.

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی: ..............

 منبع فرعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصی

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
ارزشیابی پایانی: در ارزشیابی فرآیند از خود ارزیابی مهارت آموز به عنوان راهبرد اصلی ارزیابی استفاده می شود. این ارزیابی باید 
مستند به شواهد برگرفته از عملکرد فرد در موقعیت های واقعی و یافته های علمی و پژوهشی باشد. ارزیابی پایانی با حضور 

راهنما در دو شکل قابل اجرا است: الف( حضور استادان راهنما و معلم راهنما در کالس درس مهارت آموز  معلم راهنما، استادان
ای؛ ب( ضبط تدریس مشاهده تدریس و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

ما و معلم راهنما و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و توسط داوطلب از تدریس واقعی و مشاهده آن توسط استادان راهن
 ای. برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

 نمره 8خودارزیابی مهارت آموز در قالب گزارش پایانی/ مقاله: 
 نمره  5ارائه یافته های داوطلب در قالب گزارش ارائه شود 

 نمره  6تدوین مقاله و پذیرش آن در همایش ها 
 نمره  7ین مقاله و ارائه آن در مجالت علمی ترویجی تدو

 نمره 8تدوین مقاله و ارائه آن در مجالت علمی و پژوهشی 
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نمره. این  5ای نمره، اجرای تدریس و دفاع از عملکرد حرفه 7ارزیابی استاد و معلم راهنما از عملکرد مهارت آموز در طول دوره 
 مهارت آموز در آزمون جامع لحاظ خواهد شد.  نمره  عیناً به عنوان بخشی از ارزیابی

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سرفصل دروس رشته مراقب سالمت -بخش سوم

 «ایپژوهش و توسعه حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1
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یادگیری است که بر  های تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت هاییکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
توانایی معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت های واقعی تربیتی/ آموزشی تأثیرگذار باشد. درصورتی که در طول برنامه آموزش 

های ای دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی های مورد نیاز برای مواجهه با موقعیتحرفه
از آنجا که،  .آموزان خود منتقل کنندورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانشآن غوطه نامعلومی که در

از تجربه را  های واقعی کالس درس است فرصت یادگیریروایت های شخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیت
به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزی این امکان را فراهم « س پژوهیدر»و آموزش « پژوهش روایی»کند، لذا آموزش ممکن می

می کند تا دانشجویان به شیوۀ روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و از طریق درس پژوهی قادر شود تجربه خود را با دیگری 
ایی برای تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط مطرح نماید و با نقادی دیگران به اصالح خود بپردازد و در آینده بتوانند از این توان

 ای خویش بهره بگیرند. آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفه

 مشخصات درس

 نوع درس:  نظری/عملی

 1+1تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

 ای نام درس: پژوهش و توسعه حرفه

 پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در 

، تجربیات شخصی خود/ دیگری را از موقعیت درس پژوهیبا آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی و 

ای های آموزشی/ تربیتی مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و از این تجربیات برای توسعه ظرفیت های حرفه

 استفاده کنند. 
 اساسی:شایستگی 

pck  3& 3-1کد-

3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

با تأمل بر یک روایت/  روایت تجربه

تجربه جدید آن را در 

قالب یک داستان ساده 

با جزئیات کم روایت 

 می کند.

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در قالب 

و  داستانی با جزئیات

پیچیدگی ها روایت می 

 کند.

 

تأمل بر یک روایت یا با 

تجربة جدید، آن را در 

و  قالب داستانی با جزئیات

پیچیدگی هایی که 

منعکس کننده احساسات، 

افکار و توالی منطقی آن 

ها، روند ها و.. است را  

 روایت می کند.

تأمل بر تجربه خود و 

 دیگری

بر روایت خود و 

دیگری تأمل کرده و 

ها، واکنشها، و کنش

های رفتارها، دیدگاه

افراد حاضر در موقعیت 

را در بیان تجربیات 

مورد توجه قرار داده 

 است. 

های بر دیدگاه

های داستان تأمل شخصیت

می کند و  می تواند با 

ارائة شواهدی از یافته های 

علمی و پژوهشی از آن 

نها را با ذکر دفاع کند یا  آ

دلیل زیر سؤال برده و نقد 

 کند.

با تأمل مجدد بر تجربة 

تفکر خود/ روایت درک 

خود را از این تأمالت را با 

بهره گیری از یافته های 

علمی/ پژوهشی در قالب 

دانش قابل عرضه به 

 دیگران ارائه کند. 

توانسته است داده  تحلیل و تفسیر

های جمع آوری شده 

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل و 

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل 
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را طبقه بندی نموده و 

ارتباط میان طبقات را 

برقرار کند، اما نتوانسته 

آن را تحلیل ساختاری 

 نماید.  

تفسیر کند و یافته های 

خود را با استفاده از نقل 

 قول ها معتبر نماید.

یر کند و تحلیل و و تفس

تفسیر خود از یافته ها را 

با استفاده از روش های 

 مختلف معتبر نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات

 ماهیت تجربه، یادگیری از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیری

 در عمل ای برای پژوهشروایت نویسی وسیله
 ای پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه

  چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن 

 انواع پژوهش روایی

 

 تکلیف عملکردی: 

ای در را در بهبود عملکرد حرفهبا مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه 
 قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید.

ها و مراحلش ارائه کند(. )البته قالب مذکور یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالة مروری با ذکر ویژگی
 قبالً باید توسط استاد توضیح داده شود.

 فصل دوم: ابزار های گردآوری اطالعات
 طالعات در پژوهش رواییماهیت ا

 ابزار های گردآوری اطالعات در پژوهش روایی

 یادداشتهای میدانی از تجربه های مشترک -

 دفترچه یادداشت های روزانه -

 مصاحبه ها -

 داستان گویی -

 نامه نگاری -

 های خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته -

 سایر منابع -

 فرآیند تحلیل داده ها

 ها برای تحلیل، آماده کردن داده -

 انجام تحلیل های مختلف -

 هادرک عمیق و عمیق تر داده -

 ها و تفسیر معنای کالن بازنمایی داده  -

 معنا دهی به داده ها
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 تکلیف عملکردی: 

ای از ابزار های جمع آوری اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را نمونه
 در یک جدول به نمایش بگذارد/ در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 یک 

منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 
 های خود را گزارش نماید. 

 فصل سوم: کد گذاری
 انواع کدگذاری 

  1کد گذاری اولیه -

 2مرور کد های اولیه -

 3کد گذاری محوری -

 مرور کد ها و طبقه بندی داده ها -

 مضامین/ مفاهیم -

 عمق و بینش برای ایجاد ارتباط -

 تکلیف عملکردی: 

و طبقه بندی را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روی تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و  فرایند کدگذاری
 یافته ها/ بینش حاصل از واکاوی تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد. 

 فصل چهارم: تحلیل ساختاری

 فرآیند تحلیل ساختاری

 ی حذفقاعده -

 حذف شدید -

 تعمیم -

 ساختن -

 قاعده صفر -

 تحلیل سه بعدی: 

داشتن ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی برای دربرتعامل: تعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش -

 های آنان سایر افراد و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه

انه منتظر تجربیات تداوم: بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آینده، مشتاق -

  احتمالی است

های متفاوت موقعیت: اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه -

 ها شخصیت

                                                 
1 - Initial/Open coding  
2 - Selective coding  
3 - Axial coding  
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 تکلیف عملکردی: 
ا/ معلمان( را با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری/ تحلیل سه بعدی مجموعه تجربیات شخصی/ تجربیات سایرین)همکالسی ه

 تحلیل و یافته ها را گزارش کند. 

 فصل پنجم: اعتبار بخشی 

 روایی و اعتبار در پژوهش روایی

 همکاری با شرکت کنندگان 
 بیان دوباره روایت ها 
 استفاده از نقل قول ها

 رعایت مسایل اخالقی 
 محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 

 یاستفاده از نظریه ها و یافته های علم
 چگونه یافته های پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

 تکلیف عملکردی: 

یافته های حاصل از تکلیف عملکردی در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازی/ همکاری با شرکت کنندگان/ یافته های 

 علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید. 

 فصل ششم: درس پژوهی

 ی :چگونگی تدوین برنامه درس پژوه

 تشکیل گروه درس پژوهی

 تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه
 برنامه ریزی و تدوین جدول فعالیتهای اجرایی گروه

 انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه

 تعریف مساله و انتخاب موضوع 

 روش های نیاز سنجی

 پیش بینی شرایط و نیازمندیهای اجرای درس پژوهی

 فعالیت یادگیری: 

مشارکت در بحث موضوعاتی را برای فعالیت درس پژوهی مطرح می کند . همچنین سواالتی را برای شرح بیشتر موضوعات با 
 مطرح می نماید .

 فعالیت عملکردی: 

 در قالب کارگروههای دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند .
 

 و یادگیری. راهبردهای تدریس 3
مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینة پژوهش روایی، برگزاری کارگاه آموزشی برای آموزش پژوهش 
روایی با استفاده از رویکرد توسعه فردی و به کمک واکاوی تجربیات شخصی صورت می گیرد. استفاده از راهبردهای 
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رائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ا
 کمک می کند.

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی:

 پژوهش روایی دکتر عطاران )در دست تألیف(-
 .  1392درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، دکتر رضا ساکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  -

 های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصیمنبع فرعی: مقاالت و پژوهش 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
ارزشیابی پایانی: از آنجایی که هدف این درس یادگیری از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر 

ر اساس مستندات دارای اهمیت است. ارزیابی اساس تحلیل )توصیف( و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم ب
استاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردی دانشجو در طول و شرکت در سمینار های کالسی برای ارائه یافته ها/ به 

 اشتراک گذاشتن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد. 
ای بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش سعه توانایی های حرفهتفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در تو

 نمره 10عملکرد پایانی 
 نمره  10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «فنون راهنمایی و مشاوره» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1
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راهنمایی مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به منظور حاداکثر اساتفاده از تواناایی هاای باالقوه در طاول 
زندگی درباره فرد اعمال می شود. مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شاود تاا 

اذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و ساازنده را پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخ
 طرح ریزی کند و بدان ادامه دهد. 

راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان برای معلمان مطرح بوده اسات. از طریاق 
وانایی ها و محدودیت های داناش آماوزان پای برد،یکای از وظاایف اساسای معلماان خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به ت

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
دانشجو معلماان در دوران تحصایل خاود باا  مبانی،اصول و روش های راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است

مبانی، اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره ای خاود 
محسوب مای را به خوبی ایفا نمایند. همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره 

های الزم در آنها برای کسب مهارتهای پایه حرفه ای فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشااوره شود که آمادگی
   می باشد.

ـــــات  مشخص

 درس

نااوع درس: نظااری 

  2تعداد واحد: 

 32زماااااان درس: 

 ساعت

 فنون راهنمایی و مشاورهنام درس: 

 این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان

با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش 
از مبانی و اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش پی ببرد و با نقش 
مشاوره ای معلمان در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود.همچنین از فنون و روش های شناخت دانش آماوزان 
و رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیات واقعای مدرساه بکاار 

 ببرد.
ه در موقعیت های واقعی مدرساه بهاره بارده و باا دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول مشاور

در زمیناه هاای شناختی که ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کند بتواناد 
 شغلی و سازشی به آنها کمک نماید. -تحصیلی

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  ــد ک

2-1& 3-3& 

4-3& 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

محتـــوایی و دانـــش 

ـــایی  ـــوعی راهنم موض

 ومشاوره و انواع آن

در موردمباحااث اساساای 

راهنماااااااااااااایی و 

مشاااااوره،فنون و روش 

هااای مشاااوره صاارفاً 

اطالعات ارایاه شاده را 

جماااع آوری و بااادون 

ارایااه تحلیاال حاصاال از 

مقایسااااه آنهااااا، آن را 

 گزارش نموده است.  

موضااااوعات اساساااای 

راهنمایی و مشاوره و انواع 

مقایساه قارار آن را ماورد 

داده و یافته های خاود را 

در قالااب یااک گاازارش 

 منسجم ارایه نموده است

مباحث اساسی راهنماایی 

و مشااااوره واناااواع آن، 

تفاااوت وتشااابه مفاااهیم 

ورابطه آنها باا یکادیگررا 

مااورد مقایسااه و ارزیااابی 

قرارداده و دالیل خاود را 

در قالااب یافتااه هااا بااه 

صااورت یااک گاازارش 

 ه است.منسجم ارایه نمود

نقش و وظایف کارکنـان 

ــا  ــه ب ــه در رابط مدرس

ـــایی و  ـــد راهنم فراین

دربااره نقاش و وظااایف 

کارکناااان مدرساااه  در 

مورد راهنمایی و مشاوره 

نقش و وظاایف کارکناان 

مدرسااااه را در فراینااااد 

راهنمایی و مشاوره دانش 

نقش و وظاایف کارکناان 

مدرسااااه را در فراینااااد 

راهنمایی و مشاوره دانش 
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دانااش آمااوزان صاارفاً  مشاوره دانش آموزان

اطالعات ارایاه شاده را 

جمع آوری و بدون ارایه 

تحلیل حاصل از مقایسه 

آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

آموزان مورد مقایسه قارار 

داده و یافته های ناشی از 

ایاان مقایسااه را در قالااب 

یک گزارش منسجم ارایه 

 نموده است

آمااوزان وتفاااوت وتشااابه 

یکاادیگررا مااورد آنهااا بااا 

مقایسه وتجزیه و تحلیال 

قرارداده و یافته های خود 

را بااه صااورت مکتااوب 

 گزارش نموده است.

رویکردهــای اساســی 

مشاوره و روان درمانی و 

 کاربردهای آنها 

درباره رویکردهای اصلی 

مشاااوره و روان درمااانی 

صاارفاً اطالعااات ارایااه 

شاااده را جماااع آوری و 

بااادون ارایاااه تحلیااال 

حاصل از مقایساه آنهاا، 

آن را گااازارش نماااوده 

 است.  

مفاااااااهیم اساساااااای 

رویکردهای اصلی مشاوره 

و روان درمااانی را مااورد 

مقایسه قارار داده و یافتاه 

های خود را در قالب یاک 

سااجم ارایااه گاازارش من

 نموده است

مباحث مهم رویکردهاای 

اصااالی مشااااوره وروان 

درمااانی وتفاااوت وتشااابه 

آنهااا بااا یکاادیگررا مااورد 

مقایسه و ارزیابی قرارداده 

و دالیل خود را در قالاب 

یافته ها به صاورت یاک 

گاازارش منسااجم ارایااه 

 نموده است.

برنامه های راهنمـایی و  

مشاوره در نظام آموزش 

 و پرورش 

اره برناماااه هاااای دربااا

راهنمااایی و مشاااوره در 

نظام آموزش و پارورش 

جهااان وایااران صاارفاً 

اطالعات ارایاه شاده را 

جمع آوری و بدون ارایه 

تحلیل حاصل از مقایسه 

آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

برناماه هاای راهنمااایی و 

مشااااوره در آماااوزش و 

پرورش ایران را باا ساایر 

کشورهامورد مقایسه قارار 

ده و دالیاال خااود را در دا

قالب یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است

برنامه هاای راهنماایی و 

مشااااوره در آماااوزش و 

پاارورش ایااران وتفاااوت 

وتشابه آن با برنامه هاای 

مشاوره درسایر کشورها را 

مااورد مقایسااه و ارزیااابی 

قرارداده ویافته های خاود 

را به صورت مکتاوب ودر 

قالاااب یاااک گااازارش 

 نموده است. منسجم ارایه

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 :مباحث اساسیفصل اول

 اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره -
 فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش -
 تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران -
 راهنمایی و مشاوره در اسالم -
 راهنمایی مفهوم و تعریف -
 اصول و اهداف راهنمایی  -
 خدمات راهنمایی  -
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 مفهوم و تعریف مشاوره -
 اصول و اهداف مشاوره  -
 خدمات مشاوره -
 مفهوم و تعریف مشورت -
 تعریف روان درمانی-
 تفاوت بین مشورت،راهنمایی ، مشاوره و روان درمانی  -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب فصل از منابع معرفی شده  -1
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت های آنها -3

 : فعالیت عملکردی
 آن در کالس درستحلیل و مقایسه اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش  -

 : انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهای آنفصل دوم
 انواع راهنمایی از نظر موضوع -
 انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا -
 انواع مشاوره از نظرموضوع -
 انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا -
 الگوهای رایج راهنمایی -

 :فعالیت یادگیری
 ده مطالعه مطالب از منابع معرفی ش -1
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت های آنها -3
 مقایسه الگوهای  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت های آنها -4

 : فعالیت عملکردی
 هنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه الگوهای را -1
 تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه  -2

 : روش ها و فنون راهنمایی و مشاورهفصل سوم
 تعریف روش و فن -
 روش های راهنمایی و مشاوره-
راهنمایی)مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حاال نویسای،واقعه نویسای،مقیاس درجاه بنادی رفتاار،گروه سانجی،مطالعه فنون  -

 موردی،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون های روانی(
قرارداد  فنون مشاوره)گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، -

بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازی، تفسیر و بینش، رهبری، ایفای نقش، تسکین یاا آرام بخشای، 
 ارجاع(

 مهارت های مشاوره  -
 

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -1
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 سوی مدرس مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از -2
 مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت های آنها -3
 مشاهده اجرای فنون مشاوره توسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب -4

 : فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
 -3و اجرای یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و ....، و ارایه گزارشی ازآنها باه مادرس   طراحی -2

 بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
خود )مستقیم/ فیلم (در ماورد یاک نفار از داناش اجرای فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات  -4

 تصویری و کتبی آن به مدرس -آموزان و ارایه گزارش صوتی
 : نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزانفصل چهارم

 نقش و وظایف مدیرمدرسه -
 نقش و وظایف معلم مدرسه -
 نقش و وظایف مشاورمدرسه -
 یف مربی پرورشی مدرسهنقش و وظا -
 نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره  -
 نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره -
 نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 شده از سوی مدرسمشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح  -2
مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت  -3

 های آنها
 : فعالیت عملکردی

درساه  و تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشااوره م -1
 ارایه گزارش آن در کالس درس

 : جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورشفصل پنجم
 برنامه های راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 نقش و عمل مشاور در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 آموزش و پرورش ایرانساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در   -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزی وخانواده در مناطق آموزش و پرورش -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها -
 مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی -
 تفاوت های فردی در بین دانش آموزان مدرسه - 
 در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزاندر نظر گرفتن تفاوت های فردی  -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت های آنها -3
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 وزان از نظر تفاوت های فردی در ابعاد مختلفمقایسه دانش آم -4
 : فعالیت عملکردی

 تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
ارایاه گازارش کتبای  تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و -2

 آن به مدرس
مقایسه تفاوت های فردی دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایاه گازارش کتبای آن باه  -3

 مدرس
 : رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانیفصل ششم  
 مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی -
 نهرویکردهای درمانی متمرکز بر زمی -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر هیجانات -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر تفکر و باور -
 رویکردهای درمانی متمرکز برعمل و رفتار -
 رویکردهای درمانی یکپارچه نگر و التقاطی -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 ای طرح شده از سوی مدرسمشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش ه -2
 مقایسه رویکردهای درمانی مختلف و بیان تفاوت های آنها -3

 : فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
دانشاجویان رشاته مشااوره و ارایاه  تحلیل کاربرد رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط -2

 گزارش کتبی آن به مدرس

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به 

ست. برقراری ارتباط میان آموخته های همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده ا
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محایط آموزشای،برقراری پیوناد میاان نظار و 
عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیات هاای عملکاردی توساط مادرس از 

رس می باشد که منجر به درک عمیق تر مطالب وبکارگیری داناش نظاری راهنماایی و مشااوره راهبردهای تدریس این د
توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مستقیم نیاز مساتلزم مطالعاه فاردی و درک 

 شناختی فرد در موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.

 . منابع آموزشی4

 لی:منابع اص
 (. اصول و مبانی مشاوره. ترجمه مهدی گنجی، تهران، نشر ساواالن.1390گالدینگ، ساموئل .تی) -
 (. مقدمات راهنمایی ومشاوره. تهران، انتشارات رشد.1390شفیع آبادی، عبداهلل ) -

 منابع فرعی:
 (. کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین1391اصغری پور، حمید) - 
 (. زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد 1386گیبسون، رابرت و میشل، ماریان) - 
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 (. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، تهران، انتشارات رشد 1379صافی ، احمد) - 
 ، نشر دانژه (. فنون مشاوره و روان درمانی، تهران1391تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن ) - 
 (. اصول و روش های راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 1371حسینی بیرجندی، سید مهدی )-

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری )باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبی( به میزان 
 نمره2فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسیارزشیابی 

 نمره 8ارزشیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف )فعالیت( عملکردی
ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام مای شاود. 

 دگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.مبنای ارزیابی تکالیف )یا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «اصول و مبانی آموزش و پرورش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
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معلمان هر روز با تصمیم گیری های پیچیده ای که آینده فراگیران را تحت تأثیر قرار می دهد، روبرو هستند. آنها برای اتخاذ 
تصمیات صحیح، باید از راه های مختلف یادگیری، تفاوت های فردی، عالیق و روش های یادگیری، و نیز اصول و مبانی این 

فرصت های یادگیری قابل دفاع احساس تعهد کنند. این امر نیازمند آگاهی معلمان نسبت  تصمیمات آگاه بوده و نسبت به ایجاد
 به ماهیت اصول و چگونگی وضع اصول و نحوه بکارگیری، تأثیرات آن در سطح کالس درس و مدرسه است. 

 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 32زمان درس: 

 ساعت

 اصول ومبانی آموزش و پرورش نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

آموزشای از  -های تربیتایبا شناخت مبانی و اصول آموزش و پرورش، میزان تأثیر پذیری برنامه های درسی و موقعیت

 مبانی و اصول بررسی نماید. 

 

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  1کد-

1& 1-2& 2-2 & 

3-2 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

مبانی و 

 اصول

رابطه میان مبانی و اصول و 

چگونگی تأثیر پذیری اهداف از 

مبانی و اصول را بدون پرداختن به 

ساحت های تربیت  گزارش نموده 

 است. 

رابطه میان مبانی و 

اصول و چگونگی تأثیر 

پذیری اهداف از مبانی و 

اصول را به تفکیک 

ساحت های تربیت 

 گزارش نموده است. 

رابطه میان مبانی و اصول و 

چگونگی تأثیر پذیری اهداف از 

مبانی و اصول را در ساحت های 

تربیت تحلیل و شواهدی از 

ارتباط میان ابعاد مختلف مبانی و 

 را گزارش نموده است. اهداف 

تحلیل 

فرصتهای 

تربیتی/ 

 آموزشی

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با توجه 

به ماهیت اصول حاکم بر آموزش و 

پرورش بررسی نموده است اما 

تحلیل نشان دهنده درک عمیق 

نسبت به نقش این اصول در 

طراحی فرصت های تربیتی/ آموزی 

 نیست. 

موقعیت تربیتی/ آموزشی 

توجه به ماهیت را با 

اصول حاکم بر آموزش و 

پرورش بررسی نموده 

است و تحلیل نشان 

دهنده درک عمیق 

نسبت به نقش این 

اصول در سازمان دادن 

فرصت های تربیتی/ 

 آموزی است.

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با 

توجه به ماهیت اصول حاکم بر 

آموزش و پرورش بررسی نموده 

یر است و تحلیل نشان دهنده تأث

و تأثر این این اصول بر یکدیگر و 

نقش آن در سازمان دادن فرصت 

 های تربیتی/ آموزشی است.

کاربرد 

 اصول

در تحلیل تصمیمات  آموزشی/ 

تربیتی در سطح کالس درس و 

مدرسه نمونه ارتباط این تصمیمات 

با اصول را گزارش نموده اما میزان 

در تحلیل تصمیمات  

آموزشی/ تربیتی در 

سطح کالس درس 

میزان تأثیر پذیری 

در تحلیل تصمیمات  آموزشی/ 

تربیتی در سطح کالس درس و 

مدرسه توانسته است میزان 

ات را به جهت یکپارچگی تصمیم
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تأثیر پذیری عملکرد دانش آموزان 

این اصول را گزارش تحت تأثیر 

 نکرده است.

تصمیمات از اصول را با 

ذکر شواهدی از عملکرد 

دانش آموزان گزارش 

 کرده است.

تأثیر پذیری از اصول با ذکر 

شواهدی از عملکرد دانش آموزان 

 گزارش کند. 

-موقعیت 

های 

تربیتی/ 

 آموزشی

 

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با توجه 

به ماهیت اصول حاکم بر آموزش و 

پرورش دوره ابتدایی بررسی نموده 

است اما تحلیل نشان دهنده درک 

ول در عمیق نسبت به نقش این اص

طراحی فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی نیست. 

موقعیت تربیتی/ آموزشی 

را با توجه به ماهیت 

اصول حاکم بر آموزش و 

پرورش ابتدایی بررسی 

نموده است و تحلیل 

نشان دهنده درک عمیق 

نسبت به نقش این 

اصول در سازمان دادن 

فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی است.

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با 

توجه به ماهیت اصول حاکم بر 

آموزش و پرورش ابتدایی بررسی 

نموده است و تحلیل نشان دهنده 

تأثیر و تأثر این این اصول بر 

یکدیگر و نقش آن در سازمان 

دادن فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی و آثار آن است. 

 

 آنهای یادگیری، محتوای درس و ساختار . فرصت2

 فصل اول:کلیات

 اهمیت و ضرورت موضوع -

 تعریف آموزش وپرورش و رابطه و فرق آنها  -

 ماهیت علوم تربیتی -

 علوم تربیتی و تقسیمات آن -

 ضرورت واهمیت آموزش و پرورش در دوران کودکی و نوجوانی -

 فصل دوم: مبانی آموزش وپرورش
 مبانی فلسفی آموزش وپرورش  -

 مبانی زیست شناختی آموزش وپرورش  -

 مبانی روان شناختی آموزش وپرورش  -

 مبانی جامعه شناختی آموزش وپرورش -

 مبانی اقتصادی آموزش وپرورش -

 مبانی آموزش و پرورش در ایران و جهان -

 تکلیف یادگیری: 

  یکی از شاخه های علوم تربیتی را انتخاب و با مطالعه منابع علمی/ مقاالت رابطه این حوزه با مبانی تربیت را تبیین کند.

 مبانی آموزش و پرورش را در یکی از کشور های جهان مطالعه و گزارش آن را به کالس ارائه نماید.

 اهداف را به جهت تأثیر پذیری آن از مبانی آموزش و پرورش مورد بررسی و گزارش آن را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه دهد. 

 فصل سوم: تعریف اصل و بررسی منابع آن
 فرق اصل و فرع -
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 فرق اصل با هدف و روش -

 ماهیت اصل )کشف کردنی است نه وضع کردنی( -

 منابع کشف اصول آموزش وپرورش -

 ارتباط مبانی با اصول -

 کارکردهای اصول آموزش و پرورش -

 تکلیف یادگیری:

ماهیت اصول حاکم بر برنامه های درسی را به جهت ویژگی اصول مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را باا اساتفاده از مساتندات 
 ارائه شده در منابع علمی ارائه کند. 

 های آموزش وپرورشفصل چهارم :هدف
 نقش اهداف در آموزش و پرورش  -3

 اهداف دوره های تحصیلی در ساحت های تربیت -4
 تربیت دینی، اعتقادی، اخالقی -      
 تربیت زیستی بدنی  -      
 تربیت اجتماعی سیاسی -      
 تربیت زیبایی شناسی هنری -      
 تربیت علمی فناورانه -      

 ایتربیت اقتصادی حرفه -
 چارچوب برنامه درسی دوره های تحصیلی -3
 وسطهارتباط اهداف دوره ابتدایی با اهداف دوره مت-4

 فصل پنجم: اصول آموزش و پرورش دوره ابتدائی
 در نظر گرفتن واقعیت دوره کودکی ورشد -1       
 اصل فعالیت  -2       
 اصل اجتماعی کردن -3       
 اصل خالقیت  -4       

 اصل تفرد یا شخصیت  -5       
 اصل سندیت -6       
 اصل کمال -7      

 تکلیف یادگیری
آموزشی را )فیلم/ گزارش( به جهت تبعیت و تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش مورد نقد و بررسی قرار  -تربیتییک فرصت 

 دهد.
یک مورد آموزشی/ تربیتی را با در نظر گرفتن اصول حاکم بر آموزش و پرورش ابتدایی تحلیل و پیشنهاداتی را در راستای اصول 

 ارائه کند. 
ابتدایی را به جهت تبعیت از تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی مورد نقد و بررسی قرار برنامه های درسی دوره  

 دهد.

 فصل ششم: اصول آموزش و پرورش دوره متوسطه
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 در نظر گرفتن واقعیت دوره کودکی ورشد -1       
 اصل فعالیت  -2       
 اصل اجتماعی کردن -3       
 تاصل خالقی  -4       

 اصل تفرد یا شخصیت  -5       
 اصل سندیت -6       
 اصل کمال -7      

 تکلیف یادگیری
آموزشی را )فیلم/ گزارش( به جهت تبعیت و تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش مورد نقد و بررسی قرار  -یک فرصت تربیتی

 دهد.
یک مورد آموزشی/ تربیتی را با در نظر گرفتن اصول حاکم بر آموزش و پارورش متوساطه تحلیال و پیشانهاداتی را در راساتای 

 اصول ارائه کند. 
برنامه های درسی دوره متوسطه را به جهت تبعیت از تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش دوره متوسطه مورد نقد و بررسای  

 قرار دهد.

 

 های آموزش و پرورشارتباط اصول با روش فصل هفتم:
 های تدریساصول روش -1     
 های قدیم روش -2     
 های شهودی روش -3     
 های فعالروش -4     

 تکلیف عملکردی: 
 یک موقعیت تربیتی/ آموزشی را به جهت رابطه میان اهداف، اصول و روش ها مورد نقد و بررسی قرار دهد.

 تربیتی اتخاذ شده از سوی خود را تحلیل و پشتوانه های آن را بر اساس اصول آموزش و پرورش مشخص نماید.یکی تصمیم 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم برای تبیین مبانی و اصول تربیت و راهبرد های غیر مستقیم در قالب شیوه 
 شناختی برای تحلیل اهداف و فرصت های تربیتی/آموزشی است.های مطالعه فردی و راهبرد های 

 . منابع آموزشی4

 .  1385، مشهد، آستان قدس رضوی، 21تعلیم و تربیت و مراحل آن. غالمحسین شکوهی، چاپ  .4
 . 1382، تهران، دانشگاه تهران، 11محمد کاردان، چاپ مراحل تربیت. موریس دبس، ترجمة علی .5
 . 1384مربیان بزرگ. ژان شاتو، ترجمة غالمحسین شکوهی، چاپ پنجم، تهران، دانشگاه تهران،  .6

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  15ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیری  و تکالیف عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  235

 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 الک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 معرفی درس و منطق آن -1
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نظر از این که یکی از حقوق اساسی هر انسانی است، شرط الزم برای یادگیری و رشد انسانی برخورداری از سالمتی صرف
انسان سالم، محور توسعه پایدار است. ورود به فرایند یادگیری، ماندن در آن، تمرکز بر آن و پیامدهای آن پیوند است؛ زیرا 

« تحقق حیات طیبه»هدف غایی نظام آموزش و پرورش نیز  محکمی با سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی یادگیرنده دارد.
به آن ضرورت دارد. افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسمانی و گمان برخورداری از سالمتی برای دستیابی است که بی

های درمانی و وری باالتری خواهند داشت و موجبات کاهش بار اقتصادی ناشی از هزینهروانی بهتری برخوردار باشند بهره
نی کسانی که در یابی به چنین هدفی آن است که معلمان آینده، یعی دستساعات غیبت کاری را فراهم سازند. الزمه

ی سالمت درآمیخته شوند. به سخنی ی درسی با دانش آموز ارتباط برقرار خواهند کرد، با مقولهترین سطح برنامهنزدیک
ها کند که سالم و تندرست باشند و در آینده بتوانند در راستای ی مدرسهی تربیت معلم بخواهد معلمانی روانهدیگر، اگر دوره

هایی باشد که منجر به افزایش سواد سالمت ی برنامهآموزان گام بردارند، منطقی است که دربرگیرنده ارتقای سالمت دانش
سواد سالمت معرف توانمندی فرد در دستیابی به مباحث بهداشتی، درک، انتقال و کاربست آن و شوند. دانشجو معلمان می
 تقای سالمت خود و دیگران است. گیری درست در برخورد با آن مباحث به منظور ارهمچنین تصمیم

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

های یادگیری گوناگونی در اختیار ها و فرصتفعالیتشود و بر این اساس مانی، روانی و اجتماعی تاکید میجسسالمت 
با تکیه بر  شوند، بلکهها به ارائه و انتقال صرف اطالعات بهداشتی محدود نمیشود. این فرصتدانشجو معلمان قرار داده می

ای معنادار با سازند تا دانشجو بتواند آنچه آموخته است را به گونههم میای فرازمینهتعریف ارائه شده برای سواد سالمت، 
های فردی، بین فردی، تفکر انتقادی و هایی مهارتبافت واقعی زندگی خود پیوند بزند. همچنین با انجام چنین فعالیت

حفظ محیط زیست سالم نیز مورد  چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمت بایستییابد. عالوه بر این، خالق در او پرورش می
 گیرد، بخشی از این واحد درسی نیز به صیانت از محیط زیست اختصاص یافته است.توجه قرار 

 

 مشخصات درس
 عملی -نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 
 عملی(-)نظری
 ساعت 48ساعت: 

 

 سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیستنام درس: 

 در پایان این واحد یادگیری، دانشجو قادر خواهد بود: :اهداف/ پیامدهای یادگیری

 .منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد 

  یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر
 روی سالمت خود ارزشیابی کند.

 آموزان( طراحی و اجرا آموز )دانشمدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت دانش یک برنامه بلند
 ها( ارزشیابی کند.نماید و نتایج آن را بر سالمت او )آن

 

 

 شایستگی اساسی

 3سطح  2سطح  1سطح  هامالک

دریافت و انتقال 

 اطالعات سالمت

 
 

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر اطالعات 

تواند نماید اما نمیکسب 
آن را به دیگران انتقال 

 دهد.

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

 انتقال دهد.

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر 
اطالعات کسب نماید 

های کارآمد و به شیوه
آن را به دیگران 

 انتقال دهد.

 برنامه سالمت
 

توانسته است یک برنامه 
سالمت برای خود یا 

توانسته است یک برنامه 
سالمت طراحی، اجرا و 

توانسته است یک  
برنامه سالمت 
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آموزان طراحی، اجرا دانش
و ارزشیابی کند اما 

تواند اثربخشی آن را نمی
 مشخص سازد.

ارزشیابی نماید و تا حدودی 
 اثربخشی آن را مشخص سازد.

طراحی، اجرا و 
ارزشیابی نماید و به 

ای روشن گونه
اثربخشی آن را 

 مشخص سازد. 

 

 فرصت یادگیری، محتوای درس و ساختار آن -2

 ای آن به شرح زیر سازمان یافته است:محتوای مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه
 

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت

 بخش نخست: مبانی سالمت

 
 
 
 اول

 (1+2) 

 ساعت

 

 

 

معارفه و آشنایی 

 با مفاهیم پایه

 
های مختلف مرتبط با سالمت؛ آشنایی با مدرس، دانشجویان و سرفصل درس؛ معرفی مفهوم

 آشنایی با تاریخ تحول علم سالمت همگانی و رویکردهای سالمت همگانی.

 

 تکلیف عملی )در کالس(  

 شود را ها ارزش محسوب میآن ای پنج الویت که برایاز دانشجویان بخواهید روی برگه
ها جایی یادداشت کنند و سپس همراه آنان بررسی کنید آیا سالمتی در میان این الویت

 دارد؟

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

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

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

 

ه، از دانشجویان بخواهید مصادیق اقدامات سالمت همگانی : در پایان این جلستکلیف عملی

 در پیرامون خود را شناسایی کنند و گزارشی از آن ارائه دهند.
 

 دوم
 (1+2) 

سنجش نیازهای 

 سالمت

 های گوناگون سنجش نیازهای سالمت.تعریف نیاز؛ انواع نیازها؛ شیوه
 

در زمینه سالمت انجام دهید. در مدرسه محل کارورزی خود یک نیازسنجی تکلیف عملی: 

اید را اید را مشخص سازید، انواع نیازهایی که تشخیص دادهروشی که در آن استفاده کرده
تواند در های خود را در قالب یک گزارش بیان نمایید )این کار میشناسایی کنید و  یافته

 های سه نفره انجام شود(.گروه

 سوم
(1+2) 

معرفی 

 های نمایهپایگاه

 هاهای اطالعات سالمت و چگونگی استفاده از آنانواع پایگاه

 :1تکلیف عملی )در کالس(

                                                 
 اینترنت وجود دارد.این جلسه باید در مکانی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و . 1
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ها را مشغول کرده از دانشجویان بخواهید یکی از موضوعات سالمت که به تازگی ذهن آن اطالعات سالمت
معرفی شده است پیرامون آن ها است را انتخاب کنند و سپس در میان پایگاه مختلفی که به آن

 اند را در قالب گزارش به کالس ارائه دهند.گردش کنند. آنچه آموخته

 بخش دوم: عوامل تهدید کننده سالمت ایرانیان

 
 
 
 
 
 

 چهارم 
(1+2) 

و پنجم 
(1+2) 

 
 
 
 
 
 
 

های بیماری 

 غیرواگیر

 

میزان مرگ و میر ناشی از های غیرواگیر، ها بیماریهای غیرواگیر )تعریف و ویژگیبیماری
های غیرواگیر در ایران، انواع عوامل خطر )قابل اصالح و غیر قابل اصالح(، شایعترین بیماری
 های غیرواگیربیماری

 

مروری بر سیستم گردش خون،  تعریف و علل پدیدآیی  های قلبی و عروقی:بیماری

ها و چگونگی شایع آن تصلب شرایین، آنژین صدری، سکته قلبی و سکته مغزی و عالئم
ها در بروز های قلبی و مغزی؛ نقش چربیها؛ چگونگی کاهش خطر  بروز سکتهبرخورد با آن

 های قلبی عروقی؛ فشار خون باال )تعریف، عالئم و تشخیص، پیشگیری(بیماری
 

های پیشگیری کننده، زا، عالئم هشدار دهنده، گامتعریف سرطان، عوامل سرطان سرطان:

 های شایع در ایران.تشخیص زود هنگام، سرطاناهمیت 
 

تعریف مفاهیم خطر، آسیب، تصادف، ایمنی؛ شناسایی خطرات فیزیکی، : ایمنی و حوادث

ها.  انواع شیمیایی، بیولوژیکی، و ارگونومیکی موجود در محیط آموزشی؛ نحوه پیشگیری از آن
های احتمالی؛ چگونگی ؛ نشانهسوءاستفاده )غفلت و نادیده گرفتن، فیزیکی، عاطفی، جنسی(

 واکنش در هنگام روبرو شدن با موارد سوءاستفاده.
  

های کوچک، سبک زندگی خود از دانشجویان بخواهید در گروهتکلیف عملی)در کالس(: 

های قلبی عروقی و سرطان بررسی کنند. یا پدر و مادر خود را از نظر خطر ابتال به بیماری
 ریزی کنند.ند و برای کاهش این خطرات برنامهعوامل خطر را شناسایی کن

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

 پیوست را پر کنند.

 تکلیف عملی )در کالس(:

های کوچک خطرات مربوط به هر اند در گروهاز دانشجویان بخواهید با توجه به آنچه آموخته
 های زیر را شناسایی و راهکارهای پیشگیری از وقوع این خطرات را بیان نمایند. یک از محیط

 در محیط کالس:
 در راهروها:

 در حیاط مدرسه:

 های بهداشتی:در سرویس
 ها:در دیگر مکان

از دانشجویان بخواهید از یک مدرسه بازدید کنند و  بر اساس آنچه که در لی: تکلیف عم

ی ایمنی و پیشگیری از آسیب برای یکی از اند دو  پیام آموزشی در زمینهمدرسه مشاهده کرده
 های مخاطب )دانش آموزان، پدران و مادران، معلمان و غیره( طراحی کنند.گروه
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 بخش سوم: ارتقای سالمت

 
 
 
 
 ششم

(1+2) 
و هفتم 

(1+2) 

 

 

 تغذیه سالم 

 فعالیت بدنی 

  سیگار و

 دخانیات

 

های رشد در سنین پنج تا نوزده های غذایی؛ شاخصاصول تغذیه سالم و گروه تغذیه سالم:

سالگی: شاخص قد به وزن، شاخص نمایه توده بدنی )چگونگی محاسبه نمایه توده بدنی، 
چگونگی تنظیم برنامه غذایی مناسب برای خود(. دستورالعمل کشوری پایگاه تغذیه سالم )بوفه 

ای ای نوجوانان(؛ نحوه تغییر الگوهای تغذیه)نیازهای تغذیهسابق(؛ تغذیه در دوران بلوغ 
آموز و فرایند یادگیری )کمبود ها  و اثرات آن بر دانشآموزان؛ کمبود ریزمغذینامناسب دانش

 (؛ نحوه خواندن و تحلیل بر چسب مواد غذایی Dید، آهن، کلسیم، روی، ویتامین 

های تحرکی در ایجاد بیماریندی آن؛ نقش بیبتعریف فعالیت بدنی و  گروه فعالیت بدنی:

های بدنی در میان زنان و مردان ایرانی، اثرات سودمند فعالیت مختلف، وضعیت میزان فعالیت
 توصیه شده برای گروه های سنی گوناگون، هرم فعالیت بدنیبدنی بر بدن، میزان فعالیت بدنی 

ها؛ طبقه بندی انواع مواد، عالئم و بیماریرابطه سیگار و مرگ و میر و :الکل و دخانیات

 های مصرف مواد و الکل؛ مبانی و اصول پیشگیرینشانه

یک هفته پیش از ارائه این موضوع، دانشجویان موظف هستند در جدول  تکلیف عملی:

ی خود را ثبت و مقدار تقریبی آن را یادداشت کنند و موجود در پیوست، برنامه غذایی یک هفته
بیان شد دانشجویان بر « های غذاییاصول تغذیه سالم و گروه»بیاورند. پس از آنکه  به کالس

 های غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازند. و گروه 1اساس واحد غذایی مورد نیاز

: از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعالیت بدنی تکلیف عملی

 خود تنظیم کنند و به کالس آورند.برای یک هفته 

از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند. رقم به دست تکلیف عملی: 

گیرند ای که در آن قرار میبه طبقه آمده را بر روی نمودار نمایه توده بدنی پیدا کنند و با توجه
 یک برنامه غذایی مناسب برای خود بنویسند.

از دانشجویان بخواهید به پایگاه تغذیه سالم در یک مدرسه مراجعه  :1ادی فعالیت پیشنه

کنند و فهرست مواد غذایی موجود در آن را تهیه کنند و مواد غذایی مجاز و غیرمجاز را از هم 
آموزان در تفکیک کنند. سپس راهکارهایی برای توجیه مسئوالن مدرسه، مسئول پایگاه و دانش

 غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهند.خصوص تغییر موارد   

آموز که در مرحله بلوغ است ز دانشجویان بخواهید با یک دانش: ا2فعالیت پیشنهادی

های حاصل را با نیازهای مصاحبه کنند و  برنامه غذایی یک روز او را بررسی کنند و داده
 ه کالس ارائه دهند.های خود را به صورت گزارش بای گروه سنی او مقایسه نمایند. یافتهتغذیه

ز دانشجویان بخواهید برچسب دو ماده غذایی مورد عالقه خود را به : ا3فعالیت پیشنهادی 

 کالس آورند، آن را بخوانند و تحلیل کنند.

