
 

 
 

 

 
 
 
 

 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری   

 
 

 بـرنـامــه درســي

 دوره: کارشناسي پیوسته 

 آموزش کودکان استثنایی رشته
 )خاص دانشگاه فرهنگیان( 

 

 گـروه: علـوم انسانـي

 

 

 

 
 

شورای   89/8/89مورخ  968نسخه بازنگری شده براساس مصوبه جلسه  
ریزی آموزشی درخصوص طرح کالن معماری برنامه های درسی عالی برنامه

 دانشگاه فرهنگیان



 

 
 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 برنامه درسی دوره کارشناسی رشته آموزش کودکان استثنایی

 

ریزی آموزشی درخصوص شورای عالی برنامه  89/8/89مورخ  968با استناد مصوبه جلسه  -1

طرح کالن معماری برنامه های درسی دانشگاه فرهنگیان، برنامه بازنگری شده رشته آموزش 

کودکان استثنایی در مقطع کارشناسی پیوسته پیشنهادی دانشگاه فرهنگیان به شرح زیر مورد 

 تصویب قرار گرفت.

 

 جهت اجرا ابالغ می شود. 9/3/1381و  از تاریخ  این برنامه خاص دانشگاه فرهنگیان بوده -8

 

 

برنامه درسی مذکور از تاریخ تصویب جایگزین برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته -3

 3/9/28مورخ  862آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی مصوب جلسه  -علوم تربیتی

 باشد.ریزی میشورای برنامه

                                                                                         

 



معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

به نام آنکه فرصت داد ما را

درسیبرنامه 
ییاستثناکودکانآموزشدوره کارشناسی پیوسته 

)بازنگري شده(
)گروه هفتم(هاي آموزش و پرورش کمیته تخصصی برنامه

1395ماه اردیبهشت20





۳

بازنگري برنامه درسی : موضوع
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فصل اول
معرفی برنامه

آموزش کودکان استثناییمعرفی بنیادین رشته 

اسـتثنایی   پیشینه برنامه درسی آموزش و پرورش کودکان استثنایی و تربیت نیرو در جهت آموزش به کودکـان و دانـش آمـوزان    
1325است که با تربیت نیرو توسط  جبار باغچه بان شروع شد و بعـد از آن بـه صـورت رسـمی  از سـال      1312مربوط به سال 

از سوي .مجوز انتقال هر ساله پنج نفر از معلمان دانشسراي مقدماتی جهت گذراندن دوره تربیت معلم کودکان ناشنوا صادر گردید
نابینایان وابسته به سازمان فرهنگی یونسکو براي پیشبرد برنامه هاي آموزشی و اجتماعی نابینایان دیگر شوراي جهانی حمایت از

1326در سـال  "گامهاي موثري برداشته  که با توجه به توصیه مکرر به ایران در خصوص آموزش به نابینایان نهایتـا ،در جهان
که در همین سال اولـین  .ن را به سازمان خدمات اجتماعی واگذار نمودندوزارت امور خارجه و وزارت آموزش و پرورش امور نابینایا

معلم به مدت یکسال به آمریکا و آموزش آنهـا در خصـوص روش هـاي    2ه صورت رسمی با اعزام علمان نابینایی بدوره تربیت م
دکـان اسـتثنایی در وزارت   دفتـر آمـوزش و پـروش کو   1347در سـال  سرانجام.خاص آموزش به دانش آموزان نابینا آغاز گردید

نابینایان دفتر آموزش کودکان استثنایی جهت تامین و گروه هايبا فعالیت ها مستمر و پی گیر . آموزش و پرورش تشکیل گردید
.دوره هاي یکساله تربیت معلم کودکان استثنایی برقرار شد 1358تا سال 1348تربیت نیروي انسانی از سال 

تاکنون دو برنامه درسی یکی توسط مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آمـوزش و  1358المی از سال پس از پیروزي انقالب اس
در سطح کارشناسی در وزارت علـوم،  » آموزش و پرورش کودکان استثناییکارشناسی«پرورش در سطح کاردانی و برنامه درسی 
. تحقیقات و فناوري تهیه و اجرا شده است

سال است و طبیعتاً تحوالت ناشی از یافته هاي علمی حوزه علوم تربیتی و نیز تغییرات برنامه هـاي  34غ بر عمر این برنامه ها بال
فاصـله برنامـه   .  در برنامه هاي درسی این دوره اعمال نشـده اسـت  90و 80درسی کودکان و دانش آموزان استثنایی  طی دهه 

ختلف دانش آموزان استثنایی با نیاز هاي نظام آموزشی و نیز تحوالت درسی تربیت معلم کودکان استثنایی بر اساس گروه هاي م
پذیرفته شده اند با توجه به این تحـوالت تربیـت   92و 91علمی موجب خواهد شد تا دانشجویان جدیدي که در طی سال هاي 

تحوالت حوزه علوم تربیتـی را  نشوند و  نتوانند بر اسا س توانمندي هاي کسب شده در بدو ورود براي اجراي برنامه هاي درسی
برنامـه  «رو ضروري است در راستاي اساسنامه نامه دانشگاه فرهنگیان و جهت گیـري هـاي اتخـاذ شـده در     از این. دنبال نمایند

.این برنامه ها مورد بازنگري قرار گیرد» درسی ملّی تربیت معلم

منطق برنامه درسی 

امروزه استانداردهاي یادگیري در سطح جهانی ارتقا یافته و جوامع براي دستیابی به موفقیت، به کسب دانش و مهارت هاي جدید 
در چنین شرایطی، معلمان باید بتوانند همسو با تحوالت علمی و متناسب با نیاز هاي . در عرصه هاي مختلف نیازمند هستند
مهارت هاي عادات و کسب موقعیت هاي یادگیري متنوعی را براي خود را ارتقا داده و جامعه، توانایی هاي دانشی و روشی 
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کسب این توانایی براي دانش آموزان با نیازهاي ویژه .از سوي دانش آموزان  با نیازهاي ویژه تدارك ببینند1العمریادگیري مادام
وز داراي نیازهاي ویژه کسب می کند می تواند  زندگی او بیش از سایر دانش آموزان داراي اهمیت است؛ چرا که آنچه دانش آم

بدیهی است که تحقق این امر تا حد زیادي به . را در بین مردم جامعه و در آینده تحت تأثیر تجربیات دوران تحصیل  قرار دهد
باید به معلمان کمک کند تا فرایند این . کیفیت برنامه درسی معلمان  کودکان استثنایی و چگونگی آماده سازي آنان وابسته است

را در خود تقویت کرده و با دنبال نمودن تحوالت علمی و بکارگیري آن در عرصه عمل نقش خود را به "فکور بودن"عادت 
شناخت  ویژگی ها و استعدادهاي دانش آموزان  با نیازهاي ویژه و هدایت اي و نیزعنوان یادگیرنده مادام العمر در توسعه حرفه

.ا کنندآن ایف
برنامه درسی  دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان اسـتثنایی  "با عنایت به ضرورت فوق 

درسی تربیت معلم با تأکیـد بـر کـارورزي و انطبـاق سـطح      ها و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامهبازمهندسی سیاست«در راستاي 
سـند  "و » 2.... در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوي برنامه درسی در نظام تعلـیم و تربیـت   اي معلمانهاي حرفهشایستگی

از آنجا که. و نیازهاي تمامی گروه هاي دانش آموزان با نیازهاي ویژه طراحی و تدوین شده است"ملّی برنامه درسی تربیت معلم
کمک به بسط و توسـعه ظرفیـت هـاي وجـودي دانـش آمـوزان، و        ... "در مبانی نظري سند تحول، نقش معلم در فرآیند تربیت 

کلـی  مبنـاي است، لذا  "3...کسب شایستگی هاي مورد نیاز با توجه به تفاوت هاي فردي براي دستیابی به مراتبی از حیات طیبه
تربیتی گرایش آموزش و پرورش استثنایی، توسعه ظرفیت حرفه اي  مربیان به منظور برنامه درسی کارشناسی پیوسته رشته علوم

، کـه در آن امکـان بکـارگیري تجربیـات     4خلق فرصت هاي یادگیري با توجه به ویژگی هاي دانش آموزان با نیازهاي ویژه است
هایی که زمینـه سـاز عمـل و    ر ها و گرایششخصی و آزادي عمل یادگیرنده براي دستیابی به دانش پایه، پرورش مهارت ها، باو

در حالی که شرایطی بر . کندتداوم عمل یادگیرنده در دستیابی به شایستگی هاي مورد انتظار در نظام آموزشی است، را فراهم می
از یک لحـاظ  این رشته . برنامه درسی این رشته در تربیت معلم حاکم است که منطق برنامه را در شرایط ویژه اي قرار داده است

بـر ایـن مبنـا بـه     . رشته اي در حیطه آموزش ابتدایی است و هدف آن تربیت معلم ویژه کودکان استثنایی در دوره ابتدایی اسـت 
در حـالی کـه ایـن آموزگـار ابتـدایی بایـد داراي       . دروسی نیاز دارد که در پایان دوره آموزش، به تربیت آموزگار ابتدایی اقدام کند

هارتی، در تربیت گروه هاي مختلف استثنایی مانند، کم توان ذهنی، کم شنوایی، کم بینایی، اخـتالل یـادگیري،   توانایی دانشی وم
.کمبود توجه باشد–رفتاري، نارسایی جسمی حرکتی، در خود ماندگی و بیش فعالی -دشواري هاي هیجانی

سطح دانش و مهارت مورد نیاز براي گروه هاي کم تـوان  این بررنامه با این مبنا مدعی است که براي تربیت آموزگار ابتدایی، به
ذهنی، کم شنوایی و کم بینایی اقدام نموده است اما براي سایر گروه ها، انتقال دانش و مهارت به صـورت ناکـافی صـورت مـی     

بـا دوره  -و کـم بینـایی  به غیر از سه گروه  کم توان ذهنی، کم شـنوایی  -گیرد بنابراین تربیت آموزگار ابتدایی در سایر گروه ها
.هاي تکمیلی حین خدمت تکمیل می گردد

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

برنامه هاي درسی و تربیتی باید زمینه کسب شایستگی ها و مهارت هاي الزم براي استمرار و معنادار شدن یادگیري و (3-9و اصل ) تخصصی معلم را فراهم سازد
101391ص برنامه درسی ملی، ) پیوستگی تجارب یادگیري در زندگی را براي دانش آموزان تأمین کنند

)ب1390:38شورایعالی انقالب فرهنگی، (» سند تحول بنیادین آموزش و پرورش«11هدف عملیاتی -2
.106رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران، الگوي زیر نظام تربیت معلم و منابع انسانی ص -3
معلم براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی مسئولیت تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی و تربیتی در (5رویکرد برنامه درسی ملی، نقش معلم، بند -4

.همان12، ص )سطح کالس درس را بر عهده دارد
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بر این مبنا، محدودیت هاي اجرایی در جایدهی معلم تربیت شده در سطح مدارس استان و همچنین رعایت اصالحات محـدود و  
ن استثنایی شده بود جزیی در برنامه درسی با حفظ عنوان رشته، مانع از برنامه ریزي درسی بر اساس گرایش هاي مختلف کودکا

. میسر گردید-کودکان استثنایی-و به این ترتیب فقط  برنامه ریزي براي یک رشته با یک گرایش
عالوه بر این از آنجایی که نیاز به رویکردهاي نوین در  فراگیر سازي کودکان با نیازهـاي ویـژه، در مـدارس عـادي،  از مسـائل      

امه حاظر، درسی مجزا با عنوان فراگیر سازي طراحی شده اسـت و نیـز در محتـواي سـایر     اساسی و مبنایی مورد نیاز است در برن
.دروس نیز آموزش این مطلب گنجانده شده است

شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه درسی / اهداف

: بتواندیی استثناکودکانآموزشآموخته رشته رود دانشانتظار می

فردي دانش آموزان با نیازهاي ویژه راههاي برقراري ارتباط  بـا ایـن دانـش آمـوزان را     با شناخت ویژگی ها و تفاوت .1
کسب می نماید و از طریق گسترش ارتباط این دانش آموزان با سایر افراد جامعه در راستاي کسب تجربه و خروج آنها 

.از انزوا راههاي بهبود یادگیري را در آنها را افزایش می دهد
همیت مداخالت بهنگام زمینه هاي الزم جهت شناسایی و آموزش دانش آمـوزان بـا نیازهـاي ویـژه را     با پی بردن به ا.2

.فراهم می نمایید تا شرایط  پیوستن بیشتر این دانش آموزان  به محیط آموزش عادي را فراهم نمایند
هـاي مختلـف ایـن گـروه از     با کسب توانایی در زمینه روش هاي تدریس ویژه دانش آموزان با نیازهاي ویژه در گروه.3

شناسـایی کنـد و   ،راهبرد هایی را  براي حل مسائل آموزشی که در فرایند تدریس با آن روبرو می شـود ،دانش آموزان
. نتایج بکارگیري راهبرد ها را در بهبود یادگیري این دانش آموزان به همراه مالك هاي روشن مورد ارزیابی قرار دهد

تلف را بر اساس ویژگی ها و نیازهاي دانش آموزان با نیازهاي ویژه  انطباق و تحلیل کرده، برنامه درسی موضوعات مخ.4
و بر اساس مفاهیم ومهارت هاي پایه آموزشی طرح برنامه درسی را با استفاده از ظرفیت رویکرد تلفیق  فراگیر در 

. سازمان دادن فرصت هاي یادگیري یکپارچه تهیه واجرا نماید
اصول و مبانی تربیت اسالمی ،یافته ها ، روش هاي علمی و بر اساس توانمندي و ویژگی هاي دانش با بکارگیري .5

مدرسه شناسایی، و /هاي تربیتی در سطح کالس درس آموزان با نیازهاي ویژه راه حل هاي اثر بخشی را براي موقعیت
. داي خود را مورد ارزیابی قرار دهنتایج اجراي آن در بهبود عملکرد حرفه

با درك فرآیند رشد شناختی و توانایی هاي دانش آموزان با نیازهاي ویژه بر  اساس میزان توانمندي و درك محدودیت .6
هاي آنها، بتواند ماهیت کسب تجربیات دست اول و تبدیل دانش غیر رسمی به دانش سازمان یافتـه از سـوي دانـش    

. توانایی هاي شناختی آنان تدارك ببیندآموزان را تحلیل و فرصت هاي یادگیري را براي توسعه 
اي تربیتی و توسـعه توانـایی هـاي حرفـه    / غنی سازي  فرصت ها آموزشی/از فناوري اطالعات و ارتباطات براي خلق.7

.استفاده نماید
از زبان هنر براي مطالعه و تحلیل موقعیت هاي تربیتی جهت پرورش ظرفیت هـایی بـر اسـاس ویژگـی هـا و میـزان       .8

اي و شهودي در دانش آموزان و توانایی انعکاس احساسات هر دانش آموز چون قوه تخیل، تصور، تفکر استعارهتوانایی
. و هیجانات  کمک بگیرد
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و توجه به توانمندي هاي و تفاوت هاي فـردي  )IEP(با شناخت و همکاري در تدوین و اجراي برنامه آموزش انفرادي .9
.هر دانش آموز موقعیت هاي مناسب جهت پرورش ظرفیت ها و استعدادهاي ویژه این دانش آموزان را بوجود می آورد

تعریف دوره
ي است که دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش کودکان استثنایی، یکی از دوره هاي آموزش عالی وزات علوم، تحقیقات و فناور

هاي آموزشی، پرورشی در  تمامی دوره ها و هدف آن تربیت معلمانی است که واجد شایستگی هاي الزم جهت اشتغال به فعالیت
.گروههاي دانش آموزان با نیازي هاي ویژه باشند

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

طول دوره 
چهار سال می باشد و ارائه واحدها در هر نیم سـال براسـاس آیـین    استثناییکودکانطول دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش 

ت، سـاع 16براي هر واحـد درسـی نظـري    . هفته آموزشی است16هر نیمسال تحصیلی شامل .نامه آموزشی مربوطه خواهد بود
سـاعت منظـور   64ساعت و براي هر واحـد کـارورزي   48ساعت، براي هر واحد درسی کارگاهی 32براي هر واحد درسی عملی 

.به تشخیص استاد راهنما خواهد بود) پروژه(همچنین ساعت درس کارنماي معلمی . شده است

واحد هاي درسی
واحـد دروس  27از ایـن تعـداد   . اسـت واحـد  150اسـتثنایی کودکان آموزش تعداد کل واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته 

.استواحد دروس تخصصی 88و واحد دروس تربیتی 18یت اسالمی، تربتعلیم و واحد دروس 19عمومی، 

آموزش کودکان استثناییتعداد واحدهاي درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته -1جدول 

تعداد واحدنوع درس
واحد8علوم، تحقیقات و فناوريمصوب وزارت عمومی

واحد16معارف اسالمی
واحد3ویژه دانشگاه فرهنگیان

واحد19تعلیم و تربیت اسالمی
واحد18تربیتی

واحد86تخصصی 
اضافه بر سقف واحداختیاري
واحد150جمع
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فصل دوم
جداول دروس

ییاستثناکودکانآموزشرشتهدروس عمومی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دوره کارشناسی پیوسته -2جدول 

ییاستثناکودکانآموزشرشتهدروس معارف اسالمی عمومی دوره کارشناسی پیوسته -3جدول 

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

تعداد واحدعنوان درسکد درسنوع شایستگی
ساعت

پیش نیاز
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی 

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

89664160جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسگرایشدرس

واحد

توضیحاتساعت
2+14تعداد  (

)واحد الزامی کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

مبانی 
نظري 
اسالم

اندیشه اسالمی 
32-232)مبدا و معاد(1

انتخاب دو درس 
واحد4به ارزش 

اندیشه اسالمی 
نبوت و (2

)امامت
232-32

32-232انسان در اسالم
حقوق اجتماعی 
و سیاسی در 

اسالم
232-32

اخالق 
اسالمی

فلسفه اخالق 
با تکیه بر (

)مباحث تربیتی
انتخاب یک 232-32

2درس به ارزش 
واحد اخالق اسالمی 

مبانی و (
)مفاهیم

232-32
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.وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، این درس جزو دروس اجباري گروه معارف اسالمی قرار دارد03/04/1386مورخ 7073/2به استناد ابالغیه شماره -5
ها گروه ها و اجراي این درس در سطح دانشگاهري، مسئول تنظیم برنامهوزارت علوم، تحقیقات و فناو25/06/1392مورخ 93727/2به استناد ابالغیه شماره - 6

.معارف اسالمی است

آیین زندگی 
اخالق (

)کاربردي
232-32

عرفان عملی 
32-232اسالمی

انقالب 
اسالمی

انقالب اسالمی 
32-232ایران

انتخاب یک 
2درس به ارزش 

واحد

آشنایی با 
قانون اساسی 

جمهوري 
اسالمی ایران

232-32

اندیشه سیاسی 
امام خمینی 

)ره(
232-32

تاریخ و 
تمدن 

اسالمی

تاریخ تحلیلی 
انتخاب یک 32-232صدر اسالم

2درس به ارزش 
واحد 32-232تاریخ امامت

آشنایی 
با منابع 
اسالمی

تفسیر 
انتخاب یک 32-232موضوعی قرآن

2درس به ارزش 
واحد تفسیر 

موضوعی نهج 
البالغه

232-32

تاریخ فرهنگ و تمدن 
الزامی32-5232اسالم و ایران

الزامی32-6232دانش خانواده و جمعیت

256-14256+2جمع
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ییاستثناکودکانآموزشرشتهدروس عمومی ویژه دانشگاه فرهنگیان -4جدول 

ییاستثناکودکانآموزشرشتهدروس تعلیم و تربیت اسالمی دوره کارشناسی پیوسته-5جدول 

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

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد عنوان درسدرس

واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

عمومی

بهداشت و صیانت از / سالمت
2163248محیط زیست

--**1نگارش خالق

13232نگارش علمی

3166480جمع

نوع 
تعداد عنوان درسکد درسشایستگی

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

ت اسالمی
تعلیم و تربی

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

)هاي تربیتو ساحت
23232

نظام تربیتی اسالم 
براساس قرآن و روایات (

و اهل بیت ) ص(پیامبر 
))ع(

34848

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

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

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

تاکید بر حقوق و تکالیف 
)اسالمی

34848

و عمل تربیتی تاریخ اندیشه
23232در اسالم و ایران

نقش اجتماعی معلم از 
23232دیدگاه اسالم

19304304جمع
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ییاستثناکودکانآموزشرشتهدروس تربیتی دوره کارشناسی پیوسته -6جدول 

ییاستثناکودکانآموزشرشتهدروس تخصصی دوره کارشناسی پیوسته -7جدول 

7 Pedagogical Knowledge (PK)

نوع 
شایستگی

کد 
درس

تعداد عنوان درس
واحد

پیش ساعت
نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

علم تربیت
P

K
7

32-232روانشناسی تربیتی
32-232جامعه شناسی تربیتی

32-232نظریه هاي یادگیري و آموزش 
2163248هاي تدریس اصول و روش
2163248هاي راهنمایی و مشاوره اصول و روش

2163248ارزشیابی از یادگیري 
3232-1کاربرد هنر در آموزش 
3232-1کاربرد زبان در تربیت
32-232مدیریت آموزشگاهی 

آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید 
32-232هاي تحصیلیبر دوره

18208160368جمع

نوع 
شایستگی

کد 
تعداد نام درسدرس

واحد
تعداد ساعت

نیازپیش
کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

شناسی روان
23232عمومی

شناسی روان
رشد کودکان با 

نیازهاي ویژه
شناسی عمومیروان34848

آمار در 
شناسی و روان

علوم تربیتی
13232

هاي روش
تحقیق در 

شناسی و روان
علوم تربیتی

شناسی و آمار در روان13232
علوم تربیتی
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شناسی و روان
آموزش و پرورش 
کودکان با 

)1(نیازهاي ویژه 
23232

شناسی و روان
آموزش و پرورش 
کودکان با 

)2(نیازهاي ویژه 
2163248

شناسی و آموزش روان
و پرورش کودکان با 

)1(نیازهاي ویژه 

آموزش و پرورش  
کودکان 

دبستانی با پیش
نیازهاي ویژه

2163248

اصول و مبانی و 
راهبردها در 

آموزش 
فراگیر /تلفیقی

23232

راهبردها و 
روشها در 
آموزش  و 
پرورش و 
توابخشی در 
اختالالت گفتار 

و زبان

23232

اختالالت 
34848یادگیري

شناسی و آموزش روان
و پرورش کودکان با 

-)1(نیازهاي ویژه 
شناسی رشد روان

کودکان با نیازهاي 
ویژه

اختالالت 
رفتاري و 

هاي روش
اصالح رفتار 

23232
شناسی و آموزش روان

و پرورش کودکان با 
)1(نیازهاي ویژه 

اصول و آموزش 
تربیت بدنی 
کودکان با 

نیازهاي ویژه
2163248

شناسی و آموزش روان
و پرورش کودکان با 

-)2(نیازهاي ویژه 
اصول و مبانی 

آموزش انفرادي 
IEP
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آموزش زبان
کودکانفارسی 

با نیاز هاي ویژه
)1(

2163248

اصول و روشهاي 
اختالالت -تدریس

-یادگیري
شناسی رشد روان

کودکان با نیازهاي 
راهبردها و - ویژه

و روشها در آموزش  
پرورش و توابخشی 

در اختالالت گفتار و 
زبان

آموزش زبان
کودکانفارسی 

با نیاز هاي 
)2(ویژه

2163248
فارسی آموزش زبان

با نیاز هاي کودکان
)1(ویژه

ریاضی آموزش
با نیاز کودکان

هاي ویژه
اصول و روشهاي 3323264

تدریس

علوم آموزش
کودکانتجربی 

با نیاز هاي ویژه
اصول و روشهاي 2163248

تدریس

آموزش دینی و 
قرآن کودکان
با نیاز هاي ویژه

اصول و روشهاي 2163248
تدریس

آموزش 
مطالعات 
اجتماعی 
با نیاز کودکان 
هاي ویژه

اصول و روشهاي 2163248
تدریس

هنر آموزش
با نیاز کودکان

هاي ویژه
اصول و روشهاي 2163248

تدریس

اصول و مبانی 
آموزش انفرادي 

IEP

2163248

شناسی و روان
آموزش و پرورش 

کودکان با نیازهاي 
-)1(ویژه 
شناسی رشد روان

کودکان با نیازهاي 
ویژه
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راهبردها و 
ها در روش

آموزش و 
پرورش و 

توانبخشی 
کودکان با 
نیازهاي ویژة 

)1(ذهنی 

23232

آموزش زبان فارسی 
کودکان با نیاز هاي 

اصول و -)1(ویژه 
مبانی آموزش 

IEPانفرادي 

راهبردها و 
ها در روش

آموزش و 
پرورش و 

توانبخشی 
کودکان با 
نیازهاي ویژة 

)2(ذهنی 

2323264

ها راهبردها و روش
در آموزش و پرورش 
و توانبخشی کودکان 

با نیازهاي ویژة 
)1(ذهنی 

راهبردها و 
ها در روش

آموزش، پرورش 
و توانبخشی 
کودکان با 
نیازهاي ویژة 

)1(شنوایی 

23232

آموزش زبان فارسی 
کودکان با نیاز هاي 

اصول و -)1(ویژه 
مبانی آموزش 

IEPانفرادي 

راهبردها و 
ها در روش

آموزش، پرورش 
و توانبخشی 
کودکان با 
نیازهاي ویژة 

)2(شنوایی 

2163248

ها راهبردها و روش
در آموزش، پرورش و 

توانبخشی کودکان 
با نیازهاي ویژة 

)1(شنوایی 

راهبردها و 
ها در روش

آموزش، پرورش 
و توانبخشی 
کودکان با 
نیازهاي ویژة 

)1(بینایی 

23232

آموزش زبان فارسی 
کودکان با نیاز هاي 

اصول و -)1(ویژه 
مبانی آموزش 

IEPانفرادي 
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راهبردها و 
ها در روش

آموزش، پرورش 
و توانبخشی 
کودکان با 
نیازهاي ویژة 

)2(بینایی 

2163248

ها راهبردها و روش
در آموزش، پرورش و 

توانبخشی کودکان 
با نیازهاي ویژة 

)1(بینایی 

23232زبان تخصصی
557524801152جمع

موضوعی
-

تربیتی

فلسفۀ معلمی 
آموزشدر 
کودکان

ییاستثنا
116---16

آزمون هاي 
حوزة روانی

کودکان با 
نیازهاي ویژه

شناسی و آمار در روان32---232
علوم تربیتی

راهبردها و 
روشها در 
آموزش و 
پرورش و 

توانبخشی 
کودکان با 

اختالالت 
- عاطفی

با ) 1(هیجانی 
تأکید بر طیف 

اتیسم

33232--64

شناسی و آموزش روان
و پرورش کودکان با 

-)2(نیازهاي ویژه 
اصول و مبانی 

آموزش انفرادي 
IEP- اختالالت

هاي روشرفتاري و 
اصالح رفتار

راهبردها و 
روشها در 
آموزش و 
پرورش و 

توابخشی 
کودکان با 

اختالالت 
- عاطفی

با ) 2(هیجانی 

232---32

شناسی و آموزش روان
و پرورش کودکان با 

-)2(نیازهاي ویژه 
اصول و مبانی 

آموزش انفرادي 
IEP- اختالالت

هاي روشرفتاري و 
اصالح رفتار
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تأکید بر 
ADHD

راهبردها و 
ها در روش

آموزش و 
توانبخشی 

کودکان معلول 
حرکتی-جسمی

232---32

راهبردها و 
ها در روش

آموزش و 
توانبخشی 

کودکان با 
هاي معلولیت
چندگانه

232--32

اصول 
32---232توانبخشی

فناوري 
اطالعات و 
در ارتباطات  

آموزشرشته 
کودکان

1ییاستثنا

1--48--48

فناوري 
اطالعات و 
در ارتباطات  

آموزشرشته 
کودکان

2ییاستثنا

1--48--48

فناوري 
اطالعات و 
در ارتباطات  

آموزشرشته 
کودکان

3ییاستثنا

1--48--48
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هاي تجربه
اي خاص  حرفه

در رشته 
کودکانآموزش

ییاستثنا

116----16

پژوهش و
اي توسعه حرفه

پژوهش : 1
روایی 

1--48--48

پژوهش و 
اي توسعه حرفه

اقدام پژوهی: 2
1--48--48

پژوهش و 
اي توسعه حرفه

درس پژوهی: 3
1--48--48

12128128کارورزي 

شناسی تربیتی، روان
هاي اصول و روش

تدریس و پژوهش و 
: 1ايتوسعه حرفه

پژوهش روایی
1کارورزي 22128128کارورزي 

و طراحی 2کارورزي 32128128کارورزي 
آموزشی

طراحی و 3کارورزي 42128128کارورزي 
واحد یادگیري

کارنماي معلمی 
2)پروژه(

به 
تشخیص 

استاد 
راهنما

-

پژوهش و توسعه 
کنش :  2ايحرفه

پژوهش و -پژوهی
: 3ايتوسعه حرفه
درس پژوهی

1056-3122432288512جمع
2272-86976512288512جمع کل
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ییاستثناکودکانآموزشرشتهدوره کارشناسی پیوسته اختیاريدروس -9جدول 

هاي کاردانی و کارشناسی ین درس به صورت اختیاري براي کلیه دورهاي، فناوروقاتیتحقعلوم،وزارت04/03/1390مورخ41903/21شمارههیابالغاستنادبه-8
.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 دورهاي، فناوروقاتیتحقعلوم،وزارت18/03/1395مورخ52530/2شمارههیابالغاستنادبه-9
.هایی که دروس اختیاري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحدهاي درسی ارائه شودارائه و براي رشته

نوع 
شایستگی

کد 
تعدادنام درسدرس

واحد
پیش ساعت

نیاز کلپروژهکارورزيکارگاهیعملینظري

موضوعی

هاي آشنایی با فرهنگ و  ارزش
8232دفاع مقدس

9232دانشجوییهاي زندگیمهارت

464جمع 
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)مسالین8(چهارسالهی لیتحصدورهطولدردروسي شنهادیپعیتوز-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 اسالمی عمومی

اندیشه اسالمی 
اندیشه ن12

2اسالمی 
انقالب اسالمی ن2

ن2ایران
اخالق 

مبانی و (اسالمی
)مفاهیم

ن2
دانش 

خانواده و 
جمعیت

تفسیر موضوعی ن2
تاریخ فرهنگ و ن2قرآن

-ن2تمدن اسالمی

تاریخ تحلیلی 
--------ن2صدر اسالم

عمومی 

ن2زبان فارسیع21تربیت بدنی ع11تربیت بدنی
بهداشت و/سالمت

صیانت از محیط 
زیست

+ ن1
ع1

نگارش 
-ع1علمی

-----ع1نگارش خالقن3انگلیسیزبان -

ت اسالمی 
تربی

فلسفه تربیت 
ن3ا.ا.در  ج

فلسفه تربیت 
رسمی و 

عمومی  در 
ا.ا.ج

ن2

یتیتربرهیس
اهلوامبریپ

باتوجه) (ع(تیب
ومراحلبه

هاي¬ساحت
)تیترب

ن2
نظام تربیتی اسالم 

براساس قرآن و (
روایات  معصومین 

))ع(
ن3

اسناد، 
قوانین و 
سازمان 

آموزش و 
پرورش در 

ا.ا.ج

ن2
هاو تاریخ اندیشه

عمل تربیتی 
دراسالم و ایران

ن2
نقش اجتماعی 
معلم از دیدگاه 

اسالم
ن2

ي احرفهاخالق
با تاکید (معلم

فیوتکالحقوقبر
-)اسالمی

ن3
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تربیتی
روانشناسی 

ن2تربیتی
نظریه هاي 
یادگیري و 

آموزش
ن2

- روشاصول و 
راهنمایی و هاي

مشاوره
+ن1
ع1

ارزشیابی از  
یادگیري

+ ن1
کاربرد هنر ع1

درزبانکاربرد ع1در آموزش
جامعه شناسی ع1تربیت

ن2تربیتی
آموزش و 

پرورش تطبیقی 
- با تاکید بر دوره
هاي تحصیلی

ن2

اصول و روش 
هاي تدریس

+ ن1
ع1

مدیریت 
ن2آموزشگاهی

تخصصی تربیتی

فلسفه معلمی 
در آموزش 
کودکان 
استثنایی

ن1

يفناور
واطالعات
درارتباطات

آموزشرشته
کودکان

1ییاستثنا

ك1

فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات   در 
رشته  آموزش 

کودکان 
2استثنایی

ك1
فناوري اطالعات و 

ارتباطات   در رشته  
آموزش کودکان 

3استثنایی
ك1

پژوهش و 
توسعه 

: 2اي حرفه
کنش 
پژوهی

ك1

راهبردها و 
روشها در 
آموزش و 
پرورش و 
توانبخشی
کودکان با 
اختالالت 

-عاطفی
با ) 1(هیجانی 

تأکید بر طیف 
اتیسم

+ ن2
ع1

راهبردها و 
روشها در 
آموزش و 
پرورش و 
توابخشی 
کودکان با 
اختالالت 

هیجانی -عاطفی
با تأکید بر ) 2(

ADHD

ن2

راهبردها و 
ها در روش

آموزش و 
توانبخشی 
کودکان با 

هاي معلولیت
چندگانه

ن2

22کارورزي12کارورزي

راهبردها و 
ها در روش

آموزش و 
توانبخشی 

معلول کودکان 
حرکتی-جسمی

42کارورزين2
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-
آزمون هاي 

ن2اصول توانبخشین2روانی
- توسعهپژوهش و

پژوهش : 1اي حرفه
ك1روایی

پژوهش و 
اي توسعه حرفه

32کارورزي ك1درس پژوهی: 3
تجربه هاي 

خاص 
داري کالس

ن1

کارنماي معلمی -----
2)پروژه(

تخصصی

شناسی روان
ن2عمومی

شناسی روان
رشد کودکان 
با نیازهاي 

ویژه
ن3

شناسی و روان
آموزش و 

پرورش کودکان 
با نیازهاي ویژه 

)2(

+ ن1
ع1

راهبردها و روشها 
در آموزش  و 

پرورش و توابخشی 
در اختالالت گفتار 

و زبان

ن2

اصول و 
آموزش 

تربیت بدنی 
کودکان با 
نیازهاي 

ویژه

+ ن1
ع1

آموزش زبان 
فارسی کودکان 

با نیاز هاي 
)2(ویژه

+ ن1
ع1

راهبردها و 
ها در روش

آموزش و 
پرورش و 
توانبخشی 
کودکان با 

نیازهاي ویژة 
)2(ذهنی 

+ ن2
ع1

راهبردها و 
ها در روش

آموزش، پرورش 
و توانبخشی 
کودکان با 

نیازهاي ویژة 
)2(بینایی 

+ ن1
ع1

آمار در 
شناسی و روان

علوم تربیتی
ع1

هاي روش
تحقیق در 

شناسی و روان
علوم تربیتی

ع1

آموزش و 
پرورش  
کودکان 

دبستانی با پیش
نیازهاي ویژه

+ ن1
ن3اختالالت یادگیريع1

آموزش زبان 
فارسی 

کودکان با 
نیاز هاي 

)1(ویژه 

+ ن1
ع1

آموزش علوم 
تجربی کودکان 
با نیاز هاي ویژه

+ ن1
ع1

راهبردها و 
ها در روش

آموزش، پرورش 
و توانبخشی 
کودکان با 

نیازهاي ویژة 
)1(شنوایی 

ن2

راهبردها و 
ها در روش

آموزش، پرورش 
و توانبخشی 
کودکان با 

نیازهاي ویژة 
)2(شنوایی 

+ ن1
ع1
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اصول و مبانی 
و راهبردها در 

آموزش 
فراگیر/تلفیقی

ن2

شناسی و روان
آموزش و 
پرورش 

ان با کودک
نیازهاي ویژه 

)1(

ن2زبان تخصصین2
اختالالت رفتاري و 

هاي اصالح روش
رفتار

ن2

آموزش 
ریاضی 

کودکان با 
نیاز هاي 

ویژه

+ ن2
ع1

راهبردها و 
ها در روش

آموزش و 
پرورش و 
توانبخشی 
کودکان با 

نیازهاي ویژة 
)1(ذهنی 

ن2
آموزش مطالعات 

اجتماعی 
کودکان با نیاز 

هاي ویژه

+ ن1
ع1

آموزش هنر 
کودکان با نیاز 

هاي ویژه
+ ن1

ع1

اصول و مبانی 
آموزش انفرادي 

IEP

+ ن1
ع1

آموزش 
دینی و 
قرآن 

کودکان با 
نیاز هاي 

ویژه

+ ن1
ع1

راهبردها و 
ها در روش

آموزش، پرورش 
و توانبخشی 
کودکان با 

نیازهاي ویژة 
)1(بینایی 

ن2

جمع 
1819202018191918واحد

1516151511121511نظري

32435423عملی
--1-112-کارگاهی
2222----کارورزي
2-------پروژه
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فصل سوم
سرفصل دروس

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

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

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

معلمانی که از سالمت جسمانی و افزون بر آن . 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 هزینهروانی بهتري برخوردار باشند بهره

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

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

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 عبارتندبه این ترتیب، در این درس، با توجه به عوامل تهدید کننده
الکل و دخانیات و همچنین ارتقاي تغذیه سالم، فعالیت بدنی، پرهیز از مصرف ایمنی و حوادث، بر ارتقاي سالمت از طریق 

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

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

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

)عملی- نظري(

سالمت، بهداشت و صیانت از محیط زیست: نام درس

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

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

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

شایستگی اساسی
3سطح 2سطح 1سطح هامالك

دریافت و انتقال 
اطالعات سالمت

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر اطالعات 

تواند کسب نماید اما نمی
انتقال آن را به دیگران 

.دهد

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

.انتقال دهد

توانسته است از منابع 
متعدد و معتبر 
اطالعات کسب نماید 

هاي کارآمد و به شیوه
آن را به دیگران 

.انتقال دهد
توانسته است یک برنامه برنامه سالمت

خود یا سالمت براي 
آموزان طراحی، اجرا دانش

و ارزشیابی کند اما 
تواند اثربخشی آن را نمی

.مشخص سازد

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

.اثربخشی آن را مشخص سازد

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

اي روشن گونه
اثربخشی آن را 

. مشخص سازد

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

فرعیمباحثموضوع اصلینوبت
مبانی سالمت: بخش نخست

اول

)1+2(
معارفه و آشنایی 

با مفاهیم پایه

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

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

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

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

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

در پایان این جلسه، از دانشجویان بخواهید مصادیق اقدامات سالمت همگانی : تکلیف عملی
.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

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

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

سوم
)1+2(

معرفی 
هاي نمایهپایگاه

اطالعات سالمت

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

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

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

چهارم 
)1+2(

و پنجم 
)1+2(

هاي بیماري
غیرواگیر

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

مروري بر سیستم گردش خون،  تعریف و علل پدیدآیی :هاي قلبی و عروقیبیماري
ها و چگونگی زي و عالئم شایع آنتصلب شرایین، آنژین صدري، سکته قلبی و سکته مغ

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

ده، هاي پیشگیري کننزا، عالئم هشدار دهنده، گامتعریف سرطان، عوامل سرطان:سرطان

.این جلسه باید در مکانی برگزار شود که امکان دسترسی به رایانه و اینترنت وجود دارد. 10
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.هاي شایع در ایراناهمیت تشخیص زود هنگام، سرطان

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

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

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

.ریزي کنندا شناسایی کنند و براي کاهش این خطرات برنامهعوامل خطر ر
): در کالس(تکلیف عملی 

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

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

:در محیط کالس
:در راهروها

:در حیاط مدرسه
:هاي بهداشتیدر سرویس

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

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

ارتقاي سالمت: بخش سوم

ششم
)1+2(

و هفتم 
)1+2(

تغذیه سالم
فعالیت بدنی

 سیگار و
دخانیات

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

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

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

هاي تحرکی در ایجاد بیماريبندي آن؛ نقش بیتعریف فعالیت بدنی و  گروه:فعالیت بدنی
هاي بدنی در میان زنان و مردان ایرانی، اثرات سودمند فعالیت مختلف، وضعیت میزان فعالیت
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بدنی بر بدن، میزان فعالیت بدنی توصیه شده براي گروه هاي سنی گوناگون، هرم فعالیت بدنی
ها؛ طبقه بندي انواع مواد، عالئم و ه سیگار و مرگ و میر و بیماريرابط:الکل و دخانیات

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

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

. هاي غذایی به تحلیل جدول برنامه غذایی خود بپردازندو گروه11اساس واحد غذایی مورد نیاز
لیت بدنی از دانشجویان بخواهید بر اساس هرم فعالیت بدنی، یک برنامه فعا: تکلیف عملی

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

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

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

در آموزان سپس راهکارهایی براي توجیه مسئوالن مدرسه، مسئول پایگاه و دانش. تفکیک کنند
.خصوص تغییر موارد   غیرمجاز به مجاز پیشنهاد دهند

آموز که در مرحله بلوغ است ز دانشجویان بخواهید با یک دانشا: 2فعالیت پیشنهادي
هاي حاصل را با نیازهاي مصاحبه کنند و  برنامه غذایی یک روز او را بررسی کنند و داده

.خود را به صورت گزارش به کالس ارائه دهندهاي یافته. اي گروه سنی او مقایسه نمایندتغذیه
ز دانشجویان بخواهید برچسب دو ماده غذایی مورد عالقه خود را به ا: 3فعالیت پیشنهادي 

.کالس آورند، آن را بخوانند و تحلیل کنند
ز دانشجویان بخواهید براي ترویج تغذیه سالم در محیط خوابگاه دو ا:4فعالیت پیشنهادي 

.ریزي کنندیشنهاد کنند و براي عملیاتی ساختن آن برنامهراهکار جدید پ

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

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

هامراقبت از گوش؛ )مشکالت متداول بینایی، چگونگی سنجش بینایی با چارت اسنلن
؛ )ساختمان گوش، مشکالت متداول شنوایی، چگونگی سنجش شنوایی با آزمایش نجوا(

بهداشت ). هایی براي بهتر خوابیدناهمیت خواب و تاثیر آن بدن، گام(بهداشت خواب
هاي مختلف، عوامل هاي مختلف دندان، آشنایی با زمان رویش دندانبخش(دهان و دندان

11. Serving size
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هشتم 
و ) 1+2(

نهم 
)1+2(

سالمت جسمانی 
بهداشت فردي (

)هاو بیماري

هاي شایع بروز پوسیدگی دندان، افراد در معرض خطر لموثر بر ایجاد پوسیدگی دندان، مح
آموزش مسواك زدن به (مسواك زدن : هاي پیشگیري از پوسیدگی دندانپوسیدگی دندان، راه

، )آموزش استفاده از نخ دندان به کودکان(، استفاده از نخ دندان )ساله12تا 6کودکان 
دیدگی و شکستگی برخورد با آسیبفلورایدتراپی، فیشور سیالنت، رژیم غذایی؛ چگونگی 

بلوغ و (بهداشت باروري). ها؛ تفاوت لثه سالم و ملتهب؛ علل بوي بد دهاندندان
ویژه {. هاي آنهاي آن در هر یک از دو جنس، بهداشت بلوغ، خودارضایی و زیاندگرگونی

ها و نشانهساختمان، عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی زنان، قاعدگی و: دانشجو معلمان دختر
:ویژه دانشجو معلمان پسر{.}حاالت طبیعی و غیرطبیعی آن، سندروم پیش از قاعدگی

.}ساختمان،  عملکرد و بهداشت دستگاه تناسلی مردان
:هاي واگیرداربیماري
؛ )هاي اکسیور، راه انتقال، راه پیشگیريویژگی(کرمک یا اکسیور : هاي انگلیعفونت

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

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

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

)اي تشخیصههاي پیشگیري، راههاي انتقال، عقاید غلط، راهراه

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

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

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

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

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

.دهندموضوع را به آنان اطالع 
آموزان، پدر و از دانشجویان بخواهید پمفلتی طراحی کنند و از طریق آن دانش: تکلیف عملی

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

آموز انشاز دانشجویان بخواهید مراحل آموزش شستشوي دست به د: 1فعالیت پیشنهادي 
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.را در کالس به صورت عملی نمایش دهند
از دانشجویان بخواهید بازي مار و پله که سازمان یونیسف براي : 2فعالیت پیشنهادي 

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

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

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

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

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

سالمت روان: بخش پنجم

دهم 
)1+2(

سالمت روان و 
مدرسه

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

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

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

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

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

سالمت اجتماعی: بخش ششم
یازدهم

سالمت اجتماعی )1+2(
و مدرسه

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

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

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

دوازدهم
)1+2(

سواد سالمت، 
شناسنامه 

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

مدارس مروج 
سالمت

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

این شناسنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ 

صیانت از محیط زیست: بخش هشتم

سیزدهم
شناخت محیط )1+2(

زیست

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

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

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

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

چهارده
م

)1+2(

شناخت انواع 
آلودگی ها و 

اثرات محیط 
زیستی

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

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

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

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

پانزدهم
)1+2(

شناخت حفاظت 
و حمایت از 
محیط زیست

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

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

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

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

ارائه مبانی 
آموزش محیط 

زیست و شناخت 
روش ها

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

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

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

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

ارائه گزارش تصویري بصورت فیلم یا عکس . ایران انجام شود12روزهاي تقویم محیط زیستی
.الزامی است

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

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

اي فراهم شده است تا دانشجویان بتوانند در هاي یادگیري زمینهلیتاز این رو در این درس با طراحی فعا. 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(توسط دانشجو شود کارهایی که در خارج از کالسهمچنین 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

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

.توانند تغییر یابند
هاي گوناگونی نخست نیازها و منابع یادگیري مرتبط با براي تسهیل در وقوع یادگیري، در آغاز هر نشست تالش شود به شیوه

پس از آن . ها و دانش پیشین دانشجویان نسبت به آن محتوا آشکار گرددود سنجش شود تا تجربهمحتوایی که قرار است ارائه ش
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. زندگی خود مرتبط سازد

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

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
:ارزشیابی پایانی از چند بخش تشکیل شده است: ارزشیابی پایانی

.تقویم محیط زیستی در دفتر آموزش و مشارکت عمومی سازمان حفاظت محیط زیست موجود است-12
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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
پر آشکار است. گیردپاسخگویی به فرم خود ارزشیابی توسط خود دانشجو و سپس توسط مدرس صورت می

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

).بیست درصد
هاي به گیرد و یافتهود ارزشیابی دانشجو انجام میاین ارزشیابی در نشست هفتم و به صورت خ: ارزشیابی ضمن نیم سال

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

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

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

بسیار زیاد       زیاد           متوسط        کم           خیلی کم   
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 نمودهفعالیتبه نظرتان در انجام

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 ل نیمهمکاري سازنده در طو
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 ي دوستان خود دادههایی که به گزارش ها) 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(کرد در طول این نیمسال، میزان فعال بودن شما در جلسات آموزشی چقدر تغییر پیدا
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
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:در پایان این درس دانشجو معلم قادر خواهد بود
منابع اطالعات بهداشتی معتبر را به دیگران به ویژه دانش آموزان ارائه دهد.
 یک برنامه بلند مدت با اهداف روشن 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 ) آموزانشدان(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؟

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

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

دهید؟میاي در مجموع به خود چه نمره
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پیوست
:جدول الف

وعده غذایی
نان، غالت، برنج، ماکارونی 

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

شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

یکشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

دوشنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

سه شنبه
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

چهارشن
به

صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

شنبهپنج
صبحانه
وسط روز

ناهار
عصرانه

شام

جمعه

صبحانه

:جدول ب
.شد از وقوع این حوادث پیشگیري کردچگونه می.داده استحوادثی که براي من، خویشاوندان، دوستان و یا آشنایانم در مدرسه رخ
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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 ترین ویژگییکی از بنیادي

اي دیرینه در زیست بشري دارند اما  با پدیداري نوشتار و این دو اگر چه سابقه. خود از آغاز تا کنون پدید آورده است
به ویژه –سرآغاز و مقدمۀ هر تمدنی . یابنددمی مینویسندگی خالق، سخته و پخته، نمود واالیی در زیست آ

هاي نگارش خالق براي دانشجویان رشته. با تخیل خالق، نبوغ ادبی و فرهنگی همراه بوده است-هاي اخیرسده
اي است براي نگاشتن روان و سنجیدة متون علمی بلکه فرصتی است که ذهن، زبان و قلم مختلف نه تنها  مقدمه

ي پرورش مفاهیم علمی، تخصصی و همچنین نگارش ساده، دانشجویان را در تخیل مثبت تقویت نموده، زمینه را برا
.  نمایدروان، پخته و سخته مهیا می

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
32: زمان درس

ساعت
ندارد: پیشنیاز

نگارش خالق: نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو می تواند: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.هاي علمی و تخصصی تجربه نمایدنگارش خالق را در کسب مهارتاهمیت -
هاي غیر هنري و ادبی شناسـایی  تمایز نگارش خالق و هنرمندانه را با دیگر نگارش-

.کند
.اصول و قواعدکلی نگارش خالقانه را تبیین کند-
هاي هنـري، بـه   ها و قالبخالقیت و توانایی خود را در نوشتن برخی از انواع نوشته-

.کار گیرد
.با تجربه نوشتن خالق به نقد و زیباشناسی حداقلی متون هنري بپردازد- :شایستگی اساسی
3سطح2سطح1سطح هامالك

دانش نگارش 
خالقانه

دانشجو بتواند
معیارهـــاي زبـــان و 
بیــــان خالقانــــه و 
ــاموزد و  ــري را بی هن

هاي آن را انواع قالب
بشناسد

دانشجو بتواند
هـاي  بر اساس آموخته

نظري و قیاسی تفـاوت  
کلی دو مـتن خـالق و   
غیر خـالق را تبیـین و   

.تشریح کند

دانشجو بتواند
با رویکـرد اسـتقرایی   
ــک   ــه ی ــواملی را ک ع
مـــتن را بـــه اثـــري 
ــدیل   ــه تبــ خالقانــ

کند در یک مـتن  می
مشــــخص هنــــري، 

.شناسایی کند
آفرینش متن 

خالقانه
بــــــر اســــــاس  

ــه ــه آموخت ــاي ارائ ه
میــزان خالقیــت مــتن 
نگاشته خود را ارزیابی 

بر اسـاس دو مرحلـه   
پیشین، نگاشتۀ خـود  
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شده و توانایی بارش 
ذهنی، متنی خـالق  

هـاي  در یکی از قالب
.مربوط بیافریند

را با رویکرد هنـري و  .نماید
ــاالیش و   ــی پــ ادبــ

.ویرایش  نماید

گزارشــی تحلیلــی از نقد و تحلیل
یک نگاشـتۀ ادبـی و   

مشخص ارائـه  هنري 
.کند

ــتن هنــري را نقــد    م
نماید و عوامل سـازنده  
و ناسازگار آن را تبیین 

.و تشریح کند

متن نقـد شـده را بـا    
ــان   ــون هم ــر مت دیگ
ــه و   ــب مقایســ قالــ
ارزیابی نماید و درباره 
دیدگاه خود استدالل 

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
تکالیف عملکرديیادگیريتکالیف محتواي درسنوبت بحث

تاثیر و تاثرات نگارش باآشناییاول
خالق در تمدن و فرهنگ 

.بشري

بحث گروهی- 
ــه  -  ــردي بـ ــخ فـ پاسـ

پرسش ها
ــد  -  ــارکت در فراین مش

یادگیري

معرفی چند اثر ادبی یا هنـري و  
تــاثیر آن در اندیشــه و فرهنــگ 

جامعه

تشریح اهمیت و نقش زبـان در  دوم
اندیشـگی و  بینـی و افـق   جهان

رفتار آدمی

هـا  پاسـخ بـه پرسـش   - 
ــاثیر  ــارة نفــوذ و ت درب

زبان
ــد  -  ــارکت در فراین مش

یادگیري

ــان و   ــب زبـ ــی از تناسـ گزارشـ
اندیشه در متون هنري و خالق

تبیــین تفــاوت و تمــایز بــین سوم
زبان و گفتار و نوشتار

مشـــارکت در کــــار  - 
گروهی

هاپاسخ به پرسش- 
ــه از  -  ــد نمون ــه چن ارائ

ــاري   ــان گفتــ و زبــ
نوشــتاري و تشــریح  

هاتفاوت آن

ــه گزارشــی از فعالیــت هــاي ارائ
علمی به زبان گفتار و تبدیل آن 

به زبان نوشتار

تهیه گزارشی مکتـوب از تمـایز   خوانش دو متن ادبـی  - تشریح تفاوت زبـان ادبـی بـا    چهارم
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و علمی زبان علمی
بحث گروهـی دربـارة   - 

هـاي دو  تبیین تفاوت
متن

علمــی و بــین دو مــتن ادبــی و 
عناصر متمایز کنندة آن

تبیین عوامل نوشـتار خـالق؛   پنجم
زبان، بیان، صور خیال

بحث گروهی -
خوانش مـتن ادبـی و   -

ــردن   ــخص کــ مشــ
ــانی،   ــات زبـ مشخصـ

بیانی و صور خیال

ــه  ــات س ــی مشخص ــه بررس گان
نوشــتار خــالق در یکــی از آثــار 
شعراي معاصر در قالب گـزارش  

.مکتوب

ــه   ششم ــوط ب ــر مرب ــریح عناص تش
خالقیت زبانی، بیانی، و صـور  

خیال 

خوانش متن ادبی- 
مشخص کردن عناصر - 

هنري در متن

هـاي  مشخص کردن دقیق آرایه
ادبی یک متن مشخص هنري

ــبهفتم ــی قال ــه معرف ــی ک هــاي ادب
بیشترین کـاربرد را در نگـارش   

خالق دارند

بحث گروهی- 
ــی از -  ــوانش بخشـ خـ

چند متن
قالـب  مشخص کردن - 

آن

ــاب   ــک کت ــی از ی ــه گزارش تهی
درسی مربوط به ادبیات فارسـی  
ــاختاري و   ــاوت س ــریح تف و تش

هاقالب درس

ــتان،   هشتم ــب داس ــی قال ــین کل تبی
اهمیت آن در نگـارش خـالق و   

عناصر داستان

بحث گروهی- 
خوانش یـک داسـتان   - 

ــاه و  ــاه کوتـــ کوتـــ
مشخص کردن عناصر 

آن

تهیه نمایۀ جدولی از عناصر یک 
کوتاهداستان 

ــاه  نهم  ــتان کوت ــب داس ــریح قال تش
کوتاه

ــوانش ســه مــتن   -  خ
مرتبط و بحث دربـارة  

قالب آن

اي از آثـار داسـتانی   تهیه نمایـه 
یکی از داستان نویسان معاصر و 

بندي قالبی آندسته
توضــیح قالــب داســتان بلنــد و دهم 

رمان
بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

تهیه نمـاي جـدولی از داسـتان    
معاصـر و آثـار برجسـتۀ    نویسان 

هاآن
بحث دربارة تفاوت - تشریح مشخصات قطعه ادبییازدهم

روساخت قطعه ادبی 
با داستان و شعر

ارائۀ داستان کوتاه کوتاه و یـک  
قطعۀ ادبی بر اسـاس تجربیـات   

دانشجو
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معرفی ساختار حـدیث نفـس و   دوازدهم
نویسی، روزنگار و تفـاوت  خاطره

هاآن

بحث گروهی- 
هایی در متنخوانش - 

هاي خاطره، قالب
روزنگار، و حدیث 

نفس

هـایی کوتـاه در سـه    ارائـه مـتن  
قالب یاد شده بر اساس نگـارش  

خالقانه

نویسـی و  تشریح قالب سـفرنامه سیزدهم
مشخصات آن 

خوانش بخشی از یک - 
سفرنامه

تبیین و بحث دربـاره  - 
مشخصات آن

اي کوتــاه بــر نگاشــتن ســفرنامه
نویسیسفرنامهاساس ساختار 

تشریح کلیاتی از نقـد ادبـی بـر    چهاردهم
اساس زبان، بیان و  صور خیـال  

ادبی 

بحث گروهـی دربـارة   - 
معیارهاي نقد

نقدگروهی قطعه ادبی - 
ــاعران   ــعري از ش و ش

کالسیک

شـعر و داسـتان   اي ازنقد قطعه
کوتـــاه نویســـندگان برجســـته 

معاصر

ــاربرد  پانزدهم ــتی و کـ ــیح چیسـ توضـ
نوشت و تفـاوت  نامۀ خودزندگی

نامه نویسیآن با زندگی

ــه -  ــوانش نمون اي از خ
نامـــۀ خـــود زنـــدگی

نوشت
بحث گروهـی دربـارة   - 

هاي ایـن نـوع   ویژگی
هـاي  نوشته بـا قالـب  

دیگر

ارائه گزارشی مکتوب از خـوانش  
نامۀ خودنوشت و تشـریح  زندگی

تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن

ادبـی بحـث   هـاي  مقایسۀ قالبشانزدهم
هـا در  شده و مقایسه کارکرد آن

ــري و    ــی و هنـ ــت فرهنگـ بافـ
اجتماعی

بحث گروهـی دربـاره   -
هاي شخصی در تجربه

نگارش خالق

تهیۀ سیاهۀ رفتار کار در کالس

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
.هاي آموزشی توسط دانشجونگاري تجربهوقایع. 3.1
.روزانههاي تهیه روزنگار تجربه. 3.2
با هدف تقویت ذخیرة زبانی، بیانی و خیالی - معاصر و کالسیک- حفظ بخشی از متون نظم و نثر مسلط ادبی. 3.3

.دانشجو
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هاي کوتاه در قالب و انواع ادبی آموخته در مباحث نظري با تکیه بر آفرینش هنري و کاربرد نگاشتن متن. 3.4
.هاي ادبی در آنآرایه
.ادبی و هنري ممتاز با تکیه بر خوانش صحیح و درك لذت هنري آنخوانش آثار . 3.5
.هاي عاطفی و هنري از خوانش متون  هنري معاصر و کالسیکگزارش تجربه.  3.6

:منابع آموزشی. 4
: منبع اصلی

].دفتر نخست[1382. سمت. تهران. چاپ چهارم. نگارش و ویرایش. سمیعی احمد-
و یقیطــبت( یائو اروپیارســفیادباتطــالحو اصــمیاهفمهامن؛ واژهادبــیفرهنــگ اصــطالحات . امیداد ســ-

.1385. درواریم. رانته. راست سوموی. )یحیوضت

: منبع فرعی
.1385. آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان. باطنی محمدرضا-
.1378. ردوسف. رانهت. نقد ادبی. روسیسا سیمش-
: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
. نمره5لیف عملکردي مجموعه تکا: ارزیابی پوشه کار

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

. است
:سایر نکات

فنون و مهارت نگارش خالق از عناصر آن گرفته تا قالب و انواع آن، به منزلـۀ آمـوزش   در این واحد درسی، تشریح 
اي و تخصصی آن به دانشجویان نیست؛ چه این هدف براي دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی منطقـی و  حرفه

ثـار بـدیع، تجربـه    تبیین و تشریح مدرس و تکالیف دانشجویی در نگارش خالق باید بر خـوانش آ . نمایدمعقول می
زیباشناسی، دریافت هنري و عاطفی دانشجو تکیه داشته باشد و راه را براي کسب و دریافـت ایـن تجربـه همـوار و     

هاي یاد شده افق فرهنگی، ذوقی و هنري وي را نسـبت بـه نگـارش خـالق و     اي که تجربهبخش نماید به گونهلذت
.تر سازدزیباشناسانه پرمایه



۴۰

»نگارش علمی«سرفصل درس 

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

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

.نمایند

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز

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

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

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

.به کار گیرد... و 
:شایستگی اساسی

3سطح2سطح1سطح هامالك

اي دانش پایه
نگارش علمی

ــد؛   ــجو بتوان دانش
زبـان و  معیارهاي 

بیــــان نگــــارش 
علمی را آموخته و 

ــب ــاي قالـــ هـــ
نوشــتاري مربــوط 

.را بشناسد

دانشجو بتواند؛
بــــــر اســــــاس  

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

.تشریح نماید

دانشجو بتواند؛ 
ــتقرایی    ــد اس ــا دی ب

ــل تـــک تـــک عوامـ
هـاي  سازنده و قالـب 

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

.تبیین کند



۴۱

نگارش متن 
علمی

ــاس   ــر اســـ بـــ
هــــاي آموختــــه

اي پیشین نگاشته
.علمی بنویسد

میزان توانایی نوشـتۀ  
علمی خـود را نقـد و   

.ارزیابی نماید

بر اسـاس دو مرحلـۀ   
پیشین نوشـتۀ خـود   
را ویرایش و پـاالیش  

.نماید
اي علمی از نوشتهنقد و تحلیل

ــر ــی و منظ ویژگ
مراحل سـاختاري  

.تحلیل کند

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

.و ناساز تشریح کند

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

.استدالل کند

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

بحث
محتواي درس

تکالیف یادگیري
تکالیف عملکردي

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

ــد  -  ــرکت در فراینـــ شـــ
یادگیري

هاپاسخ به پرسش- 

ــویه   ــی دوسـ ــه متنـ ارائـ
ــه  ( ــاري بـــ گفتـــ

از ) نوشـــــــــتاري
ــی   ــات آموزش تجربی

.دانشجو
آشنایی با مبـانی پـژوهش و   دوم

نگارش عمومی، دانشگاهی و 
.اخالق پژوهش

بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 
ــد -  ــارکت در فرآینــ مشــ

یادگیري

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

.هاي آنویژگی
تشریح زبان و لحـن نگـارش   سوم

علمی، دستور خط فارسـی و  
.هاي نگارشینشانه

بحث گروهی- 
هـایی از  بحث دربارة نمونه- 

ــط و   ــازواري خـــ ناســـ
گذاري در چند متن نشانه

علمی ارائه شده

هایی از متون علمی ارائۀ بخش
داراي سـازواري و ناسـازي   که 

.خط و نگارش علمی است

تبیین و توضیح سـاختار و  چهارم
پـاراگراف  (انواع بند نویسی

).نویسی

مشارکت در کار گروهی- 
هـاي  مشخص نمودن بنـد - 

نوشتۀ علمی؛ ارائـه شـده   

تهیـــه گزارشـــی مکتـــوب از 
ساختار بندنویسـی یـک مـتن    

.شناسی آنعلمی و آسیب
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.در بحث

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

چهارچوب نظري و طراحی 
.هاپرسش

هاپاسخ به پرسش- 
بحث و نظر دربارة اجـزاي   - 

تشریح شده در  یک متن 
.مشخص علمی

انتخاب یک موضـوع علمـی و   
ــزاي ســاختاري    ــتن اج نگاش

.تشریح شدة بحث

تشــریح مرحلــۀ پیشــینه و ششم
.معرفی روش تحقیق

بحث گروهی-
ها پاسخ به پرسش-

ــینه و روش  ــتن پیشــ نگاشــ
تحقیق در ارتبـاط بـا موضـوع    

.پیشین
ــارش هفتم ــا نگــ ــنایی بــ آشــ

.پیشنهادة پژوهش
بحث گروهی- 
هاپاسخ به پرسش- 

.نگاشتن پیشینۀ تحقیق

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

.بندي آنطبقه

بحث دربارة آسـیب نبـود   - 
بـرداري در سـیر   یادداشت

مطالعه و پژوهش

هــــــاي تهیــــــه فــــــیش
بنـدي  برداري و طبقهیادداشت

.آن
تبیـــین ســـاختار و اجـــزاي نهم

مقاالت علمی
ــل  -  ــخیص مراحـــ تشـــ

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

.تشریح آن 
توصــیف ســاختمان مقالــۀ   دهم

.پژوهشی و علمی
مقالــه علمــی و تهیــه چکیــدهشرکت در بحث گروهی- 

.مشخص کردن ساختمان آن
شناسی توضیح اهمیت مرجعیازدهم 

در نگــارش علمــی و معرفــی  
.انواع آن

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

.منابع آن
ــتناد در  دوازدهم ــت اس ــریح اهمی تش

نگارش علمـی، انـواع نقـل و    
.ارجاع نویسی

ارائۀ کنفرانس گروهـی دربـارة    هابه پرسشپاسخ - 
.هاي علمیسرقت

توضیح الگوهاي مستندسازي سیزدهم
نویســـی از متـــون و مرجــع 

ارائۀ کنفرانس گروهـی دربـارة   مشارکت در کار گروهی- 
هـاي ارجـاع   تفاوت و شـباهت 
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فارســـی، عربـــی،  التـــین و 
.مجازي

نویسی از متون التین، فارسی،  
. عربی و مجازي

تشـــریح گـــزارش علمـــی و چهاردهم
هاپاسخ به پرسش- . مراحل آن

تهیۀ گزارش از تجربـه علمـی   
.یا آموزشی

نگـاري علمــی و  خـوانش یـک تـک   نگاري علمیآشنایی با تکپانزدهم
بحث دربارة آن

ــک  ــۀ ت ــی از  ارائ ــاري علم نگ
.تجربیات آموزشی یا علمی

سـازي در انـواع   تشریح نمایهشانزدهم
ــریه ــاي نشــ ــی و هــ علمــ

.هاي استناديپایگاه
شرکت در بحث گروهی- 

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

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

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

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

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

)به ترتیب اولویت: (منبع فرعی
. 1390. سمت. تهران. چاپ هشتم. اي ویرایشراهنم. زاده حسینغالمحسین- 
. 1386. مرکز. تهران. هاي ویرایشنکته. جو علیصلح- 
.1393. ناهید. تهران. چاپ دوم. هاي ذهن و زبان؛ طنزي تازهکژتابی. الدینخرمشاهی بهاء- 
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:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5ها هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در فعالیت: ارزشیابی فرآیند
نمره 5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

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

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

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

، سیرة این بزرگواران گنجینـه اي  از این روي. 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      . استآنان
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  آموزان خود را در این ساحتها تشخیص داده و فعالیتدانش
.سیرة تربیتی معصومان علیهم السالم ارزیابی و نقد کنند

مشخصات درس
نظري: نوع درس

واحـــد 2: تعــداد واحــد  
نظري

ساعت32: زمان درس

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

: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   

.تحلیل کندآله و اهل بیت علیهم السالم در ساحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی توصیف و 
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 وضع را 

.تحلیل کند
دامات تربیتـی رایـج را   ها و اقبر اساس اصول و روشهاي تربیتی معصومان علیهم السالم، ، فعالیت

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

:شایستگی اساسی
Ck1-1&2-1Pck&

1-3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــل   ــیف و تحلی توص
ــت و   ــوم، اهمی مفه
منابع سیرة تربیتـی،  
ــهاي   ــول و روش اص
ــیرة  ــی در سـ تربیتـ
پیامبر صلی اهللا علیه

ــه و اهــل بیــت  و آل
ــالم در   ــیهم الس عل
ســــاحت تربیــــت 
اعتقــادي، عبــادي و 

اخالقی

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

ربط و نسبت اصـول و  
ــت را در   ــهاي تربی روش
هر یک از ساحت ها بـا  
اصول و روشهاي تربیت 
در دیگر ساحتها توصیف 

. کندو تحلیل می

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

یسه و وجوه تمایز و مقا
ها را به دسـت  تشابه آن



۴۶

اخالقــی بــر اســاس 
منبع معرفی شده به 

د توصـیف  زبان خـو 
کندمی

می آورد

تحلیــل و شناســایی 
ــود و   ــعیت موج وض

مطلوب

ــود را   ــع موجـ وضـ
.شناسایی کند

وضع مطلوب را ترسـیم  
.کند

ــراي   ــود را ب ــل خ دالی
ترسیم وضع مطلوب به 

.تفصیل بیان کند

ــا و   ــابی فعالیته ارزی
اقدامات رایج تربیتی 
بر اساس معیارهـاي  

ــت  ــه دس ــده از ب آم
سیرة تربیتی پیـامبر  
صلی اهللا علیه و آله 
و اهل بیـت علـیهم   

السالم

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

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

شناسایی و توصـیف  
کندمی

فعالیتها و اقدامات رایـج  
تربیتی را بـا معیارهـاي   

ربیتـی  برگرفته از سیرة ت
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
علیهم السالمچیستی و ضرورت سیرة تربیتی پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اهل بیت

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

: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
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یت آداب و روشهاي زمینه ساز در ترب
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
منابع اسالمیترین آداب و روشهاي زمینه ساز با مراجعه به شناسایی 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
 و آلهروشهاي پرورش شناخت و ایمان به پیامبر صلی اهللا علیه
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 اسالمیوشهاي پرورش شناخت و ایمان به خدا، پیامبر، امامان و معاداستخراج ر

:هاي عملکرديعالیتف
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 
 آموزش قرآن
 آموزش ذکر و دعا
آموزش نماز
آموزش روزه

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

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

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

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

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

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

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

احث کالسی و ارائه گزارش پیش مطالعـه بـه کـالس و اسـتاد بـه      پیش مطالعه و تحقیق فردي براي حضور فعال تر در مب
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

یمنابع آموزش. 4
:منابع اصلی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.ی و نقد کننداساس معیارهاي نظام تربیتی اسالم ارزیاب
مشخصات درس

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

:پیشنیاز
:نحوه تدریس

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

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

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

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

:شایستگی اساسی
Ck1-1&2-1Pck&

1-3&Gk1-4

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

ــل   ــیف و تحلیــ توصــ
ــر و  ــا، عناصــ ویژگیهــ

هاي نظاممؤلفه

ویژگیهـــا، عناصـــر و 
هـــاي نظـــام مؤلفـــه

تربیتــی اســالم را بــر 
اســاس منبــع معرفــی 
شــده بــه زبــان خــود 

کندتوصیف می

ربط و نسبت هر یـک از  
هاي نظـام  عناصر و مؤلفه

تربیتی اسالم را با عناصر 
هاي دیگر توصیف و مؤلفه

. کندو تحلیل می

ــر و   ــا، عناصــ ویژگیهــ
هاي نظـام تربیتـی   مؤلفه

ــا یکـــی از  اســـالم را بـ
هـاي تربیتـی رایـج    نظام

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

دست آورد

ــایی تحلیـــل و  شناسـ
ــود و   ــعیت موجـ وضـ

مطلوب

ــود را   ــع موجــ وضــ
.شناسایی کند

وضــع مطلــوب را ترســیم 
.کند

دالیـــل خـــود را بـــراي 
ترسیم وضع مطلـوب بـه   

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

تربیتی اسالم 

فعالیتهـــا و اقـــدامات 
ــی در  ــج تربیتــ رایــ

بـراي  (موقعیت خـود  
مثــال در دبیرســـتان  

را ) محل تحصیل خود
ــایی و توصــیف  شناس

کندمی

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

دهد و اسالم را تطبیق می
. کندارزیابی می

دالیل خود را براي نقـاط  
قوت و ضـعف شناسـایی   

.دهدشده، توضیح می

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

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

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

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

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

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده و مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش
 شناختی تعلیم و تربیت اسالمی با مراجعه به منابع اسالمیشناختی و ارزشترین مبانی انسانمهمشناسایی
هاي تربیتی هر یک از مبانیشناسایی و بیان داللت

:فعالیت عملکردي
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هاي پژوهش را تبیین کندهاي آموزش و روششناختی ارائه داده و بر اساس آن روشیک تصویر کلی از مبانی انسان.
هاي تربیتـی  هاي رایج مقایسه کرده، وجوه تمایز و تشابه داللتشناسیشناختی اسالمی را با یکی از انسانمبانی انسان

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

هدف غایی تعلیم و تربیت اسالمی
 تربیت اسالمیاهداف واسطی تعلیم و

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مشخصـــــات 
درس

نظري: نوع درس
ــد ــداد واحـ 3: تعـ

واحد
ــان درس : زمـــــ

ساعت48
ــنیاز دروس : پیشــ

و 1معارف اسالمی 
ــان 2 و درس انسـ

شناسی  در اسالم
ــدریس ــوه تـ : نحـ

نظري 

فلسفه تربیت  در جمهوري اسالمی ایران:  نام درس

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

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

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

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

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

)و دیگران

3سطح2سطح1سطح هامالك

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

. سازوار نیست

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

. تربیتی ارائه نماید

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

.ندتصمیمات تربیتی تحلیل ک

مقایسه دیـدگاه هـاي   
فلسفی 

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

. کند

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

آن دیدگاه نیست 

می تواند دیدگاهها را با فلسفه 
تربیت اسالمی مقایسه نمـوده  

–و نقــاط قــوت وضــعف  آن 
ن فلســفه  براســاس مضــامی 

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

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

ــفه    ــل فلس ــایی تحلی توان
ربیــت اســالمی و اتخــاذ ت

تصمیمات بر اساس آن در 
ــن و   ــاي روش ــت ه موقعی
شناخته شـده را دارااسـت   
اما نمی تواند آن هـا را در  
قالب فلسفه شخصی خـود  

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

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
)چهار جلسه(آن آشنایی با فلسفه تربیت و تاریخچه و جایگاه: 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

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

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

)دو جلسه(خصوصیات و جایگاه آنو) 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( تبیین مضامین فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایرانتوصیف و :  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: تمفصل هش
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
پرسش هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به -

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

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

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

تبیین چرایی تربیت: 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
پاسخ به پرسش هاي طرح شده  ومشارکت در بحث هاي کالسیمطالعه متون خواندنی و -
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
ی آن از منظر اهداف تربیت و بررس) برنامه ها و طر حهاي تربیتی( تحلیل یک موقعیت تربیتی -

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

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

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

:فعالیت هاي عملکردي
تربیت مشاهده یک مدرسه و نقد مناسبات و برنامه هاي آن از منظر اصول عام -
تحلیل نقش عوامل ونهادهاي موثر  در عملکرد یکی از انواع تربیت غیر رسمی-
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
تدوین فلسفه تربیتی شخصی معلم فکور؛: فصل دوازدهم 

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

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.تنظیم سیاست ها وبرنامه هاي تربیتی در همه انواع تربیت براساس داللت هاي فلسفه تربیت در ج-
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
محتواي مباحث به روش توضیحی همراه با بهره گیري روش پرسش و پاسخ توسط استاد و در مواقـع الزم اسـتفاده از   ارائه 

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
ادگیري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      هاي یانجام فعالیت

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

ومقاالت مربوط به نقش فلسفه تربیت در بهبود سیاست وعمل تربیتی

یادگیريراهبردهاي ارزشیابی . 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  . ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول 

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

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

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

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

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

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

:شایستگی اساسی
Ck1 -1&2 -1Pck&

1-3&Gk1-4

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

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

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

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

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

رسمی

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

فردي و طرحها و برنامه ها 
و فعالیت هاي سـازمانهاي  

را از منظر چیستی ) تربیتی 
و چرایی و چگونگی فلسفه 

تربیت رسمی و عمومی و
( عمومی و اسناد    تبیـین 

ــل آوري ــه  ) دلیـ و مقایسـ
.کند

با بررسی موقعیتهاي تربیتی 
عمل فردي (مختلف تربیتی 

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

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

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

بــا بررســی موقعیتهــاي   
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

عمل فـردي و طرحهـا و   (
برنامه ها و فعالیـت هـاي   

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

.کند

ارزیابی ارزشها 
و اصول تربیت 
مبتنـــی بـــر  

چیستی، چرایی  

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

بــراي ضــعف هــا و قــوت 
ارزشــها و اصــول ( هــاي 

تربیتی مبتنی بـر چیسـتی   
چرایــی فلســفه تربیــت   

امل مـوثر در  دالیل و عو
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  

ی تربیتی را صرفا شناسای
.می کند

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

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

توجیهـات  (شناسایی شده 
.مناسبی ارائه می دهد

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
o  تاریخچه تربیت رسمی و عمومی

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

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

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

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

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

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

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

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

:لیت عملکرديفعا
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
هاي طرح شده مشارکت در بحث هاي کالسیمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش -
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
ی و عمومی و بررسی آن از منظر هدف تربیت رسم) برنامه ها و طر حهاي( تحلیل یک موقعیت تربیتی -
  چگونگی تربیت رسمی و عمومی
اصول حاکم بر جریان تربیت رسمی و عمومی-
ویژگی هاي مدرسه مطلوب  -
ارکان تربیت رسمی و عمومی -
چرخش هاي اساسی در تربیت رسمی و عمومی -

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

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

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

 مشخصات و ویژگی هاي نظام تربیت ر سمی و عمومی
تعریف و قلمرو نظام تربیت ر سمی و عمومی-
رهیافت نظام تربیت ر سمی و عمومی-
نظام تربیت ر سمی و عمومیرویکردهاي اساسی -
روابط  نظام تربیت ر سمی و عمومی با ارکان  و نهادهاي دیگر -



۶۳

ساختار نظام تربیت ر سمی و عمومی-
مولفه ها نظام تربیت ر سمی و عمومی-
زیر نظام ها ي نظام تربیت ر سمی و عمومی-

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

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

ایران 
 بخش اول رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی

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

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

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

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

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

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

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

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

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

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

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

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

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

فلسفه تربیت رسمی : پیشنیاز
و عمـــومی در جمهـــوري  

اسالمی ایران 

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

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

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

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

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

PK:شایستگی اساسی

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

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

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

هــاي تربیــت ســازمان
بـر  ) رسمی و عمـومی 

اساس اسناد تحولی 

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

ــت ــاي و فعالیــ هــ
هـاي تربیـت   سازمان

را ) رسمی و عمومی 
ــرفا بررســی و از  ص

منظـــر راهکارهـــا و 
راهبردهــا توصــیف   

. می کند

هـاي  با بررسـی موقعیـت  
ــی   ــف تربیت ــی مختل تربیت

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

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  وقعیـت با بررسی م
تربیتی مختلـف تربیتـی   

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

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

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

.کند
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هــاي نقــد موقعیــت 
عمل فردي و (تربیتی 

هـا و  ها و برنامـه طرح
هــــــاي فعالیــــــت

) هـاي تربیتـی  سازمان
بــر اســاس قـــوانین   
ومقررات نظام تربیـت  

رسمی و عمومی 

قـــوانین و مقـــررات  
مــــــرتبط بــــــا   

هاي تربیتـی  موقعیت
عمــــل فــــردي و (

هـا و  ها و برنامهطرح
ــت ــاي فعالیـــ هـــ

هاي تربیتـی  سازمان
و را صرفاً شناسـایی 

.کندتشریح می

ــعف ــوتض ــا و ق ــاي ه ه
موجــــود   درعناصــــر و 

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

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

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

.دهدارائه می

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

هـاي  درعناصر و مؤلفـه 
ــت ــی  موقعی ــاي تربیت ه

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

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

پیشـــنهادهاي مناســـب 
ــه   ــود آن ارائ ــراي بهب ب

.دهدمی

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

رهنامه  

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

.نماید

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

هکارهاي اسناد تحـولی  را
ــایی  و تشـــریح    را شناسـ

. می کند

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

.می کند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)انقالب فرهنگی 
آیین نامه اجرایی مدارس -
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:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
بحث در باره تناسب قوانین و مقررات موجود با همدیگر -
بحث در باره دالیل تغییر در برخی قوانین و مقررات -

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

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

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

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

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.هاي دیگر تربیت خواهد گردیدي تعالی متربیان در ساحتو بستري مناسب برا
مشخصات درس

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

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

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

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

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

.به تصمیم گیري است

PK:شایستگی اساسی

هامالك
پیامدها

3سطح 2سطح 1سطح 

شناســـایی و تحلیـــل 
هـاي تربیتـی   موقعیت

عمل فـردي معلـم و   (
از) هاي تربیتیسازمان

منظر اخالق حرفه اي 
)حقوق و تکالیف(

هــــاي در موقعیــــت
عمل (مختلف تربیتی 

ــم  و   ــردي معلــ فــ
) هاي تربیتـی سازمان

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

شناسایی کرده و براي 
ــل  تحلیــل خــود دالی

بــا کنــار هــم نهــادن    
هـــاي تربیتـــی موقعیــت 

عمل فردي معلـم   (مختلف
، ) هـاي تربیتـی  و سازمان

نقاط اخـتالف و اشـتراك   
هـــــا را از منظـــــر  آن

حقوق (هاي اخالقی ارزش
شناســــایی ) و تکــــالیف

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

عمل (هاي تربیتیموقعیت
ــم  و ــردي معلــــ فــــ

را )  هـاي تربیتـی  سازمان
از منظر اخالق حرفـه اي  

ارائـه  ) حقوق و تکـالیف (
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قانع کننـده اي ارائـه   
.دهدنمی

.دهدمیکندمی

هـــاي نقــد موقعیــت  
"عمل فردي (تربیتی 

هـاي  و سـازمان "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  سـازمان معلم و 
ها و با ارزش)  تربیتی

اصول اخـالق حرفـه   
) حقوق و تکالیف(اي 

هــا و صــرفاً ضــعف 
هاي موجود را در قوت

ــایی و  آن شناســــــ
.نمایدفهرست می

هاي ها و قوتبراي ضعف
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 منا) توجیهـــات( سـ
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 
.ددهارائه 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

ــایی  ــان شناســ وبیــ
نماید اما قـادر بـه   می

ــایج آن ــل نت ــا تحلی ه
نیست

با تحلیـل یـک موقعیـت    
عمل فردي  معلـم  (تربیتی

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

هاي اخالقی حرفـه  ارزش
را ) حقــوق و تکــالیف(اي 

.نمایدبررسی و تشریح می

با تحلیـل یـک موقعیـت    
لم عمل فردي  مع(تربیتی

)  هــاي تربیتــیو ســازمان
ــول و   ــی از اصـــ یکـــ

ــی ارزش ــاي اخالقــ هــ
موجود ) حقوق و تکالیف(

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

.دهدارائه می

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

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

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

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

وارائه دلیل براي آن
ورت اخالق حرفه اي تربیتچرایی و ضر: 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 بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-

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

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

:فعالیت یادگیري
هاي کالسیهاي طرح شده مشارکت در بحثمطالعه متون خواندنی و پاسخ به پرسش-
هر یک از وظایف در منابع ومتون اسالمیشناسایی مصادیق-
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
هـاي داراي مضـامین   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیـل فـیلم  (تحلیل یک موقعیت یادگیري -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کالسمسائل اخالقی در مدیریت
مسائل اخالقی در ارتباط با والدین

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

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

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

هاي متعارض در آنها از نظر ارزشو تحلیل موقعیت) ایرانی، اسالمی و خارجی(معلم 
قی مطرح شده در کالس و اقامه دلیل براي انتخاب هاي تعارض آمیز اخالارائه راه حل اخالقی براي هریک از موقعیت-

خود
:هاي عملکرديفعالیت
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هـاي داراي مضـامین   واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریق تحلیـل فـیلم  (تحلیل یک موقعیت یادگیري -
هـاي  شـناخت ارزش و بررسی آن از منظر وجود تعـارض اخـالق حرفـه اي و    ) هاي روي زمینتربیتی مانند فیلم ستاره

متعارض در آن
هـاي داراي  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی تاریخی از طریـق تحلیـل فـیلم   (هاي یادگیري مختلف مقایسه موقعیت-

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

هاي تاریخی یا تحلیـل  واقعی از طریق مشاهده یا بررسی روایت(هاي متعارض در یک موقعیت یادگیري شناخت ارزش-
و ارائه راه حل مناسب اخالقی براي برون رفت از موقعیت تعارض آمیز و اقامه دلیـل  ) هاي داراي مضامین تربیتیفیلم

براي راه حل پیشنهادي

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

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
یري مربوط به هر بحث به روش فردي یا گروهی در کالس یا خارج از کـالس وارائـه بـه اسـتاد بـه      هاي یادگانجام فعالیت

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

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

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

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

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

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

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

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

ت تولیدي جهان غرب متکی است،  به همین دلیل با وجود .تعلیم و تربیت امروز ایران هنوز بشدت به تقلید و مصرف دانش ت
الی کشور، کماکان معلمان مشکل شکاف میان تعلیمی و گستردگی منابع در مراکز آموزش ع–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 
یدات بومی ایرانی است، می تواند دانشجو معلمان را با تول-هاي تربیتی و تجربیات عملی بومی که برخاسته از فرهنگ اسالمی

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 . حیث آشنایی با الگوهاي قابل تامل و قابل استفاده، ایفاي نقش می کند

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

گذشته ي پیش مدرن ایران که ما نیازمند بازگشت مشکل جدایی و احساس عدم سنخیت مسایل تعلیم و تربیت امروز  و.  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 

.میسر نخواهد بود
مشخصات درس

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

: پیشنیاز

ها و عمل تربیتی در اسالم و ایرانتاریخ اندیشه: درسنام 

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

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

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

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

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

اندیشه ي تربیت

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

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

. داند

زمینه ها و مبانی مختلـف  
شــکل گیــري و تــداوم   
اندیشه ها و اعمال تربیتی 

هر دوره تاریخی را می در 
.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 
محصوالت تربیتـی هـر   

. دوره ي تاریخی دارد

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

تاکنون

اندیشه ها و اقدامات 
تربیتـــی در دوره ي 

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

. توصیف می کند

بــه مقایســه ي وضــعیت 
موجود اندیشه ها و عمـل  
تربیتی با موارد متنـاظر در  

ـ  افتن دوره هاي گذشته وی
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   
با هویـت معلمـی در هـر    
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  
برخاسته از اندیشه ها 
و اقدامات تربیتی در 
هر دوره پشنهاد و به 
مقایسه ي الگوهـاي  
پیشنهادي با یکدیگر 

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

. دقیقی را ارائه دهد

قادر به انتخـاب الگوهـاي   
مناسب هر دوره و ارائه ي 
دالیــل انتخــاب هــا در   

ي معلمی می گزینش الگو
. باشد

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

دوره است و مـی توانـد    
الگوهاي مناسب نهـایی  

.ارائه دهد

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

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

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

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

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

هفت سال (، و در دوره ي نوجوانی و جوانی)هفت سال دوم(، در دوره ي کودکی تا نوجوانی)هفت سال اول(دوره ي خردسالی
دوره ي اول، اقدامات تربیتی در خانه و توسط والدین، دوره ي دوم اقدامات تربیتی در مدرسه و توسط معلم، و . معرفی کرد) سوم

.وم به اقدامات تربیتی در مدارس علوم دینی و توسط استاد اختصاص می یابددوره ي س
بدیهی است که هر چه دوره اي تاریخی . میزان اطالعات و منابع مناسب براي بررسی این دوره ها یکسان نیست: توضیح چهار

ش هاي تاریخی از اندیشه ها بیش از نیز گزار. تر باشد، یافتن اطالعات جزئی تر و دقیق تر درباره ي آن دشوارتر می باشد
. گزارش اقدامات تربیتی هر دوره است

سهم دوره هاي تاریخی در بررسی با توجه به حجم اطالعات در دسترس و نیز اهمیت آنها در فهم شرایط موجود : توضیح پنجم
. تعیین می شود

:با توجه به توضیحات باال، سرفصل هاي درس تنظیم می شود
-)جلسه 3(اندوره ي باست

تعریف دوره ي باستان و ویژگی هاي آن-
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روش و منابع پزوهش درباره ي تعلیم و تربیت در دوره ي باستان-
توصیفی از عمل تربیت در دوره ي باستان-

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

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

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

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

در کالس درس ارائه دهند و بازخورد استاد و سایر دانشجویان را درباره ي آن 13اید تمامی گزارش ها را به اختصاردانشجویان ب
): دریافت کنند

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

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

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

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

یین پانزده دقیقه 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 تع13
.ارائه و پنج دقیقه پرسش و پاسخ براي هر یک، می تواند به تعداد بیشتري از دانشجویان فرصت ارائه ي گزارش را فراهم کند
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)تکلیف تمام دانشجویان براي ارائه به استاد(ربیتی دوره ي باستاناستنتاج ویژگی هاي محصوالت ت-
)تکلیف تمام دانشجویان براي ارائه به استاد(ارائه ي تصویر کلی تربیت در دوره ي باستان-
ارائه ي دریافت هاي شهودي توسط دانشجویان درباره ي مطالعات و محتواي مطروحه در موضوع معلم، مدرسه، -

انش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آنمربی، متربی یا د

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.): دانشجویان باید تمامی گزارش ها را به اختصار در کالس درس ارائه دهند و مورد ارزیابی هر چند محدود قرار گیرد
دیدگاه ها و اندیشه هاي تربیتی ارائه شده و بررسی نسبت آنهامقایسه ي انواع-
دسته بندي انواع اندیشه هاي تربیتی در دوره ي اسالمی -
دسته بندي اقدامات تربیتی در دوره ي اسالمی  و نسبت و سنخیت آنها با اندیشه هاي تاریخی این دوره-
اسالمیتبیین جایگاه ، ویژگی ها و نحوه ي عمل معلم در دوره ي -
)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، -

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

)جلسه4(دوره ي مدرن شدگی 
تعریف دوره ي مدرن شدگی و  ویژگی هاي آن و تفاوت آن با دو دوره ي پیشین-
روش و منابع پژوهش در دوره ي مدرن شدگی آموزش و پرورش ایران-
ربیت در دوره ي مدرن شدگی و تمایز هاي آن با دوره هاي قبلتوصیفی از عمل ت-

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

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

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

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

وجود طیف در انواع اندیشه هاي تربیتی و اندیشمندان تربیتی-
)تالش گران عرصه ي تعلیم و تربیت(جریان هاي تربیتی شکل گرفته در عصر پهلوي-
منابع اندیشه هاي تربیتی-
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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 -

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

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

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

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

تکالیف عملکردي
نکته ي بسیار مهم آن . ز ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویان توزیع می شودبا توجه به محدودیت ناشی ا-

است که 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

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

مربی، متربی یا دانش آموز ، ماهیت تعلیم  و تربیت و محصوالت آن
مقایسه ي ویژگی ها و تصویر تربیت با دوره هاي پیشین-
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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-
طالبات نظام جمهوري اسالمی در موضوع آموزش و پرورش و تالش براي نیل به یک تحول بنیادین به سوي تعلیم م-

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

ی ایرانمنابع دستیابی به نحوه ي عمل تربیتی در دوره ي جمهوري اسالم-
جهت گیري هاي عمل تربیت، انواع اقدامات تربیتی،  گستره ي عمل تربیتی، محصوالت تربیتی در دوره ي -

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

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

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

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

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

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

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

بیانات –انتخاب و تهیه ي گزارش از اسناد  دهه هاي پس از انقالب اسالمی در خصوص مطالبات از  نظام آموزشی -
رهبران انقالب در باره ي نظام آموزشی،  دیدگاه صاحب نظران

مسجد، -جریان هاي غیر دولتی و دولتی(تهیه ي گزارش از  جریان هاي تربیتی شکل گرفته پس از انقالب اسالمی-
....) موسسه هاي فرهنگی، مدارس خاص و 

و مبانی آن ها) مصاحبه و مراجعه به اسناد(تهیه ي گزارش از جایگاه و ویژگی هاي معلم و نقش آن-
گر و تاثیر گذار و تحلیل دیدگاه ها و اقدامات تربیتی ایشان و مبانی آن هاتهیه ي گزارش از  معلمان تالش -
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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 . ن توزیع می شودبا توجه به محدودیت ناشی از ساعات درس، تکالیف ذکر شده میان دانشجویا

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

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

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

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

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

.توفیق درس می باشد
منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
.این درس داراي منبع اصلی نیست

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

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.ارزشیابی شامل آزمون کتبی و نیز  انجام پژوهش و بررسی در محورهاي ذکر شده در بخش تکالیف می باشد
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آزمون کتبی: ارزشیابی پایانی
میزان مشارکت دانشجو در کالس در هنگام طرح مباحثمطالعات آمادگی در هر جلسه،: ارزشیابی فرآیند

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

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

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

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

: پیشنیاز
: نحوه تدریس

دیدگاه اسالمنقش اجتماعی معلم از : نام درس

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

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

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

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

داشـــتن تصـــویري  
روشن و واقع بینانه از 
مختصات عصر حاضر

مختصات و ویژگیهاي 
عصــر حاضــر را مــی 

و می تواند بـراي  داند
هر یک نمونه فرضـی  

.ذکر کند 

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

. شواهد، توضیح دهد

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

. تربیتی بکار گیرد

شناخت معیارهاي نوع 
مطلوب رابطه با دانش 
آموزان در ایـن عصـر   

وتوان تنظیم رابطه 

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

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

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

.بعد، مشخص نماید

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

.کند
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.دهد

شـــناخت و یــــافتن  
جایگـــاه وامکانهـــاي 
مختلف خود در مقـام  

اصالحگر اجتماعی 

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

.بشناسد و تشریح کند

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

. داشته باشد

قادر باشد در یک موقعیت 
ی، دست بـه اصـالح   واقع

موقعیـــــت و محـــــیط 
.اجتماعی بزند

ــاي  ــم ویژگیهــ فهــ
اصالح گري و قـدرت  
انجام کنش اجتمـاعی  

فعال  

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

.بازتعریف کند

قــادر اســت در زنــدگی   
معلمان، ویژگیهاي -مصلح

اصالح گري را بازشناسی 
کنــد و متنــاظر آنهــا را در 

. زمان حال معلوم نماید

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

.سازد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

گزارش آن به کالس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-: پیشنیاز

روانشناسی تربیتی: نام درس

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

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

:شایستگی اساسی
ck&Pk1-1کد&

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

3سطح2سطح1سطح هامالك

یافته هاي 
علمی

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

. ارائه نکرده است

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

.ارائه کند

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

.کاربردي ارائه کند
در بررسی عملکرد معلم در در بررسی عملکرد معلم در در بررسی عملکرد معلم تدریس 



۸۹

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

. تحلیل نماید

کالس درس توانسته است 
مالك هاي تدریس اثر 
بخش را شناسایی نموده و 

آن ها به جهت رابطه میان 
تأثیر 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 و 
پیشنهاداتی براي لحاظ 
نمودن ویژگی ها و 

ي فردي دانش موقعیت ها
. آموزان ارائه کند

کاربرد 
یافته ها

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

تحلیل ) نظریه هاي رشد(
. کرده است

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

. تحلیل کرده است

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

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

فرهنگی موقعیت و بافت
تفاوت هاي / اجتماعی

فردي پیشنهاداتی ارائه 
.کند

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

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

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

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

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

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

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

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

. نماید
تفاوت هاي فردي: فصل چهارم

عوامل مؤثر بر رفتار-
احساس و ادراك-
هوش-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oقرار داد گروهی
o قرارداد فردي
oبازي رفتار خوب
oدوري موقت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نمره 8مجموعه تکالیف عملکردي : 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
مسائل تعلیم و تربیت مستلزم تجزیه و تحلیل به بیان دیگر،  شناخت واقعی . 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

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

. می کند
مشخصات درس

نظري : نوع درس
2: تعداد واحد

32: زمان درس
ساعت

جامعه شناسی تربیتی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / 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

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

-1:شایستگی اساسی
2PK-3و 2- 2و 2

3سطح2سطح1سطح هامالك
نظریه هاي جامعه 

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

ان می کند، اما قادر نیست از بی
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

تعاملی به رویکرد 
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 

.ی تواند شناسایی و تبیین کندم

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

طراحی برنامه حل 
با (مسئله تربیتی 

تاکید بر جامعه
)شناسی

قادر به شناسایی یک مسئله 
تربیتی است ، براي حل مسئله 
یک طرح پیشنهادي نیز ارائه 
می دهد، ولی طرح پیشنهادي او 
فاقد توجه به رویکردهاي جامعه 

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

می تواند برنامه حل مسئله تربیتی 
را با توجه به رویکردهاي جامعه 
شناختی  به طور سیستمی و 

.شبکه اي  طراحی و ارزیابی کند
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. است. شناختی است

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

تربیتی و جامعه شناسی تعلیم و تربیتجامعه شناسی
خاستگاه و تکامل جامعه شناختی تربیت

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

مفهومی در رابطه با قلمرو جامعه شناسی تربیت
ارائه یک تعریف جامع از جامعه شناسی تربیت توسط دانشجو:  یادگیريتکالیف 

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

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

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

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

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

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

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

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

ه و نابرابریهاي اجتماعیمدرس
خانواده و مدرسه

تهیه یک چک لیست از مسائل عمده مدرسه از نظر معلمان و دانش آموزان: تکالیف یادگیري
تحلیل مسائل مدرسه با توجه به یکی از نظریه هاي جامعه شناختی تربیت: تکالیف عملکردي

)یک جلسه( فرایند هاي مربوط به مدرسه: فصل پنجم
دانش آموزان و عملکرد تحصیلیفرهنگ 
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جو مدرسه 
انتظار از مدرسه
)نظریه اتکینسون، نظریه مک کلند( انگیزه پیشرفت

انتظارات معلم از دانش آموز
فرهنگ و روابط معلمان

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

گروههاي دانش آموزي
پویایی گروه

دانش آموزان و تغییرات اجتماعی
دانش آموزان و آسیبهاي اجتماعی

یادداشت گفتگوهاي غیر . مشاهده گروههاي دانش آموزي  در کالس درس، زنگ تفریح و زنگ ورزش: تکالیف یادگیري
)تکنیک مشاهده بیلز پیشنهاد می شود( ان  و ارائه گزارش آن به کالسرسمی در بین دانش آموز

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

جامعه شناسی کتابهاي درسی
جامعه شناسی فضا
برنامه درسی پنهان
مشاهده و ارائه گزارش در رابطه با  فضا و کتابهاي درسی : 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

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

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

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

.  و بهره گیري از روشهاي مشارکتی در آموزش فراهم شود

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

.مرکز نشر دانشگاهی تهران). 1387(درآمدي به جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غالمعلی سرمد. موریش، ایور
.تهران انتشارات روان. جامعه شناسی اموزش و پرورش). 1387(علی عالقه بند، 
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.انتشارات سمت. تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(شارع پور، محمود 
:منابع فرعی
انتشارات آواي نور: تهران. جامعه شناسی آموزش و پرورش). 1392(منادي، مرتضی

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

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

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

نمره8تکالیف یادگیري و تکالیف عملکردي و شرکت در مباحث کالس : ارزشیابی تکوینی
نمره12زمون کتبی از مباحث انجام شده در کالس، آ: ارزشیابی پایانی

