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معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

به نام آنکه فرصت داد ما را

دوره کارشناسی پیوستهدرسی برنامه 
یبدنتیتربآموزشرشته

)بازنگري شده(
ریزي تربیت معلمگروه هماهنگی برنامه

1395اردیبهشت ماه 5
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بازنگري برنامه درسی : موضوع

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی:عنوان برنامه درسی قبلی

24/02/1384: تاریخ تصویب

یبدنتیتربآموزش : عنوان بازنگري شده

05/02/1395: تاریخ بازنگري

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

تحقق اهداف اساسی نظام آموزش و پرورش و ایجاد شرایط الزم جهت بروز و توسعه ابعاد رشدي منتج از اجراي برنامه درسی، 
افرادي که . مندي از نیروي انسانی متعهد، آگاه و توانا ممکن نخواهد شدهها و امکانات، بدون بهربهترین برنامهحتی باوجود 

ریزي، مدیریتی و تدریس با دانش محتوایی تربیت بدنی، ابعاد هاي جسمانی، مهارتی، ارتباطی، برنامهضمن برخورداري از توانایی
لذا باتوجه به . هاي ارزشیابی آشنایی داشته باشندتدریس و مدیریت کالس و شیوههايرشدي، یادگیرندگان متنوع، شیوه

تر شدن آن و به منظور تامین نیاز آموزش و پرورش به گسترش و توسعه روزافزون تربیت بدنی و علوم ورزشی و تخصصی
د، برنامه دوره کارشناسی پیوسته معلمانی که از توانایی و تخصص الزم جهت آموزش تربیت بدنی در مدارس برخوردار باشن

در تدوین این برنامه به سند ملّی آموزش . موزش تربیت بدنی در دو گرایش پیش دبستانی و دبستانی و متوسطه تهیه شده استآ
.و پرورش و نظام جامع ورزش کشور، در چارچوب مصوبات و اهداف تربیت بدنی استناد شده است

منطق برنامه درسی 
وپـرورش وآمـوزش درنیادیبنتحولآغازویطرفازیجهانسطحدريریادگیوسالمتياستانداردهاسطحارتقاءبهتوجهبا

ـ موفقبهیابیدستيبرامختلفيهاعرصهدردیجديهامهارتودانشکسبگر،یدسويازدیجدیآموزشنظاماستقرار درتی
. استشدهریناپذاجتنابتیتربومیتعلامر

يهـا روشاصـول، کـرد، یرواهـداف، بـه يوتسـلط ویآگـاه سـطح ارتقـاء واستیدرسيهابرنامهياجرایاصلمحورمعلم
وبرنامـه موفـق ياجرابرینیتضمتواندیمبرنامهيمحتواويریادگیفرصتوتیموقعیسامانده،یابیارزش،يریادگی-یاددهی

.دیآشماربهآناهدافتحقق
هاي دانشی و روشی خود را ارتقا داده و با تحوالت علمی و متناسب با نیازهاي جامعه، تواناییاز اینرو، معلمان باید بتوانند همسو 

.از سوي دانش آموزان تدارك ببینند1العمرهاي یادگیري ماداممهارتعادات و کسب هاي یادگیري متنوعی را براي موقعیت
فرایند این . بدیهی است که تحقق این امر تا حد زیادي به کیفیت برنامه درسی معلمان و چگونگی آماده سازي آنان وابسته است

را در خود تقویت کرده و با دنبال نمودن تحوالت علمی و بکارگیري آن در »فکور بودن«باید به معلمان کمک کند تا عادت 
شناخت استعدادهاي دانش آموزان و هدایت آن اي و نیزدگیرنده مادام العمر در توسعه حرفهعرصه عمل، نقش خود را به عنوان یا

.ایفا کنند
ها و بازمهندسی سیاست«در راستاي ته آموزش تربیت بدنیبرنامه درسی  دوره کارشناسی پیوس«با عنایت به ضرورت فوق 

اي معلمان در سطح هاي حرفهدرسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزي و انطباق سطح شایستگیبازتنظیم اصول حاکم بر برنامه

تربیتی براي تقدم تزکیه بر تعلیم، غنی سازي محیط تربیتی و یادگیري، برنامه هاي درسی و تربیتی باید نقش مرجعیت معلم در هدایت (3-4اصل -1
همچنین زمینه ارتقاء صالحیت هاي . فعال سازي دانش آموزان در فرآیند یادگیري و تربیت پذیري و ترغیب آنان نسبت به یادگیري مستمر توجه نماید

برنامه هاي درسی و تربیتی باید زمینه کسب شایستگی ها و مهارت هاي الزم (3-9و اصل ) اي و تخصصی معلم را فراهم سازداعتقادي، اخالقی، حرفه
.10ص :1391ی، برنامه درسی ملّ) براي استمرار و معنادار شدن یادگیري و پیوستگی تجارب یادگیري در زندگی را براي دانش آموزان تأمین کنند
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ی و طراح» ی برنامه درسی تربیت معلمسند ملّ«و » 1....ملی و جهانی با مقتضیات الگوي برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت 
هاي ظرفیتکمک به بسط و توسعه... «از آنجا که در مبانی نظري سند تحول، نقش معلم در فرآیند تربیت . تدوین شده است

معلم باید بتواند ضمن .است»2...هاي مورد نیاز براي دستیابی به مراتبی از حیات طیبهکسب شایستگیوجودي دانش آموزان و 
هاي طبیعی در ورزش موجو در محل زندگی،می ایرانی در ورزش و معرفی ظرفیتاي اسالهآشنا کردن دانش آموزان با ارزش

لذا  هدف کلی .هاي جسمانی و حفظ و بهبود سالمت آموزش دهدمنابع را در جهت ارتقاي توانایینحوه بهره برداري بهینه از این
، 3هاي یادگیري استمربیان به منظور خلق فرصتايربیت بدنی، توسعه ظرفیت حرفهبرنامه درسی کارشناسی پیوسته آموزش ت

ها و ها، باورکه در آن امکان بکارگیري تجربیات شخصی و آزادي عمل یادگیرنده براي دستیابی به دانش پایه، پرورش مهارت
ی است، را هاي مورد انتظار در نظام آموزشیادگیرنده در دستیابی به شایستگیهایی که زمینه ساز عمل و تداوم عمل گرایش

. کندفراهم می

شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه درسی / اهداف

هـایی را  بـراي حـل مسـائل     راهبردهاي تدریس در حوزه هاي موضوعی تربیت بدنی،با کسب توانایی در زمینه روش.1
شود شناسایی کند و نتایج بکـارگیري راهبـرد هـا را در بهبـود یـادگیري      در فرایند تدریس با آن روبرو میآموزشی که

. دانش آموزان به همراه مالك هاي روشن مورد ارزیابی قرار دهد
ضـمن کـاربرد تـن سـالم بـراي      از سالم سازي تن به منظور یاري رساندن به روح سالم استفاده کرده و در دانش آموز.2

.دوران زندگی نیز مددکار او باشددر طولاعمال ذهنی در دوران تحصیل،
خالقیت و ایجاد قـدرت تـدبیر حرکـت    با ایجاد رشد فکري در مسیر ایجاد حس تیزبینی، پیش بینی، تحلیل مشکالت،.3

کند و با قرار دادن دانش آموز در موقعیت هاي خاص و واداشتن او به تشخیص موقعیت و هدایت او در توجیه موقعیت 
.بعد فکري وي کمک کندبر اساس اطالعات و معلومات اکتسابی پیشین به ارتقاءو قضاوت و نتیجه گیري 

بکارگیري قـوانین و مقـررات در عمـل را    فلسفه گروه و تحکیم گروه،فلسفه بازي،با توجیه قوانین و مقررات ورزشی،.4
.آموزش داده و دانش آموز را با مشکالت عملی در قالب بازي و مشارکت در جمع آشنا سازد

موجب شود تا دانش آموز عواطفی را بیـان کنـد کـه منطبـق بـا هنجارهـاي       با آموزش نحوه بیان احساس و عواطف،.5
.در این مقوله هدایت دانش آموز در مسیر تفهیم و گسترش ارزش هاي فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.اجتماعی است

ایجاد روحیه سـازگاري در مفهـوم خودسـازي بـراي     ها و رشته هاي ورزشی از پیش طراحی شده در با استفاده از بازي.6
.ایفاي نقش در صحنه اجتماع موثر باشد

از زبان آموزش براي سازمان دادن فرصت هاي یادگیري و کمک به دانش آموزان متناسب با ویژگی هاي آنان در .7
بصورت منعطف ....)نی باال و دانش آموزان با نیاز هاي ویژه، دانش آموزان با توانایی جسمانی و روا(هاي مختلف گروه

. استفاده کند

)ب1390:38ورایعالی انقالب فرهنگی، ش(» سند تحول بنیادین آموزش و پرورش«11هدف عملیاتی -١
.106رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران، الگوي زیر نظام تربیت معلم و منابع انسانی ص -2
را و ارزشیابی برنامه درسی معلم براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی مسئولیت تطبیق، تدوین، اج(5رویکرد برنامه درسی ملّی، نقش معلم، بند -3

.همان12، ص )و تربیتی در سطح کالس درس را بر عهده دارد
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هاي هاي اثر بخشی را براي موقعیتها و روش هاي علمی راه حلول و مبانی تربیت اسالمی و یافتهبا بکارگیري اص.8
اي خود را مورد ارزیابی قرار مدرسه شناسایی، و نتایج اجراي آن در بهبود عملکرد حرفه/تربیتی در سطح کالس درس 

. دهد
جربیات بتواند ماهیت کسب تبا درك فرآیند رشد شناختی و توانایی حل مساله دانش آموزان در رده هاي سنی مختلف،.9

یري را هـاي یـادگ  سوي دانش آموزان را تحلیل و فرصترسمی به دانش سازمان یافته از دست اول و تبدیل دانش غیر
. هاي شناختی آنان تدارك ببیندبراي توسعه توانایی

یف دورهتعر

هاي آموزش عالی وزات علوم، تحقیقات و فناوري اسـت کـه هـدف آن    یکی از دورهیبدنتیتربآموزشدوره کارشناسی پیوسته 
یی و متوسـطه ابتـدا دورهدرتربیت بـدنی آموزشيهافعالیتبهاشتغالجهتالزميهایستگیشاواجدکهتربیت معلمانی است 

.باشند

شرایط و ضوابط کلی پذیرش
دیپلم دوره دوم متوسطه / دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی-
دارا بودن سالمت جسمانی و عقالنی با تایید پزشک -
قبولی در آزمون ورودي-

طول دوره 
چهار سال می باشد و ارائه واحدها در هر نیم سال براساس آیین نامه آموزشی یبدنتیتربآموزشطول دوره کارشناسی پیوسته

.مربوطه خواهد بود

واحد هاي درسی
.واحد است150یبدنتیتربآموزشتعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته 

8و تخصصی واحد دروس 82واحد دروس تربیتی، 18واحد دروس تربیت اسالمی، 17واحد دروس عمومی، 25از این تعداد 
.باشدمیانتخابیدروس واحد
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یبدنتیتربآموزشتعداد واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته -1جدول 

تعداد واحدنوع درس
واحد6مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوريعمومی

واحد16معارف اسالمی
واحد3فرهنگیانویژه دانشگاه 

واحد17تربیت اسالمیتعلیم و 
واحد18تربیتی

واحد82تخصصی
واحد8انتخابی
اضافه بر سقف واحداختیاري
واحد150جمع
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فصل دوم
جداول دروس

تربیت اسالمی، تعلیم و دروس،عمومیول دروس اجد9مشتمل بر ،یبدنتیتربآموزشجداول دروس دوره کارشناسی پیوسته 
.باشدمیو دروس انتخابیتخصصیپایه،دروستربیتی، 

یبدنتیتربآموزشدوره کارشناسی پیوسته ي فناوروقاتیتحقعلوم،وزارتمصوبدروس عمومی -2جدول 

دروس معارف اسالمی عمومی دوره کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی-3جدول 

.یابداختصاص می» نگارش خالق«شود و یک واحد آن به درس ارائه می1+2صورت تفکیکی در دانشگاه فرهنگیان این درس به*
.از مجموعه دروس عمومی نمی باشند2و 1نی دانشجویان رشته آموزش تربیت بدنی ملزم به گذراندن دروس تربیت بد**

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد واحدعنوان درسدرس

ساعت
پیش نیاز

کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی 

48-348*زبان فارسی
48-348زبان انگلیسی
----**1تربیت بدنی 
----2تربیت بدنی 

96-696جمع

نوع 
شایستگی

کد 
عنوان درسگرایشدرس

تعداد 
واحد

توضیحاتساعت
2+14تعداد  (

)واحد الزامی کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

مبانی 
نظري 
اسالم

اندیشه اسالمی 
32-232)مبدا و معاد(1

انتخاب دو درس 
واحد4به ارزش 

اندیشه اسالمی 
نبوت و (2

)امامت
232-32

32-232انسان در اسالم
حقوق اجتماعی 
و سیاسی در 

اسالم
232-32

انتخاب یک 32-232فلسفه اخالق اخالق 
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با تکیه بر (اسالمی
)مباحث تربیتی

2درس به ارزش 
واحد

اخالق اسالمی 
مبانی و (

)مفاهیم
232-32

آیین زندگی 
اخالق (

)کاربردي
232-32

عرفان عملی 
32-232اسالمی

انقالب 
اسالمی

انقالب اسالمی 
32-232ایران

انتخاب یک 
2درس به ارزش 

واحد

آشنایی با 
قانون اساسی 

جمهوري 
اسالمی ایران

232-32

اندیشه سیاسی 
امام خمینی 

)ره(
232-32

تاریخ و 
تمدن 

اسالمی

تاریخ تحلیلی 
انتخاب یک 32-232صدر اسالم

2درس به ارزش 
واحد 32-232تاریخ امامت

آشنایی 
با منابع 
اسالمی

تفسیر 
انتخاب یک 32-232موضوعی قرآن

2درس به ارزش 
واحد

تفسیر 
موضوعی نهج 

البالغه
232-32



١٠

دوره کارشناسی پیوسته  آموزش تربیت بدنیانیفرهنگدانشگاهژهیویعمومدروس -4جدول 

یبدنتیتربآموزشوستهیپیکارشناسدورهیاسالمتیتربدروس تعلیم و -5جدول 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، این درس جزو دروس اجباري گروه معارف اسالمی قرار 03/04/1386مورخ 7073/2به استناد ابالغیه شماره -1
.دارد

ها و اجراي این درس در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مسئول تنظیم برنامه25/06/1392مورخ 93727/2به استناد ابالغیه شماره -2
.ها گروه معارف اسالمی استدانشگاه

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

تاریخ فرهنگ و تمدن 
الزامی32-1232اسالم و ایران

الزامی32-2232نواده و جمعیتدانش خا

256-16256جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسدرس

واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

بهداشت و صیانت از / سالمت
2163248محیط زیست

--**1نگارش خالق
13232نگارش علمی

3166480جمع

نوع 
تعداد عنوان درسکد درسشایستگی

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت اسالمی
تعلیم و تربی

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

)هاي تربیتساحت
23232

براساس (نظام تربیتی اسالم 
و ) ص(قرآن و روایات پیامبر 

))ع(اهل بیت 
34848

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

23232ا.ا.عمومی  در ج
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دوره کارشناسی پیوسته آموزش تربیت بدنی دروس تربیتی-6جدول 

با تاکید بر تربیت بدنی-1

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

با (اي معلم اخالق حرفه
34848)تاکید بر تربیت بدنی

و عمل تربیتی تاریخ اندیشه
در اسالم و ایران

آموزش تربیت بدنی به استناد مصوبه شوراي برنامه ریزي درسی این درس در رشته 
ها و اندیشمندان تربیت تاریخ اندیشه« شود و به جاي آن درس دانشگاه، ارائه نمی

.ارائه شده است) 7جدول (در مجموعه دروس تخصصی » بدنی در اسالم و ایران

نقش اجتماعی معلم از 
23232دیدگاه اسالم

17272272جمع

نوع 
شایستگی

کد 
درس

تعداد عنوان درس
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

علم تربیت

23232یتیتربیروانشناس
123232ی تربیتیشناسجامعه

نظریه هاي یادگیري و 
23232آموزش 

2163248هاي تدریس اصول و روش
هاي راهنمایی اصول و روش

2163248و مشاوره 
2163248ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

13232کاربرد هنر در آموزش 
13232کاربرد زبان در تربیت
23232مدیریت آموزشگاهی 

آموزش و پرورش تطبیقی 
هاي با تاکید بر دوره

تحصیلی
23232

18208160368جمع
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دوره کارشناسی پیوسته آموزش تربیت بدنی تخصصیدروس -7جدول 
نوع 

شایستگی
کد 
درس

تعداد عنوان درس
واحد

ساعت
پیش نیاز

کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

اصول و مبانی تربیت 
23232بدنی

23232آناتومی انسان

آناتومی 23232فیزیولوژي انسان 
انسان

فیزیولوژي 23232فیزیولوژي ورزش
انسان

ریاضیات پایه و 
مقدمات آمار

در تربیت بدنی
23232

ها و تاریخ اندیشه
اندیشمندان تربیت 
بدنی در اسالم و ایران

23232

مدیریت رویدادهاي 
23232ورزشی

آمادگی 126464میدانی ودو
1جسمانی 

آمادگی 26464شنا 
1جسمانی 

126464آمادگی جسمانی 

آمادگی 26464ژیمناستیک 
1جسمانی 

یادگیري و کنترل 
23232حرکتی 

حرکت شناسی و 
آناتومی 23232مقدمات بیومکانیک 

انسان

آناتومی 13232حرکات اصالحی
انسان

آناتومی 13232آسیب شناسی ورزشی
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انسان
تغذیه ورزشی و کنترل 

فیزیولوژي 23232وزن 
انسان

زبان عمومی23232زبان تخصصی

آمادگی 13232طناب بازي
1جسمانی 

آمادگی 26464والیبال 
1جسمانی 

آمادگی 26464بسکتبال
1جسمانی 

آمادگی 26464فوتسال
1جسمانی 

آمادگی 26464هندبال
1جسمانی 

آمادگی 26464بدمینتون
1جسمانی 

آمادگی 26464تنیس روي میز
1جسمانی 

1دوومیدانی 226464دوومیدانی 
/ فوتبال براي پسران

آمادگی 26464ایروبیک براي دختران
1جسمانی 

کشتی  براي پسران 
2آمادگی جسمانی / 

براي دختران
26464

آمادگی 
1جسمانی 

513528641216جمع

موضوعی
-

تربیتی

ریزي درسی در برنامه
23232آموزش تربیت بدنی

اصول و 
مبانی تربیت 

بدنی
طراحی آموزشی در 
23232آموزش تربیت بدنی

اصول و 
مبانی تربیت 

بدنی
سنجش و اندازه گیري  

ریاضیات 23232سازي در و آزمون
پایه و 
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مقدمات آمارتربیت بدنیآموزش 
در تربیت 

بدنی

الگوها و روش هاي 
آموزش تدریس در 
تربیت بدنی

23232

ریزي برنامه
درسی در 

آموزش 
تربیت بدنی

والیبال 26464آموزش والیبال
بسکتبال26464موزش بسکتبالآ

هندبال26464آموزش هندبال 
ژیمناستیک26464موزش ژیمناستیک آ

23232علم تمرین
پژوهش و توسعه 

پژوهش : 1ايحرفه
روایی

14848

ژوهش و توسعه پ
کنش: 2ايحرفه

پژوهی
14848

ژوهش و توسعه پ
درس: 3ايحرفه

پژوهی
14848

12128128ارورزي ک

سی شناروان
تربیتی، 
اصول و 

هاي روش
تدریس، 

پژوهش و 
توسعه 

: 1ايحرفه
پژوهش 

روایی
1کارورزي 22128128ارورزي ک
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1آموزش تربیت بدنیدروس انتخابی دوره کارشناسی پیوسته -8جدول 

.انتخاب نمایددروس انتخابی از جدول یعملواحد4ونظريواحد4به میزانباید دانشجو -1

32128128کارورزي 

، 2کارورزي 
طراحی 

آموزشی در 
آموزش 

تربیت بدنی
3کارورزي 42128128کارورزي 

ارنماي معلمی ک
2)پروژه(

به 
تشخیص 

استاد 
راهنما

-

پژوهش و 
توسعه 

:  2ايحرفه
کنش 
،پژوهی

پژوهش و 
توسعه 

: 3ايحرفه
درس پژوهی

1136-31160320144512جمع
2352-825121184144512جمع کل

کد نوع شایستگی
تعدادنام درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موض
وعی

نظري انتخابی

23232حقوق ورزشی
اوقات فراغت و 

فعالیت هاي فوق 
برنامه

23232

حفظ و نگهداري 
تاسیسات و اماکن 

ورزشی
23232

23232استعداد یابی ورزشی
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دروس اختیاري دوره کارشناسی پیوسته آموزش تربیت بدنی-9جدول 

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

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

نهضت داوطلبی و 
توسعه مشارکت ها 

در تربیت بدنی
23232

عملی 
انتخابی

13232شطرنج
13232اردوهاي ورزشی

- بازیهاي بومی
13232محلی

13232اسکیت
26464نجات غریق

ورزش تخصصی 
26464انفرادي

ورزش تخصصی 
26464اجتماعی

26464هاي رزمی         ورزش
22160378538جمع کل

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

هاي آشنایی با فرهنگ و  ارزش
1232دفاع مقدس

2232زندگی دانشجوییهاي مهارت

464جمع 
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)نیمسال8(توزیع پیشنهادي دروس در طول دوره تحصیلی چهارساله - 10جدول 

نوع 
درس

نیمسال تحصیلی

تعداد اول
تعداد دومواحد

تعداد سومواحد
تعداد چهارمواحد

تعداد پنجمواحد
تعداد ششمواحد

تعداد هفتمواحد
تعداد هشتمواحد

واحد

16(معارف اسالمی
واحد
(

اندیشه ن2آیین زندگی
اندیشه ن12اسالمی 

ن22اسالمی 
دانش 

خانواده و 
جمعیت

انقالب اسالمی ن2
ن2ایران

تاریخ 
تحلیلی 

صدر اسالم
ن2

تفسیر 
موضوعی 

قرآن 
ن2

تاریخ 
فرهنگ و 

تمدن 
اسالمی

ن2

عموم
9(ی

واحد
زبان  ن2زبان فارسی--)

ن3انگلیسی
بهداش/سالمت

ت و صیانت از 
محیط زیست

+ن1
ع1

نگارش 
--ع1علمی 

نگارش --
-----ع1خالق 

تربیت اسالمی 
)17

واحد
یتیتربرهیس)

اهلوامبریپ
) ع(تیب
بهباتوجه(

ومراحل
يهاساحت

)تیترب

ن2

نظام تربیتی 
اسالم 

براساس (
قرآن و 
روایات  

معصومین 
))ع(

ن3
فلسفه 

تربیت در  
ا.ا.ج

ن3

فلسفه 
تربیت 

رسمی و 
عمومی  در 

ا.ا.ج

ن2
اسناد، قوانین و 

آموزش سازمان 
و پرورش در 

ا.ا.ج
-ن2

اخالق
ايحرفه

معلم
ن3

نقش
یاجتماع
ازمعلم

دگاهید
اسالم

ن2

18(تربیتی
واحد
(

روانشناسی 
ن2تربیتی

نظریه هاي 
یادگیري و 

آموزش
ن2

واصول
يهاروش

سیتدر
ع1+ن1

از  ارزشیابی 
ع1+ن1یادگیري

آموزش و 
پرورش تطبیقی 

با تاکید بر 
هاي دوره

-ن2
جامعه 

شناسی 
با (تربیتی

تاکید بر 
ن2
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تربیت تحصیلی
)بدنی

اصول و 
هايروش

راهنمایی و 
مشاوره

+ن1
ع1

کاربرد هنر 
مدیریت ع1در آموزش 

زبانکاربرد ن2آموزشگاهی 
----ع1تربیت در

تخصصی
تربیتی

)واحد31(

-

پژوهش و 
توسعه 

: 1ايحرفه
پژوهش 

روایی

-ك1
ریزي برنامه

درسی در 
آموزش 

تربیت بدنی
ع2آموزش والیبالن2

سنجش و 
اندازه 

گیري  و 
- آزمون

سازي در 
آموزش 
تربیت 

بدنی

آموزش ن2
آموزش ع2بسکتبال

ع2هندبال

12کارورزي ---
الگوها و روش 

هاي تدریس در 
آموزش تربیت 

بدنی
ن2

پژوهش و 
توسعه 

: 2ايحرفه
کنش

پژوهی

ن2علم تمرینك1
کارنماي 

معلمی 
)پروژه(

2

آموزش ----
پژوهش و 32کارورزي ع2استیکژیمن

ك1توسعه 
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: 3ايحرفه
درس 
پژوهی

----
طراحی 

آموزشی در 
آموزش تربیت 

بدنی
-42کارورزي -ن2

--22کارورزي----

تخصصی
)واحد51(

اصول و 
مبانی تربیت 

بدنی
فیزیولوژي ن2

فیزیولوژي ن2انسان
ن2انتخابی نظريع2ژیمناستیکن2ورزش

یادگیري و 
کنترل 
حرکتی

ع2هندبالن2
مدیریت 

رویدادهاي 
ورزشی

ن2

می آناتو
دو و میدانی ن2انسان

ع2شناع12
حرکت 

شناسی و 
مقدمات 

بیومکانیک
ن2

تغذیه 
ورزشی و 

کنترل وزن
زبان ن2

حرکات ن2تخصصی
ع1اصالحی

ریاضیات پایه
و مقدمات 

آمار در تربیت 
بدنی

ن2
آسیب 
شناسی 
ورزشی

ع1
: پسران

/ فوتبال 
:  دختران

ایروبیک
انتخابی ع2بسکتبال-ع2والیبالع2

انتخابی ن2نظري
ع2عملی

آمادگی 
: دخترانع12جسمانی 

میدانی ودوع2آمادگی 
انتخابی ع2بدمینتون-ع22

عملی
ع1طناب بازيع2
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اخذ بیش از سه درس عملی در هر ترم ممنوع بوده و در شرایط خاص با نظر استاد راهنما امکانپذیر است.
عملی در برنامه روزانه دانشجومعلمان ممنوع استاخذ بیش از دو  درس.
شوددروس انتخابی عملی براساس امکانات و فضاهاي موجود و نظر گروه آموزشی ارائه می.

2جسمانی 
: پسران/ 

کشتی
تاریخ 

ها و یشهاند
اندیشمندان 
تربیت بدنی 
در اسالم و 

ایران

تنیس روي ن2
-ع2فوتسال--ع2میز

جمع 
1818202020182016واحد

1591212138118نظري

38865766عملی
-11---1-کارگاهی
-2222---کارورزي

2-------پروژه
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فصل سوم
سرفصل دروس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اي معنادار با سازند تا دانشجو بتواند آنچه آموخته است را به گونهاي فراهم میزمینهتعریف ارائه شده براي سواد سالمت، 
دي، تفکر انتقادي و هاي فردي، بین فرهایی مهارتهمچنین با انجام چنین فعالیت. بافت واقعی زندگی خود پیوند بزند

چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمت بایستی حفظ محیط زیست سالم نیز مورد عالوه بر این، . یابدخالق در او پرورش می
.گیرد، بخشی از این واحد درسی نیز به صیانت از محیط زیست اختصاص یافته استتوجه قرار 

سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست: نام درسمشخصات درس
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عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

)عملی- نظري(

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

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

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

3سطح 2سطح 1سطح هامالكشایستگی اساسی
دریافت و انتقال 
اطالعات سالمت

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر اطالعات 

تواند کسب نماید اما نمی
آن را به دیگران انتقال 

.دهد

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

.انتقال دهد

توانسته است از منابع 
معتبر متعدد و 

اطالعات کسب نماید 
هاي کارآمد و به شیوه

آن را به دیگران 
.انتقال دهد

توانسته است یک برنامه برنامه سالمت
سالمت براي خود یا 

آموزان طراحی، اجرا دانش
و ارزشیابی کند اما 

تواند اثربخشی آن را نمی
.مشخص سازد

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

.اثربخشی آن را مشخص سازد

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

اي روشن گونه
اثربخشی آن را 

. مشخص سازد

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

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت
مبانی سالمت: بخش نخست

معارفه و آشنایی اول

هاي مختلف مرتبط با سالمت؛ آشنایی با مدرس، دانشجویان و سرفصل درس؛ معرفی مفهوم
.رویکردهاي سالمت همگانیآشنایی با تاریخ تحول علم سالمت همگانی و 
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)1+2(

ساعت

)در کالس(تکلیف عملی با مفاهیم پایه
شود را ها ارزش محسوب میاي پنج الویت که براي آناز دانشجویان بخواهید روي برگه

ها جایی یادداشت کنند و سپس همراه آنان بررسی کنید آیا سالمتی در میان این الویت
دارد؟

ئه دهند و با تکیه بر دانشِ پیشینِ از دانشجویان بخواهید تعریف خود را از سالمت ارا
.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،هاي پیشین، نویسی و ترسیم چشم انداز، تجربه

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

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

دوم
)1+2(

سنجش نیازهاي 
سالمت

.گوناگون سنجش نیازهاي سالمتهاي تعریف نیاز؛ انواع نیازها؛ شیوه

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

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

سوم
)1+2(

معرفی 
هاي نمایهپایگاه

اطالعات سالمت

هاهاي اطالعات سالمت و چگونگی استفاده از آنانواع پایگاه
:11)در کالس(تکلیف عملی 

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

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

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

.این جلسه باید در مکانی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و اینترنت وجود دارد. 11
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چهارم 
)1+2(

و پنجم 
)1+2(

هاي بیماري
غیرواگیر

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

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

هاي پیشگیري کننده، زا، عالئم هشدار دهنده، گامسرطانتعریف سرطان، عوامل:سرطان
.هاي شایع در ایراناهمیت تشخیص زود هنگام، سرطان

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

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

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

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

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

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

:در محیط کالس
:در راهروها

:در حیاط مدرسه
:هاي بهداشتیدر سرویس

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

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

متارتقاي سال: بخش سوم

ششم
)1+2(

و هفتم 
)1+2(

تغذیه سالم
فعالیت بدنی

 سیگار و
دخانیات

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

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

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

هاي تحرکی در ایجاد بیماريندي آن؛ نقش بیبتعریف فعالیت بدنی و  گروه:فعالیت بدنی
هاي بدنی در میان زنان و مردان ایرانی، اثرات سودمند فعالیت مختلف، وضعیت میزان فعالیت

بدنی بر بدن، میزان فعالیت بدنی توصیه شده براي گروه هاي سنی گوناگون، هرم فعالیت بدنی
ها؛ طبقه بندي انواع مواد، عالئم و بیماريرابطه سیگار و مرگ و میر و :الکل و دخانیات

هاي مصرف مواد و الکل؛ مبانی و اصول پیشگیرينشانه
یک هفته پیش از ارائه این موضوع، دانشجویان موظف هستند در جدول :تکلیف عملی

ي خود را ثبت و مقدار تقریبی آن را یادداشت کنند و موجود در پیوست، برنامه غذایی یک هفته
بیان شد دانشجویان بر » هاي غذاییاصول تغذیه سالم و گروه«پس از آنکه . بیاورندبه کالس

. هاي غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازندو گروه12اساس واحد غذایی مورد نیاز
از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعالیت بدنی : تکلیف عملی
.خود تنظیم کنند و به کالس آورندبراي یک هفته 
رقم به دست . از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند: تکلیف عملی

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

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

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

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

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

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

)بهداشت فردي(سالمت جسمانی : بخش چهارم

هشتم 
و ) 1+2(

نهم 
)1+2(

سالمت جسمانی 
بهداشت فردي (

)هاو بیماري

مراقبت ؛ )اهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشوي دست(بهداشت دست و پاها
پوست و مو، آشنایی و چگونگی برخورد با مشکالت ساختمان و عملکرد(از پوست و مو

ساختمان کره چشم، (هامراقبت از چشم،)شایع پوست و مو، اکنه، شوره سر، اگزما
هامراقبت از گوش؛ )مشکالت متداول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت اسنلن

؛ )ش نجواساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با آزمای(
بهداشت ). هایی براي بهتر خوابیدناهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام(بهداشت خواب

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

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

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

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

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

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

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

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

چگونگی حمله ویروس اچ آي وي به بدن، تفاوت اچ آي وي و ایدز، (ایدز / اچ آي وي 
)هاي تشخیصهاي پیشگیري، راههاي انتقال، عقاید غلط، راهراه

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

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

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

.آموزان را به رعایت یکی از موضوعات مرتبط با بهداشت فردي تشویق کننددانش
د و تصور هاي کوچک قرار بگیرناز دانشجویان بخواهید در گروه: )در کالس(تکلیف عملی 

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

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

هاي انگلی کرمک، آسکاریوز،  ژیاردیوز، یا سالک مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره را با بیماري
.آشنا سازند

آموز از دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوي دست به دانش: 1فعالیت پیشنهادي 
.را در کالس به صورت عملی نمایش دهند

از دانشجویان بخواهید بازي مار و پله که سازمان یونیسف براي : 2نهادي فعالیت پیش
آموزان طراحی کرده است را با بافت خود متناسب کنند و ها براي دانشآموزش شستن دست

.بازي جدید را به کالس عرضه کنند
ي ي آنها مکانی برااز دانشجویان بخواهید که تصور کنند در مدرسه: 3فعالیت پیشنهادي 

. از آنها بخواهید راهکارهایی بیاندیشند که بر این محدودیت فائق آیند. شستن دست وجود ندارد
.راهکارهاي خود را به صورت نقاشی، عکاسی، گزارش کتبی و غیره به کالس ارائه دهند

از دانشجویان بخواهید بررسی :براي دانشجویان خوابگاهی: 4فعالیت پیشنهادي 
گاهی باید چه نکاتی را پیرامون بهداشت خواب بیاموزند؟ کنند دانشجویان خواب



٢٨

موانعی که بر سر راه حفظ : براي دانشجویان غیرخوابگاهی: 5فعالیت پیشنهادي 
بهداشت خواب شما وجود دارد را شناسایی کنید و سپس راهکارهایی براي از میان برداشتن 

.ها ارائه دهیدآن
سالمت روان: بخش پنجم

دهم 
)1+2(

سالمت روان و 
مدرسه

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

اختاللتوجه؛کمبودوفعالیبیشیادگیري؛ اختاللاختالالتخودکشی؛افسردگی؛ اضطراب؛
لجبازي؛ صرع؛وجوییمقابله

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

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

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

سالمت اجتماعی: بخش ششم
یازدهم

سالمت اجتماعی )1+2(
و مدرسه

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

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

.هاي خود را در قالب گزارشی کوتاه به کالس ارائه دهند؟ یافته.کاري انجام خواهند داد
سالمت در متن: بخش هفتم

دوازدهم
)1+2(

سواد سالمت، 
شناسنامه 
سالمت 

آموزي، دانش
مدارس مروج 

سالمت

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

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

این شناسنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ 
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صیانت از محیط زیست: بخش هشتم

سیزدهم
شناخت محیط )1+2(

زیست

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

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

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

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

چهارده
م

)1+2(

شناخت انواع 
آلودگی ها و 

اثرات محیط 
زیستی

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

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

براي بازدید از یک کارخانه، تصفیه خانه، مرکز شیتدارك سفري آموز: فعالیت خاص
بازیافت، تهیه کمپوست یا غیره

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

پانزدهم
)1+2(

حفاظت شناخت 
و حمایت از 
محیط زیست

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

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

نمایش فیلم یا اسالیدي در زمینه انواع شیوه هاي حفاظتی: فعالیت خاص
از دانشجویان بخواهید که به جامعه کوچکی برحسب انتخاب خود، یک یا چند روش : تکلیف

حفاظت و شیوه صحیح مصرف را آموزش دهند و بازخورد آموزش هاي خود و میزان همکاري 
.را گزارش دهندجامعه مخاطب 
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شانزدهم
)1+2(

ارائه مبانی 
آموزش محیط 

زیست و شناخت 
روش ها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

منابع آموزشی-4
.باشددر دست تالیف می: منبع اصلی

.موجود استتقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست -13
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
:ارزشیابی پایانی از چند بخش تشکیل شده است: ارزشیابی پایانی
سهم این آزمون پنجاه درصد است: آزمون پایانی.
ها و پیامهاي طراحی شده هاي یادگیري انجام شده توسط دانشجو و برنامهتمام فعالیت: کارارزشیابی پوشه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................دهید؟ چه نمره اي می
...............دهید؟خود میاي به چه نمره) 9(اي در کالس انجام داده اید از صفر تا بیست اگر ارائه

 هاي میزان مشارکت در جلسه(در طول این نیمسال، میزان فعال بودن شما در جلسات آموزشی چقدر تغییر پیدا کرد
از صفر تا بیست به میزان تغییر پدید آمده نمره ). آخر را با میزان مشارکت در نخستین جلسه مقایسه بفرمایید
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پیوست
:جدول الف

غذاییوعده 
نان، غالت، برنج، ماکارونی 

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

شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

یکشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

دوشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

سه شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

چهارشن
به

صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

شنبهپنج
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

جمعه

صبحانه

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

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

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

اي است براي نگاشتن روان و هاي مختلف نه تنها  مقدمهنگارش خالق براي دانشجویان رشته. فرهنگی همراه بوده است
در تخیل مثبت تقویت نموده، زمینه را براي پرورش سنجیدة متون علمی بلکه فرصتی است که ذهن، زبان و قلم دانشجویان را

.  نمایدمفاهیم علمی، تخصصی و همچنین نگارش ساده، روان، پخته و سخته مهیا می
مشخصات درس

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

ندارد: پیشنیاز

نگارش خالق: نام درس

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

:شایستگی اساسی
3سطح2سطح1سطح هامالك

دانش نگارش 
خالقانه

دانشجو بتواند
معیارهاي زبان و بیـان  
خالقانــه و هنــري را  
بیــــاموزد و انــــواع  

ــب ــاي قالــ آن را هــ
بشناسد

دانشجو بتواند
هـاي  بر اسـاس آموختـه  

نظري و قیاسـی تفـاوت   
کلی دو متن خالق و غیر 
خالق را تبیین و تشـریح  

.کند

دانشجو بتواند
ــتقرایی   ــرد اس ــا رویک ب
عواملی را که یک متن 
ــه   ــري خالقان ــه اث را ب

کنـد در یـک   تبدیل می
متن مشـخص هنـري،   

.شناسایی کند
آفرینش متن 

خالقانه
هـاي  بر اساس آموخته

ــایی  ــه شــده و توان ارائ
ــی   ــی، متن ــارش ذهن ب
خـــالق در یکـــی از  

هــاي مربــوط  قالــب

ــتن    ــت م ــزان خالقی می
نگاشــته خــود را ارزیــابی 

.نماید

ــه   ــاس دو مرحل ــر اس ب
پیشین، نگاشتۀ خـود را  
با رویکرد هنري و ادبی 

ــرایش    ــاالیش و ویـ پـ
.نماید
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.بیافریند

گزارشـــی تحلیلـــی ازنقد و تحلیل
یــک نگاشــتۀ ادبــی و 
هنري مشـخص ارائـه   

.کند

متن هنري را نقد نماید و 
عوامل سازنده و ناسازگار 
آن را تبیـــین و تشـــریح 

.کند

متن نقد شده را با دیگر 
متــون همـــان قالـــب  
مقایسه و ارزیابی نمایـد  
ــدگاه خــود  ــاره دی و درب

.استدالل کند

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

بحث
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درس

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

بحث گروهی- 
پاسخ فردي به پرسـش  - 

ها
ــد  -  ــارکت در فراینـ مشـ

یادگیري

معرفی چند اثـر ادبـی یـا هنـري و     
تــاثیر آن در اندیشــه و فرهنــگ   

جامعه

تشــریح اهمیــت و نقــش زبــان دردوم
بینی و افق اندیشگی و رفتـار  جهان
آدمی

ــش -  ــه پرس ــخ ب ــا پاس ه
دربارة نفوذ و تاثیر زبان

ــد  -  ــارکت در فراینـ مشـ
یادگیري

گزارشی از تناسب زبـان و اندیشـه   
در متون هنري و خالق

تبیین تفاوت و تمایز بین زبان و سوم
گفتار و نوشتار

مشارکت در کار گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 
نمونه از زبـان  ارائه چند - 

ــتاري و   ــاري و نوش گفت
هاتشریح تفاوت آن

هاي علمـی  ارائه گزارشی از فعالیت
به زبان گفتار و تبدیل آن به زبـان  

نوشتار

تشریح تفاوت زبان ادبی با زبـان  چهارم
علمی

خوانش دو متن ادبـی و  - 
علمی 

ــارة -  بحــث گروهــی درب
ــاوت هــاي دو تبیــین تف

متن

تمایز بـین  تهیه گزارشی مکتوب از 
دو مــتن ادبــی و علمــی و عناصــر 

متمایز کنندة آن

ــل نوشــتار خــالق؛  پنجم ــین عوام تبی
زبان، بیان، صور خیال

بحث گروهی -
ــی و  - ــتن ادب ــوانش م خ

مشـــــخص کـــــردن 

گانـه نوشـتار   بررسی مشخصات سه
ــعراي    ــار ش ــی از آث ــالق در یک خ

.معاصر در قالب گزارش مکتوب
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مشخصات زبانی، بیـانی  
و صور خیال

تشریح عناصر مربوط به خالقیت ششم
زبانی، بیانی، و صور خیال 

خوانش متن ادبی- 
مشخص کردن عناصـر  - 

هنري در متن

هـاي  مشخص کـردن دقیـق آرایـه   
ادبی یک متن مشخص هنري

هاي ادبی که بیشترین معرفی قالبهفتم
کاربرد را در نگارش خالق دارند

بحث گروهی- 
خوانش بخشـی از چنـد   - 

متن
قالــب مشـخص کــردن - 

آن

تهیه گزارشی از یک کتاب درسـی  
مربوط به ادبیات فارسـی و تشـریح   

هاتفاوت ساختاري و قالب درس

تبیین کلی قالب داسـتان، اهمیـت   هشتم
ــر   ــالق و عناص ــارش خ آن در نگ

داستان

بحث گروهی- 
ــتان -  ــک داس ــوانش ی خ

کوتاه کوتاه و مشـخص  
کردن عناصر آن

تهیه نمایۀ جدولی از عناصـر یـک   
کوتاهداستان

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

اي از آثار داستانی یکـی  تهیه نمایه
ــر و   ــان معاصـ ــتان نویسـ از داسـ

بندي قالبی آندسته
بحث گروهی- توضیح قالب داستان بلند و رماندهم 

هاپاسخ به پرسش- 
ــتان    ــدولی از داس ــاي ج ــه نم تهی

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

روساخت قطعه ادبی با 
داستان و شعر

ارائۀ داسـتان کوتـاه کوتـاه و یـک     
قطعــۀ ادبــی بــر اســاس تجربیــات 

دانشجو
ــس و  دوازدهم ــدیث نف ــاختار ح ــی س معرف

نویسـی، روزنگـار و تفـاوت    خاطره
هاآن

بحث گروهی- 
هایی در متنخوانش - 

هاي خاطره، قالب
روزنگار، و حدیث نفس

هایی کوتاه در سـه قالـب   ارائه متن
یاد شده بر اساس نگارش خالقانه

نویســی و تشــریح قالــب ســفرنامهسیزدهم
مشخصات آن 

خوانش بخشـی از یـک   - 
سفرنامه

ــاره -  ــین و بحــث درب تبی
مشخصات آن

اي کوتاه بر اساس نگاشتن سفرنامه
نویسیسفرنامهساختار 

ــر  چهاردهم ــی ب ــاتی از نقــد ادب تشــریح کلی
اساس زبان، بیـان و  صـور خیـال    

ــارة -  بحــث گروهــی درب
معیارهاي نقد

نقدگروهی قطعه ادبی و - 

شعر و داستان کوتاه اي ازنقد قطعه
نویسندگان برجسته معاصر
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شــــعري از شــــاعران ادبی 
کالسیک

ــاربرد  پانزدهم ــتی و کــ ــیح چیســ توضــ
نوشت و تفـاوت آن  نامۀ خودزندگی

نامه نویسیبا زندگی

ــه-  ــوانش نمونـ اي از خـ
نامۀ خود نوشتزندگی

ــارة -  بحــث گروهــی درب
هـاي ایـن نـوع    ویژگـی 

هاي دیگرنوشته با قالب

ارائه گزارشـی مکتـوب از خـوانش    
نامــۀ خودنوشــت و تشــریح زنــدگی

تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن

ادبی بحث شـده  هاي مقایسۀ قالبشانزدهم
هـا در بافـت   و مقایسه کـارکرد آن 

فرهنگی و هنري و  اجتماعی

ــاره - بحــث گروهــی درب
هاي شخصـی در  تجربه

نگارش خالق

تهیۀ سیاهۀ رفتار کار در کالس

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
.هاي آموزشی توسط دانشجونگاري تجربهوقایع. 3.1
.روزانههاي تهیه روزنگار تجربه. 3.2
.با هدف تقویت ذخیرة زبانی، بیانی و خیالی دانشجو-معاصر و کالسیک-حفظ بخشی از متون نظم و نثر مسلط ادبی. 3.3
هاي ادبی در هاي کوتاه در قالب و انواع ادبی آموخته در مباحث نظري با تکیه بر آفرینش هنري و کاربرد آرایهنگاشتن متن. 3.4
.آن

.ی و هنري ممتاز با تکیه بر خوانش صحیح و درك لذت هنري آنخوانش آثار ادب. 3.5
.هاي عاطفی و هنري از خوانش متون  هنري معاصر و کالسیکگزارش تجربه.  3.6

:منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

].دفتر نخست[1382. سمت. تهران. چاپ چهارم. نگارش و ویرایش. سمیعی احمد-
. )یحیوضـ و تیقیطـب ت( یائو اروپیارسـ فیادباتطـالح و اصـ میاهفمهامن؛ واژهفرهنگ اصـطالحات ادبـی  . امیداد س-

.1385. درواریم. رانته.راست سوموی

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

. نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
. نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند
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. نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می 

. هاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . شود
:نکاتسایر 

اي و در این واحد درسی، تشریح فنون و مهارت نگارش خالق از عناصر آن گرفته تا قالب و انواع آن، به منزلۀ آموزش حرفـه 
. نمایـد تخصصی آن به دانشجویان نیست؛ چه این هدف براي دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی منطقـی و معقـول مـی   

در نگارش خالق باید بر خوانش آثار بدیع، تجربه زیباشناسـی، دریافـت هنـري و    تبیین و تشریح مدرس و تکالیف دانشجویی
هاي اي که تجربهبخش نماید به گونهعاطفی دانشجو تکیه داشته باشد و راه را براي کسب و دریافت این تجربه هموار و لذت

.تر سازدمایهیاد شده افق فرهنگی، ذوقی و هنري وي را نسبت به نگارش خالق و زیباشناسانه پر
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»نگارش علمی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
مراودات علمی و . هاي زیست بشري متمایز استهاي علمی و تخصصی از دیگر دورهافزون دادهدنیاي معاصر با پیشرفت روز

واحد درسی . گیري نگارش علمی واحد، ضروري و قابل پیگیري استجهانی با به کارهاي علمی داخلی و تخصصی با دیگر افق
هاي نگارشی علمی را بیاموزند تا عالوه بر مشارکت با زبان اي است که در آن دانشجویان باید شایستگینگارش علمی بایسته

.، استفاده نمایندهاي مربوطهاي علمی حوزههاي علمی و تخصصی، از دادهسخته و سنجیده در افق

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

ندارد: پیشنیاز

نگارش علمی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو می تواند: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.به اهمیت نگارش علمی را در ارائه و کسب دانش تخصصی حوزة مربوط، پی ببرد-
.تمایز نگارش علمی و تخصصی را با دیگر انواع نگارش، شناسایی و تحلیل کند-
.اصول و قواعد کلی نوشتن علمی را تبیین کند-
.اجزاي مختلف نگاشتۀ علمی را بیاموزد-
به ... توانایی و دانش خود را در نگارش متون علمی اعم از مقاله، گزارش، پیشنهاده و -

.کار گیرد
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

اي دانش پایه
نگارش علمی

ــد؛   ــجو بتوانـ دانشـ
ــان و   ــاي زب معیاره
بیان نگارش علمـی  
ــه و  را آموختــــــ

هاي نوشـتاري  قالب
.مربوط را بشناسد

دانشجو بتواند؛
هـاي  بر اساس آموخته

نظري و رویکرد قیاسی 
ــتن   ــی دو م ــاوت کل تف
علمی و غیـر علمـی را   

.تبیین و تشریح نماید

دانشجو بتواند؛ 
ــتقرایی   ــد اسـ ــا دیـ بـ

تک عوامل سازنده تک
ــب ــته  و قال ــاي نوش ه

علمی را در یـک مـتن   
ــی،   ــخص تخصص مش

.شناسایی و تبیین کند
نگارش متن 

علمی
بــــــر اســــــاس 

هاي پیشـین  آموخته
ــته ــی نگاش اي علم

.بنویسد

میــزان توانــایی نوشــتۀ 
ــد و   ــود را نق ــی خ علم

.ارزیابی نماید

ــۀ  ــر اســاس دو مرحل ب
پیشین نوشـتۀ خـود را   
ــاالیش  ــرایش و پـ ویـ

.نماید
بـــــراي نظـــــرات و نوشتۀ علمی را از لحاظ اي علمــی از نوشــتهنقد و تحلیل
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ــی و  ــر ویژگـ منظـ
ــاختاري   ــل س مراح

.تحلیل کند

زبــان، بیــان، فنــی و   
عناصر سازگار و ناسـاز  

.تشریح کند

هـــاي خـــود، دیــدگاه 
.استدالل کند

درس و ساختار آنهاي یادگیري، محتواي فرصت. 2
ــت  نوبـ

بحث
محتواي درس

تکالیف یادگیري
تکالیف عملکردي

تعریف زبـان، گفتـار، نوشـتار و    اول
.هاتفاوت بین آن

شرکت در فرایند یادگیري- 
هاپاسخ به پرسش- 

گفتـاري  (ارائه متنی دوسویه 
از ) بـــــه نوشـــــتاري

تجربیـــات آموزشـــی  
.دانشجو

ــژوهش و دوم ــانی پ ــا مب آشــنایی ب
عمـومی، دانشـگاهی و   نگارش 

.اخالق پژوهش

بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 
مشارکت در فرآیند یادگیري- 

ارائه خالصه چکیـده از چنـد   
متن علمی و مشـخص  

.هاي آنکردن ویژگی
تشریح زبـان و لحـن نگـارش    سوم

علمــی، دســتور خــط فارســی و 
.هاي نگارشینشانه

بحث گروهی- 
هـایی از  بحث دربـارة نمونـه  - 

ــازواري  خــــــط و ناســــ
گــذاري در چنــد مــتن نشــانه

علمی ارائه شده

هایی از متـون علمـی   ارائۀ بخش
که داراي سازواري و ناسازي خط 

.و نگارش علمی است

ــاختار و  چهارم ــیح س ــین و توض تبی
پـاراگراف  (انواع بنـد نویسـی  

).نویسی

مشارکت در کار گروهی- 
هــاي مشــخص نمــودن بنــد- 

نوشتۀ علمی؛ ارائـه شـده در   
.بحث

گزارشی مکتـوب از سـاختار   تهیه 
ــی و   ــتن علم ــک م ــی ی بندنویس

.شناسی آنآسیب

تشــریح  مراحــل نگــارش    پنجم
ســـازي، علمـــی؛ مســـئله 

چهارچوب نظـري و طراحـی   
.هاپرسش

هاپاسخ به پرسش- 
بحث و نظـر دربـارة اجـزاي     - 

تشریح شـده در  یـک مـتن    
.مشخص علمی

انتخــاب یــک موضــوع علمــی و 
نگاشتن اجزاي ساختاري تشـریح  

.شدة بحث

تشــریح مرحلــۀ پیشــینه و   ششم
.معرفی روش تحقیق

بحث گروهی-
ها پاسخ به پرسش-

نگاشتن پیشـینه و روش تحقیـق   
.در ارتباط با موضوع پیشین

آشنایی با نگـارش پیشـنهادة   هفتم
.پژوهش

بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

.نگاشتن پیشینۀ تحقیق
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برداريآشنایی با فنون یادداشتهشتم
.بندي آنو طبقه

ــود  -  ــیب نب ــارة آس ــث درب بح
ــت ــیر  یادداش ــرداري در س ب

مطالعه و پژوهش

برداري و هاي یادداشتتهیه فیش
.بندي آنطبقه

تبیین ساختار و اجزاي مقـاالت  نهم
علمی

تشخیص مراحـل سـاختاري   - 
یک متن علمی

تهیــۀ نمایــه جــدولی از انــواع    
الگوهاي مقاالت علمی و تشـریح  

.آن 
ــۀ  دهم ــاختمان مقالـ ــیف سـ توصـ

.پژوهشی و علمی
ــی و    شرکت در بحث گروهی-  ــه علم ــده مقال ــه چکی تهی

.مشخص کردن ساختمان آن
شناسی در توضیح اهمیت مرجعیازدهم 

نگارش علمی و معرفـی  انـواع   
.آن

تهیه گـزارش از نوشـتۀ علمـی و    مشارکت در کار گروهی- 
تشریح و بررسی نحوة ارائۀ منـابع  

.آن
ــتناد در دوازدهم ــت اسـ ــریح اهمیـ تشـ

ــواع نقــل و  نگــارش علمــی، ان
.ارجاع نویسی

ــارة  هاپاسخ به پرسش-  ــرانس گروهــی درب ــۀ کنف ارائ
.هاي علمیسرقت

توضیح الگوهاي مستندسازي و سیزدهم
نویسی از متـون فارسـی،   مرجع

.عربی،  التین و مجازي

ــارة مشارکت در کار گروهی-  ــرانس گروهــی درب ــۀ کنف ارائ
ــباهت  ــاوت و ش ــاع  تف ــاي ارج ه

نویسی از متـون التـین، فارسـی،     
. عربی و مجازي

تشریح گزارش علمی و مراحل چهاردهم
هاپاسخ به پرسش- . آن

تهیۀ گزارش از تجربـه علمـی یـا    
.آموزشی

نگاري علمی و بحـث  خوانش یک تکنگاري علمیآشنایی با تکپانزدهم
آندربارة 

نگـــاري علمـــی از ارائـــۀ تـــک
.تجربیات آموزشی یا علمی

ســازي در انــواع تشــریح نمایــهشانزدهم
هـاي  هاي علمی و پایگاهنشریه

.استنادي
شرکت در بحث گروهی- 

ــیاهۀ   ــار و سـ ــۀ کـ ــه پوشـ تهیـ
.هاي کالسفعالیت

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

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

دانشـگاه شـهید   . کرمـان . نگارش علمی؛ راهنماي نگارش گزارش پژوهش، پایان نامه، رساله و مقاله. ـ موسی پور، نعمت اله
.1392. باهنر

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

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

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

نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می 

. هاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . شود



٤٢

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

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

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

است و رهنمودهاي عملی فراوانی براي معلمان دارد و چون چراغی فروزان راهنماي معلمان در فعالیتهـاي تعلـیم و تربیتـی    
در این واحد معلمان با اصول و روشهاي تربیتی پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اهـل بیـت علـیهم السـالم در سـه      . آنان است

یابنـد وضـعیت مطلـوب تربیتـی بـراي      احت تربیت اعتقادي، تربیت عبادي و تربیـت اخالقـی آشـنا شـده و توانـایی مـی      س
ها و اقدامات رایج تربیتی را بر اساس معیارهاي به دست آمـده از  آموزان خود را در این ساحتها تشخیص داده و فعالیتدانش

.د کنندسیرة تربیتی معصومان علیهم السالم ارزیابی و نق
مشخصات درس

نظري: نوع درس
واحـــد 2: تعــداد واحــد  

نظري
ساعت32: زمان درس

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

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

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

ادي و اخالقی را شناسایی و وضعیت مطلوب تربیتی را ترسیم و هر دو وضع را تربیت اعتقادي، عب
.تحلیل کند

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

:شایستگی اساسی
Ck1-1&2-1&Pck

1-3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

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

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

ربط و نسبت اصـول و  
ــت را در   ــهاي تربی روش

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

. کندو تحلیل می

ویژگیهــــا، اصــــول و 
ــی   ــهاي تربیتــ روشــ
ــیهم  ــومان علــ معصــ
الســالم در هــر یــک از 
این ساحتها را با اصـول  
و روشهاي تربیتی رایج 
غربـــی در آن ســـاحت 
مقایسه و وجوه تمایز و 
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اعتقــادي، عبــادي و اخالقی
اخالقــی بــر اســاس 
منبع معرفی شده به 
زبان خـود توصـیف   

کندمی

ها را به دسـت  تشابه آن
می آورد

تحلیــل و شناســایی 
ــود و   ــعیت موج وض

مطلوب

ــود را   ــع موجـ وضـ
.شناسایی کند

وضع مطلوب را ترسـیم  
.کند

ــراي   ــود را ب ــل خ دالی
ترسیم وضع مطلوب به 

.تفصیل بیان کند

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

السالم

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

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

شناسایی و توصـیف  
کندمی

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

دهد و یالسالم تطبیق م
. کندارزیابی می

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

.دهدمی

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

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

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

:فعالیت عملکردي
تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره سیره تربیتی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل براي آن
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تهیه فهرستی از نظریه هاي مختلف در باره اعتبار سیره و بحث در باره آنها

آداب و روشهاي زمینه ساز در تربیت 
آداب و روشهاي زمینه ساز پیش از تولد
زمینه ساز آغاز تولدآداب و روشهاي
آداب و روشهاي زمینه ساز پس از تولد

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

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

. دو را مشخص کند

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

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
از منابع ومتون اسالمیوشهاي پرورش شناخت و ایمان به خدا، پیامبر، امامان و معاداستخراج ر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

).ره(آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
:منابع فرعی
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. ش1354اسالمیه، : ایی، محمد حسین ، سنن النبی، ترجمه و تحقیق محمدهادي فقهی، تهرانطباطب
انتشارات صدرا: تهران. سیري در سیرة نبوي). 1380(مرتضی، مطهري 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتفعالیتعملکرد دانشجو در: ارزشیابی فرآیند

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

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

: معرفی درس و منطق آن. 1
وظـایفش انتقـال   تعلیم و تربیت به عنوان نهادي اجتماعی، یکی از اجزا و عناصر مهم هر فرهنگ و تمدن است که یکی از

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

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

.اساس معیارهاي نظام تربیتی اسالم ارزیابی و نقد کنند
مشخصات درس

نظري: رسنوع د
واحد نظري3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

:پیشنیاز
:نحوه تدریس

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

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.نظام تربیتی اسالم را توصیف و تحلیل کندهاي ویژگیها، عناصر و مؤلفه

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

.ها و اقدامات تربیتی رایج را ارزیابی و نقد کندبر اساس نظام تربیتی اسالم، فعالیت

:شایستگی اساسی
Ck1-1&2-1&Pck

1-3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــل   ــیف و تحلیــ توصــ
ــر و  ــا، عناصــ ویژگیهــ

هاي نظاممؤلفه

ویژگیهـــا، عناصـــر و 
هـــاي نظـــام مؤلفـــه

تربیتــی اســالم را بــر 
اســاس منبــع معرفــی 
شــده بــه زبــان خــود 

کندتوصیف می

ربط و نسبت هر یـک از  
هاي نظـام  عناصر و مؤلفه

تربیتی اسالم را با عناصر 
هاي دیگر توصیف و مؤلفه

. کندو تحلیل می

ــر و   ــا، عناصــ ویژگیهــ
هاي نظـام تربیتـی   مؤلفه

ــا یکـــی از  اســـالم را بـ
هـاي تربیتـی رایـج    نظام

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

دست آورد

ــایی تحلیـــل و  شناسـ
ــود و   ــعیت موجـ وضـ

مطلوب

ــود را   ــع موجــ وضــ
.شناسایی کند

وضــع مطلــوب را ترســیم 
.کند

دالیـــل خـــود را بـــراي 
ترسیم وضع مطلـوب بـه   

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

تربیتی اسالم 

فعالیتهـــا و اقـــدامات 
ــی در  ــج تربیتــ رایــ

بـراي  (موقعیت خـود  
مثــال در دبیرســـتان  

را ) محل تحصیل خود
ــایی و توصــیف  شناس

کندمی

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

دهد و اسالم را تطبیق می
. کندارزیابی می

دالیل خود را براي نقـاط  
قوت و ضـعف شناسـایی   

.دهدشده، توضیح می

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

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

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

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

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

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

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

هدف غایی تعلیم و تربیت اسالمی
 تربیت اسالمیاهداف واسطی تعلیم و

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

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

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

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

.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استكمال) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 



٥٢

»فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1
معلمان به عنوان مهم ترین عامل فرآیند تربیت در صورتی می توانندبه شکلی فکورانه، نوآورانه و متناسب با موقعیت خـاص  1-1

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

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

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

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

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

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

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

مشخصات درس
نظري: نوع درس
واحد3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

ــارف : پیشــنیاز دروس مع
و درس 2و 1اســــالمی 

انسان شناسی  در اسالم
نظري : نحوه تدریس

فلسفه تربیت  در جمهوري اسالمی ایران:  نام درس

:این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بوددر پایان: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با درك مبانی و اصول فلسفه تربیت در جامعه اسالمی ایران نقش آن درهدایت وساماندهی امر تربیت در -1

.جامعه اسالمی ایران را تبیین نماید
سـایر  با مطالعه و مقایسه مفاهیم ومولفه هـاي اصـلی فلسـفه تربیـت در جمهـوري اسـالمی ایـران بـا         -2

دیدگاههاي فلسفی نقاط قوت وضعف هر یک از  آنها را شناسایی کند و فلسفه تربیتی خود به عنوان معلـم  
.را تبیین نماید

:شایستگی اساسی
اندیشــــه ورزي در بــــاره 
چیستی، چرایی وچگـونگی  

بـه منظـور   (فرآیند تربیـت  
هــدایت عمــل  و موقعیــت 

)تربیتی خود و دیگران
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3سطح2سطح1سطح هامالك

می توانـد رابطـه میـان    مبانی و اصول
مبانی و اصول تربیت را 
توضیح دهد اما قادر بـه  
تبیین مستدل  آنهـا بـه   
ــوان یــک مجموعــه  عن

. سازوار نیست

می توانـد رابطـه میـان    
ــه    ــول را ب ــانی و اص مب
عنوان یکمجموعه سازوار 
ــراي آن  ــد و ب ــین کن تبی
مثال هاي تربیتـی ارائـه   

. نماید

می تواند رابطه میان مبـانی  
و اصول را بـه عنـوان یـک    
مجموعه نظام مند بـا ارائـه   
اســتدالل منطقــی تبیــین   
نمـــوده و ونقـــش آن را در 
ــی   ــمیمات تربیت ــاذ تص اتخ

.ندتحلیل ک

مقایسه دیدگاه هاي 
فلسفی 

در مقایسه دیدگاه ها بـا  
مبـانی و اصـول تربیـت    
اســـالمی بـــه برخـــی 
شباهت ها یا تفاوت هـا  
ــت و    ــرده اس ــاره ک اش
نتوانسـته وجـوه متمــایز   
کننده آن را عرصه عمل 

. تربیت تبیین کند

می تواند پس از توصیف 
توانسته نکـات مشـترك   
وتمایزسایر دیدگاه ها بـا  
تربیت اسالمی را در مقام 
عمل تربیتـی تشـخیص   
دهد، لیکن قادر بـه نقـد   
ــایی و   ــابی مبنــ وارزیــ
مستدل آن دیدگاه نیست 

ــا  ــد دیــدگاهها را ب مــی توان
فلســـفه تربیـــت اســـالمی 
مقایسه نموده و نقـاط قـوت   

براســـاس  –وضـــعف  آن  
ن فلســفه تربیــت در مضــامی

در عرصــــه عمــــل -ا.ا.ج
تربیتی تبیین کند

می تواند ارتباط اصول و فلسفه معلمی
مبانی تربیت اسالمی را 
در عمل حرفه اي خـود  
به صورت نمونـه مـورد   
بحث قرار دهد اما نمـی  
تواندمتناسب با تجـارب  
وموقعیت خاص فلسـفه  
ــین   ــود را تبی ــی خ تربیت

.کند

ــل فلســفه  ــایی تحلی توان
ربیت اسـالمی و اتخـاذ   ت

تصمیمات بر اسـاس آن  
در موقعیت هاي روشن و 
شناخته شده را دارااسـت  
اما نمی تواند آن ها را در 
ــی   ــفه شخص ــب فلس قال

. خود تبیین کند

قــادر اســت فلســفه تربیتــی 
شخصی خـود را مبتنـی بـر    
مبانی و اصول فلسفه تربیت 
اسالمی تبیین کنـد و تـأثیر   
تصمیمات تربیتی مبتنی بـر 

ــا و   ــال ه ــر مث ــا ذک آن را ب
.نمونه ها روشن نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
)چهار جلسه(آشنایی با فلسفه تربیت و تاریخچه و جایگاه آن : بخش اول
تعریف فلسفه تربیت، قلمرو مباحث ، پیشینه و ضرورت مطالعه آن:فصل اول
هاي کالسیک ومعاصر در فلسفه تربیت وبررسی آنهاآشنایی با برخی از دیدگاه :فصل دوم
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رویکرد اسالمی به فلسفه تربیت واهم مشخصات آن  :فصل سوم
:فعالیت یادگیري

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

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

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

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

ستی شناختیمبانی ه-
مبانی انسان شناختی-
مبانی معرفت شناختی-
مبانی ارزش شناختی-
مبانی دین شناختی-
باهم نگري مبانی اساسی تربیت-

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

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

تبیین چیستی تربیت  ومولفه هاي آن :  فصل نهم
بیان تعریف برگزیده تربیت-
تبیین خصوصیات تعریف برگزیده وقلمرو آن-

: فعالیت یادگیري
مطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و مشارکت در بحث هاي کالسی-
گی هاي تربیت با مبانی اساسی  تربیت  بحث در باره تناسب تعریف و ویژ-
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:فعالیت عملکردي
)اعم از تعریف سایر مکاتب و یا دیگر متفکران مسلمان(دیگر تربیت مقایسه  تعریف برگزیده تربیت  با تعاریف-
.ژگی هاي تربیتنقد و ارزیابی برنامه ها و  تجارب تربیتی خود یا دیگران  از منظر وی-

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

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

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

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

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

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

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

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

معلم فکور وضرورت داشتن فلسفه تربیتی شخصی -
ارتباط فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با فلسفه تربیتی مدرسه -

نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم با فلسفه تربیتی اجتماع-
نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با تجارب و موقعیت تربیتی خود او  -
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ا.ا.فاد فلسفه تربیت در جساماندهی و هدایت انواع تربیت براساس م:فصل سیزدهم
ا.ا.تعریف وظایف و ماموریت انواع نهادهاي تربیتی جامعه اسالمی ایران  براساس مفاد  فلسفه تربیت در ج-
ا.ا.تنظیم سیاست ها وبرنامه هاي تربیتی در همه انواع تربیت براساس داللت هاي فلسفه تربیت در ج-
براساس مفاد فلسفه ) بخصوص ارکان تربیت( ها وعوامل سهیم وموثر در جریان تربیت ایجاد هماهنگی میان  همه نهاد-

ا .ا.تربیت در ج

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

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

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

ر به موقع استاد درسروش مکتوب توسط دانشجو و بررسی و اعالم نظ

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

ومقاالت مربوط به نقش فلسفه تربیت در بهبود سیاست وعمل تربیتی

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

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

. ین شده استمالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعی) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسالمی ایران«سرفصل درس 

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

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

.را تمهید و ارائه می دهد) انیقانون مند ، سازماندهی شده ، همگ(خاصی از تربیت را که همان  تر بیت رسمی و عمومی  
این سخن بدان معنی است که همل تربیتی معلم بر روي چنین بستري تحقق می یابد از این رو معلم بیش از موضوع دیگري 
الزم است با کسب شناخت ابعاد و مولفه هاي مختلف فلسفه تربیت رسمی و عمومی قادر به تحلیل و ارزیابی و اصالح عمل 

. ها و طرحها باشدفردي و برنامه

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

:شایستگی اساسی
Ck1 -1&2 -1&Pck

1-3&Gk1-4

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

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

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

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــابی   ارزیـــــ
موقعیتهــــاي 
ــر   ــی بـ تربیتـ
اساس چیستی 
ــی  و  و چرایــ
ــونگی  چگــــ
فلسفه تربیـت  

رسمی

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

فردي و طرحها و برنامه ها 
و فعالیت هاي سـازمانهاي  

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

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

.کند

با بررسی موقعیتهاي تربیتی 
عمل فردي (مختلف تربیتی 

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

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

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

بــا بررســی موقعیتهــاي   
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   

آنها را  ) سازمانهاي تربیتی 
منظر تناسب با  چیستی از 

و چرایی و چگونگی فلسفه 
عمومی و  تربیت رسمی و 
عمــومی و اســناد مقایســه 

.کند

ارزیابی ارزشها 
و اصول تربیت 

ارزشها و اصول  تربیت 
مبتنی بر چیستی چرایی 

بــراي ضــعف هــا و قــوت 
ارزشــها و اصــول ( هــاي 

دالیل و عوامل مـوثر در  
ایجاد ضعف  و قـوت در   
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مبتنـــی بـــر  
چیستی، چرایی  
و چگـــــونگی 
فلسفی تربیـت  