ز دانشجویان بخواهید برای ترویج تغذیه سالم در محیط خوابگاه دو ا :4فعالیت پیشنهادی 

 ریزی کنند.عملیاتی ساختن آن برنامهراهکار جدید پیشنهاد کنند و برای 
 

 بخش چهارم: سالمت جسمانی )بهداشت فردی(

مراقبت اهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشوی دست(؛ ) بهداشت دست و پاها  

                                                 
1. Serving size 
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هشتم 
( و 1+2)

نهم 
(1+2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالمت جسمانی 

)بهداشت فردی 

 ها(و بیماری

عملکرد پوست و مو، آشنایی و چگونگی برخورد با مشکالت ساختمان و ) از پوست و مو

ساختمان کره چشم، ) هامراقبت از چشم شایع پوست و مو، اکنه، شوره سر، اگزما(،

 هامراقبت از گوشمشکالت متداول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت اسنلن(؛ 

آزمایش نجوا(؛  ساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با)

بهداشت هایی برای بهتر خوابیدن(. اهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام) بهداشت خواب

های مختلف، عوامل های مختلف دندان، آشنایی با زمان رویش دندان)بخش دهان و دندان

های شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در معرض خطر موثر بر ایجاد پوسیدگی دندان، محل
های پیشگیری از پوسیدگی دندان: مسواک زدن )آموزش مسواک زدن به دندان، راه پوسیدگی
ساله(، استفاده از نخ دندان )آموزش استفاده از نخ دندان به کودکان(،  12تا  6کودکان 

دیدگی و شکستگی فلورایدتراپی، فیشور سیالنت، رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد با آسیب

بلوغ و ) بهداشت باروریملتهب؛ علل بوی بد دهان(.  ها؛ تفاوت لثه سالم ودندان

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

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

 های واگیردار:بیماری

های اکسیور، راه انتقال، راه پیشگیری(؛ ویژگیکرمك یا اکسیور )های انگلی: عفونت

های ژیاردیا، ویژگیژیاردیوز )های آسکاریس، راه انتقال، راه پیشگیری(؛ ویژگیآسکاریوز )

تعریف بیماری سالک، وضعیت سالک در ایران و جهان، سالك )راه انتقال، راه پیشگیری(؛ 

عواملی موثر در گسترش آن، انواع سالک و عالئم بیماری در هر نوع، راه انتقال، راه پیشگیری، 

پش، های شویژگی. پدیکلوزیس )شپش(: چگونگی برخورد با دانش آموز مبتال به سالک(

 های پیشگیری، چگونگی برخورد.های آلوده شدن، چگونگی تشخیص آلودگی، راهراه

چگونگی حمله ویروس اچ آی وی به بدن، تفاوت اچ آی وی و ایدز، اچ آی وی / ایدز ) 

 های تشخیص(های پیشگیری، راههای انتقال، عقاید غلط، راهراه
 

ل مرتبط با بهداشت فردی در محیط از دانشجویان بخواهید یکی از مسائ تکلیف عملی:

ها را مشغول کرده است را شناسایی کنند و در قالب یک پردیس )یا خوابگاه( که ذهن آن
 های نوین خود برای برطرف نمودن آن مساله را ارائه دهند.گزارش راه حل

و  : از دانشجویان بخواهید کتاب خودآموز  بهداشت بلوغ و نوجوانی را بخوانندتکلیف عملی

 ای انتقادی از آن تهیه کنند.چکیده

از دانشجویان بخواهید یک پمفلت، یا بروشور طراحی کنند و از طریق آن  تکلیف عملی:

 آموزان را به رعایت یکی از موضوعات مرتبط با بهداشت فردی تشویق کنند.دانش

د و تصور های کوچک قرار بگیرن: از دانشجویان بخواهید در گروهتکلیف عملی )در کالس(

ای به ها باید از طریق نامهها به شپش مبتال شده است و آنآموزی در کالس آنکنند دانش
ها با شپش این ای خطاب به آن خانواده نوشته و ضمن آشنایی آنخانواده او اطالع دهند. نامه

 موضوع را به آنان اطالع دهند.
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آموزان، پدر و د و از طریق آن دانش: از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کننتکلیف عملی

های انگلی کرمک، آسکاریوز،  ژیاردیوز، یا سالک مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره را با بیماری
 آشنا سازند.

آموز : از دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوی دست به دانش1فعالیت پیشنهادی 

 را در کالس به صورت عملی نمایش دهند.

: از دانشجویان بخواهید بازی مار و پله که سازمان یونیسف برای 2پیشنهادی فعالیت 

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

برای ی آنها مکانی : از دانشجویان بخواهید که تصور کنند در مدرسه3فعالیت پیشنهادی 

شستن دست وجود ندارد. از آنها بخواهید راهکارهایی بیاندیشند که بر این محدودیت فائق آیند. 
 راهکارهای خود را به صورت نقاشی، عکاسی، گزارش کتبی و غیره به کالس ارائه دهند.

از دانشجویان بخواهید بررسی  : برای دانشجویان خوابگاهی:4فعالیت پیشنهادی 

 وابگاهی باید چه نکاتی را پیرامون بهداشت خواب بیاموزند؟ کنند دانشجویان خ

: موانعی که بر سر راه حفظ برای دانشجویان غیرخوابگاهی: 5فعالیت پیشنهادی 

بهداشت خواب شما وجود دارد را شناسایی کنید و سپس راهکارهایی برای از میان برداشتن 
 ها ارائه دهید.آن

 بخش پنجم: سالمت روان

 
 
 
دهم 

(1+2) 

 

 

 

سالمت روان و 

 مدرسه

 کننده؛تهدید کننده و محافظت آن؛ عوامل بر موثر عوامل شناسایی روان و سالمت تعریف

های روانی در حوادث و بالیا؛ روان؛ حمایت سالمت ارتقای و آسیب کاهش راهبردهای
 اختالل توجه؛ کمبود و فعالیبیش یادگیری؛ اختالل اختالالت خودکشی؛ افسردگی؛ اضطراب؛

 لجبازی؛ صرع؛ و جوییمقابله
  

های معتبر، حادثه ها و سایتاز دانشجویان بخواهید با مراجعه به آرشیو روزنامه تکلیف عملی:

یا رویدادی را بیابند که در محیط مدرسه )ترجیحا در ایران( رخ داده است و یکی از اختالالت 
بحث قرار گرفته است در پدیدآیی آن  مرتبط با سالمت روان که در این نشست آموزشی مورد

توانست از وقوع رویداد نقش عمده داشته است. آنچه که روی داده است و راهکارهایی که می
 این رویداد پیشگیری کند را در قالب گزارشی به کالس ارائه دهند.

 

 بخش ششم: سالمت اجتماعی

 یازدهم
(1+2) 

 

سالمت اجتماعی 

 و مدرسه

های اجتماعی؛ استرس در محیط کار و ارتباط موثر با دیگران؛ ارتباطات در شبکهایجاد و برقرار 
 حمایت اجتماعی.

هایی های کارورزی خود، موقعیتاز دانشجویان بخواهید به مراجعه به گزارشتکلیف عملی: 

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

 های خود را در قالب گزارشی کوتاه به کالس ارائه دهند.کاری انجام خواهند داد.؟ یافته

 بخش هفتم: سالمت در متن

آموزی و تعریف سواد سالمت و آشنایی با سطوح مختلف آن؛ معرفی شناسنامه سالمت دانشسواد سالمت،  دوازدهم
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شناسنامه  (1+2)

سالمت 

آموزی، دانش

مدارس مروج 

 سالمت

 آشنایی با آن؛ آشنایی با مدارس مروج سالمت و وضعیت آن در ایران.

آموز را به کالس آورید و در اختیار دانشجویان شناسنامه سالمت چند دانش تکلیف عملی:

اند چگونه در ص کنند آنچه که در این درس آموختههای کوچک مشخقرار دهید تا در در گروه
 این شناسنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ 

 بخش هشتم: صیانت از محیط زیست

 
 سیزدهم

(1+2) 

 

 

شناخت محیط 

 زیست

 تعریف محیط زیست و انواع آن -1-1
 منابع مختلف محیط زیست )فیزیکی، زیستی، اجتماعی و اقتصادی( -1-2
 سازگان( و انواع آنتعریف اکوسیستم )بوم  -1-3

 محیط زیست ایران -1-4

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی معرفی محیط زیست در مدارس ایران و عملی: 

 برحسب پایه 

 نمایش فیلم یا اسالیدی از محیط زیست ایرانفعالیت خاص: 

از دانشجویان بخواهید که با یک گزارش تصویری، نمایی از محیط زیست محل تکلیف: 

 خود شامل نوع اکوسیستم و انواع منابع موجود ارائه دهند.زندگی 

 * بهتر است که این گزارش بدون استفاده از کاغذ باشد
 

 
چهارده
 م
(1+2) 

 

شناخت انواع 

آلودگی ها و 

اثرات محیط 

 زیستی

 تعریف آلودگی و اثر -1-
 انواع آلودگی ها و اثرات محیط زیستی -2-2
 بازیافتمدیریت پسماند و پساب و  -2-3

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش انواع آلودگی ها و اثرات محیط عملی: 

 زیستی در مدارس ایران و برحسب پایه 

برای بازدید از یک کارخانه، تصفیه خانه، مرکز  تدارک سفری آموزشیفعالیت خاص: 

 بازیافت، تهیه کمپوست یا غیره

در تدارک سفر همکاری کنند و در هنگام بازدید بدرستی از دانشجویان بخواهید که تکلیف: 

 انواع آلودگی ها و اثرات را ارزیابی و به راهکارهای اصالحی اشاره  نمایند.

 
 پانزدهم

(1+2) 

 

شناخت حفاظت 

و حمایت از 

 محیط زیست

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

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش و بکارگیری انواع روش های عملی: 

 حفاظتی و شیوه صحیح مصرف برحسب پایه 

 نمایش فیلم یا اسالیدی در زمینه انواع شیوه های حفاظتیفعالیت خاص: 

بخواهید که به جامعه کوچکی برحسب انتخاب خود، یک یا چند روش از دانشجویان تکلیف: 

حفاظت و شیوه صحیح مصرف را آموزش دهند و بازخورد آموزش های خود و میزان همکاری 
 جامعه مخاطب را گزارش دهند.

 شانزدهم
(1+2) 

 تعریف آموزش محیط زیست -1-4ارائه مبانی 
 انواع روش های آموزش محیط زیست با توجه به پایه مورد آموزش معرفی -4-2
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آموزش محیط 

زیست و شناخت 

 روش ها

 معرفی انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشی -4-3

گفتگوهای گروهی درباره امکان و چگونگی آموزش محیط زیست و انواع روش ها، عملی: 

 رسانه ها و وسایل کمک آموزشی مناسب برحسب پایه 

 وسایل مختلف انواع روش های آموزش محیط زیستنمایش اسالید یا فعالیت خاص: 

از دانشجویان بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه کنند و پس از تکلیف: 

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

ایران انجام شود. ارائه گزارش تصویری بصورت فیلم یا عکس  1روزهای تقویم محیط زیستی
  الزامی است.

 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری-3
پذیرد. باید تالش گردد تا ساختار معلمان صورت میدر این درس، فرایند یادگیری با مشارکت همه جانبه مدرس و دانشجو

ی افراد در فرایند یادگیری مشارکت داشته باشند. باور بر این است که گفت و شنودی که در ای باشد که همهها به گونهجلسه
گیرد، تنها میان مدرس و دانشجویان نیست، بلکه میان خود دانشجویان با نشست آموزشی به منظور وقوع یادگیری صورت می

ای فراهم شده است تا دانشجویان بتوانند در های یادگیری زمینها طراحی فعالیتهم نیز هست. از این رو در این درس ب
تواند توسط ها میهای مختلف، ترکیب این گروههای کوچک  )دو تا شش نفره( با هم کار کنند که با توجه به موقعیتگروه

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

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

 توانند تغییر یابند.
های گوناگونی نخست نیازها و منابع یادگیری مرتبط با برای تسهیل در وقوع یادگیری، در آغاز هر نشست تالش شود به شیوه

ها و دانش پیشین دانشجویان نسبت به آن محتوا آشکار گردد. پس از آن است ارائه شود سنجش شود تا تجربهمحتوایی که قرار 
ای فراهم گردد تا دانشجو بتواند با محتوای ارائه شده کاری انجام دهد و آن را به بافت محتوای تازه ارائه گردد و سپس زمینه

 هایی که برای دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شود.ه تمام پرسشزندگی خود مرتبط سازد. در هر نشست تالش شود ب
 

 منابع آموزشی-4

 باشد.در دست تالیف میمنبع اصلی: 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری -5

 : ارزشیابی پایانی از چند بخش تشکیل شده است:ارزشیابی پایانی

 .آزمون پایانی: سهم این آزمون پنجاه درصد است 
 ها و پیامهای طراحی شده های یادگیری انجام شده توسط دانشجو و برنامهکار: تمام فعالیتی پوشهارزشیاب

گیرد. ارزشیابی این پوشه نخست از طریق ای گرد آمده و در اختیار مدرس قرار میتوسط او در پوشه
ر آشکار است گیرد. پپاسخگویی به فرم خود ارزشیابی توسط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت می

که کیفیت خود ارزشیابی دانشجو نیز در تصمیم گیری مدرس در هنگام ارزشیابی نقش دارد. سهم این 

                                                 
 تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود است. - 1 



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  244

 

ارزشیابی نیز پنجاه درصد است )فرایند تدوین پوشه کار: سی درصد و خود پوشه کار به عنوان یک فراورده: 
 بیست درصد(.

های به گیرد و یافتهو به صورت خود ارزشیابی دانشجو انجام می: این ارزشیابی در نشست هفتم ارزشیابی ضمن نیم سال

 گیرد.دست آمده از آن در ارزشیابی پایانی مورد استفاده قرار می

 

 فرم پیشنهادی برای خود ارزشیابی

 های یادگیری فعالیت
 اید؟.................در طول این نیم سال )تا این لحظه( چند فعالیت یادگیری انجام داده 
 کنید؟اید را چگونه ارزشیابی میهایی که انجام دادهکیفیت فعالیت 

 عالی      خیلی خوب       خوب        نیازمند به تالش بیشتر       غیرقابل قبول

 اید؟های یادگیری را چقدر رعایت فرمودهزمان مندی انجام فعالیت 

 بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
 اید پیش از ارائه به مدرس توسط دوستان شما  نقد شده است؟ای که انجام دادههای یادگیریآیا فعالیت 

 بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
 اید؟های یادگیری به چه میزان از راهکارهای خالقانه استفاده نمودهفعالیت به نظرتان در انجام 

 بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
 دهید؟ای میهای یادگیری خود نمره دهید چه نمرهدر کل، اگر بخواهید از صفر تا بیست به فعالیت 

 سال ل نیمهمکاری سازنده در طو
 ای که برگزار شد حضور یافتید؟.................تا این لحظه، در چند جلسه 
 ای به خود های خود در جلسات آموزشی نمره دهید از صفر تا بیست چه نمرهاگر بخواهید به پرسش پرسیدن

 دهید؟..........می
 اید نمره دهید از صفر تا بیست ی دوستان خود دادهاگر بخواهید به کیفیت بازخورد )پس خوراند( هایی که به گزارش ها

 دهید؟ ....................چه نمره ای می

 دهید؟...............ای به خود می( چه نمره9ای در کالس انجام داده اید از صفر تا بیست )اگر ارائه

  های کرد )میزان مشارکت در جلسهدر طول این نیمسال، میزان فعال بودن شما در جلسات آموزشی چقدر تغییر پیدا
آخر را با میزان مشارکت در نخستین جلسه مقایسه بفرمایید(. از صفر تا بیست به میزان تغییر پدید آمده نمره 

 دهید...........

 یابی به اهداف دورهمیزان دست

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

 .منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد 

  یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر روی سالمت خود
 ارزشیابی کند.

 آموزان( طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را شآموز )دانیک برنامه بلند مدت با اهداف روشن برای ارتقای سالمت دانش
 ها( ارزشیابی کند.بر سالمت او )آن

 به میزان دستیابی خود به هر یک از این سه هدف نمره دهید )از صفر تا بیست(.

 :1هدف 



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  245

 

 :2هدف 
 :3هدف 
 

 دو پرسش تاملی:

 با گذراندن این دوره چه نقاط قوتی در شما پدیدار گشته است؟ 

 
 

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

اگر بخواهید فعالیت دوستان خود را در کالس  ارزشیابی کنید، به باور شما کدام یك از افراد بیشترین 

 مشارکت و درگیر شدن در فرایند یادگیری را داشته اند؟ به ترتیب سه نفر را نام ببرید.
 

 دهید؟میای در مجموع به خود چه نمره
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 «بهداشت خانواده»سرفصل درس 

 متعاقبا اعالم می شود.

 

 «بهداشت مدارس»سرفصل درس 
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 متعاقبا اعالم می شود.

 

 «آموزش بهداشت و روابط انسانی»سرفصل درس 

 متعاقبا اعالم می شود.

 

 «تغذیه کاربردی و تناسب اندام»سرفصل درس 

 متعاقبا اعالم می شود.

 

 «نشانه شناسی بیماری ها»سرفصل درس 

 متعاقبا اعالم می شود.

 

 «غربالگری و مراقبت از سالمت دانش آموزان»سرفصل درس 

 متعاقبا اعالم می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درک و فهم  موقعیت است .  در واقع  عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و 
یکی  از لوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادی با آن 

در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادی است که نوع  و تالش برای اصالح و بهبود موقعیت است . موقعیتی که عمل فکورانه معلم
 خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  )قانون مند ، سازماندهی شده ، همگانی( را تمهید و ارائه می دهد.
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یگری این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر روی چنین بستری تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع د
الزم است با کسب شناخت ابعاد و مولفه های مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل 

 فردی و برنامه ها و طرحها باشد. 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 شایستگی اساسی:

Ck 1-1&  2-1 

Pck& 1-3&    Gk 

1-4 

 نام درس:  فلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوری اسالمی ایران

 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های ساازمانهای تربیتای ( را از منظار 
عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیاین و مقایساه مای چیستی و چرایی و چگونگی فلسفه 

 کند.
موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های ساازمانهای تربیتای ( را از منظار 
 چیستی و چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    ارزیابی و نقد  می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

ارزیااااااااااااابی  

موقعیتهای تربیتی 

بر اساس چیساتی 

و چرایاااااااای  و 

چگااونگی فلساافه 

 تربیت رسمی

 

قادر نیسات موقعیتهاای 
مختلااف تربیتاای )عماال 
فردی و طرحها و برنامه 
هاااا و فعالیااات هاااای 
سازمانهای تربیتی ( را از 
منظر چیستی و چرایی و 
چگونگی فلسفه عمومی 
و  و  تربیاااات رساااامی

عماااااومی و اساااااناد    
تبیااین) دلیاال آوری( و 

 مقایسه  کند.

بااا بررساای موقعیتهااای  
تربیتاای مختلااف تربیتاای 
)عمل فاردی و طرحهاا و 
برنامه ها و فعالیات هاای 
سازمانهای تربیتی ( آنها را  
از منظر چیستی و چرایای 
و چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیت رسمی و عمومی 
و اسااناد    تبیااین) دلیاال 

 ( کند.آوری
 

بااا بررساای موقعیتهااای 
تربیتی مختلاف تربیتای 
)عمل فردی و طرحها و 
برنامه ها و فعالیت های 
سازمانهای تربیتی ( آنها 
را  از منظاار تناسااب بااا  
چیساااتی و چرایااای و 
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیااات رساااامی و 
عمومی و اسناد مقایساه 

 کند.
 

ارزیااابی ارزشااها و 

اصاااول تربیااات 

چیساتی، مبتنی بر 

چرایی  و چگونگی 

فلسااافی تربیااات 

 رسمی

ارزشها و اصول  تربیت  

مبتنی بر چیستی چرایی 

فلسفه تربیات رسامی و 

عمومی  عناصر و مولفه 

هااای موقعیاات هااای 

تربیتی )عمال فاردی و 

طرحهااا و برنامااه هااا و 

فعالیت های ساازمانهای 

تربیتی را صرفا شناسایی 

 می کند.

باارای ضااعف هااا و قااوت 

شااها و اصااول هااای ) ارز

تربیتی مبتنی بار چیساتی 

چرایاای فلساافه تربیاات 

رسااامی و عماااومی ( در  

عناصاار و مولفااه هااای 

موقعیاات هااای تربیتاای 

)عمل فاردی و طرحهاا و 

برنامه ها و فعالیات هاای 

سااااازمانهای تربیتاااای( 

شناسایی شده )توجیهاات 

 مناسبی ارائه می دهد.

دالیل و عوامل ماوثر در 

ایجاد ضعف  و قاوت در  

ر و مولفااه هااای عناصاا

موقعیاات هااای تربیتاای 

)عمل فردی و طرحها و 

برنامه ها و فعالیت های 

سااازمانهای تربیتاای( را 

بیااااان ماااای کنااااد و 

پیشااانهادهای مناساااب 

برای بهبود آن ارائه می 

 دهد.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

   تربیت رسمی و عمومیبخش اول:  مفهوم پردازی 
o  تبیین تربیت رسمی و عمومی 

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

 فعالیت یادگیری:

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

 مشارکت در بحث کالسی  -

 :فعالیت عملکردی

 تربیت رسمی و عمومی در ایران و جهانتهیه تاریخچه مختصری از  -

 بخش دوم: مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران  
o  مبانی  سیاسی 

o  مبانی حقوقی 
o  مبانی جامعه شناختی 

o مبانی روان شناختی 

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

 فعالیت عملکردی:

 نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاری درونی   -

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

 
o نقد  الگوهای رایج تربیت  رسمی و عمومی 
o  ویژگی های تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهوری اسالمی ایران 

o  تعریف تربیت ر سمی و عمومی 

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

 فعالیت عملکردی:

 ژگی ها تربیت رسمی و عمومی با الگوهای دیگر مقایسه وی -
 ژگی های تربیت رسمی و عمومی .نقد و ارزیابی برنامه ها و فعالیت های موجود از منظر وی -

   چرایی تربیت  رسمی و عمومی 

 هدف تریت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های یادگیری:

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

 فعالیت های عملکردی:



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  249

 

 تحلیل یک موقعیت تربیتی ) برنامه ها و طر حهای( و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی  -

 چگونگی تربیت رسمی و عمومی   

 اصول حاکم بر جریان تربیت رسمی و عمومی -

 ویژگی های مدرسه مطلوب   -
 ارکان تربیت رسمی و عمومی  -

 چرخش های اساسی در تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های یادگیری:

 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

گی های تربیت رسمی و عمومی در عمل فردی معلم و برنامه ها و طرح ها و مناسبات حااکم بررسی نتایج اصول و وی -
 بر مدرسه 

 بررسی نتایج چرخش های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های عملکردی:

 گیهای مدرسه صول و ویمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر ا -

 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی -

  

  مشخصات و ویژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 ام تربیت ر سمی و عمومیرویکردهای اساسی نظ -

 روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهای دیگر  -
 ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 زیر نظام ها ی نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 فعالیت های یادگیری:
 مشارکت در بحث های کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده  -

 فعالیت های عملکردی:

 بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه های نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  -
 بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام های تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  -
 موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر بررسی و ارزیابی میزان روابط  -

ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهاوری اساالمی  -
 ایران 

  بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی 

 مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی  -

 الگوهای نظری زیر نظام های شش گانه  تربیت رسمی و عمومی  -

 چرخشهای اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
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 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی  -

 تحلیل و بررسی الگوهای نظری زیرنظام ها  -
 مشارکت در بحث کالسی -

 :فعالیت عملکردی

بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهای نظری زیر نظام ها با مبانی نظری آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و  -

 عمومی 

ا در فلسفه تربیت رسمی و بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی نظری آنه -

 عمومی 

 های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومیبررسی نتایج چرخش -

 های آن از منظر چرخشهای اساسیمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه -
 یبررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش های اساس -

 نقد وبررسی برنامه های موجود در نظامتربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه  -
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از 

 روش بحث گروهی

فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعاه باه کاالس و اساتاد باه پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور 
 صورت مکتوب توسط دانشجو

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کاالس وارائاه باه اساتاد باه انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 193(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش دوم صافحه 1390شورای عالی انقالب فرهنگی )
 (. وزارت آموزش و پرورش.444تا 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5د: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی فرآین
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف 
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 « ای و نقش تربیتی معلماخالق حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1
کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از تربیت ماهیتی اخالقی دارد. چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می

دهد. باشد که در آن کنشی اخالقی رخ میهای اخالقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز میارزش
ز منظر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی ا

های تربیتی به شناخت های تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی اصول اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتموقعیت
ها و اصول اخالقی نمود یابد. به عبارتی یت ارزشها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربوثیقی رسیده و نسبت به آن



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  252

 

های تربیتی برسند تا قادر باشند های اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتدانشجویان باید به درک عمیق از ارزش
اسبات های تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخالقی بر منموقعیت

جاری برموقعیت های تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا 
 های دیگر تربیت خواهد گردید.و بستری مناسب برای تعالی متربیان در ساحت

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد  نظری  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 ای معلم نام درس: اخالق حرفه

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

های اخاالق حرفاه ای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت
 نمایید.)حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه می

های اخاالق حرفاه ای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزش)عمل فردی و سازمانهای تربیتی موقعیت
 نمایید.)حقوق و تکالیف( نقد می

های تربیتی )فردی و سازمانی( قادر در شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه ای )حقوق و تکالیف( در موقعیت
 به تصمیم گیری است.

 

 PKشایستگی اساسی:

 

 هامالک  

 پیامدها

 3سطح  2سطح  1سطح 

شناساااایی و تحلیااال 
هااای تربیتاای موقعیت

)عمل فاردی معلام و 
های تربیتی( از سازمان

منظر اخالق حرفه ای 
 )حقوق و تکالیف(

هاااااااای در موقعیت

مختلف تربیتی )عمل 

فااااردی معلاااام  و 

های تربیتای( سازمان

هااای اصااول و ارزش

اخالقااای )حقاااوق و 

تکاااالیف( را صااارفاً 

برای شناسایی کرده و 

تحلیاال خااود دالیاال 

قانع کنناده ای ارائاه 

 دهد.نمی

بااا کنااار هاام نهااادن  

هااااای تربیتاااای موقعیت

مختلف)عمل فردی معلام  

های تربیتاای( ، و سااازمان

نقاط اخاتالف و اشاتراک 

هاااااا را از منظااااار آن

های اخالقی )حقوق ارزش

و تکااااالیف( شناسااااایی 

 کندمی

تبیااااین )دلیاااال آوری( 

مناساابی باارای چرایاای 

اختالف و اشاتراک وجوه 

های تربیتی)عمل موقعیت

فااااااردی معلاااااام  و 

های تربیتاای(  را سااازمان

از منظر اخالق حرفاه ای 

)حقوق و تکاالیف( ارائاه 

 دهد.می

هااااای نقاااد موقعیت
 "تربیتی )عمل فردی 

های و سااازمان"معلاام
تربیتی( از منظر اصول 

هااای اخااالق و ارزش
حقااوق و ای )حرفااه 
 تکالیف(

در مقایسااه عناصاار و 

های موقعیاات مؤلفااه

تربیتی )عمال فاردی  

های معلاام و سااازمان

ها و تربیتی(  با ارزش

اصول اخاالق حرفاه 

ای )حقوق و تکالیف( 

های ها و قوتبرای ضعف

شناسااایی شااده در یااک 

موقعیاات تربیتاای  )عماال 

معلاااااام و   فااااااردی

های تربیتااای( ساااازمان

های اخالقااای اساااتدالل

)توجیهاااات( مناسااابی از 

دالیل و عوامال ماؤثر در 

ایجاااد ضااعف و قااوت در 

یک موقعیت تربیتی)عمل 

فااااااردی  معلاااااام و 

های تربیتی( را از سازمان

منظاار اخااالق حرفااه ای 

یف( بیاان )حقوق و تکاال
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ها و صااارفاً ضاااعف 

های موجود را در قوت

آن شناسااااااااایی و 

 نماید.فهرست می

هاای منظر اصول و ارزش

اخالقی )حقوق و تکالیف( 

 دهد.ارائه می

کنااد و پیشاانهادهای می

مناسااب باارای بهبااود آن 

 دهد.ارائه می

تصااامیم گیاااری در 
شاارایط تعااارض آمیااز 
اخالقاااااااااااای در 

هااای تربیتاای موقعیت
)عمل فاردی  معلام و 

 های تربیتی(سازمان
 
 
 

با تحلیل یک موقعیت 

تربیتی)عماال فااردی  

های معلاام و سااازمان

تربیتی( تعارض آمیاز 

اخالقاای اصااول و ارز 

شهای اخاالق حرفاه 

ای متعارض )حقوق و 

تکاااالیف( را صااارفاً 

شناسااااایی وبیااااان 

نماید اما قاادر باه می

هااا تحلیاال نتااایج آن

 نیست

با تحلیال یاک موقعیات 

تربیتی)عمل فردی  معلام 

های تربیتاای( و سااازمان

تعارض آمیز اخالقی نتایج 

و آثااااااار هریااااااک از 

های اخالقی حرفاه ارزش

ای )حقااوق و تکااالیف( را 

 نماید.سی و تشریح میبرر

با تحلیال یاک موقعیات 

تربیتی)عمل فردی  معلم 

های تربیتاای(  و سااازمان

یکااااای از اصاااااول و 

هااااای اخالقاااای ارزش

)حقوق و تکالیف( موجود 

در موقعیت تعارض آمیاز 

تربیتی را انتخاب کارده و 

برای انتخااب و تصامیم 

خود دالیل قابال قباولی 

 دهد.ارائه می

 یادگیری، محتوای درس و ساختار آنهای فرصت. 2

 بخش اول: چیستی اخالق حرفه ای در تربیت
 حرفه و ابعاد آن -

 اخالق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر -
 اخالق حرفه ای -
 اخالق حرفه در تربیت -

 تربیتی(های ابعاد اخالق حرفه ای تربیت )اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان -
 دوگانه اخالقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( -

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

 

 :فعالیت عملکردی

ک تعریف از اخاالق حرفاه ای تربیات تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه ای تربیت و انتخاب ی -
 وارائه دلیل برای آن

 

 بخش دوم: چرایی و ضرورت اخالق حرفه ای تربیت
 نقش و جایگاه اخالق حرفه ای -
 های تربیتیآثار و نتایج اخالق حرفه ای در محیط -
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 فعالیت یادگیری:
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 فصل سوم: چگونگی اخالق حرفه ای تربیت

 اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی در زمینه:

 شیوه حضور در کالس درس -
 تدریس و آمادگی برای آن -

 ارزشیابی دانش آموزان -
 کالس داری نظم -
 ارتباط با همکاران -
 ارتباط با والدین دانش آموزان -
 ارتباط با جامعه محلی -

 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثخواندنی و پاسخ به پرسشمطالعه متون  -
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی -
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -
 ه صورت مکتوب و ارائه به کالسها بتشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 فعالیت عملکردی:

هاای دارای مضاامین تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلم -
 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

هاای دارای یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلمهای مقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت

 های تربیتی در قبال:اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان
 کارکنانمعلم و  -
 دانش آموزان -

 والدین دانش آموزان -
 های تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان -
 در قبال سطوح باالتر مدیریت -

 های یادگیری:فعالیت
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی -
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیبیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت شناسایی و -
 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 های عملکردی:فعالیت

هاای دارای مضاامین حلیال فیلمتحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق ت -
 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره
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هاای دارای های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلممقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان وی زمین( از منظر مسئولیتهای رمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت

 

 مسائل اخالق حرفه ای تربیت
 های تربیتیمفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت -

 های تربیتی مانند:مصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت -

 مسائل اخالقی در فرایندهای یاددهی یادگیری
 مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

 مسائل اخالقی در مدیریت کالس
 مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

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

 و.......
 تیهای تربیشیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت -

 

 های یادگیری:فعالیت
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
های برجسته تاریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در تجارب زیسته معلمان و شخصیت -

 های متعارض در آنارزشها از نظر معلم )ایرانی، اسالمی و خارجی( و تحلیل موقعیت

های تعارض آمیز اخالقی مطرح شده در کالس و اقامه دلیل برای انتخاب ارائه راه حل اخالقی برای هریک از موقعیت -
 خود

 های عملکردی:فعالیت

هاای دارای مضاامین تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلم -
هاای های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعاارض اخاالق حرفاه ای و شاناخت ارزشانند فیلم ستارهتربیتی م

 متعارض در آن

هاای دارای های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلممقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان مسئولیتهای روی زمین( از منظر مضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت

های تاریخی یا تحلیال های متعارض در یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایتشناخت ارزش -
یز و اقامه دلیال های دارای مضامین تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخالقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمفیلم

 برای راه حل پیشنهادی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از 
 روش بحث گروهی

گزارش پیش مطالعاه باه کاالس و اساتاد باه پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه 
 صورت مکتوب توسط دانشجو
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های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کاالس وارائاه باه اساتاد باه انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4
 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران.(، اخالق حرفه1383مرز قراملکی، احد )فرا
 (، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.1386حجتی، سیدمحمدباقر )

 (، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.1383امیدوار، آ. ف. )

 منابع فرعی:

شناسی و علوم (، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان1387باقری، خسرو )بیرونی، راضیه و 
 .115، ص 3تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 اخالق سازمانی، سرآمد، تهران. (،1388فرامرز قراملکی، احد )
مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و  های اخالقی، ترجمه عباس(، اخالق سازمانی و ارزش1382دی جی اف، ریچارد آی. )

 .10-6، ص 82شهریور 

 (. اخالق تدریس در مدیریت کالس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.1390هاشمی، زینب السادات )
 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتلیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعا

 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شاود. مبناای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می

 ا و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.هارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک

 
 
 
 
 
 

 

 «(کارآموزی» / سرفصل درس « آموزش پژوهی در عرصه عمل»پودمان کارآموزی )سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن  .1

به تجربه تربیتی و   عمق بخشیدن  -برنامه کارآموزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی
این برنامه مبتنی بر  .های پیشین برای توسعه شایستگی های حرفه ای و دست یابی به کنش عملی را در کالس درس فراهم می کند

ای نیازمند کسب تجربیات دست اول در زیست بوم است. کارآموزان برای کسب توانایی های حرفه 1ایحرفهروش های محتلف توسعه
باشد. فرصت های یادگیری فراهم شده از ای معتبر است، میمات اثر گذار که زمینه ساز عمل مستقل حرفهکالس درس و اتخاذ تصمی

                                                 
ای بر عهده مهارت آموزان است و بر اساس برنامه پیش بینی شده از سوی استاد مشاور قبل از ورود به عرصه عمل مطالعه خود خوان سرفصل درس توسعه حرفه -1

 منظور کسب آمادگی های الزم برای ورود به عرصه عمل صورت می گیرد. 
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سوی استادان، و معلم راهنما در این درس و بازخوردهای ارائه شده از سوی آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های 
و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. بهره گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع 

فنون در برنامه کارآموزی به منظور دستیابی مهارت آموز به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه 
موزان ضروری است. در طول برنامه کارآموزی مهارت آموز  فرصت کسب تجربه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آ

ای را کسب می نماید. این برنامه از انعطاف الزم برای تطبیق برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه
در آن به تجربه گذاشته می شو، برخوردار است.  اصلی ترین با ویژگی ها منحصربفرد مهارت آموزان و نیز شرایط واقعی که عمل حرفه ای 

وظیفه هدایت داوطلب  1نقش در تدوین، اجرای و ارزیابی برنامه توسعه حرفه ای بر عهده مهارت آموز است و استاد راهنما/ معلم راهنما
 موفقیت را بر عهده دارد. جهت کسب آگاهی نسبت به توانایی ها و محدودیت ها و نیز تسهیل شرایط  برای دستیابی به

 مشخصات درس

 نوع پودمان: کارآموزی

 2+2تعداد واحد: 

 256+ 96زمان درس: 

 ساعت

 نام درس: کارآموزی 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ای، تجربیات شخصی خوددر موقعیت های واقعی را مورد با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش حرفه

ای مورد استفاده قرار واکاوی )تأمل( قرار داده و نتایج آن را برای تدوین، و ارزیابی برنامه توسعه حرفه

 دهد. 

 ن را ارزیابی و گزارش نماید.ای  خود را طراحی، و تدوین نموده و نتایج اجرای آبرنامه توسعه حرفه

 شایستگی اساسی:

pck  3& 3-1کد-

3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

بر روایت خود تأمل کرده و  تأمل بر تجربه

ها، واکنشها، و رفتارها، کنش

های افراد حاضر در موقعیت دیدگاه

را در بیان تجربیات مورد توجه 

 قرار داده است. 

های شخصیتهای بر دیدگاه

درگیر در فرآیند عمل 

ای  تأمل می کند و  حرفه

می تواند با ارائة شواهدی از 

یافته های علمی و پژوهشی 

از آن دفاع کند یا  آنها را با 

ذکر دلیل زیر سؤال برده و 

 نقد کند..

با تأمل مجدد بر تجربیات 

خود در موقعیت های واقعی، 

درک خود را از این تأمالت 

گیری از یافته های را با بهره 

علمی/ پژوهشی در قالب 

دانش قابل عرضه به دیگران 

 ارائه کند. 

برنامه توسعه 

 ایحرفه

ای توانسته است نیاز های حرفه

خود را شناسایی نماید و آن را در 

قالب یک برنامه ارائه نماید، اما 

ارزیابی آن نشان دهنده دستیابی 

 به اهداف پیش بینی شده نیست.

توانسته است نیاز های 

ای خود را در قالب یک حرفه

برنامه ارائه نموده، و نتایج 

ارزیابی آن نشان دهنده 

چگونگی دستیابی یا عدم 

دستیابی  به اهداف پیش 

بینی شده به همراه دالیل و 

 شواهد کافی است.

توانسته است نیاز های 

ای خود را در قالب یک حرفه

ج برنامه ارائه نموده، و نتای

ارزیابی آن نشان دهنده 

چگونگی دستیابی یا عدم 

دستیابی  به اهداف پیش 

بینی شده به همراه راهبرد 

هایی برای توسعه یادگیری 

 ای است.های حرفه

                                                 
ح مدرسه بر عهده دارد باید از توانایی های حرفه ای و علمی بر اساس انتظارات برنامه درسی برخوردار باشد و معلم راهنمایی که مسئولیت هدایت دانشجو را در سط -1 

 تیازات... برخوردار می شوند.بتواند مسئولیت هدایت دانشجو را بر عهده بگیرد. این گروه از معلمان راهنما به عنوان معلمان همکار دانشگاه معرفی خواهند شد و از ام
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توانسته است داده های جمع آوری  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.  

توانسته است داده های جمع 

آوری شده از عملکرد خود در 

موقعیت واقعی را تحلیل و 

خود  تفسیر کند و یافته های

را با استفاده از نقل قول ها 

 معتبر نماید.

توانسته است داده های جمع 

آوری شده از عملکرد خود در 

موقعیت واقعی را تحلیل و 

تفسیر کند و تحلیل و تفسیر 

خود از یافته ها را با استفاده 

از روش های مختلف معتبر 

 نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .2

 ای است که شامل:حرفههای یادگیری پیش بینی شده در این درس ناظر به تدوین برنامه توسعهفرصت 

الف( نیاز سنجی و مضمون یابی برنامه توسعه حرفه ای: برای شناسایی نیاز ها در شروع دوره )در پایان دوره آموزش های 
برای ورود به عرصه عمل یک نمونه تدریس در  نظری( یک بر اساس آموزش های نظری و جهت ارزیابی آمادگی های دانشجو

قالب تدریس خرد  ضبط و با مشارکت دانشجو و استا راهنما، معلم راهنما )گروه های آموزشی استان/ منطقه( مورد نقد و ارزیابی 
ی لحاظ نمودن در قرار می گیرد: تحلیل عملکرد دانشجو از منظر نزدیکی/ فاصله با اهداف/ استاندارد های حرفه ای دانشگاه برا

برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای، پاسخ به نیاز های دانش آموزان در سطح مدرسه، و نیز از منظر یافته های 
علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. حاصل این نشست تعیین نیاز ها و اهداف برنامه توسعه حرفه ای است. 

توافق شده )برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای( نسبت به تدوین طرح کلی برنامه  1وبدانشجو بر مبنای چارج
توسعه حرفه ای اقدام خواهد نمود. کلیات برنامه در نشست حضوری )توصیه می شود در قالب گروه های درس پژوهی برنامه 

به جهت تناسب با نیاز ها، تأثیر بر یادگیری دانش آموزان/ مورد نقد و بررسی قرار گیرد( مورد تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن 
پاسخگویی به نیاز های دانش آموزان و یافته های علمی پژوهشی )موضوعات تخصصی و دانش حرفه( مورد بررسی و نسبت به 

 نهایی شدن کلیات برنامه تصمیم گیری خواهد شد. 
موضوعات درسی که دانشجو مسئولیت تدریس آن را درمدرسه بر عهده ب( طراحی و تدوین برنامه توسعه حرفه ای: با توجه به 

دارد کار طراحی واحد های یاگیری آغاز و پس از تأیید آن توسط استاد راهنما/ معلم راهنما )در گروه های درس پژوهی( نسبت 
باشد توصیه می شود این فرایند  به تولید آن اقدام خواهد شد. از آنجایی که تولید واحد های یادگیری نیاز مند صرف زمان می

 پس از اتمام دوره آموزش های نظری آغاز و تا قبل از شروع سال تحصیلی واحد های یادگیری تولید شده آماده اجرا باشد . 

ج( اجرا و پایش: در مرحله اجرای واحد های یادگیری، مسئولیت نظارت و بازخورد دادن بر عهده استاد/ معلم راهنما )گروه های 
آموزشی( خواهد بود. دانشجو مسئولیت ثبت، تحلیل و تفسیر تجربیات و مستند سازی آن را برای بازنگری در برنامه توسعه حرفه 
ای برعهده دارد و مهمترین مستندات اطالعاتی است که انعکاس دهنده تأثیر اجرای واحد های یادگیری بر عملکرد تحصیلی 

وزان است. این مستندات شامل: نمونه کاربرگ ها، تکالیف یادگیری/ عملکردی حاصل دانش آموزان/ موفقیت تحصیلی دانش آم
 از اجرای برنامه .... است. 

د( ارزیابی: ارزیابی در طول فرایند اجرای برنامه توسه حرفه ای و در پایان آن مد نظر می باشد. گزارش خودکاوی روایتی تهیه 
معلم راهنما)گروه های آموزشی( و نسخه بازنگری شده برنامه توسعه حرفه/  شده از سوی دانشجو، گزارش ارزیابی استاد/

 یادگیری حرفه ای مجموعه مستنداتی است که دفاع پایانی بر اساس آن انجام می شود.
تجربیات حاصل از فرآیند یادگیری حرفه ای در قالب اقدام پژوهی/ درس پژوهی به کمک روایت های یا ژورنال های تاملی ثبت 

ضبط شده و مبنای تدوین گزارش خودکاوی روایتی مهارت آموز در پایان دوره خواهد بود. در پایان یافته های حاصل از  و

                                                 
مورد توافق در برنامه این چارچوب بر حسب نیاز ها یا تعامل میان استاد و دانشجو می تواند مورد بازنگری قرار گیر اما مبنای ارزیابی عملکرد دانشجو چارچوب  -1 

 توسعه حرفه ای است. 
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گزارش خود کاوی روایتی در قالب یک مقاله تدوین در این مقاله از داده های دست اول و بویژه از نوع روایی استفاده می شود و 
 ه یک ساله بر عهده دارد.مهم ترین سهم را در ارزیابی از دور

 چارچوب برنامه توسعه حرفه ای
  )با توجه به نیاز های حرفه ای شناسایی شده، دانش ها و مهارت های مورد نیاز و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان(منطق برنامه 

 اهداف: 
ها در طول حیات حرفه ای )هدف ای برای برنامه ریزی و توسعه قابلیت  توانایی شناخت  و ارزیابی ظرفیت های حرفه
 های خاص توسط دانشجو تدوین می شود(

 مالک ها و سطوح موفقیت 
 فعالیت ها/ روش/ منابع/ زمان 

 شواهد و مستندات 
 فرآیند 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
مدرسه با حضور مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهش در عرصه عمل، برگزاری نشست های فردی/ گروهی در سطح 

ای و هدایت آن صورت می گیرد. معلم راهنما یا  در دانشگاه با حضور استاد راهنما برای تحلیل و ارزیابی فرآیند یادگیری حرفه
استفاده از راهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن 

 کمک می کند.به تجربیات 

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی: ..............