سایر نکات
از آنجا که یک فصل به روشهاي تحقیق جامعه شناسی تربیت پرداخته شده است و ممکن است با درس روشهاي تحقیق رشته 
هاي مختلف درسی هم پوشانی داشته باشد، تاکید می شود بر روشهاي تحقیق کمی اشاره اي اجمالی شود و بیشتر بر روشهاي 

.  وههاي کوچک تاکید شودتحقیق قوم نگاري، کیفی کنش متقابل نمادین و گر
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»هاي یادگیري و آموزشنظریه«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

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

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

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

هاي یادگیري و آموزشنظریه:  نام درس

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

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

:شایستگی اساسی
PK2-2&1-2کد

&2-3
PCK 4-3کد

3سطح2سطح1سطح هامالك

ــاي  ــه هــ نظریــ
یادگیري و آموزش

یادگیري و آموزش  هاي نظریه
شناسد و قادراست بدون را می

ارائه تحلیل حاصل از مقایسه 
دیدگاه ها آنها  را طبقه بندي 

.نماید

ــه  ــاي ضــمن مقایســه نظری ه
یـادگیري و آمـوزش بـه ارائــه    

ها هاي هریک از دیدگاهداللت
پردازد اما قـادر بـه کـاربرد    می

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

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

هاي مختلف تربیتی، موقعیت
قادر به کاربرد نظریه هـا در  

.باشدحل مسائل تربیتی می

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

. و طبقه بندي نماید

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

عـدم  تحلیل شرایط حصـول و 
-حصول یادگیري در موقعیـت 

.هاي مختلف تربیتی است

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

.است

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

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

. است

با در نظرگرفتن اصول هر یک 
از نظریات یادگیري و آموزش 

- قادر به حل مسئله تربیتی می
باشد اما نسبت به پیچیدگی و 
شبکه اي بودن مسائل بی 

. توجه است

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

.اي  طراحی و ارزیابی نماید

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

بیان ضرورت و جایگاه نظریه در علم - 
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مکاتب تجربه گرا- 
مکاتب خرد گرا- 
نظریه هاي جدید در یادگیري- 

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

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

هاي رفتاري یادگیرينظریه: فصل سوم
:تکالیف یادگیري

.ل مربوطه  بحث و تبادل نظر شودهاي آموزش رفتارگرایان در کالس مطرح و درخصوص اصونمونه هایی از روش
هاي شناختی یادگیرينظریه: فصل چهارم

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

هاي خبرپردازي یادگیري نظریه:فصل پنجم
:تکالیف یادگیري

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

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

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

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

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

کاربردرویکرد رفتاري
کاربرد رویکرد شناختی

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

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

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

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

.فراشناختی دانشجویان را فراهم سازد
منابع آموزشی. 4

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

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

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

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

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

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

-اي از دانش و هنر که میهاي شخصی است؛ مجموعه تلفیق شدههاي ساخت دانش تدریسی بر اساس تجربهقابلیتبه همراه
هاي الزم و عمومی را براي اصول و روش هاي تدریس در پی آن است که زمینه. تواند شایستگی تدریس نامیده شود

در این درس، . هاي تدریس شوندبکارگیري روشدانشجومعلمان در سطحی عام فراهم کند تا آنان قادر به ادراك و 
براي تحقق . شوند از فنون آن در عمل بهره بگیرندشوند و قادر میدانشجومعلمان با مبانی، اصول و مراحل تدریس آشنا می

ي تدریسی هاهایی از تدریس و با برخی از اعمال و فعالیتدستاوردي، ضروري است معلمان با منابع این حوزه علمی، با نمونه
تواند به آنان کمک چنین شرایطی می. هایی داشته باشندمعلمان پیشین در عرصه واقعی آشنا شوند و براي اقدام به آن، تمرین

کند تا معلمان آینده در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیري و 
. موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی باشندارزیابی نتایج تصمیمات در

مشخصات درس
نظري و عملی: نوع درس

1+1: تعداد واحد
ساعت32+16:زمان درس

روانشناسی تربیتی: پیشنیاز
انفرادي:نحوه آموزش

هاي تدریساصول و روش: نام درس

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

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

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

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 4-3&3-3کد

ـ فهم اصول و 
هاي روش

تدریس

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

. هاي آن اقدام کند

اي بر مدرسهبه تبیین تدریس 
اساس متغییرهاي مختلف 
متمایزکننده آن مبتنی بر 

کند و منابع علمی اقدام می
تشریحی به زبان خاص خود 

.نمایدارائه می

هاي به شناسایی اصول و روش
هاي مختلف تدریس در موقعیت

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

هاي تدریس توسطاصول و روش
- معلم در موقعیت خاص ارائه می

. نماید

ایفاي نقش 
معلمی در 

تدریس 

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

. اقدام کند

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

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

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

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



۱۰۲

ولی در منابع این حوزه ايمدرسه
.موجود است

.اي کندمعلم ایفاي نقش حرفه

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

. تجربه شخصی است

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

- از بازخوانی تجربه دیده می
. شود که قابل پذیرش است

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

. برخوردار است

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

مباحث فرعیموضوع اصلینوبت 
جایگاه موضوع و ایجاد طرح ضرورت و اول

انگیزه جهت پیگیري درس و ارزشـیابی  
تشخیصی و اعالم برنامه درس

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

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

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

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

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

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

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

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

-تشریح مراحل تدریس به عنوان عمل واقعی معلم در کالس درس مشـتمل بـر مخاطـب   قسمت اول: ايمدرسهمراحل تدریس پنجم
-یابی براي یک مبحث علمی، تعیین اهداف درس، انتخاب محتوا و فرصتشناسی و منطق

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

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

.نقد و بررسی مراحل ذکر شده: عملی
درس سالیانه و اصول تهیه آن، تدوین طرح درس سـالیانه در کـالس و نقـد و    اجزاي طرحطرح درس سالیانه: ریزي تدریسبرنامههفتم

.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه
.کنندهاي کوچک به تدوین طرح درس سالیانه اقدام میدانشجویان در گروه: عملی

هر یک از دانشجومعلمان یک طرح درس سالیانه براي موضوع مورد نظر خـود  :3تکلیف 
.با مدرس درس ارائه کندتهیه و 
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اجزاي طرح درس روزانه و اصول تهیه آن، تدوین طـرح درس روزانـه در کـالس و نقـد و     طرح درس روزانه: ریزي تدریسبرنامههشتم
.هاي ارائه شده در کالسبررسی نمونه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هـاي کالسـی   مواجهه معلم بـا پرسـش  پانزدهم
شاگردان

-هاي پرسش کردن شاگردان، چگونگی مواجهه با پرسشهاي شاگردان، انگیزهانواع پرسش
هاي تدریساع روشهاي شاگردان در هر یک از انو

هاي ها در موقعیتهاي موثر پاسخگویی به پرسشگفتگوي دانشجویان در باره روش: عملی
.تجربی یا فرضی

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

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

.تجربی یا فرضی

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

همچنین، دانشجویان حـق دارنـد   . موظف است بر اساس برنامه اعالم شده به مطالعه منابع نیز بپردازند و در مباحث شرکت نماید
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دقیقـه در  15بلـی، تـا   ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود با درخواست تعیین وقـت ق به طرح پرسش بپردازند و براي ارائه دیدگاه
گردد و به صـورت عملـی مـورد    در همه جلسات درس، یک مبحث به صورت نظري ارائه می. کالس درس به ارائه نظر بپردازند

شود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. گیردتمرین قرار می
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایان نیمسال انجام و ارائه رخی از آنها میدانشجویان، پاسخگویی به ب

تواند براي همه یا برخی از دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعـداد آنهـا از   ها میاین قبیل پرسش. شود
.درصد تجاوز نکند50

منابع آموزشی . 4
استفاده از منابع مکتـوب منتشـر نشـده پـس از داوري و تاییـد شـوراي گـروه        . استفاده از منبع مکتوب الزامی استدر این درس

.آموزشی براي مدت مقرر در همان رشته بالمانع است
:شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

:منابع اصلی
.سمت: تهران. ها و فنون تدریسروش: هاي آموزشیمهارت). 1392. (شعبانی، حسن- 
.مدرسه: تهران. بازاندیشی فرایند یاددهی ـ یادگیري و تربیت معلم). 1386. (مهرمحمدي، محمود- 

:منابع فرعی
مرکـز فرهنگـی   : تهران. نیم قرن تدریس و تبلیغ حجت االسالم و المسلمین قرائتی). 1395(صنعت پور امیري، حسین - 

.رسهایی از قرآند
نـازیال کریمـی و   : مترجمـان ). چـارچوبی جـامع بـراي آمـوزش اثـربخش     (هنر و علم تـدریس  ). 2007. (مارزانو، رابرت- 

.موسسه فرهنگی منادي تربیت: تهران). 1394(عبدالرحیم نوه ابراهیم 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که هاي تدریس در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میوشارزشیابی پایانی در درس اصول و ر: 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 میارزشیابی ضمن نیمسال از سویی تمام فعالیت: ارزشیابی ضمن نیمسال
گیرد و دستاورد هر دو قسمت جهت ارزشیابی نهایی بکارگرفته دیگر براي اطمینان از پیشرفت مناسب یادگیري انجام می

.شودمی
دي که آموزشگر در موار. شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف

. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می
: شودسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح زیر محاسبه می

درصد امتیاز 25: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
درصد امتیاز 40: ـ آزمون ضمن نیمسال

درصد امتیاز 35: آزمون پایانیـ
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: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است

. آمادگی مدام براي فعالیت عملی.1
. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس.2
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس.3
.رعایت اخالق پژوهش در انجام تکالیف و در فعالیت عملی.4
.تکمیلی معرفی شده توسط آموزشگر و سایر منابع مفیدمطالعه منابع .5
.شودظرافت و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به آموزشگر تحویل می.6
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»هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

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

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

از طریـق  . راهنمایی و مشاوره همواره به عنوان تسهیل کننده فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان براي معلمان مطرح بوده اسـت 
وانایی ها و محدودیت هاي دانـش آمـوزان پـی برد،یکـی از وظـایف اساسـی معلمـان        خدمات راهنمایی و مشاوره می توان به ت

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

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

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

مشخصات درس
ــوع درس نظــري و : ن

عملی
) 1+1(2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

هاي راهنمایی و مشاورهاصول و روش: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
با مطالعه درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره، با مفاهیم اساسی راهنمایی و مشاوره آشنا شده، در فرایند آموزش از مبانی و 

پرورش پی ببرد و با نقش مشاوره اي معلمـان  اصول مشاوره بهره کافی ببرد، به جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و 
همچنین از فنون و روش هاي شناخت دانش آموزان و رویکردهاي اساسی مشاوره .در فرایند تدریس و کالس درس آشنا شود

.و روان درمانی اطالعات کافی کسب نموده و بتواند در موقعیت واقعی مدرسه بکار ببرد
خواهد بود از اصول مشاوره در موقعیت هاي واقعی مدرسه بهره برده و با شـناختی کـه   دانشجوپس از گذراندن این درس قادر 

شـغلی و  -در زمینـه هـاي تحصـیلی   ازتفاوت هاي فردي، ویژگی ها و مسایل و مشکالت دانش آموزان پیدا می کنـد بتوانـد   
.سازشی به آنها کمک نماید :شایستگی اساسی

Ck&pck 2کد-
1&3-3&4-
3سطح2سطح1سطح هامالك&3

ــوایی و   ــش محتــ دانــ
موضــــوعی راهنمــــایی 

ومشاوره و انواع آن

در موردمباحـــث اساســـی 
ــایی و  راهنمـــــــــــــ
ــاوره،فنون و روش  مشــــ
ــرفاً   ــاوره صـ ــاي مشـ هـ
ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنهــــا، آن را گــــزارش  

موضوعات اساسی راهنمایی 
مشاوره و انواع آن را مورد و 

ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق
هاي خـود را در قالـب یـک    
گزارش منسجم ارایه نمـوده  

است

مباحث اساسی راهنمـایی و  
مشــاوره وانــواع آن، تفــاوت 
وتشابه مفاهیم ورابطه آنهـا  
با یکدیگررا مورد مقایسـه و  
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 
خود را در قالب یافته ها بـه  

یک گزارش منسجم صورت
.ارایه نموده است
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.  نموده است

نقش و وظـایف کارکنـان   
مدرسه در رابطه با فرایند 
راهنمایی و مشاوره دانش 

آموزان

ــایف    ــش و وظ ــاره نق درب
کارکنان مدرسه  در مـورد  
راهنمایی و مشاوره دانـش  
ــات   ــوزان صــرفاً اطالع آم
ارایه شده را جمـع آوري و  
بدون ارایه تحلیل حاصـل  

، آن را از مقایســـه آنهـــا 
.  گزارش نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرسه را در فرایند راهنمایی 
و مشاوره دانش آموزان مورد 
ــه   ــرار داده و یافت مقایســه ق
هاي ناشی از این مقایسه را 
ــزارش   ــک گـ ــب یـ در قالـ

منسجم ارایه نموده است

ــان   ــایف کارکن ــش و وظ نق
مدرســـــه را در فراینـــــد 
راهنمایی و مشـاوره دانـش   
آموزان وتفاوت وتشابه آنهـا  
با یکـدیگررا مـورد مقایسـه    
وتجزیه و تحلیل قرارداده و 
یافته هاي خود را به صورت 

.مکتوب گزارش نموده است

ــی   ــاي اساسـ رویکردهـ
مشاوره و روان درمـانی و  

کاربردهاي آنها 

درباره رویکردهـاي اصـلی   
مشـــاوره و روان درمـــانی 
صرفاً اطالعات ارایه شـده  

وري و بدون ارایه را جمع آ
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

مفاهیم اساسی رویکردهـاي  
اصلی مشاوره و روان درمانی 
را مورد مقایسـه قـرار داده و   
یافته هاي خـود را در قالـب   
یک گزارش منسـجم ارایـه   

نموده است

مباحــث مهــم رویکردهــاي 
اصلی مشاوره وروان درمانی 

ــاوت  ــا  وتف ــا ب ــابه آنه وتش
یکــدیگررا مــورد مقایســه و 
ارزیــابی قــرارداده و دالیــل 
خود را در قالب یافته ها بـه  
صورت یک گزارش منسجم 

.ارایه نموده است

برنامــه هــاي راهنمــایی و 
مشاوره در نظام آموزش و 

پرورش 

ــاي    ــه هـ ــاره برنامـ دربـ
راهنمـــایی و مشـــاوره در 
ــرورش  نظــام آمــوزش و پ
ــرفاً   ــران صـ ــان وایـ جهـ
ــده را   ــه ش ــات ارای اطالع
جمع آوري و بـدون ارایـه   
تحلیل حاصـل از مقایسـه   
آنها، آن را گزارش نمـوده  

.  است

ــایی و    ــاي راهنم ــه ه برنام
مشاوره در آموزش و پرورش 
ایران را با سایر کشورهامورد 

داده و دالیـل  مقایسـه قـرار  
خود را در قالب یک گزارش 

منسجم ارایه نموده است

ــایی و   ــاي راهنم ــه ه برنام
ــوزش و   ــاوره در آمــ مشــ
پـــرورش ایـــران وتفـــاوت 
وتشابه آن بـا برنامـه هـاي    
مشاوره درسـایر کشـورها را   
ــابی    ــه و ارزی ــورد مقایس م
قرارداده ویافته هاي خود را 
به صورت مکتوب ودر قالب 

ایـه  یک گزارش منسـجم ار 
.نموده است

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

اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره-
فلسفه و اهمیت راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش-
تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان و ایران-
راهنمایی و مشاوره در اسالم-
تعریف راهنماییمفهوم و -
اصول و اهداف راهنمایی -
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خدمات راهنمایی -
مفهوم و تعریف مشاوره-
اصول و اهداف مشاوره -
خدمات مشاوره-
مفهوم و تعریف مشورت-
تعریف روان درمانی-
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
آن در کالس درستحلیل و مقایسه اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش -

رویکردهاي اساسی مشاوره و روان درمانی: فصل دوم
مشاور و انتخاب نوع رویکرد درمانی-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر زمینه-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر هیجانات-
رویکردهاي درمانی متمرکز بر تفکر و باور-
رویکردهاي درمانی متمرکز برعمل و رفتار-
دهاي درمانی یکپارچه نگر و التقاطیرویکر-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه رویکردهاي درمانی مختلف و بیان تفاوت هاي آنها-3

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

گزارش کتبی آن به مدرس

انواع راهنمایی و مشاوره و الگوهاي آن: فصل سوم
عانواع راهنمایی از نظر موضو-
انواع راهنمایی از نظر شیوه اجرا-
انواع مشاوره از نظرموضوع-
انواع مشاوره از نظر شیوه اجرا-
الگوهاي رایج راهنمایی-
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:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
راهنمایی و مشاوره از نظر موضوع و شیوه اجرا و بیان تفاوت هاي آنهامقایسه انواع -3
مقایسه الگوهاي  راهنمایی وبیان شباهت ها و تفاوت هاي آنها-4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه الگوهاي راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
ره و بیان کاربرد هریک از آنها درمحیط واقعی مدرسه تهیه جدول مقایسه انواع راهنمایی و مشاو-2

روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره: فصل چچهارم
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-

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

رام بخشـی،  بستن، تعیین تکلیف، پایان دادن به جلسه، همدلی، مواجهه سازي، تفسیر و بینش، رهبري، ایفاي نقش، تسکین یـا آ 
)ارجاع

مهارت هاي مشاوره -

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -1
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره با یکدیگر و بیان تفاوت هاي آنها-3
و تحلیل مشاهدات به صورت مکتوب) فیلم/ مستقیم(خصصان مشاهده اجراي فنون مشاوره توسط مت-4

: فعالیت عملکردي
تحلیل و مقایسه فنون راهنمایی و مشاوره و ارایه گزارش آن در کالس درس-1
-3، و ارایه گزارشی ازآنها بـه مـدرس    ....طراحی و اجراي یک نمونه از هر کدام از فنون راهنمایی نظیر مشاهده، مصاحبه و -2
ان کاربرد هریک از فنون راهنمایی و مشاوره درمحیط واقعی مدرسه در قالب گزارش کتبیبی
در مـورد یـک نفـر از دانـش     )فیلم / مستقیم(اجراي فنون مشاوره توسط دانشجویان رشته مشاوره با توجه به مشاهدات خود -4

تصویري و کتبی آن به مدرس-آموزان و ارایه گزارش صوتی

وظایف کارکنان مدرسه در برنامه راهنمایی و مشاوره دانش آموزاننقش و: فصل پنجم
نقش و وظایف مدیرمدرسه-
نقش و وظایف معلم مدرسه-
نقش و وظایف مشاورمدرسه-
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نقش و وظایف مربی پرورشی مدرسه-
نقش سایر متخصصان در فرایند راهنمایی و مشاوره -
نقش خانواده در فرایند راهنمایی و مشاوره-
نقش دانش آموز در فرایند راهنمایی و مشاوره-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرس-2
درسه و بیان تفاوت مقایسه نقش و وظایف معلم،مدیر،مشاور،مربی پرورشی و سایر متخصصان در برنامه راهنمایی و مشاوره م-3

هاي آنها
: فعالیت عملکردي

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

جایگاه راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش: فصل ششم
مایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطهبرنامه هاي راهن-
نقش و عمل مشاور در دوره هاي تحصیلی ابتدایی و متوسطه-
ساختار و تشکیالت راهنمایی ومشاوره در آموزش و پرورش ایران-
خدمات و وظایف مراکز مشاوره دانش آموزي وخانواده در مناطق آموزش و پرورش-
ز مشاوره دانشجویی در دانشگاههاخدمات و وظایف مراک-
مشاوره در موسسات و مراکز بهداشت روانی-

تفاوت هاي فردي در بین دانش آموزان مدرسه-
در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي در راهنمایی و مشاوره با دانش آموزان-

:فعالیت یادگیري
مطالعه مطالب از منابع معرفی شده -
ی و پاسخ به پرسش هاي طرح شده از سوي مدرسمشارکت در بحث هاي کالس-2
مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره درمدارس ابتدایی و متوسطه و بیان تفاوت هاي آنها-3
مقایسه دانش آموزان از نظر تفاوت هاي فردي در ابعاد مختلف-4

: فعالیت عملکردي
مدارس ابتدایی و متوسطه و ارایه گزارش آن در کالس درستحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در -1
تحلیل و مقایسه برنامه هاي راهنمایی و مشاوره در مراکز مشاوره دانش آموزي، خانواده و دانشجویی و ارایـه گـزارش کتبـی    -2

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

مدرس

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
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تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارایه مستقیم مباحث نظري به 
میان آموخته هاي برقراري ارتباط . همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است

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

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

.شناختی فرد در موقعیت هاي مختلف محیط آموزشی می باشد

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی

مبـانی و اصـول راهنمـایی و مشـاوره، تهـران، انتشـارات       ). زیر چاپ(ر؛ همت، نورعلی و نبوي، سید صادق قدمی، سید امی-
دانشگاه فرهنگیان

.ترجمه مهدي گنجی، تهران، نشر ساواالن. اصول ومبانی مشاوره). 1390(تی.گالدینگ، ساموئل -
.انتشارات رشدتهران،. مقدمات راهنمایی ومشاوره). 1390(شفیع آبادي، عبداهللا -

:منابع فرعی
کلیات راهنمایی و مشاوره، مشهد، نشرتمرین). 1391(اصغري پور، حمید-
زمینه مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی و همکاران،انتشارات رشد ). 1386(گیبسون، رابرت و میشل، ماریان-
، تهران، انتشارات رشد راهنمایی و مشاوره در دوره هاي تحصیلی). 1379(صافی ، احمد-
فنون مشاوره و روان درمانی، تهران، نشر دانژه ). 1391(تمدنی، مجتبی و بهمنی، بهمن -
اصول و روش هاي راهنمایی و مشاوره،تهران،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ). 1371(حسینی بیرجندي، سید مهدي -

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

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

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

.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

یک حوزه تخصصی در بردارنده دروس متعددي چـون آمـار، روش تحقیـق و انـدازه     درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان
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     . دادکیفی آموزش را ارتقا بخشیده و بطور نظامند اثرات آنرا مورد بازبینی و واکاوي قـرار 
ارزشیابی براي قضاوت درخصوص برنامه هاي درسی به معلمان کمک می کنـد تـا نیازهـاي آموزشـی را شناسـایی نماینـد و در       

.سازماندهی مطالب و محتواي درسی انتقال دانش، نگرش و باالبردن سطح مهارتها را بهبود بخشند
مشخصات درس

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

:پیشنیاز

ارزشیابی از یادگیري:  نام درس

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

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

CK1-1&2-1
&

PK2-2&3-2
3سطح2سطح1سطح هامالك

دانشجو قادر است انواع رویکرد ارزشیابی
الگوهاي ارزشیابی را نام 

. ببرد

دانشجو قادر است در طبقـه  
بندي از نقاط قوت و ضـعف  
الگوهاي ارزشیابی ارائه دهد 
و بر همین اساس الگوهـا را  

. درجه بندي نماید

دانشجو قـادر اسـت الگوهـا    
ــل  ــورد تحلی ارزشــیابی را م
قرار داده و کاربرد هـر یـک   
را در نمونه اي عینی مـورد  

. نقد و بررسی قرار دهد
دانشجو قادر است انواع آزمونهاي عملکردي

آزمونهاي عملکـردي را  
. طبقه بندي نماید 

ــواع  ــادر اســت ان دانشــجو ق
آزمونها را مقایسـه نمـوده و   
براي هریـک نقـاط قـوت و    

. ضعف را مشخص نماید

دانشــجو قــادر اســت انــواع 
ــه   ــردي را ب ــا عملک آزمونه
لحاظ کاربردي مورد نفـد و  

. تحلیل قرار دهد
محاسبه ضریب 
پایایی و روایی

دانشجو قـادر اسـت در   
ــایی و  حــوزه تعیــین پای

را ارائــه روایـی تعریفـی   
دهد

دانشجو قادر است محاسبات 
مربــوط بــه تعیــین روایــی و 
پایــایی آزمونهــاي پیشــرفت 

. تحصیلی را انجام دهد

دانشجو قادر اسـت ضـریب   
ــواع   ــی انـ ــایی و روایـ پایـ
آزمونهاي پیشرفت تحصیلی 
را محاسبه نماید و مورد نفد 

. و بررسی قرار دهد

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت. 2

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسنوبت بحث
گیـري،  آزمون، اندازه: تعاریف و اصطالحاتاول

ارزشیابی، مقیاسها و انواع آن،
باذکر تعاریف و مثالهاي گوناگون تعاریف 
مشخص و نقاط تفاوت و تشابه شناسایی 

.و تحلیل گردد
بـه  از دانشجویان خواسته شود بـا مراجعـه   

منایع متعدد تعاریف مختلفی گـرآوري و در  
.قالب جدولی ارائه نمایند
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نمونه هایی از آزمونها در کالس مطرح و انواع آزمونها و ویژگی آنهادوم
بر چگونگی و نحوه ساخت آنها بحـث و  

.تبادل نظر شود

از دانشجویان خواسته شود نمونـه هـایی از   
ژگیهاي آزمونها را در پژوهشها یافته و با وی

.آنها تطابق بدهند
بحث و تبادل نظر در خصوص ارزشـیابی  رویکردهاي مطرح در ارزشیابیسوم

و دیدگاه مقایسه اي با توجه بـه اهـداف   
مطرح شود و با ذکر مثال هاي گوناگون 
الگــوي متناســب بــا هــر ســاختار مــورد 

بررسی قرار گیرد
مراحل ارزشیابی آموزشی، تحلیل موقعیت، چهارم

اهداف و مولفه هاي ارزشیابی آموزشی
در این جلسـه بـا نمـایش فـیلم مرحلـه      
تحلیل موقعیت مورد بررسی قرار گرفتـه  
و هدفها و پیش نیازها با بحث و گفتگـو  

.مورد واکاوي قرار بگیرد

از دانشــجویان خواســته شــود کــه فــیلم را 
مجــددا بررســی و نکــات مطــرح شــده در 

زبینی خصوص اهداف و پـیش نیازهـا را بـا   
.مجدد و گزارش جدید ارائه نمایند

تعریف، اهـداف، مراحـل، روشـها و طبقـه     پنجم
بندیهاي طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

با ارائه نمونه هایی از انـواع طـرح هـاي    
ارشیابی پشـیرفت تحصـیلی، ویژگیهـا و    
سطوح طبقه بندي طرحها مورد تحلیل و 

.بررسی قرار گیرد

شود که بـا انتخـاب   از دانشجویان خواسته 
یک درس مشـخص یـک نمونـه از طـرح     
ارزشــیابی پیشــرفت تحصــیلی آمــاده و در 

.کالس ارائه نمایند
انواع آزمونها و کاربرد آنها و قواعـد هـر   ششم

یک
با طـرح نمونـه هـاي متفـاوتی از انـواع      
آزمون ها در کالس نقاط قوت و ضـعف  
هــر یــک از آزمونهــا بــه نقــد و بررســی 

.گذاشته شود

از دانشجویان خواسته شود با طراحی یـک  
نمونه ترکیبی از انواع آزمونها ویژگیهاي هر 

.یک از آزمونها را مورد ارزیابی قرار دهند

نمونه هاي متعددي از طـرح هـا توسـط    طرح نمونه هاي عملی در کالسهفتم
ــاي    ــه ه ــایی و نمون ــجویان شناس دانش
طراحی شده توسـط ایشـان را در گـروه    

.و بررسی نمایندنقد) کالس(

از دانشجویان خواسـته شـود نمونـه هـاي     
طراحی شده و بررسی شده را مورد بازبینی 

.قرار دهند

تعریف آزمونهـاي عملکـردي و انـواع آن،    هشتم
مراحل تهیـه آزمونهـاي عملکـردي، روش    

ــاي   واقعه نگاري ، چگونگی تهیه چک لیست ــار آزمونه ــه ک ــک نمون ــه ی ــا ارائ ب
مقیاس بندي انهـا  عملکردي و چگونگی 

در کالس به صورت عملی تهیه و نمونه 
طراحی انجام شده در جلسه قبل در این 

.قالب اجراي مجدد گردد

از دانشجویان خواسته شـود یـک نمونـه از    
روشهاي سنجش مشاهده اي را انتخـاب و  
ــک   ــاري ی ــه نگ ــتفاده از روش واقع ــا اس ب

.گزارش ارائه نمایند

وه نمـره گـذاري،   شرایط اجراي آزمون، نحنهم
نحوه تفسـیر اطالعـات، محاسـبه ضـریب     

دشواري آزمون

یـک نمونـه از آزمونهـاي اجـرا شـده در      
کالس ارائه و موارد و مباحث کالس بـا  

.نمونه تطبیق و واکاوي گردد

از دانشــجویان خواســته شــود یــک نمونــه 
آزمون را مورد تحلیل و بررسـی قـرار داده،   

اري اطالعـات انـرا تفســیر و ضـریب دشــو   
.آزمون را محاسبه نمایند

نقش و کاربرد آمار توصیفی در تفسـیر داده  دهم
ــهاي    ــزي و شاخص ــهاي مرک ــا، شاخص ه

پراکندگی

به ذکر دالیلی اهمیـت بکـارگیري آمـار    
توصیفی در تحلیل آزمونها پرداخته شـود  
و شاخصهاي مرکزي و پراکندگی با ذکر 

ــش    ــود در بخ ــته ش ــجویان خواس از دانش
شاخصهاي مرکزي از میانگین و در بخـش  
شاخصهاي پراکنـدگی واریـانس و ضـریب    
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همبستگی مثالها و نمونـه هـایی تمـرین و    .مثال حل و تمرین شود
.نمرات آزمونهاي قبلی محاسبه گردد

در نمونه هاي آزمونهاي قبلی محاسابات تعیین روایی، اهمیت  و انواع آنیازدهم
درس بطور عملی انجام روایی در کالس 

و انــواع آن مــورد بحــث و گفتگــو قــرار 
گرفته و ترجیحا براي هر مورد نمونه اي 

.انجام شود

ــوارد     ــود در م ــته ش ــجویان خواس از دانش
آزمونهاي قبلی روایـی آزمونهـا محاسـبه و    

.گزارش گردد دوازدهم

ــایی، نحــوه  سیزدهم ــایی، روشــهاي پای تعریــف پای
محاسبه ضریب پایایی

روش محاسبه پایایی در نمونه ذکر شـده  
.محاسبه و موارد دیگر نیز طرح شود

از دانشجویان خواسته شود نحـوه محاسـبه   
پایایی را در چند کار پژوهشی مورد بررسی 

.قرار دهند
هدفهاي ارزشیابی، تعریف ارزشیابی ، انواع چهاردهم

ارزشیابی
موارد و رئوس درس در کالس به بحـث  

گذاشته شـود و نمونـه هـایی از    و گفتگو 
.انواع ارزشیابی بررسی گردد

از دانشجویان خواسته شود در یک جـدول  
ــیابی را   ــا و شــباهتهاي ارزش ــواع، تفاوته ان

.ترسیم نمایند
ــاحبه،   پانزدهم ــت، مص ــاهده موقعی ــهاي مش روش

نظرخواهی
روشهاي ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفته و محاسب و معایـب هریـک   

.مورد نقد و بررسی قرار گیرد

از دانشجویان خواسته شود در یـک نمونـه   
نفري روشهاي 5عملی و در جامعه کوچک 

.این جلسه را اجرا و گزارشی ارائه دهند
آزمونهاي ارزیابی عملکـرد آموزشـی، خـود    شانزدهم

سنجی، ارزیابی همکاران
رئوس مطرح در این جلسه مورد بحث و 

محاسن و معایب هـر  گفتگو قرار گیرد و 
.یک طرح و نقد و ارزیابی گردد

ــیابی    ــود ارزش ــته ش ــجویان خواس از دانش
پیشــرفت تحصــیلی را در طرحــی جــامع و 
بطور یکپارچه در قالب یک کـار پژوهشـی   
طی یک هفته تـا زمـان برگـزاري آزمـون     

.پایان ترم ارائه نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
عملی پیشنهاد میشود که به صورت حل مسئله و پروژه اي انجام شود و بیشـتر مفـاهیم بـه صـورت     این درس به دلیل ماهیت 

.تحلیلی و با ارائه نمونه هاي مشابه تدریس شود
منابع آموزشی. 4

: منبع اصلی
.روشهاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران

:منبع فرعی
.عباس بازرگان، ناشر سمتارزشیابی آموزشی، دکتر

.دانشگاه پیام نور: روشهاي ارزشیابی آموزشی، دکتر علیرضا کیامنش، ناشر
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
.نمره ارزیابی کارعملی که در جلسه آخر براي دانشجویان تعیین گردیده است6

نمره آزمون کتبی14: ارزشیابی پایانی
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»در آموزشکاربرد هنر «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

معلمان باید با -از این رو دانشجو. کاربرد هنر در آموزش به حوزه پیوند بین نظریه و عمل در برنامه درسی هنر می پردازد
حوزه هاي کاربردي هنر آشنا شده و  بتوانند به صورت عملیاتی، فرصت هاي یادگیري هنر را کسب کنند تا بتوانند در حوزه

این درس توجه دانشجویان به برنامه . آموزش به دانش آموزان مدارس به عنوان معلمانی توانمند در حوزه هنر ایفاي نقش کنند
.  درسی هنر به صورت  تلفیقی جلب کرده و تجارب نوین هنر را به آنها معرفی می کند

مشخصات درس
تربیتی: نوع درس
واحد عملی1:  تعداد واحد
ساعت 32:  زمان درس

-: پیشنیاز

کاربرد هنر در آموزش:  نام درس

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

.مفهوم هنر و رابطه آن با مفهوم سواد را شناسایی کند-
.ابعاد چهارگانه هنر در آموزش را به روشنی درك کند-
.دروس را درك کرده و بکار بگیردرابطه هنر و تلفیق با سایر -
.برنامه درسی و آموزش هنر را در نگاه جهانی به همراه تجارب نوآورانه بشناسد- :شایستگی اساسی

CK -کدهاي
2-1و 1-1
PCK -کدهاي
3-1 ،3-2 ،3-3 ،3-4

3سطح2سطح1سطح هامالك
به خلق اثر هنري تولید هنري 

ساده با استفاده از الگو 
. بپردازد

به خلق اثر هنري 
.متفاوت از الگو بپردازد

آثار هنري جدیدي بدون 
استفاده از الگو و منحصر 

.به فرد تولید کند
به مشاهده آثار تاربخی تاریخ هنري

پیرامون خود واکنش 
.نشان بدهد

نسبت به آثار تاریخی و 
رابطه هنر و فرهنگ

.حس مثبتی داشته باشد

رابطه هنر و فرهنگ و 
تاریخ را به درستی درك 
کرده و به تحلیل عمیق 

.بپردازد
حساسیت بصري نقد هنري 

نسبت به پدیده هاي 
. هنري داشته باشد

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر 
در آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك 

کند

هاي ها و کیفیتویژگی
پیچیده و ظریف مستتر در 
آثار هنري و محیط 
پیرامون خود را درك کرده 

. و تفسیر و نقد کند
زیبایی 

شناسی 
در گفتگوي دائمی 
دربارة ماهیت هنر 

. شرکت کند

هاي بر اساس مالك
دقیق به قضاوت دربارة 

.هنر  بپردازد

هاي دقیق بر اساس مالك
نر  و  به قضاوت دربارة ه

.بپردازددفاع از آن
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
کلیات و اهمیت کاربرد هنر در آموزش -فصل اول

هنر و بازاندیشی مفهوم سواد -
پیامدهاي تربیت هنري-
هنر و تربیت چندفرهنگی-

:تکلیف یادگیري
. دانشجویان به شرح پیامدهاي تربیت هنري در تعلیم و تربیت بپردازند

تولید آثار هنري -فصل دوم
. آموزان یاري رساندگرایی مورد نیاز براي عملکرد هنري با کیفیت باال به دانشها و توسعۀ تخیلبراي کسب مهارت-
. هایی براي توسعه تخیل گرایی آنها فراهم شودرا 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 -

ابزارهایی که تولید هنري را رشد و شکل می دهد، را می همچنین  سوژه ها، موضوعات درسی، نهادها و سایر . 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

ساسات مختلف خود را در یک شکل تجسمی از طریق دستیابی به راه هاي دانشجویان می توانند افکار، ارزش ها و اح-
. 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 دانشجویان باید لذت ناشی از خلق آثار تجسمی را تجربه کنند و فرصت کسب مهارت-

.بخش را داشته باشندتجربۀ لذت
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

تاریخ هنري-فصل سوم
دانشجویان بر . که هنر در آن پدید آمده، می پردازنددر برنامۀ تربیت هنري دانشجویان به درك زمینۀ تاریخی و فرهنگی

آن را به صورت کاربردي مورد توجه قرار می اساس آثار مختلف تاریخی، هنري، فرهنگی به حوزه تاریخ هنر ایران آگاهی یافته و 
.دهند

مثل تاریخ تولد و مرگ، سوابق و تجارب اولیه، اطالعـات در مـورد آثـار هنـري     : اطالعات واقعی در مورد هنرمندان-
. مثل توصیف فیزیکی، موضوعی و شرایط
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...) رنـگ، فضـا و  (ثر هنـري  ، یعنی توصیف کردن و تحلیل کردن حلقه هاي ارتباطی در یک اتحلیل 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
شامل اطالعاتی دربارة وسایل و مواد مورد استفاده، ابزارها و روش هاي به کار برده شـده و تغییـرات   : تحلیل اثر هنري-

. اثر هنري که ناشی از گذر زمان یا سایر تأثیرهاي محیطی استحاصله در
یعنی بررسی ارتباط میان آثار هنري و محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی و شـناخت   : )بستر(روابط مربوط به زمینه -

.تأثیر آن بر آثار مورد نظر

: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-

. دبه صورت پوشه کار ارائه شو-
نقد هنري-فصل چهارم

نگریستن شکلی از پیشرفت شناختی . هاي هنري را بیاموزنددانشجویان باید چگونگی دیدن و صحبت کردن دربارة کیفیت-
. بنابراین دانشجویان با نگاهی متفاوت به آثار و پدیده هاي هنري می نگرند و تکنیک هاي نقد آثار هنري را می آموزند. است
شامل کاربرد زبان، نگارش متفکرانه و هوشمندانه و صحبت کردن درباره هنر است که از طریق آن فرد می نقادي هنري -

.تواند به نحوي بهتر و پربارتر نقش و جایگاه هنر را در فرهنگ و جامعه درك کند و براي آن ارزش قائل شود
: دانشجویان مراحل چهارگانه نقادي هنري را باید بیاموزند-
رچه مرحله توصیف بر ابعادي تأکید دارد که ما از طریق آنها به درك کلی امور می رسیم اما می تواند بحث اگ: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. دمربع ببینند ولی فرد دیگر آن را چند ضلعی ببین

اگرچه تحلیل یک مبناي ادراکی دارد اما از مرحله توصیف یک گام فراتر می رود و فراگیر را وادار می کند تا :تحلیل.2
فراگیر باید بتواند بین تقارن و نامتقارن تفاوت قائل شود، رسانه هاي هنري را . ساختار یا ترکیب یک اثر هنري را تحلیل کند

آیا دانشجویان می توانند از زبان طراحی استفاده کنند یا خیر؟. حساس باشدتشخیص دهند، نسبت به کیفیت هاي رنگ و خط 
در مرحله تفسیر، دانشجویان به سطوح تخیلی تر قدم می گذارد و از او خواسته می شود تا درباره معناي مستتر در :تفسیر.3

خواسته می شود تا بین ساختار موجود در براي انجام این کار از دانشجو. اثر هنري و یا هدف موجود در ذهن هنرمند تأمل کند
در این مرحله درباره اثر هنري سوال هاي . اثر هنري و جهتی که هنرمند فراگیر را به آن سمت می کشاند، ارتباط برقرار کند

.مختلفی مطرح می شود و ویژگی آنها، این است که سواالت باز هستند و پاسخ درست یا غلط ندارند



۱۱۸

این قضاوت نتیجه اي است که بیانگر موفقیت یا شکست اثر . نقد به طور طبیعی با قضاوت خاتمه می یابدفرایند :قضاوت.4
قضاوت هاي شکل گرفته در این حالت به بحث گذاشته . هنري است و جایگاه آن در مقایسه با سایرآثار هنري نشان می دهد

. ه معلمان دوره ابتدایینمی شوند زیرا این وظیفه نقادان و خبرگان حرفه اي تر است ن
تکلیف عملکردي

هاي پیچیده و ظریف مستتر حساسیت بصري باید در دانشجویان پرورش یابد تا به اتکاي آن بتوانند خصوصیات و کیفیت-
.در آثار هنري و محیط پیرامون خود را درك و توصیف کنند

. ملی بکار بگیرندجلسه در مورد یک اثر هنري 4مراحل چهارگانه نقد هنري را در طول -
. به صورت پوشه کار ارائه شود-

زیبایی شناسی -فصل پنجم
. کنندهایی است که هنرها  ایجاد میهدف دیگر تربیت هنري مربوط به ارزش-
توجه دانشجویان به فرایند آفرینش هنرمندانه، پدیده هنري، تفسیر و شناخت، ارزشـیابی انتقـادي،  زمینـه فرهنگـی و     -

. اجتماعی آن معطوف شود
زیبایی شناسی به دانشجویان یاد می دهد که به طور فلسفی بیندیشند، پرسش ها و پاسخ هـاي ممکـن کـه بـه طـور      -

. سی تاریخی هنر به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهندطبیعی در مسیر ساختن، نقادي و برر

: تکلیف عملکردي
.دانشجویان باید  گفتگوي دائمی دربارة ماهیت هنر شرکت کنند-
. براساس مالك هاي زیباشناسانه به قضاوت دربارة هنر و دفاع از آن بپردازند-

هنر و برنامه درسی تلفیقی-فصل ششم
برنامۀ درسی . شودهاي درسی هنري و غیرهنري تلفیق میاین دیدگاه به آن برنامۀ درسی هنر اشاره دارد که با دیگر برنامه

: شودتلفیقی هنر عموماً در یکی از چهار نوع ساختار برنامۀ درسی سازماندهی می
یا فرهنگی خاص را بشناسند؛ مثل مطالعۀ شود تا به فراگیران کمک کند تا دورة خاص تاریخی گاهی از هنر استفاده می-

. هاي ماتئو برادي، و یا موسیقی و معماري آن دوره و طرز پوشش افراد طبقات اجتماعیجنگ داخلی در کنار عکس
مانند . ها میان هنرها را بشناسندها و تفاوتشود تا شباهتدومین شکل تلفیق حالتی است که در آن به فراگیران کمک می-

. ناي ریتم در موسیقی با معناي ریتم در هنرهاي تجسمیتفاوت مع
. ها قابل شناسایی استسومین شکل تلفیق، شناسایی ایدة اصلی است که در هنر در دست انجام و یا در دیگر حوزه-
کنند اي را تعریف یا بیانتوان از دانشجویان خواست که مسئلهمی. مسئله استچهارمین نوع تلفیق مربوط به تمرین حل-

آموزان دبیرستانی خواسته شود که براي هاي مختلف است؛ مثالَ اگر از دانشکه مستلزم در نظر گرفتن دیسیپلین
هاي فیزیکی مواد ها باید مالحظات طراحی، رشد کودك، ویژگیدبستانی یک بازي طراحی کنند، آنآموزان پیشدانش

این امر را می توان به صورت عملی با دانشجویان . ر نظر بگیرندشناسی را دآموزشی، ترکیب این موارد و مسائل زیبا
.تمرین کرد

: تکلیف عملکردي
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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

. به صورت پوشه کار ارائه شود-
تجارب نوآورانه آموزش هنر-فصل هفتم

در این فصل دانشجویان با تجارب بین المللی در حوزه آموزش هنر آشنا می شوند و کاربرد هنر در آموزش را به صورت -
. واقعی درك می کنند

همچنین برخی مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر به صورت الکترونیکی و کتابخانه اي به دانشجویان معرفی می شود -
. د عالقه خود به کسب دانش و مهارت هاي حرفه اي بپردازندتا در حوزه هاي هنري مور

: برنامه هاي آموزش هنر عبارتند از
کنفرانس جهانی آموزش هنر -
) TETAC(پروژه تتاك -
پروژه رامبرانت        -
آشنایی با مجامع تخصصی، سایت هاي اینترنتی و نشریات آموزش هنر -

تکلیف عملکردي
سایت ها و منابع الکترونیکی به معرفی فعالیت هاي مجامع بین المللی در حوزه آموزش هنر دانشجویان با مراجعه به -

.بپردازند
. نمونه کارهاي هنري مختلف در حوزه آموزش هنر به دانش آموزان را جستجو و معرفی کنند-

. به صورت پوشه کار ارائه شود-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

.مستقیم در تدریس مفاهیم  و کلیات با استفاده از ابزارهاي رایانه اي مناسباستفاده از راهبرد -
. شیوه هاي تدریس مشارکتی و گروهی، بازدید از مراکز هنري و موزه ها و گالري ها، روش ایفاي نقش-
. سیراهبرد غیر مستقیم براي طراحی فرصت هاي یادگیري بر اساس ابعاد نقد هنري، تاریخ هنري و زیبایی شنا-

منابع آموزشی.5
شود، عبارتند ازبراي استفاده در این درس پیشنهاد می1398منابعی که تا پایان سال 

منبع اصلی-
: براي بخش نظري

. سمت: برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران).  1393(مهرمحمدي، محمود؛ کیان، مرجان -
: براي بخش عملی

. سایر منابع آموزشی معتبر که شیوه هاي تولید محصوالت هنري را آموزش داده اند-
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: منابع فرعی-
:مجامع معتبر بین المللی مرتبط با آموزش هنر مانند

- National Art Education Association
- Getty Institute for Education in Art
- International Society for Education through Art

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 6=  آزمون پایان ترم: ارزشیابی پایانی-
نمره 8= ارزیابی پوشه کار بر اساس تولیدهنري، تاریخ هنري، نقد هنري -
مرتبط با ... اطالع رسانی توسط دانشجویان در طول ترم مانند معرفی کتاب، سایت، اخبار، گزارش هاي علمی، همایش ها و -

نمره3= آموزش هنر
نمره 3=  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 طرف دیگر . اندیشه و ارتباط: رابطه زبان و تربیت، ریشه در وجوه مشترك آنها دارد
اندیشه، از یک سو، محور تربیت و عمل تربیتی است، و از سـوي  . تربیت، به ویژه به معناي متعالی آن بر اندیشه استوار می گردد

این رابطه و پیوستگی چنان است، که برخی از فیلسوفان و دانشمندان، اندیشه و . اي ناگسستنی دارندبطهدیگر، زبان و اندیشه، را
. زبان را یکی دانسته اند

ارتبـاط، موضـوعی   . ارتباط جنبه عینی و قابل مشاهده رابطه زبان و تربیـت  اسـت  . ارتباط، محور دیگر رابطه تربیت و زبان است
بان است؛ به طوري که، برخی از زبان شناسان، ارتباط را مهم ترین کارکرد زبان دانسته اند؛ و تربیـت  مهم در مباحث مربوط به ز

بخش مهمی از ارتباط . نیز، فرایندي ارتباطی است، و بدون برقراري ارتباط، میان مربی و تربیت شونده، تربیت، ممکن نمی گردد
آیا زبان و ارتباط از طریق زبان، می تواند اهداف تربیت را محقـق سـازد؟   . گیردآموزشی از طریق ارتباط کالمی شکل می/تربیتی

چه مالحظات و چه محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد؟ با شناخت ویژگی هـاي زبـان و چگـونگی بـه کـارگیري زبـان و       
آموزشـی  /الیـت تربیتـی  آموزش ضمن جستجوي پاسخ این پرسش هـا، امکـان فع  /برقراري ارتباط زبانی مناسب در فرایند تربیت

.شودموثرتري براي معلمان فراهم می
مشخصات درس

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

ندارد: پیشنیاز

کاربرد زبان در تربیت:نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
آموزش، /هاي ارتباطی در تربیتها و فعالیتدر  ابعاد مختلف حیطه) کالمی(با توجه به انواع ارتباط زبانی-1

آموزشی یک معلم به حضور و  نقش زبان در ابعاد /رابطه زبان و تربیت را بفهمد و با توجه به وظایف تربیتی
. آگاه و حساس شود) تعلیم و تربیت(آموزش /مختلف تربیت

.آفرین بفهمدواع ویژگی هاي زبان را بشناسد و زبان را به عنوان یک مجموعه زنده و نقشان-2
آموزش /زبان را در ابعاد مختلف تربیت) هايویژگی(هاي حضور و نقشبر اساس ویژگی هاي زبان، مصداق-3

. و بافت هاي مختلف نظام آموزش و پرورش شناسایی کند
هاي هاي زبان، محدودیتعمیق از مفهوم تربیت و با توجه به ویژگیاز طریق بازشناسی و درك و فهم-4

.کاربرد زبان در تربیت را بشناسد
.شناختی زبان و واژگان آموزش از طریق زبان و واژگان آشنا را اجرا کندهاي معنیبا توجه به ویژگی-5

:شایستگی اساسی
CK-کدهاي
2- 1و 1-1
PCK-کدهاي

3-1 ،3 -2 ،3 -3 ،3-4
3سطح2سطح1سطح مالك

رابطه زبان و 
تربیت

انواع ارتباط و رخدادهاي 
) کالمی(ارتباطی زبانی

آموزش را /در تربیت
.بشناسد

با توجـه بـه انـواع ارتبـاط     
آمـوزش و  /زبانی در تربیت

هــــاي نیــــز فعالیــــت 
آموزشی یک معلـم،  /تربیتی

هـــاي حضـــور و  مصـــداق
آفرینی زبـان در ابعـاد   نقش

آموزش و در  /مختلف تربیت
ــاط  ــواع ارتبــ ــاي انــ هــ

ــی ــی /تربیت ــی معرف آموزش

آثار مثبت و منفـی انـواع   
ــاط   ــان در ارتب ــاربرد زب ک

ــی ــی را /تربیتــ آموزشــ
جستجو کنـد و برخـی از   

.آنها را معرفی کند
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.کند

هاي زبان از انواع ویژگیشناخت کلی زبان
آوا تا معنا را بـه صـورت   

. کلی بشناسد

ــک   ــوان ی ــه عن ــان را ب زب
آفرین مجموعه زنده و نقش
ــت ــواع فعالیـ ــاي در انـ هـ

ارتباطی، به ویژه در فراینـد  
.تربیت بفهمد

هـاي زبـان در   آثار ویژگی
ــاط   ــواع ارتبـــــ انـــــ

ــی ــی را /تربیتــ آموزشــ
.مشاهده و گزارش کند

شناخت جزئی تر 
زبان

هاي زبان را انواع ویژگی
ــا و در   ــا معنــ از آوا تــ
ــف   ــدهاي مختلــ واحــ

ــان ــتن (زب ــا م ) از واژه ت
.بشناسد

هـــاي حضـــور و مصـــداق
) هـاي ویژگـی (آفرینینقش

ــوزش  ــان را در آمـــ زبـــ
و در آمـوزش  ) فارسی(زبان

آمـــوزش از (دروس دیگـــر
.بشناسد)طریق زبان

بر اساس شناخت ویژگـی  
هاي زبان، تغییـرات الزم  

در نمونه اي از تدریس را 
خود نمایش دهد و درباره 
ــدون    ــدریس ب ــاوت ت تف

هاي زبان توجه به ویژگی
و با توجـه بـه آن بحـث    

.کند
شناخت 

هاي محدودیت
کاربرد زبان

ــق بازشناســی و   از طری
ــق از   ــم عمی درك و فه
مفهوم تربیـت، الزامـات   

آموزش و ارتبـاط  /تربیت
آموزشــــی را /تربیتــــی

.بشناسد

ــات  ــاس الزامــ ــر اســ بــ
ــت ــاط /تربی ــوزش و ارتب آم
آموزشی و با توجـه  /تربیتی

ــی  ــه ویژگ ــان،  ب ــاي زب ه
هاي کاربرد زبان محدودیت

را در تحقــق اهــداف کلــی 
. آموزش بشناسد/تربیت

هاي با توجه به محدودیت
ــق   ــان در تحق ــاربرد زب ک
بخشیدن به اهداف کلـی  

آموزش، درباره آثار /ربیتت
کاربرد بـدون محـدودیت   

آمــوزش /زبــان در تربیــت
. بحث کند

آموزش
از طریق 

) واژگان(زبان
آشنا

هـاي  با توجه به ویژگـی 
ــی ــان،  معن ــناختی زب ش

اهمیـــت و چگـــونگی  
کاربرد زبـان آشـنا را در   

ــت ــوزش/تربی دروس (آم
.بفهمد) مختلف

هـاي  بـا توجـه بـه ویژگـی    
شـــناختی زبـــان و معنـــی

واژگان، آمـوزش از طریـق   
هـــــاي آشـــــنا را در واژه

سوادآموزي به ویژه آموزش 
.واژگان اجرا کند

هـاي  با توجه بـه ویژگـی  
ــی ــان و  معن ــناختی زب ش

واژگان، آموزش از طریق 
ــنا را در واژه هــــاي آشــ

آموزش دروس دیگر اجرا 
.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
نوبت 
تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسموضوعبحث

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

مطالعه منابع مربـوط بـه   -
ضرورت آگـاهی معلمـان از   
رابطــه زبــان و تربیــت و   

ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ
آفرینی آن در تربیتنقش

کـاربرد  هـاي حضـور و   مصداق-
زبان در کار یـک معلـم را بیـان    

.کند
آثار مثبت و منفی انواع کـاربرد  -

آموزشـی  / زبان در ارتباط تربیتی
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ــی ــان و  ویژگـ ــاي زبـ هـ
آفرینی آن در تربیتنقش

ارتبــاط و مفــاهیم اصــلی -
ارتباط

هـــاي  برقـــراري  روش-
ارتباط و ارتباط موثر

انواع ارتبـاط و  شناسایی -
رخدادهاي ارتبـاطی زبـانی   

آموزش/ در تربیت) کالمی(
/ هـاي تربیتـی  و نیز فعالیت

آموزشی یک معلم، 

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

را جستجو کند و برخی از آنهـا را  
.گزارش کند

سوم
و چهارم

شناخت کلی 
زبان

ــابع- ــا)7:(منـ و )9(یـ
)10(
هاي زبـان از  انواع ویژگی-

آوا تا معنا به صورت کلی
عنـوان  معرفـی زبـان بـه   -

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 
......

ــث    ــابع و مباح ــه من مطالع
ــواع   ــه ان ــوط ب ــري مرب نظ

هاي زبـان از آوا تـا   ویژگی
معنا 

زبان را بـه عنـوان یـک    -
آفرین مجموعه زنده و نقش
ــت ــواع فعالیـ ــاي در انـ هـ

ارتبــاطی فراینــد تربیــت   
.بفهمد

هـــاي معرفـــی مصـــداق-
آفرینی زبـان  حضور و نقش

در انواع ارتباط، به ویـژه در  
یـز  آموزش و ن/فرایند تربیت

هاي ارتبـاطی یـک   فعالیت
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

-اشناسیآو
واجشناسی

)14(و ) 7:(منابع-
ــواع ویژگـــی - هـــايانـ

ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ
واحدهاي مختلف زبان 

): آواشناسی(آواهاي زبان -

مطالعه منابع معرفی شـده  -
:و یادگیري موارد زیر

هـــايانـــواع ویژگـــی -
ــی ــان را در آواجشناسـ زبـ

واحدهاي مختلف زبان 

بـــا تغییـــر دادن برخـــی از   -
هاي آواجشناسی زبـان در  ویژگی

جریان برقراري ارتبـاط کالمـی،   
تغییر نتـایج ارتبـاط را مشـاهده،    

.تحلیل و گزارش کند



۱۲۴

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

): آواشناسـی (آواهاي زبـان  
همخوانشناسی و واکـداري  
ــی و  ــاهی و واجراه و واجگ

.....شناسی و واکه
نظــــام آوایــــی زبــــان -
واج و ): واجشناســــــــی(

و واجگونــه و زوج کمینــه  
ــا و   ــآرایی و هجـــ واجـــ

همبرتولیدي
شناخت جزئی ششم

نقش : زبان
-آواشناسی

واجشناسی
در سواد آموزي و 

آموزش 

و ) 14(و ) 7:(منـــابع-
)17(و ) 15(
ماهیــت ســوادآموزي و  -

ــوزش   ــونگی آمـــ چگـــ
هاي زبانیمهارت

هــاي حضــور و مصــداق-
) هـاي ویژگی(آفرینی نقش

ــی ــان در آواجشناســ زبــ
ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

طریق زبان
آگـــــاهی فرازبـــــانی  -

واجشناختی و کاربرد آن در 
آموزش، به ویژه خوانـدن و  

نوشتن 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
-مربوط به بحث آواشناسی

واجشناسی 
مطالعه مباحث مربوط به -

ســـوادآموزي و آمـــوزش  
هاي زبانیمهارت

ــایی و معرفــــی - شناســ
هـــاي حضـــور و مصـــداق

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــی ــاآواجشناســ ن در زبــ

آموزش مهارتهاي چهارگانه 
و در ) زبـان فارسـی  (زبانی 

ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ
) آموزش از طریق زبان(

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــان و  ــی زبـ ــاهی آواجشناسـ آگـ

ــانی واجشــناختی ــرات فرازب ، تغیی
اي از تــدریس الزم را در نمونــه

خود نمایش دهد و درباره تفـاوت  
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

جشناسـی زبـان و   هاي آواویژگی
.با توجه به آنها بحث کند

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 

آواجشناسی زبان در ) هايویژگی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

)زبان فارسی(

شناخت جزئی هفتم
صرف؛: زبان

نقش صرف در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
هاي صـرفی  انواع ویژگی-

زبان در واحدهاي مختلـف  
ســــــازي، واژه: زبــــــان

هــاي شناســی، راهریشــه
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

...وامگیري و 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

صرفی زبـان در واحـدهاي   
سـازي،  واژه: مختلف زبـان 

هـــاي شناســی، راه ریشــه 
ــداع و واژه ــازي، ابـــ ســـ

ــري،  ــیوامگی / تکواژشناس
صرف، تکواژ، تکواژگونـه و  

...

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
هی فرازبـانی  صرفی زبـان و آگـا  

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
.توجه به آنها بحث کند

هاي شناسایی و معرفی مصداق-
آفرینــــی حضــــور و نقــــش 
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ــی- ــرف، / تکواژشناسـ صـ
...تکواژ، تکواژگونه و 

ــافتن - ــتجو  و ی روش جس
هـاي  هـاي ویژگـی  مصداق

ــان در  ــرفی زب ــوزش ص آم
مهارتهاي چهارگانه زبـانی  

آموزش و در ) زبان فارسی(
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان
آگاهی فرازبانی صـرفی را  -

بشناســد و کــاربردش را در 
.خواندن و نوشتن بداند

هـاي صـرفی   انواع ویژگـی 
ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ
: مختلــف زبــان بشناســد  

شناســی، ســازي، ریشــهواژه
سازي، ابـداع و  راههاي واژه
...وامگیري و 
صرف، تکواژ، / تکواژشناسی
...تکواژگونه و 

هـــاي حضـــور و مصـــداق
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

آمـوزش  صرفی زبـان را در  
مهارتهاي چهارگانـه زبـانی   

و در آموزش ) زبان فارسی(
آمــوزش از (دروس دیگــر 

.بشناسد) طریق زبان
آگاهی فرازبـانی صـرفی را   
ــاربردش را در  بشناســد و ک

.خواندن و نوشتن بداند

صــرفی زبــان در ) هــايویژگــی(
آموزش مهارتهاي چهارگانه زبانی 

) فارسیزبان(
کاربرد آگاهی فرازبـانی صـرفی   -

در خوانـــدن و نوشـــتن خـــود و 
گزارش نتیجه اقدام

شناخت جزئی هشتم
: زبان

شناخت جزئی 
نحو؛: زبان

نقش نحو در 
سوادآموزي و 

آموزش به طور 
کلی

و ) 15(و ) 7:(منـــابع-
)17(
هـاي نحـوي   انواع ویژگی-

در واحدهاي مختلف زبان 
ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
ــوزش   ــان در آم ــوي زب نح
مهارتهاي چهارگانه زبـانی  

و در آموزش ) زبان فارسی(
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

) طریق زبان
آگاهی فرازبانی نحـوي و  -

ــاربردآن در درك  کـــــــ
خوانداري و در نوشتن 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 
واحدهاي مختلف نحوي در 

زبان
هـاي نحـوي   انواع ویژگی-

ــدهاي   ــان را در واحــ زبــ
.مختلف زبان بشناسد

آگاهی فرازبانی نحـوي را  -
ــاربردش را در  بشناســد و ک
درك خوانداري و در نوشتن 

.بداند
هـایی از حضـور و   مصداق-

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
نحوي زبـان را در آمـوزش   

هاي چهارگانه زبانی مهارت
و در آموزش ) ارسیزبان ف(

آمــوزش از (دروس دیگــر 

بر اسـاس شـناخت ویژگیهـاي    -
نحوي زبـان و آگـاهی فرازبـانی    
نحوي، تغییرات الزم را در نمونـه  
اي از تدریس خود نمایش دهد و 
درباره تفاوت تدریس بدون توجه 

هاي نحوي زبـان و بـا   به ویژگی
. توجه به آنها بحث کند

کاربرد آگاهی فرازبـانی نحـوي   -
در خواندن متـون درسـی خـود و    
هنگام نوشتن نوشته هاي خود و 

و تحلیل و گزارش نتیجه اقدام
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ــان ــق زب شناســایی و ) طری
.معرفی کند

شناخت جزئی نهم و دهم
: زبان

معناشناسی

و نقش 
هاي ویژگی

معناشناختی زبان 
در 

آموزش/تربیت

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)2(و ) 6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

ــان در   ــی زبــ معناشناســ
ــان؛  ــف زب واحــدهاي مختل
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   
روابط معنـایی و همـآیی و   

.......
هــاي حضـــور و  مصــداق 

) هـاي ویژگی(آفرینی نقش
ــان را در   ــی زبـ معناشناسـ

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
زبــان  (چهارگانــه زبــانی  

و در آمــــوزش ) فارســــی
ــر  ــوزش از (دروس دیگ آم

)طریق زبان
ــانی   ــاهی فرازبــــ آگــــ

ــاربرد آن    ــناختی و ک معناش
در خواندن و نوشتن 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــدهاي  ــناختی در واح معناش
مختلــف زبــان؛ از جملــه   
ــه  ــوط بــ مطالــــب مربــ
ــات   ــی، مختصـ معناشناسـ
معنایی، نقشـهاي معنـایی،   
روابط معنایی، چند معنـایی  

.......و همآیی و 
ــاي حضــور و مصــداق- ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــان را در  ــناختی زبـ معناشـ

ــارت ــوزش مهـ ــاي آمـ هـ
ــانی ــه زبـ ــان (چهارگانـ زبـ

)فارسی
ــاي حضــور و مصــداق- ه

) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش
ــان در   ــناختی زبــ معناشــ
ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ

را ) آموزش از طریق زبـان (
.معرفی کند

آگاهی فرازبانی معناشناختی 
اربردش را در را بشناسد و ک

.خواندن و نوشتن بداند

هـاي  بر اساس شناخت ویژگـی -
ــاهی  ــان و آگـ ــناختی زبـ معناشـ
فرازبانی معنایی، تغییـرات الزم را  
ــدریس خــود    ــه اي از ت در نمون
ــاوت   ــاره تف ــد و درب ــایش ده نم
ــه    ــه بـ ــدون توجـ ــدریس بـ تـ

هـاي معنـایی زبـان و بـا     ویژگی
.توجه به آنها بحث کند

مثـل  در متون درسی مختلـف  -
علوم تجربی، معناهـاي ممکنـی   
که از جمله ها ممکـن اسـت بـه    
ذهـن کودکــان دبســتانی متبــادر  
شود را مشاهده و ضمن گـزارش  

. درباره آنها بحث کند
هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -

مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... ی و اجتماعی و ریاضـ 
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود

شناخت جزئی یازدهم
: زبان

کاربردشناسی و 
گفتمانشناسی

ــابع- و ) 5(و ) 8:(منــ
)6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان در   ــی زبـ گفتمانشناسـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

کاربردشناســـی و بافـــت و 
ادب گفتهـا و ارجاع و کنش

...و 

مطالعه منـابع و مطالـب   -
اي هانواع ویژگیمربوط به 

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس
ــان   ــف زب ــدهاي مختل واح

ــد ــی و : بشناس کاربردشناس
بافت و ارجاع و کنشـگفتها  

...و ادب و 
و نیز مطالعه منابع دربـاره  -

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
شناسـی  کاربردشناسی و گفتمـان 

ــانی   ــاهی فرازبــ ــان و آگــ زبــ
شناسـی،  کاربردشناسی و گفتمـان 

ــه  ــرات الزم را در نمون اي از تغیی
تدریس خود نمایش دهد و درباره 

توجـه بـه   تفاوت تـدریس بـدون  
هــاي کاربردشناســی و  ویژگــی
شناسی زبان و با توجه به گفتمان
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ــان - ــل گفتمـــ / تحلیـــ
گفتمانشناســـی و تعبیـــر و 
ــجام و   ــتنباط و انســ اســ

دیالوگ / پیوستگی و گفتگو
و اصول همیاري گرایس و 

پسازمینه و پیشازمینه
ــانی  - ــاهی فرازبـــ آگـــ

کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناســی را و کــاربرد 

آن در خواندن و نوشتن 

ــل  تحلیــــــــــــــــــ
شناسـی و  گفتمـان /گفتمان

تعبیر و استنباط و انسجام و 
دیالوگ / پیوستگی و گفتگو

و اصول همیاري گرایس و 
پیشازمینهپسازمینه و 

ــداق- ــور و  مص ــاي حض ه
) هـاي ویژگـی (آفرینی نقش

کاربردشناســــــــــــی و 
ــان را در   ــی زب گفتمانشناس
آموزش مهارتهاي چهارگانه 

معرفی ) زبان فارسی(زبانی 
.کند

هـاي حضـور و   و مصداق-
هـاي  آفرینـی ویژگـی  نقش

ــناختی و  کاربردشـــــــــ
شناسـی زبـان را در   گفتمان

ــر  ــوزش دروس دیگــ آمــ
.بشناسد

زبــــــانی آگـــــاهی فرا -
کاربردشناســــــــــــی و 
گفتمانشناسی را بشناسـد و  
ــدن و  کــاربردش را در خوان

.نوشتن بداند

.آنها بحث کند
هــاي آمـوزان پایــه فهـم دانــش -

مختلف را از معنی اصـطالحات و  
هاي به کـار رفتـه در متـون    واژه

درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  
بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  

ا این تکلیـف  .(ثبت و گزارش کند
.)سیزدهم انجام شودتا هفته 

شناخت جزئی دوازدهم
: زبان
شناسیگونه

و )13(و ) 8:(منـــابع-
)2(و ) 6(
ــواع ویژگـــی - هـــاي انـ

ــان در گونـــه شناســـی زبـ
ــان ــف زب : واحــدهاي مختل

تــاریخ و تحــول زبــان و   
خانواده و درخت و تطبیقـی  
و تاریخ و مفاهیم درزمـانی  

....و همزمانی و 
هـــاي زبـــان و گونـــه -

ــه  ــانی و گون ــایی زب جغرافی

ــابع و مطالــب - مطالعــه من
هاي انواع ویژگیمربوط به 

ــه ــان در گونـ ــی زبـ شناسـ
ــان  ــف زب ــدهاي مختل : واح

تــاریخ و تحــول زبــان و   
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 

ــاي   ــر اســاس شــناخت ویژگیه ب
ــه ــگون ــاهی  شناس ــان و آگ ی زب

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

هـاي  فهم دانـش آمـوزان پایـه   -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون  
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استانده و لهجه و گویش و 
دوزبانگی و دوزبانگونگی و 

....زبان آمیخته و 
هاي اجتماعی زبان و گونه-

شناسی زبـان  زبانی و جامعه
و سبکهاي زبـانی و اعتبـار   

هـاي  اجتماعی زبان و گونه
شغلی و سنی و جنسی و 

زبان و فرهنـگ و نسـبیت   
مقوالت فرهنگی و زبانی 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 سهآموزش مدر

ــانگونگ ــان و دوزبـ ی و زبـ
....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 
ــیتی و   ــاعی و جنسـ اجتمـ
جهانشناختی و ایدیولوژي و 

....حاکمیتی
ــداق- ــو مص ــاي حض ر و 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

درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  
بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  

این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند
.)تا هفته سیزدهم انجام شود

هـاي زبـانی و   میزان تنوع گونه-
مشکالت ناشی از آن را با توجـه  
به تجربه تحصیل خود به عنـوان  
دانش آموز و دانشجو، به صـورت  
مکتــوب و شــفاهی ارائــه کنــد و 

.باره آن بحث کنددر

شناخت سیزدهم
هاي محدودیت

کاربرد زبان

)1: (منابع-
محدودیت کـاربرد زبـان   -

محدودیت ناشی : در تربیت
از ویژگی تربیت

محدودیت کـاربرد زبـان   -
محدودیت ناشی : در تربیت

از ویژگی هاي زبان
بیان تجربه هاي مـدرس  -

هـایی کـه در   از محدودیت
تدریس خود از طریق کالم 
و کتاب داشته است؛ در چه 

مطالعه منـابع مربـوط بـه    -
درس

الزامات ناشـی از مفهـوم   -
.تربیت را معرفی کند

ــوم    - ــه مفه ــه ب ــا توج ب
ــتتر ــد و /بی ــوزش بگوی آم

بنویسد که چه نوع اهـداف  
توان آموزشی را نمی/تربیتی

.به صورت کالمی آموخت
ــناخت   - ــه ش ــه ب ــا توج ب

ویژگـــی هـــاي زبـــان،   

هـاي  فهم دانش آمـوزان پایـه  -
مختلف را از معنی اصـطالحات و  
واژه هاي به کار رفتـه در متـون   
درسی آنان از جمله کتاب دینـی؛  

بپرسـد،  ... اجتماعی و ریاضـی و  
این تکلیـف  .( ثبت و گزارش کند

.)تا هفته سیزدهم انجام شود
با توجه به تجربه هاي خود بـه  -

عنوان یادگیرنده، بنویسد که چـه  
موضوعاتی را از طریـق کتـاب و   
کالم نتوانسـته اسـت بیـاموزد و    
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شرایطی نتوانسـته اسـت از   
طریـــق ســـخن، موجـــب 
یـــادگیري شـــاگردان یـــا 

.فرزندان خود شود

هاي کاربرد زبان محدودیت
.در تربیت را معرفی کند

چرا؟
در صورتی که تجربـه تـدریس  -

به هر شکلی داشـته اسـت بیـان    
کند که در چه شرایطی نتوانسـته  
اســت از طریــق ســخن، موجــب 

مکتـوب و  .(یادگیري شاگرد شـود 
)ارائه در کالس و بحث

آموزش از طریق چهاردهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-

هـــاي معرفـــی ویژگـــی-
واژگان پایه

هـاي معناشـناختی   ویژگی-
واژگان پایه

و چگــــونگی اهمیـــت -
/ 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    

ا بخواننـد، سـپس   آموزان بدهد ت
میزان فهـم آنـان را بسـنجد؛ در    
ــا   ــه بعــد در همــان مــتن ب مرحل
ــاب  ــاي کتـ ــتفاده از واژه هـ اسـ
ــایی را   ــه، واژه هـ ــان پایـ واژگـ
جایگزین کنـد، سـپس از دانـش    
ــد را  آمــوزان بخواهــد مــتن جدی
بخوانند و فهـم آنـان ارز معنـاي    

فراینـد و  . متن را مجددا بسـنجد 
نتیجه کـار را بـه صـورت کتبـی     

ارش کند و در کـالس دربـاره   گز
.آن بحث شود

آموزش از طریق پانزدهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-
هـاي  با توجـه بـه ویژگـی   

شناختی زبان، اهمیت معنی
ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

.بفهمد

هــاي بـا توجــه بـه ویژگــی  
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــوادآموزي   ــنا را در سـ آشـ

.بفهمد

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

هاي آشنا را آموزش از طریق واژه
.در سوادآموزي اجرا کند

آموزش از طریق شانزدهم
) واژگان(زبان 
آشنا

)2(و ) 6:(منابع-
هـاي  با توجـه بـه ویژگـی   

شناختی زبان، اهمیت معنی
ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ

هــاي بـا توجــه بـه ویژگــی  
شناختی زبان، اهمیـت  معنی

ــان   ــاربرد زب ــونگی ک و چگ
ــف  آشــنا را در دروس مختل

هـــاي بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی
شــناختی زبــان و واژگــان، معنــی

هاي آشنا را آموزش از طریق واژه
.در آموزش دروس دیگر اجرا کند
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آشــنا را در دروس مختلــف 
.بفهمد

.بفهمد

اهـداف اصـلی   مروري بـر جمع بنديهفدهم
درس

ــادگیري   ــداف ی ــق اه تحق
درس، مطابق با سطوح سه 

گانه

گزارشی مکتوب دربـاره تحقـق   -
اهــداف پــنج گانــه درس هــر    
دانشجو ارائه دهـد و بـه صـورت    

.گروهی بحث کنند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
آماده سازي درس ها در قالب اسالیدهاي آماده شده ویژه هر جلسه توسط مدرس؛-
موضوع اسالیدها شامل طرح درس، محتوا، معرفی منابع و پرسش و تمرین و در پایان جمع بندي و معرفی منابع درس جلسـه بعـد   -

. است
پرسش از دانشجویان درباره موضوع جلسه قبل و گفتگو درباره مطالعات انجام شده-
و در جلسـه  ) در پوشه کار قرار می دهنـد (خود را می نویسنددانشجویان و مدرسان درباره مطالب مورد مطالعه به طور مختصر فهم -

) انجام تکالیف توسط مدرس همچون دانشجو، ضروري است. (شوددقیقه صرف بیان فهم خود درباره مطالب مورد مطالعه می15بعد 
ارائه درس به صورت سخنرانی همراه با طرح پرسش و گفتگو یک سوم وقت کالس-
ارائه تمرین عملی و نیز پرسش درباره موضوع درس -
. در هر جلسه دانشجویان مصداق هاي عملی بحث را در محیط زندگی و محیط تحصیلی خود ارائه می کنند-
معرفی منابع اصلی و فرعی براي مطالعه ویژه هر جلسه توسط مدرس-
کالس توسط دانشجویانمطالعه منابع معرفی شده براي هر جلسه  قبل از حضور در -

:منابع آموزشی. 4
: منابع اصلی

زبـان، مسـاله اي معرفتـی و تربیتـی در آراء فیلسـوفان و مربیـان،       ). 1386. (دادرس، محمد و نقیـب زاده، میرعبدالحسـین  - 1
117-95، )3(3.اندیشه هاي نوین تربیتیفصلنامه

-33) 27(7،فصلنامه مطالعات برنامه درسیرسـی،  بندي چندگانه موضوعی واژگان پایه فاطبقه) 1391(دادرس محمد- 2
66.

، پژوهش در حیطه کودکان اسـتثنایی ، ، آگاهی واج شناختی چیست؟1385.سلیمانی زهرا, دستجردي کاظمی مهدي- 3
954-4،931، شماره 6سال 

: منابع فرعی
.انتشارات همشهري: ؛ تهرانشناسی کاربرديمعنی؛ 1382. ك, صفوي- 1
سروش: تهران. ارتباط شناسی1384. محسنیان راد، مهدي- 2
واژگـان پایـه فارسـی از    ). 1390(دستجردي کاظمی مهدي و منصوري زاده، محرم, دادرس محمد, نعمت زاده شهین- 3

مدرسه برهان: ، تهرانزبان کودکان ایرانی
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.سمت: حیدري، تهران، ترجمه نسرین )یک بررسی زبانشناختی(نگاهی به زبان، ) 1379. (یول، جرج- 4
5- Fillmore, L.W., & Snow, C. E. (2002). What teachers need to know about

language. Washington, DC: ERIC Clearinghouse of Languages and Linguistics.
6- Yule, G. 1996. The Study of Language. Cambridge, UK: Cambridge University
Press

.آگه. تهران. چاپ هشتم. شناسیزبان و تفکر؛ مجموعه مقاالت زبان) 1385(محمدرضا باطنی - 7

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
+ انجام تکالیف مطالعـه و جـز آن  : شاملنمره5به میزان ارزیابی حضور فعال دانشجو در کالس:ارزشیابی فرآیند-

هاي کالس از جمله طرح پرسش ؛ این نمـره بـر   رکت در بحثش+ هاي شفاهی مربوط به درس جلسه قبلپاسخ به پرسش
.بتدریج داده می شود) portfolio(اساس فعالیت هاي هرجلسه و نیز بر اساس کار پوشه

شامل کلیه فعالیت هایی که دانشجو در جهت اهداف کالس انجام داده نمره5:ارزیابی از مجموعه کار پوشه-
.است و گزارش مکتوب یا چند رسانه اي آن در کار پوشه موجود است؛ از جمله انجام تکالیف عملکردي

ها از فهم دانشجو ؛ شیوه اجرا کتاب باز خواهد بود و پرسشنمره8میزان آزمون مباحث نظري به :ارزشیابی پایانی-
.خواهد بود و نه حفظیات

در آغاز دوره به . ؛ در جلساتی به صورت کتبی کوئیزهاي کوچکی اجرات خواهد شدنمره2: کوئیزهاي اعالم نشده-
.دانشجویان باید اطالع داده شود که گاهی به صورت ناگهانی کوئیز خواهند داشت و باید همواره آماده باشند

-
این درس یک کارپوشه شخصی باید داشته باشد و گزارش مطالعات و نتایج هر مدرس براي :ارزیابی از خود مدرس-

.این کارپوشه در بازه هاي زمانی مناسب مبناي خود ارزیابی مدرس خواهد بود. پژوهش را در آن قرار می دهد

:سایر نکات
داراي مدرك تحصیلی زبانشناسی بهتر است تدریس این درس به وسیله مدرسانی انجام شود که در عین داشتن تجربه معلمی، -1

).ارشد یا دکتري زبانشناسی(باشند 
.شماره منابع ضروري براي مطالعه و تدریس در کنار محتوا ذکر شده است-2
.مطالعه منابع فرعی می تواند کمک قابل مالحظه اي به مدرسان در تدریس مطلوب این درس باشد-3

.کتر مهدي دستجردي تهیه شده استاین سرفصل با همکاري جناب آقاي د: یادآوري
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»مدیریت آموزشگاهی«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

مدیریت آموزشی اجراي یادگیري از طریق ارتباط درونی شاگرد با استعدادهاي خود و استفاده از ظرفیت ذاتی و خالقانه براي 
مشارکت جویانه او در تمام مراحل و جریان یادگیري است که در کالس درس تولید و بازتولید دانش با حضور دائم، فعال و 

عادت ورزي به یادگیري از طریق تولید دانش و بهره مندي از دانش یادگرفته در حل مسایل زندگی . امکان پذیر می شود
.مرتبط و محیط مناسب استمستلزم پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه اي در فراهم آوردن ساختار منسجم و مرکب از عناصر 

مدیریت آموزشی پشتیبان تحقق آموزش و پرورش در جهت پرورش انسان کامل به لحاظ مهارت هاي شناختی و پردازش 
اطالعات، به لحاظ مهارت هاي اجتماعی در پیوند انسان ها براي تقویت مهارت هاي تولید دانش و توسعه شناخت، به لحاظ 

ث از ارزش ها و موضع هاي منطقی و جایافته در ساختار شناختی فرد و مهارت هاي رفتاري براي عادت ورزي به رفتارهاي منبع
بدیهی است که یکی از اهداف آموزش و پرورش ایجاد . باالخره خویشتن شناسی فرد در کمک به توسعه دانش بشري است

رات بنیادین معنی دار در تغییرات به هنگام و مفید جهت توسعه پایدار و رویارویی با سیاست هاي جهانی است و بی تردید، تغیی
سیستم آموزشی می تواند منشاء اثر در توسعه سایر عرصه ها باشد و از این منظر نقش مدیریت آموزشی کلیدي و انکار ناپذیر 

.است

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

مدیریت آموزشگاهی: به فارسی:  نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: یادگیريپیامدهاي / اهداف
با مطالعه و تشریح زمینه سازي براي شناخت علمی مدیریت و رهبري در آموزش و پرورش و بـا تحلیـل مفـاهیم،    
اصول، نظریه ها و یافته هاي علمی در مدیریت آموزشی قادر خواهد بود آن را در بهسازي محیط سازمانی مدرسه و 

. مدیریت و رهبري کالس درس بکار گرفته و اجرا نماید
:شایستگی اساسی

PCK1-3&4-3&

PK2-23سطح2سطح1سطح هامالك

مدیریت آموزشی
توانسته اسـت بـا بیـان    
ــدیریت   ــاریفی از مـ تعـ
آموزشی به فهرسـتی از  
ــدیریت   ــات مــ نظریــ

.آموزشی اقدام نماید

هــر یــک از دیــدگاههاي   
ــین نمــوده و مــدیریتی را  تب

تفاوتها و شباهتهاي موجـود  
.را تحلیل نموده است

توانسته است در نقش یـک  
معلـــم و مـــدیر آموزشـــی 
ساختاري منسجم و مرکـب  
از عناصر آموزشی را تجزیه، 

.تحلیل و تبیین نماید

مدیریت
آموزشگاهی

توانســــــته اســــــت 
فرآینـــدهاي مـــدیریت 
ــیط   ــی را در مح آموزش
هاي آموزشی فهرسـت  

نماید

مدیریت آموزشـی و جایگـاه   
آن را در آمـوزش و پـرورش   

.تجزیه و تحلیل نماید

نقــش و ضــرورت مــدیریت 
آموزشــــی را در تغییــــر و 
بهسـازي مـدارس تفسـیر و    

.تبیین نماید

مدیریت
کالس درس

توانسته است شیوه هاي 
برقراري تعامل وارتبـاط  
ــالس درس را در  در کـ

شیوه هاي برقراري تعامل و 
ارتبــاط در یــک موقعیــت   
یادگیري را تفسیر و در یـک  

با تحلیل و تفسـیر موقعیـت   
ــالس درس،  ــک کـــ یـــ
ســـاماندهی صـــحیح را در 
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.کالس بکار میگیرد.کالس درس تبیین نماید.فهرستی بیان کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2
مدرسه بعنوان یک سیستم اجتماعی: فصل اول

ساختار و تشکیالت آموزش و پرورش. 1
ارتباطات درون و بیرون مدرسه اي. 2
راه حل هاي رفع معضالت آموزش و پرورش. 3

:  فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدرسه و ساختار آموزش و پرورش
یف سازمان هاي آموزشی، روابط بین اداره کل آموزش و پرورش و مدرسه را تبیین نمایدضمن تشریح و تفسیر وظا

: فعالیت عملکردي
یک نمونه عمودي زنجیره فرمان در اداره کل آموزش و پرورش در شهر خود را به نمایش می گذارد

آشنایی با نظریات مدیریت: فصل دوم
نظریات سازمانی در مدیریت .1
کمدیریت کالسی-
تایلور-
فایول-
بوروکراسی-
نظریات انسانی در مدیریت.2
مدیریت نئوکالسیک-
مایو-
مک گریگور-
هرزبرگ -
نظریه هاي جدید در مدیریت.3
اقتضایی-
سازمان هاي یادگیرنده -

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه نظریه هاي مدیریت 
معرفی انواع الگوها و نظریات مدیریت آموزشی و اصول حاکم بر هر یک از آنها

: فعالیت عملکردي
طراحی یک مدل سازمانی و سیستم اداري با توجه به درك رفتار سازمانی و مدیریتی مورد نیاز آموزش و پرورش امروز

و مبانی مدیریت آموزشیاصول : فصل سوم
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مدرسه اثربخش-
رهبري در مدرسه یادگیري محور-
پیوند مدرسه با خانواده و جامعه-
)جو و فرهنگ(فرهنگ آموزش و یادگیري در مدرسه -
نظام پایش و ارزشیابی کیفیت در مدرسه-

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

نابع معرفی شده در زمینه مدیریت آموزشیمطالعه م
.ضمن تحلیل و تفسیر ماهیت و تعریف اثر بخشی سازمان ، مشخصات مدارس اثربخش را تشریح و تبیین کند

: فعالیت عملکردي
مدیریت کالس درس: فصل چهارم

مدیریت کالس درس و راهنماي یادگیري.1
رویکرد سیستمی.2
انضباط و معانی آن.3

: فعالیت یادگیري
مشارکت در بحث هاي کالسی و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده

مطالعه منابع معرفی شده در زمینه مدیریت کالس درس
یک سیستم یادگیري را در موقعیت آموزشی تجزیه و تحلیل کند و روابط حاکم بر آن را توضیح دهند

: فعالیت عملکردي
وزشی اجرا کرده و بصورت گزارشی ارائه دهدمدیریت کالس درس را در یک موقعیت آم

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
تدارك دیدن فرصت هاي یادگیري مستقیم در داخل محیط آموزشی نیازمند استفاده از شیوه ارائـه مسـتقیم مباحـث نظـري بـه      

رس، آمـوزش هـاي کـالس    در این د. همراه مشارکت دانشجویان و تحلیل پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي مطرح شده است 
درس با محوریت آموزشگر انجام می شود؛ هر چند که در هر جلسه درس دانشجویان مشارکت دارند و آنها موظف اند بر اسـاس  

انجام فعالیت هاي عملکردي براي درك عمیق، یـادگیري  . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع بپردازند و در مباحث شرکت نمایند 
. ي آموخته ها در موقعیت هاي آموزشی نیز، مستلزم مشارکت همگانی دانشجویان در این فعالیت ها می باشدبهتر و بکارگیر

منابع آموزشی. 4
:منابع اصلی
.موسسه کتاب مهربان نشر: تهران). تئوري، تحقیق و کاربرد(مدیریت آموزشی ): 1392(شیرازي، علی

.نشر کمال تربیت: تهران. آموزشگاهیمدیریت آموزشی و ): 1391(بهرنگی، محمدرضا
:منابع فرعی
.نشر روان: تهران). الگوها، روش ها، فنون و راهبردهاي تدریس(هنر تدریس ): 1388(مهرداد، حسین

.سازمان آموزش و پرورش شهر تهران: تهران.رهبري در مدرسه یادگیري محور):1388(ساکی، رضا 
نشر روان: تهران. ول مدیریت آموزشیمبانی نظري و اص): 1391(عالقه بند، علی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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نمره به ارزشیابی کتبی پایان ترم اختصاص خواهد داشت 15:ارزشیابی پایانی
نمره به فعالیت هاي دانشجو در جریان آموزش ها در طول ترم داده می شود 2: ارزشیابی فرآیند

.ئه گزارش از تمرین یا فعالیتی که استاد تعیین کرده است تعلق می گیرد نمره به ارا3: ارزیابی پوشه کار
مبنـاي  . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شـود 

.استمالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده ) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»ی لیتحصهايدورهبردیتاکبایقیتطبپرورشوآموزش«سرفصل درس  
.متعاقبا اعالم می شود
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»شناسی عمومیروان«سرفصل درس  
معرفی درس و منطق آن. 1

و خصوصیات کلی انسان، به عنوان ارگانیزم فعال، اعم از هاشناسی عمومی و شناخت ویژگیآشنایی با مفاهیم دانش روان
الزم است . کنداي معلمان ایفا میهاي زیستی، شناختی، عاطفی و اجتماعی، نقش مهمی در شکل دهی مهارتهاي حرفهویژگی

تا بهتر بتوانند با شناسی عمومی آشنا شوندمعلمان و به خصوص معلمان کودکان و نوجوانان داراي نیازهاي ویژه با دانش روان
.دانش آموزان ارتباط برقرارکنند

مشخصات 
شناسی عمومیروان:  نام درسدرس

: نوع درس
نظري

2: تعداد واحد
: زمان درس

32
: نیازپیش

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

شناسی را توضیح دهد،رویکردهاي نظري به روانشناسی را تعریف نموده و مهمترینروان-1
شناسی به عنوان حوزه مطالعاتی را بیان کندتاریخچه روان-2
شناسی احساس و ادراك، هیجان و شناسی رشد، روانشناسی اعم از مبانی زیستی رفتار، روانهاي مختلف روانحوزه-3

شناسی انگیزش، تفاوتهاي فردي، شخصیت، حافظه، تفکر ، زبان،  روان شناسی یادگیري ،روان شناسی اجتماعی،روان
. د و توضیح دهدکنشناسی را تعریف نابهنجاري و روشهاي پژوهش در روان

.شناسی عمومی  وحیطه هاي موضوعی ان را بیان کندمفاهیم، اصول و قوانین عمده روان-4
.شناسی عمومی در برقراري ارتباط با مخاطبان را بیان کند و دانش  مربوطه را در عمل بکارگیردکاربردهاي روان-5

3سطح 2سطح 1سطح مالکها
شایستگی 

شناسی، تعریف روانآشنایی با :اساسی
تاریخچه ، ومهمترین رویکردهاي 

شناسینظري  به روان

شناسی تواند روانمی
عمومی به عنوان 
حوزه مطالعاتی را 
تعریف کند و سیر 

تعاریف ارایه شده از 
ان را بیان کند

تواند تاریخچه می
روان شناسی  به 
عنوان یک حوزه 
علمی را بیان کند

انواع رویکردهاي 
نظري به

شناسی را نام روان
برد و تفاوت بین می

کندآنها را بیان می

هاي پژوهش در آشنایی با روش
شناسی عمومی روان

تواند ضرورت می
پژوهش در 

شناسی عمومی را روان
بیان کند و مراحل 

پژوهش علمی را نام 
ببرد

انواع روشهاي 
پژوهش در 

شناسی عمومی را روان
کندبیان می

وجوه مشابه و 
متفاوت انواع 

روشهاي پژوهش 
شناسی در روان

عمومی را بیان 
کندمی

هاي ها و زمینهآشنایی با حیطه
مبانی زیست (شناسی عمومیروان

شناسی رشد، ادراك و شناختی، روان
احساس، انگیزش و هیجان،  روان 
شناسی یادگیري و شرطی سازي 

شناسی ،حافظه، زبان، اندیشه، روان

ها و تواند حیطهمی
هاي  متفاوت زمینه

شناسی عمومی را روان
بیان کند و هرکدام را 

تعریف کند

تواند مهمترین می
هاي مفهومی در حوزه

هرکدام از فصول و 
هاي بخش

شناسی عمومی را روان
توضیح دهد
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)اسی نابهنجاريشنشخصیت و روان

شناسی آشنایی با اصول و قوانین روان
شناسی روانعمومی و کاربردهاي 

عمومی در برقراري ارتباط با مخاطبان 
و کودکان و نوجوانان داراي نیازهاي 

ویژه

اصول و قوانین حاکم 
شناسی بر حیطه روان

کندعمومی را بیان می

کاربردهاي 
شناسی عمومی روان

در برقراري ارتباط با 
مخاطبان را بیان 

کندمی

حداقل چند نمونه 
عملی از کاربردها 

عیت  هاي رادرموق
فرضی  یا واقعی 

دهدنشان می

فرصتهاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن. 2
:به شرح زیر سازماندهی شده استجلسه16محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب 

مباحث فرعیموضوع اصلیجلسه

1
ها، تعریف روانشناسی عمومی، بیان تاریخچه، هدف

اشنایی با رشته هاي کارکردها و موضوعات آن و
تخصصی روان شناسی

بیان اهمیت و ضرورت درس-1
توضیح برنامه و چارچوب ارائه مباحث در کالس -2

درس و
توضیح در باره روش ارزشیابی از اموخته هاي -3

دانشجویان و چگونگی ارائه تکالیف یادگیري و توافق 
در مورد آن

شناسی بیان رویکردهاي نظري به روان2

هاي زیستی و رفتاري بیان و توضیح رویکرد .1
هاي  روان پویایی و پدیدار بیان و توضیح رویکرد.2

شناختی 
بیان و توضیح رویکردهاي انسان گرایانه، شناختی، و .3

بین رشته اي

هاي پژوهش در روان شناسی معرفی روش3

هاي توضیح پژوهش، و ضرورت آشنایی با روش.1
پژوهشی حوزه روانشناسی عمومی توسط معلمان 

توضیح  مهمترین روشهاي پژوهش در روانشناسی .2
یابی، هاي پژوهش زمینهروش:عمومی شامل 

همبستگی، آزمایشی، طولی و موردي 
بیان تفاوتها و زمینه کاربرد انها.3

الی 4
11

شناسی عمومی و ف روانهاي مختلآشنایی با حوزه
مهمترین مباحث هرکدام

بیان مبانی  و فرایند هاي زیستی رفتار-1.1
توضیح فرایند رشد زیستی ، هیجانی، رشد عاطفی-2.2
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مباحث فرعیموضوع اصلیجلسه
تبیین رشد شناختی، اجتماعی و اخالقی و تبیین و -3

ها، توضیح نظریه
تبیین فرایند احساس و ادراك، هیجان و انگیزش، -4
روان شناسی یادگیري و شرطی تبیین مفاهیم  -5

سازي،تفاوتهاي فردي و شخصیت، حافظه، تفکر، 
شناسی اجتماعیزبان، روان

الی 12
14

شناسی نابهنجاري و معرفی مفاهیم فشار روانی ،روان
هاي بروز اختالالت ذهنی، روانی مهمترین علل و زمینه

و مرور روشهاي درمان روان شناختی 

فشار روانی ،روان شناسی توضیح مفاهیم مربوط به .1
هانابهنجاري و آسیب

هاي رشد کودك و نوجوانبندي آسیبطبقه.2
بیان انواع اختالالت هیجانی و روان شناختی و توضیح .3

هاي آنهاها، نشانگان و تفاوتتعاریف ،سبب شناسی
-وبررسی مختصر روشهاي درمان روان شناختی .4

و 15
16

شناسی عمومی وانبیان مهمترین کاربردهاي دانش ر
در برقراري ارتباط با مخاطبان به ویژه کودکان و 

نوجوانان داراي نیازهاي ویژه 
ومرور مباحث ارائه شده، تلخیص و جمع بندي

اشنا کردن دانشجویان با کاربردهاي روان شناسی .1
-براي مواجهه موثر با مخاطبان

تمرین موقعیت هاي عملی.2

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
مدرس درس، به منظور ارائه جذاب مطالب . شودآموزشهاي این درس توسط مدرس و با مشارکت فعال همه دانشجویان ارائه می

هاي کوچک و بحث پرسش و پاسخ، مشارکتی، گروه( هاي فعالو از روش) …نظیر پاورپوینت و (افزارهاي آموزشی درس، از نرم
. کندهاي دانشجویان فراهم میي طرح سؤال و بیان عقاید و دیدگاههایی براکند و فرصتاستفاده می) گروهی

دانشجویان موظفند با توجه به برنامه اعالم شده، منابع اصلی درس را از پیش مطالعه نموده و با آمادگی کامل در جلسات درس 
هاي مناسب، نموده و با پرسشالزم است در طول فرایند ارائه آموزش، در مباحث کالس به طور فعال مشارکت . شرکت کنند

.یادگیري خود را تعمیق بخشند

منابع آموزشی . 4
:منبع اصلی

انتشارات       .تهران . ترجمه محمد نقی براهنی و دیگران.زمینه روان شناسی هیلگارد).2000(و دیگران. اتکینسون ،ریتا ، ال-1
1384.رشد

:منبع فرعی
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
فعال دانشجویان در مباحث کالسی مشارکت. است) تألیف مقاله(ارزشیابی در این درس به صورت تکوینی، تراکمی و کار عملی 

دار آنان در کالس درس و برگزاري آزمون میان نیمسال، معرف بعد تکوینی و برگزاري امتحان پایان نیمسال، و حضور معنی
هاي مرتبط هاي ارائه شده و با استفاده از منابع معرفی شده در حوزهبا توجه به سرفصلدانشجویان . بیانگر وجه تراکمی آن است

. دهنداي علمی نگاشته و متن آن را پس از تصویب مدرس درس، جهت مطالعه در اختیار بقیه دانشجویان قرار میمقالهبا درس،
محورهاي ارائه مقاله . برخوردار باشد…ستفاده، طرح تألیف و الزم است مقاله علمی از کیفیت الزم از نظر نگارشی، منابع مورد ا

: عبارتند از
)کم بینا(آموزان نابینا هاي روانشناختی دانشآشنایی با ویژگی.1
)کم شنوا(آموزان ناشنوا هاي روانشناختی دانشآشنایی با ویژگی.2
آموزان عقب مانده ذهنیهاي روانشناختی دانشآشنایی با ویژگی.3
آموزان ناتوان در یادگیريهاي روانشناختی دانشا ویژگیآشنایی ب.4
آموزان داراي معلولیت حسی، جسمی و حرکتیهاي روانشناختی دانشآشنایی با ویژگی.5
آموزان  داراي اختالالت هیجانی و رفتاريهاي روانشناختی دانشآشنایی با ویژگی.6
تیآموزان چند معلولیهاي روانشناختی دانشآشنایی با ویژگی.7
اشنایی با ویژگیهاي روانشناختی دانش اموزان داراي اختالل زبان وگفتار..8

: نمره، مالك هاي زیر مورد توجه خواهند بود20در معیار 
نمره7: آزمون میان نیمسال.1
نمره2: مشارکت فعال و حضور مناسب در کالس درس.2
نمره8: آزمون پایان نیمسال.3
نمره3: مقاله علمی.4
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»شناسی رشد کودك و نوجوان با نیازهاي ویژهروان«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن. 1

هاي  زیستی ،زبانی ،ارتباطی ،شناختی، عاطفی، اخالقی و اجتماعی شناختی و تحولی و ویژگیشناخت و درك خصوصیات روان
دهد بهتر بتوانند با این شناخت به معلمان اجازه می. کودکان و نوجوانان داراي نیازهاي ویژه از اهمیت بسیاري برخوردار است

رتباط برقرار کنند و نیازهاي آموزشی و پرورشی آنها را بشناسند و برپایه این شناخت از آموزان داراي نیازهاي ویژه ادانش
.   هاي آموزشی مناسب استفاده نمایندروش

مشخصات 
روانشناسی رشد کودك و نوجوان با نیازهاي ویژه:  نام درسدرس

: نوع درس
نظري

3: تعداد واحد
48: زمان درس

: نیازپیش
روانشناسی 

عمومی

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

.هاي آن را توضیح دهد و کاربردهاي آن را در محیط مدرسه بیان کندمفاهیم روانشناسی رشد و نظریه.1
و خصوصیات رفتاري کودك و نوجوان عادي و کودك ) …شناختی، عاطفی ، اخالقی و (هاي روانشناختی ویژگی.2

و نوجوان داراي نیازهاي ویژه را بشناسد 
. هاي تحولی و  رشدي کودك و نوجوان عادي را با کودك و نوجوان داراي نیازهاي ویژه مقایسه کندویژگی.3

3سطح 2سطح 1سطح مالکها
شایستگی 

:اساسی

آشنایی با مفاهیم 
اصول، قوانین رشد و 

هاي نظري در دیدگاه
شناسی رشد روان

تواند روانشناسی رشد به می
عنوان حوزه مطالعاتی را 

تعریف کرده و تاریخچه آن را 
بیان کند 

موضوعات، اصول و قوانین 
حاکم بر رشد انسان را توضیح 

دهد و
هاي رشد ابعاد و حیطه

.انسان را بیان کند

هاي تواند دیدگاهمی
رفتاري، یادگیري  

اجتماعی، ارگانیزمی، روان 
پویایی، کردارشناسی، 
مدلهاي اجتماعی، بوم 
شناختی، دوره زندگی و 

شناختی را توضیح دهد و 
.تفاوت آنها را بیان کند

تواند شیوه تبیین می
متغیرها در هر دیدگاه را 
توضیح دهد، تفاوت بین 

هاي نظري در دیدگاه
تبیین رشد روان 

شناختی را بیان کند و 
ها را هرکدام از نظریه

نقد کند

آشنایی با نحوه رشد 
کودك و نوجوان عادي 

و کودك و نوجوان 
داراي نیازهاي ویژه در 

هاي موضوعی و حیطه
استخراج اصول و 
قوانین رشد افراد 
داراي نیازهاي ویژه

–تواند فرایند رشد زیستی می
نی و جسمانی، رشد زبا

ارتباطی رشد هیجانات و 
عواطف، رشد شناختی،  

اجتماعی  و اخالقی کودك و 
نوجوان عادي و کودك و 

نوجوان داراي نیازهاي ویژه را 
هاي آن توضیح دهد و نظریه

حیطه را بیان کند

ها بین با مالحظه تفاوت
فرایند رشد کودك و 

نوجوان عادي و کودك و 
نوجوان داراي نیازهاي ویژه 

صول و قوانین رشد افراد با ا
داراي نیازهاي ویژه آشنا 

شودمی

تواند کودك و نوجوان میمقایسه فرایند رشد 
عادي را از نظر فرایند رشد و 

حوزه تفاوتها را بررسی 
کند و محورهاي اصلی می
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کودك و نوجوان عادي 
با کودك و نوجوان 
داراي نیازهاي ویژه

تحول زیستی و جسمانی، 
زبانی و ارتباطی، هیجانات،  

عواطف، رشد شناختی، 
و اخالقی مشاهده اجتماعی 

کند و آن را با کودك و 
نوجوان داراي نیازهاي ویژه 

مقایسه کند

در تحلیل تفاوتها را 
کنداستخراج می

فرصتهاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن. 2
:زیر سازماندهی شده استبه شرح جلسه16محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب 

مباحث فرعیموضوع اصلیجلسه
اول

ها، کارکردها و تعریف روان شناسی رشد، بیان تاریخچه، هدف
موضوعات آن

بیان اهمیت و ضرورت این درس.1
توضیح برنامه و چارچوب ارائه مباحث در .2

کالس درس
توضیح در باره روش ارزشیابی و چگونگی .3

توافق در مورد آنارائه تکالیف یادگیري و 
بیان اصول و قوانین حاکم بر رشد انسان و توضیح ابعاد و دوم

هاي رشد انسانحیطه
اصول و قوانین رشد.1
ابعاد رشد.2

سوم و
چهارم

شناسی رشد هاي نظري در روانبیان دیدگاه

هاي رفتاري و بیان و توضیح دیدگاه.4
یادگیري اجتماعی 

ارگانیزمی، روان هاي بیان و توضیح دیدگاه.5
پویایی و کردار شناختی

هاي بوم شناختی، بیان و توضیح دیدگاه.6
هاي اجتماعیدوره زندگی، شناختی و مدل

ها و بیان روشهاي متفاوت مقایسه دیدگاه.7
هاتبیین در هرکدام از دیدگاه

پنجم       
آشنایی با نحوه رشد در حیطه هاي موضوعی در تا نهم

تولد، دو سال اول زندگی، هاي پیش از دوره
در مورد کودکان و (سالهاي کودکی، نوجوانی 

نوجوانان عادي و کودکان و نوجوانان داراي 
)نیازهاي ویژه

بیان فرایند رشد زیستی، جسمانی، -1
هاي زبانی و ارتباطی و توضیح نظریه

غالب
توضیح فرایند رشد هیجانی، رشد -2

هاعاطفی و تبیین نظریه
فرایند رشد شناختی، بیان -3

اجتماعی و اخالقی و تبیین و توضیح 
هانظریه
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مباحث فرعیموضوع اصلیجلسه
دهم  تا 
سیزدهم

مقایسه فرایند رشد و تحول کودك و نوجوان عادي با کودك 
هاي رشد موضوعی و نوجوان داراي نیازهاي ویژه از نظر حیطه

و بررسی تلویحات اموزشی این تفاوتها 

زبانی و مقایسه فرایند رشد زیستی، جسمانی،
، هیجانی، عاطفی، شناختی، اجتماعی ارتباطی

و اخالقی کودك و نوجوان عادي با کودك و 
نوجوان داراي نیازهاي ویژه

چهاردهم و
پانزدهم

مراجعه به مراکز آموزش کودکان و نوجوانان عادي و داراي 
و در (شناختی هاي رواننیازهاي ویژه، مشاهده و ثبت ویژگی

)مصاحبه با ایشانصورت لزوم

آشنایی با فرایند مشاهده و ثبت ویژگیها -1
مشاهده و تکمیل کاربرگ مربوطه-2

مرور و جمع بندي مباحث ارائه شده و پاسخ به سواالتشانزدهم

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
مدرس درس، به منظور ارائه جذاب مطالب . شودآموزشهاي این درس توسط مدرس و با مشارکت فعال همه دانشجویان ارائه می

هاي کوچک و بحث هاي پرسش و پاسخ، مشارکتی، گروهو از روش) …نظیر پاورپوینت و (افزارهاي آموزشی درس، از نرم
. کندهاي دانشجویان فراهم میال و بیان عقاید و دیدگاههایی براي طرح سؤکند و فرصتگروهی استفاده می

دانشجویان موظفند با توجه به برنامه اعالم شده، منابع اصلی درس را از پیش مطالعه نموده و با آمادگی کامل در جلسات درس 
هاي مناسب، با پرسشالزم است در طول فرایند ارائه آموزش، در مباحث کالس به طور فعال مشارکت نموده و . شرکت کنند

.یادگیري خود را تعمیق بخشند
منابع آموزشی -4

منبع اصلی
:1- Child Development and teaching pupil with special educational needs.
By:Tilston,C and Layton,L., Routledge, Falmer, 2004.