رسمی

فلسفه تربیـت رسـمی و   
عمومی  عناصر و مولفه 
هــاي موقعیــت هــاي   

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

.می کند

تربیتی مبتنی بـر چیسـتی   
چرایــی فلســفه تربیــت   

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

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

توجیهـات  (شناسایی شده 
.مناسبی ارائه می دهد

ــاي   ــه ه عناصــر و مولف
ــی  موقعیــت هــاي تربیت

عمل فردي و طرحها و (
برنامه ها و فعالیت هاي 

ــی  ــازمانهاي تربیت را ) س
بیــــان مــــی کنــــد و 

اســـب پیشـــنهادهاي من
براي بهبود آن ارائه می 

.دهد

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

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

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

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

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

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

:فعالیت عملکردي
نقد مبانی از منظر کفایت انها  و یا سازگاري درونی  -
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چیستی تربیت ر سمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران  : فصل سوم

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

: فعالیت یادگیري
کت در بحث هاي کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشار-
گی هاي تربیت رسمی و عمومی با مبانی وفلسفه  تربیت  بحث در باره تناسب وی-

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

  چرایی تربیت  رسمی و عمومی
هدف تریت رسمی و عمومی -

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

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

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

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

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

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

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

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

ایران 
 بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی

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

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

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

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

عمومی 
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ر عمل فردي و عمل نظام تربیت رسمی و عمومیهاي اساسی دبررسی نتایج چرخش-
هاي آن از منظر چرخشهاي 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 هاي اساسی-
نقد وبررسی برنامه هاي موجود در نظامتربیت رسمی وعمومی از منظر رهنامه -
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

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

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

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

ابع آموزشیمن. 4
:منابع اصلی

193بخش دوم صـفحه  (مبانی نظري تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ). 1390(شوراي عالی انقالب فرهنگی 
.وزارت آموزش و پرورش). 444تا 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

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

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

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

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

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

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

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

فلسفه تربیت رسمی : پیشنیاز
و عمـــومی در جمهـــوري  

اسالمی ایران 

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

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

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

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

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

PK:شایستگی اساسی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

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

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

هــاي تربیــت ســازمان
بـر  ) رسمی و عمـومی 

اساس اسناد تحولی 

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

ــت ــاي و فعالیــ هــ
هـاي تربیـت   سازمان

را ) رسمی و عمومی 
ــرفا بررســی و از  ص

منظـــر راهکارهـــا و 
راهبردهــا توصــیف   

. می کند

هـاي  با بررسـی موقعیـت  
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

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

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

منظـر راهیردهـا و اصــول   
اســناد تحــولی  تربیــت   
رســمی و عمــومی تبیــین 

.کند) دلیل آوري(

هـاي  موقعیـت با بررسی 
تربیتی مختلـف تربیتـی   

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

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

ــا   ــب ب ــر تناس را از منظ
راهبردهــا و راهکارهــاي 
اســـناد تحـــولی نظـــام 
تربیت رسمی و مقایسـه  

.کند
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هــاي نقــد موقعیــت 
عمل فردي و (تربیتی 

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

) هـاي تربیتـی  سازمان
بــر اســاس قـــوانین   
ومقررات نظام تربیـت  

رسمی و عمومی 

قـــوانین و مقـــررات  
مــــــرتبط بــــــا   

هاي تربیتـی  موقعیت
عمــــل فــــردي و (

هـا و  ها و برنامهطرح
ــت ــاي فعالیـــ هـــ

هاي تربیتـی  سازمان
و را صرفاً شناسـایی 

.کندتشریح می

ــعف ــوتض ــا و ق ــاي ه ه
موجــــود   درعناصــــر و 

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

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

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

.دهدارائه می

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

هـاي  درعناصر و مؤلفـه 
ــت ــی  موقعی ــاي تربیت ه

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

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

پیشـــنهادهاي مناســـب 
ــه   ــود آن ارائ ــراي بهب ب

.دهدمی

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

رهنامه  

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

.نماید

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

هکارهاي اسناد تحـولی  را
ــایی  و تشـــریح    را شناسـ

. می کند

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

.می کند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)انقالب فرهنگی 
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آیین نامه اجرایی مدارس -
:فعالیت یادگیري

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

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

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

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

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

:منابع فرعی
www.medu.ir/Portal/Home: سایت وزارت آموزش و پرورش-

http://sccr.ir/pages: سایت شورایعالی انقالب فرهنگی-

http://dolat.ir: سایت دولت-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.به تصمیم گیري است

PK:شایستگی اساسی

هامالك
پیامدها

3سطح 2سطح 1سطح 

شناســـایی و تحلیـــل 
هـاي تربیتـی   موقعیت

عمل فـردي معلـم و   (
از) هاي تربیتیسازمان

منظر اخالق حرفه اي 
)حقوق و تکالیف(

هــــاي در موقعیــــت
عمل (مختلف تربیتی 

ــم  و   ــردي معلــ فــ
) هاي تربیتـی سازمان

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

شناسایی کرده و براي 

بــا کنــار هــم نهــادن    
هـــاي تربیتـــی موقعیــت 

عمل فردي معلـم   (مختلف
، ) هـاي تربیتـی  و سازمان

نقاط اخـتالف و اشـتراك   
هـــــا را از منظـــــر  آن

حقوق (هاي اخالقی ارزش
شناســــایی ) و تکــــالیف

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

عمل (هاي تربیتیموقعیت
ــم  و  ــردي معلــــ فــــ

را )  هـاي تربیتـی  سازمان
از منظر اخالق حرفـه اي  

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

.دهدنمی

.دهدمیکندمی

هـــاي نقــد موقعیــت  
"عمل فردي (تربیتی 

هـاي  و سـازمان "معلم
از منظر اصول ) تربیتی

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

در مقایســه عناصــر و 
هــاي موقعیــت مؤلفــه

عمـل فـردي    (تربیتی 
هـاي  معلم و سـازمان 

ها و با ارزش)  تربیتی
اصول اخـالق حرفـه   

) حقوق و تکالیف(اي 
هــا و صــرفاً ضــعف 

هاي موجود را در قوت
ــایی و  آن شناســــــ

.نمایدفهرست می

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

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

ــبی از ) توجیهـــات( مناسـ
هـاي  منظر اصول و ارزش

) حقوق و تکالیف(اخالقی 
.دهدارائه می

دالیل و عوامـل مـؤثر در   
ایجــاد ضــعف و قــوت در 

عمل (یک موقعیت تربیتی
ــم و  ــردي  معلــــ فــــ

را از ) هاي تربیتیسازمان
ر اخــالق حرفــه اي منظــ

بیـان  ) حقوق و تکـالیف (
کنــد و پیشــنهادهاي مــی

مناســب بــراي بهبــود آن 
.دهدارائه می

تصـــمیم گیـــري در  
شــرایط تعــارض آمیــز 
ــی در  اخالقــــــــــ

هـاي تربیتـی   موقعیت
عمل فـردي  معلـم و   (

)هاي تربیتیسازمان

با تحلیل یک موقعیت 
عمــل فــردي  (تربیتــی

هـاي  معلم و سـازمان 
تعارض آمیـز  ) تربیتی

اخالقــی اصــول و ارز 
شهاي اخـالق حرفـه   

حقوق و (اي متعارض 
ــالیف ــرفاً ) تکـ را صـ

ــان  ــایی وبیــ شناســ
نماید اما قـادر بـه   می

ــایج آن ــل نت ــا تحلی ه
نیست

با تحلیـل یـک موقعیـت    
عمل فردي  معلـم  (تربیتی

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

رفـه  هاي اخالقی حارزش
را ) حقــوق و تکــالیف(اي 

.نمایدبررسی و تشریح می

با تحلیـل یـک موقعیـت    
عمل فردي  معلم (تربیتی

)  هــاي تربیتــیو ســازمان
ــول و   ــی از اصـــ یکـــ

ــی ارزش ــاي اخالقــ هــ
موجود ) حقوق و تکالیف(

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

.دهدمیارائه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هاي معلم و شناسـایی اشـتراك و اختالفـات ایـن     از منظر مسئولیت) هاي روي زمینمضامین تربیتی مانند فیلم ستاره
.ها با همموقعیت
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:قبالهاي تربیتی در سازمان) حقوق و تکالیف(اخالق 
معلم و کارکنان-
دانش آموزان-
والدین دانش آموزان-
هاي تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان-
در قبال سطوح باالتر مدیریت-

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

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

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

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

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

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

مسائل اخالقی در مدیریت کالس
مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

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

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

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

هاي متعارض در آناز نظر ارزشهاو تحلیل موقعیت) ایرانی، اسالمی و خارجی(معلم 



٧٠

هاي تعارض آمیز اخالقی مطرح شده در کالس و اقامه دلیل براي انتخاب ارائه راه حل اخالقی براي هریک از موقعیت-
خود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مرهن10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

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

.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 



٧١

»نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسالم«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن.1

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

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

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

: پیشنیاز
: نحوه تدریس

دیدگاه اسالمنقش اجتماعی معلم از : نام درس

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

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

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

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

داشـــتن تصـــویري  
روشن و واقع بینانه از 
مختصات عصر حاضر

مختصات و ویژگیهاي 
عصــر حاضــر را مــی 

و می تواند بـراي  داند
هر یک نمونه فرضـی  

.ذکر کند 

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

. شواهد، توضیح دهد

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

. تربیتی بکار گیرد

شناخت معیارهاي نوع 
مطلوب رابطه با دانش 
آموزان در ایـن عصـر   

وتوان تنظیم رابطه 

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

ــت   ــداق، حالــ مصــ
ــاالت   ــوب و حـ مطلـ

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

.بعد، مشخص نماید

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

.کند
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ــان  ــامطلوب را نشـ نـ
.دهد

شـــناخت و یــــافتن  
جایگـــاه وامکانهـــاي 
مختلف خود در مقـام  

اصالحگر اجتماعی 

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

.بشناسد و تشریح کند

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

. داشته باشد

قادر باشد در یک موقعیت 
ی، دست بـه اصـالح   واقع

موقعیـــــت و محـــــیط 
.اجتماعی بزند

ــاي  ــم ویژگیهــ فهــ
اصالح گري و قـدرت  
انجام کنش اجتمـاعی  

فعال  

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

.بازتعریف کند

قــادر اســت در زنــدگی   
معلمان، ویژگیهاي -مصلح

اصالح گري را بازشناسی 
کنــد و متنــاظر آنهــا را در 

. زمان حال معلوم نماید

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

.سازد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

گزارش آن به کالس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-: پیشنیاز

روانشناسی تربیتی: نام درس

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

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

:شایستگی اساسی
ck&Pk1-1کد&

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

یافته هاي 
علمی

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

. ارائه نکرده است

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

.ارائه کند

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

.کاربردي ارائه کند
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تدریس 
اثر بخش

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

. تحلیل نماید

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

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

.آموزان تحلیل نماید

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

ویژگی ها و نمودن
موقعیت هاي فردي دانش 

. آموزان ارائه کند
کاربرد 

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

تحلیل ) نظریه هاي رشد(
. کرده است

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

. تحلیل کرده است

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

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

فرهنگی موقعیت و بافت
تفاوت هاي / اجتماعی

فردي پیشنهاداتی ارائه 
.کند

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

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

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

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

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

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

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

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

. نماید
تفاوت هاي فردي: فصل چهارم

عوامل مؤثر بر رفتار-
احساس و ادراك-
هوش-

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

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

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

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

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

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

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

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

یریت کالس درسمد: فصل ششم
اصول کلی مدیریت کالس-
شیوه هاي مدیریت کالس-
فضاي مطلوب براي یادگیري-
پیشگیري از مشکالت رفتاري-
مداخله هاي خاص براي تغییر رفتار -

oقرار داد گروهی
o قرارداد فردي
oبازي رفتار خوب
oدوري موقت

: تکلیف عملکردي



٧٩

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

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

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

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

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

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

.مدرسه/ الس درسمربی در ک/ معلم
منابع آموزشی. 4

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

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

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

نمره 8مجموعه تکالیف عملکردي : پوشه کارارزیابی
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

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

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

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

جه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان فراهم زمینه اي مناسب براي انتخاب آگاهانه راه حلهاي تربیتی با تو
. می کند

مشخصات درس
نظري : نوع درس
2: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت

جامعه شناسی تربیتی:  نام درس

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

تحوالت این رشته را بررسی کرده و ارتباط این ) آموزش و پرورش(رویکردهاي کالن و نظري جامعه شناختی تربیت با مطالعه-
.رویکردها را  با مسائل کنونی تعلیم و تربیت گزارش دهد

کالس درس و روابط با رویکرد تعاملی و نگاهی خردنگر و با استفاده از روشهاي تحقیق در جامعه شناختی تربیت، سازمان مدرسه، -
.در مدرسه را شناسایی کند و شیوه مناسبی براي مطالعه و بررسی این روابط پیشنهاد دهد

-1:شایستگی اساسی
2PK-3و 2- 2و 2

3سطح2سطح1سطح هامالك
نظریه هاي جامعه 

شناختی تربیت
نظریه هاي جامعه شناختی 
تربیت را به طور سطحی می 

ویژگیهاي شناسد و  نمی تواند 
اصلی نظریه ها و کاربردهاي 

.عملی انها را تشخیص دهد

نظریه ها را با توجه به 
ویژگیهاي اساسی آنها در تعلیم 
و تربیت می شناسد، کاربردهاي 
عملی نظریه ها را در حل 
مسائل جهانی اموزش و پرورش 
بیان می کند، اما قادر نیست از 
نظریه ها در حل مسائل خاص 

.ه گیردمنطقه خود بهر

عالوه بر درك عمیق نظریه هاي 
مختلف جامعه شناختی تربیت، 
قادر به تفسیر روابط عام و کلی با 
توجه به نظریه هاست و می تواند 
علت پدیدایی مسائل را با توجه 

.به نظریه اي تبیین کند

رویکرد تعاملی به 
جامعه شناسی 

تربیت

گروههاي (تکنیکهاي مشاهده 
گرفته است، قادر را فرا ) کوچک

به ارائه گزارش پدیده هاي 
مختلف است، اما نمی تواند 
روابط بین پدیده ها و افراد را 

.شناسایی کند

عالوه بر ارائه گزارش هاي 
مبنی بر مشاهده و مصاحبه، 
روابط بین پدیده ها و افراد را 

.می تواند شناسایی و تبیین کند

عالوه بر بهره گیري از ابزار 
ناسایی و تحلیل روابط تحقیق و ش

بین پدیده ها و افراد، می تواند به 
تبیین و پیش بینی وقایع آموزشی 

.با توجه به نظریه ها بپردازد

طراحی برنامه حل 
با (مسئله تربیتی 

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی است ، براي حل مسئله 

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی، و ارائه راه حل با توجه 

مسئله تربیتی می تواند برنامه حل 
را با توجه به رویکردهاي جامعه 
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تاکید بر جامعه
)شناسی

یک طرح پیشنهادي نیز ارائه 
می دهد، ولی طرح پیشنهادي او 
فاقد توجه به رویکردهاي جامعه 

. شناختی است

به رویکردهاي جامعه شناختی 
است اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه اي بودن مسائل بی توجه 

. است

شناختی  به طور سیستمی و 
.شبکه اي  طراحی و ارزیابی کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
)یک جلسه(کلیات جامعه شناسی تعلیم و تربیت : فصل اول

جامعه شناسی تربیتی و جامعه شناسی تعلیم و تربیت
جامعه شناختی تربیتخاستگاه و تکامل 

قلمرو جامعه شناختی تربیت
مطالعه و مرور یکی از کتابهاي جامعه شناسی تربیت یا جامعه شناسی آموزش و پرورش و ارائه نقشه : تکالیف یادگیري

مفهومی در رابطه با قلمرو جامعه شناسی تربیت
انشجوارائه یک تعریف جامع از جامعه شناسی تربیت توسط د:  تکالیف یادگیري

)دو جلسه( رویکردهاي نظري در جامعه شناختی تربیت: فصل دوم
)امیل دورکیم( نظریه کارکرد گرایی

)کریستوفر جنکز( نابرابري اجتماعی
)نظریه آموزش و پرورش و کنش فرهنگی، فریره، ایوان ایلیچ( پارادایم انتقادي
)مایکل یانگ( نظریه تفسیري 

نظریه هاي جامعه شناختی تربیت و بیان ویژگیهاي اصلی این نظریات در یک جدولطبقه بندي : تکالیف یادگیري
انتخاب حداقل یکی از نظریه ها و مطالعه منابع بیشتر براي مطالعه: تکالیف یادگیري

)دو جلسه( روشهاي تحقیق در جامعه شناسی تربیت:  فصل سوم
روشهاي تحقیق کمی
)نگاري، روان شناسی اجتماعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههاي کوچکقوم نگاري، مردم ( روشهاي تحقیق کیفی

مطالعه کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پور: تکالیف یادگیري
مطالعه یک مقاله مربوط به جامعه شناختی تربیت و ارائه گزارش ان به کالس با  تاکید بر روش شناسی : تکالیف یادگیري

تحقیق
تحلیل و ارزیابی یک مقاله با توجه به نظریه پشتیبان آن: ف عملکرديتکالی

)یک جلسه( مدرسه و جامعه: فصل چهارم
مدرسه به مثابه جامعه

نگاهی تاریخی  به سازمان اجتماعی مدرسه
شناخت سازمان مدرسه و روابط انسانی در آن

مدرسه و نابرابریهاي اجتماعی
خانواده و مدرسه

تهیه یک چک لیست از مسائل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزان: تکالیف یادگیري
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تحلیل مسائل مدرسه با توجه به یکی از نظریه هاي جامعه شناختی تربیت: تکالیف عملکردي
)یک جلسه( فرایند هاي مربوط به مدرسه: فصل پنجم

فرهنگ دانش آموزان و عملکرد تحصیلی
جو مدرسه 

انتظار از مدرسه
)نظریه اتکینسون، نظریه مک کلند( یزه پیشرفتانگ

انتظارات معلم از دانش آموز
فرهنگ و روابط معلمان

مشاهده روابط موجود در یک مدرسه ارائه گزارش درباره آن و تعیین جو مدرسه با استناد به شواهد کافی: تکالیف یادگیري
)دو جلسه( جامعه شناسی کالس درس: فصل ششم

آموزيگروههاي دانش 
پویایی گروه

دانش آموزان و تغییرات اجتماعی
دانش آموزان و آسیبهاي اجتماعی

یادداشت گفتگوهاي غیر . مشاهده گروههاي دانش آموزي  در کالس درس، زنگ تفریح و زنگ ورزش: تکالیف یادگیري
)شودتکنیک مشاهده بیلز پیشنهاد می( رسمی در بین دانش آموزان  و ارائه گزارش آن به کالس

مطالعه گزارشهاي فوق در گروههاي دانشجویی و تحلیل پویایی و آسیب هاي اجتماعی:تکالیف عملکردي
)یک جلسه( جامعه شناسی برنامه درسی: فصل هفتم

جامعه شناسی کتابهاي درسی
جامعه شناسی فضا
برنامه درسی پنهان
ابهاي درسی مشاهده و ارائه گزارش در رابطه با  فضا و کت: تکلیف یادگیري

بررسی و تحلیل همه گزارشهاي قبل و کاوش و جستجو در  برنامه درسی پنهان در مدرسه مورد نظر: تکلیف عملکردي
)سه جلسه( جامعه شناختی تربیت و مسائل تربیتی: فصل هشتم

چگونگی اولویت بندي مسائل تربیتی مدرسه 
ئله تربیتی با توجه به یک نظریه پشتیبانطراحی یک برنامه موثر براي حل یک مس: تکالیف عملکردي
ارزیابی طرح برنامه  فوق توسط هم کالسیها:تکالیف عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
کاربرد عملی دانش نظري و تحلیل مشاهدات از زاویه . در این درس، آموزش با توجه به پیوند نظریه با عمل انجام می شود

بنابراین، عالوه بر مطالعه منظم دانشجویان، . نظریه هاي جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیرد
بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلیل گزارشهاي دانشجویان .  جه  استتوجه به جنبه هاي کاربردي این درس مورد تو

.  و بهره گیري از روشهاي مشارکتی در آموزش فراهم شود

منابع آموزشی. 4
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:منابع اصلی
.مرکز نشر دانشگاهی تهران). 1387(درآمدي به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غالمعلی سرمد. موریش، ایور
.تهران انتشارات روان. جامعه شناسی اموزش و پرورش). 1387(علی عالقه بند، 

.انتشارات سمت. تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(شارع پور، محمود 
:منابع فرعی
انتشارات آواي نور: تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(منادي، مرتضی

تهران انتشارات ). جلد دوم کندوکاوها و پنداشته ها( یق در علوم اجتماعیتکنیکهاي خاص تحق). 1390(رفیع پور، فرامرز
.شرکت سهامی انتشار

. جامعه شناسی مدرن، ترجمه حسن پویان. سلی، پ

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره8تکالیف یادگیري و تکالیف عملکردي و شرکت در مباحث کالس : ارزشیابی تکوینی
نمره12آزمون کتبی از مباحث انجام شده در کالس، : ارزشیابی پایانی

سایر نکات
از آنجا که یک فصل به روشهاي تحقیق جامعه شناسی تربیت پرداخته شده است و ممکن است با درس روشهاي تحقیق رشته 

تر بر روشهاي هاي مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود بر روشهاي تحقیق کمی اشاره اي اجمالی شود و بیش
.  تحقیق قوم نگاري، کیفی کنش متقابل نمادین و گروههاي کوچک تاکید شود
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»هاي یادگیري و آموزشنظریه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي به نظریهباشد، چنین درکی شامل دانش مربوط تدریس اثربخش مستلزم درکی فزاینده از یادگیري و شیوه وقوع آن می
کسب آن می تواند معلمان را در کاربرد آگاهانه و مقتضی که یادگیري و آموزش و کاربرد هر یک از آنها در فرایند تدریس است 

هاي مختلف تربیتی، هاي تدریس در موقعیتاین درس ضمن هدایت روش. اصول مربوط به هریک از نظریه ها یاري رساند
.هاي تدریس به کار گرفته شده نیز آشنا می سازدو کاربردي بودن روشدانشجومعلمان را با سودمندي

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

هاي یادگیري و آموزشنظریه:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي مختلـف تربیتـی   ، شرایط حصول و عدم حصول یادگیري را در موقعیتآموزشهاي یادگیري و ضمن درك انواع نظریه

.تحلیل نماید و بر آن اساس راهبردهاي تدریس متناسبی بکار برد

:شایستگی اساسی
PK2-2&1-2کد

&2-3
PCK 4-3کد

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاي  ــه هــ نظریــ
یادگیري و آموزش

یادگیري و آموزش  هاي نظریه
شناسد و قادراست بدون را می

ارائه تحلیل حاصل از مقایسه 
دیدگاه ها آنها  را طبقه بندي 

.نماید

ــه  ــاي ضــمن مقایســه نظری ه
یـادگیري و آمـوزش بـه ارائــه    

ها هاي هریک از دیدگاهداللت
پردازد اما قـادر بـه کـاربرد    می

ــائل    ــل مس ــا در ح ــه ه نظری
.باشدتربیتی نمی

قاط ضعف و قـوت  با درك ن
ــه  ــک از نظری ــر ی ــا در ه ه

هاي مختلف تربیتی، موقعیت
قادر به کاربرد نظریه هـا در  

.باشدحل مسائل تربیتی می

ــواع   هاي آموزشروش ــت ان ــادر اس ــجو ق دانش
هاي آموزش را شناسایی روش

. و طبقه بندي نماید

ــک از    ــر ی ــه ه ــمن مقایس ض
هــاي آمــوزش قــادر بــه روش

عـدم  تحلیل شرایط حصـول و 
-حصول یادگیري در موقعیـت 

.هاي مختلف تربیتی است

با ارزیـابی موقعیـت تربیتـی    
ــتفاده از   ــه اســ ــادر بــ قــ
راهبردهاي تدریس  متناسب 

.است

مسئله تربیتی را شناسایی حل مسائل تربیتی
کند و براي حل آن طرح می

پیشنهادي ارائه می دهد، اما 
طرح پیشنهادي او فاقد توجه 
به نظریات یادگیري و آموزش 

. است

با در نظرگرفتن اصول هر یک 
از نظریات یادگیري و آموزش 

- قادر به حل مسئله تربیتی می

باشد اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه اي بودن مسائل بی 

. توجه است

نامه حل مسئله قادر است بر
تربیتی را با توجه به 
راهبردها و اصول هر یک از 
نظریات یادگیري و آموزش 
به طور سیستمی و شبکه 

.اي  طراحی و ارزیابی نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
ارائه طرح درس و اعالم نحوه ارزشیابی و معرفی منابع: هفته اول
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بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم -
مکاتب تجربه گرا-
مکاتب خرد گرا-
نظریه هاي جدید در یادگیري-

)نظریه، نظریه علمی، یادگیري، آموزش(تعریف مفاهیم : فصل دوم
تعریف یادگیري و ویژگی هاي آن-
ویژگی هاي نظریه یادگیري جامع -
مقایسه یادگیري با آموزش-
مربوط به نظریات یادگیريارائه چارت -

:تکالیف عملکردي
.از دانشجویان خواسته شود با مراجعه به منایع متعدد تعاریف مختلفی گردآوري و در قالب جدولی ارائه نمایند

هاي رفتاري یادگیرينظریه: فصل سوم
:تکالیف یادگیري
.ل مربوطه  بحث و تبادل نظر شودهاي آموزش رفتارگرایان در کالس مطرح و درخصوص اصونمونه هایی از روش

هاي شناختی یادگیرينظریه: فصل چهارم
:تکالیف یادگیري
.هاي آموزش شناختی در کالس مطرح و درخصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شودنمونه هایی از روش

هاي خبرپردازي یادگیري نظریه:فصل پنجم
:تکالیف یادگیري

.یادگیري در نظریه خبرپردازيارزیابی نقاط ضعف و قوت اصول
هاي سازندگی یادگیرينظریه: فصل ششم

:تکالیف عملکردي
تربیتی از نظریه هاي / مشاهده یک موقعیت آموزشی و تربیتی در کالس درس و تحلیل میزان تأثیر پذیري تصمیمات آموزشی

.یادگیري و کاربرد هاي آن
نظریه نورو فیزیولوژیکی:فصل هفتم

:رديتکالیف عملک
مقاالت و پژوهش هاي منتشر شده در زمینه مطالعات مربوط به مغز و ارتباط آن با آموزش و یادگیري را مطالعه نموده و یافته 

. هاي خود را در قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید
کاربرد نظریه هاي یادگیري در آموزش :فصل هشتم

کاربردرویکرد رفتاري
کاربرد رویکرد شناختی

برد نظریه سازندگی یادگیريکار
کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی
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:تکالیف عملکردي
تربیتی را با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده تحلیل و تصمیمات / با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده یک موقعیت آموزشی

.تربیتی خود را به همراه مستندات پژوهشی یا علمی ارائه نماید/ آموزشی

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
شود ضمن ارائـه  باشد، پیشنهاد میهاي مختلف میبا توجه به اینکه درك عمیق دانش نظري مستلزم کاربرد آن در موقعیت

مباحث نظري به شیوه مشارکتی، بر انجام فعالیت هاي عملی و بکارگیري دانش نظري در موقعیـت هـاي واقعـی تـدریس     
رشد راهبردهاي تواند زمینهتدارك فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم و خارج از محیط آموزشی میعالوه براین . تاکید شود

.فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.ندورا: اکبر سیف، تهرانهاي یادگیري، ترجمه علیاي بر نظریهمقدمه). 1388(آر .اچ و هرگنهان، بی.اولسون، متیو-
.انتشارات دوران. روانشناسی یادگیري و آموزش: روانشناسی پرورشی نوین). 1390(سیف، علی اکبر -

: منبع فرعی
.جلد اول و دوم. سمت: تهران. هاي آموزشی و پرورشیمهارت). 1383(شعبانی، حسن -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
)نمره8(ارزشیابی مستمر5-1
نمره4عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها -
نمره4عملکرد دانشجو در مجموعه تکالیف عملکردي -
)نمره12(ارزشیابی پایانی 5-2

. گیردبه صورت آزمون مکتوب در پایان ترم صورت میهاي یادگیري و آموزشارزشیابی پایانی درس نظریه
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»هاي تدریساصول و روش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي آموزش و برنامه درسی، عرصه اصلی اختیارات معلم است؛ و همین اختیارات است که مسئولیت معلم تدریس در تمامی نظام
شکل موثر آن بر بنیاد دانش و فعالیتی موقعیتی است که » تدریس«. کندهاي تدریس الزامی میرا براي بکارگیري موثر روش

کردن فقط با چنین دانشی را معلمان آینده براي هرگونه عمل خود نیاز دارند؛ اما عمل معلمی. شودهاي علمی دنبال مییافته
کند، کسب دانش تدریس هاي تدریس آماده میآنچه دانشجومعلمان را براي بکارگیري روش. شودکسب این دانش ممکن نمی

-اي از دانش و هنر که میهاي شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههاي ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهقابلیتبه همراه 

هاي الزم و عمومی را براي اصول و روش هاي تدریس در پی آن است که زمینه. تواند شایستگی تدریس نامیده شود
در این درس، . هاي تدریس شوندکارگیري روشدانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراك و ب

براي تحقق . شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرندشوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می
تدریسی هايهایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتدستاوردي، ضروري است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه

تواند به آنان کمک چنین شرایطی می. هایی داشته باشندمعلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و براي اقدام به آن، تمرین
کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیري و 

. موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشندارزیابی نتایج تصمیمات در 

مشخصات درس
نظري و عملی: نوع درس

1+1: تعداد واحد
ساعت32+16:زمان درس

روانشناسی تربیتی: پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

هاي تدریساصول و روش: نام درس

:این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بوددر پایان: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اي اقدام کند که در آن نقش معلم به عنوان کارگزار اصلی آن عرصه به روشنی تشریح به ارائه تصویري از تدریس مدرسه

و تبیین گردد و چگونگی عمل خود را به عنوان کارگزار یک کالس درس فرضی، به استناد دانش معتبر مدلل سازد و از
همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیري با اصول عام و خاص تدریس آشنایی دارد و . برنامه خود دفاع نماید

شناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه هاي متفاوت میهاي بکارگیري آنها در موقعیتهاي تدریس را با قابلیتبرخی روش
.  د و به پیگیري دستاوردهاي علمی جدید حوزه تدریس، متعهد استتر را داراست و امکان شناسایی منابع مناسب

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 4-3&3-3کد

ـ فهم اصول و 
هاي روش

تدریس

توانسته است به بیان تعاریفی 
- از تدریس و اصول و روش

. هاي آن اقدام کند

اي بر به تبیین تدریس مدرسه
اساس متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

.نمایدارائه می

هاي به شناسایی اصول و روش
هاي مختلف تدریس در موقعیت

کند و تبیینی اي اقدام میمدرسه
مدلل از بکارگیري هر یک از 

هاي تدریس توسط اصول و روش
- در موقعیت خاص ارائه میمعلم 

. نماید
ایفاي نقش 
معلمی در 

توانسته است به شرح آنچه 
در منابع و مباحث درس در 

هاي به زوایایی از نقش
دهد و به آن معلمان توجه می

توانسته است خود را در نقش 
معلم متصور شود و بر آن اساس 
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تدریس 
ايمدرسه

ارتباط با موضوع آمده است، 
. اقدام کند

کند که در منابع عمل می
درس بر آنها تاکید نشده است 

در منابع این حوزه ولی 
.موجود است

هاي گیري در موقعیتبه تصمیم
واقعی یا فرضی اقدام و به عنوان 

.اي کندمعلم ایفاي نقش حرفه

هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف
حاصل جستجوي در منابع در 
دسترس و بازخوانی محدود 

. تجربه شخصی است

هاي ارائه شده قواعد در پاسخ
کلی پاسخگویی پژوهشی 
رعایت شده و سطحی عمیق 

- از بازخوانی تجربه دیده می

. شود که قابل پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن
بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

جایگاه موضوع و ایجاد طرح ضرورت و اول
انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیابی  

تشخیصی و اعالم برنامه درس

معرفـی برنامـه و   شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،
سرفصــل درس، تشــریح منطــق درس و کاربردهــاي آن بــراي معلمــان، معرفــی تکــالیف 

. عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد
اي خود را یـادآوري و آن را  هر دانشجو یکی از تجربیات تدریس معلمان مدرسه: 1تکلیف 

. امقبول بودن آن را مدلل تشریح کندروایت و مقبول یا ن
هایی از تدریس معلمـان بـه صـورت فـیلم و بحـث و بررسـی دربـاره تجربیـات         ارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهدوم

هاي متعددي در تدریس مطرح اي که نشان داده شود اصول و روشدانشجومعلمان به گونه
.است

، تشریح اصـول و انـواع   )به عنوان یک علم(شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس فهوممتشریح چیستی تدریسسوم
هـاي گـزارش   با اسـتناد تجربـه  (هاي تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس روش

.و تشریح وضعیت تدریس در چند کشور جهان) شده دانشجومعلمان
اي و بـا  هاي آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههاي تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقشايتبیین نقش معلم در تدریس مدرسهچهارم

. تشریح وضعیت ایران
.در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد: عملی

-هاي تدریس آگاه باشـند و چگونـه مـی   چرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش: 2تکلیف 

توانند چنین کنند؟
-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشـتمل بـر مخاطـب   قسمت اول: ايرسهمراحل تدریس مدپنجم

-یابی براي یک مبحث علمی، تعیین اهداف درس، انتخاب محتوا و فرصتشناسی و منطق

.هاي یادگیريدهی محتوا و فرصتهاي یادگیري، سازمان
.نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده: عملی

گیري در باره زمان درس، هاي یادگیري، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصتقسمت دوم: ايمراحل تدریس مدرسهششم
.درس و چگونگی ارزشیابی یادگیري مخاطبان) فضا و روابط(تنظیم مکان 
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.نقد و بررسی مراحل ذکر شده: عملی

درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سـالیانه در کـالس و نقـد و    اجزاي طرحطرح درس سالیانه: ریزي تدریسبرنامههفتم
.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه

.کنندهاي کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میدانشجویان در گروه: عملی
هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  :3تکلیف 
.با مدرس درس ارائه کندتهیه و 

اجزاي طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طـرح درس روزانـه در کـالس و نقـد و     طرح درس روزانه: ریزي تدریسبرنامههشتم
.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه

.کنندهاي کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میدانشجویان در گروه: عملی
یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  هر :4تکلیف 

.تهیه و با مدرس درس ارائه کند
داري، فرهنگ کالس درس، مقررات کالس درس، جـو کـالس   هاي کالسالگوها و روشمدیریت کالس درسنهم

.درس و رفتار در کالس درس
-هـایی مـی  مـدیریت کـالس  هايهاي کوچک به بررسی روشدانشجویان در گروه: عملی

.پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده است
محـور و  هـاي تـدریس معلـم   روش: بندي آنها بـه دو طبقـه  هاي تدریس و طبقهانواع روشهاي تدریسروشدهم

.هاي تدریس شاگردمحور و معرفی مشروح هر یک براي بکارگیريروش
اند؟بندي کردههاي تدریس را طبقهدیگر به چه شکلی روشهاي بنديطبقه:5تکلیف 

محـور در کـالس   هاي تدریس معلمیادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیري روشمحورهاي تدریس معلمروشیازدهم
.درس
هاي کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقـدام و بـه   دانشجویان در گروه: عملی

.پردازندتدریس می
محور در کـالس  هاي تدریس شاگردیادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیري روشهاي تدریس شاگردمحورروشدوازدهم

.درس
هاي کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقـدام و بـه   دانشجویان در گروه: عملی

.پردازندتدریس می
هاي توضیح در ارتباط با موضوعات درسی، اثـربخش  دادن، قابلیت روشهاي توضیح روشتوضیح دادن در کالس درسسیزدهم

.هاي تدریسساختن توضیحات در هر یک از روش
هـاي تجربـی یـا    هاي مـوثر توضـیح در موقعیـت   گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.فرضی

هاي تدریسهر یک از روشگیري از آن در ها و چگونگی بهرهانواع پرسشکردن معلم در کالس پرسشچهاردهم
هاي تجربی یا هاي موثر پرسش کردن در موقعیتگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.فرضی

هـاي کالسـی   مواجهه معلم بـا پرسـش  پانزدهم
شاگردان

-هاي پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه با پرسشهاي شاگردان، انگیزهانواع پرسش

هاي تدریساع روشهاي شاگردان در هر یک از انو
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هاي ها در موقعیتهاي موثر پاسخگویی به پرسشگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.تجربی یا فرضی

هـا و مزایـا و   هاي آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کالس درس، انـواع آزمـون  روشسنجش یادگیري شاگردانشانزدهم
هـاي  سـنجش در کـالس درس، روش  معایب آنها براي بکارگیري در کالس درس، اهداف

.هاي تدریساعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روش
هـاي  هـاي مـوثر سـنجش یـادگیري در موقعیـت     گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی

.تجربی یا فرضی

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
دانشـجوي ایـن درس   . شـود آموزشگر ـ دانشـجو انجـام مـی    جانبههاي کالس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش

همچنین، دانشجویان حـق دارنـد   . موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید
دقیقـه در  15بلـی، تـا   ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت ق به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

گردد و به صـورت عملـی مـورد    در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائه می. کالس درس به ارائه نظر بپردازند
شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. گیردتمرین قرار می

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه رخی از آنها میدانشجویان، پاسخگویی به ب
تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعـداد آنهـا از   ها میاین قبیل پرسش. شود
.درصد تجاوز نکند50

منابع آموزشی . 4
استفاده از منابع مکتـوب منتشـر نشـده پـس از داوري و تاییـد شـوراي گـروه        . استفاده از منبع مکتوب الزامی استدر این درس

.آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

:منابع اصلی
.سمت: تهران. ها و فنون تدریسروش: هاي آموزشیمهارت). 1392. (شعبانی، حسن- 
.مدرسه: تهران. بازاندیشی فرایند یاددهی ـ یادگیري و تربیت معلم). 1386. (مهرمحمدي، محمود- 

:منابع فرعی
مرکـز فرهنگـی   : تهران. نیم قرن تدریس و تبلیغ حجت االسالم و المسلمین قرائتی). 1395(صنعت پور امیري، حسین - 

.رسهایی از قرآند
نـازیال کریمـی و   : مترجمـان ). چـارچوبی جـامع بـراي آمـوزش اثـربخش     (هنر و علم تـدریس  ). 2007. (مارزانو، رابرت- 

.موسسه فرهنگی منادي تربیت: تهران). 1394(عبدالرحیم نوه ابراهیم 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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گیرد که هاي تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میروشارزشیابی پایانی در درس اصول و : ارزشیابی پایانی
ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس در آن دانشجویان یادگیري

. کنندهاي آموزشگر، ارائه میپرسش
شود و از سوي هاي بخش عملی درس را شامل میتارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالی: ارزشیابی ضمن نیمسال

گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته دیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می
.شودمی

ردي که آموزشگر در موا. شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می

: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
درصد امتیاز 25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس

درصد امتیاز 40: ـ آزمون ضمن نیمسال
درصد امتیاز 35: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

. آمادگی مدام براي فعالیت عملی.1
. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس.2
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.3
.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی.4
.تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفیدمطالعه منابع .5
.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می.6
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»هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

راهنمایی مجموعه فعالیت هاي منظم و سازمان یافته اي است که به منظور حـداکثر اسـتفاده از توانـایی هـاي بـالقوه در طـول       
مشاوره رابطه رویاروي بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شـود تـا   . زندگی درباره فرد اعمال می شود

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

از طریـق  . راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان براي معلمان مطرح بوده اسـت 
وانایی ها و محدودیت هاي دانـش آمـوزان پـی برد،یکـی از وظـایف اساسـی معلمـان        خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به ت

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
دانشجو معلمـان در دوران تحصـیل خـود بـا     مبانی،اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است

مبانی، اصول و روشهاي راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره اي خـود  
محسوب مـی  همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه براي دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره . را به خوبی ایفا نمایند

هاي الزم در آنها براي کسب مهارتهاي پایه حرفه اي فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشـاوره  شود که آمادگی
.می باشد

مشخصات درس
ــوع درس نظــري و : ن

عملی
) 1+1(2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و 

پرورش پی ببرد و با نقش مشاوره اي معلمـان  اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و 
همچنین از فنون و روش هاي شناخت دانش آموزان و رویکردهاي اساسی مشاوره .در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود

.و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد
خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت هاي واقعی مدرسه بهره برده و با شـناختی کـه   دانشجوپس از گذراندن این درس قادر 

شـغلی و  -در زمینـه هـاي تحصـیلی   ازتفاوت هاي فردي، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کنـد بتوانـد   
.سازشی به آنها کمک نماید :شایستگی اساسی

pck&Ck 2کد-
1&3-3&4-
3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــوایی و   ــش محتــ دانــ
موضــــوعی راهنمــــایی 

ومشاوره و انواع آن

در موردمباحـــث اساســـی 
ــایی و  راهنمـــــــــــــ
ــاوره،فنون و روش  مشــــ
ــرفاً   ــاوره صـ ــاي مشـ هـ
ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنهــــا، آن را گــــزارش  

موضوعات اساسی راهنمایی 
مشاوره و انواع آن را مورد و 

ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق
هاي خـود را در قالـب یـک    
گزارش منسجم ارایه نمـوده  

است

مباحث اساسی راهنمـایی و  
مشــاوره وانــواع آن، تفــاوت 
وتشابه مفاهیم ورابطه آنهـا  
با یکدیگررا مورد مقایسـه و  
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 
خود را در قالب یافته ها بـه  

یک گزارش منسجم صورت
.ارایه نموده است
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.  نموده است

نقش و وظـایف کارکنـان   
مدرسه در رابطه با فرایند 
راهنمایی و مشاوره دانش 

آموزان

ــایف    ــش و وظ ــاره نق درب
کارکنان مدرسه  در مـورد  
راهنمایی و مشاوره دانـش  
ــات   ــوزان صــرفاً اطالع آم
ارایه شده را جمـع آوري و  
بدون ارایه تحلیل حاصـل  

، آن را از مقایســـه آنهـــا 
.  گزارش نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرسه را در فرایند راهنمایی 
و مشاوره دانش آموزان مورد 
ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق
هاي ناشی از این مقایسه را 
ــزارش   ــک گـ ــب یـ در قالـ

منسجم ارایه نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرســـــه را در فراینـــــد 
راهنمایی و مشـاوره دانـش   
آموزان وتفاوت وتشابه آنهـا  
با یکـدیگررا مـورد مقایسـه    
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته هاي خود را به صورت 

.مکتوب گزارش نموده است

ــی   ــاي اساسـ رویکردهـ
مشاوره و روان درمـانی و  

کاربردهاي آنها 

درباره رویکردهـاي اصـلی   
مشـــاوره و روان درمـــانی 
صرفاً اطالعات ارایه شـده  

وري و بدون ارایه را جمع آ
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

مفاهیم اساسی رویکردهـاي  
اصلی مشاوره و روان درمانی 
را مورد مقایسـه قـرار داده و   
یافته هاي خـود را در قالـب   
یک گزارش منسـجم ارایـه   

نموده است

مباحــث مهــم رویکردهــاي 
اصلی مشاوره وروان درمانی 

ــاوت  ــا  وتف ــا ب ــابه آنه وتش
یکــدیگررا مــورد مقایســه و 
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 
خود را در قالب یافته ها بـه  
صورت یک گزارش منسجم 

.ارایه نموده است

برنامــه هــاي راهنمــایی و 
مشاوره در نظام آموزش و 

پرورش 

ــاي    ــه هـ ــاره برنامـ دربـ
راهنمـــایی و مشـــاوره در 
ــرورش  نظــام آمــوزش و پ
ــرفاً  ــران صـ ــان وایـ جهـ

ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

ــایی و    ــاي راهنم ــه ه برنام
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران را با سایر کشورهامورد 
مقایسـه قـرار داده و دالیـل    
خود را در قالب یک گزارش 

منسجم ارایه نموده است

ــاي راهن  ــه ه ــایی و برنام م
ــوزش و   ــاوره در آمــ مشــ
پـــرورش ایـــران وتفـــاوت 
وتشابه آن بـا برنامـه هـاي    
مشاوره درسـایر کشـورها را   
ــابی    ــه و ارزی ــورد مقایس م
قرارداده ویافته هاي خود را 
به صورت مکتوب ودر قالب 
یک گزارش منسـجم ارایـه   

.نموده است

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

اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره-
فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش-



٩٥

تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران-
راهنمایی و مشاوره در اسالم-
مفهوم و تعریف راهنمایی-
اصول و اهداف راهنمایی -
خدمات راهنمایی -
ورهمفهوم و تعریف مشا-
اصول و اهداف مشاوره -
خدمات مشاوره-
مفهوم و تعریف مشورت-
تعریف روان درمانی-
تفاوت بین مشورت،راهنمایی ، مشاوره و روان درمانی -

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

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-

رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی: فصل دوم
مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی-
ي درمانی متمرکز بر زمینهرویکردها-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر هیجانات-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر تفکر و باور-
رویکردهاي درمانی متمرکز برعمل و رفتار-
رویکردهاي درمانی یکپارچه نگر و التقاطی-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت در بحث هاي -2
مقایسه رویکردهاي درمانی مختلف و بیان تفاوت هاي آنها-3

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
محیط واقعی مدرسه توسط دانشـجویان رشـته مشـاوره و ارایـه     تحلیل کاربرد رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی در-2

گزارش کتبی آن به مدرس

انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهاي آن: فصل سوم
انواع راهنمایی از نظر موضوع-
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انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا-
انواع مشاوره از نظرموضوع-
انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا-
رایج راهنماییالگوهاي -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت هاي آنها-3
و تفاوت هاي آنهامقایسه الگوهاي  راهنمایی وبیان شباهت ها -4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه الگوهاي راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاوره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه -2

روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره: فصل چچهارم
فنتعریف روش و-
روش هاي راهنمایی و مشاوره-
مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه،شرح حـال نویسـی،واقعه نویسـی،مقیاس درجـه بنـدي رفتـار،گروه سـنجی،مطالعه        (فنون راهنمایی-

)موردي،مطالعه پرونده تحصیلی،سیاهه رفتار،آزمون هاي روانی
وت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، قرارداد گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت، برخورد با سک(فنون مشاوره-

بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازي، تفسیر و بینش، رهبري، ایفاي نقش، تسکین یـا آرام بخشـی،   
)ارجاع

مهارت هاي مشاوره -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
اي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت در بحث ه-2
مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت هاي آنها-3
و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب) فیلم/ مستقیم(مشاهده اجراي فنون مشاوره توسط متخصصان -4

: فعالیت عملکردي
و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره-1
-3، و ارایه گزارشی ازآنها بـه مـدرس    ....طراحی و اجراي یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و -2

بیان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبی
در مـورد یـک نفـر از دانـش     )فیلم / مستقیم(دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود اجراي فنون مشاوره توسط -4

تصویري و کتبی آن به مدرس-آموزان و ارایه گزارش صوتی
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نقش و وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزان: فصل پنجم
نقش و وظایف مدیرمدرسه-
درسهنقش و وظایف معلم م-
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 یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت-2
مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه و بیان تفاوت -3

هاي آنها
: فعالیت عملکردي

ایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشـاوره مدرسـه  و   تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و س-1
ارایه گزارش آن در کالس درس

جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش: فصل ششم
برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
نقش و عمل مشاور در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران-
خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزي وخانواده در مناطق آموزش و پرورش-
خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها-
مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی-

ان مدرسهتفاوت هاي فردي در بین دانش آموز-
در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
و بیان تفاوت هاي آنهامقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه -3
مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت هاي فردي در ابعاد مختلف-4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
مشاوره دانش آموزي، خانواده و دانشجویی و ارایـه گـزارش کتبـی    تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مراکز -2

آن به مدرس
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مقایسه تفاوت هاي فردي دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایـه گـزارش کتبـی آن بـه     -3
مدرس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محی

برقراري ارتباط میان آموخته هاي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است
یـان نظـر و   کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصتهاي یادگیري خارج از محـیط آموزشـی،برقراري پیونـد م   

عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعالیـت هـاي عملکـردي توسـط مـدرس از      
راهبردهاي تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیق تر مطالب وبکارگیري دانـش نظـري راهنمـایی و مشـاوره     

یادگیري غیر مستقیم نیـز مسـتلزم مطالعـه فـردي و درك     .شدتوسط دانشجو معلمان در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد
.شناختی فرد در موقعیت هاي مختلف محیط آموزشی می باشد

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

مبـانی و اصـول راهنمـایی و مشـاوره، تهـران، انتشـارات       ). زیر چاپ(قدمی، سید امیر؛ همت، نورعلی و نبوي، سید صادق -
دانشگاه فرهنگیان

.ترجمه مهدي گنجی، تهران، نشر ساواالن. اصول ومبانی مشاوره). 1390(تی.گالدینگ، ساموئل -
.تهران، انتشارات رشد. مقدمات راهنمایی ومشاوره). 1390(شفیع آبادي، عبداهللا -

:منابع فرعی
کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین). 1391(اصغري پور، حمید-
زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد ). 1386(و میشل، ماریانگیبسون، رابرت-
راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی، تهران، انتشارات رشد ). 1379(صافی ، احمد-
فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه ). 1391(تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن -
اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ). 1371(حسینی بیرجندي، سید مهدي -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10به میزان ) باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه اي و یا ترکیبی(آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
نمره2دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسیعملکرد: ارزشیابی فرآیند

نمره8عملکردي) فعالیت(مجموعه تکالیف: ارزشیابی پوشه کار
. ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام مـی شـود  

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است)یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف
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»ارزشیابی از یادگیري«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددي چـون آمـار، روش تحقیـق و انـدازه     
ان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را مـورد ارزیـابی قـرار داده، سـطح     در واقع این درس کمک میکند تا بتو. گیري می باشد

اسـتفاده و بکـارگیري الگوهـاي متعـدد     . کیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوي قـرار داد 
آموزشـی را شناسـایی نماینـد و در    ارزشیابی براي قضاوت درخصوص برنامه هاي درسی به معلمان کمک می کنـد تـا نیازهـاي    

.سازماندهی مطالب و محتواي درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشند
مشخصات درس

عملی/ نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

:پیشنیاز

ارزشیابی از یادگیري:  نام درس

:این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
انواع آزمونها و الگوهـاي ارزشـیابی را پیـاده سـازي     با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قادر باشد 

، نحوه محاسـبه ضـریب   محاسبه ضریب دشواري آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهاي عملکردي، 
.ابی عملکرد گزارشی را ارائه نمایدپایایی و آزمونهاي ارزی

:شایستگی اساسی
CK1-1&2-1

&

PK2-2&3-2

3سطح2سطح1سطح هامالك

دانشجو قادر است انواع رویکرد ارزشیابی
الگوهاي ارزشیابی را نام 

. ببرد

دانشجو قادر است در طبقـه  
بندي از نقاط قوت و ضـعف  
الگوهاي ارزشیابی ارائه دهد 
و بر همین اساس الگوهـا را  

. درجه بندي نماید

دانشجو قـادر اسـت الگوهـا    
ــل  ــورد تحلی ارزشــیابی را م
قرار داده و کاربرد هـر یـک   
را در نمونه اي عینی مـورد  

. نقد و بررسی قرار دهد
دانشجو قادر است انواع آزمونهاي عملکردي

آزمونهاي عملکـردي را  
. طبقه بندي نماید 

ــواع  ــادر اســت ان دانشــجو ق
آزمونها را مقایسـه نمـوده و   
براي هریـک نقـاط قـوت و    

. ضعف را مشخص نماید

دانشــجو قــادر اســت انــواع 
ــه   ــردي را ب ــا عملک آزمونه
لحاظ کاربردي مورد نفـد و  

. تحلیل قرار دهد
محاسبه ضریب 

و رواییپایایی 
دانشجو قـادر اسـت در   
ــایی و  حــوزه تعیــین پای
روایـی تعریفـی را ارائــه   

دهد

دانشجو قادر است محاسبات 
مربــوط بــه تعیــین روایــی و 
پایــایی آزمونهــاي پیشــرفت 

. تحصیلی را انجام دهد

دانشجو قادر اسـت ضـریب   
ــواع   ــی انـ ــایی و روایـ پایـ
آزمونهاي پیشرفت تحصیلی 

د را محاسبه نماید و مورد نف
. و بررسی قرار دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث
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گیـري،  آزمون، اندازه: تعاریف و اصطالحاتاول
ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،

باذکر تعاریف و مثالهاي گوناگون تعاریف 
شناسایی مشخص و نقاط تفاوت و تشابه 

.و تحلیل گردد

از دانشجویان خواسته شود بـا مراجعـه بـه    
منایع متعدد تعاریف مختلفی گـرآوري و در  

.قالب جدولی ارائه نمایند

نمونه هایی از آزمونها در کالس مطرح و انواع آزمونها و ویژگی آنهادوم
بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحـث و  

.تبادل نظر شود

خواسته شود نمونـه هـایی از   از دانشجویان 
آزمونها را در پژوهشها یافته و با ویژگیهاي 

.آنها تطابق بدهند
بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشـیابی  رویکردهاي مطرح در ارزشیابیسوم

و دیدگاه مقایسه اي با توجه بـه اهـداف   
مطرح شود و با ذکر مثال هاي گوناگون 
الگــوي متناســب بــا هــر ســاختار مــورد 

بررسی قرار گیرد
مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت، چهارم

اهداف و مولفه هاي ارزشیابی آموزشی
در این جلسـه بـا نمـایش فـیلم مرحلـه      
تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتـه  
و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگـو  

.مورد واکاوي قرار بگیرد

از دانشــجویان خواســته شــود کــه فــیلم را
مجــددا بررســی و نکــات مطــرح شــده در 
خصوص اهداف و پـیش نیازهـا را بـازبینی    

.مجدد و گزارش جدید ارائه نمایند
تعریف، اهـداف، مراحـل، روشـها و طبقـه     پنجم

بندیهاي طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
با ارائه نمونه هایی از انـواع طـرح هـاي    
ارشیابی پشـیرفت تحصـیلی، ویژگیهـا و    

بندي طرحها مورد تحلیل و سطوح طبقه 
.بررسی قرار گیرد

از دانشجویان خواسته شود که بـا انتخـاب   
یک درس مشـخص یـک نمونـه از طـرح     
ارزشــیابی پیشــرفت تحصــیلی آمــاده و در 

.کالس ارائه نمایند
انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعـد هـر   ششم

یک
با طـرح نمونـه هـاي متفـاوتی از انـواع      

نقاط قوت و ضـعف  آزمون ها در کالس
هــر یــک از آزمونهــا بــه نقــد و بررســی 

.گذاشته شود

از دانشجویان خواسته شود با طراحی یـک  
نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهاي هر 

.یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند

نمونه هاي متعددي از طـرح هـا توسـط    طرح نمونه هاي عملی در کالسهفتم
ــجویان  ــاي  دانش ــه ه ــایی و نمون شناس

طراحی شده توسـط ایشـان را در گـروه    
.نقد و بررسی نمایند) کالس(

از دانشجویان خواسـته شـود نمونـه هـاي     
طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

.قرار دهند

تعریف آزمونهـاي عملکـردي و انـواع آن،    هشتم
مراحل تهیـه آزمونهـاي عملکـردي، روش    

تهیه چک لیستواقعه نگاري ، چگونگی
ــاي    ــار آزمونه ــه ک ــک نمون ــه ی ــا ارائ ب
عملکردي و چگونگی مقیاس بندي انهـا  
در کالس به صورت عملی تهیه و نمونه 
طراحی انجام شده در جلسه قبل در این 

.قالب اجراي مجدد گردد

از دانشجویان خواسته شـود یـک نمونـه از    
روشهاي سنجش مشاهده اي را انتخـاب و  

ــتفاده از روش ــا اس ــک  ب ــاري ی ــه نگ واقع
.گزارش ارائه نمایند
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شرایط اجراي آزمون، نحوه نمـره گـذاري،   نهم
نحوه تفسـیر اطالعـات، محاسـبه ضـریب     

دشواري آزمون

یـک نمونـه از آزمونهـاي اجـرا شـده در      
کالس ارائه و موارد و مباحث کالس بـا  

.نمونه تطبیق و واکاوي گردد

از دانشــجویان خواســته شــود یــک نمونــه 
را مورد تحلیل و بررسـی قـرار داده،   آزمون 

اطالعـات انـرا تفســیر و ضـریب دشــواري    
.آزمون را محاسبه نمایند

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسـیر داده  دهم
ــهاي    ــزي و شاخص ــهاي مرک ــا، شاخص ه

پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیـت بکـارگیري آمـار    
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شـود  

و پراکندگی با ذکر و شاخصهاي مرکزي
.مثال حل و تمرین شود

ــش    ــود در بخ ــته ش ــجویان خواس از دانش
شاخصهاي مرکزي از میانگین و در بخـش  
شاخصهاي پراکنـدگی واریـانس و ضـریب    
همبستگی مثالها و نمونـه هـایی تمـرین و    

.نمرات آزمونهاي قبلی محاسبه گردد
هاي آزمونهاي قبلی محاسابات در نمونه تعیین روایی، اهمیت  و انواع آنیازدهم

روایی در کالس درس بطور عملی انجام 
و انــواع آن مــورد بحــث و گفتگــو قــرار 
گرفته و ترجیحا براي هر مورد نمونه اي 

.انجام شود

ــوارد     ــود در م ــته ش ــجویان خواس از دانش
آزمونهاي قبلی روایـی آزمونهـا محاسـبه و    

.گزارش گردد دوازدهم

ــایی، نحــوه  تعریــف سیزدهم ــایی، روشــهاي پای پای
محاسبه ضریب پایایی

روش محاسبه پایایی در نمونه ذکر شـده  
.محاسبه و موارد دیگر نیز طرح شود

از دانشجویان خواسته شود نحـوه محاسـبه   
پایایی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی 

.قرار دهند
هدفهاي ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع چهاردهم

ارزشیابی
موارد و رئوس درس در کالس به بحـث  
و گفتگو گذاشته شـود و نمونـه هـایی از    

.انواع ارزشیابی بررسی گردد

از دانشجویان خواسته شود در یک جـدول  
ــیابی را   ــا و شــباهتهاي ارزش ــواع، تفاوته ان

.ترسیم نمایند
ــاحبه،   پانزدهم ــت، مص ــاهده موقعی ــهاي مش روش

نظرخواهی
مورد تحلیل و بررسی روشهاي ارزشیابی 

قرار گرفته و محاسب و معایـب هریـک   
.مورد نقد و بررسی قرار گیرد

از دانشجویان خواسته شود در یـک نمونـه   
نفري روشهاي 5عملی و در جامعه کوچک 

.این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند
آزمونهاي ارزیابی عملکـرد آموزشـی، خـود    شانزدهم

سنجی، ارزیابی همکاران
رئوس مطرح در این جلسه مورد بحث و 
گفتگو قرار گیرد و محاسن و معایب هـر  

.یک طرح و نقد و ارزیابی گردد

ــیابی    ــود ارزش ــته ش ــجویان خواس از دانش
پیشــرفت تحصــیلی را در طرحــی جــامع و 
بطور یکپارچه در قالب یک کـار پژوهشـی   
طی یک هفته تـا زمـان برگـزاري آزمـون     

.پایان ترم ارائه نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
این درس به دلیل ماهیت عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه اي انجام شود و بیشـتر مفـاهیم بـه صـورت     

.تحلیلی و با ارائه نمونه هاي مشابه تدریس شود
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
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.اکبر سیف، نشر دورانروشهاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی 
:منبع فرعی

.ارزشیابی آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر سمت
.دانشگاه پیام نور: روشهاي ارزشیابی آموزشی، دکتر علیرضا کیامنش، ناشر

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر براي دانشجویان تعیین گردیده است6

نمره آزمون کتبی14: پایانیارزشیابی 
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»کاربرد هنر در آموزش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

معلمان باید با -از این رو دانشجو. کاربرد هنر در آموزش به حوزه پیوند بین نظریه و عمل در برنامه درسی هنر می پردازد
صورت عملیاتی، فرصت هاي یادگیري هنر را کسب کنند تا بتوانند در حوزه حوزه هاي کاربردي هنر آشنا شده و  بتوانند به

این درس توجه دانشجویان به برنامه . آموزش به دانش آموزان مدارس به عنوان معلمانی توانمند در حوزه هنر ایفاي نقش کنند
. درسی هنر به صورت  تلفیقی جلب کرده و تجارب نوین هنر را به آنها معرفی می کند

مشخصات درس
تربیتی: نوع درس
واحد عملی1:  تعداد واحد
ساعت 32:  زمان درس

-: پیشنیاز

کاربرد هنر در آموزش:  نام درس

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

.مفهوم هنر و رابطه آن با مفهوم سواد را شناسایی کند-
.چهارگانه هنر در آموزش را به روشنی درك کندابعاد -
.رابطه هنر و تلفیق با سایر دروس را درك کرده و بکار بگیرد-
.برنامه درسی و آموزش هنر را در نگاه جهانی به همراه تجارب نوآورانه بشناسد-

:شایستگی اساسی
CK -کدهاي
2-1و 1-1
PCK -کدهاي
3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك
به خلق اثر هنري تولید هنري 

ساده با استفاده از الگو 
. بپردازد

به خلق اثر هنري 
.متفاوت از الگو بپردازد

آثار هنري جدیدي بدون 
استفاده از الگو و منحصر 

.به فرد تولید کند
به مشاهده آثار تاربخی تاریخ هنري

پیرامون خود واکنش 
.نشان بدهد

آثار تاریخی و نسبت به 
رابطه هنر و فرهنگ 

.حس مثبتی داشته باشد

رابطه هنر و فرهنگ و 
تاریخ را به درستی درك 
کرده و به تحلیل عمیق 

.بپردازد
حساسیت بصري نقد هنري 

نسبت به پدیده هاي 
. هنري داشته باشد

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر 
در آثار هنري و محیط 

خود را درك پیرامون 
کند

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر در 
آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك کرده 

. و تفسیر و نقد کند
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زیبایی 
شناسی 

در گفتگوي دائمی 
دربارة ماهیت هنر 

. شرکت کند

هاي بر اساس مالك
دقیق به قضاوت دربارة 

.هنر  بپردازد

هاي دقیق بر اساس مالك
قضاوت دربارة هنر  و  به

.بپردازددفاع از آن

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
کلیات و اهمیت کاربرد هنر در آموزش -فصل اول

هنر و بازاندیشی مفهوم سواد -
پیامدهاي تربیت هنري-
هنر و تربیت چندفرهنگی-

:تکلیف یادگیري
. دانشجویان به شرح پیامدهاي تربیت هنري در تعلیم و تربیت بپردازند

تولید آثار هنري -فصل دوم
. آموزان یاري رساندگرایی مورد نیاز براي عملکرد هنري با کیفیت باال به دانشها و توسعۀ تخیلبراي کسب مهارت-
. ي توسعه تخیل گرایی آنها فراهم شودهایی برارا طراحی کنند که مهارتدانشجویان باید برنامۀ درسی-
دانشجویان با دامنه وسیعی از رسانه ها، ابزارها، تجهیزات و فنونی که توسط هنرمندان به کار گرفته می شوند، آشنا می -

همچنین  سوژه ها، موضوعات درسی، نهادها و سایر ابزارهایی که تولید هنري را رشد و شکل می دهد، را می . شوند
.شناسند

مهارت هایی نظیر کاربرد رسانه ها، . دانشجویان می توانند مهارت ها و سنت هاي هنروري و هنرمندي را یاد بگیرند-
. وسایل مختلف و به کارگیري ظرفیت ها و قابلیت هاي آنان

اي دانشجویان می توانند افکار، ارزش ها و احساسات مختلف خود را در یک شکل تجسمی از طریق دستیابی به راه ه-
. پاسخگو و فعالیت هایی که هنرمندان انجام می دهند، بیان کنند

:تکلیف عملکردي
هاي فنی مورد نیاز براي انجام کار شان را پرورش دهند و مهارتگراییدانشجویان باید احساساتشان را توسعه دهند، تخیل-

. صحیح با مواد آموزشی را کسب کنند
هاي الزم براي دستیابی به این آثار تجسمی را تجربه کنند و فرصت کسب مهارتدانشجویان باید لذت ناشی از خلق -

.بخش را داشته باشندتجربۀ لذت
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

تاریخ هنري-فصل سوم
ن بر دانشجویا. که هنر در آن پدید آمده، می پردازنددر برنامۀ تربیت هنري دانشجویان به درك زمینۀ تاریخی و فرهنگی

اساس آثار مختلف تاریخی، هنري، فرهنگی به حوزه تاریخ هنر ایران آگاهی یافته و آن را به صورت کاربردي مورد توجه قرار می 
.دهند
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مثل تاریخ تولد و مرگ، سوابق و تجارب اولیه، اطالعـات در مـورد آثـار هنـري     : اطالعات واقعی در مورد هنرمندان-
. ایطمثل توصیف فیزیکی، موضوعی و شر

...) رنـگ، فضـا و  (، یعنی توصیف کردن و تحلیل کردن حلقه هاي ارتباطی در یک اثر هنـري  تحلیل صوري اثر هنري-
به عنوان مبنایی براي فهم این که چگونه اثر هنري متناسب با خصوصیات یک هنرمند و یا هماهنگ با یـک جنـبش یـا    

. سنت هنري است
وسایل و مواد مورد استفاده، ابزارها و روش هاي به کار برده شـده و تغییـرات   شامل اطالعاتی دربارة: تحلیل اثر هنري-

. حاصله در اثر هنري که ناشی از گذر زمان یا سایر تأثیرهاي محیطی است
یعنی بررسی ارتباط میان آثار هنري و محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی و شـناخت   : )بستر(روابط مربوط به زمینه -

.مورد نظرتأثیر آن بر آثار

:تکلیف عملکردي
دانشجویان باید رابطۀ میان هنر و فرهنگ را دریابند؛ مثالً اینکه فناوري و ایدئولوژي در یک مقطع خاص چه تأثیري در آثار -

.  هنري هنرمندان گذاشته است
. به تحلیل صوري، واقعی و روابط زمینه ها در یک یا چند اثر هنري ملی یا بین المللی بپردازند-

. به صورت پوشه کار ارائه شود-
نقد هنري-فصل چهارم

نگریستن شکلی از پیشرفت شناختی . هاي هنري را بیاموزنددانشجویان باید چگونگی دیدن و صحبت کردن دربارة کیفیت-
. دانشجویان با نگاهی متفاوت به آثار و پدیده هاي هنري می نگرند و تکنیک هاي نقد آثار هنري را می آموزندبنابراین . است
نقادي هنري شامل کاربرد زبان، نگارش متفکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می -

.فرهنگ و جامعه درك کند و براي آن ارزش قائل شودتواند به نحوي بهتر و پربارتر نقش و جایگاه هنر را در
: دانشجویان مراحل چهارگانه نقادي هنري را باید بیاموزند-
اگرچه مرحله توصیف بر ابعادي تأکید دارد که ما از طریق آنها به درك کلی امور می رسیم اما می تواند بحث :توصیف.1

گاهی ممکن است فردي رنگی را قرمز ببیند اما فرد دیگري آن را نارنجی ببیند و یا یک نفر شکلی را . هاي عمیقی را پدید آورد
.به هر حال از طریق توصیف است که می توان زبان را دقیق تر نشان داد. بیندمربع ببینند ولی فرد دیگر آن را چند ضلعی ب

اگرچه تحلیل یک مبناي ادراکی دارد اما از مرحله توصیف یک گام فراتر می رود و فراگیر را وادار می کند تا :تحلیل.2
ارن تفاوت قائل شود، رسانه هاي هنري را فراگیر باید بتواند بین تقارن و نامتق. ساختار یا ترکیب یک اثر هنري را تحلیل کند

آیا دانشجویان می توانند از زبان طراحی استفاده کنند یا خیر؟. تشخیص دهند، نسبت به کیفیت هاي رنگ و خط حساس باشد
در مرحله تفسیر، دانشجویان به سطوح تخیلی تر قدم می گذارد و از او خواسته می شود تا درباره معناي مستتر در:تفسیر.3

براي انجام این کار از دانشجو خواسته می شود تا بین ساختار موجود در . اثر هنري و یا هدف موجود در ذهن هنرمند تأمل کند
در این مرحله درباره اثر هنري سوال هاي . اثر هنري و جهتی که هنرمند فراگیر را به آن سمت می کشاند، ارتباط برقرار کند

.نها، این است که سواالت باز هستند و پاسخ درست یا غلط ندارندمختلفی مطرح می شود و ویژگی آ
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این قضاوت نتیجه اي است که بیانگر موفقیت یا شکست اثر . فرایند نقد به طور طبیعی با قضاوت خاتمه می یابد:قضاوت.4
ن حالت به بحث گذاشته قضاوت هاي شکل گرفته در ای. هنري است و جایگاه آن در مقایسه با سایرآثار هنري نشان می دهد

. نمی شوند زیرا این وظیفه نقادان و خبرگان حرفه اي تر است نه معلمان دوره ابتدایی
تکلیف عملکردي

هاي پیچیده و ظریف مستتر حساسیت بصري باید در دانشجویان پرورش یابد تا به اتکاي آن بتوانند خصوصیات و کیفیت-
.درك و توصیف کننددر آثار هنري و محیط پیرامون خود را 

. جلسه در مورد یک اثر هنري ملی بکار بگیرند4مراحل چهارگانه نقد هنري را در طول -
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

زیبایی شناسی -فصل پنجم
. کنندهایی است که هنرها  ایجاد میهدف دیگر تربیت هنري مربوط به ارزش-
توجه دانشجویان به فرایند آفرینش هنرمندانه، پدیده هنري، تفسیر و شناخت، ارزشـیابی انتقـادي،  زمینـه فرهنگـی و     -