 منبع فرعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصی

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
ارزشیابی پایانی: در ارزشیابی فرآیند از خود ارزیابی مهارت آموز به عنوان راهبرد اصلی ارزیابی استفاده می شود. این ارزیابی باید 
مستند به شواهد برگرفته از عملکرد فرد در موقعیت های واقعی و یافته های علمی و پژوهشی باشد. ارزیابی پایانی با حضور 

راهنما در دو شکل قابل اجرا است: الف( حضور استادان راهنما و معلم راهنما در کالس درس مهارت آموز  معلم راهنما، استادان
ای؛ ب( ضبط تدریس مشاهده تدریس و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

ما و معلم راهنما و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و توسط داوطلب از تدریس واقعی و مشاهده آن توسط استادان راهن
 ای. برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

 نمره 8خودارزیابی مهارت آموز در قالب گزارش پایانی/ مقاله: 
 نمره  5ارائه یافته های داوطلب در قالب گزارش ارائه شود 

 نمره  6تدوین مقاله و پذیرش آن در همایش ها 
 نمره  7ین مقاله و ارائه آن در مجالت علمی ترویجی تدو

 نمره 8تدوین مقاله و ارائه آن در مجالت علمی و پژوهشی 
نمره. این  5ای نمره، اجرای تدریس و دفاع از عملکرد حرفه 7ارزیابی استاد و معلم راهنما از عملکرد مهارت آموز در طول دوره 

 مهارت آموز در آزمون جامع لحاظ خواهد شد.  نمره  عیناً به عنوان بخشی از ارزیابی
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 امور تربیتی مدارسسرفصل دروس رشته مربی  -بخش چهارم

 

 «ایپژوهش و توسعه حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1

هستند، خلق فرصت های یادگیری است که بر های تربیت معلم امروزه با آن روبرو یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
توانایی معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت های واقعی تربیتی/ آموزشی تأثیرگذار باشد. درصورتی که در طول برنامه آموزش 

های ای دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی های مورد نیاز برای مواجهه با موقعیتحرفه
از آنجا که،  .آموزان خود منتقل کنندورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانشنامعلومی که در آن غوطه
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از تجربه را  های واقعی کالس درس است فرصت یادگیریروایت های شخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیت
به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزی این امکان را فراهم « درس پژوهی»و آموزش « روایی پژوهش»کند، لذا آموزش ممکن می

می کند تا دانشجویان به شیوۀ روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و از طریق درس پژوهی قادر شود تجربه خود را با دیگری 
بتوانند از این توانایی برای تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط مطرح نماید و با نقادی دیگران به اصالح خود بپردازد و در آینده 

 ای خویش بهره بگیرند. آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفه

 مشخصات درس

 نوع درس:  نظری/عملی

 1+1تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

 ای نام درس: پژوهش و توسعه حرفه

 پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ 

، تجربیات شخصی خود/ دیگری را از موقعیت درس پژوهیبا آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی و 

ای های آموزشی/ تربیتی مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و از این تجربیات برای توسعه ظرفیت های حرفه

 استفاده کنند. 
 شایستگی اساسی:

pck  3& 3-1کد-

3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

با تأمل بر یک روایت/  روایت تجربه

آن را در  تجربه جدید

قالب یک داستان ساده 

با جزئیات کم روایت 

 می کند.

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در قالب 

و  داستانی با جزئیات

پیچیدگی ها روایت می 

 کند.

 

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در 

و  قالب داستانی با جزئیات

پیچیدگی هایی که 

ات، منعکس کننده احساس

افکار و توالی منطقی آن 

ها، روند ها و.. است را  

 روایت می کند.

تأمل بر تجربه خود و 

 دیگری

بر روایت خود و 

دیگری تأمل کرده و 

ها، واکنشها، و کنش

های رفتارها، دیدگاه

افراد حاضر در موقعیت 

را در بیان تجربیات 

مورد توجه قرار داده 

 است. 

های بر دیدگاه

داستان تأمل های شخصیت

می کند و  می تواند با 

ارائة شواهدی از یافته های 

علمی و پژوهشی از آن 

دفاع کند یا  آنها را با ذکر 

دلیل زیر سؤال برده و نقد 

 کند.

با تأمل مجدد بر تجربة 

تفکر خود/ روایت درک 

خود را از این تأمالت را با 

بهره گیری از یافته های 

علمی/ پژوهشی در قالب 

قابل عرضه به دانش 

 دیگران ارائه کند. 

توانسته است داده  تحلیل و تفسیر

های جمع آوری شده 

را طبقه بندی نموده و 

ارتباط میان طبقات را 

برقرار کند، اما نتوانسته 

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل و 

تفسیر کند و یافته های 

استفاده از نقل خود را با 

 قول ها معتبر نماید.

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل 

و تفسیر کند و تحلیل و 

تفسیر خود از یافته ها را 

با استفاده از روش های 
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آن را تحلیل ساختاری 

 نماید.  

 مختلف معتبر نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات

 ه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیریماهیت تجربه، یادگیری از تجرب

 ای برای پژوهش در عملروایت نویسی وسیله
 ای پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه

  چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن 

 انواع پژوهش روایی

 

 تکلیف عملکردی: 

ای در مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفهبا 
 قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید.

کور ها و مراحلش ارائه کند(. )البته قالب مذیک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالة مروری با ذکر ویژگی
 قبالً باید توسط استاد توضیح داده شود.

 فصل دوم: ابزار های گردآوری اطالعات
 ماهیت اطالعات در پژوهش روایی

 ابزار های گردآوری اطالعات در پژوهش روایی

 یادداشتهای میدانی از تجربه های مشترک -

 دفترچه یادداشت های روزانه -

 مصاحبه ها -

 داستان گویی -

 نامه نگاری -

 زیست نگارانه و زیست نگارانههای خودنوشته -

 سایر منابع -

 فرآیند تحلیل داده ها

 ها برای تحلیل، آماده کردن داده -

 انجام تحلیل های مختلف -

 هادرک عمیق و عمیق تر داده -

 ها و تفسیر معنای کالن بازنمایی داده  -

 معنا دهی به داده ها

 تکلیف عملکردی: 

ای از ابزار های جمع آوری اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را نمونه
 در یک جدول به نمایش بگذارد/ در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 
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 یک 

منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 
 های خود را گزارش نماید. 

 فصل سوم: کد گذاری
 انواع کدگذاری 

  1کد گذاری اولیه -

 2مرور کد های اولیه -

 3کد گذاری محوری -

 مرور کد ها و طبقه بندی داده ها -

 مضامین/ مفاهیم -

 عمق و بینش برای ایجاد ارتباط -

 تکلیف عملکردی: 

و طبقه بندی را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روی تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و  فرایند کدگذاری
 یافته ها/ بینش حاصل از واکاوی تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد. 

 فصل چهارم: تحلیل ساختاری

 فرآیند تحلیل ساختاری

 ی حذفقاعده -

 حذف شدید -

 تعمیم -

 ساختن -

 قاعده صفر -

 تحلیل سه بعدی: 

داشتن ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی برای دربرتعامل: تعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش -

 های آنان سایر افراد و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه

انه منتظر تجربیات تداوم: بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آینده، مشتاق -

  احتمالی است

های متفاوت موقعیت: اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه -

 ها شخصیت

 تکلیف عملکردی: 
ا/ معلمان( را با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری/ تحلیل سه بعدی مجموعه تجربیات شخصی/ تجربیات سایرین)همکالسی ه

 تحلیل و یافته ها را گزارش کند. 

                                                 
1 - Initial/Open coding  
2 - Selective coding  
3 - Axial coding  
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 فصل پنجم: اعتبار بخشی 

 روایی و اعتبار در پژوهش روایی

 همکاری با شرکت کنندگان 
 بیان دوباره روایت ها 
 استفاده از نقل قول ها

 رعایت مسایل اخالقی 
 محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 

 یاستفاده از نظریه ها و یافته های علم
 چگونه یافته های پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

 تکلیف عملکردی: 

یافته های حاصل از تکلیف عملکردی در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازی/ همکاری با شرکت کنندگان/ یافته های 

 علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید. 

 فصل ششم: درس پژوهی

 ی :چگونگی تدوین برنامه درس پژوه

 تشکیل گروه درس پژوهی

 تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه
 برنامه ریزی و تدوین جدول فعالیتهای اجرایی گروه

 انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه

 تعریف مساله و انتخاب موضوع 

 روش های نیاز سنجی

 پیش بینی شرایط و نیازمندیهای اجرای درس پژوهی

 فعالیت یادگیری: 

مشارکت در بحث موضوعاتی را برای فعالیت درس پژوهی مطرح می کند . همچنین سواالتی را برای شرح بیشتر موضوعات با 
 مطرح می نماید .

 فعالیت عملکردی: 

 در قالب کارگروههای دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند .
 

 و یادگیری. راهبردهای تدریس 3
مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینة پژوهش روایی، برگزاری کارگاه آموزشی برای آموزش پژوهش 
روایی با استفاده از رویکرد توسعه فردی و به کمک واکاوی تجربیات شخصی صورت می گیرد. استفاده از راهبردهای 

رائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ا
 کمک می کند.

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی:
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 پژوهش روایی دکتر عطاران )در دست تألیف(-
 .  1392درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، دکتر رضا ساکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  -

 های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصیمنبع فرعی: مقاالت و پژوهش 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
ارزشیابی پایانی: از آنجایی که هدف این درس یادگیری از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر 

ر اساس مستندات دارای اهمیت است. ارزیابی اساس تحلیل )توصیف( و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم ب
استاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردی دانشجو در طول و شرکت در سمینار های کالسی برای ارائه یافته ها/ به 

 اشتراک گذاشتن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد. 
ای بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش سعه توانایی های حرفهتفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در تو

 نمره 10عملکرد پایانی 
 نمره  10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «فنون راهنمایی و مشاوره» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

راهنمایی مجموعه فعالیت های منظم و سازمان یافته ای است که به منظور حاداکثر اساتفاده از تواناایی هاای باالقوه در طاول 
زندگی درباره فرد اعمال می شود. مشاوره رابطه رویاروی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شاود تاا 

اذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی سالم و ساازنده را پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخ
 طرح ریزی کند و بدان ادامه دهد. 

راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان برای معلمان مطرح بوده اسات. از طریاق 
وانایی ها و محدودیت های داناش آماوزان پای برد،یکای از وظاایف اساسای معلماان خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به ت

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
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دانشجو معلماان در دوران تحصایل خاود باا  مبانی،اصول و روش های راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است
مبانی، اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره ای خاود 

محسوب مای را به خوبی ایفا نمایند. همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره 
های الزم در آنها برای کسب مهارتهای پایه حرفه ای فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشااوره شود که آمادگی

   می باشد.

ـــــات  مشخص

 درس

نااوع درس: نظااری 

  2تعداد واحد: 

 32زماااااان درس: 

 ساعت

 فنون راهنمایی و مشاورهنام درس: 

 این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان

با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش 
از مبانی و اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش پی ببرد و با نقش 

وره ای معلمان در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود.همچنین از فنون و روش های شناخت دانش آماوزان مشا
و رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیات واقعای مدرساه بکاار 

 ببرد.
دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت های واقعی مدرساه بهاره بارده و باا 

در زمیناه هاای شناختی که ازتفاوت های فردی، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کند بتواناد 
 شغلی و سازشی به آنها کمک نماید. -تحصیلی

 شایستگی اساسی:

pckCk&  ــد ک

2-1& 3-3& 

4-3& 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

دانـــش محتـــوایی و 

ـــایی  ـــوعی راهنم موض

 ومشاوره و انواع آن

در موردمباحااث اساساای 

راهنماااااااااااااایی و 

مشاااااوره،فنون و روش 

هااای مشاااوره صاارفاً 

اطالعات ارایاه شاده را 

جماااع آوری و بااادون 

ارایااه تحلیاال حاصاال از 

مقایسااااه آنهااااا، آن را 

 گزارش نموده است.  

موضااااوعات اساساااای 

راهنمایی و مشاوره و انواع 

آن را ماورد مقایساه قارار 

داده و یافته های خاود را 

ک گاازارش در قالااب یاا

 منسجم ارایه نموده است

مباحث اساسی راهنماایی 

و مشااااوره واناااواع آن، 

تفاااوت وتشااابه مفاااهیم 

ورابطه آنها باا یکادیگررا 

مااورد مقایسااه و ارزیااابی 

قرارداده و دالیل خاود را 

در قالااب یافتااه هااا بااه 

صااورت یااک گاازارش 

 منسجم ارایه نموده است.

نقش و وظایف کارکنـان 

ــه  ــه در رابط ــا مدرس ب

ـــایی و  ـــد راهنم فراین

 مشاوره دانش آموزان

دربااره نقاش و وظااایف 

کارکناااان مدرساااه  در 

مورد راهنمایی و مشاوره 

دانااش آمااوزان صاارفاً 

اطالعات ارایاه شاده را 

جمع آوری و بدون ارایه 

تحلیل حاصل از مقایسه 

آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

نقش و وظاایف کارکناان 

مدرسااااه را در فراینااااد 

مایی و مشاوره دانش راهن

آموزان مورد مقایسه قارار 

داده و یافته های ناشی از 

ایاان مقایسااه را در قالااب 

یک گزارش منسجم ارایه 

 نموده است

نقش و وظاایف کارکناان 

مدرسااااه را در فراینااااد 

راهنمایی و مشاوره دانش 

آمااوزان وتفاااوت وتشااابه 

آنهااا بااا یکاادیگررا مااورد 

مقایسه وتجزیه و تحلیال 

و یافته های خود  قرارداده

را بااه صااورت مکتااوب 

 گزارش نموده است.
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رویکردهــای اساســی 

مشاوره و روان درمانی و 

 کاربردهای آنها 

درباره رویکردهای اصلی 

مشاااوره و روان درمااانی 

صاارفاً اطالعااات ارایااه 

شاااده را جماااع آوری و 

بااادون ارایاااه تحلیااال 

حاصل از مقایساه آنهاا، 

آن را گااازارش نماااوده 

 است.  

مفاااااااهیم اساساااااای 

رویکردهای اصلی مشاوره 

و روان درمااانی را مااورد 

مقایسه قارار داده و یافتاه 

های خود را در قالب یاک 

گاازارش منسااجم ارایااه 

 نموده است

مباحث مهم رویکردهاای 

اصااالی مشااااوره وروان 

درمااانی وتفاااوت وتشااابه 

آنهااا بااا یکاادیگررا مااورد 

مقایسه و ارزیابی قرارداده 

قالاب  و دالیل خود را در

یافته ها به صاورت یاک 

گاازارش منسااجم ارایااه 

 نموده است.

برنامه های راهنمـایی و  

مشاوره در نظام آموزش 

 و پرورش 

دربااااره برناماااه هاااای 

راهنمااایی و مشاااوره در 

نظام آموزش و پارورش 

جهااان وایااران صاارفاً 

اطالعات ارایاه شاده را 

جمع آوری و بدون ارایه 

تحلیل حاصل از مقایسه 

آنها، آن را گزارش نموده 

 است.  

برناماه هاای راهنمااایی و 

مشااااوره در آماااوزش و 

پرورش ایران را باا ساایر 

 کشورهامورد مقایسه قارار

داده و دالیاال خااود را در 

قالب یک گزارش منسجم 

 ارایه نموده است

برنامه هاای راهنماایی و 

مشااااوره در آماااوزش و 

پاارورش ایااران وتفاااوت 

وتشابه آن با برنامه هاای 

مشاوره درسایر کشورها را 

مااورد مقایسااه و ارزیااابی 

قرارداده ویافته های خاود 

را به صورت مکتاوب ودر 

قالاااب یاااک گااازارش 

 ایه نموده است.منسجم ار

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 :مباحث اساسیفصل اول

 اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره -
 فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش -
 تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران -
 راهنمایی و مشاوره در اسالم -
 تعریف راهنماییمفهوم و  -
 اصول و اهداف راهنمایی  -
 خدمات راهنمایی  -
 مفهوم و تعریف مشاوره -
 اصول و اهداف مشاوره  -
 خدمات مشاوره -
 مفهوم و تعریف مشورت -
 تعریف روان درمانی-
 تفاوت بین مشورت،راهنمایی ، مشاوره و روان درمانی  -
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 :فعالیت یادگیری
 معرفی شده مطالعه مطالب فصل از منابع  -1
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه مفاهیم راهنمایی، مشاوره و روان درمانی و بیان تفاوت های آنها -3

 : فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -

 راهنمایی و مشاوره و الگوهای آن : انواعفصل دوم
 انواع راهنمایی از نظر موضوع -
 انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا -
 انواع مشاوره از نظرموضوع -
 انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا -

 الگوهای رایج راهنمایی -
 :فعالیت یادگیری

 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -1
 ی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرسمشارکت در بحث های کالس -2
 مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت های آنها -3
 مقایسه الگوهای  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت های آنها -4

 : فعالیت عملکردی
 آن در کالس درس تحلیل و مقایسه الگوهای راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش -1
 تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه  -2

 : روش ها و فنون راهنمایی و مشاورهفصل سوم
 تعریف روش و فن -
 روش های راهنمایی و مشاوره-
نویسای،مقیاس درجاه بنادی رفتاار،گروه سانجی،مطالعه فنون راهنمایی)مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حاال نویسای،واقعه  -

 موردی،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون های روانی(
فنون مشاوره)گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، قرارداد  -

ی، مواجهه سازی، تفسیر و بینش، رهبری، ایفای نقش، تسکین یاا آرام بخشای، بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدل
 ارجاع(

 مهارت های مشاوره  -
 

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -1
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 و بیان تفاوت های آنها مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر -3

 مشاهده اجرای فنون مشاوره توسط متخصصان )مستقیم/ فیلم( و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب -4
 : فعالیت عملکردی

 تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
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 -3شاهده، مصاحبه و ....، و ارایه گزارشی ازآنها باه مادرس  طراحی و اجرای یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر م -2
 بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی

اجرای فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود )مستقیم/ فیلم (در ماورد یاک نفار از داناش  -4
 تصویری و کتبی آن به مدرس -رایه گزارش صوتیآموزان و ا

 : نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزانفصل چهارم
 نقش و وظایف مدیرمدرسه -
 نقش و وظایف معلم مدرسه -
 نقش و وظایف مشاورمدرسه -
 نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه -
 نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره  -
 نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره -
 نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت  -3

 های آنها
 : فعالیت عملکردی

تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشااوره مدرساه  و  -1
 آن در کالس درس ارایه گزارش
 : جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورشفصل پنجم

 برنامه های راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 نقش و عمل مشاور در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه -
 ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران  -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزی وخانواده در مناطق آموزش و پرورش -
 خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها -
 مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی -
 تفاوت های فردی در بین دانش آموزان مدرسه - 
 ا دانش آموزاندر نظر گرفتن تفاوت های فردی در راهنمایی و مشاوره ب -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت های آنها -3
 فردی در ابعاد مختلفمقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت های  -4

 : فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
تحلیل و مقایسه برنامه های راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزی، خانواده و دانشجویی و ارایاه گازارش کتبای  -2

 ه مدرسآن ب
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مقایسه تفاوت های فردی دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایاه گازارش کتبای آن باه  -3
 مدرس

 : رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانیفصل ششم  
 مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر زمینه -
 متمرکز بر هیجاناترویکردهای درمانی  -
 رویکردهای درمانی متمرکز بر تفکر و باور -
 رویکردهای درمانی متمرکز برعمل و رفتار -
 رویکردهای درمانی یکپارچه نگر و التقاطی -

 :فعالیت یادگیری
 مطالعه مطالب از منابع معرفی شده  -
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی مدرس -2
 مقایسه رویکردهای درمانی مختلف و بیان تفاوت های آنها -3

 : فعالیت عملکردی
 تحلیل و مقایسه رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس -1
و ارایاه  تحلیل کاربرد رویکردهای اساسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشاجویان رشاته مشااوره -2

 گزارش کتبی آن به مدرس

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظری به 

ن آموخته های همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. برقراری ارتباط میا
کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیری از فرصتهای یادگیری خارج از محایط آموزشای،برقراری پیوناد میاان نظار و 
عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیات هاای عملکاردی توساط مادرس از 

درک عمیق تر مطالب وبکارگیری داناش نظاری راهنماایی و مشااوره راهبردهای تدریس این درس می باشد که منجر به 
توسط دانشجو معلمان در موقعیت های واقعی مدرسه خواهد شد.یادگیری غیر مستقیم نیاز مساتلزم مطالعاه فاردی و درک 

 شناختی فرد در موقعیت های مختلف محیط آموزشی می باشد.

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:
 (. اصول و مبانی مشاوره. ترجمه مهدی گنجی، تهران، نشر ساواالن.1390.تی)گالدینگ، ساموئل  -
 (. مقدمات راهنمایی ومشاوره. تهران، انتشارات رشد.1390شفیع آبادی، عبداهلل ) -

 منابع فرعی:
 (. کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین1391اصغری پور، حمید) - 
 (. زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد 1386گیبسون، رابرت و میشل، ماریان) - 
 (. راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، تهران، انتشارات رشد 1379صافی ، احمد) - 
 (. فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه 1391تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن ) - 
 (. اصول و روش های راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 1371مهدی )حسینی بیرجندی، سید -

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
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 نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری )باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه ای و یا ترکیبی( به میزان 
 نمره2های یادگیری پیش بینی شده کالسیارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت 

 نمره 8ارزشیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف )فعالیت( عملکردی

ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیری در طول نیمسال،تکالیف عملکردی و آزمون پایان نیمسال انجام مای شاود. 
 پیامدهای یادگیری تعیین شده است.مبنای ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «روانشناسی پرورشی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

تدریس فعالیت هدفمندی است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش است. چرا که در شرایط فعلی 

معلمای همواره خود را با این پرسش های جدیدی روبرو می بییند و نیازمند آن هستند تا با مسئله ها و موقعیت های پیش بینی 

س درس می آوردند/ روبرو هستند به شیوه خالقانه ای برخورد نمایند. آن ها به طور شنده ای که دانش آموزان با خود به کال

ای خود پاسخ دهند: چه اهدافی برای یادگیری دارای بیشترین مداوم باید به پرسش هایی از این دست در فرآیند عمل حرفه

ان در خلق موقعیت های یادگیری اثر بخش ارزش است؟ دانش آموزان از چه توانمندی ها و ظرفیت هایی برخوردارند؟ نقش آن

چیست؟ چگونه می توانند از موفقیت ها و خطا های خود برای اتخاذ تصمیمات در آینده بهره بگیرند؟ مطالعه روانشناسی تربیتی 
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وبرو می به دانشجو معلمان کمک خواهد کرد تا از یافته های علمی پژوهشی برای پاسخ به مسئله ها یا  پرسش هایی که با آن ر

 شوند استفاده نموده و بتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها و نیز متراکم شدن تجربیات خود در آینده کمک کنند. 

 شخصات درس

 نوع درس:  نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 -پیشنیاز: 

 نام درس: روانشناسی پرورشی

 یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد

نقش یافته های علمی در زمینه تدریس اثر بخش تصمیمات آموزشی/ و تربیتی اتخاذ شده  با شناخت

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

 شایستگی اساسی:

 ck&Pk 1-1کد& 

2-1&1-2&2-2  

&3 -2 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

یافته های 

 علمی

-در بررسی منابع علمی

پژوهشی  توانسته است 

اطالعات معتبری را جمع 

آوری کند اما، آن را در 

قالب یک مقاله منسجم 

 ارائه نکرده است. 

 -در بررسی منابع علمی

پژوهشی توانسته است 

اطالعات معتبری را جمع 

آوری کرده و آن را در 

قالب یک مقاله منسجم 

 ارائه کند.

 -علمی در بررسی منابع

پژوهشی توانسته است 

اطالعات به روز و معتبری 

را جمع آوری کرده و آن را 

در قالب یک مقاله منسجم 

به همراه پیشنهادت 

 کاربردی ارائه کند.

تدریس 

 اثر بخش

در بررسی عملکرد معلم 

در کالس درس توانسته 

است برخی از مالک 

های تدریس اثر بخش را 

شناسایی کند اما 

نتوانسته ارتباط میان آن 

ها را برای تأثیر گذاری 

بر یادگیری دانش آموزان 

 تحلیل نماید. 

در بررسی عملکرد معلم در 

کالس درس توانسته است 

مالک های تدریس اثر 

ی نموده و بخش را شناسای

رابطه میان آن ها به جهت 

تأثیر بر یادگیری دانش 

 آموزان تحلیل نماید.

در بررسی عملکرد معلم در 

کالس درس توانسته است 

مالک های تدریس اثر 

بخش را شناسایی نموده و 

رابطه میان آن ها به جهت 

تأثیر بر یادگیری دانش 

آموزان تحلیل نماید و 

پیشنهاداتی برای لحاظ 

ویژگی ها و  نمودن

موقعیت های فردی دانش 

 آموزان ارائه کند. 
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کاربرد 

 یافته ها

در بررسی موقعیت 

آموزشی و تربیتی در 

سطح مدرسه میزان تأثیر 

پذیری تصمیمات از 

نظریه های را بدون 

مستند نمودن کاربرد ها 

به پژوهش های رشدی 

)نظریه های رشد( تحلیل 

 کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی 

و تربیتی در سطح مدرسه 

میزان تأثیر پذیری 

تصمیمات از نظریه های 

رشدی را با استناد به 

کاربرد نظریه ها در 

پژوهش های تربیتی 

 تحلیل کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی 

و تربیتی در سطح مدرسه 

میزان تأثیر پذیری 

تصمیمات از نظریه های 

ستناد به تربیتی را با ا

کاربرد نظریه ها در 

پژوهش های مختلف 

بررسی و با توجه به 

فرهنگی  موقعیت و بافت

اجتماعی/ تفاوت های 

فردی پیشنهاداتی ارائه 

 کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 کلیات فصل اول: 

 تعریف روانشناسی -

  موضوعات و گرایشهای روانشناسی -

 در آموزشکاربرد روانشناسی  -

 تکلیف یادگیری: 

مقاالت علمی پژوهشی در خصوص نقش روانشناسی در آموزش و تحوالت آن را مطالعه و یافته ها را در قالب یک مقاله کوتاه 

 ارائه نماید. 

 فصل دوم: روانشناسی تربیتی

 تعریف روانشناسی تربیتی -

 روانشناسی تربیتی و تدریس اثر بخش -

 معلمان کارآمد -

 در روانشناسی تربیتی روشهای پژوهش -

 تکالیف یادگیری:

مقاالت علمی پژوهشی در خصوص تدریس اثر بخش و ویژگی های آن/ روش های پژوهش در روانشناسی تربیتی را مطالعه و 

 یافته های خود را در گزارشی مبنی بر چگونگی استفاده از یافته ها یا راهکار ها ارائه نماید. 

 فصل سوم: رشد

 رشد انسان -

 چیست؟رشد  -
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 رشد شناختی -

 رشد اجتماعی و عاطفی -

 رشد اخالقی -

 تکالیف یادگیری:

دید گاه های مختلف در زمینه ابعاد رشد را مطالعه و در قالب یک جدل مقایسه ای شباهت ها و تفات های دیدگاه ها را گزارش 

 نماید. 

 فصل چهارم: تفاوت های فردی

 عوامل مؤثر بر رفتار -

 احساس و ادراک -

 هوش -

o  مسئله طبیعت و تربیتهوش و 

o  هوش و رشد شناختی 

o دید گاه های مختلف درباره هوش 

 شیوه های یادگیری و سبک تفکر -

 شخصیت و خلق و خو -

 انگیزش ، آموزش و یادگیری -

 تفاوت های فرهنگی و جنسیتی -

 تکالیف یادگیری:

پژوهش های انجام شده در زمینه تفاوت های فردی را در حوزه های مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از داللت های این 

 یافته ها برای تدریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کند. 

 تکلیف عملکردی: 

 طالعه و تأثیرات آن تحلیل نماید.با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم/ مربی را در مواجهه با تفاوت های فردی م

 فصل پنجم: فرآیند های شناختی

 سطوح پایین فرایند های شناختی -

 فرآیند های شناختی پیچیده -

 درک مفهوم -

 تفکر -

 حل مسئله -

 خالقیت -

 تکلیف یادگیری: 
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روش های بکارگیری فرآیند های شناختی را در کتاب های درسی برسی و نمونه ای از این مهارت ها را شناسایی و چگونگی 

 آموزش آن را مورد نقد و برسی قرار دهد. 

 روش های پروش خالقیت در آموزش موضوعات درسی مختلف را مطالعه و یافته های خود را به کالس گزارش نماید. 

 یریت کالس درسفصل ششم: مد

 اصول کلی مدیریت کالس -

 شیوه های مدیریت کالس -

 فضای مطلوب برای یادگیری -

 پیشگیری از مشکالت رفتاری -

 مداخله های خاص برای تغییر رفتار  -

o قرار داد گروهی 

o  قرارداد فردی 

o بازی رفتار خوب 

o دوری موقت 

 تکلیف عملکردی: 

یک کالس درس/ موقعیت تربیتی در سطح مدرسه را مشاهده، و گزارشی از روش های مدیریت بکارگرفته شده تهیه و نتایج را 

 به همراه نقد و بررسی و مبتنی بر یافته های علمی گزارش نماید. 

 فصل هفتم: کودکان با نیاز های ویژه

 دانش آموزان مبتال به ناتوانی -

 اختالالت حسی -

 میاختالالت جس -

 کم توان ذهنی -

 اختالالت زبانی و گفتاری -

 ناتوانی های یادگیری -

 اختالالت رفتاری و عاطفی -

 کودکان تیزهوش -

 کودکان سرآمد  -

 تکلیف یادگیری: 

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

 ارش نماید. آموزان را برسی و گز

با مراجعه به منابع علمی روش های ارائه خدمات به دانش آموزان با نیاز های ویژه را در سایر کشور ها مطالعه و یافته ها را 

 در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 
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 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

های علمی در زمینه تدریس و کاربرد آن در استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه نظریه 

موقعیت های آموزشس/تربیتی، بکارگیری راهبرد های شناختی برای مطالعه ویژگی های رشدی/تفاوت های فردی در 

موقعیت های آموزشی/ تربیتی )کالس درس و مدرسه(، تحلیل و ارائه پیشنهاداتی برای ارتقاء سطح اثر بخشی تصمیمات 

 الس درس/ مدرسه.معلم/ مربی در ک

 . منابع آموزشی4

 1391بنتهام ، سوزان ،روانشناسی کاربردی برای معلمان ،مترجم موحد ،رابعه ،ناشر ،ارجمند  .9

سانتراک ،جان دبلیو ،روان شناسی تربیتی ،ترجمه سعیدی شاهده وهمکاران ، نشر موسسه خدامات فرهنگی رسا ،  .10

1391 

 1385)روانشناسی یادگیری و آموزش ( انتشارات آگاه ،سیف علی اکبر ،روانشناسی پرورشی  .11

 

 1389فونتانا ، دیوید ،روانشناسی کاربردی برای معلمان ،ترجمه فروغان ، مهشید ،ناشر ارجمند  .12

گالور ، جان ای ،برونینگ ،راجر اچ ، روانشناسی تربیتی اصول وکاربرد آن ، ترجمه خرازی ، علینقی ،مرکز نشر  .13

 دانشگاهی

  ل ، برالینر ،دیوید سی ، روانشناسی تربیتی ،ترجمه خوی نژاد،غالمرضا وهمکاران ،انتشارات حکیم فردوسیگیج ،نیت  .14

 1386لفرانسوا ،گای ، روانشناسی برای معلمان ،ترجمه فرجامی ،هادی ،انتشارات به نشر ف .15

، ترجمه اسد پور ،ساسان ولفگانگ ،چارلز ،اچ،حل مشکالت انضباطی ومدیریت کالس روشها والگوهایی برای معلمان  .16

 1391، انتشارات مدرسه 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  12ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  8ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پ

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 

 

 

 

 «نیازها و مسایل کودکان و نوجوانان»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:. 1

بخش زیادی ازنیازها و مسائل نوجوانان و جوانان با نیازها و مسائل انسان در سایر دوره های تحولی مشترک است و بخشی نیز 
خاص دوره نوجوانی است. نوجوانی دشوار ترین، پیچیده ترین، هیجان انگیزترین و تنش زا ترین دوره زندگی هم برای خود 

شمار می آید. به همین دلیل مطالعه علمی ویژگی ها و خصوصیات، و همچنین نیازها و  نوجوان و هم برای والدین و مربیان به
مسائل این دوره برای تعامل مناسب و سازنده با آنان ضرورت دارد. این درس که در سر فصل های گذشته رشته راهنمایی و 

پایدار یا ناپایدار پدیده های روانی و رفتاری مشاوره وجود داشته است، به طور طبیعی به آموزش علمی صفات و خصوصیات نسبتا 
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نوجوانان و جوانان در موقعیت ها و شرایط گوناگون می پردازد. درس نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان، دارای نقش مهمی در 
ان نوجوان در معلمان مشاوره و امور پرورشی، ازچگونگی پدیدایی ساختارها، نیازها و مسائل دانش آموز-شناخت بهتر دانشجو

محیط های آموزشی و پرورشی دارد. شناخت سیر تحولی بلوغ، ویژگی ها و خصوصیات، و نیازها و مسائل دوره نوجوانی و جوانی 
بخصوص در محیط های آموزشی، از اهداف و دالیل ارائه این درس می باشند. برای نیل به اهداف یاد شده، دانشجویان باید 

سی نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان و تطبیق آن با نیازهای دانش آموزان یا مراجعان در حین آموزش توانایی تحلیل برنامه در
و ارائه خدمات راهنمایی وانجام فعالیت های پرورشی را کسب نموده و فرصت های یادگیری مؤثر را با بهره گیری از ظرفیت 

 واقعی زندگی یا آموزشی طراحی نمایند. شخصیتی یادگیرندگان یا مراجعان، در محیط های-های روانی

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 

 نام درس: نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

روانی در طول رشد نوجوانی و ارتباط آن با مباحث اساسی در با درک بلوغ، تحوالت، ویژگی ها و فرایندهای 
حوزه آموزش و پرورش، چگونگی تحول و شکل گیری رفتار و شخصیت نوجوان را مورد شناسایی و تحلیل قرار 
داده و ارتباط آن با نیازهای فعلی یادگیرندگان در موقعیت های واقعی زندگی یا  آموزشی و اجتماعی محل 

 گزارش نماید.خدمت خود را 
با شناخت بهتر نوجوان و جوان، چگونگی ساخت و پدیدایی فرایندهای روانی مربوط به ساختار شخصیت او، 
نیازها و مسائل دوره نوجوانی و جوانی را بهتر تحلیل نماید وبا مقایسه نیازها و مسائل؛ شامل مفاهیم اساسی 

تحصیلی، مسائل شغلی، و مسائل مربوط به عشق و ازدواج بلوغ، نیازها و مسائل فردی، مسائل خانوادگی، مسائل 
و ارتباط آنها با زندگی روزمره، نیازهای آنان را بهتر درک نمایند و متناسب با این نیازها خدمات راهنمایی، 
مشورتی و انجام فعالیت های پرورشی را در موقعیت های واقعی آموزشی و پرورشی زندگی محل سکونت و 

 و ارائه نماید. خدمت خود طراحی

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  3 &1-2کد-

3& 4-3& 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

مفاهیم اساسی 

 بلوغ

 

در مورد موضوعات  
اساسی بلوغ در 
فرایندهای روانی در 
طول رشد صرفا 
اطالعات ارائه شده را 
جمع آوری و بدون 
ارائه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را 

 است.گزارش نموده 

موضوعات اساسی بلوغ و 
رشد فرایند های روانی و 
تفاوت و تشابه مباحث  را 
مورد مقایسه قرار داده و 
یافته های خود را در قالب 
یک گزارش منسجم ارائه 

 نموده است.

مباحث اساسی بلوغ و رشد 
فرایندهای روانی و تفاوت 
و تشابه مفاهیم و رابطه 
آنها با یکدیگر را مورد 

ارزیابی  قرار داده مقایسه و 
و دالیل خود را در قالب 
یافته ها به صورت یک 
گزارش منسجم ارائه نموده 

 است.

نیازهای نوجوانان و 

 جوانان

 

در مقایسه نیازهای 
نوجوانان و جوانان، 
صرفا اطالعات و دانش 
موجود را جمع آوری و 
بدون مقایسه و تحلیل 
این نیازها، آن را 

 گزارش نموده است.

نیازهای نوجوانان و جوانان 
را با یکدیگر مورد مقایسه 
قرار داده و یافته های ناشی 
از این مقایسه را به صورت 
منسجم گزارش نموده 

 است.

نیازهای نوجوانان و جوانان 
و تفاوت و تشابه آنها را با 
نیازهای سایر دوره های 
تحولی مورد مقایسه و 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 

یافته ها و  قرار داده و
دست آوردهای خود را به 
صورت مکتوب گزارش 

 نموده است.
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مشکالت فردی و 

 روانی
در مورد انواع، علل، 
ساخت و پدیدایی 
اختالالت و مسائل 
روانی دوره نوجوانی و 
جوانی، صرفا دانش 
مربوطه را جمع آوری و 
بدون انجام مقایسه، 
تحلیل و ارزیابی، یافته 
های خود را گزارش 

 وده است.  نم

در مورد انواع، علل، ساخت  
و پدیدایی اختالالت و 
مسائل روانی دوره نوجوانی 
و جوانی، شباهت ها و 
تفاوت ها را با یکدیگر مورد 
مقایسه قرار داده و دالیل 
خود را در قالب یک گزارش 

 منسجم ارائه نموده است.

در مورد انواع، علل، ساخت 
و پدیدایی اختالالت و 

انی دوره نوجوانی مسائل رو
و جوانی، ویژگی ها، تفاوت 
ها و شباهت ها را با 
یکدیگر مورد مقایسه، 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار داده، و دالیل و 
استدالل خود را به صورت 
یک گزارش منسجم ارائه 

 داده است.

مشکالت  

 شغلی-تحصیلی
در مورد انواع، علل، 
ساخت و پدیدایی  
مسائل و مشکالت  

شغلی دوره -تحصیلی
نوجوانی و جوانی، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوری و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته های خود 
 را گزارش نموده است.  

در مورد انواع، علل، ساخت 
و پدیدایی مسائل و 

شغلی -مشکالت  تحصیلی
نوجوانی و جوانی،  دوره

شباهت ها و تفاوت ها را 
با یکدیگر مورد مقایسه قرار 
داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

 ارائه نموده است.

در مورد انواع، علل، ساخت 
و پدیدایی  مسائل و 

شغلی -مشکالت  تحصیلی
دوره نوجوانی و جوانی، 
ویژگی ها، تفاوت ها و 
 شباهت ها را با یکدیگر
مورد مقایسه، تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار داده، 
و دالیل و استدالل خود را 
به صورت یک گزارش 

 منسجم ارائه داده است.

مشکالت عشق و  

 ازدواج
در مورد انواع، علل، 
ساخت و پدیدایی 
مسائل و مشکالت 
عشق و ازدواج در دوره 
نوجوانی و جوانی، 
صرفا دانش مربوطه را 
جمع آوری و بدون 
انجام مقایسه، تحلیل و 
ارزیابی، یافته های خود 
 را گزارش نموده است.  

در مورد انواع، علل، ساخت 
و پدیدایی مسائل و 
 مشکالت عشق و ازدواج در
دوره نوجوانی و جوانی، 
شباهت ها و تفاوت ها را 
با یکدیگر مورد مقایسه قرار 
داده و دالیل خود را در 
قالب یک گزارش منسجم 

 ارائه نموده است.

در مورد انواع، علل، ساخت 
و پدیدایی مسائل و 
مشکالت عشق و ازدواج 
در دوره نوجوانی و جوانی، 
ویژگی ها، تفاوت ها و 

یکدیگر  شباهت ها را با
مورد مقایسه، تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی قرار داده، 
و دالیل و استدالل خود را 
به صورت یک گزارش 

 منسجم ارائه داده است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .1

 فصل اول: مفاهیم اساسی بلوغ و مشکالت آن
 تعریف نوجوانی و جوانی -

 تعریف و عالیم بلوغ -

 بلوغ زودرسبلوغ دیررس و  -
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 بلوغ زودرس و بلوغ دیررس در پسران -

 بلوغ زودرس و بلوغ دیررس در دختران -

 بلوغ و تحوالت جسمانی  -

 بلوغ و تحوالت عاطفی  -

 بلوغ و تحوالت اجتماعی  -

 بلوغ و تحوالت معنوی و اخالقی -

 فعالیت یادگیری:
 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده1

 منابع معرفی شده در زمینه مسائل نوجوانان و جوانان(مطالعه 2

 فعالیت عملکردی: 
 مطالعه تاثیر تحوالت دنیای مدرن بر بلوغ نوجوانان و ارائه آن در کالس (1

 

 فصل دوم: نیازهای نوجوانان و جوانان
 نیاز به امنیت و آرامش -

 نیاز به مذهب وفلسفه حیات -

 نیاز به تعلق داشتن و عضویت در جمع و گروه -

 نیاز به پذیرش، تایید و احترام -

 نیاز به استقالل و خودمختاری -

 نیاز به مبادله عشق و محبت -

 نیاز به هویت و هویت یابی -

 نیاز به پیشرفت، اشتغال و کسب موفقیت -

 نیاز به تشویق و قدرشناسی -

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (1

 ع معرفی شده در زمینه نیازها و مسائل نوجوانان و جوانانمطالعه متون و مناب (2

 فعالیت عملکردی
مصاحبه)یا اجرای پرسشنامه( با چند نوجوان و جوان و بررسی و اولویت بندی نیازهای فعلی نوجوانان و جوانان و ارائه  (1

 آن در کالس به صورت گروهی
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 فصل سوم: مسائل و اختالالت فردی و روانی
ت روان تنی)دردهای جسمانی ناشی از مشکالت عصبی، آسم، اگزمای پوستی، کهیر، ناراحتی های مسائل و اختالال -

 گوارشی و ...( 

مسائل و اختالالت شخصیتی)اختاللهای شخصیتی اجتنابی، اضطرابی، وسواسی، پارانوئید، اسکیزوئید، اسکیزوتایپال،  -
 مرزی، خود شیفته و... (

رنجورخویی)اضطراب، نگرانی، ترس، وسواس، افسردگی، احساس حقارت وکمرویی، احساس مسائل و اختالالت روان  -
 گناه، احساس غم، احساس خشم و...(

 اختالالت روان پریشی) اسکیزوفرنی و...( -

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (1

 و مسائل نوجوانان و جوانان مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه نیازها (2

 فعالیت عملکردی     
اجرای پرسشنامه ای بر روی تعدادی از نوجوانان و بررسی وضعیت سالمت روان یا میزان اختالالت روانی موجود در  (1

 بین نوجوانان و جوانان به صورت گروهی

 

 فصل چهارم: مسائل و مشکالت خانوادگی
 ساخت خانواده -

 خرده نظام های خانواده -

 تعارض در روابط اعضای خانواده -

 تعارض والدین و فرزندان -

 اثرات مثبت روابط والدین وفرزندان -

 تاثیر بیماریهای خاص بر روابط اعضای خانواده -

 مشکالت فرزندان طالق -

 مشکالت فرزندان تک والدی یا بدون والدین -

 انواع سبک ها و شیوه های تربیتی والدین -

 فعالیت یادگیری
 های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شدهمشارکت در بحث  (1

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان (2

 فعالیت عملکردی     
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مصاحبه با افراد متخصص و والدین دانش آموزان، شناسایی مشکالت موجود، اولویت بندی این مشکالت، و ارائه  (1
 گزارش آن در کالس

 

 شغلی-مسائل و مشکالت تحصیلیفصل پنجم: 
 با هوش بودن و مشکالت ادامه تحصیل -

 عدم عالقه و انگیزه به تحصیل -

 افت تحصیلی و کاهش نمرات از حد انتظار -

 ترک تحصیل یا فرار از مدرسه -

 اختالل در یادگیری دروس خاص -

 مشکالت در انتخاب رشته -

 مشکالت در انتخاب شغل آینده -

 مشکالت در شناخت خود -

 در شناخت مشاغل و فرصت های شغلیمشکالت  -

 فعالیت یادگیری
 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (1

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان (2

 فعالیت عملکردی     
شغلی موجود، اولویت بندی این -مصاحبه با افراد معلمان و والدین دانش آموزان، شناسایی مشکالت تحصیلی (1

 مشکالت، و ارائه گزارش آن در کالس

 

 فصل ششم: مشکالت ارتباطی و عشق و ازدواج
 مشکالت جامعه پذیری و ارتباط با همساالن -

 مشکالت ارضای نیاز به عشق و تمایالت جنسی -

 استمناء و انحرافات جنسی -

 مشکالت ارتباطی با جنس مخالف -

 ارتباط با جنس مخالف و احساس گناه  -

 ازدواج و فلسفه حیات -

 مشکالت انتخاب همسر و تشکیل خانواده -

 مشکالت ناشی از اختالل هویت جنسیتی -
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 فرار از خانه و بزهکاری  -

 فعالیت یادگیری 
 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده1

 ه نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان(مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمین2

 فعالیت عملکردی     
مصاحبه با والدین و دانش آموزان، شناسایی مشکالت خانوادگی موجود، اولویت بندی این مشکالت، و ارائه گزارش آن  (1

 در کالس

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .2

استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری به  تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند
همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. انجام فعالیت های عملکردی 
برای درک عمیق تر، یادگیری بهتر و بکارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی آموزشی و انجام فعالیت های پرورشی 

م مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. یادگیری غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردی و نیز، مستلز
 درک شناختی فرد در موقعیت های گوناگون زندگی واقعی فرد می باشد.