:منبع فرعی
.نژاد، انتشارات رساخوي: ویلیام کرین، ترجمه: تألیفها و کاربردها،نظریه: روانشناسی رشد.1
.لورابرك، ترجمه، یحیی سیدمحمدي، انتشارات رشد: ، تألیفروانشناسی رشد.2
.1387، تألیف سیف و دیگران، انتشارات سمت سال 2و 1روانشناسی رشد .3
جواد طهوریان و دیگران، ، تألیف هترینگتون و پارك، ترجمه2و 1، جلد معاصرروانشناسی کودك از دیدگاه.4

. 1373انتشارات آستان قدس رضوي، 
.1385برآبادي و آقامحمدیان، نشر نی، : رابرت تامس، ترجمه: ، تألیفهاي نوین تحول انساننظریه.5
.. .1367مهشید یاسایی، نشر مرکز: ، تألیف ماسن و دیگران، ترجمهرشد و شخصیت کودك.6
1384نشر علم . مهرناز شهراراي: ترجمه و تالیف.روانشناسی رشد نوجوان.7

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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فعال دانشجویان در مباحث کالسی مشارکت. است) تألیف مقاله(ارزشیابی در این درس به صورت تکوینی، تراکمی و کار عملی 
اري امتحان پایان نیمسال، دار آنان در کالس درس و برگزاري آزمون میان نیمسال، معرف بعد تکوینی و برگزو حضور معنی

هاي مرتبط هاي ارائه شده و با استفاده از منابع معرفی شده در حوزهدانشجویان با توجه به سرفصل. بیانگر وجه تراکمی آن است
اي هاي تحولی و رشدي دانش آموزان عادي و استثنایی، مقالهمراجعه به مدارس عادي و استثنایی و مشاهده ویژگیبا درس،

الزم است مقاله از . دهندشته و متن آن را پس از تصویب مدرس درس، جهت مطالعه در اختیار بقیه دانشجویان قرار مینگا
: محورهاي ارائه مقاله عبارتند از. برخوردار باشد…کیفیت الزم از نظر نگارشی، منابع مورد استفاده، طرح تألیف و 

و تحلیل تفاوتها) کم بینا(آموزان عادي و نابینا روانشناختی و تحولی دانشهاي مشاهده، توصیف و مقایسه ویژگی.9
و تحلیل تفاوتها) کم شنوا(آموزان عادي و ناشنوا هاي روانشناختی و تحولی دانشمشاهده، توصیف و مقایسه ویژگی.10
ذهنی و تحلیل تفاوتهاآموزان عادي و عقب ماندههاي روانشناختی و تحولی دانشمشاهده ، توصیف و مقایسه ویژگی.11
آموزان عادي و ناتوان در یادگیري و تحلیل تفاوتهاهاي روانشناختی و تحولی دانشمشاهده، توصیف و مقایسه ویژگی.12
آموزان عادي و داراي معلولیت حسی، جسمی و هاي روانشناختی و تحولی دانشمشاهده، توصیف و مقایسه ویژگی.13

حرکتی و تحلیل تفاوتها
آموزان عادي و اختالالت هیجانی و رفتاري و هاي روانشناختی و تحولی دانشصیف و مقایسه ویژگیمشاهده، تو.14

تحلیل تفاوتها
آموزان عادي و چند معلولیتی و تحلیل تفاوتهاهاي روانشناختی و تحولی دانشمشاهده، توصیف و مقایسه ویژگی.15

آموزان عادي و دانش آموزان داراي اختالالت دانشهاي روانشناختی و تحولی مشاهده، توصیف و مقایسه ویژگی-8
زبان و گفتار و تحلیل تفاوتها

:نمره، مالك هاي زیر مورد توجه خواهند بود20در معیار 
نمره7: آزمون میان نیمسال.5
نمره2: مشارکت فعال و حضور مناسب در کالس درس.6
نمره8: آزمون پایان نیمسال.7
نمره3: مقاله علمی.8
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»شناسی و علوم تربیتیآمار در روان«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

دهد که با گیریهایی را تشکیل میریزیها و تصمیمواقعیت این است که آمار به معناي امروزي علمی است که پایه و اساس برنامه
در . ها استترین منطقتوان ادعا نمود قويمنطقی که می. علم آمار بر منطق ریاضی استوار است. عدم حتمیت روبرو هستند

شود که آمار کاربرد همین امر سبب می. تواند حقایق را به خوبی بازگو کندنتیجه، علم آمار اگر درست به کار گرفته شود می
مار بخش جدایی در واقع، آ. داشته باشد... شناسی، علوم اجتماعی و وسیعی در تحقیقات مختلف علمی از جمله علوم تربیتی، روان

.ناپذیر فرایند پژوهش علمی است و لذا آشنایی با آن براي هر محقق و طالب علم، ضرورت دارد
ها و استنباط ویژگیهاي جامعه بر اساس اطالعات حاصل از نمونه بندي، توصیف، تحلیل و تفسیر دادهآمار، علم گردآوري، طبقه

بندي، خالصه کردن، نمایش آمار توصیفی که به گردآوري، طبقه: شودقسیم میبا توجه به این تعریف، آمار به دو بخش ت. است
شود؛ و آمار استنباطی که به استنبط و استنتاج ویژگیهاي جامعه با استفاده از ویژگیهاي نمونه ها مربوط میدادن، و توصیف داده

.    پردازدمی
آمده و نشگاه فرهنگیان به استخدام وزارت آموزش و پرورش دررود بخش اعظم فارغ التحصیالن دانظر به اینکه انتظار می

به شغل معلمی مشغول شوند و یا در مقاطع باالتر ادامه تحصیل داده و به پژوهش در حوزه تعلیم و تربیت و روانشناسی بپردازند، 
که به این دسته از دانشجویان و بنابراین هدف این درس آن است . لذا آشنایی با علم آمار و تکنیکهاي آن الزم و ضروري است

معلمان و پژوهشگران بالقوه، دانش و مهارت الزم در خصوص استفاده از روشهاي آماري مناسب در امر پژوهش را ایجاد نماید تا 
در بتوانند متناسب با نیازهاي خود از روشهاي آماري مناسب و کارآمد استفاده نمایند و همچنین بتوانند پژوهشهاي صورت گرفته

حوزه تعلیم و تربیت و روانشناسی را به شکل نقادانه مورد مطالعه و بررسی قرار داده و از نتایج آنها به شیوه درست استفاده 
.نمایند

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

شناسی و علوم تربیتیآمار در روان:نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
گیري متغیرها ها یا سوالهاي پژوهش و سطح اندازهدانشجو باید بتواند متناسب با طرح تحقیق، فرضیه

گیري بزندروش آماري مناسب را انتخاب، محاسبات الزم را انجام داده و دست به نتیجه

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck 2کد-
1&2-2&1-3&2-
3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

آشنایی با آمار و  
مفاهیم آماري

درك اهمیت و نقش 
آمار در فرایند 

گیریهاي تصمیم
اجتماعی، اقتصادي، 

تعریف مفاهیم و 
اصطالحات مهم آمار و 
شناخت تمایزات بین آنها

انجام محاسبات مربوط 
به شاخصهاي آمار 

توصیفی
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... آموزشی و 
آشنایی با روشهاي 

آماري
شناخت روشهاي 

ها و آماري و مفروضه
شرایط استفاده از آنها 

انجام محاسبات الزم 
براي هر کدام از 

روشهاي آماري 
آشنایی و 

SPSSاستفاده از 

آشنایی با ساختار 
کلی نرم افزار 

SPSS

تشکیل فایل داده ها و 
ورود یک مجموعه داده 

به کامپیوتر

SPSSانجام تحلیلها با 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت-2
مفاهیم اساسی آمار: فصل اول

آمار و نقش آن در پژوهش
متغیر و انواع آن

فرضیه و نقش آن در پژوهش و آمار
گیريمقیاسهاي اندازه

اسمی
ترتیبی
ايفاصله
نسبی

: تکالیف یادگیري
براي یادگیري بهترپرسش و پاسخ 

توزیعهاي فراوانی و نمودارها: فصل دوم
توزع فراوانی، انواع آن و چگونگی ساخت آنها

نمودار و انواع آن
هیستوگرام

ستونی 
چند ضلعی و چند ضلعی تراکمی

: تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر-1
هانمودارها براي یک مجموعه از دادهتشکیل توزیع فراوانی و رسم انواع-2
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شاخصهاي گرایش مرکزي: فصل سوم
میانگین و انواع آن

میانه
نما

: تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر-1
هاهاي گرایش مرکزي براي یک مجموعه از دادهمحاسبه شاخص-2

شاخصهاي پراکندگی: فصل چهارم
دامنه تغییرات

چارکها
واریانس و انحراف استاندارد    

تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر-1
هاهاي گرایش مرکزي براي یک مجموعه از دادهمحاسبه شاخص-2

هاي استانداردتوزیعهاي نرمال  و نمره: فصل پنجم
ي بر تاریخچه توزیع نرمالامقدمه

مفهوم منحنی نرمال
ویژگیهاي منحنی نرمال

منحنی نرمال استاندارد و کاربردهاي آن 
جدول منحنی نرمال

و بر عکسzپیدا کردن رتبه درصدي معادل نمره 
نمرات استاندارد و انواع آن  

یادگیريتکالیف 
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر -1
تمرین عملی-2

احتمال و توزیعهاي احتمال:  فصل هفتم
تعریف احتمال و انواع آن

قاعده ضرب و جمع در احتمال
منحنی نرمال به عنوان توزیع احتمال

اي به عنوان توزیع احتمالتوزیع دو جمله
تکالیف یادگیري

پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر -1



۱۴۸

تمرین عملی-2
منطق استنباط آماري: فصل هشتم
گیري و ویژگیهاي آنهاگیري، توزیعهاي نمونهنمونه

آزمون فرضیه
فرضیه صفر و خالف

انواع خطا در استنباط آماري
توان آزمون و عوامل موثر بر آن        

تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر

همبستگی و انواع ضرایب همستگی: فصل نهم
مفهوم همبستگی

همبستگی و علیت
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی اسپیرمن

عوامل موثر بر ضریب همبستگی 
تکالیف یادگیري

پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر-1
هاهاي مختلف دادهمحاسبه انواع ضرایب همبستگی براي مجموعه-2

آشنایی با برخی از روشهاي استنباط آماري : فصل دهم
وابسته و مستقلtآزمون -1
آزمون تحلیل واریانس یک راهه-2

تکالیف یادگیري
و پاسخ براي یادگیري بهتر پرسش -1
تمرین عملی-2

SPSSآشنایی با نرم افزار : فصل یازدهم
تکالیف یادگیري

تمرین و سوال براي یادگیري بهتر-1
هاانجام تحلیلهاي آماري بر روي یک مجموعه از داده-2

منابع آموزشی-3
منابع اصلی: الف

.انتشارات رشد: تهران. روانشناسی و علوم تربیتیاحتماالت و آمار کاربردي در ). 1393(دالور، علی
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: تهران. ترجمه خدیجه علی آبادي و علی صمدي. هاي روانشناسی با اس پی اس استحلیل داده). 1392(بریس، کمپ، سنلگار
نشر دوران

منابع کمکی: ب
جهاد دانشگاهی: تهران.  منشترجمه کیا. جلد اول و دوم. استدالل آماري در علوم رفتاري). 1373(شیولسون، ریچارد
.انتشارات ارسباران: تهران. ترجمه دالور و نقشبندي. تحلیل آماري در روانشناسی و علوم تربیتی). 1387(فرگوسن و تاکانه

ارزشیابی -4

نمره13آزمون مباحث نظري : ارزشیابی نهایی
عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت : ارزشیابی تکوینی

نمره 2هاي کالسی و گروهی 
نمره SPSS ،5افزار ها به کامپیوتر  و انجام تحلیلهاي آماري با استفاده از نرمها، وارد کردن دادهتعریف فایل داده: کارعملی
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»یتیتربعلومویروانشناسدرروش تحقیق«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

. رودگیري در موقعیتهاي مختلف و بویژه در علوم رفتاري و تعلیم و تربیت به شمار میامروزه پژوهش از ابزارهاي مهم تصمیم
شود و از طرف دیگر هر ساله مبالغ قابل اي محسوب میملی و منطقهگذاریهايکننده جهت سرمایههشها در واقع تعیین.نتایج پژ

اندرکاران و یابد تا معلمان و دیگر دستتوجهی از بودجه کشور به امر پژوهش و بویژه پژوهشهاي تربیتی تخصیص می
ید نرهاي الزم را در فرایند متخصصان تعلیم و تربیت بتوانند همگام با زمان و متناسب با شرایط و نیازهاي ملی نوآوریها و تجد

.یادگیري اعمال کنند-یاددهی
آمده و رود بخش اعظم فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان به استخدام وزارت آموزش و پرورش درنظر به اینکه انتظار می

همچنین استفاده از به شغل معلمی مشغول شوند و با توجه به اینکه بهبود فرایند آموزش و یادگیري مستلزم انجام پژوهش و 
کند، عمل می. نتایج پژوهشهاي دیگران است، از اینرو آشنایی با روشهاي پژوهش از اهمیت و اولویت باالیی برخوردار است

بنابراین هدف این درس آن است که به این دسته از دانشجویان و معلمان بالقوه، دانش و مهارت الزم در خصوص انجام 
ن مهارت و توانایی الزم جهت مطالعه انتقادي پژوهشهاي دیگران و استفاده آگاهانه از آنها در جهت پژوهشهاي تربیتی و همچنی

دستیابی به این هدف مستلزم . آموزان، ایجاد نمایداصالح و بهبود روشهاي آموزش و یادگیري و ارتقاي کیفیت یادگیري دانش
. لف انجام پژوهش آشنا شوندآن است که این دسته از دانشجویان با فراین و روشهاي مخت

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

در روانشناسی و آمار: پیشنیاز
علوم تربیتی 

در روانشناسی و علوم تربیتیروش تحقیق: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
رود دانشجو بعد از اتمام این واحد بتواند یک پیشنهاده پژوهشی صحیح و علمی به عنوان میانتظار 

هاي پژوهشی دیگران را به شیوه انتقادي مطالعه و نقاط کار عملی تهیه نماید و همچنین بتواند مقاله
`.ضعف و قوت آنها را مشخص نماید

3سطح2سطح1سطح هامالك

آشنایی با  
روشهاي کسب

دانش و از جمله 
روش علمی و 

ویژگیهاي آنها

تعریف مفاهیم و 
اصطالحات مهم 
درس و شناخت 

تمایزات بین آنها

-شناخت فرایند شکل
گیري روش علمی کسب 
دانش و نقش و اهمیت 
پژوهش در زندگی 

روزمره
مطالعه انتقادي 

مقاالت پژوهشی
ها و شناسایی مولفه

ابعاد اساسی ساختار 
مقاله

ارزیابی نقاط ضعف نقد و
و قوت مقاله

تهیه پیشنهاده 
پژوهش

تهیه یک پیشنهاده 
پژوهشی به عنوان 

کار عملی 
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت-2
اي بر علم، روشهاي کسب دانش و روش علمی مقدمه: فصل اول

لزوم آشنایی با روشهاي تحقیق
روشهاي شناخت و کسب دانش

پنداريبدیهی
نظرانصاحب
شهودي

خردگرایانه یا استدالل منطقی
تجربی

روش علمی
مرحل روش علمی

ویژگیهاي روش علمی
مراحل انجام پژوهش

: تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر

شناسایی مساله و مرور ادبیات پژوهش: فصل دوم

منابع مساله 
شکاف در دانش

تبیین یک واقعیت
نتایج متناقض

عالئق و کنجکاویهاي شخصی
سواالت یا مشکالت عملی

اشتباهات رایج در انتخاب موضوع پژوهش
اهمیت و ضرورت مطالعه پیشینه پژوهش

منابع پژوهشی الکترونیکی
جستجو در اینترنت

ساختار و بخشهاي یک مقاله پژوهشی
مطالعه انتقادي مقاالت پژوهشی 
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:تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر

اخالق در پژوهش: سومفصل 
کنندگانوظایف  پژوهشگر نسبت به مشارکت

صداقت علمی پژوهشگر 
: تکالیف یادگیري

پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر
جستجوي عملی در پایگاههاي اطالعاتی مورد نظر و شناسایی به دست آوردن منابع الزم براي یک موضوع

ي متغیرهاگیرتعریف و اندازه: فصل چهارم
تعریف متغیر

انواع متغیر بر اساس نقش آنها در پژوهش
مستقل
وابسته

تعدیل کننده
میانجی یا مداخله کننده

مزاحم و روشهاي کنترل آن
گیرياع متغیر بر اساس سطح اندازهانو

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

هاي پژوهشسوال، اهداف و فرضیه: فصل پنجم
نقش و اهمیت سوال پژوهش

مالکهاي الزم براي بیان سوالهاي پژوهش
تعریف فرضیه و اهمیت آن در پژوهش

انواع فرضیه
مالکهاي الزم براي بیان فرضیه

تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر-1
تدوین تعداي مساله و فرضیه پژوهشی-2

گیريجامعه، نمونه و نمونه: فصل ششم



۱۵۳

تعریف جامعه و انواع آن
گیرينمونه و روشهاي نمونه

روشهاي تعیین حجم نمونه

تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر

انواع پژوهشهاي کمی: فصل هفتم
انواع پژوهش بر اساس هدف

)طرح تحقیق(هاانواع پژوهش بر اساس روش گردآوري داده
تحقیق آزمایشی

آزمایشی واقعی
شبه یا نیمه آزمایشی

پیش آزمایشی
تحقیق پیمایشی

ايمقایسه-تحقیق پس رویدادي یا علی

تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر

واع پژوهشهاي کیفیان: فصل هشتم
پژوهش کیفی چیست؟

انواع پژوهش کیفی
روایتی

پدیدارشناسی
قوم نگاري

نظریه داده بنیاد
مطالعه موردي

تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر

نوشتن  پیشنهاده پژوهش: فصل نهم
تکالیف یادگیري

تهیه عملی یک پروپوزال
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منابع آموزشی-3
انتشارات دانشگاه عالمه . 1391. ترجمه کیامنش و داناي طوس. رویکردهاي کیفی، کمی و ترکیبی: طرح پژوهش-1

طباطبایی

66975708شماره تماس تهران . انتشارات فروزش. تبریز . .1389.ترجمه اکبر رضائی. روشهاي تحقیق براي علوم رفتاري-2

انتشارات رشد. 1393. دالور. مبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی-3

ارزشیابی -4

نمره13آزمون مباحث نظري : ارزشیابی نهایی
عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت : ارزشیابی تکوینی

نمره 2هاي کالسی و گروهی 
نمره5تهیه یک پروپوزال   : عملیکار
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»1روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان با نیازهاي ویژه «سرفصل درس
آن منطقمعرفی درس و -1

تفحص در خلقت انسان، آگاهی به فلسفه و هدف آفرینش و اعتقاد به اینکه انسان بیهوده آفریده نشده است سبب می شود 
شناخت الزمه حرکت هدفمند و جهت داري استو . انسان نگرشی هدفمند  و جهت دار و سازا و پویا به جهان هستی داشته باشد

این شناخت و تفکر نیزي امري آموزش پذیر و تجربه پذیر است که . مایه واال و پرگهر اندیشه و تفکر استدر این رهگذر تنها سر
در وادي تفاوت افراد در ابعاد مختلف می تواد از منابع شناخت و . انسان قابلیت یادگیري آن را از هم نوع ود و طبیعت بیرون دارد

در این بین افراد با تفاوت هاي ذهنی گروهی هستند که به لحاظ تاثیر . د قرار دهدآگاهی باشد که این یادگیري را تحت تاثیر خو
ها تحت تاثیر قرار می «پذیري تمامی اقسام وجودي از ذهن تمامی ابعاد آنها تحت تاثیر قرار می گیرد و یادگیري و آموزش آ

موزش فعال سازي توانمندي هاي آنها از ویژگی در این بین شناخت تفاوت هاي آنها و فراهم نمودن بستر الزم براي آ. گیرد
این بستري سازي . هاي هر نظام آموزشی فرد مدار و دانش آموز محور است نظام آموزشی باید بستر آموزش آنها را فراهم کند

در کنار شرایط محیطی، فیزیکی و سخت افزاري شامل تجهیز نظام و سیستم آموزشی به نیروي انسانی متخصص و مجرب که
ها و بتواند شرایط و محدودیت هر فرد را شناخته و متناسب با آن در انتخاب محتوا، تدوین محتواي آموزشی و بکارگیري شیوه

هاي بنابراین ضرورت دارد که معلمان و پرسنل آموزشی نسبت به افراد داراي نیازه. روش هاي انتقال آن محتوا عمل کند
آموزشی و اجتماعی -انش آموزان آشنایی داشته و ویژگی هاي شخصیتی، زیستی، روانیاموزشی ویژه و گروه هاي مختلف این د

. آنها اطالع کامل داشته باشند و در ندریس خود محدودیت هاي این گروه ها را بشناسد و در شیوه آموزش خود انعکاس بدهند

:مشخصات درس
نظري: نوع درس
و احد2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

 :

1روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان با نیازهاي ویژه : نام درس
:در پایان انتظار می رود دانشجو قادر باشد: پیامدهاي یادگیري/اهداف
بداند منظور از دانش آموز با نیازه  ویژه ذهنی کیست-
.گروههاي مختلف کودکان با نیازهاي ویژه ذهنی را بشناسد-
هیجانی، اجتماعی و رفتاري کودکان با نیازهاي ویژه ذهنی ویژگی هاي زیستی، شناختی، -

.را بداند
.محدودیت هاي کودکان با نیازهاي ویژه ذهنی مورد اشاره را بشناسد-
.هاي آموزشی براي آموزش دانش آموز با نیازهاي ویژه ذهنی را بشناسدشیوه و روش-
هاي ویژه ذهنی را داشته توانایی اتخاب روش و شیوه آموزشی ویژه براي کودکان با نیاز-

.باشد
3سطح 2سطح 1سطح مالك ها: شایستگی

شناخت ویژگی هاي 
کلی و شیوه هاي 

توانبخشی

بتواند در سطح دانش 
و بازگردانی مطالب و 
محتواي ارائه شده را 

این انعکاس . برگرداند
تنها مبنی برا ي 
باخوانی مطالب است 
بدون اینکه تحلی و 

سطح باالتري از 
عملکرد که میتوان 
انتظار داشت بدین 
صورت است که در 
محتواي ارائه شده 
تدخل و تصرف داشته 
باشد و آن مطالب را 

توانایی و تحلیل مبنی 
ایز بین مطالب بر تم

ارائه شده همراه با 
تحلیل، تبین، ارزشیابی 
هر یک از مسائل به 
این سطح افزوده می 

فرد مطالب ارائه . شود
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تاملی در آن وجود
داشته باشد

بر حسب تحلیل و 
صالحدید خود به 
موقعیت هاي مختلف 
دیگر که شرایط آنها 
همانند موقعیت اصلی 

است انطباق دهد

شده را ارزشیابی می 
کند وبهترین را 
انتخاب و حتی در 
صورت کاستی و 
ضعف هر مطلب جنبه 
و جایگاه نوآوري و 
خالقیت را در آن باز 

میگذارد
انعکاس دانش به 
حیطه عمل  و 
کاربست آن در 

آموزش

فرد بتواند هر گروه و 
هر نیازهاي آن در 
ابعاد زیستی، روانی، 
اجتماعی  وآموزشی را 
بشناسد و توانایی 
انعکاس و بازگردان 
کالمی این دانش را 

.داشته باشد

فرد قادر باشد که در 
ورطه عملکرد تفاوت 
هر یک از گروه هاي 
با نیازهاي ویژه را با 

هاي دیگر و گروه
همبود و شباهتی که 
هر یک دارند و شیوه 
هاي آموزشی که براي 
هر یک از این گروهها 
پیشنهاد می شود را 

بشناسد

در سطح باالتر این 
توانمندي و تخصص 
قادر باشد از بین روش 
هاي متعدد آموزشی و 
تربیتی ارزیابی هاي 
الزم را انجام بدهد و 
روش مناسب با سطح 

اب کند محدودیت انتخ
و در عمل توانایی 
بکارگیري آن را داشته 

.باشد

فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن-2
تفاوت هاي فردي و آموزش و پرورش ویژه : فصل اول

رشد انسان در ابعاد مختلف
تفاوت هاي فردي در ابعاد رشدي و تحولی

کودك با نیازهاي ویژه 
شی همگانیکودك با نیازه ویژه و نظام آموز

)مراحل مختلف آموزش ویژه( آموزش و پرورش ویژه 
: تکلیف یادگیري

دانشجو ابعاد مختلفی رشدي که براي انسان می توان متصور شد را لیست کند و متناسب با آن محدودیت هاي که در هریک از 
عالوه بر این نسبت به مراکز . متعدد را برآورد کنداین ابعاد بوجود می آید را ذکر کند و بر اساس آن گروه هاي با نیازه هاي ویژه 

.توانبخشی و آموزش افراد با نیازهاي ویژه که درمحل زندگی ایشان هستند اطالع دهد
کم توانی ذهنی :فصل دوم

تعریف و طبقه بندي کم توانی ذهنی
سبب شناسی 

حرکتی-ویژگی هاي شناختی، رفتاري، اجتماعی و حسی
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تشخیص و جایدهی آموزشارزیابی، غربالگري و
شباهت ها  همبودي با سایر گروه هاي با نیاز هاي ویژه

روش هاي آموزش و توانبخشی
: تکلیف یادگیري

دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد کم توان ذهنی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات فردي، 
همچنین شیوه آموزش و توانبخشی این فرد را ترسیم و در کنار معایب روش . گزارش دهدروند تحولی فرد در ابعاد مختلف ا 

جاري راهکارهاي متناسبتر آموزش وتوانبخشی را پیشنهاد دهد  
حرکتی -آسیب هاي حسی:فصل سوم

حرکتی-تعریف آسیب هاي جسمی
آشناي با فیزیولوژي بدن انسان

)ادلدرشت و ظریف و تع(شناخت مهارت هاي حرکتی 
شناخت انواع فلج مغزي و گروبندي آنها

سبب شناسی و دورنماي تحولی
حرکتی-ویژگی هاي شناختی، رفتاري، اجتماعی و حسی

ارزیابی، غربالگري و تشخیص و جایدهی آموزش
روش هاي آموزش و توانبخشی وپیشگیري

: تکلیف یادگیري
حرکتی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات -دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد معلول جسمی

همچنین شیوه آموزش و توانبخشی این فرد را ترسیم و در کنار معایب . فردي، روند تحولی فرد در ابعاد مختلف ا گزارش دهد
انبخشی را پیشنهاد دهد  روش جاري راهکارهاي متناسبتر آموزش وتو

آسیب هاي بینایی : فصل چهارم
آشنایی با ساختار چشم و عصب بینایی
تعریف و طبقه بندي آسیب هاي بینایی

سبب شناسی 
حرکتی-ویژگی هاي شناختی، رفتاري، اجتماعی و حسی
روش هاي ارزیابی، غربالگري و جایابی آموزشی

روش هاي درمان و آموزش و توانبخشی
آموزش حرفه اي و توانبخشی شغلی

: تکلیف یادگیري
دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد با آسیب بینایی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات فردي، 

ر معایب روش همچنین شیوه آموزش و توانبخشی این فرد را ترسیم و در کنا. روند تحولی فرد در ابعاد مختلف را گزارش دهد
. جاري راهکارهاي متناسبتر آموزش وتوانبخشی را پیشنهاد دهد

آسیب هاي شنوایی : فصل پنجم
فیزیولوژي و ساختار عصبی گوش
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نقش صوت در فرآیند تحول روانی
آسیب هاي شایع گوش 

سبب شناسی و دورنماي تحولی
حرکتی-ویژگی هاي شناختی، رفتاري، اجتماعی و حسی

الگري و تشخیص و جایابی آموزشارزیابی، غرب
رویکر دهاي مهندسی پژشکی در توانبخشی افراد ناشنوا

توانبخشی شغلی و حرفه اي
: تکلیف یادگیري

دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد با آسیب شنوایی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات فردي، 
همچنین شیوه آموزش و توانبخشی این فرد را ترسیم و در کنار معایب روش . تلف گزارش دهدروند تحولی فرد در ابعاد مخ

.جاري راهکارهاي متناسبتر آموزش وتوانبخشی را پیشنهاد دهد 
تیزهوشی و پراستعدادي: فصل ششم

تعرف تیزهوشی و استعداد ویژه
غربالگریآزمون هاي تشخیصی: شناسایی افراد تیز هوش و با استعداد

حرکتی افراد تیز هوش و با استعداد-ویژگی هاي شناختی، رفتاري، اجتماعی و حسی
افراد تیزهوش، خانواده و جامعه

هاي آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان تیزهوش و با استعدادمالحظه

: تکلیف یادگیري
کند و پس از بدست اوردن اطالعات فردي، دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد چند معلولیتی مراجعه

همچنین شیوه آموزش و توانبخشی این فرد را ترسیم و در کنار معایب روش . روند تحولی فرد در ابعاد مختلف گزارش دهد
جاري راهکارهاي متناسبتر آموزش وتوانبخشی را پیشنهاد دهد  

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
درسی با مشارکت در مباحث نظري شروع می شود و در در ادامه وارد کردن دانشجو در دنیاي واقعی آموزش و تدریس این واحد 

و آشنایی عینی و عملی دانشحو با افراد با نیازهاي ویژه مد نظر بوده است ودر پایان هر فصل و آشنایی با هر یک از کودکان با 
عالوه بر این دانشحو با روش هاي آموزش . ا نیازهاي ویژه فراهم شودنیازهاي ویژه بایستی زمینه مشاهد و مصاحبه با یک فرد ب

بنابراین . و توانبخشی هریم از این گروه آشنا شوند و روش هاي رایج در آموزش افراد با نیازهاي ویژه را از نزدیک ببینند
لی و درگیري واقعی و داشتن مهمترین نکته اي که در آموزش این واحد درسی مد نظر است استفاده از روشهاي مشارکت عم

.نقش براي دانشجو مد نظر است
منابع آموزشی-4

انتشارات نشر . ترجمه حمیده علیزاده و همکاران. هاالهان، کافمن. مقدمه اي بر آموزش ویژه: دانش آموز استثنایی: اصلی
ویرایش
انتشارات دانشگاه تهران.غالمعلی افروز. اي بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثناییمقدمه

انشتارات ارسباران. مریم سیف نراقی و عزت اهللا نادري. روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی
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انتشارات قومس. میالنی فر. روانشاسی کودکان و نوجوانان استثنایی
راهبردهاي ارزشیابی -5

نمره8امتحان کتبی در پایان ترم : ارزشیابی پایانی
کارکرد دانشجو در طول ترم و مشارکت در فعالیت هاي نظري کالس و داشتن حضور فعال در تمامی جلسات : یابی فرآینديارزش

نمره3
پیگیر دانشجو در انجام تکالیف یادگیر یکه در طی ترم براي ایشان طراحی شده است و بایستی به صورت : ارزیابی عملکردي

مرهن7منظم و متوالی تنظیم و ارائه شود 
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»2و پرورش کودکان با نیازهاي ویژه آموزشروانشناسی و «سرفصل درس
آنمنطقمعرفی درس و -1

-به گونه. نظام آموزشی عدالت محور بایستی از سطح کالم و گفتار صرف فاصله بگیرد و بتواند عدالت خود را در عمل نشان دهد
افراد مختلف فراهم آورد که هر فردي بسته به شرایط و محدودیت هاي که دارد بشترین بهره را اي که شرایط آموزشی براي 

این بستري سازي در کنار شرایط محیطی، فیزیکی . ببرد و توان انتقال پتانسیل هاي بالقوه خود را به حالت بالفعل را داشته باشد
انسانی متخصص و مجرب که بتواند شرایط و محدودیت هر فرد و سخت افزاري شامل تجهیز نظام و سیستم آموزشی به نیروي 

ها و روش هاي انتقال آن محتوا عمل را شناخته و متناسب با آن در انتخاب محتوا، تدوین محتواي آموزشی و بکارگیري شیوه
و گروه هاي مختلف این هاي اموزشی ویژه بنابراین ضرورت دارد که معلمان و پرسنل آموزشی نسبت به افراد داراي نیازه. کند

آموزشی و اجتماعی آنها اطالع کامل داشته باشند و در -دانش آموزان آشنایی داشته و ویژگی هاي شخصیتی، زیستی، روانی
. ندریس خود محدودیت هاي این گروه ها را بشناسد و در شیوه آموزش خود انعکاس بدهند

:مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
احدو 2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

روانشناسی و : پیشنیاز
آموزش و پرورش کودکان 

1با نیازهاي ویژه 

2روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان با نیازهاي ویژه : نام درس
:در پایان انتظار می رود دانشجو قادر باشد: پیامدهاي یادگیري/اهداف

بداند منظور از دانش آموز با نیازه کیست-
.مختلف کودکان با نیازهاي ویژه را بشناسدگروههاي -
.ویژگی هاي زیستی، شناختی، هیجانی، اجتماعی و رفتاري هر گروه را بداند-
.محدودیت هاي هریک از گروههاي مورد اشاره را بشناسد-
.هاي آموزشی براي آموزش دانش آموز با نیاز ویژه را بشناسدشیوه و روش-
.ویژه براي هریک از گروههاي ویژه را داشته باشدتوانایی اتخاب روش و شیوه آموزشی-

3سطح 2سطح 1سطح مالك ها: شایستگی
شناخت از محتوا و گروه 

هاي خاص
بتواند در سطح دانش و 
بازگردانی مطالب و 
محتواي ارائه شده را 

این انعکاس . برگرداند
تنها مبنی برا ي باخوانی 
مطالب است بدون اینکه 

آن تحلی و تاملی در
وجود داشته باشد

سطح باالتري از 
عملکرد که میتوان 
انتظار داشت بدین 
صورت است که در 
محتواي ارائه شده 
تدخل و تصرف داشته 
باشد و آن مطالب را بر 
حسب تحلیل و 
صالحدید خود به 
موقعیت هاي مختلف 
دیگر که شرایط آنها 
همانند موقعیت اصلی 

است انطباق دهد

نی بر توانایی و تحلیل مب
تمایز بین مطالب ارائه 
شده همراه با تحلیل، 
تبین، ارزشیابی هر یک 
از مسائل به این سطح 

فرد . افزوده می شود
مطالب ارائه شده را 
ارزشیابی می کند 
وبهترین را انتخاب و 
حتی در صورت کاستی 
و ضعف هر مطلب جنبه 
و جایگاه نوآوري و 
خالقیت را در آن باز 

میگذارد
انعکاس دانش به حیطه 
عمل  و کاربست آن در 

فرد بتواند هر گروه و هر 
نیازهاي آن در ابعاد 

فرد قادر باشد که در 
ورطه عملکرد تفاوت هر 

در سطح باالتر این 
توانمندي و تخصص 
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زیستی، روانی، اجتماعی  آموزش
وآموزشی را بشناسد و 
توانایی انعکاس و 
بازگردان کالمی این 

.دانش را داشته باشد

یک از گروه هاي با 
ویژه را با گروه نیازهاي 

هاي دیگر و همبود و 
شباهتی که هر یک 
دارند و شیوه هاي 
آموزشی که براي هر 
یک از این گروهها 
پیشنهاد می شود را 

بشناسد

قادر باشد از بین روش 
هاي متعدد آموزشی و 
تربیتی ارزیابی هاي 
الزم را انجام بدهد و 

طح روش مناسب با س
محدودیت انتخاب کند و 
در عمل توانایی 
بکارگیري آن را داشته 

.باشد

فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن-2
هاي یادگیري خاصناتوانایی: فصل اول

تعریف ناتوانی یادگیري
هاي یادگیريعلت شناسی ناتوانی

طبقه بندي ناتوانایی هاي یادگیري
حرکتی-اجتماعی و حسیویژگی هاي شناختی، رفتاري، 

هاي آموزش و راهبردهاي آموزشیروش
: تکلیف یادگیري

دانشجو بتواند گروههاي مختلف نانوایی یادگیري شامل اختالل خواندن، نوشتن و ریاضیات را شناسایی کند و با مراجعه به 
اند فرد مشکوك به اختالل را شناسایی مدارس بتواند فرآیند تشخیص یکی از گروه هاي ناتوانی یادگیري را در پیش گیر و بتو

. کند و برنامه آمورزش و توانبخشی براي ایشان طراحی کند
هیجانی -اي عاطفیاختالل: فصل دوم

هیجانی-تعریف و طبقه بندي اختالل هاي عاطفی
سبب شناسی و دورنماي تحولی

هیجانی-دیگاههاي نظري مرتبط با تبین اختالل هاي عاطفی 
هیجانی-وه هاي مختلف اختالل عاطفیشیوع شناسی گر

حرکتی-ویژگی هاي شناختی، رفتاري، اجتماعی و حسی
ارزیابی و تشخیص و جایابی آموزشی

شباهت ها  همبودي با سایر گروه هاي با نیاز هاي ویژه
...و پویایی، شناختی و عصب شناختی پزشکی، بوم شناسی، رفتاري، روان( معرفی الگوها در آموزش و توانبخشی 

: تکلیف یادگیري
دانشجو بایستی به یکی از مدارس مراجعه کند و یکی از دانش آموزان بر حسب گزارش معلم شناسایی کند و پس از بدست 

در عین حال مراحل و آزمون مرتبط براي شناسایی را . اوردن اطالعات فردي، روند تحولی فرد در ابعاد مختلف را گزارش دهد
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نهاي را بگذارد  همچنین شیوه آموزش و توانبخشی این فرد را ترسیم و در کنار معایب روش جاري بکار گیرد و تشخیص
. راهکارهاي متناسبتر آموزش وتوانبخشی را پیشنهاد دهد 

کمبود توجه و بیش فعالی: فصل سوم
تعریف کمبود توجه و بیش فعالی 

علت شناسی کمبود توجه و بیش فعالی
و بیش فعالیطبقه بندي کمبود توجه

تفاوت هاي و ویژگی هاي فردي در ابعاد رشدي و تحولی 

هاي آموزش و راهبردهاي آموزشی در کمبود توجه و بیش فعالیروش
: تکلیف یادگیري

دانشجو بایستی به یکی از مدارس مراجعه کند و یکی از دانش آموزان بر حسب گزارش معلم شناسایی کند و پس از بدست 
در عین حال مراحل و آزمون مرتبط براي شناسایی را . اوردن اطالعات فردي، روند تحولی فرد در ابعاد مختلف را گزارش دهد

ن شیوه آموزش و توانبخشی این فرد را ترسیم راهکارهاي متناسبتر آموزش بکار گیرد و تشخیص نهایی را بگذارد  همچنی
. وتوانبخشی را پیشنهاد دهد 

هاي ارتباطی  اختالل: فصل چهارم
آشنایی با ساختار زبان و دهان

هاي ارتباطیلتعریف و طبقه بندي اختال
سبب شناسی 

هاي گفتار و زبانانواع اختالل
هاي افتراقیگري و تشخیصروش هاي ارزیابی غربال

حرکتی-ویژگی هاي شناختی، رفتاري، اجتماعی و حسی
روش هاي درمان و آموزش و توانبخشی

هاي آموزشی مالحظه
: تکلیف یادگیري

هاي ارتباطی  مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد با اختالل
همچنین شیوه آموزش و توانبخشی در این مراکز گزارش از یک مورد را . ، روند تحولی فرد در ابعاد مختلف را گزارش دهدفردي

بصورت  فرآیند تشخیص، درمان و توانبخشی و روند بهبود ارائه دهد 
درخودماندگی : فصل پنجم

تعریف درخودماندگی
علت شناسی درخودماندگی
طبقه بندي درخودماندگی

حرکتی-ویژگی هاي شناختی، رفتاري، اجتماعی و حسی

هاي آموزش و راهبردهاي آموزشی کودکان درخودماندهروش
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مالحظات آموزشی
: تکلیف یادگیري

دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد با در خودمانده مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات فردي، 
همچنین شیوه آموزش و توانبخشی این فرد را ترسیم و در کنار معایب روش . در ابعاد مختلف گزارش دهدروند تحولی فرد 

.جاري راهکارهاي متناسبتر آموزش وتوانبخشی را پیشنهاد دهد 
چندمعلولیتی : فصل ششم

تعریف و آشنایی با چندمعلولیتی
گروه هاي رایج و شایع در چندمعلولیتی

حرکتی افراد چندمعلولیتی-فتاري، اجتماعی و حسیویژگی هاي شناختی، ر
روش هاي ارزیابی و جایابی آموزشی

روش هاي درمان و آموزش و توانبخشی
آموزش حرفه اي و توانبخشی شغلی

: تکلیف یادگیري
عات فردي، دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد چند معلولیتی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطال

همچنین شیوه آموزش و توانبخشی این فرد را ترسیم و در کنار معایب روش . روند تحولی فرد در ابعاد مختلف گزارش دهد
جاري راهکارهاي متناسبتر آموزش وتوانبخشی را پیشنهاد دهد  

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
شروع می شود و در در ادامه وارد کردن دانشجو در دنیاي واقعی آموزش و تدریس این واحد درسی با مشارکت در مباحث نظري 

و آشنایی عینی و عملی دانشحو با افراد با نیازهاي ویژه مد نظر بوده است ودر پایان هر فصل و آشنایی با هر یک از کودکان با 
وه بر این دانشحو با روش هاي آموزش عال. نیازهاي ویژه بایستی زمینه مشاهد و مصاحبه با یک فرد با نیازهاي ویژه فراهم شود

بنابراین . و توانبخشی هریم از این گروه آشنا شوند و روش هاي رایج در آموزش افراد با نیازهاي ویژه را از نزدیک ببینند
مهمترین نکته اي که در آموزش این واحد درسی مد نظر است استفاده از روشهاي مشارکت عملی و درگیري واقعی و داشتن 

.براي دانشجو مد نظر استنقش

منابع آموزشی-4
انتشارات نشر . ترجمه حمیده علیزاده و همکاران. هاالهان، کافمن. مقدمه اي بر آموزش ویژه: دانش آموز استثنایی: اصلی

ویرایش
انتشارات دانشگاه تهران. غالمعلی افروز. اي بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثناییمقدمه

انشتارات ارسباران. مریم سیف نراقی و عزت اهللا نادري. شناسی و آموزش و پرورش کودکان استثناییروان
انتشارات قومس. میالنی فر. روانشاسی کودکان و نوجوانان استثنایی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
نمره8امتحان کتبی در پایان ترم : ارزشیابی پایانی



۱۶۴

دانشجو در طول ترم و مشارکت در فعالیت هاي نظري کالس و داشتن حضور فعال در تمامی جلسات کارکرد : ارزشیابی فرآیندي
نمره3

پیگیر دانشجو در انجام تکالیف یادگیري که در طی ترم براي ایشان طراحی شده است و بایستی به صورت : ارزیابی عملکردي
نمره7منظم و متوالی تنظیم و ارائه شود 
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»آموزش و پرورش کودکان پیش دبستانی با نیازهاي ویژه«سرفصل درس
آنمنطقمعرفی درس و -1

ي پیش دبستانی و اهمیت اوان ریزي و اتخاذ راهکارهاي عملی د توسعه کمی و کیفی دورهنظر به ضرورت و اهمیت برنامه
چندگانه در ابعاد مختلف تحولی و موفقیت هاي آتی آنان در در کودکی در ایجاد بستر نگرشی، ارزشی و رشد مهارت هاي 

در ارتباط کودکان با نیازهاي ویژه بر . زندگی، دوره پیش دبستانی به یکی از مراحل رسمی آموزش و پرورش تبدیل شده است
.از ضرورت دوچندان برخوردار استاساس اهمیت وافر مداخالت بهنگام این دوره

:مشخصات درس
عملی-نظري: درسنوع 

و احد2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

آموزش و پرورش کودکان پیش دبستانی با نیازهاي ویژه: نام درس
:در پایان انتظار می رود دانشجو معلم قادر باشد: پیامدهاي یادگیري/اهداف

در پاین این واحد درسی ضرورت و اهمیت مداخالت بهنگام را بداند و در ارتباط با کودکان با نیازهاي ویژه 
حرکتی، شناختی، زبانی، - راهبردها و روش هاي در راستاي بهبود مهارت هاي رشدي در ابعاد ادراکی

.ار گیردهیجانی، اجتماعی بشناسد و بتوان آنها را در ارتباط با هرگروه ویژه اي بک

3سطح 2سطح 1سطح مالك ها: شایستگی
آگاهی ار برنامهاي و 
راهبردهاي مداخالتی 

زودهنگام

بتواند در سطح دانش و 
بازگردانی مطالب و 
محتواي ارائه شده را 

این انعکاس . برگرداند
تنها مبنی برا ي باخوانی 

مطالب است 

در محتواي ارائه شده 
تصرف داشته باشد و آن 
مطالب را بر حسب 
تحلیل و صالحدید خود 
با ادبیات متفاوت براي 
خود و دیگري بازگو کند 
و توانایی تغیر با حفظ 
چهارچوب را داشته 

. باشد

توانایی و تحلیل مبنی بر 
تمایز بین مطالب ارائه 
شده با شناخت از 
گروهاي مختلف با 
نیازهاي ویژه را داشته 
باشد  وبهترین را 
متناسب با بعد رشدي و 

. گروه ویژه انتخاب کند

توانایی آموزش و 
ها در استفاده از برنامه

تقویت ابعاد رشد

هاي مداخالتی برنامه
بشناسد بهنگام را بتواند 

و توانایی انعکاس و 
بازگردانی آنها را داشته 

باشد

فرد قادر باشد در ارتباط 
با گروه با نیاز ویژه که 
در ابعاد مختلف رشد 
برنامه و مداخله الزم را 
داشته باشد و تفاوت 
برنامه را براي ابعاد 

.مختلف رشدي بشناسد

در سطح باالتر از 
دانشجو معلم انتظار می 

ه مداخالتی رود که برنام
براي کودك پیش 
دبستانی با نیاز ویژه را 
توانایی تغیر و انعطاف 
آن را متناسب با گروه 
هاي مختلف باال ببرد و 

.بکار گیرد
فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن-2

مداخالت بهنگام دوران پیش دبستانی: فصل اول
مداخله بهنگام چیست؟
مداخالتی بهنگامآشنایی با برنامه هاي 
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برنامه مداخله بهنگام مبتنی بر خانواده
آشنایی با روند طراحی برنامه مداخله بهنگام

: تکلیف یادگیري
هاي مداخالتی بهنگامی که در حیطه هاي مختلف رشدي است را شناسایی از دانشجو معلم انتظار می رود که در کالس برنامه

.ئه دهدکند و کلیاتی از آنها را در کالس ارا
تهیه و طراحی برنامه آموزشی موضوعی یکپارچه: فصل دوم

برنامه آموزشی یکپارچه
برنامه آموزشی سازگار با همه کودکان

مکان، مبلمان و تجهیزات، مواد و وسایل و کتاب ها
تداوم بخشی به رشد همه کودکان

رشد زبانی و سوادآموزي
رشد بدنی

سئلهتفکر و مهارت هاي حل م: رشد شناختی
: تکلیف یادگیري

دانشجو بایستی قادر باشد که متناسب با نیاز یکی از گروهاي کودکان پیش دبستانی با نیازهاي بتواند مراحل مربوط به تهیه و 
. طراحی را ترسیم و نمونه عملی ارائه دهد

فعالیت هاي حسی : فصل سوم
اهمیت فعالیت هاي حسی

هدف در فعالیت هاي حسی
حسیمهارت هاي 

مواد، وسایل و فعالیت متناسب با رشد
تناسب برنامه حسی براي گروهاي با نیاز ویژه

: تکلیف یادگیري
دانشجو بایستی قادر باشد که متناسب با نیاز یک ي از گروهاي کودکان پیش دبستانی با نیازهاي ویژه برنامه ادراکی حرکتی را 

.  گیردباز طراحی کند و آن را در اتباط آن گروه بکار 
هاي زبانی و سواد آموزيمداخالت بهنگام مهارت:فصل چهارم

اهمیت فعالیت هاي زبانی و سواد آموزي
هدف در فعالیت هاي زبانی خواندن و نوشتن

فعالیت ها و و سایل متناسب با رشد
تناسب برنامه، مواد، وسایل و فعالیت متناسب با رشد براي گروهاي با نیاز ویژه

: یريتکلیف یادگ
دانشجو بایستی قادر باشد که متناسب با نیاز یکی از گروهاي کودکان پیش دبستانی با نیازهاي ویژه برنامه زبانی را باز طراحی 

.  کند و آن را در اتباط آن گروه بکار گیرد
مواد و دست ورزي ها و قطعات کوچک: فصل پنجم
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عات کوچکاهمیت فعالیت هاي مبتنی بر مواد و دست ورزي ها و قط
هدف در فعالیت هاي مواد و دست ورزي ها و قطعات کوچک

فعالیت ها و و سایل متناسب با رشد
تناسب برنامه، مواد، وسایل دست ورزي  و فعالیت متناسب با رشد براي گروهاي با نیاز ویژه

: تکلیف یادگیري
هاي –پیش دبستانی با نیازهاي ویژه برنامه مهارت دانشجو بایستی قادر باشد که متناسب با نیاز یکی از گروهاي کودکان 

.  حرکتی ظریف را باز طراحی کند و آن را در اتباط آن گروه بکار گیرد
رشد حرکتی درشت: فصل ششم

اهمیت فعالیت هاي در رشد حرکتی درشت
هدف در فعالیت هاي مواد دررشد  حرکتی درشت

فعالیت ها و و سایل متناسب با رشد
ه، مواد، وسایل دست ورزي  و فعالیت رشد حرکتی درشت متناسب با رشد براي گروهاي با نیاز ویژهتناسب برنام

: تکلیف یادگیري
هاي –دانشجو بایستی قادر باشد که متناسب با نیاز یکی از گروهاي کودکان پیش دبستانی با نیازهاي ویژه برنامه مهارت 

.  حرکتی درشت را باز طراحی کند و آن را در اتباط آن گروه بکار گیرد
هنر: فصل هفتم

اهمیت فعالیت هاي هنري در رشد
هدف در فعالیت هاي هنري در کودکان با نیازهاي ویژه

فعالیت ها و وسایل متناسب با رشد
ي گروهاي با نیاز ویژهتناسب برنامه، مواد، وسایل دست ورزي  و فعالیت متناسب با رشد برا

: تکلیف یادگیري
انتظار می رود در پایان دانشجو معلم بتواند برنامه مداخالتی بهنگام مبتنی بر فعالیت هاي هنري  را با در نظر گرفتن تمامی ابعاد 

. ا بکار گیردرشد براي یکی از گروهاي کودکان پیش دبستانی با نیازهاي ویژه طراحی کند و همچنین برنامه طراحی شده ر
هنر: فصل هشتم

اهمیت فعالیت هاي مبتنی بر بازي نمایشی
هدف در فعالیت هاي مبتنی بر بازي نمایشی در کودکان با نیازهاي ویژه

فعالیت ها و وسایل متناسب با رشد
تناسب برنامه، مواد، وسایل دست ورزي  بازي با رشد براي گروهاي با نیاز ویژه

: تکلیف یادگیري
ظار می رود در پایان دانشجو معلم بتواند برنامه مداخالتی بهنگام مبتنی بر فعالیت هاي بازي محور  را با در نظر گرفتن تمامی انت

. ابعاد رشد براي یکی از گروهاي کودکان پیش دبستانی با نیازهاي ویژه طراحی کند و همچنین برنامه طراحی شده را بکار گیرد
دگیريراهبردهاي تدریس و یا-3

آموزش و تدریس این واحد درسی با مشارکت در مباحث نظري شروع می شود و در در ادامه وارد کردن دانشجو در دنیاي واقعی 
و آشنایی عینی و عملی دانشحو با افراد با نیازهاي ویژه مد نظر بوده است ودر پایان هر فصل و آشنایی با کودکان با نیازهاي 
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عالوه بر این دانشحو با حضور فعال در . مشاهد و مصاحبه با یک فرد با نیازهاي ویژه فراهم شودویژه  ذهنی بایستی زمینه 
مراکز آموزش و توانبخشی بتواند در گام اول پیوند علمی با این مراکز برقرار کند و با نظام آموزش و توابخشی و حالت کلی افراد 

ن واحد درسی مد نظر است استفاده از روشهاي مشارکت عملی و درگیري بنابراین مهمترین نکته اي که در آموزش ای. آشنا شود
.واقعی و داشتن نقش براي دانشجو مد نظر است

منابع آموزشی-4
.سازمان آموزش و پرورش استثنایی. رضا متقیانی. کالس آموزش فراگیر متناسب با رشد در آموزش و پرورش خردساالن: اصلی
سازمان آموزش و پرورش . دکتر کاکو جویباري وهمکاران. شی قبل از دبستان براي ناشنوایانها و محتواي  آموزروش: اصلی

.استثنایی
انتشارات دانشجو. هما بهمنی. آموزش و پرورش کودکان پیش دبستانی و دبستانی

ت آزمون نوینانشتارا. ویژه مربیان مراکزپیش دبستانی، دوره آمادگی) 2(و  ) 1(راهنماي درسی کتاب پیش دبستانی 
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5

نمره8امتحان کتبی در پایان ترم : ارزشیابی پایانی
کارکرد دانشجو در طول ترم و مشارکت در فعالیت هاي نظري کالس و داشتن حضور فعال در تمامی جلسات : ارزشیابی فرآیندي

نمره5
دگیر یکه در طی ترم براي ایشان طراحی شده است و بایستی به صورت پیگیر دانشجو در انجام تکالیف یا: ارزیابی عملکردي

نمره7منظم و متوالی تنظیم و ارائه شود 
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»فراگیر/اصول و مبانی و راهبردها در آموزش تلفیقی«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

رویکردي مبتنی بر هنجار دانستن تفاوتهاست و طرحواره نوینی را فراگیرسازي آموزش و پرورش براي دربرگیري همه کودکان 
در این درس دانشجو معلمان با تغییر نگرش از دیدگاه هنجارسازي در رویکرد . بر آموزش و پرورش جهان حاکم گرده است

ه سازي به تمایزگذاري در پزشکی به هنجار دانستن تفاوتها در رویکرد اجتماعی، آمادگی تغییر طرحواره عمل تربیتی خود از ویژ
بافت اتاق درس و مدرسه عمومی را بدست میاورند

مشخصات درس

نظري : نوع درس

2: تعداد واحد

ساعت32: زمان درس

فراگیر/اصول و مبانی و راهبردها در آموزش تلفیقی: نام درس

:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

متمرکز بر برنامه (و اجتماعی) متمرکز بر فرد متفاوت(با ذکر تفاوتها در حوزه عمل و نظر دو رویکرد پزشکی-
.متقاعدسازي معرفی کندتغییر نگرش و را شفاهی و نوشتاري و با رعایت اصول ) درسی

.کندرابطه مناسب و صمیمانه شغلی با همکاران بویژه معلمان آموزش عمومی برقرار -
.رابطه مناسب و صمیمانه راهنمایی کننده با دانش آموزان و والدینشان برقرار کند-
راهکارهاي مناسب براي تمایزگذاري برنامۀ درسی را با توجه به نیازهاي هر کودك در بافـت اتـاق درس و   -

.ارائه و اجرا کند) عادي(مدرسه عمومی
:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3-3&4-3&

3سطح2سطح1سطح هامالك

نگــرش همســاز 
با فراگیرسازي

تفاوتهاي دو نگرش 
پزشکی و اجتمـاعی  
به تفاوتها را شفاهی 
و نوشـــتاري بیـــان 

.میکند

با داشتن مهارت سـطح  
ــاي  1 ــد طرحهـ میتوانـ

ارزیـــابی، جایـــدهی،  
تدریس و مداخله را بـا  
دیــدگاه اجتمــاعی نقــد 

.کند

ــطوح    ــاي س ــتن مهارته ــا داش 2و1ب
میتواند معلمان آمـوزش عمـومی را در   
بارة فراگیرسازي فعالیتهـا و جـو اتـاق    

.درس، متقاعد نماید

ــه   ــاد رابطــ ایجــ
همدالنه و صمیمی

ــاي  ــد ویژگیه میتوان
یک ارتباط همدالنه 
و صمیمی همیـاري  
ــان و   ــا کودکــ بــ
نوجوانان، همکاران، 
و والدین را شـفاهی  
و نوشـــتاري بیـــان 

.کند

سـطح  با داشتن مهارت 
میتواند با کودکـان و  1

ــان، همکــاران و  نوجوان
والدین رابطه همدالنـه  
و صــمیمی همیارانــه را 

.برقرار کند

ــطح    ــاي س ــتن مهارته ــا داش 2و 1ب
میتواند چگونگی ایجاد رابطه همدالنه، 
ــان،    ــا کودک ــه ب ــمیمانه و همیاران ص
نوجوانــان، همکــاران و والــدین را بــه 
ــژه   ــومی و وی ــوزش عم ــاران آم همک

.موزدبیا
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طراحـــــــــی 
راهکارهــــــاي 
اثــربخش بــراي 
ــذاري  تمایزگـــ

تدریس

میتواند راهکارهـاي  
ــدریس   ــه و ت مداخل
ارائه شـده را بنحـو   
اثـــربخش بـــراي  
کودکان و نوجوانان 
با نیازهـاي ویـژه را   
در بافت اتـاق درس  

.عمومی بکار بگیرد

با داشتن مهارت سـطح  
ــد راهکارهــاي 1 میتوان

مداخلــــه و تــــدریس 
ــربخش متناســب  ــا اث ب

ــان و  ــاي کودکـ نیازهـ
ــا نیازهــاي  ــان ب نوجوان
ویژه را متناسب با بافت 
ــومی  ــاق درس عمـ اتـ

.طراحی و اجرا کند

ــا داشــتن مهارتهــاي ســطوح   2و 1ب
میتواند طراحی و اجـراي راهکارهـاي   
ــه    ــربخش را ب ــدریس اث ــه و ت مداخل
معلمان آموزش عمومی و ویژه، دانش 
آمــوزان همیــار و والــدین یــا مراقبــان 

ـ  ا نوجـوان بـا نیازهـاي ویـژه     کودك ی
.بیاموزد

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

تکالیف عملکرديتکالیف یادگیريمحتواي درسبحث

تفاوتهــاي فــردي، نیازهــاي اول
ویژه و عوامـل ایجادکننـده و   
کارآمدي روشهاي مداخله در 
مــورد آنهــا در دو دیــدگاه   

پزشکی و اجتماعی

منابع در بارة رویکردهـاي  مطالعه 
پزشـــکی و اجتمـــاعی در مـــورد 

تفاوتهاي فردي در اتاق درس
ــرد در    ــد دو رویکـ ــث و نقـ بحـ

گروههاي کوچک و بزرگ
تــالش بــراي متقاعــد کــردن    

مخالفان

ترتیــب بحــث بــا معلمــان آمــوزش 
عمومی براي متقاعدساختن آنان بـه  
تغییــر دیـــدگاه از جداســازي بـــه   
فراگیرســـازي و ضـــبط آن بـــراي 
وارسی و پسخوراندگیري از اسـتاد و  

دانشجویان

ــر طرحــواره  دوم بررســی ضــرورت تغیی
عمــل تربیتــی از جداســازي بــه    

فراگیرسازي

جمع آوري شواهد ناکارآیی سامانه 
آموزش و پرورش کشور که ناشی 

از دیدگاه جداسازي است
بحث و نقد شـواهد در گروههـاي   

کوچک و بزرگ
تالش براي تدوین شواهد منطقی 

و مربوط به بحث

بحث با معلمان آمـوزش عمـومی و   
ــازي و    ــا فراگیرس ــالف ب ــژه مخ وی
متقاعد ساختن آنان به فراگیرسـازي  
ــارآیی    ــواهد ناک ــان ش ــق بی از طری
سامانۀ مداخلۀ مبتنی بر جداسازي و 
ضــــبط آن بــــراي وارســــی و   
پســـــخوراندگیري از اســـــتاد و  

دانشجویان

تاریخچه تلفیـق و فراگیرسـازي در   سوم
ایران و جهان

وارسی منـابع و تـدوین مقالـه در    
ــق و   ــه تلفیــ ــورد تاریخچــ مــ

فراگیرسازي

ارائه سـخنرانی در زمینـۀ چالشـها و    
ــق و   ــه تلفیـ ــتها در تاریخچـ فرصـ

فراگیرسازي 
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اصول و روشهاي متقاعدسـازي چهارم
وارسی منابع در بارة تغییر نگـرش  و تغییر نگرش

و متقاعدسازي و گزارش روشهاي 
آمدهبدست

وارسی نگرش معلمان مدارس محل 
کارورزي و طراحی و اجراي برنامـۀ  
تغییر نگرش بـراي آنـان و وارسـی    

نتایج و تحلیل آنها

اصول و روشهاي ارزیابی نیازهاي پنجم
پرورشی با رویکرد -ویژه آموزشی
چند رشته اي

تدوین برنامه تمایزگذاري ارزیابیها 
ــوز    ــش آم ــا دان ــوز ی ــراي نوآم ب

منتخب از میـان موردهـاي   (نمونه
ــارورزي   ــده در ک ــاهده ش در )مش

گروههاي کوچک و نقـد و ارتقـاء   
برنامه در گروه بزرگتـر زیـر نظـر    
ــر   ــورت دیگـ ــا مشـ ــتاد و بـ اسـ

)آموزشی و توانبخشی(متخصصان

اجراي برنامه تـدوین شـده در اتـاق    
درس، در مدرســه تلفیقــی محــل   

کارورزي و ثبت و گزارش نتایج

روشــهاي تمایزگــذاري اصــول وششم
برنامــه هــاي درســی و پرورشــی 
بــراي دانــش آمــوزان بــا هــوش 

مرزي و نارسایی هوشی

تــدوین برنامــه بــراي دربرگیــري 
ــوز  ــا دانــــش آمــ نوآمــــوز یــ

منتخب از میـان موردهـاي   (نمونه
ــارورزي   ــده در ک ــاهده ش در )مش

گروههاي کوچک و نقـد و ارتقـاء   
برنامه در گروه بزرگتـر زیـر نظـر    

استاد

ي برنامه تـدوین شـده در اتـاق    اجرا
درس، در مدرســه تلفیقــی محــل   

کارورزي و ثبت و گزارش نتایج

ــذاري هفتم اصــول و روشــهاي تمایزگ
برنامــه هــاي درســی و پرورشــی 
براي دانش آموزان بـا اخـتالالت   

طیف اوتیسم

تــدوین برنامــه بــراي دربرگیــري 
ــوز  ــا دانــــش آمــ نوآمــــوز یــ

منتخب از میـان موردهـاي   (نمونه
ــارورزي   ــده در ک ــاهده ش در )مش

گروههاي کوچک و نقـد و ارتقـاء   
برنامه در گروه بزرگتـر زیـر نظـر    

استاد

اجراي برنامه تـدوین شـده در اتـاق    
درس، در مدرســه تلفیقــی محــل   

کارورزي و ثبت و گزارش نتایج

ــذاري هشتم اصــول و روشــهاي تمایزگ
برنامــه هــاي درســی و پرورشــی 

نارساییهاي براي دانش آموزان با 
-رفتاري و کمبود توجه-هیجانی

فزون جنبشی

تــدوین برنامــه بــراي دربرگیــري 
ــوز  ــا دانــــش آمــ نوآمــــوز یــ

منتخب از میـان موردهـاي   (نمونه
ــارورزي   ــده در ک ــاهده ش در )مش

گروههاي کوچک و نقـد و ارتقـاء   
برنامه در گروه بزرگتـر زیـر نظـر    

اجراي برنامه تـدوین شـده در اتـاق    
رســه تلفیقــی محــل   درس، در مد

کارورزي و ثبت و گزارش نتایج
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استاد

اصــول و روشــهاي تمایزگــذاري   نهم
برنامه هاي درسی و پرورشی بـراي  
دانش آموزان با نارساییهاي گفتاري 

و زبانی

تــدوین برنامــه بــراي دربرگیــري 
ــوز  ــا دانــــش آمــ نوآمــــوز یــ

منتخب از میـان موردهـاي   (نمونه
ــارورزي   ــده در ک ــاهده ش در )مش

و نقـد و ارتقـاء   گروههاي کوچک
برنامه در گروه بزرگتـر زیـر نظـر    

استاد

اجراي برنامه تـدوین شـده در اتـاق    
درس، در مدرســه تلفیقــی محــل   

کارورزي و ثبت و گزارش نتایج

اصــول و روشــهاي تمایزگــذاري   دهم
برنامه هاي درسی و پرورشی بـراي  
دانش آموزان بـا نارسـاییهاي ویـژة    

یادگیري

رگیــري تــدوین برنامــه بــراي درب
ــوز  ــا دانــــش آمــ نوآمــــوز یــ

منتخب از میـان موردهـاي   (نمونه
ــارورزي   ــده در ک ــاهده ش در )مش

گروههاي کوچک و نقـد و ارتقـاء   
برنامه در گروه بزرگتـر زیـر نظـر    

استاد

اجراي برنامه تـدوین شـده در اتـاق    
درس، در مدرســه تلفیقــی محــل   

کارورزي و ثبت و گزارش نتایج

تمایزگــذاري اصــول و روشــهاي  یازدهم 
برنامه هاي درسی و پرورشی بـراي  
دانش آموزان با نارساییهاي شنوایی

تــدوین برنامــه بــراي دربرگیــري 
ــوز  ــا دانــــش آمــ نوآمــــوز یــ

منتخب از میـان موردهـاي   (نمونه
ــارورزي   ــده در ک ــاهده ش در )مش

گروههاي کوچک و نقـد و ارتقـاء   
برنامه در گروه بزرگتـر زیـر نظـر    

استاد

تـدوین شـده در اتـاق    اجراي برنامه 
درس، در مدرســه تلفیقــی محــل   

کارورزي و ثبت و گزارش نتایج

اصــول و روشــهاي تمایزگــذاري   دوازدهم 
برنامه هاي درسی و پرورشی بـراي  
ــا نارســاییهاي  دانــش آمــوزان بــا ب

بینایی

تــدوین برنامــه بــراي دربرگیــري 
ــوز  ــا دانــــش آمــ نوآمــــوز یــ

منتخب از میـان موردهـاي   (نمونه
ــاهده  ــارورزي مش ــده در ک در )ش

گروههاي کوچک و نقـد و ارتقـاء   
برنامه در گروه بزرگتـر زیـر نظـر    

استاد

اجراي برنامه تـدوین شـده در اتـاق    
درس، در مدرســه تلفیقــی محــل   
کــارورزي و اجــراي برنامــه تــدوین 
شده در اتاق درس در مدرسه تلفیقی 
محــل کــارورزي و ثبــت و گــزارش 

نتایج ثبت و گزارش نتایج

اجراي برنامه تـدوین شـده در اتـاق    تــدوین برنامــه بــراي دربرگیــري اصــول و روشــهاي تمایزگــذاري   سیزدهم
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برنامه هاي درسی و پرورشی بـراي  
ــا نارســاییهاي  دانــش آمــوزان بــا ب

استخوانی-عضالنی

ــوز  ــا دانــــش آمــ نوآمــــوز یــ
منتخب از میـان موردهـاي   (نمونه

ــارورزي   ــده در ک ــاهده ش در )مش
گروههاي کوچک و نقـد و ارتقـاء   

نظـر  برنامه در گروه بزرگتـر زیـر   
استاد

درس، در مدرســه تلفیقــی محــل   
کــارورزي و اجــراي برنامــه تــدوین 
شده در اتاق درس در مدرسه تلفیقی 
محــل کــارورزي و ثبــت و گــزارش 

نتایج ثبت و گزارش نتایج

اصــول و روشــهاي تمایزگــذاري   چهاردهم
برنامه درسی خواندن و نوشتن 

بــراي دربرگیــري تــدوین برنامــه 
ــوز  ــا دانــــش آمــ نوآمــــوز یــ

منتخب از میـان موردهـاي   (نمونه
ــارورزي   ــده در ک ــاهده ش در )مش

گروههاي کوچک و نقـد و ارتقـاء   
برنامه در گروه بزرگتـر زیـر نظـر    

استاد

اجراي برنامه تـدوین شـده در اتـاق    
درس، در مدرســه تلفیقــی محــل   
کــارورزي و اجــراي برنامــه تــدوین 

مدرسه تلفیقی شده در اتاق درس در 
محــل کــارورزي و ثبــت و گــزارش 

نتایج ثبت و گزارش نتایج

اصــول و روشــهاي تمایزگــذاري   پانزدهم
برنامه درسی ریاضیات

تــدوین برنامــه بــراي دربرگیــري 
ــوز  ــا دانــــش آمــ نوآمــــوز یــ

منتخب از میـان موردهـاي   (نمونه
ــارورزي   ــده در ک ــاهده ش در )مش

گروههاي کوچک و نقـد و ارتقـاء   
گروه بزرگتـر زیـر نظـر    برنامه در 

استاد

اجراي برنامه تـدوین شـده در اتـاق    
درس، در مدرســه تلفیقــی محــل   
کــارورزي و اجــراي برنامــه تــدوین 
شده در اتاق درس در مدرسه تلفیقی 
محــل کــارورزي و ثبــت و گــزارش 

نتایج ثبت و گزارش نتایج

ــوزش و  شانزدهم ــازي آم ــاي فراگیرس دورنم
پرورش براي کودکان با نارسایی 

جستجوي منابع براي آشـنایی بـا   
چالشهاي پـیش روي دربرگیـري   
کودکـان بـا نارسـایی در مــدارس    
عمومی و وارسی آنها در بحث بـا  
گروههــاي کوچــک و تمــام کــل 

دانشجویان

آزمایش راهکارهاي پیشنهادشده در 
درسه بحثهاي اتاق درس، در بافت م

عمومی و ثبت و گـزارش نتـایج در   
اتاق درس
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راهبردهاي تدریس و یادگیري.3
در این میان بهره گیـري از تـدریس   . متمرکز بر خودآموزي و بحث و یادگیري گروهی و آزمایش و اصالح  در میدان عمل است

.مستقیم تر موارد ضروري توصیه میشود
منابع آموزشی. 4

، روي مک کانکی، ترجمه ابوالفضل سعیدي، )1384(پاسخگویی به نیازهاي ویژه در کالسهاي فراگیردرك و : منابع اصلی
.انتشارات سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی

، پیتر وستوود، ترجمه ابوالفضل سعیدي، )زیر چاپ(روشهاي خردورزانه براي آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهاي ویژه
.انتشارات مدرسه

، مل آینسکو، ترجمه ابوالفضل سعیدي، انتشارات )1383(راهنماي تربیت معلم براي توسعه فراگیرسازي آموزش و پرورش
.پژوهشکده کودکان استثنایی

:منابع فرعی
Inclusion Strategies That Work!-Research-Based Methods for the

Classroom(Third Edition),Toby J. Karten(2015,)SAGE Publications Ltd.
Including students with special needs : a practical guide for classroom

teachers / Marilyn Friend.William D. Bursuck.—6th ed. (2012), Pearson
Education, Inc.
Supporting inclusive practice. Gianna Knowles.  2nd ed. (2011), Routledge
SPECIAL TEACHING FOR SPECIAL STUDENTS-Ann Lewis & Brahm
Norwich. (2006), Open University Press.

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

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

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(بناي ارزیابی تکالیف م
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»ها در آموزش و پرورش و توانبخشی در اختالالت گفتار و زبانراهبردها و روش«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

اي معلمان کودکان ویژه و آموزش و پرورش استثنایی در گرو آشنایی آنان با ویژگیهاي این گروه از توسعه و تقویت حرفه
اي اختالالت گفتار و زبان و مشکالت ارتباطی کودکان یکی از ویژگیهاي مهم و داراي پیامدهاي منفی مدرسه. کودکان است

آموزان و همچنین آگاهی از راههاي کمک به ایشان و نیز الت گفتار و زبان دانشآشنایی با ویژگیهاي ارتباطی و اختال. است
اي، به معلمان قدرت کنترل محیط یادگیري مناسب و هوشیاري نسبت به پیامدهاي منفی این مشکالت بر یادگیریهاي مدرسه

. پیشرفت کننددهد تا کودکان با کمترین گرفتاري از نظر تحصیلی تمهید اسباب درست آموزش را می

مشخصات 
درس

راهبردها و روشها در آموزش و پرورش و توانبخشی در اختالالت گفتار و زبان: نام درس

: نوع درس
نظري

2: تعداد واحد
: زمان درس

ساعت32
ندارد: پیشنیاز

:پیامدهاي یادگیري/ اهداف
آموزان ویژه آشنا اختالالت گفتار و زبان دانشدر پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم با ویژگیهاي ارتباطی و 

شود و نیز نسبت به پیامدهاي منفی این مشکالت بر شده و همچنین از راههاي کمک به ایشان آگاه می
تواند محیط یادگیري را بهتر کنترل کرده و اسباب درست آموزش گردد و میاي هوشیار مییادگیریهاي مدرسه

.ه کودکان کمک کند با کمترین گرفتاري تحصیلی پیشرفت کنندرا دقیقتر تمهید نموده و ب
3سطح 2سطح 1سطح مالکها

شایستگی 
:اساسی

ck

:گفتار و زبان
تنکردشناسی و کلیات

و مبانی ) فیزیولوژي(
شناختیعصب

توانسته است درباره 
گفتار و زبان شامل 

کلیات و تنکردشناسی 
و مبانی ) فیزیولوژي(

شناختی به عصب
.آگاهی دست یابد

توانسته است پس از 
آگاهی از کلیات و 

تنکردشناسی 
و مبانی ) فیزیولوژي(

شناختی گفتار و عصب
زبان، به بازگویی این 

.مطالب بپردازد

توانسته است پس از آگاهی 
از کلیات و تنکردشناسی 

و مبانی ) فیزیولوژي(
شناختی گفتار و زبان عصب

و نیز بازگویی آنها، به نقد و 
بررسی موارد واقعی یا 

.فرضی این مطالب بپردازد
دانشجومعلم باید یک نمونه 

واقعی از این مباحث را در 
کالس معرفی یا گزارش یا 

.نمایش دهد
اختالالت گفتاري

اختالالت زبانی
شناختیاختالالت عصب

گفتار و زبان

توانسته است درباره 
اختالالت گفتار و زبان 

و اختالالت 
شناختی گفتار و عصب

زبان به آگاهی تمایزي 
و آشنایی تشخیصی 

.دست یابد

توانسته است پس از 
آگاهی درباره اختالالت 

گفتاري و زبانی و 
اختالالت 

شناختی گفتار و عصب
زبان، به بازگویی این 

.مطالب بپردازد

توانسته است پس از آگاهی 
درباره اختالالت زبانی و 

گفتاري و اختالالت 
شناختی گفتار و زبان عصب

و نیز بازگویی این مطالب، 
به نقد و بررسی موارد 

واقعی یا فرضی این 



۱۷۶

. اختالالت بپردازد
دانشجومعلم باید یک نمونه 

واقعی از این اختالالت را 
در کالس معرفی یا گزارش 

.یا نمایش دهد
اي پیامدهاي مدرسه

خواندن و نوشتن و (
و راههاي کمک ) حساب

در اختالالت و ارجاع 
گفتاري و زبانی و 

شناختی اختالالت عصب
گفتار و زبان

توانسته است درباره 
اي و پیامدهاي مدرسه

راههاي کمک و ارجاع 
در این اختالالت به 

آگاهی تمایزي و 
آشنایی تشخیصی 

.دست یابد

توانسته است پس از 
آگاهی از پیامدهاي 

اي و راههاي مدرسه
کمک و ارجاع در این 

الت، به بازگویی اختال
.این مطالب بپردازد

توانسته است پس از آگاهی 
اي و از پیامدهاي مدرسه

راههاي کمک و ارجاع در 
این اختالالت و نیز 

بازگویی این مطالب، به نقد 
و بررسی موارد واقعی یا 

. فرضی این موضوع بپردازد
دانشجومعلم باید یک نمونه 

واقعی از این موارد را در 
ی یا گزارش یا کالس معرف
.نمایش دهد

فرصتهاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استجلسه16محتواي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان 

مباحثموضوع اصلیجلسه
راهبردها و روشها در آموزش و پرورش و توانبخشی در اول

اختالالت گفتار و زبان
ضرورت و انگیزه و پیگیري و اهمیت درسطرح

بیان روش ارزشیابی و توافق درباره آن
اعالم برنامه درس و محتواي کار و شرح وظایف

ساختمان و اجزا و کارکرد و رشد و اهمیتکلیات: گفتار و زباندوم
معرفی یا گزارش یا نمایش یک نمونه واقعی

سوم 
چهارم
پنجم

تنفس)فیزیولوژي(تنکردشناسی : گفتار و زبان
آواسازي و تشدید

تولید و تلفظ
شنوایی و بینایی

معرفی یا گزارش یا نمایش یک نمونه واقعی
)مغز و مخچه و اعصاب(اعصاب مرکزي شناختیمبانی عصب: گفتار و زبانششم

)نخاع و اعصاب(اعصاب محیطی 
معرفی یا گزارش یا نمایش یک نمونه واقعی

اختالالت زبانی و گفتاري، اختالالت درکی و بیانی، اختالالت زبانیهفتم 
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اختالالت عضوي و عملکردي، اختالالت رشدي و هشتم 
عارضی، اختالالت انحرافی و تاخیري

اختالالت واجی و صرفی و نحوي و معنایی و 
کابردشناختی و گفتمانی

معرفی یا گزارش یا نمایش یک نمونه واقعی
نهم 
دهم 

زدهم یا
دوازدهم 

)آوایی(اختالالت تولید اختالالت گفتاري
اختالالت صوت
اختالالت تشدید

)لکنت و تندگویی(اختالالت روانی گفتار 
معرفی یا گزارش یا نمایش یک نمونه واقعی

سیزدهم 
چهاردهم

پریشیزبانشناختی گفتار و زباناختالالت عصب
پریشینام

پریشیکنش
پریشیشناخت

)دیزارتري(گفتارفلجی 
معرفی یا گزارش یا نمایش یک نمونه واقعی

و راههاي ) خواندن و نوشتن و حساب(اي پیامدهاي مدرسهپانزدهم
آسیبدیدگی (کمک و ارجاع در اختالالت زبانی و گفتاري 

)توانی هوشی و اختالالت یادگیريشنوایی و کم

پیامدهاي اختالالت واجی و صرفی و نحوي و 
یی و کابردشناختی و گفتمانیمعنا

و صوت و ) آواشناختی(پیامدهاي اختالالت تولید 
)لکنت و تندگویی(تشدید و روانی گفتار 

راههاي کمک و ارجاع در اختالالت زبانی و گفتاري 
معرفی یا گزارش یا نمایش یک نمونه واقعی

و راههاي ) خواندن و نوشتن و حساب(اي پیامدهاي مدرسهشانزدهم
شناختی گفتار و زبانکمک و ارجاع در اختالالت عصب

پریشی و پریشی و کنشپریشی و نامپیامدهاي زبان
)دیزارتري(پریشی و گفتارفلجی شناخت

شناختیراههاي کمک و ارجاع در اختالالت عصب
معرفی یا گزارش یا نمایش یک نمونه واقعی

راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
. شوداین درس با محوریت مدرس و به صورت سخنرانی و با مشارکت همه جانبه دانشجومعلمان انجام میآموزشهاي کالسی 

مدرس در هر جلسه و در نوبتهاي مقرر و بر اساس موضوعات اصلی و مباحث فرعی به آموزش و تفهیم مطالب درسی و به 
ت که مدرس به دانشجومعلمان فرصت بدهد تا در در این درس ضروري اس. کندهماندیشی و همفکري درباره آنها اقدام می

خواندن و (اي تفهیم و تفاهم و در هماندیشی و همفکري درباره چیستی گفتار و زبان، اختالالت گفتار و زبان، پیامدهاي مدرسه
درست و دور و راههاي کمک و ارجاع در این نوع اختالالت مشارکت فعال داشته باشند و به آگاهی و شناسایی) نوشتن و حساب

. اي ایشان دچار سهو و کوتاهی و خطا نشونداز خطا دست یابند تا در کمک به این کودکان و در تسهیل یادگیریهاي مدرسه
اند بر اساس برنامه اعالم شده به پیش مطالعه منابع اصلی و فرعی بپردازند و در هر جلسه با دانشجومعلمان این درس موظف
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ومعلمان باید به طرح پرسشهاي خود بپردازند و دیدگاهها و نتایج مطالعات خود را در کالس درس دانشج. آمادگی شرکت کنند
.ارائه کنند

منابع آموزشی . 4
:اصلیمنبع
.1388، نوشته دیوید کریستال، ترجمه زهرا سلیمانی و نوشین ادیب، انتشارات دانژه، »شناسی زباندرآمدي بر آسیب«کتاب 

:منابع فرعی
.1387، نوشته بیژن شفیعی و همکاران، انتشارات چوگان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، »شناسی گفتار و زبانآسیب« کتاب 
.1382، نوشته آلیس هوسپیان، انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی، »آموزاناختالالت زبان و گفتار در دانش«کتاب 
.1373مهر، انتشارات خوزستان، نوشته جان ایسنسن، ترجمه غالمرضا خجسته، »اختالالت گفتاري و زبانی کودکان«کتاب 
.1373، نوشته جان آیزنسون، ترجمه حمید علیزاده، انتشارات رشد، »اختالالت گفتار و زبان کودکان«کتاب 
.1385امام رضا، ، نوشته کاترین آدامز و همکاران، ترجمه محمدتقی منشی طوسی، نشر دانشگاه»اختاللهاي رشد زبان«کتاب 
.1391وند، انتشارات دانژه، ، نوشته ناهید جلیله»رشد گفتار و زبان کودکان فارسی زبان«کتاب 
.1392پور و همکاران، نشر معاصر، ، نوشته نیلی»شناسی گفتار و زبانفرهنگ توصیفی آسیب«کتاب 
.1392یمی و فرامرزي، انتشارات پیغام دانش، ، نوشته ابراه»راهنماي والدین و مربیان: تربیت زبان و گفتار«کتاب 
.1388، نوشته مامک جوالیی، انتشارات اساتید قلم، »...شناسان و مورد استفاده آسیب: برنامه آموزش شنیداري آوا«کتاب 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
ختالالت گفتار و زبان در قالب یک آزمون ارزشیابی پایانی در درس راهبردها و روشها در آموزش و پرورش و توانبخشی در ا

پیامدهاي . 3اختالالت گفتار و زبان و . 2کلیات و سازوکار گفتار و زبان و . 1گیرد که شامل چهار سطح کتبی پایانی صورت می
یادگیریهاي دانشجومعلمان باید . راههاي کمک و ارجاع در اختالالت گفتار و زبان است. 4اي اختالالت گفتار و زبان و مدرسه

تخصصی خود را در این چهار حوزه با توجه به درسگفتارها و گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس در 
.این آزمون نشان دهند

تواند به مدرس می. شودارزشیابی میانی در طی اجراي تکالیف درسی و مشارکت دانشجومعلمان در مباحث کالسی انجام می
. چنانکه حضور فیزیکی دانشجومعلمان در کالس درس بسیار مهم و امتیازآور است. ملی و پژوهشی نیز امتیاز بدهدکارهاي ع

شناختی را در کالس معرفی و یا گزارش و یا تواند یک نمونه واقعی از اختالالت زبانی و یا گفتاري و یا عصبدانشجومعلم می
. نمایش دهد

:ی به شرح زیر استسهم هر یک از موارد در ارزشیاب
درصد امتیاز 30: اجراي تکالیف درسی، مشارکت فعال در کالس، کار عملی و پژوهشی، حضور فیزیکی

درصد امتیاز70: آزمون پایانی

:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است: سایر نکات
. آمادگی مدوام براي درسها و گفتگوهاي کالسپیش
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. باحث کالسمشارکت جدي و موثر در م
. رعایت نظم حضور و حساسیت به زمان درس

.رعایت اخالق تحصیلی و پژوهشی در انجام تکالیف و در فعالیت عملی
.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط مدرس و سایر منابع مفید
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»اختالالت یادگیري«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

تواند به شکل عدم شود و میاختالل در یک یا چند فرآیند روانی پایه به درك با استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط میاین 
هاي ریاضی ظاهر توانایی کامل در گوش کردن ، فکر کردن ، صحبت کردن ، خواندن ، نوشتن ، حجمی کردن یا انجام محاسبه

..شود
.باشدصد کودکان در سنین مدرسه مشهود میدر7تا 4اختالالت یادگیري در 

هاي شوند و از عهده ي کسب مهارتشود که وارد مدرسه میاین اختالل در بسیاري از کودکان نخستین بار زمانی آشکار می
نیز مشاهده یابد، اما در ریاضیات، نوشتن یا سایر موضوع هاي درسی این ناتوانی اغلب در خواندن بروز می. آیندتحصیلی بر نمی

.شودمی
شود، ناتوانی در توجه و تمرکز، مهارت هاي ضعیف هاي اولیه دوره ي ابتدایی مشاهده میاز میان رفتارهایی که مکرر در سال

.حرکتی مانند در دست گرفتن ناشیانهء مداد و بد نوشتن، و دشواري در یادگیري خواندن است
دشوارتر شدن برنامهء تحصیلی، ممکن است در سایر زمینه ها نظیر مطالعات هاي بعدي دورهء ابتدایی، به موازات در سال

..اجنماعی یا علوم مشکالتی پدید آید
مشکالت عاطفی نیز پس از چند سال شکست مکرر شدت می یابد، برخی مشکالت اجتماعی و ناتوانی در دوست  یابی و حفظ 

.روابط دوستانه نیز مشاهده میشود
ایفاي این نقش  . ها شامل دانش حرفه اي پایه است که معلم هاي اختالالت یادگیري به آن نیاز دارندهارتقابلیت در دانش و م

هاي آموزشی ، مدیریت رفتارهاي فنی مستلزم برخورداري از قابلیت هایی در ارزیابی و تشخیص، تدوین برنامهء درسی، تمرین
هاي یادگیري دانشجو معلمان باید از نظریه. ي و نظارت و ارزشیابی استآموز، طرح ریزي و ادارهء تدریس و محیط یادگیردانش

مطلع باشند و راهبرهایی براي تدریس زبان شفاهی، خواندن،زبان، ریاضیات، مدیریت رفتار، مهارت هاي اجتماعی و هیجانی ، و 
. مهارت هاي پیش حرفه اي و حرفه اي را در اختیار داشته باشند

ت یادگیري اختالال:نام درس :مشخصات درس
نظري: نوع درس
3: تعداد واحد
ساعت48:زمان درس

روانشناسی : پیشنیاز
کودکان با رشد

، نیازهاي ویژه
روانشناسی و آموزش و 

پرورش کودکان با 
1نیازهاي ویژه 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامد یادگیري/ اهداف 
با اختالالت خواندن  که از شایع ترین اختالالت یادگیري است و بیشترین حجم خدمات آموزش -1

ویژه و برنامه هاي مداخله ي تخصصی را به خود اختصاص میدهد آشنا شده و بتواند اصول و 
راهبردهاي پیشگیري اولیه و ثانویه  را بکار گیرد

هاي اختالل بیان نوشتاري، شیوع و فرآیند تشخیص، با اختالالت نوشتن، دیکته و انشاء و مولفه-2
هاي تشخیصی، آزمونهاي هوشی، تشخیص افتراقی آشنا شده و استفاده نشانه هاي بالینی، مالك

.نماید
فهمیدن و نام بردن، اصطالحات  ریاضی ، فهمیدن و نام بردن اعمال و (با اختالالت ریاضی-3

)مفاهیم ریاضی و تبدیل آنها به نماد ها
)شناخت و خواندن نمادهاي عددي یا نشانه هاي حسابی و گروه بندي ارقام (هاي ادراکی مهارت
)رعایت مراحل ریاض، شمارش و یادگیري جدول ضرب ( هاي ریاضی مهارت
آشنا ) کپی کردن درست ارقام ، به خاطر سپردن ارقام انتقال داده شده( هاي مربوط به توجهمهارت

:شایستگی اساسی
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درمان اختالالت یادگیري ریاضی چه باید کرد؟شده و بداند براي 

3سطح  2سطح  1سطح  هامالك
یک برنامه تشخیصی 

براي یکی از اختالالت 
خواندن،نوشتن و ( 

.طراحی نماید) ریاضی
گزارش مطالعات خود را 

.به کالس ارائه نماید

با مشاهده در موقعیت 
یادگیري بتواند دانش

را ارزیابی و آموزان 
.شناسایی نماید

مولفه هاي در زمینه
هریک از اختالالت 

.مطالعه و تحقیق نماید

با ویژگیها، تعاریف، 
شیوع و فرآیندهاي 
.تشخیصی آشنا شود

هاي هریک از با مولفه
.اختالالت آشنا شود

، ها، تعاریفویژگی
شیوع و فرآیندهاي 

تشخیصی

با آشنایی از عوامل و 
، طرح درمانی هانشانه

را تهیه و اجرا نماید و 
گزارش آن را به کالس 

ارائه نماید

هاي عوامل و نشانه
اختالالت را مطالعه و 

بررسی نماید

هاي با عوامل و نشانه
اختالالت آشنا شود

هاعوامل و نشانه

نتایج اجراي راهبردها و 
آزمون را تجزیه و 

تحلیل و گزارش نماید

بتواند حداقل سه 
راهبرد متناسب با 

اختالل را  معرفی و 
.اجرا نماید

هاي بتواند آزمون
هوشی ، تشخیصی و 
.افتراقی را اجرا نماید

با راهبردهاي اولیه و 
هاي ثانویه و آزمون

هوشی ، تشخیصی و 
.افتراقی آشنا شود

راهبردها

برنامه آموزشی اجرا 
شده را تحلیل و ارزیابی 

نماید

تهیه برنامه آموزشی 
شده را اجرا نماید

یک برنامه آموزشی 
مناسب براي یکی از 
اختالالت را تهیه و 

تدوین نماید

برنامه

فرصت هاي یادگیري ، محتواي درس و ساختار آن-2
کلیات: 1فصل 

تعریف اختالالت یادگیري-
بندي اختالالت یادگیريطبقه-
شیوع اختالالت یادگیري-
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یادگیريهاي نظریه-
بررسی عوامل درونی و بیرونی در بروز اختالالت یادگیري-

:تکلیف یادگیري
.در خصوص موضوعات فصل اول مطالعه و مقاله اي را تهیه و به کالس گزارش نماید

ویژگی هاي  افراد با اختالالت یادگیري:  2فصل 
هوش-
توجه-
بیش فعالی-
حافظه-
مشکالت ادراکی-
زبان-
هاي اجتماعی، هیجانی و شخصیتی افراد با اختالل یادگیريویژگی-
دانش آموزان تیز هوش با اختالل یادگیري-

ارزیابی و مالکهاي  تشخیصی اختالالت یادگیري:  3فصل 
هاي ارزیابیالگو-
آموزش-مراحل فرایند ارزیابی-
شرح حال،مشاهده،مقیاس درجه بندي، مقیاس هاي غیر رسمی، آزمون (هاي کسب اطالعات مربوط به ارزیابی روش-

)هاي رسمی هنجار گزینی شده
مالحظات زیست محیطی-
هاي تدریسبندي روشطبقه-

راهبردها و  برنامه هاي آموزشی براي دانش آموزان با اختالالت یادگیري: 4فصل 
(IEP (برنامه آموزش و پرورش انفرادي -

