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معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

به نام آنکه فرصت داد ما را

برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته
اجتماعیعلومآموزش رشته

)بازنگري شده(
ریزي تربیت معلمگروه هماهنگی برنامه

1395خرداد ماه  
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بازنگري برنامه درسی : موضوع

علوم اجتماعیيدبیر:ی قبلیعنوان برنامه درس

28/08/1368: تاریخ تصویب

علوم اجتماعیآموزش: عنوان بازنگري شده

01/05/1395: تاریخ بازنگري

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

معرفی بنیادین رشته آموزش علوم اجتماعی
او را جدا به گونه اي که به سختی می توانتداي حیات خود تا به امروز به صورت جمعی و گروهی زندگی کرده است انسان از اب

هدف علوم اجتماعی هم مطالعه علمی زندگی . و یا زندگی صرفاً فردي براي او قائل شددر نظر آوردو مستقل از جامعه 
در .ه موضوع اصلی آن رفتار خود ما به عنوان موجودات اجتماعی استمطالعه اي ک. اجتماعی، گروه ها و جوامع انسانی است

پیرامونی که مناسبات و روابط .که همان گروه و اجتماع است مورد توجه قرار می دهدپیرامون او را در علوم اجتماعی انسان واقع 
ودر فرایند آموزش می زند، سامانه اي کهرا رقم متقابل در آن با ساختارهاي رفتاري نوع بشر سامانه پیچیده و تأثیر گذاري

در حوزه جامعه پذیري که عمال سازنده منش و ترسیم توجه به چنین سامانه اي به ویژه. ثیر قابل توجهی داردأپرورش هم ت
فراهم آورده و به همان نسبت کمرا فرصت هاي مناسبی اندر تربیت معلمکننده تربیت اجتماعی و اخالقی نسل جدید است،

.توجهی به آن نتایج ناخوشایندي را براي آینده هر جامعه رقم می زند
سندتحولاین مهم یکی از دغدغه هاي همیشه مطرح مسئوالن و هادیان جامعه بوده و همچنین در اسناد باالدستی از جمله 

سند تحول در . رفته استبه درستی در جایگاه ویژه اي مورد توجه قرار گجمهوري اسالمیبرنامه درسی ملیو بنیادین
به همین موضوع گران سنگ اختصاص داشته و ) ساحت سیاسی و اجتماعی(به صورت خاص ساحتی از ساحت هاي شش گانه 

در همین راستا . وزنی که براي آن در جایجاي سند چه از منظر خانواده وچه از زاویه جامعه قائل شده است کم نظیر می باشد
را مد نظر داشته و در کنار ) سایر انسانها(می ایران در ذیل الگوي هدف گذاري، رابطه با خلق خدا برنامه درسی جمهروري اسال

بنابراین ضرورت وجود رشته . ثیر گذار در تکوین شخصیت نوباوگان، سهم قابل توجه به حوزه اجتماعی داده استأچهار عرصه ت
در دانشگاه فرهنگیان که متولی امر خطیر تربیت معلم ر براي آن درخوبرنامه درسی آموزش علوم اجتماعی و اهتمام به تدوین 

.براي نظام آموزشی کشور است، به درستی برجسته می شود
با عنایت . تدوین می شودیک درس خاص فرآیند آموزش به فرجام رساندنبراي مدرس، در برنامه درسی به عنوان یک راهنما 

ه درسی آن روشنگر مسیر پربازده و کم هزینه براي تدوین برنامه درسی متماعی و برنابه این مهم گذري بر پیشینه رشته علوم اج
در سال در گذري به پیشینه می توان دریافت که . مطلوب براي دوره کارشناسی پیوسته آموزش علوم اجتماعی خواهد بود

اما برخالف رشته هاي .تبدیل گردیدپس از ایجاد وزارت علوم و آموزش عالی سازمان تربیت معلم به دانشسراي عالی1346
1351از برنامه درسی علوم اجتماعی در دانشسراي عالی خبري نبود و فقط در سال ..... دیگر مثل علوم تربیتی، ادبیات فارسی و

سیس دانشکده علوم اجتماعی به عنوان اولین دانشکده مستقل آموزش عالی، رشته علوم اجتماعی آغاز به کار کرده وأبا ت
ریزي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی برنامه شورایعالی برنامه 1368در سال . دمتناسب با آن برنامه درسی تنظیم گردی

در این دوره بنا به . تصویب و به اجرا گذاشت)مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس(آموزشی دوره کارشناسی را در سه فصل 
توجه به اهمیت ویژه علوم انسانی در این نظام و نقش اساسی علوم اجتماعی در بین ضرورت تحول نظام آموزشی کشور و با

با هدف -رشته هاي مختلف علوم انسانی، طرح تربیت کارشناسان علوم اجتماعی در شش شاخه  و از جمله دبیري علوم اجتماعی
تعدادکل واحد هاي درسی .رنامه ریزي تهیه گردیددر گروه برنامه ریزي علوم انسانی شوراي عالی ب-تربیت دبیر براي دبیرستان 
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واحد تخصصی 26واحد اختیاري و 29اصلی الزامی،واحد22پایه،واحد44واحد عمومی،23واحد تعیین شد که شامل 144معادل
ه در این سال دانشگا. می باشد1391اما آنچه از پیشینه کار در دانشگاه فرهنگیان در دسترس است مربوط به سال . است

فرهنگیان جدول پیشنهادي دروس کارشناسی پیوسته رشته دبیري علوم اجتماعی را به پردیس هاي تابعه اعالم نموده است که 
این جدول که شامل عناوین دروس به همرا تعداد واحدهاي آنها است تنها به عناوین بسنده کرده و در . واحد می باشد139شامل

فرصت زیادي براي بازنگري در این  عناوین ور گویاي آن است که ظاهراًکول مذمرور جد. سرفصل دروس وارد نشده است
بنابراین از سویی وجود رشته .لوم، تحقیقات و فناوري گرفته شده استاز منایع برنامه هاي درسی وزارت عوجود نداشته و عمدتاً

در نظام آموزشی از یک سو و عدم وجود برنامه آموزش علوم اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان و عناوین دروس قابل توجه مرتبط
درسی قابل اتکا و وِیژه تربیت معلم از سوي دیگر، دانشگاه را بر آن داشت تا تدوین برنامه درسی آموزش علوم اجتماعی در 

.دستور کار خود قرار دهد

شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه درسی / هداف، امنطق

هاي علمی متعددي شود که عمده آن  موضوع مطالعه رشتههاي زندگی اجتماعی محسوب مین جنبهتریرفتار آدمی از پیچیده
این پرسش همیشه ذهن اندیشمندان علوم رفتاري را به خود . است که مجموعه آنها با نام علوم اجتماعی شناخته می شوند

زمانیکه به یک رفتار . گذاردرو به خاموشی میکند و چگونه مشغول کرده است که چگونه یک رفتار مشخص در فرد بروز می
شود، در واقع رفتار مذکور به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده و رنگ و ها عمل میخاص در جامعه توسط گروه کثیري از انسان

لذا شناخت تر نموده وتبدیل رفتار فردي به یک پدیده اجتماعی، دامنه تأثیرات آن را گسترده. گیردبوي جامعوي به خود می
پرداختن به هر یک از مسایل رفتاري موجود در . شودبرخوردار میاینده ايگیري آن نیز از اهمیت فزسازوکار و چگونگی شکل

این مهم در قالب . شناسی ممکن و میسر نخواهد بودهاي علوم اجتماعی و به ویژه جامعهجوامع امروزي ، بدون توجه به یافته
ود تخصص هاي متنوعی را دارد مورد مطالعه و تأمل علمی قرار می گیرد که از آن در اینجا با نام علوم یک رشته علمی که در خ

آگاهی درباره خودمان، جوامعی که در آن زندگی می کنیم و جوامع در بر درارنده کسبعلوم اجتماعی .اجتماعی یاد شده است
صحیح تر و يو همین امر به ما کمک می دهد تا درك و باورهاستنددیگري است که از نظر زمان و فضا با جوامع ما متفاوت ه

.واقعی تري از خودمان و دیگران داشته باشیم
همان نسل،به معلمان یاما نیل به دانش وبینش اجتماعی مورد نیاز نسل جدید و در  مرحله نخست انتقال چنین دانش و بینش

ین برنامه اي تعیین کننده چیستی، چگونگی و مسیر انتقال دانش و بینش مذکور به رویکرد چن. نیاز داردبرنامه درسی متناسبی را 
. ترسیم نمودرانعلوم اجتماعی براي دانش آموزاشمی توان دو رویکرد بنیادین در آموزدر این میان. دانش آموزان خواهد بود

به علوم اجتماعی به دانش آموزان منتقل آموزش این علم به گونه اي باشد که طی آن دانش مربوطاینکهرویکرد نخست
در این رویکرد هدف اصلی تربیت دانش .رشته را دریافت نمایندبنیادینفراگیران بتوانند اطالعات تخصصیبه گونه اي کهود،ش

.آموزانی است که پس از پایان تحصیالت، خود به متخصصین کوچکی در حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی تبدیل شوند
گیران است که طی آن دانش آموزان تخصصی حوزه علوم اجتماعی به فرابینشبر مبتنیانتقال نوعی از توانایی رویکرد دوم

در رویکرد دوم دریافت قدرت شناخت و تحلیل مسایل .کسب کنندتا حدودي تحلیل مسایل اجتماعی را قدرت شناخت و 
زمانی که هدف تربیت می رسد اما به نظر.علوم اجتماعی قرار داردجامعوي توسط دانش آموزان در اولویت تدوین دروس 

تلفیق دو ی بر نعلوم اجتماعی مبتآموزش منطق برنامه درسی دانش آموزان، دخومعلمان علوم اجتماعی است و نه مستقیماً
، بایدتخصصی خودحوزه ايشته ضمن کسب دانش و مهارت هاي حرفهرباشد، به گونه اي که دانشجو معلم این رویکرد

توانا خواهد بود بدین گونه است که وي در قدم بعدي . باشدشتهادهمزمان رامحیط و شرایط اجتماعیو تحلیل قابلیت شناخت 
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و به پرسش ها و ابهامات آنان حوزه علوم اجتماعی آشنا ساخته با مبانی علمی هم ،مخاطبین خود را که دانش آموزان هستندتا
.قدرت شناخت و تحلیل مسائل و موضوعات مرتبط با اجتماع پیرامون را به آنها منتقل نمایدپاسخ گوید و هم

تربیت متخصص علوم اجتماعی نیست چرا که چنین هدفی ،ش علوم اجتماعی به دانش آموزانبدیهی است هدف اصلی از آموز
این ی که برنامه درسی معطوف به تربیت معلم درزمانولی. در آموزش عالی قابل تعقیب است و نه در آموزش عمومیاساساً

.حوزه است، تربیت متخصص در کنار افزایش توان تحلیل اجتماعی هر دو مورد نیاز خواهد بود

شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه درسی / اهداف
راهبـرد هـایی را    کسب توانایی در زمینه روش هاي تدریس در حوزه هاي موضوعی دوره آموزش علـوم اجتمـاعی   با .1

براي حل مسائل آموزشی که در فرایند تدریس با آن روبرو می شود شناسایی کند و نتایج به کارگیري راهبرد هـا را در  
. بهبود یادگیري دانش آموزان مورد ارزیابی قرار دهد

هاي ا براي موقعیتبه کارگیري اصول و مبانی تربیت اسالمی و یافته ها و روش هاي علمی راه حل هاي اثر بخشی ر.2
. اي خودمدرسه شناسایی، و نتایج اجراي آن در بهبود عملکرد حرفه/تربیتی در سطح کالس درس 

.ايو توسعه توانایی هاي حرفهاز فناوري اطالعات و ارتباطات براي غنی سازي  فرایند آموزش و پرورشاستفاده .3
.تعمیق دانش و بینش اجتماعیتجارب عملی وارتباط با محیط اجتماعی به عنوان پتانسیلی براي کسب.4
فرصت هاي زیست اجتماعی از جمله یادگیري مشارکتی به جاي یـادگیري رقـابتی و آمـوزش گفتگـویی     به کارگیري.5

ـ   ی سـازي عناصـر هـویتی و    براي توسعه فعالیتهاي عملی دانش آموزان که مناسبترین تسهیل گر امر آمـوزش و درون
.شخصیتی است

سرلوحه کـار  ارانتقال دانش و منش تعریف شده در برنامه درسی دوره رمندي از فرصتهاي ویژه را براي و بهخالقیت .6
.معلمی قرار دهد

تعریف دوره
دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش علوم اجتماعی، یکی از دوره هایی است که در وزات علوم، تحقیقات و فنـاوري و دانشـگاه   

هدف آن تربیت معلم براي دروس مرتبط در نظام آموزش . رشته هاي آموزش عالی تعریف شده استفرهنگیان به عنوان یکی از 
.پیش از دانشگاه است که شایستگی هاي الزم جهت آموزش و پرورش نسل نو را بر عهده گیرد

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

دوره) طول(زمان
اجتماعی ، چهار سال است که با نظام آموزشی واحدي در هشت نیمسال تحصیلی علومطول دوره کارشناسی پیوسته آموزش 

ساعت، براي هر واحد16ظري براي هر واحد درسی ن. هفته آموزشی است16هر نیمسال تحصیلی شامل . قابل اجرا خواهد بود
.ساعت منظور شده است48ساعت و براي هر واحد درسی کارگاهی، 32درسی عملی 

واحد هاي درسی
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واحد دروس عمومی، 27از این تعداد . استواحد150اجتماعی علومتعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش 
.باشدواحد دروس انتخابی می4واحد دروس تخصصی و 82واحد دروس تربیتی و 18تربیت اسالمی، تعلیم وواحد دروس19

اجتماعیعلومتعداد واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش -1جدول 

تعداد واحدنوع درس
واحد8مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوريعمومی

واحد16معارف اسالمی
واحد3یانویژه دانشگاه فرهنگ

واحد19تعلیم و تربیت اسالمی
واحد18تربیتی

واحد82تخصصی 
واحد4انتخابی
اضافه بر سقف واحداختیاري
واحد150جمع
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فصل دوم 
جداول دروس

وم، ول دروس عمومی مصوب وزارت علامشتمل بر جدیاجتماععلومآموزشرشتهجداول دروس دوره کارشناسی پیوستۀ 
تحقیقات و فناوري، دروس عمومی ویژة دانشگاه فرهنگیان، دروس تعلیم و تربیت اسالمی، دروس تربیتی و دروس تخصصی 

.درطول دورة تحصیلی چهارساله می باشد

اجتماعیعلوممصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش عمومیدروس -2جدول 

ومی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش علوم اجتماعیدروس معارف اسالمی عم-3جدول 

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

نوع 
شایستگی

کد
درس

عنوان 
درس

تعداد 
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی 

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

89664160جمع

نوع 
شایست
گی

کد 
تعداد عنوان درسگرایشدرس

واحد

توضیحاتساعت
2+14تعداد  (

)واحد الزامی کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

مبانی 
نظري 
اسالم

اندیشه اسالمی 
32-232)مبدا و معاد(1

س انتخاب دو در
واحد4به ارزش 

اندیشه اسالمی 
نبوت و (2

)امامت
232-32

32-232انسان در اسالم
حقوق اجتماعی 
و سیاسی در 

اسالم
232-32

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

2درس به ارزش 



٩

.گروه معارف اسالمی قرار داردوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، این درس جزو دروس اجباري03/04/1386مورخ 7073/2به استناد ابالغیه شماره -1
ها گروه ها و اجراي این درس در سطح دانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مسئول تنظیم برنامه25/06/1392مورخ 93727/2به استناد ابالغیه شماره - 2

.معارف اسالمی است

واحد)مباحث تربیتیاسالمی
می اخالق اسال

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 سیر تف

موضوعی نهج 
البالغه

232-32

تاریخ فرهنگ و تمدن 
الزامی32-1232اسالم و ایران

الزامی32-2232دانش خانواده و جمعیت

256-16256جمع
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یاجتماععلومآموزشرشتهدروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان دوره کارشناسی پیوسته -4جدول 

یاجتماععلومآموزشرشتهره کارشناسی پیوسته  دروس تعلیم و تربیت اسالمی دو-5جدول 

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

نوع 
تگیشایس

کد 
تعداد عنوان درسدرس

واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

بهداشت و / سالمت
2163248صیانت از محیط 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 ) (ع(بیت 

)هاي تربیتو ساحت
23232

ی اسالم نظام تربیت
براساس قرآن و روایات (

و اهل بیت ) ص(پیامبر 
))ع(

34848

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

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

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

حقوق و تکالیف تاکید بر 
)اسالمی

34848

و عمل تربیتی تاریخ اندیشه
23232در اسالم و ایران

نقش اجتماعی معلم از 
23232دیدگاه اسالم

19304304جمع
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اجتماعیعلومدوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش دروس تربیتی-6جدول 

اجتماعیعلومدروس تخصصی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش -7جدول 

٣Pedagogical Knowledge (PK)
٤ Content Knowledge (CK)

نوع 
شایستگی

کد 
درس

تعداد درسعنوان 
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت
علم تربی
PK

٣

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

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

هاي راهنمایی و روشاصول و
48---21632مشاوره

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

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

18208160368جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد نام درسدرس

واحد
تعداد ساعت

نیازپیش
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی
C

K
4

جامعهیمبان
-48----348یشناس

آسیب شناسی 
اجتماعی با 
توجه حوزه 

آموزيدانش
مبانی جامعه شناسی48---21632

جامعهنشیب
ی شناسجامعهیمبان32----1232یشناس

فلسفهیمبانو 
جامعهنشیب

یشناسجامعهنشیب32----2232یشناس
1
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یشناسجامعه
سبکومصرف

یزندگ
یشناسجامعهیمبان32----232

علماصول
-32----232اقتصاد

یشناسجامعه
مبانی جامعه شناسی 32----232انقالب

-32----232فلسفهیمبان
اصول علم 

-23232سیاست 

تیجمعیمبان
-32----232یشناس

یشناسجامعه
مبانی جامعه شناسی 32----232خانواده

ی شناسجامعه
آموزش و 

پرورش 
348----48

مبانی جامعه شناسی،  
جامعه شناسی 

تربیتی
مردمیمبان

-32----232یشناس

درآمدي بر 
تاریخ اجتماعی 

ایران
23232-

پژوهشروش
مقدماتیآمارکاربرد48---121632

پژوهشروش
231664---80

1پژوهشروش
در علوم آمارو 

SPSSاجتماعی با 

یروانشناس
،یشناسجامعهیمبان32----232یاجتماع

یتیتربیشناسروان
ی گروهییایپو

با تمرکز بر 
کالس درس

1-32---32-

-32----232ریاضیات پایه
آمارکاربرد

-48---21632مقدماتی

در علوم آمار
اجتماعی با 

SPSS

مقدماتیآمارکاربرد3166480

یشناسجامعهنشیب32----232شناسیجامعه



١٣
٥ Pedagogical Content Knowledge (PCK)

وقشرها
هاينابرابر

2

جامعه شناسی 
یشناسجامعهیمبان32----232ارتباطات

-32----232یتخصصزبان

-32----232تاریخ عمومی

-32----232جغرافیا

557362881024جمع

موضوعی
-

ترب
PCیتی

K
5

فلسفه معلمی 
آموزش  علوم 

اجتماعی
116----16-

برنامه ریزي 
درسی آموزش  
علوم اجتماعی

21632---48-

راهبرد هاي 
در تدریس 

آموزش  علوم 
اجتماعی

1--48--48
ریزي درسی برنامه

در آموزش  علوم 
اجتماعی

طراحی آموزشی
آموزش  در

علوم اجتماعی 
1-32---32

ریزي درسی برنامه
در آموزش  علوم 

اجتماعی
طراحی واحد 

یادگیري 
آموزش علوم 

اجتماعی  
1-32---32

طراحی آموزشی در 
آموزش  علوم 

اجتماعی

هاي آزمون
تحصیلی و 

آزمون سازي 
علوم آموزش 

اجتماعی 

21632---48-

تحلیل محتواي 
مواد آموزشی 
علوم اجتماعی

21632---48
برنامه ریزي درسی 
در آموزش  علوم 

اجتماعی
فناوري 

اطالعات و 
در ارتباطات

هاي هفتگانهمهارت48--48--1
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علوم آموزش
1اجتماعی 
فناوري 

اطالعات و
در ارتباطات 

آموزش  علوم 
2اجتماعی 

1--48--48-

فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات 
آموزش  علوم در

3اجتماعی 

1--48--48-

هاي تجربه
اي خاص  حرفه

آموزش  علوم 
اجتماعی

116----16-

پژوهش و
اي توسعه حرفه

پژوهش : 1
روایی 

1--48--48-

هش و پژو
اي توسعه حرفه

اقدام پژوهی: 2
1--48--48-

پژوهش و 
اي توسعه حرفه

درس پژوهی: 3
1--48--48

128-128---12کارورزي 

شناسی تربیتی، روان
هاي اصول و روش

تدریس و پژوهش و 
: 1ايتوسعه حرفه

پژوهش روایی
1کارورزي 128-128---22کارورزي 

و طراحی 2کارورزي 128-128---32کارورزي 
آموزشی

128-128---42کارورزي 
و 3کارورزي 

طراحی واحد 
یادگیري

کارنماي 
2)پروژه(معلمی 

به 
تشخیص 

استاد 
-

پژوهش و توسعه 
کنش :  2ايحرفه

پژوهش و -پژوهی
: 3ايتوسعه حرفه
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6اجتماعیعلومدروس انتخابی دوره کارشناسی پیوسته آموزش -8جدول 

دروس اختیاري دوره کارشناسی پیوسته آموزش علوم اجتماعی-9جدول 

.واحد از جدول دروس انتخابی واحد درسی انتخاب نماید4دانشجو می تواند به میزان -6
هاي کاردانی و کارشناسی ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 04/03/1390مورخ 41903/21به استناد ابالغیه شماره -7

.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودارائه و براي رشته
هاي کاردانی و کارشناسی ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاو فناوري، وزارت علوم، تحقیقات 18/03/1395مورخ 52530/2به استناد ابالغیه شماره -8

.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودارائه و براي رشته

درس پژوهیراهنما
27801603365121281216جمع

828004483365121282224جمع کل

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
پیش نیازساعت کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

مبانی فلسفه32----232یاجتماععلومفلسفه
-32----232یاجتماعيمددکار

جامعهیمبان32----232ی علمشناسجامعه
یشناس

-32----232جغرافیاي انسانی
ی شناسجامعه

جامعهیمبان32----232فرهنگی
یشناس

عه مبانی جام32----232ی جوانانشناسجامعه
شناسی

160----12160جمع 

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

-آشنایی با فرهنگ و  ارزش
7232هاي دفاع مقدس

هاي زندگی هارتم
8232دانشجویی

464جمع 



١٦

)نیمسال8(توزیع پیشنهادي دروس در طول دوره تحصیلی چهارساله -8جدول 

نوع 
درس

نیمسال تحصیلی

اول

تعداد واحد

دوم

تعداد واحد

سوم

تعداد واحد

چهارم

تعداد واحد

پنجم

تعداد واحد

ششم

تعداد واحد

هفتم

تعداد واحد

هشتم

تعداد واحد

معارف 
16(اسالمی 
واحد
(

اندیشه اسالمی ن2آیین زندگی
اندیشه اسالمی ن12

دانش خانواده و ن22
انقالب ن2جمعیت

تاریخ تحلیلی ن2اسالمی ایران
تفسیر موضوعی ن2صدر اسالم

ن2قرآن 
تاریخ فرهنگ 

و تمدن 
اسالمی

ن2

11(عمومی
واحد
ن3زبان  انگلیسین2زبان فارسیع21ت بدنی تربیع11تربیت بدنی)

/سالمت
بهداشت و 
صیانت از 

محیط زیست

ن1
+1
ع

--ع1نگارش علمی 

-----ع1نگارش خالق --

19(تربیت اسالمی 
واحد
یتیتربرهیس)

تیباهلوامبریپ
بهباتوجه) (ع(

- ساحتومراحل
)تیتربيها

ن2
نظام تربیتی 

براساس (اسالم
قرآن و روایات  

))ع(معصومین 
فلسفه تربیت در  ن3

ن3ا.ا.ج
فلسفه تربیت 

رسمی و عمومی  
ا.ا.در ج

ن2

اسناد، قوانین و 
سازمان 

آموزش و 
پرورش در 

ا.ا.ج

ن2
شهیاندخیتار

عملوها
دریتیترب

رانیاواسالم
ايحرفهاخالقن2

ن3معلم
یاجتماعنقش
دگاهیدازمعلم

ماسال
ن2

18(تربیتی
واحد
(

روانشناسی 
ن2تربیتی

نظریه هاي 
یادگیري و 

آموزش
روشواصولن2

سیتدريها
ن1
+1
ع

از  ارزشیابی 
یادگیري

ن1
+1
ع

آموزش و 
پرورش 

تطبیقی با 
-تاکید بر دوره

جامعه شناسی ن2
--ن2تربیتی
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هاي تحصیلی

-روشاصول و 
راهنمایی و هاي

مشاوره

ن1
+1
ع

ربرد هنر در کا
مدیریت ع1آموزش 

درزبانکاربرد ن2آموزشگاهی 
---ع1تربیت 

تخصصی تربیتی
)27

واحد
(

در یمعلمفلسفه
علوم آموزش 
اجتماعی

ن1

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
علوم آموزش 

1اجتماعی 

1
ك

طراحی آموزشی 
در آموزش 

علوم اجتماعی
ع1

راهبردهاي 
ریس در  تد

علوم آموزش 
اجتماعی

1
ك

آزمون هاي 
تحصیلی و 

آزمون سازي 
در آموزش 

علوم اجتماعی

ن1
+1
ع

طراحی واحد 
یادگیري در 

آموزش 
علوم اجتماعی

ع1
پژوهش و توسعه 

: 3ايحرفه
درس پژوهی

1
42کارورزي ك

برنامه ریزي 
در آموزش درسی

علوم اجتماعی

ن1
+1
ع

تحلیل محتواي 
آموزشی در مواد

علوم آموزش 
اجتماعی

ن1
+1
ع

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

در 2ارتباطات 
علوم آموزش  
اجتماعی

1
ك

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
علوم آموزش  
3اجتماعی

1
12کارورزي ك

پژوهش و 
-توسعه حرفه

کنش: 2اي
پژوهی

1
ك

تجربه هاي 
اي  خاص حرفه
در آموزش 

جتماعیعلوم ا
کارنماي ن1

2)پروژه(معلمی 

---
پژوهش و توسعه 

: 1ايحرفه
پژوهش روایی

1
-32کارورزي 22کارورزي -ك



١٨

59(تخصصی
واحد
(

مبانی جامعه 
اصول علم ن3شناسی

جامعه شناسی ن2سیاست
مبانی جمعیت ن2انقالب

مبانی مردم ن2شناسی
روش پژوهش ن2شناسی

2
ن1

 +
ع2

معه شناسی جا
آموزش و 

پرورش
ن3

جامعه شناسی 
قشرها و 
نابرابري ها

ن2

بینش جامعه ن2مبانی فلسفه
بینش جامعه ن12شناسی 

روش پژوهش ن2ریاضیات پایهن22شناسی 
1

ن1
 +
ع1

آسیب شناسی 
اجتماعی با 

توجه به حوزه 
دانش آموزي

ن1
 +
ع1

آمار در علوم 
اجتماعی با 

SPSS

ن1
 +
ع2

سی جامعه شنا
ن2ارتباطات

روانشناسی -
درآمدي بر تاریخ ن2تاریخ عمومین2اجتماعی

کاربرد آمار ن2اجتماعی ایران
مقدماتی

ن1
 +
ع1

اصول علم 
ن2اقتصاد

جامعه شناسی 
مصرف و سبک 

زندگی
ن2زبان تخصصین2

جامعه شناسی ----
ن2خانواده

پویایی گروهی 
با تمرکز بر 
کالس درس

ن2جغرافیان12رس انتخابیدع1

ن22درس انتخابی-------

جمع 
1718201920191918واحد
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1414161414101414نظري
-3332462عملی

-11-113-کارگاهی
2222----کارورزي
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فصل سوم
سرفصل دروس

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

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

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

افزون بر آن معلمانی که از سالمت جسمانی و . گمان برخورداري از سالمتی براي دستیابی به آن ضرورت دارداست که بی
هاي درمانی و وري باالتري خواهند داشت و موجبات کاهش بار اقتصادي ناشی از هزینهباشند بهرهروانی بهتري برخوردار

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 شوندرد، با مقولهي درسی با دانش آموز ارتباط برقرار خواهند کترین سطح برنامهنزدیک

ها کند که سالم و تندرست باشند و در آینده بتوانند در راستاي ي مدرسهي تربیت معلم بخواهد معلمانی روانهدیگر، اگر دوره
یش سواد سالمت هایی باشد که منجر به افزاي برنامهارتقاي سالمت دانش آموزان گام بردارند، منطقی است که دربرگیرنده

سواد سالمت معرف توانمندي فرد در دستیابی به مباحث بهداشتی، درك، انتقال و کاربست آن و . 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 عبارتندکنندهبه این ترتیب، در این درس، با توجه به عوامل تهدید 
الکل و دخانیات و همچنین ارتقاي تغذیه سالم، فعالیت بدنی، پرهیز از مصرف ایمنی و حوادث، بر ارتقاي سالمت از طریق 

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

اي معنادار با سازند تا دانشجو بتواند آنچه آموخته است را به گونهاي فراهم میزمینهتعریف ارائه شده براي سواد سالمت، 
هاي فردي، بین فردي، تفکر انتقادي و هایی مهارتهمچنین با انجام چنین فعالیت. ی زندگی خود پیوند بزندبافت واقع

چون در یک دیدگاه وسیعتر از سالمت بایستی حفظ محیط زیست سالم نیز مورد عالوه بر این، . یابدخالق در او پرورش می
.ت از محیط زیست اختصاص یافته استگیرد، بخشی از این واحد درسی نیز به صیانتوجه قرار 
سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست: نام درسمشخصات 
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درس
: نوع درس

عملی-نظري
2: تعداد واحد

)عملی- نظري(

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

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

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

شایستگی 
:اساسی

GK
3سطح 2سطح 1سطح هامالك

دریافت و 
انتقال 

اطالعات 
سالمت

توانسته است از منابع متعدد و 
معتبر اطالعات کسب نماید اما 

تواند آن را به دیگران انتقال نمی
.دهد

توانسته است از منابع متعدد 
سب و معتبر اطالعات ک

نماید و تا حدودي آن را به 
.دیگران انتقال دهد

توانسته است از منابع متعدد و 
معتبر اطالعات کسب نماید و 

هاي کارآمد آن را به به شیوه
.دیگران انتقال دهد

برنامه 
سالمت

توانسته است یک برنامه سالمت 
آموزان طراحی، براي خود یا دانش

ند توااجرا و ارزشیابی کند اما نمی
.اثربخشی آن را 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 

اي ارزشیابی نماید و به گونه
روشن اثربخشی آن را 

. مشخص سازد

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

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت

مبانی سالمت: بخش نخست

اول

)1+2(
معارفه و آشنایی با 

مفاهیم پایه

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

.همگانی
)در کالس(تکلیف عملی 

ها ارزش اي پنج الویت که براي آناز دانشجویان بخواهید روي برگه
شود را یادداشت کنند و سپس همراه آنان بررسی کنید آیا محسوب می



22

ها جایی دارد؟یتسالمتی در میان این الوساعت
 ِاز دانشجویان بخواهید تعریف خود را از سالمت ارائه دهند و با تکیه بر دانش

.پیشینِ آنان، مفاهیم مرتبط با سالمت را ارائه دهید
 در بخشی از این جلسه، از دانشجویان بخواهید با استفاده از گزارشِ خود

امیدها، نیازها،هاي پیشین،شرح حال نویسی و ترسیم چشم انداز، تجربه
انتظارات خود را از این درس دو واحدي بیان نمایند و پیش از پایان نشست 

.تحویل دهند) مدرس(به شما 
در پایان این جلسه، از دانشجویان بخواهید مصادیق اقدامات : تکلیف عملی

.سالمت همگانی در پیرامون خود را شناسایی کنند و گزارشی از آن ارائه دهند

دوم
)1+2(

سنجش نیازهاي 
سالمت

.هاي گوناگون سنجش نیازهاي سالمتتعریف نیاز؛ انواع نیازها؛ شیوه
در مدرسه محل کارورزي خود یک نیازسنجی در زمینه سالمت : تکلیف عملی

اید را مشخص سازید، انواع نیازهایی که روشی که در آن استفاده کرده. انجام دهید
هاي خود را در قالب یک گزارش بیان د و  یافتهاید را شناسایی کنیتشخیص داده

).هاي سه نفره انجام شودتواند در گروهاین کار می(نمایید 

سوم
)1+2(

هاي معرفی پایگاه
اطالعات نمایه

سالمت

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

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

اند را در قالب گزارش به آنچه آموخته. معرفی شده است پیرامون آن گردش کنند
.کالس ارائه دهند

عوامل تهدید کننده سالمت ایرانیان: بخش دوم

چهارم

هاي غیرواگیربیماري

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

هاي غیرواگیر، شایعترین بیماري)اصالح
مروري بر سیستم گردش خون،  تعریف و علل :قیهاي قلبی و عروبیماري

پدیدآیی تصلب شرایین، آنژین صدري، سکته قلبی و سکته مغزي و عالئم شایع 
هاي قلبی و ها؛ چگونگی کاهش خطر  بروز سکتهها و چگونگی برخورد با آنآن

تعریف، (هاي قلبی عروقی؛ فشار خون باال ها در بروز بیماريمغزي؛ نقش چربی

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

)1+2(

)و تشخیص، پیشگیريعالئم
هاي زا، عالئم هشدار دهنده، گامتعریف سرطان، عوامل سرطان:سرطان

.هاي شایع در ایرانپیشگیري کننده، اهمیت تشخیص زود هنگام، سرطان
تعریف مفاهیم خطر، آسیب، تصادف، ایمنی؛ شناسایی خطرات : ایمنی و حوادث

ود در محیط آموزشی؛ نحوه فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، و ارگونومیکی موج
غفلت و نادیده گرفتن، فیزیکی، عاطفی، (انواع سوءاستفاده .  هاپیشگیري از آن

هاي احتمالی؛ چگونگی واکنش در هنگام روبرو شدن با موارد ؛ نشانه)جنسی
.سوءاستفاده

هاي کوچک، سبک از دانشجویان بخواهید در گروه): در کالس(تکلیف عملی
هاي قلبی عروقی و ر و مادر خود را از نظر خطر ابتال به بیماريزندگی خود یا پد

عوامل خطر را شناسایی کنند و براي کاهش این خطرات . سرطان بررسی کنند
.ریزي کنندبرنامه

): در کالس(تکلیف عملی 
) ب(پیش از پرداختن به بحث ایمنی و حوادث از دانشجویان بخواهید که جدول 

.کنندموجود در پیوست را پر
):در کالس(تکلیف عملی 

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

. این خطرات را بیان نمایند
:در محیط کالس

:در راهروها
:در حیاط مدرسه

:شتیهاي بهدادر سرویس
:هادر دیگر مکان

از دانشجویان بخواهید از یک مدرسه بازدید کنند و  بر اساس : تکلیف عملی
ي ایمنی و اند دو  پیام آموزشی در زمینهآنچه که در مدرسه مشاهده کرده
دانش آموزان، پدران و مادران، (هاي مخاطب پیشگیري از آسیب براي یکی از گروه

.طراحی کنند) معلمان و غیره

ارتقاي سالمت: بخش سوم

تغذیه سالم
فعالیت بدنی

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

). تنظیم برنامه غذایی مناسب براي خودمحاسبه نمایه توده بدنی، چگونگی
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ششم
)1+2(

و هفتم 
)1+2(

نیازهاي (؛ تغذیه در دوران بلوغ )بوفه سابق(دستورالعمل کشوري پایگاه تغذیه سالم سیگار و دخانیات
آموزان؛ کمبود اي نامناسب دانش؛ نحوه تغییر الگوهاي تغذیه)اي نوجوانانتغذیه

، کلسیم، کمبود ید، آهن(آموز و فرایند یادگیري ها  و اثرات آن بر دانشریزمغذي
؛ نحوه خواندن و تحلیل بر چسب مواد غذایی )Dروي، ویتامین 

تحرکی در ایجاد بندي آن؛ نقش بیتعریف فعالیت بدنی و  گروه:فعالیت بدنی
هاي بدنی در میان زنان و مردان ایرانی، هاي مختلف، وضعیت میزان فعالیتبیماري

توصیه شده براي گروه بدنی اثرات سودمند فعالیت بدنی بر بدن، میزان فعالیت 
هاي سنی گوناگون، هرم فعالیت بدنی

ها؛ طبقه بندي انواع مواد، رابطه سیگار و مرگ و میر و بیماري:الکل و دخانیات
هاي مصرف مواد و الکل؛ مبانی و اصول پیشگیريعالئم و نشانه

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

هاي اصول تغذیه سالم و گروه«پس از آنکه . را یادداشت کنند و به کالس بیاورند
هاي غذایی و گروه10بیان شد دانشجویان بر اساس واحد غذایی مورد نیاز» غذایی

. زندبه تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردا
از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه : تکلیف عملی

.فعالیت بدنی براي یک هفته خود تنظیم کنند و به کالس آورند
رقم . از دانشجویان بخواهید نمایه توده بدنی خود را محاسبه کنند: تکلیف عملی

اي که به طبقهند و با توجهبه دست آمده را بر روي نمودار نمایه توده بدنی پیدا کن
.گیرند یک برنامه غذایی مناسب براي خود بنویسنددر آن قرار می

از دانشجویان بخواهید به پایگاه تغذیه سالم در یک :1فعالیت پیشنهادي 
مدرسه مراجعه کنند و فهرست مواد غذایی موجود در آن را تهیه کنند و مواد غذایی 

سپس راهکارهایی براي توجیه مسئوالن . یک کنندمجاز و غیرمجاز را از هم تفک
آموزان در خصوص تغییر موارد   غیرمجاز به مجاز مدرسه، مسئول پایگاه و دانش

.پیشنهاد دهند
آموز که در مرحله ز دانشجویان بخواهید با یک دانشا: 2فعالیت پیشنهادي

هاي و دادهبلوغ است مصاحبه کنند و  برنامه غذایی یک روز او را بررسی کنند
هاي خود را به یافته. اي گروه سنی او مقایسه نمایندحاصل را با نیازهاي تغذیه

.صورت گزارش به کالس ارائه دهند
ز دانشجویان بخواهید برچسب دو ماده غذایی مورد ا: 3فعالیت پیشنهادي 

.عالقه خود را به کالس آورند، آن را بخوانند و تحلیل کنند

١٠. Serving size
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ز دانشجویان بخواهید براي ترویج تغذیه سالم در محیط ا:4فعالیت پیشنهادي 
.ریزي کنندخوابگاه دو راهکار جدید پیشنهاد کنند و براي عملیاتی ساختن آن برنامه

)بهداشت فردي(سالمت جسمانی : بخش چهارم

هشتم 
و ) 1+2(

)2+1(نهم 

سالمت جسمانی 
بهداشت فردي و (

)هابیماري

اهمیت بهداشت دست و پاها، آموزش شستشوي (پاهابهداشت دست و 
ساختمان و عملکرد پوست و مو، آشنایی و (مراقبت از پوست و مو؛ )دست

مراقبت ،)چگونگی برخورد با مشکالت شایع پوست و مو، اکنه، شوره سر، اگزما
ساختمان کره چشم، مشکالت متداول بینایی، چگونگی سنجش (هااز چشم

ساختمان گوش، مشکالت متداول (هامراقبت از گوش؛ )سنلنبینایی با چارت ا
اهمیت (بهداشت خواب؛ )شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با آزمایش نجوا

بهداشت دهان و دندان). هایی براي بهتر خوابیدنخواب و تاثیر آن بدن، گام
هاي مختلف، عوامل موثر هاي مختلف دندان، آشنایی با زمان رویش دندانبخش(
هاي شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در معرض ر ایجاد پوسیدگی دندان، محلب

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

النت، رژیم غذایی؛ چگونگی برخورد با ، فلورایدتراپی، فیشور سی)دندان به کودکان
). ها؛ تفاوت لثه سالم و ملتهب؛ علل بوي بد دهاندیدگی و شکستگی دندانآسیب

هاي آن در هر یک از دو جنس، بهداشت بلوغ و دگرگونی(بهداشت باروري
ساختمان، عملکرد و : ویژه دانشجو معلمان دختر{. هاي آنبلوغ، خودارضایی و زیان

ها و حاالت طبیعی و غیرطبیعی آن، گاه تناسلی زنان، قاعدگی و نشانهبهداشت دست
ساختمان،  عملکرد و :ویژه دانشجو معلمان پسر{.}سندروم پیش از قاعدگی

.}بهداشت دستگاه تناسلی مردان
:هاي واگیرداربیماري
هاي اکسیور، راه انتقال، راه ویژگی(کرمک یا اکسیور : هاي انگلیعفونت

؛ )هاي آسکاریس، راه انتقال، راه پیشگیريویژگی(آسکاریوز ؛)پیشگیري
تعریف بیماري (سالک ؛ )هاي ژیاردیا، راه انتقال، راه پیشگیريویژگی(ژیاردیوز 

سالک، وضعیت سالک در ایران و جهان، عواملی موثر در گسترش آن، انواع سالک 
ی برخورد با دانش و عالئم بیماري در هر نوع، راه انتقال، راه پیشگیري، چگونگ

هاي آلوده هاي شپش، راهویژگی): شپش(پدیکلوزیس . )آموز مبتال به سالک
.هاي پیشگیري، چگونگی برخوردشدن، چگونگی تشخیص آلودگی، راه

چگونگی حمله ویروس اچ آي وي به بدن، تفاوت اچ آي (ایدز / اچ آي وي 
)هاي تشخیصگیري، راههاي پیشهاي انتقال، عقاید غلط، راهوي و ایدز، راه
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از دانشجویان بخواهید یکی از مسائل مرتبط با بهداشت فردي در :تکلیف عملی
ها را مشغول کرده است را شناسایی کنند و که ذهن آن) یا خوابگاه(محیط پردیس 

هاي نوین خود براي برطرف نمودن آن مساله را ارائه در قالب یک گزارش راه حل
.دهند

دانشجویان بخواهید کتاب خودآموز  بهداشت بلوغ و نوجوانی را از: تکلیف عملی
.اي انتقادي از آن تهیه کنندبخوانند و چکیده
از دانشجویان بخواهید یک پمفلت، یا بروشور طراحی کنند و از :تکلیف عملی

آموزان را به رعایت یکی از موضوعات مرتبط با بهداشت فردي طریق آن دانش
.تشویق کنند

هاي کوچک قرار از دانشجویان بخواهید در گروه: )در کالس(عملی تکلیف
ها ها به شپش مبتال شده است و آنآموزي در کالس آنبگیرند و تصور کنند دانش

اي خطاب به آن خانواده نوشته نامه. اي به خانواده او اطالع دهندباید از طریق نامه
.نان اطالع دهندها با شپش این موضوع را به آو ضمن آشنایی آن

از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق آن : تکلیف عملی
هاي انگلی کرمک، آموزان، پدر و مادرها، کارکنان مدرسه، و غیره را با بیماريدانش

.آسکاریوز،  ژیاردیوز، یا سالک آشنا سازند
ي دست از دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشو: 1فعالیت پیشنهادي 

.آموز را در کالس به صورت عملی نمایش دهندبه دانش
از دانشجویان بخواهید بازي مار و پله که سازمان : 2فعالیت پیشنهادي 

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

ي آنها از دانشجویان بخواهید که تصور کنند در مدرسه: 3دي فعالیت پیشنها
از آنها بخواهید راهکارهایی بیاندیشند که بر . مکانی براي شستن دست وجود ندارد

راهکارهاي خود را به صورت نقاشی، عکاسی، گزارش . این محدودیت فائق آیند
.کتبی و غیره به کالس ارائه دهند

از دانشجویان :انشجویان خوابگاهیبراي د: 4فعالیت پیشنهادي 
بخواهید بررسی کنند دانشجویان خوابگاهی باید چه نکاتی را پیرامون بهداشت 

خواب بیاموزند؟ 
موانعی که بر سر : براي دانشجویان غیرخوابگاهی: 5فعالیت پیشنهادي 

راه حفظ بهداشت خواب شما وجود دارد را شناسایی کنید و سپس راهکارهایی براي 
.ها ارائه دهیدمیان برداشتن آناز 

سالمت روان: بخش پنجم
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سالمت روان و )2+1(دهم 
مدرسه

تهدید کننده و آن؛ عواملبرموثرعواملشناساییروان وسالمتتعریف
هاي روان؛ حمایتسالمتارتقايوآسیبکاهشراهبردهايکننده؛محافظت

یادگیري؛ اختالالتخودکشی؛اب؛روانی در حوادث و بالیا؛ افسردگی؛ اضطر
لجبازي؛ صرع؛وجوییمقابلهاختاللتوجه؛کمبودوفعالیبیشاختالل

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

ی از اختالالت مرتبط با سالمت روان که در این نشست آموزشی مورد است و یک
آنچه که روي . بحث قرار گرفته است در پدیدآیی آن رویداد نقش عمده داشته است

توانست از وقوع این رویداد پیشگیري کند را در داده است و راهکارهایی که می
.قالب گزارشی به کالس ارائه دهند

ماعیسالمت اجت: بخش ششم

یازدهم
سالمت اجتماعی و )1+2(

مدرسه

هاي اجتماعی؛ استرس در ایجاد و برقرار ارتباط موثر با دیگران؛ ارتباطات در شبکه
.محیط کار و حمایت اجتماعی

هاي کارورزي خود، از دانشجویان بخواهید به مراجعه به گزارش: تکلیف عملی
آموزان، و یا اجتماعی خود، دانشهایی را در آن شناسایی کنند که سالمتموقعیت

اگر دوباره به آن موقعیت برگردند به . کارکنان مدرسه نیاز به ارتقا داشته است
هاي خود را در ؟ یافته.منظور ارتقاي سالمت اجتماعی چه کاري انجام خواهند داد

.قالب گزارشی کوتاه به کالس ارائه دهند

سالمت در متن: بخش هفتم

دوازدهم
)1+2(

سواد سالمت، 
شناسنامه سالمت 

مدارس آموزي، دانش
مروج سالمت

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

در اختیار آموز را به کالس آورید وشناسنامه سالمت چند دانش:تکلیف عملی
هاي کوچک مشخص کنند آنچه که در این دانشجویان قرار دهید تا در در گروه

اند چگونه در این شناسنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ درس آموخته

صیانت از محیط زیست: بخش هشتم

سیزدهم
تعریف محیط زیست و انواع آن-1-1
)فیزیکی، زیستی، اجتماعی و اقتصادي(منابع مختلف محیط زیست -1-2
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شناخت محیط )1+2(
زیست

و انواع آن) بوم سازگان(تعریف اکوسیستم -1-3
محیط زیست ایران-1-4

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

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

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

چهاردهم
)1+2(

شناخت انواع آلودگی 
ها و اثرات محیط 

زیستی

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

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

براي بازدید از یک کارخانه، تصفیه خانه، تدارك سفري آموزشی: فعالیت خاص
هیه کمپوست یا غیرهمرکز بازیافت، ت

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

.نمایند

پانزدهم
)1+2(

شناخت حفاظت و 
حمایت از محیط 

زیست

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

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

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

چند روش حفاظت و شیوه صحیح مصرف را آموزش دهند و بازخورد آموزش هاي 
.خود و میزان همکاري جامعه مخاطب را گزارش دهند

شانزدهم
)1+2(

ارائه مبانی آموزش 
محیط زیست و 

ناخت روش هاش

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 : عملی
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ناسب برحسب پایه روش ها، رسانه ها و وسایل کمک آموزشی م
نمایش اسالید یا وسایل مختلف انواع روش هاي آموزش محیط : فعالیت خاص

زیست
از دانشجویان بخواهید که به یک مدرسه برحسب انتخاب خود مراجعه : تکلیف

کنند و پس از هماهنگی هاي الزم با مدرسه، براي دو یا سه ساعت بصورت فوق 
زیست را با وسایل و روش هاي مناسب برنامه برحسب پایه، موضوعی از محیط

. ایران انجام شود11اینکار می تواند در روزهاي تقویم محیط زیستی. آموزش دهند
.ارائه گزارش تصویري بصورت فیلم یا عکس الزامی است

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
باید تالش گردد تا ساختار . پذیردورت میمعلمان صدر 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
ن با گیرد، تنها میان مدرس و دانشجویان نیست، بلکه میان خود دانشجویانشست آموزشی به منظور وقوع یادگیري صورت می

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 گروهبا هم کار کنند که با توجه به موقعیت) 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 پیش از آن که به مدرس تحویل داده شود توسط دانشجو گردد و به صورت گزارش به کالس ارائه میانجام می

م به ذکر است که در برخی از مباحث الز. 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

.توانند تغییر یابند
منابع یادگیري مرتبط با هاي گوناگونی نخست نیازها و 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 محتواي تازه ارائه گردد و سپس زمینه

.هایی که براي دانشجومعلمان پدید آمده است پاسخ داده شوددر هر نشست تالش شود به تمام پرسش. ی خود مرتبط سازدزندگ
منابع آموزشی-4

.باشددر دست تالیف می: منبع اصلی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5

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

ارزشیابی این پوشه نخست از طریق . گیرداي گرد آمده و در اختیار مدرس قرار میتوسط او در پوشه

.تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود است-11
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پر آشکار است . گیرددانشجو و سپس توسط مدرس صورت میپاسخگویی به فرم خود ارزشیابی توسط خود 
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(ارزشیابی نیز پنجاه درصد است 
).بیست درصد

هاي به گیرد و یافتهاین ارزشیابی در نشست هفتم و به صورت خود ارزشیابی دانشجو انجام می: من نیم سالارزشیابی ض
.گیرددست آمده از آن در ارزشیابی پایانی مورد استفاده قرار می

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

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

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

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

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

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

..........دهید؟می
 اید نمره دهید از صفر تا بیست تان خود دادههایی که به گزارش هاي دوس) پس خوراند(اگر بخواهید به کیفیت بازخورد

....................دهید؟ چه نمره اي می
...............دهید؟اي به خود میچه 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

...........دهید
یابی به اهداف دورهمیزان دست

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

العات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهدمنابع اط.
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 یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن براي ارتقاي سالمت خود طراحی و اجرا نماید و نتایج آن را بر روي سالمت خود
.ارزشیابی کند

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

).از صفر تا بیست(به میزان دستیابی خود به هر یک از این سه هدف نمره دهید 
:1هدف 
:2هدف 
:3هدف 

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

ه نیازهایی در شما پدیدار گشته است؟با گذراندن این دوره چ

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

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

وعده غذایی
نان، غالت، برنج، ماکارونی 

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

شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

یکشنبه
صبحانه

روزوسط 
ناهار

عصرانه
شام

دوشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

سه شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

چهارشن
به

صبحانه
وزوسط ر
ناهار

عصرانه
شام

شنبهپنج
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

جمعه

صبحانه

:جدول ب
.د از وقوع این حوادث پیشگیري کردشچگونه 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

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

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

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

عملی: نوع درس
1: تعداد واحد

ساعت32: درسزمان
ندارد: پیشنیاز

نگارش خالق: نام درس

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

:شایستگی اساسی
GK

3سطح2سطح1سطح هامالك

ارش دانش نگ
خالقانه

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

هاي بیاموزد و انواع قالب
آن را بشناسد

دانشجو بتواند
ــر اســاس آموختــه هــاي ب

نظري و قیاسی تفاوت کلی 
دو متن خالق و غیر خالق 

.را تبیین و تشریح کند

دانشجو بتواند
بـــا رویکـــرد اســـتقرایی 

تن را عواملی را که یک م
به اثري خالقانـه تبـدیل   

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

.کند

آفرینش متن 
خالقانه

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

ــب ــوط  قالـ ــاي مربـ هـ
.بیافریند

میزان خالقیت متن نگاشته 
.خود را ارزیابی نماید

بـــر اســـاس دو مرحلـــه 
نگاشتۀ خود را بـا  پیشین،

ــی   ــري و ادب ــرد هن رویک
.پاالیش و ویرایش  نماید
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گزارشی تحلیلی از یـک  نقد و تحلیل
نگاشــتۀ ادبــی و هنــري 

.مشخص ارائه کند

متن هنري را نقـد نمایـد و   
عوامل سـازنده و ناسـازگار   

.آن را تبیین و تشریح کند

متن نقد شده را بـا دیگـر   
متون همان قالب مقایسه 

ی نمایـد و دربـاره   و ارزیاب
.دیدگاه خود استدالل کند

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

بحث
محتواي درس

تکالیف یادگیري
تکالیف عملکردي

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

بحث گروهی-
پاسخ فردي به پرسش ها-
مشارکت در فرایند یادگیري-

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

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

هـا دربـارة   پاسخ به پرسـش -
نفوذ و تاثیر زبان

مشارکت در فرایند یادگیري-

گزارشی از تناسب زبـان و اندیشـه در   
متون هنري و خالق

تفاوت و تمـایز بـین زبـان و    تبیینسوم
گفتار و نوشتار

مشارکت در کار گروهی-
هاپاسخ به پرسش-
ــان  - ــه از زب ــد نمون ــه چن ارائ

گفتاري و نوشتاري و تشریح 
هاتفاوت آن

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

تشریح تفاوت زبان ادبـی بـا زبـان    چهارم
علمی

ــوا- ــی و  خ ــتن ادب نش دو م
علمی 

بحث گروهی دربـارة تبیـین   -
هاي دو متنتفاوت

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

کنندة آن

تبیین عوامل نوشتار خالق؛ زبان، بیان، پنجم
صور خیال

بحث گروهی -
ــی و   - ــتن ادبـ ــوانش مـ خـ

مشخص کردن مشخصـات  
لزبانی، بیانی و صور خیا

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

.در قالب گزارش مکتوب

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

خوانش متن ادبی-
ــر   - ــردن عناص ــخص ک مش

هنري در متن

هاي ادبـی  مشخص کردن دقیق آرایه
یک متن مشخص هنري

ـ معرفی قالبهفتم بحث گروهی-ی کـه بیشـترین   هاي ادب
خوانش بخشی از چند متن-

تهیه گزارشـی از یـک کتـاب درسـی     
مربوط بـه ادبیـات فارسـی و تشـریح     
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هاتفاوت ساختاري و قالب درسمشخص کردن قالب آن-کاربرد را در نگارش خالق دارند

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

بحث گروهی-
خوانش یک داسـتان کوتـاه   -

ــردن   ــخص ک ــاه و مش کوت
عناصر آن

تهیــه نمایــۀ جــدولی از عناصــر یــک 
داستان کوتاه

خوانش سه مـتن مـرتبط و   -تشریح قالب داستان کوتاه کوتاهنهم 
بحث دربارة قالب آن

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

قالبی آن

بحث گروهی-قالب داستان بلند و رمانتوضیحدهم 
هاپاسخ به پرسش-

تهیه نماي جدولی از داستان نویسـان  
هامعاصر و آثار برجستۀ آن

بحث دربارة تفاوت روساخت -تشریح مشخصات قطعه ادبییازدهم
قطعه ادبی با داستان و شعر

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

معرفـــی ســـاختار حـــدیث نفـــس و وازدهمد
هانویسی، روزنگار و تفاوت آنخاطره

بحث گروهی-
هایی در خوانش متن-

هاي خاطره، روزنگار، و قالب
حدیث نفس

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

نویســی و تشــریح قالــب ســفرنامه  سیزدهم
مشخصات آن 

خــوانش بخشــی از یــک   -
سفرنامه

ــاره  - ــث دربـ ــین و بحـ تبیـ
مشخصات آن

اي کوتـاه بـر اسـاس    نگاشتن سفرنامه
نویسیساختار سفرنامه

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

ــارة  - ــی دربـ ــث گروهـ بحـ
معیارهاي نقد

ــی و  - ــه ادب ــدگروهی قطع نق
شعري از شاعران کالسیک

داسـتان کوتـاه   شـعر و  اي ازنقد قطعه
نویسندگان برجسته معاصر

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

نویسی

ــه- ــوانش نمونـــ اي از خـــ
نامۀ خود نوشتزندگی

ــارة  - ــی دربـ ــث گروهـ بحـ
هاي این نوع نوشـته  ویژگی
هاي دیگربا قالب

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

تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن

هاي ادبی بحـث شـده و   مقایسۀ قالبشانزدهم
هـــا در بافـــت مقایســـه کـــارکرد آن

فرهنگی و هنري و  اجتماعی

ــاره  - ــی دربـ ــث گروهـ بحـ
ــه ــی در  تجرب ــاي شخص ه

نگارش خالق

تهیۀ سیاهۀ رفتار کار در کالس

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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.هاي آموزشی توسط دانشجوي تجربهنگاروقایع. 3.1
.هاي روزانهتهیه 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 رینش هنري و کاربرد آرایههاي کوتاه در قالب و انواع ادبی آموخته در مباحث نظري با تکیه بر آفنگاشتن متن. 3.4
.آن

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

:منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

].دفتر نخست[1382. سمت. هرانت. 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. شناسیانزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زب. باطنی محمدرضا-

. سـخن . تهـران .  چـاپ ششـم  . سفرنامه حاج سیاح به فرنگ؛ به کوشش علی دهباشی. سیاح محمدعلی بن محمدرضا-
1390.

.1378. ردوسف. رانهت. نقد ادبی. روسیا سسیمش-
.1390. نسخ. تهران. هاها، رویکردها و روششناسی؛ نظریهسبک. فتوحی محمود-
.1367. امر هشن. رانهت. یادباتاعنو صتالغبوننف. ندیالاللجیائمه-
. فـرزان . تهران.  چاپ دوم. ترجمه حسین هژبریان و حسن اسدي. برگزیده و شرح سفرنامه شاردن. فري یر رانلد دبیلو-

1388.
. رانهت. آنايهبتکا و مهکبر و سـ عشـ نفاتطـالح اصـ یلیضفتگنره؛ فرياعر شنههامنواژه. تنمیمیادقرصیم-

.1373. ازنهمابتک
. تهـران . نامه اصطالحات ادبیات داسـتانی توان داستان نویس شد؟ به ضمیمۀ واژهچگونه می. .......................................-

.1394. خننشرس
.1387. مجال.  تهران.بیست و سه داستان از داستان نویسان امروز ایران با تفسیر....................................... -
.1386. نشرعلمی. تهران. دیداري با اهل قلم. یوسفی غالمحسین-
.1386. علمینشر. تهران. چشمه روشن...............................  -
:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

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

. نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
ادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال، تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می ارزشیابی از ی
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. هاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف . شود
:سایر نکات

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

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

.تر سازدیاد شده افق فرهنگی، ذوقی و هنري وي را نسبت به نگارش خالق و زیباشناسانه پرمایه
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»نگارش علمی«سرفصل درس 
ق آنمعرفی درس و منط. 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 استهاي علمی داخلی و جهانی با به کارتخصصی با دیگر افق
هاي نگارشی علمی را بیاموزند تا عالوه بر مشارکت با زبان انشجویان باید شایستگیاي است که در آن دنگارش علمی بایسته

.هاي مربوط، استفاده نمایندهاي علمی حوزههاي علمی و تخصصی، از دادهسخته و سنجیده در افق
مشخصات درس

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

ندارد: پیشنیاز

علمینگارش :  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 کار گیرد... توانایی و دانش خود را در نگارش متون علمی اعم از مقاله، گزارش، پیشنهاده و -

:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

اي دانش پایه
نگارش علمی

ــد؛  ــجو بتوانــ دانشــ
ــان و  معیارهـــاي زبـ
بیان نگارش علمی را 

هـاي  قالـب آموخته و 
ــوط را   ــتاري مرب نوش

.بشناسد

دانشجو بتواند؛
هـاي  بر اسـاس آموختـه  

نظري و رویکـرد قیاسـی   
تفــاوت کلــی دو مــتن   
ــی را   ــر علم ــی و غی علم

.تبیین و تشریح نماید

دانشجو بتواند؛ 
تـک  با دید استقرایی تک

ــازنده و  عوامـــــل ســـ
هاي نوشته علمی را قالب

در یــک مــتن مشــخص 
ــایی و   ــی، شناس تخصص

.یین کندتب

نگارش متن 
علمی

هاي بر اساس آموخته
اي پیشـــین نگاشـــته

.علمی بنویسد

ــتۀ    ــایی نوش ــزان توان می
علمـــی خـــود را نقـــد و 

.ارزیابی نماید

بــر اســاس دو مرحلــۀ   
ــود را   ــتۀ خ ــین نوش پیش

.ویرایش و پاالیش نماید

ــتهنقد و تحلیل ــی از نوش اي علم
ــر ویژگــــی و  منظــ
ــاختاري  ــل سـ مراحـ

وشتۀ علمـی را از لحـاظ   ن
زبان، بیان، فنی و عناصر 
ســازگار و ناســاز تشــریح 

بــــــراي نظــــــرات و 
ــدگاه ــود،  دیـ ــاي خـ هـ

.استدالل کند
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.کند.تحلیل کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 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
نگارش عمـومی، دانشـگاهی و   

.اخالق پژوهش

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

ارائه خالصه چکیـده از چنـد   
و مشـخص  متن علمی 

.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

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

.شناسی آنآسیب

تشــریح  مراحــل نگــارش    پنجم
ســـازي، علمـــی؛ مســـئله 
و طراحـی  چهارچوب نظـري 

.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   
.باط با موضوع پیشیندر ارت

بحث گروهی- آشنایی با نگـارش پیشـنهادة   هفتم
هاپاسخ به پرسش- 

.نگاشتن پیشینۀ تحقیق
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.پژوهش

برداري آشنایی 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
.نبندي آطبقه

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 مرجعتوضیح اهمیتیازدهم 
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 یزدهمس
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

زارش از تجربـه علمـی یـا    تهیۀ گ
.آموزشی

نگاري علمی و بحـث  خوانش یک تکنگاري علمیآشنایی با تکپانزدهم
دربارة آن

نگـــاري علمـــی از ارائـــۀ تـــک
.تجربیات آموزشی یا علمی



41

ســازي در انــواع تشــریح نمایــهشانزدهم
هـاي  هاي علمی و پایگاهنشریه

.استنادي
شرکت در بحث گروهی- 

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

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

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

دانشـگاه شـهید   . کرمـان . قالهنگارش علمی؛ راهنماي نگارش گزارش پژوهش، پایان نامه، رساله و م. 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 

.1382. سمت. تهران. چاپ چهارم. نگارش و ویرایش. سمیعی، احمد-- 
. 1390. سمت. تهران. چاپ هشتم. یشراهنماي ویرا. زاده حسینغالمحسین- 
. 1386. مرکز. تهران. هاي ویرایشنکته. جو علیصلح- 
.1393. ناهید. تهران. چاپ دوم. هاي ذهن و زبان؛ طنزي تازهکژتابی. الدینخرمشاهی بهاء- 
:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

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

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

. هاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پیامدمالك) یادگیري و عملکردي(ابی تکالیف مبناي ارزی. شود
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با توجه به مراحل و ()علیهم السالم(و اهل بیت )صلی اهللا علیه و آله(سیره تربیتی پیامبر «سرفصل درس 
»)هاي تربیتساحت
: معرفی درس و منطق آن.1

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

وي، سیرة این بزرگواران گنجینـه اي  از این ر. علیهم السالم نیز همین وظیفۀ خطیر را پس از ایشان بر عهده داشته و دارند
است سرشار از آموزه هاي تربیتی در زمینه تربیت اسالمی که افزون بر کارایی و اثربخشی از باالترین اعتبـار نیـز برخـوردار    
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      . ان استآن
یابنـد وضـعیت مطلـوب تربیتـی بـراي      ساحت تربیت اعتقادي، تربیت عبادي و تربیـت اخالقـی آشـنا شـده و توانـایی مـی      

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

مشخصات درس
نظري: نوع درس

واحــد 2: تعــداد واحــد 
نظري

ساعت32: زمان درس

بـا توجـه بـه    )  (معلیهم السـال )و اهل بیت ( صلی اهللا علیه و آله)سیره تربیتی پیامبر «: نام درس
»)هاي تربیتمراحل و ساحت

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

.عبادي و اخالقی توصیف و تحلیل کندآله و اهل بیت علیهم السالم در ساحت تربیت اعتقادي،
بر اساس اصول و روشهاي تربیتی معصومان علیهم السالم، وضعیت موجود تربیتـی در سـاحتهاي   
تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی را شناسایی و وضعیت مطلوب تربیتی را ترسیم و هر دو وضـع را  

.تحلیل کند
ها و اقدامات تربیتـی رایـج را   السالم، ، فعالیتبر اساس اصول و روشهاي تربیتی معصومان علیهم 

.در زمینه تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی ارزیابی و نقد کند

:شایستگی اساسی
Ck1-1&2-1&Pck

1-3&Gk1-4

هامالك
پیامدها

3سطح 2سطح 1سطح 

توصــیف و تحلیــل  
مفهـــوم، اهمیـــت و 
منابع سـیرة تربیتـی،   
ــهاي   ــول و روش اص

ــیرة  تر ــی در سـ بیتـ
پیامبر صلی اهللا علیه 
ــت   ــل بی ــه و اه و آل
علـــیهم الســـالم در 

ــت و   ــوم، اهمی مفه
منابع سیرة تربیتـی،  
ــهاي  ــول و روش اص
ــیرة  ــی در سـ تربیتـ
ــلی اهللا  ــامبر صـ پیـ
علیــه و آلــه و اهــل 
بیت علیهم السـالم  

ربط و نسبت اصـول و  
ــت را در   ــهاي تربی روش
هر یک از ساحت ها بـا  
اصول و روشهاي تربیت 
ــاحتها   ــر ســ در دیگــ
ــل  ــیف و تحلیــ توصــ

ویژگیهــــا، اصــــول و 
ــی   ــهاي تربیتــ روشــ
ــیهم  معصــــومان علــ
السـالم در هــر یــک از  
این ساحتها را با اصول 

ي تربیتی رایج و روشها
غربــی در آن ســاحت   
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ــت   ــاحت تربیــ ســ
ــادي و  ــادي، عب اعتق

اخالقی

ــۀ تربیــت  را در زمین
اعتقـادي، عبــادي و  

بــر اســاس اخالقــی 
منبع معرفی شده به 
زبان خـود توصـیف   

کندمی

مقایسه و وجوه تمایز و . کندمی
ها را به دست تشابه آن
می آورد

ــایی  ــل و شناس تحلی
وضــعیت موجــود و  

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

ارزیــابی فعالیتهــا و  
تربیتی اقدامات رایج

بر اساس معیارهـاي  
ــده از   ــت آم ــه دس ب
سیرة تربیتـی پیـامبر   
صلی اهللا علیه و آلـه  
و اهل بیـت علـیهم   

السالم

ــدامات  فعالیتهــا و اق
رایج تربیتی در ایـن  
ســــــــاحتها را در 

بـراي  (موقعیت خود 
مثــال در دبیرســتان 
) محل تحصیل خود

شناسایی و توصـیف  
کندمی

فعالیتها و اقدامات رایـج  
را بـا معیارهـاي   تربیتی 

برگرفته از سیرة تربیتی 
پیامبر صلی اهللا علیـه و  
آله و اهل بیـت علـیهم   

دهد و السالم تطبیق می
. کندارزیابی می

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

.دهدمی

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
بر صلی اهللا علیه و آله و اهل بیت علیهم السالمچیستی و ضرورت سیرة تربیتی پیام

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

:فعالیت یادگیري
در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و استادمطالعه و جمع آوري مطالب
مشارکت در بحث کالسی
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:فعالیت عملکردي
تهیه فهرستی از تعاریف مختلف در باره سیره تربیتی و انتخاب یک تعریف وارائه دلیل براي آن
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
آداب و روشهاي زمینه ساز آغاز تولد
آداب و روشهاي زمینه ساز پس از تولد

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده و مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
وشهاي زمینه ساز با مراجعه به منابع اسالمیترین آداب و رشناسایی 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
یمان به پیامبر صلی اهللا علیه و آلهروشهاي پرورش شناخت و ا
روشهاي پرورش شناخت و ایمان به امامت
روشهاي پرورش شناخت و ایمان به معاد

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

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

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

تربیت عبادي 
زش قرآن آمو
 آموزش ذکر و دعا
آموزش نماز
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آموزش روزه
فعالیتهاي یادگیري

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
ایج در زمینه تربیت عبادي در دبستان محل زندگی خود را با روشهاي تربیتی پیـامبر صـلی   هاي رمیزان 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 
یت اخالقیاصول ترب
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
علیم و تربیت اسالمی و استخراج اصول و روشهاي تربیت اخالقی مطالعه منابع ت

: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.
رسی و نقد و ارزیابی کندکاربرد این روشها در یک مدرسه را بر .
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

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

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

:منابع فرعی
. ش1354اسالمیه، : ، سنن النبی، ترجمه و تحقیق محمدهادي فقهی، تهرانطباطبایی، محمد حسین

انتشارات صدرا: تهران. سیري در سیرة نبوي). 1380(مرتضی، مطهري 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5ها دگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتهاي یاعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

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

.یامدهاي یادگیري تعیین شده استها و سطوح پمالك) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»))ع(و اهل بیت ) ص(براساس قرآن و روایات پیامبر (نظام تربیتی اسالم «سرفصل درس 
: معرفی درس و منطق آن.1

تعلیم و تربیت به عنوان نهادي اجتماعی، یکی از اجزا و عناصر مهم هر فرهنگ و تمدن است که یکی از وظـایفش انتقـال   
از آنجا که فرهنگ و تمدن کشور ما اسالمی است، وظیفـۀ تعلـیم و تربیـت    . د و رشد و تعالی آن استفرهنگ به نسل جدی

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     ر و مؤلفهدر این واحد معلمان با عناص. عمیق معلمان با نظام تربیتی اسالم است

ها و اقـدامات رایـج تربیتـی را بـر     آموزان خود را تشخیص داده و فعالیتیابند وضعیت مطلوب تربیتی براي دانشتوانایی می
.اساس معیارهاي نظام تربیتی اسالم ارزیابی و نقد کنند

مشخصات درس
نظري: نوع درس
يواحد نظر3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

:پیشنیاز
:نحوه تدریس

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

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.و تحلیل کندهاي نظام تربیتی اسالم را توصیفویژگیها، 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 
دیگر توصیف هايو 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

خـــود را بـــراي دالیـــل 
ترسیم وضع مطلـوب بـه   

.تفصیل بیان کند

ــا و   ــابی فعالیتهـ ارزیـ
اقدامات رایج تربیتی بر 

فعالیتهـــا و اقـــدامات 
ــی در  ــج تربیتــ رایــ

فعالیتهــا و اقــدامات رایــج
ــاي   ــا معیاره ــی را ب تربیت

دالیل خود را براي نقـاط  
قوت و ضـعف شناسـایی   
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اساس معیارهاي نظام 
تربیتی اسالم 

بـراي  (موقعیت خـود  
مثــال در دبیرســـتان  

را ) محل تحصیل خود
ــایی و توصــیف  شناس

کندمی

برگرفتــه از نظــام تربیتــی 
دهد و اسالم را تطبیق می

. کندارزیابی می

.دهدشده، توضیح می

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
چیستی و ضرورت نظام تربیتی اسالم

م تعلیم و تربیت اسالمیتعریف نظام، تعلیم و تربیت و نظا
هاي نظام تعلیم و تربیت اسالمیعناصر و مؤلفه
ویژگیهاي نظام تعلیم و تربیت اسالمی
ضرورت آشنایی با نظام تعلیم و تربیت اسالمی

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

: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
چیستی مبانی در تربیت اسالمی
جایگاه مبانی در تربیت اسالمی
انواع مبانی در تربیت اسالمی
ختی تعلیم و تربیت اسالمیشنامبانی 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 انسانشناسایی مهم
هاي تربیتی هر یک از مبانیسایی و بیان داللتشنا

:فعالیت عملکردي
هاي پژوهش را تبیین کندهاي آموزش و روششناختی ارائه داده و بر اساس آن روشیک تصویر کلی از مبانی انسان.
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هاي تربیتـی  اللتهاي رایج مقایسه کرده، وجوه تمایز و تشابه دشناسیشناختی 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
اهداف واسطی تعلیم و تربیت اسالمی

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

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

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 بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
ن اسالمیاستخراج اصول تعلیم و تربیت اسالمی از منابع و متو

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

هاي تعلیم و تربیت اسالمیساحت
قادي، عبادي و اخالقیساحت تربیت اعت
ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی
....

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

:هاي عملکرديفعالیت
-....
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راحل، عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی م
مراحل تعلیم و تربیت اسالمی
عوامل و موانع تعلیم و تربیت اسالمی

:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
رة مراحل مطرح شده استمطالعه منابع تعلیم و تربیت اسالمی و استخراج نظریاتی که در با.
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. (ي ارائه شده با ارائه دلیل دفاع کنداز راهکارها(
ها را معرفی کندهاي 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-
ار و تبشیرانذ-
تشویق-
تنبیه-
فراهم آوردن موقعیت مناسب-
-....

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

: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.
کاربرد این روشها در یک مدرسه را بررسی و نقد و ارزیابی کند .
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

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

ر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      هاي یادگیري مربوط به هانجام 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

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

نشر علمی و فرهنگی. ي اسالمی، جلد اولدرآمدي بر فلسفۀ تعلیم و تربیت در جمهور). 1390(باقري، خسرو 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

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

مرهن5مجموعه 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 
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»انفلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایر«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 
معیارهاي مشخص را جهت راهنمایی تدابیر وعمل تربیتی خویش در شرایط وموقعیت هاي خاص وغیرقابل پیش بینی  مـد نظـر   

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

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

امعـه اسـالمی ایـران در دوران    به عنوان مصداقی از فلسفه تربیتی ج» 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      

لم  مفاهیم اصلی، مضامین ومحتواي این مجموعه نظري مدون را  به عنوان مهـم تـرین سـند تربیتـی  کـالن      درسی تربیت مع
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 کنندهوري اسالمی ایران طی دههدر نظام  جم-برنامه ها، محتوا، روشها و رویکردها

مشخصـــــات 
درس

نظري: نوع درس
ــد ــداد واحـ 3: تعـ

واحد
ــان درس : زمـــــ

ساعت48
ــنیاز دروس : پیشــ

و 1معارف اسالمی 
ودرس انســــان 2

شناسی  در اسالم
ــدریس ــوه تـ : نحـ

نظري 

فلسفه تربیت  در جمهوري اسالمی ایران:  نام درس

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

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

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

ــه ورزي در  اندیشـ
ــتی ،   ــاره چیسـ بـ
چرایی وچگـونگی  

بـه  (فرآیند تربیـت  
منظورهدایت عمل  

ی و موقعیت تربیتـ 
)خود و دیگران

3سطح2سطح1سطح هامالك

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

. سازوار نیست

مــی توانــد رابطــه میــان 
مبانی و اصول را به عنوان 
یکمجموعه سازوار تبیـین  

براي آن مثال هاي کند و 
. تربیتی ارائه نماید

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

.تصمیمات تربیتی تحلیل کند

مقایسه دیـدگاه هـاي   
فلسفی 

در مقایسه دیدگاه هـا بـا   
ــت  ــانی و اصــول تربی مب

اسالمی به برخی شباهت 
ها یـا تفـاوت هـا اشـاره     
کــرده اســت و نتوانســته 
وجوه متمایز کننده آن را 
عرصه عمل تربیت تبیین 

. کند

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

و مستدل وارزیابی مبنایی
آن دیدگاه نیست 

می تواند دیدگاهها را با فلسفه 
تربیت اسالمی مقایسه نمـوده  

–و نقــاط قــوت وضــعف  آن 
براســاس مضــامین فلســفه   

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

می تواند ارتباط اصـول و  فلسفه معلمی
مبانی تربیت اسـالمی را  
در عمل حرفه اي خود به 

نه مورد بحث صورت نمو
قــرار دهــد امــا نمــی    
تواندمتناسب بـا تجـارب   

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

ــا ــی  ق ــفه تربیت ــت فلس در اس
ــر   ــی ب شخصــی خــود را مبتن
مبانی و اصول فلسـفه تربیـت   
اســالمی تبیــین کنــد و تــأثیر 
تصمیمات تربیتی مبتنی بر آن 
را با ذکر مثال ها و نمونه هـا  
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وموقعیت خـاص فلسـفه   
.تربیتی خود را تبیین کند

قالب فلسفه شخصی خـود  
. تبیین کند

.روشن نماید

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

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

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

)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( اسالمی ایرانتوصیف و تبیین مضامین فلسفه تربیت در جمهوري:  بخش سوم
مرور بر اهم مبانی اساسی تربیت و باهم نگري آنها:  فصل هفتم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:فعالیت هاي یادگیري
طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي -
) در گستره انواع تربیت(ا براي بهبود  جریان تربیت.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 -
یکی از انواع تربیت غیر رسمیتحلیل نقش عوامل ونهادهاي موثر  در عملکرد -
بررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عمومی و نقد آنها از منظر اصول عام تربیت -

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

معلم فکور وضرورت داشتن فلسفه تربیتی شخصی -
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ارتباط فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با فلسفه تربیتی مدرسه -
نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم با فلسفه تربیتی اجتماع-
د او  نسبت فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور با تجارب و موقعیت تربیتی خو-

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

ا .ا.تربیت در ج

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

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
ـ  انجام فعالیت ه بـه اسـتاد بـه    هاي یادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائ

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

ومقاالت مربوط به نقش فلسفه تربیت در بهبود سیاست وعمل تربیتی

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

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

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

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

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

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

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

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

:شایستگی اساسی
Ck1 -1&2 -1&Pck

1-3&Gk1-4

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

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: یامدهاي یادگیريپ/ 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   ) عمل فردي و طرحها و برنامه ها و فعالیت هاي سازمانهاي تربیتی (اي تربیتی موقعیت ه

.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 چرا یــ
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

ي تربیتی با بررسی موقعیتها
عمل فردي (مختلف تربیتی 

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

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

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

بــا بررســی موقعیتهــاي   
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

عمل فـردي و طرحهـا و   (
مه ها و فعالیـت هـاي   برنا

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

.کند

ارزیابی ارزشها 
و اصول تربیت 
مبتنـــی بـــر  

چیستی، چرایی  

ارزشها و اصول  تربیت 
تی چرایی مبتنی بر چیس

فلسفه تربیـت رسـمی و   
عمومی  عناصر و مولفه 

بــراي ضــعف هــا و قــوت 
ارزشــها و اصــول ( هــاي 

تربیتی مبتنی بـر چیسـتی   
چرایــی فلســفه تربیــت   

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

رسمی

هــاي موقعیــت هــاي   
عمـل فـردي و   (تربیتی 

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

.می کند

ــومی  ــمی و عمـ در  ) رسـ
ر و مولفــه هــاي  عناصــ

ــی    ــاي تربیت ــت ه موقعی
عمل فـردي و طرحهـا و   (

برنامه ها و فعالیـت هـاي   
ــی  ــازمانهاي تربیتــ ) ســ

توجیهـات  (شناسایی شده 
.مناسبی ارائه می دهد

عمل فردي و طرحها و (
برنامه ها و فعالیت هاي

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

.دهد

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

o تبیین تربیت رسمی و عمومی
o ضرورت و امکان تربیت رسمی و عمومی
oتاریخچه 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-

می ایران  مبانی تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوري اسال: 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  -

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

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

سیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کال-
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 -

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

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

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

 مشخصات و ویژگی هاي نظام تربیت ر سمی و عمومی
رو نظام تربیت ر سمی و عمومیتعریف و قلم-
رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی-
رویکردهاي اساسی نظام تربیت ر سمی و عمومی-
روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهاي دیگر -
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ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی-
مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی-
و عمومیزیر نظام ها ي نظام تربیت ر سمی -

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

ایران 
می و عمومی بخش اول رهنامه نظام تربیت رس

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

:فعالیت یادگیري
استادمطالعه و جمع آوري مطالب در باره موضوعات مورد بحث قبل از کالس وارائه آن به کالس و -
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 
ربیت رسمی و عمومی با مبانی نظري آنها در فلسفه تربیت رسمی و بررسی و تحلیل ارتباط مشخصات کلی نظام ت-

عمومی 
هاي اساسی در عمل فردي و عمل نظام تربیت رسمی و عمومیبررسی نتایج چرخش-
هاي آن از منظر چرخشهاي اساسیمشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه-
ومی و نقد آن از منظر  چرخش هاي اساسیبررسی چند طرح و برنامه اجرایی در نظام تربیت رسمی و عم-
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

یش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مباحث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      پ
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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

ی و اعالم نظر به موقع استاد درسروش مکتوب توسط دانشجو و بررس
منابع آموزشی. 4

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

.وزارت آموزش و پرورش). 444تا 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره 10به میزان آزمون مباحث نظري : 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  . ام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انج

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

کارها اهداف و ابعاد دیگر این نوع تربیت مبتنی بر سازو. 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

تربیت اقدام می کند ازاین  رو معلم به عنوان کارگزاري که در این بستر به عمل . 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 ومعرفت داشته باشد

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

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

شجو قادر خواهد در پایان این واحد یادگیري دان: 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
.کندمقررات  نقد قوانین و

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 عالیــــــتف

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 مخت ــی تربیت ــف تربیت ل

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  با بررسی موقعیـت 
تربیتی مختلـف تربیتـی   

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

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

ــا   ــب ب ــر تناس را از منظ
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
را صرفاً شناسـایی و  

.کندتشریح می

ــعف ــوتض ــا و ق ــاي ه ه
موجــــود   درعناصــــر و 

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

ــرح ــه ط ــا و برنام ــا و ه ه
اي هـ 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 وبیــ 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

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

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 -
بحث کالسیمشارکت در -

: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-
مه درسی موجود از منظر سند برنامه درسی ملی نقد و بررسی برنا-

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

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
آثار رویکرد برنامه درسی بر جریان یادگیري کالسیبحث در باره-
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 -
یادگیري در تناسب با مبانی نظري و اسنادباال دستی نقد هریک از حوزه هاي -

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 
هساختار اداري در سطحاستان و منطقه و مدرس

: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 -
مـوزي، کـانون پـرورش    بحث در باره سازمانهاي وابسته مانند سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی ، نهضت سواد آ-

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-
بررسی و ارائه گزارش از اهداف و ساختار اداري یکیاز سازمانه هاي وابسته -

و مقررات نظام تربیت رسمی و عمومی قوانین :  چهارمبخش 
)مصوبات مجلس( قوانین  مرتبط با نظام  تربیت رسمی و عمومی -
مصوبات شوراي عالی آموزش و پررورش و شـوراي عـالی   ( 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 بحثنی و پاسخ به پرسشمطالعه متون خواند-
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 -
سیر تاریخی قوانین ومقررات نظام تربیت رسمی وعمومی بررسی وارزیابی -
بررسی  چگونگی اجراي ایین نامه اجرایی در یک  مدرسه و شناسایی مشکالت ان -
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

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

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

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 

.زش و پرورشسند تحول بنیادین آمو). 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 هاي یادگیریپیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

رهنم5مجموعه 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 
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» )میبا تاکید بر حقوق و تکالیف اسال(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. هاي اخالقی متأثر باشدارزش

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

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

حاکمیت اصول اخالقی بر مناسبات . شندهاي تربیتی را در راستاي تحقق اهداف از منظر اخالقی اصالح و بهبود بخموقعیت
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 گردیدو بستري مناسب براي تعالی متربیان در ساحت
مشخصات درس

نظري: نوع درس
د  نظري واح3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

اخالق اسالمی: پیشنیاز
:نحوه تدریس

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

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي اخـالق حرفـه اي   منظر اصول و ارزشرا از ) 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

.نماییدنقد می) حقوق و تکالیف(
قادر ) فردي و سازمانی(هاي تربیتی یتدر موقع) حقوق و تکالیف(در شرایط تعارض آمیز اخالقی حرفه اي 

.به تصمیم گیري است
PK:شایستگی اساسی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

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  ــردي معلــ و فــ
) هاي تربیتـی سازمان

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

شناسایی کرده و براي 
ــل  تحلیــل خــود دالی
قانع کننـده اي ارائـه   

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 زشار

شناســــایی ) و تکــــالیف
کندمی

) 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 (
.دهدمی
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.دهدنمی

هـــاي نقــد موقعیــت  
"عمل فردي (تربیتی 

هـاي  ازمانو سـ "معلم
از منظر اصول ) تربیتی

ــالق  و ارزش ــاي اخ 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

.نمایدیفهرست م

هاي ها و قوتبراي ضعف
ــک   ــده در ی ــایی ش شناس

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
منظــر اخــالق حرفــه اي 

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
القی نتایج تعارض آمیز اخ

و آثــــــار هریــــــک از 
هاي اخالقی حرفـه  ارزش

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  

ي انتخـاب و تصـمیم   برا
خود دالیل قابـل قبـولی   

.دهدارائه می

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-
اخالق حرفه در تربیت-
)هاي تربیتیسازمان) حقوق و تکالیف(معلمی، اخالق ) حقوق و تکالیف(الق اخ(ابعاد اخالق حرفه اي تربیت -
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)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
رستی از تعاریف مختلف در باره اخالق حرفه اي تربیت و انتخاب یک تعریف از اخالق حرفه اي تربیت وارائه دلیـل  تهیه فه-

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 کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثاندنی و پاسخ به پرسشمطالعه متون خو-

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-
نارتباط با والدین دانش آموزا-
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 کالستشریح ارزش و اهمیت و پیامدهاي هر یک از مسئولیت-

:فعالیت عملکردي
هاي داراي مضامین تربیتی ماننـد  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم(تحلیل یک موقعیت یادگیري -

.هاي مختلفهاي معلم در زمینهیتو بررسی آن از منظر مسئول) هاي روي زمینفیلم ستاره
هـاي داراي مضـامین   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-

.ها با همهاي معلم و شناسایی اشتراك و اختالفات این موقعیتاز منظر مسئولیت) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره
:هاي تربیتی در قبالسازمان) حقوق و تکالیف(اخالق 

معلم و کارکنان-
دانش آموزان-
والدین دانش آموزان-
هاي تربیتی همجوارجامعه محلی و سازمان-
در قبال سطوح باالتر مدیریت-
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:هاي یادگیريفعالیت
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
دیق هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمیشناسایی مصا-
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
هاي داراي مضامین تربیتی ماننـد  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیل فیلم(ري تحلیل یک موقعیت یادگی-

.هاي مختلفهاي معلم در زمینهو بررسی آن از منظر مسئولیت) هاي روي زمینفیلم ستاره
هـاي داراي مضـامین   یلمواقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـ   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-

.ها با همهاي معلم و شناسایی اشتراك و اختالفات این موقعیتاز منظر مسئولیت) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره

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

مسائل اخالقی در فرایندهاي یاددهی یادگیري
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 تربیتییوه مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیتش-

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

هاي متعارض در آنها از نظر ارزشو تحلیل موقعیت) سالمی و خارجیایرانی، ا(
هاي تعارض آمیز اخالقی مطرح شده در کالس و اقامه دلیل براي انتخاب خودارائه راه حل اخالقی براي هریک از موقعیت-

:هاي عملکرديفعالیت
هاي داراي مضامین تربیتی ماننـد  ریق تحلیل فیلمواقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از ط(تحلیل یک موقعیت یادگیري -

هاي متعارض در آنو بررسی آن از منظر وجود تعارض اخالق حرفه اي و شناخت ارزش) هاي روي زمینفیلم ستاره
هـاي داراي مضـامین   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-

.ها با همهاي معلم و شناسایی اشتراك و اختالفات این موقعیتاز منظر مسئولیت) هاي روي زمینمانند فیلم ستارهتربیتی
هـاي  هاي تاریخی یا تحلیل فیلمواقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایت(هاي متعارض در یک موقعیت یادگیري شناخت ارزش-

اخالقی براي برون رفت از موقعیـت تعـارض آمیـز و اقامـه دلیـل بـراي راه حـل        و ارائه راه حل مناسب) داراي مضامین تربیتی
پیشنهادي

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 مواقع الزم استفاده از روش بحث 
گروهی

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

درستوسط دانشجو و بررسی و اعالم نظر به موقع استاد 
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.اي، انتشارات مجنون، تهران، اخالق حرفه)1383(فرامرز قراملکی، احد 

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

:منابع فرعی
شناسی و علوم تربیتی، ، مبانی و اصول اخالق تدریس بر اساس فلسفه اخالق اسالمی، روان)1387(بیرونی، راضیه و باقري، خسرو 

.115، ص 3سال سی و هشتم، ش 
.اخالق سازمانی، سرآمد، تهران،)1388(فرامرز قراملکی، احد 

، 82هاي اخالقی، ترجمه عباس مظاهري، فرهنگ و تعاون، مرداد و شهریور مانی و ارزش، اخالق ساز)1382. (دي جی اف، ریچارد آي
.10- 6ص 

.تهران): ع(دانشگاه امام صادق . اخالق تدریس در مدیریت کالس). 1390(هاشمی، زینب السادات 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

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

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

.ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(تکالیف 
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»ها و عمل تربیتی در اسالم و ایرانتاریخ اندیشه«سرفصل  درس
:معرفی درس و منطق آن. 1

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

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

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

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

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

.اهد بودمیسر نخو
مشخصات درس

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

: پیشنیاز

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

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

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

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

هویت معلمی را از منظر تاریخی تربیتی تبیین کند.
 ارائه دهدالگو یا الگوهایی معین یا تلفیقی براي معلمی و تدریس گزینش کرده و. PK:شایستگی اساسی

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

اندیشه ي تربیت

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

جزئی آشناست ولـی   
مبانی شکل گیري و 
تـداوم اندیشــه هــا و  

می اعمال تربیتی را ن
. داند

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

.شناسد و تحلیل می کند

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

والت تربیتـی هـر   محص
. دوره ي تاریخی دارد

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

تاکنون

اندیشه ها و اقدامات 
تربیتـــی در دوره ي 

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

. توصیف می کند

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

. می پردازد. آنها

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

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

. پردازد

تبیین هویت معلمی از 
منظر تاریخی تربیتی

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

. بودند

می داند که اندیشـه هـا و   
عمل تربیتـی در هـر دوره   

معلمـی در هـر   با هویـت 
دوره ي تــــاریخی چــــه 

. نسبت وسنخیتی دارد

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

. است
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گزینش الگو براي 
معلمی