. اجتماعی آن معطوف شود
زیبایی شناسی به دانشجویان یاد می دهد که به طور فلسفی بیندیشند، پرسش ها و پاسخ هـاي ممکـن کـه بـه طـور      -

. سی تاریخی هنر به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهندطبیعی در مسیر ساختن، نقادي و برر

: تکلیف عملکردي
.دانشجویان باید  گفتگوي دائمی دربارة ماهیت هنر شرکت کنند-
. براساس مالك هاي زیباشناسانه به قضاوت دربارة هنر و دفاع از آن بپردازند-

هنر و برنامه درسی تلفیقی-فصل ششم
برنامۀ درسی . شودهاي درسی هنري و غیرهنري تلفیق میاین دیدگاه به آن برنامۀ درسی هنر اشاره دارد که با دیگر برنامه

: شودتلفیقی هنر عموماً در یکی از چهار نوع ساختار برنامۀ درسی سازماندهی می
یا فرهنگی خاص را بشناسند؛ مثل مطالعۀ شود تا به فراگیران کمک کند تا دورة خاص تاریخی گاهی از هنر استفاده می-

. هاي ماتئو برادي، و یا موسیقی و معماري آن دوره و طرز پوشش افراد طبقات اجتماعیجنگ داخلی در کنار عکس
مانند . ها میان هنرها را بشناسندها و تفاوتشود تا شباهتدومین شکل تلفیق حالتی است که در آن به فراگیران کمک می-

. ناي ریتم در موسیقی با معناي ریتم در هنرهاي تجسمیتفاوت مع
. ها قابل شناسایی استسومین شکل تلفیق، شناسایی ایدة اصلی است که در هنر در دست انجام و یا در دیگر حوزه-
کنند اي را تعریف یا بیانتوان از دانشجویان خواست که مسئلهمی. مسئله استچهارمین نوع تلفیق مربوط به تمرین حل-

آموزان دبیرستانی خواسته شود که براي هاي مختلف است؛ مثالَ اگر از دانشکه مستلزم در نظر گرفتن دیسیپلین
هاي فیزیکی مواد ها باید مالحظات طراحی، رشد کودك، ویژگیدبستانی یک بازي طراحی کنند، آنآموزان پیشدانش

این امر را می توان به صورت عملی با دانشجویان . ر نظر بگیرندشناسی را دآموزشی، ترکیب این موارد و مسائل زیبا
.تمرین کرد
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: تکلیف عملکردي
به صورت تلفیقی یک ... دانشجویان با استفاده از فعالیت هاي هنري مختلف براي یک درس مانند علوم، ریاضی، فارسی و -

. ی تلفیقی را اجرا کندبرنامه درسی طراحی کند و متناسب با آن به صورت عملی آن برنامه درس
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

تجارب نوآورانه آموزش هنر -فصل هفتم
در این فصل دانشجویان با تجارب بین المللی در حوزه آموزش هنر آشنا می شوند و کاربرد هنر در آموزش را به صورت -

. واقعی درك می کنند
هنر به صورت الکترونیکی و کتابخانه اي به دانشجویان معرفی می شود همچنین برخی مجامع بین المللی در حوزه آموزش -

. تا در حوزه هاي هنري مورد عالقه خود به کسب دانش و مهارت هاي حرفه اي بپردازند
: برنامه هاي آموزش هنر عبارتند از

کنفرانس جهانی آموزش هنر -
) TETAC(پروژه تتاك -
پروژه رامبرانت        -
آشنایی با مجامع تخصصی، سایت هاي اینترنتی و نشریات آموزش هنر -

تکلیف عملکردي
دانشجویان با مراجعه به سایت ها و منابع الکترونیکی به معرفی فعالیت هاي مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر -

.بپردازند
. و معرفی کنندنمونه کارهاي هنري مختلف در حوزه آموزش هنر به دانش آموزان را جستجو -

. به صورت پوشه کار ارائه شود-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

.استفاده از راهبرد مستقیم در تدریس مفاهیم  و کلیات با استفاده از ابزارهاي رایانه اي مناسب-
. شیوه هاي تدریس مشارکتی و گروهی، بازدید از مراکز هنري و موزه ها و گالري ها، روش ایفاي نقش-
. راهبرد غیر مستقیم براي طراحی فرصت هاي یادگیري بر اساس ابعاد نقد هنري، تاریخ هنري و زیبایی شناسی-

منابع آموزشی.5
شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

منبع اصلی-
: براي بخش نظري

. سمت: برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران).  1393(مهرمحمدي، محمود؛ کیان، مرجان -
: براي بخش عملی
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. سایر منابع آموزشی معتبر که شیوه هاي تولید محصوالت هنري را آموزش داده اند-
: منابع فرعی-

:مجامع معتبر بین المللی مرتبط با آموزش هنر مانند
- National Art Education Association
- Getty Institute for Education in Art
- International Society for Education through Art

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 6=  آزمون پایان ترم: ارزشیابی پایانی-
نمره 8= ارزیابی پوشه کار بر اساس تولیدهنري، تاریخ هنري، نقد هنري -
مرتبط با ... اطالع رسانی توسط دانشجویان در طول ترم مانند معرفی کتاب، سایت، اخبار، گزارش هاي علمی، همایش ها و -

نمره3= آموزش هنر
نمره 3=  توسط دانشجویان در طول ترممعرفی، نقد و تحلیل آثار هنري، تاریخی، فرهنگی ملی و بین المللی -



١٠٩

»کاربرد زبان در تربیت«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
اندیشه از یک طرف با زبان آمیخته است و از طرف دیگر . اندیشه و ارتباط: رابطه زبان و تربیت، ریشه در وجوه مشترك آنها دارد

اندیشه، از یک سو، محور تربیت و عمل تربیتی است، و از سـوي  . تربیت، به ویژه به معناي متعالی آن بر اندیشه استوار می گردد
این رابطه و پیوستگی چنان است، که برخی از فیلسوفان و دانشمندان، اندیشه و . اي ناگسستنی دارندبطهدیگر، زبان و اندیشه، را
. زبان را یکی دانسته اند

ارتبـاط، موضـوعی   . ارتباط جنبه عینی و قابل مشاهده رابطه زبان و تربیـت  اسـت  . ارتباط، محور دیگر رابطه تربیت و زبان است
بان است؛ به طوري که، برخی از زبان شناسان، ارتباط را مهم ترین کارکرد زبان دانسته اند؛ و تربیـت  مهم در مباحث مربوط به ز

بخش مهمی از ارتباط . نیز، فرایندي ارتباطی است، و بدون برقراري ارتباط، میان مربی و تربیت شونده، تربیت، ممکن نمی گردد
آیا زبان و ارتباط از طریق زبان، می تواند اهداف تربیت را محقـق سـازد؟   . گیردآموزشی از طریق ارتباط کالمی شکل می/تربیتی

چه مالحظات و چه محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد؟ با شناخت ویژگی هـاي زبـان و چگـونگی بـه کـارگیري زبـان و       
آموزشـی  /الیـت تربیتـی  آموزش ضمن جستجوي پاسخ این پرسش هـا، امکـان فع  /برقراري ارتباط زبانی مناسب در فرایند تربیت

.شودموثرتري براي معلمان فراهم می
مشخصات درس

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

ندارد: پیشنیاز

کاربرد زبان در تربیت:نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي ارتباطی در ها و فعالیتدر  ابعاد مختلف حیطه) کالمی(با توجه به انواع ارتباط زبانی-1

آموزشی یک معلم به حضور /آموزش، رابطه زبان و تربیت را بفهمد و با توجه به وظایف تربیتی/تربیت
. آگاه و حساس شود) تعلیم و تربیت(آموزش /و  نقش زبان در ابعاد مختلف تربیت

.آفرین بفهمدواع ویژگی هاي زبان را بشناسد و زبان را به عنوان یک مجموعه زنده و نقشان-2
زبان را در ابعاد مختلف ) هايویژگی(هاي حضور و نقشبر اساس ویژگی هاي زبان، مصداق-3

. آموزش و بافت هاي مختلف نظام آموزش و پرورش شناسایی کند/تربیت
هاي زبان، عمیق از مفهوم تربیت و با توجه به ویژگیاز طریق بازشناسی و درك و فهم-4

.هاي کاربرد زبان در تربیت را بشناسدمحدودیت
شناختی زبان و واژگان آموزش از طریق زبان و واژگان آشنا را اجرا هاي معنیبا توجه به ویژگی-5

.کند

:شایستگی اساسی
CK -کدهاي
2-1و 1-1
PCK -کدهاي

3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4

3سطح2سطح1سطح مالك

رابطه زبان و 
تربیت

انواع ارتباط و 
رخدادهاي ارتباطی 

در ) کالمی(زبانی

با توجه به انـواع ارتبـاط   
آموزش و /زبانی در تربیت

هــــاي نیــــز فعالیــــت

آثار مثبت و منفی انواع 
کاربرد زبـان در ارتبـاط   

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
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آموزش را /تربیت
.بشناسد

ــی ــک  /تربیت ــی ی آموزش
هاي حضور معلم، مصداق

در آفرینـی زبـان  و  نقش
ابعــــــاد مختلــــــف  

ــت ــوزش و در  /تربیـ آمـ
هـــاي انـــواع ارتبـــاط 

آموزشـی معرفـی   /تربیتی
.کند

جستجو کند و برخـی از  
.آنها را معرفی کند

شناخت کلی 
زبان

هاي زبـان  انواع ویژگی
ــه    ــا را ب ــا معن از آوا ت

. صورت کلی بشناسد

زبان را بـه عنـوان یـک    
ــده و  ــه زنـــ مجموعـــ

آفــرین در انــواع  نقــش
هاي ارتباطی، بـه  فعالیت

ــت   ــد تربی ــژه در فراین وی
.بفهمد

هاي زبان در آثار ویژگی
ــاط   ــواع ارتبــــ انــــ

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
.مشاهده و گزارش کند

شناخت جزئی 
تر زبان

هاي زبـان  انواع ویژگی
ــا و در   ــا معن را از آوا ت
ــف   ــدهاي مختلـ واحـ

) از واژه تـا مـتن  (زبـان 
.بشناسد

ــداق ــور و مص ــاي حض ه
) هايویژگی(آفرینینقش

ــوزش  ــان را در آمــ زبــ
ــان ــی(زبــ و در ) فارســ

آمــــــــــوزش دروس 
آمـوزش از طریـق   (دیگر
.بشناسد) زبان

بـــر اســـاس شـــناخت 
ــاي زبــان،    ــی ه ویژگ
تغییــــــرات الزم را در 
نمونــه اي از تــدریس  
ــد و   ــایش ده ــود نم خ
درباره تفـاوت تـدریس   

ه بــــه بــــدون توجــــ
هـاي زبـان و بـا    ویژگی

.توجه به آن بحث کند
شناخت 

هاي محدودیت
کاربرد زبان

از طریـق بازشناســی و  
درك و فهم عمیـق از  
مفهوم تربیت، الزامـات  

آمــــوزش و /تربیــــت
آموزشی /ارتباط تربیتی

.را بشناسد

ــات   ــاس الزامـ ــر اسـ بـ
آمـوزش و ارتبـاط   /تربیت
آموزشی و با توجه /تربیتی

ــه ویژگــی ــان، ب هــاي زب
هــاي کــاربرد محــدودیت

زبان را در تحقق اهـداف  
آمــوزش /کلــی تربیــت 

بـــــا توجـــــه بـــــه 
هـاي کـاربرد   محدودیت

زبان در تحقق بخشیدن 
بـــه اهـــداف کلـــی   

آمـوزش، دربـاره   /تربیت
ــدون  ــاربرد بـ ــار کـ آثـ
ــان در   ــدودیت زبـ محـ
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آمــوزش بحــث /تربیــت. بشناسد
. کند

آموزش
از طریق 

) واژگان(زبان
آشنا

هاي با توجه به ویژگی
ــان، معنــی شــناختی زب

اهمیـــت و چگـــونگی 
کاربرد زبان آشـنا را در  

دروس (آمـوزش /تربیت
.بفهمد) مختلف

هـاي  با توجه بـه ویژگـی  
ــی ــان و  معن ــناختی زب ش

واژگان، آموزش از طریق 
هـــاي آشـــنا را در   واژه

ســوادآموزي بــه ویــژه   
.آموزش واژگان اجرا کند

هـاي  با توجه به ویژگی
شــناختی زبــان و معنــی

ــوزش از   ــان، آمـ واژگـ
هاي آشـنا را  طریق واژه

در آموزش دروس دیگر 
.کنداجرا

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
نوبت 
بحث

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسموضوع

رابطه زبان و اول و دوم
تربیت

ــابع- ) 5(و ) 8:(منـــ
)20(و
ضرورت آگاهی معلمان از -

ــت و    ــان و تربی ــه زب رابط
ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ

آفرینی آن در تربیتنقش
مفــاهیم اصــلی ارتبــاط و -

ارتباط
هـــاي  برقـــراري  روش-

ارتباط و ارتباط موثر
انواع ارتبـاط و  شناسایی -

رخدادهاي ارتبـاطی زبـانی   
آموزش/ در تربیت) کالمی(

/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت
آموزشی یک معلم، 

مطالعه منابع مربـوط بـه   -
ضرورت آگـاهی معلمـان از   
رابطــه زبــان و تربیــت و   

ــی ــان و ویژگـ ــاي زبـ هـ
آفرینی آن در تربیتنقش

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
ارتبـاط و درك اجــزاء یــک  

هاي فرایند ارتباطی و روش
برقراري ارتباط موثر 

ــداق - ــی مص ــاي معرف ه
آفرینی زبـان  حضور و نقش

ــف   ــاد مختلــــ در ابعــــ
آمـوزش و در انـواع   /تربیت
آموزشی / هاي تربیتیارتباط

/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت
علمآموزشی یک م

هـاي حضـور و کـاربرد    مصداق-
زبان در کار یـک معلـم را بیـان    

.کند
آثار مثبت و منفی انواع کـاربرد  -

آموزشـی  / زبان در ارتباط تربیتی
را جستجو کند و برخی از آنهـا را  

.گزارش کند

سوم
و چهارم

شناخت کلی 
زبان

ــابع- ــا)7:(منـ و )9(یـ
)10(

ــث    ــابع و مباح ــه من مطالع
ــواع   ــه ان ــوط ب ــري مرب نظ

ــواع  - ــان در ان ــار زب ــور و آث حض
ــی ــاط تربیتـ ــی را / ارتبـ آموزشـ
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هاي زبـان از  انواع ویژگی-
صورت کلیآوا تا معنا به 

معرفـی زبـان بـه عنـوان     -
یـــک مجموعـــه زنـــده و 

ــش ــواع  نقـ ــرین در انـ آفـ
هاي ارتباطیفعالیت

ساختمان و نقش و منشا -
زبان

نظامداري و سـاختمندي و  
...مندي و قاعده

الهی و طبیعی و : منشا زبان
اجتمــــاعی و جســــمی و 

...ابزاري و ژنی و 
: زبان انسان و زبان حیـوان 

نخستیها و زبان حیوانات و 
......

هاي زبـان از آوا تـا   ویژگی
معنا 

زبان را بـه عنـوان یـک    -
آفرین مجموعه زنده و نقش
ــت ــواع فعالیـ ــاي در انـ هـ

ارتبــاطی فراینــد تربیــت   
.بفهمد

هـــاي معرفـــی مصـــداق-
آفرینی زبـان  حضور و نقش

در انواع ارتباط، به ویـژه در  
آموزش و نیـز  /د تربیتفراین

هاي ارتبـاطی یـک   فعالیت
معلم در مدرسه

.مشاهده و گزارش کند
با تغییر دادن برخی از ویژگـی  -

هاي زبـانی در جریـان برقـراري    
ارتباط کالمی، تغییر نتایج ارتباط 

.را مشاهده، تحلیل و گزارش کند

شناخت جزئی پنجم
: زبان

-آواشناسی
واجشناسی

)14(و ) 7:(منابع-
ــواع ویژگـــی - هـــايانـ

ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ
واحدهاي مختلف زبان 

): آواشناسی(آواهاي زبان -
همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه
نظـــام آوایـــی زبــــان   -
ــی( واج و ): واجشناســــــ

ــه   ــه و زوج کمین و واجگون
ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ

همبرتولیدي

مطالعه منابع معرفی شـده  -
:و یادگیري موارد زیر

هـــايانـــواع ویژگـــی -
ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ

واحدهاي مختلف زبان 
): آواشناسـی (آواهاي زبـان  

همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه
نظــــام آوایــــی زبــــان -
واج و ): واجشناســــــــی(
اجگونــه و زوج کمینــه و  و

ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ
همبرتولیدي

بـــا تغییـــر دادن برخـــی از   -
هاي آواجشناسی زبـان در  ویژگی

جریان برقراري ارتبـاط کالمـی،   
تغییر نتـایج ارتبـاط را مشـاهده،    

.تحلیل و گزارش کند
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شناخت جزئی ششم
نقش : زبان

-آواشناسی
واجشناسی

در سواد آموزي و 
آموزش 

و ) 14(و )7:(منـــابع-
)17(و ) 15(
ماهیــت ســوادآموزي و  -

ــوزش   ــونگی آمـــ چگـــ
هاي زبانیمهارت

هــاي حضــور و مصــداق-
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــی ــان در آواجشناســ زبــ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

طریق زبان
آگـــــاهی فرازبـــــانی  -

واجشناختی و کاربرد آن در
آموزش، به ویژه خوانـدن و  

نوشتن 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
-مربوط به بحث آواشناسی

واجشناسی 
مطالعه مباحث مربوط به -

ســـوادآموزي و آمـــوزش  
هاي زبانیمهارت

ــایی و معرفــــی - شناســ
هـــاي حضـــور و مصـــداق

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــی ــان در آواجشناســ زبــ

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
و در ) زبـان فارسـی  (زبانی 

ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ
) آموزش از طریق زبان(

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــان و  ــی زبـ ــاهی آواجشناسـ آگـ

ــانی واجشــناختی ــرات فرازب ، تغیی
اي از تــدریس الزم را در نمونــه

خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

آواجشناسـی زبـان و   هايویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

آواجشناسی زبان در ) هايویژگی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

)زبان فارسی(

شناخت جزئی هفتم
صرف؛: زبان

نقش صرف در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
هاي صـرفی  انواع ویژگی-

زبان در واحدهاي مختلـف  
ســــــازي، واژه: زبــــــان

هــاي شناســی، راهریشــه
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

...وامگیري و 
ــی- ــرف، / تکواژشناسـ صـ

...تکواژ، تکواژگونه و 
ــافتن - ــتجو  و ی روش جس

هـاي  هـاي ویژگـی  مصداق
ــان در  ــرفی زب ــوزش ص آم

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

صرفی زبـان در واحـدهاي   
سـازي،  واژه: مختلف زبـان 

هـــاي شناســی، راه ریشــه 
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

ــري، تکوا ــیوامگی / ژشناس
صرف، تکواژ، تکواژگونـه و  

...
هـاي صـرفی   انواع ویژگـی 

ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ
: مختلــف زبــان بشناســد  

شناســی، ســازي، ریشــهواژه

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
صرفی زبـان و آگـاهی فرازبـانی    
صرفی، تغییرات الزم را در نمونه 

نمایش دهد و اي از تدریس خود
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

هاي صرفی زبـان و بـا   به ویژگی
.توجه به آنها بحث کند

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

صــرفی زبــان در ) هــايویژگــی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

) زبان فارسی(
کاربرد آگاهی فرازبـانی صـرفی   -
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مهارتهاي چهارگانه زبـانی  
و در آموزش ) زبان فارسی(

ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم
) طریق زبان

آگاهی فرازبانی صـرفی را  -
بشناســد و کــاربردش را در 

.خواندن و نوشتن بداند

سازي، ابـداع و  راههاي واژه
...وامگیري و 
صرف، تکواژ، / تکواژشناسی
...تکواژگونه و 

هـــاي حضـــور و مصـــداق
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

وزش آمـ صرفی زبـان را در  
مهارتهاي چهارگانـه زبـانی   

و در آموزش ) زبان فارسی(
آمــوزش از (دروس دیگــر 

.بشناسد) طریق زبان
آگاهی فرازبـانی صـرفی را   
ــاربردش را در  بشناســد و ک

.خواندن و نوشتن بداند

و در خوانـــدن و نوشـــتن خـــود
گزارش نتیجه اقدام

شناخت جزئی هشتم
: زبان

شناخت جزئی 
نحو؛: زبان

نقش نحو در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
هـاي نحـوي   انواع ویژگی-

در واحدهاي مختلف زبان 
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
ــوزش   ــان در آم ــوي زب نح
مهارتهاي چهارگانه زبـانی  

و در آموزش ) زبان فارسی(
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان
آگاهی فرازبانی نحـوي و  -

ــاربردآن در درك  کـــــــ
خوانداري و در نوشتن 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 
واحدهاي مختلف نحوي در 

زبان
هـاي نحـوي   انواع ویژگی-

ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ
.مختلف زبان بشناسد

آگاهی فرازبانی نحـوي را  -
ــاربردش را در  بشناســد و ک
درك خوانداري و در نوشتن 

.بداند
هـایی از حضـور و   مصداق-

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
نحوي زبـان را در آمـوزش   

هاي چهارگانه زبانی مهارت
و در آموزش ) ارسیزبان ف(

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
نحوي زبـان و آگـاهی فرازبـانی    
نحوي، تغییرات الزم را در نمونـه  
اي از تدریس خود نمایش دهد و 
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

هاي نحوي زبـان و بـا   به ویژگی
. توجه به آنها بحث کند

کاربرد آگاهی فرازبـانی نحـوي   -
در خواندن متـون درسـی خـود و    
هنگام نوشتن نوشته هاي خود و 

و تحلیل و گزارش نتیجه اقدام
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آمــوزش از (دروس دیگــر 
ــان ــق زب شناســایی و ) طری

.معرفی کند
شناخت جزئی نهم و دهم

: زبان
معناشناسی

و نقش 
هاي ویژگی

معناشناختی زبان 
در 

آموزش/تربیت

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)2(و ) 6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

ــان در   ــی زبــ معناشناســ
ــان؛  ــف زب واحــدهاي مختل
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   
روابط معنـایی و همـآیی و   

.......
هــاي حضـــور و  مصــداق 

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
ــان را در   ــی زبـ معناشناسـ

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

)طریق زبان
ــانی   ــاهی فرازبــــ آگــــ

ــاربرد آن    ــناختی و ک معناش
در خواندن و نوشتن 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــدهاي  ــناختی در واح معناش
مختلــف زبــان؛ از جملــه   
ــه  ــوط بــ مطالــــب مربــ
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   
روابط معنایی، چند معنـایی  

.......و همآیی و 
ــاي حضــور و مصــداق- ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــان را در  ــناختی زبـ معناشـ

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
ــانی ــه زبـ ــان (چهارگانـ زبـ

)فارسی
ــاي حضــور و مصــداق- ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــان در   ــناختی زبــ معناشــ
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

را ) آموزش از طریق زبـان (
.معرفی کند

آگاهی فرازبانی معناشناختی 
اربردش را در را بشناسد و ک

.خواندن و نوشتن بداند

هـاي  بر اساس شناخت ویژگـی -
ــاهی  ــان و آگـ ــناختی زبـ معناشـ
فرازبانی معنایی، تغییـرات الزم را  
ــدریس خــود    ــه اي از ت در نمون
ــاوت   ــاره تف ــد و درب ــایش ده نم
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

هـاي معنـایی زبـان و بـا     ویژگی
.توجه به آنها بحث کند

مثـل  در متون درسی مختلـف  -
علوم تجربی، معناهـاي ممکنـی   
که از جمله ها ممکـن اسـت بـه    
ذهـن کودکــان دبســتانی متبــادر  
شود را مشاهده و ضمن گـزارش  

. درباره آنها بحث کند
هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -

مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... ی و اجتماعی و ریاضـ 
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود

شناخت جزئی یازدهم
: زبان

کاربردشناسی و 

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

مطالعه منـابع و مطالـب   -
اي هانواع ویژگیمربوط به 

کاربردشناســــــــــــی و 

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
شناسـی  کاربردشناسی و گفتمـان 

ــانی   ــاهی فرازبــ ــان و آگــ زبــ
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کاربردشناســــــــــــی و گفتمانشناسی
ــان در   ــی زبـ گفتمانشناسـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

کاربردشناســـی و بافـــت و 
ادب گفتهـا و ارجاع و کنش

...و 
ــان - ــل گفتمـــ / تحلیـــ

گفتمانشناســـی و تعبیـــر و 
ــجام و   ــتنباط و انســ اســ

دیالوگ / پیوستگی و گفتگو
و اصول همیاري گرایس و 

پسازمینه و پیشازمینه
ــانی  - ــاهی فرازبـــ آگـــ

کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناســی را و کــاربرد 

آن در خواندن و نوشتن 

ــان را در   ــی زب گفتمانشناس
ــان   ــف زب ــدهاي مختل واح

ــد ــی و : بشناس کاربردشناس
بافت و ارجاع و کنشـگفتها  

...و ادب و 
و نیز مطالعه منابع دربـاره  -

ــل  تحلیــــــــــــــــــ
شناسـی و  گفتمـان /گفتمان

تعبیر و استنباط و انسجام و 
دیالوگ / پیوستگی و گفتگو

و اصول همیاري گرایس و 
پیشازمینهپسازمینه و 

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس
آموزش مهارتهاي چهارگانه 

معرفی ) زبان فارسی(زبانی 
.کند

هـاي حضـور و   و مصداق-
هـاي  آفرینـی ویژگـی  نقش

ــناختی و  کاربردشـــــــــ
شناسـی زبـان را در   گفتمان

ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ
.بشناسد

زبــــــانی آگـــــاهی فرا -
کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناسی را بشناسـد و  
ــدن و  کــاربردش را در خوان

.نوشتن بداند

شناسـی،  کاربردشناسی و گفتمـان 
ــه  ــرات الزم را در نمون اي از تغیی

تدریس خود نمایش دهد و درباره 
توجـه بـه   تفاوت تـدریس بـدون  

هــاي کاربردشناســی و  ویژگــی
شناسی زبان و با توجه به گفتمان

.آنها بحث کند
هــاي آمـوزان پایــه فهـم دانــش -

مختلف را از معنی اصـطالحات و  
هاي به کـار رفتـه در متـون    واژه

درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  
بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  

ا این تکلیـف  .(ثبت و گزارش کند
.)سیزدهم انجام شودتا هفته 
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شناخت جزئی دوازدهم
: زبان
شناسیگونه

و )13(و ) 8:(منـــابع-
)2(و ) 6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

ــان در گونـــه شناســـی زبـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

تــاریخ و تحــول زبــان و   
خانواده و درخت و تطبیقـی  
و تاریخ و مفاهیم درزمـانی  

....و همزمانی و 
هـــاي زبـــان و گونـــه -

ــایی  ــه جغرافی ــانی و گون زب
استانده و لهجه و گویش و 
دوزبانگی و دوزبانگونگی و 

....زبان آمیخته و 
هاي اجتماعی زبان و گونه-

شناسی زبـان  زبانی و جامعه
و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   

هـاي  اجتماعی زبان و گونه
شغلی و سنی و جنسی و 

زبان و فرهنـگ و نسـبیت   
زبانی و مقوالت فرهنگی و 

ــاعی و ج ــیتی و اجتمـ نسـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
شـــناختی زبـــان در گونـــه

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

) فارسی

ــ- ــابع و مطال ب مطالعــه من
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــه ــان در گونـ ــی زبـ شناسـ
ــان  ــف زب ــدهاي مختل : واح

تــاریخ و تحــول زبــان و   
خانواده و درخت و تطبیقـی  
ــانی و   ــاریخ و درزمــ و تــ

....همزمانی و 
هاي جغرافیایی زبان و گونه

ــتانده و   ــه اس ــانی و گون زب
لهجه و گویش و دوزبانگی 
ــان   ــانگونگی و زبـ و دوزبـ

....آمیخته و 
هاي اجتمـاعی  و گونهزبان

شناسی زبـان  زبانی و جامعه
و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   

هـاي  اجتماعی زبان و گونه
شغلی و سنی و جنسی و 

زبان و فرهنـگ و نسـبیت   
زبانی و مقوالت فرهنگی و 
ــیتی و   ــاعی و جنسـ اجتمـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــه ــان را در گون ــناختی زب ش

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
) زبان فارسی(زبانی 

و در آموزش دروس دیگر -
ــان( ــق زب ــوزش از طری ) آم

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــه ــاهی   گون ــان و آگ ــی زب شناس

ـ  شناسـی، تغییـرات   هفرازبانی گون
ــدریس  ــه اي از ت الزم را در نمون
خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

شناسـی زبـان و   هاي گونهویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   

ـ  ی؛ درسی آنان از جمله کتاب دین
بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  

این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند
.)تا هفته سیزدهم انجام شود

هـاي زبـانی و   میزان تنوع گونه-
مشکالت ناشی از آن را با توجـه  
به تجربه تحصیل خود به عنـوان  
دانش آموز و دانشجو، به صـورت  
مکتــوب و شــفاهی ارائــه کنــد و 

.درباره آن بحث کند
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و نیــز در آمــوزش دروس -
دیگر 

آگـــــاهی فرازبـــــانی  -
شناسی و کاربرد آن در گونه

اي آموزش مدرسه

.معرفی کند
کاربرد آگـاهی فرازبـانی   -

ــه شــناختی در آمــوزش گون
اي را با مثال معرفی مدرسه

.کند
شناخت سیزدهم

هاي محدودیت
کاربرد زبان

)1: (منابع-
محدودیت کـاربرد زبـان   -

محدودیت ناشی : در تربیت
از ویژگی تربیت

محدودیت کـاربرد زبـان   -
محدودیت ناشی : در تربیت

از ویژگی هاي زبان
بیان تجربه هاي مـدرس  -

هـایی کـه در   از محدودیت
تدریس خود از طریق کالم 
و کتاب داشته است؛ در چه 
شرایطی نتوانسـته اسـت از   
طریـــق ســـخن، موجـــب 
یـــادگیري شـــاگردان یـــا 

.فرزندان خود شود

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
درس

الزامات ناشـی از مفهـوم   -
.تربیت را معرفی کند

ــوم    - ــه مفه ــه ب ــا توج ب
ــت ــد و /تربی ــوزش بگوی آم

بنویسد که چه نوع اهـداف  
توان آموزشی را نمی/تربیتی

.به صورت کالمی آموخت
ــناخت   - ــه ش ــه ب ــا توج ب

ویژگـــی هـــاي زبـــان،   
هاي کاربرد زبان محدودیت

.در تربیت را معرفی کند

هـاي  فهم دانش آمـوزان پایـه  -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)هفته سیزدهم انجام شودتا 
با توجه به تجربه هاي خود بـه  -

عنوان یادگیرنده، بنویسد که چـه  
موضوعاتی را از طریـق کتـاب و   
کالم نتوانسـته اسـت بیـاموزد و    

چرا؟
در صورتی که تجربـه تـدریس   -

به هر شکلی داشـته اسـت بیـان    
کند که در چه شرایطی نتوانسـته  
اســت از طریــق ســخن، موجــب 

مکتـوب و  .(رد شـود یادگیري شاگ
)ارائه در کالس و بحث

آموزش از طریق چهاردهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-

هـــاي معرفـــی ویژگـــی-
واژگان پایه

هـاي معناشـناختی   ویژگی-
واژگان پایه

اهمیـــت و چگــــونگی  -

ــه  - ــابع از جمل ــه من مطالع
کتاب واژگان پایه

ــی- ــی ویژگـ ــاي معرفـ هـ
معناشناختی واژگان پایه

هـاي  با توجه به ویژگـی -
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان، چگــونگی معنــی

/ در تربیـت کاربرد زبـان آشـنا را  
.آموزش گزارش کند

یــک کتــاب درســی را انتخــاب -
کند، بخشـی از آن را بـه دانـش    
آموزان بدهد تا بخواننـد، سـپس   
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/ کاربرد زبان آشنا در تربیت
آمـــوزش بـــا توجـــه بـــه 

شـناختی  هاي معنـی ویژگی
واژگان پایهزبان، با مثال

آمـوزش  / آشنا را در تربیـت 
.بفهمد

میزان فهـم آنـان را بسـنجد؛ در    
ــا   ــه بعــد در همــان مــتن ب مرحل
ــاب  ــاي کتـ ــتفاده از واژه هـ اسـ
ــایی را   ــه، واژه هـ ــان پایـ واژگـ
جایگزین کنـد، سـپس از دانـش    

ــد را آمــوزان بخواهــد مــتن جد ی
بخوانند و فهـم آنـان ارز معنـاي    

فراینـد و  . متن را مجددا بسـنجد 
نتیجه کـار را بـه صـورت کتبـی     
گزارش کند و در کـالس دربـاره   

.آن بحث شود
آموزش از طریق پانزدهم

) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-
هـاي  با توجـه بـه ویژگـی   

شناختی زبان، اهمیت معنی
ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ

ــ ــوادآموزي آشـ نا را در سـ
.بفهمد

هــاي بـا توجــه بـه ویژگــی  
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

هاي آشنا را آموزش از طریق واژه
.در سوادآموزي اجرا کند

آموزش از طریق شانزدهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-
هـاي  با توجـه بـه ویژگـی   

شناختی زبان، اهمیت معنی
ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
آشــنا را در دروس مختلــف 

.بفهمد

هــاي بـا توجــه بـه ویژگــی  
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــف  آشــنا را در دروس مختل

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
ان و واژگــان، شــناختی زبــمعنــی

هاي آشنا را آموزش از طریق واژه
.در آموزش دروس دیگر اجرا کند

مروري بـر اهـداف اصـلی    جمع بنديهفدهم
درس

ــادگیري   ــداف ی ــق اه تحق
درس، مطابق با سطوح سه 

گانه

گزارشی مکتوب دربـاره تحقـق   -
اهــداف پــنج گانــه درس هــر    
دانشجو ارائه دهـد و بـه صـورت    

.گروهی بحث کنند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
آماده سازي درس ها در قالب اسالیدهاي آماده شده ویژه هر جلسه توسط مدرس؛-
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موضوع اسالیدها شامل طرح درس، محتوا، معرفی منابع و پرسش و تمرین و در پایان جمع بندي و معرفی منابع درس جلسـه بعـد   -
. است

قبل و گفتگو درباره مطالعات انجام شدهپرسش از دانشجویان درباره موضوع جلسه -
و در جلسـه  ) در پوشه کار قرار می دهنـد (دانشجویان و مدرسان درباره مطالب مورد مطالعه به طور مختصر فهم خود را می نویسند-

) وري استانجام تکالیف توسط مدرس همچون دانشجو، ضر. (شوددقیقه صرف بیان فهم خود درباره مطالب مورد مطالعه می15بعد 
ارائه درس به صورت سخنرانی همراه با طرح پرسش و گفتگو یک سوم وقت کالس-
ارائه تمرین عملی و نیز پرسش درباره موضوع درس -
. در هر جلسه دانشجویان مصداق هاي عملی بحث را در محیط زندگی و محیط تحصیلی خود ارائه می کنند-
عه ویژه هر جلسه توسط مدرسمعرفی منابع اصلی و فرعی براي مطال-
مطالعه منابع معرفی شده براي هر جلسه  قبل از حضور در کالس توسط دانشجویان-

:منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

زبـان، مسـاله اي معرفتـی و تربیتـی در آراء فیلسـوفان و مربیـان،       ). 1386. (دادرس، محمد و نقیـب زاده، میرعبدالحسـین  - 1
117-95، )3(3.نوین تربیتیاندیشه هاي فصلنامه

-33) 27(7،فصلنامه مطالعات برنامه درسیبندي چندگانه موضوعی واژگان پایه فارسـی،  طبقه) 1391(دادرس محمد- 2
66.

، پژوهش در حیطه کودکان اسـتثنایی ، ، آگاهی واج شناختی چیست؟1385.سلیمانی زهرا, دستجردي کاظمی مهدي- 3
954-4،931، شماره 6سال 

: منابع فرعی
.انتشارات همشهري: ؛ تهرانشناسی کاربرديمعنی؛ 1382. ك, صفوي- 1
سروش: تهران. ارتباط شناسی1384. محسنیان راد، مهدي- 2
واژگـان پایـه فارسـی از    ). 1390(دستجردي کاظمی مهدي و منصوري زاده، محرم, دادرس محمد, نعمت زاده شهین- 3

مدرسه برهان: ، تهرانزبان کودکان ایرانی
.سمت: ، ترجمه نسرین حیدري، تهران)یک بررسی زبانشناختی(نگاهی به زبان، ) 1379. (یول، جرج- 4

5- Fillmore, L.W., & Snow, C. E. (2002). What teachers need to know about

language. Washington, DC: ERIC Clearinghouse of Languages and Linguistics.
6- Yule, G. 1996. The Study of Language. Cambridge, UK: Cambridge University

Press
.آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان) 1385(باطنی محمدرضا - 7
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:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
+ انجام تکالیف مطالعـه و جـز آن  : شاملنمره5به میزان ارزیابی حضور فعال دانشجو در کالس:ارزشیابی فرآیند-

هاي کالس از جمله طرح پرسش ؛ این نمـره بـر   شرکت در بحث+ هاي شفاهی مربوط به درس جلسه قبلپاسخ به پرسش
.بتدریج داده می شود) portfolio(اساس فعالیت هاي هرجلسه و نیز بر اساس کار پوشه

عالیت هایی که دانشجو در جهت اهداف کالس انجام داده شامل کلیه فنمره5:ارزیابی از مجموعه کار پوشه-
.است و گزارش مکتوب یا چند رسانه اي آن در کار پوشه موجود است؛ از جمله انجام تکالیف عملکردي

ها از فهم دانشجو ؛ شیوه اجرا کتاب باز خواهد بود و پرسشنمره8میزان آزمون مباحث نظري به :ارزشیابی پایانی-
.نه حفظیاتخواهد بود و 

در آغاز دوره به . ؛ در جلساتی به صورت کتبی کوئیزهاي کوچکی اجرات خواهد شدنمره2: کوئیزهاي اعالم نشده-
.دانشجویان باید اطالع داده شود که گاهی به صورت ناگهانی کوئیز خواهند داشت و باید همواره آماده باشند

-
ارپوشه شخصی باید داشته باشد و گزارش مطالعات و نتایج هر مدرس براي این درس یک ک:ارزیابی از خود مدرس-

.این کارپوشه در بازه هاي زمانی مناسب مبناي خود ارزیابی مدرس خواهد بود. پژوهش را در آن قرار می دهد

:سایر نکات
حصیلی زبانشناسی بهتر است تدریس این درس به وسیله مدرسانی انجام شود که در عین داشتن تجربه معلمی، داراي مدرك ت-1

).ارشد یا دکتري زبانشناسی(باشند 
.شماره منابع ضروري براي مطالعه و تدریس در کنار محتوا ذکر شده است-2
.مطالعه منابع فرعی می تواند کمک قابل مالحظه اي به مدرسان در تدریس مطلوب این درس باشد-3

.دستجردي تهیه شده استاین سرفصل با همکاري جناب آقاي دکتر مهدي : یادآوري
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»مدیریت آموزشگاهی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

مدیریت آموزشی اجراي یادگیري از طریق ارتباط درونی شاگرد با استعدادهاي خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خالقانه براي 
او در تمام مراحل و جریان یادگیري است که در کالس درس تولید و بازتولید دانش با حضور دائم، فعال و مشارکت جویانه

عادت ورزي به یادگیري از طریق تولید دانش و بهره مندي از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی . امکان پذیر می شود
.مناسب استمستلزم پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه اي در فراهم آوردن ساختار منسجم و مرکب از عناصر مرتبط و محیط 

مدیریت آموزشی پشتیبان تحقق آموزش و پرورش در جهت پرورش انسان کامل به لحاظ مهارت هاي شناختی و پردازش 
اطالعات، به لحاظ مهارت هاي اجتماعی در پیوند انسان ها براي تقویت مهارت هاي تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ 

تارهاي منبعث از ارزش ها و موضع هاي منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و مهارت هاي رفتاري براي عادت ورزي به رف
بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد . باالخره خویشتن شناسی فرد در کمک به توسعه دانش بشري است

تردید، تغییرات بنیادین معنی دار در تغییرات به هنگام و مفید جهت توسعه پایدار و رویارویی با سیاست هاي جهانی است و بی 
سیستم آموزشی می تواند منشاء اثر در توسعه سایر عرصه ها باشد و از این منظر نقش مدیریت آموزشی کلیدي و انکار ناپذیر 

.است

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

مدیریت آموزشگاهی: به فارسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با مطالعه و تشریح زمینه سازي براي شناخت علمی مدیریت و رهبري در آموزش و پرورش و بـا تحلیـل مفـاهیم،    
اصول، نظریه ها و یافته هاي علمی در مدیریت آموزشی قادر خواهد بود آن را در بهسازي محیط سازمانی مدرسه و 

. مدیریت و رهبري کالس درس بکار گرفته و اجرا نماید
:اساسیشایستگی 

PCK1-3&4-3&

PK2-2
3سطح2سطح1سطح هامالك

مدیریت آموزشی
توانسته اسـت بـا بیـان    
ــدیریت   ــاریفی از مـ تعـ
آموزشی به فهرسـتی از  
ــدیریت   ــات مــ نظریــ

.آموزشی اقدام نماید

هــر یــک از دیــدگاههاي   
ــین نمــوده و  مــدیریتی را تب
تفاوتها و شباهتهاي موجـود  

.را تحلیل نموده است

توانسته است در نقش یـک  
معلـــم و مـــدیر آموزشـــی 
ساختاري منسجم و مرکـب  
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

.تحلیل و تبیین نماید

مدیریت
آموزشگاهی

توانســــــته اســــــت 
فرآینـــدهاي مـــدیریت 
ــیط   ــی را در مح آموزش
هاي آموزشی فهرسـت  

نماید

مدیریت آموزشـی و جایگـاه   
آن را در آمـوزش و پـرورش   

.تحلیل نمایدتجزیه و 

نقــش و ضــرورت مــدیریت 
آموزشــــی را در تغییــــر و 
بهسـازي مـدارس تفسـیر و    

.تبیین نماید
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مدیریت
کالس درس

توانسته است شیوه هاي 
برقراري تعامل وارتبـاط  
ــالس درس را در  در کـ

.فهرستی بیان کند

شیوه هاي برقراري تعامل و 
ارتبــاط در یــک موقعیــت   
یادگیري را تفسیر و در یـک  

.کالس درس تبیین نماید

با تحلیل و تفسـیر موقعیـت   
ــالس درس،  ــک کـــ یـــ
ســـاماندهی صـــحیح را در 

.کالس بکار میگیرد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی: فصل اول

ساختار و تشکیالت آموزش و پرورش. 1
ارتباطات درون و بیرون مدرسه اي. 2
حل هاي رفع معضالت آموزش و پرورشراه . 3

:  فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدرسه و ساختار آموزش و پرورش
نمایدضمن تشریح و تفسیر وظایف سازمان هاي آموزشی، روابط بین اداره کل آموزش و پرورش و مدرسه را تبیین 

: فعالیت عملکردي
یک نمونه عمودي زنجیره فرمان در اداره کل آموزش و پرورش در شهر خود را به نمایش می گذارد

آشنایی با نظریات مدیریت: فصل دوم
نظریات سازمانی در مدیریت .1
مدیریت کالسیک-
تایلور-
فایول-
بوروکراسی-
نظریات انسانی در مدیریت.2
سیکمدیریت نئوکال-
مایو-
مک گریگور-
هرزبرگ -
نظریه هاي جدید در مدیریت.3
اقتضایی-
سازمان هاي یادگیرنده -

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه هاي مدیریت 
و اصول حاکم بر هر یک از آنهامعرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی 

: فعالیت عملکردي
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طراحی یک مدل سازمانی و سیستم اداري با توجه به درك رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آموزش و پرورش امروز
اصول و مبانی مدیریت آموزشی: فصل سوم

مدرسه اثربخش-
رهبري در مدرسه یادگیري محور-
امعهپیوند مدرسه با خانواده و ج-
)جو و فرهنگ(فرهنگ آموزش و یادگیري در مدرسه -
نظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسه-

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت آموزشی
.مشخصات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کندضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، 

: فعالیت عملکردي
مدیریت کالس درس: فصل چهارم

مدیریت کالس درس و راهنماي یادگیري.1
رویکرد سیستمی.2
انضباط و معانی آن.3

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

نه مدیریت کالس درسمطالعه منابع معرفی شده در زمی
یک سیستم یادگیري را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهند

: فعالیت عملکردي
مدیریت کالس درس را در یک موقعیت آموزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارائه دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائـه مسـتقیم مباحـث نظـري بـه      تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري م

در این درس، آمـوزش هـاي کـالس    . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است 
ارند و آنها موظف اند بر اسـاس  درس با محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت د

انجام فعالیت هاي عملکردي براي درك عمیق، یـادگیري  . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند 
. بهتر و بکارگیري آموخته ها در موقعیت هاي آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشد

منابع آموزشی.4
:منابع اصلی
.موسسه کتاب مهربان نشر: تهران). تئوري، تحقیق و کاربرد(مدیریت آموزشی ): 1392(شیرازي، علی

.نشر کمال تربیت: تهران. مدیریت آموزشی و آموزشگاهی): 1391(بهرنگی، محمدرضا
:منابع فرعی
.نشر روان: تهران). بردهاي تدریسالگوها، روش ها، فنون و راه(هنر تدریس ): 1388(مهرداد، حسین



١٢٥

.سازمان آموزش و پرورش شهر تهران: تهران.رهبري در مدرسه یادگیري محور):1388(ساکی، رضا 
نشر روان: تهران. مبانی نظري و اصول مدیریت آموزشی): 1391(عالقه بند، علی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت 15:ارزشیابی پایانی
نمره به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود 2: ارزشیابی فرآیند

.نمره به ارائه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد 3: ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . رزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شـود ا

.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»هاي تحصیلیهآموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر دور«سرفصل درس 

.متعاقبا اعالم می شود
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»اصول و مبانی تربیت بدنی«سرفصل درس 

.متعاقبا اعالم می شود
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»آناتومی انسان«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن. 1
آناتومی علم شناخت ساختار بدن انسان و روابط بین اندامها . شناخت کالبد انسان از دیرباز یکی از موضوعات مهم بشر بوده است

امروزه آناتومی به شناخت کالبد انسان از سطح سـلولی تـا سـطح دسـتگاه و پیکـري      . باشدهاي مختلف بدن انسان میو دستگاه
اسکلت، مفاصل، سلول و بافت،دانشجویان علوم ورزشی با شناخت . کندکمک فراوانی به متخصصان علوم پزشکی و ورزشی می

توانند درك بیشتري نسبت به دروس میعروقی، تنفسی، گوارشی و دستگاه ادراري–عضالت، دستگاه عصبی و هورمونی، قلبی 
.   شناسی ورزشی داشته باشندفیزیولوژي، حرکت شناسی، بیومکانیک ورزشی، حرکات اصالحی و آسیب

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ساعت32: درسزمان 

آناتومی انسان: به فارسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با مطالعه و یادگیر این درس دانشجو با تعریف آناتومی، سلول و بافت، اسکلت، مفاصل، عضالت، 

. عروقی، تنفسی، گوارشی و دستگاه ادراري آشنا خواهد شد–دستگاه عصبی و هورمونی، قلبی 

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

آشناي مفاهیم کلی 
آناتومیکی  

ــت  ــته اســ توانســ
آنـــــــــــاتومی و  
اصالحات آناتومیکی 

را تعریف کند

ــیمات   ــان تقس ــایی بی توان
آنــاتومیکی و تفــاوت آنهــا 
ــرح   ــم و ش ــه ه ــبت ب نس

را داشته وضعیت تشریحی 
باشد

ساختار بدن انسـان از  
ابتـــدایی تـــرین تـــا 
پیچیــده تــرین را بــه 

ترتیب نام ببرد

-آشنایی با دستگاه

هاي مختلف بدن

ــش  ــناخت نقــ شــ
هـا،  هـا، بافـت  سلول
-هـا و دسـتگاه  اندام

. هاي مختلـف بـدن  
ــردن  ــام ب ــایی ن توان
ــل،  ــواع مفاصــ انــ

ــتخوان ــا و اســ هــ
ــالت و  عضــــــــ
دســتگاههاي دیگــر 

شناخت روابط بین توانایی 
هــاي هــا و دســتگاهانــدام

ــته    ــدن را داش ــف ب مختل
شـــناخت محـــل . باشـــد

ــواع مفاصــل  هریــک از ان
موجـود در بــدن، شــناخت  

-محل قرارگیري استخوان

هــا و عضــالت بــدن و   
همچنین دستگاه عصـبی،  

بتواند اجزاي مختلـف  
هـاي بـدن   و دستگاه

ــر ر ــان را بـ وي انسـ
اســـکلت و مـــوالژ  

تشریح کند 
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هورمونی، تنفسـی  قلبـی   بدن
عروقی و ادراري

تکلیف
هایی ارائه پاسخ

کرده که حاصل 
جستجوي در منابع 
در دسترس و 
بازخوانی محدود 
تجربه شخصی 

. است

هاي ارائه شده در پاسخ
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از بازخوانی 

شود که تجربه دیده می
. قابل پذیرش است

هاي ارائه شده پاسخ
داراي بنیاد پژوهشی 
دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان 
مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی 
محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:استاي آن به شرح ذیل سازمان یافته محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
آشنایی با مفاهیم کلی آناتومی .1

انسان
تعریف و تاریخچه اناتومی، وضعیت تشریحی، سطوح تشریحی مختلـف و تعریـف واژه   

هاي آناتومیکی
شناخت بافـت و انـواع   ها از نظر ساختمان ظاهري، شناخت اجزاي سلول، تفاوت سلولاشنایی با سلول و بافت.2

هاي بدنبافت 

ها، تعریف واژهاي کندیل، ناودان، خـار ، تکمـه و دهانـه، بیـان     شناخت انواع استخواندستگاه اسکلتی.3
ها، تشریح استخوان سر و صورتتعداد استخوان

انحناهاي ستون فقرات، اهمیت انحناهاي ستون فقرات، قسمتهاي مختلف یک مهـره،  دستگاه اسکلتی.4
دنده ها و جناغ سینهمشخصات قفسه سینه، تشریح 

هاي مـچ دسـت، کـف دسـت و     تشریح استخوان کتف، زند اعال، زند زیرین، استخواندستگاه اسکلتی.5
انگشتان

تشریح استخوان لگن، ران، درشت نـی، نـازك نـی، اسـتخوانهاي مـچ پـا، کـف پـا و         دستگاه اسکلتی.6
انگشتان پا

و وظیفـه آنهـا، تعریـف مفاصـل     تعریف مفصل، انـواع مفاصـل، غضـروف، ربـاط هـا      مفاصل.7
ساینوویال و انواع آن
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تعریف و اهمیت عضالت، تقسیم بندي عضالت، تشریح ساختار سلول عضالنی، واحـد  دستگاه عضالنی.8
تشریح عضالت تنه و شکمحرکتی، تاندون  و عمل تاندون،

)آرنج، مچ و کف دستاي، شانه، مفصل کمربند شانه(تشریح عضالت اندام فوقانی دستگاه عضالنی.9
)مفصل کمربند لگنی، ران، زانو، ساق و کف پا(تشریح عضالت اندام تحتانی دستگاه عضالنی.10
اشنایی با دستگاه عصبی، نرون و ساختار آن، سیناپس، سیستم عصبی مرکزي و دستگاه عصبی .11

محیطی و اجزاي آن 
آشنایی با سیستم هورمونی بدن، بخش هاي مختلف سیسـتم هورمـونی و انـواع غـدد     دستگاه هورمونی.12

مترشحه 
تشریح قلب، انواع عروق خونی، دستگاه هدایتی قلب عر وقی–دستگاه قلبی .13
نقش و وظیفه دستگاه تنفسی، تشریح دستگاه تنفسیدستگاه تنفسی.14
قسمت هاي مختلف دستگاه گوارش، الیه هاي مختلف پوشاننده دستگاه گوارش، غدد دستگاه گوارش.15

بزاقی، تشریح زبان، معده، روده، کبد 
اجزاي تشکیل دهنده دستگاه ادراري، تشریح کلیه ها، نفرون، حالب، مثانهدستگاه ادراري.16

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
شود؛ هرچند کـه در هـر جلسـه درس    آناتومی انسان با محوریت آموزشگر انجام میهاي کالس درس در این درس، آموزش

. اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعـه منـابع بپردازنـد و در مباحـث شـرکت نماینـد      دانشجویان مشارکت دارند و آنها موظف
ها و عضالت هر رزیابی مفاصل، استخواندرصد از زمان کالس را به کارهاي عملی شامل ا30همچنین، دانشجویان می بایستی 

.مفصل، دستگاه عصبی، گوارشی، قلبی عروقی، تنفسی و ادراري بر روي اسکلت و موالژ زیر  نظر مدرس صرف نمایند
منابع آموزشی . 4

، سمت، تهران)1386(دبیدي روشن ... ولی ا: ، مبانی آناتومی و حرکت، ترجمه)1997(هینکل، زد،کارال 
اصغر، آناتومی انسان، دانشگاه پیام نوررواسی 

Milner.C. E (2008), Functional Anatomy for sport and Exercise, Quick reference,

Routledge 1nc

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن صورت میارزشیابی پایانی در درس آناتومی انسان در قالب یک آزمون مکتوب و عملی پایانی : ارزشیابی پایانی

. کنندهاي آموزشگر، ارائه میها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحث کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیري
شود و دستاورد آن جهت ارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می: ارزشیابی ضمن نیمسال

.شودبکارگرفته میارزشیابی نهایی 
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آموزشگر در مواردي که . شوندارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می

: شودشرح زیر محاسبه میسهم هر یک از موارد ارزشیابی به 
درصد امتیاز 25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس

درصد امتیاز 25: ـ آزمون ضمن نیمسال
درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی
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»فیزیولوژي انسان«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن. 1
اند سـر و کـار   اي که بدن انسان را به صورت یک موجود زنده در آوردههاي ویژهمکانیسمدر فیزیولوژي انسان ما با مشخصات و 

هاي مختلف بدن و روابط بـین  در واقع این درس کمک می کند تا دانشجو با شناخت عملکرد سلول، بافت، دستگاه و اندام. داریم
ایـن درس را بـه عنـوان یـک پیشـنیاز بـراي دروس       آنها درك کاملی نسبت به نحوه عملکرد بدن انسان پیدا کنـد و اطالعـات  

.هاي اولیه به کار بردفیزیولوژي ورزش، کمک
مشخصات درس

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

ندارد: پیشنیاز
:نحوه تدریس

فیزیولوژي انسان: به فارسی:  نام درس

:یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي اصلی بـدن  با چگونگی عملکرد دستگاهبا مطالعه و یادگیر این درس دانشجو قادرخواهد بود 

انسان آشنا شود

:شایستگی اساسی
3سطح2سطح1سطح هامالك

آشنایی با مقدمات 
فیزیولوژي و پایه 

هاي شیمیایی حیات

آشنایی بـا مقـدمات   
انسـان و  فیزیولوژي 

حوزه هـاي مربـوط   
به آن

آشـــنایی بـــا مفـــاهیم 
فیزیولــوژیکی در ســطح 

سلول 

ــال و   ــان مث ــایی بی توان
ــاهیم  ــف مفـــ تعریـــ

فیزیولوژیکی

آشنایی با 
هاي دستگاه

مختلف بدن و 
چگونگی عملکرد 

آنها 

ــیح   ــایی توضـ توانـ
عملکـــرد دســـتگاه 

هاي مختلف بدن

ــت   ــان اهمی ــایی بی توان
نقش هر یک از دستگاه 

ها 

ــخیص  ــایی تشــ توانــ
چگونگی سـازوکارهاي  

هـا،  فیزیولوژیکی سلول
ها و نحـوه ارتبـاط   بافت

ــا    ــا ب ــک از آنه ــر ی ه
یکدیگر  

تکلیف
هایی ارائه پاسخ

کرده که حاصل 
جستجوي در منابع 
در دسترس و 

هاي ارائه شده در پاسخ
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از 

هاي ارائه شده پاسخ
داراي بنیاد پژوهشی 
دقیقی است و ضمن 
بکارگیري زبان مناسب 
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بازخوانی محدود 
تجربه شخصی 

. است

بازخوانی تجربه دیده 
شود که قابل می

. پذیرش است

ارائه، از سازماندهی و 
حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است
یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي فرصت. 2

:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه
مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

آشنایی با مقدمات فیزیولوژي .1
انسان

تعریف فیزیولوژي انسان، آشنایی با فیزیولوژي سلول و اجزاي سـلولی، سـازوکار  
پتانسیل عمل

انتشار، انتقال تسهیل شده، انتقال فعال، اسمز، فاگوسیتوز، اندوسیتوزنقل و انتقاالت سلولی.2
آشنایی با عملکرد دستگاه .3

عضالنی
انواع تار عضالنی، ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی عضله، سازوکار انقباض 

عضالنی
آشنایی با عملکرد دستگاه .4

عضالنی
قانون همه یا هیچ، جمع انقباضی، روابـط بـین طـول تـار عضـالنی و سـرعت       

انقباض، رابطه بین نیرو و سرعت انقباض، واحد حرکتی و انواع آن
آشنایی با عملکرد دستگاه .5

گردش خون
ساختار قلب، انقباض ریتمیک، تحریک پذیري، انتشـار مـوج انقبـاض در قلـب،     

الکتروکاردیوگرام، سیکل قلبی، صداهاي قلب، برونده قلب 

آشنایی با عملکرد دستگاه .6
گردش خون

عضالنی ضـربان قلـب، فشـار خـون،     –قانون فرانک استارلینگ، علل عصبی 
هاي خونینبض، ساختار خون و اجزا و عمل آن، گروه 

تعریف تنفس، مسیر هاي انتقال انتقال اکسیژن از خارج بدن به داخل، تنفس آشنایی با دستگاه تنفس.7
سلولی، حجم ها و ظرفیت هاي ریوي، تهویه ریوي و حبابچه اي، روش هاي 

کنترل تنفسی
انواع غدد درون ریز، تعریف هورمون، انواع هورمون، عملکرد هورمون ها، آشنایی با دستگاه غدد درون ریز.8

هاسازوکار عمل هر یک از هورمون
آشنایی با چگونگی عملکرد .9

دستگاه عصبی
ها، سیناپس و انواع آن، سازو کار انتقـال پیـام   نرون، ساختار و انواع نرونتعریف

عصبی، اجزاي دستگاه عصبی 
آشنایی با چگونگی عملکرد .10

دستگاه عصبی
مرکزي و نحوه عملکرد آنهااجزاي سازنده دستگاه عصبی 

آشنایی با چگونگی عملکرد .11
دستگاه عصبی

اجزاي سازنده دستگاه عصبی محیطی و نحوه عمکرد آنها
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آشنایی با عملکرد دستگاه .12
گوارش

اجزاي دستگاه گوارش، نقش دهان و بزاق در گوارش، عمل بلع، معده و اعمـال  
آن، شیره معدي

آشنایی با عملکرد دستگاه .13
گوارش

غدد گوارشی، عمل هضم و جذب در روده کوچک، روده بزرگ و عملکرد آن

آشنایی با چگونگی عمل دستگاه .14
لنفاوي و ایمنی

تعریف و نقش سیستم ایمنی، انواع سیستم ایمنی، پوست و نقـش آن در ایمنـی   
بدن، ایمنی هومورال

آشنایی با چگونگی عمل دستگاه .15
لنفاوي و ایمنی

ایمنی سلولی و اجزاي آن، خود ایمنی، نقص سیستم ایمنـی، دسـتگاه لنفـاوي و    
نحوه عملکرد آن 

آشنایی با چگونگی عملکرد .16
دستگاه ادراري و تعادل 

الکترولیت ها

تعریف و نقش دستگاه ادراري، اجزاي دستگاه ادراري و نحوه عملکرد شان، کلیه 
تعادل الکترولیتی بدنها و نقش آنها، مثانه، سازوکار برقراي 

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
شـود؛ هرچنـد کـه در هـر جلسـه درس دانشـجویان       هاي کالس درس با محوریت آموزشگر انجام میدر این درس، آموزش

. اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایندمشارکت دارند و آنها موظف
منابع آموزشی . 4

خسرو ابراهیم، حمیـد کوزچیـان،   : ، جلد اول، ترجمه)هولز(، آناتومی و فیزیولوژي انسان2004شی یر،د، باتلر، جی، لوئیس، ر، 
، انتشارات عصر انتظار، تهران1388

ر،تهران،انتشارات عصر انتظا)ویژه دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی(، فیزیولوژي انسان 1389علیجانی، عیدي، 
، فیزیولوژي انسان، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران1385گائینی، عباسعلی، 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در ارزشیابی پایانی در درس فیزیواوژي انسان در قالب یک آزمون مکتوب و عملی پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی

- هاي آموزشگر، ارائه میخود از مطالعه منابع و مباحث کالس درس را بر اساس پرسشها و تجارب آن دانشجویان یادگیري

. کنند
شود و دستاورد آن جهت ارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می: ارزشیابی ضمن نیمسال

.شودارزشیابی نهایی بکارگرفته می
آموزشگر در مواردي که . شوندتکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی انجام : ارزشیابی تکالیف

. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 25: ت فعال در کالسـ پاسخگویی به تکالیف و شرک
درصد امتیاز 25: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی



١٣٥

»فیزیولوژي ورزش«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن. 1
مطالب این درس . داردهاي رشته علوم ورزشی بوده و عالقمندان زیادي براي این گرایش وجود فیزیولوژي ورزش به عنوان یکی از گرایش

اطالعات خوبی براي دانشجویان دوره کارشناسی، مربیان و متخصصین بدنسازي و آمادگی جسمانی، دستیاران فیزیوتراپی و معلمان تربیـت  
هـا و  فیزیولـوژي ورزش دانشـجویان را بـا چگـونگی فعالیـت بـدن و واکـنش       . بدنی و تندرستی در آموزش و پرورش فـراهم خواهـد کـرد   

کنـد تـا بـا اصـول     عالوه براین مطالب این واحد درسی به دانشجویان کمـک مـی  . کندریهاي آن به فعالیت ورزشی و تمرین آشنا میسازگا
در واحـد فیزیولـوژي   . فیزیولوژیک هنگام فعالیت ورزشی آشنا شده و فواید سالمتی ناشی از ورزش و فعالیت بنـدي در زنـدگی آگـاه شـوند    

عمل پرداخته شده تا دانشجویان درك کاملی از فیزیولوژي ورزشی به دست آورند و آن را در برنامه هاي تمرینی ورزش به تلفیقی از نظر و 
.به کار برند

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

فیزیولوژي انسان: پیشنیاز
:نحوه تدریس

فیزیولوژي ورزش: به فارسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي حاصل از فعالیت بدنی با مطالعه و یادگیري این درس دانشجو قادر خواهد بود درك کاملی از پاسخ و سازگاري

.  تنفسی و سوخت و سازي بدست آورد–عضالنی، قلبی –هاي عصبی و ورزش در دستگاه

:اساسیشایستگی 

3سطح2سطح1سطح هامالك

آشناي مفاهیم کلی 
فیزیولوژي ورزش 

توانسته است فیزیولوژي 
فعالیت بدنی، فیزیولوژي 
ورزش را تعریف کنـد و  
اصــطالحات مــرتبط بــا 
ــی را   ــوژي ورزش فیزیول

.تعریف کند

توانســته اســت بــا انــواع    
هــاي ورزشــی آشــنا فعالیــت

هایی براي ایـن  شود و مثال
.ها ارائه کندفعالیتنوع 

توانسته است بـا مسـیرهاي   
هـاي  تامین انـرژي فعالیـت  

بدنی مختلـف آشـنا شـود و    
-درك کاملی از تاثیر فعالیت

هاي هاي مختلف بر دستگاه
–عضالنی، قلبی –عصبی 

.تنفسی داشته باشد

آشنایی با واکنش و 
سازگاري هاي 

هاي مختلف دستگاه
بدن به فعالیت بدنی و 

ورزش

-شناخت تـاثیر فعالیـت  

هاي ورزشی مختلف بر 
–هـاي عصـبی   دستگاه

–عضــــالنی، قلبــــی 
ــیرهاي  تنفســـی و مسـ
ســـوخت و ســـازي و  
همچنین درك کاملی از 
ســازگاري هــاي ایجــاد 

با این موضوع که چگونـه  
ــی ــق  مـ ــوان  از طریـ تـ

ــدنی و  فعالیـــت ــاي بـ هـ
ــرین ــاي وتمـ ــی هـ رزشـ

مختلف  می تـوان سـطح   
هـــاي آمـــادگی دســـتگاه

مختلـف را ارتقــا بخشــید،  

قادر به تشـخیص نیازهـا و   
هـاي فیزیولـوژیکی   سیستم

-درگیر در هر یک از رشـته 

هاي ورزشی باشـد و بتوانـد   
هر یـک از آنهـا را تقویـت    

. کند
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شده در این دستگاه هـا  
هـــاي توســط تمــرین  

مختلف ورزشی

.آشنا شود

تکلیف
هایی ارائه کرده پاسخ

که حاصل جستجوي در 
منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود تجربه 

. شخصی است

هاي ارائه شده در پاسخ
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از بازخوانی 

شود که قابل تجربه دیده می
. پذیرش است

هاي ارائه شده داراي پاسخ
بنیاد پژوهشی دقیقی است 

بکارگیري زبان و ضمن
مناسب ارائه، از سازماندهی 
و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

، اهمیت و مفاهیم تاریخچهآشنایی با .1
فیزیولوژي ورزش و فعالیت بدنی

فیزیولوژي ورزشی در گذشته و آینده، میراث اروپائیـان، آزمایشـگاه خسـتگی هـاروارد،     
تربیت بدنی براي علم ورزش، دوره تحصیل و تحقیق در فیزیولوژي ورزش

هاي آشنایی با پاسخ و سازگاري.2
ساختاري دستگاه عضالنی به ورزش و 

فعالیت بدنی مقاومتی

ساختار عضله، تمرین مقاومتی و فواید آن، مکانیسم هاي مربـوط بـه افـزایش قـدرت     
عضله، 

هاي آشنایی با پاسخ و سازگاري.3
ساختاري دستگاه عضالنی به ورزش و 

فعالیت بدنی مقاومتی

هایپرتروفی، هایپرپالزیا، آتروفی، کوفتگی عضالنی

هاي آشنایی با پاسخ و سازگاري.4
سوخت و سازي عضله به ورزش و 

فعالیت هوازي

هاي ناشی از تمرینات هـوازي، مسـیرهاي تـامین انـرژي هـوازي، محتـواي       سازگاري
هاي اکسایشیمیوگلوبین، تعداد میتوکندري، نوع تار، آنزیم

هاي آشنایی با پاسخ و سازگاري.5
سوخت و سازي عضله به ورزش و 

هوازيفعالیت بی

هوازي و ظرفیـت غیـر هـوازي،    هوازي، تغییرات در توان بیانرژي بیمسیرهاي تامین 
سازگاري در عضـله اسـکلتی، سـازگاري در سیسـتم فسـفاژن، سـازگاري در سیسـتم        

گلیکولیتیک، 
آشنایی با پاسخ و سازگاري کنترل .6

هورمونی عملکرد عضالنی به ورزش 
و فعالیت بدنی

ها،  غـدد درون  آن، مکانیسم عمل انواع هورمونبنديو طبقهدستگاه غدد درون ریز، هورمون
ریز و اعمال آنها

آشنایی با پاسخ و سازگاري کنترل .7
هورمونی عملکرد عضالنی به ورزش 

و فعالیت بدنی

تنظیم متابولیسم کربوهیدرات در حین فعالیت ورزشی،تنظیم متابولیسم چربی در حـین  
فعالیت ورزشی، 
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کنترل آشنایی با پاسخ و سازگاري .8
هورمونی عملکرد عضالنی به ورزش 

و فعالیت بدنی

ریـز در  هـا در حـین ورزش، نقـش غـدد درون    تنظیم هورمـونی مایعـات و الکترولیـت   
هاهومئوستاز مایعات و الکترولیت

آشنایی با پاسخ و سازگاري کنترل .9
عصبی عملکرد عضالنی به ورزش 

و فعالیت بدنی

پتانسیل استراحتی، پتانسیل عمـل، انتشـار پتانسـیل    ساختار و عملکرد سیستم عصبی، 
عمل، انتقال دهنده عصبی، پاسخ پس سیناپسی

آشنایی با پاسخ و سازگاري کنترل .10
عصبی عملکرد عضالنی به ورزش 

و فعالیت بدنی

دستگاه عصبی مرکزي، مغز و عملکرد اجزاي آن، نخاع، دستگاه عصبی محیطی

کنترل آشنایی با پاسخ و سازگاري .11
عصبی عملکرد عضالنی به ورزش 

و فعالیت بدنی

یکپارچگی حسی حرکتی، فعالیت بازتابی، دوك عضالنی، اندام وتري گلژي، پاسخ 
حرکتی

آشنایی با پاسخ و سازگاري عملکرد .12
عروقی به ورزش و فعالیت –قلبی 

بدنی

قلب، جریان خون در قلب، دستگاه هدایت قلب،واژه شناسی عملکرد قلب

آشنایی با پاسخ و سازگاري عملکرد .13
عروقی به ورزش و فعالیت –قلبی 

بدنی

دستگاه عروقی، نیرو محرکه کلی خون، فشار خون، کنترل داخلی جریان خون، واکنش 
عروقـی بـه ورزش مقـاومتی و    –قلب به فعالیت ورزشی شدید، سازگاري هاي قلبـی  

استقامتی
آشنایی با پاسخ و سازگاري عملکرد .14

اه تنفسی به ورزش و فعالیت دستگ
بدنی

اکسید کـربن در خـون،   دستگاه تنفسی و تنظیم آن، انتشار ریوي، انتقال اکسیژن و دي
تنظیم تهویه ریوي