تفاده از راهبردهاي آموزشی ویژهاس-
هاي آموزشیمشارکت خانواده و برنامه-

هاي خواندن و نوشتن و انواع و عالئم اختالالت یادگیري، رویکردهاي آموزشی و مولفه: 5فصل 
ریاضی
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اختالل در خواندن-
اختالل در نوشتن-
اختالل در ریاضی-

رهبردهاي تدریس و یادگیري -3
عملکرد یادگیري حداقل سه دانش آموز که داراي اختالالت خواندن،نوشتن، ریاضی باشند و تدوین راهبردهاي بررسی 

هاي آنان و ارائه گزارش نتایج به کالس درسآموزشی مناسب با شرایط و ویژگی

منابع آموزشی -4
:منبع اصلی

مرکز چاپ و -ترجمه عمت دانش-ژانت لرنر-)نظریه، تشخیص و راهبردهاي تدریس(ناتوانی هاي یادگیري 
1384انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،

:منابع فرعی
ناتوانی هاي یادگیري، هاالهان و کافمن، ترجمه حمید علیزاده ، نشر دانژه-1
ساواالناختالالت یادگیري، یوسف کریمی ،  انتشارات -2
اختالالت زبان و گفتار در کودکان، جان آیزنسون،  ترجمه حمید علیزاده،  انتشارات رشد-3
درمان اختالالت نوشتن، تالیف مصطفی تبریزي،  نشر فرا روان-4
درمان اختالالت ریاضی، تالیف مصطفی تبریزي،  نشر فرا روان-5
زمان آموزش و پرورش استثناییتشخیص و ساماندهی ناتوانی هاي یادگیري، نشر سا-6

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري -5
نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره5عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت ها  : ارزشیابی فرآیند

نمره5مجموعه تکالیف عملکردي  : ارزیابی پوشه کار
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»هاي اصالح رفتار اختالالت رفتاري و روش«سرفصل درس 

آنمنطق معرفی درس و:1
در بخش آشنایی با اختالالت . موضوع این درس اختالالت رفتاري و اصالح رفتار است  این درس ماهیتی   دوبخشی دارد 

غربالگري آنها با اجراي سیاهه هاي رفتاري و ارجاع رفتاري ما با مدل تشخیصی مبتنی بر نشانه ها روبرو هستیم  که کار معلم  
به متخصص است در حالی که در بخش دوم یعنی اصالح رفتار با مدل رفتاري رویرو هستیم که سرو کار آن با رفتار مشکل ساز 

اما در حال . شدپیش از این در حیطه اصالح رفتار بیشتر بر حذف رفتار مشکل ساز تاکید می. فرد است و نه اختالل رفتاري او
نکته دیگري که در اصالح رفتار جدید مد نظر . حاضر این رویه به سمت تاکید بر ایجاد رفتارهاي سازنده تغییر مسیر داده است

به این شکل که بر مبناي اطالعاتی که از منابع مختلف . است تکیه بر الگوي فرضیه آزمایی متکی بر تحلیل کاربردي رفتار است
ر مورد رفتار مشکل ساز فرضیه اي مطرح و با اعمال شیوه اصالحی متناسب با رفتار مشکل ساز این فرضیه کسب می شود د
به )معلم دانشجو ( جنبه دیگري که در اینجا مطرح است آن است که به جاي طراحی و مداخله توسط یک فرد.آزموده می شود

.استفاده می شود)  انفرادي باشدکه می تواند همان تیم آموزش (تنهایی از تیم طراحی مداخله

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

شناسی و آموزش روان: پیشنیاز
و پرورش کودکان با نیازهاي 

1ویژه

آشنایی با اختالالت رفتاري و روش هاي اصالح رفتار : نام درس

:یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بوددر پایان این واحد : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
در این درس دانشجوي معلمی با کلیات اختالالت : اختالالت رفتاري و روش هاي اصالح آنهاهدف درس

رفتاري آشنا می شود ، و قادر خواهد بود نشانه هاي اختالل رفتاري را بشناسد و دانش آموز را به مشاور مدرسه 
کارکردي و طراحی مداخله مبتنی بر کارکرد رفتار مشکل ساز آشنا می شود و با روش سنجش .  ارجاع دهد

.نقش خود را در تیم آموزش انفرادي در تدوین مداخله ها ایفا می کند

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

نشانه هاي اختالالت :شایستگی اساسی
رفتاري

آشنایی با نشانه هاي اختالالت 
رفتاري 

به کارگیري 
سیاهه هاي 

رفتاري براي 
غربالگري 

اختالالت رفتاري

ارجاع دانش آموز به 
مشاور  بر اساس 

نتایج سیاهه رفتاري 

شناخت رفتار هاي مشکل ساز رفتار مشکل ساز 
و آشنایی با مفاهیم سنجش 

کارکردي

اجراي سنجش 
کارکردي

طراحی و اجراي  
مداخله مبتنی بر 

کارکرد رفتار مشکل 
آموزش ساز در تیم

انفرادي
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

نشانه هاي اختالل هاي رفتاري:فصل اول
تعریف نشانه و اختالل-
آشنایی با اختالالت رفتاري-
)سیاهه رفتاري آخن باخ(آشنایی با سیاهه هاي غربالگري اختالالت رفتاري-
)ارجاع(رفتارينقش معلم در برخورد با نشانه هاي اختالل -
:تکلیف دانشجو معلم -
یادگیري آشنایی و مرور نشانه هاي اختالالت رفتاري در جهت تشخیص نشانه ها و غربالگري نه تشخیص -الف-

)که امري کامال تخصصی است( اختالل
. یک چک لیست را روي یک کودك اجرا و یه کالس آورد: عملکردي -ب-

اهمیت  شناسایی رفتار مشکل ساز :فصل دوم
تعریف رفتار مشکل ساز و مالك هاي تشخیص آن

آثار منفی رفتار مشکل ساز-
:تکلیف دانشجو معلم 

.باآثار منفی رفتار مشکل ساز آشنا گردد:  یادگیري -الف
)ضی یا واقعیفر( تشخیص وجود رفتار مشکل ساز در نمونه هاي رفتاري ارائه شده : عملکردي-ب

سبب شناسی نادرست رفتار مشکل ساز: فصل سوم
مبحث نارسایی-
موضوعات مربوط به خانواده-
آسیب هاي روانی-

:تکلیف دانشجو معلم
.باسبب شناسی نادرست رفتارمشکل ساز آشنا گردد:یادگیري-الف
شناسی هاي دیگر رفتار مشکل سازاستفاده از دیدگاه کارکردي در استدالل در مورد نادرستی سبب : عملکردي-ب

سنجش کارکردي ، فرضها و مفاهیم وابسته:فصل چهام
فرض محیط حمایت کننده کنونی-
)ها(فرض دوم رفتار در خدمت کارکرد-
کارکرد تقویت مثبت-
کارکرد تقویت منفی-
کارکرد تحریک یا تنظیم حسی-
رکرد رفتارفرض سوم تغییر رفتار با تکیه بر مداخله هاي مثبت متمرکز برکا-
فرض چهارم گروهی بودن فرایند ارزیابی کارکردي-

شناسایی و تحلیل فرض هاي ارائه شده براي رفتار مشکل ساز در نمونه اي ارائه شده : تکلیف دانشجو معلم
. با فرضهاي سنجش کارکردي  آشنا شود:یادگیري-الف
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شکل ساز در نمونه اي ارائه شدهشناسایی و تحلیل فرض هاي ارائه شده براي رفتار م: عملکردي-ب
اجراي سنجش کارکردي:فصل پنجم

)گردآوري اطالعات (سنجش محیط کنونی-
مشکل ساز دانش آموز) هاي(تعریف رفتار-
)برمبناي الگوي فرضیه آزمایی(شناسایی پیشایند ها و پیایند هاي رفتار مشکل ساز -
شناسایی عوامل رویدادي موثر-
ها و پیایند ها با رفتار مشکل سازتوصیف روابط تابعی پیشایند-

: تکلیف دانشجو معلم
.با مراحل انجام سنجش کارکردي آشنا شود: یادگیري-الف
شناسایی کارکرد رفتار در نمونه رفتاري ارائه شده و تحلیل راهبرد هاي ارائه شده: عملکردي-ب

: فصل ششم
مشخص ساختن کارکردهاي رفتار مشکل ساز -

oتقویت مثبت رفتار مشکل ساز ) هاي(تعیین کارکرد
oتقویت منفی رفتار مشکل ساز) هاي(تعیین کارکرد
oتعیین کارکرد تحریک یا تنظیم حسی رفتار مشکل ساز
oرابطه تحلیل کارکردي با سنجش کارکردي

:تکلیف دانشجو معلم
.با کارکرد هاي رفتار مشکل ساز آشنا شود:یادگیري-الف
رفتار مشکل ساز در نمونه ارائه شدهتشخیص کارکردهاي : عملکردي-ب
کاربست مداخله هاي مبتنی بر کارکرد رفتار مشکل ساز:فصل هفتم

تدارك موقعیت هاي سازنده-
)در تیم آموزش انفرادي( تدوین طرح جامع مداخله-
ویژگی هاي راهبردهاي مداخلهو انتخاب آنها-

:تکلیف دانشجو معلم
.آشنا شودبا تدوین مداخله عملکردي:یادگیري-الف
.طرح جامع مداخله با تیم فرضی آموزش انفرادي متشکل از دانشجویان را تهیه کند: عملکردي-ب

راهبردهاي مداخله اي مبتنی برتقویت مثبت:فصل هشتم

تقویت رفتار مناسب جانشین-
استفاده از  راهکارهاي تقویت افتراقی-
تقویت رفتار هاي مناسب-
به کارگیري قرارداد مشروط-
تقویت مدیریت رفتاري خود-
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: تکلیف دانشجو معلم-
. با راهبرهاي مداخله اي مبتنی بر تقویت مثبت آشنا شود:یادگیري-الف-
.مداخله موردي مبتنی بر تقویت مثبت را بررسی نماید: عملکردي–ب -

راهبرهاي مداخله اي مبتنی بر تقویت منفی: فصل نهم

فتار مشکل سازآموزش راهبرد هاي گریز و یا پرهیز از ر-
راهبردهایی براي دستکاري شرایط پیشایندي و پیایندي رفتار مشکل ساز-
: تکلیف دانشجو معلم-
.  با راهبردهاي مداخله اي مبتنی بر تقویت منفی آشنا شود:یادگیري-الف-
.مداخله موردي ارائه شده مبتنی بر تقویت منفی را بررسی کند:عملکردي–ب -

اخله اي مبتنی بر تحریک یا تنظیم حسیراهبردهاي مد:فصل دهم

راهبرد هاي افزایش حسی-

راهبردهاي کاهش حسی-

راهبرد هاي تنظیم حسی-

: تکلیف دانشجو معلم

.با راهبردهاي مداخله اي مبتنی بر تحریک یا تنظیم حسی آشنا شود:یادگیري -الف

.تنظیم حسی را بررسی کندمداخله موردي ارائه شده مبتنی بر تحریک یا : عملکردي -ب

رهنمود هاي ویژه اجراي سنجش کارکردي در مدرسه: فصل یازدهم

واکنش به بحران-
مشارکت خانواده-
انتظار بازگشت رفتار مشکل ساز-

:تکلیف دانشجو معلم

با رهنمود هاي ویژه  اجراي سنجش کارکردي در مدرسه آشنا شود:یادگیري -الف

.ئه شده  جهت کاهش مقاومت والدین را بررسی کندمداخله موردي ارا: عملکردي-ب
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:آموزشیمنابع. 3

ارزیابی کارکردي راهبردهاي پیشگیري و ترمیم رفتار مشکل ساز در محیط هاي ).1392(چندلر لینت ك و دالکویست کارول م
.انتشارات مدرسه. سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی.مترجم ساسان اسدپور . آموزشی

5در مورد  نشانه هاي اختالالت رفتاري کودکان بر اساس دي اس ام منبعی 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4

12ها و سطوح پیامدهاي یادگیري  بر اساس ارزشیابی پایانی از مباحث نظري به میزان ارزشیابی دانشجویان با توجه به مالك
نمره انجام 8به میزانی بر کارکرد رفتار مشکل ساز یک دانش آموز  نمره و ارزشیابی کار عملی تدوین یک برنامه مداخله مبتن

.خواهد شد
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»با نیازهاي ویژهکودکاناصول و آموزش تربیت بدنی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

، رشـد و نمـو جسـمی   در حیطـه ) بدنیتربیت(ورزشیسامانمند هايبرنامهتوانند از مزایاياختالالت مختلف میافراد مبتال به
و شغلیهايمهارتمانندروزمرهاعمالانجاماز عهدهرهگذر با موفقیتو از اینمند شدهبهرهعمومیو سالمتحرکتیمهارت
و دركایمنـی قـوانین بـا رعایـت  حرکتیصولاز اآگاهیها افزایشبرنامهاینشناختیمزایاي. برآیندفراغتاوقاتهايفعالیت
هاییفعالیتچنیندركیا تماشاگر توانکنندهشرکتعنوانفرد بهکهايگونهباشد، بهمیهاو ورزشبازيهايو شیوهقوانین

-ها و ورزشچه روشاختالالت گوناگون،معلمان عزیز با آگاهی از این امر و مطلع شدن از اینکه براي -لذا دانشجو.کندراپیدا می

.هایی قابل استفاده هستند، خواهند توانست ساعات درس تربیت بدنی را بسیار صحیح و درست برنامه ریزي نمایند
مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس
2: تعداد واحد-

:زمان درس
ساعت48

شناسی و روان: پیشنیاز
آموزش و پرورش کودکان 

اصول و -2ویژهبا نیازهاي 
مبانی آموزش انفرادي 

IEP

با نیازهاي ویژهکودکاناصول و آموزش تربیت بدنی : نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو معلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

شود، به فراگیري آموزان با نیازهاي ویژه آشنا با اهمیت یادگیري حرکتی و نقش تربیت بدنی براي دانش
.ریزي براي تربیت بدنی آنها آشنا شودنحوة برنامه

بدنی برنامه ریزي کرده و ساعات درس تربیت بدنی را به درستی براساس نوع اختالل براي درس تربیت
.مدیریت کنند

:شایستگی اساسی
Ck&Pk2&1-1کد -

1&1-2&2-2&3 -2
3سطح2سطح1سطح هامالك

با آشنایی
اصول آموزش 
تربیت بدنی 
براي کودکان 
با نیازهاي ویژه

با یادگیري حرکتی و 
اهمیت آن براي 
تربیت بدنی براي 
کودکان با نیازهاي 

.شودویژه آشنا می

شده عالوه بر موارد مطرح
با مراحل رشد 1در سطح 

حرکتی کودك با - روانی
.شودنیازهاي ویژه آشنا می

شده درعالوه بر موارد مطرح
سطوح قبلی، نحوه همکاري 
معلم تریت بدنی و سایر 
اعضاء تیم و کار گروهی 
براي کودکان با نیازهاي 

آموزدویژه را می
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آشنایی با 
ریزي برنامه

تربیت بدنی و 
.اجراي آن

با چارچوب نظري و 
رویکردهاي تربیت 
بدنی براي کودکان با 
نیازهاي ویژه آشنا 

.شودمی

شده مطرحعالوه بر موارد 
ریزي با برنامه1در سطح 

درخصوص آمادگی 
جسمانی، مهارتهاي حرکتی 
پایه و ورزشهاي خاص 

.شودآشنا می

شده در عالوه بر موارد مطرح
سطوح قبلی، نحوه اجراء 

هاي تربیت بدنی برنامه
همانند ورزشهاي آبی و  

آموزد آمادگی جسمانی را می
.کندو اجراء می

یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي فرصت. 2

کلیات: 1فصل 
تعریف تربیت بدنی-
هدف-
اهمیت یادگیري حرکتی-
معلم تربیت بدنی استثنایی-

ارایه مقاله درخصوص یادگیري حرکتی و نقش معلم تربیت بدنی استثنایی در تحقق آن:تکلیف یادگیري
.تربیت بدنی استثنایی در کالسهاي درس مدارسی که بازدید کرده استارایه گزارش از عملکرد معلم :تکلیف عملکردي

آموزان با نیازهاي ویژه و عاديحرکتی دانش- مقایسۀ روند رشد روانی:2فصل 
مراحل رشد مهارتهاي حرکتی درشت -
مراحل رشد مهارتهاي حرکتی ظریف -
مراحل رشد مهارتهاي حرکتی تعادلی-
بازتابهامراحل رشد مهارتهاي حرکتی حسی و-

ارایه مقاله درخصوص تاثیر آموزش مهارتهاي حرکتی در روند رشد در کودکان با نیازهاي ویژه:تکلیف یادگیري
آموزان با نیازهاي ویژه را انتخاب کرده، مورد مشاهده قرار داده و دانشجو معلم باید یکی از گروههاي دانش: تکلیف عملکردي

.هاي حرکتی را ثبت نموده و در کالس به بحث بگذاردروند پیشرفت یا عدم پیشرفت مهارت

ریزي مداخالتبرنامه:3فصل
خدمات مستقیم و مرتبط-
برنامه سازي-
برنامه آموزش انفرادي-
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اي و گروهیرویکرد میان رشته-
همکاري متخصصان-
ریزي مشارکت والدینبرنامه-

در اثربخشی تربیت بدنیارایه مقاله درخصوص اهمیت همکاري اعضاء متخصص :تکلیف یادگیري
ارایه یک برنامه تربیت بدنی براي یکی از گروههاي کودکان با نیازهاي ویژه و اجراء آن زیر نظر معلم :تکلیف عملکردي

.تربیت بدنی و درنهایت ارایه گزارش آن در کالس

هاي آبی اجراء برنامه آمادگی جسمانی، مهارتهاي حرکتی پایه، ورزش: 4فصل 
)تعریف، آموزش و اجراء برنامه، ایمنی، پیشرفت و انگیزه(جسمانیآمادگی -
)تعریف، اجراء برنامه، ارزیابی، توالی رشد، تناسب سنی، فرصت تمرین و پردازش اطالعات( مهارتهاي حرکتی پایه-
انفرادي و ایمنی، آشنایی و ورود به آب، کنترل تنفس در آب، فرو بردن سر و صورت در آب، فعالیتهاي (ورزشهاي آبی-

)بازیهاي ورزش آبی

آموزان با نیازهاي ویژه را در نظر گرفته و با ارایه دلیل ورزش پیشنهادي خود را یکی از گروههاي دانش:تکلیف عملکردي
.گزارش نماید و در کالس به بحث پردازد

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

مقاالت علمی در زمینه تربیت بدنی / هاطالعه پژوهشفردي از طریق م/ استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم
بررسی / بکارگیري شیوه مشارکتی و عملی در اجراي پروژه ها. هاي علمیبکارگیري مهارت/ آموزان با نیازهاي ویژه دانش

اي هاي آموزشی و ارائه راهبردهایی بربکارگیري راهبردهاي مناسب در تحلیل موقعیت. ها در سطح کالس درسگزارش
.آموزان با نیازهاي ویژهبهبود یادگیري حرکتی دانش

منابع آموزشی. 4
متاسفانه منبع فارسی مشخصی براي این واحد وجود ندارد که به عنوان منبع اصلی در نظر گرفته شود وضروري است که در 

.اسرع وقت تهیه و تنظیم شود
)چاپ مجدد( توان ذهنی، رضا متقیانی، در دست چاپگزیده اي از کتاب تربیت بدنی براي کودکان کم: منبع فرعی

.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.1389.زادهدکتر پروانه کریم.روز اول زندگی کودك 365
.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 1392.دکتر محمدتقی جغتایی و دکتر ایرج عبدالهی.تکامل عصبی حرکتی

یادگیريراهبردهاي ارزشیابی . 5
نمره 11آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 3ها، بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو معلم در تکالیف یادگیري پیش: ارزشیابی فرآیند
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نمره 6مجموعه تکالیف عملکردي، : ارزیابی پوشه کار
مبناي ارزیابی . شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می

. مالك ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(تکالیف 
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»1با نیازهاي ویژهکودکانآموزش زبان فارسی «سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

زبان، .زبان به عنوان مهم ترین ویژگی بشر توانایی هم اندیشی، همدلی، و ارتباط اجتماعی با دیگران را به انسانها می بخشد
.اندیشه هاي اوستانسان را قادر می سازد تا فرهنگ خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل سازد و امکان مناسبی براي عرضه

معلمان باید بتوانند به دانش آموزان در بکارگیري معنادار تجربیات شخصی براي توسعه مهارت هاي زبانی و نیز مهارت هاي 
.ادراکی کمک کنند

در از آنجاییکه کودکان با آسیب شنوایی و کم توانی ذهنی از راه شنیدن و گوش دادن نمی تواند زبان خود را گسترش دهد، لذا
.گسترش مفاهیم تحت تاثیر این آسیب قرار می گیرند

کودکان طبیعی در بدو ورود به مدرسه از نظر زبان درکی و بیانی از زمینه ي پرباري برخوردار بوده که این خود براي سواد آموزي 
. بسیار ضروري به شمار می آید

براي تربیت ) آسیب شنوایی و ذهنی ( ی کودکان با نیازهاي ویژه بنابراین آشنایی و کسب مهارت معلمان بر آموزش و ارتقا توانای
.و تقویت مهارت در مهارت هاي گفتاري، توانایی خواندن و نوشتن و کاربرد دستور زبان ضروري است

1ژهیويازهاینباکودکانیفارسزبانآموزش: نام درس :مشخصات درس
نظري و عملی:نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

- اصول و روش: پیشنیاز
اختالالت - هاي تدریس

روانشناسی -یادگیري 
يازهاینباکودکانرشد 

راهبردها و روشها - ژهیو
در آموزش و پرورش و 

توانبخشی اختالالت 
گفتار و زبان

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: هاي یادگیريپیامد/ اهداف
دریافتی زبان را در فرآیند آموزش بررسی و روشهاي پیشنهادي براي توسعه واژگان و نقش تولیدي و 

.مهارتهاي زبانی  را با توجه به تفاوتهاي فردي دانش آموزان ارائه کند
با مراحل رشد و تکامل مهارتهاي شنیداري و زبانی شامل شناخت، زبان و گفتار  آشنا شده و از توانایی و 

دیده  شنوایی مطلع شده و پیشنهاد و راهکارهاي مناسب براي بهبود سطح توان محدودیت کودك آسیب
گوش دادن، ( بخشی در آموزش این کودکان را ارائه میدهد با سطوح عملکردي در مهارت هاي خوانداري 

آشنا شود و فعالیت یادگیري براي ) درست نویسی و جمله سازي( و مهارتهاي نوشتاري ) سخن گفتن، خواندن 
.کندهریک را طراحی می

:شایستگی اساسی
3سطح  2سطح  1سطح  هامالك

در تحلیل مشاهدات، 
توانسته است  محدودیت 
کودکان با نیازهاي ویژه 

را در خصوص گفتار و 
زبان شناسایی کرده و 

راهبرهاي آموزشی 
.مناسب را بکار گیرد

در تحلیل  مشاهدات ، 
محدودیت هاي کودکان 

را در ویژهبا نیاژ 
خصوص گفتار و زبان 

.کندشتاسایی می

با مراحل رشد طبیعی 
گفتار و زبان  کودکان  و 
کودکان با نیازهاي ویژه 

.شودآشنا می

رشد طبیعی گفتار و 
زبان
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در تحلیل مشاهدات وجه 
تولیدي و دریافتی زبان را 

مشخص نموده و 
چگونگی تاثیر گذاري بر 

توسعه واژگان در کار 
دانش آموزان  و ارتباط  

کار آن با رویکردهاي به
ده در آموزش گرفته ش

با . (زبان را مشخص کند
در نظر داشتن مالحظات 

در خصوص دانش 
)آموزان با نیاژ ویژه

در تحلیل مشاهدات وجه 
تولیدي و دریافتی زبان 

را مشخص نموده  و 
چگونگی تاثیر گذاري آن 
بر توسعه واژگان در کار 

آموزان را مشخص دانش 
با در نظر 0. کندمی

داشتن مالحظات در 
خصوص دانش آموزان 

)با نیاژ ویژه

در تحلیل مشاهدات وجه 
تولیدي و دریافتی زبان 

اما  . را مشخص نماید
گذاري آن چگونگی تاثیر

بر توسعه واژگان در کار 
آموزان را مشخص دانش

با در نظر . ( نکرده است
داشتن مالحظات در 

آموزان با دانشخصوص
)نیاز ویژه

وجه تولیدي و 
دریافتی زبان

ویژگی هریک از 
مهارتهاي زبانی را با 

توجه به ارتباط نظام مند 
این مهارتها و تاثیر و 

تاثر هریک بر یادگیري 
زبان را مشخص کرده 

و روشهاي ترمیمی . است
و  تکمیلی  آموزش و 

توانبخشی به دانش 
را آموزان با نیازهاي ویژه

.کار گیرددر این زمیته به

ویژگی هریک از 
مهارتهاي زبانی را 

مشخص نموده  و ارتباط 
آنها با یکدیگر و نقش 
هریک را در یادگیري 

زبان مشخص کرده 
و تاثیر آسیب . است

شنوایی را در این زمینه 
.بررسی نماید

ویژگی هریک از 
مهارتهاي زبانی را 

مشخص نموده  اما  
یکدیگر و ارتباط آنها با

نقش هریک را  در 
یادگیري زبان مشخص 

.نکرده است

مهارت هاي زبانی

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

تاریخچه آموزش زبان-
رویکردها در آموزش زبان و برنامه درسی آموزش زبان، اهداف و اصول اموزش زبان در دوره ابتدایی -

تعاملی-1
رویکرد کلی-2
رویکرد تحلیلی-3
رویکرد ترکیبی-4

هاي خط فارسیویزگی-
کودك و زبان آموزي-
هاي الزم براي زبان آموزيایجاد آمادگی-
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رابطه زبان وتفکر-
زبان و یادگیري-
هاي آموزش و ارزشیابی در برنامه زبان آموزي دوره ابتدایی عادي و ویژهروش-
زبانوجه تولیدي و وجه دریافتی -
هاي گفتاري و نوشتاريساخت آوایی زبان فارسی، گونه-
نقش تعامل یادگیرندگان با یکدیگر در رشد زبان-
در آموزش زبان..) شعر، قصه، نمایش، بازي، کاردستی، نقاشی و(نقش هنر -
ساختار کتاب درسی فارسی در پایه اول ابتدایی و اول مقدماتی و ابتدایی نیازهاي ویژه-
و نقش آن در آموزش زبانشبکه واژگانی-

:تکلیف یادگیري
اي از کارکرد، نقاط قوت و ضعف هریک از رویکردها و ارائه مقاله به پژوهشی و تهییه یک جدول مقایسه-مطالعه مقاالت علمی

کالس
ویژه بررسی و هاي درسی عادي ویک نمونه از برنامه درسی آموزش زبان فارسی را با توجه به رویکرد، اهداف و اصول در کتاب

.مقایسه نموده و گزارشی را به کالس ارائه نماید
هاي پایه در آموزش زبانمهارت: فصل دوم

:گوش دادن
اهداف، اهمیت، انواع و عوامل موثر در گوش دادن-
تاثیر مهارت گوش دادن در یادگیري-
آموزش مهارت گوش دادن-
ارزیابی از فرایند گوش دادن-
گوش دادنهاي آموزشی و مهارتبازي-
اختالالت شنوایی و راهبردهایی براي رفع آن-

:سخن گفتن
)گفتنارتباط تفکر و سخن(گفتن اهداف، اهمیت، انواع و عوامل موثر در سخن-
گفتن و یادگیريمهارت سخن-
گفتنارزشیابی از فرآیند سخن-
هاي آموزشی و مهارت گوش دادنبازي-
اختالالت گفتاري و راهبردهایی جهت رفع آن-
تفاوت فردي در آموزش زبان پایه اول-
آموزش کودکان دو زبانه با نیازهاي ویژه-
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:مهارت خواندن
تعریف، اهداف و اهمیت-
مراحل خواندن-
هاي خواندنمهارت-
خواندن براي درك مطلب-
انتقادي/ خواندن تجسسی-
خواندن براي کسب اطالعات-
:هاي کودکان در خواندندشواري-

هاي اجتماعی و فرهنگیزمینهدامنه واژگان، بافت و 
هاي خواندن و یادگیريمهارت-
فرآیند رمزگشایی در خواندن-
مطالعه عوامل موثر در آموزش خواندن-
ارزشیابی از مهارت خواندن-
بازي آموزشی و مهارت خواندن-
اختالالت خواندن-

:مهارت نوشتن
اهداف، اهمیت، انواع و عوامل موثر در نوشتن-
یادگیريمهارت نوشتن و -
فرآیند نوشتن-
هاي آغازینمراحل نوشتن در سال-
اصولی که در هنگام نوشتن باید رعایت شود-
)خوانا نویسی، زیبا نویسی و درست نویسی( هنر نوشتن-
اختالالت نوشتن-
)خالصه نویسی، یادداشت برداري، گزارش نویسی، تبدیل گفتار به نوشتار(انواع نوشتن-
نوشتنراهبردهایی براي تقویت -
...)امال، انشا، خاطره نویسی، گزارش نویسی و (هاي یادگیري براي نوشتنطراحی فعالیت-

:تکلیف یادگیري
هاي خود را به کالس درس گزارش نمایدهاي چهارگانه زبانی و نقش آن در یادگیري، یافتهبا مطالعه و بررسی مهارت

:تکلیف عملکردي
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.چهار مهارت زبانی طراحی نمایدیک فعالیت یادگیري براي آموزش یکی از
ریزي براي آموزش زبانمقدمات برنامه: فصل سوم

هاي چهارگانه آموزش زبانارتبلط و همبستگی جنبه-
هاي زبانیتقدم و تاخر در آموزش مهارت-
...ریزي براي آموزش کودکان عادي، نیازهاي ویژه، دوزبانه وبرنامه-

:تکلیف یادگیري
ارسی یک فصل را انتخاب کرده و روند آموزش زبان را بر اساس چهار مهارت زبانی نقد و بررسی نموده و به با استفاده از کتاب ف

.همراه پیشنهادات به کالس ارائه نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
و تولید واحدهاي یادگیري) عادي و ویژه(تحلیل و بررسی محتواي کتاب فارسی 

منابع آموزشی-4
:اصلیمنبع 

)دوره ابتدایی(دیده شنوایی هاي دوم تا پنجم به انضمام راهنماي معلم گروه آسیبسازي پایهآموزي و جملهزبان
دیده شنواییگروه آسیب. سازي و انشاء پایه ششم به انضمام راهنماي معلمآموزي و جملهزبان

1388توانبخشی شنوایی کودکان، امیرعباس ابراهیمی، نشر دانژه، 
1381آموزي، بهمن زندي، انتارات سمت، بانز

اصغر کاکوجویباري و آلیس هوسپیان، سازمان به کودکان دچار نقص شنوایی، علی) آموزش صرف و نحو زبان(روش محاوره 
استثنایی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
نمره 5آزمون مباحث نظري به میزان :ارزشیابی پایانی
نمره7بینی شده و مشارکت در فعالیت گروهی هاي یادگیري پیشرد دانشجو در فعالیتعملک:ارزشیابی فرآیند

نمره8مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی :ارزشیابی پوشه کار
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»2با نیازهاي ویژهکودکان آموزش زبان فارسی «سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

زبان، .توانایی هم اندیشی، همدلی، و ارتباط اجتماعی با دیگران را به انسانها می بخشدزبان به عنوان مهم ترین ویژگی بشر
.انسان را قادر می سازد تا فرهنگ خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل سازد و امکان مناسبی براي عرضه اندیشه هاي اوست

شخصی براي توسعه مهارت هاي زبانی و نیز مهارت هاي معلمان باید بتوانند به دانش آموزان در بکارگیري معنادار تجربیات 
که کودکان با آسیب شنوایی و کم توانی ذهنی از راه شنیدن و گوش دادن نمی تواند زبان خود را از آنجایی.ادراکی کمک کنند

درسه از نظر زبان کودکان طبیعی در بدو ورود به م.گسترش دهد، لذا در گسترش مفاهیم تحت تاثیر این آسیب قرار می گیرند
. درکی و بیانی از زمینه پرباري برخوردار بوده که این خود براي سواد آموزي بسیار ضروري به شمار می آید

براي تربیت و ) آسیب شنوایی و ذهنی(بنابراین آشنایی و کسب مهارت معلمان بر آموزش و ارتقا توانایی کودکان با نیازهاي ویژه 
.ي گفتاري، توانایی خواندن و نوشتن و کاربرد دستور زبان ضروري استتقویت مهارت در مهارت ها

2ژهیويازهاینباکودکانیفارسزبانآموزش: نام درس :مشخصات درس
-نظري: نوع درس

عملی
2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

زبانآموزش: پیشنیاز
باکودکانیفارس

1ژهیويازهاین

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامد یادگیري / اهداف 
.اختالالت زبان ،گفتار  در کودکان آسیب دیده شنوایی را بشناسد

.با اختالل خواندن و نوشتن در کودکان آسیب دیده شنوایی آشنا شود
طراحی با آموزش کودکان آسیب دیده شنوایی آشنا شده و  چند فعالیت یادگیري را متناسب با سرفصل 

.کند
با شناخت توانایی فردي دانش آموزان در یادگیري زبان، واحد یادگیري را طراحی ، اجرا و ارزیابی 

.نماید
با ارزیابی دامنه  واژگان  دانش آموزان در برنامه توسعه مهارت خواندن واحد یادگیري را طراحی و اجرا 

.نماید
( گانه زبان فارسی در کتب درسی دوره ابتدایی با شناخت وسعت و توالی مفاهیم  و مهارتهاي چهار

.یک واحد یادگیري را طراحی ، اجرا و ارزیابی نماید) عادي و استثنایی
با مطالعه عالیق و توانایی هاي دانش آموزان برنامه اي براي پرورش توانایی دانش آموزان در نگارش 

تون نگارشی تهیه نمایدخالق، تقویت مهارت تفکر و بکار گیري مفاهیم ادبی در خلق م

:شایستگی اساسی

3سطح  2سطح  1سطح  هامالك
نقاط قوت و ضعف 

طرح خود را با توجه به 
ها، تجزیه و رویکرد

تحلیل و ارزیابی 
در : مالحظات(نماید

)کتاب اول مقدماتی

طرح تهیه شده را در 
موقعیت یادگیري اجرا 

نماید

ها با بررسی نقش نگاره
درسی و با در کتاب 

هاي توجه به تفاوت
فردي براي توسعه 
- دامنه واژگان دانش

آموزان طرحی را تهیه 
.نماید

آمادگی
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با بررسی راهبردهاي 
متعدد و متنوع براي 

آموزش هر یک از 
هاي چهارگانه و مهارت

نقش هریک از این 
راهبردها در یادگیري 

زبان طرحی را طراحی 
.و اجرا نماید

-مهارتبراي هریک از
هاي چهارگانه زبانی، 

با توجه به اهداف، 
هاي یادگیري و فعالیت
هاي ارزشیابی مالك

طرحی را تهیه نماید و 
با راهبردهاي متعددي 

-براي آموزش مهارت
هاي چهارگانه آشنا 

شده و هریک از 
راهبردها را در یادگیري 

.زبان تبیین نماید

هاي با مهارت
چهارگانه زبانی آشنا 

هبردهاي شده و را
محدودي را براي 

هاي آموزش مهارت
چهارگانه شناسایی 

.نموده است

ها و نشانه
راهبردهاي 

آموزشی

معلم با -دانشجو
مهارتی که کسب کرده 
متونی را جهت ارزیابی 

هاي خواندن مهارت
اموزان با نیازهاي دانش

.ویژه تهیه و اجرا نماید

نتایج ارزشیابی نشان 
-مهارتدهنده توسعه 

-هاي خواندن در دانش
.آموزان است

معلم با توجه -دانشجو
هاي فردي به تفاوت

آموزان متونی را دانش
هماهنگ با سطح 

هاي خواندن مهارت
آموزان انتخاب دانش

.کند

روان خوانی

راهبردهاي به کار 
گرفته شده در طراحی 

فعالیت یادگیري به 
-تقویت توانایی دانش
ت آموز کمک کرده اس

و گزارش اجرا نشان از 
تغییر سطح عملکرد 

با توجه به (آموزاندانش
هاي فردي تفاوت
در نگارش و ) هریک

.بروز خالقیت دارد

راهبردهاي به کار 
گرفته شده در طراحی 

فعالیت یادگیري به 
-تقویت توانایی دانش

آموز در نگارش کمک 
کرده و سطح عملکرد 

آموز با توجه با دانش
ي هاي فردتفاوت

هریک از آنان تغییر 
کرده و پیشرفت داشته 

.است

هاي به کار راهبرد
گرفته شده در طراحی 

فعالیت یادگیري به 
-تقویت توانایی دانش

آموزان و دانش(آموزان
در ) با نیازهاي ویژه

نگارش کمک کرده اما 
-سطح عملکرد دانش
آموزان در نگارش 
.تغییري نکرده است

نگارش

درسی در تحلیل کتب 
-وسعت و توالی مهارت
-ها و مفاهیم را درپایه

هاي مختلف و در کتب 
عادي و ویژه مشخص 

در تحلیل کتب درسی 
-توالی مهارتوسعت و

-ها و مفاهیم را درپایه
باتوجه به (هاي مختلف

کتب عادب و ویژه 

در تحلیل کتب درسی 
وسعت و توالی مهارت 
و مفاهیم را مشخص 

.نماید

وسعت و توالی
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نموده و در طراحی 
واحد یادگیري با توجه 

به سطح توانایی و 
هاي فردي دامنه تفاوت

آموزان توالی و دانش
ها و وسعت مهارت

مفاهیم زبانی را مد نظر 
.قرار داده است

شناسایی و در طراحی )
/ واحد یادگیري توالی

وسعت مفاهیم و 
ها در آموزش مهارت

مد نظر قرار گرفته 
.است

اي تفکر هنقش مهارت
در یادگیري زبان با 

هاي تفکر تلفیق مهارت
هاي زبانی را و مهارت

در فرصت یادگیري 
طراحی شده تحلیل و 
تاثیر آن را بر توسعه 

هاي زبانی توانایی
آموزان با نیازهاي دانش

.ویژه گزارش نماید

در طراحی فرصت 
هاي یادگیري، مهارت

هاي تفکر و مهارت
زبانی را تلفیق نموده و
تاثیر آن را بر توسعه 

هاي زبانی توانایی
آموزان با نیازهاي دانش

.کندویژه بررسی می

هاي تفکر نقش مهارت
در یادگیري زبان را 

.کندتحلیل می

زبان و تفکر

روش هاي ترمیمی و 
تکمیلی در یادگیري 
زبان فارسی را براي 

در ) ویژه(دانش آموزان 
کار موقعیت یادگیري به

.گیرد

هاي ترمیمی و روش
تکمیلی در یادگیري 
زبان فارسی را براي 

) ویژه( دانش آموزان 
تحلیل ، تفکیک و 

.طراحی نماید

کتاب درسی دانش 
آموزان را بررسی نموده 
و یک فعالیت یادگیري 

.را  طراحی نماید

نقد کتاب

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت-2
دوره آمادگی: فصل اول 

هااهداف آموزش نگاره-
)گفتن، خواندن و نوشتنشنیدن، سخن(هاهاي چهارگانه در آموزش نگارهمهارت-
هاي یک و دوره آمادگی عمومی با آمادگی کودکان با نیاز ویژهها با نشانهارتباط نگاره-
هاشبکه واژگانی در هریک از نگاره-
چگونگی گسترش شبکه واژگانی-
هاروش تدریس نگاره-
هاي کسب شده در دوره آمادگیارزشیابی از سطح مهارت-
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هاي ارزشیابیشیوه ثبت مشاهدات بر اساس مالك-

:تکلیف یادگیري
آموزان با نیازهاي ویژه مطالعه و گزارش را به درخصوص نقش دوره آمادگی در کمک به یادگیري زبان خصوصا در گروه دانش

.کالس ارائه نماید
اهآموزش نشانه: فصل دوم

2و1هاي  اهداف نشانه-
2و 1هاي آموزي در نشانههاي چهارگانه زبانمهارت-
هاو نگاره1هاي با نشانه2هاي ارتباط نشانه-
2و 1هاي گیري و گسترش شبکه واژگانی در نشانهشکل-
2و 1هاي آموزي در نشانههاي زبانارزشیابی از مهارت-
ها و نگرش و مفاهیمارتها با دروس دیگر در بعد مهتلفیق نشانه-
هاي ارزشیابیشیوه ثبت مشاهدات بر اساس مالك-

:تکلیف یادگیري
هاي ها در کالس عادي و ویژه و مقایسه عملکرد آنان در محورمشاهده کالس درس دو معلم با تجربه به هنگام تدریس نشانه

ها و تحلیل آن به کالس درسفوق و ارائه یافته
:تکلیف عملکردي

هاي چهارگانه زبانی است را تهیه ها در کتاب درسی را انتخاب و براي آموزش آن طرحی که دربرگیرنده مهارتنشانهیکی از
)ها و سطوح ارزشیابیهاي چهارگانه، فعالیت یادگیري، دامنه شبکه واژگانی، مالكاهداف در مهارت(نماید 

خوانیروان: فصل سوم
خوانیاهداف روان-
خوانیروانعوامل موثر در -
هاو نگاره2و 1هاي خوانی با نشانهارتباط روان-
خوانی براي یادگیرندگانهایی جهت روانتدارك فعالیت-

:تکلیف یادگیري
هاي معرفی شده در خوانی و مقایسه آن با روشمشاهده کالس درس یک معلم در کالس عادي و ویژه هنگام تدریس روان

زمینه راهبردهاي خواندن
هاي دوم تا ششمهاي چهارگانه آموزش زبان در پایهرشد و گستره مهارت: چهارم فصل 
دادن فعالگوش-
خواندن معنا دار-
خواندن با لحن و آهنگ مناسب-
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بیان احساسات و ادراك به صورت گفتاري-
بیان احساسات و ادراك به صورت نوشتاري-
اختالالت در مهارت زبانی و راهبردهایی جهت رفع آن-
آوزيهاي زبانهاي فردي در آموزش مهارتتفاوت-

:تکلیف یادگیري
چگونگی به کارگیري راهبردهاي مختلف در توسعه چهار مهارت زبانی را مطالعه و تبیین نماید

آموزش نکات نگارشی، امالیی، دستوري و ادبی: فصل پنجم
نظام نوشتاري زبان فارسی-
تفاوت زبان گفتاري و نوشتاري-
گفتاريهاي مختلف گونه-
هاي مختلف نگارشیگونه-
ارتباط میان تفکر، احساس، ابراز خود در نوشتار-

نکات نگارشی
نقل قول مستقیم و غیر مستقیم-
تبدیل گفتار به نوشتار-
خاطره نویسی-
نامه نویسی-
گستره نویسی-
نویسیخالصه-
مقایسه-
یاددداشت برداري-
هایی مرجعکتاب-
آغاز و پایان کتاب-
عناصر داستان-
)نقل قول،ویرگول(عالئم نگارش -
بند-پاراگراف-
راهبردهایی براي تدریس نکات نگارشی-

:تکلیف عملکردي
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-ها طراحی نماید و در کالس دانشبا مشخص نمودن خرده مهارت(هاي نگارشی یک فعالیت یادگیري براي یکی از مهارت
.آموزان به اجرا گذاشته و نتایج ارزشیابی را به کالس گزارش نماید

نکات امالیی
الف مقصوره-
استثناها-
ترکیب وصفی و اضافی-
یاي میانجی و گ میانجی-
خانوادههم-
متضاد و متشابه-
هاي همگونواژه-
مترادف-
جمع مکسر-
همزه وسط و آخر-
راهبردهایی براي تدریس نکات امالیی-

:نکات دستوري
سازيجمله-
نهاد و گزاره-
جمع و عالئم آن-
ربط-
حروف اضافه-
افعال-
سازي و اشتقاقمرکب-
راهبردهایی براي تدریس نکات دستوري-

:تکلیف عملکردي
طراحی نموده و در کالس ) هابا مشخص نمودن خرده مهارت(دستوري در نوشتن -یک فعالیت یادگیري براي نکات امالیی

.آموزان اجرا و نتایج ارزشیابی را به کالس گزارش نمایددرس دانش
:مفاهیم ادبی

طنز-
حکایت-
کاریکاتور-
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قصه-
افسانه-
شعر کودکانه-
داستان-
لطیفه-
المثلضرب-
چیستان-
شعرگویی-
متون کهن-
قافیه-
تشبیه و استعاره-
کنایه-
ردیف-
موسیقی و شعر-
راهبردهایی براي تدریس مفاهیم ادبی-

:تکلیف عملکردي
اجرا و ننایج ارزشیابی را گزارش آموزان یک فعالیت یادگیري براي یکی از مفاهیم ادبی طراحی نموده و در کالس درس دانش

.نماید
بررسی کتاب درسی: فصل ششم

عنوان، هدف ، مفاهیم کلیدي و چگونگی آموزش صدا و حروف-
بررسی تصاویر،نمودارها و پیامهاي آموزشی کتاب که به یادگیري کمک میکند
 یادگیري پیش بینی شده کتاب و سایر  منابع با استفاده از راهنماي معلم–بررسی فعالیت هاي یاددهی
 بررسی راهکارهاي پیش بینی شده جهت سنجش آموخته هاي دانش آموزان و دانش آموزان با نیازهاي ویژه

در کتاب راهنما
دانشهایی براي پاسخگویی به نیازهايبررسی محتواي کتاب و کتاب راهنماي معلم جهت ایجاد فرصت-

آموزان ویژه
هایی براي پرورش خالقیتبررسی محتواي کتاب و طراحی فرصت-
هایی براي تعمیق و گسترش یادگیريبررسی محتواي کتاب و طراحی فرصت-
بینی شده با زندگیهایی براي ارتباط تجارب پیشبررسی محتواي کتاب و طراحی فرصت-
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:تکلیف یادگیري
م را مطالعه و با مشاهده و مصاحبه با یک معلم با تجربه محتواي آن را تکمیل و به یک فصل کتاب درسی و راهنماي معل

.کالس مراجعه نماید
بینی شده در کتاب فارسی پایه دوم تا ششم ابتداییفعالیت آموزشی پیش: فصل هفتم

خواندن
خوانیکتاب-
خوانیتصویر-
خوانیسرود-
تمرین و تمرکز هنگام خواندن-
تقویت خواندنراهبردهایی براي -

گفتنسخن
تلفظ معیار -
دکلمه-
مصاحبه-
بیان احساسات و عقاید-
گقتگو-
کردنکنترل سرعت صحبت-
گویینقش-
گوییخاطره-

:نوشتن
هاي مختلف رونویسیتمرین-
آموزش خط تحریري در نوشتن-
سازيجدول چرخش کلمات و جمله-
راهبردهایی براي تقویت نوشتن-
نویسیبند-
نوشتن خالق-

:عملکرديتکلیف 
گفتن طراحی نماید و در کالس درس اجرا و گزارش هاي خواندن، نوشتن، سخنیک فعالیت یادگیري براي یکی از مهارت

.نماید
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تفکر، تفسیر، تحلیل
هاي زبانی مهارت تفسیر اطالعات، احساسات در قالب-
هاي متنبینی بر اساس سرنخپیش-
متنتفسیر عناصر دیداري و شنیداري با توجه به -
شناسایی کلمات کلیدي-
تعریف ایده اصلی یا احساس غالب-
ها با یکدیگرها و ارتباط آنها، حوادث و زمانشناسایی افراد، مکان-
یافتن ارتباطات علت و معلولی-
شناسایی معانی ضمنی-

:بنديمهارت مقایسه و طبقه
ها و اطالعاتبخشی به روایتنظم-
کندو لمس میشنودبیند و میمقایسه بین آنچه می-
مقایسه کردن و تعیین ارتباط بین متن و عنوان-

:تکلیف عملکردي
هاي زبانی طراحی نموده و طرح را در کالس به اجرا گذاشته و هاي تفکر و مهارتیک فعالیت یادگیري براي تلفیق مهارت

نتایج را گزارش نماید
:گسترش واژگان

ايیابی خوشهواژه-
سازي با اسم و صفتواژه-
خانوادهسازي با همواژه-
سازي با پیشوندو پسوندواژه-
سازي با کلمات متضادواژه-
سازيکلمه-

:تکلیف عملکردي
یک فعالیت یادگیري براي توسعه دامنه واژگانی طراحی نماید که در آن از راهبردهاي مختلف با توجه به سطح رشدي 

.آموزان استفاده شده باشددانش
:داستان

هاي داستان صوتی و لمسی آموزان با نیاز ویژه بینایی از کتاببراي دانش: مالحظات(ساختن داستان ارتباط تصویر و-
.)بایست بقیه داستان را کامل کنندآموزان میاستفاده شده و دانش

کردن داستان تعریف-



۲۰۷

گوییداستان-
کردن داستانمرتب-
خودجانشینی در داستان-

:نمایش
نمایش خالق-
)صدایابی و بازي با کلماتشامل بازي(بازي -

:تکلیف یادگیري
باشد یک فعالیت هاي زبانی دچار مشکل میآموز که در یکی از مهارتهاي فوق را انتخاب و براي یک دانشیکی از روش

.یادگیري را طراحی نماید
راهبردهاي تدریس و یادگیري-3

واحدهاي یادگیريو تولید ) عادي و ویژه(تحلیل و بررسی محتواي کتاب فارسی 
منابع آموزشی-4

:منبع اصلی
)دوره ابتدایی(دیده شنوایی هاي دوم تا پنجم به انضمام راهنماي معلم گروه آسیبسازي پایهآموزي و جملهزبان
دیده شنواییگروه آسیب. سازي و انشاء پایه ششم به انضمام راهنماي معلمآموزي و جملهزبان

1388امیرعباس ابراهیمی، نشر دانژه، توانبخشی شنوایی کودکان، 
1381آموزي، بهمن زندي، انتارات سمت، زبان

اصغر کاکوجویباري و آلیس هوسپیان، به کودکان دچار نقص شنوایی، علی) آموزش صرف و نحو زبان(روش محاوره 
سازمان استثنایی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
نمره 5میزان آزمون مباحث نظري به:ارزشیابی پایانی
نمره7بینی شده و مشارکت در فعالیت گروهی هاي یادگیري پیشعملکرد دانشجو در فعالیت:ارزشیابی فرآیند

نمره8مجموعه تکالیف عملکردي فردي و گروهی :ارزشیابی پوشه کار



۲۰۸

»با نیازهاي ویژهکودکانآموزش ریاضی «سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

هاي اصلی آموزش ریاضیات در زندگی ما نقش مهمی دارد و با دستیابی به مهارت. امروزه نیاز به ریاضی یک نیاز زیربنایی است
هایی براي اکتشاف بینی نتایج احتمالی ، فرصتریاضی مانند تجزیه و تحلیل، درك روابط منطقی بین مفاهیم و وقایع و پیش

معلمان باید بتوانند با استفاده از استانداردهاي فرایندي در آموزش ریاضی استعداد . لمی استها و حل مسائل عي پدیدهخالقانه
آموزان را در درك اصول، مفاهیم و همچنین توانایی دانش. آموزان را در حل مسائل و پرورش تفکر ریاضی تقویت نماینددانش

نی کودك را با محتواي مطالب آموزش ریاضی منطبق ساخته و هاي ذههاي واقعی متمرکز نموده و فعالیتتعمیم آن به موقعیت
معلمان باید با طرح مسائل سوال برانگیزي عالقه کودکان را . زمان مناسب آموزش ریاضی در مدرسه را مد نظر داشته باشند

شود الی مسئله منجر میهاي مختلفی که به حل احتمها و یافتن روشجلب نموده و توانایی آنان را براي متمرکز شدن بر راه حل
بخش شده و موجب پیشرفت آموزان لذتاي عمل نمایند که یادگیري ریاضی براي دانشمعلمان باید به گونه. پرورش دهند

هاي متوالی اي عمل نمایند که با موفقیتهاي یادگیري و هدایت آن به گونهدهی فرصتآموزان باشد و با طراحی و سازماندانش
ها و ادراك غلط و نادرست از مفاهیم و و با جلوگیري و برطرف کردن دریافت. ها افزایش یابدرغبت و  عالیق آنآموزان  دانش

.ي مسائل تبدیل شونداصول به کشف و حل خالقانه
با نیاز ویژهکودکانآموزش ریاضی :نام درس :مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس
3: تعداد واحد
ساعت64:زمان درس

اصول و روش هاي : پیشنیاز 
تدریس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: اهداف و پیامد یادگیري
با درك اصول و اهداف برنامه درسی مبانی و آموزش ریاضی دوره ابتدایی وکتب ریاضی دانش آموزان با 

ویژه، چگونگی سازماندهی مفاهیم و هاي نیاز ویژه ذهنی و اصول حاکم در برنامه درسی کودکان با نیاز
.آموزان را تحلیل و تبیین کندهاي واقعی زندگی دانشهاي یادگیري مرتبط با موقعیتطراحی فرصت

آموزان طراحی با استفاده از انواع روش حل مسئله، موقعیت یادگیري را با لحاظ نمودن سطح توانایی دانش
. نمایدو تاثیر آن بر تعمیق یادگیري را ارزیابی 

بخصوص کم توان (با مهم ترین اهداف آموزش و یادگیري ریاضی براي دانش آموزان با نیازهاي ویژه 
آشنا شده و با مهارت در جهت حل مسائل ریاضی ،مهارت و کارآمدي دانش آموزان تالش کند ) ذهنی

د از اصول و قواعد و بگونه اي که آنان فرا گیرند که چه هنگام،کجا،چگونه و به چه ترتیب؟ و چرا؟ بای
. قضایاي ریاضیاتی و منطق ریاضی براي حل مشکالت زندگی روزمره خود استفاده کند

:شایستگی اساسی

3سطح  2سطح  1سطح  هامالك
در تحلیل برنامه درسی 

نقش اصول و اهداف در 
هاي سازماندهی فرصت
یادگیري را با ارائه 

پیشنهاداتی که ناظر به 
واقعی هاي موقعیت

آموزان و زندگی دانش
-تاثیر آن بر یادگیري می

باشد را گزارش نموده 
.است

در تحلیل برنامه درسی 
نقش اصول و اهداف در 

هاي دهی فرصتسازمان
یادگیري را با درنظر 
گرفتن ارتباط آن با 

هاي واقعی موقعیت
آموزان زندگی دانش

.گزارش نموده است

در تحلیل برنامه درسی 
ل و اهداف در تاثیر اصو

هاي دهی فرصتسازمان
یادگیري را از منظر 
ها ارتباط آن با موقعیت

واقعی یادگیري مورد 
.بررسی قرار نداده است

ساختار برنامه
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سازماندهی مفاهیم 
برنامه درسی را از نظر 
توالی بررسی نموده اما 

ارتباط میان مفاهیم 
اساسی و خرده مفاهیم را 

تحلیل و پیشنهاداتی 
اي سازماندهی که بر

منجر به نظم شناختی و 
تر شود ارائه درك عمیق
.نموده است

سازماندهی مفاهیم 
برنامه درسی را از نظر 
توالی بررسی نموده اما 

ارتباط میان مفاهیم 
اساسی و خرده مفاهیم را 

.تحلیل نموده است

سازماندهی مفاهیم 
برنامه درسی را از نظر 
توالی بررسی نموده اما 

ط میان مفاهیم ارتبا
اساسی و خرده مفاهیم را 

.تبیین نکرده است

سازماندهی 
مفاهیم

هاي مختلف از راهبرد
حل مسئله براي طراحی 

موقعیت یادگیري استفاده 
اي که کرده به گونه

-امکان دستیابی دانش
آموزان به نتایج متفاوت 

یادگیري را با توجه به 
تجربیات شخصی و 

سطح توانایی آنان فراهم
. کرده است

هاي مختلف از راهبرد
حل مسئله براي طراحی 

موقعیت یادگیري استفاده 
کرده و امکان یادگیري 

-را براي همه دانش
آموزان با توجه به سطوح 

متفاوت توانایی فراهم 
.کرده است

از راهبرد حل مسئله 
براي طراحی موقعیت 

یادگیري استفاده کرده 
اما امکان دستیابی 

ه سطح آموزان بدانش
عمیق یادگیري را فراهم 

.نکرده است

هاي حل روش
مسئله

در مالکها و سطوح تعیین شده در جدول فوق دانشجو معلم میبایست، ویژگیها و توان دریافتی و ادراکی دانش * *:(مالحظات
) .مهارت متناسب را کسب نمایدآموزان با نیاز هاي ویژه را  در گروههاي مختلف به تناسب شرایط هر گروه شناخته و عملکرد و 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت-2

کلیات: فصل اول
ماهیت ریاضیات، باورها نسبت به ریاضیات در گذشته و حال   -1
ضرورت آموزش ریاضیات در دوره ابتدایی-2
اصول آموزش ریاضی در دوره ابتدایی-3
حل مسئله استدالل، اثبات پیوندها و اتصاالت، ارتباطات و ( استانداردهاي فرآیندي در آموزش ریاضی در دوره ابتدایی -4

) بازنمایی
:تکلیف یادگیري

هاي خود را در قالب ها و مقاالت علمی در زمینه آموزش ریاضی یافتهیکی از محورهاي فوق را انتخاب و با مطالعه و پژوهش
).با در نظر داشتن تفاوتهاي فردي و ویژگیهاي یادگیري در گروههاي مختلف دانش آموزان با نیاز ویژه( وتاه ارائه نمایدمقاله ک
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یادگیري در ریاضیات: فصل دوم
ریاضیات در خارج از مدرسه و در مدرسه-
)با توجه به توان دریافتی و درکی دانش آموزان( معنادارسازي و ملموس و عینی کردن ریاضیات در موقعیتهاي واقعی-
ریاضیات و حل مسئله-
گیري مفاهیم ریاضی در کودکان و دانش آموزان با نیاز هاي ویژهفرآیند شکل-
گیرند؟کودکان چگونه ریاضی یاد می-

:تکلیف یادگیري
هاي خود را در قالب ها و مقاالت علمی در زمینه آموزش ریاضی یافتهی از محورهاي فوق را انتخاب و با مطالعه و پژوهشیک

).با در نظر داشتن تفاوتهاي یادگیري در کودکان(مقاله کوتاه ارائه نماید
6تا پایه1اصول و استانداردهاي پایه  : فصل سوم

هاي عددي، هاي نمایش اعداد، سیستمها، راهحسابی، ترتیبی، اصلی، کسري و رابطه بین آنمفهوم اعداد( اعداد و عملیات ) 1
ها بر اعداد حسابی دارند، رابطه بین ها و اثري که عمل آنشمارش چندتاچندتا، مفاهیم مختلف جمع و تفریق و رابطه بین آن

)ذهنی و تخمین زدنجمع و تفریق با ضرب و تقسیم، راهبردهاي انجام محاسبات، محاسبات
ها، شناسایی و ادامه الگوهاي ساده عددي، هندسی یا اصوات، درك بندي بر اساس ویژگیدرك الگوها و روابط، طبقه(جبر ) 2

سازي به کمک تصویر یا اشیا، توصیق تغییرات خواص و ویژگی عملیات، بازنمایی ملموس، تصویري یا کالمی از نمادها، مدل
)ها مختلففتکیقی یا کمی در با

گذاري اشکال دو بعدي و سه بعدي، توصیف ویژگی اشکال دو بعدي و سه بعدي، بیان مکان هندسی شناسایی و نام( هندسه ) 3
در این بخش الزم است دانشجو معلم با وسایل کمک آموزشی : مالحظات(و توصیف روابط به کمک هندسه مختصاتی، تقارن 

خط کش،نقاله و گونیاي : جمله نمودارهاي برجسته، اشکال هندسی برجسته و ابزار اندازه گیريدانش آموزان با آسیب بینایی از 
.)  (برجسته و نرم افزار و سخت افزارهاي ویژه این گروه آشنا شده و نحوه ي بکارگیري آنها را فراگیرد

گیري، به کارگیري فنون، ابزار و ندهاي اندازهها و فرآیگیري اشیا، واحدها، سیستمهاي قابل اندازهدرك ویژگی(گیري اندازه) 4
) مساحت، شکل، محیط و مساخت، حجم و شکل(ارزي و تبدیل، ارتباط میان صفات هم) گیري براي تعیین اندازهها اندازهفرمول

).3با در نظر داشتن مالحظات بند ( 
ها به دست آورد؛ زماندهی و نمایش دادهآوري، ساطرح سوالی که بتوان پاسخ آنرا به کمک جمع(ها تحلیل داده) 5

کارگیري ها، درك و بهگیري براساس دادهبینی و نتیجهها، پیشهاي آماري مناسب براي تحلیل دادهانتخاب و به کارگیري روش
)مفهوم ابتدایی احتمال

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
مقاالت علمی در زمینه آموزش / هااز طریق مطالعه پژوهشفردي و مشارکتی / هاي یادگیري مستقیمتدارك دیدن فرصت

هاي طرح شده به هنگام ارائه ریاضی و راهبردهاي حل مسئله و کاربرد آن در درك مفایم ریاضی، تحلیل پاسخ به پرسش
ی براي بهبود هاي آموزشی و ارائه راهبردهایبه کارگیري راهبردهاي شناختی در تحلیل موقعیت–ها به شیوه مشارکتی گزارش

هاي جدید یادگیريآموزان و خلق فرصتیادگیري دانش
منابع آموزشی-4

: منبع اصلی
ذهنی(نیازهاي ویژه (پایه دوم تا چهارم دبستان -ریاضی ) راهنماي تدریس(کتاب معلم 
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ستجردي و فرزانه جکی الو، مترجمان مهدي د-ماریان ناشی:آموزش مفاهیم پایهء ریاضی به کودکان پیش دبستانی، مولف
1392دستجردي، انتشارات مدرسه 

، ترجمه و نگارش امان اله صفوي)به روش کشورهاي پیشرفته( آموزش ریاضی به کودکان دبستانی
کتاب تدریس ریاضی در دوره ابتدایی، انتشارات سمت

، انتشارات مدرسه)نسخه دانشجو معلم، نسخه مدرس(ریاضیات براي معلمان 
در یادگیري ریاضیکمک به کودکان 

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

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

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

تواند درصد از تکالیف عملکردي می50. سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استها و مالك) یادگیري و عملکردي(تکالیف 
به صورت گروهی اجرا شود
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»با نیاز هاي ویژهکودکانآموزش علوم تجربی «:سرفصل درس
سرفصل درس و منطق آن-1

روز مره انسان در که با زندگیاست ضروري و اساسیهمچون سواد آموزي و حساب کردن امريامروز آموختن علوم تجربی
دانش آموزان (فراگیري آموزش علوم تجربی در دوره ي ابتدایی. ارتباط است و با پیشرفت تکنولوژي اهمیت آن بیشتر شده است

هاي تشکل از واقعیتمیابند که علم تجربیآموزان در میآن که دانشاز دو منظر داراي اهمیت است یکی) هاي ویژهبا نیاز
بر کسب آزمایش و تجربه باشد، است و دیگر آنکه هرچه که بر اساس واقعیت بوده و مبتنی) محیطی(مستدل دنیاي پیرامون 

مگر آنکه عدم صحت آن را از طریق آزمایش تجربه کنند در این برنامه درسی معلم علوم در نقش راهنما و مشاور . پذیرندمی
هاي گروهی و کالسی مشارکت کرده تا در تحقق اهداف هاي پژوهشگري در فعالیتبا تاکید بر فعالیتعمل خواهد کرد و 

و علوم ، علوم فیزیکیعلوم تجربی که شامل علوم زیستیهاي اصلیدر این درس زمینه. آموزشی به موفقیت بیشتري دست یابد
.شودزمین است بصورت تلفیقی ارائه می

با نیاز هاي ویژهکودکانآموزش علوم تجربی :نام درس :مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس
2:تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

اصول و روش :پیشنیاز
هاي تدریس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: اهداف و پیامد یادگیري
شرایط مطالعه و یادگیري بیشتر را در آینده و آشنا ساخته و هاي علمیدانش آموزان را با زمینه

.سطوح باالتر فراهم نماید
در یک جامعه  هاي تفکر آنان را براي زندگیها و اموزش روشدادن به آنهمچنین با آگاهی

.آماده نمایدعلمی
نوین آموزش هاي با پیوند بین محتوا و روشعلوم دانش آموزان کم توان ذهنیدر برنامه یه درسی

هاي روزمره یه دانش آموزان از سوي دیگر، از یک سووا ارتباط دادن مباحث علوم با تجربه
یادگیري علوم را براي دانش آموزان لذت بخش نموده و عالقه و شوقِ یاد گیري را در آنها افزایش 

.دهد
ده از زبان و دامنه  و اساس تدریس از قبیل استفادانشجو معلم باید به مقتضیات و ملزومات کلی

لغات مناسب ، استفاده از اطالعات و فناوري اطالعات و سالمت و ایمنی و کاربرد مهم آنها توجه 
.ها را تحلیل و تبیین کندداشته و آن

:شایستگی اساسی

3سطح  2سطح  1سطح  هامالك
هاي جدید در رویکرد

را آموزش علوم تجربی
سطح با توجه به 

دانش توانایی ذهنی
.آموزان به کارگیرد

دانش کسب شده از 
گانه  هاي سهدانستنی

را در علوم تجربی

هاي جدید در رویکر
را آموزش علوم تجربی

تحلیل و تبیین کرده و 
مورد نقد و ارزیابی قرار 

.دهد
هاي دانش دانستنی

را گانه علوم تجربیسه
.بسط دهد

هاي جدید در با رویکرد
آموزش علوم تجربی

با . آشنا شود
گانه هاي سهدانستنی

آشنا ي علوم تجربی
،علوم علوم زندگی(شود

).،علوم زمینفیزیکی

رویکردهاي 
جدید در 

آموزش علوم 
تجربی و کسب 

دانستنی هاي 
ضروري
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اجرا محیط واقعی
.نماید

محتوا و رابطه بین 
فرصت مناسب براي 

هاي یادگیري فعالیت
.چندگانه را به کار گیرد

رابطه بین محتوا و 
فرصت مناسب براي 

هاي یادگیري فعالیت
چندگانه را درك و 

مورد نقد و ارزیابی قرار 
.دهد

با رابطه بین محتوا و 
فرصت مناسب براي  

هاي یادگیري فعالیت
.چندگانه آشنا شود

طراحی موقعیت 
*دگیريیا

اهداف تحصیلی و 
استانداردهاي مورد 
انتظار در عملکرد 

آموزان را در دانش
محیط کالس و خارج 

از کالس به نمایش 
. گذاردمی

اهداف تحصیلی و 
استانداردهاي مورد 
انتظار در عملکرد 

آموزان را تبیین و دانش
.طراحی کند

معلم با -دانشجو
اهداف تحصیلی و 
استانداردهاي مورد 

انتظاري که در عملکرد 
آموزان مشاهده دانش

شود، آشنا خواهد می
..شد

هاي مهارت
یادگیري علوم 

** تجربی

مانند آزمایش کردن، تجزیه و . گیردهاي یادگیري کالس درس و خارج از آن را دربر میمحتواي آموزش علوم انواع فعالیت*
شود موجب ایجاد و تقویت رفتارهاي شناختی، حرکتی، اجتماعی فاده میهاي یادگیري که از حواس مختلف استتحلیل و فعالیت

.شوددر یادگیرندگان می... و
کننده چهار محدوده علمی است در برنامه تحصیلی مشخص» نیروي درك و فهم« و » داشتن مهارت«، «آگاهی و دانش« ** 

.گیرندها را فرا میآموزان آنکه دانش
تواي درس و ساختار آنهاي یادگیري، محفرصت. 2

کلیات: فصل اول
آموزش علوم در دنیاي درحال تغییر-
معناي علم و آموزش علوم-
آموزان با نیازهاي ویژهلزوم آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی دانش-
موضوع کتاب، حجم و صفحات کتاب، تعداد فصل و : هاي کتاب درسی شاملبررسی ویژگی( معرفی کتاب درسی-

آموزان با نیازهاي ویژه ذهنیو مقایسه کتاب علوم تجربی آموزش ابتدایی و کتاب علوم دانش) هابخش

تکلیف یادگیري
هاي خود به کالسمطالعه منابع و مقاالت درخصوص آموزش درس علوم تجربی و ارائه گزارش از مطالعات و پژوهش-

ورش استثناییضرورت و اهمیت آموزش علوم تجربی بویژه در آموزش و پر: فصل دوم
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رشد در حرکت مفاهیم-
رشد اجتماعی-
رشد فرهنگی-

تکلیف یادگیري
مطالعه منابع و ارائه گزارش از مطالعات خود به کالس-

آموزش علوم به کودکان: فصل سوم
گیرندکودکان چگونه یاد می

هاي فعلی کودکان ایده-
یادگیري اکتشافی-
یادگیري انتقالی-
یادگیري حاصل پژوهش-
ري تعاملییادگی-
ICTیادگیري با استفاده از فناوري اطالعات -

تربیت علمی
کمک به پرورش و شناخت علمی در کودك-
تجربیات دست اول کودکان-
هاي اتفاقی آموختن در موقعیت-
هاي پژوهش در کودکانپرورش مهارت-
کسب انگیزه و نگرش علمی-احساس لذت از یادگیري-
صورت تلفیقیآموزش علوم به-
استفاده از منابع و امکانات محلی در کالس درس-
هاي فردي یادگیرندگانتفاوت-

تکلیف یادگیري
معلم-مشاهدات کالسی و تهییه گزارش و ارائه به کالس توسط دانشجو-
انجام پژوهش و تهیه مقاله درخصوص یکی از محورهاي فوق-

:تکلیف عملکردي
دهاطراحی یک موقعیت یادگیري با استفاده از رویکر-
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)آموزش و پرورش با نیازهاي ویژه( اهداف و محتواي آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی: فصل چهارم
اهداف آموزش علوم -
مفاهیم اساسی و آموزشی علوم تجربی-
)علوم بهداشت( بدن انسان و بهداشت آن -
)علوم زیستی(محیط زنده -
)علوم زمین(محیط غیر زنده -
)علوم فیزیکی(ماده و انرژي -
شیوه سازماندهی مفاهیم اساسی-

:تکلیف یادگیري
آموزان با نیازهاي ویژه ذهنی و تهیه مطالعه برنامه درسی علوم آموزش ابتدایی و علوم تجربی آموزش و پرورش دانش-

هاي مختلفگزارشی از نحوه سازماندهی مفاهیم اساسی در پایه

:تکلیف عملکردي
- هاي ذهنی، شنوایی، بینایی، جسمیهاي نارسایییازهاي ویژه در گروهآموزان با نهاي دانشبا توجه به ویژگی-

ها و وسایل ویژه آموزشی و کمک آموزشی براي هر یک از هیجانی طرح درسی را با توجه به روش-حرکتی، عاطفی
.ها طراحی و اجرا نمایدگروه

هاي یادگیري علوممهارت: فصل پنجم
مهارت پژوهش-هاي پرورشیشیوه

بینی و طراحیپیش-هاي پرسشگريرورش مهارتپ-
آوري شواهد با استفاده از منابع اطالعاتیپرورش مهارت مشاهده با هدف جمع-
پرورش مهارت تحلیل، تفسیر و توصیف-
هاي برقراري ارتباط، مباحثه و ارزیابیپرورش مهارت-
- فرضیه/ بینیکردن، تحلیل ارتباط، پیشمرتب-بنديطبقه-بنديکردن و تنظیم اطالعات، دستهمرتب(مهارت تفکر -

)هاي فردي، برقراري ارتباط علت و معلولیگیري، تشخیص حقایق از ایدهسازي، نتیجه

:تکلیف یادگیري
گذاري بر یادگیري و درك عمیق مفاهیم علمی و انتقال هاي یادگیري علوم از نظر تاثیرمطالعه و بررسی نقش مهارت-

ها و مطالعات انجام شده و ارائه گزارش به کالسآموزان در پژوهشوافعی زندکی دانشها به موقعیتآموخته

:تکلیف عملکردي
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هاي آموزان با نیازهاي ویژه مالحظات و روشهاي حسی، ذهنی و حرکتی دانشمعلم با توجه به ویژگی-دانشجو-
.را نمایدعینی و عملیاتی را در جهت تعمیق مطالب و مفاهیم این بخش طراحی و اج

هاي تدریس علومروش: فصل ششم
هاي فعال و غیرفعالروش-
گرایی و انفرادي کردن آموزش علومساخت-
حل مسئله-
پروژه عملی-
پرسش و پاسخ در کالس علوم-
مشارکت در فرایند یادگیري-

:مالحظات
در خصوص ویژگی یک بازخورد بایستآموزان با نیازهاي ویژه میهاي دانشمعلم این رشته با توجه به ویژگی-دانشجو

:بازخورد مناسب عبارت است از. (مناسب اطالعات درستی را کسب نموده باشد
.آموزان قابل درك و فهم باشدمطالب براي دانش-1
.زمان آموزش مطالب به موقع باشد-2
.هاي هریک از آنان صورت پذیردآموزش باتوجه به ویژگیبازخورد مناسب هر دانش-3

راهبردهاي ارزیابی: فتمفصل ه
ارزشیابی عملکردي-
نقشه مفهومی-
کارپوشه-
پرسش و پاسخ-
هاي ارزشیابیروش-
هاارزیابی از دانستنی-
هاارزیابی از مهارت-
هاارزیابی از نگرش-
)اهمیت و روش علمی(ارزیابی مستمر -
)تکالیف- پروژه(هاي خارج از مدرسه ارزشیابی فعالیت-
هاگزارش/ یادداشت-
ارزشیابی پایانی-
والدین/ مدرسه/ آموزانشیوه ارائه نتایج ارزشیابی به دانش-
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:تکلیف یادگیري
تهیه طرح ارزشیابی براي موارد اعالم شده در این فصل-

ها وسایل و مواد مورد نیاز در انجام فعالیت: فصل هشتم
)موجودات زنده(مواد -
هاکیت-
دورریختنی/ ابزار اسقاطی-
بصريوسایل سمعی و -
تابلوها-
منابع و مواد چاپی-
منابع الکترونیکی-

:تکلیف یادگیري
تهیه یک نمونه از مواد آموزشی مورد نیاز براي آموزش موقعیت یادگیري در این فصل-

:تکلیف عملکردي
بایست به این نکته توجه نماید که براي دریافت، ادراك و تعمیق مطالب معلم می-در کلیه فصول این درس دانشجو-

- روانی و حرکتی دانش-ها و وسایل مورد نیاز متناسب با شرایط جسمانییادگیري موضوعات را با استفاده از روش
.آموزان با نیازهاي ویژه منطبق نماید

:راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
پرسش و تحقیق، شروع و ریزي و طراحی فرایند ساخت یک محیط یادگیري قوي و غنی، تعریف و شناسایی مفاهیم مهم، برنامه

آموزان هایی براي همه دانشآموزان براي رسیدن به هسته محتوایی، ایجاد فرصتهدایت بحث، هدایت مسیر یادگیري دانش
هاي جدید یادگیريدادن یادگیري و خلق فرصتجهت نمایش یک محصول و یا برگزاري یک اجراي عمومی به منظور نشان

منابع آموزشی. 4
:اصلیمنبع 

ریزي آموزشیمبانی آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی، سازمان پژوهش و برنامه
)راهنماي تدریس علوم تجربی پایه اول دبستان، نیازهاي ویژه ذهنی(کتاب معلم 
)راهنماي تدریس علوم تجربی پایه دوم تا چهارم دبستان، نیازهاي ویژه ذهنی(کتاب معلم 

:منبع فرعی
- هاي علمینامههاي درسی آموزش علوم در دوره ابتدایی، مقاالت فصلعلوم تجربی در دوره ابتدایی، کتاببرنامه درسی 

پژوهشی
:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5

نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
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نمره5ها کت در فعالیتبینی شده و مشارهاي یادگیري پیشعملکرد دانشجو در فعالیت:ارزشیابی فرایند
نمره5مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار

.شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می
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»با نیازهاي ویژهکودکانآموزش دینی و قرآن «سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

هاي هاي صحیح و یا تغییر برخی نگرشآنچه بیش از هر چیز دیگري در تعلیم و تربیت دینی مورد نظر است، ایجاد نگرش
امکان هاي خود بتوانند به یک موضع و نظرگاه معین  و ضرورتا صحیح برسند و نادرست است و اینکه فراگیران براساس آموخته

این ایمان و اعتقاد مقدمه عمل آگاهانه و . گیري را بیابند و در نهایت از این رهگذر به ایمان و اعتقاد برسندانتخاب و تصمیم
هایی که در زندگی مورد انتخاب شده است، بنابراین در برنامه جدید، انباشتن ذهن کودکان از مفاهیم و تاکید صرف بر مهارت

دهد مد نظر نبوده در عوض، ادراك و فقط به هنگام امتحان و ارزشیابی پایانی به ظاهر موفق جلوه میاستفاده قرار نگرفته
آموزان  و انس با این مفاهیم مورد توجه قرار گرفته هاي دانشاي براي رشد عاطفی و تغییر نگرشمفاهیم دینی به عنوان مقدمه

.تاکید شده است"نگرش هاي صحیح"به عنوان حاصل تبعی "عمل صحیح"است همچنین به 
ژهیويازهاینباکودکانقرآنوینیدآموزش: نام درس :مشخصات درس

-نظري: نوع درس
عملی

2: تعداد واحد
ساعت48:زمان درس

اصول و : پیشنیاز
هاي تدریسروش

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامد یادگیري / اهداف 
سازي شده هایی شبیهها به زندگی روزمره و موقعیتساختن فرصت تمرین و تعمیم آموختهبا فراهم 

آموزان بوده را محقق نموده تا آنان بتوانند از هدف از آموزش این درس که تعلیم و تربیت دینی دانش
هاي مختلف زندگی روزمره استفاده کنند و با تربیت افرادي مومن،هاي خود در موقعیتآموخته

هاي دینی و عالقمند به مسئول، آگاه و توانمند در زندگی فردي و اجتماعی و پایبند به اخالق و ارزش
.ایرانی را پرورش دهد-هویت اسالمی

:شایستگی اساسی

3سطح  2سطح  1سطح  هامالك
در گزارشی نوع مفاهیم 

-و ارتباط آن با روش
هاي مستقیم و غیر 
مستقیم و تجربیات 

و نیز دست اول
هاي ذهنی ظرفیت
آموزان را در دانش

یادگیري مفاهیم دینی 
و اخالقی را مطرح 

نماید

هاي با توجه به ویژگی
آموزان با نیاز دانش

ویژه، این مفاهیم را در 
زندگی واقعی آنان 

شناسایی کند

با آموزش مفاهیم دینی 
و قرآنی و  با توجه به 

سطح دریافت و ادراك 
و و تجربیات مستقیم 

غیر مستقیم کودکان 
آشنا شود

مفاهیم دینی و 
قرآنی

-روش تدریس بخش
هاي مختلف آموزش 

قرآن و دینی را با 
هدف و شیوه ارزشیابی 

ارتباط میان هدف ، 
روش تدریس و شیوه 

هاي بخشارزشیابی
مختلف آموزش قرآن و 

با ارتباط میان هدف و 
شیوه ارزشیابی و روش 
تدریس ، بخش هاي 

مختلف آموزش قرآن و 

هاي تدریسشیوه
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ها و هریک از بخش
ارتباط آن با یادگیري 

-آموزان با  نیازدانش
هاي ویژه را تحلیل و 

ارزیابی نماید

دینی را تحلیل و تمایز 
ها را از یکدیگر بخش

تشخیص و گزارش 
دهد

تعلیمات دینی آشنا 
شود

فرصت یادگیري، محتواي درس و ساختار آن –2
جایگاه آموزش دینی در تربیت: فصل اول

)غیر مستقیم–مستقیم (زبان آموزش دین -
تربیت دینی و پرورش تفکر-
شناختی تربیت دینیزمینه روان-
هاي دینیهاي رشدي و تکامل آن در درك آموزهویژگی-
هاي ذهنی کودك و درك مفاهیم اعتقاديظرفیت-
مفاهیم اخالقیهاي ذهنی کودك و درك ظرفیت-
زمینه اجتماعی تربیت دینی-
خانواده و تربیت دینی-
مدرسه و تربیت دینی-
ها در تربیت دینینهادها و رسانه-
فلسفه و رویکرد آموزش قرآن-
آموزان با نیاز ویژهاصول و اهداف برنامه آموزش قرآن در دوره ابتدایی و دانش-
)زش رو خوانی با تکیه بر زبان مادري، روش سنتی و روش تصویر خوانیآمو( هاي آموزش قرآن روش-

برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی و دانش آموزان با نیاز ویژه ذهنی  و شنوایی: فصل دوم
رویکرد و اهداف برنامه درسی-
اصول انتخاب و سازماندهی محتوا-
هاي یاددهی و یادگیريروش-
هاي ارزشیابیشیوه-

مواد آموزشی در برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی و قرآن: فصل سوم
آموز و کتاب کار و راهنماي معلمساختار، ویژگی و نقش کتاب درسی دانش-
نقش و ویزگی سایر مواد آموزشی-
نی و شنواییآموزان با نیازهاي ویژه ذهریزي موضوعات درسی کتاب دانشساختار کتاب درسی و طرح-
)عادي و نیازهاي ویژه(هاي مختلفهاي درسی در پایهبررسی محتواي کتاب-

آموزان با نیازهاي ویژه ذهنی، شنوایی، هاي دانشبا توجه به ویژگی(هاي تدریس قرآنروش: فصل چهارم
)بینایی

:خواندن قرآن) الف
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مهارت روخوانی-
کریمالخط قرآن آموزش نمادهاي خاص رسم-
آموزش حروف ناخوانا-
روش تدریس انواع وقف-
آموزش قرائت-
هاي قرآنیپیام) ب
راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
آموزان در درك مفاهیم هاي دانشاستفاده از راهبرد مستقیم در تدریس، مطالعه مستقل و تعاملی براي تهیه گزارش از توانایی-

راهبرد غیر مستقیم و تحلیل واحد یادگیريدینی و اخالقی و بکارگیري 
هاي دینی، قرآنی با استفاده از منابع هاي یادگیري غیر مستقیم براي کسب تجربه در آموزش مهارتتدارك دیدن فرصت-

هاي تدریسآموزان و راهبردهاي شناختی براي تحلیل اهداف و روشهاي فردي دانشمحلی براي پاسخ به تفاوت
زشیمنابع آمو-4

:منبع اصلی
نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، خسروباقري، جلد دوم، تهران، مدرسه، فصل دوم

آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد، ناصر باهنر، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 
1378

آموزان با آسیب سازي ویژه دانشو جزوات مناسب) زهاي ویژه ذهنینیا(هاي آسمانی و قرآنراهنماي معلم تعلیمات دینی، هدیه
سازمان آموزش و پرورش استثنایی. شنوایی

هاي درسی راهنماي معلم در دوره ابتدایی کتاب
:منابع فرعی

: دومرکن (1378تعلیم و تربیت اسالمی، محمدتقی جعفري گردآوري، تنظیم و تلخیص محمدرضا جوادي، تهران، پیام آزادي، 
)معلم و مربی

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

بینی شده و مشارکت در عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیري و تکالیف عملکردي پیش: ارزشیابی فرآیند و عملکردي
نمره10ها فعالیت

مبناي ارزیابی . شودیادگیري در طول ترم، تکالبف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام میارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف 
..ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(تکالیف
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»با نیازهاي ویژهکودکانآموزش مطالعات اجتماعی «سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن-1

کند، هاي مختلف صحبت میهاي مهم یادگیري است که از انسان و تعامل او با محیط در زمانیکی از حوزهمطالعات اجتماعی 
درس مطالعات اجتماعی . گیردرا در بر می... این حوزه مفاهیم و موضوعات متعدد و مختلفی چون تاریخ،جغرافیا ، مردم شناسی و 

برند در روند زمانی استوار است، این درس بر سه محور که در آن به سر میبر محور کنش متقابل آدمیان با یکدیگر و با محیطی
برنامه درسی مطالعات اجتماعی با محتوا و موضوعات تدوین شده سعی در تحقق .عمده جامعه ، مکان و زمان استوار است

آداب و مهارت هاي "اي آموزش قابلیت کاربردي این درس و پیوند آن با زندگی واقعی دارد و بعنوان یکی از دروس مهم بر
پرورش شهروندان مطلوب و تربیت اجتماعی به منظور مهیا شدن براي زندگی در جامعه از اهداف .شودمحسوب می"زندگی 

.رودغایی این درس بشمار می
با نیازهاي ویژهکودکانآموزش مطالعات اجتماعی : نام درس :مشخصات درس

-نظري: نوع درس
عملی

2: دتعداد واح
ساعت48: زمان درس

اصول و روش :پیشنیاز
هاي تدریس 

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامد یادگیري / اهداف 
با شناخت حقوق و مسئولیت هاي فردي و اجتماعی و شهروندي در سطوح مختلف و تقویت مهارت 

و بر اطالعات و . تجربیات یادگیرندگان باشدها و نگرش هاي مربوط به آنها پاسخگوي نیازها و 
دانستنی ها بعنوان بستري براي تحقق اهداف اصلی و منبعی براي کاوشگري دانش آموزان توجه و 

تاکید نماید و با ایجاد شرایط و با تربیت اجتماعی مناسب و به منظور مهیا شدن براي زندگی در جامعه 
نمایدو تربیت و پرورش شهروندي مطلوب اقدام 

:شایستگی اساسی

3سطح  2سطح  1سطح  هامالك
با توجه به ویژگیهاي 

دانش آموزان با 
نیازهاي ویژه و شباهت 
و تفاوت ها داللت هر 
یک از دیدگاهها را در 

تربیت اجتماعی 
منعکس نماید

نظریه هاي رشد 
اجتماعی را در دانش 

آموزان با نیازهاي ویژه 
مقایسه کند و شباهت 

تفاوتها را ها و 
مشخص کند

با نظریه هاي رشد 
اجتماعی آشنا شود

هاي رشد نظریه
اجتماعی

با فراهم کردن یک 
موقعیت یادگیري 

دانش آموزان را به 
لحاظ اجرایی کردن 
مفاهیم ومهارت ها 

مورد ارزیابی قرار داده 
کندو تحلیل می

ارتباط میان اهداف و 
مهارت ها را تشخیص 

ي داده و طرحی را برا
موقعیت هاي یادگیري 

کندتنظیم و تدوین می

با مفاهیم و مهارت 
هاي اجتماعی آشنا 

شودمی

موقعیت یادگیري
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فرصت یادگیري، محتواي درس و ساختار آن-2
کلیات: فصل اول

تعریف مطالعات اجتماعی-
ضرورت و اهمیت برنامه درسی مطالعات اجتماعی-
تاریخچه مطالعات اجتماعی-
هاي یادگیرندگانتفاوت و ویژگی-
تمایالت طبیعی کودکان-

هاي یادگیري و آموزش مطالعات اجتماعی و کاربردهاي آننظریه: فصل دوم
نظریه برونر-
نظریه ژان پیاژه-
نظریه ویگوتسکی-
نظریه راجرز-
نظریه هوارد گاردنر-

آموزان با نیازهاي با توجه به دانش(ات اجتماعیهاي اساسی در برنامه درسی مطالعمهارت: فصل سوم
)ویژه

سواد عددي-
سواد خواندن-
مهارت فناوري-
:هاي زندگیمهارت-

شناخت خود  -
هاارزش-
ارتباط با دیگران-
گذاري هدف-
گیريتصمیم-
مهارکردن خشم-
ز سالمتی     مراقبت ا-

مهارت کاوشگري-
برنامه درسی مطالعات اجتاعی: فصل چهارم

اهداف-
هاي اساسی در مطالعات اجتماعیمفاهیم و مهارت-
هاي موضوعی در برنامه درسی مطالعات اجتماعیحوزه-
)هاي ویژهنیازآموزان با هاي دانشبا تاکید بر ویژگی(ها در برنامه درسی مطالعات اجتماعیارزش-

راهبردهاي تدریس و یادگیري: فصل پنجم
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)توضیحات معلم، پرسش و پاسخ، نمایش(آموزش مستقیم-
هاي طراحی شده، مطالعه هاي واقعی و مسئلهگري، مسئلهسازي، کاوشایفاي نقش، کار گروهی، شبیه(آموزش غیر مستقیم-

)موردي
وزانآمارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش: فصل ششم

چرا و چه چیزي را باید سنجش کنیم؟-
تشخیص مطالب کلیدي براي سنجش-
نگهداري سوابق-
نویسیگزارش-
راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
استفاده از راهبرد تعاملی در بررسی کتاب درسی و راهنماي معلم، مطالعه مستقل در طراحی واحد یادگیري و راهبرد غیر -

را و ارزیابی واحد یادگیريمستقیم در اج
هاي یادگیري غیر مستقیم براي کسب تجربه در آموزش مطالعات اجتماعی با استفاده از منابع محلی براي تدارك دیدن فرصت-

هاي تدریسآموزان و راهبردهاي شناختی براي تحلیل اهداف و روشهاي فردي دانشپاسخ به تفاوت
رديهاي مطالعه فاستفاده از شیوه-
منابع آموزشی-4

:منابع اصلی
هزار 6روش آموزش مطالعات اجتماعی کد 

)نیازهاي ویژه ذهنی(راهنماي معلم مطالعات اجتماعی و آداب زندگی
:منابع فرعی

. شناسی رشد، انتشارات سمتروان/ کتاب درسی مطالعات اجتماعی/ برنامه درسی مطالعات اجتماعی
هاي آموزشی در زمینه تربیت اجتماعیو نوآورينامه برنامه درسیمقاالت فصل

:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
نمره10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

بینی شده و مشارکت در عملکرد دانشجو در تکالیف یادگیري و تکالیف عملکردي پیش: ارزشیابی فرآیند و عملکردي
نمره10ها فعالیت

مبناي ارزیابی . شودیادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالبف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام میارزشیابی از
..ها و سطوح پیامدهاي یادگیري تعیین شده استمالك) یادگیري و عملکردي(تکالیف
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»آموزش هنر کودکان با نیازهاي ویژه «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن-1

ها و ایجاد مهارت کافی در ابعاد مختلف آموزان، شکوفا نمودن آنمهمترین هدف آموزش و پرورش شناخت استعدادهاي دانش
هاي هنري،  تخیل، حل مشکالت، آموزان از طریق فعالیتدانش. دهندهاي هنري خالقیت را پرورش میفهالیت. باشدرشد می

.کنندگیري را تجربه میتفکر مستقل و تصمیم
است، حداقل "کار عملی "شود کودکان و نوجوانان هنرهاي زیبا را درك کنند و از آن لذت ببرند هایی که سبب مییکی از راه

سازي، شعر، داستان، مانند نقاشی، طراحی، مجسمه. هاي عملی، خلق و اجرا اختصاص یابدنیمی از آموزش هنر باید به فعالیت
.آموزند که چگونه خودشان را بیان کننداز این راه است که کودکان می. لی  روشی براي درك است تمرین عم... فیلم، عکس و 

زبان هنراصیل ترین، خالص ترین و رساترین زبانهاست که به . شودترین زبان احساسات محسوب میهنر به عنوان صمیمانه
هاي متفاوت هنر باید از بنابراین به اقتضاي وسعت و جنبه. توان افراد جامعه را به سوي پیشرفت و تعالی سوق دادکمک آن می

.آن استفاده شود تا ارزش واقعی آن آشکار گردد
) استثنایی(آموزش هنر دانش آموزان با نیازهاي ویژه : نام درس :مشخصات درس

-نظري: نوع درس
عملی

2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

اصول و : پیشنیاز
هاي تدریسروش

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامد یادگیري / اهداف 
.آشنا شود) استثنایی(با فلسفه و ضرورت درس هنر در آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهاي ویژه -
.با تدوین اهداف، روش تدریس و شیوه  ارزشیابی برنامه درسی هنر آشنا شود-
.هاي هنري در آموزش و پرورش استثنایی آشنا شودگیري هریک از فعالیتکاربا چگونگی اجرا و به-
هاي یادگیري آموزان با نیازهاي ویژه در هریک از موضوعات هنري ، فعالیتمتناسب با توانایی دانش-

.را طراحی نماید
را هاي فردي هریک از آنانها و قابلیتآموزان ، تواناییمتناسب با قدرت خالقیت و تخیل دانش-

.پرورش دهد
.هاي مختلف هنري را کسب نمایدهاي فعال یادگیري در آموزش فعالیتگیري از روشتوانایی بهره-

:شایستگی اساسی

3سطح  2سطح  1سطح  هامالك
نتایج طرح اجرا شده را 
ارزیابی کرده و تحلیل 

.نماید

با توجه به اهداف این 
درس حداقل یک 

موقعیت یادگیري را 
.طراحی کند

با اهداف، اهمیت و 
ضرورت این درس 

آشنا شود

اهداف ،اهمیت و 
ضرورت درس هنر 

در آموزش و 
پرورش استثنایی

هاي تهیه شده در طرح
سطح دو را اجرا نموده 

و سپس ارزیابی و 
تحلیل نماید و گزارش 

آن را به کالس ارائه 
.نماید

با توجه به رویکردهاي 
تربیتی هنر حداقل سه 

فرصت یادگیري را 
.طراحی نماید

با رویکردهاي تربیتی 
.هنر آشنا شود

رویکردهاي تربیتی 
هنر

ارزشیابی و تحلیل  هاي تهیه اجراي طرح طراحی وتدوین فرصت  تقویت و هماهنگی 
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هاي هنري فعالیت
انجام شده توسط 

آموزان و ارائه دانش
گزارش به کالس

هاي شده در بین گروه
آموزان مختلف دانش

در ( با نیازهاي ویژه 
)کالس درسموقعیت 

-یادگیري براي دانش
آموزان با توجه به 

هاي ها و تفاوتتوانایی
فردي آنان

حواس از طریق 
فعالیت هاي هنري

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت-2
کلیات: فصل اول
تعاریف هنر-
آموزان با نیازهاي ویژهنقش آموزش هنر در شخصیت فردي و اجتماعی دانش-
شناسینقش آموزش هنر در پرورش حس زیبایی-
آموزانپرورش قدرت تخیل و ذهنیت فردي دانش-
هاي هنريتقویت و هماهنگی حواس از طریق فعالیت-
نقش تربیت هنري در یادگیري و آموزش سایر موضوعات درسی-
نقش خانواده و مدرسه در آموزش هنر-
هاي فردي در آموزش هنرضرورت توجه به تفاوت-

:تکلیف یادگیري
.با مطالعه منابع معتبردر خصوص عناوین این فصل مقاله اي را تهیه نموده و به کالس ارائه نماید

رویکردهاي تربیتی هنر: فصل دوم 
رویکرد کودك محوري-
هاي هنريتهرویکرد تلفیق رش-
رویکرد پرورش خالقیت-
کاوشگري –رویکرد یادگیري مشارکتی-

:تکلیف یادگیري
آموزان با نیازهاي ویژه در خصوص رویکردها مطالعه نموده و با طراحی یک موقعیت هاي کودکان و دانشبا توجه به ویژگی

.دیادگیري در سطح کالس و مدرسه موضوع را مورد نقد و بررسی قرار ده
طراحی، نمایش، موسیقی: فصل سوم
شناخت خط، رنگ، فضا-
)تعادل، تاکید، پیوستگی،کمپوزیسیون ، پرسپکتیو(ریزي اصول طرح-
آشنایی با ابزار طراحی-
نمایش خالق-
تئاتر عروسکی-
روش ایفاي نقش در کالس-
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گوییقصه-
هاي نمایش، فن بیانبازي-
اصوات مطبوع در طبیعت-
تقلید صداهاي مطبوع-
خواندن سرود-
ریتم و ملودي-

:تکلیف عملکردي
آموزان با نیازهاي ویژه و شرایط آنان یکی از موضوعات این هاي دانشیک موقعیت یادگیري را فراهم نموده و با توجه به ویژگی

.رش نمایدفصل را اجرا و ارزیابی نموده و نتیجه را به کالس گزا
ترسیم، تصویرسازي، چاپ: فصل چهارم

ترسیم آزاد اشیاء طبیعی-
نقاشی تخیلی-
هانقاشی از تجربه-
آمیزي نقاشی ناقصتکمیل و رنگ-
هاي کاغذمونتاژ پاره-
ايکالژ تصاویر روزنامه-
ايتابلوهاي پارچه-
هاي رویایی با استفاده از مواد مختلفطرح-
ریک چاپیکارت تب-
چاپ با لوازم آشپزخانه-
چاپ با کاغذ مرطوب-
هاي شمعیچاپ-
هاي نخیچاپ-
هاي پلیمرچاپ-

:تکلیف عملکردي
-آموزان با نیازهاي ویژه وابزار و وسایل ویژه هریک از گروههاي دانشیک موقعیت یادگیري را فراهم نموده و با توجه به ویژگی

.وعات این فصل را اجرا و ارزیابی نموده و نتیجه را به کالس گزارش نمایدهاي استثنایی یکی از موض
مدل سازي ، هنرهاي تجسمی: فصل پنجم
خمیر بازي-
گل بازي-
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مدل هاي کاغذي ومقوایی-
مدل هاي سیمی-
مدل هاي چوبی-
سفالگري-
پولک دوزي،سرمه دوزي،ترمه دوزي-
خاتم کاري-
معرق-
منبت-

:تکلیف عملکردي
-آموزان با نیازهاي ویژه وابزار و وسایل ویژه هریک از گروههاي دانشیک موقعیت یادگیري را فراهم نموده و با توجه به ویژگی

.هاي استثنایی یکی از موضوعات این فصل را اجرا و ارزیابی نموده و نتیجه را به کالس گزارش نماید
راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
آموزش و تدریس مباحث نظري این درس توسط استاد مربوطه و مطالعه و پژوهش دانشجویان درخصوص مباحث نظري و با

هاي خود و اجرا در هاي عملی، دانشجویان با تهیه و تدوین طرحمشارکت آنان این واحد درسی ارائه و سپس در خصوص فعالیت
.اي تهیه شده خود را ارائه خواهند کردههاي واقعی یادگیري اقدام نموده و گزارشموقعیت

:منابع آموزشی-4
:منبع اصلی

.1383محمود مهر محمدي، چیستی، چرایی، چگونگی آموزش هنر، انتشارات مدرسه،
:راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5