الگوهـــــــــایی را  
سته از اندیشه ها برخا

و اقدامات تربیتی در 
هر دوره پشنهاد و به 
مقایسه ي الگوهـاي  
پیشنهادي با یکدیگر 

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

. دقیقی را ارائه دهد

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

. باشد

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

دوره است و مـی توانـد    
الگوهاي مناسب نهـایی  

.ارائه دهد

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

اسالمی شده، در دوره ي ایران مدرن شده و دوره ي جمهوري اسالمی ایران 
ارائه ي اندیشه هاي تربیتی و عمل تربیت در طول تاریخ تعلیم و تربیت، لزوما رابطه ي ضروري علت و معلولی : توضیح دو

در واقع اندیشه هاي تربیتی همواره اعم از عمل تربیت بوده است؛ زیرا هر چند بی تردید در پشت هر عمل تربیتی ، . داشته اندن
پیش فرض هایی وجود دارد، اما اندیشه هاي تربیتی که در واقع تفکرات تصریح شده یا ضمنی یک متفکر یا صاحب نظر یا 

در مقابل عمل تربیت، گاه بر چنین اندیشه ! دامات تربیتی قرار گرفته باشد، یا خیرشخصیت برجسته است، ممکن است مبناي اق
.  هایی استوار بوده است و گاه خیر و گاه حتی دور از آنها بوده است

به این ترتیب، در اینجا اندیشه هاي تربیتی و آبشخور آنها،  عمل و اقدامات تربیتی، محصوالت این اقدامات و نسبت آنها با 
.  اندیشه هاي تربیتی در هر دوره ي زمانی مورد بررسی قرار می گیرد

اما سه سطح شاخص آن را می توان به عنوان اقدامات تربیتی در . عمل تربیت در سطوح مختلفی قابل بررسی است: توضیح سه
هفت سال (جوانی و جوانی، و در دوره ي نو)هفت سال دوم(، در دوره ي کودکی تا نوجوانی)هفت سال اول(دوره ي خردسالی

دوره ي اول، اقدامات تربیتی در خانه و توسط والدین، دوره ي دوم اقدامات تربیتی در مدرسه و توسط معلم، و . معرفی کرد) سوم
.دوره ي سوم به اقدامات تربیتی در مدارس علوم دینی و توسط استاد اختصاص می یابد

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

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

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

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

منابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي باستان-
مولفه هاي عمل و اقدامات تربیتی در دوره ي باستان-
محصوالت تعلیم و تربیت دوره ي باستان-

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

آن ها
اندیشه هاي تربیتی در دوره ي باستان، جهت گیري ها و  محتواي آن ها-
ه ي باستانتوصیف مبانی اندیشه ها و اقدامات تربییتی در دور-

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

در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن 12دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار
): کننددریافت
تهیه ي گزارش توصیفی از ویژگی هاي دوره  ي باستان-
تهیه ي گزارش از متون اوستایی به عنوان مبانی دینی تعلیم و تربیت دوره ي باستان-
توصیف فرآیند اقدامات تربیتی در دوره ي باستان-

تکالیف عملکردي
نکته ي بسیار مهم آن است که . جویان توزیع می شودبا توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانش

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

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

یین پانزده با توجه به ضرورت ارائه ي گزارش هاي دانشجویی در کالس و جمعیت دانشجویان هر کالس، استفاده از روش ارائه ي مقاالت در همایش ها و تع12
.رسش و پاسخ براي هر یک، می تواند به تعداد بیشتري از دانشجویان فرصت ارائه ي گزارش را فراهم کنددقیقه ارائه و پنج دقیقه پ
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بررسی سنخیت اندیشه هاي مانی و مزدك با اقدامات تربیتی دوره ي باستان-
)تکلیف تمام دانشجویان براي ارائه به استاد(استنتاج ویژگی هاي محصوالت تربیتی دوره ي باستان-
)مام دانشجویان براي ارائه به استادتکلیف ت(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي باستان-
ارائه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، -

مربی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن

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

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

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

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

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

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

دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن 
:دریافت کنند
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و مبانی آن ها) گروه هاي مختلف( انتخاب و تهیه ي گزارش از آراي تربیتی اندیشمندان-
مختلف تاریخی دوره ي اسالمی) کتاب هاي(جستجو و گزارش اقدامات تربیتی از  آثار-

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

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

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

)جلسه4(دوره ي مدرن شدگی 
ریف دوره ي مدرن شدگی و  ویژگی هاي آن و تفاوت آن با دو دوره ي پیشینتع-
روش و منابع پژوهش در دوره ي مدرن شدگی آموزش و پرورش ایران-
توصیفی از عمل تربیت در دوره ي مدرن شدگی و تمایز هاي آن با دوره هاي قبل-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مربی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن
وره هاي پیشینمقایسه ي ویژگی ها و تصویر تربیت با د-
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-)جلسه4(دوره ي جمهوري اسالمی ایران
تعریف دوره ي جمهوري اسالمی ایران و ویژگی هاي آن و تفاوت آن با دوره هاي پیشین-
مطالبات نظام جمهوري اسالمی در موضوع آموزش و پرورش و تالش براي نیل به یک تحول بنیادین به سوي تعلیم -

و تربیت اسالمی
ربیت و جوانب آن در دوره ي جمهوري اسالمی و تمایزهاي آن با دوره هاي پیشینتوصیفی از عمل ت-

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

.جمهوري اسالمی
اندیشه ها و اقدامات  تربیت در دوره ي اسالمیتوصیف  مبانی-
:زیر دوره هاي شکل گرفته در فرآیند تربیت در دهه هاي جمهوري اسالمی تاکنون-

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

ر اندیشه ها و عمل تربیتی رسانه ها و تاثیر آنها ب-
دشواري هاي گسترش جهان مجازي براي فرآیند عمل تربیت -
اندیشه ها و اندیشه ورزان تربیتی -

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

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

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

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

بیانات –انتخاب و تهیه ي گزارش از اسناد  دهه هاي پس از انقالب اسالمی در خصوص مطالبات از  نظام آموزشی -
ره ي نظام آموزشی،  دیدگاه صاحب نظرانرهبران انقالب در با

مسجد، -جریان هاي غیر دولتی و دولتی(تهیه ي گزارش از  جریان هاي تربیتی شکل گرفته پس از انقالب اسالمی-
....) موسسه هاي فرهنگی، مدارس خاص و 
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آن هاو مبانی) مصاحبه و مراجعه به اسناد(تهیه ي گزارش از جایگاه و ویژگی هاي معلم و نقش آن-
تهیه ي گزارش از  معلمان تالش گر و تاثیر گذار و تحلیل دیدگاه ها و اقدامات تربیتی ایشان و مبانی آن ها-
تهیه ي گزارش از تاثیر رسانه ها بر اندیشه ها و عمل تربیتی -

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

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

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

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

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

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

.توفیق درس می باشد
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.این درس داراي منبع اصلی نیست

:منابع فرعی
منابع تاریخ عمومی هر دوره
ندان در هر دورهآثار اندیشم
آثار تربیتی هر دوره
آثار ادبیات و فرهنگ هر دوره
 کتاب هاي تاریخ تعلیم و تربیت
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.ارزشیابی شامل آزمون کتبی و نیز  انجام پژوهش و بررسی در محورهاي ذکر شده در بخش تکالیف می باشد

آزمون کتبی: ارزشیابی پایانی
مطالعات آمادگی در هر جلسه، میزان مشارکت دانشجو در کالس در هنگام طرح مباحث: فرآیندارزشیابی 

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

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

دید در آن، داشتن انگاره اي صحیح از این امر مستلزم شناخت دقیق مختصات عصر حاضر و مسائل خاص نسل ج. 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

نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسالم:   نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ فاهدا
.تصویري روشن و واقع بینانه از مختصات عصر حاضر داشته باشد)1
معیارهاي نوع مطلوب رابطه با دانش آموزان در این عصر را بشناسد و بتواند رابطه خود با دانش )2

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

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

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

هامالك
پیامدها

3سطح2سطح1سطح 

داشتن تصویري روشن 
ــه از   ــع بینانــ و واقــ

مختصات عصر حاضر

مختصــــــــــات و 
ویژگیهـــاي عصـــر  
حاضـر را مـی دانـد و    
می توانـد بـراي هـر    
ــی   ــه فرض ــک نمون ی

.ذکر کند 

می تواند با قـرار گـرفتن   
در یک موقعیـت واقعـی،   
مختصاتی از عصر حاضـر  

ــار ــه در آن ب ز اســت را 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
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شناخت معیارهاي نوع 
مطلوب رابطه با دانش 
آموزان در ایـن عصـر   

وتوان تنظیم رابطه 

معیارهاي نوع مطلوب 
ا دانش آموزان رابطه ب

در این عصر را بداند و 
بتوانــــد و در یــــک 
ــت   ــداق، حالــ مصــ
ــاالت  ــوب و حـ مطلـ
نـــامطلوب را نشـــان 

.دهد

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

د و حالت مطلـوب  بشناس
آن بعــد را عمــال محقــق 

.کند

ــافتن  ــناخت و یــ شــ
ــاي  ــاه وامکانهـ جایگـ
مختلف خـود در مقـام   

اصالحگر اجتماعی 

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

.بشناسد و تشریح کند

قادر به تشـخیص مؤلفـه   
ــروز   ــف بـ ــاي مختلـ هـ
مشکالت باشد و فرضـیه  
ــت از  ــرون رف هــایی در ب

. ا داشته باشدآنه

قادر باشد در یک موقعیت 
واقعی، دست بـه اصـالح   
موقعیـــــت و محـــــیط 

.اجتماعی بزند

فهم ویژگیهاي اصالح 
گري و قـدرت انجـام   
کنش اجتماعی فعال  

ــاي مقتضــاي  ویژگیه
اصالح گري در عصر 
حاضـر را مـی دانـد و    
مــی توانــد آنهــا را در 
موقعیت هاي مختلف 

.بازتعریف کند

زنــدگی قــادر اســت در 
معلمان، ویژگیهاي -مصلح

اصالح گري را بازشناسی 
کنـد و متنـاظر 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

رویژگیهاي عصر حاض: 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
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. می در قرن بیست و یکم، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، جلد دوممطالعه و مرور مقاله چالش هاي تربیت اسال-
مطالعه و مرور فصل سوم از بازشناسی عاملیت انسانی در فضاي مجازي-

:تکالیف عملکردي
:مصداق یابی ویژگیهاي عصر حاضر با یکی از این موارد

ه ها بر زندگیحضور در یک شبکه اجتماعی، دسته بندي تجربیات شخصی از تاثیرات این شبک-
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-
در میانه اقتدارگرایی و تسهیل گري: هدایت گري-
ري و همپاییدر میانه نظاره گ: همراهی-
در میانه نفوذناپذیري و نسبی گرایی: حقیقت گرایی-
در میانه تفتیش تا عدم توجه: پایش-

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

تسالمت در تربیت دینی و رسالتهاي معلم در تربی
: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-
در میانه انفعال و مقابله: اصالحگري-
ندگیدر میانه شنوندگی و گوی: 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
یافتن مصادیق رسالتهاي اجتماعی معلم در زندگی و کنش معلمان مبرّزي چون میـرزا حسـن رشـدیه، بهمـن بیگـی،      -

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

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

:لیف یادگیريتکا
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

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

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  

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

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

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

:منابع فرعی
.انتشارات سمت: کاران، تهرانترجمه مهرمحمدي و هم. فرهنگهاي برنامه درسی). 1389(ژوزف، پامال بلوتین و دیگران 

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

.  برنامه درسی انتقادي، دانشنامه برنامه درسی). 1393(سجادیه، نرگس 
دگیريراهبردهاي ارزشیابی یا. 5

آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیـت هـا و نیـز ارزشـیابی از     : 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 . است که نیل به آن در گرو آگاهی معلمان از اصول تدریس اثر بخش استتدریس فعالیت هدفمندي
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 . رو هستند به شیوه خالقانه اي برخورد نمایندروب/ شنده اي که دانش آموزان با خود به کالس درس می آوردند
چه اهدافی براي یادگیري داراي بیشترین : اي خود پاسخ دهندمداوم باید به پرسش هایی از این دست در فرآیند عمل حرفه

یادگیري اثر بخش ارزش است؟ دانش آموزان از چه توانمندي ها و ظرفیت هایی برخوردارند؟ نقش آنان در خلق موقعیت هاي
چیست؟ چگونه می توانند از موفقیت ها و خطا هاي خود براي اتخاذ تصمیمات در آینده بهره بگیرند؟ مطالعه روانشناسی تربیتی 
به دانشجو معلمان کمک خواهد کرد تا از یافته هاي علمی پژوهشی براي پاسخ به مسئله ها یا  پرسش هایی که با آن روبرو می 

. نموده و بتواند با تعمق در آن به توسعه ظرفیت ها و نیز متراکم شدن تجربیات خود در آینده کمک کنندشوند استفاده

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

-: پیشنیاز

روانشناسی تربیتی: نام درس

:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر: 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

-یدر بررسی منابع علم
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

-در بررسی منابع علمی
ست پژوهشی توانسته ا

اطالعات به روز و معتبري 
را جمع آوري کرده و آن را 
در قالب یک مقاله منسجم 
به همراه پیشنهادت 

.کاربردي ارائه کند

در بررسی عملکرد معلم در در بررسی عملکرد معلم در در بررسی عملکرد معلم تدریس 
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در کالس درس توانسته اثر بخش
است برخی از مالك 
هاي تدریس اثر بخش را 
شناسایی کند اما 
نتوانسته ارتباط میان آن 

ي تأثیر گذاري ها را برا
بر یادگیري دانش آموزان 

. تحلیل نماید

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

کالس درس توانسته است 
ي تدریس اثر مالك ها

بخش را شناسایی نموده و 
رابطه میان آن ها به جهت 
تأثیر بر یادگیري دانش 
آموزان تحلیل نماید و 
پیشنهاداتی براي لحاظ 
نمودن ویژگی ها و 
موقعیت هاي فردي دانش 

. آموزان ارائه کند

کاربرد 
یافته ها

در بررسی موقعیت 
آموزشی و تربیتی در 
سطح مدرسه میزان تأثیر 

ذیري تصمیمات از پ
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 

. ده استتحلیل کر

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

فرهنگی موقعیت و بافت
تفاوت هاي / اجتماعی

فردي پیشنهاداتی ارائه 
.کند

یري، محتواي درس و ساختار آنهاي یادگفرصت. 2
کلیات : فصل اول

تعریف روانشناسی-
موضوعات و گرایشهاي روانشناسی-
کاربرد روانشناسی در آموزش-

: 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: صل دومف
تعریف روانشناسی تربیتی-
روانشناسی تربیتی و تدریس اثر بخش-
معلمان کارآمد-
روشهاي پژوهش در روانشناسی تربیتی-

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

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

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

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

. نماید
تفاوت هاي فردي: فصل چهارم

عوامل مؤثر بر رفتار-
احساس و ادراك-
هوش-

oهوش و مسئله طبیعت و تربیت
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-
نگی و جنسیتیتفاوت هاي فره-
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: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

.در مواجهه با تفاوت هاي فردي مطالعه و تأثیرات آن تحلیل نمایدمربی را / 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
ه اي از این مهارت ها را شناسایی و چگونگی روش هاي بکارگیري فرآیند هاي شناختی را در کتاب هاي درسی برسی و نمون

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

مدیریت کالس درس: فصل ششم
اصول کلی مدیریت کالس-
شیوه هاي مدیریت کالس-
براي یادگیريفضاي مطلوب-
پیشگیري از مشکالت رفتاري-
مداخله هاي خاص براي تغییر رفتار -

oقرار داد گروهی
o قرارداد فردي
oبازي رفتار خوب
oدوري موقت

: تکلیف عملکردي
موقعیت تربیتی در سطح مدرسه را مشاهده، و گزارشی از روش هاي مدیریت بکارگرفته شده تهیه و نتایج را / یک کالس درس

. اه نقد و بررسی و مبتنی بر یافته هاي علمی گزارش نمایدبه همر

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

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

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

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

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

.مدرسه/ مربی در کالس درس/ معلم
منابع آموزشی. 4
1391بنتهام ، سوزان ،روانشناسی کاربردي براي معلمان ،مترجم موحد ،رابعه ،ناشر ،ارجمند .1
سانتراك ،جان دبلیو ،روان شناسی تربیتی ،ترجمه سعیدي شاهده وهمکاران ، نشر موسسه خدامات فرهنگی رسا ، .2

1391
1385انتشارات آگاه ،) روانشناسی یادگیري و آموزش (سیف علی اکبر ،روانشناسی پرورشی .3

1389شر ارجمند فونتانا ، دیوید ،روانشناسی کاربردي براي معلمان ،ترجمه فروغان ، مهشید ،نا.4
گالور ، جان اي ،برونینگ ،راجر اچ ، روانشناسی تربیتی اصول وکاربرد آن ، ترجمه خرازي ، علینقی ،مرکز نشر .5

دانشگاهی
گیج ،نیت ل ، برالینر ،دیوید سی ، روانشناسی تربیتی ،ترجمه خوي نژاد،غالمرضا وهمکاران ،انتشارات حکیم فردوسی.6
1386براي معلمان ،ترجمه فرجامی ،هادي ،انتشارات به نشر فلفرانسوا ،گاي ، روانشناسی.7
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ولفگانگ ،چارلز ،اچ،حل مشکالت انضباطی ومدیریت کالس روشها والگوهایی براي معلمان ، ترجمه اسد پور ،ساسان .8
1391، انتشارات مدرسه 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
مره ن12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

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

. مالك ها و سطوح 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
تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل به بیان دیگر،  شناخت واقعی مسائل تعلیم و. بودن، به مطالعه در مسائل تعلیم و تربیت پرداخت
بنابراین درك دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تربیت، این امکان را پدید . مسائل اجتماعی و فرهنگی محیط اجتماعی است

می آورد تا با چشم انداز جامعه شناختی، نگاهی واقع بینانه به تعلیم و تربیت داشته باشد ودرس جامعه شناسی آموزش و پرورش، 
نه اي مناسب براي انتخاب آگاهانه راه حلهاي تربیتی با توجه به مسائل عام جامعه و یا خاص منطقه خدمت دانشجویان فراهم زمی

. می کند
مشخصات درس

نظري : نوع درس
2: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت

جامعه شناسی تربیتی:  نام درس

:ان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پای: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

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

روشهاي تحقیق در جامعه شناختی تربیت، سازمان مدرسه، کالس درس و روابط با رویکرد تعاملی و نگاهی خردنگر و با استفاده از-
.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

اختی نظریه هاي جامعه شن
تربیت را به طور سطحی می 
شناسد و  نمی تواند ویژگیهاي 
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 

ر نیست از بیان می کند، اما قاد
نظریه ها در حل مسائل خاص 

.منطقه خود بهره گیرد

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 
را فرا گرفته است، قادر ) 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 

.ن کندمی تواند شناسایی و تبیی

عالوه بر بهره گیري از ابزار 
تحقیق و شناسایی و تحلیل روابط 
بین پدیده ها و افراد، می تواند به 
تبیین و پیش بینی وقایع آموزشی 

.با توجه به نظریه ها بپردازد

برنامه حل مسئله تربیتی می تواندقادر به شناسایی یک مسئله قادر به شناسایی یک مسئله طراحی برنامه حل 
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با (مسئله تربیتی 
تاکید بر جامعه

)شناسی

ي حل مسئله تربیتی است ، برا
یک طرح پیشنهادي نیز ارائه 
می دهد، ولی طرح پیشنهادي او 
فاقد توجه به رویکردهاي جامعه 

. شناختی است

تربیتی، و ارائه راه حل با توجه 
به رویکردهاي جامعه شناختی 
است اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه اي بودن مسائل بی توجه 

. است

را با توجه به رویکردهاي جامعه 
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
اه و تکامل جامعه شناختی تربیتخاستگ

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
ربیت توسط دانشجوارائه یک تعریف جامع از جامعه شناسی ت:  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 

قه بندي نظریه هاي جامعه شناختی تربیت و بیان ویژگیهاي اصلی این نظریات در یک جدولطب: 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
)ي، مردم نگاري، روان شناسی اجتماعی، کنش متقابل نمادین، تحقیق در گروههاي کوچکقوم نگار( 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

یقتحق
تحلیل و ارزیابی یک مقاله با توجه به نظریه پشتیبان آن: تکالیف عملکردي

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

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

مدرسه و نابرابریهاي اجتماعی
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خانواده و مدرسه
تهیه یک چک لیست از مسائل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزان: یادگیريتکالیف

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 
درسهانتظار از م

)نظریه اتکینسون، نظریه مک کلند( انگیزه پیشرفت
انتظارات معلم از دانش آموز

فرهنگ و روابط معلمان
مشاهده روابط موجود در یک مدرسه ارائه گزارش درباره آن و تعیین جو مدرسه با استناد به شواهد کافی: تکالیف یادگیري

)دو جلسه( جامعه شناسی کالس درس: فصل ششم
دانش آموزيگروههاي

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

)هاد می شودتکنیک مشاهده بیلز پیشن( 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
ا و کتابهاي درسی مشاهده و ارائه گزارش در رابطه با  فض: 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 
یک مسئله تربیتی با توجه به یک نظریه پشتیبانطراحی یک برنامه موثر براي حل: 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، . ناسی تربیت توسط دانشجو مورد تأکید قرار می گیردنظریه هاي جامعه ش
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بهتر است زمینه پرسش و پاسخ و تحلیل گزارشهاي دانشجویان .  توجه به جنبه هاي کاربردي این درس مورد توجه  است
.  و بهره گیري از روشهاي مشارکتی در آموزش فراهم شود

موزشیمنابع آ. 4
:منابع اصلی

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

.سمتانتشارات. 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( تکنیکهاي خاص تحقیق در علوم اجتماعی). 1390(رفیع پور، فرامرز
.شرکت سهامی انتشار

. انجامعه شناسی مدرن، ترجمه حسن پوی. 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
ممکن است با درس روشهاي تحقیق رشته از آنجا که یک فصل به روشهاي تحقیق جامعه شناسی تربیت پرداخته شده است و 

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

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

هاي مختلف تربیتی، هاي تدریس در موقعیتاین درس ضمن هدایت روش. ربوط به هریک از نظریه ها یاري رسانداصول م
.هاي تدریس به کار گرفته شده نیز آشنا می سازددانشجومعلمان را با سودمندي و کاربردي بودن روش

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ــان درس 32: زمــــ
ساعت

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

.ر بردتحلیل نماید و بر آن اساس راهبردهاي تدریس متناسبی بکا

:شایستگی اساسی
PK2&1-2کد-

2&2-3
PCK 4-3کد

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاي   ــه هـ نظریـ
یـــــــادگیري و 

آموزش

ــه ــادگیري و  نظری ــاي ی ه
ــی ــوزش  را م شناســد و آم

قادراست بدون ارائه تحلیل 
حاصل از مقایسه دیدگاه ها 

.آنها  را طبقه بندي نماید

هـاي  ضمن مقایسـه نظریـه  
ري و آموزش به ارائـه  یادگی

ــت ــک از داللـ ــاي هریـ هـ
پردازد اما قـادر  ها میدیدگاه

به کاربرد نظریه ها در حـل  
.باشدمسائل تربیتی نمی

ــعف و   ــاط ض ــا درك نق ب
هـا  قوت هر یک از نظریه

هـاي مختلـف   در موقعیت
تربیتی، قـادر بـه کـاربرد    
نظریه ها در حـل مسـائل   

.باشدتربیتی می

ــاي روش هـــــ
آموزش

و قـادر اسـت انـواع    دانشج
هــــاي آمــــوزش را روش

ــدي   ــه بن ــایی و طبق شناس
. نماید

ضمن مقایسـه هـر یـک از     
هاي آموزش قـادر بـه   روش

ــول و   ــرایط حص ــل ش تحلی
ــادگیري در  عــدم حصــول ی

هاي مختلف تربیتی موقعیت
.است

با ارزیابی موقعیت تربیتی 
ــتفاده از    ــه اسـ ــادر بـ قـ

ــدریس   ــاي تــ راهبردهــ
.متناسب است

حـــل مســـائل 
تربیتی

مسئله تربیتی را شناسایی 
کند و براي حل آن می

طرح پیشنهادي ارائه می 
دهد، اما طرح پیشنهادي او 

با در نظرگرفتن اصول هر 
یک از نظریات یادگیري و 
آموزش قادر به حل مسئله 

باشد اما نسبت به تربیتی می

قادر است برنامه حل 
مسئله تربیتی را با توجه 
به راهبردها و اصول هر 
یک از نظریات یادگیري و 
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فاقد توجه به نظریات 
. یادگیري و آموزش است

ودن پیچیدگی و شبکه اي ب
. مسائل بی توجه است

آموزش به طور سیستمی 
و شبکه اي  طراحی و 

.ارزیابی نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
و معرفی منابعارائه طرح درس و اعالم نحوه ارزشیابی: هفته اول

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- 
ارائه چارت مربوط به نظریات یادگیري- 

: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

.و درخصوص اصول مربوطه  بحث و تبادل نظر شودهاي آموزش رفتارگرایان در کالس مطرحنمونه 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

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

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

.نظریه هاي یادگیري و کاربرد هاي آن
ینظریه نورو فیزیولوژیک:فصل هفتم
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:تکالیف عملکردي
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
رد شناختیکاربرد رویک

کاربرد نظریه سازندگی یادگیري
کاربرد نظریه نوروفیزیولوژیکی

:تکالیف عملکردي
تربیتی را با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده تحلیل و / با استفاده از نظریه هاي مطالعه شده یک موقعیت آموزشی

.ه نمایدتربیتی خود را به همراه مستندات پژوهشی یا علمی ارائ/ تصمیمات آموزشی

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

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

.فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.دوران: تهراناکبر سیف،هاي 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«فصل درس سر
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
ن بر بنیاد دانش و فعالیتی موقعیتی است که شکل موثر آ» 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 شدهساخت دانش تدریسی بر اساس تجربههايبه همراه قابلیت

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 شوندشدانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراك و بکارگیري رو

براي تحقق . شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرندشوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می
هاي تدریسی هایی 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 باشندلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و براي اقدام به آن، تمرینمع
کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیري و 

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

مشخصات درس
نظري و عملی: نوع درس

1+1: تعداد واحد
32+16:زمان درس

ساعت
روانشناسی : پیشنیاز
تربیتی

انفرادي:نحوه آموزش

هاي تدریساصول و روش: نام درس

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

روشنی تشریح و تبیین گردد و چگونگی عمل خود را به عنوان کارگزار یک کالس درس فرضی، به استناد 
همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیري با اصول . د دفاع نمایددانش معتبر مدلل سازد و از برنامه خو

هاي هاي بکارگیري آنها در موقعیتهاي تدریس را با قابلیتعام و خاص تدریس آشنایی دارد و برخی روش
یري تر را دارد و به پیگشناسد و از منابع معتبر تدریس آگاه است و امکان شناسایی منابع مناسبمتفاوت می

.  دستاوردهاي علمی جدید حوزه تدریس، متعهد است

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 4-3&3-3کد

ـ فهم اصول 
هاي و روش
تدریس

توانسته است به بیان 
تعاریفی از تدریس و اصول 

. هاي آن اقدام کندو روش

اي به تبیین تدریس مدرسه
متغییرهاي بر اساس 

مختلف متمایزکننده آن 
مبتنی بر منابع علمی اقدام 

کند و تشریحی به زبان می
.نمایدخاص خود ارائه می

هاي به شناسایی اصول و روش
هاي تدریس در موقعیت

کند اي اقدام میمختلف مدرسه
و تبیینی مدلل از بکارگیري هر 

هاي یک از اصول و روش
تدریس توسط معلم در موقعیت 

. نمایداص ارائه میخ
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ایفاي نقش 
معلمی در 

تدریس 
ايمدرسه

توانسته است به شرح آنچه 
در منابع و مباحث درس در 
ارتباط با موضوع آمده 

. است، اقدام کند

هاي به زوایایی از نقش
دهد و به معلمان توجه می

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

.ن حوزه موجود استای

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

گیري در اساس به تصمیم
هاي واقعی یا فرضی موقعیت

اقدام و به عنوان معلم ایفاي 
.اي کندنقش حرفه

انجام 
تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ
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 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 

طرح ضـرورت و جایگـاه موضـوع و    اول
ایجاد انگیزه جهت پیگیـري درس و  
ارزشیابی تشخیصی و اعـالم برنامـه   

رسد

معرفـی  شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگرش و سطح دانـش مربـوط،  
برنامه و سرفصل درس، تشریح منطق درس و کاربردهاي آن براي معلمان، معرفـی  
تکالیف عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشـجویان بـر اسـاس پیامـدها و     

. سطوح عملکرد
اي خود را یـادآوري  تدریس معلمان مدرسههر دانشجو یکی از تجربیات : 1تکلیف 

. و آن را روایت و مقبول یا نامقبول بودن آن را مدلل تشریح کند

هایی از تدریس معلمان به صورت فیلم و بحث و بررسی درباره تجربیـات  ارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهدوم
هاي متعددي در تدریس ل و روشاي که نشان داده شود اصودانشجومعلمان به گونه

.مطرح است

، تشریح اصول و )به عنوان یک علم(شناسی و شرح گستره موضوعی تدریس مفهومتشریح چیستی تدریسسوم
-با اسـتناد تجربـه  (هاي تدریس و معرفی وضعیت ایران از حیث تدریس انواع روش

.کشور جهانو تشریح وضعیت تدریس در چند ) هاي گزارش شده دانشجومعلمان

-هاي آن بر اساس واقعیات عمل مدرسههاي تدریسی معلمان و ضرورتتبیین نقش-تبیین نقش معلم در تدریس مدرسهچهارم

. اي و با تشریح وضعیت ایران
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.در این ارتباط، نمایش یک فیلم تدریسی ضرورت دارد: عملیاي
آگاه باشند و چگونـه  هاي تدریسچرا معلمان نیاز دارند از اصول و روش: 2تکلیف 

توانند چنین کنند؟می

قسـمت  : ايمراحل تـدریس مدرسـه  پنجم
اول

تشریح مراحل تدریس به عنوان عمـل واقعـی معلـم در کـالس درس مشـتمل بـر       
یابی براي یک مبحث علمی، تعیین اهـداف درس، انتخـاب   شناسی و منطقمخاطب

.هاي یادگیريتدهی محتوا و فرصهاي یادگیري، سازمانمحتوا و فرصت
.نقد و بررسی منطق مراحل ذکر شده: عملی

قسـمت  : ايمراحل تـدریس مدرسـه  ششم
دوم

گیري در باره زمان هاي یادگیري، تصمیمانتخاب روش تدریس محتوا و ارائه فرصت
.درس و چگونگی ارزشیابی یادگیري مخاطبان) فضا و روابط(درس، تنظیم مکان 

.کر شدهنقد و بررسی مراحل ذ: عملی

طــرح درس : ریــزي تــدریسبرنامــههفتم
سالیانه

اجزاي طرح درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سالیانه در کـالس و  
.هاي ارائه شده در کالسنقد و بررسی نمونه

.کنندهاي کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میدانشجویان در گروه: عملی
ومعلمان یک طرح درس سالیانه بـراي موضـوع مـورد    هر یک از دانشج:3تکلیف 

.نظر خود تهیه و با مدرس درس ارائه کند

طــرح درس : ریــزي تــدریسبرنامــههشتم
روزانه

اجزاي طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طـرح درس روزانـه در کـالس و    
.هاي ارائه شده در کالسنقد و بررسی نمونه

.کنندي کوچک به تولید طرح درس روزانه اقدام میهادانشجویان در گروه: عملی
هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه بـراي موضـوع مـورد    :4تکلیف 

.نظر خود تهیه و با مدرس درس ارائه کند

داري، فرهنگ کالس درس، مقررات کـالس درس، جـو   هاي کالسالگوها و روشمدیریت کالس درسنهم
.الس درسکالس درس و رفتار در ک

هـایی  هاي مدیریت کـالس هاي کوچک به بررسی روشدانشجویان در گروه: عملی
.پردازند که به طور فرضی یا واقعی توسط مدرس معرفی شده استمی

محـور  هاي تدریس معلمروش: بندي آنها به دو طبقههاي تدریس و طبقهانواع روشهاي تدریسروشدهم
.معرفی مشروح هر یک براي بکارگیريهاي تدریس شاگردمحور و و روش

بنـدي  هـاي تـدریس را طبقـه   هاي دیگر به چه شـکلی روش بنديطبقه:5تکلیف 
اند؟کرده

محـور در  هاي تـدریس معلـم  یادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیري روشمحورهاي تدریس معلمروشیازدهم
.کالس درس

طراحی تدریس بر اساس این روش اقدام هاي کوچک به دانشجویان در گروه: عملی
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.پردازندو به تدریس می

محـور در  هاي تدریس شاگردیادآوري کوتاه منطق، اصول و مراحل بکارگیري روشهاي تدریس شاگردمحورروشدوازدهم
.کالس درس

هاي کوچک به طراحی تدریس بر اساس این روش اقدام دانشجویان در گروه: عملی
.دازندپرو به تدریس می

هاي توضیح در ارتباط بـا موضـوعات درسـی،    هاي توضیح دادن، قابلیت روشروشتوضیح دادن در کالس درسسیزدهم
.هاي تدریساثربخش ساختن توضیحات در هر یک از روش

هـاي تجربـی   هاي موثر توضیح در موقعیتگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.یا فرضی

هاي تدریسگیري از آن در هر یک از روشها و چگونگی بهرهانواع پرسشدر کالس کردن معلمپرسشچهاردهم
هـاي  هاي موثر پرسش کردن در موقعیـت گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی

.تجربی یا فرضی

هاي کالسـی  مواجهه معلم با پرسشپانزدهم
شاگردان

ن، چگونگی مواجهه بـا  هاي پرسش کردن شاگرداهاي شاگردان، انگیزهانواع پرسش
هاي تدریسهاي شاگردان در هر یک از انواع روشپرسش
هـا در  هاي مـوثر پاسـخگویی بـه پرسـش    گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی

.هاي تجربی یا فرضیموقعیت

هـا و هاي آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی در کـالس درس، انـواع آزمـون   روشسنجش یادگیري شاگردانشانزدهم
مزایا و معایب آنها براي بکـارگیري در کـالس درس، اهـداف سـنجش در کـالس      

هـاي  هاي اعالم نتایج به شاگردان در کالس درس در هر یک از روشدرس، روش
.تدریس
-هاي موثر سنجش یـادگیري در موقعیـت  گفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی

.هاي تجربی یا فرضی

يراهبردهاي آموزش و یادگیر. 3
دانشـجوي ایـن درس   . شـود جانبه آموزشگر ـ دانشـجو انجـام مـی    هاي 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  15یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت قبلـی، تـا    هابه 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
تشخیص آموزشگر یا به درخواست شود که به هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. گیردتمرین قرار می

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

منابع آموزشی . 4
استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تاییـد شـوراي   . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است-

.گروه آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:شود، عبارتند ازاد میبراي استفاده در این درس پیشنه1398منابعی که تا پایان سال -
.سمت: تهران. ها و فنون تدریسروش: هاي آموزشیمهارت). 1392. (شعبانی، حسن. 1
.مدرسه: تهران. بازاندیشی فرایند یاددهی ـ یادگیري و تربیت معلم). 1386. (مهرمحمدي، محمود. 2

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که هاي تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میرس اصول و روشارزشیابی پایانی در د: 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 میتمام فعالیتارزشیابی ضمن نیمسال از سویی : ارزشیابی ضمن نیمسال
گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته دیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می

.شودمی
شگر در مواردي که آموز. 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
د امتیاز درص40: 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
.منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفیدمطالعه.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

به منظور حـداکثر اسـتفاده از توانـایی هـاي بـالقوه در طـول       راهنمایی مجموعه فعالیت هاي منظم و سازمان یافته اي است که
مشاوره رابطه رویاروي بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شـود تـا   . زندگی درباره فرد اعمال می شود

سالم و سـازنده را  پس از شناخت خویش تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید،از طریق مشاوره مراجع می آموزد که چگونه یک زندگی
. 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 
اساسـی معلمـان   خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به توانایی ها و محدودیت هاي دانـش آمـوزان پـی برد،یکـی از وظـایف      

راهنمایی و هدایت دانش آموزان می باشد به طور مسلم ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان بدون آگاهی معلمان از 
مبانی،اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره میسور نمی باشد، بنابراین الزم است دانشجو معلمـان در دوران تحصـیل خـود بـا     

ي راهنمایی و مشاوره آشنا شده تا بتوانند درآینده به عنوان معلم مدرسه نقش راهنمایی و مشاوره اي خـود  مبانی، اصول و روشها
همچنین این درس به عنوان یکی از دروس پایه براي دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره محسوب مـی  . را به خوبی ایفا نمایند

ي پایه حرفه اي فراهم نموده وزمینه ساز ورود به دروس تخصصی مشـاوره  هاي الزم در آنها براي کسب مهارتهاشود که آمادگی
.می باشد

ــات  مشخصـــ
درس

نظري و : نوع درس
عملی

) 1+1(2: تعداد واحد
ــان درس : زمــــــ

ساعت48

هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش: نام درس

:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد: 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 
اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش پی ببرد و با نقش مشاوره اي معلمـان  

همچنین از فنون و روش هاي شناخت دانش آموزان و رویکردهاي اساسی مشاوره .س درس آشنا شوددر فرایند تدریس و کال
.و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد

و با شـناختی کـه   دانشجوپس از گذراندن این درس قادر خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت هاي واقعی مدرسه بهره برده 
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 ــد کـ

2-1&3-3&

4-3&
3سطح2سطح1سطح هامالك

دانـــش محتـــوایی و  
ــایی  ــوعی راهنمـ موضـ

واع آنومشاوره و ان

در موردمباحــث اساســی 
ــایی و  راهنمـــــــــــ
ــاوره،فنون و روش  مشــ
هــاي مشــاوره صــرفاً   
اطالعات ارایـه شـده را   
ــدون   ــع آوري و بـ جمـ
ارایــه تحلیــل حاصــل از 

موضــــوعات اساســــی  
راهنمایی و مشاوره و انواع 
آن را مـورد مقایسـه قـرار    
داده و یافته هاي خـود را  

ــزارش   در ــک گ ــب ی قال
منسجم ارایه نموده است

مباحث اساسی راهنمـایی  
ــواع آن،   ــاوره وانـ و مشـ
ــاهیم   ــابه مف ــاوت وتش تف
ورابطه آنها بـا یکـدیگررا   
مــورد مقایســه و ارزیــابی 
قرارداده و دالیل خـود را  
ــه    ــا ب ــه ه ــب یافت در قال
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مقایســــه آنهــــا، آن را 
.  گزارش نموده است

صــورت یــک گــزارش   
.منسجم ارایه نموده است

نقش و وظایف کارکنـان  
ــه در  ــا  مدرس ــه ب رابط

ــایی و   ــد راهنمـ فراینـ
مشاوره دانش آموزان

دربـاره نقـش و وظــایف   
ــه  در  ــان مدرسـ کارکنـ
مورد راهنمایی و مشاوره 
ــرفاً    ــوزان ص ــش آم دان
اطالعات ارایـه شـده را   
جمع آوري و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه 
آنها، آن را گزارش نموده 

.  است

نقش و وظـایف کارکنـان   
ــ ــه را در فراینــ د مدرســ

راهنمایی و مشاوره دانش 
آموزان مورد مقایسه قـرار  
داده و یافته هاي ناشی از 
ــب  ایــن مقایســه را در قال
یک گزارش منسجم ارایه 

نموده است

نقش و وظـایف کارکنـان   
ــه را در فراینــــد  مدرســ
راهنمایی و مشاوره دانش 
آمــوزان وتفــاوت وتشــابه 
آنهــا بــا یکــدیگررا مــورد 
مقایسه وتجزیه و تحلیـل  

ارداده و یافته هاي خود قر
ــوب    ــورت مکت ــه ص را ب

.گزارش نموده است

رویکردهــاي اساســی  
مشاوره و روان درمانی و 

کاربردهاي آنها 

درباره رویکردهاي اصلی 
مشــاوره و روان درمــانی 
ــه   ــات ارای ــرفاً اطالع ص
شـــده را جمـــع آوري و 
بـــدون ارایـــه تحلیـــل 
حاصل از مقایسـه آنهـا،   
ــوده  ــزارش نمـ آن را گـ

. است

ــی  ــاهیم اساســــ مفــــ
رویکردهاي اصلی مشاوره 
و روان درمــانی را مــورد  
مقایسه قـرار داده و یافتـه   
هاي خود را در قالب یـک  
ــه    ــجم ارای ــزارش منس گ

نموده است

مباحث مهم رویکردهـاي  
ــاوره وروان   ــلی مشـ اصـ
درمــانی وتفــاوت وتشــابه 
آنهــا بــا یکــدیگررا مــورد 
مقایسه و ارزیابی قرارداده 

در قالـب  و دالیل خود را 
یافته ها به صـورت یـک   
ــه   ــجم ارای ــزارش منس گ

.نموده است

برنامه هاي راهنمـایی و  
مشاوره در نظام آموزش 

و پرورش 

دربـــاره برنامـــه هـــاي 
راهنمــایی و مشــاوره در 
نظام آموزش و پـرورش  
ــران صــرفاً    ــان وای جه
اطالعات ارایـه شـده را   
جمع آوري و بدون ارایه 
تحلیل حاصل از مقایسه 

آن را گزارش نموده آنها،
.  است

برنامـه هـاي راهنمــایی و   
ــوزش و   ــاوره در آمـ مشـ
پرورش ایران را بـا سـایر   
کشورهامورد مقایسه قـرار  
ــود را در   ــل خ داده و دالی
قالب یک گزارش منسجم 

ارایه نموده است

برنامه هـاي راهنمـایی و   
ــوزش و   ــاوره در آمـ مشـ
ــاوت   ــران وتف ــرورش ای پ
وتشابه آن با برنامه هـاي  

اوره درسایر کشورها را مش
مــورد مقایســه و ارزیــابی 
قرارداده ویافته هاي خـود  
را به صورت مکتـوب ودر  
ــزارش   ــک گـ ــب یـ قالـ

.منسجم ارایه نموده است
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مباحث اساسی:فصل اول

اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره-
وره در نظام آموزش و پرورشفلسفه و اهمیت راهنمایی و مشا-
تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران-
راهنمایی و مشاوره در اسالم-
مفهوم و تعریف راهنمایی-
اصول و اهداف راهنمایی -
خدمات راهنمایی -
مفهوم و تعریف مشاوره-
اصول و اهداف مشاوره -
خدمات مشاوره-
مفهوم و تعریف مشورت-
روان درمانیتعریف-
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-

انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهاي آن: فصل دوم
انواع راهنمایی از نظر موضوع-
انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا-
انواع مشاوره از نظرموضوع-
وه اجراانواع مشاوره از نظر شی-
الگوهاي رایج راهنمایی-

: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
یی وبیان شباهت ها و تفاوت هاي آنهامقایسه الگوهاي  راهنما-4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه الگوهاي راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
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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 سوم

تعریف روش و فن-
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
، برخورد با سکوت، سازمان دادن، انعکاس احساس و محتوا، قرارداد گوش دادن،تشویق کردن، برخورد با مقاومت(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
شارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسم-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
نمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه فنون راه-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(شاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود اجراي فنون م-4

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

نقش و وظایف مدیرمدرسه-
ظایف معلم مدرسهنقش و و-
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-
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-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
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: فعالیت عملکردي
پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشـاوره مدرسـه  و   تحلیل و مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی-1

ارایه گزارش آن در کالس درس
جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش: فصل پنجم

برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
و متوسطهنقش و عمل مشاور در دوره هاي تحصیلی ابتدایی -
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-

دانش آموزان مدرسهتفاوت هاي فردي در بین-
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 متوسطه و بیان تفاوت هاي آنهامقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی-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
در مراکز مشاوره دانش آموزي، خانواده و دانشجویی و ارایـه گـزارش کتبـی    تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره-2

آن به مدرس
مقایسه تفاوت هاي فردي دونفر از دانش آموزان یک مدرسه توسط دانشجویان رشته مشاوره و ارایـه گـزارش کتبـی آن بـه     -3

مدرس
رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی: فصل ششم

وع رویکرد درمانیمشاور و انتخاب ن-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر زمینه-
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
شده مطالعه مطالب از منابع معرفی-
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه رویکردهاي درمانی مختلف و بیان تفاوت هاي آنها-3

: فعالیت عملکردي
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تحلیل و مقایسه رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
اسی مشاوره و روان درمانی در محیط واقعی مدرسه توسط دانشـجویان رشـته مشـاوره و ارایـه     تحلیل کاربرد رویکردهاي اس-2

گزارش کتبی آن به مدرس
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به 
برقراري ارتباط میان آموخته هاي . یان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده استهمراه مشارکت دانشجو

کالسی و الزامات محیط آموزشی، بهره گیري از فرصتهاي یادگیري خارج از محـیط آموزشـی،برقراري پیونـد میـان نظـر و      
یـت هـاي عملکـردي توسـط مـدرس از      عمل در محیط آموزشی و فراهم نمودن مشارکت گروهی دانشجویان در انجام فعال

راهبردهاي تدریس این درس می باشد که منجر به درك عمیق تر مطالب وبکارگیري دانـش نظـري راهنمـایی و مشـاوره     
یادگیري غیر مستقیم نیـز مسـتلزم مطالعـه فـردي و درك     .توسط دانشجو معلمان در موقعیت هاي واقعی مدرسه خواهد شد

.تلف محیط آموزشی می باشدشناختی فرد در موقعیت هاي مخ

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

.واالنترجمه مهدي گنجی، تهران، نشر سا. 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-
ارات رشد زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتش). 1386(گیبسون، رابرت و میشل، ماریان-
راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی، تهران، انتشارات رشد ). 1379(صافی ، احمد-
فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه ). 1391(تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن -
لمی دانشگاه آزاد اسالمی اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات ع). 1371(حسینی بیرجندي، سید مهدي -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره10به میزان ) باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه اي و یا ترکیبی(آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
نمره2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: ارزشیابی فرآیند

نمره8عملکردي) فعالیت(الیفمجموعه تک: ارزشیابی پوشه کار
. ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام مـی شـود  

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف
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»ارزشیابی از یادگیري«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددي چـون آمـار، روش تحقیـق و انـدازه     
در واقع این درس کمک میکند تا بتوان میزان تحقق اهداف کلی از آموزش را مـورد ارزیـابی قـرار داده، سـطح     . گیري می باشد

اسـتفاده و بکـارگیري الگوهـاي متعـدد     . ا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوي قـرار داد کیفی آموزش را ارتق
ارزشیابی براي قضاوت درخصوص برنامه هاي درسی به معلمان کمک می کنـد تـا نیازهـاي آموزشـی را شناسـایی نماینـد و در       

.البردن سطح مهارتها را بهبود بخشندسازماندهی مطالب و محتواي درسی انتقال دانش، نگرش و با
مشخصات درس

عملی/ نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

:پیشنیاز

ارزشیابی از یادگیري:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
انواع آزمونها و الگوهـاي ارزشـیابی را پیـاده سـازي     قادر باشد با کسب مهارت در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

، نحوه محاسـبه ضـریب   محاسبه ضریب دشواري آزموننماید و در خصوص اهداف ارزشیابی، آزمونهاي عملکردي، 
.پایایی و آزمونهاي ارزیابی عملکرد گزارشی را ارائه نماید

:شایستگی اساسی
CK1 -1&2-1

&
PK2-2&3-2

3سطح2سطح1سطح اهمالك

ــادر اســت  رویکرد ارزشیابی دانشــجو ق
انــــواع الگوهــــاي  

. ارزشیابی را نام ببرد

ــت در    ــادر اس ــجو ق دانش
طبقه بندي از نقاط قوت و 
ضعف الگوهاي ارزشـیابی  
ــین   ــر هم ــد و ب ــه ده ارائ
ــه   ــا را درج ــاس الگوه اس

. بندي نماید

دانشجو قادر است الگوها 
ارزشیابی را مورد تحلیـل  

ر داده و کاربرد هر یک قرا
ــی  ــه اي عینـ را در نمونـ
مورد نقد و بررسـی قـرار   

. دهد

آزمونهاي 
عملکردي

ــادر اســت   دانشــجو ق
ــاي   ــواع آزمونهــ انــ
ــردي را طبقــه   عملک

. بندي نماید 

دانشجو قادر اسـت انـواع   
آزمونها را مقایسه نموده و 
براي هریک نقاط قـوت و  

. ضعف را مشخص نماید

نـواع  دانشجو قادر اسـت ا 
آزمونها عملکـردي را بـه   
لحاظ کاربردي مورد نفـد  

. و تحلیل قرار دهد

محاسبه ضریب 
پایایی و روایی

دانشجو قادر اسـت در  
حوزه تعیین پایـایی و  
روایی تعریفی را ارائـه  

دهد

ــت   ــادر اسـ ــجو قـ دانشـ
محاسبات مربوط به تعیین 
روایی و پایایی آزمونهـاي  
پیشرفت تحصیلی را انجام 

. دهد

انشجو قادر است ضریب د
پایــایی و روایــی انــواع   
ــرفت   ــاي پیشــ آزمونهــ
تحصیلی را محاسبه نماید 
و مورد نفد و بررسی قرار 

. دهد
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

ــت  نوبـــ
بحث

محتواي درس
تکالیف یادگیري

تکالیف عملکردي

-آزمـون، انـدازه  : تعاریف و اصطالحاتاول

بی، مقیاسها و انواع آن،گیري، ارزشیا
بــاذکر تعــاریف و مثالهــاي گونــاگون 
تعــاریف مشــخص و نقــاط تفــاوت و 

.تشابه شناسایی و تحلیل گردد

از دانشجویان خواسته شود با مراجعه به 
منایع متعدد تعاریف مختلفی گـرآوري و  

.در قالب جدولی ارائه نمایند

ــه هــایی از انواع آزمونها و ویژگی آنهادوم آزمونهــا در کــالس نمون
مطرح و بر چگونگی و نحوه سـاخت  

.آنها بحث و تبادل نظر شود

از دانشجویان خواسته شود نمونه هـایی  
ــا   ــه و ب ــا را در پژوهشــها یافت از آزمونه

.ویژگیهاي آنها تطابق بدهند

ــوص   رویکردهاي مطرح در ارزشیابیسوم ــر در خص ــادل نظ ــث و تب بح
توجه ارزشیابی و دیدگاه مقایسه اي با 

به اهداف مطرح شود و با ذکـر مثـال   
هاي گوناگون الگوي متناسب با هـر  

ساختار مورد بررسی قرار گیرد

ــل   چهارم ــی، تحلی ــیابی آموزش ــل ارزش مراح
موقعیت، اهداف و مولفه هاي ارزشیابی 

آموزشی

در این جلسه با نمایش فـیلم مرحلـه   
تحلیل موقعیـت مـورد بررسـی قـرار     

نیازها با بحث گرفته و هدفها و پیش 
.و گفتگو مورد واکاوي قرار بگیرد

از دانشجویان خواسته شود کـه فـیلم را   
مجددا بررسی و نکات مطـرح شـده در   
ــا را     ــیش نیازه ــداف و پ ــوص اه خص
بازبینی مجـدد و گـزارش جدیـد ارائـه     

.نمایند

تعریف، اهداف، مراحل، روشها و طبقـه  پنجم
ــرفت    ــیابی پیش ــرح ارزش ــدیهاي ط بن

تحصیلی

ارائه نمونه هایی از انواع طرح هاي با
ارشیابی پشیرفت تحصیلی، ویژگیها و 
ســطوح طبقــه بنــدي طرحهــا مــورد 

.تحلیل و بررسی قرار گیرد

ــا   ــه ب ــود ک ــته ش از دانشــجویان خواس
انتخاب یک درس مشخص یک نمونـه  
از طــرح ارزشــیابی پیشــرفت تحصــیلی 

.آماده و در کالس ارائه نمایند

و کاربرد آنها و قواعـد هـر   انواع آزمونها ششم
یک

با طرح نمونه هاي متفـاوتی از انـواع   
آزمون هـا در کـالس نقـاط قـوت و     
ضعف هر یـک از آزمونهـا بـه نقـد و     

.بررسی گذاشته شود

از دانشجویان خواسته شود بـا طراحـی   
یــک نمونــه ترکیبــی از انــواع آزمونهــا 
ویژگیهاي هر یـک از آزمونهـا را مـورد    

.ارزیابی قرار دهند
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نمونه هاي متعددي از طرح ها توسط طرح نمونه هاي عملی در کالسهفتم
دانشجویان شناسـایی و نمونـه هـاي    
طراحی شده توسط ایشان را در گروه 

.نقد و بررسی نمایند) کالس(

از دانشجویان خواسته شود نمونه هـاي  
طراحی شـده و بررسـی شـده را مـورد     

.بازبینی قرار دهند

اي عملکردي و انواع آن، تعریف آزمونههشتم
مراحل تهیه آزمونهاي عملکردي، روش 
واقعه نگـاري ، چگـونگی تهیـه چـک     

لیست

با ارائـه یـک نمونـه کـار آزمونهـاي      
عملکردي و چگونگی مقیاس بنـدي  
انها در کالس به صورت عملی تهیـه  
و نمونه طراحی انجام شده در جلسـه  

.قبل در این قالب اجراي مجدد گردد

ن خواسته شود یک نمونه از از دانشجویا
روشهاي سنجش مشاهده اي را انتخاب 
و با استفاده از روش واقعه نگاري یـک  

.گزارش ارائه نمایند

ــره  نهم ــون، نحــوه نم ــراي آزم شــرایط اج
گذاري، نحوه تفسیر اطالعات، محاسبه 

ضریب دشواري آزمون

یک نمونه از آزمونهاي اجرا شـده در  
ث کالس کالس ارائه و موارد و مباح

.با نمونه تطبیق و واکاوي گردد

از دانشجویان خواسته شود یـک نمونـه   
آزمون را مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار     
ــرا تفســیر و ضــریب  داده، اطالعــات ان

.دشواري آزمون را محاسبه نمایند

نقش و کاربرد آمار توصـیفی در تفسـیر   دهم
داده هــــا، شاخصــــهاي مرکــــزي و 

شاخصهاي پراکندگی

یلی اهمیت بکارگیري آمار به ذکر دال
توصیفی در تحلیل آزمونهـا پرداختـه   
شـــود و شاخصـــهاي مرکـــزي و    
پراکندگی با ذکر مثال حـل و تمـرین   

.شود

از دانشجویان خواسـته شـود در بخـش    
ــانگین و در   ــزي از می ــهاي مرک شاخص
بخش شاخصهاي پراکندگی واریانس و 
ضریب همبستگی مثالها و نمونه هـایی  

زمونهـــاي قبلـــی تمـــرین و نمـــرات آ
.محاسبه گردد

در نمونــه هــاي آزمونهــاي قبلــی    تعیین روایی، اهمیت  و انواع آنیازدهم
ــی در کــالس درس   محاســابات روای
بطور عملی انجـام و انـواع آن مـورد    
بحث و گفتگو قرار گرفتـه و ترجیحـا   

.براي هر مورد نمونه اي انجام شود

از دانشجویان خواسـته شـود در مـوارد    
ي قبلی روایی آزمونها محاسبه و آزمونها

.گزارش گردد دوازدهم

تعریف پایایی، روشـهاي پایـایی، نحـوه    سیزدهم
محاسبه ضریب پایایی

روش محاسبه پایایی در نمونـه ذکـر   
شده محاسبه و موارد دیگر نیز طـرح  

.شود

ــوه    ــود نح ــته ش ــجویان خواس از دانش
محاسبه پایایی را در چند کار پژوهشـی  

.ی قرار دهندمورد بررس

از دانشــجویان خواســته شــود در یــک  موارد و رئـوس درس در کـالس بـه    هدفهاي ارزشیابی، تعریـف ارزشـیابی ،   چهاردهم
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بحث و گفتگو گذاشته شـود و نمونـه   انواع ارزشیابی
.هایی از انواع ارزشیابی بررسی گردد

ــباهتهاي    ــا و ش ــواع، تفاوته ــدول ان ج
.ارزشیابی را ترسیم نمایند

روشهاي مشـاهده موقعیـت، مصـاحبه،    زدهمپان
نظرخواهی

روشــهاي ارزشــیابی مــورد تحلیــل و 
ــب و    ــه و محاس ــرار گرفت ــی ق بررس
معایب هریک مورد نقد و بررسی قرار 

.گیرد

از دانشــجویان خواســته شــود در یــک  
ــه کوچــک   ــی و در جامع ــه عمل 5نمون

نفـري روشـهاي ایـن جلسـه را اجــرا و     
.گزارشی ارائه دهند

آزمونهــاي ارزیــابی عملکــرد آموزشــی، شانزدهم
خود سنجی، ارزیابی همکاران

رئــوس مطــرح در ایــن جلســه مــورد 
بحث و گفتگو قرار گیرد و محاسن و 
معایب هر یک طرح و نقد و ارزیـابی  

.گردد

از دانشجویان خواسـته شـود ارزشـیابی    
پیشرفت تحصیلی را در طرحی جـامع و  
ــار     ــک ک ــب ی ــه در قال ــور یکپارچ بط

ــان  پژوهشــی  ــا زم ــه ت طــی یــک هفت
.برگزاري آزمون 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
: بع اصلیمن

.روشهاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران
:منبع فرعی

.ارزشیابی آموزشی، دکتر عباس بازرگان، ناشر سمت
.دانشگاه پیام نور: روشهاي ارزشیابی آموزشی، دکتر علیرضا کیامنش، ناشر

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.که در جلسه آخر براي دانشجویان تعیین گردیده استنمره ارزیابی کارعملی 6

نمره آزمون کتبی14: ارزشیابی پایانی
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»کاربرد هنر در آموزش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

د با معلمان بای-از این رو دانشجو. کاربرد هنر در آموزش به حوزه پیوند بین نظریه و عمل در برنامه درسی هنر می پردازد
حوزه هاي کاربردي هنر آشنا شده و  بتوانند به صورت عملیاتی، فرصت هاي یادگیري هنر را کسب کنند تا بتوانند در حوزه 

این درس توجه دانشجویان به برنامه . آموزش به دانش آموزان مدارس به عنوان معلمانی توانمند در حوزه هنر ایفاي نقش کنند
.  کرده و تجارب نوین هنر را به آنها معرفی می کنددرسی هنر به صورت  تلفیقی جلب

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

.بطه آن با مفهوم سواد را شناسایی کندمفهوم هنر و را-
.ابعاد چهارگانه هنر در آموزش را به روشنی درك کند-
.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

خی به مشاهده آثار تاربتاریخ هنري
پیرامون خود واکنش 

.نشان بدهد

نسبت به آثار تاریخی و 
رابطه هنر و فرهنگ 

.حس مثبتی داشته باشد

رابطه هنر و فرهنگ و 
تاریخ را به درستی درك 
کرده و به تحلیل عمیق 

.بپردازد

حساسیت بصري نقد هنري 
نسبت به پدیده هاي 

. هنري داشته باشد

هاي ها و کیفیتویژگی
ریف مستتر پیچیده و ظ

در آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك 

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر در 
آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك کرده 
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. و تفسیر و نقد کندکند

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
به قضاوت دربارة هنر  و  

.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-
. اي توسعه تخیل گرایی آنها فراهم شودهایی بررا 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

هاي دانشجویان می توانند افکار، ارزش ها و احساسات مختلف خود را در یک شکل تجسمی از طریق دستیابی به راه -
. 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 ثار تجسمی را تجربه کنند و فرصت کسب مهارتدانشجویان باید لذت ناشی از خلق آ-

.بخش را داشته باشندتجربۀ لذت
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

تاریخ هنري-فصل سوم
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بر دانشجویان. که هنر در آن پدید آمده، می پردازنددر برنامۀ تربیت هنري دانشجویان به درك زمینۀ تاریخی و فرهنگی
اساس آثار مختلف تاریخی، هنري، فرهنگی به حوزه تاریخ هنر ایران آگاهی یافته و آن را به صورت کاربردي مورد توجه قرار می 

.دهند
مثل تاریخ تولد و مرگ، سوابق و تجارب اولیه، اطالعـات در مـورد آثـار هنـري     : اطالعات واقعی در مورد هنرمندان-

. یطمثل توصیف فیزیکی، موضوعی و شرا
...) 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-
. می آموزندبنابراین دانشجویان با نگاهی متفاوت به آثار و پدیده هاي هنري می نگرند و تکنیک هاي نقد آثار هنري را . است
نقادي هنري شامل کاربرد زبان، نگارش متفکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می -

.تواند به نحوي بهتر و پربارتر نقش و جایگاه هنر را در فرهنگ و جامعه درك کند و براي آن ارزش قائل شود
: ید بیاموزنددانشجویان مراحل چهارگانه نقادي هنري را با-
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. یگر آن را چند ضلعی ببیندمربع ببینند ولی فرد د

اگرچه تحلیل یک مبناي ادراکی دارد اما از مرحله توصیف یک گام فراتر می رود و فراگیر را وادار می کند تا :تحلیل.2
ند بین تقارن و نامتقارن تفاوت قائل شود، رسانه هاي هنري را فراگیر باید بتوا. 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
رباره معناي مستتر در در مرحله تفسیر، دانشجویان به سطوح تخیلی تر قدم می گذارد و از او خواسته می شود تا د: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
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در این مرحله درباره اثر هنري سوال هاي . اثر هنري و جهتی که هنرمند فراگیر را به آن سمت می کشاند، ارتباط برقرار کند
.طرح می شود و ویژگی آنها، این است که سواالت باز هستند و پاسخ درست یا غلط ندارندمختلفی م

این قضاوت نتیجه اي است که بیانگر موفقیت یا شکست اثر . فرایند نقد به طور طبیعی با قضاوت خاتمه می یابد:قضاوت.4
هاي شکل گرفته در این حالت به بحث گذاشته قضاوت. 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-
.یط پیرامون خود را درك و توصیف کننددر آثار هنري و مح

. 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-
رایند آفرینش هنرمندانه، پدیده هنري، تفسیر و شناخت، ارزشـیابی انتقـادي،  زمینـه فرهنگـی و     توجه دانشجویان به ف-

. 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      -

. ود می آید را مورد بررسی قرار دهندطبیعی در مسیر ساختن، نقادي و بررسی تاریخی هنر به وج

: 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 میارد که با دیگر برنامهاین دیدگاه به آن برنامۀ درسی هنر اشاره د

: شودتلفیقی هنر عموماً در یکی از چهار نوع ساختار برنامۀ درسی سازماندهی می
شود تا به فراگیران کمک کند تا دورة خاص تاریخی یا فرهنگی خاص را بشناسند؛ مثل مطالعۀ گاهی از هنر استفاده می-

. هاي ماتئو برادي، و یا موسیقی و معماري آن دوره و طرز پوشش افراد طبقات اجتماعیداخلی در کنار عکسجنگ
مانند . ها میان هنرها را بشناسندها و تفاوتشود تا شباهتدومین شکل تلفیق حالتی است که در آن به فراگیران کمک می-

. اي تجسمیتفاوت معناي ریتم در موسیقی با معناي ریتم در هنره
. ها قابل شناسایی استسومین شکل تلفیق، شناسایی ایدة اصلی است که در هنر در دست انجام و یا در دیگر حوزه-
اي را تعریف یا بیان کنند توان از دانشجویان خواست که مسئلهمی. مسئله استچهارمین نوع تلفیق مربوط به تمرین حل-

آموزان دبیرستانی خواسته شود که براي ي مختلف است؛ مثالَ اگر از دانشهاکه مستلزم در نظر گرفتن دیسیپلین
هاي فیزیکی مواد ها باید مالحظات طراحی، رشد کودك، ویژگیدبستانی یک بازي طراحی کنند، آنآموزان پیشدانش
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عملی با دانشجویان این امر را می توان به صورت. شناسی را در نظر بگیرندآموزشی، ترکیب این موارد و مسائل زیبا
.تمرین کرد

: تکلیف عملکردي
به صورت تلفیقی یک ... دانشجویان با استفاده از فعالیت هاي هنري مختلف براي یک درس مانند علوم، ریاضی، فارسی و -

. برنامه درسی طراحی کند و متناسب با آن به صورت عملی آن برنامه درسی تلفیقی را اجرا کند
. ارائه شودبه صورت پوشه کار -

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
دانشجویان معرفی می شود همچنین برخی مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر به صورت الکترونیکی و کتابخانه اي به -

. 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        -
زش هنر آشنایی با مجامع تخصصی، سایت هاي اینترنتی و نشریات آمو-

تکلیف عملکردي
دانشجویان با مراجعه به سایت ها و منابع الکترونیکی به معرفی فعالیت هاي مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر -

.بپردازند
. نمونه کارهاي هنري مختلف در حوزه آموزش هنر به دانش آموزان را جستجو و معرفی کنند-

. به صورت پوشه کار ارائه شود-

ردهاي تدریس و یادگیريراهب. 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-
. س ابعاد نقد هنري، تاریخ هنري و زیبایی شناسیراهبرد غیر مستقیم براي طراحی فرصت هاي یادگیري بر اسا-

منابع آموزشی.5
شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

منبع اصلی-
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: براي بخش نظري
. سمت: انبرنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهر).  1393(مهرمحمدي، محمود؛ کیان، مرجان -

: براي بخش عملی
. 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 ... اي علمی، همایش ها و اطالع رسانی توسط دانشجویان در طول ترم مانند معرفی کتاب، سایت، اخبار، گزارش ه-

نمره3= آموزش هنر
نمره 3=  معرفی، نقد و تحلیل آثار هنري، تاریخی، فرهنگی ملی و بین المللی توسط دانشجویان در طول ترم-
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»کاربرد زبان در تربیت«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اندیشه از یک طرف با زبان آمیخته است و از طـرف  . اندیشه و ارتباط: درابطه زبان و تربیت، ریشه در وجوه مشترك آنها دار
اندیشه، از یک سو، محور تربیت و عمل تربیتی اسـت،  .دیگر تربیت، به ویژه به معناي متعالی آن بر اندیشه استوار می گردد

اسـت، کـه برخـی از فیلسـوفان و     این رابطه و پیوسـتگی چنـان  . اي ناگسستنی دارندو از سوي دیگر، زبان و اندیشه، رابطه
. دانشمندان، اندیشه و زبان را یکی دانسته اند
ارتبـاط،  . ارتباط جنبـه عینـی و قابـل مشـاهده رابطـه زبـان و تربیـت  اسـت        . ارتباط، محور دیگر رابطه تربیت و زبان است

ط را مهـم تـرین کـارکرد زبـان     موضوعی مهم در مباحث مربوط به زبان است؛ به طوري که، برخی از زبان شناسـان، ارتبـا  
دانسته اند؛ و تربیت نیز، فرایندي ارتباطی است، و بدون برقراري ارتباط، میان مربی و تربیت شـونده، تربیـت، ممکـن نمـی     

آیا زبان و ارتباط از طریـق زبـان، مـی    . گیردآموزشی از طریق ارتباط کالمی شکل می/بخش مهمی از ارتباط تربیتی. گردد
تربیت را محقق سازد؟ چه مالحظات و چه محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد؟ با شـناخت ویژگـی هـاي    تواند اهداف 

آمـوزش ضـمن جسـتجوي پاسـخ ایـن      /زبان و چگونگی به کارگیري زبان و برقراري ارتباط زبانی مناسب در فرایند تربیـت 
.شودآموزشی موثرتري براي معلمان فراهم می/پرسش ها، امکان فعالیت تربیتی

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 لیتها و فعادر  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 بفهمدانواع ویژگی هاي زبان را بشناسد و زبان را به عنوان یک مجموعه زنده و نقش-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، از طریق بازشناسی و درك و فهم عمیق از مفهوم تربیت و با توجه به ویژگی-4

.زبان در تربیت را بشناسدهاي کاربرد محدودیت
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 
دهاي ارتباطی رخدا
در ) کالمی(زبانی

آموزش را /تربیت

با توجه به انـواع ارتبـاط   
آموزش و /زبانی در تربیت

هــــاي نیــــز فعالیــــت
ــی ــک  /تربیت ــی ی آموزش

و منفی انواع آثار مثبت
کاربرد زبـان در ارتبـاط   

ــی ــی را /تربیتـ آموزشـ
جستجو کند و برخـی از  
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هاي حضور معلم، مصداق.بشناسد
آفرینـی زبـان در   و  نقش

ابعــــــاد مختلــــــف  
ــت ــوزش و در  /تربیـ آمـ

هـــاي انـــواع ارتبـــاط 
آموزشـی معرفـی   /تربیتی

.کند

.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

ــژه در فرا ــت وی ــد تربی ین
.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
ــ ــی(انزبــ و در ) فارســ

آمــــــــــوزش دروس 
آمـوزش از طریـق   (دیگر
.بشناسد)زبان

بـــر اســـاس شـــناخت 
ــاي زبــان،    ــی ه ویژگ

در تغییــــــرات الزم را 
نمونــه اي از تــدریس  
ــد و   ــایش ده ــود نم خ
درباره تفـاوت تـدریس   
بــــدون توجــــه بــــه 

هـاي زبـان و بـا    ویژگی
.توجه به آن بحث کند

شناخت 
هاي محدودیت

کاربرد زبان

زشناســی و از طریـق با 
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  

بـــــا توجـــــه بـــــه 
هـاي کـاربرد   یتمحدود

زبان در تحقق بخشیدن 
بـــه اهـــداف کلـــی   

آمـوزش، دربـاره   /تربیت
ــدون  ــاربرد بـ ــار کـ آثـ
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آمــوزش /کلــی تربیــت 
. بشناسد

ــان در   ــدودیت زبـ محـ
آمــوزش بحــث /تربیــت

. 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 
.اجرا کند

یري، محتواي درس و ساختار آنهاي یادگفرصت. 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
ارتبــاط و مفــاهیم اصــلی -

ارتباط
اي  برقـــراري هـــروش-

ارتباط و ارتباط موثر
شناسایی انواع ارتبـاط و  -

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
آموزشی یک معلم

برد هـاي حضـور و کـار   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
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سوم
و چهارم

شناخت کلی 
زبان

ــابع- ــا)7:(منـ و )9(یـ
)10(
هاي زبـان از  انواع ویژگی-

آوا تا معنا به صورت کلی
ـ    - وان معرفـی زبـان بـه عن

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 

زبان حیوانات و نخستیها و 
......

ــاب  ــه من ــث مطالع ع و مباح
ــواع   ــه ان ــوط ب ــري مرب نظ

هاي زبـان از آوا تـا   ویژگی
معنا 

زبان را بـه عنـوان یـک    -
آفرین مجموعه زنده و نقش
ــت ــواع فعالیـ ــاي در انـ هـ

ارتبــاطی فراینــد تربیــت   
.بفهمد

هـــاي معرفـــی مصـــداق-
آفرینی زبـان  حضور و نقش

در انواع ارتباط، به ویـژه در  
آموزش و نیـز  /فرایند تربیت

اي ارتبـاطی یـک   هفعالیت
معلم در مدرسه

ــواع  - ــان در ان ــار زب ــور و آث حض
ــی ــاط تربیتـ ــی را / ارتبـ آموزشـ

.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
شناسیواج

)14(و ) 7:(منابع-
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

ــان را در   ــی زبـ آواجشناسـ
واحدهاي مختلف زبان 

): آواشناسی(آواهاي زبان -
همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه
نظـــام آوایـــی زبــــان   -
ــی( واج و ): واجشناســــــ

ــه و   ــه و زوج کمین واجگون
ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ

همبرتولیدي

مطالعه منابع معرفی شـده  -
:و یادگیري موارد زیر

هـــاي انـــواع ویژگـــی -
ــان را در   ــی زبـ آواجشناسـ

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(

واجگونــه و زوج کمینــه و  
ــآرایی  ــا و واجـــ و هجـــ

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(
ســوادآموزي و ماهیــت -

ــوزش   ــونگی آمـــ چگـــ
هاي زبانیمهارت

هــاي حضــور و مصــداق-
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــان در   ــی زبــ آواجشناســ
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
ــان در   ــی زبــ آواجشناســ
آموزش مهارتهاي چهارگانه 

و در ) زبـان فارسـی  (زبانی 
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

) آموزش از طریق زبان(

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــاهی   ــان و آگـ ــی زبـ آواجشناسـ
ــرات  ــانی واجشــناختی، تغیی فرازب

اي از تــدریس الزم را در نمونــه
خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

هاي آواجشناسـی زبـان و   ویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی ر و نقــــشحضــــو

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 هشناســی، راریشــه
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
ــوزش   ــان در آم ــرفی زب ص
مهارتهاي چهارگانه زبـانی  

و در آموزش ) زبان فارسی(
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي مربوط به انواع ویژگی

صرفی زبـان در واحـدهاي   
سـازي،  واژه: مختلف زبـان 

هـــاي شناســی، راه ریشــه 
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

ــی  ــري، تکواژشناس / وامگی
صرف، تکواژ، تکواژگونـه و  

...
هـاي صـرفی   انواع ویژگـی 

ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ
: ف زبــان بشناســد مختلــ

شناســی، ســازي، ریشــهواژه
سازي، ابـداع و  راههاي واژه
...وامگیري و 
صرف، تکواژ، / تکواژشناسی

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
صرفی زبـان و آگـاهی فرازبـانی    
صرفی، تغییرات الزم را در نمونه 
اي از تدریس خود نمایش دهد و 
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

هاي صرفی زبـان و بـا   به ویژگی
.ها بحث کندتوجه به آن

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

صــرفی زبــان در ) هــايویژگــی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

) زبان فارسی(
کاربرد آگاهی فرازبـانی صـرفی   -

در خوانـــدن و نوشـــتن خـــود و 
گزارش نتیجه اقدام
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) طریق زبان
آگاهی فرازبانی صـرفی را  -

ردش را در بشناســد و کــارب
.خواندن و نوشتن بداند

...تکواژگونه و 
هـــاي حضـــور و مصـــداق

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
صرفی زبـان را در آمـوزش   
مهارتهاي چهارگانـه زبـانی   

و در آموزش ) زبان فارسی(
آمــوزش از (دروس دیگــر 

.بشناسد) نطریق زبا
آگاهی فرازبـانی صـرفی را   
ــاربردش را در  بشناســد و ک

.خواندن و نوشتن بداند

شناخت جزئی هشتم
: زبان

شناخت جزئی 
نحو؛: زبان

نقش نحو در 
وادآموزي و س

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
وي و آگاهی فرازبانی نحـ -

ــاربردآن در درك  کـــــــ
خوانداري و در نوشتن 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي مربوط به انواع ویژگی

نحوي در واحدهاي مختلف 
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 ) زبان فارسی(

آمــوزش از (دروس دیگــر 
ــان ــق زب شناســایی و ) طری

.معرفی کند

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
نحوي زبـان و آگـاهی فرازبـانی    
نحوي، تغییرات الزم را در نمونـه  

دریس خود نمایش دهد و اي از ت
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

شناخت جزئی نهم و دهم
: زبان

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)2(و ) 6(

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي مربوط به انواع ویژگی

هـاي  بر اساس شناخت ویژگـی -
ــاهی  ــان و آگـ ــناختی زبـ معناشـ
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معناشناسی

قش و ن
هاي ویژگی

معناشناختی زبان 
در 

آموزش/تربیت

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 ر  ــی زبـ ا در 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 

ــدهاي  ــناختی در واح معناش
مختلــف زبــان؛ از جملــه   
ــه  ــوط بــ مطالــــب مربــ

ــات  م ــی، مختصـ عناشناسـ
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

ــوزش ــر آمــ دروس دیگــ
را ) آموزش از طریق زبـان (

.معرفی کند
آگاهی فرازبانی معناشناختی 
را بشناسد و کاربردش را در 

.خواندن و نوشتن بداند

فرازبانی معنایی، تغییـرات الزم را  
ــدریس خــود    ــه اي از ت در نمون
ــاوت   ــاره تف ــد و درب ــایش ده نم

ــدری ــه  تـ ــه بـ ــدون توجـ س بـ
هـاي معنـایی زبـان و بـا     ویژگی

.توجه به آنها بحث کند
در متون درسی مختلـف مثـل   -

علوم تجربی، معناهـاي ممکنـی   
که از جمله ها ممکـن اسـت بـه    
ذهـن کودکــان دبســتانی متبــادر  
شود را مشاهده و ضمن گـزارش  

. درباره آنها بحث کند
هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -

ی اصـطالحات و  مختلف را از معن
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود

شناخت جزئی یازدهم
: زبان

کاربردشناسی و 
گفتمانشناسی

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

ســــــــــــی و کاربردشنا
ــان در   ــی زبـ گفتمانشناسـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

کاربردشناســـی و بافـــت و 
گفتهـا و ادب  ارجاع و کنش

...و 
ــان - ــل گفتمـــ / تحلیـــ

گفتمانشناســـی و تعبیـــر و 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي مربوط به انواع ویژگی

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس
ــان   ــف زب ــدهاي مختل واح

ــد ــی و : بشناس کاربردشناس
بافت و ارجاع و کنشـگفتها  

...و ادب و 
و نیز مطالعه منابع دربـاره  -

ــل  تحلیــــــــــــــــــ
شناسـی و گفتمـان /گفتمان

تعبیر و استنباط و انسجام و 

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
شناسـی  کاربردشناسی و گفتمـان 

ــانی   ــاهی فرازبــ ــان و آگــ زبــ
شناسـی،  نکاربردشناسی و گفتمـا 

ــه  ــرات الزم را در نمون اي از تغیی
تدریس خود نمایش دهد و درباره 
تفاوت تـدریس بـدون توجـه بـه     

هــاي کاربردشناســی و  ویژگــی
شناسی زبان و با توجه به گفتمان

.آنها بحث کند
هــاي آمـوزان پایــه فهـم دانــش -

مختلف را از معنی اصـطالحات و  
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ــجام و   ــتنباط و انســ اســ
دیالوگ / پیوستگی و گفتگو

و اصول همیاري گرایس و 
پسازمینه و پیشازمینه

ــانی  - ــاهی فرازبـــ آگـــ
کاربردشناســــــــــــی و 

شناســی را و کــاربرد گفتمان
آن در خواندن و نوشتن 

دیالوگ / پیوستگی و گفتگو
و اصول همیاري گرایس و 

پسازمینه و پیشازمینه
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس
آموزش مهارتهاي چهارگانه 

معرفی ) زبان فارسی(زبانی 
.کند

هـاي حضـور و   و مصداق-
ـ نقش هـاي  ی ویژگـی آفرین

ــناختی و  کاربردشـــــــــ
شناسـی زبـان را در   گفتمان

ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ
.بشناسد

آگـــــاهی فرازبــــــانی  -
کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناسی را بشناسـد و  
ــدن و  کــاربردش را در خوان

.نوشتن بداند

هاي به کـار رفتـه در متـون    واژه
از جمله کتاب دینـی؛  درسی آنان 

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
ا این تکلیـف  .(ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود

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   
و درخت و تطبیقـی  خانواده 

و تاریخ و مفاهیم درزمـانی  
....و همزمانی و 

هـــاي زبـــان و گونـــه -
ــه  ــانی و گون ــایی زب جغرافی
استانده و لهجه و گویش و 

ــابع و مطالــب - مطالعــه من
هاي مربوط به انواع ویژگی

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

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــه ــاهی   گون ــان و آگ ــی زب شناس

شناسـی، تغییـرات   فرازبانی گونـه 
ــدریس  ــه اي از ت الزم را در نمون
خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

شناسـی زبـان و   هاي گونهویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

ي هـا فهم دانـش آمـوزان پایـه   -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  
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دوزبانگی و دوزبانگونگی و 
....زبان آمیخته و 

هاي اجتماعی زبان و گونه-
شناسی زبـان  زبانی و جامعه

و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   
هـاي  ونهاجتماعی زبان و گ

شغلی و سنی و جنسی و 
زبان و فرهنـگ و نسـبیت   
زبانی و مقوالت فرهنگی و 
ــیتی و   ــاعی و جنسـ اجتمـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
شـــناختی زبـــان در گونـــه

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

) فارسی
و نیــز در آمــوزش دروس-

دیگر 
آگـــــاهی فرازبـــــانی  -

شناسی و کاربرد آن در گونه
اي آموزش مدرسه

....آمیخته و 
هاي اجتمـاعی  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 جن ــیتی و اجتمـ سـ
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

.معرفی کند
کاربرد آگـاهی فرازبـانی   -

ــه شــناختی در آمــوزش گون
اي را با مثال معرفی مدرسه

.کند

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  
ن به تجربه تحصیل خود به عنـوا 

دانش آموز و دانشجو، به صـورت  
مکتــوب و شــفاهی ارائــه کنــد و 

.درباره آن بحث 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
ربه هاي مـدرس  بیان تج-

هـایی کـه در   از محدودیت
تدریس خود از طریق کالم 

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
درس

الزامات ناشـی از مفهـوم   -
.تربیت را معرفی کند

ــوم    - ــه مفه ــه ب ــا توج ب
ــت ــوز/تربی ــد و آم ش بگوی

بنویسد که چه نوع اهـداف  
توان آموزشی را نمی/تربیتی

.به صورت کالمی آموخت
ــناخت   - ــه ش ــه ب ــا توج ب

هـاي  فهم دانش آمـوزان پایـه  -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   

از جمله کتاب دینـی؛  درسی آنان 
بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  

این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند
.)تا هفته سیزدهم انجام شود

با توجه به تجربه هاي خود بـه  -
عنوان یادگیرنده، بنویسد که چـه  
موضوعاتی را از طریـق کتـاب و   
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و کتاب داشته است؛ در چه 
شرایطی نتوانسـته اسـت از   
طریـــق ســـخن، موجـــب 
یـــادگیري شـــاگردان یـــا 

.فرزندان خود شود

ویژگـــی هـــاي زبـــان،   
هاي کاربرد زبان محدودیت

.در تربیت را معرفی کند

کالم نتوانسـته اسـت بیـاموزد و    
چرا؟

در صورتی که تجربـه تـدریس   -
ی داشـته اسـت بیـان    به هر شکل

کند که در چه شرایطی نتوانسـته  
اســت از طریــق ســخن، موجــب 

مکتـوب و  .(یادگیري شاگرد شـود 
)ارائه در کالس و بحث

آموزش از طریق چهاردهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-

هـــاي معرفـــی ویژگـــی-
واژگان پایه

هـاي معناشـناختی   ویژگی-
واژگان پایه

اهمیـــت و چگــــونگی  -
/ کاربرد زبان آشنا در تربیت

آمـــوزش بـــا توجـــه بـــه 
شـناختی  هاي معنـی ویژگی

زبان، با مثال واژگان پایه

ــه  - ــابع از جمل ــه من مطالع
کتاب واژگان پایه

ــی- ــی ویژگـ ــاي معرفـ هـ
معناشناختی واژگان پایه

هـاي  با توجه به ویژگـی -
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
آمـوزش  /آشنا را در تربیـت 

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان، چگــونگی معنــی

/ کاربرد زبـان آشـنا را در تربیـت   
.آموزش گزارش کند

یــک کتــاب درســی را انتخــاب -
کند، بخشـی از آن را بـه دانـش    
آموزان بدهد تا بخواننـد، سـپس   
میزان فهـم آنـان را بسـنجد؛ در    
ــا   ــه بعــد در همــان مــتن ب مرحل

ــ ــتفاده از واژه هـ ــاب اسـ اي کتـ
ــایی را   ــه، واژه هـ ــان پایـ واژگـ
جایگزین کنـد، سـپس از دانـش    
ــد را  آمــوزان بخواهــد مــتن جدی
بخوانند و فهـم آنـان ارز معنـاي    

فراینـد و  . متن را مجددا بسـنجد 
نتیجه کـار را بـه صـورت کتبـی     
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

هــاي بـا توجــه بـه ویژگــی  
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

هاي آشنا را طریق واژهآموزش از 
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ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ
.بفهمد

.در سوادآموزي اجرا کند.بفهمد

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

ــار ــونگی ک ــان و چگ برد زب
ــف  آشــنا را در دروس مختل

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

هاي آشنا را آموزش از طریق واژه
.در آموزش دروس دیگر اجرا کند

مروري بـر اهـداف اصـلی    جمع بنديهفدهم
درس

ــادگیري   ــداف ی ــق اه تحق
درس، مطابق با سطوح سه 

گانه

ق گزارشی مکتوب دربـاره تحقـ  -
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؛-
معرفی منابع درس جلسـه بعـد   موضوع اسالیدها شامل طرح درس، محتوا، معرفی منابع و پرسش و تمرین و در پایان جمع بندي و-

. است
پرسش از دانشجویان درباره موضوع جلسه قبل و گفتگو درباره مطالعات انجام شده-
و در جلسـه  ) در پوشه کار قرار می دهنـد (دانشجویان و مدرسان درباره مطالب مورد مطالعه به طور مختصر فهم خود را می نویسند-

) انجام تکالیف توسط مدرس همچون دانشجو، ضروري است. (شوداره مطالب مورد مطالعه میدقیقه صرف بیان فهم خود درب15بعد 
ارائه درس به صورت سخنرانی همراه با طرح پرسش و گفتگو یک سوم وقت کالس-
ارائه تمرین عملی و نیز پرسش درباره موضوع درس -
. و محیط تحصیلی خود ارائه می کننددر هر جلسه دانشجویان مصداق هاي عملی بحث را در محیط زندگی-
معرفی منابع اصلی و فرعی براي مطالعه ویژه هر جلسه توسط مدرس-
مطالعه منابع معرفی شده براي هر جلسه  قبل از حضور در کالس توسط دانشجویان-

:منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

اله اي معرفتـی و تربیتـی در آراء فیلسـوفان و مربیـان،     زبـان، مسـ  ). 1386. (دادرس، محمد و نقیـب زاده، میرعبدالحسـین  - 1
117-95، )3(3.اندیشه هاي نوین تربیتیفصلنامه

-33) 27(7،فصلنامه مطالعات برنامه درسیبندي چندگانه موضوعی واژگان پایه فارسـی،  طبقه) 1391(دادرس محمد- 2
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66.