 

 .منابع آموزشی4

 منابع اصلی:
 من اولیاء و مربیان(. مسائل نوجوانان و جوانان. تهران: انتشارات انج139خدایاری فرد، محمد. ) -

 (. مسائل نوجوانان و جوانان. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان139احمدی، س احمد. ) -

 (. مسائل دوران کودکی و نوجوانی. تهران: انتشارات یسطرون139خدایاری فرد، محمد. ) -

 منابع فرعی:        

 شکست در عشق و مسئله تربیت. تهران:-رروابط با پس-(. مسائل دختران: بحران هویت139منصورنژاد، محمد. ) -
 انتشارات جوان پویا 

 (. مشکالت نوجوانی و جوانی. تهران: انتشارات رشد139اکبری، ابوالقاسم. ) -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

رم به میزان آزمون)باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری پایان تارزشیابی پایانی: 

 نمره 15

 نمره 2نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 3مجموعه تکالیف عملکردی ارزشیابی پوشه کار: 

مبنای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود.
 ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.

استاد درس مربوطه با توجه به صالحدید خود می تواند فعالیت یادگیری یا عملکردی مورد نیاز دیگر را نیز به سایر نکات: 
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 دانشجویان ارائه نماید.
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 «آموزش و پرورشاصول و مبانی »درس سرفصل 

 . معرفی درس و منطق آن1
معلمان هر روز با تصمیم گیری های پیچیده ای که آینده فراگیران را تحت تأثیر قرار می دهد، روبرو هستند. آنها برای اتخاذ 

این  تصمیات صحیح، باید از راه های مختلف یادگیری، تفاوت های فردی، عالیق و روش های یادگیری، و نیز اصول و مبانی
تصمیمات آگاه بوده و نسبت به ایجاد فرصت های یادگیری قابل دفاع احساس تعهد کنند. این امر نیازمند آگاهی معلمان نسبت 

 به ماهیت اصول و چگونگی وضع اصول و نحوه بکارگیری، تأثیرات آن در سطح کالس درس و مدرسه است. 

 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 32درس: زمان 

 ساعت

 اصول ومبانی آموزش و پرورش نام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

آموزشای از  -های تربیتای، میزان تأثیر پذیری برنامه های درسی و موقعیتناخت مبانی و اصول آموزش و پرورشبا ش

 مبانی و اصول بررسی نماید. 

 

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  1کد-

1& 1-2& 2-2 & 

3-2 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

مبانی و 

 اصول

رابطه میان مبانی و اصول و 

چگونگی تأثیر پذیری اهداف از 

مبانی و اصول را بدون پرداختن به 

ساحت های تربیت  گزارش نموده 

 است. 

رابطه میان مبانی و 

اصول و چگونگی تأثیر 

پذیری اهداف از مبانی و 

اصول را به تفکیک 

ساحت های تربیت 

 گزارش نموده است. 

رابطه میان مبانی و اصول و 

چگونگی تأثیر پذیری اهداف از 

مبانی و اصول را در ساحت های 

تربیت تحلیل و شواهدی از 

ارتباط میان ابعاد مختلف مبانی و 

 را گزارش نموده است. اهداف 

تحلیل 

فرصتهای 

تربیتی/ 

 آموزشی

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با توجه 

هیت اصول حاکم بر آموزش و به ما

بررسی نموده است اما پرورش 

تحلیل نشان دهنده درک عمیق 

نسبت به نقش این اصول در 

طراحی فرصت های تربیتی/ آموزی 

 نیست. 

موقعیت تربیتی/ آموزشی 

توجه به ماهیت را با 

اصول حاکم بر آموزش و 

پرورش بررسی نموده 

است و تحلیل نشان 

دهنده درک عمیق 

نسبت به نقش این 

اصول در سازمان دادن 

فرصت های تربیتی/ 

 آموزی است.

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با 

توجه به ماهیت اصول حاکم بر 

آموزش و پرورش بررسی نموده 

یر است و تحلیل نشان دهنده تأث

و تأثر این این اصول بر یکدیگر و 

نقش آن در سازمان دادن فرصت 

 های تربیتی/ آموزشی است.
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کاربرد 

 اصول

در تحلیل تصمیمات  آموزشی/ 

تربیتی در سطح کالس درس و 

مدرسه نمونه ارتباط این تصمیمات 

با اصول را گزارش نموده اما میزان 

تأثیر پذیری عملکرد دانش آموزان 

این اصول را گزارش تحت تأثیر 

 نکرده است.

در تحلیل تصمیمات  

آموزشی/ تربیتی در 

سطح کالس درس 

میزان تأثیر پذیری 

تصمیمات از اصول را با 

ذکر شواهدی از عملکرد 

دانش آموزان گزارش 

 کرده است.

در تحلیل تصمیمات  آموزشی/ 

تربیتی در سطح کالس درس و 

مدرسه توانسته است میزان 

ات را به جهت یکپارچگی تصمیم

تأثیر پذیری از اصول با ذکر 

شواهدی از عملکرد دانش آموزان 

 گزارش کند. 

-موقعیت 

های 

تربیتی/ 

 آموزشی

 

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با توجه 

به ماهیت اصول حاکم بر آموزش و 

پرورش دوره ابتدایی بررسی نموده 

است اما تحلیل نشان دهنده درک 

ول در عمیق نسبت به نقش این اص

طراحی فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی نیست. 

موقعیت تربیتی/ آموزشی 

را با توجه به ماهیت 

اصول حاکم بر آموزش و 

پرورش ابتدایی بررسی 

نموده است و تحلیل 

نشان دهنده درک عمیق 

نسبت به نقش این 

اصول در سازمان دادن 

فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی است.

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با 

توجه به ماهیت اصول حاکم بر 

آموزش و پرورش ابتدایی بررسی 

نموده است و تحلیل نشان دهنده 

تأثیر و تأثر این این اصول بر 

یکدیگر و نقش آن در سازمان 

دادن فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی و آثار آن است. 

 

 نهای یادگیری، محتوای درس و ساختار آ. فرصت2

 فصل اول:کلیات

 اهمیت و ضرورت موضوع -

 تعریف آموزش وپرورش و رابطه و فرق آنها  -

 ماهیت علوم تربیتی -

 علوم تربیتی و تقسیمات آن -

 و نوجوانی ضرورت واهمیت آموزش و پرورش در دوران کودکی -

 فصل دوم: مبانی آموزش وپرورش
 مبانی فلسفی آموزش وپرورش  -

 مبانی زیست شناختی آموزش وپرورش  -

 مبانی روان شناختی آموزش وپرورش  -

 مبانی جامعه شناختی آموزش وپرورش -

 مبانی اقتصادی آموزش وپرورش -

 مبانی آموزش و پرورش در ایران و جهان -

 تکلیف یادگیری: 

 یکی از شاخه های علوم تربیتی را انتخاب و با مطالعه منابع علمی/ مقاالت رابطه این حوزه با مبانی تربیت را تبیین کند. 
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 مبانی آموزش و پرورش را در یکی از کشور های جهان مطالعه و گزارش آن را به کالس ارائه نماید.

 اهداف را به جهت تأثیر پذیری آن از مبانی آموزش و پرورش مورد بررسی و گزارش آن را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه دهد. 

 فصل سوم: تعریف اصل و بررسی منابع آن
 فرق اصل و فرع -

 فرق اصل با هدف و روش -

 ماهیت اصل )کشف کردنی است نه وضع کردنی( -

 منابع کشف اصول آموزش وپرورش -

 ارتباط مبانی با اصول -

 کارکردهای اصول آموزش و پرورش -

 تکلیف یادگیری:

مساتندات  ماهیت اصول حاکم بر برنامه های درسی را به جهت ویژگی اصول مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را باا اساتفاده از
 ارائه شده در منابع علمی ارائه کند. 

 های آموزش وپرورشفصل چهارم :هدف
 نقش اهداف در آموزش و پرورش  -5

 در ساحت های تربیت های تحصیلیاهداف دوره  -6
 تربیت دینی، اعتقادی، اخالقی -      
 تربیت زیستی بدنی  -      
 تربیت اجتماعی سیاسی -      
 تربیت زیبایی شناسی هنری -      
 تربیت علمی فناورانه -      

 ایتربیت اقتصادی حرفه -
 دوره های تحصیلیچارچوب برنامه درسی  -3
 ارتباط اهداف دوره ابتدایی با اهداف دوره متوسطه-4

 فصل پنجم: اصول آموزش و پرورش دوره ابتدائی
 در نظر گرفتن واقعیت دوره کودکی ورشد -1       
 اصل فعالیت  -2       
 اصل اجتماعی کردن -3       
 اصل خالقیت  -4       

 اصل تفرد یا شخصیت  -5       
 اصل سندیت -6       
 اصل کمال -7      

 تکلیف یادگیری
تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش مورد نقد و بررسی قرار آموزشی را )فیلم/ گزارش( به جهت تبعیت و  -یک فرصت تربیتی

 دهد.
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یک مورد آموزشی/ تربیتی را با در نظر گرفتن اصول حاکم بر آموزش و پرورش ابتدایی تحلیل و پیشنهاداتی را در راستای اصول 
 ارائه کند. 

آموزش و پرورش دوره ابتدایی مورد نقد و بررسی قرار برنامه های درسی دوره ابتدایی را به جهت تبعیت از تأثیر پذیری از اصول  
 دهد.

 فصل ششم: اصول آموزش و پرورش دوره متوسطه
 در نظر گرفتن واقعیت دوره کودکی ورشد -1       
 اصل فعالیت  -2       
 اصل اجتماعی کردن -3       
 اصل خالقیت  -4       

 اصل تفرد یا شخصیت  -5       
 اصل سندیت -6       
 اصل کمال -7      

 تکلیف یادگیری
آموزشی را )فیلم/ گزارش( به جهت تبعیت و تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش مورد نقد و بررسی قرار  -یک فرصت تربیتی

 دهد.
هاداتی را در راساتای یک مورد آموزشی/ تربیتی را با در نظر گرفتن اصول حاکم بر آموزش و پارورش متوساطه تحلیال و پیشان

 اصول ارائه کند. 
برنامه های درسی دوره متوسطه را به جهت تبعیت از تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش دوره متوسطه مورد نقد و بررسای  

 قرار دهد.

 

 های آموزش و پرورش: ارتباط اصول با روشهفتمفصل 
 های تدریساصول روش -1     
 های قدیم روش -2     

 های شهودی روش -3     
 های فعالروش -4     

 تکلیف عملکردی: 
 یک موقعیت تربیتی/ آموزشی را به جهت رابطه میان اهداف، اصول و روش ها مورد نقد و بررسی قرار دهد.

 نماید.یکی تصمیم تربیتی اتخاذ شده از سوی خود را تحلیل و پشتوانه های آن را بر اساس اصول آموزش و پرورش مشخص 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم برای تبیین مبانی و اصول تربیت و راهبرد های غیر مستقیم در قالب شیوه 
 های مطالعه فردی و راهبرد های شناختی برای تحلیل اهداف و فرصت های تربیتی/آموزشی است.

 . منابع آموزشی4

 .  1385، مشهد، آستان قدس رضوی، 21تعلیم و تربیت و مراحل آن. غالمحسین شکوهی، چاپ  .7
 . 1382، تهران، دانشگاه تهران، 11محمد کاردان، چاپ مراحل تربیت. موریس دبس، ترجمة علی .8
 . 1384مربیان بزرگ. ژان شاتو، ترجمة غالمحسین شکوهی، چاپ پنجم، تهران، دانشگاه تهران،  .9
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 راهبردهای ارزشیابی یادگیری. 5

 نمره  15ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیری  و تکالیف عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

کردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عمل
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «های تدریساصول و روش» سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم های آموزش و برنامه درسی، تدریس در تمامی نظام

فعالیتی موقعیتی است که شکل موثر آن بر بنیاد دانش و « تدریس»کند. های تدریس الزامی میرا برای بکارگیری موثر روش
کردن فقط با دارند؛ اما عمل معلمیشود. چنین دانشی را معلمان آینده برای هرگونه عمل خود نیاز های علمی دنبال مییافته

کند، کسب دانش تدریس های تدریس آماده میشود. آنچه دانشجومعلمان را برای بکارگیری روشکسب این دانش ممکن نمی
-ای از دانش و هنر که میهای شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههای ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهبه همراه قابلیت

های الزم و عمومی را برای تدریس نامیده شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که زمینه تواند شایستگی
های تدریس شوند. در این درس، دانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراک و بکارگیری روش

از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق  شوندشوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می
های تدریسی هایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتدستاوردی، ضروری است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه

به آنان کمک  تواندهایی داشته باشند. چنین شرایطی میمعلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و برای اقدام به آن، تمرین
کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و 

 ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند. 

 
 مشخصات درس

 /عملینوع درس: نظری 

  2تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس:

 های تدریساصول و روشنام درس: 

 : در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم  قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری

ای اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به به ارائه تصویری از تدریس مدرسه

تبیین گردد و چگونگی عمل خود را به عنوان کارگزار یک کالس درس فرضی، به استناد روشنی تشریح و 

دانش معتبر مدلل سازد و از برنامه خود دفاع نماید. همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیری با اصول 

های ا در موقعیتهای بکارگیری آنههای تدریس را با قابلیتعام و خاص تدریس آشنایی دارد و برخی روش

تر را دارد و به پیگیری شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه است و امکان شناسایی منابع مناسبمتفاوت می

 دستاوردهای علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است.  

 3سطح  2سطح  1سطح  هامالک

 شایستگی اساسی:

PK  3-2 & 2-2کد 

PCK  4-3 & 3-3کد 

ـ فهم اصول 

های و روش

 تدریس

 

توانسته است به بیان 

تعاریفی از تدریس و اصول 

 های آن اقدام کند. و روش

ای به تبیین تدریس مدرسه

بر اساس متغییرهای 

مختلف متمایزکننده آن 

مبتنی بر منابع علمی اقدام 

کند و تشریحی به زبان می

 نماید.خاص خود ارائه می

های به شناسایی اصول و روش

های موقعیتتدریس در 

کند ای اقدام میمختلف مدرسه

و تبیینی مدلل از بکارگیری هر 

های یک از اصول و روش

تدریس توسط معلم در موقعیت 

 نماید. خاص ارائه می

ایفای نقش 

معلمی در 

تدریس 

توانسته است به شرح آنچه 

در منابع و مباحث درس در 

ارتباط با موضوع آمده 

 است، اقدام کند. 

های به زوایایی از نقش

دهد و به معلمان توجه می

کند که در آن عمل می

منابع درس بر آنها تاکید 

توانسته است خود را در نقش 

ود و بر آن معلم متصور ش

گیری در اساس به تصمیم

های واقعی یا فرضی موقعیت
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نشده است ولی در منابع  ایمدرسه

 این حوزه موجود است.

اقدام و به عنوان معلم ایفای 

 ای کند.نقش حرفه

انجام 

 تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ

حاصل جستجوی در منابع 

در دسترس و بازخوانی 

محدود تجربه شخصی 

 است. 

های ارائه شده در پاسخ

قواعد کلی پاسخگویی 

رعایت شده و پژوهشی 

سطحی عمیق از بازخوانی 

شود که تجربه دیده می

 قابل پذیرش است. 

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ

پژوهشی دقیقی است و ضمن 

بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 

سازماندهی و حتی محتوای 

 بدیع برخوردار است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2
 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است:مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسهمحتوای 

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع  اول

و ایجاد انگیزه جهات پیگیاری 

درس و ارزشیابی تشخیصای و 

 اعالم برنامه درس

معرفی برناماه و  دانش مربوط،شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح 

سرفصاال درس، تشااریح منطااق درس و کاربردهااای آن باارای معلمااان، معرفاای تکااالیف 

 عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 

ای خود را یادآوری و آن را هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 1تکلیف 

 و مقبول یا نامقبول بودن آن را مدلل تشریح کند. روایت 

-ها و یادآوری تجربهارائه نمونه دوم

 ها

هایی از تدریس معلمان باه صاورت فایلم و بحاث و بررسای دربااره تجربیاات ارائه نمونه

های متعددی در تدریس مطرح ای که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه

  است.

شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس )به عنوان یک علم(، تشریح اصول و اناواع مفهوم یستی تدریستشریح چ سوم

هاای گازارش های تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس )با استناد تجرباهروش

 شده دانشجومعلمان( و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان.

تبیین نقاش معلام در تادریس  چهارم

 ایمدرسه

ای و باا های آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههای تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقش

 تشریح وضعیت ایران. 

 عملی: در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد.

-های تدریس آگاه باشند و چگوناه مای: چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش2تکلیف 

 توانند چنین کنند؟

ای: مراحاال تاادریس مدرسااه پنجم

 قسمت اول

-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشاتمل بار مخاطاب

-یابی برای یک مبحث علمی، تعیین اهداف درس، انتخاب محتوا و فرصتشناسی و منطق

 های یادگیری.دهی محتوا و فرصتهای یادگیری، سازمان

 شده. عملی: نقد و بررسی منطق مراحل ذکر

ای: مراحاال تاادریس مدرسااه ششم

 قسمت دوم

گیری در باره زمان درس، های یادگیری، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصت

 تنظیم مکان )فضا و روابط( درس و چگونگی ارزشیابی یادگیری مخاطبان.

 عملی: نقد و بررسی مراحل ذکر شده.
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ریزی تدریس: طرح درس برنامه هفتم

 هسالیان

اجزای طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سالیانه در کاالس و نقاد و 

 های ارائه شده در کالس.بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظر خاود  :3تکلیف 

 تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

ریزی تدریس: طرح درس برنامه هشتم

 روزانه

اجزای طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طارح درس روزاناه در کاالس و نقاد و 

 های ارائه شده در کالس.بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میویان در گروهعملی: دانشج

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظر خاود  :4تکلیف 

 تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

داری، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، جاو کاالس های کالسالگوها و روش مدیریت کالس درس نهم

 رس و رفتار در کالس درس.د

-هاایی مایهای مدیریت کاالسهای کوچک به بررسی روشعملی: دانشجویان در گروه

 پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده است.

محاور و هاای تادریس معلامبندی آنها به دو طبقاه: روشهای تدریس و طبقهانواع روش های تدریسروش دهم

 یس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک برای بکارگیری.های تدرروش

 اند؟بندی کردههای تدریس را طبقههای دیگر به چه شکلی روشبندیطبقه :5تکلیف 

محاور در کاالس های تدریس معلمیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش محورهای تدریس معلمروش یازدهم

 درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقادام و باه گروهعملی: دانشجویان در 

 پردازند.تدریس می

محور در کاالس های تدریس شاگردیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش های تدریس شاگردمحورروش دوازدهم

 درس.

و باه  های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقادامعملی: دانشجویان در گروه

 پردازند.تدریس می

های توضیح در ارتباط با موضوعات درسی، اثاربخش های توضیح دادن، قابلیت روشروش توضیح دادن در کالس درس سیزدهم

 های تدریس.ساختن توضیحات در هر یک از روش

هاای تجربای یاا های ماوثر توضایح در موقعیاتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 فرضی.

 های تدریسگیری از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسش کردن معلم در کالس پرسش چهاردهم

هاای تجربای های موثر پرسش کردن در موقعیتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 یا فرضی.

هاای مواجهه معلام باا پرساش پانزدهم

 کالسی شاگردان

هاای پرساش کاردن شااگردان، چگاونگی مواجهاه باا ههای شاگردان، انگیزانواع پرسش

 های تدریسهای شاگردان در هر یک از انواع روشپرسش

-هاا در موقعیاتهای موثر پاسخگویی به پرسشعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش
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 های تجربی یا فرضی.

هاا و مزایاا و درس، انواع آزماون های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کالسروش سنجش یادگیری شاگردان شانزدهم

هاای معایب آنها برای بکارگیری در کالس درس، اهداف سنجش در کاالس درس، روش

 های تدریس.اعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش

هاای های ماوثر سانجش یاادگیری در موقعیاتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 تجربی یا فرضی.

 

 راهبردهای آموزش و یادگیری. 3
شود. دانشاجوی ایان درس موظاف جانبه آموزشگر ا دانشجو انجام میهای کالس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش

است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنین، دانشجویان حق دارند به طارح 
دقیقاه در کاالس  15ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقات قبلای، تاا د و برای ارائه دیدگاهپرسش بپردازن

گردد و به صاورت عملای ماورد تمارین درس به ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارائه می
شود که باه تشاخیص آموزشاگر یاا باه درخواسات هایی مطرح سشحال، در جلسات درس ممکن است پرگیرد. درعینقرار می

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
مشروط به آنکه تعاداد آنهاا از تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ ها میشود. این قبیل پرسش

 درصد تجاوز نکند. 50
 

 . منابع آموزشی 4
 ها و فنون تدریس. تهران: سمتهای آموزشی: روش(: مهارت1392شعبانی، حسن. ) -

 (: بازاندیشی فرایند یاددهی ا یادگیری و تربیت معلم. تهران: مدرسه.1386مهرمحمدی، محمود. ) -

 

 یادگیری. راهبردهای ارزشیابی 5
گیرد که در های تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس اصول و روش

های ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشآن دانشجویان یادگیری
 کنند. آموزشگر، ارائه می

شود و از سوی دیگر های بخش عملی درس را شامل مییابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیتارزش
 شود.گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته میبرای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می
شود. آموزشگر در مواردی که درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس 

 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. مصلحت بداند، اجازه می
 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

 درصد امتیاز  25س: ا پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کال
 درصد امتیاز  40ا آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  35ا آزمون پایانی: 
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 «کاربرد هنر در فعالیت های پرورشی»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1
چون: طراحی، نقاشی،  ، دانشجو با درک عمیق از هنرهای تجسمی، با هنرهایی«های پرورشیکاربرد هنرهای تجسمی در فعالیت»در درس 

سازی و هنرهای دستی و سنتی و نیاز خوشنویسی، نگارگری، تذهیب، عکاسی، گرافیک، معماری، طراحی محیطی، طراحی داخلی، مجسمه
کناد. همچناین شایوۀ کند؛ و درتهیة روزنامة دیواری، نشریه، بروشور و چاپ مهاارت پیادا مایهاآشنایی پیدا میهنرهای مشتق یافته از آن

 گیرد.رپایی نمایشگاه که کاری گروهی است را یاد میب
 

 مشخصات درس

 عملی-نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت  48زمان درس: 

 های پرورشی کاربرد هنر در فعالیتنام درس:  

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

آماوزی، صورت پاالت، مجلاة داناشراهنمایی تهیه روزنامة دیواری، تهیة پوستر بهصورت عملی، . به1

. با ابزار و لوازم طراحای و 2دار شود. برپایی نمایشگاه از آثار هنرهای تجسمی و هنرهای دستی را عهده

 . با چاپ بنر، چاپ لیزری، پالت و لمینت آشنا شود.3نقاشی آشنایی پیدا کند. 

 شایستگی اساسی:

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

 روزنامۀ دیواری

 

 

 

در بااااارۀ روزنامااااة 
دیاااواری اطالعاااات 
الزم را در مورد ابزار، 
ستون بندی و تیترها 
کسب کند تاا بتواناد 

صاورت عملای آن به
 راتهیه نماید.

مطالااب روزنامااه را باار 
-اساس موضوع انتخااب

 شده تهیه کند.
 

خط تحریری نستعلیق را 
 عملی تمرینصورت را به

کند و روزنامه دیواری را 
با خط تحریری نستعلیق 

 بنویسد.

شاااناخت هنرهاااای  هنرهای تجسمی
تجساامی و هنرهااای 

 دستی و سنتی.

آشنایی باا ابازار و لاوازم 
طراحی و نقاشی و کاربرد 

 ها.هریک از آن

آشااانایی باااا هنرهاااای 

مشتق یافته از هنرهاای 

تجسااامی و هنرهاااای 

 دستی.

-مجلـــه دانـــش

 آموزی

 

مراحاال تهیااه مجلااة 
آمااااوزی از دانااااش

انتخاب اعضاء گاروه 
شامل: مدیر مسائول، 
سردبیر، حروفچینای، 

آرا تاا طراح و صافحه
 چاپ را انجام دهد.

صفحه آرایی مجلاه را باا 
توجه باه محتاوا و ماتن 
طبااق اصااول گرافیکاای 
آشنایی پیدا کند و بتواناد 
عمالٌ یک مجله را آمااده 

 کند.
 

را تکثیر مجله آماده شده 

 نموده و صحافی کند.
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 برپایی نمایشگاه
 

 

آشاانایی بااا برپااایی 
نمایشگاه باا انتخااب 
مکااان مناسااب باار 
اساس آثاری کاه باه 
-نمایش گذاشته مای

 شود.
 

باارای برپااایی نمایشااگاه 
آثار حجمی و آثار دیواری 
)خوشنویسی، نقاشی و...( 
بایااد پاناال بناادی، ریاال 
گاذاری و ناورپردازی بااه 

 انجام شودطرز صحیح 

تهیااة عالئاام راهنمااا و 
 تعیین مسیر نمایشگاه

 

 چاپ
سازی یک روش آماده

بنااار تبلیغااااتی کاااه 
چگونه طرح و نوشته 
و یاااا خوشنویسااای 
انجام شاده در رایاناه 
به دستگاه چااپ بنار 
منتقل شاده و چااپ 

 شود.می

طراحاای اولیااه در رایانااه 
-برای چاپ پالت که باه

صااورت پوسااتر در ابعاااد 
 شود.تهیه می شدهتعریف

های لیزری کاه بار چاپ
روی اشیاء مختلف انجام 

 شود.می
 

 

 

هـا بازدید از موزه 
 و مراکز تاریخی

بازدیاااد از یاااک مکاااان   بازدید از یک موزه 
 تاریخی 

بازدید از یاک نمایشاگاه 
هنرهااای تجساامی یااا 

 هنرهای دستی

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 آشنایی عملی با طرز تهیة روزنامة دیواری فصل اول:   
 ا تعریف روزنامة دیواری، ابعاد، ابزار و لوازم مورد نیاز

 بندی، تهیة مطالب و تعیین تیترهاا طراحی، ستون
 ا آشنایی عملی با خط تحریری نستعلیق

 ر دادن در محل مربوطها خوشنویسی متن با خط نستعلیق تحریری و تیترها با حروفچینی فونت درشت در کادر و قرا
 ا محل گذاشتن تصویرها، نقاشی، کاریکاتور، عکس و...

 آموزیآشنایی عملی با تهیة مجلة دانش فصل دوم:   
 آموزی، ابعاد، ابزار و لوازم مورد نیازا تعریف مجلة دانش

 بندی، تهیة مطالب، تعیین تیترهاا صفحه آرایی، طراحی عنوان، طراحی جلد، ستون
 نی متن و تیترهاا حروفچی

 ا محل گذاشتن تصویرها، نقاشی، عکس و تزئین صفحات
 های تکثیر، صحافی و دوخت یا ته چسبا روش

 آشنایی عملی با روش برپایی نمایشگاه فصل سوم:   
 ا تعریف نمایشگاه و اهداف برپایی نمایشگاه
 ا انتخاب فضای مناسب و متناسب با موضوع

 های متحرک های دیواری، پانلا پانل
 ا داشتن نور مناسب

 ا نمایشگاه آثار حجمی )هنرهای دستی(، نمایشگاه آثار دیواری )خوشنویسی، نقاشی، عکس، کاریکاتور، گرافیک و...(
 ، ریل گذاری، قالب، زنجیر و نورپردازی(MDFا ابزار و لوازم )

 ا تهیة عالئم راهنما، تعیین مسیر و افتتاحیه نمایشگاه

 چاپفصل چهارم:   

 ا آشنایی با مراحل مختلف چاپ بنر
 های لیزریا آشنایی با طراحی و چاپ پالت، لمینت و چاپ

آشنایی با هنرهای تجسمی چون: طراحی، نقاشی، خوشنویسی، تذهیب، نگارگری، عکاسی، گرافیک، تزئینات معماری،  فصل پنجم:   
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 هاسنتی و نیز هنرهای مشتق یافته از آنسازی و هنرهای دستی و طراحی محیطی، طراحی داخلی، مجسمه

 ها در هنرهای تجسمیآشنایی با ابزار و لوازم طراحی و نقاشی و کاربرد هریک از آن فصل ششم:   

 فعالیت یادگیری:
 های مطرح شدههای نظری کالسی پیرامون شناخت هنرهای تجسمی و پاسخ به پرسشمشارکت در بحث

 ها و مراکز تاریخی و نمایشگاه بازدید از موزه فصل هفتم:

 ا بازدید از یک مکان تاریخی

 ا بازدید از یک موزه
 ا بازدید از یک نمایشگاه هنرهای تجسمی یا هنرهای دستی

 فعالیت عملکردی:

 ا تهیه روزنامه دیواری و نشریه1
 ا مشارکت فردی و گروهی در تهیه و ارائة کارهای عملی2

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
 ازشیوۀ ارائة مستقیم مباحث نظری ا استفاده

 های استاد مربوطه های عملی برای یادگیری بهتر کارهای عملی با راهنماییا مشارکت دانشجویان در انجام فعالیت

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی:

 .1392اصغر مقتدایی، انتشارات آراد کتاب، ا خودآموز طراحی و نقاشی )تألیف: علی
 روزنامة دیواری تا روزنامه نگاری، انتشارات مدرسه.ا از 

 منبع فرعی: 

 .1390ا هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران، تألیف: )ادریس ابن عباسی(، انتشارات جمال هنر، 
 .1379های درسی ایران، ا آشنایی با صنایع دستی ایران، تألیف: محمدتقی آشوری، شرکت چاپ و نشر کتاب

 .1387ن از دیرباز تا امروز، تألیف: روئین پاکباز، انتشارات زرین و سیمین، ا نقاشی ایرا
 .1386 خانی، انتشارات دانشگاه پیام نور،، تألیف: حمید آقا2و  1ا مبانی هنرهای تجسمی 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره(. 8) مطالب تدریس شدهپاسخ باز و........( از  ای،)چند گزینه ارزشیابی پایانی: آزمون پایانی

 نمره( 12صورت ژوژمان در کارگاه و مشارکت در کارهای گروهی )به ارزشیابی فرآیند: انجام کارهای عملی
 

 سایر نکات

کالس باید در فضای کارگاهی تشکیل شود و مجهز به میز و صندلی اختصاصی برای هردانشجو، میز نـور و 

 ویدئو پروژکشن باشد.

 با ویدئو پروژکشن آثار برگزیدۀ هنرهای تجسمی و هنرهای دستی را به دانشجویان نشان دهد. 
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 «های دانش آموزی و گروهیمدیریت فعالیتو ریزی برنامه»سرفصل درس 

 .معرفی درس و منطق آن:1

گروهی و جمعی، اهمیت و ضرورت فعالیت ها و مشارکت های گروهی، شیوه های طراحی و پدیدایی فعالیت ها و مشارکت های 

و روش کار با گروه ها را در مدرسه بر عهده دارد. این درس و محتوای آن به مربی پرورشی کمک می کند تا بتواند فعالیت های 

 گروهی را با توجه به پدیده های روانی و رفتاری افراد در موقعیت های گوناگون، در مدرسه طراحی نماید. فعالیت ها و مشارکت

معلمان مشاوره با گرایش پرورشی از -های گروهی به عنوان یک درس نسبتا جدید، دارای نقش مهمی در شناخت بهتر دانشجو

ساختار گروهها، نحوه شکل گیری گروهها و شیوه های طراحی فعالیت ها و مشارکت های گروهی دانش آموزان در محیط های 

گروه و کار با گروهها و همچنین درگیر نمودن دانش آموزان در فعالیت های آموزشی و پرورشی دارد. شناخت اهمیت و ضرورت 

گروهی و مشارکت های دانش آموزی و در نهایت تقویت روحیه جمعی و اجتماعی و کمک در رشد و پیشرفت همه جانبه دانش 

یل به اهداف یاد شده، دانشجویان آموزان در محیط های آموزشی و پرورشی، از اهداف و دالیل ارائه این درس می باشند. برای ن

باید بتوانند محتوای این درس را تحلیل نمایند. دانشجویان مربی پرورشی باید بتوانند این درس را با نیازهای دانش آموزان یا 

 مراجعان در حین آموزش و پرورش و یا ارائه خدمات راهنمایی و پرورشی تطبیق بدهند و فرصت های یادگیری مؤثر و ارتقاء

شخصیتی یادگیرندگان یا مراجعان، در -فعالیت های گروهی و اجتماعی دانش آموزان را با بهره گیری از ظرفیت های روانی

 پرورشی طراحی نمایند.-محیط های واقعی زندگی یا آموزشی

 مشخصات درس

 عملی-نظرینوع درس: 

 1+1تعداد واحد: 

 ساعت 48 زمان درس:

 

 دانش آموزی و گروهیهای مدیریت فعالیتنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ماهیت فعالیت ها و مشارکت های گروهی، اهمیت و ضرورت طراحی فعالیت ها و مشارکت های 

 گروهی و نحوه انجام بازیهای گروهی در مدرسه را درک کنند.

لیت ها و مشارکت های گروهی و ماهیت زندگی اجتماعی انسان در طول به نحوه ساخت و پدیدایی فعا 

رشد و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش و تحول و شکل گیری رفتار و شخصیت 

جمعی پی ببرند و ارتباط آن را با نیازهای فعلی یادگیرندگان یا مراجعان در موقعیت های واقعی زندگی 

 ماعی محل خدمت خود گزارش نماید.یا  آموزشی و اجت

موضوع های اساسی فعالیت ها و مشارکت های گروهی از جمله مفاهیم اساسی، رویکردهای گوناگون، 

مبانی روانشناختی فعالیت های گروهی، رابطه فعالیتها و مشارکت های گروهی با استعدادهای دانش 

ا برقرای ارتباط مناسب بین این موضوعات و آموزان، بازیهای گروهی و غیرو را بهتر درک نمایند و ب

نیازهای یادگیرندگان، به ارائه بهتر خدمات راهنمایی، پرورشی و مشورتی به دانش آموزان یا مراجعان در 

 پرورشی و زندگی محل سکونت و خدمت خود بپردازند.-موقعیت های واقعی آموزشی

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  1-2کد& 

3-3& 4-3& 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

مفاهیم اساسی 

فعالیت ها و 

مشارکت های 

 گروهی

در مورد  مفاهیم 

اساسی فعالیت ها و 

مشارکت های 

گروهی در فرایندهای 

روانی در طول رشد 

در مورد مفاهیم اساسی 

فعالیت ها و مشارکت 

های گروهی و رشد 

فرایند های روانی،  

تفاوت و تشابه مباحث  را 

مفاهیم اساسی فعالیت 

ها و مشارکت های 

گروهی و رشد 

فرایندهای روانی و 

ابه مفاهیم و تفاوت و تش
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صرفا اطالعات ارائه  

شده را جمع آوری و 

بدون ارائه تحلیل 

حاصل از مقایسه 

آنها، آن را گزارش 

 نموده است.

مورد مقایسه قرار داده و 

یافته های خود را در 

قالب یک گزارش 

 منسجم ارائه نموده است.

رابطه آنها با یکدیگر را 

مورد مقایسه و ارزیابی  

قرار داده و دالیل خود را 

در قالب یافته ها به 

صورت یک گزارش 

منسجم ارائه نموده 

 است.

مبانی 

روانشناختی 

فعالیت ها و 

مشارکت های 

 گروهی

 

در مورد مبانی 

روانشناختی فعالیت 

ها و مشارکت های 

گروهی صرفا 

اطالعات و دانش 

موجود را جمع آوری 

و بدون مقایسه و 

تحلیل، آن را گزارش 

 نماید

مبانی روانشناختی فعالیت 

ها و مشارکت های 

گروهی را مورد مطالعه 

قرار دهند را با  تحلیل 

اثرات روانشناختی گروه 

بر روی رشد افراد،  داده 

و یافته های ناشی از آن 

را به صورت منسجم 

 گزارش نماید.

مبانی روانشناختی 

فعالیت ها و مشارکت 

های گروهی را مورد 

مطالعه قرار دهند و با  

تحلیل اثرات روانشناختی 

گروه بر روی رشد افراد، 

این اثرات را ارزیابی و 

یافته ها و دست 

آوردهای خود را به 

صورت مکتوب گزارش 

 نماید.

فعالیت ها و 

مشارکت های 

گروهی و رشد 

 استعداد ها

مورد  رابطه در 

فعالیت ها و مشارکت 

های گروهی و رشد 

استعدادها صرفا 

اطالعات و دانش 

موجود را جمع آوری 

و بدون مقایسه و 

تحلیل، آن را گزارش 

 نماید

در مورد رابطه فعالیت ها 

و مشارکت های گروهی  

با رشد استعداد ها،  

مطالعات خود را تحلیل، 

و اثرات روانشناختی گروه 

استعداد  بر روی رشد

های افراد را در غالب 

یک یافته به صورت 

 منسجم گزارش نماید.

رابطه فعالیت ها و 

مشارکت های گروهی 

با رشد استعداد ها را 

مورد مطالعه قرار دهند و 

با  تحلیل اثرات 

روانشناختی گروه بر 

روی رشد استعداد های 

افراد یافته های خود را 

ارزیابی و در غالب یک 

صورت  دست آورد به

 مکتوب گزارش نماید.

طراحی و انجام  

 بازیهای گروهی

در مورد طراحی و 

انجام بازیهای 

گروهی صرفا 

اطالعات و دانش 

موجود را جمع آوری 

طراحی و انجام بازیهای 

گروهی را مورد مطالعه 

قرار دهند و با  تحلیل 

انواع بازیها و اثرات آن  

بر روی رشد افراد،  داده 

طراحی و اجرای  

بازیهای گروهی را مورد 

مطالعه قرار دهند و با  

تحلیل اثرات روانشناختی 

بازیها  بر روی رشد 
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و بدون مقایسه و 

تحلیل، آن را گزارش 

 نماید

و یافته های ناشی از آن 

را به صورت منسجم 

 گزارش نماید.

افراد، این اثرات را 

ارزیابی و یافته ها و 

دست آوردهای خود را به 

صورت مکتوب گزارش 

 نماید.

 

 
 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 اساسی فعالیت ها و مشارکت های گروهیفصل اول: مفاهیم 

 تعریف فعالیت و مشارکت -

 تعریف گروه و اجتماع -

 تاریخچه گروه و فعالیت های گروهی -

 تاریخچه مشارکت و مشارکت های دانش آموزی -

 اهمیت و ضرورت فعالیت های گروهی و مشارکت های دانش آموزی -

 اهداف فعالیت های گروهی و مشارکت های دانش آموزی -

 رویکردهای گوناگون به فعالیت های گروهی و مشارکت های دانش آموزی -

 فعالیت یادگیری:

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (1

 مطالعه منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی (2

 فعالیت عملکردی: 

 گروهی تهیه جدول مقایسه دیدگاهها و رویکردهای فعالیت های (1

 

 فصل دوم: مبانی روانشناختی فعالیت ها و مشارکت های گروهی

 ویژگی های روانشناختی کودک و نوجوان در زمینه مشارکت جویی -

 نقش مشارکت در اداره گروه های انسانی -

 اثرات روانشناختی فعالیت های گروهی در مقابل فعالیت های فردی -

 یادگیری بین فردی و رشد روانی -
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 بین فردیاهمیت روابط  -

 گروه به عنوان یک نمونه اجتماعی و تبادل پویا -

 منبع قدرت گروه -

 فعالیت یادگیری

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (1

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی (2

مورد موضوع خاصی با یکدیگر صحبت کنند و نحوه تعامالت نفره تقسیم شوند و در  4تا  2افراد کالس به گروههای  (3

 گروهی و اثرات روانشناختی آن را تمرین کنند.

 با نظر استاد درس می تواند انجام شود.فعالیت عملکردی: 

 

 فصل سوم: فعالیت ها و مشارکت های گروهی و رشد استعدادهای دانش آموزان

 پذیریفعالیت ها و مشارکت های گروهی و مسئولیت  -

 فعالیت ها و مشارکت های گروهی و تقویت روحیه تعاون و همکاری -

 فعالیت های گروهی و دوری از فردگرایی و استبداد -

 تاثیر فعالیت ها و مشارکت های گروهی در رشد اجتماعی و ارتباطی -

 تاثیر فعالیت ها و مشارکت های گروهی در استفاده از نیروهای شناختی، هیجانی و حرکتی -

 ها و مشارکت های گروهی و رشد خالقیت فعالیت -

 فعالیت یادگیری

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (1

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی (2

نفره تمرین  4ا ت 2دانشجویان نحوه مشارکت و فعالیت گروهی را در کالس درس با یکدیگر و با تشکیل گروه های  (3

 .کنند

 فعالیت عملکردی     

دانشجویان انواع گروه هایی که ممکن است در مدرسه تشکیل شوند را با مطالعه و مشاهده حضوری در مدرسه  (1

 شناسایی و ماهیت، ویژگی های و نحوه طراحی فعالیت های مخصوص آنها را در کالس ارائه کنند.
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 فعالت های جمعی مدرسهمشارکت دانش آموزان در فصل چهارم: 

 معیارهای مشارکت در فعالیت های گروهی -

 مشارکت در امور مدرسه با توجه به شرایط سنی -

 روش های جلب مشارکت در فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه -

 روش های جلب و هدایت مشارکت دانش آموزان در اداره بهتر جامعه محلی -

 تربیت دانش آموزاننقش و کارکرد گروه های علمی و هنری در  -

 شورای دانش آموزی و ارتقای فعالیت های آموزشی و پرورشی -

 مشارکت در برگزاری مناسب اردوها و بازدیدهای علمی، تفریحی و ... -

 آماده سازی دانش آموزان برای مشارکت در زندگی جمعی -

 فعالیت یادگیری

 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده1      

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی (2

 فعالیت عملکردی     

(  دانشجویان انواع گروه هایی که ممکن است در جامعه تشکیل شوند را با مطالعه و مشاهده حضوری شناسایی و ماهیت،    1    

 س ارائه کنند.ویژگی های و نحوه طراحی فعالیت های مخصوص آنها را در کال

(  دانشجویان راههای جلب مشارکت گروهی و درگیر نمودن دانش آموزان در فعالیت های گروهی را بررسی و در کالس 2     

 ارائه نمایند

 

 فصل پنجم: بازیهای گروهی

 تعریف بازی و بازیهای گروهی -

 تاریخچه بازی و بازیهای گروهی -

 نظریه های بازی و بازیهای گروهی -

 روانشناختی بازیهای گروهی در کودکان و نوجوانانتاثیرات  -

 انواع بازیهای گروهی -

 شیوه های اجرای بازیهای گروهی -

 فعالیت یادگیری

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (1
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 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی (2

 فعالیت عملکردی     

دانشجویان انواع بازیهای گروهی مخصوص کالس و یا  مخصوص محیط های باز یا حیاط مدرسه را شناسایی و در   (1    

 موقعیت و مکان ممکن تمرین کنند.