نمره5آزمون پایانی :ارزشیابی پایانی
نمره5بینی شده و مشارکت در فعالیت ها عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري پیش: ارزشیابی فرآیند

نمره10مجموعه تکالیف عملکردي : ارزشیابی پوشه کار
ارزشیابی از یادگیرنده براساس تکالیف یادگیري در طول ترم،تکالیف عملکردي وآزمون پایان ترم انجام میشود مبناي ارزیابی 

.یري تعیین شده استمالك ها و سطوح پیامدهاي یادگ) یادگیري و عملکردي(تکالیف 
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»)14IEP(اصول و مبانی آموزش انفرادي«ل درسسرفص
معرفی درس و منطق آن. 1

پایه آموزش و پرورش افراد با نیازهاي ویژه است که فرصت هاي آموزشی را براي دانش آموزان داراي برنامه آموزش انفرادي
شبه قراردادي براي راهنمایی،هماهنگی و سندیت بخشیدن به آموزش طرح شده خاصی IEP.نیازهاي ویژه تامین می کند

یک سند مکتوب IEP.است که براي دانش آموزان با نیازهاي ویژه برمبناي نیازهاي آموزشگاهی،اجتماعی و رفتاري او است
به طور IEPاگر . دکان اشتغال دارندمهم براي کودك با نیاژه ویژه و براي افرادي است که به کار آموزش و توان بخشی کو

شناخت اصول و قوانین برنامه .صحیحی انجام شود می تواند آموزش و یادگیري دانش آموزان را تا حد زیادي بهبود ببخشد
IEP و چگونگی تدوین آن به دانشجو معلم کمک می کند تا بتواند وظایف خود را در تدوین محتواي برنامه آموزش انفرادي و
. ي با تیم در راستاي ارتقاء دانش آموزان با نیازهاي ویژه بر اساس توانایی آنها آشنا شود همکار

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس

2: تعداد واحد-
ساعت48: زمان درس

روان شناسی و : پیشنیاز
آموزش و پرورش 

کودکان با نیاز هاي ویژه 
روان شناسی رشد-2

کودکان با نیاز هاي ویژه

اصول و مبانی آموزش انفرادي: م درسنا
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو معلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

را می شناسد IEP، تیم تدوین کننده و محتواي ) IEP(با تعریف ،قوانین و اصول برنامه آموزش انفرادي
بر اساس نوع روش هاي آموزشی و چگونگی تدوین محتواي برنامه آموزش انفرادي را توضیح می دهد 

ویژه دانش آموز در خصوص بر طرف شدن مشکالت یادگیري  و رفتاري ویژه آنها با تیم برنامه آموزش 
را IEPاي ویزه یک برنامه با توجه به ویژگی دانش آموزان با نیازه هو .همکاري کرده) IEP( انفرادي

.تدوین  و اجرا می کند

:شایستگی اساسی
Ck&Pk1-1کد&

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

3سطح2سطح1سطح هامالك
شناخت 
برنامه 
آموزش 
انفرادي 

)IEP(

با مستندات قانونی ،اصول، 
اعضاء و اهداف تدوین 
برنامه آموزش انفرداي آشنا 

.می شود

عالوه بر آشنایی با برنامه 
آموزش انفرادي مراحل 
تدوین برنامه و ارکان 

را IEPنوشتن برنامه 
بیان می کند و توضیح 

.می دهد

عالوه شناخت مراحل برنامه 
آموزش انفرادي و توضیح آن 

را IEPنقش خود در تیم 
توضیح می دهد و با تیم 
تدوین برنامه آموزش انفرادي 

.همکاري می کند

14- Individualized Education Program
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تدوین 
IEPبرنامه 

تمهیدات الزم بر اساس 
یکی از روشهاي خاص 
دانش آموزان با نیازهاي 
ویژه جهت تدوین و اجراي 
رنامه آموزش انفرادي 

.ایجاد می کند

عالوه بر ایجاد تمهیدات 
الزم بر اساس روش 
انتخابی یک نمونه برنامه 
آموزش انفرادي را تدوین 

می نماید 

الزم پس از ایجاد تمهیدات
جهت آموزش انفرادي و 

تدوین برنامه آموزش انفرادي 
)IEP( برنامه را  اجرا می،

.کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

مبانی فلسفی  و سیر تاریخی برنامه آموزش انفرادي: 1فصل 
آشنایی با قوانین مرتبط با برنامه آموزش انفرادي -
آموزش انفراديتحلیل مفهوم برنامه -
مزایا و معایب برنامه آموزش انفرادي-

: تکلیف یاگیري
.در خصوص میزان اجراي برنامه آموزش انفرادي در کشور هاي مختلف دنیا یک مقاله تهیه می کند

:تکلیف عملکردي
ین نکته که براي کدام یک از گزارشی را در خصوص میزان کاربرد و اجراي برنامه آموزش انفرادي در ایران تهیه نماید با ذکر ا

.گروه هاي دانش آموزان با نیازهاي ویژه بشتر استفاده می گردد

برنامه آموزش انفراديIEPتعاریف،اهداف،مراحل تدوین و تیم :2فصل 
تعریف -
IEPاهداف -
IEPاطالعات مندرج در -
IEPمراحل تدوین -
IEPتیم -
IEPاهداف تیم -
IEPوظایف تیم -
نیازامکانات مورد -

: تکلیف یادگیري
.و نحوه همکاري با تیم مقاله ایی تهیه و در کالس ارائه می کندIEPدانشجو معلم در خصوص وظایف معلم در تیم 
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تدوین برنامه آموزش انفرادي :3فصل

تهیه طرح نوشتاري برنامه آموزش انفرادي-
سطح کارکرد کنونی دانش آموز-
اهداف سالیانه-
اهداف کوتاه مدت-
تعین موانع و محدودیت ها-
معیار دستیابی به مقاصد-
انطباق برنامه ها و تغییرات-
خدمات مرتبط -
چارچوب زمانی خدمات مورد نیاز -
ارزیابی ها-
تکنولوژي مورد نیاز-
تعیین جایگاه ارائه خدمات-

:تکلیف یادگیري

.را تدوین نمایدIEPیک نمونه برنامه 

:تکلیف عملکردي

را براي دانش آموز تدوین IEPیک دانش آموز را ارزیابی نماید و با توجه به سطح کنونی در حوزه آموزش ویژه یک برنامه 
)این کار به صورت گروهی در قالب گروه هاي کوچک انجام شود.(کند

IEPاقدامات پس از اجرا : 4فصل 

ارزیابی پس از اجرا-
تجدید نظر -
ارزیابی مجدد -
گزارشارائه -

:تکلیف یادگیري
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در ارزیابی برنامه و تدوین مجدد برنامه آموزش انفرادي گزارشی تهیه IEPدانشجو معلم درخصوص وظایف تیم 
. نموده و به کالس ارائه می نماید

طرح هاي مکمل: 5فصل
طرح انتقال-
تهیه طرح انتقال-
حیطه هاي انتقال-
طرح هاي مداخله رفتاري-
مراقبت از سالمتطرح هاي -

:تکلیف عملکردي
یک برنامه انتقال براي دانش آموز با نیاز ویژه براي پایان یک دوره و انتقال به مرحله بعد تدوین و به کالس ارائه 

.نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
وزش انفرادي و همچنین فردي از طریق مطالعه تحقیقات در خصوص برنامه آم/ استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم

شرایط به وجود آید که دانشجو معلم از طریق مشاهده مستقیم و ارزیابی آموزشی دانش آموز با نیازهاي ویژه یک نمونه  
.برنامه آموزش انفرادي تدوین نماید 

منابع آموزشی. 4

منابع اصلی
1384ناشر، پژوهشکده استثنایی،-مژگان رمضانی-)IEP(برنامه آموزش فردي شده-1
سازمان :ناشر-هدیه کیوانزاد/مریم باشعور لشکري-)تعاریف،اهداف،فرایند تهیه و اجرا و ارزیابی(طرح آموزش ویژه فرد-2

1389آموزش و پرورش استثنایی،
-استثنائیتربیتونشریه تعلیم-موللیگیتا-استثنایی پرورشوآموزشدرتخصصیگروهوشدهفرديآموزشبرنامه-3

1385تیروخرداد 5و54شماره-

منابع فرعی

1-IEP Guide:Learning  Disabilites-Lawrencem.siegel-2005-
www.nolo.com/legalupdater.
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راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 12آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره 3مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
نمرهIEP5تهخیه و تدوین برنامه : تدوین برنامه

مبناي . ان ترم انجام می شودارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پای
. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»1ها در آموزش و پرورش و توانبخشی کودکان با نیازهاي ویژة ذهنی راهبردها و روش«سرفصل درس
آنمنطقمعرفی درس و -1

خلقت انسان، آگاهی به فلسفه و هدف آفرینش و اعتقاد به اینکه انسان بیهوده آفریده نشده است سبب می شود تفحص در 
شناخت الزمه حرکت هدفمند و جهت داري استو . انسان نگرشی هدفمند  و جهت دار و سازا و پویا به جهان هستی داشته باشد

این شناخت و تفکر نیزي امري آموزش پذیر و تجربه پذیر است که . کر استدر این رهگذر تنها سرمایه واال و پرگهر اندیشه و تف
در وادي تفاوت افراد در ابعاد مختلف می تواد از منابع شناخت و . انسان قابلیت یادگیري آن را از هم نوع ود و طبیعت بیرون دارد

با تفاوت هاي ذهنی گروهی هستند که به لحاظ تاثیر در این بین افراد . آگاهی باشد که این یادگیري را تحت تاثیر خود قرار دهد
ها تحت تاثیر قرار می «پذیري تمامی اقسام وجودي از ذهن تمامی ابعاد آنها تحت تاثیر قرار می گیرد و یادگیري و آموزش آ

نها از ویژگی در این بین شناخت تفاوت هاي آنها و فراهم نمودن بستر الزم براي آموزش فعال سازي توانمندي هاي آ. گیرد
این بستري سازي . هاي هر نظام آموزشی فرد مدار و دانش آموز محور است نظام آموزشی باید بستر آموزش آنها را فراهم کند

در کنار شرایط محیطی، فیزیکی و سخت افزاري شامل تجهیز نظام و سیستم آموزشی به نیروي انسانی متخصص و مجرب که 
ها و د را شناخته و متناسب با آن در انتخاب محتوا، تدوین محتواي آموزشی و بکارگیري شیوهبتواند شرایط و محدودیت هر فر

هاي بنابراین ضرورت دارد که معلمان و پرسنل آموزشی نسبت به افراد داراي نیازه. روش هاي انتقال آن محتوا عمل کند
آموزشی و اجتماعی -گی هاي شخصیتی، زیستی، روانیاموزشی ویژه و گروه هاي مختلف این دانش آموزان آشنایی داشته و ویژ

. آنها اطالع کامل داشته باشند و در ندریس خود محدودیت هاي این گروه ها را بشناسد و در شیوه آموزش خود انعکاس بدهند

:مشخصات درس
نظري: نوع درس
و احد2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

)1(آموزش و پرورش و توانبخشی کودکان با نیازهاي ویژة ذهنی ها در راهبردها و روش: نام درس
:در پایان انتظار می رود دانشجو قادر باشد: پیامدهاي یادگیري/اهداف

بداند منظور از دانش آموز با نیازه  ویژه ذهنی کیست-
.گروههاي مختلف کودکان با نیازهاي ویژه ذهنی را بشناسد-
نی، اجتماعی و رفتاري کودکان با نیازهاي ویژه ذهنی را ویژگی هاي زیستی، شناختی، هیجا-

.بداند
.محدودیت هاي کودکان با نیازهاي ویژه ذهنی مورد اشاره را بشناسد-
.هاي آموزشی براي آموزش دانش آموز با نیازهاي ویژه ذهنی را بشناسدشیوه و روش-
.ویژه ذهنی را داشته باشدتوانایی اتخاب روش و شیوه آموزشی ویژه براي کودکان با نیازهاي -

3سطح 2سطح 1سطح مالك ها: شایستگی
شناخت ویژگی هاي 
کلی و شیوه هاي 

توانبخشی

بتواند در سطح دانش و 
بازگردانی مطالب و 
محتواي ارائه شده را 

این انعکاس . برگرداند
تنها مبنی برا ي باخوانی 
مطالب است بدون اینکه 
تحلی و تاملی در آن 

داشته باشدوجود 

سطح باالتري از 
عملکرد که میتوان 
انتظار داشت بدین 
صورت است که در 
محتواي ارائه شده 
تدخل و تصرف داشته 
باشد و آن مطالب را بر 
حسب تحلیل و 
صالحدید خود به 
موقعیت هاي مختلف 

توانایی و تحلیل مبنی بر 
یز بین مطالب ارائه تما

شده همراه با تحلیل، 
تبین، ارزشیابی هر یک 
از مسائل به این سطح 

فرد . افزوده می شود
مطالب ارائه شده را 
ارزشیابی می کند 
وبهترین را انتخاب و 
حتی در صورت کاستی 
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دیگر که شرایط آنها 
همانند موقعیت اصلی 

است انطباق دهد

و ضعف هر مطلب جنبه 
و جایگاه نوآوري و 
خالقیت را در آن باز 

میگذارد
حیطه انعکاس دانش به 

عمل  و کاربست آن در 
آموزش

فرد بتواند هر گروه و هر 
نیازهاي آن در ابعاد 

زیستی، روانی، اجتماعی  
وآموزشی را بشناسد و 
توانایی انعکاس و 
بازگردان کالمی این 

.دانش را داشته باشد

فرد قادر باشد که در 
ورطه عملکرد گروه با 
نیازهاي ویژه  ذهنی را 
از گروه هاي دیگر و 

مبود و شباهتی که با ه
گروه هاي دیگر دارند و 
شیوه هاي آموزشی که 
براي آموزش آنها 
پیشنهاد می شود را 

بشناسد

در سطح باالتر این 
توانمندي و تخصص 
قادر باشد از بین روش 
هاي متعدد آموزشی و 
تربیتی ارزیابی هاي 
الزم را انجام بدهد و 
روش مناسب با سطح 
محدودیت انتخاب کند و 

عمل توانایی در
بکارگیري آن را داشته 

.باشد
فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن-2

تفاوت هاي فردي و آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهاي ویژه : فصل اول
تفاوت هاي فردي در ابعاد رشدي و تحولی

کودك با نیازهاي ویژه 
فلسفه آموزشو پرورش ویژه

و نظام آموزشی همگانیکودك با نیازه ویژه 
)مراحل مختلف آموزش ویژه( آموزش  و پرورش ویژه 

: تکلیف یادگیري
دانشجو ابعاد مختلفی رشدي که براي انسان می توان متصور شد را لیست کند و متناسب با آن محدودیت هاي که در هریک از 

عالوه بر این نسبت به مراکز . هاي ویژه متعدد را برآورد کنداین ابعاد بوجود می آید را ذکر کند و بر اساس آن گروه هاي با نیازه
.توانبخشی و آموزش افراد با نیازهاي ویژه که درمحل زندگی ایشان هستند اطالع دهد

تعریف کم توانی ذهنی :فصل دوم
تعریف و طبقه بندي کم توانی ذهنی

تعریف انجمن عقب ماندگی ذهنی آمریکا
ماندگی ذهنی آمریکاطرح طبقه بندي انجمن عقب 

انتقادهاي وارده بر تعریف و طرح طبقه بندي انجمن عقب ماندگی ذهنی آمریکا
: تکلیف یادگیري

دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد کم توان ذهنی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات فردي، 
همچنین شیوه آموزش و توانبخشی این فرد را ترسیم و در کنار معایب روش . روند تحولی فرد در ابعاد مختلف گزارش دهد
را پیشنهاد دهد  جاري راهکارهاي متناسبتر آموزش وتوانبخشی

شیوع و علت شناسی کم توانی ذهنی: فصل سوم
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شیوع کم توانی ذهنی در جهان
شیوع کم توانی ذهنی در ایران

علت شناسی پیش از تولد
علت شناسی حین تولد

علت شناسی پس از تولد
: تکلیف یادگیري

ی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات فردي، دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد کم توان ذهن
نسبت به علت شناسی که در پروند هاي آنها موجود است اطالعاتی را بدست آورد . روند تحولی فرد در ابعاد مختلف گزارش دهد

. و اطالعات را در کالس ارائه دهد
ارزیابی هوشی و رفتار سازشی: فصل چهارم

آزمون هاي هوش
راديآزمون هاي انف

آزمون هاي گروهی
اجرا  و تفسیر: آزمون وکسلر

اجرا و تفسیر: آزمون تهران اسنفورد بینه
...بلوغ اجتماعی وایلند و: آزمون سازشی

: تکلیف یادگیري
بینه را بر روي -دانشجو می بایست پس از آشنایی با آزمون هاي هوش بتواند آزمون هوش وکسلر یل آزمون تهران استنفورد

اجرا کند و پس از نمره گذاري تفسیر کاملی بر آن بنویسد و آنرا در کالس ارائه دهدیک کودك
ویژگی ها و مالحضات روانشناختی و هیجانی کودکان کم توان ذهنی: فصل پنجم

ارتباط نشانگان ژنتیک با فنوتیب رفتاري
ویژگی هاي هیجانی در افراد کم توان ذهنی

ان ذهنیویژگی هاي رفتاري در افراد کم تو
حمایت هاي رفتاري و هیجانی در افراد کم توان ذهنی

آزمون هاي مورد استفاده و کاربردي در ارزیابی روانشناختی 
: تکلیف یادگیري

دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد کم توان ذهنی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات فردي، 
فرد بتواند از آزمون هاي روانشناختی در راستاي ویژگی هاي رفتاري و هیجانی . روند تحولی فرد در ابعاد مختلف ا گزارش دهد

اجرا و شناخت کاملی بدست آورد  
مالحظات بهداشتی و جسمانی کودکان کم توان ذهنی: صل ششمف

تاثیر مالحظات بهداشتی و جسمانی کودکان کم توان ذهنی بر کارکرد
تاثیر مالحظات بهداشتی و جسمانی کودکان کم توان ذهنی بر ارزیابی

امور بهداشتی افراد کم توان ذهنی
معاینه هاي جسمانی ضروري در افراد کم توان ذهنی
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نابع حمایتی بهداشتی براي افراد کم توان ذهنیم
کارکردهاي حمایتی بهداشتی 

: تکلیف یادگیري
دانشجو بایستی با مراجعه به کتابخانه ها و مصاحبه هاي میدانیبه مراکز و مدارس افراد کم توان ذهنی مراجعه کند و از بهداشت 

انتقادي تنظیم و رهکارهاي جهت بهبود امور بهداشتی و جسمانی افراد جسمانی فرد و محیط هاي که در آن قرار دارند گزارش 
کم توان ذهنی پیشنهاد دهند

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
آموزش و تدریس این واحد درسی با مشارکت در مباحث نظري شروع می شود و در در ادامه وارد کردن دانشجو در دنیاي واقعی 

با افراد با نیازهاي ویژه مد نظر بوده است ودر پایان هر فصل و آشنایی با کودکان با نیازهاي و آشنایی عینی و عملی دانشحو
عالوه بر این دانشحو با حضور فعال در . ویژه  ذهنی بایستی زمینه مشاهد و مصاحبه با یک فرد با نیازهاي ویژه فراهم شود

این مراکز برقرار کند و با نظام آموزش و توابخشی و حالت کلی افراد مراکز آموزش و توانبخشی بتواند در گام اول پیوند علمی با 
بنابراین مهمترین نکته اي که در آموزش این واحد درسی مد نظر است استفاده از روشهاي مشارکت عملی و درگیري . آشنا شود

.واقعی و داشتن نقش براي دانشجو مد نظر است
منابع آموزشی-4

انتشارات دانشگاه تهران. غالمعلی افروز. آموزش و پرورش کودکان آهسته گاماي بر روانشناسی ومقدمه
انشتارات ارسباران. مریم سیف نراقی و عزت اهللا نادري. عقب ماندگی ذهنی
انتشارات نشر ویرایش . ترجمه حمیده علیزاده و همکاران. هاالهان، کافمن. مقدمه اي بر آموزش ویژه: دانش آموز استثنایی

. انجمن عقب ماندگی ذهنی آمریکا ترجمه احمد به پژوه و باقر غباري. تعریف، طبقه بندي و نظام حمایتی: اندگی ذهنیعقب م
انتشارات دانشگاه تهران

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
نمره8امتحان کتبی در پایان ترم : ارزشیابی پایانی

رکت در فعالیت هاي نظري کالس و داشتن حضور فعال در تمامی جلسات کارکرد دانشجو در طول ترم و مشا: ارزشیابی فرآیندي
نمره3

پیگیر دانشجو در انجام تکالیف یادگیر یکه در طی ترم براي ایشان طراحی شده است و بایستی به صورت : ارزیابی عملکردي
نمره7منظم و متوالی تنظیم و ارائه شود 
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»2آموزش و پرورش و توانبخشی کودکان با نیازهاي ویژة ذهنیها در راهبردها و روش«سرفصل درس
آنمنطقمعرفی درس و -1

تفحص در خلقت انسان، آگاهی به فلسفه و هدف آفرینش و اعتقاد به اینکه انسان بیهوده آفریده نشده است سبب می شود 
ت الزمه حرکت هدفمند و جهت دار است، و شناخ. انسان نگرشی هدفمند  و جهت دار و سازا و پویا به جهان هستی داشته باشد

این شناخت و تفکر نیزي امري آموزش پذیر و تجربه پذیر است که . در این رهگذر تنها سرمایه واال و پرگهر اندیشه و تفکر است
از منابع شناخت در وادي تفاوت افراد در ابعاد مختلف می تواند. انسان قابلیت یادگیري آن را از هم نوع خود و طبیعت بیرون دارد

در این بین افراد با تفاوت هاي ذهنی گروهی هستند که به لحاظ . و آگاهی باشد که این یادگیري را تحت تاثیر خود قرار دهد
ها تحت تاثیر قرار «تاثیر پذیري تمامی اقسام وجودي از ذهن تمامی ابعاد آنها تحت تاثیر قرار می گیرد و یادگیري و آموزش آ

این بین شناخت تفاوت هاي آنها و فراهم نمودن بستر الزم براي آموزش فعال سازي توانمندي هاي آنها از ویژگی در . می گیرد
این بستري سازي . هاي هر نظام آموزشی فرد مدار و دانش آموز محور است نظام آموزشی باید بستر آموزش آنها را فراهم کند

ل تجهیز نظام و سیستم آموزشی به نیروي انسانی متخصص و مجرب که در کنار شرایط محیطی، فیزیکی و سخت افزاري شام
ها و بتواند شرایط و محدودیت هر فرد را شناخته و متناسب با آن در انتخاب محتوا، تدوین محتواي آموزشی و بکارگیري شیوه

هاي به افراد داراي نیازهبنابراین ضرورت دارد که معلمان و پرسنل آموزشی نسبت . روش هاي انتقال آن محتوا عمل کند
آموزشی و اجتماعی -اموزشی ویژه و گروه هاي مختلف این دانش آموزان آشنایی داشته و ویژگی هاي شخصیتی، زیستی، روانی

. آنها اطالع کامل داشته باشند و در ندریس خود محدودیت هاي این گروه ها را بشناسد و در شیوه آموزش خود انعکاس بدهند
:مشخصات درس

نظري: نوع درس
و احد2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

راهبردها و : پیشنیاز
ها در آموزش و روش

پرورش و توانبخشی 
کودکان با نیازهاي ویژة 

1ذهنی

)2(ها در آموزش و پرورش و توانبخشی کودکان با نیازهاي ویژة ذهنی راهبردها و روش: نام درس
:پایان انتظار می رود دانشجو قادر باشددر : پیامدهاي یادگیري/اهداف
بداند منظور از دانش آموز با نیازه  ویژه ذهنی کیست-
.گروههاي مختلف کودکان با نیازهاي ویژه ذهنی را بشناسد-
ویژگی هاي زیستی، شناختی، هیجانی، اجتماعی و رفتاري کودکان با نیازهاي ویژه ذهنی -

.را بداند
.اي ویژه ذهنی مورد اشاره را بشناسدمحدودیت هاي کودکان با نیازه-
.هاي آموزشی براي آموزش دانش آموز با نیازهاي ویژه ذهنی را بشناسدشیوه و روش-
توانایی اتخاب روش و شیوه آموزشی ویژه براي کودکان با نیازهاي ویژه ذهنی را داشته -

.باشد
3سطح 2سطح 1سطح مالك ها: شایستگی

شناخت ویژگی هاي 
شیوه هاي کلی و 
توانبخشی

بتواند در سطح دانش 
و بازگردانی مطالب و 
محتواي ارائه شده را 

این انعکاس . برگرداند
تنها مبنی برا ي 
باخوانی مطالب است 
بدون اینکه تحلی و 
تاملی در آن وجود 

سطح باالتري از 
عملکرد که میتوان 
انتظار داشت بدین 
صورت است که در 

ده محتواي ارائه ش
تدخل و تصرف داشته 
باشد و آن مطالب را 
بر حسب تحلیل و 

توانایی و تحلیل مبنی 
بر تمایز بین مطالب 
ارائه شده همراه با 
تحلیل، تبین، ارزشیابی 
هر یک از مسائل به 
این سطح افزوده می

فرد مطالب ارائه . شود
شده را ارزشیابی می 
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صالحدید خود به داشته باشد
موقعیت هاي مختلف 
دیگر که شرایط آنها 
همانند موقعیت اصلی 

است انطباق دهد

کند وبهترین را 
انتخاب و حتی در 
صورت کاستی و 
ضعف هر مطلب جنبه 
و جایگاه نوآوري و 
خالقیت را در آن باز 

میگذارد
انعکاس دانش به 
حیطه عمل  و 
کاربست آن در 

آموزش

فرد بتواند هر گروه و 
هر نیازهاي آن در 
ابعاد زیستی، روانی، 
اجتماعی  وآموزشی را 
بشناسد و توانایی 
انعکاس و بازگردان 
کالمی این دانش را 

.داشته باشد

فرد قادر باشد که در 
ورطه عملکرد گروه با 
نیازهاي ویژه  ذهنی را 
از گروه هاي دیگر و 
همبود و شباهتی که 
با گروه هاي دیگر 
دارند و شیوه هاي 
آموزشی که براي 
آموزش آنها پیشنهاد 

ود را بشناسدمی ش

در سطح باالتر این 
توانمندي و تخصص 
قادر باشد از بین روش 
هاي متعدد آموزشی و 
تربیتی ارزیابی هاي 
الزم را انجام بدهد و 
روش مناسب با سطح 
محدودیت انتخاب کند 
و در عمل توانایی 
بکارگیري آن را داشته 

.باشد
فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن-2

آموزش ویژه و استانداردهاي آموزشی افراد با نیازهاي ذهنی :سومفصل 
هاي آموزش ویژهخواستگاه

نقش معلم در آموزش ویژه
نقش والدین در آموزش ویژه

کالس آموزش فراگیر
استانداردهاي آموزشی افراد با نیازهاي ویژه ذهنی

: تکلیف یادگیري
صاحبه هاي میدانی از افراد متخصص در زمینه کودکان استثنایی و آموزش ویژه دانشجو بایستی با مراجعه به کتابخانه ها و م

.  نسب به سیر کلی نظام آموزش افراد با نیاز هاي ذهنی پژوهش کتابخانه هاي فراهم کند
مداخالت زود هنگام در ارتباط با کم توانی ذهنی: فصل دوم

تشخیص زودهنگام کم توانی ذهنی در سنین اولیه
اي پیشگرانه طراحی شده براي اوائل کودکیبرنامه ه

برنامه هاي مداخالتی زودهنگام طراحی شده براي اوائل کودکی
برنامه هاي مداخالتی زودهنگام  تقویت شناختی طراحی شده براي اوائل کودکی
برنامه هاي مداخالتی زودهنگام  تقویت رفتاري طراحی شده براي اوائل کودکی

ودهنگام  خانواده محور طراحی شده براي اوائل کودکیبرنامه هاي مداخالتی ز
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: تکلیف یادگیري
دانشجو بایستی به نسبت به شیوهاي هاي مرسوم تعریف افراد کم توان ذهنی و مالك هاي که در نظر می گیرند و با شیوه اي 

ص برنامه مداخالتی زودهنگام تشخیص زودهنگان سعی در غربالگري زودهنگام داشته باشد و بتواند متناسب با نتیجه تشخی
.  داشته باشد

ها و راهبردهاي آموزش به دانش آموز با نیاز ویژه ذهنیروش: فصل سوم
آموزش انفرادي

آموزش مبتنی بر خانواده
آموزش مبتنی بر محله

آموزش مشارکتی و مشارکت فعال
آموزش در بستر واقعی با مواد واقعی

آموزش موثر و مستقیم
: تکلیف یادگیري

اي روش هاي مختلف را کنار هم گذاشته و معایب و محاسن هریک را لیست کند و شرایط دانشجو بایستی به صورت مقایسه
. استفاده هریک را گزارش کند

آموزش مهارت هاي روزانه زندگی: فصل سوم
هاي خودیاريمهارت

مهارت هاي اجتماعی
مهارت هاي ارتباطی

و وظیفه شناسیمسولیت پذیري 
حل مسئله و تصمیم گیري

...)جسمی، جنسی، و ( حفظ حریم شخصی و مقابله با سوء استفاده 
: تکلیف یادگیري

دانشجو بایستی با مراجعه به کتابخانه ها و مصاحبه هاي میدانیبه مراکز و مدارس افراد کم توان ذهنی مراجعه کند و از و در 
ی مورد نیاز افراد آن مرکز نیازسنجی و آموزش دهدارتباط با آموزش مهارت هاي زندگ

آموزش مهارت هاي تحصیلی خواندن و نوشتن: فصل پنجم
برنامه هاي آموزش خواندن و نوشتن 

اي خواندن و نوشتنآمادسازي مهارت هاي پایه
راهبردها و روش هاي آموزش خواندن و نوشتن
مالحضات آموزشی در آموزش خواندن و نوشتن

: ادگیريتکلیف ی
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دانشجو بایستی بر حسب مراجعه به مراکز و مدرس نگهداري و آموزش افراد کم توان ذهنی نسبت به روند  و شیوه هاي 
آموزشی مورد استفاده براي خواندن و نوشتن در مراکز مختلف اطالعاتی را فراهم کند و با دیدگاه انتقادي به تحلیل روش هاي 

نسبه به یک روش تسلط کامل پیدا کند و بتواند آن را بکار گیردآموزشی مورد استفاده بپردازد و

آموزش مهارت هاي تحصیلی علوم: فصل پنجم
برنامه هاي آموزش علوم 

اي علومآمادسازي مهارت هاي پایه
راهبردها و روش هاي آموزش علوم
مالحضات آموزشی در آموزش علوم

: تکلیف یادگیري
به مراکز و مدرس نگهداري و آموزش افراد کم توان ذهنی نسبت به روند  و شیوه هاي دانشجو بایستی بر حسب مراجعه

آموزشی مورد استفاده آموزش علوم در مراکز مختلف اطالعاتی را فراهم کند و با دیدگاه انتقادي به تحلیل روش هاي آموزشی 
ن را بکار گیردمورد استفاده بپردازد و نسبه به یک روش تسلط کامل پیدا کند و بتواند آ

آموزش مهارت هاي تحصیلی ریاضی: فصل ششم
برنامه هاي آموزش ریاضی 
اي ریاضیآمادسازي مهارت هاي پایه

راهبردها روش هاي آموزش ریاضی
مالحضات آموزشی در آموزش ریاضی

: تکلیف یادگیري
توان ذهنی نسبت به روند  و شیوه هاي دانشجو بایستی بر حسب مراجعه به مراکز و مدرس نگهداري و آموزش افراد کم 

آموزشی مورد استفاده آموزش ریاضی در مراکز مختلف اطالعاتی را فراهم کند و با دیدگاه انتقادي به تحلیل روش هاي آموزشی 
مورد استفاده بپردازد و نسبه به یک روش تسلط کامل پیدا کند و بتواند آن را بکار گیرد

تماعی و انتقال به بزرگسالیمالحظات محیطی، اج: فصل ششم
سازگاري اجتماعی در بزرگسالی

شیوهاي آموزش مهارت هاي اجتماعی و زندگی به افراد کم توان ذهنی
توانبخشی شغلی در افراد کم توان ذهنی

اشتغال زایی و نگداري شغلی
حمایت هاي اجتماعی و ازدواج

: تکلیف یادگیري
ش و توانبخشی افراد کم توان ذهنی مراجعه کند در ارتباط با دورنماي و آیند کسانی که از دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموز

این مراکز فارغ التحصیل و جدا شده را پیگیري کند و وضعیت فعلی آنها را در محیط هاي اجتماعی و خانواده و جایگاه آنها در 
. جامعه را مشخص نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
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تدریس این واحد درسی با مشارکت در مباحث نظري شروع می شود و در در ادامه وارد کردن دانشجو در دنیاي واقعی آموزش و
و آشنایی عینی و عملی دانشحو با افراد با نیازهاي ویژه مد نظر بوده است ودر پایان هر فصل و آشنایی با کودکان با نیازهاي 

عالوه بر این دانشحو با حضور فعال در . ه با یک فرد با نیازهاي ویژه فراهم شودویژه  ذهنی بایستی زمینه مشاهد و مصاحب
مراکز آموزش و توانبخشی بتواند در گام اول پیوند علمی با این مراکز برقرار کند و با نظام آموزش و توابخشی و حالت کلی افراد 

د نظر است استفاده از روشهاي مشارکت عملی و درگیري بنابراین مهمترین نکته اي که در آموزش این واحد درسی م. آشنا شود
.واقعی و داشتن نقش براي دانشجو مد نظر است

منابع آموزشی-4
سازمان آموزش و پرورش استثنایی. دکتر کاکو جویباري. توانبخشی گروههاي خاص

ت دانشگاه تهرانانتشارا. غالمعلی افروز. اي بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان آهسته گاممقدمه
انشتارات ارسباران. مریم سیف نراقی و عزت اهللا نادري. عقب ماندگی ذهنی
انتشارات نشر ویرایش . ترجمه حمیده علیزاده و همکاران. هاالهان، کافمن. مقدمه اي بر آموزش ویژه: دانش آموز استثنایی
. اندگی ذهنی آمریکا ترمجه احمد به پژوه و باقر غباريانجمن عقب م. تعریف، طبقه بندي و نظام حمایتی: عقب ماندگی ذهنی

انتشارات دانشگاه تهران
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5

نمره8امتحان کتبی در پایان ترم : ارزشیابی پایانی
جلسات کارکرد دانشجو در طول ترم و مشارکت در فعالیت هاي نظري کالس و داشتن حضور فعال در تمامی : ارزشیابی فرآیندي

نمره3
پیگیر دانشجو در انجام تکالیف یادگیر یکه در طی ترم براي ایشان طراحی شده است و بایستی به صورت : ارزیابی عملکردي

نمره7منظم و متوالی تنظیم و ارائه شود 



۲۴۳

»1پرورش و توانبخشی کودکان با نیازهاي ویژة شنوایی وها در آموزشراهبردها و روش«رفصل درسس
آن؛ منطقمعرفی درس و -1

شنیدن فرایندي پیچیده است بنابراین بدیهی است که دالیل افت شنوایی نیز پیچیده است و به دنبال پیچیدگی و اهمیتی که 
ت هاي اکتسابی دارد می تواند عوارض شدیدي به شنوایی در زندگی  انسان دارد و اهمیتی که در ادامه و یادگیري در سایر مهار

عالوه بر این با تاثیري که بر اتباط و شیوه هاي تعامل دارد سایر برنامه آموزش و توانبخشی را تحت تاثیر قرار . دنبال داشته باشد
بال آن هست بدون بدین جهت آموزش افراد با نیاز شنوایی در راستاي عدالت آموزشی که نظام اموزش وپرورش بدن. می دهد

بنابراین ضرورت دارد که تجهیز نظام و سیستم آموزشی به نیروي انسانی متخصص و .تربین نیروي متخصص مقدور نیست
مجرب که بتواند شرایط و محدودیت هر فرد را شناخته و متناسب با آن در انتخاب محتوا، تدوین محتواي آموزشی و بکارگیري 

- بنابراین ضرورت دارد که معلمان و پرسنل آموزشی نسبت به افراد داراي نیازه. محتوا عمل کندها و روش هاي انتقال آنشیوه
آموزشی و اجتماعی آنها اطالع کامل داشته -هاي اموزشی ویژه شنوایی آشنایی داشته و ویژگی هاي شخصیتی، زیستی، روانی

. یوه آموزش خود انعکاس بدهندباشند و در ندریس خود محدودیت هاي این گروه ها را بشناسد و در ش
:مشخصات درس

نظري: نوع درس
و احد2: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

: پیشنیاز

)1(پرورش و توانبخشی کودکان با نیازهاي ویژة شنوایی وها در آموزشراهبردها و روش: نام درس
:باشددر پایان انتظار می رود دانشجو قادر : پیامدهاي یادگیري/اهداف

بداند منظور از دانش آموز با نیازه  ویژه شنوایی کیست-
.گروههاي مختلف کودکان با نیازهاي ویژه شنوایی را بشناسد-
ویژگی هاي زیستی، شناختی، هیجانی، اجتماعی و رفتاري کودکان با نیازهاي ویژه شنوایی را -

.بداند
.را بشناسدمحدودیت هاي کودکان با نیازهاي ویژه شنوایی مورد اشاره -
.هاي آموزشی براي آموزش دانش آموز با نیازهاي ویژه شنوایی را بشناسدشیوه و روش-
.توانایی اتخاب روش و شیوه آموزشی ویژه براي کودکان با نیازهاي ویژه شنوایی را داشته باشد-

3سطح 2سطح 1سطح مالك ها: شایستگی
شناخت ویژگی هاي 
کلی و شیوه هاي 

توانبخشی

بتواند در سطح دانش و 
بازگردانی مطالب و 
محتواي ارائه شده را 

این انعکاس . برگرداند
تنها مبنی برا ي باخوانی 
مطالب است بدون اینکه 
تحلی و تاملی در آن 

وجود داشته باشد

سطح باالتري از 
عملکرد که میتوان 
انتظار داشت بدین 
صورت است که در 
محتواي ارائه شده 

ته تدخل و تصرف داش
باشد و آن مطالب را بر 
حسب تحلیل و 
صالحدید خود به 
موقعیت هاي مختلف 
دیگر که شرایط آنها 
همانند موقعیت اصلی 

است انطباق دهد

توانایی و تحلیل مبنی بر 
تمایز بین مطالب ارائه 
شده همراه با تحلیل، 
تبین، ارزشیابی هر یک 
از مسائل به این سطح 

فرد . افزوده می شود
ائه شده را مطالب ار

ارزشیابی می کند 
وبهترین را انتخاب و 
حتی در صورت کاستی 
و ضعف هر مطلب جنبه 
و جایگاه نوآوري و 
خالقیت را در آن باز 

میگذارد
باالتر این در سطح فرد قادر باشد که در فرد بتواند هر گروه و هر انعکاس دانش به حیطه 



۲۴۴

عمل  و کاربست آن در 
آموزش

نیازهاي آن در ابعاد 
زیستی، روانی، اجتماعی  

بشناسد و وآموزشی را 
توانایی انعکاس و 
بازگردان کالمی این 

.دانش را داشته باشد

ورطه عملکرد گروه با 
نیازهاي ویژه  ذهنی را 
از گروه هاي دیگر و 
همبود و شباهتی که با 
گروه هاي دیگر دارند و 
شیوه هاي آموزشی که 
براي آموزش آنها 
پیشنهاد می شود را 

بشناسد

توانمندي و تخصص 
قادر باشد از بین روش 
هاي متعدد آموزشی و 
تربیتی ارزیابی هاي 
الزم را انجام بدهد و 
روش مناسب با سطح 
محدودیت انتخاب کند و 
در عمل توانایی 
بکارگیري آن را داشته 

.باشد
فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن-2

ساختمان گوش و آسیب شنوایی : فصل اول
سیستم شنوایی

ساختمان گوش و قسمت هاي آن
آسیب هاي مرتبط با هریک از قسمت هاي گوش آسیب شنوایی

فرکانس و شدت
ارزیابی شنوایی

طبقه بندي آسیب هاي شنوایی
شیوع آسیب هاي شنوایی

: تکلیف یادگیري
دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد کم توان شنوایی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات فردي، 

همچنین بتواد بر اساس ماکت قسمت هاي مختلف گوش را نمایش دهد و در . روند تحولی فرد در ابعاد مختلف  گزارش دهد
. مورد کارکردهر یک توضیح دهد

لت شناسی افت شنواییع: فصل دوم
عصبی و امیخته-افت شنوایی رسانشی، حسی

افتشنوایی و گوش میانی
افت شنوایی و گوش درونی

حلزون گوش 
عصب شنوایی

سیستم پردازش مرکزي شنوایی
: تکلیف یادگیري

در دراتباط با علت شناسی افت دانشجو بایستی باید با مراجعه به مدارس یا مراکز توانبخشی یا انجمن هاي افراد با آسیب شنوایی
شنوایی آنها اطالعات بدست آورد تهیه آن به صورت گزارش در کالس ارائه دهد و نماي از علت شناسی افت شنوایی براي هم 

کالس هایش ارائه دهد
ارزیابی و اندازه گیري توانایی شنوایی: فصل سوم



۲۴۵

آزمون هاي غربالگري شنوایی 
شنوایی سنجی با صوت خالص

نواي سنجی گفتارش
آزمایش هاي مورد استفاده براي خردساالن

: تکلیف یادگیري
دانشجو بایستی نسبت به شیوهاي ارزیابی و سنجش شنوایی افراد اطالعاتی جامعی را جمع آوري کند و در ارتباط با هریک از 

آزمون هاي مورد استفاده و شیوه هاي سنجش در مورد نقاط قوت و ضعف هریک توضیحاتی را تشریح کنند و نسبت به 
چگونگی اجرا آنها مسلط باشند

ویژگی هاي روانشناختی و رفتاري افراد ناشنوا : فصل پنجم
توانایی هوشی

پیشرفت تحصیلی
سازگاري اجتماعی

رشد زبان و رشد گفتار
تعامالت اجتماعی و پیوندهاي عاطفی

: تکلیف یادگیري
دانشجو بایستی بر حسب مراجعه به مراکز و مدرس توانبخشی و آموزش افراد در ارتباط رشد روانشناختی و رفتاري آنها با استفاده 

. از آزمون هاي که در در این فصل به ه آنها اشاره شده است بتواند ارزیابی هاي روانشناختی و رفتاري را انجام دهد
هاي کمک شنیداريفناوري: فصل سوم

تاریخچه سمعک و انواع آن
جاگذاري سمعک بروري گوش

جاگذاري سمعک جیبی 
نحوه مراقبت از سمعک

پذیرش سمعک توسط کودك
پروتزهاي کاشت حلزون

اجزاء دستگاه کاشت حلزون
برنامه کلینیک کاشت حلزون و فرآیند کاشت حلزون

FMکمک شنیداري 
,FMشیوهاي مراقبت و استفاده از 

: تکلیف یادگیري
مچنین دانشجو بایستی نسبت به شیوهاي کارکرد سمعک تسلط خود را از طریق گزارشی از کارکرد سوعم ارائه دهد و هچنین در 
ارتباط با کودکی که از پذیرش سمعک سر باز می زند برنامه مدون و سلسله مراتبی تنظیم و گام هاي مربوط بع ان را براي 

والدین تشریح کند
شجو بایستی باید با مراجعه به مراکز توانبخشی یا انجمن هاي افراد با آسیب شنوایی در دراتباط با کاشت حلزون و فرآیند کار دان

آنها گزارش تهیه کند و افرادي که تحت جراحی و توانبخشی بعد از کاشت حلرون قرار گرفته اند مصاحبه هاي را ترتیب و 
. گزارش دهد



۲۴۶

یادگیريراهبردهاي تدریس و-3
آموزش و تدریس این واحد درسی با مشارکت در مباحث نظري شروع می شود و در در ادامه وارد کردن دانشجو در دنیاي واقعی 
و آشنایی عینی و عملی دانشحو با افراد با نیازهاي ویژه مد نظر بوده است ودر پایان هر فصل و آشنایی با کودکان با نیازهاي 

عالوه بر این دانشحو با حضور فعال در . مینه مشاهد و مصاحبه با یک فرد با نیازهاي ویژه فراهم شودویژه  شنوایی بایستی ز
مراکز آموزش و توانبخشی بتواند در گام اول پیوند علمی با این مراکز برقرار کند و با نظام آموزش و توابخشی و حالت کلی افراد 

زش این واحد درسی مد نظر است استفاده از روشهاي مشارکت عملی و درگیري بنابراین مهمترین نکته اي که در آمو. آشنا شود
.واقعی و داشتن نقش براي دانشجو مد نظر است

منابع آموزشی-4
انشارات آذرین مهر. سعید حس زاده، فطمه نیک خو. مقدمه اي بر ارزیابی و توانبخشی: کودك ناشنوا

انتشارات نشر ویرایش . ترجمه حمیده علیزاده و همکاران. هاالهان، کافمن. همقدمه اي بر آموزش ویژ: دانش آموز استثنایی
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5

نمره8امتحان کتبی در پایان ترم : ارزشیابی پایانی
جلسات کارکرد دانشجو در طول ترم و مشارکت در فعالیت هاي نظري کالس و داشتن حضور فعال در تمامی : ارزشیابی فرآیندي

نمره3
پیگیر دانشجو در انجام تکالیف یادگیر یکه در طی ترم براي ایشان طراحی شده است و بایستی به صورت : ارزیابی عملکردي

نمره7منظم و متوالی تنظیم و ارائه شود 



۲۴۷

»2ها در آموزش، پرورش و توانبخشی کودکان با نیازهاي ویژة شنوایی راهبردها و روش«سرفصل درس

آنمنطقمعرفی درس و -1

شنیدن فرایندي پیچیده است بنابراین بدیهی است که دالیل افت شنوایی نیز پیچیده است و به دنبال پیچیدگی و اهمیتی که 
ادامه و یادگیري در سایر مهارت هاي اکتسابی دارد می تواند عوارض شدیدي به شنوایی در زندگی  انسان دارد و اهمیتی که در 

عالوه بر این با تاثیري که بر اتباط و شیوه هاي تعامل دارد سایر برنامه آموزش و توانبخشی را تحت تاثیر قرار . دنبال داشته باشد
زشی که نظام اموزش وپرورش بدنبال آن هست بدون بدین جهت آموزش افراد با نیاز شنوایی در راستاي عدالت آمو. می دهد

بنابراین ضرورت دارد که تجهیز نظام و سیستم آموزشی به نیروي انسانی متخصص و .تربین نیروي متخصص مقدور نیست
مجرب که بتواند شرایط و محدودیت هر فرد را شناخته و متناسب با آن در انتخاب محتوا، تدوین محتواي آموزشی و بکارگیري

- بنابراین ضرورت دارد که معلمان و پرسنل آموزشی نسبت به افراد داراي نیازه. ها و روش هاي انتقال آن محتوا عمل کندشیوه
آموزشی و اجتماعی آنها اطالع کامل داشته -هاي اموزشی ویژه شنوایی آشنایی داشته و ویژگی هاي شخصیتی، زیستی، روانی

. این گروه ها را بشناسد و در شیوه آموزش خود انعکاس بدهندباشند و در ندریس خود محدودیت هاي 
:مشخصات درس

عملی-نظري: نوع درس
و احد2: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

ها راهبردها و روش: پیشنیاز
پرورش و ودر آموزش

توانبخشی کودکان با 
1نیازهاي ویژة شنوایی

)2(توانبخشی کودکان با نیازهاي ویژة شنوایی ها در آموزش، پرورش وراهبردها و روش: نام درس
:در پایان انتظار می رود دانشجو قادر باشد: پیامدهاي یادگیري/اهداف

بداند منظور از دانش آموز با نیازه  ویژه شنوایی کیست-
.گروههاي مختلف کودکان با نیازهاي ویژه شنوایی را بشناسد-
.عی و رفتاري کودکان با نیازهاي ویژه شنوایی را بداندویژگی هاي زیستی، شناختی، هیجانی، اجتما-
.محدودیت هاي کودکان با نیازهاي ویژه شنوایی مورد اشاره را بشناسد-
.هاي آموزشی براي آموزش دانش آموز با نیازهاي ویژه شنوایی را بشناسدشیوه و روش-
.ویژه شنوایی را داشته باشدتوانایی اتخاب روش و شیوه آموزشی ویژه براي کودکان با نیازهاي -

3سطح 2سطح 1سطح مالك ها: شایستگی
شناخت ویژگی هاي 
کلی و شیوه هاي 

توانبخشی

بتواند در سطح دانش و 
بازگردانی مطالب و 
محتواي ارائه شده را 

این انعکاس . برگرداند
تنها مبنی برا ي باخوانی 
مطالب است بدون اینکه 
تحلی و تاملی در آن 

داشته باشدوجود 

سطح باالتري از 
عملکرد که میتوان 
انتظار داشت بدین 
صورت است که در 
محتواي ارائه شده 
تدخل و تصرف داشته 
باشد و آن مطالب را بر 
حسب تحلیل و 
صالحدید خود به 
موقعیت هاي مختلف 
دیگر که شرایط آنها 
همانند موقعیت اصلی 

است انطباق دهد

توانایی و تحلیل مبنی بر 
یز بین مطالب ارائه شده تما

همراه با تحلیل، تبین، 
ارزشیابی هر یک از مسائل 
. به این سطح افزوده می شود

فرد مطالب ارائه شده را 
ارزشیابی می کند وبهترین را 
انتخاب و حتی در صورت 
کاستی و ضعف هر مطلب 
جنبه و جایگاه نوآوري و 
خالقیت را در آن باز میگذارد

در سطح باالتر این توانمندي فرد قادر باشد که در فرد بتواند هر گروه و هر انعکاس دانش به حیطه 
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عمل  و کاربست آن در 
آموزش

نیازهاي آن در ابعاد 
زیستی، روانی، اجتماعی  
وآموزشی را بشناسد و 
توانایی انعکاس و 
بازگردان کالمی این 

.دانش را داشته باشد

ورطه عملکرد گروه با 
نیازهاي ویژه  ذهنی را 

وه هاي دیگر و از گر
همبود و شباهتی که با 
گروه هاي دیگر دارند و 
شیوه هاي آموزشی که 
براي آموزش آنها 
پیشنهاد می شود را 

بشناسد

و تخصص قادر باشد از بین 
روش هاي متعدد آموزشی و 
تربیتی ارزیابی هاي الزم را 
انجام بدهد و روش مناسب 

انتخاب با سطح محدودیت 
کند و در عمل توانایی 

.بکارگیري آن را داشته باشد

فرصت هاي یادگیر، محتواي درس و ساختار آن-2
و پرورش افراد با نیازهاي ویژه شنواییآموزش: فصل اول

تاریخچه آموزش در جهان و ایران
هاي آموزش ویژه ناشنوایانخواستگاه

نقش معلم در آموزش ویژه
ش ویژهنقش والدین در آموز

کالس آموزش فراگیر
استانداردهاي آموزشی افراد با نیازهاي ویژه شنوایی

: تکلیف یادگیري
دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد با نیازه ویژه شنوایی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات 

مرسوم در آموزش و توانبخشی آنها را با دید نقادانه بررسی کند و شیوههاي. فردي، روند تحولی فرد در ابعاد مختلف گزارش دهد
. گزارشی از آن را در کالس ارائه دهد

روش هاي ارتباطی: فصل دوم
انواع روش هاي ارتباط دستی
انواع روش هاي ارتبط شفاهی

روش ارتباط جامع
دو زبانگی در ناشنوایان

: تکلیف یادگیري
گفتار نشانه دارد فارسی یا همان الفباي گویایی باغچه بان آشنایی داشته باشد و در راستاي تلسط بر دانشجو ابعاد بایستی نسبت 

.آن تمرین داشته باشد و بتواند متن هاي را بر اساس استفاده از الفباي گویا بیان کند
آواشناسی کاربردي : فصل سوم

آوا شناسی چیست
آوا و انواع آوا

آواشناسی کاربردي
ناشنوایان در آوا شناسی کاربرديمالحظات

چگونگی آموزش ناشنوایان مبتنی بر صرف و نحو
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: تکلیف یادگیري
دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد کم توان شنوایی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات فردي، 

د در ارتباط با آواشناسی و شیوه استفاده در ناشنوایان گزارش تکمیل همچنین بتوان. روند تحولی فرد در ابعاد مختلف  گزارش دهد
. کند

آموزش صرف و نحو زبان  : فصل چهارم
صرف و نحو چیست
ساختار جمله و کلمه

شیوههاي و تکنینک هاي تجزیه و تحلیل جمله
مالحظات ناشنوایان در صرف و نحو 

چگونگی آموزش ناشنوایان مبتنی بر صرف و نحو
: ف یادگیريتکلی

دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد کم توان شنوایی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات فردي، 
همچنین بتواند در آموزش صرف و نحو به ناشنوایان و  استفاده در آموزش . روند تحولی فرد در ابعاد مختلف  گزارش دهد

.دناشنوایان گزارش تکمیل کن
آموزش مهارت هاي تحصیلی : فصل پنجم

آموزش مهارت هاي پایه سوادآموزي
راهبردها و روش هاي آموزش در ناشنوایان

آموزش خواندن و شیوهاي آموزش آن
آموزش نوشتن و شیوهاي آموزش آن

آموزش علوم و شیوه آموزش آن
آموزش ریاضی و شیوههاي آموزش آن

: تکلیف یادگیري
دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد کم توان شنوایی مراجعه کند و پس از بدست اوردن اطالعات فردي، 

همچنین بتواند در آموزش یکی از مهارت هاي تحصیلی  به ناشنوایان به صورت . روند تحولی فرد در ابعاد مختلف  گزارش دهد
. ه دهدعملی اجرا و گزارش تهیه کند و ارائ

توانبخشی شنیداري کودکان : فصل ششم
گوش کردن  و رشد پیش کالمی

آشنا کردن کودك با وسایل پیش کالمی
استفاده از درون دارد تک حسی

عناصر رشد شنوایی
برنامه تربیت شنوایی

: تکلیف یادگیري
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باط با توانبخشی  شنیداري مراجعه کند و از دانشجو بایستی بر حسب مراجعه به مراکز و مدرس توانبخشی و آموزش افراد در ارت
شیوهه هاي توانبخشی کسب اطالع و سپس گزارش دهد و همچنین با برنامه تربیت شنیداري آشنا و توانایی کاربرد آن را پیدا 

کند
خانواده و مشاوره و توانبخشی: فصل هفتم

برنامه خانواده محور توانبخشی
مدل جامع مداخله زودهنگام سوالر

نقش خانواده در مدل سوالر
همساالن و فرزندان شنواي خانواده

مسائل والدین
مشاوره با خانواده فرد ناشنوا

: تکلیف یادگیري
دانشجو بایستی به یکی ار مراکز آموزش و توانبخشی افراد با نیازه ویژه شنوایی مراجعه کند و ترتیب مصاحبه بالین با یکی از 

داشته باشد و مسائل مشکالتی که با آن روبرو هستند را مکتوب کند و همچین پس از گزار ش آنها اعضاي خانواده فرد ناشنوا 
در کالس نسبت به شیوه مشاوره با اعضاي کالض بحث داشته باشد

راهبردهاي تدریس و یادگیري-3
کردن دانشجو در دنیاي واقعی آموزش و تدریس این واحد درسی با مشارکت در مباحث نظري شروع می شود و در در ادامه وارد 

و آشنایی عینی و عملی دانشحو با افراد با نیازهاي ویژه مد نظر بوده است ودر پایان هر فصل و آشنایی با کودکان با نیازهاي 
عالوه بر این دانشحو با حضور فعال در. ویژه  شنوایی بایستی زمینه مشاهد و مصاحبه با یک فرد با نیازهاي ویژه فراهم شود

مراکز آموزش و توانبخشی بتواند در گام اول پیوند علمی با این مراکز برقرار کند و با نظام آموزش و توابخشی و حالت کلی افراد 
بنابراین مهمترین نکته اي که در آموزش این واحد درسی مد نظر است استفاده از روشهاي مشارکت عملی و درگیري . آشنا شود

.نشجو مد نظر استواقعی و داشتن نقش براي دا
منابع آموزشی-4

سازمان آموزش و پرورش استثنایی. دکتر سعیدي. اي بر آموزش  و پرورش و زبان آموزي براي ناشنوایانمقدمه: اصلی
سازمان آموزش و پرورش . دکترکاکو جویباري. اي آموزش صرف و نحو به کودکان دچار نقص شنواییروش محاوره: اصلی

استثنایی
سازمان آموزش و پرورش استثنایی. دکتر کاکوجویباري. ان آموزي به شیوه طبیعی براي کودکان نقص شنواییزب: اصلی

انشارات آذرین مهر. سعید حس زاده، فطمه نیک خو. مقدمه اي بر ارزیابی و توانبخشی: کودك ناشنوا
انتشارات نشر ویرایش . علیزاده و همکارانترجمه حمیده. هاالهان، کافمن. مقدمه اي بر آموزش ویژه: دانش آموز استثنایی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري-5
نمره8امتحان کتبی در پایان ترم : ارزشیابی پایانی

کارکرد دانشجو در طول ترم و مشارکت در فعالیت هاي نظري کالس و داشتن حضور فعال در تمامی جلسات : ارزشیابی فرآیندي
نمره3

پیگیر دانشجو در انجام تکالیف یادگیر یکه در طی ترم براي ایشان طراحی شده است و بایستی به صورت : ارزیابی عملکردي
نمره7منظم و متوالی تنظیم و ارائه شود 
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»1پرورش و توانبخشی کودکان با نیازهاي ویژة بیناییوها در آموزشراهبردها و روش«سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن. 1
هایی از نظر دامنه و تنوع تجربیات، توانایی حرکت مستقل به اطراف، و تعامل با محیط براي فرد با بروز آسیب بینایی محدودیت

با هاي غیربصري بنا بر این الزم است مهارت. آید ولی حس بینایی تنها کانال ارتباطی فرد با جهان اطراف نیستبه وجود می
سه و حس شنوایی بعنوان دو کانال ارتباطی بسیار مهم براي دریافت اطالعات از محیط محوریت تقویت و توسعۀ حس الم

آموزان آسیب الزمۀ احراز شایستگی براي ورود به عرصۀ عمل در نقش معلم دانش. هاي بصري شوندجایگزین مهارتاطراف 
لع باشد، تعاریف جاري از نابینایی و آسیب این است که فرد از مبانی فلسفی، تاریخی و قانونی آموزش ویژه مط15دیدة بینایی

شناختی، بدنی، عاطفی، هاي بینایی و اثرات آن بر رشد ها را بداند، شناخت کافی از آسیببینایی و معیارهاي تشخیص آن
کردن آموزان نابینا و آسیب دیدة بینایی را بشناسد؛ از چگونگی جایگزینهاي دانشویژگیاجتماعی و ارتباطی داشته باشد؛ 

ریزي و هاي دیگر دریافت دروندادهاي حسی الزم براي جبران فقدان یا آسیب حس بینایی آگاهی داشته باشد، توانایی برنامهراه
هاي ارتباطی با تغییر شیوه. هاي بالقوة آسیب دیدگان بینایی داشته باشدمدیریت محیط یادگیري را براي به فعل رساندن توانایی

ریاضیات و انجام بعضی محاسبات نیازمند استفاده از ابزار مثالً آموزش خواندن و نوشتن، . دگیري  آشنا باشدیا-در حوزة یاددهی
هاي مواد و روش» سازيمناسب«یا آموزش مفاهیم مختلف در درس علوم تجربی نیازمند تغییر یا به عبارت دیگر . خاص است

هاي یدة بینایی نیازمند آگاهی از روندها و راهبردهاي آموزشی، و شیوهدآموزان آسیببنا بر این معلمان دانش. آموزشی است
. دیدگان بینایی هستندهاي ارتباطی در حوزة آموزش آسیبسازي مواد آموزشی و راهمناسب

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

شناسی و آموزش روان: پیشنیاز
نیازهاي و پرورش کودکان با 

آموزش اصول و مبانی- 1ویژه
IEPانفرادي 

)1(ها در آموزش، پرورش و توانبخشی کودکان با نیازهاي ویژة بینایی راهبردها و روش: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
هاي سنجش و تشخیص هاي بینایی و شیوهبینایی،  شناخت طیف آسیببا آگاهی از روند آموزش آسیب دیدگان 

هاي مختلف رشد دارند با استفاده از راهبردها و ابزارهاي ها بر جنبهآن و با در نظر داشتن آثاري که این آسیب
ضوي از دیدة بینایی انطباق دهد و  بعنوان عآموزان آسیبهاي آموزش را با نیازهاي آموزشی دانشمناسب شیوه

. آموزان ایجاد کندفرصت الزم را براي تسهیل یادگیري این دانش) IEP(تیم برنامۀ آموزش انفرادي 

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

.بینا استآموزان نابینا و کماعم از دانش» آموزان آسیب دیدة بیناییدانش«اصطالح -15
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:شایستگی اساسی
CK و 2-1کدPCK

&2-3&1-3کدهاي 

3-3&3-4

شناخت 
مبانی 

آموزش 
دانش آموزان 

آسیب دیدة 
بینایی

هاي بینایی را طیف آسیب
شناسد و می

هاي بینایی بر از آثار آسیب
هاي مختلف رشد جنبه

دیدة آموزان آسیبدانش
هاي جبرانی بینایی  و کانال

فقدان یا کمبود بینایی اگاه 
با اصطالحات رایج . است

در حوزة سنجش بینایی 
آشنایی دارد از روند 

تاریخی و شرایط جاري 
آموزش آسیب دیدگان
دهی بینایی و امکانات جاي
داند آنان مطلع است و می

آموز نیاز به که هر دانش
برنامۀ آموزش انفرادي  

)IEP (دارد .
    .

عالوه بر شناخت طیف 
آسیب هاي بینایی با توجه 

سنجی هر به نتایج بینایی
آموز و نیز آثاري که دانش

ممکن است آسیب بینایی 
هاي مختلف رشد بر جنبه
ته باشند، ضمن در او داش

نظر گرفتن موقعیت فعلی 
آموز به لحاظ دانش
دهی، بعنوان عضوي جاي

از تیم برنامۀ آموزش 
هاي روش) IEP(انفرادي 

جبران فقدان یا کمبود 
بینایی را 

.کندپیشنهاد می

سنجی هر با تفسیر نتایج بینایی
آموز و عملکرد فعلی او از دانش

هاي مختلف رشد و لحاظ جنبه
پیشرفت تحصیلی و با توجه به 

آموز، بعنوان دهی دانشجاي
عضوي از تیم برنامۀ آموزش 

با توجه به ) IEP(انفرادي 
آموز، هاي دانشنتایج سنجش

هاي ضروري براي جبران روش
فقدان یا کمبود بینایی را به 

طور مستند و مستدل پیشنهاد 
. بنددکند و به کار میمی

کاربرد 
ابزارهاي 

مناسب

کدهاي بریل فارسی و 
ریاضی و شیوة استفاده از  
لوح و قلم، ماشین پرکینز و 

با . داندحساب افزار را می
نمایی خاص وسایل درشت
بینا آشنایی کودکان کم

.دارد

تواند با استفاده از لوح و می
قلم و ماشین پرکینز به خط 
بریل بنویسد، شیوة نوشتن 
با این وسایل و انجام 
عملیات ریاضی را با 
استفاده از حساب افزار 
آموزش و انجام دهد؛ 

تواند از  وسایل می
نمایی خاص درشت
بینا براي آموزان کمدانش

. آموزش استفاده کند

ط بریل به نحوة نگارش به خ
با استفاده از لوح و قلم  و 
ماشین پرکینز ، و خواندن  
متون فارسی و ریاضی نوشته 
شده به خط بریل تسلط دارد؛ 

تواند انجام عملیات ریاضی می
را با استفاده از حساب افزار 
انجام دهد و صحت عملیات 
انجام شده  از سوي 

آموزان بر روي حساب دانش
تفاده افزار را بررسی کند؛ در اس
نمایی از وسایل مختلف درشت

بینایان تسلط دارد و براي کم
ها را هاي آنمزایا و محدودیت
آموز تشخیص براي هر دانش

.دهدمی

انطباق 

داند که آموزش بعضی می
مفاهیم و مطالب نیازمند 

هاي بصري به تغییر شیوه
هایی است که مبتنی شیوه

از راهبردهاي مختلف 
دیدگان آموزش آسیب

بینایی آگاه است و با توجه 
به مفاهیم مورد نظر و 

با اگاهی از راهبردهاي مناسب 
دیدگان آسیبآموزشی براي

هایی بینایی، توجه به محدودیت
که آسیب بینایی بر تجربیات 
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هاي فرصت
یادگیري

ویژه بر سایر حواس به 
حس المسه و شنوایی 
هستند و الزم است براي 
آموزش  از تجارب عینی 

از تفاوت . استفاده شود
هاي آموزش نابینایان روش
. بینایان آگاهی داردو کم

آموزان نیازهاي دانش
یی آسیب دیدة بینا

هاي مبتنی بر تجربۀ روش
عینی با استفاده از  حس 
المسه بعنوان حس 

بخش استفاده وحدت
بینایان آموزش کم. کندمی

را  بر حسب شرایط و 
آموز با نیازهاي دانش
نویسی یا استفاده از درشت

خطوط پررنگ یا وسایل 
.دهدنمایی انجام میدرشت

کند، و با تحلیل فرد تحمیل می
آموزان هر نیازهاي دانش

تغییري را که براي تسهیل 
دیدة آموز آسیبیادگیري دانش

بینایی الزم است در شیوة 
کند تا آموزش ایجاد می

اي آموز به تجربهدانش
، یادگیري از االمکان عینیحتی

طریق انجام دادن، و وحدت 
. تجارب دست پیدا کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

بینایانمبانی فلسفی، تاریخی، و قانونی آموزش نابینایان و کم: فصل اول
)جهان و ایران (بینایان پیشینۀ آموزش نابینایان و کم-
بینایان در ایرانهاي مربوط به آموزش نابینایان و کمسازمانقوانین جاري، وضعیت خدمات و -
مسائل مربوط به برچسب زدن، و میزان شیوع و آمار فراوانی-
)جهان و ایران(دیدگان بینایی در نظام آموزشی دهی آسیبطیف موجود از امکانات جاي-

تکلیف یادگیري
و ) دهیبرچسب زدن، جاي(دیدگان بینایی وزش آسیببررسی جوانب مثبت و منفی مباحث و روندهاي کنونی در آم-

ارائۀ آن به کالس

تکلیف عملکردي
. کنددهی آنان در منطقۀ خود  آماري تهیه و ارائه بینا و نوع جايآموزان نابینا و نیمهاز تعداد دانش-

ساخت و کار چشم و بهداشت آن: فصل دوم
رشد طبیعی سیستم بینایی انسان-
ط با ساختار و کارکرد سیستم بینایی انساناصطالحات مرتب-
ها و اختالالت سیستم بینایی انساناصطالحات مرتبط با بیماري-
دیدة بینایی، معیارهاي تشخیصیآموزان آسیبتعاریف جاري آموزشی از دانش-

تکلیف یادگیري
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هاي بینایی آنان داده شده براي از آسیبآموزان و بررسی نوع تشخیصی کههاي تعدادي از دانشمطالعۀ پرونده! در صورت امکان
هاي گردآوري شده توسط سایرینارائه به کالس و مقایسه با داده

دهی هاي بینایی و جايسنجش، تشخیص و ارزیابی آسیب: فصل سوم
دیدگان بینایی اصطالحات ویژه مورد استفاده در سنجش آسیب-
هاي دیدة بینایی شامل روشآموزان آسیببندي دانشو طبقهگري، ارجاع، هاي مورد استفاده براي غربالروش-

هاي آموزشیگري بینایی، ارزشیابی بینایی عملکردي، و سنجش یادگیري از طریق رسانهغربال
دیدة بینایی شامل تعاریف قانونی و عملکردي آموزان آسیبمالحظات اخالقی و قانونی مربوط به سنجش دانش-

بینایینابینایی و کم
دیدة بیناییآموزان آسیبدهی دانشهاي جايهاي خاص مربوط به ارجاع و روشاستسی-
دیدة بیناییآموزان آسیبفنون سنجش جایگزین براي دانش-
دیدگان بیناییتفسیر مناسب و کاربردي نمرات کسب شده در سنجش آسیب-
.گذارندع خدمات مربوط به بینایی اثر میآموز که بر دریافت نودهی دانش، و جايIEPها، توسعۀ ارتباط میان سنجش-

تکلیف یادگیري
دیدة بینایی آموز آسیباي دربارة تاریخچۀ تحصیلی، پزشکی، و خانوادگی مربوط به وضعیت دانشگردآوري اطالعات زمینه-
ر منطقه تهیه و ارائه هاي بینایی موجود دبر اساس نتایج سنجش بینایی در منطقۀ خود گزارشی مکتوب و مستند از طیف آسیب-

. کند

تکلیف عملکردي
آموزان براي استفاده در سنجی یکی از دانشها از جمله بیناییها و سایر اطالعات تشخیصی مربوط به سنجشتفسیر گزارش-

IEP
بیناآموزان نابینا و کمهاي دانشویژگی: فصل چهارم

با توجه به آسیب بینایی) بویاییشنوایی، المسه، چشایی، (رشد و توسعۀ سایر حواس -
)عاطفی، خودیاري، زبان/سیستم حرکتی، شناختی، تعامالت اجتماعی(هاي بینایی بر رشد اولیه اثرات آسیب-
شناختی آسیب بیناییهاي روانجنبه-

o اثر  اختالالت بینایی بر تجربه و یادگیري
oاثرات آسیب بینایی بر رفتارهاي اجتماعی و استقالل
o آسیب بینایی بر زبان و ارتباطاثرات
oاثرات آسیب بینایی بر خانوادة کودك و اثر متقابل آن بر اعتماد به نفس کودك

تکلیف یادگیري
. دبستانی توضیح دهدآموزان پیشهاي تقویت حس المسه و شنوایی را براي دانشاي راهضمن ارائۀ مقاله-
آموزان دبستانیو شنوایی در دانشهاي تقویت حس المسهاي در مورد راهارائۀ مقاله-

تکلیف عملکردي
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دیدة ها و تمرینهایی براي تقویت و توسعۀ حس المسه و حس شنوایی در مورد یک کودك آسیباستفاده از بازي-
.دبستانی و ارائۀ گزارشی از روند و نتایج آنبینایی پیش

دیدة آموزان آسیبنوایی در مورد یکی از دانشهایی براي تقویت حس المسه و حس شها و تمریناستفاده از بازي-
.بینایی دبستانی و ارائۀ گزارشی از روند و نتایج آن

راهبردهاي آموزشی: فصل پنجم
:دیدة بینایی شاملآموزان آسیبهاي ارتباطی تغییریافته براي دانشهاي توسعۀ مهارتروش-

oبینایانتغییرات الزم  براي خواندن و نوشتن کم
oهاي جبرانی شنیداري اي گوش کردن و مهارتهمهارت
oهاي ارتباطی نوشتاري شامل دستخطمهارت
oگیرندآموزانی که اساساً از طریق المسه یاد میهاي ادراك لمسی براي دانشهاي توسعۀ مهارتروش.

خواندن و نوشتن بریل -
oنمودار، جدول و غیرهمانند نقشه(هاي برجستۀ قابل لمس شکل ،(
o مثل حساب افزار(و وسایل مناسب براي آموزش علوم و ریاضیات ابزارها(

تکلیف یادگیري
ضمن متن نوشتاري، راهبردهاي آموزشی را براي غنی کردن آموزش انفرادي پیشنهاد کند که شامل تغییرات محیطی، -

.دیدگان بینایی استهاي خاص آسیبشناسیسازي مواد آموزشی، و روشمناسب
آموزان ها را براي تحقق اهداف آموزشی در مورد دانشهاي مناسب و استفاده از آنمورد انتخاب فناورياي در مقاله-

.ها با فرآیند آموزش را توضیح دهدفناوريایندیدة بینایی بنویسد و شیوة تلفیق مناسبآسیب
. یل و با رعایت قواعد بنویسدآموزان به خط برمتنی براي استفاده در کالس درس یا داستان کوتاهی را براي دانش-
.متن نوشته شده به بریل فارسی را در کالس بخواند-
.یک نمونه آزمون یا تمرین ریاضی را به خط بریل بنویسد-
را با استفاده از حساب افزار انجام دهد و عملیات انجام شده روي حساب افزار را ) چهار عمل اصلی(عملیات ریاضی -

.بخواند

تکلیف عملکردي
دیدة بینایی راهبردهاي مناسب آموزشی را مشخص و به شکل آموزان آسیبر ارتباط با نیازهاي آموزشی یکی از دانشد-

. مکتوب ارائه کند

یابی و حرکتهاي جهتمهارت: فصل ششم
بینایی آموزان آسیب دیدةهاي جبرانی مورد نیاز دانشیابی و حرکت بعنوان یکی از مهارتهاي جهتآشنایی با مهارت-
هاي آموزش این مفاهیم به  کودکان خردسال دبستانی و روشیابی و حرکت در دورة پیشمفاهیم اساسی براي جهت-

دیدة بیناییآسیب
هاي پیش از عصامهارت-
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تکلیف یادگیري
اي مقالهیابی و حرکت در کودکان خردسال آسیب دیدة بینایی راجع به آموزش مفاهیم اساسی و ضروري براي جهت-

.تهیه کند

تکلیف عملکردي
کودکان خردسال آسیب دیدة بینایی شامل نوع /یابی و حرکت به کودكگزارشی از آموزش یکی از مفاهیم مورد نیاز در جهت-

. مفاهیم، شیوة آموزش، و پیامدهاي آن  ارائه کند/مفهوم
. دبستانی ارائه دهدهاي پیش از عصا به یکی از آسیب دیدگان بینایی در دورة پیشگزارشی از آموزش مهارت-

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
دیدة بینایی را داشته باشد و با تسلط عملی و آموزان آسیبالزم است مدرس این درس فردي باشد که تجربۀ عملی کار با دانش

مباحث مربوط به فصل پنجم مشخصاً نیازمند . اعتماد دانشجومعلمان را جلب و انگیزة الزم را در آنان ایجاد کندنظري بر مباحث،
. هاي دانشجویان در کالس و تحت نظارت مدرس استها و تمرینفعالیت

منابع آموزشی. 4

بسیاري از مباحث . ن واحد درسی باشدمتأسفانه منابع مشخصی به زبان فارسی موجود نیست که پوشش دهندة تمامی مباحث ای
تواند از منابع مختلفی به فصل پنجم نیازمند تجربۀ عملی مدرس است و براي تأمین اطالعات مربوط به سایر فصول مدرس می

.شودمراجعه به منابع زیر نیز پیشنهاد می. تشخیص خود بهره گیرد
سی و آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان داراي ضایعات بینایی، شناروان). 1380(حسینی، زاهد؛ تفضلی مقدم، عبدالحسین 

.انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد
.گفتمان خالق: شناسی و آموزش کودکان نابینا، تهرانروان). 1379(شریفی درآمدي، پرویز، 

کتاب آقاي ظروفی و همکاران براي کدهاي بریل
سازمان آموزش و پرورش استثنایی : ، تهران)ویژة معلمان نابینا(و حرکت، یابی جهت). 1380(اعتباري، بتول و همکاران، 

.کشور
Holbrook, M.Cay; Koeing, Alan J (2010). Foundations Of Education (Second
Edition). Volume II, Instructional strategies for Teaching Children and Youths with

Visual Impairments

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

12ها و سطوح پیامدهاي یادگیري  بر اساس ارزشیابی پایانی از مباحث نظري به میزان ارزشیابی دانشجویان با توجه به مالك
نمره 8بینی شده به میزان هاي یادگیري در طول ترم با توجه به تکالیف یادگیري و عملکردي پیشنمره و ارزشیابی فعالیت

. خواهد شدانجام
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»2پرورش و توانبخشی کودکان با نیازهاي ویژة بیناییوها در آموزشراهبردها و روش«سرفصل درس

معرفی درس و منطق آن. 1
بینا این است که فرد شناخت کافی از آموزان نابینا و نیمهالزمۀ احراز شایستگی براي ورود به عرصۀ عمل در نقش معلم دانش

ریزي آموزش هاي سنجش، تشخیص و ارزیابی آسیب بینایی، لزوم برنامههاي آنان، روشآموزان، ویژگیاین دانشمبانی آموزش 
بر اساس برنامۀ درسی و منطبق بر نیازهاي تک تک یادگیرندگان داشته باشد و بتواند محیط یادگیري را به ) IEP(انفرادي 

یادگیري، -هاي ارتباطی در حوزة یاددهیآموزان و تغییر شیوهتعدد این دانشهاي ماي مدیریت کند که با تمرکز بر تواناییگونه
. هاي غیربصري و جبرانی جایگزین فقدان یا کمبود بینایی شوندمهارت

مشخصات درس
عملی -نظري : نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت48:زمان درس

ها راهبردها و روش: پیشنیاز
در آموزش کودکان با 

) 1(بینایی نیازهاي ویژة

پرورش و توانبخشی کودکان با نیازهاي ویژة وها در آموزشراهبردها و روش: نام درس
)2(بینایی
:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

هاي آموزشی منطبق با نیازهاي یادگیرندگان مختلف را ایجاد کند؛ هاي آسیب دیدة بینایی، فرصتبا شناخت تفاوت
آموز، جامعه و با استفاده از آشنایی با برنامۀ آموزش انفرادي، آموزش را بر اساس دانش مربوط به مادة درسی، دانش

هاي باشد ایجاد کند؛ با اتکا بر سایر توانمندياهداف برنامۀ درسی طراحی و محیطی که مشوق یادگیري
. هاي غیربصري و جبرانی را در آنان توسعه دهددیدة بینایی مهارتآموزان نابینا و آسیبدانش

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 3-2&2-2کد

PCK 4-3&3-3کد
راهبردهاي 

آموزش و 
انطباق آنها در 

هاي مهارت
تحصیلی

سازي منابع و با مناسب
مواد آموزشی، راهبردها و 
ابزارهاي آموزشی مورد نیاز 
براي یاددهی مواد برنامۀ 

آموزان نابینا و درسی دانش
.بینا آشناستکم

ضمن آشنایی با  
سازي منابع و مواد مناسب

آموزشی، راهبردها و 
ابزارهاي آموزشی مورد نیاز 

برنامۀ براي یاددهی مواد 
آموزان نابینا و درسی دانش

تواند با تدارك بینا،میکم
منابع تغییریافته متناسب با 

آموزان آسیب بینایی دانش
به خط بریل، حروف (

، راهبردهاي ...)درشت، و 
سازي انطباقی براي مناسب

هاي آموزشی مواد و روش
.  را به کار ببرد

با توجه به نیازهاي فردي 
بینا نا و کمآموزان نابیدانش

منابع و مواد آموزشی الزم را 
کند و مناسب سازي می

تغییرات الزم در محیط و منابع 
آموزشی را با توجه به نیازهاي 

آموزان تشخیص تک تک دانش
االمکان اجرا دهد و حتیمی
. کندمی
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توسعۀ 
هاي مهارت

جبرانی و 
غیربصري

آموزان نابینا و از نیاز  دانش
توسعۀ بینا به کم

هاي جبرانی و مهارت
هاي غیربصري  مهارت

هاي انواع مهارت.  آشناست
جبرانی براي آسیب دیدگان 

.شناسدبینایی را می

ضمن آشنایی با ضرورت 
هاي جبرانی توسعۀ مهارت

و غیربصري در 
بینا آموزان نابینا و کمدانش

هاي جبرانی و انواع مهارت
آموزان مورد نیاز این دانش

اس سنجش، از بر اس
هاي توسعۀ این روش

ها آگاهی دارد و مهارت
ها را به تواند این روشمی

.کار ببرد

هاي هاي توسعۀ مهارتبا روش
جبرانی و غیربصري آشناست و 

تواند با توجه به نیازهاي هر می
بینا آموز نابینا و کمدانش

هاي جبرانی الزم را بر مهارت
اساس سنجش تشخیص دهد 

هاي مناسب ك فرصتو با تدار
ها را در آنان توسعه این مهارت

. دهد

مدیریت محیط 
یادگیري

و طراحی 
آموزش

با مفاهیم یادگیري فعال،   
تحریک یادگیري و محیط 
یادگیري چندحسی، 
یادگیري فردي و گروهی و 
اهداف برنامۀ درسی 

.آشنایی دارد

ضمن آشنایی با مفاهیم 
یادگیري فعال، تحریک 
یادگیري و محیط یادگیري 
چندحسی، یادگیري فردي 
و گروهی و اهداف برنامۀ 

هاي ایجاد درسی از شیوه
هاي یادگیري چنین محیط
آموزان آسیب براي دانش

دیدة بینایی  آگاهی دارد و 
تواند آموزش در چنین می

هایی را  با کاربرد محیط
مفاهیم اجرا عملی این

.   کند

براي ایجاد محیط یادگیري که 
مشوق تعامل اجتماعی مثبت، 
درگیري فعاالنه در یادگیري، و 
انگیزش فردي دانش اموزان 
باشد از رفتار و انگیزش فردي 

و با . کندو گروهی استفاده می
توجه به اهداف برنامۀ درسی 
با طراحی محیط یادگیري چند 
حسی و تحریک حسی، 

آموزان آسیب دیدة بینایی دانش
هاي یادگیري را در فعالیت

گروهی و فردي که مشوق 
خودحمایتی و استقالل آنان 

. کندباشد درگیر می
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

راهبردهاي آموزش و  تدریس: فصل اول
الفباي زبان عربی، علوم پایه، الفباي زبان انگلیسی، و شامل اعداد و عالئم ریاضی، حروف ) 2(خواندن و نوشتن بریل -

نویسی زبان انگلیسی در خط بریلکوتاه
هاي تایپ کردن و نوشتن با ماشین پرکینز و صفحه کلیدمهارت-
:هاي توسعۀ کارایی بصري شاملروش-

oهاي بصرياستفاده از مهارت
oاستفاده از وسایل سازگار چشمی
oتغییر محیط

هاي تحصیلی هاي توسعۀ مهارتروش-
oاستفاده از چرتکه
o لوح ریاضی(استفاده از حساب افزار (
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oاستفاده از ماشین حساب گویا
o هاها، نمودارها، جدولنقشه(تفسیر اطالعات گرافیکی(

هاي پیش از عصادیدة بینایی براي سنجش و آموزش مهارتآموزان آسیبسازي دانشهاي آمادهروش-
.گیرندآموزانی که اساساً از طریق المسه یاد میهاي ادراك لمسی براي دانشتوسعۀ مهارتهايروش-
دیدة بیناییهاي جسمانی و تفریحی براي افراد آسیبهاي توسعۀ مهارتروش-
.شوندهاي اجتماعی و زندگی روزانه که معموالً از طریق بینایی آموخته و تقویت میهاي توسعۀ مهارتروش-
دیدة بیناییهاي آموزش این مفاهیم به  کودکان خردسال آسیبدبستانی و روشاساسی پیشمفاهیم -
:ي اجتماعی و زندگی روزانه و استقالل شاملهاهاي توسعۀ مهارتروش-

oهاي دسترسی به اطالعات چاپی عمومیروش
oهاي دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومیروش
oهاي دسترسی به منابع جامعهروش

دیدة بیناییآموزان آسیبمواد خاص براي دانشمنابع -
دیدة بینایی و کمک به معلم کالس در اجراي این تغییراتآموزان آسیبها و مواد آموزشی براي دانشفنون تغییر روش-

تکلیف یادگیري
هاي فارسی، ریاضی، عربی، انگلیسی به خط بریل با استفاده از ماشین پرکینز نوشتن متن-

عملکرديتکلیف 
آموزان آسیب دیدة بینایی که شامل تغییرات راجع به توسعۀ راهبردهاي آموزش انفرادي براي غنی کردن آموزش دانش-

. اي تهیه کندهاي خاص  است مقالهشناسیسازي مواد آموزشی، و روشمحیطی، مناسب
اینتخاب کند و با تلفیق مناسبآموزان آسیب دیدة بینایی انهاي مناسب را براي آموزش یکی از دانشفناوري-

.  آموز استفاده کندها براي تحقق اهداف آموزشی در مورد این دانشها با فرآیند آموزش از آنفناوري

ریزي و مدیریت یاددهی و محیط یادگیريبرنامه: فصل دوم
)هاي جبرانیشامل برنامۀ درسی مشترك و مهارت(دیدگان بینایی برنامۀ درسی آسیب-
هاي مختلفدیدة بینایی در محیطآموزان آسیبهاي کامپیوتري براي تأمین نیازهاي دانشفاده از فناورياست-

oپرداز براي نگارش به خط بریلافزارهاي واژهنرم
oهاي برجستهافزارهاي گرافیک براي تولید شکلنرم
oنترنتدیدگان بینایی از رایانه و شبکۀ ایافزارهاي گویا براي استفادة آسیبنرم

دیدة بیناییهاي آموزشی  یادگیرندگان آسیبتهیه و سازماندهی مواد خاص آموزشی براي اجراي هدف-
هاي متنوع دیدة بینایی در فعالیتهاي یادگیري چندحسی که مشوق مشارکت فعاالنۀ یادگیرندگان آسیبطراحی محیط-

.گروهی و انفرادي باشند
.دیدة بینایی باشدآموزان آسیباستقالل دانشایجاد محیط یادگیري که مشوق خودیاري و-

تکلیف یادگیري
دیدگان بینایی در ایران و سایر کشورها و گزارش به کالسبررسی و مقایسۀ برنامۀ درسی آسیب-
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تکلیف عملکردي 
نویسی و کدهاي بریل در ریاضیات و علوم پایهرونویسی و تصحیح بریل کوتاه-
اي براي تولید مواد نوشتاري به خط بریلافزارهاي خاص رایانهو قلم، و نرماستفاده از ماشین پرکینز، لوح-
مثالً به خط بریل، (اند دیدة بینایی تغییر یافتهآموزان آسیبسازي مواد آموزشی ویژه که براي استفادة دانشآماده-

) نویسی شده، پررنگدرشت

زندگی روزانه و تعامل اجتماعیهايآموز و آموزش مهارتمدیریت رفتار دانش: فصل سوم
گذارد دیدة بینایی اثر میآموزان آسیبها و رفتارهاي معلم بر رفتارهاي دانشدرك این که نگرش-
هاي جایگزینروندة چشمی براي رسیدن به مهارتآموزان داراي شرایط یپشآماده کردن  دانش-
ه اطالعات و خدمات موجود در جامعهدیدة بینایی براي دسترسی بآموزان آسیبآماده کردن دانش-
ها و رفتارهاي افراد جامعه همراه با دیدة بینایی براي مواجهۀ مناسب با نگرشآموزان آسیبآماده کردن دانش-

طبعیخودکفایی و شوخ
هاي خودیاريآموزش مهارت-
) هاپذیري، مشارکت و همکاري، مراقبت از سوء استفادهمسئولیت(هاي اجتماعی آموزش مهارت-
هاي جبرانی با ایجاد مسائل مربوط به انتقال به بزرگسالی، قوانین یا ضوابط مربوط به آن، ارتباط آموزش مهارت-

هاي شغلی براي انتقال به بزرگسالیفرصت
تکلیف یادگیري

. اي تهیه کندآموزان آسیب دیدة بینایی مقالههاي اجتماعی بر رفتارهاي دانشراجع به آثار چندجانبۀ نگرش-
تکلیف عملکردي

. گزارشی از وضعیت و امکانات موجود براي اشتغال آسیب دیدگان بینایی در جامعه تهیه کند-
یابی و حرکتهاي جهتمهارت: فصل چهارم

هاي جبرانییابی و حرکت بعنوان یکی از مهارتجهتهاي مبانی آموزش مهارت-
یابی اجزاي جهت-
هاي حرکتمهارت-
)شامل راهنماي بینا، فنون حفاظتی(هاي پیش عصا مهارت-
ها و فنون کاربرد عصامهارت-
یابی و حرکت هاي جهتهاي آموزش مهارتروش-

تکلیف یادگیري
یابی و حرکت و ارائۀ مکتوب این مقایسههاي جهتمهارتها و رویکردهاي مختلف در آموزش مقایسۀ روش-

تکلیف عملکردي
هاي دانشجو حین انجام بند و گزارش مکتوب احساسات و دریافتانجام فنون مختلف کاربرد عصا با استفاده از چشم-

تمرینات
ارتباط و همکاري مشترك: فصل پنجم
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دیدة بیناییآموزان آسیبریزي مناسب براي دانشر برنامهآگاهی از راهبردهاي کمک به والدین و سایر متخصصان د-
دیدة بیناییآموزان آسیبهاي مربوط به دانشها و سازماناطالع از منابع خدمات ویژه، شبکه-
مثالً خوانندگان بینا، و (کنند دیدة بینایی کار میآموزان آسیبآگاهی از نقش افراد غیر متخصصی که مستقیماً با دانش-

).کنندکه مواد آموزشی خاص براي آنها فراهم میکسانی
.دیدة بینایی بعنوان الگو دارندآگاهی از نقشی که افراد موفق آسیب-

تکلیف یادگیري
. هاي درسی و سایر منابع آموزشی آسیب دیدگان بینایی در کشور تهیه و ارائه کندگزارشی از شیوة تهیۀ کتاب-

تکلیف عملکردي
ها و دیدة بینایی به والدین آنآموزان آسیبدانش) هايناتوانی(نیازهايهاي مربوط به گزارش کردن نتایج ارزشیابی-

.مدیران و سایر متخصصان با اصطالحات روشن، موجز و قابل فهم
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

دیدة بینایی را داشته باشد و با تسلط عملی و زان آسیبآموالزم است مدرس این درس فردي باشد که تجربۀ عملی کار با دانش
هاي اول، دوم و مباحث مربوط به فصل. نظري بر مباحث، اعتماد دانشجومعلمان را جلب و انگیزة الزم را در آنان ایجاد کند

. هاي دانشجویان تحت نظارت مدرس استها و تمرینچهارم مشخصاً نیازمند فعالیت
منابع آموزشی. 4
بسیاري از مباحث . أسفانه منابع مشخصی به زبان فارسی موجود نیست که پوشش دهندة تمامی مباحث این واحد درسی باشدمت

تواند از منابع مختلفی به تشخیص نیازمند تجربۀ عملی مدرس است و براي تأمین اطالعات مربوط به سایر فصول مدرس می
.شودهاد میمراجعه به منابع زیر نیز پیشن. خود بهره گیرد

شناسی و آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان داراي ضایعات روان). 1380(حسینی، زاهد؛ تفضلی مقدم، عبدالحسین -
.انتشارات آستان قدس رضوي: بینایی، مشهد

.گفتمان خالق: شناسی و آموزش کودکان نابینا، تهرانروان). 1379(شریفی درآمدي، پرویز، -
همکاران براي کدهاي بریل از انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشورکتاب آقاي ظروفی و -
سازمان آموزش و پرورش : ، تهران)ویژة معلمان نابینا(یابی و حرکت، جهت). 1380(اعتباري، بتول و همکاران، -

.استثنایی کشور
Holbrook, M.Cay; Koeing, Alan J (2010). Foundations Of Education (Second
Edition). Volume II, Instructional strategies for Teaching Children and Youths with
Visual Impairments

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

ها و سطوح پیامدهاي یادگیري بر اساس ارزشیابی پایانی از مباحث نظري به میزان ارزشیابی دانشجویان با توجه به مالك
8بینی شده به میزان هاي یادگیري در طول ترم با توجه به تکالیف یادگیري و عملکردي پیشرزشیابی فعالیتنمره و ا12

.نمره انجام خواهد شد
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»زبان تخصصی «رفصل درسس
معرفی درس و منطق آن. 1

ها در طراحی گیري از این یافتهبهرهو ) به زبان انگلیسی(هاي علمی اي معلمان در گرو آشنایی آنان با یافتهتوسعه و تقویت حرفه
آشنایی معلمان با متن و نثر علمی در زبان انگلیسی و . آموزان استو ایجاد فرصتهاي جالب و جدید یادگیري براي خود و دانش

سط مفاهیم و کلمات و اصطالحات تخصصی در آموزش و پرورش استثنایی به آنان در درك عمیقتر متون و استفاده از آن براي ب
این آشنایی، زمینه الزم براي توسعه . کنداي کمک میها به عرصه عمل و تبدیل شدن به معلم حرفهها و انتقال آموختهآموخته

کند و او را براي فهم عمیقتر موضوعات درسی و تکمیل آموزشهاي رسمی هدایت توان شخصی دانشجومعلم را فراهم می
.می موثر استاي براي معلکند و در خودپایی حرفهمی

مشخصات 
درس

زبان تخصصی: نام درس

نظري: نوع درس
2: تعداد واحد
32: زمان درس

ساعت

:پیامدهاي یادگیري/ اهداف
در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم قادر خواهد بود پس از آشنایی با متون و نثر علمی بنیادي در آموزش و 

اصطالحات و مفاهیم تخصصی و برابرنهادهایشان، به درك خوانداري مقدماتی و ها و پرورش استثنایی و کلیدواژه
پیشرفته از متون علمی تخصصی به زبان انگلیسی برسد و همچنین این متون را به زبان فارسی ترجمه کند و 

.برگرداند
3سطح 2سطح 1سطح مالکها

شایستگی 
:اساسی

PK 1-2کد ،
2-2&2-3

PCK 1-3کد ،
3-2 ،3-3&

3-4

درك 
خوانداري 

مقدماتی

جمله و کلمه
توانسته است در سطح 
جمله و کلمه در متون 
مقدماتی به شناسایی و 

.درك خوانداري دست یابد

متن
توانسته است در سطح باالتر از 

جمله و کلمه یعنی در سطح متن 
در ) یک یا چند پاراگراف پیوسته(

و متون مقدماتی به شناسایی 
.درك خوانداري دست یابد

اصطالحات تخصصی
توانسته است در سطح 

اصطالحات تخصصی بنیادي و 
پربسامد در متون مقدماتی به 

شناسایی و درك خوانداري 
.دست یابد

درك 
خوانداري 

پیشرفته

کلمه و جمله
توانسته است در سطح 
جمله و کلمه در متون 
پیشرفته به شناسایی و 
.یابددرك خوانداري دست 

متن
توانسته است در سطح باالتر از 

جمله و کلمه یعنی در سطح متن 
در ) یک یا چند پاراگراف پیوسته(

متون پیشرفته به شناسایی و درك 
.خوانداري دست یابد

کلمات تخصصی
توانسته است در سطح 

اصطالحات تخصصی بنیادي و 
مهم در متون پیشرفته به 

شناسایی و درك خوانداري 
.دست یابد

ترجمه و 
برگردان 
به زبان 
فارسی

کلمه و جمله
توانسته است در سطح 
جمله و کلمه در متون 
مقدماتی و پیشرفته به 

برابرنهادها و برگردانهاي 
درست و مفهوم دست 

.یابد

متن
توانسته است در سطح باالتر از 

جمله و کلمه یعنی در سطح متن 
در ) یک یا چند پاراگراف پیوسته(

مقدماتی و پیشرفته به متون 
ترجمه و برگردانهاي درست و 

.مفهوم دست یابد

کلمات تخصصی
توانسته است در سطح 

اصطالحات تخصصی بنیادي و 
پربسامد و مهم در متون 

مقدماتی و پیشرفته به 
برابرنهادهاي رایج و مفهوم و 

.پذیرفته دست یابد
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فرصتهاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن. 2
:اي آن به شرح ذیل سازمان یافته استجلسه16ي مورد استفاده این درس در چارچوب زمان محتوا

مدخل اصلی و مدخلهاي موضوعات اصلیجلسات
محتواي جلسهصفحاتالمعارففرعی دایره

کلیات درس زبان اول
تخصصی

بیان ضرورت و جایگاه زبان 
تخصصی و گفتگوي درباره آن

پیگیري درسایجاد انگیزه جهت 
بیان روش ارزشیابی و توافق درباره 

آن
اعالم برنامه درس و محتواي کار و 

شرح وظایف مدرس و 
دانشجومعلمان

زبان و ترجمه و دوم
برابرنهادسازي

: گزینیاصول و ضوابط واژه«
، »همراه با شرح و توضیحات

مصوب فرهنگستان زبان و ادب 
.فارسی، آخرین ویرایش

گفتگوي درباره آنچیستی زبان و 
چیستی واژه و متن و مفهوم و 

اصطالح به کمک شاهدمثالهاي 
مناسب

روشهاي ترجمه و چگونگی 
برگردان زبانی با اجراي نمونه

استثنایی بودن : کلیاتسوم
و آموزش ویژه

HISTORY OF
SPECIAL

EDUCATION
1049تا1042

در همه جلسات تکالیف زیر 
:شوداجرا می

همخوانی متن
یان درك از متنب

نقد این درك
بیان معناي کلمات و جمالت و 

پاراگرافها و اصطالحات تخصصی
واکاوي محتواي متن

AAMR
CLASSIFICATION

SYSTEMS
4تا 1

جریانات و مسائل چهارم
کنونی

WESTERN
EUROPE, SPECIAL

EDUCATION IN
2140تا2136

INCLUSION10861088تا

پنجم

چندفرهنگی هايجنبه
و دوزبانگی و 

چندزبانگی آموزش 
ویژه

CULTURAL
ATTITUDES

TOWARDS
SPECIAL

EDUCATION

590تا 587

BILINGUAL287 289تا
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SPECIAL
EDUCATION

MULTICULTURAL
SPECIAL

EDUCATION
1394

JAPAN, SPECIAL
EDUCATION IN

1172تا1169

ماندگی ذهنیعقب ششم
MENTAL

RETARDATION
1350تا1347

LABELING12151217تا
LEARNINGناتوانیهاي یادگیريهفتم

DISABILITIES
1234تا1231

/ اختالل کمبود توجههشتم
فعالیبیش

ATTENTION-
DEFICIT/

HYPERACTIVITY
DISORDER

204تا 199

اختالالت هیجانی و نهم
رفتاري

EMOTIONAL
DISORDERS

827تا 823
BEHAVIORAL

DEFICIT
267

AFFECTIVE
DISORDERS

69تا 66

COMMUNICATIONاختالالت ارتباطیدهم
DISORDERS

500تا 498

635تا DEAF EDUCATION631شنواییناشنوایی و کمیازدهم
DEAF627 630تا

بینایینابینایی و کمدوازدهم
BLIND304 306تا

VISUAL
IMPAIRMENT

2111

سیزدهم

ناتوانیهاي نادر، 
طیف : چندگانه و شدید

درخودماندگی، آسیب 
اي و مغزي ضربه

نابینایی-ناشنوایی

MULTIPLE
HANDICAPPING

CONDITIONS
1399تا1398

AUTISM219 225تا
ASPERGER

SYNDROME
182تا 179

DEAF- BLIND630 631تا
NATIONAL

ORGANIZATION
FOR RARE

DISORDERS

1426
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راهبردهاي آموزش و یادگیري. 3
مدرس در هر جلسه و در . شوددانشجومعلمان انجام میآموزشهاي کالسی این درس با محوریت مدرس و با مشارکت همه جانبه 

نوبتهاي مقرر و بر اساس موضوعات اصلی و مباحث فرعی به آموزش و تفهیم مطالب درسی و به هماندیشی و همفکري درباره 
اهم و در در این درس بسیار ضروري است که مدرس به دانشجومعلمان فرصت کافی بدهد تا در تفهیم و تف. کندآنها اقدام می

هماندیشی و همفکري درباره کلمات و جمالت و اصطالحات و متون تخصصی انگلیسی و معانی و برابرنهادهاي مناسب و 
درست و رایج و مقبول آنها مشارکت فعال داشته باشند تا از دستکاري و دستورزي با متون تخصصی انگلیسی نهراسند و راه و 

تواند کلمات کلیدي و اصطالحات مدرس می. رجمه و برگردان مفهوم را یاد بگیرندروش رسیدن به درك خوانداري درست و ت
تخصصی درس را یا خود از متون خواندنی هر جلسه برگزیند و برابرنهاد مرسوم و مقبول آنها را بیان کند یا با رجوع به فهرست 

اند بر اساس برنامه اعالم شده به پیش این درس موظفدانشجومعلمان . ها در منابع فرعی زیر، آنها را انتخاب و معرفی کندواژه
دانشجومعلمان باید به طرح . ها بپردازند و در هر جلسه با آمادگی شرکت کنندمطالعه منابع و فرهنگهاي تخصصی و لغتنامه

.پرسشهاي خود بپردازند و دیدگاهها و نتایج مطالعات خود را در کالس درس ارائه کنند

منابع آموزشی . 4
:اصلی

ENCYCLOPEDIA OF Special Education: A Reference for the Education of Children,
Adolescents, and Adults with Disabilities and Other Exceptional Individuals. Edited
by Cecil R. Reynolds and Elaine Fletcher-Janzen. Pub: JOHN WILEY & SONS.
2007.