، پژوهش در حیطه کودکان اسـتثنایی ، ؟، آگاهی واج شناختی چیست1385.سلیمانی زهرا, دستجردي کاظمی مهدي- 3
954-4،931، شماره 6سال 

، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي مبانی و اصول آموزش و پرورش. 1374شکوهی، غالمحسین، - 4
.انتشارات همشهري: ؛ تهرانشناسی کاربرديمعنی؛ 1382. ك, صفوي- 5
سروش: تهران. ارتباط شناسی1384. محسنیان راد، مهدي- 6
واژگـان پایـه فارسـی از    ). 1390(دستجردي کاظمی مهدي و منصوري زاده، محرم, دادرس محمد, اده شهیننعمت ز- 7

مدرسه برهان: ، تهرانزبان کودکان ایرانی
.سمت: ، ترجمه نسرین حیدري، تهران)یک بررسی زبانشناختی(نگاهی به زبان، ) 1379. (یول، جرج- 8
9 -Fillmore, L.W., & Snow, C. E. (2002). What teachers need to know about

language. Washington, DC: ERIC Clearinghouse of Languages and Linguistics.
10 -Yule, G. 1996. The Study of Language. Cambridge, UK: Cambridge University

Press
: منابع فرعی

.آگه. تهران. چاپ هشتم.شناسیزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان) 1385(باطنی محمدرضا - 11
چهار گفتار درباره زبان تهران انتشارات آگاه. 1375. باطنی، محمد رضا- 12
جهاننقش: جعفر پوینده؛ اصفهاني محمد؛ ترجمهشناسی اجتماعیدرآمدي بر زبان؛ 1379. ژ. ل, کالوه- 13
و برنامه ریزي آموزشیگزارش پژوهشی سازمان پژوهشزبان فارسی معیار در متن آموزشی1384.وزیرنیا، سیما- 14
قلمرویی نوین در فلسفه : ارزشیابی از آموخته ها از منظر معرفت شناسی دانش صریح و دانش ضمنی"1385. باقري، خسرو- 15

1-23صص2سال اول شماره فصلنامه مطالعات برنامه درسی، "برنامه درسی

16 -Heath Robert L and Bryan Jennings1992, Human Communication Theory and
Research Concepts, Contexts and Challenges, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

New Jersey

: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+ وط به درس جلسه قبلهاي شفاهی مربپاسخ به پرسش
.بتدریج داده می شود) portfolio(اساس فعالیت هاي هرجلسه و نیز بر اساس کار پوشه

شامل کلیه فعالیت هایی که دانشجو در جهت اهداف کالس انجام داده نمره5:ارزیابی از مجموعه کار پوشه-
.مکتوب یا چند رسانه اي آن در کار پوشه موجود است؛ از جمله انجام تکالیف عملکردياست و گزارش 

ها از فهم دانشجو ؛ شیوه اجرا کتاب باز خواهد بود و پرسشنمره8میزان آزمون مباحث نظري به :ارزشیابی پایانی-
.خواهد بود و نه حفظیات

در آغاز دوره به . کوئیزهاي کوچکی اجرات خواهد شد؛ در جلساتی به صورت کتبینمره2: کوئیزهاي اعالم نشده-
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.دانشجویان باید اطالع داده شود که گاهی به صورت ناگهانی کوئیز خواهند داشت و باید همواره آماده باشند
-
هر مدرس براي این درس یک کارپوشه شخصی باید داشته باشد و گزارش مطالعات و نتایج :ارزیابی از خود مدرس-

.این کارپوشه در بازه هاي زمانی مناسب مبناي خود ارزیابی مدرس خواهد بود. ر آن قرار می دهدپژوهش را د
:سایر نکات

بهتر است تدریس این درس به وسیله مدرسانی انجام شود که در عین داشتن تجربه معلمی، داراي مدرك تحصیلی زبانشناسی -1
).ارشد یا دکتري زبانشناسی(باشند 

.ضروري براي مطالعه و تدریس در کنار محتوا ذکر شده استشماره منابع-2
.مطالعه منابع فرعی می تواند کمک قابل مالحظه اي به مدرسان در تدریس مطلوب این درس باشد-3

.این سرفصل با همکاري جناب آقاي دکتر مهدي دستجردي تهیه شده است: یادآوري
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»آموزشگاهیمدیریت«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 
تولید و بازتولید دانش با حضور دائم، فعال و مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیري است که در کالس درس

عادت ورزي به یادگیري از طریق تولید دانش و بهره مندي از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی . امکان پذیر می شود
.مستلزم پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه اي در فراهم آوردن ساختار منسجم و مرکب از عناصر مرتبط و محیط مناسب است

در جهت پرورش انسان کامل به لحاظ مهارت هاي شناختی و پردازش مدیریت آموزشی پشتیبان تحقق آموزش و پرورش
اطالعات، به لحاظ مهارت هاي اجتماعی در پیوند انسان ها براي تقویت مهارت هاي تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ 

ر ساختار شناختی فرد و مهارت هاي رفتاري براي عادت ورزي به رفتارهاي منبعث از ارزش ها و موضع هاي منطقی و جایافته د
بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد . باالخره خویشتن شناسی فرد در کمک به توسعه دانش بشري است

تغییرات به هنگام و مفید جهت توسعه پایدار و رویارویی با سیاست هاي جهانی است و بی تردید، تغییرات بنیادین معنی دار در 
واند منشاء اثر در توسعه سایر عرصه ها باشد و از این منظر نقش مدیریت آموزشی کلیدي و انکار ناپذیر سیستم آموزشی می ت

.است
مشخصات درس

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

مدیریت آموزشگاهی: نام درس

:بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد: 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

:ایستگی اساسیش
PCK1-3&4-3&

PK2-2
3سطح2سطح1سطح هامالك

مدیریت آموزشی
توانسته است با بیـان  
ــدیریت   ــاریفی از م تع
آموزشی به فهرسـتی  
ــدیریت   ــات م از نظری

.آموزشی اقدام نماید

ــدگاههاي  ــک از دی هــر ی
مدیریتی را تبین نمـوده و  
تفاوتهــــا و شــــباهتهاي 
موجــود را تحلیــل نمــوده 

.ستا

توانســته اســت در نقــش 
یک معلم و مدیر آموزشی 
ســـاختاري منســـجم و  
مرکب از عناصر آموزشـی  
را تجزیه، تحلیل و تبیین 

.نماید

مدیریت
آموزشگاهی

ــته اســـــت  توانســـ
ــدیریت  ــدهاي م فرآین
آموزشی را در محـیط  
هاي آموزشی فهرست 

مدیریت آموزشی و جایگاه 
ــوزش و  آن را در آمــــــ

تحلیـل  پرورش تجزیـه و 
.نماید

نقش و ضرورت مـدیریت  
آموزشـــی را در تغییـــر و 
بهسازي مدارس تفسیر و 

.تبیین نماید
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نماید

مدیریت
کالس درس

توانســته اســت شــیوه 
هاي برقـراري تعامـل   
وارتبـــاط در کـــالس 
درس را در فهرســـتی 

.بیان کند

شیوه هاي برقراري تعامل 
و ارتباط در یک موقعیـت  
ــیر و در   ــادگیري را تفس ی

الس درس تبیـین  یک کـ 
.نماید

ــیر   ــل و تفسـ ــا تحلیـ بـ
ــالس    ــک ک ــت ی موقعی
درس، ساماندهی صـحیح  

.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 -
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: 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
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
.ات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کندضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، مشخص

: 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

دیریت کالس درسمطالعه منابع معرفی شده در زمینه م
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
م در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائـه مسـتقیم مباحـث نظـري بـه      تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقی

در این درس، آمـوزش هـاي کـالس    . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است 
و آنها موظف اند بر اسـاس  درس با محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارند

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

بع آموزشیمنا. 4
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: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). اي تدریسالگوها، روش ها، فنون و راهبرده(هنر تدریس ): 1388(مهرداد، حسین

.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
ی پایان ترم اختصاص خواهد داشت نمره به ارزشیابی کتب15: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  . دگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شـود ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یا

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

مبادي و اصول جامعه شناسی می پردازد و به مثابه مقدمه ي آغازین ، درسی است که به مقدمات،)یک ( مبانی جامعه شناسی
چرا که دانش آموزان ضمن آشنایی مقدماتی با خواستگاه علم جامعه شناسی، . براي گشایش و ورود به دانش جامعه شناسی است

مچون جامعه، جامعه شناسی، مفاهیمی ه. بنیانگذاران و سیر تحولی آن با مفاهیم کلیدي و اصطالحات این علم آشنامی شوند
درك صحیح و منطقی به دانشجویان از ....... فرهنگ، کنش اجتماعی، اجتماعی شدن، گروه، سازمان، و نماد هاي اجتماعی و 

دانشجو را با تنوع گستردگی،  پراکندگی ..... علم جامعه شناسی می دهد و در ادامه با مبانی همچون رفتار جمعی قومیت و نژاد و 
ع و فرهنگ ها آشنا نموده و افق دید وي را نسبت به خود و جامعه گسترش داده و به وي کمک می کند که از تفکرات و جوام

. اندیشه هاي قالبی و کلیشه ایی فاصله بگیرد و رویکردي واقع بینانه و دیدگاهی اجتماعی داشته باشد

مشخصات درس
نظري: نوع درس

3: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

.ندارد:پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

مبانی جامعه شناسی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
آشنایی دانشجویان با مفاهیم و کلیات جامعه، جامعه شناسی، پدیده اجتماعی، فرهنگ، شناخت سیر 

شنایی با کارکرد جامعه شناسی و اهمیت آن براي جامعه  درك فرایند تاریخی پیدایش جامعه شناسی، آ
جامعه پذیري و درونی کردن ارزشها، توجه به نقش هنجارها و ارزش ها در زندگی گروهی، فهم حد و 

حدود نهادها، گروه ها و سازمان هاي اجتماعی از همدیگر و همچنین توانایی شناخت رفتارهاي 
.درون گروه و در ارتباط با سایر گروه هاي اجتماعیهیجانی و احساسی فرد در

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
:شایستگی اساسی

PK 3-2&2-2کد
PCK 2-3کد

مفاهیم و 
کلیات 
جامعه 

شناسی

ــا  آشــنایی دانشــجویان ب
مفاهیم و کلیـات جامعـه   
،جامعـــه شناســـی،پدیده 

اجتماعی

ــاریخی   ــیر ت ــناخت س ش
پیدایش جامعـه شناسـی،   

نایی با کارکرد جامعـه  آش
ــت آن  ــی و اهمیـ شناسـ
براي جامعه  درك فرایند 
جامعه پـذیري و درونـی   
کردن ارزشها، توجـه بـه   
نقــش هنجارهــا و ارزش 
ــی   ــدگی گروه ــا در زن ه
ــدود   ــد و حـ ــم حـ ،فهـ
نهادها،گروه ها وسـازمان  
هـــــاي اجتمـــــاعی از 

همدیگر

توانایی جمعبندي و شـناخت  
کلیات مطرح شده در رابطـه  

شهربا مباحث 
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13هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

جامعه: فصل اول 
تعریف جامعه-
ماهیت جامعه-

خاستگاه جامعه-
تفاوت میان زندگی اجتماعی انسان و حیوان-
تطور و دگرگونی جامعه انسانی-

علم جامعه شناسی: فصل دوم
تعریف جامعه شناسی-
اهمیت مطالعه جامعه شناسی-
منابع جامعه شناسی -
رابطه جامعه شناسی  با علوم دیگر -
قلمرو جامعه شناسی-
جامعه شناسی به عنوان یک علم-

متفکران و پیشگامان جامعه شناسی: فصل سوم
پیشروان اسالمی-
فارابی -
ابوریجان بیرونی-
ابن خلدون-
پیشروان غربی-
سقراط، افالطون و ارسطو-
سنت اگوستین-
اگوست کنت-
امیل دورکیم-

پدیده اجتماعی: فصل چهارم
مفهوم پدیده اجتماعی-

13 :توضیح براي استاد محترم13
با توجه به این که سرفصل هاي درس حاضر می بایست از یک سو با منابع جدید روزآمد شده و ازسوي دیگر زمینه کسب شایستگی هاي فردي و 

لذا اساتید محترم  ضمن سود . هاي تربیتی مندرج در مبانی نظري تحول بنیادي را مد نظر قرار دهدمعلمان با رویکرد اهداف ساحتجمعی دانشجو 
جستن از مباحث جدید می توانند با تشریک مساعی گروههاي آموزشی مرتبط، مباحث تکمیلی در ذیل سرفصل هاي درسی متناسب با رویکرد اهداف 

.است را در تدریس خود مد نظر قرار دهند..) مانند سند تحول بنیادي ،برنامه درس ملی و(که بر گرفته از اسناد باال دستی قانونی) پیوست(تربیتی 
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ماهیت پدیده هاي اجتماعی-
ویژگی هاي پدیده اجتماعی -
طبقه بندي پدیده هاي اجتماعی-
پیوستگی پدیده هاي اجتماعی-

فرهنگ: فصل پنجم
تعریف فرهنگ-
ویژگی هاي فرهنگ-
انواع فرهنگ-
ريفرهنگ پذی-
نسبیت فرهنگی-
دگرگونی فرهنگ-

جامعه پذیري و اجتماعی شدن: فصل ششم
مفهوم جامعه پذیري-
اهداف جامعه پذیري-
انواع جامعه پذیري-
عوامل جامعه پذیري-
شخصیت و رشد شخصیت-
جامعه پذیري و آزادي فردي-

ارزشها و هنجارهاي اجتماعی: فصل هفتم
تعریف ارزش و هنجار-
ساخت هنجارمند-
پذیرش هنجارها-
انواع و کارکرد ارزشها-
رابطه هنجار با ارزش -
تعارض هنجارها و ارزش ها-

پایگاه و نقش: فصل هشتم
مفهوم پایگاه و نقش-
انواع نقش -
انواع پایگاه-
شخصیت و ایفاي نقش-
تعدد وتعارض نقش-
شبکه نقشها در اجتماع-

هاي اجتماعیگروه : فصل نهم
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تعریف گروه اجتماعی-
عوامل موثر در یگانگی گروه-
گروه هاي اولیه و ثانویه-
انواع گروه از جهت کارکرد-
مسائل گروه ها-
رهبري گروه-

نهادهاي اجتماعی: فصل دهم
تعریف نهاد-
انواع نهادهاي اجتماعی-
منشا و علل پیدایش نهادها-
یخصوصیات نهادهاي اجتماع-
ساخت و کارکرد نهادها-

تعامل و تعارض نهادها-
سازمانهاي اجتماعی: فصل یازدهم

تعریف سازمان -
ساختارهاي رسمی و غیررسمی-
سازمان دیوان ساالرانه-
ویژگیهاي دیوان ساالري-
فرد در سازمان-
رهبري آمرانه و رهبري دموکراتیک-
تغییر سازمانی-

عیرفتار جم: فصل دوازدهم
تعریف جمع و رفتار جمعی-
..)هوس،مد،جنون جمعی و(انواع رفتارجمعی-
عوامل تعیین کننده رفتار جمعی-
اهمیت هیجانات جمعی-
وقوع سرایت هیجانی-
نتایج رفتار جمعی-

روابط قومی و نژادي: فصل سیزدهم
تعریف قوم و نژاد-
تعارض قومی، تعصب وتبعیض -
پرستینژاد پرستی و قوم -
ادغام اقلیتها در اکثریت-
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واکنشهاي گروه اقلیت-
تغییر روابط میان گروههاي نژادي و قومی-

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
:منابع آموزشی پیشنهادي. 4
.جامعه شناسی ،ترجمه منوچهر صبوري،نشر نی) 1392(گیدنز، آنتونی-
.غالمعباس توسلی،رضا فاضل،انتشارات سمتمبانی جامعه شناسی، ،ترجمه )1391(کوئن،بروس -
.مبانی جامعه شناسی،تالیف ،انتشارات ابجد) 1392(قرائی مقدم، امان اله-
.جامعه شناسی عمومی، انتشارات طهوري)1388(محسنی، منوچهر -
.مبانی جامعه شناسی،تالیف انتشارات بهینه)1391(وثوقی، منصور و نیک خلق ،علی اکبر-
ي ارزشیابی یادگیريراهبردها. 4
از دانشجو انتظار می رود ضمن تعریف و احراز مفاهیم و اصالحات پایه جامعه :تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-

شناسی،بتواند مثالها و مصدایقی از مفاهیم را برشمرده و ضمن تعمق و تدبر،بتواند در زندگی گروهی و اجتماعی خود آنها را به 
.   کار گیرد

نمره از مجموع 4نمره در پایان ترم به عمل می آید،مدرس می تواند 20ارزشیابی به صورت آزمون کتبی :رزشیابی تکالیفا-
.نمره را در قالب فعالیت پژوهشی اختصاص دهد20
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»آموزيدانشحوزهتوجهبایاجتماعیشناسبیآس«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

با مطالعه کج رفتاري درك بهتري از نظم اجتمـاعی بـه   . و کج رفتاري، تخلف عمومی از هنجارهاي حاکم بر جامعه استانحراف
جامعـه شناسـی انحرافـات    . دست می آید و چگونگی سازمان یافتن الگوها و شیوه هاي زندگی کج رفتاران نیز مشخص می شود

فصل اول کتاب به طرح مسائل آسیب . حرافات در درون جامعه می پردازدیکی از حوزه هاي جامعه شناسی است که به بررسی ان
.و انحراف احتماعی و چیستی انحرافات می پردازد و سواالتی را در این حوزه مطرح می نماید

.می پردازد..... در فصل دوم به تعریف  مفاهیمی همچون جرم، انحراف، مسأله اجتماعی و 
.ت، و تئوریهاي انحرافات با رویکردي عمدتاً جامعه شناختی مطرح شده استدر فصل سوم، دیدگاه ها، نظریا

با توجه به اینکه مخاطبین این درس دانشجو معلمان می باشند، سعی گردیده است؛ به طور دقیق تري به آسیب هاي اجتمـاعی  
ي آسیب زاي دانش آموزان آشـنا گـردد و بـا    تا دانشجو با بزهکاري، انحرافات و رفتار ها. در درون مدرسه و خانواده پرداخته شود

.علل و عوامل موثر بیشتر آشنا گردد
. فصل پنجم با آسیب هاي اجتماعی همچون پرخاشگري، ناسازگاري و رفتار با هنجار دانش آموز می پردازد

.فصل ششم به روش هاي مطالعه و تحقیق در جامعه شناسی می پردازد
فاهیم و کلیات جامعه شناسی انحرافات، آشنایی با مباحث و محورهاي اصلی جامعه شناسـی  آشنایی دانشجویان با م: هدف کلی

انحرافات، شناخت نظریه هاي مطرح در این حوزه، فهم علل و عوامل موثر برشکل گیري انحرافات اجتماعی و همچنین استفاده 
.تحقیق براي مطالعه آسیب هاي اجتماعی در مدرسهاز روش هاي علمی

ات درسمشخص
- نظري: نوع درس

عملی
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

جامعه مبانی: پیشنیاز
شناسی 

انفرادي:نحوه آموزش

آموزيحوزه دانشتوجهبایاجتماعیشناسبیآس:نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي درسی مصوب، به ریزي درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهو مراحل برنامهبه تشریح مبانی، اصول 

هاي درسی حادث در ریزي درسی اجرایی دروس اقدام کند و ضمن تشخیص و تبیین انواع برنامهبرنامه
درسی خود براي اداره یک درس را تولید و ارائه کند و به استناد دانش مدرسه، قادر خواهد بود برنامه

- همچنین، دانشجومعلم ضمن آشنایی با برخی منابع معتبر حوزه برنامه.  عتبر از برنامه خود دفاع نمایدم

.ریزي درسی، قادر است به شیوه مناسبی دانش خود را در این موضوع به روز کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك



142

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

ــاهیم،  مفــ
و نظریه هـا  

مصادیق
آسیب هاي 

اجتماعی

آشــنایی بــا مفــاهیم و   
ــاي   ــیب ه ــادیق آس مص
ــله   ــاعی، مســـ اجتمـــ
اجتماعی، انحراف، جـرم  

...و

فهم نظریه هاي مـرتبط  
ــاي   ــیب ه ــوزه آس ــا ح ب
اجتمــــاعی، و تــــوان  
برقــراري رابطــه بـــین   
نظریه ها با آسیب هـاي  
ــه و   ــاي مدرس ــوزه ه ح

خانواده

تحلیل و تبیین انـواع آسـیب   
ر حــوزه  هــاي اجتمــاعی د 

.مدرسه و خانواده 

14هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات: فصل اول
مقدمه-
درباره آسیب شناسی اجتماعی-
پرسش هاي پیش رو در حوزه آسیب شناسی اجتماعی-
آسیب شناسی اجتماعی-

مقایسه معناي کجروي با مفاهیم مشابه: فصل دوم
کج رفتاري اجتماعی-
سئله اجتماعیم-
ناهنجاري و انحراف-
جرم-
کنترل و نظارت اجتماعی-
عوامل تعیین کننده رفتار-

نظریه هاي جامعه شناسی آسیب شناسی و انحراف: فصل سوم

نظریه هاي فشار اجتماعی-
امیل دورکیم-
رابرت مرتون-
کلوارد و اوهلین-

:توضیح براي استاد محترم14
هاي فردي و با توجه به این که سرفصل هاي درس حاضر می بایست از یک سو با منابع جدید روزآمد شده و ازسوي دیگر زمینه کسب شایستگی

لذا اساتید محترم  ضمن سود . هاي تربیتی مندرج در مبانی نظري تحول بنیادي را مد نظر قرار دهدجمعی دانشجو معلمان با رویکرد اهداف ساحت
رد اهداف جستن از مباحث جدید می توانند با تشریک مساعی گروههاي آموزشی مرتبط، مباحث تکمیلی در ذیل سرفصل هاي درسی متناسب با رویک

.است را در تدریس خود مد نظر قرار دهند..) مانند سند تحول بنیادي ،برنامه درس ملی و(که بر گرفته از اسناد باال دستی قانونی) پیوست(تربیتی 
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نظریه هاي یادگیري اجتماعی-
ادوین ساترلند-
دانیل گلیزر-
نظریه کنترل اجتماعی-
تراوس هرشی-
جان بریتویت-
نظریه برچسب زنی-
هوارد بیکر-
ادوین لمرت-
نظریه تضاد-
ویلیام چمبلیس-
ریچارد کویینی-

خانواده و آسیب هاي اجتماعی : فصل چهارم
خانواده به عنوان کارگزار جامعه پذیري-
تنش در میان زن و شوهر-
ناسازگاري فرزندان با والدین-
کاهش نظارت والدین بر فرزندان-
اعتیاد در خانواده-
طالق و بی سرپرستی فرزندان-

متغییرهاي خانواده و بزهکاري نوجوانان-
آموزش و پرورش  و آسیب هاب اجتماعی: فصل پنجم

مدرسه به عنوان کارگزار جامعه پذیري-
رفتار ناهنجار در کالس درس-
پرخاشگري دانش آموزان در مدرسه-
واکنش معلمان در قبال ناسازگاریها-
رفتار طبقاتی دانش آموزان و معلمان-
شکل گیري شخصیت پرخاشگرانه در فرایند آموزش-

:فصل ششم
مدرسه و آسیب هاي فضاي مجازي-

نمونه هایی از انحرافات اجتماعی در ایران و جهان: فصل هفتم
خودکشی -
عتیاد ا-

قتل -
نزاع ودرگیري-
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سرقت و کاله برداري-
رانت خواري و رشوه گیري-

راهبردهاي آموزش و یادگیري
هرچنـد کـه در هـر جلسـه درس دانشـجویان      . شـود هاي کالس درس با محوریت آموزشگر انجام میدر این درس، آموزش

همچنـین،  . مطالعـه منـابع بپردازنـد و در مباحـث شـرکت نماینـد      اند بر اساس برنامه اعالم شده به مشارکت دارند و آنها موظف
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بـا درخواسـت تعیـین وقـت     دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

شود که به هایی مطرح شحال، در جلسات درس ممکن است پرسدرعین. دقیقه در کالس درس به ارائه نظر بپردازند10قبلی، تا 
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جـایگزین تکـالیف درس   ها میاین قبیل پرسش. شودکتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 
.درصد تجاوز نکند50شروط به آنکه تعداد آنها از گردد؛ م

:منابع آموزشی پیشنهادي. 4
.، آسیب شناسی اجتماعی ،انتشارات آن) 1388(صدیق سروستانی ،رحمت اهللا-
.جامعه شناسی انحرافات و مسائل جامعتی ؛نشر قطره)1384(شیخاوندي ،داور ،-
.،انتشارات نداي آریاآسیب شناسی خانواده) 1389(هدایت اهللا ،ستوده-
.، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ،انتشارات پژواك جامعه)1386(بخارایی، احمد-

.، ، جامعه شناسی کجروي، پژوهشکده حوزه و دانشگاه)1394(داروي، محمد،سلیمی، علی-
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

می رود ضمن تعریف و تشریح مفاهیم و اصطالحات جامعه شناسی از دانشجو انتظار :تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-
انحرافات، مصادیق آن را در محیط اجتماعی و به ویژه مدرسه شناخته، با نظریه هاي جامعه شناسی انحرافات آشنا گردیده و 

از تئوریها و روش هاي در عمل نیز بتواند با استفاده .بتواند بهترین تبیین را در خصوص آسیب هاي اجتماعی به کار ببندد
.فراگرفته، به توصیف و تبیین یکی از مصادیق آسیب اجتماعی در مدرسه پرداخته و در قالب گزارش تحقیق ارائه نماید

نمره کار عملی پیرامون آسیبهاي اجتماعی در مدرسه10نمره آزمون کتبی و 10: ارزشیابی تکالیف-
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»1بینش جامعه شناسی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

در بخش اول به بررسی مفاهیم کلیدي جامعه شناسی و زمینه تاریخی . این درس  به  دو بخش اصلی تقسیم شده است
شناسان در بخش دوم به بررسی نظریه هاي جامعه.  چگونگی شکل گیري و پیدایش  نظریه هاي جامعه شناسی می پردازد

در این بخش تمرکز براندیشه ها و افکار  پنج . پردازدمی... م، وبر، زیمل ، پاره تو وکالسیک  همچون مارکس، دورکی
این نظریه . شناس مطرح می باشد که نقش بی بدیل و انکار ناپذیري در شکل گیري  و توسعه علم جامعه شناسی داشتند جامعه

در نظریه هاي جامعه شناسی کالن، جامعه شناسی به . پردازان به مطالعه واقعیت اجتماعی از دو بعد کالن و خرد می پردازند
مطالعه واقعیت اجتماعی و راه هایی که جامعه بر رفتار افراد نفوذ می کند، می پردازد؛ درحالیکه در نظریه هاي جامعه شناسی خرد 

دنیاي است که افرادواقعیت اجتماعی ساخته و پرداخته ذهن هاي فعاالن اجتماعی بوده و جامعه شناسی، مطالعه راه هایی
. می نماینداجتماعی خود را تفسیر و ایجاد

مشخصات درس
نظري: نوع درس

2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

مبانی جامعه : پیشنیاز
مبانی فلسفه–شناسی 

انفرادي:نحوه آموزش

1بینش جامعه شناسی : نام درس

:ادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد ی: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
شناسی کالسیک هاي تاریخی و مبانی مؤثر بر نظریات جامعهشناخت ریشه-
شناختیگیري تدریجی نظریات جامعهشناسی و فهمِ روند شکلبررسی وضعیت نظریات پیشاجامعه-
مکاتببررسی و شناخت مکاتب مطرح در حوزه جامعه شناسی و نظریه پردازان مطرح در این -

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد
مفـــاهیم و 

زمینه ها

تعریف مفـاهیم فرضـیه،   
نظریه، مکتـب، پـارادایم،   

.فرایند، ساخت و کارکرد

آشنا شدن با زمینه هـاي   
تاریخی   

تشریح عوامل مؤثر بر شکل 
شناسی گیري نظریات جامعه

کالسیک

ریه هـا و  نظ
مکاتب

آشــنا شــدن بــا نظریــات 
شناسی و فهـمِ  پیشاجامعه
گیري تدریجی روند شکل

شناختینظریات جامعه

بررسی و تعریف نظریات 
شناسی و فهـمِ  پیشاجامعه
گیري تدریجی روند شکل

شناختینظریات جامعه

تحلیل و تبیین مکاتب مطرح 
ــه شناســی و   ــوزه جامع در ح

نظریه پردازان این مکاتب
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15هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:فصل اول
:مفاهیم-

فرضیه، نظریه، مکتب، پارادایم، فرایند
ساخت و کارکرد و مفاهیم مرتبط-

: فصل دوم
)مونتسکیوابن خلدون، روسو،: با تأکید بر نظریات( زمینه تاریخی نظریه جامعه شناسی-

: فصل سوم
)اگوست کنت،هربرت اسپنسر: با تاکید بر نظریات(یه جامعه شناسیزمینه تاریخی نظر

:فصل چهارم
نظریه کارل مارکس

: فصل پنجم
نظریه ماکس وبر

: فصل ششم
نظریه امیل دورکیم 

: فصل هفتم
نظریه ویلفردو پارتو

:فصل هشتم
نظریه جورج زیمل و فردیناند تونیز 

:توضیح براي استاد محترم-15
وي دیگر زمینه کسب شایستگی هاي فردي و با توجه به این که سرفصل هاي درس حاضر می بایست از یک سو با منابع جدید روزآمد شده و ازس

لذا اساتید محترم  ضمن سود . هاي تربیتی مندرج در مبانی نظري تحول بنیادي را مد نظر قرار دهدجمعی دانشجو معلمان با رویکرد اهداف ساحت
ل هاي درسی متناسب با رویکرد اهداف جستن از مباحث جدید می توانند با تشریک مساعی گروههاي آموزشی مرتبط، مباحث تکمیلی در ذیل سرفص

.است را در تدریس خود مد نظر قرار دهند..) مانند سند تحول بنیادي ،برنامه درس ملی و(که بر گرفته از اسناد باال دستی قانونی) پیوست(تربیتی 
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راهبردهاي آموزش و یادگیري
بع آموزشی پیشنهاديمنا. 4
.فرهنگی-انتشارات علمی: تهران. شناسی ،ترجمه محسن ثالثیبزرگان اندیشه جامعهاندیشه و زندگی  ) 1382(کوزر، لوئیس-

نظریه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر ،ترجمه محسن ثالثی،انتشارات علمی و فرهنگی) 1374(ریترز، جرج-

.اسی سیر اندیشه در جامعه شناسی ،ترجمه باقر پرهام،انتشارات مرکزمراحل اس) 1381(آرون، ریمون-
.متفکران بزرگ جامعه شناسی ؛ ترجمه مهرداد میردامادي ؛ تهران ؛انتشارات مرکز)1390(استونز ،راب -

.نظریه اجتماعی مدرن، ترجمه شهناز مسمی پرست، تهران؛نشر آگه)1391(کرایب ،یان

ادگیريراهبردهاي ارزشیابی ی. 5
:تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-

نمره از 2نمره در پایان ترم به عمل می آید،مدرس می تواند 20ارزشیابی به صورت آزمون کتبی :ارزشیابی تکالیف
.نمره را در قالب فعالیت پژوهشی اختصاص دهد20مجموع 
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»2بینش جامعه شناسی «سرفصل درس 

درس و منطق آنمعرفی . 1
در بخش نخست به معرفی  سه مکتب اصلی جامعه شناسی یعنی . این درس به سه بخش اصلی تقسیم شده است

. مکتب کارکردگرایی ساختاري، مکتب کنش متقایل نمادین و مکتب تضاد  و نظریه پردازانم برجسته آن می پردازد
ت اجتماعی را از منظر ذهن کنشگران فعال اجتماعی می مکتب کنش متقابل نمادین داراي رویکرد خرد بوده و واقعی

مکتب کارکردگرایی ساختاري و تضاد هردو رویکردي کالن نگر دارند و اعتقاد دارند که ساختارها بر کنشگران . بیند
تأثیر می گذارند با این تفاوت که مکتب کارکردگرایی ساختاري جامعه را به شکل ساختاري تعاملی منظم و سیستمی 

در بخش دوم به بررسی افکار و اندیشه .ی بیند اما مکتب تضاد جامعه را همواره در حال دگرگونی و تقابل می بیندم
وجه بارز و برجسته این نظریه پردازان مدرن با جامعه . هاي نظریه پردازان مدرن و پست مدرن  پرداخته شده است

ی است و در تحلیل هایی خود به نوعی درصدد آشتی دادن شناسان متاخر، رهایی از نوعی دوئالیسم و دوگانه گرای
بخش سوم به بررسی نظریه پردازانپست مدرن می پردازاد که قائل . سطوح خرد و کالن واقعیات اجتماعی باهم هستند

.به نوعی تمامیت و یکپارچگی نیستند و در مخالفت با روایت هاي کالن، تأکید بر تفاوت، تصادف و نسبی گرایی دارند

مشخصات درس
نظري: نوع درس

2: تعداد واحد
ساعت32:  زمان درس

بینش جامعه شناسی : پیشنیاز
1

انفرادي:نحوه آموزش

2بینش  جامعه شناسی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ن کالسیک بر جامعه شناسان معاصرشناخت تاثیر افکار و اندیشه هاي جامعه شناسا

امکان مقایسه اندیشه هاي جامعه شناسان کالسیک با معاصر -
درك و فهم  نظریه ها و تئوریهاي جامعه شناسی به نحوي که به دانشجو کمک کند تا تبیین هاي جامعه -

. شناختی ارائه دهد

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
:شایستگی اساسی

PK 3-2&2-2کد
PCK 2-3کد

آشنا شدن با نظریه پردازان نظریه ها
و زمینه هاي شکل گیـري  

نظریه

فهم و  تشریح نظریه هاي 
جامعه شناسـان کالسـیک   

با معاصر 

مقایسه و تببن اندیشه هاي 
جامعه شناسان کالسیک با 

معاصر

16هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

:توضیح براي استاد محترم16
ابع جدید روزآمد شده و ازسوي دیگر زمینه کسب شایستگی هاي فردي و با توجه به این که سرفصل هاي درس حاضر می بایست از یک سو با من

لذا اساتید محترم  ضمن سود . هاي تربیتی مندرج در مبانی نظري تحول بنیادي را مد نظر قرار دهدجمعی دانشجو معلمان با رویکرد اهداف ساحت
مباحث تکمیلی در ذیل سرفصل هاي درسی متناسب با رویکرد اهداف جستن از مباحث جدید می توانند با تشریک مساعی گروههاي آموزشی مرتبط،

.است را در تدریس خود مد نظر قرار دهند..) مانند سند تحول بنیادي ،برنامه درس ملی و(که بر گرفته از اسناد باال دستی قانونی) پیوست(تربیتی 
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:فصل اول
) با تاکید بر نظریه هربرت مید و نظریه هورتون کولی(متقابل نمادین معرفی مکتب کنش 

:فصل دوم
)با تاکید بر نظریه پارسونز و مرتون(معرفی مکتب کارکردگرایی ساختی

:فصل سوم
)با تاکید بر مکتب فرانکفورت(معرفی مکاتب و نظریه پردازان مکتب انتقادي

: فصل چهارم
برماس یورگن هانظریه تئودورآدرنو و 

: فصل پنجم
نظریه جورج هومنز و نظریه آنتونی گیدنز

: فصل ششم
)با تاکید بر سرمایه فرهنگی و سبک زندگی(نظریه پیر بوردیو 

: فصل هفتم

)با تاکید بر میشل فوکو(نظریه پست مدرن ها و فراساخت گرایان 

:فصل هشتم

)هاي خانوادگی موفقیت تحصیلیبا تاکید بر سرمایه اجتماعی و زمینه (نظریه جیمز کلمن 

راهبردهاي آموزش و یادگیري.3

:منابع آموزشی پیشنهادي. 4

.ظریه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر، نوشته ،ترجمه  محسن ثالثی، انتشارات علمی، فرهنگین)1374(ریترز، جرج -
.تی ،ترجمه فرهنگ ارشاد ؛ تهران ؛ نشر نینظریه هاي بنیادي جامعه شناخ) 1387(روزنبرگ،  برنارد.کوزر، لوئیس -
.نشر نی:تهران. مکتب فرانکفورت ،ترجمه حسینعلی نوذري)1373(باتامور، تام -

.نظریه اجتماعی مدرن، ترجمه حسن چاوشیان، تهران؛نشر آگه)1391(کرایب ،یان
.کشاکش آرا در جامعه شناسی ،ترجمه هادي جلیلی، نشر نی)1392(سیدمن، استیون، -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره از مجموع 3نمره در پایان ترم به عمل می آید،مدرس می تواند 20ارزشیابی به صورت آزمون کتبی :ارزشیابی تکالیف
.نمره را در قالب فعالیت پژوهشی اختصاص دهد20
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»جامعه شناسی مصرف و سبک زندگی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
س جامعه شناسی مصرف و سبک زندگی با معرفی مفاهیم اصلی و اصول جامعه شناسی مصـرف و اصـول مـرتبط بـا آن بـه      در

معلمان و نیز توسعه آگاهی جامعه شناختی آنان براي فهم انتقادي رفتار مصرفی در حوزه هاي مختلف زنـدگی از جملـه   دانشجو
فهـم  . سبک زندگی در پهنه اجتماعی مدرن و جهانی شونده می پردازدگذران زمان در مکان هاي مصرفی، شیوه هاي مصرفی و 

رفتارهاي مصرفی و تدریس آنان به دانشجویانی که در آینده به تدریس به دانش آموزان می پردازند می تواند در آگاهی بخشـی  
ن در گروه سنی قرار دارند کـه بـه   از آنجاییکه جوانا. به دانش آموزان در کنترل رفتارهاي مصرفی نقش تعیین کننده داشته باشد

مصرف هاي مختلف از جمله مصرف پرخطر دست می زنند اگاهی شان در الویت کنترل رفتارهـاي مصـرفی قـرار دارد و سـپس     
ورود بـه جامعـه   . راهکارهاي فهم انتقادي و آموزش نوین رهایی از این رفتارها کمک مهمـی بـه بازاندیشـی آنـان خواهـد کـرد      

صرف کننده مدرن و فعال و رشد مصرف بر پایه سبک رنـدگی بـه مثابـه مقولـه هویـت بخـش اجتمـاعی از        مصرفی، برآمدن م
.  موضوعاتی است که در این درس پیش بینی شده است

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

جامعــه مبــانی: پیشــنیاز
شناسی 

گیجامعه شناسی مصرف و سبک زند:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با مطالعه موضوعات مختلف جامعه شناسی مصـرف و سـبک زنـدگی دانشـجویان بـا یکـی از       
مهمترین پدیده هایی که در زندگی روزمره شان به عنوان جوان و نوجوان مـورد اسـتفاده مـی    

امی مقوالت مصرفی از لبـاس پوشـیدن، مـد، مصـرف بـدن، غـذا و       دهند آشنا شده و معنی تم
جامعه شناسی سبک زندگی نیز به دانش آمـوزان نشـان مـی    . آشامیدنی ها را  مطالعه می کنند

.  دهد تا چه تحول جامعه بروي رفتارها موثر است
د دانشـجو  را  ابتدا در نزمصرفیانتظار می رود تدریس مباحث این درس نوعی بازاندیشی رفتار

. معلمان و سپس دانش آموزان تحت آموزش آنها ایجاد کنند :شایستگی اساسی
pck&Ck ــد &1-2کـ

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

نظریه هاي جامعـه  
شناسی مصرف 

ــاهیم   ــف مفـ تعریـ
عمده و اساسـی در  
ــی   ــه شناسـ جامعـ
ــیح  ــرف و توص مص
نظریه هاي مختلف

نظریه هاي مختلـف را  بررسی 
ــباهت و  ــت شـ از جهـ
تفاوت آن ها مقایسه و 
در تحلیــل ارائــه شــده 
داللت هاي هر یک از 
دیــدگاه هــا در تربیــت 
ــنعکس   ــاعی را م اجتم
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.. نموده است

ســـاختار برنامـــه  
درسی

در شــبکه ترســیم  
ــاهیم و   ــده از مف ش
مهــارت هــا رابطــه 
میــان حــوزه هــاي 
موضـــوعی را  بـــه 
ــوردي  ــورت مـ صـ
نشان داده، و شبکه 

ــد  ــنعکس کننـ ه مـ
تحلیل همـه جانبـه   
ــی  ــه درســ برنامــ

.نیست

در شبکه رسم شـده از  
مفــاهیم و مهــرات هــا 
رابطه میان حوزه هـاي  
موضوعی را  بـا توجـه   
بــه زیــر مجموعــه هــر 
ــان   ــا نش ــک از آن ه ی

.داده است

در شبکه رسم شـده از  
ــا   ــارت ه ــاهیم، مه مف
ــان دادن   ــمن نشـ ضـ
رابطــه واضــحی میــان 
حوزه هـاي موضـوعی   

ا یـا  به برخی از خالء ه
بدفهمی (محدویدت ها 

ــاهیم  ــا در درك مف ) ه
.اشاره نموده است

ــادگیري  موقعیــت ی
تماتیک  

ــده   ــاب ش ــم انتخ ت
ــی   ــراي طراحــ بــ
ــت یــادگیري   فعالی
ــق  ــان تلفیــ امکــ
ــارت   ــاهیم و مه مف
ــدودي را  ــاي مح ه

.فراهم می کند

تم انتخاب شـده بـراي   
ــت   ــی  فعالیــ طراحــ
یادگیري امکان تلفیـق  
مفاهیم و مهارت ها در 

رون حــوزه موضــوعی د
ــا    ــوده ام ــراهم نم را ف
نتوانسته پیوند میان آن 
را به صـورت عمیـق و   

. یکپارچه برقرار نماید

تم انتخاب شده بـراي  
ــت   ــی  فعالیــ طراحــ
یادگیري امکان تلفیـق  
مفاهیم و مهارت ها در 
ــوزه   ــرون ح درون و بی
موضوعی فراهم کـرده  

. است

17ر آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختافرصت. 2

کلیات: جلسه اول
تعریف مصرف -
ي درس جامعه شناسی مصرف و سبک زندگیضرورت و اهمیت برنامه-
تاریخچه مطالعات اجتماعی-
هاي کالس جامعه شناسی مصرف و سبک زندگیویژگی-

:توضیح براي استاد محترم17
می بایست از یک سو با منابع جدید روزآمد شده و ازسوي دیگر زمینه کسب شایستگی هاي فردي و با توجه به این که سرفصل هاي درس حاضر

لذا اساتید محترم  ضمن سود . هاي تربیتی مندرج در مبانی نظري تحول بنیادي را مد نظر قرار دهدجمعی دانشجو معلمان با رویکرد اهداف ساحت
عی گروههاي آموزشی مرتبط، مباحث تکمیلی در ذیل سرفصل هاي درسی متناسب با رویکرد اهداف جستن از مباحث جدید می توانند با تشریک مسا

است را در تدریس خود مد نظر قرار دهند..) مانند سند تحول بنیادي ،برنامه درس ملی و(که بر گرفته از اسناد باال دستی قانونی) پیوست(تربیتی 
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نیازهاي محلی-
هاي یادگیرندگانهاي و ویژگیتفاوت-
تمایالت طبیعی کودکان-
.ندکودکان چه چیزهایی را باید بدان-

:فعالیت عملکردي
در خانه و ( تحقیق گروهی میدانی در مورد موضوعات انواع رفتارهاي مصرفی مانند تعیین نوع اوقات فراغت و نحوه گذرران 

، میزان و هزینه ریالی گذران اوقات فراغت بر حسب سن، جنس و گروه هاي اجتماعی، تاهـل، میـزان تحصـیالت،    )یا بیرون
......ج،گذران در داخل یا خار

هاي جامعه شناسی مصرف و سبک زندگی و کاربردهاي آنهانظریه: جلسه دوم
ي تورشتاین وبلن  نظریه-
ي جورج زیمل نظریه-
ي ماکس وبرنظریه-

فصل اول کتاب مصرف و سبک زندگی و کتاب وبلن به نام نظریه طبقه مرفه: منابع توصیه اي

)ادامه(و سبک زندگی و کاربردهاي آنهاهاي جامعه شناسی مصرف نظریه: جلسه سوم
ي آدرنونظریه-
نظریه دوگالس و ابشوود-
نظریه پیر بوردیو-

فصل اول کتاب مصرف و سبک زندگی و کتاب وبلن به نام نظریه طبقه مرفه : منابع توصیه اي

سبک زندگی، مفهوم سبک زندگی، عناصر مفهوم سبک زندگی» جلسه چهارم 
وم کتاب مصرف و سبک زندگیفصل د: منابع توصیه اي

نیازهاي -زمان و مکان و شیوه هاي مصرف فراغت–خصوصی شدن خانه (الگوهاي مصرف  و فراغت: جلسه پنجم
)فراغتی

مقاله  تحول مفهوم اوقات فراغت، و آنتونی گیدنز، جامعه شناسی فصل کار و زندگی اقتصادي و مقاله آدرنو ، : منابع توصیه اي
مجله زیبا شناخت و مقاله بدن و فرهنگ مصرفیاوقات فراغت در

...)خوردن و آشامیدن و –مد –لباس (بدن ، مصرف و فراغت : جلسه ششم
مقاالت مختلف کتاب کاظمی، مطالعات فرهنگی و زندگی روزمره و مقاله بدن و فرهنگ مصرفی : منابع توصیه اي

جهانی شدنجامعه مصرفی ، فرهنگ مصرفی و:  جلسه هفتم
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مقاالت مختلف کتاب کاظمی، مطالعات فرهنگی و زندگی روزمره و مقاله بدن و فرهنگ مصرفی، فصل هاي : منابع توصیه اي
سنت، جهانی شدن و ریسک از کتاب جهان رها شده اثر آنتونی گیدنز

نگرانی هاي مصرف و مصرف گرایی در جامعه مدرن:  جلسه هشتم
ی شدن و ریسک از کتاب جهان رها شده اثر آنتونی گیدنز، چالش هاي فراغتفصل هاي سنت، جهان: منابع توصیه اي

منشا سبک زندگی جدید: جلسه نهم
فصل سوم کتاب مصرف و سبک زندگی: منابع توصیه اي

کارکرد و پیامد هاي سبک زندگی مصرفی: جلسه دهم
مصرف فصل دومفصل چهارم کتاب مصرف و سبک زندگی و کتاب جامعه شناسی: منابع توصیه اي

روش شناسی تحلیل سبک زندگی: جلسه یازدهم
کتاب مصرف و سبک زندگی5فصل : منابع توصیه اي

سبک هاي مختلف مصرفی و طبقات اجتماعی:  جلسه دوازدهم
گزارش هاي طرح ملی مطالعه رفتار هاي فرهنگی ایرانیان: منابع توصیه اي

ندگیسیاستگذاري مصرف و سبک ز:جلسه سیزدهم
و مقدمه کتاب کریس روجک،  از کتاب اندي بنت، فرهنگ و زندگی روزمره و  مقاله سیاستگذاري 5فصل : منابع توصیه اي
فراغت جوانان،

1ارائه مقاله در کالس و بحث گروهی : جلسه چهاردهم
مرکز بر کشورهاي حاشیه با ت(ترجیحا در خصوص تحلیل تطبیقی مصرف و سبک زندگی در ایران با کشورهاي صنعتی، نفتی 

و جهان سوم با تمرکز بر چالشها و پیامدها) خلیج فارس

2ارائه مقاله در کالس و بحث گروهی : جلسه پانزدهم
با تمرکز بر کشورهاي حاشیه (ترجیحا در خصوص تحلیل تطبیقی مصرف و سبک زندگی در ایران با کشورهاي صنعتی، نفتی 

بر چالشها و پیامدهاو جهان سوم با تمرکز) خلیج فارس
3ارائه مقاله در کالس و بحث گروهی : جلسه شانزدهم

با تمرکز بر کشورهاي حاشیه (ترجیحا در خصوص تحلیل تطبیقی مصرف و سبک زندگی در ایران با کشورهاي صنعتی، نفتی 
و جهان سوم با تمرکز بر چالشها و پیامدها) خلیج فارس
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
دارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم در مباحث نظري ت

به همراه مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و نیز شیوه مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی 
بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم . اقعی تدریس استبراي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي و

.و خارج از محیط آموزشی نیازمنداستفاه از شیوه هاي مطالعه فردي و  بکارگیري راهبرد هاي شناختی است

منابع آموزشی. 4
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:  منابع-
. مصرف و سبک زندگی، نشر صبح صادق). 1382(فاضلی، محمد-
، ترجمــه ي علــی اصــغر ســعیدي و مهــدي )گردشــگري و خریــد(معــه شناســی مصــرف ، جا)1388(تیمـوتی، دالــن ج  -

.انتشارات جامعه شناسان: حسین آبادي، تهران
.34-27، صص 3و 2، شماره 1379، زیبا شناخت، تابستان "اوقات فراغت"، )1379(آدورنو، تئودور -
انتشــارات : ال جوافشــانی، تهــران، فرهنــگ و زنــدگی روزمــره، ترجمــه ي حســن چاوشــیان و لــی)1386(بنــت، انــدي-

.اختران
.موسسه نشر شهر: اصول و تجربه ها، ترجمه ي عباس مخبر، تهران: ، نظریه فراغت)1388(روجک، کریس -
، شــماره 1387، فصــلنامه مطالعــات جوانــان، تابســتان "تحــول در مطالعــات فراغــت"، )1387(ســعیدي، علــی اصــغر -

.52-31، صص 13
، فصــلنامه مطالعــات "چــالش هــا و فرصــت هــا: سیاســت گــذاري فراغــت جوانــان "، )1387(ســعیدي، علــی اصــغر -

.234-213، صص 13، شماره 1387جوانان، تابستان 
ــغر  - ــی اص ــعیدي، عل ــران "، )1388(س ــالمندان در ای ــت س ــاي فراغ ــالش ه ــات  "چ ــی مطالع ــن ایران ــلنامه انجم ، فص

.80-57، صص 16، شماره 5فرهنگی و ارتباطات، سال 
ــی- ــدن و فرهنــگ مصــرفی"، )1387(اصــغر ســعیدي، عل ــاس کــاظمی "ب ــده[، در عب ــات فرهنگــی، ]گردآورن ، مطالع

ــدگی روزمــره در ایــران، تهــران  ســازمان انتشــارات جهــاد دانشــگاهی واحــد تهــران، صــص  : مصــرف فرهنگــی و زن
163-181.

ــونی - ــدنز، آنت ــران  )1386(گی ــیان، ته ــه ي حســن چاوش ــی، ترجم ــه شناس ــی: ، جامع ــار و.نشــر ن ــدگی قصــل ک زن
اقتصادي

ــونی - ــدنز، آنت ــران    )1387(گی ــدالوهاب، ته ــاجی عب ــف ح ــعیدي و یوس ــغر س ــی اص ــه ي عل ــده، ترجم ــان رهاش : ، جه
جهانی شدن–سنت –فصل ریسک . انتشارات علم و ادب

، مطالعــات فرهنگــی، ]گردآورنــده[، در عبــاس کــاظمی "شــاپزنــدگی روزمــره و کــافی"، )1387(آزاد ارمکــی، تقــی -
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، صص: و زندگی روزمره در ایران، تهرانمصرف فرهنگی 

، مطالعــات ]گردآورنــده[، در عبــاس کــاظمی "زنــدگی روزمــره در مرکــز خریــد گلســتان"، )1387(کــاظمی، عبــاس -
تهران،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد : فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران، تهران

. جامعه شناسان–سعیدي و حسین آبادي . ، جامعه مصرفی خرید و گردشگري)1389(آلن نیموتی-
نشرنی. وبلن، نظریه طبقه مرفه، ارشاد-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 3ادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در بحث هاي کالس عملکرد دانشجو در فعالیت هاي ی: ارزشیابی فرآیند
نمره3مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
ترجیحا در خصوص تحلیل تطبیقی مصرف و سبک زندگی در ایران با کشـورهاي  : ارائه مقاله در کالس و بحث گروهی

نمره4سوم با تمرکز بر چالشها و پیامدها و جهان ) با تمرکز بر کشورهاي حاشیه خلیج فارس(صنعتی، نفتی 
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»اصول علم اقتصاد«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اقتصاد، علمی است که تالش می کند راه هاي مناسب استفاده از منابع محدود براي پاسخگویی بـه نیازهـاي متنـوع و در حـال    
اههاي بهینه تخصیص منابع محدود بـه خواسـته هـا و نیازهـا ي    علم اقتصاد با شناساندن ر. افزایش جوامع بشري را کشف کند

نامحدود با توجه به اولویتهاي مختلف براساس ارزشهاي ملی، منطقه اي و محلی افراد مختلف کشـورها، موجـب آمـاده نمـودن     
.بستر الزم براي دستیابی کشورها به رشد و توسعه اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گردیده است

صات درسمشخ
نظري: نوع درس

2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

انفرادي: نحوه آموزش

اصول علم اقتصاد : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با سایر وجوه آشنا ساختن دانشجویان علوم اجتماعی با مبانی، کلیات و اصول علم اقتصاد و ارتباط آن 

.زندگی اقتصادي انسان و به کارگیري این اصول در زندگی اجتماعی شان

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

مفاهیم 
اساسی علم 

اقتصاد

تعریــف مفــاهیم اولیــه و 
ــی از   ــدي علم ــه بن طبق

تولیـد، سـرمایه، : قبیـل 
مصــرف،کاال،توزیــع،

منابع،ت،خدما

شرح چگونگی پیدایش و 
تکامل علم اقتصاد

ــرین محورهــا و  ذکــر مهمت
مبانی اقتصاد کالسیک

تقاضا، 
عرضه و 

تعادل

ــش  ــت نقـ ــان اهمیـ بیـ
شاخص قیمت د راقتصاد

ــر  ذکــر عوامــل مــوثر ب
تقاضا و عرضه 

شرح و بسط قوانین مسلط بر 
بازار عرضه و تقاضا

جریان 
دایره وار 
تولید و 

لیدرآمد م

ــاط  شــرح چگــونگی ارتب
فعالیتهاي تولیدي اقتصاد 
ــرفی   ــاي مص ــا فعالیته ب

اقتصاد

چگونگی ایجاد درآمـد و  
تبدیل شـدن درآمـد بـه    
مخارج مربوط به کاالهـا  

و خدمات

بازار مهم د رنظـام  3معرفی 
ــاال و   ــازار ک ــه ب اقتصــادي ب

خدمات، بازار سرمایه



157

ار آنهاي یادگیري، محتواي درس و ساختفرصت. 2
کلیاتی از علم اقتصاد: فصل اول

چگونگی تصمیم گیري مردم-
چگونگی کار یک اقتصاد -
)،....تعریف علم اقتصاد، قلمرو اقتصاد، ( مفاهیم کلیدي-
مشاهده، تئوري : روش شناسی علم اقتصاد-
نقش فروض-
نقش نظریه-
مدل اقتصادي-
نمودار چرخه اقتصاد-
امکانات تولید-
کالن اقتصاد خرد و اقتصاد -
Positive)طبیعت و قلمرو اقتصاد، اقتصاد تحققی و ارزشی - & Normative Econ)

چرا اقتصاددانان با یکدیگر توافق ندارند؟ -
تفاوت در قضاوت هاي علمی-
تفاوت در ارزش ها-

اقتصاد خرد: فصل دوم

بازار و رقابت-
بازار رقابتی-
نظریه مصرف کننده و بنگاه-
مفاهیم اساسی-
صرف کننده و انواع آنها، ترجیحات م-
نظریه ترجیحات آشکار شده -
مطلوبیت و انتخاب مصرف کننده -
انتخاب هاي بهینه براي ترجیحات مختلف و بهینه سازي -
مصرف و تقاضا -
عوامل تعیین کننده تقاضاي یک شخص-
جدول تقاضا-
منحنی و قانون تقاضا-
Ceteris paribusهمه چیزهاي دیگر ثابت -

تقاضاي بازار-
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در حوزه مسائل اجتماعی) case study(مطالعه نمونه-
عرضه-
عوامل تعیین کننده عرضه فرد-
جدول عرضه -
منحنی عرضه-
عرضه بازار -
انتقال منحنی عرضه-
عرضه و تقاضا باهم-
تعادل عرضه و تقاضا-
تحلیل تغییرات در تعادل-
چگونگی تخصیص منابع توسط قیمت ها -

و کششکاربرد عرضه و تقاضا : فصل سوم

شیب و کشش-
کشش تقاضا-
کشش قیمتی تقاضا و عناصر نعیین کننده آن-
محاسبه کشش قیمتی تقاضا-
انواع مختلف منحنی هاي تقاضا-
درآمد کل و کشش قیمتی تقاضا-
در حوزه مسائل اجتماعی) case study(مطالعه نمونه-
کشش درآمدي تقاضا-
هدف به حداکثر رسانی سود بنگاه خطوط سود برابر-
تکنولوژي. ابع، تولیدتو-
منحنیهاي هم مقدار تولید-
هزینه و توابع-
تابع تقاضاي نهاده ها-
عرضه-
کشش عرضه-
کشش قیمتی عرضه و عناصر تعیین کننده آن-
محاسبه کشش قیمتی عرضه-
انواع منحنی هاي عرضه-
در حوزه مسائل اجتماعی) case study(مطالعه نمونه  -

لت و عرضه و تقاضادولت،سیاستهاي دو: فصل چهارم
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دولت در نظریه اقتصادي-
وضع مقررات، پرداخنهاي انتقالی، تثبیت اوضاع اقتصادي، ( اموري که دولتها به طور معمول در اقتصاد انجام می دهند-

...) تخصیص منابع و 
اسب و ارزان، تأمین تشویق رقابت، مبارزه با انحصار، ارائه اطالعات من( اموري که دولتها باید در اقتصاد انجام دهند-

...) کاالي عمومی، برخورد با پیامدها و آثار جانبی و خارجی، تالش براي توزیع عادالنه درآمد و ثروت و 
کنترل قیمت ها-
چگونگی اثر سقف قیمت بر نتایج بازار-
سقف قیمت در حوزه مسائل اجتماعی) case study(مطالعه نمونه-
چگونگی اثر کف قیمت بر نتایج بازار-
کف قیمت در حوزه مسائل اجتماعی) case study(مطالعه نمونه-
مالیات ها-
چگونگی تأثیر مالیات بر شرکت کنندگان در بازار-
چگونگی اثر وضع مالیات بر خریدار -
چگونگی اثر وضع مالیات بر فروشندگان -
بار اضافی مالیات-
وضع مالیات در حوزه مسائل اجتماعی) case study(مطالعه نمونه-
کشش و وقوع مالیات-
چگونگی تأثیر پرداخت یارانه بر شرکت کنندگان در بازار-
چگونگی اثر پرداخت یارانه به خریدار -
چگونگی اثر پرداخت یارانه به فروشندگان -

اندازه گیري درآمد ملی و نرخ تورم: فصل پنجم

درآمد و هزینه در اقتصاد-
چگونگی برآورد تولید ناخالص داخلی-
GDPکیل دهنده عناصر تش-

تولید ناخالص داخلی واقعی و اسمی-
شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی-
واقعی در طول زمانcase study  (GDP(مطالعه نمونه-
-GDPو رفاه اقتصادي
)case study(مطالعه نمونه-
اندازه گیري هزینه زندگی و سیستم مالی-
شاخص قیمت مصرف کننده-
کنندهچگونگی محاسبه شاخص قیمت مصرف -
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دشواري هاي محاسبه هزینه زندگی-
شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی در قیمت مصرف کننده-
تعدیل متغیرهاي اقتصادي براي اثرات تورمی-
ارقام ریالی در زمانهاي مختلف-
واقعی اسمی) بهره(نرخ سود -
سیستم مالی، پس انداز، سرمایه گذاري و پول-
سیستم مالی در ایران-
بازار مالی-
گري مالیواسطه-
بانکها -
پس انداز و سرمایه گذاري در حسابهاي مالی-
مفهوم پس انداز و سرمایه گذاري-

بازار عوامل تولید: فصل ششم

عرضه و تقاضاي عوامل تولید-
عالمت دهی بازار و تحصیالت-
رانت اقتصادي-
تعادل عمومی-
کارایی پارتو-
کارایی و رفاه اجتماعی-

وزشاقتصاد و مالیه آم: فصل هفتم

مقدمه اي بر اقتصاد آموزش-
تئوري هاي هنجاري و اثباتی اقتصاد آموزش-
کیفیت آموزش و تابع تولید آموزش        -
خانواده و موفقیت تحصیلی-
پویایی بین نسلی -
تأثیر منابع، معلم و اندازه کالس بر کارایی-
پیامدهاي خارجی و اثرات غیر بازاري آموزش-
صیالتعدم تقارن اطالعات و تح-
مالیه آموزش-
منابع تأمین مالی و مسایل اساسی آن شامل عمومی و خصوصی، نقش و ضرورت هاي دخالت دولت، سازوکارهاي -

تخصیص منابع
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فایده در آموزش، مسایل و مشکالت ارزیابی بازده اقتصادي آموزش، -تحلیل اقتصادي آموزش شامل تحلیل هزینه-
Cost)تحلیل تابع هزینه در آموزش، تحلیل اثربخشی هزینه ارزشیابی آموزشی و تابع تولید آموزش، 

Effectiveness)در آموزش، نهادها و سیستمهاي آموزشی
سرمایه انسانی شامل نظریه سرمایه انسانی، نظریه هاي سرند، عالمت دهنده و فیلتر، ارزیابی نظریه سرمایه انسانی و -

نظریات رقیب
شواهد و واقعیات رشد اقتصادي-
رشد اقتصاديمنابع -
توابع تولید و بازدهی-

(Knowledge Economics)اقتصاد دانش : فصل هشتم
مفاهیم، خط مشی ها و کاربردها: دانش-
)مواد، فکر، روندها تاریخی و ویژگیهاي اجتماعی(ویژگیهاي دانش -
دانش، اخالق و سازمان هاي پسا مدرن-
ریسک و دانش-
دانش و سرمایه اجتماعی-
ی و نقش و کارکرد آنها در اقتصاد نوینکاالهاي دیجیتال-
کاربردها-
همکاري و فرم شبکه اي سازمانی در اقتصاد نوین دانش محور-
جستجوي فضاي اطالعات-
(Explicit Knowledge)در مقابل دانش آشکار (Tacit Knowledge)دانش نانوشته -

دانش و هویت اجتماعی-
نیروي انسانی دانش پایه-

یادگیريراهبردهاي آموزش و . 3

منابع آموزشی . 4
.اصول و مبانی علم اقتصاد، تهران، انتشارات سمت) 1376(پژویان، محمد -
.کلیات علم اقتصاد تهران، انتشارات دانشگاه تهران)1382(قدیري، باقر -
.اصول علم اقتصاد، تهران، انتشارات نور علم) 1387(موسایی، میثم -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:واناییها و مهارتهاي مورد انتظارت-
:ارزشیابی تکالیف-

نمره5: میان ترم
نمره15: پایان ترم
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»جامعه شناسی انقالب«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

-آموزش جامعه. سازدگانه دانش، جامعه و مخاطبان، آموزش یک حوزه درسی را ضروري میپاسخ به مسائل و نیازهاي منابع سه

شناسی است که هاي زایاي جامعهشناسی انقالب یکی از حوزهجامعه. ی انقالب از هر سه جهت حائز اهمیت فراوان استشناس
.یابدآموزش آن از جهات مختلف ضرورت می

هاي انقالب از نظر کمی و کیفی هاي هر حوزه علمی، نمودار دستاوردهاي تجربی و نظري آن حوزه باشد، نظریهاگر نظریه
عمده این نظریات به زبان فارسی ترجمه شده و در . ترین وضعیت برخوردارندشناسی از مناسبهاي جامعهبه سایر حوزهنسبت

آورد، به علت همین این تنوع و تعدد فرصت مطالعه فرانظري و درجه دوم را در این حوزه فراهم می. اختیار دانشجویان قرار دارد
شناسی مطالعه جامعه. یابندهاي انقالب فرصت بررسی میشناسی در بستر نظریههوسعت و عمق، عمدة مسائل نظري جامع

. شناسی استترین بستر براي آموزش دانش جامعهانقالب، مناسب
مشخصات درس

نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت

مبانی : پیشنیاز
جامعه شناسی 

: نحوه آموزش
انفرادي

انقالب جامعه شناسی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي قرن بیستم را از سرگذرانده و همچنان جامعه ایران یک جامعه انقالبی است و یکی از مهمترین انقالب

ضعیت انقالبی ارتباط مسائل جامعه ایران مستقیم و غیر مستقیم با این و. هاي آن استدرگیر تحقق آرمان
شناسی، دانش مطالعه تکوین، تداوم و تغییر قواعد با همزیستن است و آموزش آن نیز آشنایی جامعه. یابدمی

شناسی را در جامعه و جامعه. مخاطبان با این فرایندها و توانمندسازي آنها براي مشارکت در این فرایندهاست
. ترین تغییر اجتماعی استکنند که انقالب مهمیر تقسیم میشناسی کلی به دو گونه نظم و تغییک گونه

.  ترین قواعد و فرایندهاي زندگی اجتماعی استاي کانال آشنایی مخاطبان با مهمآشنایی با چنین پدیده
. شودشناسی با ساختار زیر پیشنهاد میگفته درس جامعهبراي تعقیب اهداف مذکور و پاسخ به نیازهاي پیش

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 2- 2کد&

2-3
PCK 2-3کد

تغییرات 
اجتماعی

آشنایی با دامنه تغییرات 
اجتماعی، رفرم یا 

اصالحات، رفتارهاي 
جمعی، شورش ها، 

جنبش هاي اجتماعی، 
..کودتا و

توانایی تفکیک  مفاهیم 
و ارائه  رابطه بین آنها

تحلیل انواع تغییرات 
با ارائه مثالاجتماعی

تعریف انقالب و تمایز انقالب
آن از سایر رفتارهاي 

جمعی

چرخه انقالب؛ علل، 
فرایند و پیامدها

تبیین انقالب

هاي نظریه
جامعه شناختی 

آشنا شدن با رویکردهاي 
نظري جامعه شناسی 

هاي ها یا نسلدوره
پردازي و گونه نظریه

هاي قد و بررسی نظریهن
شناختی انقالب جامعه
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اسالمیشناسی انواع انقالبانقالبانقالب

18هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

سرفصل درس ها
دامنه تغییرات اجتماعی: فصل اول

تغییرات مستمر و تدریجی-
رفرم یا اصالحات؛ تغییرات اجتماعی مدیریت شده-
هارفتارهاي جمعی، شورش-
)یا انقالبیاصالحی (هاي اجتماعیجنبش-
)هاي تاریخی یا دوران سازانقالب سیاسی، انقالب اجتماعی، انقالب(انقالب-
کودتا-

و تمایز آن از سایر رفتارهاي جمعیتعریف انقالب: فصل دوم
)طرفین منازعه داخلی هستند(اي اجتماعی درون یک واحد سیاسی ـ اجتماعینقش پررنگ مردم در منازعه-
)دولت(انحصاريمنازعه بر سر قبضه قدرت -
تر از تغییرات مستمر و تدریجی از نظر سرعت کندتر و بطئی تراز کودتا و سریع-
)نسبت به قوانین جاري(مطالبات فراقانونی و ساختارشکنانه -
موفقیت در ساقط کردن قدرت حاکم و ناتوانی رژیم حاکم در سرکوب طرف منارعه-
کاربرد خشونت توسط طرفین منازعه-

انقالبچرخه: فصل سوم
علل -
فرایند-
پیامدها-

:توضیح براي استاد محترم١٨
که سرفصل هاي درس حاضر می بایست از یک سو با منابع جدید روزآمد شده و ازسوي دیگر زمینه کسب شایستگی هاي با توجه به این

لذا اساتید محترم  . هاي تربیتی مندرج در مبانی نظري تحول بنیادي را مد نظر قرار دهدفردي و جمعی دانشجو معلمان با رویکرد اهداف ساحت
می توانند با تشریک مساعی گروههاي آموزشی مرتبط، مباحث تکمیلی در ذیل سرفصل هاي درسی ضمن سود جستن از مباحث جدید 

است را در ..) مانند سند تحول بنیادي ،برنامه درس ملی و(که بر گرفته از اسناد باال دستی قانونی) پیوست(متناسب با رویکرد اهداف تربیتی 
.تدریس خود مد نظر قرار دهند
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نقطه صفر یا وضعیت تعادل-
عوامل ایجاد عدم تعادل-
هاي عدم تعادلشاخص-
اقدامات رژیم حاکم براي مقابله با عدم تعادل-
عملکرد مخالفین در دوران عدم تعادل-
وضعیت انقالبی یا حاکمیت دوگانه-
ظرفیت و اقدامات رژیم براي رژیم براي سرکوب-
عوامل شتابزا-
پیروزي انقالب-
جنگ قدرت یا مقابله با تهدیدات درونی و بیرونی-
سرنوشت یا پیامدهاي انقالب-

رویکردهاي نظري انقالب: فصل چهارم
)دهندها در وضعیت فقریا درگذر از محرومیت مطلق به محرومیت نسبی رخ میانقالب(اقتصادي -
)دهندکم یا در حالت آزادي نسبی رخ میها در وضعیت سرکوب شدید یا اختناق رژیم حاانقالب( سیاسی-
)ساختارجمعیت،  قشربندي،  فقدان همبستگی اجتماعی،  فقدان همبستگی سیستمی(اجتماعی-
)ها، نخبگان حاکم و نخبگان انقالبیوضعیت روانی توده(روانشناختی-
)هاي کالنها، دهنیتتغییر درعقاید، ارزش(فرهنگی-

انواع تبیین انقالب: فصل پنجم
ین تئوریک یا قیاسی ـ قانونیتبی-
تبیین تاریخی یا تکوینی-
انواع نظریه هاي جامعه شناختی انقالب-
) رسندها فرا میانقالب(ساختاري-
هاعقالنی هستند یا غیر عقالنی؟انقالب) شوندها ساخته میانقالب(کارگزاري-
)تلفیق ساختار و کارگزار(تلفیقی-

ردازي انقالبپهاي نظریهها یا نسلدوره: فصل ششم
)رویکرد تاریخی کرین برینتون(هاي طبیعی انقالب نظریه-
)1970-1950رویکرد روانشناختی یا کارگزاري (دانندنظمی و خشونت سیاسی را مسأله خود میهایی که بینظریه-
ی تاریخی با با برتري رویکردساختاري و جایگزینی رویکرد تکوین(کنندهایی که دو رویکرد باال را تلفیق مینظریه-

)تکوینی ساختاري
) .کنندساختار فرهنگی و هویتی و متغیرهاي فراملی را لحاظ می(نسل حاضر-
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هاشناسی انقالبشناسی یا سنخهاي انقالب و گونهنظریه: فصل هفتم
مارکسیستی-
کرین برینتون-
تدا گار و چارلز تیلی-
جانسون-
نیل اسملسر-
جامعه توده وار-
کاریزما-
هانا آرنت-
رینگتون مور و اسکاچپولب-
فوران و آیزنشتات -
)با آرمان هاي دنیوي(انقالب فرانسه و شوروي-
) با آرمان هاي قدسی(انقالب اسالمی ایران-

انقالب اسالمی) عمدتاً جامعه شناختی(هاي تبیین: فصل هشتم
رفیع پور-
فوکو-
حامد الگار-
نیکی کدي-
آبراهامیان-
جان فوران-
اسکاچپول-
پارسانیا-
شناختی انقالب اسالمی و ضرورت یک تئوري فرهنگی ـ تمدنی براي تبیین انقالب اسالمی هاي جامعهنظریهنقد-

راهبردهاي آموزش و یادگیري

:منابع آموزشی پیشنهادي. 4
نشر قومس: تهران. هاي انقالب، ترجمه علیرضا طیبتئوري)1389(کوهن،الوین استانفورد ،-
.انتشارات سمت: تهران. هاي انقالب، وقوع، فرایند و پیامدهنظری) 1391(پناهی، محمدحسین-
.دانشگاه عالمه طباطبایی: تهران.ها، از کرامول تا کاسترو، ترجمه محمد عبدالهیمطالعه تطبیقی انقالب) 1374(کاپالن، الرنس-
نشر کویر: تهران. روزها، ترجمه محمد تقی دلفمطالعه نظري، تطبیقی و تاریخی در باب انقالب) 1385(گلدستون، جک-
.پیمانه؛ پژوهشی در انقالب اسالمی ، دفتر نشر معارفحدیث) 1392(پارسانیا ،حمید-
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-

براي راهنمایی تدریس امري هنري، ابتکاري و تجربی است و نوآوري از رموز موفقیت آن است ولی داشتن یک چارچوب معین
هاي فعال یاددهی ـ یادگیري استفاده شود و از جزوه اقتضاي این درس آن است که از روش. هر جلسه تدریس ضروري است

اگرچه براي آموزش علوم انسانی و اجتماعی گریز از روش سخنرانی نه ممکن و .  گویی یا سخنرانی صرف اکیداً خود داري شود
المقدور به کار ل یادگیري که الزم است مدرس این درس به آنها توجه کافی داشته باشد و حتیهاي فعاروش. نه مطلوب است

:اند ازگیرد عبارت
.ها کارایی بی بدیلی داردبه ویژه در آموزش نظریه:حل مسئله-
.براي پیوند بین دانسته هاي قبلی و بعدي دانشجویان ضروري است:بارش مغزي-
.کردن دانشجویان با موضوعات درس ضروري استبراي درگیر :پرسش و پاسخ-
.بدیل استبراي آماده سازي دانشجویان براي مشارکت در گفتگوهاي جمعی روشی بی:بحث گروهی-
. فهمنددانشجویان در مقام مدرس مفاهیم، موضوعات و مسائل را بهتر می):تدریس دانشجویان(همیاري -

.ضروري است آنها در این تجربه شریک شوند

:ارزشیابی تکالیف
و الزم است که مدرس این درس هر سه نوع ارزشیابی . ارزشیابی خود بخشی از فرایند یاددهی ـ یادگیري است-

پایانی را در همین راستا به عمل بیاورد و براي اصالح فرهنگ امتحان / مستمر و تراکمی/ تشخیصی، تکوینی/ ورودي
.نشجویان به متون درسی موجود اقدام نمایدگیري از انقیاد و سرکوب داپس دادن و پیش

به منظور آگاهی از توانایی ها و آمادگی هاي دانشجویان براي تعیین نقطه شروع فرایند یاددهی :ارزشیابی آغازین-
.گیردـ یادگیري و جبران کاستی هاي احتمالی در شروع ترم تحصیلی صورت می

ی یادگیرنده در طول ترم تحصیلی و براي اصالح روند یاددهی ـ به منظور تعیین پیشرفت تحصیل: ارزشیابی مستمر-
.گیردیادگیري از طرق زیر صورت می

هاي کالسیمیزان همکاري در مباحث و فعالیت-
هاي خارج از کالسانجام فعالیت-
ابتکارهاي فرهنگی، علمی و عملی-
هاي شفاهی و کتبیآزمون-

هاي پایه در دانشجویان و داوري نهایی آنها یراي تعیین سطح و ق شایستگیبه منظور مطمئن شدن از تحق: ارزشیابی پایانی
هاي تواند به شیوهاین سطح می. گیردرعایت عدالت میان آنها و همچنین ارزیابی کار مدرس و برنامه درسی او صورت می

ارائه پیشنهادات عملی براي (فنّاوريو...) تهیه مقاله، سخنرانی و (، پژوهشی...)هاي شفاهی و کتبی و پاسخ به پرسش(آموزشی
ضروري است ارزشیابی کلی دانشجویان براساس نتایج هر سه نوع ارزشیابی مذکور باشد. صورت گیرد) حل مسائل
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»مبانی فلسفه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

از آنجا که درك مبانی براي . انداز آنها منتج شدهپردازد که نظریات مربوط به مطالعات اجتماعیاي میاین درس به بررسی مبانی فلسفی
.ها و نظریات مطرح در مطالعات اجتماعی مستلزم اشراف نسبی و مقدماتی به مبانی فلسفی آنهاستفهم ضروري است، فهم اندیش

مشخصات درس
نظري: نوع درس

2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

.ندارد: پیشنیاز
انفرادي: نحوه آموزش

مبانی فلسفه  : م درسنا

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
آشنایی اولیه و مقدماتی با فرآیند تکوین اندیشۀ فلسفی داشته باشد و در نتیجه، در مطالعۀ نظریـات مربـوط بـه    

فهم تمام و کمال آنها را بیابد و آنها را به دیگـران  مطالعات اجتماعی، بتواند مبناي فلسفی آنها را دریابد و امکان
.منتقل سازد

محور به مطالۀ نظریات فلسفی پرداخته و با اندیشیدن به آنها، مسائل مطروحه را به مسائل با رویکردي مساله
.انضمامی خویش پیوند بزند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK2-3کد

ــا   ــنایی ب آش
نظریه هـاي  

فلسفی

صرفاً اطالعات ارائـه شـده   
ــع آوري و  ــون را جم در مت
بدون ارائه تحلیل حاصل از 
مقایسه دیـدگاه هـا آن  را   

.گزارش نموده است

ــاي   ــه ه ــه نظری در مقایس
فلســفی  شـــباهت هـــا و  
تفاوت ها را مشخص و بـر  
برخی از پیوندهاي مفهومی 
تأکید کرده و یافته ها را در 

الب یک گزارش منسـجم  ق
.ارائه نموده است

نظریه هاي مختلف را از جهت 
شباهت و تفاوت آن ها مقایسه 
و در تحلیل ارائه شـده فهمـی   
ــاریخی از  جــامع، مفهــومی و ت
ــر   ــوین تفک ــد تک ــت فرآین کلی

.فلسفی داشته است

19هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

١٩ :استاد محترمتوضیح براي ١٩
با توجه به این که سرفصل هاي درس حاضر می بایست از یک سو با منابع جدید روزآمد شده و ازسوي دیگر زمینه کسب شایستگی هاي 

لذا اساتید محترم  . هاي تربیتی مندرج در مبانی نظري تحول بنیادي را مد نظر قرار دهدفردي و جمعی دانشجو معلمان با رویکرد اهداف ساحت
ضمن سود جستن از مباحث جدید می توانند با تشریک مساعی گروههاي آموزشی مرتبط، مباحث تکمیلی در ذیل سرفصل هاي درسی 

است را در ..) مانند سند تحول بنیادي ،برنامه درس ملی و(که بر گرفته از اسناد باال دستی قانونی) پیوست(متناسب با رویکرد اهداف تربیتی 
.رار دهندتدریس خود مد نظر ق
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: فصل اول
فلسفه چیست؟-
اید فلسفه بخوانیم؟چرا ب-
.نسبت تاریخ فلسفه و مسائل فلسفی-
تاریخی فلسفه-سیر تحلیلی-

:فصل دوم
ي درسی مبانی فلسفهبرنامه-
اهداف-
هاي اساسی در فلسفهمفاهیم و مهارت-
هاي موضوعی در برنامه درسی مبانی فلسفهحوزه-
ارزش ها در برنامه درسی مبانی فلسفه-

:فصل سوم
انیون: آغاز فلسفه-
معناي فلسفه و تعاریف آن-

:فصل چهارم
قرون وسطی و فلسفه اسالمی-

فصل پنجم
ظهور اندیشۀ مدرن-

:فصل ششم
گرایی مدرنعقلگرایی و تجربه-

:فصل هفتم
کانت و هگل: آلیسم آلمانیایده-

:فصل هشتم
اگزیستانسیالیسم-
پست مدرنیسم-

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم در مباحث نظري به همـراه  تدارك دیدن فرصت هاي 

مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و نیز شیوه مشارکتی و انجام مباحثات عملی براي درك عمیق تر و 
یري از فرصت هاي یـادگیري غیـر مسـتقیم و خـارج از محـیط آموزشـی       بهره گ. بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس است

.نیازمنداستفاه از شیوه هاي مطالعه فردي و  بکارگیري راهبرد هاي شناختی است
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منابع آموزشی پیشنهادي. 4
.نشر مرکز: سبک کردن بار سنگین فلسفه، ترجمه عباس مخبر، تهران: ، نگاهی به فلسفه)1389(پامر، دونالد، -

: سعید مقـدم، تهـران  : هاي فلسفی از دوران باستان تا عصر حاضر، ترجمهتاریخ مفهوم: هاي روح، سنگ)1389(لیدمن، سورن اریک، -
.نشر پژواك

.، معرفت شناسی و فلسفه علم، انتشارات کتاب راه،نشر الکترونیک)1393(رضاقلی، محمود،-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:و مهارتهاي مورد انتظارتواناییها -

مشخص کردن مسائل فکري و فلسفی خود در قالب کار کالسی-
رسم شبکه ارتباطی میان حوزه هاي موضوعی، مفاهیم و مهارت ها در برنامه درسی-
تحلیل یک واحد یادگیري و شناسایی درجه تلفیق مهارت ها، ارزش ها و مفاهیم حول تم-
د تلفیقیطراحی یک موقعیت یادگیري با رویکر-

: ارزشیابی تکالیف-
نمره 14آزمون مباحث نظري به میزان :ارزشیابی پایانی
نمره 2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها :ارزشیابی فرآیند

نمره 4مجموعه تکالیف عملکردي :ارزیابی پوشه کار
مبناي . ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودتکالیف یادگیري در طول ترم، امتحان میانارزشیابی از یادگیرنده بر اساس 

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

تحلیل سیاسی به آنها کمک می کند تا . به تحلیل و بررسی جنبه هاي سیاسی پدیده هاي اجتماعی می پردازدعلم سیاست
از میان شقوق گوناگون پیش وي خویش بهترین را انتخاب کند و موفق شود بر .جهان را در آن زندگی می کند، بهتر بشناسد

.وناگون آن ها تأثیرات مثبت تر  و مفیدتري می پذیردتغییرات کوچک و بزرگ اثر بیشتري گذارد و از جنبه هاي گ
مشخصات درس

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

.ندارد: پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

اصول علم سیاست : نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اجتماعی را گریزي از قدرت، سیاست و دولت نیست و به همین دلیل هر گونه آموزش مطالعات زندگی 

نه تنها عرصه هاي گوناگون و پر شمار . اجتماعی باید به نوعی در بر گیرنده مطالعات سیاسی هم باشد
اجتماعی دولت نیز تقریبا ً در سر تا سر تار و پود زندگی . زندگی اجتماعی با قدرت در آمیخته است

در واقع دولت به عنوان نهاد نهاد ها، ناظر و ناظم دیگر نهاد . دخالت می کند؛ یا می تواند دخالت کند
علیرغم . هاي زندگی اجتماعی است و تقریباً با همه اهمال یا کنش هاي اعضاي جامعه سرو کار دارد

ن معموالً تصویر و تصور معتبر این که زندگی اعضاي جامعه همواره از سیاست و دولت متأثر می شودآنا
درس اصول علم سیاست می تواند، دبیران علوم . و روشنی از ماهیت و اهمیت سیاست و دولت ندارند

اجتماعی را قادر سازد تا تصویر روشن معتبري از چیستی و چرایی سیاست و دولت براي دانش آموزان 
دولت و شکل گیري سامان سیاسی چنین تصوري براي ارتقاي سالمت و کار آمدي. ترسیم کنند

مناسب بسیار ضروري است؛ زیرا تصور معتبر و موجه از ماهیت و اهمیت سیاست و دولت می تواند 
بستر ساز موضع گیري هاي مناسب شهروندان شود که معموال در انتخابات ، ارزیابی سیاست ها و طرح 

خت روشمند هست ها و بایست هاي کوتاه سخن این که شنا. تقاضاهاي سیاسی نمود پیدا می کند
.سیاست و دولت الزمه شهروندي خوب و جامعه سالم است

در پایان این واحد یادگیري، دانشجو قادر خواهد بود؛ به پرسش هاي بنیادي در باره سیاست پاسخ هاي 
همچنین دانشجو می تواند بر اساس آن تصورات . منسجمی بدهد و از اعتبار آن پاسخ ها دفاع کند

منسجم، درك موجهی از رویداد ها و تحوالت سیاسی جامعه پیدا کند و اعتبار چنان درکی را محک 
به بیان دیگر، فراگیري چنین درسی قاعدتاً به دانشجو این توانایی را می دهد که به انواع پرسش . بزند

سخ هاي دیگران ها درباره هست ها و بایست هاي سیاست و دولت پاسخ هاي معتبري بیابد و اعتبار پا
چنین پرسهایی هموراه براي همه اعضاي جامعه ، از جمله دبیران علوم اجتماعی و دانش . بسنجد

آموزان آنها پیش می آید و یافتن پاسخ هاي معتبر براي آنها پیش نیاز شکل گیري تصورات معتبر از 
.حقوق و تکالیف شهروندي است

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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:سیشایستگی اسا
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

فلسفه 
سیاست

تبین پرسشهاي بنیادي 
دربازه جامعه، دولت، 

زندگی اجتماعی، حقوق 
فردي، وظایف فرد و 

.جامعه نسبت به یکدیگر

شرح و بسط مجموعه 
اي از واقعیتها از قبیل 
قانون، عدالت، ثروت و 
حکومت به عنوان ابزار 

کلیدي انسجام و 
یهمبستگی اجتماع

در این بخش اعمال قانون، 
عدالت و حکومت به منظور 
اجراي وظایف فرد و جامه 

نسبت به یکدیگر با استعانت 
از ابزار قدرت مورد بررسی 

.قرار می گیرد
اصول علم 

سیاست
شناخت مرزهاي علوم 

سیاسی در بین 
واقعیتهاي اجتماعی از 

جمله؛ نظام سیاسی، 
کارکردها، نقشها، 
ساختارها، فرهنگ

سیاسی و اجتماعی شدن 
.سیاسی

یادگیري مفاهیم اولیه 
علم سیاست و شناخت 

قالب بندي ها و 
ساختارهاي مربوطه و نیز 
مطالعه سیاست نظري و 

تفکیک آن با سیاست 
.کاربردي و و عملی

زندگی اجتماعی  از چشم 
انداز سیاست د ربستر 

اقتصادي فرهنگی -اجتماعی
.بررسی می شود

فلسفه 
قدرت

العه منشأ قدرت از مط
دیدگاه نظریه پردازان و 

.متفکران غربی و شرقی

شرح و رسیدگی به 
.اشکال قدرت

بحث در کاربرد قدرت در 
حکومت جوامع توسعه یافته 
و توسعه نیافته غربی و 

.شرقی

20هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

اصول علم سیاست: فصل اول
علم سیاست-
رایی علم            چیستی و چ-
امکان و امتناع علم سیاست-

چیستی سیاست: فصل دوم

تعاریف مختلف سیاست-
سیاست یعنی حکومت-

:توضیح براي استاد محترم٢٠
با توجه به این که سرفصل هاي درس حاضر می بایست از یک سو با منابع جدید روزآمد شده و ازسوي دیگر زمینه کسب شایستگی هاي فردي و 

لذا اساتید محترم  ضمن سود . ر دهدهاي تربیتی مندرج در مبانی نظري تحول بنیادي را مد نظر قراجمعی دانشجو معلمان با رویکرد اهداف ساحت
جستن از مباحث جدید می توانند با تشریک مساعی گروههاي آموزشی مرتبط، مباحث تکمیلی در ذیل سرفصل هاي درسی متناسب با رویکرد اهداف 

.را در تدریس خود مد نظر قرار دهنداست..) مانند سند تحول بنیادي ،برنامه درس ملی و(که بر گرفته از اسناد باال دستی قانونی) پیوست(تربیتی 
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سیاست یعنی امر عمومی -
سیاست یعنی سازش و اجتماع -
قدرت ) اعمال(سیاست یعنی -
نسبت این تعریف با تعاریف فوق-

طقدرت و نسبت آن با مفاهیم مرتب: فصل سوم
قدرت و انواع آن -
قدرت و نسبت آن با زور، اجبار، اقتدار-
قدرت و گسترده سیاست-
تعریف فراگیر از قدرت و سیاست-
تعریف محدود از قدرت و سیاست-

چرایی سیاست: فصل چهارم
زندگی اجتماعی و گزیر ناپذیري قدرت -
قدرت و گزیر ناپذیري سیاست-
قدرت سیاسی و زندگی اجتماعی -
ه بقا و ارتقاي زندگی اجتماعی سیاست الزم-

چگونگی سیاست: فصل پنجم
نهاد بیناد زندگی اجتماعی -
نهادینه شدن سیاست -
دولت -
حکومت -
دستگاه اداري -
سیاست گذاري -
فلسفه سیاسی:ارزیابی نهادینه شدن سیاست-

بستر سیاست: فصل ششم
بستر اجتماعی -
بستر اقتصادي -
بستر روانی -
بستر فرهنگی -
بین المللیبستر -

چشم انداز سیاست: فصل هفتم
زندگی اجتماعی بدون قدرت، سیاست و دولت؟-
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دگر گونی بنیادي سیاست و دولت؟-

راهبردهاي آموزش و یادگیري.3
نخستین گام به عنوان راهبرد تدریس تعریف هرچه روشن تر عنوان درس است تا مدرس زبان مشترکی با دانشجویان پیدا کند و 

البته بیان اهمیت درس هم براي عالقه مند تر . حتی االمکان تعدیل شود) که معموال ً هم کم نیست( اي احتمالی سوء تفاهم ه
بنابراین، مدرس باید نخست بکوشد با دانشجو به اجماع نسبی برسد که منظور از اصول . کردن دانشجو در این مرحله الزم است

.الزم است) براي دانشجویان این رشته( تعلم سیاست چیست و چرا دانستن اصول  علم سیاس
دراغلب موارد، درس اصول علم سیاست به شناسایی و تعریف : ترسیم نظام مفهومی منسجم از درس در قالب ارائه فهرست درس

بنابراین،. دایرة المعارف گونه برخی مفاهیم بنیادي تقلیل داده می شود که به چیزي جز آشفتگی فکري دانشجو نمی انجامد
درعین اشاره به تعاریف و دیدگاه هاي بدیل یا (را شناسایی کند و) یا همان سیاست( مدرس باید بنیادي ترین مفهوم درس

سپس دیگر مفاهیم اصلی را در ارتباط با آن مفهوم اصلی شناسایی و تعریف کنید و . تعریفی را مشخص و توجیه کند) تکمیلی
ن ترتیب دستگاه یا نظام منسجمی از مفاهیم برساخته می شود که فهم کلیت موضوع به ای. نسبت آن را مفهوم اصلی روشن کند

.را امکان پذیر می کند و حداقل آشفتگی را به وجود می آورد
مدرس باید کلیات مباحث را بر اساس نوعی نظم منطقی براي : بیان منسجم عصاره مباحث مطابق نظام مفهومی ترسیم شده

.ر رفع ابهامات آنان بکوشددانشجویان بیان کند و د

منابع آموزشی . 4
) به ویژه فصل اول، پنجم، هفتم، دهم، سیزدهم، نوزدهم.(نشرنی: سیاست، ترجمه علم، تهران) 1389(هیوود، اندرو-
چرا به فلسفه سیاسی نیاز : 1به ویژه فصل .(نشر ماهی : ، فلسف سیاسی، ترجمه دارالشفایی، تهران) 1387(میلر، دیوید-

)یم؟دار
)50تا ص 17ص -1،2،3به ویژه فصل (نگاه معاصر: ، آموزش دانش سیاسی، تهران) 1380(بشریه، حسن -
) 1،2،8به ویژه فصل (نشرن نی : ،مقدمات سیاست، ترجمه همایون پور، تهران)1381(تنسی، استیون-
)4،5،8به ویژه فصل ( نشر نی : ، بنیاد هاي علم سیاست، تهران) 1380(عالم، عبدالرحمن-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-

مدرس باید درباره مباحث مطروحه، کتاب، مقاله یا بخشی هایی از کتاب را :تکلیف دانشجویان براي مطالعه جامع تر
.معرفی کند تا دانشجویان بتوانند جزئیات و مشروح مباحث را با توسل به آنها فراگیرند

از آنجا که مشارکت در مباحث، دانشجو را از حالت : واداشتن دانشجویان به مشارکت در کالس از طریق طرح سئواالت مرتبط
بیشتر استفاده کند مدرس باید از دل ) به جز حافظه( انفعالی خارج می کند و او را وامی دارد تا از دیگر قابلیت هاي ذهنی خود

ي انظمامی تر و تجربی تري استخراج کند و دانشچویان ار وادارد تا به آنها پاسخ دهند و مباحث نظري و انتزاعی، پرسش ها
.پاسخ هاي یکدیگر را ارزیابی کنند

از آنجا که سیاست پدیده اي : واداشتن دانشجویان به پیوند زدن مباحث مفهومی و نظري مطالعه شده با تجربه زیسته خودشان
بنابراین، مدرس می تواند . ر پیچیده است مفاهیم بنیادي آن نیز آسان نما یا سهل ممتنع هستندبسیار فراگیر و در عین حال بسیا
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به دانشجویان تکلیف کند که نسبت اموخته هاي خود با واقعیت هاي زندگی را شناسایی و بررسی کنند تا بتوانند آن مفاهیم و 
.پی ببرند) ست کم از لحاظ درك بهتر امور سیاسید( نظام هاي مفهومی را خود درك کنند و به سودمندي عملی آن 

:راهبردهاي ارزشیابی را می توان بر اساس سه معیار انجام داد: ارزشیابی تکالیف
یا مشارکت در پاسخ به پرسش هاي مطروحه و ارزیابی پاسخ هاي (ارزشیابی در طول ترم بر اساس مشارکت فعال

)نمرهدر صد30(دانشجو در مباحث کالسی) دیگران
یا نحوه نسبت دادن مباحث نظري با تجربه زیسته خود یا ( ارزشیابی در طول ترم بر اساس انجام تکالیف عملکردي

)در صد نمره40) ( دیگران از طریق گرد آوري داده ها و تحلیل آنها
ز منابع ارزشیابی از طریق آزمون میان ترم و پایان ترم و پاسخ  دانشجو به پرسش هاي استخراج شده ا

).درصد نمره30) (این آزمون را می توان تشریخی یا تستی طراحی کرد( یا تکالیف یادگیريمعرفی شده
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»مبانی جمعیت شناسی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي -ن پدیدهمطالعه ي ساختارجمعیتی در ابعاد مختلف، توصیف و تحلیل آماري، براي حرکات جمعیتی، روابط متقابل مابی
.جمعیتی از جنبه هاي اقتصادي، اجتماعی و زیستی همگی در چارچوب علم جمعیت شناسی بررسی می گردد

مشخصات درس
نظري: نوع درس

واحد2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

.ندارد: پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

مبانی جمعیت شناسی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود:پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هدف از این درس، معرفی علم جمعیت شناسی و بیان حدود آن، با توجه به اهمیت جمعیت و ویژگی 
هاي جمعیتی در زمینه هاي مختلف برنامه ریزي ها و توسعه اجتماعی و اقتصادي است، به طور 