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری (3

ری به تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظ

همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. انجام فعالیت های عملکردی 

برای درک عمیق تر، یادگیری بهتر و بکارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی آموزشی و پرورشی نیز، مستلزم مشارکت 

گیری غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردی و درک شناختی فرد در همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد. یاد

 موقعیت های گوناگون زندگی واقعی فرد می باشد.

 .منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 منبع اصلی باید تالیف شود. (4

 منابع فرعی:  

 انتشارات اطالعات(. نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان. تهران: 1388شعاری نژاد، علی اکبر. ) (5

 (. فلسفه تربیت و فعالیت های تربیتی. تهران: انتشارات آوای نور1380زاهدی، مرتضی .) (6

( . بازی ها و تمرین ها: راهنمایی برای مدرسین و تسهیلگران کارگاهها و برنامه های گروهی 1392میرزایی، الهه .) (7

 مشارکت محور. تهران: انتشارات اطالعات

 (. برنامه ریزی تربیتی اجتماعی. تهران: انتشارات عابد1379)قمی فر، محمد.  (8

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

آزمون)باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری پایان ترم به میزان ارزشیابی پایانی: 

 نمره 10

 نمره 2ای یادگیری پیش بینی شده کالسی نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت هارزشیابی فرآیند: 

 نمره 8مجموعه تکالیف عملکردی ارزشیابی پوشه کار: 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 

 یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای 
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 «ایسواد رسانه»سرفصل درس 

 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «مبانی و اصول تربیت سیاسی و اجتماعی»سرفصل درس 

 

 متعاقبا اعالم می شود.
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 «فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درک و فهم  موقعیت است .  در واقع  
یکی  از لوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادی با آن 

ی اصالح و بهبود موقعیت است . موقعیتی که عمل فکورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادی است که نوع و تالش برا
 خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  )قانون مند ، سازماندهی شده ، همگانی( را تمهید و ارائه می دهد.

وی چنین بستری تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگری این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر ر
الزم است با کسب شناخت ابعاد و مولفه های مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل 

 فردی و برنامه ها و طرحها باشد. 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 شایستگی اساسی:

Ck 1-1&  2-1 

Pck& 1-3&    Gk 

1-4 

 نام درس:  فلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوری اسالمی ایران

 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ساازمانهای تربیتای ( را از منظار موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های 
چیستی و چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیاین و مقایساه مای 

 کند.
موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های ساازمانهای تربیتای ( را از منظار 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

ارزیااااااااااااابی  

موقعیتهای تربیتی 

بر اساس چیساتی 

و چرایاااااااای  و 

چگااونگی فلساافه 

 تربیت رسمی

 

قادر نیسات موقعیتهاای 
مختلااف تربیتاای )عماال 
فردی و طرحها و برنامه 
هاااا و فعالیااات هاااای 

را از سازمانهای تربیتی ( 
منظر چیستی و چرایی و 
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیاااات رساااامی و 

عماااااومی و اساااااناد    
تبیااین) دلیاال آوری( و 

 مقایسه  کند.

بااا بررساای موقعیتهااای  
تربیتاای مختلااف تربیتاای 
)عمل فاردی و طرحهاا و 
برنامه ها و فعالیات هاای 
سازمانهای تربیتی ( آنها را  
از منظر چیستی و چرایای 

سفه عمومی و چگونگی فل
و  تربیت رسمی و عمومی 
و اسااناد    تبیااین) دلیاال 

 آوری( کند.
 

بااا بررساای موقعیتهااای 
تربیتی مختلاف تربیتای 
)عمل فردی و طرحها و 
برنامه ها و فعالیت های 
سازمانهای تربیتی ( آنها 
را  از منظاار تناسااب بااا  
چیساااتی و چرایااای و 
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیااات رساااامی و 

ناد مقایساه عمومی و اس
 کند.

 

ارزیااابی ارزشااها و 

اصاااول تربیااات 

مبتنی بر چیساتی، 

چرایی  و چگونگی 

فلسااافی تربیااات 

 رسمی

ارزشها و اصول  تربیت  

مبتنی بر چیستی چرایی 

فلسفه تربیات رسامی و 

عمومی  عناصر و مولفه 

هااای موقعیاات هااای 

تربیتی )عمال فاردی و 

طرحهااا و برنامااه هااا و 

باارای ضااعف هااا و قااوت 

هااای ) ارزشااها و اصااول 

تربیتی مبتنی بار چیساتی 

چرایاای فلساافه تربیاات 

رسااامی و عماااومی ( در  

عناصاار و مولفااه هااای 

موقعیاات هااای تربیتاای 

دالیل و عوامل ماوثر در 

ایجاد ضعف  و قاوت در  

عناصاار و مولفااه هااای 

موقعیاات هااای تربیتاای 

)عمل فردی و طرحها و 

برنامه ها و فعالیت های 

سااازمانهای تربیتاای( را 
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فعالیت های ساازمانهای 

تربیتی را صرفا شناسایی 

 می کند.

)عمل فاردی و طرحهاا و 

برنامه ها و فعالیات هاای 

سااااازمانهای تربیتاااای( 

شناسایی شده )توجیهاات 

 ئه می دهد.مناسبی ارا

بیااااان ماااای کنااااد و 

پیشااانهادهای مناساااب 

برای بهبود آن ارائه می 

 دهد.

 

 آنهای یادگیری، محتوای درس و ساختار . فرصت2

   تربیت رسمی و عمومیبخش اول:  مفهوم پردازی 
o  تبیین تربیت رسمی و عمومی 

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

 فعالیت یادگیری:

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

 مشارکت در بحث کالسی  -

 :فعالیت عملکردی

 تهیه تاریخچه مختصری از تربیت رسمی و عمومی در ایران و جهان -

 بخش دوم: مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران  
o  مبانی  سیاسی 

o  مبانی حقوقی 
o  مبانی جامعه شناختی 

o مبانی روان شناختی 

 فعالیت یادگیری: 
 خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسیمطالعه متون  -

 فعالیت عملکردی:

 نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاری درونی   -

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

 
o نقد  الگوهای رایج تربیت  رسمی و عمومی 
o ومی متناسب با کشور جمهوری اسالمی ایران ویژگی های تربیت ر سمی و عم 

o  تعریف تربیت ر سمی و عمومی 

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

 فعالیت عملکردی:

 ژگی ها تربیت رسمی و عمومی با الگوهای دیگر مقایسه وی -
 ژگی های تربیت رسمی و عمومی .نقد و ارزیابی برنامه ها و فعالیت های موجود از منظر وی -

   چرایی تربیت  رسمی و عمومی 
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 هدف تریت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های یادگیری:

 مشارکت در بحث های کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده  -
 بحث و مقایسه هدف تبیین شده با اهداف دیدگاه های مختلف  -
 بحث و بررسی ارتباط هدف تبیین شده با مبانی فلسفه تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های عملکردی:

 تحلیل یک موقعیت تربیتی ) برنامه ها و طر حهای( و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی  -

 گونگی تربیت رسمی و عمومی  چ 

 اصول حاکم بر جریان تربیت رسمی و عمومی -

 ویژگی های مدرسه مطلوب   -
 ارکان تربیت رسمی و عمومی  -

 چرخش های اساسی در تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های یادگیری:

 مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده مشارکت در بحث های کالسی -

گی های تربیت رسمی و عمومی در عمل فردی معلم و برنامه ها و طرح ها و مناسبات حااکم بررسی نتایج اصول و وی -
 بر مدرسه 

 بررسی نتایج چرخش های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های عملکردی:

 گیهای مدرسه صول و ویمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر ا -

 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی -

  

  مشخصات و ویژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی 
 تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 نظام تربیت ر سمی و عمومیرویکردهای اساسی  -

 روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهای دیگر  -
 ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 زیر نظام ها ی نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 فعالیت های یادگیری:
 مشارکت در بحث های کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده  -

 فعالیت های عملکردی:

 بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه های نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  -
 بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام های تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  -
 موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر بررسی و ارزیابی میزان روابط  -

ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهاوری اساالمی  -
 ایران 
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  بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی 

 مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی  -

 ش گانه  تربیت رسمی و عمومی الگوهای نظری زیر نظام های ش -

 چرخشهای اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت یادگیری:

 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد -
 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی  -

 تحلیل و بررسی الگوهای نظری زیرنظام ها  -
 مشارکت در بحث کالسی -

 :فعالیت عملکردی

بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهای نظری زیر نظام ها با مبانی نظری آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و  -

 عمومی 

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

 عمومی 

 های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومیایج چرخشبررسی نت -

 های آن از منظر چرخشهای اساسیمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه -
 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش های اساسی -

 بیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه نقد وبررسی برنامه های موجود در نظامتر -
 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از 

 روش بحث گروهی

مطالعاه باه کاالس و اساتاد باه  پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش
 صورت مکتوب توسط دانشجو

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کاالس وارائاه باه اساتاد باه انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 193(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش دوم صافحه 1390انقالب فرهنگی )شورای عالی 
 (. وزارت آموزش و پرورش.444تا 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها  ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری 
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
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ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 د های یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیام
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 « ای و نقش تربیتی معلماخالق حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1
کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از تربیت ماهیتی اخالقی دارد. چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می

دهد. باشد که در آن کنشی اخالقی رخ میاخالقی متأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز میهای ارزش
یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در 

های تربیتی به شناخت چگونگی اصول اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتهای تربیتی باید در باره چیستی و موقعیت
ها و اصول اخالقی نمود یابد. به عبارتی ها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزشوثیقی رسیده و نسبت به آن

های تربیتی برسند تا قادر باشند تهای اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیدانشجویان باید به درک عمیق از ارزش
های تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات موقعیت

جاری برموقعیت های تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا 
 های دیگر تربیت خواهد گردید.ری مناسب برای تعالی متربیان در ساحتو بست

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد  نظری  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 ای معلم نام درس: اخالق حرفه

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

های اخاالق حرفاه ای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزش)عمل فردی و سازمانهای تربیتی موقعیت
 نمایید.)حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه می

های اخاالق حرفاه ای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت
 نمایید.)حقوق و تکالیف( نقد می
های تربیتی )فردی و سازمانی( قادر خالقی حرفه ای )حقوق و تکالیف( در موقعیتدر شرایط تعارض آمیز ا
 به تصمیم گیری است.

 

 PKشایستگی اساسی:

 

 هامالک  

 پیامدها

 3سطح  2سطح  1سطح 

شناساااایی و تحلیااال 
هااای تربیتاای موقعیت

)عمل فاردی معلام و 
های تربیتی( از سازمان

منظر اخالق حرفه ای 
 تکالیف()حقوق و 

هاااااااای در موقعیت

مختلف تربیتی )عمل 

فااااردی معلاااام  و 

های تربیتای( سازمان

هااای اصااول و ارزش

اخالقااای )حقاااوق و 

تکاااالیف( را صااارفاً 

شناسایی کرده و برای 

تحلیاال خااود دالیاال 

قانع کنناده ای ارائاه 

 دهد.نمی

بااا کنااار هاام نهااادن  

هااااای تربیتاااای موقعیت

مختلف)عمل فردی معلام  

ربیتاای( ، های تو سااازمان

نقاط اخاتالف و اشاتراک 

هاااااا را از منظااااار آن

های اخالقی )حقوق ارزش

و تکااااالیف( شناسااااایی 

 کندمی

تبیااااین )دلیاااال آوری( 

مناساابی باارای چرایاای 

وجوه اختالف و اشاتراک 

های تربیتی)عمل موقعیت

فااااااردی معلاااااام  و 

های تربیتاای(  را سااازمان

از منظر اخالق حرفاه ای 

)حقوق و تکاالیف( ارائاه 

 دهد.می
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هااااای نقاااد موقعیت
 "تربیتی )عمل فردی 

های و سااازمان"معلاام
تربیتی( از منظر اصول 

هااای اخااالق و ارزش
حقااوق و ای )حرفااه 
 تکالیف(

 

در مقایسااه عناصاار و 

های موقعیاات مؤلفااه

تربیتی )عمال فاردی  

های معلاام و سااازمان

ها و تربیتی(  با ارزش

اصول اخاالق حرفاه 

ای )حقوق و تکالیف( 

ها و ضاااعفصااارفاً 

های موجود را در قوت

آن شناسااااااااایی و 

 نماید.فهرست می

های ها و قوتبرای ضعف

شناسااایی شااده در یااک 

موقعیاات تربیتاای  )عماال 

فااااااردی  معلاااااام و 

های تربیتااای( ساااازمان

های اخالقااای اساااتدالل

)توجیهاااات( مناسااابی از 

هاای منظر اصول و ارزش

اخالقی )حقوق و تکالیف( 

 دهد.ارائه می

وامال ماؤثر در دالیل و ع

ایجاااد ضااعف و قااوت در 

یک موقعیت تربیتی)عمل 

فااااااردی  معلاااااام و 

های تربیتی( را از سازمان

منظاار اخااالق حرفااه ای 

)حقوق و تکاالیف( بیاان 

کنااد و پیشاانهادهای می

مناسااب باارای بهبااود آن 

 دهد.ارائه می

تصااامیم گیاااری در 
شاارایط تعااارض آمیااز 
اخالقاااااااااااای در 

هااای تربیتاای موقعیت
معلام و  )عمل فاردی 

 های تربیتی(سازمان
 
 
 

با تحلیل یک موقعیت 

تربیتی)عماال فااردی  

های معلاام و سااازمان

تربیتی( تعارض آمیاز 

اخالقاای اصااول و ارز 

شهای اخاالق حرفاه 

ای متعارض )حقوق و 

تکاااالیف( را صااارفاً 

شناسااااایی وبیااااان 

نماید اما قاادر باه می

هااا تحلیاال نتااایج آن

 نیست

با تحلیال یاک موقعیات 

عمل فردی  معلام تربیتی)

های تربیتاای( و سااازمان

تعارض آمیز اخالقی نتایج 

و آثااااااار هریااااااک از 

های اخالقی حرفاه ارزش

ای )حقااوق و تکااالیف( را 

 نماید.بررسی و تشریح می

با تحلیال یاک موقعیات 

تربیتی)عمل فردی  معلم 

های تربیتاای(  و سااازمان

یکااااای از اصاااااول و 

هااااای اخالقاااای ارزش

 )حقوق و تکالیف( موجود

در موقعیت تعارض آمیاز 

تربیتی را انتخاب کارده و 

برای انتخااب و تصامیم 

خود دالیل قابال قباولی 

 دهد.ارائه می

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 2

 بخش اول: چیستی اخالق حرفه ای در تربیت
 حرفه و ابعاد آن -

 اخالق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر -
 اخالق حرفه ای -
 اخالق حرفه در تربیت -

 های تربیتی(ابعاد اخالق حرفه ای تربیت )اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان -
 دوگانه اخالقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( -

 فعالیت یادگیری:
 استادمطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و  -
 مشارکت در بحث کالسی -
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 :فعالیت عملکردی

تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه ای تربیت و انتخاب یک تعریف از اخاالق حرفاه ای تربیات  -
 وارائه دلیل برای آن

 

 بخش دوم: چرایی و ضرورت اخالق حرفه ای تربیت
 نقش و جایگاه اخالق حرفه ای -
 های تربیتیی در محیطآثار و نتایج اخالق حرفه ا -

 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 فصل سوم: چگونگی اخالق حرفه ای تربیت

 اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی در زمینه:

 شیوه حضور در کالس درس -
 تدریس و آمادگی برای آن -

 ارزشیابی دانش آموزان -
 داری نظمکالس  -
 ارتباط با همکاران -
 ارتباط با والدین دانش آموزان -
 ارتباط با جامعه محلی -

 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی -
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیمسئولیتشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از  -
 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 فعالیت عملکردی:

هاای دارای مضاامین تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلم -
 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتمانند فیلم ستارهتربیتی 

هاای دارای های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلممقایسه موقعیت -
و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های معلم های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت

 های تربیتی در قبال:اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان
 معلم و کارکنان -
 دانش آموزان -

 والدین دانش آموزان -
 های تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان -
 در قبال سطوح باالتر مدیریت -



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  312

 

 های یادگیری:فعالیت
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثبه پرسشمطالعه متون خواندنی و پاسخ  -
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی -
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -
 ارائه به کالسها به صورت مکتوب و تشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 های عملکردی:فعالیت

هاای دارای مضاامین تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلم -
 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

هاای دارای مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلمهای یادگیری مقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت

 

 مسائل اخالق حرفه ای تربیت
 های تربیتیموقعیتمفهوم شناسی تعارضات اخالقی در  -

 های تربیتی مانند:مصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت -

 مسائل اخالقی در فرایندهای یاددهی یادگیری
 مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان

 مسائل اخالقی در مدیریت کالس
 مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

 انمسائل اخالقی در ارتباط با همکار
 مسائل اخالقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکالت ویژه

 و.......
 های تربیتیشیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت -

 

 های یادگیری:فعالیت
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
های برجسته تاریخی اخالقی در تجارب زیسته معلمان و شخصیتشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل  -

 های متعارض در آنها از نظر ارزشمعلم )ایرانی، اسالمی و خارجی( و تحلیل موقعیت

های تعارض آمیز اخالقی مطرح شده در کالس و اقامه دلیل برای انتخاب ارائه راه حل اخالقی برای هریک از موقعیت -
 خود

 دی:های عملکرفعالیت

هاای دارای مضاامین تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلم -
هاای های روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعاارض اخاالق حرفاه ای و شاناخت ارزشتربیتی مانند فیلم ستاره

 متعارض در آن

هاای دارای طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلمهای یادگیری مختلف )واقعی از مقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت
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های تاریخی یا تحلیال های متعارض در یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایتشناخت ارزش -
های دارای مضامین تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخالقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیال فیلم

 برای راه حل پیشنهادی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

و در مواقاع الزم اساتفاده از ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد 
 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعاه باه کاالس و اساتاد باه 
 صورت مکتوب توسط دانشجو

ه باه اساتاد باه های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کاالس وارائاانجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4
 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران.(، اخالق حرفه1383فرامرز قراملکی، احد )
 (، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.1386حجتی، سیدمحمدباقر )

 (، اخالق تدریس در آیینه آیات و روایات، دفتر نشر معارف، قم.1383امیدوار، آ. ف. )

 منابع فرعی:

شناسی و علوم (، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان1387بیرونی، راضیه و باقری، خسرو )
 .115، ص 3تربیتی، سال سی و هشتم، ش 

 اخالق سازمانی، سرآمد، تهران. (،1388فرامرز قراملکی، احد )
های اخالقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و (، اخالق سازمانی و ارزش1382دی جی اف، ریچارد آی. )

 .10-6، ص 82شهریور 

 (. اخالق تدریس در مدیریت کالس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.1390هاشمی، زینب السادات )
 

 ی ارزشیابی یادگیری. راهبردها5
 نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت

 نمره 5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
شاود. مبناای در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری
 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «(کارآموزی» / سرفصل درس « آموزش پژوهی در عرصه عمل»پودمان کارآموزی )سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1

تربیتی و   عمق بخشیدن به تجربه  -برنامه کارآموزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی
این برنامه مبتنی بر  .های پیشین برای توسعه شایستگی های حرفه ای و دست یابی به کنش عملی را در کالس درس فراهم می کند

ای نیازمند کسب تجربیات دست اول در زیست بوم است. کارآموزان برای کسب توانایی های حرفه 1ایحرفهروش های محتلف توسعه
باشد. فرصت های یادگیری فراهم شده از ای معتبر است، میکالس درس و اتخاذ تصمیمات اثر گذار که زمینه ساز عمل مستقل حرفه

ائه شده از سوی آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های سوی استادان، و معلم راهنما در این درس و بازخوردهای ار
واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند. بهره گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و 

همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه فنون در برنامه کارآموزی به منظور دستیابی مهارت آموز به یک نگاه 
ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. در طول برنامه کارآموزی مهارت آموز  فرصت کسب تجربه 

ید. این برنامه از انعطاف الزم برای تطبیق ای را کسب می نمابرای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه
با ویژگی ها منحصربفرد مهارت آموزان و نیز شرایط واقعی که عمل حرفه ای در آن به تجربه گذاشته می شو، برخوردار است.  اصلی ترین 

وظیفه هدایت داوطلب  2م راهنمانقش در تدوین، اجرای و ارزیابی برنامه توسعه حرفه ای بر عهده مهارت آموز است و استاد راهنما/ معل
 جهت کسب آگاهی نسبت به توانایی ها و محدودیت ها و نیز تسهیل شرایط  برای دستیابی به موفقیت را بر عهده دارد.

 مشخصات درس

 نوع پودمان: کارآموزی

 2+2تعداد واحد: 

 256+ 96زمان درس: 

 ساعت

 نام درس: کارآموزی 

 پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در 

ای، تجربیات شخصی خوددر موقعیت های واقعی را مورد با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش حرفه

ای مورد استفاده قرار واکاوی )تأمل( قرار داده و نتایج آن را برای تدوین، و ارزیابی برنامه توسعه حرفه

 دهد. 

 ی  خود را طراحی، و تدوین نموده و نتایج اجرای آن را ارزیابی و گزارش نماید.ابرنامه توسعه حرفه

 شایستگی اساسی:

pck  3& 3-1کد-

3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

بر روایت خود تأمل کرده و  تأمل بر تجربه

ها، واکنشها، و رفتارها، کنش

های افراد حاضر در موقعیت دیدگاه

را در بیان تجربیات مورد توجه 

 قرار داده است. 

های های شخصیتبر دیدگاه

درگیر در فرآیند عمل 

ای  تأمل می کند و  حرفه

می تواند با ارائة شواهدی از 

یافته های علمی و پژوهشی 

دفاع کند یا  آنها را با از آن 

ذکر دلیل زیر سؤال برده و 

 نقد کند..

با تأمل مجدد بر تجربیات 

خود در موقعیت های واقعی، 

درک خود را از این تأمالت 

را با بهره گیری از یافته های 

علمی/ پژوهشی در قالب 

دانش قابل عرضه به دیگران 

 ارائه کند. 

توانسته است نیاز های توانسته است نیاز های ای توانسته است نیاز های حرفهبرنامه توسعه 

                                                 
ای بر عهده مهارت آموزان است و بر اساس برنامه پیش بینی شده از سوی استاد مشاور قبل از ورود به عرصه عمل مطالعه خود خوان سرفصل درس توسعه حرفه -1

 منظور کسب آمادگی های الزم برای ورود به عرصه عمل صورت می گیرد. 
ح مدرسه بر عهده دارد باید از توانایی های حرفه ای و علمی بر اساس انتظارات برنامه درسی برخوردار باشد و معلم راهنمایی که مسئولیت هدایت دانشجو را در سط -2 

 تیازات... برخوردار می شوند.بتواند مسئولیت هدایت دانشجو را بر عهده بگیرد. این گروه از معلمان راهنما به عنوان معلمان همکار دانشگاه معرفی خواهند شد و از ام
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خود را شناسایی نماید و آن را در  ایحرفه

قالب یک برنامه ارائه نماید، اما 

ارزیابی آن نشان دهنده دستیابی 

 به اهداف پیش بینی شده نیست.

ای خود را در قالب یک حرفه

برنامه ارائه نموده، و نتایج 

ارزیابی آن نشان دهنده 

ستیابی یا عدم چگونگی د

دستیابی  به اهداف پیش 

بینی شده به همراه دالیل و 

 شواهد کافی است.

ای خود را در قالب یک حرفه

برنامه ارائه نموده، و نتایج 

ارزیابی آن نشان دهنده 

چگونگی دستیابی یا عدم 

دستیابی  به اهداف پیش 

بینی شده به همراه راهبرد 

سعه یادگیری هایی برای تو

 ای است.های حرفه

توانسته است داده های جمع آوری  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.  

توانسته است داده های جمع 

آوری شده از عملکرد خود در 

موقعیت واقعی را تحلیل و 

تفسیر کند و یافته های خود 

را با استفاده از نقل قول ها 

 معتبر نماید.

توانسته است داده های جمع 

آوری شده از عملکرد خود در 

موقعیت واقعی را تحلیل و 

تفسیر کند و تحلیل و تفسیر 

خود از یافته ها را با استفاده 

از روش های مختلف معتبر 

 نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .3

 ای است که شامل:حرفهفرصت های یادگیری پیش بینی شده در این درس ناظر به تدوین برنامه توسعه

الف( نیاز سنجی و مضمون یابی برنامه توسعه حرفه ای: برای شناسایی نیاز ها در شروع دوره )در پایان دوره آموزش های 
آموزش های نظری و جهت ارزیابی آمادگی های دانشجو برای ورود به عرصه عمل یک نمونه تدریس در نظری( یک بر اساس 

قالب تدریس خرد  ضبط و با مشارکت دانشجو و استا راهنما، معلم راهنما )گروه های آموزشی استان/ منطقه( مورد نقد و ارزیابی 
له با اهداف/ استاندارد های حرفه ای دانشگاه برای لحاظ نمودن در قرار می گیرد: تحلیل عملکرد دانشجو از منظر نزدیکی/ فاص

برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای، پاسخ به نیاز های دانش آموزان در سطح مدرسه، و نیز از منظر یافته های 
برنامه توسعه حرفه ای است. علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. حاصل این نشست تعیین نیاز ها و اهداف 

توافق شده )برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای( نسبت به تدوین طرح کلی برنامه  1دانشجو بر مبنای چارجوب
توسعه حرفه ای اقدام خواهد نمود. کلیات برنامه در نشست حضوری )توصیه می شود در قالب گروه های درس پژوهی برنامه 

رسی قرار گیرد( مورد تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن به جهت تناسب با نیاز ها، تأثیر بر یادگیری دانش آموزان/ مورد نقد و بر
پاسخگویی به نیاز های دانش آموزان و یافته های علمی پژوهشی )موضوعات تخصصی و دانش حرفه( مورد بررسی و نسبت به 

 نهایی شدن کلیات برنامه تصمیم گیری خواهد شد. 
راحی و تدوین برنامه توسعه حرفه ای: با توجه به موضوعات درسی که دانشجو مسئولیت تدریس آن را درمدرسه بر عهده ب( ط

دارد کار طراحی واحد های یاگیری آغاز و پس از تأیید آن توسط استاد راهنما/ معلم راهنما )در گروه های درس پژوهی( نسبت 
که تولید واحد های یادگیری نیاز مند صرف زمان می باشد توصیه می شود این فرایند به تولید آن اقدام خواهد شد. از آنجایی 

 پس از اتمام دوره آموزش های نظری آغاز و تا قبل از شروع سال تحصیلی واحد های یادگیری تولید شده آماده اجرا باشد . 

ورد دادن بر عهده استاد/ معلم راهنما )گروه های ج( اجرا و پایش: در مرحله اجرای واحد های یادگیری، مسئولیت نظارت و بازخ
آموزشی( خواهد بود. دانشجو مسئولیت ثبت، تحلیل و تفسیر تجربیات و مستند سازی آن را برای بازنگری در برنامه توسعه حرفه 

لکرد تحصیلی ای برعهده دارد و مهمترین مستندات اطالعاتی است که انعکاس دهنده تأثیر اجرای واحد های یادگیری بر عم
                                                 

مورد توافق در برنامه این چارچوب بر حسب نیاز ها یا تعامل میان استاد و دانشجو می تواند مورد بازنگری قرار گیر اما مبنای ارزیابی عملکرد دانشجو چارچوب  -1 
 توسعه حرفه ای است. 
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دانش آموزان/ موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این مستندات شامل: نمونه کاربرگ ها، تکالیف یادگیری/ عملکردی حاصل 
 از اجرای برنامه .... است. 

ی تهیه د( ارزیابی: ارزیابی در طول فرایند اجرای برنامه توسه حرفه ای و در پایان آن مد نظر می باشد. گزارش خودکاوی روایت
شده از سوی دانشجو، گزارش ارزیابی استاد/ معلم راهنما)گروه های آموزشی( و نسخه بازنگری شده برنامه توسعه حرفه/ 

 یادگیری حرفه ای مجموعه مستنداتی است که دفاع پایانی بر اساس آن انجام می شود.
وهی به کمک روایت های یا ژورنال های تاملی ثبت تجربیات حاصل از فرآیند یادگیری حرفه ای در قالب اقدام پژوهی/ درس پژ

و ضبط شده و مبنای تدوین گزارش خودکاوی روایتی مهارت آموز در پایان دوره خواهد بود. در پایان یافته های حاصل از 
اده می شود و گزارش خود کاوی روایتی در قالب یک مقاله تدوین در این مقاله از داده های دست اول و بویژه از نوع روایی استف

 مهم ترین سهم را در ارزیابی از دوره یک ساله بر عهده دارد.

 چارچوب برنامه توسعه حرفه ای
  )با توجه به نیاز های حرفه ای شناسایی شده، دانش ها و مهارت های مورد نیاز و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان(منطق برنامه 

 اهداف: 
ای برای برنامه ریزی و توسعه قابلیت ها در طول حیات حرفه ای )هدف  های حرفه توانایی شناخت  و ارزیابی ظرفیت

 های خاص توسط دانشجو تدوین می شود(
 مالک ها و سطوح موفقیت 

 فعالیت ها/ روش/ منابع/ زمان 
 شواهد و مستندات 

 فرآیند 
 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

عرصه عمل، برگزاری نشست های فردی/ گروهی در سطح مدرسه با حضور مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهش در 
ای و هدایت آن صورت می گیرد. معلم راهنما یا  در دانشگاه با حضور استاد راهنما برای تحلیل و ارزیابی فرآیند یادگیری حرفه

قق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن استفاده از راهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تح
 به تجربیات کمک می کند.

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی: ..............

 منبع فرعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصی

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
ارزشیابی پایانی: در ارزشیابی فرآیند از خود ارزیابی مهارت آموز به عنوان راهبرد اصلی ارزیابی استفاده می شود. این ارزیابی باید 
مستند به شواهد برگرفته از عملکرد فرد در موقعیت های واقعی و یافته های علمی و پژوهشی باشد. ارزیابی پایانی با حضور 

راهنما در دو شکل قابل اجرا است: الف( حضور استادان راهنما و معلم راهنما در کالس درس مهارت آموز  معلم راهنما، استادان
ای؛ ب( ضبط تدریس مشاهده تدریس و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

ما و معلم راهنما و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و توسط داوطلب از تدریس واقعی و مشاهده آن توسط استادان راهن
 ای. برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

 نمره 8خودارزیابی مهارت آموز در قالب گزارش پایانی/ مقاله: 
 نمره  5ارائه یافته های داوطلب در قالب گزارش ارائه شود 

 نمره  6تدوین مقاله و پذیرش آن در همایش ها 
 نمره  7ین مقاله و ارائه آن در مجالت علمی ترویجی تدو
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 نمره 8تدوین مقاله و ارائه آن در مجالت علمی و پژوهشی 
نمره. این  5ای نمره، اجرای تدریس و دفاع از عملکرد حرفه 7ارزیابی استاد و معلم راهنما از عملکرد مهارت آموز در طول دوره 

 مهارت آموز در آزمون جامع لحاظ خواهد شد.  نمره  عیناً به عنوان بخشی از ارزیابی
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  318

 

 سرفصل دروس رشته  مشاوره -بخش چهارم

 

 «ایپژوهش و توسعه حرفه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1

های یادگیری است که بر های تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
توانایی معلمان جهت رویارویی مؤثر با موقعیت های واقعی تربیتی/ آموزشی تأثیرگذار باشد. درصورتی که در طول برنامه آموزش 

های ای دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی های مورد نیاز برای مواجهه با موقعیتحرفه
از آنجا که،  .آموزان خود منتقل کنندورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانشدر آن غوطه نامعلومی که

از تجربه را  های واقعی کالس درس است فرصت یادگیریروایت های شخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیت
به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزی این امکان را فراهم « درس پژوهی»و آموزش « پژوهش روایی»کند، لذا آموزش ممکن می

می کند تا دانشجویان به شیوۀ روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و از طریق درس پژوهی قادر شود تجربه خود را با دیگری 
وانایی برای تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط مطرح نماید و با نقادی دیگران به اصالح خود بپردازد و در آینده بتوانند از این ت

 ای خویش بهره بگیرند. آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفه

 مشخصات درس

 نوع درس:  نظری/عملی

 1+1تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

 ای نام درس: پژوهش و توسعه حرفه

 پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای یادگیری: در

، تجربیات شخصی خود/ دیگری را از موقعیت درس پژوهیبا آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی و 

ای های آموزشی/ تربیتی مورد واکاوی )تأمل( قرار داده و از این تجربیات برای توسعه ظرفیت های حرفه

 استفاده کنند. 
 اساسی:شایستگی 

pck  3& 3-1کد-

3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

با تأمل بر یک روایت/  روایت تجربه

تجربه جدید آن را در 

قالب یک داستان ساده 

با جزئیات کم روایت 

 می کند.

با تأمل بر یک روایت یا 

تجربة جدید، آن را در قالب 

و  داستانی با جزئیات

پیچیدگی ها روایت می 

 کند.

 

تأمل بر یک روایت یا با 

تجربة جدید، آن را در 

و  قالب داستانی با جزئیات

پیچیدگی هایی که 

منعکس کننده احساسات، 

افکار و توالی منطقی آن 

ها، روند ها و.. است را  

 روایت می کند.

تأمل بر تجربه خود و 

 دیگری

بر روایت خود و 

دیگری تأمل کرده و 

ها، واکنشها، و کنش

های رفتارها، دیدگاه

های بر دیدگاه

های داستان تأمل شخصیت

می کند و  می تواند با 

ارائة شواهدی از یافته های 

با تأمل مجدد بر تجربة 

تفکر خود/ روایت درک 

خود را از این تأمالت را با 

بهره گیری از یافته های 



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  319

 

افراد حاضر در موقعیت 

را در بیان تجربیات 

مورد توجه قرار داده 

 است. 

علمی و پژوهشی از آن 

نها را با ذکر دفاع کند یا  آ

دلیل زیر سؤال برده و نقد 

 کند.

علمی/ پژوهشی در قالب 

دانش قابل عرضه به 

 دیگران ارائه کند. 

توانسته است داده  تحلیل و تفسیر

های جمع آوری شده 

را طبقه بندی نموده و 

ارتباط میان طبقات را 

برقرار کند، اما نتوانسته 

آن را تحلیل ساختاری 

 نماید.  

توانسته است داده های 

جمع آوری شده را تحلیل و 

تفسیر کند و یافته های 

خود را با استفاده از نقل 

 قول ها معتبر نماید.

ده های توانسته است دا

جمع آوری شده را تحلیل 

و تفسیر کند و تحلیل و 

تفسیر خود از یافته ها را 

با استفاده از روش های 

 مختلف معتبر نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: کلیات
 ریماهیت تجربه، یادگیری از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگی

 ای برای پژوهش در عملروایت نویسی وسیله

 ای پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه
  چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

 اهداف پژوهش روایی و کاربردهای آن 

 انواع پژوهش روایی

 

 تکلیف عملکردی: 
ای در پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفهبا مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه 

 قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید.

ها و مراحلش ارائه کند(. )البته قالب مذکور یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالة مروری با ذکر ویژگی
 قبالً باید توسط استاد توضیح داده شود.

 ابزار های گردآوری اطالعات فصل دوم:
 ماهیت اطالعات در پژوهش روایی

 ابزار های گردآوری اطالعات در پژوهش روایی

 یادداشتهای میدانی از تجربه های مشترک -

 دفترچه یادداشت های روزانه -

 مصاحبه ها -

 داستان گویی -

 نامه نگاری -

 های خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته -

 سایر منابع -
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 تحلیل داده هافرآیند 

 ها برای تحلیل، آماده کردن داده -

 انجام تحلیل های مختلف -

 هادرک عمیق و عمیق تر داده -

 ها و تفسیر معنای کالن بازنمایی داده  -

 معنا دهی به داده ها

 تکلیف عملکردی: 

ای از ابزار های جمع آوری اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تحلیل و تمایز و تشابه آن ها را نمونه
 در یک جدول به نمایش بگذارد/ در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 یک 

منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 
 های خود را گزارش نماید. 

 فصل سوم: کد گذاری
 انواع کدگذاری 

  1کد گذاری اولیه -

 2مرور کد های اولیه -

 3کد گذاری محوری -

 مرور کد ها و طبقه بندی داده ها -

 مضامین/ مفاهیم -

 عمق و بینش برای ایجاد ارتباط -

 تکلیف عملکردی: 

فرایند کدگذاری و طبقه بندی را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روی تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و 
 یافته ها/ بینش حاصل از واکاوی تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد. 

 فصل چهارم: تحلیل ساختاری

 فرآیند تحلیل ساختاری

 ی حذفقاعده -

 حذف شدید -

 تعمیم -

 ساختن -

 قاعده صفر -

 تحلیل سه بعدی: 

                                                 
1 - Initial/Open coding  
2 - Selective coding  
3 - Axial coding  
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داشتن ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی برای دربرتعامل: تعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش -

 های آنان سایر افراد و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه

ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات تداوم: بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ -

  احتمالی است

های متفاوت موقعیت: اطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه -

 ها شخصیت

 تکلیف عملکردی: 

ن)همکالسی ها/ معلمان( را با استفاده از فرایند تحلیل ساختاری/ تحلیل سه بعدی مجموعه تجربیات شخصی/ تجربیات سایری
 تحلیل و یافته ها را گزارش کند. 

 فصل پنجم: اعتبار بخشی 

 روایی و اعتبار در پژوهش روایی

 همکاری با شرکت کنندگان 

 بیان دوباره روایت ها 
 استفاده از نقل قول ها

 رعایت مسایل اخالقی 
 محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 

 فته های علمیاستفاده از نظریه ها و یا
 چگونه یافته های پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

 تکلیف عملکردی: 

یافته های حاصل از تکلیف عملکردی در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازی/ همکاری با شرکت کنندگان/ یافته های 

 علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید. 

 فصل ششم: درس پژوهی

 برنامه درس پژوهی :چگونگی تدوین 

 تشکیل گروه درس پژوهی

 تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه

 برنامه ریزی و تدوین جدول فعالیتهای اجرایی گروه
 انتخاب زمینه پژوهشی برای فعالیت گروه

 تعریف مساله و انتخاب موضوع 

 روش های نیاز سنجی

 پیش بینی شرایط و نیازمندیهای اجرای درس پژوهی

 فعالیت یادگیری: 

با مشارکت در بحث موضوعاتی را برای فعالیت درس پژوهی مطرح می کند . همچنین سواالتی را برای شرح بیشتر موضوعات 
 مطرح می نماید .

 فعالیت عملکردی: 
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 در قالب کارگروههای دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند .

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینة پژوهش روایی، برگزاری کارگاه آموزشی برای آموزش پژوهش 
روایی با استفاده از رویکرد توسعه فردی و به کمک واکاوی تجربیات شخصی صورت می گیرد. استفاده از راهبردهای 

ک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات مشارکتی، برای به اشترا
 کمک می کند.

 . منابع آموزشی4
 منبع اصلی:

 پژوهش روایی دکتر عطاران )در دست تألیف(-
 .  1392درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، دکتر رضا ساکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  -

 رعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصیمنبع ف

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

ارزشیابی پایانی: از آنجایی که هدف این درس یادگیری از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر 
الیت ها در طول ترم بر اساس مستندات دارای اهمیت است. ارزیابی اساس تحلیل )توصیف( و تفسیر تجربیات حاصل از فع

استاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردی دانشجو در طول و شرکت در سمینار های کالسی برای ارائه یافته ها/ به 
 اشتراک گذاشتن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد. 

ای بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش شخصی و نقش آن در توسعه توانایی های حرفه تفسیر دانشجو از تجربیات
 نمره 10عملکرد پایانی 

 نمره  10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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 «راهنمایی و مشاوره تحصیلی» سرفصل درس

 معرفی درس و منطق آن: .1
اولین بار  "راهنمایی تحصیلی"راهنمایی و مشاوره تحصیلی، بخش مهمی از خدمات مشاوره در مدارس است. اصطالح 

مطرح شد و از آن زمان تا کنون ابعاد گسترده ای پیدا کرده است. راهنمایی تحصیلی از  1914توسط ترمن کلی در سال 

وزان و از طرف دیگر آگاهی نسبت به رشته ها و مواد یک طرف شامل شناخت عالیق و استعدادهای تحصیلی دانش آم

درسی است که نهایتا از طریق ارائه اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری موفقیت آمیز مراجعان به انتخاب های تحصیلی 

مناسب آنان کمک می کند. از طرف دیگر مشاوره تحصیلی به شناسایی و کمک به حل مسائل خاص دانش آموزان از 

ه آشنایی و بکارگیری روش های صحیح مطالعه ، بررسی علل افت تحصیلی و طرح ریزی برنامه برای رفع آن، مسائل جمل

مربوط به دانش آموزان تیزهوش، کم توان، مبتال به اختالالت یادگیری، بیش فعال و... می پردازد. مشاوره تحصیلی به 

ها و استعدادهای دانش آموزان هماهنگ کنند و به والدین کمک معلمان کمک می کند تا روش های تدریس خود را با نیاز

 می کند تا نقش موثرتری را در پیشرفت تحصیلی فرزندان خود ایفا کنند. 

مشخصات 

 درس
نوع درس: نظری 

 و عملی
 1+1تعداد واحد:

زمان درس: 

16+32  

  نام درس: راهنمایی و مشاوره تحصیلی

 این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان
بااطالعات مورد نیاز در زمینه ارائه خدمات راهنمایی تحصیلی از جمله راه های شناخت عالیق و استعدادهای دانش آموزان، 

با  مقررات و قوانین آموزش و پرورش در زمینه انتخاب رشته تحصیلی و مواد درسی، ارتباط میان رشته های تحصیلی مدرسه

 رشته های علمی دانشگاه و مشاغل مرتبط با آنهاآشنایی پیدا می کند و دانش خود را در موقعیت واقعی مدرسه به کار می گیرد.
با مسائل تحصیلی رایج در محیط مدرسه نظیر افت تحصیلی، موانع یادگیری، ناتوانی در برنامه ریزی، استفاده نکردن از روش 

هنگی روش تدریس معلمان با سبک های یادگیری دانش آموزان و...آشنایی پیدا می کند و های مطالعه صحیح، و عدم هما

 متناسب با شخصیت و نیازهای منحصر به فرد دانش آموزان، خدمات مشاوره تحصیلی را به آنان ارائه می نماید.

 

شایستگی 

 اساسی:

Ckk  موضوعی کد

331138 
 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

راهنمایی خدمات 

 تحصیلی

 

 

 

 

اطالعات مورد نیاز را جهت 

ارائه خدمات راهنمایی 

 تحصیلی کسب کرده است. 