آشنایی با پاسخ و سازگاري عملکرد .15
دستگاه تنفسی به ورزش و فعالیت 

بدنی

فعالیـت ورزشـی،   هاي تنفسی به فعالیت ورزشـی شـدید، بـی نظمـی تنفسـی هنگـام       واکنش
هاي تنفسی به تمرین محدودیت هاي تنفسی در اجراي فعالیت ورزشی، سازگاري

هاي آشنایی با پاسخ و سازگاري.16
هاي فیزیولوژیکی در فعالیت

ورزشی در آب و هواي گرم

گیري درجه حرارت در طول فعالیت ورزشی، تولید تعادل گرمایی در طول فعالیت، اندازه
هیپوتـاالموس، رویـدادهاي دمـایی در طـول فعالیـت      –و دفع گرما، ترموستات بـدن  

جسمانی، فعالیت در محیط گرم، فعالیت ورزشی در محیط گرم

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
شود؛ هرچند که در هر جلسه درس هاي کالس درس فیزیولوژي ورزش با محوریت آموزشگر انجام میدر این درس، آموزش

. اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نماینددانشجویان مشارکت دارند و آنها موظف
منابع آموزشی . 4
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: ، ترجمه)ها و عملکرد ورزشیانرژي، سازگاري(، اصول بنیادي فیزیولوژي ورزش 2000اسکات، . ا. رابرتسآ، رابرت و .رابرگز
تهران. ، سازمان سمت1384دبیدي روشن، ... عباسعلی گائینی و ولی ا

رزشـی،  فیزیولوژي ورزش، تئوري و کاربرد براي آمـادگی جسـمانی و اجـراي و   ). 2001(تی . اسکات کی، هولی ادوارد. پاورز
، انتشـارات پژوهشـگاه علـوم ورزشـی و     )1391(پور ، محمد سـلطانی  زاد، ، فرشید طهماسبی، مجتبی صالحسجاد احمدي: ترجمه

حتمی، چاپ اول، تهران
معینـی، ضـیاء،   : ، فیزیولـوژي ورزش و فعالیـت بـدنی، ترجمـه    )2008(ال دیوید، کنی دبلیـو الري،  .جک،کاستیل . ویلمور اچ

، مبتکران، جلد اول، تهران)1389(نژاد حمید، سالمی فاطمه د، رجبی حمید، آقاعلینیا فرهارحمانی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در ارزشیابی پایانی در درس فیزیولوژي ورزش در قالب یک آزمون مکتوب و عملی پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی

- هاي آموزشگر، ارائه میمطالعه منابع و مباحث کالس درس را بر اساس پرسشها و تجارب خود از آن دانشجویان یادگیري

. کنند
شود و دستاورد آن جهت ارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می: ارزشیابی ضمن نیمسال

.شودارزشیابی نهایی بکارگرفته می
آموزشگر در مواردي که . شوندکالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی انجام تکالیف : ارزشیابی تکالیف

. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 25: در کالسـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال 
درصد امتیاز 25: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی
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»1آمادگی جسمانی « سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن.1
تعریف دقیق آمادگی جسمانی اصطالحی بامفاهیم وسیع است که براي افراد مختلف معناي متفاوت دارد در نتیجه بیان یک 

توانایی اجراي کار عضالنی به صورت رضایت (سازمان بهداشت جهانی آمادگی جسمانی را .از آن کار ساده اي نیست
توانایی انجام فعالیتی روزانه با قدرت،هوشیاري ،بدون (تعریف نموده است وانجمن آمادگی جسمانی آن را بصورت ) بخش

وقات فراغت وتوانایی رو به رو شدن با موارد اضطراري پیش بینی نشده خستگی بی مورد و لذت بردن از سرگرمیهاي ا
از آنجا که زندگی امروزي ،به هزینه انرژي کمتري نیاز دارد و انسان نیز اوقات فراقت خود را به صورت .بیان کرده است)

براي برخورداري از آمادگی غیر فعال می گذراند،بعضی محققان غیر از موارد اشاره شده در باال،سه دلیل دیگر را نیز
:جسمانی بیان داشته اند

مانند بیماري هاي قلبی ، فشار خون،دیابت،پوکی استخوان و (کمک براي پیشگیري از بیماریهاي ناشی از کم تحرکی.1
مانند آنها

رسیدن به حداکثر توان ذهنی.2
داشتن احساس خوشایند و سبک بالی و با انرژي بودن .3

ر خالصه آمادگی جسمانی برخورداري از یک انرژي پویا وسرزنده است که نشان دهنده سالمت سیستمهاي بنابراین به طو
توسعه آمادگی جسمانی ، به اجراي بهتر مهارت هاي رشته ورزشی  شما کمک می .مختلف بدن و کارکرد خوب آنهاست

کالت باال می برد و خستگی شما را در اجراي کند و سطح سالمت شما را افزایش می دهد و تحمل شما را در مقابله با مش
.فعالیت هایی که در طول روز انجام می دهید ، کاهش می دهد

یکی عوامل وابسته به تندرستی و دیگري عوامل : عوامل آمادگی جسمانی را به طور کلی به دو دسته تقسیم می کنند
.وابسته به آمادگی مهارتهاي حرکتی 

در آمادگی جسمانی مربوط به تندرستی، شیوه زندگی سالم بهبودکیفیت عملکرد و مسائل ضروري جهت سالمتی انسان 
تنفسی ، قدرت عضالنی، استقامت عضالنی ،انعطاف پذیري و ترکیب بدن از جمله –استقامت قلبی . مورد توجه است 

.عواملوابسته به تندرستی هستند 
ه مهارتهاي حرکتی ، بهبود کیفیت عملکرد ورزشی و نیز سایر فعالیتهاي جسمانی مورد توجه در آمادگی جسمانی مربوط ب

عوامل این . است که اگرچه جهت حفظ سالمتی انسان ضروري نیست ولی در زندگی روزمره با آنها بسیار سر و کار داریم 
.نوع آمادگی ، سرعت، توان، چابکی، سرعت عمل، تعادل و هماهنگی هستند 

به عوامل وابسته به مهارتهاي 2به عوامل وابسته به تندرستی  و در درس آمادگی جسمانی 1درس آمادگی جسمانی در
معلمان عزیز فعالیت هاي مربوط به آمادگی جسمانی را  باید با ظرافت خاصی اجراکنند تا انگیزه و . حرکتی می پردازیم

ریزي ، هدایت ، راهنمایی و نظارت خوب شما در تحقق اهداف مورد نظر برنامه. عالقه دانش آموزان را در پی داشته باشد 
. بسیار حائز اهمیت است؛ به طوریکه عدم توجه به موارد مذکور ، رسیدن به اهداف را ناممکن میسازد
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مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد

64:زمان درس
ساعت

1آمادگی جسمانی :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو معلم قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي/ اهداف

)مولفه سالمتی و مولفه حرکتی ( آشنایی با آمادگی جسمانی ومولفه هاي مربوط به آن -
آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی در زندگی فردي و اجتماعی به منظور ارتقاي ) ارتباط ( اهمیت و کاربرد -

سطح سالمتی 
طراحی برنامه هاي تمرینی-

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك
شناخت و درك 
مفاهیم عمومی 
و مولفه هاي 
مرتبط در زمینه 

آمادگی 
جسمانی و 

تندرستی

از مفاهیم عمومی 
آمادگی جسمانی و مولفه 
هاي مربوط شناخت بسیار 
کمی دارد، به طوري که 
قادر به درك تفاوتها و 

هاي آنها نمی شباهت
.باشد

قادر به درك تفاوتها  و 
شباهت ها و ویژگی هاي 

.مفاهیم می باشد

عالوه بر شناخت و درك 
مفاهیم و مولفه ها ي 
سالمتی، قادر به مقایسه و 
کاربرد این عوامل و مفاهیم 

.می باشد

مزایا و اهمیت 
آمادگی 

جسمانی براي 
دانش آموزان و 
اقشار دیگر 

جامعه

اهمیت کلی آمادگی از 
جسمانی در تندرستی  
شناخت داشته و از مزایاي 
فیزیولوژیک  آمادگی 

هیچ آگاهی .... جسمانی  و 
.ندارد

از اهمیت و مزایاي 
فیزیولوزیک، اجتماعی و 
روانشناختی آمادگی 
جسمانی شناخت و  آگاهی 
کامل داشته، ولی در مورد 
اقشار  مختلف جامعه 

.اطالعات زیادي ندارد

ز مزایا و اهمیت آمادگی ا
جسمانی بر روي دانش 
آموزان و سایر اقشار جامعه 

.آگاهی کامل پیدا می کنند

یادگیري 
روشهاي 

تمرینی براي 
بهبود 

هیچ اطالعاتی در مورد 
روشهاي تمرینی مختلف 
براي بهبود فاکتورهاي 
سالمتی آمادگی جسمانی 

در مورد انواع روشهاي 
تمرینیفاکتورهاي سالمتی 
شناخت و اطالعات کافی 
داشته ولی قادر به مقایسه 

شناخت و اطالعات کافی در 
مورد انواع روشهاي تمرینی 
براي سنین و موقعیتهاي 

.لف داردمخت
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فاکتورهاي 
سالمتی 
آمادگی 

جسمانی

کاربرد این در مورد .ندارد
روشها نیز هیچ شناختی 

.ندارد

روشهاي مختلف هر فاکتور 
و کاربرد آنها آگاهی کمی 

.دارد

شناخت و 
یادگیري  
آزمونهاي 

میدانی و 
آزمایشگاهی 

فاکتورهاي 
سالمتی 
آمادگی 

جسمانی

آزمونهاي میدانی محدودي 
که مرتبط با فاکتور 
سالمتی آمادگی جسمانی 
می باشد را می شناسد ولی 
هیچ آزمون آزمایشگاهی را 

بنابراین قادر . نمی شناسد
به  تعیین سطح فاکتورهاي 

آمادگی جسمانی و سالمتی 
ارزیابی دانش آموزان یاافراد 

.دیگر نمی باشد

از آزمونهاي میدانی و 
آزمونهاي آزمایشگاهی 
مرتبط به فاکتورهاي 
سالمتی آمادگی جسمانی 
آگاه  و شناخت داشته و در 
اجراي آزمونهاي میدانی 
مهارت کافی داشته ولی در 
اجراي آزمونهاي 

.آزمایشگاهی مهارت ندارد

شناخت و هم در هم در 
اجراي آزمونهاي میدانی و 
آزمایشگاهی مرتبط با فاکتور 
سالمتی آمادگی جسمانی 
مهارت کافی و الزم داشته، 
بنابراین می تواند سطح 
آمادگی جسمانی افراد 

.مختلف را تعیین کند

طراحی 
برنامه هاي 

تمرینی اصولی  
آمادگی 

جسمانی 
مرتبط به 
سالمتی براي 

افراد مختلف

قادر به طراحی برنامه هاي 
.تمرینی اصولی  نمی باشد

با توجه به اطالعات علمی 
و شناختی که پیدا می کند، 
قادر به طراحی برنامه هاي 

ولی . تمرینی می باشد
مهارت کافی براي طراحی 
برنامه هاي افراد مختلف 
درسنین و شرایط خاص 

.ندارد

با توجه به اطالعات و 
آگاهی هاي علمی قادر به 
طراحی برنامه هاي تمرینی 
اصولی براي  افراد مختلف 
در سنین و شرایط خاص را 

. دارد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

تاریخچه آمادگی جسمانی: بخش اول
تاریخچه آمادگی جسمانی در ایران-
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مطالعه منابع مربوط و شرکت در مباحث کالسی:فعالیت یادگیري

مقدمه اي بر آمادگی جسمانی و تندرستی:بخش دوم
آشنایی با مفاهیم عمومی در زمینه آمادگی جسمانی و تندرستی-
تعریف آمادگی جسمانی و مولفه هاي مربوطه-
و اهمیت آمادگی جسمانی) فیزیولوژیک، اجتماعی و روانشناختی ( مزایا -
تاییدیه پزشکی،تعیین هدف و سطح آمادگی جسمانی، مشخصات و ( د قابل توجه پیش از شروع ورزش و تمرین موار-

)ویژگی هاي کفش و لباس ورزشی مناسب 
:فعالیت یادگیري

مطالعه منابع معرفی شده-
مشارکت در بحث هاي کالسی-
پاسخ به پرسش هاي مطرح شده-

:بخش سوم
و سردکردن در هنگام فعالیت ورزشیآموزش نحوه صحیح گرم کردن-
....)راه رفتن، دویدن، سر خوردن، سکسکه، پریدن و( آموزش حرکات بنیادین -

در هرجلسه یک گروه  وظیفه گرم کردن و . دانشجویان را به گروه هاي مختلف تقسیم کنید:فعالیت عملکردي
.سرد کردن کالس را به عهده خواهد داشت

تنفسی-لبیاستقامت ق: بخش چهارم
تنفسی-تعریف استقامت قلبی-
فعالیت هاي هوازي و غیر هوازي-
تعیین شدت فعالیت هاي هوازي از طریق حداکثر ضربان قلب-
تنفسی-روش هاي تمرین براي بهبود آمادگی قلبی-
)آهسته ، سریع ( روش تداومی .1
)فارتلک، تناوبی ساده و تناوبی پیچیده ( روش نوسان در سرعت .2
)آزمونهاي آزمایشگاهی و میدانی ( تنفسی -ارزیابی استقامت قلبی-
آشنایی با کرنومتر و آموزش نحوه کار کردن با آن-

:فعالیت یادگیري
.تنفسی آموزش داده شده است تسلط دارد-انواع روش هاي تمرینی که براي بهبود استقامت قلبی-
.ر مثال توضیح می دهدتفاوت فعالیت هاي هوازي و غیر هوازي را با ذک-
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:فعالیت عملکردي
.تنفسی طراحی کنید-با محاسبه حداکثر ضربان قلب خود یک برنامه تمرینی مناسب براي تقویت استقامت قلبی-
.تنفسی را در یک رشته ورزشی در کالس درس توضیح دهید-کاربرد استقامت قلبی-
توجه به روش هاي آموزشی داده شده، انتخاب و طراحی کرده و سر تنفسی، تمرینی را با -براي بهبود استقامت قلبی-

.کالس اجرا کند

استقامت و قدرت عضالنی: بخش پنجم

یک تکرار بیشینه، تکرار، دوره، عضله یا گروه (آشنایی با مفاهیم عمومی در زمینه قدرت و استقامت عضالنی -
)عضالت و انواع انقباضات 

ننقش و جایگاه عضالت در بد-
.. )اندازه و طول عضله،عوامل بیومکانیکی و ( عوامل موثر در قدرت و استقامت عضالنی -
)روش هم طول، روش هم تنش، روش هم جنبش و روش پلیومتریک ( آموزش روش هاي تمرین قدرتی -
)تمرینات قدرتی هم طول، هم تنش، هم جنبش و دایره اي ( آموزش طراحی تمرینات قدرتی -
)آزمونهاي آزمایشگاهی و میدانی ( درت و استقامت عضالنی ارزیابی ق-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی-
پاسخ به پرسش هاي مطرح شده-
انواع آزمونهاي آزمایشگاهی و میدانی که براي ارزیابی قدرت و استقامت عضالنی آموزش داده شده،  شناخت کامل دارد سر -

.می کندکالس به طور عملی اجرا 
روش هاي تمرینی را مقایسه کرده، مزایا و معایب وکاربرد هر کدام را عمالً سر کالس درس یا به صورت کتبی به استاد ارایه -

.دهد
:فعالیت عملکردي

.در هر یک از قابلیت هاي قدرت و استقامت عضالنی، حداقل براي عضالت بزرگ بدن خود برنامه اي تنظیم نماید-
.تی مناسبی را با توجه به شرایط و ویژگی هاي خود طراحی کنیدتمرین مقاوم-
نحوه ي صحیح تعیین حداکثر وزنه مناسب، براي تمرین هاي مقاومتی را تعیین کنید-

انعطاف پذیري: بخش ششم

تعریف انعطاف پذیري و عوامل محدود کننده -
آموزش روش هاي توسعه انعطاف پذیري -
کشش ایستا.1
کشش پویا.2
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کشش پی ان اف.3
)آزمونهاي آزمایشگاهی و میدانی ( ارزیابی انعطاف پذیري -
ارتباط بین قدرت و انعطاف پذیري-

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی-
پاسخ به پرسش هاي مطرح شده-
.کالس به طور عملی اجرا نمایدانواع آزمونهاي آزمایشگاهی و میدانی که براي ارزیابی انعطاف پذیري آموزش داده شده،  سر-
.انواعروشهایانعطافپذیریرادریکاجراباهممقایسهنماید-

:فعالیت عملکردي
.با توجه به ویژگی هاي بدنی خود یک روش انعطاف پذیري را براي مفاصل بدن طراحی و اجرا نماید-

ترکیب بدن: بخش هفتم

آشنایی با مفاهیم ساختار، اندازه و ترکیب بدن -
اندازه گیري چربی بدن -
BMIبدست آوردن وزن مطلوب و -
ارزیابی ترکیب بدن-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی-
پاسخ به پرسش هاي مطرح شده-

:فعالیت عملکردي
.باتوجهبهاندازهیقدووزن،شاخصبیامآیخودرامحاسبهکنید-
.راتعیینکند بااستفادهازروشهایاندازهگیریوزنمناسبخود یا دوستان-

نکته
بنابراین مدرس باید تمرینات متنوعی  از ترکیب . همانطور که می دانید این واحد به طور عملی در طول یک ترم اجرا می شود

یعنی باید دو یا چند .محتواي درسی که در باال شرح داده شده را در هر جلسه برنامه ریزي کند تا به اهداف مورد نظر برسد
تنفسی -مثالً نباید  صرفاً چندین جلسه روي استقامت قلب. ( هاي مختلف را در کنار هم در هر جلسهاجرا کندسرفصل بخش 

تمرکز کند و تمرین دهد، بعد تمرینات مربوط به آن را کنار بگذارد وبه سراغ فاکتور بعدي رود، بلکه باید سعی کند همه عوامل را 
این واحد یکی از مهمترین و کاربردي ترین دروسی می باشد که یک معلم ). ین دهد در کنار هم در طول یک ترم کار کند و تمر

.باید از آن آگاهی و شناخت کافی داشته باشد
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راهبردهاي تدریس و یادگیري.3

دانشجوي این درس موظف . شودجانبه استاد ـ دانشجو انجام میهاي کالس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش
همچنین، دانشجویان حق . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث و کالسداري شرکت نمایداست بر اساس

گردد و به صورت عملی نیز مورد در همه جلسات درس، چند مبحث به صورت نظري ارائه می. دارند به طرح پرسش بپردازند
اي کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصتهاي یادگیري خارج برقراري ارتباط میان آموخته ه. گیردتمرین قرار می

از محیط آموزشی،برقراري پیوند میان نظر و عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام 
ر مطالب وبکارگیري فعالیت هاي عملکردي توسط مدرس از راهبردهاي تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیق ت

.دانش نظري، راهنمایی و مشاوره توسط دانشجو معلم در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد شد

منابع آموزشی.4

کتاب آمادگی جسمانی  تالیف دکتر عباسعلی گائینی و دکتر حمید رجبی، انتشارات سمت-
 )1393(

)1395(کتاب راهنماي فیتنس از مبتدي تا پیشرفته     تالیف هیربد چوبک، انتشارات علوم ورزشی -
اسماعیل -نخعی نیازي-کتاب طراحی تمرینات قدرتی پاول کالینز، ترجمه سید علی حسینی-

)1391(نژاد، انتشارات حتمی عباس

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

)فعالیت هاي یادگیري و عملکردي و حضور فعال در فعالیت هاي کالس( نمره6ارزشیابی تکوینی  -
با توجه به کارها و تمریناتی که در طول ترم اجرا می شود، آزمون گرفته شود، البته ( نمره14ارزشیابی پایانی-

) مدرسان دقت فرمایند که هم تکنیک و هم رکورد مد نظر قرار گیرد 
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»ژیمناستیک«درس سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1

ورزش ژیمناستیک به مجموعه حرکات هماهنگ موزون گفته می شود که در آن قابلیت هاي جسمانی و حرکتی از قبیل  
استقامت ، قدرت ، انعطاف پذیري ، سرعت ، چابکی و هماهنگی عصبی عضالنی توسعه و تکامل می یابد بهترین تعریفی که از 

فاده از حرکات اصولی است که تسط و کنترل ورزشکار بر بدن خویش را ژیمناستیک می توان ارائه کرد، مدیریت بدن با است
از سویی دیگراین ورزش شامل آموزش و رشد مهارت هاي دیگري از قبیل تعادل است  وسبب توسعه ي .افزایش می دهد

ت بسیار زیباي ورزش ژیمناستیک تبلوري از حرکا. مهارت هاي تعادلی ورزشکار که شامل کنترل بدن در فضا است هم می شود
کارشناسان علم ورزش، ژیمناستیک را . انسان است که قدرت، استقامت، انعطاف و زیبایی اندام را در انسان به وجود می آورد

ژیمناستیک از آن جهت رشته اي پایه اي قلمداد می . رشته اي علمی و پایه و تغذیه کننده دیگر رشته هاي ورزشی می دانند
در واقع می توان گفت جامعه اي در ورزش موفق . ک ها و فنون رشته هاي ورزشی را در بر می گیردشود که بسیاري ازتکنی

ژیمناستیک به عنوان رشته ي مادر و پایه ي رشته ها معرفی گردیده است و این . است که ژیمناستیک قوي و توسعه یافته دارد
چرا که اگر شما به ورزش شیرجه و دیگر ورزش ها دقت .موضوع نسبت به ورزش شنا و دو میدانی اولویت بیشتري هم دارد

. بنابراین ورزش ژیمناستیک را با دو هدف می توان کار کرد. کنید حرکات ژیمناستیک را می بینید
)کسب آمادگی براي ورود به رشته هاي ورزشی دیگر ( همگانی -ا

) ر این ورزش ادامه ي این ورزش به صورت حرفه اي و کسب افتخار د( قهرمانی -2
بخش اول ، بخش حرکات زمینی یا حرکاتی است  که روي پیست مخصوص :شود هنري در دو بخش انجام میژیمناستیک

توان به  دارحلقه، بارفیکس شود که از این وسایل میگیرد و بخش دوم  حرکاتی است  که بر روي وسایل انجام میصورت می
با وجود گنجاندن ژیمناستیک در برنامه ي تربیت بدنی مدارس، دانش آموزان و معلمان . کرداشاره... ،پارالل، موازنه، خرك و 

اغلب از ژیمناستیک استقبال نمی کنند، چون براي عرضه یک برنامه ژیمناستیک با کیفیت در مدارس موانعی  وجود دارد که باید 
یمناستیک در آموزش و پرورش، نبود صالحیت هاي حرفه اي در از موانع ابتدایی می توان به کمبود مربیان ژ. بر آن غلبه کنند

مدیریت ، عدم وجود ابتدایی ترین امکانات الزم براي ژیمناستیک  در مدارس ، خطر فقدان آمادگی بدنی کلی دانش آموزان که 
دنیا از نظر به کارگیري ژیمناستیک ایران براي نزدیک شدن به سطح ژیمناستیک . . عمداً آمادگی عضالنی است را بیان می کند

علوم مختلف ورزشی و شیوه هاي نوین آموزشی، نیازمند دگرگونی هاي اساسی و تحول در بنیادهاي آموزش و تالش دست 
بنابراین واحد هاي ژیمناستیک که در دانشگاهها  براي دانشجویان معلم ارائه می شود باید این . اندرکاران ورزشی کشور می باشد

ا حدود زیادي رفع کند و معلمانی پرورش دهد که از دانش و  تسلط کافی براي  آموزش ژیمناستیک به دانش کاستی ها را ت
. آموزان برخوردار باشند
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مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد

64:زمان درس
ساعت

ژیمناستیک : نام درس

:واحد یادگیري دانشجو معلم قادر خواهد بوددر پایان این : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

آشنایی با مبانی حرکتی و حرکات پایه ي ژیمناستیک در چهار وسیله اصلی  زمینی، موازنه ، خرك و پارالل -
بهبود وتوسعه ي فاکتورهاي جسمانی و حرکتی به منظور آمادگی بیشتر براي فعالیت در سایر رشته -دختران

ها
بسترسازي مناسب جهت رشد و شکوفایی استعداد ورزشی -

: شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك
شناخت و درك 
مفاهیم عمومی 
و تقسیم بندي 
مهارت هاي 
پایه در 

( ژیمناستیک 
جابجایی، 

تعادلی و 
)چرخشی 

از مفاهیم عمومی 
. شناخت بسیار کمی دارد

اما از تقسیم بندي مهارت 
.هاي پایه هیچ آگاهی ندارد

شناختش از مفاهیم 
عمومی ژیمناستیک زیاد 
می شود و اطالعات 
مختصري نسبت به تقسیم 
بندي مهارتهاي پایه 

.ژیمناستیک پیدا می کند

عالوه بر شناخت و درك 
مفاهیم  عمومی ژیمناستیک 
، تسلط کامل و جامع از 
مهارتهاي پایه جابجایی، 
تعادل و چرخشی داشته، 

طوریکه می داند این ب
مهارتها، اساس و پایه ي 
شناخت ژیمناستیک و کلیه 

.رشته هاي ورزشی می باشد

مزایا و اهمیت 
آمادگی 

جسمانی براي 
یادگیري رشته 

ورزشی 
ژیمناستیک 

از اهمیت کلی آمادگی 
جسمانی در تندرستی  
شناخت داشته ولی از 
مزایاي فیزیولوژیک و 

روانی  آمادگی جسمانی  
فراگیرنده ها براي یادگیري 
ژیمناستیک  هیچ آگاهی 

.ندارد

از اهمیت و مزایاي 
فیزیولوزیک، اجتماعی و 
روانشناختی آمادگی 
جسمانی براي یادگیري 

ژیمناستیک شناخت و  
آگاهی کامل داشته، ولی در 
مورد روش توسعه این 

.عوامل اطالعاتی ندارد

از اهمیت و مزایاي 
فیزیولوزیک، اجتماعی و

روانشناختی آمادگی جسمانی 
براي یادگیري ژیمناستیک  
و روش هاي تمرینی 
مربوطه شناخت و  آگاهی 

.کامل خواهد داشت
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شناخت ودرك 
مراحل 

( یادگیري
حیطه  شناختی 
، عاطفی و 

حرکتی -روانی
بلوم در ) 

آموزش حرکات 
ژیمناستیک  

شناخت رفتارهاي ایمنی و -
مراقبت از سالمتی

تجزیه و تصحیح و -
تحلیل اشتباهات خود و 

)حیطه دانشی( دیگران 

قبول و پذیرش احساسی 
که در نتیجه تمرینات، 
شکست ها و موفقیت ها 
در حرکات بدنی بوجود می 

).حیطه عاطفی ( آید 

ترکیب حرکات و تنظیم -
کردن آن ها به صورت یک 

-حیطه روانی( برنامه 
)حرکتی 

فراگیرنده بتواند به طور -
سنجیده و شایسته ضعف 
هاي احتمالی خود را شناخته 
و آن ها را رفع کند و به 
شناخت هاي جدید با ادغام 

این سه حیطه دسترسی یابد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.1

تاریخچه ژیمناستیک: بخش اول
تاریخچه ژیمناستیک در ایران-

مطالعه منابع مربوط و شرکت در مباحث کالسی:فعالیت یادگیري

مقدمه اي بر ژیمناستیک:بخش دوم
تعریف ژیمناستیک و اهمیت این رشته ورزشی-
آشنایی با رشته ژیمناستیک و شاخه هاي آن-
معرفی اسباب هاي ژیمناستیک ، وسایل و امکانات آموزشی، کمک آموزشی و ایمنی-
نحوه ارزیابی این واحد-

: یادگیريفعالیت
مطالعه منابع معرفی شده-
مشارکت در بحث هاي کالسی-
پاسخ به پرسش هاي مطرح شده-
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: بخش سوم
و سردکردن در این رشته ورزشی) عمومی و اختصاصی ( آموزش نحوه صحیح گرم کردن -
)مهارت هاي جابجایی، تعادلی و چرخشی ( آموزش حرکات  و مهارت هاي پایه ي در ژیمناستیک -

در هرجلسه یک گروه  وظیفه گرم کردن و . دانشجویان را به گروه هاي مختلف تقسیم کنید:فعالیت عملکردي
.سرد کردن کالس را به عهده خواهد داشت

بدنسازي  براي رشته ژیمناستیک: بخش چهارم
)قدرتی، استقامتی، انعطاف پذیري و توان ( تمرینات مقدماتی جسمانی ویژه -
گهواره پا جمع و پا باز، شمع، سرسره، فرقون، پا بازها، شنا سوئديآموزش -
دست و پا در ژیمناستیک) حالت یا فرم ( آموزش پوزیسیون هاي -

:فعالیت یادگیري
انواع روش هاي تمرینی که براي بهبود و توسعه  قدرت، استقامت، انعطاف پذیري و توان آموزش داده شده است -

.تسلط دارد
:ملکرديفعالیت ع

.با توجه به سطح آمادگی جسمانی فراگیرندگان کالس یک برنامه تمرینی مناسب طراحی کنید-
.کاربرد پوزیسیون هاي دست و پا دررشته ژیمناستیک را در کالس درس توضیح دهید-

حرکات زمینی: بخش پنجم
آموزش ایستادن و دویدن اصول صحیح ژیمناستیک-
خم از جلو، خم از (، جهش ها )قیچی و گربه -گابریل-آهو-پا صاف،  باز( پرش ها آموزش  انواع چرخش ها ، -

)فرشته ( وتعادلی ها ) عقب، باز و پا بکس 

:فعالیت یادگیري
مشارکت در کمک هاي کالسی-
پاسخ به پرسش هاي مطرح شده -
. انواع حرکاتی که آموزش داده شده است را می تواند به طور صحیح با رعایت کلیه نکات مهم اجرا نماید-

:فعالیت عملکردي
.با توجه به حرکاتی که یادگرفته براي خود یک برنامه ترکیبی ساده طراحی، و اجرا نماید-

آموزش حرکات زمینی:  بخش ششم
)پاجمع و پا باز ( غلت جلو -
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)پا باز و پا جمع ( عقب غلت-
شیرجه غلت -
)ویمیک ( غلت عقب باالنس -
)پا جمع و پا باز و یک پا  ( باالنس و باالنس غلت -
)دو دست و یک دست ( چرخ و فلک -
)چرخ و فلک پیچ ( پیچ -

: فعالیت یادگیري
مشارکت در کمک هاي کالسی-
پاسخ به پرسش هاي مطرح شده-
.وزش داده شده است را می تواند به طور صحیح با رعایت کلیه نکات مهم اجرا نمایدانواع حرکاتی که آم-

:فعالیت عملکردي
.با توجه به حرکاتی که یادگرفته براي خود یک برنامه ترکیبی طراحی، و اجرا نماید-

آموزش خرك: بخش هفتم
آشنایی با خرك و وسایل کمک آموزش مربوطه-
دورخیز، پریدن جفت روي پیش تخته، جدا شدن از پیش تخته، پرواز اول، گذاشتن دست ها روي (آموزش مراحل پرش خرك -

)خرك، پرواز دوم و فرود 
)درو طرفین یا پا باز و درو تو دست یا پا جمع ( آموزش نوع پرش از روي خرك -

:فعالیت یادگیري
مشارکت در کمک هاي  کالسی-
پاسخ به پرسش هاي مطرح شده-
.  پرش درو تو دست و درو طرفین را می تواند اجرا کند-

آموزش موازنه: بخش هشتم
آشنایی با موازنه و وسایل کمک آموزشی مربوطه-
تمرینات آشنایی با چوب موازنه ، فرم بدن و وضعیت بازوها یا سر شانه-
)دست،درو از پهلو با حالت یک پا کشیده باال رفتن، برخاستن درو تو دست پا جمع، درو یک پا تو ( برخاستن ها -
)یک پا یا دو پا ( راه رفتن ، دویدن و چرخش ایستاده یا نشسته -
فرشته،فرشته زانو ، اربسک، نشسته ( و تعادلی ) به باال ، سکسکه، قیچی، گربه، آهو، یک پا جلو باز ( انواع جهش ها ، پرش ها -

)یک پا و نشسته زاویه 
بغلت جلو و غلت عق-
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باالنس رفت و برگشت-
)فرود پا باز، پرش صاف باالف پرش پا جمع و پا باز و پیچ ( انواع فرودها 

:فعالیت یادگیري
مشارکت در کمک هاي کالسی-
پاسخ به پرسش هاي مطرح شده-
.موازنه اجرا نمایدانواع حرکاتی که آموزش داده شده است را می تواند به طور صحیح با رعایت کلیه نکات مهم بر روي چوب-

:فعالیت عملکردي
.با توجه به مجموعه حرکاتی که یادگرفته براي خود یک برنامه ترکیبی طراحی، و اجرا نماید-

آموزش پارالل: بخش نهم
آشنایی با پارالل و رعایت نکات ایمنی الزم-
برخاستن به استقرار-
)فرم دال ( فرود از استقرار -
)وردن یک پا به جلو و جابجا کردن دستها و درو یک پا از استقرار آ( حرکات روي میله -
)زیر یک زانو به عقب و برگشت، چرخ شتر به جلو، پول اور، چرخ شکم به عقب ( چرخش ها -

:فعالیت یادگیري
مشارکت در کمک هاي کالسی-
پاسخ به پرسش هاي مطرح شده-
.تواند به طور صحیح با رعایت کلیه نکات مهم بر روي پارالل اجرا نمایدانواع حرکاتی که آموزش داده شده است را می -

:فعالیت عملکردي
با توجه به مجموعه حرکاتی که یادگرفته براي خود یک برنامه ترکیبی طراحی، و اجرا نماید-

نکته
مدرس باید تمرینات اصولی ومتنوعی  از بنابراین . همانطور که می دانید این واحد به طور عملی در طول یک ترم اجرا می شود

ترکیب محتواي درسی اسباب هاي مختلف ژیمناستیک که در باال شرح داده شده را در هر جلسه برنامه ریزي و اجرا کند تا به 
آموزش دانشجویان معلم باید در فراگیري این تکنیک ها نهایت تالششان را بکنند تا در ترم بعد در واحد. اهداف مورد نظر برسد

ژیمناستیک،  نحوه آموزش، مراحل آموزش و کالسداري را به طور تخصصی و ماهرانه اي کسب کرده و در مدارس به دانش 
.آموزان  آموزش دهند

راهبردهاي تدریس و یادگیري.2
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موظف دانشجوي این درس . شودجانبه استاد ـ دانشجو انجام میهاي کالس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش
همچنین، دانشجویان حق . است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث و کالسداري شرکت نماید

گردد و به صورت عملی نیز مورد در همه جلسات درس، چند مبحث به صورت نظري ارائه می. دارند به طرح پرسش بپردازند
اط میان آموخته هاي کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصتهاي یادگیري خارج برقراري ارتب. گیردتمرین قرار می

از محیط آموزشی،برقراري پیوند میان نظر و عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام 
جر به درك عمیق تر مطالب وبکارگیري فعالیت هاي عملکردي توسط مدرس از راهبردهاي تدریس این درس می باشد که من

.دانش نظري، راهنمایی و مشاوره توسط دانشجو معلم در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد شد

منابع آموزشی.3

)1381( انتشارات مبتکران -مولف،  آمنه رضوي–کتاب ژیمنا ستیک دختران -
مربیان و دانشجویان رشته تخصصی ژیمنا ستیک و براي استفاده مدرسین،(کتاب ژیمنا ستیک پیشرفته دختران -

)1385(انتشارات دانشگاه الزهرا -مولف ،آمنه رضوي-) ژیمنا ستهاي پیشرفته
)1390( انتشارات اموزش و پرورش -مولف، آمنه رضوي-دختران1کتاب ژیمنا ستیک -
)1393( انتشارات آواي ظهور - مولف، اکبر جهان نیا-کتاب آموزش ژیمنا ستیک از مبتدي تا پیشرفته-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.4

)فعالیت هاي یادگیري و عملکردي و حضور فعال در فعالیت هاي کالس ( ارزشیابی تکوینی   -
با توجه به آموزش هاي کالس، در هر اسباب برنامه اي که توسط خود دانشجو طراحی شده، اجرا (ارزشیابی پایانی   -

. ) می شود و بر اساس آن  توسط مدرس ارزیابی خواهد شد
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»حرکات اصالحی«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن. 1
رشته علوم ورزشی نیازمند آشـنایی کامـل بـا آنـاتومی حرکتـی،      درس حرکات اصالحی به عنوان یکی از گرایش هاي تخصصی 

در واقع این درس کمک مـی کنـد تـا معلـم ورزش بـا شـناخت       . حرکت شناسی عملکردي، پاتومکانیک و علم تمرین  می باشد
جاري را ارزیابی وضعیت بدنی مطلوب و بهینه بتواند ناهنجاریهاي وضعیتی و ساختاري دانش آموزان را شناسایی نماید، درجه ناهن

.نماید و با توجه به ماهیت ناهنجاري حرکات اصالحی مناسب را به منظور اصالح یا پیشگیري از پیشرفت ناهنجاري ارائه نماید
مشخصات درس

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

: پیشنیاز
:نحوه تدریس

حرکات اصالحی: به فارسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با مطالعه و یادگیر این درس دانشجو قادرخواهد بود تعریف و مفهوم وضعیت بدنی مناسب و بهینه را ارائه نماید و با 

عیتی و حرکات اصـالحی  تعریف، نشانه ها و عالئم ناهنجاریهاي قامتی، نحوه غربالگري و ارزیابی ناهنجاریهاي وض
. هر ناهنجاري آشنایی مقدماتی پیدا کند

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

وضعیت بدنی

و ناهنجاریهاي 
وضعیتی

توانایی تعریف وضـعیت  
بدنی بهینه و نحوه عبور 
خط کشش ثقـل از هـر   
ــل و   ــک از مفاصــ یــ

.اندامهاي بدن

توانایی تعریف ناهنجاریهاي 
وضعیتی عمده اندام فوقانی، 
ستون فقرات، کمربند شـانه  

اي و اندام تحتانی 

توانایی تعریـف و تشـخیص   
ــم   ــا و عالئــ ــانه هــ نشــ
ناهنجاریهاي وضعیتی عمده 
اندام فوقانی، ستون فقـرات،  
ــدام   ــانه اي و ان ــد ش کمربن

تحتانی

ارزیابی ناهنجاریها 
توانــــایی غربــــالگري 

ــا وضـــعیت  ــدنی بـ بـ
ــفحه  ــتفاده از صـ اسـ
ــط   ــطرنجی و خـ شـ

روش هــاي (شــاقولی 
)مشاهده اي

شـــــناخت ویژگیهــــــا و  
مشخصات ابزارهـاي انـدازه   

.گیري وضعیت بدنی

انــدازه گیـــري و ارزیـــابی  
ناهنجاریهاي وضعیتی عمده 
اندام فوقانی، ستون فقـرات،  
ــدام   ــانه اي و ان ــد ش کمربن

تحتانی

حرکات تجویز 
اصالحی

آشــنایی بــا اصــول   
برنامه ریزي و تجـویز  

تمرینات اصالحی

توانایی تنظیم برنامه هاي 
اصالحی انعطاف پذیري و 
قدرتی براي ناهنجاریهاي 

ــعیتی ــدام عمـــده وضـ انـ

ــه    ــیم برنام ــایی تنظ توان
ــات اصــــالحی   تمرینــ
ــراي   ــردي بـــ عملکـــ

اندام فوقانی، ناهنجاریهاي 
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فوقـــانی، ســـتون فقـــرات، 
ــدام   ــانه اي و ان ــد ش کمربن

تحتانی

ستون فقرات، کمربند شـانه  
اي و اندام تحتانی

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
مفهوم تعادل سیستم اسکلتی .1

عضالنی
خط کشش ثقلتعریف مرکز ثقل واصول بیومکانیکی تعادل در دستگاه اسکلتی عضالنی،

بدنی و تاثیر خط کشش وضعیت.2
ثقل بر آن

تعریف وضعیت بدنی ایداه آل و بهینه، بررسی عبور خط کشش ثقل از مفاصل مختلف بدن در 
دو نماي خلفی جانبی، تاثیر خط کشش ثقل بر مفاصل مختلف بـدن، عوامـل تـاثیر گـذار بـر      

وضعیت بدنی
الگوهاي رشد بدنی در دوران مختلف رشدي، تغییرات وضعیت بدنی مرتبط با رشدبدنیرشد جسمانی و وضعیت.3

تاثیر سنت ها و پوشش هاي فرهنگی گوناگون بر وضعیت بدنی کودکـان بـه چـه    :1تکلیف 
صورت است؟

کج - ناهنجاري هاي اندام فوقانی.4
پشتی

کج پشتیتعریف، نشانه ها، عالئم، ارزیابی و حرکات اصالحی ناهنجاري 

شانه - ناهنجاري هاي اندام فوقانی.5
لگن نامتقارن-نابرابر

شـانه نـابرابر و لگـن    تعریف، نشانه ها، عالئـم، ارزیـابی و حرکـات اصـالحی ناهنجاریهـاي      
نامتقارن

به سر- ناهنجاري هاي اندام فوقانی.6
گرد پشتی-جلو

به جلو و گرد پشتیسرتعریف، نشانه ها، عالئم، ارزیابی و حرکات اصالحی ناهنجاریهاي 
نحوه استفاده صحیح از تلفن همراه و کامپیوتر به منظور مراقبت از راستاي سـتون  : 2تکلیف 

چگونه است؟فقرات و شانه 
گود- ناهنجاري هاي اندام فوقانی.7

پشتی
پشتیگودتعریف، نشانه ها، عالئم، ارزیابی و حرکات اصالحی ناهنجاري 

پشت- ناهنجاري هاي اندام فوقانی.8
صاف

صافپشتتعریف، نشانه ها، عالئم، ارزیابی و حرکات اصالحی ناهنجاري 

-ناهنجاري هاي اندام تحتانی.9
ناهنجاریهاي سر استخوان ران

کوکسـا ورا، کوکسـا ولگـا،    تعریف، نشانه ها، عالئم، ارزیابی و حرکات اصالحی ناهنجـاري  
آنتیورژن و ریتورورژن

. آیدیا شفاهی آزمون به عمل میاز تمام دروس قبلی به طور کتبی : آزمون
زانوي -ناهنجاري هاي اندام تحتانی.10

پرانتزي
تعریف، نشانه ها، عالئم، ارزیابی و حرکات اصالحی ناهنجاري زانوي پرانتزي، زاویـه کیـو در   

زانو و نحوه اندازه گیري آن
زانوي -ناهنجاري هاي اندام تحتانی.11

ضربدري
زانوي ضربدريتعریف، نشانه ها، عالئم، ارزیابی و حرکات اصالحی ناهنجاري 

دانشجو مراحل غربالگري وضعیت بدنی با استفاده از تست نیویورك را به صـورت  :3تکلیف 
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مکتوب ارائه دهد

انگشت -شست کج-پاناهنجاریهاي.12
انگشت چنگالی-چکشی

شسـت کـج، انگشـت    تعریف، نشانه ها، عالئم، ارزیـابی و حرکـات اصـالحی ناهنجاریهـاي     
چکشی و انگشت چنگالی

- کف پاي صاف-پاناهنجاریهاي.13
کف پاي گود

کف پاي صاف و کف پاي تعریف، نشانه ها، عالئم، ارزیابی و حرکات اصالحی ناهنجاریهاي 
گود

و مراحل راه رفتن، آشنایی و ارزیابی راه رفتن هاي ناهنجارمکانیسمراه رفتنناهنجاریهاي-راه رفتن.14

ارگونومی میز و نیمکت در مدارس، نحوه نشستن صحیح دانش آموزان نشستن.15

طراحی برنامه حرکات اصول اولیه.16
اصالحی

آشنایی با اصول تمرین، آشنایی با روش هـاي تمرینـات انعطـاف پـذیري، مقـاومتی و نحـوه       
رهایش عضالت

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
شـود؛ هرچنـد کـه در هـر جلسـه درس دانشـجویان       هاي کالس درس با محوریت آموزشگر انجام میدر این درس، آموزش

همچنـین،  . اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعـه منـابع بپردازنـد و در مباحـث شـرکت نماینـد      مشارکت دارند و آنها موظف
درصد از زمان کالس را به کارهاي عملی شامل ارزیابی وضعیت بدنی و انـدازه گیـري ناهنجاریهـاي    30دانشجویان می بایستی

.مختلف زیر نظر مدرس صرف نمایند
منابع آموزشی . 4

.سمت: تهران. حرکات اصالحی): 1394(دانشمندي، علیزاده، قراخانلو 
دانشگاه تهران: تهران. آزمایشگاه حرکات اصالحی): 1393(رجبی، صمدي 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در ارزشیابی پایانی در درس حرکات اصالحی در قالب یک آزمون مکتوب و عملی پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی

- میهاي آموزشگر، ارائهها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحث کالس درس را بر اساس پرسشآن دانشجویان یادگیري

. کنند
شود و دستاورد آن جهت ارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می: ارزشیابی ضمن نیمسال

.شودارزشیابی نهایی بکارگرفته می
که آموزشگر در مواردي . شوندارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف

. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
درصد امتیاز 25: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 50: مون پایانیـ آز
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»ورزشیآسیب شناسی«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن. 1
درس آسیب شناسی ورزشی به عنوان یکی از گرایش هاي تخصصی رشته علوم ورزشی نیازمند آشنایی کامل با آناتومی حرکتی، 

درس کمک می کند تـا معلـم ورزش بـا شـناخت     در واقع این. حرکت شناسی عملکردي، حرکت درمانی و پاتومکانیک می باشد
.عالئم و نشانه هاي آسیب هاي رایج ورزشی، سعی در پیشگیري و شناسایی آنها در دانش آموزان نماید

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

: پیشنیاز
:نحوه تدریس

آسیب شناسی ورزشی: به فارسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با مطالعه و یادگیر این درس دانشجو با آسیب هاي بافت نرم و سخت در ورزش، تقسـیم بنـدي،   
نشانه ها و عالئم هر آسیب و درمان هاي اولیه آسـیب هـاي حـاد بافـت بـرم و اسـتراتژي هـاي        

. آشنا خواهد گردیدپیشگیري از آسیب هاي ورزشی 

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

آسیب هاي بافت 
نرم و سخت

توانـــایی تعریـــف  
آســیب هــاي بافــت 

نرم و سخت

توانایی ذکر نشانه هـا و  
عالئم آسیب هاي بافت 

نرم و سخت 

ــان  ــایی انجــام درم توان
هاي اولیه آسیب هـاي  
ــرم و    ــاي ن ــاد بافته ح
ســخت و ذکــر مراحــل 

درمان کامل آنها

آسیب هاي 
شایع ورزشی 

توانـــایی تعریـــف  
آسیب هاي شایع در 
رشته هـاي ورزشـی   

گوناگون

ــا و    ــانه ه ــناخت نش ش
عالئم آسیب هاي شایع 

ورزشی

شناخت مراحل درمان و 
مــدیریت آســیب هــاي 

شایع ورزشی

استراتژي هاي 
پیشگیري از 
آسیب ورزشی

ــردن  ــام ب ــایی ن توان
ــی و  ــل داخلـ عوامـ
خارجی و مکانیسـم  
هــاي وقــوع آســیب 

هاي ورزشی

ــتراتژیهاي   ــناخت اس ش
رایج پیشگیري از آسیب 

هاي ورزشی

ــاي   ــه ه ــناخت برنام ش
ــگیري از   ــی پیش تمرین

آسیب هاي ورزشی

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:سازمان یافته استاي آن به شرح ذیلمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه
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مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
عوامل خطر داخلی، خارجی و مکانیسم وقوع آسیب هاي ورزشیعوامل خطر در آسیب.1

تعریف و انواع آسیب هاي شکستگی، آسیب هاي وارده به ضریع استخوان، خونمردگی آسیب هاي استخوانی و مفصلی.2
و کبودي ها، دررفتگی

آسیب هاي عضالنی و تاندونی، دسته بندي آنها و عالئم هر دستهنرمآسیب هاي بافت.3
دانشجو باید شایع ترین آسیب هاي رایج در رشته هـاي ورزشـی مـدارس را    : 1تکلیف 

.بررسی نموده و به صورت گزارش مکتوب به مدرس ارائه نماید

دسته بندي و عالئم هر دستهآسیب آرتریت، انواع آسیب هاي بورس ها، آسیب هاي غضروفی و بورس ها.4

تعریف، نشانه ها، عالئم، درمان حاد و درمان کلی آسیب هاي مفصل شانه در ورزشآسیب هاي شانه.5

آسیب هاي آرنج، مچ دست و .6
انگشتان در ورزش

تعریف، نشانه ها، عالئم، درمان حاد و درمان کلی آسیب هاي مفصل شانه، مچ دسـت  
و انگشتان در ورزش

تعریف، نشانه ها، عالئم، درمان حاد و درمان کلی آسیب هاي ستون فقرات در ورزشهاي ستون فقرات در ورزشآسیب .7

آسیب هاي مفصل ران و لگن در .8
ورزش

تعریف، نشانه ها، عالئم، درمان حاد و درمان کلی آسیب هاي مفصـل ران و لگـن در   
ورزش
.آیدآزمون به عمل میاز تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شفاهی : آزمون

آسیب هاي کشاله ران و ران در .9
ورزش

تعریف، نشانه ها، عالئم، درمان حاد و درمان کلـی آسـیب هـاي کشـاله ران و ران در     
ورزش

تعریف، نشانه ها، عالئم، درمان حاد و درمان کلی آسیب هاي مفصل زانو در ورزشآسیب هاي مفصل زانو در ورزش.10

تعریف، نشانه ها، عالئم، درمان حاد و درمان کلی آسیب هاي مفصل زانو در ورزشزانو در ورزشآسیب هاي مفصل .11
در ورزش کاران زن بیشتر از مردان رخ می دهد؟ACLچرا آسیب : 2تکلیف 

تعریف، نشانه ها، عالئم، درمان حاد و درمان کلی آسیب هاي مفصل مچ پا در ورزشآسیب هاي مفصل مچ پا در ورزش.12

روش هاي درمان آسیب هاي بافت .13
نرم

RICEاصول مدیریت آسیب هاي بافت نرم، اصل 

استراتژي هاي پیشگیري از آسیب .14
هاي زانو در ورزش

تمرینات تعادلی، ثبات مرکزي و عصبی عضالنی و برنامه جـامع پیشـگیري از آسـیب    
11+

استراتژي هاي پیشگیري از آسیب .15
هاي مچ پا در ورزش

تعادلی، ثبات مرکزي و عصبی عضالنی و تمرینات تخته تعادلتمرینات 

استراتژي هاي پیشگیري از آسیب .16
هاي کمر و شانه در ورزش

استراتژي هاي پیشگیري از آسیب هاي بیش تمرینی 
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راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
شود؛ هرچند که در هـر جلسـه   انجام میهاي کالس درس آسیب شناسی ورزشی با محوریت آموزشگر در این درس، آموزش

. اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نماینددرس دانشجویان مشارکت دارند و آنها موظف
ت و درصد از زمان کالس را به کارهاي عملی شامل معاینات اولیه ارزیابی مفاصل و عضال30همچنین، دانشجویان می بایستی 

.اصول مدیریت آسیب هاي حاد زیر نظر مدرس صرف نمایند
منابع آموزشی . 4

.سمت: تهران. آسیب شناسی ورزشی): 1394(دانشمندي، علیزاده، قراخانلو 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس آسیب شناسی ورزشی در قالب یک آزمون مکتوب و عملی : ارزشیابی پایانی

-هاي آموزشگر، ارائه میها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحث کالس درس را بر اساس پرسشدر آن دانشجویان یادگیري

. کنند
شود و دستاورد آن جهت ارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می: ارزشیابی ضمن نیمسال

.شودنهایی بکارگرفته میارزشیابی
آموزشگر در مواردي که . شوندارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف

. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می
: شودابی به شرح زیر محاسبه میسهم هر یک از موارد ارزشی

درصد امتیاز 15: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
درصد امتیاز 25: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 60: ـ آزمون پایانی
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»بسکتبال«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
علوم و فنون ورزشی در مدارس باید هر یک از رشته هاي ورزشی را بطور اصولی معلم تربیت بدنی بعنوان مهمترین عامل تعلیم

تا بتواند آنهارا به دانش آموزان انتقال دهد ودانش آموزان مستعد وتوانمند درهر رشته ورزشی راشناسایی و آنها را فراگیرد
.نها در امور اخالقی و اجتماعی اهتمام ورزدپرورش دهد و مهمتر اینکه از طریق تعلیم این ورزشها به تربیت آراهنمایی و

قدرت، سرعت، توان، چابکی، عکس العمل، انعطاف بسکتبال یک رشته ورزشی می باشدکه عمده عوامل آمادگی جسمانی مانند 
تقویت می گردد و همه اندامهاي تنفسی-عروقی-عضالنی، استقامت عضالنی و قلبی-پذیري، تعادل، هماهنگی عصبی

امل دستها، پاها ونیز تنه در گیر می باشد همچنین با توجه به باالنس خاصی که دراغلب تکنیکهاي این رشته وجود تحتانی ش
با . پرتحرك بودن این ورزش، میزان گرایش جوانان را به خود افزون نموده است. دارد موجب رشد اندامها بطور متناسب می گردد

زشی یکی از فعالیتهاي ضروري معلم است لذا دانشجو معلمان باید بصورت خیلی توجه به این جنبه ها یادگیري این رشته ور
جدي به یادگیري آن بپردازند و به دلیل وجود تکنیکهاي زیاد فردي و گروهی، تالش گسترده اي بدون فوت وقت از جانب 

. رددمربیان حاذق باید صورت گیردتا آموزش این رشته دراین دو درس تا حد قابل قبولی میسر گ
بسکتبال وجود دارد و به دلیل وجود قوانینیکه موجب محـدودیتهاي زمـانی مـی شـوند و    با توجه به مهارتهاي پیچیده اي که در

بازیکن را موظف می کندتا تکنیکها را سریع انجام دهد، پرداختن به این رشته نیازمند سـطح آمـادگی جسـمانی بـاالمی باشـد و     
آمـادگی  قابلیتهـاي یاز است تا دروس عملی که در ورزش بعنوان ورزش مادر محسوب می شوند وانرژي زیادي را می طلبد لذا ن

را افزایش می دهند قبل از این درس تدریس شوند به همین دلیل دروس آمـادگی جسـمانی، ژیمناسـتیک و دومیـدانی     جسمانی
سکتبال می باشدلذا طی مراحل آموزش، بایـد از  از طرف دیگر این درس پیشنیاز درس آموزش ب.پیشنیاز این درس قرار می گیرند

تمریناتی استفاده نمودکه ضمنیادگیري مهارتها سطح توانمندي و تسلط دانشجو معلمـان دراجـراي آنهاآنقـدر افـزایش یابـد کـه      
.فراگیران بتوانند درفعالیتهاي گروهی و موقعیتهاي مختلف آنها رابه راحتی استفاده نمایند

مشخصات درس
عملی:نوع درس
2: تعداد واحد

64(جلسه 32:زمان درس
)ساعت
و 1آمادگی جسمانی: پیشنیاز

1ژیمناستیک ،دو میدانی 
گروهی- انفرادي: نحوه آموزش

تعداد مناسب دانشجویان براي 
نفر18تا 10: تشکیل کالس

بسکتبال: نام درس

:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر: پیامدهاي یادگیري/ اهداف.1
که در بسکتبال وجود دارد ) حمله اي و دفاعی(با یادگیري مهارتهاي این رشته  تمام تکنیکهاي فردي.2

.را انجام دهد
بردالیل استفاده از هر تکنیک در موقعیتهاي مختلف واقف می باشدو قوانین مربوط به هرکدام را می .3

.داند
شناخت مناسبی پیدا می کند و قادر است در 2علیه 3و 1علیه2علیه هیچ، 1از موقعیتهاي ضدحمله .4

.این موقعیتها تصمیم معقوالنه اي را اتخاذ نماید همچنین با دفاع مناسب این موقعیتها آشنایی دارد
.را می شناسد) ...و L_cat ،V_cat ،Banana_cat ،wave_cat(نفوذهاي مختلف.5
انجام می دهد با شرایط اولیه بازي تیمی بخصوص در با توجه به تمرینات ترکیبی که طی طول ترم .6

.آشنا می باشد3علیه 3و2علیه2، 1علیه1حد بازیهاي 
.با موقعیت پرتاب پنالتی و اینکه چه زمانی این پرتاب اجرا می شود آشنایی دارد.7

مالکهاي مربوطه را دانشجو معلم با توجه به تواناییها ، قابلیتهاي جسمانی، عالقه، توجه وتالش خود هرکدام از
.در یکی از سطوح انجام خواهد داد
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3سطح 2سطح 1سطح هامالك
یادگیري :شایستگی اساسی

مهارتها
کلیه مهارتهایی که آموزش 
داده می شود را بتواند 

.انجام دهد

مهارتهاي یادگرفته شده را 
با تسلط ودرزمان کوتاهی 

. بتواند انجام دهد

حضور مدافع بتواند مهارتها را با 
ودر شرایط رقابت بخوبی به 

.انجام رساند
چرایی 
کاربرد 
مهارتها

دالیل استفاده مهارتهاي 
مثال اینکه . مختلف را بداند

چه زمانی از پاس باالي 
سروچه زمانی از پاس 
زمینی باید استفاده شود 

. رابداند

در موقعیتهاي مختلف 
تمرینات ترکیبی، بتواند 
تشخیص دهد که تکنیک
مناسب آن موقعیت را 

.انتخاب نماید

در موقعیتهاي مختلف تمرینات 
رقابتی، از تکنیک مناسب آن 
موقعیت استفاده کند تا حدي 
. که درشرایط رقابت موفق باشد

آشنایی با 
قوانین و 

رعایت آنها

مقررات مربوط به هر 
.مهارت را بداند

در تمرینات ترکیبی 
مهارتها بتواند تکنیکها را 

.بدون تخلف انجام دهد

در تمرینات رقابتی باحضور 
مدافع بتواند ضمن اجراي 
صحیح مهارت، قوانین مرتبط 

.با آن را رعایت نماید
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استجلسه32محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان 
تاکید است که در این چارچوب فقط تکنیکهایی در هر جلسه براي آموزش پیشنهاد شده آمده است ودر هـر جلسـه بایـد    الزم به 

قبل از آموزش درس جدید مهارتهایی که در جلسات قبل آموزش داده شده است را پس از گرم کردن ها با تمرینات متفاوت اجرا 
ایی که مقدور است جهت صرفه جویی در وقت از حرکات با توپ که همـان  براي گرم کردن تا جهمچنین توصیه می شود. نمود

. تاثیرات را دارند استفاده شود
مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

معارفه و بیان انتظارات اول
بیــان تاریخچــه و نشــان داده خطــوط 

زمین بازي این رشته ورزشی
آشنایی با گرم کردن در بسکتبال

آشنایی با توپ
دویدنهاانواع 

آموزش حالت تعادل بدن
چـرخش یـا تغیـر    حرکت پاي دفـاع و 

مسیر در دفاع
آموزش دریبل کوتـاه، بلنـد و تعـویض    

دست دریبل
آموزش قوانین مربوط به دریبل

توضیح تمرینات اینتروال

در این قسمت مدرس یک تاریخچه کلی از درس و انتظارات خـودش از فراگیـران را   
ور به موقع وفعال دانشجو معلمان ویا داشـتن دفترچـه اي تـا    مثال حض. ابراز می دارد

براي زمانیکه خودشان می خواهند این درس (مطالب فراگرفته شان را درآن بنویسند 
).را تدریس کنندمفید خواهد بود

حالت تعادل تکنیکی است که در همه مهارتها وجـود دارد لـذا در ایـن جلسـه حالـت      
جلـو، عقـب،   (انواع دویدن در جهـت هـاي مختلـف   تعادل را آموزش می دهد سپس 

وچـرخش روي سـینه پـا را    ) Sliding(، پاي دفـاع )طرفین و مورب به جلو و عقب
بـراي آشـنایی   . براي عوض کردن مسیر در دفاع توضیح و براي آنها تمرین می دهد

. را کار میکند) Ball handling(با توپ حرکات با توپ
آموزش دهد، تمرینات دریبل را از سـاده بـه مشـکل    در این جلسه دریبل را می تواند

رانینـگ، دبـل و حمـل    (اجرا می کندو در طی زمان آموزش، قوانین مرتبط با دریبـل 
میتواند درتمریناتی که کالس خود را به چند گـروه تقسـیم   . را آموزش می دهد) توپ

راي کـالس  نموده و دریبل را به صورت نوبتی تمرین می کنند تمرینات اینتروال را ب
.خود بصورت عینی آموزش دهد
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آموزش دریافت توپدوم
سـینه،  (آموزش انواع پـاس دو دسـت   

) زمینی و باالي سر
حرکت پاها در پاس

پاس-آموزش گول

به جهت پیشگیري از آسیبهاي احتمالی انگشتان و سر وصورت، دریافت توپ قبـل از  
) زمینـی و بـاالي سـر   سینه، (پاسها آموزش داده می شود سپس انواع پاس دو دست 

آموزش و تمرین شود پس از اطمینان حاصل شدن از انجـام درسـت حرکـت ارسـال     
مهارت پاس نسبتا . ده شودتوسط دستان، وضعیت وحرکت پاها هنگام پاس آموزش دا

ساده مس یاشد،اگر فراگیران توانایی قابل توجهی در انجام این تکنیک نشـان دادنـد   
. می توان تمرینات پاس با دو توپ را نیز اجرا نمود

یـا اسـتفاده ازبازیهـایی کـه بـه      ) دسـت رشـته  (پس ازآموزش پاس، بازي دستش ده
.را براي فراگیران جذاب می کندالس بسکتبال شباهت دارندمناسب می باشد وك

)Sliding(آموزش پاي دفاعسوم
آموزش توقف ها

آموزش عالئم راهنما 

تمرین دریبل، پاس و دریافت، تمرینات ترکیبی دریبل و پاس، تمرین حالت تعادل
این جلسه آموزش پاي دفاع را مجددا تکرار مـی کنـیم و تمرینـات آن را بـا حضـور      

زیگزاك تغییر مسیر می دهد پیش می بریم، به تغییـر مسـیرها   مهاجم که به صورت 
.در پاي دفاع که با چرخش روي سینه پا انجام می شود توجه و تاکید می کنیم

-باتمرینـات مختلـف دریبـل   . توقف هاي یک زمانه و دو زمانه را آموزش می دهـیم 
.صورت گیردتوقف این مهارت را تکرار میکنیم تا یادگیري بهتر -توقف، دریافت

عالئم راهنما را براي ثبت تمرینات در دفتر چه اي که از آنهـا خواسـته ایـم مطالـب     
یادگرفته شده شان را در آن ثبت نمایند آموزش می دهیم تـا بـا ایـن عالئـم بطـور      
اختصار تمرینات را ترسیم کنند ویا زمانیکه به منابع رجوع مـی کننـد بـراي خوانـدن     

..شندتمرینات مشکلی نداشنه با
آموزش سه تهدیدچهارم

آموزش شوت یکدست
توضیح شوت مستقیم و غیر مستقیم

شوتدرهدفگیريآموزش
آموزش شوت با دست غیر برتر

قبل ازآموزش این شوت باید دریافت توپ بصورت سه تهدید را آمـوزش داد پـس از   
مراحل یاددهی این دریافت که کاربرد آن براي شوت می باشد آموزش شوت را طبق 

توجه بـه  (، ایستاده) توجه به عملکرد دستان(آن یعنی در حالت نشسته بر روي زمین
توجه (و سپس شوت بر روي حلقه) عملکرد پاها، تنه و هماهنگی آنها با حرکت دستها

. انجام می دهیم) به هدف و مرکز حلقه
براي آموزشهدفگیریدرشوت ابتدا شوت مستقیم و غیر مستقیم و زمان استفاده از هـر  
یک را توضیح و نمایش می دهیم سپس با تاکید بر تمرکـز بـه مرکـز حلقـه هنگـام      

.  ارسال توپ، آموزش این شوت را تکمیل می کنیم
را دفـاع  با توجه به اینکه در شوتهاي نزدیک حلقه و سه گام که مدافع از نزدیک مـا  

می کند بهتر است اگر مثال در نزدیک حلقه و سمت چپ آن قرار داریم با دست چپ 
ودر همین موقعیت از سمت دیگر با دست راست شوت کنیم یادآوري می شود در هر 

.کدام از مراحل آموزش، به تمرین شوت با دست غیر برتر هم توجه شود
اهمیت باالیی برخوردار است و براي اطمینـان حاصـل   مهارت شوت در این ورزش از تمرین شوت پنجم

شدن از اینکه فراگیران در موقعیت ها ي متفاوت در شرایطی که حتـی پـیش بینـی    
شده نیستند براي کسب امتیاز از تکنیک صحیح استفاده می کنند همچنین به دلیـل  

مرینـات  نیز استفاده می شود باید با ت)شوت سه گام(اینکه در تکنیک پیچیده دیگري 
طی جلسات زیاد به تمرین آن پرداخته شود لذا ترجیح داده می شود حداقل متفاوت و
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جلسه بدون اینکه به مهارتهاي دیگر توجه شود در تمرینات ترکیبی مختلـف ایـن   2
.مهارت تکرار شود

تمرین شوت ششم
آموزش گول با تـوپ بـه یـک سـمت     

سپس دریبل به سمت دیگر و شوت

شوت ،تمرینـات ترکیبـی دریبـل شـوت، تمرینـات      -تمرین گول پاستمرین شوت، 
)از هر دو سمت(ترکیبی پاس شوت

در این جلسه پس از تمرینات مهارتهاي قبلی گول زدن با توپ را آموزش می دهـیم  
و بالفاصله دریبل به سمت دیگر، باید تاکید داشته باشیم کـه قبـل از دریبـل جهـت     

.ثابتشان را حرکت ندهندجلوگیري از تخلف رانینگ، پاي 
:آموزش برخی از گولهاي دریبلهفتم

) crossover(آموزش دریبل عرضی
گـول بـا   (آموزش تغییرمسیر با دریبـل 

و دریبل عرضی)دریبل
عرضی-عقب-آموزش دریبل به جلو

)Forward-backward-
cross(

شود پس به دلیل اینکه در این رشته ورزشی مهاجم از نزدیک توسط مدافع دفاع می
از اطمینان حاصل کردن از انجام صحیح مهارتهـا آنهـا را بـا گـول زدن و انجـام آن      

در این جلسه دریبل عرضـی را کـه بـراي عبـور از مـدافع      . مهارت، ترکیب می کنیم
دریبـل  (استفاده می شود آموزش می دهیم و سپس یک نوع دیگر از گولهاي دریبـل 

به جلو سـپس یـک دریبـل سـریع رو بـه      را که بردن مدافع ) عرضی-عقب-به جلو
عقب و ایجاد فضا با مدافع و استفاده از دریبل عرضی و عبور از مـدافع مـی باشـد را    

باید دقت داشته باشیم که این مهارتها با هر دو دست چپ وراست . آموزش می دهیم
.یادگرفته شود

آموزش نقاط نامگذاري شده در زمـین  هشتم
:بسکتبال وآموزش کات ها

L_cut , V_cut ,
Banana_cut ,
wave_cut…

آموزش چرخش روي سینه یک پاو 
شوت

قبل از آموزش انواع کات بهتر است نقاطی را که در زمین بسکتبال نامگذاري شده 
اند را آموزش دهیم تا بهتر بتوانیم تمرینات طراحی شده در مبحث کات ها را اجرا 

.نماییم 
یناتی می توان یادگیري آنها را تسهیل نمود که قبل از آموزش این برشها با تمر

:عبارتند از
 تمرین چرخش روي سینه یک پا که تمرین پاس مربع تمرین مناسبی

.براي این هدف می باشد
 تمرین حرکت در مسیرهاي مشخص با توجه به برشهاي آموزش داده شده

شوت-چرخش-و در انتهاي مسیر هرکدام از کات ها دریافت
:آموزش دفاع فردينهم

نحوه دفـاع از دریبلـر، دفـاع از پـاس     
دهنده و دفاع ازکسی کـه شـوت مـی    

.کند

بلوکه کردن توپ هنگام شوت

پس از آموزش دفاع از بازیکنان در موقعیتهاي مختلف، تمرینات متناسب با هر نوع را  
هـا را  طراحی و اجرا می کنیم و در مراحل پیشرفته تر تمرینات ترکیبی ایـن مهـارت  

.استفاده می کنیم

تکرارآموزش هدف گیري در شوتدهم
آموزش سه گام

شـوت راتکـرار کنـیم امـا بـا      درهدفگیريهنگام آموزش سه گام بهتر است آموزش
.هدف ارسال توپ به گوشه باالیی مربع کوچکتر که پشت حلقه ترسیم شده است

سه گام یک حرکت پیچیده است که بهتر است پـس از مطمـئن شـدن از یـادگیري     
آموزش سه گام به دو شکل از گام به شوت و از شوت به . صحیح شوت یاد داده شود

گام تدریس می شود که بهتر است اول این حرکت را بطور کامل نمـایش داد و بعـد   
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.ت به گام شروع کنیمهر دو روش را آموزش داد توصیه میشود اول از روش شو
بهتر است از ابتدا سه گام را از دو طرف وبا دست همان طرف آموزش دهیم یعنـی از  

باال باشد و از سمت چپ با دسـت  -چپ-سمت راست با دست راست و گامها راست
).باال باشد-راست-چپ و گامها چپ

زش سه گـام بـا   .تمرین سه گام و آمویازدهم
شوت از زیر

تکرار آموزش مراحل سه گام 
، )از هـر دو سـمت راسـت و چـپ    (سه گام-سه گام و پاس-تمرینات ترکیبی دریبل