:ه تقسیم کرددست4عمده می توان اهداف این درس را در 
: هدف درس

شناخت و آگاهی در خصوص ساختار و حاالت جمعیت در بخش مورد مطالعه -1
توصیف کامل گذشته جمعیت در یک منطقه و توزیع آن در بخش هاي مختلف -2
پژوهش در روندهاي جمعیت و رابطه آن با جنبه هاي مختلف سازمان اجتماعی یک منطقه-3
.جتماعی آنآینده نگري جمعیت  و پیامدهاي ا-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

توزیع 
جمعیت

تعریف جمعیت و ویژگی ها 
و انواع آن از قبیل، جمعیت 
اصلی، فرعی، مقـیم، بـاز و   

.بسته

بررســـی جمعیـــت هـــاي 
جهت؛ سـاختار  2انسانی از 

.جمعیت، تحوالت جمعیت

ــا    ــه ه ــه نظری ــاره اي ب ي اش
جمعیت شناسی و بررسی حجم 

جمعیت

توزیع مکانی 
جمعیت

مطالعه ساختار جمعیـت در  
یک محل جغرافیایی

مطالعــه و ســنجش تــراکم 
ــک ســطح    ــت در ی جمعی

معین

محاسبه و بررسـی رابطـه بـین    
وسعت منطقه و تعداد جمعیـت  

.به صورت تراکم زیستی
سیاستهاي 

جمعیتی
ــود   ــعیت موج ــی وض بررس

و جهان و جمعیتی در ایران 
نیز نرخ رشد جمعیت

عوامل موثر بـر جمعیـت و   
زاد و (شاخص هاي جمعیتی

)ولد، مرگ و میر

ــت،   ــرل جمعی ــتهاي کنت سیاس
.مدرنیته و مولفه هاي آن

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

سابقه جمعیت شناسی -
جمعیت شناسی و شاخه هاي آن-

منابع و داده هاي جمعیتی: ل دومفص
سرشماري-
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ثبت احوال-
آمار گیري نمونه اي-

سیر تحولی جمعیت جهان: فصل سوم
اهمیت تحوالت جمعیت جهان-
نظریه انتقال جمعیتی-

توزیع و ترکیب جمعیت: فصل چهارم
توزیع سنی و جنسی-
توزیع جغرافیایی-
مهاجرت و  شهر نشینی-

وقایع حیاتی جمعیت: فصل پنجم
دواج و تشکیل خانوادهاز-
زاد و ولد و باروري-
طالق-
مرگ و میر-

رشد جمعیت و آینده نگري: فصل ششم
پیش بینی جمعیت و آینده نگري-

نظرات و دیدگاه هاي مرتبط با جمعیت: فصل هفتم
سیاست هاي جمعیتی: فصل هشتم

راهبردهاي آموزش و یادگیري.3
:منابع آموزشی پیشنهادي. 4

، مبانی جمعیت شناسی، تهران ، سمت) 1377(امانی مهدي -
، مبانی جمعیت شناسی، تهران، دهخدا)1376(جهانفر محمد-
.، مبانی جمعیت شناسی ، تهران، مرکز مطالعات و پژوهش ها ي جمعیتی ، آسیا و اقیانوسیه) 1384( کاظمی پور شهال -
سین محمدیان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، در آمدي بر مطالعات جمعیت، ترجمه ح)1381(لوکاس دیوید و پاول میر-
، مبانی و مفاهیم جمعیت شناسی ، تهران ، شرکت سهامی انتشار) 1380( شیخی محمد تقی -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
:تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-

نمره از مجموع 4م به عمل می آید،مدرس می تواند نمره در پایان تر20ارزشیابی به صورت آزمون کتبی :ارزشیابی تکالیف-
.نمره را در قالب فعالیت پژوهشی اختصاص دهد20
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»جامعه شناسی خانواده«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
و در این لذا دانشج. در بین نهادهاي اجتماعی دو نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی باهم دارند که عبارتند از آموزش و پرورش وخانواده

آشنایی دانشجویان با مفاهیم جامعه شناسی . درس با نظام و نهاد خانواده به طور کلی و با خانواده جامعه ایرانی آشنا می گردد
خانواده از طریفی آن ها را براي شناخت وضعیت خانوادگی آنها مهیا می سازد و از طرف دیگر موجب می شود تا با این شناخت 

در طول تاریخ آموزش و پرورش . د بهترین الگو براي بر قراري ارتباط میان خانه و مدرسه را بر گزینندخوب و مناسب بتوانن
همیشه برقراري رابطه خانه و مدرسه با مشکالتی عدیده اي مواجه بوده که این آگاهی بخشی براي دانشجویان و معلمان آینده 

طالعه این درس و فراگیري مفاد آن ابزار نیکو و مهمی را براي جامعه به عالوه دانشجو با م. بسیار مهم و کار ساز خواهدبود
.پذیري و فرهنگ پذیري دانش آموزان به دست خواهد آورد

مشخصات درس
نظري: نوع درس

واحد2: تعداد واحد
ساعت32:  زمان درس

مبانی جامعه : پیشنیاز
شناسی 

انفرادي:نحوه آموزش

جامعه شناسی خانواده: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
این درس دانشجو مقدمات الزم براي آشنایی با مفهوم خانواده به عنوان یکی از نهادهاي با مطالعه

دانشجو پس از گذراندن این درس بصورت علمی با ابعاد مختلف . مهم اجتماعی را به دست می آورد
پس از گذراندن این درس و آشنایی دانشجو با کارکردهاي . جتماعی و فرهنگی خانواده آشنا می گرددا

مختلف خانواده دانشجو اوال ًدر می یابد در چه ابعادي خانواده و مدرسه بهم گره می خورند و از چه 
کار خود موفق مدرسه و معلمی در . طریقی می تواند کنش متقابل خانواده و مدرسه را نهادي نماید

است که بتواند هم جهت با مفاد برنامه درسی و سایر برنامه هاي تکمیلی اوقات فراغتی به نحو علمی 
بنابر این جامعه شناسی خانواده به بهترین وجه می تواند . مشارکت اولیا را در مدرسه جلب نماید

.دانشجویان عزیز را در این این زمینه آماده نماید
3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

ــه  نظریه ها ــا نظری ــدن ب ــنا ش آش
ــاي   ــه ه ــردازان و زمین پ

شکل گیري نظریه

ــه  فهــم و  تشــریح نظری
ــان   ــه شناس ــاي جامع ه

کالسیک با معاصر 

مقایسه و تببن اندیشه هاي 
جامعه شناسان کالسیک با 

معاصر
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21تواي درس و ساختار آنهاي یادگیري، محفرصت. 2

آشنایی با مفاهیم: فصل اول
مفهوم جامعه شناسی خانواده-
تعریف خانواده-
ساخت خانواده-
کارکردهاي خانواده-
انواع خانواده -
خانواده گسترده-
خانواده هسته اي       -
انواع دیگر-

ي جامعه شناسی خانواده نظریه ها: فصل دوم

نظریه تکاملی-
نظریه مبادله-
نظریه تقابل-
نظریه کنش متقابل نمادي-
نظریه کارکرد گرایی-
نظریه تفسیر گرایی-

تاریخچه خانواده در ایران: فصل سوم
خانواده در دوران باستان-
خانواده در دوران اسالمی-
خانواده در دوره جدید -
ییر خانواده در ایرانزمینه ها و عناصر موثر در تغ-

:توضیح براي استاد محترم٢١
با توجه به این که سرفصل هاي درس حاضر می بایست از یک سو با منابع جدید روزآمد شده و ازسوي دیگر زمینه کسب شایستگی هاي فردي و 

لذا اساتید محترم  ضمن سود . حول بنیادي را مد نظر قرار دهدهاي تربیتی مندرج در مبانی نظري تجمعی دانشجو معلمان با رویکرد اهداف ساحت
جستن از مباحث جدید می توانند با تشریک مساعی گروههاي آموزشی مرتبط، مباحث تکمیلی در ذیل سرفصل هاي درسی متناسب با رویکرد اهداف 

.است را در تدریس خود مد نظر قرار دهند..) ،برنامه درس ملی ومانند سند تحول بنیادي (که بر گرفته از اسناد باال دستی قانونی) پیوست(تربیتی 
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الگوهاي سازنده نظام خانواده: فصل چهارم
الگوهاي جنسی-
الگوي سنی-
الگوي جمعیتی-
الگوي ارتباطی-
الگوي فرهنگی-
الگوي نوع و میزان تحرکات اجتماعی -
.الگوي فاصله ازدواج و تولد اولین فرزند و فاصله فرزندان با هم-

رابطه متقابل نهادهاي اجتماعی با نظام خانواده:  ل پنجمفص
خانواده و اقتصاد-
خانواده و سیاست-
خانواده و ارتباطات-
خانواده و دین-
خانواده و آموزش و پرورش-

فرهنگی وخانواده_تغییرات اجتماعی:  فصل ششم
رشد فرد گراییگسترش زندگی فرد نشسنی و-
افزایش سطح تحصیالت دختران-
افزایش سطح تحرکات اجتماعی دختران-
تعامالت اجتماعی دختران و پسران-
افزایش و تنوع وسایل ارتباط جمعی-

ویژگی هاي خانواده ایرانی در دوران معاصر:  فصل هفتم
اقتدار خانواده-
بعد خانوار-
اهمیت فرزند-
وضعیت زنان-

اهمیت خانواده-
واده پدر تبار و مادر تبارخان-
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خانواده کانونی فرهنگی و اجتماعی-
دایره همسر گزینی خانواده -
ویژگی هاي اجتماعی فرهنگی خانواده ایرانی امروز-

انواع سرمایه و خانواده ایرانی اسالمی :  فصل هشتم
سرمایه اقتصادي و خانواده-
سرمایه انسانی و خانواده-
ادهسرمایه اجتماعی و خانو-
سرمایه فرهنگی و خانواده-
نقش آموزش و پرورش در نهادي ساختن سرمایه ها-

خانواده و مدرنیته: فصل نهم
خانواده و جامعه ایرانی -
تقلیل حیات خانوادگی به حیات فردي-
عامل ساختن دولت و جامعه) ایلی(خانواده ایرانی-
رابطه نهادهاي اجتماعی با هم-
اي جامعه در حال گذارناهمگونی سبک فرزند پروري بر-

چالش هاي پیش روي خانواده: فصل دهم
)امروز-دیروز(تحول در تقسیم کار زن و مرد-
جند بعدي شدن فرآیند جامعه پذیري-
جالش زا شدن ارتباطات براي فرآیند جامعه پذیري خانواده-
تعارض والدین با فرزندان-
عدم مشارکت مطلوب خانه ومدرسه-
هماهنگ خانه ومدرسهاستراتزي هاي تربیتی نا-

تفسیر جامعه شناخی چالش ها-

:منابع آموزشی و پیشنهادي. 3
،جامعه شناسی خانواده با تاکید بر نقش ساختار و کارکرد خـانواده در دوران معاصـر، تهـران، انتشـرات     )1376(اعزازي شهال--

.روشنگران
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.انتشارات سمت، جامعه شناسی خانواده ایرانی، تهران )1389(آزاد ارمکی تقی --
.،سرمشق زندگی، تهران، انتشارات نگار شرق)1391(بهشتی پور محسن--
.مقدمه اي بر جامعه شتاسی خانواده، تهران، انتشارات سروش)1393(ساروخانی باقر--
.، مدرن گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده، تهران، نشر علم)1391(شکربیگی عالیه--
.، فرهنگ و خانواده، نشر پژوهشکده تحقیقات راهبردي)1389(انصالحی امیري سید رضا وهمکار--
.محمدي معصومه، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان: ،  جنگ علیه خانواده، مترجم)1386(گاردنرویلیام--
.، زنان شاغل مردان خانه دار، تهران، انتشارات علم)1391(لبیبی محمد مهدي--

ريراهبردهاي ارزشیابی یادگی. 4
:تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-

. گردآوري نمونه هایی از خانواده در عهد باستان، اسالم و ایران امروز-
گردآوري و ذکر ساخت و کارکردهاي خانواده در ایران باستان و ایران اسالمی با استفاده از منابع تاریخی و جستجوهاي -

.میدانی
اسـالمی و تفسـیر جامعـه شـناختی     -د آموخته شده در جامعه و فرهنگ ایرانیمشاهده و تهیه گزارش از هریک از موار-

.آنها
.تفسیر یک واحد یادگیري و شناسایی  نظریه الزم براي بحث نظري و تفسیر در باره آن-
.تهیه یک چارجوب نظري براي تفسیر موضوع مورد نظر-
د می پـردازد تـا از ایـن طریـق در ایـن بـاره تمـرین و        هر دانشجو به جمع آوري اطالعات الزم در خانواده و فامیل خو-

البته قبل از شروع به کار استاد در این رابطه راهنمایی هاي الزم . جستجوگري هاي جامعه شناختی را تمرین کرده باشد
.را ارائه خواهد نمود

.دانشجو با راهنمایی استاد به جمع آوري عناصر هر کدام از مباحث مورد نظر می پردازد-
البته هدایت . دانشجویان در این ارتباط به جستجوگري هاي کتابخانه اي در خصوص خانواده و جامعه ایرانی می پردازند-

.گري استاد محترم ضروري است

:ارزشیابی تکالیف-
نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان :ارزشیابی پایانی

.نمره5به میزان . ی پیشبینی شده را شامل می شوددر صد برنامه درس40حدودا ):نظري(ارزشیابی میان ترم
نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

در ابتداي ترم فایل مربوط براي هر دانشجو در نظر گرفته شده ودانشجو تکالیف هـر بخـش را انجـام داده و هفتـه     :توجه
تحویل این تکالیف در پایان . اد محترم کنترل و ذخیره می گرددآینده آن را در اختیار استاد قرار می دهد وسوابق توسط است

.ترم پذیرفته نمی شود
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»جامعه شناسی آموزش و پرورش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

حوزه هاي تخصصی متنوعی در محدوده موضوعی رشته جامعه شناسی قرار می گیرد مانند مطالعه ابعاد 
وآموزششناسان،نظرجامعهبه. پرورشوآموزشاز جملهایرنهادهاسوحکومتدین،خانواده،اجتماعی
در یک نگاه . که ابعاد و زوایاي متنوع و پیچیده اي از این منظر دارداجتماعی،موضوعی استاساساپرورش،

جامعه،نیازهايبامتناسبراکودکانشخصیتتالش نموده اندمربیانهمۀدیرینه شناسیبه آموزش و پرورش،
فرهنگ،وجامعهباآنهارابطۀکودکانربیتشناسی،جامعهدیدگاهاز.سازندآمادهجامعهدرعضویتبرايو

نمیآنانشخصیتویابندپرورشاجتماعیگروههايازدوربهتوانندنمیکودکانکهزیرااعتناست؛شایسته
.گیردقواماجتماعیمحیطبامتقابلواکنشوکنشبدونتواند

و نقطۀبودهرسمیغیرورسمیپرورشوآموزشمطالعۀموقف ضروري برايشناسیجامعهاین دیدگاهاز 
دانشجو الزم است : فراهم می آورد پرورشوبرآموزشمؤثراجتماعیهايپدیدهتوصیفبرايمناسبیشروع

آموزش و پرورش، بعد معلمان با کسب دانش چند بعدي در حوزه احتماعی آموزش و پرورش مانند بعد نهادي 
کارکردي آن، علل و نتایج اجتماعی مانند نابرابري ها و تحرك اجتماعی توانایی شناختی و تحلیلی بیشتري در 

رشد و شکل گیري شخصیت دانش وپذیريفرایند جامعههمچنین با کسب آگاهی از .  شغل معلمی کسب کنند
گروه هاي تعیین کننده در این فرایند از قبیل آموزشی ر نقش عناصبا تاکید بر آموزان در محیط آموزش رسمی

تحلیل قبیل خانواده، رسانه ومقایسه آن با نهادهاي همسان از ها و متون و ، معلم، برنامههماالن درون مدرسه
.توانایی تاثیر گذاري بیشتري از زاویه فرهنگی و اجتماعی بر دانش آموزان کسب می کنندآنها،

مشخصات 
درس

: ع درسنو
نظري

3: تعداد واحد
واحد

:زمان درس
ساعت 48

مبانی: پیشنیاز
-شناسیجامعه

جامعه شناسی 
تربیتی

:نحوه آموزش
انفرادي

جامعه شناسی آموزش و پرورش : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
 شودآشناک نهاد اجتماعیآموزش و پرورش به عنوان یبا.

ار و پنهان آموزش و پرورش  بداندکرابطه آن با سایر نهادهاي اجتماعی و کارکردهاي آش.

 و از تاثیر و تاثر گروههاي از ارتباط آن با پدیده هاي اجتماعی مانند نابرابري ها و تحرك اجتماعی
. اگاهی داشته باشداجتماعی با نهاد آموش و پرورش 

 رشد و شکل گیري شخصیت دانش آموزان در محیط آموزش رسمی، و نقش سایر عناصر فراینداز
.آگاهی داشته باشدي درسی ها تعیین کننده در این فرایند از قبیل نظام آموزشی، معلم، برنامه

 نهاد عمده پذیري و کارگزاران آن از قبیل خانواده، رسانه و گروه دوستان و کارکردهايجامعهفرایند
. را  تحلیل کندش و پرورشآموز

توان تحلیلی آموزش و پرورش ایران از زاویه دید جامعه شناسی را داشته باشد.
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3سطح 2سطح 1سطح هامالك

شایستگی 
:اساسی
PK 2-2کد
&2 -3
PCK 2- 3کد

ــه  تاریخچــ
جامعــــــه 
شناســـــی 
آمـــوزش و 

و پــــرورش
ــه  درك آن ب
عنوان نهـاد  

اجتماعی

آموزش در قـدیمی  
تمــدن هــا و تــرین 

، ایـــران باســـتان  
آشنایی با موضوع و 
کســــتره جامعــــه 
شناســی آمــوزش و 
ــناخت   ــرورش، ش پ
اولیــــه نهادهــــاي 

اجتماعی

شـرح  . مـدرن کهـن و آموزش و پرورش
شیوه هاي آموزشـی در  تاریخی تحوالت 

. تا به امروزتاریخ آموزش و پرورش ایران 
درك مفهوم نهاد و نطباق آن با آمـوزش  

ن یک نهاد مهم وروابط و پرروش به عنوا
. کلی آن با سایر نهادهاي اجتماعی

آمــــوزش و پــــرورش 
ــف   ــی و کشــ تطبیقــ
حقایق و مسایل تربیتی 
جامعه از طریق تحلیـل  
و شناخت مسائل نظـام  
ــایر   ــی س ــاي آموزش ه

در حــــوزه جوامــــع
کسـب تـوان   .اجتماعی

تحلیل از نهاد آموزش و 
ــران،  ــرورش در ایــ پــ
مسایل و مشـکالت آن  

ایـــه راه بـــه همـــراه ار
حلهاي اولیه

ــاي  کارکرده
آمـــوزش و 

پرورش

ــارکرد  ــوزشکـ آمـ
ــرورش ــر وپ ــاظر ب ن

ــردن  ــی کــ درونــ
مجموعه منظمی از 
اعمال و رفتـار  کـه   
ــدف   ــه هــ متوجــ
ــردن و  اجتمــاعی ک
ــی   ــرد م ــدایت ف ه

.باشد

در این سطح آموزش مجموعه اعمـال و  
رفتار هدفمند از طریق شیوه هاي خاص 

وت صــورت مــیابــراي گروههــاي متفــ
مرتبط ولذا بر مبناي نظریه هاي .پذیرد

سازمان یافتـه تـدوین مـی گـردد و بـر      
اساس چارچوب و پشتوانه نظري عمیـق  

و مهارتهـا  انتقال شیوه قابل اتکایی براي 
.گزینش می شودعناصر شخصیتی 

ذکر انـواع کارکردهـاي   
آمــــوزش و پــــرورش
وانتباط و تحلیل آن بـا  

شرایط جامعه

ــط  روابــــ
آمـــوزش و 

ــرو ــا پ رش ب
خرده نظامها 
و پدیده هاي 
اجتمــــاعی 

دیگر 

ــرورش  ــوزش و پ آم
بــا نهادهــا و پدیــده 
ــف   ــاي مختلــ هــ
ــط   ــاعی ررواب اجتم

متقابل دارد

آمــوزش و پــرورش بــا خــرده نظامهــاي 
ــن   اجتمــاعی دیگــر تعامــل داشــته و ای
تعامل از زاویه دید کارکردي تحلیل می 

به نـوعی کـه در مجمـوي ع مـی     . شود 
روابطشان تصویر و درکـی  توان از آنها و 

اندامواره اي ارایه داد

ــادي و  ــل انتقــ تحلیــ
توضــــــیح روابــــــط 

تعاملی نهـاد  -کارکردي
ــا   ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــامهاي  خـــــرده نضـــ
اجتماعی دیگر کشور و 

ارایه راهکارهاي اولیه

جامعه 
پذیري

شرح زمینه هـاي و  
ــاعی  ــدن اجتمـ شـ

ــزوم   ــان و لــ انســ
آموزش و پرورش د 

ــی و چگــونگی رخــداد دگرگــونی   چرای
هـاي اجتمـاعی در فراگـرد رسـیدن بـه      

ــاعی ــاهی و اجتم ــک شــدنآگ ــراد ی اف
جامعه و ساخت یابی مجدد تجربه هـاي  

نظام شخصیتیتوصیف
کســـبطـــیدرکـــه 

هــايآمــوزهومهارتهــا
فرد تبـدیل بـه   زندگی
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22هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات: فصل اول
آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی و نسبت آن با سازمان هاي آموزشی-
موضوع و هدف جامعه شناسی آموزش و پرورش-
مسائل عمده مطرح در جامعه شناسی آموزش و پرورش-
رشکارکردهاي آشکار و پنهان آموزش و پرو-

رابطه فرهنگ و آموزش و پرورش: فصل دوم
مفهوم فرهنگ و تعاریف آن-
مفهوم ساختاري فرهنگ-
و هویت اجتماعیظام شخصیتی، نرابطه فرهنگ-
رابطه ارزش هاي اجتماعی و نظام شخصیتی-

جامعه پذیري: فصل سوم
مفهوم جامعه پذیري-
نظریه پارسونز و جامعه پذیري-
ينظریه کولی، مید و جامعه پذیر-
رابطه جامعه پذیري و نظام شخصیتی-
مقایسه نقش رسانه، خانواده و آموزش و پرورش بر جامعه پذیري-

:استاد محترمتوضیح براي ٢٢
ازسوي دیگر زمینه کسب شایستگی هاي وروزآمد شدهجدیدمنابع با می بایست از یک سو که سرفصل هاي درس حاضربا توجه به این 

لذا اساتید محترم .مد نظر قرار دهدتی مندرج در مبانی نظري تحول بنیادي را هاي تربیفردي و جمعی دانشجو معلمان با رویکرد اهداف ساحت
سرفصل هاي درسی مباحث تکمیلی در ذیل ،با تشریک مساعی گروههاي آموزشی مرتبطضمن سود جستن از مباحث جدید می توانند

است را در ..)سند تحول بنیادي ،برنامه درس ملی ومانند (یاسناد باال دستی قانونکه بر گرفته از ) پیوست(متناسب با رویکرد اهداف تربیتی 
.خود مد نظر قرار دهندتدریس 

شهروند کـار آمـد مـی    .فردي  .راگردفرتکمیل این 
تنطباق و تحلیـل  .شود

ــرایط  ــا شـ موضـــوع بـ
عهجام
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رابطه نابرابري هاي اجتماعی و آموزش و پرورش-
آموزش و پرورش و ارزشهاي اجتماعی-
آموزش و پرورش و شکاف بین نسلی-

تقاديودیدگاههاي اننابرابري هاي طبقاتی و آموزش و پرورش: فصل چهارم
نابرابري هاي جنسیتی و آموزش و پرورش-
قضایی و آموزش و پرورش-نابرابري هاي قومی-
بررسی رابطه نابرابري هاي اجتماعی و آموزش و پرورش در ایران-
آموزش پرورش و تحرك اجتماعی-
رویکردهاي انتقادي و تضاد-
رویکردهاي فراساختارگرا-

و تحرك اجتماعیآموزش و پرورش روابط بین نهادي : فصل پنجم
مفهوم تحرك اجتماعی-
تأثیر آموزش و پرورش در تحرك اجتماعی-
توزیع فرصت هاي تحصیلی و تحرك اجتماعی-
مناسبات آموزش و پرورش با نهادهاي دیگر اجتماعی-
رابطه آموزش و پرورش و نهاد اقتصاد با تمرکز به آموزش عالی و کار و شغل-
با تمرکز به صنعت و رشد اقتصاديرابطه آموزش و پرورش و نهاد اقتصاد -
رابطه آموزش و پرورش و نهاد خانواده-
)از طریق جامعه پذیري سیاسی(رابطه آموزش و پرورش و نهاد سیاست-
)سیاست گذاري هاي کالن(رابطه آموزش و پروش و نهاد دولت-
رابطه آموزش و پرورش و نهاد دین-

زشیابعاد اجتماعی درون و پیرامون نظام آمو: فصل ششم

هادرسی و تاثیرات اجتماعی آنمعلم، برنامه هاي-

مناسبات سازمان هاي نظام آموزشی با تاکید بر روابط آموزش عمومی و آموزش عالی-

سرمایه اجتماعی و آموزش و پرورش-

سرمایه فرهنگی و آموزش و پرورش-
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سرمایه انسانی  و آموزش و پرورش-

1رش در ایران تحلیل جامعه شناختی آموزش و پرو: مفصل هفت
ارایه مقاله دانشجویی یا بحث گروهی در دیرینه آموزش و پرورش در ایران-

اقتصاد، دین، (ارایه مقاله دانشجویی یا بحث گروهی در رابطه آموزش و پرورش و نهادهاي اجتماعی-
)دولت

ر ایرانارایه مقاله دانشجویی یا بحث گروهی در رابطه آموزش و پرورش و نابرابري هاي اجتماعی د-

ارایه مقاله دانشجویی یا بحث گروهی در تحلیل جامعه شناختی نظام آموزشی ایران با تأکید بر سند -
تحول آموزش و پرورش

موضوعات دیگر با هماهنگی استاد-

2تحلیل جامعه شناختی آموزش و پرورش ایران : تمشفصل ه
ایران در حوزه جامعه پذیريارایه مقاله دانشجویی یا بحث گروهی در کارکرد آموزش و پرورش -

ارایه مقاله دانشجویی یا بحث گروهی در نسبت جامعه پذیري خانواده ها و آموزش و پرورش در -
ایران

ارایه مقاله دانشجویی یا بحث گروهی با موضوع نقش رسانه ها در جامعه پذیري در قیاس با آموزش -
و پرورش در ایران

موضوعات دیگر با هماهنگی استاد-

بردهاي آموزش و یادگیريراه.3

اصلیمنابع آموزشی . 

. ، سمتشناسی آموزش و پرورشجامعه). 1391(شارع پور محمود -
.انتشارات مدرسه: تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1394(دهقان، حسین و متین، نعمت اهللا -
. ران، کتابخانه فروردینشناسی آموزش و پرورش، مفاهیم و مباحث کلی، تهجامعه) 1384(عالقمند، علی-
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، وزارت فرهنگ و نامه پژوهش فرهنگیبازتولید طبقه اجتماعی در نظام آموزشی، )1381(دهقان، حسین -
.4سال هفتم ، دوره جدید ، شماره ارشاد اسالمی،

ارزشهاي ابرازي تحصیل به مثابه عاملی براي افزایش سرمایه انسانی و توسعه ملی، )1383(دهقان، حسین -
.،  تابستان78،شماره مسلسل 2، سال بیستم، شماره امه تعلیم وتربیتفصلن

بحثی در جامعه شناسی آموزش و : جامعه پذیري آموزشی پیش نیاز آفرینش دانش)1390(دهقان، حسین -
، بهار و 38شماره 18، فصلنامه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،دوره نامه علوم اجتماعیپرورش، 

.تابستان
.2، سري جدید، شماره رشد علوم اجتماعیهویت قومی و وفاق ملی، )1380(ان، حسین دهق-
.3شماره ، سري جدید، رشد علوم اجتماعیفرهنگ وآموزش و پرورش ، )1381(دهقان، حسین -

. شناسی و آموزش و پرورش، تهران، نشر علمجامعه) 1386(توسلی، غالمعباس -
شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غالمعلی سرمد، تهران، مرکز نشر هدرآمدي به جامع) 1373(موریشن، ایور -

.دانشگاهی

فرعیمنابع آموزشی 
تحلیلی از زاویه دید جامعه :تولید دانش نیازمند آموزش و پرورش دانش آفرین) 1386(دهقان، حسین -

.7و 6، تابستان وپاییز ، پیاپی3و 2فصلنامه تربیت اسالمی، سال دوم، شماره . شناسی خُرد
فرصتها و تهدیدها براي آموزش و پرورش در مواجهه با نابرابري فضایی در عرصه )1386(دهقان، حسین -

، ویژه نامه آموزش و پرورش و نابرابري اجتماعی، فصلنامه تعلیم وتربیتفناوري اطالعات وارتباطات، 
. ، پائیز83سال بیست وسوم، شماره 

رشد نقش دین، سالمت معنوي و سرمایه اجتماعی در توسعه، : یبهگشت اجتماع)1392(دهقان، حسین -
.، پاییز1، فصلنامه سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی، دوره شانزدهم، شماره آموزش علوم اجتماعی

فصلنامه سازمان اجتماعی،علومآموزش، رشدمعلمانسیتدریآثار اجتماع)1392(دهقان، حسین -
.2شمارهشانزدهم،دورهزشی، پژوهش و برنامه ریزي آمو

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 13: ظريشناختی پایه و نآزمون مباحث : ارزشیابی پایانی
نمره 2:در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در بحث هاي کالسمشارکت: ارزشیابی فرآیند
 مرتیط با توجه بـه مباحـث مطـرح شـده در کـالس،     بحث گروهیاداره در کالس وکوتاه تحلیلی ارائه مقاله تدوین و

نمره5: آنيو چالشهاجامعه شناختی آموزش و پرورش ایران، مسایل تحلیل ترجیحا با تاکید بر ابعاد مختلف
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»مبانی مردم شناسی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

تعیین کننده اي در برقراري ارتباط مثبت و سازنده با دیگران در حوزه آموزش مهارت هاي مردم شناختی به دانشجویان، نقش
هاي محیطی، اجتماعی و فرهنگی دارد و مشارکت پذیري آنان در فعالیت هاي جمعی براي روبرو شدن با تغییرات و تحوالت 

راه انجام وظایف خود موظف زیرا آموزش و و پرورش در. فرهنگی در سطح محلی و جهانی را  مهیا می سازد-محیط اجتماعی 
تحقق این امر در گرو آن است که معلمان . است تا سه مفهوم جامعه پذیري، فرهنگ پذیري و فرهنگ یابی را نهادي  نماید

توانایی تحلیل برنامه درسی و تطبیق آن با نیاز هاي یادگیرندگان را کسب نموده و بتوانند با شناخت عمیق نسبت به برنامه 
.شناسی فرصت هاي مناسب یادگیري در فرآیند عملی و آموزشی را درمحیط زندگی دانش آموزان طراحی نماینددرسی مردم

مشخصات درس
نظري: نوع درس

واحد2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

.ندارد: پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

مبانی مردم شناسی  : نام درس
:ان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پای: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

این درس دانشجو مقدمات الزم براي فهم فرهنگی حوزه هاي مختلف علوم اجتماعی را فرا با مطالعه
در واقع مطالعه این درس پیش در آمدي براي فهم فرهنگی ابعاد گوناگون آموزش و . خواهد گرفت
در فرآیند آموزش هاي اجتماعی چگونه می توان دانش پس از آن دانشجو در می یابد که. پرورش است

به عالوه دانشجو یاد خواهد گرفت که براي جامعه . آموزان را با ابعاد فرهنگی حیات جمعی آشنا ساخت
فرهنگ پذیر نمودن دانش آموزان به چه نحوي می تواند از سایر برنامه هاي درسی غیر از علوم پذیر و

.داجتماعی خاص بهره مند گرد

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
:شایستگی اساسی

PK 3-2&2-2کد
PCK 2-3کد

ــگ،  فرهنــ
جامعــــــه 
پــــذیري، 
فرهنـــــگ 
پـــذیري و  
فرهنـــــگ 

یابی

در مقایســه ســه مفهــوم 
جامعه پـذیري، فرهنـگ   
پذیري صرفاً بـا عناصـر   
ساختی کارکردي نشـانه  
اي این مفاهیم به شـکل  
نظري صـرفا آشـنا مـی    

.شود

وزه هـایی  با توجه بـه حـ  
که مطرح شده به صورت 
نظري با آن ها آشنا شده 
و در سطح عملی با توجه 
بــه روش هــاي آموختــه 
ــع آوري و   ــه جم ــده ب ش

. تفسیر آنها می پردازد

دیدگاه هاي گوناگون نظري 
و عملــی ســه حــوزه جامعــه 
پذیري و  فرهنگ پـذیري را  
با توجه به حوزه هاي مطرح 
شــده در فصــول مختلــف   

. می نمایدبررسی و نقد

ســـــاختار 
برنامــــــه 

درسی

در شبکه ترسیم شـده از  
ــا    ــارت ه ــاهیم و مه مف
رابطه میان حـوزه هـاي   
موضوعی را  به صـورت  
ــان داده و  ــوردي نشـ مـ
ــده   ــنعکس کنن ــبکه م ش
تحلیل همه جانبه برنامه 

در شــبکه رســم شــده از 
ــا    ــارت ه ــاهیم و مه مف
رابطه میان حـوزه هـاي   

بـه  موضوعی را  با توجه 
زیر مجموعه هر یـک از  

.آن ها نشان داده است

ــده از  ــم شـ ــبکه رسـ در شـ
مفاهیم، مهـارت هـا ضـمن    
نشان دادن رابطـه واضـحی   
میان حوزه هـاي موضـوعی   
ــا   ــا ی ــه برخــی از خــالء ه ب

بدفهمی ها در (محدویدت ها 
اشـاره نمـوده   ) درك مفاهیم
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.است.درسی نیست

ــت  موقعیــ
یــــادگیري 

تماتیک  

تم انتخـاب شـده بـراي    
عالیت یادگیري طراحی  ف

امکان تلفیـق مفـاهیم و   
مهارت هاي محدودي را 

.فراهم می کند

تم انتخـاب شـده بـراي    
طراحی  فعالیت یادگیري 
امکان تلفیـق مفـاهیم و   
مهارت ها در درون حوزه 
موضوعی را فراهم نموده 
اما نتوانسته پیونـد میـان   
آن را به صورت عمیق و 

. یکپارچه برقرار نماید

براي طراحی  تم انتخاب شده
فعالیــت یــادگیري امکــان   
تلفیق مفاهیم و مهـارت هـا   
ــرون حـــوزه   در درون و بیـ

. موضوعی فراهم کرده است

23هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

پیدایش انسان: فصل اول
منشأ پیدایش انسان -
نظریه تکاملی-
نظریه خلقت و آفرینش-
زندگی انسان مراحل توسعه -
گردآوري و شکار-
دامپروري و کشاورزي-
شهر نشینی و تمدن-

شناخت عملی و نظري فرهنگ: فصل دوم

معناي لغوي فرهنگ-
مفهوم اصطالحی فر هنگ-
ویژگی هاي فرهنگ-
فرهنگ مادي و غیر مادي-
عنصر فرهنگی-

:توضیح براي استاد محترم23
با توجه به این که سرفصل هاي درس حاضر می بایست از یک سو با منابع جدید روزآمد شده و ازسوي دیگر زمینه کسب شایستگی هاي فردي و 

لذا اساتید محترم  ضمن سود . هاي تربیتی مندرج در مبانی نظري تحول بنیادي را مد نظر قرار دهدویکرد اهداف ساحتجمعی دانشجو معلمان با ر
جستن از مباحث جدید می توانند با تشریک مساعی گروههاي آموزشی مرتبط، مباحث تکمیلی در ذیل سرفصل هاي درسی متناسب با رویکرد اهداف 

.است را در تدریس خود مد نظر قرار دهند..) مانند سند تحول بنیادي ،برنامه درس ملی و(از اسناد باال دستی قانونیکه بر گرفته) پیوست(تربیتی 
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ترکیب فرهنگی-
حوزه فرهنگی -
خرده فرهنگ-
قوم مداري-

قلمرو مردم شناسی: فصل سوم
تعریف مردم شناسی و انسان شناسی-
هدف و موضوع انسان شناسی-
رابطه مردم شناسی با سایر علوم-
باستان شناسی-
تاریخ-
جغرافیا-
زبان شناسی-
روانشناسی-
علوم تربیتی-

نظریه هاي انسان شناسی: فصل چهارم
تحول گرایی-
اشاعه گرایی-
کارکردگرایی-
ساخت گرایی-
تفسیر گرایی-

مردم شناسی خانواده: فصل پنجم
آشنایی با مفاهیم -
خانواده-
خانوار -
کالن-
ساخت خویشاوندي و ازدواج-
فرهنگی خانواده ایرانیابعاد -

مردم شناسی اقتصادي: فصل ششم
تقسیم اجتماعی و فرهنگی کار-
سهم زن و مرد در تالش اقتصادي-
داد وستد،کوال و پتالچ -
اقتصاد، محیط و فرهنگ-
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اقتصاد، شخصیت و فرهنگ-
مردم شناسی اعتقادات دینی: فصل هفتم

قادات دینی مردم شناسی اعت-
هدف مردم شناسی دینی-
موضوع و روش مطالعه-
منشأ اعتقادات دینی -
مانا-
توتم -
تابو-
وحی-
دین و جادو-
تفاوت دین و جادو-

رابطه دین و جادو-
دین و سبک زندگی-

مردم شناسی آموزش و پرورش: فصل هشتم
مردم شناسی آموزش و پرورش-
ناسی و مردم شناسی آموزش و پرورشتعریف انسان ش-
هدف و موضوع مردم شناسی-
روش مطالعه -
مردم شناسی و برنامه ریزي درسی-
مردم شناسی و سنجش و اندازه گیري-
مردشناسی و اوقات فراغت-
مردم شناسی و تربیت بدنی-
مردم شناسی، بهداشت مدارس و دانش آموزان-

راهبردهاي آموزش و یادگیري
. وگفتگو در باره منشأ پیدایش انسان از نگاه زیست سناسان تکامل گرابحث:در فصل اول

.پیدا کردن آیات قرآنی مرتبط با آفرینش انسان
الزم است دانشجویان با توجه به فرهنگ ایرانی اسالمی و قومی براي هر یک از عناوین مـورد بحـث   :در فصل دوم و سوم

.مصداق بیابند
لذا الزم . باید بیاموزند که نظریه ها ابزار دست یابی به مبادي معنایی پدیده هاي فرهنگی هستنددانشجویان :در فصل چهارم

.است با نظریه  هاي فراگرفته شده به تفسیر بپردازند
مختصات گوناگون خـانواده را  . دانشجو در ابتدا می آموزد که خانواده از چه ساختار و کارکردي بر خوردار است:در فصل پنجم

.فرا می گیرد و پس از آن انواع خانواه و همسرداري را به خاطر می سپاردنیز
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فراگیري مختصات اقتصاد از جمله نکاتی است که محقق الزم است نسبت به فراگیري آن همـت گمـارد و اجـزا    :فصل ششم
د، فرهنگ و سبک زندگی بـه وجـود   در نهایت در یابد که چه پیوندي بین اقتصا. مرتبط با فرهنگ را در یافته و طبقه بندي نماید

.می آید
با منشأ ظهور ادیـان آشـنا   . دانشجو قواعدي کلی در باره دین را می آموزد و با اجزا و ساختار آن آشنا می گردد:در فصل هفتم

.می گردد و در می یابد که دین در عرصه سبک زندگی چه نقشی را می تواند ایفا نماید
بنابر این دانشجو ابتـدا در ایـن مـورد مـی     . ز جمله مهم ترین بخش هاي مردم شناسی استآموزش و پرورش ا:فصل هشتم

دانشجو یاد می گیرد که فرآیند آموزش و پرورش فقط . آموزد که آموزش و پرورش در چه زمینه هایی با مردم شناسی رابطه دارد
و یاد دهی هم تحت تأثیر فرهنگ است و بر آن نیز ختم به یک سري مفاهیم علمی گوناگون نمی گردد بلکه در فرآیند یادگیري

.تأثیر می گذارد

:منابع آموزشی پیشنهادي. 4
.تهران، انتشارات عطار. ، گرد شهر با چراغ، در مبانی انسان شناسی)1383(روح االمینی محمود-
.رهنماابراهیم چگینی، تران انتشارات :، مردم شناسی چیست؟ ترجمه)1385(اریکس تامس هیالند-
.، فرهنگ شناسی، تهران، انتشارات پیام امروز)1378(پهلوان چنگیز-
.، تاریخ و نظریه هاي انسان شناسی، تهران، نشر نی)1390(فکوهی ناصر-
.، زمینه فرهنگ شناسی، تهران، انتشارات عطار)1388(روح االمینی محمود-
. ینی، یزد، انتشارات دانشگاه یزد، در امدي بر مردم شناسی د)1385(سعیدي مدنی سید محسن-
.، انسان شناسی فرهنگی، ترجمه علیرضا قبادي، همدان دانشگاه بوعلی سینا)1388(فرانک رابرت واي ولو-
.، در آمدي برروش تحقیق کیفی، ترجمه هادي جلیلی، تهران، نشر نی)1391(فلیک اووه-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:اي مورد انتظارتواناییها و مهارته-

تهیه جدول مقایسه اي نظریه هاي زیست شناسان تکاملیون، الهیون و قرآن در ارتباط با منشأ پیدایش انسان -
.طبقه بندي مراحل مختلف توسعه زندگی انسانی و مقایسه خصوصیات مراحل با یکدیگر-
.رانی و تفسیر آنهامشاهده و تهیه گزارش از هریک از موارد آموخته شده در جامعه و فرهنگ ای-
.بررسی ضرورت ارتباطات میان رشته اي بین علوم مختلف-
.بررسی ارتباط موضوعی هر رشته با زمینه هاي مطالعاتی مردم شناسی-
. نشان دادن ارتباط مردم شناسی با یافته هاي موضوع-
.تفسیر یک واحد یادگیري و شناسایی  نظریه الزم براي بحث نظري و تفسیر در باره آن-
دانشجو به صورتی جدي به مطالعه فرهنگ پدیده هاي موجود در پیرامون آموزش و پرورش می پردازد و با توجه به -

روش هایی که براي پژوهش در مردم شناسی فرا گرفته است به جمع آوري اطالعات و تدوین گزارش پرداخته و 
.ار می دهد در باره آن با هم به بحث می پردازندضمن اینکه محتواي گزارش را در اختیار دیگر همک السان خود قر

ارزشیابی تکالیف-
نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان :ارزشیابی پایانی
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.نمره5به میزان . درصد برنامه درسی پیش بینی شده را شامل می شود40حدوداً ):نظري(ارزشیابی میان ترم
نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي :ارزیابی پوشه کار

در ابتداي ترم فایل مربوط براي هر دانشجو در نظر گرفته شده و دانشجو تکالیف هر بخـش را انجـام داده و هفتـه    : توجه
تحویل این تکالیف در پایان . آینده آن را در اختیار استاد قرار می دهد و سوابق توسط استاد محترم کنترل و ذخیره می گردد

.ترم پذیرفته نمی شود



194

»درآمدي بر تاریخ اجتماعی ایران«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1
مبتنی بر مطالعۀ این حوزه علمی . که حوزه هاي مشترکی با علوم اجتماعی و اقتصادي داردتاریخ علماي از اریخ اجتماعی شاخهت

گیري مکتب تمر آن، از حدود نود سال پیش با شکلهاي گوناگون زندگی اجتماعی عامۀ مردم است که مطالعات مستاریخی جنبه
رغم مطالعات گسترده در اروپا و ایاالت متحده، در ایران کمتر به مباحث نظري و علمی تاریخ اجتماعی به. شدتقویتآنال 

شناسی بهو ایرانهاي تاریخ، علوم اجتماعی، کتابداري در حالی که تاریخ اجتماعی از مباحث واحدهاي درسی رشته،شدهپرداخته 
ازآنچهیعنی(پردازدمیایرانمردمزندگیاقتصادي-اجتماعیاساسیعناصربهایراناجتماعیتاریخدرس.رودمیشمار

. مورد کندوکاو  قرار می دهدایرانی راهویتهايچالشنیزو) به ما رسیده استتا کنون به عنوان میراثگذشته

مشخصات درس
رينظ: نوع درس

2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

درآمدي بر تاریخ اجتماعی ایران: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
به ما رسیده نوان میراثتا کنون به عگذشتهازآنچهیعنی(ایرانیهویتاجتماعیواساسیعناصرباآشنایی

تحلیل و بررسی عمقی و علمی مبانی تحوالت تاریخی ایران با مروري بر ادوار مختلف از ازمنه پیش از ،)است
.پهلوي دوم حکومتانتهايتاصفويعصرابتداياسالم تا دوران اسالمی و به طور اخص از

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
:شایستگی اساسی

PK 3-2&2-2کد
PCK 2- 3کد

مفهوم تاریخ 
اجتماعی

ــاریخ   ــاي تـ ــوزه هـ زیرحـ
اجتماعی

مباحـــث اساســـی تـــاریخ 
اجتماعی ایران

تــاریخدرتحقیــقهــايروش
اجتماعی

دورنمــــاي  
تـــــــاریخ 
اجتمــــاعی 

ایران

دیرینـــــه ســـــاختارهاي 
ــادي  ــاعی و اقتصــ اجتمــ

ایرانیان
تاریخ ایران از حمله اعراب 

تا تشکیل صفویه

ایرانـی  جدیدهویتعناصر
از صفویه به بعد

تحوالت قرن نوزدهم

ــرایط    ــروطه و ش ــالب مش انق
اجتماعی پس از آن

دولـــــت و 
ســــــاختار 
اجتمــــاعی 

جدید

ــم  از رضا خان تا رضا شاه ــبه مدرنیس ــت ش حاکمی
ــقوط   ــور و س ــه، ظه مطلق

استبداد شبه مدرنیسم

نهضت ملی ایران؛ ملـی شـدن   
ــت دو    ــت و حاکمی ــنعت نف ص

.گانه

سعه نفت ، تو
اقتصـــادي و 
ــرات  تغییـــ

اجتماعی

اقتصاد سیاسـی و زیسـت   
اجتماعی متاثر از نفت

ــول   ــت تح ــت و کیفی کمی
اقتصـــادي؛ شـــهرزدگی،  
صنعت و خدمات زیر سـایه  

درآمدهاي نفتی

جامعـــه روســـتایی؛ زمـــین   
اصــالحات ارضــی و اوضــاع   

.کشور پس از نفت
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:فصل اول

اجتماعیمفهوم تاریخ-
نگاهی گذرا به مباحث اساسی تاریخ اجتماعی ایران-
اجتماعیتاریخدرتحقیقهايروش-

:فصل دوم
ایران از حمله اعراب تا تشکیل صفویهاجتماعی نگاهی به تاریخ -
ایرانیجدیدهویتصفوي با تکیه برعصردرایراناقتصادي-ساختار اجتماعی -

:فصل سوم
ساختار سیاسی و نظام پادشاهی در ایران. ایرانیداستبدانظریه-
ایراندراداريوسیاسینظام-
سیاسینقش آن در ساختاروایلیاتینظام-

:فصل چهارم
دین و نقش اجتماعی و سیاسی آن در ایران-
سنت و تغییرات آن در ایران-

:فصل پنجم
ایرانیانخلقیات-
ایرانیرفتارهاينظریه-
ی ایرانیانترکیب عناصر هویت-
شخصیت ایرانی-

:فصل ششم
غربباایرانیانآشنایی-
قاجارعصراصالحات-
مشروطه انقالبوانقالبیو افکارفرهنگی،سیاسیاصالحی،هاياندیشه-
نقش غرب در ساختار سیاسی واجتماعی ایران-

:فصل هفتم
سنتی با مدرنیزمایرانمواجه-
انقالب مشروطهاجتماعیپیامدها و نتایج-
مشروطهانقالبفرجام-
دوران رضاشاهتغییرات اجتماعی -
حجابکشف-

:فصل هشتم
توسعه اقتصادي ناشی از نفت در دوره پهلوي دوم-
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اقتصاد سیاسی و زیست اجتماعی متاثر از نفت-
اصالحات ارضی و اوضاع کشاورزي با تمرکز بر نقش نفت-
نفت و نقش آن در طبقات اجتماعی ایران-

زش و یادگیريراهبردهاي آمو. 3
ارائۀ درس با استفاده از روش کارگاهی مبتنی بر شیوة فعال مانند گفتگوي طرفینی، مشارکت دانشجو در بحث کنفرانس، تحقیق 

.دانشجویی و بهره گیري از ابزارهاي جدید کمک آموزشی مثل فیلم، عکس، نرم افزارهاي مرتبط و گردش علمی

منابع آموزشی پیشنهادي. 4
.مروارید: تهران. آغاجريهاشمترجمه. تاریخیشناسیجامعهبرآمدن) .1386(دنیساسمیت،-

)pdf(اولفصل. تهراندانشگاه: تهران. جمشیدیهاغالمرضاترجمه. اجتماعینظریهوتاریخ) .1381(پیتربرك،-
.آگه: تهران. لیفاضمحمدترجمه. کیفیوکمیراهبردهايفراسوي: تطبیقیروش) .1388(چارلزریگین،-
.خمینیامامپژوهشکده: تهران. ایراناسالمیانقالببرتاکیدباانقالبمطالعاتشناسیروش) .1388(محمدرضاطالبان،-

دومفصل. تهراندانشگاه: تهران. جمشیدیهاغالمرضاترجمه. اجتماعینظریهوتاریخ) .1381(پیتربرك،-
.سروش: تهران. نیارجبمسعودترجمه. ایراننگفرهزرینعصر) .1364(ریچاردفراي،-
دوازدهمچاپ: روزنه: تهران. ایراندرماندگیعقبعللیابیریشهشدیم؟ماچگونهما) .1382(صادقزیباکالم،-
.ثالث: تهران. ثالثیمحسنترجمه. شرقیاستبداد) .1388(کارلویتفوگل،-
درسیاستوتاریخنظریه: ملتودولتتضاد.»پادشاهانالهیحقوایزديفره«) 1380(همایونمحمدعلیکاتوزیان،-

)pdf. (105-73صص. نی: تهران. ایران
سهیالترجمه. ایرانسیاسیشناسیجامعهدرمقاالتی.»قاجارعهدایرانبررسی: شرقیاستبداد«) 1387(یرواندآبراهامیان،-

ایرانیاستبدادنظریهبلند،مقالهایندرآبراهامیان) pdf. (55-1صص. شیرازهودانشپردیس: تهران. فارسانیترابی
.استکردهنقدرا) کاتوزیاننظریه(

صص. 4شماره،1دوره. اجتماعیعلومنامه.اسالمیدوره-ایراندرشهرنشینیتاریخیویژگیهاي) 1353(احمداشرف،-
49-7) .pdf(

: تهران. فارسانیترابیسهیالترجمه. ایراندرانقالبودولتماعی،اجتطبقات) .1387(بنوعزیزيعلیواحمداشرف،-
.74-43صص. »قاجاریهدورهدراجتماعیطبقات«: دومفصل. نیلوفر

.نی: تهران. نوزدهمقرندرایرانجامعهواقتصاد: گمشدهقرن) .1387(احمدسیف،-
ونفیسیمحمدرضاترجمه. پهلويسلسلهپایانتامشروطیتازایران؛سیاسیاقتصاد) .1373(همایونمحمدعلیکاتوزیان،-

.دومویرایش. مرکز: تهران. عزیزيکامبیز
.فرهنگیوعلمیانتشارات:تهران. امیريمنوچهرترجمه. ایراندرزارعومالک) .1362(کاترینآن،لمبتون-
.مرکز: رانته. آوريشمسحسنترجمه. داريسرمایهازپیشایران) .1380(عباسولی،-
: تهران. قاجارعصرایراندرسیاسینوسازيواصالحاتناکامیعللیابیریشه: مدرنیتهوسنت) .1382(صادقزیباکالم،-

.ششموپنجمفصل. پنجمچاپ. روزنه
.128-206. نی: تهران. فتاحیابراهیممحمدومحمديگلاحمدترجمه. انقالبدوبینایران) .1377(یرواندآبراهامیان،
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.توسعهنشر: تهرانرفت؟پیشغربوماندعقبایرانچرا) .1385(کاظمعلمداري،-
ترجمهاسالمی،انقالبازپسسالهايتاصفویهازایراناجتماعیتحوالتتاریخ: شکنندهمقاومت). 1377(جانفوران،-

.21-328صص. پنجمتااولفصول. رساتهران،. تدیناحمد
،8-206نی،تهران،فتاحی،ابراهیممحمدومحمديگلاحمدترجمهانقالب،دوبینایران) 1377(ندیرواآبراهامیان،-
اولفصلتهران،دانشگاهتهران،جمشیدیها،غالمرضاترجمهاجتماعی،نظریهوتاریخ) 1381(پیتربرك،-
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ردهاي ارزشیابی یادگیريراهب. 5
:تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-

:ارزشیابی تکالیف
آزمون پایان ترم از مباحث نظري، مطالب کتب، مقاالت معرفی شده و مطالب طرح شده در کالس است :ارزشیابی پایانی

).نمره10(
) نمره 5(مباحث مطروحه عملکرد دانشجو در فعالیت هاي کالسی و مشارکت در :ارزشیابی فرآیند

نمره 5آزمون میان ترم و ارائۀ مقاله یا کنفرانس در قالب مجموعه تکالیف عملکردي :ارزیابی پوشه کار
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»1پژوهش روش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

بدین جهت . ف خود بوده استاز آغاز تاریخ بشر درصدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده ها و رویدادهاي جهان اطرا
این قوانین و اصول تحت شرایط خاصی اعتبار . کشف قوانین،اصول و نظریه هاي حاکم بر پدیده ها و رویدادها نایل آمده است

واقعیت این است اگر این نپذیریم که علم همان روش است، اما می توان گفت که هیچ رشته علمی بدون داشتن روشی . دارد
بدیهی است از رهگذر پژوهش است که نا . می تواند تولیدات قابل عرضه در جهان علمی را داشته و دوام بیاوردقابل اعتماد ن

بنابراین دانشجو .آزموده در بوته آزمایش قرار می دهد و در تاریکی،  راهنمایی روشنگر براي کاشفان حقیقت فراهم می آورد
کارآمد و قابل دفاع براي بررسی دقیق مسایل جامعه و محیط آموزشی مورد معلمان با کسب دانش و مهارتهاي پژوهشی ابزاري 

در سایه چنین توانایی می توانند راههاي جدید و خالقه را به بوته آزمون سپرده و از داشته . تصدي خود را به دست می آورند
اه هاي رسیدن به شناخت متعدد پرواضح است که ر. هاي خود در جهت بهتري براي حل مسایل و کشف حقایق استفاده کنند

هدف کلی این درس بیان ماهیت روش علمی، مراحل روش علمی و . است اما یکی از مهمترین منابع شناخت روش علمی است
.مراحل روش پژوهش وکاربرد آن است

مشخصات درس
- نظري: نوع درس

عملی
واحد2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

کاربرد آمار : پیشنیاز
اتیمقدم

1روش پژوهش : نام درس

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

ها و با فراگیري روش پژوهش دانشجو معلمان باید بتواند راه و روش دستیابى به واقعیت
حقایق را به سبک علمی یاد گرفته و با رعایت موازین روش شناختی، پاسخ مسائل و 

ها را شناسایى کند و سهمى هرچند اندك در جریان نوآورى و مجهوالت را بیابد و ناشناخته
.گسترش دامنه معلومات و قلمرو معرفتى در رشته تخصصی خود کسب کنند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

فلسفه 
تحقیق 

علمی و 
مراحل 

روش علمی

مراحل تفصیلی اجراي طرح مراحل تحقیق علمییت روش علمیماه
تحقیق
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بیان مساله 
و گزاره هاي 

تحقیق
شناسایی بیان مساله 

شناخت راههاي تدوین 
هدف، (گزاره هاي مساله

فرضیه و سوال هاي 
)تحقیق

تدوین  مساله، هدف، فرضیه 
و سوال هاي تحقیق، با 

درك تفاوتها و تشابهات

تعریف 
ي و نظر

عملیاتی 
متغیرها

شناخت سازه ، مفهوم ، 
متغیر، تعاریف نظري و 

عملیاتی  وتفاوتهاي آنها

انجام تعریف هاي 
مفهومی  و عملیاتی

ساخت مقیاس و ارایه 
راههاي خالقه براي انجام 

تعریف عملیاتی متغیرها 

ابزارهاي 
اندازه گیري 
و جمع 

آوري 
اطالعات

شناخت ابزارهاي اندازه 
و جمع آوري گیري

اطالعات

طراحی ابزارهاي اندازه 
گیري و جمع آوري 
اطالعات، طیفهی 
سنجش و توانایی کار با 

صیف لیکرت

طراحی و به کارگیري 
ابزارهاي اندازه گیري و جمع 
آوري اطالعات، طیفهی 
سنجش و توانایی کار با 

صیف لیکرت

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

پهنا نگر و ژرفانگر، کمی و کیفی، طولی و مقطعی، ازمایشی پیمایشی میدانی و اسنادي (انواع روش هاي تحقیق علمی -
.....)و 

و شرایط و تفاوت آن سواالت پرسشنامه) پرسش اصلی پژوهش(سوال آغازین-
) مسئله یابی(انتخاب و تدوین عنوان تحقیق-
ویژگی هاي عنوان تحقیق-

: فصل دوم
نکاتی که در تدوین بیان مسئله -
اهمیت تحقیق -
اهداف تحقیق -
. نحوه تدوین تاریخچه و پیشینه تحقیق-
چهارچوب نظري-

: فصل سوم
تئوري چیست -
چگونه می توان تئوري را از غیر تئوري بازشناخت -
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)وريآگزیوماتیزه کردن تئ(چگونه می توان از تئوري فرضیات مناسب را استخراج کرد -

: فصل چهارم
تعریف تفاوت فرضیه و سوال هاي پژوهشی-
انواع فرضیات تحقیق، نکاتی که در تدوین فرضیه باید رعایت شود-
مدل تحقیق چیست انواع مدل، چگونه بر اساس فرضیات مدل رسم می شود-

: فصل پنجم
.برخی از انواع تعریف. چرایی لزوم تعریف مفاهیم-
هاي معرف مناسب ویژگی . ویژگی هاي تعریف-
متغیر، مفهوم و معرف-
تعریف نظري -
تعریف عملی متغیرها، معرف سازي، ساختن شاخص-
سطوح سنجش -
.تفاوت سوال و گویه-

: فصل ششم
انواع سوال -
نکاتی که باید در طرح سوال رعایت کرد-
نحوه رفرنس نویسی -
عف موضوعات انتخاب شده توسط دانشجویانانتخاب موضوع تحقیق براي کار عملی و بحث در مورد نقاط قوت و ض-

: فصل هفتم
ابزارهاي گرد اوري اطالعات-
، سند، مشاهده)انواع مصاحبه(پرسشنامه، مصاحبه-
نحوه تنظیم معرفی نامه و پرسشنامه-
تست مقدماتی -
.الزم است رعایت شود) مصاحبه(رعایت نکاتی که در گرداوري اطالعات-

:فصل هشتم
طیف چیست -
طراحی و کاربرد طیف لیکرتفراگیري -
آشنایی با طیف بوگاردوس-
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آشنایی با طیف گاتمن-
آشنایی با طیف برش قطبین-

:منابع آموزشی و پیشنهادي. 3

.نشر سخنوران: تهران. روش تحقیق در علوم اجتماعی). 1392(نوروزي، فیض اهللا-
شـرکت سـهامی   : تهـران . اي شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعیمقدمه اي بر روشه: کندوکاوها و پنداشته ها).1392(رفیع پور، فرامرز-

.انتشار 
.نشر نی: ترجمه هوشنگ نایبی، تهران. پیمایش در تحقیقات اجتماعی). 1387(دواس، دي اي-
.ترجمه رضا فاضل، انتشارات سمت. روش هاي تحقیق در علوم اجتماعی). 1381(ببی، ارل-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
نمره 12: آزمون مباحث نظري: بی پایانیارزشیا
      انجام عملی آموزه هاي روش شناختی و ارایه نویه اي به صورت شفاهی در کـالس و بحـث و نقـد آن توسـط اسـتاد و

نمره8: دانشجویان دیگر
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»2روش پژوهش «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

بدین . ردن به قاعده و نظم موجود در پدیده ها و رویدادهاي جهان اطراف خود بوده استاز آغاز تاریخ بشر درصدد پی ب
این قوانین و اصول تحت شرایط . جهت کشف قوانین،اصول و نظریه هاي حاکم بر پدیده ها و رویدادها نایل آمده است

می توان گفت که هیچ رشته علمی واقعیت این است اگر این نپذیریم که علم همان روش است، اما . خاصی اعتبار دارد
بدیهی است از . بدون داشتن روشی قابل اعتماد نمی تواند تولیدات قابل عرضه در جهان علمی را داشته و دوام بیاورد

رهگذر پژوهش است که نا آزموده در بوته آزمایش قرار می دهد و در تاریکی،  راهنمایی روشنگر براي کاشفان حقیقت 
ابراین دانشجو معلمان با کسب دانش و مهارتهاي پژوهشی ابزاري کارآمد و قابل دفاع براي بررسی بن.فراهم می آورد

در سایه چنین توانایی می توانند راههاي . دقیق مسایل جامعه و محیط آموزشی مورد تصدي خود را به دست می آورند
ري براي حل مسایل و کشف حقایق استفاده جدید و خالقه را به بوته آزمون سپرده و از داشته هاي خود در جهت بهت

. پرواضح است که راه هاي رسیدن به شناخت متعدد است اما یکی از مهمترین منابع شناخت روش علمی است. کنند
.هدف کلی این درس بیان ماهیت روش علمی، مراحل روش علمی و مراحل روش پژوهش وکاربرد آن است

مشخصات درس
-نظري: نوع درس

عملی
واحد3: د واحدتعدا

80: زمان درس
ساعت

روش : پیشنیاز
آمار در -1پژوهش 

علوم اجتماعی با 
spss

2روش پژوهش : نام درس

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

ماهیت و مراحل روش علمی یک پژوهش را تبیین کنند.

 رعلوم رفتاري بشناسندتقسیم بندي روش هاي تحقیق د.

 در اجراي مراحل تفصیلی یک طرح پژوهشی به شناخت  وکاربرد بیان مساله و گزاره هاي
.تحقیق از قبیل اهداف فرضی ها و سواالت تحقیق تایل آیند

 انواع تحقیقات توصیفی و تبیینی را شناخته و بتوانند یک پژوهش کمی را از ابتدا طراحی کرده و
.دبه فرجام برسانن

 با سایر روش هاي و تکنیک هاي پژوهش از قبیل؛ کیفی، آمیخته، تحلیل محتوا، قوم نگاري و
.در حد اولیه آشنا شوند... 

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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:شایستگی اساسی
PK 2&2- 2کد -

3
PCK 2-3کد

توانایی بیان 
مساله و گزاره 

هاي تحقیق
شناسایی بیان مساله  در 

عمل

ه از دانش  راههاي استفاد
تدوین گزاره هاي مساله 

هدف، فرضیه و سوال (
)هاي تحقیق

کاربرد عملی و بی نقص 
مراحل تدوین  مساله، هدف، 
فرضیه و سوال هاي تحقیق، 

با درك تفاوتها و تشابهات

کاربرد تعریف 
نظري و عملیاتی 

متغیرها

شناخت سازه ، مفهوم ، 
متغیر، و انجام اولیه تعاریف 

ي و عملیاتی  نظر
وتفاوتهاي آنها

انجام تعریف هاي مفهومی  
و  عملیاتی

انجام بی نقص تعریف نظري و 
عملیاتی متغیرها و ساخت 
مقیاس و ارایه راههاي خالقه 
در انجام تعریف عملیاتی 

متغیرها 

ابزارهاي اندازه 
گیري و جمع 

آوري اطالعات

شناخت ابزارهاي اندازه 
گیري و جمع آوري 

عاتاطال

طراحی ابزارهاي اندازه 
گیري و جمع آوري 
اطالعات، طیف هاي 
سنجش و توانایی کار با 

صیف لیکرت

طراحی و به کارگیري ابزارهاي 
اندازه گیري و جمع آوري 
اطالعات، طیف هاي سنجش 
و توانایی کار با صیف لیکرت و 

طراحی پرسشنامه

استخراج، نمونه 
گیري، پردازش 
آماري، اعتبار و 

وایی، تدوین ر
گزارش تحقیق

شناخت راههاي استخراج 
نتایج، روشهاي تعیین 
ججم و شیوه نمونه گیري، 
پردازش آماري، اعتبار و 
روایی و تدوین گزارش 

تحقیق

توانایی اولیه استخراج 
نتایج، روشهاي تعیین 
ججم و شیوه نمونه گیري، 
پردازش آماري، اعتبار و 
روایی و تدوین گزارش 

تحقیق

یی عملی کامل استخراج توانا
نتایج، روشهاي تعیین ججم و 
شیوه نمونه گیري، پردازش 
آماري، اعتبار و روایی و تدوین 

گزارش یک پژوهش 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
سرفصل درس ها

: فصل اول
)پرسشنامه، مصاحبه وانواع مصاحبه، سند، مشاهده(ابزار گرد اوري اطالعات-
الزم است رعایت شوند،) مصاحبه(نکاتی که در گرداوري اطالعات-

: فصل دوم
نحوه تنظیم معرفی نامه،  طراحی سوال و پرسشنامه -
تست مقدماتی-
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: فصل سوم
کدگذاري -
)سواالت باز و بسته(پردازش داده ها و استخراج اطالعات -
SPSSآشنایی با انواع فرمت هاي تنظیم داده ها در -

: فصل چهارم
جامعه اماري -
جمعیت نمونه-
واحداماري-
واحد مشاهده-
انواع روش هاي نمونه گیري-

: فصل پنجم
) خوشه اي-طبقه اي- احتمالی ساده(توضیح روش هاي نمونه گیري احتمالی-
) فرمول کوکران(روش تعیین حجم نمونه -
اشباع نظري در تحقیقات کیفی-

:  فصل ششم
اعتبارچیست -
)ضیح اعتبار صوريتو( انواع اعتبار-
پایایی چیست -
)توضیح الفاي کرونباخ(انواع پایایی-
فرمت و فصل بندي گزارش نهایی، نحوه رفرنس نویسی-

: فصل هفتم
ارایه کار عملی پایانی مربوط به پژوهش دانشجویان در کالس ونقد و بررسی آنها-

: فصل هشتم
الس ونقد و بررسی آنهاارایه کار عملی پایانی مربوط به پژوهش دانشجویان در ک-

منابع آموزشی . 3
.نشر سخنوران: تهران. روش تحقیق در علوم اجتماعی). 1392(نوروزي، فیض اهللا-
: تهران. مقدمه اي بر روشهاي شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی: کندوکاوها و پنداشته ها).1392(رفیع پور، فرامرز-

.شرکت سهامی انتشار 
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.نشر نی: ترجمه هوشنگ نایبی، تهران. یمایش در تحقیقات اجتماعیپ). 1387(دواس، دي اي-
.ترجمه رضا فاضل، انتشارات سمت. روش هاي تحقیق در علوم اجتماعی). 1381(ببی، ارل-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
ه ارایه کارهاي عملی دانشجویان در این نیمسال مباحث ارایه شده در کالس تنها نیمی از زمان هر جلسه را پوشانده و نیم دیگر ب

اختصاص دارد
:بودجه بندي نمرات

نمره 8: آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
  انجام و ارایه نوبه اي و پایانی پژوهش عملی دانشجویان  به صورت مکتوب و شفاهی در کالس و بحث و نقد آن توسط اسـتاد و

نمره12: دانشجویان دیگر
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»انشناسی اجتماعیرو«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
روانشناسی اجتماعی از یک سو قوانین حاکم بر رفتارهاي متقابل اجتماعی را بصورت علمی مطالعه می کند واز سوي دیگر به لحاظ  

ه انسان در حالت جمعی در این درس تاکید بر آن است ک. گونگی تحت تاثیر قرار گرفتن رفتار فرد از سوي جمع مورد نظر قرار می دهد 
.رفتاري را از خود بروز می دهد که در حالت تنهایی از آن سر می زند

مشخصات درس
نظري: نوع درس

2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

مبانی جامعه : پیشنیاز
شناسی، روان شناسی تربیتی

انفرادي: نحوه آموزش

روانشناسی اجتماعی:نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: دگیريپیامدهاي یا/ اهداف
آشنایی بااصول و مفاهیم بنیادي روانشناسی اجتماعی-
آشنایی با توانایی هاي رفتاري وشناختی انسان در حالت گروهی و اجتماعی-
آشنایی با اهمیت این علم در حوزه تعلیم وتربیت -

این درس در برنامه هاي درسی تربیت معلم ایجاد دانش و هدف از گنجاندن: در نهایت می توان گفت که
مهارت نسبت به شناخت و به کارگیري عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت و پرورش جنبه هاي اجتماعی در 

.رفتار و زندگی دانشجویان و دانش آموزان است

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
:شایستگی اساسی

PK 3-2&2-2کد
PCK 2-3کد

رفتارهاي 
اجتماعی

تمرکز بر مباحث مربوط به 
نفوذ اجتماعی بر فرد، نفـوذ  
افراد مهم، تاثیر فرهنگ بر 

رفتار فردي

اثر جامعه بر فرد از طریـق  
اجتماعی شدن، اثر فرد بـر  
جامعه از طریق پدیده هایی 

.مانند رهبري

روابط میان افـراد و کنشـهاي   
متقابل آنها در پدیده هایی مثل 

رقابت-زهستی

رفتارهاي 
تربیتی

توصیف تربیت بـه عنـوان   
جریان منظم و مستمر کـه  
هدف آن رشـد شـناختی و   
اخالقی و اجتماعی افراد به 
منظور یادگیري هنجارهاي 

.مورد پذیرش جامعه 

شــناخت اهمیــت نقـــش   
دیگـــران مهـــم در تـــأثیر 
.پذیري و فرایند تربیتی فرد

شــــکل گیــــري الگوهــــاي 
رش جامعـه  هنجارمند مورد پذی

ــدها،    ــدها، نبای ــامل بای ــه ش ک
ــوانینی  ــی و ق دســتورات اخالق
است کـه سـرپیچی از آن ضـد    
.ارزش و ناهنجار تلقی می شود

تعامالت 
اجتماعی

معرفی و تعریف انسان بـه  
عنوان موجـودي اجتمـاعی   
ــات    ــه حی ــراي ادام ــه ب ک
اجتماعی به تعامل با انسان 

.ها نیازمند است

تــأثیر پــذیري تعــامالت   
انی از کنشـهاي ذهنـی   انس

که حاصل تجربـه شـرایط   
اجتماعی و انتظارات فردي 

.است

تحلیل رفتارهاي متقابـل افـراد   
در مورد چرایی واکنش مناسب 
و نامناســب بــا دیگــران و نیــز 

. پذیرش و رد افراد 
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24هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات:  فصل اول
ع روانشناسی اجتماعیتعریف و تبیین موضو-
تاریخچه روانشناسی اجتماعی-
جایگاه روانشناسی اجتماعی در علوم انسانی-

مفاهیم بنیادي در روانشناسی اجتماعی:  فصل دوم
ارتباط-
)کنش متقابل(تعامل-
نفوذ اجتماعی-
اجتماعی شدن-
نقش اجتماعی-
شناخت اجتماعی-
نگرش-

نظریه ها در روانشناسی اجتماعی:  سومفصل
)نظریه هاي رفتاري ، شناختی ، انگیزشی ( دیدگاه روانشناختی -
)تعامل نمادین ، نقش هاي اجتماعی ( دیدگاه جامعه شناختی -
)نطریه نقش(دیدگاه روانشناسی اجتماعی -

اجتماعی شدن و شخصیت:  فصل چهارم
ماعی بر فرداثرات محیط اجت-
تبیین مفهوم و فرایند اجتماعی شدن-
ارتباط اجتماعی شدن با رشد شخصیت-
شخصیت پایه ، شخصیت طبقاتی-
ارتباط، زبان، تفکر-
مفهوم ارتباط-
انواع ارتباط-
تفکر، زبان ورابطه آنها با یکدیگر-

گروه اجتماعی–نفوذ و همنوائی :  فصل پنجم

:توضیح براي استاد محترم24
با توجه به این که سرفصل هاي درس حاضر می بایست از یک سو با منابع جدید روزآمد شده و ازسوي دیگر زمینه کسب شایستگی هاي فردي و

لذا اساتید محترم  ضمن سود . هاي تربیتی مندرج در مبانی نظري تحول بنیادي را مد نظر قرار دهدجمعی دانشجو معلمان با رویکرد اهداف ساحت
جستن از مباحث جدید می توانند با تشریک مساعی گروههاي آموزشی مرتبط، مباحث تکمیلی در ذیل سرفصل هاي درسی متناسب با رویکرد اهداف 

.است را در تدریس خود مد نظر قرار دهند..) مانند سند تحول بنیادي ،برنامه درس ملی و(که بر گرفته از اسناد باال دستی قانونی) پیوست(بیتی تر
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نفوذ در روابط بین فردي و گروهی-
کنترل اجتماعی-
همنوائی و عوامل آن-
اثر حضور دیگري بر فرد-
آسان سازي و بازداري در حضور دیگران-
فرایند شکل گیري  و تحول گروه-

نگرش: فصل ششم
تبیین مفهوم نگرش و ابعاد آن-
شکل گیري نگرش-
تغییر نگرش-
ییر نگرشتغ) نظریه هاي( الگوها -

اسناد اجتماعی–شناخت اجتماعی :  فصل هفتم
ادراك اجتماعی-
شناخت اجتماعی و فرایند شکل گیري آن-

تبیین مفهوم اسناد-
نظریه هاي اسناد-

کاربرد روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت:فصل هشتم
رابطه معلم با دانش آموز -
کالس درس به عنوان یک گروه اجتماعی-
)خانه، اجتماع محلی، محیط جامعه، رسانه ها(محیط هاي اجتماعی مزتبط با مدرسه -
مسائل اجتماعی مدرسه -

منابع آموزشی . 3
نشر ارسباران. ناسی اجتماعی، روانش)1375(کریمی یوسف-
.ترجمه مجید صفاري نیا ، انتشارات ویرایش. ، روانشناسی اجتماعی کاربردي)1393(بونک،آبراهام و ون ،وگت، مارك -
نشر روان. ترجمه یوسف کریمی. ، روانشناسی اجتماعی)1389(برون، رابرت و بیرن ،دان و  بایال، برنسکامپ -
موسسه خدمات فرهنگی        رسا. ترجمه مهرداد فیروز بخت و منصور قنادان. روانشناسی اجتماعی،)1381(فرانزوي، استفان-
.ترجمه حسین شکر کن، انتشارات رشد. ، روانشناسی اجتماعی)1381(ارونسون، الیوت-
نور،نظریه هاي روان شناسی اجتماعی، ترجمه زهره خلیلی و مجیر صفاري نیا،نشر آواي ) 1392(چدي، درك-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
:تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-

نمره از مجموع 4نمره در پایان ترم به عمل می آید،مدرس می تواند 20ارزشیابی به صورت آزمون کتبی :ارزشیابی تکالیف
.نمره را در قالب فعالیت پژوهشی اختصاص دهد20
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»ز بر کالس درسبا تمرکپویائی گروهی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

روانشناسی پویایی گروهی، درسی است که به مطالعه و بررسی چگونگی، فرایند و عوامل شکل گیري گروه با تأکید بر گروه 
روانشناسی پویایی گروهی نزدیکترین .هاي اجتماعی کوچک و نیز تأثیر فرایندها، ساختار و فضاي گروه بر افراد می پردازد

مطالعه رابطه متقابل خصوصیات فردي و گروه اجتماعی است و شناخت تاثیرات متقابل   گروه کوچک کالسی را بر فرد بـه  
لحاظ عمق بخشی روابط انسانی و همدردي فراهم می کندوازسویی دیگر شناختی روشن به ابزاري، تسریع شناخت موقعیت 

.افراد و گروههاي فرعی را نمایان می سازد
درسمشخصات 

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

روان شناسی: پیشنیاز
اجتماعی

انفرادي:نحوه آموزش

پویائی گروهی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
ها، انجمن ها شناخت موقعیت هاي گروهی مثل کالس ها، تجمعات دانش آموزي، کلوب

به عنوان واحدهاي اجتماعی که هم از ویژگی هاي فردي تأثیر می پذیرد و هم بر افراد ... و
کاربرد یافته هاي پویایی گروه در برنامه هاي آموزشی و پرورشی، توانایی . تأثیر می گذارد

از آن ها معلمان در شناخت زمینه ها و موانع گروهی و اجتماعی تعلیم و تربیت و بهره گیري 
.در ارتقاء روش هاي تربیتی و آموزشی است

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

گروه 
اجتماعی

تبیـین مفهـوم و ویژگـی    
هاي گـروه اجتمـاعی در   
انــواع مختلـــف اولیـــه،  
ــک،   ــروه کوچ ــه، گ ثانوی
مرجـــع، گـــروه فشـــار، 

.همساالن

شــرح مراحــل شــکل   
ي گـروه بـر اسـاس    گیر

.نیازهاي افراد

اجتماعی شدن در گـروه بـا   
.اشاره به فرایند و مراحل آن

پویایی 
شناسی 

گروه

مطالعه و بررسـی جهـت   
ــاي   ــري و روش هـ گیـ
ــول   ــري و تح ــکل گی ش
گروه بر پایه یک نظریـه  

.کاربردي

ــی   ــابی و بررســ ارزیــ
عملکرد گروه

شناخت و مدیریت مسـایل و  
.مشکالت گروه

گروه رفتار 
کار

بیــان ماهیــت و ارائــه   
وظایف گروه هاي کار

شرح منافع گـروه بـراي   
اعضا و سازمان

عوامــل مــوثر بــر اثربخشــی 
.گروه کار
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25هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

مفهوم و موضوع روانشناسی پویایی گروه: فصل اول 
بازنگري و تبیین مفهوم و ویژگی هاي گروه اجتماعی-
فهوم و ابعاد پویایی در گروه اجتماعیم-
فرایندهاي روانشناختی و نقش آنها در پویایی گروه-
»پویایی گروهی«معانی مختلف -
تاریخچه اجمالی و روش هاي مطالعه در پویایی شناسی گروه-

شکل گیري گروه: فصل دوم
نیازهاي افراد و نقش گروه در اضاء آنها-
جاذبه بین فردي-
ت و تفاوتنقش و اثرات شباه-

رشد گروه: فصل سوم
مراحل شکل گیري گروه-
، فرایند و مراحل آن)در گروه(اجتماعی شدن -

ساختار گروه: فصل چهارم
نقش در سطح گروه-
انواع نقش ها در موقعیت هاي گروهی-
ابهام نقش و تعارض نقشی-
اقتدار و عوامل مربوط به آن-
در گروه) گروه سنجی(اجتماعی، موقعیت جامعه سنجی-جاذبه هاي روانی-
ساختار گروهی، خانواده و مدرسه-

فرایندهاي روانی و اجتماعی در گروه: فصل پنجم
نفوذ، همنوایی و عوامل آن-
)بررسی اجمالی(قدرت و رهبري -
الگوها و نظریه ها در تبیین رهبري-

:توضیح براي استاد محترم25
ه کسب شایستگی هاي فردي و با توجه به این که سرفصل هاي درس حاضر می بایست از یک سو با منابع جدید روزآمد شده و ازسوي دیگر زمین

لذا اساتید محترم  ضمن سود . هاي تربیتی مندرج در مبانی نظري تحول بنیادي را مد نظر قرار دهدجمعی دانشجو معلمان با رویکرد اهداف ساحت
تناسب با رویکرد اهداف جستن از مباحث جدید می توانند با تشریک مساعی گروههاي آموزشی مرتبط، مباحث تکمیلی در ذیل سرفصل هاي درسی م

.است را در تدریس خود مد نظر قرار دهند..) مانند سند تحول بنیادي ،برنامه درس ملی و(که بر گرفته از اسناد باال دستی قانونی) پیوست(تربیتی 
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عملکرد و نقش گروه در تسهیل یا بازداري آن-
گروهتصمیم گیري و روش هاي اجراي آن در -

تعارض در گروه: فصل ششم
مفهوم و فرایند تعارض در رفتارهاي گروهی-
صورت ها و عوامل تعارض در گروه-
نظریه هاي تبیین تعارض-

تعارض بین گروه ها: فصل هفتم
قالب هاي ذهنی و ارتباط آن با تعارض هاي بین گروهی-
پیشداوري ها و اسناد ها؛ سوگیري اسنادي-
گروه خود و گروه غیر-

منابع آموزشی . 3
.نشردوران-ترجمه جعفر نجفی زند و حسن پاشاشریفی-). شناخت و سنجش( ، پویایی گروه )1388(فورسایت، دانلسون-
.انتشارات دانشگاه تهران. ترجمه غالمعباس توسلی-. ، درآمدي بر گروه سنجی و پویاي گروهی)1380(نورث وي، مري -
.انتشارات آستان قدس-ترجمه فریدون وحیدا. یایی گروهها،  پو)1370(موکی یولی، رژه-
.تهران؛انتشارات بعثت. ، پویایی هاي گروه)1375(ماهر ،فرهاد-
.نشررسا-ترجمه مهرداد فیروز بخت و منصور قنادان. ، پویایی گروه)1392(فورسایت، دانلسون-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
:انتظارتواناییها و مهارتهاي مورد-

نمره از 4نمره در پایان ترم به عمل می آید،مدرس می تواند 20ارزشیابی به صورت آزمون کتبی :ارزشیابی تکالیف
.نمره را در قالب فعالیت پژوهشی اختصاص دهد20مجموع 
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»ریاضیات پایه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

این امر یادگیري دروس آمار و روش ها و تکنیک هاي . مباحث مقدماتی ریاضی استریاضیات پایه براي تقویت دانشجویان در
.تحقیق در علوم اجتماعی را تسهیل می کند

مشخصات درس
نظري: نوع درس

واحد2:  تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

.ندارد: پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

ریاضیات پایه : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: گیريپیامدهاي یاد/ اهداف
هدف این درس آشنایی با مفاهیم اولیه ریاضی، اصول روابط و قضایاي اساسی ریاضیات به منظور 
ایجاد توان علمی براي دانشجویان در تحلیل مسائل اجتماعی و توانایی در زمینه درس مفاهیم آماري و 

.مدل هاي ریاضی است

3سطح 2سطح 1سطح هاكمال
:شایستگی اساسی

PK 3-2&2-2کد
PCK 2-3کد

تعریف مفاهیم مربوطه و مشتق
قضایاي اصلی 

انواع فرمول هاي مشتق 
ها ، مشتق پذیري و 

پیوستگی

مشتق توابع سینوسی و 
کسینوسی ،ماکزیمم و 

مینیمم، معکوس توابع

اي انتگرال گیريروشهکاربرد انتگرالخواص انتگرالانتگرال

اعداد 
مختلط

فرمول هاي اعداد تاریخچه عدد مختلط
مختلط

شمختلطکل قطبی اعداد 
مختلط، ریشه هاي اعداد 

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

مفاهیم اولیه-
اصول و عملیات اصلی روي مجموعه ها -
مجموعه هاي عددي-

: فصل دوم
صاتدستگاه هاي مخت-
دکارتی و قطبی-

روابط و توزیع: فصل سوم
انواع رابطه ها -
توابع -
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ترکیب توابع -
انواع توابع -
خط -
)توابع نمایی، لگاریتمی و مثلثاتی( تابع معکوس توابع اصلی -
نمودار تابع-

مباحث حاشیه اي: فصل چهارم
قدر مطلق-
جزء صحیح -
)تبدیل، ترتیب و ترکیب(آنالیز ترکیبی -
اي نیوتنبسط دو جمله-

فرمول رشد: فصل پنجم
دنباله ها و انواع خاص آن ها-

حد پیوستگی: فصل ششم
تعریف و خواص حد -
حد توابع -
حد در بینهایت -
بینهایت کوچک ها -
تقویم قوس-
eعدد -

پیوستگی-
مشتق و دیفرانسیل: فصل هفتم

تعریف مشتق و دیفرانسیل -
تعریف هندسی -
جبر مشتق -
توالی فرمول ها و مشتق گیري مثلثات م-
روش محاسبه دیفرانسیل-

کاربرد مشتق و دیفرانسیل: فصل هشتم
روند صعودي و نزولی تابع-
ماکزیمم و می نیمم توابع -
خط مماس و قائم سبط توابع -
صورت هاي مبهم و رفع ابهام -

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
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( واحد نظري2بهتر است این درس در . حل مسائل و تمریناتی انجام شودطبعیت این درس ایجاب می کند که در طول ترم 
).براي حل مسائل و تمرینات ارائه شود( واحد عملی1و ) تدریس و ارائه مطالب

: منابع آموزشی پیشنهادي. 4
.، معادالت دیفرانسیل، تهران؛ مرکز کتاب الکترونیک)1391(رفیعی، شهاب الدین،-
و دیپریما، ریچارد سی، معادالت  دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار رمزي، ترجمه علی اکبر عالم زاده، نشر گروه بویس،ویلیام اي-

.ریاضی
.بهرنگی ، فرهنگ، دولتشاهی پیروز، محرم، پوربوجاریان، علی، ریاضیات مهندسی پیشرفته، نشر کمال تربیت-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:هارتهاي مورد انتظارتواناییها و م-

ارزشیابی این درس براساس نظارت و ارزیابی تمریناتی که در طول ترم انجام می شد و هم چنین امتحان :ارزشیابی تکالیف
.صورت می گیرد
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»کاربرد آمار مقدماتی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.2

ر، مفاهیم پایه مرتبط با آن مانند متغیر، داده، کد بندي و استخراج آماري پرسشنامه، این دوره در بر گیرنده آموزش مبانی آما
ویادگیري و کاربرد . هاي علوم اجتماعیمتغیره و کاربردشان در تحلیل دادهها و مفاهیم آمار توصیفی یک ها، تکنیکروش

نتایج حاصل از . یی اولیه با آمار استنباطی استبرخی ضرایب همبستگی اولیه در سطوح اسمی ، ترتیبی و فاصله اي و آشنا
این دوره باید دانشجو معلمان را  در انجام  محاسبات دستی آماره هاي  توصیفی و فهم  مفهوم و موارد کاربرد آمار 

.استنباطی توانا سازد

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس

واحد2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

.ندارد: پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

کاربرد آمار مقدماتی : نام درس

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

مبانی ، ضرورت و موارد کاربرد آمار در علوم اجتماعی را بداند  .

متغیره آشنا شودها و مفاهیم آمار توصیفی یک ها، تکنیکبا روش.

متغیره در داده هاي اجتماعی به کار ببردهاي آمار توصیفی یک کتکنی.

توانایی استخراج طرحهاي پژوهشی اجتماعی را کسب کند.

با مفهوم آمارهاي استنباطی آشنا شود.

توزیع فراوانی و آماره هاي توصیفی مرتبط با آن را محاسبه کرده و کاربرد آن را بداند.

 به صورت دستی رسم و پردازش کندجداول دو بعدي و خی دو را.

 ضرایب همبستگی اولیه در سطوح سنجش اسمی، ترتیبی و فاصله اي را بداند و به صورت دستی
.محاسبه کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

مفاهیم 
اساسی 

آماري

مقدمه موضوعی
مهارت عنـوان شناسـی،   

ضـیه شناسـی،   مهارت فر
مهاتهاي متغیر شناسی

ــا   ــازي یـ ــاتی سـ عملیـ
ــازي،   ــاخص ســـ شـــ
ــاس   ــاي مقیــ مهارتهــ

شناسی 

توصیف انواع متغیرها و نقش 
رابطه آنها ، تمییز مقیاس ها 
بر حسب متغیرهاي کمـی و  

.کیفی
آمار 

توصیفی
توصیف سطوح سـنجش  
از قبیل اسمی، ترتیبـی و  

فاصله اي

شـــــرح پارامترهـــــاي 
پراکندگی، چولگی،

ــار   ــاي آمـ ــیر داده هـ تفسـ
ــک    ــداول ت ــتنباطی و ج اس

بعدي و چند بعدي
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آمار 
استنباطی

ــاي   ــاره هـ ــی آمـ معرفـ
استنباطی

آشــنایی بــا نــرم افــزار و 
کاربرد یافته ها د رسـطح  

.عملی 

تفسیر آزمون هاي آمـاري و  
.نمودارهاي مربوطه

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

: فصل اول
مباحث روش شناختی پیش نیاز آماریادآوري -
فراگیري مفاهیم اساسی آماري-

:فصل دوم
سطوح سنجش، تفاوتها وکاربرد آنها در محاسبات آماري-
کد دهی و استخراج پرسشنامه هاي بسته و استخراج پرسشنامه هاي با سوال  باز-

:فصل سوم
هاي مرکزيرسم جداول توزیع فراوانی و محاسبه گرایش-
میانگین-
نهمیا-
جارك، صدك-
نما-

محاسبه پراکندگی ها، واریانس و انحراف استاندارد: فصل چهارم
دامنه پراکندگی-
دامنه میانی-
انحراف مطلق-
متوسط انحراف از میانه-
توزیع نرمال-
چولگی-
کشیدگی-

:فصل پنجم
رسم نمودارهاي میله اي، هیستوگرام، دایره اي-
صیفی یک متغیره با تاکید بر کاربرد آنهاارایه کارهاي عملی دانشجویان  مربوط آمار تو-

:فصل ششم
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رسم جداول دو بعدي و تحلیل آنها-
محاسبه خی دو به صورت دستی-

:فصل هفتم
ارایه کارهاي عملی دانشجویان  مربوط به جداول دو بعدي، خی دو با تاکید بر تفسیر آنها-
محاسبه دستی ضریب فی و کرامرز-
سیمحاسبه دستی ضریب تاي بی و تاي-

:فصل هشتم
محاسبه دستی ضریب پیرسون و اسپیرمن-
ارایه کارهاي عملی دانشجویان  مربوط به محاسبه ضرایب همبستگی با تاکید بر تفسیر آنها-
آشنایی اولیه با آمار استنباطی-

راهبردهاي آموزش و یادگیري.3

:منابع آموزشی پیشنهادي. 4
.جامعه شناسان:،تهران"spssاجتماعی همراه با دستورات کاربرد امار درعلوم"،)1388(گودرزي، سعید -
.، مشهد؛سنبله"آمار مقدماتی براي علوم اجتماعی"،)1392(اصغرپورماسوله،احمد رضا-
، تهران؛نشـر  "spss، پردازش و تحلیل داده ها د رتحقیقات اجتماعی و اقتصـادي بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      )1382(کالنتري،خلیل،-

.شریف
.نشر دواوین:،ترجمه علی دالور و همکاران ، تهران"spssکاربرد آمار د رکامپیوتر در"،)1382(نیر،پال آروگري،کالین ديکی -
.، چاپ دهم،  انتشارات دانشگاه تهران"روش هاي آماري"، )1390(منصور فرد، کریم،-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

: تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-
کسب توان عملی در انجام محاسبات آماري آموخته شده به صورت دستی و کاربرد آنها  در پژوهش هاي اجتماعی 

:ارزشیابی تکالیف
یک سوم از نمرات این درس به آزمون عملی، تکالیف عملی ارایه شده در کالس و پروژه  عملی پایانی تعلق گرفته و دو سوم به 

.آزمون کتبی اختصاص دارد
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»SPSSکاربرد آمار در علوم اجتماعی با«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

کاربرد آمار در علوم اجتماعی به دانشجو معلمان و کسب توانایی استخراج اولیهاصولمعرفیدر بر گیرندهدورهاین
ها با اسستفاده از نرم آنطرحهاي پژوهشی اجتماعی و پردازش آمارهاي توصیفی و استنباطی مربوط به آنها توسط

جداول دو بعدي و فراوانی و آماره هاي توصیفی مرتبط با آن،توزیعمورد تدریس شاملموضوعات. استSPSSافزار
نتایج .ه اي می باشدهمبستگی ها و معناداري ها در سطوح سنجش اسمی، ترتیبی و فاصلوآنآماره هاي مبتنی بر

معلمان را  در انجام پردازش آماري یک طرح پژوهشی متداول در سطح دبیر علوم حاصل از این دوره باید دانشجو
.اجتماعی توانا سازد

مشخصات درس
عملی- نظري: نوع درس

1(واحد3: واحدتعداد 
)واحدعملی2واحد نظري و 

ساعت80: زمان درس
آمار کاربرد : پیشنیاز
-مقدماتی

انفرادي:نحوه آموزش

SPSSاجتماعی با آمار در علوم کاربرد : نام درس

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

کاربرد آمار در علوم اجتماعی با توجه به آماره هاي توصیفی و استنباطی را بدانداولیهاصول .