به ضرورت به روز رسانی 

اطالعات راهنمایی تحصیلی 

واقف است و ضمن آشنایی با 

منابع اطالعاتی، ارتباط فعال خود 

 را با این منابع حفظ می کند.

برنامه فردی و گروهی 

را راهنمایی تحصیلی 

طرح ریزی می کند و آن 

را در محیط مدرسه با 

موفقیت به اجرا در می 

 آورد.

خدمات مشاوره 

 تحصیلی

 

 

 

با مسائل تحصیلی رایج در 

مقاطع مختلف تحصیلی 

اشنایی دارد و نظریه های 

مشاوره مورد نیاز را برای 

کمک به حل این مسائل  

 آموخته است. 

جلسات مشاوره فردی و گروهی 

را با استفاده از نظریه  تحصیلی

های تخصصی این حوزه، طرح 

 ریزی و اجرا می کند.

توانایی آن را دارد که 

نتایج خدمات مشاوره 

تحصیلی انجام شده را 

مورد ارزیابی قرار دهد و 

راه های مناسبی را برای 

افزایش اثربخشی فعالیت 
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 های خود در نظر بگیرد.

هماهنگ سازی خدمات 

مشاوره با راهنمایی و 

کارکنان مدرسه، 

معلمان،سازمان آموزش 

 و پرورش و والدین

به اهمیت هماهنگی میان  

فعالیت های مشاور با معلمان، 

کارکنان مدرسه، سازمان 

آموزش و پرورش، و والدین 

واقف است و روش های مورد 

 نیاز را آموخته است.

روشهای ایجادهماهنگی میان 

مشاور و سایر افراد و سازمان 

های ذیربط را به صورت موثری 

 مورد استفاده قرار می دهد.

توانایی آن را دارد که 

میزان هماهنگی میان 

مشاور و سایر افراد و 

سازمان های ذیربط را 

مورد ارزیابی قرار دهد و 

راه های مناسبی را برای 

افزایش اثربخشی فعالیت 

 های خود در نظر بگیرد.

 

 درس و ساختار آن های یادگیری، محتوایفرصت. 2 

 فصل اول: کلیات راهنمایی تحصیلی

 تعاریف راهنمایی و مشاوره -

 تعاریف راهنمایی تحصیلی و مشاوره تحصیلی -

 ضرورت و اهداف راهنمایی تحصیلی -

 خدمات راهنمایی و مشاوره تحصیلی -

 فعالیت یادگیری:     

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (1

 مطالعه منابع معرفی شده  (2

 با نظر استادفعالیت عملکردی: 

 

 فصل دوم: راهنمایی و مشاوره تحصیلی

 راهنمایی و مشاوره تحصیلی در دبستان -

 راهنمایی و مشاوره تحصیلی در دوره اول متوسطه -

 راهنمایی و مشاوره تحصیلی در دوره دوم متوسطه -

 فعالیت های یادگیری:

 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده1      

 (مطالعه متون و منابع معرفی شده2     

ارائه گزارش از فعالیت های مشاوره تحصیلی یک مدرسه و ارزیابی عملکرد آن مدرسه فعالیت های عملکردی: 

 با مطالب مطرح شده در کالس 

 

 تحصیلی فصل سوم: عوامل فردی موثر در راهنمایی

 هوش و استعداد و ابزارهای سنجش آنها -
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 رغبت و ابزارهای سنجش آن -

 شخصیت و ابزارهای سنجش آن -

 فعالیت یادگیری:

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (1

 مطالعه متون و منابع معرفی شده  (2

هوش، استعداد، رغبت و شخصیت، یک دانشجویان با استفاده از تست های استاندارد شده فعالیت عملکردی: 

دانش آموز را مورد بررسی قرار می دهند و بر اساس نتایج، توصیه های مربوط به انتخاب رشته تحصیلی را 
 طراحی و به کالس ارائه می کنند.

 

 فصل چهارم: عوامل اجتماعی موثر در راهنمایی تحصیلی 

 نقش خانواده -
 نقش مدرسه و اجتماع -

 فعالیت یادگیری:

 شارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شدهم (1
 مطالعه متون و منابع معرفی شده  (2

 با نظر استادفعالیت عملکردی: 

 

 فصل پنجم: روش های اجرای راهنمایی تحصیلی

 آئین نامه و مقررات آموزشی و انضباطی -
خود تنظیمی، مهارت  مهارت های تحصیلی) انگیزش تحصیلی، مهارت های مطالعه، مهارت های یادگیری -

 های کمک طلبی تحصیلی(

 انتخاب رشته تحصیلی) آشنایی با ویژگی های شاخه نظری، فنی حرفه ای، کار دانش( -

 فعالیت یادگیری:

 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده1

 ( مطالعه متون و منابع معرفی شده2

 با نظر استادفعالیت عملکردی: 

 

 روش های مطالعهفصل ششم: 
 انواع روش های مطالعه -

 نظریه های یادگیری خود تنظیمی -

 فعالیت یادگیری:  

 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده1

 ( مطالعه متون و منابع معرفی شده2
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دهند و اثرات دانشجویان یکی از روش های مطالعه را در طول هفته مورد استفاده قرار می فعالیت عملکردی: 

 آن را در بهبود یادگیری خود به کالس گزارش می کنند.

 

 فصل هفتم: راهبرد های کمك طلبی تحصیلی

 کمک طلبی انطباقی -

 کمک طلبی غیر انطباقی -

 فعالیت یادگیری:

 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده1

 ( مطالعه متون و منابع معرفی شده2

 با نظر استادفعالیت عملکردی: 

 

 فصل هشتم: : مشاوره تحصیلی و مشکالت تحصیلی

 پیشرفت تحصیلی پایین  -

 افت تحصیلی -

 اضطراب امتحان -

 دانش آموزان تیزهوش -

 دانش آموزان مبتال به اختالالت یادگیری -

 دانش آموزان و آمادگی برای کنکور دانشگاه -

 فعالیت یادگیری:

 و پاسخ به پرسش های مطرح شده (مشارکت در بحث های کالسی1

 ( مطالعه متون و منابع معرفی شده2

 فعالیت عملکردی:

دانشجویان ضمن ایفای نقش یک دانش آموز با یکی از مشکالت تحصیلی رایج در مدرسه و مشاوری که خدمات 
 مشاوره تحصیلی ارائه می دهد، یک جلسه مشاوره را به صورت ملموس تجربه می کنند.

 

 نقش کارکنان مدارس و والدین در راهنمایی و مشاوره تحصیلیفصل نهم: 

 نقش مدیر و معلمان -

 نقش والدین -

 فعالیت یادگیری:

 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده1

 ( مطالعه متون و منابع معرفی شده2

 با نظر استادفعالیت عملکردی: 
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 تحصیلیفصل دهم: طرح ریزی برنامه راهنمایی 
 اهداف و اصول طرح ریزی برنامه راهنمایی -
 تشکیل پرونده تحصیلی  -

 فعالیت یادگیری:
 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده1

 ( مطالعه متون و منابع معرفی شده2

 فعالیت عملکردی:

 دانشجویان پرونده تحصیلی دوره دبیرستان خود را مورد بررسی قرار می دهند.
 

 فصل یازدهم: ارزشیابی از برنامه راهنمایی تحصیلی
 اصول و زمینه های ارزشیابی برنامه راهنمایی تحصیلی -
 پیگیری نتایج ارزشیابی -

 فعالیت یادگیری:

 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده1

 ( مطالعه متون و منابع معرفی شده2

 با نظر استادفعالیت عملکردی: 

 

 دوازدهم: برنامه راهنمایی تحصیلی در کشورهای مختلف جهانفصل 
 راهنمایی تحصیلی در آمریکا -

 راهنمایی تحصیلی در انگلستان -

 راهنمایی تحصیلی در بلژیک -

 راهنمایی تحصیلی در سوئد -

 راهنمایی تحصیلی در نروژ -

 راهنمایی تحصیلی در کشورهای عربی -

 فعالیت یادگیری:

 پاسخ به پرسش های مطرح شده (مشارکت در بحث های کالسی و1

 ( مطالعه متون و منابع معرفی شده2

 فعالیت عملکردی:

دانشجویان نقاط قوت و محدودیت های برنامه راهنمایی تحصیلی کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می 
 دهند.

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری .3
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آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط 

نظری به همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. انجام فعالیت 

های عملکردی برای درک عمیق تر و یادگیری بهتر نیز مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت 

 هاخواهد بود.

 

 ع آموزشی.مناب4

 منابع اصلی:

 ( راهنمایی و مشاوره تحصیلی. تهران: انتشارات رشد1388حسینی بیرجندی، سید مهدی ) -

 ( راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی) مفاهیم و کاربردها(تهران: انتشارات سمت1390شفیع آبادی، عبداهلل ) -

 منابع فرعی: 

 - Zimmerman, B.J. and Martinez- Pons, M. (1990) Student Differences in 

Self- Regulated Learning: Relating Grade, Sex and Giftedness to Self- 

efficacy and Strategy Use. Journal if Educational Psychology, 82, 51-57. 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

آزمون)باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری پایان ترم یانی: ارزشیابی پا

 نمره 15به میزان 

 3نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی و ارزشیابی مستمرارزشیابی فرآیند: 

 نمره

 هنمر 2مجموعه تکالیف عملکردی ارزشیابی پوشه کار: 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. 

 مبنای ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.
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 «روانشناسی پرورشی»سرفصل درس 

 آن . معرفی درس و منطق1

تدریس فعالیت هدفمندی است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش است. چرا که در شرایط فعلی 

معلمای همواره خود را با این پرسش های جدیدی روبرو می بییند و نیازمند آن هستند تا با مسئله ها و موقعیت های پیش بینی 

کالس درس می آوردند/ روبرو هستند به شیوه خالقانه ای برخورد نمایند. آن ها به طور  شنده ای که دانش آموزان با خود به

ای خود پاسخ دهند: چه اهدافی برای یادگیری دارای بیشترین مداوم باید به پرسش هایی از این دست در فرآیند عمل حرفه

ش آنان در خلق موقعیت های یادگیری اثر بخش ارزش است؟ دانش آموزان از چه توانمندی ها و ظرفیت هایی برخوردارند؟ نق

چیست؟ چگونه می توانند از موفقیت ها و خطا های خود برای اتخاذ تصمیمات در آینده بهره بگیرند؟ مطالعه روانشناسی تربیتی 

آن روبرو می به دانشجو معلمان کمک خواهد کرد تا از یافته های علمی پژوهشی برای پاسخ به مسئله ها یا  پرسش هایی که با 

 شوند استفاده نموده و بتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها و نیز متراکم شدن تجربیات خود در آینده کمک کنند. 

 شخصات درس

 نوع درس:  نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 -پیشنیاز: 

 نام درس: روانشناسی پرورشی

 واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این 

نقش یافته های علمی در زمینه تدریس اثر بخش تصمیمات آموزشی/ و تربیتی اتخاذ شده  با شناخت

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

 شایستگی اساسی:

 ck&Pk 1-1کد& 

2-1&1-2&2-2  

&3 -2 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

 یافته های

 علمی

-در بررسی منابع علمی

پژوهشی  توانسته است 

اطالعات معتبری را جمع 

آوری کند اما، آن را در 

قالب یک مقاله منسجم 

 ارائه نکرده است. 

 -در بررسی منابع علمی

پژوهشی توانسته است 

اطالعات معتبری را جمع 

آوری کرده و آن را در 

قالب یک مقاله منسجم 

 ارائه کند.

 -ع علمیدر بررسی مناب

پژوهشی توانسته است 

اطالعات به روز و معتبری 

را جمع آوری کرده و آن را 

در قالب یک مقاله منسجم 

به همراه پیشنهادت 

 کاربردی ارائه کند.

تدریس 

 اثر بخش

در بررسی عملکرد معلم 

در کالس درس توانسته 

است برخی از مالک 

در بررسی عملکرد معلم در 

کالس درس توانسته است 

مالک های تدریس اثر 

در بررسی عملکرد معلم در 

کالس درس توانسته است 

مالک های تدریس اثر 
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های تدریس اثر بخش را 

شناسایی کند اما 

نتوانسته ارتباط میان آن 

ها را برای تأثیر گذاری 

بر یادگیری دانش آموزان 

 تحلیل نماید. 

بخش را شناسایی نموده و 

رابطه میان آن ها به جهت 

تأثیر بر یادگیری دانش 

 وزان تحلیل نماید.آم

بخش را شناسایی نموده و 

رابطه میان آن ها به جهت 

تأثیر بر یادگیری دانش 

آموزان تحلیل نماید و 

پیشنهاداتی برای لحاظ 

نمودن ویژگی ها و 

موقعیت های فردی دانش 

 آموزان ارائه کند. 

کاربرد 

 یافته ها

در بررسی موقعیت 

آموزشی و تربیتی در 

سطح مدرسه میزان تأثیر 

پذیری تصمیمات از 

نظریه های را بدون 

مستند نمودن کاربرد ها 

به پژوهش های رشدی 

)نظریه های رشد( تحلیل 

 کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی 

و تربیتی در سطح مدرسه 

میزان تأثیر پذیری 

ظریه های تصمیمات از ن

رشدی را با استناد به 

کاربرد نظریه ها در 

پژوهش های تربیتی 

 تحلیل کرده است. 

در بررسی موقعیت آموزشی 

و تربیتی در سطح مدرسه 

میزان تأثیر پذیری 

تصمیمات از نظریه های 

تربیتی را با استناد به 

کاربرد نظریه ها در 

پژوهش های مختلف 

بررسی و با توجه به 

فرهنگی  تموقعیت و باف

اجتماعی/ تفاوت های 

فردی پیشنهاداتی ارائه 

 کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 کلیات فصل اول: 

 تعریف روانشناسی -

  موضوعات و گرایشهای روانشناسی -

 کاربرد روانشناسی در آموزش -

 تکلیف یادگیری: 

مقاالت علمی پژوهشی در خصوص نقش روانشناسی در آموزش و تحوالت آن را مطالعه و یافته ها را در قالب یک مقاله کوتاه 

 ارائه نماید. 

 فصل دوم: روانشناسی تربیتی

 تعریف روانشناسی تربیتی -

 روانشناسی تربیتی و تدریس اثر بخش -

 معلمان کارآمد -
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 روشهای پژوهش در روانشناسی تربیتی -

 یف یادگیری:تکال

مقاالت علمی پژوهشی در خصوص تدریس اثر بخش و ویژگی های آن/ روش های پژوهش در روانشناسی تربیتی را مطالعه و 

 یافته های خود را در گزارشی مبنی بر چگونگی استفاده از یافته ها یا راهکار ها ارائه نماید. 

 فصل سوم: رشد

 رشد انسان -

 رشد چیست؟ -

 رشد شناختی -

 اجتماعی و عاطفیرشد  -

 رشد اخالقی -

 تکالیف یادگیری:

دید گاه های مختلف در زمینه ابعاد رشد را مطالعه و در قالب یک جدل مقایسه ای شباهت ها و تفات های دیدگاه ها را گزارش 

 نماید. 

 فصل چهارم: تفاوت های فردی

 عوامل مؤثر بر رفتار -

 احساس و ادراک -

 هوش -

o هوش و مسئله طبیعت و تربیت 

o ش و رشد شناختی هو 

o دید گاه های مختلف درباره هوش 

 شیوه های یادگیری و سبک تفکر -

 شخصیت و خلق و خو -

 انگیزش ، آموزش و یادگیری -

 تفاوت های فرهنگی و جنسیتی -

 تکالیف یادگیری:

پژوهش های انجام شده در زمینه تفاوت های فردی را در حوزه های مختلف را مطالعه و چگونگی استفاده از داللت های این 

 یافته ها برای تدریس اثر بخش را شناسایی و گزارش کند. 

 تکلیف عملکردی: 

 طالعه و تأثیرات آن تحلیل نماید.با مشاهده یک موقعیت آموزشی تصمیمات معلم/ مربی را در مواجهه با تفاوت های فردی م

 فصل پنجم: فرآیند های شناختی

 سطوح پایین فرایند های شناختی -
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 فرآیند های شناختی پیچیده -

 درک مفهوم -

 تفکر -

 حل مسئله -

 خالقیت -

 تکلیف یادگیری: 

روش های بکارگیری فرآیند های شناختی را در کتاب های درسی برسی و نمونه ای از این مهارت ها را شناسایی و چگونگی 

 آموزش آن را مورد نقد و برسی قرار دهد. 

 روش های پروش خالقیت در آموزش موضوعات درسی مختلف را مطالعه و یافته های خود را به کالس گزارش نماید. 

 یریت کالس درسفصل ششم: مد

 اصول کلی مدیریت کالس -

 شیوه های مدیریت کالس -

 فضای مطلوب برای یادگیری -

 پیشگیری از مشکالت رفتاری -

 مداخله های خاص برای تغییر رفتار  -

o قرار داد گروهی 

o  قرارداد فردی 

o بازی رفتار خوب 

o دوری موقت 

 تکلیف عملکردی: 

یک کالس درس/ موقعیت تربیتی در سطح مدرسه را مشاهده، و گزارشی از روش های مدیریت بکارگرفته شده تهیه و نتایج را 

 به همراه نقد و بررسی و مبتنی بر یافته های علمی گزارش نماید. 

 فصل هفتم: کودکان با نیاز های ویژه

 دانش آموزان مبتال به ناتوانی -

 اختالالت حسی -

 میاختالالت جس -

 کم توان ذهنی -

 اختالالت زبانی و گفتاری -

 ناتوانی های یادگیری -

 اختالالت رفتاری و عاطفی -

 کودکان تیزهوش -
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 کودکان سرآمد  -

 تکلیف یادگیری: 

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

 ارش نماید. آموزان را برسی و گز

با مراجعه به منابع علمی روش های ارائه خدمات به دانش آموزان با نیاز های ویژه را در سایر کشور ها مطالعه و یافته ها را 

 در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند. 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

های علمی در زمینه تدریس و کاربرد آن در استفاده از فرصت های یادگیری مستقیم/ فردی از طریق مطالعه نظریه 

موقعیت های آموزشس/تربیتی، بکارگیری راهبرد های شناختی برای مطالعه ویژگی های رشدی/تفاوت های فردی در 

موقعیت های آموزشی/ تربیتی )کالس درس و مدرسه(، تحلیل و ارائه پیشنهاداتی برای ارتقاء سطح اثر بخشی تصمیمات 

 الس درس/ مدرسه.معلم/ مربی در ک

 . منابع آموزشی4

 1391بنتهام ، سوزان ،روانشناسی کاربردی برای معلمان ،مترجم موحد ،رابعه ،ناشر ،ارجمند  .17

سانتراک ،جان دبلیو ،روان شناسی تربیتی ،ترجمه سعیدی شاهده وهمکاران ، نشر موسسه خدامات فرهنگی رسا ،  .18

1391 

 1385)روانشناسی یادگیری و آموزش ( انتشارات آگاه ،سیف علی اکبر ،روانشناسی پرورشی  .19

 

 1389فونتانا ، دیوید ،روانشناسی کاربردی برای معلمان ،ترجمه فروغان ، مهشید ،ناشر ارجمند  .20

گالور ، جان ای ،برونینگ ،راجر اچ ، روانشناسی تربیتی اصول وکاربرد آن ، ترجمه خرازی ، علینقی ،مرکز نشر  .21

 دانشگاهی

  ل ، برالینر ،دیوید سی ، روانشناسی تربیتی ،ترجمه خوی نژاد،غالمرضا وهمکاران ،انتشارات حکیم فردوسیگیج ،نیت  .22

 1386لفرانسوا ،گای ، روانشناسی برای معلمان ،ترجمه فرجامی ،هادی ،انتشارات به نشر ف .23

، ترجمه اسد پور ،ساسان ولفگانگ ،چارلز ،اچ،حل مشکالت انضباطی ومدیریت کالس روشها والگوهایی برای معلمان  .24

 1391، انتشارات مدرسه 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  12ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  8ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 

ایان ترم انجام می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پ

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «روابط انسانی در مدرسه»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1

عنصر انسانی مهمترین رکن در هر سازمانی بشمار می آید .افراد به سازمانها می پیوندند تا ضمن رفع نیازهای سازمان به 

هدفهای خود نیز دست یابند . به همین ترتیب کار کردن با انسانها ، برجسته ترین فعالیت مدیران برای تحقق اهداف و 

روابط انسانی و رفتار سازمانی بعنوان یک قلمرو علمی در نظریه های مدیریت ،  ماموریتهای سازمانی است. چنین است که بحث

جایگاهی در خور پیدا نموده است . این قلمرو علمی بر شناخت اصول روابط انسانی و عوامل موثر بر رفتار آدمیان در درون 

شی که در پی تحقق اهداف و آرمانهای تعلیم سازمانها و نحوه مدیریت و هدایت آن متمرکز است . در مدارس و سازمانهای آموز

 –و تربیت فعالیت می نمایند ، موضوع رفتار و روابط انسانی  موقعیتی استراتژیک می یابد بگونه ای که فعالیتهای آموزشی 

ار می رود تا تربیتی صرفا با تکیه بر اصول و معیارهای روابط انسانی یافته و به اهداف خود خواهند رسید . به این ترتیب انتظ

دانشجو معلمان رشته مشاوره  ) گرایش فعالیتهای تربیتی ( بتوانند با دستیابی به سطحی قابل قبول از دانش و نگرش مرتبط با 

این مباحث ، ضمن رعایت  شخصی اقتضایات انسانی در مدرسه ، در صورت بروز ضعف در رعایت معیارهای انسانی و بروز 

های انسانی در درون مدرسه ، نقشی راهنما و مشاور داشته و در نتیجه با درک موقعیتها و تحلیل احتمالی تعارضات و کشمکش 

 آنها و با ارایه راهکارهای مناسب  به رفع آنها و در نتیجه به سالمت سازمانی مدرسه کمک کنند.     

 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

  

 فارسی: رفتار و روابط انسانی در مدرسهم درس:  به نا

 Behavior & Human Relations in school به انگلیسی :

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با آشنایی و درک نقش و جایگاه اساسی انسان در سازمانها و اصول و مبانی تاثیر گذار بر رفتار و روابط انسانی  

کارکنان ، دانش آموزان و اولیاء آنها در درون مدرسه ، می تواند در نقش و جایگاه مربی و مشاور با تحلیل شرایط 

 احتمالی و بهبود و ارتقاء موقعیت آن ا یجاد نماید. انسانی درون مدرسه، فرصتهایی را برای رفع مشکالت 

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  3 &1-2کد-

3& 4-3& 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

 

نقش انسان در 

 سازمان

دالیل وجودی سازمانها 

را برمی شمارد و اهمیت 

نقش انسان در سازمان 

 را توضیح می دهد 

نقش انسان را در اسالم و 

مکاتب و نظریه های 

مدیریت مطرح و مورد 

مقایسه قرار می دهد 

شباهتها و تفاوتها را شرح 

پیامد و آثار حاصل از نگاه 

متفاوت به انسان را در 

سازمان تحلیل و تبیین  می 

 کند .
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 می دهد 

چگونگی  رفتار و 

روابط انسانی در 

 مدرسه

 

قلمرو ، مصادیق و 

رفتار و روابط گستره 

انسانی را در مدرسه 

مشخص و نقش عوامل 

را در بروز رفتار و اجرا 

یا عدم اجرای اصول 

روابط انسانی مشخص 

 می کند

نقش بنیادین اعضا و 

فعالیتهای  مدرسه را در بروز 

رفتار و رعایت ) یا عدم 

رعایت (اصول و معیارهای 

روابط انسانی مشخص می 

 کند .

یث وضعیت مدرسه را از ح

چگونی رفتار و رعایت )یا 

عدم رعایت ا( صول و 

معیارهای روابط انسانی 

 تحلیل و نقد می کند .

 

توسعه روابط 

 انسانی در مدرسه

مصادیق فقدان سالمت 

مدرسه را از حیث رفتار 

و روابط انسانی 

 مشخص می کند . 

تاثیرات فقدان سالمت 

مدرسه را از حیث رفتار و 

بر روابط انسانی با تکیه 

 مصادیق تحلیل می کند .

برای حل و توسعه روابط 

انسانی در مدرسه با تکیه بر 

مصادیق ، راهکار و برنامه 

 ارایه می دهد .

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: 

 مفهوم و تاریخچه روابط انسانی  

 شناخت و تعریف روابط انسانی -

 قلمرو روابط انسانی -

 روابط انسانیهدفهای  -

 تاریخچه روابط انسانی -

 ساختار روابط انسانی در مدیریت  -

 فعالیت یادگیری:  

(با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت رفتار و روایط انسانی در سازمانها اشاره و مصادیقی از توجه )یا بی توجهی به آن ( را 1

 بر اساس تجارب و شواهد شخصی ذکر می کنند .

 فعالیت عملکردی:

با تکیه بر کتابهای مدیریتی ، انواع تعاریف و اهداف مطرح شده در باره رفتار و روابط انسانی را مطرح و به بیان شباهتها و 

 تفاوتهای آنها می پردازند.

 

 انسان و روابط انسانی در اسالم فصل دوم : 

 انسان و روابط انسانی از دیدگاه قران

 معصومین ) ع (انسان و روابط انسانی از دیدگاه 

 انسان و روابط انسانی از دیدگاه متفکران اسالمی
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 فعالیت یادگیری: 

 .(در بحث مشارکت نموده و به  و ذکر نمونه هایی از مصادیق تاکید اسالم بر جایگاه انسان و روابط انسانی می پردازد1

 فعالیت عملکردی:

تکیه بر یکی از منابع قران ، دیدگاه معصومین ) ع (یا دیدگاه فیلسوفان ( یک مطالعه در باره انسان و روابط انسانی در اسالم با 1

 و متفکران اسالمی انجام و گزارش آن را ارایه می کند.

 

 آن در انسان نقش و سازمانفصل سوم :

 جامعه بطور فزاینده سازمانی -

 تاریخچه تشکیل سازمانها -

 رسالت و ماموریت سازمانها -

 سازمانهاضرورت پیوستن انسانها به  -

 ابعاد اساسی انسانی و سازمانی در سازمانها -

 فعالیت یادگیری: 

اگر  "(در باره دنیای ضرورت تاسیس سازمانها  در جامعه و نقش کنونی خود در دنیای سازمانی بحث می نمایند و در باره اینکه1

 چه اتفاقی می افتد  گفتگو می کنند . "همه سازمانها به یکباره تعطیلی شوند 

 الیت عملکردی:فع

(مطالعه ای را در جهت شناسایی و طبقه بندی انواع سازمانها در جامعه و نقش انسان در مجموعه آنها انجام و نتایج آن را ارایه 1

 می کند.

 

 فصل چهارم: انسان در مکاتب و نظریه های مدیریت

 الف (انسان در مکتب مدیریت کالسیک:

 مدیریت علمی ) تیلور ( -

 ) فایول (مدیریت اداری  -

 مدیریت بوروکراسی) وبر( -

 ب (انسان در مکتب مدیریت  نئوکالسیک:

 جنبش روابط انسانی  -

 سلسه مراتب نیازهای مازلو -

 نظریه مک گرگور  -

 نظریه هرزبرگ -

 ماری پارکر فالت نظریه -

 وارنر نظریه -

 هومانز نظریه -

 ج (انسان در رویکردهای جدید مدیریت  
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 مدیریت اقتضایی -

 نظریه سیستم ها -

 مدیریت استراتژیک -

  zتئوری  -

 فعالیت یادگیری:

 (نمونه ای از تاثیر مکاتب و نظریه های مدیریت بر نقش و جایگاه انسان را مطرح و نقد می کند .1

 فعالیت عملکردی:

 (طی یک جدول به ارایه شباهتها و تفاوتهای مکاتب و نظریه ها در نوع  نگاه به انسان می پردازد.1

 

 انسان در سازمان  :فصل پنجم:رفتار 

 چرایی و چگونگی رفتار انسانی  -

 ابعاد انسانی و سازمانی کار در سازمان ها-

 عوامل فردی مؤثر در رفتار کارکنان-

 عوامل سازمانی مؤثر در رفتار کارکنان-

 پویایی شناسی گروهها-

 گروههای غیر رسمی-

 انگیزش -

 ادراک-

 ارتباطات-

 تئوری برابری-

 نظریه انتظار-

 تئوری اسناد-

 فعالیت یادگیری:

 به جمع بندی از عوامل فردی ) شخصی ( در بروز رفتار و روابط انسانی در سازمان می پردازد .

 فعالیت عملکردی:

 نقشه ای از وابستگی رفتار انسان در سازمان به عناصر و عوامل متعدد شخصی و سازمانی را ترسیم و ارایه می کند .

 

 انی در سازمانهای آموزشی و مدرسهفصل ششم: روابط انس 

 جایگاه روابط انسانی در سازمانهای آموزشی -

 قلمرو روابط انسانی در سازمانها آموزشی -

 اصول روابط انسانی سازمانهای آموزشی -

 شاخص های روابط انسانی سازمانهای آموزشی -
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 قلمرو و گستره روابط انسانی در مدرسه -

 انواع روابط انسانی جاری در مدرسه -

 افراد و گروههای درگیر در رفتار و روابط انسانی در مدرسه -

 فعالیت یادگیری:

با مشارکت در بحث به ارایه مصادیقی از توجه از ) یا عدم توجه ( به رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی  مدرسه می 

 پردازد .

 فعالیت عملکردی:

 زه روابط انسانی در سازمانهای آموزشی  در مدرسه می پردازد .با مطالعه به ارایه اصول و شاخصهایی جدید در حو

 

 فصل هفتم : اخالق در مدرسه

 قلمرو و گستره اخالق در مدرسه -

 رفتار مسووالنه و پاسخگو در مدرسه -

 نقش افراد و گروههای مرتبط در رعایت ) یا عدم رعایت اخالق (در مدرسه -

 رعایت اخالق در مدرسه (مصادیق و پیامدهای رعایت ) یا عدم  -

 توسعه اخالق در مدرسه -

  فعالیت یادگیری :

 فهرستی از مصادیق رعایت ) یا عدم رعایت اصول و معیارهای اخالقی( را در مدرسه ارایه می کند .

 فعالیت عملکردی:

 اصول و معیارهای اخالقی در مدرسه ارایه می کند .چارچوبی برای رعایت 

 

 رضات انسانی در مدرسهفصل هشتم: مدیریت تعا

 تعریف تعارضات انسانی در سازمان

 لزوم مدیریت تعارض سازمانی 

 قلمرو و گستره تعارضات سازمانی در مدرسه

 نظریه سنتی در باره بروز تعارض در سازمان

 نظریه رفتاری تعارض در سازمان

 ریشه های تعارض

 انواع تعارض در مدرسه

 مدیریت تعارض در مدرسه

 مرسوم برای مدیریت تعارضسبک های 

 انتخاب راهبرد و سبک مدیریت تعارض

 فعالیت یادگیری:

 با مشارکت در بحث به  ارایه مصادیقی بیشتر از تعارض انسانی در مدرسه می پردازد . -
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 فعالیت عملکردی:

 یک چارچوب از انواع تعارضات در مدرسه و راههای رویارویی با آنها ارایه می کند . -

 

 یریت و رهبری آموزشی و روابط انسانیفصل نهم :مد

 تعریف رهبری -

 نقش مدیر و رهبر آموزشی در حوزه رفتار و روابط انسانی  -

 مهارتهای سه گانه مدیریت -

 اخالق و مدیریت و رهبری آموزشی  -

 نقش سبک های رهبری در رفتار و روابط انسانی :

 دستوری -

 تفویضی -

 مشارکتی -

 توجیهی -

 عدالت سازمانی در مدرسه     

 رهبری تحولی در مدرسه 

 فعالیت یادگیری:

نقش و جایگاه مدیر یت و رهبری آموزشی در مدرسه را  برای ایجاد و توسعه روابط انسانی در مدرسه با ذکر    -

 مصادیقی توضیح می دهد .

 فعالیت عملکردی:

ذکر نمونه هایی نقد و بررسی می با مدیر یت و رهبری آموزشی به رفتار و روابط انسانی در مدرسه را پیامدهای بی توجهی 

 کند .

 

 فصل دهم: بهسازی روابط انسانی در مدرسه

 ضرورت  بهسازی روابط انسانی در مدرسه -         

 برنامه ریزی بهسازی روابط انسانی در مدرسه  -          

 توسعه رفتار شهروندی سازمانی در مدرسه -         

 سالم انسانی روابط بازدارنده عوامل -        

 سنخ شناسی رفتار و روابط انسانی ناسالم در مدرسه -

 تحلیل پیامدها و آثار رفتار و روابط انسانی ناسالم در مدرسه -

 ریشه یابی رفتار و روابط انسانی ناسالم در مدرسه -

 زمینه های در دسترس برای مقابله با روابط انسانی ناسالم در مدرسه -

 روابط انسانی در مدرسهبرنامه تضمین سالمت رفتار و  -

 فعالیت یادگیری:
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 پرورشی توضیح می دهد . –نقش سالمت روابط انسانی  در مدرسه را برای تحقق اهداف و آرمانهای آموزشی 

 فعالیت عملکردی:

 مصادیقی از رفتار ناسالم را در مدرسه مطرح ، ریشه شناسی و برای حل آن راهکار ارایه می کند .

 

 وابط انسانی در مدرسهفصل یازدهم: اصول ر

 مفهوم اصول روابط انسانی در مدرسه

 انواع اصول : 

 توجه به نیازهای مشترک-

 توجه به تفاوت های فردی -

 توجه به قدر و مرتبه انسان -

 ایجاد فرصت برای  انگیزش و رشد در همه گروههای انسانی -

 توجه به پیامدهای انسانی تصمیم ها و فعالیتها در مدرسه -

 رعایت معیارهای رفتار و روابط انسانی برای همه گروههای انسانی  -

 نظارت بر رعایت اصول روابط انسانی در مدرسه     

 فعالیت یادگیری:

 با مشارکت در بحث ، به گسترش اصول و شاخص ها ی روابط انسانی در مدرسه کمک می کند .

 فعالیت عملکردی:

 یک راهکار ارایه می کند .برای اجرای اصول و شاخص ها ، به تفک

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

تدارک فرصت های یادگیری مشارکتی برای تحلیل نقش انسان در سازمان و مدرسه و تمهید الزم برای ژرف اندیشی و 

 ارایه  چارچوب ها برای حفظ و گسترش رفتار و روابط انسانی در سازمان و مدرسه .

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: نیازمند به تهیه منبع جدید 

 منبع فرعی: 

 روابط انسانی در آموزشگاه ، دکتر سید محمد میرکمالی ، انتشارات یسطرون .

 سرمد ، انتشارات سمتدر سازمانهای آموزشی.، دکتر غالمعلی  روابط انسانی

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 10یزان آزمون مباحث نظری به م ارزشیابی پایانی:

 نمره  5عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت های گروهی  ارزشیابی فرآیند:

 نمره 5مجموعه تکالیف عملکردی فردی و گروهی  ارزیابی پوشه کار:

پایان ترم انجام می شود. مبنای  ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون

 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «خدمات مشورتی در مدرسه»سرفصل درس 

 .معرفی درس و منطق آن:1
آموزش دانشجویان در بسیاری از خدمات مشاوران در مدارس و آموزش و پرورش تحت عنوان مشورت ارائه می گردد. لذا 

زمینه شیوه های ارائه علمی خدمات مشورتی، نقش تعیین کننده ای در تقویت بنیه های علمی دانشجویان رشته راهنمایی 
و مشاوره خواهد داشت. با اینکه این درس در فهرست عناوین قبلی دروس دوره کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره وجود 

برای اولین بار، و ارائه خدمات مشورتی سازنده به والدین، معلمان، مدیران و حتی دانش آموزان، نداشته است، اما ارائه آن 
گامی بزرگ در رفع مشکالت دانش آموزان و مهیا کردن زمینه های سالمت جسمانی، روانی، اجتماعی، اخالقی و معنوی 

 هد بود.آنان برای حضور مؤثر در صحنه های گوناگون سازندگی و توسعه کشور خوا

تحقق این امر در گرو آن است که دانشجویان رشته مشاوره و پرورشی توانایی تحلیل و شناخت عمیق برنامه درسی خدمات 
مشورتی و تطبیق آن با نیازهای مشورت جویان در حین آموزش و ارائه خدمات مشورتی را کسب نموده و فرصت های 

ملکرد تحصیلی دانش آموزان را با بهره گیری از ظرفیت محیط های واقعی یادگیری مؤثر و برنامه ارتقاء سالمت روان و ع
 آموزشی و پرورشی و محیط زندگی طراحی نمایند.

 مشخصات درس

 /عملینوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت  48زمان درس: 

 نام درس: 

 به فارسی:  خدمات مشورتی در مدرسه  

 واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این

با مطالعه درس خدمات مشورتی در مدرسه و سازمان، تحوالت موضوع خدمات مشورتی و ارتباط آن با مباحث 

اساسی در حوزه آموزش و پرورش  به خصوص فرایند مشورتگری در مدارس را تحلیل و ارتباط آن با نیازهای 

 اجتماعی یا آموزشی محل خدمت خود را گزارش نماید.مشورت جویان در موقعیت های 

ساختار برنامه درسی مشورت و خدمات مشورتی در مدرسه را تحلیل و نقش الگوهای مشورتی، مفاهیم و محتوای 

دروس مشورتی، ویژگی ها، فنون و مراحل مشورت با مشورت جویان)والدین، معلمان، مدیران و غیرو( را در انتخاب 

اهداف، محتوا، وروش ها ی مشورتگری و تاثیر آن بر فرایند مشورتگری در مدرسه و محل خدمت و سازماندهی 

 شایستگی اساسی: خود گزارش نماید.

Ck&pck  3 &1-2کد-

3& 4-3& 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

دانش محتوایی و 

 موضوعی مشورت

 

در مورد مفاهیم اساسی 

همکاری و مشورت و 

و رابطه آن با مشاوره 

روان درمانی صرفا  

اطالعات ارائه شده را 

جمع آوری و بدون ارائه 

تحلیل حاصل از مقایسه 

آنها، آن را گزارش 

 نموده است.

موضوعات همکاری ، 

مشورت، مشاوره و روان 

درمانی و شباهت و تفاوت 

ها را مشخص و مورد 

مقایسه قرار داده و یافته 

های خود را در قالب یک 

نموده  گزارش منسجم ارائه

 است.

موضوعات همکاری، 

مشورت و مشاوره و روان 

درمانی، ویژگی ها و سطوح 

آن،  و تفاوت و تشابه 

مفاهیم و رابطه آنها با 

یکدیگر را مورد مقایسه قرار 

داده و دالیل خود را در 

تربیت مشورتگر به صورت 

یک گزارش منسجم ارائه 
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 نموده است.

الگوهای مشورت و 

 همکاری

 

مقایسه  الگوهای در 

مشورت و همکاری، 

صرفا اطالعات و دانش 

موجود را جمع آوری و 

بدون مقایسه و تحلیل 

این دیدگاه ها، آن را 

 گزارش نموده است.

الگوهای مشورت و همکاری 

را با یکدیگر مورد مقایسه 

قرار داده و یافته های ناشی 

از این مقایسه را به صورت 

 منسجم گزارش نموده است.

وهای مختلف مشورتی و الگ

تفاوت و تشابه آنها را مورد 

مقایسه و تجزیه و تحلیل و 

ارزیابی قرار داده و یافته ها 

و دست آوردهای خود را به 

صورت مکتوب گزارش 

 نموده است.

مراحل مشورت و 

همکاری در مدرسه 

 و سازمان

در مورد مراحل  

مشورت و همکاری، 

صرفا دانش مربوطه را 

جمع آوری و بدون 

انجام مقایسه، تحلیل و 

ارزیابی، یافته های خود 

 را گزارش نموده است.  

مراحل مشو رت و همکاری 

در مدرسه و سازمان را از 

جهت شباهت ها و تفاوت ها 

و توالی اجرا با یکدیگر مورد 

 مقایسه قرار داده و دالیل

خود را در قالب یک گزارش 

 منسجم ارائه نموده است.

مراحل مشو رت و همکاری 

در مدرسه و سازمان را از 

لحاظ ویژگی، تفاوت ها و 

شباهت ها با یکدیگر مورد 

مقایسه، تجزیه و تحلیل و 

ارزیابی قرار داده است و 

دالیل و استدالل خود را در 

فرایند مشورتگری در 

مدرسه و سازمان منعکس 

 موده است.ن

فنون و مهارت های 

 مشورتگری

در موضوع فنون، 

مهارت ها و روش های 

مؤثر مشورتگری، دانش 

و اطالعات موجود در 

متون را گردآوری و 

دالیل و استدالالت 

خود را در قالب یک 

گزارش ارائه نموده 

 است.

در موضوع فنون، مهارت ها  

و روش های مؤثر 

مشورتگری، دانش و 

ود را از لحاظ اطالعات موج

ویژگی ها، تفاوت ها و 

شباهت ها مورد مقایسه قرار 

داده و دالیل تفاوت ها و 

شباهت ها را در فرایند 

مشورتگری مورد تاکید قرار 

داده  و بدون تجزیه و 

تحلیل در قالب یک گزارش 

 ارائه نموده است.

در موضوع فنون، مهارت ها 

و روش های مؤثر 

مشورتگری، دانش و 

موجود در متون را  اطالعات

از لحاظ ویژگی، تفاوت ها و 

تشابهات با یکدیگر مورد 

مقایسه و تجزیه وتحلیل 

قرار داده و میزان کارآکدی 

آنها را در فرایند مشورتگری 

در قالب یک گزارش 

منسجم منعکس نموده 

 است.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن.فرصت2

 فصل اول: مباحث اساسی مشورت 
 تعریف مشورت -

 ضرورت و اهمیت مشورت و مشورتگری -
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 تاریخچه مشورت و مشورتگری -

 تفاوت مشورت و مشاوره -

 تفاوت مشورت و روان درمانی -

 تفاوت مشورت و همکاری -

 ویژگی های مشورت -

 سطوح مشورت -

 فعالیت یادگیری:
 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده1
 تغییرات آموزشخدمات مشورتی و شناسایی دالیل آن(تکمیل جدول روند 2

 (مطالعه منابع معرفی شده و تکمیل برگه سؤاالت3

 (مشاهده کالس درس)مستقیم/ فیلم( و تهیه گزارش از کمیت و کیفیت تعامل کالسی معلم و شاگرد4

 فعالیت عملکردی: ندارد

 

 فصل دوم: تغییر و ضرورت آن در مشورت و مشورتگری
 اورها، نگرش ها و رفتارها در فرایند مشورتضرورت تغیرب -

 راهبردهای تغییر اثربخش در نظام باورهای انسانی -

 شناسایی نقش مشورتگر در فرایند مشورت -

 شیوه کار با خانواده و والدین به عنوان مشورت جو -

 شیوه کار با معلمان و مدیران به عنوان مشورت جو -

 کار با دانش آموزان به عنوان مراجع -

 مشورت و همکاری در مدرسه و سازمانمراحل  -

 فعالیت های یادگیری
 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده1
 (مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی تحولی2

 (مشاهده و تحلیل یک موقعیت یادگیری مشورتی و بررسی میزان پرداختن به مهارت ها در فرایند مشورتگری3

  : نداردهای عملکردیفعالیت 

 

 فصل سوم: الگوهای مشورت و همکاری

 الگوی مشورت اسالمی -

 مدل مشورتی اِدگار شاین -
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 الگوی مشورتی فرایندی -

 مشورت و همکاری بهداشت روان -

 مشورت و همکاری رفتاری -

 مشورت و همکاری مبتنی بر اجتماع و سازمان -

 الگوی مشورتگری همکارانه/تعاونی -

 رویکرد بوم شناختی -

 الیت های یادگیریفع
 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده1
 (مطالعه متون و منابع معرفی شده روانشناسی تحولی2

 (تهیه جدول مقایسه الگوهای مشورتی3

 فعالیت های عملکردی     

 (طراحی شیوه های استفاده از الگوهای مشورت در فرایند مشورتگری1
 نمونه فعالیت مشورتی  فردی یا گروهی در موقعیت های واقعی یادگیری و ارائه آن در کالس (طراحی و اجرای یک2

 

 فصل چهارم: مباحث اخالقی و اخالق حرفه ای در مشورت 

 ارزیابی در مشورت مدرسه محور -

 روش های ارزیابی مستقیم -

 روش های ارزیابی غیر مستقیم -

 ارزشیابی مستمر و منظم -

 و قانونی در مشورتمسائل اخالقی، حرفه ای  -

 فعالیت یادگیری
 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده1
 مطالعه متون و منابع معرفی شده در خدمات مشورتی(2

 فعالیت عملکردی: ندارد

 

 .راهبردهای تدریس و یادگیری3

از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری به  تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده
همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. انجام فعالیت های عملکردی 
برای درک عمیق تر، یادگیری بهتر و بکارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی آموزشی و انجام راهنمایی و مشاوره نیز 

 همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد.مستلزم مشارکت 

 .منابع آموزشی4

 منبع اصلی:
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 ( مشورت و خدمات مشورتی در مدرسه. تهران: انتشارات .. . )آماده چاپ(1393جراره، جمشید. نبوی، س صادق) 

 منابع فرعی:
- Dinkmeyer, D. Carlson.J.(2006) Consultation. New York: Routeledge 

- Erchul, William. P,Martens, Brian.K(2010).School consultation(Conceptual 

and and Empirical Bases of Practice). North Carolina, London: Springe 

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

پایان ترم به میزان آزمون)باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری ارزشیابی پایانی: 

 نمره 15

 نمره 3نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کالسی ارزشیابی فرآیند: 

 نمره 2مجموعه تکالیف عملکردی ارزشیابی پوشه کار: 

می شود. مبنای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام 
 ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.