)∞(تمرین ایت
براي تمرین مهارت سه گام باید تمریناتی را طراحی کنیم که سه گام را از دو طـرف  
انجام دهند و تاکید داشته باشیم گام و دست شوت فراگیران متناسب با همان سـمت  

)از سمت راست با دست راست و از سمت چپ با دست چپ(باشد
همچنین براي تمرین بیشتر سه گام، شوت از زیر که شوت بسیار ساده اي می باشـد  
را آموزش می دهیم تا فراگیران بطور متنوع سه گام را بیشتر تکرار نمایند و زودتر بر 

. این مهارت پیچیده تسلط و دقت پیدا کنند
ــاس   دوازدهم ــت و پ ــهاي یکدس ــوزش پاس آم

بیسبالی
هیچعلیه1ضدحمله آموزش

پاسهاي یکدست زمینی ، سینه و باالي سر و پس از آموزش و تمرین اینها می تـوان  
پاس بیسبالی را آموزش داد و براي آموزش این پاس بـراي مطمـئن شـدن از انجـام     

سپس کم کم به صحیح این مهارت ، ارسال آن را از فواصل نزدیک شروع می کنیم
.فاصله بین پاس دهنده ها می افزاییم

پس از مطمئن شدن از انجام درست مهارت سه گام وآموزش پاس بیسبالی می توان 
سه گام موقعیت تمرین ضد حمله -در طول زمین با یک تمرین ترکیبی پاس بیسبالی

.علیه هیچ را تمرین نمود1
آموزش دریبل از بین پاهاسیزدهم

تمرین سه گام 
علیه هیچ1تمرین ضد حمله 

بهتر است در گـرم کـردن   . دریبل از بین پاها یکی از مهارتهاي تغییر مسیر می باشد
سپس بصورت درجا و ) ردکردن توپ از بین پاها(هاي اختصاصی این کار بدون دریبل

.با دریبل تمرین شود
اسـت دریبـل کننـده قبـل از     این تکنیک براي تغییر مسیر استفاده می شود لذا بهتر

انجام این تکنیک با بدن خود یک گول به جهت مخالف بزند تـا بتوانـد ایـن کـار را     
دربیـل  (هنگام فرستادن توپ به سـمت دیگـر  . بااستفاده از فضاي بیشتري انجام دهد

بهتر است آن را روي خط فرضی که بین دوپاي او قرار دارد ارسـال کنـد تـا    ) عرضی
. پ با زمین دریافت خوبی در سمت دیگر داشته باشدپس از برخورد تو

به دلیل اینکه سه گام یک حرکت براي نفوذ می باشد طی تمرینـات ترکیبـی، همـه    
فریبهایی که در ارتباط با دریبل آموزش داده ایم را قبل از سه گام اسـتفاده کنـیم تـا    

. موقعیت هاي نفوذ را براي فراگیران ملموس و تسهیل نماییم
ه بر تمرین ضد حمله که جلسه قبل انجام داده اند تمرین دیگري براي ضدحمله عالو

را انجام می دهیم که با دریبل شروع می شود به این صورتکه بازیکن مهاجم در جلو 
متر عقب تر از او قرار دارد و با فرمان مربی یـا بـا   2با توپ قرار گرفته بازیکن مدافع 
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ت حلقه مقابل می دونـد یعنـی مهـاجم در شـرایط     اولین دریبل مهاجم هر دو به سم
باید توجه داشته باشیم این تمرین وبالطبع آموزش . وجود فشار مدافع سه گام می رود

ضدحمله زمانی باید صورت بگیردکه از انجام تکنیک سه گام به شکل صحیح و روان 
.مطمئن باشیم

Give and(آموزش پاس بـده بـرو  چهاردهم

go (و دســـت هـــدف )Target

Hand(

پس از اطمینان حاصل شدن از انجام تکنیک سه گام ازدریبـل بـه شـکل صـحیح و     
تاکید مـی کنـیم کـه مناسـب     ) پاس(روان، به تمرین مهارت سه گام از دریافت توپ

این حرکت بـراي جـا بجـا    . است در این جلسه حرکت پاس بده برو را آموزش بدهیم
همراه این تمرین می توان . مناسب می باشدکردن مدافع و نفوذ از فضاي ایجاد شده 

.دست تارگت را آموزش داد
آموزش ریباند،آموزش آوت لت پاس و پانزدهم

پوش پاس 
سه گام-پاس-تمرین ترکیبی ریباند

شوت-و ریباند

ریباند یک مهارت ساده و مهم می باشد که بعد از شوت تاثیر بسیاري بر موفقیـت در  
همچنینیکی دیگر از پاسهایی که براي مسافتهاي زیاد می تـوان از آن  این رشته دارد 

استفاده نمود پاس آوت لت و پوش پاس است که آموزش آن در این جلسه که ریباند 
پـس از آمـوزش ریبانـد ایـن مهـارت را بـا تمرینـات        . را می گوییم مناسب می باشد

-مرینـات ترکیبـی ریبانـد   شوت براي موقعیتهاي ریباند حملـه و بـا ت  -ترکیبی ریباند
.سه گام براي موقعیتعاي ریباند دفاع تکرار می کنیم-پاس

قبل از ارزشیابی بین ترم بهتر اسـت تکنیکهـایی کـه آمـوزش داده ایـم را در قالـب       تمرینات ایستگاهیشانزدهم
تمرینات ایستگاهی در ایستگاههاي مختلف بازمانبندي معین فعالیـت و اسـتراحت در   

.متناسب باتوانایی فراگیران انجام داده و اشکاالت فراگیران را رفعکنیمچند ست 
ارزشیابی تکوینییا آزمون میان ترمهفدهم

ومشاهده دفتربسکتبال فراگیران
به دلیل اینکه بسکتبال مهارتهاي زیادي دارد در این آزمون از تکنیکهاي اصـلی کـه   

اشکاالت را رفع نموده ایم ارزشیابی اوایل ترم آموزش داده ایم و طی جلسات تمرینی 
به جهت اینکـه از  ).نمره5به میزان (می کنیم مثل یک نوع از پاسها، دریبل و شوت

اهمیت دیگر مهارتها کاسته نشود اذعـان مـی کنـیم بقیـه تکنیکهـا را آخـر تـرم در        
اگر از تکنیک شوت فراگیران رضایت نداریم بـه (.ارزشیابی پایانی بعمل خواهیم آورد

آنها فرصت بیشتري براي تمرین مـی دهـیم و ارزشـیابی ایـن مهـارت را بـه پایـان        
).نیمسال موکول می کنیم

همچنین دفترچه اي که قرار بود خالصه اي از مطالب کالس را یادداشـت بردارنـد و   
.تمرینات را ترسیم نمایند نیزمشاهده می کنیم

است که در موقعیتعاي رویارویی با مدافع از آن استفاده پاس پشت یکی از مهارتهایی آموزش پاس پشتهجدهم
می شود همچنین تسلط فراگیر را به کنترل و هدایت توپ افزایش می دهـد لـذا بـه    

به یاد داشته باشیم در جلسه اي که مـی خـواهیم آنـرا    . آموزش آن باید اهتمام ورزید
در . فاده کنـیم آموزش دهیم در تمرینات گرم کردن از چرخاندن تـوپ دور کمـر اسـت   

تمریناتی که براي این تکنیک درنظر می گیریم باید توجه داشته باشیم که فراگیـران  
.را تمرین کنند) زمینی و سینه(با هر دو دست هر دو پاس پشت



١٦٥

یکی دیگر از مهارتهایی که در دریبل براي فریب دادن مدافع از آن استفاده می شـود  آموزش دریبل پشتنوزدهم
است که در این جلسه آن را آموزش می دهـیم در واقـع همـان دریبـل     دریبل پشت 

عرضی است که از پشت دریبل کننده عبـور داده مـی شـود و بـا تمرینـات ترکیبـی       
آن )شوت یا سه گام-دریبل ازپشت-و تغییر مسیر یا دریبل-دریبل ازپشت-دریبل(

.را تکرار می کنیم
بدلیل اینکه در این ورزش مدافع اجازه دارد از نزدیک مهاجم را دفاع کند جهت ایجاد برگشت و شوت-آموزش گول نفوذبیستم

فضا براي کسب امتیاز، آموزش چنین گول هایی ضروري می باشد و باید در تمرینات 
. مختلف با موقعیتهاي متفاوت آنهارا تکرار نمود

بیســت و 
یکم

تمرینات مختلفی می توان داد که فراگیـر  ) اقدام به نفوذ-شوتگول (پس از آموزشاقدام به نفوذ-آموزش گول شوت
و یـا پـس از   )از سمت راسـت و چـپ  (پس از انجام این گول نفوذ کند و سه گام برود

).از هر دو سمت(گول شوت با یک دریبل به عرض حرکت کند و شوت کند
بیست و 
دوم

آموزش پیوت
آموزش قوانین مربوط به پیوت

پـاس،  -پیوت، پیوت-این مهارت را در تمرینات ترکیبی دریبلپس از آموزش پیوت 
سه گام بکار می گیریم حتـی در جلسـات دیگـر هـم در گـرم      -شوت، پیوت-پیوت

کردنهاي اختصاصی از این مهارت و دریبل ازبین دوپا و دریبل از پشت اسـتفاده مـی   
.کنیم

و بدن یا قرار گرفتن قوانین مربوط به مهارت پیوت مثل ماندن توپ بین دست دریبل 
دست زیر توپ هنگام چرخش که منجر به دبل و حمل توپ می شود را متـذکر مـی   

.شویم
بیست و 
سوم

:آموزش تغییر مسیرها
تغییر مسیر ساده و پیچیده

تغییر مسیر با توپ و بدون توپ
قوانین مرتبط

آموزش تغییر مسیرساده و تغییر مسیرپیچیده
ثابترعایت ثابت نگهداشتن پاي 

دریبل بعد از تغییر مسیر وقبل از اینکه بخواهیم پاي ثابت را برداریم

بیست و 
چهارم

1علیه 2بازي 
آموزش برخی قوانین

در این مرحله یعنی جایی که تقریبا مطمئن هستیم دانشجو معلمان در شرایط رقابـت  
هم می توانند مهارتها را صحیح بکار بگیرند، بازي بسکتبال را با برتري حملـه علیـه   

. دفاع، ابتدا در یک نیمه زمین سپس در زمین کامل شروع نمود
کـه در جلسـه سـیزدهم    ) Give and go(در این بازي می توان از پاس بده بـرو 

.آموزش داده ایم نیز استفاده نماییم
ثانیه 24ثانیه، نیمه، سه ثانیه و 8ثانیه، 5اینجا قوانینی مرتبط با تخلفهایی مثل اوت، 

را می توان آموزش داد حتی اگر خطایی صورت می گیـرد مـی تـوان آن را اعـالم و     
.جرائم آن را اعمال نمود

بیست و 
پنجم

2علیه 3بازي 
و چگـونگی  2به 3آموزش ضدحمله  

جاگیري مدافع در ایـن موقعیـت ضـد    
)Lدفاع (حمله

ضمن تمرین مهارتها بصورت ترکیبی، در این جلسات کـه فراگیـران تـا حـدودي بـا      
قوانین بازي آشنا شده اند باید به تدریج تعداد افراد حملـه و دفـاع را افـزایش داد امـا     

د که برتري تعداد مهـاجمین بـه مـدافعین در آنهـا     بهتر است از تمریناتی استفاده شو
.  وجود دارد تا تسلط و شهامت فراگیران براي انجام مهارتهاي نفوذي بیشتر گردد
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و دفاع از ایـن موقعیـت را آمـوزش    2به 3همجنین در این جلسه می توان ضدحمله 
.داد

بیست و 
ششم

1علیه 1بازي 
آموزش تغییر سرعت و 

Up Downآموزش 

طبق طرح درس هاي جلسات قبل دانشجو معلمان تا حدودي بر مهارتها تسلط پیـدا  
کرده اند و می توان انتظار داشت که هرکدام در حضور مدافع مسـتقیم خـود مهـارت    

یکی از مهارتهایی که در روبرو شدن بـا مـدافع مـی    . مناسب آن لحظه را بکار گیرند
با این اقدام، مهاجم می توانـد در جـایی   توان استفاده نمود تغییر سرعت می باشد که 

.مناسب با این شگرد از دفاع عبور کند
مـی  Up Downمی توان آن را آموزش داد 1علیه 1یکی دیگر از مهارتها که در 

این حرکت از جمله مهارتهایی است که براي حفظ توپ و ایجاد فضایی مناسب . باشد
. براي نفوذ استفاده می شود

بیست و 
هفتم

ــازي  ــه 2ب ــوزش2علی Push:وآم
skip

در این جلسات پایانی هر مهاجم یک مدافع مستقیم دارد می توان بر تکنیکهایی کـه  
به دریافت توپ مرتبط می باشد تاکید داشت و مهارتهایی ماننـد گولهـاي فـردي بـه     

را آموزش داد و بر دریافت با نشان دادن دست )Push skip(طرفینیا پوش اسکیپ
اگر براي تمرین این حرکات از یک نیمه زمین بسکتبال . ري و تاکید نمودهدف یادآو

.هم استفاده شود بهتر می باشد
بیست و 
هشتم

3علیه 3بازي 
آموزش پنالتی

بتدریج نفرات شرکت کننده در رقابت را افزایش می دهیم و با تعدیلی که در فضـاي  
موقعیت مناسبی را بـراي تمـرین   ) بازي در یک نیمه از زمین(رقابت بوجود می آوریم

.مهارتها و کابرد آنها در رقابت واقعی دانشجو معلمان ایجاد می کنیم
بیست و 
نهم

آموزش پنالتی
3علیه 3تمرین بازي 

به دلیل کنترلبرخوردهایاجتناب ناپذیر کـه بـین مـدافع و مهـاجم در لحظـات رقابـت       
بوجود می آید و جهت جلوگیري از آسیب هاي احتمالی و خشونت در بـازي قـوانینی   

یکی از جرائم در مقابل برخـی خطاهـا پنـالتی مـی     . با جریمه هاي خاص وجود دارد
. تا حدودي آموزش دادباشد که می توان با این تعداد بازیکن آن را 

ــه از اهمیــت    سی ام ــایی ک ــرین مهارته تم
بیشتري برخوردارند و دانشجو معلمـان  

.توسط آنها ارزشیابی می شوند
3علیه 3تمرین بازي 

جلسه قبل از ارزشیابی با هدف تکرار و یـادگیري بیشـتر فراگیـران و رفـع اشـکاالت      
که یکی از موارد 3علیه 3همچنین بازي احتمالی آنها،موارد امتحانیراتمرین میکنیم 

تمـرین  ) تخلف هـا و خطاهـا  (امتحان می باشد را با رعایت قوانین آموزش داده شده 
.می کنیم

سی و 
یکم

ارزشیابی پایانی
تغییر مسیر–پیوت 

سه گام

: ارزشیابی پایانی
نمره5آزمون مهارتهاي آموخته شده در شرایط زمانی تعیین شده به میزان 

نمره6، به میزان 3علیه 3کاربرد مهارتها در موقعیتهاي بوجود آمده در بازي 
: ارزشیابی فرآیند

نمره2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی به میزان
ارزشیابی پوشه کار یا دفتري که اول ترم براي یادداشت تمرینات و نکـاتی کـه مـی    

نمره2به میزان آموزند توصیه شده بود، 
ارزشــیابی از یادگیرنــده براســاس تکــالیف یــادگیري در طــول نیمســال،تکالیف  

ســــی و 
دوم

ارزشیابی پایانی
ــازي  ــه 3ب ــا در 3علی ــاربرد مهارته ک

موقعیتهاي مناسب و با کیفیـت عملـی   
مطلوب

مشاهده دفتربسکتبال فراگیر
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مبنـاي ارزیـابی   . عملکردي، آزمون میان ترم و آزمونپایان نیمسال، انجـام مـی شـود   
یادگیري و انجام مهارتها ، دلیل کاربرد آنهـا و کـاربرد صـحیح آنهـا در موقعیتهـاي      

.مناسب می باشد

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
شود؛ هرچند که در هر جلسه درس دانشـجو معلمـان   هاي کالس درس با محوریت آموزشگر انجام میدر این درس، آموزش

.اند درهمه مراحل آموزش به شکل عملی نقش داشته باشند و تمرینات را بخوبی انجام دهنددارند و آنها موظفمشارکت 
: نکاتی که باید طی جلسات آموزش به آنها توجه داشت

همه مهارتهایی که آموزش داده می شود باید در جلسات بعـدي در غالـب تمـرین تکـرار شـوند و طـی تمرینـات        -
.نیکی فراگیران رفع گرددمختلف اشکاالت تک

در کالسهاي عملی نیاز فراوان به تکرار مهارت  می باشد لذا جهت جلوگیري از یکنواختی کالس باید از تمرینات -
.دقیقهبکار گرفت10متنوع و هر کدام راحدود 

.در طراحی تمرینات بایدترتیب ساده به مشکل بودن تمرینات رعایت گردد-
تمرینات به شیوه اي طراحی گردد که نیازهاي عمده آمادگی جسمانی این رشته تـامین  طی جلسات آموزشی باید -

.شود
ویابـد افـزایش تمـرین فشـار کـه شـود طراحیايبگونهتمریناتمیرویمدرسیدورهآخربهترماولازچههر-

.یابدانتقالهوازيغیربههوازيغالبانرژيسیستم

:میگرددهمچنین توصیه
و2درجـه  مربیگـري کارتحداقلبایدتدریسعمومیشرایطبرعالوهکندمیتدریسرادرساینکهمدرسی-

.داشته باشد3درجه داوريکارت

منابع آموزشی . 4
مترجمان حمیدرضا قاسم پور، ابراهیم علی دوست قهفرخی "مربیگري نوجوانان-بسکتبال". بیل کوچار، مایک کوچار-

.نشر ورزش). 1393(. و محمدرضا مرادي
.نشر دانا). 1380. (ترجمه رضا مهندسی"بسکتبال اصول مربیگري موفقیت آمیز". مورگان ووتن-
.انتشارات مبتکران). 1377. (ترجمه دکتر علی غضنفري. آموزش بسکتبال حرفه اي. پرفسور هاگ دورن-
انتشارات به ). 1387(جمه رضا سهیلی، تر"تمرین حمله در بسکتبال101". جرج کارل، تري استاتس، پرایس جانسون-

.نشر
انتشارات نظري) . 1391("قوانین و مقررات داوري بسکتبال". حسن نوربخش، امیرحسین صفرزاده-

- Fran Dunphy& Lawrence Hsieh.(2010). The Baffled Parent’s Guide to
Great BASKETBALL Plays.Pablished by McGraw Hill
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در دست نشر دانشگاه شهید رجایی 2و 1آموزش بسکتبال -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
در ارزشیابی پایانی برخی از مهارتها که در این نیمسال آموزش داده شده ارزشیابی می شود همچنین دانشجو : ارزشیابی پایانی

وب قرار می گیرند تا نحوه کاربرد مهارت و سطح تسلط نفره به دفعات متنا3معلمان به صورت انتخاب آمورشگر در تیمهاي 
. آنها بر مهارتها را بتوان مورد ارزیابی قرار داد

ارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از . به دلیل کثرت مهارتها، این ارزشیابی ضروري می باشد: ارزشیابی ضمن نیمسال
در این ارزشیابی سعی می شود . شودرد ارزیابی آخر ترم انجام میپیشرفت مناسب یادگیري و نحوه آموزش همچنینکاستن ازموا

. مهارتهایی که ساده هستند و فراگیر بر آنها تسلط پیدا کرده آزمون شود
شوند همچنین مشاهده دفتر بسکتبال انجام تمرینات، مشارکت فعال در کالس در طی نیمسال لحاظ می:ارزشیابی تکالیف

.بی قرار می گیردفراگیران هم در این ارزیا
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 25: ـ آزمون ضمن نیمسال
.درصد امتیاز آن متعلق به ارزشیابی تکالیف می باشد20درصد امتیاز که 75: ـ آزمون پایانی و ارزشیابی فرآیند

: سایر نکات
:مهم استمواردي که توجه به آن در این درس

آمادگی مدام براي پاسخگویی به سواالت فراگیران
. آمادگی حرکتی وجسمانی آموزشگر براي یاد دادن مهارتها

. مشارکت جدي و موثر در تمرینات کالس
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس

فراگیران، حفظ روحیه رعایت نظم در تمرینات، همکاري با دیگر (رعایت اخالق ورزشیدر انجام تمرینات
...).مسئولیت پذیري وجوانمردي و گذشت در تمرینات رقابتی،
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»بدمینتون«سرفصل درس 
معرفی و منطق درس. 1

با فراگیر شدن ورزش بدمینتون در سطح جامعه ؛ ازدیاد عالقمندي به آن در همه اقشار  و سنین به خصوص نوجوانان و جوانان 
از آنجاییکه این رشته بسیار مفرح و زیباست؛  یادگیري آن آسان و پیشرفت در آن در زمان کوتاهی اتفاق می . شودمشاهده می

در ضمن از نظر امکانات مورد نیاز براي . افتد بنابراین یکی از رشته هاي ضروري در ورزش آموزشگاهها و مدارس به شمار میرود
تا جایی که با تهیه چند راکت و توپ در . شته هاي ساده و کم هزینه به شمار میرودراه اندازي این رشته در هر مدرسه جزو ر
با توجه به آپارتمان نشینی و کم تحرکی نسل جوان و سیر افزایش اضافه وزن ؛ از نظر . حیاط مدارس و یا سالن قابل اجرا میباشد

. و رسیدن به وزن متناسب با قد و سنشان کمک می کندبدنی شرکت در بازي بدمینتون به طور منظم به افراد داراي اضافه وزن
بدمینتون بازي کردن احساس قدرت؛ انگیزه؛ شور و عالقه و جوانی را حفظ میکند و به دور کردن افسردگی و استرس همچنین 

جه از بروز در نتی. بدمینتون همچنین به لذت بردن از یک خواب راحت تر در شب کمک میکند. افزایش خود باوري کمک میکند
دالیل ذکر شده در باال بخشی از مزایاي این رشته است که در . بیماریها یا بدتر شدن آنها به علت خواب ناکافی جلوگیري میکند

و براي اینکار اهمیت پرورش . نتیجه براي گسترش این رشته در نسل جوان ضرورت یادگیري آن در مدارس را نشان میدهد
. ورزش که بتواند به درستی فنون و تکنیکهاي این رشته را به دانش آموزان بیاموزد مشخص میشودنیروي کارآمد مربی و معلم

بنابراین گنجاندن این رشته به عنوان یکی از دروس تخصصی عملی مورد انتخاب دانشجویان رشته هاي دبیري تربیت بدنی 
.ه را فراهم آوردمیتواند کلیه اهداف مورد نیاز براي پرورش نیروي متخصص در این رشت

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

1آمادگی جسمانی : پیشنیاز

بدمینتون:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
آشنایی کامل با تاریخچه و وسائل مورد نیاز بدمینتون 

یادگیري کامل تکنیکهاي ضروري این رشته؛قوانین و مقررات؛ نحوه آموزشهمچنین 
ومراحل اجرایی مسابقات بدمینتون

:شایستگی اساسی
3سطح2سطح1سطح هامالك

آموزش 
بدمینتون

اجراي تکنیکهاي 
صحیح بدمینتون و 

ارائه نحوه آموزش آن 
به دانش آموزان؛ 

همچنین آرائه نحوه 
اجراي مسابقات و
قوانین و مقررات

یادگیري صحیح کلیه 
تکنیکها بصورت انفرادي 
و جمعی در زمین و نحوه 
ارائه آموزش این تکنیکها

نشان دادن صحیح کلیه 
تکنیکها بصورت انفرادي 
و استفاده و کاربرد آن در 

زمین بازي
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تکالیف عملکردي تکالیف یادگیري محتواي درس )هفته(نوبت

دست گرفتن راکت در بتوانند با صحیح در
موقعیتهاي متفاوت و با هدف به توپ 

.ضربه صحیح وارد کنند

بتوانند در مورد تاریخچه توضیح دهند و 
وسائل مورد نیاز را بشناسند و نحوه راکت 

.گیري را توضیح دهند

آشنایی باتاریخچه و وسائل مورد نیاز 
آشنایی با توپ و موقعیت .بدمینتون

فضایی راکت و توپ

لاو

بتوانند حرکت صحیح دست؛ پا؛ بدن و 
محل فرود توپ را در سویس اجرا نمایند 
و آموزش صحیح آن را به دانش آموزان 

بتوانند بدون خطا ؛ با هدف . توضیح دهند
.گذاري سرویس را اجرا نمایند

بتوانند نحوه صحیح زدن سرویس بلند را 
اجرا نمایند و آموزش مراحل آن را به 

بگیرند و قوانین داوري در مورد خوبی یاد 
.سرویس فرا بگیرند

آشنایی با ضربه سرویس ساده بلند و 
قوانین و مقررات مربوط به آن

دوم

بتوانند نحوه صحیح ضربه تاس را در 
پاسخ به سرویس بلند اجرا نمایند و نحوه 
تمرینات مختلف را در زمین اجرا نمایند و 
مراحل آموزشی آن را به خوبی توضیح

در مرحله بعد بتوانند تمرینات . دهند
.مختلف ترکیبی را طراحی و اجرا نمایند

بتوانند نحوه صحیح ضربه تاس را اجرا 
. نمایند و این تکنیک را آموزش دهند

همچنین نحوه تمرینات مختلف را بصورت 
.ترکیبی فرا بگیرند

آشنایی با ضربه تاس و اور هد فورهند سوم

ضربات فورهند و بتوانند اجراي صحیح 
بک هند را در پاسخ به ضربات زیر دست 
درزمین نشان دهند و آموزش آن و مراحل 
. حرکت دست؛ پا؛ و توپ را اجرا نمایند

همچنین بتوانند تمرینات مختلف را اجرا و 
.طراحی نمایند

بتوانند نحوه صحیح زدن ضربه آندرهند را 
اجرا نمایند و نحوه آموزش آن را فرا 

مختلف راتمریناتنحوههمچنین. بگیرند
بگیرندفراترکیبیبصورت

آشنایی با آندرهند فورهند و بک هند چهارم

بتوانند ضربه صحیح دراپ را در پاسخ به 
ضربات مناسب اجرا نمایند و آموزش 
. مراحل آن را به خوبی اجرا نمایند

همچنین بصورت ترکیبی با ضربات دیگر 
.اجرا نمایندبتوانند تمرینات را طراحی و

بتوانند در زمین نحوه صحیح ضربه دراپ 
را یاد بگیرند و کاربرد آن در زمین را فرا 

بتوانند نحوه آموزش دراپ را یاد . گیرند
.بگیرند

آشنایی با ضربه دراپ و کاربرد آن در 
بازي

پنجم

بتوانند نحوه صحیح اجراي نت را در زمین 
اجرا نموده و حرکت دست؛ پا و محل فرود 

بتوانند تمرینات . توپ را بخوبی اجرا نمایند
مختلف ترکیبی با ضربات دیگر را طرح و 

بتوانند نحوه صحیح اجراي نت را بخوبی 
و کاربرد آن را فرا گرفته و موارد استفاده 

نحوه آموزش ضربه نت و . یاد بگیرند
.مراحل آموزش آن را یاد بگیرند

آشنایی با ضربه نت فورهند و بک هند ششم
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اجرا نموده و نحوه آموزش آن را اجرا 
.کنند

بتوانند اسمش صحیح را اجرا نموده و 
کاربرد آن در پاسخ به ضربات مختلف را 

همچنین نحوه آموزش و . نشان دهند
.تمرینات مختلف را اجرا نمایند

نحوه صحیح اجراي اسمش را یاد بتوانند 
گرفته و موارد استفاده و کاربرد آن را یاد 

همچنین نحوه آموزش اسمش را . بگیرند 
.فرا بگیرند

آشنایی با ضربه اسمش و کاربردهاي 
آن

هفتم

بتوانند ضربه صحیح درایو را اجرا نمایند و 
تمرینات ترکیبی آن را به خوبی نشان 

آموزشی آن را به همچنین مراحل . دهند
.خوبی اجرا کنند

بتوانند نحوه صحیح اجراي درایو را فرا 
گرفته و همچنین مراحل آموزشی آن را 

.یاد بگیرند

آشنایی با ضربه درایو هشتم

دربرداشتنگامصحیححرکتبتوانند
بهمربوطتمریناتودهندنشانرازمین

همچنین نحوه . نماینداجرارابه خوبیآن
.حرکت پا در زمین را آموزش دهنداجراي 

بگیرندیادراپاحرکتمختلفانواعبتوانند
.دهندتوضیحراآنآموزشنحوهو

آشنایی با انواع حرکت پا در زمین  نهم

بتوانند به صورت انفرادي مسابقه بدهند و 
.تاکتیکهاي مفید بازي را اجرا نمایند

بتوانند اجراي صحیح بازي انفرادي را فرا 
بگیرند و نحوه شمارش بازي انفرادي را 
فرا بگیرند و با تاکتیکهاي بازي انفرادي 

.آشنا شوند

آشنایی با بازي انفرادي و نحوه 
شمارش امتیازات

دهم

بتوانند مسابقه انفرادي را بصورت صحیح 
و بدون خطا اجرا نمایند و براي بقیه 

.مسابقه را برگزار نمایند

انفرادي را فرا گرفته و بتوانند قوانین بازي 
.با انواع خطاهاي بازي آشنا شوند

آشنایی با قوانین و مقررات بازي 
انفرادي

یازدهم

وبدهنددوبل مسابقهصورتبهبتوانند
.نماینداجرارابازيمفیدتاکتیکهاي

فرارادوبلبازيصحیحاجرايبتوانند
فرارادوبلبازيشمارشنحوهوبگیرند
دوبل آشناتاکتیکهاي بازيباوبگیرند
شوند

آشنایی با بازي دوبل و نحوه شمارش 
امتیازات

دوازدهم

بتوانند بازي دوبل را بصورت صحیح و 
بدون خطا اجرا نمایند و مسابقه دوبل را 

.در کالس برگزار نمایند

بتوانند قوانین بازي دوبل را فرا گرفته و با 
.انواع خطاهاي بازي دوبل آشنا شوند

آشنایی با قوانین و مقررات بازي دوبل سیزدهم

ارزشیابی تکوینی و پایانی
:آزمون عملی
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الی 10(اجراي ضربات انفرادي تکنیک هاي  بدمینتون به انتخاب مربی و توجه به حرکت دست؛ پا و توپ و محل فرود توپ-
)نمره12
الی 2(تمرین مختلف براي آن ضربه در طول ترم تحصیلیآموزش یک تکنیک به انتخاب مربی به دانشجویان و طراحی چند-
)نمره3
)نمره3الی 2(بازي انفرادي در طول ترم و یا در پایان ترم تحصیلی به صالح دید مربی -

:تئوريآزمون 
)نمره2(اجرا و برگزاري بازي انفرادي و داوري بازي انفرادي-

)نمره2(ارزشیابی کالسی و انضباطی-
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»تنیس روي میز«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

تنیس روي میز از جمله ورزشهایی است که به صورت انفرادي و دوبل در قالب بازي هاي انفرادي و تیمی قابل اجراست و یکی از ورزش 
هاي تفریحی و لذت بخش است که مورد توجه اکثر مردم از خرد و کالن قرار گرفته و به عنوان تفنن و سرگرمی جایگاه خود را در حیطه 

پارك ها، سواحل، خیابانها و  ادارات اجرا می گردد : این ورزش در اکثر مکان هاي عمومی مانند. جامعه باز نموده است تفریحات سالم افراد
گذشته از جنبه تفریحی، شرکت منظم . و در نتیجه قادر به غنی سازي اوقات فراغت بسیاري از نوجوانان و جوانان و حتی بزرگساالن است

نات این رشته ورزشی موجب تقویت توانایی ها و قابلیت هاي جسمانی و حرکتی،روحی و روانی و اجتماعی و کودکان و نوجوانان در تمری
عضالنی، افزایش سرعت، کاهش زمان عکس العمل،تقویت عضالت باالتنه، تحرك و - کسب هماهنگی عصبی. اخالقی آنها می گردد

آرامش و خونسردي، اعتماد به نفس، تقویت قواي ذهنی از نتایج این ورزش پویایی و چابکی، تقویت بینایی، شادابی،نشاط روحی و روانی،
آموزش اصولی و علمی این ورزش در سنین کودکی و نوجوانی در بهبود قابلیت هاي جسمانی وحرکتی بدن کمک موثري است و می . است

ن سرفصل هاي این درس تالش شده است تا  اصول با توجه به مطالب گفته شده ،در تدوی. تواند باعث عالقمندنمودن دانش آموزان شود
. آموزش مهارت هاي اصلی این رشته ورزشی گنجانده شود

ــات  مشخصـــ
درس

عملی: نوع درس
2: تعداد واحد

64: زمــــان درس
ساعت

آمــادگی : پیشــنیاز
1جسمانی 

تنیس روي میز:  نام درس

:دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
انتظار می رود پس از گذراندن این درس دانشجو اهمیت ورزش تنیس روي میز  و نقش آن بر ارتقا آمادگی جسمانی 
و حرکتی افراد  را بداند و قادر باشد مهارت هاي اصلی این رشته را اجرا نماید و با قوانین آن آشنا شده و با قوانین 

و نحوه ارنج تیمی و داوري اطالع داشته باشد بطوریکه قادر باشد عالوه بر آموزش رشته ورزشی تنیس روي میز
مهارت هاي اساسی این رشته به دانش آموزان،  رهبري و داوري برگزاري مسابقات را در مدرسه به عهده بگیرد

3سطح2سطح1سطح هامالك

تنیس آموزش 
روي میز

با میز و نحوه صحیح ایستادن 
پشت میز آشنا باشد با انواع 
گرم کردن بدن به صورت 
عمومی و اختصاصی در این 

با انواع . رشته ورزشی آشنا باشد
دست گرفتن راکت در تنیس 
روي میز آشنا باشد بر بازي 
هاي توپ و راکت تسلط داشته 
باشد ضربات ساده با رو و پشت 
راکت را روي میز رد و بدل

رفت و 10حداقل (کند

قادر به اجراي ضربه کات :
دار و لوپ به صورت 

با قوانین و . صحیح  باشد
مقررات و شیوه اجراي 
مسابقات تنیس روي میز 
اشنا باشد و بتواند یک 
مسابقه را از ابتدا تا انتها 

.کندداوري 

قادر به رد و بدل کردن 
انواع ضربات کات دار و 
آبشار با روي راکت و 
پشت راکت باشد 
همچنین بتواند انواع 
سرویس هاي پیچ دار را 
صحیح اجرا کند مهارت 
هاي بازي انفرادي و 
دونفره را در یک مسابقه 

نشان دهد
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سرویس هاي ساده ). برگشت
با روي راکت و پشت راکت را 

..به صورت صحیح اجرا کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

راکت تنیس روي میز و نحوه ایستادن پشت میزآشنایی با میز و
فراگیري و اجراي انواع گرم کردن بدن به صورت کششی با وسیله و بدون وسیله
فراگیري و اجراي گرم کردن تخصصی در تنیس روي میز
آشنایی با توپ و راکت و نحوه گرفتن راکت و بازي با توپ و راکت
فراگیري مهارت آنهاتمرین ضر به هاي روي راکت و پشت راکت و
اجراي انواع سرویس با روي راکت پشت راکت و کات دار
اجراي انواع ضربه هاي آبشار و کات دار
فراگیري مهارت هاي بازي انفرادي و دونفره
آشنایی با مقررات تنیس روي میز و شیوه اجراي مسابقات

:منابع آموزشی
انتشارات بامداد کتاب ) 1386.(پیشرفته پینگ پنگ آموزش مقدماتی و . سروش،ژیال. آرمندنیا، مهدي-
انتشارات سنبله ) 1384(وجیهه گیاهی،علیرضا اسمعیلی: ترجمه.مجموعه حرکات تنیس روي میز.هاجز،الري-
تهران انتشارات دانشگاه پیام نور ) 1384(2و 1اصول آموزش تنیس روي میز .رمضان پور، محمدرضا-
تهران، انتشارات معاونت تربیت بدنی و ).1382(ترجمه، مهدي شیري.موزش پیشرفته تنیس روي میزآ. سیمیلر، دن و هالوچاك،مارك-

تندرستی آموزش و پرورش
.انتشارات وزارت آموزش و پرورش) 1379.(آموزش گام به گام تنیس روي میز. یوسفی، زهرا-
.تشارات وزارت آموزش و پرورشان) 1379.(قوانین و جداول مسابقات تنیس روي میز. یوسفی،زهرا-
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»تربیت بدنیریزي درسی در آموزش برنامه«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن. 1

ریزي درسی،  تبیین نقش معلم برنامه، بررسی مباحث مربوط  به آشنایی با»برنامه ریزي درسی در آموزش فیزیک« موضوع اصلی درس 
یابی براي شناسی و منطقآموزش فیزیک، مراحل برنامه ریزي درسی در آموزش فیزیک، موقعیتدر تحقق انواع برنامه ریزي درسی در 

دهی محتوا و تولید برنامه درسی آموزش فیزیک، آزمون و شرح نسبت آن با اهداف برنامه درسی آموزش فیزیک، انتخاب محتوا،  سازمان
.می باشدوزش فیزیک و ارزشیابی برنامه هاي آموزشی و درسی هاي یادگیري، زمان،  مکان و اجراي برنامه درسی در آمفرصت
مند و گسترده، نیازمند آموزش نظام. هاي اساسی در آموزش و پرورش نوین است، یکی از فعالیت»فرایند«ریزي درسی به عنوان یک برنامه

گر اتخاذ تدابیر هدایت. امالن فرایند تربیتی را هدایت کندهاي عتوانند فعالیتچنین تدابیري می. آن است که با اتخاذ تدابیر قبلی همراه شود
هاي ضروري ریزي درسی با این معنا، یکی از فعالیتبرنامه. شودریزي درسی نامیده میهاي معلم و متعلم در موقعیت تربیتی، برنامهفعالیت

چنین . است» ریز درسی اجراییبرنامه«یا » گیرسی بهرهریز دربرنامه«ریزي درسی هم هاي متمرکز برنامهمعلم حتی در نظام. معلم است
دانستن زبان . شود یادگیري استفاده از این پدیده مهم حیات آموزشی براي معلمان ضروري گرددتکلیف و البته چنین اختیاري سبب می

شود معلم نقش م متمرکز که تصور میریزي درسی براي معلمان حتی در یک سیستریزي درسی یا آشنائی با دانش آکادمیک برنامهبرنامه
شود و در بسیاري از تعریف می» سطوح مختلف«اي در تولید ندارد و مصرف کننده صرف است، ضرورت دارد؛ زیرا برنامه درسی در عمده

ت زنجیره پس معلم به جاي آنکه به حلقه سس. نقش دارد) به شکل فردي یا جمعی(هاي آموزشی متمرکز هم معلم این سطوح در نظام
تواند به یک پدیده برنامه درسی در دستان معلم می. کننده آن ظاهر شودتعلیم و تربیت بدل شود، باید اتفاقا در نقش مقوم برنامه و تقویت

کند یا به تواند آنچه در مرحله تولید به درستی تدوین شده است، را از دستور کار خارج یعنی معلم می. تبدیل شود) برنامه درسی پوچ(» پوچ«
ترین حلقه زنجیره نظام تواند به ضعیفمعلم می. اي معلم استپرهیز از این دام، یکی از لوازم عمل حرفه. صورت غیر موثر آموزش دهد

هاي دیگران نیاز به همت وبه بار نشستن تالش. »ترین حلقه آنزنجیر، همانقدر قوت دارد که ضعیف«اند آموزشی بدل شود و چنانکه گفته
معلمان آینده به دلیل چنین شرایطی نیاز . دقت معلم دارد تا محرومیت ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل نشود

کسب این مهارت به همراه فهم . ریزي درسی آشنا شوند و بتوانند از فنون آن در عمل بهره بگیرنددارند با مبانی، اصول و مراحل برنامه
براي تحقق دستاوردي، ضروري است معلمان با منابع این حوزه علمی، با . اي معلم در موقعیت مدرسه استدرسی، الزمه عمل حرفهبرنامه 
هایی داشته ریزي درسی آشنا شوند و براي اقدام به آن، تمرینهاي برنامههاي درسی و با برخی از اعمال و فعالیتهایی از برنامهنمونه
تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر یطی میچنین شرا. باشند

. به مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشند

مشخصات درس
ظرين: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

انفرادي:نحوه آموزش

ریزي درسی برنامه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
شامل آشنایی (دانشجومعلم با درك و فهم تعاریف، معنا و مفهوم پارامترها و متغیرهاي موجود در محتوي درس 

ریزي درسی،  تبیین نقش معلم در تحقق انواع برنامه ریزي درسی در آموزش فیزیک، مراحل برنامه برنامهبا 
برنامه درسی آموزش فیزیک، آزمون و یابی براي تولیدشناسی و منطقریزي درسی در آموزش فیزیک، موقعیت

هاي دهی محتوا و فرصتشرح نسبت آن با اهداف برنامه درسی آموزش فیزیک، انتخاب محتوا،  سازمان
قادر ) یادگیري، زمان،  مکان و اجراي برنامه درسی در آموزش فیزیک و ارزشیابی برنامه هاي آموزشی و درسی

: خواهد بود
- هاي درسی مصوب، به برنامهریزي درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهمراحل برنامهبه تشریح مبانی، اصول و 

هاي درسی حادث در مدرسه، قادر ریزي درسی اجرایی دروس اقدام کند و ضمن تشخیص و تبیین انواع برنامه
بر از برنامه خود درسی خود براي اداره یک درس را تولید و ارائه کند و به استناد دانش معتخواهد بود برنامه

ریزي درسی، قادر است به همچنین، دانشجومعلم ضمن آشنایی با برخی منابع معتبر حوزه برنامه.  دفاع نماید
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.شیوه مناسبی دانش خود را در این موضوع به روز کند

- مالك

ها
3سطح 2سطح 1سطح 

:شایستگی اساسی
PK 2&2- 2کد-

3
PCK 2-3کد

ـ فهم 
برنامه 

و 
-برنامه

ریزي 
درسی

توانسته است به بیان 
تعاریفی از برنامه 

ریزي درسی و برنامه
. درسی اقدام کند

توانسته است به تبیین برنامه 
درسی بر اساس متغییرهاي 
مختلف متمایزکننده آن اقدام 
کند و تشریحی به زبان خاص 

.خود ارائه کند

توانسته است به شناسایی انواع 
هاي در موقعیتهاي درسی برنامه

اي اقدام کند و عوامل مختلف مدرسه
گیري هر یک از انواع موثر بر شکل

برنامه درسی را تشریح و پیامدهاي 
. آنها را آشکار نماید

نقش 
معلمان 

در 
-برنامه

ریزي 
درسی

توانسته است به شرح 
آنچه در منابع درس در 
ارتباط با موضوع آمده 

. است، اقدام کند

به زوایایی از توانسته است 
هاي معلمان توجه دهد که نقش

در منابع درس بر آنها تاکید 
نشده است و حاصل مطالعه 

.بیشتر است

توانسته است خود را در نقش معلم 
متصور شود و بر آن اساس به تبیین 
نیازهاي یادگیري دانشجومعلم براي 

.اي اقدام کندایفاي نقش حرفه

انجام 
تکالیف

هایی ارائه شده پاسخ
که حاصل جستجوي 
در منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود 

. تجربه شخصی است

هاي ارائه شده عالوه در پاسخ
بر رعایت قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی، سطحی عمیق از 

شود و بازخوانی تجربه دیده می
بیان نهایی داراي قابلیت 

. پذیرش است

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
ژوهشی دقیقی است و ضمن پ

بکارگیري زبان مناسب ارائه، از 
سازماندهی و حتی محتواي بدیع 

. برخوردار است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

فرعیمباحث موضوع اصلینوبت 
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طــرح ضــرورت و جایگــاه موضــوع و اول
ایجاد انگیـزه جهـت پیگیـري درس و    
ارزشیابی تشخیصـی و اعـالم برنامـه    

درس

معرفـی برنامـه و سرفصـل    انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربـوط، 
درس، تشریح منطـق درس و کاربردهـاي آن بـراي معلمـان، معرفـی تکـالیف عملکـردي و        

. یابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکردچگونگی ارز
ریزي، مطالعـه و  دانشجویان درباره مفهوم، ضرورت، انواع، و عوامل مؤثر بر برنامه: 1تکلیف 

.کننداعالم نظر مکتوب می
، تشـریح  )عنوان یک علمبه (ریزي درسی شناسی و شرح گستره موضوعی حوزه برنامهمفهومریزي درسیتشریح برنامهدوم

مشـتمل  (ریزي درسی هاي درسی و معرفی وضعیت ایران از حیث برنامهسطوح و انواع برنامه
و تشریح وضعیت چنـد کشـور از   ) ریزي درسی، منابع معتبر و اشخاص مهمبر نهادهاي برنامه

.ریزي درسیحیث جایگاه برنامه
هايها و یادآوري تجربهارائه نمونهسوم

ریزي درسی در آموزش فیزیکبرنامه
کـه دانشـجویان در مدرسـه تجربـه     برنامه ریزي درسی در آموزش فیزیکهایی از ارائه نمونه

. کنند، و بحث در باره آنها بر اساس تجربه دانشجویانشان تجربه میکرده یا همتایان
اي رسی مدرسهاز دانشجو خواسته شود تا یکی از تجربیات مواجهه خود با برنامه د:2تکلیف 

را یادآوري و آن را روایت و تحلیل کند و بر اساس آن تحلیل به معرفی انواع برنامه درسی در 
.تجربه خود اقدام نماید

ــواع چهارم تبیــین نقــش معلــم در تحقــق ان
برنامه ریزي درسی در آموزش فیزیک

) کـارگزاران (ل هاي آموزشـی و معرفـی عوامـ   هاي درسی در نظامتبیین سطوح و انواع برنامه
برنامـه ریـزي   هـاي متفـاوت   هاي گوناگون معلمان در ظهور شکلریزي درسی و نقشبرنامه

.با تشریح وضعیت ایراندرسی در آموزش فیزیک
نقـش  برنامه ریزي درسـی در آمـوزش فیزیـک   چرا معلمان فیزیک ایران باید در : 3تکلیف 

توانند چنین کنند؟فعال داشته باشند و چگونه می
مراحل برنامه ریزي درسی در آموزش پنجم

فیزیک
تشریح مراحل برنامه ریزي درسی در آموزش فیزیک به عنوان عمل تولید برنامه درسی آشکار 

شناسی و تعیین منطق تولید برنامه درسی، تعیین اهداف، انتخاب محتـوا و  مشتمل بر موقعیت
هـاي ارائـه محتـوا و    یري، شـیوه هاي یادگدهی محتوا و فرصتهاي یادگیري، سازمانفرصت
برنامـه درسـی و ارزشـیابی    ) فضـا و روابـط  (هاي یادگیري، زمان برنامه درسی، مکان فرصت

.یادگیري مخاطبان
یـابی بـراي   شناسـی و منطـق  موقعیتششم

تولید برنامه درسی آموزش فیزیک
خت جامعه ، شنا)ابعاد مختلف حیات یادگیرنده(مخاطب شناسی مشتمل بر شناختموقعیت

هاي محتوایی و روشی جنبه(، شناخت علم ...)ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و (
) زندگی در کره خاکی و الزامات آن(محیطی و شناخت زیست) مورد تاکید است

هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پرسش: 4تکلیف 
منبع درس ارائه شده، اقدام کند و نتیجه را مکتوب ) هاي(کتاب موضوع بیش از آنچه در 

.عرضه کند
آزمون و شـرح نسـبت آن بـا اهـداف     هفتم

برنامه درسی آموزش فیزیک
. آیداز تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شفاهی آزمون به عمل می: آزمون

داف ارتباط دارد، به طور با اه) برنامه درسی آزمون شده(همزمان، تشریح اینکه چگونه آزمون 
.شودعملی تبیین می

تعیین اهداف برنامه ریـزي درسـی در   هشتم
آموزش فیزیک

اعم از مراحل، (تشریح چگونگی تعیین اهداف در هنگام تولید برنامه درسی آموزش فیزیک 
و هامعرفی انواع الگوهاي انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف: ، مشتمل بر)منابع، انواع و اصول

ریزي درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی برخی از اهداف نقش آنها در فرایند برنامه
. هاي درسی به تناسب رشته تحصیلی دانشجویانبرنامه
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هاي یک درس بر اساس اصول تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف:5تکلیف 
.تدوین اهداف و ارائه کتبی آن است

هاي یادگیري؛ تشریح انواع تجارب و ها و اصول انتخاب محتوا و فرصتتبیین ضرورت، روشهاي یادگیريحتوا و فرصتانتخاب منهم
.هاي یادگیري و نقش هر یک در یادگیري شاگردانفرصت

شناسایی یک فرصت یادگیري الزم براي یک هدف و بازسازي آن در قالبی دیگر :6تکلیف 
.جهت استفاده شاگردان

هــاي دهــی محتـوا و فرصــت سـازمان دهم
یادگیري

-و روش) وحدت، مداومت، توالی و تعادل(دهی و معرفی انواع، اصول تشریح ضرورت سازمان
.هاي یادگیري در سطح کالن و خردهاي آن جهت سازماندهی فرصت

.تحلیل و ارزیابی سازماندهی یک درس واقعی بر اساس اصول سازماندهی محتوا:7تکلیف 
و اصول حاکم ) سپهري(هاي ارائه محتوا در فضاي واقعی و فضاي مجازي معرفی انواع روشهاي یادگیري ارائه محتوا و فرصتیازدهم

.بر هر یک و آثار آنها بر مخاطبان برنامه درسی
آن و تشریح انواع زمان در برنامه تبیین زمان به عنوان عنصر برنامه درسی و اهمیت توجه بهزمان برنامه درسی در آموزش فیزیکدوازدهم

گیـري از زمـان برنامـه    هاي درسی و چگونگی بهـره درسی و اصول تخصیص زمان به برنامه
درسی در آموزش فیزیک

را ) همـین درس (ریـزي درسـی   هاي مورد انتظار درس برنامهنسبت زمان و هدف:8تکلیف 
.تحلیل کنید

، تحلیـل چگـونگی تـاثیر    )فضاي فیزیکی، عوامل فعالیت و روابط بـین آنهـا  (شرح ابعاد مکان کمکان برنامه درسی در آموزش فیزیسیزدهم
هـاي مربـوط بـه فهـم     مکان بر برنامه ریزي درسی در آموزش فیزیک و شاگردان و ضرورت

.نسبت مکان و برنامه درسی
هـاي  یادگیري و تحقق برنامـه درسـی آَشـکار، روش   برنامه درسی آزمون شده و نقش آن در ارزشیابی یادگیري شاگردانچهاردهم

ها و مزایا و معایب آنها در ارتبـاط بـا اهـداف    آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی، انواع آزمون
.برنامه درسی

اجراي برنامه درسی آمـوزش فیزیـک   پانزدهم
در نظام هاي آموزشی

مجریـان، اقـدامات اساسـی    هاي اجرا، عوامل موثر بر اجرا، مقاومت، فرهنگ سـازمانی، نظریه
شناخت وضعیت، آماده سازي عمومی و اختصاصی، تـدارك نیـروي   : براي اجراي برنامه شامل
.انسانی، هدایت و نظارت

هایی و با مقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه درسی آموزش فیزیک به چه علت:9تکلیف 
هایی ممکن است ظهور یابد؟چه شکل

رنامه هاي آموزشی و درسی ارزشیابی بشانزدهم
آموزش فیزیک 

مفهوم ارزشیابی برنامه، ضرورت ارزشیابی برنامه، روش هاي ارزشیابی برنامه، مراحل ارزشیابی 
.برنامه در نظام آموزشی، بازنگري در برنامه ها

راهبردهاي آموزش و یادگیري
شود؛ هرچند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارند و میهاي کالس درس با محوریت آموزشگر انجام در این درس، آموزش

همچنین، دانشـجویان حـق دارنـد بـه طـرح      . اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایندآنها موظف
دقیقه در کالس درس بـه ارائـه   10تعیین وقت قبلی، تا ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

شود که به تشخیص آموزشـگر یـا بـه درخواسـت دانشـجویان،      هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. نظر بپردازند
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ایـن قبیـل   . شـود ام و ارائـه  تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایـان نیمسـال انجـ   پاسخگویی به برخی از آنها می
.درصد تجاوز نکند50تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از ها میپرسش

منابع آموزشی . 4
تاییـد شـوراي گـروه آموزشـی     استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است-

.براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1395منابعی که تا پایان سال -

. به نشر: مشهد. ریزي آموزش متوسطهمبانی برنامه): 1393. (اهللاپور، نعمتموسی
.سمت: تهران. ي درسیریزمقدمات برنامه): 1387. (ملکی، حسن

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن دانشجویان ریزي درسی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس برنامه: ارزشیابی پایانی

. کنندآموزشگر، ارائه میهاي ها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحثات کالس درس را بر اساس پرسشیادگیري
شود و دستاورد آن جهت ارزشیابی ضمن نیمسال براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می: ارزشیابی ضمن نیمسال

.شودارزشیابی نهایی بکارگرفته می
شگر در مواردي که مصلحت آموز. شوندارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندبداند، اجازه می

: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
درصد امتیاز 25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس

د امیتاز درص25: ـ آزمون ضمن نیمسال
درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس
. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس

. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس
.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی

.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفید
.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می
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»تربیت بدنیطراحی آموزشی در آموزش «سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
کلیات طراحی آموزشی، فرایند طراحی ، بررسی مباحث مربوط  به آشنایی با»طراحی آموزشی در آموزش فیزیک« موضوع اصلی درس 

در آموزش فیزیک، راهبردهاي طراحی آموزشی فیزیک بر اساس نوع محتوا،  موقعیت و  )    راهبرد(و) تصمیم گیري(،  )تحلیل(آموزشی 
.می باشدو طراحی تعاملی پیام در آموزش فیزیک ) ارزشیابی(نیازهاي یادگیرندگان،  فرایند طراحی آموزشی 

مندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، عالیق و روش معلمان بایدبتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظام
ادگیرندگان را تضمین هاي یادگیري دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده وبتواند موفقیت ی

این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله . نماید
ین شده، جاي اجراي طرح هاي از پیش تعیدر چنین شرایطی معلمان به. شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت هاي واقعی تجربه نمایند

خواهند زد و طرحهاي اثربخشی را براي پاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد هاي یادگیري دستخود به خلق موقعیت
. تولید خواهند نمود

مشخصات درس
عملی-نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

نظریه هاي : پیشنیاز
برنامه درسی/ یادگیري

طراحی آموزشی: درسنام 

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

شامل (دانشجومعلم با درك و فهم تعاریف، معنا و مفهوم پارامترها و متغیرهاي موجود در محتوي درس 
) تصمیم گیري(،  )تحلیل(کلیات طراحی آموزشی، فرایند طراحی آموزشی آشنایی با 

موقعیت و  راهبردهاي طراحی آموزشی فیزیک بر اساس نوع محتوا،  در آموزش فیزیک، )    راهبرد(و
طراحی و در آموزش فیزیک) ارزشیابی(نیازهاي یادگیرندگان،  فرایند طراحی آموزشی 

: قادر خواهد بود) تعاملی پیام
مؤلفه هاي طراحی آموزشی را به صورت نظام مند براي شناسایی، تحلیل، تصمیم گیري، و ارزیابی حل مسئله یادگیري 

.مورد استفاده قرار می دهد

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck 2کد-
1&2-2&1-3

&2-3&4-3
3سطح2سطح1سطح هامالك

مسئله تبیین شده است، اما تبیین مساله 
اطالعات جمع آوري شده 
از طریق نیاز سنجی و 
تحلیل آن از تبیین مسئله 

. پشتیبانی نمی کند

مسئله تبیین شده است، و 
اطالعات جمع آوري شده از 
طریق نیاز سنجی و تحلیل آن از 

.تبیین مسئله پشتیبانی می کند

مسئله تبیین شده است، و 
ه از اطالعات جمع آوري شد

طریق نیاز سنجی و تحلیل آن 
از تبیین مسئله پشتیبانی نموده 
و نشان می دهد که چگونه 
موقعیت ها و نیاز هاي متفاوت 
یادگیرندگان را مورد توجه قرار 

.داده است
فرایند شناسایی و تبیین طراحی

مشکل را تا تعیین / مسئله
تکالیف یادگیري عملیاتی 
نموده اما میان مراحل 

/ فرایند شناسایی و تبیین مسئله
مشکل را تا تعیین تکالیف 
یادگیري عملیاتی نموده و میان 
مراحل و مؤلفه هاي طراحی 

فرایند طراحی آموزشی را در 
تمامی مراحل  به صورت نظام 

/ مند عملیاتی شده و مسئله
مشکل، روش نیاز سنجی، 
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مختلف طراحی ارتباط نظام 
.   مندي وجود ندارد

اهداف آماج، محتوا و تکالیف .ارتباط نظام مندي وجود دارد
یادگیري با توجه به تفاوت هاي 
فردي از یکدیگر پشتیبانی می 

. نمایند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن    فرصت. 2
طراحی آموزشیکلیات : فصل اول

تعریف ضرورت و منطق طراحی آموزشی
)تحلیل،تصمیم گیري، راهبرد، ارزشیابی( مراحل طراحی آموزشی
گستره طراحی آموزشی

ارتباط تکنولوژي آموزشی با طراحی آموزشی
یادگیري با طراحی آموزشی/ ارتباط نظریه هاي آموزش

: تکالیف یادگیري
.شی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب مقاله کوتاه و ارائه در کالسپژوه- مطالعه حداقل سه منبع علمی 

در آموزش فیزیک)  تحلیل(طراحی آموزشی : فصل دوم
)الگوي ساندرز، الگوي هوتون، الگوي هناس( روشهاي نیازسنجی

قوانین و معادالت و بکارگیري آن در حل مسأله ، مشکل یادگیري مفاهیمشامل در آموزش فیزیکمشکل / تعریف مسئله
فیزیک 

مشکل/ شناسایی و تجزیه و تحلیل منبع مسئله
تجزیه و تحلیل نیازها

تحلیل نیازهاي مربوط به یادگیرندگان
تحلیل نیازهاي مربوط به موقعیت

تعیین راه حلهاي ممکن 
: تکالیف یادگیري

آموزش یکی از دروس پایه / را  در تدریس) معلمان، دانش آموزان( با بکارگیري یکی از روشهاي نیازسنجی، نیازهاي یکی از گروه ها 
. مسئله ارائه دهد/ فیزیک شناسایی و با تحلیل آن راه حل هایی براي مشکل

در آموزش فیزیک)  تصمیم گیري(فرایند طراحی آموزشی : فصل سوم
و اهداف آموزش فیزیکف آماج اهداتدوین

اهداف آموزش فیزیکبازنگري در اهداف و تعیین اولویت دست یابی به 
اهداف آموزش فیزیکمقایسه تحلیل نیازها و 

به اهداف و پیامدهاي یادگیرياهداف آموزش فیزیکتبدیل 
اهداف آموزشی فیزیک

محتواي آموزشی فیزیک
تکالیف یادگیري

:تکالیف عملکردي
اهداف آماج را اولویت بندي ) تحلیل نیازها و تعیین راه حل مشکل یا مساله( ستفاده از گزارش تکلیف عملکردي فصل دومبا ا.1

. نموده و آنها را به پیامدهاي یادگیري تبدیل نماید
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یادگیري تعیین با توجه به اهداف آموزشی تدوین شده، محتواي اصلی و تکمیلی و تکالیف یادگیري با توجه به انواع سبک هاي .2
.نماید

در آموزش فیزیک) راهبرد(فرایند طراحی آموزشی : فصل چهارم
بهره گیري از راهبرد در طراحی آموزشی فیزیک

راهبردهاي طراحی آموزشی فیزیک بر اساس نوع محتوا) الف
)تعیین طرح مدیریت آموزشی/ کوینیارزشیابی ت/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط مفهومی ) 1طراحی آموزشی 
نوشتن تمرین / تعیین رسانه/ طراحی( یادگیري تعریف و مفهوم متغیرهاي فیزیکبه خاطر سپردن اطالعات و ) 2طراحی آموزشی 

)تعیین طرح مدیریت آموزشی/ ارزشیابی تکوینی/و پرسش
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ ن رسانهتعیی/ طراحی( به کار گیري مهارت طبقه بندي مفاهیم ) 3طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح مدیریت /  ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط علت و معلولی ) 4طراحی آموزشی 

)آموزشی
/ تعیین رسانه/ طراحی( در یک ساختار درسی فیزیکیافتن قوانین و معادالت به کارگیري مهارت روش ) 5طراحی آموزشی

)تعیین طرح مدیریت آموزشی/ ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش
)تعیین طرح مدیریت آموزشی/ ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( مهارتهاي تفکر برتر) 6طراحی آموزشی 
نوشتن / تعیین رسانه/ طراحی( در حل مسأله فیزیک و بکارگیري آن در موارد واقعیارت به کار گیري مه) 7طراحی آموزشی 
)تعیین طرح مدیریت آموزشی/ ارزشیابی تکوینی/ تمرین و پرسش

راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نیازهاي یادگیرندگان) ب
ویژه دانش آموزان فراگیر) 1
ویژه دانش آموزان تیزهوش) 2
آموزان با مشکالت عاطفی شدیدویژه دانش )3
راهبردهاي طراحی آموزشی فیزیک بر اساس موقعیت) ج
ویژه کالسهاي چند پایه) 1
ویژه مسائل بومی خاص)2

: تکالیف عملکردي
.  یه نمایدو با در نظر گرفتن مراحل طراحی آموزشی، ته) محتوا، نیازهاي یادگیرندگان و موقعیت( دو طرح آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردها

در آموزش فیزیک) ارزشیابی(فرایند طراحی آموزشی :فصل پنجم
)چرا؟ چه موقع؟ به منظور چه هدفی؟ چگونه( منطق ارزشیابی طرح آموزشی

بازنگري توسط متخصص
ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی نهایی

ارزشیابی از طرح آموزشی
تکالیف عملکردي

زشی و روش بازنگري طرحهاي آموزشی فصل چهارم تهیه مالك ها و سطوح کیفیت طرحهاي آمو
.ارزیابی نقاط ضعف و قوت طرحهاي تهیه شده در کالس و ارائه بازخورد براي اصالح آن

طراحی تعاملی پیام: فصل ششم
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تعامل در آموزش
نظامهاي تعامل متکی بر انسان
نظامهاي تعامل متکی بر چاپ

داريشنی- نظامهاي تعامل متکی بر وسایل دیداري
نظامهاي تعامل متکی بر رایانه

:تکالیف یادگیري
.یک نمونه از گزارش مشاهدات کارورزي را بازنگري کند و  آن را بر اساس نظامهاي تعامل تحلیل نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
روش مطالعه غیر مستقیم در قالب مطالعه موقعیت و تحلیل نقاد براي شناسایی و تبیین مسئله، تعیین نیاز یادگیرندگان و موقعیت یادگیري،
روش مستقیم در مرور منابع علمی در زمینه نظریه هاي یادگیري، مدل هاي نیاز سنجی، و مدل هاي طراحی آموزشی براي طراحی و حل 

. براي طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه طراحی آموزشی از روش حل مسئله استفاده می شود. شده استمسئله شناسایی 
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت. راهبردها و فنون طراحی آموزشی،). 1390(لشین، پوالك و رایگلوث 

آموزشی، ترجمه خدیجه علی آبادي، نشر دانااصول طراحی ). 1391(گانیه، بریگز و ویگر 

:منابع فرعی
رمی زفسکی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت: طراحی نظامهاي آموزشی، نویسنده

. هاشم فردانش و مرتضی کرمی: سندگان، نویشناسایی الگوي طراحی آموزشی مطلوب براي آموزش هاي صنعتی: مقاله
8، شماره 1387سال . نشریه مطالعات برنامه درسی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره5آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
5هاي گروهی عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت : ارزشیابی فرآیند

نمره 
نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي ارزیابی تکالیف . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
. شده استمالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین) یادگیري و عملکردي(
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»یبدنتیتربآموزشدرسازيآزمونويریگاندازهوسنجش« سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی یکی از دروس نظري است که  در بردارنده مفاهیم متعددي ازجمله مبانی نظري سـنجش  

در این درس، دانشجویان مـی تواننـد بـا اسـتفاده از     .  و اندازه گیري، آمار توصیفی و آزمونهاي مرتبط با عملکرد انسان می باشد
نتایج به دست آمده از اجراي آزمون ها به مربیان و معلمان کمک خواهد . د را کمی کنندآزمون هاي عملکردي، ویژگی هاي افرا

کرد که سطح توانایی دانش آموزان را شناسایی کرده و برنامه ها و پروتکل هاي تمرینی خود را مبتنی بر سطح پایه عملکرد افراد 
لگري دانش آمـوزان و اسـتعدادیابی در ورزش مورداسـتفاده قـرار     عالوه بر این، یافته هاي حاصل می تواند در غربا. تنظیم نمایند

. گیرد

مشخصات درس
نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

: پیشنیاز

سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
قادر باشد با استفاده از انواع آزمونهاي سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنیبا کسب مهارت در حوزه 

استاندارد، عملکرد انسان را در سطوح مختلف اندازه گیري نماید و با بهره گیري از روش هاي آمار توصیفی، به داده 
. ها مفهوم و معنا ببخشد

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك
درك ماهیت، 
اهداف و ضرورت 

اندازه 
گیري

جایگاه سنجش و اندازه 
گیري در ورزش را 

.توضیح می دهد

اهمیت و نقش سنجش و 
اندازه گیري را  در اصالح 

–و بهبود فرایند یاددهی 
.یادگیري درك می کند

نقش سنجش و اندازه گیري را 
در سطوح باالي عملکرد انسان 

.قرار می دهدمورد تحلیل 

شناخت آزمون 
هاي مربوط به 

عملکرد انسان

آزمون هاي مرتبط با 
عملکرد انسان شامل 
آمادگی جسمانی، حرکتی 

.و مهارتی را می شناسد

نحوه اجراي آزمون هاي 
مرتبط با عملکرد انسان را 

.به خوبی می داند

بهترین نوع آزمون هاي 
عملکردي را متناسب با رشته 

انتخاب کرده و هاي ورزشی 
تفاوت هاي بین آنها را 

.شناسایی می کند
تجزیه و تحلیل 

آزمون
با روش هاي محاسبه 
شاخص هاي مرکزي و 
پراکندگی، روایی و 
پایایی آزمون آشنایی 

.دارد

در آزمون هاي عملکرد، 
توصیفی آماري از داده ها 
به عمل می آورد و می 
تواند روایی و پایایی آزمون 

.نمایدرا برآورد 

می تواند آزمون هاي مختلف را 
مورد تحلیل قرار دهد و 
پیشنهادات اصالحی براي 
استفاده از آزمون ها یا باال 
بردن میزان پایایی و روایی را 

.نیز ارائه نماید
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:آن به شرح ذیل سازمان یافته استاي محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

طرح ضرورت و اهمیت موضوع و اول
ایجاد انگیزه 

بیان تاریخچه سنجش و اندازه 
گیري در تربیت بدنى

هاي کلیدي در سنجش معرفی واژه
و اندازه گیري

مقیاسهاي اندازه گیري

تاریخچه و سـیر تحـول   بیان 
سنجش و اندازه گیري و نقش 
ــاي ورزش و  آن در ارتقــــــ

تندرستی
تعریــف واژه هــاي کلیــدي   
شامل اندازه گیـري، آزمـودن،   
آزمون، سنجش و ارزشـیابی و  

هاایجاد تمایز بین واژه
معرفی انـواع انـدازه گیـري و    
ارزشــــیابی از دیــــدگاههاي 

مختلف
معرفــی مقیــاس هــاي انــدازه 

گیري 

ر تعـــاریف و بـــا ذکـــ
ــاگون   ــاي گونـ مثالهـ
تعــاریف مشــخص و  
نقــاط تمــایز و تشــابه 
شناســـایی و تحلیـــل 

.گردد

از دانشجویان خواسـته  
ــه   ــه ب ــا مراجع شــود ب
منایع متعـدد، تعـاریف   
مختلفی گـرآوري و در  
ــه    ــدولی ارائ ــب ج قال

.نمایند

تشریح طبقه بندي اهداف آموزشیدوم
معرفی انواع آزمونهاي تربیتی و 

تحلیل سواالت آزمونروش هاي 

معرفی اهداف در حـوزه هـاي   
–شناختی، عـاطفی و روانـی   

حرکتی
ــون  ــواع آزم ــی ان ــا از معرف ه

دیدگاههاي مختلف
بیان شـرایط اجـراي آزمـون،    
ــوه   ــذاري، نح ــره گ ــوه نم نح
تفسیر اطالعات، معرفی روش 
هاي محاسبه ضریب دشواري 
و تمیز و تحلیل گزینـه هـاي   
انحرافــی و چگــونگی تفســیر 

آنها

با ارایـه مثـال، حیطـه    
هاي مختلـف اهـداف   
در ورزش مورد بحـث  

. واقع شود
نمونه هایی از آزمونها 
در کالس مطرح شوند 
و در مــورد همخــوانی 
آنها با موقعیـت هـاي   
ورزشی بحث و تبـادل  

.نظر شود

از دانشجویان خواسـته  
ــه هــایی از  شــود نمون
ــک   ــا را در یـ آزمونهـ
نمونه اجرا کرده و نوع 

ــون  ــاس آزم ــر اس را ب
طبقه بندي هاي ارائـه  
شده مشخص نمایند و 
ــرایب   ــت ضـ در نهایـ
ــون را   ــی در آزم اساس

.محاسبه کند

ــار   ها توصیف آمارى دادهسوم ــاربرد آم ــش و ک ــان نق بی
توصیفی در تفسیر داده ها،
معرفی انواع جداول توزیع 

فراوانى و  نمودارها 

با ذکر دالیل، اهمیـت  
بــه کــارگیري آمــار   
توصــیفی در تحلیــل  
ــورد بحــث  آزمونهــا م