توانایی استخراج طرحهاي پژوهشی اجتماعی کسب کند.

توسط نرم افزاررد آموزش را و استنباطی موآمارهاي توصیفیSPSSپردازش کند

فراوانی و آماره هاي توصیفی مرتبط با آن را پردازش کرده و کاربرد آن را بداندتوزیع.

جداول دو بعدي و آماره هاي مبتنی برآن را پردازش کرده و کاربرد آن را بداند.

به تفکیک آموخته، ، ترتیبی و فاصلههمبستگی ها و معناداري ها در سطوح سنجش اسمی
.پردازش کرده و کاربرد آن را بداند

 توانایی تفسیر خروجی هايSPSSبا توجه به آماره هاي آموخته شده را داشته باشد.

کاربرد مقدماتی آمار  در تحقیقات اجتماعی را فرا بگیرد.
3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد
PCK 2- 3کد

مهارتهاي 
روش 

شناختی

کنترل و پاالیش داده ها معرفی نرم افزار
و کدگذاري داده ها

تعریف متغیرها در نرم افـزار  
و ورود داد ها و ویرایش

الفــاي (تعیــین پایــایی تحلیل عاملیاعتبار سازه
)کرونباخ

آماده سـازي داده هـا بـراي    
آمار استنباطی
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انتخاب 
آزمونهاي 

ريآما

آزمـــون آمـــاري بـــراي 
از (فرضــیه هــاي تفــاوتی

نـــــوع پـــــارامتري و  
)ناپارامتري

آزمـــون آمـــاري بـــراي 
از (فرضیه هاي رابطـه اي 

نـــــوع پـــــارامتري و  
)ناپارامتري

فرضـیه بـراي آماريآزمون
وپـارامتري نوعاز(علیهاي

)ناپارامتري

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
: اولفصل
وري مبانی روش شناختی و آماري الزمیادآ-
آشنایی با مفهوم واحد تحلیل، متغیر، داده و اطالعات-
شناخت موارد کاربرد آمار توصیفی، آمار استنباطی و تفاوت آنها-
و رابطه آنها با آماره هاي مرتبط) اسمی، ترتیبی، فاصله اي(سطوح مختلف سنجش -

: دومفصل 
SPSSو چگونگی نصب و راه اندازي وزمبانی کار با سیستم عامل ویند-
و فراگیري مقدمات کار با آنSPSSآشنایی با امکانات نرم افزار -
,Data view(آشــنایی بــا ســاختار و قســمت هــاي مختلــف نــرم افــزار        - Variable view,

Output,…(
آشنایی اولیه با امکانات محاسبات آماري نرم افزار-
چگونگی تعریف متغیرها-
حوه ورود داده ها و فرمت هاي مختلف آنآشنایی با ن-
مرور توزیع فراوانی و آماره هاي مبتنی بر آن-

: سومفصل 
دوخیمتقاطع، ول اجدمفهوم آزمون فرضیات، چگونگی محاسبه و کاربرد -
ارایه کار عملی دانشجویان از محاسبات درس جلسه قبل با تاکید بر تفسیر خروجی ها-
در آنهـا بـا متغیـر سـوم    رابطـه متقاطع و کنتـرل  ول اجدوم، چگونگی محاسبه و کاربرد مفهوم، چگونگی محاسبه مفه-

: فصل چهارم
ارایه کار عملی دانشجویان از محاسبات درس جلسه قبل با تاکید بر تفسیر خروجی ها-
ایب همیستگی سطح اسمیضرمفهوم، چگونگی محاسبه و کاربرد -
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س جلسه قبل با تاکید بر تفسیر خروجی هاارایه کار عملی دانشجویان از محاسبات در-

:فصل پنجم
ایب همیستگی سطح ترتیبیضرمفهوم، چگونگی محاسبه و کاربرد -
ارایه کار عملی دانشجویان از محاسبات درس جلسه قبل با تاکید بر تفسیر خروجی ها-

:فصل ششم
و اسپیرمنیب همبستگی پیرسوناضرمفهوم، چگونگی محاسبه و کاربرد -

رایه کار عملی دانشجویان از محاسبات درس جلسه قبل با تاکید بر تفسیر خروجیهاا
:فصل هفتم

هرگرسیون خطی دو متغیرمفهوم، چگونگی محاسبه و کاربرد -
ارایه کار عملی دانشجویان از محاسبات درس جلسه قبل با تاکید بر تفسیر خروجی ها-

:فصل هشتم
گیرينهنموچگونگی تعیین حجم نمونه و شیوه -
جامعه آماري و نمونه-
چگونکی تعیین حجم نمونه-
گیري احتمالیمنطق نمونه-
گیريهاي نمونهشیوه-

منابع آموزشی پیشنهادي. 3
.، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی"شناسیآماري در جامعهاستدالل"، ) 1388(شوسلر،کاستنر و مولر -
، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، انتشارات "روش تحقیق در علوم اجتماعی"، )1391(کیوي ریمون، کامپنهود لوك وان-

.توتیا
.بهروز گرانپایه، نشر نی: ترجمه. ، چگونه نمونه گیري کنیم)1392(گراهام کالون -
.هاي آماري، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، روش)1373(منصورفر، کریم -
.دهم،  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ "روش هاي آماري"، )1390(منصور فر، کریم -
.،  انتشارات پیام نور"آمار در علوم اجتماعی"، )1390( منصور فر، کریم-
، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه "روش هاي پیشرفته آماري همراه با برنامه هاي کامپیوتري"، )1391( منصور فر، کریم-

.تهران
.، انتشارات دانشگاه تهرانSPSSه با ،آمار پیشرفته کاربردي همرا) 1392(نایبی، هوشنگ-
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
: تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-

و کسب توان عملی در انجام محاسبات آماري آموخته شده کاربرد آنها  در پژوهش هاي SPSSنرم افزار تسلط کاربردي به
SPSSاجتماعی با استفاده از 

:ارزشیابی تکالیف
دو سوم از نمرات این درس به آزمون عملی، تکالیف عملی ارایه شده در کالس و پروژه  عملی پایانی تعلق گرفته و یک سوم به 

.آزمون کتبی اختصاص دارد



222

»هاجامعه شناسی قشرها و نابرابري«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
همواره یکی از مسایل عمده نوع بشر اهمیت ویژه اي را به خود معطوف نابرابریهاي اجتماعی در انواع و اشکال گوناگون 

در این بین جامعه شناسی به عنوان علمی که بیشترین قرابیت تخصصی با این پدیده را دارد، در طول تاریخ . ذاشته است
انسجو  معلمان با عنایت به لذا  د. شکل گیري  خود نگاه ویژه اي به شناخت و تبیین ابعاد و انواع نابرابریها داشته است

. اهمیت شناخت چنین پدیده اي در طی این درس با  دیرینه، چگونگی و ساختار نابرابري هاي اجتماعی آشنا می شوند
دانشجو معلم می آموزد که انواع نابرابري هاي اجتماعی حول منابع ارزشمند شکل گرفته و در قالب هاي مختلف طبقاتی، 

در ادامه با شناخت انواع و اشکال نابرابري هاي اجتماعی رابطه این پدیده را . هور و بروز پیدا می کندظ... جنسیتی، قومی و 
.با آموزش و پرورش فرا گرفته و سازو کارهاي تاثیر و تاثر آنها را فرا می گیرد

مشخصات درس
نظري: نوع درس

واحد2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

بینش جامعه : پیشنیاز
2ناسی ش

انفرادي:نحوه آموزش

جامعه شناسی قشرها و نابرابري ها : نام درس

کلیات نابرابري هاي آجتماعی را فرا گیرد.

با طبقه از دیدگاه مارکس و مارکسیستهاي جدید آشنا شود.

با طبقه از دیدگاه وبر و وبرگرایان جدید آشنا شود.

 بداندانواع نابرابریهاي جنسیتی و نظریات مرتیط را.

نابرابري هاي قومی و نژادي و فضایی به همراه سازو کار تاثیر آنها در جامعه را بیاموزد.

رابطه نابرابري هاي اجتماعی و آموزش و پرورش را دریابد.

توان تشخیص و تحلیل مباحث فوق الذکر در جامعه خود را داشته باشد.
3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK3-2&2-2د ک

PCK 2-3کد

کلیات 
تاریخچه 
نابرابري 
اجتماعی

آشنایی با مفهوم نابرابري 
اجتماعی

در مفاهیم منابع ارزشمند 
قدرت، ثروت، منزلت و 
تحصیالت و نقش آنها 
در نابرابري هاي 

اجتماعی

فهم و درك مفهوم  منابع 
ارزشمند، قشر و پایگاه 

اجتماعی از دید -اقتصادي
ن و تطبیق آن کارکردگرایا

با جامعه خود
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طبقه 
اجتماعی از 

دیدگاه 
مارکس و 
وبر و 
دیدگاههاي 

جدید

آشنایی با آرائ مارکس،  
مکس وبر

فراگیري نظریه هاي 
مربوط به طبقه اجتماعی 
از دیدگاه مارکس، وبر و 
مارسیستها و وبرگرا هاي 

جدید

ربرد تحلیلی نظریه هاي کا
مربوط به طبقه اجتماعی از 
دیدگاه مارکس، وبر و 
مارسیستها و وبرگرا هاي 
جدید با شرایط اجتماعی 

جدید

نابرابري 
قومی و 

نژادي

نابرابري فضایی، سنی و 
ناتوانی جسمی

بسط نظریه هاي مرتبط، 
درك رابطه آموزش و 
پرورش با نابرابري هاي 

اجتماعی

ه هاي مرتبط، و کاربرد نظری
همچنین موضوع رابطه 
آموزش و پرورش با نابرابري 
هاي اجتماعی با شرایط 
جامعه خود و ارایه راه حلهاي 

اولیه

26هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات: فصل اول
آیا نابرابري طبیعی و ابدي است؟. ضرورت مطالعه نابرابري-
تماعیتاریخچه نابرابري هاي اج-
مفهوم نابرابري اجتماعی-
منابع ارزشمند قدرت، ثروت، منزلت و تحصیالت-
اجتماعی از دید کارکردگرایان-مفهوم قشر و پایگاه اقتصادي-

طبقه اجتماعی از دیدگاه مارکس و مارکسیست هاي جدید: فصل دوم
کارل مارکس-
لوئی آلتوسر-
نیکوس پوالنتزاس-

:توضیح براي استاد محترم26
مد شده و ازسوي دیگر زمینه کسب شایستگی هاي فردي و با توجه به این که سرفصل هاي درس حاضر می بایست از یک سو با منابع جدید روزآ

لذا اساتید محترم  ضمن سود . هاي تربیتی مندرج در مبانی نظري تحول بنیادي را مد نظر قرار دهدجمعی دانشجو معلمان با رویکرد اهداف ساحت
در ذیل سرفصل هاي درسی متناسب با رویکرد اهداف جستن از مباحث جدید می توانند با تشریک مساعی گروههاي آموزشی مرتبط، مباحث تکمیلی

.است را در تدریس خود مد نظر قرار دهند..) مانند سند تحول بنیادي ،برنامه درس ملی و(که بر گرفته از اسناد باال دستی قانونی) پیوست(تربیتی 
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آنتونیو گرامشی-
اریک اولین رایت-

طبقه اجتماعی از دیدگاه وبر و وبرگرا هاي جدید: ل سومفص
مکس وبر-
گرهار لنسکی -
فرانک پارکین-
آنتونی گیدنز-

مفهوم و نظریه ها: نابرابري جنسیتی: فصل چهارم

مفهوم و نظریه ها: نابرابري قومی و نژادي: فصل پنجم

نابرابري فضایی، سنی و ناتوانی جسمی : فصل ششم

موزش و پرورش با نابرابري هاي اجتماعیرابطه آ: فصل هفتم

نابرابري از دیدگاه اسالم: فصل هشتم

منابع آموزشی پیشنهادي. 3
مطالعاتی در بارة طبقات اجتماعی، ترجمه باقرپرهام، چاپ سوم، شرکت سهامی کتابهاي حبیبی). 1358(ورویچ، ژرژ-
ازان کالسیک و معاصر، محمدرضا سیاهپوش و احمدرضا دیدگاه هاي نظریه پرد:، نابرابري اجتماعی)1373(گرب ادواردج،-

.نشر معاصر: نژاد، تهرانغروي
.انتشارات توتیا: ، جامعه شناسی و قشربندي و نابرابري هاي اجتماعی ، عبدالحسین نیک گهر، تهران)1381(تامین ملوین، -
.انتشارات نور علم: ، قشربندي اجتماعی، همدان)1387(علی بابایی، یحیی -

، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نامه پژوهش فرهنگیبازتولید طبقه اجتماعی در نظام آموزشی، )1381(هقان، حسین د-
.4سال هفتم ، دوره جدید ، شماره 

براي نابرابري جنسیتی با نگاه به فرصت ها و تهدیدها در آموزش و پرورش، ICTره آورد توسعه )1383(دهقان، حسین -
. ، پائیز3دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره اول ، شمارهمجله علوم اجتماعی 
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
نمره 15:  آزمون مباحث شناختی پایه و نظري: ارزشیابی پایانی
نمره 2: مشارکت در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در بحث هاي کالس: ارزشیابی فرآیند
      ،تدوین و ارائه مقاله کوتاه تحلیلی در کالس و اداره  بحث گروهی مرتیط با توجه بـه مباحـث مطـرح شـده در کـالس

نمره3:  ترجیحا با تاکید بر ابعاد مختلف نابرابري و رابطه آن با  آموزش و پرورش ایران، مسایل و چالشهاي آن
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»جامعه شناسی ارتباطات«سرفصل درس 
:رفی درس و منطق آنمع. 1

وسایل یا رسانه هاي ارتباطی امروزبعنوان یک عامل تغییر جوامع انسانی را هدف  قرار داده اند و هرروزه تکنولوژي هاي ارتباطی 
چهره فرهنگ و باور هاي جوامع را تغییر می دهند در بسیاري از موارد این تغییرات در جهت مطلوب منش ملی و یا مذهبی 

متاسفانه سرعت این تغییرات در حدي است که . ه را دچار چالش هاي جدي در باورها ،هنجار ها و ارزشها می نمایدنیست و جامع
دانشجو معلمان ، معلمان ،مدیران و دست .برنامه ریزان فرهنگی توان هدایت و یا مقابله با آن را در برنامه ریزي هاي خود ندارند 

یت در امرآموزش و داشتن فضایی مطلوب  در جامعه  خود نیاز به شناخت و درك درست از اندر کاران تعلیم و تربیت براي موفق
. وسایل ارتباطی و تاثیرات آن برروي دانش آموزان دارند ساختار،کارکرد،عملکردونقش 

ید و آسیب هاي  دانشجویان در این درس از طرفی با تاثیرات و کارکرد هاي وسایل ارتباطی آشنا می شوند و از طرفی هم با فوا
رسانه ها آشنا می گردند و از آن در کیفیت بخشی به فرایند آموزش وآشنا کردن دانش آموزان به طرز صحیح  استفاده از این 
وسایل ،برنامه ریزي در جهت توسعه ملی و پیشرفت در بخش هاي اجتماعی ،فرهنگی ، اقتصادي وسیاسی  برنامه ریزي خواهند 

اف یاد شده دانشجو معلمان باید توانایی تحلیل برنامه هاي درسی جامعه شناسی ارتباطات و توانایی تطبیق براي نیل به اهد.کرد 
آن با نیاز هاي دانش آموزان یا مراجعان در حین آموزش و ارائه خدمات مشاوره اي را کسب نموده و فرصت هاي یاد گیري موثر 

.راجعان ،در محیط هاي واقعی زندگی و یا  آموزشی طراحی نمایند را با بهره گیري از ظرفیت هاي یاد گیرندگان یا م
مشخصات 

درس

نظري :نوع درس

2:تعداد واحد

32:زمان درس 
ساعت 

مبانی :  پیشنیاز
جامعه شناسی 

: نام درس

جامعه شناسی ارتباطات: به فارسی

:ادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو ق: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با شناخت نقش ، وظایف ،  کارکردها، شیوه هاي ارتباط ، مهندسی افکار اجتماعی ،سبک زندگی ، هویت، نظریات ارتباطی و 
گروههاي دومین ،گروه هاي ( شیوه هاي تبلیغ ،ترغیب و اقناع و ارتباط آن با مباحث اساسی در حوزه آموزش و پرورش 

خانواده ، اجتماع و گروههاي کوچک دوستان و شبکه هاي اجتماعی ،سیاست ( و جامعه )...همساالن و گروههاي مرجع و
گزاري ها و توسعه ملی و همچنین تحول و شکل گیري رفتار و شخصیت دانش آموزان را مورد شناسایی و تحلیل قرار داده و 

زندگی یا آموزشی و اجتماعی محل خدمت خود ارتباط آن با نیاز هاي فعلی یاد گیرند گان یا مراجعان در موقعیت هاي واقعی 
.را گزارش نمایند 

با آشنایی نسبت به نقش ، کارکرد الگوهاي ارتباطی و آسیب ها و فواید رسانه ها چگونگی ساخت و پدیدایی نظام ارتباطی 
یرند گان و نقش رسانه هاي ،کارکرد ها  و نقش رسانه ها را در امور اجتماعی تحلیل نمایند و با درك نیاز هاي روز مره یاد گ

ارتباطی در رفع این نیاز ها ، متناسب با این نیاز ها خدمات راهنمایی ، مشورتی ، مشاوره اي و الگو هاي عملی و کاربردي را به 
.دانش آموزان یا مرجعان در موقعیت هاي واقعی و ملموس آموزشی و زندگی فردي و اجتماعی  خود طراحی و ارائه نماید

گی شایست
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:اساسی

Ck&pck
&1- 2کد 

3-3&4-
3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

نظریات 
ارتباطی 
اجتماعی

در موردمباحث اساسی نظریات 
ارتباطی اجتماعی صرفاً اطالعات 
ارایه شده را جمع آوري و بدون 
ارایه تحلیل حاصل از مقایسه آنها، 

.آن را گزارش نموده است

موضوعات اساسی نظریات 
اجتماعیرا مورد مقایسه ارتباطی

قرار داده و یافته هاي خود را 
در قالب یک گزارش منسجم 

ارایه نموده است

مباحثاساسی نظریات ارتباطی 
اجتماعی، تفاوت وتشابه مفاهیم 
ورابطه آنها با یکدیگررا مورد 
مقایسه و ارزیابی قرارداده و 
دالیل خود را در قالب یافته ها 
به صورت یک گزارش منسجم 

.ارایه نموده است

رسانه هاي 
نوین ارتباطی

درمورد رسانه هاي نوین ارتباطی 
اطال عات ارائه شده را "،صرفا

جمع اوري  کنندو بدون تحلیل  
.آنها را گزارش نمایند

رسانه هاي نوین ارتباطی ،در 
عصر اطالعات را با دوران 
شفاهی و دوران مکتوب را در 

قالب یک گزارش منسجم  
.نمایند مقایسه

رسانه هاي نوین ارتباطی، در 
عصر شفاهی ، مکتوب  و 
عصراطالعات و ارتباطات را با 
هم  از لحاظ تفاوت و تشابه 
مقایسه ودر قالب یک گزارش 

.منسجم ارائه نمایند 

اطال "درمورد فضاي مجازي ،صرفافضاي مجازي
عات ارائه شده را جمع آوري کنند 

ش و آنها را بدون تحلیل گزار
.نمایند 

در موردفضاي مجازي ،اطال 
عات ارائه شده را جمع آوري 
کنند و آنها را در قالب یک 

.گزارش با هم مقایسه نمایند 

درمورد ، فضاي مجازي اطال 
عات ارائه شده را جمع آوري 
کنند و آنها را باهم از لحاظ 
تفاوت و تشابه در قالب یک 
گزارش منسجم  تحلیل ومقایسه 

.نمایند 

شگرد ها و 
الگوهاي 
رسانه اي

صرفاً شگرد ها و الگوهاي رسانه 
اي اطالعات ارایه شده را جمع 
آوري و بدون ارایه تحلیل حاصل از 
مقایسه آنها، آن را گزارش نموده 

.است

موضوعات اساسی نظریات 
ارتباطی اجتماعیرا مورد مقایسه 
قرار داده و یافته هاي خود را 

منسجم در قالب یک گزارش
ارایه نموده است

شگرد ها و الگوهاي رسانه اي را 
مورد مقایسه و ارزیابی قرارداده 
ویافته هاي خود را به صورت 
مکتوب ودر قالب یک گزارش 

.منسجم ارایه نموده است

ضروریات و 
با یسته هاي 

ارتباطی

در موردمباحث اساسی صرفاً 
اطالعات ارایه شده را جمع آوري و 

ه تحلیل حاصل از مقایسه بدون ارای
.آنها، آن را گزارش نموده است

موضوعات اساسی نظریات 
ارتباطی اجتماعی را مورد 
مقایسه قرار داده و یافته هاي 
خود را در قالب یک گزارش 

منسجم ارایه نموده است

مباحث اساسی نظریات ارتباطی 
اجتماعی، تفاوت وتشابه مفاهیم 
ورابطه آنها با یکدیگررا مورد
مقایسه و ارزیابی قرارداده و 
دالیل خود را در قالب یافته ها 
به صورت یک گزارش منسجم 



228

.ارایه نموده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
نظریه هاي ارتباط اجتماعی : فصل اول

:گروههاي اجتماعی : بخش اول
این زمینه تعریف گروه و گروههاي اجتماعی و کارکرد رسانه ها در-

دید گاههاي فردیناند تونیس ، اجتماع و جامعه -

دید گاههاي گابریل تارد ،همگان و توده -

نظریات گوستابلون و انبوه خلق-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1-

مطالعه متون و منابع معرفی شده )2-

ندارد : فعالیتهاي عملکردي 
نظریه هاي ارتباطی : خش دومب

نظریه تزریقی-

نظریه تاثیرات محدود یا دو مرحله اي -

نظریه استحکام -

نظریه برجسته سازي -

نظریه وابستگی -
نظریه نیاز جویی -
نظریه حاکم بودن اندیشه حاکم -
نظریه اقتصاد سیاسی -
نظریه صنعت فرهنگ و فرهنگ توده -

نظریه وساطت -
یه امپریالیسم فرهنگی نظر-
نظریه کاشت -
نظریه مارپیچ سکوت -
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:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
هاي جمعی ومجازي مورد ارزیابی قراردهنددانشجویان می توانند کاربرد نظریات ارتباطی را در اخبار و برنا مه هاي رسانه

رسانه هاي نوین ارتباطی:فصل دوم
رادیو و تلویزیون: بخش اول 

سیرتحول ارتباطات جمعی در جهان و ایران -
عکاسی  وتولدهنر هاي تجسمی-
)کهکشان  مارکنی( دوران رادیو-
کارکرد هاي رادیو-
ویژگیهاي رادیو-
)الکترونیکعصر ارتباطات( تلویزیون -
کارکرد هاي تلویزیون -
ویژ گیهاي تلویزیون -
تلویزیون  و رسانه هاي جهانی-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
را تهیه نمایند ودر کالس .رتباطات جمعی نظیر رادیو و تلویزیون مشخص کنند دانشجویان می توانند نموداري از سیر تحول ا

.عالوه براین مشخصات  رسانه هافوق و خصوصیات آنها را با هم مقایسه کنند.نصب کنند 
ماهواره ها و شبکه هاي جهانی: بخش دوم

پیدایش و اهداف فراملی-
فضایی با مرزهاي شیشه اي -
اره فرهنگ در عصر ماهو-
آسیب ها وپیامد هاي منفی ماهواره ها-
چالش هاي فقرا و اغنیا-
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:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

:فعالیتهاي عملکردي 
اي جهانی و نیات گردانندگان و فلسفه بکار گیري دانشجویان می توانند گزارشی از اهداف و عملکرد هاي یکی از شبکه ه) 1

.این شبکه ها در کشور هاي در حال توسعه را مورد نقد قرار دهند

فضاي مجازي: فصل سوم 
اینترنت اوج دهکده جهانی : بخش اول  

ویژگیهاي اساسی دوران اینترنت-
اینترنت و تغییرات اجتماعی -
اینترنت و انقالب آموزشی -
مجاري فضاي-
اینتر نت و فضاي عمومی -
پیدایش جامعه اطال عاتی-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
دارس هوشمند در کشور را بررسی وتحلیل دانشجویان می توانند کیفیت و مکانیزم عملکرد  سیستم آموزشی چند رسانه اي م

.قرار دهند 
بازي هاي رایانه اي و تلفن همراه:بخش دوم 

ماهیت و تاریخچه بازیهاي رایانه اي -

فواید بازیهاي رایانه اي -

آسیب هاي بازي هاي رایانه اي -

آسیب هاي تربیتی و اخالقی بازیهاي رایانه اي -

آسیب هاي تحصیلی بازیهاي رایانه اي-
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آسیب هاي خانوادگی بازیهاي رایانه اي -

بازیهاي رایانه اي ایرانی-

تلفن هاي همراه ، اوج فردیت و جدایی-

تجاوز به حریم خصوصی افراد و بی ارزش شدن این مهم -

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: لیتهاي عملکرديفعا
اهداف آشکار و پنهان شرکت هاي چند ملیتی نظیر تایم )مالتی مدیا( دانشجویان می توانند با تهیه سی دي هاي چند رسانه اي)1

.وارنر وسایر شبکه هاي اجتماعی صهیونیستی و امپریالستی را در کالس تجزیه و تحلیل نمایند
شبکه هاي اجتماعی:بخش سوم  

هیت و چیستی شبکه هاي اجتماعیتعاریف ،ما-
:ویژگی هاي شبکه هاي اجتماعی-

اهداف وعملکرد هاي شبکه اجتماعی-
نسل بندي و انواع شبکه هاي اجتماعی-
معروفترین شبکه هاي اجتماعی-
تهدیدات شبکه هاي اجتماعی-
دیدگاههاي علمی در باره شبکه هاي اجتماعی-
انونشبکه هاي اجتماعی از نگاه ق-
تاثیر شبکه هاي اجتماعی مجازي بر افکار عمومی-
شبکه هاي اجتماعی و سبک زندگی-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
بازي هاي شبکه اي مطرح و پر طرفدار در اینتر نت و یا تلفن "ن پیام هاي تحلیل محتواي آشکار یانها"دانشجویان می توانند با 

همراه  را مورد نقد و بررسی قرار دهند ودر کالس درس آن را ارائه نمایند 
وبالگها پتانسیل هاي فرد: بخش چهارم  
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ارتباطی تخصصی و برابر -
آزاد سازي تخیل -
تبادل تجربیات -
نهاتبادل آرزوها و آرما-
آزاد سازي غرایز-
طلوع فردیت-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
ایها را  تجزیه و دانشجویان می توانند گزارشی از وبالگهاي موفق در جذب مخاطب را مورد بررسی قرار دهند و  دالیل موفقیت 

تحلیل نمایند 

شگرد ها و الگوهاي رسانه اي : فصل چهارم 
هویت و رسانه ها :بخش اول 

مفهوم هویت فرهنگی-
انواع هویت فرهنگی-
عوامل موثر در شکل گیري هویت-
جهانی شدن و هویت فرهنگی -
تعارض سنت و مدرنیته -
نظریه نا هماهنگی شناختی-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
رسانه هاي جمعی وشبکه هاي مجازي در جهت ....) فیلم ، سریال، تبلیغات ، تیزرها و کلیپ هاو(تحلیل محتواي  برنامه  ها)1

یرانی اسالمی ما انطباق یا عدم انطباق با هویت ملی و ا
اقناع قله ارتباطات انسانی: بخش دوم  

تبلیغ ، ترغیب و اقناع -
تعریف تبلیغ ،ترغیب و اقناع -
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عناصراقناع -
منبع پیام -
عوامل موپر در متقاعد سازي منبع پیام-
مقبولیت یا اعتبار منبع پیام -
جذبه و گیرایی-
محتوي پیام -
سبک ساماندهی پیام-
متقاعد سازي موثر بر اساس مخاطب -
کدام پیام اثر بخش تر است -
کانال پیام -
ابعاد اقناع -

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
از شیو ه هاي اقناع رسانه ها و یا شیوه ها و شگرد هاي اقناع دانش آموزان و ارائه در دانشجویان می توانند با تهیه گزارشی 

.کالس درس دانشجویان را با این شگرد کاربردي آشنا نمایند 
مهندسی افکار عمومی  و توسعه اجتماعی اقتصادي: بخش سوم 

رسانه هاي جمعی و نفوذ در افکار -
ماهیت افکار عمومی -
افکار عمومی شکل گیري -
افکار عمومی صداي خاموش جامعه -
تفاوت افکار عمومی و احساس جمعی -
انواع افکار عمومی -
منشاء افکار عمومی -
نفوذ در افکار عمومی -
ویژ گیهاي افکار عمومی -
نوسازي ، مشارکت و توسعه ملی با رسانه ها-

:فعالیتهاي یادگیري
اسخ به پرسشهاي مطرح شدهمشارکت در بحث هاي کالسی و پ)1
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مطالعه متون و منابع معرفی شده )2
: فعالیتهاي عملکردي 

دانشجویان می توانند بااستفاده از نظریات ارتباطی فصل سوم نظیر مارپیچ سکوت و کاشت ،شیوه هاي هدایت افکار دانش 
.وطه و دانشجویان  گزارش کنندو تاپیر آن را در کالس درس به استاد مرب.آموزان کالس خود را تمرین نمایند 

تبلیغ سبک زندگی و افق فرهنگی : بخش چهارم 
تعریف سبک زندگی و انواع آن -
دید گاه کار کرد گرایی -
صنایع فرهنگی و فرهنگ توده -
زمینه فرهنگی و فرهنگ جمعی-
سبک زندگی و هویت-
سبک زندگی مدرن و سنتی-
فرهنگ و ارتباط -
و تلویزیوننقش فرهنگی رادیو -
فرهنگ و تکوین ذهن-
فرهنگ و شخصیت  -
مهندسی فرهنگی -

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
ري اسالمی  را انتخاب کنند و سبک زندگی اي دانشجویان می توانند گزارشی از سریال هاي در حال پخش  در سیماي جمهو)1

.که در این سریال تبلیغ می گردد را مورد نقد و بررسی قرار دهند

ضروریات و بایسته هاي ارتباطی:فصل پنجم 
سواد رسانه اي:بخش اول 

سواد رسانه اي -

اصول و مبانی سواد رسانه اي -

ضرورت سواد رسانه اي-

آداب ارتباط با رسانه -
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اجتماعی اعتماد-

اعتماد رسانه اي-

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
فتاري مشخص نمایند که رسانه ها چگونه مدلهاي ارزشی و ر"پیامهاي رسانه اي"دانشجویان می توانند با تهیه گزارشی از)1

.قدرتمندي خلق می کنند ،دانش و درك ما را ازجهان پیرامون شکل می دهند و اهداف خاصی را دنبال می کنند
اخالق رسانه اي:بخش دوم  

اخالق، رسانه ها و رسالت آنها-
مقررات اخالقی  در رسانه ها -
ابعاد اخالق رسانه اي-
اینترنت ،اخالق و کودکان-
حرفه اي اخالق ارتباطیآیین نامه -

:فعالیتهاي یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسشهاي مطرح شده)1
مطالعه متون و منابع معرفی شده )2

: فعالیتهاي عملکردي 
نه ها را در دانشجویان می توانند با تهیه گزارشی از رعایت اخالق حرفه اي یا عدم پایبندي به رعایت اخالق حرفه اي در رسا
.کالس ارئه نمایند ویا اصول اخالق نظري وعملی در اسالم را در کالس شرح دهندو حقوق مخاطبان را گوشزد نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آ موزشی نیازمند استفاده از شیوه هاي ارائه مستقیم مباحث نظري به 

انجام فعالیت هاي عملکردي براي . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است 
درك عمیق ، یادگیري بهتر و بکار گیري آموخته ها در موقعیت هاي واقعی آموزشی و انجام راهنماییی و مشاوره نیز،مستلزم 

براي یاد گیري غیر مستقیم دانشجویان باید به مطالعه فردي و درك .ی باشد مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها م
.شناختی از موقعیت هاي گو ناگون زندگی واقعی ، به این هدف نایل گردند

منابع آموزشی. 4
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: منابع اصلی
انتشارات اطالعات:تهران.جامعه شناسی نوین ارتباطات ).1391.(ساروخانی، باقر-

انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. وسایل ارتباط جمعی).1386.(معتمد نژاد، کاظم-

:منابع فرعی
انتشارات اطالعات:تهران).اصول و مبانی(جامعه شناسی ارتباطات)1393.(ساروخانی، باقر-
11واحد کاربردي -دانشگاه جامع علمی.ناشر فارسیران :تهران.اصول و مبانی ارتباطات)1389.(گودرزي فراهانی، ابراهیم -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره15به میزان ) باز پاسخ،بسته پاسخ، چندگزینه اي و یا ترکیبی(آزمون مباحث نظري: ارزشیابی پایانی
نمره2عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده کالسی: ارزشیابی فرآیند

نمره3رديعملک) فعالیت(مجموعه تکالیف:ارزشیابی پوشه کار
. ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول نیمسال،تکالیف عملکردي و آزمون پایان نیمسال انجام می شود

.مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(مبناي ارزیابی تکالیف
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»زبان تخصصی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
وم اجتماعی شامل حوزه هاي تخصصی جامعه شناسی، مردم شناسی، انسان شناسی و علوم رسانه می باشد که دامنه گسترده عل

این علوم پهنه وسیعی از مسائل اجتماعی روز را از موارد محلی، ملی ، جهانی . اي  از مباحث علمی را به خود اختصاص می دهد
یرد و آنچه که مشخص است خاستگاه علوم اجتماعی به معناي امروزي، کشورهاي و همچنین چالش هاي آینده را در بر می گ

.انگلیسی زبان می باشند به همین دلیل آشنایی دانشجویان به این زبان تخصصی ضروري می باشد
مشخصات درس

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

.ندارد: پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

زبان  تخصصی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تقویت دانشجویان جهت استفاده از چهار مهارت درك مطلب 2هدف کلی از ارائه درس زبان تخصصی 

، گوش دادن، صحبت کردن و نوشتن جهت تعامل از طریق صحبت کردن و نوشتن و شرکت )خواندن(
ر بحث هاي جامعه شناسی در کنفرانس هاي بین المللی و همچنین نوشتن مقاله هاي علمی و گفتگو د

.از طریق سیستم هاي مجازي می باشد
که یکی از زیر نظام هاي سند تحول بنیادین آموزش و ) 1391(بر اساس سند برنامه درسی ملی 

. تباطی و خودباورانه صورت می گیرداست، آموزش زبان انگلیسی از طریق رویکرد ار) 1390(پرورش 
بنابر این چهار مهارت زبان آموزي انگلیسی طی دوره متوسطه اول و دوم  در دانشجویان از قبل تقویت 

شده است و ادامه آموزش با استفاده از رویکرد ارتباطی  سبب پایداري چهارمهارت زبان آموزي 
. دردانشجویان می گردد

3ح سط2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

آشنائی با تلفظ لغات درك مفاهیم
تخصصی

درك مفهوم لغات 
تخصصی

یادگیري مفهوم لغات 
.تخصصی د رجمالت

یادگیري لغات 
و مفاهیم 
تخصصی 

Glossory

آشنایی با متون 
.تخصصی انگلیسی

ترجمه لغات و 
جمالت از 
فارسی به 

انگلیسی

ادآوري ساده گرامر و ی
ساختار جمالت انگلیسی

یادگیري مفاهیم لغات 
تخصصی اولیه د رلیست 

Glossory

ترجمه فارسی به انگلیسی 
.متون
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
:فصل اول
Society -

Social order–
:فصل  دوم

Social change -
Social meaning-

:فصل سوم
Social inequality -

Social  norms -
:فصل چهارم

Gender -
Ethnicity -
:فصل پنجم

Research method-
:فصل ششم
Deviance -

Media and culture -

:فصل هفتم
Health and illness -

:فصل هشتم
آشنایی با جامعه شناسان کالسیک مانند مارکس، دورکیم، مارکس وبر، تالکوت پارسونز

شی پیشنهاديمنابع آموز. 3
پیام نور. 2زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ). 1388. (غالمرضا،  خلیلی، حسن، رحیمی، عبدالعلیارجمندي،-

English Reference
-McAllister, I., Dowrick, S. and Hassan, R. (eds) (2003) Cambridge Handbook of Social

Sciences, South Melbourne, Cambridge University Press.
Fulcher, J. & Scott, J. (2003) Sociology, 2edn, Oxford: Oxford University Press.-

-Giddens, A. (2006) Sociology, 5th edn, Cambridge: Polity Press.
Macionis, J.J. & Plummer, K. (2005) Sociology: A Global Introduction, 3edn, Harlow:

Prentice Hall.
Jureidini, R& Pool, M. (eds) (2003) Sociology: Australian Connections. 3rd edn, Sydney:
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Allen& Unwim.
Van Krieken, R., Smith, P., Habibis, D., Smith, P., Hutchins, B. Haralambos, M., &
Holborn, M.(2006) Sociology: Themes and Perspectives, 3rd, Australian edn, Frenchs

Forest: Pearson Education.
McAllister, I., Dowrick, S. and Hassan, R. (eds) (2003) Cambridge Handbook of Social

Sciences, South Melbourne, Cambridge University Press.
Elsevier articles in following address: www.elsevier.com/journals

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
:تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-

آشنایی دانشجویان با اصطالحات علوم اجتماعی تخصصی نسبتا پیجیده و استفاده از این اصطالحات در درك خواندن، گوش 
.سبتا سادهدادن به مباحث علمی علوم اجتماعی، و ارائه پروژه به صورت شفاهی و نوشتن مقاله هاي ن

است و ارائه خالصه اي از مطالب آن به (TED)تماشاي فیلم هاي سخنرانی هایی که مربوط به علوم اجتماعی درسایت تد 
).از نمره پایان ترم% 5(صورت شفاهی 

).از نمره پایان ترم% 20(ارائه یک مقاله نسبتا ساده به زبان انگلیسی 
:ارزشیابی تکالیف

بخش اول از طریق امتحان کتبی در خصوص درك خواندن متون علوم : ن درس داراي چند بخش می باشدنحوه ارزشیابی ازای
و بخشی %)20(، بخش دوم شامل گوش دادن به یک سخنرانی ساده و در پایان پاسخ به سواالت پرسشنامه %)50(اجتماعی

%).10(دیگر نحوه شرکت دانشجویان در مباحث ساده علوم اجتماعی 
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»تاریخ عمومی«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
آموزش تاریخ به مفهوم شناخت چگونگی پیدایش و تحول انسان و جوامع بشري و آگاهی بر احوال  و سرگذشت جوامع و اقوام 

موزش تاریخ را در آنچه مطالعه و آ. جهان براساس منابع تاریخی شامل مکتوبات ، محسوسات، منقوالت و معقوالت می باشد
کشور اسالمی  ایران  ضروري می نماید ، مطالعات  و پژوهش  هاي نو  جهت بازشناسی  ارزش هاي مادي و معنوي  برآمده  از 

در کلیت تاریخی بایستی نگاهی  به تحوالت تمدنی و فرهنگی جهان  و تاثیر و تاثر . فرهنگ و تمدن ایران و اسالم می باشد 
تمدنی و فرهنگی  ایران اسالمی داشت تا  با تقویت  حس کنجکاوي و دقت علمی و ایجاد عالقه به تفکر آن  بر حوزه هاي 

تاریخی، گذشته را چراغی  فرا راه نسل  کنونی قرار داد و در پرتو  آن زمینه هاي فرهنگی ، سیاسی  ،اجتماعی و اقتصادي را 
.براي  پیشرفت و تکامل  این سرزمین  را فراهم  آورد

مشخصات درس
نظري: نوع درس

واحد2: تعداد واحد
ساعت32:  زمان درس

ندارد:پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

تاریخ عمومی : نام درس
General history

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اي آشنایی با موضوعات تاریخی  مربوط به  سه حوزه تمدنی ایران ، این درس دانشجو مقدمات الزم بربا مطالعه

اسالم و جهان را به دست آورده و ضمن  آشنایی با تحوالت تاریخی  و نوع مطالعه و پژوهش در تاریخ  به  
دانشجو  پس از گذراندن این درس خواهد توانست نوع . توصیف ، تحلیل و تبین پدیده هاي  تاریخی  بپردازد

.باط و تاثیر پذیري حوزه هاي تمدنی را به روش مطالعه تطبیقی  بیاموزدارت

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
:شایستگی اساسی

PK 3-2&2-2کد
PCK 2- 3کد

کلیات و 
مبانی تاریخ 
تمدن و 

فرهنگ

شناخت کلی  تمـدن هـا و   
حکومت هاي شکل گرفته 
در ایران و جهان باستان  و 

ل ایـن  نقش اسالم در تحو
حوزه ها

فهم و  تشریح نظریه هاي 
مربوط به تـاریخ جهـانی و   
توصــیف چگــونگی شــکل 
گیري تمدن هاي ایـران و  

اسالم  

نقد و ارزیابی  داده هاي 
تاریخی و امکان  ارتباط آن  

با مسائل فرهنگی و اجتماعی 
روز  براساس مقایسه و پدیده 

هاي  تاریخی 
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ي درس و ساختار آنهاي یادگیري، محتوافرصت. 2
آشنایی با جغرافیاي تاریخی ایران: فصل اول

حدود فالت ایران -
ایران پیش از ورود آریایی ها-
ایالم ، کاسی ،کوتی ،لولوبی، سکا ، مانا: تمدن هاي ایران پیش از  آریاییها-
علت مهاجرت آریایی ها -
جامعه آریایی و ساخت اجتماعی آن-
تشکیل اتحادیه  آریایی ها و روابط آنان با تمدن هاي همسایه-
مادها و شیوه حکومت آنان       -
دین ،خط و زبان،آثار مهم:تمدن و فرهنگ مادها -

امپراتوري هاي ایران پیش از اسالم:  فصل دوم

هخامنشیان و تشکیل نخستین  امپراتوري ایرانی-
.دین، خط و زبان ، طبقات اجتماعی ، ساخت حکومت ، آثار تمدنی مانند تخت جمشید:تمدن و فرهنگ هخامنشیان -
جنگ هاي ایران و یونان ، تاثیر ات تمدن یونان بر ایران: ایران و یونان -
سلوکیان و تمدن آنان-
اشکانیان و تمدن و فرهنگ آنان-
ساسانیان و سیاست تمرکز دینی و سیاسی-
ایران و روم-
ختار اجتماعی و طبقات ، آثار تمدنی ،خط و زبانساخت حکومت ، سا-
اعراب و ایران  و ورود اسالم-

اسالم و اعراب: فصل سوم
وضع جغرافیاي طبیعی ،انسانی و اجتماعی شبه جزیره عربستان  -
ظهور اسالم -
دوران اسالم در مکه ، هجرت و تاثیر  سیاسی و اجتماعی آن-
تین نظام نامه سیاسی و اجتماعیجامعه نخستین اسالمی و شکل گیري نخس-
جنگ هاي  پیامبر و کفار و نتایج آن-
رحلت پیامبر و حوادث پس از آن-
خالفت راشدین ، اموي و عباسی -
)ع(امامت و زندگانی  سیاسی و اجتماعی  ائمه -

ایران اسالمی: فصل چهارم
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برخورد ایرانیان با اسالم-
ویژگی هاي تمدن اسالمی-
مات متقابل  اسالم و ایرانخد-
اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادي ایران  در  دوقرن اول هجري-
طاهریان ،صفاریان، سامانیان ، آل بویه ،آل زیار: تشکیل نخستین حکومت ها در ایران اسالمی-
غزنویان ، سلجوقیان،خوارزمشاهیان: ورود ترکان و تشکیل حکومت هاي ترك تبار -
شعر و نثر پارسی ، فلسفه و علوم اسالمی، تصوف و عرفان : و فرهنگ ایران از  ورود اسالم تا حمله مغولتمدن-

اسالمی دانشمندان ایرانی
.و ایران) ع(امام رضا-

اروپا در قرون وسطی و جدید:  فصل پنجم
مسیحیت  و نقش آن در زندگی اجتماعی  اروپا-
اروپا        فئودالیسم و نقش آن در زندگی اجتماعی-
جنگ هاي صلیبی ، علل و نتایج-
رنسانس و عوامل تشکیل دهنده آن-
دانشمندان ، علوم ، فلسفه ، تجارت ، ادبیات و هنر : تمدن و فرهنگ اروپا در قرون وسطی و جدید-

ایران از  حمله مغول تا برآمدن صفویان:  فصل ششم
دالیل حمله مغوالن و نتایج آن-
نیان و ساختار سیاسی و اجتماعی آن تشکیل حکومت ایلخا-
اشفتگی سیاسی و اجتماعی ایران پس از ایلخانان  و دالیل آن-
تیموریان و اقدامات آنان-

علم ، تصوف و تشیع، دانشمندان و شعرا ، معماري و هنر: فرهنگ و تمدن ایران در این دوران
ایران از دوران صفویه  تا  قاجار:  فصل هفتم

یاسی و رسمیت تشیعصفویان ،تمرکز س-
ایران و عثمانی-
روابط صفویان با اروپا-
فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویان، هنر و معماري، دین،بازار و تجارت ، صنایع و ادبیات-

افشاریان ، نادر شاه و اقداماتش، حمله به هند ، جانشینان نادر-
زندیان ، کریم خان و اقداماتش، جانشینان کریم خان-
اجتماعی ،اقتصادي ،سیاسی و فرهنگی ایران در این دورانساختار  -

جهان در دوره معاصر: فصل هشتم
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انقالب فرانسه-
انقالب صنعتی اروپا و نتایج آن-
استقالل آمریکا-
جنگ جهانی اول ،نتایج جنگ-
جنگ دوم جهانی و نتایج آن -
جنگ سرد و دنیاي دوقطبی-
تمدن و فرهنگ اروپا در دوره معاصر-

ایران در دوران قاجار و پهلوي: همفصل ن
تاسیس حکومت  قاجار-
جنگ هاي ایران و روس و نتایج آن-
عصر ناصري و اقدامات امیر کبیر-
علل و نتایج: مشروطیت-
فرهنگ و تمدن ایران در دوره قاجار ، ادبیات، طبقات اجتماعی، بازار و تجارت ، روابط خارجی-
سقوط قاجار و دالیل آن-
و اقدامات اورضا شاه پهلوي -
دوران محمد رضا  شاه  -
مرداد28ملی شدن صنعت نفت و کودتاي -
)ه-ر(خرداد و آغاز نهضت اسالمی  به رهبري امام خمینی 15قیام -
دوران نخست وزیري هویدا و اقدامات ساواك-

انقالب اسالمی: فصل دهم
علل پیروزي انقالب اسالمی-
حوادث سالهاي اول انقالب اسالمی-
لی عراق علیه ایران ، هشت سال دفاع مقدسجنگ تحمی-
ایران پس از جنگ تحمیلی-
استقالل سیاسی ،فکري و اقتصادي: دستاورد هاي انقالب -

راهبردهاي آموزش و یادگیري
:منابع آموزشی و پیشنهادي. 4

. ، تهران ، نشر نی،ایران بین دو انقالب ، ترجمه احمد گل محمدي و ابراهیم فتاحی) 1377(آبراهامیان ، یرواند -
، ترجمه جواد فالطوري و مریم میراحمدي،تهران، انتشارات )جلد2(،ایران در قرون نخستین اسالمی)1369(اشپولر،برتولد -

.علمی و فرهنگی
، تاریخ تمدن از کهن ترین روزگار تا سده ي ما ،ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، انتشارات ) 1366(اس لوکاس، هنري-
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.کیهان
.، ترجمه مهدي سمسار، تهران،انتشارات زریاب)جلد2(، تاریخ امپراتوري هخامنشیان ) 1377(یان، پی یر بر-
.، تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی) جلد3(، دین و دولت در  ایران عهد مغول) 1367و1375(بیانی ، شیرین-
.انتشارات امیر کبیر، تهران ،) جلد2(، تاریخ مردم ایران ) 1367(زرین کوب، عبدالحسین -
.، تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی) جلد3(، روزگاران ایران) 1377(زرین کوب ،عبدالحسین-
.، تهران ، سازمان  چاپ و انتشارات  وزارت فرهنگ  و ارشاد اسالمی) جلد2(، تاریخ سیاسی  اسالم ) 1373(جعفریان ،رسول-
، ترجمه ) حوالت اجتماعی ایران از صفویه تاسالهاي پس از انقالب اسالمیتاریخ ت( ، مقاومت شکننده )1377(فوران، جان -

.  احمد تدین، تهران ، انتشارات  رسا
، خدمات متقابل اسالم و ایران ، تهران ، انتشارات صدرا) 1375(مطهري، مرتضی-
.، تهران ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی) کلیات تاریخ عمومی(ممتحن ، حسینعلی -
.، ترجمه محمود تفضلی ، تهران ، انتشارات امیر کبیر) جلد3(، نگاهی به تاریخ جهان ) 1388(جواهرلعل نهرو، -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-

. گردآوري نمونه هایی از تمدن هاي شکل گرفته در جغرافیاي تاریخی ایران-
.ردهاي حکومت در ایران باستان و ایران اسالمی با استفاده از منابع تاریخیگردآوري و ذکر ساخت و کارک-
.اسالمی و تحلیل تاریخی آنها-مشاهده و تهیه گزارش از هریک از موارد آموخته شده در جامعه و فرهنگ ایرانی-
.تهیه یک نمونه  از اسناد تاریخی و تفسیر آن -
.مورد نظرتهیه یک چارجوب نظري براي تفسیر موضوع -
هر دانشجو به جمع آوري اطالعات تاریخی منطقه  خود می پردازد تا از این طریق در این باره تمرین و جستجوگري -

.البته قبل از شروع به کار استاد در این رابطه راهنمایی هاي الزم را ارائه خواهد نمود. هاي تاریخی را تمرین کرده باشد
ع آوري اسناد و مدارك داراي ارزش تاریخی پرداخته و بتواند  آنها رادر مباحث نظري دانشجو با راهنمایی استاد به جم-

. تاریخ بکار ببرد
البته هدایت گري . دانشجویان به جستجوگري هاي کتابخانه اي در خصوص تاریخ ایران و اسالم و جهان می پردازند-

.استاد محترم ضروري است

:ارزشیابی تکالیف-
نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان :ارزشیابی پایانی

.نمره5به میزان . در صد برنامه درسی پیشبینی شده را شامل می شود40حدودا ):نظري(ارزشیابی میان ترم
نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

یف هر بخش را انجام داده و هفته در ابتداي ترم فایل مربوط براي هر دانشجو در نظر گرفته شده ودانشجو تکال:توجه
تحویل این تکالیف در پایان . آینده آن را در اختیار استاد قرار می دهد وسوابق توسط استاد محترم کنترل و ذخیره می گردد

.ترم پذیرفته نمی شود
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»جغرافیا«سرفصل درس 

:معرفی درس و منطق آن. 1

. کندتبیینزمینها، انسانها و فرایندها را بررويپدیدهانها و پراکندگیمکهايدارد ویژگیسعیکهاستجغرافیا علمی
و آنترکیبیجغرافیا، نگرشعلماصلیویژگی. استقایلخاصاهمیتو محیطانسانبینمتقابلروابطجغرافیا به

شناساندنجغرافیا از طریق.کندمیاستفادهعلمیاز روشمسائلدر حلو همانند دیگر علوماستنمود غالبشناخت
را آموزشاز آنبهینهبرداريو بهرهمحیطحفظصحیحدارد و روشعمومیفرهنگدر اعتاليايعمده، سهممحیط

:دهدزیر پاسخسؤاالتکوشد بهدیگر جغرافیا میعبارتبه. دهدمی
چیز؟چه-

کجا؟-
جا؟چرا آن-

آید؟وجود میبهچگونه-
دارد؟اثراتیچه-
شود؟حفظمحیطکرد تا تعادلبرداريبهرهباید از آنچگونه-

؟؟ کیکسیچه-

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

-: پیشنیاز

جغرافیا:  نام درس

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

.جغرافیا را به عنوان یک رشته علمی تعریف می کند-1
.حوزه هاي مورد مطالعه جغرافیا را معرفی می کند-2
.مهارتهاي الزم در مطالعات محیط جغرافیایی را معرفی می کند-3
.ؤلیت می کندنسبت به حفظ تعادل محیط جغرافیایی احساس مس-4
.نسبت به نعمت هاي خدادادي در محیط جغرافیایی سپاسگزار است-5

:شایستگی اساسی
pck&Ck 1-2کد&

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

جغرافیا،مهارتهاي 
کسب دانش 

جغرافیا،مخاطرات 
محیط ،منابع و انرزي 

محیط جغرافیایی 
ومسئولیت پذیري

با توجه به حوزه هایی 
مطرح شده که 

بصورت نظري با آنها 
آشنا شده و عناصر 
ساختی و کارکردي 

محیط جغرافیایی رابه 
شکل نظري می 

با توجه به حوزه هایی 
که مطرح شده بصورت 
نظري با آنها آشنا شده 

و در سطح عملی با 
توجه به روش هاي 
آموخته شده به جمع 

آوري و تفسیر آنها می 

با محیط راه هاي ارتباط 
جغرافیایی را فرا می گیرد و 

جهت حفظ تعادل محیط 
جغرافیایی داراي نظر علمی 

.و هدفمند می شود



246

.پردازد.شناسد
در شبکه ترسیم شده ساختار برنامه درسی

از مفاهیم و مهارت ها 
ونگرش ها رابطه 
میان حوزه هاي 

طبیعی و (موضوعی 
را  به صورت ) انسانی

موردي نشان داده، و 
شبکه منعکس کننده

تحلیل همه جانبه 
.برنامه درسی نیست

در شبکه رسم شده از 
مفاهیم و مهارت ها و 
نگرش ها رابطه میان 

حوزه هاي 
طبیعی و (موضوعی

را  با توجه به )  انسانی
زیر مجموعه هر یک از 

آن ها نشان داده است

در شبکه رسم شده از 
مفاهیم، مهارت ها و نگرش 
ها ضمن نشان دادن رابطه 

ن حوزه هاي واضحی میا
)  طبیعی و انسانی(موضوعی

به برخی از خالء ها یا 
بدفهمی ها (محدودیت ها 

اشاره ) در درك مفاهیم
.نموده است

موقعیت یادگیري 
تماتیک  

تم انتخاب شده براي 
طراحی  فعالیت 

یادگیري امکان تلفیق 
مفاهیم و مهارت ها و 
نگرش هاي محدودي 

را فراهم می کند

براي تم انتخاب شده 
طراحی  فعالیت 

یادگیري امکان تلفیق 
مفاهیم و مهارت ها و 

نگرش ها در درون 
طبیعی (حوزه موضوعی

را فراهم )  و انسانی
نموده اما نتوانسته پیوند 

میان آن را به صورت 
عمیق و یکپارچه برقرار 

.نماید

تم انتخاب شده براي 
طراحی  فعالیت یادگیري 

امکان تلفیق مفاهیم و 
و نگرش ها در مهارت ها

درون و بیرون حوزه 
) طبیعی و انسانی(موضوعی 

.فراهم کرده است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت-2

: فصل اول
)1(عناصر طبیعی محیط جغرافیایی زندگی من*

پدیده هاي سطح زمین
پدیده هاي اتمسفري زمین

پدیده هاي زیرین زمین
پدیده هاي ماوراء جو زمین
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: فعالیت یادگیري
براي هر نمونـه مصـادیقی بیابنـد و در بـاره آن توضـیح      ) طبیعی(در این بخش الزم است دانش اموزان با توجه به انواع پدیده ها

.دهند

فعالیت عملکردي
و طبقه بندي پدیده ها و تفسیرآنها.مشاهده وتهیه گزارش براي هریک از موارد آموخته شده در محیط جغرافیایی

: ل دومفص
)2(پدیده هاي انسان ساخت محیط جغرافیایی زندگی من*

)تولید،توزیع،مصرف(پدیده هاي محیط اقتصادي
پدیده هاي محیط اجتماعی
پدیده هاي محیط فرهنگی
پدیده هاي محیط سیاسی 

: فعالیت یادگیري
نمونـه مصـادیقی بیابنـد و در بـاره آن توضـیح      براي هر) انسانی(در این بخش الزم است دانش اموزان با توجه به انواع پدیده ها

.دهند

فعالیت عملکردي
و طبقه بندي پدیده ها و تفسیرآنها.مشاهده وتهیه گزارش براي هریک از موارد آموخته شده در محیط جغرافیایی

: فصل سوم 
رابطه متقابل انسان و محیط*

تاثیر طبیعت بر زندگی انسان
تاثیر انسان بر محیط طبیعی

فهوم محیط جغرافیاییم
مفهوم جغرافیا

: فعالیت یادگیري
براي رابطه متقابل این پدیـده هـا هـر نمونـه     ) انسانی وطبیعی( در این بخش الزم است دانش اموزان با توجه به انواع پدیده ها 

.مصادیقی بیابند و در باره این روابط توضیح دهند

فعالیت عملکردي
.ن به کاوش دونمونه از مصادیق رابطه بین انسان ومحیط بپردازند و گزارشی تهیه کنندالزم است هریک از دانش اموزا
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فصل چهارم 
مهارت هاي اولیه شناخت محیط جغرافیایی*

مهارت مشاهده و کشف تفاوتها و شباهتها ي بین پیدیده ها و فرایندها در محیط جغرافیایی
در محیط جغرافیاییمهارت طبقه بندي و تفسیر پدیده ها و فرایندها 

نقشه و کره جغرافیایی و کاربرد آن در شناخت محیط جغرافیایی
موقعیت ریاضی و نسبی پدیده ها در نقشه هاي جغرافیایی

: فعالیت یادگیري
.در این بخش الزم است دانش اموزان با مشاهده دقیق تفاوت و تشابه بین محیط هاي مختلف جغرافیایی را توضیح دهند

مشخصات مشترك نقشه هاي جغرافیایی را توضیح دهنـد و تفـاوت بـین    خش الزم است دانش اموزاندر این ب
.آنها را بنویسند

فعالیت عملکردي
دونمونه از تفاوتهاي بین محـیط هـاي جغرافیـایی را کشـف کـرده و      الزم است هریک از دانش اموزان به کاوش

.درکالس گزارش دهند
تفاوت و شباهت محیط جغرافیایی  محل زندگی خود را با محـیط جغرافیـایی   الزم است هریک از دانش اموزان

.محل زندگی سایر دانش آموزان مقایسه و درجدولی طبقه بندي کرده و به کالس گزارش دهد
.موقعیت محل زندگی خود را در نقشه مشخص کنندالزم است هریک از دانش اموزان

: فصل پنجم 
مخاطرات در محیط زندگی*

مفهوم مخاطره 
انواع مخاطره در محیط جغرافیایی

نقشه پراکندگی مخاطرات در شهر و روستاي محل زندگی
راههاي پیشگیري و مقابله با مخاطرات در محیط زندگی

: فعالیت یادگیري
.وهریک را توضیح دهد.مخاطرات محل زندگی خود را بیان کنددر این بخش الزم است دانش اموزان

کرديفعالیت عمل
الزم است هریک از دانش اموزان به کاوش در کشف مخاطرات جغرافیایی در محل زندگی خود پرداخته و این مخاطرات را طبقه 

.بندي کرده و درکالس گزارش دهد
الزم است هریک از دانش اموزان جهت کاهش مخاطرات در محل زندگی خود راههاي مقابله بـا مخـاطرات را تهیـه و گـزارش     

.دهند
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: صل ششم ف
مخا طرات در سرزمین ما*

در سرزمین ما) طبیعی و انسانی(انواع مخاطره
در سرزمین ما) طبیعی و انسانی(نقشه پراکندگی مخاطرات

در سرزمین ما)  طبیعی و انسانی(راههاي پیشگیري و مقابله با مخاطرات

: فعالیت یادگیري
.وهریک را توضیح دهد.ایران خود را بیان کردهمخاطرات سرزمیندر این بخش الزم است دانش اموزان

فعالیت عملکردي
پرداختـه و ایـن مخـاطرات را    سرزمین ایـران  الزم است هریک از دانش اموزان به کاوش در کشف مخاطرات جغرافیایی در 

.طبقه بندي کرده و درکالس گزارش دهد
خـود راههـاي مقابلـه بـا مخـاطرات را تهیـه و       ان سرزمین ایرالزم است هریک از دانش اموزان جهت کاهش مخاطرات در 

.گزارش دهند

: فصل هفتم 
نعمت هاي خدادادي در سرزمین ما*

منابع اب و خاك
منابع انرزي

معادن
منابع انسانی 

ظرفیتهاي توریستی 
: فعالیت یادگیري

از نظر طبیعی و انسانی منابع خدادادي شهر یاروستاي محل زندگی خود رادر این بخش الزم است دانش اموزان
بیان کند

.منابع خدادادي کشورش را از نظر طبیعی و انسانی بیان کنددر این بخش الزم است دانش اموزان
:فعالیت عملکردي

جمع اوري اطالعات کرده و براي هریک ) طبیعی،انسانی(الزم است هریک از دانش اموزان جهت معرفیمنابع خدادادي کشورش 
.قی را تهیه و گزارش دهداز منابع مصادی

.الزم است هریک از دانش اموزان نقشه پراکندگی منابع خدادادي راتهیه و به کالس گزارش دهند

: فصل هشتم 
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مسایل موجود در محل زندگی من و کشورم*
مسائل ناشی از موقعیت جغرافیایی

مسائل ناشی از اب وهوا
مسائل ناشی از منابع اب
پراکندگی انمسائل ناشی ازجمعیت و

مسائل ناشی ازالودگی محیط زیست
: فعالیت یادگیري

.محل زندگی خود بحث کنند) طبیعی ،انسانی(دررابطه با مسائل جاريدر این بخش الزم است دانش اموزان
.کشور خود بحث کنند) طبیعی ،انسانی(دررابطه با مسائل جاريدر این بخش الزم است دانش اموزان

:فعالیت عملکردي
الزم است هریک از دانش اموزان به کاوش نسبت به مسائل جاري در محل زندگی خود جمع اوري اطالعات کنند وبـه کـالس   

.گزارش دهند
.الزم است هریک از دانش اموزان به کاوش نسبت به مسائل جاري کشور جمع اوري اطالعات کنند وبه کالس گزارش دهند

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

.درس توسط معلم، بارویکرد تعاملی و فرایندي و اکتشافیارائه

منابع آموزشی-4

50اصول و قوانین در جغرافیا،مجله رشد آموزش جغرافیا،شماره )1378(علیجانی،بهلول

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5

زمینه هاي غالب در جغرافیا ي انسانی،موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران) 1374(بهفروز،فاطمه-
مقدمه اي برجغرافیاي تاریخی ایران،دانشگاه اصفهان)1378(بیک محمدي،حسن-
جغرافیا؛ انتشارات دانشگاه تهرانقلمرووفلسفه)1385(پوراحمد،احمد-
28جغرافیا و جغرافی دانان،ترجمه عباس سعیدي،مجله رشد آموزش جغرافیا شماره)1370(جانستون،رونالد-
تهران.تاریخ علم جغرافیا،ترجمه علی اصغر نظري،انتشارات دانشگاه پیام نور) 1376(جیمز،پرستن-
تهران.نشگاه پیام نورپژوهش میدانی در جغرافیا،دا)1374(علیجانی،بهلول-
48شماره.جغرافیا چیست؟جغرافی دان کیست؟مجله رشد آموزش جغرافیا)1377(علیجانی،بهلول-

عمل آزمون مباحث نظري براساس دستورال: ارزشیابی پایانی
. در صد برنامه درسی پیش بینی شده را شامل می شود40حدودا ): نظري(ارزشیابی میان ترم
نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
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»علوم اجتماعیفلسفه معلمی آموزش «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

زم براي احساس تعهد و تالش براي توسعه توان شخصی را فراهم کردن، زمینه الآگاهی معلم از چیستی معلمی و چرایی معلمی
هاي تواند به دانشجومعلم کمک کند تا از سویی به ادراك ارتباطات درونی برنامهاین آگاهی در فرایند تربیت معلم می. کندمی

ري تربیت معلم بدست آورد؛ درسی یک رشته دست یابد و از سوي دیگر فهمی از نواقص آموزش معلمان آینده در فرایندهاي جا
گر هاي رسمی، هدایتهاي درسی و ترمیم و تکمیل آموزشتر موضوعات برنامههایی او را براي فهم عمیقکه چنین شناخت

اي در شغل معلمی اي مناسب براي خودارزیابی جهت ایفاي نقش حرفهتواند زمینههمچنین، این نوع شناخت می. خواهد بود
فلسفه معلمی در واقع تشریح شغل و حرفه معلمی . تر به عرصه اشتغال مدد رساندجومعلم را براي ورود آگاهانهایجاد کند و دانش

هاي حرفه معلمی آگاهی در این درس دانشجومعلم هم بر رسالت. به عنوان یک مسئولیت سازمانی و یک تعهد اجتماعی است
تر شغل آینده چنین سطحی از درك پدیده معلمی، انتخاب آگاهانه. ودشیابد و هم از وضعیت اجتماعی شغل معلمی باخبر میمی

.را نیز درپی خواهد داشت

مشخصات درس
نظري: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت16: زمان درس

ندارد: پیشنیاز
و (انفرادي :نحوه آموزش

با حضور معلمان سرآمد 
)داراي تجربه خاص

فلسفه معلمی: نام درس

در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد : اي یادگیريپیامده/ اهداف
:بود

همچنین، . و توجیهاتی منطقی براي ورود به این حرفه و شغل ارائه کند» کردنمعلمی«تبیینی مدلل از 
تواند برخی از نیازهاي کردن دارد و به استناد آن میاي معلمیتصویري قابل دفاع از آینده شغلی و حرفه

هاي در این درس، دانشجومعلمان با منابع مربوط به تجربه. ساسی یادگیري کنونی خود را اعالم کندا
. دهندهایی از عالقه به تدوین تجارب خود را نشان میشوند و خود بارقهمعلمی گذشتگان آشنا می

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 2-2، 1-2کد&

2-3
PCK 2-3، 1-3کد ،

3-3&3-4

ـ شناخت 
حرفه و 
شغل معلمی 

بیان توانسته است به 
آنچه در درس مجدد

مطرح شده یا در منابع 
. آمده، اقدام کند

کردن به تبیینی از معلمی
شغل سازمانیدر سطح 

دست یافته که داراي 
توجیهات، شواهد و 

تواند استدالل است و می
. مقبول قلمداد شود

می به براي ورود به معل
عنوان حرفه سازمانی و تعهد 

دالیل و توجیهات اجتماعی
ویژه شناسایی و ارائه کرده و 
ضمن قضاوت در باره توان 
خود و نیازهاي آموزشی 

کردن، از تجارب معلمی
دیگران و منابع دیگر بهره 

. گرفته است

شکلی توانسته است بهارزیابی خود 
سطحی به قضاوت و 

هاي بر اساس موقعیت
عمومی عمل معلمان و 

توانسته خود را در نقش معلم 
شغل اي اي دارحرفه
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و ارزیابی 
ها آموزش

براي کسب 
آمادگی 
معلمی 

به استناد وضعیت معلم . انتخاب اقدام کند
آموزش و در سازمان

پرورش و متغییرهاي عام 
زندگی اجتماعی توانسته 
است تبیینی براي معلمی 
کردن به عنوان یک 

. فراهم کندشغل

سازمانی و تعهد اجتماعی
متصور شود و بر آن اساس 

-اي موقعیتنیازهاي حرفه

هاي واقعی را شناسایی و در 
باره توان خود براب ایفاي 

اي قضاوتی مدلل نقش حرفه
کند که از عمق و پوشش 

.مناسبی برخوردار است

انجام 
تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ
حاصل جستجوي در 

دسترس و منابع در 
بازخوانی محدود تجربه 

. شخصی است

هاي ارائه شده در پاسخ
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از 
بازخوانی تجربه خود و 

. شوددیگري دیده می

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

تواي بدیع برخوردار حتی مح
. 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 

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

ــیا ــالم و ارزش ــی و اع بی تشخیص
برنامه درس

سنجش نوع نگـرش و سـطح دانـش مربـوط،    شناسایی انتظارات دانشجویان، 
معرفی برنامه و سرفصل درس، تشریح منطـق درس و کاربردهـاي آن بـراي    
معلمان، معرفی تکالیف عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکـرد دانشـجویان   

. بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

بـراي  » معلـم «شرح معلمی کردن در شرایط امروز ایران و گسـتره مفهـومی   کردن ریح معلمیتشدوم
.معرفی شغل و حرفه

» کردنمعلمی«اي همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه:1تکلیف 
در نهادهاي مختلف جامعه اقدام و نتیجه را در جلسه آینـده بـه کـالس ارائـه     

.کنند

دن بـه عنـوان   کـر تشریح معلمـی سوم
شغل سازمانی

وضعیت : تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس مقررات سازمانی
. کنونی وظایف و اختیارات معلم و سوابق تحولی آن

تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس واقعیات و ضروریات حیات کـردن بـه عنـوان    تشریح معلمـی چهارم
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. هاي اجتماعی معلم و تحوالت آن در ایرانوضعیت کنونی نقش:اجتماعیتعهد اجتماعی
دانشجویان به شناسایی یک فیلم معـرف نقـش معلـم در جامعـه     : 2تکلیف 
.کننداقدام می

کردن در کشـورهاي  سابقه معلمیپنجم
غربی

.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانتشریح نقش
شناسایی یک فیلم معـرف نقـش معلـم در جامعـه     دانشجویان به : 2تکلیف 
.کننداقدام می

کردن در کشـورهاي  سابقه معلمیششم
شرقی

.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانتشریح نقش
دانشجویان به شناسایی یک فیلم معـرف نقـش معلـم در جامعـه     : 3تکلیف 
.کننداقدام می

معلمـان در  ... اي و اي، اجتماعی، فرهنگـی، مشـاوره  هاي مدرسهتشریح نقشخصصیمنطق معلمی در رشته تهفتم
از واقعیـت تـا   : ها در مدارس ایرانرشته تخصصی و چگونگی ایفاي آن نقش

آرمان
معرفــی درس پــروژه پایــانی دوره و تشــریح چگــونگی : فعالیــت خــاص

.هاي کسب شده دوره تحصیلی براي تنظیم آن پروژهساماندهی تجربه

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 1: معلمان سرآمدهشتم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

عمـل سـه تـن از معلمـان سـرآمد را در      دانشجو معلم باید آموزه:4تکلیف 
مکتوب را به مدرس ارائـه  ارتباط با معلمی کردن خود تشریح نماید و گزارش

.کند

حــوزه ) گذشــته(معلمــان ســرآمد نهم
2: تخصصی

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

حــوزه ) گذشــته(معلمــان ســرآمد دهم
3: تخصصی

خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، سوابق شخصی، تحصیالت، مدت
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

حــوزه ) گذشــته(معلمــان ســرآمد یازدهم
4: تخصصی

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 
.کردنمیها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلروش

ــونی(معلمــان ســرآمد دوازدهم حــوزه ) کن
5: تخصصی

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

ــونی(معلمــان ســرآمد سیزدهم مت، شرایط کسب تجربه، سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدحــوزه ) کن
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.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش6: تخصصی

ــونی(معلمــان ســرآمد چهاردهم حــوزه ) کن
7: تخصصی

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

ــونی(معلمــان ســرآمد نزدهمپا حــوزه ) کن
8: تخصصی

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خدمت، محل خدمت، شرایط کسب تجربه، 
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

ــیشانزدهم ــهبررس ــاي مقایس ــل ه اي عم
معلمان سرآمد

ي تشریح آنچـه توفیـق   بررسی عمل معلمی معلمان سرآمد و مقایسه آنان برا
.هاي آن براي معلمان آیندهآنان را سبب شده و آموزه

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
. شـود جانبه دانشـجومعلمان انجـام مـی   هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همهدر این درس، آموزش

کنـد و بخشـی   هاي مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام میتآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی در نوب
کنـد و  دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان سرآمد کنونی، فرصت آشنایی دانشجومعلمان و معلمان سرآمد را فـراهم مـی  

تی، واگذاري معرفـی معلمـان   به تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدای. کندفرصت گفتگوي آنان را ایجاد و آن را مدیریت می
دانشجوي این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شـده بـه مطالعـه    . تواند به دانشجومعلمان واگذار شودسرآمد گذشته می

همچنین، دانشجویان حق دارند بـه طـرح پرسـش بپردازنـد و     . منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
دقیقـه در کـالس درس بـه صـورت     10ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقت قبلـی، تـا   دیدگاهبراي ارائه 

شود که به تشخیص آموزشگر یـا بـه   هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. سازمان یافته ارائه نظر کنند
ند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایـان نیمسـال   توادرخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می

تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط بـه آنکـه   ها میاین قبیل پرسش. شودانجام و ارائه 
.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
الزامی نیسـت؛ امـا آموزشـگر تـالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را         1398تفاده از منبع مکتوب تا سال در این درس اس-

استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشـی بـراي مـدت    . شناسایی و معرفی کند
.مقرر، در همان رشته بالمانع است

هـاي  به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشـانی سـایت  » معلمان سرآمد«ی از همه آموزشگران موظفند منابع و مستندات-
همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوي اجتماعات تخصصی . مفید براي دریافت اطالعات را ارائه کنند

کت، تشـویق  معلمان مخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را براي مشـار 
. کند

تاالر گفتگوي معلمان «اند تمامی دانشجومعلمان را براي عضویت در به بعد موظف1394آموزشگران این درس از سال 
.در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند» آینده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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گیرد که در آن فلسفه معلمی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس : ارزشیابی پایانی
ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس دانشجویان یادگیري

. کنندهاي آموزشگر، ارائه میدرس را بر اساس پرسش
آموزشگر در مواردي که . شودس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارزشیابی انجام تکالیف کال: 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 50: کالسـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در
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

.یت عملیرعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعال

.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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»یاجتماععلومریزي درسی آموزش برنامه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

مند و آموزش نظام. هاي اساسی در آموزش و پرورش نوین است، یکی از فعالیت»فرایند«ریزي درسی به عنوان یک برنامه
هاي عامالن فرایند تربیتی را هدایت توانند فعالیتچنین تدابیري می. گسترده، نیازمند آن است که با اتخاذ تدابیر قبلی همراه شود

ریزي درسی با برنامه. شودریزي درسی نامیده میقعیت تربیتی، برنامههاي معلم و متعلم در موگر فعالیتاتخاذ تدابیر هدایت. کند
-ریز درسی بهرهبرنامه«ریزي درسی هم هاي متمرکز برنامهمعلم حتی در نظام. هاي ضروري معلم استاین معنا، یکی از فعالیت

شود یادگیري استفاده از این پدیده مهم چنین تکلیف و البته چنین اختیاري سبب می. است» ریز درسی اجراییبرنامه«یا » گیر
ریزي درسی براي ریزي درسی یا آشنائی با دانش آکادمیک برنامهدانستن زبان برنامه. حیات آموزشی براي معلمان ضروري گردد

اي در تولید ندارد و مصرف کننده صرف است، ضرورت شود معلم نقش عمدهمعلمان حتی در یک سیستم متمرکز که تصور می
هاي آموزشی متمرکز هم معلم شود و در بسیاري از این سطوح در نظامتعریف می» سطوح مختلف«ارد؛ زیرا برنامه درسی در د
پس معلم به جاي آنکه به حلقه سست زنجیره تعلیم و تربیت بدل شود، باید اتفاقا در نقش . نقش دارد) به شکل فردي یا جمعی(

تبدیل ) برنامه درسی پوچ(» پوچ«تواند به یک پدیده برنامه درسی در دستان معلم می. شودکننده آن ظاهر مقوم برنامه و تقویت
تواند آنچه در مرحله تولید به درستی تدوین شده است، را از دستور کار خارج کند یا به صورت غیر موثر یعنی معلم می. شود

ترین حلقه زنجیره نظام آموزشی تواند به ضعیفمعلم می. تاي معلم اسپرهیز از این دام، یکی از لوازم عمل حرفه. آموزش دهد
هاي دیگران نیاز به همت به بار نشستن تالش. »ترین حلقه آنزنجیر، همانقدر قوت دارد که ضعیف«اند بدل شود و چنانکه گفته

معلمان آینده به دلیل چنین . و دقت معلم دارد تا محرومیت ناشی از حذف آنچه باید آموزش داده شود، بر شاگردان تحمیل نشود
کسب این . ریزي درسی آشنا شوند و بتوانند از فنون آن در عمل بهره بگیرندشرایطی نیاز دارند با مبانی، اصول و مراحل برنامه

براي تحقق دستاوردي، ضروري است . اي معلم در موقعیت مدرسه استمهارت به همراه فهم برنامه درسی، الزمه عمل حرفه
ریزي درسی آشنا هاي برنامههاي درسی و با برخی از اعمال و فعالیتهایی از برنامهن با منابع این حوزه علمی، با نمونهمعلما

تواند به آنان کمک کند تا معلمان آینده در طول دوره چنین شرایطی می. هایی داشته باشندشوند و براي اقدام به آن، تمرین
و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي آموزشی در معرض تجربیات متنوع

. پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشند

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

ریزي درسیبرنامه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: ي یادگیريپیامدها/ اهداف
هاي درسی مصوب، به ریزي درسی اقدام کند و با تحلیل برنامهبه تشریح مبانی، اصول و مراحل برنامه

هاي درسی حادث در ریزي درسی اجرایی دروس اقدام کند و ضمن تشخیص و تبیین انواع برنامهبرنامه
درسی خود براي اداره یک درس را تولید و ارائه کند و به استناد دانش هد بود برنامهمدرسه، قادر خوا

- همچنین، دانشجومعلم ضمن آشنایی با برخی منابع معتبر حوزه برنامه.  معتبر از برنامه خود دفاع نماید

.ریزي درسی، قادر است به شیوه مناسبی دانش خود را در این موضوع به روز کند
3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

ـ فهم 
برنامه و 

ریزي برنامه
درسی

توانسته است به بیان 
تعاریفی از برنامه درسی 

ریزي درسی و برنامه
. اقدام کند

توانسته است به تبیین 
برنامه درسی بر اساس 
متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن اقدام 

شریحی به زبان کند و ت
.خاص خود ارائه کند

توانسته است به شناسایی 
هاي درسی در انواع برنامه

هاي مختلف موقعیت
اي اقدام کند و عوامل مدرسه

گیري هر یک موثر بر شکل
از انواع برنامه درسی را 
تشریح و پیامدهاي آنها را 

. آشکار نماید
نقش 

معلمان در 
ریزي برنامه
درسی

به شرح توانسته است 
آنچه در منابع درس در 
ارتباط با موضوع آمده 

. است، اقدام کند

توانسته است به زوایایی 
هاي معلمان از نقش

توجه دهد که 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 

ري دانشجومعلم براي یادگی
اي اقدام ایفاي نقش حرفه

.کند
انجام 
تکالیف

هایی ارائه شده که پاسخ
حاصل جستجوي در 
منابع در دسترس و 
بازخوانی محدود تجربه 

. شخصی است

هاي ارائه شده در پاسخ
عالوه بر رعایت قواعد 
کلی پاسخگویی 
پژوهشی، سطحی عمیق 
از بازخوانی تجربه دیده 

بیان نهایی شود و می
داراي قابلیت پذیرش 

. است

هاي ارائه شده داراي پاسخ
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
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استزده جلسهمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شان

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگـاه موضـوع و   اول

ایجاد انگیزه جهت پیگیري درس و 
ارزشیابی تشخیصی و اعالم برنامـه  

درس

معرفـی برنامـه و   انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگـرش و سـطح دانـش مربـوط،    
ق درس و کاربردهاي آن بـراي معلمـان، معرفـی تکـالیف     سرفصل درس، تشریح منط

عملکردي و چگونگی ارزیـابی از عملکـرد دانشـجویان بـر اسـاس پیامـدها و سـطوح        
. عملکرد

ریـزي،  دانشجویان درباره مفهوم، ضرورت، انواع، و عوامل مؤثر بـر برنامـه  : 1تکلیف 
.کنندمطالعه و اعالم نظر مکتوب می

، )به عنوان یـک علـم  (ریزي درسی شناسی و شرح گستره موضوعی حوزه برنامهمفهومدرسیریزيتشریح برنامهدوم
ریـزي  هاي درسی و معرفی وضعیت ایران از حیـث برنامـه  تشریح سطوح و انواع برنامه
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و تشـریح  ) ریزي درسی، منابع معتبر و اشخاص مهممشتمل بر نهادهاي برنامه(درسی 
.ریزي درسیرنامهوضعیت چند کشور از حیث جایگاه ب

-هاي درسی که دانشجویان در مدرسه تجربه کرده یا همتایانهایی از برنامهارائه نمونههاها و یادآوري تجربهارائه نمونهسوم

. کنند، و بحث در باره آنها بر اساس تجربه دانشجویانشان تجربه می
ود بـا برنامـه درسـی    از دانشجو خواسته شود تا یکی از تجربیات مواجهه خ:2تکلیف 

اي را یادآوري و آن را روایت و تحلیل کند و بر اسـاس آن تحلیـل بـه معرفـی     مدرسه
.انواع برنامه درسی در تجربه خود اقدام نماید

تبیین نقش معلـم در تحقـق انـواع    چهارم
هاي درسیبرنامه

هـاي آموزشـی و معرفـی عوامـل     هـاي درسـی در نظـام   تبیین سطوح و انـواع برنامـه  
هـاي  هـاي گونـاگون معلمـان در ظهـور شـکل     ریزي درسی و نقشبرنامه) کارگزاران(

.متفاوت برنامه درسی با تشریح وضعیت ایران
ریزي درسی نقـش فعـال داشـته باشـند و     چرا معلمان ایران باید در برنامه: 3تکلیف 

توانند چنین کنند؟چگونه می
ریزي درسی به عنوان عمل تولید برنامه درسی آشکار مشتمل بـر  امهتشریح مراحل برنریزي درسیمراحل برنامهپنجم

شناسی و تعیین منطق تولید برنامه درسـی، تعیـین اهـداف، انتخـاب محتـوا و      موقعیت
هـاي ارائـه   هـاي یـادگیري، شـیوه   دهی محتوا و فرصتهاي یادگیري، سازمانفرصت

برنامه درسی و ) و روابطفضا(هاي یادگیري، زمان برنامه درسی، مکان محتوا و فرصت
.ارزشیابی یادگیري مخاطبان

یابی بـراي  شناسی و منطقموقعیتششم
تولید برنامه درسی

، شناخت )ابعاد مختلف حیات یادگیرنده(مخاطب شناسی مشتمل بر شناختموقعیت
هاي جنبه(، شناخت علم ...)ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و (جامعه 

زندگی در کره خاکی و (محیطی و شناخت زیست) شی مورد تاکید استمحتوایی و رو
) الزامات آن

هایی مطرح شود تا دانشجو به مطالعه مقاالت یا منابع علمی در پرسش: 4تکلیف 
منبع درس ارائه شده، اقدام کند و نتیجه را ) هاي(زمینه موضوع بیش از آنچه در کتاب 

.مکتوب عرضه کند
نسبت آن با اهـداف  آزمون و شرحهفتم

برنامه درسی
. آیداز تمام دروس قبلی به طور کتبی یا شفاهی آزمون به عمل می: آزمون

با اهداف ارتباط دارد، ) برنامه درسی آزمون شده(همزمان، تشریح اینکه چگونه آزمون 
.شودبه طور عملی تبیین می

اعم از مراحل، منابع، انواع (درسی در هنگام تولید برنامهتشریح چگونگی تعیین اهدافتعیین اهداف برنامه درسیهشتم
ها و معرفی انواع الگوهاي انتخاب اهداف، معرفی انواع هدف: ، مشتمل بر)و اصول

ریزي درسی، شرح اصول انتخاب اهداف و معرفی برخی از نقش آنها در فرایند برنامه
. انهاي درسی به تناسب رشته تحصیلی دانشجویاهداف برنامه

هاي یک درس بر اساس تحلیل یک نمونه از اهداف و تبدیل آنها به هدف:5تکلیف 
.اصول تدوین اهداف و ارائه کتبی آن است

ــت  نهم ــوا و فرص ــاب محت ــاي انتخ هاي یادگیري؛ تشـریح انـواع   ها و اصول انتخاب محتوا و فرصتتبیین ضرورت، روشه
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.ر یک در یادگیري شاگردانهاي یادگیري و نقش هتجارب و فرصتیادگیري
شناسایی یک فرصت یادگیري الزم بـراي یـک هـدف و بازسـازي آن در     :6تکلیف 

.قالبی دیگر جهت استفاده شاگردان
هـاي  دهی محتوا و فرصـت سازماندهم

یادگیري
و ) وحدت، مداومت، توالی و تعادل(دهی و معرفی انواع، اصول تشریح ضرورت سازمان

.هاي یادگیري در سطح کالن و خردزماندهی فرصتهاي آن جهت ساروش
تحلیل و ارزیابی سازماندهی یک درس واقعی بر اساس اصول سـازماندهی  :7تکلیف 

.محتوا
و ) سـپهري (هاي ارائه محتـوا در فضـاي واقعـی و فضـاي مجـازي      معرفی انواع روشهاي یادگیري ارائه محتوا و فرصتیازدهم

.آنها بر مخاطبان برنامه درسیاصول حاکم بر هر یک و آثار
تبیین زمان به عنوان عنصر برنامه درسی و اهمیت توجه به آن و تشریح انواع زمان در زمان برنامه درسیدوازدهم

گیـري از  هاي درسی و چگـونگی بهـره  برنامه درسی و اصول تخصیص زمان به برنامه
.زمان برنامه درسی

همـین  (ریـزي درسـی   انتظـار درس برنامـه  هاي موردنسبت زمان و هدف:8تکلیف 
.را تحلیل کنید) درس

، تحلیـل چگـونگی   )فضاي فیزیکی، عوامل فعالیت و روابط بین آنهـا (شرح ابعاد مکان مکان برنامه درسیسیزدهم
هاي مربوط به فهم نسـبت مکـان و   تاثیر مکان بر برنامه درسی و شاگردان و ضرورت

.برنامه درسی
-برنامه درسی آزمون شده و نقش آن در یادگیري و تحقق برنامه درسی آَشـکار، روش ی یادگیري شاگردانارزشیابچهاردهم

ها و مزایا و معایب آنها در ارتباط هاي آزمون و سنجش پیشرفت تحصیلی، انواع آزمون
.با اهداف برنامه درسی

اجراي برنامه درسی در نظام هـاي  پانزدهم
آموزشی

امل موثر بر اجرا، مقاومت، فرهنـگ سـازمانی، مجریـان، اقـدامات     هاي اجرا، عونظریه
شناخت وضعیت، آماده سازي عمومی و اختصاصـی،  : اساسی براي اجراي برنامه شامل

.تدارك نیروي انسانی، هدایت و نظارت
هـایی و بـا چـه    مقاومت معلم در برابر تغییرات برنامه درسی به چـه علـت  :9تکلیف 

ور یابد؟هایی ممکن است ظهشکل
ارزشیابی برنامـه هـاي آموزشـی و    شانزدهم

درسی
مفهوم ارزشیابی برنامه، ضرورت ارزشیابی برنامه، روش هاي ارزشیابی برنامـه، مراحـل   

.ارزشیابی برنامه در نظام آموزشی، بازنگري در برنامه ها

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
شـود؛ هرچنـد کـه در هـر جلسـه درس دانشـجویان       موزشگر انجام میهاي کالس درس با محوریت آدر این درس، آموزش

همچنـین،  . اند بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعـه منـابع بپردازنـد و در مباحـث شـرکت نماینـد      مشارکت دارند و آنها موظف
د بـا درخواسـت تعیـین وقـت     ها یا نتایج حاصل از مطالعات خودانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