ناتوانیهاي جسمیچهاردهم

PHYSICAL
DISABILITIES

1569تا1568
PHYSICAL

ANOMALIES
1565تا1564

CEREBRAL PALSY397 399تا

تیزهوشی و استعداد پانزدهم
درخشان

GIFTED AND
TALENTED

973تا 970

هاخانوادهوالدین و شانزدهم

CULTURALLY AND
LINGUISTICALLY

DIVERSE
STUDENTS IN

SPECIAL
EDUCATION,

FAMILIES OF

603تا 600

FAMILY
RESPONSE TO A

CHILD WITH
DISABILITIES

887تا 886
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:عیمنابع فر
.1386، ترجمه بهپژوه و همکاران، انتشارات بعثت، ویرایش دوم، »فرهنگ توصیفی کودکان استثنایی«
.1375، نوشته براهنی و باطنی و همکاران، انتشارات فرهنگ معاصر، »هاي وابستهواژهنامه روانشناسی و زمینه«
هاردمن و همکاران، ترجمه حمید علیزاده . نوشته مایکل ام، »جامعه، مدرسه و خانواده-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی«

.1388و همکاران، نشر دانژه، 
، نوشته دانیل هاالهان و جیمز کافمن، ترجمه حمید علیزاده و همکاران، نشر »اي بر آموزش ویژهمقدمه-آموزان استثناییدانش«

.1388ویرایش، 
.، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، آخرین ویرایش»توضیحاتهمراه با شرح و : گزینیاصول و ضوابط واژه«

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
گیرد که شامل سه سطح دشواري مقدماتی ارزشیابی پایانی در درس زبان تخصصی در قالب یک آزمون کتبی پایانی صورت می

دانشجومعلمان باید یادگیریهاي . حات تخصصی استو پیشرفته و ترجمه و داراي سطوح زبانی جمله و کلمه و متن و اصطال
تخصصی زبان انگلیسی، میزان درك خوانداري، توانایی ترجمه و برگردان به زبان فارسی خود را با توجه به درسگفتارها و 

.گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس در این آزمون نشان دهند
تواند به مدرس می. شودتکالیف درسی و مشارکت دانشجومعلمان در مباحث کالسی انجام میارزشیابی میانی در طی اجراي 

.چنانکه حضور فیزیکی دانشجومعلمان در کالس درس بسیار مهم و امتیازآور است. کارهاي عملی و پژوهشی نیز امتیاز بدهد
:سهم هر یک از موارد در ارزشیابی به شرح زیر است

درصد امتیاز 30: شارکت فعال در کالس، کار عملی و پژوهشی، حضور فیزیکیاجراي تکالیف درسی، م
درصد امتیاز70: آزمون پایانی

:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است: سایر نکات. 6
. پیشآمادگی مدوام براي درسها و گفتگوهاي کالس

. مشارکت جدي و موثر در مباحث کالس
. به زمان درسرعایت نظم حضور و حساسیت 

.رعایت اخالق تحصیلی و پژوهشی در انجام تکالیف و در فعالیت عملی
.مطالعه منابع تکمیلی معرفی شده توسط مدرس و سایر منابع مفید

.شوددرستی باطنی و زیبائی ظاهري تکالیفی که به صورت مکتوب به مدرس تحویل می
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»در حوزه کودکان با نیازهاي ویژههاي روانیآزمون«رفصل درسس
معرفی درس و منطق آن-1

گیرند و هاي مختلف و از جمله در مدارس مورد استفاده قرار میامروزه آزمونهاي روانی و تربیتی به صورت گسترده در زمینه
. گذاري و تفسیر این آزمونها آشنایی داشته باشنداي با نحوه اجرا، نمرهمعلمان باید تا اندازه

آمده و به رود بخش اعظم فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان به استخدام وزارت آموزش و پرورش درنظر به اینکه انتظار می
عاطفی، شناختی و شغل معلمی مشغول شوند و با توجه به اینکه استفاده از آزمونهاي روانی در تشخیص و شناسایی مشکالت 

آموزان امري ضروري و مهم است، بنابراین هدف این درس آن است که به این دسته از دانشجویان و معلمان رفتاري دانش
. هاي آزمونهاي مهم و پرکاربرد بیاموزدگذاري و تفسیر نمرهبالقوه، دانش و مهارت الزم در خصوص اجرا، نمره

مشخصات درس
نظري: نوع درس

2: واحدتعداد 
ساعت32: زمان درس

در روانشناسی و آمار: پیشنیاز
علوم تربیتی 

ژهیويازهاینباکودکانحوزهدرآزمونهاي روانی: نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
.را درك و تحلیل  نمایدگذاري و و نتایج آماري حاصل آزمونهاي روانی را اجرا، نمره

:شایستگی اساسی
ck&pk&pck 2کد-
1&2-2&1-3&2-
3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

آشنایی با 
تاریخچه 

سنجشهاي 
روانی و تربیتی و 
مفاهیم و 

اصطالحات آن

تعریف مفاهیم و 
اصطالحات مهم 
درس و شناخت 
تمایزات بین آنها و 
در اهمیت و نقش 

در آزمونهاي روانی 
زندگی بشر

-شناخت فرایند شکل
گیري، اصالح و بهبود 
روشهاي سنجش روانی 
و تربیتی در طول زمان و 
همچنین آشنایی با 

محدودیتهاي آزمونها

آشنایی و 
استفاده از 
آزمونهاي روانی 

و تربیتی  موجود

آشنایی با آزمونها و 
ویژگیهاي روانسنجی 

آنها 

کاربرد آزمونها از لحاظ 
گذاري نمرهاجرا و 

توصیف و تحلیل 
نیمرخ حاصل از 
اجراي یک آزمون و 

گزارش نتایج
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت-2

کلیات: بخش اول
بندي آزمونهاي روانی  و تربیتیاي بر تاریخچه  و تقسیممقدمه: فصل اول

تاریخچه مطالعه تفاوتهاي فردي
تاریخچه روانشناسی تجربی

ظهور و پیدایش روانسنجی نوین
IQابداع 

آزمونهاي گروهی
آزمونهاي پیشرفت تحصیلی 

آزمونهاي شخصیت  

بندي آزمونهاتقسیم
آزمونهاي توانایی

آزمونهاي پیشرفت تحصیلی
آزمونهاي استعداد 

آزمونهاي عاطفی
آزمونهاي شخصیت

آزمونهاي عالقه و نگرش
آزمونهاي استاندارد

آزمونهاي معلم ساخته
آزمونهاي فردي در مقابل آزمونهاي گروهی

آزمونهاي مالك مرجع
آزمونهاي هنجار مرجع

: تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر

مفاهیم آماري، اعتبار، روایی  و هنجار: فصل دوم
گیريمقیاسهاي اندازه

شاخصهاي گرایش مرکزي
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شاخصهاي پراکندگی
چیست)reliability(اعتبار 

روشهاي برآورد اعتبار
بازآزمون-روش آزمون

سازيروش دو نیمه
روشهاي همسانی درونی

تفسیر ضرایب اعتبار
چیست)validity(روایی 

رواییانواع شواهد 
شواهد روایی محتوایی

شواهد روایی وابسته به مالك
شواهد روایی سازه

تعریف هنجار
انواع هنجار

هاي درصديرتبه
نمرات استاندارد

Zنمره 
Tنمره 
SATنمره  

نمرات استاندارد بهنجار شده
نمرات معادل منحنی نرمال

نمرات نه بخشی

: تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر

آشنایی با آزمونهاي استاندارد: بخش دوم
آزمونهاي  انفرادي و گروهی هوش: فصل سوم

آزمون وکسلر براي کودکان
هاي پیشرونده ریونماتریس

تکالیف یادگیري
پاسخ براي یادگیري بهترپرسش و

اجراي عملی یکی از آزمونها و تحلیل نتایج
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آزمونهاي عینی و فرافکن شخصیت : فصل چهارم
CATآزمون اندریافت کودکان

تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر-1
اجراي عملی یکی از آزمونها و تحلیل نتایج-2

هاي رفتار سازشیپرسشنامه: فصل پنجم
مقیاس رفتار سازشی واینلند

AAMDپرسشنامه رفتار سازشی 

تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر-1
اجراي عملی یکی از آزمونها و تحلیل نتایج-2

هاي اختالالت عاطفی و رفتاريپرسشنامه: فصل ششم
CBCL ،TRF ،YRSپرسشنامه اختالالت عاطفی و رفتاري آخنباخ 

CSI-4پرسشنامه عالئم مرضی کودکان 

تکالیف یادگیري
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر-1
اجراي عملی یکی از آزمونها و تحلیل نتایج-2

حرکتی-آزمونهاي مهارتهاي زبانی و دیداري: فصل هفتم
TOLDآزمون رشد زبان 

آزمون آگاهی واج شناختی
TVMSحرکتی -آزمون مهارتهاي دیداري

دگیريتکالیف یا
پرسش و پاسخ براي یادگیري بهتر-3
اجراي عملی یکی از آزمونها و تحلیل نتایج-4

منابع آموزشی-3
.طباطباییانتشارات دانشگاه عالمه : تهران. مبانی نظري و فنون کاربردي: آزمونهاي روانی). 1391(بهرامی، هادي
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.پژوهشکده کودکان استثنائی: تهران). TOLD-P:3(آزمون رشد زبان). 1384(حسن زاده، سعید؛ مینائی، اصغر
.پژوهشکده کودکان استثنایی: تهران. آزمون آگاهی واج شناختی). 1390(دستجردي، مهدي

.تیمورزاده: تهران.آزمونهاي روانی و تربیتی). 1385(شکوهی یکتا، محسن؛ پرند، اکرم
. انتشارات رشد: تهران. پاشا شریفی، ترجمه حسن)2و 1جلد (راهنماي سنجش روانی). 1379(گراثمارنات، گري

.پژوهشکده کودکان استثنایی: تهران. حرکتی-آزمون مهارتهاي دیداري). 1385(فرهبد، مژگان؛ مینائی، اصغر
. تهران. ASEBAانطباق و هنجاریابی فرمهاي سن مدرسه نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ ) . 1383(مینائی، اصغر

.ییپژوهشکده کودکان استثنا

ارزشیابی . 4
نمره13آزمون مباحث نظري : ارزشیابی نهایی

عملکرد دانشجو در فعالیت هاي یادگیري و فعالیت هاي عملکردي پیش بینی شده و مشارکت در فعالیت : ارزشیابی تکوینی
نمره 3هاي گروهی 

نمره4.   ه یک نیمرخ و گزارش آنتحلیل نتایج مربوط ب: کارعملی
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هیجانی- عاطفیبا اختالالت راهبردها و روش ها در آموزش و پرورش توانبخشی کودکان «درسسرفصل 
»با تاکید بر اتیسم) 1(

معرفی درس و منطق آن. 1
درك ویژگی هاي ارتباطی ، اجتماعی و رفتاري کودکان طیف اتیسم  و روش هاي آموزشی مناسب براي برنامه ریـزي و کمـک   

آنان جهت برقراري ارتباط با دیگران ، افزایش تعامل اجتماعی ، غلبه بر مشکالت رفتاري ، یادگیري و دسـتیابی بـه ظرفیـت    به 
شناخت ویژگی هاي رفتاري و روش هاي خاص ارتباطی و یادگیري  این کودکـان  . هاي ممکن از اهمیت بسیاري برخوردار است
و برقراري ارتباط  با دانش آموزان طیف اتیسم IEP)(اجراي برنامه آموزش انفرادي، توانایی دانشجو معلم را براي همکاري در 

.توانمند تر می کند

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس

3: تعداد واحد-
ساعت64: زمان درس

روان شناسی و :پیشنیاز
آموزش و پرورش کودکان با 

اصول و -2نیاز هاي ویژه 
IEPمبانی آموزش انفرادي 

اختالالت رفتاري و –
هاي اصالح رفتار روش

دیتاکبا1یجانیه-یعاطفاختالالتباکودکانیتوانبخشپرورشوآموزشدرهاروشوراهبردها: نام درس
سمیاتبر

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

راه هاي ارتباطی و روش هاي آموزشی آشنا بشود و بتواند حداقل یک ،)و رفتاريارتباطی،اجتماعی (ی ها با ویژگ
.  آشنا شود) IEP( روش خاص را اجرا کند و به وظایفش در تیم برنامه آموزش انفرادي

بر اساس نوع روش یادگیري و ارتباطی کودك و دانش آموز در خصوص بر طرف شدن مشکالت یادگیري  و 
.همکاري کرده) IEP( برنامه آموزش انفراديرفتاري آنها با تیم

:شایستگی اساسی
Ck&Pk2&1- 1کد -

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

3سطح2سطح1سطح هامالك
شناخت 

ویژگیهاي
رفتاري 

،ارتباطی 
،اجتماعی و 
روش هاي 

ارزیابی و 
تشخیص 

با ویژگیها ي رفتاري، 
ارتباطی و اجتماعی کودکان  

اتیسم و دانش آموزان طیف 
آشنا می شود

عالوه بر  آشنایی با ویژگی 
هاي رفتاري و اجتماعی 
کودکان طیف اتیسم روش 

هاي ارزیابی و تشخیص  
.را می شناسد

عالوه بر  آشنایی با ویژگی هاي 
رفتاري و اجتماعی کودکان 
طیف اتیسم روش هاي ارزیابی 

و . و تشخیص  را می شناسد
روند ارجاع کودکان و دانش 

.را نام می بردآموزان 



۲۷۳

آشنایی با 
روش هاي 
مداخله و 
آموزشی و 
یادگیري یک 
روش منتخب

با روش هاي مداخله و 
آموزش به کودکان دانش 
آموزان طیف اتیسم آشنا می 

شود 

عالوه بر آشنایی با روش 
هاي مداخله و آموزش به 
کودکان دانش آموزان 
طیف اتیسم، روش منتخب 

.را یاد می گیرد

عالوه بر آشنایی با روش هاي 
مداخله و آموزش به کودکان 
دانش آموزان طیف اتیسم و 
یادگیري روش منتخب این 

.روش را اجرا می کند

تدوین برنامه 
آموزش  
انفرادي 

)IEP(

تمهیدات الزم بر اساس 
روش منتخب جهت اجراي 
برنامه آموزش انفرادي ایجاد 

.می کند

عالوه بر ایجاد تمهیدات 
الزم بر اساس روش 
منتخب در اجراي برنامه 
آموزش انفرادي برنامه 
آموزش انفرادي را تدوین 

.می کند

پس از ایجاد تمهیدات الزم 
جهت آموزش انفرادي براساس 
روش منتخب  برنامه آموزش 

.انفرادي را  اجرا می کند

ساختار آنهاي یادگیري، محتواي درس و فرصت. 2

16مروري بر کلیات طیف اتیسم: 1فصل 

تاریخچه،تعریف،طبقه بندي-
شیوع وسبب شناسی-
عالئم اتیسم -
DSM5معیارهاي تتشخیصی طیف اتیسم بر اساس -
معرفی ابزارهاي غربال و تشخیص طیف اتیسم-

: تکلیف یادگیري
.و مقایسه آنها با اختالل هاي مشابه با طیف اتیسمارائه گزارش و مقاله در خصوص ویژگی افراد داراي اتیسم  

:تکلیف عملکرد
گزارشی در خصوص معرفی ابزارهاي غربال و تشخیص کودکان و دانش آموزان طیف اتیسم که در ا یران مورد استفاده قرار می 

.گیرد تهیه و به کالس ارائه می دهد

17ر اختالل هاي طیف اتیسمآشنایی با مدل ها و  روش هاي مداخله و آموزش د:2فصل 

.این فصل در حد یادآوري  تدریس شود-16
.این فصل در حد آشنایی کلی با این روش ها تدریس شود-17
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آموزشی-روانیهايلهمداخ-1
تحلیل کاربردي رفتار-

)تیچ(آموزش و تربیت کودکان داراي اتیسم و ناتوانی هاي ارتباطی -
)پکس(نظام برقراري ارتباط با استفاده از تبادل تصویر -
داستان هاي اجتماعی -

دارویی-زیستیهايلهمداخ-2
توان بخشیهايلهمداخ-3
یکپارچگی حسی-
آموزش انسجام شنیداري-
گفتار درمانی-
کاردرمانی-
مکملهايلهمداخ-4

مداخله غذایی-
تعامل همه جانبه-
رایز–سان -
موسیقی درمانی -

شیوه منتخب و ترکیبی-5

: تکلیف یادگیري
.ارائه می دهدمقاله در زمینه روش هاي مداخله و آموزشی به کودکان و دانش آموزان طیف اتیسم  تهیه و

:تکلیف عملکردي
حضور در مدرسه و کالس خاص دانش آموزان طیف اتیسم و مشاهده روش هاي آموزش به کودکان و دانش آموزان طیف 

.اتیسم و آنها را ثبت و به کالس گزارش می دهد

ABAتحلیل کاربردي رفتار:3فصل

دیدگاه رفتاري و تحلیل کاربردي رفتار-
رفتار و علت استفاده از آن در زمینه افراد داراي اتیسمویژگی علم تحلیل -
اصول تغییر رفتار و ایجاد رفتار جدید-
)معکوس و مستقیم(شکل دهی رفتار،زنجیره سازي هاي مختلف-
اصول روش تحلیل کاربردي رفتار-
روش  تحلیل کاربردي رفتاراجزاء -
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رفتارگام هاي الزم براي تدوین برنامه بر اساس تحلیل کاربردي -
روش هاي برگرفته از دیدگاه رفتاري-
مزایا و معایب روش-

:تکلیف یادگیري
بررسی تحقیقات انجام شده در خصوص روش تحلیل کاربردي  رفتار و کاربرد آن براي دانش آموزان طیف اتیسم در 

.ایران و جهان  و ارائه  آن به کالس

:تکلیف عملکردي

با مطالعه یک مورد دانش آموز طیف اتیسم  در مدرسه و ارزیابی سطح عملکرد او  در یک مهارت و تعیین خط پایه یک برنامه 
. آموزشی  بر اساس تحلیل رفتار کاربردي براي دانش آموز تدوین نماید

)IEP(آشنایی با نحوه اجراي برنامه انفرادي: 4فصل 
آموزش انفرادي آشنایی با تمهیدات اجراي برنامه -
)IEP(رادي انفچگونگی ارزیابی دانش آموزش جهت تدوین برنامه آموزش -
مراحل تدوین برنامه آموزش انفرادي-
نمونه اي از یک برنامه آموزش انفرادي--

:تکلیف یادگیري
رسه  و ارائه تهیه شده یک دانش آموزان طیف اتیسم  به صورت گروهی در مد) IEP( بررسی برنامه آموزش انفرادي-

.گزارش آن به کالس 

:تکلیف عملکردي
بر اساس روش ) IEP( ارزیابی مهارت عملکردي یک دانش آموز طیف اتیسم  و تدوین یک برنامه آموزش انفرادي-

.تحلیل کاربردي رفتار به صورت گروهی با سایر دانشجو معلمان کالس و ارائه نتایج به کالس

یادگیريراهبردهاي تدریس و . 3
فردي از طریق مطالعه تحقیقات در خصوص آشنایی با ویژگیهاي دانش آموزان / استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم

طیف اتیسم ر وش هاي مداخله و آموزش به آنها، و یادگیري روش تحلیل کاربردي رفتار  در برقراري ارتباط و آموزش به 
).IEP(ي در تدوین و اجراي برنامه آموزش انفراديکودکان و دانش آموزان طیف اتیسم و همکار

منابع آموزشی. 4
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منابع اصلی
نشر - )Roy Mcconkey(پروفسور روي مک کانکی/دکتر سید علی صمدي-اختالالت طیف اتیسم-١

)16و 15و 10فصل هاي (1390دوران،
سهیال /منیره عزیزي/لی صمدي دکتر سید ع-)طیف اتیسم(اموزش به دانش آموزان با اختالل هاي فراگیر رشدي-٢

) 33تا 8صفحه (1392،سازمان آموزش و پرورش استثنایی-/ خاکزاد
فصل (1393نشر دوران،–دکتر سید علی صمدي -)راهنماي آموزش براي والدین و مربیان(کودکان داراي اتیسم -٣

)3و 1هاي 

منابع فرعی
1391دوم نشر دانژه،چاپ -طلعت رافعی-اتیسم ارزیابی درمان-1
1386نشر دوران،چاپ نهم -دکتر علی اکبر سیف–تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه ها و روش ها -2
1390نشر روان،چاپ سوم -منیره عزیزي/ترجمه آذر زمانی-راهکارهاي عملی کار با کودکان اتیسم-3
1388سی دي روش پکس تهیه شده توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی،-4
زیر نویس شده توسط دکتر سید علی صمدي –) Dave Hewett(ِِِِِِدیو هیوت–سی دي  و کتابچه تعامل همه جانبه -5
،1388

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 14آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی

نمره 3مجموعه تکالیف عملکردي : ارزیابی پوشه کار
نمرهABA3ویژه دانش آموز طیف اتیسم بر اساس روش IEPتدوین برنامه :تدوین برنامه 

مبناي . ارزشیابی از یادگیرنده بر اساس تکالیف یادگیري در طول ترم، تکالیف عملکردي و آزمون پایان ترم انجام می شود
.تعیین شده استمالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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-عاطفیبا اختالالتراهبردها و روش ها در آموزش و پرورش توانبخشی کودکان«سرفصل درس
»ADHD18با تاکید بر)2(هیجانی

معرفی درس و منطق آن. 1
تکانشگري است که در عملکرد یا رشد اختالل –بیش فعالی یک الگوي مدوام بی توجهی ویا بیش فعالی /اختالل کاستی توجه 

این اختالل به طور گسترده به عنوان یکی از شایع ترین اختالل هاي دوران کودکی می باشد که آموزش و رفتـار  .ایجاد می کند
نـش  بر همین اساس شناخت ویژگی هـاي رفتـاري ،شـناختی و بـالینی کودکـان و دا     . دانش آموزان را تحت تاثیر قرارد می دهد

اي جهت غلبه بر مشکالت رفتاري از اهمیت بیش فعالی و همچنین آشنایی با راهبردهاي مداخله/آموزان با اختالل نارسایی توجه
شناخت ویژگی هاي رفتاري و راهبردهاي مداخلـه اي خـاص  ایـن کودکـان و دانـش آمـوزان، توانـایی        . بسیاري برخوردار است

محـور در  اجـراي   استفاده از مداخلـه هـاي مدرسـه   نش آموزان به متخصصان و همچنین دانشجو معلمان را براي ارجاع این دا
.برنامه هاي کاهش مشکالت رفتاري و افزایش میزان دقت و توجه  در مدرسه توانمند تر می کند

مشخصات درس
عملی-نظري: نوع درس

2: تعداد واحد-
ساعت32: زمان درس

روان شناسی و :پیشنیاز
پرورش کودکان آموزش و 

–2با نیاز هاي ویژه
اختالالت رفتاري و 

–هاي اصالح رفتار روش
اصول و مبانی آموزش 

IEPانفرادي

با تاکید بر)2(هیجانی-راهبردها و روش ها در آموزش و پرورش توانبخشی کودکان عاطفی: ((نام درس
ADHD((

:معلم  قادر خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو : پیامدهاي یادگیري/ اهداف

با ویژگی ها ي رفتاري ،شناختی و بالینی  این کودکان و دانش آموزان و همچنین  ابزارهاي غربالگري ،ارزیابی و 
با انواع راهبردهاي مداخله اي  مانند دارو درمانی،رفتار درمانی،شناختی ،مدرسه محور . تشخیصی آشنا می شود 

از کسب این اطالعات می تواند دانش آموزان را به درستی به و پس .شناخت پیدا می کند.....و
با روش مداخله ایی مدرسه . ارجاع دهد) روانشناسان ارشد حوزه رفتاري- روانپزشکان کودك و نوجوان(متخصصان

محور آشنا می شود و نحوه استفاده و اجراي آن را را یاد می گیرد و پس از یادگیري روش آن را در مدرسه اجرا می
.کند

:شایستگی اساسی
Ck&Pk2&1-1کد -

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

3سطح2سطح1سطح هامالك
شناخت 
ویژگی  
دانش 

آموزان با 
/ بیش فعالی

با ویژگیها ي رفتاري،کودکان  
و دانش آموزان داراي بیش 

کاستی توجه آشنا می /فعالی
شود

عالوه بر  آشنایی با ویژگی
هاي رفتاري کودکان 

- دانش آموزان
ADHD رابزارهاي

غربالگري،ارزیابی و 
.تشخیص  را می شناسد

عالوه بر  آشنایی با ویژگی هاي 
رفتاري و شناختی کودکان دانش 

و ابزارهاي ADHDآموزان با 
غربالگري، ارزیابی و تشخیص، 
ابزار غربالگري را اجرا می کند و 
به واسطه آن دانش آموز را به 

18 Attention Deficit/Hyperactivity Disorder(ADHD)
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کاستی توجه 
و ابزار 

تشخیصی 

.تخصصان ارجاع می دهدم

راهبردهاي 
مداخله

اي و با راهبردهاي مداخله
آموزش به کودکان دانش 

مانند دارو ADHDآموزان
درمانی،رفتار درمانی،شناختی 

آشنا می .....،مدرسه محور و 
شود 

عالوه بر آشنایی 
اي و راهبردهاي مداخله

آموزش به کودکان دانش 
، روش ADHDآموزان با

اي را یاد مداخله اي مدرسه
.می گیرد

عالوه بر آشنایی با راهبردهاي 
اي و آموزش به کودکان مداخله

و ADHDو دانش آموزان با  
اي  یادگیري روش مداخله مدرسه
.این روش را در اجرا می کند

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات : 1فصل 
) ADHD(بیش فعالی / کاستی توجه اختاللتعریف -
)ADHD(بیش فعالی / زیر مجموعه هاي کاستی توجه -
شیوع وسبب شناسی-
DSM5بر اساس ) ADHD(بیش فعالی / معیارهاي تتشخیصی کاستی توجه -

: تکلیف یادگیري
به کالس ارائه می ) ADHD(فعالی بیش / کاستی توجه یک مقاله در خصوص ویژگی ها و مشکالت کودکان و دانش آموزان 

.نماید

:تکلیف عملکرد
بیش فعالی در ایران / گزارشی در خصوص وضعیت آموزشی و چگونگی دریافت خدمات مورد نیاز دانش آموزان کاستی توجه 

.تهیه و به کالس ارائه می نماید

)ADHD(بیش فعالی / کاستی توجه ویژگی هاي شناختی و بالینی افراد با  : 2فصل 
هوش-
توجه-
بیش فعالی-
حافظه-
یادگیري-
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حرکتی-
ویژگی هاي اجتماعی، هیجانی و شخصیتی-

: تکلیف یادگیري
رفتار هاي و ) درمانگر/ شناسایی شده توسط معلم(بیش فعالی / با مشاهده یک مورد دانش آموز داراي کاستی توجه 

.شناختی دانش آموز را ثبت و به کالس ارائه می دهد

بیش فعالی و اجراي غربالگري/ کاستی توجه آشنایی با ابزارهاي غربال ارزیابی و تشخیص :3فصل 
ارزیابی بر اساس رویکرد چند رشته اي والدین،معلمان،پزشکان-
:ارزیابی روان سنجی-

مقیاي درجه بندي وندریوتا:الف
)معلمان،والدین(مقیاس درجه بندي کانرز:ب
فزون جنبشی نسخه چهارم مدرسه/مقیاس درجه بندي اختالل نارسایی توجه: ج
سیاهه رفتاري کودك آخنباخ: د
پرسشنامه وضعیت هاي خانه و مدرسه :ه
بیش فعالی/ هنگ در تشخیص کاستی توجه آشنایی با مالحظه هاي مربوط به سن،جنسیت و فر-
اجراي ابزارهاي غربالگري-
آشنایی با روند ارجاع به متخصصان -

:تکلیف یادگیري

بیش فعالی که در ا یران مورد / گزارشی در خصوص معرفی ابزارهاي غربال و تشخیص کودکان و دانش آموزان کاستی توجه 
.می دهداستفاده قرار می گیرد تهیه و به کالس ارائه

:تکلیف عملکردي
یکی از ابزار هاي غربالگري معرفی شده در کالس را انتخاب و آن را روي یک کودك اجرا می نماید و استفاده از نتایج آن را در 

. خصوص ارجاع به متخصص، به کالس ارائه می نماید

19ايراهبردهاي مداخله:4فصل 

دارو درمانی-
مالحظات دارو درمانی-
درمانیرفتار -
رفتاري-راهبردهاي  شناختی-

.اي تدریس شوداین فصل در حد آشنایی کلی با این راهبردها و روش هاي مداخله-19
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راهبردهاي فرا شناخت-
آموزش والدین-
اي مدرسه محورراهبردهاي مداخله-
روش هاي مکمل-
20درمان چند الگویی-

: تکلیف یادگیري
ی بیش فعالی تهیه و به کالس ارائه م/ مقاله در زمینه راهبردهاي درمانی و آموزش به کودکان و دانش آموزان با کاستی توجه 

.دهد

:تکلیف عملکردي
بیش فعالی به / در مدرسه حضور می یابد و راهبردهاي مداخله اي و آموزشی که براي کودکان و دانش آموزان با کاستی توجه 

.کار برده می شود را  ثبت و گزارش آن را به کالس ارائه می دهد

آن  اي مدرسه محور و چگونگی اجراي آشنایی با راهبردهاي مداخله:5فصل
هاي کالسی درس محور هاي اساسی مداخلهمولفه-
شیوه هاي مدیریت مشروط -
خود–راهبردهاي مدیریت -
راهبردهاي آموزشی موثر-
آموزش توسط همسال-
آموزش با کمک کامپیوتر-
فراهم سازي حمایت از طرف معلم-

:تکلیف یادگیري
بیش فعالی باید در کالس رعایت کند / کاستی توجه در خصوص نکاتی که معلم جهت آموزش به دانش آموزان داراي 

.مقاله اي تهیه و به کالس ارائه نماید

:تکلیف عملکردي

بیش فعالی طراحی نماید و / اي مدرسه محور براي یک دانش آموز داراي کاستی توجه اي بر اساس یکی از راهبر مداخلهبرنامه
.آن را به کالس ارائه نماید

گرایش ما  در راهبدهاي مداخله و آموزش به سمت مداخله هاي چند الگویی است-20
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یس و یادگیريراهبردهاي تدر. 3
فردي از طریق مطالعه تحقیقات در خصوص آشنایی با ویژگیهاي دانش آموزان با / استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم

نحوه . اجراي عملی وکاربردي ابزارهاي غربالگري را به صورت مستقیم فرا می گیرد . بیش فعالی/ اختالل کاستی توجه 
ه محور به صورت کاربردي از طریق فرصت هاي یادگیري مستقیم و غیر مستقیم فرا تدوین برنامه هاي مداخله اي مدرس

.می گیرد

منابع آموزشی. 4

1390انتشارات رشد،-دکتر حمید علیزاده-)ها،ارزیابی و درمانویژگی(فزون جنبشی/اختالل نارسایی توجه-٤
سیروان اسمائی /دکتر پروانه محمد خانیترجمه -گري استونر.جرج دوپل-اختالل کمبود توجه بیش فعالی در مدرسه-٥

)263تا 201صفحه5فصل (1387-مجد
1393-نشر دانژه-مهرداد فیروزبختترجمه-گوردون.شرودر،بتی ان.کارولین اس-سنجش و درمان مشکالت کودکی-٦

)599-541فصل یازدهم صفحه (

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري.5
نمره 15به میزان آزمون مباحث نظري : ارزشیابی پایانی

نمره 5مجموعه 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

.استمالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده ) یادگیري و عملکردي(ارزیابی تکالیف 
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»حرکتی-ها در آموزش و توانبخشی کودکان معلول جسمیراهبردها و روش«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن.1

دهند که به دلیل مشکالت و آموزان را تشکیل میحرکتی تعداد قابل توجهی از کل دانش-آموزان با ناتوانیهاي جسمیدانش
معلمان عزیز با این دسته از -مندي از خدمات ویژه دارند لذا ضروري است که دانشجوبهرهمسایل جسمی و حرکتی، نیاز به 

.آموزان، ویژگیها، توانمندیها و نیازهاي آنها آشنا شوند تا بتوانند خدمات بهتري ارایه نماینددانش

مشخصات درس
نظري: نوع درس

2: تعداد واحد-
ساعت32: زمان درس

آموزش و : پیشنیاز
کودکان پرورش

اصول و -2استثنایی
مبانی آموزش 

IEPانفرادي

حرکتی-راهبردها و روشها در آموزش و توانبخشی کودکان معلول جسمی: نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو معلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

حرکتی آشنا شود، مجموعه اقدامات هدفمند - جسمیآموزان معلول با ویژگیها و تواناییهاي جسمی و حرکتی دانش
آموز، خانواده و سایر درخصوص آموزش و توانبخشی این دسته از کودکان را بشناسد و نحوه تعامل و همکاري با دانش

اعضائ تیم توانبخشی و آموزشی به منظور دستیابی به سطح بهتر توانایی و عملکرد جسمی و تحصیلی دانش آموز را 
.فراگیرد

:شایستگی اساسی
Ck&Pk1-1کد&

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

3سطح2سطح1سطح هامالك
شناخت 
وبژگیهاي 

آموزان دانش
- معلول جسمی

حرکتی

ها، ویژگیهاي با توانایی
حرکتی، جسمی، - حسی

رفتاري و ارتباطی 
-آموزان معلول جسمیدانش

.شودحرکتی آشنا می

شده عالوه بر موارد مطرح
هاي با ارزیابی1در سطح 

اولیه این دسته از دانش
.شوندآموزان آشنا می

عالوه بر سطوح قبلی، تعدادي از 
.کندارزیابیها را اجراء و ثبت می

فراگیري اقدامات 
آموزشی و 

توانبخشی براي 
آموزان معلول دانش

حرکتی -جسمی
همچنین نحوه 

کاربرد آنها

با اهداف کلی مجموعه 
و توانبخشی اقدامات آموزشی

آموزان معلول براي دانش
.شودحرکتی آشنا می-جسمی

شده عالوه بر موارد مطرح
با وظایف و 1در سطح 

عملکرد تیم توانبخشی 
آموزان درخصوص دانش

حرکتی -معلول جسمی
.شودآشنا می

عالوه بر موارد ذکرشده در 
سطوح قبلی، روند همکاري و 
ارجاع به تیم توانبخشی را فرا 

ریزي مربوط یرد و در برنامهگمی
.کندآموز شرکت میبه دانش
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هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

حرکتی-کلیات معلولیت جسمی: 1فصل 
تعریف -
بنديطبقه-
شناسیشیوع و سبب-
ها، اختالالت حسی، بدشکلیهاي قوام عضالنی، اشکاالت ارتوپدي و حرکتی به ویژه در زمینه-عالئم معلولیتهاي جسمی-

رفلکسهاي غیرطبیعی، الگوهاي غلط حرکتی

حرکتی-ارایه مقاله درخصوص ویژگیهاي کودکان با طیف مختلف معلولیت جسمی:تکلیف یادگیري

آموزان در مدارس توانخواهان و مراکز سازمانهاي گزارشی در خصوص ویژگیهاي معلولیت با مشاهده دانش:تکلیف عملکردي
. دهندیستی تهیه و در کالس ارائه میبهز

حرکتی و ارزیابیها-آشنایی با انواع معلولیتهاي جسمی:2فصل 
هاي حسی و سایر فلج مغزي، ضایعات نخاعی، قطع عضو، آسیب: حرکتی ازجمله-هاي جسمیتعریف انواع معلولیت-

هاناتوانی
هاي هریک از آنهاطبقه بندي و ویژگی-
حرکتی شامل حرکات درشت، حرکات ظریف، تعادل و حواس مختلف-جسمیهاي معلولیت ارزیابی-

حرکتی-هاي انواع کودکان با معلولیت جسمیارایه مقاله درخصوص ویژگی:تکلیف یادگیري
در مدرسه یا مراکز توانبخشی مرتبط با سازمان بهزیستی حضوریافته و گزارشی از ویژگیهاي گروههاي :تکلیف عملکردي

. دهندحرکتی و مقایسه آنها با یکدیگر را تهیه و در کالس ارائه می–زان با معلولیت جسمیآمومختلف دانش

-آموزان معلول جسمیآشنایی با رویکردها و روشهاي مداخله توانبخشی و آموزشی براي دانش:3فصل
حرکتی

رویکرد عصبی رشدي-
رویکرد زیستی مکانیکی-
رویکرد جبرانی روش یکپارچگی حسی-
مهارتهاي حرکتیتقویت -
هاي روانی آموزشیمداخله-
حرکتی-آموزان معلول جسمیمالحظات آموزشی دانش-
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هاي مداخله براساس رویکردهاي مختلف آموزشی و توانبخشیارایه مقاله درخصوص روش:تکلیف یادگیري

در مدرسه یا مراکز توانبخشی مرتبط با سازمان بهزیستی حضور یافته و گزارشی از نحوه استفاده از هریک :تکلیف عملکردي
.اي تهیه نموده و در کالس به بحث خواهند گذاشتهاي مداخلهاز رویکردها و روش

حرکتی-آموزان معلول جسمیدانشآشنایی با اهداف و عملکرد تیم توانبخشی براي : 4فصل 
وانبخشی براي دانش آموزان گروه هدفاهداف ت-
آشنایی با اعضاء و عملکرد آنها در تیم توانبخشی-
آشنایی با آموزش و توانبخشی کودك محور، خانواده محور و مدرسه محور-
آشنایی با سیستم ارجاع-

.آموزانارایه مقاله درخصوص هدف خدمات ارائه شده ازجانب تیم توانبخشی به دانش:تکلیف یادگیري

در مدرسه یا مراکز توانبخشی مرتبط با سازمان بهزیستی و یا کلینیکها حضوریافته و گزارشی از چگونگی :تکلیف عملکردي
.آموزان تهیه نموده و در کالس به بحث بپردازندارائه خدمات به این دسته از دانش

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
مقاالت علمی در زمینه آموزش و پرورش / از طریق مطالعه پژوهش هافردي/ استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم

ها بررسی گزارش/ بکارگیري شیوه مشارکتی در اجراي پروژه ها. بکارگیري مهارت هاي علمی/ حرکتی -معلولین جسمی
بهبود هاي آموزشی و ارائه راهبرد هایی برايبکارگیري راهبردهاي مناسب در تحلیل موقعیت. در سطح کالس درس

حرکتی-یادگیري دانش آموزان معلول جسمی

منابع آموزشی. 4
متاسفانه منبع فارسی مشخصی براي این واحد وجود ندارد که به عنوان منبع اصلی در نظر گرفته شود وضروري است که 

.در اسرع وقت تهیه و تنظیم شود
Payne, V. G. & Isaacs L..2012.Human Motor Development .Pub: Mc grow:منبع فرعی

Hill
Case Smite .2010. Occupational Therapy for Children. Mosby
Occupational Therapy in children
Cerebral Palsy.2009

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5ها، بینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در تکالیف یادگیري پیش: ارزشیابی فرآیند

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

. مالك ها و سطوح پیامد هاي یادگیري تعیین شده است) یادگیري و عملکردي(ابی تکالیف ارزی
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»چندمعلولیتیکودکان توانبخشیوآموزشدرهاروشوراهبردها«سرفصل درس
معرفی درس و منطق آن. 1

دلیل وجود بیش از یک نوع اختالل، از دهند که به آموزان راتشکیل میتعداد قابل توجهی از کل دانشآموزان چندمعلولیتی دانش
رسد که از برند برهمین اساس نیز ضروري به نظر میآموزان با یک اختالل رنج میمشکالت و مسایل بیشتري نسبت به دانش

ازهاي آموزان و توانمندیها و نیمعلمان عزیز با این دسته از دانش-بنابراین ضروري است که دانشجو. مند گردندخدمات ویژه بهره
.مندي این عزیزان از خدمات آموزشی مهیا نمایندآنها آشنا شوند تا بتوانند شرایط بهتري را جهت بهره

مشخصات درس
نظري: نوع درس

2: تعداد واحد-
ساعت32: زمان درس

آموزش و پرورش : پیشنیاز
-2کودکان استثنایی

اصول و مبانی آموزش 
IEPانفرادي

چندمعلولیتیآموزاندانشوتوانبخشیدرآموزشروشهاوراهبردها:نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو معلم قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

آموزان چندمعلولیتی آشنا شود، مجموعه اقدامات هدفمند درخصوص آموزش و با انواع، ویژگیها و تواناییهاي دانش
آموز، خانواده و سایر اعضائ تیم آموزان را بشناسد و نحوه تعامل و همکاري با دانشتوانبخشی این دسته از دانش

. آموز را فراگیردنایی و عملکرد جسمی و تحصیلی دانشتوانبخشی و آموزشی به منظور دستیابی به سطح بهتر توا
.همکاري نمایدIEPهمچنین بتواند با تیم 

:شایستگی اساسی
Ck&Pk2&1-1کد-

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

3سطح2سطح1سطح هامالك
شناخت 

وبژگیهاي 
دانش 

آموزان چند 
معلولیتی

ها، ویژگیهاي با توانایی
حسی، حرکتی، جسمی، 
رفتاري و ارتباطی 

آموزان چندمعلولیتی دانش
.شودآشنا می

شده عالوه بر موارد مطرح
با ارزیابی هاي 1در سطح 

اولیه این دسته از 
آموزان آشنا میدانش
..شوند

شده در عالوه بر موارد مطرح
اي از سطوح قبلی، نمونه

.ها را اجراء و ثبت میکندارزیابی



۲۸۶

فراگیري 
اقدامات 

آموزشی و 
توانبخشی 

براي 
آموزان دانش

چند معلولیتی 
همچنین 

آگاهی از نحوه 
.کاربرد آنها

با اهداف کلی مجموعه 
اقدامات آموزشی و توانبخشی 

آموزان چند براي دانش
.شودمعلولیتی آشنا می

شده عالوه بر موارد مطرح
از کاربرد روش 1در سطح 

IEPآموزان براي دانش
.وندشمورد نظر مطلع می

عالوه بر موارد ذکرشده در 
سطوح قبلی، براي یکی از 

آموزان هاي دانشزیرمجموعه
اجرا IEPچند معلولیتی

.نمایندمی

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات دربارة کودکان چند معلولیتی: 1فصل 

تعریف -
شیوع و سبب شناسی-
چندمعلولیتیمشخصات کلی کودکان -

ارایه مقاله درخصوص ویژگیهاي کودکان چند معلولیتی:تکلیف یادگیري
آموزان چندمعلولیتی ازطریق مشاهده در مدارس استثنایی تهیه و در گزارشی در خصوص معرفی دانش:تکلیف عملکردي
. کالس ارائه می دهد

آشنایی با انواع چندمعلولیتی و ارزیابیها:2فصل 

...ناشنوا   و -نابینا-حرکتی     ،-اختالل حسی-، .....حرکتی-اختالل روانی-:   انواع چندمعلولیتی ازجملهتعریف -
طبقه بندي و ویژگیهاي هریک از آنها-
ارزیابیها-

ارایه مقاله درخصوص انواع چندمعلولیتی و خصوصیت آنها:تکلیف یادگیري
ط با سازمان بهزیستی حضور یافته و گزارشی از ویژگیهاي گروههاي در مدرسه یا مراکز توانبخشی مرتب:تکلیف عملکردي

. دهدآموزان چندمعلولیتی ارائه میمختلف دانش
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آموزان چندمعلولیتیهاي توانبخشی و آموزش مهارتها براي دانشآشنایی با برنامه:3فصل

ها و مداخالت توانبخشیآشنایی با روش-
یابی و تحرك، جبرانی، تعامل اجتماعی، اوقات فراغتمل مهارتهاي جهتآشنایی با آموزش مهارتهاي مختلف شا-

آموزان چندمعلولیتیارایه مقاله درخصوص آموزش مهارتها و توانبخشی براي دانش:تکلیف یادگیري
آموزان چندمعلولیتی تهیه در مدرسه حضوریافته و گزارشی از نحوه آموزش مهارتها و توانبخشی براي دانش:تکلیف عملکردي

.و در کالس به بحث بپردازند
آموزان چندمعلولیتیآشنایی با اجراء برنامه آموزش انفرادي براي دانش: 4فصل 

آموزان چندمعلولیتیدانشآشنایی با تمهیدات اجراء برنامه آموزش انفرادي براي -
آموزان چندمعلولیتیدانشمراحل تدوین برنامه آموزش انفرادي براي -
آموزان چندمعلولیتیاي از یک برنامه آموزش انفرادي براي دانشنمونه-

آنآموزان چندمعلولیتی در مدرسه و ارائه گزارش ازبرنامه آموزش انفرادي تهیه شده براي دانشبررسی : تکلیف یادگیري
.و ارائه گزارش از آن در کالستدوین برنامه آموزش انفرادي براي دانش آموزان چندمعلولیتی :تکلیف عملکردي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

مقاالت علمی در زمینه آموزش و پرورش / فردي از طریق مطالعه پژوهش ها/ استفاده از فرصت هاي یادگیري مستقیم
ها در بررسی گزارش/ هابکارگیري شیوه مشارکتی در اجراي پروژه. هاي علمیبکارگیري مهارت/ تیآموزان چندمعلولیدانش

هاي آموزشی و ارائه راهبرد هایی براي بهبود یادگیري بکارگیري راهبردهاي مناسب در تحلیل موقعیت. سطح کالس درس
.دانش آموزان چندمعلولیتی

منابع آموزشی. 4
مشخصی براي این واحد وجود ندارد که به عنوان منبع اصلی در نظر گرفته شود وضروري است که در متاسفانه منبع فارسی 

.اسرع وقت تهیه و تنظیم شود
Payne, V. G. & Isaacs L..2012.Human Motor Development .Pub: Mc grow:منبع فرعی

Hill
Case Smite .2010. Occupational Therapy for Children. Mosby

.پژوهشکده کودکان استثنایی. 1384. مژگان رمضانی.شدهبرنامه آموزش فردي

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
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نمره 10آزمون مباحث نظري به میزان : ارزشیابی پایانی
نمره 5، هابینی شده و مشارکت در فعالیتعملکرد دانشجو در تکالیف یادگیري پیش: ارزشیابی فرآیند

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

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

بـه ایـن ترتیـب    .سازد درحد توان از توانمندي هـاي خـود بهـره برنـد    توانخشی فرایند هدفمندي است که افراد معلول را قادر می
امروزه توانبخشی همانند بسیاري از . بسازندتوانبخشی آن ها را به مهارت هایی مجهز می کند که زندگی خود را به کمک آن ها

پدیده هاي جهان، دستخوش تحوالت عظیمی شده است و در این میان مفاهیم توانبخشی از این تغییرات بی بهره نمانده اند بـه  
ت سـالمت  گونه اي که حرکت از توجه به نقص و ناتوانی به عنوان پیامد بیماري، به سمت عملکرد به عنوان مولفه اي از وضـعی 

.طبیعی است اطالع معلم از این مفاهیم، عالوه بر افزایش آگاهی خود، هدایت صحیح را امکان پذیر می نماید.فرد مطرح است

مشخصات 
درس

نظري: نوع درس
2: تعداد واحد-

32: زمان درس
ساعت
-: پیشنیاز

اصول توانبخشی: نام درس
:یادگیري دانشجو قادر خواهد بوددر پایان این واحد: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

از جدیدترین . ضمن آشنایی با توانبخشی و رشته هاي آن، با حیطه هاي توانبخشی نیز آشنایی کامل پیدا می کند
مهمتر اینکه از اهداف .تعاریف معلولیت، نقص، ناتواانی و واژه هاي رایج در علم توانبخشی مطلع می گردد

.نبخشی آگاهی خواهد یافتکارکردي متخصصین رشته هاي توا
اطالعات ذکر شده این امکان را به معلم خواهد داد که اطالعات صحیحی به والدین ارایه نماید و ارجاع درست و 

.به موقعی نیز داشته باشد

:شایستگی اساسی
Ck&Pk1کد-

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

3سطح2سطح1سطح هامالك
ــناخت  شـــ

توانبخش
ي و 
ویژگــی  

هـا حیطه
ي آن

شناخت نسبت به کلیات 
بخشی از جمله تعریف توان

.و اهداف مدنظر است

آشنایی با تعاریف مفاهیم 
مرتبط با توانبخشی و 

هاي توانبخشی در مدل
این سطح مدنظر است

هاي آشنایی با حیطه
ها هاي آنتوانبخشی و ویژگی

.مورد تاکید قرار می گیرند
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شناخت 
هاي رشته
بخشی توان

هاي آشنایی نسبت به رشته
پذیر توانبخشی را امکان

. نمایدمی

هاي آشنایی با رشته
مرتبط با توانبخشی که 
عضو تیم توانبخشی 

پذیر هستند را امکان
. نمایدمی

در این سطح شناخت 
الگوهاي ارایۀ خدمات 

.توانبخشی مد نظر است

آشنایی با روند 
توانبخشی در 
ایران و حقوق 

معلولین

ها و آشنایی با سازمان
مراکز متولی ارایۀ خدمات 
توانبخشی در ایران مد نظر 

.است

اطالع از حقوق 
المللی معلولین بین

. شودپذیر میامکان

از حقوق معلولین در ایران 
.نماینداطالع کسب می

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

کلیات: 1فصل 
تعریف توانبخشی-
سیرتحول دیدگاههاي توانبخشی-
ریشه تاریخی توانبخشی-
اهداف توانبخشی-
هاي توانبخشیمدل-
ICIDH&ICFسیستم هاي طبقه بندي -

حیطه هاي توانبخشی:2فصل 
حیطه روانی-
حیطه اجتماعی-
حیطه آموزشی-
حیطه حرفه اي-
حیطه پزشکی-
حیطه قلبی-
سالمندي-

رشته هاي توانبخشی:3فصل
فیزیوتراپی-
کاردرمانی-
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گفتاردرمانی-
بینایی سنجی-
شنوایی شناسی-
اعضاء مصنوعی-
پرستاري توانبخشی-
توانبخشی و طب فیزیکی-
مددکار اجتماعی-
روان شناسی-

الگوهاي ارایه خدمات توانبخشی: 4فصل 
متمرکز-
نیمه متمرکز-
مبتنی بر جامعه-

توانبخشی در ایران: 5فصل 
ارایه خدمات توانبخشی در سازمانهاي مختلف-

حقوق معلولین: 6فصل 
ویژگی هاي کنوانسیون حقوق معلولین-
حقوق معلولین در ایران-
نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی -
قانون جامع حمایت از حقوق معلولین-

منابع آموزشی
)اصلی(اصول توانبخشی، دانشگاه پیام نور-1
)جهت مطالعه بیشتر.(علوم بهزیستی و توانبخشیمبانی توانبخشی، دانشگاه -2
جهت مطالعه بیشتر.(انتشارات رشد. مقدمه اي بر اصول توانبخشی معلوالن-3
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»ییاستثناکودکانآموزشدرفلسفه معلمی «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

تعهد و تالش براي توسعه توان شخصی را فراهم کردن، زمینه الزم براي احساس آگاهی 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

دست آورد؛ که درسی رشته دست یابد و از سوي دیگر فهمی از نواقص آموزش معلمان آینده در فرایندهاي جاري تربیت معلم به 
گر خواهد هاي رسمی، هدایتهاي درسی و ترمیم و تکمیل آموزشتر موضوعات برنامههایی او را براي فهم عمیقچنین شناخت

اي در شغل معلمی ایجاد کند و اي مناسب براي خودارزیابی جهت ایفاي نقش حرفهتواند زمینههمچنین، این نوع شناخت می. بود
فلسفه معلمی در واقع تشریح شغل و حرفه معلمی به عنوان . تر به عرصه اشتغال مدد رساندورود آگاهانهدانشجومعلم را براي 

یابد و هاي حرفه معلمی آگاهی میدر این درس دانشجومعلم هم بر رسالت. یک مسئولیت سازمانی و یک تعهد اجتماعی است
تر شغل آینده را نیز ز درك پدیده معلمی، انتخاب آگاهانهچنین سطحی ا. شودهم از وضعیت اجتماعی شغل معلمی باخبر می

. درپی خواهد داشت

مشخصات درس
عملی: نوع درس

1: تعداد واحد
ساعت32: زمان درس

ندارد: پیشنیاز
و با (انفرادي :نحوه آموزش

حضور معلمان سرآمد داراي 
)تجربه خاص

فلسفه معلمی : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجومعلم  قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
همچنین، تصویري . و توجیهاتی منطقی براي ورود به این حرفه و شغل ارائه کند» کردنمعلمی«تبیینی مدلل از 

تواند برخی از نیازهاي اساسی یادگیريکردن دارد و به استناد آن میاي معلمیقابل دفاع از آینده شغلی و حرفه
-هاي معلمی گذشتگان آشنا میدر این درس، دانشجومعلمان با منابع مربوط به تجربه. کنونی خود را اعالم کند

. دهندهایی از عالقه به تدوین تجارب خود را نشان میشوند و خود بارقه

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

:شایستگی اساسی
PK 2&2-2، 1- 2کد-

3
PCK 3، 2-3، 1-3کد-

3&3-4

ـ شناخت 
حرفه و شغل 

معلمی 

بیان مجددتوانسته است به 
آنچه در درس 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

عنوان براي ورود به معلمی به 
حرفه سازمانی و تعهد اجتماعی

دالیل و توجیهات ویژه 
شناسایی و ارائه کرده و ضمن 
قضاوت در باره توان خود و 

کردن، نیازهاي آموزشی معلمی
از تجارب دیگران و منابع دیگر 

. بهره گرفته است

ارزیابی خود 
و ارزیابی 

ها آموزش

توانسته است به شکلی 
ه قضاوت و سطحی ب

. انتخاب اقدام کند

هاي بر اساس موقعیت
عمومی عمل معلمان و به 
استناد وضعیت معلم در 

توانسته خود را در نقش معلم 
سازمانی و شغل اي داراي حرفه

متصور شود و بر تعهد اجتماعی
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براي کسب 
آمادگی 
معلمی 

آموزش و پرورش سازمان
و متغییرهاي عام زندگی 
اجتماعی توانسته است 
تبیینی براي معلمی کردن 

فراهم شغلبه عنوان یک 
. کند

اي آن اساس نیازهاي حرفه
هاي واقعی را شناسایی موقعیت

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 منابع 

بازخوانی در دسترس و
محدود تجربه شخصی 

. است

هاي ارائه شده در پاسخ
قواعد کلی پاسخگویی 
پژوهشی رعایت شده و 
سطحی عمیق از بازخوانی 
تجربه خود و دیگري دیده 

. شودمی

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

. یع برخوردار استبد

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  

تشخیصی و اعـالم برنامـه   ارزشیابی 
درس

معرفی سنجش نوع نگرش و سـطح دانـش مربـوط،   شناسایی انتظارات دانشجویان، 
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

بـراي معرفـی   » معلـم «شرح معلمی کردن در شرایط امروز ایران و گستره مفهومی کردن معلمیتشریح دوم
.شغل و حرفه

در » کـردن معلمـی «اي همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی مقایسـه :1تکلیف 
.نهادهاي مختلف جامعه اقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس ارائه کنند

عنوان شـغل  کردن بهتشریح معلمیسوم
سازمانی

وضعیت کنونی : تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بر اساس مقررات سازمانی
. وظایف و اختیارات معلم و سوابق تحولی آن

کردن به عنوان تعهـد  تشریح معلمیچهارم
اجتماعی

تشریح و تبیین معلمی کردن و منطق آن بـر اسـاس واقعیـات و ضـروریات حیـات      
. هاي اجتماعی معلم و تحوالت آن در ایرانت کنونی نقشوضعی: اجتماعی
-دانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می: 2تکلیف 
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.کنند

کــردن در کشــورهاي سـابقه معلمــی پنجم
غربی

.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانتشریح نقش
-شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام میدانشجویان به : 2تکلیف 

.کنند

کــردن در کشــورهاي سـابقه معلمــی ششم
شرقی

.ها و اقدامات و اخالق معلمی و جایگاه اجتماعی معلمانتشریح نقش
-دانشجویان به شناسایی یک فیلم معرف نقش معلم در جامعه اقدام می: 3تکلیف 

.کنند

معلمان در رشـته و  ... اي و اي، اجتماعی، فرهنگی، مشاورههاي مدرسهنقشتشریح منطق معلمی هفتم
از واقعیت تا آرمان: ها در مدارس ایرانچگونگی ایفاي آن نقش

معرفی درس پـروژه پایـانی دوره و تشـریح چگـونگی سـاماندهی      : فعالیت خاص
.هاي کسب شده دوره تحصیلی براي تنظیم آن پروژهتجربه

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       1: معلمان سرآمداستاتید وهشتم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

عمل سه تن از معلمان سـرآمد را در ارتبـاط بـا    دانشجو معلم باید آموزه:4تکلیف 
.را به مدرس ارائه کندمعلمی کردن خود تشریح نماید و گزارش مکتوب 

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       د) گذشته(استاتید و معلمان سرآمد نهم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،     سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل   ) گذشته(اساتید و معلمان سرآمد دهم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       ) گذشته(اساتید و معلمان سرآمد یازدهم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       ) کنونی(اساتید و معلمان سرآمد همدوازد
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       ) کنونی(اساتید و معلمان سرآمد سیزدهم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیشرو

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       ) کنونی(اساتید و معلمان سرآمد چهاردهم
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش
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ــه اي  پانزدهم ــی مقایس ــنجی و بررس نظرس
عمل اساتید و معلمان سرآمد توسـط  

دانشجومعلمان 

سوابق شخصی، تحصیالت، مدت خـدمت، محـل خـدمت، شـرایط کسـب تجربـه،       
.کردنها و الگوهاي عمل، نوآوري، تجربه و دستاوردهاي خاص معلمیروش

اي عمل اساتید و هاي مقایسهبررسیشانزدهم
تادمعلمان سرآمد توسط اس

بررسی عمل معلمی معلمان سرآمد و مقایسه آنان براي تشریح آنچه توفیق آنـان را  
.هاي آن براي معلمان آیندهسبب 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 میآموزشگر در بخشی از درس بر بنیاد گفتارهاي درسی در نوبت
کنـد و  دیگر از درس با شناسایی و دعوت از معلمان سرآمد کنونی، فرصت آشنایی دانشجومعلمان و معلمان سرآمد را فـراهم مـی  

به تشخیص آموزشگر و با اتخاذ تدابیر هدایتی، واگذاري معرفـی معلمـان   . کندیریت میفرصت گفتگوي آنان را ایجاد و آن را مد
دانشجوي این درس موظف است بر اساس برنامه اعالم شـده بـه مطالعـه    . تواند به دانشجومعلمان واگذار شودسرآمد گذشته می

انشجویان حق دارند بـه طـرح پرسـش بپردازنـد و     همچنین، د. 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   براي ارائه دیدگاه

ـ  هایی مطرح حال، در جلسات درس ممکن است پرسشدرعین. سازمان یافته ارائه نظر کنند ه شود که به تشخیص آموزشگر یـا ب
تواند به صورت شفاهی در جلسه بعد یا به صورت کتبی تا پایـان نیمسـال   درخواست 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 
.مقرر درس تجاوز نکنددرصد تکالیف50تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
الزامی نیسـت؛ امـا آموزشـگر تـالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را         1398در این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال -

استفاده از منابع مکتوب منتشر نشده پس از داوري و تایید شوراي گروه آموزشـی بـراي مـدت    . شناسایی و معرفی کند
.رشته بالمانع استمقرر، در همان 

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

و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را براي مشـارکت، تشـویق   معلمان مخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند 
. 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

شیابی یادگیريراهبردهاي ارز. 5
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گیرد که در آن ارزشیابی پایانی در درس فلسفه معلمی در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت می: ارزشیابی پایانی
ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در مباحث کالس دانشجویان یادگیري

. کنندئه میهاي آموزشگر، ارادرس را بر اساس پرسش
آموزشگر در مواردي که . شودارزشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ می: ارزشیابی تکالیف

. دهد تا دانشجویان بر اساس بازخوردهاي او به کار پژوهشی، به اصالح آن اقدام کنندمصلحت بداند، اجازه می
: شودیر محاسبه میسهم هر یک از موارد ارزشیابی به شرح ز

درصد امتیاز 50: ـ پاسخگویی به تکالیف و شرکت فعال در کالس
درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی

: سایر نکات
:مواردي که توجه به آن در این درس مهم است
. 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
.حتما اجرا گردد16و 15ر آن نیمسال الزم است که موضوع جلسات در صورت کاهش تعداد جلسات آموزشی د
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»1ییاستثناکودکانآموزشدرکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات «درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1

برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که زندگی بشر در عصر کنونی به گونه
ضرورت توجه . گردداطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب می

مندي از این بعد سواد لذا آشنایی و بهره. رددهاي رسمی وارد گاطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريبه
آموزان را براي ورود به عرصه زندگی رو معلمان که وظیفه آماده سازي دانشاز این. آموزان امروز وشهروندان فردا استیکی از نیازهاي دانش

هاي خود ت و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشي فناوري اطالعاها و سواد الزم در حوزهدارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگی
آموزان را گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره- هاي یاددهیبهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصت

. ر زندگی آماده کنندآمده بواسطه این فناوري دهاي پیشآموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از فرصت
مشخصات درس

کارگاهی: نوع درس
واحد1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

مهارت هاي هفتگانه: پیشنیاز

1در آموزش کودکان استثنایی کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
-2در آموزش ، ICTدرك -1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی

سازمان بندي و -5هاي فاوا ، مهارت-4پداگوژي ، -3برنامه درسی و ارزشیابی ، 
به شرح جدول زیر 21یادگیري حرفه اي معلم  در سواد فناوري- 6مدیریت  و 

.باشدمی

)تولید دانش(3سطح )تعمیق دانش(2سطح )سواد فناوري(1سطح مالك ها
در ICTدرك 

آموزش
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی، با آگاهی از سیاست
را براي تعدادي راهکار و روش

هاي کالسی رشته حمایت فعالیت
ها، پیشنهاد خود  از این سیاست

.نماید

،  هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را عملیاتی تعدادي راهکار و روشِ

هاي براي تطابق و حمایت  فعالیت
هاي کالسی رشته خود از سیاست

.فوق، پیشنهاد نماید

هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
فهرستی از راهکارها و 

را هاي عملیاتی ماهرانهروش
براي تطابق و حمایت  

هاي کالسی رشته خود فعالیت
یشنهاد هاي فوق، پاز سیاست

.نماید
ابزارهاي پایههاي فاوامهارت

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي آموزشی طراحی شدهفعالیتضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار تعدادي از سخت عملکرد و نحوه کار 

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 21
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، نرم افزارها و نرم افزارهاي پایه
افزارهاي کاربردي تولیدي، 
مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 
ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

هاي کاربردي مدیریت را به برنامه
.نمایش دهدهمتایان خود

سخت افزارها و نرم افزارهاي پایه، 
نرم افزارهاي کاربردي تولیدي، 
مرورگرهاي وب، نرم افزارهاي 
ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 

سه هاي کاربردي مدیریت، برنامه
آموزشی مبتنی بر استفاده از فعالیت

.ها را طراحی نمایدآن

افزارها و مبتنی بر استفاده از نرم
در سخت افزارهاي کاربردي را 
و حضور گروه همتا تشریح نموده

ها،  ي آنازریابانهبا کسب نظرات 
.طراحی خود را اصالح نماید

برنامه درسی و 
ارزشیابی

دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 

سه راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 
براي  تلفیق فاوا در برنامه روش

درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي 
برنامه درسی رشته درسی خود و 

پنج راهبردهاي استاندارد ارزشیابی، 
تلفیق فاوا در برنامه براي روش

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، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت چگونه می
هاي کالسی و ارائه هاي خود بکار 

از این موارد را حداقل سه موردگیرد، 
هاي یادگیري خاص در موقعیت
.پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت چگونه می
هاي کالسی و ارائه هاي خود بکار 

از این موارد را مورد5حداقل گیرد، 
هاي یادگیري خاص در موقعیت
.پیشنهاد نماید

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، 
چه (ی باچه کسانی، چه زمان

تواند فاوا و چگونه می) زمانی نه
را براي فعالیت هاي کالسی و 
ارائه هاي خود بکار گیرد، 

را در فهرستی از این موارد
هاي یادگیري خاص موقعیت

.تهیه نماید
سازمان بندي و 

مدیریت
کالس استاندارد

3سطح 2سطح 1سطح 
را براي یک فعالیتبا استفاده از فاوا 

کالس در قالب یک (کل کالس 
اي سازمان به گونه)گروه بزرگ

آموزان به بندي نماید که همه دانش
طور  عادالنه به تجهیزات فراهم 

.شده دسترسی داشته باشند

را یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونههاي کوچک کالسیگروه

سازمان بندي نماید که همه 
آموزان به طور  عادالنه به دانش
یزات فراهم شده دسترسی تجه

.داشته باشند

را چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي به گونهبه صورت  فردي

سازمان بندي نماید که همه 
آموزان به طور  عادالنه به دانش

تجهیزات فراهم شده دسترسی 
.داشته باشند

یادگیري 
اي معلمحرفه

سواد دیجیتال
3سطح 2سطح 1سطح 
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هاي فناورانه و با استفاده از مهارت
حداقل پنج منبع وبدانش کافی، 

مورد نیاز را براي بدست آوردن 
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و حرفه
.ها تهیه نمایدفهرستی از آن

هاي فناورانه و با استفاده از مهارت
منبع وبحداقل دهدانش 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 و با استفاده از مهارت
منابع وب مورد نیاز دانش کافی، 

را براي بدست آوردن متعددي
موضوعات درسی اضافی و دانش 
پداگوژیکی در جهت یادگیري 

اي خود شناسایی نموده و حرفه
و به ها تهیه نماید فهرستی از آن

.گروه همتا ارائه دهد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2
درك فاوا در آموزش:  1فصل

شایستگی
هاآگاهی از سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
راهکار و هاي ملی، تعدادي با آگاهی از سیاست

هاي کالسی را براي حمایت فعالیتروش
.ها، پیشنهاد نمایدرشته خود  از این سیاست

،  تعدادي راهکار و هاي ملیبا آگاهی از سیاست
را براي تطابق و حمایت  عملیاتیروشِ

هاي هاي کالسی رشته خود از سیاستفعالیت
.فوق، پیشنهاد نماید

فهرستی هاي ملی،  با آگاهی از سیاست
هاي عملیاتی ماهرانهاز راهکارها و روش

هاي را براي تطابق و حمایت  فعالیت
هاي فوق، کالسی رشته خود از سیاست

.پیشنهاد نماید
22هاي ملی نظام آموزشیهاي کالسی مبتنی با فاوا با سیاستهمسوسازي فعالیت

هاي نظام آموزشی در مورد فاوا سیاست
هاي کالسی در رشته درسی مربوطههاي کلیدي فعالیتویژگی
هاي ملی فاوا  هاي کالسی در جهت اجراي سیاستهاي فعالیتچگونگی بکارگیري ویژگی

تکالیف یادگیري و عملکردي 
: دانشجو معلمان

هاي ملی فاوا بحث نمایند در مورد سیاست
هاي کالسی رشته علمی بحث کالسی داشته باشنددر مورد شیوه هاي متداول فعالیت ها و تمرین.
هاي ملی حمایت کند، شناسایی نموده  تهاي کالسی را که بتواند در عمل  از سیاسهاي فعالیتبا جستجو در منابع مکتوب و اینترنتی ویژگی

.ها را در رشته درسی خود ارائه نمایدها را مورد تحلیل قرار دهد و فهرستی از این فعالیتو به صورت دیجیتال در کالس ارائه و آن

هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

مبتنی بر هاي آموزشی طراحی شدهفعالیتضمن اگاهی از عملکرد و نحوه کار سخت از سخت افزارها و عملکرد و نحوه کار تعدادي

.به اسناد باالدستی مراجعه شود22
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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

افزارها و نرم افزارهاي پایه، نرم افزارهاي 
اربردي تولیدي، مرورگرهاي وب، نرم ک

افزارهاي ارتباطی، نرم افزارهاي ارائه و 
سه فعالیتهاي کاربردي مدیریت، برنامه

ها را طراحی مبتنی بر استفاده از آنآموزشی 
.نماید

افزارها و سخت افزارهاي استفاده از نرم
تشریح وه همتا کاربردي را در حضور گر

ها،  ي آنو با کسب نظرات ازریابانهنموده
.طراحی خود را اصالح نماید

افزارهاي رایجافزارها و نرمسخت
تشریح و نمایش ضمن معرفی(افزارهاي متداول معرفی سخت(
  23برداريیادداشتو ) وارد کردن ، ویرایش ، قالب بندي  و چاپ: تشریح و نمایش مانند(معرفی پردازشگر لغات

افزارهاي ارائه و دیگر منابع دیجیتالمعرفی  نرم.
یک بسته نرم افزار ترسیم براي ایجاد یک نمایش ترسیمی ساده توسط (ها افزارهاي گرافیگی و ترسیمی و عملکرد اساسی آنمعرفی نرم

.)مدرس در کالس استفاده گردد
 اینترنت و دنیاي گسترده وبWWW مرورگرها و ،URL و دسترسی به یک وب سایت
ها و کلید واژهاي جستجوي در رشته علمیاز آنموتورهاي جستجو ،کلید واژهاي جستجوي و راهبردهاي استفاده
24ایمیل و مکاتبات الکترونیکی پایدار باز کردن حساب کاربري

25سازهاي برخط و برون خطذخیره

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

ها بحث و هاي دستی را نمایش داده و در مورد آنعملکرد اساسی انواع سخت افزارها از قبیل رایانه، لپ تاپ، پرینتر، اسکنر، و دستگاه
.گفتگو نمایند

وظایف اصلی پردازشگر کلمات در کالس نمایش و توضیح داده شود.
دبرداري نماینوت از موارد مورد نیاز یادداشتبا استفاده از وان.
نمایش چگونگی بکارگیري پردازشگر کلمات درفرآیند آموزش بکار گرفته و نمایش داده شود .
تولید سند متنی با استفاده از پردازشگر کلمات که در آن وظایف پردازشگر لغات را براي تولید یک سند نشان دهد.
 تهیه و در کالس اجرا نمایند و بهبود آن توسط گروه همتا مورد به انتخاب و با استفاده از منابع دیجیتال مربوط به رشته خود یک ارائه

.ارزیابی قرار گیرد
یک نمایش ترسیمی  ایجاد نموده و به اشتراك بگذارند.
با استفاده از یک مرورگر به یک سایت مردمی دسترسی یابند .
 بحث شود و یک نمونه جستجو انجام و نتایج نشان بکارگیري موتور جستجو را نمایش داده ، در مورد کلید واژهاي یک جستجوي ساده

داده شود نمایش داده شود
ها را جستجو نمایند و در مورد راهبردهاي انتخاب  کلید واژگان مورد با استفاده از کلید واژگان رشته خود براي موضوع مورد نظر  وب سایت

23 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 صندوق٢٤

ذخیره ... ایجاد گروه، مسدود کردن اپسم یا ایمیل هاي ناخواسته وتعیین قلم و اندازه، راست، میان و چپ چین نمودن، امضاء، ایجاد زمینه، الصاق فایل،
.هاي صندوق پست الکترونیکها و الصاقیات در پوشهنامه

25 Online and Offline
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استفاده با گروه بحث نمایند 
بردي ایمیل نمایش داده و یک حساب کاربري ایمیل ایجاد و تعدادي پیغام هاي ایمیلی را به چگونگی ایجاد و بکارگیري حساب کار

.همتایان خود در کالس ارسال نمایند
سند متنی ایجاد شده در فعالیت قبلی را به صورت برخط و برون خط در ذخیره سازهاي مربوطه ذخیره نماید.

آموزشیهايعاملافزارهاي و سیستمسخت افزارها، نرم
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
27)در صورت وجود در رشته مورد نظر معرفی گردد(آموزشی 26معرفی چند نمونه سیستم عامل متن باز

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي آن در کالس بحث نمایندکار با سخت افزارهاي آموزشی و سخت افزارهاي خاص رشته را نمایش دهند و در مورد قابلیت .
ا شناسایی و به کالس معرفی نماینداز طریق جستجو در اینترنت سخت افزارهاي آموزشی جدیدي ر.
هاي متنوعی از  نرم افزارهاي آموزش، تمرین و تکلیف در رشته مربوطه را شناسایی و در کالس معرفی و نحوه کار را نمایش دهندبسته.
س بحث شودتوضیح و بحث کالسی در مورد چگونگی  کاربرد نرم افزارها براي یک موضوع خاص دانشی توضیح داده شده و در کال.
هاي نرم افزاري رشته  و تشریح چگونگی  استفاده  در  جهت کسب دانش در رشته و موضوع خاص مورد  تجزیه و تحلیل قرار گیرند بسته

.و مورد قضاوت قرار گیرند
شودهاي آن نمایش داده یک نمونه سیستم عامل آموزشی متنایب با رشته درس خود را در کالس معرفی، نصب و ویژگی.

افزارهاي آموزشی در برنامه درسیکاربرد نرم
ها مطابق با ارزیابی صحت و قرار گیري آن(هاي نرم افزاري آموزشی و منابع مبتنی بر فاوا در برنامه درسی رشته، تعیین جایگاه بسته

) آموزاني دانشاستانداردهاي برنامه درسی و تطابق با نیازهاي خاص و ویژه
ي و یادگیريتکالیف عملکرد

:دانشجو معلمان 
ها، نرم افزارهاي مناسب براي تهیه ها و کاتالوگبا جستجو در وب سایتLO28هاي  رشته خود را شناسایی نموده
در مورد انطباق استانداردهاي برنامه درسی با نرم افزارهاي آموزشی رشته مورد نظر بحث نمایند.
افزاري از نظر صحت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرندبسته هاي نرم.
هاي آموزش الکترونیکی در برنامه درسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهندافزارها و بستهچگونگی ورود نرم.
افزارهاي آموزشی ارائه دهندمعیارهاي مناسبی براي تجزیه و تحلیل و ارزیابی نرم.

درسی و ارزشیابیبرنامه : 3فصل 
شایستگی

26 Open source

، Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids ،Uberstudent: ابتدایی به عنوان نمونه در آموزش ٢٧

Edu-OpenSuse ،Edu-Guadalinux ،Fedora Education Spin ،Edu-Debian ،Ubermix ،Sugar  ،

DoudouLinux

28 Learning Object
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دانش پایه
3سطح 2سطح 1سطح 

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

در براي  تلفیق فاواحداقل سه روشارزشیابی، 
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه درسی 
 رشته درسی خود و راهبردهاي استاندارد

در برنامه براي  تلفیق فاواپنج روشارزشیابی، 
درسی رشته خود را ارائه نماید

با آگاهی در مورد استانداردهاي برنامه 
درسی رشته درسی خود و راهبردهاي 

هاي ها و راهروشاستاندارد ارزشیابی، 
در گوناگون و متنوعی براي  تلفیق فاوا
برنامه درسی رشته خود را ارائه نماید

هاي کاربردي با استانداردهاي برنامه درسی رشته مربوطهافزارها و برنامهمتناسب سازي نرم
هاي درسی رشته علمی مربوطه استانداردهاي برنامه
هاي کاربرديحمایت استانداردها توسط برنامه(ي آن رشته هاي کاربردي ویژهافزاري و برنامهنرمهاي چگونگی تطابق استانداردها با بسته(
در برنامه درسی رشته مربوطه) هاي کاربردينرم افزارها و برنامه(هاي تلفیق فاوا راهبردها و روش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

افزاري ویژه رشته درسی خود را انتخاب نموده و استانداردهاي برنامه درسی رشته علمی را که با این بسته نرمهاي نرم افزاري تعداي از بسته
مطابقت دارد، را شناسایی نموده

افزاري متفاوت در برنامه درسی مربوطه ارائه دهدهاي نرمراهبردهایی را براي تلفیق بسته.
 هاي کاربردي در کالس بحث نماینداستانداردها توسط برنامهدر مورد چگونگی و معیارهاي حمایت این.

29پداگوژي: 4فصل 

شایستگی
تلفیق فناوري

3سطح 2سطح 1سطح 
با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 

تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 
براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 

از این موارد را در حداقل سه مورد، بکار گیرد
.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص موقعیت

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه کسانی، چه 
تواند فاوا را و چگونه می) چه زمانی نه(زمانی 

براي فعالیت هاي کالسی و ارائه هاي خود 
از این موارد را در مورد5حداقل بکار گیرد، 

.پیشنهاد نمایدهاي یادگیري خاص عیتموق

با آگاهی در مورد اینکه  کجا، باچه 
و ) چه زمانی نه(کسانی، چه زمانی 

تواند فاوا را براي فعالیت هاي چگونه می
کالسی و ارائه هاي خود بکار گیرد، 

هاي موقعیترا در فهرستی از این موارد
.تهیه نمایدیادگیري خاص

فاوا در آموزش 
مروري بر رویکردهاي یادگیري چهره به چهره، برخط و ترکیبی و موارد کاربرد در رشته درسی
30یادگیري در رشته درسی-فاوا و بهبود و تکمیل راهبردهاي یاددهی

براي توسعه و بهبود یادگیري دانش موضوع درسی(هاي فاوا با طرح درس سازي فعالیتمتناسب(
 پشتیبانی از آموزش با نرم افزارهاي ارائه و منابع دیجیتال

تکالیف عملکردي و یادگیري

٢٩ -
٣٠

..
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:دانشجو معلمان
هاي رویکردهاي یادگیري چهره به چهره و برخط در کالس بحث شود و نتایج بدست آمده با رویکرد ترکیبی در مورد مزایا و محدودیت

.مقایسه گردد
نماید، طراحی نموده و هاي درس را تکمیل میکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات فرآیند تدریس در کالسهایک نمونه فعالیت که در آن

.در کالس درس اجرا  نموده و توسط گروه همتایان ارزیابی گردد
 درس برخط، یک نمونه طرح درس ترکیبی که نرم افزارهاي آموزشی، تمرین و تکلیف در آن جاي داده  شده باشد و یک نمونه طرح

.طراحی گردد و موارد کاربرد هر کدام در کالس توضیح داده شود
هاي مربوطه را بین گروه همتایان به اشتراك گذاشته و پیشنهادات ارائه شده جهت بهبودآن طراحی را دریافت و اعمال نمایندطرح درس.
ائه دهندطرح درس بهبود یافته با استفاده از نرم افزارهاي ارائه را در کالس ار.
چگونگی بکارگیري نرم افزارهاي ارائه و سایر رسانه هاي دیجیتال در پشتیبانی از روش سخنرانی نمایش دهند.
هاي یادگیري خاص تهیه نمایندهاي آموزشی تقویت شده با فاوا را براي موقعیتهاي متنوعی از ارائهنمونه.

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل 
شایستگی

استانداردکالس 
3سطح 2سطح 1سطح 

را براي کل یک فعالیتبا استفاده از فاوا 
به )کالس در قالب یک گروه بزرگ(کالس 

اي سازمان بندي نماید که همه گونه
آموزان به طور  عادالنه به تجهیزات و دانش

.امکانات فراهم شده، دسترسی داشته باشند

هاي را براي گروهیک فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي نماید به گونهکوچک کالسی 
آموزان به طور  عادالنه به که همه دانش

تجهیزات و امکانات فراهم شده، دسترسی 
.داشته باشند

هاي را به چندین فعالیتبا استفاده از فاوا 
اي سازمان بندي به گونهصورت فردي 

ه طور  عادالنه آموزان بنماید که همه دانش
به تجهیزات و امکانات فراهم شده، 

.دسترسی داشته باشند
مدیریت فاوا در کالس درس

هاي کالسی متناسب با براي تکمیل آموزش(هاي مختلف آزمایشگاه رایانه هاي مدوام یادگیري و روشتلفیق آزمایشگاه رایانه در فعالیت
)رشته درسی

 هاي کوچک دانش آموزي در کالس درس بدون ایجاد اختالل در سایر به صورت فردي و یا گروه(چگونگی مدیریت منابع مکمل فاوا
) هاي کالسیفعالیت

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

توانند براي تکمیل آموزش کالسی مورد میکه ) اي از لپ تاپ هاي کالسییا مجموعه( هاي مختلف آزمایشگاه رایانه نمونه هایی از روش
ي آزمایشگاه رایانه است را هاهایی که شامل استفاده از فعالیتها بحث نماید و طرح درساستفاده قرار گیرند، طراحی نموده و در مورد آن

.طراحی نمایند
دو نفري یا گروهی براي تکمیل فرآیند آموزش توانند به صورت فرديهاي متنوع که منابع فاواي محدود کالسی میهایی از روشمثال ،

هایی را  که شامل استفاده از فاوا براي تکمیل فرآیند آموزش کالسی مورد استفاده قرار گیرند را ارائه و در مورد آن بحث نماید و طرح درس
.است، طراحی و تهیه نمایند

سازمان بندي تجهیزات در کالس درس
 هاي کوچک و یا فردي، دو نفره ، گروه(هاي گوناگون براي بکارگیري فناوري)  مناسب و نامناسب(اجتماعیبررسی قرارگیري و چینش

)آموزانبزرگ متناسب با رشته و سن دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان
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آموزان  براي کاربردهاي آموزشی تناسب دانشهاي مهاي نرم افزاري و سخت افزاري گوناگون را شناسایی نموده و در مورد چینشفناوري
.در رشته بحث نمایند) هاي بزرگفردي، دو نفره ، گروه هاي کوچک و گروه(

اي معلمیادگیري حرفه:  6فصل
شایستگی

سواد دیجیتال
3سطح 2سطح 1سطح 

هاي فناورانه و دانش کافی، با استفاده از مهارت
مورد نیاز را براي بدست حداقل پنج منبع وب

آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش 
اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه

.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
مورد نیاز را براي حداقل ده منبع وب کافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و دانش
اي خود پداگوژیکی در جهت یادگیري حرفه

.ها تهیه نمایدشناسایی نموده و فهرستی از آن

هاي فناورانه و دانش با استفاده از مهارت
را براي منابع وب مورد نیاز متعدديکافی، 

بدست آوردن موضوعات درسی اضافی و 
دانش پداگوژیکی در جهت یادگیري 

ستی از اي خود شناسایی نموده و فهرحرفه
.به گروه همتا ارائه دهدها تهیه نماید و آن

توسعه دانش موضوعی و پداگوژي با استفاده از منابع فاوا
بیان چند نمونه اقدام پژوهی یا مقاله و تجربه در (هایی در این مورد اي با استفاده از منابع فاوا و ارائه مثالوري حرفهچگونگی افزایش بهره

)این مورد
 هایی در این مورد مانند موضوعات دانشی جدید و تحوالت جدید در ارائه مثال(منبعی براي کسب دانش موضوعی و دانش پداگوژي فاوا

)دانش پداگوژي
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
ود تهیه نمایندشها میفهرستی از وظایف و کارهاي مختلف معلمی که منابع فاوا موجب افزایش راندمان باالتر آن
ها هاي دستی و قابل حمل  و نرم افزارهایی مانند پردازشگر لغات، بالگچند نمونه از وظایف کالسی که استفاده از رایانه، لپ تاپ و دستگاه

.گردد نمایش دهندها میها و سایر ابزارهاي ارتباطی کمک به افزایش کارایی آنو ویکی
ها براي افزایش دانش موضوعات درسی و دانش پداگوژي استفاده نمایند بحث نمایندتوانند از آندر مورد منابع گوناگون فاوا که می .
اي شخصی خود را شناسایی و تعیین نمایند و طرحی براي استفاده از ابزارهاي متنوع فاوا براي نیل به اهداف خود اهداف یادگیري حرفه

.و طرح را در کالس به همتایان خود ارائه دهد) هاي ارتباطیمانند مرورگرهاي وب، فناوري(ایجاد نمایند
ي معلمیمسائل امنیتی در بکارگیري فاوا و حرفه

انجمن هاي ارتباطی، مسائل حفظ حریم خصوصی و دزدي 31هاي سابیريزورگویی: شناسایی و مدیریت مسائل امنیتی اینترنت شامل ،
شهروندي دیجیتال؛ . حقوق مالکیت معنوي، کپی رایت، محتواهاي نامناسب. س ها، کالهبرداري،  اسپم، کوکی ها،  پاپ آپاطالعات، ویرو

افزارها و مسائل مربوط به رمز عبور، به روز رسانی نرم. محرمانه بودن اطالعات شخصی. الزامات قانونی. اخالق. قوانین و مقررات ایمیل
هاعاملتمهاي کاربردي و سیسبرنامه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هایی در مورد هر یک از موارد باال تهیه و در کالس ارائه و به بحث بگذارندگزارش
هایی براي شناسایی، مدیریت و مقابله با مسائل امنیتی را معرفی و بکارگیري یکی از  این راهبردها را به صورت عملی راهبردها و روش

.نمایش دهند

31 cyber bullying مانند  Ransom waresǚ
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ي معلمیمسائل اخالقی و قانونی در بکارگیري فاوا و حرفه
 آشنایی با مسائل قانونی در دسترسی و استفاده از اطالعات
علمی، قانون مالکیت معنوي و فکري، و قانون سرقت(گیري از منابع فاوا عیارهاي اخالقی در بهرهمروري بر مCopy Right(

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

اي در کالس ارائه گرددبا جستجو در اینترنت،  شواهدي در مورد پیامدهاي عدم رعایت قوانین رایانه.
 آموزان بحث شودعدم رعایت اخالق در استفاده از منابع فاوا توسط معلم بر دانش/منفی ومثبت رعایت در مورد پیامدهاي

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
مباحثههاي هدایت شده و ها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
و................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
 رسانه آموزشی مورد نظر مدرسامکانات الزم براي تهیه
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطیره کنندهانواع ذخ
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
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تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu32x, Deaf Apps33 (for chat) را
.هاد نمودپیشن

 نرم افزارهاي
Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

امکانات الزم براي راه اندازي شبکه شامل:
Cross cable, Wi-Fi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall

 ها مجهز بهدر مورد لپ تاپ(رایانه و یا لپ تاپ 2حداقلBluetooth (براي هر گروه
فیلم و کلیپ هاي نمونه در زمینه کاربرد سخت افزار هاي آموزشی
افزارهابروشورهاي معرفی سخت
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
ت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتالسخ
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی. 4
.آموزش و پرورش، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در )1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین .1
مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور) 1390(آبادي، خدیجه علی.2
.مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، آییژ) 1390(محمدي داود، احدیان، محمد، رمضانی، عمران .3

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. یابی انجام خواهد شددر ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزش

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارت
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میدر هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتگیرد که آموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی پروژه پایانی اختصاص یابد که

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6

شبکه
شبکه و شبکه سازي 

تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه

32 http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
33 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در (
)گوگل پلی
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هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
Wi-Fi, Bluetooth, cableبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک 

هاي اجتماعی شبکه

آموزيسیستم عامل هاي دانش
.اندبه عنوان نمونه موارد زیر با هایپر لینک مربوطه آورده شده

:به عنوان نمونه در آموزش ابتدایی 
Edubuntu  ،UKnow4Kids ،OLPC  ،Qimo 4 Kids ،Uberstudent ،OpenSuse-Edu ،Guadalinux-Edu ،Fedora

Education Spin ،Debian-Edu ،Ubermix ،Sugar  ،DoudouLinux



۳۰۸

»2ان استثنایی در آموزش کودککاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات «درس  سرفصل

معرفی درس و منطق آن.1
اي با فناوري اطالعات و ارتباطات عجین شده است، که برخورداري از ابعاد گوناگونی از سواد از جمله سواد زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

ضرورت توجه . گردددر زندگی محسوب میاطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سواد اینترنتی، یک ضرورت 
مندي از این بعد سواد لذا آشنایی و بهره. هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريبه

آموزان را براي ورود به عرصه زندگی رو معلمان که وظیفه آماده سازي دانشاز این. آموزان امروز وشهروندان فردا استیکی از نیازهاي دانش
هاي خود ي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشها و سواد الزم در حوزهدارند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگی

آموزان را ود کارآیی آموزش ، دانشگیري از افزایش و بهبیادگیري عالوه بر بهره- هاي یاددهیبهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصت
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشآموزش دهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از فرصت

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد کارگاهی1: تعداد واحد
48هر واحد : زمان درس

فناوري کاربرد : پیشنیاز
1ت اطالعات و ارتباطا

2در آموزش کودکان استثنایی کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات : نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه درسی - 2در آموزش ، ICTدرك - 1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی
یادگیري -6سازمان بندي و مدیریت  و - ICT ،5-4پداگوژي ، - 3و ارزشیابی ، 

.باشدبه شرح جدول زیر می34اي معلم  در سواد فناوريحرفه

)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 بر (هایی کالسیفعالیت

.را طراحی نماید) فاوا

هاي با داشتن دانش عمیق از سیاست
ملی و اولویت هاي اجتماعی، درجهت 

3حداقل ها، حمایت از این سیاست
هایی کالسی یتنمونه فعال

را طراحی و ) مبتنی بر فاوا(
سپس با توجه ارزیابی گروه 
همتا  و خود طراحی مورد نظر 

.را مورد اصالح قرار دهد

با داشتن دانش عمیق از 
هاي ملی و اولویت هاي سیاست

اجتماعی، درجهت حمایت از این 
چندین فعالیت ها، سیاست

را ) مبتنی بر فاوا(کالسی 
و پیاده طراحی، اصالح، 

.سازي نماید

هاي مهارت
فاوا

ابزارهاي پیچیده

کارآتر و موثرتراستفاده از فاوا  براي یادگیري: سواد فناوري 34
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3سطح 2سطح 1سطح 
ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 

هاي کاربردي ویژه  موضوع برنامه
مسئله یک موقعیتدرسی خود، 

محور  را طراحی نمایند که در آن 
ي فاوا از ي منعطفانهبا استفاده

آموزان جمله منابع شبکه به دانش 
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 و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع برنامه

هاي یک موقعیتدرسی خود، 
مسئله محور و یک موقعیت 

مایند که را طراحی نپروژه محور
ي ها با استفادهبتوانند در آن

از جمله منابع شبکه (ي فاوا منعطفانه
در جهت کمک به همکاري 

آموزان، دسترسی به اطالعات و دانش
برقراري ارتباط با کارشناسان خارج از 
مدرسه براي تجزیه و تحلیل مسائل 

هاي فردي و پروژه)  انتخاب شده
سازيآموزي را پیادهگروهی دانش
.ها نظارت نمایدنموده و بر  آن

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع برنامه

هاي متنوع موقعیتدرسی خود، 
را طراحی مسئله و پروژه محوري

ي ها با استفادهنمایند که بتوانند در آن
از جمله منابع شبکه (ي فاوا منعطفانه

در جهت کمک به همکاري 
آموزان، دسترسی به اطالعات و دانش

برقراري ارتباط با کارشناسان خارج از 
مدرسه براي تجزیه و تحلیل مسائل 

هاي فردي و پروژه) انتخاب شده
سازي نموده آموزي پیادهگروهی دانش

.ها نظارت نمایدو بر  آن

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق در 
مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ي آن در بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده از موقعیت

یک مسئله پیچیدهفاوا، حداقل 
آموزان در رشته درسی براي دانش

هاي ارائه راه حلطراحی نماید و 
آموزان را شده توسط دانش

ورد در پاسخ به این مسئله م
.ارزیابی قرار دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در 
مورد موضوع رشته خود و توانایی 

ي آن در بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده از موقعیت

رشته دریک مسئله پیچیدهفاوا،  
اي گونهآموزان را بهدرسی براي دانش

) هاي(راه حل طراحی نماید که 
مسائل، درك ارائه شده براي 

آموزان از مسئله را مورد دانش
.گیري قرار دهداندازه

ضمن برخورداري از دانش عمیق 
در مورد موضوع رشته خود و 

ي آن توانایی بکارگیري منعطفانه
هاي گوناگون، با استفاده در موقعیت
در اي مسائل پیچیدهاز فاوا،  

آموزان رشته درسی را براي دانش
راه اي طراحی نماید که گونهبه

هاي ارائه شده براي حل
آموزان از مسائل، درك دانش

گیري مسائل را مورد اندازه
.قرار دهد

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 در نماید 

آموزش (دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی و پروژه) آموز محوردانش

ي مبتنی بر فاوا را تعریف و دانش آموز
ضمن اصالح طراحی نموده و 

سازي طرح خود، مراحل پیاده

چندین تکلیف مسئله محور
ي و پروژه) آموز محورآموزش دانش(

گروهی دانش آموزي مبتنی بر فاوا را 
مراحل تعریف و طراحی نماید و 

سازي و و ارائه راه طراحی، پیاده
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گروه همتا با استفاده از 
ها، نظرات ارزیابانه آن

طراحی خود را مورد اصالح 
.قرار دهد

آموزان در ط دانشها توسحل.طرح را تشریح نماید
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 طراحی 

به تلفیق نمایدکه در آن قادر 
آموز محورهاي دانشفعالیت

و بکارگیري منعطفانه  فناوري براي 
.باشدحمایت از این فعالیت

انعطاف یک محیط یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 

تلفیق نمایدکه در آن قادر به 
و آموز محورهاي دانشفعالیت

بکارگیري منعطفانه  فناوري براي 
و همکاري حمایت از این فعالیت

.باشدگروهی

انعطاف محیط هاي یادگیري
پذیري را در کالس درس خلق 
نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و هاي دانشفعالیت
بکارگیري منعطفانه  فناوري 

ها و براي حمایت از این فعالیت
.باشدهمکاري گروهی 

یادگیري 
اي حرفه
معلم

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

با استفاده از مهارت و دانش الزم  
در راستاي یک پروژه پیچیده

اي را طراحی نماید حرفهیادگیري
ها  همکاري با سایر که در آن

معلمان، و استفاده از شبکه ها براي 
دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

.شده باشد

زم  با استفاده از مهارت و دانش ال
را در راستاي دو پروژه پیچیده

اي  ایجاد و مدیریت حرفهیادگیري
ها  همکاري با سایر نماید که در آن

معلمان، و استفاده از شبکه ها براي 
دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

.شده باشد

ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
را در ايهپروژه هاي پیچید

اي  ایجاد و حرفهراستاي یادگیري
ها  همکاري مدیریت نماید که در آن

با سایر معلمان، و استفاده از شبکه ها 
براي دستیابی به اطالعات همکاران و 
کارشناسان خارج مدنظر قرار گرفته 

.شده باشد

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت.2

2رشته علمی کاربرد فاوا در 
در ك فاوا در آموزش :  1فصل

شایستگی
هادرك سیاست

3سطح 2سطح 1سطح 
هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست

اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از 
هایی نمونه فعالیت3حداقل ها، این سیاست

.را طراحی نماید) مبتنی بر فاوا(کالسی

هاي ملی و با داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از این 

هایی کالسی نمونه فعالیت3حداقل ها، سیاست
را طراحی و سپس با توجه ) مبتنی بر فاوا(

ی و هاي ملبا داشتن دانش عمیق از سیاست
اولویت هاي اجتماعی، درجهت حمایت از این 

مبتنی بر (چندین فعالیت کالسی ها، سیاست
.را طراحی، اصالح، و پیاده سازي نماید) فاوا
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ارزیابی گروه همتا  و خود طراحی مورد نظر را 
.مورد اصالح قرار دهد

ي فاوا در تدریسهاي آموزشی در بارهدرك سیاست
هاي مبتنی بر فاوا فرصت ها و موانع  در اجراي فعالیت
هاي کالسی رشته درسی مبتنی بر  فاوا در مدرسه هایی از مسائل واقعی به هنگام پیاده سازي فعالیتمعرفی نمونه
هاي مختلف براي اجراي اهداف سیاست هاي فاواتجزیه و تحلیل مزایا و معایب روش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي متفاوت کار معلمان فاوا را تجزیه و تحلیل نموده و تاثیرات بالقوه آن را بر یادگیرنده و جنبههاي یک نمونه از اسناد مربوط به سیاست
تعیین کنند

 در مورد اصول بکارگیري فاوا در آموزش و پرورش توضیح داده و این اصول را مورد و تجزیه و تحلیل قرار دهند
شنهاداتی ارائه گردددر مورد چگونگی جاي دادن این اصول در فرآیند آموزش پی
گردد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در مورد چگونگی اداره و نظارت بر مسائل راهکارهایی ارائه مسائلی که با اجراي این اصول ایجاد می

.دهند

هاي فاوامهارت: 2فصل
شایستگی

ابزارهاي پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و 
هاي کاربردي ویژه  موضوع درسی برنامه
مسئله محور  را طراحی یک موقعیتخود، 

ي فاوا ي منعطفانهنمایند که در آن با استفاده
از جمله منابع شبکه به دانش آموزان در 
جهت دسترسی به اطالعات و برقراري 

راي ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه ب
تجزیه و تحلیل مسئله انتخاب شده کمک 

.نماید

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
یک کاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

هاي مسئله محور و یک موقعیت پروژه موقعیت
ها با را طراحی نمایند که بتوانند در آنمحور

از جمله منابع شبکه (ي فاوا ي منعطفانهاستفاده
آموزان، در جهت کمک به همکاري دانش

دسترسی به اطالعات و برقراري ارتباط با 
کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه و 

هاي فردي و پروژه)  تحلیل مسائل انتخاب شده
سازي نموده و بر  پیادهآموزي راگروهی دانش

.ها نظارت نمایدآن

هاي ضمن آگاهی در مورد انواع ابزارها و برنامه
هاي موقعیتکاربردي ویژه  موضوع درسی خود، 

را طراحی نمایند متنوع مسئله و پروژه محوري
ي فاوا ي منعطفانهها با استفادهکه بتوانند در آن

مکاري از جمله منابع شبکه در جهت کمک به ه(
آموزان، دسترسی به اطالعات و برقراري دانش

ارتباط با کارشناسان خارج از مدرسه براي تجزیه 
هاي فردي و پروژه) و تحلیل مسائل انتخاب شده

ها سازي نموده و بر  آنآموزي پیادهگروهی دانش
.نظارت نماید

آموزاندانشکاربرد  فاوا در طراحی و مدیریت یادگیري مشارکتی و پروژه محور
هاي نرم افزاري متن باز متناسب با رشته خود و نرم افزارهاي تولید محتوامعرفی بسته
 هاي مسئله محور و پروژه محور در رشته علمیمورد  استفاده در یادگیري) صحت مطالب و سودمندي منابع وب(ویژگی منابع وب.
هاي آموزشی آشنایی با انواع وب)I ،IIهر کدام ) هايمزایا و محدودیت(هاي ویژگیو) و معنایی
هاي مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وبطراحی فعالیت
یا ابزار هاي خاص برخط  35طراحی مواد آموزشی با استفاده از محیط نوشتاري
اگون دانش آموزي هاي گونمعرفی شبکه یا نرم افزار مناسب براي مدیریت، نظارت، اریابی پیشرفت پروژه

35 authoring environment مجموعه ابزارهایی براي تولید محتواي دیجیتال یا ساخت نرم افزار



۳۱۲

آموزانآموزان، همتایان، والدین و جوامع بزرگتر در جهت پرورش یادگیري دانشنقش فاوا در ارتباط و همکاري با دانش.
آموزان داخل و خارج از کالس درسشبکه و پشتیبانی از همکاري دانش
هاي مشتركافراد و منابع براي پروژهاي داده بر خط و ایمیل منابعی براي یافتن موتورهاي جستجو، پایگاه

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

هاي نرم افزاري آموزشی را به طور عملی نمایش دهند و چگونگی استفاده از این بسته هاي متنوع  نرم افزاري را در جستجو در مورد بسته
. یک موضوع خاص در رشته خود در کالس نشان دهند

هاي هر کدام از منابع آموزشی در مورد ویژگیI ،IIهاي تعاملی و مشارکتی بحث ها براي طراحی فعالیتهاي آنو معنایی مزایا و مدودیت
.و گفتگو نمایند

رائه و با یک یا چند فعالیت آموزشی مسئله محور و پروژه محور  مبتنی بر یکی از انواع وب را طراحی نمایند و طراحی خود را در کالس ا
.استفاده از نظرات ارزیابانه آن طراحی را اصالح نمایند

ها و کاتالوگ ها نرم افزارهاي مناسب براي یادگیري مسئله محور و پروژه محور در موضوع  زمینه تخصصی خود را جستجو در وب  سایت
اي موثر بودن در جهت اهداف خاص آموزشی قصد شده هاي خود برمعیارهاي و دستورالعمل هاي ارزیابی را توسعه داده و انتخاب. نماید

.توجیه نماید
به صورت گروهی دانشجویان یک واحد مطالعه  در رشته مربوطه را به . طرز استفاده از محیط نوشتاري یا ابزارهاي آن را به نمایش در آورد

.صورت بر خط طراحی نمایند
آموزي را به نمایش درآورد  و داده هاي پروژه ي  مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه دانشاي پروژه براچگونگی استفاده از نرم افزارهاي شبکه

.  آموزان را در آن وارد کنندکارهاي دانش
دانشجویان در . آموزان بحث شودهاي ارتباطی و همکاري بر خط توسط معلم براي پشتیبانی از یادگیري دانشدر مورد استفاده از محیط

هایی از تعامالت برخط خود را یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را در آن به اشتراك بگذارد و نمونهمحیط هاي مذکور
.نمایش دهد

کند آموزان را در انجام پروژه هاي مشترك کاري و یادگیري پشتیبانی میهاي  ارتباطی و همکاري برخط که دانشدر مورد مزایاي محیط
لمان یک الگ را براي خود تهیه نموده، ونتایج چاپی خود را به اشتراك گذاشته و  تعامالت برخط دانش آموزان را نمایش مع. بحث نمایند

.دهند
هاي مشترك بحث نمایند،  هاي داده برخط و ایمیل براي یافتن افراد و منابع براي پروژهدر مورد استفاده از موتورهاي جستجو، پایگاه

راستاي پروژه رشته خود هدایت نمایند، در پروژه مشترك بر خط شرکت و تعامل نمایند، تجربیات خود را در آن جا جستجوهاي خود را در
.ها بحث نمایندها را با افراد دیگر به اشتراك گذاشته و در مورد آنمنعکس نمایند و آن

برنامه درسی و ارزشیابی:  3فصل
شایستگی

کاربرد دانش
3سطح 2سطح 1سطح 

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در یک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا، حداقل 

آموزان طراحی نماید رشته درسی براي دانش
آموزان هاي ارائه شده توسط دانشراه حلو 

مورد ارزیابی قرار را در پاسخ به این مسئله
.دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
رشته دریک مسئله پیچیدهاستفاده از فاوا،  
اي طراحی گونهآموزان را بهدرسی براي دانش

ي مسائل، ارائه شده برا) هاي(راه حل نماید که 
گیري آموزان از مسئله را مورد اندازهدرك دانش

.قرار دهد

ضمن برخورداري از دانش عمیق در مورد 
موضوع رشته خود و توانایی بکارگیري 

هاي گوناگون، با ي آن در موقعیتمنعطفانه
در رشته اي مسائل پیچیدهاستفاده از فاوا،  

اي گونهآموزان بهدرسی را براي دانش
هاي ارائه شده براي راه حلحی نماید که طرا

آموزان از مسائل را مورد مسائل، درك دانش
.گیري قرار دهداندازه
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درسی و ارزشیابی از طریق فاوادستیابی به اهداف برنامه
هاي کلیدي رشته درسی نقش فاوا در معرفی مفاهیم و فرآیند
افزاري در رشته درسی هاي نرمبستهعملکرد و اهداف بکارگیري
هاي داخل و خارج از کالس هاي مربوطه در محیطهاي کلیدي با بکارگیري بستهآموزان از مفاهیم و فرآیندچگونگی افزایش درك دانش

)هاي یادگیريفاوا در نظریه(
آموزان از مفاهیم و فرآیندهاي کلید برنامه درسییابی درك دانشهاي مبتنی بر فاوا در ارزشیابی براي ارزدستورالعمل

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان

فاوا باید منجر به درك . (توانند بوسیله فاوا آموزش داده شوند انتخاب شوددر بخشی از برنامه درسی داده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می
)عمیقتر از مفاهیم گردد

 توانند با فاوا آموزش داده شوند، شناسایی نمایندداده شده، مفاهیم و فرآیندهایی که می) متناسب با رشته(متن آموزشی براي.
هاي نرم افزاري رشته درسی خود را شناسایی و در کالس به نمایش در آورندتعداد متنوعی از بسته.
 طریق فاوا،  با یک کارشناس به صورت برخط در کالس تعامل و گفتگو ترتیب دهنددر مورد دستیابی به اهداف برنامه درسی و ارزشیابی از.
هاي مرتبط با رشته خود بازدید برخط در کالس ترتیب دهنداز موزه .
کلیدي آموزان از مفاهیم توانند درك دانشها میبرنامه هاي شبیه ساز مبتنی بر وب را در کالس اجرا و در خصوص اینکه چگونه این برنامه

.ها در حل مسائل پیچیده توسعه دهند، بحث و گفتگو نمایندموضوعات درسی و کاربرد آن
هاي یادگیري، یک مقاله علمی و پژوهشی شناسایی و در مورد آن در کالس از طریق جستجو در اینترنت در مورد فاوا در یکی از نظریه

.بحث و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
اري ویژه موضوعات درسی رشته خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و توضیح دهند که چگونه این بسته ها مفاهیم و افزهاي نرمبسته

.کنندحل مسائل پیچیده در محیط یادگیرنده محور را حمایت می
هاي استفاده از محصوالت فاوا در برنامه درسیدستورالعمل

هاي دانشی و عملکردي معلمان در استفاده از محصوالت فاوا براي افزایش درك دانش آموزان از مفاهیم، مهارت ها و دستورالعمل
. فرآیندهاي موضوع کلیدي درسی

تکالیف عملکردي و یادگیري
: دانشجو معلمان

ي سن و موضوع درسی ویژگی محصوالت فاوا ویژههاي مختلف آموزش و کیفیت  و آموزان در سالهاي واکنش دانشدر مورد ویژگی
.خاص بحث شود

دهند، ارائه دهندها را توسعه و بهبود میها تبعیت می کنند و آنهایی که از این ویژگیدستورالعمل.
ها ارائه گرددهاي  ارائه شده در کالس ارزیابی شده و پیشنهاداتی براي بهبود آندستورالعمل.