.قرار گیرد
ــاي   ــه مثالهـ ــا ارائـ بـ
مختلـــف در حــــوزه  

از دانشجویان خواسـته  
ــا   شــود کــه مطــابق ب
ــدازه   ــاي ان ــاس ه مقی
گیري، جداول و نمودار 
هاي مربوطه را ترسیم 

.کنند
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ورزش، انتخـــــــاب 
بهتــــرین جــــدول و 
نمودار مورد بحث قرار 

.گیرد

هاى گرایش اندازهها یا شاخصچهارم
مرکزى

هـا  معرفی و تعریـف شـاخص  
گرایش مرکزى و ویژگی هاي 
آنها، روش هاي محاسبه آنهـا  
در توزیـــع هـــاي رتبـــه اي، 
فراوانی سـاده و طبقـه بنـدي    

شده  
بیان مالك هایی در خصوص 
انتخـــاب بهتـــرین شـــاخص 

گرایش مرکزى

ــهاي  ــبه شاخص محاس
مرکزي با ذکـر مثـال   
هاي ورزشـی تمـرین   

.شود
از دانشجویان خواسـته  
ــراي   ــس از اج شــود پ
یک آزمون جسـمانی،  
شاخص هاي مرکـزي  

. را محاسبه نمایند

هـا  معرفی و تعریـف شـاخص  هاى پراکندگیها یا اندازهشاخصپنجم
گــرایش پراکنــدگی و ویژگــی 
هاي آنها، روش هاي محاسبه 
آنها در توزیع هـاي رتبـه اي،   
فراوانی سـاده و طبقـه بنـدي    

شده  
تشریح موارد اسـتفاده مقـادیر   

پراکندگى

شاخصهاي مرکزي با 
ذکر مثال هاي ورزشی 
.محاسبه و تمرین شود

از دانشجویان خواسته 
شود پس از اجراي 
یک آزمون جسمانی، 
شاخص هاي 
پراکندگی  را محاسبه 

.نمایند

معرفی ویژگیهاي اساسى آزمونها و ششم
روایی آزمون:گیرىابزارهاى اندازه

تعریف روایی آزمون، اهمیـت  
ــواع    ــري، ان ــدازه گی آن در ان
ــرآورد  ــی و روش هــاي ب روای

محتوا، صوري، مالکی و (آنها 
و معرفی عوامـل مـوثر   ) سازه

بر اعتبار آزمون

روایی در یـک نمونـه   
آزمون  محاسبه شود و 
ــرایط   ــورد شــ در مــ
استفاده از هـر یـک از   
روش هاي بـرآورد در  
موقعیت هـاي عملـی   

.بحث شود

از دانشجویان خواسـته  
شود روایی آزمونهـاي  
جدیـــد را محاســـبه و 

.گزارش گند

معرفی ویژگیهاي اساسى آزمونها و هفتم
پایایی آزمون:گیرىابزارهاى اندازه

تعریف پایایی، تشریح اهمیـت  
ــواع    ــري، ان ــدازه گی آن در ان
پایایی، روش هاي برآورد آنها 

و محاسبه ضرایب پایایی

پایایی در یـک نمونـه   
. آزمون  محاسبه شود

از دانشجویان خواسته 
شود پایایی آزمونهاي 

جدید را محاسبه و 
.گزارش گند

معرفی مفهوم منحنى طبیعى، منحنى طبیعىهشتم
انواع  و ویژگیهاي منحنی هـا  

مفهوم منحنی طبیعـی  
در پدیده هاي طبیعـی  

از دانشجویان خواسته 
شود نمونه هایی از 
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و ورزشی، سطوح زیـر )طبیعی، کجی مثبت و منفی(
منحنـــى طبیعـــى و  
اســــــتفاده از آن در 
احتماالت تشریح شود

انواع منحنی را بر 
روي نمرات عملکرد 

.واقعی ترسیم کنند

گیرى موقعیت هاى اندازهشاخصنهم
نسبى فرد در گروه

نمـره  (معرفی نمرات استاندارد 
Z وT( ، ــواع، ویژگــی هــا ، ان

کاربردهــــا و روش هــــاي  
. محاسبه آنها در حوزه ورزش

و جــدول Zمعرفــی نمــره  
Zتوزیع نمرات 

معرفـی مفهــوم نقــاط و رتبــه  
هــــاي درصــــدي و روش   
محاسبه آنها بر اساس جداول 
توزیع طبیعی و منحنی طبیعی 
و کاربرد آنهـا در تهیـه نـورم    

هاي عملکرد

بــا ارائــه مثــال، روش 
اسـبه نمـرات   هاي مح

استاندارد تمرین شـود  
ــره   ــین نم ــاط ب و ارتب

و سـطح  Zخام، نمره 
زیر منحنـی در قالـب   
ــی   ــاي تمرین ــال ه مث

.موردبحث واقع شود

از دانشجویان خواسـته  
ــراي   ــس از اج شــود پ
یک آزمون جسـمانی،  

ــتاندارد   ــره اس و Zنم
ــه   ــاي مربوط ــورم ه ن

.تهیه گردد

همبســتگی و تعریــف مفهــوم همبستگی و رگرسیوندهم
ویژگی هاي آن

معرفــــی انــــواع ضــــرایب 
پیرســــون و  (همبســــتگی 

، چگونگی محاسـبه  )اسپیرمن
آنها و شرایط استفاده صـحیح  

از این ضرایب
معرفی مفهوم رگرسیون، انواع 

آن و کاربرد آن در ورزش

ــال هــاي  ــه مث ــا ارائ ب
مرتبط ورزشی، مفهوم 
ــی  همبســتگی و ویژگ

جهـــت  (هـــاي آن   
، ارتباط، شکل ارتبـاط 
) مقدار یا شدت ارتباط

.موردبحث واقع شود
با ارائه مثال، محاسـبه  
ضــرایب همبســتگی  

.تمرین شود

از دانشجویان خواسـته  
ــراي   ــس از اج شــود پ
یک آزمـون جسـمانی   
ــی،   ــرایط واقعـ در شـ
ضرایب همبسـتگی را  

.محاسبه نمایند

کلیات نمره دادن در یازدهم
تربیت بدنى

معرفی روشهاي  نمـره دهـى    
روش منحنی (عددي-حرفی 

ــی و  ــی، روش مالکــ طبیعــ
و توصیفی) ضریب پیشرفت

بــا ارائــه مثــال، انــواع 
روش هاي نمره دهی 
ــرین  ــی تمـ در ورزشـ

.شوند

از دانشجویان خواسـته  
ــا اســتفاده از    ــود ب ش

عددي –روش حرفی 
و توصیفی، به عملکرد 
به دست آمده از افـراد  

.نمره داده شود

آمادگی معرفی آزمونهاي دوازدهم
آمادگی قلبی (جسمانی 

)عروقی، ترکیب بدنی-

ــادگی    ــوم آمـ ــف مفهـ تعریـ
جسمانی

ــزاي  ــی و تعریـــف اجـ معرفـ

آزمون هـاي آمـادگی   
جسمانی رایج در سالن

.ورزشی اجرا گردند

از دانشجویان خواسـته  
شود تا با مطالعه دقیق 
ــی   ــتورالعمل اجرای دس
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ــمانی   ــادگی جس ــادگی (آم آم
) عروقی، ترکیب بدنی-قلبی 

ــاي    ــتورالعمل ه ــریح دس تش
اجرایی آزمونهاي مرتبط با هر 
ــادگی    ــزاي آمـ ــک از اجـ یـ

جسمانی

در مورد آزمـون هـاي   
آمـــادگی جســـمانی  
متناسب با رشته هـاي  

.ورزشی بحث گردد

آزمون ها، آزمون هاي 
آمادگی جسمانی را بـر  
روي نمونه اي از افراد 
اجرا کنند و داده هـاي  
به دست آمده را ثبـت  

..کنند

معرفی آزمونهاي آمادگی سیزدهم
قدرت ( جسمانی

عضالنی، استقامت 
عضالنی و انعطاف 

)پذیري

ــادگی    ــوم آمـ ــف مفهـ تعریـ
جسمانی

ــزاي  ــی و تعریـــف اجـ معرفـ
قـــدرت (آمــادگی جســـمانی  

عضالنی، استقامت عضالنی و 
)انعطاف پذیري

ــاي    ــتورالعمل ه ــریح دس تش
اجرایی آزمونهاي مرتبط با هر 
ــادگی    ــزاي آمـ ــک از اجـ یـ

جسمانی

آزمون هـاي آمـادگی   
جسمانی رایج در سالن 

.ورزشی اجرا گردند
در مورد آزمـون هـاي   
آمـــادگی جســـمانی  
متناسب با رشته هـاي  

.ورزشی بحث گردد

از دانشجویان خواسـته  
شود تا با مطالعه دقیق 
ــی   ــتورالعمل اجرای دس
آزمون ها، آزمون هاي 
آمادگی جسمانی را بـر  
روي نمونه اي از افراد 

کرده و داده هاي اجرا 
به دست آمده را ثبـت  

..کنند

معرفی آزمونهاي آمادگی چهاردهم
حرکتی

تعریف مفهوم آمادگی حرکتی
ــزاي  ــی و تعریـــف اجـ معرفـ

توان، سرعت (آمادگی حرکتی 
)و زمان واکنش و چابکی

ــاي    ــتورالعمل ه ــریح دس تش
اجرایی آزمونهاي مرتبط با هر 

یک از اجزاي آمادگی حرکتی

آمـادگی  آزمون هـاي  
حرکتی رایج، در سالن 

.ورزشی اجرا گردند
در مورد آزمـون هـاي   
آمـــادگی جســـمانی  
متناسب با رشته هـاي  

.ورزشی بحث گردد

از دانشجویان خواسـته  
شود تا با مطالعه دقیق 
ــی   ــتورالعمل اجرای دس
آزمون ها، آزمون هاي 
آمادگی حرکتـی را بـر   
روي نمونه اي از افراد 
اجرا کرده و داده هاي 

دست آمده را ثبـت  به
.کنند

معرفی آزمونهاي مهارتی براي معرفی آزمونهاي مهارتیپانزدهم
رشته هاي والیبال، بسـکتبال،  
ــدبال،  ــدمینتون، هن ــال، ب فوتب
ــریح    ــنا و تشـ ــیس و شـ تنـ

دستورالعمل هاي اجرایی آنها

آزمون هـاي مهـارتی   
رایج، در سالن ورزشی 

.اجرا گردند
در مورد نقاط ضعف و 

ــوت   ــاي ق ــون ه آزم
مهارتی یکسان بحـث  

.گردد

از دانشجویان خواسـته  
شود تا با مطالعه دقیق 
ــی   ــتورالعمل اجرای دس
آزمون ها، آزمون هاي 
ــر   ــارتی را ب ــج مه رای
روي نمونه اي از افراد 
اجرا کرده و داده هاي 
به دست آمده را ثبـت  

.کنند
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ــاي  معرفی آزمونهاي روانشناختیشانزدهم ــون هــ ــی آزمــ معرفــ
ــوزه   ــج در ح ــناختی رای روانش
ــوه   ــرا و نح ــیوه اج ورزش، ش

امتیازدهی به آنها 

ــون    ــه آزم ــک نمون ی
روانشناختی اجرا شـود  
ــازدهی  ــیوه امتیـ و شـ

.موردبحث قرار گیرد

از دانشجویان خواسـته  
شـــود تـــا  برخـــی از 
آزمــــــون هــــــاي 
روانشناختی را بر روي 
نمونه اي از افراد اجـرا  

اي بــه کننــد ، داده هــ
ــت   ــده را ثب ــت آم دس

.کرده و تحلیل نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
پیشنهاد می شود این درس به دلیل ماهیت  عملی آن، به صورت  تعریف پروژه اي و حل مسئله انجام شود و بیشتر مفاهیم به 

.صورت تحلیلی و با ارائه نمونه هاي مشابه تدریس شود
منابع آموزشی. 4

.انتشارات حتمی. سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی. 1390. نیک، حسین، درزابی، تیمور، نبوي نیک، مهدينبوي 
انتشـارات بامـداد   . سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی.، چاپ هشتم1392. شیخ، محمود، شهبازي، مهدي، طهماسبی، شهزاد

.کتاب
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

براي سنجش میزان یادگیري در مفاهیم نظري و سواالت )نمره10(نمره به صورت آزمون تستی 15تخصیص : ارزشیابی پایانی
براي ارزیابی توانایی حل مساله) نمره5(حل کردنی 
تکالیف عملکردي نمره جهت اجراي5در نظر گرفتن : کارتولیدي
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»آموزش بسکتبال«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
این . در این درس دانشجو معلم عالوه برتسلط پیدا کردن برمهارتها باید تخلفها،خطاها و قوانین این رشته را بخوبی بشناسد

درس که پس از درس بسکتبال تحت عنوان آموزش بسکتبال ارائه می گردد بیشتر برانجام مهارتها در تمرینات ترکیبی وگروهی 
سیستمهاي کلی بازي در دفاع و حمله تا حدود سر . پیش برود5علیه 5وباید رقابت بین کالسی تا رقابت واقعی یعنی تاکید دارد 

تدریس می شود بصورتیکه حداقل بدانند مقابل سیستم یارگیري  یا جاگیري از چه مجموعه حرکاتی 3فصلهاي مربیگري درجه 
ین درس باید بتواند تمریناتی را که براي موقعیت هاي مختلف الزم می باشد دانشجو معلم پس از گذراندن ا. استفاده نمایند

طراحی ویا پیاده نماید، معایب و مزایاي سیستمهاي مختلف دفاعی را بداند و تشخیص بدهد که چه سیستمی را چه زمانی 
.استفاده نمایدو اینکه چه حمله اي را مقابل چه سیستم دفاعی استفاده کند

قوانین این رشته بسیار زیاد و . مات تدریس این درس آشنایی به قوانین و مقررات و تسلط نسبی به آنها می باشدیکی از ملزو
داراي نکته هاي فراوانی است لذا طی جلسات آموزش این درس و پیشنیاز آن، باید قوانین مربوط به هر مبحث آموزش داده شود 

رت اجمالی قوانین و نحوه حرکت و جابجایی داوران را آموزش می دهیم فراگیران که بصو)پس ازتقریبا نیمه ترم(تا در جلسه اي 
در کل آموزش این درس باید بر مبناي آشنا کردن دانشجو معلمان با قوانین در سطحی .با این مطالب آشنایی نسبی داشته باشند

وت کنند،تخلفات و خطاهاي احتمالی را باشدکه بتوانند تمرینات حمله و دفاع بین گروههاي کالسی را درلحظات آنی قضا
تشخیص بدهند و براي آنها تصمیم مناسب اتخاذ نمایند، دچار سردرگمی و چالش نشوند، نظم کالس برهم نخورد و بر جایگاه 

.واالي معلمی خدشه اي وارد نگردد
مشخصات درس

عملی: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

بسکتبال: پیشنیاز
گروهی: آموزشنحوه 

تعداد مناسب دانشجویان 
تا 15: براي تشکیل کالس

نفر18

آموزش بسکتبال: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
نفر درگیر می باشندو در اینجا از آنها بنام 3یا 2یک سري حرکاتی وجود دارد که در انجام آنها 

.مهارتهاي تیمی نام برده می شود
:یادگیري مهارتهاي تیمی تهاجمی) الف

Push skip Reverseحرکتهاي مختلف تیمی مانند .1 ,Back door, Deep را ... و,
.می داند

.با پیک یا اسکرین ها آشنایی دارد.2
.نقاط حمله را می شناسد.3

:یادگیریمهارتهاي تیمی دفاعی) ب
مذکور در مبحث مهارتهاي تیمی تهاجمی را می داند مانند نحوه دفاع در مقابل حرکات.1

... .حرکت با کات کننده ها، دفاع اسکرین ها و
.پوششهاي دفاعی در مناطق مختلف حمله را می شناسد.2
.اصول دفاع تیمی در سیستمهاي مختلف دفاعی را می داند.3

دالیل استفاده از این سیستمها سیستمهاي اصلی دفاع یارگیري، جاگیري و ترکیبی را می شناسد و ) ج
.و اینکه چه هنگام ازآنها استفاده کند را می داند

قوانین کلی بازي را می داند و می تواند یک رقابت کالسی را قضاوت کند و با نوشتن برگه امتیازات ) د
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.آشنا است
د، با توجه به دانش و دانشجو معلم عالوه برتاثیر تواناییها، قابلیتهاي جسمانی، عالقه، توجه وتالش خو

تسلطی که برمهارتها در درس بسکتبال فراگرفته است هر کدام از مالکهاي مربوطه را در یکی از 
.سطوح انجام خواهد داد

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
کاربرد :شایستگی اساسی

مهارتهاي 
تیمی 

آموزش داده 
شده

مجموعه مهارتهاي تیمی 
تهاجمی و دفاعی که دو 

نفر در اجراي آنها یا سه
.نقش دارند را می شناسد

می تواند درتمرینات 
مهارتهاي تیمی قرار 
بگیرد و آنها را انجام 

.دهد

می تواند در تمرینات رقابتی 
که براي تمرین مهارتهاي 
تیمی طراحی شده است آنها 
را با تسلط و موفقیت آمیز 

.انجام دهد

بکارگیري 
سیستمهاي 

دفاعی

چگونگی چینش و
حرکات دفاعی بازیکنان 
را در سیستمهاي مختلف 

.دفاعی می داند

نقاط ضعف و قوت هر 
کدام از سیستمهاي 
مختلف دفاعی را می 

داند

می تواند سیستم دفاعی 
مناسب را در موقعیتهاي 

.مختلف انتخاب نماید

بکارگیریتا
کتیکهایتها

جمی

با مهارتهاي تیمی 
تهاجمی آشنایی دارد و 

را انجام می تواند آنها
.دهد

براي حمله تیم خود از  
مهارتهایتیمی استفاده 
می کند و براي آنهایک 
تاکتیک را طراحی می 

.کند

با توجه به شرایطی که در 
دفاع وجود دارد از 
تاکتیکهاي تهاجمی مناسب 

.استفاده می کند

یادگیري 
قوانین و 

قضاوت 
رقابتهاي 

کالسی

قوانین مربوط به این 
.داندورزش را می 

خطا ها، تخلف ها و 
مقررات بازي را می داند 

.و آنها را رعایت می کند

می تواند یک بازي ساده را 
در سطح رقابت کالسی به 
گونه اي قضاوت نماید که 
جنجالی در کالس بوجود 

.نیاید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استجلسه32زمان محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب 

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
ــاس،  اول ــل، پ ــاي دریب ــرور تکنیکه م

پیوت، تغییر مسیرها، شـوت و سـه   
گام

پس از بیان چگونگی روند پیشبرد کالس به جهت یادآوري وشناخت از سطح عملکـرد  
.   فراگیران تکنیکهاي اساسی و مهم بسکتبال را در غالب تمرینات مرور میکند

Pushو مـرور  1علیه 2تمرینات دوم
Skip وUp Down

به دلیل اینکه در این رشته ورزشی مدافع می توانـد از نزدیـک مهـاجم را دفـاع کنـد      
بازیکن بعنوان مهاجم عالوه بر تسلط بر مهارتها باید از حرکاتی گـول زننـده اسـتفاده    
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:و مرور گولهاي1علیه 1تمرینات 
 ــو ــل جل ــب-دریب -عق

عرضی وشوت یا نفوذ
)forward-backward-

cross(
 دریبــل–گــول شــوت-

نفوذ
 برگشـت  -گول نفـوذ–

شوت
مروردفاعفردي

با تاکید و توجه بر قوانین 

کند تا تعادل دفاعی مدافع را برهم زند ودر موقعیتهایی که از نزدیک دفـاع مـی شـود    
ا از همین جلسات اولیـه، آمـوزش انـواع فریـب را بایـد در      لذ. بتواند بردفاع برتري یابد

طراحـی نمـود تـا    3بـه 3و 2بـه  3، 2بـه 2، 1به2برنامه قرار داد و تمریناتی در غالب 
.فراگیران در موقعیتهاي مختلف آنها را تکرارکنند و برآنها تسلط یابند

وتمـرین پـاس بـده    1علیه 2بازيسوم
,) Give and go(برو

)Target Hand( دست هدف
ــی   ــاي تیمــ ــوزش مهارتهــ آمــ

,Deep:تهـاجمی  Backdoor
Reverseو دریافت توپ

با تاکید و توجه بر قوانین
و آموزش2علیه 2بازي چهارم

Pick & Roll , Switch ,
Split, Miss Mach,
Timing

با تاکید و توجه بر قوانین

یـا پیـک انـد رول بـا تـوپ و      میتوان مهارتهاي تیمی انواع اسکرین 2علیه 2در بازي 
تکنیکهاي سوئیچ، میس مچ و اسپلیت را نیز آموزش داد و با اجراي تمرینـات مناسـب   

همچنین در این جلسـه میتـوان مفهـوم تایمینـگ کـه در اجـراي       . آنها را تکرار  نمود
تاکتیکهاي تیمی مهم می باشد را، در لحظه پاس بـه رول کننـده، بخـوبی و بصـورت     

.ادملموسی توضیح د
و آمـوزش ریبانـد   2علیه 2تمرین پنجم

پیشرفته در حمله و دفاع
آموزش جاگیري ریباند،

Hand check Box Out ,

ریباند فقط پریدن و دریافت توپ در باالترین نقطه نیست و در ایـن سـطح  جـاگیري    
براي این مهارت، باکس آوت کردن حریف چـه در حملـه وچـه در دفـاع و همچنـین      

.ریباندر پس از ریباند دفاعی یا ریباند تهاجمی را باید آموزش داداقدامات 

2علیه 3بازي ششم
و2به3مرور ضدحمله 

2به3دفاع از ضدحمله 
با تاکید و توجه بر قوانین

3علیه3بازي هفتم
تمرین دفاع مثلث در زیر حلقه

با تاکید و توجه بر قوانین

را افزایش می دهیم تا فراگیران در موقعیتهاي بتدریج تعداد بازیکنان دفاع و حمله 
.ساده بر مهارتهاي تیمی تسلط پیدا کنند
نفر از بازیکنان 2می باشد بدین معنی که 3-2ضمن اینکه یکی از دقاع هاي ترکیبی
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نفر 3تیم مدافع دو بازیکن موثر در تیم مقابل را بصورت یارگیري دفاع می کنند و 
مستطیل جا می گیرند وفضاهاي نزدیک حلقه را پوشش دیگر به شکل یک مثلث در 

بدون توضیح (مناسب میباشد این فضاها و چگونگی دفاع در این موقعیتها . می دهند
.در این جلسه تمرینی آموزش داده شود) 3-2در مورد دفاع ترکیبی 

3علیه 3بازي هشتم
آموزش نحوه جاگیري وحرکات پـا  
و دستهاي مدافع باتوجه به موقعیت 

توپ
:آموزش حالتهاي دفاعی

Close, Deny, Open &
Help

براي آموزش دفاع یارگیري بخصوص مهارتهاي تیمی در دفاع مناسب 3به3تمرین 
می باشد و در این تمرین میتوان براي آموزش مهارتهاي کلوز، دیناي، اوپن و هلپ 

.رنامه ریزي نمودب

و آموزش مهارتهاي 3علیه 3بازي نهم
تیمی تهاجمی علیه دفاع یـارگیري  

مانند
Pick & Roll بدون توپ و

انواع اسکرین

می توان پیـک رول بـدون تـوپ را آمـوزش داد و تمرینـات      3به 3در موقعیت بازي 
تایمینـگ و  مناسبی را جهت یادگیري این مهارت تیمی و دیگـر مهارتهـاي اسـپلیت،   

سوئیچ طراحی و اجرا نمود

در این جلسات عالوه بر آموزش و تمرین تکنیکهاي مذکور مناسب است پس از تسلط آموزش پاس و شوت هوكدهم
بطور مثال براي تمرین . نسبی فراگیران، این مهارتها را در تمرینات ترکیبی تکرار نمود

شـوت ،  -سـه گـام ، پیـوت   -مسـیر شوتهاي هوك و لیبک از تمرینات ترکیبی تغییر 
سه گام اسـتفاده نمـود و   -سه گام ، دریبل از بین پا-سه گام ، دریبل از پشت-پیوت

شوت اسـتفاده  -براي تمرین شوتهاي والیبالی و شوت با مکث از تمرین ترکیبی ریباند
.کنیم

آموزش شوت لیبکیازدهم
آموزش شوت والیبالیدوازدهم
با مکـث و شـوت بـا    آموزش پاسسیزدهم

مکث
3علیه 4بازي چهاردهم

و چگونگی دفاع از 3به4ضدحمله 
این موقعیت 

با تاکید و توجه بر قوانین
4علیه 4بازي پانزدهم

با تاکید و توجه بر قوانین
نفر از بازیکنان تیم مـدافع از  1می باشد بدین معنی که 4-1یکی از دقاع هاي ترکیبی

نفر دیگر به شکل یک مثلث و یک 4در تیم مقابل دفاع می کنند و یک بازیکن موثر 
1(فوروارد & Diamond ( یا یک مسـطتیل)1 & Box  (    در مسـتطیل جـا مـی

مناسـب میباشـد ایـن فضـاها و     . گیرند و فضاهاي نزدیک حلقه را پوشش مـی دهنـد  
داده آمـوزش  )4-1بدون توضیح در مورد دفاع ترکیبـی (چگونگی دفاع در این موقعیتها 

.شود
و انواع هر کدام را بطور ) یارگیري، جاگیري و دفاع ترکیبی(سه گروه اساسی دفاع تیمیآموزش انواع سیستم هاي دفاعیشانزدهم
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.کلی و مختصرآموزش می دهیم
تمام زمین، نیمه زمین و منطقه سه امتیازي: انواع دفاع یارگیري
1-3-1و 2-2-1، 2-3، 3-2، 2-1-2: انواع دفاع جاگیري

1-4و 2-3، 3-4،2-1: انواع دفاع دفاع ترکیبی
الزم به ذکر است با توجه به اینکه شیوه ترسیم کلی بهتر در ذهن فراگیران نقش مـی  
بندد بهتر است این جلسه در کالس درس و با کشیدن منـاطق دفـاعی بـر روي تـابلو     

. آموزش داده شود
ارزشیابی تکوینی یـا آزمـون میـان    هفدهم

ترم
.این ارزشیابی بهتر است بصورت فردي و گروهی صورت گیرد

توصیه می شود یکی از مهارتهاي آموخته شده را بصورت فردي ارزشـیابی نمـود و در   
.چگونه بکارگرفتن مهارتهاي دیگر آزمون شود3علیه 3غالب بازي 

بصـورت کامـل و   آموزشپرتاب آزاد هجدهم
آموزش قوانین مربوطه

5علیه 5جاگیري بازیکنان مهاجم و مدافع را هنگام پرتاب آزاد در یک موقعیت کامل 
آمـوزش  . آموزش می دهیم و خطاهاي منجر شده به پنالتی را نیز توضـیح مـی دهـیم   

تکنیکهاي جاگیري مدافع و مهاجم درجایگاههاي مشخص شده هنگام پرتاب آزاد 
نقاطنامگذاریشدهدرزمینبسکتبالوآموزشموقعیتبازیکناندرایننقاطمرور

5علیه 5شروع تمرین بازي 
آموزش کلی تخلف ها و خطاهـا در  نوزدهم

بسکتبال و عالئم داوري مربوط به 
هرکدام

این جلسه را می تواند در کالس درس تشـکیل داد وبـراي نمـایش حرکـات داوري از     
Power Pointاستفاده نمود.

توجه به اینکه در همه جلسات به آموزش قوانین مرتبط به هر تکنیک تاکیـد شـد و   با 
نفر براي فراگیران طراحی شد نیز تاکید به قضاوت و 5در بازیهایی که با تعداد کمتر از 

رعایت قوانین بازي شده است انتظارمی رود فراگیران بتوانند عالئم را در سـطح قابـل   
.قبولی یادبگیرند

آموزش مختصري از نوشتن جدول بیستم
)در حد آشنایی با آن(مسابقات

بهتر است فراگیران با جدول ثبت امتیازات بسکتبال آشنا شوند لـذا یـک جلسـه را بـه     
آموزش آن اختصاص می دهیم و در جلسات آینده که فراگیران را براي بازي کالسـی  

2عالوه بـر داوري بـراي   گروهبندي می کنیم از آنها می خواهیم تا هر کدام به نوبت 
.گروه دیگر امتیازات و خطاها را در جدول مذکور ثبت نمایند

بیست و 
یکم

آموزش جاگیري و نحوه جابجـایی  
داوران هنگــام بــازي و آمــوزش   

)جامپبال(چگونگی شروع مسابقه

جهت آشنایی فراگیران با جاگیري و جابجایی داوران و نیز چگونگی شروع بازي نیـاز  
. می باشد در این خصوص به آنها آموزش داده شود

بیست و 
دوم

یـارگیري و تمـرین   4علیه 4بازي 
داوري

پـس از درك  . توصیه می شود آموزش بازي یـارگیري بـا نفـرات کمتـر تمـرین شـود      
آزادسازي هم تیمی ها و داشتن برنامه و تاکتیکهاي تیمی این دفـاع  فراگیران از نحوه 

.می توان بکار گرفت5علیه 5را در بازي 
از این جلسه با توجه به شناخت نسبی که از تسلط و توانایی هاي فراگیران وجـود دارد  

گروه تقسیم نموده تا بتوان ضمن شرکت دادن آنها در رقابت هـاي  3آنها را حداقل به 
یمی به نوبت آنها را در موقعیت داوري و برگزاري یک مسابقه قرار داد و حتی نوشتن ت

بیست و 
سوم

یـارگیري و تمـرین   4علیه 4بازي 
داوري

یـارگیري و تمـرین   4علیه 4بازي بیست و 
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. جدول امتیازات را زیر نظر آموزشگر تمرین نمایندداوريچهارم
مرتبه در موقعیت رقابت دفـاع  2روز اجرا می کنیم تا همه فراگیران 3این برنامه راطی 

نیز یک مرتبه در این موقعیـت  یارگیري و حمله علیه این سیستم دفاعی قرار بگیرند و 
.قضاوت کنند

بیست و 
پنجم

مرور انواع دفاع جاگیري با تاکید بر 
2-1-2سیستم دفاعی 

جـاگیري و نقـاط ضـعف و قـوت     این جلسه بطور عملی در زمین بسکتبال انواع دفـاع  
.آموزش می دهیم2-1-2هرکدام را با تاکید بر دفاع 

بیست و 
ششم

کاربرد مهارتهـاي تیمـی تهـاجمی    
علیه سیستم هـاي دفـاع جـاگیري    

Giveیـا OverLoad:مثـل  &

Go

بکـار  2-1-2راهکارها یا مهارتهاي تیمی تهاجمی که می توان علیه سیسـتم دفـاعی   
.و آور لود را تبیین و تمرین می کنیمگرفت مانند گیو اند گو

بیست و 
هفتم

جـاگیري وتمـرین   5علیـه  5بازي 
داوري

در این جلسات با توجه به تسلطی که بـر مهارتهـا داشـته انـد و شـناختی کـه توسـط        
تمرینات گوناگون از موقعیتهاي مختلف بدست آورده اند، انتظار میرود فراگیران بتوانند 

گروه قـرار مـی دهـیم    3لذا آنها را در . قرار بگیرند)5علیه5(کامل در رقابتهاي با تعداد
مرتبه در موقعیت رقابت دفـاع  2روز اجرا می کنیم تا همه فراگیران 3این برنامه راطی 

جاگیري و حمله علیه این سیستم دفاعی قرار بگیرند و نیز یک مرتبه در این موقعیـت  
.قضاوت کنند

بیست و 
هشتم

جـاگیري وتمـرین   5علیـه  5بازي 
داوري

بیست و 
نهم

جـاگیري وتمـرین   5علیـه  5بازي 
داوري

ارزیابی پایانیسی ام
و داوري5علیه 5بازي 

:بهتر است
سـه  -شوت یـا پیـوت  -فراگیران هم در یک یا دو مهارت مثل تغییر مسیر

.گام بصورت فردي آزمون شوند
 یک رقابت کامل تیمـی  چگونگی بکارگرفتن مهارتهاي انفرادي و تیمی در

مورد آزمون قرار بگیرد، که با تشخیص آموزشگر می توان تعیین نمـود کـه   
چه بخشی از زمان هر بازي به دفـاع جـاگیري و چـه مقـدار بـه یـارگیري       

.اختصاص داده شود
        نحوه قضاوت فراگیـران، تشـخیص خطاهـا ، تخلفهـا ، جـرائم آنهـا مـورد

.سنجش قرار گیرد

پایانیارزیابی سی و یکم
و داوري5علیه 5بازي 

ارزیابی پایانیسی و دوم
و داوري5علیه 5بازي 

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
شود؛ هرچند که در هر جلسه درس دانشـجو معلمـان   هاي کالس درس با محوریت آموزشگر انجام میدر این درس، آموزش

.به شکل عملی نقش داشته باشند و تمرینات را بخوبی انجام دهنداند درهمه مراحل آموزشمشارکت دارند و آنها موظف
: نکاتی که باید طی جلسات آموزش به آنها توجه داشت
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همه مهارتهایی که آموزش داده می شود باید در جلسات بعـدي در غالـب تمـرین تکـرار شـوند و طـی تمرینـات        -
.مختلف اشکاالت تکنیکی فراگیران رفع گردد

ی نیاز فراوان به تکرار مهارت  می باشد لذا جهت جلوگیري از یکنواختی کالس باید از تمرینات در کالسهاي عمل-
.دقیقهبکار گرفت10متنوع و هر کدام راحدود 

.در طراحی تمرینات باید ترتیب ساده به مشکل بودن تمرینات رعایت گردد-
عمده آمادگی جسمانی این رشته تـامین  طی جلسات آموزشی باید تمرینات به شیوه اي طراحی گردد که نیازهاي-

. شود
هرچهازاولترمبهآخردورهدرسیمیرویمتمریناتبگونهایطراحیشودکهفشارتمرینافزایشیابدوسیســتمانرژیغالبازهوازیبهغیرهوا-

.انتقالیابدزی

:همچنین توصیهمیگردد
ــبایدحداقلکارتمربیگریدرجه مدرسیکهاین- ــه 2درسراتدریسمیکندعالوهبرشرایطعمومیتدریســــ 3وکارتداوریدرجــــ

.داشتهباشد

منابع آموزشی . 4
مترجمان حمیدرضا قاسم پور، ابراهیم علی دوست قهفرخی "مربیگري نوجوانان-بسکتبال". بیل کوچار، مایک کوچار-

.نشر ورزش). 1393. (و محمدرضا مرادي
.شر دانان). 1380. (ترجمه رضا مهندسی"بسکتبال اصول مربیگري موفقیت آمیز". مورگان ووتن-
.انتشارات مبتکران). 1377. (ترجمه دکتر علی غضنفري. آموزش بسکتبال حرفه اي. پرفسور هاگ دورن-
انتشارات به ). 1387(ترجمه رضا سهیلی، "تمرین حمله در بسکتبال101". جرج کارل، تري استاتس، پرایس جانسون-

.نشر
انتشارات نظري) . 1391("بسکتبالقوانین و مقررات داوري". حسن نوربخش، امیرحسین صفرزاده-

- Fran Dunphy& Lawrence Hsieh.(2010). The Baffled Parent’s Guide to
Great BASKETBALL Plays.Pablished by McGraw Hill

در دست نشر دانشگاه شهید رجایی 2و 1آموزش بسکتبال -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
: شودارزشیابی به شرح زیر محاسبه میسهم هر یک از موارد 

درصد امتیاز 20: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
درصد امتیاز 20: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 60: ـ آزمون پایانی
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: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

فراگیرانآمادگی مدام براي پاسخگویی به سواالت 
آمادگی حرکتی وجسمانی آموزشگر براي یاددادن مهارتها

مشارکت جدي و موثر د رتمرینات کالس
رعایت نظم حضور وحساسیت به زمان درس

رعایت نظم در تمرینات، همکاري با دیگر فراگیران، حفظ روحیه (رعایت اخالق ورزشی در انجام تمرینات 
...)مسئولیت پذیر یوجوانمردي و گذشت در تمرینات رقابتی،
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»آموزش ژیمناستیک«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن.1

ورزش ژیمناستیک به مجموعه حرکات هماهنگ موزون گفته می شود که در آن قابلیت هاي جسمانی و حرکتی از قبیل  
استقامت ، قدرت ، انعطاف پذیري ، سرعت ، چابکی و هماهنگی عصبی عضالنی توسعه و تکامل می یابد بهترین تعریفی که از 

اده از حرکات اصولی است که تسط و کنترل ورزشکار بر بدن خویش را ژیمناستیک می توان ارائه کرد، مدیریت بدن با استف
از سویی دیگراین ورزش شامل آموزش و رشد مهارت هاي دیگري از قبیل تعادل است  وسبب توسعه ي .افزایش می دهد

بسیار زیباي ورزش ژیمناستیک تبلوري از حرکات. مهارت هاي تعادلی ورزشکار که شامل کنترل بدن در فضا است هم می شود
کارشناسان علم ورزش، ژیمناستیک را . انسان است که قدرت، استقامت، انعطاف و زیبایی اندام را در انسان به وجود می آورد

ژیمناستیک از آن جهت رشته اي پایه اي قلمداد می . رشته اي علمی و پایه و تغذیه کننده دیگر رشته هاي ورزشی می دانند
در واقع می توان گفت جامعه اي در ورزش موفق . ها و فنون رشته هاي ورزشی را در بر می گیردشود که بسیاري ازتکنیک

ژیمناستیک به عنوان رشته ي مادر و پایه ي رشته ها معرفی گردیده است و این . است که ژیمناستیک قوي و توسعه یافته دارد
چرا که اگر شما به ورزش شیرجه و دیگر ورزش ها دقت . موضوع نسبت به ورزش شنا و دو میدانی اولویت بیشتري هم دارد

. بنابراین ورزش ژیمناستیک را با دو هدف می توان کار کرد. کنید حرکات ژیمناستیک را می بینید

)کسب آمادگی براي ورود به رشته هاي ورزشی دیگر ( همگانی -ا

) این ورزش ادامه ي این ورزش به صورت حرفه اي و کسب افتخار در( قهرمانی -2

با وجود گنجاندن ژیمناستیک در برنامه ي تربیت بدنی مدارس، دانش آموزان و معلمان اغلب از ژیمناستیک استقبال نمی کنند، 
از موانع ابتدایی می . چون براي عرضه یک برنامه ژیمناستیک با کیفیت در مدارس موانعی  وجود دارد که باید بر آن غلبه کنند

ربیان ژیمناستیک در آموزش و پرورش، نبود صالحیت هاي حرفه اي در مدیریت ، عدم وجود ابتدایی ترین توان به کمبود م
امکانات الزم براي ژیمناستیک  در مدارس ، خطر فقدان آمادگی بدنی کلی دانش آموزان که عمداً آمادگی عضالنی است را بیان 

ناستیک دنیا از نظر به کارگیري علوم مختلف ورزشی و شیوه هاي ژیمناستیک ایران براي نزدیک شدن به سطح ژیم. . می کند
. نوین آموزشی، نیازمند دگرگونی هاي اساسی و تحول در بنیادهاي آموزش و تالش دست اندرکاران ورزشی کشور می باشد

ها را تا حدود زیادي رفع بنابراین واحد هاي ژیمناستیک که در دانشگاهها  براي دانشجویان معلم ارائه می شود باید این کاستی 
. کند و معلمانی پرورش دهد که از دانش و  تسلط کافی براي  آموزش ژیمناستیک به دانش آموزان برخوردار باشند
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مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد

64:زمان درس
ساعت
: پیشنیاز

ژیمناستیک

آموزش ژیمناستیک: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو معلم قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف

روى یمناستیک بر ى ژلیهت اوحرکازش و کمک موو روش آشنایى با تکنیکها ات، آتجهیزو سایل وشناخت -
تمسابقاوت و داورى قضاه ىشیواز گاهى و آسایل و
/ نیازهاي فردي، گروه هاي کوچک/ مشکالت) در سطح کالس درس یا مدرسه(با مطالعه موقعیت یادگیري -

نیازهاي یادگیري طراحی، تولید، اجرا و / بازشناسی کند و فعالیت هایی را براي رفع مشکالت/ بزرگ را شناسایی
. ارزیابی نماید

. تجربیات خود را از مشارکت در فرآیند آموزش نقد و بررسی نموده، یافته هاي خود را بازگو نماید-
ورزشیاستعدادوشکوفاییرشدجهتمناسببسترسازي-

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك
درك ماهیت ،  

اهداف ، 
ضرورت و 

اهمیت کاربرد 
درس آموزش 

ژیمناستیک

آموزشژیمناستیک را جایگاه
در زنگ تربیت بدنی 

مدارس  را توضیح می 
.دهد

امتیازات آموزش 
ژیمناستیک را نسبت به 

سایر رشته هاي ورزشی  
برمی شمارد و نقش آن را 
در اصالح و بهبود فرایند 

یادگیري درك –یاددهی 
.می کند

تاثیر درس آموزش 
ژیمناستیک را بر معلم 

مشخص و پیامدهاي آن را 
افزایش کیفیت نتایج در 

–فرایندهاي یاددهی 
یادگیري دانش آموزان مورد 

.تحلیل قرار می دهد 

کسب 
شایستگی 

مورد نیاز درس 
آموزش 

ژیمناستیک

دانش و مهارتهاي مورد نیاز 
براي طراحی و اجراي 
مراحل درس آموزش 

ژیمناستیک را بر می شمارد 
و اجراي اثربخش آنها را 

.توضیح می دهد 

استلزامهاي درس آموزش 
ژیمناستیک را می شناسد و 

پیوستگی مراحل آن و 
نحوه اخذ بازخورد از آنها را 

.توضیح می دهد 

نمونه هاي اجرا شده درس 
آموزش ژیمناستیک را مورد 
.نقد و ارزیابی قرار می دهد 

طراحی و 
اجراي یک 

در قالب گروه ، طرح و 
برنامه درس  ژیمناستیک را 

با توجه بر کاستیهاي 

در قالب گروه ، طرح درس 
ژیمناستیک را تدوین و در 
حین کالسداري اجرا می 

با کمک گروه ، نتایج اجراي 
طرح درس ژیمناستیک را بر 
اساس سواالت گروه ،  مورد 
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برنامه درس 
آموزش 

ژیمناستیک

مشاهده شده در فرایند 
یادگیري و یا در –یاددهی 

حین کالسداري   تدوین 
.می کند

نتایج آن را مورد . کند 
بازنگري قرار داده ، طرح 
جدید را تدوین و اجرا می 

.کند

نقد و ارزیابی قرار داد، 
گزارش کامل را تدوین می 

.نماید

نکته
به دانشجویان معلم آموزش داده خواهد شد تا حرکات ژیمناستیک آموخته شده ترم قبل را، این ترم  به صورت عملی به 

بیاموزند، که در آینده )  نحوه آموزش، مراحل آموزش وایمنی ( با رعایت اصول صحیح کالسداري ) همکالسی ها ( فراگیرنده ها 
.آموزشخواهند دادنزدیک  در محیط واقعی به دانش آموزان 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.6

:بخش اول
معرفی برنامه کالسداري  و تکالیف عملکردي، نحوه روش تدریس ورزش ژیمناستیک  و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان 

. بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

: فعالیت عملکردي
از دانشجو معلمو مشارکت آنها در تحلیل و ارزیابی عملکرد دوستشان  و تهیه گزارش براي ارائه هایی متشکل تشکیل کارگروه-

به کالس
تدوین فرم ارزیابی توسط دانشجویان کالس و ارائه به کالس-

چگونگی تدوین برنامه در آموزش ژیمناستیک: بخش دوم
تشکیل کارگروه درس آموزش ژیمناستیک-
ل فعالیتهاي اجرایی افراد در هر چهار اسباببرنامه ریزي و تدوین جدو-
انتخاب حرکت ها در چهار اسباب -
پیش بینی شرایط و نیازمندیهاي اجراي درس آموزش ژیمناستیک-

: فعالیت یادگیري
مطالعه منابع معرفی شده-
مشارکت در بحث هاي کالسی-
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: فعالیت عملکردي
به هر دانشجو در هر اسباب حداقل دو تا سه بار ( هر چهار اسباب انتخاب حرکات مورد تدریس توسط دانشجومعلم در-

)کالسداري می رسد

چگونگی تدوین طرح  درس :بخش سوم 
تعیین هدفهاي درس-
تعیین رفتار ورودي-
پیش بینی منابع و وسایل آموزشی و کمک آموزشی-
پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس-
فرا گیرنده ها  به تدریسپیش بینی نحوه تفکر و واکنش -
تعیین معیارهاي تحقق هدفها-
تعیین روش سنجش و ارزشیابی -
تعیین چارچوب اجرایی طرح در س ژیمناستیک-

: فعالیت یادگیري
.و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد. در باره چارچوب طرح درس بحث می کند 

: فعالیت عملکردي
.دانشجویی یک  نمونه طرح درس ژیمناستیک را تهیه و به کالس ارایه می نماینددر قالب کارگروههاي 

چار چوب طرح درس ژیمناستیک: بخش چهارم 
)اختصاصی -عمومی( گرم کردن بدن -
عکس، نشان دادن حرکت توسط معلم یا همشاگردي، ترسیم حرکت و فیلم اسالید ( ایجاد تصویر حرکت در نوآموزان -

(
شرایط ویژه-
مرینات مقدماتیت-
تمرینات نهایی-
تغییر دادن در تمرینات و مشکل تر کردن حرکت و یا ترکیب با حرکات دیگر-

: فعالیت یادگیري
.در باره  چگونگی اجراي طرح درس  بحث می کنند و نکات جدیدي را براي اجراي بهینه آن مطرح  می سازند 

: فعالیت عملکردي
.را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند طرح درس پیش بینی شده در گروه 
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نحوه انتخاب چارچوب ارزیابی کالسداري دانشجویان معلم : بخش پنجم
تدوین فرم ارزیابی توسط هر کارگروه-
-

: فعالیت یادگیري
.در باره چارچوب ارزیابی کالسداري در کالس بحث می کنند و نکات جدیدي را در این زمینه مطرح  می سازند 

: فعالیت عملکردي
.نحوه اجراي آزمایشی فرم ارزیابی  گروها را مورد نقد و بررسی قرار می دهند 

شروع  کالسداري : بخش پنجم 
)براي نمونه ( کالسداري توسط استاد مربوطه -
ارائه برنامه زمانبندي کالسداري دانشجویان معلم تا آخر ترم آموزشی-
اساس چارچوب گفته شده در بخش هاي قبلشروع کالسداري توسط دانشجویان بر-
ارزیابی توسط همکالسی ها و استاد مربوطه-
ارائه بازخورد توسط همکالسی ها و استاد مربوطه-

تهیه گزارش نهایی:  بخش ششم 
نحوه تدوین گزارش نهایی درس ژیمناستیک-

: فعالیت عملکردي
.می نمایند گزارش کار خود را تدوین و به صورت پوشه کار  ارایه 

نکته
در خاتمه باید گفته شود که کمک کردن و ایمنی یکی از مهم ترین نکات تمرینی محسوب شده که از وظیفه مهم مربیان و 
مدرسان است که از طریق صحیح، کمک کردن و مواظبت را به نوآموزان یاد دهند و براي فراگیري نحوه کمک کردن و ایمنی 

کمک کردن و ایمنی باید همگام با اجراي حرکات پیش . ت ترتیبی پیروي نمد، یعنی از ساده به مشکلباید از اصول متد تمرینا
روند و هر یک از شاگردان باید به نوبه خود طریقه و نحوه کمک کردن را فرا گیرند تا از تصادفات جلوگیري شده و در یادگیري 

.ددکار با آوردنیز سرعت عمل بوجود بیاید و شاگردان را نیز خودکار و م
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راهبردهاي تدریس و یادگیري.7
درکالسدر. استمشارکتیوگروهیصورتبهحل مساله، نقادي و پژوه پاسخ، هاي اصلی شامل پرسش وراهبرد
معلمانتجارببادانشجومعلمآشناسازيدرس ژیمناستیک ومطالعاتگزارشهاينقاديوتحلیلبهتدریسفرایند

یک حرکت ژیمناستیک در هر اسباب مناسب،هايگروهقالبدردانشجومعلمعملی،بخشدر.شودمیدیگر پرداخته
نمونهیا) مدرسهوکالسبهدسترسیدرصورت(واقعی محیطدرآناجرايتدوین طرح درس ورا انتخاب کرده و به

ونقدازودادهارائهکالسبهرامرحلهدرهرخودکارگزارشوپردازندمی)  درس کالسشرایطسازيمشابه(اي 
فراهموآموزشیمحیطدرعملونظرمیانپیوندبرقراري. مشارکت سایر همکالسی هاي خود استفاده می کنند

میدرساینتدریسراهبردهايازمدرستوسطعملکرديفعالیتهايانجامدردانشجویانگروهیمشارکتنمودن
موقعیتهايدردانشجومعلمتوسطمشاورهوراهنمایینظري،دانشبکارگیريومطالبعمیقتردركبهمنجرباشدکه
.خواهدشدمدرسهواقعی

منابع آموزشی.8

)1381( انتشارات مبتکران -مولف،  آمنه رضوي–کتاب ژیمناستیک دختران -
-) برایاستفادهمدرسین،مربیانودانشجویانرشتهتخصصیژیمناستیکوژیمناستهایپیشرفته(ژیمناستیکپیشرفتهدخترانکتاب -

)1385(انتشارات دانشگاه الزهرا -مولف ،آمنه رضوي
)1390( انتشارات اموزش و پرورش -مولف، آمنه رضوي-دختران1کتاب ژیمنا ستیک -
)1393( انتشارات آواي ظهور - مولف، اکبر جهان نیا-پیشرفتهکتاب آموزش ژیمنا ستیک از مبتدي تا-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.9
.در این درس مبتنی بر مشارکت استارزشیابی

در طی یک ترم درحوزه) کالسداري  و ارائه  طرح درس در هر اسباب (به ارزشیابی تکوینی نمره6ارزشیابی،دراین
.یابدمیاختصاص) آزمون تئوري و عملی کالسداري ندر هر اسباب ( پایانی ارزشیابیبهنمره14ژیمناستیک ودرس
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»ورزش هاي رزمی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
متفاوتی ها و دالیل شود که با انگیزهاي گفته میها و فنون مبارزههاي مدونی از تکنیکها و سنتهنرهاي رزمی به سیستم

شوند؛ براي دفاع شخصی، رقابت در مسابقات، سالمتی بدنی و تناسب اندام، سرگرمی و تفریح و همچنین رشد و تعالی تمرین می
گري ذهن به شود که در آن کارکردهاي محاسبهسازي وضعیتی تأکید میدر هنرهاي رزمی ، بر درونی.ذهنی، جسمی و معنوي 

.ه عنوان یک واحد پیوسته به شرایط محیطی و تغییرات آن واکنش نشان دهندتعلیق درآمده تا ذهن و بدن ب
هاي مختلف رزمی ها و تمرینات رشتههاي رزمی شرق آسیا اشاره دارد ، بسیاري از تکنیکاصطالح هنرهاي رزمی بیشتر به رشته

هاي رزمی به میزان خاصی هر یک از رشته. دانهها را در خود جاي دادمشابه است اما هر یک از آنها ترکیب مخصوصی از مهارت
در قرن . ، هماهنگی عضالت و استقامت نیاز دارد )در ناحیه لگنویژهبه(پذیري هاي بدنی شامل قدرت بدنی، انعطافاز توانایی

در برنامه 2000ایم  که در این بین ، تکواندو از سال بیستم شاهد محبوبیت روزافزون هنرهاي رزمی شرقی در جهان غرب بوده
. استهاي المپیک قرار گرفتهرسمی بازي

هاي رزمی اي و یکی از ورزش هاي المپیکی است و داراي بیشترین تعداد ورزشکار در میان ورزشتکواندو یک ورزش رزمی کره
به هنرجویان یاد دهد وتکواندو هنري رزمی و ورزشی است که روش دفاع از خود را به هنرجو آموزش می. در سراسر دنیا است

به معناي پریدن » ته«تکواندو از سه کلمه مجزاي، . دهد که چگونه از دستها و پاهاي خود براي دفاع کردن استفاده کنندمی
، به معناي راه و روش »دو«. به معناي دفاع کردن، ضربه زدن و تخریب کردن با دست» کوان«. ضربه زدن و خرد کردن با پا

چه معناي تکواندو روشی براي مبارزه با پا و دست است ولی محتواي آموزشی و فرهنگی تکواندو بر مبناي اگر. استتشکیل شده
یعنی محل زندگی نامگذاري » دوجانگ«که راه و روش زندگیست بنیانگذاري شده تا جایی که محل تمرین تکواندو را » دو«

احترام، بردباري و صبر، کنترل نفس، شرافت، روحیه : ازعبارت اند» چونگ شین«اصول اخالقی تکواندو یا همان . کردند
.سرسختی و شکست ناپذیري، انجام وظایف در مقابل پدر و مادر، اتحاد و یگانگی ملتهاست

فوائد تکواندو
واندو تک. هاي خودتان را افزایش دهیدکند تا بدن و فکر خوب و سالمی داشته باشید و بتوانید تواناییتکواندو به شما کمک می

هاي نرمش. بخشدهاي بدنی بهبود میاستقامت و قدرت بدنی شما را افزایش داده و سالمتی شما را به واسطه تمرین و نرمش
هاي کششی ساده نرمش. اي بهتري به دست آوریدکند تا قدرت عضالنی و ماهیچهکششی پویا و یکنواخت آن به شما کمک می

هاي تنفسی و تمرکزي آن، دهند و این در حالی است که حاصل تمرینرا افزایش میپذیري بدن و سالم تکواندو، انعطاف
سالمتی و تناسب جسمانی بهتر، هماهنگی بیشتر نتیجه ورزش تکواندو، افزایش انرژي،. باشدهاي سریع و دقیق میالعملعکس

.باشدتر میو طوالنیاین خصوصیات الزمه یک زندگی شادتر . اعضاي بدن و اعتماد به نفس باالتر است
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مشخصات درس
عملی: نوع درس

2: تعداد واحد
ساعت64: زمان درس

یرزميهاورزش: نام درس
. امکان تمرین تکنیکها بدون حریف. کسب آمادگی جسمانی و تناسب اندام: اهداف جسمانی یا فیزیکی

.عصب و عضلهها، هماهنگی بیشتر تمرین در شرایط مختلف ، حمالت و دفاع
بهبود توانایی تمرکز فکر ، بهبود توانایی پردازش تکنیکها ، گسترش خالقیت ، بهبود : اهداف فکري

.قدرت تصمیم گیري در شرایط گوناگون
.کسب آرامش روحی و روانی ، افزایش اعتماد به نفس ،  ایجاد انضباط فردي و گروهی: اهداف روحی

موارد مورد نظر در آموزش تکواندوجلسه آموزشی 16برنامه تمرینی 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

10گرم کردن عمومی جلسات
دقیقه

گرم کردن 
دقیقه15اختصاصی 

مرور آموزشهاي جلسه 
دقیقه25قبل 

آموزش تکنیک جدید 
دقیقه 30

10سرد کردن 
دقیقه

-دقیقه دویدن نرم5جلسه اول
( شامل نرمش عمومی 

گرم کردن از باال به 
پایین یا از پایین به 

حتماٌ باید ترتیب ) باال
.رعایت شود

عضالتی که 
درگیري بیشتري 
دارند به مراتب باید 
تخصصی تر آماده 
شوند مثال عضالت 
همسترینگ ، چهار 
سر ران ، دوقلو، 

کمر و کتف 

چون جلسه اول است 
فقط به آشنایی با رشته 

ر تکواندو و مروري ب
تاریخچه تکواندو 

اینکه چرا .(میپردازیم
لباس سفید داریم و 
این رشته مربوط به 

.کدام کشور است 

شروع آموزش با نحوه 
احترام 

گذاشتن و ورود و خروج 
و احترامات و ایستادنها  
آموزش تقسیم بندي 

باال ( بدن 
وسط ) الگول( 

پایین) ممتونگ(
)اره( 

نحوه مشت کردن دست

ر شامل کشش د
دستها و کتف و کمر 

و پاها و تمام بدن

-دقیقه دویدن نرم5جلسه دوم
نرمش کششی تمام 
بدن و تک تک 
عضالت عمومی شامل 

گرم کردن از باال به ( 
پایین یا از پایین به 

حتماٌ باید ترتیب ) باال
رعایت شود

گرم کردن بیشتر 
توسط کشش هاي 
قویتر پاها ، دویدن 
سرعتی و استقامتی 

ي حرکات و اجرا
کشش پا با راه رفتن 
در تعداد معین مثال 

کشش بعد 10هرپا 

شروع آموزش همراه 
با مرور تاریخچه 

تکواندو 

نحوه ایستادن و راه 
رفتن ساده و برگشت ها 

نشست  بلند (و نشستها 
، نشست ) آب کوبی( 

و ) آب سوگی( کوتاه 
نشست سوار 

)چوچوم سوگی(کاري

شامل کشش در 
دستها و کتف و کمر 
. و پاها و تمام بدن 

شروع انجام 
بدنسازي تخصصی 
با حرکاتی مثله شنا 
و درازنشست هاي 

ساده
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تعویض پا
و اجراي حرکت و 
چرخش کمر و کتف 

-قه دویدن نرمدقی5جلسه سوم 
نرمش کششی تمام 
بدن و تک تک 
عضالت عمومی شامل 

گرم کردن از باال به ( 
پایین یا از پایین به 

حتماٌ باید ترتیب ) باال
رعایت شود

دقیقه اجراي 3
حرکات جنبشی و 
سرعتی و پرتاب 
هاي پا به صورت 

از جلو ، ( مختلف 
پهلو و پشت هرکدام 

)پرتاب10

اجراي حرکات آموزش 
ه  شده جلسه قبل داد

توسط هنرآموز ورفع 
اشکال توسط مربی 

.آموزش مشتها 
ضربات دست شامل 

جیروگیها 
)  مشت پایین ( میشود، 

اجراي انفرادي و دونفره 
همراه با قدم کوتاه و 
بلند و روي نشست 

چوچوم سوگی
آمو زش اجراي ضربه 
( ممتونگ جیروگی 

ضربه به سمت وسط تنه 
و بعد ) جلوي آیینه 

همراه با راه  رفتن
آمو زش اجراي ضربه 

ضربه ( الگول جیروگی 
به سمت باال و صورت 

و بعد همراه )جلوي آیینه 
با راه  رفتن

شامل کشش در 
دستها و کتف و کمر 

.و پاها و تمام بدن 
انجام دراز نشست و 
شنا در ست هاي 

تعریف شده

جلسه 
چهارم

دقیقه دویدن نرم 5
وانجام حرکات کششی 

ساده

دقیقه دویدن 4
انجام . قدرتی 

حرکات کششی 
تخصصی

مرور آموزش هاي 
جلسه قبل و رفع 

اشکال

آمو زش اجراي ضربه پا 
وتمرین ) نریو چاگی  ( 

جلوي آیینه و بعد همراه 
با راه رفتن

کشش تمام بدن و 
اجراي حرکت دراز 
ونشست و شنا به 

صورت دو نفره 
جلسه 
پنجم 

دقیقه دویدن نرم 7
وانجام حرکات کششی 

ساده

دقیقه دویدن 2
انجام . قدرتی 

حرکات کششی 
تخصصی واجراي 
حرکات کششی پا 
کنار دیوار به تعداد 

کشش15هرپا 

مرور آموزش هاي 
جلسه قبل و رفع 

اشکال

شروع آموزش دفاع ها 
دفاعها شامل  ماکی ها (

آموزش و اجراي ) میباشد
دفاع از ( دفاع اره ماکی 

رجا جلوي د) پایین تنه
آیینه و بعد از آن همراه 

آب (با قدم کوتاه 
آب ( و قدم بلند ) سوگی
منظور اجراي ) (کوبی

ترکیبی حرکت میباشد

کشش تمام بدن و 
اجراي حرکت دراز 
ونشست و شنا به 

صورت دو نفره

کشش تمام بدن و آمو زش اجراي دفاع مرور آموزش هاي دقیقه دویدن 2دقیقه دویدن نرم 7جلسه 
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وانجام حرکات کششی ششم 
ساده

انجام . قدرتی 
کششی حرکات 

تخصصی واجراي 
حرکات کششی پا 
کنار دیوار به تعداد 

کشش15هرپا 

جلسه قبل و رفع 
اشکال

دفاع از ( ممتونگ ماکی 
جلوي )قسمت وسط تنه

آیینه و بعد  همراه با راه 
رفتن منظور اجراي 

ترکیبی حرکت میباشد

اجراي حرکت دراز 
و شنا به ونشست

صورت دو نفره

جلسه 
هفتم 

دقیقه دویدن نرم 7
وانجام حرکات کششی 

ساده

دقیقه دویدن 2
انجام . قدرتی 

حرکات کششی 
تخصصی واجراي 
حرکات مشت زدن 
روي نشست جوجوم 

یا نشست ( سوگی 
در ) سوار کاري 

قسمت باال و و سط 
و پایین به صورت 

انفرادي با دو نفره 

مرور آموزش هاي 
جلسه قبل و رفع 

اشکال

دولیو (آموزش ضربه پا 
)چاگی 

ضربه با روي پا اجرا 
.میشود

در حالت رفت و 
برگشت، خوابیده و 
جلوي آینه تمرین 

.میشود

کشش تمام بدن و 
اجراي حرکت دراز 
ونشست و شنا به 

صورت دو نفره

جلسه 
هشتم

دقیقه دویدن نرم 7
وانجام حرکات کششی 

ساده

اجراي کشش هاي 
ختلف در تمام م

عضالت و اجراي 
حرکات کششی پا 
همراه با راه رفتن، 
یک پا یک مرتبه 
کشش پاي بعدي 
دو مرتبه ، تا انتهاي 
سالن در برگشت پا 

عوض میشود

مرور آموزش هاي 
جلسه قبل و رفع 

اشکال

آمو زش اجراي دفاع 
دفاع از ( الگول ماکی 

در جا جلوي آیینه و ) سر
،  بعد همراه با راه  رفتن

منظور اجراي ترکیبی 
حرکت میباشد

کشش تمام بدن و 
اجراي حرکت دراز 
ونشست و شنا به 

صورت دو نفره

دقیقه دویدن نرم 8جلسه نهم
وانجام حرکات کششی 

ساده

اجراي کشش هاي 
مختلف در تمام 
عضالت و اجراي 
حرکات کششی پا 
همراه با راه رفتن و 
اجراي آپ جاگی به 

صورت قدرتی 

آموزش هاي مرور 
جلسه قبل و رفع 

اشکال

آ پ (آموزش ضربات پا 
ضربه با سینه پا ) چاگی 

و همراه با خم و باز 
. کردن زانو میباشد

تمرین جلوي آیینه و بعد 
همراه با راه رفتن

کشش تمام بدن و 
اجراي حرکت دراز 
ونشست و شنا به 

صورت دو نفره

دقیقه دویدن نرم 8جلسه دهم
ی وانجام حرکات کشش

ساده

اجراي کشش هاي 
مختلف در تمام 
عضالت و اجراي 

مرور آموزش هاي 
جلسه قبل و رفع 

اشکال

آموزش رقص پا به 
منظور شروع آموزش 
مبازه، جابجایی هاي 

کشش تمام بدن و 
حرکت دراز اجراي 

ونشست و شنا به 
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حرکات کششی پا 
همراه با راه رفتن 

حرکات کششی .
نشسته به صورت 

دونفره 

عقب رفتن و (مختلف با 
)جلو آمادن

صورت دو نفره

دقیقه دویدن نرم 118جلسه 
وانجام حرکات کششی 

ساده

اجراي کشش هاي 
مختلف در تمام 
عضالت و اجراي 
حرکات کششی پا 
همراه با راه رفتن 

حرکات کششی .
نشسته به صورت 

دونفره

مرور آموزش هاي 
جلسه قبل و رفع 

اشکال

آموزش ضربات ترکیبی 
مشت ها  همراه (دست 

)با قدم ها و دفاع ها 

بازي گروهی 

دقیقه دویدن نرم 128جلسه 
وانجام حرکات کششی 

ساده

اجراي کشش هاي 
مختلف در تمام 
عضالت و اجراي 
حرکات کششی پا 
همراه با راه رفتن 

حرکات کششی .
اولوگیها 

مرور آموزش هاي 
جلسه قبل و رفع 

اشکال

آموزش ضربات و دفاع 
ترکیبی دست و پاهاي 

بازي گروهی 

دقیقه دویدن نرم 138جلسه 
وانجام حرکات کششی 

ساده

اجراي کشش هاي 
مختلف در تمام 
عضالت و اجراي 
حرکات کششی پا 
همراه با راه رفتن 

حرکات کششی .
نشسته به صورت 

دونفره

مرور آموزش هاي 
جلسه قبل و رفع 

اشکال

آموزش اجراي خط اول 
تگوك ایل( فرم یک 

)جانگ

بازي گروهی 

دقیقه دویدن نرم 148جلسه 
وانجام حرکات کششی 

ساده

اجراي کشش هاي 
مختلف در تمام 
عضالت و اجراي 
حرکات کششی پا 
همراه با راه رفتن 

حرکات کششی .
نشسته به صورت 

دونفره

مرور آموزش هاي 
جلسه قبل و رفع 

اشکال

آمو زش اجراي خط دوم 
فرم یک 

بازي گروهی 

اجراي کشش تمام آمو زش اجراي  خط مرور آموزش هاي اجراي کشش هاي دقیقه دویدن نرم 158ه جلس
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وانجام حرکات کششی 
ساده

مختلف در تمام 
عضالت و اجراي 
حرکات کششی پا 
همراه با راه رفتن 

حرکات کششی .
نشسته به صورت 

دونفره

جلسه قبل و رفع 
اشکال

سوم فرم یک و تمام 
کردن فرم 

عضالت  

دقیقه دویدن نرم 168جلسه 
وانجام حرکات کششی 

ساده

اجراي کشش هاي 
مختلف در تمام 
عضالت و اجراي 
حرکات کششی پا 
همراه با راه رفتن 

حرکات کششی .
نشسته به صورت 

دونفره

مرور آموزش هاي 
جلسه قبل و رفع 

اشکال

آزمون ارتقاء کمربند از 
با اجراء ( سفید به زرد 

ا فرم یک و اجراي ضرب
آپچاگی ، آپ ( ت پا 

نریو چاگی  آ پ دولیو 
)چاگی

اجراي کشش تمام 
عضالت  
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»2آمادگی جسمانی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

آمادگی جسمانی اصطالحی بامفاهیم وسیع است که براي افراد مختلف معناي متفاوت دارد در نتیجه بیان یک تعریف 
توانایی اجراي کار عضالنی به صورت (سازمان بهداشت جهانی آمادگی جسمانی را .نیستدقیق از آن کار ساده اي

توانایی انجام فعالیتی روزانه با (تعریف نموده است وانجمن آمادگی جسمانی آن را بصورت ) رضایت بخش 
رو شدن با موارد قدرت،هوشیاري ،بدون خستگی بی مورد و لذت بردن از سرگرمیهاي اوقات فراغت و توانایی رو به 

از آنجا که زندگی امروزي ،به هزینه انرژي کمتري نیاز دارد و انسان نیز .بیان کرده است)اضطراري پیش بینی نشده 
اوقات فراقت خود را به صورت غیر فعال می گذراند،بعضی محققان غیر از موارد اشاره شده در باال،سه دلیل دیگر را نیز 

:جسمانی بیان داشته اندبراي برخورداري از آمادگی 
مانند بیماري هاي قلبی ، فشار خون،دیابت،پوکی استخوان (کمک براي پیشگیري از بیماریهاي ناشی از کم تحرکی.1

و مانند آنها
رسیدن به حداکثر توان ذهنی.2
داشتن احساس خوشایند و سبک بالی و با انرژي بودن .3

رداري از یک انرژي پویا وسرزنده است که نشان دهنده سالمت بنابراین به طور خالصه آمادگی جسمانی برخو
توسعه آمادگی جسمانی ، به اجراي بهتر مهارت هاي رشته ورزشی  .سیستمهاي مختلف بدن و کارکرد خوب آنهاست

شما کمک می کند و سطح سالمت شما را افزایش می دهد و تحمل شما را در مقابله با مشکالت باال می برد و 
.ما را در اجراي فعالیت هایی که در طول روز انجام می دهید ، کاهش می دهدخستگی ش

یکی عوامل وابسته به تندرستی و دیگري عوامل : عوامل آمادگی جسمانی را به طور کلی به دو دسته تقسیم می کنند
.وابسته به آمادگی مهارتهاي حرکتی 

بهبود کیفیت عملکرد و مسائل ضروري جهت سالمتی در آمادگی جسمانی مربوط به تندرستی، شیوه زندگی سالم
تنفسی ، قدرت عضالنی، استقامت عضالنی ،انعطاف پذیري و ترکیب بدن –استقامت قلبی . انسان مورد توجه است 

.از جمله عواملوابسته به تندرستی هستند 
سایر فعالیتهاي جسمانی مورد در آمادگی جسمانی مربوط به مهارتهاي حرکتی ، بهبود کیفیت عملکرد ورزشی و نیز

. توجه است که اگرچه جهت حفظ سالمتی انسان ضروري نیست ولی در زندگی روزمره با آنها بسیار سر و کار داریم 
.عوامل این نوع آمادگی ، سرعت، توان، چابکی، سرعت عمل، تعادل و هماهنگی هستند 

به عوامل وابسته به 2و در درس آمادگی جسمانی به عوامل وابسته به تندرستی  1در درس آمادگی جسمانی 
.مهارتهاي حرکتی می پردازیم

براي شرکت در فعالیتها  و رشته هاي ورزشی و کسب موفقیت، غیر از عوامل آمادگی جسمانی پایه یا آمادگس 
ن، هماهنکی و جسمانی وابسته به تندرستی، به انواع و سطوحی از تواناییهاي حرکتی ویژه شامل سرعت، چابکی، توا