شود که به هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. دقیقه در کالس درس به ارائه نظر بپردازند10قبلی، تا 
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تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها می
تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جـایگزین تکـالیف درس   ها میاین قبیل پرسش. شودان نیمسال انجام و ارائه کتبی تا پای

.درصد تجاوز نکند50گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 
منابع آموزشی . 4

س از داوري و تاییـد شـوراي   استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پ. در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است-
.گروه آموزشی 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. ریزي درسیات برنامهمقدم): 1387. (ملکی، حسن

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن ریزي درسی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میارزشیابی پایانی در درس برنامه: ارزشیابی پایانی

. کنندهاي آموزشگر، ارائه میها و تجارب خود از مطالعه منابع و مباحثات 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

.شودارزشیابی نهایی بکارگرفته می
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
: 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: 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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»علوم اجتماعیآموزش در تدریسهبردهاي ار«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اي بر کم هاي معلم حرفهاي است که دراختیار معلم است و شایستگیصههاي آموزش و برنامه درسی، عرآموزش در تمامی نظام
شود تا معلمان به بدیل معلم در آموزش و اختیارات ناشی از آن سبب میفهم و پذیرش این نقش بی. گذاردو کیف آن تاثیر می

در رشته تخصصی، یکی از ابزارهاي آشنایی معلم با راهبردهاي آموزش. مجهز شوند» قابلیت اجتهاد در موقعیت تربیتی«سالح 
مسئولیت معلم براي موثرساختن آموزش، موضوعی . الزم و ضروري براي دستیابی به شایستگی اجتهاد در موقعیت آموزشی است

هاي متنوع و متغییر است که در دیدگاههاي مختلف و متعارض آموزش مطرح است و چنین مسئولیتی را معلمان باید در موقعیت
هاي هاي علمی و از سوي دیگر نیازمند انطباق یافتهبه انجام رسانند که از سویی نیازمند عمل بر بنیاد دانش و یافتهآموزشی

به همین علت، دانش در باره راهبردهاي آموزش و توانایی تبدیل این دانش به عمل در . هاي خاص تربیتی استعلمی با موقعیت
آنچه دانشجومعلمان را براي . معلمان آینده براي هرگونه فعالیت موثر و موفق است» ارابز«ترین هاي آموزشی، ضروريموقعیت

هاي تبدیل دانش آموزش به کند، کسب دانش در باره راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی به همراه قابلیتموثربودن کمک می
در این درس، دانشجومعلمان . ن هنري استهاي شخصی و تواهاي واقعی بر اساس تجربههاي تدریس متناسب با موقعیتروش

شوند و هاي عملی آنها آشنا میبا انواع راهبردهاي آموزش با تشریح مبانی، اصول، مراحل و شرایط بکارگیري راهبردها و نمونه
. کنندتوان و تعهد الزم براي فهم و بکارگیري آن دانش را کسب می

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

یدرسيزریبرنامه: پیشنیاز
یاجتماععلومآموزش

انفرادي: نحوه آموزش

Teaching Strategiesتدریسراهبردهاي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
راهبردهاي آموزش در رشته تخصصی خود ارائه کند و چگونگی تدریس تجربی ازفهمی مدلل و داراي شواهد

هاي خود براي عمل در آن اي را طراحی نماید و از ایدهبر بنیاد یک راهبرد آموزش در یک موقعیت خاص رشته
همچنین، دانشجومعلم در پایان این واحد یادگیري برخی از راهبردهاي آموزش رشته . موقعیت دفاع کند

هاي شناسد و ضمن شناخت برخی منابع معتبر، قادر و متعهد است با بکارگیري روشود را میتخصصی خ
. جستجوي دانش در این حوزه، دانش خود را روزآمد کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
:شایستگی اساسی

PK 3-2&2-2کد
PCK 4-3&3-3کد

ـ شناخت 
راهبردهاي 

آموزش 

توانسته است به بیان 
عاریفی از راهبرد آموزش و ت

معرفی انواع آن اقدام کند 
و شرحی از هر راهبرد به 
استناد منابع درس و 
گفتارهاي کالس ارائه 

. نماید

به تبیین راهبردهاي 
اي بر اساس آموزش مدرسه

متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص 

.نمایدمیخود ارائه

به توسعه دانش مربوط به 
راهبردهاي آموزش با مراجعه 

کند و به منابع دیگر اقدام می
-بر اساس تامالت خود، طبقه

بندي دیگري از راهبردها در 
رشته تخصصی خود تنظیم و از 

.کندآن دفاع می
تولید روش 
بر بنیاد 

هاي آموزه
راهبرد 

توانسته است براي عمل در 
عیت، یک راهبرد یک موق

را معرفی کند و براي دفاع 
از آن، شرح آنچه در منابع 

بر اساس یک موقعیت 
معلم خاص به استناد نقش

تخصصی و رشته
متغییرهاي واقعی موقعیت 

توانسته است خود را در نقش 
معلم تخصصی متصور شود و 

گیري بر آن اساس به تصمیم
هاي واقعی یا در موقعیت
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و مباحث درس در ارتباط آموزش
با موضوع آمده است، مورد 

. استناد است

توانسته یک راهبرد 
متناسب را معرفی کند و از 

اد به منابع آن با استن
مخصوصا منابع خارج از (

و استدالل شخصی ) درس
. دفاع نماید

فرضی اقدام و به عنوان معلم 
اي کند به ایفاي نقش حرفه

اي که راهبردها را به طور گونه
د براي موقعیت فرمنحصربه

خاص تخصصی بکار گرفته 
.است

انجام 
تکالیف

هایی ارائه کرده که پاسخ
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
. استقابل پذیرش

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
:مان یافته استاي آن به شرح ذیل سازمحتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
طرح ضرورت و جایگاه موضوع و اول

ایجاد انگیزه جهت پیگیري درس 
ــالم   ــی و اع ــیابی تشخیص و ارزش

برنامه درس

شناسایی انتظارات دانشجویان، سنجش نوع نگـرش و سـطح دانـش مربـوط،    
بـراي  معرفی برنامه و سرفصل درس، تشریح منطـق درس و کاربردهـاي آن   

معلمان، معرفی تکالیف عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکـرد دانشـجویان   
. بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

تشریح چیستی و چرایـی راهبـرد   دوم
آموزش

هـا  تاکید بر ارتباط(شناسی و شرح گستره موضوعی راهبردهاي آموزش مفهوم
راهبردهـاي آمـوزش در   ، تبیین کارکرد)و تمایزهاي راهبرد آموزش با تدریس

هـاي راهبردهـاي آمـوزش،    بنـدي اي، معرفی انـواع طبقـه  هاي مدرسهفعالیت
. تشریح چارچوب معرفی راهبردهاي آموزش در این درس

اي راهبردهایی که همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسه:1تکلیف 
بـراي پـنج   (شود اقدام نمایند و نتیجه را در جلسـه هشـتم   در کالس ارائه می

بـه صـورت   ) براي پنج راهبرد دسته دوم(و جلسه چهاردهم ) راهبرد دسته اول
به صورت کتبی ارائه ) گانههمه راهبردهاي یازده(شفاهی و در جلسه شانزدهم 

.کنند
مبتنــی بــر  (آمــوزش مســتقیم  سوم

)سخنرانی بهبودیافته
ي، معرفـی  گـذاران، شـرح مبـانی نظـر    تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان

ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه
.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی
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راهبردها اقدام دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط با یکی از : 2تکلیف 
.دهندکنند و آن را در جلسه پنجم نمایش میمی

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان)گفتگویی(آموزش مباحثه محور چهارم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.هانکنونی جایگاه راهبرد در ایران و ج
گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی

.ایران بر اساس مطالعات قبلی
گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش گروه محورپنجم

ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه
.گاه راهبرد در ایران و جهانکنونی جای

گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

نمایش فیلم: فعالیت خاص
ــره ششم ــوزش به ــاوري  آم ــد از فن من

اطالعات و ارتباطات
گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان

ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   ول، زمینهاص
.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

هـاي را  شما براي بکارگیري این راهبرد تصمیم دارید چه کوشش:3تکلیف 
به عمل آورید؟

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش متکی به ظرفیت انتقاديهفتم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گی بکـارگیري در مـدارس   گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـون  : عملی

.ایران بر اساس مطالعات قبلی
ــی   هشتم ــادگیري و بررسـ ــون یـ آزمـ

اي راهبردهاي آموزشمقایسه
.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس

ایجاد فرصت براي گفتگوي جمعی جهت مقایسه راهبردهاي مورد بحـث بـر   
.اساس تکالیف انجام شده

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانش مشاوره محورآموزنهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی

.مطالعات قبلیایران بر اساس
کنند و آن را در دانشجویان به شناسایی یک فیلم مرتبط اقدام می: 4تکلیف 
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.دهندجلسه دوازدهم نمایش می
.گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس: فعالیت خاص

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش شبکه محوردهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   مینهاصول، ز

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی

. ایران بر اساس مطالعات قبلی
ــر راي یازدهم ــی ب ــوزش مبتن ــري آم گی

کالسی
گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      انتشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنی

ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه
.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان

گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی
.ایران بر اساس مطالعات قبلی

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیاناي کوتاههآموزش مبتنی بر بازيدوازدهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
گفتگوهاي گروهی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     : عملی

.عات قبلیایران بر اساس مطال
نمایش فیلم: فعالیت خاص

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیانآموزش مبتنی بر یادداشت تحلیلیسیزدهم
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
هی در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     گفتگوهاي گرو: عملی

.ایران بر اساس مطالعات قبلی
ــی   چهاردهم ــادگیري و بررسـ ــون یـ آزمـ

اي راهبردهاي آموزشمقایسه
.برگزاري یک آزمون از مباحث جلسات گذشته به روش مورد نظر مدرس

گانـه بـر   ایجاد فرصت براي گفتگوي جمعی جهت مقایسـه راهبردهـاي پـنج   
.کالیف انجام شدهاساس ت

ــذاري مســئولیت  پانزدهم ــا واگ آمــوزش ب
تدریس به شاگردان 

گـذاران، شـرح مبـانی نظـري، معرفـی      تشریح سابقه بکارگیري، معرفی بنیان
ها و شرایط بکارگیري، معرفی مدافعان کنونی، تشـریح وضـعیت   اصول، زمینه

.کنونی جایگاه راهبرد در ایران و جهان
در باره امکـان و چگـونگی بکـارگیري در مـدارس     گفتگوهاي گروهی: عملی

.ایران بر اساس مطالعات قبلی
.گزارش نتایج آزمون و اعالم بازخورد مدرس: فعالیت خاص

ــهشانزدهم ــی مقایس ــاي بررس اي راهبرده
آموزش

اي راهبردهاي آموزش بر اساس مبانی نظري، شواهد پژوهشی بررسی مقایسه
.ضعیت آنها در مدارس ایرانو الزامات اجرایی و ارزیابی و
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ارائه گزارش کتبی مقایسه راهبردهـاي آمـوزش   : فعالیت خاص
.توسط دانشجویان

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
آموزشـگر در قالـب   . شـود جانبـه آموزشـگر ـ دانشـجو انجـام مـی      هاي کالس درس با مشارکت همـه در این درس، آموزش
کند و دانشجوي این درس موظـف اسـت بـر اسـاس     معرفی هر یک از راهبردها اقدام میهاي مقرر بهگفتارهاي درسی در نوبت

همچنین، دانشجویان حـق دارنـد   . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
دقیقـه در  10خود با درخواست تعیین وقـت قبلـی، تـا    ها یا نتایج حاصل از مطالعاتبه طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

گـردد و بـه صـورت عملـی در بـاره      در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائـه مـی  . کالس درس ارائه نظر کنند
هـایی مطـرح   حال، در جلسات درس ممکن اسـت پرسـش  درعین. شوداي ایران، بحث و گفتگو میبکارگیري آن در نظام مدرسه

تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها میشود
تواند براي همـه یـا برخـی از دانشـجویان جـایگزین      ها میاین قبیل پرسش. شودبه صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 

.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50اد آنها از تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعد

منابع آموزشی . 4
استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تاییـد شـوراي   . در این درس استفاده از منبع مکتوب الزامی است-

.گروه آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:شود، عبارتند ازستفاده در این درس پیشنهاد میبراي ا1398منابعی که تا پایان سال -

، ترجمه محمود مهرمحمدي و ابزارهایی براي تدریس: الگوهاي یادگیري): 1391. (و هاپکینز، د. جویس، ب؛ کالهون، ا
. سمت: تهران. لطفعلی عابدي

.مهرویستا: تهران. رویکردهاي تدریس): 1390. (و سولتیس، ج. فنسترمیچر، گ
:یمنبع تکمیل

، ترجمه محمدرضـا سـرکارآرانی،   راهبردهایی براي آموزش اثربخش: الفباي مدیریت کالس درس): 1379. (ت. تابر، ر
.مدرسه: تهران

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن ارزشیابی پایانی در درس راهبردهاي آموزش در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی

-ها و تجارب خود از کار عملی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس درس را بر اساس پرسشدانشجویان یادگیري

. کنندهاي آموزشگر، ارائه می
شود و از سوي هاي بخش عملی درس را شامل میارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت: ارزشیابی ضمن نیمسال

گیرد و دستاورد هر دو قسمت بندي اعالم شده انجام میشرفت مناسب یادگیري بر اساس زماندیگر براي اطمینان از پی
.شودجهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته می

آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. نشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کننددهد تا دامصلحت بداند، اجازه می
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: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
درصد امتیاز 30: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس

درصد امتیاز 40: ـ آزمون ضمن نیمسال
درصد امتیاز 30: ـ آزمون پایانی

: نکاتسایر 
: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
.نابع مفیدمطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر م

.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می
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»علوم اجتماعیآموزش طراحی آموزشی در «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي فردي، مندي را طراحی کنند که تفاوت معلمان باید بتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظام
عالیق و روش هاي یادگیري دانش آموزان، و نیز تأثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده وبتواند موفقیت 

این امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی بشناسند و . یادگیرندگان را تضمین نماید
-در چنین شرایطی معلمان به. ن را از مرحله شناسایی مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت هاي واقعی تجربه نمایندبتوانند فرآیند آ

خواهند زد و طرحهاي اثربخشی را براي هاي یادگیري دستجاي اجراي طرح هاي از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت
. تولید خواهند نمودپاسخ به نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد 

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

ریزي برنامه: پیشنیاز
درسی آموزش علوم 

اجتماعی

طراحی آموزشی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
نظام مند براي شناسایی، تحلیل، تصمیم گیري، و ارزیابی مؤلفه هاي طراحی آموزشی را به صورت 

.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 تبیین مساله 
است، اما اطالعات 
جمع آوري شده از 
طریق نیاز سنجی و 

حلیل آن از تبیین ت
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 اطالعات جمع آوري 
شده از طریق نیاز 
سنجی و تحلیل آن از 
تبیین مسئله پشتیبانی 

می دهد نموده و نشان
که چگونه موقعیت ها و 
نیاز هاي متفاوت 
یادگیرندگان را مورد 

.توجه قرار داده است
فرایند شناسایی و طراحی

مشکل / تبیین مسئله
را تا تعیین تکالیف 

فرایند شناسایی و تبیین 
مشکل را تا / مسئله

تعیین تکالیف یادگیري 

فرایند طراحی آموزشی 
را در تمامی مراحل  به 
صورت نظام مند 
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یادگیري عملیاتی 
نموده اما میان 
مراحل مختلف 
طراحی ارتباط نظام 

.   مندي وجود ندارد

عملیاتی نموده و میان 
مراحل و مؤلفه هاي 
طراحی ارتباط نظام 

.مندي وجود دارد

/ عملیاتی شده و مسئله
مشکل، روش نیاز 
سنجی، اهداف آماج، 
محتوا و تکالیف 
یادگیري با توجه به 

هاي فردي از تفاوت
یکدیگر پشتیبانی می 

. نمایند

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

تعریف ضرورت و منطق طراحی آموزشی
)تحلیل،تصمیم گیري، راهبرد، ارزشیابی( مراحل طراحی آموزشی
گستره طراحی آموزشی

وزشیارتباط تکنولوژي آموزشی با طراحی آم
یادگیري با طراحی آموزشی/ ارتباط نظریه هاي آموزش

: تکالیف یادگیري
.پژوهشی در زمینه مباحث مطرح شده، تلخیص در قالب مقاله کوتاه و ارائه در کالس-مطالعه حداقل سه منبع علمی 

)تحلیل(فرایند طراحی آموزشی : فصل دوم
مشکل/ تعریف مسئله

مشکل/ ع مسئلهشناسایی و تجزیه و تحلیل منب
تجزیه و تحلیل نیازها

)الگوي ساندرز، الگوي هوتون، الگوي هناس( روشهاي نیازسنجی
تحلیل نیازهاي مربوط به یادگیرندگان

تحلیل نیازهاي مربوط به موقعیت
تعیین راه حلهاي ممکن 

: تکالیف یادگیري
را شناسایی و با ) معلمان، دانش آموزان، کارکنان، اولیاء( با بکارگیري یکی از روشهاي نیازسنجی، نیازهاي یکی از گروه ها 

. مسئله ارائه دهد/ تحلیل آن راه حل هایی براي مشکل
)تصمیم گیري(فرایند طراحی آموزشی : فصل سوم

تدوین اهداف آماج
بازنگري در اهداف و تعیین اولویت دست یابی به اهداف آماج

مقایسه تحلیل نیازها و اهداف آماج
یل اهداف آماج به اهداف و پیامدهاي یادگیريتبد
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اهداف آموزشی
محتواي آموزشی
تکالیف یادگیري

:تکالیف عملکردي
اهداف آماج را اولویت ) تحلیل نیازها و تعیین راه حل مشکل یا مساله( با استفاده از گزارش تکلیف عملکردي فصل دوم.1

. مایدبندي نموده و آنها را به پیامدهاي یادگیري تبدیل ن
با توجه به اهداف آموزشی تدوین شده، محتواي اصلی و تکمیلی و تکالیف یادگیري با توجه را با توجه به انواع سبک .2

.هاي یادگیري تعیین نماید
)راهبرد(فرایند طراحی آموزشی : فصل چهارم

بهره گیري از راهبرد در طراحی آموزشی
واراهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نوع محت) الف

تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به خاطر سپردن اطالعات) 1طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
/ ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کار گیري مهارت طبقه بندي مفاهیم ) 2طراحی آموزشی 

)تعیین طرح مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کارگیري مهارت روش کار) 3طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( به کار گیري مهارت اصل) 4طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی

تعیین طرح / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط مفهومی ) 5زشی طراحی آمو
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح /  ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( درك ارتباط علت و معلولی ) 6طراحی آموزشی 
)مدیریت آموزشی
تعیین طرح مدیریت / ارزشیابی تکوینی/ نوشتن تمرین و پرسش/ تعیین رسانه/ طراحی( اي تفکر برترمهارته) 7طراحی آموزشی 

)آموزشی
راهبردهاي طراحی آموزشی بر اساس نیازهاي یادگیرندگان) ب
ویژه دانش آموزان فراگیر) 1
ویژه دانش آموزان تیزهوش) 2
ویژه دانش آموزان با مشکالت عاطفی شدید)3
طراحی آموزشی بر اساس موقعیتراهبردهاي) ج
ویژه کالسهاي چند پایه) 1
ویژه مسائل بومی خاص)2

: تکالیف عملکردي
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و با در نظر گرفتن مراحل طراحی آموزشی، ) محتوا، نیازهاي یادگیرندگان و موقعیت( دو طرح آموزشی مبتنی بر یکی از راهبردها
.  تهیه نماید

)یابیارزش(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

تهیه مالك ها و سطوح کیفیت طرحهاي آموزشی و روش بازنگري طرحهاي آموزشی فصل چهارم 
.قوت طرحهاي تهیه شده در کالس و ارائه بازخورد براي اصالح آنارزیابی نقاط ضعف و

طراحی تعاملی پیام: فصل ششم
تعامل در آموزش

نظامهاي تعامل متکی بر انسان
نظامهاي تعامل متکی بر چاپ

شنیداري-نظامهاي تعامل متکی بر وسایل دیداري
نظامهاي تعامل متکی بر رایانه

:تکالیف یادگیري
.گزارش مشاهدات کارورزي را بازنگري کند و  آن را بر اساس نظامهاي تعامل تحلیل نمایدیک نمونه از

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 

منابع علمی در زمینه نظریه هاي یادگیري، مدل هاي نیاز سنجی، و مدل هاي طراحی آموزشی یادگیري، روش مستقیم در مرور 
براي طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه طراحی آموزشی از روش حل مسئله . براي طراحی و حل مسئله شناسایی شده است

. استفاده می شود
منابع آموزشی. 4

:کتاب ها
ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت. ، لشین، پوالك و رایگلوثراهبردها و فنون طراحی آموزشی.1
گانیه، بریگز و ویگر، ترجمه خدیجه علی آبادي، نشر دانا: اصول طراحی آموزشی، نویسندگان.2
رمی زفسکی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت: طراحی نظامهاي آموزشی، نویسنده.3
انتشارات بال. فتحی واجارگاه، آقازاده و ابوالقاسمی: ندگانبرنامه ریزي درسی مدرسه محور، نویسنیازسنجی.4

:مقاالت
هاشم فردانش و مرتضی : ، نویسندگانشناسایی الگوي طراحی آموزشی مطلوب براي آموزش هاي صنعتی: مقاله.5

8، شماره 1387سال . نشریه مطالعات برنامه درسی. کرمی
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هاشم فردانش، : ، نویسندهطراحی آموزشی از منظر رویکردهاي رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گرایی: مقاله.6
1377و بهار 1376نشریه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، زمستان 

، نویسنده هاشم فردانش، نشریه مدرس نقد و بررسی دو دیدگاه سیستمی و ساخت گرایی در طراحی آموزشی: مقاله.7
1378پاییز . علوم انسانی 

i. Disigning Effective Hnstruction , Morroson, Ross & Kemp

هاي ارزشیابی یادگیريراهبرد. 5

نمره5آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي : ارزشیابی فرآیند

نمره 5گروهی 
نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي . گیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یاد
.مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»علوم اجتماعیآموزش طراحی واحد یادگیري در «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

بتوانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصت هاي یادگیري نظامندي را طراحی کنند که تفاوت هاي فردي، معلمان باید 
بتواند بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیري را مد نظر قرار داده و، و نیز تأثیرات دانش آموزانعالیق و روش هاي یادگیري

امر مستلزم آن است که معلمان طراحی آموزشی را به عنوان یک رویکرد سیستمی این.موفقیت یادگیرندگان را تضمین نماید
در چنین شرایطی . بشناسند و بتوانند فرآیند آن را از مرحله شناساي مسئله تا ارزیابی در یک موقعیت هاي واقعی تجربه نمایند

هند زد و طرحهاي اثربخشی را براي پاسخ به معلمان بجاي اجراي طرح هاي از پیش تعیین شده، خود به خلق موقعیت دست خوا
. نیاز یادگیرندگان در موقعیت هاي منحصر بفرد تولید خواهند کرد

مشخصات درس
عملی:  نوع درس
1: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت
طراحی : پیشنیاز

آموزشی

طراحی واحد یادگیري: نام درس

:ادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد ی: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

استاندارد هاي محتوا در یک حوزه یادگیري یک واحد یادگیري طراحی، تدوین، اجرا / با تحلیل برنامه درسی
. و و بر اساس نتایج ارزیابی آن را مورد بازنگري قرار دهد

شایستگی 
:اساسی

ck&pk&pck
-2&1-2کد 

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

منطق و 
اهداف و 

محتوا

در تبیین چیستی، چرایی و 
چگونگی منطق واحد یادگیري 
ارتباط آن ها را با یکدیگر براي 
مشخص نمودن ماهیت اهداف و 
محتواي واحد یادگیري تعیین 

.تکلیف نکرده است

در تبیین چیستی، 
چرایی و چگونگی 
منطق واحد یادگیري 
ارتباط میان اهداف و 

حد یادگیري محتواي وا
.مشخص شده است

چیستی، چرایی و چگونگی 
تبیین شده در منطق واحد 
یادگیري به وضوح براي 
اهداف و محتواي واحد 
یادگیري تعیین تکلیف نموده 

. است
واحد یادگیري طراحی شده طراحی

شامل کلیه مؤلفه ها است اما 
عناصر آن به صورت نظام مند و 
هماهنگ از یکدیگر پشتیبانی 

.می کندن

واحد یادگیري طراحی 
شده شامل کلیه مؤلفه 
ها است و  عناصر 
داراي انسجام و 

.هماهنگی است

واحد یادگیري طراحی شده 
شامل کلیه مؤلفه ها است و  
عناصر داراي انسجام و 
هماهنگی است به گونه اي 
که منطق واحد یادگیري در 
هر یک از عناصر انعکاس 
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. یافته است

نقد و 
ی ارزیاب

گزارش اجراي و ارزیابی واحد 
یادگیري منعکس کننده برخی از 
نقاط قوت و ضعف برجسته واحد 
یادگیري است و پیشنهادات 

بهبود واحد / منجر به اصالح
.یادگیري نمی شود

گزارش اجراي و 
ارزیابی واحد یادگیري 
منعکس کننده نقاط 
قوت و ضعف واحد 
یادگیري است و 
پیشنهادات منجر به 

انسجام و بیشتر ایجاد
واحد یادگیري شده 

.است

گزارش اجراي و ارزیابی 
واحد یادگیري منعکس کننده 
نقاط قوت و ضعف واحد 
یادگیري است و پیشنهادات 
منجر به ایجاد انسجام و 
تأثیر گذاري بیشتر بر نتایج 

.یادگیري دانش آموزان است

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

رویکرد برنامه درسی و ارتباط آن ساختار واحد یادگیري 
ارتباط واحد هاي یادگیري در ساختار یک موضوع درس

مدل و عناصر واحد یادگیري/ارتباط ساختار
)چرایی(منطق واحد یادگیري 

)چیستی(پیامد هاي یادگیري / اهداف
وسعت و توالی واحد یاگیري

)چگونگی(ي یادگیري فرصت ها
: تکلیف یادگیري

چند نمونه واحد هاي یادگیري را از منطر منطق واحدیادگیري و ارتباط اجزاء آن را با یکدیگر با توجه به منطق آن بررسی و 
.تحلیل و نقش آن را در هماهنگی عناصر واحد یادگري گزارش نماید

: تکلیف عملکردي
. را با توجه به چیستی، چراي و چگونگی تدوین نمایدبراي یک واحد یادگیري متن منطق آن

استاندارد هاي محتوا و سازماندهی آن: فصل دوم
ایده کلیدي 

مفاهیم اساسی 
ترسیم نقشه مفهومی 

حقایق و اطالعات جزئی
مهارت هاي اساسی

ترسیم نمودار مهارت ها
با پیامد هاارتباط نقشه مفهومی، نمودار مهارت ها و حقایق و اطالعات جزئی

تعیین سطح توانایی دانش آموزان 
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بازتعریف پیامد هاي یادگیري
: تکلیف عملکردي

مهارت اساسی مرتبط با آن در / اهداف در برنامه درسی براي آموزش یک ایده کلیدي مفاهیم/ با تحلیل استاندارد هاي محتوا
ها را ترسیم و ارتباط حقایق و اطالعات جزئی را با آن به نمودار مهارت / برنامه درسی یکی از موضوعات درسی نقشه مفهومی

.نمایش بگذارد
سازمان دهنده ها: فصل سوم

طبقه بندي پیامد هاي یادگیري
پایه/ دهنده مرکزيسازمان

وابسته به دنیا
وابسته به مفهوم

وابسته به کاوشگري
وابسته به یادگیري

وابست به کاربرد ها
) ایده کلیدي(ی سازمان دهنده آموزش

)انعطاف، قابلیت، تناسب(معیار ها 
شناسایی عنوان ها 
: تکلیف عملکردي

. نمودار مهارت ها روش سازمان دهنده را براي تولید واحد یادگیري مشخص و آن را تبیین نماید/ با توجه به نقشه مفهومی
فرصت هاي یادگیري : فصل چهارم

کلی/ انتخاب راهبرد آموزشی اصلی
نتظارات عملکرديا

پرسش هاي اساسی
اجتماعی/ بافت و زمینه فرهنگی

دانش و تجربیات پیشین 
برانگیختن

سبک هاي یادگیري
مهارت هاي فراشناخت

تکالیف یادگیري 
نظم منطقی فرصت هاي یادگیري

: تکلیف عملکردي
تن انتظارات عملکردي، سبک هاي با توجه به سازمان دهنده هاي مشخص شده فرصت هاي یادگیري را با در نظر گرف

.طراحی و تولید نماید... یادگیري، مهارت هاي فراشناختی و
ارزشیابی: فصل پنجم

پیامد هاي یادگیري و مالك هاي سنجش
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راهبرد هاي سنجش
رسمی

غیر رسمی
خود ارزیابی

ارزشیابی توسط همساالن
ارزشیابی توسط معلم

ارزشیابی از واحد یادگیري
گیري  را بهبود دهیم؟چگونه یاد

: تکلیف عملکردي
. پیامد هاي یادگیري واحد یادگیري طراحی شده را در قالب راهبرد هاي رسمی و غیر رسمی تدوین نماید.1
/ واحد یادگیري طراحی شده را در یک موقعیت آموزشی اجرا و نتایج ارزشیابی از عملکرد یادگیرندگان را براي اصالح.2

. ورد استفاده قرار دهدارتقاء واحد یادگیري م

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
از روش مستقیم براي مطالعه و تحلیل برنامه درسی و سایر منابع علمی براي طراحی واحد یادگیري، و از روش حل مسئله براي 

. طراحی، تولید و ارزیابی یک نمونه واحد یادگیري می شود
منابع آموزشی. 4

-:منبع اصلی

اي ارزشیابی یادگیريراهبرده. 5
.... آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی
- عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت: ارزشیابی فرآیند

نمره 6هاي گروهی 
نمره 14مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي . رنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگی
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»یاجتماععلومدر  آموزش سازي هاي تحصیلی و آزمونآزمون«سرفصل درس 
فی درس و منطق آنمعر. 1

سنجش در برنامه درسی فعالیتی مستمر و برنامه ریزي شده است که نتایج آن، نه تنها انعکاس دهند سطح توانایی هـاي کسـب   
، فرصت هاي یـادگیري و قضـاوت   شده از سوي دانش آموزان است بلکه، باید بتواند اطالعات الزم را براي ارزیابی برنامه درسی

توانایی دانشجویان در تهیه طرح سنجش متناسب با اهـداف یـادگیري و سـطوح آن، شـیوه     . لم تدارك ببینداي از سوي معحرفه
تهیه انواع آزمون و بررسی پایایی و اعتبار آن، و نحوه استفاده از آزمون هاي هنجار شده به آنان کمک می نماید تـا متناسـب بـا    

ندگان از انواع آزمون ها براي ارزیابی سطح توانایی هـاي کسـب شـده از    ، موقعیت آموزشی و ویژگی یادگیراهداف برنامه درسی
.سوي دانش آموزان استفاده نموده و براي ارتقاء آن برنامه ریزي نمایند

مشخصات درس
عملی-نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

- :پیشنیاز

وم اجتماعیعلسازي در آموزش هاي تحصیلی و آزمونآزمون: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
محتوا ي یک درس تدوین نموده و متناسب با ظرفیت / براي یک موضوع درسی جدول دوبعدي را بر اساس اهداف

. استفاده نمایدهاي موضوع درسی از انواع ازمون ها براي سنجش عملکرد دانش آموزان در سطوح مختلف
آزمون هاي اجرا شده را به جهت پایایی و روایی بررسی و میزان اعتبار یافته ها را با توجه به روش / یافته هاي پژوهشی

.هاي بکارگرفته شده گزارش کند

:شایستگی اساسی
ck&pck 2&1-1کد -
1&1-3&3 -3&4 -3

3سطح2سطح1سطح هامالك

جدول دو 
بعدي

بعدي تهیه در جدول دو
انواع / شده سطوح اهداف

محتوا مورد توجه قرار 
گرفته اما رابطه نوع 

سئواالت با / آزمون
انواع / سطوح اهداف

محتوا در نظر گرفته 
. نشده است

در جدول دو بعدي تهیه 
انواع / شده سطوح اهداف

محتوا مورد توجه قرار 
/ گرفته اما رابطه نوع آزمون
/ سئواالت با سطوح اهداف

واع محتوا در نظر گرفته ان
شده است و در این رابطه 

محتوا مورد / ماهیت هدف
.توجه قرار گرفته است

در جدول دو بعدي تهیه شده 
انواع محتوا / سطوح اهداف

مورد توجه قرار گرفته اما رابطه 
سئواالت با سطوح / نوع آزمون

انواع محتوا در نظر / اهداف
گرفته شده است و 

وجه به سئواالت با ت/آزمون
محتوا از تنوع / ماهیت هدف

برخوردار است و امکان پاسخ 
به تفاوت هاي فردي را فراهم 

.می کند
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تجزیه و 
تحلیل آزمون

در تجزیه و تحلیل 
گزارش هاي پژوهشی 
پایایی و روایی آزمون ها 
را با یکدیگر مقایسه 
نموده اما ارتباط آن را با 
نتایج پژوهش گزارش 

نکرده است 

و تحلیل گزارش در تجزیه
هاي پژوهشی پایایی و 
روایی آزمون ها را با 
یکدیگر مقایسه نموده 
وارتباط آن را با نتایج 
پژوهش گزارش کرده است

در تجزیه و تحلیل گزارش 
هاي پژوهشی پایایی و روایی 
آزمون هاي مورد استفاده را با 
توجه به نتایج پژوهش گزارش 
نموده و پیشنهادات اصالحی 

تفاده از آزمون ها یا براي اس
باال بردن میزان پایایی و روایی 

. را نیز ارائه نموده است

آزمون 
عملکردي

طراحی آزمون عملکردي 
با رعایت ویژگی ها 
صورت گرفته است اما 
براي تفسیر نتایج 
نتوانسته است مالك ها 
و سطوح عملکرد را به 
صورت واضح تبیین و 
نتایج را بر اساس آن 

. دتفسیر نمای

طراحی آزمون عملکردي 
با رعایت ویژگی ها صورت 
گرفته است و در تفسیر 
نتایج مالك ها و سطوح 
عملکرد را به صورت واضح 
تبیین و نتایج را بر اساس 

.آن تفسیر نموده است

طراحی آزمون عملکردي با 
رعایت ویژگی ها صورت گرفته 
است و براي تفسیر نتایج 
مالك ها و سطوح عملکرد را 

صورت واضح تبیین نموده و به
تفسیر نتایج نشان دهنده لحاظ 
نمودن تفاوت هاي فردي در 
سطح بندي عملکرد دانش 

.آموزان است

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
دسته بندي آزمون ها: فصل اول

مفاهیم پایه 
: انواع آزمون ها از نظر

)معلم ساخته–استاندارد (ساخت 
)قبل، ابتدا، حین و پایان تدریس: تشخیصی، تکوینی و پایانی یا دسته بندي( ، زمان اجرا)گروهی-فردي(اجرا

) قدرت-سرعت(، هدف ...)پیشرفت تحصیلی، استعداد، هوش، شخصیت، رغبت و (کاربرد 
)طبقه بندي اهداف(پوشش اهداف 

)ذهنی-عینی(تصحیح 
)وابسته و ناوابسته(وابستگی به فرهنگ 

)کاغذي، عملی-شفاهی، مداد(فعالیت آزمودنی 
: تکالیف یادگیري

چند مقاله علمی پژوهشی در خصوص انواع آزمون ها را مطالعه و نقاط قوت و ضعف هر یک را در قالب یک مقاله کوتاه به 
. همراه نقد و نظر شخصی ارائه نماید
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طرح ریزي آزمون: فصل دوم
:بودجه بندي محتواي آموزشی

ه اهداف برپای
سرفصل ها 

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

براي سنجش نگرش ها ) ویژگی ها(صفات / تهیه جدول مشخصات
:تکالیف عملکردي

یک موضوع درسی تهیه و مشخص دو نمونه جدول بودجه بندي یکی بر اساس اهداف و دیگري بر اساس سرفصل ها را براي
کالس بر روي موضوعات و درس : توصیه. سئواالتی براي ارزشیابی اهداف و محتوا استفاده می کند/نماید از چه نوع آزمون هایی

. هاي مختلف جدول دو بعدي را تهیه کنند
تجزیه و تحلیل آزمون ها: فصل سوم

انواع اعتبار، انواع روایی
رکزي و پراکندگیمحاسبه شاخص هاي م
 برپایه نظریه کالسیک (بررسی سطح دشواري و تمیز پرسش ها و کل آزمونT=X-E(
 محاسبه اعتبار آزمون
 محاسبه روایی آزمون
ساخت بانک پرسش

:تکالیف یادگیري
یی را مطالعه و با مقایسه نتایج چند گزارش هاي علمی در زمینه محاسبه شاخص هاي آماري، روش هاي محاسبه پایایی و روا

روش هاي بکارگرفته شده در خصوص میزان اعتبار و پایایی آزمون هاي بکارگرفته شده و نتایج گزارش شده با ساستفاده از 
. شواهد علمی اظهار نظر کند

: تکلیف عملکردي
ررسی قرار داده و نتایج آن را به همراه نتایج یک آزمون برگزار شده در سطح کالس درس را از جهت روایی و پایایی نتایج مورد ب

.پیشنهادات گزارش کند
تهیه یک نمونه آزمون براي سنجش یادگیري دانش آموزان در یکی از مباحث درسی، اجرا بررسی میزان پایایی و اعتبار آن 

روش ها و ابزار هاي جدید در سنجش: فصل چهارم
آزمون کتبی عملکردي
آزمون شناسایی
شبیه سازي شدهآزمون موقعیت
نمونه کار
فهرست وارسی
مقیاس درجه بندي
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 واقعه نگاري
سنجش رفتار
 پوشه کار
ابزار هاي فوق/ روش تعیین روایی و اعتبار روش ها

:تکالیف یادگیري
منابع یک نمونه پوشه کار دانش آموزي را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی و با استفاده از روش هاي ارائه شده در 

. علمی پوشه کار را حاشیه نویسی و ارائه نماید
. بر اساس جدول دوبعدي تهیه شده در فصل دوم یک نمونه آزمون عملکردي طراحی، اجرا و نتایج آن را گزارش کند

آزمون هاي هنجار شده: فصل ششم
)نورم(مفهوم هنجار

بخشی9، نمره ملی؛ محلی، سنی، کالسی، درصدي، نمره تراز شده( انواع نورم 
انتحاب گروه، مراحل ساخت یک آزمون استاندارد هنجار شده

.انواع نیمرخ ها، بایدها و نبایدهاي استفاده از آزمون هاي هنجار شده
... چون استعداد، هوش، خالقیت، رغبت، مهارت هاي زبانی، ریاضی: آشنایی و به کار بستن یک یا چند ابزار هنجار شده

ن هاي زبان، ریاضی، علوم در سطح بین المللیاشنایی با آزمو
: تکلیف یادگیري

نتایج اجراي آزمون هاي هنجار شده در سطح ملی یا بین المللی را با مراجعه به مقاالت ارائه شده در این زمینه مطالعه و یافته 
. هاي آن را همراه با اظهار نظر شخصی ارائه کند

. بر روي یکی گروه از دانش آموزان اجرا و نتایج آن را تحلیل و گزارش کندنمونه اي از آزمون هاي هنجار شده را

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
از روش حل . آزمون/ روش مطالعه مستقیم و فردي در مطالعه گزارش هاي پژوهشی و بررسی میزان اعتبار یافته هاي پژوهش

. پروژه براي تولید جدول دوبعدي استفاده می شودمسئله براي طراحی، اجرا و تفسیر آزمون عملکردي و از

منابع آموزشی. 4
.، نشر دوران1389سنجش فرآیند و فرآورده یادگیري، روش هاي قدیم و جدید، علی اکبر سیف، 

. ، نشر دوران1385اندازه گیري، سنجش و ارزشیابی آموزشی، علی اکبر سیف، 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري : یانیارزشیابی پا
عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت هاي : ارزشیابی فرآیند

نمره 5گروهی 
نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی : کارتولیدي

مبناي . طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»علوم اجتماعیآموزش تحلیل محتواي کتاب درسی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

که کیفیت مواد آموزشی بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد این امکان را فراهم می درك دانشجویان نسبت به مالك هایی 
کند تا آنان نقاط قوت و کاستی هاي مواد آموزشی را شناسایی نموده و آن را با اقتضائات محیط یادگیري و نیاز دانش آموزان  

در فرآیند تولید مواد آموزشی را آینده افزایش داده و کسب تجربه در زمینه تحلیل مواد آموزشی زمینه مشارکت. تطبیق دهند
منجر به شکل گیري ظرفیت در سطح مدارس و مناطق آموزشی براي فاصله گرفتن از سیستم متمرکز فعلی در نظام آموزشی و 

. رفتن به سمت کاهش تمرکز می شود
مشخصات درس

عملی-نظري:  نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

برنامه ریزي : شنیازپی
درسی 

تحلیل محتواي کتاب درسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
سازگاري مواد آموزشی تدوین شده با برنامه درسی را شناسایی و /با تحلیل ساختار برنامه درسی، میزان همخوانی

.  گزارش نماید

فاده از روش هاي کمی و کیفی تحلیل محتوا، موادآموزشی را به جهت تبعیت از مالك هاي در دو بعد با است
. ظاهري و سازماندهی محتوا مورد ارزیابی قرار دهد :شایستگی اساسی

pck 2&3-1کد-
3&4 -3

3سطح2سطح1سطح هامالك

تحلیل برنامه 
درسی

میزان ارتباط میان ساختار 
نامه درسی و مواد بر

آموزشی را بدون تحلیل 
عناصر برنامه درسی و تأثیر 
آن در سازماندهی مواد 
آموزشی گزارش نموده 

.است

ارتباط میان ساختار برنامه 
درسی و مواد آموزشی را با 
تحلیل عناصر برنامه درسی و 
تأثیر آن در سازماندهی مواد 

.آموزشی گزارش نموده است

برنامه ارتباط میان ساختار 
درسی و مواد آموزشی را با 
توجه به سازگاري این عناصر 
با مواد آموزشی و نقش  آن در 

.یادگیري گزارش نموده است

روش هاي 
تحلیل محتوا

صرفاً از روش هاي کمی 
براي تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و این تحلیل 
را بیشتر بر ویژگی هاي 
ظاهري مواد آموزشی 

.ستمتمرکز نموده ا

از روش هاي کمی و کیفی 
براي تحلیل مواد آموزشی 
استفاده کرده و نشان داده 
است که ارتباط روش و نوع 
محتوا را مش شناسد اما 
تحلیل خود برخی از مالك 
ها در هر یک از دو بعد را 

از روش هاي کمی و کیفی در 
تحلیل مواد آموزشی استفاده 

ي کرده و رابطه روش ها
تحلیل محتوا را با نوع محتوا و 
مالك ها در هر یک از دو بعد 

.مد نظر قرار داده است
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.متمرکز نموده است

مالك هاي 
تحلیل

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که نسبت به مالك 
هاي تحلیل محتوا و نقش 
آن در شکل دادن مواد 
آموزشی که تأثیر تعیین 
کننده اي بر یادگیري دارد 

. آگاه نیست

ده نشان می تحلیل انجام ش
دهد که از مالك هاي 
تحلیل محتوا و تأثیر آن در 
شکل دهی مواد آموزشی که 
از یادگیري عمیق پشتیبانی 

. می کند آگاه است

تحلیل انجام شده نشان می 
دهد که  از مالك هاي تحلیل 
محتوا و تأثیر آن در 
سازماندهی مواد آموزشی بر 
اساس  جهت گیري هاي 

.برنامه درسی آگاه است

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

درسیرویکرد برنامه-1
اهداف برنامه-2
اصول حاکم برانتخاب و سازماندهی محتوا-3
یادگیري–هاي یاددهی روش-4
یابیروش هاي ارزش-5
مواد آموزشی در برنامه درسی-6

:تکلیف یادگیري
و پژوهش هاي انجام شده در زمینه تحلیل محتواي کتاب هاي درسی و ) مقاالت کتاب ها(امه ریزي درسی مطالعه منابع برن

مطالعه مشارکت معلمان در طراحی و تدوین . نقاط قوت و ضعف در یادگیري دانش آموزان/ تهیه گزارشی از نقش  مواد آموزشی
. مواد آموزشی در سایر کشور ها

:تکلیف عملکردي
.نمونه برنامه درسی را به جهت نقش هر یک از عناصر در سازماندهی مواد آموزشی بررسی نماید و گزارش نمایدساختار یک
روش هاي تحلیل محتوا: فصل دوم

هاي تحلیل محتوامفاهیم، اصول و تکنیک-
روش هاي کمی در تحلیل محتوا-
مراحل روش تحلیل کمی-
اعتبار یافته ها-
روش هاي کیفی در تحلیل محتوا-
مراحل روش تحلیل کیفی-
اعتبار یافته ها-

:تکلیف یادگیري
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و نحوه ..) کتاب، فیلم، مقاله نرم افزار و(مطالعه حداقل دو گزارش پژوهشی در زمینه تحلیل محتواي مواد آموزشی .1
ر استفاده از روش هاي کمی و کیفی در تحلیل مطالعه و نظر خود را در مورد یافته هاي هر یک از این دو روش د

. شناسایی نقاط قوت و ضعف محتوا به همراه پیشنهادات ارائه کند
:تکلیف عملکردي

. یک نمونه از مواد آموزشی را انتخاب و با استفاده از روش هاي کمی و کیفی آن را تحلیل و یافته ها را گزارش نماید
تحلیل محتواي مواد آموزشی: فصل سوم

. ظاهري و سازماندهی محتواتحلیل یکی از موضوعات درسی در دو بعد
: مقوله هاي مورد بررسی در بعد ظاهري-

صفحه آرایی-
قلم و فونت-
تصاویر گرافیکی و پویا نمایی-
جداول و نمودار ها-
ویژگی هاي فنی-

: مقوله هاي مورد بررسی در بعد سازماندهی محتوا-
توالی-
اعتبار-
تعادل -
پوشش اهداف-
فرصت ها و تکالیف یادگیري-
ي آموزش راهبرد ها-
راهبرد هاي ارزشیابی-
:تکلیف عملکردي

دانشجو می تواند یکی از موضوعات درسی را انتخاب نموده و در مرحله اول ارتباط مواد آموزشی با عناصر برنامه درسی و 
از دو بعد در مرحله دوم نیز هر یک از مواد آموزشی را بر اساس مالك ها درهر یک. چگونگی تحقق آن را مورد بررسی قرار دهد

تحلیل هاي انجام شده به جهت استفاده از روش هاي کمی . سازماندهی محتوا و ویژگی هاي ظاهري مورد بررسی قرار می دهد
. و کیفی و مالك هاي هر یک از دو روش به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
روش هاي بکارگرفته شده در پژوهش / ام مند از منابع علمی در زمینه روش هاي تحلیل محتوامطالعه فردي و تهیه خالصه نظ

استفاده از شیوه مشارکتی در ارزیابی فعالیت . هاي تحلیل محتوا و ارائه آن در سمینار هاي کالسی یا در سطح واحد آموزشی
مراکز علمی و اظهار / هایی که در محیط آموزشیشرکت در سمینار . هاي فردي و گروهی بر اساس مالك هاي تحلیل محتوا

.نظر در مورد گزارش هاي ارائه شده

منابع آموزشی. 4
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تحلیل محتوا در ). 1380(آر-اصول و مبانی برنامه ریزي درسی، هولستی، ال). 1388(کوروش فتحی واجارگاه، : منبع اصلی
. تهران چاپ دوم. ت دانشگاه عالمه طباطباییانتشارا. ترجمه نادر ساالر زاده امیر. علوم اجتماعی و اسانی

چاپ . انتشارات آموزش امیر. راهنماي عمل تحلیل محتواي رسانه هاي آموزشی). 1381(نوریان، محمد : منبع فرعی
/ مقاالت فصل نامه برنامه درسی و نوآوري هاي آموزشی در زمینه تحلیل محتواي برنامه هاي درسی و کتاب هاي درسی.اول

.وزشیمواد آم

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره5آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها : ارزشیابی فرآیند

نمره 10مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
مبناي . اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»1علوم اجتماعی کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش «درس  سرفصل
س و منطق آنمعرفی در.1

اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
جمله سواد اطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب 

لذا . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريورت توجه بهضر. گرددمی
رو معلمان که وظیفه آماده از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشآشنایی و بهره

ي ها و سواد الزم در حوزهصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیآموزان را براي ورود به عرسازي دانش
- هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتفناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش

زان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده آموگیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشصحیح از فرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد1: تعداد واحد
48: زمان درس

ساعت
مهارت هاي : پیشنیاز
هفتگانه

1م اجتماعیعلوکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
- 2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

سازمان بندي و -5هاي فاوا ، مهارت-4پداگوژي ، -3برنامه درسی و ارزشیابی ، 
به شرح جدول زیر 27یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري-6مدیریت  و 

.باشدمی

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
در ICTدرك 

آموزش
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی، با آگاهی از سیاست

را براي تعدادي راهکار و روش
هاي کالسی رشته حمایت فعالیت

ها، پیشنهاد خود  از این سیاست
.نماید

،  هاي ملیاهی از سیاستبا آگ
را عملیاتی تعدادي راهکار و روشِ

براي تطابق و حمایت  
هاي کالسی رشته خود از فعالیت

.هاي فوق، پیشنهاد نمایدسیاست

هاي با آگاهی از سیاست
فهرستی از راهکارها و ملی،  
را هاي عملیاتی ماهرانهروش

براي تطابق و حمایت  
هاي کالسی رشته فعالیت

هاي فوق، از سیاستخود
.پیشنهاد نماید

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 27
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هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پایه

3سطح 2سطح 1سطح 
تعدادي از عملکرد و نحوه کار 

سخت افزارها و نرم افزارهاي 
، نرم افزارهاي کاربردي پایه

تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم 
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي 

هاي کاربردي ارائه و برنامه
همتایان خود یت را به مدیر

.نمایش دهد

ضمن اگاهی از عملکرد و نحوه 
کار سخت افزارها و نرم افزارهاي 
پایه، نرم افزارهاي کاربردي 
تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم 
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي 

هاي کاربردي ارائه و برنامه
آموزشی سه فعالیتمدیریت، 

ها را مبتنی بر استفاده از آن
.طراحی نماید

هاي آموزشی طراحی فعالیت
مبتنی بر استفاده از شده
افزارها و سخت افزارهاي نرم

در حضور گروه کاربردي را 
و با کسب همتا تشریح نموده

ها،  ي آنازریابانهنظرات 
.طراحی خود را اصالح نماید

برنامه درسی و 
ارزشیابی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

در مورد استانداردهاي با آگاهی 
برنامه درسی رشته درسی خود و 
راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 

براي  تلفیق فاوا در سه روش
برنامه درسی رشته خود را ارائه 

نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 
راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 

وا در براي  تلفیق فاپنج روش
برنامه درسی رشته خود را ارائه 

نماید

با آگاهی در مورد 
استانداردهاي برنامه درسی 
رشته درسی خود و 
 راهبردهاي استاندارد

هاي ها و راهروشارزشیابی، 
براي  تلفیق فاوا در گوناگونی

برنامه درسی رشته خود را 
ارائه نماید

تلفیق فناوريپداگوژي
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 
چه زمانی (باچه کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي و چگونه می) نه
فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي 

از حداقل سه موردخود بکار گیرد، 
هاي این موارد را در موقعیت
.یادگیري خاص پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 
چه زمانی (انی باچه کسانی، چه زم

تواند فاوا را براي و چگونه می) نه
فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي 

از مورد5حداقل خود بکار گیرد، 
هاي این موارد را در موقعیت
.یادگیري خاص پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  
کجا، باچه کسانی، چه زمانی 

و چگونه ) چه زمانی نه(
فعالیت تواند فاوا را براي می

هاي کالسی و ارائه هاي 
فهرستی از خود بکار گیرد، 

هاي را در موقعیتاین موارد
.یادگیري خاص تهیه نماید

کالس استانداردسازمان بندي 
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3سطح 2سطح 1سطح و مدیریت
را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
کالس در قالب (براي کل کالس 

اي به گونه)یک گروه بزرگ
بندي نماید که همه سازمان 

آموزان به طور  عادالنه به دانش
تجهیزات فراهم شده دسترسی 

.داشته باشند

را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به هاي کوچک کالسیگروه
اي سازمان بندي نماید که گونه

آموزان به طور  عادالنه همه دانش
به تجهیزات فراهم شده دسترسی 

.داشته باشند

چندین فعالیتاز فاوا با استفاده 
اي به گونهرا به صورت  فردي

سازمان بندي نماید که همه 
آموزان به طور  عادالنه دانش

به تجهیزات فراهم شده 
.دسترسی داشته باشند

یادگیري 
اي معلمحرفه

سواد دیجیتال
3سطح 2سطح 1سطح 
هاي فناورانه و با استفاده از مهارت

منبع وبحداقل پنجدانش کافی، 
مورد نیاز را براي بدست آوردن 
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و حرفه
.ها تهیه نمایدفهرستی از آن

هاي فناورانه با استفاده از مهارت
حداقل ده منبع و دانش کافی، 

مورد نیاز را براي بدست وب
ی و آوردن موضوعات درسی اضاف

دانش پداگوژیکی در جهت 
اي خود شناسایی یادگیري حرفه

ها تهیه نموده و فهرستی از آن
.نماید

هاي با استفاده از مهارت
منابع فناورانه و دانش کافی، 

را براي وب مورد نیاز متعددي
بدست آوردن موضوعات درسی 
اضافی و دانش پداگوژیکی در 

اي خود جهت یادگیري حرفه
ده و فهرستی از شناسایی نمو

و به گروه همتا ها تهیه نماید آن
.ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
درك فاوا در آموزش:  1فصل

شایستگی
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
راهکار و هاي ملی، تعدادي با آگاهی از سیاست

هاي کالسی را براي حمایت فعالیتروش
.ها، پیشنهاد نمایدرشته خود  از این سیاست

،  تعدادي راهکار و هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را براي تطابق و حمایت  عملیاتیروشِ

هاي هاي کالسی رشته خود از سیاستفعالیت
.فوق، پیشنهاد نماید

فهرستی هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
هاي عملیاتی ماهرانهاز راهکارها و روش

هاي ا براي تطابق و حمایت  فعالیتر
هاي فوق، کالسی رشته خود از سیاست

.پیشنهاد نماید
28هاي ملی نظام آموزشیهاي کالسی مبتنی با فاوا با سیاستهمسوسازي فعالیت

هاي نظام آموزشی در مورد فاوا سیاست
هاي کالسی در رشته درسی مربوطههاي کلیدي فعالیتویژگی

.االدستی مراجعه شودبه اسناد ب28
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هاي ملی فاوا  هاي کالسی در جهت اجراي سیاستهاي فعالیتیري ویژگیچگونگی بکارگ
تکالیف یادگیري و عملکردي 

: دانشجو معلمان
هاي ملی فاوا بحث نمایند در مورد سیاست
هاي کالسی رشته علمی بحث کالسی داشته باشنددر مورد شیوه هاي متداول فعالیت ها و تمرین.
 هاي ملی حمایت کند، شناسایی نموده  هاي کالسی را که بتواند در عمل  از سیاستهاي فعالیتو اینترنتی ویژگیبا جستجو در منابع مکتوب

.ها را در رشته درسی خود ارائه نمایدها را مورد تحلیل قرار دهد و فهرستی از این فعالیتو به صورت دیجیتال در کالس ارائه و آن

هاي فاوامهارت: 2فصل 
یشایستگ

ابزارهاي پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

از سخت افزارها و عملکرد و نحوه کار تعدادي
نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي کاربردي 
تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 

هاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و برنامه
به همتایان خود نمایش کاربردي مدیریت را 

.دهد

د و نحوه کار سخت ضمن اگاهی از عملکر
افزارها و نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي 
کاربردي تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم 
افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

سه فعالیتهاي کاربردي مدیریت، برنامه
ها را طراحی مبتنی بر استفاده از آنآموزشی 

.نماید

مبتنی برهاي آموزشی طراحی شدهفعالیت
افزارها و سخت افزارهاي استفاده از نرم

تشریح کاربردي را در حضور گروه همتا 
ها،  ي آنو با کسب نظرات ازریابانهنموده

.طراحی خود را اصالح نماید
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افزارهاي رایجافزارها و نرمسخت
تشریح و نمایش ضمن معرفی(افزارهاي متداول معرفی سخت(
  29برداريو یادداشت) وارد کردن ، ویرایش ، قالب بندي  و چاپ: و نمایش مانندتشریح (معرفی پردازشگر لغات

افزارهاي ارائه و دیگر منابع دیجیتالمعرفی  نرم.
یک بسته نرم افزار ترسیم براي ایجاد یک نمایش ترسیمی ساده توسط (ها افزارهاي گرافیگی و ترسیمی و عملکرد اساسی آنمعرفی نرم

.)فاده گرددمدرس در کالس است
 اینترنت و دنیاي گسترده وبWWW مرورگرها و ،URL و دسترسی به یک وب سایت
ها و کلید واژهاي جستجوي در رشته علمیاز آنموتورهاي جستجو ،کلید واژهاي جستجوي و راهبردهاي استفاده
30ایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب کاربري

31برون خطسازهاي برخط وذخیره

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

ها بحث و هاي دستی را نمایش داده و در مورد آنعملکرد اساسی انواع سخت افزارها از قبیل رایانه، لپ تاپ، پرینتر، اسکنر، و دستگاه
.گفتگو نمایند

وظایف اصلی پردازشگر کلمات در کالس نمایش و توضیح داده شود.
برداري نمایدنوت از موارد مورد نیاز یادداشته از وانبا استفاد.
نمایش چگونگی بکارگیري پردازشگر کلمات درفرآیند آموزش بکار گرفته و نمایش داده شود .
تولید سند متنی با استفاده از پردازشگر کلمات که در آن وظایف پردازشگر لغات را براي تولید یک سند نشان دهد.
ستفاده از منابع دیجیتال مربوط به رشته خود یک ارائه تهیه و در کالس اجرا نمایند و بهبود آن توسط گروه همتا مورد به انتخاب و با ا

.ارزیابی قرار گیرد
یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراك بگذارند.
با استفاده از یک مرورگر به یک سایت مردمی دسترسی یابند .
ا نمایش داده ، در مورد کلید واژهاي یک جستجوي ساده بحث شود و یک نمونه جستجو انجام و نتایج نشان بکارگیري موتور جستجو ر

داده شود نمایش داده شود
ها را جستجو نمایند و در مورد راهبردهاي انتخاب  کلید واژگان مورد با استفاده از کلید واژگان رشته خود براي موضوع مورد نظر  وب سایت

گروه بحث نمایند استفاده با
 چگونگی ایجاد و بکارگیري حساب کاربردي ایمیل نمایش داده و یک حساب کاربري ایمیل ایجاد و تعدادي پیغام هاي ایمیلی را به

.همتایان خود در کالس ارسال نمایند
 نمایدسند متنی ایجاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در ذخیره سازهاي مربوطه ذخیره.

هاي آموزشیعاملافزارهاي و سیستمسخت افزارها، نرم

29 Onenote
ها و ابزارهاي صندوق پست الکترونیک مانند، آشنایی با توانایی، )آت لوك و تاندر برد(و برون خط )  مانند یاهو( هاي پست الکترونیک برخط صندوق30

ذخیره ... ، مسدود کردن اپسم یا ایمیل هاي ناخواسته وتعیین قلم و اندازه، راست، میان و چپ چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل، ایجاد گروه
.هاي صندوق پست الکترونیکها و الصاقیات در پوشهنامه

31 Online and Offline
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معرفی سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته
 معرفی نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف ، نمایش عملکرد مخصوص رشته درسی و تشریح  اهداف در راستاي کسب دانش توسط

آموزان از موضوعات درسیدانش
 33)در صورت وجود در رشته مورد نظر معرفی گردد(آموزشی 32نمونه سیستم عامل متن بازمعرفی چند

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي آن در کالس بحث نمایندکار با سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته را نمایش دهند و در مورد قابلیت .
ت افزارهاي آموزشی جدیدي را شناسایی و به کالس معرفی نماینداز طریق جستجو در اینترنت سخ.
هاي متنوعی از  نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف در رشته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه کار را نمایش دهندبسته.
ی توضیح داده شده و در کالس بحث شودتوضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم افزارها براي یک موضوع خاص دانش.
هاي نرم افزاري رشته  و تشریح چگونگی  استفاده  در  جهت کسب دانش در رشته و موضوع خاص مورد  تجزیه و تحلیل قرار گیرند بسته

.و مورد قضاوت قرار گیرند
هاي آن نمایش داده شودژگییک نمونه سیستم عامل آموزشی متنایب با رشته درس خود را در کالس معرفی، نصب و وی.

افزارهاي آموزشی در برنامه درسیکاربرد نرم
ها مطابق با ارزیابی صحت و قرار گیري آن(هاي نرم افزاري آموزشی و منابع مبتنی بر فاوا در برنامه درسی رشته، تعیین جایگاه بسته

) موزانآي دانشاستانداردهاي برنامه درسی و تطابق با نیازهاي خاص و ویژه
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان 
ها، نرم افزارهاي مناسب براي تهیه ها و کاتالوگبا جستجو در وب سایتLO34هاي  رشته خود را شناسایی نموده
در مورد انطباق استانداردهاي برنامه درسی با نرم افزارهاي آموزشی رشته مورد نظر بحث نمایند.
زاري از نظر صحت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرندافبسته هاي نرم.
هاي آموزش الکترونیکی در برنامه درسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهندافزارها و بستهچگونگی ورود نرم.
افزارهاي آموزشی ارائه دهندمعیارهاي مناسبی براي تجزیه و تحلیل و ارزیابی نرم.

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
شایستگی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

در براي  تلفیق فاواحداقل سه روشارزشیابی، 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
اهبردهاي استاندارد رشته درسی خود و ر

در برنامه براي  تلفیق فاواپنج روشارزشیابی، 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 

هاي ها و راهروشاستاندارد ارزشیابی، 

32 Open source

، Edubuntu  ،Kids4UKnow ،OLPC  ،Kids4Qimo ،Uberstudent: به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی 33

Edu-OpenSuse ،Edu-Guadalinux ،Fedora Education Spin ،Edu-Debian ،Ubermix ،Sugar  ،
DoudouLinux

34 Learning Object
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در گوناگون و متنوعی براي  تلفیق فاوادرسی رشته خود را ارائه نمایدبرنامه درسی رشته خود را ارائه نماید
ود را ارائه نمایدبرنامه درسی رشته خ

هاي کاربردي با استانداردهاي برنامه درسی رشته مربوطهافزارها و برنامهمتناسب سازي نرم
هاي درسی رشته علمی مربوطه استانداردهاي برنامه
هاي کاربرديتوسط برنامهحمایت استانداردها (ي آن رشته هاي کاربردي ویژهافزاري و برنامههاي نرمچگونگی تطابق استانداردها با بسته(
در برنامه درسی رشته مربوطه) هاي کاربردينرم افزارها و برنامه(هاي تلفیق فاوا راهبردها و روش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

افزاري لمی را که با این بسته نرمهاي نرم افزاري ویژه رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهاي برنامه درسی رشته عتعداي از بسته
مطابقت دارد، را شناسایی نموده

افزاري متفاوت در برنامه درسی مربوطه ارائه دهدهاي نرمراهبردهایی را براي تلفیق بسته.
هاي کاربردي در کالس بحث نماینددر مورد چگونگی و معیارهاي حمایت این استانداردها توسط برنامه.

35يپداگوژ: 4فصل 

شایستگی
تلفیق فناوري

3سطح 2سطح 1سطح 
با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 

تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 
براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 

از این موارد را در ، حداقل سه موردبکار گیرد
.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص موقعیت

آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه با 
تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 

براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 
از این موارد را در مورد5حداقل بکار گیرد، 

.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص عیتموق

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت هاي چگونه می
کالسی و ارائه هاي خود بکار گیرد، 

هاي موقعیترا در فهرستی از این موارد
.تهیه نمایدیادگیري خاص

فاوا در آموزش 
مروري بر رویکردهاي یادگیري چهره به چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسی
 36یادگیري در رشته درسی-بهبود و تکمیل راهبردهاي یاددهیفاوا و

براي توسعه و بهبود یادگیري دانش موضوع درسی(هاي فاوا با طرح درس سازي فعالیتمتناسب(
 پشتیبانی از آموزش با نرم افزارهاي ارائه و منابع دیجیتال

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي رویکردهاي یادگیري چهره به چهره و برخط در کالس بحث شود و نتایج بدست آمده با رویکرد ترکیبی ودیتدر مورد مزایا و محد
.مقایسه گردد

نماید، طراحی نموده و هاي درس را تکمیل میها کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات فرآیند تدریس در کالسیک نمونه فعالیت که در آن
.ه و توسط گروه همتایان ارزیابی گردددر کالس درس اجرا  نمود

یادگیري است-پیش نیاز این بخش آگاهی از راهبردهاي یاددهی35
آموزان را بهبود تواند به معلمان کمک نماید یادگیري دانش رشته درسی در دانشوا و انواع خاص نرم افزار میکه چگونه بکارگیري فاتوضیحات مدرس در مورد این36
..دهند
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 ،یک نمونه طرح درس ترکیبی که نرم افزارهاي آموزشی، تمرین و تکلیف در آن جاي داده  شده باشد و یک نمونه طرح درس برخط
.طراحی گردد و موارد کاربرد هر کدام در کالس توضیح داده شود

ذاشته و پیشنهادات ارائه شده جهت بهبودآن طراحی را دریافت و اعمال نمایندهاي مربوطه را بین گروه همتایان به اشتراك گطرح درس.
طرح درس بهبود یافته با استفاده از نرم افزارهاي ارائه را در کالس ارائه دهند.
چگونگی بکارگیري نرم افزارهاي ارائه و سایر رسانه هاي دیجیتال در پشتیبانی از روش سخنرانی نمایش دهند.
هاي یادگیري خاص تهیه نمایندهاي آموزشی تقویت شده با فاوا را براي موقعیتمتنوعی از ارائههاينمونه.

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

کالس استاندارد
3سطح 2سطح 1سطح 

را براي کل یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به )کالس در قالب یک گروه بزرگ(کالس 

ندي نماید که همه اي سازمان بگونه
آموزان به طور  عادالنه به تجهیزات و دانش

.امکانات فراهم شده، دسترسی داشته باشند

هاي را براي گروهیک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي نماید به گونهکوچک کالسی 
آموزان به طور  عادالنه به که همه دانش

ی تجهیزات و امکانات فراهم شده، دسترس
.داشته باشند

هاي را به چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي به گونهصورت فردي 

آموزان به طور  عادالنه نماید که همه دانش
به تجهیزات و امکانات فراهم شده، 

.دسترسی داشته باشند
مدیریت فاوا در کالس درس

هاي کالسی متناسب با براي تکمیل آموزش(هاي مختلف آزمایشگاه رایانه گیري و روشهاي مدوام یادتلفیق آزمایشگاه رایانه در فعالیت
)رشته درسی

 هاي کوچک دانش آموزي در کالس درس بدون ایجاد اختالل در سایر به صورت فردي و یا گروه(چگونگی مدیریت منابع مکمل فاوا
) هاي کالسیفعالیت

تکالیف عملکردي و یادگیري
:ندانشجو معلما

توانند براي تکمیل آموزش کالسی مورد که می) اي از لپ تاپ هاي کالسییا مجموعه( هاي مختلف آزمایشگاه رایانه نمونه هایی از روش
ي آزمایشگاه رایانه است را هاهایی که شامل استفاده از فعالیتها بحث نماید و طرح درساستفاده قرار گیرند، طراحی نموده و در مورد آن

.حی نمایندطرا
توانند به صورت فردي، دو نفري یا گروهی براي تکمیل فرآیند آموزش هاي متنوع که منابع فاواي محدود کالسی میهایی از روشمثال

سی هایی را  که شامل استفاده از فاوا براي تکمیل فرآیند آموزش کالمورد استفاده قرار گیرند را ارائه و در مورد آن بحث نماید و طرح درس
.است، طراحی و تهیه نمایند

سازمان بندي تجهیزات در کالس درس
هاي کوچک و یا فردي، دو نفره ، گروه(هاي گوناگون براي بکارگیري فناوري)  مناسب و نامناسب(بررسی قرارگیري و چینش اجتماعی

)آموزانبزرگ متناسب با رشته و سن دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:اندانشجو معلم

آموزان  براي کاربردهاي آموزشی هاي متناسب دانشهاي نرم افزاري و سخت افزاري گوناگون را شناسایی نموده و در مورد چینشفناوري
.در رشته بحث نمایند) هاي بزرگفردي، دو نفره ، گروه هاي کوچک و گروه(

اي معلمیادگیري حرفه:  6فصل
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شایستگی
سواد دیجیتال

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي فناورانه و دانش کافی، با استفاده از مهارت

مورد نیاز را براي بدست حداقل پنج منبع وب
آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش 

اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه
.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
مورد نیاز را براي حداقل ده منبع وب کافی،

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش 
اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه

.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
را براي منابع وب مورد نیاز متعدديکافی، 

سی اضافی و بدست آوردن موضوعات در
دانش پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و فهرستی از حرفه
.به گروه همتا ارائه دهدها تهیه نماید و آن

توسعه دانش موضوعی و پداگوژي با استفاده از منابع فاوا
بیان چند نمونه اقدام پژوهی یا مقاله و تجربه در (ین مورد هایی در ااي با استفاده از منابع فاوا و ارائه مثالوري حرفهچگونگی افزایش بهره

)این مورد
 هایی در این مورد مانند موضوعات دانشی جدید و تحوالت جدید در ارائه مثال(فاوا منبعی براي کسب دانش موضوعی و دانش پداگوژي

)دانش پداگوژي
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
شود تهیه نمایندها میکارهاي مختلف معلمی که منابع فاوا موجب افزایش راندمان باالتر آنفهرستی از وظایف و
ها هاي دستی و قابل حمل  و نرم افزارهایی مانند پردازشگر لغات، بالگچند نمونه از وظایف کالسی که استفاده از رایانه، لپ تاپ و دستگاه

.گردد نمایش دهندها میافزایش کارایی آنها و سایر ابزارهاي ارتباطی کمک به و ویکی
ها براي افزایش دانش موضوعات درسی و دانش پداگوژي استفاده نمایند بحث نمایندتوانند از آندر مورد منابع گوناگون فاوا که می .
فاوا براي نیل به اهداف خود اي شخصی خود را شناسایی و تعیین نمایند و طرحی براي استفاده از ابزارهاي متنوعاهداف یادگیري حرفه

.و طرح را در کالس به همتایان خود ارائه دهد) هاي ارتباطیمانند مرورگرهاي وب، فناوري(ایجاد نمایند 
ي معلمیمسائل امنیتی در بکارگیري فاوا و حرفه

سائل حفظ حریم خصوصی و دزدي ، انجمن هاي ارتباطی، م37هاي سابیريزورگویی: شناسایی و مدیریت مسائل امنیتی اینترنت شامل
شهروندي دیجیتال؛ . حقوق مالکیت معنوي، کپی رایت، محتواهاي نامناسب. اطالعات، ویروس ها، کالهبرداري،  اسپم، کوکی ها،  پاپ آپ

افزارها و ی نرممسائل مربوط به رمز عبور، به روز رسان. محرمانه بودن اطالعات شخصی. الزامات قانونی. اخالق. قوانین و مقررات ایمیل
هاعاملهاي کاربردي و سیستمبرنامه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هایی در مورد هر یک از موارد باال تهیه و در کالس ارائه و به بحث بگذارندگزارش
یکی از  این راهبردها را به صورت عملی هایی براي شناسایی، مدیریت و مقابله با مسائل امنیتی را معرفی و بکارگیري راهبردها و روش

.نمایش دهند
ي معلمیمسائل اخالقی و قانونی در بکارگیري فاوا و حرفه

 آشنایی با مسائل قانونی در دسترسی و استفاده از اطالعات
ون علمی، قانون مالکیت معنوي و فکري، و قانسرقت(گیري از منابع فاوا مروري بر معیارهاي اخالقی در بهرهCopy Right(

٣٧ cyber bullying مانند  Ransom waresا
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تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

اي در کالس ارائه گرددبا جستجو در اینترنت،  شواهدي در مورد پیامدهاي عدم رعایت قوانین رایانه.
 دآموزان بحث شوعدم رعایت اخالق در استفاده از منابع فاوا توسط معلم بر دانش/در مورد پیامدهاي منفی ومثبت رعایت

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
طمنابع اطالعاتی مکتوب یا برخ
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملتمرایانه با انواع سیس
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux

هاي برون خطانواع ذخیره کننده
با خط ( دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد هاي رایج و قابلچند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 

حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG

هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu38x, Deaf Apps39 (for chat) را

.پیشنهاد نمود

٣٨ http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
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 نرم افزارهاي
Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
 زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشیفیلم و کلیپ هاي نمونه در
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
ز متناسب با رشتهافزارهاي شبیه سانرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
.، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش)1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین .1
مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی.2
.مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، آییژ) 1390(مدي داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران مح.3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت مین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارتفاوا براي تعیی
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3این ارزشیابی را تشکیل دهند و بخشی از 
د و مدرس باشمی) 3الی 1فاوا (پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهمراتب ایجاد شبکه و مولفهسلسه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server

٣٩ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در (
)گوگل پلی
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,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable
هاي اجتماعی شبکه

وزيآمسیستم عامل هاي دانش
.اندبه عنوان نمونه موارد زیر با هایپر لینک مربوطه آورده شده

:به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی 
Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids ،Uberstudent ،OpenSuse-Edu ،Guadalinux-Edu ،Fedora

Education Spin ،Debian-Edu ،Ubermix ،Sugar  ،DoudouLinux
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»2علوم اجتماعی کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش «درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1
از سواد از اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

جمله سواد اطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب 
لذا . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به. گرددمی

رو معلمان که وظیفه آماده از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استاز این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشمندي آشنایی و بهره
ي ها و سواد الزم در حوزهآموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیسازي دانش

- هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتر آموزشفناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت د
آموزان را آموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره

. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشصحیح از فرصت
درسمشخصات 

کارگاهی: نوع درس
واحد 1: تعداد واحد
کارگاهی

48هر واحد : زمان درس
کاربرد فناوري : پیشنیاز

1اطالعات و ارتباطات 

2علوم اجتماعیکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

-6سازمان بندي و مدیریت  و -ICT ،5- 4پداگوژي ، - 3درسی و ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می40یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هادرك سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
با داشتن دانش عمیق از 

هاي ملی و اولویت هاي سیاست
اجتماعی، درجهت حمایت از این 

نمونه 3حداقل ها، سیاست
مبتنی (هایی کالسیفعالیت

.را طراحی نماید) بر فاوا

با داشتن دانش عمیق از 
هاي ملی و اولویت هاي سیاست

اجتماعی، درجهت حمایت از این 
نمونه 3حداقل ا، هسیاست

مبتنی (هایی کالسی فعالیت
را طراحی و سپس ) بر فاوا

با توجه ارزیابی گروه همتا  و 
خود طراحی مورد نظر را 

با داشتن دانش عمیق از 
هاي ملی و اولویت هاي سیاست

اجتماعی، درجهت حمایت از این 
چندین فعالیت ها، سیاست

را ) وامبتنی بر فا(کالسی 
طراحی، اصالح، و پیاده 

.سازي نماید

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 40
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.مورد اصالح قرار دهد
هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پیچیده

3سطح 2سطح 1سطح 
ضمن آگاهی در مورد انواع 

هاي کاربردي ابزارها و برنامه
یک ویژه  موضوع درسی خود، 

مسئله محور  را موقعیت
طراحی نمایند که در آن با 

ي فاوا از ي منعطفانهاستفاده
نابع شبکه به دانش جمله م

آموزان در جهت دسترسی به 
اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي 
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب 

.شده کمک نماید

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها 
هاي کاربردي ویژه  و برنامه

یک موضوع درسی خود، 
هاي مسئله محور و موقعیت

را ژه محوریک موقعیت پرو
ها طراحی نمایند که بتوانند در آن

از (ي فاوا ي منعطفانهبا استفاده
جمله منابع شبکه در جهت کمک 

آموزان، دسترسی به همکاري دانش
به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي 
تجزیه و تحلیل مسائل انتخاب 

هاي فردي و گروهی پروژه)  شده
سازي نموده و موزي را پیادهآدانش
.ها نظارت نمایدبر  آن

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع برنامه

هاي متنوع موقعیتدرسی خود، 
را مسئله و پروژه محوري

ها طراحی نمایند که بتوانند در آن
از (ي فاوا ي منعطفانهبا استفاده

مک جمله منابع شبکه در جهت ک
آموزان، دسترسی به همکاري دانش

به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي 
تجزیه و تحلیل مسائل انتخاب 

هاي فردي و گروهی پروژه) شده
سازي نموده و بر  آموزي پیادهدانش

.ها نظارت نمایدآن

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق 
در مورد موضوع رشته خود و 

ي آن توانایی بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با در موقعیت

یک استفاده از فاوا، حداقل 
در رشته درسی مسئله پیچیده

آموزان طراحی نماید براي دانش
هاي ارائه شده راه حلو 

آموزان را در توسط دانش
ه مورد پاسخ به این مسئل

.ارزیابی قرار دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق 
در مورد موضوع رشته خود و 

ي آن توانایی بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با در موقعیت

یک مسئله استفاده از فاوا،  
رشته درسی براي درپیچیده

اي طراحی گونهآموزان را بهدانش
ارائه ) هاي(راه حل نماید که 
اي مسائل، درك شده بر

آموزان از مسئله را دانش
.گیري قرار دهدمورد اندازه

ضمن برخورداري از دانش 
عمیق در مورد موضوع رشته 
خود و توانایی بکارگیري 

هاي ي آن در موقعیتمنعطفانه
گوناگون، با استفاده از فاوا،  

در رشته اي مسائل پیچیده
آموزان بهدرسی را براي دانش

راه احی نماید که اي طرگونه
هاي ارائه شده براي حل

آموزان مسائل، درك دانش
از مسائل را مورد 
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.گیري قرار دهداندازه
حل مسائل پیچیدهپداگوژي

3سطح 2سطح 1سطح 
دو  تکلیف مسئله محور

و ) آموز محورآموزش دانش(
ي گروهی دانش آموزي پروژه

مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 
و ضمن طرح مسائل نماید 

در گروه همتا با استفاده از 
ها، نظرات ارزیابانه آن

طراحی خود را مورد اصالح 
.قرار دهد

دو تکلیف مسئله محور
و ) آموز محورآموزش دانش(

ي گروهی دانش آموزي پروژه
مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

ضمن اصالح طرح نموده و 
سازي خود، مراحل پیاده

.ح نمایدطرح را تشری

چندین تکلیف مسئله محور
و ) آموز محورآموزش دانش(

ي گروهی دانش آموزي پروژه
مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی 

مراحل طراحی، نماید و 
سازي و و ارائه راه پیاده

آموزان در ها توسط دانشحل
تکالیف مسئله محور و 

هاي گروهی را مورد پروژه
.نظارت و ارزیابی قرار دهد

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي مشارکتیگروه
3سطح 2سطح 1سطح 

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس 

به طراحی نمایدکه در آن قادر 
هاي تلفیق فعالیت

و آموز محوردانش
بکارگیري منعطفانه  فناوري 

.باشدبراي حمایت از این فعالیت

انعطاف یک محیط یادگیري
ا در کالس درس خلق پذیري ر

تلفیق نمایدکه در آن قادر به 
آموز محورهاي دانشفعالیت

و بکارگیري منعطفانه  فناوري 
و براي حمایت از این فعالیت

.باشدهمکاري گروهی

انعطاف محیط هاي یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 
نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  هاي دانشفعالیت
ارگیري منعطفانه  و بک

فناوري براي حمایت از این 
ها و همکاري گروهی فعالیت

.باشد
یادگیري 

اي حرفه
معلم

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

با استفاده از مهارت و دانش 
در یک پروژه پیچیدهالزم  

اي را حرفهراستاي یادگیري
ها  طراحی نماید که در آن

علمان، و همکاري با سایر م
استفاده از شبکه ها براي 

با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در راستاي دو پروژه پیچیده

اي  ایجاد و مدیریت حرفهیادگیري
ها  همکاري با نماید که در آن

شبکه ها سایر معلمان، و استفاده از
براي دستیابی به اطالعات 

ب با استفاده از مهارت و دانش 
را ايپروژه هاي پیچیدهالزم  

اي  ایجاد حرفهدر راستاي یادگیري
ها  و مدیریت نماید که در آن

همکاري با سایر معلمان، و استفاده 
تیابی به از شبکه ها براي دس
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دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار 

.گرفته شده باشد

همکاران و کارشناسان خارج 
.مدنظر قرار گرفته شده باشد

اطالعات همکاران و کارشناسان 
.خارج مدنظر قرار گرفته شده باشد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

2کاربرد فاوا در رشته علمی 
در ك فاوا در آموزش :  1فصل

شایستگی
هادرك سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست

هاي اجتماعی، درجهت حمایت از اولویت
هایی نمونه فعالیت3حداقل ها، این سیاست

.را طراحی نماید) مبتنی بر فاوا(کالسی

هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از این 

هایی کالسی نمونه فعالیت3حداقل ها، سیاست
با توجه را طراحی و سپس) مبتنی بر فاوا(

ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی مورد نظر را 
.مورد اصالح قرار دهد

هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از این 

مبتنی بر (چندین فعالیت کالسی ها، سیاست
.را طراحی، اصالح، و پیاده سازي نماید) فاوا

ي فاوا در تدریسدر بارههاي آموزشی درك سیاست
هاي مبتنی بر فاوا فرصت ها و موانع  در اجراي فعالیت
هاي کالسی رشته درسی مبتنی بر  فاوا در مدرسه هایی از مسائل واقعی به هنگام پیاده سازي فعالیتمعرفی نمونه
هاي مختلف براي اجراي اهداف سیاست هاي فاواتجزیه و تحلیل مزایا و معایب روش

کالیف عملکردي و یادگیريت
:دانشجو معلمان

هاي متفاوت کار معلمان هاي فاوا را تجزیه و تحلیل نموده و تاثیرات بالقوه آن را بر یادگیرنده و جنبهیک نمونه از اسناد مربوط به سیاست
تعیین کنند

 تجزیه و تحلیل قرار دهند در مورد اصول بکارگیري فاوا در آموزش و پرورش توضیح داده و این اصول را مورد و
در مورد چگونگی جاي دادن این اصول در فرآیند آموزش پیشنهاداتی ارائه گردد
گردد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در مورد چگونگی اداره و نظارت بر مسائل راهکارهایی ارائه مسائلی که با اجراي این اصول ایجاد می

.دهند

هاي فاوامهارت: 2فصل
ستگیشای

ابزارهاي پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع درسی برنامه
مسئله محور  را طراحی یک موقعیتخود، 

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
یک کاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

هاي مسئله محور و یک موقعیت پروژه موقعیت

هاي آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامهضمن
هاي موقعیتکاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

را طراحی نمایند متنوع مسئله و پروژه محوري
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ي فاوا ي منعطفانهنمایند که در آن با استفاده
از جمله منابع شبکه به دانش آموزان در 

قراري جهت دسترسی به اطالعات و بر
ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه براي 
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده کمک 

.نماید

ها با را طراحی نمایند که بتوانند در آنمحور
از جمله منابع شبکه (ي فاوا ي منعطفانهاستفاده

آموزان، در جهت کمک به همکاري دانش
دسترسی به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه و 

هاي فردي و پروژه)  تحلیل مسائل انتخاب شده
سازي نموده و بر  آموزي را پیادهگروهی دانش

.ها نظارت نمایدآن

ي فاوا ي منعطفانهها با استفادهکه بتوانند در آن
از جمله منابع شبکه در جهت کمک به همکاري (

آموزان، دسترسی به اطالعات و برقراري دانش
ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه 

هاي فردي و پروژه) و تحلیل مسائل انتخاب شده
ها سازي نموده و بر  آنآموزي پیادهگروهی دانش
.نظارت نماید

آموزانکاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیري مشارکتی و پروژه محور دانش
متناسب با رشته خود و نرم افزارهاي تولید محتواهاي نرم افزاري متن باز معرفی بسته
 هاي مسئله محور و پروژه محور در رشته علمیمورد  استفاده در یادگیري) صحت مطالب و سودمندي منابع وب(ویژگی منابع وب.
هاي آموزشی آشنایی با انواع وب)I ،IIهر کدام ) هايمزایا و محدودیت(هاي و ویژگی) و معنایی
هاي مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وبفعالیتطراحی
یا ابزار هاي خاص برخط  41طراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاري
هاي گوناگون دانش آموزي معرفی شبکه یا نرم افزار مناسب براي مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پروژه
آموزانآموزان، همتایان، والدین و جوامع بزرگتر در جهت پرورش یادگیري دانشدانشنقش فاوا در ارتباط و همکاري با.
آموزان داخل و خارج از کالس درسشبکه و پشتیبانی از همکاري دانش
هاي مشتركهاي داده بر خط و ایمیل منابعی براي یافتن افراد و منابع براي پروژموتورهاي جستجو، پایگاه

یادگیريتکالیف عملکردي و
:دانشجو معلمان

هاي نرم افزاري آموزشی را به طور عملی نمایش دهند و چگونگی استفاده از این بسته هاي متنوع  نرم افزاري را در جستجو در مورد بسته
. یک موضوع خاص در رشته خود در کالس نشان دهند

هاي هر کدام از منابع آموزشی در مورد ویژگیI ،IIهاي تعاملی و مشارکتی بحث ها براي طراحی فعالیتهاي آنو مدودیتو معنایی مزایا
.و گفتگو نمایند

 یک یا چند فعالیت آموزشی مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وب را طراحی نمایند و طراحی خود را در کالس ارائه و با
.استفاده از نظرات ارزیابانه آن طراحی را اصالح نمایند

ها و کاتالوگ ها نرم افزارهاي مناسب براي یادگیري مسئله محور و پروژه محور در موضوع  زمینه تخصصی خود را جستجو در وب  سایت
هاي خود براي موثر بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده معیارهاي و دستورالعمل هاي ارزیابی را توسعه داده و انتخاب. نماید

.توجیه نماید
به صورت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه  در رشته مربوطه را به . ستفاده از محیط نوشتاري یا ابزارهاي آن را به نمایش در آوردطرز ا

.صورت بر خط طراحی نمایند
و داده هاي پروژه آموزي را به نمایش درآورد اي پروژه براي  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانشچگونگی استفاده از نرم افزارهاي شبکه

.  آموزان را در آن وارد کنندکارهاي دانش
دانشجویان در . آموزان بحث شودهاي ارتباطی و همکاري بر خط توسط معلم براي پشتیبانی از یادگیري دانشدر مورد استفاده از محیط

هایی از تعامالت برخط خود را راك بگذارد و نمونهمحیط هاي مذکور یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشت
.نمایش دهد

کند آموزان را در انجام پروژه هاي مشترك کاري و یادگیري پشتیبانی میهاي  ارتباطی و همکاري برخط که دانشدر مورد مزایاي محیط

41 authoring environmentبزارهایی براي تولید محتواي دیجیتال یا ساخت نرم افزار مجموعه ا
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ك گذاشته و  تعامالت برخط دانش آموزان را نمایش معلمان یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشترا. بحث نمایند
.دهند

هاي مشترك بحث نمایند،  هاي داده برخط و ایمیل براي یافتن افراد و منابع براي پروژهدر مورد استفاده از موتورهاي جستجو، پایگاه
و تعامل نمایند، تجربیات خود را در آن جا جستجوهاي خود را در راستاي پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترك بر خط شرکت 

.ها بحث نمایندها را با افراد دیگر به اشتراك گذاشته و در مورد آنمنعکس نمایند و آن

برنامه درسی و ارزشیابی:  3فصل
شایستگی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
کارگیري موضوع رشته خود و توانایی ب

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در یک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا، حداقل 

آموزان طراحی نماید رشته درسی براي دانش
آموزان هاي ارائه شده توسط دانشراه حلو 

را در پاسخ به این مسئله مورد ارزیابی قرار 
.دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
ع رشته خود و توانایی بکارگیري موضو

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
رشته دریک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا،  
اي طراحی گونهآموزان را بهدرسی براي دانش

ارائه شده براي مسائل، ) هاي(راه حل نماید که 
گیري آموزان از مسئله را مورد اندازهدرك دانش

.قرار دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در رشته اي مسائل پیچیدهاستفاده از فاوا،  

اي گونهآموزان بهدرسی را براي دانش
هاي ارائه شده براي راه حلطراحی نماید که 

مسائل را مورد آموزان ازمسائل، درك دانش
.گیري قرار دهداندازه

درسی و ارزشیابی از طریق فاوادستیابی به اهداف برنامه
هاي کلیدي رشته درسی نقش فاوا در معرفی مفاهیم و فرآیند
افزاري در رشته درسی هاي نرمبستهعملکرد و اهداف بکارگیري
هاي داخل و خارج از کالس هاي مربوطه در محیطهاي کلیدي با بکارگیري بستهآموزان از مفاهیم و فرآیندچگونگی افزایش درك دانش

)هاي یادگیريفاوا در نظریه(
آموزان از مفاهیم و فرآیندهاي کلید برنامه درسیهاي مبتنی بر فاوا در ارزشیابی براي ارزیابی درك دانشدستورالعمل

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان

فاوا باید منجر به درك . (توانند بوسیله فاوا آموزش داده شوند انتخاب شودز برنامه درسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که میدر بخشی ا
)عمیقتر از مفاهیم گردد

 ندتوانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی نمایداده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می) متناسب با رشته(براي متن آموزشی.
هاي نرم افزاري رشته درسی خود را شناسایی و در کالس به نمایش در آورندتعداد متنوعی از بسته.
در مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی از طریق فاوا،  با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل و گفتگو ترتیب دهند.
رخط در کالس ترتیب دهندهاي مرتبط با رشته خود بازدید باز موزه .
آموزان از مفاهیم کلیدي توانند درك دانشها میبرنامه هاي شبیه ساز مبتنی بر وب را در کالس اجرا و در خصوص اینکه چگونه این برنامه

.ها در حل مسائل پیچیده توسعه دهند، بحث و گفتگو نمایندموضوعات درسی و کاربرد آن
هاي یادگیري، یک مقاله علمی و پژوهشی شناسایی و در مورد آن در کالس ر مورد فاوا در یکی از نظریهاز طریق جستجو در اینترنت د

.بحث و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
افزاري ویژه موضوعات درسی رشته خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و توضیح دهند که چگونه این بسته ها مفاهیم و هاي نرمبسته

.کنندائل پیچیده در محیط یادگیرنده محور را حمایت میحل مس
هاي استفاده از محصوالت فاوا در برنامه درسیدستورالعمل
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هاي دانشی و عملکردي معلمان در استفاده از محصوالت فاوا براي افزایش درك دانش آموزان از مفاهیم، مهارت ها و دستورالعمل
. فرآیندهاي موضوع کلیدي درسی

یف عملکردي و یادگیريتکال
: دانشجو معلمان

ي سن و موضوع درسی هاي مختلف آموزش و کیفیت  و ویژگی محصوالت فاوا ویژهآموزان در سالهاي واکنش دانشدر مورد ویژگی
.خاص بحث شود

دهند، ارائه دهندها را توسعه و بهبود میها تبعیت می کنند و آنهایی که از این ویژگیدستورالعمل.
ها ارائه گرددهاي  ارائه شده در کالس ارزیابی شده و پیشنهاداتی براي بهبود آندستورالعمل.