استاد درس مربوطه با توجه به صالحدید خود می تواند فعالیت یادگیری یا عملکردی مورد نیاز دیگر را نیز به سایر نکات: 

 دانشجویان ارائه نماید.
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 «کودک و نوجوان آسیب شناسی روانی»درس سرفصل 

 . معرفی درس و منطق آن:1
آسیب شناسی روانی یک رشته علمی است که به ریشه ها، نشانه ها و درمان اختالالت روانی می پردازد. فرد مبتال به اختالل 

روانی، توانایی فرد را برای عمل روانی، پریشان است و رنج روانی ، هیجانی و جسمی قابل توجهی را تجربه می کند. اختالل 
کردن در سطح قابل قبول کاهش می دهد. فرد مبتال به آسیب روانی ممکن است خود یا دیگری را به مخاطره اندازد و 
رفتارهایی از خود نشان دهد که از لحاظ اجتماعی و فرهنگی غیر قابل قبول است. اختالل های روانی عالوه بر فرد مبتال، فشار 

هزینه های زیادی را بر خانواده و جامعه تحمیل می کند. با توجه به احتمال بروز آسیب های روانی در سنین کودکی و  روانی و
نوجوانی، مشاور مدرسه می بایست توانایی الزم را برای شناسایی عالئم اختالل های روانی در دانش آموزان و ارائه کمک های 

اشد. در غیر اینصورت نشانه های اولیه اختالل مورد غفلت قرار گرفته و سالمت روانی اولیه و ارجاع به مراکز تخصصی داشته ب
دانش آموزان با تهدید جدی تر روبرو می شود. همچنین با توجه به احتمال بروز آسیب های روانی در میان خانواده های دانش 

ل های روانی در بزرگساالن مفید است. درس آسیب آموزان و کارکنان مدرسه، آشنایی دانشجویان رشته مشاوره باعالئم اختال
شناسی روانی  دانشجو معلمان را در زمینه شناسایی بموقع نشانه های اختالل روانی در محیط مدرسه و اقدام مناسب توانمند می 

 . سازد

 
 مشخصات درس

 / عملینوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 ساعت 48زمان درس: 

 نام درس: آسیب شناسی روانی 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

با مطالعه دیدگاه های نظری متفاوت در مورد علل بروز و روش های درمان آسیب های روانی، توانایی استفاده از  

من آشنایی با مالک های تشخیصی اختالالت آموخته های نظری را در محیط های آموزشی کسب می کند. ض

روانی می تواند نشانه ها ی مورد نظر را در دانش آموزان، خانواده های آنان و معلمان در  مدرسه بموقع شناسایی 

کرده و کمک های اولیه را در اختیار آنان قرار دهد. همچنین افراد مبتال به اختالالت روانی را جهت استفاده از 

 صصی به مراجع ذیربط ارجاع دهد.کمک های تخ

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  3 &1-2کد-

3& 4-3& 

 هامالک

طبقه بندی و 

تشخیص آسیب 

 های روانی

  1سطح

ضمن آشنایی با 

جدیدترین ویراست 

راهنمای تشخیصی و 

آماری اختالل های 

(، توانایی DSMروانی)

استفاده از این منبع را 

 کسب کرده است.

 2سطح

کاربرد مالک های توانایی 

را برای  DSM تشخیصی

شناسایی اختالالت روانی در 

محیط مدرسه کسب کرده 

 است.  

 3سطح

 می تواند با استفاده از

DSM  فرضیه هایی را در

مورد تشخیص اختالالت 

روانی در محیط مدرسه در 

نظر گرفته و مراجعین را به 

مراکز تخصصی مربوطه 

 ارجاع می دهد.

دیدگاه های نظری 

در مورد علل بروز 

با رویکردهای مختلف 

نسبت به علل آسیب 

نقاط ضعف و قوت هر یک 

از دیدگاه های نظری را در 

د به یک رویکرد می توان

کل نگر در مورد هر یک از 
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 آسیب های روانی

 

های روانی آشنا شده 

است و نقطه نظرهای 

اصلی هر یک را درک 

 کرده است.

مورد علل بروز آسیب های 

روانی مورد تحلیل قرار می 

 دهد.

آسیب های روانی دست 

یافته و با استفاده از تلفیق 

این دیدگاه ها به تصویر 

دقیق تری از آسیب های 

 روانی دست یابد. 

ارزیابی افراد از نظر 

ابتال به آسیب های 

روانی و ارائه کمك 

 های اولیه 

روش انجام معاینه 

وضعیت روانی و اجرای 

مصاحبه بالینی را به 

صورت نظری آموخته 

 است.

براساس مشاهدات عینی و 

مصاحبه بالینی می تواند 

آسیب روانی احتمالی را 

 تشخیص دهد.

می تواند طرح مقدماتی 

برای ارائه کمک های اولیه 

به شخص مبتال به یک 

آسیب روانی را طراحی کند.  

و ضمن ارجاع فرد به مراکز 

ا تخصصی، همکاری الزم ر

جهت تسهیل فرایند 

 بهبودی مراجع انجام دهد.

روش های تحقیق 

در آسیب شناسی 

 روانی

با روش های تحقیق 

مورد استفاده در آسیب 

شناسی روانی آشنا شده 

 است.

ضمن مقایسه روش های 

تحقیق مختلف، موارد کاربرد 

 هر یک را گزارش می کند.

می تواند یک طرح 

پژوهشی را پیشنهاد و اجرا 

 نماید.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 

 فصل اول: نابهنجاری
 تعریف نابهنجاری و آسیب روانی -

 تاریخچه آسیب شناسی روانی -

 رویکردهای نظری در آسیب شناسی روانی -

 تاثیر اختالل های روانی بر فرد، خانواده و جامعه  -

 روش های تحقیق در آسیب شناسی روانی -

 تکالیف یادگیری: 

 مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی (1

 مقایسه و ارزیابی رویکردهای مختلف در مورد علل و درمان اختالالت روانی (2

 ندارد تکالیف عملکردی:

 

 فصل دوم: طبقه بندی، تشخیص، و درمان اختالل های روانی

 (DSMفرایند تشخیص بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی)  -

 ارزیابی، معاینه و آزمون های روان شناختی  -

 درمان اختالل های روانی  -

 روان درمانی)روانکاوی، رفتار درمانی، شناخت درمانی، گروه درمانی، خانواده درمانی، زوج درمانی، هیپنوتیزم و .......(  -
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 یست شناختی)دارو درمانی، درمان با تشنج الکتریکی، سایر درمان های زیستی(درمان های ز -

 تکالیف یادگیری:
 مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی (1

 مقایسه و ارزیابی روش های درمانی مختلف و دست یافتن به رویکرد تلفیقی برای درمان این اختالل ها (2

 ندارد تکالیف عملکردی:

 

 اختالل های اضطرابیفصل سوم: 
 اختالل وحشت زدگی  .1

 گذر هراسی .2

 هراس مشخص .3

 هراس اجتماعی .4

 عملی -اختالل وسواس فکری .5

 اختالل فشار روانی پس آسیبی .6

 اختالل فشار روانی حاد .7

 اختالل اضطراب فراگیر .8

 سبب شناسی و درمان اختالل های اضطرابی .9

 :تکالیف یادگیری

 احث کالسی(مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مب1  

 تکالیف عملکردی:
 (مشاهده یک کیس مبتال به یکی از اختالل های اضطرابی و گزارش نشانه های تشخیصی اختالل در آن شخص1  
 (طراحی برنامه مداخله اولیه برای کمک به یک فرد مبتال به یکی از اختالل های اضطرابی2    
 (شناسایی مراکز روان درمانی وتهیه گزارش از برنامه های درمان اختالل های اضطرابی3  
 

 فصل چهارم: اختالل های جسمانی شکل
 اختالل جسمانی کردن .1

 اختالل تبدیلی .2

 اختالل درد .3

 خودبیمار انگاری .4

 اختالل بد شکلی بدن .5

 سبب شناسی و درمان اختالل های جسمانی شکل .6

 :تکالیف یادگیری

 (مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی1  

 نداردتکالیف عملکردی:
 

 فصل پنجم: اختالل های جنسی و هویت جنسی
 .کژکاری های جنسی1   
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 .نابهنجاری های جنسی2   
 .اختالل هویت جنسی در کودکان و نوجوانان3   
 .آسبب شناسی و درمان کژکاری های جنسی، نابهنجاری های جنسی و هویت جنسی4   

 :تکالیف یادگیری

 (مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی1 

 نداردتکالیف عملکردی:
 

 فصل ششم:اختالل های خلقی
 اختالل افسردگی .1

 اختالل اقسردگی عمده -

 اختالل افسرده خویی -

 مالل پیش قاعدگی -

 .اختالل دوقطبی2  
 اختالل دوقطبی نوع یک -    
 اختالل دوقطبی نوع دو -    
 اختالل ادواری خویی -    
 . سبب شناسی و درمان اختالل های خلقی3  
  

 :تکالیف یادگیری
 (مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی1  

 :تکالیف عملکردی
 (مشاهده یک کیس مبتال به یکی از اختالل های خلقی و گزارش نشانه های تشخیصی اختالل در آن شخص1  
 (طراحی برنامه مداخله اولیه برای کمک به یک فرد مبتال به یکی از اختالل های خلقی2  
 (شناسایی مراکز روان درمانی وتهیه گزارش از برنامه های درمان اختالل های خلقی3  
 

 هفتم: اسکیزوفرنیا و سایر اختالل های روان پریشیفصل 
 .نوع پارانویایی1  
 . نوع آشفته 2  
 .نوع کاتاتونیایی3  
 .نوع نامتمایز4  
 .نوع باقیمانده5  
 . اختالل اسکیزوفرنی فرم6  
 . اختالل اسکیزوافکتیو7  
 . اختالل هذیانی8  
 . اختالل روان پریشی کوتاه مدت9  
 ان پریشی . اختالل رو10  

 :تکالیف یادگیری
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 (مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی1

 نداردتکالیف عملکردی: 
 

 فصل هشتم: اختالل های شخصیت
 اختالل شخصیت پارانویایی .1

 اختالل شخصیت اسکیزوئید .2

 اختالل شخصیت اسکیزوتایپی .3

 اختالل شخصیت ضد اجتماعی .4

 اختالل شخصیت مرزی .5

 اختالل شخصیت نمایشی .6

 اختالل شخصیت خودشیفته .7

 اختالل شخصیت اجتنابی .8

 اختالل شخصیت وابسته .9

 اجباری  -اختالل شخصیت وسواسی .10

 تکالیف یادگیری:

 (مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی1

 نداردتکالیف عملکردی:

 

یص داده می اختالل هایی که معموال نخستین بار دوره شیرخوارگی، کودکی یا نوجوانی تشخ فصل نهم:

 شوند

 . عقب ماندگی ذهنی1   
 . اختالل های یادگیری2   
 . اختالل مهارت های حرکتی3   
 . اختالل های ارتباطی4   
 . اختالل های فراگیر رشد5   
 . اختالل های کاستی توجه و رفتار ایذایی*6   
 . اختالل های تغذیه و خوردن در شیرخوارگی یا اوایل کودکی7   
 تالل های تیک. اخ8   
 . اختالل های دفع9   
 .اختالل های کنترل تکانه10   
. سایر اختالل های دوران کودکی)اختالل اضطراب جدایی، اختالل سکوت پیشگی انتخابی، اختالالت دلبستگی واکنشی، 11   

 اسکیزوفرنی با شروع در دوره کودکی(

فرزند، بدرفتاری  -مشکالت مربوط به روابط والد) . سایر مشکالت دوران کودکی که ممکن است مورد توجه بالینی باشند12   

 بدنی یا جنسی با کودک و نوجوان، غفلت از کودک یا نوجوان، داغدیدگی( 
    
 :تکالیف یادگیری  
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 ( مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی1  

 ف عملکردی:تکالی  

  ( مشاهده یک کیس مبتال به یکی از اختالالت مطرح شده و گزارش نشانه های تشخیصی آن1   
 ( طراحی برنامه مداخله اولیه برای کمک به آن کیس2   
 ( شناسایی مراکز تخصصی  معتبر و تهیه گزارش از برنامه های درمانی یکی از این مراکز3   
 

 ، اختالل های یاد زدایشی و سایر اختالل های شناختیفصل دهم: دلیریوم، زوال عقل
 دلیریوم .1

 زوال عقل .2

 اختالل های یاد زدایشی .3

 اختالل های شناختی .4

 :تکالیف یادگیری

 (مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی1

 ندارد تکالیف عملکردی:

 

 فصل یازدهمم: اختالل های مرتبط با مواد
 اختالل های مرتبط با الکل .1

 اختالل های مرتبط با نیکوتین .2

 اختالل های مرتبط با سایر مواد روانگردان .3

 سبب شناسی و درمان اختالل های مرتبط با مواد .4

 :تکالیف یادگیری

 (مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی1

 تکالیف عملکردی:
 شانه های تشخیصی اختالل در آن شخص(مشاهده یک کیس مبتال به یکی از اختالل های مرتبط با مواد و گزارش ن1
 (طراحی برنامه مداخله اولیه برای کمک به یک فرد مبتال به اعتیاد به مواد مخدر 2  
 (شناسایی مراکز روان درمانی و ترک اعتیادوتهیه گزارش از برنامه های درمان آن مرکز3  
 

 فصل دوازدهم: اختالل های خوردن
 . بی اشتهایی عصبی1  

 پرخوری عصبی. 2    
 . سبب شناسی و درمان اختالل های خوردن3   

 :تکالیف یادگیری
 ( مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در مباحث کالسی1  

 ندارد تکالیف عملکردی:

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
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مشارکت دانشجویان و تحلیل  تدارک دیدن فرصت های یادگیری نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مباحث نظری همراه با

پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. کار گروهی دانشجویان فرصت های یادگیری غیر مستقیم و غیر رسمی را 
 فراهم می آورد. فعالیت های عملکردی بکارگیری آموخته های نظری را در موقعیت های واقعی آموزشی ممکن می سازد.

 

 

 . منابع آموزشی4

  اصلی:منابع 

( آسیب شناسی روانی ، دیدگاه های بالینی در باره اختالل های روانی ) 1390.هالجین، ریچارد پی.، کراس ویتبورن، سوزان. )1
 جلد اول و دوم( ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر روان

دوم و سوم( ترجمه دکتر رفیعی و  ( خالصه روانپزشکی ) جلد اول و1387.سادوک، بنجامین جیمز. و الکوت سادوک، ویرجینیا. )2
 دکتر رضاعی. تهران: انتشارات ارجمند

( آسیب شناسی روانی ) جلد اول و دوم( ترجمه دکتر رضا رستمی و 1387.سلیگمن، مارتین. ، روزنهان، دیوید. و والکر، االین. )3
  همکاران. تهران: انتشارات ارجمند

( سنجش و درمان مشکالت دوران کودکی، راهنمای روان شناسان بالینی و 1390.شرودر، کارولین اس. و گوردون، بتی آن. )4
 روانپزشکان ترجمه مهرداد فیروزبخت. تهران: نشر دانژه

 

 منابع فرعی:
( متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی. ترجمه دکتر محمد 1386.انجمن روانپژشکی آمریکا )1

 ک آوادیس یانس. تهران: انتشارات سخن رضا نیکخو و هامایا
 (. آسیب شناسی روانی. تهران: انتشارات رشد1388.شاملو، سعید. )2

 )جلد اول و دوم( ترجمه مهدی گنجی. تهران: نشر ساواالن DSM-5( آسیب شناسی روانی بر اساس 1392گروه مولفان )
 ا بزرگسالی ) جلد اول و دوم( . تهران: انتشارات سمت( روان شناسی مرضی تحولی از کودکی ت1389.دادستان، پریرخ. )3

     

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره 14آزمون ) باز پاسخ، کوتاه پاسخ، چند گزینه ای و ترکیبی( از مباحث نظری ترم  ارزشیابی پایانی:

 نمره 3سی نظم و عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری پیش بینی شده کال ارزشیابی فرآیند:

 

 نمره 3مجموعه تکالیف عملکردی  ارزشیابی پوشه کار:
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 «اصول و مبانی آموزش و پرورش»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

معلمان هر روز با تصمیم گیری های پیچیده ای که آینده فراگیران را تحت تأثیر قرار می دهد، روبرو هستند. آنها برای اتخاذ 
تصمیات صحیح، باید از راه های مختلف یادگیری، تفاوت های فردی، عالیق و روش های یادگیری، و نیز اصول و مبانی این 

فرصت های یادگیری قابل دفاع احساس تعهد کنند. این امر نیازمند آگاهی معلمان نسبت  تصمیمات آگاه بوده و نسبت به ایجاد
 به ماهیت اصول و چگونگی وضع اصول و نحوه بکارگیری، تأثیرات آن در سطح کالس درس و مدرسه است. 

 

 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

  2تعداد واحد: 

 32زمان درس: 

 ساعت

 پرورش  اصول ومبانی آموزش ونام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

آموزشای از  -های تربیتایبا شناخت مبانی و اصول آموزش و پرورش، میزان تأثیر پذیری برنامه های درسی و موقعیت

 مبانی و اصول بررسی نماید. 

 

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  1کد-

1& 1-2& 2-2 & 

3-2 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

مبانی و 

 اصول

رابطه میان مبانی و اصول و 

چگونگی تأثیر پذیری اهداف از 

مبانی و اصول را بدون پرداختن به 

ساحت های تربیت  گزارش نموده 

 است. 

رابطه میان مبانی و 

اصول و چگونگی تأثیر 

پذیری اهداف از مبانی و 

اصول را به تفکیک 

ساحت های تربیت 

 گزارش نموده است. 

رابطه میان مبانی و اصول و 

چگونگی تأثیر پذیری اهداف از 

مبانی و اصول را در ساحت های 

تربیت تحلیل و شواهدی از 

ارتباط میان ابعاد مختلف مبانی و 

 را گزارش نموده است. اهداف 

تحلیل 

فرصتهای 

تربیتی/ 

 آموزشی

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با توجه 

به ماهیت اصول حاکم بر آموزش و 

پرورش بررسی نموده است اما 

تحلیل نشان دهنده درک عمیق 

نسبت به نقش این اصول در 

طراحی فرصت های تربیتی/ آموزی 

 نیست. 

موقعیت تربیتی/ آموزشی 

توجه به ماهیت را با 

اصول حاکم بر آموزش و 

پرورش بررسی نموده 

است و تحلیل نشان 

دهنده درک عمیق 

نسبت به نقش این 

اصول در سازمان دادن 

فرصت های تربیتی/ 

 آموزی است.

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با 

توجه به ماهیت اصول حاکم بر 

آموزش و پرورش بررسی نموده 

یر است و تحلیل نشان دهنده تأث

و تأثر این این اصول بر یکدیگر و 

نقش آن در سازمان دادن فرصت 

 های تربیتی/ آموزشی است.
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کاربرد 

 اصول

در تحلیل تصمیمات  آموزشی/ 

تربیتی در سطح کالس درس و 

مدرسه نمونه ارتباط این تصمیمات 

با اصول را گزارش نموده اما میزان 

تأثیر پذیری عملکرد دانش آموزان 

این اصول را گزارش تحت تأثیر 

 نکرده است.

در تحلیل تصمیمات  

آموزشی/ تربیتی در 

سطح کالس درس 

میزان تأثیر پذیری 

تصمیمات از اصول را با 

ذکر شواهدی از عملکرد 

دانش آموزان گزارش 

 کرده است.

در تحلیل تصمیمات  آموزشی/ 

تربیتی در سطح کالس درس و 

مدرسه توانسته است میزان 

ات را به جهت یکپارچگی تصمیم

تأثیر پذیری از اصول با ذکر 

شواهدی از عملکرد دانش آموزان 

 گزارش کند. 

-موقعیت 

های 

تربیتی/ 

 آموزشی

 

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با توجه 

به ماهیت اصول حاکم بر آموزش و 

پرورش دوره ابتدایی بررسی نموده 

است اما تحلیل نشان دهنده درک 

ول در عمیق نسبت به نقش این اص

طراحی فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی نیست. 

موقعیت تربیتی/ آموزشی 

را با توجه به ماهیت 

اصول حاکم بر آموزش و 

پرورش ابتدایی بررسی 

نموده است و تحلیل 

نشان دهنده درک عمیق 

نسبت به نقش این 

اصول در سازمان دادن 

فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی است.

موقعیت تربیتی/ آموزشی را با 

توجه به ماهیت اصول حاکم بر 

آموزش و پرورش ابتدایی بررسی 

نموده است و تحلیل نشان دهنده 

تأثیر و تأثر این این اصول بر 

یکدیگر و نقش آن در سازمان 

دادن فرصت های تربیتی/ 

 آموزشی و آثار آن است. 

 

 آنهای یادگیری، محتوای درس و ساختار . فرصت2

 فصل اول:کلیات

 اهمیت و ضرورت موضوع -

 تعریف آموزش وپرورش و رابطه و فرق آنها  -

 ماهیت علوم تربیتی -

 علوم تربیتی و تقسیمات آن -

 ضرورت واهمیت آموزش و پرورش در دوران کودکی و نوجوانی -

 فصل دوم: مبانی آموزش وپرورش
 مبانی فلسفی آموزش وپرورش  -
 مبانی زیست شناختی آموزش وپرورش  -

 مبانی روان شناختی آموزش وپرورش  -

 مبانی جامعه شناختی آموزش وپرورش -
 مبانی اقتصادی آموزش وپرورش -

 مبانی آموزش و پرورش در ایران و جهان -

 تکلیف یادگیری: 

 یکی از شاخه های علوم تربیتی را انتخاب و با مطالعه منابع علمی/ مقاالت رابطه این حوزه با مبانی تربیت را تبیین کند. 
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 مبانی آموزش و پرورش را در یکی از کشور های جهان مطالعه و گزارش آن را به کالس ارائه نماید.

 مورد بررسی و گزارش آن را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه دهد.  اهداف را به جهت تأثیر پذیری آن از مبانی آموزش و پرورش

 فصل سوم: تعریف اصل و بررسی منابع آن

 فرق اصل و فرع -

 فرق اصل با هدف و روش -

 ماهیت اصل )کشف کردنی است نه وضع کردنی( -

 منابع کشف اصول آموزش وپرورش -

 ارتباط مبانی با اصول -

 کارکردهای اصول آموزش و پرورش -

 یادگیری:تکلیف 
ماهیت اصول حاکم بر برنامه های درسی را به جهت ویژگی اصول مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را باا اساتفاده از مساتندات 

 ارائه شده در منابع علمی ارائه کند. 

 های آموزش وپرورشفصل چهارم :هدف

 نقش اهداف در آموزش و پرورش  -7

 اهداف دوره های تحصیلی در ساحت های تربیت -8

 تربیت دینی، اعتقادی، اخالقی -      
 تربیت زیستی بدنی  -      
 تربیت اجتماعی سیاسی -      
 تربیت زیبایی شناسی هنری -      
 تربیت علمی فناورانه -      

 ایتربیت اقتصادی حرفه -
 چارچوب برنامه درسی دوره های تحصیلی -3
 توسطهارتباط اهداف دوره ابتدایی با اهداف دوره م-4

 فصل پنجم: اصول آموزش و پرورش دوره ابتدائی
 در نظر گرفتن واقعیت دوره کودکی ورشد -1       
 اصل فعالیت  -2       
 اصل اجتماعی کردن -3       
 اصل خالقیت  -4       
 اصل تفرد یا شخصیت  -5       

 اصل سندیت -6       
 اصل کمال -7      

 تکلیف یادگیری
آموزشی را )فیلم/ گزارش( به جهت تبعیت و تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش مورد نقد و بررسی قرار  -تربیتییک فرصت 

 دهد.
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یک مورد آموزشی/ تربیتی را با در نظر گرفتن اصول حاکم بر آموزش و پرورش ابتدایی تحلیل و پیشنهاداتی را در راستای اصول 
 ارائه کند. 

ابتدایی را به جهت تبعیت از تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش دوره ابتدایی مورد نقد و بررسی قرار برنامه های درسی دوره  
 دهد.

 فصل ششم: اصول آموزش و پرورش دوره متوسطه
 در نظر گرفتن واقعیت دوره کودکی ورشد -1       
 اصل فعالیت  -2       
 اصل اجتماعی کردن -3       
 اصل خالقیت  -4       
 اصل تفرد یا شخصیت  -5       

 اصل سندیت -6       
 اصل کمال -7      

 تکلیف یادگیری
آموزشی را )فیلم/ گزارش( به جهت تبعیت و تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش مورد نقد و بررسی قرار  -یک فرصت تربیتی

 دهد.
رفتن اصول حاکم بر آموزش و پارورش متوساطه تحلیال و پیشانهاداتی را در راساتای یک مورد آموزشی/ تربیتی را با در نظر گ

 اصول ارائه کند. 
برنامه های درسی دوره متوسطه را به جهت تبعیت از تأثیر پذیری از اصول آموزش و پرورش دوره متوسطه مورد نقد و بررسای  

 قرار دهد.

 

 های آموزش و پرورشفصل هفتم: ارتباط اصول با روش
 های تدریساصول روش -1     
 های قدیم روش -2     
 های شهودی روش -3     
 های فعالروش -4     

 تکلیف عملکردی: 
 یک موقعیت تربیتی/ آموزشی را به جهت رابطه میان اهداف، اصول و روش ها مورد نقد و بررسی قرار دهد.

 پشتوانه های آن را بر اساس اصول آموزش و پرورش مشخص نماید.یکی تصمیم تربیتی اتخاذ شده از سوی خود را تحلیل و 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3

تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم برای تبیین مبانی و اصول تربیت و راهبرد های غیر مستقیم در قالب شیوه 
 تی/آموزشی است.های مطالعه فردی و راهبرد های شناختی برای تحلیل اهداف و فرصت های تربی

 . منابع آموزشی4

 .  1385، مشهد، آستان قدس رضوی، 21تعلیم و تربیت و مراحل آن. غالمحسین شکوهی، چاپ  .10
 . 1382، تهران، دانشگاه تهران، 11محمد کاردان، چاپ مراحل تربیت. موریس دبس، ترجمة علی .11
 . 1384دانشگاه تهران،  مربیان بزرگ. ژان شاتو، ترجمة غالمحسین شکوهی، چاپ پنجم، تهران، .12
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 نمره  15ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 
 نمره  5ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیری  و تکالیف عملکردی پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد های یادگیری تعیین شده است. 
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 «های تدریساصول و روش» سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن. 1

های آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم تدریس در تمامی نظام
فعالیتی موقعیتی است که شکل موثر آن بر بنیاد دانش و « تدریس»کند. های تدریس الزامی میرا برای بکارگیری موثر روش

کردن فقط با شود. چنین دانشی را معلمان آینده برای هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمینبال میهای علمی دیافته
کند، کسب دانش تدریس های تدریس آماده میشود. آنچه دانشجومعلمان را برای بکارگیری روشکسب این دانش ممکن نمی

-ای از دانش و هنر که میی شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههاهای ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهبه همراه قابلیت

های الزم و عمومی را برای تواند شایستگی تدریس نامیده شود. اصول و روش های تدریس در پی آن است که زمینه
های تدریس شوند. در این درس، دانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراک و بکارگیری روش

شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرند. برای تحقق شوند و قادر میجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا میدانش
های تدریسی هایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتدستاوردی، ضروری است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه

تواند به آنان کمک هایی داشته باشند. چنین شرایطی میو برای اقدام به آن، تمرین معلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند
کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و 

 افته های علمی و پژوهشی باشند. ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر ی

 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری 

  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس:

 های تدریساصول و روشنام درس: 

 : در پایان این واحد یادگیری دانشجومعلم  قادر خواهد بود:اهداف/ پیامدهای یادگیری

نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به ای اقدام کند که در آن به ارائه تصویری از تدریس مدرسه

روشنی تشریح و تبیین گردد و چگونگی عمل خود را به عنوان کارگزار یک کالس درس فرضی، به استناد 

دانش معتبر مدلل سازد و از برنامه خود دفاع نماید. همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیری با اصول 

های های بکارگیری آنها در موقعیتهای تدریس را با قابلیتدارد و برخی روش عام و خاص تدریس آشنایی

تر را دارد و به پیگیری شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه است و امکان شناسایی منابع مناسبمتفاوت می

 دستاوردهای علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است.  

 3سطح  2سطح  1سطح  هامالک

 اساسی:شایستگی 

PK  3-2 & 2-2کد 

PCK  4-3 & 3-3کد 

ـ فهم اصول 

های و روش

 تدریس

 

توانسته است به بیان 

تعاریفی از تدریس و اصول 

 های آن اقدام کند. و روش

ای به تبیین تدریس مدرسه

بر اساس متغییرهای 

مختلف متمایزکننده آن 

مبتنی بر منابع علمی اقدام 

کند و تشریحی به زبان می

 نماید.خود ارائه میخاص 

های به شناسایی اصول و روش

های تدریس در موقعیت

کند ای اقدام میمختلف مدرسه

و تبیینی مدلل از بکارگیری هر 

های یک از اصول و روش

تدریس توسط معلم در موقعیت 

 نماید. خاص ارائه می

ایفای نقش 

معلمی در 

تدریس 

توانسته است به شرح آنچه 

در منابع و مباحث درس در 

ارتباط با موضوع آمده 

 است، اقدام کند. 

های به زوایایی از نقش

دهد و به معلمان توجه می

کند که در آن عمل می

منابع درس بر آنها تاکید 

توانسته است خود را در نقش 

ود و بر آن معلم متصور ش

گیری در اساس به تصمیم

های واقعی یا فرضی موقعیت
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نشده است ولی در منابع  ایمدرسه

 این حوزه موجود است.

اقدام و به عنوان معلم ایفای 

 ای کند.نقش حرفه

انجام 

 تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ

حاصل جستجوی در منابع 

در دسترس و بازخوانی 

محدود تجربه شخصی 

 است. 

های ارائه شده در پاسخ

قواعد کلی پاسخگویی 

رعایت شده و پژوهشی 

سطحی عمیق از بازخوانی 

شود که تجربه دیده می

 قابل پذیرش است. 

های ارائه شده دارای بنیاد پاسخ

پژوهشی دقیقی است و ضمن 

بکارگیری زبان مناسب ارائه، از 

سازماندهی و حتی محتوای 

 بدیع برخوردار است. 

  

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 ای آن به شرح ذیل سازمان یافته است:مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسهمحتوای 

 مباحث فرعی موضوع اصلی نوبت 

طرح ضرورت و جایگاه موضوع  اول

و ایجاد انگیزه جهات پیگیاری 

درس و ارزشیابی تشخیصای و 

 اعالم برنامه درس

معرفی برناماه و  دانش مربوط،شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح 

سرفصاال درس، تشااریح منطااق درس و کاربردهااای آن باارای معلمااان، معرفاای تکااالیف 

 عملکردی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد. 

ای خود را یادآوری و آن را هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 1تکلیف 

 و مقبول یا نامقبول بودن آن را مدلل تشریح کند. روایت 

-ها و یادآوری تجربهارائه نمونه دوم

 ها

هایی از تدریس معلمان باه صاورت فایلم و بحاث و بررسای دربااره تجربیاات ارائه نمونه

های متعددی در تدریس مطرح ای که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه

  است.

شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس )به عنوان یک علم(، تشریح اصول و اناواع مفهوم یستی تدریستشریح چ سوم

هاای گازارش های تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس )با استناد تجرباهروش

 شده دانشجومعلمان( و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان.

تبیین نقاش معلام در تادریس  چهارم

 ایمدرسه

ای و باا های آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههای تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقش

 تشریح وضعیت ایران. 

 عملی: در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد.

-های تدریس آگاه باشند و چگوناه مای: چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش2تکلیف 

 توانند چنین کنند؟

ای: مراحاال تاادریس مدرسااه پنجم

 قسمت اول

-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشاتمل بار مخاطاب

-یابی برای یک مبحث علمی، تعیین اهداف درس، انتخاب محتوا و فرصتشناسی و منطق

 های یادگیری.دهی محتوا و فرصتهای یادگیری، سازمان

 شده. عملی: نقد و بررسی منطق مراحل ذکر

ای: مراحاال تاادریس مدرسااه ششم

 قسمت دوم

گیری در باره زمان درس، های یادگیری، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصت

 تنظیم مکان )فضا و روابط( درس و چگونگی ارزشیابی یادگیری مخاطبان.

 عملی: نقد و بررسی مراحل ذکر شده.
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ریزی تدریس: طرح درس برنامه هفتم

 هسالیان

اجزای طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سالیانه در کاالس و نقاد و 

 های ارائه شده در کالس.بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه

خاود هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظر  :3تکلیف 

 تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

ریزی تدریس: طرح درس برنامه هشتم

 روزانه

اجزای طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طارح درس روزاناه در کاالس و نقاد و 

 های ارائه شده در کالس.بررسی نمونه

 کنند.های کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میعملی: دانشجویان در گروه

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه برای موضوع مورد نظر خاود  :4تکلیف 

 تهیه و با مدرس درس ارائه کند.

داری، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، جاو کاالس های کالسالگوها و روش مدیریت کالس درس نهم

 درس و رفتار در کالس درس.

-هاایی مایهای مدیریت کاالسررسی روشهای کوچک به بعملی: دانشجویان در گروه

 پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده است.

محاور و هاای تادریس معلامبندی آنها به دو طبقاه: روشهای تدریس و طبقهانواع روش های تدریسروش دهم

 های تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک برای بکارگیری.روش

 اند؟بندی کردههای تدریس را طبقههای دیگر به چه شکلی روشبندیطبقه :5تکلیف 

محاور در کاالس های تدریس معلمیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش محورهای تدریس معلمروش یازدهم

 درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقادام و باه عملی: دانشجویان در گروه

 پردازند.میتدریس 

محور در کاالس های تدریس شاگردیادآوری کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیری روش های تدریس شاگردمحورروش دوازدهم

 درس.

های کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقادام و باه عملی: دانشجویان در گروه

 پردازند.تدریس می

های توضیح در ارتباط با موضوعات درسی، اثاربخش توضیح دادن، قابلیت روش هایروش توضیح دادن در کالس درس سیزدهم

 های تدریس.ساختن توضیحات در هر یک از روش

هاای تجربای یاا های ماوثر توضایح در موقعیاتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 فرضی.

 های تدریسآن در هر یک از روش گیری ازها و چگونگی بهرهانواع پرسش کردن معلم در کالس پرسش چهاردهم

هاای تجربای های موثر پرسش کردن در موقعیتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 یا فرضی.

هاای مواجهه معلام باا پرساش پانزدهم

 کالسی شاگردان

هاای پرساش کاردن شااگردان، چگاونگی مواجهاه باا های شاگردان، انگیزهانواع پرسش

 های تدریساز انواع روش های شاگردان در هر یکپرسش

-هاا در موقعیاتهای موثر پاسخگویی به پرسشعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش
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 های تجربی یا فرضی.

هاا و مزایاا و های آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کالس درس، انواع آزماونروش سنجش یادگیری شاگردان شانزدهم

هاای ، اهداف سنجش در کاالس درس، روشمعایب آنها برای بکارگیری در کالس درس

 های تدریس.اعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش

هاای های ماوثر سانجش یاادگیری در موقعیاتعملی: گفتگوی دانشجویان در باره روش

 تجربی یا فرضی.

 

 . راهبردهای آموزش و یادگیری3
شود. دانشاجوی ایان درس موظاف جانبه آموزشگر ا دانشجو انجام میهمههای کالس درس با مشارکت در این درس، آموزش

است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید. همچنین، دانشجویان حق دارند به طارح 
دقیقاه در کاالس  15یین وقات قبلای، تاا ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعپرسش بپردازند و برای ارائه دیدگاه

گردد و به صاورت عملای ماورد تمارین درس به ارائه نظر بپردازند. در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظری ارائه می
شود که باه تشاخیص آموزشاگر یاا باه درخواسات هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشگیرد. درعینقرار می

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه گویی به برخی از آنها میدانشجویان، پاسخ
تواند برای همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعاداد آنهاا از ها میشود. این قبیل پرسش

 درصد تجاوز نکند. 50
 

 . منابع آموزشی 4
 ها و فنون تدریس. تهران: سمتهای آموزشی: روش(: مهارت1392شعبانی، حسن. ) -
 (: بازاندیشی فرایند یاددهی ا یادگیری و تربیت معلم. تهران: مدرسه.1386مهرمحمدی، محمود. ) -

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

گیرد که در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میهای تدریس در ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی در درس اصول و روش
های ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشآن دانشجویان یادگیری

 کنند. آموزشگر، ارائه می
شود و از سوی دیگر س را شامل میهای بخش عملی درارزشیابی ضمن نیمسال: ارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت

 شود.گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته میبرای اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیری انجام می
شود. آموزشگر در مواردی که ارزشیابی تکالیف: ارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می

 دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهای او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنند. د، اجازه میمصلحت بدان
 شود: سهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

 درصد امتیاز  25ا پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس: 
 درصد امتیاز  40ا آزمون ضمن نیمسال: 

 درصد امتیاز  35ا آزمون پایانی: 
 
 

 

 «خدمات مشورتی در مدرسه»سرفصل درس 
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 متعاقبا اعالم می شود.

 «های دانش آموزی و گروهیمدیریت فعالیتریزی و برنامه»سرفصل درس 

 .معرفی درس و منطق آن:1

اهمیت و ضرورت فعالیت ها و مشارکت های گروهی، شیوه های طراحی و پدیدایی فعالیت ها و مشارکت های گروهی و جمعی، 

و روش کار با گروه ها را در مدرسه بر عهده دارد. این درس و محتوای آن به مربی پرورشی کمک می کند تا بتواند فعالیت های 

گروهی را با توجه به پدیده های روانی و رفتاری افراد در موقعیت های گوناگون، در مدرسه طراحی نماید. فعالیت ها و مشارکت 

معلمان مشاوره با گرایش پرورشی از -عنوان یک درس نسبتا جدید، دارای نقش مهمی در شناخت بهتر دانشجوهای گروهی به 

ساختار گروهها، نحوه شکل گیری گروهها و شیوه های طراحی فعالیت ها و مشارکت های گروهی دانش آموزان در محیط های 

گروهها و همچنین درگیر نمودن دانش آموزان در فعالیت های آموزشی و پرورشی دارد. شناخت اهمیت و ضرورت گروه و کار با 

گروهی و مشارکت های دانش آموزی و در نهایت تقویت روحیه جمعی و اجتماعی و کمک در رشد و پیشرفت همه جانبه دانش 

د شده، دانشجویان آموزان در محیط های آموزشی و پرورشی، از اهداف و دالیل ارائه این درس می باشند. برای نیل به اهداف یا

باید بتوانند محتوای این درس را تحلیل نمایند. دانشجویان مربی پرورشی باید بتوانند این درس را با نیازهای دانش آموزان یا 

مراجعان در حین آموزش و پرورش و یا ارائه خدمات راهنمایی و پرورشی تطبیق بدهند و فرصت های یادگیری مؤثر و ارتقاء 

شخصیتی یادگیرندگان یا مراجعان، در -وهی و اجتماعی دانش آموزان را با بهره گیری از ظرفیت های روانیفعالیت های گر

 پرورشی طراحی نمایند.-محیط های واقعی زندگی یا آموزشی

 مشخصات درس

 عملی-نظرینوع درس: 

 1+1تعداد واحد: 

 ساعت 48 زمان درس:

 های دانش آموزی و گروهیمدیریت فعالیتنام درس: 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ماهیت فعالیت ها و مشارکت های گروهی، اهمیت و ضرورت طراحی فعالیت ها و مشارکت های 

 گروهی و نحوه انجام بازیهای گروهی در مدرسه را درک کنند.

به نحوه ساخت و پدیدایی فعالیت ها و مشارکت های گروهی و ماهیت زندگی اجتماعی انسان در طول  

رشد و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش و تحول و شکل گیری رفتار و شخصیت 

اقعی زندگی جمعی پی ببرند و ارتباط آن را با نیازهای فعلی یادگیرندگان یا مراجعان در موقعیت های و

 یا  آموزشی و اجتماعی محل خدمت خود گزارش نماید.

موضوع های اساسی فعالیت ها و مشارکت های گروهی از جمله مفاهیم اساسی، رویکردهای گوناگون، 

مبانی روانشناختی فعالیت های گروهی، رابطه فعالیتها و مشارکت های گروهی با استعدادهای دانش 

غیرو را بهتر درک نمایند و با برقرای ارتباط مناسب بین این موضوعات و آموزان، بازیهای گروهی و 

نیازهای یادگیرندگان، به ارائه بهتر خدمات راهنمایی، پرورشی و مشورتی به دانش آموزان یا مراجعان در 

 پرورشی و زندگی محل سکونت و خدمت خود بپردازند.-موقعیت های واقعی آموزشی

 شایستگی اساسی:

Ck&pck  1-2کد& 

3-3& 4-3& 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

مفاهیم اساسی 

فعالیت ها و 

مشارکت های 

در مورد  مفاهیم 

اساسی فعالیت ها و 

مشارکت های 

در مورد مفاهیم اساسی 

فعالیت ها و مشارکت 

های گروهی و رشد 

مفاهیم اساسی فعالیت 

ها و مشارکت های 

گروهی و رشد 
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 گروهی

 

گروهی در فرایندهای 

روانی در طول رشد 

صرفا اطالعات ارائه 

شده را جمع آوری و 

بدون ارائه تحلیل 

حاصل از مقایسه 

گزارش آنها، آن را 

 نموده است.

فرایند های روانی،  

تفاوت و تشابه مباحث  را 

مورد مقایسه قرار داده و 

یافته های خود را در 

قالب یک گزارش 

 منسجم ارائه نموده است.

وانی و فرایندهای ر

تفاوت و تشابه مفاهیم و 

رابطه آنها با یکدیگر را 

مورد مقایسه و ارزیابی  

قرار داده و دالیل خود را 

در قالب یافته ها به 

صورت یک گزارش 

منسجم ارائه نموده 

 است.

مبانی 

روانشناختی 

فعالیت ها و 

مشارکت های 

 گروهی

 

در مورد مبانی 

روانشناختی فعالیت 

ها و مشارکت های 

گروهی صرفا 

اطالعات و دانش 

موجود را جمع آوری 

و بدون مقایسه و 

تحلیل، آن را گزارش 

 نماید

مبانی روانشناختی فعالیت 

ها و مشارکت های 

گروهی را مورد مطالعه 

قرار دهند را با  تحلیل 

اثرات روانشناختی گروه 

بر روی رشد افراد،  داده 

و یافته های ناشی از آن 

را به صورت منسجم 

 زارش نماید.گ

مبانی روانشناختی 

فعالیت ها و مشارکت 

های گروهی را مورد 

مطالعه قرار دهند و با  

تحلیل اثرات روانشناختی 

گروه بر روی رشد افراد، 

این اثرات را ارزیابی و 

یافته ها و دست 

آوردهای خود را به 

صورت مکتوب گزارش 

 نماید.