سطح هر کدام از . عضالنی یا حرکتی نامیده می شود-آمادگی در این قابلیت ها، آمادگی عصبی. تعادل نیز نیاز است
قابلیتها در این نوع آمادگی، به نوع ورزش و عوامل موثر در اجراي حرکات و مهارتهاي اختصاصی آن ورزش بستگی 

به عنوان مثال یک ورزشکار بسکتبال به . به مهارت حرکتی نیز می گوینددارد و به همین علت به آن آمادگی وابسته
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سرعت و چابکی باالیی نیاز دارد،اما یک ورزشــکار وزنه بردار به قدرت و یک پرتابگر دیســک یا وزنه بیشتر به توان 
. داردج عضالنی احتیا

فت خاصی اجراکنند تا انگیزه و عالقه دانش آموزان معلمان عزیز فعالیت هاي مربوط به آمادگی جسمانی را  باید با ظرا
برنامه ریزي، هدایت، راهنمایی و نظارت خوب شما در تحقق اهداف مورد نظر بسیار حائز . را در پی داشته باشد 

. اهمیت است؛ به طوریکه عدم توجه به موارد مذکور ، رسیدن به اهداف را ناممکن میسازد

مشخصات درس
عملی: نوع درس
2: تعداد واحد

64:زمان درس
ساعت

2آمادگی جسمانی :  نام درس

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

آشنایی با آمادگی جسمانی ومولفه هاي مربوط به مهارتحرکتی-
حرکتیدر زندگی فردي و اجتماعی به منظور آمادگی جسمانی مرتبط با مهارت ) ارتباط ( اهمیت و کاربرد -

آمادگی براي اجراي مهارت هاي ورزشی
توسعه کیفیتهاي مورد نیاز براي اجراي بهتر ورزشها و دیگر فعالیتهاي جسمانی-
تخصصیورزشیرشتهدریابیاستعدادودانش آموزانتواناییهاياستعدادهاوشناسایی-
طراحی برنامه هاي تمرینی-

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك
شناخت و درك 
مفاهیم عمومی و 
مولفه هاي 
مرتبط در زمینه 
آمادگی جسمانی 
و مهارت حرکتی

از مفاهیم عمومی 
آمادگی جسمانی و مولفه 
هاي مربوط به مهارت 
حرکتی  ،شناخت بسیار 
کمی دارد، به طوري که 
قادر به درك تفاوتها و 

آنها نمی شباهت هاي 
.باشد

قادر به درك تفاوتها  و 
شباهت ها و ویژگی هاي 

.مفاهیم می باشد

عالوه بر شناخت و درك 
مفاهیم و مولفه ها ي 
مهارت حرکتی، قادر به 
مقایسه و کاربرد این عوامل 

.و مفاهیم می باشد

مزایا و اهمیت 
آمادگی جسمانی 
و عوامل وابسته 

سالمتی ( به آن 
و مهارت حرکتی 

براي دانش )
آموزان و اقشار 

دیگر جامعه

از اهمیت کلی آمادگی 
جسمانی در تندرستی و 
مهارت حرکتی شناخت 

ولی از هم پوشانی .داشته 
این دو عامل اطالع کمی 

.دارد

از مزایا و اهمیت آمادگی 
جسمانی وعوامل وابسته بر 
روي دانش آموزان و سایر 

ورزشکاران، ( اقشار جامعه  
آگاهی )یماران سالمندان و ب

.کامل پیدا می کنند

از این اصل که هر فعالیت 
ورزشی با توجه به ویژگی 
هایش به سطح متفاوتی از 
هر دو عامل نیازمند می 

.باشد، آگاهی پیدا می کند
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یادگیري 
روشهاي تمرینی 
براي بهبود 

فاکتورهاي 
مهارت حرکتی 
آمادگی جسمانی

هیچ اطالعاتی در مورد 
مختلف روشهاي تمرینی

براي بهبود فاکتورهاي 
مهارت حرکتی آمادگی 

در مورد .جسمانی ندارد
کاربرد این روشها نیز هیچ 

.شناختی ندارد

در مورد انواع روشهاي 
تمرینیفاکتورهاي مهارت 
حرکتی شناخت و اطالعات 
کافی داشته ولی قادر به 
مقایسه روشهاي مختلف 
هر فاکتور و کاربرد آنها 

.آگاهی کمی دارد

ناخت و اطالعات کافی در ش
مورد انواع روشهاي تمرینی 
براي سنین و موقعیتهاي 

.مختلف ورزشکاران دارد

شناخت و 
یادگیري  

آزمونهاي میدانی 
و آزمایشگاهی 

فاکتورهاي 
مهارت حرکتی 
آمادگی جسمانی

آزمونهاي میدانی 
محدودي که مرتبط با 
فاکتور مهارتی آمادگی 
جسمانی می باشد را می 
شناسد ولی هیچ آزمون 
آزمایشگاهی را نمی 

بنابراین قادر به  . شناسد
تعیین سطح فاکتورهاي 
مهارت حرکتی آمادگی 
جسمانی و ارزیابی دانش 
آموزان یاافراد دیگر نمی 

.باشد

از آزمونهاي میدانی و 
آزمونهاي آزمایشگاهی 
مرتبط به فاکتورهاي 
مهارت حرکتی آمادگی 
جسمانی آگاه  و شناخت 

شته و در اجراي دا
آزمونهاي میدانی مهارت 
کافی داشته ولی در اجراي 
آزمونهاي آزمایشگاهی 

.مهارت ندارد

هم در شناخت و هم در 
اجراي آزمونهاي میدانی و 
آزمایشگاهی مرتبط با فاکتور 
مهارت حرکتی آمادگی 
جسمانی مهارت کافی و 
الزم داشته، بنابراین می 
تواند سطح آمادگی جسمانی 

.د مختلف را تعیین کندافرا

طراحی برنامه 
هاي تمرینی 
اصولی  آمادگی 
جسمانی مرتبط 
به مهارت 
حرکتی براي 
افراد مختلف با 
توجه به فاکتور 

سالمتی

قادر به طراحی برنامه 
هاي تمرینی اصولی  نمی 

.باشد

با توجه به اطالعات علمی 
و شناختی که پیدا می کند، 

هاي قادر به طراحی برنامه 
ولی . تمرینی می باشد

مهارت کافی براي طراحی 
برنامه هاي افراد مختلف 
درسنین و شرایط خاص 

.ندارد

با توجه به اطالعات و 
آگاهی هاي علمی قادر به 
طراحی برنامه هاي تمرینی 
اصولی براي  افراد مختلف 
در سنین و شرایط خاص را 

. دارد

آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختار فرصت.2

آمادگی جسمانی: بخش اول
مرور و یادآوري سرفصل هاي آمادگی جسمانی یک-
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:فعالیت یادگیري
مطالعه منابع مربوط و شرکت در مباحث کالسی-
پرسش و پاسخ از سرفصل هاي آمادگی جسمانی یک-

:فعالیت عملکردي
آمادگی جسمانی یک را انتخاب کرده و هر دانشجو به دلخواه و با هماهنگی با مدرس مربوطه کالس موضوعی از -

).این فعالیت تا آخر ترم طول می کشد(سر کالس درس به طور عملی، آموزش و تمرین دهد 

مقدمه اي بر آمادگی جسمانی و مولفه مهارت حرکتی مرتبط به آن:بخش دوم
آشنایی با مفاهیم عمومی در زمینه آمادگی جسمانی و مولفه مهارت حرکتی-

:یادگیريفعالیت 
مطالعه منابع معرفی شده-
مشارکت در بحث هاي کالسی-
پاسخ به پرسش هاي مطرح شده-

توان: بخش سوم
تعریف توان-
آموزش تمرینات قدرتی-
آموزش تمرینات پلیومتریک-
)آزمونهایمیدانیوآزمایشگاهی ( آموزش ارزیابی توان-
تمرینات ترکیبی قدرت و سرعت -

:فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی-
پاسخ به پرسش هاي مطرح شده-
.تمرینات مقاومتی و پلیومتریک را تعریف کرده و با هم مقایسه می کند-

:فعالیت عملکردي
.با توجه به وضعیت خود یا دوست خود یک آزمون مربوط به ارزیابی توان را شناسایی و اجرا کند-
.هاي مختلف ورزشی را با هم مقایسه کنیدنمونه هایی از کاربرد توان در رشته-

دستگاههاي بدنسازي: بخش چهارم
آشنایی و معرفی دستگاههاي بدنسازي،اهداف و کارایی آنها-
آموزش اصول اساسی کار با انواع دستگاهها، نحوه اجرا و هدف هر دستگاه-
آموزش طراحی برنامه با دستگاههاي بدنسازي-
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:فعالیت یادگیري
.دستگاههاي بدنسازي و نحوه کار با دستگاه شناخت کافی دارداز -
.انواع روش هاي تمرینی که براي بهبود فاکتورهاي آمادگی جسمانیآموزش داده شده است تسلط دارد-

:فعالیت عملکردي
ب و براي بهبود یک یا چند فاکتور آمادگی جسمانی، تمرینی را با توجه به روش هاي آموزشی داده شده، انتخا-

.طراحی کرده و سر کالس اجرا کند

چابکی: بخش پنجم

)تعادل پویا، هماهنگی و تمرکزبینایی ( تعریف چابکی و فاکتورهاي وابسته به آن -
)عمومی و اختصاصی (انواع چابکی-
)تیپ بدنی، سن، جنسیت و قد ( عوامل موثر بر چابکی-
)آزمونهایمیدانیوآزمایشگاهی ( ارزیابی چابکی-

:الیت یادگیريفع
مشارکت در بحث ها و تمرینات کالسی-

:فعالیت عملکردي
.یک برنامه تمرینی چابکی طراحی کرده و در کالس اجرا کند-

ایروبیک : بخش ششم
)به طور کلی و عمومی ( معرفی ایروبیک و آشنایی  با مفاهیم و اصطالحات ایروبیک -

:فعالیت یادگیري
.اصطالحات آن بدست می آوردشناخت کلی از ایروبیک و -

:فعالیت عملکردي
.یک جلسه کالس را با حرکات ایروبیک گرم می کند-

سرعت و عکس العمل: بخش هفتم
)زمان عکس العمل و زمان حرکت ( تعریف سرعت و اجزاء سرعت -
)ارثی و محیطی(عوامل موثر در سرعت -
آموزش تمرینات متنوع براي توسعه سرعت-
)آزمونهاي میدانی و آزمایشگاهی ( رعت و عکس العمل ارزیابی س-

:فعالیت یادگیري



٢١٥

حضور فعال در تمرینات و مباحث کالس-
.قادر به مقایسه مولفه هاي  سرعت ، عکس العمل و چابکیمی باشد-

:فعالیت عملکردي
.را کنیدبرنامه تمرینی براي بهبود سرعت و عکس العمل خود طراحی، و در کالس به طور عملی اج-
.برنامهتمرینی براي توسعهسرعتوعکسالعمل یک یا چند  رشته ورزشی طراحی کنید-

تعادل:بخش هشتم
) ایستا و پویا ( تعریف تعادل و انواع تعادل -
آموزش تمرینات متنوع براي توسعه  انواع تعادل-
)آزمونهاي میدانی و آزمایشگاهی ( ارزیابی تعادل -

:فعالیت یادگیري
حضور فعال در تمرینات و مباحث کالسی-
.از تعادل و عوامل وابسته به  آن آگاهی دارد-

:فعالیت عملکردي
.کاربرد انواع تعادل را در رشته مختلف ورزشی مقایسه می کند-
.یک برنامه تمرینی براي توسعه تعادل خود طراحی و اجرا کند-

هماهنگی: بخش نهم
ر بر آن تعریف هماهنگی و عوامل موث-
آموزش تمرینات متنوع براي توسعه هماهنگی-
)آزمونهاي میدانی و آزمایشگاهی ( ارزیابی هماهنگی -

:فعالیت یادگیري
حضور فعال در تمرینات و مباحث کالسی-
.عوامل موثر بر هماهنگی را می شناسد-

:فعالیت عملکردي
.ن طراحی و اجرا کنیدیک برنامه تمرینی براي توسعه هماهنگی خود یا دوستانتا-

نکته
همانطور که می دانید فاکتورهاي آمادگی جسمانی با هم همپوشانی داشته و از آنجائیکه این واحد به طور عملی در طول یک 

بنابراین مدرس باید تمرینات متنوعی  از ترکیب محتواي درسی آمادگی . ترم و در ادامه آمادگی جسمانی یک  اجرا می شود
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یک که در سرفصل خودش توضیح داده شده با سر فصل هاي آمادگی جسمانی دو که در باال  شرح داده شده را در هر جسمانی 
.جلسه برنامه ریزي کند تا به اهداف مورد نظر برسد

یرند، باید یاد آور شویم که این دانشجویان معلمان آینده می باشند و از همین ابتدا باید نحوه کالسداري و تدریس را فرا گ
.بنابراین مدرس مربوطه باید در  هر جلسه،  بخشی از زمان  کالس را به کالسداري دانشجویان اختصاص دهد

راهبردهاي تدریس و یادگیري.3

دانشجوي این درس موظف . شودجانبه استاد ـ دانشجو انجام میهاي کالس درس با مشارکت همهدر این درس، آموزش
همچنین، دانشجویان حق . شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث و کالسداري شرکت نمایداست بر اساس برنامه اعالم

گردد و به صورت عملی نیز مورد در همه جلسات درس، چند مبحث به صورت نظري ارائه می. دارند به طرح پرسش بپردازند
زامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصتهاي یادگیري خارج برقراري ارتباط میان آموخته هاي کالسی و ال. گیردتمرین قرار می

از محیط آموزشی،برقراري پیوند میان نظر و عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام 
گیري فعالیت هاي عملکردي توسط مدرس از راهبردهاي تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیق تر مطالب وبکار

.دانش نظري، راهنمایی و مشاوره توسط دانشجو معلم در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد شد

منابع آموزشی.4

کتاب آمادگی جسمانی  تالیف دکتر عباسعلی گائینی و دکتر حمید رجبی، انتشارات سمت-
 )1393(

)1395(کتاب راهنماي فیتنس از مبتدي تا پیشرفته     تالیف هیربد چوبک، انتشارات علوم ورزشی -
اسماعیل -نخعی نیازي-کتاب طراحی تمرینات قدرتی پاول کالینز، ترجمه سید علی حسینی-

)1391(نژاد، انتشارات حتمی عباس

کتابآزمونهاي سنجش آمادگی جسمانی، مهارتی و روانی ورزشکاران نخبه رشته هاي مختلف ورزشی-
)1390( انتشارات حتمی –تالیف قراخانلو، کردي، گائینی، علیزاده، واعظ موسوي، کاشف و رجبی 

مترجمین، محمدرضا حامدي نیا، امیرحسین حقیقی و -اکتاب تئوري و روش شناسی تمرین             تئودر بومپ-
)1391(انتشارات حتم -علیرضا صفرزاده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

)فعالیت هاي یادگیري و عملکردي، کالسداري و حضور فعال در فعالیت هاي کالس( نمره10ارزشیابی تکوینی  -
و تمریناتی که در طول ترم اجرا می شود، آزمون گرفته شود، البته مدرسان با توجه به کارها( نمره10ارزشیابی پایانی-

) دقت فرمایند که هم تکنیک و هم رکورد مد نظر قرار گیرد 
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»محلیبومیبازیهاي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

غنی هموطنان شریف در به جهت تحکیم وحدت بین اقوام مختلف کشور عزیزمان و ارج نهادن به آداب، سنن و فرهنگ
تربیت . سراسر کشور الزم است براي شناساندن این سوابق گرانبهایی کهنزد هر طائفه وجود دارد از جهات گوناگون تالش شود

بدنی به نوبه خود از درگاه بازیها و فعالیتهاي بدنی می تواند ضمن تایید اینکه ملت ما از دیرباز براي این جنبه مهم از زندگی 
برنامه هایی داشته است تبادل شناخت درستی از فرهنگ، رسوم ونحوه گذران اوقات فراغت هرکدام از اقوام باتوجه به مردم 

.شرایط محیطی و آب و هوایی آنها داشته باشد و حتی این فعالیتهارا در جامعه رواج دهد
مشخصات درس

عملی: نوع درس
1: تعداد واحد
32(جلسه 16: زمان درس

)ساعت
---- : یازپیشن

گروهی: نحوه آموزش
تعداد مناسب دانشجویان 

تا 15: براي تشکیل کالس
نفر20

بازیهاي بومی محلی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.شناخت نسبی از فرهنگ، آداب و سنن اقوام مختلف کشور دارد.8
.و بازیهاي هر منطقه آشنایی پیدامی کندبا فعالیتهاي ورزشی.9

.با شرایط محیطی و اقلیمی مختلف کشور آشنایی دارد.10
با شناخت به این فعالیتها از اینکه مردم کشورش در گذشته براي اوقات فراقت خود در جاي جاي .11

ی به کشور برنامه هاي سالم و با نشاطی داشته اند به هموطنان و کشورخود می بالد و این بالندگ
.وحدت ملی می افزاید

دانشجو معلم با توجه به تواناییها ، قابلیتهاي جسمانی، عالقه، توجه وتالش خود هرکدام از مالکهاي 
. مربوطه را در یکی از سطوح انجام خواهد داد

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
آشنایی با :شایستگی اساسی

انواع بازیهاي 
محلی- بومی

بازیهاي اقوام نمونه اي از 
.مختلف را می شناسد

با اشتیاق به اجراي 
اینگونه بازیها در کالس 

.مشارکت دارد

با توجه به تحقیق و 
مطالعاتی که در این زمینه 
انجام میدهد می تواند بازي 
جدیدي از یکی از استانها را 

.در کالس ارائه می دهد
آشنایی با 

فرهنگ 
اقوام مختلف 

کشور

با فرهنگ، آداب و سنن 
اجتماعی اقوام مختلف 

. آشنایی دارد

براي شناخت بیشتر 
جوامع مختلف کشور 
تالش و مطالعه می کند 
و براي آنها ارزش و 

.احترام قائل می شود

دالیل فرهنگی بازي جدید 
ارائه داده شده را بررسی 
نموده و بعنوان تاریخچه 
بازي که می خواهد به 

رح می کالس ارائه دهد مط
کند و به دیگران در این 
زمینه اطالعات مناسب را 

. می دهد
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استجلسه16محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان 
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الزم به تاکید است طی جلساتی که زمانبندي می شود تا آشنایی و معرفی بازیهاي استان بخصوصـی توسـط فـرد یـا     
افرادي به کالس ارائه گردد انتظار میرود در ارتباط با خرده فرهنگها، مسـائل اجتمـاعی، ویژگیهـا و فضـائل رفتـاري،      

اگــر امکـان دارد و دانشــجویان از  . ارائــه نماینـد شـرایط طبیعـی و اقلیمــی اسـتان مربوطــه اطالعـاتی را بــه کـالس     
شهرستانهاي متفاوت در کالس حضور دارند بهتر است هر کدام معرفی بازیهاي منطقه زندگی خود را عهده دار شـوند  

. تا گویش ها و اصطالحات موجود را بهتر بتوانند اجرا نمایند
مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

ــانی نظــري  اول ــان مب ــی درس و بی معرف
درس 

بیان انتظارات از دانشجو معلم بعنـوان  
کار کالسی

در این جلسه آموزشگر مبانی نظري این درس را به دانشـجو معلمـان آمـوزش مـی     
:دهدکه عبارتند از

فـرق  تعریف بازي از دیدگاههاي مختلـف، نقـش بـازي در دوران کـودکی،    -
ــاثیرات مخت  ــازي و ورزش، نقشــهاو ت ــر شخصــیت، روان و  ب ــازي ب ــف ب ل

سازندگی کودکان،  اهداف بازي، رعایت کردن نکات ایمنی هنگام اجـراي  
... .بازیها و

همچنین انتظارات خود را طی نیمسال براي آنها روشن میکند بهتر است -
بخشی از کار آموزش را بعنوان تکلیف کالسی کـه پیـاده کـردن بازیهـاي     

ه به قومیـت و اصـلیت خـانوادگی آنهـا و     اقوام مختلف می باشد را با توج
.بصورت داوطلبانه بعهده دانشجو معلمان واگذار نماید

این ارائه و تکلیف کالسی به منزله فرصت دادن بـه یادگیرنـده اسـت کـه در آینـده      
.بعنوان معلم تربیت بدنی باید آنها را اجرا نماید

ــوام   دوم ــازي از اق ــد ب ــودن چن ــاده نم پی
مختلف 

جلسه براي اینکه سـواالت و ابهامـات دانشـجو معلمـان جهـت اجـراي کـار        در این 
کالسی رفع گردد و با چگونگی پیاده کردن بازیها آشنا شوند آموزشـگر چنـد بـازي    
متفاوت از استانهاي مختلف کشور را با بیان مختصري از فرهنگ و شـرایط اقلیمـی   

.در کالس پیاده می کند
ــازي از   سوم ــد ب ــودن چن ــاده نم ــوام پی اق

مختلف
تسلط و اشراف آموزشگر طی این جلسات بگونه اي باید باشد کـه دانشـجو معلمـان    
بدانند در جلسات بعدي که بازي را معرفی می کنند طی مطالعـات گسـترده اي آن   

.را انتخاب نمایند و به کالس ارائه دهند
آشنایی با بازي ها و ورزش هاي بومی چهارم

شرقیو محلی استان آذربایجان 
به صالحدید آموزشگر و با توجه به شرایط کالس و بـدلیل نزدیـک بـودن فرهنـگ،     
شرایط اقلیمی،  زبان و اصطالحات مشترك چند نمونـه از بازیهـاي ایـن دو اسـتان     
پهناور را می توان در یک جلسه معرفی نمود و در جلسات باقیمانده استانهاي دیگر 

.را معرفی نمود ها و ورزش هاي بومی آشنایی با بازي پنجم
و محلی استان آذربایجانغربی

آشنایی با بازي ها و ورزش هاي بومی ششم
و محلی استان مازندران

بهتر است با صالحدید آموزشگر و با توجه به شرایط کالس و بـدلیل نزدیـک بـودن    
فرهنگ، شرایط اقلیمی،  زبان و اصطالحات مشـترك چنـد نمونـه از بازیهـاي ایـن      
استانها را در یک یا دو  جلسه معرفی نمودو در جلسات باقیمانده استانهاي دیگـر را  

آشنایی با بازي ها و ورزش هاي بومی هفتم
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.معرفی نمودو محلی استان گیالن

آشنایی با بازي ها و ورزش هاي بومی هشتم
و محلی استان گلستان

آشنایی با بازي ها و ورزش هاي بومی نهم
و محلی اسـتانهاي خراسـان شـمالی،    

رضوي و جنوبی

بـودن فرهنـگ،   به صالحدید آموزشگر و با توجه به شرایط کالس و بـدلیل نزدیـک   
شرایط اقلیمی،  زبان و اصطالحات مشترك چند نمونه از بازیهاي ایـن سـه اسـتان    

.پهناور را می توان در بیش ازیک جلسه معرفی نمود
آشنایی با بازي ها و ورزش هاي بومی دهم

و محلی استان سیستان و بلوچستان
آشنایی با بازي ها و ورزش هاي بومی یازدهم

خوزستانو محلی استان 
آشنایی با بازي ها و ورزش هاي بومی دوازدهم

و محلی استان لرستان
آشنایی با بازي ها و ورزش هاي بومی سیزدهم

و محلی استان کرمانشاه
آشنایی با بازي ها و ورزش هاي بومی چهاردهم

کرمـان،  (و محلی سایر منـاطق کشـور  
....)فارس و

دانشجویانی از استانهاي دیگـر کـه در ایـن طـرح     با توجه به ظرفیت کالس و وجود 
درس مطرح نشده است و با صالحدید آموزشگر می توان براي این جلسـات تعیـین   

.استان نمود
آشنایی با بازي ها و ورزش هاي بومی پانزدهم

سـمنان،  (و محلی سایر مناطق کشـور 
...)یزد 

از مبانی نظري کـه در جلسـات اول تـدریس شـد در     این ارزشیابی بصورت کتبی وارزشیابی پایانیشانزدهم
.درصد از کل نمره را شامل می شود20حدود 

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
شود؛ هـر جلسـه درس   هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و دانشجو معلم انجام میدر این درس، آموزش

.پیاده سازي بازیها را بعهده دارنددانشجو معلمان مشارکت جدي دارند و طبق برنامه بخشی از 
آموزشگر باید به فرهنگ، مسائل اجتماعی، ویژگیها و فضائل رفتاري، شرایط طبیعی و اقلیمـی همـه اسـتانها    
اشراف و تسلط کافی داشته باشد تا بتواند در کالس مشـارکت خـوبی داشـته و بتوانـد اطالعـت تکمیلـی را       

.بموقع ارائه نماید

منابع آموزشی . 4

.انتشارات احرار. بازي و اهمیت آن در یادگیري). 1373. (آذر، رسول-
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.ترجمه جواد آزمون، انتشارات دالوري. بازیهاي جنبشی براي کودکان). 1378. (بارلین، آنالیف، کالیو، نوریت-
.ورزشهاي زنانآکادمی ملی المپیک ایران، ناشر فدراسیون). 1382. (چکیده مقاالت دومین کنگره خاورمیانه اي ایچپر-
-
چاپ هفتم، انتشارات دفتر تحقیقات وتوسعه وزارت آموزش و . بازیهاي دبستانی). 1383. (خاکی، پرویز. پویانفر، علیرضا-

.پرورش
.انتشارات عصر انتظار). 1389. (خدادادي، محمدرسول. عسکریان، فریبا-
گرفتن اطالعات از فدراسیون ورزشهاي روستایی-
ي دبستانی با دیدگاه آموزشی و قهرمانی در دست نشر دانشگاه شهید رجایی آموزش مدیریت بازیها-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
درصد از کل 20این ارزشیابی بصورت کتبی و از مبانی نظري که در جلسات اول تدریس شد در حدود :ارزشیابی پایانی

.نمره را شامل می شود
2یا 1کالسی در اول شروع دوره، زمانبندي می شود و به هر دانشجو معلم اجراي بعنوان تکلیف :ارزشیابی ضمن نیمسال

2بهتر است براي هر دانشجو معلم . بازي محول میگردد که نحوه ارائه، اطالعات و تسلط فراگیر به مبحث سنجیده می شود
درصد از کل 60این بخش .ترفیع گرددمرتبه اجرا در نظر گرفته شود تا اشکاالتی که ممکن است در اجراي اول وجود داشته

.نمره را در بر می گیرد
.درصد از کل نمره به حضور فعال فراگیردر کالس و مشارکت در فعالیتها تعلق می گیرد20

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

آمادگی مدام براي پاسخگویی به سواالت فراگیران
. مشارکت جدي و موثر فراگیران در تمرینات کالس

. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس
احترام به همه اقوام وطن، احترام به فرهنگها و رسوم (رعایت اخالق ورزشی در انجام تمرینات

مختلف، رعایت نظم در کالس، همکاري با دیگر فراگیران، حفظ روحیه جوانمردي و گذشت در 
...).مسئولیت پذیري ورقابتی،تمرینات 
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»پژوهش روایی: 1اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

هاي تربیت معلم امروزه با آن روبرو هستند، خلق فرصت هاي یادگیري است که بر توانایی یکی از چالش هایی که مؤسسات و دانشگاه
اي دانشجو درصورتی که در طول برنامه آموزش حرفه. آموزشی تأثیرگذار باشد/ ر با موقعیت هاي واقعی تربیتیمعلمان جهت رویارویی مؤث

ورند هاي نامعلومی که در آن غوطهمعلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی هاي مورد نیاز براي مواجهه با موقعیت
از آنجا که، روایت هاي شخصی که حاصل تأمالت .آموزان خود منتقل کنندن توانایی را به دانشدست خواهند یافت و قادر خواهند بود ای

کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان از تجربه را ممکن میهاي واقعی کالس درس است فرصت یادگیريدانشجو معلمان در موقعیت
از پیش نیاز برنامه کارورزي این امکان را فراهم می کند تا دانشجویان به شیوة روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و در آینده بتوانند

اي خویش دن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفهاین توانایی براي تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط آموزشی و تربیتی، سهیم نمو
. بهره بگیرند

مشخصات درس
کارگاهی:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

-: پیشنیاز

پژوهش روایی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
/ دیگري را از موقعیت هاي آموزشی/ با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خود

. اي استفاده کنندقرار داده و از این تجربیات براي توسعه ظرفیت هاي حرفه) تأمل(تربیتی مورد واکاوي 

:شایستگی اساسی
pck 3&3- 1کد -

3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

/ با تأمل بر یک روایتتجربهروایت
تجربه جدید آن را در 
قالب یک داستان ساده 
با جزئیات کم روایت 

.می کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در قالب 

و داستانی با جزئیات
پیچیدگی ها روایت می 

.کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در 

و تقالب داستانی با جزئیا
پیچیدگی هایی که 
منعکس کننده احساسات، 
افکار و توالی منطقی آن 

است را  .. ها، روند ها و
.روایت می کند

بر روایت خود تأمل تأمل بر تجربه
ها، کرده و کنش

هاي بر دیدگاه
هاي داستان تأمل شخصیت

با تأمل مجدد بر تجربۀ 
روایت درك / تفکر خود
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واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد حاضر دیدگاه

در موقعیت را در بیان 
تجربیات مورد توجه 

. قرار داده است

می کند و  می تواند با 
ارائۀ شواهدي از یافته هاي 
علمی و پژوهشی از آن 
دفاع کند یا  آنها را با ذکر 
دلیل زیر سؤال برده و نقد 

..کند

خود را از این تأمالت را با 
بهره گیري از یافته هاي 

پژوهشی در قالب / لمیع
دانش قابل عرضه به 

. دیگران ارائه کند

توانسته است داده تحلیل و تفسیر
هاي جمع آوري شده 
را طبقه بندي نموده و 
ارتباط میان طبقات را 
برقرار کند، اما نتوانسته 
آن را تحلیل ساختاري 

.  نماید

توانسته است داده هاي 
جمع آوري شده را تحلیل و 

کند و یافته هاي تفسیر 
خود را با استفاده از نقل 

.قول ها معتبر نماید

توانسته است داده هاي 
جمع آوري شده را تحلیل 
و تفسیر کند و تحلیل و 
تفسیر خود از یافته ها را 
با استفاده از روش هاي 

. مختلف معتبر نماید

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

ماهیت تجربه، یادگیري از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع یادگیري
اي براي پژوهش در عملروایت نویسی وسیله

اي پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه
چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

اهداف پژوهش روایی و کاربردهاي آن 
رواییانواع پژوهش 

: تکلیف عملکردي
اي در قالب یک با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه

.مقاله کوتاه ارائه نماید
البته قالب مذکور قبالً باید ). (ارائه کندها و مراحلش یک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروري با ذکر ویژگی

.توسط استاد توضیح داده شود
ابزار هاي گردآوري اطالعات: فصل دوم

ماهیت اطالعات در پژوهش روایی
ابزار هاي گردآوري اطالعات در پژوهش روایی

یادداشتهاي میدانی از تجربه هاي مشترك-
دفترچه یادداشت هاي روزانه-
مصاحبه ها-
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گوییداستان -
نامه نگاري-
هاي خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته-
سایر منابع-

فرآیند تحلیل داده ها
ها براي تحلیل، آماده کردن داده-
انجام تحلیل هاي مختلف-
هادرك عمیق و عمیق تر داده-
ها و تفسیر معناي کالن بازنمایی داده-

معنا دهی به داده ها
: تکلیف عملکردي

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

یک 
منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته هاي خود را مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از 

. گزارش نماید
کد گذاري: فصل سوم

انواع کدگذاري 
14کد گذاري اولیه-

15مرور کد هاي اولیه-

16کد گذاري محوري-

مرور کد ها و طبقه بندي داده ها-
مفاهیم/ مضامین-
عمق و بینش براي ایجاد ارتباط-

: تکلیف عملکردي
/ فرایند کدگذاري و طبقه بندي را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روي تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و یافته ها

. بینش حاصل از واکاوي تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد
تحلیل ساختاري: فصل چهارم

فرآیند تحلیل ساختاري
ي حذفقاعده-
حذف شدید-

١٤ - Initial/Open coding
١٥ - Selective coding
١٦ - Axial coding
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تعمیم-
ساختن-
قاعده صفر-

: تحلیل سه بعدي
داشتن سایر افراد ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی براي دربرتعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش: تعامل-

هاي آنان و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه
ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات احتمالی استبررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ: تداوم-
ها هاي متفاوت شخصیتاطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه: موقعیت-

: تکلیف عملکردي
را تحلیل و ) معلمان/ همکالسی ها(تجربیات سایرین/ تحلیل سه بعدي مجموعه تجربیات شخصی/ با استفاده از فرایند تحلیل ساختاري

. یافته ها را گزارش کند
اعتبار بخشی : فصل پنجم

روایی و اعتبار در پژوهش روایی
همکاري 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 هاي علمی
چگونه یافته هاي پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟

: تکلیف عملکردي

یافته هاي علمی / دگانهمکاري با شرکت کنن/ یافته هاي حاصل از تکلیف عملکردي در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازي
. پژوهشی اعتبار بخشی نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
مطالعۀ منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگزاري کارگاه آموزشی براي آموزش پژوهش روایی با 

استفاده از راهبردهاي مشارکتی، براي به . رداستفاده از رویکرد توسعه فردي و به کمک واکاوي تجربیات شخصی صورت می گی
.اشتراك گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات کمک می کند

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
)در دست تألیف(پژوهش روایی دکتر عطاران 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
از آنجایی که هدف این درس یادگیري از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر اساس : ارزشیابی پایانی

ارزیابی استاد بر اساس . و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات داراي اهمیت است) توصیف(تحلیل 
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به اشتراك گذاشتن تجربیات نیز / جو در طول و شرکت در سمینار هاي کالسی براي ارائه یافته هامجموعه تکالیف عملکردي دانش
. بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد

اي بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش عملکرد پایانی تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی هاي حرفه
نمره10

نمره 10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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»کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

تولید شده توسط دیگران هاي پژوهشی پذیرش نقش پژوهشی از سوي معلم در کنار دو وظیفۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ استفاده از یافته
این امر بدان معناست که . سازدضرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن میآموزان، و وظیفۀ  آموزش پژوهش به دانش

بینشی به نحوي که باپیش برود، 18فاصله گرفته و به سوي تدریس و عمل فکورانه17معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادي شده
ها و اخذ بازخورد مداوم ها، کاربرد بالفصل یافتهحلاندیشی به یافتن راهپژوهشی مسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف

توانایی جمع آوري سیستماتیک اطالعات درباره، موقعیت هاي بر این اساس،. به اصالح و بهبود فرآیند هاي آموزشی و پرورشی بپردازد
خاص آموزشی، تدریس، و یادگیري دانش آموزان و متعاقباً بکارگیري روش هاي خاصی براي بهبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی 

. دانش آموزان می شود، یکی از شایستگی هایی است که معلمان در آموزش هاي بدو خدمت بایدبه آن دست یابند
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

پژوهش و توسعه : پیشنیاز
2، کارورزي 1اي حرفه

کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه: نام درس

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

با مطالعه و تحلیل گزارش یافته هاي اقدام پژوهی ها توسط معلمان تأثیر آن در بهبود فرآیند یادگیري 
. گزارش کند

تربیتی مطالعه نموده و / یک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشی
وقعیت هاي بعدي طراحی، اجرا و گزارش بازتاب هاي حاصل از این فرآیند را براي بهبود عملکرد در م

نماید 
:شایستگی اساسی

pck&Ck 1-2کد&

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

یافته هاي اقدام تحلیل یافته ها
پژوهی را از نظر تأثیر 

آن بر فرآیند یادگیري   
تحلیل وتفسیر کرده 
اما به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 

اقدامات مطالعه براي 
بعدي ایجاد می کند 

.اشاره نکرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 
یادگیري   تحلیل تفسیر 
کرده و به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 
مطالعه براي اقدامات 
بعدي ایجاد نموده را 

.گزارش کرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
فرآیند از نظر تأثیر آن بر 

یادگیري   تحلیل و 
تفسیر کرده و به 
محدودیت ها و فرصت 
هایی که این مطالعه 
براي اقدامات بعدي ایجاد 
نموده و نحوه بهره گیري 
از این نتایج در عمل 

اي خود را گزارش حرفه
.کرده است

١٧-routinized
١٨ - reflective
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فرآیند کار نشان می چرخه عمل
دهد که در پژوهش 
انجام شده چرخه رفت 
و برگشت میان برخی 
از مراحل رعایت شده 

. است

فرآیند کار نشان می دهد 
که در پژوهش انجام شده 
چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از یافته ها 

.رعایت شده است

فرآیند کار نشان می دهد 
شده که در پژوهش انجام 

چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از اطالعات جمع 
آوري شده، تفسیر و تبیین 
یافته ها در هر مرحله 

.رعایت شده است
گزارش با استفاده از گزارش یافته ها

زبان روایت / روزنگار
نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات 

.نیست

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 

.شده است

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / ارروزنگ

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده براي قرار گرفتن در 
چرخه پژوهش و عمل  

اي شده استحرفه

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

در آموزش و پرورشسطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهشانواع،
عنوان هاي دیگران،معلم بۀعنوان پژوهشگر، معلم بههاي پژوهشعنوان بکارگیرنده یافتهمعلم به(پژوهش در حرفه معلمی -

)مدرس پژوهش به دانش آموزان
اي،اشتراك هاي رشد حرفهفکر و بازاندیشی ، دغدغهبرخورد آزادمنشانه،هم افزایی، ت( هاي معلم محوراستلزامهاي پژوهش-

دانش و تجربیات، مشارکت و کار گروهی ، نقادي و نقد پذیري، تعهد و مسئولیت براي عمل مبتنی بر پژوهش، اخالق 
)…پژوهشی و 

عمل پژوهی و ادراك هنرمندانه معلم-
عمل پژوهی و رشد حرفه اي معلم-

:فعالیت یادگیري
تربیتی / پژوهشی را مطالعه و در قالب یک گزارش یافته هاي خود رابه جهت تأثیر این نوع مطالعات در حل مسائل آموزشی-مقاالت علمی

. یا توسعه علوم تربیتی ارائه نماید
: فعالیت عملکردي

. آن ها را شناسایی و گزارش نمایدبا مطالعه نمونه گزارش هاي اقدام پژوهی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف-
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:بخش دوم 
)تعریف، ابعاد، گستره،ماهیت،( چیستی عمل پژوهی در آموزش و پرورش -

)ضرورت و اهمیتاهداف ، پیامدها،( چرایی عمل پژوهی در آموزش و پرورش-
تاریخچه و خاستگاه هاي عمل پژوهی-
قدام پژوهیهاي موجود در زمینه اها و دیدگاهنظریه-

:فعالیت یادگیري
. مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش هاي ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده-

: فعالیت عملکردي
تهیه یک نوشته انتقادي در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه آن در -

س براي بررسی و نقدکال
:بخش سوم 

چگونگی تشخیص مسئله،-
چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-
روش اجراي مراحل اقدام پژوهی-
چگونگی گردآوري داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی-
باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند اقدام پژوهی-

اقدام پژوهینقش مشورت و مشارکت در -
نقادي و اعتباریابی در اقدام پژوهیارزشیابی ،-

چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی
چگونگی مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهاي اقدام پژوهی-

)هاحاصل از فعالیت عملکردي گروهگزارش(مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس 
: فعالیت عملکردي

پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و تهیه اي از اقدامهایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونهتشکیل کارگروه-
گزارش نقد براي ارائه به کالس

:بخش چهارم 
تدوین طرح و انجام مراحل اقدام پژوهی-

:فعالیت یادگیري
مشارکت در ارزشیابی و نقد طرح اقدام پژوهی دانشجو معلمان و یکایک مراحل اجرایی آن در خالل جلسات متناظر با روند پیشرفت -

در هر مرحله ازتدوین طرح و اجراي آن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارائه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگران ( اجراي طرح
.)کننداده میاستف

: فعالیت عملکردي
: هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیرتشکیل کارگروه-
بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله براي اقدام پژوهی-
تدوین طرح -
انتخاب روش و تدوین مراحل -
گردآوري داده ها مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتن ابزار -
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باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند -
ربط انجام مشورت و جلب مشارکت  افراد ذي-
نقادي و اعتباریابی فرایند و نتایجارزشیابی ،-
اخذ بازخورد، اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا بهبود امر مورد پژوهش-
راحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهامستند سازي، ثبت و ضبط م-

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

در کالس  در خالل . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
به تناسب ( نقادي گزارش هاي مطالعات اقدام پژوهی معلمان اصول، روش و مراحل اجراي اقدام پژوهی به تحلیل وبیان فلسفه، مبانی،

.شودو آشنا سازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می) رشته آموزشی دانشجو معلمان  
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به می) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(کامل اقدام پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندمشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میکالس ارائه داده و از نقد و

منابع آموزشی. 4
- :منبع

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي با یکدیگر همکاري و شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این ارزشیابی به صورت مداوم . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. مشارکت دارند
گیرد و بر ارزیابی توسط خود صورت می- شوداو گردآوري می19کارکه در پوشه–و بر اساس فعالیت هاي انجام شده توسط دانشجو 

. شوداي میدانشجو تأکید ویژه
نمره به آزمون 8نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و 8نمره ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  پایانی اختصاص می یابد 

سایر نکات
.کنش پژوهی قبل از آغاز کارورزي سه به دانشجویان ارایه شود

١٩ -portfolio
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»درس پژوهی: 3اي حرفهپژوهش و توسعه « سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

درس پژوهی یک رویکرد براي توسعه حرفه اي است که  در ، آن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی ، اجرا و اعتبار یابی آن 
تري براي گفتگوهاي حرفه اي این رویکرد ظرفیت شگرفی براي تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بس. همکاري می کنند 

درس پژوهی، دانش آموزشی محتوا را در معلمان توسعه . گیري در مدرسه فراهم می سازد–در باره آموزش ، تدریس و فرایندهاي یاددهی 
به این . د یادگیري توسعه می بخش–بخشیده و با سازوکارهاي خود ، قدرت و شایستگی معلمان را براي مواجهه با مسایل فراروي یاددهی

اي بطور همزمان توان تخصصی ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این درس، ضمن کار گروهی و درك اهمیت هم افزایی در توسعه حرفه
.خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، دانش فناوري آموزشی توسعه می دهد

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
عتسا48: زمان درس

هـاي  اصـول و روش : پیشنیاز
تدریس

درس پژوهی:3اي پژوهش و توسعه حرفه:  نام درس

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

اي در توسعه ظرفیت ها و توانایی هاي شخصی، و تأثیر آن در شکل با درك نقش مشارکت حرفه
یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه همکار طراحی و اجرا گیري سازمان 

..نماید
:شایستگی اساسی

pck&Ck ــد &1-2کـ

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

افزایی و هم
ايمشارکت حرفه

در فرآیند کار جمعی 
وظایف محوله را 
انجام می دهد اما به 
هنگام قرار گرفتن در 
موقعیت هاي دشوار 
قادر نیست گروه را 

. پشتیبانی کند

در فرآیند کار جمعی 
وظایف و مسئولیت هایی 
را که منجر به حل مسایل 

. گروه میشود را می پذیرد

در فرآیند کار جمعی براي 
پذیرش وظایف و 

ت ها براي حل مسئولی
مسایل گروه استقبال می 
کند و می تواند به هنگام 
قرار گرفتن در موقعیت 
هاي دشوار گروه را 

.پشتیبانی کند
طرح درس 

پژوهی 
براي مطالعه بافت و 

مسئله / زمینه نیاز
شناسایی شده و 
ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نموده اما تحلیل نتایج 
یادگیري دانش 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
مدرسه چشم انداز در سطح

مشارکت نموده و نتایج 
یادگیري دانش آموزان 
نشان دهنده تأثیر عملکرد 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نموده و نتایج یادگیري 
دانش آموزان نشان 
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آموزان نشان دهنده 
تأثیر عملکرد او بر 
شکل گیري یک 

اي براي گروه حرفه
ادامه مشارکت 

.  اي نیستحرفه

د عملکرد او بر بهبو
.مدرسه است

دهنده تأثیر عملکرد او بر 
مشارکت براي توسعه 

اي و بهبود عملکرد حرفه
.مدرسه است

گزارش با استفاده از گزارش
روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات 

.نیست

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، واکنشها، تأمل بر کنش

هاي و رفتارها، دیدگاه
رگیر در موقعیت افراد د

براي بازکاوي عمل و 
تأثیر تصمیمات اتخاذ شده 

/ بر عملکرد دانش آموزان
.مدرسه است

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 

ه و تأثیرات آن بر شد
/ عملکرد دانش آموزان

مدرسه در چرخه پژوهش 
اي و عمل  حرفه

مشارکتی  شده است

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

تمهید شرایط و آماده سازي
مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -
تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-
انتخابی استراتژیک براي  توسعه دانش و شایستگیهاي معلماندرس پژوهی -
ابعاد و گستره درس پژوهی-
فرایند درس پژوهی-
شرایط ، فرهنگ  و حمایتهاي مورد نیاز درس پژوهی -

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را براي شرح . با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد 

.همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح می نماید . بیشتر موضوع مطرح می نماید 
: فعالیت عملکردي
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هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفـه معلمـی و تهیـه گـزارش     تشکیل کارگروه
ه کالس،براي ارائه ب

:فصل دوم 
:چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی 

تشکیل گروه درس پژوهی-
تبیین رویکرد درس پژوهی در گروه-
برنامه ریزي و تدوین جدول فعالیتهاي اجرایی گروه-
انتخاب زمینه پژوهشی براي فعالیت گروه-
تعریف مساله و انتخاب موضوع -
روش هاي نیاز سنجی-
نیازمندیهاي اجراي درس پژوهیپیش بینی شرایط و -

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح مـی  . با مشارکت در بحث موضوعاتی را براي فعالیت درس پژوهی مطرح می کند 

.نماید 
: فعالیت عملکردي

.رتبط با آن را مشخص می کند در قالب کارگروههاي دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع م
:فصل سوم 

چگونگی تدوین طرح  درس مورد پژوهش
تعیین اهداف و سوالهاي پژوهشی

:تدوین طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهاي پژوهشی
ترسیم وضع موجود و مطلوب-
شناسایی تغییرات مورد نیاز -
تعیین هدفهاي درس-
تعیین تجارب و فعالیتهاي یادگیري-
رفتار وروديتعیین -
پیش بینی منابع و وسایل آموزشی-
پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس-
پیش بینی نحوه تفکر و واکنش دانش آموزان به تدریس-
تعیین معیارهاي تحقق هدفها-
تعیین روش سنجش و ارزشیابی -
تعیین چارچوب اجرایی طرح در س پژوهشی-

: فعالیت یادگیري
.و دالیل و اهمیت هر یک از مولفه ها را بر می شمارد. پژوهشی  بحث می کند در باره چارچوب طرح درس

: فعالیت عملکردي
.در قالب کارگروههاي دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نمایند

:فصل سوم 
چگونگی اجراي طرح درس مورد پژوهش
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تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه-
روش و چگونگی مشاهده طرح درستعیین -
تقسیم وظایف اعضاي گروه در حین مشاهده-
طراحی فرمهاي گردآوري اطالعات و مستند سازي مشاهده-

: فعالیت یادگیري
.در باره  چگونگی اجراي طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نکات جدیدي را براي اجراي بهینه آن مطرح  می سازند 

: فعالیت عملکردي
.درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند طرح 

:فصل چهارم
ژرف اندیشی در باره داده ها و شواهد

نحوه انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد-
:تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

تحلیل نتایج یادگیري
تحلیل انگیزش

تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان
طراحی مجدد درس  و اجراي آن

اجراي طرح درس جدید و مشاهده آن
ژرف اندیشی در باره اجراي دوم درس و اصالح نهایی طرح درس

: فعالیت یادگیري
در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجراي طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کنند و نکات جدیدي را در ایـن زمینـه مطـرح  مـی     

.سازند 
: ت عملکرديفعالی

.نحوه اجراي آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند 
چگونگیژرف اندیشی در باره روند اجراي فعالیت گروه: فصل پنجم 

تحلیل نتایج یادگیري، تحلیل انگیزش، (نحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیري  و رشد دانش آموزان)الف 
،)دانش آموزانتحلیل رفتار اجتماعی 

.نحوه تحلیل نتایج مربوط به رشد حرفه اي معلمان عضو گروه) ب
: فعالیت یادگیري

.در باره نتایج فعالیت گروه بر توسعه یادگیري و رشد حرفه اي خود بحث می کنند 
فعالیت عملکردي

.آموزان و رشد حرفه اي خود می پردازند با ارایه مستندات الزم به جمع بندي از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیري دانش 
تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهاي گروه درس پژوهی:  فصل ششم 

ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی-
روش هاي اشاعه و انتشار دستاوردهاي گروه-
نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري
.می کنند در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث
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: فعالیت عملکردي
.گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

در کالس  در فرایند . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
و آشنا سازي دانشجو معلمان با ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( س پژوهی تدریس به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات در

.شودتجارب معلمان درس پژوه پرداخته می
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین برنامه دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

)  مشابه سازي شرایط  کالس درس ( یا نمونه اي ) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(درس پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندپردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میمی
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
هاي با یکدیگر همکاري شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این ارزشیابی به صورت . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. و مشارکت دارند
گیرد و بر ارزیابی صورت می- شوداو گردآوري می20کارکه در پوشه–هاي انجام شده توسط دانشجو مداوم و بر اساس فعالیت 

. شوداي میتوسط خود دانشجو تأکید ویژه
نمره 8نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی و 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  ایانی اختصاص می یابد به آزمون پ
منابع آموزشی. 5

. درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، انتشارات جهاد دانشگاهی) 1392(ساکی،  رضا 
درس پژوهی راهنمایی عملی براي مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش مدنی ، ) 1389( استیپانک و همکاران 
انتشارات حکمت علوي

سایر نکات
.انجام می شود 4تدریس درس پژوهی پس از تدریس کنش پژوهی و قبل از اجراي کارورزي 

٢٠  -portfolio
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»1کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به 
تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی مطالعه، 

تربیتی و   عمق -برنامه کارورزي فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته هاي نظري با محیط هاي واقعی آموزشی. باشند
تگی هاي حرفه اي و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس بخشیدن به تجربه هاي پیشین در جهت توسعه شایس

واکاوي تجربیات به عنوان این برنامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاري و .درس را فراهم می کند
وهی و پژوهش روایتی به عنوان روش ؛ و  نیز ابزارهاي سه گانه  اقدام پژوهی، درس پژشکل دهنده عمل فکورانه/عناصر سازنده

تربیتی در سطح کالس /مطالعه مسئله هاي آموزشی. هاي مورد تاکید در برنامه تربیت معلم فکور این هدف را تعقیب می نماید
فرصت هاي یادگیري تدارك دیده . درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه اي معتبر و کسب تجربیات دست اول است

ستادان و بازخوردهاي ارائه شده از سوي آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت هاي واقعی، براي شده از سوي ا
تکنیک ها و فنون / بهره گیري از مبانی نظري. تربیتی تدارك ببیند/ یافتن راه حلهاي قابل دفاع و پاسخ به مسئله هاي آموزشی

انشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه در برنامه کارورزي به منظور دستیابی د
در طول برنامه کارورزي دانشجو  فرصت کسب . ریزي، اجرا و ارزیابی براي حمایت از یادگیري دانش آموزان ضروري است

. ا کسب می نمایداي رتجربه براي درك عمل اثربخش، تأمل بر روي آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه
در کارورزي یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیري روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت هاي آموزشی و تربیتی در 
سطح مدرسه و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت هاي خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی 

/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ ها از موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلماین یافته. ارائه می نماید
روایت هاي دانشجو از موقعیت هاي مختلف مورد واکاوي . تکمیل شود)  با هماهنگی مدرسه(دانش آموزان/ اولیاء/ معلم راهنما

.مستندات علمی گزارش می گرددقرار گرفته و مسئله هاي شناسایی شده با استفاده از شواهد و

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

شناسی تربیتی، روان: نیازپیش
هاي تدریس و اصول و روش

: 1ايپژوهش و توسعه حرفه
پژوهش روایی
مشترك: نحوه آموزش

1کارورزي : نام درس

:واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد / هاي آموزشیبا مشاهده تأملی مسئله

. و مستندات علمی آن را تبیین نماید
. هاي تجربی حاصل از واکاوي روایت ها را ثبت و گزارش نمایدمشاهدات تأملی و یافته

:شایستگی اساسی
pk&CkP 3&2- 2کد-

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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مشاهده 1-3&2
تأملی

توانسته است موقعیت 
تربیتی در / هاي آموزشی

سطح کالس درس و 
مدرسه را با جمع آوري 
اطالعات توصیف نماید 
اما نتوانسته است 
اطالعات را به صورت 
نظام مند تحلیل و تبیین 

. نماید

هاي است موقعیتتوانسته 
تربیتی در سطح / آموزشی

کالس درس و مدرسه را با 
آوري اطالعات به جمع

مند توصیف صورت نظام
نموده و با استفاده از شواهد و 

.مستندات آن را تبیین نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح کالس / آموزشی

آوري درس و مدرسه را با جمع
ند ماطالعات به صورت نظام

توصیف نموده و با کمک شواهد 
مستندات علمی و پژوهشی / معتبر

.یافته هاي خود را ارائه نماید

واکاوي 
تجربیات 

توصیفی هايگزارش
آوري شده از مطالعه جمع

موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی 
را به صورت روایت نقل 
و کدگذاري نموده اما 

-نتوانسته است کدگذاري

ها را در قالب مضامین 
سازماندهی و یافته ها را 

. گزارش کند

-هاي توصیفی جمعگزارش

آوري شده از مطالعه موقعیت 
فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 
تربیتی را به صورت روایت 
نقل و کد گذاري نموده و 

ها را در قالب مضامین گزاره
ها را سازماندهی و یافته

.گزارش نموده است

آوري فی جمعهاي توصیگزارش
شده از مطالعه موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 
صورت روایت نقل و کدگذاري 

ها را در قالب نموده و گزاره
مضامین سازماندهی نموده و با 
ایجاد ارتباط میان مضامین در 

تربیتی / قالب یک مسئله آموزشی
.تبیین نموده است

تدوین و 
ارائه گزارش 

ارائه شده در گزارش 
ساختار کلی گزارش 
نویسی رعایت شده اما 
شواهد و مستندات کافی 

ها ارائه نشده براي یافته
.است

در گزارش ارائه شده ساختار 
گزارش نویسی به صورت 
نظام مند در ثبت و ارائه یافته 
ها رعایت شده است و یافته 
ها به کمک برخی شواهد و 
مستندات پشتیبانی شده 

. است

ش ارائه شده ارتباط میان در گزار
فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 
رعایت شده و یافته ها مبتنی بر 
شواهد و مستندات تجربی و علمی 

.گزارش شده است 

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

ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزي در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزي یک با تأکید بر مشاهده 
، تکالیف عملکردي در طول ترم، برنامه زمان بندي سمینارها در )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(تأملی و روایت نویسی 

شی، و تبیین فرم هاي ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، واحد آموز/ سطح مدرسه و پردیس
هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با (توزیع دانشجویان در مدارس 
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و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه تعامل از نزدیک میان استاد ). تشکیل ستاد کارورزي در سطح استان صورت گیرد
بازخورد به موقع و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت هاي واقعی از 

گفتگو تشکیل سمینار در کلیه هفته ها براي بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و . استلزامات اجرایی برنامه کارورزي است
روایت هاي / مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها. در خصوص بازخورد هاي ارائه شده از سوي اساتید ضروري است

.کندهمقطاران فرصت یادگیري انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم می/ همکالسی ها
: هفته دوم

کارگاه مطالعه موقعیت
: مدرسه بر اساس گام هاي زیر/ وقعیتی در سطح کالس درسم/ مشاهده فیلم تدریس: تکلیف یادگیري

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
هاي اگر، آنگاه، شش کاله با استفاده از تکنیک ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

در یافتن نقطه کانونی... تفکر، اسکمپر
از آنجایی که آموزش این (تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : د

هیه کرده باشد، لذا آموزش این بخش نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطالعه موقعیت بر اساس محور هاي چهارگانه ت
). بخش در جلسه ششم ارائه می شود

:هفته سوم
مشاهده آزاد 

)جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(حضور دانشجویان در مدارس 
ن روز کارورزي از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولی. تجربه اولین روز کارورزي من در مدرسه: تکلیف یادگیري

دانشجو . از زمان آماده شدن براي رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید
این موارد می . در اولین روز کارورزي مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود

رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر تواند شامل
. باشد.... مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با کارکنان مدرسه، معلمان و

:هفته چهارم
مطالعه موقعیت

د از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی تهیه شده از مشاهده آزا) روایت(گزارش هاي 
/ اي متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطارانتشکیل گروه هاي حرفه. مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

محور هایی که گزارش ها . می کنداي تقویتگروه همساالن امکان به مشارکت گذاشتن تجربیات را به عنوان یک مهارت حرفه
: بر اساس آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) دناز زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کر/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

.تفکر و اسکمپر
طرح / بازبینی شواهد جمع آوري شده براي دستیابی به درك عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت(تعیین نقطه کانونی : د

).مسئله
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: هفته پنجم
مطالعه موقعیت

در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد هاي . شواهد بیشتر براي بیان مسئله/ حضور در مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیاز
شواهد / پرداخته و با جمع آوري اطالعات) مدرسه(همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت/ ارائه شده از سوي همساالن

. ش تبیین مسئله تکمیل می نمایدبیشتر گزارش خود را براي یادگیري رو
:هفته ششم

مطالعه موقعیت
آوري شده از گفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع

. مربوط به تبیین مسئلهمرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات . موقعیت مورد مطالعه به تبیین مسئله مبادرت می نماید
)مرور)(بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
)مرور) (شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
کاله با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

)مرور...(تفکر، اسکمپر
). آموزش(تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : ه

نسخه اي از مجموعه فعالیت هاي انجام شده در مطالعه موقعیت به : توسط چه کسی تنظیم می شود؟... شرح تنظیم پوشه کار
منظور همان . ... اي دانشجو ضبط گرددائه شده در محورهاي مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفههمراه بازخوردهاي ار

پورتفولیو -پوشه کار است؟  پرونده توسعه حرفه اي با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان اي
.کفل این امر شودبوده ایم ؟ باید به سمتی برویم که دانشجو خود مت

: هفته هفتم
مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه

موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها : تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي
( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ....) آبخوري، سرویس ها، کالس ها، راهرو هاکتابخانه، زمین ورزش، (

) فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود(شناسایی و تبیین مسئله ......) کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازي، سایت و
اي از توصیف نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(قالب روایت نگاري این گزارش در. پردیس/ ارائه یافته ها در سمینار مدرسه

موقعیت فیزیکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد 
.به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

ارائه شده توسط استاد به منظور درك موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیري گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي: پوشه کار
. دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

: هفته هشتم
پردیس/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه

ازمانی، روش هاي بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار تهیه گزارش از ساختار س: تکلیف عملکردي
فرم (آن در قالب روایت نویسی . در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین

و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و اي از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل نمونه. تنظیم شود) پیوست
.بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
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گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر : پوشه کار
. زان در پوشه کار ضبط گرددیادگیري دانش آمو

:هفته نهم
بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح / تعامالت در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی

مدرسه/ پردیس
ك حاالت در(روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان : تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي

میزان (تعامالت دانش آموزان با یکدیگر ...) روانی دانش آموزان، برنامه ریزي براي ایجاد جو مثبت و سازنده در فضاي کالس و
/ یافته ها در سمینار مدرسه. ،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود....)احترام، همدلی، همکاري و

اي از توصیف تعامالت و روابط عاطفی در سطح نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(رش در قالب روایت نویسی این گزا. پردیس
مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به / کالس درس

.منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
ارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك روابط عاطفی و تعامالت در سطح گز: پوشه کار

.کالس درس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد
: هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم

مدرسه /  ازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیسب/ مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش
جو و فضاي عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد هاي آموزش، : تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: تکلیف عملکردي

ن مباحث، میزان سازماندهی تکالیف یادگیري، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بود
این . شناسایی و تبیین شود...) درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیري، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیري و

اي از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(گزارش در قالب روایت نگاري 
کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد تفسیر آن در کالس بحث

.ارائه گردد
. گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد: پوشه کار

: هفته چهاردهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

ز جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط هاي روایتی  ااي از پژوهشنمونه
استاد مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوي آن در آموزش حرفه اي مراحل تحلیل ساختاري روایت ها 

.  آموزش داده شودمدرسه / بر روي گزارش هاي تهیه شده از سطح کالس درس) بند الف و ب(
تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزي

تحلیل ساختاري روایت ها
کدگذاري باز)1
کدگذاري محوري و انتخاب مضامین )2

قرار نشد از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از ... مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی: تکلیف یادگیري
. محورهاي فوق و جمع بندي یافته ها براي ارائه به کالس

:تکلیف عملکردي
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تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
کالس درس و  کدگذاري آن ها براي یافتن مضامین/ حلیل و واکاوي گزارش هاي تهیه شده از مدرسهت: ب

: هفته پانزدهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

اي از پژوهش هاي روایتی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط نمونه
مدرسه / از کالس درس) بند ج و د(گیرد و مراحل تحلیل ساختاري بر روي روایت هاي تهیه شده استاد مورد بررسی قرار

.  آموزش داده شود
تحلیل ساختاري روایت ها

ارتباط مضامین با یکدیگر)3
تبیین مسئله )4

:تکلیف عملکردي
تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
و واکاوي گزارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئلهتحلیل : ب

/ بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه(سمینار : جلسه شانزدهم
)پردیس

وقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله هاي تبیین شده به همراه در این نشست دانشجویان یافته هاي خود از مطالعه م
. راه حل هاي مبتنی بر یافته هاي علمی ارائه نموده و یافته ها در کالس به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

در این گزارش دانشجو باید . نماینددانشجویان گزارش یافته هاي خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم: تکلیف عملکردي
. یافته هاي خود را از مسئله هاي مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهشی قابل دفاع ارائه نماید

.گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه اي ضبط می گردد: پوشه کار
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

کارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت هاي تقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بهراهبردهاي مس
واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و فردي ارائه 

. می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

باید یافته ارزشیابی پایانی در درس کارورزي یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان: ارزشیابی پایانی
مطالعه شده در دروس (هاي خود از مطالعه موقعیت هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته هاي علمی پژوهشی 

.شوداین جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می. از آن دفاع نمایند) نظري
گزارش هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي سطح ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به : ارزشیابی فرآیند

... میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته هاي جدید، پاسخ به بازخورد هاي داده شده و. مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد
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و مبناي برنامه ریزي کلیه گزارش ها به همراه بازخورد هاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط: ارزیابی پوشه کار
یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و . اي در پایان دوره قرار می گیردبراي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه

. یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد
ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد
: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه
امیتاز 40:   ـ گزارش هاي عملکردي مرحله اي

امتیاز 40:  ائه گزارش پایانیـ تدوین و ار
: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی
بنديتنظیم فهرست و فصل.7
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.8
نگارش ادبی و فنی.9

اعتبار داشتن گزاره ها.10
ظرافت و زیبائی ظاهري.11
صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها.12
عوامل دیداري و هنري مکملارایه نمودارها و .13
هاارائه راه حل ها و پیشنهادهاي برخاسته از یافته.14
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.15
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.16
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»2کارورزي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

و 21هاي علمی، شهودگیري از یافتهیافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهرهرا فرایندي سازمانتدریس اگر 
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزي به جاي تمرکز انحصاري بر آموزش فنون، بدیل و منحصر بههاي بیخالقیت در موقعیت

هاي واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به وقعیتنه با مفعاالنیازمند آن است که دانشجومعلم 
اندوختهپرداخته و با آگاهی انتقادي نسبت به تجربیاتهاي یادگیريموقعیتمنطقی به بررسی / هاي استداللیکارگیري روش

مات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از که به آنان در اتخاذ تصمیردازندیی بپهاوارهبه آفرینش الگوهاي ذهنی و طرحه دش
.ریزي کمک کندتصمیمات جهت برنامه

انجام مکان و زمان خاصچه او در یک و آنهاي شخصی معلم ویژگیاست و باوابسته به موقعیت، تدریس عملی
دانشجومعلم را در تا ، به دنبال آن است 2هاي یادگیري تدارك دیده شده در کارورزي از این رو فرصت. دهد مرتبط استمی

است قرار داده، به آنان )25، فراشناختی24، موقعیتی23اي، رویه22بیانی(که ترکیبی از انواع مختلف دانش دانش کاربرديمعرض 
. بپردازندهاي تربیتیتأمل در باره موقعیتکمک کند تا به 

بازاندیشی در خصوص و بررسی نتایج، مستقیمکسب تجربیات امکان هاي یادگیريطراحی فعالیتدر این برنامه از طریق 
، 26تکالیف اصیل، دانشجو با قرار گرفتن در معرض 2در برنامه کارورزي . را به دست آورندهاي خوددریافتو هاي مختلفدیدگاه
و نهایتاً ) هاي بزرگگروه/هاي کوچکفردي، گروه(مشارکت در فرآیند آموزشرا به طور مقدماتی از طریق تأمل در عملتوانایی

چه درکالس به  درك صحیحی نسبت به آندرس کسب خواهد نمود و هاي یادگیري در سطح کالساجراي مستقل فعالیت
ه شناخت بفرآیند تأملی، به عنوان یک ریزي، اجرا و ارزیابیآگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامه. یابدجریان دارد دست می

.دانشجو کمک خواهد کردسبک تدریس و نوع تفکر، ايگیري حرفهجهت

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

1کارورزي : پیشنیاز
مشترك: نحوه آموزش

2کارورزي : نام درس
:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

، نیازهاي فردي/ مشکالت) درس یا مدرسهدر سطح کالس(مطالعه موقعیت یادگیريبا تداوم . 1
نیازهاي / هایی را براي رفع مشکالتفعالیتکند و بازشناسی/ شناساییبزرگ را / هاي کوچکگروه

. نمایدیادگیري طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی
.نمایدهاي خود را روایت یافتهنموده و واکاويرا آیند آموزشمشارکت در فراز تجربیات خود. 2

:شایستگی اساسی
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

٢١- Intuition
٢٢  -Declarative knowledge
٢٣- Procedural knowledge
٢٤ - Conditional knowledge
٢٥ - Metacognitive Knowledge
٢٦-Authentictask
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3سطح 2سطح 1سطح هامالك

مطالعه 
موقعیت

هاي یادگیري را موقعیتتوانسته است 
. آوري اطالعات توصیف نمایدبا جمع

نیاز را به / اما نتوانسته است مشکل
. کمک شواهد تبیین نماید

هاي یادگیري را با توانسته است موقعیت
مند آوري اطالعات به صورت نظامجمع

نیاز / براي شناسایی مشکل یادگیري
هاي بهینه را با /حلتوصیف نموده و راه
آوري شده از موقعیت کمک شواهد جمع

تبیین نماید

را با هاي یادگیريموقعیتتوانسته است
مندصورت نظامبه آوري اطالعاتجمع

نیاز/ شناسایی مشکل یادگیريبراي 
و هاي بهینه/حلراهتوصیف نموده و 

روش مداخله را با کمک شواهد معتبر و 
.تبیین کندهاي علمییافته

 فعالیت
/ آموزش

یادگیري

فعالیت یادگیري طراحی شده ناظر به 
شناسایی شده در یکی از مسئله / نیاز

) فردي، گروه کوچک، جمعی(انواع 
است، اما گزارش اجرا و ارزیابی نشان 

رفع / دهنده تأثیر گذاري بر حل مشکل
.نیاز نیست

فعالیت یادگیري طراحی شده از انسجام 
برخوردار است و گام هاي اجراي آن به 

ارزیابی از . وضوح مشخص شده است
تأثیرگذاري بر دهنده اجراي فعالیت نشان

فردي، گروه (رفع نیاز در انواع / مسئلهحل
.است) جمعی/ کوچک

فعالیت یادگیري طراحی شده، امکان 
ایجاد انعطاف و اتخاذ تصمیمات آگاهانه 

یادگیري را / ناظر به موقعیت آموزش
فراهم نموده و نتایج ارزیابی از اجراي نیز 

هاي به حلکننده تأثیر راهمنعکس
رفع نیاز در / مسئلهده در حلکارگرفته ش

.است) جمعی/ کوچکفردي، گروه(انواع 

توسعه 
ايحرفه

هاي گزارش عملکرد شامل فعالیت
سال است، اما انجام شده در طول نیم

دهنده اي که انعکاسها به گونهیافته
ها، توانایی/ دالیل موفقیت

اي خود و هاي حرفهمحدودیت
ارائه نشده هایی براي توسعه آن راه

.است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است اما هاي حرفهمحدودیت

اي ارائه راهکارهایی براي توسعه حرفه
.نشده است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها و یافتهسال است شده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است و هاي حرفهمحدودیت

اي راهکارهاي عملی براي توسعه حرفه
.ارائه شده است

تدوین و 
ارائه 

گزارش

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
بندي یادگیري کد گذاري، و طبقه

ها در قالب مضامین و ساختار گزاره
انجام شده،اما شواهد و پژوهش روایتی 

ها ارائه مستندات کافی براي یافته
.نشده است

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش روایتی 
رعایت شده و شواهد و مستندات کافی 

.ها ارائه شده استبراي یافته

هاي موقعیتدر گزارش ارائه شده از
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش 
روایتی رعایت شده و شواهد و مستندات 

.مبتنی بر مستندات تجربی و علمی است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
: جلسه اول
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بندي ها، برنامه زمانهاي یادگیري، شیوه تنظیم روایتمعرفی برنامه کارورزي و تکالیف عملکردي، نحوه طراحی فعالیت
. سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

:جلسه دوم تا شانزدهم

تواند در سطح مدرسه یا جلسات دانشجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزي برحسب مورد میدر طول این
هاي یادگیري که در سطح ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزي از آن. واحد آموزشی تشکیل شود
اول در زمینه یادگیري دست خواهد یافت لذا، ضروري است کند و از این طریق به تجربیات دستکالس درس مشارکت می

آموزان را در سطح نیازهاي تأثیرگذار بر یادگیري دانش/ هاسال اول، مسئلهدانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیم
تدوین نموده و با هدایت هاي یادگیري طراحی و ها را در قالب فعالیتهاي کوچک، گروه کالسی شناسایی و آنفردي، گروه
پاسخ به / به حل مسئله ) به صورت مشترك با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید(معلم راهنما 

گفتگو با . آموزان باشدهیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهاي شناختی یا عاطفینیازها می/ هااین مسئله. نیازها اجرا نماید
اي که منجر شجو قبل و بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجراي فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونهدان

هاي گفتگو قبل و پس از اجراي فرم(بهبود آن باشد/ به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکارهاي ارتقاء
).فعالیت ضمیمه است

توان هاي شناسایی شده از سوي دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میجه به این که مسئلهبا تو: توصیه
. هاي یادگیري به صورت فردي، گروه کوچک، جمعی اقدام نمودهاي مطالعه شده نسبت به اجراي فعالیتبرحسب موقعیت

). هاي یادگیري بر عهده مدرس محترم استین موقعیتگیري در خصوص تقدم و تأخر در اجراي هر یک از اتصمیم
شود در یک هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدرصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله

هاي ه و فعالیتنیازها اقدام شد/ هانشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله
توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود

ها براي ورود به ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه
نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. نظر استاد راهنما اقدام نمایندعرصه با

. گرددمی
: هاي کالسیتکالیف عملکردي براي مشارکت در فعالیت

.ماها با هماهنگی معلم راهنهاي یادگیري و اجراي مستقل فعالیتتهیه طرح براي مشارکت در فعالیت.1
حل مسئله به صورت فردي و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.یادگیري بعدي

حل مسئله به براي گروه کوچک و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، / ي رفع نیازطراحی فعالیت یادگیري برا.3
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیتهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.موقعیت یادگیري بعدي
کالس درس و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم / سطح جمعیحل مسئله در/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.4

ها و ارائه پیشنهادها براي بینیراهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.طراحی موقعیت یادگیري بعدي
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تکالیف عملکردي براي اجرا توسط دانشجو
حل مسئله به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند / نیازطراحی فعالیت یادگیري براي رفع.1

.ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بعديبینیاجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
ر نظر معلم راهنما، تهیه حل مسئله به براي گروه کوچک به صورت فردي زی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.یادگیري بعدي

درس به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، کالس/ حل مسئله در سطح جمعی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.3
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیرش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیشتهیه گزا

.موقعیت یادگیري بعدي
هاي الزامیمحور طراحی فعالیت

آموزانطراحی فعالیت یادگیري براي درگیر نمودن دانش- 
طراحی فعالیت یادگیري براي مرور مباحث - 
هاي کار مشارکتییادگیري براي آموزش مهارتطراحی فعالیت - 
هاي تفکرطراحی فعالیت براي پرورش مهارت- 
طراحی تکلیف یادگیري براي یکی از موضوعات درسی- 
آموزان هاي دانشطراحی فعالیت رفع بدفهمی- 
هاي تحصیلی طراحی فعالیت براي رفع عقب ماندگی- 
)نظمی، عدم رعایت قوانینمثل بی(ی بهبود عملکردهاي عاطف/ طراحی فعالیت براي تقویت- 
هاطراحی فعالیت یادگیري براي سنجش آموخته- 
ها به تشخیص معلم راهنماسایر فعالیت- 

: ساختار طراحی فعالیت ها
پیامد/ هدف- 
هاي اجراي فعالیتگام/مراحل- 

-.....
-....
-....
-.....