 هاي مبتنی بر فاوا  طراحی کنندداده شده، دستورالعمل) متناسب با رشته(براي متن آموزشی و اهداف ارزشیابی.
هاي العملی براي ارائه گزارشبه عنوان نمونه دستور.  (بکار گیرندهایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزشبراي محصوالت فاوا دستورالعمل

)آموزي از نتایح آزمایش شیمیدانش
ارزشیابی مبتنی بر فاوا

 هاي مربوطهو  بررسی دیدگاه) بر خط و برون خط(ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي ارزشیابی هاي مبتنی بر فاواویژگی
 بر فاوامعرفی ابزارهاي ارزشیابی مبتنی
هاي مبتنی بر فاواراهبردهاي طراحی آزمون

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان

هاي از جمله مهارت( هاي سطوح باالتر ابزارهاي ارزشیابی فاواي در اختیار قرار داده شده، را ازمنظر این که کدامیک براي ارزیابی مهارت
. از مفاهیم کلیدي مناسب هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهدو درك بنیادي..)حل مسئله، تفکر انتقادي، و 

 داده شده، یک ابزار مناسب را شناسایی نمایند) متناسب با رشته(براي متن آموزشی و اهداف مهارت ارزشیابی.
دانش آموزان از مفاهیم و براي موضوعی در برنامه درسی دستورالعمل هاي مبتنی بر فاوا براي ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درك- 

.فرآیندهاي کلیدي برنامه درسی مورد ارزیابی قرار گیرد
ها را مورد تجزیه هاي آندر کالس بحث کنند و مزایا و محدودیت) برخط و برون خط(هاي حاکم بر ارزشیابی مبتنی بر فاوا در مورد دیدگاه- 

.و تحلیل قرار دهند
یک موضوع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارائه نموده تا مورد ارزیابی قرار گیرد و یک نمونه آزمون برخط و برون خط براي- 

.اصالحات الزم را با توجه به بازخوردها انجام دهند

پداگوژي: 4فصل
شایستگی

حل مسائل پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 
آموز آموزش دانش(دو  تکلیف مسئله محور

هی دانش آموزي ي گروو پروژه) محور
و مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی نماید 

ضمن طرح مسائل در گروه همتا با استفاده از 
ها، طراحی خود را مورد نظرات ارزیابانه آن

.اصالح قرار دهد

آموز آموزش دانش(دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی و پروژه) محور

ضمن اصالح ه و بر فاوا را تعریف و طراحی نمود
سازي طرح را تشریح طرح خود، مراحل پیاده

.نماید

آموز آموزش دانش(چندین تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی بر و پروژه) محور

مراحل طراحی، فاوا را تعریف و طراحی نماید و 
آموزان ها توسط دانشسازي و و ارائه راه حلپیاده

هاي گروهی را پروژهدر تکالیف مسئله محور و 
.مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد



303

هاي یادگیري مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی زندگی  سازي فعالیتطراحی و پیاده
یق بکارگیري مفاهیم و فرآیندها و آموزان از طرمحور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانشنقش یادگیري پروژه

هاي کلیدي در حل مسائل واقعیمهارت
 آموزي هاي دانشدر پروژه)  که با کمک موضوعات کلیدي درسی قابل حل هستند(چگونگی طراحی مسائل پیچیده و مسائل زندگی واقعی

با استفاده از منابع فاوا
حور مبتنی بر فاوا هاي طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه مویژگی
هاي کاربردي موضوعات ویژه براي فعالیت هاي کالسی که قدرت استدالل، گفتگو، مشارکت و حل مسائل معرفی ابزارهاي متن باز و برنامه

.نمایدآموزان تقویت میپیچیده را در دانش
هاي گروهی  تکالیف مسئله محور و پروژهسازي هاي مناسب براي پیادههاي دیجیتال و شبیه سازي یکی از روشداستان و بازي

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

آموزان و بکارگیري علمی دانش رشته مربوطه را حمایت تواند درك دانشدر مورد چگونگی بکارگیري فاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که می
کند بحث نموده 

تواند مورد حمایت شود شرح داده شودها یادگیري پروژه محور میهایی که در آندر یک ارائه کالسی راه .
به عنوان نمونه (ها در کالس بحث شود آنيها در کالس در بارههاي مختلفی در این خصوص تولید نموده و پس از ارائه نمونهنمونه

)برديهاي اکولوژي با استفاده از وب و مفاهیم کارهاي حفاظت از سامانهشناسایی راه
از طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان مربوطه همکاري نمایند.
با جستجو در اینترنت براي اهداف یادگیري داده شده، مسائل زندگی واقعی مناسبی انتخاب شود.
ندهاي پروژه محور فاوا را در آن تلفیق نمایبا توجه به مسائل واقعی داده شده، در فرآیند طراحی فعالیت.
آموزان ارائه دهندها به دانشهاي مناسب مبتنی بر فاوا براي معرفی آنبراي مسائل واقعی زندگی منتخب، روش.
هاي یادگیري مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و توضیح دهند که فاوا یادگیري گوناگون را که در فعالیت-راهبردهاي یاددهی

.یق گرددها تلفتواند در آنچگونه می
محور، هاي پروژهسازي  براي حل مسائل پیچیده و واقعی زندگی و یا فعالیتطراحی و یا شناسایی یک داستان و بازي دیجیتال و یا شبیه

ارائه سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  آن
سازمان بندي و مدیریت: 5فصل

شایستگی
هاي مشارکتیگروه

3سطح 2سطح 1سطح 
انعطاف پذیري را در ط یادگیريیک محی

به کالس درس طراحی نمایدکه در آن قادر 
و آموز محورهاي دانشتلفیق فعالیت

بکارگیري منعطفانه  فناوري براي حمایت از 
.باشداین فعالیت

انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري
تلفیق کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

و بکارگیري محورآموز هاي دانشفعالیت
و منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدهمکاري گروهی

انعطاف پذیري را در محیط هاي یادگیري
کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و بکارگیري هاي دانشفعالیت
ها منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدو همکاري گروهی 
بندي منابع فیزیکی، انسانی و زمان براي تلفیق فاوا در محیط یادگیريمدیریت و سازمان

هاي یادگیري و تعامالت اجتماعیبه منظور پشتیبانی و تقویت فعالیت (ها یا سایر منابع دیجیتال در کالس درس سازمان بندي رایانه (
از طریق کابل، (سازي شبکه و شبکهWifi ،Blutooth42در کالس درس ...) و

.به پیوست مراجعه شود42
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هاي مبتنی بر فناوريهاي یادگیري پروژه محور دانش آموزان در محیطچگونگی مدیریت فعالیت
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
ت و تعامالت ها شرکیک از آنکه هر کدامهاي متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب اینبه طور عملی در یک کالس چینش

یک نوع چینش را طراحی نموده و در مورد منطق خود براي این طراحی بحث .   نماید را بیازمایدمیاموزان را حمایت نموده یا ممانعتدانش
.نماید

با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند.
درمورد طرح درس خود بر . آموزي درضمن انجام یک پرورژه بحث نمایندسی پروژه محور دانشهاي مدیریت فعالیت هاي کالدر مورد روش

.هاي گوناگون رایانه و منابع دیجیتال بحث نمایندحسب مدیریت کالسی با تمرکز روي مزایا و معایب چینش

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل
شایستگی

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

یک پروژه استفاده از مهارت و دانش الزم  با 
اي را حرفهدر راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر طراحی نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی 
به اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 

.مدنظر قرار گرفته شده باشد

دو پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم 
اي  ایجاد و حرفهرا در راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر مدیریت نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد

پروژه هاي ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي  ایجاد حرفهرا در راستاي یادگیريياپیچیده

ها  همکاري با سایر و مدیریت نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 
اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 

.قرار گرفته شده باشد
اياستفاده از منابع دیجیتال و همکاري برخط براي یادگیري حرفه

:نقش فاوا دربررسی 
اي ها و یادگیري حرفهاشتراك منابع براي پشتیبانی از فعالیت
اي خود ها و یادگیري حرفهدسترسی به کارشناسان بیرون از محیط کار و جوامع یادگیري به منظور پشتیبانی از فعالیت
ي امدیریت، تجزیه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیري حرفه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

اي را حمایت نمایند بحث نمایندتوانند یادگیري حرفهدر مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منابعی که می .
د هدایت نمایندکناي آنان را حمایت میجستجوهاي بر خط خود را براي مواد آموزشی  در جهتی که اهداف یادگیري حرفه
نتایج این جستجو را به اشتراك گذاشته و در مورد آن بحث نمایند و براي اجراي ان برنامه ریزي نمایند.
ملزم به انجام تحقیقات برخط . اي را حمایت کنند بحث نمایندتواند یادگري حرفهدر مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می

با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در این جوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و نتایج . کارشناسان و جوامعی باشندخود براي یافتن چنین
.هاي خود در این زمینه را به اشتراك بگذارندفعالیت

ها خود ها در فغالیتهاي مدیریت دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آندر مورد اهمیت توسعه مهارت
هاي خود را در این مورد توصیف نموده و به دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت. ها را مورد اریابی قرار دادهتلفیق نمایند  و کیفیت آن

.نمایش در آورده و در مورد آن بحث نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
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آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
......................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
ژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمنددیتا پرو
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل همراه با انواع سیستمهايتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux

هاي برون خطانواع ذخیره کننده
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLیال آپ، از طرق دا(تلفن 

حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG

هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملستمبراي نرم افزارها و سیVinu43x, Deaf Apps44 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

زي شبکه شاملامکانات الزم براي راه اندا:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی

٤٣http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٤٤en=hl&deafs.successfulmatch.com=id?details/apps/store/com.google.play://https) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهزارهاي و سیستم عاملنرم اف
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
.سازي مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاواهوشمند

.، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش)1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین 
مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی

اهبردهاي ارزشیابی یادگیرير. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و نمره از 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میرت حرفهمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مها

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار، معرفی ،
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
LO45 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (46پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 

٤٥ Learning Object
٤٦ Instructor – led Events
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هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( وزشی واحد طراحی آم
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري 
 طراحی پیام هاي آموزشی
اي نهاییتنظیم جدول ارائه محتو

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:
طراحی آموزشی کالس هوشمند 

طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
طراحی فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشی
  کالس ...)ا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس وارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتو( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(هوشمند براساس نیازها وامکانات 
اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از ...) شناختی ، نیاز سنجی وآزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي ( اجراي ارزشیابی ورودي

وثبت گزارشات آزمون هاLMSطریق 
گروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS

انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
ق به اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریLCMS

 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
 ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر

LMSوLCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 

از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS

ثبت نتایج وگزارشات آزمون
اجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون
تنظیم وثبت پوشه کار

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهراتب ایجاد شبکه و مولفهسلسه م
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cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,
Mail Server

,Wi-Fiبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable
هاي اجتماعی شبکه

اي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتواهایی از نرم افزارهنمونه
تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia
Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio , flash , mu. Builder
انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net
support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line
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»3علوم اجتماعی کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش «درس سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1
اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از شر در عصر کنونی به گونهزندگی ب

جمله سواد اطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب 
لذا . هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريضرورت توجه به. گرددمی

رو معلمان که وظیفه آماده از این. آموزان امروز وشهروندان فردا استمندي از این بعد سواد یکی از نیازهاي دانشآشنایی و بهره
ي ها و سواد الزم در حوزهنیز باید ضمن برخورداري از شایستگیآموزان را براي ورود به عرصه زندگی دارند، خودسازي دانش

- هاي یاددهیهاي خود بهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصتفناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزش
ه چگونه خود را براي استفاده آموزان را آموزش دهند کگیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره

. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشصحیح از فرصت
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
واحد 1: تعداد واحد
کارگاهی

48هر واحد : زمان درس
کاربرد فناوري : پیشنیاز

2اطالعات و ارتباطات 

3علوم اجتماعیآموزش کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات: نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه -2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

-6سازمان بندي و مدیریت  و -ICT ،5- 4پداگوژي ، - 3درسی و ارزشیابی ، 
.باشدبه شرح جدول زیر می47یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
ICTدرك 

در آموزش
هانوآوري در سیاست

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که سیاست

هاي به منظور اصالح سیاست
آموزش و پرورش در مورد فاوا 

مشتاقانه و گردد تشکیل می
.داوطلبانه شرکت نماید

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش منظور اصالح سیاست
و پرورش در مورد فاوا تشکیل 

ها شرکت نموده و در بحثگردد می
هاي مرتبط، پیشنهاداتی و گفتگو
.ارائه دهد

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی سیاست

که به منظور اصالح 
زش و پرورش هاي آموسیاست

گردد در مورد فاوا تشکیل می
شرکت نموده، و عالوه بر 

ها، ها و گفتگوشرکت در  بحث
اي در خصوص نظرات ارزیابانه

، کاربست و بازبینی طراحی

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 47
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هاي در نظر گرفته شده برنامه
ها براي اجراي این سیاست

.ارائه دهد
هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي فراگیر

ز توسعه در راستاي حمایت ا
هاي خالقیت، یادگیري مهارت

حداقل یک دائمی و انعکاسی 
مبتنی بر فاوا را جامعه دانشی

.نمایدطراحی

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و یادگیري مهارت

2دائم و بازتابی دانش آموزان، 
مبتنی بر جامعه دانشی3الی 

.فاوا را طراحی نماید

عه در راستاي حمایت از توس
هاي خالقیت و مهارت

یادگیري دائم و بازتابی دانش 
چندین جامعه دانشیآموزان، 

متفاوت مبتنی بر فاوا را 
.طراحی نماید

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

مهارت هاي جامعه دانشی
با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 

رشد شناختی، عاطفی و (انسانی 
جسمی و آگاهی از چگونگی 

تر یادگیري براي ایجاد شرایط به
و با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان

مناسب براي هاي راه حل
آموزي مشکالت احتمالی دانش

و با برخورداري از بینیپیش
هاي پیچیده در این مورد مهارت

طرحی براي عملیاتی نمودن یکی 
هاي مورد نظر ارائه از راه حل

.نمایند

نی با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسا
رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط 
و ) بهتر یادگیري براي دانش آموزان

هاي راه حلبا استفاده از فاوا  
مناسب براي یکی از مشکالت 

و با بینیآموزي پیشواقعی دانش
هاي پیچیده برخورداري از مهارت

طرحی براي عملیاتی در این مورد 
هاي مورد حلنمودن یکی از راه

.نظر ارائه نمایند

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 
رشد شناختی، عاطفی (انسانی 

و جسمی و آگاهی از چگونگی 
ایجاد شرایط بهتر یادگیري 

و با ) براي دانش آموزان
هاي استفاده از فاوا  راه حل

یکی از مشکالت مناسب براي 
بینی و آموزي پیشواقعی دانش

هاي از مهارتبا برخورداري 
پیچیده در این مورد طرحی 
براي عملیاتی نمودن یکی از 

هاي مورد نظر ارائه راه حل
نمایند و راه حل موردنظر را در 

سازي نماید و نتایج پیاده
حاصله را مورد ارزیابی قررا 

.دهد
خود مدیریتیپداگوژي

دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 
که از فرآیند یادگیري رامشابه
ها  دانش آموزان قادر به در آن

هاي اجرا و بکارگیري مهارت
طراحی توسعه یافته خود باشند 

دو موقعیت با استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که متفاوت
ها  دانش آموزان قادر به در آن

هاي اجرا و بکارگیري مهارت
طراحی و توسعه یافته خود باشند 

چندین با استفاده از فاوا، 
از فرآیند گوناگونموقعیت

ها  دانش یادگیري را که در آن
آموزان قادر به اجرا و 

هاي توسعه بکارگیري مهارت
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طراحی و یافته خود باشند .سازي نمایدپیاده.سازي نمایدو پیاده
.سازي نمایدپیاده

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه 

یک برنامه مبتنی بر از همکاران،  
که در فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه طی آن 
مبتنی بر نوآوري با استفاده از فاوا  

.نقش نمایندایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

مبتنی بر فاوا یک برنامه همکاران، 
که در طی را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی آن 
بر نوآوري و یادگیري دائم با 

.استفاده از فاوا  ایفاي نقش نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه 

هاي متنوعی برنامهاز همکاران،  
مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا 

مدرسه به که در طی آن مایندن
عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري و 
یادگیري دائم با استفاده از  فاوا  

.ایفاي نقش نمایند
یادگیري 
حرفه اي 

معلم

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 

ایت همتایان براي آزمودن،  حم
اي دائما درحال یادگیري حرفه

یک جامعه باشد و به این منظور 
اي را با هدف خلق آموزشی حرفه

.دانش طراحی نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي باشد ما درحال یادگیري حرفهدائ
اي را یک جامعه آموزشی حرفهو 

با هدف خلق دانش طراحی و 
.سپس ایجاد نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  

اي دائما درحال یادگیري حرفه
اي را جوامع آموزش حرفهباشد و 

با هدف خلق دانش طراحی و 
.سپس ایجاد نماید

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
3کاربرد فاوا در رشته علمی 

.باشدفصول این واحد در  دوره کارورزي و با حضور در کالس درس و مدرسه قابل اجرا می: تذکر
در ك فاوا در آموزش : 1فصل 
تگیشایس

هانوآوري در سیاست
هاي ملی ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست

هاي در جلساتی که به منظور اصالح سیاست
آموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 

.مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نمایدگردد، می

هاي ملی در ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي جلساتی که به منظور اصالح سیاست

گردد رورش در مورد فاوا تشکیل میآموزش و پ
هاي مرتبط، ها و گفتگوشرکت نموده و در بحث

.پیشنهاداتی ارائه دهد

هاي ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

هاي آموزش و پرورش در مورد فاوا سیاست
شرکت نموده، و عالوه بر گردد تشکیل می

ها، نظرات گوها و گفتشرکت در  بحث
، کاربست و اي در خصوص طراحیارزیابانه
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هاي در نظر گرفته شده براي بازبینی برنامه
.ها ارائه دهداجراي این سیاست

برنامه (هاي نظام آموزشی  در مورد فاوا سازي سیاستاي براي پیادههاي اصالحی آموزشی مدرسهطراحی و اجراي برنامه
)ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورشدرسی ملی جمهوري اسالمی 

سازي سیاست هاي اصالحی نظام آموزش ملی اي در راستاي پیادهراهبردهاي طراحی، پیاده سازي و اصالح برنامه هاي آموزشی مدرسه
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
تواند موجب اجراي این کارهایی  که میو ارائه راه)  تاکید بر فاوابا (هاي اصالحی نظام آموزش ملی بحث کالسی در مورد قصد سیاست

..هاي مدرسه گرددها در سطح برنامهسیاست
سازي هاي اصالحی را پیادههاي سیاستتواند مولفهاي در سطح مدرسه را که میهاي کاري که در آن دانشجومعلمان برنامهتشکیل گروه

.نماید، طراحی نمایند
طراحی شده در فاز ابتدایی ي مهاجراي برنا
 ارزیابی میزان پیشرفت برنامه
هاي پیش روي شناسایی و بررسی چالش
 اشتراك موارد ذکر شده با گروه همتا و ارائه راهبردهاي پشنهادي توسط گروه و همتایان براي غلبه بر چالش ها

هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي فراگیر
هاي حمایت از توسعه مهارتدر راستاي 

خالقیت، یادگیري دائمی و انعکاسی 
مبتنی بر فاوا را حداقل یک جامعه دانشی

.نمایدطراحی

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

مبتنی بر فاوا جامعه دانشی3الی 2آموزان، 
.را طراحی نماید

هاي از توسعه مهارتدر راستاي حمایت
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

متفاوت چندین جامعه دانشیآموزان، 
.مبتنی بر فاوا را طراحی نماید

آموزاننرم افزارهاي تولید محتوا و منابع آموزشی براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانش
افزارهاي تولید اي و تجهیزات و نرمضبط چند رسانه( منابع آموزشی مبتنی بر فاوا عملکرد و اهداف ابزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و

48و نرم افزارهاي انتشار محتواي الکترونیکی...) افزارهاي چاپ، ابزارهاي طراحی وب ومحتواي الکترونیکی تولید، ابزارهاي ویرایش، نرم

آموزانو خالقیت در دانشدر جهت ایجاد نوآوري49فرآیند تولید محتواي الکترونیکی
آموزان راهبردهاي چگونگی بکارگیري منابع و طراحی محتوهاي آموزشی الکترونیکی در جهت نوآوري و خالقیت دانش توسط دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

توانند در جهت حمایت و ها چگونه میورد اینکه آنافزاري و منابع تولید دیجیتال را نمایش داده و در مهاي نرمتعداد متنوعی از بسته
.هاي نوآورانه و خلق دانش کمک نمایند، توضیح دهندآموزان در تمرینپیشرفت دانش

هاي خاصی از این منابع در رشته درسی مورد نظر را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و توضیح داده شود که  چگونه براي نوآوري و نمونه
. نمایندآموزان را پشتیبانی میتوانند دانشمیخلق دانش

.به پیوست مراجعه شود48
.به پیوست مراجعه شود49
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آموزان افزارهاي مربوطه براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانشبا توجه به رشته علمی، طرح درسی طراحی نموده که در آن از ابزارها و نرم
ح درس می تواند در کالس واقعی اجرا گردد و این طر. استفاده شده باشد، طرح درس در کالس توسط گروه همتایان مورد ارزیابی قرار گیرد

.نتایج حاصل در گروه همتایان مورد نقد و ارزیابی و اصالحات قرار گیرد
آموزان دیگر وگروه همتا با استفاده از فاوا به منتشر نمایند و از بازخوردهاي محتواهاي الکترونیکی تولید شده را به منظور استفاده دانش

.ها استفاده نمایندح برنامهاحتمالی در جهت اصال

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
شایستگی

مهارت هاي جامعه دانشی
رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 

شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

هاي راه حلو با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
آموزي اي مشکالت احتمالی دانشمناسب بر

هاي و با برخورداري از مهارتبینیپیش
طرحی براي عملیاتی پیچیده در این مورد 

هاي مورد نظر ارائه نمودن یکی از راه حل
.نمایند

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از چگونگی 

و ) براي دانش آموزانایجاد شرایط بهتر یادگیري
مناسب براي یکی هاي راه حلبا استفاده از فاوا  

و با بینیآموزي پیشاز مشکالت واقعی دانش
هاي پیچیده در این مورد برخورداري از مهارت

هاي طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از راه حل
.مورد نظر ارائه نمایند

شد ر(با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

و با استفاده از فاوا  راه ) دانش آموزان
یکی از مشکالت مناسب براي هاي حل

بینی و با آموزي پیشواقعی دانش
هاي پیچیده در این برخورداري از مهارت

مورد طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از 
اي مورد نظر ارائه نمایند و راه حل هراه حل

سازي نماید و نتایج موردنظر را در پیاده
.حاصله را مورد ارزیابی قررا دهد

هاي پیچیده شناختی با استفاده از فاواپرورش مهارت
از جمله مدیریت اطالعات، (آموزان با استفاده از فاواها در دانشهاي پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این مهارتمعرفی مهارت

)50حل مسئله، همکاري و تفکر انتقادي
 آموزان هاي جستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیري اطالعات  در دانشایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی براي
هاي فاوا به منظور ایجاد و توسعه ههاي کالسی در رشته مربوطه  با استفاده از ابزارها و دستگافرآیند طراحی واحدهاي مطالعه و فعالیت

، ساخت دانش و برقراري ارتباط 51ریزي ، یادگیري انعکاسیهاي استدالل، برنامهمهارت
هاي ارتباطات و همکاري آموزان براي بکارگیري فاوا در جهت بهبود مهارتراهبردهاي تشویق دانش
د و دیگر ارزیابی دانشی و عملکردي مبتنی بر فاوا در موضوعات درسی آموزان براي توسعه و استفاده از خوراهبردهاي تشویق دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي پیچیده شناختی ارائه کالسی در مورد مهارت
اموزانها توسط دانشي و بروز آنکارهایی براي  چگونگی کسب و توسعههاي فرایندهاي پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارائه راهارائه ویژگی

.رزي اجرا گردددر کارو50
51Reflective learning

.کمک بگیرید....عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید تئوري کلب و یا 4توانید از مدل در این مورد می
Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley
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اي که کسب منجر به بروز یک یا چند مهارت پیچیده شناختی توسط طراحی یک طرح درس مبتنی بر فاوا در رشته مربوطه به گونه
هاي ناشی از اجراي این طرح درس در جمع و بازخوردها و انعکاسدر کالس در س واقعی اجرا نمودهو آموزان در آن جاي داده شوددانش

.تایان بررسی نموده و پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایندهم
هاي یادگیري مبتنی بر فاوا هاي فعالیتهاي جستجو و مدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگیهاي مهارتدر مورد ویژگی

.ها تهیه ودر کالس درس ارائه و ارزیابی گرددین فعالیتمونه هایی از اگردد بحث شود و نهاي فوق میکه منجر به توسعه و بروز مهارت
هاي مبتنی بر فاوا می توانند این ریزي و یادگیري انعکاسی، ساخت دانش و این که چگونه  فعالیتهاي استدالل، برنامهدر مورد مهارت

مطالعه مرتبط با رشته،  تولید و در میان گروه ها در واحدهايهایی از این فعالیتها را ایجاد و توسعه دهند،  بحث شود و مثالمهارت
ئه همتایان به اشتراك گذاشته شود و سپس واحدهاي مطالعه تولیدي را مورد ارزیابی و نقادي قرار داده و پیشنهادهایی براي منابع اضافی ارا

.دهند
ها را مورد حمایت فاوا محور می تواند این مهارتهاي ارتباطی و همکاري و اینکه چگونه فعالیت هاي یادگیريهاي مهارتدر مورد ویژگی

. ها را تولید نمایندهایی از این فعالیتقرار دهد در کالس بحث وگفتگو نموده و نمونه
اي مجازي یک نمونه مدل پیشنهاد و ارائه دهنددر مورد ارتباط و همکاري موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیري حرفه.
هاي مبتنی بر دانش و عملکرد که براي انعکاس ارزیابی روي ابی خود و همتایان بحث شود همچنین  دستورالعملدر مورد مشخصات ارزی

ها تولید و سپس در کالس ها و دستورالعملگیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیتهاي خود و دیگران مورد استفاده قرار میآموخته
.ارزیابی گردد

هاي کلیدي موضوع درسی و فاوا را از طریق تلفیق فناوري هاي نش و عملکرد محوري را که انتظارات یادگیري مهارتهاي دادستورالعمل
.نو ظهور را افزایش دهد، را توسعه دهند

پداگوژي: 4فصل 
شایستگی

خود مدیریتی
از مشابهدو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

ها  دانش فرآیند یادگیري را که در آن
آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 

طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدو پیاده

از دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش آموزان فرآیند یادگیري را که در آن

هاي توسعه قادر به اجرا و بکارگیري مهارت
.سازي نمایدطراحی و پیادهیافته خود باشند 

گوناگونچندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش از فرآیند یادگیري را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 
طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدو پیاده

گرددوزي میآمهاي دانشهاي یادگیري که منجر به ایجاد و بکارگیري مهارتنقش فاوا در ایجاد موقعیت
هاي معلم در ضمن تدریس به عنوان الگویی براي استدالل، حل مسئله و تولید دانشویژگی
آموزان در حل مشارکتی مسئله ، تحقیق و یا هاي رشته درسی براي درگیر نمودن دانشها و چگونگی طراحی برخط مواد و فعالیتویژگی

خلق اثر
ها را در حل مشارکتی مسئله ، هایی که آناي و فعالیتهاي پروژهآموزان براي ایجاد طرحت دانشمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدای

.نمایدتحقیق و آفرینش اثر درگیر می
افزارها و ها و نرماي مشارکتی، تولید وب سایت و فناوريآموزان براي تولید چند رسانهمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

آموزي به صورتی که موجب حمایت از روند در حال انجام تولید دانش و ارتباط با سایر مخاطبان هاي کاربردي انتشار پروژه هاي دانشهبرنام
. و همتایان شود

53هاي یادگیري انعکاسیو مدل52بررسی تئوري ها(هاي خود اموزان در انعکاس آموختهارائه راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش(

٥٢
Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston:

D.C. Heath and Company.
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تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجو معلمان:
هاي حل مسائل واقعی در موضوع درسی طراحی نموده و هاي شناختی خود براي نمایش عملی بکارگیري مهارتمباحثاتی بر پایه مهارت

.راهبردها و فرآیندهاي خود را براي حل مسائل و خلق دانش باهمتایان خود به اشتراك بگذارند
هاي مواد درسی برخط که دانش آموزان را در طراحی و برنامه ریزي فعالیت هاي یادگیري خود شان پشتیبانی می کند، یژگیدر مورد و

هاي یادگیري بحث نموده و در گروه کاري خود چند نمونه مواد درسی برخط را تولید، در کالس اجرا و سپس ارزیابی نمایند و در انجمن
.ارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صورت برخط به عنوان الگو و نمونه باشنداي خود در حل مسائل مشحرفه

کند بحث نمایند هاي یادگیري خود را پشتیبانی میریزي فعالیتآموزان را در طراحی و برنامههاي معلم که دانشهاي فعالیتدر مورد ویژگی
.اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهندو نمونه هاي از این فعالیت ها را تولید نمایند و در کالس درس 

 در مورد ویژگی هاي فعالیت هاي معلم که دانش آموزان را در بکارگیري  فناوري هاي مختلف در فعالیت هاي یادگیریشان پشتیبانی
.یجه را مورد ارزیابی قرار دهندها تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمایند و نتکند، بحث  نموده و نمونه هایی از چنین فعالیتمی

در جوامع ) آموزانبراي پشتیبانی از دانش(ها را هاي انتشار آناي، تولید صفحات وب و روشهاي تولید چند رسانههایی از فناورينمونه
.اي بر خط به نمایش بگذارندیادگیري حرفه

نماید، در کالس بحث نمایند و عکاسی دانش آموزان را تقویت و حمایت میهاي معلم که یادگیري انهاي آن دسته از  فعالیتدر مورد ویژگی
اي برخط مورد هایی را نیز در این مورد تولید نموده و به اشتراك بگذارند، و کارهاي انجام شده در این مورد را در جوامع یادگیري حرفهنمونه

.نقد و بررسی قرار دهند

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
تگیشایس

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 

یک برنامه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  
که در مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر طی آن 
.نقش نمایندنوآوري با استفاده از فاوا  ایفاي 

ارائه ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و
یک برنامه مبتنی پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 

که در طی آن بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري و 
یادگیري دائم با استفاده از فاوا  ایفاي نقش 

.نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
هاي نامهبرپشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  

متنوعی مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی که در طی آن 

بر نوآوري و یادگیري دائم با استفاده از  فاوا  
.ایفاي نقش نمایند

Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) Theories of Group

Process, London: John Wiley

Pedler, M., Burgoyne, J. and Boydell, T. (1991, 1996) The Learning Company. A strategy for sustainable development,

London: McGraw-Hill.

Schön, D.A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.

http://www.open.ac.uk/blogs/openminded/?p=٣١٨

53 Reflective learning

ي جدید در تئوري کلبعنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت ها4از جمله مدل 
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مدرسه، جامعه اي مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم
براي افزایش دانش و درك موضوعات برنامه درسی و توسعه جوامع 54هاي ساخت دانشهاي مجازي و محیطمعرفی، عملکرد محیط

یادگیري برخط و چهره به چهره و ترکیبی
هاي یادگیري و تفکر و یادگیري پیوسته ریزي هاي فعالیتدر حمایت از خالقیت و برنامه55ریزيمعرفی، عملکرد ابزارهاي فکري وبرنامه

آموزان انعکاسی دانش
د،  کالس و مدرسه هوشمنLMS ،CMS وLCMS)56)سازي، بکارگیري و مدیریتپیاده

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

آموزي ها از جوامع یادگیري دانشهاي مجازي و ساخت دانش، توصیف کند که چگونه این محیطاي متنوع از محیطضمن نمایش مجموعه
گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در اش مورد استفاده قرار میه در موضوع درسیهایی خاص از منابعی را ککنند و نمونهحمایت می

هاي یادگیري کارایی محیط. دهند توضیح دهدآموزان را مورد پشتیبانی قرار میها چگونه جوامع یادگیري دانشمورد این که این محیط
. نشان دهداند رااي که طراحی نمودهبرخط و ترکیبی، را در واحد مطالعه

هاي ریزي فعالیتتوانند از ایجاد و برنامهریزي و فکري شرح دهد که چگونه این ابزارها میضمن نمایش انواع متنوعی از ابزارهاي برنامه
ز این نمونه هایی خاص از این ابزارها در موضوع درسی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و ا. آموزان حمایت نمایندیادگیري دانش

ابزارها در واحد مطالعه طراحی شده استفاده نموده، واحد مطالعاتی را در کالس درس اجرا نماید نتایج را  بر اساس میزان حصول به اهداف
.مورد ارزیابی قرار دهد

 پیشنهاداتی براي بهبود عملکرد نرم افزارهايLMS،LCMS ،CMSئه دهندآموزان ارادر جهت توسعه نوآوري و خالقیت دانش.
اي که عالوه بر دستیابی به اهداف برنامه درسی، موجب تقویت و توسعه یک کالس هوشمند را طراحی، اجرا، و ارزشیابی نمایند به گونه

.اموزان گرددروحیه نوآوري و خالقیت در دانش

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل 
شایستگی

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
ناوري اطالعات و ارتباطات و با استفاده از ف

برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

اي باشد و به این منظور درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق یک جامعه آموزشی حرفه

.دانش طراحی نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
خورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و بر

تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 
یک جامعه اي باشد و درحال یادگیري حرفه

اي را با هدف خلق دانش طراحی آموزشی حرفه
.و سپس ایجاد نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
تمایل و برخورداري باال از توانایی، انگیزه،

تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 
جوامع اي باشد و درحال یادگیري حرفه

اي را با هدف خلق دانش آموزش حرفه
.طراحی و سپس ایجاد نماید

هاي معلم به عنوان مدل یادگیرندهمعرفی ویژگی
ق فاوا در برنامه درسی و تمرین هاي کالسی ایفاي نقش رهبري در ایجاد چشم اندازي مناسب براي مدرسه با  با تلفی

54 knowledge-building با مدل هاي ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه زیر :
Designing collaborative knowledge building)2010(Heng-TohLengHwee,SeahHoonLay,SoJeong-Hyo

,54Volume,Education&Computers,nd design challengesImpacts a:environments accessible to all learners

490–479Pages,2010February,2Issue
55 planning and thinking tools مانندconcept map ،Flow chart ،Glossary of terms ،Graphing

http://www.sac.sa.edu.au/Library/Library/Topics/thinking_skills/thinking.html
.به پیوست مراجعه شود56
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ایفاي نقش رهبري در میان همکاران در حمایت از نوآوري در مدرسه و ارتقاء یادگیري مداوم مبتنی بر فاوا
اي مبتنی بر فاوااي خود براي ارتقاء نوآوري و بهبود حرفههاي حرفهخود ارزیابی دائم و انعکاس فعالیت
ها معرفی انجمن(ها در آموزش رشته علمیاي ، شرکت و بحث در مورد بهترین تمریناوا براي شرکت در مجامع حرفهگیري از منابع فبهره

)معلمان در رشته علمی.. و مجامع مجازي و
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
رس خود تلفیق نمایند بحث نمایندتوانند فاوا را در برنامه درسی و کالس دمیمدارسهاي مختلفی که در مورد راه.
نمایند، برنامه عملیاتی که در آن معلمان نقش کلیدي در کار با همکاران و مدیران مدرسه در جهت استفاده از  فاوا در مدارسشان را ایفا می

و ارائه راهکارهایی براي هاپیش بینی چالش( ها در نظر بگیرند طراحی نمایند و سپس مواردي را براي چگونگی اجراي این  پیشرفت 
) هابرطرف نمودن چالش

هاي نوآورانه  و حفظ نوآوري در مدرسه اي براي شرکت در برنامههاي اجتماعی مبتنی بر فاوا که  محتاج آموزش حرفهدر مورد انواع حمایت
همکاري مدیران و همکاران طراحی نموده و به برنامه عملیاتی مبتنی بر فاوا براي ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با. هستند، بحث نمایند

.   اشتراك بگذارند و راهبردهایی براي بکارگیر ابزارها و منابع خالقانه در مدرسه خود ارائه دهد
هایی از تجربیات خود را بیان نمایندنمونه. ي فاوا بحث نماینداي نوآورانه خود در حوزههاي حرفهدر مورد فعالیت.
تواند مورد استفاده قرار گیرد اي میهاي یادگیري حرفهچگونه منابع فاوا براي حمایت دائم نوآوري و توسعه از طریق انجمندر مورد اینکه

. هایی از تجربیات مبتنی بر فاواي خود را ارائه نمایندنمونه.  بحث نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ اوشکريک(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و..................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمنددیتا پروژکتور ،
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل ه با انواع سیستمهاي همراتلفن(
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 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux

هاي برون خطانواع ذخیره کننده
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLپ، از طرق دایال آ(تلفن 

حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG

هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میاملعبراي نرم افزارها و سیستمVinu57x, Deaf Apps58 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

که شاملامکانات الزم براي راه اندازي شب:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهي و سیستم عاملنرم افزارها
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
نوآور :، تهران نشرصغرزادهمحمدرضا ال مکینتاش، مترجم مرجع کامل سیستم عام)1389(، هارت دیویس گاي

هاي موجود در هنگام تدریسراهنماهاي لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه
:منابع فرعی

. هاي تولید محتواي الکترونیکی آموزشیالزامات و چارچوب) 1392(سازمان فناوري اطالعات ایران
/http://www.projectlooksharp.orgمحتواهاي الکترونیکی تولید در پروژه لوك شارپ  کانادا 

یادگیريراهبردهاي ارزشیابی. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میو استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارتفاوا براي تعیین سطح کالس
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می

٥٧http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٥٨https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بی را تشکیل دهند و بخشی از این ارزشیا
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفهم

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICC و آموزش الکترونیکیدر تولید محتواي الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
ته، شکل، عکس، نوش(هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
LO59 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان(60پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري فرآیند انتخاب
 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:
طراحی آموزشی کالس هوشمند 

طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب

٥٩ Learning Object
٦٠ Instructor – led Events
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ي نوین آموزشیطراحی فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل ها
  کالس ...)ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس و( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(هوشمند براساس نیازها وامکانات 
اجراي و ارزشیابی آموزشی کالس هوشمند  

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از ...) آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی و( اجراي ارزشیابی ورودي

وثبت گزارشات آزمون هاLMSطریق 
گروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS

 هر گروهانتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي
 به اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریقLCMS

 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
گر ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصیفی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، د

LMSوLCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 

 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS

ثبت نتایج وگزارشات آزمون
اجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون
تنظیم وثبت پوشه کار

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
ل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکهدالی
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
,Wi-Fiانات موجود، با استفاده از امک) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک  Bluetooth, cable

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia
Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio , flash , mu. Builder
انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net
support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line



321

»علوم اجتماعیدر آموزش ايهاي خاص حرفهتجربه« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي کنند، سرشار از تجربهعمل معلمی براي معلمانی که به آن به منزله فرصتی براي اعتالي آموزش و رشد شخصی نظر می
دوم کسب انگیزه و اعتماد اول آشنایی با تجربه خاص و : نادري است که آگاهی از آنان براي دانشجومعلمان دو خاصیت دارد

کند، ایجاد هاي خاص را براي آموزش معلمان توجیه میآنچه آگاهی از تجربه. هاي واقعی تربیتبراي عمل خالقانه در موقعیت
حال، درعین. هاي متنوع و متغییر، افزایش دهدتواند امید به موفقیت را در موقعیتاست؛ یعنی آنچه می» همزادپنداري«شرایط 

اند وارد نشده» دانش تربیتی«و » ايدانش رشته«هاي معمول هایی مفید هستند که در قالبهاي خاص دربردارنده دانشهتجرب
شود و این درس تالشی براي شناسایی معلمان نادر و قدرشناسی از آنان نیز محسوب می. اندداشته» کارآمدي موقعیتی«اما 

.کندهاي معلمان ایجاد میپیوندي بین نسل
مشخصات درس

نظري: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت16: زمان درس

ندارد: پیشنیاز
و با (انفرادي : نحوه آموزش

حضور معلمان سرآمد داراي 
)تجربه خاص

ايهاي خاص حرفهتجربه: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
اي اقدام کند و برخی از معلمان هاي تحقق یک تجربه خاص، اشاره و به تحلیل چنین زمینهردي از زمینهبه موا

همچنین، داراي احساس مثبت به عمل ابتکاري در . داراي تجربه خاص در رشته تخصصی خود را بشناسد
.دانددار حرفه معلمی است و خود را آماده براي چنین عملی میهاي مسالهموقعیت

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 2-2، 1-2کد&

2-3
PCK 2-3، 1-3کد ،

3-3&3-4

آشنایی با 
هاي تجربه
خاص 

هاي برخی معلمان از تجربه
مطلع است اما تحلیلی از 

. دالیل و پیامد آنها ندارد

هاي خاص معلمان تجربه
رشته تخصصی خود را 

شناسد و قادر است به می
تبیین عمل ابتکاري 
معلمان داراي تجربه خاص 

. اقدام کند

هاي خاص نه تنها تجربه
معلمان رشته تخصصی خود را 

کند، که بر بنیاد موارد تبیین می
گزارش شده به شناسایی 
اشخاص دیگر اقدام کرده و 
براي ارتباط بین آنها در جهت 
تولید یک نظریه اقدام کرده 

. است

مواجهه با 
تجربیات

توانسته است خود را 
پذیراي تجربه خاص 
معلمان نشا دهد و از کار 

.آنان قدرشناسی کند

براي ایجاد ارتباط با 
اشخاص داراي تجربه، 
پیوندهایی را ایجاد کرده و 
از انان در کارهاي خود 

. بهره گرفته است

براي ایجاد تعامل بین معلمان 
داراي تجربه خاص کوشش 

کدیگر کند و آنان را با یمی
دهد و خود در پیوند می

اجتماعی یادگیري آنان 
.کندمشارکت می
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هایی ارائه کرده که پاسخانجام تکالیف
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 

ود و دیگري دیده تجربه خ
. شودمی

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
:آن به شرح ذیل سازمان یافته استاي محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان شانزده جلسه

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 

ــاه اول ــرورت و جایگـ ــرح ضـ طـ
موضوع و ایجاد انگیزه جهـت  
ــیابی  پیگیـــري درس و ارزشـ
ــه    ــالم برنام ــی و اع تشخیص

درس

معرفی برنامـه و  سنجش نوع نگرش و سطح دانش مربوط،شناسایی انتظارات دانشجویان، 
س و کاربردهــاي آن بــراي معلمــان، معرفــی تکــالیف سرفصـل درس، تشــریح منطــق در 

. عملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

-هـاي شـکل  ها و زمینههاي متنوع کالس درس و ضرورتتشریح شرایط معمول و مسالهتبیین تجربه خاص معلم دوم

.رگیري آنها در اعتالي آموزشهاي خاص معلمی و اهمیت بکاگیري تجربه
.هاي خاص معلمانمطالعه دست کم یک کتاب و یک مقاله از تجربه: 1تکلیف 

ســــوم تــــا 
هشتم

. ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگوي در باره تجربه گزارش شدههاي خاصارائه تجربه
هاي ممکن براي شناسـایی  عیتهمه دانشجومعلمان موظفند به بررسی در موق:2تکلیف 

.اقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارائه کنند» ايتجربه خاص حرفه«

ــار   نهم ــد ک ــابی فراین ــد و ارزی نق
کالس

. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه کار
هایی کنند و نمونهمیدانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش معلمان خود اقدام: 3تکلیف 

. کننداز خاص بودن ان را آشکار می

دهــــم تــــا 
پانزدهم

. ایجاد فرصت براي ارائه تجربه خاص براي معلمان و گفتگوي در باره تجربه گزارش شدههاي خاص معلمانارائه تجربه

ــار   شانزدهم ــد ک ــابی فراین ــد و ارزی نق
کالس

. ر باره چگونگی ادامه کارتشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي د
کنند و آن را دانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش همین درس خود اقدام می: 4تکلیف 
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. کنندنقد و بررسی می

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
. شـود جانبه دانشـجومعلمان انجـام مـی   هاي کالس درس با محوریت آموزشگر و البته با مشارکت همهدر این درس، آموزش

کنـد و بخشـی   هاي مقرر به معرفی هر یک از موضوعات اقدام میآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی در نوبت
هـاي  دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان داراي تجربه خاص، فرصت آشـنایی دانشـجومعلمان و معلمـان خـاص رشـته     

بـه تشـخیص آموزشـگر و بـا اتخـاذ تـدابیر       . کندان را ایجاد و آن را مدیریت میکند و فرصت گفتگوي آنتخصصی را فراهم می
دانشجوي این درس موظف است بر اساس . تواند به دانشجومعلمان واگذار شودهدایتی، واگذاري معرفی تجربه خاص معلمان می

همچنین، . ر جلسه با آمادگی مشارکت نمایدبرنامه اعالم شده به مطالعه منابع و جستجوي در واقعیات بپردازند و در گفتگوهاي ه
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بـا درخواسـت تعیـین وقـت     دانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه

حـال، در جلسـات درس ممکـن اسـت     درعـین . دقیقه در کالس درس به صـورت سـازمان یافتـه ارائـه نظـر کننـد      10قبلی، تا 
توانـد بـه صـورت    شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آنها میهایی مطرح پرسش

تواند براي همـه یـا برخـی از    ها میاین قبیل پرسش. شودشفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه 
.درصد تکالیف مقرر درس تجاوز نکند50روط به آنکه تعداد آنها از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مش

منابع آموزشی . 4
الزامی نیسـت؛ امـا آموزشـگر تـالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را         1398در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال -

اي گروه آموزشـی بـراي مـدت    استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شور. شناسایی و معرفی کند
.مقرر، در همان رشته بالمانع است

هـاي  به دانشجومعلمان معرفی نمایند و نشـانی سـایت  » معلمان سرآمد«همه آموزشگران موظفند منابع و مستنداتی از -
همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوي اجتماعات تخصصی . مفید براي دریافت اطالعات را ارائه کنند

معلمان مخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را براي مشـارکت، تشـویق   
. کند

تـاالر گفتگـوي   «اند تمـامی دانشـجومعلمان را بـراي عضـویت در     به بعد موظف1394آموزشگران این درس از سال -
.در آن مشارکت نماینددر پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز» معلمان آینده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
-در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میايهاي خاص حرفهتجربهارزشیابی پایانی در درس : ارزشیابی پایانی

ر ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت دگیرد که در آن دانشجویان یادگیري
. کنندهاي آموزشگر، ارائه میمباحث کالس درس را بر اساس پرسش

آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف
. اقدام کننددهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی، به اصالح آن مصلحت بداند، اجازه می

: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می
درصد امتیاز 50: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
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درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. آمادگی مدام براي گفتگوهاي کالس

. و موثر در مباحث کالسمشارکت جدي 
. 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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»پژوهش روایی: 1اي پژوهش و توسعه حرفه« رس سرفصل د
معرفی درس و منطق آن.1

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

هاي اي دانشجو معلمان فرصت پژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی هاي مورد نیاز براي مواجهه با موقعیتحرفه
ه، از آنجا ک.آموزان خود منتقل کنندورند دست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانشنامعلومی که در آن غوطه

از تجربه را هاي واقعی کالس درس است فرصت یادگیريروایت هاي شخصی که حاصل تأمالت دانشجو معلمان در موقعیت
کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان پیش نیاز برنامه کارورزي این امکان را فراهم می کند تا دانشجویان به شیوة ممکن می

و در آینده بتوانند از این توانایی براي تأمل بر عمل خود، بهبود شرایط آموزشی و تربیتی، روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته 
. اي خویش بهره بگیرندسهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفه

مشخصات درس
کارگاهی:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

-: پیشنیاز

پژوهش روایی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ فاهدا
/ 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 روایتروایت تجربه
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 

.ندک

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در 

و قالب داستانی با جزئیات
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، 
اد حاضر هاي افردیدگاه

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 / علمی
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 
تفسیر کند و یافته هاي 
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
ند می زنند؟چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیو

اهداف پژوهش روایی و کاربردهاي آن 
انواع پژوهش روایی

: تکلیف عملکردي
اي در با مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زمینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفه

.قالب یک مقاله کوتاه ارائه نماید
البته قالب مذکور ). (ها و مراحلش ارائه کندت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروري با ذکر ویژگییک پژوهش روایی را به صور

.قبالً باید توسط استاد توضیح داده شود
ابزار هاي گردآوري اطالعات: فصل دوم

ماهیت اطالعات در پژوهش روایی
ابزار هاي گردآوري اطالعات در پژوهش روایی

به هاي مشتركیادداشتهاي میدانی از تجر- 
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دفترچه یادداشت هاي روزانه- 
مصاحبه ها- 
داستان گویی- 
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- 
ي کالن ها و تفسیر معنابازنمایی داده- 

معنا دهی به داده ها
: تکلیف عملکردي

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

یک 
فاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته مقاالت علمی پژوهشی که با است

. هاي خود را گزارش نماید
کد گذاري: فصل سوم

انواع کدگذاري 
61کد گذاري اولیه- 

62مرور کد هاي اولیه- 

63کد گذاري محوري- 

مرور کد ها و طبقه بندي داده ها- 
مفاهیم/ مضامین- 
ایجاد ارتباطعمق و بینش براي- 

: تکلیف عملکردي

٦١ - Initial/Open coding
٦٢ - Selective coding
٦٣ - Axial coding
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فرایند کدگذاري و طبقه بندي را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روي تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و 
. بینش حاصل از واکاوي تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد/ یافته ها

تحلیل ساختاري: فصل چهارم
فرآیند تحلیل ساختاري

ي حذفعدهقا- 
حذف شدید- 
تعمیم- 
ساختن- 
قاعده صفر- 

: تحلیل سه بعدي
داشتن ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی براي دربرتعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش: تعامل- 

هاي آنان سایر افراد و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه
ه تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آینده، مشتاقانه منتظر تجربیات بررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال ب: تداوم- 

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

ها شخصیت
: تکلیف عملکردي

را ) معلمان/ همکالسی ها(تجربیات سایرین/ عه تجربیات شخصیتحلیل سه بعدي مجمو/ با استفاده از فرایند تحلیل ساختاري
. تحلیل و یافته ها را گزارش کند

اعتبار بخشی : فصل پنجم

روایی و اعتبار در پژوهش روایی
همکاري با شرکت کنندگان 

بیان دوباره روایت ها 
استفاده از نقل قول ها
رعایت مسایل اخالقی

وایی محدودیت ها و مخاطرات پژوهش ر
استفاده از نظریه ها و یافته هاي علمی

چگونه یافته هاي پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟
: تکلیف عملکردي

یافته هاي / همکاري با شرکت کنندگان/ یافته هاي حاصل از تکلیف عملکردي در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازي

. علمی پژوهشی اعتبار بخشی نماید
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بردهاي تدریس و یادگیريراه. 3
مطالعۀ منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگزاري کارگاه آموزشی براي آموزش پژوهش 

استفاده از راهبردهاي . روایی با استفاده از رویکرد توسعه فردي و به کمک واکاوي تجربیات شخصی صورت می گیرد
ن تجربیات و ارائه یافته به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات مشارکتی، براي به اشتراك گذاشت

.کمک می کند
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
)در دست تألیف(پژوهش روایی دکتر عطاران 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر از آنجایی که هدف این درس یادگیري از و به کمک تجربه است،: ارزشیابی پایانی
ارزیابی . و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات داراي اهمیت است) توصیف(اساس تحلیل 

به / استاد بر اساس مجموعه تکالیف عملکردي دانشجو در طول و شرکت در سمینار هاي کالسی براي ارائه یافته ها
. تن تجربیات نیز بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهداشتراك گذاش

اي بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی هاي حرفه
نمره10عملکرد پایانی 

نمره 10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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»کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

هاي پژوهشی تولید شده توسط دیگران پذیرش نقش پژوهشی از سوي معلم در کنار دو وظیفۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ استفاده از یافته
این امر بدان معناست که . سازدردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن میضرورت دانا و توانا کآموزان، و وظیفۀ  آموزش پژوهش به دانش

به نحوي که با بینشی پیش برود، 65فاصله گرفته و به سوي تدریس و عمل فکورانه64معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادي شده
ها و اخذ بازخورد مداوم ها، کاربرد بالفصل یافتهحلراهاندیشی به یافتنپژوهشی 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
هبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی خاص آموزشی، تدریس، و یادگیري دانش آموزان و متعاقباً بکارگیري روش هاي خاصی براي ب

. 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
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 / موقعیت آموزشییک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و
بازتاب هاي حاصل از این فرآیند را براي بهبود عملکرد در موقعیت هاي بعدي طراحی، اجرا و گزارش 

نماید 
:شایستگی اساسی

pck&Ck 1-2کد&

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

یافته هاي اقدام تحلیل یافته ها
ر پژوهی را از نظر تأثی

آن بر فرآیند یادگیري   
تحلیل وتفسیر کرده 
اما به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 
مطالعه براي اقدامات 
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 

راي اقدامات مطالعه ب
بعدي ایجاد نموده را 

.گزارش کرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 
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 

ش اي خود را گزارحرفه
.کرده است

٦٤-routinized
٦٥ - 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

دهد فرآیند کار نشان می
که در پژوهش انجام شده 
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، وکنش
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

ش با استفاده از گزار
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 براي قرار گرفتن در 
چرخه پژوهش و عمل  

اي شده استحرفه

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت. 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 حرفهادمنشانه،هم افزایی، تفکر و بازاندیشی ، دغدغهبرخورد آز( 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-

:ريفعالیت یادگی
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

. ضعف آن ها را شناسایی و گزارش نمایدبا مطالعه نمونه گزارش هاي اقدام پژوهی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و-
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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-
نه اقدام پژوهیهاي موجود در زمیها و دیدگاهنظریه-

:فعالیت یادگیري
. مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش هاي ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده-

: فعالیت عملکردي
ر 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 د-

کالس براي بررسی و نقد
:بخش سوم 

چگونگی تشخیص مسئله،-
چگونگی تدوین طرح اقدام پژوهی،-
روش اجراي مراحل اقدام پژوهی-
چگونگی گردآوري داده ها و شواهد مهم در اقدام پژوهی-
باز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح فرایند اقدام پژوهی-

در اقدام پژوهینقش مشورت و مشارکت-
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-

)هازارش حاصل از فعالیت عملکردي گروهگ(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  
هاده هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشندانشجو 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 
. کنندکالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده می

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،در این درس،ارزشیابی

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 می66کارکه در پوشه–ام شده توسط دانشجو و بر اساس فعالیت هاي انج

. 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،

.  تصاص می یابد پایانی اخ

سایر نکات
.کنش پژوهی قبل از آغاز کارورزي سه به دانشجویان ارایه شود

٦٦ -portfolio
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»درس پژوهی: 3اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

شی، اجرا و اعتبار درس پژوهی یک رویکرد براي توسعه حرفه اي است که  در ،ن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوه
این رویکرد ظرفیت شگرفی براي تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستري براي . یابی آن همکاري می کنند 

درس پژوهی، دانش . گیري در مدرسه فراهم می سازد–گفتگوهاي حرفه اي در باره آموزش ، تدریس و فرایندهاي یاددهی 
توسعه بخشیده و با سازوکارهاي خود ، قدرت و شایستگی معلمان را براي مواجهه با مسایل فراروي آموزشی محتوا را در معلمان 

به این ترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این درس، ضمن کار گروهی و درك اهمیت هم . یادگیري توسعه می بخشد –یاددهی
انش تربیتی، دانش موضوعی، دانش فناوري آموزشی اي بطور همزمان توان تخصصی خود در حوزه دافزایی در توسعه حرفه

.توسعه می دهد
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هـاي  اصـول و روش : پیشنیاز
تدریس

درس پژوهی:3اي پژوهش و توسعه حرفه:  نام درس

:ادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو ق: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

اي در توسعه ظرفیت ها و توانایی هاي شخصی، و تأثیر آن در شکل با درك نقش مشارکت حرفه
گیري سازمان یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه همکار طراحی و اجرا 

..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

معی براي در فرآیند کار ج
پذیرش وظایف و 
مسئولیت ها براي حل 
مسایل گروه استقبال می 
کند و می تواند به هنگام 
قرار گرفتن در موقعیت 
هاي دشوار گروه را 

.پشتیبانی کند
طرح درس 

پژوهی 
براي مطالعه بافت و 

مسئله / زمینه نیاز
شناسایی شده و 
ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
حلیل نتایج نموده اما ت

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
مدرسه چشم انداز در سطح

مشارکت نموده و نتایج 
یادگیري دانش آموزان 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نموده و نتایج یادگیري 
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یادگیري دانش 
آموزان نشان دهنده 
تأثیر عملکرد او بر 
شکل گیري یک 

اي براي گروه حرفه
ادامه مشارکت 

.  اي نیستحرفه

تأثیر عملکرد نشان دهنده
او بر بهبود عملکرد 

.مدرسه است

دانش آموزان نشان 
دهنده تأثیر عملکرد او بر 
مشارکت براي توسعه 

اي و بهبود عملکرد حرفه
.مدرسه است

گزارش با استفاده از ارشگز
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 ارها، دیدگاهو رفت
افراد درگیر در موقعیت 
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

ي موقعیت براي بازکاو
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده و تأثیرات آن بر 

/ 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 -
رس پژوهیتاریخچه ، تعریف و اهداف د-
درس پژوهی انتخابی استراتژیک براي  توسعه دانش و شایستگیهاي معلمان-
ابعاد و گستره درس پژوهی-
فرایند درس پژوهی-
شرایط ، فرهنگ  و حمایتهاي مورد نیاز درس پژوهی -

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را . می تدریس می پردازد با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بو

.همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح می نماید . براي شرح بیشتر موضوع مطرح می نماید 
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: فعالیت عملکردي
یـه  هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفه معلمـی و ته تشکیل کارگروه

گزارش براي ارائه به کالس،
: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-
بینی شرایط و نیازمندیهاي اجراي درس پژوهیپیش-

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضـوعات  . با مشارکت در بحث موضوعاتی را براي فعالیت درس پژوهی مطرح می کند 

.مطرح می نماید 
: فعالیت عملکردي

.ساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند در قالب کارگروههاي دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و 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-
گیريتعیین تجارب و فعالیتهاي یاد-
تعیین رفتار ورودي-
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. چوب طرح درس پژوهشی  بحث می کند در باره چار
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: 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

وهتعیین شواهد و مستندات مورد نظر گر-
تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس-
تقسیم وظایف اعضاي گروه در حین مشاهده-
طراحی فرمهاي گردآوري اطالعات و مستند سازي مشاهده-

: فعالیت یادگیري
.در باره  چگونگی اجراي طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نکات جدیدي را براي اجراي بهینه آن مطرح  می سازند 

: يفعالیت عملکرد
.طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند 

:فصل چهارم
ژرف اندیشی در باره داده ها و شواهد

نحوه انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد-
:تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

تحلیل نتایج یادگیري
تحلیل انگیزش

ش آموزانتحلیل رفتار اجتماعی دان
طراحی مجدد درس  و اجراي آن

اجراي طرح درس جدید و مشاهده آن
ژرف اندیشی در باره اجراي دوم درس و اصالح نهایی طرح درس

: فعالیت یادگیري
در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجراي طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کننـد و نکـات جدیـدي را در ایـن زمینـه      

.مطرح  می سازند
: فعالیت عملکردي

.نحوه اجراي آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند 
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 
،)ماعی دانش آموزانتحلیل رفتار اجت

.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
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.نش آموزان و رشد حرفه اي خود می پردازند با ارایه مستندات الزم به جمع بندي از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیري دا
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
.بحث می کنند در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی 

: فعالیت عملکردي
.گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

در کالس  . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
و آشنا ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( درس پژوهی در فرایند تدریس به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات

.شودسازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان درس پژوه پرداخته می
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

مشابه سازي شرایط  ( یا نمونه اي ) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(عی برنامه درس پژوهی و اجراي آن در محیط واق
پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان می)  کالس درس 

. کننداستفاده می

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
هاي با یکدیگر شخص دانشجو و سایر همکالسبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،فرایندي مارزشیابی در این درس،

این . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. همکاري و مشارکت دارند
- شوداو گردآوري می67کاردر پوشهکه –ارزشیابی به صورت مداوم و بر اساس فعالیت هاي انجام شده توسط دانشجو 

. شوداي میگیرد و بر ارزیابی توسط خود دانشجو تأکید ویژهصورت می
نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  نمره به آزمون پایانی اختصاص می یابد 8و 
بع آموزشیمنا. 5

. درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، انتشارات جهاد دانشگاهی) 1392(ساکی،  رضا 
درس پژوهی راهنمایی عملی براي مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش ) 1389( استیپانک و همکاران 

مدنی ، انتشارات حکمت علوي

٦٧  -portfolio
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»1کارورزي «سرفصل درس 
رس و منطق آنمعرفی د. 1

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به 
مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی 

تربیتی و   عمق -صت برقرار ساختن پیوند میان آموخته هاي نظري با محیط هاي واقعی آموزشیبرنامه کارورزي فر. باشند
بخشیدن به تجربه هاي پیشین در جهت توسعه شایستگی هاي حرفه اي و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس 

واکاوي تجربیات به عنوان تأملی، روایت  نگاري و این برنامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده.درس را فراهم می کند
؛ و  نیز ابزارهاي سه گانه  اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش روایتی به عنوان روش شکل دهنده عمل فکورانه/عناصر سازنده

ی در سطح کالس تربیت/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

شده از سوي استادان و بازخوردهاي ارائه شده از سوي آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت هاي واقعی، براي 
تکنیک ها و فنون / بهره گیري از مبانی نظري. تربیتی تدارك ببیند/ ع و پاسخ به مسئله هاي آموزشییافتن راه حلهاي قابل دفا

در برنامه کارورزي به منظور دستیابی دانشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه 
در طول برنامه کارورزي دانشجو  فرصت کسب . ان ضروري استریزي، اجرا و ارزیابی براي حمایت از یادگیري دانش آموز

. اي را کسب می نمایدتجربه 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 

رسه و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت هاي خود را در قالب روایت ها، روزنگارها، تجربیات شخصی سطح مد
/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ این یافته ها از موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلم. ارائه می نماید

روایت هاي دانشجو از موقعیت هاي مختلف مورد واکاوي . تکمیل شود)  گی مدرسهبا هماهن(دانش آموزان/ اولیاء/ معلم راهنما
.قرار گرفته و مسئله هاي شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستندات علمی گزارش می گردد

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

پژوهش و  : نیازپیش
1ايحرفهتوسعه

مشترك: وه آموزشنح

1کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد / هاي آموزشیبا مشاهده تأملی مسئله

. و مستندات علمی آن را تبیین نماید
. هاي تجربی حاصل از واکاوي روایت ها را ثبت و گزارش نمایدلی و یافتهمشاهدات تأم

: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 

انسته است اما نتو
اطالعات را به صورت 
نظام مند تحلیل و تبیین 

. نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح / آموزشی

کالس درس و مدرسه را با 
آوري اطالعات به جمع

مند توصیف صورت نظام
نموده و با استفاده از شواهد و 

.مستندات آن را تبیین نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح کالس / آموزشی

آوري درس و مدرسه را با جمع
مند اطالعات به صورت نظام

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 

ه صورت روایت نقل را ب
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 

ین ها را در قالب مضامگزاره
ها را سازماندهی و یافته

.گزارش نموده است

آوري هاي توصیفی جمعگزارش
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 

در گزارش ارائه شده 
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

در گزارش ارائه شده ارتباط میان 
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

کلی از برنامه کارورزي در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزي یک با تأکید بر مشاهده ارائه یک تصویر
، تکالیف عملکردي در طول ترم، برنامه زمان بندي سمینارها در )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(تأملی و روایت نویسی 

م هاي ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، واحد آموزشی، و تبیین فر/ 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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یق مطالعه گزارش ها و ارائه تعامل از نزدیک میان استاد و دانشجو از طر). 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 

تشکیل سمینار در کلیه هفته ها براي بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و گفتگو . استلزامات اجرایی برنامه کارورزي است
روایت هاي / مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها. بازخورد هاي ارائه شده از سوي اساتید ضروري استدر خصوص 

.کندهمقطاران فرصت یادگیري انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم می/ همکالسی ها
: هفته دوم

کارگاه مطالعه موقعیت
: مدرسه بر اساس گام هاي زیر/ کالس درسموقعیتی در سطح / 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
شش کاله با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه،) 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

لذا آموزش این بخش نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطالعه موقعیت بر اساس محور هاي چهارگانه تهیه کرده باشد، 
). بخش در جلسه ششم ارائه می شود

:هفته سوم
مشاهده آزاد 

)جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(حضور دانشجویان در مدارس 
از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولین روز کارورزي . تجربه اولین روز کارورزي من در مدرسه: تکلیف یادگیري

دانشجو . ز زمان آماده شدن براي رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نمایدا
این موارد می . در اولین روز کارورزي مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود

سیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر تواند شامل رخ داد ها در م
. باشد.... مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با کارکنان مدرسه، معلمان و

:هفته چهارم
مطالعه موقعیت

روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی تهیه شده از مشاهده آزاد از جهت رعایت ) 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

ایی که گزارش ها محور ه. اي تقویت می کندگروه 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
از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله با استفاده ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ 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 . ن مسئلهشواهد بیشتر براي بیا/ 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

. بیشتر گزارش خود را براي یادگیري روش تبیین مسئله تکمیل می نماید
:هفته ششم

مطالعه موقعیت
آوري شده از در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمعگفتگو 

. مرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات مربوط به تبیین مسئله. موقعیت مورد مطالعه به تبیین مسئله مبادرت می نماید
)مرور)(صه هاي متمایز کنندهبیان ویژگی ها و مشخ(توصیف موقعیت : الف
)مرور) (شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

)مرور...(تفکر، اسکمپر
). آموزش(الل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده تبیین مسئله با استفاده از استد: 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 . ... دانشجو ضبط گردداي همراه بازخوردهاي ارائه شده در محورهاي مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفه

پورتفولیو -پوشه کار است؟  پرونده توسعه حرفه اي با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان اي
.بوده ایم ؟ باید به سمتی برویم که دانشجو خود متکفل این امر شود

: هفته هفتم
مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ ت فیزیکی مدرسهمشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعی

موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها : تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي
( ت بهداشت، امکانات و تجهیزات نور، جریان هوا، وضعی....) کتابخانه، زمین ورزش، آبخوري، سرویس ها، کالس ها، راهرو ها(

) 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(این گزارش در قالب روایت نگاري . پردیس/ ارائه یافته ها در سمینار مدرسه

قعیت فیزیکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد مو
.به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

ر یادگیري گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك موقعیت فیزیکی و تأثیر آن ب: 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

نحوه گردش کار تهیه گزارش از ساختار سازمانی، روش هاي بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی،: تکلیف عملکردي
فرم (آن در قالب روایت نویسی . در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین

اي از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و نمونه. تنظیم شود) پیوست
.بازخوردها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گرددبررسی قرار گرفته و 
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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
. یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

:هفته نهم
بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح / تعامالت در سطح مدرسه/ سی موقعیت عاطفی روانیمشاهده تأملی و مسئله شنا

مدرسه/ پردیس
درك حاالت (روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان : تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي

میزان (تعامالت دانش آموزان با یکدیگر ...) ازنده در فضاي کالس وروانی دانش آموزان، برنامه ریزي براي ایجاد جو مثبت و س
/ یافته ها در سمینار مدرسه. ،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود....)احترام، همدلی، همکاري و

یف تعامالت و روابط عاطفی در سطح اي از توصنمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(این گزارش در قالب روایت نویسی . 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
درك روابط عاطفی و تعامالت در سطح گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده توسط استاد به منظور: 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 /  بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ 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: کرديتکلیف عمل

سازماندهی تکالیف یادگیري، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بودن مباحث، میزان 
این . شناسایی و تبیین شود...) د و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیري ودرگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیري، موا

اي از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(گزارش در قالب روایت نگاري 
به منظور تکمیل اطالعات و شواهد تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوي استاد

.ارائه گردد
. گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد: پوشه کار

: هفته چهاردهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

هاي آن در کالس توسط هاي روایتی  از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته اي از پژوهشنمونه
استاد مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوي آن در آموزش حرفه اي مراحل تحلیل ساختاري روایت ها 

.  مدرسه آموزش داده شود/ بر روي گزارش هاي تهیه شده از سطح کالس درس) بند الف و ب(
تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزي

ل ساختاري روایت هاتحلی
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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یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهیتحلیل : الف
کالس درس و  کدگذاري آن ها براي یافتن مضامین/ تحلیل و واکاوي گزارش هاي تهیه شده از مدرسه: ب

: هفته پانزدهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

ارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط اي از پژوهش هاي روایتی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکنمونه
مدرسه / از کالس درس) بند ج و د(استاد مورد بررسی قرار گیرد و مراحل تحلیل ساختاري بر روي روایت هاي تهیه شده 

.  آموزش داده شود
تحلیل ساختاري روایت ها

ارتباط مضامین با یکدیگر)3
تبیین مسئله )4

:تکلیف عملکردي
ونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهیتحلیل یک نم: الف
تحلیل و واکاوي گزارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئله: ب

/ مدرسهبررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح(سمینار : جلسه شانزدهم
)پردیس

در این نشست دانشجویان یافته هاي خود از مطالعه موقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله هاي تبیین شده به همراه 
. 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 . جویان گزارش یافته هاي خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم نماینددانش: 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

.حرفه اي ضبط می گرددگزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه : پوشه کار
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

کارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت هاي راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به
گروهی و فردي ارائه واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي

. 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

یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان باید یافته ارزشیابی پایانی در درس کارورزي: 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
ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به گزارش هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي سطح : فرآیندارزشیابی

... 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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راه بازخورد هاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي کلیه گزارش ها به هم: 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
بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از ): مدیر و معلم راهنما(سه ارزشیابی عوامل مدر

. سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد
: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه
امیتاز 40:   ـ گزارش هاي عملکردي مرحله اي

امتیاز 40:  ـ تدوین و ارائه گزارش پایانی
: 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
يظرافت و زیبائی ظاهر.11
صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها.12
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.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 68هاي علمی، شهودگیري از یافتهیافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهرهرا فرایندي سازمانتدریس اگر 
وزش فنون، فرد است، در آن صورت برنامه کارورزي به جاي تمرکز انحصاري بر آمبدیل و منحصر بههاي بیخالقیت در موقعیت

هاي واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به نه با موقعیتفعاالنیازمند آن است که دانشجومعلم 
اندوختهپرداخته و با آگاهی انتقادي نسبت به تجربیاتهاي یادگیريموقعیتمنطقی به بررسی / هاي استداللیکارگیري روش

که به آنان در اتخاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از ردازندیی بپهاوارهی و طرحبه آفرینش الگوهاي ذهنه 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 ، به دنبال آن است تا 2دگیري تدارك دیده شده در کارورزي هاي یااز این رو فرصت. دهد مرتبط استمی

است قرار داده، به آنان )72، فراشناختی71، موقعیتی70اي، رویه69بیانی(که ترکیبی از انواع مختلف دانش دانش کاربرديمعرض 
. بپردازندهاي تربیتیتأمل در باره موقعیتکمک کند تا به 

بازاندیشی در خصوص و بررسی نتایج، کسب تجربیات مستقیمامکان هاي یادگیريطراحی فعالیتطریق در این برنامه از 
، 73تکالیف اصیل، دانشجو با قرار گرفتن در معرض 2در برنامه کارورزي . را به دست آورندهاي خوددریافتو هاي مختلفدیدگاه
و نهایتاً ) هاي بزرگگروه/هاي کوچکفردي، گروه(در فرآیند آموزشمشارکت را به طور مقدماتی از طریق تأمل در عملتوانایی

چه درکالس به  درك صحیحی نسبت به آندرس کسب خواهد نمود و هاي یادگیري در سطح کالساجراي مستقل فعالیت
به شناخت فرآیند تأملی، به عنوان یکریزي، 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
:دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

، نیازهاي فردي/ مشکالت) درس یا مدرسهدر سطح کالس(مطالعه موقعیت یادگیريبا تداوم . 1
نیازهاي / هایی را براي رفع مشکالتفعالیتکند و بازشناسی/ شناساییبزرگ را / هاي کوچکگروه

. نمایدیادگیري طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی
.نمایدهاي خود را روایت یافتهنموده و واکاويرا مشارکت در فرآیند آموزشازتجربیات خود. 2

:شایستگی اساسی
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

٦٨- Intuition
٦٩  -Declarative knowledge
٧٠- Procedural knowledge
٧١ - Conditional knowledge
٧٢ - Metacognitive Knowledge
٧٣-Authentictask



347

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

مطالعه 
موقعیت

هاي یادگیري را موقعیتتوانسته است 
. آوري اطالعات توصیف نمایدبا جمع

نیاز را به / ته است مشکلاما نتوانس
. 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 یادگیريهاي موقعیتتوانسته 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 
ر یکی از مسئله شناسایی شده د/ 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
دهنده تأثیرگذاري براجراي 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 / همسئلکارگرفته شده در حل

.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
هایی براي توسعه آن ارائه نشده راه

.است

هاي انجام زارش عملکرد شامل فعالیتگ
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 سال است و یافتهشده 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
د و پژوهش روایتی انجام شده،اما شواه

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 در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهي کدگذاري، و طبقهیادگیر

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 زمانیري، شیوه تنظیم روایتهاي یادگمعرفی 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

اند در سطح مدرسه یا توجلسات 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
کند و از این طریق به تجربیات دست اول در زمینه یادگیري دست خواهد یافت لذا، ضروري است کالس درس مشارکت می

آموزان را در سطح نیازهاي تأثیرگذار بر یادگیري دانش/ هاسال اول، مسئلهپایانی ارائه شده در نیمدانشجویان بر اساس گزارش
هاي یادگیري طراحی و تدوین نموده و با هدایت ها را در قالب فعالیتهاي کوچک، گروه کالسی شناسایی و آنفردي، گروه
پاسخ به / به حل مسئله ) مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نمایدبه صورت مشترك با معلم راهنما یا به صورت(معلم راهنما 

گفتگو با . آموزان باشدهیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهاي شناختی یا عاطفینیازها می/ هااین مسئله. نیازها اجرا نماید
اي که منجر د در فضایی امن و راحت به گونهدانشجو قبل و بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجراي فعالیت بای

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 ی برخوردار است لذا، میهاي شناسایی شده از سوي دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتبا توجه به این که مسئله: توصیه
. هاي یادگیري به صورت فردي، گروه کوچک، جمعی اقدام نمودهاي مطالعه شده نسبت به اجراي فعالیتبرحسب موقعیت

). هاي یادگیري بر عهده مدرس محترم استگیري در خصوص تقدم و تأخر در اجراي هر یک از این موقعیتتصمیم
شود در یک هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه مینشجو امکان کار بر روي مسئلهدرصورتی که بنا به دالیلی دا

هاي نیازها اقدام شده و فعالیت/ هانشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله
توانند اند میبنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشدهدانشجویانی که . 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 اساس آیینبدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر . عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایند

. گرددمی
: هاي کالسیتکالیف عملکردي براي مشارکت در فعالیت

.ها با هماهنگی معلم راهنماهاي یادگیري و اجراي مستقل فعالیتتهیه طرح براي مشارکت در فعالیت.1
جراي آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه حل مسئله به صورت فردي و مشارکت در ا/ 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

هنما، حل مسئله به براي گروه کوچک و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم را/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.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 / حل مسئله در سطح جمعی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.4

ها و ارائه پیشنهادها براي بینیاجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیشراهنما، تهیه گزارش از
.طراحی موقعیت یادگیري بعدي
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تکالیف عملکردي براي اجرا توسط دانشجو
د حل مسئله به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآین/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.1

.ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بعديبینیاجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
حل مسئله به براي گروه کوچک به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیتطبیق آن پیشگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و
.یادگیري بعدي

درس به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، کالس/ حل مسئله در سطح جمعی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.3
ئه پیشنهادها براي طراحی ها و ارابینیتهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.موقعیت یادگیري بعدي
هاي الزامیمحور طراحی فعالیت

آموزانطراحی فعالیت یادگیري براي درگیر نمودن دانش- 
طراحی فعالیت یادگیري براي مرور مباحث - 
هاي کار مشارکتیطراحی فعالیت یادگیري براي آموزش مهارت- 
هاي تفکرطراحی فعالیت براي پرورش مهارت- 
راحی تکلیف یادگیري براي یکی از موضوعات درسیط- 
آموزان هاي دانشطراحی فعالیت رفع بدفهمی- 
هاي تحصیلی طراحی فعالیت براي رفع عقب ماندگی- 
)نظمی، عدم رعایت قوانینمثل بی(بهبود عملکردهاي عاطفی / طراحی فعالیت براي تقویت- 
هاطراحی فعالیت یادگیري براي سنجش آموخته- 
ها به تشخیص معلم راهنماعالیتسایر ف- 

: ساختار طراحی فعالیت ها
پیامد/ هدف- 
هاي اجراي فعالیتگام/مراحل- 

-.....
-....
-....
-.....