فعالیت ها و 

مشارکت های 

گروهی و رشد 

 استعداد ها

در مورد  رابطه 

فعالیت ها و مشارکت 

های گروهی و رشد 

استعدادها صرفا 

اطالعات و دانش 

موجود را جمع آوری 

و بدون مقایسه و 

تحلیل، آن را گزارش 

 نماید

در مورد رابطه فعالیت ها 

و مشارکت های گروهی  

با رشد استعداد ها،  

مطالعات خود را تحلیل، 

روه و اثرات روانشناختی گ

بر روی رشد استعداد 

های افراد را در غالب 

یک یافته به صورت 

 منسجم گزارش نماید.

رابطه فعالیت ها و 

مشارکت های گروهی 

با رشد استعداد ها را 

مورد مطالعه قرار دهند و 

با  تحلیل اثرات 

روانشناختی گروه بر 

روی رشد استعداد های 

افراد یافته های خود را 

یک ارزیابی و در غالب 

دست آورد به صورت 

 مکتوب گزارش نماید.
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طراحی و انجام  

 بازیهای گروهی

در مورد طراحی و 

انجام بازیهای 

گروهی صرفا 

اطالعات و دانش 

موجود را جمع آوری 

و بدون مقایسه و 

تحلیل، آن را گزارش 

 نماید

طراحی و انجام بازیهای 

گروهی را مورد مطالعه 

قرار دهند و با  تحلیل 

ازیها و اثرات آن  انواع ب

بر روی رشد افراد،  داده 

و یافته های ناشی از آن 

را به صورت منسجم 

 گزارش نماید.

طراحی و اجرای  

بازیهای گروهی را مورد 

مطالعه قرار دهند و با  

تحلیل اثرات روانشناختی 

بازیها  بر روی رشد 

افراد، این اثرات را 

ارزیابی و یافته ها و 

به  دست آوردهای خود را

صورت مکتوب گزارش 

 نماید.

 

 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

 فصل اول: مفاهیم اساسی فعالیت ها و مشارکت های گروهی

 تعریف فعالیت و مشارکت -

 تعریف گروه و اجتماع -

 تاریخچه گروه و فعالیت های گروهی -

 تاریخچه مشارکت و مشارکت های دانش آموزی -

 فعالیت های گروهی و مشارکت های دانش آموزیاهمیت و ضرورت  -

 اهداف فعالیت های گروهی و مشارکت های دانش آموزی -

 رویکردهای گوناگون به فعالیت های گروهی و مشارکت های دانش آموزی -

 فعالیت یادگیری:

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (3

 ها و مشارکت های گروهی مطالعه منابع معرفی شده در زمینه فعالیت (4

 فعالیت عملکردی: 

 تهیه جدول مقایسه دیدگاهها و رویکردهای فعالیت های گروهی (2

 

 فصل دوم: مبانی روانشناختی فعالیت ها و مشارکت های گروهی

 ویژگی های روانشناختی کودک و نوجوان در زمینه مشارکت جویی -
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 نقش مشارکت در اداره گروه های انسانی -

 روانشناختی فعالیت های گروهی در مقابل فعالیت های فردیاثرات  -

 یادگیری بین فردی و رشد روانی -

 اهمیت روابط بین فردی -

 گروه به عنوان یک نمونه اجتماعی و تبادل پویا -

 منبع قدرت گروه -

 فعالیت یادگیری

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (4

 ده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهیمطالعه متون و منابع معرفی ش (5

نفره تقسیم شوند و در مورد موضوع خاصی با یکدیگر صحبت کنند و نحوه تعامالت  4تا  2افراد کالس به گروههای  (6

 گروهی و اثرات روانشناختی آن را تمرین کنند.

 با نظر استاد درس می تواند انجام شود.فعالیت عملکردی: 

 

 ا و مشارکت های گروهی و رشد استعدادهای دانش آموزانفصل سوم: فعالیت ه

 فعالیت ها و مشارکت های گروهی و مسئولیت پذیری -

 فعالیت ها و مشارکت های گروهی و تقویت روحیه تعاون و همکاری -

 فعالیت های گروهی و دوری از فردگرایی و استبداد -

 ارتباطیتاثیر فعالیت ها و مشارکت های گروهی در رشد اجتماعی و  -

 تاثیر فعالیت ها و مشارکت های گروهی در استفاده از نیروهای شناختی، هیجانی و حرکتی -

 فعالیت ها و مشارکت های گروهی و رشد خالقیت -

 فعالیت یادگیری

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (4

 های گروهیمطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت  (5

نفره تمرین  4تا  2دانشجویان نحوه مشارکت و فعالیت گروهی را در کالس درس با یکدیگر و با تشکیل گروه های  (6

 .کنند

 فعالیت عملکردی     
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دانشجویان انواع گروه هایی که ممکن است در مدرسه تشکیل شوند را با مطالعه و مشاهده حضوری در مدرسه  (3

 ی و نحوه طراحی فعالیت های مخصوص آنها را در کالس ارائه کنند.شناسایی و ماهیت، ویژگی ها

 

 مشارکت دانش آموزان در فعالت های جمعی مدرسهفصل چهارم: 

 معیارهای مشارکت در فعالیت های گروهی -

 مشارکت در امور مدرسه با توجه به شرایط سنی -

 روش های جلب مشارکت در فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه -

 جلب و هدایت مشارکت دانش آموزان در اداره بهتر جامعه محلیروش های  -

 نقش و کارکرد گروه های علمی و هنری در تربیت دانش آموزان -

 شورای دانش آموزی و ارتقای فعالیت های آموزشی و پرورشی -

 مشارکت در برگزاری مناسب اردوها و بازدیدهای علمی، تفریحی و ... -

 مشارکت در زندگی جمعیآماده سازی دانش آموزان برای  -

 فعالیت یادگیری

 (مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده1      

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی (4

 فعالیت عملکردی     

(  دانشجویان انواع گروه هایی که ممکن است در جامعه تشکیل شوند را با مطالعه و مشاهده حضوری شناسایی و ماهیت،    1    

 ویژگی های و نحوه طراحی فعالیت های مخصوص آنها را در کالس ارائه کنند.

الیت های گروهی را بررسی و در کالس (  دانشجویان راههای جلب مشارکت گروهی و درگیر نمودن دانش آموزان در فع2     

 ارائه نمایند

 

 فصل پنجم: بازیهای گروهی

 تعریف بازی و بازیهای گروهی -

 تاریخچه بازی و بازیهای گروهی -

 نظریه های بازی و بازیهای گروهی -

 تاثیرات روانشناختی بازیهای گروهی در کودکان و نوجوانان -

 انواع بازیهای گروهی -
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 گروهیشیوه های اجرای بازیهای  -

 فعالیت یادگیری

 مشارکت در بحث های کالسی و پاسخ به پرسش های مطرح شده (9

 مطالعه متون و منابع معرفی شده در زمینه فعالیت ها و مشارکت های گروهی (10

 فعالیت عملکردی     

(  دانشجویان انواع بازیهای گروهی مخصوص کالس و یا  مخصوص محیط های باز یا حیاط مدرسه را شناسایی و در 1    

 موقعیت و مکان ممکن تمرین کنند.

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری (11

احث نظری به تدارک دیدن فرصت های یادگیری مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم مب

همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ های مربوط به پرسش های مطرح شده است. انجام فعالیت های عملکردی 

برای درک عمیق تر، یادگیری بهتر و بکارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی آموزشی و پرورشی نیز، مستلزم مشارکت 

د. یادگیری غیر مستقیم نیز مستلزم مطالعه فردی و درک شناختی فرد در همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باش

 موقعیت های گوناگون زندگی واقعی فرد می باشد.

 .منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 منبع اصلی باید تالیف شود. (12

 منابع فرعی:  

 تهران: انتشارات اطالعات(. نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان. 1388شعاری نژاد، علی اکبر. ) (13

 (. فلسفه تربیت و فعالیت های تربیتی. تهران: انتشارات آوای نور1380زاهدی، مرتضی .) (14

( . بازی ها و تمرین ها: راهنمایی برای مدرسین و تسهیلگران کارگاهها و برنامه های گروهی 1392میرزایی، الهه .) (15

 مشارکت محور. تهران: انتشارات اطالعات

 (. برنامه ریزی تربیتی اجتماعی. تهران: انتشارات عابد1379مد. )قمی فر، مح (16

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

آزمون)باز پاسخ، کوتاه پاسخ، بسته پاسخ، چند گزینه ای و یا ترکیبی( مباحث نظری پایان ترم به میزان ارزشیابی پایانی: 

 نمره 10

 نمره 2یت های یادگیری پیش بینی شده کالسی نظم و عملکرد دانشجو در فعالارزشیابی فرآیند: 

 نمره 8مجموعه تکالیف عملکردی ارزشیابی پوشه کار: 



 الگوی دوم ای( معلمی/های حرفهآموزی )شایستگیدوره یکساله مهارتدرسی برنامه  368

 

ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 

 پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف) یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح 
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 «فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1

عمل  اصیل تربیتی  عملی فکورانه و اندیشه ورزانه است عملی است که که مبتنی بر درک و فهم  موقعیت است .  در واقع  
لوازم اصلی تحقق یک عمل اصیل تربیتی داشتن توانایی تحلیل درست از شرایط  و بستر موجود و مواجهه انتقادی با آن یکی  از 

و تالش برای اصالح و بهبود موقعیت است . موقعیتی که عمل فکورانه معلم در ان بروز و ظهور می یابد ، نهادی است که نوع 
 و عمومی  )قانون مند ، سازماندهی شده ، همگانی( را تمهید و ارائه می دهد.خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی 

این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر روی چنین بستری تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگری 
تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل الزم است با کسب شناخت ابعاد و مولفه های مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به 

 فردی و برنامه ها و طرحها باشد. 
 مشخصات درس

 نوع درس: نظری

 واحد 2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 شایستگی اساسی:

Ck 1-1&  2-1 

Pck& 1-3&    Gk 

1-4 

 نام درس:  فلسفه تربیت رسمی و عمومی  در جمهوری اسالمی ایران

 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف/ پیامدهای یادگیری:

موقعیت های تربیتی )عمل فردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های ساازمانهای تربیتای ( را از منظار 
چیستی و چرایی و چگونگی فلسفه عمومی و  تربیت رسمی و عمومی و اسناد    تبیاین و مقایساه مای 

 کند.
ردی و طرحها و برنامه ها و فعالیت های ساازمانهای تربیتای ( را از منظار موقعیت های تربیتی )عمل ف

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک

ارزیااااااااااااابی  

موقعیتهای تربیتی 

بر اساس چیساتی 

و چرایاااااااای  و 

فلساافه چگااونگی 

 تربیت رسمی

 

قادر نیسات موقعیتهاای 
مختلااف تربیتاای )عماال 
فردی و طرحها و برنامه 
هاااا و فعالیااات هاااای 
سازمانهای تربیتی ( را از 
منظر چیستی و چرایی و 
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیاااات رساااامی و 

عماااااومی و اساااااناد    
تبیااین) دلیاال آوری( و 

 مقایسه  کند.

بااا بررساای موقعیتهااای  
تربیتاای مختلااف تربیتاای 
)عمل فاردی و طرحهاا و 
برنامه ها و فعالیات هاای 
سازمانهای تربیتی ( آنها را  
از منظر چیستی و چرایای 
و چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیت رسمی و عمومی 
و اسااناد    تبیااین) دلیاال 

 آوری( کند.
 

بااا بررساای موقعیتهااای 
تربیتی مختلاف تربیتای 

ردی و طرحها و )عمل ف
برنامه ها و فعالیت های 
سازمانهای تربیتی ( آنها 
را  از منظاار تناسااب بااا  
چیساااتی و چرایااای و 
چگونگی فلسفه عمومی 
و  تربیااات رساااامی و 
عمومی و اسناد مقایساه 

 کند.
 

ارزیااابی ارزشااها و 

اصاااول تربیااات 

مبتنی بر چیساتی، 

چرایی  و چگونگی 

فلسااافی تربیااات 

 رسمی

ارزشها و اصول  تربیت  

مبتنی بر چیستی چرایی 

فلسفه تربیات رسامی و 

عمومی  عناصر و مولفه 

هااای موقعیاات هااای 

تربیتی )عمال فاردی و 

طرحهااا و برنامااه هااا و 

باارای ضااعف هااا و قااوت 

هااای ) ارزشااها و اصااول 

تربیتی مبتنی بار چیساتی 

لساافه تربیاات چرایاای ف

رسااامی و عماااومی ( در  

عناصاار و مولفااه هااای 

موقعیاات هااای تربیتاای 

دالیل و عوامل ماوثر در 

ایجاد ضعف  و قاوت در  

عناصاار و مولفااه هااای 

موقعیاات هااای تربیتاای 

ی و طرحها و )عمل فرد

برنامه ها و فعالیت های 

سااازمانهای تربیتاای( را 
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فعالیت های ساازمانهای 

تربیتی را صرفا شناسایی 

 می کند.

)عمل فاردی و طرحهاا و 

برنامه ها و فعالیات هاای 

سااااازمانهای تربیتاااای( 

شناسایی شده )توجیهاات 

 مناسبی ارائه می دهد.

بیااااان ماااای کنااااد و 

پیشااانهادهای مناساااب 

برای بهبود آن ارائه می 

 دهد.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت2

   تربیت رسمی و عمومیبخش اول:  مفهوم پردازی 
o  تبیین تربیت رسمی و عمومی 
o  ضرورت و امکان تربیت رسمی و عمومی 

o   تاریخچه تربیت رسمی و عمومی 

 فعالیت یادگیری:
 مطالعه و جمع آوری مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استاد  -

 مشارکت در بحث کالسی  -

 :فعالیت عملکردی

 جهان تهیه تاریخچه مختصری از تربیت رسمی و عمومی در ایران و -

 بخش دوم: مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران  
o  مبانی  سیاسی 
o  مبانی حقوقی 

o  مبانی جامعه شناختی 
o مبانی روان شناختی 

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

 فعالیت عملکردی:

 نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاری درونی   -

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

 
o نقد  الگوهای رایج تربیت  رسمی و عمومی 
o  ویژگی های تربیت ر سمی و عمومی متناسب با کشور جمهوری اسالمی ایران 
o  تعریف تربیت ر سمی و عمومی 

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

 فعالیت عملکردی:

 ژگی ها تربیت رسمی و عمومی با الگوهای دیگر مقایسه وی -
 ژگی های تربیت رسمی و عمومی .های موجود از منظر وینقد و ارزیابی برنامه ها و فعالیت  -

   چرایی تربیت  رسمی و عمومی 
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 هدف تریت رسمی و عمومی  -

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

 بحث و مقایسه هدف تبیین شده با اهداف دیدگاه های مختلف  -
 بحث و بررسی ارتباط هدف تبیین شده با مبانی فلسفه تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های عملکردی:

 تحلیل یک موقعیت تربیتی ) برنامه ها و طر حهای( و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسمی و عمومی  -

   چگونگی تربیت رسمی و عمومی 

 اصول حاکم بر جریان تربیت رسمی و عمومی -

 سه مطلوب  ویژگی های مدر -

 ارکان تربیت رسمی و عمومی  -
 چرخش های اساسی در تربیت رسمی و عمومی  -

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

گی های تربیت رسمی و عمومی در عمل فردی معلم و برنامه ها و طرح ها و مناسبات حااکم بررسی نتایج اصول و وی -
 بر مدرسه 

 بررسی نتایج چرخش های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت های عملکردی:

 گیهای مدرسه صول و ویمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه های آن از منظر ا -
 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی -

  

  مشخصات و ویژگی های نظام تربیت ر سمی و عمومی 

 تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 نظام تربیت ر سمی و عمومیرویکردهای اساسی  -

 روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهای دیگر  -

 ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی -
 مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 زیر نظام ها ی نظام تربیت ر سمی و عمومی -

 فعالیت های یادگیری:
 مشارکت در بحث های کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش های طرح شده  -

 فعالیت های عملکردی:

 بررسی و نقد عملکرد یکی از مولفه های نظام تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  -
 بررسی و نقد عملکرد یکی از زیر نظام های تربیت رسمی و عمومی از منظر اصول تربیت رسمی و عمومی  -
 موجود نظام تربیت رسمی و عمومی با ارکان دیگر بررسی و ارزیابی میزان روابط  -
ارزیابی تناسب رهیافت ها و رویکردها ی نظام تربیت رسمی و عمومی با مبانی و فلسفه تربیت در جمهاوری اساالمی  -

 ایران 
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  بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی 
 مشخصات کلی نظام تربیت رسمی و عمومی  -

 ش گانه  تربیت رسمی و عمومی الگوهای نظری زیر نظام های ش -

 چرخشهای اساسی و تحول آفرین در نظام  تربیت رسمی و عمومی  -

 فعالیت یادگیری:

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

 تحلیل و بررسی چرخشهای اساسی  -
 تحلیل و بررسی الگوهای نظری زیرنظام ها  -

 مشارکت در بحث کالسی -

 :فعالیت عملکردی

بررسی و تحلیل ارتباط  الگوهای نظری زیر نظام ها با مبانی نظری آنها درفلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و  -

 عمومی 

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

 عمومی 

 های اساسی در عمل فردی و عمل نظام تربیت رسمی و عمومیایج چرخشبررسی نت -

 های آن از منظر چرخشهای اساسیمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه -

 بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آن از منظر  چرخش های اساسی -

 بیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه نقد وبررسی برنامه های موجود در نظامتر -

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
ارائه محتوای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از 

 روش بحث گروهی
مطالعاه باه کاالس و اساتاد باه  پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش

 صورت مکتوب توسط دانشجو

های یادگیری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کاالس وارائاه باه اساتاد باه انجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4
 منابع اصلی:

 193(. مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )بخش دوم صافحه 1390نقالب فرهنگی )شورای عالی ا
 (. وزارت آموزش و پرورش.444تا 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره  10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره  5پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها ارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت های یادگیری  
 نمره  5ارزیابی پوشه کار: مجموعه تکالیف عملکردی 
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ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می شود. مبنای 
 های یادگیری تعیین شده است. ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک ها و سطوح پیامد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « ای و نقش تربیتی معلماخالق حرفه»سرفصل درس 
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 معرفی درس و منطق آن. 1
کند که تمامی عناصر و فرایندهای تربیت گوناگون از تربیت ماهیتی اخالقی دارد. چنین نسبتی بین اخالق و تربیت ایجاب می

دهد. باشد که در آن کنشی اخالقی رخ میمتأثر باشد. در واقع هر موقعیت تربیتی یک موقعیت اخالقی نیز میهای اخالقی ارزش
یعنی مبتنی بر حقوق و تکالیفی از منظر اخالقی است براین اساس معلم به مثابه عامل اصلی و هدایت کننده جریان تربیت در 

های تربیتی به شناخت اصول اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتهای تربیتی باید در باره چیستی و چگونگی موقعیت
ها و اصول اخالقی نمود یابد. به عبارتی ها حساسیت داشته باشد. تا در عرصه عمل تربیت ارزشوثیقی رسیده و نسبت به آن

ربیتی برسند تا قادر باشند های تهای اخالقی )حقوق و تکالیف( حاکم بر موقعیتدانشجویان باید به درک عمیق از ارزش
های تربیتی را در راستای تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخشند. حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات موقعیت

جاری برموقعیت های تربیتی از یک سو موجب تسریع و ارتقا رشد اخالقی متربیان خواهد شد واز سویی دیگر موجب ایجاد فضا 
 های دیگر تربیت خواهد گردید.ب برای تعالی متربیان در ساحتو بستری مناس

 مشخصات درس

 نظرینوع درس: 

 واحد  نظری  2تعداد واحد: 

 ساعت 32زمان درس: 

 ای معلم نام درس: اخالق حرفه

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

های اخاالق حرفاه ای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشفردی و سازمانهای تربیتی )عمل موقعیت
 نمایید.)حقوق و تکالیف( تحلیل و مقایسه می

های اخاالق حرفاه ای های آموزشی( را از منظر اصول و ارزشهای تربیتی )عمل فردی و سازمانموقعیت
 نمایید.)حقوق و تکالیف( نقد می

های تربیتی )فردی و سازمانی( قادر حرفه ای )حقوق و تکالیف( در موقعیت در شرایط تعارض آمیز اخالقی
 به تصمیم گیری است.

 

 PKشایستگی اساسی:

 

 هامالک  

 پیامدها

 3سطح  2سطح  1سطح 

شناساااایی و تحلیااال 
هااای تربیتاای موقعیت

)عمل فاردی معلام و 
های تربیتی( از سازمان

منظر اخالق حرفه ای 
 )حقوق و تکالیف(

هاااااااای در موقعیت

مختلف تربیتی )عمل 

فااااردی معلاااام  و 

های تربیتای( سازمان

هااای اصااول و ارزش

اخالقااای )حقاااوق و 

تکاااالیف( را صااارفاً 

شناسایی کرده و برای 

تحلیاال خااود دالیاال 

قانع کنناده ای ارائاه 

 دهد.نمی

بااا کنااار هاام نهااادن  

هااااای تربیتاااای موقعیت

مختلف)عمل فردی معلام  

های تربیتاای( ، و سااازمان

نقاط اخاتالف و اشاتراک 

هاااااا را از منظااااار آن

های اخالقی )حقوق ارزش

و تکااااالیف( شناسااااایی 

 کندمی

تبیااااین )دلیاااال آوری( 

مناساابی باارای چرایاای 

وجوه اختالف و اشاتراک 

های تربیتی)عمل موقعیت

 فااااااردی معلاااااام  و

های تربیتاای(  را سااازمان

از منظر اخالق حرفاه ای 

)حقوق و تکاالیف( ارائاه 

 دهد.می
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هااااای نقاااد موقعیت
 "تربیتی )عمل فردی 

های و سااازمان"معلاام
تربیتی( از منظر اصول 

هااای اخااالق و ارزش
حقااوق و ای )حرفااه 
 تکالیف(

 

در مقایسااه عناصاار و 

های موقعیاات مؤلفااه

تربیتی )عمال فاردی  

های سااازمانمعلاام و 

ها و تربیتی(  با ارزش

اصول اخاالق حرفاه 

ای )حقوق و تکالیف( 

ها و صااارفاً ضاااعف

های موجود را در قوت

آن شناسااااااااایی و 

 نماید.فهرست می

های ها و قوتبرای ضعف

شناسااایی شااده در یااک 

موقعیاات تربیتاای  )عماال 

فااااااردی  معلاااااام و 

های تربیتااای( ساااازمان

های اخالقااای اساااتدالل

سااابی از )توجیهاااات( منا

هاای منظر اصول و ارزش

اخالقی )حقوق و تکالیف( 

 دهد.ارائه می

دالیل و عوامال ماؤثر در 

ایجاااد ضااعف و قااوت در 

یک موقعیت تربیتی)عمل 

فااااااردی  معلاااااام و 

های تربیتی( را از سازمان

منظاار اخااالق حرفااه ای 

)حقوق و تکاالیف( بیاان 

کنااد و پیشاانهادهای می

مناسااب باارای بهبااود آن 

 د.دهارائه می

تصااامیم گیاااری در 
شاارایط تعااارض آمیااز 
اخالقاااااااااااای در 

هااای تربیتاای موقعیت
)عمل فاردی  معلام و 

 های تربیتی(سازمان
 
 
 

با تحلیل یک موقعیت 

تربیتی)عماال فااردی  

های معلاام و سااازمان

تربیتی( تعارض آمیاز 

اخالقاای اصااول و ارز 

شهای اخاالق حرفاه 

ای متعارض )حقوق و 

تکاااالیف( را صااارفاً 

وبیااااان شناسااااایی 

نماید اما قاادر باه می

هااا تحلیاال نتااایج آن

 نیست

با تحلیال یاک موقعیات 

تربیتی)عمل فردی  معلام 

های تربیتاای( و سااازمان

تعارض آمیز اخالقی نتایج 

و آثااااااار هریااااااک از 

های اخالقی حرفاه ارزش

ای )حقااوق و تکااالیف( را 

 نماید.بررسی و تشریح می

با تحلیال یاک موقعیات 

معلم تربیتی)عمل فردی  

های تربیتاای(  و سااازمان

یکااااای از اصاااااول و 

هااااای اخالقاااای ارزش

)حقوق و تکالیف( موجود 

در موقعیت تعارض آمیاز 

تربیتی را انتخاب کارده و 

برای انتخااب و تصامیم 

خود دالیل قابال قباولی 

 دهد.ارائه می

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت. 2

 تربیتبخش اول: چیستی اخالق حرفه ای در 

 حرفه و ابعاد آن -
 اخالق و تفاوت آن با هنجارهای اجتماعی دیگر -

 اخالق حرفه ای -
 اخالق حرفه در تربیت -
 های تربیتی(ابعاد اخالق حرفه ای تربیت )اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی، اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان -

 دوگانه اخالقی حق/ مسئولیت )حقوق و تکالیف( -

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

تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه ای تربیت و انتخاب یک تعریف از اخاالق حرفاه ای تربیات  -
 وارائه دلیل برای آن

 

 و ضرورت اخالق حرفه ای تربیت بخش دوم: چرایی

 نقش و جایگاه اخالق حرفه ای -
 های تربیتیآثار و نتایج اخالق حرفه ای در محیط -
 

 فعالیت یادگیری:

 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -

 فصل سوم: چگونگی اخالق حرفه ای تربیت

 زمینه: اخالق )حقوق و تکالیف( معلمی در
 شیوه حضور در کالس درس -

 تدریس و آمادگی برای آن -
 ارزشیابی دانش آموزان -

 کالس داری نظم -
 ارتباط با همکاران -
 ارتباط با والدین دانش آموزان -
 ارتباط با جامعه محلی -

 

 فعالیت یادگیری:
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
 یق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمیشناسایی مصاد -
 ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیت برجسته تاریخیشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -
 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 فعالیت عملکردی:

هاای دارای مضاامین )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلمتحلیل یک موقعیت یادگیری  -
 های مختلف.های معلم در زمینههای روی زمین( و بررسی آن از منظر مسئولیتتربیتی مانند فیلم ستاره

هاای دارای های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلممقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.موقعیت

 های تربیتی در قبال:اخالق )حقوق و تکالیف( سازمان

 معلم و کارکنان -
 دانش آموزان -
 والدین دانش آموزان -

 همجوارهای تربیتی جامعه محلی و سازمان -
 در قبال سطوح باالتر مدیریت -
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 های یادگیری:فعالیت
 های کالسیهای طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
 شناسایی مصادیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمی -
 برجسته تاریخی ها در تجارب زیسته معلمان و شخصیتشناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسئولیت -
 ها به صورت مکتوب و ارائه به کالستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهای هر یک از مسئولیت -

 های عملکردی:فعالیت

هاای دارای مضاامین تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلم -
 های مختلف.های معلم در زمینهسی آن از منظر مسئولیتهای روی زمین( و بررتربیتی مانند فیلم ستاره

هاای دارای های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلممقایسه موقعیت -
های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره

 ها با هم.یتموقع

 

 مسائل اخالق حرفه ای تربیت
 های تربیتیمفهوم شناسی تعارضات اخالقی در موقعیت -
 های تربیتی مانند:مصداق یابی تعارضات اخالقی در موقعیت -

 مسائل اخالقی در فرایندهای یاددهی یادگیری

 مسائل اخالقی در فرایند ارزشیابی تحصیلی دانش اموزان
 کالس مسائل اخالقی در مدیریت

 مسائل اخالقی در ارتباط با والدین
 مسائل اخالقی در ارتباط با همکاران

 مسائل اخالقی در ارتباط با دانش آموزان با مشکالت ویژه
 و.......

 های تربیتیشیوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت -
 

 های یادگیری:فعالیت
 های کالسیارکت در بحثهای طرح شده مشمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
های برجسته تاریخی شناسایی و بیان مصادیق واقعی از هریک از مسائل اخالقی در تجارب زیسته معلمان و شخصیت -

 های متعارض در آنها از نظر ارزشمعلم )ایرانی، اسالمی و خارجی( و تحلیل موقعیت
اخالقی مطرح شده در کالس و اقامه دلیل برای انتخاب های تعارض آمیز ارائه راه حل اخالقی برای هریک از موقعیت -

 خود

 های عملکردی:فعالیت

هاای دارای مضاامین تحلیل یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریاق تحلیال فیلم -
هاای ناخت ارزشهای روی زمین( و بررسی آن از منظر وجود تعاارض اخاالق حرفاه ای و شاتربیتی مانند فیلم ستاره

 متعارض در آن
هاای دارای های یادگیری مختلف )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تااریخی از طریاق تحلیال فیلممقایسه موقعیت -

های معلم و شناساایی اشاتراک و اختالفاات ایان های روی زمین( از منظر مسئولیتمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره
 ها با هم.موقعیت
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های تاریخی یا تحلیال های متعارض در یک موقعیت یادگیری )واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایتشناخت ارزش -
های دارای مضامین تربیتی( و ارائه راه حل مناسب اخالقی برای برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیال فیلم

 برای راه حل پیشنهادی

 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
ای مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیری روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقاع الزم اساتفاده از ارائه محتو

 روش بحث گروهی

پیش مطالعه و تحقیق فردی برای حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعاه باه کاالس و اساتاد باه 
 صورت مکتوب توسط دانشجو

ری مربوط به هر بحث به روش فردی یا گروهی در کالس یا خارج از کاالس وارائاه باه اساتاد باه های یادگیانجام فعالیت
 روش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد درس

 

 . منابع آموزشی4

 منابع اصلی:

 ای، انتشارات مجنون، تهران.(، اخالق حرفه1383فرامرز قراملکی، احد )
 (، آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.1386)حجتی، سیدمحمدباقر 

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

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

 اخالق سازمانی، سرآمد، تهران. (،1388فرامرز قراملکی، احد )
های اخالقی، ترجمه عباس مظاهری، فرهنگ و تعاون، مرداد و (، اخالق سازمانی و ارزش1382دی جی اف، ریچارد آی. )

 .10-6، ص 82شهریور 
 (. اخالق تدریس در مدیریت کالس. دانشگاه امام صادق )ع(: تهران.1390هاشمی، زینب السادات )

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
 نمره 10ارزشیابی پایانی: آزمون مباحث نظری به میزان 

 نمره 5ها های یادگیری پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتارزشیابی فرآیند: عملکرد دانشجو در فعالیت
 نمره 5ر: مجموعه تکالیف عملکردی ارزیابی پوشه کا

شاود. مبناای ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیری در طول ترم، تکالیف عملکردی و آزمون پایان ترم انجام می
 ها و سطوح پیامدهای یادگیری تعیین شده است.ارزیابی تکالیف )یادگیری و عملکردی( مالک
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 «(کارآموزی» / سرفصل درس « آموزش پژوهی در عرصه عمل»پودمان کارآموزی )سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن1
تربیتی و   عمق بخشیدن به تجربه  -برنامه کارآموزی فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته های نظری با محیط های واقعی آموزشی

این برنامه مبتنی بر  .ای و دست یابی به کنش عملی را در کالس درس فراهم می کند های پیشین برای توسعه شایستگی های حرفه
ای نیازمند کسب تجربیات دست اول در زیست بوم است. کارآموزان برای کسب توانایی های حرفه 1ایحرفهروش های محتلف توسعه

باشد. فرصت های یادگیری فراهم شده از تبر است، میای معکالس درس و اتخاذ تصمیمات اثر گذار که زمینه ساز عمل مستقل حرفه
سوی استادان، و معلم راهنما در این درس و بازخوردهای ارائه شده از سوی آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های 

. بهره گیری از مبانی نظری/ تکنیک ها و واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع و پاسخ به مسئله های آموزشی/ تربیتی تدارک ببیند
فنون در برنامه کارآموزی به منظور دستیابی مهارت آموز به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه 

آموز  فرصت کسب تجربه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان ضروری است. در طول برنامه کارآموزی مهارت 
ای را کسب می نماید. این برنامه از انعطاف الزم برای تطبیق برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه

لی ترین با ویژگی ها منحصربفرد مهارت آموزان و نیز شرایط واقعی که عمل حرفه ای در آن به تجربه گذاشته می شو، برخوردار است.  اص
وظیفه هدایت داوطلب  2نقش در تدوین، اجرای و ارزیابی برنامه توسعه حرفه ای بر عهده مهارت آموز است و استاد راهنما/ معلم راهنما

 جهت کسب آگاهی نسبت به توانایی ها و محدودیت ها و نیز تسهیل شرایط  برای دستیابی به موفقیت را بر عهده دارد.

 مشخصات درس

 : کارآموزینوع پودمان

 2+2تعداد واحد: 

 256+ 96زمان درس: 

 ساعت

 نام درس: کارآموزی 

 اهداف/ پیامدهای یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ای، تجربیات شخصی خوددر موقعیت های واقعی را مورد با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش حرفه

ای مورد استفاده قرار واکاوی )تأمل( قرار داده و نتایج آن را برای تدوین، و ارزیابی برنامه توسعه حرفه

 دهد. 

 ن را ارزیابی و گزارش نماید.ای  خود را طراحی، و تدوین نموده و نتایج اجرای آبرنامه توسعه حرفه

 شایستگی اساسی:

pck  3& 3-1کد-

3&4-3 

 3سطح 2سطح 1سطح  هامالک 

بر روایت خود تأمل کرده و  تأمل بر تجربه

ها، واکنشها، و رفتارها، کنش

های افراد حاضر در موقعیت دیدگاه

را در بیان تجربیات مورد توجه 

 قرار داده است. 

های شخصیتهای بر دیدگاه

درگیر در فرآیند عمل 

ای  تأمل می کند و  حرفه

می تواند با ارائة شواهدی از 

یافته های علمی و پژوهشی 

از آن دفاع کند یا  آنها را با 

ذکر دلیل زیر سؤال برده و 

 نقد کند..

با تأمل مجدد بر تجربیات 

خود در موقعیت های واقعی، 

درک خود را از این تأمالت 

گیری از یافته های را با بهره 

علمی/ پژوهشی در قالب 

دانش قابل عرضه به دیگران 

 ارائه کند. 

توانسته است نیاز های توانسته است نیاز های ای توانسته است نیاز های حرفهبرنامه توسعه 

                                                 
ای بر عهده مهارت آموزان است و بر اساس برنامه پیش بینی شده از سوی استاد مشاور قبل از ورود به عرصه عمل صل درس توسعه حرفهمطالعه خود خوان سرف -1

 منظور کسب آمادگی های الزم برای ورود به عرصه عمل صورت می گیرد. 
باید از توانایی های حرفه ای و علمی بر اساس انتظارات برنامه درسی برخوردار باشد و معلم راهنمایی که مسئولیت هدایت دانشجو را در سطح مدرسه بر عهده دارد  -2 

 تیازات... برخوردار می شوند.بتواند مسئولیت هدایت دانشجو را بر عهده بگیرد. این گروه از معلمان راهنما به عنوان معلمان همکار دانشگاه معرفی خواهند شد و از ام
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خود را شناسایی نماید و آن را در  ایحرفه

قالب یک برنامه ارائه نماید، اما 

ارزیابی آن نشان دهنده دستیابی 

 به اهداف پیش بینی شده نیست.

ای خود را در قالب یک حرفه

برنامه ارائه نموده، و نتایج 

ارزیابی آن نشان دهنده 

چگونگی دستیابی یا عدم 

دستیابی  به اهداف پیش 

بینی شده به همراه دالیل و 

 شواهد کافی است.

ای خود را در قالب یک حرفه

ج برنامه ارائه نموده، و نتای

ارزیابی آن نشان دهنده 

چگونگی دستیابی یا عدم 

دستیابی  به اهداف پیش 

بینی شده به همراه راهبرد 

هایی برای توسعه یادگیری 

 ای است.های حرفه

توانسته است داده های جمع آوری  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.  

توانسته است داده های جمع 

آوری شده از عملکرد خود در 

موقعیت واقعی را تحلیل و 

خود  تفسیر کند و یافته های

را با استفاده از نقل قول ها 

 معتبر نماید.

توانسته است داده های جمع 

آوری شده از عملکرد خود در 

موقعیت واقعی را تحلیل و 

تفسیر کند و تحلیل و تفسیر 

خود از یافته ها را با استفاده 

از روش های مختلف معتبر 

 نماید. 

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت .4

 ای است که شامل:حرفههای یادگیری پیش بینی شده در این درس ناظر به تدوین برنامه توسعهفرصت 
الف( نیاز سنجی و مضمون یابی برنامه توسعه حرفه ای: برای شناسایی نیاز ها در شروع دوره )در پایان دوره آموزش های 

برای ورود به عرصه عمل یک نمونه تدریس در  نظری( یک بر اساس آموزش های نظری و جهت ارزیابی آمادگی های دانشجو
قالب تدریس خرد  ضبط و با مشارکت دانشجو و استا راهنما، معلم راهنما )گروه های آموزشی استان/ منطقه( مورد نقد و ارزیابی 

ی لحاظ نمودن در قرار می گیرد: تحلیل عملکرد دانشجو از منظر نزدیکی/ فاصله با اهداف/ استاندارد های حرفه ای دانشگاه برا
برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای، پاسخ به نیاز های دانش آموزان در سطح مدرسه، و نیز از منظر یافته های 
علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. حاصل این نشست تعیین نیاز ها و اهداف برنامه توسعه حرفه ای است. 

توافق شده )برنامه توسعه حرفه ای/ برنامه یادگیری حرفه ای( نسبت به تدوین طرح کلی برنامه  1وبدانشجو بر مبنای چارج
توسعه حرفه ای اقدام خواهد نمود. کلیات برنامه در نشست حضوری )توصیه می شود در قالب گروه های درس پژوهی برنامه 

جهت تناسب با نیاز ها، تأثیر بر یادگیری دانش آموزان/ مورد نقد و بررسی قرار گیرد( مورد تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن به 
پاسخگویی به نیاز های دانش آموزان و یافته های علمی پژوهشی )موضوعات تخصصی و دانش حرفه( مورد بررسی و نسبت به 

 نهایی شدن کلیات برنامه تصمیم گیری خواهد شد. 

وعات درسی که دانشجو مسئولیت تدریس آن را درمدرسه بر عهده ب( طراحی و تدوین برنامه توسعه حرفه ای: با توجه به موض
دارد کار طراحی واحد های یاگیری آغاز و پس از تأیید آن توسط استاد راهنما/ معلم راهنما )در گروه های درس پژوهی( نسبت 

شد توصیه می شود این فرایند به تولید آن اقدام خواهد شد. از آنجایی که تولید واحد های یادگیری نیاز مند صرف زمان می با
 پس از اتمام دوره آموزش های نظری آغاز و تا قبل از شروع سال تحصیلی واحد های یادگیری تولید شده آماده اجرا باشد . 

ج( اجرا و پایش: در مرحله اجرای واحد های یادگیری، مسئولیت نظارت و بازخورد دادن بر عهده استاد/ معلم راهنما )گروه های 
زشی( خواهد بود. دانشجو مسئولیت ثبت، تحلیل و تفسیر تجربیات و مستند سازی آن را برای بازنگری در برنامه توسعه حرفه آمو

                                                 
ه یاز ها یا تعامل میان استاد و دانشجو می تواند مورد بازنگری قرار گیر اما مبنای ارزیابی عملکرد دانشجو چارچوب مورد توافق در برناماین چارچوب بر حسب ن -1 

 توسعه حرفه ای است. 
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ای برعهده دارد و مهمترین مستندات اطالعاتی است که انعکاس دهنده تأثیر اجرای واحد های یادگیری بر عملکرد تحصیلی 
ن است. این مستندات شامل: نمونه کاربرگ ها، تکالیف یادگیری/ عملکردی حاصل دانش آموزان/ موفقیت تحصیلی دانش آموزا

 از اجرای برنامه .... است. 

د( ارزیابی: ارزیابی در طول فرایند اجرای برنامه توسه حرفه ای و در پایان آن مد نظر می باشد. گزارش خودکاوی روایتی تهیه 
لم راهنما)گروه های آموزشی( و نسخه بازنگری شده برنامه توسعه حرفه/ شده از سوی دانشجو، گزارش ارزیابی استاد/ مع

 یادگیری حرفه ای مجموعه مستنداتی است که دفاع پایانی بر اساس آن انجام می شود.
تجربیات حاصل از فرآیند یادگیری حرفه ای در قالب اقدام پژوهی/ درس پژوهی به کمک روایت های یا ژورنال های تاملی ثبت 

ط شده و مبنای تدوین گزارش خودکاوی روایتی مهارت آموز در پایان دوره خواهد بود. در پایان یافته های حاصل از و ضب
گزارش خود کاوی روایتی در قالب یک مقاله تدوین در این مقاله از داده های دست اول و بویژه از نوع روایی استفاده می شود و 

 ک ساله بر عهده دارد.مهم ترین سهم را در ارزیابی از دوره ی

 چارچوب برنامه توسعه حرفه ای
  )با توجه به نیاز های حرفه ای شناسایی شده، دانش ها و مهارت های مورد نیاز و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان(منطق برنامه 

 اهداف: 
در طول حیات حرفه ای )هدف ای برای برنامه ریزی و توسعه قابلیت ها  توانایی شناخت  و ارزیابی ظرفیت های حرفه
 های خاص توسط دانشجو تدوین می شود(

 مالک ها و سطوح موفقیت 
 فعالیت ها/ روش/ منابع/ زمان 

 شواهد و مستندات 
 فرآیند 

 . راهبردهای تدریس و یادگیری3
سه با حضور مطالعة منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهش در عرصه عمل، برگزاری نشست های فردی/ گروهی در سطح مدر

ای و هدایت آن صورت می گیرد. معلم راهنما یا  در دانشگاه با حضور استاد راهنما برای تحلیل و ارزیابی فرآیند یادگیری حرفه
استفاده از راهبردهای مشارکتی، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن 

 می کند. به تجربیات کمک

 . منابع آموزشی4

 منبع اصلی: ..............
 منبع فرعی: مقاالت و پژوهش های منتشر شده در فصلنامه ها و نشریات علمی و تخصصی

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5
ارزشیابی پایانی: در ارزشیابی فرآیند از خود ارزیابی مهارت آموز به عنوان راهبرد اصلی ارزیابی استفاده می شود. این ارزیابی باید 
مستند به شواهد برگرفته از عملکرد فرد در موقعیت های واقعی و یافته های علمی و پژوهشی باشد. ارزیابی پایانی با حضور 

راهنما در دو شکل قابل اجرا است: الف( حضور استادان راهنما و معلم راهنما در کالس درس مهارت آموز  معلم راهنما، استادان
ای؛ ب( ضبط تدریس مشاهده تدریس و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

ما و معلم راهنما و ارزیابی عملکرد در موقعیت واقعی و توسط داوطلب از تدریس واقعی و مشاهده آن توسط استادان راهن
 ای. برگزاری جلسه دفاع داوطلب از عملکرد حرفه

 نمره 8خودارزیابی مهارت آموز در قالب گزارش پایانی/ مقاله: 
 نمره  5ارائه یافته های داوطلب در قالب گزارش ارائه شود 

 نمره  6تدوین مقاله و پذیرش آن در همایش ها 
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 نمره  7ین مقاله و ارائه آن در مجالت علمی ترویجی تدو
 نمره 8تدوین مقاله و ارائه آن در مجالت علمی و پژوهشی 

نمره. این  5ای نمره، اجرای تدریس و دفاع از عملکرد حرفه 7ارزیابی استاد و معلم راهنما از عملکرد مهارت آموز در طول دوره 
 مهارت آموز در آزمون جامع لحاظ خواهد شد.  نمره  عیناً به عنوان بخشی از ارزیابی

 
  

 

 

 

 
 