منابع آموزشی مورد نیاز/ مواد- 
آموزان در فرایند اجرادانشروش بازخورد دادن به - 
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سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته- 
تهیه گزارش از اجرا

...........
سمینارها

:شودسمینارها در دو شکل اجرا می
بینی شده با مشارکت معلم ها و بر اساس طرح پیشدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي فعالیت: الف

.ریزيدانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامهراهنما براي کمک به 
تر از ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته: ب

.تجربیات کسب شده
انواع سمینارها

سال و الزامیسمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم
ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(نظر به صورت ماهیانه و الزامیها و تجربیات و تبادلارهاي جمعی براي انتقال یافتهسمین

)مدرس
)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
هاي یاگیري با رویکرد شناختی، و به کارگیري راهبردهاي شناختی براي حی فعالیتبرگزاري کارگاه آموزشی براي طرا

ها در سطح درس، رویکرد تجربی براي اجراي فعالیتهاي یادگیري در سطح کالسمطالعه و تحلیل نقادانه موقعیت
ارهاي کالسی و به جمعی، راهبردهاي مشارکتی، براي مشارکت در سمین/ هاي کوچکدرس به صورت فردي، گروهکالس

.بحث گذاشتن تجربیات و ارائه یافته
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

ارزشیابی پایانی در درس کارورزي دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم :ارزشیابی پایانی
ها، شرکت بینیهاي یادگیري و ارزیابی از نتایج بر اساس پیشهاي یادگیري، اجراي مستقل فعالیتراهنما در اجراي فعالیت

هاي خود از در این سمینارها دانشجویان باید یافته. دانشجویانها و تجربیات به سایر در سمینارهاي کالسی براي ارائه یافته
ارائه و ) مطالعه شده در دروس نظري(هاي علمی پژوهشی هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافتهمطالعه موقعیت

. از آن دفاع نمایند
سال و هاي ارائه شده در طول نیمگزارشارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به:ارزشیابی فرآیند

هاي جدید، پاسخ به ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسمینارهاي سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می
... بازخوردهاي داده شده و
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شده در پوشه توسعه ها به همراه بازخوردهاي دادهها از اجراي فعالیتطرح تهیه شده و کلیه گزارش: کارارزیابی پوشه
اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه

. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی
سال مربوط به گزارش بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیم):مامدیر و معلم راهن(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. گرددعملکردي است که از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می
: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

تیاز ام20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی
امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك

هاي ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-
امتیاز30ذکر شده 

با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما -
امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك

. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی
بنديتنظیم فهرست و فصل.17
مفاهیم کلیديارائه مقدمه، هدف و تعاریف و .18
نگارش ادبی و فنی.19
هااعتبار داشتن گزاره.20
ظرافت و زیبایی ظاهري.21
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.22
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.23
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.24
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.25
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.26

شود در هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله
هاي نیازها اقدام شده و فعالیت/هایک نشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود
ورود به ها برايها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه

نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایند
T7)/4ص/3پ(. گرددمی
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: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20):  استاد راهنما(ها ، سمینار)معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
هاي ذکر ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-

امتیاز30شده 
پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارائه گزارش -

امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك
)7,8/7Tصص/3پ(. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
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»3کارورزي «سرفصل درس 
منطق آنمعرفی درس و .1

گیرد و با مطالعه بافت را بر عهده می) دقیقه90/ 45(، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس3در کارورزي
27هاي علمی ارائه شده در برنامه درسیمهارت/ اي که آموزش در آن جاري است، طرح یادگیري را براي آموزش مفاهیمو زمینه

آموزان حساس بوده و عمیقاً با هایی باشد  که نسبت به یادگیري دانشي فرصتطرحی باید دربرگیرندهچنین . نمایدتدوین می
بینی شده در طرح یادگیري نیز ماهیت تکالیف یادگیري و عملکردي پیش. نمایدها ارتباط برقرار میبافت و بستر واقعی زندگی آن

سازي یادگیري فراهم یکپارچهآموزان ارتباط برقرار کند و امکان دید دانشهاي پیشین و جمیان تجربیات و دانستهباید بتواند 
.نماید
تواند به دانشهایی که در بافت و زمینه یادگیري وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزي دانشجو با طرح پرسشبرنامه

هایی براي آغاز شده و با تدارك دیدن فرصتآموزان در به کارگیري دانش و تجربه پیشین و عالیق شخصی آنان کمک نماید 
هاي حاصل از این تجربه براي یافته. یابدآموزان، ادامه میها از سوي دانشفرضیه/ هاها، طرح پرسشبه تجربه گذاشتن دریافت

توجه به این که با-هاآموخته/ شود و نتایجسازي شده به کارگرفته میشبیه/ ها، در موقعیت واقعیرفع بدفهمی/تردرك عمیق
. شودبراي استحکام بیشتر یادگیري به  اشتراك گذاشته می-هاي متفاوتی را دارا هستندفرضیه/ یادگیرندگان امکان طرح پرسش

آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با استفاده از راهبردهاي یادگیري در شرایط جدید به کار در این فرآیند دانش
دانشجو از طریق ثبت ) هاگام(در طی این مراحل . هایی که در فرآیند یادگیري طرح شده پاسخ دهندپرسش/ عالیقبگیرند و به

ها بصیرت بیشتري نسبت به اثربخشی طرح یادگیري و هدایت این هاي تأملی و پاسخ به آنها با طرح پرسشو واکاوي روایت
هاي شخصی، و نحوه سازگار نمودن منديها و توانبر عملکرد خود، ویژگیهاي محیط آموزشی، تأثیر آن فرآیند، درك واقعیت

ها باید بتوانند حس کنجکاوي این پرسش. آوردهاي پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست میهاي خود با موقعیتتوانایی
/ هاي تجربیعمل، آزمون مجدد یافتهاي در کالس، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در هاي مسئلهدانشجو را براي مطالعه موقعیت

گیري و پس از هایی که در فرآیند تصمیمعالوه بر این پاسخ به پرسش. پژوهی محدود فردي برانگیزدرا در قالب کنش... علمی و
عمل اي که در آن دست بهاي و بافت و زمینهساز عمل جدید بوده و دانشجو را در فرآیند توسعه حرفهزمینهشود آن مطرح می

این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردي است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازي در .کندخواهد زد، یاري می
.اي خود در موقعیتی است که در آن دست به عمل زده استسازي درك و فهم، و اصالح عملکرد حرفهعمل، به

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد

ساعت128: درسزمان
: نیازپیش

و طراحی آموزشی2کارورزي 
مشترك: نحوه آموزش

3کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
طراحی، هاي اساسی را شناسایی و طرح یادگیري راکتاب درسی مفاهیم و مهارت/ درسیبا تحلیل محتواي برنامه

ها به موقعیت جدید را مورد آموزان در انتقال آموختهاجرا و ارزیابی نموده، و تأثیرات آن بر نتایج توانایی دانش
.ارزیابی قرار دهد

نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تکیه بر عقالنیت عملی در قالب 
. پژوهی فردي گزارش کندکنش

:شایستگی اساسی

).با توجه به این که سند برنامه درسی معموالً در اختیار معلمان قرار ندارد می توان از کتاب درسی لستفاده نمود(کتاب درسی / برنامه درسی-27
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Ck &pkP 3&2-2کد-
2&1-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

در طرح یادگیري مفاهیم طراحی
هاي اساسی و مهارت

برنامه شناسایی شده اما 
تکالیف یادگیري و 

بینی شده عملکردي پیش
ها و امکانات با محدودیت

موقعیت یادگیري، 
پیشین تجربیات و دانش 

آموزان تناسب دانش
. ندارد

در طرح یادگیري مفاهیم و 
هاي اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف 
یادگیري و عملکردي ناظر 
به بافت  فرهنگی و 

آموزان است اجتماعی دانش
و تجربیات، دانش پیشین و 

آموزان را عالیق دانش
مبناي طراحی قرار داده 

.است

هاي یم و مهارتدر طرح یادگیري مفاه
اساسی برنامه شناسایی شده و فرصت
هاي یادگیري تدارك دیده شده ویژگی

هاي منحصر به فرد  در یک بوم 
را براي پاسخ به دامنه تفاوت28خاص

آموزان مورد توجه هاي فردي دانش
.قرار داده است

هدایت 
فرآیند 

یادگیري

در فرآیند یادگیري 
تکالیف یادگیري و 
عملکردي طراحی شده 
را مطابق پیش بینی اجرا 
می کند و فرایند آموزش 
از انعطاف الزم براي 
متناسب نمودن آن با 
اقتضائات محیط واقعی و 
پاسخ به نیازها برخوردار 

.  نیست

هدایت فرآیند یادگیري از 
انعطاف الزم برخوردار است 

و و تکالیف یادگیري
عملکردي طراحی شده 
متناسب با اقتضائات محیط 

واقعی، نیازهاي ایجاد شده  
در فرآیند یادگیري تعدیل 

.  گرددمی

هدایت فرآیند یادگیري ناظر به تقویت 
سطوح پیچید تفکر است و عدول از 

بینی شده در طراحی تصمیمات پیش
هاي یادگیري متناسب با فرصت

ایجاد اقتضائات محیط واقعی، نیازهاي
شده در فرآیند آموزش براي پاسخ به 

بدیل موقعیت یادگیري مورد شرایط بی
.  گیردتوجه قرار می

توسعه 
اي حرفه

چرخه فرآیندعمل از 
مرحله شناسایی مسئله تا 
بازتعریف مسئله دنبال 
شده است اما گزارش 
مستند به تجربیات کسب 
شده و همراه با 
پیشنهادات عملی براي 

هاي بعدي موقعیت

چرخه فرآیندعمل از مرحله 
شناسایی مسئله تا 
بازتعریف آن دنبال شده 
است و گزارش ارائه شده 

یات کسب مستند به تجرب
شده به همراه پیشنهادات 
عملی براي اقدام بعدي 

.است

چرخه فرآیندعمل از مرحله شناسایی 
مسئله تا بازتعریف آن دنبال شده است 
و گزارش ارائه شده مستند به تجربیات 
حاصل از عمل تأملی در فرآیند کنش 
پژوهی فردي است و منعکس کننده 

سازي در عمل، بهبود درك و مسیر به
و اصالح عملکرد خود در موقعیتی فهم

است که دانشجو در آن دست به عمل 

٢٨- /
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.زده است.نیست

تدوین و 
ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 
رعایت شده اما تحلیل و 

ها مبتنی بر تفسیر روایت
/ شواهد و مستندات متقن

مند براي دفاع از نظام
.ها نیستیافته

در گزارش ارائه شده 
ساختار کار به صورت نظام

مند حاصل ثبت و واکاوي 
ها و متکی بر روایت

عقالینت عملی در فرآیند 
پژوهی فردي است و کنش
ها به کمک برخی یافته

شواهد و مستندات 
. پشتیبانی شده است

در گزارش ارائه شده ساختار کار به 
مند حاصل ثبت و واکاوي صورت نظام

عملی ها و متکی بر عقالنیتروایت
پژوهی است و نتایج در چرخه کنش

فردي نشان از تأثیر تصمیمات در نتایج 
آموزان دارد و این یادگیري دانش

تصمیمات به کمک شواهد و مستندات 
.تجربی و علمی معتبر شده است 

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

بینی شده، شیوه ثبت پژوهی فردي، نحوه تهیه طرح یادگیري با تمرکز بر فرایند پیشمعرفی برنامه کارورزي و فرآیند کنش
بندي سمینارها در سطح تجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان

. ها  و سطوح موفقیتیادگیري و مالكمدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهاي 
:جلسه دوم تا شانزدهم

کتاب (هاي یادگیري براي بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتواي برنامه درسیتهیه طرح
براي (استاد راهنما . استها به موقعیت جدید آموزان براي انتقال آموخته، اجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش)درسی

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز -دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصی
باید بر فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشته باشد و ) موضوعات درسی

فرآیند تحلیل محتواي برنامه. اي ثبت و ضبط گرددحرفهه منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعهبازخوردهاي ارائه شده ب
هاي اساسی براي تهیه طرح یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد درسی و استخراج مفاهیم و مهارت

از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به . گیردراهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می
در طول این . بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نمایدپژوهی فردي پیشاي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنشگونه

در قالب سمینارها بر ... تجربیات وجلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروري است و جلسات بررسی براي بازخورد دادن، انتقال
معلم راهنما قبل و پس / گفتگو میان استاد29فرم پیشنهادي. (تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شودحسب مورد می

).از اجراي طرح یادگیري ضمیمه است
ژوهی فردي از اهمیت زیادي هاي شناسایی شده براي شروع کنش پبا توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله:توصیه

ریزي الزم را به منظور کمک برنامه2و 1شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي برخوردار است لذا، توصیه می

.تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگري قرار گیردها میفرم-29
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فرآیند رفت و برگشت براي . آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایندبه دانشجو براي تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي موفقیت
. هاي متعدد باشدمسئله ممکن است نیازمند طراحیحل

درس متمایز هاي رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسهاي یادگیري تهیه شده احتماالً با روشبا توجه به این که ماهیت طرح
و مدیریت مدرسه باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنمافضاي یادگیري متفاوتی می/ است و نیازمند تدارك منابع و مواد آموزشی

امکانات و همکاري با دانشجو براي / تأمین منابع. هاي یادگیري از سوي استاد راهنما و دانشجو الزامی استبراي اجراي طرح
.شرط تأیید استاد راهنما از سوي واحد آموزشی الزامی استتهیه آن به

: تکالیف عملکردي
طراحی و اجراي طرح کنش پژوهی فردي: الف

طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه کنش پژوهی فرديتهیه )1
)اي که در فرایند کنش پژوهی فردي به دنبال دستیابی به آن استتعیین انتظارت حرفه(تبیین واضح و روشن از مسئله )2
) تربیتی/ آموزشی(ها در موقعیتیشناسایی و تحلیل ظرفیت)3
ها و سطوح عملکرد اهداف به همراه مالك/ سئواالت/ هاتعیین فرضیه)4
) قبل و بعد از عمل(معلم راهنما / طراحی و تدوین طرح عمل در گفتگو با استاد راهنما)5
31و جمع آوري اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا30اجراي طرح یادگیري)6

)و برگشت تا حل مسئلهبه صورت رفت(تأمل درباره عمل انجام شده، تبیین و فهم آن و بازگشت به مرحله اول )7
، جلسات بحث )تأمل قبل، و پس از عمل(هاي شخصی ها، روایتشامل دست نوشته(آوري اطالعات از فرایند اجرا جمع)8

....) آموزان وآموزان، نتایج سنجش از یادگیري دانشهاي دانشو گفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ
هاتحلیل و تفسیر یافته)9

ها و سطوح طرح شده و مالك... ها بر اساس فرضیه؟ سئوال یابندي اطالعات،  تحلیل و تفسیر یافتهطبقهکد گذاري و )10
عملکرد

تهیه گزارش کنش پژوهی فردي )1
طرح یادگیري: ب

طرح یادگیري 
براي تهیه) زمینه یادگیري/ جمعی در بافت/هاي فرديظرفیت(هاي آن مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت

طرح یادگیري
ها ، شناسایی مفاهیم و مهارت)درسیکتاب(درسی تدوین طرح یادگیري بر اساس تحلیل برنامه
بینی شدهطراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي مراحل یادگیري پیش
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح یادگیري

.د این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده استدر صفحه ي بع. 30
در .... سؤاالت یا / هاهاي الف، ب، ج و د پیوست براي پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیري را بر اساس فرم6دانشجو باید -31

.چرخه کنش پژوهی فردي اجرا  نماید



٢٥٣

مدرسه / هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس
ها به موقعیت جدیدآموزان در انتقال آموختهارزیابی از توانایی دانش

:ساختار طرح یاددهی یادگیري
درسیکتاب/ درسیها در برنامهمفاهیم و مهارت
پیامد یادگیري
هاي طرح یادگیريگام/مراحل

برخاسته از آموز بوده و در ارتباط با زندگی روزمره دانشفرصت یادگیري تدارك دیده شده (برقراري ارتباط -
)آموز با آن روبرو استهایی است که دانشچالش/ مسایل

کمک کند یادگیرندهبررسی باشد، به / آزمایش/ قابل تجربهفرصت یادگیري تدارك دیده شده (کردن تجربه-
از / نو بیاندیشدهاي هها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدحلراه/ تا با بروز خالقیت خود به کشف روابط

)هاي خود پاسخ دهدطریق پژوهش به پرسش
مفاهیم و اطالعات کسب شده براي دستیابی به درك عمیق و به فرصت کاربردي نمودن (به کار بستن -

بکارگیري آن براي به دست/ ایجاد ارتباط بین تئوري و عمل: مثل. آموز فراهم شودکارگیري آن توسط دانش
)حل مسئله یا پژوهش انجام شده/ اي در ارتباط با مسئلهحرفهآوردن یک تصور 

ها را در آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنتا حد امکان دانشفرصت یادگیري (گذاشتن به اشتراك-
به تعامل و تلفیق نیاز هاآوري اطالعات و تجزیه و تحلیل آنموقعیتی قرار دهد تا براي انجام پژوهش یا جمع

)افزایی کندایجاد هم/ مطالعه موضوع از زوایاي مختلف کند/ ها و عرضه ان در قالبی جدیدافتهی
ها به موقعیت هاي جدیدي براي به کارگیري و بسط آموختهفرصت(ها  به موقعیت جدید انتقال آموخته-

) جدید فراهم شود
تدارك دیدن فضاي یادگیري/ منابع آموزشی موردنیاز/ مواد
آموزان در فرایند یادگیريازخورد دادن به دانشروش ب
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
هاي ممکن موقعیت یادگیري با مطالعه مجدد تجربیات واکاوي شده در ترم اول و دوم ظرفیت(ها بینیبررسی پیش-

گیري از این ظرفیت براي ورود به را شناسایی نموده و چگونگی بهره) جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد/ فردي(
. مرحله برقراري ارتباط را مشخص نماید

ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت-
...) نیازهاي یادگیري و/ تطبیق با شرایط(اجرا بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند-
بررسی نتایج یادگیري و چگونگی دستیابی به آن-
اي و تجربیات کسب شدهواکاوي فرایند عمل حرفه- 
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گیري از آن در موقعیت بعدي آموزشهاي خود براي بهرهشناسایی نقاط قوت و ظرفیت- 
بعدي اتخاذ تصمیمات براي به کارگیري تجربیات در موقعیت - 

سمینارها
هاي به منظور گفتگو پیرامون ظرفیت: جمعی قبل از طراحی/ گروهی/ جلسات بحث و گفتگوي فردي) الف

و سنجش، ....) مراحل برقراري ارتباط و(هاي یادگیري فرصت/ شناسایی شده در موقعیت و چگونگی پیوند آن با پیامد یادگیري
شود این جلسات توصیه می. یابی به آن استاي که دانشجو به دنبال دستحرفهنحوه هدایت یادگیري در سطح کالس و مقاصد 

.در سطح مرکز یا پردیس تشکیل شود
در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل : جلسات بحث و گفتگو پس از اجراي طرح یادگیري) ب

این جلسات باید به . موزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشدطرح یادگیري، بازخوردهاي ارائه شده در هر یک از مراحل آ
گیري از آن در موقعیت بعدي به اي خود و چگونگی بهرههاي حرفهتري نسبت به ظرفیتدانشجو کمک کند تا تصویر روشن

.شودپذیر میامکانارائه شده از سوي استاد ) در سطه سطح تأمل بر روي عمل(این مهم به کمک بازخوردهاي . دست آورد
:تواند در دو شکل زیر اجرا شودسمینارهاي پس از اجرا می

بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش:الف
براي ادامه کار 

تر از ها و دستیابی به درك عمیقاك گذاشتن تجربیات و یافتهدر سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی براي به اشتر:ب
شود برگزاري پژوهی فردي دنبال میهاي دانشجویان در قالب کنشبا توجه به این که در این ترم فعالیت. تجربیات کسب شده

انتقال تجربیات کمک میسمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی به درك انتظارات و 
اي در اختیار دانشجویان هاي حرفهسمینارها فرصت ارزشمندي را از طریق به اشتراك گذاشتن تجربیات براي کسب مهارت. کند

. دهدقرار می
انواع سمینارها

دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما
ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیها وسمینارهاي گروهی براي انتقال یافته

)استاد
)دانشجویان/ اختیاري و با درخواست استاد(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
هاي تأملی، به کارگیري راهبردهاي شناختی در تحلیل موقعیتراهبردهاي مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده

واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهاي گروهی و فردي 
. گرددارائه می

منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
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دانشگاه : تهران). 1(شگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور راهنماي عملی برنامه کارورزي دان). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن دانشجویان باید در قالب سمینار پایانی صورت می3ارزشیابی پایانی در درس کارورزي :ارزشیابی پایانی

تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل این جلسه می. از نتایج کنش پژوهی فردي ارائه و از آن دفاع نمایندهاي خودیافته
.شودمی

هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به بازخوردهاي داده ها، ارائه یافتهمشارکت در بحثمیزان. گیردسطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... شده و
ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردي به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه کلیه گزارش:کارارزیابی پوشه

اي در پایان دوره قرار هاي حرفهناییهاي بعدي و نیز دفاع از تواریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه
. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی

:هاي هاي ارزیابی طرح یادگیريمالك
هاي یادگیريانعطاف فرصت
انعطاف در فرایند اجرا
هاي یادگیريبه کارگیري مهارت
کر فراخواندن سطوح باالي تف
آموزانتولیدات دانش/ تنوع محصول  یادگیري

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. 32گردداز سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودمیو به شرح زیر محاسبه 100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امتیاز 30:   ايهاي عملکردي مرحلهـ گزارش
امتیاز 30:  پژوهی فرديـ گزارش کنش

امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 
امتیاز از مجموع امتیازها است% 70مبناي قبولی کسب حداقل - 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.27

. در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد-32
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ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.28
نگارش ادبی و فنی.29
هااعتبار داشتن گزاره.30
ظرافت و زیبائی ظاهري.31
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.32
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.33
هاپیشنهادهاي برخاسته از یافتهها و حلارائه راه.34
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.35
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.36
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»4کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

مجري (33ریز درسیبا تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهرود دانشجودر ترم چهارم کارورزي  انتظار می
حل مسایل یادگیري دانش /حاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزي، واحد یادگیري را براي پاسخ به نیاز ها) فعال

با . مه درسی، مورد ارزیابی قرار دهدآموزان طراحی، تولید، اجرا و نتایج آن را در کسب شایستگی هاي پیش بینی شده در برنا
آموزشی و به منظور حفظ استانداردهاي / توجه به ویژگی نظام برنامه ریزي درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت هاي تربیتی

و 35طراحی معکوس مبتنی بر درك اصیل. تدوین می شود34برنامه درسی این فرآیند با استفاده از رویکرد طراحی معکوس
سوي اي که دانشجو را به آنهاي نظري و نحوه بکارگیري آن در عرصه عمل است، به گونهده عقالنی و مؤثر از آموختهاستفا

آغاز ) 36تحلیل کتاب درسی(این فرایند با تحلیل برنامه درسی . کندها براي ساخت معنا هدایت بینند و استفاده از آموختهآنچه می
ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي هدایت فرآیند د انتظار، مالكشده و با تعیین شایستگی هاي مور

ها در آغاز براي تعیین شایستگی. یابدادامه می37یادگیري و کمک به یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و ظرفیت هاي وجودي
شود تا نگاه معلم را همواره بر کند و موجب میروشن شدن تصمیمات معلم براي تعیین مسیري است که یادگیرنده باید طی 

مفاهیم و مهارت  هاي / 38ایده کلیدي"محتوا در چارچوب . شایستگی هاي مورد انتظار برنامه درسی متمرکز نگاه دارد
هم گردد تا در طراحی واحد یادگیري امکان تلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیري فراشود و باعث میمطرح می"39اساسی

"آموزش براي به خاطر سپردن"ي توجه به حافظه و به عبارتی یادگیري از محدوده-در چنین شرایطی فرایند یاددهی. شود

در طی این مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود، .کامالً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماند
و روزمره اي » مسائل کلی«ها و حقایق را به خته هاي پیشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیتبین اطالعات جدید و دانش و آمو

از آنجایی که این شیوه از طراحی نیازمند درهم . کنند پیوند دهند و آن را در زمینه هاي جدید به کار گیرندکه با آن برخورد می
در سطح پایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ تصمیمات باید با نوردیدن مرز هاي دانش و تلفیق موضوعات در برنامه درسی

هاي مستقیم، راهبرد(هاي مختلف مشارکت معلمان در سطح مدرسه صورت بگیرد و در طراحی فرصت هاي یادگیري از راهبرد
در این مرحله ناظر به عمل فکورانه . براي طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي استفاده شود) غیر مستقیم، تعاملی، رشد فردي

ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد یادگیري، یافتن روابط علت و معلولی میان شیوه کار و کاویدن منظم رخداد
. کارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس پژوهی است

مسئولیت ]معلم [براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزش« 12صفحه ( نقش معلم در برنامه درسی ملی -سند تحول بنیادین11هدف عملیاتی -33
).»تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي درسی و تربیتی در سطح کالس درس را بر عهده دارد

34 - backward design
35 - Genuine understanding

. درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد-36
یادگیري و تربیت پذیري و توسعۀ شایستگی هاي خویش به لحاظ ذاتی نقش -در فرآیند یاددهی«12برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه -37

نش آموزان و خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی زمینه درك و انگیزه اصالح مداوم با شناخت و بسط ظرفیت هاي وجودي دا« نقش معلم . »فعال دارد
. »موقعیت آنان را  فراهم سازد

38 - Key idea
دربرگیرنده مفاهیم و مهارت هاي اساسی و ایده هاي کلیدي مبتنی بر شایستگی هاي مورد ]محتوا[(بند دو محتوا 13برنامه درسی ملی صفحه -39

.»ش آموزان استانتظار از دان
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مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

و  طراحی 3کارورزي : پیشنیاز
واحد یادگیري
مشترك: نحوه آموزش

4کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
کتاب درسی واحد یادگیري براي کسب شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه / با تحلیل محتواي برنامه درسی

درسی را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آموزان مورد 
. ارزیابی قرار دهد

اي خود در سطح مدرسه را یافته هاي حاصل از عملکرد حرفهبا ثبت و واکاوي تجربیات در فرایند درس پژوهی،
.گزارش نماید

:شایستگی اساسی
pk&CkP 3&2- 2کد -

3سطح 2سطح 1سطح هامالك1-3&2

در طراحی و تولید واحد طراحی و تولید
یادگیري استاندارد هاي 
برنامه درسی را مورد 
توجه قرار داده است اما 
نتوانسته پیوند میان 
موضوعات مختلف در 
درون یا بیرون حوزه 
یادگیري را مورد توجه 

اي قرار دهد، به گونه
که ایده ارائه شدهه 
منجر به مشارکت 
معلمان در فرآیند درس 

. پژوهی شود

طراحی و تولید واحد در 
یادگیري استاندارد هاي 

برنامه درسی را حول 
مفاهیم و مهارت هاي 

اساسی  سازمان داده و از 
این طریق امکان تلفیق 

موضوعات مختلف در درون 
حوزه یادگیري براي خلق 
فرصت هاي یادگیري را 

این ایده . فراهم نموده است
به دلیل تأثیر گذاري بر 
از یادگیري دانش آموزان

سوي معلمان پایه تحصیلی 
مورد پذیرش قرار گرفته 

.است

در طراحی و تولید واحد 
یادگیري استاندارد هاي برنامه 

درسی را حول ایده کلیدي 
مفاهیم و مهارت هاي اساسی 

سازمان داده است و از این 
طریق امکان تلفیق میان 

موضوعات در درون و بیرون 
حوزه یادگیري را براي خلق 

ي یادگیري فراهم فرصت ها
این ظرفیت  . نموده است

حاصل فرایند گفتگو با معلمان 
در سطح مدرسه کنار آمدن با 

چالش ها، یافتن راه حلها، 
شناسایی نقاط کور و اصالح 

. طرح است

هدایت فرآیند 
یادگیري

هدایت فرآیند یادگیري 
متمرکز بر پرسش 

مسئله نیست و / اساسی
فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده امکان 

مسئله طرح / پرسش اساسی
شده امکان طرح تجربیات 
دانش آموزان را حول ایده 

است و کلیدي فراهم نموده
پاسخ دانش آموزان به 

هدایت فرآیند یادگیري متمرکز 
مسئله طرح / بر پرسش اساسی

اي است که شده است به گونه
امکان به مشارکت گذاشتن 

دانش آموزان حول تجربیات
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طرح تجربیات دانش 
آموزان را براي پاسخ به 
پرسش هاي برخاسته از 
موقعیت فراهم نمی 

.کند

عملکردي / تکالیف یادگیري
پیش بینی شده  نشان 
دهنده درك عمیق آنان 
نسبت مفاهیم و مهارت 
هاي اساسی در درون حوزه 

یادگیري است  

ایده کلیدي و درك عمیق 
مفاهیم و مهارت هاي اساسی 

انعطاف در . را فراهم می کند
فرآیند آموزش موجب شده 
است تا یادگیرندگان خود به 

مسئله هاي / پرسش ها
برخاسته از موقعیت پاسخ 
دهندن و در این رابطه از 
مشارکت  پشتیبانی معلمان در 

. استدوره و پایه نیز برخوردار

در بررسی و واکاوي اي تأمل حرفه
تجربیات در طول دوره 
کارورزي توانسته است 
تجربیات شخصی کسب 
شده در تعامل با 

همقطاران و / معلمان
ارتباط آن با عملکرد 
خود را مورد بررسی قرار 
دهد اما تأثیر آن بر 

خود در عمل حرفه
آینده را تبیین نکرده 

. است

بررسی و واکاوي تجربیات 
در طول طراحی، تولید، اجرا 
واحد یادگیري منجر به 
درك همه جانبه نسبت به 

اي شده ابعاد عمل حرفه
است و توانسته تأثیر 

اي با گفتگوي حرفه
همقطاران را در /معلمان

بهبود عملکرد خود منعکس 
نمایده و بر اساس آن 
تصمیماتی را براي توسعه 

. ذ کنداي خود اتخاحرفه

بررسی و واکاوي تجربیات در 
طول طراحی، تولید و اجراي 
واحد یادگیري با مشارکت 

همقطاران انعکاس / معلمان
دهنده، درك همه جانبه نسبت 

اي است و به ابعاد عمل حرفه
تصمیمات اثر بخشی که 

و 40حاصل خویشتن کاوي
اي با معلمان  گفتگوي حرفه

است را براي بازتعریف سبک 
. خود اتخاذ نموده استتدریس 

٤٠- Self- reflection inquiry
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تدوین و ارائه 
گزارش 

در گزارش پایانی ارائه 
شده داده هاي حاصل 
از عملکرد طبقه بندي 
شده است، اما تحلیل و 
تفسیر آن مبتنی بر 
شواهد تجربی و 
مستندات کافی براي 
دفاع از عملکرد 

اي در فرآیند درس حرفه
.پژوهی نیست

در گزارش پایانی مجموعه 
داده هاي گردآوري شده از 
اجراي واحد یادگیري را بر 
اساس سطح تأثیر گذاري بر 
عملکرد دانش آموزان به 
صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده است و نتایج را با 
استفاده از شواهد مبتنی بر 

اي در تأثیر عملکرد حرفه
ارش فرآیند درس پژوهی گز

. کرده است

در گزارش پایانی مجموعه داده 
هاي گردآوري شده را  براي 
انعکاس قابلیت هاي حرفه اي 
به صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده و یافته هاي حاصل از 
تحلیل و تفسیر اطالعات جمع 
آوري شده را با نگاهی نقادانه 
نسبت به عملکرد حرفه اي 

ر آن بر یادگیري خود و تأثی
/ معلمان/ دانش آموزان

همقطاران در فرآیند درس 
. پژوهی را گزارش نموده است

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

در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجراي برنامه، درك عمیق تري نسبت به توانایی هاي خود، نحوه 
بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در ... برخورد با موقعیت هاي واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و

لذا ضروري است . همقطاران به مرحله اجرا بگذارند/ د هاي یادگیري با مشارکت سایر معلمانفرایند طراحی، تولید و اجراي واح
شیوه ثبت : اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیري، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر

همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، / تعامل با معلمانتجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه 
تدوین، اجرا  و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیري، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندي سمینارها در سطح مدرسه و 

پیامد هاي یادگیري را واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالك ها  و سطوح موفقیت بر اساس 
توصیه می شود در این نشست نسبت به نحوه گروه بندي دانشجویان به عنوان تیم . در یک نشست جمعی به بحث بگذارند

. درس پژوهی براي طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد هاي یادگیري اقدام شود
روش مشارکت . تشکیل تیم درس پژوهی سازمان دادبراي ) حد اکثر(نفر4می توان دانشجویان را در گروه هاي دو تا 

: دانشجویان در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است
استخراج مفاهیم و مهارت هاي اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدي، تولید ) کتاب درسی(مطالعه برنامه درسی .1

. یر نظر استاد تربیتی و تخصصی  انجام می شوداین فعالیت توسط تیم دانشجویان ز. واحد یاگیري
اجراي واحد یادگیري در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور .2

)همقطاران/ معلمان(همزمان و به تفکیک هر عضو گروه 
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دیدن فرآیند آموزش از زوایاي (ه گروهی جمع آوري اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء براي ارائه در جلس.3
این جلسات به . غیر رسمی/ به همراه نتایج ارزشیابی از یادگیري دانش آموزان با استفاده از روش هاي رسمی) مختلف

/ طور مستمر در طول اجرا و بعد از هر جلسه تشکیل و بر روي نتایج بازخورد هاي ارائه شده از سوي همکاران
کل مذاکرات در این جلسات ثبت و ضبط شده و . بود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیري می شودهمقطاران براي به

در نشست پایانی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد 
). 6، 5و 4بند (بررسی مجدد قرار می گیرد

جمع اوري شده در گروه  و نقد و ارزیابی نتایج یادگیري دانش آموزان و تنظیم آن بررسی گزارش مشاهدات و اطالعات.4
)دانشجویان(در قالب گزارش پایانی کل گروه 

بهبود آن براي دستیابی دانش آموزان به / اجرا و ارائه پیشنهادات براي اصالح/ محدودیت ها در طراحی/ تعیین نقاط کور.5
سطح باالتر یادگیري

اي و صورت بندي مجدد د گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درك و پذیرش مسئولیت حرفهتحلیل عملکر.6
...)اي ومیزان تأثیر گذاري بر عملکرد گروه، یادگیري هاي حرفه(اي توسط هر یک از اعضاء هویت حرفه

گیري در خصوص روش هایی که تشکیل نظام مند این نشست ها براي بررسی نتایج یادگیري دانش آموزان و تصمیم .7
تأمل فردي و تأمل گروهی، انعکاس . منجر به بهبود یادگیري همه دانش آموزان می شود، داراي اهیمت است

، چگونه تفکر آن ها تحت تأثیر فرایند عمل مشارکتی ...یادگیري روش ها، اصولی که در کار از آن تبعیت شده است و
.از این بحث ها به کالس هاي درس خود خواهند بردقرارگرفته است، ایده هایی که آن ها

روایت نویسی از مجموعه ایده پردازي ها براي طراحی،تولید، و اجرا، یاداشت هاي شخصی قبل، حین و پس از اجرا، .8
.....نشست ها گروهی، فرایند اجرا

درسه بر عهده استاد راهنما هماهنگی با معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح م
درصورتی که امکان شکل گیري تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان تیم را در سطح . است

. مسئولیت انجام کلیه فعالیت هاي فوق بر عهده این تیم در سطح مدرسه خواهد بود. مرکز تشکیل داد/ پردیس
:جلسه دوم تا شانزدهم

بخش /حد اقل یک فصل(در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیري 
مفاهیم  ( را بر عهده دارد و باید واحد یادگیري خود را حول یک ایده کلیدي که پوشش دهنده محتواي برنامه درسی) کتاب درسی

نفره در سطح 4تا 2طرح تهیه شده پس از بررسی در گروه . راحی نمایداست ط) در کتاب درسی... و مهارت هاي اساسی و
پایه تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می / مرکز به همراه دفاعیه آن در شوراي معلمان دوره/ پرددیس

ایج اجراي آن به شیوه درس پژوهی مورد پایه اجرا و نت/ نظرات معلمان بر روي طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دوره. شود
ها مسیري که دانشجو قصد طی نمودن آن را دانشجو پاسخ به این پرسشدر گفتگو استاد راهنما و . تحلیل و تفسیر قرار می گیرد

ه هاي کلیدي، مفاهیم اساسی، مهارت هاي اساسی کایده: دارد روشن شده و به دفاع از طرح در جلسه معلمان کمک می کند
هاي مورد انتظار تحقق یافته و یادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ چه مدارك و شواهدي بیانگر آن است که شایستگی

هاي جدید به هاي خود را به نحوي معنادار و موثر در موقعیتدانش آموزان به راستی مطالب را فرا گرفته اند و می توانند آموخته
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هاي یادگیري، تکالیف فعالیت(و سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی کار گیرند؟ مالك ها 
به یادگیرندگان کمک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادي صاحب دانش و توانمندي در زمینه اي خاص ) عملکردي

تبدیل شوند؟
براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره -هنماي تربیتی و تخصصیبراي دوره متوسطه مشارکت استاد را(استاد راهنما 

باید بر فرآیند تهیه طرحِ واحد یادگیري و فرآیند درس پژوهی و اجراي آن تا مرحله ) تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی 
اي او ثبت و نشجو در پوشه حرفهتهیه گزارش نهایی نظارت داشته باشد و بازخورد هاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دا

فرآیند تحلیل محتواي برنامه درسی و تعیین ایده کلیدي براي تهیه واحد یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد . ضبط گردد
از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و. نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می گیرد

اي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح درس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح تولیدات دانشجو باید به گونه
کادر مدرسه ضروري است / در طول ترم حضور دانشجو در مدرسه براي تعامل با معلمان. مدرسه اجرا و نتایج آن را گزارش نماید
د دانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارك شرایط براي اجراي واحد یادگیري، و جلسات گفتگو براي بررسی عملکر

. در قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شود... بازخورد دادن، انتقال تجربیات و
شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادي برخوردار نیاز هاي شناسایی شده براي/  مسئله ها/ با توجه به این که سئوال: توصیه

نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر مدرسه در طول اجراي / مسئله ها/ است و این سئوال
ریزي الزم را براي مهبرنا3و 2، 1توصیه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي . این برنامه ضروري است

تعداد واحد هاي یادگیري . کمک به دانشجو براي تهیه طرح درس پژوهی و اجراي موفقیت آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایند
) بخش در کتاب درسی/ یک فصل(تهیه شده و اجراي آن وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل یک واحد یادگیري 

. است
.شرط تأیید استاد راهنما الزامی استامکانات به/ واحد هاي تابعه با دانشجو و مدرسه براي تأمین منابعهمکاري پردیس ها و

: تکالیف عملکردي)1
تهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه درس پژوهی

با مشارکت معلمان) نیاز/ مسئله/ تعریف روشن سئوال(تعیین هدف - 
طراحی واحد یادگیري - 
نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان/ ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیري بر اساس مسئله- 
اجراي واحد یادگیري با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرا- 
اي با آنانتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گفتگوي حرفه- 
اي در فرآیند طراحی، تولید و اجرا ر مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو هاي حرفهبازبینی و بازاندیشی د- 
ثبت و واکاوي تجربیات در طول ترم توسط دانشجو- 
تکالیف عملکردي - 
مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت هاي آن براي تهیه طرح واحد یادگیري- 
مفاهیم و مهارت هاي / ، شناسایی ایده کلیدي)کتاب درسی(درسی تهیه طرح واحد یادگیري بر اساس تحلیل برنامه- 

..... اساسی
تدوین شایستگی - 
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طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي- 
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح واحد یادگیري- 
مدرسه/ هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس- 
. آموزان بر اساس مالك ها و سطوح عملکردارزیابی از شایستگی هاي کسب شده توسط دانش- 

: ساختار طراحی واحد یادگیري
منطق واحد یادگیري )1
شایستگی هاي مورد انتظار)2
ایده کلیدي که واحد یادگیري حول آن سازماندهی می شود )3
....)و/ هاخرده مهارت/ خرده مفاهیم/ اصول/ قوانین(مفاهیم و مهارت هاي اساسی )4
طرح پرسش هاي اساسی )5
)تکالیف عملکردي(مالك هاي سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان )6
تعیین شواهدي براي ارزیابی عملکردي و معیار هاي ارزیابی تولیدات یادگیرندگان )7
)3براساس مراحل یادگیري در کارورزي-سازماندهی فعالیت هاي یادگیري( فرصت هاي یادگیري )8
و مورد نیاز یادگیرندگان براي انجام فعالیت هاي یادگیري و تکالیف ) پایه (هاي مستقیمتعیین اطالعات و مهارت)9

عملکردي
تجربیات خارج از کالس درس براي انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی تعیین محدوده ي)10
نتعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت هاي یادگیري و تکالیف عملکردي و نحوه ارزیابی آ)11
تکالیف یادگیري، (روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )12

)جبرانی، تکمیلی، توسعه اي
انواع راهکار هاي سنجش )13
راهکار هایی براي بررسی بدفهی هاي یادگیرندگان)14

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
تعیین هدف-
هابررسی پیش بینی-
روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها-
طراحی و تولید واحد یادگیري-
تأمالت و تعدیل ها در فرآیند اجرا-
تحلیل و تفسیر نتایج یادگیري دانش آموزان-
تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان-
همقطاران/ اي با معلمانحرفهواکاوي یادداشت هاي تأملی و تجربیات حاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوي - 
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اياتخاذ تصمیمات براي آینده حرفه- 
سمینارها

:سمینار ها در دو شکل اجرا می شود
در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد : الف

براي ادامه کار 
به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درك عمیق تر از در سطح واحد آموزشی : ب

با توجه به این که در این ترم فعالیت هاي دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاري . تجربیات کسب شده
ارکتی در گروه هاي پیش بینی شده به دانشجویان در سمینار ها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مش

. درك انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کمک می کند
انواع سمینار ها

دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما
با برنامه ریزي و اعالم قبلی از (الزامیسمینار هاي گروهی براي انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و 

)سوي مدرس
)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
عیت راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موق

هاي واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و 
. فردي ارائه می گردد

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بر اساس واحد یادگیري طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده 4ارزشیابی پایانی در درس کارورزي : ارزشیابی پایانی

ملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با صورت می گیرد، که در آن دانشجویان باید یافته هاي خود از نتایج ع
همقطاران را به منظور تعیین میزان اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیري دانش آمزان ارائه و از آن دفاع / معلمان
. شوداساتید گروه کارورزي تشکیل می/ این جلسه با حضور معلمان راهنما. نمایند

آیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به نشست هاي گروهی در مرحله طراحی و تولید ارزشیابی فر:ارزشیابی فرآیند
همقطاران و نیز سمینار هاي درس / واحد یادگیري، گزارش نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمان

و یافته هاي خود از نتایج درس پژوهی در سطح مدرسه که در آن دانشجویان باید از طرح تهیه شده در جمع معلمان دفاع 
این جلسه می تواند با حضور معلمان . همقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید/ پژوهی و نتایج مشارکت معلمان

.شودکادر مدرسه تشکیل می/ راهنما
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ده شده در کلیه روایت هاي نوشته شده در مراحل مختلف درس پژوهی به همراه بازخورد هاي دا:ارزیابی پوشه کار
اي در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه

پوشه . یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. پایان دوره قرار می گیرد
اي جو با معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که براي دفاع از عملکرد حرفهکار می تواند شامل ضبط جلسات دانش

. تدارك دیده شده باشد
بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد
: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه
امتیاز 20:   ـ گزارش هاي عملکردي تعامالت در سطح مدرسه

امتیاز20ـ طراحی، تولید و اجراي واحد یادگیري 
امتیاز 20:  ـ گزارش درس پژوهی

امتیاز20دفاع در جلسه پایانی ـ 
: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی
بنديتنظیم فهرست و فصل
پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدي/ارائه مقدمه، هدف
روش جمع آوري و اعتبار اطالعات
روش تحلیل، تفسیر اطالعات
ارائه یافته ها بر اساس پرسش هاي پژوهش روایی
ن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست هاارجاعات روش
ظرافت و زیبائی ظاهري
نگارش ادبی و فنی
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر  پژوهش هاي کیفی
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)پروژه(» کارنماي معلمی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن  –1

سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی نمـودن دانـش کسـب شـده، آن را در قالـب      اي،در آموزش حرفه
. دانش کاربردي براي  شناسایی، صورتبندي و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجسـم بخشـد  

امکان به تصویر کشیدن )41از نوع خودکاوي روایتی(پژوهش روایتی تکیه بر انجام پروژه پایانی در برنامه تربیت معلم با
اعم از نظري و عملی در طول دوره تربیت معلم و ) زیسته(جانبه به تجارب کسب شده با نگاه ژرف، تاملی و همه"منِ حرفه اي"

ها و ابهامات معلمـی، قـوت هـا و ضـعف     هاي دانشی، منشی و مهارتی حرفه معلمی، بصیرتارایه روایت شخصی از سایه روشن
دانش و یافته هاي حاصل از این پژوهش براي ورود به عرصه خدمت .  دهدهاي ادراك شده را به دانش آموخته تربیت معلم می

آینده حرفه اي متامالنه، پویا و بالنده  ممکـن مـی   ریزي براي  نیل به حرفه اي رهاوردي قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنامه
ارتقاء داده و کمک نماید تا این ) تاملی(، شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمل فکورانه )پروژه(انتظار می رود این درس. شود

. شایستگی در طول حیات حرفه اي آنان هم بروز و ظهور داشته باشد
مشخصات درس

2:  تعداد واحد
به تشخیص :  ن درسزما

استاد راهما
پژوهش و : پیش نیاز ها
کنش :  2ايتوسعه حرفه

پژوهش و - پژوهی
: 3ايتوسعه حرفه
درس پژوهی

راهنمایی : نحوه تدریس
حین عمل

) پروژه(کارنماي معلمی : نام درس

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

اي و سایر تجربیات دانشجویان با واکاوي، تحلیل و تفسیر تجربه هاي روایت شده در طول دوره آموزش حرفه
، با استفاده روشمند از خودکاوي روایتی، تجربیات متنـوع و پراکنـده خـود را در    )تجربیات پیشین(روایت نشده 

.ده و از آن در جلسه گروهی دفاع نمایندبه رشته تحریر درآور"من حرفه اي"قالب روایت در برگیرنده اي از 

:شایستگی اساسی
PCK&CK

:کد 
2-1&1-2&3 -3

&4-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
توانسته  است روایت هاي ايمن حرفه

ــه اي   ــه گونـ ــود را بـ خـ
سازماندهی کند که زاویـد  
دید یا جهت گیـري هـاي   
ــه   ــت ب ــدون پرداخ او را ب
جزئیات در ابعـاد مختلـف   

ــه  ــل حرفـ روش (اي عمـ
تدریس، سنجش، مدیریت 

توانســته اســت تجربیــات 
خــود را در ابعــاد مختلــف 
عمل حرفه اي به تصـویر  
ــر   ــأثیر آن را ب ــد و ت بکش
یــادگیري خــود، دانــش   
آموزان و همقطارن تبیـین  

.کند

ــود   ــات خ ــازماندهی تجربی در س
ــه اي    ــل حرف ــاد عم روش ( ابع

تـــدریس، ســـنجش، مـــدیریت 
ــالس و ــا ...) کـ ــد بـ را در پیونـ

یکــدیگر و بــه صــورت ســازمان 
یافته به تصویر کشیده است بـه  

اي که تأثیر و تأثیر متقابـل  گونه
یکـدیگر و مجموعـاً بـر    ابعاد بر 

٤١ - narrative self-study
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ــالس و ــویر ...) ک ــه تص ب
.بکشد

یادگیري خود، دانـش آمـوزان و   
همقطاران به وضوح بـه تصـویر   

. کشیده شده است
/ قابلیت هـا 
توانایی ها 

ــیر   ــل و تفســ در تحلیــ
از گذشـته  (تجربیات خود 

توانسـته برخـی   ) تـا حـال  
قابلیت هاي شخصی خود 

اي او را که بر عمل حرفـه 
در آینده تـأثیر گـذار مـی    
باشد را شناسایی کرده اما 
ــاي   ــش ه ــته پرس نتوانس
فراروي خود و نحوه پاسخ 
ــر اســاس   ــه آن هــا را ب ب
ــات کســب شــده    تجربی

.  تبیین کند

ــل و تفســــ  یر در تحلیــ
از گذشـته  (تجربیات خـود  

توانسـته قابلیـت   ) تا حـال 
هاي شخصی خود را کـه  

ــه  ــر عمــل حرف اي او در ب
آینده تأثیر گذار می باشـد  
را شناســـایی کـــرده بـــه 
پرسش هاي فراروي خـود  
بر اساس تجربیات کسـب  

.  شده پاسخ دهد

در تحلیل و تفسیر تجربیات خود 
ــال ( ــا ح ــته ت ــته ) از گذش توانس

د به عنوان یـک  قابلیت هاي خو
یادگیرنده، آموزشگر و عضوي از 

اي را تبیین کند، یک گروه حرفه
و پرسش هاي فـرا روي خـود را   
با توجه به تجربیات کسب شـده  
و تنوع نقش ها مطـرح و بـه آن   

اي کـه  ها پاسخ دهد، بـه گونـه  
مسیر آینده حرفه اي خود را بـه  

.  روشنی تبیین نماید

ــاوي  خودکـ
روایتی

پژوهشی درکی از در متن 
کل و ارتباط آن با جزئیات 
ــت    ــل دریاف ــراي قاب را ب
ــده  نمــودن حرکــت خوانن
میــان گذشــته، حــال و   
ــاط زمــان و  ــده، و ارتب آین
ــایش   ــه نمـ ــان را بـ مکـ
ــن   ــا ای ــته اســت ام گذاش
رابطه منجر به پاسخ دادن 
به پرسش هـاي پـژوهش   

.نشده است

در متن پژوهشی درکی از 
کل و ارتباط آن با جزئیات 

ــت   ر ــل دریاف ــراي قاب ا ب
ــده   نمــودن حرکــت خوانن
میان گذشته، حال و آینده، 
و ارتباط زمـان و مکـان و   
من هـاي مختلـف، را بـه    
نمایش گذارد و به پرسش 

.هاي پژوهش پاسخ دهد

در متن پژوهشی درکی از کل و 
ارتبــاط آن بــا جزئیــات را بــراي 
ــت نمــودن حرکــت   ــل دریاف قاب
خواننــده میــان گذشــته، حــال و 

ه، و ارتباط زمـان و مکـان و   آیند
من هاي مختلف را بـه نمـایش   
ــه کمــک   گذاشــته و توانســته ب

سـاختن  (بازگویی دوباره روایـت  
و با پاسـخ بـه   ) صحنه و پیرنگ

پرسش هاي پـژوهش، بصـیرت   
حرفه اي خود را با صورت بندي 
جدید در قالب دانش کاربردي به 

.نمایش بگذارد

ارائه و دفاع
از اعتماد بـه نفـس بـراي    
ــاي   ــه هـ ــاع از یافتـ دفـ
پژوهش برخوردار نیست و 
نظم منطقی میان معرفـی  
ایده ها حفظ رابطه علت و 

از اعتماد به نفـس کـافی   
براي دفاع از یافتـه هـاي   
پژوهش برخوردار اسـت و  
ا می تواند نظـم منطقـی ر  

میان ایـده هـا و پرسـش    

از اعتماد به نفس بـاالیی بـراي   
ــژوهش   ــاي پ ــه ه ــاع از یافت دف
برخوردار است و می توانـد نظـم   

ی را میان ایده ها و پرسش منطق
هاي پژوهش برقرار نمایـد و بـه   



٢٦٨

معلولی میـان یافتـه هـا و    
پرسش هاي پـژوهش در  

.ارائه مشاهده نمی شود

هاي پژوهش برقرار نماید 
و پاسخ به پرسـش هـاي   
طرح شده در جریان دفـاع  
ــاي    ــه ه ــر یافت ــی ب متک
پــژوهش اســت و تصــویر 
ــایی هــاي  روشــنی از توان

اي او را منعکس می حرفه
.کند

ــده در    ــرح ش ــاي ط ــش ه پرس
جریان دفاع با اسـتفاده از یافتـه   
هاي پژوهش پاسخ هاي مستدل 
و قابــل دفــاع ارائــه نمایــد و    

در چگــونگی طــی مســیر حرفــه
آینــده را بــا تکیــه بــر تجربیــات 

.کسب شده روشن کند

فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن–2
ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوي روایتی و متکی بر مجموعه تجربیات کسب شده در طول دوره آموزشی و تجربیـات پیشـین   
دانشجومعلم و فرصت هاي یادگیري مبتنی بر آموزش هاي ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشـجو بایـد بـا    

نسـبت بـه   ) تجربیات پیشین، دوره کارورزي و سایر تجربیات کسب شده در طول دوره تحصیلی(ه به مجموعه تجربیات خود توج
، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوري اطالعـات و تحلیـل و تفسـیر اطالعـات، آزمـون      )خودکاوي روایتی(تنظیم طرح پژوهشی 

ایـن  . رش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خودکاوي روایتی اقدام نمایـد اعتبار یافته ها اقدام کند و نسبت به ارائه گزا
. طرح زیر نظر استاد راهنما اجرا و نتایج آن براي دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد

راهبردهاي تدریس و یادگیري چگونگی هدایت درس. 3
هدف اصلی در این درس این است که دانشجومعلم . قاد و پژوهش استهاي اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر نراهبرد

در فرایند عمل، اقداماتی به شـرح  . یافته هاي حاصل از تجربیات خود را صورتبندي نموده و در قالب دانش کاربردي ارائه نماید
:رسدزیر به انجام می

یادداشت هاي شخصی، خاطرات، تصاویر، فـیلم هـاي تـدریس،    تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، . 1
و ترسـیم آن  ) این مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه اي نیز باشد(در طول دوره تحصیلی ... تولیدات فیزیکی و

).mind map(در قالب نقشه ذهنی 
روال منطقی مثل روند زمانی، چـالش هـا و پرسـش    ایجاد شرایط براي آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک . 2

.تنظیم شود... هایی که دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خود مشغول کرده است و
سازي براي مرور و مرور دوباره تمام داده هاي جمع آوري شده از تجربیات و حاشیه نویسی بر آن بر اسـاس دریافـت   فرصت. 3

یادداشت هایی که در این مرحله نوشته می شود، در مرحله تحلیل و تفسـیر  . (توسط دانشجومعلم... قضاوت ها وها، احساسات، 
).توصیه می شود این کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد. به دانشجومعلم کمک می کند

کارورزي، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و ، معلمان راهنماي دروس)دانشجومعلمان(درخواست مراجعه مجدد به همتایان . 4
این گفتگوها بایـد  . اندهاي قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشتهحتی دوره مدرسه، همکالس

ت این مراجعات مـی توانـد بـه صـور    . (اي باشندتر از من حرفهاي و یافتن تصویري شفافدرخدمت به تصویر کشیدن من حرفه
غیررسمی باشد و موضوع گفتگو، یادداشت هاي شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد کـه بـا آن روبـرو شـده     
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ایـن گفتگوهـا بهتـر    ). توصیه می شود فضاي گفتگو به صورتی تنظیم گردد که امکان نقادي و نه ارزیابی را تدارك ببیند. است
تحلیل و تفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس از دسـتیابی بـه یافتـه هـاي و بـه      یکبار قبل از: است در دو مرحله صورت بگیرد

.منظور اعتبارسنجی یافته هاي پژوهش
اي توسط دانشجومعلم؛ پرسش هـایی کـه تصـویر    کمک به مشخص نمودن پرسش هایی براي به تصویر کشیدن من حرفه. 5

کند و مسیر آینده او را به تصـویر مـی کشـد    را مهیا می) شدهمبتنی بر تجربیات کسب(روشنی از هویت حرفه اي دانشجومعلم 
).دادن آینده ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر حرفه اينشان(
سازي براي آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یا با طی فرآینـد کدگـذاري و تحلیـل و تفسـیر     زمینه. 6

آوري شـده را  ها و اطالعـات جمـع  هاي حاصل از روایت هایی که تدوین کرده به شرح مطرح در دروس کارورزي، روایتیافته
. بکار گیرد و گزارش اولیه خود را تدوین کند» هاآرمان«و » دانشها«، »تجربیات«براي تنظیم گزارش 

بر سر آن و ایجاد فرصت براي ارائـه گـزارش بـه دیگـر     هاي مکرر متن تدوین شده و گفتگوي ایجاد فرصت براي بازخوانی.  7
حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفـه اي در  . دانشجومعلمان و فرصت دادن براي بازتدوین گزارش

. ها الزم استها و نقاديطول این بازبینی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري–4
در ایـن  . استاد درس، مسئول ارزشـیابی عملکـرد دانشـجومعلم اسـت    . فرایندي مبتنی بر مشارکت استارزشیابی در این درس،

. درس، مردودي مطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی بر اساس اصول باید به انجام رسد و استاد درس کیفیت آن را تایید نماید
کـم یـک نوبـت توسـط سـایر      ي هـر گـزارش دسـت   گیـرد و نقـاد  ارائه گزارش در جلسات گروهی دانشجومعلمان صورت مـی 

، نظـارت  در اصالح گزارش نهایی بکار گرفتـه شـود  ي گروهیهااین نقادياستاد درس بر اینکه . شودم میدانشجومعلمان انجا
.کندمی

)گزارشی از نوع خودکاوي روایتی(ساختار گزارش پایانی کارنماي معلمی -5
عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان.1

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

) مشابهیا عناوین(بسم اهللا الرحمن الرحیم .2
)بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم .3
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه تقدیم.4
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار .5
و در زیر آن » عنوان«در باالي چکیده، . کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند250-200مشتمل بر : چکیده.6

.شودذکر می) مفهوم/ کلمه7-5(» کلیديکلمات«
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ها، فهرست فهرست مطالب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: فهرست مطالب.7
هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از تحلیل و تفسیر . شودها هم اضافه میپیوست

.رفته است به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می گیردمورد استفاده قرار گ
هاي اصلی گزارش آنچه مطرح است، وجود مولفه. متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست:متن اصلی گزارش.8

انند توند؛ که اگر به همین ترتیب دنبال شوند میهاي زیر وجود داشته باشدر این گزارش الزم است مولفه. است
:ساختاري را شکل دهند

تواند خود این قسمت می. آوري به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده براي شروعساز رويشرحی از تجربیات زمینه: مقدمات
هاي ورود و آنچه مطرح است ارائه شرحی از انگیزه. تواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شودداراي عناوینی باشد یا می

.  کردن دیگران استوط به معلمیتجارب مرب
دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت این شرح نشان می: شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم

با «، از آنچه »ظار داشتهانت«شرحی از آنچه . شرحی از ابتدا تا انتهاي تحصیل. چه گذشته است) در دانشگاه فرهنگیان(معلم 
، شرحی از »نوع نگاهی که به رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل داشته«، شرحی از »آن زیستهآن مواجه شده و در

و » )دانش ارائه شده(آنچه در این جریان شنیده است «، شرحی از »تصمیماتی که اتخاذ کرده و اعمالی که به انجام رسانده«
توانند بر اساس مجموعه روایت ها، گزارش ها، صوال میاین موضوعات ا. »)دانش مورد قبول(آنچه پذیرفته است «شرحی از 

هاي ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح هاي یادگیري، برگه هاي فعالیت دست نوشته ها، تولیدات، یادداشت هاي روزانه، کاربرگ
جومعلم بهتر در طول دوره تنظیم شوند و دانش.... آزمون دانش آموزان، تصاویر و سایر اطالعات جمع آوري شده/ یادگیري

.آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم است. باوجوداین، الزامی به ارائه مستندات نیست. است به آنها استناد کند

رسد وقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن می: کردن خود در آیندهتشریح معلمی
چه «اول اینکه : کند داراي چهار وجه اساسی استاینکه او چگونه معلمی می» کند؟بناست او چگونه معلمی«که اعالم کند 

کردن متعهد هایی در معلمیخود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه«دوم آنکه . »باورهایی درباره یادگیري و آموزش دارد
عمل معلمی را در «و چهارم آنکه . »کردن خود لحاظ کرده استهایی را براي معلمیچه آرمان«سوم آنکه . »داندمی

، موضوع ارزشمندي »شودها مواجه میاو چگونه با چالش«شرح اینکه . »بیندهایی مواجه میهاي واقعی با چه چالشموقعیت
. است

اما معلمی کردن . ي است از تجربه و آرمانگوید، شرحآنچه دانشجومعلم تا اینجا می:اي دانشجومعلمتعهدات حرفه
اي متفاوت هم عنایت داشته این موضوع نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آینده. است» تعالی مستمر«ازمند نی

»العمریادگیرنده مادام«شرح اینکه او چه طریقی را براي بهسازي مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک . باشد
.آیدعمل خواهد کرد، در اینجا می

به طور کلی ممکن است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی : منابع.9
.ضروري استAPAآنها بر اساس سبک 
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آن در متن گزارش کند اما ارائه آنچه در ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می:هاپیوست.10
.گیردمیممکن نیست، در پیوست قرار 

نکات اساسی براي نگارش گزارش نهایی کارنماي معلمی
. تولیدي دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است» سند«هر گزارش، به عنوان -1
.شود؛ عنوانی خالقانه براي نشان دان محتواي آنمنتشر می» عنوان«هر گزارش، تحت یک -2
.شودویرایشی زبان فارسی، انجام مینگارش گزارش با رعایت قواعد نگارشی و-3
.گرددها رعایت میبینی شده گزارش، در تمام گزارشحجم پیش-4
براي عناوین » برجسته«براي متن و از همان خط به صورت 14با اندازه » بی نازنین«ها از خط در همه گزارش-5

.شوداستفاده می
.گردد، تایپ می»تایپ«متن گزارش با رعایت اصول -6
.شودزیبایی در تنظیم متن نهایی، رعایت میاصول -7
.شودهاي اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت میدر نگارش متن، اصول اخالقی و ارزش-8
.شود، منتشر می»دانشجومعلم«و » استاد راهنما«، »پردیس«از هر گزارش فقط سه نسخه براي -9

شود و کد اختصاص یافته به گزارش، در متن ام میبارگذاري گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجومعلم انج-10
.گرددمنتشر شده قید می

.است3ساختار پیشنهادي براي تنظیم گزارش نهایی درس کارنماي معلمی به شرح جدول 
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ساختار گزارش نهایی کارنماي معلمی
مقدمات
عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

بسم اهللا الرحمن الرحیم
یه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلمصفحه تایید
درصورت لزوم(نامه تقدیم(
 در صورت لزوم(پیشگفتار(
کلمه 250-200مشتمل بر : هاچکیده و کلیدواژه
ها ها، فهرست پیوستفهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: هافهرست

متن اصلی گزارش
مقدمه
شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم :

، »انتظارات اولیه«
، »تجارب زیسته«
، »تحلیل از رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل«
، »تصمیمات اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیده«
» )دانش ارائه شده(آنچه شنیده شده «
»)دانش مورد قبول(آنچه پذیرفته است «

کردن خود در آیندهتشریح معلمی :
» چگونگی معلمی کردن« 
. »باورهاي یادگیري و آموزش« 
. »کردنهاي مبنایی براي معلمیاصول یا نظریه« 
. »کردنهاي معلمیآرمان«
. »هاي واقعیهاي عمل معلمی در موقعیتچالش«
، »ها معلمی در موقعیت عملچگونگی مواجهه با چالش«

دانشجومعلماي تعهدات حرفه:
منابع 

هاپیوست
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دوره مشخصات تدوین کنندگان برنامه درسی-1پیوست
تربیت بدنیکارشناسی پیوسته رشته آموزش 

تربیت بدنیبازنگري برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش : موضوع
انیفرهنگدانشگاهی لیتکمالتیتحصویآموزشمعاونت: مجري

سرکار خانم دکتر فرشته شهیدي: رئیس کارگروه
):به ترتیب الفبا(اعضاي کارگروه بازنگري و تدوین کنندگان سرفصل دروس 

سرکار خانم دکتر فریبا حسین آبادي، سرکار خانم دکتر فرشته شهیدي، سرکار خانم عاطفه عطاران و 
.جناب آقاي دکتر غالمرضا لطفی

:انیفرهنگژهیویعمومدروسسرفصلکنندگاننیتدو
محمددکتريآقاجناب،یزدلییدهقانيهاددکتريآقاجناب،ياحمدزهرافاطمهخانمسرکار
.يداوود
: یاسالمتیتربتعلیم ودروسسرفصلکنندگاننیتدو

نیشهدکترخانمسرکار،یحسنمحمددکتريآقاجناب،يقمصرزادهصادقرضایعلدکتريآقاجناب
منصورهخانمسرکاروينوذرمحموددکتريآقاجنابه،یسجادنرگسدکترخانمسرکار،یروانیا

.هزاوهيمهدو
:موضوعی-ی و تربیتیتیتربدروسسرفصلکنندگاننیتدو

هزاوه،يمهدومنصورهخانمسرکار،ياحمدآمنهخانمسرکارپور،یموسالهنعمتدکتريآقاجناب
دکترخانمسرکار،یقاسممیمرخانمسرکاران،یالهامنگارخانمسرکارعطاران،عاطفهخانمسرکار
.ينبوصادقيآقاجنابودادرسمحمددکتريآقاجنابان،یکمرجان

24/02/1384: تاریخ تصویب برنامه اصلی

05/02/1395: تاریخ بازنگري
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