منابع آموزشی مورد نیاز/ مواد- 
آموزان در فرایند اجراروش بازخورد دادن به دانش- 
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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

.ریزيراهنما براي کمک به دانشجو در ارزیابی عملکرد خود و برنامه
تر از ها و دستیابی به درك عمیقبه مشارکت گذاشتن تجربیات و یافتهدر سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي : 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 هبا برنام(نظر به صورت ماهیانه و الزامیها و تجربیات و تبادلسمینارهاي جمعی براي انتقال یافته

)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 برگزاري کارگاه آموزشی براي طراحی فعالیت

ها در سطح درس، رویکرد تجربی براي اجراي فعالیتهاي یادگیري در سطح کالسل نقادانه موقعیتمطالعه و تحلی
جمعی، راهبردهاي مشارکتی، براي مشارکت در سمینارهاي کالسی و به / هاي کوچکدرس به صورت فردي، گروهکالس

.بحث گذاشتن تجربیات و ارائه یافته
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(منه احمدي، آ-

.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 فعالیتاجراي فعالیتراهنما در 

هاي خود از در این سمینارها دانشجویان باید یافته. ها و تجربیات به سایر دانشجویاندر سمینارهاي کالسی براي ارائه یافته
ارائه و ) مطالعه شده در دروس نظري(هاي علمی پژوهشی رائه و با استناد به یافتههاي تربیتی و آموزشی را امطالعه موقعیت

. از آن دفاع نمایند
سال و هاي ارائه شده در طول نیمارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند

هاي جدید، پاسخ به ها، ارائه یافتهت در بحثمیزان مشارک. گیردسمینارهاي سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می
... بازخوردهاي داده شده و
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ها به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه ها از اجراي فعالیتطرح تهیه شده و کلیه گزارش: کارارزیابی پوشه
اي در پایان دوره قرار هاي حرفهییهاي بعدي و نیز دفاع از تواناریزي 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):مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. گردددیر مدرسه ارائه میعملکردي است که از سوي معلم راهنما و م
: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی
امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك

هاي ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكراهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیتنظر استاد-
امتیاز30ذکر شده 

تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس -
امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك

. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270اب قبولی در درس کارورزي حد نص-
: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی
بنديتنظیم فهرست و فصل.17
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.18
نگارش ادبی و فنی.19
هااعتبار داشتن گزاره.20
ظرافت و زیبایی ظاهري.21
هاگزارهصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد.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 میکار بر روي مسئلهدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان
هاي نیازها اقدام شده و فعالیت/ هایک نشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند اند مییلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشدهدانشجویانی که بنا به دال. 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. 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(، 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 ذکر ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-

امتیاز30شده 
تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس -

امتیاز20:  شدههاي ذکر مالك
)7,8/7Tصص/3پ(. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
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»3کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

عه بافت گیرد و با مطالرا بر عهده می) دقیقه90/ 45(، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس3در کارورزي
74هاي 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 فرصتچنین طرحی باید دربرگیرنده. نمایدتدوین می
بینی شده در طرح یادگیري نیز ماهیت تکالیف یادگیري و عملکردي پیش. نمایدها ارتباط برقرار میآنبافت و بستر واقعی زندگی 

سازي یادگیري فراهم یکپارچهآموزان ارتباط برقرار کند و امکان هاي پیشین و جدید دانشمیان تجربیات و دانستهباید بتواند 
.نماید
تواند به دانشهایی که در بافت و زمینه یادگیري وجود دارد و میصوص ظرفیتهایی در خریزي دانشجو با طرح پرسشبرنامه

هایی براي آموزان در به کارگیري دانش و تجربه پیشین و عالیق شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارك دیدن فرصت
هاي حاصل از این تجربه براي یافته. یابدآموزان، ادامه میها از سوي دانشفرضیه/ هاها، طرح پرسشبه تجربه گذاشتن دریافت

با توجه به این که -هاآموخته/ شود و نتایجسازي شده به کارگرفته میشبیه/ ها، در موقعیت واقعیرفع بدفهمی/تردرك عمیق
. شوداشته میبراي استحکام بیشتر یادگیري به  اشتراك گذ-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/ بگیرند و به عالیق

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 توانهاي محیط آموزشی، تأثیر آن بر عملکرد خود، ویژگیفرآیند، درك واقعیت

ها باید بتوانند حس کنجکاوي این پرسش. آوردآموزش، به دست میهاي پیچیده و منحصر به فردهاي خود با موقعیتتوانایی
/ هاي تجربیاي در کالس، ارزیابی اثربخشی یک نظریه در عمل، آزمون مجدد یافتههاي مسئلهدانشجو را براي مطالعه موقعیت

گیري و پس از ه در فرآیند تصمیمهایی کعالوه بر این پاسخ به پرسش. پژوهی محدود فردي برانگیزدرا در قالب کنش... علمی و
اي که در آن دست به عمل اي و بافت و 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 حرفهبهعمل،

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

2کارورزي : نیازپیش
مشترك: نحوه آموزش

3کارورزي : نام درس

:یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي اساسی را شناسایی و طرح یادگیري را طراحی، کتاب درسی مفاهیم و مهارت/ درسیبا تحلیل محتواي برنامه

ها به موقعیت جدید را مورد آموزان در انتقال آموختهاجرا و ارزیابی نموده، و تأثیرات آن بر نتایج توانایی دانش
.ارزیابی قرار دهد

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-74
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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

مه شناسایی شده اما برنا
تکالیف یادگیري و 

بینی شده عملکردي پیش
ها و امکانات با محدودیت

موقعیت یادگیري، 
تجربیات و دانش پیشین 

آموزان تناسب دانش
. ندارد

در طرح یادگیري مفاهیم و 
هاي اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف 
یادگیري و عملکردي ناظر 
به بافت  فرهنگی و 

آموزان است ماعی دانشاجت
و تجربیات، دانش پیشین و 

آموزان را عالیق دانش
مبناي طراحی قرار داده 

.است

هاي در طرح یادگیري مفاهیم و مهارت
اساسی برنامه شناسایی شده و فرصت
هاي یادگیري تدارك دیده شده ویژگی

هاي منحصر به فرد  در یک بوم 
را براي پاسخ به دامنه تفاوت75خاص
آموزان مورد توجه فردي دانشهاي

.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 تکالیف یادگیري و 
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 

ه در طراحی بینی شدتصمیمات پیش
هاي یادگیري متناسب با فرصت

اقتضائات محیط واقعی، نیازهاي ایجاد 
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 

ش شده است اما گزار
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 
مستند به تجربیات کسب 
شده به همراه پیشنهادات 
عملی براي اقدام بعدي 

.است

له شناسایی چرخه فرآیندعمل از مرح
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
فهم و اصالح عملکرد خود در موقعیتی 
است که دانشجو در آن دست به عمل 

مدرسھ/ کالس درس-٧٥
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.زده است.نیست

و تدوین
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

ر فرآیند عقالینت عملی د
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

ها و متکی بر عقالنیت عملی روایت
پژوهی است و نتایج در چرخه کنش

فردي نشان از تأثیر تصمیمات در نتایج 
آموزان دارد و این دانشیادگیري

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 یات و واکاوي آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمانتجرب

. ها  و سطوح موفقیتمدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهاي یادگیري و مالك
:جلسه دوم تا شانزدهم

کتاب (اي بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتواي برنامه درسیهاي یادگیري برتهیه طرح
براي (استاد راهنما . ها به موقعیت جدید استآموزان براي انتقال آموخته، اجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش)درسی

ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز براي دوره -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

تواي برنامهفرآیند تحلیل مح. اي ثبت و ضبط گرددحرفهبازخوردهاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعه
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 پیشد که دانشجو بتواند طرح کنشاي صورت گیرگونه

در قالب سمینارها بر ... جلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروري است و جلسات بررسی براي بازخورد دادن، انتقال تجربیات و
معلم راهنما قبل و پس / گفتگو میان استاد76فرم پیشنهادي. (یل شودتواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکحسب مورد می

).از اجراي طرح یادگیري ضمیمه است
هاي شناسایی شده براي شروع کنش پژوهی فردي از اهمیت زیادي با توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله:توصیه

ریزي الزم را به منظور کمک برنامه2و 1نه دانشجو در کارورزي شود استاد راهنما با مطالعه پیشیبرخوردار است لذا، توصیه می

.ند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگري قرار گیردتواها میفرم-76
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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 باشدحل مسئله ممکن است نیازمند طراحی

درس متمایز هاي رایج آموزشی در سطح مدرسه و کالسیري تهیه شده احتماالً با روشهاي یادگبا توجه به این که ماهیت طرح
باشد لذا، هماهنگی با معلم راهنما و مدیریت مدرسه فضاي 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

تهیه طرح کنش پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه کنش پژوهی فردي)1
)اي که در فرایند کنش پژوهی فردي به دنبال دستیابی به آن استتعیین انتظارت حرفه(روشن از مسئله تبیین واضح و )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
78و جمع آوري اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا77اجراي طرح یادگیري)6

)به صورت رفت و برگشت تا حل مسئله(تأمل درباره عمل انجام شده، تبیین و فهم آن و بازگشت به مرحله اول )7
، جلسات بحث )تأمل قبل، و پس از عمل(خصی هاي شها، 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 یافتهکد گذاري و طبقه)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 و مهارت، شناسایی مفاهیم )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

.در صفحه ي بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است. 77
در چرخه کنش پژوهی .... سؤاالت یا / هاهاي الف، ب، ج و د پیوست براي پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیري را بر اساس فرم6دانشجو باید -78

.فردي اجرا  نماید
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مدرسه / هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس
ها به موقعیت جدیدآموزان در انتقال آموختهارزیابی از توانایی دانش

:ادگیريساختار طرح یاددهی ی
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 (ن کردتجربه-
از / هاي نو بیاندیشدهها 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 مسئلهآوردن یک تصور حرفه

ها را در آموزان را به کار گروهی تشویق کند و آنتا حد امکان دانشفرصت یادگیري (گذاشتن به اشتراك-
به تعامل و تلفیق نیاز هاآوري اطالعات و تجزیه و تحلیل آنموقعیتی قرار دهد تا براي انجام پژوهش یا جمع

)افزایی کندایجاد هم/ مطالعه موضوع از زوایاي مختلف کند/ ها و عرضه ان در قالبی جدیدیافته
ها به موقعیت هاي جدیدي براي به کارگیري و بسط آموختهفرصت(ها  به موقعیت جدید انتقال آموخته-

) جدید فراهم شود
تدارك دیدن فضاي یادگیري/ منابع آموزشی موردنیاز/ مواد
آموزان در فرایند یادگیريروش بازخورد دادن به دانش
سنجش عملکرد/ هاسنجش آموخته

ايبیات حرفهتأمل و واکاوي تجر
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 آموزشیین موانع و محدودیتتع-
...) نیازهاي یادگیري و/ تطبیق با شرایط(بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند اجرا -
بررسی نتایج یادگیري و چگونگی دستیابی به آن-
اي و تجربیات کسب شدهواکاوي فرایند عمل حرفه- 



358

گیري از آن در موقعیت بعدي آموزشراي بهرههاي خود بشناسایی نقاط قوت و ظرفیت- 
اتخاذ تصمیمات براي به کارگیري تجربیات در موقعیت بعدي - 

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 دستنحوه هدایت یادگیري در سطح کالس و مقاصد حرفه

.در سطح مرکز یا پردیس تشکیل شود
باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل در این جلسات دانشجو : جلسات بحث و گفتگو پس از اجراي طرح یادگیري) ب

این جلسات باید به . طرح یادگیري، بازخوردهاي ارائه شده در هر یک از مراحل آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشد
گیري از آن در موقعیت بعدي به اي خود و چگونگی بهرههاي حرفهتري نسبت به ظرفیتدانشجو کمک کند تا تصویر روشن

.شودپذیر میارائه شده از سوي استاد امکان) 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

نما و ارائه بازخورد بینی شده با هماهنگی معلم راهدر سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش:الف
براي ادامه کار 

تر از ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی براي به اشتراك گذاشتن تجربیات و یافته:ب
شود برگزاري پژوهی فردي دنبال میهاي دانشجویان در قالب کنشبا توجه به این که در این ترم فعالیت. تجربیات کسب شده

سمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی به درك انتظارات و انتقال تجربیات کمک می
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 / با حضور استاد راهنماسمینار
ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیسمینارهاي گروهی براي انتقال یافته

)استاد
)اندانشجوی/ اختیاري و با درخواست استاد(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
هاي راهبردهاي مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به کارگیري راهبردهاي شناختی در تحلیل موقعیت

واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهاي گروهی و فردي 
. گرددیارائه م

منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
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دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که در آن دانشجویان باید در قالب سمینار پایانی صورت می3ر درس کارورزي ارزشیابی پایانی د:ارزشیابی پایانی

تواند با حضور معلمان راهنما تشکیل این جلسه می. هاي خود از نتایج کنش پژوهی فردي ارائه و از آن دفاع نمایندیافته
.شودمی

هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي ه گزارشارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده ب:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به بازخوردهاي داده ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... شده و
پوشه توسعه ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردي به همراه بازخوردهاي داده شده درکلیه 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

:هاي هاي ارزیابی طرح یادگیريمالك
هاي یادگیريتانعطاف فرص
انعطاف در فرایند اجرا
هاي یادگیريبه کارگیري مهارت
 فراخواندن سطوح باالي تفکر
آموزانتولیدات دانش/ تنوع محصول  یادگیري

بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. 79گرددهنما و مدیر مدرسه ارائه میاز سوي معلم را

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امتیاز 30:   ايهاي عملکردي مرحلهـ گزارش
امتیاز 30:  پژوهی فرديـ گزارش کنش

امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 
امتیاز از مجموع امتیازها است% 70مبناي قبولی کسب حداقل - 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.27

. در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد- 79
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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
هاو نقد گزارهصحت نحوه تحلیل، تفسیر.32
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.33
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.34
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.35
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.36
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»4کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

مجري (80ریز درسیرود دانشجو با تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهدر ترم چهارم کارورزي  انتظار می
حل مسایل یادگیري دانش /حاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی تجویزي، واحد یادگیري را براي پاسخ به نیاز ها) فعال

با . تولید، اجرا و نتایج آن را در کسب شایستگی هاي پیش بینی شده در برنامه درسی، مورد ارزیابی قرار دهدآموزان طراحی، 
آموزشی و به منظور حفظ استانداردهاي / توجه به ویژگی نظام برنامه ریزي درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت هاي تربیتی

و 82طراحی معکوس مبتنی بر درك اصیل. تدوین می شود81طراحی معکوسبرنامه درسی این فرآیند با استفاده از رویکرد 
سوي اي که دانشجو را به آنهاي نظري و نحوه بکارگیري آن در عرصه عمل است، به گونهاستفاده عقالنی و مؤثر از آموخته

آغاز ) 83تحلیل کتاب درسی(رنامه درسی این فرایند با تحلیل ب. کندها براي ساخت معنا هدایت بینند و استفاده از آموختهآنچه می
ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي هدایت فرآیند شده و با تعیین شایستگی هاي مورد انتظار، مالك

ها در آغاز برايتعیین شایستگی. یابدادامه می84یادگیري و کمک به یادگیرندگان در بسط قابلیت ها و ظرفیت هاي وجودي
شود تا نگاه معلم را همواره بر روشن شدن تصمیمات معلم براي تعیین مسیري است که یادگیرنده باید طی کند و موجب می

مفاهیم و مهارت  هاي / 85ایده کلیدي"محتوا در چارچوب . شایستگی هاي مورد انتظار برنامه درسی متمرکز نگاه دارد
راحی واحد یادگیري امکان تلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیري فراهم گردد تا در طشود و باعث میمطرح می"86اساسی

"آموزش براي به خاطر سپردن"ي توجه به حافظه و به عبارتی یادگیري از محدوده-در چنین شرایطی فرایند یاددهی. شود

مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود، در طی این.کامالً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماند
و روزمره اي » مسائل کلی«ها و حقایق را به بین اطالعات جدید و دانش و آموخته هاي پیشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیت

نیازمند درهم از آنجایی که این شیوه از طراحی. کنند پیوند دهند و آن را در زمینه هاي جدید به کار گیرندکه با آن برخورد می
نوردیدن مرز هاي دانش و تلفیق موضوعات در برنامه درسی در سطح پایه یا دوره تحصیلی است، لذا اتخاذ تصمیمات باید با 

هاي مستقیم، راهبرد(هاي مختلف مشارکت معلمان در سطح مدرسه صورت بگیرد و در طراحی فرصت هاي یادگیري از راهبرد
عمل فکورانه در این مرحله ناظر به . براي طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي استفاده شود) ديغیر مستقیم، تعاملی، رشد فر

ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد یادگیري، یافتن روابط علت و معلولی میان شیوه کار و کاویدن منظم رخداد
. و در قالب درس پژوهی استکارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی 

مسئولیت تطبیق، ]معلم [براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزش« 12صفحه ( نقش معلم در برنامه درسی ملی - سند تحول بنیادین11هدف عملیاتی -80
).»ر عهده داردتدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي درسی و تربیتی در سطح کالس درس را ب

81 - backward design
82 - Genuine understanding

. درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد-83
. »فعال داردیادگیري و تربیت پذیري و توسعۀ شایستگی هاي خویش به لحاظ ذاتی نقش -در فرآیند یاددهی«12برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه -84

م با شناخت و بسط ظرفیت هاي وجودي دانش آموزان و خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی زمینه درك و انگیزه اصالح مداوم موقعیت آنان را  فراه« نقش معلم 
. »سازد

85 - Key idea
و ایده هاي کلیدي مبتنی بر شایستگی هاي مورد انتظار از دانش دربرگیرنده مفاهیم و مهارت هاي اساسی ]محتوا[(بند دو محتوا 13برنامه درسی ملی صفحه -86

.»آموزان است
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مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

: پیشنیاز
و  طراحی واحد 3کارورزي 

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 / محتواي برنامه درسیبا تحلیل 

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 حاصل از عملکرد حرفهبا ثبت و واکاوي تجربیات در فرایند درس پژوهی، یافته هاي
.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 

مختلف در موضوعات
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

در طراحی و تولید واحد 
یادگیري استاندارد هاي 

برنامه درسی را حول 
مفاهیم و مهارت هاي 

اساسی  سازمان داده و از 
ان تلفیق این طریق امک

موضوعات مختلف در درون 
حوزه یادگیري براي خلق 
فرصت هاي یادگیري را 

این ایده . فراهم نموده است
به دلیل تأثیر گذاري بر 

یادگیري دانش آموزان از 
سوي معلمان پایه تحصیلی 

مورد پذیرش قرار گرفته 
.است

در طراحی و تولید واحد 
یادگیري استاندارد هاي برنامه 

ل ایده کلیدي درسی را حو
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 
فرصت هاي یادگیري فراهم 

این ظرفیت  . نموده است
حاصل فرایند گفتگو با معلمان 
در سطح مدرسه کنار آمدن با 

، چالش ها، یافتن راه حلها
شناسایی نقاط کور و اصالح 

. طرح است

هدایت فرآیند 
یادگیري

هدایت فرآیند یادگیري 
متمرکز بر پرسش 

مسئله نیست و / اساسی
فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده امکان 
طرح تجربیات دانش 

مسئله طرح / پرسش اساسی
امکان طرح تجربیات شده

دانش آموزان را حول ایده 
کلیدي فراهم نموده است و 
پاسخ دانش آموزان به 

عملکردي / تکالیف یادگیري

هدایت فرآیند یادگیري متمرکز 
طرح مسئله / بر پرسش اساسی

اي است که شده است به گونه
امکان به مشارکت گذاشتن 
تجربیات دانش آموزان حول 
ایده کلیدي و درك عمیق 
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آموزان را براي پاسخ به 
پرسش هاي برخاسته از 
موقعیت فراهم نمی 

.کند

پیش بینی شده  نشان 
دهنده درك عمیق آنان 
نسبت مفاهیم و مهارت 
هاي اساسی در درون حوزه 

یادگیري است  

مفاهیم و مهارت هاي اساسی 
انعطاف در . را فراهم می کند

فرآیند آموزش موجب شده 
است تا یادگیرندگان خود به 

مسئله هاي / پرسش ها
برخاسته از موقعیت پاسخ 

رابطه از دهندن و در این 
مشارکت  پشتیبانی معلمان در 

. دوره و پایه نیز برخوردار است

در بررسی و واکاوي اي تأمل حرفه
تجربیات در طول دوره 
کارورزي توانسته است 
تجربیات شخصی کسب 
شده در تعامل با 

همقطاران و / معلمان
ارتباط آن با عملکرد 
خود را مورد بررسی قرار 
دهد اما تأثیر آن بر 

خود در عمل حرفه
آینده را تبیین نکرده 

. است

بررسی و واکاوي تجربیات 
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 
س آن نمایده و بر اسا

تصمیماتی را براي توسعه 
. اي خود اتخاذ کندحرفه

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 87حاصل خویشتن کاوي
ي با معلمان  اگفتگوي حرفه

است را براي بازتعریف سبک 
. تدریس خود اتخاذ نموده است

٨٧- Self- reflection inquiry



364

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 درسحرفه
.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
درس پژوهی گزارش فرآیند

. 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 

اي نسبت به عملکرد حرفه 
خود و تأثیر آن بر یادگیري 

/ معلمان/ دانش آموزان
همقطاران در فرآیند درس 

. پژوهی را گزارش نموده است

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

هاي خود، نحوه در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجراي برنامه، درك عمیق تري نسبت به توانایی 
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/ فرایند طراحی، تولید و اجراي واحد هاي یادگیري با مشارکت سایر معلمان

شیوه ثبت : کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیري، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز براساتید در آغاز 
همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، / تجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه تعامل با معلمان

یري، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندي سمینارها در سطح مدرسه و تدوین، اجرا  و ارزشیابی از نتایج واحد یادگ
واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالك ها  و سطوح موفقیت بر اساس پیامد هاي یادگیري را 

دي دانشجویان به عنوان تیم توصیه می شود در این نشست نسبت به نحوه گروه بن. در یک نشست جمعی به بحث بگذارند
. درس پژوهی براي طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد هاي یادگیري اقدام شود

روش مشارکت . براي تشکیل تیم درس پژوهی سازمان داد) حد اکثر(نفر4می توان دانشجویان را در گروه هاي دو تا 
: زیر استدانشجویان در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح

استخراج مفاهیم و مهارت هاي اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدي، تولید ) کتاب درسی(مطالعه برنامه درسی .1
. این فعالیت توسط تیم دانشجویان زیر نظر استاد تربیتی و تخصصی  انجام می شود. واحد یاگیري

ده و ثبت عملکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور اجراي واحد یادگیري در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاه.2
)همقطاران/ معلمان(همزمان و به تفکیک هر عضو گروه 
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دیدن فرآیند آموزش از زوایاي (جمع آوري اطالعات از فرآیند تدریس توسط کلیه اعضاء براي ارائه در جلسه گروهی .3
این جلسات به . غیر رسمی/ اده از روش هاي رسمیبه همراه نتایج ارزشیابی از یادگیري دانش آموزان با استف) 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 . همقطاران براي بهبود عملکرد در جلسه بعد تصمیم گیري می شود

ه منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد در نشست پایانی ب
). 6، 5و 4بند (بررسی مجدد قرار می گیرد

بررسی گزارش مشاهدات و اطالعات جمع اوري شده در گروه  و نقد و ارزیابی نتایج یادگیري دانش آموزان و تنظیم آن .4
)دانشجویان(ل گروه در قالب گزارش پایانی ک

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 تحلیل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درك و پذیرش مسئولیت حرفه.6
...)اي ومیزان تأثیر گذاري بر عملکرد گروه، یادگیري هاي حرفه(اي توسط هر یک از اعضاء ههویت حرف

تشکیل نظام مند این نشست ها براي بررسی نتایج یادگیري دانش آموزان و تصمیم گیري در خصوص روش هایی که .7
و تأمل گروهی، انعکاس تأمل فردي . 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
.قرارگرفته است، ایده هایی که آن ها از این بحث ها به کالس هاي درس خود خواهند برد

ید، و اجرا، یاداشت هاي شخصی قبل، حین و پس از اجرا، روایت نویسی از مجموعه ایده پردازي ها براي طراحی،تول.8
.....نشست ها گروهی، فرایند اجرا

هماهنگی با معلم راهنما و مدیر مدرسه به منظور تشکیل جلسات درس پژوهی در سطح مدرسه بر عهده استاد راهنما .9
شد می توان تیم را در سطح درصورتی که امکان شکل گیري تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته با. است

. مسئولیت انجام کلیه فعالیت هاي فوق بر عهده این تیم در سطح مدرسه خواهد بود. مرکز تشکیل داد/ پردیس
:جلسه دوم تا شانزدهم.10

حد اقل یک (در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیري .11
را بر عهده دارد و باید واحد یادگیري خود را حول یک ایده کلیدي که پوشش دهنده ) بخش کتاب درسی/فصل

طرح تهیه شده پس از . است طراحی نماید) در کتاب درسی... مفاهیم  و مهارت هاي اساسی و( محتواي برنامه درسی
پایه تهیه و در سطح / دورهمرکز به همراه دفاعیه آن در شوراي معلمان/ نفره در سطح پرددیس4تا 2بررسی در گروه 

/ نظرات معلمان بر روي طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دوره. مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می شود
دانشجو در گفتگو استاد راهنما و . پایه اجرا و نتایج اجراي آن به شیوه درس پژوهی مورد تحلیل و تفسیر قرار می گیرد

ها مسیري که دانشجو قصد طی نمودن آن را دارد روشن شده و به دفاع از طرح در جلسه معلمان شپاسخ به این پرس
هاي کلیدي، مفاهیم اساسی، مهارت هاي اساسی که یادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ ایده: کمک می کند

افته و دانش آموزان به راستی مطالب را هاي مورد انتظار تحقق یچه مدارك و شواهدي بیانگر آن است که شایستگی
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هاي جدید به کار گیرند؟ مالك ها و هاي خود را به نحوي معنادار و موثر در موقعیتفرا گرفته اند و می توانند آموخته
به ) هاي یادگیري، تکالیف عملکرديفعالیت(سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی 

ک خواهد کرد تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادي صاحب دانش و توانمندي در زمینه اي خاص یادگیرندگان کم
تبدیل شوند؟

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و -براي دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصی(استاد راهنما .12
یه طرحِ واحد یادگیري و فرآیند درس پژوهی و باید بر فرآیند ته) مشاوره تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی 

اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نهایی نظارت داشته باشد و بازخورد هاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو 
فرآیند تحلیل محتواي برنامه درسی و تعیین ایده کلیدي براي تهیه واحد . اي او ثبت و ضبط گردددر پوشه حرفه

از . ي و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می گیردیادگیر
اي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به گونه

در طول ترم . مدرسه اجرا و نتایج آن را گزارش نمایددرس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح
کادر مدرسه ضروري است و جلسات گفتگو براي بررسی عملکرد / حضور دانشجو در مدرسه براي تعامل با معلمان

... دانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارك شرایط براي اجراي واحد یادگیري، بازخورد دادن، انتقال تجربیات و
. قالب سمینار ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شوددر 

نیاز هاي شناسایی شده براي شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادي /  مسئله ها/ با توجه به این که سئوال: توصیه.13
برخاسته باشد لذا، مشارکت کادر نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس / مسئله ها/ برخوردار است و این سئوال

، 1توصیه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي . مدرسه در طول اجراي این برنامه ضروري است
ریزي الزم را براي کمک به دانشجو براي تهیه طرح درس پژوهی و اجراي موفقیت آمیز آن از سوي برنامه3و 2

د واحد هاي یادگیري تهیه شده و اجراي آن وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل تعدا. دانشجویان بنمایند
. است) بخش در کتاب درسی/ یک فصل(یک واحد یادگیري 

شرط تأیید استاد راهنما الزامی امکانات به/ همکاري پردیس ها و واحد هاي تابعه با دانشجو و مدرسه براي تأمین منابع.14
.است

: تکالیف عملکردي.15
تهیه طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه درس پژوهی.16
با مشارکت معلمان) نیاز/ مسئله/ تعریف روشن سئوال(تعیین هدف .17
طراحی واحد یادگیري .18
نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان/ ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیري بر اساس مسئله.19
با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرااجراي واحد یادگیري .20
اي با آنانتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گفتگوي حرفه.21
اي در فرآیند طراحی، تولید و اجرا بازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو هاي حرفه.22
شجوثبت و واکاوي تجربیات در طول ترم توسط دان.23
تکالیف عملکردي .24
مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت هاي آن براي تهیه طرح واحد یادگیري.25
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مفاهیم و مهارت هاي / ، شناسایی ایده کلیدي)کتاب درسی(تهیه طرح واحد یادگیري بر اساس تحلیل برنامه درسی .26
..... اساسی

تدوین شایستگی .27
طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي.28
مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح واحد یادگیريتولید .29
مدرسه/ هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس.30
. ارزیابی از شایستگی هاي کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس مالك ها و سطوح عملکرد.31

: ساختار طراحی واحد یادگیري.32
منطق واحد یادگیري .33
شایستگی هاي مورد انتظار.34
که واحد یادگیري حول آن سازماندهی می شود ایده کلیدي .35
....)و/ هاخرده مهارت/ خرده مفاهیم/ اصول/ قوانین(مفاهیم و مهارت هاي اساسی .36
طرح پرسش هاي اساسی .37
)تکالیف عملکردي(مالك هاي سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان .38
ادگیرندگان تعیین شواهدي براي ارزیابی عملکردي و معیار هاي ارزیابی تولیدات ی.39
)3براساس مراحل یادگیري در کارورزي-سازماندهی فعالیت هاي یادگیري( فرصت هاي یادگیري .40
و مورد نیاز یادگیرندگان براي انجام فعالیت هاي یادگیري و تکالیف ) پایه (تعیین اطالعات و مهارت هاي مستقیم)1

عملکردي
ل آموخته ها به موقعیت واقعی تجربیات خارج از کالس درس براي انتقاتعیین محدوده ي)2
تعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت هاي یادگیري و تکالیف عملکردي و نحوه ارزیابی آن)3
تکالیف یادگیري، (روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )4

)جبرانی، تکمیلی، توسعه اي
کار هاي سنجش انواع راه)5
راهکار هایی براي بررسی بدفهی هاي یادگیرندگان)6

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-
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انتحلیل و تفسیر نتایج یادگیري دانش آموز-
تحلیل و تفسیر نتایج کسب شده در گروه معلمان-
همقطاران/ اي با معلمانواکاوي یادداشت هاي تأملی و تجربیات حاصل از نشست ها و فرآیند گفتگوي حرفه- 
اياتخاذ تصمیمات براي آینده حرفه- 

سمینارها
:سمینار ها در دو شکل اجرا می شود

دانشجو در اجراي برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد : الف
براي ادامه کار 

در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درك عمیق تر از : ب
انشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاري با توجه به این که در این ترم فعالیت هاي د. تجربیات کسب شده

سمینار ها در هر یک از مراحل قبل و پس از اجراي هر مرحله به شیوه مشارکتی در گروه هاي پیش بینی شده به دانشجویان در 
. درك انتظارات و انتقال تجربیات به یکدیگر بسیار کمک می کند

انواع سمینار ها
دانشجویان و معلمان راهنما / راهنماسمینار با حضور استاد 

با برنامه ریزي و اعالم قبلی از (سمینار هاي گروهی براي انتقال یافته ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامی
)سوي مدرس

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
و یادگیريراهبردهاي تدریس. 3

راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت 
هاي واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و 

. فردي ارائه می گردد
وزشیمنابع آم. 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

ساس واحد یادگیري طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده بر ا4ارزشیابی پایانی در درس کارورزي : ارزشیابی پایانی
صورت می گیرد، که در آن دانشجویان باید یافته هاي خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با 

ز آن دفاع همقطاران را به منظور تعیین میزان اثر بخشی عملکرد خود و تأثیر آن بر یادگیري دانش آمزان ارائه و ا/ معلمان
. شوداساتید گروه کارورزي تشکیل می/ این جلسه با حضور معلمان راهنما. نمایند
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ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به نشست هاي گروهی در مرحله طراحی و تولید :ارزشیابی فرآیند
همقطاران و نیز سمینار هاي درس / مانواحد یادگیري، گزارش نشست ها در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معل

پژوهی در سطح مدرسه که در آن دانشجویان باید از طرح تهیه شده در جمع معلمان دفاع و یافته هاي خود از نتایج درس 
این جلسه می تواند با حضور معلمان . همقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید/ پژوهی و نتایج مشارکت معلمان

.شودر مدرسه تشکیل میکاد/ راهنما
کلیه روایت هاي نوشته شده در مراحل مختلف درس پژوهی به همراه بازخورد هاي داده شده در :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 . ک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گرددی. پایان دوره قرار می گیرد

اي کار می تواند شامل ضبط جلسات دانشجو با معلمان در سطح مدرسه و نیز سایر مستنداتی که براي دفاع از عملکرد حرفه
. تدارك دیده شده باشد

خشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ب): 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:   الت در سطح مدرسهـ گزارش هاي عملکردي تعام
امتیاز20ـ طراحی، تولید و اجراي واحد یادگیري 

امتیاز 20:  ـ گزارش درس پژوهی
امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.37
پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدي/ارائه مقدمه، هدف.38
روش جمع آوري و اعتبار اطالعات.39
روش تحلیل، تفسیر اطالعات.40
ارائه یافته ها بر اساس پرسش هاي پژوهش روایی.41
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.42
ظرافت و زیبائی ظاهري.43
نگارش ادبی و فنی.44
یرعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر  پژوهش هاي کیف.45
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)پروژه(» کارنماي معلمی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن  –1

سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی نمـودن دانـش کسـب شـده، آن را در قالـب      اي،در آموزش حرفه
. ل تخصصی خود تجسـم بخشـد  دانش کاربردي براي  شناسایی، صورتبندي و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عم

امکان به تصویر کشیدن )88از نوع خودکاوي روایتی(پژوهش روایتی انجام پروژه پایانی در برنامه تربیت معلم با تکیه بر 
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، بصیرتیت شخصی از سایه روشنارایه روا
دانش و یافته هاي حاصل از این پژوهش براي ورود به عرصه خدمت .  دهدهاي ادراك شده را به دانش آموخته تربیت معلم می

ریزي براي  نیل به آینده حرفه اي متامالنه، پویا و بالنده  ممکـن مـی   مهحرفه اي رهاوردي قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنا
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
رسمشخصات د

2:  تعداد واحد
به :  زمان درس

تشخیص استاد
: از هاپیش نی

پژوهش و توسعه 
1اي حرفه

: نحوه تدریس
راهنمایی در حین 

عمل

) پروژه(کارنماي معلمی : نام درس

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

اي و سـایر  تجربه هاي روایت شده در طول دوره آموزش حرفـه دانشجویان با واکاوي، تحلیل و تفسیر
، با استفاده روشـمند از خودکـاوي روایتـی، تجربیـات متنـوع و      )تجربیات پیشین(تجربیات روایت نشده 

بـه رشـته تحریـر درآورده و از آن در    "من حرفه اي"پراکنده خود را در قالب روایت در برگیرنده اي از 
.ندجلسه گروهی دفاع نمای

:شایستگی اساسی
PCK&CK

:کد 
2-1&1-2&

3-3&4-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
مـــــن 

ايحرفه
ــت   ــت روای ــته  اس توانس
هاي خود را به گونـه اي  
سازماندهی کند که زاوید 
دید یا جهت گیري هـاي  
ــه  ــدون پرداخــت ب او را ب
جزئیات در ابعاد مختلـف  

روش (اي عمـــل حرفـــه
ــنجش،   ــدریس، ســ تــ

توانسـته اسـت تجربیـات    
خود را در ابعـاد مختلـف   
عمل حرفه اي به تصویر 
ــر  ــأثیر آن را ب بکشــد و ت
ــش   ــود، دان ــادگیري خ ی
آموزان و همقطارن تبیین 

.کند

در ســازماندهی تجربیــات خــود 
ــه اي   ــل حرف ــاد عم روش ( ابع

ــدیریت    ــنجش، م ــدریس، س ت
را در پیونـــد بـــا...) کـــالس و

یکدیگر و بـه صـورت سـازمان    
یافته به تصویر کشیده است به 

اي که تأثیر و تأثیر متقابل گونه
ابعاد بر یکدیگر و مجموعـاً بـر   

٨٨ - narrative self-study
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بـه  ...) یریت کـالس و مد
.تصویر بکشد

یادگیري خود، دانش آمـوزان و  
همقطاران به وضوح به تصـویر  

. کشیده شده است

قابلیـــت 
/ هــــــا

ــایی  توان
ها 

ــیر  ــل و تفســ در تحلیــ
از گذشـته  (تجربیات خود 

وانسـته برخـی   ت) تا حـال 
قابلیت هاي شخصی خود 

اي او را که بر عمل حرفه
در آینده تأثیر گـذار مـی   
باشد را شناسایی کرده اما 
ــاي  نتوانســته پرســش ه
ــوه    ــود و نح ــراروي خ ف
ــر   ــا را ب ــه آن ه پاســخ ب
اســاس تجربیــات کســب 

.  شده تبیین کند

ــیر  ــل و تفســ در تحلیــ
از گذشـته  (تجربیات خود 

توانسـته قابلیـت   ) تا حال
هاي شخصی خود را کـه  

اي او در بــر عمــل حرفــه
آینده تأثیر گذار می باشد 
ــه    ــرده ب ــایی ک را شناس
پرسش هاي فراروي خود 
بر اساس تجربیات کسب 

.  شده پاسخ دهد

ــات  ــل و تفســیر تجربی در تحلی
توانسته ) از گذشته تا حال(خود 

قابلیت هاي خود به عنوان یک 
یادگیرنده، آموزشگر و عضـوي  

اي را تبیـین  وه حرفـه از یک گر
کند، و پرسـش هـاي فـرا روي    
خود را بـا توجـه بـه تجربیـات     
کسب شـده و تنـوع نقـش هـا     
مطرح و به آن ها پاسـخ دهـد،   

اي که مسیر آینده حرفه به گونه
اي خــود را بــه روشــنی تبیــین 

.  نماید
خودکاوي 

روایتی
در متن پژوهشی درکی از 
ــا  ــاط آن بـ ــل و ارتبـ کـ

ــراي قا ــات را ب ــل جزئی ب
دریافــت نمــودن حرکــت 
ــته،   ــان گذش ــده می خوانن
ــاط  ــده، و ارتب حــال و آین
زمـــان و مکـــان را بـــه 
نمایش گذاشته است امـا  
این رابطه منجر به پاسخ 
ــاي   ــش ه ــه پرس دادن ب

.پژوهش نشده است

در متن پژوهشی درکی از 
ــا  ــاط آن بـ ــل و ارتبـ کـ
ــل   ــراي قاب ــات را ب جزئی
دریافــت نمــودن حرکــت 
ــته،   ــان گذش ــده می خوانن
ــاط  ــده، و ارتب حــال و آین
زمان و مکان و من هاي 
ــایش   ــه نم ــف، را ب مختل
گذارد و به پرسش هـاي  

.پژوهش پاسخ دهد

در متن پژوهشی درکی از کل و 
ارتباط آن بـا جزئیـات را بـراي    
قابــل دریافــت نمــودن حرکــت 
خواننده میـان گذشـته، حـال و    
آینده، و ارتباط زمان و مکـان و  
من هاي مختلف را به نمـایش 

گذاشــته و توانســته بــه کمــک 
سـاختن  (بازگویی دوباره روایت 

و با پاسخ بـه  ) صحنه و پیرنگ
پرسش هاي پژوهش، بصـیرت  
ــا صــورت   ــود را ب ــه اي خ حرف



372

ــش   ــب دان ــد در قال ــدي جدی بن
.کاربردي به نمایش بگذارد

ــه و  ارائـ
دفاع

از اعتماد به نفـس بـراي   
ــاي   ــه هـ ــاع از یافتـ دفـ
پژوهش برخوردار نیسـت  

ــم م نطقــی میــان  و نظ
ــظ   ــا حف ــده ه ــی ای معرف
ــولی   ــت و معل ــه عل رابط
میان یافته هـا و پرسـش   
ــه  ــژوهش در ارائ هــاي پ

.مشاهده نمی شود

از اعتماد به نفـس کـافی   
براي دفاع از یافته هـاي  
پژوهش برخوردار است و 
می تواند نظم منطقـی را  
میان ایـده هـا و پرسـش    
ــرار    ــژوهش برق ــاي پ ه
نماید و پاسخ به پرسـش  

شده در جریان هاي طرح
دفاع متکی بر یافته هاي 
پژوهش اسـت و تصـویر   
روشـنی از توانــایی هــاي  

ــه ــنعکس حرف اي او را م
.می کند

از اعتماد به نفس باالیی بـراي  
دفــاع از یافتــه هــاي پــژوهش 
برخوردار است و می تواند نظـم  
ــا و    ــده ه ــان ای ــی را می منطق
پرسش هـاي پـژوهش برقـرار    
نماید و به پرسش هـاي طـرح   

ده در جریان دفاع با اسـتفاده  ش
از یافتــه هــاي پــژوهش پاســخ 
هاي مستدل و قابل دفاع ارائـه  
نمایــد و چگــونگی طــی مســیر 

در آینــده را بــا تکیــه بــر حرفــه
تجربیــات کســب شــده روشــن 

.کند

فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن–2
عه تجربیات کسب شده در طول دوره آموزشی و تجربیات پیشـین  ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوي روایتی و متکی بر مجمو

دانشجومعلم و فرصت هاي یادگیري مبتنی بر آموزش هاي ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشـجو بایـد بـا    
نسبت بـه  ) تجربیات پیشین، دوره کارورزي و سایر تجربیات کسب شده در طول دوره تحصیلی(توجه به مجموعه تجربیات خود 

، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوري اطالعات و تحلیـل و تفسـیر اطالعـات، آزمـون     )خودکاوي روایتی(تنظیم طرح پژوهشی 
ایـن  . اعتبار یافته ها اقدام کند و نسبت به ارائه گزارش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خودکاوي روایتی اقدام نماید

. نما اجرا و نتایج آن براي دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گرددطرح زیر نظر استاد راه

راهبردهاي تدریس و یادگیري چگونگی هدایت درس. 3
هـدف اصـلی در ایـن درس ایـن اسـت کـه       . هاي اصلی شامل حل مساله، تفکر تـأملی، تفکـر نقـاد و پـژوهش اسـت     راهبرد

در فراینـد عمـل،   . رتبندي نموده و در قالب دانش کـاربردي ارائـه نمایـد   دانشجومعلم یافته هاي حاصل از تجربیات خود را صو
:رسداقداماتی به شرح زیر به انجام می

تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، یادداشت هاي شخصی، خاطرات، تصاویر، فیلم هـاي تـدریس،   . 1
و ترسـیم آن  ) می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه اي نیز باشداین مطالب(در طول دوره تحصیلی ... تولیدات فیزیکی و

).mind map(در قالب نقشه ذهنی 
ایجاد شرایط براي آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک روال منطقی مثل روند زمانی، چالش هـا و پرسـش   . 2
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.تنظیم شود... ود مشغول کرده است وهایی که دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خ
سازي براي مرور و مرور دوباره تمام داده هاي جمع آوري شده از تجربیات و حاشیه نویسی بر آن بر اساس دریافـت  فرصت. 3

یادداشت هایی که در این مرحله نوشته می شود، در مرحله تحلیل و تفسـیر  . (توسط دانشجومعلم... ها، احساسات، قضاوت ها و
).توصیه می شود این کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد. ه دانشجومعلم کمک می کندب

، معلمان راهنماي دروس کارورزي، آموزشگران دروس دوره تحصـیلی  )دانشجومعلمان(درخواست مراجعه مجدد به همتایان . 4
ایـن گفتگوهـا   . انـد ن تحصیل با آن ها سروکار داشتههاي قبلی یا سایر کسانی که در طول دوراو حتی دوره مدرسه، همکالس

ایـن مراجعـات مـی توانـد بـه      . (اي باشـند تر از من حرفهاي و یافتن تصویري شفافباید درخدمت به تصویر کشیدن من حرفه
و صورت غیررسمی باشد و موضوع گفتگو، یادداشت هاي شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد که با آن روبر

ایـن گفتگوهـا   ). توصیه می شود فضاي گفتگو به صورتی تنظیم گردد که امکان نقادي و نه ارزیابی را تدارك ببیند. شده است
یکبار قبل از تحلیل و تفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس از دستیابی به یافتـه هـاي و   : بهتر است در دو مرحله صورت بگیرد
.وهشبه منظور اعتبارسنجی یافته هاي پژ

اي توسط دانشجومعلم؛ پرسش هایی کـه تصـویر   کمک به مشخص نمودن پرسش هایی براي به تصویر کشیدن من حرفه. 5
کند و مسیر آینده او را به تصویر مـی کشـد   را مهیا می) مبتنی بر تجربیات کسب شده(روشنی از هویت حرفه اي دانشجومعلم 

).مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر حرفه ايدادن آینده ممکن، آینده محتمل و آینده نشان(
سازي براي آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یا با طی فرآیند کدگـذاري و تحلیـل و تفسـیر    زمینه. 6

را آوري شـده  ها و اطالعـات جمـع  یافته هاي حاصل از روایت هایی که تدوین کرده به شرح مطرح در دروس کارورزي، روایت
. بکار گیرد و گزارش اولیه خود را تدوین کند» هاآرمان«و » دانشها«، »تجربیات«براي تنظیم گزارش 

هاي مکرر متن تدوین شده و گفتگوي بر سر آن و ایجاد فرصت براي ارائه گـزارش بـه دیگـر    ایجاد فرصت براي بازخوانی.  7
فت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفـه اي در  حرکت ر. دانشجومعلمان و فرصت دادن براي بازتدوین گزارش

. ها الزم استها و نقاديطول این بازبینی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري–4
در ایـن  . استاد درس، مسئول ارزشیابی عملکـرد دانشـجومعلم اسـت   . فرایندي مبتنی بر مشارکت استارزشیابی در این درس،

ت اما نتظیم گزارش نهایی بر اساس اصول باید به انجـام رسـد و اسـتاد درس کیفیـت آن را تاییـد      درس، مردودي مطرح نیس
کم یـک نوبـت توسـط سـایر     گیرد و نقادي هر گزارش دستارائه گزارش در جلسات گروهی دانشجومعلمان صورت می. نماید

، نظـارت  اصالح گزارش نهایی بکار گرفتـه شـود  در ي گروهیهااین نقادياستاد درس بر اینکه . شوددانشجومعلمان انجام می
.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

انشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش ، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی د»گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

) یا عناوین مشابه(بسم اهللا الرحمن الرحیم .2
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)بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم .3
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه تقدیم.4
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(گفتار پیش.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(» کلمات کلیدي«
ها، و شکلفهرست مطالب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها : فهرست مطالب.7

هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از تحلیل و . شودها هم اضافه میفهرست پیوست
.تفسیر مورد استفاده قرار گرفته است به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می گیرد

هاي اصلی گزارش آنچه مطرح است، وجود مولفه. متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست:متن اصلی گزارش.8
توانند هاي زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همین ترتیب دنبال شوند میدر این گزارش الزم است مولفه. است

:ساختاري را شکل دهند
تواند خود ن قسمت میای. 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 استتجارب مربوط به معلمی

ره تربیت دهد که بر دانشجومعلم در دواین شرح نشان می: شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم
با «، از آنچه »انتظار داشته«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 مواجه شده و در آن زیسته
و » )دانش ارائه شده(آنچه در این جریان شنیده است «، شرحی از »لی که به انجام رساندهتصمیماتی که اتخاذ کرده و اعما«

توانند بر اساس مجموعه روایت ها، گزارش این موضوعات اصوال می. »)دانش مورد قبول(آنچه پذیرفته است «شرحی از 
د دانشجو، طرح هاي یادگیري، برگه هاي هاي ارزیابی عملکرها، دست نوشته ها، تولیدات، یادداشت هاي روزانه، کاربرگ

در طول دوره تنظیم شوند و دانشجومعلم .... آزمون دانش آموزان، تصاویر و سایر اطالعات جمع آوري شده/ فعالیت یادگیري
آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم . باوجوداین، الزامی به ارائه مستندات نیست. بهتر است به آنها استناد کند

.است

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» بناست او چگونه معلمی کند؟«که اعالم کند 

کردن متعهد هایی در معلمیخود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه«آنکه دوم. »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 »شوده میها مواجاو چگونه با چالش«شرح اینکه . »بیندهایی مواجه میهاي واقعی با چه چالشموقعیت
. ارزشمندي است

اما معلمی کردن . گوید، شرحی است از تجربه و آرمانآنچه دانشجومعلم تا اینجا می:اي دانشجومعلمتعهدات حرفه



375

اي متفاوت هم عنایت داشته این موضوع نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آینده. است» تعالی مستمر«نیازمند 
» العمریادگیرنده مادام«اینکه او چه طریقی را براي بهسازي مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک شرح . 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 

کند اما ارائه آن در متن گزارش آنچه در ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می:هاپیوست.10
.گیردممکن نیست، در پیوست قرار می

نکات اساسی براي نگارش گزارش نهایی کارنماي معلمی
. تمام مفاد آن، متعهد استتولیدي دانشجومعلم است که نسبت به» سند«هر گزارش، به عنوان -1
.شود؛ عنوانی خالقانه براي نشان دان محتواي آنمنتشر می» عنوان«هر گزارش، تحت یک -2
.شودنگارش گزارش با رعایت قواعد نگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام می-3
.گرددها رعایت میبینی شده گزارش، در تمام گزارشحجم پیش-4
براي عناوین » برجسته«براي متن و از همان خط به صورت 14با اندازه » ی نازنینب«ها از خط در همه گزارش-5

.شوداستفاده می
.گردد، تایپ می»تایپ«متن گزارش با رعایت اصول -6
.شوداصول زیبایی در تنظیم متن نهایی، رعایت می-7
.شودهاي اجتماعی و دینی لحاظ و رعایت میدر نگارش متن، اصول اخالقی و ارزش-8
.شود، منتشر می»دانشجومعلم«و » استاد راهنما«، »پردیس«ز هر گزارش فقط سه نسخه براي ا-9

شود و کد اختصاص یافته به گزارش، در متن بارگذاري گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجومعلم انجام می-10
.گرددمنتشر شده قید می

.است3ماي معلمی به شرح جدول ساختار پیشنهادي براي تنظیم گزارش نهایی درس کارن
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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

و زمان پذیرش گزارش ، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما»گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

بسم اهللا الرحمن الرحیم
صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم
درصورت لزوم(نامه تقدیم(
 در صورت لزوم(پیشگفتار(
کلمه 250-200مشتمل بر : هاچکیده و کلیدواژه
ها ها، فهرست پیوستول، فهرست نمودارها و شکلفهرست مطالب، فهرست جدا: 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 عملنگی مواجهه با چالشچگو«

اي دانشجومعلمتعهدات حرفه:
منابع 

هاپیوست
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» فلسفه علوم اجتماعی« سرفصل درس 

معرفی درس و منطق آن. 1
شناسـی، بـر بنیـان هـا و     شناسـی اجتمـاعی و جامعـه   شناسـی، روان شناسـی،  مـردم  هاي مطالعات اجتماعی، اعـم از روان نظریه
. فرهنگی اسـت –هاي معرفتی دار شناخت صحیح و منطقی این بنیانفلسفه علوم اجتماعی عهده. اندهایی قرار گرفتهفرضپیش

ها ها با نظریهفرضها الزم است معلمان خود از توانایی شناخت مناسبات پیشآموزان با این نظریهبراي تأمین مواجهه فعال دانش
. ریزي مطالعات اجتماعی مبتنی بر حکمت و اندیشه اسالمی مبادرت نمایندد، جهت طرحبرخوردار باشند و در گام بع

مشخصات درس
نظري: نوع درس

2: تعداد واحد
واحد

32: زمان درس
ساعت

مبانی :  پیشنیاز
فلسفه

: نحوه آموزش
انفرادي

مبانی فلسفه علوم اجتماعی : نام درس

:واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي متافیزیکی و فرهنگی فرضرود که خودآگاهی نسبت به مبانی و پیشبا گذراندن این سرفصل انتظار می

.هاي مختلف علمی حاصل شودها در پارادایمهاي علوم اجتماعی و شیوه بازتولید این نظریهنظریه
هـاي رایـج در علـوم اجتمـاعی     آموز نسبت به نظریهانتقادي در دانشتواند با این خودآگاهی، روحیهمعلم می

. مدرن ایجاد نماید
هاي علوم آموز با مبانی و مفاهیم حوزه حکمت و اندیشه اسالمی راجع به نظریهرود، دانشو نیز انتظار می

.اجتماعی آشنایی پیدا کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 2-2کد&

2-3
PCK 2-3کد

هاي فرضمبانی و پیش
ــی  ــافیزیکی و فرهنگ مت

هـــاي علـــوم نظریـــه
اجتماعی

ــانی و  مبـــــــــــــ
ــیش ــرضپـ ــاي فـ هـ

متافیزیکی و فرهنگـی  
علوم اجتمـاعی بـدون   
تحلیل و تبیین دربـاره  

ها، صرفا گـردآوري  آن
.شودمی

تجزیـــه و تحلیـــل بـــه 
بنـدي ایـن   صورت دسته

هـا  فـرض مبانی و پـیش 
هـا و  هتجهت تعیین شبا

. ها صورت گیردتمایز

نقد و ارزیابی مبنـایی  
نسبت به این مبانی و 

هـا انجـام   فـرض پیش
.شودمی

شناســی بازتولیــد روش
هـــاي علـــوم نظریـــه
اجتماعی

ــت ــاي داللــــ هــــ
شناختی مبـانی و  روش

ــیش ــرضپـ ــاي فـ هـ
متافیزیکی و فرهنگـی  
ــد  ــت بازتولیـــ جهـــ

هـــاي علـــوم نظریـــه
.شوداجتماعی احصا 

ــه و بنــدي دســته و تجزی
ــاي تحلیـــل داللـــت هـ

شناختی مختلـف در  روش
.شودها مقایسه پاردایم

-نقد و ارزیـابی روش 

ــه   ــبت ب ــناختی نس ش
ــده از   ــی ش ــیر ط مس

هاي متـافیزیکی  بنیان
هاي متناسب به نظریه

.انجام شود
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بـــازخوانی انتقـــادي  
هـــاي علـــوم نظریـــه

اجمتـــاعی برمبنـــاي  
حکمـــت و اندیشـــه  

اسالمی

مبـــــانی و اصـــــول 
وعه حکمـــت و موضـــ

ي اســالمی در اندیشــه
هاي علوم زمینه نظریه

.اجتماعی استقرا شود

شناختی هاي روشداللت
مبانی و اصول موضـوعه  
حکمت و اندیشه اسالمی 

هــاي در بازتولیــد نظریــه
علوم اجتماعی تحلیـل و  

.ارزیابی گردد

–هـاي علمـی   داللت
ــی و سیاســی   فرهنگ

هــاي علــوم  نظریــه
ــر  ــی ب اجتمــاعی مبتن

ــه  حک ــت و اندیشـ مـ
اسالمی در مقایسه بـا  

هــاي علــوم  نظریــه
ــدرن  ــاعی مــ اجتمــ

.بازشناسی شود

89هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات: فصل اول
ضرورت و اهمیت فلسفه علوم اجتماعی-
تاریخچه و پیشینه فلسفه علوم اجتماعی-

توصیفی، تحلیلی و انتقاديهاي هاي کالس فلسفه علوم اجتماعی، اعم از جنبهویژگی-

شناسیمفهوم: فصل دوم
پیش فرض فیزیک-
اصول موضوعه-
متافیزیک-
روش شناسی / روش-

نظریه هاي علوم اجتماعی: فصل سوم
پارادایم-
فلسفه-

:توضیح براي استاد محترم٨٩
شایستگی هاي با توجه به این که سرفصل هاي درس حاضر می بایست از یک سو با منابع جدید روزآمد شده و ازسوي دیگر زمینه کسب 

لذا اساتید محترم  . هاي تربیتی مندرج در مبانی نظري تحول بنیادي را مد نظر قرار دهدفردي و جمعی دانشجو معلمان با رویکرد اهداف ساحت
ضمن سود جستن از مباحث جدید می توانند با تشریک مساعی گروههاي آموزشی مرتبط، مباحث تکمیلی در ذیل سرفصل هاي درسی 

است را در ..) مانند سند تحول بنیادي ،برنامه درس ملی و(که بر گرفته از اسناد باال دستی قانونی) پیوست(با رویکرد اهداف تربیتی متناسب 
.تدریس خود مد نظر قرار دهند



379

علم-
علوم اجتماعی-
علوم طبیعی-
علوم انسانی-
.... .حکمت و اندیشه اسالمی و -

سطوح مختلف روش شناسی: فصل چهارم

ین و نسبت آن با نظریه هاي علوم اجتماعیبنیاد-
هاي علوم اجتماعیکاربردي و نسبت آن با نظریه-

شناسی علوم اجتماعی مدرن روش: فصل پنجم
تبیینی-پوزتیویستی-
هاي پوزتیویسمشناسی بنیادین و کاربردي نظریهروش-
تفهمی–تفسیري -
)وتیک کالسیک، هرمنوتیک رمانتیسم و هرمنوتیک فلسفیهرمن(هاي تفسیريشناسی بنیادین و کاربردي نظریهروش-
انتقادي، اعم از مکتب فرانکفورت، رئالیسم انتقادي و غیره-
هاي انتقاديشناسی بنیادین و کاربردي نظریهروش-

شناسی علوم اجتماعی مبتنی بر حکمت و اندیشه اسالمیروش: فصل ششم
روش شناسی اندیشه اجتماعی جهان اسالم-
...هاي مختلف در اندیشه اجتماعی مسلمین، اعم از ظاهرگرایانه، کالمی، فلسفی، فقهی، وحیانی، تفسیري ورویکرد-
مبانی و اصول موضوعه هر یک از رویکردهاي اندیشه مسلمین؛-
.شناسی بنیادین و کاربردي هر یک از آنهاروش-
روش شناسی علوم اجتماعی مبتنی بر حکمت اسالمی-

شناختی،  اعم از بنیادین و کاربردياي روشهداللت: فصل هفتم
-شناسـی مبتنـی بـر حکمـت و اندیشـه اسـالمی و روش      جهات تمایز و اشتراك، اعم از توصیفی، تبیینی، انتقادي، روش-

هاي موجودشناسی
هاي علوم اجتماعی مبتنی بر حکمت و اندیشه اسالمیتاریخی نظریه–ها و لوازم فرهنگی داللت-
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ي تدریس و یادگیريراهبردها. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم در مباحث نظري 
به همراه مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و نیز شیوه مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی 

بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم . آن در موقعیت هاي واقعی تدریس استبراي درك عمیق تر و بکارگیري
.و خارج از محیط آموزشی نیازمنداستفاه از شیوه هاي مطالعه فردي و  بکارگیري راهبرد هاي شناختی است

:منابع آموزشی پیشنهادي.4
:منابع اصلی

، )ارائه مدلی روش شناختی از علم اسالمی(اندیشمندان مسلمان روش شناسی علوم انسانی نزد ) 1393(ایمان، محمدتقی-
.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

.شناسی انتقادي حکمت صدرایی، کتاب فرداروش) 1390(پارسانیا ،حمید -
بنیادهاي فلسفی تفکر اجتماعی، ترجمه شهناز مسـمی پرسـت و   : فلسفه علوم اجتماعی) 1389(بنتون ،تد و کرایب، یان -

.نشر آگههمکار، 
هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه انتقادي از یونان باستان تا قرن بیسـت  : ايفلسفه علوم اجتماعی قاره) 1391(شرت، ایون-

.و یکم، ترجمه هادي جلیلی، نشر نی
هاي پژوهش اجتماعی، نشر مطالعات فرهنگـی و  ها و سیاستها،آرمانروش: فلسفه علوم اجتماعی) 1940(روت، مایکل-

.اعیاجتم
- Potter, Garry, The philosophy of social science: new perspectives ,Prentice-Hall.

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
:تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-

. مفاهیم مطرح شده در هر فصل متناسب و  براساس منابع معرفی شده احصا شود-
.مطرح در کالس با مفاهیم مندرج در منابع معرفی شده مقایسه شودهاي مفاهیمتمایز و اشتراك-
. هاي مطرح، اعم از کالس و فضاي علمی موجودمطالعه منابع معرفی شده و پاسخ به پرسش-
.وگو گذاشته شودمباحث مطرح در منابع معرفی شده به بحث و گفت-
.شناسی شودلوم اجتماعی مدرن، روشهاي عشناسییکی از افراد مطرح در هر یک از این روش-
شناختی یکی از اندیشمندان اسالمی با اندیشمندان مطرح در فلسفه علوم اجتماعی مـدرن مقایسـه   تمایز و اشتراك روش-

.شود
:ارزشیابی تکالیف

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان :ارزشیابی پایانی
نمره 3اي یادگیري  پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها عملکرد دانشجو در فعالیت ه:ارزشیابی فرآیند

نمره 7مجموعه تکالیف عملکردي :ارزیابی پوشه کار
مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود

.سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده استمالك ها و) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»مددکاري اجتماعی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

مددکاري اجتماعی حرفه اي است کاربردي که درس آموختگان آن در سه سطح سالمت، د رمان و پیشگیري در کار با افراد، گروهها 
مددکار اجتماعی از . اجتماعی زندگی انسانهاست–وانی هدف این رشته بهبود و ارتقاري سطوح ر. و جوامع کار می کنند

یکی از رشته هاي کاربردي است که فارغ التحصیل آن باید بتواند وارد زندگی انسان هایی شود که به هر دلیل اجتماعی، 
کل اقتصادي، فرهنگی و خانوادگی دچار مشکل بوده و نمی توانند مشکل خود را به تنهایی حل کنند و یا منشاء مش

با توجه به نزدیکی این درس با رشته علوم اجتماعی و گرایش هاي آن، دانشجو پس از مطالعه . خویش را تشخیص بدهند
ي این درس توانایی درك و تحلیل مشکالت را داشته و می تواند نه تنها در زندگی شخصی خود از آن بهره با ببرد بلکه 

براي کمک به این رشته و حل مشکالت و معضالت اجتماعی بیابد و موضوعات تحقیق و پژوهش مرتبط با رشته اش را 
.دانشجو معلمان بتوانند در برخورد با دانش آموزان و مشکالت آن ها مانند مددکار عمل کنند

مشخصات درس
نظري: نوع درس

واحد2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

.ندارد: پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

ري اجتماعی مددکا: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هدف این درس آموزش مبانی مددکاري اجتماعی است که در بر گیرنده ي سرفصل هاي 

هدف از آموزش این درس به دانشجویان رشته دبیري . کلی رشته مددکار اجتماعی است
خت، در مورد چگونگی عملکرد مددکاران اجتماعی در حوزه علوم اجتماعی، حصول شنا

مددکاري فردي،  گروهی و جامعه اي با افراد، گروه ها و جوامع در سطوح سالمت ، بیماري 
لذا شناخت گروه هاي آسیب دیده اجتماعی و افراد معلول . و آسیب، درمان و توانبخشی است

کل درمان و توانبخشی آن ها نیز در و چگونگی عملکرد مددکاران اجتماعی براي حل مش
.حوزه ي این درس قرار می گیرد

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

مبانی 
مددکاري

توصیف اصول و ارزش 
هاي نهفته در تاریخچه 

.این حرفه

معرفی انواع مددکاري؛ 
فردي، گروهی، اجتماعی 

.آنو اهداف مرتبط با

تعریف اصول و ارزش هاي 
مددکاري با طرح روش هاي 

.مددکاري اجتماعی

خدمات 
اجتماعی

شرح این گرایش به 
عنوان خدمات حرفه اي 
که بر پایه دانش و 

مهارت خاص

تعیین اهداف این حوزه 
مطالعاتی و اجرائی با 
. مضمون کمک به افراد 

.گروه هایی از جامعه

فعالیت عملکردي در یکی از 
سازمان هاي خدمات 

اجتماعی و ارائه گزارش
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توصیف این فرایند به توانبخشی
عنوان مجموعه اي از 

اقدامات هدفمند که در 
جهت قادرسازي شخص 

معلول به منظور دست 
یابی به سطح نهایی 

توانایی و عملکرد 
-ذهنی-حسی-جسمی
.روانی

معرفی خدمات 
توانبخشی درحوزه هاي 

پزشکی، حرفه اي، 
.عی، آموزشیاجتما

فعالیت عملکردي

90هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات : فصل اول 
شناخت تاریخچه مددکاري اجتماعی در ایران و جهان -
تعریف مددکاري اجتماعی به عنوان یک حرفه -
تشریح عملکرد مددکاران اجتماعی در سه سطح پیشگیري درمان و توانبخشی -
زش ها در مددکاري اجتماعی اصول و ار-
روش هاي مددکاري اجتماعی -

انواع مددکاري: فصل دوم 
مددکاري فردي -
تعریف مددکاري فردي -
اهداف در مددکاري فردي -
مراحل کار در مددکاري فردي -
شناخت شخص -
شناخت مشکل -
تشخیص و انواع -
آن جریان کار و عمل -

:توضیح براي استاد محترم90
و ازسوي دیگر زمینه کسب شایستگی هاي فردي و با توجه به این که سرفصل هاي درس حاضر می بایست از یک سو با منابع جدید روزآمد شده

لذا اساتید محترم  ضمن سود . هاي تربیتی مندرج در مبانی نظري تحول بنیادي را مد نظر قرار دهدجمعی دانشجو معلمان با رویکرد اهداف ساحت
ل سرفصل هاي درسی متناسب با رویکرد اهداف جستن از مباحث جدید می توانند با تشریک مساعی گروههاي آموزشی مرتبط، مباحث تکمیلی در ذی

.است را در تدریس خود مد نظر قرار دهند..) مانند سند تحول بنیادي ،برنامه درس ملی و(که بر گرفته از اسناد باال دستی قانونی) پیوست(تربیتی 
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-
ابزار هاي کار در مددکاري فردي: فصل سوم

مشاهده -
مصاحبه -
مطالعه -
بازدید منزل-
گزارش نویسی-

مددکاري گروهی : فصل چهارم 
تعریف مددکاري گروهی -
اهداف مددکاري گروهی -
شناخت گروه و ویژه گی هاي آن -
چگونگی تشکیل گروه -
مراحل تشکیل گروه -
گروه سنجی و چگونگی ارزیابی گروه -
مدل هاي کار در مددکاري گروهی -

مددکاري جامعه اي : جمفصل پن
تعریف مددکاري جامعه اي -
اهداف در مددکاري جامعه ي -
چگونگی ارزیابی جامعه و مشکل در جامعه -
روش توسعه محلی در مددکاري اجتماعی -
روش اقدام اجتماعی در مددکاري جامعه اي -
روش برنامه ریزي اجتماعی در مددکاري جامعه اي -
روش توانمند سازي در جامعه -

مددکاري اجتماعی و مداخله در بحران : فصل ششم 
مددکاري و مدرسه: فصل هفتم

مشاوره-
روش توسعه مددکاري دانش آموزي-
مدل هاي کار در مددکاري در مدرسه-
:منابع آموزشی پیشنهادي. 3
.، مددکاري فردي کار بافرد ، نشر دانژه، چاپ سوم)1388(اقلیما ، مصطفی و راهب ، غنچه  -
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-،کار با گروه شناخت، پویائی و درمان، اسپند هنر، چاپ اول) 1382(مصطفی اقلیما، -

.، تکنیک هاي کار با جامعه ، مددکاري جامعه اي، مشهد، انتشارات فرا انگیزش ) 1382(اقلیما، مصطفی-
.، شرح جامع مددکاري اجتماعی، نشر؛ ارشد)1388(درویش، مجتبی -
.مددکاري اجتماعی، نشر عطایی، دیباچه اي بر )1388(قندي ، محسن، -
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

.:تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-
باز دید از کار مددکاران اجتماعی در شهر داري ها -
.بازدید از حوزه کار مددکاران اجتماعی در مدارس و تهیه گزارش براي ارائه کالس توسط دانشجو-
ن اجتماعی در دادگاه هابازدید از حوزه کار مددکارا-
بازدید از حوزه کار مددکاران جتماعی در زندان و کانون اصالح و تربیت و تهیه گزارش هاي کالسی-
بازدید از حوزه کار مشاوران در مدرسه و تهیه گزارش-
اجراي طرح آزمایشی مددکاري گروهی در مدرسه-

:ارزشیابی تکالیف
نمره12: آزمون مباحث نظري 

نمره8: عملی 
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»جامعه شناسی علم«سرفصل درس 

و منطق آنمعرفی درس . 1
درس جامعه شناسی علم و فناوري به معرفی مفاهیم ، نظریات و الگوهاي اصلی جامعه شناسی علم و فناوري به دانشجویان و 

وري با قلمروهاي مختلف زندگی اجتماعی نیز توسعه آگاهی جامعه شناختی آنان براي فهم انتقادي رابطۀ دوجانبۀ علم و فنا
بهبود درك جامعه شناختی معلمان و دبیران از نهادها و فعالیت هاي علم و فناوري می . مدرن در شرایط جهانی شدن می پردازد

. ا مؤثر باشدتواند در تغییر آگاهی هاي عامیانه دانش آموزان و نوجوانان  و ارایۀ تصویري دانش بنیان از این فرایندها و نظام ه
بدین ترتیب دانش آموزان می توانند با رویکردي بازاندیشانه نسبت به تعریف مشارکت هاي آتی خود در فضاي رو به رشد کار 

.علمی و فناورانه اقدام کنند
این رواج مفهوم جامعه دانش نشان می دهد که علم و فناوري نقش گسترده اي در زندگی جوامع معاصر ایفا می کند و بنابر

توسعه علم و فناوري بدون شناخت . برنامه هاي توسعه پایدار باید به الزامات واقتضائات این دومقوله توجه ویژه اي رامبذول دارند
از سوي دیگر علم و تکنولوژي با عالیق و منافع . عوامل و دالیل جامعه شناختی تکوین و پویایی علم و فناوري ممکن نیست

ارتباط دارد و فراتر از آن پیامدها و تأثیراتی را در زندگی گروه هاي مزبور به جاي می گذارد که باید گروه هاي متفاوت جامعه 
هر چند در عصر کنونی شناخت و حل بسیاري از مسایل و بحران هاي موجود  بدون استمداد از . مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد

م  و فناوري نیز  به طور فزاینده اي مورد تردید قرار گرفته است و از جمله علم و فناوري مقدور باشد ولی  کاربرد نسنجیدة عل
پیامدهاي گوناگون آن در گسترش بحران هاي زیست فرهنگی، تنش هاي بین المللی و زیست محیطی نگرانی هایی را ایجاد 

جتماعی بلکه چگونگی تاثیر بدین ترتیب نه تنها شناخت چگونگی شکل گیري علم و فناوري توسط محیط کالن ا. کرده است
در این میان دانسته . گذاري علم وتکنولوژي بر فرهنگ و جامعه معاصر باید با رویکردي جامعه شناختی مورد بررسی قرار گیرد

هاي جامعه شناسی علم و فناوري باید در بهبود برنامه هاي توسعه همه جانبه و پایدار، ارتقاء سطح و کیفیت زندگی مردم، کمک 
افزایش خالقیت و نوآوري و گسترش مفهوم مسئو لیت اجتماعی علم و فناوري ، و افزایش آگاهی هاي عمومی از علم و به 

.فناوري وکاربردهاي سنجیدة آن در زمینه هاي گوناگون حیات اجتماعی تاثیر گذار باشد

مشخصات 
درس

: نوع درس
نظري

: تعداد واحد
واحد2

: زمان درس
ساعت32

:  پیشنیاز
بینش هاي 

2جامعه شناسی 

جامعه شناسی علم وفناوري :  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
جامعه شناسی  علم و فناوري، مطالعۀ مو ضوع ها و  مباحث مر تبط با  مناسبات دو جانبه و چند جانبۀ علم، فناوري و 

تصادي، سیاسی، فرهنگی و  اجتماعی  و داللت هاي آن براي تعیین سیاست علم و فناوري در سطوح و نهاد هاي اق
در پایان این درس دانشجویان از شناخت و مهارت هاي زیر برخوردار . چشم اندازهاي زمانی گوناگون را در بر می گیرد

: خواهند بود
تحلیل جنبه هاي اجتماعی و فرهنگی علم و فناوري .1
خت دیدگاه هاي جامعه شناختی کالسیک و نوین در بارة عوامل تکوین علم وفناوري شنا.2
آشنایی با نقش ارزش ها و اخالقیات در علم و فناوري.3
تحلیل  تأثیر اجتماعات علمی و فناوري در  توسعۀ علمی.4
شناخت رابطۀ توسعۀ پایدار و توسعۀ علم و فناوري.5
با  تحول  علم و فناوري در دوره هاي تاریخیتوصیف و تحلیل مسائل و موضوعات مرتبط .6
شناخت پیامدهاي اجتماعی توسعۀ علم و فناوري.7
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شناخت روابط و  همکاري هاي علم و فناوري در سطوح ملی و بین الملی.8

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
شایستگی 

:اساسی
PK 2-2کد
&2-3

PCK کد
3-2

نظریه هـاي  
ــه  جامعــــ
شناسی علم 

و فناوري

ــده و  ت ــاهیم عمـ ــف مفـ عریـ
اساسی در جامعه شناسی علم 
ــه   ــاوري و توصــیح نظری و فن

هاي مختلف

نظریه هاي مختلف را از جهـت  بررسی 
شباهت و تفاوت آن ها مقایسـه  
و در تحلیل ارائـه شـده داللـت    
هاي هر یـک از دیـدگاه هـا در    
ــنعکس    ــاعی را م ــت اجتم تربی

. نموده است
ــاختار  ســـ
ــه  برنامــــ

درسی

ســـیم شـــده از در شـــبکه تر
مفاهیم و مهـارت هـا رابطـه    

میان حوزه هاي موضـوعی را   
به صورت موردي نشـان داده  
و شبکه منعکس کننده تحلیل 
ــی   ــه درس ــه برنام ــه جانب هم

.نیست

در شبکه رسم شده از مفـاهیم و  
مهارت هـا رابطـه میـان حـوزه     
هاي موضوعی را  بـا توجـه بـه    
زیر مجموعه هر یـک از آن هـا   

.نشان داده است

در شبکه رسم شـده از مفـاهیم،   
مهــارت هــا ضــمن نشــان دادن 
رابطه واضحی میان حوزه هـاي  
موضوعی به برخی از خأل ها یـا  

بـدفهمی هـا در   (محدویدت هـا  
.اشاره نموده است) درك مفاهیم

ــت  موقعیــ
ــادگیري  یــ

تماتیک  

تم انتخاب شده براي طراحی  
فعالیت یادگیري امکان تلفیق 
ــاي  ــارت هـ ــاهیم و مهـ مفـ

.محدودي را فراهم می کند

تم انتخاب شـده بـراي طراحـی     
فعالیت یادگیري امکـان تلفیـق   
مفــاهیم و مهــارت هــا در درون 
حوزه موضوعی را فراهم نمـوده  
اما نتوانسته پیوند میان آن را به 
صورت عمیق و یکپارچه برقـرار  

. نماید

تم انتخاب شـده بـراي طراحـی     
فعالیت یـادگیري امکـان تلفیـق    

یم و مهارت هـا در درون و  مفاه
بیرون حـوزه موضـوعی فـراهم    

. کرده است

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

تعریف علم و فناوري و مرور تحوالت تاریخی آن ها  -
فناوريوعلماجتماعیهايداللتوهاویژگی-
ريتعریف و زمینه هاي موضوعی جامعه شناسی علم و فناو-
رابطۀ جامعه شناسی علم و فناوري با دیگر مطالعات علم و فناوري  -
جامعه شناسان کالسیک و نظریه هاي علم  و فناوري-

تاریخچه مطالعات اولیۀ جامعه شناسی علم و فناوري  -
هاي کالس جامعه شناسی علم و فناوريبیان ویژگی-
ضرورت و اهمیت درس جامعه شناسی علم و فناوري -
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ي دانش آموزان به چشم انداز جامعه شناسی علم و فناوري نیازها-
رویکردهاي اساسی در جامعه شناسی علم  : فصل دوم

و برون گرا ) مرتون، باربر، استورر(رویکرد هاي درون گرا-
)بن دیوید(و نهادي) مرتون، هاگستروم(رویکردهاي تعاملی-
رویکردهاي مارکسیستی وغیر مارکسیستی-
ایتلی و وینگلهارتو: رویکرد شناختی-
بوهم، ون دن دیل، کرون، بوردیو، رابینز و جانستون: رویکرد شناختی در زمینۀ اجتماعی-

علمشناسیجامعهدرمرتونیمطالعاتالگوي: فصل سوم

علمشناسیجامعهدرمرتونکالسیکنظریات-
علم، فناوري و جامعه در انگلستان قرن هفدهم-
کارکردي علمموضوعات جامعه شناسی ساختی-
اخالقیات علم مرتون و نقدهاي آن  -
وفناوريعلمیاجتماعاتتکوینوفناوريوعلمیارتباطات-

هاي جامعه شناسی معرفت علمینظریه: فصل چهارم
علمیهايانقالبساختاروکوهنتوماس-
علم و جامعه شناسی معرفت: آراء مایکل مولکی-
بلور و بارنز  ): ومکتب ادینبور(آراء برنامه قوي -

هاي انتقادي علم و فناورينظریه: فصل پنجم
مامفرد، مک لوهان و پستمن : آراء انتقادي در بارة فناوري-
آراء آدورنو، هورکهایمر، مارکوزه و هابرماس: مکتب انتقادي-
آراء فوکو: دانش و قدرت-
علم،فناوري و دموکراسی -
نظریات پسااستعماري-
م و فناوري فمینیسم، زنان  و عل-

فناوريوهاي متاخر جامعه شناسی علمنظریه: فصل ششم
)نظریات دانیل بل و مانوئل کاستلز( جامعه پساصنعتی و جامعه اطالعاتی-
)آراء گیبونز و همکاران(دانش تولیدجدیدشیوة-
) آراء اتزکویتز و لیدسدورف(گانه یا رابطۀ دولت، صنعت و دانشگاه سهپیچۀنظریۀ-
)آراء لیوتار(ر موقعیت پست مدرنعلم د-
)آراء الندول(نوآوريهاينظاموفناوريعلم،-

هاي جامعه شناسی فناورينظریه: فصل هفتم
...) آراء مک لوهان، پستمن، بودریار و(جبرگرایی تکنولوژیک-
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)آراء کاستلز(رابطۀ دوجانبه فناوري و جامعه-
فناورياجتماعیبرساخت-
ريفناواجتماعیگیريشکل-

جامعهوفناوريعلم،:فصل هشتم
و فناوريعلمازعمومی سازي و فهم عامههاينظریهوفناوريوعلمارتباطات-
علم، فناوري و رسانه-
گوناگوناجتماعیهايگروهبرايفناوريوعلمپیامدهايشناخت-
شناختیجامعهموانعوها، فرایندهامدل: دولتنهادوعلمنهادرابطۀ-
هاچالشوهاروند: جنوبشمالروابطوفناوريوعلم-
فناوريوعلمهايگیريتصمیمدرجامعهعلم مدنی و  مشارکت-
علم حوزة عمومی و تولید مشترك دانش -
محیطیزیستهايچالشوفناوريوعلم-
علم، فناوري و جنبش هاي جدید اجتماعی-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائه مستقیم در مباحث نظري تدارك دیدن فرص

به همراه مشارکت دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش هاي طرح شده و نیز شیوه مشارکتی و انجام فعالیت هاي عملی 
بهره گیري از فرصت هاي یادگیري غیر مستقیم . تبراي درك عمیق تر و بکارگیري آن در موقعیت هاي واقعی تدریس اس

.و خارج از محیط آموزشی نیازمنداستفاه از شیوه هاي مطالعه فردي و  بکارگیري راهبرد هاي شناختی است

:منابع آموزشی پیشنهادي.4

.ورمرکز تحقیقات سیاست علمی کش:،علمِ علم و تامل پذیري، ترجمه یحیی امامی،تهران) 1385(بوردیو،پیر-
.سروش:تسلیم فرهنگ به تکنولوژي، ترجمۀ صادق طباطبایی،تهران:،تکنوپولی) 1372(پستمن،نیل-
.نشر مرکز: ، فناوري و فرهنگ ،ترجمۀ بهرام شالگونی،تهران)1367(پیسی، آرنولد-
.انتشارات نص:، جامعه شناسی علم ، تهران) 1370(توکل، محمد-
مرکز تحقیقات سیاست : روابط  علم و نظامهاي اجتماعی در ایران ، تهران: انش، نا همزمانی د)1383(قانعی راد، محمد امین-

.علمی کشور
. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور: ، جامعه شناسی  رشد وافول علم در ایران ، تهران)1384(قانعی راد، محمد امین-
.و ارتباطاتپژوهشگاه هنر،فرهنگ:، تحلیل فرهنگی صنعت،تهران)1388(قانعی راد، محمد امین-
.پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی: ، تعامالت و ارتباطات در جامعه علمی ،تهران)1386(قانعی راد، محمد امین-
.نشر علم: ، جامعه شناسی  کنشگران علمی در ایران، تهران)1390(قانعی راد، محمد امین و فرهاد خسروخاور-
.سمت: فت وعلم،ترجمۀ شاپور بهیان ودیگران، تهران،جامعه شناسی معر)1384(گلوور،دیوید و دیگران-
پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات: ، رویارویی علم و فناوري با فرهنگ ها،ترجمۀ پروانۀ سپرده،تهران)1380(الدریر،ژان-
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.انتشارات طهوري:تهران،مبانی جامعه شناسی علم  ، )1372(محسنی، منوچهر -
.نشر نی: شناسی  معرفت ، ترجمه حسین کچویان ، تهران، علم و جامعه)1376(مولکی ، مایکل-
.نشر مرکز:،فلسفه تکنولوژي ، ترجمه شاپور اعتماد ، تهران)1377(هایدگر، مارتین و دیگران-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-

رابطۀ ان با متغییر هاي جمعیت شناختی و  جامعه شناختی مشارکت در تحقیق میدانی در مورد فهم عامه از علم و فناوري
مشارکت در بحث هاي کالس پیرامون فضاي اجتماعی علم و فناوري در ایران 

.ارائه یک گزارش از مطالعات اسنادي وکتابخانه اي خود در بارة مسائل جامعه شناختی علم و فناوري در ایران معاصر
:ارزشیابی تکالیف

نمره 14آزمون مباحث نظري به میزان :یانیارزشیابی پا
نمره2مشارکت در بحث هاي کالس :ارزشیابی فرآیند

نمره4گزارش مطالعات شخصی و سایر تکالیف عملکردي :ارزیابی پوشه کار
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»جغرافیاي انسانی«سرفصل درس 
.متعاقبا اعالم می شود
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»رهنگیجامعه شناسی ف«سرفصل درس 

معرفی درس و منطق .1
میدانی است که ابعاد گوناگون پدیده هاي اجتمـاعی را بـه لحـاظ ارتبـاطی ، معنـایی، تفهمـی،       –جامعه شناسی علمی نظري 

جامعه شناسی فرهنگی علمی است که کیفیت رابطه افراد بـا  . ساختاري، کارکردي وتفسیري مورد بحث و بررسی قرار می دهد
جامعه شناسی فرهنگی شـاخه اي از علـم جامعـه    . ر لحظه از مواجهه این دو با هم مورد بررسی قرار می دهدساختارها را در ه

در واقـع در جامعـه شناسـی فرهنگـی،     . شناسی است که موضوع فوق را با تاکید بر پدیده فرهنگ مورد بررسی قرار می دهـد 
ه عبارت دیگر جامعه شناسی فرهنگی بررسی علمی یک جامعـه  ب. فرهنگ  کلیه باورها، ارزش ها، ایده ها و موارد مشابه است

جامعه شناسی فرهنگی حوزه اي در محدوده علوم اجتماعی است که بـا رویکـرد فرهنگـی    . با تاکید بر فرهنگ آن جامعه است
. وظیفه خوانش وتفسیر پدیده ها را مد نظر قرار می دهد

مشخصات درس
نظري: نوع درس
2: تعداد واحد

ساعت32: رسزمان د
مبانی جامعه شناسی، : پیشنیاز

نظریه هاي جامعه شناسی
ــدریس  ــوه ت ــه درس : نح ارائ

توسط استاد، بحـث و گفتگـو    
اعضا کـالس بـا هـم، انجـام     

مطالعه و و پژوهش

جامعه شناسی فرهنگی: به فارسی:  نام درس
cultural   Sociology:به انگلیسی

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
).جامعه شناسی و فرهنگ( خوانش و مرور مفاهیم کلیدي جامعه شناسی فرهنگی)1
آشناییی با سوابق تاریخی شکل گیري جامعه شناسی فرهنگی)2
.فراگیري موضوع و حوزه هاي مورد مطالعه جامعه شناسی فرهنگی)3
.فرهنگیفراگیري نظریه هاي جامعه شناسی )4
.فرا گیري نقش جامعه شناسی فرهنگی در مطالعات آموزش و پرورش ایران)5

:شایستگی اساسی
pck&Ck ــد &1-2کـ

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــه   ــگ، جامع فرهن
ــه  ــی، جامع شناس
پــــذیري،فرهنگ 
پذیري و فرهنـگ  

یابی

دانشجودر مقایسه سه 
مفهوم جامعه پذیري، 
ــذیري و  ــگ پـ فرهنـ

نگ یابی صرفا بـا  فره
ــا   عناصــر ســاختی، ک
رکردي، نشانه اي این 
ــایر   ــاهیم و ســ مفــ
موضـــوعات مـــورد  

با توجه به حوزه هایی که 
مطـــرح شـــده بصـــورت 
نظري با آنها آشنا شـده و  
در سطح عملی بـا توجـه   
ــه   ــاي آموخت ــه روش ه ب
ــع آوري و    ــه جم ــده ب ش

. نها می پردازدتفسیر آ

ــاگون   ــاي گون ــدگاه ه دی
نظري مـرتبط بـا جامعـه    
شناســی فرهنگــی را فــرا 
می گیرد و با کمک آنهـا  
مطالعات جامعـه شناسـی   
ــود   ــراي خ ــی را ب فرهنگ

.سامان می بخشد
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مطالعه جامعه شناسی 
ــکل   ــه ش ــی ب فرهنگ

.نظري آشنا می شود
ســاختار برنامــه  

درسی
در شبکه ترسیم شـده  
از مفاهیم و مهارت ها 
رابطه میان حوزه هاي 
موضــــوعی را  بــــه 

نشـان  صورت موردي 
داده، و شبکه منعکس 
ــل همــه  ــده تحلی کنن
جانبــه برنامــه درســی 

.نیست

ــده از   ــم ش ــبکه رس در ش
مفاهیم و مهارت ها رابطه 
میان حوزه هاي موضوعی 
را  بـــا توجـــه بـــه زیـــر 
مجموعه هر یک از آن ها 

.نشان داده است

در شــبکه رســم شــده از 
مفاهیم، مهارت ها ضمن 
نشــــان دادن رابطــــه  

هاي واضحی میان حوزه 
ــی از   ــه برخ ــوعی ب موض
خالء ها یا محدویدت هـا  

ــا در درك ( ــدفهمی هـ بـ
ــاهیم ــوده  ) مف ــاره نم اش

.است
موقعیت یـادگیري  

تماتیک  
تم انتخاب شده براي 
طراحــــی  فعالیــــت 
یادگیري امکان تلفیق 
مفاهیم و مهارت هاي 
ــراهم   ــدودي را ف مح

.می کند

تــم انتخــاب شــده بــراي 
طراحی  فعالیت یـادگیري  

تلفیــق مفــاهیم و امکــان 
مهارت ها در درون حـوزه  
موضوعی را فراهم نمـوده  
اما نتوانسته پیوند میان آن 
ــق و   ــورت عمی ــه ص را ب

. یکپارچه برقرار نماید

تــم انتخــاب شــده بــراي 
طراحی  فعالیت یادگیري 
امکــان تلفیــق مفــاهیم و 
مهـــارت هـــا در درون و 
بیــرون حــوزه موضــوعی 

. فراهم کرده است

اي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهفرصت. 2)1
: فصل اول

کلیات جامعه شناسی فرهنگی 
تعریف جامعه شناسی فرهنگی_
موضوع جامعه شناسی فرهنگی _

تاریخچه جامعه شناسی فرهنگی
قلمرو جامعه شناسی فرهنگی

مرور معنی فرهنگ و جامعه ازنظر جامعه شناسی  فرهنگی
ا جامعه شناسی فرهنگتفاوت جامعه شناسی فرهنگی ب_

:فعالیت یادگیري
: فعالیت یادگیري

. بحث وگفتگو در باره مفاهیم فرهنگ و جامعه از منظر جامعه شناسی
.پیدا کردن نمونه هایی براي فرهنگ و جامعه
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تعیین عناصر سازنده فرهنگ و جامعه ارمنظر جامعه شناسی

فعالیت عملکردي
.دگی، فرهنگ با جامعهتهیه جدول مقایسه اي فرهنگ با زن

. تهیه جدولی براي مقایسه نگاه جامعه شناسی فرهنگی با جامعه شناسی عمومی به پدیده هاي اجتماعی

: فصل دوم
شناخت نظري و عملی  فرهنگ

معناي لغوي فرهنگ_
مفهوم اصطالحی فر هنگ_
ویژگیهاي فرهنگ_
عناصر، ساخت و کارکرد فرهنگ_
انواع فرهنگ_

عامهفرهنگ
فرهنگ عمومی

فرهنگ خواص،فرهنگ عوام
فرهنگ مهتر، فرهنگ کهتر

رابطه جامعه شناسی فرهنگی با انواع فرهنگی

: فعالیت یادگیري
.در این بخش الزم است دانشجویان با توجه به انواع فرهنگ براي هر نمونه مصادیقی بیابند و در باره آن توضیح دهند

: فعالیت عملکردي
.یه گزارش براي هریک از موارد آموخته شده در جامعه و فرهنگ ایرانی و تمرین تفسیر آنهامشاهده وته

: فصل سوم
نظریه هاي فرهنگی

نظریه علمی فرهنگی–لویی اشتروس _
نظریه سرمایه فرهنگی_پیر بوردیو _
نظریه فرهنگ از بیرون–جفري آلکساندر _
نظریه تفسیر فرهنگی_کلیفورد گیرتز _

:فعالیت یادگیري
.بررسی مفاهیم اساسی مورد نظر هر نظریه براي مطالعه فرهنگی

.مقایسه ابتدایی نظریه ها با هم
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: فعالیت عملکردي
.انتخاب موضوع فرهنگی واندیشیدن با نظریه ها در باره آنها

:فصل چهارم
روش تحقیق جامعه شناسی فرهنگی

مطالعه گروه هاي کوچک_
گاريروش مردم ن_
روش مردم روش_
روش مصاحبه و مشاهده_
روش روایتگري_
روش مقایسه اي  _

: فعالیت یادگیري
.در این مرحله دانشجویان عزیز با روش هاي مطالعه فرهنگی آشنا می شوند

: فعالیت عملکردي
.به مطالعه موضوع بپردازندالزم است دانشجویان عزیز با انتخاب یک موضوع فرهنگی و همچنین روش مورد عالقه خویش

: فصل پنجم
موضوعات مورد مطالعه جا معه شناسی فرهنگی

فرهنگ و سبک زندگی_
فرهنگ و مصرف گرایی_
فرهنگ، ارتباطات و شخصیت اساسی_
فرهنگ و ورزش_
فرهنگ و توسعه فرهنگی_
آسیب شناسی فرهنگی_
تغییرات فرهنگی_

.له دانشجویان با ابعاد مختلف موضوعی مورد توجه جامعه شناسی فرهنگی آشنا می گردددر این مرح: فعالیت یادگیري
.
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دراین بخش دانشجو سعی می کند تا با استفاده از  نظریات و روش هاي فراگرفته در باره هر موضوع فرهنگی : فعالیت عملکردي
.گزارش ارایه نماید

:فصل ششم
و پرورشجامعه شناسی فرهنگی ومطالعات آموزش 

آموزش خانواده و جامعه شناسی فرهنگی_
آموزش هنر و جامعه شناسی فرهنگی_
آمورش دختران از منظر جامعه شناسی فرهنگی_
آمورش اقوام، خرده فرهنگ و جامعه شناسی فرهنگی_
جامعه پذیري، فرهنگ پذیري، فرهنگ یابی و جامعه شناسی فرهنگی_
جامعه شناسی فرهنگیتربیت اخالقی و دینی از نگاه_

:فعالیت یاد گیري
وبراي هر کـدام نمونـه هـایی    . در این مرحله دانشجو با مصادیق جامعه شناسی فرهنگی در نهاد آموزش و پرورش آشنا می شود

.می یابد
:فعالیت عملکردي

.ائه می نمایدسپس گزارش مربوط را ار. نمونه هاي تعیین شده فوق را بصورت نظري و عملی مطالعه می نماید

:منابع آموزشی

.، جامعه شناسی فرهنگی ایران، تهران، نشر مبناي خرد)1390(جهان بخش، محمد علی
.، جامعه شناسی توسعه فرهنگی، تهران انتشارات چاپ پخش)1382(راد فیروز

.پرویز علوي، تهران، انتشارات ثانیه: ، مطالعات فرهنگی، مترجم)1390(روجک، کریس
.، بررسی در جامعه شناسی فرهنگی ایران، تهران، پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات)1386(وچهرمحسنی، من

Geertz, Clifford (2000), The Interpretation of Culture, Second Edition, Basic, USA.

Spillman, Lyn (2002), Cultural Sociology, Blackwell publishers Inc. Massachusetts,

USA.
:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري

نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
.نمره5به میزان . در صد برنامه درسی پیشبینی شده را شامل می شود40حدودا ): نظري(ارزشیابی میان ترم
نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
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»ان جامعه شناسی جوان«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

رونالد ریندفو، جوانی را دوره اي تعریف می کند که افراد در آن بسیاري از نقش ها و رویداد هاي جمعیتی مهم در 
دوران جوانی، زمان تجربه . زندگی خود را تجربه می کنند و آن را یک دوره متراکم و فشرده از نظر جمعیتی می داند

درس جامعه شناسی جوانان . قش ها  و رویداد هاي مهم، متنوع و متراکم در زندگی هر فرد استشرایط، موقعیت ها، ن
به صورت گذرا تصویري از موقعیت جوانان در بستر اجتماعی اي که در آن واقع شده اند، را در اختیار دانشجویان قرار 

قعیت، شرایط و ویژه گی ها ي زیستی می دهد به صورتی که پس از گذراندن این درس توانایی تجزیه و تحلیل مو
.خود و نحوه ي انطباق را با محیطی که در آن قرار گرفته اند در یابند

مشخصات درس
نظري: نوع درس

واحد2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

مبانی جامعه : پیشنیاز
شناسی 

انفرادي:نحوه آموزش

جامعه شناسی جوانان : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف
. هدف این درس آشنایی دانشجویان با رهیافت هاي جامعه شناختی براي مطالعه جوانان است

این درس می کوشد تا به دانشجو کمک کند تا او به فهم بهتر این نکته نائل شود که چگونه 
راي بر ساخت اجتماعی است و تجربه زیسته مراحل مختلف زندگی نظیر دوره جوانی دا

در نهایت این . جوانان تحت تأثیر تعامل هویت هاي مختلف و نهاد هاي اجتماعی می باشد
درس به دنبال آن است تا توانایی دانشجویان در زمینه تحلیل مسائل اجتماعی جوانان را در 

.سطح محلی و جهانی تعریف نماید

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 2-3کد

آشنایی و تعریف مفهـوم  
جوانی، تاریخچه ، ویژگی 

ها، مراحل رشد جوانی

امکان تلفیـق مفـاهیم و   
مهــارت هــا در حـــوزه   
ــان  جامعــه شناســی جوان

.فراهم شود

ــه   ــان دادن رابط ــمن نش ض
واضح میان مفاهیم، دانشجو 
توانـــایی طراحـــی تحلیـــل 

ح شــده در موضــوعات مطــر
.این درس را داشته باشد

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

مفهوم جوانی و شاخص هاي آن -
تاریخچه پیدایش پدیده جوانی و نوجوانی -
ویژگی ها  اجتماعی جوانان -
مراحل رشد-
بررسی آماري جمعیت جوانان در ایران و تحوالت آن -
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کردهاي نظري در تحلیل مسائل اجتماعی جوانان روی: فصل دوم 
قدرت هژمونیک و مقاومت : کنش هاي جوانان -

سبک و گفتمان جوانان به مثابه نوعی مقاومت -

جوانی و بر ساخت هویت -
سبک یا مقاومت خرده فرهنگ؟: رفتار جوانان-

نی انتقال به بزرگسالی به مثابه مهم ترین تغییر در دوره ي جوا: فصل سوم
موقعیت اجتماعی جوانان در جامعه : جوانی و نابرابري -
انتقال جوانان به مرحله استقالل: جوانی و وابستگی -

روابط مناسبات جوانان : فصل چهارم
هویت جوانان و ابعاد آن -
اوقات فراغت جوانان -
نقش خانواده و دولت در مراقبت و حمایت از جوانان -
وانان نقش گروه دوستان در زندگی ج-

جوانان و ازدواج: فصل پنجم
همسر گزینی-

جوانان و فضاي مجازي: فصل ششم
جوانان، کار آفرینی و اشتغال: فصل هفتم

مسائل و اکیپ هاي جوانان: فصل هشتم
آسیب هاي اجتماعی جوانان -
جوانان و آسیب هاي گروهی-
مسائل دختران جوان در ایران -
نان جهت ورود به دنیاي بزرگ سالیمداخالت سیاستی براي آماده سازي جوا-

راهبردهاي آموزش و یادگیري

:منابع آموزشی پیشنهادي. 4
، جوانی ، ترجمه محمود شارع پور، تهران، سمت)1393(جونز، گیل-
.،جامعه شناسی جوانان، ترجمه کرامت اهللا راسخ، تهران ، نشر نی ) 1383(شوز، برنهارد-
.سی جوانان ایران، تهران انتشارات آگه، جامعه شنا)1386(ذکایی، محمد سعید -
.، جوانان و بیگانگی،  تهران ، آواي نور )1380(ربانی ، رسول -
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بردهاي ارزشیابی یادگیريراه. 5
:تواناییها و مهارتهاي مورد انتظار-

نمره از 4نمره در پایان ترم به عمل می آید،مدرس می تواند 20ارزشیابی به صورت آزمون کتبی :ارزشیابی تکالیف
.نمره را در قالب فعالیت پژوهشی اختصاص دهد20مجموع 

ریاست جمهوري، ستاد مبارزه با :  تهران  . ، بررسی میزان آگاهی جوانان شهر تهران از پدیده اعتیاد  )1381(حجتی، سوده -
مواد مخدر، پژوهشکده ملی مواد مخدر ایران
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دوره دوین کنندگان برنامه درسیمشخصات ت- 1پیوست
یاجتماععلومآموزشکارشناسی پیوسته رشته 

یاجتماععلومآموزشرشتهوستهیپیکارشناسدورهیدرسبرنامهيبازنگر: موضوع

انیفرهنگدانشگاهیلیتکمالتیتحصویآموزشمعاونت: يمجر

دهقاننیحسدکتريآقاجناب: کارگروهسیرئ

):به ترتیب الفبا(دروسسرفصلکنندگاننیتدوويبازنگرکارگروهياعضا

خانمسرکار،یلیاسمعکیتاجزاهللایعزدکتريآقاجنابا،یپارساندیحمدکتريآقاجناب،يانصاردکتريآقاجناب
راهب،غنچهدکترخانمسرکاردهقان،نیحسدکتريآقاجنابجواهري،علیمحمديآقاجنابان،یدیتوحاسمنی

يآقاجنابپور،شارعمحموددکتريآقاجنابزاده،یزنجانهمادکترخانمسرکارنژاد،یمیرحدایودکترمخانسرکار
دکترآقايجناب،يقبادرضایعلدکتريآقاجنابراد،یقانعنیاممحمددکترآقايجنابآبادي،فیروزاحمددکتر
گلاحمددکتريآقاجناب،یکرمیمحمدتقکترديآقاجنابعیوضی،لطیفدکتريآقاجنابعاملی،رضاسعید

.میرزاییمحمددکتريآقاجنابوزادهملکالهامدکترخانمسرکارمروت،برزودکتريآقاجناب،يمحمد

:تدوین کنندگان سرفصل دروس عمومی ویژه فرهنگیان
.محمد داووديدکترسرکار خانم فاطمه زهرا احمدي، جناب آقاي دکتر هادي دهقانی یزدلی، جناب آقاي 

: تدوین کنندگان سرفصل دروس تربیت اسالمی
جناب آقاي دکتر علیرضا صادق زاده قمصري، جناب آقاي دکتر محمد حسنی، سرکار خانم دکتر شهین ایروانی، سرکار 

.محمود نوذري و سرکار خانم منصوره مهدوي هزاوهخانم دکتر نرگس سجادیه، جناب آقاي دکتر

:سرفصل دروس تربیتیتدوین کنندگان 
جناب آقاي دکتر نعمت اله موسی پور، سرکار خانم آمنه احمدي، سرکار خانم منصوره مهدوي هزاوه، سرکار خانم عاطفه 
عطاران، سرکار خانم نگار الهامیان، سرکار خانم مریم قاسمی، سرکار خانم دکتر مرجان کیان، جناب آقاي دکتر محمد 

.دادرس و جناب آقاي صادق نبوي

16/6/1394: تاریخ بازنگري برنامه درسی
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