 هاي مبتنی بر فاوا  طراحی کنندداده شده، دستورالعمل) متناسب با رشته(اهداف ارزشیابی براي متن آموزشی و.
هاي العملی براي ارائه گزارشبه عنوان نمونه دستور.  (هایی را تهیه نموده و در فرآیند آموزش بکار گیرندبراي محصوالت فاوا دستورالعمل

)آموزي از نتایح آزمایش شیمیدانش
مبتنی بر فاواارزشیابی 

 هاي مربوطهو  بررسی دیدگاه) بر خط و برون خط(ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي ارزشیابی هاي مبتنی بر فاواویژگی
معرفی ابزارهاي ارزشیابی مبتنی بر فاوا
هاي مبتنی بر فاواراهبردهاي طراحی آزمون

تکالیف عملکردي و یادگیري
دانشجومعلمان
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هاي از جمله مهارت( هاي سطوح باالتر ابزارهاي ارزشیابی فاواي در اختیار قرار داده شده، را ازمنظر این که کدامیک براي ارزیابی مهارت
. و درك بنیادي از مفاهیم کلیدي مناسب هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد..)حل مسئله، تفکر انتقادي، و 

داده شده، یک ابزار مناسب را شناسایی نمایند) متناسب با رشته(ت ارزشیابی براي متن آموزشی و اهداف مهار.
براي موضوعی در برنامه درسی دستورالعمل هاي مبتنی بر فاوا براي ارزشیابی را طراحی نماید که در آن درك دانش آموزان از مفاهیم و - 

.فرآیندهاي کلیدي برنامه درسی مورد ارزیابی قرار گیرد
ها را مورد تجزیه هاي آندر کالس بحث کنند و مزایا و محدودیت) برخط و برون خط(هاي حاکم بر ارزشیابی مبتنی بر فاوا دگاهدر مورد دی- 

.و تحلیل قرار دهند
و یک نمونه آزمون برخط و برون خط براي یک موضوع در رشته خود طراحی نموده و آن را در کالس ارائه نموده تا مورد ارزیابی قرار گیرد- 

.اصالحات الزم را با توجه به بازخوردها انجام دهند

پداگوژي: 4فصل
شایستگی

حل مسائل پیچیده
3سطح 2سطح 1سطح 
آموز آموزش دانش(دو  تکلیف مسئله محور

ي گروهی دانش آموزي و پروژه) محور
و مبتنی بر فاوا را تعریف و طراحی نماید 

استفاده از ضمن طرح مسائل در گروه همتا با 
ها، طراحی خود را مورد نظرات ارزیابانه آن

.اصالح قرار دهد

آموز آموزش دانش(دو تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی و پروژه) محور

ضمن اصالح بر فاوا را تعریف و طراحی نموده و 
سازي طرح را تشریح طرح خود، مراحل پیاده

.نماید

آموز آموزش دانش(چندین تکلیف مسئله محور
ي گروهی دانش آموزي مبتنی بر و پروژه) محور

مراحل طراحی، فاوا را تعریف و طراحی نماید و 
آموزان ها توسط دانشسازي و و ارائه راه حلپیاده

هاي گروهی را در تکالیف مسئله محور و پروژه
.مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد

هاي یادگیري مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا با تمرکز بر مسائل واقعی زندگی  سازي فعالیتطراحی و پیاده
آموزان از طریق بکارگیري مفاهیم و فرآیندها و محور مبتنی بر فاوا و ایجاد در توسعه تعامالت اجتماعی و تفکر در دانشنقش یادگیري پروژه

مسائل واقعیهاي کلیدي در حل مهارت
 آموزي هاي دانشدر پروژه)  که با کمک موضوعات کلیدي درسی قابل حل هستند(چگونگی طراحی مسائل پیچیده و مسائل زندگی واقعی

با استفاده از منابع فاوا
هاي طراحی، واحد طرح درس مشارکتی و پروژه محور مبتنی بر فاوا ویژگی
کاربردي موضوعات ویژه براي فعالیت هاي کالسی که قدرت استدالل، گفتگو، مشارکت و حل مسائل هايمعرفی ابزارهاي متن باز و برنامه

.نمایدآموزان تقویت میپیچیده را در دانش
هاي گروهی  سازي تکالیف مسئله محور و پروژههاي مناسب براي پیادههاي دیجیتال و شبیه سازي یکی از روشداستان و بازي

و یادگیريتکالیف عملکردي 
:دانشجو معلمان

آموزان و بکارگیري علمی دانش رشته مربوطه را حمایت تواند درك دانشدر مورد چگونگی بکارگیري فاوا و انواع ویژه نرم افزارهایی که می
کند بحث نموده 

تواند مورد حمایت شود شرح داده شودها یادگیري پروژه محور میهایی که در آندر یک ارائه کالسی راه .
به عنوان نمونه (ها در کالس بحث شود آنيها در کالس در بارههاي مختلفی در این خصوص تولید نموده و پس از ارائه نمونهنمونه

)کولوژي با استفاده از وب و مفاهیم کاربرديهاي اهاي حفاظت از سامانهشناسایی راه
از طریق ارتباط و گفتگو برخط کالسی با کارشناسان مربوطه همکاري نمایند.
با جستجو در اینترنت براي اهداف یادگیري داده شده، مسائل زندگی واقعی مناسبی انتخاب شود.
پروژه محور فاوا را در آن تلفیق نمایندهايبا توجه به مسائل واقعی داده شده، در فرآیند طراحی فعالیت.
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آموزان ارائه دهندها به دانشهاي مناسب مبتنی بر فاوا براي معرفی آنبراي مسائل واقعی زندگی منتخب، روش.
که فاوا هاي یادگیري مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف نموده و توضیح دهندیادگیري گوناگون را که در فعالیت-راهبردهاي یاددهی

.ها تلفیق گرددتواند در آنچگونه می
محور، هاي پروژهسازي  براي حل مسائل پیچیده و واقعی زندگی و یا فعالیتطراحی و یا شناسایی یک داستان و بازي دیجیتال و یا شبیه

ارائه سناریو در کالس و نقد و ارزیابی  آن

سازمان بندي و مدیریت: 5فصل

شایستگی
هاي مشارکتیگروه

3سطح 2سطح 1سطح 
انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري

به کالس درس طراحی نمایدکه در آن قادر 
و آموز محورهاي دانشتلفیق فعالیت

بکارگیري منعطفانه  فناوري براي حمایت از 
.باشداین فعالیت

انعطاف پذیري را در یک محیط یادگیري
تلفیق کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به 

و بکارگیري آموز محورهاي دانشفعالیت
و منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدهمکاري گروهی

انعطاف پذیري را در محیط هاي یادگیري
کالس درس خلق نمایدکه در آن قادر به تلفیق 

آموز محور  و بکارگیري هاي دانشفعالیت
ها منعطفانه  فناوري براي حمایت از این فعالیت

.باشدو همکاري گروهی 
بندي منابع فیزیکی، انسانی و زمان براي تلفیق فاوا در محیط یادگیريمدیریت و سازمان

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 ،Blutooth36در کالس درس ...) و

ي مبتنی بر فناوريهاهاي یادگیري پروژه محور دانش آموزان در محیطچگونگی مدیریت فعالیت
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
ها شرکت و تعامالت یک از آنکه هر کدامهاي متفاوت رایانه و سایر منابع دیجیتال را برحسب اینبه طور عملی در یک کالس چینش

احی نموده و در مورد منطق خود براي این طراحی بحث یک نوع چینش را طر.   نماید را بیازمایدمیاموزان را حمایت نموده یا ممانعتدانش
.نماید

با استفاده از امکانات موجود در کالس یک آزمایشگاه فاوا در کالس ایجاد کنند.
درمورد طرح درس خود بر . آموزي درضمن انجام یک پرورژه بحث نمایندهاي مدیریت فعالیت هاي کالسی پروژه محور دانشدر مورد روش

.هاي گوناگون رایانه و منابع دیجیتال بحث نمایندمدیریت کالسی با تمرکز روي مزایا و معایب چینشحسب 

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل
شایستگی

مدیریت و راهنمایی
3سطح 2سطح 1سطح 

یک پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي را حرفهدر راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر طراحی نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی 

دو پروژه با استفاده از مهارت و دانش الزم  
ي  ایجاد و احرفهرا در راستاي یادگیريپیچیده

ها  همکاري با سایر مدیریت نماید که در آن
معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 

پروژه هاي ب با استفاده از مهارت و دانش الزم  
اي  ایجاد حرفهرا در راستاي یادگیريايپیچیده
ها  همکاري با سایر ت نماید که در آنو مدیری

معلمان، و استفاده از شبکه ها براي دستیابی به 

.به پیوست مراجعه شود36
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به اطالعات همکاران و کارشناسان خارج 
.مدنظر قرار گرفته شده باشد

اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 
.قرار گرفته شده باشد

اطالعات همکاران و کارشناسان خارج مدنظر 
.قرار گرفته شده باشد

اياستفاده از منابع دیجیتال و همکاري برخط براي یادگیري حرفه
:بررسی نقش فاوا در

اي ها و یادگیري حرفهاشتراك منابع براي پشتیبانی از فعالیت
اي خود ها و یادگیري حرفهدسترسی به کارشناسان بیرون از محیط کار و جوامع یادگیري به منظور پشتیبانی از فعالیت
اي مدیریت، تجزیه تحلیل، تلفیق و ارزیابی اطالعات به منظورحمایت از یادگیري حرفه

لکردي و یادگیريتکالیف عم
:دانشجو معلمان

اي را حمایت نمایند بحث نمایندتوانند یادگیري حرفهدر مورد منابع اطالعاتی برخط گوناگون و  استفاده از سایر منابعی که می .
نمایندکند هدایت اي آنان را حمایت میجستجوهاي بر خط خود را براي مواد آموزشی  در جهتی که اهداف یادگیري حرفه
نتایج این جستجو را به اشتراك گذاشته و در مورد آن بحث نمایند و براي اجراي ان برنامه ریزي نمایند.
ملزم به انجام تحقیقات برخط . اي را حمایت کنند بحث نمایندتواند یادگري حرفهدر مورد منابع گوناگون کارشناسی برخط و جوامعی که می

با کارشناسان ارتباط برقرار نموده و در این جوامع شرکت نموده و سپس مباحثات و نتایج . ان و جوامعی باشندخود براي یافتن چنین کارشناس
.هاي خود در این زمینه را به اشتراك بگذارندفعالیت

ها خود الیتها در فغهاي مدیریت دانش مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل منابع بر خط بحث نمایند و آندر مورد اهمیت توسعه مهارت
هاي خود را در این مورد توصیف نموده و به دانشجو معلمان نمونه هایی از فعالیت. ها را مورد اریابی قرار دادهتلفیق نمایند  و کیفیت آن

.نمایش در آورده و در مورد آن بحث نمایند

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
آزمایشگاه
 پروژه
 فردي و گروهی) آزمایشگاه+ کاوشکري(کشفی
حل مسئله
حل خالق مسئله
هاي هدایت شده و مباحثهها و پاسخپرسش
طوفان مغزي
......................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
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(
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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 +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 میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu37x, Deaf Apps38 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

ات الزم براي راه اندازي شبکه شاملامکان:
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
افزارهافی سختبروشورهاي معر
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی.4
.سازي مدارس راهبرد تحول وزارت آموزش و پرورش در توسعه فاواهوشمند

.، تدوین سیاست هاي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش)1383(مهرمحمدي، محمود و نفیسی، عبدالحسین 
نشگاه پیام نورمقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران، انتشارات دا) 1390(آبادي، خدیجه علی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میمهارتفاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت 
توانند هاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد یشنهاد میارزشیابی نهایی یا پایانی که پ- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میدانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفهمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم،

٣٧http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٣٨https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en) نرم افزارهاي مخصوص ناشنوایان در

)گوگل پلی
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هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري هاي آموزشی رسانهطراحی پیام(..
افزارهاي ی دیداري از طریق نرمالکترونیکتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
LO39 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان
یادگیري همزمان (40پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

یت یادگیري فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعال
 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:
طراحی آموزشی کالس هوشمند 

طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
طراحی فرصت هاي یادگیري ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشی
ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس ( دل ارتباطی  طراحی م

..) تجهیزات الکترونیکی و(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات ...)و

39 Learning Object
40 Instructor – led Events
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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( ودياجراي ارزشیابی ور

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
ري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریق به اشتراك گذاLCMS
 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

LMSوLCMSشیابی از طریق ارزشیابی ،گروه ارز
 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
 محاسن ایجاد شبکهدالیل شبکه سازي، مزایا و
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-Fi, Bluetooth, cableبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک 

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia
Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder
انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net
support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line
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»3ارتباطات در آموزش کودکان استثنایی کاربرد فناوري اطالعات و «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 جمله سواد زندگی بشر در عصر کنونی به گونه

ضرورت توجه . گردداد اینترنتی، یک ضرورت در زندگی محسوب میاطالعاتی، سواد رسانه اي، سواد رایانه، سواد فناوري، سواد دیجیتال، سو
مندي از این بعد سواد لذا آشنایی و بهره. هاي رسمی وارد گردداطالعات و ارتباطات  موجب گردیده است که آموزش ان در آموزشفناوريبه

آموزان را براي ورود به عرصه زندگی رو معلمان که وظیفه آماده سازي دانشاز این. آموزان امروز وشهروندان فردا استیکی از نیازهاي دانش
هاي خود ي فناوري اطالعات و ارتباطات، از این ظرفیت در آموزشها و سواد الزم در حوزهند، خود نیز باید ضمن برخورداري از شایستگیدار

آموزان را گیري از افزایش و بهبود کارآیی آموزش ، دانشیادگیري عالوه بر بهره- هاي یاددهیبهره گیرند و با تلفیق این فناوري در فرصت
. آمده بواسطه این فناوري در زندگی آماده کنندهاي پیشدهند که چگونه خود را براي استفاده صحیح از فرصتآموزش

مشخصات درس
کارگاهی: نوع درس
واحد کارگاهی1: تعداد واحد
48هر واحد : زمان درس

فناوري کاربرد : پیشنیاز
2اطالعات و ارتباطات 

3رتباطات در آموزش کودکان استثنایی کاربرد فناوري اطالعات و ا: نام درس

: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
برنامه درسی - 2در آموزش ، ICTدرك - 1مولفه  6ها دانشجو معلمان در جدول شایستگی
یادگیري -6سازمان بندي و مدیریت  و - ICT ،5-4پداگوژي ، - 3و ارزشیابی ، 

.باشدبه شرح جدول زیر می41حرفه 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 به سیاست

هاي آموزش و منظور اصالح سیاست
پرورش در مورد فاوا تشکیل 

مشتاقانه و داوطلبانه شرکت گردد می
.نماید

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که به سیاست

هاي آموزش و منظور اصالح سیاست
گردد پرورش در مورد فاوا تشکیل می
ها و شرکت نموده و در بحث

هاي مرتبط، پیشنهاداتی ارائه گفتگو
.دهد

ضمن درك مقاصد و اهداف 
هاي ملی در جلساتی که سیاست

هاي به منظور اصالح سیاست
آموزش و پرورش در مورد فاوا 

شرکت نموده، و گردد تشکیل می
ها و عالوه بر شرکت در  بحث

اي در ها، نظرات ارزیابانهگفتگو
، کاربست و خصوص طراحی

هاي در نظر گرفته بازبینی برنامه
ها ي این سیاستشده براي اجرا

.ارائه دهد
ابزارهاي فراگیرهاي مهارت

استفاده از فاوا  براي یادگیري کارآتر و موثرتر: سواد فناوري 41
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فاوا
در راستاي حمایت از توسعه 

هاي خالقیت، یادگیري مهارت
حداقل یک دائمی و انعکاسی 

مبتنی بر فاوا را جامعه دانشی
.نمایدطراحی

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و یادگیري مهارت

الی 2دائم و بازتابی دانش آموزان، 
مبتنی بر فاوا را جامعه دانشی3

.طراحی نماید

در راستاي حمایت از توسعه 
هاي خالقیت و یادگیري مهارت

دائم و بازتابی دانش آموزان، 
متفاوت چندین جامعه دانشی

.راحی نمایدمبتنی بر فاوا را ط

برنامه 
درسی و 
ارزشیابی

مهارت هاي جامعه دانشی
با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 

رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (
آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط 

و ) بهتر یادگیري براي دانش آموزان
هاي راه حلبا استفاده از فاوا  

مناسب براي مشکالت احتمالی 
و با بینیپیشآموزي دانش

هاي پیچیده در برخورداري از مهارت
طرحی براي عملیاتی این مورد 

هاي مورد نظر نمودن یکی از راه حل
.ارائه نمایند

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
رشد شناختی، عاطفی و جسمی و (

آگاهی از چگونگی ایجاد شرایط بهتر 
و با ) یادگیري براي دانش آموزان

مناسب هاي راه حلده از فاوا  استفا
براي یکی از مشکالت واقعی 

و با برخورداري بینیآموزي پیشدانش
هاي پیچیده در این مورد از مهارت

طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از 
.هاي مورد نظر ارائه نمایندراه حل

با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد 
رشد شناختی، عاطفی و (انسانی 

هی از چگونگی جسمی و آگا
ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

و با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
یکی از مناسب براي هاي راه حل

آموزي مشکالت واقعی دانش
بینی و با برخورداري از پیش

هاي پیچیده در این مورد مهارت
طرحی براي عملیاتی نمودن یکی 

هاي مورد نظر ارائه از راه حل
راه حل موردنظر را در نمایند و 

سازي نماید و نتایج حاصله پیاده
.را مورد ارزیابی قررا دهد

خود مدیریتیپداگوژي
دو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

از فرآیند یادگیري را که در مشابه
ها  دانش آموزان قادر به اجرا آن

هاي توسعه و بکارگیري مهارت
طراحی و یافته خود باشند 

.سازي نمایدپیاده

دو موقعیت با استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که در متفاوت

ها  دانش آموزان قادر به اجرا و آن
هاي توسعه یافته بکارگیري مهارت

سازي طراحی و پیادهخود باشند 
.نماید

چندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
از فرآیند یادگیري را که گوناگون

ها  دانش آموزان قادر به در آن
هاي اجرا و بکارگیري مهارت

طراحی و توسعه یافته خود باشند 
.سازي نمایدپیاده

سازمان 
بندي و 
مدیریت

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش 
و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

یک برنامه مبتنی بر فاوا همکاران،  
که در طی نمایندرا طراحی و اجرا 

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر آن 
نقش نوآوري با استفاده از فاوا  ایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و 
ارائه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 
یک برنامه مبتنی بر فاوا را طراحی و 

مدرسه به که در طی آن اجرا نمایند
و عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري

یادگیري دائم با استفاده از فاوا  ایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در 
آموزش و ارائه پشتیبانی پیگیرانه از 

هاي متنوعی مبتنی برنامههمکاران،  
که در بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه طی آن 
مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم با 
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.فاوا  ایفاي نقش نماینداستفاده از  .نقش نمایند.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 
حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

اي باشد و به درحال یادگیري حرفه
آموزشی یک جامعه این منظور 

اي را با هدف خلق دانش حرفه
.طراحی نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از توانایی، 
انگیزه، تمایل و تشویق و حمایت 
همتایان براي آزمودن،  دائما درحال 

یک جامعه اي باشد و یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق آموزشی حرفه

.سپس ایجاد نمایددانش طراحی و 

با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات و برخورداري باال از 
توانایی، انگیزه، تمایل و تشویق و 
حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

اي باشد و درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف جوامع آموزش حرفه

خلق دانش طراحی و سپس ایجاد 
.نماید

یادگیري، محتواي درس و ساختار آنهاي فرصت.2
3کاربرد فاوا در رشته علمی 

.باشدفصول این واحد در  دوره کارورزي و با حضور در کالس درس و مدرسه قابل اجرا می: تذکر
در ك فاوا در آموزش : 1فصل 

شایستگی
هانوآوري در سیاست

هاي ملی ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي در جلساتی که به منظور اصالح سیاست

آموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 
.مشتاقانه و داوطلبانه شرکت نمایدگردد، می

هاي ملی در ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
هاي جلساتی که به منظور اصالح سیاست

گردد میآموزش و پرورش در مورد فاوا تشکیل 
هاي مرتبط، ها و گفتگوشرکت نموده و در بحث

.پیشنهاداتی ارائه دهد

هاي ضمن درك مقاصد و اهداف سیاست
ملی در جلساتی که به منظور اصالح 

هاي آموزش و پرورش در مورد فاوا سیاست
شرکت نموده، و عالوه بر گردد تشکیل می

ها، نظرات ها و گفتگوشرکت در  بحث
، کاربست و اي در خصوص طراحیارزیابانه

هاي در نظر گرفته شده براي بازبینی برنامه
.ها ارائه دهداجراي این سیاست

برنامه (هاي نظام آموزشی  در مورد فاوا سازي سیاستاي براي پیادههاي اصالحی آموزشی مدرسهطراحی و اجراي برنامه
)تحول بنیادین آموزش و پرورشدرسی ملی جمهوري اسالمی ایران و سند 

سازي سیاست هاي اصالحی نظام آموزش ملی اي در راستاي پیادهراهبردهاي طراحی، پیاده سازي و اصالح برنامه هاي آموزشی مدرسه
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
تواند موجب اجراي این کارهایی  که میو ارائه راه)  فاوابا تاکید بر (هاي اصالحی نظام آموزش ملی بحث کالسی در مورد قصد سیاست

..هاي مدرسه گرددها در سطح برنامهسیاست
سازي هاي اصالحی را پیادههاي سیاستتواند مولفهاي در سطح مدرسه را که میهاي کاري که در آن دانشجومعلمان برنامهتشکیل گروه

.نماید، طراحی نمایند
حی شده در فاز ابتدایی طراي اجراي برنامه
 ارزیابی میزان پیشرفت برنامه
هاي پیش روي شناسایی و بررسی چالش
 اشتراك موارد ذکر شده با گروه همتا و ارائه راهبردهاي پشنهادي توسط گروه و همتایان براي غلبه بر چالش ها
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هاي فاوامهارت: 2فصل 
شایستگی

ابزارهاي فراگیر
هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت

خالقیت، یادگیري دائمی و انعکاسی 
مبتنی بر فاوا را حداقل یک جامعه دانشی

.نمایدطراحی

هاي در راستاي حمایت از توسعه مهارت
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

مبتنی بر فاوا جامعه دانشی3الی 2آموزان، 
.را طراحی نماید

هاي ستاي حمایت از توسعه مهارتدر را
خالقیت و یادگیري دائم و بازتابی دانش 

متفاوت چندین جامعه دانشیآموزان، 
.مبتنی بر فاوا را طراحی نماید

آموزاننرم افزارهاي تولید محتوا و منابع آموزشی براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانش
 افزارهاي تولید اي و تجهیزات و نرمضبط چند رسانه( الکترونیکی و منابع آموزشی مبتنی بر فاوا عملکرد و اهداف ابزارهاي تولید محتواي

42و نرم افزارهاي انتشار محتواي الکترونیکی...) افزارهاي چاپ، ابزارهاي طراحی وب ومحتواي الکترونیکی تولید، ابزارهاي ویرایش، نرم

آموزاندر جهت ایجاد نوآوري و خالقیت در دانش43فرآیند تولید محتواي الکترونیکی
آموزان راهبردهاي چگونگی بکارگیري منابع و طراحی محتوهاي آموزشی الکترونیکی در جهت نوآوري و خالقیت دانش توسط دانش

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

توانند در جهت حمایت و ها چگونه میرا نمایش داده و در مورد اینکه آنافزاري و منابع تولید دیجیتالهاي نرمتعداد متنوعی از بسته
.هاي نوآورانه و خلق دانش کمک نمایند، توضیح دهندآموزان در تمرینپیشرفت دانش

راي نوآوري و هاي خاصی از این منابع در رشته درسی مورد نظر را  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و توضیح داده شود که  چگونه بنمونه
. نمایندآموزان را پشتیبانی میتوانند دانشخلق دانش می

آموزان افزارهاي مربوطه براي ایجاد خالقیت و نوآوري در دانشبا توجه به رشته علمی، طرح درسی طراحی نموده که در آن از ابزارها و نرم
این طرح درس می تواند در کالس واقعی اجرا گردد و . ارزیابی قرار گیرداستفاده شده باشد، طرح درس در کالس توسط گروه همتایان مورد 

.نتایج حاصل در گروه همتایان مورد نقد و ارزیابی و اصالحات قرار گیرد
ردهاي آموزان دیگر وگروه همتا با استفاده از فاوا به منتشر نمایند و از بازخومحتواهاي الکترونیکی تولید شده را به منظور استفاده دانش

.ها استفاده نماینداحتمالی در جهت اصالح برنامه

برنامه درسی و ارزشیابی: 3فصل 
شایستگی

مهارت هاي جامعه دانشی
رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 

شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

هاي راه حلو با استفاده از فاوا  ) دانش آموزان
آموزي مناسب براي مشکالت احتمالی دانش

هاي و با برخورداري از مهارتبینیپیش

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از چگونگی 

و ) ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي دانش آموزان
مناسب براي یکی هاي راه حلبا استفاده از فاوا  

و با بینیوزي پیشآماز مشکالت واقعی دانش
هاي پیچیده در این مورد برخورداري از مهارت

رشد (با آگاهی از ابعاد پیچیده رشد انسانی 
شناختی، عاطفی و جسمی و آگاهی از 
چگونگی ایجاد شرایط بهتر یادگیري براي 

ستفاده از فاوا  راه و با ا) دانش آموزان
یکی از مشکالت مناسب براي هاي حل

بینی و با آموزي پیشواقعی دانش

.به پیوست مراجعه شود42
.به پیوست مراجعه شود43
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راي عملیاتی طرحی بپیچیده در این مورد 
هاي مورد نظر ارائه نمودن یکی از راه حل

.نمایند

هاي طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از راه حل
.مورد نظر ارائه نمایند

هاي پیچیده در این برخورداري از مهارت
مورد طرحی براي عملیاتی نمودن یکی از 

هاي مورد نظر ارائه نمایند و راه حل راه حل
سازي نماید و نتایج موردنظر را در پیاده

.ابی قررا دهدحاصله را مورد ارزی
هاي پیچیده شناختی با استفاده از فاواپرورش مهارت

از جمله مدیریت اطالعات، (آموزان با استفاده از فاوا ها در دانشهاي پیچیده شناختی و چگونگی آموزش و بروز  این مهارتمعرفی مهارت
)44حل مسئله، همکاري و تفکر انتقادي

 آموزان هاي جستجو، مدیریت و تجزیه و تحلیل و بکارگیري اطالعات  در دانشایجاد مهارتمعرفی راهبردهایی براي
هاي فاوا به منظور ایجاد و توسعه هاي کالسی در رشته مربوطه  با استفاده از ابزارها و دستگاهفرآیند طراحی واحدهاي مطالعه و فعالیت

، ساخت دانش و برقراري ارتباط 45ریزي ، یادگیري انعکاسیهاي استدالل، برنامهمهارت
هاي ارتباطات و همکاري آموزان براي بکارگیري فاوا در جهت بهبود مهارتراهبردهاي تشویق دانش
آموزان براي توسعه و استفاده از خود و دیگر ارزیابی دانشی و عملکردي مبتنی بر فاوا در موضوعات درسی راهبردهاي تشویق دانش

یادگیريتکالیف عملکردي و 
:دانشجو معلمان

هاي پیچیده شناختی ارائه کالسی در مورد مهارت
اموزانها توسط دانشي و بروز آنکارهایی براي  چگونگی کسب و توسعههاي فرایندهاي پیچیده شناختی و پیشنهاد و ارائه راهارائه ویژگی
سب منجر به بروز یک یا چند مهارت پیچیده شناختی توسط اي که کطراحی یک طرح درس مبتنی بر فاوا در رشته مربوطه به گونه

هاي ناشی از اجراي این طرح درس در جمع و بازخوردها و انعکاسدر کالس در س واقعی اجرا نمودهو آموزان در آن جاي داده شوددانش
.همتایان بررسی نموده و پیشنهادات اصالحی دریافتی را اعمال نمایند

هاي یادگیري مبتنی بر فاوا هاي فعالیتهاي جستجو و مدیریت اطالعات بحث و گفتگو نمایند و در مورد ویژگیارتهاي مهدر مورد ویژگی
.ها تهیه ودر کالس درس ارائه و ارزیابی گرددمونه هایی از این فعالیتگردد بحث شود و نهاي فوق میکه منجر به توسعه و بروز مهارت

هاي مبتنی بر فاوا می توانند این ریزي و یادگیري انعکاسی، ساخت دانش و این که چگونه  فعالیتبرنامههاي استدالل، در مورد مهارت
ها در واحدهاي مطالعه مرتبط با رشته،  تولید و در میان گروه هایی از این فعالیتها را ایجاد و توسعه دهند،  بحث شود و مثالمهارت

واحدهاي مطالعه تولیدي را مورد ارزیابی و نقادي قرار داده و پیشنهادهایی براي منابع اضافی ارائه همتایان به اشتراك گذاشته شود و سپس 
.دهند

ها را مورد حمایت هاي ارتباطی و همکاري و اینکه چگونه فعالیت هاي یادگیري فاوا محور می تواند این مهارتهاي مهارتدر مورد ویژگی
. ها را تولید نمایندهایی از این فعالیتو نمونهقرار دهد در کالس بحث وگفتگو نموده

اي مجازي یک نمونه مدل پیشنهاد و ارائه دهنددر مورد ارتباط و همکاري موثر از طریق شرکت در مجامع یادگیري حرفه.
انعکاس ارزیابی روي هاي مبتنی بر دانش و عملکرد که براي در مورد مشخصات ارزیابی خود و همتایان بحث شود همچنین  دستورالعمل

ها تولید و سپس در کالس ها و دستورالعملگیرد بحث گردد و نمونه هایی از چنین فعالیتهاي خود و دیگران مورد استفاده قرار میآموخته
.ارزیابی گردد

.در کارورزي اجرا گردد44
45Reflective 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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طریق تلفیق فناوري هاي هاي کلیدي موضوع درسی و فاوا را ازهاي دانش و عملکرد محوري را که انتظارات یادگیري مهارتدستورالعمل
.نو ظهور را افزایش دهد، را توسعه دهند

پداگوژي: 4فصل 
شایستگی

خود مدیریتی
از مشابهدو موقعیتبا استفاده از فاوا، 

ها  دانش فرآیند یادگیري را که در آن
آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 

طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدپیادهو 

از دو موقعیت متفاوتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش آموزان فرآیند یادگیري را که در آن

هاي توسعه قادر به اجرا و بکارگیري مهارت
.سازي نمایدطراحی و پیادهیافته خود باشند 

گوناگونچندین موقعیتبا استفاده از فاوا، 
ها  دانش از فرآیند یادگیري را که در آن

آموزان قادر به اجرا و بکارگیري 
طراحی هاي توسعه یافته خود باشند مهارت
.سازي نمایدو پیاده

گرددآموزي میهاي دانشهاي یادگیري که منجر به ایجاد و بکارگیري مهارتنقش فاوا در ایجاد موقعیت
به عنوان الگویی براي استدالل، حل مسئله و تولید دانشهاي معلم در ضمن تدریس ویژگی
آموزان در حل مشارکتی مسئله ، تحقیق و یا هاي رشته درسی براي درگیر نمودن دانشها و چگونگی طراحی برخط مواد و فعالیتویژگی

خلق اثر
ها را در حل مشارکتی مسئله ، هایی که آني و فعالیتاهاي پروژهآموزان براي ایجاد طرحمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

.نمایدتحقیق و آفرینش اثر درگیر می
افزارها و ها و نرماي مشارکتی، تولید وب سایت و فناوريآموزان براي تولید چند رسانهمعرفی راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش

ي به صورتی که موجب حمایت از روند در حال انجام تولید دانش و ارتباط با سایر مخاطبان آموزهاي کاربردي انتشار پروژه هاي دانشبرنامه
. و همتایان شود

47هاي یادگیري انعکاسیو مدل46بررسی تئوري ها(هاي خود اموزان در انعکاس آموختهارائه راهبردهایی براي راهنمایی و هدایت دانش(

تکالیف عملکردي و یادگیري
 معلماندانشجو:
هاي حل مسائل واقعی در موضوع درسی طراحی نموده و هاي شناختی خود براي نمایش عملی بکارگیري مهارتمباحثاتی بر پایه مهارت

.راهبردها و فرآیندهاي خود را براي حل مسائل و خلق دانش باهمتایان خود به اشتراك بگذارند
هاي مواد درسی برخط که دانش آموزان را در طراحی و برنامه ریزي فعالیت هاي یادگیري خود شان پشتیبانی می کند، در مورد ویژگی

46
Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston:

D.C. Heath and Company.

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=318

47 Reflective learning

عنصري تجربیات عینی، مشاهده و انعکاس ، خلق مفاهیم ذهنی، آزمودن در موقعیت هاي جدید در تئوري کلب4از جمله مدل 
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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
.مسائل مشارکتی یا تحقیقات و خلق اثر به صورت برخط به عنوان الگو و نمونه باشنداي خود در حلحرفه

کند بحث نمایند هاي یادگیري خود را پشتیبانی میریزي فعالیتآموزان را در طراحی و برنامههاي معلم که دانشهاي فعالیتدر مورد ویژگی
.کالس درس اجرا نمایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهندو نمونه هاي از این فعالیت ها را تولید نمایند و در 

 در مورد ویژگی هاي فعالیت هاي معلم که دانش آموزان را در بکارگیري  فناوري هاي مختلف در فعالیت هاي یادگیریشان پشتیبانی
.ایند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهندها تولید نمایند و در کالس درس اجرا نمکند، 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 ادگیري انعکاسی دانش آموزان را تقویت و حمایت میهاي معلم که یهاي 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

یریتسازمان بندي و مد: 5فصل 
شایستگی

هاي یادگیريسازمان
ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 

یک برنامه پشتیبانی پیگیرانه از همکاران،  
که در مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند

مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر طی آن 
.نقش نمایندنوآوري با استفاده از فاوا  ایفاي 

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
یک برنامه مبتنی پشتیبانی پیگیرانه از همکاران، 

که در طی آن بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی بر نوآوري و 
یادگیري دائم با استفاده از فاوا  ایفاي نقش 

.نمایند

ضمن ایفاي نقش رهبري در آموزش و ارائه 
هاي برنامهیبانی پیگیرانه از همکاران،  پشت

متنوعی مبتنی بر فاوا را طراحی و اجرا نمایند
مدرسه به عنوان جامعه مبتنی که در طی آن 

بر نوآوري و یادگیري دائم با استفاده از  فاوا  
.ایفاي نقش نمایند

مدرسه، جامعه اي مبتنی بر نوآوري و یادگیري دائم
 براي افزایش دانش و درك موضوعات برنامه درسی و توسعه جوامع 48هاي ساخت دانشهاي مجازي و محیطمحیطمعرفی، عملکرد

یادگیري برخط و چهره به چهره و ترکیبی
هاي یادگیري و تفکر و یادگیري پیوسته ریزي هاي فعالیتدر حمایت از خالقیت و برنامه49ریزيمعرفی، عملکرد ابزارهاي فکري وبرنامه

آموزان انعکاسی دانش
  ،کالس و مدرسه هوشمندLMS ،CMS وLCMS)50)سازي، بکارگیري و مدیریتپیاده

تکالیف عملکردي و یادگیري
:دانشجو معلمان

آموزي ها از جوامع یادگیري دانشزي و ساخت دانش، توصیف کند که چگونه این محیطهاي مجااي متنوع از محیطضمن نمایش مجموعه
گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در اش مورد استفاده قرار میهایی خاص از منابعی را که در موضوع درسیکنند و نمونهحمایت می

هاي یادگیري کارایی محیط. دهند توضیح دهدمورد پشتیبانی قرار میآموزان راها چگونه جوامع یادگیري دانشمورد این که این محیط
. اند را نشان دهداي که طراحی نمودهبرخط و ترکیبی، را در واحد مطالعه

48 knowledge-building با مدل هاي ارائه شده در این مورد آشنا شوند از جمله نمونه زیر :
(2010) Designing collaborative knowledge buildingHeng-TohLengHwee,SeahHoonLay,SoJeong-Hyo

54,Volume,Education&Computersenvironments accessible to all learners: Impacts and design challenges,
490–, February 2010, Pages 4792Issue

49 planning and thinking tools مانندconcept map ،Flow chart ،Glossary of terms ،Graphing
http://www.sac.sa.edu.au/Library/Library/Topics/thinking_skills/thinking.html

.شودبه پیوست مراجعه50
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اي هریزي فعالیتتوانند از ایجاد و برنامهریزي و فکري شرح دهد که چگونه این ابزارها میضمن نمایش انواع متنوعی از ابزارهاي برنامه
نمونه هایی خاص از این ابزارها در موضوع درسی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و از این . 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
.ارزیابی قرار دهدمورد

 پیشنهاداتی براي بهبود عملکرد نرم افزارهايLMS،LCMS ،CMSآموزان ارائه دهنددر 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 گرددنوآوري و خالقیت در دانشروحیه 

اي معلمیادگیري حرفه: 6فصل 
شایستگی

معلم به عنوان مدل یادگیرنده
با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

اي باشد و به این منظور درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق یک جامعه آموزشی حرفه

.دانش طراحی نماید

و ارتباطات و با استفاده از فناوري اطالعات 
برخورداري باال از توانایی، انگیزه، تمایل و 
تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 

یک جامعه اي باشد و درحال یادگیري حرفه
اي را با هدف خلق دانش طراحی آموزشی حرفه

.و سپس ایجاد نماید

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و 
وانایی، انگیزه، تمایل و برخورداري باال از ت

تشویق و حمایت همتایان براي آزمودن،  دائما 
جوامع اي باشد و درحال یادگیري حرفه

اي را با هدف خلق دانش آموزش حرفه
.طراحی و سپس ایجاد نماید

هاي معلم به عنوان مدل یادگیرندهمعرفی ویژگی
 ایفاي نقش رهبري در ایجاد چشم اندازي مناسب براي مدرسه با  با تلفیق فاوا در برنامه درسی و تمرین هاي کالسی
ایفاي نقش رهبري در میان همکاران در حمایت از نوآوري در مدرسه و ارتقاء یادگیري مداوم مبتنی بر فاوا
اي مبتنی بر فاواارتقاء نوآوري و بهبود حرفهاي خود براي هاي حرفهخود ارزیابی دائم و انعکاس فعالیت
ها معرفی انجمن(ها در آموزش رشته علمیاي ، شرکت و بحث در مورد بهترین تمرینگیري از منابع فاوا براي شرکت در مجامع حرفهبهره

)معلمان در رشته علمی.. و مجامع مجازي و
تکالیف عملکردي و یادگیري

:دانشجو معلمان
توانند فاوا را در برنامه درسی و کالس درس خود تلفیق نمایند بحث نمایندمیمدارسهاي مختلفی که اهدر مورد ر.
نمایند، برنامه عملیاتی که در آن معلمان نقش کلیدي در کار با همکاران و مدیران مدرسه در جهت استفاده از  فاوا در مدارسشان را ایفا می

ها و ارائه راهکارهایی براي پیش بینی چالش( ها در نظر بگیرند طراحی نمایند و سپس مواردي را براي چگونگی اجراي این  پیشرفت 
) هامودن چالشبرطرف ن

هاي نوآورانه  و حفظ نوآوري در مدرسه اي براي شرکت در برنامههاي اجتماعی مبتنی بر فاوا که  محتاج آموزش حرفهدر مورد انواع حمایت
موده و به برنامه عملیاتی مبتنی بر فاوا براي ایجاد محیط حمایتی و خالقانه با همکاري مدیران و همکاران طراحی ن. هستند، بحث نمایند

.   اشتراك بگذارند و راهبردهایی براي بکارگیر ابزارها و منابع خالقانه در مدرسه خود ارائه دهد
هایی از تجربیات خود را بیان نمایندنمونه. ي فاوا بحث نماینداي نوآورانه خود در حوزههاي حرفهدر مورد فعالیت.
تواند مورد استفاده قرار گیرد اي میهاي یادگیري حرفهم نوآوري و توسعه از طریق انجمندر مورد اینکه چگونه منابع فاوا براي حمایت دائ

. هایی از تجربیات مبتنی بر فاواي خود را ارائه نمایندنمونه.  بحث نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
نمایشی- سخنرانی
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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
و..................

حداقل امکانات سخت و نرم افزاري
منابع اطالعاتی مکتوب یا برخط
 مجهز به اینترنت پرسرعت) آزمایشگاه رایانه(شبکه آزمایشگاهی
نددیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشم
هاي قابل در دسترسانواع رسانه
امکانات الزم براي تهیه رسانه آموزشی مورد نظر مدرس
ترجیحا اصلی(هاي جدید نرم افزار بسته آفیس، ورژن(
هاي عاملرایانه با انواع سیستم
دیتا پروژکتور ، صفحه نمایش، رایانه، تخته هوشمند
هاي دانشجویانتلفن(هاي عامل هاي همراه با انواع سیستمتلفن(
 نرم افزارهايwindows, Mac, Linux
هاي برون خطانواع ذخیره کننده
با خط ( هاي رایج و قابل دسترس قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد چند رایانه که به اینترنت متصل نباشد و از طریق یکی از شیوه

Wimaxکارت دیتا، )  wirelessیاlanبه صورت +ADSLاز طرق دایال آپ، (تلفن 
حداقل یک پردازشگر موجود در بازار
سخت افزارهاي داخلی و خارجی و جانبی رایانه
تاپ و رابط انواع موبایل، تبلت، لپOTG
هاي آموزشی مربوط به رشتهعاملافزارها و سیستمافزارها، سختنرم
تواند مواردي چون هاي مخصوص کودکان استثنایی میعاملبراي نرم افزارها و سیستمVinu51x, Deaf Apps52 (for chat) را

.پیشنهاد نمود
 نرم افزارهاي

Flash, Photoshop, paint, DVD cutter, sound recorder , sound cutter, concept mapping or mind
mapping, Simulators

ات الزم براي راه اندازي شبکه شاملامکان:
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

٥١http://distrowatch.com/table.php?distribution=vinux
٥٢https://play.google.com/store/apps/details?id=com.successfulmatch.deafs&hl=en)وایان در نرم افزارهاي مخصوص ناشن

)گوگل پلی
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افزارهافی سختبروشورهاي معر
هاي مربوطه به انتخاب گروههاي آموزشی گروهنرم افزارهاي و سیستم عامل
افزارهاي مربوطهراهنماي نرم
سخت افزارها و  نرم افزارهاي الزم براي ضبط و ویرایش صدا و تصویر و فیلم دیجیتال
افزارهاي شبیه ساز متناسب با رشتهنرم
افزارهاي نرمLMS ،CMS ،LCMS

منابع آموزشی.4

:منابع اصلی
نوآور :، تهران نشرمحمدرضا اصغرزادهمرجع کامل سیستم عامل مکینتاش، مترجم )1389(، هارت دیویس گاي

هاي موجود در هنگام تدریسراهنماهاي لینوکس و ویندوز  آخرین نسخه
:منابع فرعی

. هاي تولید محتواي الکترونیکی آموزشیالزامات و چارچوب) 1392(سازمان فناوري اطالعات ایران
/http://www.projectlooksharp.orgك شارپ  کانادا محتواهاي الکترونیکی تولید در پروژه لو

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
که در بخش مهارت هاي اساسی 1ارزشیابی ورودي یا تشخیصی در فاوا - 1. در ارزشیابی هر واحد درسی  دو الی سه نوع ارزشیابی انجام خواهد شد

ارزشیابی تکوینی که در حین فرآیند -2گیرد، ها صورت میاوا براي تعیین سطح کالس و استفاده بهینه از زمان به منظور ایجاد و یا تقویت مهارتف
انند توهاي عملکردي و یادگیري پیشنهاد شده که میگیرد که در هر بخش مواردي به عنوان پیشنهاد در فعالیتآموزش و در طول کالس انجام می

نمره به 10نمره از نمره نهایی به ارزشیابی تکوینی و 10گردد ارزشیابی نهایی یا پایانی که پیشنهاد می- 3بخشی از این ارزشیابی را تشکیل دهند و 
باشد و مدرس می) 3الی 1فاوا (پروژه پایانی اختصاص یابد که در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت تمامی موارد مورد آموزش در آن واحد درسی 

.نمایداي دانشجو معلم تعیین میمربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصیل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعی و مهارت حرفه

هاپیوست. 6
تولید محتواي الکترونیکی:

استانداردهاي تولید محتواي الکترونیکی 
 آشنایی با استانداردهايSCORM وAICCدر تولید محتواي الکترونیکی و آموزش الکترونیکی

تولید محتواي الکترونیکی 
هاي الکترونیکی دیداريرسانه

 ،کاربرد ، مزایا و محدودیت ها.....معرفی پوستر، انواع چارت، اسالیدها، نمودار ،
هاي الکترونیکی دیداري در آموزشفرآیند انتخاب رسانه
نوشته، شکل، عکس، (هاي الکترونیکی دیداري رسانههاي آموزشی طراحی پیام(..
افزارهاي الکترونیکی دیداري از طریق نرمتولید رسانه هايpower point ،publisher و ،photo shop

معرفی برخی از محتواها
LO53 ،اشیاء یادگیري
 کارآموزي مبتنی برشبکه
خودآموزي،  مطالعه راهنمایی شده  ناهمزمان

53 Learning Object
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یادگیري همزمان (54پیشامدها با هدایت مربی (
 همکاري گروه کوچک

: فرآیند طراحی تولید محتواي یادگیري الکترونیکی 
 هاي یادگیري و راهبردهاي آموزشی مربوطه یادگیري براساس نظریه)یا موضوع ( طراحی آموزشی واحد
انتخاب مدل آموزشی مربوطه
طراحی فرصت هاي یادگیري
 انتخاب و طراحی فعالیت هاي یادگیري

فرآیند انتخاب رسانه مناسب با هرفعالیت یادگیري 
 طراحی پیام هاي آموزشی
تنظیم جدول ارائه محتواي نهایی

) برخط و برون خط( افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی معرفی نرم
 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe

Flash, Camtasia Studio, advanced power point (off line)
 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder

کالس هوشمند:
طراحی آموزشی کالس هوشمند 

طراحی محیط یادگیري الکترونیکی براساس راهبردهاي آموزشی مناسب
 ، فعالیت هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی براساس مدل هاي نوین آموزشیطراحی فرصت هاي یادگیري
  ارتباط استاد با شاگرد ، استاد بامحتوا ، محتوا بامحتوا ، گروه با گروه ، کالس باخارج کالس ( طراحی مدل ارتباطی

..) تجهیزات الکترونیکی و(کالس هوشمند براساس نیازها وامکانات ...)و
بی آموزشی کالس هوشمند  اجراي و ارزشیا

 ازطریق ( ثبت نام از شاگردانLMS(
از ...) آزمون رفتار ورودي ، پیش آزمون ، آزمون تشخیصی سبک هاي شناختی ، نیاز سنجی و( اجراي ارزشیابی ورودي

وثبت گزارشات آزمون هاLMSطریق 
گروه بندي شاگردان براساس نتایج وگزارشات آزمون ها از طریقLMS
انتخاب مدل آموزشی ، محتوا وفعالیت هاي یادگیري مناسب براي هر گروه
 به اشتراك گذاري و ارسال محتواها وفعالیت هاي یادگیري براي هر گروه از طریقLCMS
 همزمان و ناهمزمان(ارائه تکالیف تکمیلی وبازخورد آن به روش برخط(
فی با استفاده از روش هاي ارزشیابی معلم ، خود ارزشیابی ، دگر ارائه بازخورد مناسب ، اجراي ارزشیابی مستمر وتوصی

LMSوLCMSارزشیابی ،گروه ارزشیابی از طریق 
 از طریق) انواع آزمون هاي الکترونیکی( اجراي ارزشیابی پایانی به شکل متنوعLMS
ثبت نتایج وگزارشات آزمون
اجراي پس آزمون و اصالح برنامه براساس گزارشات آزمون
ظیم وثبت پوشه کارتن

شبکه

54 Instructor – led Events
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شبکه و شبکه سازي 
تعریف شبکه
دالیل شبکه سازي، مزایا و محاسن ایجاد شبکه
تاریخچه شبکه
 معرفی بزرگترین شبکه
هاي شبکهسلسه مراتب ایجاد شبکه و مولفه
cable, Wifi, Bluetooth, Hub, Switch, Router, IPS, IDS, Firewall, DNS Server,

Mail Server
Wi-Fi, Bluetooth, cableبا استفاده از امکانات موجود، ) دو یا سه کاربر( ایجاد یک شبکه کوچک 

هاي اجتماعی شبکه

هایی از نرم افزارهاي تولید محتواي الکترونیکی و انتشار  الکترونیکی محتوانمونه
تولید

 Auto paly , flash builder, hyper studio, ,Director, Multimedia Builder, Adobe Flash, Camtasia
Studio, advanced power point (off line)

 power point , hyper studio  , flash , mu. Builder
انتشار

 Forums, networks, Atutor, Moodle, emails, Educreatiosn, snagit, blendspace, bayanbox, net
support school, softgozar, aparat, googlesite, electa, kelas,…(on line
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»در آموزش کودکان استثناییايهاي 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
اول آشنایی با تجربه خاص و دوم کسب انگیزه و اعتماد : 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 موقعیته میاست؛ یعنی آنچ» همزادپنداري«شرایط 
اند وارد نشده» دانش تربیتی«و » ايدانش رشته«هاي معمول هایی مفید هستند که در قالبهاي خاص دربردارنده دانشتجربه

شود و لمان نادر و قدرشناسی از آنان نیز محسوب میاین درس تالشی براي شناسایی مع. 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 زمینهبه مواردي از زمینه

ابتکاري در همچنین، داراي احساس مثبت به عمل. 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 
اراي تجربه، اشخاص د

پیوندهایی را ایجاد کرده و 
از انان در کارهاي خود 

. بهره گرفته است

براي ایجاد تعامل بین معلمان 
داراي تجربه خاص کوشش 

کند و آنان را با یکدیگر می
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 
تجربه خود و دیگري دیده 

. شودمی

هاي ارائه شده داراي بنیاد پاسخ
پژوهشی دقیقی است و ضمن 

یري زبان مناسب ارائه، از بکارگ
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 

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، 
سرفصـل درس، تشــریح منطــق درس و کاربردهــاي آن بــراي معلمــان، معرفــی تکــالیف  

. یان بر اساس پیامدها و سطوح عملکردعملکردي و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجو

-هـاي شـکل  ها و زمینههاي متنوع کالس درس و ضرورتتشریح شرایط معمول و مسالهتبیین تجربه خاص معلم دوم
.هاي خاص معلمی و اهمیت بکارگیري آنها در اعتالي آموزشگیري تجربه

.خاص معلمانهاي مطالعه 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  همه دانشجومعلمان موظفند به بررسی در موقعیت:2تکلیف 

.ارائه کننداقدام و نتیجه را در جلسه آینده به کالس» 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 نمونهدانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش معلمان خود اقدام می: 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

. تشریح منطق روش کار توسط مدرس و گفتگوي در باره چگونگی ادامه کار
کنند و آن را اقدام میدانشجویان به بازخوانی تجربه آموزش همین درس خود : 4تکلیف 

. کنندنقد و بررسی می
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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   از موضوعات اقدام میهاي مقرر به معرفی هر یکآموزشگر 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       . کندکند و فرصت گفتگوي آنان را ایجاد و آن را مدیریت میتخصصی را فراهم می
دانشجوي این درس موظف است بر اساس . تواند به دانشجومعلمان واگذار شوداري معرفی تجربه خاص معلمان میهدایتی، واگذ

همچنین، . برنامه اعالم شده به مطالعه منابع و جستجوي در واقعیات بپردازند و در گفتگوهاي هر جلسه با آمادگی مشارکت نماید
ها یا نتایج حاصل از مطالعات خود بـا درخواسـت تعیـین وقـت     راي ارائه دیدگاهدانشجویان حق دارند به طرح پرسش بپردازند و ب

حـال، در جلسـات درس ممکـن اسـت     درعـین . دقیقه در کالس درس به صـورت سـازمان یافتـه ارائـه نظـر کننـد      10قبلی، تا 
توانـد بـه صـورت    نها میشود که به تشخیص آموزشگر یا به درخواست دانشجویان، پاسخگویی به برخی از آهایی 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 نکند50دانشجویان جایگزین تکالیف درس گردد؛ مشروط به آنکه تعداد آنها از 

منابع آموزشی . 4
الزامی نیسـت؛ امـا آموزشـگر تـالش خواهـد کـرد منـابع مفیـد را         1398این درس استفاده از منبع مکتوب تا سال در -

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«و مستنداتی از همه آموزشگران موظفند منابع-
همچنین، آموزشگر این درس موظف است به جستجوي اجتماعات تخصصی . مفید براي دریافت اطالعات را ارائه کنند

براي مشـارکت، تشـویق   معلمان مخصوصا در فضاي مجازي اقدام کند و موارد مفید را به دانشجویان معرفی و آنان را
. کند

تـاالر گفتگـوي   «اند تمـامی دانشـجومعلمان را بـراي عضـویت در     به بعد موظف1394آموزشگران این درس از سال -
.در پورتال دانشگاه هدایت کنند و خود نیز در آن مشارکت نمایند» معلمان آینده

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
-در قالب یک آزمون مکتوب پایانی صورت میايهاي خاص حرفهتجربهانی در درس ارزشیابی پای: ارزشیابی پایانی

ها و تجارب خود از گفتارهاي درس، گفتگوهاي کالسی، مطالعه منابع و مشارکت در گیرد که در آن دانشجویان یادگیري
. کنندهاي آموزشگر، ارائه میمباحث کالس درس را بر اساس پرسش

آموزشگر در مواردي که . شودشیابی انجام تکالیف کالس درس و مشارکت در مباحث با هم لحاظ میارز: 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: تکالیف و شرکت فعال در کالسـ پاسخگویی به 

درصد امتیاز 50: ـ آزمون پایانی
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: 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

.انجام تکالیف و در فعالیت عملیرعایت اخالق پژوهش در 
.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« سرفصل درس 
آنمعرفی درس و منطق.1

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

ورند هاي نامعلومی که در آن غوطهژوهش در تجربه را بدست آورند، به توانایی هاي مورد نیاز براي مواجهه با موقعیتمعلمان فرصت پ
از آنجا که، روایت هاي شخصی که حاصل تأمالت .آموزان خود منتقل کننددست خواهند یافت و قادر خواهند بود این توانایی را به دانش

کند، لذا آموزش پژوهش روایی به عنوان از تجربه را ممکن میي واقعی کالس درس است فرصت یادگیريهادانشجو معلمان در موقعیت
از پیش نیاز برنامه کارورزي این امکان را فراهم می کند تا دانشجویان به شیوة روایی به مطالعه تجربیات خود پرداخته و در آینده بتوانند

اي خویش ود شرایط آموزشی و تربیتی، سهیم نمودن دیگران در تجربیات خود و نیز توسعه حرفهاین توانایی براي تأمل بر عمل خود، بهب
. بهره بگیرند

مشخصات درس
کارگاهی:  نوع درس
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

-: پیشنیاز

پژوهش روایی: نام درس

:خواهد بوددر پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر : پیامدهاي یادگیري/ اهداف
/ دیگري را از موقعیت هاي آموزشی/ با آگاهی از چیستی و چگونگی پژوهش روایی، تجربیات شخصی خود

. اي استفاده کنندقرار داده و از این تجربیات براي توسعه ظرفیت هاي حرفه) تأمل(تربیتی مورد واکاوي 

:شایستگی اساسی
pck 3&3- 1کد -

3&4-3

3سطح2سطح1سطح هامالك

/ با تأمل بر یک 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 

.کند

با تأمل بر یک روایت یا 
تجربۀ جدید، آن را در 

و داستانی با جزئیاتقالب 
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

واکنشها، و رفتارها، 

هاي بر دیدگاه
هاي داستان تأمل شخصیت

می کند و  می تواند با 

تجربۀ با تأمل مجدد بر 
روایت درك / تفکر خود

خود را از این تأمالت را با 
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هاي افراد حاضر دیدگاه
در موقعیت را در بیان 
تجربیات مورد توجه 

. قرار داده است

ارائۀ شواهدي از یافته هاي 
علمی و پژوهشی از آن 
دفاع کند یا  آنها را با ذکر 
دلیل زیر سؤال برده و نقد 

..کند

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

ده هاي توانسته است دا
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

یادگیريماهیت تجربه، یادگیري از تجربه، و تأمل بر تجربه و تمایز آن با سایر انواع 
اي براي پژوهش در عملروایت نویسی وسیله

اي پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه
چگونه روایت ها بین دانش آشکار و دانش ضمنی پیوند می زنند؟

اهداف پژوهش روایی و کاربردهاي آن 
انواع پژوهش روایی

: تکلیف عملکردي
اي در قالب یک ینه پژوهش روایی تأثیر این شیوه مطالعه را در بهبود عملکرد حرفهبا مطالعه داستان زندگی معلمان و مقاالت علمی در زم

.مقاله کوتاه ارائه نماید
البته قالب مذکور قبالً باید ). (ها و مراحلش ارائه کندیک پژوهش روایی را به صورت خالصه یا در قالب یک مقالۀ مروري با ذکر ویژگی

.توسط استاد توضیح داده شود
ابزار هاي گردآوري اطالعات: دومفصل 

ماهیت اطالعات در پژوهش روایی
ابزار هاي گردآوري اطالعات در پژوهش روایی

یادداشتهاي میدانی از تجربه هاي مشترك-
دفترچه یادداشت هاي روزانه-
مصاحبه ها-
داستان گویی-
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نامه نگاري-
هاي خودزیست نگارانه و زیست نگارانهنوشته-
سایر منابع-
تحلیل داده هافرآیند 
ها براي تحلیل، آماده کردن داده-
انجام تحلیل هاي مختلف-
هادرك عمیق و عمیق تر داده-
ها و تفسیر معناي کالن بازنمایی داده-

معنا دهی به داده ها
: تکلیف عملکردي

حلیل و تمایز و تشابه آن ها را در یک اي از ابزار هاي جمع آوري اطالعات در پژوهش روایی را از منظر نوع تجربیات مطرح شده تنمونه
. در قالب یک مقاله کوتاه ارائه کند/ جدول به نمایش بگذارد

یک 
مقاالت علمی پژوهشی که با استفاده از شیوه پژوهش روایی تهیه شده است را از منظر فرایند تحلیل اطالعات مطالعه و یافته هاي خود را 

. گزارش نماید
کد گذاري: فصل سوم

انواع کدگذاري 
55کد گذاري اولیه-

56مرور کد هاي اولیه-

57کد گذاري محوري-

مرور کد ها و طبقه بندي داده ها-
مفاهیم/ مضامین-
عمق و بینش براي ایجاد ارتباط-

: تکلیف عملکردي
/ فرایند کدگذاري و طبقه بندي را تا مرحله شناسایی و تبیین مضامین بر روي تجربیات شخصی خود از دوران تحصیل اجرا و یافته ها

. بینش حاصل از واکاوي تجربیات را با دیگران به مشارکت بگذارد
تحلیل ساختاري: فصل چهارم

فرآیند تحلیل ساختاري
ي حذفقاعده-
حذف شدید-
تعمیم-

55 - Initial/Open coding
56 - Selective coding
57 - Axial coding
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ساختن-
قاعده صفر-

: تحلیل سه بعدي
داشتن سایر افراد ها، و خلق و خو هم چنین تعامل اجتماعی براي دربرتعامل شخصی بر اساس احساسات، امیدها، واکنش: تعامل-

هاي آنان و قصد، اهداف، فرضیات، و دیدگاه
ینده، مشتاقانه منتظر تجربیات احتمالی استبررسی گذشته که به خاطر آمده است؛ حال به تجربه اتفاقات مرتبط است؛ و آ: تداوم-
ها هاي متفاوت شخصیتاطالعات در مورد شرایط، زمان، و مکان در موقعیت فیزیکی، با حدود و قصد، اهداف، و دیدگاه: موقعیت-

: تکلیف عملکردي
را تحلیل و ) معلمان/ همکالسی ها(نتجربیات سایری/ تحلیل سه بعدي مجموعه تجربیات شخصی/ با استفاده از فرایند تحلیل ساختاري

. یافته ها را گزارش کند
اعتبار بخشی : فصل پنجم

روایی و اعتبار در پژوهش روایی
همکاري با شرکت کنندگان 

بیان دوباره روایت ها 
استفاده از نقل قول ها
رعایت مسایل اخالقی

محدودیت ها و مخاطرات پژوهش روایی 
یافته هاي علمیاستفاده از نظریه ها و 

چگونه یافته هاي پژوهش روایی را ارزیابی می کنیم؟
: تکلیف عملکردي

یافته هاي علمی / همکاري با شرکت کنندگان/ یافته هاي حاصل از تکلیف عملکردي در فصل چهار را با استفاده از شیوه مثلث سازي
. پژوهشی اعتبار بخشی نماید

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
ۀ منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در زمینۀ پژوهش روایی، برگزاري کارگاه آموزشی براي آموزش پژوهش روایی با مطالع

استفاده از راهبردهاي مشارکتی، براي به . استفاده از رویکرد توسعه فردي و به کمک واکاوي تجربیات شخصی صورت می گیرد
.حقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به تجربیات کمک می کنداشتراك گذاشتن تجربیات و ارائه یافته به ت

منابع آموزشی. 4

:منابع اصلی
)در دست تألیف(پژوهش روایی دکتر عطاران 

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
از آنجایی که هدف این درس یادگیري از و به کمک تجربه است، لذا در ارزشیابی خود ارزیابی دانشجو بر اساس : ارزشیابی پایانی

ارزیابی استاد بر اساس . و تفسیر تجربیات حاصل از فعالیت ها در طول ترم بر اساس مستندات داراي اهمیت است) توصیف(تحلیل 
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به اشتراك گذاشتن تجربیات نیز / جو در طول و شرکت در سمینار هاي کالسی براي ارائه یافته هامجموعه تکالیف عملکردي دانش
. بخش دیگر از ارزشیابی دانشجو را تشکیل می دهد

اي بر اساس مستندات ارائه شده در گزارش عملکرد پایانی تفسیر دانشجو از تجربیات شخصی و نقش آن در توسعه توانایی هاي حرفه
نمره10

نمره 10ارزیابی استاد از فعالیت ها و مشارکت در سمینار ها 
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»کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه« سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

پژوهشی تولید شده توسط دیگران هاي پذیرش نقش پژوهشی از سوي معلم در کنار دو وظیفۀ مهم دیگر او مبنی بر وظیفۀ استفاده از یافته
این امر بدان معناست که . سازدضرورت دانا و توانا کردن آنها در حوزه اقدام پژوهی را روشن میآموزان، و وظیفۀ  آموزش پژوهش به دانش

به نحوي که با بینشی پیش برود، 59فاصله گرفته و به سوي تدریس و عمل فکورانه58معلم باید ازتدریس و عمل تربیتی عادي شده
ها و اخذ بازخورد مداوم ها، کاربرد بالفصل یافتهحلاندیشی به یافتن راهپژوهشی مسائل کالس و مدرسه را بکاود و با اقدام پژوهی و ژرف

العات درباره، موقعیت هاي توانایی جمع آوري سیستماتیک اطبر این اساس،. به اصالح و بهبود فرآیند هاي آموزشی و پرورشی بپردازد
خاص آموزشی، تدریس، و یادگیري دانش آموزان و متعاقباً بکارگیري روش هاي خاصی براي بهبود آن است که منجر به ارتقاء توانایی 

. دانش آموزان می شود، یکی از شایستگی هایی است که معلمان در آموزش هاي بدو خدمت بایدبه آن دست یابند
مشخصات درس

کارگاهی: درسنوع 
1: تعداد واحد
ساعت48: زمان درس

پژوهش و توسعه : پیشنیاز
2، کارورزي 1اي حرفه

کنش پژوهی: 2اي پژوهش و توسعه حرفه: نام درس

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

با مطالعه و تحلیل گزارش یافته هاي اقدام پژوهی ها توسط معلمان تأثیر آن در بهبود فرآیند یادگیري 
. گزارش کند

تربیتی مطالعه نموده و / یک مسئله را با استفاده از فرآیند رفت و برگشت میان مسئله و موقعیت آموزشی
وقعیت هاي بعدي طراحی، اجرا و گزارش بازتاب هاي حاصل از این فرآیند را براي بهبود عملکرد در م

نماید 
:شایستگی اساسی

Ck&pck 1-2کد&

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

یافته هاي اقدام تحلیل یافته ها
پژوهی را از نظر تأثیر 

آن بر فرآیند یادگیري   
تحلیل وتفسیر کرده 
اما به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 

اقدامات مطالعه براي 
بعدي ایجاد می کند 

.اشاره نکرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
از نظر تأثیر آن بر فرآیند 
یادگیري   تحلیل تفسیر 
کرده و به محدودیت ها و 
فرصت هایی که این 
مطالعه براي اقدامات 
بعدي ایجاد نموده را 

.گزارش کرده است

یافته هاي اقدام پژوهی را 
فرآیند از نظر تأثیر آن بر 

یادگیري   تحلیل و 
تفسیر کرده و به 
محدودیت ها و فرصت 
هایی که این مطالعه 
براي اقدامات بعدي ایجاد 
نموده و نحوه بهره گیري 
از این نتایج در عمل 

اي خود را گزارش حرفه
.کرده است

58-routinized
59 - reflective
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فرآیند کار نشان می چرخه عمل
دهد که در پژوهش 
انجام شده چرخه رفت 
و برگشت میان برخی 
از مراحل رعایت شده 

. است

فرآیند کار نشان می دهد 
که در پژوهش انجام شده 
چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از یافته ها 

.رعایت شده است

فرآیند کار نشان می دهد 
شده که در پژوهش انجام 

چرخه رفت و برگشت 
میان کلیه مراحل براي 
اطمینان از اطالعات جمع 
آوري شده، تفسیر و تبیین 
یافته ها در هر مرحله 

.رعایت شده است
گزارش با استفاده از گزارش یافته ها

زبان روایت / روزنگار
نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات 

.نیست

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 

.شده است

گزارش با استفاده از 
زبان روایت / ارروزنگ

نویسی ثبت شده نشان 
ها، دهنده تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده براي قرار گرفتن در 
چرخه پژوهش و عمل  

اي شده استحرفه

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

در آموزش و پرورشسطوح، گستره،ماهیت و اهداف پژوهشانواع،
عنوان هاي دیگران،معلم بۀعنوان پژوهشگر، معلم بههاي پژوهشعنوان بکارگیرنده یافتهمعلم به(پژوهش در حرفه معلمی -

)مدرس پژوهش به دانش آموزان
اي،اشتراك هاي رشد حرفهبرخورد آزادمنشانه،هم افزایی، تفکر و بازاندیشی ، دغدغه( هاي معلم محوراستلزامهاي پژوهش-

دانش و تجربیات، مشارکت و کار گروهی ، نقادي و نقد پذیري، تعهد و مسئولیت براي عمل مبتنی بر پژوهش، اخالق 
)…پژوهشی و 

عمل پژوهی و ادراك هنرمندانه معلم-
عمل پژوهی و رشد حرفه اي معلم-

:فعالیت یادگیري
تربیتی / پژوهشی را مطالعه و در قالب یک گزارش یافته هاي خود رابه جهت تأثیر این نوع مطالعات در حل مسائل آموزشی-مقاالت علمی

. یا توسعه علوم تربیتی ارائه نماید
: فعالیت عملکردي

. ی در سطوح متفاوت عملکرد بتواند نقات قوت و ضعف آن ها را شناسایی و گزارش نمایدبا مطالعه نمونه گزارش هاي اقدام پژوه-
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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-
ژوهیتاریخچه و خاستگاه هاي عمل پ-
هاي موجود در زمینه اقدام پژوهیها و دیدگاهنظریه-

:فعالیت یادگیري
. مشارکت در نقد و ارزیابی گزارش هاي ارائه شده در کالس در زمینه اقدام پژوهی هی ارائه شده-

: فعالیت عملکردي
اقدام پژوهی در آموزش و پرورش و ارائه آن در تهیه یک نوشته انتقادي در مورد باورها و عقاید شخصی خود در مورد چیستی و ضرورت -

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-
فرایند اقدام پژوهیباز اندیشی در باره داده ها و شواهد و اصالح-

نقش مشورت و مشارکت در اقدام پژوهی-
نقادي و اعتباریابی در اقدام پژوهیارزشیابی ،-

چگونگی بازخورد ،اصالح و کاربرد نتایج در اقدام پژوهی
چگونگی مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردهاي اقدام پژوهی-

)هاگزارش حاصل از فعالیت عملکردي گروه(مشارکت در نقد مطالب گزارش شده در کالس 
: فعالیت عملکردي

پژوهی انجام شده توسط معلمان دیگر و تهیه اي از اقدامهایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در نقد نمونهتشکیل کارگروه-
گزارش نقد براي ارائه به کالس

:بخش چهارم
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 -

ئه و از مشورت، ارزشیابی و نقد دیگران در هر مرحله ازتدوین طرح و اجراي آن، دانشجویان گزارش الزم را به کالس ارا( اجراي طرح
.)کننداستفاده می

: فعالیت عملکردي
: هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در مراحل زیرتشکیل کارگروه-
بررسی متأمالنه کالس درس و مدرسه و انتخاب مسئله براي اقدام پژوهی-
تدوین طرح -
انتخاب روش و تدوین مراحل -
مشخص کردن شواهد مهم و ساختن یا یافتن ابزار گردآوري داده ها -
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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 ،-
هبود امر مورد پژوهشاخذ بازخورد، اصالح و کاربرد نتایج در حل مسئله یا ب-
مستند سازي، ثبت و ضبط مراحل و تهیه گزارش نهایی و اطالع رسانی و  اشاعه دستاوردها-

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 ( صول، روش و مراحل اجراي اقدام پژوهی به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات اقدام پژوهی معلمان ابیان فلسفه، مبانی،

.شودو آشنا سازي دانشجو معلمان با تجارب معلمان پژوهنده پرداخته می) رشته آموزشی دانشجو معلمان  
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین پیشنهاده دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

پردازند و گزارش کار خود در هر مرحله را به می) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(کامل اقدام پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندمشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میکالس ارائه داده و از نقد و

منابع آموزشی. 4
- :منبع

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
هاي با یکدیگر همکاري و شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این ارزشیابی به صورت مداوم . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهدر این ارزشیابی عالوه بر جنبه. مشارکت دارند
گیرد و بر ارزیابی توسط خود صورت می- شوداو گردآوري می60کارکه در پوشه–هاي انجام شده توسط دانشجو و بر اساس فعالیت
. شوداي میدانشجو تأکید ویژه

نمره به آزمون 8نمره به  کار عملی در حوزه اقدام پژوهی و 8نمره ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،
.  ایانی اختصاص می یابد پ

60 -portfolio
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»درس پژوهی: 3اي پژوهش و توسعه حرفه«سرفصل درس 
:معرفی درس و منطق آن. 1

درس پژوهی یک رویکرد براي توسعه حرفه اي است که  در ، آن معلمان با یکدیگر در تدوین طرح درس پژوهشی ، اجرا و اعتبار یابی آن 
این رویکرد ظرفیت شگرفی براي تحقق اهداف مدرسه بعنوان سازمان یادگیرنده و بستري براي گفتگوهاي حرفه اي . همکاري می کنند 

درس پژوهی، دانش آموزشی محتوا را در معلمان توسعه . گیري در مدرسه فراهم می سازد–س و فرایندهاي یاددهی در باره آموزش ، تدری
به این . یادگیري توسعه می بخشد –بخشیده و با سازوکارهاي خود ، قدرت و شایستگی معلمان را براي مواجهه با مسایل فراروي یاددهی

اي بطور همزمان توان تخصصی درس، ضمن کار گروهی و درك اهمیت هم افزایی در توسعه حرفهترتیب دانشجو معلمان با گذراندن این 
.خود در حوزه دانش تربیتی، دانش موضوعی، دانش فناوري آموزشی 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

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

اي در توسعه ظرفیت ها و توانایی هاي شخصی، و تأثیر آن در شکل با درك نقش مشارکت حرفه
همکار طراحی و اجرا گیري سازمان یادگیرنده یک برنامه درس پژوهی را با مشارکت یک گروه

..نماید
:شایستگی اساسی

Ck&pck ــد &1-2کـ

3سطح2سطح1سطح هامالك&4-3&3-3

افزایی و هم
ايمشارکت حرفه

در فرآیند کار جمعی 
وظایف محوله را 
انجام می دهد اما به 
هنگام قرار گرفتن در 
موقعیت هاي دشوار 
قادر نیست گروه را 

. پشتیبانی کند

در فرآیند کار جمعی 
وظایف و مسئولیت هایی 
را که منجر به حل مسایل 

. گروه میشود را می پذیرد

در فرآیند کار جمعی براي 
پذیرش وظایف و 
مسئولیت ها براي حل 
مسایل گروه استقبال می 
کند و می تواند به هنگام 
قرار گرفتن در موقعیت 
هاي دشوار گروه را 

.پشتیبانی کند
طرح درس 

پژوهی 
براي مطالعه بافت و 

مسئله / زمینه نیاز
شناسایی شده و 
ترسیم چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نموده اما تحلیل نتایج 
یادگیري دانش 
آموزان نشان دهنده 

در فرآیند مطالعه بافت و
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
مدرسه چشم انداز در سطح

مشارکت نموده و نتایج 
یادگیري دانش آموزان 
نشان دهنده تأثیر عملکرد 
او بر بهبود عملکرد 

در فرآیند مطالعه بافت و 
مسئله / زمینه نیاز

شناسایی شده و ترسیم 
چشم انداز در 

مدرسه مشارکت سطح
نتایج یادگیري نموده و

دانش آموزان نشان 
دهنده تأثیر عملکرد او بر 
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تأثیر عملکرد او بر 
شکل گیري یک 

اي براي گروه حرفه
ادامه مشارکت 

.  اي نیستحرفه

مشارکت براي توسعه .مدرسه است
اي و بهبود عملکرد حرفه

.مدرسه است

گزارش با استفاده از گزارش
روایت / روزنگار

نویسی ثبت شده 
نشان دهنده تأمل بر 

ها، واکنشها، و کنش
هاي رفتارها، دیدگاه

افراد درگیر در 
بازکاوي موقعیت براي 

عمل و تصمیمات 
.نیست

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / روزنگار

ثبت شده نشان دهنده 
ها، واکنشها، تأمل بر کنش

هاي و رفتارها، دیدگاه
افراد درگیر در موقعیت 
براي بازکاوي عمل و 
تأثیر تصمیمات اتخاذ شده 

/ بر عملکرد دانش آموزان
.مدرسه است

گزارش با استفاده از 
روایت نویسی / زنگاررو

ثبت شده نشان دهنده 
ها، تأمل بر کنش

واکنشها، و رفتارها، 
هاي افراد درگیر در دیدگاه

موقعیت براي بازکاوي 
عمل و تصمیمات اتخاذ 
شده و تأثیرات آن بر 

/ عملکرد دانش آموزان
مدرسه در چرخه پژوهش 

اي و عمل  حرفه
مشارکتی  شده است

محتواي درس و ساختار آنهاي یادگیري، فرصت. 2
:فصل اول 

تمهید شرایط و آماده سازي
مدرسه بعنوان یک سازمان یادگیرنده -
تاریخچه ، تعریف و اهداف درس پژوهی-
درس پژوهی انتخابی استراتژیک براي  توسعه دانش و شایستگیهاي معلمان-
ابعاد و گستره درس پژوهی-
فرایند درس پژوهی-
شرایط ، فرهنگ  و حمایتهاي مورد نیاز درس پژوهی -

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را براي شرح . با مشارکت در بحث به ضرورت و اهمیت درس پژوهی و نقش آن در تولید دانش بومی تدریس می پردازد 

.می نماید همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح. بیشتر موضوع مطرح می نماید 
: فعالیت عملکردي
هایی متشکل از دانشجو معلمان و مشارکت آنها در تحلیل جایگاه و نقش درس پژوهی در حرفـه معلمـی و تهیـه گـزارش     تشکیل کارگروه

براي ارائه به کالس،
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:فصل دوم 
:چگونگی تدوین برنامه درس پژوهی 

تشکیل گروه درس پژوهی-
هتبیین رویکرد درس پژوهی در گرو-
برنامه ریزي و تدوین جدول فعالیتهاي اجرایی گروه-
انتخاب زمینه پژوهشی براي فعالیت گروه-
تعریف مساله و انتخاب موضوع -
روش هاي نیاز سنجی-
پیش بینی شرایط و نیازمندیهاي اجراي درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري
همچنین سواالتی را براي شرح بیشتر موضوعات مطرح مـی  . با مشارکت در بحث موضوعاتی را براي فعالیت درس پژوهی مطرح می کند

.نماید 
: فعالیت عملکردي

.در قالب کارگروههاي دانشجویی ، یک زمینه پژوهشی را تعریف و مساله و موضوع مرتبط با آن را مشخص می کند 
:فصل سوم 

چگونگی تدوین طرح  درس مورد پژوهش
تعیین اهداف و سوالهاي پژوهشی

:طرح درس پژوهشی متناسب با سوالهاي پژوهشیتدوین 
ترسیم وضع موجود و مطلوب-
شناسایی تغییرات مورد نیاز -
تعیین هدفهاي درس-
تعیین تجارب و فعالیتهاي یادگیري-
تعیین رفتار ورودي-
پیش بینی منابع و وسایل آموزشی-
پیش بینی نحوه مدیریت و سازماندهی کالس-
نش آموزان به تدریسپیش بینی نحوه تفکر و واکنش دا-
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. در باره چارچوب طرح درس پژوهشی  بحث می کند 

: فعالیت عملکردي
.دانشجویی یک طرح درس پژوهشی را تهیه و به کالس ارایه می نماینددر قالب کارگروههاي 

:فصل سوم 
چگونگی اجراي طرح درس مورد پژوهش

تعیین شواهد و مستندات مورد نظر گروه-
تعیین روش و چگونگی مشاهده طرح درس-
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تقسیم وظایف اعضاي گروه در حین مشاهده-
مشاهدهطراحی فرمهاي گردآوري اطالعات و مستند سازي -

: فعالیت یادگیري
.در باره  چگونگی اجراي طرح درس پژوهشی  بحث می کنند و نکات جدیدي را براي اجراي بهینه آن مطرح  می سازند 

: فعالیت عملکردي
.طرح درس پیش بینی شده در گروه را بصورت آزمایشی در کالس اجرا می کنند 

:فصل چهارم
هدژرف اندیشی در باره داده ها و شوا

نحوه انتخاب چارچوب تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد-
:تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد -

تحلیل نتایج یادگیري
تحلیل انگیزش

تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان
طراحی مجدد درس  و اجراي آن

اجراي طرح درس جدید و مشاهده آن
طرح درسژرف اندیشی در باره اجراي دوم درس و اصالح نهایی 

: فعالیت یادگیري
در باره چگونگی نقد مناسب تر نحوه اجراي طرح درس پژوهشی در کالس بحث می کنند و نکات جدیدي را در ایـن زمینـه مطـرح  مـی     

.سازند 
: فعالیت عملکردي

.نحوه اجراي آزمایشی طرح درس گروه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند 
در باره روند اجراي فعالیت گروهچگونگیژرف اندیشی: فصل پنجم 

تحلیل نتایج یادگیري، تحلیل انگیزش، (نحوه تحلیل  نتایج مربوط به یادگیري  و رشد دانش آموزان)الف 
،)تحلیل رفتار اجتماعی دانش آموزان

.نحوه تحلیل نتایج مربوط به رشد حرفه اي معلمان عضو گروه) ب
: فعالیت یادگیري

.گروه بر توسعه یادگیري و رشد حرفه اي خود بحث می کنند در باره نتایج فعالیت
فعالیت عملکردي

.با ارایه مستندات الزم به جمع بندي از تاثیر فعالیت گروه خود بر یادگیري دانش آموزان و رشد حرفه اي خود می پردازند 
تهیه گزارش نهایی و اشاعه دستاوردهاي گروه درس پژوهی:  فصل ششم 

نتایج درس پژوهیضرورت اشاعه-
روش هاي اشاعه و انتشار دستاوردهاي گروه-
نحوه تدوین گزارش نهایی درس پژوهی-

: فعالیت یادگیري
.در باره ضرورت اشاعه نتایج درس پژوهی بحث می کنند 

: فعالیت عملکردي
.گزارش کار گروه خود را تدوین و ارایه می نمایند 
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راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

در کالس  در فرایند . حل مساله، نقادي و پژوهش به صورت گروهی و مشارکتی استهاي اصلی شامل پرسش و پاسخ،راهبرد-
و آشنا سازي دانشجو معلمان با ) به تناسب رشته آموزشی دانشجومعلمان( تدریس به تحلیل و نقادي گزارش هاي مطالعات درس پژوهی 

.شودتجارب معلمان درس پژوه پرداخته می
هاي مناسب، به انتخاب مسئله متناسب با رشته آموزشی خود و تدوین برنامه دانشجو معلمان در قالب گروهدر بخش عملی،-

)  مشابه سازي شرایط  کالس درس ( یا نمونه اي ) درصورت دسترسی به کالس و مدرسه(درس پژوهی و اجراي آن در محیط واقعی 
. کنندله را به کالس ارائه داده و از نقد و مشارکت سایر دانشجو معلمان استفاده میپردازند و گزارش کار خود در هر مرحمی
-

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 4
هاي با یکدیگر همکاري شخص دانشجو و سایر همکالسفرایندي مبتنی بر مشارکت است که در آن استاد،ارزشیابی در این درس،

این ارزشیابی به صورت . شوداي میهاي کیفی تأکید و توجه ویژههاي کمی بر جنبهالوه بر جنبهدر این ارزشیابی ع. و مشارکت دارند
گیرد و بر ارزیابی صورت می- شوداو گردآوري می61کارکه در پوشه–مداوم و بر اساس فعالیت هاي انجام شده توسط دانشجو 

. شوداي میتوسط خود دانشجو تأکید ویژه
نمره 8نمره به  کار عملی در حوزه درس پژوهی و 8نمره به ارزشیابی دانشجو به صورت تکوینی طی نیمسال ، 4در این ارزشیابی،

.  به آزمون پایانی اختصاص می یابد 
منابع آموزشی. 5

. درس پژوهی ، مبانی ، اصول و روش اجرا ، انتشارات جهاد دانشگاهی) 1392(ساکی،  رضا 
درس پژوهی راهنمایی عملی براي مدیران و معلمان ، ترجمه دکتر رضا ساکی و داریوش مدنی ، ) 1389( نک و همکاران استیپا

انتشارات حکمت علوي

61  -portfolio
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»1کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات
مطالعه، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت هاي پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته هاي علمی و پژوهشی 

تربیتی و   عمق -برنامه کارورزي فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته هاي نظري با محیط هاي واقعی آموزشی. باشند
خشیدن به تجربه هاي پیشین در جهت توسعه شایستگی هاي حرفه اي و دست یابی به ظرفیت غایی کنش عملی در کالس ب

واکاوي تجربیات به عنوان این برنامه در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاري و .درس را فراهم می کند
؛ و  نیز ابزارهاي سه گانه  اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش روایتی به عنوان روش شکل دهنده عمل فکورانه/عناصر سازنده

تربیتی در سطح کالس /مطالعه مسئله هاي آموزشی. هاي مورد تاکید در برنامه تربیت معلم فکور این هدف را تعقیب می نماید
فرصت هاي یادگیري تدارك دیده . استدرس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه اي معتبر و کسب تجربیات دست اول

شده از سوي استادان و بازخوردهاي ارائه شده از سوي آنان باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت هاي واقعی، براي 
ها و فنون تکنیک / بهره گیري از مبانی نظري. تربیتی تدارك ببیند/ یافتن راه حلهاي قابل دفاع و پاسخ به مسئله هاي آموزشی

در برنامه کارورزي به منظور دستیابی دانشجو به یک نگاه همه جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه 
در طول برنامه کارورزي دانشجو  فرصت کسب . ریزي، اجرا و ارزیابی براي حمایت از یادگیري دانش آموزان ضروري است

. اي را کسب می نمایدأمل بر روي آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفهتجربه براي درك عمل اثربخش، ت
در کارورزي یک دانشجو با کسب مهارت در به کارگیري روش ها و فنون مشاهده تأملی، موقعیت هاي آموزشی و تربیتی در 

نگارها، تجربیات شخصی سطح مدرسه و کالس درس را مورد مطالعه قرار داده و دریافت هاي خود را در قالب روایت ها، روز
/ گزارش گفتگو با کادر مدرسه/ این یافته ها از موقعیت مدرسه و کالس درس می تواند همراه با عکس و فیلم. ارائه می نماید

روایت هاي دانشجو از موقعیت هاي مختلف مورد واکاوي . تکمیل شود)  با هماهنگی مدرسه(دانش آموزان/ اولیاء/ معلم راهنما
.و مسئله هاي شناسایی شده با استفاده از شواهد و مستندات علمی گزارش می گرددقرار گرفته

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

شناسی تربیتی، روان: نیازپیش
هاي تدریس و اصول و روش

: 1ايپژوهش و توسعه حرفه
پژوهش روایی
مشترك: نحوه آموزش

1ورزي کار: 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 نمایدمشاهدات تأملی و یافته

:شایستگی اساسی
Ck &pkP 3&2- 2کد-

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
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مشاهده 1-3&2
تأملی

توانسته است موقعیت 
تربیتی در / هاي آموزشی

سطح کالس درس و 
مدرسه را با جمع آوري 
اطالعات توصیف نماید 
اما نتوانسته است 
اطالعات را به صورت 
نظام مند تحلیل و تبیین 

. نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح / آموزشی

کالس درس و مدرسه را با 
آوري اطالعات به جمع

مند توصیف نظامصورت
نموده و با استفاده از شواهد و 

.مستندات آن را تبیین نماید

هاي توانسته است موقعیت
تربیتی در سطح کالس / آموزشی

آوري درس و مدرسه را با جمع
مند اطالعات به صورت نظام

توصیف نموده و با کمک شواهد 
مستندات علمی و پژوهشی / معتبر

.ایدیافته هاي خود را ارائه نم

واکاوي 
تجربیات 

توصیفی هايگزارش
آوري شده از مطالعه جمع

موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی 
را به صورت روایت نقل 
و کدگذاري نموده اما 

-نتوانسته است کدگذاري
ها را در قالب مضامین 
سازماندهی و یافته ها را 

. گزارش کند

-هاي توصیفی جمعگزارش
مطالعه موقعیت آوري شده از 

فیزیکی، عاطفی، آموزشی، 
تربیتی را به صورت روایت 
نقل و کد گذاري نموده و 

ها را در قالب مضامین گزاره
ها را سازماندهی و یافته

.گزارش نموده است

آوري هاي توصیفی جمعگزارش
شده از مطالعه موقعیت فیزیکی، 
عاطفی، آموزشی، تربیتی را به 

اري صورت روایت نقل و کدگذ
ها را در قالب نموده و گزاره

مضامین سازماندهی نموده و با 
ایجاد ارتباط میان مضامین در 

تربیتی / قالب یک مسئله آموزشی
.تبیین نموده است

تدوین و 
ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 
نویسی رعایت شده اما 
شواهد و مستندات کافی 

نشده ها ارائه براي یافته
.است

در گزارش ارائه شده ساختار 
گزارش نویسی به صورت 
نظام مند در ثبت و ارائه یافته 
ها رعایت شده است و یافته 
ها به کمک برخی شواهد و 
مستندات پشتیبانی شده 

. است

در گزارش ارائه شده ارتباط میان 
فصل ها و عناوین ذیل فصل ها 
رعایت شده و یافته ها مبتنی بر 

مستندات تجربی و علمی شواهد و
.گزارش شده است 

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

ارائه یک تصویر کلی از برنامه کارورزي در طی چهار ترم و انتظارات از دانشجو، معرفی برنامه کاروزي یک با تأکید بر مشاهده 
، تکالیف عملکردي در طول ترم، برنامه زمان بندي سمینارها در )ماهیت روایت ها و چگونگی نگارش آن(تأملی و روایت نویسی 

شی، و تبیین فرم هاي ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد، واحد آموز/ سطح مدرسه و پردیس
هماهنگی با مناطق آموزشی و سازماندهی دانشجویان در مدارس باید قبل از شروع ترم و با (توزیع دانشجویان در مدارس 
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و دانشجو از طریق مطالعه گزارش ها و ارائه تعامل از نزدیک میان استاد ). تشکیل ستاد کارورزي در سطح استان صورت گیرد
بازخورد به موقع و سازنده، و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از حضور در موقعیت هاي واقعی از 

گفتگو تشکیل سمینار در کلیه هفته ها براي بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و . استلزامات اجرایی برنامه کارورزي است
روایت هاي / مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارش ها. در خصوص بازخورد هاي ارائه شده از سوي اساتید ضروري است

.کندهمقطاران فرصت یادگیري انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم می/ همکالسی ها
: هفته دوم

کارگاه مطالعه موقعیت
: مدرسه بر اساس گام هاي زیر/ وقعیتی در سطح کالس درسم/ مشاهده فیلم تدریس: تکلیف یادگیري

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
هاي اگر، آنگاه، شش کاله با استفاده از تکنیک ) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

در یافتن نقطه کانونی... تفکر، اسکمپر
از آنجایی که آموزش این (تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : د

هیه کرده باشد، لذا آموزش این بخش نیازمند آن است که دانشجو گزارشی از مطالعه موقعیت بر اساس محور هاي چهارگانه ت
). بخش در جلسه ششم ارائه می شود

:هفته سوم
مشاهده آزاد 

)جلسه آشنایی با مدرسه، مدیر و معلم راهنما(حضور دانشجویان در مدارس 
ن روز کارورزي از دانشجو خواسته شود تا اولین تجربیات خود را از اولی. تجربه اولین روز کارورزي من در مدرسه: تکلیف یادگیري

دانشجو . از زمان آماده شدن براي رفتن به مدرسه تا زمان برگشتن در قالب داستان یا خاطره یادداشت روزانه ثبت و ارائه نماید
این موارد می . در اولین روز کارورزي مشاهده آزاد دارد و آنچه را مشاهده می کند بدون هیچ محدودیتی ثبت و ضبط خواهد نمود

رخ داد ها در مسیر رفت و آمد به مدرسه؛ فضا و موقعیت مدرسه؛ احساسات، تصورات و انتظارات؛ نحوه برخورد کادر تواند شامل
. باشد.... مدرسه؛ نحوه مواجه شدن با دانش آموزان؛ گفتگو ها با کارکنان مدرسه، معلمان و

:هفته چهارم
مطالعه موقعیت

د از جهت رعایت روش ها و فنون توصیف و تشریح موقعیت و به صورت گروهی تهیه شده از مشاهده آزا) روایت(گزارش هاي 
/ اي متشکل از سه تا چهار دانشجو و ارائه بازخورد توسط همقطارانتشکیل گروه هاي حرفه. مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

محور هایی که گزارش ها . می کنداي تقویتگروه همساالن امکان به مشارکت گذاشتن تجربیات را به عنوان یک مهارت حرفه
: بر اساس آن مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت

)بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
) شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش کاله ) دناز زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کر/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

.تفکر و اسکمپر
طرح / بازبینی شواهد جمع آوري شده براي دستیابی به درك عمیق تر و همه جانبه تر نسبت به موقعیت(تعیین نقطه کانونی : د

).مسئله
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: هفته پنجم
مطالعه موقعیت

در این جلسه دانشجو با توجه به بازخورد هاي . شواهد بیشتر براي بیان مسئله/ حضور در مدرسه و تکمیل اطالعات مورد نیاز
شواهد / پرداخته و با جمع آوري اطالعات) مدرسه(همقطاران یا استاد به مطالعه مجدد موقعیت/ ارائه شده از سوي همساالن

. ش تبیین مسئله تکمیل می نمایدبیشتر گزارش خود را براي یادگیري رو
:هفته ششم

مطالعه موقعیت
آوري شده از گفتگو در این جلسه پیرامون روش ها و فنون مشاهده تأملی ادامه می یابد و دانشجو با استفاده از شواهد جمع

. مربوط به تبیین مسئلهمرور محور ها در جلسه دوم و آموزش نکات . موقعیت مورد مطالعه به تبیین مسئله مبادرت می نماید
)مرور)(بیان ویژگی ها و مشخصه هاي متمایز کننده(توصیف موقعیت : الف
)مرور) (شناسایی اجزاء و روابط(استنباط از موقعیت / تشریح: ب
کاله با استفاده از تکنیک هاي اگر، آنگاه، شش) از زاویه دید دیگري به موقعیت نگاه کردن/ به گونه دیگر دیدن(بازنگري : ج

)مرور...(تفکر، اسکمپر
). آموزش(تبیین مسئله با استفاده از استدالل قیاسی یا استقرایی به کمک شواهد و مستندات جمع آوري شده : ه

نسخه اي از مجموعه فعالیت هاي انجام شده در مطالعه موقعیت به : توسط چه کسی تنظیم می شود؟... شرح تنظیم پوشه کار
منظور همان . ... اي دانشجو ضبط گرددائه شده در محورهاي مختلف تبیین مسئله در پرونده توسعه حرفههمراه بازخوردهاي ار

پورتفولیو -پوشه کار است؟  پرونده توسعه حرفه اي با چه فرمتی باید تشکیل شود؟ آیا به دنبال پرونده الکترونیکی یا همان اي
.کفل این امر شودبوده ایم ؟ باید به سمتی برویم که دانشجو خود مت

: هفته هفتم
مدرسه/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیس/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه

موقعیت جغرافیایی و محیط بیرونی مدرسه، انواع فضا ها : تهیه گزارش از موقعیت فیزیکی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي
( نور، جریان هوا، وضعیت بهداشت، امکانات و تجهیزات ....) آبخوري، سرویس ها، کالس ها، راهرو هاکتابخانه، زمین ورزش، (

) فرآیند مسئله شناسی و تبیین مسئله رعایت شود(شناسایی و تبیین مسئله ......) کارگاهی، آزمایشگاهی، شبکه مجازي، سایت و
اي از توصیف نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(قالب روایت نگاري این گزارش در. پردیس/ ارائه یافته ها در سمینار مدرسه

موقعیت فیزیکی و تحلیل تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد 
.به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد

ارائه شده توسط استاد به منظور درك موقعیت فیزیکی و تأثیر آن بر یادگیري گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي: پوشه کار
. دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد

: هفته هشتم
پردیس/ بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی ساختار و سازمان مدرسه

ازمانی، روش هاي بکارگرفته شده در اداره مدرسه، ساختار سازمانی، نحوه گردش کار تهیه گزارش از ساختار س: تکلیف عملکردي
فرم (آن در قالب روایت نویسی . در سطح مدرسه، تعامالت میان مدیر، معلمان،کارکنان و نحوه تعامل با اولیاء مدرسه و تدوین

و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و اي از توصیف ساختار و سازمان مدرسه و تحلیل نمونه. تنظیم شود) پیوست
.بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
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گزارش دانشجو به همراه بازخوردهاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك ساختار و سازمان مدرسه و تأثیر آن بر : پوشه کار
. زان در پوشه کار ضبط گرددیادگیري دانش آمو

:هفته نهم
بازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح / تعامالت در سطح مدرسه/ مشاهده تأملی و مسئله شناسی موقعیت عاطفی روانی

مدرسه/ پردیس
ك حاالت در(روابط عاطفی میان معلم و دانش آموزان : تهیه گزارش از موقعیت عاطفی روانی مدرسه شامل: تکلیف عملکردي

میزان (تعامالت دانش آموزان با یکدیگر ...) روانی دانش آموزان، برنامه ریزي براي ایجاد جو مثبت و سازنده در فضاي کالس و
/ یافته ها در سمینار مدرسه. ،  روابط عاطفی میان معلمان و کارکنان و مدیر شناسایی و تبیین شود....)احترام، همدلی، همکاري و

اي از توصیف تعامالت و روابط عاطفی در سطح نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(رش در قالب روایت نویسی این گزا. پردیس
مدرسه و تحلیل و تفسیر آن در کالس بحث کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخوردها از سوي استاد به / کالس درس

.منظور تکمیل اطالعات و شواهد ارائه گردد
ارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده توسط استاد به منظور درك روابط عاطفی و تعامالت در سطح گز: پوشه کار

.کالس درس و مدرسه و تأثیر آن بر یادگیري دانش آموزان در پوشه کار ضبط گردد
: هفته دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم

مدرسه /  ازدید از مدرسه و تشکیل سمینار در سطح پردیسب/ مشاهده تأملی کالس درس و مسئله شناسی فرآیند آموزش
جو و فضاي عاطفی و روانی، طراحی آموزشی، راهبرد هاي آموزش، : تهیه گزارش از موقعیت آموزشی شامل: تکلیف عملکردي

ن مباحث، میزان سازماندهی تکالیف یادگیري، تعامالت میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضوح و شفاف بود
این . شناسایی و تبیین شود...) درگیر نمودن دانش آموزان در فرآیند یادگیري، مواد و منابع آموزشی، ارزشیابی از یادگیري و

اي از توصیف فرآیند آموزش در سطح کالس درس و تحلیل و نمونه. تنظیم شود) فرم پیوست(گزارش در قالب روایت نگاري 
کارورزي مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بازخود ها از سوي استاد به منظور تکمیل اطالعات و شواهد تفسیر آن در کالس بحث

.ارائه گردد
. گزارش دانشجو به همراه بازخورد هاي ارائه شده استاد در پوشه کار ضبط گردد: پوشه کار

: هفته چهاردهم
ثبت و واکاوي تجربیات 

ز جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط هاي روایتی  ااي از پژوهشنمونه
استاد مورد بررسی قرار گیرد و با تبیین نقش روایت نویسی و واکاوي آن در آموزش حرفه اي مراحل تحلیل ساختاري روایت ها 

.  آموزش داده شودمدرسه / بر روي گزارش هاي تهیه شده از سطح کالس درس) بند الف و ب(
تعریف و کاربرد پژوهش روایتی در کارورزي

تحلیل ساختاري روایت ها
کدگذاري باز)1
کدگذاري محوري و انتخاب مضامین )2

قرار نشد از این تعبیر استفاده نکنیم؟ در یکی از ... مطالعه مقاالت یا منابع علمی در زمینه پژوهش روایتی: تکلیف یادگیري
. محورهاي فوق و جمع بندي یافته ها براي ارائه به کالس

:تکلیف عملکردي
تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
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کالس درس و  کدگذاري آن ها براي یافتن مضامین/ حلیل و واکاوي گزارش هاي تهیه شده از مدرسهت: ب
: هفته پانزدهم

ثبت و واکاوي تجربیات 
اي از پژوهش هاي روایتی از جهت نوع اطالعات، روش ها و ابزار هاي بکارگرفته شده، و یافته هاي آن در کالس توسط نمونه

مدرسه / از کالس درس) بند ج و د(گیرد و مراحل تحلیل ساختاري بر روي روایت هاي تهیه شده استاد مورد بررسی قرار
.  آموزش داده شود

تحلیل ساختاري روایت ها
ارتباط مضامین با یکدیگر)3
تبیین مسئله )4

:تکلیف عملکردي
تحلیل یک نمونه پژوهش روایتی بر اساس مراحل ذکر شده به صورت گروهی: الف
و واکاوي گزارش تهیه شده از سطح کالس درس و مدرسه به منظور یافتن ارتباط میان مضامین و تبیین مسئلهتحلیل : ب

/ بررسی گزارش ها و تحلیل ساختار آن بر اساس فرآیند شناسایی و تبیین مسئله در سطح مدرسه(سمینار : جلسه شانزدهم
)پردیس

وقعیت مدرسه و کالس درس را در قالب مسئله هاي تبیین شده به همراه در این نشست دانشجویان یافته هاي خود از مطالعه م
. راه حل هاي مبتنی بر یافته هاي علمی ارائه نموده و یافته ها در کالس به صورت گروهی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

در این گزارش دانشجو باید . نماینددانشجویان گزارش یافته هاي خود را در طول ترم را زیر نظر استاد تنظیم: تکلیف عملکردي
. یافته هاي خود را از مسئله هاي مطالعه شده و تبیین و آن را به کمک شواهد و مستندات علمی پژوهشی قابل دفاع ارائه نماید

.گزارش تنظیم شده در پوشه کار توسعه حرفه اي ضبط می گردد: پوشه کار
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

کارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت هاي تقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بهراهبردهاي مس
واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي گروهی و فردي ارائه 

. می گردد
منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی
دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -

.فرهنگیان
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

باید یافته ارزشیابی پایانی در درس کارورزي یک در قالب سمینار پایانی صورت می گیرد که در آن دانشجویان: ارزشیابی پایانی
مطالعه شده در دروس (هاي خود از مطالعه موقعیت هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافته هاي علمی پژوهشی 

.شوداین جلسه با حضور معلم راهنما تشکیل می. از آن دفاع نمایند) نظري
گزارش هاي ارائه شده در طول ترم و سمینارهاي سطح ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخورد هاي داده شده به : ارزشیابی فرآیند

... میزان مشارکت در بحث ها، ارائه یافته هاي جدید، پاسخ به بازخورد هاي داده شده و. مدرسه و واحد آموزشی صورت می گیرد
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و مبناي برنامه ریزي کلیه گزارش ها به همراه بازخورد هاي داده شده در پوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط: ارزیابی پوشه کار
یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و . اي در پایان دوره قرار می گیردبراي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی هاي حرفه

. یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد
ترم مربوط به گزارش عملکردي است که از بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد
: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه
امیتاز 40:   ـ گزارش هاي عملکردي مرحله اي

امتیاز 40:  ائه گزارش پایانیـ تدوین و ار
: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی
بنديتنظیم فهرست و فصل.7
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.8
نگارش ادبی و فنی.9

اعتبار داشتن گزاره ها.10
ظرافت و زیبائی ظاهري.11
صحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره ها.12
عوامل دیداري و هنري مکملارایه نمودارها و .13
هاارائه راه حل ها و پیشنهادهاي برخاسته از یافته.14
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.15
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.16
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»2کارورزي«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن. 1

و 62هاي علمی، شهودگیري از یافتهیافته، اخالقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهرهرا فرایندي سازمانتدریس اگر 
فرد است، در آن صورت برنامه کارورزي به جاي تمرکز انحصاري بر آموزش فنون، بدیل و منحصر بههاي بیخالقیت در موقعیت

هاي واقعی در سطح کالس درس روبرو شود و به آنان کمک کند تا با به نه با موقعیتفعاالنیازمند آن است که دانشجومعلم 
اندوختهپرداخته و با آگاهی انتقادي نسبت به تجربیاتهاي یادگیريموقعیتمنطقی به بررسی / هاي استداللیکارگیري روش

خاذ تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از که به آنان در اتردازندیی بپهاوارهبه آفرینش الگوهاي ذهنی و طرحه دش
.ریزي کمک کندتصمیمات جهت برنامه

انجام مکان و زمان خاصچه او در یک و آنهاي شخصی معلم ویژگیاست و باوابسته به موقعیت، تدریس عملی
دانشجومعلم را در آن است تا ، به دنبال2هاي یادگیري تدارك دیده شده در کارورزي از این رو فرصت. دهد مرتبط استمی

است قرار داده، به آنان )66، فراشناختی65، موقعیتی64اي، رویه63بیانی(که ترکیبی از انواع مختلف دانش دانش کاربرديمعرض 
. بپردازندهاي تربیتیتأمل در باره موقعیتکمک کند تا به 

بازاندیشی در خصوص و بررسی نتایج، تجربیات مستقیمکسب امکان هاي یادگیريطراحی فعالیتدر این برنامه از طریق 
، 67تکالیف اصیل، دانشجو با قرار گرفتن در معرض 2در برنامه کارورزي . را به دست آورندهاي خوددریافتو هاي مختلفدیدگاه
و نهایتاً ) هاي بزرگوهگر/هاي کوچکفردي، گروه(مشارکت در فرآیند آموزشرا به طور مقدماتی از طریق تأمل در عملتوانایی

چه درکالس به  درك صحیحی نسبت به آندرس کسب خواهد نمود و هاي یادگیري در سطح کالساجراي مستقل فعالیت
به شناخت فرآیند تأملی، به عنوان یک ریزي، اجرا و ارزیابیآگاهی نسبت به تصمیمات ناظر به برنامه. یابدجریان دارد دست می

.دانشجو کمک خواهد کردسبک تدریس و نوع تفکر،ايگیري حرفهجهت

مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

1کارورزي : پیشنیاز
مشترك: نحوه آموزش

2کارورزي : نام درس
:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف

، نیازهاي فردي/ مشکالت) درس یا مدرسهدر سطح کالس(مطالعه موقعیت یادگیريبا تداوم . 1
نیازهاي / هایی را براي رفع مشکالتفعالیتکند و بازشناسی/ شناساییبزرگ را / هاي کوچکگروه

. نمایدیادگیري طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی
.نمایدهاي خود را روایت یافتهوده و نمواکاويرا مشارکت در فرآیند آموزشاز تجربیات خود. 2

:شایستگی اساسی
هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آنفرصت. 2

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

62- Intuition
63  -Declarative knowledge
64- Procedural knowledge
65 - Conditional knowledge
66 - Metacognitive Knowledge
67-Authentictask
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مطالعه 
موقعیت

هاي یادگیري را موقعیتتوانسته است 
. آوري اطالعات توصیف نمایدبا جمع

نیاز را به / اما نتوانسته است مشکل
. کمک شواهد تبیین نماید

هاي یادگیري را با توانسته است موقعیت
مند آوري اطالعات به صورت نظامجمع

نیاز / براي شناسایی مشکل یادگیري
هاي بهینه را با /حلتوصیف نموده و راه
آوري شده از موقعیت کمک شواهد جمع

تبیین نماید

را با هاي یادگیريموقعیتتوانسته است
مندصورت نظامبه آوري اطالعاتجمع

نیاز/ شناسایی مشکل یادگیريبراي 
و هاي بهینه/حلراهتوصیف نموده و 

روش مداخله را با کمک شواهد معتبر و 
.تبیین کندهاي علمییافته

 فعالیت
/ آموزش

یادگیري

فعالیت یادگیري طراحی شده ناظر به 
شناسایی شده در یکی از مسئله / نیاز

) فردي، گروه کوچک، جمعی(انواع 
است، اما گزارش اجرا و ارزیابی نشان 

رفع / دهنده تأثیر گذاري بر حل مشکل
.نیاز نیست

فعالیت یادگیري طراحی شده از انسجام 
برخوردار است و گام هاي اجراي آن به 

ارزیابی از . وضوح مشخص شده است
تأثیرگذاري بر دهنده اجراي فعالیت نشان

فردي، گروه (رفع نیاز در انواع / مسئلهحل
.است) جمعی/ کوچک

فعالیت یادگیري طراحی شده، امکان 
ایجاد انعطاف و اتخاذ تصمیمات آگاهانه 

یادگیري را / ناظر به موقعیت آموزش
فراهم نموده و نتایج ارزیابی از اجراي نیز 

هاي به حلکننده تأثیر راهمنعکس
رفع نیاز در / مسئلهده در حلکارگرفته ش

.است) جمعی/ کوچکفردي، گروه(انواع 

توسعه 
ايحرفه

هاي گزارش عملکرد شامل فعالیت
سال است، اما انجام شده در طول نیم

دهنده اي که انعکاسها به گونهیافته
ها، توانایی/ دالیل موفقیت

اي خود و هاي حرفهمحدودیت
ارائه نشده هایی براي توسعه آن راه

.است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها سال است و یافتهشده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است اما هاي حرفهمحدودیت

اي ارائه راهکارهایی براي توسعه حرفه
.نشده است

هاي انجام گزارش عملکرد شامل فعالیت
ها و یافتهسال است شده در طول نیم

ها، توانایی/ دهنده دالیل موفقیتانعکاس
اي است و هاي حرفهمحدودیت

اي راهکارهاي عملی براي توسعه حرفه
.ارائه شده است

تدوین و 
ارائه 

گزارش

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
بندي یادگیري کد گذاري، و طبقه

ها در قالب مضامین و ساختار گزاره
انجام شده،اما شواهد و پژوهش روایتی 

ها ارائه مستندات کافی براي یافته
.نشده است

هاي در گزارش ارائه شده از موقعیت
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش روایتی 
رعایت شده و شواهد و مستندات کافی 

.ها ارائه شده استبراي یافته

هاي موقعیتدر گزارش ارائه شده از
ها بندي گزارهیادگیري کدگذاري، و طبقه

در قالب مضامین و ساختار پژوهش 
روایتی رعایت شده و شواهد و مستندات 

.مبتنی بر مستندات تجربی و علمی است 

هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن فرصت. 2
: جلسه اول

بندي ها، برنامه زمانهاي یادگیري، شیوه تنظیم روایتمعرفی برنامه کارورزي و تکالیف عملکردي، نحوه طراحی فعالیت
. سمینارها در سطح مدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدها و سطوح عملکرد

:جلسه دوم تا شانزدهم
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تواند در سطح مدرسه یا شجو در مدرسه حضور خواهد داشت و جلسات بحث کارورزي برحسب مورد میجلسات داندر طول این
هاي یادگیري که در سطح ، دانشجو در مقیاس خرد در فعالیت2جایی که در برنامه کارورزي از آن. واحد آموزشی تشکیل شود
ینه یادگیري دست خواهد یافت لذا، ضروري است کند و از این طریق به تجربیات دست اول در زمکالس درس مشارکت می

آموزان را در سطح نیازهاي تأثیرگذار بر یادگیري دانش/ هاسال اول، مسئلهدانشجویان بر اساس گزارش پایانی ارائه شده در نیم
ه و با هدایت هاي یادگیري طراحی و تدوین نمودها را در قالب فعالیتهاي کوچک، گروه کالسی شناسایی و آنفردي، گروه
پاسخ به / به حل مسئله ) به صورت مشترك با معلم راهنما یا به صورت مستقل زیر نظر معلم راهنما اجرا نماید(معلم راهنما 

گفتگو با . آموزان باشدهیجانی دانش-تواند ناظر به عملکردهاي شناختی یا عاطفینیازها می/ هااین مسئله. نیازها اجرا نماید
اي که منجر بعد از اجرا در ارتباط با طرح طراحی شده، و فرآیند اجراي فعالیت باید در فضایی امن و راحت به گونهدانشجو قبل و 

هاي گفتگو قبل و پس از اجراي فرم(بهبود آن باشد/ به یک خود ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و راهکارهاي ارتقاء
).فعالیت ضمیمه است

توان هاي شناسایی شده از سوي دانشجویان از عمق و پیچیدگی متفاوتی برخوردار است لذا، میکه مسئلهبا توجه به این : توصیه
. هاي یادگیري به صورت فردي، گروه کوچک، جمعی اقدام نمودهاي مطالعه شده نسبت به اجراي فعالیتبرحسب موقعیت

). هاي یادگیري بر عهده مدرس محترم استگیري در خصوص تقدم و تأخر در اجراي هر یک از این موقعیتتصمیم
شود در یک هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدرصورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله

هاي نیازها اقدام شده و فعالیت/ هانشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله
توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود

ها براي ورود به ها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه
نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. راهنما اقدام نمایندعرصه با نظر استاد

. گرددمی
: هاي کالسیتکالیف عملکردي براي مشارکت در فعالیت

.ها با هماهنگی معلم راهنماهاي یادگیري و اجراي مستقل فعالیتتهیه طرح براي مشارکت در فعالیت.1
حل مسئله به صورت فردي و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، تهیه / فعالیت یادگیري براي رفع نیازطراحی .2

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.یادگیري بعدي

حل مسئله به براي گروه کوچک و مشارکت در اجراي آن زیر نظر معلم راهنما، / 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 بینیراهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
.طراحی موقعیت یادگیري بعدي

تکالیف عملکردي براي اجرا توسط دانشجو
مسئله به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، تهیه گزارش از اجراي فرآیند حل / طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.1

.ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت یادگیري بعديبینیاجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش
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راهنما، تهیه حل مسئله به براي گروه کوچک به صورت فردي زیر نظر معلم/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.2
ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی موقعیت بینیگزارش از اجراي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیش

.یادگیري بعدي
درس به صورت فردي زیر نظر معلم راهنما، کالس/ حل مسئله در سطح جمعی/ طراحی فعالیت یادگیري براي رفع نیاز.3

ها و ارائه پیشنهادها براي طراحی بینیي فرآیند اجراي فعالیت، ارزیابی نتایج و تطبیق آن پیشتهیه گزارش از اجرا
.موقعیت یادگیري بعدي

هاي الزامیمحور طراحی فعالیت
آموزانطراحی فعالیت یادگیري براي درگیر نمودن دانش- 
طراحی فعالیت یادگیري براي مرور مباحث - 
هاي کار مشارکتیآموزش مهارتطراحی فعالیت یادگیري براي - 
هاي تفکرطراحی فعالیت براي پرورش مهارت- 
طراحی تکلیف یادگیري براي یکی از موضوعات درسی- 
آموزان هاي دانشطراحی فعالیت رفع بدفهمی- 
هاي تحصیلی طراحی فعالیت براي رفع عقب ماندگی- 
)ی، عدم رعایت قوانیننظممثل بی(بهبود عملکردهاي عاطفی / طراحی فعالیت براي تقویت- 
هاطراحی فعالیت یادگیري براي سنجش آموخته- 
ها به تشخیص معلم راهنماسایر فعالیت- 

: ساختار طراحی فعالیت ها
پیامد/ هدف- 
هاي اجراي فعالیتگام/مراحل- 
منابع آموزشی مورد نیاز/ مواد- 
آموزان در فرایند اجراروش بازخورد دادن به دانش- 
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
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تر از ها و دستیابی به درك عمیقدر سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته: ب
.تجربیات کسب شده

انواع سمینارها
سال و الزامیسمینار با حضور معلمان راهنما و دانشجویان دو نوبت در نیم

ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(نظر به صورت ماهیانه و الزامیبادلها و تجربیات و تسمینارهاي جمعی براي انتقال یافته
)مدرس

)اختیاري و با درخواست دانشجویان(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 
راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3

کارگیري راهبردهاي شناختی براي هاي یاگیري با رویکرد شناختی، و به برگزاري کارگاه آموزشی براي طراحی فعالیت
ها در سطح درس، رویکرد تجربی براي اجراي فعالیتهاي یادگیري در سطح کالسمطالعه و تحلیل نقادانه موقعیت

جمعی، راهبردهاي مشارکتی، براي مشارکت در سمینارهاي کالسی و به / هاي کوچکدرس به صورت فردي، گروهکالس
.یافتهبحث گذاشتن تجربیات و ارائه 

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
ارزشیابی پایانی در درس کارورزي دو بر اساس تهیه طرح فعالیت در سطح کالس، مشارکت با معلم :ارزشیابی پایانی

ها، شرکت بینیهاي یادگیري و ارزیابی از نتایج بر اساس پیشهاي یادگیري، اجراي مستقل فعالیتراهنما در اجراي فعالیت
هاي خود از در این سمینارها دانشجویان باید یافته. دانشجویانها و تجربیات به سایر در سمینارهاي کالسی براي ارائه یافته

ارائه و ) مطالعه شده در دروس نظري(هاي علمی پژوهشی هاي تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یافتهمطالعه موقعیت
. از آن دفاع نمایند

سال و هاي ارائه شده در طول نیمگزارشارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسمینارهاي سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... بازخوردهاي داده شده و
شده در پوشه توسعه ها به همراه بازخوردهاي دادهها از اجراي فعالیتطرح تهیه شده و کلیه گزارش: کارارزیابی پوشه

اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه
. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی

سال مربوط به گزارش بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان نیم):مامدیر و معلم راهن(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. گرددعملکردي است که از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
تیاز ام20):  استاد راهنما(، سمینارها )معلم راهنما(ـ شرکت فعال در جلسات کالسی

امتیاز30:   هاي ذکر شدهـ نظر معلم راهنما در مورد سطح عملکرد دانشجو بر اساس مالك
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هاي ها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس مالكنظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-
امتیاز30ذکر شده 

با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما -
امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك

. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
: سایر نکات

: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی
بنديتنظیم فهرست و فصل.17
مفاهیم کلیديارائه مقدمه، هدف و تعاریف و .18
نگارش ادبی و فنی.19
هااعتبار داشتن گزاره.20
ظرافت و زیبایی ظاهري.21
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.22
ارایه نمودارها و عوامل دیداري و هنري مکمل.23
هاها و پیشنهادهاي برخاسته از یافتهحلارائه راه.24
هاارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست.25
رعایت ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلی.26

شود در هاي شناسایی شده در ترم یک را دارا نباشد، توصیه میدر صورتی که بنا به دالیلی دانشجو امکان کار بر روي مسئله
هاي نیازها اقدام شده و فعالیت/هایک نشست مشترك میان معلم راهنما، استاد کارورزي و دانشجو نسبت به شناسایی مسئله

توانند اند میدانشجویانی که بنا به دالیلی موفق به اتمام کار در ترم یک نشده. یادگیري بر اساس آن طراحی، اجرا و ارزیابی شود
ورود به ها برايها و شناسایی مسئلهتکمیل گزارش/ با در نظر گرفتن یک برنامه ترمیمی از یک تا چهار هفته نسبت به تهیه

نامه آموزشی ناتمام اعالم بدیهی است که نمره این گروه از دانشجویان بر اساس آیین. عرصه با نظر استاد راهنما اقدام نمایند
T7)/4ص/3پ(. گرددمی

: 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 مالكها با توجه به سطح عملکرد دانشجو براساس نظر استاد راهنما در طراحی، تدوین، اجراي و ارزیابی فعالیت-

امتیاز30شده 
تدوین و ارائه گزارش پایانی توسط استاد راهنما با کسب نظر از معلم راهنما با توجه به سطح عملکرد دانشجو بر اساس -

امتیاز20:  هاي ذکر شدهمالك
T7)/7,8صص/3پ(. باشدمی14امتیاز یا نمره % 270حد نصاب قبولی در درس کارورزي -
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»3رزي کارو«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

گیرد و با مطالعه بافت را بر عهده می) دقیقه90/ 45(، دانشجو معلم مستقیماً مسئولیت تدریس و اداره کالس درس3در کارورزي
68هاي 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 میبافت و بستر واقعی زندگی آن

سازي یادگیري فراهم یکپارچهآموزان ارتباط برقرار کند و امکان هاي پیشین و جدید دانشو دانستهمیان تجربیات باید بتواند 
.نماید
تواند به دانشهایی که در بافت و زمینه یادگیري وجود دارد و میهایی در خصوص ظرفیتریزي دانشجو با طرح پرسشبرنامه

هایی براي شخصی آنان کمک نماید آغاز شده و با تدارك دیدن فرصتآموزان در به کارگیري دانش و تجربه پیشین و عالیق
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/ نتایجشود وسازي شده به کارگرفته میشبیه/ ها، در موقعیت واقعیرفع بدفهمی/تردرك عمیق
. شودبراي استحکام بیشتر یادگیري به  اشتراك گذاشته می-هاي متفاوتی را دارا هستندفرضیه/ یادگیرندگان امکان طرح پرسش

ید به کار آموزان فرصت خواهند داشت تا دانش کسب شده را با استفاده از راهبردهاي یادگیري در شرایط جددر 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 توانحیط آموزشی، تأثیر آن بر عملکرد خود، ویژگیهاي مفرآیند، درك واقعیت

ها باید بتوانند حس کنجکاوي این پرسش. آوردهاي پیچیده و منحصر به فرد آموزش، به دست میهاي خود با موقعیتتوانایی
/ هاي تجربیاثربخشی یک نظریه در عمل، آزمون مجدد یافتهاي در کالس، ارزیابیهاي مسئلهدانشجو را براي مطالعه موقعیت

گیري و پس از هایی که در فرآیند تصمیمعالوه بر این پاسخ به پرسش. پژوهی محدود فردي برانگیزدرا در قالب کنش... علمی و
اي که در آن دست به عمل نهاي و بافت و زمیساز عمل جدید بوده و دانشجو را در فرآیند توسعه حرفهزمینهشود آن مطرح می

این مرحله شیوه مطالعه کنش پژوهی فردي است و هدف از عمل فکورانه دانشجو معلم به سازي در .کندخواهد زد، یاري می
.اي خود در موقعیتی است که در آن دست به عمل زده استسازي درك و فهم، و اصالح عملکرد حرفهعمل، به

مشخصات درس
يکارورز: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

و طراحی 2کارورزي : نیازپیش
آموزشی

مشترك: نحوه آموزش

3کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
شناسایی و طرح یادگیري را طراحی، هاي اساسی را 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

در قالب نتایج تجربیات خود از فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی و بازبینی و بازاندیشی را با تکیه بر عقالنیت عملی 
. 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-68
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Ck &pkP 3&2-2کد-
2&1-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك

در طرح یادگیري مفاهیم طراحی
هاي اساسی و مهارت

برنامه شناسایی شده اما 
تکالیف یادگیري و 

بینی شده عملکردي پیش
ها و امکانات با محدودیت

موقعیت یادگیري، 
تجربیات و دانش پیشین 

آموزان تناسب دانش
. ندارد

در طرح یادگیري مفاهیم و 
هاي اساسی برنامه مهارت

شناسایی شده و تکالیف 
یادگیري و عملکردي ناظر 
به بافت  فرهنگی و 

آموزان است اجتماعی دانش
و تجربیات، دانش پیشین و 

آموزان را عالیق دانش
مبناي طراحی قرار داده 

.است

هاي رح یادگیري مفاهیم و مهارتدر ط
اساسی برنامه شناسایی شده و فرصت
هاي یادگیري تدارك دیده شده ویژگی

هاي منحصر به فرد  در یک بوم 
را براي پاسخ به دامنه تفاوت69خاص

آموزان مورد توجه هاي فردي دانش
.قرار داده است

هدایت 
فرآیند 

یادگیري

در فرآیند یادگیري 
تکالیف یادگیري و 
عملکردي طراحی شده 
را مطابق پیش بینی اجرا 
می کند و فرایند آموزش 
از انعطاف الزم براي 
متناسب نمودن آن با 
اقتضائات محیط واقعی و 
پاسخ به نیازها برخوردار 

.  نیست

هدایت فرآیند یادگیري از 
انعطاف الزم برخوردار است 

و و تکالیف یادگیري
عملکردي طراحی شده 
متناسب با اقتضائات محیط 

واقعی، نیازهاي ایجاد شده  
در فرآیند یادگیري تعدیل 

.  گرددمی

هدایت فرآیند یادگیري ناظر به تقویت 
سطوح پیچید تفکر است و عدول از 

بینی شده در طراحی تصمیمات پیش
هاي یادگیري متناسب با فرصت

ایجاد اقتضائات محیط واقعی، نیازهاي
شده در فرآیند آموزش براي پاسخ به 

بدیل موقعیت یادگیري مورد شرایط بی
.  گیردتوجه قرار می

توسعه 
اي حرفه

چرخه فرآیندعمل از 
مرحله شناسایی مسئله تا 
بازتعریف مسئله دنبال 
شده است اما گزارش 
مستند به تجربیات کسب 
شده و همراه با 
پیشنهادات عملی براي 

هاي بعدي موقعیت

چرخه فرآیندعمل از مرحله 
شناسایی مسئله تا 
بازتعریف آن دنبال شده 
است و گزارش ارائه شده 

یات کسب مستند به تجرب
شده به همراه پیشنهادات 
عملی براي اقدام بعدي 

.است

چرخه فرآیندعمل از مرحله شناسایی 
مسئله تا بازتعریف آن دنبال شده است 
و گزارش ارائه شده مستند به تجربیات 
حاصل از عمل تأملی در فرآیند کنش 
پژوهی فردي است و منعکس کننده 

سازي در عمل، بهبود درك و مسیر به
و اصالح عملکرد خود در موقعیتی فهم

است که دانشجو در آن دست به عمل 

٦٩- /
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.زده است.نیست

تدوین و 
ارائه گزارش 

در گزارش ارائه شده 
ساختار کلی گزارش 
رعایت شده اما تحلیل و 

ها مبتنی بر تفسیر روایت
/ شواهد و مستندات متقن

مند براي دفاع از نظام
.ها نیستیافته

در گزارش ارائه شده 
ساختار کار به صورت نظام

مند حاصل ثبت و واکاوي 
ها و متکی بر روایت

عقالینت عملی در فرآیند 
پژوهی فردي است و کنش
ها به کمک برخی یافته

شواهد و مستندات 
. پشتیبانی شده است

در گزارش ارائه شده ساختار کار به 
مند حاصل ثبت و واکاوي صورت نظام

عملی ها و متکی بر عقالنیتروایت
پژوهی است و نتایج در چرخه کنش

فردي نشان از تأثیر تصمیمات در نتایج 
آموزان دارد و این یادگیري دانش

تصمیمات به کمک شواهد و مستندات 
.تجربی و علمی معتبر شده است 

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

بینی شده، شیوه ثبت پژوهی فردي، نحوه تهیه طرح یادگیري با تمرکز بر فرایند پیشمعرفی برنامه کارورزي و فرآیند کنش
بندي سمینارها در سطح تجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل کنش پژوهی، ساختار گزارش کنش پژوهی، برنامه زمان

. ها  و سطوح موفقیتیادگیري و مالكمدرسه و واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس پیامدهاي 
:جلسه دوم تا شانزدهم

کتاب (هاي یادگیري براي بر عهده گرفتن مسئولیت تدریس در سطح کالس درس مبتنی بر محتواي برنامه درسیتهیه طرح
براي (استاد راهنما . استها به موقعیت جدید آموزان براي انتقال آموخته، اجرا و بررسی تأثیر آن در کسب توانایی دانش)درسی

براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره تخصصی بر حسب نیاز -دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصی
باید بر فرآیند تهیه طرح کنش پژوهی فردي و اجراي آن تا مرحله تهیه گزارش نظارت داشته باشد و ) موضوعات درسی

فرآیند تحلیل محتواي برنامه. اي ثبت و ضبط گرددحرفهه منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه توسعهبازخوردهاي ارائه شده ب
هاي اساسی براي تهیه طرح یادگیري و تولید مواد و منابع آموزشی مورد نیاز نیز زیر نظر استاد درسی و استخراج مفاهیم و مهارت

از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و تولیدات دانشجو باید به . گیردراهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می
در طول این . بینی شده را اجرا و نتایج آن را گزارش نمایدپژوهی فردي پیشاي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح کنشگونه

در قالب سمینارها بر ... تقال تجربیات وجلسات حضور دانشجو در مدرسه ضروري است و جلسات بررسی براي بازخورد دادن، ان
معلم راهنما قبل و پس / گفتگو میان استاد70فرم پیشنهادي. (تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شودحسب مورد می

).از اجراي طرح یادگیري ضمیمه است
نش پژوهی فردي از اهمیت زیادي هاي شناسایی شده براي شروع کبا توجه به این که مطالعه موقعیت و مسئله:توصیه

ریزي الزم را به منظور کمک برنامه2و 1شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي برخوردار است لذا، توصیه می

.تواند با توجه به شرایط و اقتضائات مورد بازنگري قرار گیردها میفرم-70
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ي فرآیند رفت و برگشت برا. 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 کالسهاي یادگیري تهیه شده احتماالً با روشبا توجه به این که ماهیت طرح
هنما و مدیریت مدرسه باشد لذا، هماهنگی با معلم رافضاي 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(تبیین واضح و روشن از مسئله )2
) تربیتی/ آموزشی(ها در موقعیتیشناسایی و تحلیل ظرفیت)3
ها و سطوح عملکرد اهداف به همراه مالك/ التسئوا/ هاتعیین فرضیه)4
) قبل و بعد از عمل(معلم راهنما / طراحی و تدوین طرح عمل در گفتگو با استاد راهنما)5
72و جمع آوري اطالعات از فرآیند طراحی و اجرا71اجراي طرح یادگیري)6

)ت رفت و برگشت تا حل مسئلهبه صور(تأمل درباره عمل انجام شده، تبیین و فهم آن و بازگشت به مرحله اول )7
، جلسات بحث )تأمل قبل، و پس از عمل(هاي شخصی ها، روایتشامل دست نوشته(آوري اطالعات از فرایند اجرا جمع)8

....) آموزان وآموزان، نتایج سنجش از یادگیري دانشهاي دانشو گفتگو با استاد و معلم راهنما، کاربرگ
هاتحلیل و تفسیر یافته)9

ها و سطوح طرح شده و مالك... ها بر اساس فرضیه؟ سئوال یابندي اطالعات،  تحلیل و تفسیر یافتهري و طبقهکد گذا)10
عملکرد

تهیه گزارش کنش پژوهی فردي )1
طرح یادگیري: ب

طرح یادگیري 
تهیه براي) زمینه یادگیري/ جمعی در بافت/هاي فرديظرفیت(هاي آن مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت

طرح یادگیري
ها ، شناسایی مفاهیم و مهارت)درسیکتاب(درسی تدوین طرح یادگیري بر اساس تحلیل برنامه
بینی شدهطراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي مراحل یادگیري پیش
تولید مواد آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح یادگیري

.در صفحه ي بعد این طرح و ساختار آن به طور کامل توضیح داده شده است. 71
چرخه کنش پژوهی در.... سؤاالت یا / هاهاي الف، ب، ج و د پیوست براي پاسخ به فرضیهحد اقل طرح یادگیري را بر اساس فرم6دانشجو باید -72

.فردي اجرا  نماید
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مدرسه / هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس
ها به موقعیت جدیدآموزان در انتقال آموختهارزیابی از توانایی دانش

:ساختار طرح یاددهی یادگیري
درسیکتاب/ درسیها در برنامهمفاهیم و مهارت
پیامد یادگیري
هاي طرح یادگیريگام/مراحل

برخاسته از آموز بوده و در ارتباط با زندگی روزمره دانشفرصت یادگیري تدارك دیده شده (برقراري ارتباط -
)آموز با آن روبرو استهایی است که دانشچالش/ مسایل

کمک کند یادگیرندهبررسی باشد، به / آزمایش/ قابل تجربهفرصت یادگیري تدارك دیده شده (کردن تجربه-
از / هاي نو بیاندیشدهها دست پیدا کند، اختراع کند و به ایدحلراه/ وز خالقیت خود به کشف روابطتا با بر

)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 آنام پژوهش یا جمعموقعیتی قرار دهد تا براي انج

)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

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
هاي ممکن موقعیت یادگیري دوم ظرفیتبا مطالعه مجدد تجربیات واکاوي شده در ترم اول و(ها بینیبررسی پیش-

گیري از این ظرفیت براي ورود به را شناسایی نموده و چگونگی بهره) جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد/ فردي(
. مرحله برقراري ارتباط را مشخص نماید

ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت-
...) نیازهاي یادگیري و/ تطبیق با شرایط(ح در فرآیند اجرا بررسی علل تغییرات طر-
بررسی نتایج یادگیري و چگونگی دستیابی به آن-
اي و تجربیات کسب شدهواکاوي فرایند عمل حرفه- 
گیري از آن در موقعیت بعدي آموزشهاي خود براي بهرهشناسایی نقاط قوت و ظرفیت- 
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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

در این جلسات دانشجو باید گزارشی از فرآیند اجرا که شامل : جلسات بحث و گفتگو پس از اجراي طرح یادگیري) ب
این جلسات باید به . دگیري، بازخوردهاي ارائه شده در هر یک از مراحل آموزش، تحلیل و تفسیر را به همراه داشته باشدطرح یا

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) طه سطح تأمل بر روي عملدر س(این مهم به کمک بازخوردهاي . دست آورد

:تواند در دو شکل زیر اجرا شودسمینارهاي پس از اجرا می
بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش:الف

براي ادامه کار 
تر از ها و دستیابی به درك عمیقسطح مرکز یا پردیس به صورت مشارکتی براي به اشتراك گذاشتن تجربیات و یافتهدر:ب

شود برگزاري پژوهی فردي دنبال میهاي دانشجویان در قالب کنشبا توجه به این که در این ترم فعالیت. تجربیات کسب شده
راي هر مرحله به شیوه مشارکتی به درك انتظارات و انتقال تجربیات کمک میسمینارها در هر یک از مراحل قبل و پس از اج

اي در اختیار دانشجویان هاي حرفهسمینارها فرصت ارزشمندي را از طریق به اشتراك گذاشتن تجربیات براي کسب مهارت. کند
. دهدقرار می

انواع سمینارها
دانشجویان و معلمان راهنما / سمینار با حضور استاد راهنما

ریزي و اعالم قبلی از سوي با برنامه(ها و تجربیات و تبادل نظر به صورت ماهیانه و الزامیسمینارهاي گروهی براي انتقال یافته
)استاد

)انشجویاند/ اختیاري و با درخواست استاد(سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
هاي راهبردهاي مستقیم، غیرمستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، به کارگیري راهبردهاي شناختی در تحلیل موقعیت

واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبردهاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینارهاي گروهی و فردي 
. گرددارائه می

منابع آموزشی. 4

:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
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)شودمتعاقبا اعالم می(
راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5

گیرد که در آن دانشجویان باید در قالب سمینار پایانی صورت می3ایانی در درس کارورزي ارزشیابی پ: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 ارزشیابی فرآیند بر اساس بازخوردهاي داده شده به گزارش:ارزشیابی فرآیند
هاي جدید، پاسخ به بازخوردهاي داده ها، ارائه یافتهمیزان مشارکت در بحث. گیردسطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

... شده و
کنش پژوهی فردي به همراه بازخوردهاي داده شده در پوشه توسعه ها در مراحل مختلف کلیه گزارش:کارارزیابی پوشه

اي در پایان دوره قرار هاي حرفههاي بعدي و نیز دفاع از تواناییریزي براي آموزشاي دانشجو ضبط و مبناي برنامهحرفه
. گرددیک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می. گیردمی

:هاي هاي ارزیابی طرح یادگیريمالك
هاي یادگیريانعطاف فرصت
انعطاف در فرایند اجرا
هاي یادگیريبه کارگیري مهارت
 فراخواندن سطوح باالي تفکر
آموزانتولیدات دانش/ تنوع محصول  یادگیري

م مربوط به گزارش عملکردي است که بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان تر): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 
. 73گردداز سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

: شودو به شرح زیر محاسبه می100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 
امتیاز 20:  ـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و مدرسه

امتیاز 30:   ايهاي عملکردي مرحلهـ گزارش
امتیاز 30:  پژوهی فرديـ گزارش کنش

امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 
امتیاز از مجموع امتیازها است% 70مبناي قبولی کسب حداقل - 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.27
ارائه مقدمه، هدف و تعاریف و مفاهیم کلیدي.28
نگارش ادبی و فنی.29
هااعتبار داشتن گزاره.30

. در فرم ارزیابی ارائه خواهد شد- 73
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ظرافت و زیبائی ظاهري.31
هاصحت نحوه تحلیل، تفسیر و نقد گزاره.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
ر اساس اصول حاکم بر رشته تحصیلیرعایت ساختار علمی و کلی گزارش ب.36
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»4کارورزي «سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن.1

مجري (74ریز درسیرود دانشجو با تجربیات کسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهدر ترم چهارم کارورزي  انتظار می
حل مسایل یادگیري دانش /تجویزي، واحد یادگیري را براي پاسخ به نیاز هاحاضر شده و ضمن تحلیل برنامه درسی ) فعال

با . آموزان طراحی، تولید، اجرا و نتایج آن را در کسب شایستگی هاي پیش بینی شده در برنامه درسی، مورد ارزیابی قرار دهد
آموزشی و به منظور حفظ استانداردهاي / توجه به ویژگی نظام برنامه ریزي درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت هاي تربیتی

و 76طراحی معکوس مبتنی بر درك اصیل. تدوین می شود75برنامه درسی این فرآیند با استفاده از رویکرد طراحی معکوس
سوي اي که دانشجو را به آنهاي نظري و نحوه بکارگیري آن در عرصه عمل است، به گونهاستفاده عقالنی و مؤثر از آموخته

آغاز ) 77تحلیل کتاب درسی(این فرایند با تحلیل برنامه درسی . کندها براي ساخت معنا هدایت بینند و استفاده از آموختهمیآنچه
ها و سطوح عملکرد، طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي براي هدایت فرآیند شده و با تعیین شایستگی هاي مورد انتظار، مالك

ها در آغاز براي تعیین شایستگی. یابدادامه می78در بسط قابلیت ها و ظرفیت هاي وجوديیادگیري و کمک به یادگیرندگان
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 / 79ایده کلیدي"چوب محتوا در چار. شایستگی هاي مورد انتظار برنامه درسی متمرکز نگاه دارد
گردد تا در طراحی واحد یادگیري امکان تلفیق در درون و بیرون از حوزه یادگیري فراهم شود و باعث میمطرح می"80اساسی

"آموزش براي به خاطر سپردن"ي توجه به حافظه و به عبارتی یادگیري از محدوده-در چنین شرایطی فرایند یاددهی. شود
در طی این مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود، .کامالً خارج شده و همواره آموزش بر دستیابی به شایستگی ها متمرکز میماند

و روزمره اي » مسائل کلی«ها و حقایق را به بین اطالعات جدید و دانش و آموخته هاي پیشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیت
از آنجایی که این شیوه از طراحی نیازمند درهم . پیوند دهند و آن را در زمینه هاي جدید به کار گیرندکنند که 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 صت هاي یادگیري از راهبردمشارکت معلمان در سطح مدرسه صورت بگیرد و در طراحی فر

عمل فکورانه در این مرحله ناظر به . براي طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي استفاده شود) غیر مستقیم، تعاملی، رشد فردي
و معلولی میان شیوه کار و ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی واحد یادگیري، یافتن روابط علتکاویدن منظم رخداد

. کارکرد ها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه مشارکتی و در قالب درس پژوهی است

مسئولیت تطبیق، ]معلم [براي خلق فرصت هاي تربیتی و آموزش« 12صفحه ( نقش معلم در برنامه درسی ملی - سند تحول بنیادین11هدف عملیاتی -74
).»طح کالس درس را بر عهده داردتدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه هاي درسی و تربیتی در س

75 - backward design
76 - Genuine understanding

. درصورتی که سند برنامه درسی در اختیار دانشجویان قرارنداشته باشد-77
. »یادگیري و تربیت پذیري و توسعۀ شایستگی هاي خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد-در فرآیند یاددهی«12برنامه درسی ملی نقش دانش آموز صفحه -78

یت آنان را  فراهم با شناخت و بسط ظرفیت هاي وجودي دانش آموزان و خلق فرصت هاي تربیتی و آموزشی زمینه درك و انگیزه اصالح مداوم موقع« نقش معلم 
. »سازد

79 - Key idea
دربرگیرنده مفاهیم و مهارت هاي اساسی و ایده هاي کلیدي مبتنی بر شایستگی هاي مورد انتظار از دانش ]محتوا[(بند دو محتوا 13برنامه درسی ملی صفحه -80

.»آموزان است
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مشخصات درس
کارورزي: نوع درس
2: تعداد واحد
ساعت128: زمان درس

طراحی و 3کارورزي : پیشنیاز
واحد یادگیري
مشترك: نحوه آموزش

4کارورزي : نام درس

:در پایان این واحد یادگیري دانشجو قادر خواهد بود: پیامدهاي یادگیري/ اهداف
کتاب درسی واحد یادگیري براي کسب شایستگی هاي مورد انتظار در برنامه / با تحلیل محتواي برنامه درسی

موزان مورد درسی را با مشارکت معلمان در سطح مدرسه طراحی، اجرا و تأثیر آن را در بهبود عملکرد دانش آ
. ارزیابی قرار دهد

اي خود در سطح مدرسه را با ثبت و واکاوي تجربیات در فرایند درس پژوهی، یافته هاي حاصل از عملکرد حرفه
.گزارش نماید

:شایستگی اساسی
Ck &pkP 3&2- 2کد -

3سطح 2سطح 1سطح هامالك1-3&2

در طراحی و تولید واحد طراحی و تولید
یادگیري استاندارد هاي 
برنامه درسی را مورد 
توجه قرار داده است اما 
نتوانسته پیوند میان 
موضوعات مختلف در 
درون یا بیرون حوزه 
یادگیري را مورد توجه 

اي قرار دهد، به گونه
که ایده ارائه شدهه 
منجر به مشارکت 
معلمان در فرآیند درس 

. پژوهی شود

طراحی و تولید واحد در 
یادگیري استاندارد هاي 

برنامه درسی را حول 
مفاهیم و مهارت هاي 

اساسی  سازمان داده و از 
این طریق امکان تلفیق 

موضوعات مختلف در درون 
حوزه یادگیري براي خلق 
فرصت هاي یادگیري را 

این ایده . فراهم نموده است
به دلیل تأثیر گذاري بر 
از یادگیري دانش آموزان

سوي معلمان پایه تحصیلی 
مورد پذیرش قرار گرفته 

.است

در طراحی و تولید واحد 
یادگیري استاندارد هاي برنامه 

درسی را حول ایده کلیدي 
مفاهیم و مهارت هاي اساسی 

سازمان داده است و از این 
طریق امکان تلفیق میان 

موضوعات در درون و بیرون 
حوزه یادگیري را براي خلق 

ي یادگیري فراهم فرصت ها
این ظرفیت  . نموده است

حاصل فرایند گفتگو با معلمان 
در سطح مدرسه کنار آمدن با 

چالش ها، یافتن راه حلها، 
شناسایی نقاط کور و اصالح 

. طرح است

هدایت فرآیند 
یادگیري

هدایت فرآیند یادگیري 
متمرکز بر پرسش 

مسئله نیست و / اساسی
فرصت هاي یادگیري 
طراحی شده امکان 
طرح تجربیات دانش 

مسئله طرح / پرسش اساسی
شده امکان طرح تجربیات 
دانش آموزان را حول ایده 
کلیدي فراهم نموده است و 
پاسخ دانش آموزان به 

عملکردي / تکالیف یادگیري

رکز هدایت فرآیند یادگیري متم
مسئله طرح / بر پرسش اساسی

اي است که شده است به گونه
امکان به مشارکت گذاشتن 
تجربیات دانش آموزان حول 
ایده کلیدي و درك عمیق 
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آموزان را براي پاسخ به 
پرسش هاي برخاسته از 
موقعیت فراهم نمی 

.کند

پیش بینی شده  نشان 
دهنده درك عمیق آنان 
نسبت مفاهیم و مهارت 
هاي اساسی در درون حوزه 

یادگیري است  

مفاهیم و مهارت هاي اساسی 
انعطاف در . را فراهم می کند

فرآیند آموزش موجب شده 
است تا یادگیرندگان خود به 

مسئله هاي / پرسش ها
قعیت پاسخ برخاسته از مو

دهندن و در این رابطه از 
مشارکت  پشتیبانی معلمان در 

. دوره و پایه نیز برخوردار است

در بررسی و واکاوي اي تأمل حرفه
تجربیات در طول دوره 
کارورزي توانسته است 
تجربیات شخصی کسب 
شده در تعامل با 

همقطاران و / معلمان
ارتباط آن با عملکرد 
خود را مورد بررسی قرار 
دهد اما تأثیر آن بر 

خود در عمل حرفه
آینده را تبیین نکرده 

. است

بررسی و واکاوي تجربیات 
لید، اجرا در طول طراحی، تو

واحد یادگیري منجر به 
درك همه جانبه نسبت به 

اي شده ابعاد عمل حرفه
است و توانسته تأثیر 

اي با گفتگوي حرفه
همقطاران را در /معلمان

بهبود عملکرد خود منعکس 
نمایده و بر اساس آن 
تصمیماتی را براي توسعه 

. اي خود اتخاذ کندحرفه

بررسی و واکاوي تجربیات در 
راحی، تولید و اجراي طول ط

واحد یادگیري با مشارکت 
همقطاران انعکاس / معلمان

دهنده، درك همه جانبه نسبت 
اي است و به ابعاد عمل حرفه

تصمیمات اثر بخشی که 
و 81حاصل خویشتن کاوي

اي با معلمان  گفتگوي حرفه
است را براي بازتعریف سبک 

. تدریس خود اتخاذ نموده است

81- Self- reflection inquiry
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تدوین و ارائه 
گزارش 

در گزارش پایانی ارائه 
شده داده هاي حاصل 
از عملکرد طبقه بندي 
شده است، اما تحلیل و 
تفسیر آن مبتنی بر 
شواهد تجربی و 
مستندات کافی براي 
دفاع از عملکرد 

اي در فرآیند درس حرفه
.پژوهی نیست

در گزارش پایانی مجموعه 
داده هاي گردآوري شده از 

حد یادگیري را بر اجراي وا
اساس سطح تأثیر گذاري بر 
عملکرد دانش آموزان به 
صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده است و نتایج را با 
استفاده از شواهد مبتنی بر 

اي در تأثیر عملکرد حرفه
فرآیند درس پژوهی گزارش 

. کرده است

در گزارش پایانی مجموعه داده 
شده را  براي هاي گردآوري 

انعکاس قابلیت هاي حرفه اي 
به صورت نظام مند کدگذاري، 
طبقه بندي و مضمون یابی 
کرده و یافته هاي حاصل از 
تحلیل و تفسیر اطالعات جمع 
آوري شده را با نگاهی نقادانه 
نسبت به عملکرد حرفه اي 
خود و تأثیر آن بر یادگیري 

/ معلمان/ دانش آموزان
درس همقطاران در فرآیند

. پژوهی را گزارش نموده است

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

در این ترم دانشجویان با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجراي برنامه، درك عمیق تري نسبت به توانایی هاي خود، نحوه 
بدست آورده اند و می توانند تصمیمات خود را در ... برخورد با موقعیت هاي واقعی کالس درس، نحوه کنار آمدن با چالش ها و

لذا ضروري است . همقطاران به مرحله اجرا بگذارند/ د هاي یادگیري با مشارکت سایر معلمانفرایند طراحی، تولید و اجراي واح
شیوه ثبت : اساتید در آغاز کار فرآیند درس پژوهی، فرآیند تهیه طرح واحد یادگیري، اجرا و ارزیابی از نتایج آن را با تمرکز بر

همقطاران در سطح مدرسه در فرآیند طراحی، / تعامل با معلمانتجربیات و واکاوي آن در هر یک از مراحل درس پژوهی، نحوه 
تدوین، اجرا  و ارزشیابی از نتایج واحد یادگیري، ساختار گزارش درس پژوهی، برنامه زمان بندي سمینارها در سطح مدرسه و 

پیامد هاي یادگیري را واحد آموزشی و چگونگی ارزیابی از عملکرد دانشجویان بر اساس مالك ها  و سطوح موفقیت بر اساس 
توصیه می شود در این نشست نسبت به نحوه گروه بندي دانشجویان به عنوان تیم . در یک نشست جمعی به بحث بگذارند

. درس پژوهی براي طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی واحد هاي یادگیري اقدام شود
روش مشارکت . تشکیل تیم درس پژوهی سازمان دادبراي ) حد اکثر(نفر4می توان دانشجویان را در گروه هاي دو تا 

: دانشجویان در فرآیند طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی به شرح زیر است
استخراج مفاهیم و مهارت هاي اساسی و سازمان دادن آن ذیل ایده کلیدي، تولید ) کتاب درسی(مطالعه برنامه درسی .1

. این فعالیت توسط تیم دانشجویان زیر نظر استاد تربیتی و تخصصی  انجام می شود. واحد یاگیري
لکرد توسط سایر اعضاء تیم به طور اجراي واحد یادگیري در کالس درس توسط یکی از اعضا و مشاهده و ثبت عم.2

)همقطاران/ معلمان(همزمان و به تفکیک هر عضو گروه 
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/ هاي رسمیبه همراه نتایج ارزشیابی از یادگیري دانش آموزان با استفاده از روش ) مختلف
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/ 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

سایی نقاط قوت و ضعف و تأثیر گروه در عملکرد هر یک از اعضاء و نتایج حاصله مورد در نشست پایانی به منظور شنا
). 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 .4
)شجویاندان(آن در قالب گزارش پایانی کل گروه 

بهبود آن براي دستیابی دانش آموزان / اجرا و ارائه پیشنهادات براي اصالح/ محدودیت ها در طراحی/ تعیین نقاط کور.5
به سطح باالتر یادگیري

اي و صورت بندي مجدد تحلیل عملکرد گروه، شناسایی یافته ها و تأثیر گفتگو ها در درك و پذیرش مسئولیت حرفه.6
...)اي ومیزان تأثیر گذاري بر عملکرد گروه، یادگیري هاي حرفه(ر یک از اعضاء اي توسط ههویت حرفه

 تشکیل نظام مند این نشست ها براي بررسی نتایج یادگیري دانش آموزان و تصمیم گیري در خصوص روش هایی که
ی، انعکاس تأمل فردي و تأمل گروه. 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

،یاداشت هاي شخصی قبل، حین و پس از اجرا، روایت نویسی از مجموعه ایده پردازي ها براي طراحی،تولید، و اجرا
.....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
تیم را در سطح درصورتی که امکان شکل گیري تیم درس پژوهی در سطح مدرسه وجود نداشته باشد می توان . است

. مسئولیت انجام کلیه فعالیت هاي فوق بر عهده این تیم در سطح مدرسه خواهد بود. مرکز تشکیل داد/ پردیس
:جلسه دوم تا شانزدهم

بخش /حد اقل یک فصل(در این ترم دانشجو مسئولیت تدریس در سطح کالس درس را بر اساس تهیه طرح واحد یادگیري 
مفاهیم  ( دارد و باید واحد یادگیري خود را حول یک ایده کلیدي که پوشش دهنده محتواي برنامه درسیرا بر عهده ) کتاب درسی

نفره در سطح 4تا 2طرح تهیه شده پس از بررسی در گروه . است طراحی نماید) در کتاب درسی... و مهارت هاي اساسی و
تهیه و در سطح مدرسه با حضور استاد راهنما از آن دفاع می پایه/ مرکز به همراه دفاعیه آن در شوراي معلمان دوره/ پرددیس

پایه اجرا و نتایج اجراي آن به شیوه درس پژوهی مورد / نظرات معلمان بر روي طرح اعمال و طرح با مشارکت معلمان دوره. شود
که دانشجو قصد طی نمودن آن را ها مسیري دانشجو پاسخ به این پرسشدر گفتگو استاد راهنما و . تحلیل و تفسیر قرار می گیرد

هاي کلیدي، مفاهیم اساسی، مهارت هاي اساسی که ایده: دارد روشن شده و به دفاع از طرح در جلسه معلمان کمک می کند
هاي مورد انتظار تحقق یافته و یادگیرندگان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ چه مدارك و شواهدي بیانگر آن است که شایستگی

هاي جدید به هاي خود را به نحوي معنادار و موثر در موقعیتآموزان به راستی مطالب را فرا گرفته اند و می توانند آموختهدانش
هاي یادگیري، تکالیف فعالیت(کار گیرند؟ مالك ها و سطوح ارزیابی شایستگی ها چیست؟ چه راهبردها و راهکارهایی 

تا خود، مفاهیم را بسازند و به افرادي صاحب دانش و توانمندي در زمینه اي خاص به یادگیرندگان کمک خواهد کرد) عملکردي
تبدیل شوند؟
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براي دوره ابتدایی استاد تربیتی و مشاوره -براي دوره متوسطه مشارکت استاد راهنماي تربیتی و تخصصی(استاد راهنما 
حد یادگیري و فرآیند درس پژوهی و اجراي آن تا مرحله باید بر فرآیند تهیه طرحِ وا) تخصصی بر حسب نیاز موضوعات درسی 

اي او ثبت و تهیه گزارش نهایی نظارت داشته باشد و بازخورد هاي ارائه شده به منظور ارزیابی عملکرد دانشجو در پوشه حرفه
مواد و منابع آموزشی مورد فرآیند تحلیل محتواي برنامه درسی و تعیین ایده کلیدي براي تهیه واحد یادگیري و تولید . ضبط گردد

از نظر زمانی تنظیم جلسات براي بررسی طرح و . نیاز نیز زیر نظر استاد راهنما و با مشارکت معلم راهنما صورت می گیرد
اي صورت گیرد که دانشجو بتواند طرح درس پژوهی پیش بینی شده را با مشارکت معلمان در سطح تولیدات دانشجو باید به گونه

کادر مدرسه ضروري است / در طول ترم حضور دانشجو در مدرسه براي تعامل با معلمان. ا و نتایج آن را گزارش نمایدمدرسه اجر
و جلسات گفتگو براي بررسی عملکرد دانشجو در مدرسه و رفع محدودیت ها یا تدارك شرایط براي اجراي واحد یادگیري، 

. ر ها بر حسب مورد می تواند در سطح مدرسه یا واحد آموزشی تشکیل شوددر قالب سمینا... بازخورد دادن، انتقال تجربیات و
نیاز هاي شناسایی شده براي شروع فرآیند درس پژوهی از اهمیت زیادي برخوردار /  مسئله ها/ با توجه به این که سئوال: توصیه

شد لذا، مشارکت کادر مدرسه در طول اجراي نیاز ها باید از بستر مدرسه و کالس درس برخاسته با/ مسئله ها/ است و این سئوال
ریزي الزم را براي برنامه3و 2، 1توصیه می شود استاد راهنما با مطالعه پیشینه دانشجو در کارورزي . این برنامه ضروري است

یادگیري تعداد واحد هاي. کمک به دانشجو براي تهیه طرح درس پژوهی و اجراي موفقیت آمیز آن از سوي دانشجویان بنمایند
) بخش در کتاب درسی/ یک فصل(تهیه شده و اجراي آن وابسته به طرح درس پژوهی است اما حد اقل یک واحد یادگیري 

. است
.شرط تأیید استاد راهنما الزامی استامکانات به/ همکاري پردیس ها و واحد هاي تابعه با دانشجو و مدرسه براي تأمین منابع

: تکالیف عملکردي)1
طرح درس پژوهی و تأیید آن توسط استاد راهنما بر مبناي چرخه درس پژوهیتهیه 

با مشارکت معلمان) نیاز/ مسئله/ تعریف روشن سئوال(تعیین هدف - 
طراحی واحد یادگیري - 
نیاز تعریف شده با مشارکت معلمان/ ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیري بر اساس مسئله- 
ت معلمان و ثبت آن در فرآیند اجرااجراي واحد یادگیري با مشارک- 
اي با آنانتبیین و جلب مشارکت معلمان در فرآیند اجرا، تأمل و گفتگوي حرفه- 
اي در فرآیند طراحی، تولید و اجرا بازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگو هاي حرفه- 

ثبت و واکاوي تجربیات در طول ترم توسط دانشجو
یف عملکردي تکال)2

مطالعه موقعیت یادگیري و شناسایی ظرفیت هاي آن براي تهیه طرح واحد یادگیري- 
مفاهیم و مهارت / ، شناسایی ایده کلیدي)کتاب درسی(تهیه طرح واحد یادگیري بر اساس تحلیل برنامه درسی - 

..... هاي اساسی
تدوین شایستگی - 
طراحی تکالیف یادگیري و عملکردي- 
آموزشی مورد نیاز براي اجراي طرح واحد یادگیريتولید مواد - 
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مدرسه/ هدایت فرآیند یادگیري در سطح کالس درس- 
. ارزیابی از شایستگی هاي کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس مالك ها و سطوح عملکرد- 

: ساختار طراحی واحد یادگیري
منطق واحد یادگیري )1
شایستگی هاي مورد انتظار)2
ایده کلیدي که واحد یادگیري حول آن سازماندهی می شود )3
....)و/ هاخرده مهارت/ خرده مفاهیم/ اصول/ قوانین(مفاهیم و مهارت هاي اساسی )4
طرح پرسش هاي اساسی )5
)تکالیف عملکردي(مالك هاي سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان )6
ی تولیدات یادگیرندگان تعیین شواهدي براي ارزیابی عملکردي و معیار هاي ارزیاب)7
)3براساس مراحل یادگیري در کارورزي-سازماندهی فعالیت هاي یادگیري( فرصت هاي یادگیري )8
و مورد نیاز یادگیرندگان براي انجام فعالیت هاي یادگیري و تکالیف ) پایه (تعیین اطالعات و مهارت هاي مستقیم)9

عملکردي
تجربیات خارج از کالس درس براي انتقال آموخته ها به موقعیت واقعی تعیین محدوده ي)10
تعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت هاي یادگیري و تکالیف عملکردي و نحوه ارزیابی آن)11
تکالیف یادگیري، (روش تفسیر، سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان )12

)جبرانی، تکمیلی، توسعه اي
انواع راهکار هاي سنجش )13
راهکار هایی براي بررسی بدفهی هاي یادگیرندگان)14

ايتأمل و واکاوي تجربیات حرفه
تعیین هدف-
هابررسی پیش بینی-
روشن نمودن موانع و محدودیت ها و راه حل ها-
طراحی و تولید واحد یادگیري-
تأمالت و تعدیل ها در فرآیند اجرا-
لیل و تفسیر نتایج یادگیري دانش آموزانتح-
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
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:سمینار ها در دو شکل اجرا می شود
در سطح مدرسه و پس از مشاهده عملکرد دانشجو در اجراي برنامه پیش بینی شده با هماهنگی معلم راهنما و ارائه بازخورد : الف

براي ادامه کار 
در سطح واحد آموزشی به صورت مشارکتی براي به مشارکت گذاشتن تجربیات و یافته ها و دستیابی به درك عمیق تر از : ب

ا توجه به این که در این ترم فعالیت هاي دانشجویان در قالب درس پژوهی دنبال می شود برگزاري ب. 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 / سمینار با حضور استاد راهنما
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
)با درخواست دانشجویاناختیاري و (سمینار گروهی دانشجویان بر حسب موضوعات مشترك 

راهبردهاي تدریس و یادگیري. 3
راهبردهاي مستقیم، غیر مستقیم، در قالب ارائه شیوه مشاهده تأملی، بکارگیري راهبرد هاي شناختی در تحلیل موقعیت 

گروهی و هاي واقعی، تحلیل نقادانه براي شناسایی و تبیین مسئله، راهبرد  هاي مشارکتی، پژوهش روایتی، سمینار هاي 
. فردي ارائه می گردد

منابع آموزشی. 4
:منبع اصلی

دانشگاه : تهران). 1(راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور ). 1394(احمدي، آمنه -
.فرهنگیان

:منبع فرعی
)شودمتعاقبا اعالم می(

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري. 5
بر اساس واحد یادگیري طراحی شده و گزارش پایانی تهیه شده 4ارزشیابی پایانی در درس کارورزي : یارزشیابی پایان

صورت می گیرد، که در آن دانشجویان باید یافته هاي خود از نتایج عملکرد خود و تجربیات کسب شده در تعامل با 
تأثیر آن بر یادگیري دانش آمزان ارائه و از آن دفاع همقطاران را به منظور تعیین میزان اثر بخشی عملکرد خود و / معلمان
. شوداساتید گروه کارورزي تشکیل می/ این جلسه با حضور معلمان راهنما. نمایند

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 / در سطح مدرسه و واحد آموزشی با مشارکت معلمانواحد یادگیري، گزارش نشست ها 

پژوهی در سطح مدرسه که در آن دانشجویان باید از طرح تهیه شده در جمع معلمان دفاع و یافته هاي خود از نتایج درس 
جلسه می تواند با حضور معلمان این . همقطاران درنتایج کسب شده را گزارش نماید/ پژوهی و نتایج مشارکت معلمان

.شودکادر مدرسه تشکیل می/ راهنما
کلیه روایت هاي نوشته شده در مراحل مختلف درس پژوهی به همراه بازخورد هاي داده شده در :ارزیابی پوشه کار

اي در اي حرفهپوشه توسعه حرفه اي دانشجو ضبط و مبناي برنامه ریزي براي آموزش هاي بعدي و نیز دفاع از توانایی ه
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پوشه . یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه در واحد آموزشی ثبت و ضبط می گردد. پایان دوره قرار می گیرد
اي 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
بخشی از ارزیابی دانشجو در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردي است که ): مدیر و معلم راهنما(ارزشیابی عوامل مدرسه 

. از سوي معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می گردد
: و به شرح زیر محاسبه می شود100امتیاز درس کارورزي بر مبناي 

امتیاز 20:  مدرسهـ شرکت فعال در جلسات کالسی، سمینارها و
امتیاز 20:   ـ گزارش هاي عملکردي تعامالت در سطح مدرسه

امتیاز20ـ طراحی، تولید و اجراي واحد یادگیري 
امتیاز 20:  ـ گزارش درس پژوهی
امتیاز20ـ دفاع در جلسه پایانی 

: سایر نکات
: نکات اساسی در تنظیم گزارش پایانی

بنديتنظیم فهرست و فصل.37
پرسش و تعاریف و مفاهیم کلیدي/ارائه مقدمه، هدف.38
روش جمع آوري و اعتبار اطالعات.39
روش تحلیل، تفسیر اطالعات.40
ارائه یافته ها بر اساس پرسش هاي پژوهش روایی.41
ارجاعات روشن، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست ها.42
ظرافت و زیبائی ظاهري.43
نگارش ادبی و فنی.44
کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر  پژوهش هاي کیفیرعایت ساختار علمی و.45
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)پروژه(» کارنماي معلمی«سرفصل درس 
معرفی درس و منطق آن  –1

سطح عالی مورد انتظار این است که یادگیرنده بتواند با درونی نمـودن دانـش کسـب شـده، آن را در قالـب      اي،در آموزش حرفه
. دانش کاربردي براي  شناسایی، صورتبندي و حل مسائل و ارائه خدمات اثربخش در حوزه  عمل تخصصی خود تجسـم بخشـد  

امکان به تصویر کشیدن )82از نوع خودکاوي روایتی(پژوهش روایتی تکیه بر انجام پروژه پایانی در برنامه تربیت معلم با
اعم از نظري و عملی در طول دوره تربیت معلم و ) زیسته(جانبه به تجارب کسب شده با نگاه ژرف، تاملی و همه"منِ حرفه اي"

ا و ابهامات معلمـی، قـوت هـا و ضـعف     ههاي دانشی، منشی و مهارتی حرفه معلمی، بصیرتارایه روایت شخصی از سایه روشن
دانش و یافته هاي حاصل از این پژوهش براي ورود به عرصه خدمت .  دهدهاي ادراك شده را به دانش آموخته تربیت معلم می

مـی  ریزي براي  نیل به آینده حرفه اي متامالنه، پویا و بالنده  ممکـن  حرفه اي رهاوردي قابل اتکاست که به پشتوانه آن برنامه
ارتقاء داده و کمک نماید تا این ) تاملی(، شایستگی دانشجومعلمان را در انجام عمل فکورانه )پروژه(انتظار می رود این درس. شود

. شایستگی در طول حیات حرفه اي آنان هم بروز و ظهور داشته باشد
مشخصات درس

2:  تعداد واحد
به تشخیص :  زمان درس

راهنمااستاد
پژوهش و : پیش نیاز ها
و کارورزي 1اي توسعه حرفه

4
راهنمایی در : نحوه تدریس

حین عمل

) پروژه(کارنماي معلمی : نام درس

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

و سـایر  ايدانشجویان با واکاوي، تحلیل و تفسیر تجربه هاي روایت شده در طول دوره آمـوزش حرفـه  
، با استفاده روشـمند از خودکـاوي روایتـی، تجربیـات متنـوع و      )تجربیات پیشین(تجربیات روایت نشده 

بـه رشـته تحریـر درآورده و از آن در    "من حرفه اي"پراکنده خود را در قالب روایت در برگیرنده اي از 
.جلسه گروهی دفاع نمایند

:شایستگی اساسی
CK& PCK

:کد 
2-1&1-2&3-3

&4-3

3سطح 2سطح 1سطح هامالك
توانسته  اسـت روایـت   ايمن حرفه

هاي خود را بـه گونـه   
اي سازماندهی کند که 
زاویــد دیــد یــا جهــت 
گیري هاي او را بدون 
پرداخت به جزئیـات در  
ــل   ــف عم ــاد مختل ابع

ــه روش (اي حرفــــــ
ــنجش،   ــدریس، سـ تـ

تجربیـات  توانسته اسـت  
خود را در ابعـاد مختلـف   
عمل حرفه اي به تصویر 
بکشــد و تــأثیر آن را بــر 
ــش   ــود، دان ــادگیري خ ی
آموزان و همقطارن تبیین 

.کند

در سازماندهی تجربیات خود 
روش ( ابعاد عمل حرفـه اي  

تدریس، سـنجش، مـدیریت   
ــا ...) کــالس و ــد ب را در پیون

یکدیگر و به صورت سازمان 
ده اسـت  یافته به تصویر کشی

اي که تـأثیر و تـأثیر   به گونه
متقابـل ابعــاد بــر یکــدیگر و  
مجموعاً بـر یـادگیري خـود،    

82 - narrative self-study
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ــالس و ــدیریت ک ...) م
.به تصویر بکشد

دانش آمـوزان و همقطـاران   
به وضوح به تصـویر کشـیده   

. شده است

ــا  ــت ه / قابلی
توانایی ها 

ــیر  در تحلیـــل و تفسـ
از (تجربیـــات خـــود  

توانسته ) گذشته تا حال
ــاي   ــت ه ــی قابلی برخ
شخصی خود را که بـر  

ــه  ــل حرف اي او در عم
آینده تـأثیر گـذار مـی    
باشد را شناسایی کرده 
امــا نتوانســته پرســش 
هــاي فــراروي خــود و 
نحوه پاسخ به آن ها را 
ــات   ــاس تجربی ــر اس ب

.  کسب شده تبیین کند

ــیر  در تحلیــــل و تفســ
از گذشـته  (تجربیات خود 

توانسـته قابلیـت   ) تا حال
هاي شخصی خود را که 

اي او در بر عمـل حرفـه  
آینده تأثیر گذار می باشد 
ــه    ــرده ب ــایی ک را شناس
ــراروي   ــاي ف ــش ه پرس
خود بر اسـاس تجربیـات   

.  کسب شده پاسخ دهد

در تحلیل و تفسیر تجربیـات  
ــود  ــال (خ ــا ح ــته ت ) از گذش

قابلیت هاي خود بـه  توانسته
ــده،  ــوان یـــک یادگیرنـ عنـ
آموزشگر و عضـوي از یـک   

اي را تبیین کنـد،  گروه حرفه
و پرسش هاي فرا روي خود 
را با توجه به تجربیات کسب 
شده و تنوع نقش ها مطـرح  
و به آن ها پاسـخ دهـد، بـه    

اي که مسیر آینده حرفه گونه
اي خود را به روشنی تبیـین  

.  نماید
خودکــــاوي 

ایتیرو
در متن پژوهشی درکی 
از کل و ارتبـاط آن بـا   
جزئیات را بـراي قابـل   
دریافت نمودن حرکـت  
خواننده میان گذشـته،  
حال و آینده، و ارتبـاط  
ــه   ــان را ب ــان و مک زم
نمایش گذاشـته اسـت   
اما این رابطه منجر بـه  
پاسخ دادن به پرسـش  

در متن پژوهشی درکـی  
ــاط آن ــل و ارتب ــا از ک ب

ــل   ــراي قاب ــات را ب جزئی
دریافـت نمـودن حرکــت   
ــان گذشــته،  ــده می خوانن
حــال و آینــده، و ارتبــاط 
زمان و مکان و من هاي 
ــایش  ــه نم ــف، را ب مختل
گذارد و به پرسش هـاي  

.پژوهش پاسخ دهد

در مــتن پژوهشــی درکــی از 
کل و ارتباط آن با جزئیات را 
براي قابـل دریافـت نمـودن    
، حرکت خواننده میان گذشته

حال و آینده، و ارتباط زمـان  
و مکان و من هاي مختلـف  
را بـــه نمـــایش گذاشـــته و 
توانسته بـه کمـک بـازگویی    

ساختن صحنه (دوباره روایت 
ــگ ــه  ) و پیرن ــخ ب ــا پاس و ب
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هــاي پــژوهش نشــده 
.است

پرســـش هـــاي پـــژوهش، 
بصیرت حرفه اي خـود را بـا   
صورت بندي جدید در قالـب  
دانش کـاربردي بـه نمـایش    

.بگذارد

ارائه و دفاع
اعتماد به نفس براي از 

ــاي   ــه ه ــاع از یافت دف
ــوردار   ــژوهش برخـ پـ
نیست و نظـم منطقـی   
میان معرفـی ایـده هـا    
ــت و   ــه عل ــظ رابط حف
معلولی میان یافته ها و 
پرسش هاي پـژوهش  
در ارائه مشـاهده نمـی   

.شود

از اعتماد به نفس کـافی  
براي دفاع از یافته هـاي  
پژوهش برخوردار است و 
می تواند نظم منطقـی را  

یان ایده هـا و پرسـش   م
ــرار    ــژوهش برق ــاي پ ه
نماید و پاسخ به پرسـش  
هـــاي طـــرح شـــده در 
جریان دفـاع متکـی بـر    
یافته هاي پژوهش است 
و تصــــویر روشــــنی از 

اي او توانایی هاي حرفـه 
.را منعکس می کند

از اعتمــاد بــه نفــس بــاالیی 
ــه هــاي   ــاع از یافت ــراي دف ب
پژوهش برخوردار است و می 

ا میـان  تواند نظـم منطقـی ر  
ــاي    ــش ه ــا و پرس ــده ه ای
پژوهش برقـرار نمایـد و بـه    
پرسش هاي طـرح شـده در   
جریــان دفــاع بــا اســتفاده از 
یافته هـاي پـژوهش پاسـخ    
هاي مسـتدل و قابـل دفـاع    
ارائه نماید و چگـونگی طـی   

ــا مســیر حرفــه در آینــده را ب
تکیه بر تجربیات کسب شده 

.روشن کند

فرصت هاي یادگیري، محتواي درس و ساختار آن–2
ماهیت درس پروژه از نوع خودکاوي روایتـی و متکـی بـر مجموعـه تجربیـات کسـب شـده در طـول دوره آموزشـی و تجربیـات پیشـین            

ه بـه  دانشجومعلم و فرصت هاي یادگیري مبتنی بر آموزش هاي ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روایتی است، دانشـجو بایـد بـا توجـ    
نسـبت بـه تنظـیم طـرح     ) تجربیات پیشین، دوره کارورزي و سایر تجربیات کسب شـده در طـول دوره تحصـیلی   (مجموعه تجربیات خود 

، شناسایی منابع اطالعاتی، جمع آوري اطالعات و تحلیل و تفسیر اطالعات، آزمون اعتبار یافته ها اقدام کند و )خودکاوي روایتی(پژوهشی 
این طرح زیر نظر استاد راهنما اجرا و نتایج . رش خود در قالب گزارش پژوهش روایتی از نوع خودکاوي روایتی اقدام نمایدنسبت به ارائه گزا

. آن براي دفاع در جلسه پایان دوره آماده می گردد

راهبردهاي تدریس و یادگیري چگونگی هدایت درس. 3
هدف اصلی در این درس این اسـت کـه دانشـجومعلم یافتـه     . قاد و پژوهش استهاي اصلی شامل حل مساله، تفکر تأملی، تفکر نراهبرد

در فرایند عمل، اقداماتی به شـرح زیـر بـه انجـام     . هاي حاصل از تجربیات خود را صورتبندي نموده و در قالب دانش کاربردي ارائه نماید
:رسدمی
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شت هاي شخصی، خاطرات، تصاویر، فـیلم هـاي تـدریس، تولیـدات     تهیه فهرستی از کلیه تجربیات، گزارش ها، دست نوشته ها، یاددا. 1
و ترسـیم آن در قالـب نقشـه    ) این مطالب می تواند مربوط به دوره تحصیالت مدرسه اي نیـز باشـد  (در طول دوره تحصیلی ... فیزیکی و

).mind map(ذهنی 
منطقی مثل روند زمانی، چالش ها و پرسـش هـایی کـه    ایجاد شرایط براي آنکه دستاوردها و تجارب دانشجومعلم بر اساس یک روال . 2

.تنظیم شود... دانشجومعلم با آن روبرو بوده است یا ذهن او را به خود مشغول کرده است و
سازي براي مرور و مرور دوباره تمام داده هاي جمع آوري شده از تجربیـات و حاشـیه نویسـی بـر آن بـر اسـاس دریافـت هـا،         فرصت. 3

یادداشت هایی که در این مرحله نوشته می شود، در مرحله تحلیل و تفسیر به دانشجومعلم . (توسط دانشجومعلم... ها وقضاوتاحساسات، 
).توصیه می شود این کار با فاصله زمانی دست کم یک روز انجام گیرد. کمک می کند

رزي، آموزشگران دروس دوره تحصیلی و حتی دوره ، معلمان راهنماي دروس کارو)دانشجومعلمان(درخواست مراجعه مجدد به همتایان . 4
این گفتگوها باید درخدمت بـه تصـویر   . اندهاي قبلی یا سایر کسانی که در طول دوران تحصیل با آن ها سروکار داشتهمدرسه، همکالس
غیررسمی باشد و موضوع گفتگو، این مراجعات می تواند به صورت . (اي باشندتر از من حرفهاي و یافتن تصویري شفافکشیدن من حرفه

توصیه می شود فضاي گفتگو به صورتی . یادداشت هاي شخصی دانشجومعلم یا پرسش ها و چالش هایی باشد که با آن روبرو شده است
حلیـل و  یکبـار قبـل از ت  : این گفتگوها بهتر است در دو مرحله صـورت بگیـرد  ). تنظیم گردد که امکان نقادي و نه ارزیابی را تدارك ببیند

.تفسیر تجربیات و در مرحله دوم پس از دستیابی به یافته هاي و به منظور اعتبارسنجی یافته هاي پژوهش
اي توسط دانشجومعلم؛ پرسش هایی کـه تصـویر روشـنی از    کمک به مشخص نمودن پرسش هایی براي به تصویر کشیدن من حرفه. 5

دادن آینـده  نشـان (کند و مسیر آینده او را به تصـویر مـی کشـد    را مهیا می) دهمبتنی بر تجربیات کسب ش(هویت حرفه اي دانشجومعلم 
).ممکن، آینده محتمل و آینده مطلوب و نحوه حرکت در این مسیر حرفه اي

اي سازي براي آنکه دانشجومعلم بتواند هر نوع تحلیل ممکن قابل دفاع و یا با طی فرآیند کدگذاري و تحلیل و تفسـیر یافتـه هـ   زمینه. 6
آوري شـده را بـراي تنظـیم گـزارش     ها و اطالعات جمعحاصل 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«
سـر آن و ایجـاد فرصـت بـراي ارائـه گـزارش بـه دیگـر         بـر هاي مکرر مـتن تـدوین شـده و گفتگـوي     ایجاد فرصت براي بازخوانی.  7

حرکت رفت و برگشتی از گذشته به حال و از حال به آینده حرفه اي در طول ایـن  . دانشجومعلمان و فرصت دادن براي بازتدوین گزارش
. ها الزم استها و نقاديبازبینی

راهبردهاي ارزشیابی یادگیري–4
در این درس، مردودي . استاد درس، مسئول ارزشیابی عملکرد دانشجومعلم است. مبتنی بر مشارکت استفرایندي ارزشیابی در این درس،

ارائه گـزارش در جلسـات   . مطرح نیست اما نتظیم گزارش نهایی بر اساس اصول باید به انجام رسد و استاد درس کیفیت آن را تایید نماید
استاد درس بر . شودکم یک نوبت توسط سایر دانشجومعلمان انجام میرش دستزاگیرد و نقادي هر گگروهی دانشجومعلمان صورت می

.کند، نظارت میدر اصالح گزارش نهایی بکار گرفته شودي گروهیهااین نقادياینکه 

)گزارشی از نوع خودکاوي روایتی(ساختار گزارش پایانی کارنماي معلمی -5
، »عنوان گزارش«، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان.1

با (دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش توسط استاد راهنما 
). ذکر روز، ماه و سال
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) مشابهیا عناوین(بسم اهللا الرحمن الرحیم .2
)بر اساس فرمت دانشگاه(صفحه تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم .3
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(نامه تقدیم.4
)در صورت تشخیص دانشجومعلم(پیشگفتار .5
کلمات«و در زیر آن » عنوان«در باالي چکیده، . کلمه که اصل یافته نویسنده را آشکار کند250-200مشتمل بر : چکیده.6

.شودذکر می) مفهوم/ کلمه7-5(» کلیدي
ها، فهرست فهرست مطالب الزامی است و در صورت نیاز فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: فهرست مطالب.7

هر گونه نمونه سوال و یا تصویر و فیلم و غیره که به عنوان بخشی از تحلیل و تفسیر مورد استفاده . شودها هم اضافه میپیوست
.رفته است به صورت پیوست در پایان گزارش و بعد از منابع قرار می گیردقرار گ

در این . هاي اصلی گزارش استآنچه مطرح است، وجود مولفه. متن گزارش نیازمند ساختار خاصی نیست:متن اصلی گزارش.8
:انند ساختاري را شکل دهندتوهاي زیر وجود داشته باشند؛ که اگر به همین ترتیب دنبال شوند میگزارش الزم است مولفه

تواند خود داراي این قسمت می. آوري به کار معلمی به زبانی برانگیزاننده براي شروعساز رويشرحی از تجربیات زمینه: مقدمات
وط به هاي ورود و تجارب مربآنچه مطرح است ارائه شرحی از انگیزه. تواند به صورت یک متن پیوسته ارائه شودعناوینی باشد یا می

.  کردن دیگران استمعلمی
در (دهد که بر دانشجومعلم در دوره تربیت معلم این شرح نشان می: شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم

با آن مواجه شده و در«، از آنچه »انتظار داشته«شرحی از آنچه . شرحی از ابتدا تا انتهاي تحصیل. چه گذشته است) دانشگاه فرهنگیان
تصمیماتی که اتخاذ کرده و «، شرحی از »نوع نگاهی که به رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل داشته«، شرحی از »آن زیسته

دانش (آنچه پذیرفته است «و شرحی از » )دانش ارائه شده(آنچه در این جریان شنیده است «، شرحی از »اعمالی که به انجام رسانده
توانند بر اساس مجموعه روایت ها، گزارش ها، دست نوشته ها، تولیدات، یادداشت هاي روزانه، صوال میاین موضوعات ا. »)مورد قبول

آزمون دانش آموزان، تصاویر و سایر اطالعات / هاي ارزیابی عملکرد دانشجو، طرح هاي یادگیري، برگه هاي فعالیت یادگیريکاربرگ
. باوجوداین، الزامی به ارائه مستندات نیست. دانشجومعلم بهتر است به آنها استناد کنددر طول دوره تنظیم شوند و .... جمع آوري شده

.آنچه مطرح و مقبول است، گزارش دانشجومعلم است

رسد که اعالم وقتی دانشجومعلم به شرح تجارب علمی و عملی خود پرداخت، زمان آن می: کردن خود در آیندهتشریح معلمی
چه باورهایی درباره «اول اینکه : کند داراي چهار وجه اساسی استاینکه او چگونه معلمی می» کند؟علمیبناست او چگونه م«کند 

چه «سوم آنکه . »داندکردن متعهد میهایی در معلمیخود را به رعایت چه اصولی یا چه نظریه«دوم آنکه . »یادگیري و آموزش دارد
هایی مواجه هاي واقعی با چه چالشعمل معلمی را در موقعیت«و چهارم آنکه . »استکردن خود لحاظ کردههایی را براي معلمیآرمان

. ، موضوع ارزشمندي است»شودها مواجه میاو چگونه با چالش«شرح اینکه . »بیندمی

ن نیازمند اما معلمی کرد. گوید، شرحی است از تجربه و آرمانآنچه دانشجومعلم تا اینجا می:اي دانشجومعلمتعهدات حرفه
شرح اینکه او . اي متفاوت هم عنایت داشته باشداین موضوع نیازمند آن است که دانشجومعلم از اکنون به آینده. است» تعالی مستمر«
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عمل خواهد کرد، در اینجا » العمریادگیرنده مادام«چه طریقی را براي بهسازي مستمر خود برگزیده است و چگونه به عنوان یک 
.آیدمی

به طور کلی ممکن است شخص از هیچ منبعی استفاده نکند؛ اما اگر دانشجومعلم از منابعی بهره گرفت، معرفی آنها بر : منابع.9
.ضروري استAPAاساس سبک 

کند اما ارائه آن در متن گزارش ممکن نیست، آنچه در ارتباط با این گزارش است و به فهم یا اعتبار آن کمک می:هاپیوست.10
.گیردقرار میدر پیوست

نکات اساسی براي نگارش گزارش نهایی کارنماي معلمی
. تولیدي دانشجومعلم است که نسبت به تمام مفاد آن، متعهد است» سند«هر گزارش، به عنوان -1
.شود؛ عنوانی خالقانه براي نشان دان محتواي آنمنتشر می» عنوان«هر گزارش، تحت یک -2
.شودنگارشی و ویرایشی زبان فارسی، انجام مینگارش گزارش با رعایت قواعد -3
.گرددها رعایت میبینی شده گزارش، در تمام گزارشحجم پیش-4
براي عناوین » برجسته«براي متن و از همان خط به صورت 14با اندازه » بی نازنین«ها از خط در همه گزارش-5

.شوداستفاده می
.دگرد، 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«از هر گزارش فقط سه نسخه براي -9

شود و کد اختصاص یافته به گزارش، در متن معلم انجام میبارگذاري گزارش نهایی در پورتال دانشگاه، توسط دانشجو-10
.گرددمنتشر شده قید می

.است3ساختار پیشنهادي براي تنظیم گزارش نهایی درس کارنماي معلمی به شرح جدول 
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ساختار گزارش نهایی کارنماي معلمی
مقدمات
عنوان «، اسم پردیس، نام گروه آموزشی، نام درس، )باالي صفحه(آرم و نام دانشگاه : مشتمل بر: صفحه عنوان

، دوره تحصیلی، نام و نام خانوادگی دانشجومعلم، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و زمان پذیرش گزارش »گزارش
). با ذکر روز، ماه و سال(توسط استاد راهنما 

بسم اهللا الرحمن الرحیم
 تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلمصفحه
درصورت لزوم(نامه تقدیم(
 در صورت لزوم(پیشگفتار(
کلمه 250-200مشتمل بر : هاچکیده و کلیدواژه
ها ها، فهرست پیوستفهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست نمودارها و شکل: هافهرست

متن اصلی گزارش
مقدمه
شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی تربیت معلم :

، »انتظارات اولیه«
، »تجارب زیسته«
، »تحلیل از رخدادهاي واقع شده در فرایند تحصیل«
، »تصمیمات اتخاذ شده و اعمال به انجام رسیده«
» )دانش ارائه شده(آنچه شنیده شده «
»)دانش مورد قبول(آنچه پذیرفته است «

ردن خود در آیندهکتشریح معلمی :
» چگونگی معلمی کردن« 
. »باورهاي یادگیري و آموزش« 
. »کردنهاي مبنایی براي معلمیاصول یا نظریه« 
. »کردنهاي معلمیآرمان«
. »هاي واقعیهاي عمل معلمی در موقعیتچالش«
، »ها معلمی در موقعیت عملچگونگی مواجهه با چالش«

لماي دانشجومعتعهدات حرفه:
منابع 

هاپیوست
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دوره کارشناسی مشخصات تدوین کنندگان برنامه درسی- 1پیوست
ییاستثناکودکانپیوسته رشته آموزش

بازنگري برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش کودکان استثنایی: موضوع
و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیانمعاونت آموزشی: مجري

علی اصغر کاکوجویباريجناب آقاي دکتر: رئیس کارگروه
):به ترتیب الفبا(اعضاي کارگروه بازنگري و تدوین کنندگان سرفصل دروس 

نژاد، جناب آقاي کوروش امرایی، جناب آقاي دکتر سعید حسن زاده، جناب آقاي مهدي سرکار خانم لیدا ابراهیم 
، سرکار خانم منیره عزیزي، ، باقر غباري بناب، سرکار خانمدستجردي کاظمی، جناب آقاي ابوالفضل سعیدي

مژگان فرهبد، جناب آقاي دکتر مجید قدمی، جناب آقاي دکتر علی اصغر کاکوجویباري، جناب آقاي دکتر فرهاد 
کریمی، سرکار خانم اشرف کریمی، جناب آقاي رضا متقیانی، سرکار خانم آیالر میزانی، جناب آقاي دکتر اصغر 

.یمینائ
:انیفرهنگژهیویعمومدروسسرفصلکنندگاننیتدو

.يداوودمحمددکتريآقاجناب،یزدلییدهقانيهاددکتريآقاجناب،ياحمدزهرافاطمهخانمسرکار
: یاسالمتیتربدروسسرفصلکنندگاننیتدو

،یروانیانیشهدکترخانمسرکار،یحسنمحمددکتريآقاجناب،يقمصرزادهصادقرضایعلدکتريآقاجناب
.هزاوهيمهدومنصورهخانمسرکاروينوذرمحموددکتريآقاجنابه،یسجادنرگسدکترخانمسرکار

:موضوعی-و تربیتییتیتربدروسسرفصلکنندگاننیتدو
سرکارهزاوه،يمهدومنصورهخانمسرکار،ياحمدآمنهخانمسرکارپور،یموسالهنعمتدکتريآقاجناب
ان،یکمرجاندکترخانمسرکار،یقاسممیمرخانمسرکاران،یالهامنگارخانمسرکارعطاران،عاطفهخانم

.ينبوصادقيآقاجنابودادرسمحمددکتريآقاجناب
20/02/1395: تاریخ بازنگري
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